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  2صفحه: 

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 اسالم كو؟ وةيعشقْ آخر ش ةخالص در

 ُكشوفِ  ُمشكالَتش صاحبِ ِاْعالم كو؟ در
 

 خودست ةكه او خود عاشِق ناف يعَرش يِآهو

 او به دانه، طوفِ او بر دام كو؟ اِلتفاتِ 
 

 ُبوَديم يچو سالبه هجران هم يهر روز گرچه

 كو؟ اميّاَ  اي ليْ لَ  ،ياز هجران گُذشت كهچون
 

 را زاَدنَش از ماده و نَر َوز رَِحم جانور

 بگو َارحام كو؟ يروحان يِهاِوالدت در
 

 افتنينتوان عشق را در اريهش ايساق

 كرد، آخر جام كو؟ قَرارميجامَت ب يِبو
 

 را تهستيْ َحج، جامة  نيِاْحراَمت در ا هست

 ِاحْرام كو؟ نيسَرِ سَِرّت بِكَندن، شرِط ا از
 

 نيروح اَندر روح ب ،يرا فكند يهست كهچون

 َاجْرام كو؟ َگهيو جمله فرد، آن جا جوقجوق
 

 افتنديتشنه بَحر را چون  يِ هاهمه جان نيو

 عَلّام كو؟ يكيگشتند َاندر آن جا ُجز  َمحو
 

 و َسواد ميو شهر و اِقل اعيو ض كيو نزد دور

 ِاقْالم كو؟ ايبَحرست، از آن سو شهر  يِسونيز
 

 نيقيََنبْوَد  َقَلميب سدينويتَن م نيا آنچه

 حاجِت اَقْالم كو؟ سد،يكِه جان بر خود نو آن
 

 استيْوِ يِّ زِ سَرد يزاديو عقلِ آدم هوش

 َاْحالم كو؟ ايگرم كردَش عقل  يْكه آن م چون
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  3صفحه: 

 گون هست گريهوشِ د ،يآر ،يهوشيآن ب اَْندَر

 َاحْالم كو؟ تِ يَ كجا و رؤ يداريب هوشِ 
 

 ستيگريتا اَندر قََفص باشد به ُحكمِ د رغم

 از آن َاحكام كو؟ يقَفَص بشكست و شد، بر وِ  چون
 

 حضوِر عقلْ آثام است بر نَْفس از ُگَنه با

 نَفْس را آثام كو؟ نيحضوِر عقلِ عقْل ا با
 

 است مَردَتن، محتاِج حَمّامبهمِساسِ َتن در

 ها خود حاجتِ حَمّام كو؟مِساسِ روح در
 

 تو رام، خود راَمت شود جمله جهان يَشو رگَ 

 َرْخَشت آخر رام كو؟ نيا ،ياتو ُرستم زاده َگر
 

 خام، مُْسِكر باشََدت ،ييتو َتركِ پخته گو َگر

 خام كو؟ يِ تو را در جاِم سَر آثار و بو پس
 

 بيغ يِايبخْرام در در قدميب يبِخورد چون

 بخْرام كو؟ ييمَستانه ايب ،ياگر َمست تو
 

 الزم شد عبادت، عشق را آخر بگو فرضِ 

 و اِسِتلزام كو؟ ميو نَدْب و واجب و تعل فرض
 

 ِاكراه و زور؟ يگَهجان وآن يِ هايباز عشق

 ِاكرام كو؟ يول يبَرَبسته كجا و  ا عشقِ
 

 بر رُخساِر عاشق راحت اَنَْدر جانِ او رنج

 آن جا به ُجز ِانْعام كو؟ ،ييخود آوازه رنج
 

 كيْف خود اَنْعام را باشد َولاز خو يخدمت

 از عشق را َامْثاِل َكالْاَنْعام كو؟ يخدمت
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  4صفحه: 

 ريباشد دستگ قيست گر توفقَدم راه كي

 راِه دور و رفتنِ اَعوام كو؟ ثِيحد پس
 

 كه بر تو اوفتد ديآن َصَنم با يةسا كيل

 كو؟ اَْصنامصََنم ِكش مِثل، اَندر ُجملة  آن
 

 ُكفِْو او ن،يق و دالْحَحق شَمسُخداوندِ به آن

 همه آبا و در َاجداد و در َاْعمام كو؟ در
 

 شود آن هفت َبحر يكِ  مَشيتيَ ُدرِّ  دَرخورِ 

 َاجسام كو؟ ايهست در ارواح  رشينَظ َگر
 

 انيروح لِ يرِكابِ اسپِ عشقش از قب در

 بهرام كو؟ ايُقباد و َسنجَر و كاووس  جز
 

 َارمغان آراد باد زيرا از خاِك تبر دهيد

 را آرام كو؟ شيخاك نيخاك، اكه جز آن زان
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  5صفحه: 

  : كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ٢٢٠٧برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 اسالم كو؟ وةيعشقْ آخر ش ةخالص در

 ُكشوفِ  ُمشكالَتش صاحبِ ِاْعالم كو؟ در
 ايگشودن و رخنه كردن است  ينوشتند و شكوف و كشوف هر دو درست است، و هر دو بعد معن شكوفها نسخه يبعض

چه شكوف هر دو درست است، من اول كشوف خواندم، خالصه  ميچه كشوف بخوان نيپس بنابرا .حل كردن مشكل است

  .يمن ذهن يعنيعشق در ذهن،  ايفهم ما از خدا  نيهم يعنيعشق 

با خدا به  اي ميشويبه عشق زنده م يو ما موقع .است تياست و ابد تينهايخدا، خدا از جنس ب وحدت ما با يعني عشق

 مياما خدا را خالصه كرده نكهيا كند،يم نييخدا جنس ما را هم تع تيو ابد تينهايب .ميبشو تينهايكه ب ميرسيوحدت م

مان مجاز بوده و  يزندگ يدر ابتدا يمدت كوتاه يابر ،ستيكار قابل قبول ن نيا ميكرده ا ليدر ذهن مان و به جسم تبد

به فكر درآوردن و به مفهوم درآوردن خدا و عشق در ذهن در  نيزنده شدن به خدا و وحدت هم نيا مييادامه آن كه بگو

از ما را  خواهديم روزو موالنا ام .توهم است كي ست،ين قتيكار مقرون به حق نيا ،كردن يزندگ يبا من ذهن يعني ،است

  .توهم آگاه كند نيا

شما كه ذهن تان مانع  ديكه نگذار دوارميام .كرده ام نشان خواهم داد يرا كه قبًال به شما معرفهايي امروز هم من شكل

 انيچشمان شما تجربه ب يجلو نيسال هم ستيبنده حدود ب ديتوجه كن نكهيا يبرا ،كند و حوصله تان سر برود جاديا

با باورها  ديآيكه م ياست كه هر انسان نيو آن ا .گرفته ام ادي ييزهاير خدمتتان داشته ام، و چموالنا را د لخصوصا يعل

و ها نكيبا همان ع خوانديرا م يمتون عرفان يوقت ،كنديآنها نگاه م نكيو از پشت ع شوديم دهيهمان نهايو رفتارها و ا

بد است  يليخودش خ دنيحاال غلط فهم ست،يزنده شدن ن دنيكه فهم اوالً  نيو ا .فهمديچه بسا غلط م ،فهمديمها فهم

اصًال از  ميديفهم كه غلط ميسال متوجه بشو ستيبعد از ب ميموالنا بخوان مييايسال ب ستيكه ما ب شودينم .و مضر است

دارد درجا  شيدر توها لكه سا يهر كس ستين شتريقدم ب كي ني: اديگويم د،يگويكه در غزل امروز هم م نطورياول، هم

  .روديراه را غلط م دهيآدم اصالً غلط فهم نيا زنديم

را  يزيكه من آن چ نميكنم و بب يبه شما معرف يساده هندسهاي تعداد شكل كي نكهيجز ا دميند يمن چاره ا نيبنابرا

 ريبفهماند تقص گرانيبه د نتواند ورا بفهمد  يزيچ يو اگر كس .ننديكنم كه مردم بب انيچنان ب توانميم ،دميكه خودم فهم

 يول خودشان را بكنند، يسع ديالبته مردم هم با دند،يفهميكند وگرنه مردم م انيدرست ب تواندينم ،خودش است
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  6صفحه: 

 ،سخت است اريبس اريبس ،شنونديو م ننديبيمها يشدگ تيهم هو نكياز پشت ع هك يكسان يمطالب برا نيفهماندن ا

اصًال متفاوت باشد فكر  ،باشد يگريد زيچ كيبرداشت آن شنونده  ،ديبگو يزيچ كي هنديممكن است آن گو نكهيا يبرا

  .دهيآخر سر معلوم بشود نه نفهم دهيكند فهم

را  يزيهم هر چ يچون هر كس ،سخت است اريبس اريبسها دنيفهم نجوريكردن و چك كردن ا ينيبازب وكنترل كردن 

را درست  دنيكه با آن ابزارها حداقل فهم ،ميكن دايپ ييابزارها كياگر ما  نيبنابرا فهمد،يدرست م كنديفكر م فهمديم

 تيهم هو زيمن بفهمم در مركزم من با پنجاه تا چ نكهيا .ستيزنده شدن به خدا ن دنيفهم .ميهنر كرد يليخ ميانتقال كن

 نكهيا يول .خودم كار كنم يرو ديبا كه تمام شد كار ستين نيااش يمعن ،بشناسم آنها را يو حت ،و پنجاه تا هم درد ،شدم

 هشخوا نيهم ياست برا نياشتباه بزرگتر ،است يتر دهيچيموضوع پ نيا دياصالً غلط بفهمم و وقتم را تلف كنم توجه كن

  .ستيقدر هم مشكل ن نياست، ا يساده ا زيچ نيا .است يچ انيكه جر د،يو كامًال بفهم ديكنم حوصله كن يم

ساده  يو معن ،صورت به شما ارائه كنم نيبه ساده تر خواهمياست و م يچ انيام جر دهيدم فهمكنم كه خو يو من فكر م

را هم ها شكل ،خواهم داد حيمختلف من توضهاي شكل ارا ب نياست كه االن ا يمهم اريبس تياست كه ب نيا تيب نيا

 .ديساده نگذرها شكل نياز ا دهد،يم داي زهايچ يليبه شما خها تيب نيبدون اها خود شكل يحت .خواهم داد حيتوض

و  ديدهبنورافكن قرار  ريخودتان را ز د،ياوريخود را درب راديو ا بيو ع يدگيبه اصطالح آن هماناز آن  و ديخوب نگاه كن

و شما من  ،خودم از صحنه به اصطالح خارج بشوم ،را بزرگ كنم ريخوب من مجبورم آن تصوها موقع يو بعض دياوريدرب

فضا باز  شيآره به هر حال برا ديهم لطف كن آن. دينيرا ببها شكل نيبهتر است هم ديشد خسته گريو د ديا دهيارها درا ب

   .ديكن

شده و  دهينشان داده و مهم بوده با آنها همانبه آن  كه ذهنش ييزهايكه انسان آمده بصورت امتداد خدا با چ ميگفت پس

و آخر سر  .نديبيو فكر كرده كه خدا همان است كه در ذهنش م دشيد نكيع شده آنها شدند مركزش، و دهيهمان يوقت

 نيخالصه كرد، و ا شوديعشق را نم ،را خالصه كرده شقمفهوم در ذهنش ع يتعداد كيدرست كرده با  يمن ذهن كي

كه در  يمبفه يخواهيباالخره م ،يديو درد كش يديچهل تا پنجاه سال زحمت كش نكهيسرانجام پس از ا يعنيآخر 

اجازه  اي ميتسل ايكه اسالم  يراه و رسم يعنياسالم مثبت است،  وهيش نجايدر ا .اسالم وجود ندارد وهيخالصه عشق ش

  .يمسلمان وهيش ،ميتسل وهيش يعني نيا ،راحت بشود يخدا به انسان كمك كند از شر من ذهن نكهيدادن ا

 يشدگ تياگر در مركزت هم هو يعنيوجود ندارد؟  يمسلمان وهيكه ش يتو بفهم يخواهيسرانجام م يدر من ذهن ديگويم

خالصه  نيكشوف مشكالتش و ا ايو در شكوف  ؟يديكش ردهمه د نيا يبفهم يخواهيم يك ،يستيباشد تو مسلمان ن
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  7صفحه: 

راب بدن ما را خ !دييرا بگو نينكرده ا جاديكجا مشكل ا يعنيكرده،  جاديا يما مشكالت يكردن برا يزندگ نجوريعشق و ا

شده  سببمان خرا نكرده، و هاي روابط ما را با همسر مان بچه ،نكرده جاديخالق نكرده، درد ا ريما را غ ينكرده، فكرها

  .ميما حل كن ديرا با نهايمثل رنجش مثل خشم، ا .ميبشو يمن ذهن يدچار دردها ،ميغم و درد بكشاش كه ما همه

و صاحب دانش  ،كننده باشد داريكه ب يشخص كيكرده  جاديا يذهن كه من يگشودن مشكالت ايحل  يكه برا ديگويم

 ميتسل ديبا ديديفهمياگر شما اسالم را م .حل كند ديبا دامشكل را فقط خ نيا نكهيا يوجود ندارد، برا يعني ؟باشد كو

اسالم  وهيپس تو ش .كرديخالص م يبه مركزت و شما را از من ذهن گذاشتيو خدا قدم م ،ديكرديفضا را باز م ديشديم

مگر  ،يصاحب دانش وجود ندارد بصورت جسم يعنيصاحب اعالم  كرد،يم كمكبه تو وگرنه خدا  ينكرد تيرا هم رعا

  ديفضا را باز كن نكهيا

  ١٣٨١ تيدفتر اول، ب ،مثنوي مولوي،

  نهد از المكان يقدم بر و حق،
  فَكاناو ساكن شود از ُكن وانگه

 نيكان او با ُكن فَ ،يكنيتو قضاوت م كهيد در حاللحظه قضاوت كن نيخدا در ا ياست كه تو اجازه بده نياسالم ا وهيش

 يباعث شد تو فكر كنها يدگيهمان نيا نكهيا يتا حاال، برا ينداد يدهيو تو اجاره نم ،حل كند تيرا برا يمشكل من ذهن

از پشت  شهيهم ،ينينبها نكيدر آن موقع از پشت ع يبشو ميتسل وبود ت رارق ،يكنيتو قضاوت م نكهيا يبرا يدانيكه م

به تو كمك  ستين رونيهم در ب يو كس ستين يمسلمان نياسالم در تو نبوده و ا وهيش نيبنابرا ،يا دهيدها نكيع نيا

   .كند، بله

باز هم  ديباش دهيرا دها شكل نيهزار دفعه هم ا ميرا نشان بدهم و مشكل انسان را هم بگوها شكل نيمن ا ديبده اجازه

  .است نيااش يكيباشد  توانديم ديار مفب نيكميهزار و  يبرا
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  8صفحه: 

  

  ١شكل شماره 

 .دهديشكل نشان م نياست ا ريز نيا يكياست  نيا يكيكه دو تا شكل هست  ميبله، گفت د،ينيكه شما بب كنميم بزرگ

مان نشان كه در فكر ما پدر و مادر يزيبا هر چ ميجهان كه از جنس خدا هست نيبه ا مييآيم ياريما بصورت هوش يكه وقت

 اي تيكه حس هو ميقادر هست ياريهوش ايما بعنوان امتداد خدا  يعني دنيو همان ،ميشويم دهيمهم است همان دهند،يم

بصورت فكر هستند مركز ما  هك زهايآن چ نيبنابرا ،ميكنيكار را م نيكه ا نيهم .ميكن قيحس وجود به موضوع فكر تزر

و ما  ،يدگيهمان مييگوياصطالحًا م نهايا نيو ا شونديما م ديد نكيا هستند و عهمه در مركز م دينيبب رند،يگيقرار م

  .ستنديما نهاي يشدگ تيهمه هم هو نهايا م،يپريم يگريبه د يكيبصورت فكر مرتب از 

 يازهيخانواده، پول، همه چ ياعضا هيو مهم است مثل خودم و همسرم و بق گنجديكه در فكر من م يزيهر چ نيپس بنابرا

 يباورها ،ياسيس يباورها ،يمذهب يدرد، باورها من،نقش ها، دوست، دش ،ياجتماع تيكار، حرفه ها، موقع ،باارزش من

 نم،يبيجهان را م نهايا نكيرا گذاشتم مركزم از پشت ع نهايمن ا نيبنابرا ،دانميرا من با ارزش م نهايا يو شخص ياجتماع

  .ميكشيم رونيب يعني ميريگيمما از آن  زيتا چ كه در مركز من باشد چهار يزيگفتم هر چ

عقل  ميشويم دهيهمان زهايچ نيو با ا ميشويجهان و وارد ذهن م نيبه ا مييآيما م نكهيعقل است به محض ااش يكي

را بهتر  نهايا ديبا ميكنيفكر م ،نهايبهتر ا شتريهر چه ب يعني ،عقل ما شونديم نهايو ا ،ميدهيرا خدا را از دست م يزندگ

كه من حس  يآرامش و حالت يعني تيحس امن .ميريگيم نهايهم را از ا تيو حس امن .مان بهتر بشود يتا زندگ ميكن

من  تيمرتب حس امن ،آفل هستند نهايدر مركز من باشند چون ا نهايا كهيدرحالت ،كندينم ديمن را تهد يخطر كنميم

  .افتديبه خطر م
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  9صفحه: 

 رونيمن را در ب يسمت و سو كند،يم تيمن را هدا ييروين كي نكهيا يعني تيهدا است حس تيهم حس هدا يكي

من  تيهدا نيبنابرا .دهديدرد به من دست م شوم،يم نيكم بشود من خشمگ دينيبب نهايو هر كدام از ا كند،يم نييتع

  .قدرت است رد،يگيكه آدم از مركزش م گريد يكيو  .دست خشمم، ترسم افتديم

و عمل كنم و كارم را  ،بردارم انيروبرو بشوم و آنها را از مها با چالش توانميمن م نكهيا ييعمل كردن توانا يياناقدرت تو

 )١(شماره شكل نيا ديما با .به ما بدهند تواننديقدرت نم نهايا ميكشيم رونيآفل ب يزهايرا از چ نيا يوقت .ببرم شيبه پ

  شكل  نيرا به ا

  

  ٢شكل شماره 

 ميبران ميشد تيكه با آنها هم هو ييزهايچ نيدر هر لحظه ا ميآوردن خدا به مركزمان با تسل ييبا فضاگشا ميكن ليتبد

 يعدم خداست، خدا بصورت عدم و ب م،يمركزمان را از جنس عدم كن ،ميبه آنها داشته باش يگوشه چشم كي ،هيبه حاش

خدا مركز ما  يو وقت ،است يخال نديگويدانان م كيزيدن ما فدرصد ب ٩٩/٩٩. خأل در تمام وجود ما نفوذ كرده و يفرم

آنها در  نكهيا يبرا ميترسينم گريد د،يآيخدا م اي يزندگ نيما از هم تيعقل كل، حس امن شوديقرار گرفت عقل ما م

 .داشت ميخواه ياديز يليقدرت خ نيبنابرا د،يآيدست خدا و قدرت ما هم از همان م افتديما م تيهدا .ستنديمركز ما ن

  .هيبه اصطالح حاش ميرانيرا م زهايچ نيو ا

عقل ما كمتر  شود،يما عوض نم تيو كم بشود حس امن اديز ،ستياست در مركز ما ن هيپول ما در حاش دينياالن بب

را كم كند  و ترس قدرت ما ،ميكند ما بترس رييتغ نهاياز ا يكيكه تا  ميستين )١(شماره  شكل نيمثل ا ينطوريا شود،ينم

جا  نيرا هم به شما هم نيا ديحاال اجازه بده م،يديرا هم فهم نيا ميهست ينطوريو بله ا .رديما را بدست بگ تيهدا اي

  ،البته ديدانيرا م نهايدادن ا حيتوض ديمهم است، و شا اريهم بسها مثلث نيا ميح بدهيتوض
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  ٣شكل شماره 

 زيقرار دارد و آن چهار تا چها يدگيكه در مركز ما همان دينيبيم دينيرا بب يكزدر مركز مثلث همانش قرار دارد، مثلث مر 

مقاومت و آن  يكي :شوديم ديگر هم در ما توليد زيدو تا چ ميبشو دهيهمان يزيبا چ نكهيبه محض ا ،ميريگيماز آن  را

آن موقع سه تا  ،ميرا در مركز نگه دارا هيدگيهمان ميادامه بده ينطوريرا ا يزندگ نيا ميو اگر بخواه .قضاوت است يكي

 گفتمها شكل نيهم ياصال تماشا .بدبخت كننده هستند اريبس تيسه تا خاص نيكه ا ميكنيم دايهم پ گريد تيخاص

ارزش  نكهيا يبرا ديآيباشند عدم شناخت ارزش خود بوجود مها يدگيو اگر مركز ما همان دهد،يبه ما م ياديز اطالعات

   :است به قول موالناها يدگيزه ارزش همان همانما به اندا

ما  فتدياست چون آنها به خطر بها يدگيارزش ما به اندازه همان همان پس، يبه همان ارز دانيم يلرزيكه م يهر چ بر

تعهد و  يتعهد سست عدم اجرا د،يآيم شيپ يمزاج يدمدم د،يآيم شيعدم مطابقت حرف و عمل پ نيبنابرا م،يترسيم

 يما به اندازه كاف نصورتيكه در ا يخام د،يآيبوجود م يعدم بلوغ عاطف يرونيمثلث ب گريضلع د گرياز طرف د يثبات يب

مالحظه حق مردم را  يبه اندازه كاف م،يستيشجاع ن يبه اندازه كاف ،ميدفاع كن ميتوانياز حق مان نم .ميستيپخته ن

  .دائماً  ميترسيم ،استها يدگيمركز ما دست همان نكهيا يبرا ،است فيدو تا در من ضع نيا م،يكنينم

ما برنده  اي م،يشويمراودات بازنده به بازنده م اي شهيمعادالت هم واردما  يعني ديآيبوجود م يعدم بلوغ عاطف نيا

 ،است يشياند يابيكم يرونيمثلث ب گريما بازنده ضلع د يهر دو اي ،ما بازنده شودياو برنده م اي ،بازنده يگريد ميشويم

 گرانيد تيموفق ستيحاضر ن ،شوديم شياند يابيدارد كم يدگيدر مركزش همان يدادم كه انسان وقت حيرا قبالً توض نهايا

مثلث  نيا .خورديكه حق او را دارد م كنديموفق بشود فكر م يموفق بشوند، هر كس گرانيد گذاردينم ،را تحمل كند

  .ميكرد يرفبود كه قبًال به شما مع يبدبخت
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  ٤شكل شماره 

ما  رديگيم قرارعدم مركز ما  يوقت رديگ ياست كه عدم مركز ما قرار م نيهم وجود دارد و آن ا يمثلث خوشبخت كي 

به  مييايب نكهيبه محض ا ،لحظه نيبه ا مييآيم ميكنيم يو عذرخواه ميشده ا دهيهمان يزيچ كيكه با  ميشويمتوجه م

شكر است، صبر و شكر هم همراه اش يكي ،صبر استاش يكيو  :شوديم ديهم در ما تول گريد تيلحظه دو تا خاص نيا

 نصورتيدر ا ،ميكنياز آنها خودمان را رها م ميبود دهيكه چسب ييزهايبه چ يعني ميشويم دهيواهمان ياست، گفتم وقت نيا

 تيعقل و امن شونديم لياص كنند،يم داين را پخودشا يبركت هم به اصطالح جا ،هم تيخاص اي ،هم تيچهار تا كم نيا

  .و حس قدرت

 م،يكنيم ييرا بعنوان ارزش خدا شناسا دمانخواهد بود، ما ارزش خو ينطوريا يرونيمثلث ب ،مثلث گريدهاي بعد ضلع

و  ،ميكنيا مآنها را اجر ميكنيكه م يمطابقت فكر و حرف و عمل و تعهدات م،يستيايمان مسر قول ميدهيآن موقع قول م

 ميفهميم ميدهيگوش م يكيبه حرف  ديآيم شيپ يبلوغ عاطف .مييگويدروغ نم ميزنيحرف راست م ميشويم نيراست

 ديآيم شيارتباط تفاهم متقابل پ كي نجايدر ا .مينه فقط ما حرف او را بفهم ،حرف ما را بفهمد ميخواهياو هم م از يول

 شياند يفراوان .ميشويمعامله نم گريهر دو طرف ما د برديكه نم مينيو اگر بب ،ميشويوارد مراودات برنده به برنده م

را هم شما خودتان اش هيو بق م،يشويخوشحال م گرانيد تيموفق از .است يخدا از جنس فراوان نكهيا يبرا ميشويم

   .ديحدس بزن ديتوانيم
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  ٥شكل شماره 

مثلث واهمانش است كه ضلع  نيا ،دينيمثلث واهمانش است را بب نيشده هم را كه شكل ساده) ٥(شماره شكل  نياما ا

 نيمن ا خواهديم پسندد،يرا خدا نم نيا ودر مركزم دارم  يدگيمن همان نكهيشناخت ا يعنياست  يعذرخواهاش ينييپا

 وهيدر مركزم باشد و ش خواهم،يرا نم نيكه من ا دييگويم ديگذاريم يهر كلمه ا اي ،يرا بردارم و توبه كردن، عذرخواه

حالت را  نيا ست،ياز جنس خدا ن اي ستيكه از جنس تو ن يزيدر مركزت چ يكن ييشناسا ديكه تو با ديگوياسالم م

   .ميصفحه نوشت يآن شعر را رو ميدار دينيبب

  ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  اسالم كو؟ وهشي آخِر عشقْ هخالص در
  ؟صاِحبِ ِاْعالم كو وفِ ُمشكالَتشكشُ در

و  ميرا در مركزمان گذاشتها يدگيو همان ميدار يدگيدر مركز همان يوقت شوف مشكالتش صاحب اعالم كو؟كُدر  اي 

عرض كردم  ؛هستها يدگيهمان نيو مقاومت و قضاوت هم كه همراه ا م،ينيبيخدا را م م،ينيبيبرحسب آنها جهان را م

و قضاوت خودش  ،شوديم ديمقاومت و قضاوت هم در ما تول ميبشو دهيهمان يزيبا چ هنكيباشد به محض ا ادماني شهيهم

 ديگويو م دانديلحظه م نيدر ا كنديفكر م يهر كس .ميدانيم ميكنيفكر مها يدگيكه ما برحسب همان دهدينشان م

و خالصه عشق . است يكار خطرناك نيا ،دانش خدا را قبول ندارد يعني .قضاوت خدا را قبول ندارد نصورتيو در ا دانميم

هم از خودش به نظر خودش خدا را  يكي ،كندياز خدا درست م يريتصو كي شوديده ميهمان ديآيم يانسان وقت يعني

  .ستين ليرا به مفهوم درآورده و اص زيهمه چ كه يدرحالت ،كنديدوست دارد و به آن عبادت م

 التح نيدر ا يعنيباشد و قضاوت و مقاومت كند  زهايبا چ دهيهمان يعنيباشد  ينطوريا يكس كياگر  پرسديو از شما م 

در مركز من است،  يول ستيكه از جنس خدا ن يزيآن چ يياز شناسا شودياسالم ابتدا شروع م وهياسالم كو؟ ش وهيش
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كه در مركز من هست  ييزهايتمام چ ييشناسا يعنيال  گر،يد شوديكه اولش با ال شروع م .شوديشروع م ينطورياولش ا

 .ميهست يكيچون من و خدا در اصل  ،ستياز جنس خدا ن يعني ،ستين يو از جنس من اصل ،ستياز جنس من نها و آن

 مياسالم وجود ندارد چون اسالم ابتدا از تسل وهيش نسانا نيدر ا شكل نيكه در ا م،يبده صيرا تشخ نيسرانجام ا ديو ما با

 ياريلحظه قبل از قضاوت كه ما را از جنس همان هوش نياتفاق ا رشيپذ ميتسل يعني شوديم ميسلكه واقعاً ت يكس ،ديآيم

 ميلحظه فضا باز كرد نيو اطراف اتفاق ا ،ميهست ميلحظه كه تسل كيكه ما  شوديو همان باعث م م،يل بودوكه از ا كنديم

 نيا دينيبيمها يدگيهمان نكياز پشت عاش ا همهاگر شم يول .اسالم است وهيآن ش ،مينيخدا بب نكيدر آن لحظه با ع

هاي انسان لهيرا هم بوس يمن ذهن نيمشكالت ا ديگويو م ،تو يبفهمبايد باالخره  سرآخر  ديگويم .ستياسالم ن وهيش

  درست است؟  ،يحل كن يتوانينم گريد

صبر و شكر به مركزت  قياز طر ييآيم شما عدم را لحظه به لحظه ،اسالم است وهيش نيا ديكار را كن نيا ديشما با

 ديايب يبگذار ديبا .صاحب اعالم فقط خداست ستند،ينها يكياسالم است آن  وهيش نيرا بگذارد ا شيخدا پا يگذاريم

توانسته عدم را  ميتسل اي ييهر كدام از ما با فضاگشا يعنيفرد  )٥( شماره  شكل نيدر ا دينيبب م،يتسل قيمركزت از طر

كه ما  يتينهايآن ب ديما با .ميشد يگذار هيسرماها يدگيما االن در همان ديآزاد بشود توجه كن يدگياز همان يعني اورديب

مثالً فرض  نهايا يخودمان از تو دنيو كش ميستين نهايكه ما ا نهايا ييبا شناسا ،استها نقطه نقطه زهايچ نيا يتو ميهست

  .ديكنيو خودتان را از آن آزاد م ديبخشياست رنجش را م هااز آن نقطه يكي ديدار يرنجش كيكن شما 

 يدگياز همان تيو هو .شوديتر م اديز دمع يه ،)٥(شكل شماره  در اينجا شوديبه عدم م ليخود آزاد شده تبد نيو ا

در  گريا دباورها شم دانميپول شما و خانواده شما چه م يعني .شوديرانده م هيبه حاش نهايو ا شود يم دهيكش رونيب

 ديكنيرانده شدند مركز شما از جنس خداست لحظه به لحظه مركز خودتان را از جنس عدم م هيبه حاش ستنديمركزتان ن

  .ديريكمك بگ ديتوانينم رونياز ب ديرياز خدا كمك بگ ديكار با نيا ياسالم است، و برا وهين شيا ديگويم
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  ٦شكل شماره 

كه  دهدينشان م) ٦(شماره شكل  نيهم اطرافش آمده و ا ليمستط كيانش است كه مثلث همشكل كامل  هم نيبله ا 

 يزيچه چ م،يكردو مركزمان را عدم ن ميرا ادامه داد يو زندگ ميرا درست كرد يدگيمثلث همان نيما ا نكهيپس از ا

  .ميسازيافسانه م كيما  م؟يسازيم

و قدرت  تيو هدا تيكه مثل عقل و حس امن يزيچهار تا چ نآهستند، و ها يدگيهمان مركزش، مثلث است كي دينيبب

و كم  اديزها يدگيهمان نيشدن ا اديما با كم و ز تيحس امن .است زهايچ ديو عقل ما د .شونديگرفته م زهاياز چ نهايا

آفل و در حال  همه نهايا نكهيا يبرا ديآيم نييپا اريقدرت ما بس .افتديما مثل خشم م جاناتيما دست ه تيهدا .شوديم

  .مقاومت و قضاوت هم دائمًا با آن هست ميبشو دهيهمان ميو گفت .هستند ختنيفرو ر

 سازديمسأله م كنديم ليرا به مانع تبد يزندگ يعني سازديمانع م سازدياول مانع م ديآيم يآدم نيچن كيكه  مياما گفت

 نيكردن ا يسال زندگ يو پس از س نديبيو دشمن م ازدسيو آخر سر دشمن م ،كنديم ليرا به مسأله تبد يزندگ يعني

موانع  نيكه ا ديآيدشمن و به نظر خودش م يسر كيمسأله و  يسر كي ،ساختهاش يمانع در زندگ يسر كيآدم فقط 

افسانه  نيا اشدهيمركز همان هك داندينم ،هستند رونيهمه در ب نهايكند و ا يزندگ گذارنديدشمنان نم نيمسائل و ا نيو ا

دشمنان هم جزو خالصه عشق  نيمسائل و ا نيموانع و ا نيا يحت .شخص خالصه عشق است يبرا نيو ا .را درست كرده

   .است

باالخره راه و رسم اسالم  دهديرا نشان م دهيانسان كه انسان همان نيدر ا )٦(شماره  شكل نيدر ا پرسديو موالنا از شما م

به مركزش  ديمگر متوجه بشود كه خدا را با ،حل كند توانديحل كند نم خواهديم يشخص چجور نيكو؟ و مشكالتش را ا

خدا به مركز ما  نكهيا يبرا ميگفت است. و تا حاال هم چون مقاومت و قضاوت داشته خدا را به مركزش راه نداده .راه بدهد
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 .مركز شما ابديب تواندينم او دياگر نباش ،ظهلح نيدر ا ميبا خدا دوست باش ديبا م،يباش يراض ديلحظه ما با نيدر ا ديايب

   .آره .شوديمشخص م تيب يمعن گريبه نظرم د كند،يسؤال را م نيبله دارد ا

  

  ٧شكل شماره 

 يمركز ما گشوده شد فضا يوقت ،ميبشو تينهايگشوده بشود و ب ديكه مركز ما با ميفهميم) ٧شماره (  شكل نيما االن از ا

 رونيمركز ما و ما از خالصه عشق ب ديآيم داآن موقع خ ،دهديآن موقع عشق خودش را نشان م شد تينهايدرون ما ب

و مشكالت ما را خدا  .مركز ما عدم است نكهيا يبرا ،ديآياسالم هم م وهيآن موقع ش ،ميرسيو به خود عشق م مييآيم

 شتريب داننده در جهان كي يعني ،ستيعالم ن يكياز  ريغ ديگويكه م ديد ميصاحب اعالم هم در غزل خواه .كنديحل م

 ديآيبصورت شخص نم رونياز ب ،تواندينم رونياز ب كنديو او هم از درون به شما كمك م ،آن هم خدا است اردوجود ند

 كه مياز دفتر پنجم دار يتيب كي كنديكمك م تيب نيكه به ا ميموضوع ما بخوان نيا نييدر تب ياتيكه اب دياجازه بده

  :ديگويم

  ١٢٤١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ال و ِالّاَ اهللا را ينخوان تا
  راه را نيَمنَهجِ ا ينياب در

توانند ها و آن چيزها از جنس ما و خدا نيستند و نميكنيم از همانيدگيو ما ديديم كه ما مي آييم اول مركزمان را پر مي

ها است. پس در يي همه آن چيزهايي كه از جنس ما نيستند و آن همانيدگيمركز ما باشند. خواندن ال يعني اينكه شناسا

شود، خواندنش يعني ممكن گوييم هر كسي بخواند مسلمان ميخوانيم، مياين كلمه يعني كلمه ال اله اال اهللا كه ما مي

بستگي به شما  است همين ال سه چهار سال طول بكشد. شما يك ده سال هر چقدر، ممكن است يك روز طول بكشد،

  فهمد كه جريان چه هست. شايد زود به نتيجه برسد.دارد، با اين شكلها آدم مي
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تواند زود به نتيجه برسد. اگر يك كسي واقعاً تصميم بگيرد كه آن چيزهايي كه از جنس خدا نيست در مركزش نباشند، مي

كند. آنها را نگه كشد، يك نفر ال نميلها طول مييك قدم است، سالها نبايد طول بكشد. اگر سا :گويدامروز در غزل مي

گويد تا خورد. ميكند به عنوان عبادت و اينها و آنها هم به دردش نميفقط يك باورهايي دارد و يك كارهايي مي ،داردمي

  هي زنده شوي. هي ال كني. به آن  ال را نخواني و اال اهللا را نخواني، نخواني نه اينكه به زبان بگويي،

و  ،از پشت عينك آن و آن مركز شماست دبينيعني شناسايي كني يك چيزي كه در مركز شما است، شما از پشتش ميي

خواهم تا اين دو تا متوجه نشديد و ال نكرديد و گفتيد من اين را مي ،كشيدتان را از آن بيرون ميهمه چيزهاي حياتي

كنيد اين تان را ميو وقتي از آن هويت ،حاشيه و هويتم را از او بكنمخواهم از مركزم هلش بدهم برود به بيندازم و من مي

شود. اين كار خواندن هر دوي اينهاست. متوجه شود و بينهايت ميتر ميشود و وسيعگويد وسيعتر ميفضاي اال اهللا مي

ا بيتها خواهيم گفت اين و امروز در غزل ب .نجا گفته چه هستاينخواهي شد كه راه ساده و روشن اين شيوه اسالم كه 

  قضيه خيلي ساده است. 

گويد وقتي شما آن چيزهايي كه شما از جنس آنها نيستيد، از مركزتان بيرون كرديد و به جايش خدا گذاشتيد، خدا مي

ا، اين و از طريق شما اين انرژي ر ،تواند لحظاتي شما را با خودش يكي كند، پر از نور كند، پر از انرژي كند، بركت كندمي

اي و اين قضيه .كندشما ساطع مي كند، بعد اين نور را ازبا خودش يكي ميشما را برد بركت را در جهان پخش كند. هي مي

گويد، اگر شده به زور بايد انجام بدهم و از ترس و در غزل هم امروز مي ،كه من جدا هستم و اين كارها را بايد انجام بدهم

را بايد انجام بدهم، اينها همه به اصطالح توهم ذهن است، توهمات ذهن است. پس همين را بهشت و جهنم اين كارها 

  گويددهيم. ميهم ما نشان مي )٧شماره شكل (ببينيد با 

  ١٢٤١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ال و ِالّاَ اهللا را ينخوان تا
  راه را نيَمنَهجِ ا ينياب در

ر باشد شيوه اسالم را اجرا تا شيوه اسالم معلوم شود. اول بايد اين كار را بكنيد اگر قرا پس شما بايد مركزتان را عدم كنيد

  شاهللا را كه فهميديد. توانيد. آنها را فهميديم آن بيت را، انگويد. اما اگر به خالصه عشق بپردازيد نميميكنيد 

گويد كه يك تحولي هست اسمش بعث است. ياما اجازه دهيد براي توضيح بيت اول چند بيت از دفتر ششم بخوانم. م

هويت شده را خالي كنيم به جايش خدا را بگذاريم. اصالً تمام اديان بعث يعني تبديل، برانگيخته شدن، يعني اين مركز هم
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ن تواند در جهاهويت نشده نداشته باشد، نميهويت نشود با چيزها و مركز همدانيد كه اگر كسي همبراي همين آمدند. مي

  باقي بماند و اين فرآيند بقا است. 

شود و دهند، همانيده ميآيد با چيزهاي باارزشي كه پدر و مادرش به او نشان ميبراي همين است كه هشياري اول مي

مثل غذا، مثل لباس، مثل  ،دهد تا آنها باشندگذارد در مركزش و زندگيش را اول حول و حوش آنها سازمان ميآنها را مي

يعني وقتي ما بالغ شديم و سن  پس از اينكه آنها را پيدا كرد و به اندازه كافي داشت، بايد اين مركز را خالي كند.مسكن. 

توانيم كار كنيم پول دربياوريم، غذا بخريم ما رسيد به پانزده سال، شانزده سال، بيست سال، فهميديم كه نه ما ديگر مي

دانيم ديگران، اين طوري نيست كه فقط هشياري باشيم در وحدت باشيم. مي بخوريم، دهان خودمان را بشناسيم با دهان

  من منم و تو او هستي. 

آن  و گويد كه شما بايد با يك هشياري ديگري با همديگر ارتباط داشته باشيد نه با من ذهنيولي در عين حال موالنا مي

شود، بالفاصله من آن شود، از جنس خدا ميمي هشياري، هشياري حضور است يا خود خداست. يعني وقتي مركزم خالي

بينم. يعني مركز توانم ببينم. خالي نشود، من ذهني دارم و من ذهني ترا ميبينم، ولي خالي نشود، نميجنس را در تو مي

  .بينممن آن را مي ،كندمن يك من ذهني هم براي شما، شخص شما منعكس مي

بينم، زندگي را. چون اين عدم در درون همه وجود دارد. همه از جنس عدم را مي ولي اگر تبديل به عدم شده باشم، من

درصد همه كس خالي است و خدا خودش را به صورت عدم و خال در همه نفوذ داده. و ما بايد با آن  ٩٩/٩٩عدم هستند. 

  هشياري با همديگر ارتباط داشته باشيم نه من ذهني. 

  :گويددر اين بيت ميگويد كه ببينيد، در اين بيت مي

  ٨٢٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ِز بَعث ن؟يِز چه معلوم گردد ا يه
  را ُجو، كم كن اندر بعْث بحث بَعث

اين انسان كه مركزش همانيده است، يك تعداد باور دارد در آنجا، در مركزش كه با آنها همانيده شده و همه چيز را با آن 

شود به گويد با فكر نميخواهد با فكر همه چيز را حل كند. مياز جنس فكر هستند. مي سنجد و باالخره همه اينهامي

شود به خدا زنده شد. توجه كنيد كه هر كسي به فراخور خودش بايد به خدا زنده شود. يعني خدا را پيغمبري رسيد، نمي

و پيغمبر  ،اند از طريق او خيلي بيافريندتويعني خدا مي ،شودبياورد به مركزش. يكيش واقعاً پيغمبر خيلي بزرگي مي

  كند منتها خالقانه. فقط زندگي خودش را اداره مي ،نگوييم، بگوييم موالن مثالً. يكي هم نه
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گويد در مورد برانگيختن و يا تبديل بحث نكن. فقط بجو خواهد توصيف كند. ميگويد اين شخص دنبال بحث است. ميمي

  گويداي ندارد. ميشود، بحث فايدهبا خالي كن. اين مركز بايد خالي آن را. بجو آن يعني مركزت ر

  ٨٢١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  روزِ َبعث، اول ُمردن است شرطِ 
  بَعث از مُرده زنده كردن است كهزان

ا، آن قيامت هويت شدگي به خدشويم به از همشرط روز بعث، روز بعث هم مثل روز قيامت است، يعني وقتي ما تبديل مي 

قبلي را ما بايد تبديل به  )٦(شماره  گويد اول مردن است. زانكه بعث از مردن زنده كردن است. يعني آن شكلماست. مي

ها را بگوييم ما اين نيستيم، ال كنيم. يا نسبت به آنها بكنيم. اول بايد شناسايي كنيم تمام همانيدگي )٧شماره ( اين شكل

ازيم، خودمان را آزاد كنيم، اين مردن است. مردن نه اينكه واقعًا بميريم برويم زير خاك، نه. بميريم بميريم يا آنها را بيند

خواهد بعث را بگويد، برانگيختن بعث كه خيلي مهم است، مي مي گويد ها. براي اينكهنسبت به من ذهني و تمام همانيدگي

زنده كردن است. يعني وقتي ما همانيده هستيم، مركز ما پر از را، از مرده يعني از من ذهني هشياري را بيرون كشيدن و 

شوند به حاشيه و ازشان هويت كنده ها در واقع رانده مييد مركز ما و همانيدگيآ همانيدگي، مرده هستيم. وقتي عدم مي

  :گويديشويم. بعد مافتيم به واهمانش با صبر و شكر، در اين صورت ما داريم زنده ميشود، يعني ما ميمي

  ٨٢٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  غلط كردند راه نيعالَم ز جمله
  عدم ترسند و آن آمد پناه َكز

كردند، يعني شيوه مسلماني به اين علت تمرين نشده و تجربه نشده، كه از اينكه اشتباه گويد همه انسانها به اين علت مي

عني آمدن خدا به مركز ما و تنها پناه ما اوست، امروز هم در بيت مركزشان را عدم كنند مي ترسند، در حالتي كه عدم ي

 اول گفت كه آن بيدار كننده، آن اعالم كو؟ يعني كسي غير از خدا نمي تواند بيدار كند ما را، همين.

ي اينكه جمله عالَم زين غلط كردند راه، يعني به اين علت در فكرشان گم شدند، چه جوري گم شدند؟ راه را گم كردند؟ برا

را از مركزشان بيرون نكردند، از پشت عينك آنها ديدند، و آنها جسم هستند، حس وجودند، تا آنها ها آن همانيدگي

هستند عدم نمي آيد، براي اينكه اينها از عدم مي ترسند، خدا بصورت عدم مي آيد، خالي، تهي، ما مي خواهيم جسم 

مان باشد، آنها باشند، باورهايمان  مان باشد، پدري مان باشد، نقش مادري مباشد، مثال پولمان باشد، همسرمان باشد، مقا

باشند، دردهايمان باشند، مي گويد اينها عدم نيستند، مردم مي ترسند آنها را به حاشيه برانند، پس حاال اينها را مي 

ه مسلماني را مي بينيم كه موالنا پس االن يواش يواش داريم شيو خوانيم كه شما نترسيد، و پناه همه انسانها عدم است.
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سلماني را در مركزمان نگه داريم، اين نه روش مها چه توضيح مي دهد، به تدريج بايد مركزمان را عدم كنيم، اگر همانيدگي

  است و نه مسلمان است، بله.

را از پذيرش و  يعني شما هميشه كارتان ،ضلع چپ مستطيل پذيرش است) ٧شماره شكل ( توجه مي كنيد كه در اينجا 

و عدم يعني پذيرش اتفاق اين لحظه، پس از  .رضا شروع مي كنيد در اين لحظه، اين آدم كارش را از عدم شروع مي كند

پس از يك  ،يك مدتي، باال مي بينيد شادي بي سبب است، مي آيد، يعني اگر شما كارهايتان را از پذيرش شروع كنيد

بي سبب مي جوشد مي آيد باال، پس از يك مدتي اين عدم گسترده بشود و همة  مدتي مي بينيد كه از مركز عدم شادي

رانده بشوند به حاشيه، در اين صورت دائماً هم صبر و شكر داريد شما، پس ضلع راست مستطيل كه ها هم هويت شدگي

ولي اگر . ان اين استذوق و آفرينش و آفرينندگي است در شما بوجود مي آيد، و اين نهايت كار ما هست، حقيقتِ انس

  شما از عدم بترسيد، بله، اين درست نخواهد بود، براي همين به ما گفت كه در خالصه ي عشق، آخِر شيوه اسالم كو؟ 

ت اول *** یان   ***  
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اما براي تبيين بيت اول باز هم چند بيت از دفتر ششم مي خوانم كه فهمش خيلي دقت مي خواهد و اگر نفهميم نمي 

پيشرفت كنيم، بله، اين از آن قصة امير تُرك مي آيد، امير تُرك در آن قصه فرض كنيد پادشاهي كه شب خوابش  توانيم

نمي برد، آشفته بيدار مي شود، مثال ساعت سه بعد از نصف شب، كما اينكه ما هم در شبِ دنيا االن خوابمان آشفته شده، 

و ما هم االن مي  موسيقي بزند، بلكه من خوابم ببرد.ُمطرب بيايد،  :تمثيل است، و آن امير تُرك در آن قصه مي گويد كه

ولي ُمطربِ اين لحظه خودِ زندگي يا عدم، موسيقي اي كه مي زند موسيقيِ  .گوييم در اين لحظه مُطرب بيايد موسيقي بزند

  است. نفي است، همين ال هست، شيوة اسالم

ه مي كنيم خيلي، مي گويد كه شروع مي كند نمي دانم، نمي دانم ناهار و اين مُطرب كه مي آيد در آن داستان، حاال خالص

چه خورده ام، نمي دانم صبحانه چه خورده ام، نمي دانم اهلِ كجا هستم، مرتب نمي دانم نمي دانم مي گفت، اين امير تُرك 

در حرف را دراز نكن، بله، يعني آن را كه مي داني بگو، اينق :سر مي رود و عصباني مي شود مي گويد كهاش مثل ما حوصله

  ذهن مي خواهد آن كه با آن هم هويت شده اي و مي داني بگويي، مي گويد نه، نه، 

  ٧٢١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو ياز نف شياثبات پ َرمديم
  ز اثبات بو يكردم تا َبر ينف

اثبات يعني خوِد زندگي، خدا يا زندگي، عدم،  يعني اگر ما مركز هم هويت شدگي داشته باشيم، اگر نتوانيم نفي كنيم،

خودش را به ما چه جوري نشان بدهد؟ اگر شما مي خواهيد بطور معين يك چيزي را ببينيد، نمي تواند نشان بدهد، چون 

د شما مي خواهيد اين را ببينيد، مثل آن امير تُرك، مطرب به او مي گويد، مطرب مي گويد كه، به هر حال ُگرز را مي كِش

مي خواهد مُطرب را بكُشد، يكي دستش را مي گيرد، اميري گفت: نكُش، مطرب كُشي االن بد است، ُمطرب كُشي اين دم 

بد است، يعني ما هم مطرب را نبايد بكُشيم، مُطرب زندگي، خدا، االن مي خواهد خودش را نشان بدهد به ما، براي اين كار 

ا خودش را به ما و زنده شدن به او در اين لحظه، يعني به اين لحظه ي ابدي ما بايد از نفي شروع كنيم، نشان دادنِ خد

حداقل يك بار، يك ثانيه، يك لحظه، مستلزم نفي است، نفي يعني اينكه تو مي گويي من اين نيستم، هر موقع كه با 

زي را كه در مركزِ ما بود، رضايت شروع مي كنيم و اطراف اتفاق اين لحظه فضا باز مي كنيم، داريم نفي مي كنيم اين چي

  تا حاال ما را مي َبلعيد.

من از شما سوال مي كنم اگر شما در اين لحظه خشمگين هستيد چه كار داريد مي كنيد؟ داريد عدم را، زندگي را تبديل 

يست و به خشم مي كنيد، اگر شما تبديل به خشم مي كنيد يعني خدا را تبديل به خشم مي كنيد، خدا كه از جنسِ آدم ن
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جسم نيست كه، آن چيزي كه االن از آن طرف مي آيد، اين عدم، اين نيروي زندگي كه ما مي گيريم تبديل به خشمش 

اين است كه تبديل به بركت و زندگي نمي خواهي بكني، اگر تبديل به مانع مي كني يعني ما موتوري اش مي كنيم، معني

استفاده كنيم تبديل به مانع مي كنيم، تبديل به خشم مي كنيم، مقاومت هستيم كه مرتب زندگي را كه مي توانيم از آن 

مي كنيم، و دشمن مي كنيم، و مسئله مي كنيم، اگر من نيروي زندگي را االن تبديل به خشم مي كنم، ترس مي كنم، 

  كه تبديل به يك چيز ديگر نمي كنم.اين است اش حسادت مي كنم، معني

مي خواست بكُشدش، ما هم در اين لحظه مي خواهيم اين لحظه را بكُشيم، كه هميشه مي در نتيجه آن مطرب كه امير 

كُشيم، چون از آن استفاده نمي كنيم، شما اگر در اين لحظه زندگي را به خشم تبديل مي كنيد، داريد اين لحظه را مي 

شما مي كُشيد تبديل به خشمش مي كنيد، كُشيد، مطرب را مي كشيد، آن آمده براي شما آواز بخواند، آواز شادي بخواند، 

  براي همين اين ابيات يك كمي با ذهن قابل فهم نيست، مي گويد:

مي رََمد اثبات پيش از نَفي تو، اثبات كه خوِد زندگي است مي َرَمد، يعني تبديل به خشم مي شود، تبديل به چيز ذهني 

و نفي كردن را ياد بگيري تا از اين اثبات يك بويي ببري، يعني مي شود، قبل از اينكه نفي كنيد، مي گويد من نفي كردم، ت

از خدا يك بويي ببري، تا حاال از خدا كه بويي نبردي تو، براي اينكه تبديل و اينها را به مَفرق كرده اي، به مفهوم كرده 

ي از خدا، چرا اينها را مي برداي، مانع كرده اي، بو كه ن اي، به هيجانات كرده اي، تبديل به دشمن كرده اي، مسئله كرده

  خوانيم االن؟ براي اينكه آن شيوة اسالم را بفهميم، گفت:

را، اين انسان انساني است كه همانيدگي ) ٦(شماره در خالصة عشق آِخر شيوة اسالم كو، بله، اين را نگاه كنيد، اين شكل 

مشامش برسد، خدا را تبديل به: يا مانع مي كند،  در مركزش هست، مقاومت و قضاوت دارد، قبل از اينكه بويي از خدا به

يا مسئله مي كند، يا دشمن مي كند، و در نتيجه آن چهار تا بركتي هم كه بايد بگيرد گيرش نمي آيد، و آن ُمطرب در آن 

گويد  قصه به امير كه مي خواست بُكشدش، درست مثل اينكه ما اين لحظه ُمطرب باشد و مي خواهيم بكُشيم، او به ما مي

كه نكُش مرا، من زندگي هستم، و من االن مي گويم تو نفي كردن را ياد بگير، آن چيزي كه به خاطر آن مرا مي كُشي، آن 

بران، نفي كن، اگر نفي كني از من يك بويي مي بري كه من خداي زندگي  آن را شناسايي كن و از مركزت ،تو نيستي

  .هستم، تا حاال نكرده اي اين كار را، بله

پس بنابر اين، اين بويي نمي برد اگر قرار باشد اينطوري باشد، ولي به محض اينكه تسليم مي شود، فضا را باز مي كند يك 

همانيدگي را مي شناسد و يك خرده عدم ايجاد مي كند در اينصورت يك بويي مي برد، در اين لحظه يكي از نقطه چين 

مثال فرض كنيد يكي در اين  ستيم، مقاومت هستيم، قضاوت داريم.در ستيز هها، آن مركز ما را مشغول كرده و ما با آن 
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لحظه يك كار بدي كرده به ما كه ذهن ما ناراحت شده و مقاومت داريم، قضاوت داريم، و آن موضوع در مركز ما هست، و 

م نقشِ ما را زيرِ پا ِله آن موضوع مربوط به يك پولي هست، يا همانيدگي است، يا مثال توهيني به ما شده، چه مي دان

اند، با اين افسانه من ذهني ما ايجاد مقاومت و قضاوت كرديم، واضح است كه زندگي را تبديل به، االن به غصه مي كرده

كنيم، مانع مي كنيم، مسئله مي كنيم، اين شده يك مسئله اصًال، مسئله را آفريديم ما، و زندگي دارد مي پَرد لحظه به 

  را تسخير كرده و در مركز ما هست. حظه را مي كُشيم براي اينكه اين وضعيت مالحظه، و اين ل

حاال مي گويد اين را بِران به حاشيه و نفي كن، بگو من تو نيستم اي وضعيت در اين لحظه، من را نَبَر، بصورت حضور ناظر 

آدم نفي مي كند و در نتيجه به اثبات زنده ، اين )٧شماره ( به آن نگاه كن بگو من تو نيستم، و در نتيجه برس به اين شكل

  مي شود،.

به محض اينكه ما بفهميم اين وضعيت مربوط به يك همانيدگي است و آن همانيدگي ما نيستيم، و عذرخواهي مي كنيم و 

ين شروع مي كنيم به واهمانش، واهمانش مي گوييد كه اين وضعيت مربوط به مثال پول است، من مي خواهم هويتم را از ا

پول بكََنم، و تا حاال هويت ام را سرمايه گذاري كرده ام، بالفاصله دو تا خاصيت ديگر بوجود مي آيد، يكي صبر است يعني 

در اثر صبر شما درد خواهيد  خدا لطف مي كند به شما، مي گويد خوب من به تو االن صبر مي دهم كه اين كار را بكني،

د آن يك آوازه اي بيش نيست، پرهيز مي كنيد، با درد هم هويت نمي شويد، و امروز در غزل هم داريم، مي گويداشت. 

  ي.شكر مي كنيد، و اگر در اثر شكر يك نعمتي گيرت آمد آن را دوباره به مركزت نمي گذار

اين پرهيز يعني دردِ صبر و نعمت شكر و دوباره در مركزت نمي گذاري، مركزت عدم است، و از حالت رضايت شروع مي 

كه از مركز ما مي جوشد مي آيد سراغ ما، اگر كسي  ، و ببينيم پذيرش داريم، شادي بي سبب داريم، شادي بي سببكني

شاد بشود اين آدم پس از يك مدتي شادي خواري، ذوق آفرينش خواهد داشت، ها بي سبب يعني بدون توجه به همانيدگي

  آزاد مي شود، درست است؟ بله مي گويد كه:

  ٧٢٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ساز را نيا ينفنوا آرَم به در
  راز را ديمرگ گو ،يريبم چون

چون ، در نوا آرم به نفي اين ساز را در نوا آرم به نفي اين ساز را، آن مُطرب مي گويد، و اين لحظه خدا به شما مي گويد:

صحبت بكنيم، حرف بزنيم، باز هم من ذهني اش بميري مرگ راز را به تو خواهد گفت، يعني اگر بخواهي كه فقط در باره

صحبت خواهد كرد، پس شما در اين لحظه تسليم مي شويد، فضا را باز مي كنيد و مي دانيد كه بايد نفي كنيد آن چيزي 
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كه در مركزتان است، اصال كلّ من ذهني را بايد نفي كنيد، بله، توجه كنيد در تعريف كلي انسان گفتيم انسان فرم است، 

يعني جسم است به عالوه انكار جسم، ما نمي توانيم بگوييم بدن نداريم كه، ما نمي توانيم بگوييم فكر نداريم، فكر را 

  احتياج داريم ولي انكار جسم خداست، زندگي است و بي نهايت است، اصل ما هست، پس مي گويد:

آن چيز را بيندازي، از مركزت بيرون كني، و عدم را چون بميري بايد بميري، بميري يعني ، در نوا آرم به نفي اين ساز را

بگذاري، امروز گفت عدم را مردم نمي گذارند مركزشان براي اينكه عادت كرده اند هميشه جسم بگذارند، وقتي عدم مي 

گذارند مي ترسند، ولي پس از يك مدتي خوب مي بينند كه شادي بي سبب آمد، آثار آفرينش مثال حتي آن چيزهاي 

  ي را بيرون كرد، يعني زيادتر كرد.ه احاشي

هاي اين حالت را در نظر بگيريد كه اين شخص اينطوري نيست كه آن پولش كمتر مي شود، نمي دانم همسر ندارد، بچه

خوبي ندارد، خانه بزرگتري ندارد، دارد، بهترش هم دارد اتفاقًا، براي اينكه با عقِل خدا دارد كار مي كند، با هدايت خدا 

مي كند، حس امنيت خدا كار مي كند، قدرت خدا كار مي كند، با شكر و صبر كار مي كند، آدم پخته اي است، فقط  كار

نفع خودش نيست، نفع ديگران را هم در نظر مي گيرد، فراواني انديش است، به ديگران مي رساند، ديگران هم به او مي 

  دي به هر كاري كه مي كند مي ريزد.رسانند، و شادي خوار است، دائماً شاد است، از آن شا

اما دائماً عدم را در مركزش مي گذارد، و هر چيزي كه نعمت مي آيد، يعني آن چيزهاي حاشيه اي زياد مي شود، آنها حق 

حاشيه اي براي اين شخص حق ندارند بيايند به مركز، آنها حاشيه اي هستند، هاي ندارند بيايند به مركز، آن نقطه چين

  ، مي فهميم كه موالنا چه مي گويد.روز هم زيادتر مي شوند، پس وقتي مُرديمروز به 

همين با ذهن هم هويت شده، در حالي كه از  االن شما با يك حالت هم هويت شدگي نياييد بگوييد كه من مي خواهم

يزيك نيست، شيمي نيست بارها من گفته ام، چيز فهميدني نيست، در اين، اين ف .پشت عينكِ همانيدگي مي بينم بفهمم

كه شما بفهميد، رياضيات نيست، اين مُردن است، ببينيد دارد مي گويد: چون بميري مرگ گويد راز را، راز را كه زنده 

  شدن به خداست كه ما نمي توانيم به حرف در بياوريم.

  ٧٣٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيعْالم نضِّد، ا يِزمان جز به نَف نيا
  ستيدام ن يب يَنشأت، دَم نياَندر

اينها ابيات كليدي هستند كه آن بيت اول غزل را توضيح مي دهند، يعني در اين لحظه غير از نفي آن چيز جسمي كه در 

مركزم هست راه آگاهي نيست، و در اين لحظه كه زندگي مي آيد، اين را ببينيد، در اين لحظه كه زندگي مي آيد اگر شما 
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اينها را جذب مي كنند، زندگي را، بنابر اين داِم من ذهني وجود دارد، اين ها ، در اين صورت همانيدگينتوانيد نفي كنيد

زمان، در اين لحظه جز اينكه شما بگوييد اين وضعيت اين لحظه را من مي خواهم نفي كنم، بگويم اينكه من را تسخير 

نيستم، هر چه هست در مركز، به غير از اين كار مي گويد  كرده، مرا خشمگين كرده يا به هيجان آورده، بگويم كه من تو

راه حل ديگري نيست، چون اين كار سبب مي شود كه خدا بيايد مركزتان، زندگي بيايد به مركزتان، عقل شناسنده بيايد 

  به مركزتان، تا عقل شناسنده را به مركزتان نياوريد، شما نمي توانيد كاري بكنيد.

ن آبشخور، يعني در اين لحظه كه زندگي مي جوشد مي آيد باال، هيچ لحظه نيست كه بدون دام باشد، اندرين نَشاَت، در اي

دام هم هميشه هر چيزي است كه در مركز ماست، اصالً من ذهني دام است، من ذهني مي خواهد هر لحظه زندگي را بقاپد 

  و تلف كند، و آن در مركز شماست، بله، دارد مي گويد:

  ٧٣٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُذولُباب يآن، ا ديبا حجابتيب
  و بر َدّران حجاب نيرا بُگْز مرگ

يعني مي خواهد بگويد كه اگر مي خواهي كه خدا بدون حجاب خودش را نشان بدهد، يعني با او به وحدت برسي، به 

ر مي خواهيد بگوييد، بي عبارت ديگر به خودت زنده بشوي، خود اصلي ات را بشناسي، خودت خودت بشوي، هر جو

حجابت بايد آن، يعني مي گويد آن، يعني خدا، آن زندگي، اي خردمند، ذولباب يعني خردمند، بدون حجابِ همانيدگي 

ها، چون گفتيم با هر چيزي كه همانيده بشويم آن مي شود عينك ديدِ ما، عينِك ديدِ ما اگر جسم باشد حجاب است، 

همانيدگي بايد از جلوي چشم هاي بينيم، پس براي ديدنِ خدا يا زنده شدن با آن، اين حجابديگر ما نمي توانيم خدا را ب

ما برداشته بشود، اين كار با نفي شروع مي شود، و شناسايي اينها بگويي كه من تو نيستم، من تو نيستم، بله، و بايد نسبت 

از آنها، چون ما خودمان  آنها به حاشيه، و پس گرفتن حس يعني راندنِ ها بميريد، و مردن به همانيدگيها به اين همانيدگي

  مي گيريد، مي گوييد من تو نيستم. را داديم به آنها، سرمايه گذاري كرده ايم در آنها و شما االن پس

و دردها هم همينطورند، دردها، شما رنجش داريد، كينه داريد، مي گوييد كه خيلي خوب من از همسرم رنجيده ام، اين 

ي است كه زندگي من سرمايه گذاري شده، به تله افتاده، مي خواهم ااست، حمل مي كنم، در اين رنجش يك گِره كهنه

  اين را باز كنم، زندگي ام را از داخلش در بياورم و تبديل به عدمش كنم.

، و اين اشتباه بوده شما مي گوييد كه من اين رنجش را انكار مي كنم، من اين رنجش را شناسايي كردم مي خواهم بيندازم

كه مقداري از زندگي ام را در اينجا پيچيده ام مثل يك گره و با خودم حمل مي كنم و اين رنجش از همسرم است، مي 
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خواهم باز كنم، نسبت به اين رنجش بميرم، پس مرگي را انتخاب كن و آن حجاب را بَردَر، حجابي كه تا حاال از پشتش 

زياد داريم، مثل تنفّر، كينه، رنجش، خشم، تمام دردها حجاب هستند، تمام دردهايي كه من هاي نگاه كرده اي، ما حجاب

  حجاب هستند، بله.ها ذهني ايجاد كرده، تمام همانيدگي

نشان ها كه با شكلهايي يك بيت ديگر كه توضيح مي دهد باز هم كمك مي كند به ما، اميدوارم اينكه جائي كه، بيت

ده باشد، مي دانم تهيه اينها سخت است، اجرايش هم سخت است، خيلي راحت است كه آدم شعر داديم به شما كمك كر

  شااهللا جا بيفتد.را بخواند معني كند برود جلو، خيلي راحت است، كه بايد عوض كني، به شما نشان بدهي، تا ان

  ٢٥٢٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را هنگاميهر مرِغ ب الجَرم
  ْعالم راب است اواج دنيبر سَر

مرغ بي هنگام من ذهني است، من ذهني وقتي ما ديگرسن مان رسيد به ده دوازه سال نبايد بخواند، مرغ بي هنگام يعني 

خروس بي محل كه بايد سرش را بِبُرند، طبق سنت، خروس بايد صبح بخواند، اگر بخواهد عصر بخواند و بعد از ظهر بخواند، 

ن ذهني خروس بي محل است، مرغ بي هنگام است براي اينكه اين لحظه بايد ُمطرب زندگي كه نمي شود، پس بنابر اين م

كنيد، و اين كار براي آگاهي و بيداري و اينكه وحدت اش اين لحظه است، خداست، بخواند، من ذهني مي خواند، بايد نفي

  تجربه كنيم، الزم است، بله. را تجربه كنيم، بعث را تجربه كنيم، حضور را تجربه كنيم، خودِ اصلي را

اين مرغِ بي هنگام، در اين لحظه مقاومت و قضاوت داريد، مرغِ بي هنگام، خروس بي محل يعني كسي كه در اين لحظه به 

جاي اينكه عدم را در مركزش قرار دهد و خدا از طريق او ببيند، و حرف بزند و بصورت حضور ناظر به جهان نگاه بكند، 

مي خوانند، زندگي نمي خواند، پس بنابر اين ها بكند، خالي نكرده است، هر لحظه يكي از اين همانيدگيمركزش را خالي 

براي بيداري بايد اين مرغ را نفي كنيد، باز هم كمك مي كند كه مرغِ بي هنگام چكار مي كند، مرغ بي هنگام حسّ وجود 

د، دشمن سازي مي كند، يعني دائماً زندگي را تبديل به را در مركزش گذاشته، مانع سازي مي كند، مسئله سازي مي كن

  كند، مسئله مي كند، دشمن مي كند. مانع مي

و شما در اطرافتان يا مانع مي بينيد، يا مسئله مي بينيد يا دشمن مي بينيد، اين زندگي خيلي سخت است، بله، ما اين را 

اينصورت بيداري را در مركزت خواهي ديد، يك دفعه مي بينيد  ، اگر سرش را بِبُرّي در)٧شماره (شكل  مي خواهيم، اين را

كه آن حالت تبديل به اين حالت شد، يواش يواش شما ذوق اين را پيدا مي كنيد كه از زندگي عذرخواهي كنيد، از مردم 

  هم عذرخواهي كنيد، يعني از اين وضعيت عذرخواهي كنيد.
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در مركزش بوده و مقاومت و قضاوت كرده، از ها ي بوده و اين نقطه چيناگر كسي مطلب را بفهمد، اينكه تا حاال اينطور

همه عذرخواهي مي كند، و به اشتباهش صادقانه پي مي برد كه خودش اين مسائل را ايجاد كرده، خودش عقل درست و 

سش، تر اش،حسابي نداشته، خودش قدرت نداشته، خودش حس امنيت نداشته، خودش هدايتش را داده درست خشم

را از آنجا بردارد، حتي دچار رَيبُ المَنون ها را نگه داشته، و خدا آمده هميشه، اين همانيدگيها خودش بوده كه همانيدگي

را دچار خطر كرده، ما يك چيزي به جايش گذاشتيم، براي اينكه عقل درست و حسابي نداشتيم، ها كرده، و آن همانيدگي

  ايت، نه قدرت، نه حس امنيت.نه هد براي اينكه نه عقل داشتيم،

اگر كسي در تمام عمرش، پدر و مادرش و دوستانش را  ما االن بايد حالت عذرخواهي داشته باشيم كه ما اشتباه كرديم.

مانع ديده، همسرش را مانع ديده، وضعيت را مانع ديده، سوادش را مانع ديده، حتي پولش را مانع ديده، و زندگي را تبديل 

مسئله را حل كند، يك مسئله حل كرده، چهار تا از داخل آن زاييده ها ه، و خواسته با همين همانيدگيبه مسئله كرد

  زندگي را به مسئله تبديل مي كند. شده، براي اينكه هر لحظه

توجه كنيد اين آدم موتوري است كه دائماً زندگي را مي گيرد و به مسئله تبديل مي كند، وقتي شما زندگي را در اين 

حظه به مسئله تبديل مي كنيد يعني زندگي را شما زندگي نمي كنيد، دوست داريد، خوب خدا مي گويد من االن زندگي ل

مي دهم به تو، تبديل به مسئله مي كني، من چكار بكنم؟ چكار مي توانم بكنم؟ االن هم كه رضايت نداري، قضاوت داري، 

ي دهم تبديل به مسئله مي كني، تقصير من است؟ حتي مرا هم مقاومت داري، نمي گذاري من بيايم مركزت، زندگي م

  دشمن مي بيني.

توجه كنيد اگر كسي زندگي را در اين لحظه به دشمن تبديل مي كند، خدا را هم دشمن مي بيند، من هفته گذشته يك 

دا به شما نمي تواند كمك جلسه گذاشتم گفتم بابا اين لحظه را شما نبايد دشمن ببينيد، اگر شما خدا را دشمن ببينيد، خ

بكند، با خدا بايد دوست باشيد، ولي كسي كه اينطوري زندگي مي كند عالجي ندارد جز اينكه زندگي را تبديل به دشمن 

از مقاومت و مانع شروع مي كنيم، بايد از پذيرش  ه دشمن مي كنيم، زندگي نمي تواند.بكند، زندگي را مي گيريم تبديل ب

  ، اگر شما در اين لحظه عدم را مي آوري به مركزتان يعني داريد با خدا دوست مي شويد، بله، و صبر شروع كنيم

شما نمي توانيد بگوييد كه خدا همه كارها را بلد است بيايد بكند، او مي گويد نه، من به تو يك اراده آزاد دادم، بايد 

، مي خواهي تبديل به شادي بي سبب كن، مي خواهي هوشيارانه اين كار را بكني، من كه هر لحظه زندگي مي دهم به تو

و شما نمي توانيد بگوييد كه از من اراده ي آزاد را بگير، اراده ي آزاد را از تو بگيرم مي شوي حيوان،  تبديل به مسئله كن.

ن اداره كن، مي انسان نمي تواند به خدا بگويد كه قدرت انتخابي كه به من داده اي من پس مي دهم، تو بيا مرا مثل حيوا
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گويد من تو را از آن مرحله گذرانده ام، من نمي توانم برگردانم تو را حيوان بكنم كه، تو نبايد مثل حيوان زندگي بكني، 

آدم بفرستم  رتازه من دارم به تو كمك مي كنم، مي گويم بگذار من بيايم به مركزت ديگر، اينطوري زندگي كن، چقدر ديگ

  ؟نديح بدهكه اينها را به تو توض

براي چه خالصه ي عشق را تبديل به، عشق را خالصه كردي، براي چه عشق را خالصه كردي؟ براي چه مرا خالصه كردي؟ 

من كه بي نهايت هستم، تو هم بي نهايت هستي، براي چه محدود كردي؟ براي چه خسيس شدي؟ براي چه محدود شدي؟ 

  ا بله نمي گويي؟ چرا به اين لحظه بله نمي گويي؟ براي چه مي گويي نه؟ چرا َالَست يادت رفته؟ چر

هر اتفاق را من بوجود مي آورم، چرا رضايت نمي دهي؟ چرا فضا را باز نمي كني؟ اينها را از ما مي پرسد، چرا شادي بي 

يزها را سببي كه االن مي دهم آنرا نمي پذيري و اين را تبديل به مسئله مي كني؟ غم مي كني؟ چرا مرا رها كردي اين چ

گذاشتي، پول را، باور را، نمي دانم اجسام را گذاشتي در مركزت؟ پس تو بايد بفهمي كه مرغ بي هنگام هستي، زندگي به 

  ما مي گويد چقدر بايد درد بكشي كه بفهمي نبايد درد بكشي؟ چقدر مي خواهي اين حالت را حفظ كني؟ 

ها هويت شدگيانسان اين است كه هم مقصودِ انسان، منظور از آمدنبله، اين هم مي خوانم، باز هم توجه مي كنيم كه اين 

   :گويد كهبراي همين مينمي شود كه يك عمر در مركزش بماند، خيلي در مدت كوتاهي در مركزش بماند. 

  ٢٧ ٔ◌ شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  عشق آمد ضرر يُِشمَر، َكزْ كو هاتياز عنا نيا
  قِ حَق است اِنتهارا ُگَذر، بر عش يمجاز عشقِ

گويد اگر ما ناآگاهانه اين چيزها را در مركزمان گذاشتيم و عشق، خدا آنها را به خطر بيندازد، اين را از توجهات ايزدي مي

ها شدن. تا بفهمي كه اين عشق مجازي، عشق مجازي يعني عاشق همانيدگي ،بشمار. براي اينكه تو حواست نيست كه

عشق عبارت از اين  شويم و آن را بگوييم عشق.بمان عاشق من ذهني يك خانم يا آقايي يكي هم به وسيله من ذهني

شوند و آن زندگي زنده به آن يكي زندگي زنده بگويد مرد و زن هر دو به زندگي زنده مي ،است كه حتي بين مرد و زن

  عاشق شود. 

عشق را، اين عشق متقابل است. اگر برنگرداند، شما به  و او هم كامالً برگرداند ،و اگر يكي با زندگي زنده عاشق يكي شد

كنيد نه با من ذهني، من ذهني به من ذهني، با زندگي، آيد، اظهار عشق ميزنده شديد. از يكي خوشتان ميخدا بينهايت 

هم منعكس كرد،  كند، اشكالي ندارد، برويد به يكي ديگر. ولي اگر يكي را پيدا كرديد اوگرداند، منعكس نميولي او برنمي
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دهد كه شما يكي شديد. شما عاشق به شدت، زندگي را برگرداند، شناسايي كرد او هم زندگي را در مركز تو، اين نشان مي

  شديد. اين عشق است. نه اينكه من ذهني به من ذهني عاشق شود. اين عشق مجازي است.

يم، حاال يك آدم ديگري آورديم گذاشتيم مركزمان، يعني ما به عنوان هشياري اگر عاشق چيزها شديم مركزمان گذاشت

گويد اين هم اول اگر صورت بگيرد، اين فرآيند، به خاطر اين است كه آخر سر ما به او زنده اين عشق مجازي است. مي

  يم.شويم، يعني به خدا زنده شويم. خدا را بياوريم. ما بايد ياد بگيريم او را برانيم از مركزمان و خدا را قرار ده

گوييد كه به من چه و ي اين شخص بايد بداند كه از كوي عشق ضرر به آن همانيدگي خواهد آمد. اگر شما بدانيد نميبل 

گويم دانيد كه ضرر خواهد خورد. حاال من دليل علمي ندارم براي اين چيزي كه االن دارم ميتوانم بكنم. ميمن كاري نمي

كند گذارد مركزش و او را كنترل ميكنم هر كسي كه يكي ديگر را ميخودم فكر ميولي با توجه به مطالعات و حس دروني 

هايتان برخورد كنيد نه كنترل و به اصطالح تصوير ذهني اندازد. پس بنابراين شما بايد با عشق با بچهدارد او را به خطر مي

اش را در مركزتان مسرتان را نبايد تصوير ذهنيهمانيده شويد. با عشق برخورد كنيد. هبا آن  آنها را نگذاريد مركزتان و

  يك شاهدش همين است. ،بگذاريد و كنترل كنيد. امكان دارد براي ايشان ايجاد خطر كنيد. ببين همين را

  ٢٧شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  عشق آمد ضرر يُِشمَر، َكزْ كو هاتياز عنا نيا
  را ُگذَر، بر عشقِ حَق است اِنتها يمجاز عشقِ

  ٢٧شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  دهديم نيچوب رِيبه دستِ پورِ خود، شمش يغاز
  در غَزا رديگ رياو در آن ُاستا شود، شمش تا

داد. چون اگر كردند به دست پسر ده ساله خودش يك شمشير چوبي ميجنگجويان در قديم كه با شمشير جنگ مي

و وقتي كه  .كرد. تا چكار كند؟ مدتي تمرين كنداينور و آنور را زخمي ميزد ميكه داد، داد، فوالدي ميشمشير آهني مي

كند و بلد است تواند جنگ كند و دفاع كند و پدرش ديد خوب جنگ ميرسيد به سني كه واقعاً با آن شمشير چوبين مي

شان شويم، داده عاشق دهد. يعني اين چيزهايي هم كه خدا به مااز خودش دفاع كند، آن موقع شمشير واقعي به او مي

خواسته دوست داشتن و اينها را يك ذره ياد بگيريم و بعد به ما ياد بدهد كه عشق واقعي چه هست. مثل همين اول مي

  پدر جنگجو. 

اش دارد جنگ را يعني اين حالت درست شبيه اين است كه يك نفر بچه، دهدي به دست پور خود شمشير چوبين ميغاز

خواهد پسرش هم جنگجو شود و برود مثالً از ميهن دفاع كند و جزو اينكه خودش جنگجو است و ميدهد. براي ياد مي
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ها شمشير گويد فعًال اينها را دوست داشته باش ولي اين موقت است. بايد اين نقطهلشكريان بشود. پس خدا اول مي

  چوبين است، آنها را بيندازي دور، عدم را بگذاري كه شمشير واقعي است. 

  ٢٧شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  آن ُبوَد نيچوب رِ يكه بر انسان ُبَود، شمش يعشق
  اِبْتِال ديعشق با َرْحمان شود، چون آخِر آ آن

بيند كه موضوع عشق آفل است و برايش هاي آن موضوع عشق. وقتي ميابتال يعني هم امتحان و هم مصيبت و گرفتاري

كه اينها را موقت زندگي گذاشته بود مركز ما. پس عشقي كه انسان به انسان دارد يا فهميم آيد ما ميگرفتاري پيش مي

انسان به جسم دارد، اينها شمشير چوبين هستند. اينها بايد بروند كنار و تبديل به عشق خدا بشود. رحمان يعني خدا. 

تواني بروي به جنگ دشمن و چون اينها به خطر افتادني هستند درست مثل شمشير چوبين. شمشير چوبين را نمي

  شود. شمشير واقعي داشته باشي. زنند با شمشير به اصطالح دو نيمه ميمي ،شمشير چوبين ببري

ها را تواند همانيدگيپس انسان هم اگر بخواهد از چهارده پانزده سالگي باالتر برود، بايد عدم را بگذارد مركزش. نمي

استفاده كند براي ابراز از آن  دانم بچه تربيت كند، سر كار برود، بخواهد كه خدا ميازدواج كند، نبا آن  بگذارد و بخواهد

  عشقش، لطافتش، پيغامش به اين جهان. اين بيت را هم بخوانيم دوباره راجع به همين مركز است. 

  ٣٤٣٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  يكودك ،ينرفت رونيلَِعب ب از
  ؟يباشد َذك يذكاتِ روح، كَ  يب

ها را در مركزش بگذارد اين آدم كودك است. تا يعني از بازي بيرون نرفتي، كودك هستي. يعني اگر كسي همانيدگي

كند، لعب يعني بازي، اگر از اينها ها را گذاشته با اينها بازي ميولي بهتر ببينيد. اگر همانيدگي ،شودحدودي هم ديده مي

گذاري در اين صورت كودك ي، آن همانيدگي، اين باور، آن باور و خدا را نميبه فكر اين همانيدگاش همه بيرون نرفتي،

  كي به اصطالح هوشمند خواهي شد، خردمند خواهي شد. ،هستي. اگر مركزت را پاك نكني

  ٣٤٣٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  چو َجنِگ كودكانخَلقان هم جَنگِ 
   و مُهان مغزيو ب يمعنيب جمله

پرسيم به من بگو به چي معتقد ها، سر باورها. ما از مردم ميهويت شدگيجنگند سر همردم با هم ميدر اين حالت م

گويد جنگ هستي، باورهايت چه هست تا من تعيين كنم ببينم دشمن من هستي يا دوست من؟ اين كار غلط است. مي
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ي. مهان يعني خوار و ذليل. ورو ذليل و توسرخ محتوا و خوارمغز و بيمعني و بيبياش همه مردم مثل جنگ كودكان است.

  هر جنگي. هر جنگي معنيش اين است كه در مركز ما عدم نيست.

هيچ جنگي چه جنگ ما، ستيزه ما، دعواي ما در خانواده، چه دعواي من با مشتري يا هر كسي در خيابان يا جنگهاي 

جنگند. يعني از ها مياست كه بچه هستند. با همانيدگيبزرگ ملتي با ملتي اينها همه محكوم است. اينها نشانگر اين 

گويند اينها را يكي، يك هشياري، توجه كنيد ما امتداد خدا هستيم، خرد خدا را داريم، كودكي و بازي بيرون نرفتند. مي

كنيم، جنگ يزه ميو سر اينها با همديگر ست ،كنيماگر خرد خدايي، ما به عنوان امتداد خدا هنوز داريم با اينها بازي مي

ها است. ما سر مغز است يعني مطابق خرد زندگي نيست. همان مغز همانيدگيمعني است. بيكنيم، حتمًا اين جنگ بيمي

گوييم كه انسانيت چيه، اين پول مهم است. خوريم و مي. پول خواهر، برادرمان را ميقهر مي كنيم كنيمپول با هم دعوا مي

كند كه مركزش پر هان است. يك كسي ميمغز و مُ معني و بيكنيم به دعوا. اينها بيعد شروع مياين كودكي است ديگر. ب

  از همانيدگي است. 

  ٣٤٣٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  شانَجنگ نيچوب رِيبا شمش جمله
   شانآهنگ يْنفَعيَ در ال جمله

كنند. با را ندارند. اينها با خود زندگي زندگي نمي جنگند. يعني هنوز عدممي نشان با شمشير چوبييعني اينها همه

شان، خيلي مهم است آن و آهنگ .كنند. درست مثل كسي كه با شمشير چوبين برود به جنگها زندگي ميهمانيدگي

مصرع دوم. يعني آهنگ زندگي اينها هميشه ضرر است. اين را در غزل خواهيم خواند. غزل خيلي تاكيد كرده به اين 

خواهد معامالت خواهد دوستي باشد، ميكنيم، هر ارتباطي، ميكه ما اگر با من ذهني با همديگر ارتباط برقرار مي موضوع

خواهد در خانواده بين زن و شوهر باشد، پدر و مادر و بچه باشد، تمام اين ارتباطات در الينفعي است. تجاري باشد، مي

  مگر مركزمان را عدم كنيم و زندگي بگذاريم مركزمان.  ،جود خواهد آمداشكالي به ويك يعني مضر است، يعني يك دردي، 

را دارد كه همانيدگي در مركزش دارد، آن مثلث را نگاه كنيد، مقاومت و قضاوت دارد و  )٦(شماره  اگر كسي اين شكل

بيني سازي و مسالهكند، مانعبيني نسازي و مانعتواند مانعسازي كرده. يعني اگر كسي اين مثلث را داشته باشد، نميمانع

كند به خودش ضرر خواهد بيني نكند. اين آدم تمام كارهايش در الينفعي است. اصالً شروع ميسازي و دشمننكند، دشمن

آيد كه اگر پولم را زياد كنم، زندگيم زياد زياد كردن زندگي نيست. به نظر او مي ،زد. توجه هم بكنيد زياد كردن همانيدگي

مان با مان با همسرمان باشيم، رابطهنگران پولمان باشيم، رابطهاش همه الينفعي يعني اينكه ما زندگي نكنيم، شود.مي
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كنند يا مان درست مييا دشمنان ،كنندكنند يا دوستانمان درست ميو دردسرهايي كه آنها درست مي ،هايمان باشيمبچه

زنند، ما به آنها ضرر شوند، آنها به ما ضرر مي، دشمن ما ميبا آنهاا داريم اي دعوهويت شدگي با باورها، يك عدهدر اثر هم

زنيم، اينها همه الينفعي است. اين آدم مقاومت و قضاوت دارد، آخر سر در اين افسانه من ذهني گرفتار خواهد شد و مي

  زندگي نخواهد كرد، ولو اينكه پولش خيلي خيلي زياد بشود. 

ارزش بينيد، مقاومت و قضاوت داريد، و آن چهار تا بركت بيبينيد، دشمن ميبينيد، مساله مينع ميتوجه كنيد اگر شما ما

توانيد زندگي تان زياد نخواهد شد. نميشود، زندگيبهستند، اصل و ريشه ندارند، در اين صورت پولتان هر چقدر هم زياد 

دهد يك كسي كه اينطوري است. شما االن با اين ن ميگويم اين شكلها گويا هستند. قشنگ نشاكنيد. براي همين مي

توانيد خودتان را ارزيابي كنيد. آيا من مقاومت دارم؟ اگر مقاومت داريد اين شكل شماست. اگر گير مي )٦(شماره  شكل

به  ترسيد، اين شكل مربوطتان به خطر افتاده و ميدهيد به همه، قضاوت داريد، اين شكل شماست. اگر حس امنيتمي

تان است، اين شكل شماست. لزومي ندارد كه همه شكل، يكي از اقالم را در خودتان شماست اگر هدايت شما دست خشم

  نيستيد. ) ٧شكل (شماره فهميد كه در اينجا هستيد، در آن يكي ببينيد، مي

  :٢٢٠٧ ٔ◌ غزل شماره شمس،وانيد ،يمولو

  خودست ةكه او خود عاشِق ناف يعَرش يِآهو
  او به دانه، طوفِ او بر دام كو؟ اِلتفاتِ 

آهوي عرشي يعني كسي كه به بينهايت خدا زنده شده، مركزش را عدم كرده و اين شخص عاشق بوي عشق خودش است. 

آيد. با زندگي يكي فرض كن يك آهويي عاشق بوي خوش نافه خودش بشود. براي اينكه شاديش از اعماق وجودش مي

گردد. دانه االن گويد كه اين شخص نه به دانه توجه دارد و نه دور دام ميدارد. مي خواهد خودشاست. هر بركتي مي

شويم. دام هم يا اين جهان است و معرف اين بهويت همبا آن  دانيد چه هست؟ دانه هر چيزي است كه ما ممكن استمي

  جهان به ما ذهن ماست. 

هاي شود. بنابراين به دانهشود، اين عاشق نافه خودش ميه ميگويد آهوي عرشي يعني انساني كه به بينهايت خدا زندمي

بررسي كنيم. بله، آن مركز را نگاه كنيد، دام است ) ٦(شماره شكل  همان كند و اجازه بدهيد اين را بااين جهاني توجه نمي

مان و شويم با من ذهنييتوانيم همانيده شويم، مثل يك انسان، عاشقش مميبا آن  ها دانه است. هر چيزي كهو آن نقطه

اين آهوي عرشي است، توانسته تمام هويتش را،  )٧شماره ( آوريم به مركزمان، و اين را مقايسه كنيد با اين شكلمي

  ها آزاد كند. خودش را از همانيدگي



                                                                                  Program # 802    ۸۰۲برنامه مشاره 

  32صفحه: 

ت، هدايت، حس گيرد، عقل، قدرگيرد، از خدا ميعاشق نافه خودش است يعني مثالً آن چهار تا چيز را از ذات خودش مي

داريم شادي است. شادي در  الزمكنيد، يكي از آن بركاتي كه ما امنيت، يادمان باشد كه به اين مستطيل هم كه نگاه مي

بينيد كه از سه ضلع تواند يك مقدار هم مال هدايت باشد. اين شخص ميآن پايين جزو همين حس امنيت است و مي

بيند كه آفرينندگي است، يكي ذوق آفرينش است، كسي مجبورش نمي ديگر مستطيل يكي پذيرش است، يكي شادي

  گيرد. كند، دوست دارد كه بيافريند، فكرهاي خالق بيافريند، چيزهاي جديد بيافريند، اين شخص از بيرون چيزي نمي

بديل شود، در اين گويد آهوي عرشي. اگر كسي مركزش را باز كند و باز كند و باز كند و به بينهايت خدا تبراي همين مي

و او به شكل باال كاري ندارد.  .شود آهوي عرشي و عاشق نافه خودش است، بوي خوش عشق خودش استصورت مي

گردد، چون از آن مركز گذشته. هويت شده هم نميكند و حول و حوش مركز همها را. توجه به آنها نميشناسد آن دانهمي

عاشق نافه و م را دارد، بايد اين شكل را داشته باشد. بايد آهوي عرشي بشود، خواهد بگويد كه اگر كسي شيوه اسالمي

خودش بشود، عاشق نباشد به چيزها، مخصوصًا باورها را بگذارد مركزش، چون باور دانه است و شما باورها را بگذاريد 

به دام هست؟ شما حول محور عدم  شود دام شما. حاال از خودتان بپرسيد آيا توجه شما به دانه و طوف شمامركزتان، مي

  چرخيد يا دام؟ مي

ايم. در داستاني خوانم. نگاه كنيد. اين بيت را قبالً خواندهاما ابياتي در اينجا خواهيم خواند كه قبًال هم خوانديم. سريع مي

آيد كه اين يك مرغ ميدانيد كه دفتر ششم ما يك داستاني خوانديم كه دانيد، ميكه فكر كنم خيلي از شما بينندگان مي

اند و دام بيند كه آنجا يك مقدار دانه گذاشتهنشيند و مييد اين مرغ و روي شاخه ميآمرغ همين نماد انسان است و مي

  ها. هم گذاشتند و يك صياد هم خودش را قائم كرده بين درخت

كند به صحبت با اين صياد كه من مي شود كه آنجا دانه است ولي دام هم هست. در نتيجه شروعخالصه مرغ متوجه مي

گويد كه نكن كند. ميها بخورم. من ميل دارم با اينها همانيده شوم و صياد كه اين جهان باشد، نصحيتش مياز اين دانه

بينيد مرغ روي افتي. يعني به اين حالت تبديل نشو و باالخره مرغ اين قدر حريص اين دانه است، مياين كار را، گير مي

گويد كه تا زماني كه قفس هست، حكم يكي ديگر است، وقتي پريد از قفس ديگر از خه درخت، در غزل هم داريم ميشا

آزاديت  اينگويد مواظب گويد، صياد هم به او ميشود. تا زماني كه مرغ آزاد است، به اصطالح ميحكم بيرون خارج مي

گويد تواند خودش را نگه دارد و آخر سر به صياد ميالصه مرغ نميخباش. چون همين كه همانيده شوي، گير خواهي افتاد. 

براي اينكه من واقعاً حالت اضطرار دارم و آيه قرآن گفته كه هر  ،ها بخورمكنم اجازه بده من از اين دانهكه خواهش مي
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هم در آن حالت هستم و  و من ،تواند حتي گوشت مرده را بخورد و اينهاكسي كه اضطرار دارد، در حالت اضطرار است مي

  گويد كهصياد به او مي

  ٥٣٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ييضرورت هم تو يِّ : ُمفتگفت
  يمُجرم َشو ،يَگر ُخور ضرورتيب

اي را بگذاري مركزت و بگويي اين الزم است، گويد اينكه شما يك چيزي را، يك دانهگويد. ميحاال موالنا اين را به ما مي

اش خودش است. نبايد يكي ديگر را مالمت كند. پس صياد به او رنده شما هستي. هر كسي تصميم گيرندهتصميم گي

پرسد كه به نظر شما من بخورم، اجازه بده گويد كه مفتي، فتوي دهنده ضرورت هم تويي، براي اينكه اين از صياد ميمي

  نم تشخيص بدهم. خودت بايد تشخيص بدهي. تواگويد من نميبخورم و اينها. من در حالت اضطرار هستم. مي

ضرورت بخوري هم اين است كه شما اگر از روي حرص و عوامل هدايت ضرورت بخوري و يك معني اين بياما اگر بي

ضرورت گر خوري مجرم شوي. از همين بيت روانشناختي يعني همانيدگي بخوري، در اين صورت گير خواهي افتاد. بي

 كنند ضروريهايي كه فكر ميشان را درست كردند. فهميدند خيلي از ضرورتتيجه گرفتند زندگيخيلي از دوستان ما ن

   :گويدروند به آن سيستم، نه. بعد ميآيد. ولي وقتي مياست، اصالً ضروري نيست. بلكه در اين سيستم به نظر ضروري مي

  ٥٣١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ِبهْ  زيضرورت هست، هم پره وَر
  ضَمانِ آن بده يبار ،يخور وَر

كنيم واقعًا ضروري است كه شنويم كه اگر هم فكر ميگويد يعني االن هم ما اين پيغام را از موالنا ميپس صياد به مرغ مي

اش پرهيز كني، اين كار را نكني. اگر بخوري، در اين صورت بايد هزينهاز آن  بگذاري مركزت، بهتر است كهبگيري اين را 

گويد كه اگر يك كسي كه هم بدهي، خسارتش را هم بدهي. اين مسائل را خواهد داشت. پس همين بيت دارد به ما ميرا 

آيد، پدر و مادر وظيفه دارند كه اين مركز را خيلي شلوغ نكنند مثل اين يكي. تا آمده مركزش خالي است وقتي مي

و معاالً  ،يند حاال به هر زباني كه شما مواظب باش كه همانيده نشويبايد مرتب به او بگو تواني همانيده بشو با چيزها.مي

  ها جهان را نبين.هويت شدگيبايد اينها را از مركزت بيرون كني. از پشت اين هم

مان ياد بدهيم و اين قضاوت و مقاومت هم از اينها موقت است، حس امنيت نگير، عقل نگير، هدايت نگير و يعني به بچه

شان شان در چه سطحي است، آيا زياد است يا كم است، به هر حال بچهآيد. ببينند كه مقاومت و قضاوت بچهيهمانيدگي م

هويت شدگي بشود. پس بنابراين اين پيغام را گرفتيم ما. اگر را نگذارند كه دعوايي بشود و پر از قضاوت بشود و پر از هم
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شود. در اين مشخص است چه هست. عواقبش در شكل باال ديده مي بخوريم بايد از عهده عواقبش هم بربياييم. عواقبش

هاي شود. خود مقاومت و قضاوت اصًال كميات و خاصيتشكل با هر چيزي همانيده شويم، مقاومت و قضاوت زاييده مي

ا را كنيد قضاوت خدشويد، قضاوت مينصيب ميكنيد از خرد ايزدي بيبسيار خطرناكي هستند. شما وقتي مقاومت مي

سازي. براي همين سازي، دشمنسازي، مسالهكنيد به مانعتواند به ما كمك كند. به تدريج شروع ميقبول نداريد، خدا نمي

  مواظب باش.  ،گويد كه اگر بخوري بايد از عهده عواقبش هم بربياييمي

يك چيز جديد همانيده شويد، چه باليي  خواهيد بامن فكر كنم اين شكلها به اندازه كافي گويا هستند كه اگر شما االن مي

گوييد كه هيچ كس در دنيا نيست كه فتوا بدهد كه من اين را بگذارم كنيد به اين و اوالً كه ميسرتان خواهد آمد. نگاه مي

خيلي ركزم يا نگذارم، اختيار با من است. من بايد قدرت انتخابم را به كار ببرم و اين را در مركزم نگذارم. ولو اينكه م

دوست دارم در مركزم نگذارم. در حاشيه بگذارم. يك گوشه چشمي به آن داشته باشم مثل اين، در مركزم نگذارم. يعني 

ده سالش شده، نبايد چيزي را در مركزش بگذارد. در حاشيه بگذارد و هر چيزي كه در حاشيه است، معتبر است كسي اگر 

  اي ما مهم بوده. و مهم نيست. هر چيزي كه در مركز ما است، بر

تواند مهم گويد اگر اين چيز براي تو خيلي مهم است، بدان كه اين چيز نميگويد، ميگويد در اينجا هم همين را ميمي

باشد و در مركز تو باشد، و اگر بگذاري گرفتار خواهي شد. بله، اين اشعار هم دنبالش آمده. بد نيست اينها را هم بشنويد. 

گيرد، ما هم به تفصيل اين را بيان كرديم. اما چون مرغ حرص قصه و اينكه مكالمه مرغ و صياد صورت مياز اين به اصطالح 

  گذارد، روي مرغ.هاي صياد در حالي كه خيلي روشن است روي آن اثر نميدارد، صحبت

  ٥٣٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بخوْرد آن گندم، اندر َفخ بماْند چون
   اَْنعام خوانْدالْ وَ نياسياو  چند

گويد همين كه گندم را خورد، دانه را خورد، دانه آمد مركزش و گرفتار شد. فخ يعني خورد. ميبه قصه امروز ما هم مي

هاي مهمي هستند، معتقدند كه دام. و شروع كرد به ياسين يعني سوره ياسين و سوره انعام را خواندن، چون اينها سوره

  فهمد. هويت شد، معني اينها را هم نميگويد كه، پس از اينكه همدهند، ولي مينجات مياينها آدم را از گرفتاري 

  ٥٣٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بخوْرد آن گندم، اندر َفخ بماْند چون
   اْلاَْنعام خوانْدوَ نياسياو  چند

  بله 
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  ٥٣٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ماندن چه افسوس و چه آه؟بَعِد دَر
  اهيدودِ س نيا ستياز آن با شيپ

كند، هم در مورد فرد، بعد از اينكه چندين تا پس بعد از آن كه گرفتار كرديم خودمان را، بيت هم در مورد جمع صدق مي

خورد. قبل از چيز را گذاشتيم مركزمان را گرفتار كرديم در اين تله، در اين دام، بعد از درماندن، افسوس و آه به درد نمي

خوانديم. بله، ما بعد ها را ميكشيديم و آن سورهفتيم، بايد آه و افسوس مياكه وارد بشويم به اينجا، به اين وضعيت بياين

دهند. بايد اين دفعه ولي اينها ما را خالص نمي ،كنيم به خواندن اين آيات قرآن و اينهااز اينكه به دام افتاديم، شروع مي

خوري بايد ضمانش را بدهي و در گويد كه اگر ميمركز ما عمًال. براي همين آنجا هم مي خود خدا بيايد پايش را بگذارد

  غزل هم گفته كه صاحب اعالم نيست. 

هايمان را بيش از حدا همانيده بكنيم. ما مسئول هستيم فهميم ما نبايد بچهفهميم، ما به عنوان بشر مياين هم االن مي

گيرد بيش از حد به علت عدم وجود عشق و برخورد با من ذهني، همانيدگي صورت مي برخورد بكنيم. با آنهاكه با عشق 

توانند حرفها را آنطور كه بايد و شايد بفهمند. براي اينكه آن هشياري آنها پس از آن نمي ،هايمان راكنيم بچهو گرفتار مي

  پايين آمده.

  ٥٣٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َهوس و ديزمان كه حرص جنب آن
  »ادرسيفر يا«كه  گويزمان م آن

گويد، وقتي يك چيزي ما را در بيرون تحريك گويد، به ما هم مياينها، اين ابيات خيلي بيدار كننده است. به مرغ مي

همانيده شويم، آن زمان با آن  كنيم كه آن را بگذاريم مركزمان،خواهد توجه زنده ما را ببلعد و ما حركت ميكند، ميمي

كرديم، نه پس از اينكه اين همه همانيدگي در مركزمان گذاشتيم، االن هم دير نشده. يد فريادرس را يعني خدا را صدا ميبا

كنيم كه ما بدانيم كه در چه گرفتاري دچار شديم. اين افسانه من ذهني گرفتاري بزرگي است. ها را ميتمام اين صحبت

آيد. به غلط هنوز فكر ها ميبينيد. عقلش از بينش همانيدگيها مينيدگياز پشت آن همااش همه براي اينكه اين شخص

  ها است. شود. دائمًا هنوز دنبال زياد كردن آن همانيدگيها را زياد كند، زندگيش درست ميكند آن همانيدگيمي

افتد به دست دردها، تش ميشود، هدايشود، عقلش زائل ميشود و ايشان بيشتر همانيده ميها زيادتر ميهر چه همانيدگي

شود، دشمن شود، موانعش زياد ميشود، مسائلش زياد ميشود، شاديش كم ميشود، حس امنيتش كم ميقدرتش كم مي

بيند واقعاً درست است، شود، اينكه بداند مثالً آن چيزهايي كه ميشود، بيشتر ميبيند، مقاومتش شديدتر ميزياد مي
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گويند نه همه شما ديوانه هستيد، من عاقل گويند تو ديوانه هستي، ميشود. مردم ميزياد ميبينند، اين مردم غلط مي

  خواهي بكني آن موقع؟افتي به همچو حالتي. چه كار ميگفت اگر بخوري ضمان آن بده. يعني ميهستم. اينكه مي

  ٥٣٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و َهوس ديزمان كه حرص جنب آن
  »ادرسيفر يا«كه  گويزمان م آن

بينيم كه پيشگيري بهتر از اين است كه ما گرفتار شويم، خودمان را درست كنيم. حداقل پس از اين با چيزي پس ما مي

  بينيم. همانيده نشويم حاال كه اينها را مي

  ٥٤٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  زنراه شديم ويزمان كه د آن
  خواندن نياسي ستيزمان با آن

كنيم كه يك چيز بيروني را بياوريم شد، هر موقع ما هوس ميگويد كه آن زمان كه شيطان يا من ذهني راهزن ما ميه، ميبل

مان كه نماينده آنست به مركزمان يعني آن توجه زنده ما را ببلعد، حتماً پاي ديو آنجاست، شيطان آنجاست يا من ذهني

خواهيم يك چيزي را بياوريم به مركزمان، آن موقع جنبد و ميمان ميرصكند. همان موقع كه حدارد ما را تحريك مي

بايد برويم سوره ياسين را بخوانيم. نه اينكه پس از اينكه افتاديم. اينها ديگر كامًال مشخص است. اينها را براي چي 

  خوانديم؟

چرخد. مركزش آهوي عرشي دور خدا مي براي اين خوانديم كه گفت آهوي عرشي التفاتش به دانه و طوف او به دام نيست. 

گردد، پس شما بايد از خودتان سوال كنيد كه خانه خداست. اتفاقاً اين تمثيل هم در غزل آورده. من ذهني حول دام مي

چرخم؟ بايد اين جواب را در حول محور خدا مي ،چرخم يا به عنوان عدم و من اصليمن به عنوان من ذهني حول دام مي

  ا كنيد. آيا ديو راهزن ماست، شيطان دزد توجه ماست؟ خودتان پيد

آيد مركز ما، شما بايد مواظب باشيد، اگر بلعد، يعني آن دارد ميخيلي ساده است. هر چيزي كه در بيرون توجه ما را مي

ها هستند؟ چي آمده قبًال بايد آنها را بيرون كنيد. حاال ديگر آمده جا خشك كرده، شما بايد آنها را شناسايي كنيد كه

هويت هويت نيستم. آن آدم با خيلي چيزها همگويند من با هيچ چيزي همدانيم. خيلي از آدمها ميخيلي از مواقع هم نمي

هويت است، بعد شناسايي كند، شناسايي مساوي آزادي است و يواش است. بايد شناسايي كند. اول بايد قبول كند كه هم

  و بيفتد. يواش صبر كند و شكر كند تا ا

  بله
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 ٨٦٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

 پناه ياست ا نيا ِاال هُواله ال

 اهيس گِ يَمه تو را د دينما كه
و ما بايد آنها را شناسايي كنيم و  ،گوييم هيچ چيزي كه در مركزمان است، خدا نيست، اگر چيز باشدگويد اينكه ميمي

 يم. اي كسي كه خواهنده پناه هستي.بيرون كن ، يا از جنس خدا نيستكنيم هر چيزي كه از جنس ما نيست، آنها را بيرون

خواهد دهد كه يك كسي دنبال پناه است، خدا او را در پناه بگيرد و ميمعني اين كلمه اين است. يعني اين نشان مي

، به نظر تو مثل ديگ يك چيز بيروني است ليكس ديگري نيست. بايد ماه كه مظهر زيبايي است و ابگويد كه غير از خد

گويم زشت باشد. ماه به نظر تو ديگ سياه بيايد. يعني هيچ چيزي نتواند توجه ترا بدزدد. معني الاله سياه باشد، حاال نمي

  اال اهللا همين است.

بله يد. بيااي جستجو كننده پناه كه هر چيز زيباي بيروني كه به نظر من ذهني تو زيباست، به نظرت به صورت ديگ سياه 

مركزش خالي شده. اگر كسي مركزش را خالي  ،ال كرده ،اين آدم شيوه اسالم را دارد )٧شماره شكل (اين را هم ببيند.

شود. اين آدم پناه دارد. براي نكرده، شيوه اسالم را ندارد. عشق را خالصه كرده، خدا را خالصه كرده، خدا خالصه نمي

سبب دارد، آفرينندگي آيد. بله صبر و شكر دارد، پختگي دارد، شادي بين مياينكه حس امنيت، عقل، هدايت، قدرتش از آ

  دزدد. بله. دارد، پذيرش دارد، دائمًا راضي است، يعني به اين كلمه عمل كرده. هيچ چيزي در بيرون توجهش را نمي

ت دوم *** یان   ***  
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 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 ُبوَديم يچو سالمبه هجران ه يهر روز گرچه

 كو؟ اميّاَ  اي ليْ لَ  ،ياز هجران گُذشت كهچون
ها ها در مركز ماست، اين دوران هجران است، يعني ما با اينها، با اين همانيدگيگويد كه در اين حالت كه همانيدگيمي

ل يك سال به اصطالح مشغول هستيم، معنيش اين است كه از خدا جدا شديم. گرچه هر لحظه اي زندگي به اين حالت مث

مان نيست و خيلي حالمان خوب است، ولي زندگي خوب مركز گوييم كه ما هيچيگذرد، يعني درست است كه ما ميبد مي

گويد وقتي از هجران گذشتي، يعني اين حالت، درست شبيه اين است كه شناسيم. ميشناسيم، شادي را نميعدم را نمي

تابد. يعني خدا بيند كه خورشيد هميشه ميشود ولي باالي جو زمين بشود، مييانسان روي زمين دچار شب و روز م

  تابد. هميشه به صورت خورشيد هميشه مي

ها را بشناسي و يكي يكي بيندازي. يعني ال كني. در اين بايد از هجران بگذري. از هجران بگذري يعني اين همانيدگي

و مركزت عدم بشود، ديگر شب و روزي وجود ندارد. براي اينكه تو در  گذري. اگر از هجران بگذريصورت از هجران مي

ماني و زندگي از تو به عنوان يك عامل شوي و بيدار ميزمان نيستي، دچار زمان نيستي ديگر. پس از خواب ذهن بيدار مي

ري از ذهن باشد يا تواند شب و روز خواب ذهن باشد يا بيداو شب يا روز كه مي .كندپخش بركت خودش استفاده مي

  افتادن به زمان باشد يا آمدن به عدم، زمان يعني گذشته و آينده. من ذهني در گذشته و آينده است. 

كند. مركزش در اين لحظه زندگي مي )٧شماره (شكل كند. اين آدم در گذشته و آينده زندگي مي)٦(شكل شماره اين آدم 

بد، يعني وصل به خداست، خدا در مركزش است. اين آدم در هجران است، تاعدم است، براي اين آدم خورشيد دائماً مي

كند يعني گذشته و آينده و در از خدا خبر ندارد. مشغول است با مفاهيمي كه در مركزش گذاشته. اين آدم با زمان كار مي

  شمارد. ولي اين آدم جاودانه شده. نتيجه زمان را مي

ها خودشان را اندازه كش بينش همانيدگياش عدم در مركزشان باز بشود، با خطو من اميدوارم كه كساني كه يواش يو

  گيرند. ها حضورشان را اندازه ميگيرد. هنوز دارند با زياد شدن و كم شدن همانيدگينگيرند. اين اشتباه دارد صورت مي

ما پيشرفت كرديد. پيشرفت هم در كنيد اين نشان اين است كه شبارها من گفتم همين كه به اين برنامه شما گوش مي

شناسيد و اگر شما امروز يك همانيدگي را مي حالت بعدي كه عدم است تبديل شويد.اينجا يعني از اين حالت شما به 

  كنيد بله. كنيد. پيشرفت ميكنيد، داريد پيشرفت ميتان را از آن آزاد ميهويت
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شود كه آنها از مركزتان بيرون بشوند و در نتيجه سايي سبب ميشناسيد از جنس چي نيستيد و اين شنامرتب داريد مي

حس هويتي گونه شوند به حاشيه و حاشيه، و در آنها هيچ مرتب چيزها كه هويت شما را بلعيده بودند، دارند رانده مي

اميدوارم كه شما  و من .نيست، آنها كنترل شما را بدست ندارند بلكه شما كنترل آنها را بدست داريد. مركزتان عدم است

كنيد و موالنا ها عدمتان را بخواهيد اندازه بگيريد. همين كه به اين برنامه توجه ميهويت شدگيكش همنياييد با خط

كنيد از رضا شروع ايد. همين كه بيشتر از پذيرش شروع ميخوانيد و ذوقي در شما است، يعني شما پيشرفت كردهمي

كنيد يك كنيد از اوقات تلخي، جنگ، ستيزه، پرهيز ميان زياد شده، همين كه پرهيز ميكنيد، همين كه صبر و شكرتمي

پيشرفت چه هست پس؟ شما داريد  ؟چيز بيروني را بياوريد به مركزتان، اين پيشرفت است ديگر. پس چه هست

  گذاريد، اين پيشرفت است. كنيد و چيز جديدي هم آنجا نميها را كم ميهمانيدگي

سبب از همين خوب خودتان را زير نورافكن قرار بدهيد خواهيد ديد كه يواش يواش مقدار زيادي شادي بيشما اگر 

كنيد از طريق برخورد مي با آنهاكنيد، بلكه به تمام كساني كه اش ميآيد بيرون. نه تنها خودتان تجربهمركزتان مي

كنيد. آن كسي كه حس امنيت واقعي دارد، با پخش ميشود. همان حس امنيت را شما هايتان و عملتان ريخته ميحرف

كند. براي اينكه با ديدن او، او هم نترسي و حس امنيت را منتقل ميحس كند اين حس آرامش و هر كسي كه برخورد مي

  برد. عقلش درست است، هدايتش درست است. به وجود واقعي خودش، مركز عدم خودش تا حدودي پي مي

گوييم من خوريم. ميشوند واقعًا تكان ميشان هدايت نميبينيم اينها به وسيله خشمبينيم، ميا ميما وقتي آدمهايي ر

گيرد كه يكي را بيرون كند يا دعوا كند يا بزند. صبر شود ولي تصميم آني نميخواهم مثل او باشم. خشمگين ميهم مي

د و جثه زياد بزرگي هم ندارند و مقدار زيادي قدرت عمل خورن. كساني هستند كه غذا زياد نميما ياد مي گيريم كندمي

كند كه ما تبديل شويم. اين خواهيم مثل آنها باشيم. پس ابياتي خواهيم خواند كه موالنا دارد پيشنهاد ميدارند، ما مي

  بيتها را اخيرا هم خوانديم:

 ٢٠٢٩غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 دنيآمد َگِه پر ،يمرِغ آسمان يا

 دنيآمد َگهِ چر ،يمعان يِ آهو يا
ها، آن مرغ آسماني هستيم امروز ديديم وقتي باز مي شويم اندازه ما آن مرغ نيستيم بياييم بسنده كنيم به اين همانيدگي

ها رسيده براي عرش مي شويم، آهوي عرشي گفت، االن مي گويد مرغ آسماني. موقع پريدن از روي هم هويت شدگي

، آهوي عرشي موقع چريدن بركات الهي رسيده. يعني ما به عنوان آهوي دوباره مي گويد آهوي معانيهمه انسانها، االن 
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هاي آمده از بيرون را بچريم، به يكي بگوييم، بگو ما را تاييد مي كني! تاييد مردم را معاني الزم نيست كه ديگر به خوشي

وست داريم ما خوشحال بشويم. اين آهوي معاني اينها را نمي بگيريم. توجه مردم را بگيريم، مردم به ما بگويند شما را د

  چرد. بلي آهوي معاني عاشق نافه خودش است، بوي نافه خودش است. 

 ٢٠٢٩غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 دهيبر عاشقان گز دهيعاشق جر يا

 دهيبنگر در آفر ده،يز آفر بگذر
هم يكتا هستيم. باز مي شويم اندازه او مي شويم، بر تمام  ما عاشق تنها هستيم چون يكتا هستيم، خدا يكتاست ما

ولي ما عاشقان گزيده هستيم. همه بايد به خدا زنده بشوند، باالخره در قيامت بزرگ همه بايد او را هوشيارانه بشناسند، 

  نسبت به همه برتري داريم. و وقت آن آمده ما از آفريده بگذريم، بنگريم در آفريدن.

  ز دفتر سوم دوباره بخوانم برايتان كه و اينها را ا

 ١٣٦٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

 صنع توَام در شَكر و صبر عاشق

  باشم چو َگبر يمصنوع كِ  عاشق

عاشق و  گبر كسي هست كه در مركزش هم هويت شدگي دارد، پس من عاشق آفرينندگي تو هستم در شكر و صبر

  ر خواهم بود. ما نبايد چيز خلق شده را در مركزمان بگذاريم.مصنوع يعني چيز خلق شده، كي من مثل كاف

 ١٣٦١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

 صُنْعِ خدا بافَر بُوَد عاشقِ

 مصنوِع او كافر ُبوَد عاشقِ
خواهد باور جديدي، فكر جديدي بيافريند، اين آدم فر و شكوه كسي كه به آفريدگاري خدا عاشق است، يعني مرتب مي

  :گويدارد ولي اگر به يك چيز آفريده شده چسبيده و آن را گذاشته مركزش، اين آدم كافر است. بيت بعدي ميخدايي د

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 را زادََنش از ماده و نَر، وَْز َرِحم جانور

 بگو َاْرحام كو؟ يروحان يِهاِوالدت در
جسمش در آنجا خواهد كه خواهد و يك رحمي مييشه يك ماده و نر ميگويد جانور كه جسم دارد، از جمله جسم ما هممي

ها شده و آن شده مركزش و هشياري رشد كند، اما در زايشهاي روحاني يعني اينكه هشياري آمده جذب همانيدگي
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يش است. ها جدا كند و دوباره روي پاي خودش بايستد، متكي به جهان نباشد، اين هم يك زاخودش را از اين همانيدگي

توانيد زاييده شويد. بنابراين با هشياري جسمي هم نمياين هم والدت روحاني است. اما شما از رحم جسمي زاييده نمي

  تواند به ما در بيرون كمك كند؟ نه. شويد. براي همين اول هم گفته كه به من بگو يك كسي ميب

والدت جسماني  ثل همين شكل، اين والدت روحاني است.و منظورش اين است كه وقتي ما آمديم همانيده شديم، بله، م

شود، مستلزم يك نر و ماده مان يا هر حيواني از يك ماده متولد مياين است كه ما از شكم مادرمان آمديم بيرون، جسم

ت نكنيم. و رحم است. ولي در والدت روحاني ما بايد در اين لحظه قضا، قضا و قدر، قانون خدا تصميم بگيرد، پس ما قضاو

كنيم، آن كن فكان ما را بزاياند. شود در حالي كه ما از رضايت و پذيرش اقدام ميگويد بشو و ميو كن فكان يعني او مي

  تواند ما را بزاياند. شود، چيز ديگري نميگويد بشو و ميغير از آن كن فكان كه او مي

يك جانوري را از آن تو بكشيم بيرون، بزايانيم، اين طوري نيست كه يك رحم جسمي باشد، زهدان جسمي باشد، ما 

گويد در والدتهاي روحاني بگو، ارحام جمع رحم است، يعني كو؟ براي همين مي نيست.سزارين كنيم يا يك همچو چيزي. 

شناسيم كه بگوييم اين رحم است و االن يك نفر بيايد حضور مرا از آنجا بكشد بيرون. پس عرض كردم ما َرحِمي نمي

  گويدين كن فكان ما را بايد بزاياند. و بعداً ميهم

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 افتنيَنْتوان عشق را در اريُهش ايساق

 كرد، آِخر جام كو؟ قَرارميجامَت ب يِبو
ن بينيم و عقل مها ميساقيا يعني خدايا، چون تنها ساقي همان خداست. هشيار يعني در حالي كه از پشت همانيدگي

و درك كردن عشق تبديل كردن  .توانيم عشق را درك كنيمداريم. با ديد من ذهني و عقل من ذهني نمي را ذهني

اي از عشق خالصه كردن خدا در ذهن، هر كسي خالصه ةاند كه در خالصكه مردم فكر كرده .محدوديت به بينهايت است

آنها خداست، باورهايش خداست، خشمهايش خداست، هر كند كند در ذهنش، فكر ميعشق يا خدا را با خودش حمل مي

  د.ورچيزي كه او در مركزش گذاشته از جنس خداست، همچو چيزي نيست و با آن ديدها هم دارد پيش مي

شود پس عشق كه بينهايت است، يعني تو بينهايتي، عشق يعني يكي شدن من با خدا، يعني بينهايت شدن من، هشيار نمي

گوييم هشيارانه، يعني وقتي هشيار به من ذهني هستيم، هشيارانه دو جور است، يكي شيارانه. وقتي مياين كار را كرد ه

هشيار با ذهن، من ذهني و يكي هم با عدم. عدم يعني حضور ناظر، هشياري ذهني يعني جذب ذهن باشيم از پشت عينك 

  ها ببينيم. هويت شدگيهم



                                                                                  Program # 802    ۸۰۲برنامه مشاره 

  42صفحه: 

قراري من براي توست كه اينطوري منعكسش كردم در بيرون. ن در ذهن در واقع بيقراري مگويد كه اين بيموالنا دارد مي

 كنيم مثالً پولمان كم است، اي داد بيداد من بايد بروم به فالن كس برسم، با فالني ازدواج كنم، نميقراريم فكر ميما بي

قراري اصلي قراري انعكاس بيهستيم. اين بيقرار اينها شود. بيدانم فالن خانه را بخرم، اگر فالن ملك را نخرم چه مي

  كشيم. دهد كه ما يك بويي ميقراري هشيارانه با حضور وقتي دست مياست و مخصوصًا بي

شويم، يعني اين كار خيلي ساده را بكنيم، درك كنيم كه اين لحظه به جاي من ذهني ما باگر ما چندين بار حقيقتاً تسليم 

خواهد ن آن اتفاقي كه االن جلوي ما گذاشته، فضا را برايش باز كنيم، گرچه كه من ذهني ما ميكند، بنابرايمي خدا قضاوت 

رضايت واقعي و پذيرش واقعي. در اين  ،با آن مخالفت كند و بجنگد. شما از فضاي رضايت كه من راضي هستم شروع كنيد

شنويم. آن چهار تا چيز را، اصيلش را يك ذره مي شنويم يعني آرامشنويم. بو ميصورت يك بويي از زندگي، از خدا ما مي

  كنيم. درك مي

كنيم، شادي داريم، اين شادي به چيز بيروني توانيم اين كار را بكنيم. ما حس امنيت ميكنيم ما ميمثالً يك لحظه فكر مي

شويم كه دفعه متوجه مي شناختيم. يكپنج دقيقه پيش نمي ،شناسيمبينيم ما االن ميدارد. ما عقل داريم مينبستگي 

كند. يعني ما هشيارانه قرار واقعي ميكند و آن موقع او ما را بييك آرامشي كه زير فكرهاي ما است دارد ما را هدايت مي

كند، او ديگر مرتب روي خودش كار شويم. پس آن كسي كه ذوق زنده شدن پس از بو كشيدن را پيدا ميقرار ميبي

خواهد شناسايي كند كه چي هست در مركزم كه ها با چيز بيروني همانيده نخواهد شد، مرتب ميكند. آن شخص نه تنمي

  هويت شدم؟ با چي هم ،من بايد آن را بيرون كنم از آنجا يا برانم به حاشيه

شما خوب افتد اگر هاي ما را مرتب به ما نشان خواهد داد، اگر كسي بخواهد ببيند. هر اتفاقي كه ميو زندگي همانيدگي

تان را خواهيد ديد كه چه بينيد، مخصوصًا اتفاقات منفي، شما سهمدقت كنيد، پاي همانيدگي خودتان را در آنجا مي

كنند، همه افتد مردم ميسهمي آنجا گذاشتيد. نگوييد، به شرطي كه من ذهني نيايد بگويد هر اتفاق بدي كه براي من مي

  ببينيم. )٦(شماره اجازه دهيد با اين شكل كنيد. اين رادشمن من هستند. توجه مي

اين شخص چون مانع ساخته، مساله ساخته، دشمن ساخته، هر اتفاقي كه برايش بيفتد بد است، به جاي اينكه فكر كند 

كند ها به خطر افتاده بلكه بوي خدا را بشنود، دائمًا مالمت ميهويت شدگياين را خدا درست كرده، مثالً يكي از آن هم

اند اين را. دشمن باعث شد كه اين همانيدگي از و مسائل و دشمنان را. دشمنان درست كرده كند موانعانع مالمت ميمو

بينيد كه اين آدم از خواهد اقدام كند و ميدستم برود. اين آدم هشيار است، هشيار به من ذهني است، با عقل جزيي مي
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را. آخر سر در اين افسانه باقي خواهد ماند. شناخت خدا معادل اينست تواند بشناسد خدا كند، نميمي مقاومت شروع 

  كه از اين افسانه ما بيرون بياييم. 

خواهم مركزم گوييم كه من ميقرار كرده و ما به خدا ميبوي جام او ما را هشيارانه بي )٧شماره (شكل ولي در اين يكي

قرار اين كار ها برود به حاشيه و بيهويت شدگيخواهم. يك جام به من بده تمام اين همبينهايت شود. من جام را مي

اينكه قراري، چرا آرامش نداري؟ خوب براي گويد چرا بيها است؟ ميقرار رسيدن به همانيدگياين آدم بي هستيم.

قراري است. بله مشخص قراري هم انعكاس مصنوعي آن بيگويد اين بينرسيدم به آن هنوز در راهش هستم. ولي موالنا مي

  است كامالً. 

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 را تهستيْ َحج جامه  نيِاْحرامَت َدر هست

 ِاحْرام كو؟ نيسَرِ سَِرّت بِكَندن، شَرِط ا از
خواهند بندند ديگر ميروند مكه، و پس از آنها آن پارچه را كه ميبندند، وقتي حاجيان ميمردم احرام ميكه  بينيدمي

گيرد. كنند كه گناه است. حاال آن را نماد ميتا گناه را، كار را نمي ٢٤بروند خانه خدا را زيارت كنند، ديگر نمادگونه 

خواهد تمرين كند، احرام بستن در اين حج، كدام حج؟ من و مي گيردگويد براي انسان كه شيوه مسلماني را ميمي

  ردم. خانه خدا كجاست؟ مركز ما. منتها مركز ما بايد عدم شود.بگخواهم خانه ترا زيارت كنم، دورش مي

گويد هست احرامت در اين حج، در حج من، بخواهم دور خانه خودت بگردم، گفت آهوي عرشي هم دنبال براي همين مي

گردد، مركزش خانه خدا شده. اين است كه احرام من اين است كه جامه هستي را، حس وجود را، از سَر خودش مي خانه

داري را يعني خواهم خانه ترا زيارت كنم، اين لباس هستين. پس احرام من اين است كه ميسِرّ خودت كه من هستم بكَ 

ند، از َسر سِرّ خودت، اينها همه معاني بسيار مربوطي دارد كه اها در مركزم ايجاد كردههويت شدگيحس وجود را كه هم

  خوانيم. آوريم ميباز هم از جاي ديگري مي ،خوانيمگويد كه من سِر تو هستم. االن ميمي

گويد شرط اين احرام، شرايطي كه تو اين جامه را پس ما سِر خدا هستيم. ما يك جسم نيستيم. ما سر خدا هستيم. مي 

اي نيستم. من تسليم هستم. من فهميدم كه دانم كاره آوري را تو بايد به وجود بياوري. من ميبه وجود مي ّرتاز سر سِ

كنم. تو بيا اين جامه را از سر سِّر خودت كه من هستم دربياور. بايد عذرخواهي كنم. در اين لحظه مقاومت و قضاوت نمي

  نگاه كنيد.  )٦(شكل شماره  دوباره اين را نشان بدهيم اينجا
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گويد اين آدم جامه هستي پوشيده ولي مقاومت و قضاوت دارد. اگر اين بيت را بخواند، واقعاً باور كند بخواهد عمل كند، مي

كه مركز من خانه خداست. پس از اينكه مركز من عدم شد، يعني اين طوري شد. اين خانه خداست. ولي اينكه من احرام 

م و خانه مركزم را زيارت كنم، اين است كه در اين لحظه تسليم شوم و او جامه حس هويت مرا ببندم و اين را به حج برو

ولي حداقل سكوت را بايد رعايت كنم.  ،توانم به وجود بياورمدانم نمي از سر سِّر خودش بكند. من بايد شرايط اين، من مي

پذيرش و رضا داريد. در اين يكي كه بيشتر مردم ببينيد شما صبر داريد، شكر داريد و ) ٧شماره (شكل در اين حالت 

تواند از سر گويد جز تو نميهستند مقاومت و قضاوت است. و اين جامه هستي را كه توامًا با مقاومت و قضاوت است، مي

  ِسر خودش دربياورد كه ما باشيم. 

دانم و  ريم و ما بايد اين را بيرون بياوريم ميپس ما نبايد اقدام كنيم با من ذهني كه از سر سِر تو اين جامه را بيرون بياو

مان حاجي هستيم، منتها كدام مكه؟ كدام خانه خدا؟ مركزمان. به هر حال بايد عدم بشود و فقط ما براي حج آمديم، همه

طش گويد ما شردانيد شرطش چه هست. اتفاقاً شرطش را، اين بيت را مي تواني بكني. شرط اين احرام كو؟ شما ميتو مي

شنويم، ما نبايد قضاوت كنيم. كند، ما ميقانون قضاست، اين لحظه او قضاوت مي شرطشرا ايجاد كرد،  شرطشرا ببينيم. 

  حالتي داريم.  ندانيم يك همچو ما مي

خيلي خطرناك است.  )٦(شماره  كند بايد بداند كه يك همچو حالتي دارد. اين شكلهر كسي تازه به اين برنامه نگاه مي

كند. شويم درد ايجاد ميبدانيم با هر چيزي همانيده هاي اين دنيا را گذاشته مركزش، مياد زيادي همانيدگي يعني دانهتعد

كسي كه مقاومت و قضاوت هر گذاشته مركزش. بنابراين مقاومت و قضاوت دارد.هم آن دردها هم ايجاد شده. دردها را 

دهد قبول ندارد و دانش خودش را كه همان دا را كه در اين لحظه به ما ميداند يعني دانش خدارد، يعني ميداند. وقتي مي

تواند راه به جايي ببرد مگر بيند. نميكند. از طرفي مانع و مساله و دشمن ميها است دارد استفاده ميشده همانيدگي

خواهم، من تمام د من عذر ميبگوي .)٧شماره ( بشنود باور كند و قضاوت و مقاومت را صفر كند. و برود به اين شكل

  هايم را خودم درست كردم. غصه

  ٣١٨٢پنجم، بيت  ،دفتريمثنو ،يمولو

   دَمبهدَم يهاُغصّه نيتوست ا فعلِ
   اْلقََلمَقد َجفَّ يِّ بُوَد معن نيا 

كز ما خداست. در دانيد انعكاس مركز ما در بيرون اتفاقات است. اين انعكاس در بيرون عدم است كه مردر ضمن هم مي

هاي هاي دم به دم، غصهبيرون نيك است، بسيار زيباست. اين يكي انعكاسش بسيار بد است. فعل همين آدم است، غصه
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َجفَّ القلم اين است، قد َجفَّ القلم يعني  آورد، و معني قدآيد، نه خدا به وجود ميدم به دم از عمل اين آدم به وجود مي

كند؟ انعكاس اين در بيرون. زندگي كند. زندگي اين آدم را چطوري ترسيم ميلحظه ترسيم مي خدا زندگي ما را در اين

كند؟ انعكاس عدم در بيرون. اين آدم دائماً با صبر و شكر سر و كار دارد و پذيرش دارد، اين آدم را چطوري ترسيم مي

  سبب دارد، آفرينندگي دارد. شادي بي

توانيد همكاري كنيد، زندگي به وجود بياورد. پس همه توانيد به وجود آوريد، ميا نميشرط اين احرام را شما بايد، شم

بايد احرام ببندند. همه بايد كمك كنند كه جامه هستي از سر سِر خدا كه ما باشيم بيرون بيايد. شرطش اين است كه ما 

نناليم. مثل اين يكي.  ،، از رضا شروع كنيمخاموش باشيم، تسليم بشويم، صبر و شكر داشته باشيم. از پذيرش شروع كنيم

شكايت نكنيم، نناليم. از پشت دردها مثل رنجش، خشم، كينه به جهان نگاه نكنيم. با خدا نكنيم. اين آدم گفتم مقاومت 

ايد كند، بكند، مانع تبديل ميكند، دشمن تبديل ميبه مساله تبديل ميدر اين لحظه دارد و بركت خدا را، زندگي خدا را 

  شود كمك بگيرد. بيت مهمي است اين. متوجه اين كارش بشود. نشود نمي

هويت بشود، كنيد گناه چه هست؟ هر كسي با چيزي همو گناه كردن يعني گذاشتن يك همانيدگي در مركز. شما فكر مي

در مركز به عنوان  و با گذاشتن يك چيزي ،بركتي خواهد بودكند. پس از آن انعكاس آن در بيرون بيدارد گناه مي

شود. كسي كه قضاوت دارد، پس از آن دانش خدا را در اين لحظه، يعني همانيدگي، مقاومت و قضاوت هم زاييده مي

ايم. بله. اين كار را كرده بعنوان انسان و ما هزاران سال ،كنندقضاوت خدا را قبول ندارد. اين كار خطرناكي است مردم مي

  .توجه كنيد او به ما گفته

 ١٩٣٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

 او را من زبان و َچشِم تو گفته

 من حواس و من رضا و خشم تو 
ببين من اگر اينطوري باشد. اگر عدم را بگذاري مركزت، بگذاري من بيايم مركزت، اگر مقاومت  :يعني خدا به ما گفته

شوم، هم خشم تو شوم، هم رضا ميحواست ميشوم، هم شوم، هم چشمت مينكني، قضاوت نكني، من هم زبانت مي

 خشمگين مي شويشوم. حتي كه تو نگراني كه خشمگين نشوي، به جايش اگر تو به خطر بيفتي، تو از طريق من به مي

، شويمپس وقتي مركز را خالي مي چند دقيقه، چند ثانيه نه اينكه هميشه. اين خشم با خشم من ذهني فرق دارد. ،موقت

  يادتان است؟ انتان در گفتگو،زبان و چشم ما. گفت شما خاموش باشيد من بشوم زب شودخدا مي
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 ١٩٣٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

 ييتو ْبصِريُ  يَو ب ْسمَعيَ  يكه ب رَوْ 

 ييسِر توصاحب يچه جا ،يتو سِر
گويد دت بيرون بكشي و خدا ميكنم. گفت احرام اين است كه تو جامه هستي را از سر سِر خودارم راجع به ِسر صحبت مي 

شنوي، به وسيله يبصر يعني به وسيله من مييمسع و بيبيني. بيشنوي و به وسيله من ميبه ما گفته تو به وسيله من مي

بيني اگر من به صورت عدم بيايم مركزت. براي اين كار بايد شناسايي كني كه چي نيستي و آن را بيرون كني از من مي

صاحب سر بايد يك من باشد كه صاحب يك  ،و تو صاحب سر نيستي سر من تو هستي ،ي. و سر تو هستيال كن ،مركزت

  چيزي باشد. 

شناسي، منهج اين راه اين است كه ما گفت منهج اين راه، گفت اگر ال و اال اهللا را نشناسي، منهج اين راه را نميو اتفاقاً مي

رد. من ذهني فكر كرده صاحب است. چه جاي صاحب سر تويي؟ ما صاحب صاحب هيچ چيز نيستيم. اصالً صاحب وجود ندا

كند. گوييم مالكيت. مالكيت را من ذهني منعكس ميشود. اين صاحب كه ميسر نيستيم، آن موقع من ذهني توليد مي

خريم آن چيز مي كند. مثالً يك چيزي رااي به خودش وصل ميبيند و با يك رابطهيك مني داريم و چيزها را در بيرون مي

ما  مييبگو مياضافه كن خودماننمي توانيم به شود مالكيت. ولي ما سِر را مي اينكند، گيرد و به خودش اضافه ميرا مي

ما صاحب خانه  ،مورد نيدر ا تيّتمام آن لوازم مالك ميخوِد سِر بشو ياتفاقًا وقت .ميما خوِد ِسر هست ،ميصاحب ِسر هست

به  ميبده ميتعم ميتوان يآن را نم يول ،ستيهم ن يمسئله ا چيو كارِ ذهن است و ه يقردارد نيا ميدان يم ميمان هست

  .ميما سِر خدا هست .ميما صاحب سِر خدا هست مييبگو وصاحب سِر 

  ١٩٣٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  َوَله از هْ  لِلّ  ِمَْن كانَ يشد چون
    اُهللا َله ِتو را باشم، كه كانَ من

خدا  يبراصورت تو  نيدر ا ياگر تو مركزت را عدم كن ديگو يم .عشق ،عالقه اي رتيح يعني دينيب يكه م نطوريهم وله

ما  ميستيخدا ن يهست ما برا يدگيحالت كه مركز ما همان يكيدر آن  .توست يخدا هم برا يخدا باش ياگر تو برا ،يهست

 يهم دارم كه من كاره ا رتيخدا هستم و ح يمن برا دييوگ يم ماهر لحظه ش .ميهست مانيها يشدگ تيهم هو يبرا

 نهايا ،قدرت دارم ،دارم تيهدا ،عقل دارم ،دارم تياست كه من حس امن بيو عج ،شود يكارها دارد انجام م نيو ا ستمين

 يم يز هر خطرش شما اوقعبه م ،شود يهم انجام م ييبايبه ز ،شود يكارها انجام م ،رتميح .دانم يبله نم د؟يآ ياز كجا م
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 هايشدگ تياز مركزتان هم هو د؟يخدا هست يبرا يچه جور ،ديخدا هست يبرا نكهيا يرود چرا؟ برا يم شيكارتان پ ،ديجه

  :است ثيهم حد نيا ديگو يشماست بله م يخدا هم برا نيو بنابرا ديعدم شد ديرا دور كرد

  ثحدي

.

   »اوست. يبرا زيباشد، خدا نخدا  يبرا كههر«

   ،بله

  ١٩٤٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  منم يتو را، گاه ميگو يتو َگه
   آفتابِ روشنم م،يگو هرچه

 .يفهم يكار را م نيراه روشِن ا ياگر ال و االاهللا را بخوانگفت كه  ،است نيهم هم يحالت آن راه روشن زندگ نيدر ا بله

نشان عشق  نيا ،ينيب يمن و خودت نم نيب يفرق چيتو اصالً ه ،كنم يم يكيتو را با خودم ها موقع يكه من بعض ديگو يم

 يو بركات من م يشو يآن موقع تو پر از من م ،يتو من هست ميگو يم كه يآن موقع .من است تِينهاياندازه تو ب ،است

   .يكن يبه جهان پخش م يتگرفمي كه از من  يو آن بركت يشو يرده جدا مخُ  كيهم از من  يو گاه ،يشو

 يدر هر دو صورت مرا به صورت آفتاب روشن م يهست يكيچه موقع كه با من  ،چه موقعِ پخش كردن بركت نيپس بنابرا

اگر مرا  ديگو يخدا م ،ديگو يخدا م ديگو يم يرا زندگ نهايا .يشو يموقع از من جدا نم چيهمن هستي هميشه  با ،ينيب

تو به  قيبفرستم از طر غاميهرچه بخواهم پ ،تو خواهم بود قيكننده خودم از طر انيمن ب ،تبه صورت عدم مركز يبگذار

  .معلوم است زديخ يهزاران ترجمان برم ميفرستم و از دلِ عدم گفت يجهان م

  ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  نيروح اَندر روح ب ،يرا فكند يهست كهچون
   َاجْرام كو؟ َگهيو جمله فرد، آن جا جَوقَجوق

 يم زيتم ميكن يما مركزمان را جارو م ،ميفكنايكه ب ميده يم تيو ما رضا ،رديگ يرا او با كن فكان از ما م يهست ميگفت

 ميفكند ،در ذهن را كه مركز ما شده از جنس جسم شده تيحس هو ،را يهست يوقت .خانه خداست نجايچون ا ميكن

در  ياريهش يعنياندر روح  روح .شود يمنطبق م ياريهش يرو ياريهش صورت نيدر ا ،ميبه خدا شد ليتبد يعني

ما به عنوان امتداد خدا به خدا  ،شود يخودش قائم م يكَند رو ياز جهان م ياريهش ،ياريهش يرو ياريهش ،ياريهش
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به  ،قاومت و قضاوتشد به نام م دهييزا گريتا عنصر د فورًا دو ،زهايبا چ ميشد تيكه ما هم هو نطوريهم .ميشو يزنده م

 ميشو يما م ،آمدند يآنها از ذهن م نكهيا يبرا. رود يم نيآن مقاومت و قضاوت از ب ميافكن يرا م يآن هست نكهيمحض ا

كه من در  يزيچ كياز  ستيآگاه ن ،ستيبه جهان ن يمتك ياريهش ديگراآلن  ،زنده به خدا تِيخدائ اي ياريهمان هش

 يزندگ كيشود؟ بالفاصله ما همان  يم يآن موقع چ .اه است پس روح اندر روح استآگ ياز آگاه يآگاه ،مركزم هست

   .نفر كيدسته دسته اما همه مان  :ديگو يم نيهم يبرا .ميكن يم ييهم شناسا گريد يدر مركز انسانها ار

دارند هر  ير باوره ،دارند ينيهر د ،كَنَد آدمها دسته دسته يشود و از جهان م يمنطبق م ياريهش يرو ياريهش يوقت

هاي فرق ،است يسطح ييفهمند جدا يو م ،نفر كيهمه شان  ،ياريهش كيدسته دسته اما همه شان  نهايجا هستند ا

 ،اورديبوجود ب دينبا يمسئله ا چيتفاوت باورها ه ،است يسطح يتعصب نژاد .باشد يتواند جدّ ينم ،است يسطح يذهن

مركز ما عدم  ،ميكه ما عدم شد ييدر جا گهيدر آن جا ،دهند يم يرند ما را بازدا تيچون باورها حس هو ،باورها جسم اند

   .ستندين يعنيو اجسام كو؟ آنجا  جِرمهااست 

 يهاست در مركز ما كه معموًال وقت يدگينقطه هاست همان نيهم يهست ،عيسر دينيهم بب) ٦(شماره شكلها  نيبله با ا

 ميتوان ينم رونيافسانه هم ب نيو از ا ،ندينش يم ديگر يكي يشود رو يبلند م انهياز ا يكي يفكرمان از رو ،ميكن يفكر م

 نيبه ا ليصورت ما تبد نيدر ا ،رونيب ميافسانه آمد نياز ا ميرا فكند ستميو كل سها يدگيهمان نياگر كل ا يول ،ما ميبرو

روح اندر  ميده يم صيهم تشخ ديگران انس كيمركز ما عدم بشود بالفاصله عدم را در مركز  .ميشو يم) ٧شماره (شكل 

 يبرا ميما از جنس جسم هست كه ميما متوجه هست) ٦(شماره  نجايدر ا .ميهستما از جنس عدم  ميشو يو متوجه م ،روح

  .مينيب يجسمها را م ميدار يجسم ياريهش نكهيا

در  ،مينيب يم يزيدم را در هر چو همان ع مياز جنس عدم هست ،ميستينه ما از جنس جسم ن مينيب يم) ٧شماره ( نجايا

اند  ينها سطحيشدند ا دهيكه مردم همان ييزهايچ نيا ميشو يمتوجه م ميديعدم را د يوقت مينيب يهم م ديگرانسانِ 

 يو ما متوجه م .است يسطح ،زند يم يكه هر كس يمثل هر حرف ،مثل رنگ پوست ،مثل روش عبادت كردن ،مثل باورها

هم كه  يزندگ كيو همان  ،ميهست ياز جنس زندگ ميديفهم ميكرد ييمركز خودمان شناساكه چون عدم را در  ميشو

و در  رونيفقط در ب نهايكه آدمها دارند ا يجسم نيكه ا ميشو يممتوجه  ،ميديجوق جوق و جمله فرد در درون همه د

 زيبحر همه چ نيبحر در ا نير اد ،خدا تينهايشود و خدا مطرح است و ب يكه آدم به خدا زنده م يگاهيدر جا ،ذهن است

  .هست ياريدر آنجا هش ،ستيدر آنجا جسم ن ،ميشد تينهايب يوقت ،بگنجد
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 دينيبب هيآدمها در حاش ،شان متفاوت استيباورها ،دارند متفاوتند يمختلفهاي سمكه آدمها ج ميشو يما متوجه م

 يكي ،كند يچال م نيزم يكي ،سوزاند يرا ماش مرده يكي ،كند يعبادت م يجور خاص كي يكي ،دارند يمختلف يزهايچ

 هيكه در حاش يزيچ هر ،هيرفته حاش نهايا ،است يسطح يزهايچ نهايا ،ديشو يم يآن طور يكي ديشو يم ينطوريا

  :قرآن است هيهم آ نيبله ا .نميب يو همه كس م زيرا در همه چ يمن زندگ نكهيا يبرا ،من يبرا ديگر ستيهست مهم ن

  ٣٥ هي)، آ٢٤سوره نور( م،يكرقرآن

......

  ...بر فراِز نور ينور... 

  بله  ،ميدرا نشان دا نيا ميروح در روح است محض اطالع شما قبالً هم صحبت كرد نيهم نيا 

  ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  افتنديتشنه، َبحْر را چون  يِ هاهمه جان نيو
  َعّلام كو؟ يكيآن جا، ُجز  گشتند اَنَْدر َمحْو

 .محو بشوند ديكه آنجا با دنديرا لمس كردند فهم ييكتاي يايخرده در كي ييدر اثر فضاگشا يتشنه وقت يهمه جانها نيا و

واقعًا  ،كند يلحظه كه قضا درست م نيچند بار در اطراف اتفاق ا ديكن ييفضاگشا اي ديبشو يواقع مياگر شما تسل

لحظه از رضا شروع  نيكنم و ا زهياتفاق ست نيكه من حق ندارم با ا دييو بگو ديو شكر داشته باشصبر  ديكن ييفضاگشا

 يشدگ تيكه مركز هم هو ديشو يو آن موقع متوجه م ييكتاي يايدر يعنيداشت  دياز بحر خواه يحس كي شما. كنم يم

حضور  نيمجبورتان كنند شما مزه ا ستيالزم ن بود. ديكار خواه نيد و آن موقع با شوق و ذوق دنبال اوپاك بش ديشما با

   .ديو آرامش را بچش

گشتند  محو. داننده هست آن هم خداست كياستاد هست و  كيكه در جهان  دنديگشتند اندر آنجا و فهم محو: ديگو يم

 يعنيحالت را دارد  نيا يكسكي .دينيبب) ٦( شماره ها شكل نيبا او  ،دانا اريبس يعني عالم؟ عالم كو يكيجز  ،جااندر آن

همه هاي جان ميراهم بفهم نيشنود. ا يم ،مقاومت قضاوت درد دارد ،باز هم حالش خراب است يول يافسانه من ذهن

 رابيخواهند س يم ندبكش رونيخواهند ب يمها يشدگ تيهم هو نيكه از ا يرا با آب يتشنگ نيا يعده ا كي .تشنه است

   .كند يرا تشنه مآب شور است بدتر آدم  نيا ،كنند

خوش هستيم و اينها تا سه روز  ،متيخرد گران ق يم ييطال كيرود  يهستم همسرم م يمن ناراض آقا« گريد دينيب يم

 يشاد كيموقتاً  ،سه روز بود نيگرفتم هم يكه من از طال م يخوش نيپس ا ،هستم يبعد از سه روز دوباره من ناراض
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كه از  يآب اتيآب ح يدهد كه ما فقط با آب زندگ ينشان م نيا .ميشو يما تشنه مره دهند و بعدا دوبا يبه ما م يوعمصن

  .ميمركزمان عدم كن ديما با ،شود يمان بر طرف م يتشنگ ديآ يآن ور م

محو  ديمركز را با نيكه ا ديفهم يم ديبكن دايكه پ نيهم ،چند بار يو امتحان كن يو باور كن يرا بشنو نياگر شما ا يول

كه  ديفهم يم .ستين كه مقاومت و قضاوت به نفع شما ديفهم يم .شود گرفت ينم گريشما را د يجلو ،ديك كنپا ،ديبكن

 نيتا ا شما. ديكرد ريافسانه گ نيندارد و در ا قتيست و حقا يمال افسانه من ذهن ينيدشمن بو  ينيمساله ب ينيمانع ب

يعني  ديريم يم زهايچ نينسبت به ا و ديشو يدر خدا محو م ديرشما دا ،دينشو وو مح ديرا پاك نكن شده تيمركز هم هو

   .ديكن يو ال م ديكن يم ييشناسا ديدار يكي يكي ،ديانداز يم اينها را

و  .خدا نفر است فقط كيكند فقط دانا اوست و آن هم فقط  يكار را م نيكه با كن فكان ا يكه آن كس ديشو يو متوجه م

محو گشتند  افتنديتشنه بحر را چون هاي همه جان نيو ا يعنيهمه  نيا .ديبفهم ديبكن يربه اتج كي ديرا با نيالبته ا

در  شتريدانا ب كيو حس كردند كه  قاًيدرك كردند عم ،دنديفهم .ديمحو شو ديتوان يم محو شدند شما هم آنجا، اندر آنجا

   ؟كواسالم وهيش گفته بود نيهم يبرا .تواند نجات دهد يفقط آن م ،جهان وجود ندارد

 ،ندارد يبه قضا كار ديايگذارد ب يكن فكان را نم ،شود ينم ميتسل يعني ،اسالم ندارد وهيش نيا دينگه داراين را اگر 

 ينم يدائما هم در عبادت باشد كار نكهيا واست ول دهيرنج ،است نيداند دائماً مقاومت و قضاوت دارد خشمگ يخودش م

با  نجايرا من گذاشتم اها نيا دييبگو ديشو تيمركزتان با آن هم هو ديخودتان را بگذارهاي دتعبا ديشما نبا .تواند بكند

  .ستين يزيچ نيها، همچ نيپاداش خواهم گرفت به خاطر ا ،هستند يبخو يزهايچه چ تميآن هم هو

 ،به ما عقل بدهد ،اشدخواهد مركز ما ب يخدا م نكهيباالتر از ا يچه پاداش .عدم است نيجهان هم نيپاداش شما در ا

 هم اتيشود؟ حاال شما اگر به ماد يم يچ شتريپاداش ب نياز ا ،بدهد تيحس امن ،ما را قدرت عمل بدهد ،كند تيهدا

 دينيهم پول است بب يكي هيآن حاش يزهايبه چ ديشما اعمال كن ،رونيب ديآ يم يعدم عقل حساب نياز ا ديمند عالقه

 ديچهار تا بركت بخواه نيا هيسا ريو ز از عدم ديريچهار تا بركت را بگ نيا ديخواه يشما م .نه اي شود يم اديپول تان ز

  . ميرو يمنتها ما به انحراف نم .شود يحتما م ،شود يحتما م  ؟شود ينم اي ودش يم اديز دينيبب ،ديكن اديپول تان را ز

 يمتهعد نم ،ميده يانجام نم ميده يقول م ،ميدان يارزش خودمان را نم ،مييگو يما دروغ م) ٦در اينجا (شكل شماره 

و وارد معامالت بازنده و بازنده  ،ميكن عيحق مردم را ضا ميخواه يم ،ما يبهتر برا شتريهرچه ب ،ميسست عهد هست ميشو

طور  نيخود قضاوت هم هم ،است رانگريمقاومت و نياصال خود هم ،ميمقاومت دار ميمن دار ،ميكن يم يلجباز ميشو يم

   .را بداند زيشود آدم همه چ يم رآخ ،داند ينم موقعچيداند و واقعا هم ه يآدم م نيا ،دانم يكه من م
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 يآدم م نيا، چقدر فرق دارد رديگ يرا م خردش لحظه از مركز عدم نيدانم و در ا ينم ديگو يم )٧شماره (شكل  آدم نيا

داننده در جهان وجود  كي ديگو يم )٦(شكل شماره  ييباال نيا .داننده در جهان وجود دارد آن هم خداست كيداند كه 

   .چارهيرا درست كرده است ب يافسانه من ذهن .داند ينم يگرياز من كس د ريغ .دارد آن هم خودم هستم

ا ت ديرا هم شما بخوان اتياب نيكنم ا يم خواهش ،گريد يقضاوت از جاها راجع به ميچندتا مطلب بخوان ديبله اجازه بده

قدرتش ها نيا ديخوان يرا شما باهم م اتياب يبرخ يوقت يول .ميقبال خواند ،ديمختلف غزل را خوب بفهمهاي تيب نيا

   :ديگو يم .دهد يبه شما م ياديقدرت ز ،كند يم نيشود شما را از زم يم اديز

  ٣١٧٣ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بَر ِز فَن يلحظه نخورد يكي چون
  اْلِمنَنَربُّ  طلبيم فن گو، تَركِ

 نكهيا يبرا ،كارها را انجام بدهد نيندارد كه ا يكار شيبرا يدروغ كه من ذهن ،يانتشارال ،يحقه باز ،صنعت يعني فن

آفل و گذرا را هاي يدگيكه در مركزش همان يكس .دينگاه كن )٦(شماره  شكل نيو با ا .داند يارزش خودش را نم ميگفت

 كي ،ستين يآدم اخالق كي نيبنابرا .رديگ ياز آنها م اعقلش ر يعني ،هاست يدگيش به اندازه آن همانآدم عقل نيدارد ا

دارد به ارزش آنها كه در مركزش  يارزش خودش بستگ .و ارزش خودش را بداند د،داشته باش تيكه تمام ستين يآدم

خداست  يارزش دارد و برا شياست خدا برا يركه آن طو يتا زمان .به خدا دارد يارزشش بستگ )٧شماره ( يكيآن  .است

  كند.  اديرا ز يدگيخواهد همان يآدم فقط م نيا . نهديگو يمموقع دروغ ن چيو ه

 يفن است صنعت حقه باز نيهاست و ا يدگيهمان ديدانم و دانستن تان د يم دييگو يو م ديكن يقضاوت م ديگو يم

به  اريرا بها نعمت اين يو خدا ،فن را بگو نيپس ترك ا ،تو يبرا يداشتبر ن ،ينخورد وهيشما مها نيلحظه از ا كي .است

 شكل( نيبه ا) ٦ شماره شكل( نياز ا نكهيكه به محض ا دينيب يم .به مركزت اريعدم را ب ،كار را بكن نيا يعنيمركزت 

 يو م ديحالت باال هست نيهر كدام از شما كه در ا .شوند به صبر و شكر يم ليمقاومت و فضاوت تبد مييآ يم )٧شماره 

  .داشته باشمبايد قضاوت و مقاومت  اشهمهمن  ،من قبول ندارم دييگو

متوجه  يعني .ديآ يبه نام صبر و شكر بوجود م يتيخاص اي تيدو تا كم دينيو بب ديفضا باز كن يمدت كياتفاقات  ابلدر مق

و  .تلخ است نيو ا ديصبر بكن ديباها يشدگ تيوو انداختن هم ه تيو قبول مسئول ييشناسا يكه شما برا ديشو يم

مي  شتريحالت شكر به شما دست داده كه هر چه عدم ب هك دينيب يحال م نيدر ع ،ديكن يدردش هم وارد مركزتان نم

 ! مي بينيد كههست يشكر چ ددان ياصًال نم )٦ شماره شكل( ييباال نيو ا مي شويد.از خدا سپاس گزار  شتريب شود شما
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سپاس است هم نسبت به نا .كند يتشكر نم ،كند يشكر نم رديگ يم يزيهم چها از آدم يدم طلب كار است حتآ نيا

شكر به  ،شكر نسبت به خدا دارد آدم سپاس گزار است نيا يول .هم نسبت به خدا طلب كار استها به انسان گرانيد

  كند.  يم تيا رعاقانون جبران ر .دهد يعوضش پس م رديگ يم يزيچ كيمردم هم دارد 

شكل  نيكند ا يكار نم ،و ندهم رميتوانم بگ يمن م ديگو يم يعني .كند فن دارد ينم تيكه قانون جبران را رعا يكس

شما را  نيهم ،و ندهم رميبگ يزيچ كيتوانم  ياست كه من م نيشما اهاي يدگياز همان يكي راگ .است ييباال) ٦ (شماره

بدهم تا  ديعوضش را با رميگ يكه م يزيمن هر چ دييبگو) ٧شماره  شكل(شكل  نيبه ا دييايب ديبا .تواند فلج كند يم

  را بگذار مركزت.  َعَدم، َرّب المِنَن طلبيَفن گو، م َتركِ: ديگو يم .بشود شتريب

 ٣١٧٤ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

 علوم نيبر تو ا ستيمبارك ن چون

  شوم ِكن و، بگْذر ز يگول شتنيخو
  )٦شماره  (شكل

تو  يهم زرنگ نهاياز ا ياديمقدار ز ،يگرفت اديوَر و آن وَر  نياز ا اي يگرفت اديمركزت و از كتابها  يكه گذاشت يعلوم نيا

 شتريقضاوت و مقاومت ب يدارد شما را به سو نيكه ا دينيبيبهتر است، و م شتريدر خدمت هر چه ب نكهيا ياست، برا

 يباورها با باورها نيها هم اموقع يلي. خداننديم كننديمركزشان، فكر م ندور را گذاشتبا يكسري ياعده كي. برديم

دانش به  نيباورها را قبول دارند و من دانش دارم. ا نيچون هزاران نفر ا ديگويجمع، مطابقت دارد. م يعني ،ياديعده ز

 يعدم بكن بله؟ ،يد به مركزت راه بدهيهان است باداننده را، استاد را، كه در ج كي. ستين يدانندگ نيا خورد،يدرد نم

  بدشگون است، اتفاقات بد خواهد افتاد.  يعني ست،يعلوم بر تو مبارك ن نيا ديگويمركزت را. خالصه م

الْمَنون  بَيو انسان را دچار رَ آورديعمل كردن، درد به وجود م هايشدگ تيهم هو نيعلوم و ا نيكه بر اساس ا دينيبيم

و از شوم و  دانمياَبله كن، بگو نم يعنيُگول كن،  ديگوي. خودت را مميكن يمركزمان را خال ديما با ترهر چه زود ،كنديم

  آدم ساده است. بله،  نيا )٧شماره (شكل باش:  ينطوريبگذر، ا يبد شگون

  ٣١٧٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  مالئك گو كه: ال عِلْمَ لَنا چون
  ا َعَلّمْتَنام رَ يْغَ  ،ياله اي

شخص در  نيا )٧شماره ( شكل نيا يعني. يجز آنچه خود به ما آموخت ستين يفرشتگان بگو: خداوندا، ما را دانش مانند

 چيلحظه ه نيمن در ا ديگويم دانم،يم ديگويها را گذاشته كه مكه آن دانه يكيمركزش عََدم گذاشته است. برعكسِ آن 
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لحظه از  نيقدرتم، ا تم،يهدا تم،يعقلم، حس امن يعني. كنمياالن همان را اجرا م ،ييبگو يتو به من هر چ دانم،ينم زيچ

لحظه تو  نيكه هم ياز آن علم ريخدا غ يا م،يندار يفرشتگان بگو ما علم مانند، مالئك گو كه: ال ِعلمَ لَنا چون :ديآيتو م

  :آن است هيهم آ ني. بله، ايدهيبه من م

  ٣٢ هي)، آ٢ره (سوره بق م،يكر قرآن

  . ميحك يدانا يي. توستين يدانش ياتو، ما را جز آنچه خود به ما آموخته ي: منّزهگفتند
  

  ٢٢٠٧شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  و سواد ميو اقل و شهر اعيو ض كيو نزد دور
  ِاقالم كو؟  ايبحرست از آن سو شهر  يِ سو نيز

 توانديو سواد، سواد م ميو شهر و اقل اعيض نجايدر ا ،يزراع يهانيبودن، تمام زم كيدور بودن، نزد نيا د،يگويم

هر  م،يهست است، هر چه كه مالكش ييكتاي يفضا يسو نيا ،يطرف نيا يعنياست.  ياقالم ذهن نهايشهر؛ ا يهاتيجمع

دارد.  يندارد، فقط به جسم معن يشدند معن يارياز جنس هوش كه ييانسانها يبرا يكيو نزد يو دور ميكنيم يجا زندگ

  اعتبار دارند.  نهايا يجسم ياريذهن و هوش يبه هر حال در فضا

 مياقل ايشهر  د،يگوي. منيسرزم يعني مياست، اقل ميدر واقع ِاقل قالماِ ِاقالم كو؟  ايشهر  ،ييكتاي يدر فضا يعنيآن سو،  از

 نجايا نديگويكه م ،ييايجغراف نيسرزم ،يو صفات جسم هاتيمالك نيكه تمام ا ديبگو خواهدي. مستين يدر آن سو

جهان مقدس  نيدر ا زيچ چياست. ه يطرفنيمال ا ه؟يهمه چ نهايفالن است؛ ا نجايا ست،يآنجا ن دانميمقدس است، نم

  .وحدت ارزشمند است نيا م،يشويبه او زنده م يخوِد خدا. و در ما هم وقت يعني، مگر خودش ستين

 دهيو شن شوديم دهيكه د يزيمقدس است، نه جسم. نه جسم، نه آن چ ،يوحدت او هست و او، خداگونگ نكهيا يبرا

همه  نهايشهرها، ا تيجمع ديياست، نه سواد هست. سواد اگر بگو شهروَر بحر هستند. آن َور بحر نه  ني. آنها اشوديم

همه انسانها به هر حال او هست. از جنس او  ديبگو خواهديطرف است. م نياست، شمردن آدمها همه مال ا يشمردن

 يوقت )٦(شكل شماره حالت است  نيباشد. بله، مربوط به ا ييعامل جدا دينبا يذهن يسطح يهاتيخصوص نياهستند. 

  .شوديو سواد مهم م ميو شهر و اقل اعيو ض كيدور و نزد م،يدار يشدگ تيهم هو

هستند. و قصد ما و راه  ياريهوش كيكه همه انسانها  ميفهمي. ما منه )٧شماره (شكل  ميائيحالت ب نيبه ا يوقت يول

 )٦(شكل شماره  حالت نيدر ا ميتوانيما نم ديكن وجهآدمها مركزشان را عََدم كنند.  مياست كه كوشش كن نينجات ما ا
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 نيرا قبول كنند. ا نهايا ديما مقدس هستند، همه با يهايدگيهمان نيكه ا نديبگو يقوم كي ،يافرقه كيو  ميبمان ياقب

  كار به خطر انداختن انسان است. 

كه شما را دچار افسانه كرده است. شخصاً، روابط شما را با  د،يديدر شخص خودتان د د،يديرا در خانواده د نيشما آثار ا

 اي م،ينيبيمانع م ايكه جهان را  م،يشد يافسانه زندان نيكه ما در ا يو از وقت ،است ختهيبه هم ر تان،يهابچه ،همسرتان

 يعنينخواهد رفت.  شيحالت پ نيا م،يدائما قضاوت و مقاومت دار م،يكنينم يزندگ م،ينيبيدشمن م اي مينيبيمسئله م

 نهايا ديكه من مركزم گذاشتم همه با يينهايكه، ا ديجهان بلند شود بگو در تواندينم يملت چيه اي يقوم چيه ايكس  چيه

  خدا است. يبا ضربان تكامل رينخواهد رفت، مغا شيكار پ نيرا قبول كنند. ا

 )٧شماره (شكل . ميهست ياريشهو كيمان كه همه ميكه، عمًال حس كن ميو به آنجا برس ميكن يمركزمان را خال ديما با 

مال من است، آنجا مال شما است و  نجايمملكت، آن مملكت، ا نيو شهر و روستا و فالن و ا يياينطقه جغرافم دانم،ينم و،

را  گريبزنند همد توانندي. ما خود، انسانها مميبمان يباق ميتوانيما نم ميدر آن بحر. و تا آن نشو خورند،يبه درد نم نها،يا

 يهانينقطه چ نيمال من بهتر است، ا ميگويم من )٦(شكل شماره  :ميم بجنگكه اگر ما باه ديببرند، شما نگاه كن نياز ب

  .دار استالبته االن خنده م،يفتيبه جان هم ب دينه مال من بهتر است، ما با ديگويمن، شما م

من  نديگوي. مجنگنديم هانينقطه چ نيبه خاطر ا جنگند،يدوتا مذهب دارند م نيد كيكه در داخل  ديتوجه كن يول

من دارم  يباور كيعبادت كرد. بعد هم  دينبا يدرست است، مال شما غلط است، آن طور نيا كنم،يعبادت م يطورنيا

و  ميكنيرا منفجر م گريهمد يتو جان هم، مراكز عباد مي. ما افتادستين قتياست، مال تو حق قتيحق نيكه ا ميگويم

 نيمن مسلمان هستم، من د ،يهست افركه تو ك ميگذاريچرخ هم م يو چوب ال ميكنيو شكنجه م ميكُشيرا م گريهمد

   )٧شماره (شكل  ميكن يطور نيمركزمان را ا دينخواهد رفت. همه ما با شيپ نيدارم؛ ا

اعتبار دارند، معتبر  نهايمهم شدند. ا نهايو سواد، ا ميوشهر و اقل اعيو ض كيمردم، دور و نزد يكه برا دهدينشان م نيا

من هم معتبر است قابل احترام  يشما معتبر است، برا يآن برا د،يعبادت كن ي. بله، شما آن طورستنديمهم ن يهستند ول

كه به مردم اعتبار  يزيباشد كه ما به چ ادمانيمن معتبر است. و  يهم برا نيا كنم،يعبادت م يطور نياست. من هم ا

 يباور كيبا  ،يرفتار كيبا  ديكس نبا چيمركزش. ه روديم باشد مداشته باشد، نه مهم باشد. مه دياعتبار با البته دارد،

 زهيدر واقع اساس ست نيفقط آن درست است. و ا كنديمركزش. فكر م شوديبشود، آن موقع م تيهم هو يزيچ كي اي

  . بله، ياست و جنگ است و گرفتار
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  ٢٢٠٧شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

   نيقيوَد َنبْ  قلميب سد،ينويتن م نيا آنچه
  حاجتِ َاقالم كو؟  سد،يجان بر خود نو آنكه

 ياريهوش م،يدار يجسم ياري. هوشسديجسم بنو كي ديحتما با سد،يجسم بنو سد،يرا كه تن بنو يزيكه، آن چ ديگويم

به  و خدا سدينويرا كه جان بر خودش م يزيتا ذهن بفهمد، اما آن چ سدينويبا ابزار ذهن م سد،ينويبا قلم م يجسم

  به قلم ندارد.  اجياحت صورت نيدر ا خواند،يبه گوش عدم ما م خواند،يگوش ما م

 سد،يبا ذهنش بنو ديبا سد،يبا قلم بنو ديبا سد،يبنو اي ديرا بگو يزيچ اگر )٦(شكل شماره  دارد يدگيآدم كه همان نيا

 كيكه با جانش  يآن كس ي. ولميآن استفاده كناز  دينبا گرياالن د يهم در واقع ابزار است. منته يمنِ ذهن نيذهن هم، ا

 كيكه مركز ما عََدم است، خودمان به گوش خودمان  يحالت در )٧شماره (شكل  آدم است: نيآن ا فهمد،يرا م يزيچ

ابزار  ايبه قلم  اجيما احت ،يبه ما الهام بشود از طرف زندگ نكهيا دن،يرا فهم يزيچ اي ،يداريب يو برا م،ييگويم يزيچ

  :گفت خوانم،يم تانيبرا م،يرا در دفتر سوم هم خواند زهايچ ني. و اميندار

  ١٢٩٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است  يو تعصّب خام يريگسخت
  است  يآشامكار خون ينيجن تا

 يدائماً تو ديبا كار را بكند نياست. و اگر ا يخام نيا رد،يرا بگذارد مركزش، سخت بگ زهايآدم چ نكهي. اميخواند هايتازگ

. بله، پس ميهم صحبت كرد يروحان يهاكه شكم مادرش است. و امروز راجع به والدت ينيدرد باشد. درست مثل جن

 ديتواني. حاال نمديدستتان را شل كن د،يمحكم به آن نچسب ديدار يدگيهمان دينيبيشما م ،يعني ،يچ يعني ميديفهم

شل  ي. هديشل كن د،يذره باز كن كيحاال  د،يگرفته بود ينطوريا د،يشنويموالنا م را از نهايا د؟يرنجش دار د؟يكن شيرها

  دستتان است.  يمثل آهن داغ تو سوزاند،يم د،يندازيباالخره ب د،يكن

  ١٢٩٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ماند، اما گفتنش گريد زيچ
  َمنَش يب دي الْقُْدس گو ُ تو، روح با

خودش به  كند،يدرك م يچه جور سد،ينويخودش م يرو يكه انسان چه جور ميخوانيم يگريد يهاتيب ميدار فقط

 ليبهتر است جبرئ م،يگوي. ها، نه، من نمميبه تو بگو ديمن با گريد زيچ كي ديگويبا مركز عدم. م د،يگويگوش خودش م

آمدن  يعني. ييگويبه گوش خودت م واسطه است، تو خودت كي ليجبرئ د،يگويهم نم لينه، جبرئ ديگوي. بعد مديبگو
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االن از پنجره  ،كجا است؟ دينگرد ليهم به ما، معادل گفتن خودمان به گوش خودمان است. شما دنبال جبرئ ليجبرئ

  .ييگويتو؛ تو خودت به گوش خودت م ديآيم

  ١٢٩٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شتنيهم به گوش خو ييتو گو ،ين
  هم تو من يامن،  ريغ يمن و ن ين

من  رينه غ م،يگوينه من م ،ييگويدوبار سه بار. نه تو خودت به گوش خودت م د،يكه شما بشنو كنميرا تكرار م نهايا

. و امروز در غزل گفت كه گروه گروه يكه تو من هست يدر حال ،ييگوي. خودت به گوش خودت مگريد ينه آدمها د،يگويم

 توانميندارم. من م گرانيبا د يمن كار ي. ولميكنيجنگ نم ميشد يكي نماهمه يوقت .ميهست يكيمان نفر. همه كيهمه 

دنبال خدا هم  يول د،يگويبشوم، خودم به گوش خودم؛ در واقع خدا به گوش من م يمركزم را َعَدم كنم، از جنس زندگ

به شما، به  شوديالهام م د،يانشسته ورنطينه. هم د؛يگويبه من م نييپا ديآيكجا هست. آسمانها هست، االن م گردمينم

  مركز شما، به مركز َعَدم شما. بله. 

  

وم *** ت  یان   ***  
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 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 است يْ وِ يِّ زِ َسرد يزاد يو عقلِ آدم هوش

 َاحْالم كو؟ ايگرم َكردَش، عقل  يْكه آن م چون
بخاطر  )٦(شكل شماره  در مركزش دارد يدگيكه همان يوقت يو عقل آدم هوش نيكه ا ديگويم ميشكلها اگر نگاه كن با

صورت و انسان به كنديداغ است با فركانس باال ارتعاش م اريبس ديبخار آب دار ديياست كه سرد شده، شما فرض بفرما نيا

 دهين امتداد خدا همانما به عنوا اي ياريهوش نكهيانباشد، به محض  تيهوكه هم يدارد وقت يدر ذاتش شاد ياريهوش

 ،يبخار آب داغ را سرد كن نكهي. درست مثل اميشويمركزمان، سرد م ميگذاريرا م نهايو ا يجهاننيا يزهايبا چ ميشويم

  . شوديم خيبه  ليتبد يو آب را هم سرد كن شوديبه آب م ليتبد

. دردها، ميشويما و سرد م ميشويم خيبه  ليتبد شوديم اديو دردمان ز ميكنيم جاديما درد هم ا يدگيدر اثر همان يوقت

ها يشدگ تيهوتكان خوردن وجود ندارد. ما هم در همامكان  يليخ خياست مثل آب. آب در  ياريارتعاشات سرد هوش

  و گذارديرا به مركز ما م شيخدا پا ديگويو م ميكنيكه فضا را باز م ي. وقتميهست خيمثل 

  ١٣٤٤ارهشمس، غزل شم وانيد ،يمولو

  رياو جان دهَدت، رو ِز نََفخْتُ بپذ دَمِ
   علل است َنه موقوفِ كونيَ كار او ُكنْ فَ 

 د،يكنيلحظه فضا باز م نيو در اطراف اتفاق ا ،ديدهيقرار م ميفكان در اثر تسلكن اريدر اخت يمركز را وقت نيا يعني

حالت،  نيا يعنيمقدار فضا باز شد  كيحداقل  م،يگرم شد يوقت .كنديدم او، ما را گرم م شود،يكه وارد وجود ما م يايمِ

است و به  ياريما از سردشدن هوش ميكه االن دار يعقل ديبگو خواهدي. مميدهيرا از دست م يموقع عقل من ذهنما آن

 تيهداو  تيعقل و حس امن ،يشدگ تيهوحالت هم نيهم هست كه در ا نيهم يبرا ست،ين يعقل درست خورد،يدرد نم

دارد؟  يتيچه هدا تكه پر از خشم است، پر از رنجش اس يكس كيماست.  خيندارند، مال حالت  يو قدرت ما واقعا ارزش

 يدردها جيبه تدر كند،يما را آب م خي يعني كنديمو ما را گرم  ديآيدم او م ياست وقت )٧شماره ل (كش يكي نيا يول

  . دهديما را شفا م

است و جا ندارد كه ما به  ياهودهيامر ب كي گرانيبوده، اصال توقعات از د هودهيكه رنجش ما ب ميكنيم ييما مثال شناسا

 ،ميكنيم ييرا شناسا قيحقا نيا ي. وقتميخواهيم يمثال از همسرمان خوشبخت ،ميبخواه يزندگ يزندگ از نكهيا يجا

كه من  يصورت آن عقل قبل نيدر ا ،ديآينجا ماز آ يو شاد يكه مركز ما عدم است و دست اول خوشبخت يمخصوصا وقت
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كو؟  ديگويخواب ذهن، م نيهم يعنيخواب،  ينبه مع ديريممكن است جمع ُحلم بگ نجاياست و احالم، احالم را ا يذهن

  .مياوريب ي. چندتا شاهد هم از مثنوروديم نياز ب عقلآن 

 ٣٦٥٤ تيدفترچهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

 است ميناكه ُحلِم  ايدن چنانهم

 است ميخود دا نيپندارد كه ا خفته
 دنيد ديگويم نيبنابرا ده،يكه خواب يخوابنده، كس يعني ميخواب، نا يعنيها، ُحلم  يشدگ تيهوبرحسب هم دنيد يعني

 يو وقت نديبيخواب م دهيخواب يكس كي نكهيدرست مثل ا ،)٦(شكل شماره ينطوريا يعنيها يشدگ تيهوبرحسب هم

 كنديخواب خواهد بود. فكر نم يتو شهيهم كندي. فكر مدانديم مي. دادانديم داريپا يليخوابش را خ نديبيخواب م يكس

و  ايدر مركزش دارد، برحسب آنها خدا و دن يدگيهم كه همان يكس ني. بنابراشوديم داريدفعه ب كيخواهد شد.  داريكه ب

 يليمثل پولش و بدنش، خ نديبيكه م ييزهايچ نيا كنديم و فكر نديبيخواب م يدرست مثل كس ،نديبيخودش را م

فقط خواب است،  نيكه ا يهستند، در حال يدائم ستند،ياست، آفل ن داريپا نهاياست، ا دهيكه با آنها همان گريد يزهايچ

  و ،يآر

 ١٧٣٣ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

 جهان را كه به صورت قائم است  نيا

 ئم استكه ُحلم نا غمبريگفت پ
 نيفرموده كه ا غمبريقائم است پ يذهن ريبه تصاو يعنيكه به صورت  ننديبيها مكه ذهن و حس يجهان ذهن، جهان يعني

 دنيكه ما د دهديمنشان نياست به خواب فرو رفته است. دوباره ا دهياست كه خواب يخواب است، كس يعنيحلم است 

از خواب ذهن،  دارشدنيكه ب مييگويم نيهم ي. براتاس دنيدخواب  هيدرست شب نيمثل اها يدگيبرحسب همان

  .ستين يزيچ ندرد خواهد داشت. همچو شهيهم كنديكه درد دارد فكر م ياز خواب درد. كس دارشدنيب

 يكاف يعني تيو حس عدم كفا ييمثل خشم و ترس و حس تنها ييفكان شفا بدهد و شما از شر دردهاكن توانديدرد را م

است كه از  يمن ذهن يهمه دردها نهايا ستم،يخوب ن يبه اندازه كافمن  ست،ين يكاف مييگويموقع ما م چيهنبودن، كه 

 داريپا نهايهستند و ا يمن ذهن يهم دردها نهايا ينيبو دشمن ينيبو مسئله ينيبمانع خود .شوديم يحالت ناش نيا

  بشود.  خارج توانديشخص م يافسانه من ذهن نياز ا يعني. ستندين

  هست: گريد تيبله ب
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 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 گون هست گريهوشِ د ،يآر ،يهوشيآن ب اَْندَر

 َاحْالم كو؟ تِ يَ كجا و رؤ يداريب هوشِ 
به مركزمان، ما  ديآيو عدم م ميدهيرا از دست مها يشدگ تيهوهوش حاصل از هم يوقت يهوشيب نيدر ا يعني بله

 تيهوهم نيكه اگر ما برحسب ا دي. شما ممكن است سوال كنميشويم هوشيب يسبت به من ذهنن م،يشويم هوشيب

 ياريعدم كه تو االن با هوش يهوشينباش، در آن ب گرانن ديگويم م؟يپس كدام هوش را دار ميهوش نداشته باشها يشدگ

حضور است. هوش  هياست. عقل اول همان هوش حضور نيهست كه ا يگريهوش از نوع د كي ،يبفهم يتوانينم اتيجسم

  رنگ.  يعنيهست، لون  گرلونيها دنسخه يبعض گرگون،يد

به  ميرانيم ميدهيهل م دهدي) نشان م٧شماره شكل (شكل  نيرا همانطور كه اها يدگيهمان جيما به تدر يپس وقت

ما هوش  ست،يدر مركز ما ن يدگينهما چيه شود،يصورت مركز ما عدم م نيدر ا م،يريگيرا از آنها م تيو هو هيحاش

از  يداريهوش ب ديگويم .از خواب ذهن يداريب يعني ،يداريهوش ب ديهوش اگر اسمش را بگذار نيكه ا ميدار يگريد

قسمت اول  ديتواني. البته مميريبگ دياحالم كو؟ احالم دوباره جمع ُحلم با تيكجا، رو دنيكجا و خواب د نخواب ذه

 يحِلم به معن شود،يصورت احالم جمع ِحلم م ني. در اديريبگ يهوش ذهن د،يريبگ يذهن يارديمصرع دوم را هوش ب

هم  تيب نيكجا! بله ا يكجا، هوش من ذهن نديبيو عدم م نديبيم ييكه فضاگشا يزيآن چ يعنيهم هست.  ييفضاگشا

  :ديگويكه م دينيبب

 ٣٦١١ تيدفترچهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  پوشهوش يو باق يتو آن هوش كه
 مكوش اوهيرا گم مكن  شتنيخو

جنس  م،يكه درواقع ما از جنس آن هست ميكنيم دايپ يهوش كيكه در مركز، عدم است ما  )٧شماره ( شكل نياز ا يعني

 يجسم ياريكه هوشها هوش هيو بق يكه تو آن هوش م،يهوش نيكه ما ا م،يشويبه خدا زنده م م،يكنيم دايرا پ مانياصل

هم مكوش.  هودهيمكن و ب خودت را در فكرها و دردها گم اي. تو بكننديم ليرا زا يهوش اصل نيا يعني ،پوش انددارد هوش

هوش فضا، هوش  ،ياريانسان است. مركزش عدم است، هوش حضور، هوش هوش آلدهيشكل ا )٧شماره ( شكل نيا يعني

خدا و قدرت خدا كه  تيدر ما هست، هدا دهديا مكه خد يتيدر ما هست. حس امن يخالء در ما هست. عقل خرد زندگ

. ميهوش هست نيما ا يآر م،يدانيقدرتمند م اريو عملمان است. ما خودمان را بس مانيفكرها پشتپشتمان است، 

 تيهواست، در هم يشدگ تيحالت كه مركز پر از هم هو يكيدر آن  ديهمه هوش پوشند. پس ما نبا يجسمهاي هوش
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 يشدگ تيهواز عدم باشد و هم رياگر مركزت غ يعنيمكوش  اوهي ني. اميبكوش هودهيو ب ميرا گم كنخودمان ها يشدگ

  به وجود خواهد آمد. بله. درد نخواهد داد. جهيندارد، نت يارزش تيصورت كارها نيباشد، در ا

 ٣٦١٢ تيدفترچهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  هر شهوت چو َخمرست و چو بَنگ دانكه
 َدنگ زوست قلوعا هوشست ةپرد 

اگر  د،ينيبيم يدگيهر همان نكيشما از پشت ع )٦(شماره شكل نيدر ا دي. بله. اآلن نگاه كنهوشياحمق، ب يعني دنگ

 يدر شما همان شهوت ديبشو دهيهمان يزيبا هر چ يعنيشهوت است. دان كه هر شهوت،  نيدر مركزتان باشد، ا يدگيهمان

 شتريب يول زه،يحاال غر يجنس يروي. عالوه بر ندحالت را دار نيكس هم همسكس است. س هيكه شب كنديم جاديرا ا

  .ميشويم دهيكه ما كش گذارد،يما اثر م ياست كه رو ياوقات آن قسمت روانشناخت

است.  دنيمانند شراب خوردن و بنگ كش دنيجور د نيو ا كنديم جاديشهوت ا رد،يدر مركز ما قرار بگ يزيهر چ پس

كه اآلن  يمثل پرده هوش است. كدام هوش؟ همان هوش يشدگتيهوهر هم نياست. پس بنابرا دنيكش شيمثل حش

دارد  يكه عقل ذهن ياست كه كس يشدگتيهوهم يهاپرده نيهوش پوش. و به خاطر ا هيو بق ميگفت ما آن هوش هست

  احمق است، عقل ندارد. يعنيدنگ است، 

 ٣٦١٣ تيدفترچهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

 هوش  يِّسرمست ستينها نت َخمر،

 بندد چشم و گوش ستيهرچه شهوان 
 يسكيو ميكه ما بردار ستين نيآدم را. فقط ا كنديكه مست م يزيشراب، هر چ يعنيخمر  د،ينيبيحالت كه م نيا در

باشد  يكه شهوان يزيچ هر. درست است؟ كننديهم آدم را مست م هايدگيهمان نينه، ا م،يبخور يشراب الكل اي ميبخور

. بندديرا م ياري. گوش و چشم هشدهديدارد. حرص به ما دست م يكه در مركز ما باشد حالت شهوت يزيهر چ ميو گفت

. دهديعقلش را از دست م گريكه در مركزش است نگاه كند، آن د يدگيهمان كي نكياز پشت ع ديايب يارياست هش يكاف

  : ديگويغزل است. م تيهم ب تيب نيا .لهبال سر ما آمده است. ب نيو ا

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 ست يگريتا اَْندَر قََفص باشد به ُحكمِ د مُرغ

 ازان َاْحكام كو؟ يْقَفَص ِبْشَكست و شُد، بر وِ  چون
  كه در قفس است. يمرغ هي. درست شبميدر قفس هست ميدار يدگيكه همان يتا زمان ،ياريما به عنوان هش يعني مرغ،
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  61صفحه: 

 توانديبدهد، م هنابه آن د توانديآزادش كند، م توانديدست صاحب قفس است. م ارشيغ اگر در قفس باشد، تمام اختو مر

ما دست  ارياخت ميدار يدگيدر مركز، همان ي. وقتميهست نطوري. ما هم همرديبم يبگذارد از گرسنگ توانديآب بدهد، م

 نيدست ا ميرا داد ارمانياخت م،يهست ياريهش م،يهست تييما. ما خدا تييخدا ارياست، اخت هايدگيهمان نيا

 دبه وجو يمن ذهن كي شوند،يرا كه تندتند عوض م هايدگيهمان نيمربوط به ا يفكرها ديكنيجمع م .هايدگيهمان

. اگر ميتچون در قفس آن هس ،دارد اريدر اخت يمرغ اله ايعنوان امتداد خدا ما را به ارياخت يذهن ريتصو نيكه ا ديآيم

  . پرديمرغ از قفس م زنديفرو بر هايدگيهمان نيا

 زيچ گرياز آن احكام كو؟ د يبر و رون،يب ديايقفس بشكند و برود، مرغ از قفس ب يوقت يعنيقفس بشكسته شد،  چون

كه  يحكم هم هست. هر يكه مربوط است احكام مذهب يعالوه بر تمام موارد تيب نيبه او حكم كند. و ا تواندينم يرونيب

ها ممكن است وارد . و آن حكمكنديم يدر قفس ذهن زندگ هنوزعلت است كه  نيبه ا شوديبه آدم اعمال م رونياز ب

 بله. شوديبه او اعمال نم گريها دبشود، آن حكم يكيبرود و با خدا  رونيدر قفس است. اگر از قفس ب نكهيباشد به خاطر ا

در مركز  ديايباز بشود و خدا ب يمركز به اندازه كاف يركز انسان اگر عدم باشد، آن فضام نكهيا يعنيمرغ اگر از قفس بپرد 

  آدم را كنترل كند. درست است؟ تواندينم يزيچ رونيبه آدم حكم كند. از ب تواندينم يگريد گريآدم، د

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 حضوِر عقلْ آثام است بر نََفس از ُگَنه با

 نَفَس را آثام كو؟ ني عقلِ عقْل احضورِ  با
گناه است.  كنديم ي. نفس ما هر كارميدر مركزمان است، ما نفس دار هايشدگتيهوهم م،يدار يما عقل جزئ يوقت يعني

با  نهايگناه كند. ا تواندينم گريبشود، عقل خدا بشود نفس ما د ياريعقل هش يعنياما اگر مركز ما عقل عقل بشود، 

مانع  م،ينيبيمانع م م،يقضاوت دار م،يكه ما مقاومت دار دينيبيدارد م يشدگتيهومركزمان هم يوقت ،)٦اره (شمريتصاو

 يليقضاوت خ ني. امي. دائما قضاوت دارميسازيدشمن م م،ينيبيدشمن م م،يسازيمسئله م م،ينيبيمسئله م م،يسازيم

مقاومت  جاديكار ا نيكه در مركز ما هست عقل ما است. ا ييهاعقل است، جسم ديگويم يدگياست. همان يمطلب مهم

مقاومت  نكهيا يبرا ميريگيقضاوت خدا را م يلحظه جلو نيدر ا جهي. در نتميدانيو قضاوت و آن عقل را ما عقل م كنديم

  بگذارد خدا به او كمك كند.  خواهدينم يعنيكه مقاومت دارد  يكس هر .ميدار

اوال  داند،يدارد خودش م يدر مركزمان، هركس ميدار يدگيما همان شتريكه ب كند،يشخص م نيكه ا يهر كار نيبنابرا

، عقل عقل. عقل عقل )٧شماره (شكل نيبه ا ميياياگر ب اما .ديگويگناه است م كنديم ينفس دارد، نفسش هم هر كار



                                                                                  Program # 802    ۸۰۲برنامه مشاره 

  62صفحه: 

 يعنوان عقل جزوبه وجود آمده به كه در مركز ما يجسم ياريعقل عدم. آن هش ،ياريعقل هش يعني ه،يعقل اول يعني

  بود.  يشدن و آن عقل زندگ تيهواول عقل داشت قبل از هم ،يمال من ذهن

عقل  م؟يبله. كدام عقل را داشت م؟يعقل داشت ميبشو تيهوهم نكهيا ازقبل  نجايا ميآمد يكه مثال ما وقت دييگويشما م

خدا را  م،ينيبيبرحسب شما جهان را م نيما بعد از ا يچيه ميگفت ها،يدگيهمان نيبه ا ميكرد ضيشد؟ تفو يخدا. و چ

 م؟ياوريدوباره به دست ب ميتوانيشده. م ليو عقلش فعال تعط هياول ياريآن هش م،يرا به چشممان زد نهايا نكي. عمينيبيم

گناه بكند. بله؟  توانديمبه مركز ما نفس ما ن ديايخدا ب يوقت يعنيحضور عقل عقل،  با. ميكنيكار را م نيهم ميبله دار

را هم از دفتر سوم  تيچند ب نيگناه و بزه. آثام جمع اثم است. بله، ا يكه آثام جمع اثم است با ث، به معن ميديد نجايا

  :ديگوي. مستيآب آب چ ايعقل عقل  دهديكه نشان م خوانميم

 ١٢٧٢ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ميزنيهم بَر مبه هايچو كشت ما
 ميو در آبِ روشن ميچشمرهيت

هست،  ييكتاي يايدر كي )٦(شكل شماره  حالت نيو ا ميآن هست يرو يهست، ما مثل كشت ييكتاي يايدر كي

 يهامن ي. برخوردهاميزنيم يصورت كشتبه گريآب و ما به همد يدرآورده رو يصورت كشتما را به يشدگتيهوهم

 ميدانينم يول .مينيبيم يدگياست چون برحسب همان رهيآب و چشممان ت يرو هاستيما مثل برخورد آن كشت يذهن

 م،ينيبيمسئله م م،ينيبياست، مانع م رهي. درست است؟ چشممان تمي. در آغوش خدا هستميهست ييكتايكه در آب 

 ميچشم هست رهي. تميندار يو قدرت درست تيو عقل و حس امن تيهدا م،يقضاوت دار م،يمقاومت دار م،ينيبيدشمن م

  .مياما در آب روشن هست

 ١٢٧٣ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

 َتن رفته به خواب  يِ تو در كشت يا

 نگر در آبِ آب يديآب را د 
را رها كرده،  ياريكه هش يكس يذهن. ا يعنيتن. تن  يدر كشت يفرو رفت هايدگيكه به خواب همان يكس يا يعني

است، به  ييكتاي يايدر ياست، رو ييكتاي ياست، در فضا ييكتاي يفضا يرو كهيدرآمده، در حال يصورت من ذهنبه

 ياريآب هش نيكدام آب است كه ا ني. ببيديآب را د ،يديرا د يجسم ياريتو هش ،يفرو رفت هايگديخواب دردها و همان

  .يبشو دهيهمان نكهيآب قبل از ا يعنيبرو سراغ آن آب.  آورد،يرا به وجود م يجسم
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  63صفحه: 

 ١٢٧٤ تيدفتر سوّم، ب ،يمثنو ،يمولو

  رانََدشيكو م ستيرا آب آب

 خواندشيكو م ستيروح را روح 
 نيا ميما اآلن در ذهنمان دار كه ياريهش نيا يعنياست.  يو آن آب زندگ رانديم يآب كيرا  يجسم ياريآب هش نيا

 دهيصورت فكر دلحظه به نيدر ا ديايب ياريآن هش نكهي. قبل از اآورديبه وجود م گريد لياص ياريهش كيرا  ياريهش

  كن. دايتو آن را پ ،درد ايبشود در فكر  يگذارهيبشود و سرما

 ١٢٧٤ تيدفتر سوّم، ب ،يمثنو ،يمولو

  رانََدشيكو م ستيرا آب آب

 خواندشيكو م ستيروح را روح 
و آن  ايمن ب يسوبه ديگوي. هر لحظه او مدخوانيروح خداست دارد م نيكه هم يروح بزرگ كيما را  ياريروح ما را، هش 

  را رها كن، بگذار من عدم را بگذارم مركزت.  هايدگيرا رها كن. همان يآب شور را، جسم

 ١٢٧٤ تيدفتر سوّم، ب ،يمثنو ،يمولو

  رانََدشيكو م ستيرا آب آب

 خواندشيكو م ستيروح را روح 
به  روديم هايدگيهمان شود،يبالفاصله مركز ما عدم م ميرا رها كن هايشدگتيهوهم ياريكه ما آن هش يوقت دينيبيم

كاو  ستيمن. روح را روح يسوبه ايب ديگويمركز ما، م شوديو در واقع خدا م هيرفته به حاش هانيچآن نقطه ه،يحاش

بالفاصله به صبر و شكر  ديراه قدم بردار نيخرده در ا كي نكهيا يجالب است. برا) ٧شماره (شكل  ني. اخواندشيم

ندارد جان بكند  يباشد لزوم سببيب يكه در معرض شاد ي. كسشوديم سببيب يصبر و شكر سبب شاد و .ميپردازيم

اش را بچشد مزه يو هر كس ،است ينعمت بزرگ لياص يو شاد تيجهان را به دست آورد. حس امن نيا يهايتا خوش

صاحب  كند،يم دايپ يدرست تي. هداكنديم داي. عقل درست پكنديم دايم پو آنموقع عقل ه ستيكه راهش چ فهمديم

 يقدرت دار ينيبيم يذره فضا را باز كن كيكنم؟  را چكار ميدردها ني: من انديگويم ياعده كي. اآلن شوديقدرت م

  .يندازيب يكن ييرا شناسا نهايهمه ا

  

  

  



                                                                                  Program # 802    ۸۰۲برنامه مشاره 

  64صفحه: 

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 ه َتن، ُمحتاِج َحمّام است مَردمِساسِ َتن ب در

 ها خود حاَجتِ حَمّام كو؟مِساسِ روح در
 زشياست كه اگر آم ني. منتها نمادش اديگويرا م يمطلب بزرگ نيلمس كردن، مباشرت و ا يعني. مساس زنديم ليتمث

ي گويد اگر دو تا من ذهني بايد غسل كنند خودشان را تميز كنند حاال اين را مي آورد به من ذهني، م كنند دو تا جسم،

اي باهم بكنند، هر با همديگر به اصطالح مبادرت حتي به دوستي بكنند، به زن و شوهري بكنند، برادر باشند هر معامله

آورند، بايد بروند اي باهم بكنند در اينصورت اگر من ذهني با من ذهني به اصطالح كار دارد اينها درد بوجود ميمراوده

رند، يعني خودشان را در معرض ُكن فَكان قرار بدهند كه آب زندگي اينها را بشويد، خرد زندگي بيايد اينها حمام روح بگي

  آيد.را بشويد، به عبارت ديگر در تماس دو تا انسان كه با من ذهني باهم برخورد مي كنند حتمًا درد بوجود مي

اد مي گيرد به اينكه دو تا آدم بصورت من ذهني برخورد محتاج حمام است، شما به فكر آميزش جنسي نيافتيد. آن را نم

  بكنند درد ايجاد مي شود و درد را با خودشان حمل مي كنند، اينها بايد حمام خرد زندگي بگيرند كه اين درد را بياندازند. 

تم لزومي ندارد، اما مي گويد وقتي روح با روح تماس مي گيرد، وقتي من به زندگي زنده شدم با زندگي شما در تماس هس

  . ستيَدِم او، الزم ن ،يآب زندگ لهيبه شستشو به وس ياجيبعدش احت شود،ينم جاديدرد ا براي اينكه

داشته  يدگيهم همان يگريشخص د كيدارد، اگر  يدارد، من ذهن يدگيشخص همان نيا د،ي) را نگاه كن٦شماره ( نيآره، ا

دارند،  يمن ذهن دانندينم يول ،كننديم يزندگ يبله به خوش گر،يمدزن فقط با ه يكيشوهر باشد  يكيباشد، فرض كن 

برخورد  يبا هم حت نكهيپس از ا د،يآيبر مكه از آن يزديبا َدِم ا ،يبا آب زندگ ديبا نهايا كنند،يم جاديدرد ا ماً يدا نهايا

  .نندك زيتم ند،يخودشان را بشو يبا آب زندگ ديدارند، با ياگر من ذهن كنند،يدوستانه م

و معاشرت  كرديبرخورد م يبا زندگ يزندگ دند،يديم يگريرا در د يهر كدام زندگ شدند،يزنده م ياگر به زندگ يول

به حمام روح دارد و معاشرت  اجي). تن به تن احت٧شماره حالت ( نيا شوديبه حمام نداشتند، م اجياحت گريد نهايا كرد،يم

با  مانيكه ما از اول زندگ ديندارد. پس نگاه كن گريد يزندگ يبه شستشو اجياحت ا همها بروح يوستها، دروح زشيآم اي

 نيا ديو پاك كند. نگاه كن ديبشو يآب زندگ ديرا با نهايا م،ياو درد اندوخته ميابرخورد كرده يذهن يهابا من يمن ذهن

  :كنديم ديرا تاك نياشعار هم هم
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  65صفحه: 

 ٢٠ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

 ُجفت شد يچو عقل يبا عقل كهزان

 و بَد گفت شد يبَد فعل مانع
قدرت  ت،يعقل، هدا ت،يهستند، حس امن لياص تيخاص اي تياگر من در مركزم عدم دارم و آن چهارتا كم دينگاه كن شما

 يبدفعل مانع نهايو ا شوديبا هم جفت م يدوتا عقل زندگ صورتنياست، در ا طورنيهم هم گريد يكيهستند و  ليمن اص

كار من  يعنيكار بد نكنند، حرف بد نزنند. كار بد و حرف بد هم  كه كننديدونفر به هم كمك م نيا شود،يو گفتِ بد م

  .يو حرف من ذهن يذهن

 ٢١ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

 شد اريبا نَفِْس دِگر چون  نَفْس

 شد كاريعاِطل و ب يُجزو عقلِ
كه در مركزش پر  يآدم من ذهن كيشد، اگر  ارينفس با نفس دگر چون  ديگوي)، م٦شماره ( شكل نيبه ا دينگاه كن حاال

و عقلشان  كننديم دايپ يعقل جزو نصورتيبشوند، در ا ارياست،  طورنيكه هم گريآدم د كياست با  يشدگتيهواز هم

 يعقل جزو زنند،يضرر هم م كنند،يمن يكمك گريبه همد يعنيآن عقل،  گريد خورديبه درد نم شود،يم كاريعاطل و ب

   د؟يگويچه م ديكني. توجه مشوديبدتر هم م

 كننديكمك م گرياگر دو نفر در مركزشان عدم باشد، به همد م،ي) را كه داشت٧شماره شكل ( نيا ،يدر حالت قبل ديگويم

سبب  يجمع كردن دو تا عقل من ذهن. شوديكار بدتر هم م فتنديبا هم ب يدو تا من ذهن يول شود،يم شتريعقلشان ب

به اصطالح  گريكه با همد يياست كه زن و شوهرها نيهم يبشود. برا كاريكه آنجا هست، عاطل و ب يخواهد شد كه آن عقل

 گريبود، با همد شتريكه اگر تك تك بودند عقلشان ب كننديدرست م يعقل كي گريدارند، با همد يهر دو من ذهن

  صحبت، بله. نيطبق ا شود،يعقل كمتر م زنديستيم

  ٢٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  با عقِل دِگَر دوتا شود عقل
  شود دايَافْزون گشت و رَْه پ نورْ 

 شترينور ب شود،يم يعقل بزرگتر گريعقل د كيو عقل بعالوه  ميدار يخرد زندگ م،ياگر مركز ما عدم باشد عقل دار بله،

مسائل را با هم حل  كنند،يگوش م گريبه حرف همد كنند،يتند، با هم مشورت مها پخته هسجور آدم نيا شود،يم

  باشد نه. يدگينكه مركز عدم باشد، مركز پر از همانيدرست است؟ به شرط ا شود،يم دايو راه پ كننديم
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  ٢٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  با َنفِْس ِدَگر خندان شود نَْفس
  هان شوداَفْزون گشت و َره پن ُظْلَمت

و راه  شوديم شتريب يكيهم بكند، تار يشاد يحت يعنيبخندد،  گريد يبا من ذهن ياست. من ذهن يبا معن يليهم خ نيا

كه چرا  دهندينشان م هاني. اميواقعاً مواظب باش ديما كه با يموالنا واقعاً برا اتياب نياست ا ي. چقدر با معنشوديپنهان م

روز به  ميكنيما فكر م گذرد،يبه ما خوش م نكهيولو ا ميدار يهر دو من ذهن نكهيا يبرا م،يكنيما در خانواده راه را گم م

آره.  شود،يتر مپنهان شود،يتر ماست پنهان ييكه راه رها يو راه شوديم شتريب يكينه، تار شود،يم شتريروز نور ب

مشغول  يفكر نكنند كه خندان هستند، در جوان ند،را بدان زهايچ نيها به موالنا گوش بكنند، اچقدر مهم است كه خانواده

  درد شروع خواهد شد، راه پنهان خواهد شد، بله. نيدفعه ا كي رود،يم شيهستند، اوضاع خوب پ

  ٢٨ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  مَرِد شِكار يَچشمِ توست ا ار،ي
  َخس و خاشاك، او را پاك دار از

 يهم چشم حس ند،يبيم اري لهي. چشم ما به وسهايدگيهمان نيهم يعني. خس و خاشاك ميما هست يعنيمرد شكار  بله،

 م،يشكار كن ميخواهيم يكه ما ه يمرد شكارچ يبه ما. ا دهديم نشينور خدا است كه ب يعنيما،  ياريما هم چشم هوش

مركز ما عدم  م،يبمان يباق ديبا ياريبدار. پس ما بصورت هوش كرا پا ياريچشم هوش نيا ها،يدگياز خس و خاشاك همان

. پس آن خس نديما درست بب ياريو چشم هوش رونيباشند از چشم ما بروند ب هايدگيبشود كه خس و خاشاك كه همان

   م؟يديفهم كنند،يآنها ما را منحرف م ستند،ين اريآنها  م،ينيبيكه بر حسب آنها م يدگيهمان يهاو خاشاك

 يكه هر كس ديموالنا بگو خواهديكه م ديكنيلمس كردن. توجه م يعني. مساس خوانميمراجع به ِمساس  يگريمطلب د

است،  يمعن نيهم كه هست، به هم المساساصطالح  نيو ا كنديخرابش م باً يتقر زنديدست م يدارد، به هر چ يمن ذهن

   ميخوانياز دفتر پنجم م يبمطل كيداشت، به هرچه دست بزند خراب خواهد شد و االن هم  يمن ذهن ياگر كس يعني

  ٣٤٣١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  را ديخورش خْيَ برف و  يديبِد َگر
  را دياوم يَبرداشت يخيَ  از

 ديخورش ند،يرا بب ديشخص خورش نيدارد و درد هم دارد. اگر ا يدگيدارد، همان خيكه مركزش برف و  يكس يعني خيو  برف

. مينبند نيبه ا يدينخواهد شد، ام ديما عا يبرا يزيچ يخي نيكه از ا ميشويما متوجه م صورتنيادر  ند،يخدا را بب يعني
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دم او را  م،ينيخدا را بب ديخورش ميتوانيما م ،يواقع ميتسل كيبا  ،ييفضاگشا كيبا  م،ينيبب ميتوانيرا م ديخورش يول

برنامه را گوش  نيدارند، االن ا يمن ذهن يكه حت ييهم آنها ديشا م،يشوي. متوجه ممينيلحظه بب كيتابش او را  م،ينيبب

كه  يزندگ تيوضع نيگرفت، ا نخواهند يشده است كمك جاديكه ا ييو دردها هايدگيهمان نيكه از ا داننديم كنند،يم

سالش  ٢٠ فرض كن نكهيآنها نخواهد داشت، ولو ا يبرا يباشد در مركز، مقاومت و قضاوت باشد، آخر و عاقبت يدگيهمان

   م؛يديرس ييبه جا ديشا شود،يم يچ مينيبگذرد بب گريده سال د كي: حاال بگذار ديگوياست م

را بفهمد  يزندگ لياص يذره شاد كيكه  فهمديم يزود يرا موقع دينخواهد رس اج چيه يول. ديجا نخواهد رس چينه ه

عقل  نديبب دفعهكي ايو خودش را آزاد كند  رونيبكشد برا از آنجا  تشيرا باز كند و هو هايشدگتيهواز آن هم يكي اي

به اصطالح سمت و سو و مشغول  جاديا ياست. مردم برا يچ يواقع تياست، هدا يچ يواقع تياست، حس امن يچ يواقع

بكند انسان را. پس قدرتشان از ترسشان  دينبا تيآخر واكنش كه هدا زنند؛يبه واكنش دست م يكار خاص كيشدن به 

 شود،يم يبعد مثل بادكنك بادشان خال كنند،يچند روز م يرا موقتًا برا ييكارها كي ترسندياست، م يموقت د؛يآيم

  ندارند. يقدرت

  ٣٤٣٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ِگرِهيو ب عُروقيب يگشت آب
  ِزرِه يآب، داوودِ هوا كرد ز

 خي م،يشويآب م صورتنيدر ا م،ينيورده عدم در مركزمان ببخ كي يعنيعدم مركز ما بشود،  واشي واشياگر  ديگويم

 يكه هوا رو يوقت ني. اكندياز آن زره درست م يداوود زندگ يعنيندارد و داوود هوا  گريو گره د شوديما آب م خيما، 

وود زره درست دا ديدانيطور كه مكرده است. همان هيبه زره تشب را نيا كند،يم ميترس ييهاشكل كيآب به اصطالح 

كه  يزره بود وقت يانسان را كه ب يعنيزره حضور، حضور.  نيهم كرد؟يدرست م ياز آهن و داوود چه جور زره كرديم

  است: اشهيهم آ نيآره. بله ا كرد،يمركزش را عدم م يعني كرد،يزره م يدارد، دارا يشدگتيهوهم

  ١٠ هي)، آ٢٤سوره سبأ( م،كري قرآن

  ا َداوُودَ مِنَّا فَْضلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مََعُه وَالطَّيَْر َوأَلَنَّا َلهُ الَْحدِيدَ آتَيْنَ وَلََقدْ

  مينرم كرد شيو آهن را برا ديآواز شوپرندگان با او هم يها و اكوه يكه ا ميداد يلتيخود فض يرا از سو داوود

و آهن  كننديكه هرچه در جهان است به ما كمك م ميدار يلتيمركز ما عدم بشود ما هم همچون فض م،يداوود هست ماهم

   رد،يگيما قرار م اريما، در اخت يسفت است برا نقدريكه ا يزندگ يعنياست.  يرمز زندگ نجاي. آهن در اشوديما نرم م يبرا
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  ١١ هي)، آ٢٤سوره سبأ( م،كري قرآن

  هستم ريبص تانيكه من به كارها ديكن ستهيشا يدار و كارهاها را نگهبلند بساز و در بافتن زره اندازه يهازره كه

اصطالح تناسب و به  نيمتناسب بساز و ا يعنيها را نگه دار دار، اندازهها را نگهبلند بساز و در بافتن زره اندازه يهازره كه

  قرآن مربوط به داوود هست،  هيهم آ نيهستم. ا ريبص تانيكه من به كارها ديكن ستهيشا يو كارها ديآيم يتوازن از زندگ

  ٣٤٣٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  َدرمانِ جاِن هر درخت يشُد پَس
  َبختكْياز قُدوَمش ن يدرخت هر

 خي د،يريرا در نظر بگ خي كي ديگوي. مميمفاه زها،يمخلوط شد چ رگيبا همد يكم كي ديشا د؟يگويم يچ ديكنيم توجه

 خورد،يبه درد نم يخي ديفهميم شد،يم ديناام يخيما از  يشدگتيهومركز هم يعني د،يديلحظه م كيرا  دياگر خورش

 گذاردينم كنديرست ماز آن زره د يبعد زندگ ميشويآب م م،يشويم نرم م،يشويآب م يعنيما  شد،يآب م جهيبعد در نت

 دفعهكياست. مثال آب اگر روان بشود،  يدرمانِ هر درخت نيكه ا ميشويبعد آن موقع ما متوجه م .بخورد بيبه ما آس

 كبخت،ياز قدومش ن يدرمان جان هر درخت، هر درخت يكه واقعاً درمان هر درخت تشنه است. پس شد شوديمتوجه م

خدا زنده بشود، درختان  تينهايبه ب يانسان كياگر  يعنيبرسد.  شيآب به پا نيامنتظر است كه  يآن موقع هر درخت

  برسد و بنوشند.  شانخيمثل موالنا به ب يكه آب زندگ ستندمرتب منتظر ه گر،يد يهاانسان يعني گر،يد

 ميدار م،ياشده دين ناامبودنما خيبله. پس ما از  م،يخدا مربوط بشو نيدر زم مانياصل شهيكه ما به ر شوديموالنا سبب م

آدم كه مركزش عدم شده  نيا) ٧شماره (. كبختياز قدومش ن يدرمان جان هر درخت، هر درخت ي. پس شدميشويآب م

شگون خوش نكهيا يبرا كند،يم يكبختياز قدومش حس ن ند،يبياو را م ياست و هر انسان يدرمان جان هر انسان است،

ها انسان آورد،يها به ارتعاش در مرا در مركز انسان يزندگ كند،يكننده حمل مزنده يرژان كند،يخوب حمل م ياست، انرژ

و  تيكه آن ارتعاش من دهديموالنا االن به ما دارد نشان م مثل، دهديم شانبه آنها ن كند،يرا به اصل خودشان آگاه م

 مانخيما  دهد،يكه به ما م يدانش نيبوده است و با اما  يخيآن  ست،يما ن يآن ارتعاش اصل م،يادردها كه تا حاال داشته

  .ميكنيم ميهم بله تقد گرانيبه د ميخورينه تنها خودمان م شود،يآب م
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  ٣٤٣٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  بِْفسُرده در خود مانده يخيَ  آن
  با درختان خوانده يِمساس ال

 گريدرختان د يا د،يكه من را لمس نكن ديگويم صورتنيه است، در اكه افسرده شده است، در خود ماند يخياما آن  آره،

خدا قرار  ديكه خودش را در معرض خورش يدارد و درد دارد. كس يدگيشخص در مركزش همان نيو ا ديمن را لمس نكن

شده است،  است، در خود فرو رفته است، كز كرده است، منجمد هباشد كه افسرده شد يخي خواهديم م،يبا تسل دهدينم

است  نيا شيالمساس معن ني. اديمن را لمس نكن د،ينداشته باش ي: با من تماسديگويمنقبض شده است و به درختان م

كه در خودش  يكس يعني ؛يكس را لمس كن چيه يكرده، گفته است: نتوان نيرا نفر يهم آن سامر يباشد موس ادتانيكه 

  كند. دايپتماس  يفرو رفته است، نخواهد توانست با كس

. اگر قرار مينيبيدشمن م م،ينيبيمسئله م م،ينيبيما فقط مانع م ،يافسانه من ذهن نيدر ا دينيبياست كه م نيهم يبرا 

اش كه بچه گريبا درختان د گر،يباشد، المساس خوانده شده است د يطورنيمثالً پدر خانواده ا ميباش ياخانواده يباشد تو

را  شيخي نكهيا يداشته باشد، برا يتماس توانديباشد، نم گريد يهاانسان ايو مادرش باشد باشد، همسرش باشد، پدر 

 رد،يتماس بگ تواندينم چكسيشده است كه با ه نينفر كند،يرا در مركزش حفظ م يخي يحفظ كند، هر كس خواهديم

  . ندكار بك نيا يبرا يعالج ديبا

آدم هر  نيا نكهيا يخودش را شستشو بدهد، برا ديها انسان باماس جسمكه در ت ديگويچرا م ميديبله، پس االن فهم

 ديبوجود خواهند آورد. چقدر با يشتريدرد ب ييباشد، دوتا نيرا لمس كند دچار درد خواهد كرد، اگر آن هم مثل ا يكس

مركزم را از  خواهميمن م ديمسئول است بگو يُخوب هر كس م،ييبشو ادردها ر نيكه ا مياوريما از آن طرف آب خرد ب

مسئول هستم كه خودم  كنم،يم جاديرا ندارم، من درد ا گريد يهاتماس با انسان تيمن قابل اورمياگر درن اورم،يدرب يخي

  را معالجه كنم.

  ٢٢٠٧شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  تو رام، خود راَمت شود ُجمله جهان يَشو َگر
  رام كو؟َرخشَت آِخر  نيا ،ييتو ُرستم زاده َگر

 ديدر مركز ما باشد ما مرتباً با يشدگتيهومركزت، چون اگر هم يعدم را بگذار يعني ،ياگر تو رام بشو ديگويم بله،

كه  يداشته باش يتيمركزت عدم باشد، حس امن ،يواكنش نشان نده ،ينرم بشو يعني ،ي. رام بشوميواكنش نشان بده

گر تو رستم  ديگوي. مكنديم يو با تو همكار شوديمام جهان رام تو مصورت تنداشته باشد، در آن يبستگ زهايبه چ
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رمز خدا است. گر تو رستم  نجايرستم در ا ،ياگر تو را خدا خلق كرده است، امتداد خدا هست يعني ييرستم زاده ،ييزاده

  .رخش است يانشسته شيهم كه رو ياسب نيو ا ييزاده

اسب مثل  نيا ميشويم تيهوهم ي. اولش وقتشياست، نشسته است رو يباشد رستم رخشش همان زندگ ادماني

 يوقت رود،يشد، خوب راه م تياسب كه ترب واش،ي واشي زند،يتق تق تق م رود،يكه فنرش شكسته است راه م يلياتومب

ا سوارش بشود. خد يعنيكه شاه سوار بشود،  كنديم دايرا پ نيا يستگيشا صورتنيخوب راه برود، نرم راه برود، در ا

مرتب  يه نينه؟ ا اي يرخش را آرام بكن نيا يخواهيرخشت آخر رام كو؟ سرانجام م نيا ،ييگر تو رستم زاده ديگويم

   .ميرام بشو ديالمساس شده است. پس ما با اندازد،يلگد م

آهو نرم  م،يهست يمعان يآهوما است،  دنيموقع پر م،يهست ينكه ما مرغ آسما مياهم به نظرم قبال خوانده اتياب نيو ا

كه توجه  مييبگو ميبا شكل هم اگر بخواه طورنياست، بله. هم دهيوقتش رس يما از حكمت اله دنياست، چر فياست، لط

بشود، به  ليتبد ديبا ست،يرام خودش ن ست،يرخشش رام ن نكهيو ا يحالت واكنش ني) از ا٦شكل شماره آدم ( نيا ديكن

  :ديگوياز دفتر سوم م ميرا هم داشت هاتيب نيا د،يگويمركزش عدم بشود. بله م د،يايدر ب )٧شماره شكل حالت ( نيا

  ٤٠١٣ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  كَش نهيبَِزد َمر اسب را آن ك َگر
  نََزد بر اسب، زد بر ُسْكسُكَش آن

به آن  زند،يما نم ياريبه هوش زند،يما نمبه  يعني زند،يبه اسب ما نم زند،يبه ما م يهم كه زندگ ييهابيآس نيا يعني

كه سر ما  ييبالها نيكه ا ديگوي. به ما دارد مزنديبه واكنش بودن ما م د؟يكنيتوجه م زند،يو سُكُسك ما م يناهموار

  .يبره يناهموار نيكن تا از ا يكه مركزت را خال ديگويدارد م ديآيم

  ٤٠١٤ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  شود يپِ ُسْكُسك وارََهد خوش زِ  تا
  شود يتا مِ  يرا زندان كُن رهيش

را اگر زندان  رهيش ديگويبشود. بعد م يپبه خوش ليتبد رود،يكه ناهموار راه م يناهموار راه رفتن، رخش نيتا از ا بله،

به همواره  ليتبد يناهموار نيو اُكنْ فَكان كار كند  يبگذار ،ياَنْصِتوا، خاموش باش يمدت ديشما با يعني. شوديم يمِ يكن

همواره بشود، رام بشود و اگر رام بشود جهان رامت  ديكه رخشت با ميگفتيم ميداشت م؟يگفتيم يچ ميبشود. داشت

واكنش  شتريهر چقدر ما ب يعنينخواهد آمد، بله.  شيحالت پ نيبه اصطالح ا م،يكنيم زهيكه ما ست ي. تا زمانشوديم

  بله،خواهد شد،  رتريسختگجهان  م،ينشان بده
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 ٢٨٦غزل شماره  ات،يغزل وانيد حافظ،

 طبع يِ بر خود كارها كز رو ريآسان گ گفت

 كوشجهان بر مردمان سخت گردديم سخت
جهان هم به شما سخت خواهد  د،يو نرم نشو ديبكن يريباشد، سختگ شتريدر مركزتان ب يشدگتيهوهر چقدر شما هم

  .نيمهم است ا كند،يم يبا شما همكار رونيدر ب زهايمركزتان عدم باشد، تمام چ د،يگرفت. اگر شما نرم بشو

  ٢٢٠٧شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  خام مُسِكر باشَدت ،ييتو َتركِ ُپخته گو َگر
  خام كو؟ يِ تو را در جاِم سَر، آثار و بو پس

ر است. ُفرجِه صندوق نونو مُسكِر است، فاصله دوتا فك نيما است، خام فاصله ب دهيما است، پوس يميقد يآن فكرها پخته

زنده.  يتوجه زنده، زندگ رسد،يم ياالن از زندگ نيهم يعني. خام رسديم ياالن از زندگ نيدوتا فكر، خام است، هم نيب

 تو ديگويبه آنها. م روديما االن م يكه زندگ ييزهايتمام آن چ ها،يشدگ يآن شرط ،يميقد ييآن فكرها يعنيپخته 

  . يميقد يباورها ،يشويها نممست آن پخته صورتنيدر ا ،ييترك پخته بگو، گر تو ترك پخته گو

. ما االن مست غرور آوريمست يعنيُمسكِر  شود،يباال، مست كننده تو م ديآيدوتا فكر م نيكه از فاصله ب يزيخام آن چ

 ايب ،ياز خام مست بشو دياست تو كه با طورني كه اآن را بگذار كنار. پس حاال م،يهست هايشدگتيهومست هم م،يهست

آن  اي ديآيماز آن  يينو يبو د؟يآيماز آن  يزندگ يبو د؟يآيماز آن  خام يبو ايآ مينيبب ميشما نگاه كن يبه فكرها

  است؟ دهيپوس يفكرها

و  .كه اين لحظه از زندگي مي آيدگفتيم آن چيزي  ،خام .پخته هستندها اين ،در مركزها اين نقطه ،همين است ديگر ،بله

  .بله اين بيت را توجه كنيد ،به نظرم ) كه البته ٦شماره اين حالت ( شكل 

 ٤٥١٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

 رََود يبه صندوق يز صندوق گر

 بُود يصندوق ستين ييَسما او
صندوق يعني فكري كه اين  .دوقي هستيمدر نتيجه صن .ما آسماني نيستيم ،اگر از يك فكري بپريم به يك فكر ديگر

اين قصه را قبال خوانده  ،صندوق .و ما به صورت فكر بلند مي شويم .مي رود آن تو ،زندگي تازه رسيده ،همان خام ،لحظه

لحظه  ،لحظه بعد فكر يك همانيدگي ،فكر يكي از همانيدگي ها ،اگر قرار باشد اين لحظه .)٦شماره اين حالت ( شكل  .ايم

پس  .پس از صندوق يك همانيدگي در مي آييم و توي صندوق ديگر مي رويم ،فكر يك همانيدگي از ذهن شما بگذرد بعد
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سمايي حالت  ،سمايي نيست .باشيدها توي فكر ،دائما دوست داريد در صندوقها باشيد ،بنابراين شما صندوقي هستيد

   .تي باز مي شود از فاصله بين دو تا فكر باز مي شودو وق نمي خواهيد مركزتان را باز كنيد يعني ،ما است عدم

 ٤٥١٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

 ُنو مُسكِرست صندوق ُنو فُرجة

 كو به صندوق اَندرست ابدين در
اين  ،به اصطالح ،بلند ،) ٦شماره در شكل قبلي (  ،يعني االن يك فكر بلند مي شود ،ببينيد فاصله بين دو تا صندوق ،بله

فاصله بين دو تا فكر  ،اگر اين فكر تمام بشود و ما نرويم توي صندوق ديگر .تمام نشده ما مي پريم به آن يكي فكر فكر

ولي منتها هر كسي كه صندوق باشد  .پخته را نَخور ،كه مي گويد تو خام را بِخور .يعني نو نو مُسكر است .همين خام است

 .بله .ببيند ،نو نو را كه از طرف زندگي مي رسد مُسكر يعني مست كنندهنمي تواند اين  ،از صندوقي به صندوقي بپرد

  .مشخص است قبال هم گفتيم

 ٤٥١٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

 هاصندوق نينشد غَرّه بد َگر

 اطالق و رها ديجو يقاض چوهم
توي يك صندوقي زاييده مي شود  كه هر لحظه ،فكريهاي محدوديت ،كه توي آن زنداني است اگر انسان به اين صندوقها

قاضي  ،مانند آن قاضي ،افتخار نكند و اين را عيب بداندها اگر به اين ،و به صورت يك فكر بلند مي شود همراه با يك درد

دنبال جدايي از اين وضعيت و رهايي مي گردد. و يك چنين آدمي دو تا راه  ،ي بودهجو داستان ،كه در آن داستان بود

اين عيب است و من كنترلي در فكرهايم  ،از يك فكري مي پرم به يك فكر ديگر ي اين كه االن بنشيند ببينديك ،دارد

با حرص عجيبي از يك هم هويت  ،با اشتهاي عجيبي ،با يك سرعت عجيبي فكرها مرا مي برند براي اينكه من .ندارم

يد افتخار كنم به اين وضعيت و دردهايمان همين بي و من نبا .و اين عيب است ،شدگي مي پرم به يك هم هويت شدگي

من ذهني و شيطان  ،خدا نخواسته است من اين طوري باشم ،اين هشياري حضور نيست .خبري و گيجي به وجود مي آورد

   .اين طوري باشم خواسته است

 ٤٥١٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

 هاصندوق نينشد غَرّه بد َگر

 الق و رهااط ديجو يقاض چوهم
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ولي اگر  .نمي توانيد خالص بشويد ،از اين فكر به آن فكر مي پريد كارتان تمام است ،اگر شما افتخار مي كنيد از اين كه

 .راه هم موالنا حتي در برنامه امروز نشان داده است .دنبال راه خواهيد گشت ،مي گوييد يك عيب است ،افتخار نمي كنيد

بگذاريد در مركزتان ُكن فَكان يا خدا پايش را  ،فضا باز كنيد ،لحظه را براي شما تعيين كندشما بگذاريد قضا اتفاق اين 

 .نه مقاومت كنيد ،تان قضاوت كنيددخالت نكنيد يعني نه با ذهن .و آن موقع دخالت نكنيد .كار كند روي شما ،بگذارد

  .بله ،يعني خاموش باشيد .اَنصِتوا

 ٢٧٢٦ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

 تا بر جاِن تو ،ريبپذ اَنصتو

 َانصتوا يجَزا ،از جانان ديآ
و اولين پاداش اين  .بيايد ،كه روي مركزت كار مي كند ،قضاوت و مقاومت را صفر كن تا از خدا پاداش اين خاموش بودن

مي  .شان مي دهدمنفصل مي شود و فاصله دو تا صندوق خودش را به ما ن ،است كه رشته فكر كه شما را كنترل مي كرد

  .گويد

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 بيغَ يِايُبخْرام در در َقدَميب ،يبِخورد چون

 بُخْرام كو؟ ييمَستانه ايب ياگر َمست تو
در درياي غيب َخرامان  ،بدون من ذهني ،در اين صورت بدون ابزار ،يعني از فاصله بين دو صندوق ،اگر از آن مِي خوردي

 ،يبِخورد چون .بله .اگر نمي تواني پس آنجا نيستي ؟كو ،بيا يك مستانه اي راه برو ،و اگر تو مستي االن ،ارد شوخُرامان و

بايد بتواند با  ،اگر كسي مركزش عدم شده است ُبخْرام كو؟ ييَمستانه ايب ياگر َمست تو ،بيغَ يِايبُْخرام در در َقدَميب

با قدم است  .يعني بگذار زندگي تنظيم بكند اين قدم هايت را ،زيبا و خرامان كه با آهنگ زندگي به اين بخرامهاي قدم

   .صبر كن بگذار خدا درستت كند ،و اگر مي بيني مست نيستي ،البته با جسمي نمي روي

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 الزم شُد عبادت، عشق را آخِر بگو فَرضِ 

 و اِسِْتلْزام كو؟ ميو نَدب و واجب و تعل ضفَر
براي او واجب و  ،به خدا زنده شده باشد ،عاشق واقعي باشد منتها تو به من بگو اگر كسي ،مي گويد عبادت واجب است

يعني همان كار مستحب و واجب و تعليم دادن چيزهاي سطحي و باورها و اين كه اين الزم  ،يعني فرض و نَدب ،مستحب

تعليم اين  ،مي گويد عاشق وقتي به خدا زنده مي شود .البته اصطالحات مذهبي هستندها اين ؟.كو ،اين الزم نيست ،است
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واجب و استلزام براي كساني است كه در  فرض و ندب و :مي گويد .دارد همين را مي گويد .چيزها تمام مي شود برايش

و انسان در معرض قضا و كُن فَكان  ،اگر مقاومت و قضاوت صفر بشود ،مقاومت و قضاوت دارند ،مركزشان همانيدگي دارند

فكرها و اعمال آن را تنظيم  ،در اين صورت زندگي يا خدا تمام باورها ،و هيچ مقاومتي و قضاوتي نداشته باشد ،قرار بگيرد

شادي  ،پذيرش دارد ،اين لحظه ِرضا دارد در ،يعني دائما صبر و شُكر دارد .)٦(شكل شماره  اين آدم است ،آن آدم .مي كند

نمي اش او به آفريده ،زندگي از طريق او مي آفريند ،آفريننده است هر لحظه .مي آيد باال ،بي سبب از اعماقش مي جوشد

   .چسبد

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 ِاكْراه و زور؟ يجان و آن گَه يِهايبازعشق

 كو؟ِاكْرام  يبَربسته كجا و آن َول عشقِ
آن  .براي اين كه با خدا يكي شده ايم ،بي نهايت عمق آن ،ثبات ،عشق بازي آن ،مي گويد وقتي ما به خدا زنده مي شويم

و  ،روزه بگيرد ،يا يكي به زور آدم را مجبور كند نماز بخواند ،يعني آدم از ترس مثال جهنم ،اكراه و زور باشد آنموقع توي 

ولي كسي  ،را ندارد اين كارها را بكنداش حوصله ،يا اكراه دارد ،را مي كند ه زور اين كاراين نشان مي دهد كه كسي كه ب

  .بله .را مي كند با عالقه اين كار ،كه به خدا زنده شده باشد با ذوق

 ،عشق ساختگي و بي اصل ،استها كه براساس همانيدگي .عشق من ذهني است ،عشق بَربَسته ،مي گويد عشق بَرَبسته

 ،اي ولي ؟.كجاها عشق با ديد همانيدگي ،ايمعشق بَرَبسته بدون ريشه است براي اين كه ما جدا شده .يعني بي ريشه است

يعني اين دوتا  ؟اكرام يعني بخشش و لطف ايزدي كجا ،اي دوست عشقي كه در اثر بخشش خدا .يعني اي دوست در اينجا

. عشق انساني كه به خدا زنده شده ؟ي كه به خدا زنده شده است كجا، عشق انسان؟عشق من ذهني كجا .باهم فرق دارند

  .نمي تواند باشد ،است يا هر كاري كه او مي كند از طريق اكراه و زور

ها در اين ؟حتي در بيت اول گفته است شيوه اسالم كو .روش عشق نيست ،به اصطالح ،موالنا مي خواهد بگويد اكراه و زور

همين شناسايي مركزي است  ،اسالم است براي آدم هم هويت شده تنها چيزي كه در شيوه .نداردشيوه اسالم هم وجود 

اين يكي هم  ،اين يكي هم نيست ،آن يكي هم نيست ،در اين صورت تميز كن .كه مي گوييم اين از جنس خدا نيست

   ؟.نه هاو اينبقيه زور و اكراه  .مي گويد اسالم است آره اين شيوه ،همه را ال مي كني .نيست

ما هم به زور  ،به آن چيزهايي كه حرص دارد مي پرستد ،كسي در مركزش همانيدگي دارد .بله اين هم همين را مي گويد

 يگريكه مركزش جنس د يدر حال ،كارها را بكند يكه بعض ميمجبورش كن ميخواه يمجهنم  كتك يا اين كه با شالق آتش
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عشق بر بسته است  نيو ا ،كند يكار را دارد م نيبه زور ا ،ستياز جنس خدا ن نيا ،تسياز جنس حضور ن نياصال ا ،است

كه مركزش خدا هست  يكس ؟كجا هكه مركزش عدم شد يحالت نيعشق بر بسته كجا ا نيا ديگو يم .خورد يبه درد نم

 نديب يخدا را جسم م يكي ؟ستا يدو تا با خدا چطور نيا يعشق باز يعني ؟كه مركزش جسم است كجا يكس نيو ا ؟كجا

دفعه كارها و اتفاقات بد  كيممكن است جهنم باشد و  ،نكند ميتعظ افتد كه اگر به صورت جسم يم ادشيدفعه  كيو 

  .كند يكار را م نياز شوق و عالقه و عشقش ا يكيآن  يول ،كند يرا مها كار نياز ترسش ا ،فتديب شيبرا

 ٢٢٠٧ه غزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

 بر رُخساِر عاشقْ راحت اَنَْدر جانِ او رنج

 آن جا به ُجز ِانْعام كو؟ ،ييخود آوازه رنجْ 
است نشان  ينشان كوچك كيرنج خودش  .در رخسار عاشق هست اما جانش راحت است ارانهيكه درد هوش ديگو يم

كشد. آنجا  يآدم م ارانهيكه هوش ينجر نياست ا يكوچك يسطح يصدا كي يعني ،صدا ،نغمه يعنيآوازه  .است يسطح

و انداختن ها يشدگ تيهم هو ييكند به شناسا يمشروع  يانسان وقت ديكن يتوجه م است. يزديا بخشش و نعمتاش همه

 يكوچك يسطح زيچ كي ارانهيآن درد هوش كشد، يم ارانهيدرد هوش ،صورت صبر دارد و شكر دارد نيبله در ا آن ها،

   .هست ياِنعام زندگ ،هست يبخشش زندگ اشهمه نجايا در .است

 ياز خدا هر لحظه بخشش را م ،جانش راحت است ،است يشخص سطح نيرنج بر صورت ا) ٦(شكل شماره حالت نيبله ا

از كند  يهر لحظه از رضا شروع م شهيهم .صبر و شكر دارد يكشد ول يهم م يمختصر ي ارانهيدرد هوش كيحاال  .رديگ

 نطور،يدوباره هم ،طور نيدوباره هم ،طور نيدوباره هم ،شود يم نندهيآفر ،ديآ يبه وجود م يكند و شاد يشروع م رشيپذ

 يول ،شده ريوقت گذشته د ،مركزم را اشغال كردمها است كه من مدت يدائما در حال عذر خواه ،صبر و شكر دارد ئمادا

  .ديريگ يم كه از آن ور يزديجانش و بخشش ا ياست در مقابل راحت زيناچ اريسب ليتبد نيكشد از ا يكه م يرنج

   ٢٢٠٧غزل شماره  ،شمس وانيد ،يمولو

  كياز خوْف خود اَنْعام را باشد َول يخدمت
  از عشق را َامْثاِل َكالْاَنْعام كو؟ يخدمت

 كي ،عشق بورزد به خدا ايبخواهد عبادت كند و  از ترس يهر كس ديگو يم .است انيچهار پا ياَنعام جمع نَعَم به معن 

 انيفقط مال چهار پا نيا ،باشد گريترس جهنم و هزار تا ترس د ياگر از رو يموقع هست هر خدمت كي ،بكند يخدمت

 يچون م يول م،كه بار ببر هستم عقل يبمي گويد  .برد يخوب بار نم ستين يخر اگر بداند كه كتك .خر هست مثال است،

عاشق  ياز عشق را وقت يخدمت ديگو يقران است م هيامثال كاالنعام مربوط به آ .بار ريرود ز يخورد فقط م يداند كتك م
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 ايعشق خدمتش  نيا .خودش است يهم رواش هيكند و خدمت اول يبه خدا زنده شده خدمت م يكند وقت يخدمت م

 حالت نيا ،كنند ياز ترس خدمت م انيچهار پا هيكه شبايي هآدم  اي ،ستين انيعاشق خدمتش مانند خدمت چهار پا

 ايبرود آن دن رديبم يموقع كي ايكم بشود  ايرا از دست بدهد  شيها يدگيهمان نكهيآدم از ترس ا نيا )٦(شكل شماره 

    .است فقط انيچهار پا ركا نيا ديگو يم ،كند يمهايي از ترس دارد خدمت برود جهنم،

هر  ،شوق خدمت دارد .عاشق است مركزش عدم است نيا .ستين انيخدمت آن مانند چهار پا يكند ول يعاشق خدمت م

عالقه مند است خودش .ستيدرش ن يزور چيه يتكلف چيبله ه عبادتش هم با شوق و ذوق، يخدمت به مردم حت.يخدمت

  .قران است يه يهم آ نيا.كار را دارد نيشوق ا

 ١٧٩ هي)، آ٧ف(سوره اعرا م،كريقرآن

 

هايى است كه ِبدان فهمند و چشماست كه بِدان نمى ييهاجهنم بسيارى از ِجن و اِنس را بيافريديم. ايشان را دل براى«
  »هايند؛ اينان خود غافالنند.تر از آنگمراه يشنوند. اينان همانند چارپايانند حتهايى است كه ِبدان نمىبينند و گوشنمى

 
از ترس خدمت  يمن ذهنهاي انسان يعنيبسوزد.  ديتواند باشد كه با يذهن انسان م اتيجن هم از محتو ،انسان يعني انس

  .بله  كنند. يم

  ٢٢٠٧شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ريباشد دستگ قيَقدَم راه است َگر توف كي
  راِه دور و رفتنِ اَعْوام كو؟ ثِيَحد پس

خدا هم  نكهيا يبرا ،قدم است كي ليتبد نيا ،اگر انسان درست كار كند ديگو يم ،سال يجمع عام است به معن اعوام

 ليتبد يعني م،يخواهد به ما كمك كند به مقصود مان برس يدائما خدا در هر لحظه م ،خواهد كمك كند به انسان يم

 قياگر توفقدم راه است  كي. ميذارگ يدانم نم يكه من م متكه با قضاوت و مقاو ميما هست ني. اياز من ذهن ميبشو

  از راه غلط.  ،از راه غلط ؟از كجا آمده نيا يبرو ديراه دور است و سالها با نديگو يم نكهيپس ا .باشد ييخدا

 انيب منتوان .دكنم مردم بفهمن انيبتوانم درست ب ديفهمم با يرا م يزيمن اگر چ ميگو يم ؟را آوردمها شكل نيمن چرا ا

 يشما االن م .كنند به شما يكمك مها شكل نيا .هاشكل نيحوصله تان سر نرود از ا دوارميام .بنده است ريتقص مكن

 .مقاومت و قضاوت ما ؟ما بشود ريدستگ ياله قيگذارد كه توف ينم يزيچه چ ديدانست يشكل نبود نم نياگر ا  كه دينيب

 نيكه ا يكس .ميكن يم يبه دشمن ليرا تبد يزندگ ،بركت خدا نكهيا يبرا .مينيب يلحظه ما خدا را دشمن م نيدر ا نكهيا
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فكر  دينبا .كند يمها به آن ليخدا را تبد ،هست و رنجش است نهياست و ك ييدر فكر انتقام جو رديگ يرا م يلحظه زندگ

طول  هاسال نكهيپس ا .كند يم گريد زيچ كيبه  ليتبد رديگ يچون او كمك را م .تواند به او كمك كند يكند كه خدا م

 .به علت راه غلط است نيا .توهم است نيا ،ال را خواندن و اال اهللا را خواندن يعنيو مسلمان شدن  ليتبد نيكشد ا يم

  .آره .خورد يو به درد نم ميكن ياست كه م ييبه علت كارها .ميبكن ديچكار با نكهيا دنيعلت نفهم

  ٢٢٠٧شمس، غزل شماره  نوايد ،يمولو

  كه بر تو اوفَْتد ديآن َصَنم با ةيسا كيل
  كو؟ َاصْنام ةصََنم ِكْش مِثْل اَْنَدر ُجمل آن

رمز  نجايدر ا يبت است ول يصنم به معن ،خدا آن صنم هيسا نكهيا يبرا ؟يشو يچرا موفق نم يدان يم ديگو يم

 نياو در ب هيكه شب يآن صنم ،ن صنم كش مثلآ .كه بر تو اوفتد دينم باآن ص هيسا كيل .هر لحظه به تو افتد ديبا.خداست

   .بله .ستياز جنس فرم ن يعني .عالم وجود نداردهاي اصنام صنم يهمه 

از  يو صنم ميكن يفكر مها يدگياگر بر حسب همان ؟فتديآن صنم سر ما ب هيكه سا ميكن يم يلحظه كار نيما در ا ايآ

اگر خدا را به  .نه ،تواند كمك كند يكند او به ما م يكه فكر م ميشده ا تيهم هو ياگر با كس ميكرده اانتخاب  رونيب

آن  ديگو يم .نه ،به ما كمك كند ديهست كه باها در آسمان ييك باشنده اي ميكن يفكر م ميدر آورده ا ريصورت تصو

   .عالم وجود ندارد در همه رشينظ خدا، يعنيصنم 

 .ديدنبال آن نگرد يجسم ياريپس با هوش .دينين آن را ببات ن و با پنج تا حساتن و ذهنابا فكرت ديتوان يشما نم يعني

فضا  ،مركز را باز كردن نياره هم ،ما يقانون قضا و كن فكان كار بكند رو نكهيدادن ا هو اجاز ييتنها راهش فضا گشا

افتد و  يخدا بر سر ما م هيسا ميكن يلحظه باز م نيموقع فضا را در اطراف اتفاق الحظه هر  نياتفاق ا رفتنيو پذ ،گشودن

 هيدائما سا .ديكار كرد يبا من ذهن نكهيا يبرا ؟دينكرد شرفتيچه پ يبرا ديدان يم ديگو يم .است شرفتيشرط پ نيا

  و دنبال اين صنم هم در جهان نگرد.خدا بر سرت نبوده ، سايه بر سرت بوده طانيش

و  نمي زاد ،در آن سوره توحيد كه مي دانيد مي گويد كه، بله، نظير خدا در جهان وجود ندارد، اوال خدا زاده نمي شود

آن چيزي كه زاده مي شود در مورد انسان جسمش است،  .و اين نشان مي دهد كه نظير ما هم نيست .نظيرش نيست

نظير خودمان در نه دا هستيم نه مي زائيم و نه زاده مي شويم و ما جنس خ . و نمي زاد هم.زاده نمي شوداش هوشياري

اگر خودمان  .اگرنظير خودمان در اين جهان نيست شايسته نيست كه خودمان را با چيزي مقايسه كنيم .ستهاين جهان 

) ٦شمارهاين است كه كاهش داديم خودمان را به جسم، توجه مي كنيد اين حالت (شكل اش را مقايسه مي كنيم معني
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اگر شما  ،را درمركزش دارد، كاهش داده خودش را به جسم و نظير خودش را در جهان مي بينيدها هركس همانيدگي

ها و بخاطر از بين رفتن همانيدگي ،مقايسه نمي توانيد بكنيدها پس با همانيدگي ،نتوانيد خودتان را با چيزي مقايسه كنيد

  ناراحت نمي شويد.

مي گوييد بگوئيد اگر نظير من در اين جهان نيست چرا خودم را مقايسه مي كنم؟ آخر يعني چه؟ انگار  فكر كنيد روي اين،

خدا يكتاست كه همه  كه مي گويد: جا هست در سوره توحيد و در همآن .من خدا را مقايسه مي كنم با كسي يا چيزي

زي خدا مال ما هم هست ماهم بي نيازهستيم و نيازمندي توجه مي كنيد اين بي نيا يگر مي دانند يكي هم بي نياز است.د

  .سبب ناخشنودي ما و عدم رضا مي شود ما به جهان

را گذاشته ايم در مركزمان ما ها ولي چون همانيدگي ،خوب توجه كنيد مي گويد خدا بي نياز است و ماهم بي نياز هستيم

بي نيازي به جهان و ما  ودند كه فقر افتخاراست، فقريعنيو در جلسات گذشته گفت كه حضرت رسول فرم .نيازمند شديم

و اگر شما كارتان را  .اين حتما سبب عدم رضا خواهد بود ،حواسمان نيست كه وقتي كه نيازمندي پيدا مي كنيم به جهان

راي اينكه ب ،و چقدر ما بي نصيب شديم كه ما تبديل نشديم .از عدم رضا شروع كنيد خدا نمي تواند به شما كمك كند

ناخشنودي زائيده نيازمندي  ،از ناخشنودي شروع كرديم براي اينكه هميشه .نتوانستيم از خدا كمك بگيريم هيچ موقع

  .به جهان است و نيازمندي يك چيز ساخته و پرداخته من ذهني است

ب محروميت از لطف و كمك مردم نمي بينند كه نيازمندي به جهان حتما آنها را ناخشنود خواهد كرد و ناخشنودي سب

پس شما هر لحظه از خودتان بپرسيد كه آيا با  افسانه من ذهني زنداني خواهد كرد.و در نتيجه ما را در  ،خدا خواهد شد

اين لحظه از پذيرش در  يا مانع مي بينم؟ من مي بينم مسئله ،دشمن مي بينم اين لحظه را اين لحظه من دوست هستم يا نه

از شادي شروع مي كنم، از رضايت شروع مي كنم، از آفرينندگي شروع مي كنم؟ مركزم عدم است؟ حس شروع مي كنم، 

را در  اصيل هستند؟ صبر و شكر را در خودم مي بينم، حالت افتادگي و عذر خواهي اينها ، هدايت، قدرتامنيت، عقل

  خودم مي بينم؟ اينها خيلي مهم شما در خودتان ببينيد، در هر لحظه.

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 ُكفوِ او ن،يخداوندِ به حَقْ َشمسُ اْلحَق و د آن

 همه آبا و در َاْجداد و در َاْعمام كو؟ در
ولي شما مي  .را مي گويد كفو او، آره، يعني حاال راجع به شمس الحق يعني شمس الدين تبريزي صحبت مي كند ههم

 كسي كه مي گويد: .ريزي همين زنده شدن ما به خداست، بي نهايت خدا در ماستدانيد شمس الدين تبريزي يا شمس تب

نمي توانيد شما پيدا كنيد، در آباء و در  ،بي نهايت خدا زنده مي شود كفو او يعني مانند او در هيچ جاي جهان وجود ندارد
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، يعني ما نمي توانيم در جهان هم مداد اينها مشخص است تو ضيح ، برادر پدرجمع عم يعني عمو اجداد و اعمام، اعمام

  .من ذهني نمي توانيم پيدا كنيمهاي با عينك ،هويت شدگي بي نهايت زنده شدن به خدا را ببينيم

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 شود آن هفت َبحْر يكِ  مَشيتيَ ُدرِّ  دَرخورِ 

 َاجْسام كو؟ ايهست در ارواح  رشينَظ َگر
فكر مي كردند جهان بيرون هفت دريا دارد، درياي بيروني، درياهاي هشياري بيروني  بيروني، قديماي همي گويد كه بحر

نمي توانيم بگوئيم كه  ،اگر مركز انسان عدم بشود .ر يتيم يعني زنده شدن انسان به بي نهايت خدا نيستشايسته دُ 

وقتي انسان به خدا زنده مي شود  ،رواريد يكتا و بزرگر يتيم يعني مر يتيم، دُ درياهاي هوشياري بيروني شايسته اين دُ 

ر تنها و در درياي يكتايي انسان به حضور زنده شده يك دُ  و هم درشت است، مرواريد درشت است.اين هم تنهاست 

يا  در ارواح قيمتي است و اين به درد درياهاي بيرون نمي خورد، مي گويد اگر نظيرش وجود دارد؟ در ارواح يا اجسام كو؟

  د البته، فقط در انسان وجود دارد.اجسام وجود ندار

 .كه گفت روش اسالم را بروي از خالصه عشق بيرون بيايي، عشق را نمي شود خالصه كردها االن پس از همه اين صحبت 

براين از ما ر يتيم بشود، پس بنان دُيهمبشود بيرون بيايد، آزاد بشود، كه ها و روح انسان از درگيري با هم هويت شدگي

يادمان باشد ما اگر به بي نهايت خدا زنده  در جسم انسان هم زندگي مي كند؟ اگر در روح انساني وجود دارد؟ ،مي پرسد

اين روح و هوشياري ماست كه آزاد مي شود ازهمانيدگي ها، مي گويد به من نشان  .بشويم هنوز اين جسم را الزم داريم

  ريف، فرم هست به عالوه انكار فرم.اني كه بنابر تعبده، بله در انسان است، انس

انكار اين جسم اش قسمت اصلي ولي بدن دارد مثال غذا مي خورد، ولي عمدتاً ،اگر كسي مي داند كه از جنس جسم است

ورت ما آن موقع ما جسم مان را به ص .اگر هست بايد بيرون از اين جسم باشد .است، انكار اين جسم هم بي نهايت خداست

حضور ناظر مي بينيم، آنموقع هست كه اگر هم بميريم و اين جسم بيفتد باز هم زنده مي مانيم، مي دانيم كه آنموقع ما به 

  ماين جسم بستگي نداريم، مي خواهد باصطالح به آن مطلب ما توجه كني

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 شود آن هفت َبحْر يكِ  مَشيتيَ ُدرِّ  دَرخورِ 

 َاجْسام كو؟ ايهست در ارواح  رشينَظ رگَ 
ولي به آن وابسته  ) كه مركزش باز شده و بي نهايت شده، بله، جسمش را زندگي مي كند٧شماره اين آدمي است (شكل 

  نيست.
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 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 انيروح لِ يرِكابِ اسپِ عشقش از قب در

 ؟بهرام كو ايُقباد و َسنْجَر و كاووس  جُز
يا هركسي كه به اندازه  ،مي گويد كه در ركاب اسب شمس تبريزي، براي موالنا شمس تبريزي عميق ترين حضور هست

مي گويد فقط روحيان هستند، روحيان كساني كه به روح زنده شده اند، غير از قباد و سنجر  ،شمس تبريزي عميق شده

قباد كه مال قباديان است  يستند كه احتماال به حضور رسيده باشند،البته مي بينيد اينها آدمهايي ن بهرام كو؟ ،و كاووس

شاهنامه هستند، لزوما اينها به علت هاي مي دانيد چه كسي هست مال سلجوقيان و كاووس و بهرام هم شخصيت و سنجر

مي گويد  .اندولي نماد انسانهايي مي داند كه باصطالح به حضور عميق رسيده  .حضورشان نيست كه دارد مثال مي زند

ر يتيم، مرواريد يكتا، يكدفعه مي دانند كه اين دُ ،فقط انسانهايي كه در سطح باالي حضور هستند و از جنس روح هستند

   ، چقدر ارزش دارد، بله.يك نفري كه به بي نهايت خدا زنده مي شود

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 انيروح لِ يرِكابِ اسپِ عشقش از قب در

 بهرام كو؟ ايُقباد و َسنْجَر و كاووس  جُز
همه  ،ارزش انسان به عنوان مرواريد تنها، هم يكتا باشد هم بي نهايت بستگي دارد به اينكه مركزش چقدر باز شده، آيا

اگر آزاد شده؟ گاهي اوقات انسانهايي پيدا مي شوند كه هيچ هم  آزاد شده يا نشده؟ها از اين هم هويت شدگيش هويت

هستند شايد آنها  ،آنها ارزش خيلي بااليي دارند يعني آنها به اين جهان خدمت مي كنند ،شدگي در مركز ندارندهويت 

  بله،  كه اين جهان را نگه داشتند.

 ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 َارْمغان آراد باد زيرا از خاِك تبر دهيد

 را آرام كو؟ شيخاك نيكه ُجز آن خاك، ا زان
بايد  ،به علت هم هويت شدگي پرده رويشان است ما، چشمان ماهاي مي گويد ديده ي آورد و حالت دعايي دارد.راد يعنآ

در اينجا تبريز فضاي يكتايي است،  ،را برداريم اين يعني پر نورتر بشود، جز خاك تبريز كه باد زندگي مي آوردها عينك

ببينيم االن پرده دارد جلو  .ورد، ما به چشمانمان بكشيم تا پرنور بشوداز آن فضا باد ان شاء اهللا خاك را بعنوان سرمه بيا

خاكي آرامش بخش براي اينكه غير از آن خاك براي اين  .آن، يعني انرژي زنده كننده و لطف زنده كننده از آن فضا بيايد



                                                                                  Program # 802    ۸۰۲برنامه مشاره 

  81صفحه: 

كمك به ما بشود بايد خاك آن  كه اين را هم امروز ما به تفصيل توضيح داديم، آره، اگر قرار باشد ديگري وجود ندارد.

  خودمان را در معرض بادي كه از آنور مي آيد قرار بدهيم.. درگاه را در سرمه چشممان بكنيم

 ١٣٤٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

 رياو جان َدهدت، رو ز نََفخْت بپذ دَم

 موقوف عللنه ستكُونيَ فَاو ُكن كار

  

  

  


