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و وی ،د وان س ،ل ماره ۲۹۶۵
اي بُرده اختيارم ،تو اختيارِ مايي
خ زعفرانم ،تو ﻻله زا ِر مايي
من شا ِ
غمَت مرا كُشت ،گفتا چه زَهره دارد؟
گفتمَ :
غم اين قدر نداند ،كآخر تو يار مايي؟
من باغ و بوستانم ،سوزيده خزانم
باغِ مرا بخندان ،كآخر بهارِ مايي
گ مايي
گ مايي ،وَندَر تَرن ِ
گفتا :تو چن ِ
ي تو ،چون در كنا ِر مايي؟
پس چيست زار ِ
د سَرَست ما را
گفتم :ز هر خيالي ،در ِ
گفتا :بِبُر سَرش را ،تو ذوالفقا ِر مايي
سَر را گرفته بودم ،يعني كه در خمارم
گفت ار چه در خماري ،ني در خمارِ مايي
گفتم :چو چرخِ گردان ،والَله كه بيقرارم
گفت :ار چه بيقراري ،ني بيقرارِ مايي
شِكّر لبش بگفتم ،لب را گَزيد ،يعني
آن راز را نهان كُن ،چون رازدا ِر مايي
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اي بلبل سحرگَه ،ما را بپرس گَه گَه
آخر تو هم غريبي ،هم از ديارِ مايي
تو مرغِ آسماني ،ني مرغِ خاكداني
تو صيدِ آن جهاني ،وز مَرغزارِ مايي
از خويش نيست گشته ،وز دوست هست گشته
تو نو ِر كردگاري ،يا كردگارِ مايي
از آب و گِل بزادي ،در آتشي فتادي
سود و زيان يكي دان ،چون در قمارِ مايي
اينجا دويي نگنجد ،اين ما و تو چه باشد؟
اين هر دو را يكي دان ،چون در شمارِ مايي
خاموش كُن ،كه دارد هر نكته تو جاني
مسپار جان به هر كَس ،چون جانسپارِ مايي
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با سﻼم و احوالپرسي برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  ٢٩٦٥از ديوان شمس موﻻنا شروع ميكنم:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

خ زعفرانم ،تو ﻻله زا ِر مايي
من شا ِ

اي بُرده اختيارم ،تو اختيا ِر مايي

بله ميگويد كه تو يعني معشوق عرفاني ،خدا ،اختيار ما را برده ،اي كسي كه اختيار من را از من گرفته اي ،اختيار من تو
هستي ،و من يك شاخه درخت زعفران هستم يعني شاخه درخت عشق هستم ،قسمتي از تو هستم ،و بايد با تو يكي
بشوم ،اما ﻻلهزار من تو هستي اگر در تو كاشته نشوم از تو آب نگيرم ،غذا نگيرم ،نميتوانم هوشيارانه به عشق تبديل
بشوم پس موﻻنا باز هم اشكال انسان و چاره كار را در همين بيت توضيح ميدهد.
اول هر برنامه من توضيح مختصري راجع به ساخته شدن من ذهني يا من فكري ميدهم و موﻻنا معموﻻً به يك خاصيتي
از اين من ذهني اشاره ميكند ،و در اينجا »اي برده اختيارم« يعني اختيار ما را خدا برده و ما اختيار نداريم .درحاليكه هر
كسي فكر ميكند اختيار دارد .در تمام مراحل زندگي ما صادق است .ميخواهد بگويد كه وقتي كه يك نفر من ذهني
دارد ،و بگوييم از زندگي يا خدا خبر ندارد ،من ذهني اش را ميپرستد و فكر ميكند اختيار دارد اختيار ندارد ،اختيارش
دست هيجاناتش است ،فكرهاي هم هويت شده است ،و در نتيجه يك چيز بيروني است .پس اختيارش دست اين جهان
است يا همان چيزهايي است كه با آن ها هم هويت شده.
ولي بيشتر موقع ها ميگويد من فكر ميكنم ،مردم ميگويند من فكر ميكنم كه بعد ادامه ميدهند يعني فكر ميكنند
واقعاً خودشان فكر ميكنند ،غافل از آن كه من ذهني شان فكر ميكند ،و دردهايشان دارد تصميم ميگيرد ،يا فكر
ميكنند و فكرش از طريق عينك هاي هم هويت شدگي است.
پس توضيح مختصر مشكل انسان اين است كه انسان بصورت امتداد خدا يا هوشياري آمده و وارد اين جهان شده در اين
جهان وارد ذهن شده ،و با فكرها هم هويت شده به اين معني كه با فكرهايش چيزهاي بيروني را تجسم كرده و به آن ها
حس هويت تزريق كرده ،حس وجود تزريق كرده ،هوشياري ميتواند ،ما بعنوان امتداد خدا آفريننده هستيم ،ميتوانيم
يك چيزي را بگيريم و آن چيز بصورت فكر باشد ،به آن حس وجود بدهيم ،همين كه حس وجود ميدهيم به آن فكر
ميكنيم آن هستيم ،و آن چيز در مركز ما قرار ميگيرد ،و ميشود عينك ديد ما.
يعني با هر چيزي كه ما هم هويت ميشويم ،يا همانيده ميشويم بﻼفاصله مركز ما ميشود ،و ميشود عينك ديد ما ،و
هوشياري يواش يواش ديد اصلي اش را كه از طريق خدا بوده از دست ميدهد ،يواش يواش عينك هاي همانيدگي را به
چشمش ميزند.
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اينكه ميگوييم همانيدن ،براي كساني كه نشنيدند بشنوند يا به اصطﻼح براي اولين بار ميشنوند متوجه بشوند ،هوشياري
در اين جهان يك چيزي درست ميكند فكر ميكند خودش است ،براي همين است كه ميگوييم همان را درست كردن،
همان يعني هوشياري ،همان را درست كردن ما فكر ميكنيم همان را كه اصل مان است داريم دوباره درست ميكنيم ،ولي
چيزي كه در جديد ًا درست ميكنيم از فكر ساخته شده و من ذهني است و ما او نيستيم ،ولي به محض اينكه با آن همانيده
ميشويم يعني همان را درست ميكنيم فكر ميكنيم آن هستيم ميشود مركز ما ،و ميشود ما ،و آن شروع ميكند به
ﻼ هم توضيح داديم
فكر كردن و فكر كردنش برحسب ديد هم هويت شدگي هاست .و امروز هم توضيح خواهم داد قب ً
بﻼفاصله دو تا خاصيت پيدا ميكند به نام مقاومت و قضاوت ،همان ديدهاي جديد برايش روش زندگي تعيين ميكنند ،و
ديد اصلي زندگي را از دست ميدهد خرد زندگي را از دست ميدهد ،خرد چيزها را ميگيرد.
پس بنابراين چه انساني كه آمده من ذهني درست كرده و هم هويت است .با چيزهاي اين جهاني و عينك هاي اين جهاني
را به چشمش زده فكر ميكند كه اختيار دارد اين آدم اختيار ندارد .اگر خوب توجه كنيد ،تصميمات ما انتخاب هاي ما
براساس خشم است ،براساس حسادت است ،براساس مقايسه هست ،براساس توقعات از بيرون است ،براساس دردهاي
ديگر هست مثل ترس ،بله مثل خشم خﻼصه ما در اختيار خودمان نيستيم .ولي هر كسي فكر ميكند واقع ًاخودش اختيار
دارد در من ذهني .پس اشاره ميكند به ابتداي كار كه ها كسي فكر ميكند اختيار دارد ولي اختيار نداري تو اختيار را
خدا برده ،و اگر از اين هم هويت شدگي ها راحت نشوي باز هم اختيار نخواهي داشت.
و آن مزيت انساني كه ما نسبت به حيوانات داريم ميگوييم حيوان قدرت انتخاب ندارد ،ما داريم .ولي حواسمان نيست
كه در من ذهني ما مثل حيوان عمل ميكنيم چون زير نفوذ هيجانات مان هستيم ،مخصوص ًا هيجانات منفي و حاﻻ اين
آدم كه ابتدا آنطوري فكر ميكند ،بعد ًا اگر روي خودش كار كند و هم هويت شدگي ها را بيندازد ،و به مقياس وسيع
بيندازد ،يكدفعه متوجه ميشود كه واقع ًا من ذهني اختيار ندارد ،اختيار دست خداست.
حاﻻ اين مصراع اول هوشيارانه معني پيدا ميكند يعني وقتي ما هوشياري نيستيم ،به اين موضوع كه من ذهني داريم اين
موضوع صادق است ،گرچه فكر ميكنيم ما اختيار داريم .ولي يكدفعه ما متوجه ميشويم يك جايي اگر روي خودمان كار
كنيم كه ما واقع ًا اختيار نداريم ،تمام اتفاقات را قضا تعيين ميكند ،و ما اگر خيلي دانا باشيم در اطراف اين اتفاقات فضا
باز ميكنيم تسليم ميشويم .و اختيار ما همان زندگي است .يعني همين كه به او تبديل بشويم و هم هويت شدگي ها را
بيندازيم و با او يكي بشويم اختيار پيدا ميكنيم .براي اينكه خرد اصلي مان را پيدا ميكنيم ،تشخيص ميآيد ،شناسايي
ميآيد ،عشق ميآيد ،و شادي بي سبب ميآيد ،آرامش ميآيد ،حس امنيت ميآيد.
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بنابراين ديگر تحت كنترل بيرون نيستيم ،پس شما كه به اندازه كافي بيدار شده ايد اﻻن به خدا ميگوييد كه :بله من
ميدانم اختيار من تو هستي ،اختيار من نبايد دست اين چيزهاي بيروني باشد ،تابحال دست چيزهاي بيروني بوده ،من به
دروغ يا ناآگاهانه فكر ميكردم اختيار دارم ،بعد ديدم اختيارم دست همين خشم و ترس و اين چيزها بوده و يا دست
ﻼ مردم ميآمدند من را عصباني ميكردند من يك كاري ميكردم فكر ميكردم خودم ميكنم .متوجه شدم
مردم بوده اص ً
نه ،اختيار من دست آنها بوده ،دست جهان بيرون بوده براي اينكه من يك بافت واكنشي هستم ،و اين واكنش ها شرطي
شده هست .شما ميدانيد اين ذهن فضاي شرطي شده هست و من ذهني ياد گرفته در مقابل هر چيزي چجوري واكنش
نشان بدهد و در اختيار ما نيست.
اينكه ما بي اختيار هستيم در من ذهني شما متوجه هستيد كه يك فكر ميآيد آن تمام نشده يكي ديگر ميآيد ،يكي
ديگر ميآيد پشت سر هم زير سلطه گرفته ما اختيار نداريم كه فكرهاي مان را خاموش كنيم ذهن مان را خاموش كنيم.
پس اين فكرها هستند كه تعيين ميكنند ما چكار كنيم كجا برويم و اين فكر كردن هم كه اتوماتيك پشت سر هم ميآيد
پس ما اختيار نداريم .حاﻻ اگر متوجه شديم اين را كه ما واقع ًا اختيار داريم ،تا حاﻻ ما فكر ميكرديم كه همه كاره هستيم
هيچ كاره ايم ،يواش يواش مصراع دوم معني دار ميشود.
كه من شاخه عشق هستم ،شاخه اي از درخت بزرگ زندگي ،زعفران چون زرد است و زردي هم نماد شفافيت و عبور خرد
زندگي است ،نور زندگي است از انسان ،پس من شاخه اي از هوشياري هستم خداييت هستم ،بايد مجدداً هوشيارانه با او
يكي بشوم از درخت جدا شدم .اما اين من ذهني بي اختيار نميتواند من را به آنجا برساند ،من پس بايد ﻻله زار خودم را
پيدا كنم ،ﻻله زار من اين من ذهني نيست ،و چيزهاي ذهني نيست ،و اين جهان نيست.
و اﻻن متوجه ميشوم كه حاﻻ كُن فكان و قانون قضا كار ميكند ،قانون قضا و قدر كه خرد كل ،خدا تعيين ميكند اتفاق
اين لحظه براي ما چي باشد ،من فضا را در اطرافش باز ميكنم وقتي فضا را باز ميكنم بصورت ناظر فكرهايم را نگاه ميكنم
اين بشو و ميشود شروع ميكند به كار ،و من ذهني من يك مقدار ساييده ميشود .هر موقع من بصورت حضور ناظر ذهن
را يعني من ذهني مان را نگاه ميكنيم ،من ذهني يك كمي كوچك ميشود .و اين فضاي گشوده شده همراه با حضور ناظر
و كار كردن كه خدا ميگويد بشو و ميشود ،و اينكه در اين لحظه چه اتفاقي ميافتد ،اين همين ﻻله زار من است.
من بايد اين مسير را ادامه بدهم ،نه اينكه من ذهني را ادامه دادم تا حاﻻ فكر كردم اختيار دارم و همه كاره هستم ،اﻻن
فهميدم كه اشتباه كردم ،اختيار من در اين جهان نيست ،دست چيزهاي اين جهاني نبايد باشد ،اختيار من تا حاﻻ دست
مردم بوده و چيزها بوده وضعيت ها بوده ،من هميشه در گرو وضعيت ها بودم از وضعيت ها زندگي ميخواستم ،از اتفاقات
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زندگي ميخواستم اين غلط بوده .و اينكه من فكر ميكردم اختيار دارم و من ذهني بي اختيار كارهاي خودش را ميكرد
بدون اختيار من واقع ًا آن اختيار نبوده .اما اجازه بدهيد من اين بيت را اين دو تا مثلث را هم توضيح بدهم ،و دو تا شكل
ديگر را هم توضيح خواهم داد براي شما بعد بقيه غزل را خواهيم خواند پس ميبينيد كه:
»اي برده اختيارم تو اختيار مايي« در فاز اول زندگي ما كه من ذهني داريم مثلث همانش يا هوشياري جسمي كار ميكند
كه ما فكر ميكنيم اختيار داريم ،درحاليكه هوشياري جسمي داريم و همانيده با چيزها هستيم آن ها مركز ما هستند ،و
داريم مقاومت ميكنيم و قضاوت ميكنيم .درست است؟ و فكر ميكنيم اختيار داريم .اين را فهميدم كه تا زمانيكه مقاومت
ميكنيم ما قضاوت ميكنيم هوشياري جسمي داريم ،اختيار نداريم .اما به تدريج كه ميآييم به اين مثلث واهمانش يعني
همين كه توضيح داديم متوجه شديم كه ما تا حاﻻ اشتباه كرديم.
و ميخواهيم اين هم هويت شدگي ها را بشناسيم و بيندازيم ،با عذرخواهي آمديم به اين لحظه ،عذرخواهي اينكه من
اشتباه كردم ،بنابراين مقاومت نميكنم ،قضاوت نميكنم ،اگر درست تصميم گرفته باشم درست تشخيص داده باشم در
اطراف اتفاق اين لحظه بﻼفاصله فضا باز ميكنم اين ميشود عذرخواهي ،عذرخواهي يعني من عذر ميخواهم كه خدايا
من قضاوت كردم و مقاومت كردم در مقابل تو عذر ميخواهم .يا توبه بگوييد اسمش را ،استغفار بگوييم من عذر ميخواهم
كه توي زمان گذشته و آينده بودم عذر ميخواهم كه من ذهني داشتم اختيار نداشتم فكر ميكردم اختيار دارم .من عذر
ميخواهم كه آن اختيارات خودم را كه دست هيجاناتم بودم فكر ميكردم تو داري تعيين ميكني ،من با تو يكي هستم
من باور پرست بودم ،درد پرست بودم و آن ها انگيزه فكرهاي من بودند ،فكر ميكردم من فكر ميكنم ،به هر جا ميرسيدم
ميگفتم من فكر ميكنم همينطوري است و پاي حرفم مي ايستادم.
و از اين رفتارها توام با مقاومت بوده و قضاوت بوده عذر ميخواهم حاﻻ من ميآيم به اين لحظه متوجه شدم من اختيار
ندارم ،اختيار من تو هستي ،و من شاخي از تو هستم و ميخواهم هوشيارانه شاخه تو باشم ،قسمتي از وجود تو باشم،
ميخواهم بچسبم به تو ،براي اين كار بايد صبر كنم ،و شكر كنم و شناسايي كنم .و شناسايي كي ميكند؟ حضور ناظر .در
حضور ناظر يعني وقتي شما ذهن تان را نگاه ميكنيد دردهايتان را نگاه ميكنيد ،كُن فكان خدا ميگويد بشو و ميشود
كار ميكند .و لحظه به لحظه ذهن تان خاموش است او ميگويد بشو و ميشود ،و اتفاق مناسب را بوجود ميآورد شما
فضاگشا هستيد.
وقتي فضا را گشوده ايد ،اگر فضا را گشوده باشيد تسليم واقعي شده باشيد ،حتم ًا ذهن تان در اين لحظه خاموش است و
شما ذهن تان را داريد نگاه ميكنيد ،يا اگر هم دارد فعاليت ميكند فكرهايش را شما ميبينيد ،ميبينيد كه اين ذهن شما
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چه فكرهايي ميكند و چه دردهايي توليد ميشود ولي نگاه كننده شما هستيد ،شما نرفتيد آن تو عجين بشويد با ذهن
تان ،پس اﻻن وقتي فضا را باز ميكنيد او ميآيد شما داريد اختيار پيدا ميكنيد و ميبينيد وقتي اختيار پيدا ميكنيد
قضاوت نميكنيد اصﻼً ،او قضاوت ميكند .معني اش اين است كه شما قضاوت بكنيد يعني اشتباه كرده ايد .بله پس اين
ها را ديديم ،پس من مصراع دوم را كه ميگويد:
من شاخ زعفرانم ،تو ﻻله زار مايي ،كمك كن من دوباره به تو وصل بشوم ،از جنس عشق بشوم اﻻن از جنس من ذهني
هستم با تو يكي بشوم ،به محض اينكه با تو يكي بشوم اين هم هويت شدگي ها بايد بيفتند ،اين با صبر و شكر است .آره
و آن موقع من با تو يكي ميشوم ،به تو زنده ميشوم .به تو زنده بشوم همان جنس را در مردم هم در چيزهاي ديگر هم
شناسايي ميكنم ،از جنس عشق ميشوم .متوجه ميشوم كه من فكرهايم نيستم ،آن موقع توليد كننده فكرهايم خودم
مي شوم آن موقع اختيار پيدا ميكنم تازه .وقتي تو ميآيي من هم اختيار پيدا ميكنم براي اينكه من تو هستم .وقتي تو
ميروي اختيار من هم ميرود ميافتد دست اين هم هويت شدگي ها ،گرچه من فكر ميكنم آن موقع اختيار دارم.

ﻼ ميدانيد بزرگ ميكنم كه ديده بشود البته اين
اما اجازه بدهيد من يك شكل ديگري را براي شما توضيح بدهم ،كه قب ً
شكل خيلي جالب است .درواقع خيلي شكل ساده اي است ولي هر چه كه تقريب ًا توضيح ميدهيم راجع به هم هويت
شدگي اينجا ديده ميشود .مثلث را ميشناسيد آن مثلث را ميبينيد در آنجا ،كه پايه اش از همانيدن يا همانش با چيزهاي
گذرا و دو تا ضلع مقاومت و قضاوت را ميبينيد .حاﻻ به مركز نگاه كنيد به مركز ما ،از مركز ما چهار تا خاصيت يا بركت يا
موهبت هر چه اسمش را ميگذاريد كه ما نياز داريم بيرون ميآيد ،از مركز ما ،از دل ما.
يكي اش عقل است ،عقل به ما ميگويد كه شناسايي ميكند چكار بايد بكنيم و عمل مان و فكرمان را تعيين ميكند.
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يكي قدرت است ،قدرت يعني نيرويي است كه ما داريم براي عمل كردن و اجراي كارها و حل كردن چالش ها از جمله
جان داري واقع ًا انرژي داشتن براي مبارزه با چالش ها .پس اين هم از مركز ما ميآيد.
يكي ديگر حس امنيت است كه از مركز ما ميآيد .حس امنيت ميدانيد حس اينكه خطري من را تهديد نميكند ،نترسم
و ترسي وجود ندارد ،نگراني وجود ندارد اضطراب وجود ندارد و شما آرامش داريد.
يكي ديگر هم هدايت است ،هدايت يا َرشَد يا اينكه ما در چه سمتي مي رويم ،سمت و سويي ميرويم ،و فكر و عمل ما را
چي هدايت ميكند.
اگر اين مركز ما چيز آفل باشد ،ميبينيد كه چيز آفل دائماً تغيير ميكند ،اين چهار تا بركت كه خيلي مهم هستند به خطر
ميافتند .و پس بنابراين در اين مركزمان نبايد چيز گذرا بگذاريم .مثﻼً اگر حس امنيت ما از همسرمان ميآيد آن تغيير
خواهد كرد ،بنابراين ما خواهيم ترسيد ،يا از يك كس ديگر ميآيد ،يا از پول مان ميآيد ،يا از يك هم هويت شدگي
ميآيد ،از كارمان ميآيد ،و حس امنيت نميتواند از مركز آفل بيايد ،آن حس امنيت نخواهد بود.
براي همين است كه در من ذهني كه اين مثلث هست ،من ذهني چون مركزش از جنس آفلين است ميل ميكند به ما ،و
سعي ميكند كه حس امنيت را از ما بگيرد ،فكر ميكند ميگويد كه اين همه آدم با من هستند و اينها پشت من هستند،
باز هم اين آفل است ،حس امنيت خوبي نميدهد ،و حس دانش خوبي هم به ما نميدهد .يعني اين عقل ما كه از چيزهاي
آفل ميآيد ،از ديد چيزهاي آفل ميآيد ،اين هم عقل درستي نيست ،و شناسايي درستي از جهان بيرون نميكند .به
همين دليل اين مركز بايد بزودي عوض بشود .اين مركز ما وقتي هم هويت شديم ،با چيزها خراب كرديم ،اين مركز اول
وقتي هوشياري بوديم از جنس هوشياري بوده از جنس خدا بوده .بطور كلي مركز ما نميتواند چيز آفل باشد هم هويت
شدگي باشد ،بايد از جنس خدا باشد ،داريم همين كار را ميكنيم ديگر.
پس بنابراين اين شكل نشان ميدهد كه وقتي مثلث همانيدگي ما داريم در آنجا ما هستيم ،مركز آفل داريم اين چهار تا
چيز در خطر افتاده ،شما نميتوانيد از يك چيز متحرك دارد كم ميشود ،از بين ميرود ،عقل بگيريد قدرت بگيريد حس
امنيت بگيريد و حس هدايت بگيريد .يعني هدايت مثل يك قطب نمايي است كه هر لحظه به ما نشان ميدهد كه كدام
سمت بايد برويم .چيزي كه در حال تغيير است و ترس را آورده مركز ما ،نميتواند ما را هدايت كند ،اين هدايت بايد دست
خدا باشد يا زندگي باشد.
همينطور كه ميبينيد اين مثلث هم داخل يك مستطيلي است كه اين افسانه من ذهني را ميسازد ،كه طرف چپ نگاه
ميكنيد ابتدا وقتي من ذهني درست ميكنيد ،مانع ميبينيم مانع ميسازيم ،من ذهني مانع ميسازد .اين مركز را نگاه
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كنيد وقتي از چيزهاي آفل است هم قدرتش كم است براي اينكه با چالش ها نميتواند مبارزه كند ،قدرتش را از چيزهاي
آفل ميگيرد ،حس امنيت ندارد دائماً ميترسد ،عقل درست و حسابي ندارد براي اينكه از پشت عينك هم هويت شدگي
ها ميبيند ،عقل جسم ها را دارد ،هر چه بيشتر بهتر را دارد.
چه بسا در مركزش مقدار زيادي درد از جنس خشم ترس ،حسادت ،وجود دارد و آن ها هدايتش ميكند ،يعني هدايتش
افتاده دست دردهايش ،دردهايش ميگويند برو اينجا ميرود آنجا ،اين كار را بكن ميرود آنجا ،خشمش هدايتش ميكند،
توجه ميكنيد اين هدايت نيست پس ميبينيد كه اين ضلع چپ مستطيل ميشود مانع يك كمي پيشرفت كنيم مسأله
سازي ميكنيم ،من ذهني دوست دارد مسأله بسازد ،چالش ها را تبديل به مسأله بكند ،مانع ها را تبديل به مسأله كند و
باﻻخره مسائل را تبديل به دشمن كند.
و انسان با مركز آفل درحاليكه مقاومت و قضاوت ميكند اين افسانه من ذهني را دارد كه كل اين يك داستان زندگي است
كه اين داستان به ثمر نرسيده است ،و در زمان است و ميخواهد در آينده برود به ثمر برسد ،و يك وضعيت بسيار
خطرناكي است ،اين من ذهني است ،افسانه من ذهني است.
ﻼ روشن بود و ديده ميشود يا نه ،حتم ًا ديده ميشود براي شما ،بله،
حاﻻ نميدانم اين كام ً

اما يك شكل ديگر هم داريم كه بله آن را هم نشان بدهم و آن اين است .كه البته اﻻن بزرگ ميكنم شما ببينيد .اين
ﻼ پول بوده ،همسرتان بوده ،بچه تان بوده ،نقش
شكل اصلي ماست ،اﻻن شما متوجه شده ايد كه مركز شما آفل بوده ،مث ً
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معلمي تان بوده يا پدري تان بوده ،مادري تان بوده ،بدن تان بوده ،هم هويت شدگي با بدن تان بوده اينها در حال تغيير
بودند ،اﻻن شما اينها را مياندازيد دور ،يا يواش يواش شناسايي ميكنيد ،واهمانش ميكنيد .عذر ميخواهيد كه مركزتان
را بجاي خدا يك چيز آفل گذاشتيد .اين كار واقع ًا عذرخواهي ميخواهد .و در نتيجه به محض اينكه شما ميآييد به
استغفار و عذرخواهي و شروع ميكنيد به عمل واهمانش.
واهمانش عكس همانش است ،اين دفعه ما هويت مان را از چيزها ميكَنيم ميگوييم كه اي پول من تو نيستم ،من تو را ﻻ
ميكنم ،اين يك جوري همين ﻻالهاﻻاﷲ است يعني مسلمان شدن ،شما هر چيزي كه با آن در مركزتان است يكي يكي
ميخواهيد شناسايي كنيد برداريد ،و با عينك هوشياري ببينيد.
و بنابراين وقتي فضا را باز ميكنيد ،در مقابل اتفاق اين لحظه ،اتفاق اين لحظه را گفتيم قضا تعيين ميكند شما فضا را باز
ميكنيد و نيروي ايزدي ميآيد سراغ تان ،و كُن فكان بكار ميافتد ،وقتي شما فضا را باز ميكنيد مركزتان از جنس
هوشياري ميشود ،از جنس خدا مي شود ،در نتيجه اين بركات عقل و قدرت و هدايت ،و حس امنيت واقعي ميشوند،
عقل تان عقل كل ميشود ،يك نيروي شگفت انگيزي شما را هدايت ميكند ،اين را مقايسه كنيد با خشم و درد و كه آنجا
خشم ما را هدايت ميكرد فكر ميكرديم ما داريم تصميم ميگيريم.
ﻼ ميل پيدا ميكنيد
اين هدايت دست زندگي ميافتد .يعني آن واقع ًا به گوش شما ميگويد كه كدام سمت بايد برويد ،اص ً
به آن سمت رفتن ،حس امنيت واقعي ميشود ،براي اينكه حس امنيت را شما از زندگي ميگيريد ،در نتيجه آرامش زندگي
و شادي زندگي از مركز شما مي آيد .حس امنيت و حس شادي و بركات اين چنيني از مركز اصلي ما ميآيد ،از خدا.
يكي ديگر قدرت است كسي كه مركزش از جنس زندگي است ديگر از چيز آفل نيست كه هر لحظه فرو بريزد ،كه ما
بترسيم فرار كنيم .قدرت خدا پشتمان است است.
پس بنابراين شما شروع ميكنيد به واهمانش صبر ميكنيد ،به صورت حضور ناظر ذهنتان را نگاه ميكنيد ،ميبينيد
ميخواهيم بيندازيم نه با ذهن ميخواهيم كه فقط شناسايي ميكنيم بايد بيفتد صبر ميكنيد ،ذهن شما را ميكشد
نميرويد .و وقتي كه شما مياندازيد شكر ميكنيد ،يا خﻼص ميشويد شكر ميكنيد .يا شكر ميكنيد بطور كلي زندگي
بصورت حضور ناظر دارد به ذهن تان نگاه ميكند ،روي شما دارد كار ميكند ،و اين فضاي خالي است يعني فضاي بين شما
و ذهن تان ،و ايجاد شده و شما ذهن تان را ميبينيد.
و اينكه شكر دارد كه اين اقﻼم بسيار پربركت حس امنيت و عقل و هدايت و قدرت اصيل شدند ،از زندگي ميآيند ،پس
بنابراين مقدمه اش دوباره ضلع چپ مستطيل پذيرش است ،پذيرش اتفاق اين لحظه جزو اين كار است ،اگر شما واقعاً فضا
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را باز كرديد در اطراف اتفاق اين لحظه معني اش اين است كه پذيرش اتفاق اين لحظه اولين قدم رهايي از من ذهني است،
كه مقاومت را صفر ميكند .ذهن را خاموش ميكند پذيرش واقعي ،پذيرش اتفاق اين لحظه همان تسليم هم هست .تسليم
بنا به تعريف پذيرش اتفاق اين لحظه است قبل از قضاوت يعني رفتن به ذهن ،بدون قيد و شرط شما خدا را ميآوريد به
مركزتان ،پس در اين شكل زندگي در مركزتان است ،و آن اقﻼم اصيل هستند ،در حالت صبر و شكر هستيد ،سمت چپ
اولين قدم پذيرش است.
اگر شما مرتب اتفاقات را بپذيريد لحظه به لحظه شادي بي سبب از اعماق وجودتان ميجوشد ميآيد باﻻ ،پس شادي
خواري يا دسترسي به شادي اصيل زندگي شما از آن جنس هستيد ،شادي هوشياري به شما دست ميدهد .متوجه
ميشويد كه شما شاد هستيد ،نه بخاطر اينكه پول تان دارد زياد ميشود در يك هم هويت شدگي زياد ميشود ،بلكه اين
ﻼ سبب ندارد ،از اعماق وجودتان ميجوشد ميآيد باﻻ،هر چه شما تند تند بپذيريد لحظه به لحظه بپذيريد اين
شادي اص ً
شادي زياد ميشود .براي اينكه فضا بيشتر باز ميشود.
پس از يك مدتي كه شادي زياد ميشود و شما ادامه ميدهيد به پذيرش يكدفعه متوجه ميشويد كه يك نيرويي در شما
دارد كار ميكند و اين آفرينندگي زندگي است ،در نتيجه اين ضلع چهارم مستطيل ذوق آفرينش و آفرينندگي شروع
ميكند در شما به كار كردن ،و شما متوجه ميشويد كه مرتب يك نيرويي در شما اين فكرها را خلق ميكند ،و شما بعنوان
من ذهني در آن دخيل نيستيد ،يك الهاماتي به دل شما ميشود به مركز شما و چون ذهن تان هم ساده شده شما داريد
اينها را در ذهن فرمول بندي ميكنيد و مينويسيد و اينها فكرهاي جديدي هستند .پس فضا را باز كرده ايد زندگي براي
حل مشكﻼتتان الهام ميكند از درون همراه با شادي كه چكار بايد بكنيد.
پس بنابراين عقل ميآيد يعني عقل زندگي عقل كل كه تمام كائنات را اداره ميكند بجاي عقل مينشيند .آنجا از ديد هم
هويت شدگي ميآمد .بعد متوجه ميشويد كه يك نيرويي شما را از درون هدايت ميكند به شما ميگويد كدام سمت بايد
بروي و چكار بايد بكني ،و اين حس امنيت كه از درون شما مي آيد از مركز شما ميآيد ،هميشه شما را در آرامش نگه
ميدارد ،همراه با آن شادي بي سبب باﻻ دائماً شاد هستيد و حس امنيت ميكنيد .هيچ نميترسيد ،براي اينكه در مركزتان
چيزهاي آفل نيست.
ترس از كجا ميآيد؟ وقتي در مركز ما چيز گذرا وجود دارد چون ميگذرد و در حال از بين رفتن است ما ميترسيم ،در
مركز ما چيز ثابت باشد خود زندگي باشد ،ما نميترسيم .بعد آن موقع حس قدرت زيادي ميكنيد .حس ميكنيد كه هر
كاري كه بخواهيد ميتوانيد بكنيد .هيچ چالشي نميتواند جلوي شما بايستد ،مركز شما هم اﻻن مسأله نميسازد ديگر،
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ﻼ كارش مسأله سازي بود،
ﻼ يك نااصل كاري ،يك مسأله ،يك بيماري در مركز ما بود كه مسائل بيهوده ميساخت ،اص ً
قب ً
آن رفت ديگر اﻻن شما مسأله نميسازيد ،اﻻن جزو مسأله حل كن ها شديد.
پس اين را هم به اصطﻼح شكل حقيقت انسان هست شما بايد اين شكل را بگيريد برويد جلو ،بله ،اين شكل را شناختهايد
اين افسانه هست ،اگر تابحال در اين شكل بوديد و مقاومت و قضاوت ميكرديد همانيدگي با چيزها داشتيد هويت تان از
جنس چيز آفل بود و حس امنيت و عقل و قدرت نداشتيد مانع درست ميكرديد ،مسأله ميساختيد ،دشمن درست
ميكرديد ،از اين وضعيت بايد بپريم بيرون ،بگوييد كه اين وضعيت غلط است من را به جهنم ميبرد ،اگر هم نبرده تا حاﻻ،
من ميخواهم توي اين شكل باشم ميخواهم عمل واهمانش را انجام بدهم ،ابتدايش پذيرش است بعدش شادي خواري يا
شادي بي سبب است ،بعدش ذوق آفرينندگي است .و من دائماً در حالت صبر و شكر هستم .و هر لحظه خدا امتحان
ميكند ،ميبيند كه اگر يك هم هويت شدگي را از ما بگيرد ،شما صبر ميكنيد يا يك چيز ديگر جاي آن ميگذاريد.
حاﻻ وقتي شما يك چيزي بدست آورديد يك محصولي با اين سيستم با آن دوباره هم هويت ميشويد يا نه پرهيز ميكنيد
از هم هويت شدگي ،اگر ميتوانيد پرهيز كنيد بايد شكر كنيد .ما شكر اصلي براي اين هست كه ما ميتوانيم به او زنده
بشويم ،شكر نعمت هم خوب است ،توجه كنيد كه در اين دايره كه اينجا هست نعمت توي مركز نميتواند باشد نعمت اگر
در مركز قرار بگيرد ،يعني با آن هم هويت ميشويم ،يعني از طريق عينك نعمت خدا را ميبينيم ،مركز را بايد خالي كنيد
نعمت را بگذاريد به اطراف ،گوشه چشمي به نعمت داريد ولي مركزتان صاف و خالي است،
بله اميدوارم اين شكل ها كمك كرده باشد براي شما و واضح باشد كه اگر توي افسانه من ذهني بوديد ،يك شناسايي
بكنيد بگوييد كه اين مشكﻼت من توهمي بوده ،من ذهني ام ساخته است ،از مركز خودم بيرون آمده از مركز هم هويت
شدگي مشكﻼت من زاييده شده ،و من بايد مركزم را درست كنم .در اين مورد مطالبي را بعد ًا حتي بصورت نوشته شده
برايتان خواهم خواند آنها هم مفيد هستند.
بله اجازه بدهيد چند بيت از مثنوي بخوانم برايتان بدانيد كه اين شكل كار ميكند واقعاً ،منتها كوچكش را شما نميبينيد
اجازه بدهيد بزرگش كنم اينها را يك ذره توضيح بدهم كه عيب ندارد همديگر را نميبينيم ،ميگويد كه:
مولوي ،مثنوي ،دفتر ششم ،بيت شماره ٣٣٤٠

ف صُنعِ ويي
پس بدانكه در ك ِ

هر دَمي پُر ميشوي ،تي ميشوي

در مستطيلي كه ميبينيد كه سمت راستش نوشته ذوق آفرينش و آفرينندگي يعني آنجا نهايت تكامل ماست كه ما
ميتوانيم يك لحظه با او يكي بشويم و پر بشويم و يك لحظه بياييم ذهن اين ها را خالي كنيم به اين جهان ،دوباره بياييم
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با معشوق يكي بشويم پر بشويم و بياييم بيرون خالي بشويم .اين كار ماست ،مي رويم سطل سطل فرض كنيد بركت را از
آن جهان از خدا ميگيريم ،ميآييم به اين جهان خالي ميكنيم .پس هر دمي پر ميشوي ،پر ميشوي كه مشخص است
تي ميشوي يعني خالي ميشوي.
پس تو بدان كه در دست هاي آفرينش خدا هستي ،هميشه اينطوري است .اين بيت هميشه صادق است ،منتها در من
ذهني ما اين اشتباه را ميكنيم كه آره چيزهاي آفل را در مركزمان مي گذاريم و از اين نعمت محروم ميشويم .پس وقتي
ما به عشق ميرسيم هوشيارانه دوباره با خدا يكي مي شويم خدا از ما استفاده ميكند كه هر لحظه ما را پر ميكند و خالي
ميكند ،پر ميكند و خالي ميكند ،پر ميكند و خالي ميكند ،و مثل موﻻنا كه ميبينيم ميآيد يك غزل ميگويد ميرود
خاموش ميشود ،ميآيد يك غزل ميگويد ميرود خاموش ميشود ،ما هم ميتوانيم به نوبه خودمان خﻼق باشيم ،آن
خﻼقيت و آفرينندگي فكر و عبور آن بركات از مركزمان به فكرهايمان و عمل مان درواقع نهايت پيشرفت ماست.
مولوي ،مثنوي ،دفتر ششم ،بيت شماره ٣٣٤١

چشمْبند از چشم ،روزي كه رَود

صُنع از صانع چه سان شيدا شود

چشم بند را ميدانيد چي است نشان دادم آنجا در آن يكي شكل »افسانه من ذهني« همان عينك هاي هم هويت شدگي
است .ميگويد اگر اين عينك ها را خدا از روي چشمانت بردارد گفتيم ما خودمان با من ذهني نميتوانيم برداريم بايد
بصورت حضور ناظر به ذهن مان نگاه كنيم ،كُن فكان آن عينك ها را بردارد ،در واقع باعث ميشود ما شناسايي كنيم
بيندازيم ما بايد بكنيم ،چشم بند از چشم روزي كه برداشته بشود ،آن موقع ما با او يكي بشويم خواهيد ديد كه صنع
يعني ما يعني آفريده شده ،تمام قسمت هاي ما هم چهار بعد ما مثل بدن ما ،مثل فكرهاي ما ،مثل هيجانات ما ،مثل جان
ما جان حيواني ما ،خﻼقيت ما اينكه اين خالي شدن و پر شدن چسان به زيبايي و با عﻼقه ما انجام مي شود ،يعني چسان
شيدا شود يعني ما چقدر ذوق خواهيم داشت براي اين كار ،براي اينكه آن بركات را هم داريم ،قدرت و عقل و هدايت و
حس امنيت ،همه اينها را ما از زندگي مي گيريم در مركزمان ،مي بينيد؟ چشم بندها را خدا بر مي دارد ،يعني همان عينك
هاي هم هويت شدگي را.
مولوي ،مثنوي ،دفتر ششم ،بيت شماره ٣٣٤٢

م خود نِگر
چشم داري تو ،به چش ِ

م سفيهي بيخبر
مَنگر از چش ِ

موﻻنا مي بينيد كه يك كمي هم به ما تند مي گويد ،مي گويد تو چشم داري ،مگر نداري؟ منتها چشمت وقتي هم هويت
شدگي ها را برداشتم باز مي شود ،چشم هوشياري داري تو ،با چشم خودت نگاه كن ،چرا از چشم من ذهنيِ سفيهِ بي
خبرِ خودت يا ديگران نگاه مي كني ،من ذهني يا از طريق هم هويت شدگي ها مي بيند ،عينك به چشمش زده ،يا برداشته
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عينك هاي ديگران را مي زند و از ديگران مي پرسد ،با چشم خودش نمي بيند ،توجه مي كنيد اينها همه به آن بيت اول
مربوط است.
آيا ما حاضر هستيم چشمهاي هوشياري خودمان را باز كنيم و با چشمهاي خودمان ببينيم؟ توجه كنيد ما بايد از مركز
خودمان بگيريم ،ما از مركز ديگران نگيريم ،اين شكل ها اگر درست فهميده بشود ديگر به شما خواهد فهماند كه به مردم
شما مراجعه نكنيد ،هر كسي بايد حواسش به خودش باشد ،نورافكن روي خودش باشد ،مركز خودش را درست كند ،از
مركز خودِ آدم مي آيد ،از مركز ديگران ما نمي توانيم بگيريم.
پس موﻻنا مي گويد :چشم داري تو ،چشم هوشياري داري ،چشم هوشياري ات را باز كن ،يا بگذار با اين شكل از طريق
صبر و شكر و شناسايي تو ،عذرخواهي تو ،و عمل واهمانش ،اين عينك ها را كن فكان از روي چشمهايت بردارد ،آن موقع
با چشم هوشياري خودت نگاه كن ،هر كسي بايد خودش براي خودش فكر كند ،خودش اين بركات را از مركز خودش در
بياورد ،نبايد تقليد كند ،اتفاقا بيت ديگر هم بخوانيم كه تقليد را دارد مطرح مي كند.
مولوي ،مثنوي ،دفتر ششم ،بيت شماره ٣٣٤٣

گوش داري تو ،به گوشِ خود شنو

ش گوﻻن را چرا باشي گرو؟
گو ِ

تو خودت گوش داري ،يعني پنج تا حس ما در حالت هوشياري هم كار مي كنند ،با گوش خودت بشنو ،چرا تو وابسته ي
گوشهاي احمقان هستي؟ گوش گوﻻن ،گوﻻن ،گول يعني احمق ،نادان ،چرا ما بايد با گوش من ذهني خودمان يا من هاي
ذهني ديگر بشنويم؟ كه مركز ما را آلوده مي كنند .شما نبايد بگذاريد مركزتان را آلوده كنند ،مركزتان را بايد صاف
نگهداريد.
مولوي ،مثنوي ،دفتر ششم ،بيت شماره ٣٣٤٤

هم برايِ عقلِ خود انديشه كن

بي ز تقليدي ،نظر را پيشه كن

بدون تقليد از ديگران ،چون من ذهني دو تا كار را خيلي خوب بلد است ،يكي تقليد است و يكي شك ،همه را در من
ذهني ما از ديگران گرفتيم ،هيچ كس نبايد به من ذهني خودش افتخار كند براي اينكه تمام موادش از ديگران گرفته
شده ،هيچ كدام از اينها را ما از طريق اين ذوق آفرينش و آفرينندگي فكر خودمان درست نكرديم ،همه قرضي است،
عاريه است ،هر كسي هم مي گويد من فكر مي كنم و دارد خيلي كِبر و غرور پيدا مي كند براي اين كار كه من اينطوري
هستم ،من مي دانم ،همه را از ديگران گرفته است.
پس بدون تقليد ،نظر ،نظر توجه زنده است ،يعني همين هوشياريي كه مركز خالي است ،در مركز هيچ چيز نيست ،نظر
موقعي است كه شما عينك روي چشمهاي هوشياري نمي زنيد ،بي ز تقليدي اين نظر خداگونه خودت را به كار ببر .هم
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براي عقل خود انديشه كن ،تو اﻻن عقل داري ،خودت انديشه كن ،از ديگران نگير فكرهايت را ،در زندگي عملي هم بايد
ببينيد كه من چه مي خواهم؟ چرا اين را مي خواهم؟ چه جوري مي توانم بدست بياورم؟
بله ،خوب اين چند بيت تمام شد ،حاﻻ مي رويم سرِ غزل ،شما آن تصويري كه افسانه ي ذهني را بيان مي كرد ديديد ،و
شكلي را هم كه حقيقت انسان را نشان مي دهد ،آنطوري كه انسان بايد باشد آن را هم ديديد ،و با توجه به اين ابيات
مثنوي برويم سرِ غزل ،كه اﻻن مي بينيم كه:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

اي بُرده اختيارم ،تو اختيا ِر مايي

من شاخِ زعفرانم ،تو ﻻله زارِ مايي

و در حالي كه مركز ما پر از چيزهاي آفل است ،مركز مثلث ،دايره آنجا ،ما اختيار نداريم ،اختيار ما را يكي برده است ،و
دارد به ما مي گويد كه اين كار غلط است ،اينكه تو بيايي با عينك هم هويت شدگي ها ببيني ،نگذاري مرا در مركزت،
اينكار غلط است ،تمام آن چهار تا بركتي كه به آنها احتياج داري ،عقل و هدايت و قدرت و حس امنيت ،اينها همه مصنوعي
و بي اثر خواهند شد.
خ زعفران يواش يواش با خالي كردن مركز به اصل مي پيوندد ،و ﻻله زار ما آن است ،هر موقع اين
و اﻻن فهميديم كه شا ِ
فضا را باز مي كنيم ما در زمين اصلي مان داريم رشد مي كنيم ،تا او كه ما حضور ناظر باشيم و ذهنمان را نگاه نكنيم ،اين
من ذهني كوچك و سابيده نخواهد شد ،به محض اينكه ما فضا را باز مي كنيم اين فضاي گشوده شده ،اين حضور ناظر و
كن فكان بدون اينكه ما بفهميم ،يك قسمتي از اين من ذهني را ساييده مي كند ،يعني نمي دانيم چه جوري ،نمي دانيم،
همان نيرويي كه مي زند ريزه ريزه گلي را باز مي كند.
حاﻻ ،اين برخي از ابيات بعدي را من با اين مثلث ها آوردم ،دلم مي خواهد اين مثلث ها تكرار بشود ،اينقدر تكرار بشود
كه وقتي شما من ذهني يادتان مي افتد ،هوشياري جسمي يادتان بيفتد ،و مقاومت و قضاوت ،بﻼفاصله مقاومت و قضاوتتان
را چك كنيد ،اگر ديديد داريد مقاومت نشان مي دهيد ،بدانيد كه من ذهني است ،و من ذهني بي اثر است ،عقيم است،
هيچ فايده اي ندارد ،ستيزه ،مقاومت ،فرستادن انرژي بد به جهان ،هيچ اثر مثبتي ندارد ،مخرّب است.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

غمَت مرا كُشت ،گفتا چه زَهره دارد؟
گفتمَ :
غم اين قدر نداند ،كآخر تو يار مايي؟
يك مكالمه تصوري بين انسان و خداست ،كه بعد ًا در پايين اينها يكي مي شوند ،همانطور كه موﻻنا هم گفته ،يواش يواش
كه روي خودمان كار مي كنيم ،همه چيز را ما خودمان به گوش خودمان مي گوييم ،بنابر اين دويي وجود ندارد ،اينجا
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بگويي كه يكي خدا هست ،يكي من ،شما با ذهن تجسم نكنيد ،اينها به تدريج در مركزمان نوشته مي شود و ذهن ما اينها
را كشف مي كند ،ما مي فهميم ،توجه مي كنيد؟ همه اش نبايد شما در ذهن باشيد كه خيلي خوب حاﻻ من چه گفتم؟ در
جوابش خدا چه گفت؟ اينطوري نيست ،اين هم دويي است ،اين ذهن است اﻻن.
حاﻻ درست است كه با ذهن داريم حرف مي زنيم ،چاره اي هم نداريم ،ما به غير از زبان ذهن چيز ديگر بلد نيستيم ،وگرنه
نمي توانيم حرف بزنيم ،ولي زبان ذهن داريم تا زبان ذهن ،موﻻنا يواش يواش در بيت هاي پايين از اين دويي مي رود به
وحدت ،يعني مثل اينكه اين غزل مثل يك تابلويي است كه بعدا فقط شما يك حقايقي را مي بينيد ،آن حقيقت اينست
كه ببينيد يك هوشياري ،يك يكتاست و دارد بيدار مي شود ،اينطوري نيست كه ما يكي من باشم ،يكي خدا ،يك هوشياري
است ،يكتايي است ،يكتايي دارد بيدار مي شود و شما با ذهن ،مزاحمت در راهش ايجاد نمي كنيد.
مي گويد من به او گفتم غم تو كُشت مرا ،غم دو جور است ،يا من ذهني داريم ما ،بيخودي و بيهوده مي خوريم ،براي اينكه
پولمان كم شده ،به خطر افتاده ،يكي خورده ،نمي دانم ،هم هويت شدگي هايمان به خطر افتاده ،يا مي ترسيم به خطر
بيفتد ،داريم غم مي خوريم.
يك غم ديگر هم اينست كه انسان پيشرفت كرده ،يك مقدار بيدار شده و مي خواهد به خدا زنده بشود ولي نمي شود،
مثل خود ما .مي خواهم به تو زنده بشوم ،نمي شود ،چكار بكنم؟ غم او را داريم ،و اين غم تا حدودي معني منظور مي
دهد ،ما فكر و ذكرمان اينست كه به تو زنده بشويم ،نمي شود .آن غم كه ناآگاهانه ما مي كشيم ،آن كه ننگ انسان است،
آن بخاطر اينست كه ما هوشياري جسمي داريم ،فقط جسمها را مي بينيم ،و از پشت عينك هم هويت شدگي ها مي
بينيم ،هم هويت شدگي ها در مركزمان هستند.
بزرگترين و غالب ترين هيجان ما ترس است ،مقاومت داريم ،قضاوت داريم ،قضاوت نشان مي دهد كه ما مي دانيم ،در
حالي كه نمي دانيم ،مرتب مي گوييم ،مي دانم ،من فكر مي كنم اينطوري است ،اينطوري است ،اينطوري است ،در حالي
كه اين دانش از همان عينك هم هويت شدگي ها مي آيد ،فكر مي كنيم حق با ماست،در حالي كه اصﻼ حق نداريم .در
عين حال هر كسي هم هر چه بگويد در مقابلش مقاومت مي كنيم ،نمي رود اين در مغز ما .از طرف ديگر دم ايزدي هم كه
هر لحظه دارد كوشش مي كند با قانون قضا اتفاقي بوجود بياورد بلكه ما در اطراف اتفاق فضا باز كنيم ،آن هم حالي مان
نيست ،براي اينكه در مقابل اتفاق مقاومت مي كنيم ،براي همين است كه اين همه مانع و مسئله و دشمن ايجاد كرديم،
در افسانه هستيم.
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پس چه غم ناهوشيارانه باشد ،چه غم هوشيارانه باشد ،مي گويد كه خدا به من گفت كه جرات ندارد ،همه مي دانند كه تو
يار ما هستي ،دارد مي گويد كه پس تو ناآگاهي كه نمي داني يارِ ما هستي .مي گويد :غم اين َقدَر نداند ،يعني غم اينقدر
شعور ندارد بفهمد كه سرانجام تو يا ِر ما هستي؟ منظورش از كآخر يعني باﻻخره پس از اينهمه مدت تو مي خواهي بفهمي
كه يارِ ما هستي؟ تو فقط نمي داني كي يار ماست ،غم مي داند ،غم مي خواهد از تو فرار كند ،تو چسبيدي به غم ،تقصير
توست يعني ،تقصير ما ،غم تو مرا كُشته ،و غم زهره ندارد ،جرات ندارد به تو نزديك بشود ،تو عين ما هستي ،يار ما
هستي ،تو پر از شادي هستي ،تو عين شادي هستي ،آرامش هستي ،غم چه جراتي دارد به تو نزديك بشود ،اين توهستي
چسبيدي به غم ،بخاطر اينكه اين هم هويت شدگي ها را در مركزت نگاه داشتي ،غلط مي بيني ،درد ايجاد مي كني.
آيا اين بيت ما را بيدار مي كند يا نه؟ كه قضاوتمان را صفر كنيم ،مقاومت مان را صفر كنيم ،هوشياري جسمي را بي اعتبار
بدانيم ،مي گوييم هوشياري جسمي و ذهن خدا را نمي شناسد ،اصل ما را نمي شناسد ،پس شما مي دانيد اگر شما به غم
نچسبيد ،غم جرات ندارد شما را اذيت كند ،اين شما هستيد كه غم را چسبيديد رها نمي كنيد ،غم مي گويد رها كن من
بروم ،من اصﻼ جرات اذيت كردن تو را ندارم.
همان چيزهايي كه در مركز ما هستند ،هر لحظه به ما مي گويند بابا رها كن ما برويم ،به ما نچسب ،ما چيزي نداريم به
شما بدهيم ،تو چسبيدي به پول ،پول زندگي ندارد ،زندگي تو ،تو خودت زندگي هستي ،تو خيلي باﻻتر از ما هستي ،چرا
زندگي را از من مي خواهي تو؟ پول به ما مي گويد ،مقام مي گويد ،تو يارِ خدا هستي ،تو به خدا مي تواني تبديل بشوي،
چرا آمدي از من مي خواهي؟ گداي من هستي؟ تمام چيزهاي اين جهاني اين را مي گويند.
پس ما به غم نمي چسبيم ،با فضا گشايي مي خواهيم ببينيم كه يارمان را مي توانيم پيدا كنيم؟ فضا را آنقدر بايد باز كنيم
كه بي نهايت بشويم ،تا با يارمان يكي بشويم ،همه مي دانند تو يار ما هستي فقط تو نمي داني ،خوب تو هم بدان،

*** یان ت اول***
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حاﻻ كه اينطوري شد فهميدم:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

من باغ و بوستانم ،سوزيده خزانم

باغِ مرا بخندان ،كآخر بهارِ مايي

ن پايي ِز من ذهني سوزانده ،من اگر اين هم
مثل اينكه فهميديم من چي ام؟ اصل من باغ و بوستان است ،منتها اين خزا ِ
هويت شدگي ها را نداشتم اينطوري نمي شد ،از طريق هم هويت شدگي با چيزها و ادامه آنها بود كه من به پاييز رفتم.
شما نگاه كنيد ديگر وقتي ما مي آييم به اين جهان يك نوجوان دارد شكوفا مي شود ،از نظر بدني ،از نظر ذهني ،فكر
كردن ،دانش ،كار ،عمل ،دارد شكوفا مي شود ،اين آدم يواش يواش در خودش مي رود ،منقبض مي شود ،بيست ساله،
بيست و پنج ساله مي بينيد پژمرده شده ،چه شده است؟ سوزيده ،خزان شده ،از بس فكر مي كند كه چه بدست بياورم،
بگذارم مركزم به من زندگي بدهد ،چرا بيدار نمي شوي كه اين كار غلط است؟ ديدن از طريق هم هويت شدگي ها شما را
مي سوزاند ،اين كه ما مقاومت مي كنيم و قضاوت مي كنيم ،بر حسب هم هويت شدگي ها فكر مي كنيم دانش داريم ،اين
درست نيست ،مركز را بايد صاف كنيم.
اﻻن فهميديم ،اصل من يك باغ و بوستان زيباست ،يعني شما اگر اين فضا را باز كنيد ،فضاي باز كه پر از شادي است ،پر
از آرامش است ،پر از بركات است ،پر از عشق است ،آن چيزي را هم كه در اين جهان خلق مي كند ،از اين فضا ،از فضاي
يكتايي همه نيك است ،همه زيباست ،هيچي درد ندارد ،روابط انسان عالي با همديگر ،تن اش سالم ،كارش چون خرد
زندگي مي ريزد به كارش ،به عملش ،به فكرش ،همه سازنده  ،پر از شادي ،پر از آرامش ،ولي دچار خزان شده.
اﻻن داريم به او مي گوييم من اشتباه كردم ،باغ مرا بخندان ،من فهميدم باغ من و اين جهان و اين هم هويت شدگي ها
نمي تواند بخنداند ،مرا مي برد پاييز .يعني شما هر چه رو به بيرون مي كنيد ،از بيرون كمك مي خواهيد باغتان مي رود
بطرف زمستان ،هر چه فضا را باز مي كنيد ،به اين فضاي درون و اين يكتايي دسترسي پيدا مي كنيد ،شروع مي كند
باغتان به خنديدن ،هر چه بيشتر دم ايزدي از شما رد مي شود و مقاومت تان مي آيد پايين ،باغتان دارد آباد مي شود،
هر چه اين ذهن به عنوان من ذهني ساكت است ،انصتوا ،رحمت ايزدي مي آيد.
صبر و خاموشي جذوب رحمت است ،صبر و خاموشي جذوب رحمت است ،يعني وقتي ما صبر مي كنيم كه اين هم هويت
شدگي بيفتد ،درد مي كشيم ،و ذهن را خاموش مي كنيم ،به حرفهايش گوش نمي دهيم ،اين رحمت الهي را شديدا جذب
مي كند ،و باغ مرا مي خنداند.
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باﻻخره ما فهميديم كه بهار من تو هستي ،همه ما فهميديم؟ نه ،همه ما نفهميديم ،بيشتر مردم مي خواهند به وسيله
انرژي هاي اين جهاني كه پاييز درست مي كند ،باغشان را آباد كنند ،يعني در واقع مي سوزانند باغشان را ،ولي با چشم
من ذهني دارند آباد مي كنند .هر كسي كه دنبال تاييد است ،توجه عمومي است ،قدرشناسي عمومي است ،مي خواهد
مورد توجه قرار بگيرد ،و كارهايي مي كند بر اساس من ذهني و آن ديدهاي هم هويت شدگي دارد ،باغش را مي سوزاند،
ولي بنظرش ،خودش دارد شكوفا مي شود ،و اين نااصل كاري ،به اصطﻼح ديسفانكشن در مركز دارد كار مي كند ،آن
بيماري ،يادمان باشد اين قضيه هم هويت شدگي و ديدن از طريق هم هويت شدگي ها يك بيماري است ،گفت:
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت ٢٦٧٧

انبيا گفتند در دل علتي ست

كه از آن در حقشناسي آفتي ست

يعني در دل ما يك نااصل كاري وجود دارد ،اگر كارهاي نيك هم انجام بدهيم ،يعني همه اش كارهاي خير انجام بدهيم،
باز هم او خراب خواهد كرد ،نمي شود جلوي او را گرفت ،مگر مركز ،نشان دادم به او زنده بشود .خوب شما متوجه هستيد،
باﻻخره سرانجام متوجه مي شويم كه بهار ما اوست ،يعني زندگي است ،بهار ما در اين جهان نيست ،و ذهن نيست ،و
چيزي كه از بيرون مي آيد نيست ،اين انرژي ها سوزاننده است ،دو تا انرژي هست ،فضا را باز مي كنيم ،از آنطرف انرژي
زنده كننده مي آيد ،فضا را مي بنديم ،مقاومت مي كنيم ،از بيرون انرژي سوزاننده مي آيد ،بستگي به شما دارد ،شما بايد
خودتان آگاه بشويد ،مسئوليت آگاه كردن خودتان به عهده شماست .نبايد بگوييد بيايند مرا آگاه كنند.
شما از موﻻنا مي توانيد كمك بگيريد خودتان را بيدار كنيد ،كه من انرژي مسموم كننده ،باد مسموم كننده به اين باغ و
بوستانم نمي خواهم بوزد ،از بيرون بيايد خراب خواهد كرد ،هر موقع مقاومت مي كنيد ،قضاوت مي كنيد ،منقبض مي
شويد ،داريد انرژي بد مي فرستيد بيرون ،خودتان هم مي خوريد ،هر موقع خشمگين مي شويد ،مي رنجيد ،حسادت مي
كنيد ،هر هيجان منفي من ذهني را به كار مي بريد شما ،داريد باغ را مي سوزانيد ،هيچ كس با خشم نمي تواند باغ و
بوستان بسازد.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

گ مايي
گ مايي ،وَندَر تَرن ِ
گفتا :تو چن ِ
ي تو ،چون در كنا ِر مايي؟
پس چيست زار ِ
مي گويد خدا به من گفت كه تو مثل چنگ من هستي ،ساز من هستي ،و آهنگ تو را من مي سازم ،و صداي ساز تو را من
در مي آورم ،پس بنابر اين ساز مني ،آهنگ تو را من مي سازم ،من تو را مي زنم ،پس اين زاري تو ،يعني همين كارهاي
من ذهني تو ،چيست اين؟ چرا زاري مي كني؟ تو كه در آغوش من هستي ،تو چنگ مني .چرا مي گويد چنگ؟ براي اينكه
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چنگ زه هاي زيادي دارد ،خوب ما هم پيچيده هستيم .مي گويد من ذهني تو را نمي تواند بزند ،جهان نمي تواند تو را
بزند ،من تو را خلق كردم ،پس از مدتي اقامت در ذهن بپري بيرون و من با كن فكان و قانون قضا دارم اين كار را مي كنم.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت ٤١١

صبح نزديك است ،خامش ،كم خروش
ي تو ،تو ،مَكوش
من هميكوشم پ ِ
پس بنابر اين ما مثل ساز خدا هستيم ،و او مي داند چه جوري ما را بزند ،و چه آهنگي بزند ،چه آهنگي را چه وقت بزند،
ما بايد تسليم بشويم ،اين عدم تسليم و نگهداشتن من ذهني و مقاومت و قضاوت كه توليد افسانه من ذهني را مي كند،
كه در آنجا ما خشمگين هستيم ،مي رنجيم ،توقع داريم ،مضطرب هستيم ،تلخ هستيم ،حس جدايي مي كنيم ،تنها
هستيم ،همه اش اطراف مان مانع مي بينيم ،مسئله مي بينيم ،دشمن مي بينيم ،اينها يعني چه؟ دارد خدا از ما مي پرسد.
مي گويد من تو را گرفتم اﻻن مي خواهم بزنم ،خودم هم كوك مي كنم تو را ،كوك مي كنم يعني چه؟ يعني هم هويت
شدگي هايت را مي اندازم ،چون آنها را داشته باشي كه نمي توانم بزنم ،پس من تو را كوك مي كنم ،آهنگت را مي سازم،
من تو را مي زنم ،و چنگي هم هستي كه من بايد بزنم ،جهان نمي تواند تو را بزند ،يك آدم ديگر نمي تواند بزند ،يك من
ذهني ديگر نمي تواند بزند ،من ذهني ات نمي تواند تو را بزند.
تو يك هوشياري هستي ،وقتي هم هويت شدگي ها را انداختي تازه مي شوي ساز درست و حسابي ،اﻻن كه زاري مي كني
قابل زدن نيستي ،مي خواهي در همين زاري بماني؟ يا مي خواهي من تو را معالجه كنم؟ و تو بدان كه در آغوش من هستي،
هميشه در آغوش من بودي ،من از رگ گردن به تو نزديكترم ،اصﻼ من خودِ تو هستم ،تو امتداد من هستي .چرا نمي
گذاري من اين هم هويت شدگي ها را بصورت كن فكان از تو بريزم و تو را كوك كنم؟ براي چه نمي گذاري؟ مرتب زاري
مي كني ،چرا ما اينكار را مي كنيم؟ براي اينكه آگاه نيستيم كه هر چه بيشتر بهتر ،براي ما كار نخواهد كرد.
اين ديدِ هم هويت شدگي ها كه ما مي گوييم هر چه از اين هم هويت شدگي ها بيشتر بشود زندگي ام زيادتر خواهد شد
و ما از پول زندگي مي خواهيم ،از موقعيت ها زندگي مي خواهيم ،از وضعيت ها زندگي مي خواهيم ،از انسانها زندگي مي
خواهيم ،خوشبختي مي خواهيم ،هويت مي خواهيم ،درك نكرديم كه در آنها زندگي نيست ،اگر اجازه بدهيم ساز را ،يعني
ما را او بزند ،آن موقع آهنگ دلنوازي خواهيم داشت ،و گرنه اين صداي ناهنجا ِر زِر زِر من ذهني گوش خودمان را خواهد
خراشيد ،گوش جهان را هم ،مردم ديگر را هم خواهد خراشيد.
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آواز بدي دارد اين من ذهني ،آوازش مخالفت است ،انتقاد است ،عيب جويي است ،عيب گويي است ،نقص بيني است،
نارضايتي است ،عدم شكر است ،عدم قدرداني است ،عدم اجراي قانون جبران است ،عدم تعهد است ،اينها همه جزو زاري
من ذهني است ،و ما بايد از آن دوري كنيم .پس فهميديم چنگ او هستيم ،در آغوش او هستيم ،او مي داند چكار بكند،
ما بايد فقط فضا را باز كنيم ،بگذاريم كن فكان ،او مي گويد بشو و مي شود كار كند و ما ناظر و شاهدِ ذهنمان باشيم ،بدون
قضاوت ،بدون مقاومت ،وقتي مقاومت آمد يادمان باشد كه مقاومت را صفر كنيم.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

د سَرَست ما را
گفتم :ز هر خيالي ،در ِ
گفتا :بِبُر سَرش را ،تو ذوالفقا ِر مايي
ذوالفقار در اينجا به معني شمشير است ،من به او گفتم هر فكري كه بر مي خيزد مرا بر مي دارد مي برد ،براي اينكه من
با آن هم هويت هستم ،و براي من مسئله درست مي كند ،دردسر درست مي كند ،هر فكري مي كنم مسئله درست مي
كند ،چكار كنم؟ دارم به خدا مي گويم ،مي گويد تو سرِ فكر را ببُر ،تو شمشير من هستي ،يعني نبايد به فكر راه حل
بيفتي ،خودت وقتي فضا را باز مي كني ،بصورت ناظر به ذهنت نگاه مي كني ،تو سازنده ي فكر هستي ،تو مي تواني فكر
بسازي ،نسازي ،فكر بهتري بسازي ،يا بگذاري من از طريق تو فكر كنم.
ما كمان و تير اندازش خداست ،چرا فضا را باز نمي كني من از طريق تو عمل كنم؟ وقتي فضا را باز بكني تو شمشير من
مي شوي ،همين كه فكر مي خواهد تو را بردارد ،تو توجهت را نگه دار چون داري نگاهش مي كني ،بدان كه اين يك فكر
هم هويت شده هست ،علت اينكه تو از يك فكري فضا را باز نكرده مي پري به فكر ديگر ،فكر مي كني در آن موضوع آن
فكر زندگي هست ،اﻻن كه درك كردي نيست ،وقتي تو را مي خواهد بكِشد ببرد باﻻ ،بلند شوي بعنوان من ،وايستا بشين،
سرش را ببُر ،سرش را ببُر يعني چه؟ انرژي ات را نده برود ،توجهت را نده برود ،پس تو اگر فضا را باز كني از جنس من مي
شوي ،اصﻼ من مي شوي ،مرا كه فكر نمي تواند بكِشد.
تو من بشوي كه كشيده نمي شوي ديگر ،در لحظاتي كه من مي شوي كشيده نمي شوي ،چه وقت او مي شويم؟ وقتي فضا
را باز مي كنيم ،وقتي حضور ناظر مي شويم ،وقتي حضور ناظر مي شويم از جنس فكر نيستيم براي اينكه فكر را نگاه مي
كنيم ،فكر نمي تواند بكشد ما را ديگر ،سرش را ببُر يعني توجهت را نگذار ببَرد ،آخِر هر فكري مي آيد توجه ما را مي
بلعد ،توجه زندگي زنده است ،شما بگوييد اين فكر آمده مرا ببرد ،مرا ناراحت كند ،من نميخواهم ناراحت بشوم .اﻻن
اختيار دارم چون فضا را باز كردم .قبﻼً اختيار نداشتم براي اينكه هر فكري كه ميآمد من دنبالش راه ميافتادم مي رفتم
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و به دردسر ميافتادم .دردسر است يعني سرم را هم درد ميآورد .يعني هر فكري مي كنم به يك بدي منجر ميشود.
ميگويد تو فضا را باز كن ،شمشير من بشو.
خُوب شما شمشير او هستيد؟ ميگويد من به وسيله تو ميبرم ،حل و فصل ميكنم چيزها را .مسالهحل كن من تو هستي.
تو خودت مسالهساز شدي .خُوب بايد ببيني چه اشكالي داري ديگر؟ پس از طريق من نميبيني .از طريق همهويت
شدگيها ميبيني .تو مرا ميپرستي يا باورها را يا دردها را؟ تعيين كن ببينيم .مركزت چه هست؟ ميبينيد كه اين بيت با
هشياري جسمي آمده .من فكر همهويت شده ميكنم .هشياري جسمي دارم ،پس ترا نميبينم .مقاومت دارم و قضاوت
دارم .هر قضاوت همهويت شده براي ما دردسر درست ميكند .ما نميدانيم بايد ساكت باشيم .هر فكري ميآيد ما با آن
همهويت ميشويم .آيا ما اختيار اين را داريم كه توجهمان را نگه داريم؟ بله وقتي از جنس او بشويم .چطوري در اين لحظه
از جنس او بشويم؟ در اطراف اتفاق اين لحظه فضا باز ميكنيم.
اينها را من مرتب تكرار ميكنم .اين مثلث را هم نشان ميدهم بلكه هر كسي وضعيت خودش را باﻻخره ببيند .آيا اين
فكري كه اﻻن ميكند ،ناراحتش ميكند؟ همراه با قضاوت است؟ همراه با مقاومت است؟ آيا فقط شما هشياري جسمي
داريد اﻻن يا هشياري حضور هم همراهش است؟ فقط قضاوت ميكنيد و قضاوتتان شما را ميكِشد ،هيجانات منفي ايجاد
ميكند؟ بپرسيد از خودتان ،اين راه نيست .اين راه جهنم است .بله.
بله با دو مثلث اينها اينجا نوشته شده كه شما ببينيد .امكان اين وجود دارد كه ما نگذاريم توجهمان برود به فكر ،يعني
فكر ما را بقاپد بلند كند ببرد .ما واكنش نشان بدهيم يا برويم دنبال آن فكر ،موضوع آن فكر ما را بردارد ببرد .اين فقط
موقعي است كه فضا را باز ميكنيم به فضاي صبر و شكر مي رويم.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

سَر را گرفته بودم ،يعني كه در خمارم
گفت ار چه در خماري ،ني در خمارِ مايي
سر را گرفته بودم ،يعني كه در خمارم ،يعني حالت متداول و معمولي بيشتر انسانها .براي اينكه چسبيدن به فكرهايشان
و هيچ اختياري در فكر كردن خودشان ندارند .فكرها پشت سر هم در سرشان ميپرند و اينها هم دنبالش راه ميافتند
مي روند .هر چه آن فكرها به اصطﻼح ديكته ميكنند ،بدنشان به آنها واكنش نشان ميدهد .در نتيجه هيجان به وجود
ميآيد .بنابراين هيجانات منفي مثل خشم و ترس و اضطراب و اينها دست خودشان نيست .فكرهايي ميكنند بياختيار
كه آنها را آشفته ميكند.
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سر را گرفته بودم .يعني سرم را گرفته بودم .يعني كه رفتم به خماري ،يعني شراب تو نرسيده .داريم با خدا صحبت
ميكنيم .من در خمارم .شراب تو به من نمي رسد .خوب نمي رسد ،مقاومت نكن ،قضاوت نكن ،بگذار من قضاوت كنم .ما
به خدا ميگوييم من تنها هستم ،حس تنهايي ميكنم ،حس بيكسي ميكنم ،حس نقص ميكنم ،حس بيكفايتي ميكنم،
حس ميكنم يك چيزي كم است و هيچ چيز كافي نيست .چكار كنم؟ خوب مقاومت نكن ،قضاوت نكن ،هشياري جسمي
نداشته باش .بگذار هشياري من بيايد جاي هشياري جسمي را بگيرد .همين ،همين مثلث .مثلث حضور .شروع كن به
واهمانش .همهاش نگو در خمارم ،تنها هستم ،غصه دارم ،دلم گرفته .خوب مرا بياور به مركزت.
مولوي ،مثنوي ،دفتر اول ،بيت ١٣٨١

حق ،قدم بر وي نهد از ﻻمكان

وانگه او ساكن شود از كُنفَكان

يعني اين جهنم مركز تو از اين همهويت شدگيها است .يادمان باشد با هر چيزي همهويت بشويم ،درد ايجاد ميكند .تا
ما بفهميم كه نبايد همهويت بشويم .ما از اول همهويت شديم با آدمها ،چيزهاي فيزيكي ،با دردها ،همين طور ادامه
ميدهيم ،هنوز نفهميديم كه اين همهويت شدگي بوده كه اين همه دردها را به وجود آورده ،و خدا ميخواسته ما اين كار
را نكنيم.
سر را گرفته بودم يعني كه در خمارم ،سرم را گرفته بودم به خدا ميگفتم اين شراب تو نميرسد ،من چكار كنم .البته در
خمارم در من ذهني كه ما نميگوييم شراب تو نرسيده .اﻻن كه با هشياري حضور با اين ديد نگاه ميكنيم ميفهميم كه
مركز ما آلوده بوده ،همهويت شدگي داشته ،درد داشته .درست است؟ در من ذهني فكر ميكرديم كه هر چه بيشتر بهتر.
در خمارم براي اينكه پولم كم است ،خانهام كوچك است ،دوستانم تعدادشان كم است ،به فﻼن مقام نرسيدم ،چون بيشتر
به دست نياوردم كه به من اينها زندگي بدهند .ولي معشوق ،خدا يك چيز جالبي به من گفت .گفت درست است كه در
خماري ،آيا فهميدهاي كه در خمار من هستي؟
يعني اگر به آنها هم برسي كه فكر ميكني خمار آن چيزها هستي ،چون وقتي ما همهويت هستيم و از دريچه عينك آنها
ميبينيم ،ميگوييم اينها نيستند ديگر .اينها چون نيستند يا كم هستند به ما شراب كم مي رسد ،خوشحال نيستيم .گفت
نه اشتباه ميكني .در خمار آنها نيستي در خمار من هستي بايد به من زنده شوي.
آيا شما اين حقيقت را اﻻن ميخواهيد قبول كنيد كه درست است كه ذهن ما نشان ميدهد اين چيز را نداريم ،آن چيز
را نداريم ،پس حالمان گرفته شده ،نه اين به خاطر آن چيزها نيست ،به خاطر اينكه ما از خدا دور شديم .مركز ما پر از
همهويت شدگي و درد است .به خاطر همين حالمان گرفته شده ،پژمرده شديم ،مريض شديم.
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در آن شكلهايي كه به شما نشان دادم كه از مركز ما قدرت ميگيريم ،حس امنيت ميگيريم ،عقل ميگيريم ،هدايت
ﻼ حسادت باشد ،رنجش باشد ،خشم باشد ،به نظر شما از آنجا چي درمي آيد؟
ميگيريم ،اگر در آن مركز درد باشد ،مث ً
يعني هدايت ما بر اساس خشم باشد ،انتقامجويي باشد ،عقل ما از خشم ما بيايد ،قدرت ما از خشم ما و حسادت ما بيايد،
چي مي شود؟ قدرت ما از انتقامجويي و از حسادت و از خشم و ترس و اينها بيايد ،چي مي شود آن موقع؟ همين ميشود
كه شده ديگر .پس ما اشتباهمان را داريم ميفهميم.
پس خدا به ما ميگويد كه علت اينكه تو بيحال هستي اينطوري نيست كه انرژي چيزهاي بيروني به تو نرسيده ،براي
اينكه جلوي انرژي مرا گرفتي ،جلوي خرد مرا گرفتي ،جلوي بركت مرا گرفتي ،آن چهار تا بركت را بايد از من بگيري نه
از چيزها و دردها .پس در خمار من هستي.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

گفتم :چو چرخِ گردان ،والَله كه بيقرارم
گفت :ار چه بيقراري ،ني بيقرارِ مايي
خوب در حالت هشياري جسمي و همانيدگي با چيزها كه آنها مركز ما هستند ،آنها چون تغيير مي كنند ما بيقرار ميشويم.
بيقرار يعني كسي كه قرار ندارد ،حس امنيت نميكند .حس امنيت واقعي از زندگي ميآيد .مركز شما وقتي آن ميشود
حس امنيت واقعي ميآيد ،قرار ميآيد .شما مينشينيد آسوده خيال و قرار داريد ،حس امنيت ميكنيد .بيقراري از
اينجاست كه مركز فرو بريزد.
وقتي مركز گذراست ،آفل است ،فرو ميريزد و هر چيزي آنجا بگذاري اينها تغيير ميكنند ،خوب وقتي مركز ما تغيير مي
كند بيقرار ميشويم ديگر .هم ميترسيم ،مضطرب ميشويم ،حس امنيت نداريم ،ميگويد مثل اين چرخ گردنده من قرار
ندارم ،حس امنيت نميكنم .ميگويد درست است كه بيقراري ،ميبينم كه بيقرار هستي .ولي خودت فهميدهاي كه
بيقرار من هستي؟ يا فكر ميكني كه اگر اين چيز آن چيز يعني همان همهويت شدگيها درست شود به تو برسد ،قرار
پيدا ميكني.
ما اشتباه ميكنيم .فكر ميكنيم اگر مردم درست شوند ،وضعيت درست شود ،و يا آدمها عوض شوند ،من قرار پيدا ميكنم.
چه كسي مرا بيقرار ميكند؟ بچههايم ،همسرم ،مردم ،همكارانم ،رئيسم ،اينها هستند ،وضعيتها ،وضعيت بدنم .ما
هميشه بيقرار او هستيم .اين بيقراري من ذهني و حس عدم امنيت و عدم آرامش يك نمايش ديگري از اين است كه ما
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عﻼقه داريم به او زنده بشويم .اين حرص ما يك حالت پﻼستيكي عﻼقه شديد ما به زنده شدن به زندگي است .حرص به
چيزها ،ما فكر ميكنيم اينها را بگيريم ،وضعمان درست بشود .نميشود.
به طور ساده موﻻنا ميگويد كه هر كسي بيقراري دارد به خاطر اين است كه او در مركزش نيست نه به خاطر اينكه
چيزهايش كم است ،مشخص است .پس اگر شما حس عدم امنيت ميكنيد بايد مركزتان را درست كنيد .همه اين ابيات
ما را برميگرداند به اصﻼح مركزمان .كار روي مركزمان .هر كسي روي مركز خودش بايد كار كند .دوستان ،آدمهاي ديگر
نميتوانند مركز ما را عوض كنند .اين وظيفه مسئوليت شماست كه شخصا روي خودتان كار كنيد و روي مركز خودتان.
اگر مركز همسرتان عوض شود ،فايدهاي براي شما ندارد .اگر شما فكر ميكنيد به خاطر رفتارهاي يكي ديگر است كه شما
بيقرار هستيد اين حالت را ذهنتان ايجاد ميكند .اين ديد اشتباه است.
هر كسي با آوردن زندگي به مركزش ،صاف كردن مركزش قرار پيدا كند ،آن موقع خواهد فهميد كه ديگران هر كاري
بكنند ما بيقرار نميشويم .ولي فقط آن موقع ديده ميشود .ولي ما ديگر اﻻن از موﻻنا ياد ميگيريم ،ميگوييم اينها
درست است .درست است كه ما اينطوري نميبينيم ولي اين درست است .بله .براي آوردن قرار به زندگيمان مي رويم
عمل واهمانش را انجا ميدهيم با صبر و شكر و هشياري حضور را ميآوريم به جاي هشياري جسمي ميگذاريم .يعني
دائماً يك عمقي در شما هست ،يك ثباتي هست و اين از فضاگشايي ميآيد.
مولوي ،مثنوي ،دفتر پنجم ،بيت ١١٩٧

خلق را زين بيثباتي دِه نجات

اي دهنده قوت و تمكين و ثبات

همين بيثباتي همين بيقراري است .تا آن نيايد مركز ما ،ما ثبات پيدا نميكنيم و او از جنس فضاگشايي است .يواش
يواش كه ما فضا را باز ميكنيم ،گفتيم پذيرش ،شادي و شاديخواري و ذوق آفرينندگي .اينها به سرعت ميآيند .يعني
كن فكان اينها را اگر اجازه بدهيم اين تغييرات و تبديل را در ما انجام ميدهد.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

گزيد ،يعني
شِكّر لبش بگفتم ،لب را َ
آن راز را نهان كُن ،چون رازدا ِر مايي
ميگويد من گفتم لبهايت مثل شكرلب است .يعني هم زيباست ،شيرين است و هم شيرين سخن هستي .چطوري گفتم؟
همين به زبان فارسي؟ نه تبديل شدم .پس از همه اين صحبتها يك دفعه فضا باز شد ،ذهن من خاموش شد ،به او زنده
شدم .ديدم كه من به او زنده شدم و او از طريق من چه حرفهاي زيبا ميزند .همين كه اين تبديل انجام شد ،گفت خاموش
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باش ،حرف نزن ،به ذهن نرو ديگر .همين جا بمان .لب را گزيد يعني ديگر به حرف نكشيد .يك جوري به من حالي كرد،
پس يواشكي به گوش من گفت يا خودم به گوش خودم گفتم كه بايد خاموش باشم.
چون اين ذهن بود كه مرا اينطوري ميكرد .همين كه سخن خرد از من صادر شد ،همان موقع متوجه شدم كه بايد سكوت
سر من است .اين را بايد نگه دارم .اوﻻً كه مواظب باشم به
كنم .اين زنده شدن به خدا و به بينهايت او و به ابديت او اين ِ
ذهن بروم از بين ميرود ،از دستم ميرود ،نهان كن يعني به ذهن نرو .چون به ذهن بروي حرف خواهي زد .بگذار قويتر
بشود و تو رازدار ما هستي .تو بلدي راز ما را نگه داري.
يعني هر كسي به زندگي زنده شود به خاطر تحريك مردم يا اينكه بگويند به ما بگو در حاليكه آنها ميخواهند با عينكهاي
ذهن ببينند ،نميگويد اين را .ميبيند واقع ًا كسي توانايي جذبش را دارد؟ امروز مثنوي خواهيم خواند .ميگويد كه كوه
صدا را منعكس ميكند .تپه و سنگﻼخ نه .بعضي ذهنها ،ذهنهاي همهويت شده مثل سنگﻼخ ميماند .حقيقت را جذب
هم نميكنند ،منعكس هم نميكنند .بين شما اگر كسي آماده است ،حرف موﻻنا را ميفهمد .ميفهمد كه حرف درست اين
است و عمل ميكند.
پس اگر همه اين حرفها را خوب درك كرديد شما ،يك دفعه به او تبديل شديد .گفتيد لب تو چقدر شكرين بوده ،چقدر
خوب حرف ميزني .تا حاﻻ من از طريق اين من ذهني حرف ميزدم .اﻻن تو حرف ميزني چقدر زيباست .به او گفتم .گفت
حرف نزني ها .يعني ذهنم را فعال نكردم .ذهن را رها كن .نرو ذهن ديگر .و همين جا بمان .نهان كن چون اگر بروي به
ذهن فاش كني اين را از دست خواهي داد .و من به تو ياد دادم ،خدا ميگويد چطور رازدار ما باشي .و كسي برود آنجا
عجله ندارد به ديگران ياد بدهد واقعاً.
آن كسي كه عجله دارد به ديگران ياد بدهد حتم ًا من ذهني دارد .اگر شما ميگوييد اين را من ياد گرفتم بروم به همه
بگويم پس شما من ذهني داريد .اگر واقعاً ياد گرفته بوديد ،زنده شده بوديد ،اين اصرار را نداشتيد كه همه بيايند اين را
ياد بگيرند .ميدانستيد كه يك نيروي عظيمتري هست يواش يواش از توي اين يك آدمهايي را در ميآورد و به گوشش
ميرساند و اين آهنگ خودش را دارد .ﻻزم نيست ما مجبور كنيم حتماً تو بايد به اين گوش بدهي ،نمي داني اين چه چيز
خوبي است ،نه .نه .راز را نگه دار .تو رازدار خدا هستي.
پس فهميديم اگر تبديل شديم و شيريني را حس كرديم ،ديديم كه شادي بيسبب دارد ميآيد ،اگر هيجان زده شدي و
خودت را گم كردي ،پس پريدي به ذهن دوباره .آرام باش ديگر .همين كارها را دوباره بكن .بگذار عميقتر بشود .اگر اين
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شديدتر بشود ،مردم انرژي شما را خواهند گرفت .نگران نباش كه من ديگر هشيار شدم بروم همه را بيدار كنم اين من
ذهني است.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

اي بلبل سحرگَه ،ما را بپرس گَه گَه
آخر تو هم غريبي ،هم از ديارِ مايي
ببينيد اين حالت قبلي را كه دست ما نيست كه ،در سحرگاه بين تاريكي و روشنايي ،در همين شب دنيا يك لحظه كه ما
ميآييم بيدار بشويم ،بلبل زندگي ميخواند .در اينجا گفت شكرلب گفتم ،در اينجا ميگويد كه بعضي موقعها تو ميآيي
از طريق من ميخواني در سحرگاه .سحرگاه نه اينكه ساعت پنج صبح .نه وقتي كه من لطيف ميشوم يك دفعه من ميبينم
كه به وسيله تو تسخير شدم و تو فكرهاي مرا در درست گرفتي ،داري از طريق من فكر ميكني ،از طريق من حرف ميزني،
به من مركز ما الهام ميكني ،تو اينها را زياد كن ،گهگاهي بيا اينجا حرف بزن.
اين نشان ميدهد كه ما به درجهاي رسيديم كه تسليم شديم و ما مي دانيم كه آن زندگي بخواهد در مركز ما حرف بزند،
خودش ميداند كي .ما حاﻻ وظيفهمان را انجام داديم ،تسليم هستيم ،فضا را باز ميكنيم ،فضا را باز ميكنيم ،هر لحظه
فضا را باز ميكنيم ،آيا هميشه ميآيد حرف ميزند ،هميشه ميفهميم كه يك شكرلبي دارد از طريق ما حرف ميزند،
نميزند كه .براي همين ميگويد اي بلبل سحرگه ما را بپرس گه گه .يعني در مركز من بيا تو آواز بخوان ،گهگاهي و اين
دفعات را زياد كن.
آيا من هم ميتوانم همكاري داشته باشم؟ بله با هشياري حضور و صبر و شكر .هر چه ما فضا را بيشتر باز ميكنيم احتماﻻً
آمدن بلبل زندگي به مركزمان را زياد ميكنيم .يعني شما با اين بيت داريد به زندگي ميگوييد خدايا در مركز من بيشتر
فعاليت كن ،از من بيشتر حرف بزن .دفعاتش را زياد كن .بلكه دائم ًا حرف بزن .براي اينكه من تو هستم و مال اين جهان
نيستم ،در اينجا غريب هستم .من بايد دائماً پيش تو باشم .من بايد به حضور زنده شوم ،پيش تو باشم و اگر اين جهان
باشم اين جا غريب هستم من و غريبي من اين است كه تا اين تن هست بايد در اين تن زندگي كنم .من در اين جهان
زندگي ميكنم ولي اصلم آنجا است .اصلم بايد آنجا باشد پس بيشتر از طريق من حرف بزن.
پس يك هشياري هست ،توجه ميكنيد .اين ابيات نشان ميدهد كه يك هشياري است .ما هم آن هشياري هستيم ،يك
خدا هست و ما آن هستيم .او در سحرگاهان وقتي بيداري زياد ميشود يا يك دفعه بيدار ميشويم ،هي بيدار ميشويم و
به خواب ميرويم ،هر همهويت شدگي را كه مياندازيم ،يك درجه بيدار ميشويم و يك ذره اين من ذهني سابيده ميشود.
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يك حرف حساب ممكن است بزند ،يعني زندگي از طريق ما بزند ،و ما اين را كشف كرديم كه يك بلبل زندگي است،
بعضي سحرگاهان كه موقع بيداري ماست ،اگر بيداري واقعي باشد ،از طريق ما حرف ميزند.
و يك روزي خواهد شد كه اين گه گه خيلي زياد شود .ولي من مطمئن هستم كه گهگاه بعضي سحرگاهان شايد روزي
چند دفعه از طريق شما اين حرف ميزند اين بلبل ،و وقتي حرف ميزند متوجه ميشويد كه شما در اين جهان غريب
هستيد و با چيزهاي اين جهاني مانوس نيستيد .گر چه كه بايد در اينجا زندگي كنيد ،ولي ميدانيد كه با اين افﻼمي كه
همهويت شده بوديد ،اينها به شما هيچ انس و الفتي ندارند ،به آن صورت .اينها چيز هستند و شما از جنس لطافت و
يكتايي هستيد .بله.
پس ميبينيد كه به تدريج دارد در غزل ،وحدت را بيان ميكند .ميگويد يك هشياري هست .من آن هستم .و اﻻن هم
ميگويد كه اين مرغ كه ما باشيم و امتداد خدا باشد مرغ آسماني است.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

غ آسماني ،ني مرغِ خاكداني
تو مر ِ

د آن جهاني ،وز مَرغزا ِر مايي
تو صي ِ

و اين هشياري مرغ آسماني است ،مثل مرغ خانگي نيست كه در يك ﻻنه زندگي كند و كثافت كند و رويش بخوابد.
خاكدان يعني اين جهان ،مال اين جهان نيست اين مرغ يعني هشياري ما .هشياري ما با هشياري خدا هيچ فرقي ندارد.
پس ميبينيد كه تمام اينها را من با مثلث هشياري نوشتم كه شما داريد با خواندن اينها مرتب به فكر واهمانش ميافتيد
كه اگر من مرغ خاكدان نيستم ،با همهويت شدگيها چطور در اين خاكدان ،خاكدان يعني مي دانيد يعني زبالهدان ،ما
مركزمان را زبالهداني كرديم.
اگر من از جنس خاكدان نيستم ،چطور توي ذهن كه يك ﻻنهاي است كه آنجا مثل مرغ كه معموﻻً مرغهاي خانگي كثافت
ميكنند در ﻻنهشان آنجا ميخوابند ،بايد مردم بروند آنجا را تميز كنند ولي اينها فكر نميكنند كه اينها بايد بروند يك
جاي ديگر به اصطﻼح آن فضوﻻتشان را بيندازند .همان جا فضوﻻتشان است ،رويش هم ميتوانند بخوابند و اينها .ما هم
همهويت ميشويم ،درد ايجاد ميكنيم و رويش ميخوابيم.
ميگويد كه ما مرغ خاكدان نيستيم ،مرغ آسمان هستيم ،مرغ دريا هستيم ،يك جاي ديگري ميگويد ،در دفتر دوم
خوانديم و هشياري ما را كه آنجا شكارچي شده و هي از طريق اين همهويت شدگيها فكر ميكند شكار بايد بكند اضافه
كند بايد خودش شكار آن جهان بشود ،يعني ما بايد اين حالتهاي مقاومت و قضاوت را رها كنيم و روي بياوريم به
عذرخواهي و شكر و صبر كه اين جان ما را ،هشياري ما را او بكشد ببرد با كن فكان و اين هم خيلي ساده است.
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وقتي ما تسليم ميشويم زندگي به صورت هشياري ناظر كه فكرهاي ما را نگاه ميكند ،اين من ذهني ما را با شناسايي
كوچك ميكند و هميشه هم گفتيم شناسايي مساوي آزادي است .يعني اگر شناسايي واقعي از ديد زندگي شما پيدا كنيد
كه شما يك دردي داريد اين غير ممكن است كه نيندازيد .شناسايي و پذيرش ،پذيرش هم در ذات شناسايي است .امروز
يك جاي ديگر هم توضيح خواهم داد.
هر كسي يك عيبي را در خودش شناسايي واقعي بكند ،حتم ًا در رفعش ميكوشد .امكان ندارد .اينكه ما عيبمان را
ميگذارد باشد ،عيبمان را به صورت عيب شناسايي نكرديم ،ذهناً شناسايي كرديم .پس اگر به صورت هشياري ناظر يك
ﻼ يك دردي ميبينيم در ذهنمان ،ميبينيم اين رنجش را دارم ،شما اگر ببينيد آن را با ديد كن فكان ،شناسايي
اشكالي مث ً
كنيد ،نميگذاريد آن باشد آنجا ديگر ،آن آنجا نخواهد ماند .آن سابيده ميشود .در واقع هر موقع ما فضا را باز ميكنيم،
هشياري ناظر ميشويم ،من ذهني يك خرده كوچك ميشود .اين راهش است و ما داريم وسعت پيدا ميكنيم.
مرغ خاكدان اين من ذهني است ،هشياري در من ذهني است كه من ذهني بسازد و از طريق همهويت شدگيها ببيند،
مرغ آسمان اين است كه آن ديد را بگذارد كنار فضا را باز كند ،از طريق فضاي خالي ،عدم يعني عينك خدا ببيند ،آن
چيزي كه از اول بوده .از اول ما هشياري بودهايم .هشياري جنسش بينهايت است ،خدا از جنس بينهايت و ابديت است و
اين دو تا خاصيت جنس ما را هم تعيين ميكنند .ما هم از جنس بينهايت و ابديت هستيم ،تا زماني كه در زمان هستيم،
يعني در گذشته و آينده هستيم ،در محدوديت زمان ميرويم .من ذهني در گذشته و آينده و در محدوديت من ذهني
است .بينهايت خدا تبديل ميشود به همين محدوديت من ذهني .چطوري هشياري تشخيص نميدهد؟ ميدهد اگر به
صورت ناظر به ذهنتان نگاه كنيد.
ﻼ در اين جهان
ما مرغ آن جهان هستيم منتها در اين جهان بايد زندگي كنيم فعﻼً .ما همان مرغ آن جهاني هستيم كه فع ً
زندگي ميكنيم .ما موجودات معنوي هستيم ،مادي نيستيم .مركز ما بايد صاف باشد .اينطوري نيست كه ما جسم باشيم،
بعضي مواقع تجربه معنوي داشته باشيم .برويم مثﻼً جنگل گلها را نگاه كنيم ،بگوييم يك تجربه خوبي پيدا كردم ،نه .ما
هميشه معنوي هستيم و بعضي مواقع مادي ميشويم .به لحاظ جسم مادي هستيم .بايد در اين ماده زندگي كنيم ولي ما
مي دانيم كه ما فرم هستيم به عﻼوه انكار فرم .براي همين است كه موﻻنا ميرود به ذهن يك خرده برميگردد دوباره به
انكار فرم .هميشه انكار ميكنيم كه ما جسم هستيم .ما جسم هستيم به عﻼوه انكار جسم .انكار جسم بينهايت خداست
در ما .دارد خودش توضيح مي دهد:
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مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

از خويش نيست گشته ،وز دوست هست گشته
تو نو ِر كردگاري ،يا كردگارِ مايي
ميگويد انسان ،اين ديگر تابلويي است كه شما ميخوانيد ،انسان نسبت به من ذهني ميميرد ،نيست ميشود ،از دوست
يعني خدا هست ميشود ،به او زنده ميشود ،به بينهايت او و به ابديت او ،حاﻻ اين حالت ما بهترين حالت خداشناسي
است كه ميگوييم اين حالت كه ما اﻻن به يك بينهايتي زنده شديم اين نور خداست يا خود خداست .اين ديگر آخرين
درجه تبديل ماست كه آمديم اين حالت پيش بيايد .اين نور كردگار است يا كردگار ماست .آيا در جاي ديگر هم گفته به
ما؟ در جاي هم گفته بعضي مواقع تو مني ،بعضي مواقع ميگويم به تو ،تو ،بعضي مواقع ميگويم من .براي اينكه بعضي
مواقع با من يكي ميشوي ،بعضي مواقع من ترا از خودم جدا ميكنم كه اين انرژي را به جهان بفرستم .بعضي مواقع نور
من ميشوي ،بعضي مواقع خود من ميشوي .اينها همه در من مثلث صبر و شكر و واهمانش است.
يعني شما از موقعي كه فهميدهايد كه همانيدگي داريد ،حواستان به واهمانش است .مي دانيد كه همهويت شدگي در
درون داريد با چيزهاي اين جهاني ،با آدمها ،با دردها ،حواستان به خودتان است كه اين اتفاقي كه اﻻن افتاده چه چيزي
از مركز من را در بيرون منعكس كرده ،چون اتفاقات انعكاس مركز ماست .يعني زندگي با قانون قضا اتفاق را به وجود
ميآورد در واقع مركز ما را منعكس ميكند به بيرون كه ما ببينيم كه مركز ما چطوري است.
هر بدي كه ما در بيرون ميبينيم انعكاس مركز ماست .زندگي دارد نشان ميدهد كه اين اگر نميپسندي انعكاس مركزت
را درست كن و مي تواني درست كني .چون گفته تو رازدار ما هستي ،رازدان ما هستي ،شمشير ما هستي ،شناسايي كننده
ما هستي .ما از طريق تو داريم كار ميكنيم .دارد به ما ميگويد .ما هم ميگوييم ما كاري از دستمان برنميآيد بيچاره
شدم .نيست اينطور .از خودت نيست بشو و از من هست بشو .خواهي ديد كه چه نوري هستي ،از جنس چي هستي .ولي
اين طور نباشد كه اين عينكها را نگه داري و بعد بخواهي فقط بفهمي.
ﻼ فكر ،فكر يك شناسنده
اين را هم بگوييم ما ،ذهن نميتواند جنس ما را ،بينهايت را بشناسد .جنس من ذهني يا ذهن ،اص ً
محدود است .برعكس مردم فكر ميكنند با فكر ميشود همه چيز را شناخت .با اين چيزي كه ما ميگوييم فكر ،هشياري
جسمي است ،بايد حواس ما يك چيزهايي را ببيند ،بشنود ،پنج تا حس ما و آن را كه جسم است ،ذهن يك كارهايي
رويش ميكند ،ولي اينكه فكر بخواهد خدا را بشناسد يا اصل ما را بشناسد يك همچون چيزي وجود ندارد .شما نبايد
كوشش كنيد خدا را با ذهنتان بشناسيد .يا آن چيزي كه را فكر از خدا نشان ميدهد بشناسيد.
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ميگويند خدا ما را مطابق تصوير خودش كه بينهايت است خلق كرده ،ما هم يك خدايي خلق كرديم مطابق تصوير من
ذهنيمان كه محدوديت است .و بايد بدانيم كه خلق ما غلط بوده .پس خدا ما را مطابق تصوير خودش كه بينهايت و ابديت
است ،خلق كرده ،چون ما از جنس بينهايت و ابديت هستيم .در من ذهني افتاديم به محدوديت و كوچكي و با اين عينكهاي
همهويت شدگي ميبينيم.
بر اساس اين ديدها و محدوديتها ما يك خدايي خلق كرديم كه مثل خودمان است ،چماق دارد ،ميكُشد ،خشمگين
ميشود ،ميزند نابود ميكند .در حالي كه خدا همهاش مهر است ،همهاش ميخواهد كمك كند .در هر حالتي ،آيه قرآن
گفت كه در هر حالتي هستي رو به من كن ،يعني تسيلم شو ،فضا را باز كن ،بگذار من بيايم .هر حالتي ،درد زيادي داري،
گيج شدي ،ديگر هشياريت پايين آمده ،نيامده ،هر حالتي ،فرق نمي كند در حالت ذهني ،رو به من كن ،من درست ميكنم،
واقعاً هم همين طور است.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

از آب و گِل بزادي ،در آتشي فتادي
سود و زيان يكي دان ،چون در قمارِ مايي
ميخواهد بگويد كه ما پس از يك مدتي كه در ذهن زندگي ميكنيم در اين لحظه هستيم .يعني در واقع زاييده شديم .ما
ناآگاهانه هنوز خودمان را در ذهن زنداني كرديم .كليد دستمان است .در زندان را نميخواهيم باز كنيم .نميخواهيم نه
اينكه نميتوانيم .ميگويد تو رفتي در ذهن ،از آب و گل ذهن زاييده شدي .وقتي زاييده شديم چقدر شديم؟ بينهايت.
تبديل به او شديم ديگر .رفتيم همهويت شديم در آب و گل ،من ذهني ،بعد از ده دوازده سالگي ما هميشه آماده بوديم
بياييم بيرون از ذهن.
در آتشي فتادي يعني در عشق فتادي .در بيت اول هم گفت تو شاخ زعفران مگر نميگويي هستي .از تقريباً ابتداي زندگي
آماده بودي به من زنده شوي .به من دوباره بپيوندي .اين همه وقت تلف كردي .چرا؟ براي اينكه بين سود و زيان فرق
ميگذاري .براي اينكه به ذهن رفتي ،ذهن از سود خوشش ميآيد ،از زيان بدش ميآيد .در آنجا ،در ذهن با ديد همهويت
شدگيها ميخواهي سودت را زياد كني ،ضرر را كم كني .همهاش در اين فكر هستي .همين سود و زيان است كه ميخواهي
سودت زياد شود ،ضررت كم شود ،ضرر چيه؟ همهويت شدگيها كم شود .اين ضرر است .و نبايد كم شود ،ضرر است.
سود چه هست؟ همهويت شدگيها زياد شود .تمام فكر و ذكر ما در زندگي همين بوده.
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ميگويد كه تو سود و زيان را يكي بدان .براي اينكه منظور از آمدن تو به اين جهان اين بوده كه تو به من زنده شوي .تو
داري با من قمار ميكني يا من از طريق تو دارم قمار ميكنم .من دارم مرتب اين شكل ديد را كه تو با دويي كار ميكني
سودت زياد شود ،ضررت كم شود ،بيست و چهارساعته توي اين فكر هستي من دارم اينها را كم ميكنم ،كل اين همهويت
شدگيها را ميخواهم از تو بگيرم و در اين قمار همه را به من خواهي باخت .و اتفاقاً برندگيات هم در همين است كه همه
را ببازي .همه را كه بايد ببازي ،پس سود ميكني ضرر ميكني اينها را يكي بدان.
يك چيزي اينجا هست اين را من بايد ببازم .حاﻻ زياد بشود و كم بشود چه فرق ميكند .ميگويد زياد و كم شدن و سود
و زيان به اين علت براي تو مهم شده كه تو من ذهني داري ،از ديد آنها ميبيني .بيا از ديد من ببين .فضا را باز كن ببين
كه اينجا مشغول چه جور قماري هستي .قمار اين است كه همه اينها را كه با آن همهويت هستي ببازي به من .از من كه
نميتواني ببري .همه را خواهي باخت .بهتر نيست هشيارانه هر چه زودتر هويتت را از اينها بكني و ديگر به سود و زيان
نيايي.
ﻼ بحث نيست .اينقدر در ابتدا ما
براي اينكه ،در اينكه ما همهويت شدگيهايمان بايد هميشه زياد شود در من ذهني ،اص ً
خام هستيم كه با اينها يكي هستيم ما ،با من ذهني يكي هستيم ،خودمان را من ذهني ميدانيم ،اينكه ما خوشگلتر
بشويم ،نميدانيم قويتر بشويم ،پولمان زياد شود ،دانشمان زياد بشود ،به موقعيتهاي عالي برسيم ،نه اينكه اينها اشكالي
داشته باشد ،اينها در مركزمان ميافتد .اينها عينك ما ميشود ،از اينها كه در مركزمان هستند ما آن چهار تا بركت را
ميگيريم .اينها ما را مريض ميكنند .اينكه ما مشغول هستيم كه سود را ببريم باﻻ مبادا ضرر كنيم فكر ما را بسته به
خودش ،دائم ًا در اين فكرها هستيم.
هيچ موقع به فكر اين نيستيم كه اين كاري كه ما به آن مشغول هستيم در ذهن به ما زندگي نخواهد داد .هيچ موقع
نفهميديم كه ما داريم با خدا قمار ميكنيم و او آخر سر همه را خواهد برد .پس بُرد نه اينكه اينها را از ما بگيرد ،ما برويم
مفلس شويم ،خيابان بخوابيم .نه از مركزمان بيرون ميرود ،همهويت شدگي را ما از بين ببريم ،واهمانش كنيم ،هشيارانه
واهمانش كنيم با صبر و شكر .و ما اﻻن ميدانيم با اين صحبتي كه موﻻنا ميكند ما از آب و گل زاييده شديم .يعني ما
آماده هستيم .مدتهاست از وقت اينكه ما به او زنده شويم گذشته است .يعني با يك درك عميق ما ميتوانيم همه همهويت
شدگيها چه با درد باشد ،با چيزهاي فيزيكي باشد ،يا با باورها اينها را بيندازيم در مدت كوتاهي.
خوشبختانه براي اين شناسايي كه اينها را بايد بيندازيم ﻻزم نيست اين همه وقت صرف كنيم كه با آن همهويت شديم.
سي سال وقت صرف كرديم همهويت شديم ميتوانيم دو روزه بيندازيم ،ولي اگر نيفتاد شما نبايد خودتان را مﻼمت كنيد
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چرا نميافتد و آن هم من ذهني است .پس آب و گل زاييده ميشوند آدمها ولي نميدانند زاييده شدند .پس از يك مدتي
هميشه ما در اين لحظه هستيم.
البته ما هميشه در اين لحظه بوديم .هيچ موقع از اين لحظه بيرون نرفتيم .ما فقط ذهن ًا رفتيم به گذشته و آينده .هميشه
در آغوش خدا بوديم .اين لحظه با خدا يكي است .ما از اين لحظه حقيقتاً نميتوانيم دور شويم ،هميشه در اين لحظه
هستيم ،هميشه خواهيم بود .اما ذهناً دور ميشويم مي رويم به زمان گذشته و آينده .مي گويد اين را متوجه ميشويم.

*** یان ت دوم ***
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اجازه بدهيد چند تا بيت بخوانيم شايد اين بيشتر بيت معني شود .ميگويد:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٣٣٠

بر نَطع پيادستم ،من اسپ نميخواهم
من مات توام اي شه ،رخ بر رخ من برنه
ميگويد در اين شطرنجي كه بازي ميكنيم من پياده هستم .ميخواهد بگويد كه يعني ما ميگوييم من قدرتي ندارم ،من
ادعايي ندارم ،من تسليم هستم ،من فضا را باز ميكنم ،من سوار اسبي نميشوم ،دارد از اصطﻼحات شطرنج استفاده
ميكند ،نميخواهم اسب داشته باشم .من ميخواهم مات تو باشم .تو بيا رخت را به رخ من بگذار .ما اين را ميگوييم .با
من يكي بشو .من ديگر ميخواهم با تو يكي شوم.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٣٣٠

اي يوسف عيسي دم ،با زر غم و بيزر غم
ردِه
پيش آر تو جام جم ،واﷲ كه تويي س َ
يوسف عيسيدم يعني هشياري ماست ،زندگي ماست به صورت هشياري كه ما امتداد او هستيم و بايد به او زنده شويم.
ميخواهد بگويد كه اگر همهويت شدگي داشته باشي ،هم با زر در غم خواهي بود و هم بيزر .فرقي نميكند .اگر اين
نااصلكاري من ذهني را نگه داري ،اگر اين عينكها را نگه داري ،هم با پول ناخوشبخت خواهي شد و هم بيپول .پس اين
همه در سود و زياد بودن ،در دويي بودن كه از سود خوشمان ميآيد و از ضرر بدمان ميآيد و نوسان ميكنيم بين اينها،
اين درست نيست.
ميگويد تو اين جام جم ،يعني فضاي بينهايت وسيع را در مركزت باز كن .در واقع ساقي ما هستيم .ما تا حاﻻ از جهان
گداي انرژي ،شراب ميكرديم در حالي كه به جهان ما بايد شراب بدهيم .جهان را ما بايد مست كنيم .ما در حالت
آفرينندگي و ذوق آفرينش كه با خدا يكي ميشويم و جدا ميشويم ،اينها را موﻻنا توضيح داده در درسهاي گذشته هم
توضيح داديم ،بله گفت كه
مولوي ،مثنوي ،دفتر اول ،بيت ١٩٣٧

رو كه بي َيسمع و بي ُيبصِر توي

سرّ توي
سِرّ توي چه جاي صاحب ِ

در آن ابياتي كه ميخوانديم گفت كه برو به وسيله چشم من ميبيني ،به وسيله گوش من ميشنوي ،يعني انسان به وسيله
چشم خدا و گوش خدا ميشنود و تو راز هستي ،صاحب راز نيستي ،تو راز من هستي ،تو حكم من هستي ،اينجا هم
ميگويد تو ساقي من هستي ،انسان .در آن شكل هم كه وقتي ذوق آفرينندگي ميآيد ،از مركز ما ،از زندگي حس امنيت،
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حس قدرت ،حس عقل داشتن ،عقل ،خرد و هدايت براي ما ميآيد .هر چه از آنجا ميآيد ما ميفرستيم به جهان .هزار
جور چيز از آنجا ميآيد .بله .پس شما متوجه ميشويد كه ميشود با زر غمناك بود و بيزر هم غمناك بود.
پس اﻻن متوجه ميشويد كه با خدا داريد قمار ميكنيد و خدا ميخواهد شما همهويت شدگيها را با كن فكان به او ببازيد
و اين باختن با شناسايي شما صورت ميگيرد ،يعني شناسنده باز هم ما هستيم .هميشه اين مسئوليت و اينكه ما بايد يك
كاري بكنيم در ما هست ،اين بيمسئوليتي مال من ذهني است .شما مسئوليت شرابدهي به جهان ،مسئوليت كيفيت
هشياري خودتان در اين لحظه هستيد ،از كسي نميخواهيد بخواهيد كه مسئول شما بشود .جام جم بايد بشويد ،جام جم
فضاي گشوده به اندازه بينهايت وسيع در درون ماست ،ما يوسف عيسيدم هستيم .ببينيد چه تركيبي استفاده ميكند.
هم يوسف هستيم ،يوسف رمز زنده شدن ما به خداست ،عيسيدم هم كه يعني دم زنده كننده دارد.
شما بايد از خودتان بپرسيد اينها را من دارم؟ اگر ندارم چرا ندارم؟ يوسف عيسيدم هميشه انرژي نيك به جهان
ميفرستد .ما در شاهنامه خوانديم كه يك ابر بدي ديو سفيد روي پهلوانان ايران گسترده .يعني مثل اينكه باﻻ سر همه
انسانها يك ابر دردي است .هر كسي وظيفه دارد ،مسئوليت دارد كه از خودش بپرسد من اﻻن به اين درد اضافه ميكنم
با ايجاد درد يا با تقويت درد يكي ،با همهويت كردن انسانها با يك چيزي ،با منقبض كردن انسانها يا خودم ،آيا فكرهاي
دردناك ميكنم؟ دارم به آن ابر اضافه ميكنم .اگر انرژي سازنده ميفرستم ،انرژي سازنده را هم من نميفرستم .هر موقع
فضا را باز ميكنم اطراف اتفاق اين لحظه ،اين انرژي دم ايزدي از من دميده ميشود و مقداري از اين ابر را كم ميكنم .اين
انرژي سازنده به انسانها آرامش ميدهد .اين همان يوسف عيسيدم است كه دارد كار ميكند .ما بايد دنبال يوسف
عيسيدم بشويم نه دنبال اينكه زرمان زياد شد كم شد .زندگي ما با زر زياد و كم نميشود.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٣٣٠

زان مي كه از او سينه صافي است چو آيينه
پيش آر و مده وعده بر شنبه و پنجشنبه
از آن مياي كه سينه صاف ميشود ،سينه صاف ميشود يعني چه؟ يعني اين همهويت شدگيها شناسايي ميشود و
ميافتد ،يك هشياري كه اينها را ميشناسد ،نه من ذهني ،نه هشياري جسمي .چو آيينه يعني به صورت حضور ناظر.
وقتي حضور ناظر داريم كن فكان كار ميكند و ميتاباند به مركز ما كه ما را شفا ميدهد .شما پس از يك مدتي كه فضا را
باز ميكنيد و تسليم ميشويد خواهيد ديد كه من ذهنيتان كوچكتر شده ،دردهايتان كمتر شده ،نميدانيد چرا؟ زندگي
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دارد اينها را ميسابد و شما اجازه ميدهيد .ميگويد اﻻن پيش آر و آينده وعده مده .اجازه بدهيد سه بيت ديگر از جاي
ديگر هم بخوانم .ميگويد:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ١٧٩٥

د و قبولِ خلق را
درسوختم اين دَلق را ،ر ّ
گو سرد شو اين بوالعﻼ ،گو خشم گير آن بوالحسن
باز هم به يك صورتي دارد ميگويد كه شما در ذهن نباشيد كه در فكر يا مجذوب سود و زيان شويد .وضعيتها وقتي ما
را جذب ميكنند ما از جنس اتفاقات ميشويم .در اتفاقات ما سود و زيان ميخواهيم .چه چيزي به سود ماست ،چه چيزي
به ضرر ماست .ميگويد اين دلق همهويت شدگي را سوختم ،در فكر رد و قبول خلق نيستم .شما ميتوانيد باشيد؟ خلق
ميخواهند قبول كنند يا نكنند .شما داريد روي خودتان كار ميكنيد .بوالعﻼ و بوالحسن يك اسم عمومي است .گفت
فﻼني سرد بشود دوستياش را با من قطع كند ،بكند .گو سرد شو ،سرد بشود .فﻼني هم خشمگين بشود ،بشود .اين بيت
ميگويد كه ما قمارباز زاده هستيم .بايد ببازيم .ميگويد
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ١٧٩٥

گر تو مُقامرزادهاي ،در صرفه چون افتادهاي؟
ختَن
صرفه گري رسوا ُبوَد ،خاصه كه با خوبِ ُ
اگر تو فرزند قماربازي ،يعني فرزند خدا هستي ،گفت خدا دارد با ما دارد قمار ميكند .توجه كنيد كه در اين قماري كه ما
با خدا ميكنيم ،اگر هر چه زودتر ببازيم يعني همهويت شدگيها را بدهيم برود به نفعمان است .ولي ميگويد اگر تو
قمارباز زادهاي يعني فرزند خدا هستي ،امتداد خدا هستي ،هشياري هستي ،چرا چسبيدي به اين همهويت شدگيها
نميگذاري برود .چرا قانون جبران را رعايت نميكني؟
صرفه جويي اينكه بگويي بچسبم اين را ديگر نميتوانم بدهم .اين رنجشي هست كه من سالها دارم نميتوانم بدهم برود،
بعضي از همهويت شدگيها را ميخواهم نگه دارم ،اين رسواست واقعاً ننگ انسان است .مخصوصاً با زيباروي ختني .يك
مردي عاشق يك خانم زيباروي بشود ،ولي دلش نيايد برايش پول خرج كند ،يك شام خوبي رستوران خوبي ببرد ،يك
چيز خوبي برايش بخرد .دوستت دارم ولي دلم نميآيد آخر پولم را برايت خرج كنم .پس اين نشان ميدهد كه يك عاشق
رسوا هستي تو ،عاشق نيستي .وگرنه اين پول ارزشي نداشت در مقابل اين خانمي كه دوستش داري.
در اينجا هم ميگويد اگر خدا را دوست داري ،چطور صرفه ميكني همهويت شدگيها را نميدهي برود؟ مخصوص ًا آن
زيباروي ختني ،يعني زندگي ،زنده شدن به آن زندگي .تو چطور اين را خرج نميكني به آن برسي .براي اينكه با ديد من
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ذهني نگاه ميكني .براي اينكه ارزشش را نميداني .ما اﻻن ميدانيم اگر با ديد من ذهني نگاه كنيم ،ما چون خدا را با اين
من ذهني نميتوانيم بشناسيم ،همهويت شدگيهايمان ،پولمان را در اين راه خرج نخواهيم كرد .با هر چيزي كه همهويت
شديم در راه زنده شدن به خدا خرج نخواهيم كرد ،به آنها خواهيم چسبيد ،ولي به زبان خواهيم گفت كه بله من خيلي
عﻼقمند هستم ،مشتاق هستم ،من خيلي خداشناس هستم ،ولي آن زرنگي و آن موذيگري خودمان كه مال من ذهني
است را داشته باشيم و صرفه بكنيم.
ميگويد مگر تو قمارباز زاده نيستي؟ همه را بباز .يعني ما توانايي دادن همه همهويت شدگيها را در آن واحد داريم ،ولي
اجرا نميكنيم .براي اينكه ما قمارباز زاده هستيم .خدا هم به ما ميگويد كه تو در قمار ما هستي ،مگر فرزند من نيستي،
از جنس من نيستي ،خوب چطور تو نميشناسي همه را ببازي .همه را بباز خوب .از من كه نخواهي برد .يعني ما با خدا
قمار ميكنيم دو حالت داريم :يا از جنس او هستيم كه همه را ميبازيم زودي مي فهميم ،يا از جنس او نيستيم من ذهني
داريم ميگوييم حاﻻ خدا حواسش پرت است شايد ما برديم .نه نميتوانيم ببريم .يعني باﻻخره اين همهويت شدگيها به
ما ضرر خواهد زد ،بيچاره خواهد كرد ،آخر سر خواهيم باخت ،باﻻخره ،بهتر است كه قبل از مريض شدن ،سرطان گرفتن،
نمي دانم سكته مغزي و سكته قلبي و اينها ،از بين رفتن بدنمان همه را ببازيم .هويتمان را از آنها بكنيم .عمل واهمانش
را انجام بدهيم.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ١٧٩٥

صد جان فدايِ يا ِر من ،او تاجِ من ،دستارِ من
جنّت ز من غيرت برد ،گر در َروَم در گولخَن
صد جان همهويت شده را يعني هزاران تا جان ،هر چه جان دارم ،هر چه همهويت شدگي دارم ،فداي يارم ميكنم براي
اينكه تاج من و عقل من ،دستار من آن است .تاج شاهي من ،سربلندي من ،اﻻن داشتيم ميگفتيم من عقلم را از او
ميگيرم ،هدايتم را از او ميگيرم ،شاهي من بستگي دارد كه به او زنده شوم .ما تا به بينهايت او زنده نشويم ،شاه نميشويم
در اين جهان ،عقل هم پيدا نميكنيم ،دستار نماد عقل است ،دستار همين شالي است كه قديم ميبستند يعني كﻼه.
ميگويد اگر من به او زنده شوم ،بروم به تون حمام كه جاي كثيفي است ،يعني هر جا بروم ،به هر وضعيتي وارد شوم ،اين
قدر شادي و آرامش و خرد در من است كه بهشت حسوديش خواهد شد ،رشك خواهد خورد به من .يعني اين قدر ما
وقتي به او زده ميشويم كه عن قريب هم بايد زنده شويم ،خيلي نزديك هستيم ،دائم ًا او با ماست ،فقط ما حواسمان پرت
اين سود و زيان است .اينقدر زياد است بركاتش كه بهشت ميگويد كه اي كاش من هم انسان بودم .اما ما دنبال بهشت
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مادي هستيم يعني فكر ميكنيم همهويت شدگيها زياد شود همين بهشت است ديگر نيست اينطور .بله دارد همين را
ميگويد:
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

اينجا دويي نگنجد ،اين ما و تو چه باشد؟
اين هر دو را يكي دان ،چون در شمارِ مايي
در اين فضاي يكتايي يك بافت ذهني كه با دويي كار ميكند به نام من ذهني ،اينجا جا ندارد و تو اينجا نميتواني بر اساس
اين بگويي من و هر موقع هم كه حس نگراني ميكني رو بياوري به ما .من دو تا مولفه دارد .يكي همهويت شدگيهاي
خودش است ولي چون نميتواند واقعاً جدا شده از خدا و زندگي و حس جدايي ميكند ،حس بيقدرتي ميكند و نميتواند
تنها زندگي بكند ،رو ميآورد به ما ،ما مجموعه من هاي ذهني است كه در يكسري همهويت شدگيها مشترك هستند
مخصوص ًا باور ،ما .روي ميآورد به ما كه ازش حس امنيت بگيرد و حس دانش بگيرد .اين همه آدم اشتباه نميكنند .من
باورپرست هستم ،باورهايي كه يك ميليارد نفر ميپرستند من هم ميپرستم ،هيچ كدام اشتباه نميكنيم ،در حالتي كه
جدا از خداست ،در ذهن زنداني است .ميگويد اين فضاي يكتايي را باز كن ،از جنس او بشو ،اين دويي را ،من ذهني را
رها كن .اين عينكها را از مركزت بردار.
ما بايد يك جايي بفهميم كه اين ما و من و تو و اين جدايي كه بين ما هست ،انسانها كه در سطح آمديم با همديگر داريم
ستيزه ميكنيم بر اساس همهويت شدگيها اين غلط است ،اگر به آن يكتايي ،به آن زندگي يكتا زنده شويم ،ما همديگر
را به عنوان عشق ،به عنوان آن يك زندگي شناسايي ميكنيم و اين اختﻼفات سطحي كه دويي نشان ميدهد ،اينها
بياهميت ميشود.
چه ما چه من ،همه از جنس من هستند .ما بر اساس عشق درست كنيد .يعني در اين مجموعة انسانها همه بايد همديگر
را بر اساس يك زندگي ،شناسايي يك زندگي كه در مركزش هست بشناسي .به هر كس نگاه مي كند آن يك زندگي را
ببيند آن يكتايي را ببيند و به سطح نيايد .و ما مي دانيم من ذهني با دويي كار مي كند .وقتي ما آمديم به اين جهان و
همانيده شديم با چيزها ،با اولين چيزي كه همانيده شديم فرض كنيد كه اسم مان بود ،اسم مان يك فكر است با آن
همانيده شديم .بعد فهميديم كلمه من را ،كلمه من هم يك فكر است ،فهميديم اين دو تا يكي هستند .من و اسم من يك
ل من ،چيزها را به اين هسته اضافه كرديم
فكرند اينها را با همديگر يكي گرفتيم ،عجين كرديم و با اصطﻼح يا فكر ديگرِ ما ِ
اضافه كرديم اضافه كرديم اضافه كرديم ،بله داريم مي بافيم اين من ذهني را.
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اين من ذهني به محض اينكه يك كم جان بگيرد يك غير هم منعكس مي كند .يعني يواش يواش كه جان مي گيرد از
جنس هشياري جسمي مي شود ،جسم مي شود .جسم خدا را نمي شناسد زندگي را نمي شناسد اصلش را نمي سازد،
دارد از اصلش دور مي شود .بنابراين براي شناسايي در جهان دارد يك غير ديگري را منعكس مي كند كه من ذهني براي
يكي ديگر است .بنابراين يكي من ذهني خودش است ،دائم ًا با يك من ذهني ديگر مي خواهد تماس بگيرد ،اين دويي
است ،شما با هر كس هستيد يكي خودت هستي يكي هم يك من ذهني ديگر.
و مي گويد كه اينطوري نبين ،انسانها را به صورت من ذهني نبين ،من ذهني او از هم هويت شدگيهاي ديگري و جدايي،
تشكيل شده است اين ايجاد اختﻼف خواهد كرد .در همه من را ببينند در خودت من را ببين .ما و من را يكي مي دان .ما
و من را موقعي يكي مي دانيم كه به او زنده شده باشيم .براي اينكه انسان در شمار ماست ،در شمارِ ماست يعني در جنس
ماست .در شمار فرم نيست ،جسم نيست ،يعني وقتي خودمان را مي خواهيم بشماريم ،خدا مي گويد خودم را يعني شما
را جزو خودم مي آورم ،ولي شما چطور خودتان را جدا مي دانيد؟ اين گير كردن در دويي است ،در من و ماست ،در من و
غير است يعني اعمال ذهن همين است ديگر .ذهن مي گويد من و من ذهني ديگران كه غير است .اگر غير نباشد اين من
ذهني به هم مي ريزد فرو مي ريزد.
و اين من ذهني براساس جدايي تشكيل شده بنابراين من ذهني وقتي غير ،منعكس مي كند آن را جدا مي بيند ،نمي
توانند با هم يكي باشند اينها ،اين شناسايي تا حدودي كمك مي كند در جهان ،من يك شناسايي هايي دارد براي بقاست
كه نان دربياورد ،بخورد از گرسنگي نميرد ،به درد خداشناسي نمي خورد اين ،به درد اصل شناسي نمي خورد .عارفان
مخصوص ًا موﻻنا مي خواهد به ما ديد من ذهني را و ديد حضور را مرتب نشان بدهد ،ولي چون مردم هنوز توي ذهن
هستند بايد صبر كنند فضا را باز كنند صبر كنند فضا را باز كنند تا با ديد آن هشياري يكدفعه ببينند.
يكدفعه متوجه بشوند كه اين ذهنشان ،جدا از آنهاست وبين خودشان به عنوان هشياري ناظر و ذهن فاصله وجود دارد.
بين دردشان و خودشان فاصله وجود دارد ،فضا وجود دارد .و اگر اين فضا زياد بشود تمام اين من ذهني توي ماست .و هر
موقع اين فضا زيادتر مي شود وفضا باز مي كنيم اين من ذهني ديده مي شود ،شناخته مي شود كوچكتر مي شود كوچكتر
مي شود و اين را زندگي دارد اين كار را مي كند .و اگر توي من ذهني باشيم ،اين قويتر مي شود.
ديگر به اندازه خيلي زياد توضيح داديم غزل را ،ولي مي دانيد هر چي توضيح مي دهيم به زبان ذهن است ،شما بايد
اينقدر اين ابيات را تكرار كنيد وتامل كنيد و فضا را باز كنيد اين ابيات را تكرار كنيد ،در درون شناخت پيدا بشود .توضيح
خوب است ولي تا شما تكرار نكنيد ،فضا را در درون باز نكنيد عمﻼً اين تبديل صورت نخواهد گرفت .راجع به تبديل داريم
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صحبت مي كنيم كه ،وقتي شما تبديل مي شويد به فضاي باز شده ،من ذهني شما كوچك مي شود و ديده مي شود چه
كار مي كند ،نمي تواند شما را جمع كند ،نمي تواند شما را كنترل كند ،شما متوجه مي شويد كه شما سازنده فكرهاي
خودتان هستيد هر چه آنجا اتفاق مي افتد مي بينيد و زير نظارت دقيق شما قرار مي گيرد ،اين ذهن ديگر بدون ناظر
نيست .ذهن بدون ناظر همان من ذهني است.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٩٦٥

خاموش كُن ،كه دارد هر نكته تو جاني
مسپار جان به هر كَس ،چون جانسپارِ مايي
ل زندگي
مي گويد خاموش كن ،ذهنت را خاموش كن كه هر نكته در هر لحظه براي ما يكجاني دارد .يعني هر لحظه ما حام ِ
هستيم اصﻼً از خود زندگي هستيم .و خاموش كن توجه را روي خودت نگه دار ،اين جان را به هر فكري به هر كسي به هر
اتفاقي نسپار قاپ بزند ببرد .مسپار جان به هر كس ،براي اينكه جان را بايد به ما بسپاري ،جان سپارِ مايي ،تو بايد اين
توجه را به ما بدهي.
پس معلوم شد كه ما بايد ذهنمان را خاموش كنيم تا اين توجه زنده ما را يكچيزي ندزدد ببرد ،يا قاپ بزند ببرد .براي
اينكه هر لحظه ما حاملِ زندگي هستيم .يا بايد زندگي را زندگي كنيم يا بصورت انرژي منعكس بكنيم به جهان ،اين بيانِ
زندگي از ما همه اش به صورت حرف كه نيست كه ،به صورتهاي مختلف است .مي گويد خاموش كن كه تو از جنس من
هستي و هر لحظه من يك كاري با تو دارم مي كنم تو متوجه نيستي ،تو بايد توجه ات را به من بسپاري ،پيش من نگه
داري ،پس نگذار توجه ات را يكچيزي جذب كند ببرد ،توجه ات را بايد به من بسپاري كي مي گويد؟ زندگي مي گويد.
***
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شانزده ) (١٦نكته كليدي را به صورت نوشته شده امروز به شما ارائه مي كنم و مي خوانم .ببينيد كه با اينها موافقيد يا نه؟
اين مطالب را يك بيننده اي ،همه اش را نه يك تعداديش را به اصطﻼح فرستاده بودند كه من يك ذره تغييرش دادم
واينجا برايتان مي خوانم .در ضمن تشكر هم مي كنم از شما بينندگان عالي واقعاً كه چقدر دقت مي كنيد و اين پيغامها
را در مي آوريد ،به صورت قابل فهم مي فرستيد به ما ،و ما هم در آن جاهايي كه به اصطﻼح در اختيار داريم مثل تلگرام
وغيره پست مي كنيم ،و شما مي رويد مي خوانيد ،يا بقيه مي روند و مي خوانند.
نکته کلیدی ﴰاره ۱

زندگی از درون به بیرون هست ،نه از بیرون به درون .اول مرکز ما در درون عوض می
شود .بعد ،وضعیت های بیرونی به صورت انعکاس مرکز ما در بیرون عوض می شوند.
اين نكته كه ما فكر مي كنيم بايد همسر من ،بچه من ،نمي دانم دوستان من عوض بشوند تا زندگي من عوض بشود اين
غلط است .اين را من ذهني نشان مي دهد .بنابراين زندگي يا وضعيتهاي زندگي ،انعكاس مركز ماست .اگر مركز ما درست
بشود انعكاسش در بيرون درست مي شود .اگر مركز شما درست نشود و پر از درد باشد و پر از هم هويت شدگي باشد
وضعيتهاي بيرون تان درست نخواهد شد ،نگوييد كه همسرم بيايد خودش را عوض كند من زندگيم بهتر بشود.
مولوي ،مثنوي ،دفتر پنجم ،بيت ٣١٨٢
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و خدا زندگي شما را برحسب مركزتان مي نويسد ،مركزتان را عوض كنيد بيرونتان عوض بشود .پس زندگي از درون به
بيرون هست نه از بيرون به درون ،اول ما مركزمان را درست مي كنيم ،پس از اينكه مركز ما از هم هويت شدگيها خالي
شد انعكاسش در بيرون ،زيبا خواهد بود .اگر در بيرون وضعيتهايي شما ايجاد مي كنيد كه خوشتان نمي آيد ،مركز خودتان
ايجاد مي كند.
نکته کلیدی ﴰاره ۲

اگر رویداد بد و ﳐربی برای من یا ﲨعِ ما در بیرون می افتد ،انعکاس مرکز من یا ما
در بیرون است،
اگر در بيرون يك رويداد بدي ،حادثة بدي مخربي افتاده براي همه ما يا براي شخص من فرقي نمي كند ،اين رويداد انعكاس
مركز من است اگر براي شخص من افتاده ،يا ما هست ،همه مان يك سهمي گذاشتيم با اين انرژي مخرب مان آن را بوجود
آورديم.
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ادامه ﴰاره  :۲چاره کار این است که هر کسی مسئولیت کیفیت هشیاری خودش را در
این ﳊظه به عهده گیرد و مرکزش را اصﻼح کند و با صدور انرژی ﳐرب سبب تقویت
مرکز آلوده خودش و دیگران نشود،
يعني ما حق نداريم در اين لحظه انرژي مخرب به جهان بفرستيم چون فكر مي كنيم تقصير مركز ما نيست.

ادامه ﴰاره  :۲ما نباید فرداً و ﲨعاً از سایه خودمان برمیم و یا با آن ﲜنگیم و آن را بزرگﱰ
و ﳐرب تر کنیم.
من ذهني از طريق ما كه امروز هم داشتيم گفت ما و من چه باشد؟ ما حوادث ناگواري بوجود مي آورد مخصوصاً جنگ
بوجود مي آورد ،يكي از بزرگترين موفقيت هاي منذهني ايجاد جنگ بوسيله ماست يا حوادث نا گوار ديگر ،كه يك نفر
در جمع مي تواند موفق شود درد زيادي ايجاد كند يك من ذهني ،بنابراين زمينة ما ،ديديد موﻻنا چي گفت كه ،گفت
زمينة ما را رها كن  ،بيا پيش من .من ذهني مي خواهد بپرد توي زمينه ما ،آنجا مي تواند كارهايي بكند كه بسيار خطرناك
باشد ،نكن اين كار را .گفت اين ما و من چه باشد يا ما و تو چه باشد .
بنابراين ما فرداً و جمع ًا نبايد از سايه خودمان كه ايجاد همين واقعه هست هر چه هر واقعه اي شخص ًا برميم يا جمعاً برميم
و نگوييم كه اين سايه ما نيست و با آن بجنگيم و يا آن را بزرگتر و مخرب تر كنيم .هر چه بجنگي اين قويتر مي شود .هر
كسي ﻻزم است مسئوليت هشياري اش را در اين لحظه به عهده بگيرد ،و انرژي سازنده از طريق صاف كردن مركزش به
جهان بفرستد ،تا كمك كند به ذوب درد و گيجي و هم هويت شدگي در جهان يا در يك ناحيه ،و حق ندارد از طريق
خشم و گرفتاري انرژي بد و غير سازنده بفرستد و اوضاع را خراب تر كند.
نکته کلیدی ﴰاره ۳

یکی از مهم ترین ترفندها یا حیله های من ذهنی که با عینک ﳘانیدگی ها ﳘراه با
قضاوت و مقاومت اجرا می کند،
يكي از مهم ترين حيله هاي من ذهني كه با مقاومت و قضاوت اجرا مي كند
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این است که به ما بباوراند که رویداد ﳐرب بیرونی سایه یا انعکاس

مرکز من یا ما نیست.
هر كسي شخص ًا مسائلي ايجاد مي كند براي خودش و من ذهنيش مجبور مي كند او را كه باور كند كه تقصير او نيست.
تقصير مركز او نيست .ما دوست داريم باور كنيم كه اين مركز ما نيست كه اين اتفاق ناگوار را براي من پيش آورده ،مثﻼ
تصادف كردم با ماشين تقصير من بوده ،من دوست دارم باور كنم كه تقصير يكي ديگر بوده وَلو اينكه با ماشين تصادف
كردم پليس مي گويد تقصير تو بوده من مي خواهم باور نكنم ،من ذهني من زير بار اين مسئوليت نمي رود .اصﻼ من ذهني
مسئوليت پذير نيست ،مسئوليت را هشياري مي پذيرد .پس اين ترفند اين است مي خواهد به ما بباوراند كه رويداد
مخرب بيروني سايه يا انعكاس مركز من يا ما نيست،

ادامه ﴰاره  :۳و با ابزار مﻼمت آن را گردن دﴰن ذهنی ساخته خودش بیندازد.
من مي خواهم شما فرد ًا حواستان باشد كه وقايع اطراف شخص شما را شما ايجاد مي كنيد ،با من ذهني و مركز آلوده تان.
آيا باورتان مي شود كه مركز شما اين كار را مي كند؟ يا در افسانه من ذهني يك سري دشمن ساختيد ،و مي گوييد
دشمنان دارند اين كار را مي كنند.

ادامه ﴰاره  :۳به این ترتیب به افسانه خودش چیزی اضافه کند و یا آن را ﳏکم تر سازد.
من ذهني كاري به مسئوليت و حقيقت ندارد فقط مي خواهد اين افسانه را كه من يك سري مانع مي بينم ،يك سري
اتفاقات همراه با مساله مي بينم ،يك سري هم دشمن و من محاصره شده ام ،مي خواهم اين را توجيه كنم يك جوري،
كاري ندارم كه مركز من چقدر آلوده است ،چه عينك هايي دارم چقدر بد مي بينم ،من نمي بينم كه من انرژي مخرب به
جهان مي فرستم .و توجيه مي كنم و ابزار مﻼمت دستم است.
مﻼمت من ذهني حقيقت شناس نيست .معنيش اين است كه من يك نفر مي خواهم اين اتفاق بدي كه براي من افتاده
گردنش بيندازم و بايد اين را پيدا كنم .من نمي توانم زير بار مسئوليت بروم كه من كردم ،يا مركز من كرده ،چون نمي
خواهم روي مركزم كار كنم .ولي اين ها را براي چي مي خوانيم؟ اين ها اشتباهات روزمره من ذهني است شما به عنوان
هشياري ناظر اين ها بشناسيد .اگر اين طوري عمل كرديد بعد به ياد اشعار موﻻنا بيفتيد
مولوي ،مثنوي ،دفتر پنجم ،بيت ٣١٨٢
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مولوي ،ديوان شمس ،غزل شمارة ١٣٨٧

هر جا حياتي بيشتر مردم در او بيخويشتر
هر جا زندگي زياد است مردم در آنجا خويش يا من ذهني ندارند ،هر جا حيات كمتر است زندگي كمتر است ،آنجا من
ذهني بزرگتر است.
نکته کلیدی ﴰاره ۴

در زیر فکرهای ما گنجی هست و ما با تند تند فکر کردن فقط گنج را پنهان می
کنیم.
اينكه ما تند تند فكر مي كنيم از يك فكري مي پريم به يك فكر ديگر ،فكر مي كنيم كه مسائل مان را حل خواهيم كرد
ما فقط داريم آن گنج و مسئله حل كننده را كه زير فكرهاي ماست بيشتر مي پوشانيم .اين كار درست نيست .شما هر
چقدر آرام تر فكر كنيد و يك هشياري ناظر داشته باشيد كه به فكرهاي شما نگاه كند همان قدر برنده تر خواهيد شد.
با پوشاندن اين فضاي هشياري زير فكر ها ما هميشه قسمتي از مسئله مي شويم نه راه حل ،پس آرام تر فكر كنيم.
هيجانات منفي مثل ترس مثل خشم ،اين ها سبب تند شدن فكرها مي شوند ،هرچه تندتر فكر كنيم آن منبع ﻻيزال
خردمان يعني خدا بيشتر پوشيده مي شود برايمان ،هرچه از خدا دورتر ،ما گرفتارتر .همان موقع مي بينيم مقاومت ما
بيشتر است .هر چه فكرها تندتر شود مقاومت هم شديد مي شود هيجانات منفي زيادتر مي شود .قضاوت ما سطحي تر و
نا مربوط تر مي شود .و چه بسا در اين حالت ها هست كه ما ابزار مﻼمت را خيلي استفاده مي كنيم بدون اينكه اصﻼً توجه
كنيم.
نکته کلیدی ﴰاره ۵

وقتی ما ناظر و شاهد افکارمان باشیم خواهیم دانست که ما تولید کننده افکارمان
هستیم نه خود فکر.
پس از يك مدتي فضا گشايي و كوچك شدن من ذهني ،شما باﻻخره بهصورت حضور ناظر فكرهايتان مي بينيد ،مي بينيد
كه در ذهن تان حاﻻ شگفت انگيزه ديدنش اولين بار ،چقدر فكرهاي منفي وجود دارد كه درد بوجود مي آورند .پس شما
متوجه مي شويد كه چون شما فكر را تماشا مي كنيد پس از جنس فكر نيستيد ،از جنس يك هشياري ديگر هستيد همان
هشياري ،هشياري حضور است و شما هستيد و خداييت شما و خدا.
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ﻼ مقدور است كه بكشيد عقب
كه امروز گفت من نمي دانم اين نور خداست يا كردگار است .و اين كار براي شما كام ً
ذهنتان را تماشا كنيد .هر موقع شما فضا را باز مي كنيد واقعاً تسليم مي شويد اين امكان براي شما پيش مي آيد كه
ذهنتان خاموش بشود و شما ذهنتان را ببينيد .ذهنتان البته شروع مي كند دوباره به فكر كردن ولي شما مي توانيد
فكرتان را ببينيد كه چه فكر مي كنيد .تماشاي فكرهاي شما به شما خيلي چيزها ياد خواهد داد .آن تماشا كننده از جنس
حضور ناظر است و از جنس فكر نيست.
نکته کلیدی ﴰاره ۶

وقتی ما در مثلث هشیاری جسمی هستیم ،چون مقاومت و قضاوت براساس دانش ذهنی و
افکار شرطی شده داریم جلو قضاوت خدا در این ﳊظه ،که بر اساس خرد کل هست
و اتفاق این ﳊظه را ایجاد میکند ،میگیریم و قضاوت میکنیم.
معني آن اين است كه در مثلث هوشياري جسمي كه مقاومت و قضاوت داريم و با عينكهاي هم هويت شدگي همانيده
هستيم ،قضاوت ميكنيم .اين لحظه خدا قضاوت ميكند و ميخواهد ،بشو و ميشودِ خدا به كار بيفتد ،وقتي قضاوت
ن ذهني ما
ميكنيم در مقابل آن قضاوت در ميآييم .يعني اين لحظه يكي خدا قضاوت ميكند ،يكي هم منِ ذهني ما .م ِ
جلوي آن قضاوت را ميگيرد و اين به ضرر ما است ،براي همين است كه من ذهني ادامه دارد ،ما نميگذاريم اين كُن فَكان
خدا كار كند .اين را داريم توضيح هم ميدهيم بعدا.
نکته کلیدی ﴰاره ۷

نور افکن روی خودمان باشد ،غالب اوقات ،ناآگاهانه دیگران زیر نور افکن ما هستند
و منِ ذهنی ما درست شدن وضعیت بیرونی را منوط به تغییر دیگران ،عوامل و علتهای
بیرونی میداند نه مرکز ما.
پس نورافكن هميشه روي خود ما است ما دنبال عوض كردن مركز خودمان هستيم ،آزاد كردن از هم هويت شدگيها ،ولي
اگر خودتان را زير نظر داشته باشيد خواهيد ديد كه بيشتر اوقات هنوز ميخواهيد ديگران را عوض كنيد .و درست شدن
وضعيت بيروني را مربوط كردهايم ،وابسته كردهايم به تغيير ديگران ،يا وضعيتها ،يا عوامل بيروني ،نه مركز خودتان .يعني
همهاش بايد دنبال تغيير مركز خودمان باشيم.
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این طرز فکر حیله جا افتاده منِ ذهنی است و ما آن را غالباً مورد سؤال یا

بازبینی قرار ﳕیدهیم.
ن ذهني كه ما ديگران را عوض كنيم هميشه غالب است و ما بيشتر اوقات از آن آگاه نيستيم .معني آن اين
يعني حيله م ِ
است كه شما بايد مواظب باشيد ببينيد واقعا دنبال تغيير خودتان هستيد يا ديگران؟.
نکته کلیدی ﴰاره ۸

شناسایی )و پذیرش( مساوی با آزادی است.
وقتی به صورت حضور ناظر به ذهنمان نگاه میکنیم ،کُن فَکان کار میکند و
قانون قضا یک اتفاقی را تعیین کرده ،ما فضا باز کردهایم ،به ﳏض اینکه یک چیزی
را در ذهنمان شناسایی میکنیم ،یک عیبی یا هم هویت شدگی را میپذیریم ،این
مساوی افتادن آن است .شناسایی کافی است ،میتوانستیم بگوییم شناسایی مساوی با
آزادی است ،برای اینکه شناسایی ﳘیشه توأم با پذیرش است .اگر کسی ﳕیپذیرد
به خاطر این است که شناسایی درستی ﳕیکند ،با ذهنش شناسایی میکند.
اگر انسان به صورت حضور ناظر به ذهنش نگاه كند و عيبهايي در آنجا ببيند ،مثﻼ ببيند يك رنجش دارد؛ اگر با حضور
ناظر نگاه كند؛ چون حضور ناظر ميداند كه آزادي چي هست و شادي چيهست ،آرامش چي هست ،براي اينكه در آن
حالت برخوردار است از آن ،ديگر آرامشي را و شادي يا هيچ سودي را از آن رنجش نميخواهد .بﻼخره ميداند اﻻن كه
آن رنجش بايد بيفتد و يواش يواش آن رنجش ميافتد ﻻزم نيست با آن ستيزه بكند .ستيزه بكنيم نميافتد.
شما نميتوانيد بگوييد من آنجا يك رنجشي ميبينم ،اﻻن خودم يك كارش ميكنم ،بر ميدارم مياندازمش دور؛
نميتوانيد ،بايد فقط نگاهش كنيد .اين خيلي مهم است كه فقط نگاه كنيد بدانيد اينها را زندگي مياندازد ،براي همين
ميگويد بشو و ميشود ،چقدر صحبت كُن فَيكون است .بله ،اين هم خيلي مهم است ،ميگويد:
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نکته کلیدی ﴰاره ۹

اتفاقات برای خوشبخت کردن و یا بدﲞت کردن ما ﳕیافتند ،اتفاقات میافتند تا ما
را از خواب فکرها و دردها بیدار کنند .اتفاقات را قانون قضا تعیین میکند .اگر از
شدت ﳘانیدگی ،رویدادها ما را از بین نﱪند ،سبب شناسایی ﳘانیدگیها ،رها کردن
آﳖا ،آزادی از سلطه این جهان و بیداری معنوی خواهند شد.
توجه كنيد كه ما اول كه ميآييم به اين جهان هوشياري جسمي پيدا ميكنيم ،هوشياري جسمي اتفاقات را ميشناسد،
منتهي با اتفاقات اتفاق ميافتد .اگر شما هوشياري جسمي داريد ،يعني همه ما ابتدا هوشياري جسمي داريم ،بنابراين خدا
براي بيدار كردن ما از خواب دردها و خواب فكرها ،يعني باورها ،و خواب چيزهاي فيزيكي ،راهش اين است كه اتفاق را
ف القَلم نوشته ميشود ،يعني به چيزي كه ما سزاوار هستيم ،شايستهاش هستيم
ج َ
جلوي ما بگذارد ،اين اتفاق معموﻻ با َ
و انعكاس مركز ما است.
يعني خدا نگاه نميكند ببيند اين فﻼني است ،فاميل من است ،ميگويد ببينيم انعكاس مركزش در بيرون چي هست و
چقدر روي خودش كار كرده است ،اگر هم هويت شدگي زياد است اين اتفاق در بيرون بد است ،اگر مركزش پر از درد
است انعكاسش در بيرون بد است ،پس بنابراين اتفاق را به وجود ميآورد و انتظارش به ما تسليم را ياد داده است .زندگي
به ما يك جورهايي به وسيله فرستادگانش گفته است تسليم؛ تسليم يعني پذيرش اتفاق اين لحظه ،فضا گشايي .ميگويد
اين فضا را باز كن ،اگر فضا را باز كني همينطور كه من اتفاق را تعيين كردم ،يك چيزي هم دارم بنام ،ميگويم بشو و
ميشود ،من درمان ميكنم .و شما اين كار را ميكنيد ،فضا را باز ميكنيد و در نتيجه يك قسمتي از وجود موهومي متﻼشي
ميشود ،سابيده ميشود ،از بين ميرود ولي بعضي موقعها همانيدگي ما اينقدر شديد است كه ما نميتوانيم بكَنيم و فضا
را باز كنيم.
خوب دوتا اتفاق ميافتد  :يا شما مقاومت ميكنيد ،ميشكنيد ،از بين ميرويد يا فضا را باز ميكنيد منِ ذهني ميشكند.
ُ
يعني يا خودكشي معنوي ميكنيد نسبت به منِ ذهني ميميريد يا اينكه خودكشي مادي ميكنيد ،ما اصﻼ خودمان را
ميكُشيم مثﻼ .يك عدهاي ميخواهند خودشان را بكُشند ،نميدانند كه ميتوانند خودكشي معنوي كنند .يعني بگذارند
منِ ذهنيشان بميرد ،بيدار بشوند از خواب ذهن.
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براي اينكه اتفاقات ميافتد كه نشان بدهد چه چيزي در مركز ما هست ،انعكاس آن است و ما بايد فضا را باز كنيم ،او هم
ميگويد من را بياور مركزت .هر لحظه ميگويد من را بياور مركزت .و كسي كه هوشيار است هيچوقت به وسيله اتفاقات
از بين نخواهد رفت .شما هوشيار باشيد كه اتفاق هر چقدر هم بد باشد براي بيداري ما ميافتد نه براي از بين رفتن ما .اگر
كسي خيلي چسبيده است بايد خودش را بكَند از اتفاق بگويد من از جنس اتفاق نيستم.
نکته کلیدی ﴰاره ۱۰

با شناسایی آنچه که نیستیم )ﳘانیدگیها( به شناسایی آنچه که هستیم
)هوشیاری اولیه ،جنس اصلیمان( خواهیم رسید.
توجه ميكنيد ،ما اول هوشياري جسمي پيدا ميكنيم ،از پشت عينك هم هويت شدگيها ميبينيم ولي ميدانيم كه ما
اينها نيستيم ،با اينها همانيده شديم بعدا تبديل به اينها شديم .با شناسايي آنچه كه نيستيم؛ مثﻼ با پول هم هويت شديم،
ن ذهني بر اساس پول داريم ،يك قسمت از منِ ذهني ما ،ما ميدانيم پولمان نيستيم ،هم هويت شدگي با پول
يك م ِ
نيستيم ،هم هويت شدگي با همسر نيستيم ،هم هويت شدگي با مقاممان نيستيم ،با شناسايي اينها بﻼخره به شناسايي
خدا كه اصلمان است ،خواهيم رسيد.
ما نميتوانيم از پشت عينك همانيدگيها خدا را بشناسيم ،يعني اينطوري نيست كه برويم به طرف يك كسي كه
ميشناسيم ،اگر با ذهنتان به طرف كسي ميرويد به نام خدا ،حتما به سوي خداي ذهني ميرويد .براي تبديل شدن به
او فقط آنچه را كه نيستيم ما شناسايي ميكنيم و مياندازيم .اين همان ﻻ كردن است ،اين همان ﻻ كردن است .كه هي ﻻ
ميكنيد ،ﻻ ميكنيد ،ﻻ ميكنيد بﻼخره به خدا زنده ميشويد.
نکته کلیدی ﴰاره ۱۱

ﲠﱰین دعایی که میتوانیم برای خودمان و دیگر انساﳖا بکنیم  :خداوندا ﳘه ما
انساﳖا را از منِ ذهنی ﳒات بده و به هوشیاری حضور خودت زنده کن.
اين دعاي خوبي است.
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نکته کلیدی ﴰاره ۱۲

باید دست از تغییر و عوض کردن دیگران برداریم ،وقتی خودمان تغییر کنیم دنیای
اطرافمان هم تغییر میکند.
چقدر صحبت كرديم :
مولوي ،مثنوي ،دفتر پنجم ،بيت ٣١٩٦

خويش را بدخو و خالي ميكني

حبر و سَني
تا كني مَر غير را َ

آيا شما خودتان را باز بيني ميكنيد هر روز كه دنبال تغيير هيچ كس نيستيد؟ اگر ما تغيير كنيم در اثر تغيير ما و روشن
شدن شمع ما ديگران تغيير خواهند كرد .ما نبايد قاضي بشويم ،ما بايد چراغ بشويم.
نکته کلیدی ﴰاره ۱۳

تغییر از من آغاز و در دیگران اجرا میشود.
یعنی ما باید آن تغییری باشیم که میخواهیم در دیگران اجرا شود .ﴰا اگر
میخواهید دیگران تغییر کنند ﴰا اول آن تغییر را در خودتان اﳒام دهید ،یواش
یواش این تغییر به دیگران هم خواهد رسید.
نکته کلیدی ﴰاره ۱۴

منظور اصلی ما از آمدن به این دنیا این است که به بیﳖایت و ابدیت خدا زنده شویم.
هر انسانی که به این جهان آمده یک منظور دارد که پس از مدتی اقامت در ﳏدودیت
ذهن از آﳒا بیرون بیاید ،به ابدیت و بی ﳖایت خداوند زنده شود .زنده شدن به ابدیت
خدا یعنی آکاهی از این ﳊظه ابدی ،آمدن به این ﳊظه و مستقر شدن در آﳒا ،یعنی
چیزی ما را به زمان روانشناختی گذشته و آینده نﱪد.
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پس بنابراين هر كسي آمده است ،يك منظور دارد ،هر انساني ،كه پس از مدتي اقامت در محدوديت ذهن از آنجا بيايد
بيرون و اندازه خدا گفتيم بينهايت است و ابديت است و اين دوتا خاصيت جنس ما را هم تعيين ميكنند ،پس از يك
مدتي محدوديت كشيدن بايد بياييم بيرون و بينهايت او و ابديت خدا زنده بشويم .زنده شدن به ابديت خدا يعني آگاه
بودن از اين لحظه ابدي اِلي اﻻَبد كه ما جاودانه ميشويم .يعني آمدن به اين لحظه و مستقر شدن در آنجا و تكان نخوردن
از آنجا .يعني چيزي ما را به زمان روانشناختي گذشته و آينده نبرد.
نکته کلیدی ﴰاره ۱۵

هر بار که تسلیم میشویم و فضا را باز میکنیم ،قسمتی از منِ ذهنی به وسیله »کُن
فَکان« یا »بشو و میشود« خدا یا زندگی ساییده میشود.
توجه كرديد؟ هر بار كه تسليم ميشويم و فضا را باز ميكنيم اطراف اتفاق اين لحظه ،قسمتي از منِ ذهني ما به وسيله
ن ذهني كوچكتر
كُن فَكان يا بشو و ميشود خدا ،كه ما در آن موقع ناظر ذهنمان هستيم ،ساييده ميشود ،يعني م ِ
ميشود.
ادامه ﴰاره :۱۵

ﳘاهنگ با این تغییر فضای درون بازتر میشود.

يعني گستردهتر ميشود.
ادامه ﴰاره :۱۵

بنابراین هوشیاری جسمی کمﱰ میشود و هوشیاری حضور خودش را

هوشیارانه تثبیت و برقرار میکند.
ن
توجه كرديم ،خيلي مهم است اين ،هر موقع ما فضا گشايي ميكنيم زندگي با انداختن نورش ،كُن فَكانش به روي م ِ
ذهني ما ،قستي از منِ ذهني ما بدون اينكه بفهميم ما با ذهنمان بتوانيم با خط كش ذهن اندازه بگيريم ،كوچكتر ميشود.
ن
شما بايد براي كوچكتر كردن منِ ذهنيتان مرتب بايد فضا گشايي بكنيد ،نه اينكه با ذهنتان نگاه كنيد ببينيد؛ اين م ِ
ذهني من كوچكتر شد؟ دردهايم افتاد؟؛ نه ،آن خط كش ذهن نميتواند اندازه بگيرد.
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نکته کلیدی ﴰاره ۱۶

ن ذهنی ،ذهن یا فعال ّیت ذهنی )فکر کردن( بدون ناظر است.
م ِ
پس يك تعريف منِ ذهني اين است كه ما ذهنمان را نتوانيم تماشا كنيم ،ذهنمان رها بشود هر كاري كه دلت ميخواهد
ن ذهني نيست ديگر ،براي اينكه ما
بكن ،وقتي به صورت حضور ناظر ذهنمان را نگاه ميكنيم ،ذهن ناظر دارد آن موقع م ِ
داريم تماشايش ميكنيم.
ادامه

ﴰاره  :۱۶برای شناسایی و متﻼشی کردن آن باید کُن فَکان ،از طریق ناظر ذهن

بودن به کار بیفتد .کوچکﱰین فعالیت ذهنی ،نظیر عوض کردن خود به زور،
مقاومت ،ستیزه و قضاوت کار »بشو و میشود« را فلج ،عقیم و بینتیجه میکند.
توجه ميكنيد؟ اتفاق ميافتد ،به وسيله قانون قضا ،شما فضا را باز ميكنيد ،ناظر ذهنتان ميشويد ،بشو و ميشود خدا
به كار ميافتد ،ولي در آن موقع اگر شما قضاوت كنيد ،ستيزه كنيد ،مقاومت كنيد ،بخواهيد به زور يك كاري را انجام
بدهيد آن بشو و ميشود خدا از كار ميافتد ،كار ديگر نميكند .بايد ذهن را خاموش نگاه داريد .چقدر ما اَنْصِتُواْ اينجا
خوانديم؟.
ادامه ﴰاره :۱۶

پس از بیداری نسبی و انداخﱳ برخی ﳘانیدگی ها ،ﳑکن است،

فکرهای شرطی شده مربوط به آﳖا در ذهن ما جریان داشته باشد.
يعني شما آمديد يك هم هويت شدگي با يك كسي را انداختيد؛ به كسي معتاد بوديد ،هم هويت بوديد ،آن در مركزتان
بود ،فكرهايتان هميشه اطراف آن شخص بود ،حاﻻ آن را انداختيد و موفق هم شديد ،ولي هنوز فكرهاي مربوط به آن
شخص در بعضي موقعها در ذهنتان ميگذرد ،اگر بخواهيم آنها را پاك كنيم فقط بايد تماشا كنيم.

ادامه ﴰاره  :۱۶برای زدودن و پاک کردن آﳖا نظارت به صورت حضور ناظر ،کافی است .دست
زدن به کارهای متداول ذهنی نظیر مقاومت ،قضاوت و به زور اراده ذهنی انداخﱳ آﳖا،
سبب قویتر شدن و دیرپایی آﳖا خواهد شد.
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بله ،فقط نظارت و نگاه كردن و شناسايي اينكه اين بايد بيفتد ،اينها بروند ،كافي است .اينكه بروم دخالت كنم اينها را
زودي يك كاريش بكنم يعني داريد قويترش ميكنيد ،شديد دوباره منِ ذهني .پس حالت فضاي گشوده شده ،صبر ،صبر
ن ذهني است.
و شكر و به صورت ناظر نگاه كردن به ذهن در واقع راه گشاي ما است و سبب كوچكتر شدن م ِ

*** یان ت وم ***
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در اين قسمت چند بيت از دفتر ششم را برايتان ميخوانم .و موﻻنا پيغام به ما ميدهد كه در اين جهان يك عده از انسانها
هستند كه با ريشه خودشان به خدا وصلند و اينها شادي ،آرامش و بركت و انرژي سازنده را به جهان ميفرستند .اينها
كاري با مردم ندارند ،فقط حواسشان به خودشان است كه شكر و عسل به جهان بفرستند .و يك عده اي هم هستند كه
من ذهني دارند و مطلع نيستند كه من ذهني دارند .اينها هم چون در مركزشان نااصلكاري دارند ،مركزشان مريض است
دائماً انرژي مخرب به جهان ميفرستند.
اينها ريشه در زندگي ندارند و ريشه در اين جهان دارند .سطحي هستند و در مركزشان همهويت شدگي با دردها و باورها
و چيزهاي اين جهاني وجود دارد و اينها با ديد هوشياري ،خدا و جهان را نميبينند و نميدانند مركزشان مريض است.
اينها هم به جهان سركه اضافه ميكنند .يعني درد اضافه ميكنند ،خشم اضافه ميكنند ،حسادت را زياد ميكنند ،نگراني
را زياد ميكنند ،اضطراب را زياد ميكنند و همه دردهاي من ذهني را در اين جهان زياد ميكنند.
بنابراين ،اين جهان ميگويد كه هميشه عسل اين انسانهاي ريشهدار با انرژي مخرب انسانهاي سطحي قاطي ميشود و
اسكنجبين درست ميكند .و اگر يك عده اي كه ريشه ندارند سعي كردند سركه را زياد كنند ،شما بايد عسل را زياد
كنيد ،تا اين اسكنجبين از تعادل خارج نشود .اگر عسل كم بشود درنتيجه سركه زياد ميشود و جهان تلخ ميشود و به
سوي نابودي ،جهنم ميرود.
و چند بيت راجع به اين موضوع ميخوانيم و اين بيتها اولش نشان ميدهد كه هركسي كه مثل ماه نور مياندازد و جهان
را روشن ميكند ،آدمي مثل موﻻنا كه در زمان مغول واقعا اين شعرها را گفته ،يك كلمه بدِ مغولها را نگفته و قاطي كار
مغولها نشده و درنتيجه توانسته يك همچون آثاري را از خودش باقي بگذارد كه ما امروز استفاده ميكنيم براي رهايي
خودمان از چنگ من ذهني.
مولوي ،مثنوي ،دفتر ششم ،بيت ١٢

هيچ واگردد ز راهي كاروان

گفت از بانگ و عَﻼﻻيِ سگان

اين بيت بهطوركلي ميگويد كه كاروان انسانها به سوي زنده شدن به حضور ميرود .ميخواهند طبق راهنمايي قضا و
كنفكان ،انسانها به بينهايت و ابديت او زنده بشوند .پس انسانها در اين مسيرند .ميگويد كه تمثيلش اين است ،ميگويد
اگر كارواني از يك جادهاي رد ميشود و سگهاي ده شروع كنند به عوعو كردن و سروصدا راه انداختن ،عﻼﻻ يعني با
صداي بلند عوعو بكنند ،منظور صداي ،ببخشيد منهاي ذهني هست .آيا اين كاروان انسانيت بازخواهد ايستاد؟ آن كاروان
از ترس اينكه در آن ده آنوري چندتا سگ عوعو ميكنند راهش را كج ميكند؟ ميترسد؟ نه ،ميگويد نه.
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پس انسانها هر واقعه اي كه در زندگي شخصيشان اتفاق بيفتد از آن ياد ميگيرند و مركزشان را درست ميكنند ،جمع
هم همينطور .و همينطور به شناسايي من ذهني و رهايي از آن يعني راهي كه كاروان بشريت بايد برود ادامه ميدهند.
ميخواهد بگويد تك تك ما بايد اين راه را ادامه بدهيم ،صرفنظر از اينكه چه اتفاقي ميافتد .و ما ميدانيم كه از درس
امروز موﻻنا ،اتفاقات اطراف من انعكاس مركز من است .يا اگر جمعي است ،انعكاس مركز ماست.
مولوي ،مثنوي ،دفتر ششم ،بيت ١٣

سُست گردد بدر را در سَير تگ

يا شب مهتاب از غوغايِ سگ

يا در شب مهتاب كه ماه حداكثر نورش را دارد مياندازد ،اگر سگهاي ده نگاه كنند باﻻ به ماه و شروع كنند به عوعو ،ماه
نورش را نمياندازد؟ ميترسد؟ منظورش اين است كه اگر يك انساني به خدا زنده شده و اين نور را مثل ماه شب چهارده،
خرد را به جهان ميفرستد ،اگر من هاي ذهني شروع كنند به ايجاد حوادث يا عوعو كردن ،آن ماه ميايستد؟ ديگر بس
ميكند؟ ميگويد تعطيل شد؟ جوابش است :نه! اصﻼ ماه كاري به سگهاي روي زمين ندارد كه ،اينها هرچقدر ميخواهند
عوعو كنند.
هركسي هم كه در اين جهان تكليفش را تعيين كرده كه من اوﻻ اين راه را ميخواهم بروم ،ميخواهند بقيه بروند
ميخواهند نروند؛ ميخواهد فاميل من برود ،دوستان من بروند ،همسر من برود ،بچه من برود ،پدر من برود ،مادر من برود،
ميخواهد برود ميخواهد نرود؛ من اين راه را خواهم رفت و من اين نورم را خواهم انداخت ولو اينكه اطرافيان من همه
انرژي مخرب به جهان ميفرستند و مرا هم تشويق ميكنند و ميگويند :چه وقت فرستادن خرد و بركت و عشق به جهان
است؟ اﻻن وقت قهر است!
مولوي ،مثنوي ،دفتر ششم ،بيت ١٤

مه فشانَد نور و سگ عوعو كند

هر كسي بر خلقتِ خود ميتند

ميگويد ماه نور را ميفشاند از آن باﻻ ،كاري به سگ ندارد ،سگ هم عوعو خودش را ميكند .هركسي مطابق خلقت
خودش ،مركز خودش عمل ميكند .آن را منعكس ميكند در بيرون .اگر مركزش ازجنس خداست نور آن را بيرون ميدهد.
اگر از جنس من ذهني است و درد است ،درد را بيرون ميفرستد.
مولوي ،مثنوي ،دفتر ششم ،بيت ١٥

در خو ِر آن ،گوهرش در ابتﻼ

هر كسي را خدمتي داده قضا

ابتﻼ يعني در امتحان .يعني به هركسي قانون قضا در اين لحظه يك خدمتي تعيين كرده .گفته تو سركه بريز ،اين نور
بيندازد .آن سركه ريزنده هم ميتواند نور بيندازد اگر بخواهد ،ولي در اين لحظه فعﻼ آنطوري نيست .و اگر كسي سركه
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ميريزد انرژي بد ميفرستد ،نبايد آن كسي كه به گوهر اصلياش زنده شده او شروع كند به متوقف كردن خودش با تقليد
ق آن ،گوهرش در امتحان است .يعني مركز هركسي
ب آن ،مطاب ِ
از كسي كه انرژي مخرب ميفرستد .درخورِ آن يعني مناس ِ
هرلحظه در امتحان است ببينيم كه آن سرويس نهايي را ،خدمت نهايي را كه افشاندن نور است انجام خواهد داد يا فعﻼ
همهويت شده است؟
از اين بيتها شما نتيجه ميگيريد كه من در كاروان زندگي و انسانها جلو ميروم ،روز به روز اين خدمتم را مطابق قضا بهتر
ميكنم ،به گوهر اصليام به بينهايت خدا دارم زندهتر ميشوم .اين فضا را باز ميكنم و من خدمات بهتري به خدا و به
جهان انجام خواهم داد و هرلحظه ميدانم خدا مرا امتحان ميكند ،ببيند كه آن گوهر اصليام را ميآورم باﻻ كه مثل ماه
بتابم؟ يا هنوز يك مقدار سم ميفرستم ،درد ميفرستم ،شايد بعضي موقعها هم نور ميفرستم ،در ابتﻼ هستم ،در امتحان
هستم هرلحظه .پس داريم سعي ميكنيم.
مولوي ،مثنوي ،دفتر ششم ،بيت ١٦

سقَم
چونكه نگذارد سگ آن نعره َ

ه َلم؟
مهَم ،سَيرانِ خود را چون ِ
من َ

موﻻنا ميگويد كه آن سگ يعني من ذهني در اين جهان ،حاﻻ مركز هركس باشد ،آن نعره بيمارگونه را ول نميكند ،رها
نميكند .وقتي سگ با سگياش ،من ذهني با من ذهنياش ميداند كه كارش درد ايجاد كردن است و رها نميكند من كه
ماه هستم ،به خدا زنده شدهام ،من كارم را چه جوري رها كنم؟ من كه بيشتر از او ميدانم .توجه ميكنيد؟ پس بنابراين
هر كسي تكليفش را بايد با خودش روشن كند كه من ريشهدار هستم ،ماه هستم كه بايد نور بيندازم دايماً ،هر جا ميروم
مسئله حلكن بشوم ،به مسئله اضافه نكنم ،انرژي بد نفرستم ،فرقي نميكند كجا باشم ،من كارم اين است ،نور انداختن
است .آن كسي هم كه از جنس قضاوت و مقاومت است و دردها در مركزش است ،از جنس درد است ،پيوسته درد ايجاد
خواهد كرد ،ولي ايجاد كردن درد او ،اثري روي ماه بودن من ندارد و اﻵن ميگويد:
مولوي ،مثنوي ،دفتر ششم ،بيت ١٧

چونكه سركه سركِگي افزون كند
شكَر را واجب افزوني بود
پس ِ
ميگويد اين جهان سكنجبين است ،وقتي كه سركه ،سركگي را زياد كند ،يعني منهاي ذهني شروع كنند به اضافه كردن
انرژي مخرب و ويران كننده ،پس كساني كه از جنس شكر هستند ،شكر را بايد هي اضافه كنند ،عسل را بايد زياد بريزند.
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مولوي ،مثنوي ،دفتر ششم ،بيت ١٨

قهر سركه ،لطف همچون انگبين
كين دو باشد رُكنِ هر اِسكَنجبين
ي من ذهني است ،انرژي درد است .هر مركزي كه درد دارد خشم و كينه و انتقامجويي و بدگويي و
قهر در اينجا انرژ ِ
بدبيني و اينها را بيرون منعكس ميكند و رواج ميدهد ،اين سركه است ،يك عده زيادي ميفرستند به جهان .اما لطف
خدا هم كه از طريق انسانهايي مثل شما صادر ميشود ،مثل عسل است ،انگبين است .هر دوي اينها پايه اسكنجبين
است .پس اين جهان مثل اسكنجبين است ،يك جايي اگر سركه زياد ميشود ،در خانوادهاي ،همسر شما ديديد دارد
سركه ميريزد ،شما بايد عسل را زياد كنيد كه آنجا سكنجبين درست بشود .نميشود او سركه را اضافه ميكند ،شما هم
از او تقليد كنيد ،شما هم بگوييد :ببين حاﻻ من چقدر سركه ميريزم آن تو ،تو يك ليتر سركه ريختي ،من ده ليتر ميريزم؛
نه اين درست نيست ،شما بايد شكر بريزيد تا آنجا سكنجبين درست بشود.
مولوي ،مثنوي ،دفتر ششم ،بيت ١٩

خلَل
آيد آن اسكنجبين اندر َ

خل
انگبين گر پاي كم آرد ز َ

عسل اگر از خَل يعني سركه پا كم بياورد ،يعني كمبود انگبين در يك جايي پيدا بشود ،سركه زياد بشود ،عسل كم بشود،
در اينصورت سكنجبين در آنجا دچار نقصان ميشود ،خرابي ميشود و ديگر سركه غالب خواهد شد ،يعني تلخي و
خرابكاري پيش خواهد آمد .پس ما متوجه ميشويم اگر در محيطي يك عدهاي سركه ميريزند ،يك عدهاي حتم ًا بايد
عسل و شكر را اضافه كنند كه خدايي نكرده سكنجبين خراب نشود.
بله ،اما اجازه بدهيد يك قسمت كوتاهي از دفتر سوم كه از داستان فيل است برايتان بخوانم .اين داستان فيل در دفتر
سوم را برايتان خواندهام قبﻼً ،ولي اين داستان را بايد يكبار ديگر بخوانيم انشاءاﷲ ،نكات بسيار جالبي دارد ،بعضيها
معتقدند يك داستان كاملي است واقعاً ،حاوي معاني بسياري است .واقع ًا هم كه همينطور است .آره ،ما آن قسمت پايانيش
را داريم ميخوانيم كه مربوط است به اينكه طوفان نوح بلند شده است و نوح از خدا قول گرفته بوده است كه فاميلش را،
اهل خانواده خودش را نجات ميدهد ،اينها در طوفان غرق نميشوند.
ولي پسر نوح به حرف پدرش گوش نميدهد ،ميگويد :من هيچ موقع به حرف تو گوش نكردم و اﻻن هم گوش نميكنم،
خودت را خسته نكن ،من ميروم باﻻي آن كوه بلند و منظور از كوه بلند شايد بزرگترين فكر در اين جهان ،يعني يك
ي منطقيِ مستهان كه مقاومت كند در اينكه سوار كشتي نوح بشود .و كشتي
كسي آنقدر منطقيِ مُستَهان بشود ،فلسف ِ
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نوح بطور نمادگونه همين كشتي يكتايي است .اﻻن به همه ميگوييم من ذهني را رها كنيد ،سوار كشتي نوح بشويد .و
اين طوفان نوح در يك سني در زندگي هر كسي بلند ميشود.
و يك عدهاي از انسانها با همهويتشدگيها بزرگ ميشوند و شكوفا ميشوند و آنها از آن همهويتشدگيهاي شكوفا
شده ،انرژي بد ميگيرند ،ولي فكر ميكنند در حال پيشرفت هستند و حالشان خوب است .ولي آن نااصلكاري ،آن مرض
در مركزشان ،با وجود شكوفايي بيزينس ،خانواده ،نميدانم داراي همسر و بچه ،خانه خوب ،كار خوب ،شركت خوب ،پول
زياد ،ولي كار را خراب ميكند و يك موقعي يكي از ستونها كشيده ميشود ،همه چيز ميريزد بهم و ناراحتي پيش ميآيد.
طوفان نوح يعني بحران ،در زندگي شخصي هركسي كه من ذهني دارد پيش خواهد آمد.
و قبل از آن كه طوفان برپا بشود ،يك آدم خردمند به همين موﻻنا گوش ميكند و همهويتشدگيها را رها ميكند ،پناه
به فكرهاي عالي نميبرد ،به همهويتشدگيها نميبرد ،ميگويد راه و چاه را ميدانم و اينها ،اينكه موﻻنا ميگويد مرض
در مركز ما وجود دارد را ميشنود و مرض را ميشناسد و معالجه ميكند .و خودش را از همهويتشدگيها تا وقت دارد
آزاد ميكند .اما پسر نوح از آن قماش نبود ،از آنها بود كه بايد همهويتشدگيها ميكشتنش .باﻻخره موج زد و غرق شد
و نوح ناراحت شد و مكالمهاي كه بين نوح و خدا در ميگيرد درواقع مكالمه هوشياري با خودش است.
در همين قصه است كه موﻻنا ميگويد كه كسي نيست به شما بگويد ،تو به گوش خودت خواهي گفت .يعني اينها كشف
هوشياريِ خودش است در ما كه حقايق را ميشناسد ،اينطوري نيست كه يك كسي به ما ميگويد و اينها .پس بنابراين
شايد نوح مهمترين همهويتشدگي را بيان ميكند .و موﻻنا ميخواهد نشان بدهد كه شما بايد همهويتشدگيها را
بيندازيد و مهمترينش را هم بايد بيندازيد و اگر آن را خدا گرفت ،ناراحت نشويد .همينجا از زبان نوح ِگلِه ميكند
ميگويد:
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٣٣

دل نَهادم بر اميدت منِ سَليم

پس چرا بِربُود سيل از من گِليم؟

ميگويد منِ ساده دل اي خدا به تو اعتماد كردم و سيل ،گليم را از زير پاي من كشيد ،يعني پسرم رفت و تو به من گفته
بودي كه من خانوادهات را حفظ ميكنم و موﻻنا در اين ابيات توضيح ميدهد كه نزديكي ما به همديگر فقط از طريق عشق
است ،از طريق نسبتهاي بيروني نزديكي نيست .نزديكي من ذهني ،نسبتهاي من ذهني ،نسبت نزديكي و يكي شدن
به هيچوجه نيست.
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مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٣٤

خود نديدي تو سپيدي ،او كَبود؟

گفت :او از اهل و خويشانت نَبود

ميگويد خدا به نوح ميگويد كه او جزء خانواده و خويشان تو نبود ،يعني از جنس عشق نبود .همهويتشدگي در مركزش
داشت ،انكار ميكرد ،به حرف تو هم گوش نداد .مگر متوجه نشدي كه تو سپيدي يعني از جنس حضوري ،او از جنس
تاريكي است ،كبودي است ،از جنس همهويتشدگي است .مگر نميبيني كه مركز تو با مركز او فرق دارد؟ خدا به نوح
ميگويد .بله اين هم كه آيهاش است:
قرآن كريم ،سوره هود) ،(١١آيه ٤٥
)(۴۵
» نوح پروردگارش را ندا داد :اى پروردگار من ،پسرم از خاندان من بود و وعده تو حق است و نيرومندترين حكمكنندگان
تو هستى«.
پس اين را هم ميدانيم كه او ميداند ،يعني خدا ميداند .ميآيم به اينجا كه همهويتشدگي را اگر از من گرفت ،من نبايد
ناراحت باشم .به عبارت ديگر ميخواهيم به اينجا برسيم كه در آخرين قسمت ،صُنع خدا ،آفريدگاري خدا بر اساس قضا
و خرد كل او صورت ميگيرد و ما در اين لحظه به عنوان حضور ناظر ميپذيريم.
قرآن كريم ،سوره هود) ،(١١آيه ٤٦
)(۴۶
» گفت :اى نوح ،او از خاندان تو نيست ،او عملى است ناصالح .از سر ناآگاهى از من چيزى مخواه .برحذر مىدارم تو را كه
از مردم نادان باشى«.
ميگويد كه اگر اعتراض كني به حكم قضا ،معلوم ميشود كه هنوز ناداني در تو هست ،هنوز همهويتشدگي با پسرت در
تو هست و اينكه من او را غرق كردم اعتراض داري ميكني .توجه كنيد اين داستان نشان ميدهد كه ما به عنوان انسان
ﻼ كل من ذهني را نميخواهيم بيندازيم.
همهويتشده با چيزهاي آفل ،بعضي همانيدگي را يا اص ً
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٣٥

ن تو كِرمش دَر فِتاد
چونكه دندا ِ

كنَش اي اُوستاد
نيست دندان ،بر َ

مثال ميزند ميگويد اگر دندان پوسيده شده و كرم خورده است ،اين ديگر دندان نيست ،اين را اي اوستاد بِكَن ،بِكِشِش.
يعني اين من ذهني پوسيده شده است ،يك عضو ما است ديگر ،يك قسمتي از ما است ،اين را بايد از خودت جدا كني،
اين به درد تو نميخورد و تو هنوز همهويتشدگي با يكي از مهمترين چيزهايت را داري و ناراحتي كه چرا اين رفته است،
در حاليكه او به حرف تو هم گوش نكرده است .يعني مركز او به هيچ وجه منعكس نميكرد اين انعكاس عشقي تو را.
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خُوب اﻻن در اينجا هم خواهد گفت كه دوباره مثال تپه و سنگﻼخ و كوه را ،ميگويد يك موقعي است ندا ميدهي ،صدا
ميزني در كوه و برميگرداند كوه ،يك موقع است سنگﻼخ است ،هرچه صدا ميزني چيزي برنميگردد .يك انساني هست
كه نداي زندگي را برميگرداند ،يكي هست برنميگرداند .بين شما بينندگان آنهايي كه تلويزيون را ميبينند يك عدهاي
مركزشان ارتعاش ميكند و ميبينند كه اين گفتار موﻻنا حقيقت است ،به دردشان ميخورد ،يك عدهاي نه ،هيچگونه
انعكاسي ندارند .ميگويد فرزند تو هم از اين جنس بود ،چيزي منعكس نميكرد ،از جنس سنگﻼخ بود ،البته اينها را بعدا
توضيح ميدهد .خﻼصه،
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٣٦

گرچه بود آنِ تو ،شو بيزار اَزو

تا كه باقيِ تن نگردد زار اَزو

ميگويد كه دندان كرم خورده را بكش بيانداز دور ،كه بقيه تن از او زار نشوند .براي اينكه من ذهني كه پوسيده شده
است ،همه تن جسمي و تن روحي ما را فلج كرده است ،اين را بكش بيانداز دور ،درست است كه مال تو است ولي اﻻن از
او بيزار شو .مثال دندان پوسيده را ميزند ،من ذهني مثل دندان پوسيده است .دندان براي جويدن غذا است ،اﻻن اين كه
نميجود و درد هم ميكند دائماً و آلوده ميكند سيستم تو را ،بكن بيانداز دور .اين من ذهني هم همه چيز ما را آلوده
ميكند ،جسم ما را ،فكر ما را ،قسمت معنويت ما را ،نميگذارد انرژي ايزدي به ما برسد ،مقاومت دارد ،قضاوت دارد ،ما به
قضاوتهاي قضا گوش نميدهيم ،چون من ذهني نميگذارد ،پس يك چيز پوسيدهاي است كه بايد بكنيم بياندازيم دور.
حاﻻ نوح ميگويد:
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٣٧

غير نبود آنكه او شد ماتِ تو

گفت :بيزارم ز غيرِ ذاتِ تو

خُوب اين بيت را ميتوانيم به خودمان اعمال كنيم .نوح ميگويد من بيزارم در مركزم از هر چيزي كه غير از تو باشد ،يعني
ف شفاف است .هر كسي واقعاً مات تو شده باشد ،غير از تو نميتواند چيزي باشد ،يعني مركزش تماماً از جنس
مركزم شفا ِ
تو است ،هيچ همانيدگي در مركزش ندارد .درست است؟ البته نوح داشت گله ميكرد ،نشان ميدهد كه ما به تدريج ،مثل
نوح هستيم ديگر ،ما هم متوجه ميشويم اشتباهاتمان را .موﻻنا يك حقايقي را دارد به ما نشان ميدهد در ارتباط با زندگي
و من ذهني از زبان نوح.
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مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٣٨

بيست چندانم كه با باران چمن

تو هَمي داني كه چونم با تو من

اي خدا تو ميداني من با تو چه جوري هستم .هرجور كه چمن احتياج به باران دارد ،من هم بيست برابر بيشتر از آن به تو
احتياج دارم .يعني اگر باران به چمن نيايد معلوم است وضعش چه جوري است .اگر من در مقابل تو مقاومت كنم ،من هم
مثل آن چمن خشك ميشوم ،تازه چمن ممكن است نشود ولي من بيست برابر بيشتر از آن ،اگر من به تو احتياج دارم.
بيست چندانم ،بيست عﻼمت كثرت است .يعني من حتي از چمن هم بمراتب بيشتر به تو احتياج دارم .انرژي تو نرسد به
من ،مقاومت كنم ،واي به حال من .خُوب ما دايم ًا مقاومت ميكنيم ،قضاوت ميكنيم ،با قضاوتمان جلوي قضا را ميگيريم،
كُن فَكان را ميگيريم ،با مقاومتمان نميگذاريم خرد زندگي و بركت زندگي وارد وجودمان بشود .خُوب از اين پس بايد ياد
بگيريم.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٣٩

مُغتذي بي واسطه و بي حايلي

زنده از تو ،شاد از تو عايلي

آره ،اين چند بيت خيلي جالب است .ميگويد من دايماً زنده به تو هستم ،يا زنده از تو هستم و شادي بيسبب دارم به
صورت يك نيازمند ،من اصﻼً به تو نگاه ميكنم ،جهان نميتواند نيازهاي من را برآورده كند .مُغْتَذي يعني غذا خورنده ،از
تو هستم در حاليكه واسطهاي بين ما نيست ،من مستقيم به تو وصل هستم و بين ما هم هيچگونه حايل و حجابي نيست.
يعني من با تو يكي هستم ولي اين را هوشيار هستم كه از تو انرژي ميگيرم ،زنده از تو هستم ،شاد از تو هستم ،آرامشم
را از تو دارم و اين بيواسطه است و هيچ حجابِ من ذهني يا ذهن يا همهويتشدگي بين ما نيست.
حاﻻ موﻻنا از زبان نوح ميگويد ولي اينها را ميگويد ما بخوانيم براي خودمان ،ما هم مثل نوح بفهميم جريان چي است،
زنده بشويم ،ما هم عين اين هستيم .اگر نباشيم ،يعني اگر شما فكر ميكنيد كه به جهان احتياج داريد ،ميتوانيد مقاومت
كنيد ،ستيزه كنيد ،همهويتشدگي داشته باشيد ،در مركزتان غير از خدا ،گفت غير از تو هيچ چي نيست اينجا ،غير از
خدا چيزي داشته باشيد .پس شاد و خوش از جهان باشيد ،انرژيهاي بيروني بيايد و به خدا احتياج نداشته باشيد و
بخواهيد بين شما حايل باشد ،يعني ذهن حايل باشد ،مقاومتش حايل باشد و بين شما و خدا واسطه باشد ،واي به حالتان.
ميخواهد اينها را ما بفهميم.
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مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٤٠

بلكه بي چون و چگونه و اِعتﻼل

متّصل نِي ،منفصل نِي ،اي كمال

اعْتِﻼل در اينجا نوشته بيمار شدن و بهانه آوردن و سبب يك كاري شدن ،حتي ميتوانيد بگوييد بدون علت ،البته پايين
علت را توضيح ميدهد .يعني ميگويد من به تو متصل نيستم ،منفصل هم نيستم اي كمال ،بلكه بيچون و چگونه هستي.
به عبارتي ديگر ميخواهد آب پاكي روي دست ما بريزد كه با ذهن تجسم نكنيم .يعني ما نه به خدا متصل هستيم ،نه
منفصل هستيم و بنابراين موﻻنا ميخواهد بگويد كه تا مركزت را عوض نكني ،از جنس هوشياري نشوي ،با تجسم ذهني
به هيچ جا نخواهي رسيد .چون ما نمي توانيم به ذهن بگوييم كه ما متصل به خدا نيستيم.
مي گويد كه اين بي چون و چگونه است كسي به ذهن نمي تواند اين توصيف كند كه خدا و ما چه ارتباطي باهم داريم.
ولي مي دانيم اگر او به ما زندگي ندهد ،شادي ندهد ،آرامش ندهد ،ما بيچاره مي شويم .و از جهان هم ما نمي توانيم
بگيريم .پس چاره كار براي ما اين است كه از ذهن زاييده بشويم ،از توصيفات ذهني و تجسمات ذهني كه ما را فلج مي
كند ،بپرهيزيم .يعني اين يكي شدن من با تو ،كيفيتي قابل توصيف ندارد ،بي چون و چگونه است و با وصف ذهن نمي
آيد .و هيچ علت ذهني هم نمي تواند توي اين كار دخيل باشد .پس مي بينيد كه كُن فَكان و ناظر بودن و فضا را گشودن
به ما كمك مي كند ،حاﻻ .خُوب ببينيم بعدا چه مي شود.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٤١

ماهيانيم و تو دريايِ حيات

زندهايم از لطفت اي نيكو صَفات

مي گويد ما ،يك كمي توصيف ذهني مي كند ،مي گويد ما ماهي هستيم تو دريا ،و زندگي ماهي در دريا قابل اندازه گيري
و توصيف نيست ،ما در تو شنا مي كنيم ،و تو تعيين مي كني كه چه جوري شنا كنيم ،و تو درياي زندگي هستي و دائما
لطفت به ما مي رسد ،ولي به ذهن نمي توانيم توصيف كنيم .و مي دانيم تمام صفات تو هم نيكو است .يعني هر چه كه از
تو مي آيد به ما ،نيك است .تو هيچ چيز بدي به ما نخواهي داد ،فقط آن چيزهاي بد ،ما مي دانيم كه انعكاس مركز ناخالص
ما است .يعني اگر در بيرون وضعيت بدي اتفاق افتاد حتما تقصير مركز ماست .و نشان مي دهد كه ما بايد برويم روي
مركزمان كار كنيم.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٤٢

نَي به معلولي قرين ،چون علّتي

تو نَگُنجي در كنا ِر فكرتي

نوح دارد به خدا مي گويد كه ،يعني دارد به ما ياد مي دهد موﻻنا از زبان نوح ،كه خدا در حدود فكر نمي گنجد يعني ما با
فكر نمي توانيم خدا را تجسم كنيم .كنار ،يعني در اينجا ،در حدود ،فكر نمي تواند خدا را ببيند يا تجسم كند .و خدا
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معلول هيچ علتي نيست .بنابراين اين علت هاي ذهني كه ما تجسم مي كنيم ،اين كار را بكنم ،به خدا زنده مي شوم ،اينها
هم باطل است .يعني تو معلول هيچ علتي نيستي ،علت هيچ معلولي هم نيستي ،بنابراين بهتر است كه من با ذهنم در اين
مورد فكر نكنم .فقط فضا گشايي كنم اجازه بدهم تو با كُن فَكان روي مركز من كار كني.
توجه كنيد ما در همين توصيفات و استدﻻهاي ذهني است كه گير افتاديم .ما با خدا چه جوري وصل هستيم؟ شروع مي
كنيم به توصيف .تو از كجا مي داني؟ منفصليم؟ متصليم؟ چه علتي ،يا چه علت هايي ،چه كارهايي بكنيم به خدا نزديك
بشويم .شروع مي كنيم با ذهن توصيف كردن ،ما اصﻼ خدا را هم با ذهن توصيف مي كنيم ،كه خدا در حد و حدود توصيفات
فكري نيست .فكر نمي تواند بشناسد.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٤٣

پيش اَزين طوفان و بعد از اين مَرا

تو مُخاطَب بودهاي در ماجَرا

مي گويد من اﻻن مي فهمم ،قبل از اين طوفان و بعد از اين در اين ماجراهاي زندگي من ،اتفاقاتي كه پيش آمده است
مخاطب من تو بوده اي .و اين مطلبي است كه اﻻن توضيح مي دهد .يعني ما اﻻن هم كه من ذهني داريم ،هر چه كه صحبت
مي كنيم و اينها ،با خدا صحبت مي كنيم .طوفان ،طوفان در زندگي فردي يك نفر ،همين بحران هايي است كه خﻼصه ما
را مجبور مي كند مسئوليت بپذيريم ،يك موقعي جسم ما مريض مي شود ،روابط خانوادگي مان خراب مي شود ،يك
موقعي اموال مان را از دست مي دهيم ،خيلي اتفاقات بد.
اين طوفان ها ،گفتيم امروز هم ،اگر نكُشَند ما را ،بيدار مي كنند .مي گويد من در اثر طوفان بيدار شدم ،قبل از اين طوفان
يا ما با طوفان بيدار مي شويم .يعني ما اينقدر طولش مي دهيم تا باﻻخره سوار كشتي نمي شويم ديگر .ما از وقتي كه به
اين دنيا مي آييم اگر خانواده عشقي داشتيم و جامعه هم عشقي بود در سن ده ،دوازده سالگي سوار كشتي يكتايي مي
شديم ،با خدا يكي مي شديم .طوفان هم نمي آمد .ولي اينقدر ايجاد درد و هم هويت شدگي و هرچه بيشتر بهتر ،و ديدن
جهان و خدا از طريق اين هم هويت شدگي ها و حول و حوش هم هويت شدگي ها زندگي را سازمان دادن ،جلو مي رويم
تا طوفان نوح بيايد .يعني چند تا چيز از ما كَنده بشود .بعد ما بپرسيم چي شد؟ چرا اين طوري شد؟ همه چيز خوب بود
ها؟ يك دفعه اين طوري شد ،طوفان بود .بعد از اين طوفان.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٤٣

پيش اَزين طوفان و بعد از اين مَرا
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مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٤٤

با تو ميگفتم ،نه با ايشان ،سخن

ن كُهن
اي سُخن بخشِ نو و آ ِ

مي گويد من هميشه با تو صحبت مي كردم ،يعني ما هميشه با خدا صحبت مي كنيم ،اي كسي كه هي كه من به تو زنده
تر مي شوم و هم هويت شدگي ها را مي اندازم ،تو سخن نو به من مي دهي .ولي آن جوهر كهن را داريم .اي سُخن بخش
نو و ،آنِ كهن ،يعني آن آنِ كهنه من را تو داري .تو هم از جنس او هستي ،تو از جنس هشياري هستي ،و به تدريج كه من
بهتر مي شوم سخن هاي نو به من مي گويي و من ياد مي گيرم ،كه اﻻن من مي فهمم .منتها بهتر بود كه قبل از طوفان
بفهميم .بله اﻻن خودش مي گويد.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٤٥

نَي كه عاشق روز و شب گويد سخن

من
گاه با َاطْﻼل و گاهي با دِ َ

دِمَن ،اينجا موﻻنا تمام آثار خدا را در ما كه همين هم هويت شدگي ها و يا آزاد شدن ما و آثار قديمي آنها دردهايي كه ما
كشيديم ،همه اين ها را كه اﻻن فعﻼ در ذهن ما است ،به صورت باقي مانده آثار معشوق تلقي مي كند .يعني هر چه در
ذهن مان است اينها آثار معشوق است .اين شعراي قديم راجع به آثار معشوق شعر مي گفتند ،مثﻼ شاعر مي آمده است،
كاروان اينجا بوده است ،يك يار آنجا بوده است ،يك يار خوشگلي بوده است ،يار زميني ،آن رفته است ،جاي چادرهايش
مانده است ،اجاقش مانده است ،فﻼن مانده است .راجع به اجاق و چادر و چه مي دانم ،آن جايي كه آنها بودند ،شعر مي
گفتند.
و درست مثل اينكه آدم مثﻼ يك عاشق زميني راجع به گوشواره معشوقش ،نه خودش ،گوشواره اش ،پيرهن اش كه زرد
است و زردي پيراهن و اينها ،راجع به آن شعر بگويد .مي گويد من اينها را كه گفته ام ،حرف هايي كه تا اينجا زده ام،
اينها هم مربوط به تو بوده است ،منتها مربوط به خرابه ها و بقاياي آثار تو بوده است .و البته كسي كه راجع به گوشواره
معشوق شعر مي گويد ،حتما راجع ،به خاطر اينكه گوشواره معشوق است ،مي گويد .منظورش خود معشوق است .يعني
خﻼصه هم اگر من نا آگاه تا حاﻻ حرف زدم ،و مربوط به هم هويت شدگي ها و آثار تو بوده است ،مربوط به تو بوده است.
بخاطر تو بوده است،
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٤٥

نَي كه عاشق روز و شب گويد سخن

دمَن
گاه با َاطْﻼل و گاهي با ِ

آري ،اَطﻼل يعني باقي مانده ويرانه است يا خانه ويران شده ،مثﻼ يك كسي اينجا زندگي مي كرده است ،و اﻻن نيست
ديگر ،خرابه هايش مانده است .راجع به تجسم مي كنيم ،راجع به خرابه ها و كجا مي نشسته است و اينها ،يك شعري
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بگوييم و توصيف كنيم اينها ،خﻼصه مي گويد من هم تا حاﻻ اگر در من ذهني ،براي من ذهني حرف زده ام ،براي تو زدم،
اﻻن متوجه مي شوم ،بعد از اينكه آشنا شدم با تو.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٤٦

او كه را ميگويد آن مِدْحت؟ كه را؟

روي با اَطﻼل كرده ،ظاهر ًا

مي گويد رو به با قيماندة كاروان يا خانة خراب شده مي كند و شعر مي گويد و مدح مي كند ،كي را مدح مي كند؟ معشوقش
را ،بله پس آن موقع هم كه من هم هويت شدگي ها را مدح مي كردم ،واقعا تو را مدح مي كردم ،منتها آشنا نبودم ،كه اين
واقعا غير از تو چيز ديگري نيست ،خوب اﻻن مي گويد:
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٤٧

شُكر ،طوفان را كنون بگماشتي

واسطه اَطﻼل را برداشتي

خدا رو شكر كه طوفان را تا اﻻن اعمال كردي و اين من ذهني را كه واسطة ما بود از ميان برداشتي ،خوب اين جا درست
است كه طوفان ،طوفان مي آيد واسطه را بردارد .موﻻنا مي خواهد بگويد كه حتي كه من ذهني داريم ،داريم آثار معشوق
را ،آثار معشوق يك موقعي اين فكر ها هستند ،معشوق يك موقعي اين ها را درست كرده و اين ها يعني خدا ،اﻻن هم كه
ما توي توهم هستيم ،درد ها را مي پرستيم و صحبت مي كنيم ،حاليمان نيست كه ما باز داريم راجع به خدا صحبت مي
كنيم .مي گويد خدا رو شكر كه طوفان را فرستادي و كل اين ها را متﻼشي كردي.
البته ما قبل از اينكه طوفان بيايد ،وقتي اين چيزها را مي دانيم ،هوشيارانه هم هويت شدگي هايمان را شناسايي مي
كنيم ،مي اندازيم .اﻻن ياد گرفتيم .موﻻنا اين را مي گويد كه كسي است كه حاليش نيست و طوفان مي آيد ،ما اﻻن ياد
گرفتيم كه اگر شما جوان هستيد ،ما البته خودمان طوفان را ديديم ،شما طوفان نيامده در  ٢٠سالگي  ٣٠سالگي مي
توانيد هم هويت شدگي هايتان را بيندازيد ،ولي اگر نيندازيد بدانيد طوفان خواهد آمد ،طوفان در روابط ،بحران در روابط
زن و شوهر ،بحران در روابط مادر و بچه ها ،بحران بين بچه و پدر و مادر ،بحران در كار ،بحران در جامعه خﻼصه خواهد
آمد ،بهتر است كه ما فرداً و جمعاً من مان را كوچك كنيم ،هم هويت شدگي هايمان را بشناسيم و به خدا زنده بشويم.
مي توانيم اين كار را بكنيم قبل از بحران ،مي گويد:
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٤٨

نِي ندايي ،نِي صدايي ميزدند

زآنكه اَطﻼلِ لَئيم و بَد بُدند

صَدا انعكاس صدا ست ،مي گويد اين خرابه ها يعني هر چه كه از من ذهني آنجا هست ،اين ها بد بودند ،پست بودند ،چيز
بدي بودند ،براي اينكه نه ندا مي آمد از اينها ،نه چيزي را منعكس مي كردند .توجه مي كنيد؟ و مي خواهد بگويد كه ذهن
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ساده شدة انسان وقتي هم هويت شدگي ها را مي اندازد مثل كوه است .وقتي نداي زندگي مي آيد ،مثل سنگﻼخ نيست
كه هيچ انعكاسي در ما نباشد .اين در ما انعكاس پيدا مي كند ،انعكاسش اين است كه ما اين نداي زندگي را و انرژي زندگي
را مي گيريم و در چهار بعد مان جذب مي كنيم.
يعني همه چيز آن انرژي را جذب مي كنيم ،ذرات بدنمان همة آن ها را جذب مي كند ،فكرهايمان خﻼق مي شود ،ولي
وقتي من ذهني هست نمي گذارد ،براي اينكه اين مثل تپة كوتاه است ،مثل اينكه يك مقدار خاك بريزي آنجا بروي داد
بزني ،هيچ انعكاسي ندارد .ولي برو كوهستان يك دادي بزن ببينيد كه كوهستان منعكس مي كند .مي گويد ذهن ساده
شدة انسان هم مثل كوه بايد باشد نه مثل تپه .براي همين مي گويد كه آن چيزي كه در ذهنم بود،اينها خيلي بد بودند،
براي اينكه نه ندا از آنها بلند مي شد نه چيزي را منعكس مي كرد ،نه خدا مي توانست ندايي به من برساند ،نمي گذاشت،
نه هم مثﻼ حرف موﻻنا يا يك عارفي را اين منعكس مي كرد ،اين سر من ،سر ِ من كه شده بود دل من.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٤٩

من چنان اَطﻼل خواهم در خَطاب

كَز صدا چون كوه واگويد جواب

مي گويد من اطﻼلي مي خواهم ،من چيزي در ذهنم مي خواهم كه وقتي مورد خَطاب يا خِطاب قرار مي گيرد ،اين مثل
كوه صدا را ،ندا را بر گرداند ،يعني منعكس كند ،همين ديگر اﻻن اين برنامه را يكي بشنود ،اگر از جنس كوه باشد اين
حرف ها به آن اثر مي كند ،اگر از جنس تپه باشد هيچ اثري ندارد ،نداي زندگي بايد در كوه ذهن ما كه ساده شده ،منعكس
بشود ،يعني ما بتوانيم اين انرژي را جذب كنيم ،اين موقعي است كه مقاومت صفر مي شود ،تا زماني كه من ذهني هست
ما اﻻن فهميده ايم مقاومت دارد ،قضاوت دارد ،نمي گذارد .اين مقاومت و قضاوت همان اطﻼل لعيم و پست است .خﻼصه
اطﻼل همين هم هويت شدگي هاي ذهن ماست.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٥٠

عاشقم بَر نامِ جانْ آرامِ تو

تا مُثنّا بشنوم من نامِ تو

مثنّا يعني مكرر ،يعني اينكه من وقتي فضا را باز مي كنم به تو زنده مي شوم ،مثﻼ اين مثالش است ،فضا را باز مي كنم،
يك بستة انرژي از تو مي آيد اين بايد مكرر بشود ،مكرر شدن هم بايد جذب همه چيز من بشود .و همه چيز من بايد به
اين پاسخ بدهد و از اين استفاده كند ،فكرم ،بدنم ،مثّني بشنوم يعني صدا را دوباره بشنوم ،نه اينكه بر گردد و هيچ چيزي
جذب جانم نشود .و من عاشق نام جان آرام تو هستم .يعني به محض اينكه هر دفعه به تو زنده مي شوم ،من فضا را باز
مي كنم يا تو از طريق من حرف مي زني ،بايد هم در جهان پخش بشود هم جذب من بشود .و اگر كوه خوب نباشم اين كار
صورت نخواهد گرفت .بله اين آيه همين جا آمده:
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قرآن كريم ،سوره رعد) ،(١٣آيه ٢٨
…
»…آگاه باشيد كه دلها به ياد خدا آرامش مىيابد«.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٥١

هر نَبي ،زآن دوست دارد كوه را

تا مُثنّا بشنود نامِ تو را

مي گويد هر پيامبر به اين دليل كوه را دوست دارد كه دوباره نام تو را بشنود .يكي از قسمت هاي انعكاس همين زنده
شدن به زندگي ،نوشته شدن يك چيزهايي در ذهن ما است ،ذهن ساده شدة ما .پيامبران از اين جنس بودند ديگر.
پيامبران براي چه كوه را دوست داشتند؟ براي اينكه در اين جا كوه ذهن ساده شده است .پيامبران چرا همه هم هويت
شدگي ها را انداختند؟ براي اينكه هر چه را كه تو مي گويي آن ها بتوانند توي ذهنشان بنويسند .براي همين است كه اثر
آوردند براي ما گذاشتند .در اين جا هر نبي لزوما پيامبران ديني نيستند .هر كسي كه پيام مي آورد حتما كوه ساده شده
دارد ،ذهن ساده شده دارد ،و يكي به تو زنده مي شود ،يكي هم آن ضلع راستي مستطيل آفرينندگي تو را در اين لحظه
به ثبوت مي رساند.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٥٢

موش را شايد ،نه ما را در مُناخ

سنْگﻼخ
آن كُه پستِ مثالِ َ

مي گويد كه آن كوه پست يعني كم ارتفاع يعني من ذهني ،مانند سنگﻼخ است ،و وقتي منعكس نمي كند ،يعني من
ذهني وقتي هم هويت شدگي ها در مركزمان است ،مثل سنگﻼخ است يا تپة كوتاه است .منعكس نمي كند نداهاي زندگي
را .مي گويد اين به درد من ذهني مي خورد به درد موش مي خورد ،اين محل اقامت انسان نيست ،يعني ذهن محل زندگي
انسان نيست ،چون اگر انسان در ذهن زندگي كند و هم هويت با چيزها باشد آن مركزش باشد ،آن مركز چيزي را منعكس
نمي كند .پس من ذهني مثل موش است ،يك چنين حالت زندگي كه انسان در ذهنش زندگي كند اين شبيه موش زندگي
كردن است.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٥٣

بي صَدا مانَد دَمِ گفتا ِر من

من بگويم ،او نگردد يا ِر من

مي گويد :اگر من ذهن ساده شده نداشته باشم ،من مي گويم ولي اين ذهن من يار من نمي شود .براي همين است كه مي
گوئيم بايد حواسمان به خودمان باشد مركزمان را درست كنيم .شما ولو اينكه موﻻنا هم بخوانيد اگر ذهنتان هم هويت
شدگي داشته باشد يار شما نمي شود ،ذهن زرنگ شما يار شما نخواهد شد .يعني اگر ما به مركزمان دست نزنيم هم هويت
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شدگي ها را نگه داريم اين زرنگي مان را نگه داريم ،اين خاصيت هاي من ذهني را حفظ كنيم ،گفت :نوح به خدا گفت من
به غير از تو در دلم چيزي را راه نمي دهم .و اﻻن حاﻻ موﻻنا ،نمي دانم اين ابيات واقعاً مشكل است يا ساده است؟ به هر
حال همه چيز توضيح مي دهد كه وقتي غير از خدا در مركزمان نيست اوضاع به چه صورت در مي آيد.
مي گويد :اين شبيه كوه مي شود ،نداي زندگي در آن مي پيچد ،مثني مي شود وقتي مثني مي شود يعني جذب جان شما
مي شود ،وقتي جذب نمي شود معني اش اين است كه مثل سنگﻼخ است و منعكس نمي شود .مي گويد  :من مي گويم
ولي اين سنگﻼخ يار من نمي شود .صَدا يعني انعكاس صِدا و انعكاسي در وجود من بوجود نمي آيد ،درست مثل اينكه ما
اينها را مي خوانيم و هيچ فرقي براي ما نمي كند ،هيچ هيچ نمي شنويم ،يك كسي ممكن است اينطوري باشد.
بي صَدا ماند دم گفتار من
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٥٤

نيست همدم ،با قدم ،يارش كني

با زمين ،آن بهْ كه هَموارش كني

يعني يك چنين من ذهني را يا يك چنين كوهي را بايد با زمين صاف كني به درد نمي خورد اين ،كوه ديگر بسازي يعني
تمام هم هويت شدگي ها را بيندازي ،اين همدم ما نيست .يعني ما در زندگي يك ذهن ساده شده ،عاري از هم هويت
شدگي مي خواهيم .چون ما با فكر كار مي كنيم ،ذهن ساده شده ما بايد بتواند درست فكر كند .اگر در آن هم هويت
شدگي و حس وجود باشد كار نمي كند ،ما مي گوئيم ،هيچ منعكس نمي كند ،وقتي ذهن ما ساده نيست در مركز ما
هشياري از پشت عينك هم هويت شدگي ها مي بيند در حالتي كه گفتيم در مركز ما نوح گفته غير از تو هيچ چيز ديگر
نيست ،اگر چيز ديگري باشد همدم نمي شود ،وقتي همدم با ما نيست با نفس ايزدي همدم نيست ،بهتر است كه زير پا
لهاش بكني و بيندازي دور اين را!
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٥٥

گفت :اي نوح اَر تو خواهي جمله را

حشر گردانم ،بر آرم از ثَري

به نوح مي گويد كه ،اگر مي خواهي همه را زنده كنم ،و از خاك مرطوب ،يعني تازه اينها فوت شدند مي توانم اينها را زنده
كنم ،به نوح مي گويد ،اينها تمثيل است ،مي گويد  :مي خواهي هم هويت شدگي هايت را برگردانم ،بعد نوح مي گويد :نه
نه نه .اينها الگوي ماست شما ناراحتي هم هويت شدگي ها يتان رفته ،خدا مي گويد مي خواهي برگردانم ،من بخاطر كنعان
كه پسر توست ،دل تو را نمي شكنم.
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مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٥٦

ليك از احوال ،آگه ميكنم

بَهر كنعاني ،دلِ تو نَشكَنم

من بخاطر كنعان دل تو را نمي شكنم چون جنس خودم هستي ،پس مي بينيد خدا دارد امتحان مي كند ،واقعا كه نمي
خواهد نوح كه دوباره هم هويت شدگي اش را زنده كند ،ولي مي گويد :من تو را از احوال آگه مي كنم كه اينطوري است،
او از اين جنس است تو از جنس ديگر هستي ،تو مي خواهي دلت را دوباره تيره كنم؟ مي خواهي دلت تيره بشود؟ علي
اﻻصول نبايد بخواهي ،تو گفتي غير از من چيزي در دلت نيست اگر راست مي گويي؟ بايد جوابش منفي باشد،
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٥٧

هم كني غرقه ،اگر بايد تو را

گفت :نَي نَي ،راضيم كه تو مرا

مي گويد :نه نه ،من راضي ام كه تو من را بطور كامل به فنا برساني هيچ چيزي نمي خواهم ،درست است؟ بله ،اين ابيات
را با همين مدل آورديم كه اجازه بدهيد كه بنده را نمي بينيد شما اين را ببينيد ،چند تا بيت را ،اين مدل را شما ديديد از
زبان نوح كه شما مي توانيد يك نوح باشيد مي گويد :
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٥٨

هر زمانم غرقه ميكن ،من خوشم
كشَم
حُكمِ تو جان است ،چون جان مي َ
ببينيد در اين مدلي كه ما داريم گفتيم هر چيز كه در مركز ما باشد حس امنيت ،عقل ،هدايت و قدرت از آن مي گيريم و
مثلث واهمانش كه قاعده پائين آن عذرخواهي و برگشت به اين لحظه است و دو ضلعش صبر و شكر است .و همينطور
گفتيم اگر عذرخواهي كنيد و بيائيد به اين لحظه و صبر و شكر داشته باشيم ،اولين قدم آن پذيرش است ،در تصوير سمت
چپ پذيرش اتفاق اين لحظه ،شما اگر پذيرش را تمرين كنيد يعني در اطراف اتفاق اين لحظه فضا باز كنيد و اين را تكرار
كنيد و ادامه بدهيد مرتب در اين كار شما مداومت داشته باشيد ،يعني تعهد داشته باشيد به پذيرش و مورد حمله من
هاي ذهني قرار نگيريد شما را به ذهن بكشند ،پس از يك مدتي شادي بي سبب پيدا مي شود و پس از مرحله شادي بي
سبب ذوق آفرينش و آفرينندگي در شما رخ مي دهد.
و حاﻻ از زبان نوح يا از زبان ما مي گويد كه هر لحظه من را فنا كن ،من به چيزي نمي خواهم بچسبم ،مركزم را از جنس
خودت كن كه من خوش هستم .و هر حكمي تو بكني من حكم تو را جان مي دانم .يعني هر اتفاقي در اين لحظه به وسيله
قضا مي افتد من اين را مثل جانم مي پذيرم و مي كشم .براي اينكه اين فضا گشايي و صبر و شكر سبب مي شود كه مركز
من تو باشي .و من هم فهميدم كه غير از تو نبايد چيزي در مركزم باشد .توجه مي كنيد داريم مي رسيم يعني نوح دارد
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مي رسد يا ما هم داريم مي رسيم به ذوق آفرينندگي ،يعني هر لحظه آفريننده مي شويم به صنع نمي چسبيم ،به نعمت
نمي چسبيم ،بله،
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٥٩

او بهانه باشد و ،تو مَ ْنظَرم

نَنْگرم كَس را و گر هم بِنگرم

نوح مي گويد و ما هم مي گوييم به زندگي مي گوئيم به خدا مي گوئيم ،من به كسي نگاه نمي كنم .و اگر به او نگاه كنم
هنوز مركزم تو هستي ،او بهانه اي است كه من تو را به خاطر بياورم ،پس در هر اتفاقي و در هر برخورد با هركسي من
دنبال ديدن تو هستم ،هرچه پيش بيايد من تو را مي خواهم ببينم ،فقط آن بهانه است .مي دانم كه اين اتفاق را ،اين
وضعيت را تو پيش مي آوري كه من تو را ببينم ،منظر من تو هستي ،من دائما مركزم از جنس توست ولو اينكه وضعيت
هايي عوض مي شوند من بازهم مركزم را عوض نمي كنم ،حاﻻ حرفش را مي زند،
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٦٠

عاشقِ صُنعِ تواَم در شكر و صبر

ق مصنوع كِي باشم چو گَبر؟
عاش ِ

من همهاش تماشاگر ذهن ام هستم و مي گذارم كن فكان كار كند ،من عاشق اين هستم كه تو اين لحظه بيافريني و من
نگاه كنم ،چه تو نعمت را از من مي گيري كه حالت صبر است،و من صبر مي كنم و نمي بندم فضا را وقتي تو مي گيري .و
وقتي تو نعمت را مي دهي حالت شكر ،من هجوم نمي آورم با آن هم هويت بشوم ،يعني نعمت را به مركزم نمي آورم ،من
فقط عاشق اين هستم كه نگاه كنم و تو بيافريني ،مهم است اين بيت.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٦٠

عاشقِ صُنعِ تواَم در شكر و صبر

عاشقِ مصنوع كِي باشم چو گَبر؟

يعني اگر عاشق مصنوع باشم در اينصورت با آن هم هويت شدم و آن آمده مركز من بجاي تو ،پس من كافر مي شوم .در
اينجا گبر به معني كافر است ،پس معني كافر هم معلوم است ،هر كسي در مركزش غير از خدا داشته باشد او كافر است
براي اينكه نمي گذارد خدا را ببيند.
مولوي ،مثنوي ،دفتر سوم ،بيت شماره ١٣٦١

عاشقِ مصنوعِ او كافر بود

عاشقِ صُنعِ خدا با فَر بود

هركسي عاشق آفرينندگي خدا باشد ،اين هميشه فر ايزدي با اوست ،اين آدم با شكوه است ،هم در مركزش و هم در
بيرون اش ،همه چيزش بركت زندگي وجود دارد .اما هركس عاشق مصنوع او باشد پس معلوم مي شود كه مصنوع او را،
نعمت او را و هر چيزي كه او آفريده را گذاشته در مركزش ،پس بنابراين كافر است .نگاه مي كنيد كه بعد از مرحله پذيرش
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و شادي بي سبب اين چيزي كه موﻻنا مي گويد براي ما بايد پيش بيايد ،يعني عاشق صنع او بشويم ،از حاﻻ هم مي توانيم
عاشق صنع او بشويم .شما مي توانيد عقب بكشيد و به صورت حضور ناظر نگاه كنيد و بگويي من مي خواهم زندگي
بيافريند و من نگاه كنم و مي دانم كه قانون قضا و كن فيكون هميشه طوري مي آفريند كه به نفع من است ،چه من ذهني
ام باشد چه نباشد ،چه دچار آن اطﻼل باشم چه نباشم ،بله.
چند تا نيم بيت دوباره برايتان مي خوانم اينها ديگر ساده هست فقط يادآوري مي كنم ،قبﻼ ديديد اينها را ،مي گويد:
مولوي ،مثنوي ،دفتر دوم ،بيت ٩٧

رو به دريا ،كار برنايد به جو
چيست؟ دارد به شما مي گويد كه اينها همين نيم بيت ها هستند مثل يك مصرع نوشتيم ،كه مي تواند ضرب المثل
شخصي شما بشود ،يعني اين جويي كه از زندگي آمده و اين هوشياري ذهني و فكري به درد نمي خورد ،و تو بايد بروي
به دريا ،بايد به يكتايي رو بياوري ،با ذهن مشغول نشوي.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ١٨٠٢

تا آب باشد پيشوا گردان بود اين آسيا
اين آسياي ما ،چه هوشياري ما فضاي باز شده چه فكرهاي ما ،چهار ُبعد ما ،آره ،اين اگر ما همه اش حواسمان به آب باشد،
آبي كه از آن ور مي آيد ،چه جوري مي تواند حواسمان به آب باشد وقتي ناظر ذهنمان باشيم و مقاومت صفر باشد .ما مي
خواهيم آب از ما عبور كند ،آب زندگي در اين لحظه ،ما تماشاگرش ميشويم و قضاوت نمي كنيم و مقاومت نمي كنيم.
اين آسياب ما كه چهار بعد ما باشد ،و همين طور كار فضاي باز شده در مركز ما باشد مرتب كار خواهد كرد ،اگر آب پيشوا
باشد ،يعني ما به وضعيت ها نگاه نمي كنيم ،همه اش حواسمان به اين است كه ببينيم آب مي آيد يا نه؟
مولوي ،مثنوي ،دفتر اول ،بيت ٦١٦

ما كمان و تيراندازش خداست
اين را ديگر مي دانيد ،ما وقتي مقاومت را صفر مي كنيم كماني مي شويم كه خدا از طريق ما فكر مي كند .ما هميشه بايد
تا آنجايي كه مقدور است مقاومت را در مقابل اتفاق اين لحظه صفر كنيم ،كه خدا از طريق ما فكر كند و تيرهاي فكر را
بيندازد ،ما كمان و تير اندازش خداست،
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مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٧٢٨

خفيه صد جان مي دهد دلدار و پيدا مي كشد
يعني درست است كه ظاهرا من ذهني ما را كه با آن هم هويت هستيم مي ُكشد و دست و پاي من ذهني ما جمع مي شود
و ما اين را حس مي كنيم كه كوچك داريم مي شويم نسبت به من ذهني ،ولي در درون فضا را باز مي كند و صدها جان
به ما مي دهد .يعني به اندازه هر هم هويت شدگي كه ما مي اندازيم به همان اندازه به جان ما اضافه مي شود ،به فضاي
درونمان اضافه مي شود ،پس اگر به من ذهني ظاهر ًا كوچك مي شويم نبايد بترسيم ،داريم در درون ،در فضاي درون
گسترده تر مي شويم داريم به خدا زنده مي شويم و زنده تر مي شويم.
مولوي ،مثنوي ،دفتر دوم ،بيت ٣١٤٦

صبْرُ مِفتاحُ الْفَرَج
صبر كن ،اَلْ َّ
كساني كه تازه به اين برنامه پيوستند بايد صبر كنند ،بايد چند ماهي گوش بدهند ،برنامه ها را از اول تا آخر گوش بدهند
چندين بار گوش بدهند ،يادداشت بردارند ،تامل كنند و اگر مي شود اصﻼً سوال نكنند ،با من هم تماس نگيرند كه توضيح
بدهيد ما اين را شنيديم معني اش چيست؟ و نمي فهميم و مي خواهيم و عجله داريم ،صبر بايد بكنند .همينطور كه مي
دانيد و امروز هم گفتيم شما فضا را باز مي كنيد و ناظر ذهن تان مي شويد و كن فكان يا او مي گويد :بشو و مي شود كار
مي كند مي دانيد كه نيروي زندگي اين غنچه را يك روزه باز نمي كند ،آن هم يواش يواش باز مي شود ،و يكدفعه مي
بيني پنج روز ،شش روز طول مي كشد يك گلي از غنچگي به شكوفايي كامل برسد.
ما هم همينطور بايد نور ايزدي را به خودمان بيندازيم .خودمان را زير نورافكن قرار بدهيم حواسمان به ديگران نباشد،
صبر بكنيم ،صبر كليد گشايش است ،كار كنيم متعهدانه صبر كنيم .آنهايي كه تازه شروع كردند بايد به چهار بعدشان
برسند ،به اين بعد فيزيكي شان ،ورزش كنند ،پرهيز كنند ،غذاشان را درست كنند ،به اين برنامه گوش كنند ،پرهيز از
بعضي برنامه ها بكنند .و صبر كنند .يواش يواش كه فضاي درون شان باز مي شود وضعيت هاي بيرونشان كه انعكاس
فضاي درونشان هست بهتر خواهد شد ،صبر يواش يواش ،يكدفعه درست نمي شود.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ١٧٩٥

صرفه گري رسوا بود خاصه كه با خوب ختن
كه اين را امروز داشتيم .يعني صرفه جويي براي پول خرج كردن يا انداختن هم هويت شدگي ها براي پيشرفت خود
مخصوصا براي زنده شدن به خدا خيلي زشت است .گفتم دارد تمثيل مي زند كه اگر مثﻼ مردي يك زني را دوست دارد
بايد برايش پول خرج كند ،نمي تواند صرفه جويي كند ،خيلي دوستت دارم ولي حاضر نيستم پول بدهم يك غذاي خوب
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براي تو بخرم ،پولهايم همه اش دست من است ولي خيلي دوستت دارم ،ما نمي توانيم بگوئيم اينقدر دوست دارم به خدا
زنده بشوم اما دردهايم را ،رنجش هايم ،كينه جويي هايم ،انتقام جويي را ،اين چيزها را ،خشم ،ترس ،اينها را نمي خواهم
بيندازم ،ولي خيلي دوست دارم به خدا زنده بشوم.
صرفه گري در اينجا يعني صرفه جويي و گرفتن و نينداختن هم هويت شدگي ،خوب ختن نماد خداست ،خوب يعني
زيباروي ،توجه مي كنيد حتما مي دانيد اينها را ،ختن يك قسمتي از تركستان بوده كه زيباروي ختني معروف بوده ،در
آن ناحيه زنان بسيار زيبا بودند .پس خوب ختن ،زيباروي ختني ،اين چيزها را مي دانيد يعني نماد خدا.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ٦٥٢

محبوس تو را از تك زندان نرهاند
كسي كه در من ذهني است شما را از من ذهني رها نخواهد كرد .اين نيم بيت مهم است كه اگر ديديد كسي من ذهني
دارد شايد بهتر باشد كه از او دوري كنيد و انتظار نداشته باشيد او كمك كند به شما ،و شما از حبس من ذهني رها بشويد،
شناسايي كنيد كه اين آدم هوشيار است به حضور يا نه؟
مولوي ،مثنوي ،دفتر اول ،بيت ٣٠٣٩

بر تبسم هاي شير ايمن مباش
ﻼ اين
اين نيم بيت هم خيلي جالب است ،يعني اينكه وقتي ما با صد تا هم هويت شدگي آمديم باﻻ و در سي سالگي مث ً
هم هويت شدگي ها همه اش شكوفا شده و شما هر طرف نگاه كنيد ،مي گوئيد اين يك هم هويت شدگي ،اين يك هم
هويت شدگي ،اين همه در سطح عالي ،معني اش اين است كه شير زندگي دارد به شما لبخند مي زند و همين اﻻن مي
خواهد تو را بخورد ،عنقريب چيزها خراب بشود .تبسم هاي شير ،شير در اينجا رمز خداست ،يعني خدا به روي تو اينطوري
خنديده و فرصت به تو داده كه تو شناسايي كني و هم هويت شدگي هايت را بيندازي ،اگر تو همين حالت را مي خواهي
ادامه بدهي و بگويي هيچ اشكالي در بين نيست عنقريب شير تو را بخورد ،يعني تمام اينها به هم خواهد خورد.
بر تبسم هاي شير ايمن مباش ،يعني وضعيت كامﻼ خوب تو به لحاظ هم هويت شدگي ها خنده خداست ،خنده خدا شبيه
خنده شير است ،شير وقتي دندانهايش را نشان مي دهد ،تو مي بيني كه عجب شير خوبي است ،دوست دارد من را لبخند
مي زند ،نه ،عنقريب مي خواهد حمله كند.
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مولوي ،مثنوي ،دفتر پنجم ،بيت ٧٧٠

عمر بي توبه همه جان كندن است
اگر كسي زندگي كند بدون توبه و عذرخواهي از خدا كه در مركزش هم هويت شدگي بوده ،بجاي خدا هم هويت شدگي
ها را گذاشته ،اگر متوجه اين موضوع نيست حتما مشغول جان كندن است .عمر بدون عذرخواهي و آمدن به اين لحظه و
پرداختن به واهمانش جان كندن است.
مولوي ،ديوان شمس ،غزل شماره ١٠٨٥

همه عمر خار باشد چو بر دو يار باشد
هر كسي كه دو يار دارد يكي من ذهني اين دنياست و يكي هم خدا ،اين آدم هميشه خوار خواهد بود ،يعني مثل خار
خواهد بود به پاي آدمها فرو خواهد رفت .در ضمن خوار و ذليل هم خواهد بود ،ما نمي توانيم دو معشوقه داشته باشيم.
عشق بازي با دو معشوقه بد است.
هي هم هويت با جهان باشي و با خدا هم عشق بازي كني ،همچنين چيزي امكان ندارد.
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