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  2صفحه: 

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ؟آن ِدلْدار را ديكه تا َرحم آ نيِمسك نيچون نالَد ا
  من آن ُگْلزار را نميچَشمان كه تا ب نيباَرد ا خون

  

  چون َافْروَزَدم، تا هَجْر كمتر سوَزدَم دْيخورش
  كار را رميآموزََدم، َكزْ َسر بگ يلَتيح دل

  

  ُفسون كيما َفر ميعقِل كُلِّ ذوُفنون، تَعل يا
  را اري نْيِنگار يدر َدرون، َرحم زَديِبخ يو َكزْ

  

  جان و دل ابَديَدرنَ يچون نورِ آن شمعِ ِچِگل، م
  را؟ اريّداَند آخِر آب و ِگل، دِْلخواهِ آن عَ يكِ 

  

  را چون َچشَد؟ نيبا لُطف و َرشَد، عِْجِل َسم لِ يِجبْر
  ار را؟خوشْ مِنقْ يَِكَشد، َعْنقا يدام و دانه كِ  نيا

  

  آن َعنْقا مگس شِيداِم كَس، در پ ابَديَعنقْا كه 
  تار را نيا يتَن يَبس، تا كعنكبوتِ عقلْ يا

  

  يميَ  ميَ مَر يْ واسطهيب ؟يخوش َدم حِيكو آن مَس
  پارِه ُكند زُنّار را ،يدِل تَرسا هَم يْ وِ  َكزْ

  

  يگُسترد زاتَش مَفَْرش ،يَدجّالِ َغم چون آتش
  َبدِكردار را؟ َدجّالِ  ،يشخَنَجركَ  يِسيع كو

  

  ِز تو هاامَتيها زِ تو، جان را قتَن را َسالَمت
  را واراَمتيها ِز تو، َوصل ِ قَعالَمت يسيع

  

  ساغَر ِزَغم در سَر فُتَد، چون سنگ در ساغَر فُتَد
  به خار اَنْدَر فُتَد، چون ُگل نباشد خار را آتش
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  يقيِ چون من نبودم ال ،يمانْدم ِز عَذرا وامِق
  در سَر دِل خَمّار را ،يُخمارِ عاشق كِنيل

  

  شطرنجِ دولتْ شاه را، صد جان به خَرَجش راه را
  خوار را يكاه را، صد َدرْد ُدرد ليِ كُْه َحما صد

  

  فاصِل شُده ياز خود يبه َشهْ واِصل شُده، م َنميب
  را واريها َدر و دشاهِ جانْ حاِصل شُده، جان وَزْ 

  

  رون، زان ُلطفِ از حَدها بُرونباشد كه آن شاهِ حَ
  گَردانَد ُكنون، آن َرسمِ ِاْستِْغفار را َمنسوخ

  

  او خو كَند ديزيَسو ُكند، با با نيكه رو ا يجان
  بو َدهَد عَطّار را ايرو كُند،  ييدر سَنا اي

  

  او امِيّ َمخْدوِم جان َكْز جامِ او، َسرمَست ُشد ا
  را نامِ او، الزم ِشمُر تكرار ييكه گو يگاه

  

  نيازو جاِن زم زيتبر ن،يخداوندْ َشمسِ د يعال
  كو رَشك شُد َانْوار را ن،يچون عَرشِ مَك پُرنور

  

  نيَتربر ساعتِ فَرُّخ ن،يصد هزاران آفر يا
  آن اسرار را ديَ بُْگشا ن،يناطِقِ روُح الْاَم كان

  

  نيدر َبزمِ عشِق او نِش ن،يو ك مِهريب يِ در پاك
  آن پَرده صد ِمْسمار را نيمُْنكِر ِبب ةپَرد در
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ٢٤برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ؟آن ِدلْدار را ديكه تا َرحم آ نيِمسك نيچون نالَد ا
  من آن ُگْلزار را نميچَشمان كه تا ب نيباَرد ا خون

  

شده با  دهيهمان و جهان آمده نيبه ا ياريانسان كه بصورت هوش :كه كنديموضوع جلب م نيالنا توجه ما را به امو پس

 نياست، چرا مسك نيمسك ،خدا زنده بشود تينهايبرگردد دوباره به ب ارانهيهوش ديجهان و با نيآفل و گذرا در ا يزهايچ

موضوع  نياشاره به ا نيكلمه مسك گرياز طرف د ند،يبيو نم هدرا به چشمش ز يدگيهمان يها نكيع نكهيا ياست؟ برا

رها شده باشد و به حضور  شيهايدگياز همان ياديچه مقدار ز ،داشته باشد يچه من ذهن ،باشد يدارد كه انسان در هر حال

  .باشد ميتسل ،باشد يبا زندگ يدارد كه دائمًا مواز نيبه ا اجياحت ،زنده باشد

 قيمرتب از طر ،كند دايراه را موقع برگشت پ توانديانسان كه نم يعني نيمسك نيكه ا كنديم طرحرا مسوال  نيا نيبنابرا

درمانده  اي ريفقمسكين يا كه  ميفهميچگونه ناله كند؟ و ما م ،دارد تياكثر نيو ا ،كنديو راه را گم م نديبيم هايدگيهمان

  .ناله كند ديبا اه را پيدا نمي كند،، رراه مانده يتو ،ديگذاريكه اسمش را م يزيهر چ

 ،را از دست داده يزيچ كيكه  نياست از ا تياست كه عموماً شكا يناله من ذهن يكيكه ناله دو جور است  ديدانيو شما م

ما باز  يرا برا هشدن را نيو خشمگ دنيكردن و رنج تيو شكا .خورديناله به درد نم نيا ،اوردهيرا به دست ن يزيچ كي اي

   كند،يتر م نيزا مسك نيمسك كندينم

را گرفته  شيكه جلو يزيو غرورش را و هر چرا ش امقاومتش و مَن يعني .عدم بنالد يو از فضا ميبصورت تسل ديپس با

 دانديو آن عدم بنالد و آن م ميتسل قيبشود از طر ياجازه بدهد كه هر لحظه از جنس زندگ نيآن را صفر كند و بنابرا

كه  يهر شخص يسوال مطرح است برا نيپس ا .ما بنالد يبرا يزندگ ميناله را هم بگذار نيا ديما با يعني، بنالد يچجور

 كنميم دايقهر و تكبر و من راه را خودم پ قياز طر توانمينم نكهيا يعنيبنالم، بنالم  دياوًال كه با نالميلحظه من م نيدر ا

  بروم،  و اينها

كه  دينيبيم يآنطور كه من ذهن .كند دايبه زور راه را پ شوديبنالد نم ديباچگونه بنالد؟  ،دهديرا م يمعن نيپس نالد ا

از  ؟لحظه نيدر ا نالميدرست م ايكه من آ ديشما بپرس ؟ميپس ما چگونه بنال .كار را انجام بدهم نيا توانميمن م ديگويم

 ،باشم بنالم ياش است كه اگر من ذهن يمعن يعني د،يايحم ببه ر يخدا و زندگ يعنيالبته كه دل آن دلدار بپرسيد خودتان 

  .دلدار خوشش نخواهد آمد



                                                                                                       ۸۱۱برنامه مشاره 
Program # 811  

  5صفحه: 

 يفضا يعنيتا آن گلزار، گلزار  ،كنم هيخون گر ارانهيهوش ديمن با ،ستيكار آسان ن نيكه ا ديگويپس در مصراع دوم م

هم  رونيباز شده انعكاس آن در ب پس آسمان درونم ،كنم دايپ تينهايمن عمق ب اي ،خدا تينهايدرون باز بشود به ب

از  يبنالم و بدانم كار ديبا نكهيا يكي دهد،يرا نشان م زيدو تا چ يول ؟بكنم ديو من چكار با .امكان دارد نيا ،باستيز

شده ام و از پشت  دهيهمان ياديز يزهايمن با چ نكهيدوم بدانم كه با توجه به ا .ستيساخته ن يدست من بعنوان من ذهن

بكشم كه نماد آن خون  ارانهيدرد هوش ديو من با ،ديطول خواهد كش يمدت ،بود هدكار آسان نخوا نيا ،نميبينها مآ نكيع

  گلزار به دست من نخواهد آمد،  نيا ارانهيهوش دنيبا مختصر درد كش يعني .كردن است هيگر

 يها را معن تيشكل ها به اصطالح ب نيهم لهيو بوس دهميرا من به شما نشان م ييشكل ها ديدانيكه م نطورياما هم

كه دوباره  دوارميام .دهميم حياول برنامه توض ،شكل ها اطالع داشته باشند نيهمه از ا نكهيا يبرا جهيو در نت ،ميكنيم

اواخر به  نيمخصوصًا ا ،كه در خدمتتان بودم يسال ستيدر طول ب .شكل ها سر نرود نيحوصله شما از نگاه كردن به ا

 نندهيعلت سخت است كه بب نيكار به ا نيو ا ؟شوديمنتقل نم سادهبطور  يمعان نيكه ا كنميده كه چكار من منظرم آم

 حيتوض ستيرا كه جسم ن يزيچ كي يجسم ياريهوش لهيبوس ديخواه يو شما م ،نديبيم يجسم ياريهوش لهيدائماً بوس

 كيو  ،كند ريتفس يجسم ياريو با هوش نديبب جسم خواهديم ،نديبيم يجسم نكيآن شخص چون با ع يول ،ديبده

  .يمنتقل كن يتوانيفرم را از جنس عدم را نم يب زيچ

راه بوده ام  نيمن دنبال ا جهياو است در نت ريتقص شوديصحبت تو منتقل نم كنديصحبت م يكه اگر كس ميو بارها گفت

و  نوريو تمركزش برود ا ،لمات متفرق بشودك يشدگ يشرط يبارها لهيبوس نندهينگذاشت توجه ب شوديم يچه چجور

شكل  نيا يحت ،رديگيشما را بكار م يشكل ها بخاطر همان ساخته شده، و تمام حس ها نيا ؟اونور و نتواند تمركز كند

را بهتر بفهمند و اثرش را  تيو ب ،بهتر بفهمند كه كمك كند توانديم خواننديسال است موالنا م يكه س يها به كسان

  .دنيبب

به  نكهيا يول ،عدم با ذهن امكان ندارد دنيفهم نكهيا يفهم برا ميگوينم ،كه مدت زمان درك ديآيم نطوريو به نظر من ا

 ستيجسم ن ستين ييرا كه از جنس دو يزيچ كي ،ميكنيذهن ما صحبت م ييو دو يجسم ياريو هوش يزبان جسم

شما  نچو ،ميرا نوشت تيو اولش ب .رديموجود صورت بگ يتمام ابزارهابا بكار گرفتن  ديكار با نيا ،ميمنتقل كن ميخواهيم

شكل ها  نيكه ا ،ميدهيشما نشان م يبرا ييبلكه االن با شكل ها ،ميسينوينه تنها م را تيب نيرا بعد ا تيب دينيبيم

و هر  دهد،يان منش يو خالص شده از من ذهن يبصورت انسان زنده شده به زندگ اي يانسان را بصورت من ذهن تيكل
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آن مشخصات را در خودتان  زا يكيو شما اگر  .دارد يدارد چه مشخصات يكه من ذهن يكه انسان ديشويدفعه متوجه م

  بله،  د،يبكن يكار كي ديبا ،ديهست ينفوذ من ذهن ريكه ز ديفهم ديخواه ،دينيبيم

  

  ها)(دايره همانيدگي ١شكل شماره 

فرم،  يب ياريگفتم ما بعنوان امتداد خدا با هوش ،داده شده حيشكل قبًال توض نيمن ا كنميشكل ها را بزرگ م نيپس ا

فكر  جادياستعداد ا نيچون ا ميدار ياستعداد خاص كي ،ميشويجهان م نيوارد ا يو وقت مييآيجهان م نيبه ا ،فرم ندارد

بعد آن را وارد ذهن مان  ميريگيبكار م پنج تا حس مان را ،ميكنيرا تجسم م يرونيب يزهايفكر ذهن چ لهياست و بوس

پدر  ههست ك يمهم يزهايچ يرونيب يزهايچ نيو ب .ميكنيم يرا بررس رونيب يزهايچ يفكر يو بصورت الگوها ،ميكنيم

 م،يشويم دهيتو مهم هستند و با آنها ما همان يبقا يبرا نهايكه ا ،به ما دهديم اديجامعه  اي ،دهنديم اديو مادرمان به ما 

فكر به ما ارائه  لهيكه بوس يرونيب زياستعداد را دارد كه به هر چ نياصل ما ا يعنيامتداد خدا  اي ياريهوش يعني دنيهمان

كار آثار بقا  نيا .فكر كند خودش است اي اورد،يو آن را بصورت خودش درب ،كند قيتزر وجودحس  اي تيحس هو ،شوديم

  .كار يدارد مهم است ابتدا

 نكهيبه محض ا .ميكنيم قيبه آنها حس وجود تزر يعني ،ميشويم دهيهمان يرونيب يزهايچ يما با فرم فكر نيپس بنابرا

به آنها حس وجود  ميريگيرا ما م رونيب يزهاياز چ ياديمقدار ز نيابرابن ،ما ديد نكيع شوديم نهايا ميكنيكار را م نيا

خدا بود  اي ،بود ياريرا كه هوش هيكه ما نور اول شوديسبب م دهيپد نيپس ا .ما ديد نكيع شوديم آن ،ميكنيم قيتزر

همه آفل و گذرا  يانجه نيا يزهايچ نيا ،مينيبب يجهان نيا يزهايچ نيو برحسب ا ،مياز دست بده ميديديآن م لهيبوس

  . هستند
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مهم  يزهايچ نياز ا يو برخ ،ما مهم هستند يكه برا يآفل يزهايتمام چ لهيبوس شوديمركز ما انباشته م نيپس بنابرا

هستم حتمًا  تيكه من با آن هم هو يزيو هر چ ،ممكن است مهم باشد گنجديكه در فكر من م يزيهر چ :هستند نهايا

 تيمردم معموالً با همسرشان هم هو ،بشوم، تمام مشخصات خودم تيبا آن هم هو توانستمينم گنجديدر فكر من م

باارزش من كه به من تعلق دارند، كار و  يزهايهمه چ ،هستند تيخصوصاً با پول هم هوخانواده م ياعضا هيبق ،هستند

  .هستند يتماعاج ينقش ها نهايا ،نقش ها، من معلم هستم، استاد هستم ،ياجتماع تيحرفه، و موقع

 كيو  .دكن يزندگ توانديدارد و بدون دشمن نم اجيبه دشمن احت يدشمن، مخصوصًا دشمن هر من ذهن ،دوست حيتفر

 ميشويم دهيكه همان يزيبا هر چ .درد است ،ها است يدگيهمان جهيو نت ميشويم تيكه ما با آن هم هو يذمو اريبس زيچ

 جاديما بشود آن درد ا ديد نكيمركزمان و ع ميرا كه بگذار يزيهر چ ،مان يزندگ يرا در ابتدا نيا ميدانيما نم يعني

خبط، احساس گناه  ،يبودن، مثل اضطراب، نگران يكاف يعني ت،يحس عدم كفا ،ييمثل حس تنها ييخواهد كرد، دردها

بر حسب  دنيده دييهستند كه زا ييدردها نهايا تياز گذشته و حسادت و خشم و ترس، مخصوصاً ترس، و حس عدم امن

  .است يجهان نيا يزهايچ

ها با  يليخ .ميشويم تيرد هم متاسفانه هم هوبا د يول .ميرا كنار بگذار نهايما ا ياست كه بزود نيدرد ا نيو فلسفه ا

 تيهم هو نهايشان، با ا يشان، تنگ نظر تيشان و حس محدود ييشان، انتقال جو نهيخشم شان با رنجش شان، با ك

 يها نكيباورها ع نيا ،ياقتصاد ،ياجتماع ،ياسيس ،يمذهب يو مخصوصًا باورها نند،يبيآنها م ديد چهيهستند و از در

را  نهايآفل هستند و قرار نبوده كه ما ا نهايا يهمه باورها از هر جنس يول .مينيبيم نهايا لهيند كه ما بوسهست يمهم

درد به ما  ،ميخودمان كرد نكيرا ما ع نهايكه ا يكوتاه دتبوده كه پس از م نيو قرار بر ا .خدا يمركزمان بجا ميبگذار

 به و دوباره وجودمان را كه هيبه حاش ميبران جيرا ما به تدر نهايو ا ،تسيكار درست ن نيهشدار بدهد كه ا اي اورديفشار ب

 نيرا از ا جودمانو يعني ميكار را بكن نيكه اگر ا .ميزنده بشو هياول ياريبه همان هوش ،رونيب ميبكش ميكرد قيها تزر نيا

  .دوباره ميشويم تينهايب رونيب ميها بكش يدگيهمان

 ديگويم يدرد هر درد نيو ا ،بله ميكنيم تيحس محدود مياالن محدود شد ميبود تينهايب مياول ما از جنس خدا بود از

 يدگيما همان هك دهديو نشان م .كه همه بچه ترس از مرگ هستند ميهزار جور ترس دار ،يهر جور ترس ،مثل ترس از مرگ

اگر خوب  .كننده است داريب اريشكل بس نيخود ا ،ديدار يدگياگر شما دچار غم هستند حتماً همان .ميدر مركزمان دار

  .ديكن دايممكن است اشكالتان را پ ،ديهست دهيهمان يكه با چ ديكن يو بررس ديدقت كن
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ما  يزيچ كيبا  نكهيبه محض ا ،خواهم داد حيضجا بعداً هم تو نيكه در هم ميدهيم حيكه االن توض گريمطلب د كياما 

است كه عوارض  يبه اصطالح مثل مرض كي نيا ،شوديم دهييزا زيما دو تا چ ديد نكيع شوديو آن م ميشويم دهيهمان

 شوديزاده م يدگياز همان تيو دو تا خاص .كنديو سرت هم درد م يكنيحتماً تب م ميمرض دچار بشو نيبه ا ،داشته باشد

  :مهم است يليكه خ

 نيدانش ا و مينيبيم نهايبرحسب ا نكهيض ابه مح .است دانمياز م يو كه قضاوت ناش ،قضاوت يكيمقاومت است  يكي

 چهيكه از در يهر شخص نيبنابرا .ميدانيم ميكنيفكر م ،ميكن اديز يرا چجور نهايكه ا يدانش ذهن ،ميآوريرا به دست م

ا در ر ييكه ما خرد خدا شوديدانستن سبب م نيو ا .دانديم كنديفكر م ،نديبيم نهايا نكيبا ع اي نديبيم زهايچ نيا

  .اصالً  شوديكار به نفع ما تمام نم نيو ا ميو با فكر و قضاوت خودمان كار كن ،كنار ميلحظه بگذار نيا

عقل است عقل  يكي :ميريگيرا از آن م تيكه در مركز ما باشد ما چهار تا خاص يزياست كه هر چ نيا گريمطلب د كياما 

فكر و رفتار  يزياست، كه چه چ تيهم حس هدا يكيو  ،يچ يعني ديدانياست م تيحس امن .ماست يياستعداد شناسا

 نيرا ا نهايا ؟ميكنيم يو چه عمل ميرويم يدر چه جهت ؟ميكنيفكر م يزيما االن راجع به چه چ كند،يم تيما را هدا

  .كه در مركزمان باشد يزيالبته هر چ .كنندين مييحالت تع نيها در ا يدگيهمان

همه  نهايا دينيبيكه م نطورياز پس چالش ها برآمدن، و هم نطوريعمل كردن هم ييتوانا يعنيهم قدرت و قدرت  يكيو 

 ميريگيم نهايكه از ا يو قدرت تيو هدا تيپس عقل و حس امن ،هستند زشيدر حال فرور شهيهم ،آفل هستند يزهايچ

حس  ،هستند ايمردم دن شتريب صورت باشد كه نيبه ا ياگر كس .است زشيو گذرا است و در حال فرو ر يشالپو اريبس

  .رنديگينم يدرست تيامن

مركزش و با  گذارديرا م يجمع يمعموالً باورها .رديگياز جمع م يشخص نيرا چن تيقابل ذكر است كه حس امن نجايدر ا

ران كه هزا ،يجمع يكي ،يفرد يمن ذهن يكي :ميو دو جور من دار .هست يعاسمش من جم ،شوديم تيآنها با جمع هم هو

و  دهديكاذب م تيمشترك به ما حس امن يباورها نيمركزشان مخصوصًا باورها را و ا گذارنديرا م زهايچ يسر كينفر 

 نيپس ا ،گذاشتممن هم  ،باور را گذاشتند مركزشان نينفر ا ونيليمثًال ده م ميكنيما فكر م .دهديحس دانش كاذب م

  .آنها پشت من هستند مييگويم نطوريهمو  ،است يدانش دانش خوب نيا كنمياشتباه نم

 خورد،يبدرد نم تيجمع آن امن ايباشد از جمله آدم ها  يزيخدا باشد اگر چ اي يزندگ ديكه در مركز ما فقط با ميدانيم يول

انسان ها  اي ،رديگيم زهايچ نيكه آدم از ا يتياست، پس حس دانش و حس امن يپوشال است آن حس دانش هم يپوشال

  .ستيو آرام كننده ن ،است يپوشال رديگيم
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 (دايره عدم) ٢شكل شماره 

  

 نيا :است كه نيآن ا فيكه تعر ييو فضاگشا ميتسل لهيشما، و قرار هست كه ما بوس ديا دهيشكل را هم قبًال د نيو اما ا 

 جاديخأل را در مركزمان ا جيو به تدر ،ميكن جاديفضا ا دهديذهن ما نشان م يعني ،افتديكه م يلحظه ما در اطراف اتفاق

لحظه را قبول  نيو شرط اتفاق ا ديبدون ق يعني ميشويم ميكه تسل جيو به تدر ،خداست ،عدم اصل ماستو خأل  .ميكن

عدم در مركز ما البته  يياشناس ايحس عدم  ايعدم  جاديراه ا نيبهتر .شوديقبل از رفتن به ذهن مركز ما عدم م ،ميكنيم

 نيكه ما اطراف اتفاق ا جيبه تدر .است ميفقط حسش و تجربه اش تسل ،ميكن جاديا ميتوانيا عدم را نمغلط است م جاديا

(شكل شكل  نيدر ا ،ميرا هم قبالً گفته ام االن هم بگو نيو ا ،ميكنيجدا م يخودمان را از من ذهن ميكنيلحظه فضا باز م

ها  نياز ا يكيهر فكرش مربوط به  ،پرديم گريفكر د كيبه  يفكر كيو از ،كنديم كرفرد معموالً تندتند فشماره يك) 

كه با تندتند فكر كردن مسائلش را حل خواهد  كنديفكر م كنديو تندتند فكر م .است زهاين چياز هم يجنبه ايا است و 

 ،ديآيوجود مب يمن ذهن كي شيفكر ها ريياز تغ ،فكرها بار حس وجود دارند ،است دهيهمان شيچون با فكرها يول .كرد

  .ميستيما ن يو آن من ذهن ،كه از فكر ساخته شده يبه نام من ذهن شوديبافته م يزيچ كي

 يمن ذهن لهيقرار هست كه بوس ،كار يجهان ابتدا نيدر ا خورديو آن بصورت ذهن به درد م نيارتباط با ا جاديا يبرا يول

مركز  نيكه ا جيبه تدر ،ميو باز كن ميرا در مركزمان حس كندو)  (شكل شمارهبلكه عدم  ،ميبا انسان ها ارتباط برقرار نكن

 يخود زندگ واقع در نيا ،ميكنيم ييهم شناسا گريد يرا در مركز انسان ها نيهم ،ميشويو ما از جنس عدم م شوديباز م

  .ميرسيدر مركزمان به وحدت با خدا م ييبا فضاگشا ميما دار ،است خود خداست
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 نهايا شونديم ليو قدرت ما اص تيو هدا تيعقل و حس امن نيا شوديعدم در مركز ما باز م يفضا نيكه ا واشي واشي

عقل كل كه تمام كائنات را  شوديعقل ما م ،كننديهستند به ما كمك م يو همه واقع ،شونديگرفته م يخود زندگ همه از

حس  جيپس ما به تدر .است ريذفناناپ ،ستيگ نقابل مر يزندگ د،يآيم يما از خود زندگ تيحس امن كند،ياداره م

دست خدا، و عدم و دوباره عقل كل و عشق، حس لطافت  افتديما م تيهدا م،يترسينم ،ميهست ريكه فناناپذ ميكنيم

لحظه قدرت  نياز قدرت ا نيا نكهيا يبرا ،ميكنيم دايپ يفراوان اريو قدرت بس ،دست عشق افتديفكر و عمل ما م يعني

  .ميشويم كينزد ميبه اصل مان دار ام واشي واشي د،يآيخدا م

 نيا شود،يپس گرفته م هانياز همه ا تيبله به حضورتان عرض كنم حس هو شوديدرون باز م يفضا نيكه ا جيبه تدر

در  كه ييزهاياز همه آن چ جيبه تدر يياتفاقات، و فضاگشا جاديا قياز طر كنديخدا م يعني ،كنديكار را كُن فكان م

بهش زنده  شوديو حس وجود كه پس گرفته م ،شوديپس گرفته م ،شوديهستند حس وجود باز خوانده م هيحاش

 شوديم يمركز ما خال نكهيا يبرا شوديكوچك م يمن ذهن ،شوديكوچك م يكه من ذهن نديبيم بيو به ترت .ميشويم

  .شوديو به عدم اضافه م شوديكنده م زهايچ نياز ا تيو حس هو

 جيو به تدر شوديبله آسمان بزرگ م شوديدرون ما مثل آسمان بزرگ م يعنيكه مركز ما  شوديقدر اضافه م نيعدم ا نيا

 ميشويو ما متوجه م ،شوديما بهتر م يها تيوضع ،ما هستند يها تيوضع رونيانعكاسش در ب شوديمركز ما باز م نيكه ا

و البته  شوند،يهم م ادتريبلكه ز شونديتنها كم نم نهيي كه در حاشيه هستند آنهامان كه با گشوده شدن عدم در درون

 شهيكه هم (تصوير شماره يك)عكس باال ،برعكس ،جيبه تدر رونيهستند در ب بايهستند، ز كين شهيها هم تيوضع

به درد انسان  ،خورديمركز به درد نم نيكه به ما نشان بدهند ا ،از جنس اتفاقات ناگوار هستند ،ها بد هستند تيوضع

انجام  ،دهدبانجام  ديكه انسان با ييتمام كارها ايگو يليخ (شكل شماره دو)دو تا شكل نيكه ا دينيبيو بنابر م .خوردينم

  .شوديعدم م شود،يعدم م شود،يرا ادامه دهد مركزش عدم م مياگر انسان تسل .دهد

 نماما به اصل ،شوديو بله هر چقدر گشوده تر م تينهايتا ب ،تينهايبه گشوده شدن تا ب كنديشروع م يوسط رهيدا نيو ا

و  ،ميشويجسم م ميشويعكس باال ما از اصل خودمان دور م نيمثل ا ميشويهر چقدر منقبض تر م .ميشويم كينزد

دو تا شكل  نيت كه ابله مهم اس .شونديتر مما سازنده يفكرها شوديو هرچه عدم باز م .گريد ستنديما كارساز ن يفكرها

   كند،يبه شما كمك م يليخواقعاً  ديمراقبه كن شيرا شما رو
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  (مثلث همانش) ٣شكل شماره 

 ديگويم نيياست كه ضلع پا نياش ا يمعن .مثلث همانش است نيدادم كه ا حياالن توض .دينيشكل را هم بب نيبله اما ا

را هم  مركز رهيدا ،در مركزمان يزيچ كيبا  ميشويم دهيهمان هنكيبه محض ا هم هويت هستيم، آفل يزهايما با چ :كه

   پرسديم يپس وقت .شوديم دهييمقاومت و قضاوت هم در ما زا تيدو تا خاص ،دينيبب

و چون برحسب جسم  ،كردن است تيشكا نيهم دنشيشخص نال نيا؟ دلدار را نيا ديكه تا رحم آ نيمسك نينالد ا چون

چرا آن را از  ؟يكنينم اديام را ز يدگيهمان نيكه چرا ا ،به درگاه خدا نالديهمه اش م ،دارد يجسم ياريهوش نديبيها م

 خورد،ينم دردجور مقاله به  نيو ا ،است نيكردن و گله كردن بله عادت ا تيشكا نيو بنابرا ؟شدم چارهيو من ب يمن گرفت

 هودهيدرد ب نيا يول .كشديكه م يواهد شد، از دردچشمانش خونبار خ يعني .ديشخص البته كه خون خواهد بار نيو ا

از دست دادن آنها و توجه نكردن كه  يها و ناراحت شدن برا يدگيكردن همان اديز يبرا دنيجور درد كش نيو ا ،است

 سپ .است باوخ كيغفلت است و  كي نيا .خواهند رفت نهايگذرا هستند ا يزهايچكه من گذاشتم مركزم همه  يينهايا

  خص در خواب ذهن است و خواب درد است، ش نيا

 ،كنديمثلث همانش است، ناله تان را خدا توجه نم د،يمثلث هست نيدچار ا دينيبيو اگر در خودتان مقاومت و قضاوت م

بدتر خواهد  ،شوديكه با درد هم انباشته م جيبه تدر رونيمركز در ب نيا كاسانع يعني .روز به روز وضعتان بدتر خواهد شد

و  ،غفلت هستند نيها دچار ا يليخ .وضع تان بهتر بشود ديبكش هودهيشما درد ب ديد روز به روز انتظار نداشته باشش

در  .شوديبهتر م نوضعشا نهايكنند و ا تيناله كنند شكا ،سرشان بزنند يتو ،كنند هيگر كننديفكر م .خواب هستند

  .گله كفر است يعنيآمد گله  كفر؛ د گلهچون كه قسام اوست كفر آم: كه ميقبل گفت يبرنامه ها
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 (مثلث واهمانش) ٤شكل شماره 

 ديبا ،خوردياش نم يبه درد زندگ ،خورديبه درد نم دهيمتوجه شده كه مركز همان شوديم دهيشخص كه االن د نيا اما 

و دراقع تمام  ،شوديا جدا نمموقع از م چيه ،عدم و خدا دائمًا با ماست نيو ا ند،يبشود و عدم را در مركزش بب ميتسل

توهم  نيو ا .توهم است كي نيا ،ميدانيو خودمان را جدا از آن م ،ميكنيرا تصور م يما من ذهن نكهيا .وجود ما او است

 ،رديفاصله بگ يمركز انسان باز بشود و آدم به اندازه كاف نيا نكهيمگر ا ،ديگويكه غزل هم م نطوريهم ديد شوديرا نم

كرده از  ريكه او را اس يمن نيا ،دارد يمن ذهن قعاً كه وا دينياش، آن موقع بب يخودش و من ذهن نيكند ب جاديا فضا يعني

  .آن است ريو هر لحظه در حال ساختن و تعم سازديفكر به آن فكر م نياز ا دنيفكر ساخته شده و خودش از پر

دو  يكيفكر كنند كه با  ينطوريهم ،ادامه برنامه نباشندمتعهد به  يعده ا كي نكهيمگر ا كشديطول نم اديز نيا دنيد

( مثلث واهمانش) پس اگر شما  دهديشكل نشان م نيهمانطور كه ا ،خواهديآن صبر م ،را بفهمند زيبعد همه چ ساعت

 دييآيم ديخودتان مالمت كن نكهيخودتان بوده و بدون ا ريتان تقص يبد زندگ تيو وضع ديدار يدگيكه همان ديمتوجه شد

  .ديدهيواهمانش را انجام م يعني ،ديدهيرا انجام مقبلي  عكس آن كار

خود از آن و توجه نكردن به آن و  تيخواندن هو زو با ،هستم تيهم هو يزيچ كيمن با  نكهيا ييشناسا يعنيواهمانش 

و همراه با  .دياندازيآن را مشما  رود،يم رونيو از مركزمان ب ،كنديما را جذب نم گريكه آن د يجذب توجه زنده بطور

 نيو ا يلحظه ابد نيبه ا گرداند يباشد ما را برم لياگر اص يعذر خواه نياو  .و اشتباه خود هست ياز زندگ يعذرخواه

 يزندگ يكه مقاومت و قضاوت دارد در زمان روانشناخت يكس ،كنديم يدر زمان زندگ (مثلث همانيدگي)يشكل قبل

حركت  واشي واشي (مثلث واهمانش)شخص نيا .است يزمان ذهن است زمان من ذهن ،است دهنيكه گذشته و آ ،كنديم

  .لحظه است نيا شهيهم ،از جنس خدا هم هست ،از جنس ماست هك يلحظه ابد نيبه ا كنديم
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 ،شوديم دهييدر او زا بايز اريبس تيدو تا خاص شناسد،يشكر و صبر را م ،رديگيواهمانش صورت م نياول نكهيو به محض ا

صبر  نيا، داشته باشد و دارد ديكه صبر با شوديمتوجه م .شكر است كيصبر است  يكي :دهديخودش را به او نشان م اي

 نيا .شناسديرا م زيپره نطوريو هم .دهديشكر را هم همان مركز عدم به انسان م نطوريو هم دهد،يبه ما م يرا زندگ

 نيبهش، من از ا شوديظلم م كنديفكر م ،است ليتحم كي زيپره ،شناسديرا نم زيپره (مثلث همانش)يشكل قبل

 نيا ،رميرا نگ نهايمن ا يعني ،ديآيم يرونيب يزهايكه از چ ييها يوشآن مثل خ جياز نتا و كنم زيپره ديها با يدگيهمان

  .كندياست در مقابلش مقاومت م تيمحروم

ها و  يدگيهمان نيتا خودش را خالص كند از ا كشديم ارانهيدرد هوشكه  دانديم شناسديرا م زينه پره يكي نيا يول

 رونيوضعش در ب نكهيكه بخاطر ا كنديشكر م نطوريهم ،به مركزش اورديدردها را ب نيدوباره ا نكهيكند از ا ديبا زيپره

 آورديا را به مركزش نمآنه يول ،كنديآنها شكر م يپس برا .باستيز يزهايچ رونيانعكاس مركز عدم در ب ،شوديدرست م

  .نالديدرست م نيپس ا گريد يماد ، چيزمركز ديايب گريد زيچ گذارديمركز عدم نم نيو ا ،آورديبه مركزش نم

 ،صفر است ذهني من و تواضعناله ناله  نيمركزمان ا ميآوريو خدا را م ميكنيم ييعدم را در مركزمان شناسا يوقت

 ،ديآيو آن دلدار هم رحمش م ،برديبه سر م ميدر حال تسل شهيپس هم ،يبه من كمك كن ديكه تو با دانميمن م مييگويم

   .خوب است نيپس ا .اش آزاد بشود يدگيتا از شر همان كشديم ارانهيدرد هوش ،است ارانهيدرد هوش دنشيخون بار نيو ا

  

  

  (افسانه من ذهني) ٥شكل شماره 

جلو برود با مقاومت و قضاوت  دهيبا مركز همان يكه اگر كس ،دينين را شما ببانسا تيبدهم كه كل حيرا هم توض نياما ا

تمركز  بخواهداگر  واشي واشيو  رنجد،يم شود،يم نيخشمگ كند،يم تياست، طلبكار است، شكا انهيناله اش، ناش ميگفت
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لحظه را  نياتفاق ا واشي واشي ،باشد و مقاومت و قضاوت داشته باشد يمركزش جسم ،ها داشته باشد يدگيهمان يرو

  .نديبياش م يمانع زندگ

را  نهايا ،دهديذهنش نشان م وكه پنج حسش  يزيبچه اش باشد هر چ ،لحظه ممكن است همسرش باشد نيا اتاتفاق 

ضا كه ف دينيبيم واشي واشيو  .نديبيرا دشمن م نهايو بعدًا ا ،نديبيبعدًا مسأله م ،يزندگ يدر ابتدا نديبياول مانع م

  .شوديم يدچار افسانه من ذهن ،شوديبسته م شيرو

 چيه واشي واشي ،است هپروت يجهنم افسانه من ذهن يبسو روديها جلو م يدگيكه با همان يانسان كي تيپس كل

 چيكه ه ستيكه جور ن رونيب تيپس با واقع .ستيجور ن تيها است با واقع يدگيهمان نيبرحسب ا ستيفكرش خالق ن

به  توانديم ياست كه زندگ ياصل يكه ضد آن محورها ميا دهيقبالً هم د ،ديد ميرا بعداً خواه نهايا .ستيور نبا خدا هم ج

را  يكه حق دارد زندگ ،گرانيخودش و د براي دهديكه و موجه جلوه م رديگيم اديشخص  نيا نيو بنابرا .ما كمك كند

  .به دشمن كند ليبله تبد .كند، مسأله كندبه مانع  ليكردن تبد يزندگ يرا بجا يزنده زندگ يروين

و  .ملت ها كامًال متفاوت است نيجامعه، ب ،يخانوادگ ،يامروزه در سطح فرد يو مسأله حل كن يمسأله ساز دهيپد نيا

 يعني ،كننديبعداً مسأله را حل م .كننديم يهر كار اي كننديم ميتحر كننديمثًال جنگ م سازنديبدون جهت مسأله م

مملكت ها مرتب مسأله  نيروابط ب اياداره مملكت  اي نسشيزيچه در اداره ب ،يچه بطور خانوادگ ين چه بطور فردانسا

و مسأله حل  يمسأله ساز واظبم ديبا .كننديمسأله را حل م كننديم جاديمسأله ا .كننديمسأله را حل م ،كننديم جاديا

  .ميبش باشمواظ اي ،مينيرا در خودمان بب ينيو مسأله ب يكن

انسان ها همه از خدا درست شده اند  .غلط است يبند ميتقس نيا ،دوست من است نيدشمن من است ا نيكه ا نطوريهم

 .كنديم يساز هكه مسأل ميهست يمن توهم كيپس همه ما دچار  ،ستين چكسيدشمن ه چكسيه ،در همه خدا هست

(افسانه من و تنگ نظري و انقباض و اين  تيمحدود يسوب روديدارد م ديدياست كه د يانسان من ذهن تيپس آن كل

عني آدم دايماً بد خواهد ناليد، يعني در ده سالگي بهتر از بيست سالگي مي نالد، در سي سالگي بدتر مي شود، يذهني)

  وضعش روز به روز بدتر مي شود.

بينيد كه يك دفعه من ذهني چه اگر شما اينطوري هستيد بايد مواظب مساله سازي و دشمن سازي خودتان باشيد، ب

جوري اين لحظه يكي را دوست مي بيند، لحظه بعد دشمن مي بيند، ما با همسرمان همين االن آشتي مي كنيم، نيم ساعت 

بعد دشمن مي شويم، و هزار جور فكر بد مي كنيم، و دوباره فكر خوب مي كنيم، دوباره فكر بد مي كنيم، دوباره فكر خوب 
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و اگر اين بازي ها  .همه بازي ذهن است و من ذهني است، شما بايد مواظب اين بازي هاي من ذهني باشيد مي كنيم، اينها

  من ذهني هستيد، بايد بپريد بيرون.ادامه دارد بايد بدانيد كه دچار افسانة 

ظه را شما از با آوردن عدم به وسيله تسليم به مركزمان، كه اين لح (حقيقت وجودي انسان) چه جوري مي پريد؟ همين

پس از يك مدتي كه پذيرش را تمرين مي  پذيرش و رضا شروع مي كنيد، و تسليم، و به تدريج مركزتان باز مي شود.

كنيم، پس خوب مي ناليم و چشمانمان هوشيارانه گريه مي كند، البته نه گرية واقعي، ولي درد مي كِشيم براي اينكه آزاد 

مان شادي بي سبب مي آيد، پس از يك مدتي ما بشّدت آفريننده مي شويم، براي بشويم، مي بينيم كه از اعماق وجود

ما  ،و به تدريج كه آن عقل و حس امنيت و هدايت و قدرت اصيل مي شوند ،اينكه اجازه مي دهيم فضاي درون باز بشود

  شرفت مي كنيم، حالمان خوب مي شود.پي

به خدا زنده مي شود، به بي نهايت او زنده مي شود، و شما بايد و اين حقيقت انسان هست، انساني است كه يواش يواش 

در اين مسير قدم برداريد، و اگر اين را پيش برويد بزودي خواهيد ديد كه اين همان گلزار است، ببينيد اگر شما اين مركز 

هاي خوب است، پس بايد را بي نهايت كنيد، مركزتان، درونتان گلزار است، انعكاسش در بيرون هم گلزار است، يعني چيز

مجاني نيست، براي اينكه ما را به اين  ؛خون بارد اين چشمان كه تا بينم من آن گلزار را يك مدتي درد هوشيارانه بكشيد.

  در آورده اند، يا خودم در آورده ام، بله، متوجه شديد.  (افسانه من ذهني)صورت 

  

  

  (افسانه من ذهني با شش محور اساسي) ٧شكل شماره 
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 (حقيقت وجودي انسان با شش محور اساسي) ٨شكل شماره 

را هم نشان بدهم، كه ببينيد اين شخصي كه شكايت مي كند و طلبكار  (افسانه من ذهني با شش محور اساسي)بله، اين 

است و برحسبِ من ذهني فكر مي كند و همانيدگي ها مي بيند، اين شخص ضدّ اين شش محور اساسي زندگي است، 

ست معني اش اين است كه من از جنس زندگي هستم و اين لحظه بايد اقرار كنم، بله بگويم به اينكه از جنس زندگي اَلَ

  هستم.

كه نشان مي دهم، مركز عدم است، الست را مي  (حقيقت وجودي انسان با شش محور اساسي)ببينيد اين شكل پاييني

 (افسانه من ذهني با شش محور اساسي)داست، اين يكي شناسد براي اينكه مركزش از جنس الست است، از جنس خ

  نمي شناسد كه مركزش اين نقطه چين ها هستند، پس مخالف َالَست است.

اگر شما شكايت كنيد، ِگله كنيد، َالَست را نمي شناسيد، هر لحظه از  ؛چون ناَلد اين مسكين كه تا رحم آيد آن دلدار را

يد، بر ضّد قضا و كن فكان است، براي اينكه اين آدم خودش قضاوت دارد، جنس جسم مي شويد، از جنس خدا نمي شو

  دانش دارد، بنابر اين اتفاقاتي را كه قضا بوجود مي آورد و كن فكان به او مي گويد بشو و مي شود.

بده، مي  اين شخص روز به روز به خدا مي گويد مرا بدبخت كن، مركز مرا انباشته كن، مرا منقبض كن، درد بيشتر به من

دانم به لفظ نمي گويد، ممكن است كه بگويد كه من مي خواهم خوشبخت بشوم، شاد باشم، ولي عملي كه مي كند و در 

من مي دانم، پس قضاوت و  :درون كاري كه مي كند مرتب از طريق همانيدگي ها مي بيند، برحسب دانش آنها مي گويد

  تو را قبول ندارم، و كن فكان ات را هم قبول ندارم.من االن قضاوت  :مقاومت دارد، به خدا مي گويد

و منقبض  ،بشو و مي شود، به دردسر مي اندازد، يعني بيشتر از جنس جسم مي كند :كن فكان خدا يعني آنچه مي گويد

ي مي كند و درد مي كند، براي اينكه خودمان مي خواهيم، ما هر چه بخواهيم خدا همان را مي دهد به ما، و همانطور م
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(حقيقت وجودي انسان  بينيم جَفَّ القَلَم و َريُب المَنون، رَيبُ المنون يعني اتفاقات بد مي افتد براي اين شخص، براي اين

يواش يواش اتفاقات بد از بين مي رود در بيرون، و َجَف الَقلم يعني  ،شخص كه مركزش عدم است با شش محور اساسي)

  را مي نويسد. خدا اين لحظه زندگي درون و بيرون ما

   ٢٤٦٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  حكمِ ُكْن فَكان يچوگانها شيپ
  اندر مكان و الَمكان ميدويم

بنابر اين، اين لحظه زندگي ما در درون و بيرون بهتر نوشته مي شود، البته كه كسي كه االن فضا را باز مي كند، درست 

وت ندارد، حتماً در حال تسليم و فضا گشايي است، مركزِ عدم اين موضوع مي نالد، و مي داند مسكين است، مقاومت و قضا

  را مي شناسد، پس درست ناليدن با تسليم و فضا گشايي جور است.

كه نقطه چين در مركزش دارد جور نيست، اين شخصي كه نقطه چين  (افسانه من ذهني با شش محور اساسي)اين بااليي

اموش باشيد را نمي شناسد، براي اينكه از طريق خاموش نبودن است كه من ذهني را زياد در مركزش دارد به هيچ وجه خ

يواش يواش كه مركزش عدم دارد مي شود و فضا  (حقيقت وجودي انسان با شش محور اساسي)كند، اين يكي درست مي

همد كه در وِز ِوز باز مي شود، مي داند كه دارد به سوي جنس خودش مي رود، جنس اصلي خودش، پس يواش يواش مي ف

و هر چه كه من ذهني مي گويد اينها بيهوده است، و خردمندانه نيست،  ،ذهن و پارازيت ذهن هيچ گونه ارزشي وجود ندارد

  مي شود مي گذارد زندگي حرف بزند. يواش يواش خاموش

زند، يعني به گوش ما مي هر چقدر ما خاموش تر مي شويم به لحاظ من ذهني، زندگي بهتر مي تواند از طريق ما حرف ب 

  گويد كه چكار كن، ما همان كار را مي كنيم.

كه مركزش همانيده هست و بد مي نالد، شكايت مي  (افسانه من ذهني با شش محور اساسي)و يواش يواش اين شخص

خواهد شد،  كند، اصالً نمي داند كه خدا ما را گرامي داشته و معني اش اينست كه خدا به بي نهايت خودش در ما زنده

يعني ما عمق بي نهايت پيدا خواهيم كرد، شبيه خدا خواهيم شد، خاصيت هاي خدا را خواهيم داشت و فراواني خدا هم 

مال ما خواهد بود، اين شخص آن فراواني را نمي شناسد، براي اينكه دايمًا از اين همانيدگي به آن همانيدگي مي پرد، و 

ود هستند، دايمًا محدود انديش است، بله، كميابي انديش است، همه چيز كم است، برحسب اينها مي بيند و اينها محد

  اصًال يكي از حس هاي بدش كمي است، كسي كه دايماً در كم و كميابي است، بي نهايت خدا را نمي شناسد.
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نمي گذارد ديگران هم اين كسي كه اين نقطه چين ها را دارد، زندگي نمي كند، زندگي را هم براي ديگران روا نمي دارد، 

زندگي كنند، اين شخص هم خودش زندگي مي كند، هم مي گذارد ديگران زندگي كنند، بله، اين شكل ها و بيت را توضيح 

  دادم.

  ٢٤ غزل شماره شمس،وانيد ،يمولو

  چون َافْروَزَدم، تا هَجْر كمتر سوَزدَم دْيخورش
  كار را رميآموزََدم، َكزْ َسر بگ يلَتيح دل

  
يت را دو جور مي شود معني كرد كه هر دو جورش را موالنا در نظر دارد، يكي اش مال من ذهني است، يكي اش مال اين ب

مركز عدم است، پس اگر بگوييد خورشيد، خورشيد بيروني است، مي گويد كه من دچار دوري و فراغ هستم، و در واقع 

اين هجران است، دوري از خداست، ما آن هوشياري كه بوديم ، اين حالتي كه مي بينيد، (افسانه من ذهني)اين حالت است

گم كرديم و از خدا منفصل شديم، مي گويد وقتي خورشيد بيروني مرا گرم مي كند، منظور از خورشيد بيروني گرم مي 

ز خدا هايي كه در اين جهان دارم، تا اين دوري ا، مثل خوشي يعني من از چيزهاي آفل زندگي مي طلبم و مي گيرم ،كند

باشد رها نكرده مرا، يك حيله اي به من مي آموزد، يك  (حقيقت وجودي انسان)مرا كمتر بسوزد، دلِ اصلي من كه اين 

و  ،كه دوباره از سر بگيرم كار را، يعني بفهمم كه اين چيزهاي بيروني واقعاً به دردم نمي خورند ،افسوني به من مي آموزد

  شروع كنم روي خودم كار كردن، بله.

ولي يك جور ديگر اگر بخواهيم معني كنيم كه هر دو تقريبا به يك جا مي رسد، اين است كه خورشيد را خورشيد خدا 

كه همين من  (افسانه من ذهني)بگيريد، بگوييد خورشيد خدا وقتي مرا مي افروزد تا اين دوري كمتر اثر بكند، دل من

  جلوي چشمم مي گذارد كه دوباره بروم به من ذهني.ذهني باشد، يك حيله اي به من مي آموزد، يك عينكي 

هر دو صورت مي گيرد، هر دو معني مي خورد، يكي كسي كه مركزش همانيده هست، مسلماً يك مواقعي خدا به اين مركز 

خودش را نشان مي دهد، ولي دوباره مركزش، من ذهني يك عينك ديگري به  (افسانه من ذهني)همانيده، به اين شخص 

  ي زند، دوباره به هوشياري جسمي مبتال مي كند. چشمش م

پس بنابر اين اگر معني كنيم كه معموًال وقتي من ذهني داريم، رو مي كنيم به جهان، به لذت هاي اين جهاني، خوشي ها، 

مي  مثل تاييد و توجه مردم، و خودمان را با خريدن چيزهاي گران قيمت و نشان دادن آنها به مردم، پُز دادن، مشغول

كنيم كه بلكه اين دردهايي كه دوري از خدا ايجاد كرده به ما، همان دردهاي اساسي كه داريم، مثل خشم و ترس، همين 

امروز توضيح داديم ديگر، براي اينكه آنها مرا اذيت نكنند يك ذره بيهوش باشم، همه كارهايي كه انجام مي دهيم، 
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ا سرمان مشغول بشود، براي اينكه اين درِد فراق دايمًا به ما مي گويد تلويزيون تماشا مي كنيم، يك ساعت برويم يك ج

بايد يك كاري بكني، تو آن هوشياري را گم كردي، اين روش زندگي خوب نيست، و ما هم مي خواهيم خودمان را به  :كه

مي آيد به من كه، مي گويد كه هر لحظه يك جوري هشدار اما يك چيزي مشغول كنيم كه اين درِد فراق را حس نكنيم، 

دل اصلي من به من يك پيغام مي دهد كه دوباره از سر بگير اين كار را، يعني زنده شدن به خدا را، شما بايد اين همايندگي 

  ها را به حاشيه براني با صبر و شكر، با تسليم، بله، اين معني اش اين است، حاال مي گويد:

  ٢٤مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ُفسون كيَفرما  ميلِّ ذوُفنون، تَعلعقِل كُ  يا
  را اري نْيِنگار يدر َدرون، َرحم زَديِبخ يو َكزْ

  

اين بيت هم دوباره مي شود همينطور دو جور معني كرد، يكي اش اين است كه عقل كل ذوفنون خرد زندگي باشد، عقل 

  كل باشد، عقل خدا باشد، تمام كائنات را اداره مي كند.

بگوييم كه يك خورده كه عدم را حس كرديم  (حقيقت وجودي انسان)شكل ها، بله، به اين حالتو ما از طريق همين 

بفهميم كه نه اين عقل من ذهني كارايي ندارد، رو كنيم به عقل كل بگوييم كه، بله، اين حالتبه زندگي بگوييم كه تو يك 

ن من يعني خدا در درون من رحمي به من بكند، دعايي، يك فسوني، يك روِش ناله اي به من ياد بده كه اين يارِ مهربا

  يعني به من كمك بكند.

معني بكنيم در اينصورت عقل كل ذوفنون، موالنا به اصطالح مسخره  (افسانه من ذهني)و اگر بخواهيم برحسب اين شكل

ا رحمش بيايد به كه مي گويد تو كه چيزي بلد نيست، اگر بلدي به من يك فسوني ياد بده كه خد ،مي كند عقل جزوي را

و هر دو درست است، يعني هر دو را شما بايد ببينيد كه آيا شما من ذهني تان را عقل كل مي دانيد كه داري فنون  .من

  است، ذوفنون يعني داراي فن، صاحب فن ها، داري هنرها، كسي كه چند هنر داشته باشد.

ه خيلي بلد هستي، به من يك دعايي ياد بده، به من يك پس شما نمي آييد اين حرف را بزنيد كه اي عقل من ذهني من ك

(حقيقت وجودي فسوني ياد بده، وردي ياد بده، كه من بخوانم كه آن نگارين يار به من در مركزم رحم كند و به اين حالت

يك وردي مي گوييد كه به من  ،رو مي كنيم به خرد كل، اگر اين عدم را حس كرده باشيد رو مي كنيد به خرد كل انسان)

ياد بده كه نگارين يار لطف كند به من و بيايد به مركز من، و شما مي دانيد كه اين فسون را چه كسي بلد است، فسون را 

  همين عدم در مركزتان بلد است.
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رده شما زنده شديد به عدم و فضا باز كرديد اطراف من ذهني تان، فاصله گرفتيد و بصورت حضور ناظر پس اگر يك خُ

را نگاه مي كنيد، مي توانيد اين حرف را بزنيد، بگوييد كه من مي دانم، من ذهني من نمي داند، اين مقاومت و  ذهنتان

قضاوِت من بيهوده بوده، حاال من مي خواهم تو به من كمك كني و او وِردش همين است، فسونش همين است كه مي 

  خوانم.مرتب فضا را باز كن، فضا را باز كن بگذار من فسون ب :گويد

  

ت اول *** یان   ***  
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بررسي كنيم، پس از برخي ابيات، امروز ابياتِ مثنوي خواهيم  يك مقداراجازه بدهيد راجع به عقل موالنا ابياتي گفته، 

خواند، اميدوارم شما اين ابيات را بخوانيد و دوباره برگرديد به آن بيت ببينيد كه اين بيت را مي توانيد درست بفهميد، 

  يد:مي گو

  ٣٢٥٩ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُكِلّ عاَلمْ صورِت عقلِ ُكل است
  هر آْنك اَْهِل ُقل است يِكوست بابا

  
مي گويد اين عالم صورت كه مي بينيم در بيرون، همه عالم اين صورت عقل كل است، پس اين صورت هاي بيرون را، هر 

بيروني عقل كل است، همينطوري كه مركز ما باز مي شود و عدم مي  چه در جهان ما مي بينيم و وجود دارد، اين انعكاس

شود، در بيرون ما وضعيت ها را منعكس مي كنيم، يك عقل كل هم يك صورتي منعكس مي كند، مي گويد اين عقل كل 

ا در مركزش باباي كسي است كه او اهل ُقل است، اهل قُل مي دانيد، خدا مي گويد بگو و ما مي گوييم، و چنين شخصي حتم

عدم را باز كرده، كسي كه فضاي درون را باز كرده آن شخص نمي گذارد من ذهني اش حرف بزند، به آن شخص خدا مي 

  گويد بگو او هم مي گويد، پس تمام فكرهايش را زندگي به او مي گويد بگو.

كه فضاي درون را باز كرده و اينجا  پس اهل ُقل عالوه بر حضرت رسول كه به او گفته است بگو، هر انساني مي تواند باشد

  آن انسان است، مي گويد هر كسي اهل قُل است، يعني خودش حرف نمي زند، خدا به او مي گويد بگو، مي گويد.

  ٣٢٦٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  با عقِل ُكل ُكفران فُزود يچون كس
  او هم سگ ِنمود شِ يُكل پ صورتِ 

  

ته باشد، بگويد عقل من، قضاوت من، مقاومت من در اين لحظه، پس قدر عقل كل را نمي مي گويد هر كسي من ذهني داش

داند، هر كسي قدرِ كمكِ عقل كل را، عقل خدا را در اين لحظه نداند، بگويد من مي خواهم عقلم را بكار ببرم، قضاوت 

م از طريق تو حرف بزنم، فكر بكنم، خودم را بكنم، پس دارد كفران مي كند، چطور ممكن است خدا مي گويد من مي خواه

آن هم چه حرفي، برحسب همانيدگي ها، كه پولم زياد بشود،  ؟ما مي گوييم نخير، شما حرف نزنيد من خودم حرف مي زنم

  دردم زياد بشود، و همانيدگي هايم زياد بشود، يا تكرار دردهايم، عقل ما اين را مي گويد ديگر.
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عقل كل را مي گذارد كنار، دارد كفر مي كند، پس بنابر اين صورت كل هم، يعني هر  هر كسي عقل خودش را برمي دارد،

اي، هر وضعيتي را تجربه مي كند او خيلي زشت خواهد شد، سگ نمود يعني او، چيزي كه در بيرون مي بيند، هر تجربه

ر بيرون، بر مي گردد بر ضد ما و يعني آن وضعيت او را عو عو مي كند و گاز مي گيرد، يعني هر چه ما درست مي كنيم د

  ما را گاز مي گيرد، و ما اين را تجربه كرده ايم همه ما.

  ٣٢٦١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ِبِهل يپدر عاق نيصُْلح ُكن با ا
  آب و ِگل ديَ كه فَرِش َزر ِنما تا

  
صلح مي كنيد كه اين لحظه در اطراف اتفاق مي گويد كه با اين پدر صلح كن، شما با اين پدر يعني عقل كل يا خدا موقعي 

اين لحظه فضا باز كنيد، مقاومت نكنيد، ستيزه نكنيد، شكايت نكنيد، از رضا و پذيرش شروع كنيد، صلح كن با اين پدر، 

، يعني اين عاقي را بگذار كنار، سركشي را بگذار كنار، نافرماني را بگذار كنار، تا اين آب و گِل مثل فرش طال به نظر بيايد

و همين طور فكرهايتان، چهار بُعدتان طاليي بشود، عالي بشود، درست بشود، نيك بشود،  ،هر چه كه شما درست مي كنيد

بي درد بشود، يعني دايماً روي فرشِ بي دردي راه برويد، صلح كن با پدر، ما صلح نيستيم، و جزايش را هم مي دهيم، 

  ش را مي دهيم، نتايجش را هم.اتقاص

  ٣٢٦٢ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يومول

  نَقِْد حاِل تو بَُود امَتيپَس ق
  مُبَْدل شود نْيتو چَرخ و زم شِ يپ

  
پس مي گويد قيامت ما، قيامت هم يعني بلند بشويم روي پاي بي نهايت بايستيم، قيامت معني اش اين نيست كه كن 

امت ما اينست كه بلند بشويم، االن روي من ذهني فيكون بشود، همه چيز به هم بريزد، خراب بشود و فالن، نه، قي

ايم، متكي به جهان هستيم، خودمان را از جهان بكَنيم، روي پاي خدا و بي نهايت خدا بايستيم، اين قيامت ماست، ايستاده

  مي گويد اين لحظه مي تواند اتفاق بيفتد، نقد، پس قيامت نقدِ حاِل تو ُبود، همين لحظه.

تو، چشمان هوشياري تو، هم آسمان درون، هم فرم بيروني اش مي تواند تبديل بشود، عوض بشود،  پيش تو، پيش چشمان

پس ما كه اينقدر منقبض شديم در مركزمان، اين مي تواند انقباض از بين برود و مركز ما باز بشود، باز بشود، بي نهايت 

م، خدا مي نويسد درون و بيرون ما را، يعني لحظه به لحظه بشود، چرخ يعني آسمان، زمين انعكاسِ آن در بيرون، جَفَّ القَلَ 
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بهتر بنويسد، پيش چشماِن تو آسمان درون و انعكاس آن در بيرون عوض بشود، ديگر آن وضعيت هاي بد را منعكس 

  نكني، پس تقصير توست.

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دَمبهدَم يهاغصّه نيفعل توست ا
  د َجفَّ القََلماين بُود معني قَ

دم نتيجه كارهاي خودمان است، و معني اين كه خدا در اين لحظه زندگي درون و بيرون ما را مي بيند بهاين غصه هاي دم

  و مي نويسد، َجفَّ الَقَلم همين است.

  ٣٢٦٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  من كه صُلحم دايمًا با اين پدر
  نظراين جهان چون َجنَّنَتسَتم در 

  

كه صلح است دايماً با اين پدر، يعني هر لحظه من تسليمم و  ،حاال موالنا از جانب خودش مي گويد يا از جانب هر انساني

به حرف پدرم گوش مي كنم، نه پدر جسمي، خدا، زندگي، يعني هر لحظه از رضا و پذيرش شروع مي كنم، و به قانون قضا 

جهان بيرون يعني، مثل بهشت است براي من، جهان، َالَستم، و بنابر اين، اين  و كن فكان گوش مي كنم، هر لحظه از جنس

راجع به عقل صحبت مي كنيم بله، اين آيه  .ما اگر اين ابيات را تجربه نكرده ايم، بايد كار كنيم روي خودمان تجربه بكنيم

فضاي درون باز مي شود، آسمان درون باز هم مهم است كه واقعًا مردم به آن توجه بكنند، دقيقًا همين را مي گويد كه: 

  مي شود، انعكاسش در بيرون عالي مي شود، شما نگاه كنيد مي گويد:

  هي)، آ١٤(ميسوره ابراه م،كريقرآن
  » الْقَهَّارِ اْلَواحِدِ ِلَلّهِ وََبرَزُوا ۖ◌ تَُبدَّلُ اْلأَْرضُ غَيْرَ اْلَأْرضِ َوالَسّمَاَواُت  ْومَ يَ « 

به زمينى جز اين بدل شود و آسمانها به آسمانى ديگر، و همه در پيشگاه خداى واحد قهار حاضر آن روز كه زمين  «

  »آيند.

زمين يعني فرم ما، انعكاس مركز ما در بيرون، مركز ما هر چه باشد االن، شما انعكاسش را در بيرون بصورت وضعيت هاي 

يرون درد ايجاد مي كنيد، درد مي بينيد، اگر آرامش داريد در زندگي تان تجربه مي كنيد، اگر درد داريد در مركزتان، در ب

  بيرون، آرامش را بوجود مي آوريد و به طرفش مي رويد، پس: 

يعني مرتب درون ما اين آسمان، آسمان بعدي آن روز كه زمين به زمينى جز اين بدل شود و آسمانها به آسمانى ديگر،

يعني ما آمديم براي  .همه در پيشگاه خداى واحد قهار حاضر آينددريج و به ت بزرگتر، آسمان بعدي بزرگتر مي شود.
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همين، براي اينكه اين مركزِ منقبض شدة خودمان را باز كنيم و بفهميم كه اين انقباض، اين باور پرستي و اين درد پرستي 

ايد آن مركز را باز كنيم و اين پول پرستي يا هر چه كه در آن مركز بود ديديد، آنها را پرستيدن درست نيست، ما ب

  انعكاسش را در بيرون ببينيم.

آن آسمان درون ماست، و انعكاسش هم در بيرون هر چه بازتر مي شود بهتر مي شود، و هر چه بازتر مي شود، بازتر مي 

سي بايد شود، وقتي بي نهايت مي شود ما يواش يواش داريم به پيشگاه خدا مي رويم، و اينكه مي گويد قهار، يعني هر ك

ما داريم هوشيارانه با خدا  ،اينكار را بكند، چاره اي نداريم ما، همه بايد واحد بشويم، به تدريج كه فضاي درون باز مي شود

يكي مي شويم، و اين خدا اجازه نمي دهد كه ما كار ديگري بكنيم، يعني مركز همانيده را حفظ كنيم، روز به روز بدتر مي 

  شود، بله.

كنيم، در خانواده،  عقل را دو جور تعريف مي كند، يكي عقلي است كه وقتي مي آييم به اين جهان كسب ميدر جاي ديگر 

در مكتب، در جامعه، و اين عقلِ معاش است، چه جوري پول در بياوريم، همانيدگي هايمان را زياد كنيم، در واقع عقِل 

  گيريم و به كار ببريم، مي گويد:همانيدگي هاست، و زرنگي ماست كه چه جوري اين عقل را ياد ب

  ١٩٦٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يست: َاوَّل مَْكَسبعقلْ دو عقل
  يچو در مَكَْتب صَب يَدر آموز كه

كَسب، يعني آن چه كه ما از كسب به دست پس صَبي يعني كودك، كسي كه مدرسه مي رود، و مكسَبي يعني منصوب به مَ

سه باشد، چه در بيزينس باشد، پس دو جور عقل داريم: يكي اكتسابي است، در اين جهان به مي آوريم، حاال چه در مدر

دست مي آوريم، بله، مثل شاگرد مدرسه ياد مي گيريم، همين عقلِ من ذهني است، اين عقل چندان عقلي نيست، اما 

  يكي ديگر:

  ١٩٦٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  عقلِ ديگر بخششِ يزدان بُود
  مة آن در مياِن جان ُبودچش

بله، عقل ديگر اين است كه شما اين عقل را بگذاريد كنار و فضا را باز كنيد و وقتي فضا بي نهايت شد، خردِ كل به شما 

  يك عقل مي دهد كه با آن همه كائنات را اداره مي كند، مركزش، چشمه اش در ميان جان ماست، كامالً واضح است.

يم، معموالً وقتي بين ابيات من مثنوي مي خوانم آن بيت قبلي را تكرار مي كنم كه ذهن ما يك ذره بله، اين بيت را خواند

  تازه تر بشود، اين بيت را داشتيم:
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  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ُفسون كيَفرما  ميعقِل كُلِّ ذوُفنون، تَعل يا
  را اري نْيِنگار يدر َدرون، َرحم زَديِبخ يو َكزْ

  مي گويد:بيت بعدي 

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  جان و دل ابَديَدرنَ يچون نورِ آن شمعِ ِچِگل، م
  را؟ اريّداَند آخِر آب و ِگل، دِْلخواهِ آن عَ يكِ 

شمع چِگِل يعني خدا و زندگي، پس بنابر اين، يعني معشوقِ زيبا روي، چگل مي دانيد ناحيه اي است كه زيبا رويانش 

و مي گويد چون نور آن شمع زيبا  چهره اش زيباست و نور مي اندازد. ع هم يعني همين زيبايي است كهمعروف بودند، شم

را حتي جان و دل هم نمي تواند در بيابد، يعني بشناسد، و آب و گِل ما يعني من ذهني ما كه فقط هوشياري جسمي دارد، 

و منظور از عيّار اين است كه يك لحظه خدا پايش را مي  ار چيست؟چه جوري مي تواند بشناسد و بداند كه دلخواهِ آن عيّ

وقتي تسليم هستيم، و غارت مي كند همانيدگي هاي ما را، و ما بخواهيم ببينيم اين كيه، مي رود، نمي  ،گذارد مركز ما

د با ذهن توانيم بفهميم، پس همين قضا و كن فكان فقط مركز ما را مي تواند غارت كند، ولي اگر شما دوباره بخواهي

  بشناسيد و يا يك جوري بشناسيد، اين ممكن نخواهد شد.

پس دارد مي گويد كه ما نورِ خدا را حتي وقتي كه مركزمان باز مي شود، اگر بخواهيم بشناسيم، نمي توانيم بشناسيم، 

يم به ارتعاش در فقط از آن استفاده مي كنيم، ما به عشق زنده مي شويم، آن را در جهان مي پراكنيم، آن را مي توان

بياوريم، از ارتعاش مركز زنده ي آدم هاي ديگر بهره مند مي شويم، آن را شناسايي مي كنيم، ولي شناسايي كردن 

نه، در اين بيت موالنا مي  ؟اش اين است كه ما مي توانيم واقعاً با ذهنمان بشناسيم و بنويسيم و به صورت در بياوريممعني

و يقين ما بايد بفهميم كه ذهن ما نمي تواند خرِد كل را و خدا را، يا نوِر آن شمعِ چِگِل را، زيبا خواهد بگويد كه بطور قطع 

  روي را بشناسد، پس ذهن را بگذاريم كنار.

با همين دانش و عقلِ همانيدگي ها مي خواهد خدا را  (افسانه من ذهني) آدم و با اين شكل ها اگر بخواهيد ببينيد، اين

هم در بياييد، مركز را  (حقيقت وجودي انسان)و را بشناسد، شما از آنها نباشيد، و حتي اگر به اينصورت بشناسد و نور ا

  عدم كنيد باز هم نخواهيد شناخت، شناخت، نخواهيد شناخت، به او مي توانيد زنده بشويد، صبِت شناخت است. 

اضع هستيم و صفر هستيم، و در نمي آييم، و ما پس بنابراين ما هميشه تسليم هستيم، و در مقابل قضا و كن فكان متو

مي دانيم كه اين هوشياري جسمي ما يعني آب و گل، نورِ هوشياري جسمي، نمي تواند بفهمد كه دلخواه آن عيّار در اين 
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ي لحظه چيست، يعني شما نمي توانيد بفهميد كدام همانيدگي را مي خواهد از شما بگيرد، و شما بايد در حالت تسليم باق

  بمانيد، هر چه بيشتر تسليم بشويد و اين لحظه را با رضا و پذيرش شروع كنيد بهتر است، و بايد اين كار را بكنيد.

خودم پيدا كنم، البته در كارهاي اين  ،و اگر شما آمديد با مقاومت شروع كرديد، و گفتيد كه من مي توانم راهِ خودم را

يم كه ما چه جوري مي توانيم برگرديم دوباره به بي نهايت او زنده بشويم، جهاني من عرض نمي كنم، داريم صحبت مي كن

اين غزل با مسكين شروع شده، چگونه بنالم كه من اين راه را پيدا كنم؟ يادمان باشد يك موقعي كسي نگويد كه من 

رسيدن به آن را معين  بيزينس مي كنم، من نمي توانم هدف بگذارم، من نمي توانم يك خواسته اي تعيين كنم و روشهاي

  كنم، فكر كنم، خالق باشم، البته كه مي تواني، البته كه مي تواني.

، بگذاريد از خرد زندگي (حقيقت وجودي انسان) ولي در آنجا هم حتي شما اگر از اين مدل كه روي صفحه است االن

نيد هر لحظه شما راضي هستيد، و از پذيرش استفاده كنيد و بگذاريد زندگي از طريق شما فكر كند، و هر لحظه از رضا، ببي

شروع مي كنيد، صلح هستيد با اين پدر، از خرد كل داريد استفاده مي كنيد، اين خوب است، حاال مي خواهيد شما به 

تان برسيد يا برگرديد به خدا زنده بشويد، هيچ فرقي نمي كند، شما هيچ چاره اي نداريد جز اينكه از خواسته هاي مادي

  ش و رضا شروع كنيد.پذير

اگر با مقاومت و قضاوت شروع كرديد كار را و فكر را، بدانيد كه آن به نتيجه نخواهد رسيد، يكي مي گويد من از خشم مي 

ولي  ،خواهم شروع كنم، من دوست دارم با خشم كارم جلو مي رود، با خشم ظاهراً در بيرون من ذهني كار را پيش مي برد

ن پر از درد بوده، راه پر از درد بوده و نتيجه اش هم همه اش درد است، نتيجه نداد، ممكن است خيلي بعداً مي فهميد كه اي

  زحمت بكشيد، آخر سر ببينيد كه اين زحمات شما فقط ايجاد درد كرده است.

دو معني به كار  دلخواهِ آن عيّار را يعني آن عّياري كه به من راهنمايي مي كند، كمك مي كند، من نمي بينم، و عيّار به

وان ها را مي گرفتند، پولشان را ن مي دانيد كه مي رفتند جلوي كاررفته در اينجا، يكي اينكه خدا مثل آن عيّاران، عيّارا

مي گرفتند، مالشان را مي گرفتند، به دست فقرا مي رساندند، پس نه موقع غارت كردن كسي آنها را مي ديد، سريع عمل 

مان پس دلخواه آن عيار را ما با عقل كردن، خدا هم، ما نه غارتش را مي بينيم، نه كمكش را، مي كردند، نه موقع كمك

توانيم بفهميم. پس بايد تسليم باشيم. نتيجه اين بيت اين است كه بايد تسليم باشيم، از رضا شروع كنيم، از پذيرش نمي

  ويد:گشروع كنيم، بله، اين ابيات را بخوانيم در تبيين اين بيت. مي
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  ٦٤٩غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  شُد انيماهْ عِ يكيبر چَرخْ َسحَرگاه 
  چَرخْ فرود آمد و در ما ِنگَران شُد از

گويد دانيد هر لحظه سحر است، سحر ماست، ما بايد از خواب ذهن بيدار شويم. مييعني در آسمان موقع سحر كه مي

كه، درست مثل اينكه در آسمان يك ماه موقع سحر عيان شد. سحر اين  بينيمهمين طور اگر تسليم باشيم، يك دفعه مي

و از آسمان آمد زمين و اين رمز  ،بينيم يك ماهي در آسمان عيان شد، شما ديديدلحظه است. اين لحظه يك دفعه مي

  و شروع كرد به ما نگاه كردن.  ،خداست و زندگي است

شويد كه يك ماه بزرگي، خدا و كنيد، يك دفعه متوجه مي، عدم ميكنيدكنيد، عدم ميشما مركز خودتان را عدم مي

. شما يك موقعي فكر نكنيد ما داريم ببينيد توانيدكند، با من ذهني نميزندگي جلويتان هست، دارد به شما نگاه مي

ر آسمان يك بينيم كه دگوييم صبح قبل از طلوع آفتاب. اين تمثيل است، تمثيلش اين است كه صبح يك دفعه ميمي

  ماه هست، يك ماه بزرگ، تا به آن نگاه كردم آمد پايين، روي زمين، شروع كرد به من نگاه كردن. 

گويد كه يك دفعه همين طور كه باز مثالً يك گنجشكي را شكار كند، چون من تسليم بودم، من را بعد در بيت بعدي مي

  ي من بينهايت شدم. ها كشيد بيرون. رفت دوباره باال. يعناز اين همانيدگي

  ٦٤٩غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ديبه َگهِ ص يمُرغ ديَ چون باز كه بِْربا
  مرا آن َمهْ و بر چَرخْ َدوان شُد بِرْبود

و صيد كرد و با خودش  ،ها بيرون كشيدعقابي كه يك مرغي را صيد بكند، او هم مرا از دست همانيدگي ،مانند بازي كه

ها رهانيد. پس ببينيد موالنا من شد آسمان، آسمان درون من باز شد، يعني مرا از دست همانيدگيبرد به آسمان، درون 

كنيم، كنيم و باز ميكنيم و باز ميگويد كه امكان اين وجود دارد كه ما به تدريج كه فضا باز ميدارد مي ؟گويد به ماچه مي

شويم. ما ما داريم به وسيله يك ماه بزرگي، خدا داريم شكار مي شويم كه به اندازه كافي فضا باز شده وبيك دفعه متوجه 

بگذار قضا و بشو  ،گوييم. شما تسليم شومان داريم ميبا عقل ؟شومبها رها گوييم چطوري از دست اين همانيدگياالن مي

  شود. بله. شود زندگي در مورد شما كار بكند. ببينيم چه ميو مي
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  ٦٤٩ره غزل شما شمس،وانيد ،يمولو

  دميدر خود چو َنظَر كردم خود را ِبنَد
  كه در آن َمهْ تَنَم از ُلطفْ چو جان شُد رايز

ام نيست، از بين رفته، شناسايي ام نگاه كردم، به خودم، ديدم من ذهنيگويد در دست آن ماه يك دفعه به من ذهنيمي

ها هستند، يك دفعه مرا از آن كشيد چيننقطه كردم من پس. تمام حس وجود هشياري در چيزهاي اين جهاني را كه آن

و در اينجا عرض كنم كه كسي نبايد فكر كند كه  .شويمببيرون. پس امكان فروريزش من ذهني وجود دارد، اگر ما تسليم 

 شوم. اين مردم همهبحاال آمديم من ذهني ما فرو ريخت، نكند من مثالً به اندازه كافي لذت در اين دنيا نبرم. محروم 

شوم و از اين چيزهايي كه مردم بكنند، من يك دفعه به يك جور ديگر تبديل شوم، خدا گونه روند خوشگذراني ميمي

  ها محروم بكنم خودم را. نوشند و خوشگذرانيخورند و ميمي

و شما آن  .رسدميرسد، به تعادل رسد، به توازن ميخواهيد مرا اينطوري كني؟ نه، نه نه. زندگي شما به موازنه ميشما مي

توانيم بخوريم يا هر چي كه عالقه داريم. لذتها را، نگران آنها نباشيد فعالً. آنها هستند. به اندازه كافي غذا هست و غذا مي

كند كه اگر مرا از دست بدهي، يك دفعه بدبخت لزومي ندارد ما از طريق من ذهني دنبال آنها برويم. من ذهني وسوسه مي

گويد موالنا. نه الزم شوي اين اين چيز، از آن چيز، چه ميبت هفتاد سال در اين جهان هستي، محروم شوي، يك شصمي

تواند از چيزهاي بيروني هم نيست من ذهني داشته باشي، از چيزي لذت ببري. لذت معنوي كه لذت واقعي است، آدم مي

  رود. ند، براي اينكه ترس از بين ميتوادر صورتي كه به حضور برسد و بهتر مي ،به اندازه كافي بگيرد

خواهد از يك چيزي استفاده گذارد از چيزها درست استفاده كند. تا ميشما نگاه كنيد هر كسي من ذهني دارد ترس نمي

گيرد. نكند اين از بين برود، كم بشود، من االن پولم را اينجا خرج كنم براي خودم، براي مسافرت، آيد مچش را ميكند مي

گذارد ما از پولمان ترساند من ذهني. ترس، ترس نميي غذا، خوب يك كمي ارزانتر، حاال بگذار پس انداز كنم. ميبرا

  استفاده كنيم. 

من در اثر شكار آن ماه يعني خدا و  گويد به خودم نگاه كردم خودم را نديدم. براي اينكه اين تن من يعني من ذهنيمي

از لطف جان شده بود. يعني همه حس وجود من به صورت هشياري از آن بيرون كشيده  زندگي اين تنم، ديگر جسم نبود،

نها را. هر كسي كه با ذهنش اين چيزها را ايخوانم اما سريع مي ،شد، لطيف شدم، بينهايت شدم. درست است؟ بله

  گويد: مين موالنا ميتواند بفهمد. براي هشنود، بايد بداند كه تا تبديل نشود، يك خرده تجربه نكند، نميمي
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  ٧٥٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  پس قيامت شو قيامت را ببين
  ديدن هر چيز را شرط است اين

گويد تو قيامت بشو تا بفهمي قيامت چه هست، يعني تبديل بشو. اين شخص تبديل شد. ما االن يادتان هست گفتيم مي

دهي كه آسمان درون باز بشود، وقتي باز شد انعكاسش را هم در كه پيش تو چرخ و زمين مبدل شود، شما بايد اجازه ب

ام را خواهم من ذهنيتواني بنشيني بگويي كه من ميتا درك كني چطوري هست. نمي ،بيرون ببيني، اين را تجربه كني

اينطوري  شوم، چشم، چشم، نهكنم، اگر ديدم به نفعم هست تبديل مينگه دارم، تجسم كنم، حاال تو بگو من گوش مي

گويد قيامت بشو، بفهم قيامت چطوري است و ديدن هر چيزي شرطش اين است كه آن بشوي. و خودش شود. مينمي

  دهد سريع بخوانم برايتان:توضيح مي

  ٧٥٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تمام اشياو ندان يتا نگرد
  َظالم ايآن َانوار باشد  خواه

داني چطوري است. پس بديل نشوي به آن چيزي، چه بخواهد نور باشد و چه تاريكي، نميگويد تا تظالم يعني تاريكي. مي

آييم كه تاريكي را، خواب من ذهني را تجربه كنيم، براي اينكه بشناسيم، تا بعدًا دچار شايد بيهوده نيست كه ما اول مي

هست، خواب ذهن چه هست، خواب  داند من ذهني چهخوابهاي مختلف نشويم. هر كسي كه از من ذهني جدا شده مي

هاي شناسد. هر كسي از من ذهني رها شده، منماند. ببيند ميشود. يادش ميدرد چه هست، اين همان چارق اياز مي

شناسد، ممكن است واكنش نشان ندهد، سر به سر آنها نگذارد يا تحريك نشود، فضا باز كند ولي ذهني بيرون را مي

  شناسد. مي

شناسد. ها، هر دو را مييا ديدن از طريق همانيدگي ،نور باشد، نور خدا باشد، ديدن از طريق هشياري باشدخواهد پس مي

فهمي مي ،داريفهمي كه اين لحظه عينك درد را به چشمم زدم، اين لحظه عينك پول را زدم، عينك پول را برميشما مي

  :گويدو خودش مي .م تاريكي راشناسي و هكه عينك پول را برداشتي. چرا؟ هم نور را مي

  ٧٥٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  عقل گردي عقل را داني كمال
  بالعشق گردي عشق را داني ذُ 

فهمي عقل گويد كه اگر عقل بشوي، اگر عقل كل بشوي، مييا به معني شعله يا فتيله. مي ،بال يعني شعله عشق در اينجاذُ

شود، يعني هشياري مان باشد يعني هشياري دوباره به بينهايت خدا تبديل ميعشق ياد ؛كل چه هست. اگر عشق بشوي
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در عشق، عاشق و معشوق  ؛كندخودش را در ما شناسايي مي خداشناسد. امتداد خدا يا خودش را به صورت هشياري مي

ود و با هم يكي رشوند. ما عاشق هستيم، معشوق زندگي است، خداست، ديگر اين عاشق و معشوق از بين مييكي مي

گويند عاشق و معشوق. عاشق و معشوق كه يكي به صورت يك هشياري. براي همين عشق است، ديگر نمي ،شوندمي

  شوند عشق، عشق يعني يكي شدن ما با او. شدند مي

ودت را كني، خمرتب اوالً خودت را در همه انسانها شناسايي مي كنيبراي اينكهبشويم، شعله عشق را درك مياگر عشق 

شوي همه چيز زندگي است، شما هم زندگي و متوجه مي ،بينيكني، خدا را در همه چيز ميدر همه چيز شناسايي مي

تواني به ديگران كمك شوي ميبهاي ذهني متفاوت دارند. اگر عشق هستي، همه انسانها يك زندگي هستند. منتها من

را بشناسند، اين همان يك زندگي است، شناخت يك زندگي است  كني، آن وحدت را، آن يكي بودن را بشناسند، زندگي

عشق عبارت از آن است كه ؟ در همه چيز و همه كس. ولي اگر در ذهن بنشيني بخواهي تصور كني عشق چطوري است

ايش را خواستيم اين شعر را، اين بيت را معنا كنيم، معنآدم خودش را در ديگران شناسايي كند، اين فايده ندارد. فقط مي

  بفهميم يا معني كنيم: 

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  دل و جان َدرَنيابَدمي ِچِگل، شمعِ آن نورِ  چون
  را؟  عَيّار آن دِلْخواهِ  ِگل، و آب آخِر دانَد ِكي

ايم و توانيم بشناسيم. و اول هم كه آب و گل شدهفهميديم كه چند جور عقل هست. بله. آن نور را تا نور نشويم نمي

شويم تا آن خدا يا زندگي دلخواهش را در ما اجرا كند. ما بايم، بايد مركزمان را عدم كنيم، تسليم تاريكي را شناخته

مثالً  كه گيريمخواهد. توجه كنيد اين اشتباه بزرگي است كه ما بارها تصميم ميتوانيم بگوييم خدا االن اين را مينمي

داني؟ خدا شخص را بكشيم مثالً، اين را تنبيه كنيم، آنجا اين كار را بكنيم، تو از كجا ميخواهد ما اين گوييم خدا ميمي

خواهد دلخواه آن عيار، دلخواه آن عيار اين است كه شما درد بكشيد، و اين بهانه خدا مي ،خواهد االن من درد بكشممي

آن عيار، اينها همه است و قهرش است.  بيشتر از خشمش دانيد؟ اتفاقاً آن عيار رحمتش خيلي خيلياز كجا مي

  دهيم به آن عيار و اشتباه است. هاي من ذهني است كه ما نسبت ميخواسته
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  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  َچشَد؟ چون را َسمين عِْجلِ  َرشَد، و لُطف با ِجبْريلِ 
  را؟  مِنقْار خوشْ  َعنْقايِ َكَشد، كِي دانه و دام اين

لطيف و داراي رََشد، َرَشد يعني به راه راست رفتن، در اينجا يعني جبرئيلي كه هر لحظه به وسيله زندگي گويد جبرئيل مي

خورد؟ بله، اشاره است به يك مين، گوساله چاق بريان را چطوري ميسَ جلِشود و غذايش نور است، عِو خدا هدايت مي

شناسم و تا حاال همچو رسيدند، ابراهيم گفت كه شما را من نميگويد كه به ابراهيم مهمانهاي ناشناسي اي از قرآن ميآيه

خوريم. و آدمهايي نديدم، و رفت به اندرون و گوساله بريان آورد و اينها فرشته بودند، و گفتند ما از اينجور غذاها نمي

   كنم بله، اين آيه هست بخوانيد.البته فكر مي

  ٢٦ هي)، آ٥١(اتيسوره ذار م،يكرقرآن
  » َسمِينٍ بِعِْجلٍ فَجَاءَ  أَْهِلهِ  ٰ◌ غَ ِإلَىفَرَا« 

  »در نهان و شتابان نزد كسان خود رفت و گوساله فربهى آورد. « 

و به ابراهيم سر زده بودند. پس  ،و آنها از جنس فرشته بودند ،شناسميعني ابراهيم قبًال پرسيده بود كه شما را من نمي

اش به اين است كه ما هم اشاره؟ خوردطف و رشد چطوري غذاي مادي ميجبرئيل با ل :گويد كهمعنيش اين است كه مي

  ما به عنوان هشياري بايد نور بخوريم.  ؟خوريمها را ميكه از نوع فرشتگي و هشياري هستيم، چطور داريم همانيدگي

  ١٠٨٣ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  قوت اصلي بشر نور خداست
  قوت حيواني مر او ناسزاست

گويد ما به عنوان امتداد خدا بايد غذاهاي حيواني بخوريم، يعني غذاي اصلي بشر نور خداست، ولي عقل ما مييعني 

گويد ما اگر اصلمان را و مي .توانيم بگذاريم به مركزمانرانيم به حاشيه، نميهمانيدگي بخوريم، ما همانيدگي را مي

  شويم. ن دام و دانه اين دنيا و همانيدگي كشيده نميبشناسيم كه االن ديگر شناسايي كرديم، ما به سوي اي

عنقا يعني سيمرغ و نماد زنده شدن ما به بينهايت خداست. اين هشياري  را؟ اين دام و دانه كي كشد عنقاي خوش منقار

ار است گويد عنقا خوش منقكند، اين عنقاست. ميو از جهان مي ،كند به عنوان هشياريكه دوباره خودش را شناسايي مي

آيد با چيزي همانيده شود و به دام اين دنيا ها ندارد. يعني نمياي به دام همانيدگيو عالقه ،يعني خوش خوراك است

  افتيم. شويم به دام اين دنيا ميشود وقتي همانيده ميبيفتد. پس معلوم مي

رت يم غلط است. اين همان تصور اوليه حضكنايم و االن هم ميخواهد به ما بگويد كه اين كاري كه ما كردهموالنا مي

اي گويد او هم اول ميل كرد به غذاهاي مادي و داستانها و آياتش را خوانديم در اينجا. گفت اول يك ستارهاست. مي ميابراه
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گويد خدا آسمان درون و ديد گفت اين خداي من است، وقتي افول كرد گفت نه. من آفلين را دوست ندارم. بعد مي

  شويد ديگر. سش در بيرون را به او نشان داد. اينها همه به هم مربوط هستند و شما متوجه ميانعكا

يعني اصالً  ؟اي به گوساله بريان كه نماد چيزهاي خوب اين دنيا است نداريم. چون چشدما به عنوان ذات فرشتگي عالقه

خوريم. ما همان عنقاي خوش خوراك هستيم كه نور مي چشد و دام و دانه دنيا ما را نبايد به خودش بكشد، براي اينكهنمي

و اصل خودمان را  ،آوريماين آيه را هم به شما نشان دادم، مهم است اين، كه ما جلوي فرشتگي خودمان گوساله فربه مي

تواند تشخيص بدهد غذاي هشياري چه كند كه عقل نميشناسيم. هنوز دارد راجع به عقل صحبت ميبا من ذهني نمي

   گذارد.و جلويش گوساله چاق مي ؟هست

اش، امتداد خدا، عجل كند كه ذات فرشتگيهم شما بررسي بفرماييد. اين شخص فكر مي (افسانه من ذهني)با اين شكل

ها و اين در دام و دانه دنيا است. اين شخص دانه .خورد، درست نيست اينخورد، چرب ميثمين يا گوساله بريان چاق مي

 ي آنبينيم در اين جهان، دانه هر چيز مهمي است كه به نظر ما توفته به دام افتاده و به محض اينكه دانه را ميرا ديده، ر

  دهم.زندگي وجود دارد و اينها همه آن چيزهايي است كه داخل آن دايره در اول هر برنامه به شما نشان مي

افتيم براي اينكه توجه شما شويم به دام اين دنيا ميه ميها دانه است، به محض اينكه همانيدچينهر كدام از آن نقطه

منقار هستيد، تا زماني كه شما از جنس عنقاي خوش .ماندو آن به عنوان عينك در مركز شما مي ،شودجذب آن چيز مي

  .گويد كه تو فرشته هستي، اين غذا را نخورخوريم. دارد ميهمانيدگي داريم، آن غذاي همانيدگي مي

كنيد، يواش يواش داريد متوجه كنيد، مركزتان را عدم ميرا داريد اجرا مي (حقيقت وجودي انسان)اين شكل و اگر

تواند غذاي اين جهاني را بخورد. بنابراين شروع كرديم شويد كه فرشتگي شما و امتداد خدا كه شما هستيد نبايد و نميمي

تجسم  ،خوراك استكر و االن خودمان را به صورت عنقا كه خوشها و انداختن آنها با صبر و شبه شناسايي همانيدگي

  كنيم. مي

  چند بيت راجع به عنقا مي خوانيم:

  ٨٣٧ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چون ز چشم خويش و خلقان دور شد
  همچو عنقا در جهان مشهور شد

شود، بخودش و من ذهني افراد ديگر دور گويد اگر انسان از چشم من ذهني عنقا را كسي نديده، ولي مشهور است. مي

كنيم كه شود. پس داريم سعي ميبينند، ولي مثل عنقا در جهان مشهور مييعني آنها نتوانند ببينند، گرچه كه آنها نمي

  .از چشم من ذهني خودمان پنهان به زندگي زنده شويم. بله، اين بيت هم جالب است
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  ٦٠٩غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  دِل عاشق در دامْ كجا ُگنَجد؟ مرغِيس
  از َكْون ُبرون باشد يمُرغ نيُچن پَروازِ 

گويد اين سيمرغ دل عاشق در دام اين شود سيمرغ دل عاشق است، مركز بينهايت شده عاشق است. ميپس معلوم مي

شويم كه بينهايت متوجه ميكنيم، كنيم و باز ميشود براي اينكه بينهايت است. ما وقتي مركزمان را عدم ميدنيا جا نمي

شويم. پس پرواز ما در فضاي يكتايي است و بيرون از كون و مكان است. هستيم و در اين جهان و در تنگي ذهن جا نمي

هويت هستند، در همين جهان پرواز كون يعني ايجاد، هر چيزي كه ايجاد شده، كساني كه با چيزهاي اين جهاني هم

نشينند و در اين جهان شوند و روي آن چيز مياز اين همانيدگي، از روي اين چيز بلند ميكنند، براي اينكه مرتب مي

  توانند كنند. هستند. بنابراين خارج از جهان ايجاد پرواز نمي

كند به ن طور اشاره ميكند. اين ابيات بيان كننده اصل ما و هميگويد سيمرغ دل عاشق اصالً در اين جهان پرواز نميمي

  خواهيم بخوانيم: انجام بدهيم. بله، اين بيت را خوانديم. دنبالش يك بيت مي بايد در اين جهان كهكاري 

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  َچشَد؟ چون را َسمين عِْجلِ  َرشَد، و لُطف با بْريلِ جِ 
  را؟ مِنقْار خوشْ  َعنْقايِ َكَشد، كِي دانه و دام اين

  :دنبالش اين بيت است

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  مگس َعنْقا آن پيشِ در َكس، دامِ يابَد كه عَنقْا 
  را تار اين تَني كي تا َبس،عقلْ عنكبوتِ اي

خواهد ثابت كند كه اين عقل، عقل و مي .ات نباشتكي به عقل من ذهنيتا به حاال موالنا در اين غزل به ما گفته كه مُ

اساس آنها و اينها آفل هستند، بر  ،شناسد، عالقه به چيزهاي اين جهان داردا ميمكسبي است، فقط چيزهاي اين جهان ر

در اين جهان وجود دارد، به دام كس م شناسيشناسيم و نميگويد كه خود عنقا كه ما ميمي قضاوت نكن، مقاومت نكن.

يعني خدا و زندگي، عنقا مگس است. افتد و تا حاال هم كسي نديده. اما در پيش آن، آن افتد. عنقا به دام كس نمينمي

اي را شكار كنيم، به دام بيندازيم، خواهيم باشندهتوانيم به دام بيندازيم، ميافتد و ما نميگويد عنقا به دام كس نميمي

مان ما هميشه سعي كرديم خدا را شكار كنيم و خدا را در قالب با من ذهنيپس يعني خدا كه پيش او عنقا مگس است. 

  ايمان جا بدهيم و شناسايي كنيم و قضاوت كنيم، صحبت كنيم.فكره
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شود كه كالغها را بله، و سوال مي .بينيدكنيد، كالغها را ميگوييم آسمان را نگاه ميدر مثالي كه بارها زديم در آسمان مي

پرسيم فضاي اطرافش را ميافتد و همين طور ذهنمان. گفتيم پنج تا حسمان به كار مي ؟بيندبينيد. كالغها را چي ميمي

بيند؟ جواب سوال اين است كه فضاي اطراف كالغها را پرسيم فضاي اطرافش را چي ميگوييم بله، ميمي ؟ديبينهم مي

بيند كه بيننده است، هشيار هست، همين خداگونگي ماست، امتداد بيند، فضاي خالي درون ما ميعدم درون ما مي

  خداست. 

خواهيم استفاده توانيم از عقل آن استفاده كنيم و ميو سكوت شنو وجود دارد كه ما هميشه مي بينپس در ما يك عدم

دانيد و عنكبوت عقل يعني من ذهني كه مي .بيني ربطي به ميزان سواد انسان نداردشنوي و عدمكنيم. استفاده از سكوت

بافد، گويد اين چيزهايي كه عنكبوت عقل ما ميبرود. ميتواند زنبور سوراخ كند كه مي بافددوام را ميعنكبوت تارهاي بي

و فكر  ،تواند زندگي را بشناسدخردانه است، عنكبوت عقل با بافتن تارها نميو بي ،دوام استآفل است، گذرا است و بي

ه دلخواه ما عمل بكند. قضا گوييم خدا بما مي .تواند به دام بيندازديا خدا را مي ،تواند به دام بيندازدكند كه عنقا را ميمي

گوييم عمل كند، فكر كند، اينها همه غلط است، اينها همين عنكبوت مي ما و كن فكان را در خدمت ما بياورد، آن چيزي كه

  عقل است. 

بينيد و كالغها زشت هستند، تمركزتان را روي ولي در همان مثالي كه گفتيم در آسمان، گفتيم كه شما كالغها را مي

بيني بينيد، داريد از خاصيت عدمبينيد و بيشتر ميگذاريد، به تدريج كه آسمان را ميداريد و روي آسمان ميا برميكالغه

كنيد. پس دو جور عقل است، يكي تمركزتان روي كالغ باشد، همش قضاوت كنيد درونتان كه پر از عقل است استفاده مي

كنند. دهد، نمايندگي ميعيتهاي بيروني ما را كه ذهن ما نشان ميگفتيم كالغها وض ؟چه كالغي است، چه وضعيتي است

  كند. اما تمركز روي آسمان، آسمان درونمان را باز مي

خواهيم آن خاصيت عدم بيني و خالصه ما به جاي زشتي وضعيتها در ذهنمان به فضاگشايي مشغول هستيم. ما مي

گويد كه شنوي دارد به ما ميبيني و سكوتو اين خاصيت عدمشنوي را در خودمان بيدار كنيم و وسعت بدهيم سكوت

خيزند. تو بيا اين آسمان درون را گسترش بده تا وضعيت بيرونت، كالغها بهتر بشوند. ها از اين عدم برميهمه اين وضعيت

گوش ندهد پس هر كسي به خودش بايد نهيب بزند كه عنكبوت عقل را تقويت نكند. زياد به حرفهاي من ذهني خودش 

  روم. آورد كه من دارم اشتباه ميدهد به ياد خودش ميها گوش مييا اصًال گوش ندهد، بعضي موقع

ها دنبال زياد كردن همانيدگي اًآيد، تمامها ميهويت شدگيتند از همبراي اينكه اين من ذهني، عنكبوت عقل هر تاري مي

گوييم، اين رنجيم و ناسزا مينيم كه خدا مطابق ميل ما كار نكند و ما ميكو اگر فكر مي .خورداست و عقلش به درد ما نمي



                                                                                                       ۸۱۱برنامه مشاره 
Program # 811  

  35صفحه: 

كنند كه چرا من را به اين مخصوصاً خدا را مالمت مي غلط است. اين غلط است و اغلب مردم به اين موضوع دچار هستند.

  روز انداخته، بله،  شان در اين لحظه آنها را به اينروز انداخته. بايد بدانند كه خودشان و كيفيت هشياري

ها و ديدن بر اساس آنها اين عنكبوت عقل است. فكر كردن بر اساس همانيدگي (افسانه من ذهني) اين را هم شما ببينيد

تواند به قالب اين فكرها بكشد و هر چيزي كند كه خدا را ميدر واقع تنيدن تارهاي عنكبوتي است. و اين شخص فكر مي

آيد گويد كه عنقا هم به دام كسي نميميغلط است. و اين  .كندكه خدا هم همان را فكر مي كند همان استكه فكر مي

  چه برسد به او. درحالي كه عنقا در مقابل او هم مگس است. بله، 

آسمان درونمان را باز كنيم، شكار شويم و به او زنده شويم، اينكه (حقيقت وجودي انسان)اي نداريم جز اينكه پس ما چاره

نشينيم نگه داريم من ذهني را و فكر كنيم كه آن چه هست و چطوري است و بحث كنيم و جدل كنيم، اين به درد ب

  :گويدخورد. بعد مينمي

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  َيمي مَرَيم يْ واسطهبي َدمي؟ خوش مَسيحِ آن كو
  را زُنّار ُكند پارِه َهمي، َترسا دلِ  ِويْ  َكزْ

كند كو؟ مسيح خوش نفس همين باز شدن كند، مريض را خوب ميرده را زنده ميه مسيح خوش نفس كه مُگويد كمي 

دانيد گويد ميآيد. ميدهد، اوليش خدا و زندگي است كه با تسليم ما دمش ميعدم در درون ما خودش را به ما نشان مي

دم كو كه بدون كمك گرفتن است كه مسيح خوش مسيح بدون واسطه مريم خودش دريا است. يم يعني دريا. معنيش اين

طور يعني عيسوي  كه به وسيله اين مسيح دل ترسا، ترسا به معني ترسنده و همين .خودش دريا باشد ،از واسطه مريم

ترسا نماد من ذهني است، ربطي به دين ندارد، بنابراين مسيح هم در واقع عدم باز شده در مركز ماست، مذهب، در اينجا 

 دانيد در گهوارهكنند. و مسيح مييا هشياري كه از خودش آگاه شده اين را به مسيح تشبيه مي ، حضوره حضور راهميش

  توانسته از طريق او صحبت كند. دم بوده، يعني زندگي ميبه پيغمبري رسيده، بله يعني در همان گهواره خوش

شود بنشده كه باالخص آدم بايد در اين سن به حضور زنده دهد كه هيچ سني تعيين ه است و نشان ميناينها همه نمادگو

و ما در هر سني هستيم، بايد جديت كنيم كه اين پديده در ما رخ بدهد،  .شود به حضور زنده شدو حتي در گهواره هم مي

كردند كه ور ميكمربندي بوده كه خُوب در ممالك اسالمي مسيحيان و يهوديان را مجب ؛ زّناريعني پديده پاره كردن زُّنار

ببندند، چندين جور زنّار وجود دارد يا كمر وجود دارد، حاال صرفنظر از اينكه آنها چي بودند، موالنا از آن نمادگونه به 

  كند. ها استفاده ميعنوان كمربند همانيدگي
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به معناي ترسنده و  ، ترسا(افسانه من ذهني)ها را به كمرش بسته، يعني اين آدمگويد شخصي كه كمربند همانيدگيمي

گويد كه اين پوشاند روي زندگي را، ميش كه ربطي به دين يا مذهب ندارد، يعني كافر، كسي كه ميواژه عمومي بدون بارَ 

و شود مي بزرگ مسيح كه نماينده هشياري آگاه شده از خودش است، در مركز ما خودش را نشان بدهد، يواش يواش كه 

  د. رَ بُا اين كمر را ميترس ،دهد ومي خودش را نشان 

دم است، زنده كننده است، اين كار با تسليم دهيم كه خدا از طريق ما دمش را بدمد، بله خوشپس بنابراين ما اجازه مي

شويم، دريا دهيم، بنابراين يم ميگيرد و ما بدون واسطه هيچ چيزي، يعني اين جهان را واسطه قرار نميصورت مي

ما تبديل به درياي  ،توانيم بدون اينكه چيزي را واسطه قرار بدهيماسطه اين جهان، بالفاصله ما مييعني بدون و شويم،مي

  ها را پاره بكند. بله. و دل ترسنده ما، زُنّار همانيدگي ،شويمبيكتايي 

  

ت دوم *** یان   ***  
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  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  يشگُسترد زاتَش َمفْرَ  ،يَدجّالِ َغم چون آتش
  َبدِكردار را؟ َدجّالِ  ،يَخنَجركَش يِسيع كو

  

دجال غم مانند يك آتش است. همان طور كه گفتيم  :گويدپيكره غم يا درد من ذهني را به دجال تشبيه كرده. ميپس 

ه اي از فضاي دردي را كشود و قسمت عمدهشود و اين دردها جمع ميدر اثر همانيدگي با چيزها درد در انسان ايجاد مي

سازد و اين دردها خودشان را همان طور كه گفتم به صورت دردهاي من ذهني كند را ميهر انساني با خودش حمل مي

نظري و يا نگراني، اضطراب، احساس گناه، احساس خبط، حس تنهايي، حس ناكافي بودن نشان مثل حسادت، مثل تنگ

گويد و مي .رويمراه مي آن فرشي از غم گسترده كه ما رويگويد كه يك فرشي از درد گسترده. دجال غم يك دهد. ميمي

شود، اين عيساي خنجركش كجا است. و عيساي خنجركش اصل ماست، خود ما هستيم وقتي عدم در مركز ما باز مي

  شد. كُدجال بدكردار را بِ كه ،انسان جديد

نجا خنجركشي مسيح همراه است با در واقع است، اي هورالبته با توجه به اينكه مسيح به صلح و نرمش و فضاگشايي مش

خواهم مطلبي را فضاگشايي و شناسايي و نيروي عشق و نرمش. اما علت اينكه موالنا كلمه دجال را به كار برده من مي

و ما بتوانيم من ذهني و  ،صورت بگيرددر ما بينيد كه موالنا براي اينكه درك عميقي راجع به دجال بخوانم برايتان. مي

ش اين دجال است، جاهاي ديگري هم اكند. يكيكره درد را، فضاي درد را بشناسيم، از نمادهاي مذهبي استفاده ميپي

خوانم. منظور من خواندن روايات مذهبي نيست. ولي با آورد، بنابراين اندكي راجع به دجال من مطلبي را نوشتم ميمي

اي است، اگر بدانيد دانيد دجال كيه و چگونه باشندهگيرد كه شما ميض ميو موالنا فر ،بردتوجه به اينكه موالنا به كار مي

برد. فقط عرض كنم كه وظيفه من خواندن اين روايات شايد بهتر دجال غم را بشناسيد. به همين دليل موالنا به كار مي

د كريم زماني برداشته شده و اي از اين تحقيق از آثار استاخوانم. در ضمن قسمت عمدهنيست. فقط براي فهم بيشتر مي

  سپاس از كار و تحقيق ايشان.

جل به معني اندودن و انداييدن است، يعني به معني آب دادن و اندوده كردن يك چيزي روي گويد كه دجال از ريشه دَ مي

ت طال نمايش توان آنها را به صورمعمولي مي اتيك چيز ديگر. پس دجال يعني انداينده، مثال با آب طال دادن روي فلز

توانيم روي فلزات ارزان قيمت آب طال بدهيم، بگوييم اينها گويند. يعني ما ميال ميبنابراين به دروغگو و فريبكار دجّ داد.

  دهيم. ال را انجام ميطال هستند. اگر مردم را بباورانيم كه اينها طال هستند، ما كار دجّ
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دهد را به صورت حقيقت وجودي انسان كه امتداد خداست نمايش ميپس دجال نماد من ذهني است كه افسانه من ذهني 

  پذيرند. و مردم مي

يا انساني است كه من ذهني را رنگ كرده و به صورت قيامت و زنده شدن خدا در ما  ،پس بنابراين دجال من ذهني است

اريد اين خودش زنده شدن به گويد كه همين من ذهني كه شما ددهد. يعني ميبينهايت خودش به مردم نمايش مي به

خداست، عشق يعني همين، من ذهني كه يك فلز ارزان قيمتي است، رويش طال با حرفهاي خوب، با باورهاي خوب و زيبا 

  كنيم.اندوده شده. مردمان را باورانده كه همين خداست، همان زنده شدن به خداست، داريم راجع به دجال صحبت مي

انگيزي ي شگفتات يهود، مسيحي و اسالمي است، گرچه به صورت افسانه است، ولي پديدهدجال موضوع مشترك در رواي

يا قائم شدن به  ،دهد چگونه انسانها من ساخته شده از فكر را به جاي زنده شدن انسان به بينهايت خدااست و نشان مي

  اند. ذات خود و جدا شدن از جهان و وحدت و عشق گرفته

هاي ديگر. پس دجال من ذهني را به و نوشته .بردانگيزي است، به خاطر همين موالنا به كار ميشگفت پس دجال پديده

  پذيريم.دهد و ما هم ميصورت عشق يا زنده شدن انسان به بينهايت خدا نشان مي

مد. در عهد جديد به ظهور مسيح دروغين اشاره شده است. يعني مسيحيان معتقد هستند كه مسيح دوباره خواهد آ 

گويند اول يك مسيح دروغين خواهد آمد ولي مي .ها معتقد هستند كه به صورت آدم خواهد آمدمسيحي كه مرده. خيلي

  و بعدًا مسيح راستين خواهد آمد. 

موالنا از مسيح به عنوان  آيد،بينيد كه عيسي خنجركش و مرتب در اينجا مسيح ميبله پس اين مسيح دروغين مي

حاال مسيح همين است. يا كند. پس معني عيسي و به خودش و يا قائم به ذات خودش استفاده ميهشياري هشيار شده 

و دجال غم مسيح دروغين است. يعني انسانها نبايد من ذهني را و پيكره درد آن را به جاي زنده شدن به خدا بگيرند، 

گويد دجال خوانيم. به خاطر همين مياينها را ميكند ما موالنا فكر مي ؛يعني مسيح اصلي بگيرند. به هر حال، فقط داريم

   ؛خوانم شما بدانيدغم. براي همين هم من مي

هاي من ذهني گرچه كه اين داستانها به صورت افسانه است، ولي در همين افسانه يك نكات باريكي وجود دارد كه جنبه

كند و هشياري ما اين است كه ما را گيج مي ،ارداي كه پيكره درد من ذهني دكند. يك عارضهو پيكره درد را آشكار مي

كه پشت سر  ،تواند بفهمد چيزي را. براي همين است كه االن خواهيم خواندو كسي كه زير درد است، نمي ،آيد پايينمي

ست يعني فقط انسان غم دارد، زير استرس است، چيزي را در ؛و جلوي روي دجال يك كوهي از دود وجود دارد. دود

و  .بيند كجا برودشناسد، نه آينده را درست مياش را خوب ميبيند و نه پشتش را، نه گذشتهبيند، نه جلويش را مينمي
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شود. بله اجازه شود و بلند ميخنجركش از درون ما بيدار ميداند. عيسيبينيد كه عالجش را عيسي خنجركش ميمي

   بدهيد بخوانم.

ايد كند. يعني مسيح دروغين ميار مينكدروغين اشاره شده است. او مسيح بودن مسيح را ادر عهد جديد به ظهور مسيح 

اي كه او در گويد شنيدهگويد كه اين مسيح قبلي دروغين بوده، من مسيح هستم. بعد ميقبل از دوباره آمدن مسيح مي

تواند من ذهني همراه با درد زياد در يك مينيز در جهان وجود دارد. پس دجال  ايد، حاال آنكه هم اكنونآخر الزمان مي

اند و درد عالم باشد، دردهايي كه من ذهني درست تواند من ذهني كل باشد در عالم كه انسانها درست كردهنفر باشد، مي

وجود  گيرد. هم اكنون نيزشود، ديگر ظلم و فساد دنيا را فرا ميشود، بيش از حد ميكرده و وقتي درد عالم خيلي زياد مي

  دارد. حاال. 

گيرد و اين دست مي درو زمام امور را  ،كنددر روايات اسالمي او شخصي است كه پيش از ظهور مهدي موعود ظهور مي

گيرد. اينكه دجال از كشد. در اين دوره ظلم و فساد جهان را فرا ميحكومت ظاهري او چهل روز يا چهل سال طول مي

دارد، شايد نماد اين باشد كه دجال تابع مكان جغرافيايي نيست. چون به طغيان برمي اصفهان يا سيستان يا خراسان سر

دارد. پس بنابراين تابع مكان نيست. اند دجال از محله يهوديه اصفهان يا از سيستان يا از خراسان سر به طغيان برميگفته

ودي است شايد نماد اين باشد كه از بدو تولد اي است كه در همه جاي جهان وجود دارد. اينكه مادرش يهفرد يا باشنده

ه رادولي معموال ً زير كنترل و ا ،شودكنيم او هم درست ميانسان با او بوده است. يعني همين كه ما من ذهني را درست مي

  دارد. ها در فرد سر به طغيان برمياست، بعضي موقع

معنوي است، سوار بر خري است سفيد رنگ است، و يك كند، اين قحطي، قحطي واقعاً دجال در زمان قحطي ظهور مي

نماد عينكهاي من ذهني است و زمان قحطي هم  پدانيد، چشم چچشم دارد، آن هم چشم چپ. خُوب نماد اينها را مي

  شويم. شود، ما دچار قحطي معنوي ميشود، همانيدگي بيشتر ميبينيد كه هر چه من ذهني ما بزرگتر ميميشما 

هر جا حيات كمتر است، من ذهني و دردهاي من ذهني زيادتر است. قحطي ؛ ترخويشي بيشتر مردم در او بيهر جا حيات

   :معنوي عبارت از اين است كه ما نگذاريم از فضاي غيب چيزي به ما برسد و بنابراين

  ١٣٤٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ريدمِ او جانْ َدَهدَت، روِز نََفْختُ بَِپذ
  است، نه موقوِف عَِلل كُونيَُكْن فَ كارِ او 

  آيد. شود، قحطي معنوي پيش ميبپس ما كاري به كن فيكون و دم او نداريم. و دم او در اثر مقاومت زياد ما اگر بسته 
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اي است كه اين دجال كند، سوار بر خري است سفيد رنگ است، منظور از خر وسيله نقليهدجال در زمان قحطي ظهور مي

اي كه انسانها رويش سوار هستند، هر چيزي كه جدايي را دامن دجال جمعي ممكن است همين وسيله نقليه سوار است.

 ؟كنيممربوط به دجال است. شما ببيند كه از تمام امكانات مادي و تكنولوژي ما به چه صورتي استفاده مي ،زندمي

كه خيلي مواقع  ،اش را بلد نباشيمباشد اگر ما استفادهتواند خر دجال تواند با اين سوشل مديا و غيره ميتكنولوژي مي

  كنيم. و ما به ضرر همديگر استفاده مي ،بلد نيستيم

جويي، كنيم براي انتقاد، عيبكنيم خوب است. اگر داريم استفاده مياگر براي پخش آگاهي و هشياري يا موالنا استفاده مي

تواند يك فرهنگ پس بنابراين دجال مي ،كند، نهنطوري استفاده ميتراشي و مساله سازي كه دجال آعيبگويي و دشمن

  به انحطاط رفته باشد كه سوار خر تمام امكانات جامعه است از جمله تكنولوژي. 

اهللا است. يعني اين  ءكنند كه او از مهمترين اوليادهد كه كثيري از عوام الناس خيال ميكارهاي شگفت و غريب انجام مي

كنند كه اين بهترين ولي خداست. بنابراين از پير و جوان دنبالش دهد و فكر ميعجيب و غريب انجام مي دجال كارهاي

دود را  ؛اندازند، در پيشاپيش او و پشت سر او كوهي از دود وجود داردافتند، و غوغا و همهمه عجيب به راه ميراه مي

اه دارد، از اين رو مردم گرسنه و قطحي زده به سوي او شتابان اي به همركند كه نان و توشهاو وانمود مي ؛معني كرديم

اش حقه و كلك و همه ،روند در حالي كه او چيزي در چنته نداردو براي رسيدن به او از سر و كول هم باال مي ،دوندمي

  است. 

دجال است و كارهاي من ذهني چه كلش باشد چه جمعي و چه فردي، همان  گنجد.اين تعريفها كامًال در من ذهني مي

اي بگيرد، آخر سر متوجه و هر كسي با تمام قوا دنبالش است كه بلكه از آن نان و توشه ،دهدعجيب و غريبي انجام مي

  بازي بوده و چيزي در چنته نداشته. شود كه اين توهم بوده، حقهمي

گويد من خود كند و ميادعاها بسنده نمي و باالخره به اين .كند كه من مسيح هستم، من مهدي هستمبله دجال ادعا مي

   ؛گويد كو عيسي خنجركشيپس همين جا كه مي ؛شودو سرانجام پس از ظهور مهدي به دست مسيح كشته مي خدا هستم.

ظهور دجال در روايات يهود، مسيحيت و اسالمي و درگيري مسيح و مهدي با او كامًال نماد گونه است. يعني اين داستان 

توانيد دجال و خر و اين چيزها را پيدا كنيد. فقط تجسم نمادگونه چيزي است. پديده دجال است. در بيرون نمينمادگونه 

 .و هشياري خدايي حضور در انسان مستقر خواهد شد ،نشان آن است كه سرانجام انسان از خواب ذهن بيدار خواهد شد

ها پيروز خواهد شد. اين هل و ظلم و تاريكي همانيدگيو انسان زنده به هشياري حضور با خنجر عشق و شناسايي بر ج
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دهد كه من ذهني هر كسي در اين لحظه جلوي ظهور مسيح يا مهدي موعود كه از اعماق وجود او به پديده نشان مي

  خيزد، گرفته است. صورت خداييت و خداگونگي انسان برمي

دهد كه اين من ذهني ما كه دجال است جلوي ظهور مينشان  ؛و هم به طور كلي دجال نمادگونه است ؛پس هم موالنا

خيزد و نه از مسيح واقعي كه همين هشياري منطبق شده بر هشياري است يا مهدي موعود را كه از اعماق وجود ما برمي

   :گويد كهبيرون، گرفته است. هر كسي جلوي ظهور مسيح خودش را گرفته است. پس بنابراين دارد مي

  ٢٤غزل شماره  س،شموانيد ،يمولو

  يگُسترد زاتَش مَفَْرش ،يَدجّالِ َغم چون آتش
  َبدِكردار را؟ َدجّالِ  ،يَخنَجركَش يِسيع كو

فهميم دجال بدكردار است. يعني من ذهني بدكردار است. جلوي ظهور مسيح يا مهدي را گرفته است. هر كسي االن ما مي

دوباره دجال است، دجال جمعي است و سوار بر خر يا  خودش دجال خودش است، من ذهني هر كسي، من ذهني جمعي

كنند، سوار بر آن است، دجال. االن بايد برد و انسانها از آن استفاده ميدر هر زماني كه انسانها را جلو ميكه وسيله نقليه 

ين تكنولوژي به نفع انسانها كه واقعاً به اين تكنولوژي ما واقعاً دجال سوار است يا يك انسان هشيار به حضور. ما از ا مببيني

  شما جواب بدهيد.  ؟بريميا بدتر به خواب فرو مي ،كنيمكنيم براي بيداري انسانها از خواب ذهن استفاده مياستفاده مي

دانيد، خواهش تان ميايم همهاما براي اينكه بيت را خوب معني كنيم. چند تا بيت كه به اين مربوط است قبالً هم خوانده

  :گويد كهكند. موالنا ميببينيم كه دجال در درون ما چطوري عمل مي ،توجه بكنيد كنممي

  (افسانه من ذهني)

  ٤١٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  از جان و تََنت ديفعلِ تو كه زا
  دامَنَت رديفرزندت بگ چوهم

عني پيكره درد و غم من ذهني است كه گويد دجال غم، ييعني كسي كه اين دجال را دارد، دجال توجه كنيد كه موالنا مي

بيند. كند و آدم نميدجال است، و البته مهمترين ابزار دجال همين درد است كه كوهي از دود از پشت سر آدم ايجاد مي

گيرد و اگر بد ها اين مثل يك فرزندي دامن ما را ميزند، به وسيله همانيدگيگويد كه هر عملي كه از ما سر ميپس مي

  ايم دوباره. گيرد. اين بيت را قبالً خواندهگيرد و اگر خوب هم باشد ميميباشد 
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  (افسانه من ذهني)

  ٨٣٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو ِاستِْغفار ُكن ينيچون كه غم ب
  به َامر خالق آمد كار ُكن غم

م كه مركز همانيدگي ماست و دردهاي آن بينيم، كه غم دجال است، بايد توبه كنيم، و بايد بدانياينكه در خودمان غم مي

و ما بايد معذرت بخواهيم و برگرديم به اين لحظه، و  .كندكند و حال ما را خراب مياست كه در بيرون اين غم را ايجاد مي

  غم به امر خدا آمده كار كن. كار ما رهانيدن خودمان از دست دجال غم است. 

  (افسانه من ذهني)

  ٣١٨٢ تينجم، بدفتر پ ،يمثنو ،يمولو

  دَمبهدَم يهاغصّه نيفعل توست ا
  القلمَجفقَد يُِبَود معن نيا

هاي دم به دم به علت دردهاي درون ماست كه منعكس پس بايد بفهميم كه اگر ما دجال غم داريم كه موالنا گفت، اين غصه

معني قد جف القلم در بيرون اين است. پس  كند،كنيم و نياز به درد داريم و خدا مركز ما را فقط در بيرون منعكس ميمي

ني كارهايمان است و تا زماني كه دجال آن جاست در مركز ما و حكومت هاي دم به دم ما نتيجه افعالمان است، يعاين غصه

كند، ما غم ايجاد خواهيم كرد. دجال شخص نيست و همين حوزه همانيدگي است. مخصوصاً امروز موالنا گفته اين مي

  :ست، مولفه درد من ذهني است، بله اين را هم داشتيم كهدجال ا

  حديث
  »الَْقَلم ِبما اَْنتَ القٍ جَفَّ« 

  »يچه سزاواربودخشك شد قلم به آن«

جف القلم معنيش اين است كه سزاوار بودي، يعني قلم خدا هماني كه سزاوار بودي در اين لحظه نوشت. بله اين بيت را 

  :هم داشتيم كه

  ن ذهني)(افسانه م

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كندچون ز زنده مرده بيرون مي
  تندنفس زنده سوي مرگي مي
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دانيد كه خدا دائمًا از خودش كه زندگي است و ما هم خودش مهم هستند اين بيتها، به اين بيت مربوط هستند. شما مي

زند. گفت زند. دائماً ضرر ميد من ذهني دائماً به ما ضرر ميكند. بنابراين دجال يا پيكره درهستيم، مردگي را بيرون مي

و همان را هم در  ،كنيمسوزد. يعني هر لحظه حس درد ميآتش گسترده كه ما رويش راه برويم و پاهايمان مي فرشي از

  ست. ا (افسانه من ذهني)دهيم، پس نفس زنده، نفس زنده همين شكلكنيم و به همه هم درد ميبيرون منعكس مي

كند. يادمان باشد هر نگاه از طريق يك بيند و درد ايجاد ميها مينفس زنده كسي است كه مرتب از طريق همانيدگي

بينيم. كسي كند و ما ميكند، چه بخواهيم و چه نخواهيم، و جفَّ القلم آن را در بيرون منعكس ميهمانيدگي درد ايجاد مي

يعني بي كند و آخر سر دچار دجال خواهد شد واظب باشد كه مركزش ايجاد ميكند بايد مكه در بيرون درد ايجاد مي

فقط ببينيد كه ما  و .ساماني و فساد و جهل در زندگي اش بسيار گسترده خواهد شد كه همين افسانة من ذهني است

ضا گشائي يعني زنده ف ،اول اين دجّال ضعيف است ما مي توانيم با فضا گشائي .افسانة من ذهني را چه جوري مي سازيم

مسيح هشياري است كه طبق نماد موالنا  ،آن پيغمبر ،ها مسيح آن مسيح نيست ،شدن مسيح در مركز ما و با عشق مسيح

  .به هر حال ،نه .يك دفعه فكر نكنيد كه مسيح پيغمبر را دارد مي گويد ،مسيح از مركز ما بر مي خيزد

  (افسانه من ذهني)

  ٣٣٣٤ تيبدفتر ششم،  ،يمثنو ،يمولو

  بِه سازد مرا چيخود ندارم ه
  صَد َعنا نيكه ز وَهم دارم است ا 

پس دجّال را اين حس همانيدگي كه من چيزي  ،مالِ پيكره من ذهني است كه اينجا گفت دجّال ،صد عَنا يعني صد درد

موالنا گفت كه هر كسي  در تعريف الف و لخت بودن انسان و هشياري بودن انسان .حال مرا خوب كند ،دارم در اين جهان

و فكر نكند كه اين  .يعني اين همانيدگي ها در مركزش نبايد باشد .بايد بداند كه فقط خدا را دارد و هيچ چيز ندارد

پس وهمِ داشتن يواش يواش دجّال  .و اين وهمِ داشتن اين دردها را ايجاد مي كند .همانيدگي ها بايد حالش را خوب كند

 .و اگر دجّال قوي بشود كوهي از دود در جلو و پشت ما بوجود خواهد آورد .مي دهد و درست مي كندرا در مركز ما قوام 

  .اين بيت را هم ببينيد .شود ديد ما كمتر مي شود هر چه دّجال قوي تر مي .يعني ما چيزي نخواهيم ديد

  :اين كه مي گويد
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  (حقيقت وجودي انسان)

  ٣٣٣٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بِه سازد مرا چيندارم هخود 
  صَد َعنا نيكه ز وَهم دارم است ا 

 ،فقط مركز ما را اشغال كرده اند و دجّالِ غم را ايجاد مي كنند ،اگر به اين درك برسيم كه اين همانيدگي ها مال ما نيستند

شود مي فهميم كه اين صد و يك كمي عدم باز ب .بگذاريم كنار ،ما مي توانيم اين وهم را كه من چيزي دارم در اين جهان

در حالي كه مي بينيد ماقبل از آمدن به اين  .كه من چيزي دارم ،و اين عَنا از وهمِ داشتن است ،رنج ،عَنا يعني درد ،عَنا

پس اين وهم در اين وسط  .هيچ چيزي نداريم ،مي رويم ،موقع مردن هم كه فقط هشياري هستيم ،جهان چيزي نداشتيم

   .بله .وهمِ همانيدگي است كه همه بايد از آن بيدار بشوند ،ذهني است وهِم من ،ايجاد شده

  :موالنا اين بيت را مي آورد

  (حقيقت وجودي انسان)

  ١٨غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  دل يِ هامَفَْرش يِدل، بر رو يِ هاْز آتش« گفتم َكه 
  »شايَ ما  فَْعليَدل، تا َبحِْر  يِدر سودا غَْلطيم

موالنا مي  ،يك فرشي از درد پهن مي كند كه ما از رويش رد بشويم ،كه دّجال جلوي پاي ما مي گسترد برعكس آنست

َبحِر يَفَعلُ اهللاُ ما  ،تا َبحرِ يكتايي ،ما در هر لحظه با تسليم بايد يك فرشي از عدم درست كنيم و رويش بغلتيم :گويد كه

پذيرش و عدم اينكه من در اين لحظه  .كه با پذيرش و عدم شروع كنيم ،كه در آنجا ما راضي بشويم به اين موضوع ،يَشَاءُ

اين فرشي از بي دردي و عشق را جلوي پاي ما مي گسترد تا  ،واقعا بپذيرد و تسليم بشود ،اتفاق اين لحظه را مي پذيرم

اين از ، بله .دا مي خواهدهر چه خ ،تا فضاي يكتايي تا دريايي كه ديگر مي گوئيم هر چه خدا مي خواهد ،رويش بغلتيم ما

   .مركز ما باز مي شود

االن هم بيت هاي ديگري خواهيم خواند از مثنوي كه  ،يعني ،توجه كنيد اين بيت درست عكس بيتي است كه خوانديم

وقتي ما جوان هستيم دّجال هنوز كم  ،درست است كه دجّال كوچكي .بي چاره نيستيد ،شما چاره داريد در اين لحظه

الزم نيست در مركز ما درست بشود و دجّال الزم نيست  ،توجه كنيد دّجال ،لزومي ندارد دّجال درست بشود .تنيرو اس

الزم  ،و دّجال جمعي جهان ما احتياج نداريم ،يعني ما به دجّال فردي كه دجِال غم است .كه در بيرون هم درست بشود

   .مسيح ظهور كند تا نيست كه بي سامان بشويم و فساد و ظلم جهان را بگيرد



                                                                                                       ۸۱۱برنامه مشاره 
Program # 811  

  45صفحه: 

و رويش غلت  ،فرشي از عدم را جلوي پايمان پهن كنيم ،با پيشنهاد موالنا مي توانيم فرشي از عشق را ،ما با عقل خودمان

 يا روي فرش عشق مي غلتيم ،يا روي فرش درد راه مي رويم ،يعني در اين لحظه دو تا انتخاب داريم ،به جاي درد بزنيم

براي  .خيلي سخت است ،بگويد هر چه خدا مي خواهد و اينكه انسان واقعا .كه خدا مي خواهدآنچه  ،مي رويم تا فضاي

اينكه هر لحظه خواسته هاي من ذهني اش اين دجّال در درون نمي گذارد كه اين قدرت انتخاب را ما در اين لحظه اجرا 

و درد  يا پا مي گذاريم ،مي غلتيم رددر نتيجه روي فرش د .كه ما مي خواهيم روي فرش عشق و تسليم بغلتيم ،كنيم

بله اين  .بله .مي رويد ،شما بايد مواظب باشيد كه اين لحظه واقعا روي كدام يكي پا مي گذاريد .بيشتري ايجاد مي كنيم

  .هم آن آيه است

   ٢٧ هي)، آ١٤(ميسوره ابراه م،كريقرآن
  »..وَيَفَْعلُ الَلُّه َما يََشاءُ« 

  ». كنديمان مو خدا هرچه خواهد ه«... 

نمي گذارد خد ا هر چه  ،اگر دجّال عمل كند .و ما بايد بگذاريم ،خدا هر چه خواهد همان مي كند ،و يَفَعلُ اهللا ُما يََشاءُ

كساني كه در مركزشان غم دارند بزرگترين  .دجّال غم ،روي در روي خَِرِد كُّل مي ايستد اين دجّال .همان بشود ،خواهد

   .بله ،نمي دانند .ايجاد درد است نمي دانند خودشان لويتاولويت و اولين او

  :ميكرديصحبت م تيب نيبه ا راجع

  ٢٤شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  يگُسترد زآتَش مَفَْرش ،يَغم چون آتش َدجّالِ
  َبدِكردار را؟ َدجّالِ  ،يَخنَجركَش يِسيع كو

  

 يكيبه آن  دهيفكر همان نياز ا دنيدر مركز و مرتب پر هايدگيگذاشتن همان يعني (افسانه من ذهني)شكل نيبا ا يزندگ

مسئله ساختن، دشمن ساختن، همراه با قضاوت و  دن،يو مانع د يكه هر كدام بار درد دارد و رفتن به افسانه من ذهن

 كيالِ غم مانند َدجّ نيا ديگوي. ميو هم جمع يهم فرد ميفتگ آورد،يرا در مركز ما بوجود م مقاومت، باالخره دَّجالِ غم

است و  هودهياست كه دردها ب نياست. ِاشكال َدجّال ا هودهيدردها واقعًا ب نيآتش سوزاننده است، پر از درد است و ا

دَّجال  ايرا كه آ نخودتا دينيبب ديو شما االن با ،ما پهن كرده است از درد يپا يفرش جلو كيمفرش،  كيندارد و  يادهيفا

راه  شيدرد را بوجود آورده است، شما را مجبور كرده است رو اياز آتش  يفرش كيوجود دارد و در مركز شما واقعاً 

   د؟يكنيو درد تجربه م ديكنيم جاديقدم به قدم، فكر و فكر، شما درد ا يعني د؟يرويم
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. شوديكشته م يسيكه آخر سر به خنجر ع دياخنجركش؟ داستان را خوانده يسي: كو عديگويم د،يگوياش را مو چاره

از  يكيكنند و  رشيدستگ نديآيكه م يموقع يسيخنجر عشق است. چون ع ست،يواقعًا خنجر ن يسيالبته خنجر ع

 ريشمش نيبا ا كشد،يم ريشمش يهرك نكهيا يرا غالف كن، برا ري: شمشديگويبالفاصله م كشد،يم ريشمش ارانشي

 نيو مركز ما هم به هم ،حيدر جهان مشهور شده است مس ييشاشود؛ به هر حال به صلح و آرامش و فضاگيسرنگون م

  است.  حيمس يهاتيخاص هيشب ليدل

را، گفت: فعل  يقبل يهاتيكه نشان دادم ب زند،يكه همه اعمالش ضرر م يخنجركش، َدجّالِ بدكردار كه دَّجال يسيپس ع

 يهر كار يعني كند،يكه م يهر كار يعنياست،  و بد كردار كنديم جاديبه دم غصه ا مدم به دم، د يهاغصه نيتوست ا

 يسيو ع .مخرب است اشجهيبد است، نت اشجهينت م،يدهيانجام م هاجانيه نجوريدرد مثل خشم، ترس و ا يكه ما از رو

و لطافت  ييبا فضاگشا يسيع نيا شوديم شتريهرچه عدم ب م،يو تسل ييبا فضاگشا شوديم داريخنجركش از درون ما ب

به شرط  كند،يم دايشفا پ شود،يما درمان م يو دردها شوديم فيدَّجال ضع جيبتدر رسد،يقش حساب َدجّال را مو عش

  .قضا و كُن فَكان كار بكند ميبگذار نكهيا

لحظه، از جنس  نيبه اتفاق ا له. بمييلحظه بله بگو نيو به اتفاق ا ميبشو ياز جنس زندگ م،يو هر لحظه از جنس الست بشو

بسته به  د،ياز جنس الست بشو اي دياز جنس دَجّال بشو ديريبگ ميتصم ديتوانيلحظه م نيشما ا يعنيشدن است،  الست

 ديشد. اگر تقل ديدچار دَّجال خواه ديبكن دياگر نتوان د،يرا بكن ييشناسا نيا ديشما است. پس شما با صيشما است، تشخ

. فقط آن عدم در مركزتان است كه شما را دياصالً شك نكن ن،يقيطع و شد بطور ق ديدچار َدجّالِ غم خواه د،ياز جمع بكن

  . بله، ديتوجه كن دينجات خواهد داد و به آن با

شش محور را  نيهمان شش محور است. َدّجالِ غم تمام ا نيا د،ينگاه كن (افسانه من ذهني با شش محور اساسي)هم نيا

كه در  ي. هر كسديكنياجرا م يكه شما چه جور دينيرا بب ياساس حورشش م نيو مهم است كه شما ا گذارديپا م ريز

: من از جنس غم هستم، درد هستم و درد از جنس ديگويلحظه م نيا رد،يگيم ميمركزش غم دارد و َدجّالِ غم دارد تصم

كه رها كند  تاس نياش او فلسفه .انسان بوجود آورده است يدرد را فقط من ذهن ست،يخدا از جنس درد ن ست،يالست ن

به نفعمان است و  ميندازيب نيرا زم نياند دستمان كه هرچه زودتر ااست كه گذاشته يدرد را. درست مثل آهن داغ نيا

  آهن داغ است.  نيا

بسته به شما است. مخالف با قضا و كُن  نيا شود،ياز جنس خدا نم شود،ياز جنس درد م د،يگويلحظه بله نم نيپس به ا

 نييپا اريبس شياريهوش يعنياز دود جلو و پشتش است،  يكوه كيكه در مركزش َدجّالِ درد است،  يسكفَكان است 



                                                                                                       ۸۱۱برنامه مشاره 
Program # 811  

  47صفحه: 

لحظه و در مقابل  نيقضاوت خدا را در ا گذارديپا م ريز نيها و مقاومت خودش را رها كند، بنابراقضاوت تواندياست، نم

دَجّاِل غم، خدا بد  يبرا بيترت نيو به ا .گذارديپا م ريخدا را ز ييشكوفا يرويو ن يبالندگ يرويو ن شوديبشو و م

اْلمَنون  بُ يْ و اتفاقات بد، رَ .كه مركز بد است دهديبه او نشان م كند،يمنعكس م رونيهر لحظه مركزش را در ب سد،ينويم

  .ستيمركز درست ن نيتا شكش را برطرف كند كه ا افتدياتفاق م

 د،يگويكه بله نم ني. همگفتيوگرنه بله م شناسد،يرا نم ييو فضاگشا ميتسل است،ه از آتش گسترد يو َدّجالِ غم كه فرش

 يدردها همراه با فكرها نيو ا پرديدرد به آن درد م نياز ا پرد،يفكر به آن فكر م نياز ا نيبنابرا شود،يهم نم ميتسل

و  شناسديرا نم ديخاموش باش اي نْصِتوااَ نيبنابرا شوند،يناراحت م كنند،يپشت سرهم است، مردم فكر م ده،يهمان

 نيتريذدرد مو يعني كند،يمنقبض م اريباشد درد انسان را بس ادمانيكردن.  جاديبه انقباض و درد ا كنديم ليم طورنيهم

بشود و به  شتريب يحد كيفرزندانمان دردشان از  ميبگذار ديموقع نبا چيو ه ميهست دهياست كه ما با آن همان يزيچ

به چالش بپردازند، نه با مقاومت و قضاوت و  يزديا يروين منتها با رند،يها را بپذچالش تواننديكه البته م ميبده ادي هاآن

  حس فشار و استرس. 

 ريكه ز ي. كسشناسديرا نم يفراوان تينهايخدا و ب تينهايب نيبنابرا شود،يشخص دارد منقبض م نيبله، واضح است كه ا

داشته است و  يخدا ما را گرام هك نيدرد باشند. ا ريهمه ز خواهديدر آرامش باشند، م گرانيكه د واهدخيدرد است، نم

را  يشش محور اساس نيها، پس اصحبت ني. واضح است اشناسديدر ما به خودش زنده بشود آن را هم نم خواهديم

  خنجركش نه.  يسيبله، ع گذارد،يپا م ريكه غم دارد در مركزش ز يدَّجالِ غم و كس

لحظه عمًال  هر نكهيا ياست، برا يازجنس زندگ دانديم (حقيقت وجودي انسان با شش محور اساسي)خنجركش يسيع

خدا، به نفعش كار  ييكن فكان، شكوفا نيبنابرا د،يگوياست، بله م يزندگ يهرلحظه گوش به قضا كند،يمركزش را باز م

 يسيع نيا شود،يبهتر م شيزندگ نديبيو روز به روز م كنديمنعكس م رونيبلحظه عدم را در  نيقلم خدا در ا كند،يم

در  زديخيكه از مركز ما برم يسيع يخنجركش. خنجركش يسيع اي مييغم بشو دَجّالِ ميتوانيخنجركش است. پس ما م

  . ستين يخنجر عشق است و خنجر معمول نيهم ديلحظه، توجه كن نيا

 اديز شيلحظه كه عدم در زندگ نيبله گفتن به اتفاق ا اياست كه  مياست، با تسل ميلشخص تس نيبله واضح است كه ا

هستند و روز به روز مركزش  اثريواقعاً ب اشدهيهمان يكه فكرها دانديم شود،يتر مدارد ساكت زروز به رو نيا شود،يم

با خدا،  رسديبه وحدت م واشي واشي شود،يمدرون كه منبسط  نيكه ا شوديو متوجه م شوديبه خدا زنده م شود،يباز م

. پس عالج دَّجاِل غم شوديم ترفيدارد ضع يذهن نم دهد،ينم صيو جدا تشخ داندياز خدا جدا نم گريخُوب د يعني
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 حياست، نه به مس رونيهمه نمادگونه است، مربوط نه به َدّجالِ ب نهاي. اشوديم دارياست كه در درون ما ب يحيدست مس

  بله.  م،يبريما هم بكار م برد،ياست كه موالنا بكار م يالفاظ نهاياست، فقط ا مبرغيپ

ما بگستراند  يپا رياز غم و آتش ز يفرش كيَدجّالِ غم  ستيكه الزم ن كنديم شنهاديكه موالنا پ گريد يياز جا تيچند ب

  :ديگويم م،يآن راه برو يو ما را مجبور كند كه از رو

  ٢٦٧٠ تيتر اول، بدف ،يمثنو ،مولوي

  حَْق ُگسْتَرد بَهرِ ما ِبساط ُحْكمِ
  ِاْنبِساط قِياز طَر دييبگو كه

  

. ديانبساط صحبت كن قيبا من از طر د،يدرون عمل كن يگشودن فضا قيخدا حكم كرده است به ما كه از طر ديگويم

تر منبسط م،يكنيم ترعيه مركزمان را وس. هرچديكن ترعيتان را وسمركز يعنياالن نشان دادم، انبساط  نيانبساط را هم

بله. حُكْمِ َحْق گُسْتَرد بَهرِ  د،يانبساط با من صحبت كن قياز طر كند،يم ضانقباض، دَّجال ما را منقب قينه از طر م،يشويم

 يكه زندگگول را بخورد  نيا ديكس نبا چيه م،يامتداد خودش هست نكهيا يخدا ما را دوست دارد برا ديگويما بِساط، م

خودش است، َدجّاِل  يكه فكرها بداند ديروز انداخته است؛ با نيمن را به ا نيهم يتوطئه كرده است و دشمن من است، برا

  .كنديم جاديا يشتريخودش است كه غم ب يقبل يهادرون خودش است، غم

 كي ،ياسفره كيكه من  ديگويان ملحظه، قضا و كُن فَك نياست، حكم حق، حكم خدا در ا نيا ديگويم ياما دستور زندگ

پهن  تانيپا ريز يفرش كي ميتسل با: كه ديگويم شايَالّلهْ ما  فَْعلُ يَغزل  م،يديطور كه در غزل دام، همانپهن كرده يفرش

من با  د،يمركزتان را بزرگ كن ديگويخدا م د،يانبساط صحبت كن قيبا من از طر ديگويمن. م يبه سو دييايب ديبغلت د،يكن

  .دينترس د،يحرف بزن

  ٢٦٧١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  حَذَريبر َزباْنتان ب ديآ هرچه
  با پدر گانهيطِْفالنِ  َهمچو

  

 دييبگو ديخواهيهرچه م د،يبزرگ بشود، با من حرف بزن د،يبشو ميتسل يمركزتان را، ه ديكن عيكه هر چه وس ديگويم

 د،ياستادهيبه شخص شما كه ا يعنيش به شما است، من حواسم همه د،يا هستكه تنها فرزند من شخص شم ديو فرض كن

  به تو است، با من حرف بزن، نترس. حواسممنم شش دانگ  د،يكه تنها فرزند من هست ديشما فرض كن
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  ٢٦٧٢ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  است قيِها چه َگر ناالدَم نيكه ا زان
  تمن بر َغَضب هم سابق اس َرحَْمتِ 

مي گويد درست است كه در ابتدا تو فضا را باز مي كني و حرفهايت در سطح من نيست، هنوز كه بينهايت نشدي، نااليق 

اش مي خواهم به تو كمك كنم، رحمت من بر غضبم سابق است يعني رحمت من خيلي است، ولي توجه كن كه من همه

مانع مي بيني ايراد مي بيني، مساله مي بيني، انتقاد مي  خيلي بيشتر از ايرادگيري و غضب من است. اين تو هستي كه

اش بخشش و رحمت و عطوفت و اي نيستم؛ زندگي به ما مي گويد؛ من همهكني دشمن مي بيني، من همچون باشنده

ا موقع ه يبعض نكهيا يبرا ،بگو ،نشو باز كن حرف بزن منقبصمهرباني هستم، و هر كاري بكني به شرط اينكه باز كني، 

  .شود ياولش نه بعداً درست م ،يكن يباز م يشود وقت يم هيمن شب يمن به خردورز يحرفت به حرفها

  ٢٦٧٣ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  مَلَك يسَبْقْ ا نيِاْظهاِر ا يِاز پِ 
  ِاشْكال و شَك هيتو بِْنهَم داع در

در تو  ،تو معلوم بشود يبشود اظهار بشود برا گرفتن رحمتم بر غضبم ثابت يشيپ يعنيسبق  نيا نكهيا يبرا ديگو يم

نوع فرشته  كيذات ما هم  ديتوجه كن ،شك و اشكال را در فرشته تيّ خاص يعني .كردم جادياشكال و شك را ا يادعا

 ميمن ثابت كنم به تو كه من رح نكهيعلت ا :كه ديگو يم .ديگو يبه ما هم م يول ،ديگو يپس در واقع به ملك م .است

 شك داشته و ياشكال داشته باش ،يكردم كه اشتباه بكن يكار كي در تو ،از غضبم هست شتريرحمتم ب من و ،هستم

  .يمنبسط بشو ديبا نيهر لحظه بعد از ا يول ،يباش

من  نيمن عمداً ا ديگو يم يعني .يداشته باش تو راخواستم شك و اشكال  ينگران نباش , اصال من م ياگر اشكال دار

 تيحرفها ،مركزت را باز كن با من حرف بزن ،يشنو يرا م كالم نيتو در هر لحظه كه ا ،انسان بوجود آوردم را در يذهن

  .ناخالص است اشكال ندارد نترس

  ٢٦٧٤ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  بر تو من رميو نگ ييّ تا بگو
  دَم زدن ارَديحِْلَمم نَ  مُنْكِرِ 

كه منكر حلم  يتا كس .مركزت را يكه باز كن يبه شرط ،بزن ،رميگ ينم راديو امن به ت ،يزن يناخالص م يتو حرفها يعني

 يعني ،و اشتباه ما گذاشته ،ميكه فضا را باز كن يما به شرط صيتشخ يجا برا يزندگ يعني .من است نتواند حرف بزند

اآلن  ميكه بدان يبه شرط ،مياشاشكال داشته ب مينداشته باش نيقي ،ميشك داشته باش ،ميندارد كه ما اشتباه بكن ياشكال
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كنم  يم كمك فكان به توكنمن با قضا و ديگو يدارد م ،ميكن يخودمان را عوض م ميدار ،ميشو يم مياز جنس الست دار

  .اصالً نگران نباش فقط فضا را باز كن تو

 ،هست يدر هر سطح ،ب باشدمواظ يليخ ديكند با يم جاديلحظه درد ا نيكه در ا يپس هر كس ،فرش دّجال نرو يرو از

 .ستيانبساط ن ،بر انقباض است ليهمه دل نهايا ،ترس دارد نگران است ،خشم دارد ،كند يم زهيست ،كند يمخالفت م

  .نگران نباش منبسط بشو .بزندتواند حرف  يبا انبساط ما م ،با ما يزندگ ديگو يموالنا م

  ٢٦٧٥ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  ر اَنْدر ِحْلِم ماصد پدر، صد ماد
  َدر ُافْتَد در فَنا د،يَ هر نَفَس زا

 يرا م نيتو اگر تجسم ا .اند چيدر مقابل حلم من ه ،شانيبچه ها يپدر و مادرها برا ييحلم و فضاگشا نيكه ا ديگو يم

دارد فضا  كند حلم يم يو هر كار ،ورزد يكند عشق م يدهد بغل م يم ريبه بچه اش ش ،كه مادر چقدر مهربان است يكن

با  يعنيبله  ،فناست ،است چيآن حلم اصًال در مقابل حلم من ه ،ددوستش دار نكهيا يدهد برا ياجازه م ،كند يرا باز م

  .نزن نيحلم مرا تخم تيمن ذهن

  ٢٦٧٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  َكفِّ َبحِْر ِحلْمِ ماست شانيحِْلِم ا
  بجاستْ  ايدر يول د،يَرَود آ كَف

 يم ؛ديگو يم يزندگ ديگو يخدا م .ماست ييبايو شك ييفضاگشا يايدر يعني است، پدر و مادرها كف بحر حلم ديگو يم

مال آنها مثل كف  .استيدر ،آنجاست شهيحلم من هم يول ،شود يم اديحلم آنها كم و ز يعني ،ديآ يرود و م يكف م ديگو

 ييفضاگشا فميمن اصًال تعر ،من ييفضاگشا ،حلم من .هستم ايمن در كنيول ،شود يشود دوباره درست م ياست پاره م

   .دجّاِل غم چرا ،ستيفضابند ن فيانسان بنا به تعر ،انساِن فضاگشا ،ماست فيحلم هم تعر .است

 ،ماميريبگ اديمادرهاست كه اگر و هنر پدر و .شود ياول شروع م يشدگ تيمتأسفانه و هزار متأسفانه درد با همان هم هوو

درد  ،بكشند خوديدرد ب مانيبچه ها ميكه نگذار ،مينكرد نيما عشق را تمر ،را زهايچ نيبه ما نگفتند ا ،ما مياد نگرفتي

شما در  .درد خودش را دارد يدگيهر همان .بشوند دهيهمان ياديز يزهايبا چ مانيبچه ها ميبگذار دينبا ،بكشند يدگيهمان

 ديآ يو م ،بلعد يكل توجه شما را م رونيدر ب يزيچ كي يعني ،ديشو يم دهيكه همان يزيبا هر چ ديبدان ،ديهست يهر سن

  .دغن است اصالقكار  نيا شت،شما درد خواهد دا يبرا نيا ،مركز شما
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را در  يبا آن و زندگ يبا زندگ د ويهست نگه دار يهرچ ايهمان آدم ، ديرا نگه دار ياريحضور را هش ديتوان يشما م 

به سلطه داشتن و  ديبه مركزتان بعد از از آن شروع كن دياوريرا ب يكي نكهينه ا ،ز عشقبه فا ديبرو ،ديمركزش بشناس

خواهد جسم باشد چه  يچه م ،عمل كردنفكر كردن و و برحسب آن  ،كنترل داشتن و اداره كردن و مركز قرار دادن آن

  .ميحلِم خدا را حدس نزن يخالصه با من ذهن بله. خواهد انسان باشد يم

  ٢٦٧٧ تيدفتر اول، ب ،يثنوم ،مولوي

  صََدف نيآن ُدّر ا شِيپ ميخود چه گو
  ِالّا َكفِّ َكفِّ َكفِّ كَفّ  ستين

 ،اش را يلطفش را شاد ،خواهد ما را برهاند يمت خدا كه هر لحظه محر يعنير آن دّ شيپ ميمن چه بگو ديگو يم موالنا

كف كف كف كف  ،هر انسان حلم ايپدر مادرها  حلم اي صدف حلم ما نيا ،خردش را به ما بدهد ،آرامشش را به ما بدهد

  : ميت را خوانديب نيا ،بله درست است .كف است يليخ يعنياست 

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  يگُسترد زاتَش مَفَْرش ،يَدجّالِ َغم چون آتش
  َدجّاِل  بَدِكردار را؟ ،يَخنجَرَكش يِسيع كو

  .ميرا بخوان تيب نيا اآلن

  
  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يومول

  ِز تو هاامَتيها زِ تو، جان را قتَن را َسالَمت
  را واراَمتيها ِز تو، َوصلِ قَعالَمت يسيع

تن من سالمت  يعني ،به مركز ما؟ با عدم ديآ يم ياو چه جور حاال. رديگ يم را از تو يچهار بعد من سالمت ديگو يم

كه  يمستقر كن ،يخودت را بصورت عدم در مركز من برقرار كن ديتو با .دجّال غم باشد ،دباال باش تيب نينخواهد بود اگر ا

 ينم رونياز ب .رديبگ يمتاز تو سال ،من است من كه جسم يوانيجان ح نيا ،من جاناتيه نيا ،فكر من نيمن ا جسم نيا

 يرونيب يعلت ها ،شود ينم يرونيب يزهايچ لهيبرسد بوس امتيتواند به ق يتو م لهيمن فقط بوس ياريهش ،جان من .ديآ

  .ها ز تو امتيجان را ق ،آن مرا به تو زنده نخواهد كرد ديآ يكه به فكر من م يزيآن چ ،شود ينم

من حس كنم  ،خلع خودش را نشان بدهد به من ،گشوده شده يسكوت و فضا ،اگر در مركز من عدم ،ها ز توعالمت يسيع

 يعني .شود يم داريحضور ب ياريهش يعني ،شود يم داريدر مركز من ب يسيود كه عش يمعلوم م ،كه از جنس آن هستم
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نشان  ،عودمو يمهد ياسالم يتهايطبق روا اي يسيهمانطور كه عالمت آمدن ع .عالمت توست و ،ييآ يباال م يتو دار

   .شود يدرون من باز م يفضا نكهيا يبرا .شود يهست كه وضع من دارد درست م

همه كه صحبت  نياما ا .حضور هست ياريدرد به هش ياريهش و يجسم ياريهش ليبتها سرِ تبدحص نيه اهم ديتوجه كن

همه  نيا .كنند يم يجسم ريهمه اش تفس ننديب يم يو جسم ننديب يم يمن ذهن ينكهايچون مردم با ع .ميكن يم

و  .افتد ياتفاق نم نيكه ا دينيچشم عدم بببا  ،ديچشمتان بردار يرا از رو يماد ينكهايع ديشما بتوان نكهيا يصحبت برا

   .رديبگ يكيبلكه  ،زند يم ليهمه موالنا تمث نيا

اگر شما  .گردم به ذهن بله يمبرن رگيد ،تو تينهايشوم به ب يمن به تو زنده م يعني ،وار است امتيكه ق يوصل ؟كدام وصل

كه  ييزهاياز آن چ ،ديآ يم رونيبمت تن از كند سال يفكر م (افسانه من ذهني)شخص نيا ديشكلها نگاه كن نيبا ا

من به خدا زنده  ،من بشود امتيبه من كمك كند تا ق ديبا يكسكي ،ديآ يم رونيهم از ب امتيق ،دهد ينشان م شيفكرها

دنبال  !ديآ يكه به صورت آدم م نديگو يرا هم م يسيع ،هم يسيشدن و ع زندهخدا  تينها يبه ب ميگفت امتيق .بشوم

  .ستين يزيهمچون چ ،گردند يآدم م ياسيعكي

و اگر فكر  .و آنها هم به آن اشتباه افتادند .حضور است نيبصورت هم ،ستيبصورت آدم ن حيمس ايبصورت  يسيبرگشت ع

هست  (حقيقت وجودي انسان) شخص نيفقط ا .ديرس ميامت وار نخواهيما به وصل ق ،ديآ يبصورت آدم م يسيكه ع ميكن

 ،ديآ يقدرت م ،تيهدا ،تيحس امن ،عقل :دينگاه كن اينكه يبرا ،شود يتنش سالمت م ،كند ياز مكه مركز را دارد ب

و هزار  تيو هدا تيحس امنعقل و نيتنَش ا .شود يم شتريروز به روز آرامشش ب .آرامش دارد ديآ يسبب م يب يشاد

  . شود يمنعكس م دشچهار بع ،در تنَش رگيبركت د

ا متوجه مي شويم كه اين خود زندگي است كه دارد در درون من قيامت را برپا مي كند، در اين ها ز تو، و متن را سالمت

لحظه، من دارم به اين لحظه ابدي زنده مي شوم. و روز به روز مي بينم كه بيشتر از جنس مسيح، آرامش و فضاگشايي و 

  م. وار است كه دارم به او زنده مي شوحلم دارم مي شوم. و اين وصل قيامت

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ساغَر ِزَغم در سَر فُتَد، چون سنگ در ساغَر فُتَد
  آتش به خار اَنْدَر فُتَد، چون ُگل نباشد خار را

مي گويد كه اگر سنگ را بزني به ساغر، ساغر واژگون مي شود، ما هم كه ساغر جام شراب خدا هستيم، سنگ من ذهني 

شود يا مي شكند. خاري كه گل نداشته باشد آن را مي برند مي سوزانند، مي بينيد كه يك  توي آن بيفتد، واژگون مي
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 (افسانه من ذهني)بوته گل بوده، گل رفته فقط خارش مانده، آن را مي كََند مي سوزاند. نشان من ذهني است يعني اين

  كه مي بينيد. 

تو جام شراب خدا هستي. خدا شراب مي ريزد به  ان)(حقيقت وجودي انسمي گويد اگر مركز شما عدم بشود، اين حالت

  ينات پخش مي كني.دهي، به كاتو، تو خودت مي خوري، تنت سالم مي شود، چهار بعدت سالم مي شود، به همه هم مي

ها اين واژگون خواهد شد. در سر افتادن يعني واژگون بخورد، حالت نقطه چين (افسانه من ذهني)اما اگر سنگ به اين 

شخص مي سوزد براي اينكه خاري است  (افسانه من ذهني)، سنگ به ساغر فتد، يعني سنگ به ساغر بخورد، و اينشدن

ها غنچه هستند، آن را كه گل ندارد. هيچ كس نمي آيد يك بوته گل را كه پنج شش تا گل دارد و دارد مي شكوفد بعضي

  حمل مي كند. بكند ببرد بسوزاند در حالي كه خار هم دارد. خارش را هم ت

دارد گل مي شود  (حقيقت وجودي انسان)بلي امروز هم گفت كه از  طريق انبساط بيا بسوي من مترس. بلي اين شخص

  يواش يواش، 

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ساغَر ِزَغم در سَر فُتَد، چون سنگ در ساغَر فُتَد
  آتش به خار اَنْدَر فُتَد، چون ُگل نباشد خار را

  در ابتدا كه عدم باز مي شود ما گلي هستيم كه خار هم داريم، اشكالي ندارد نه خدا با ما كاري دارد نه مردم.اين 

  

  

وم *** ت  یان   *** 
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  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  يقيِ چون من نبودم ال ،يمانْدم ِز عَذرا وامِق
  در سَر دِل خَمّار را ،يُخمارِ عاشق كِنيل

 يم هيرا به رابطه عذرا و وامق تشب يزندگ ايو رابطه او با خدا  ،چه مرد و چه زن را يهر انسان ،نا انسان رادوباره موال پس

به خرج  اقتيمن هم چون ل ،نبود قيال نكهيا يبرا ،و وا ماند دينرس به َعذراطور كه وامق  نيكه من هم ديگو يو م .كند

عاشق  ،هستم يزندگمن در ذاتم عاشق  نكهيا ياما خُمار عاشق .شد يالنطو وعموض نيو ا .عمل نكردم از خدا ماندم ،ندادم

 ،كنم يدارم سر م يمن ذهن يو با دردها ،هستم ييدر جدا ،در فراق افتادم نكهيا يبرا ،كرده جاديمار اخُ نيهستم و ا خدا

   است. يباقمست من  ياريدر سر هش ،نگذاشتم برسد نكهيا يبرا يزندگ يمِ  ،دهيبه من كم رس يمِ نكهيا

گرچه كه مست  ،اصل ما مست است نكهيا يبرا ،هست فروش هم يم يار به معنمّخَ ،مست هست يبه معن نجايار در امّخَ

ما  يشدگ تيهم هو يها نكياز پشت ع دنيدر اثر د يول ،و خدا عاشق خودش است ،از جنس خداست خداست اصل ما

  .همان طور كه وامق نداشت ،ميها را به موقع بر دار نكين عيكه ا مينداشت شهامت و جربزه نقدريا ، وميرا ادامه داد ديآن د

 نكهيا يبرا .ميرا به شما نشان بده ،آن نوشته شده است يبرا نجايا تيداستان وامق و عذرا را كه چند ب دياجازه بده اما

   .ميمان را بهتر بفهم تيكند كه وضع يدرد آور هم به ما كمك م يقصه عشق نيا نديفهم

  »داستان عَذْرا و وامِق « 
   اُفتد،یداستان در زمان اسکندر اتفاق م نیا

  خودکامه به نام َفلُقراط است. یعْذرا دخرت حاکم -

  و هومشند است. بایز اریبس یدخرت عْذرا

که قصد هالک وامق  کندیج مازدوا رتیسوید یپدرش با زن دهد،یمادرش را از دست م یو هنرمند است، وامق در جوان رکیز یوامق جوان -

  را دارد.

  .کندیبه خود جلب م یادیو َتوجهات ز شودیمشغول به کار م اشیو هنرمند یرکیخاطر زو به زدیگریجان خود م میوامق از ب -

  .ردیگیها صورت مآن نیب یپنهان یدارهاید شود،یعذرا هم عاشق او م شود،یتوجه وامق به عْذرا دخرت حاکم است و عاشق عذرا م یول -

ها را از هم . َفُلقراط آنرساندیکندو موضوع رابطه را به اطالع فَُلقراط م ینیَفلُقراط، خربچ ندیآو خوش یگریموذ یعذرا از رو مهیند -

ب یترت نیو به ا شودیم ریسو عْذرا ا شودی. َفُلقراط در جنگ کشته مردیمیو م کندیدخرتش دق م ی. مادر عذْرا از ناراحتکندیجدا م

  .رسدیم انیبار به پاداستان عشق اندوه نیو ا شودیم یعمرش سپر
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اسكندر در  دميو شا .است بيترت نيقصه به ا نيا ،افتد يداستان عذرا و وامق در زمان اسكندر اتفاق م نيا دينيب يم

 يگاه انيو فارس ستا عَذرايعني عذرا، مشعوق اين گه تلفظ درست  ديدان يو البته م .است يجمع ينماد من ذهن نجايا

عذرا  .خودكامه به نام فُلقراط است يحاال عذرا دختر حاكم .َعذراست قشيحاال تلفظ دق .كنند ياوقات آن را ُعذرا تلفظ م

حاكم خودكامه  كيكه عذرا دختر  ميفهم يو هنرمند است پس م ركيز يوامق جوان .است وشمندو ه بايز اريبس يدختر

 رتيس ويد يدهد و پدرش با زن يمادرش را از دست م يوامق در جوان .هم هنرمند ركيز هم ،ت و وامق هم جوان استاس

 زديگر يجان خود م ميوامق از ب .بكشد اخواهد او ر ياش م يمادر ناتن ينعي .كه قصد هالك وامق را دارد ،كند يازدواج م

  كند.  يبه خود جلب م ياديشود و توجهات ز يط مشغول به كار ماش در دربار فلقرا يو هنرمند يركيو به خاطر ز

توجه وامق  يول ،كنديم دايهست و در دربار به خاطر همان هنرش كار پ هم ركيكه وامق هنرمند است و ز دينيبيم پس

ست و عاشق عذرا ذرا دختر حاكم ااما توجه او به عَ ،كنديرا جلب م ياديگرچه كه توجهات ز .ذرا دختر حاكم استبه عَ

 ميهمان طور كه ما عاشق خدا هست .رديگ يآنها صورت م نيب يپنهان يدارهايد،شود  يعذرا هم عاشق وامق م ،شود يم

  .ميشو يبه او زنده م ام ميما متوجه بشو نكهيبدون ا يمواقع نهان يو خدا هم عاشق ماست و بعض

 .رساند يحاكم م ،كند و موضوع رابطه را به اطالع فلقراط يم ينيفُلقراط خبرچ نديو خوشا يگر يذمو يعذرا از رو مهيند

 ، مي گويدكند يم ينيحاكم خبرچ نديخوشا يبرا بايز دختر باهوش و نيا مهيپس ند .كند يفلقراط آنها را از هم جدا م

مادر عذرا از  .كند يو او هم آنها را از هم جدا م ،رابطه دارد ستندارد و فقط هنرمند ا يچيكه ه يجوان نيكه دخترت با ا

و تا آخر عمر در فراق  ،شود يم ريشود و عذرا اس يفلقراط در جنگ كشته م .رديم يكند و م يدخترش دِق م ينارحت

  رسد.  يم انيبار به پا ندوها يداستان عشق نيشود و ا يم يتمام عمرش سپر بيترت نيو به ا .شود يوامق دچار اندوه م

افتد  يما و خدا اتفاق م نيقصه دردناك ب نيقصه دردناك است و ا نيوامق از عذرا ماندم امثل  ديگو يم يپس موالنا وقت

 ،ميده يبه خرج نم ميكه دار نشيجرات و ب يبه اندازه كاف ميوامق كه ما باش يول ،ميرا دوست دار گريگرچه كه ما همد

از حاكم  اي ؟كند ينم شرفتيو پ ؟كند ينم انيكه چرا وامق تمام هنرش را ع ديآ يبه نظرش م وانندهخ اي نندهيب ديشا

و عذرا  .كند يكند و وقت را تلف م يتوانست بكند كه نم يبه هر حال هزار جور اقدام م ؟خواهد كه به او كمك كند ينم

  .دهد يرا از دست م

 يو ما ب ،ا بودهبا م شهياو هم ميشو يم بالخره در بستر مرگ متوجه ميده يخدا را از دست م ميكن يماهم وقت را تلف م

و به هپروط  ،شود يالبد وامق هم با ذهنش مشغول م ،ميذهن جستجو كرد لهيو دائمًا به وس .ميديو او را ند ميكرد ياقتيل

 يها م يدگيهمان قيمرتب از طر (افسانه من ذهني) شخص نيا نيبله پس بنابرا .افتد يعشق دور م قتيرود و از حق يم
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قصه را به  نيشكل ها و ا نيا؛ يقيچون من نبودم ال ،يز عذرا وامق ماندم. شود يه او زنده نمگرچه كه خدا با اوست ب نديب

 يشتريب اقتيو ل ،دينظر كن ديتجد ديشا ،عذرا و وامق است هيشما تا به امروز شب يكه اگر قصه زندگ ،ميده يشما نشان م

  . ديبه خرج بده

به  يما بستگ اقتيدهد كه ل ينشان م ،دهد يرا در هر لحظه نشان مما  اقتيكه جف القلم ل ميقبل خواند يها تيدر بو 

كند  يم زهيشود كمتر ست يم ميتسل شتريكند و ب يعدم را در مركزش حس م يگشوده شده درون ما دارد هر كس يافض

و  ندينب گريدو جور  نديها بب يدگيهمان قيوگرنه اگر بخواهد دائمًا از طر .بكند يكار كيخواهد  ياست كه م يوامق نيا

باز  يمورد از خدا معشوق عرفان نيدر ا ز عذرا واو  ،است اقتيل يوامق ب نيهم آدم نيا ،قضاوت و مقاومت را نگه دارد

  خواهد ماند. 

 .مست خداست شهيدهد كه اصل ما هم ينشان م (حقيقت وجودي انسان) نيا .در سر دل مستش هست ياما خمار عاشق

 وزامر .ميكه دّجال باش ميداده شده و ماهم قبول كرد اديبه ما  نكهيا يبرا ،اش عمل كند يمست اصل ما با ميگذار يو ما نم

شما پهن كند  يهاقدم يكه دَجال فرش درد جلو دياجازه بده دينبا د،يديو د ديخواند عذرا را شما وقصه دجّال و وامق 

. وامق دينيبب (افسانه من ذهني) هانكيع نيا قياز طر ماً يو دا ديكن دياز وامق تقل نكهيا اي. و ديراه برو شيو شما از رو

 م،يخوانيم تي. به هر حال، چند بنديخدا بب قياز طر ند،يحاكم بب قينكرد. نخواست كه از طر دشيبه طرز د يكار چيه

  . شوديروشن م شتريكه مطلب ب مينيبب ،ياز مثنو د،ياجازه بده

  ٢٦٧٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ل معشوق، جمله عاشق است د در
  وامِق است  شهيدِل عَْذرا هم در

ما  يهمه تمركز خدا رو يعني. ميما هست شهيدر دل خدا هم ديگويم م،ياگر معشوق خدا باشد و ما عاشق باش نجايا در

غصه خدا  شتريوامق نرفت دنبالش، فقط غصه خورد. ما هم ب نيو ا ،كرديبه وامق فكر م ماًيكه َعذرا دا نطوريو هم ،است

هر لحظه منتظر است و حواسش به ما  يكه زندگ دينيبيم. پس شما ميانجام بده يكار كي عمالً  نكهيتا ا ميخوريرا م

  . بله، ميشاءالّله كه بدهكه ان ميبه خرج بده ياقتيل م،يانجام بده يكار كياست كه بلكه 

  ٢٦٨٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

   ستين دِل عاشق بجز معشوق در
   ستيفارِق و فاروق ن انشانيم در
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سودا است كه به خدا برسد، زنده بشود،  نيگفت دل ما مست است و در سرش ا ش،يدر دل عاشق هم، البته دل اصل پس

. پس در دل ميشويم داريب نهاي. با خواندن اميآفل بپرداز يهابه جهان، به عشق ميكه برو ميگرفت ادي م،يشد تيترب يول

 ميچون ما از جنس او هست ،ستيبه جز معشوق ن يزيچ چيه ديگويما،  در ذات ما عشق خدا است. م يدر دل اصل ما هم،

  جدا كننده. اريبس يعني. فارِق، جدا كننده، فاروق ستيجدا كننده ن اريجدا كننده و بس انشانيو م

درد. هر  يعنيجدا كننده است،  اريدجال بس .آورديدجال را به وجود م ياست كه واقعا منِ ذهن يجدا كننده موقع اريبس

 كنديجدا م اريبس آورد،يم نييرا پا ياريو درد هوش ؟كند كه چقدر درد دارد ينيبازب كيلحظه  نيدردش را ا ديبا يكس

در مركزمان ما عدم را باز  يوقت يعنيشدند،  يكي يو وقت ،هستند يكيكه عاشق و معشوق  ديگويما را. به هر صورت م

 نيعاشق و معشوق از ب گري. دشوديعشق م نصورتيدر ا ،ميتكه خدا عدم است ما هم عدم هس ميو فكر كرد ميكرد

  : ديگوي. مديگويرا م نيهم هم تيب نيوحدت ما با خدا. ا يعنيعشق، عشق  مييگوي. بهش مروديم

  

  ٢٦٨١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دو َدرا نيُاشتر بَُود ا يكي بر
  دو را نيرِغَباً بُِگنْجَد اچه زُ  پس

 نها،يزنگ ذهن است ا يعاشق و معشوق و هر كدام صدا مييگويكه م نيزنگ، زنگ شتر، ا يعنيدوتا زنگ، َدرا  نيا يعني

هست  ييكتاي كيوحدت است  كي يعني .شتر بسته شده است كيگردن  نهايا يزنگ. هر دو يبه صدا ديتوجه نكن

به حال وامق دچار  ،ميادامه بده يرا ه ييدو ديد نيكه ا مي، خدا و ما. و اگر بخواهعاشق و معشوق مييگويم يمنته

 :ديگوينفر م كياست كه حضرت رسول به  يثيحد كيتا دلمان تنگ بشود. از  مينيكمتر بب يشد. زُرْغِبَاً به معن ميخواه

  و تا دلت تنگ بشود .  نيرا بب تيكمتر دوستها

به عنوان مِن  نميرا كمتر بب ميمن دوستها نكهيا يعني بَاً زُرْغِ نيكه ا ديگوي. متيچهار ب ايخواهم خواند  گريد تيو سه ب

ما و خدا را از هم  يعنيعاشق و معشوق را،  ميتواني. ما نمستيدلم تنگ بشود، در مورد رابطه من و خدا صادق ن يذهن

مال  نهاي. انهايا و ديآيخوشم م يليآن موقع خ ششيپ روميحاال بگذار دلم تنگ بشود به خدا، بعد م مييبگو ،ميجدا كن

  است.  يجهان و منِ ذهن نيا

وحدت ما و او به صورت عدم.  يعنيعشق است. عشق  نيشتر بسته شده است و ا كيدو زنگ گردن  نيا ديگويپس م

است،  نيكه مكمل ا تانيم برارا هم بخوان تيچند ب نيجا ندارد. بله ا نجايا ،دلمان تنگ بشود مينينب ميصبر كن نكهيپس ا

  : ديگوي. مدياقبل از آن آمده است، قبال خوانده نهايالبته ا
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  ٢٦٦٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  وقت آمد نماز و، رهنمون پنج
  َصالةٍ داِئمون يرا ف عاشقانه

  

در  ماً ياند داشده يكيه با خدا ك ييآنها يعنيعاشقان  يول ،و چهار ساعت پنج دفعه است ستينمازِ رهنمون در ب ديگويم

كه نشانگر زنده  يثبات كيو  ،ميباش يكيبا او  ديبا شهيكه ما هم شوديوصل هستند. پس معلوم م ماًيدا يعنينماز هستند، 

 نيو ا ميحمل كن م،يبا خودمان داشته باش ميرويهر جا م مايرا دا ييكتاي نياو  ،خدا به ما است اي ،شدن ما به خدا است

 نيهستند و ا يمي. پس عاشقان در نماز داهايدگينه همان مينياو بب نكيبا ع ماً يكند. دا ييما را در جهان راهنما يياكتي

  :كه ديگويم د،ينيبيمتصل است و م ياهيآ كيهم البته به 

  ٢٣)، آيه ٧٠كريم، سوره معارج( قرآن
  َصلَاِتهِمْ َدائُِمونَ  'يُهم َعلَ نَ يالَّذِ

  در حال نماز به سر برند. ماً ي) دايقيقگزاران (ح نماز

  شما  دينيهم بب ني. بله ايقيوصل هستند نمازگزاران حق مايدا يعني

  

  ٢٦٧٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن خُمار  رديبه پنج، آرام گ نه
  پانصد هزار  يدر آن سَرهاست ن كه

ما مانده است.  ياريدر سَر مست ذات ما و هوش يخمار عاشق گفتيم م،يكرديكه االن صحبتش را م يخمار نيهم يعني

به خاطر فراق،  كنديبا خودش حمل م يدرد ثابت هر كس كيشراب معشوق به ما كه  دنيكم رس يعنيآن خمار،  ديگويم

كه پنج  ستين ييدرد ما از آن دردها نيخمار. ا نيا شوديساكت نم شود،يآرام نم نهايبا پنج وقت و ا نيكه ا ديگويم

  درست بشود. نيا ميقت نماز بخوانو

را.  گريهمد مينيبيدلمان تنگ شد دوباره م م،ييآيبعدا م ميحاال رفت مييبعد هم بگو ديگويم ميو پنج وقت نماز بخوان

به  دياست كه ما با ني. منظور اكنديآن خمار را رفع نم نيا ،ينماز بخوان يخواهيكه در شبانه روز م نيپانصد هزار بار هم

 ميكشيسال فراق م يحاال ما س م،يشويها وصل مموقع يبعض مييو بگو ميبمان يذهن باق يتو ميتوانينم م،يو زنده بشوا

  است.  يهمه تصورات ذهن هانيا د؛يآيخوشمان م ،چقدر دلمان تنگ شده است مينيبعدا خدا را بب
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  ٢٦٧١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نعاشقا فهيزُرِْغَباً وظ ستين
  جان صادقان ستيُمْسَتسْق سخت

 چيه يعنيعاشقان صادر نشده است.  يبرا ،مينيرا بب گريدستور كه كمتر همد نيا ديگويتشنه. م اريبس يعني يمستسق

كه در مركز ما حاصل شده است با آن خدا  يعدم لهيو به وس ،ميبه او زنده باش ديبا ،مياز خدا غافل بشو ديما نبا يالحظه

. پس ميافتيما به فراق م مينيبيم هايدگيهمان قياز طر ي. وقتمينينب هايدگيهمان قيو از طر .مينيرا بب ايو دنو خودمان 

كه صادق هستند، واقعا از  ييآنها يعنيو جان آنها تشنه است.  ،ستيعاشقان ن يبرا مينيها خدا را ببموقع يبعض نكهيا

هستند، آنها  ليهستند و اص قاند، آنها صادشده يند، و از جنس زندگرا از دست داد شانيهستند، منِ ذهن يجنس زندگ

  :زنديهم م گريد ليتمث كيصبر كنند. و  توانندينم

  ٢٦٧٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  انيماه فهيُزرِْغَباً وظ ستين
  ندارند اُنسِ جان ايدريب زانكه

 ياوريرا از آب در ب يچون ماه ست،ين هايماه فهيود باز هم وظدلمان تنگ بش مينيكه كمتر بب يدستورالعمل نيا ديگويم

با جانشان مأنوس  يعني. ستيرابطه ما با خدا ن ايما و  يبرا ني. بنابرارديميم ،يآوريدر م ييكتاي. و ما را هم از آب رديميم

ما هم  دهد،يبا جانش از دست ماش را رابطه ياوريب رونيرا از آب ب ي. اگر ماهستنديدوست ن گريبا جانشان د ستند،ين

كه  ميهست يدرست مثل ماه م،يما هم جان خودمان را دوست ندار م،ينيبب هايدگيهمان قيذهن و از طر يبه خشك ميبرو

  :گفتيم يچ تيب نيا ميدي. پس ما فهميافتاده است به خشك

  ٢٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يقيچون من نبودم ال ،يز عَذرا وامِق ماندم
  در سر دل َخمّار را يُخمار عاشق كنيل

  ام. بله، بله، گر چه كه مانده كنم،يخُمار را من با خودم حمل م نيا يعني

  ٢٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  دولت شاه را، صد جان به خرجش راه را شطرنج
  خوار را يكاه را، صد دَرد، ُدرد ليكُه حما صد

 اي يزندگ يعنيمن هم شاه،  يدر صفحه شطرنج زندگ ،مهره هست نيطرنج شاه مهمترهمانطور كه در صفحه ش ديگويم

 يبرا هايهمه باز ميكنيم يكه باز يدر شطرنج نكهيبه آن باشد. كما ا شهيحواسم هم ديمن با ،مهره هست نيخدا، مهمتر
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 نيا ياش برا، راست، به هر حال همهرخ، كج اده،يپ م،يكن يباز يطور ديرا با هاي. ما هم همه بازميشاه را حفظ كن نكهيا

 يما بستگ يبخت كين نيشاه مورد نظر ما باشد. پس بنابرا م،يريو از شاه هر لحظه دستور بگ ،مياست كه به شاه زنده باش

كار  گريد ،ميبرداشت شاهاز  يشطرنج زندگ ياگر حواسمان را تو ؟نه ايدارد كه ما به شاه و شاه به ما توجه دارد  نيبه ا

  اب شد. خر

به او و زنده شدن به او،  دنيحاال كه شاه مهم است، شاه رمز خدا است، صد جان به خرجش راه را، در راه رس نيپس بنابرا

 ديبا م،يخرج كن ديرا با يشدگ تيرا و هم هو يمِن ذهن يجانها ديصد عالمت كثرت است، با يعني د،يصد هزار جان را با

راه وجود دارد.  نيكه در ا ييكاه نماد عاشق است، ُكه هم چالشها نجاي. و در اميبردار يكي يكيرا  هانكيع نيا ،ميرها كن

 ريدر واقع همان دَوال شمش لي. حماكنديكه مثل كاه سبك است صد تا ُكه، كوه از چالشها را حمل م يهر عاشق ديگويم

لحظه از جنس عدم است و صد  نيدر ا . چرا؟ستين الشيخ نيع يلشده است و زانيصد كوه از آن آو نكهياست، مثل ا

   .فعال شرابش خالص يعنيلِرد شراب.  يعني ي. ُدردخورديم يو ُدرد ارانهيدرد هوش كشد،يجور درد م

كه شاه مهم  كنديفكر نم نديبيم هايدگيهمان قيشخص كه از طر نيا :ديرا توجه كن (افسانه من ذهني) شكل نيا پس

 دارد،يرا نگاه م شيجانها نيو بنابرا .را سامان بدهد شيزندگ توانديو سَرِ خود م هايدگيهمان ديبا د كندياست، فكر م

 ،يسازدشمن ،ينيبمسئله ،يسازاز مشكالت را كه از جمله مسئله يكوه نيشطرنجش را. بنابرا كندينم يشاه باز يبرا

 ،يدگياز همان يناش هودهيب يدردها كند،يشخص تحمل م نيكه ا يي. دردهاكنديدجال را حمل م يو دردها ينيبدشمن

شراب  خورد،يهم نم يُدرد چياست، واكنش و. و ه نهايو ا نهيخشم و ترس و رنجش و ك يعني م،يكه هزار بار گفت ييهمانها

  آره.  خورد،يرا م يشراب مسموم مِن ذهن ماًي. داخوردينم يخوب

به عدم كردن  ديشما شروع كن  :(حقيقت وجودي انسان)شوديمركزش دارد عدم م دهميكه االن نشان م يكي نيا يول

 يعني د،يكن تيو رعا دياست كه به حرف او گوش بده نيتان اكه شاه آمده مركزتان و هر فكرتان و عمل ديمركزتان و بدان

 د،يجنس اَلَست بشوو از  ،بله دييلحظه بگو نيقضا و ُكنْ فَكان كار كند، هر لحظه به اتفاق ا شهيهم د،يباش ميتسل شهيهم

  .دارد ارانهيدرد هوش نيو ا د،يداريبرم يكي يكي تانيهاچشم يرا از رو يدگيهمان يهانكيع ديدار رتصو نيدر ا

شما  يها براكوه مشكالت و چالش د،يندار يوزن چيه ديكه از جنس عدم هست يچون در لحظات د،يو مثل كاه سبك هست

و قدرت خدا پشتتان  تيو هدا تيآن عقل و حس امن دينيبب .دا پشتتان استخ نكهيا يبرا ديكنيحل م ست،يمهم ن

از  تيهم خوب است. بله، اما چند ب يليو خ ديخوريرا فعال نم يزديشراب خالص ا ديكشيم ارانهياست. و، چون درد هوش

  : ديگويم خوانم،يم يمثنو
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  ١٥٦٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ر كندو ترسم كه او باو نالم
  كرم آن جور را كمتر كند وز

بله؟ چون مركزش را عدم داده است. و  نالد،يو خوب م نالديشخص م نيا، (حقيقت وجودي انسان) يدر حالت قبل يعني

كه خدا، آن معشوق باور  ترسميو م نالميم ديگويم نجايدر ا يول. نالديبود، درست م دنينال نيامروز هم صحبت ما هم

 كدفعهيو  شوميدارم به او زنده م دانميم كشم،يو آگاهانه م ارانهيمن درد هوش نالم،يمن نه نم نالم،ياقعا مكند كه من و

  كه به من دارد جور را كم بكند.  ياز َكَرم و بخشش و لطف

  ١٥٧٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  بر قهر و بر لطفش به جِد  عاشقم
  هر دو ضد نيمن عاشقِ ا بوالَعَجب

 كند،يبه خودش زنده م آوردياز ذهن م روم،يبه ذهن، م برديم دهد،يلحظه، اگر قهر م نيهستم در ا ميمن تسل نيبنابرا

 دكهيگويمن گذاشت به من م يجلو يچالش كي نميبيكه من م ييهاهم عاشق قهرش هستم، موقع نيباشد، پس بنابرا

از  ديبا ديگويم ،دهديرا به ما نشان م يشدگ تيخدا هم هو يو وقتهستم.  نيبله؟ من عاشق ا ،يجدا بشو ديبا نياز ا

 مياست كه ما جدا شد يقهرش است. لطفش هم موقع يهااز نمونه يكي نيحاال ا .ميجدا بشو ديو ما قهراً با يجدا بشو نيا

ب بله، عاشق دوتا ومن عاشق دوتا ضد هستم. خُ  ديگويهستم. عجب م شقعا ديگويآمده، به هر دو م سببيب يو شاد

  :مياالن خواند نيرا هم تيب نيقهر مال او هست، لطف هم مال او هست. بله، ا نكهيا يهم قهر و هم لطف. برا ،ميضد هست

  ٢٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  دولت شاه را، صد جان به خرجش راه را شطرنج
  خوار را يكاه را، صد دَرد، ُدرد ليكُه حما صد

  ست :ا نيا شيبعد تيب

  ٢٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  فاصل شده يبه شَه واصل شده، من از خود نميب
  را واريها در و دشاه جان حاصل شده، جان وز

 يروز كيبشوم،  ميو مثل آن شكل باال مرتب مركزم را باز كنم، تسل ،كه اگر واقعا شاه مورد نظر من باشد ديگويم بله،

 يمن و منِ ذهن نيب يا. در من به خودش زنده شده است. و فاصلهستميجدا ن گريشدم. دكه من به او وصل  ديخواهم د

  فاصله گرفتم.  م،ي. از خودم، مِن ذهننميبيرا م ميشده است. من دارم منِ ذهن جاديا
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در و  يا از براكه جانه مييبگو ميتوانيم د،يمربوط كن واريبه جانها و در و د ديتوانيوز شاه جان حاصل شده، را م ن،يا و

است. اگر  يكيكه، جان من از او حاصل شده است، هر دو  دييبگو اي كند،ينم يفرق چيهواز شاه جان حاصل شده،  وار،يد

درون  ياگر فضا گريجان دارند، جان دارند. به عبارت د واريكه در و د ديخواهم د نم د،يايجان من از زنده شدن به او ب

 يدر انسانها وار،يدر، در و د يزندگ كيكه آن  ديخواهم د ،يزندگ كياو زنده بشوم، به آن  به واشي واشيمن باز بشود، 

  هم هست.  گريد

كه در جهان  يزيخودم، تمام چهار بُعد من، و هر چ يحت وارِ يدر و د گر،يدفعه من متوجه شدم د كيرا،  واريدر و د هاجان

 مياش به شاه است و دارچون حواسمان همه م،يبه شاه زنده بشو كه ميدواريزنده است. پس ما ام يزندگ كياست به آن 

 كند،يچكار م ذهنتان دو دار ديشد تانيناظر مِن ذهن ديدي. هر موقع دمانيخودمان و منِ ذهن نيب ميكنيفضا باز م

  صورت خواهد گرفت. بله.  دهيپد نيو ا رديگيدارد در شما صورت م دهيپد نيكه ا ديبدان

را نگه داشته و از  هايدگيهمان نكهيا يبرا ،شدن به شاه را نداردواصل اليخ (افسانه من ذهني) نيا دينيبيم كه نطوريهم

شخص  نيذهن بدون نظارت است، بدون ناظر است، ا ،يمن ذهن نيدارد. ا ينمن ذه دانديخودش هم فاصله ندارد، اصال نم

 يدانش و عقل خودش كرده و از عقل كل خبر ند،يبيآنها م قيازطررا كه  زهايو عقل چ نديبيخردمند م اريخودش را بس

مرده را هم  رونيب وجوداتندارد. و مقاومت و قضاوتش هم برقرار است و از شاهِ جان هم جانش حاصل نشده و تمام م

  . نديبيم

و از  ،شوديدارد وصل م كه به شاه ديخواهد د واشي واشي ،كنديكه عدم را باز م (حقيقت وجودي انسان) يكي نيا يول

 يمثنو گريد ياز جاها تي. چند بكنديو تمام موجودات را هم دارد حس م واريو جان در و د ،رديگيفاصله م اشيمن ذهن

  .ميرا خوب بفهم تيب نيا ميتوانيكه م مينيبب م،يخوانيم اتيرباع اي

  ١٩٢٠شماره  يرباع شمس،وانيد ،يمولو

  يه شوز غم رَست يخدا شو دِيص گر
  يبسته شو ،يرو شيدر صفت خو ور

  

اگر به صفت  ينماَند. ول ياز من ذهن چيه ،يباز كن ،يباز كن ،يعدم را باز كن يعني. يشوياز غم آزاد م يشكار خدا بشو اگر

  شد، دجال غم خواهد آمد. يشد، منقبض خواه يبسته خواه ،ينيبب هايدگيهمان قيازطر يبرو يمن ذهن
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  ١٩٢٠شماره  يرباع شمس،وانيد ،يمولو

  كه وجود تو حجابِ ره توست دانيم
  يكه هرزمان خسته شو ن،يخود منش با

 يهانكيو ع يمن ذهن يها. پردهديگرديشدن شما به خداست كه از جهان برمتو حجاب راه زنده يمن ذهن نيكه ا بدان

مصاحبت كن. كه هرلحظه ممكن عدم  مصاحبت نكن. با اتينشو، با من ذهن قيبا خودت رف ديگوياو حجاب ماست. م

  . واضح است.يبشو ياست زخم

  ٨١٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيتو ن دارياو خر د،ينو د كهآن
  ستيحق است او، گرفتار تو ن ديص

ه ن ست،ين يمن ذهن داريخر گريد ند،يعدم را در مركزش بب ند،ينو را بب ند،يرا بب ديجد ياريهوش نيا يهركس ديگويم

 اي ديرسيم ي. پس اگر به كسستيتو ن يحق است او، گرفتار من ذهن ديخداست، ص ديخودش نه مردم. او ص يمن ذهن

 نيي. بله. پاديستيآنها ن يهاصحبت ،يذهن يهامن داريو خر ،ديادهيكه نو را د ديد ديخواه ،ديشويخودتان به او زنده م

  گوش آدم است. يزنبور تو وز صورت وزكه صحبت آنها به ديگويم ييجا كي

  ٨٦٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  عَوام شيجهان پ ياجزا جمله
  خدا دانا و رام شيو پ مُرده

سنگ مرده است، درخت  ميكنياند. ما فكر مدارند، مرده يكه من ذهن ييالناس، آنهاعوام شيجهان پ يهمه اجزا ديگويم

  هستند. يا همه آنها دانا هستند و رام زندگزنده است و ما، ام وانيمرده است، و فقط ح

  ١٠١٩ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ميو خوش ميريو بص ميعيسم ما
  ميشما نامحرمان ما خامُش با

حالمان  م،يو خوش هست ميشنويو م مينيبيما م نديگوياند، آنها ممرده ميكنيجمادات، نباتات كه ما فكر م نيا يعني

 ،يكن نيتوه ،ييتر از آن وجود ندارد. هرچقدر به آن ناسزا بگوساكن ،يكنيدرخت نگاه م كيبه خوب است. واقعا هم 

شنو همان درخت است كه ما و سكوت نيبعدم يعني ،ساكن است اريدارد، بس يدر اعماق زندگ شهي. رخورديتكان نم

از  م،يستيو از جنس عدم ن ميدار يكه من ذهن. با ما نامحرمان ميسنگ است. اما ما نامحرم اياصال جان ندارد  مييگويم

  .خوانميم عيموضوع هست. بله. سر نيقرآن است راجع به ا هيهم آ نيآنها خاموش هستند. بله. ا م،يستيجنس الست ن
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  ٤٤ هي)، آ١٧سوره اسرا( م،كريقرآن
 كَانَ إَِنّهُ  ۗ◌  َتسْبِيحَُهمْ تَفَْقهُونَ َلا كِنْ ٰ◌ وَلَ  ِبحَْمدِهِ  يُسَبِّحُ ِإلَّا َشيْءٍ نْمِ  وَإِنْ  ۚ◌ ُتسَبِّحُ َلهُ السَّمَاَواُت السَّْبعُ وَاْلَأرْضُ َومَْن فِيِهنَّ « 

  » َغفُورًا َحلِيمًا

ستايد، كه او را به پاكى مىكنند و هيچ موجودى نيست جز آنهاست تسبيحش مىهفت آسمان و زمين و هر چه در آن« 

  »و بردبار و آمرزنده است. فهميد. اشان را نمىولى شما ذكر تسبيح

 ديستايم يجز آن كه او را به پاك ستين يموجود چيو ه كننديم حشيهاست تسبو هرچه در آن نيآسمان و زم هفت

  :ديگويم بعد . او بردبار و آمرزنده است.ديفهميرا نم حشانيشما ذكر تسب يول

  ١٠٢٠ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديرويم يجماد يشما سو چون
  د؟يجمادان چون شو جان محرم

جماد است و چون  ي. من ذهنميرويم ميدار يجماد يما به سو زند،يدر سرمان م شدهتيهوفكر هم كيما هرلحظه  يعني

ما هم از چون  ديشويمحرم جان ما م دي. اگر ازجنس عدم باشديبشو ديتوانيهست محرم جان ما نم يدر مركزتان جماد

  .ميجنس عدم هست

  ١٠٢٠ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يولوم

  ديرويم يجماد يشما سو چون
  د؟يجمادان چون شو جان محرم

  ١٠٢١ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديها روعالم جان ،يجماد از
  ديعالم بشنو ياجزا غلغلِ

 يخال يفضا تينهايبه ب د،ين. درونتان را فضاگشا كديو عدم را بگذار د،ياز مركزتان بردار ديرا رها كن يمن ذهن نيا شما

 كي هست. واريدر و د افتنيمربوط به همان جان نهاياند. اعالم زنده يكه همه اجزا ديد ديآن موقع خواه د،يكن ليتبد

  .ميديديجان داشتند، ما نم نهايكه ا ميشويدفعه ما متوجه م

  ١٠٢٢ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َدتيَ َجمادات آ حِيفاش َتْسب
  َدتيَ َنرْبا هاليتاو يْسَوسهوَ 

 نيو حواسشان به شاه است و ا كننديرا م يزندگ حيكه همه جمادات دارند تسب شوديمتوجه م ديگويآشكار م طوربه

را به چشممان  يمن ذهن نكيمرتب ما ع يعني ،ماست يهاليو تاو ريو تفس ديآيم گريفكر پس از فكر د كيوسوسه كه 
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 نياست. ا ياست، آن آنطور ياست، آن آنطور ينطوريا ني. انددار ليتاو كيختلفش را، و هركدام م يهانكيع م،يزنيم

  . بله.مياگر به عدم زنده بشو دزدند،يتوجه ما را نم دزدند،يو ما را نم كَنديما را از جا نم ديگويم هاليتاو

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  از حَدها بُرون باشد كه آن شاهِ حَرون، زان ُلطفِ
  َمنسوخ گَردانَد ُكنون، آن َرسمِ ِاْستِْغفار را

 يات، به توجه آن شاه به شما بستگ يكبختيشاه برندار. شطرنج دولت مال شاه است. ن يكه حواست را از رو ديگويم

كش، منظور سر يعنيآن شاه حرون  ،ييو فضاگشا ميتسل ارانه،يهوش يهاها، كوششكوشش نيكه پس از ا ديدارد. شا

 ميتسل ديكه با ميما هست نيا گنجد،يما نم يمن ذهن كراتتف يهاو خم چياست كه در پ نيخاطر ابه اشيخداست، سركش

باشد، اگر  ينطوريا ديبا مييبگو م،يجا بده مانيذهن يهاشاه را در قالب نكهينه ا ،با او ميكن يو خودمان را مواز ميبشو

 نكهيا اياست  رونيكه لطفش از حدها ب ينه. درحال ينه آنطور شوم،يم نيو خشمگ كنميمناله  كنم،يم تينشود من شكا

 يعنيبردارد. رسم استغفار  انيرسم استغفار را ازم نيو لطف كند و ا .اش لطف استهمه چربد،يواقعا لطفش بر خشمش م

  بود نيچه بوده، ا يقبل تيباشد ب ادتانيه را ك يقبل تيمعموال ب خوانميم تانيقبل از آن بود كه، برا تيب نيا نكهيا

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  فاصل شده يبه شه واصل شده، من از خود نميب
  را واريها در و دشاه جان حاصل شده جان وز

  :هست يبعد تيب

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  باشد كه آن شاهِ حَرون، زان ُلطفِ از حَدها بُرون
  دانَد ُكنون، آن َرسمِ ِاْستِْغفار راَمنسوخ َگر

به  يوقت گريمن د يعنيبردارد.  انيكردن را از ماست، رسم استغفار را، توبه رونيآن شاه سركش كه لطفش از حد ب يعني

ن به م ميآيم نكهي. ايبه من ذهن ميآيم شوم،يزنده م ام،يبه من ذهن ميآيم مي شوم  او زنده شدم، من مرتب به او زنده

بردارد. و اولش توبه  انيرا از م يكه توبه ذهن ديگويموالنا م يحت ايبردارد.  انيرسم را از م نيا كنم،يدوباره توبه م يذهن

 ميواقعاً تسل (حقيقت وجودي انسان)ياگر كس يول كندينم ياستغفار واقع (افسانه من ذهني)شخص نياست. ا يذهن

. ي: واهمانش، عذرخواهديگويمثلث م نيريضلِع ز نجايكه ا دينيبياقعاً مباشد و عدم را در مركزش حس بكند، آن و

  همان استغفار است. يعذرخواه
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 مانيهانكياش ع. همهستيبرگشت چ ست،يتوبه چ ميدانيكه اصالً نم ميرا دار (افسانه من ذهني)حالت نيابتدا ما ا يعني

ما عوض بشود  نشيب ؛يگريهر موضوع د ايخاطر درد  حاال به ؛يتوق ي. ولميدانيو خودمان را ُپر دانش م ميكنيرا عوض م

شد كه  ميمتوجه خواه م،ياكه ما اشتباه كرده يعذرخواه يمعنبه  نياستغفار هم ايبه واهمانش و استغفار.  ميو شروع كن

اشتباه  ني)(افسانه من ذهيشكل قبل نيدر ا ني. بنابرادهديگوش نم يآن شاه سركِش است و به حرف من ذهن ،بله

ما  يمن ذهن يما به ما توجه كند، به دعاها يهابلكه خداوند با فرمول م،يكرديم تيشكا م،يكرديناله م يكه ه ميكرديم

  :ميدانستينم كهي. در حالدهدپاسخ ب

  ١٤٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است و هَالك انيدُعاها كان ز َبس
  پاك زدانِيَ َنشنَوديَكَرم م وَز

 گريكه د ديگويموالنا م جيما به ضرر ما بود. و به تدر يمن ذهن يآن دعاها شوديمركز عدم م ي. وقتميفهميما م جانيا

  كرد. ميخواه دايخواهد ماند و گسترش پ نجايعدم ا نيا يعنيرفت.  مينخواه يبه من ذهن

و  رسديكه با ذهنش به حضور م يكس نيكه استغفار نبود ا (افسانه من ذهني)يآن قبل ؛يرسمِ حاال استغفار واقع پس

 كنديچند روز محروم م كياست،  تيمنظور محروم شكند،ياش را مو توبه كنديتوبه م نها،يمن حاضر هستم و ا ديگويم

كه عدم دارد  (حقيقت وجودي انسان)يكي نيا ي. وليچياصالً ه نيا كند،يهمان كار را بدتر م گردديبعد دوباره برم

بله.  د،يگويرا دارد م نياش مركز ما روشن است و اهمه يعني. روديم نياستغفار از برسمِ  يمدت كيپس از  نيمركزش، ا

  آره.

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  او خو كَند ديزيَسو ُكند، با با نيكه رو ا يجان
  بو َدهَد عَطّار را ايرو كُند،  ييدر سَنا اي

 خواهش ستين ديزيآن  ديزي. باكنديعارف خو م دِيزيصورت با با نيا رو بكند، در اخد يكه به سو ياريهر هش ديگويم

است كه موالنا  ياسم عارف ديزيبا كنند،يبرنامه گوش م نيبار به ا نيكه اول ي. كسانديريدوتا را با هم اشتباه نگ نيا كنميم

  عطار. نطوريهم و ييسَنا نطوريبه او عالقه دارد، هم

با  ايباشد، او  ميحد استغفار هم بگذرد، دائمًا به خدا نگاه كند، تسل يخدا بكند و از حت يكه رو به سو يجان ديگويم پس

. ديگوياز عطار م خواند،يعطار م يعني. رسانَديعطار را به مشام همه م يبو اي كنديرو م ييبه سنا اي كنديخو م ديزيبا

به آن سو  نديبيم هايدگيهمان قِ يجان كه از طر (افسانه من ذهني) نيپس اموالنا است.  هسه نفر مورد عالق نيا دينيبيم
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 (حقيقت وجودي انسان) يكي نيا ي. ولدهديعطار را هم نم يو بو ستيرا ن ييو سنا ديزيهم البته با شيَرو نكرده و خو

و  .ميخدا كرد يرو به سو ميكه عدم شد ني. همنيهم يعنيسو كند،  نيكه رو ا يجان نيكه مركزش عدم است. ا دهديم

  .ميعطار را به مشام همه برسان يو بو ميعطار بخوان ميو ممكن است برو ييو سنا ديزيبا يهااز حرف ديآيخوشمان م لبتها

  :ديگوي. مخوانميم يدوباره از مثنو تيچند ب بله

  ٢٩٩٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نوعِ نَظَر يكي ت؟يَّ ِجنْس ستيچ
  رَْه در همِدَگر َبندايبِدان  كه

 ياريهش كيها از جنس نظر بشوند. از جنس آن است كه تمام انسان نيعبارت از ا تيجنس ست؟يچ تيجنس ديگويم

 ميكنيمركزمان را عدم م يوقت رنگيب يِ اريهش ديكنند. پس ما با د داينظر راه پ نيا قياز طر گريبشوند كه به مركز همد

  آره. م،يكنيم دايراه پ گريدبه مركز هم م،يكنيو شفاف م

  ٢٩٩٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَهان يْآن نََظر كه كرد حَقْ در وِ 
  ِجْنسِ آن ينَهَد در تو تو َگرد چون

در مركزش گذاشته، مركزش را عدم كرده، اگر در تو هم  يعنيعارف پنهان كرده،  كيرا كه خدا در  يآن نظر ديگويم

  ساده است. گريد نيا د؟يكني. توجه ميشويبنهد تو جنسِ آن م

  ١٧٧٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُبَود بر هر كه او رتيرا غ شاه
  رو ديبعد از آنكه د نَديُگز بو

 ياريو هش شوديم دارشهيكه مركزش را چند بار عدم كرده و متوجه شده كه واقعًا ر يخدا از كس يعنيكه شاه  ديگويم

به  يعني. دهدينشان م رتيصورت شاه غ نياثر هست؛ برود، در ا يبه معن نجايبو برود؛ بو در ا اگر دنبال ست،يحضور چ

نشان داد، گذاشت در مركزش، پس از آن شروع كند به  يكيرا به  دشاگر خدا خو يعني. ديآيخوشش نم يزبان خودمان

  . شيبرا دكنيم جادياِشكال ا يعنيُبَود  رتي. غگريد يادهيتو كه د ،يماد ياثرها

نه، درباره همه ما صادق است  اي ديايصحبت، حاال خوشمان ب نيو ا ؛دهيكه د يآن كس يول دهيخوب ند ده،يكه ند يآن كس

شاه خودش را به شما نشان  ديكنيگوش م ديبرنامه دار نيمسلمًا اگر شما به ا ؛ميكنيم اشيل را طوالنيتبد نيكه ما ا

را به  يمن ذهن يهانكيدوباره ع رود،يبكند و دنبال اثر م يطوالن خواهديم يكي كهني. اديكرديداده، وگرنه گوش نم

  بَُود. رتي. شاه را غديآيكار خوشش نم نيشاه از ا ديگويم زند،يچشمش م
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  ١٧٧١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  حق بر َمثَل گندم ُبوَد رتِيغ
  مردم ُبوَد رتِيخِرمن غ هر كاهِ

دارند نسبت  رتياست. غ يمن ذهن يمردم از رو رتيمردم مثل كاه است. غ رتيمثل گندم است و غ حق رتيغ ديگويم

 ديگويخدا م يعنياست كه  نيا يبه معن رتيخدا اصل است. و غ رتيتعصب است. اما غ شناسند،يكه نم يزيچ كيبه 

كه من تو هستم، تو  يداني. تو مگر نمنيا ودشينم ،يكنيم هنگا گريد زيچ كيمن خودم را به تو نشان دادم تو دوباره به 

   ؟ياست تو دار يچه حركت نيعشق زنده بشود. ا ديبا ؟يمن هست

  ١٧٧٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  از ِاله ديبدار هارتيغ اصلِ 
  اشتباه يَخلقان فرعِ حق ب آنِ 

 زيبا چ گريد ميديرا شن نهايو اآلن كه ا ميدهيبه خرج م رتياگر هم ما غ ي. حتديرا از خدا بدان هارتياصل غ ديگويم

 رتماني. اگر غميدهيبه خرج م رتيما هم غ يعني نيا ديگويم ،ميبردار ميخواهيرا م هانكيو ع ميشوينم دهيهمان ديجد

ه ب ديجد نكيع شوم،ينم دهيهمان ديجد زيمن با چ گريكه د مييگويم باشد،ذهن ن يدرست باشد، تعصب نباشد، از رو

را  هايمي. آن قددهمينم گريد زيدلم را به چ گريبشوم، د يكيبا او  ديمن مال او هستم، با امدهي. من فهمزنميچشمم نم

  .كَنَميهم دلم را م

 نيقدرت و ا نيهم ا يهركس يعني. ستياشتباه ن نيدر ا يعنيحق است بدون اشتباه.  رتِيَخلقان فرعِ غ رتِيغ ديگويم

اجرا كند  توانديذهن نم ياجرا كند. وگرنه از رو تواندياجرا كند حتما بخاطر زنده شدن به آن است كه م دتوانيقانون را م

  :ديگويرا. م رتيقانون غ نيا

  ٢١٨١غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ندينما يچو خاشاك انياو همه
  خود فرستد در مشام او يبو چو

. به عنوان بو هم به كار بردياثر به كار م ياست. بو را موالنا به معنا فيطل اري. بو حس بسزنديراجع به بو حرف م حاال

 ديگوياوها، م يعني انياو ديگوياست. م يفيلط اري. و بو حس بسميشناسيو م ميشنويعشق را ما م يكه ابتدا بو برد،يم

با آن  انياو او و جمعِ او است؛ اني، تمام اوها؛ اوحاال اثر او را، اثر عدم او را بفرستد و در مركز ما بگذارد اياو  يكه اگر بو

 ند،يآ يها همه مثل خاشاك به نظر م نيا  .يمن ذهن كي نيا ،يمن ذهن كي نيا. او كيآن ، او كي نيا يعني .ها فرق دارد

  . ميفهم يو اثرش را م ميفهم يآن را م يبو، ميفهم يگذارد و ما م ياو عدمش را در مركز ما م يوقت
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  ٢١٨١غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

   ديها بانگ زنبوران نما سخن
  او  ،كالم دياندر گوش ما گو چو

وز وز زنبور به نظر  مردم مثل يمن ذهن يصحبت ها ،زند يدر واقع او به گوش ما حرف م ميشد يكيبا او  يوقت ديگو يم

 كي مردم هر دفعه كه،خالق است،ديآ يكل ماز خرد  ،ها همه خرد است نيكه ا ديشو يم شما متوجه نكهيا يبرا .ديآ يم

وز وز زنبوران است حرف  نيپس بنابر ا شنود. يهم مطابق آن م شانيها شگو زننديرا به چشم خودشون م يدگيهمان

   :ديگو يم .هم بخوانم از دفتر اول نيبله ا .مردم يمن ذهن يها

  ٤٣٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  َندكَ  ينيكو از حَسَد ب يهر كس
  ُكند ينيبيو ب گوشيرا ب شيخو

 يول تكبر نشان بدهد، يعني دياگر كَُند بخوان ،اش را بكَنَد ينيحسادت ب يكه حسود باشد از رو يكه هر كس ديگو يم

 يعشق را م يشنود نه بو ينه گوشش م يعني. كند يم ينيب يگوش و ب يخودش را ب درست تر هست، ديكَنَد شا ينيب

   .حسود باشداگر  تواند بكشد،

  ٤٤٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  بََرد  ييآن باشد كه او بو ينيب
  برد يياو را جانب كو يبو

آن عدم  ي لهيبه وس ميشو يبلكه ما عدم م .ستين يحس ينيب ،ينيب نيآن است كه بو بكشد و ا يواقع ينيب ديگو يم

   برد. يخدا م يكو يبو ما را به سو نيو ا ميشنو يخدا را م يبو، عشق را يبو

  ٤٤١ تيدفتر اّول، ب ،يمثنو ،يمولو 

  ُبَود ينيب يب ستين شيكه بو هر
  ُبَود ينيكان د ستيآن بو يبو

تواند بشنود و همه اش از  يخدا را نم يوحدت را بو يعشق را بو يبو يهر كس ندارد. ينيپس ب ،تواند بو بكند يكه نم هر

 .را ندارد ياريهوش ينيب ،ندارد عدم ياريهوش ينيب. ندارد ينيصورت ب نياشنود در  يو م نديب يها م يدگيهمان قيطر

   .او است بله يرو دنيد ،ما يهمه  نيبلكه د ستين يخاص نيد ينيمنظور از د .بود ينياست كه آن د ييبو ،يبو ديگو يم

 يمركزم تو هست ،نميب يهر موقع تو را م من است. پس نيد، تو دنيد پس؛ من مانيتو ا يرو يو، من نيتو د دنيد يا

   .بله .ندارم نيد يستيدارم اگر ن نيمن د
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  ٤٤٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  بُرد و ُشكرِ آن نكرد ييچون كه بو
  َخورد شينينِْعَمت آمد و ب ُكفرِ

اش ينيب و ديآ يپس كفر م .كفران كرده يليخ نيپس ا ،لحظه مركزش عدم باشد و شكر آن را نكند كي ،بو ببرد يكس اگر

واقعا  ميريجشن بگ ديرا با نيا ،ميزنده شد كه به او ميديبار د نياول يكه هر موقع ما برا دينيب يپس م. خورد يرا م

به نظر شما  نيا يعني .كه شكر نكند كفران كرده يهر كس .ديايب ادتونيمثلث صبر و شكر را  .ميشكر بكن ميخوشحال باش

 ميو محبوس بود ميضرر كرد م،يو عمل كرد ميديشن ،ميديد يمن ذهن يها نكيهمه بر حسب ع نيشكر ندارد كه ما ا

 ،سبب يب يشاد ييخدا مشآرا ميكرد دايآرامش پ ،ميخردمند شد ،ميبه او زنده شد ميمتوجه شد ميدفعه كار كرد كي

   ؟ها شكر ندارد نيا ديآ يم

من  ياالن هم بو ؟شكر ندارد نيا كند، يكمك ماالن خرد كل به ما  ميكرد يعمل م يمن ذهن يخرد يتا حاال با خرد ب

 ييشعرش چه بو ديفهم يو م ديديموالنا را چش يشما االن بو. مثل موالنا يعارف بزرگ كي يهم بو ،ميفهم يرا م يذهن

قدر  يعني گر،يد دياكفران كرده دياگر گوش كن؟ ديگفته گوش كن يذهن من كيرا كه  يشعر كي ديرو يم ايآ ،دهد يم

  .ديبو بكش ديتوان ينم گريد .خورد يتان را م ينيب ديآ يم جهينت در .ديدان ينم را نيا

  ٤٤٣ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

   شاكران را بنده باش مر، كن شكر
  باش  ندهيپا ،مُرده شو شانيا شيپ

  

نافرمان ، آن ها گوش بده كن و به حرف يمثل موالنا و فرمانبردار يشاكران .شاكران باش يشكر كن و بنده  ايب ديگو يم

ان ها عمل  يمطابق حرف آن ها و صحبت ها واشي واشي ،برس يبه جاودانگ ايب نيمرده شو و بنابرا شانيا شيپ .نباش

و شمس  ديگو يخدا را دارد م تينهايبه بعد موالنا واقعا زنده شدن انسان به ب الاز حا. عدم در درونت باز بشود نيكن تا ا

 نيا يموالنا بوده منته اريهم . زند يحرف م نيشمس الد،سرور روح ،سرور جان يعنياز لفظ مخدوم جان  ،زند يرا مثال م

   :ديگو يم خداست پس تينها يب هزنده شدن ما ب شدن ما است، تينها يب نيهم نيشمس نماد .است نيشمس نماد
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  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  او امِيّ د اخْدوِم جان َكْز جامِ او، َسرمَست شُ مَ 
  نامِ او، الزم ُشمَر تكرار را ييكه گو يگاه

، او سرمست شد ،او دوران اميكه ا يزياز جمله شمس تبر، كه به او زنده بشود يهر كس ،جام او سرور جان كه از ديگو يم

به  ديگو يكه م يگاه ،او اميا .هم دوران او ،شود يهم خودش مست م ،شود يخدا زنده م تينها يكه به ب يپس انسان

 يها هيدارد مرتب دارد توص يدنيبب ،ديكن يمركزت را عدم م يعني يشو يبه خدا زنده م يعني ،يشو يشمس زنده م

. مواظب باش شكر كن و فضا را باز كن يبو برد .گفت كه شكر كن مر شاكران را زنده باشد ياالن م ،كند موالنا يم يعال

   .ياگر به او زنده شد ديگو ياالن م

 يعني .نام او را تكرار كن، تكرار كن پشت سر هم يتكرار كن ه يدفعه فضا گشا شد كياگر  :ديگو يرا دارد م نيقع ادر وا

 كار را چه بشود؟ نيا يتكرار كن يالزم است كه ه يشو يموقع ها كه به او زنده م ينام او بعض ييكه گو يگاه زنده بشو،

 نجايما از ا. (افسانه من ذهني)دينيعكس را بب نيا .بله .شد ياو زنده خواه تينها يبه او و به عرش او و به ب واشي واشي

كه  يگاه.ميتكرار كن ديو با ميشد يزيكه از جنس شمس تبر ميحس كرد ،ميدفعه به او زنده شد كياگر  .ميكن يشروع م

عدم را  نيا يشد يفعه عدم مد كياگر  . (حقيقت وجودي انسان)است نيتكرار هم بله .نام او الزم شمر تكرار را ييگو

  بشود  نيا ؟تكرار كن تكرار كن چه بشود

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  نياز او جاِن زم زيتبر ن،يخداوندْ َشمسِ د يعال
  كو َرشك شُد َانْوار ن،يچون عَرشِ مَك پُرنور

ما  نكهيا ديگو يم، ما را تينها يب نماد گونه و هم ديگو يرا م يزيشمس تبر هم نيخداوند شمس د يعال، ديگو يم بله

ما مثل  يو اندازه  ،شود يم يحت گرانيد نيزم اي ،شود يخودمان م نيما جان زم ياريهوش نيو ا ميشو يم تينها يب

از  نيعرش مك نيمقام و البته ا يجا گرفته و عال يعني نيمك ،نيمك رشع نور، نيصورت ا نيدر ا ،شود يم نيعرش مك

   ،قرآن آمده

  ٢٠ هيآ ر؛يسوره تكو م،كريقرآن
  »ذِي ُقوَّةٍ عِنَْد ذِي اْلعَْرشِ مَكِينٍ « 

  »] پيش خداوند عرش، بلندپايگاه است.نيرومند [كه« 

 ،جا گرفته يعني نيمك پس .دارد شهيپر ر يواال و ثبات يخداوند صاحب عرش مقام ،كه نزد خداوند يرومندين يفرشته 

  شده است.  تينها يب وصف انسان نيو ا عيوس شه،يپر ر
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  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  نياز او جاِن زم زيتبر ن،يخداوندْ َشمسِ د يعال
  كو َرشك شُد َانْوار ن،يچون عَرشِ مَك پُرنور

پر نور چون عرش   ز،يفرم همه چ فرم ما و يعني نياست، زم نيجان زم ياريهوش يفضا نيهم يعني زيتبر نيپس ا ن،يزم

 يرومندين باشنده كياست كه انسان  هيآ نياشاره به هم نيخدا پرنور است و ا يو پابرجا قيعرش عم مثل يعني، نيمك

برد پس  يدر عالم هست به او رشك م يخدا، كه هر نور تينهايواال مقام و اندازه اش به اندازه عرش، ب اريبس ،شود يم

  (افسانه من ذهني) نيد، بله، نه اافتا واهدانسان است كه اتفاق خ ليآخر در واقع تبد تيسه ب نيا

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  نياز او جاِن زم زيتبر ن،يخداوندْ َشمسِ د يعال
  كو َرشك شُد َانْوار ن،يچون عَرشِ مَك پُرنور

بشود  مركز ما باز بشود باز بشود باز نيمرتب ا يعنينام شمس  تكرار بشود مياگر اجازه بده (حقيقت وجودي انسان) نيا 

نور خواهد  نياز ا يهر نور يعني .ديحسادت خواهند ورز نيبه ا يماد ياندازه اش به اندازه عرش خواهد شد و نورها

بله  .زنده بشوند و خودشان را بشناسند خواهند كرد تا دهنور استفا نيگرفت، جمادات، نباتات همه، جمادات و نباتات از ا

كنند  يينور كمك كند آنها خودشان را شناسا نيكنند ا يينور را شناسا نيانند اتو يبالفاصله م گريد يانسانها يپس حت

هم  .واقعا جانش هست ياريهوش نيشود ا يمتوجه م يهر انسان يعني نياز او جان زم زيتبر. كند يرا صحبت م نهايهمه ا

  :كند آخر سر يباشد و اشاره م دياش است و هم جان فرم اش هست، با يجان اصل

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  نيخ تررّ بر ساعت فَ نيصد هزاران آفر يا
  آن اسرار را ديبگشا نيناطق روح االم كان

هر  اي ليحاال جبرئ ن،ياو و نطق كننده روح االم تينها يبه ب م،يكه ما به او زنده بشو يساعت مبارك بر آن نيهزاران آفر 

 ميشو يكه ما به او زنده م جيآن اسرار را باز كند به تدر ديگو يه گوش ما مخدا ب ايزند  يما حرف م قيكه از طر يفرشته ا

 نيچقدر خوب است ا يعني: نيصد هزاران آفر يا. هستند يمبارك يهمه ساعتها نهايزند ا يو او به گوش ما حرف م

 يرار به گوش ما آن اسرار را ماس ندهيآن گو ايكند  يما باز م يو اسرار را برا ديآ يها از درون ما م غاميلحظات فرخ كه پ

 نياگر ا ميكن يها نگاه م يدگيهمان قياز طر ستين (افسانه من ذهني)حالت  نيكند، ا يما باز م يو اسرار را برا ديگو

  اتفاق نخواهد افتاد. نيفرخ تر عتآن سا ميحالت را نگه دار
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كه موالنا  دينيب يشود اتفاق خواهد افتاد م يمگسترده  (حقيقت وجودي انسان) نيكه ا جيساعت فرخ و مبارك به تدر اما

به اسرار  (حقيقت وجودي انسان)شخص  نيو ا .قدر باز خواهد شد كه به اندازه عرش خواهد شد نيفضا ا نيكه ا ديگو يم

 نيو ا او. باز بشود، به اندازه عرش ديبا يبه اندازه كاف .به گوش او اسرار گفته خواهد شد واقف خواهد شد و از درون

اوست، بله و در  تينها يب انسان زنده شده به نيهم رومنديباشنده ن نيرا بكار برده، ا نيهمه چون كلمه مك نهايفرشته، ا

  كه، ديگو يكه م حالت است نيا

  ٢٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

   نيدر بزم عشق او نش ن،يو ك مهر يب يپاك در
  آن پرده صد مسمار را  ،نيپرده منكر بب در

بازهم  ،شود يمركزمان باز م يعني ميشو يخالص م ياريو هوش ميشو يما خالص م يوقت ،او ييبدون دو يدر پاك ديگو يم

در بزم عشق ننشسته و در پرده  ايندارد  يذهن ياريهوش ،دارد ييدو نيحالت نه، ا ني، ا(افسانه من ذهني) نجايا ميبرو

 نيا يول ،شده دهيشخص با مسمار كوب نيا يها ردهپ ،بلند خيم يعنيمنكر گرفتار است و پرده صد مسمار دارد، مسمار 

مرتب به خدا زنده بشود زنده بشود زنده بشود به اندازه  يعنياگر نام شمس را تكرار كند  (حقيقت وجودي انسان)شخص 

  .ناسدش ينم ييدو گريد نيكه ا .پاك و خالص خواهد شد ياريزنده بشود، باالخره مركزش از جنس هو ش يكاف

 يمنكر چه جور يهاكه پرده ميشو يمتوجه م ميشو يم اريبه او هوش يما، وقت مينيشن يدر بزم عشق خدا م نيبنابرا

 تيهم هو هايكنياز پشت ع يكه مردم عاد ميشو يمتوجه م نكهيا يبرا .واقعا پرده انكار است يمن ذهن يعني .هستند

چرا  ،منكر خدا هستند اكه چر مينيب يپرده منكران را م نيپس بنابرا .هستند يها چه جور نكيع نيو ا ننديب يم يشدگ

 يپرده ها محكم هستند و تا خودشان كار نيكه ا ميشو يو متوجه م اند؟ دهيها چسب نكيع نيهستند و به ا يمنكر زندگ

  بكنند. يتوانند كار ينم گرانينكنند د
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