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  2صفحه: 

  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  نيآن ُسلطاْن ب ييِو دانا يسازتو سََبب 
  نيمُمكن َنبَُود، در َكِف او امكانْ ب آنچ

  
  نيب مومي از تَرآهن َانَْدر َكفِ او نَرم

  نينوِر ُرخِ او، َاْختَر را پنهان ب شِ يپ
  

  نَِگر شهيقُلْزُمِ اند ايب شهيَنمِ اند
  نيهَله اكنون جاْن ب ،يديچَرخ بِد صورتِ 

  
  يييمُشتر نيخَر، به ُچن يا يجاْن ِبَنفْروخت

  نيبه بازاِر َغَمش، جانْ چو عََلف َارْزانْ ب رو
  

  َحَركت ديَ هر ِكه بِْفُسرد، َبرو سخت ِنما
  نيگرم شو و ُجنبش را آسانْ ب ياندك

  
  ليتو ِدماغ از طََلبِ بَحث و دل يُخشك كرد

  نيِز فكر و لُمَعِ بُرهانْ ب شْيخو بِفَشان
  

  يَسنجيو بِدان م ْنتيَّمُعَ  زانِيهست م
  نيب زانْيميب بِگُذار و زَرِ  زانيم َهله

  
  َفراخ يِجا يموضِِع تَنگ و َنفَس ينَفَس

  نيب دانْيجانْ نوش و از آن َپسْ همه را م يِم
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  3صفحه: 

  ُقل َاُعوذْ  خوانيَهم و،يست تو را دِسحْر كرده
  نيب حانْ يُجمله ُگل و ر ،يسَرَسبز شُد چونك

  
  سَبز شود ُجمله جهان ،يچون تو سَرسَبز شُد

  نيدر عََرض و اَبْدانْ ب يعََجب ياِتِّحاد
  

  و َسرِ تو بَرگردد يّچَرخ َزن يچون َدم
  نيرا ِبنْگَر و هَمچون َسرِ خود َگرداْن ب چَرخ

  
  يَمَثلِ ُكل باش ،يزان كه تو جُزِو جهان

  نيكه نو شَد صَِفَتت، آن صَِفِت از َاركانْ ب چون
  

  همه َاركانْ چو لباس آمد و ُصنْعَش چو َبَدن
  نيبََدنِ انسانْ ب ؟يمَغرورِ لباس چند

  
  نيَاعْمال ِبب هنييتو در آ مانْيا يِ رو

  نيب مانْ اي هبَردار و َدرآ، شَْعشَع پَرده
  

   يُحسنْ بِجو، اِْحسان ن ،ييَگر تو عاشق شُده
  نيِاْحسانْ ب نيبِنِش ،يتو عَّباسِ زمان وَرْ 

  
  دياو گو نيالبه كردم َشهِ خود را، پس از

  نيب انْ يپايب ِبجوشَد دُرِ  اشيكه در چون
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ٢٠٠٢برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  نيآن ُسلطاْن ب ييِو دانا يسازتو سََبب 
  نيمُمكن َنبَُود، در َكِف او امكانْ ب آنچ

  
 يبرا د؟يگويرا م نيچرا ا .نيخدا را بب يو علت و سبب ساز ييدانا ايتو ب :كه كنديخطاب م ينطوريموالنا به انسان ا پس

عقلشان عوض  نيبنابرا اندهو عقل آنها را گرفت اندهشد دهيهمان زهايجهان با چ نيانسان ها پس از آمدن به ا نديبيم نكهيا

 يرا كه با همان دانش عقل جزئ ييهاعلت يول. و البته به قانون علت و معلول معتقد هستند شده، دانش شان عوض شده

 ياريو از هوش ،كنديم رييجهان تغ نيبه ا ديآيم يعقل انسان وقت گريبعبارت د رسند،يبه آن معلول ها نم كننديتصور م

كه در روز روشن آدم  يشمع است وقت كينور  هيمحدود است شب اريعقل بس نيو ا .رديگياش سرچشمه م يجسم

  .دهيعقل چسب نيانسان به ا يول .ندارد يا دهيفا چيه ،درخشديم هم ديخورش رونيگذاشته ب

 ياشتباه بزرگ كي نيو ا نيخودت را نب ييو دانا يتو سبب ساز ديگويم زنديموالنا م يكه همچون حرف نيپس علت ا

منبع ضرر و  ارك نيو ا .است يعقل خودش متك ييو به دانا يدارد به سبب ساز يمن ذهن يهر كس باًيچون تقر ،است

 يجسم يارياز هوش ليتبد انيمخصوصًا در جر .هست شيتو ديگذاريكه اسمش را م يزيهر چ يذهن ،يماد ،يروح انيز

  .كندينم يحضور اصالً كمك ياريبه هوش

مركز ما را عوض  ميتسل ،يباش ميلحظه تسل نيدر ا ديبا يعني ؛نيآن سلطان ب ييو دانا يتو سبب ساز ديگويم يپس وقت

و شرط كه بالفاصله ما را از جنس  ديلحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون ق نياتفاق ا رشيپذ يعني ميتسل كند،يم

است  نيا مينياو را بب يو سبب ساز مينيسلطان را بب ييما دانا نكهيپس شرط ا .ما نكيع شوديعدم م نيو ا .كنديعدم م

اصًال درك  ،مشكل است اريبس يمن ذهن يبرا ميتسل م،يباش ميتسلمگر ما  شوديمركز ما عدم نم .كه مركز ما عدم باشد

  مفهومش هم مشكل است،

و بالفاصله  ميشويم تيهم هو زهايجهان با چ نيبه ا مييآيما م نكهيخواهم داد كه پس از ا حياالن دوباره توض نيو هم

هم  اي ،ميشويم دهيكه با آن همان يزيهمان چ شوديمركزمان م شود،يمان عوض م ياريهوش ،شوديمركزمان عوض م

 يجسم ياريو هوش .شوديم يجسم ياريبه هوش ليحضور تبد اي تييخدا ياريمان از هوش ياريو هوش ،ميشويم تيهو

   .دهديكه ذهن نشان م يزيآن چ ،كندياستفاده م زهاياز عقل چ
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  5صفحه: 

 شوديم ريو سبب تأخ كند،يم لبد عم اريبس اريبس ييكتايكردن راه به طرف  دايمخصوصًا در پ ستين يعقل درست نيا

و بارها  ميابرخاسته ييكتاي ياز فضا اي يزندگ ايما از خدا  يعني .ميدوباره برگرد ييكتاي يكه ما به فضا گذاردياصالً نم اي

پس  ،مياساخته يگريجسم د كيو بعداً  ياريهوش ايبعنوان امتداد خدا  ميادر شكم مادرمان جسم مان را ساخته :ميگفت

  .يمن ذهن ميكه اسمش را بگذار مياساخته گريبدن د كي ،ميبدنمان را ساخت نكهياز ا

آن  يعني ميبشو دهيما همان يزيچ كيكه با  نيو هم ،شده جاديجهان ا نيا يزهايشدن با چ تياز هم هو يمن ذهن نيو ا

ما پس از آن حول و حوش آن  يمركز ما و زندگ شوديآن م ميبده تيو بهش حس هو ميرا در فكرمان تجسم كن زيچ

و عمومًا در جهت  ميكنيعمل م م،ينيبيم م،يكنيبرحسب آن فكر م شوديم يدر مركزمان سازمانده مينيبيكه م يزيچ

به درد رابطه  ،كنديمحافظت م اي كنديم اديرا ز زهايما چ يكه زندگ يعقل .است زيحفظ آن چ اي ،است زيكردن آن چ اديز

آن عقل به  ميبرقرار كن رابطه بدنمان نيبا ا ياريبعنوان هوش ميتوانيبا آن عقل نم يعني .خورديخودمان با خودمان نم

  خورد،ينم گريد يكردن با اطراف مان با آدم ها دايدرد رابطه پ

بچه  خواهديباشد م خواهديهر كه م گريبا افراد د نكهيا يبرا ميهست يزندگ ميهست ياريما از جنس هوش نكهيا يبرا

نه بصورت  ميارتباط برقرار كن يزندگ با يزندگ تبصور ديبا گريهر انسان د ايمان باشد، همسرمان باشد، دوست مان باشد 

 ريبا تصو يذهن ريتصو كي يعنيجسم با جسم انسان ها معموالً رابطه جسم به جسم دارند،  ايبا جسم  يذهن يريتصو

  .كنديدرد م جاديو ا كنديكار نم كنند،يدر مركزشان ارتباط برقرار م رنديگيم زهايچ نيكه از ا يقلو با ع يذهن

و  .ميبدان ييآن را دانا ييو دانا ،ينام من ذهن هي ميبساز يذهن ريتصو كيجهان  نيدر ا ميامدياست كه ما ن نياش ا يمعن

 دياشكال با نيكه از ا ديگويم نيهم يبرا .ميبه آن كامًال وابسته بشو كنديجاد ميكه آن ا يعلت و معلول نيآن قوان

  .مييايدرب

صحبت ها را از  نيكه هنوز ا ييهنوز آنها دياست كه شا ياشكال اشكاِل بزرگ نيا ديد ميكه االن خواه نطوريالبته هم 

خودشان  يو انسان ها اشتباهاً در من ذهن .ستيبه نظرشان مهم ن نكهيا ينتوانند درست عمل كنند برا شنونديموالنا م

  : كه گفت ميرا داشت تيب نيكه ا داننديرا كامل م

   ٣٢١٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  بَتَّر ِز پِنْداِر َكمال يِعلَّت
  ذوَدالل يَاْندر جانِ تو ا ستين

كه ما  گذارديآن پندار كمال نم نيبنابرا و ستين يدانيتو خودت را كامل م نكهيتو بدتر از ا ستميدر جان تو در س يعني

كه ذهن  ييعلت و معلول ها بيبه آن ترت ميهست يمتك اريبس .مياو استفاده كن يخدا و سبب ساز ييلحظه از دانا نيدر ا
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  6صفحه: 

به  مرسيبعد باالخره م ،شوديم يآنطور كنميبعد آنجا آن كار را م شوديم ينطوريا كنم،يكار را م نيا .كنديم جاديما ا

 ارانهيرابطه مجدد هوش جاديدر ا كند،يدر روابط كار نم ،نيا كنديكار نم يماد يايدر دن يحت .كه ذهن تجسم كرده ييآنجا

  .كنديبا خدا هم اصالً كار نم

 ديبا ،به جهان ميرفت با امتداد خدا ياريما بعنوان هوش يعني ،ندبرگرد تواننديانسان ها از جهان نم نكهيپس علت ا

 يخودمان و سبب ساز ييدانا يول ،ميخدا زنده بشو تينهايمان ب تيجنس ،ميكه بود ياريبه آن هوش ميبرگرد ارانهيهوش

 ميگذاشتيم انو عدم را در مركزم ،ميبود مياگر ما هر لحظه تسل .اشكال است نيبزرگتر گذارد،ياست نم يخودمان كه ذهن

 ياريما را از جهان بعنوان هوش يعني .كرديحضور ما را هم باز م ،كنديكه گل سرخ را باز م نطوريقانون قضا و ُكن فكان هم

و  ،ميو هست ميشديجاودانه م يعني ،ميشديلحظه آگاه م نيتا ابد از ا يلحظه ابد نيدر ا ،يلحظه ابد نيبه ا گردانديبرم

  .گذارديما نم يو دانش ذهن يسبب ساز يول .ميشديم تينهايب نطوريهم

مقاومت و قضاوت در  زهايشدن با چ تيموقع هم هو نكهيا يرا ندارند كه مركزشان را عدم كنند برا نيا يو مردم آمادگ

 .كنندياز دانش خودشان استفاده م ،كه انسانها از دانش خدا استفاده كنند گذارديو مقاومت و قضاوت نم ،شده جاديآنها ا

هم همراه  يجاناتيشده با ه تيفكر هم هو نيا شهيباال آمدن بعنوان فكر، هم يعنيتَرُفع  تَرُفع، ديگويرا موالنا م نيو ا

است،  يمن ذهن جاناتيه نياز مهم تر يكيترس  »كرد، ميو راجع به ترس امروز صحبت خواه«خشم و ترس،  :مثل ،است

انسان ها آن چه  گذارديو ترس نم .ترس هم وجود دارد ياديز مقدار يمن ذهن ييو دانا يسبب ساز نيهمراه ا نيبنابرا

  .رها كنند ترسنديرا انسان ها م يجسم ،ياريهوش نيا .زنده بشوند يرا رها كنند و به زندگ دنيكه چسب

 وكه با ذهن ت يزيآن چ يعني ؛نيآنچه ممكن نبود در كف او امكان ب :كه ديگويدر مصراع دوم م دينيبيكه م نطوريو هم

بكند و مثال  توانديكار را م نياو ا ن،يممكن ب ن،يخدا آسان ب اي يدر دست زندگ ،سخت است اريبس ايممكن است  ريغ

 شوديم باًيممكن است تقر ريكه غ يزيآن چ ديا دهيانسان شما د راتييدر مورد تغ يحت ،ديادهياش را شما د يماد يها

  .است ليهمه تبد يگفت كه برا

 يبرا ،ديآيممكن م ريهمه ما غ يحضور برا ياريبه هوش يو عقل ذهن يجسم يارياز هوش انساندر  ياريهوش ليتبد

 نيو مهم تر .ميشويو سرخورده م ميكنيخودمان كار م يرو يو مدت گذاردينم ييو دانا يسبب ساز ،ميستيما بلد ن نكهيا

فكر كند كه االن  يانسان كي ،است نيا نشيمهم تر ،لحظه نياش است در ا ياريهوش تيفيك تيانسان، مسئول تيمسئول

لحظه باشد  نيدر ا ،حضور باشد يارياز جنس هوش دياش حتماً با يارياش را به دست گرفته و هوش ياريهوش تيمسئول

  .است تيمسئول نيمهم تر نياست، ا ندهينباشد كه در گذشته و آ يجسم يارينباشد و هوش ندهيدر گذشته و آ
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  7صفحه: 

از ما عبور  يزديو دم ا يلحظه ابد نيبه ا مييايتا ما ن شود،يشروع م نجاياز ا رونيب رو درست كردن كارها د تيو خالق

مقاومت شما  ديلحظه اجازه بده نيبه ا ييايب ديلحظه با نيدر ا يعني .ميسامان بده ميتوانينم رونينكند ما كارها را در ب

بارها شما  .درست بشود، تن تان درست بشود تانيكارها رونيوارد فكر و عمل شما بشود تا در ب يزديو خرد ا ،صفر بشود

شنوده فكر كرده  ديصحبت كرده كه شا يخط و طور يرو آمده متعهدانه كنديبرنامه را تماشا م نيكه ا يكس ديا دهيد

  .است اديز يليخ يليموارد خ نيو از ا .است كه حالش خوب بشود رممكنيانسان غ نيا

مقاومت  يعنيكار كند  شيُكن فكان و قانون قضا رو ،يزديو خرد ا يزديا يروين نيشده و اجازه داد ا ميآن شخص تسل يول

قرص ها را  ،خوردهيشخص قرص م نيسال، شش ماه، هفت ماه ا كي ديشا كينزد يرا صفر كرده پس از مدت كوتاه

  .رخ داده يمعجزه ا كي نكهيمثل ا باًيو تقر ،گذاشته كنار و حالش خوب شده

در كِف خدا و قانون  ،ديآيم رممكنيكه در فكر كوتاه ما به نظر غ يزيآن چه ممكن نبود، آن چ ديگويم نيهم يپس برا

 يو عشق زندگ يو بركت زندگ يو خرد زندگ يشفابخش زندگ يرويو ن شوديبشو و م :ديگويقضا و كُن فكان كه او م

  آسان است،  اريبس

شما با  دوارميمن ام .ميكن يهم بررس ريتصاو نيرا با ا تيب نيرا به شما نشان خواهم داد كه ا ريتصاو نيباز هم من ا امروز

 ييهستند و براساس دانا يسبب ها توهم نياگر ا ،دينگاه كن ،كه در ذهن شما در حال كار هستند ييغزل به سبب ها نيا

 نيبه ا ميديمن چسب كننديسبب ها كار نم اين دگوييب ،ديحداقل بشناس اي ر،كنا ديرا شما بگذار نهايا ،شما هستند يذهن

در  يسبب ذهن كيكه  دينيبيم يو وقت .ديرا بدان نيحداقل ا ،ستيكار درست ن نيا يول مكه دار يعقل نيسبب ها و به ا

 پرسد ديبا د،ين باشيخشمگ ديبا ،ديناراحت باش ديشما االن با د،يگويبه شما م يسبب ذهن كيمثالً  ،شما وجود دارد

دپرس  دهديخدا به ما اجازه نم اي يو زندگ ،است يذهن يحالت ها، حالت ها نيكه ا ديدانيم د،يغصه بخور ديبا د،يباش

  .شونديم دهييزا يهمه از من ذهن نهايا .ميبترس اي ميباش نيخشمگ اي ميغصه بخور اي ميباش

ذهن تان  يرا كه همان سبب ساز ليآن دل ديباش نيغمگ ديكه با دينيبياالن در خودتان م يموجه ليشما اگر دل نيبنابرا

فشار  ديكه شما بخواه ينه هر چ ،نيزم ندازميرا ب ليدل نيا ديمن با دييبگو ،ديرينگ يبا آن كشت يول ،دياست بشناس

شما با من  ايخواهد ينم اي تواندينم يخودتان است، من ذهن ييو دانا يسبب ساز نيهم ،كار را بكنم نيا ديمن با دياوريب

  .به شما كمك كند يزندگ ديبگذار د،ياز جنس عدم بشو ديبا ،ديندازيرا ب يسبب توهم ديتوانينم يذهن

 يليخ يسبب ها د؟يكنيتوجه م ن،يما امكان ب يآنچه ممكن نبود در كف او نه در كف من ذهن ديگويرا م نيدارد هم

 ميباش چارهيب ديبا ،ميغصه بخور ديبا ،ميباش نيغمگ ديها با ا علتيدر ذهن ما هست كه ما براساس آن سبب ها  ياديز
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سبب دارد،  يب يخدا فقط شاد مياگر درست كار كن نكهيا يبرا ،ستيقابل قبول ن يسبب ذهن چينه ه ،ميمظلوم باش ديبا

  .ندارد يگريد زيچ ،فقط لطف دارد ،فقط آرامش دارد

 رديگيپولش م يدگياز همان رهيش ياگر كس .مان اشكال دارد يمان و سبب ساز ييدانا حتماً مياز آن دار ريپس اگر ما غ

قطع  رهيش نيچون ا ،االن يغصه بخور ديتو با ديگوياش م يسبب ذهن ،برود نيپولش از ب نكهيا يبرا ،كندياشتباه م

 يمن ذهن ميامدين مابكشي.  را يزندگ لياص يشاد ديبا ،يبكش ديرا نبا رهيش نيا يتا بفهم شوديقطع م رهيآن ش ،شد

فقط تا لحظه  ،اگر مورد استفاده ما باشد يذهن ييو دانا يذهن يسبب ساز يول .ميرا تا آخر عمرمان نگه دار نيو ا ميبساز

طرح خدا نبوده  نيا .ميمسأله درست كن گرانيخودمان و د يو برا ،ميباش يذهن يساز و داناسبب ميتوانيمردن ما م

  .نبوده يزندگ

 ياريمن هوش ييگويكه تو االن م يدانيم رممكنيرا كه تو غ يزيمهم كه آن چ رييتغ نيبه ا كنديم رهدر واقع اشاو 

   .بگذار او كار كند ،تواند ياو م يول يعوض كن يتوان يتو نم بلهعوض كنم،  توانميام را نم يجسم

  ٢٤٦٦ تيدفتر اوّل، ب ،ي،مثنويمولو

  ُحكْمِ ُكْن َفكان يِهاچوگان شِ يپ
  اَنْدر مكان و المكان ميدَويم

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رياو جانْ َدَهَدت، رو ِز نََفخْتُ بِپَذ دَمِ
  است، نه موقوِف عَِلل كُونيَاو ُكْن فَ  كارِ 

قانون  يالبته در جهان ماد رونيدر ب .شوديم نيسبب ا نيكه ا كنديفكر م رونيذهن است، كه در ب يسبب ها نيهم علل

همان  .قانون علت و معلول صادق است يولوژيب يحت ته،يسيدر الكتر ك،يزيف ك،يدر علم مكان .علت و معلول صادق است

كه هر  كنديم يما را شرط ،افتديحركت م لياتومب دفعه كي ميكنيوارد م رويكه مثًال ما ن يعلت و معلول ماد نيقوان

  .دارد يعلت ماد كي يزيچ

داشته باشد،  تواندينم يشما علت ماد دنيندارد مخصوصًا به حضور رس يعلت ماد يزينه هر چ ديموالنا بگو خواهديم

 توانديكس نم چيه چ،يه د،يد كه به حضور برسيبكن ديتوانينم يكار چيكه شما ه مياالن قبول كن ديحرف را ما با نيا يعني

 يكار نيمهم تر ،ليتبد نيمهم تر نيكار كند، و ا شيرو يو زندگ ،بشود ميتسل ديخودش خودش را به حضور برساند، با

كار  ستيو خالص شدن از آن كار خودش ن سازديم يمن ذهن ديآيم يهر كس .ميدهيجهان انجام م نياست كه ما در ا

  .ستين يرونيعلت و معلول ب
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 نيغلط است، ا يسبب ساز نيبه حضور زنده شده باشم، ا ديكتاب را بخوانم بعد از آن با نيمن ا دييبگو ديتوانيشما نم

به  ييكتايبه انسان رابطه انسان رابطه  ،ديدر مورد روابط انسان به انسان هم شما بارها امتحان كرد يما، حت ميبدان ديرا با

 يبا من آشت خرميهمسرم م يرا برا زيچ نيمن ا دييگويم ديزنياست، شما حدس م يبا زندگ ياست، زندگ ييكتاي

 دينيبيبعدًا م ،دو روز خوب است يكيدو ساعت،  يكيبله  ديدهيو م ديبريم ديخريم شود،يرابطه مان خوب م كنديم

رابطه  ديبا يزندگ نيطبق قوان بطهرا نكهيا يرابطه شما را درست كند، برا توانستينم يماد زيچ نيوضع بدتر شد، پس ا

  .يبا من ذهن ينه من ذهن ،باشد يبا زندگ يزندگ

 طانيهر لحظه ش ،ختيرابطه بهم خواهد ر نيكه ا يمن ذهن كيو  يمن ذهن كي نيب ديكن جاديرابطه ا ديتوانيشما نم

 ديدرد را از آنجا بكش نيا ينمن ذه لهيبه وس ديكند، انباشته كند، و شما بتوان رهيدرد آنجا به اصطالح ذخ خواهديم

ممكن نبود  يها مثال ها نيا .همان ممكن نبود است نيا ،شوديدرد آنجا اضافه م نيا .ديكنيشما درد را اضافه م رونيب

در كف او امكان « د،يكرد يسع يبا من ذهن نكهيا يبرا د،ينفر خاص درست كن كيرابطه تان را با  دياست، شما نتوانست

  ».نيب

البته امروز  ديبكن نيبه ا ينگاه كيشكل ها هم  نيا قيشما از طر عيكه سر ديو مثال تا اجازه بده حاتيضتو نيپس از ا

 نيا قتاً يحق يول ديشويخسته م رهايتصو نياز ا دياز شما شا يبعض ست،ين ريخواهم خواند كه با تصو ياز مثنو ياتياب

  :ديرا بهتر بفهم اتيكه شما اب كننديكمك م ريواتص

  

  )...هاهمانيدگيدايره (  ١...شكل شماره 

 نديگويجهان پدر و مادر ما به ما م نيبه ا مييآيم يامتداد خدا وقت ميكه ما باش ياريهوش نيعرض كردم خدمتتان هم بله

 ياريكه مهم باشد ما بصورت هوش يزيو هر چ ،مهم هستند ارينوشته شده بس رهيكه در آن مركز دا ييزهايچ نيكه ا
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كه در  يزيچ هرپس  ،ما ديد نكيمركز ما ع شوديآن م ميكار را كرد نيا نكهيبه محض ا ميكن قيتزر تيحس هو ميقادر

 ،ياجتماع تيها، موقعبا ارزش من، كار، حرفه يزهايخانواده، پول، همه چ ياعضا هيخودم، همسرم، بق گنجد،يفكر من م

 يباورها ،يمذهب ياورهامثل حسادت، ترس، خشم، ب ييدوست، دشمن، مخصوصاً درد، دردها ح،يها، تفرنقش

من  نكيع رديدر مركز من قرار بگ توانديكه از فكر باشد، م يهنذ يالگو يهر گونه باور ،يو شخص ي،اجتماعياسيس

  .شوديهم م نطوريبشود، هم

هر  ميريگيم شهيرا هم ما از مركزمان هم تيكه چهار تا به اصطالح خاص ميدانيما م رنديگيدر مركز ما قرار م نهايا يوقت

 ياز آن عقل م ،ميرا برحسب آن سازمان بده ارهاك ،مينيبرحسب آن بب مينيآن بب قيكه در مركزمان باشد ما از طر يزيچ

   »نيآن سلطان ب ييو دانا يسبب ساز تو« :است ييمربوط به دانا تياالن مثًال عقل و هدا دينيبب .ميريگ

 دايآنها را هم پ تيپس هدا ،ميكنيم دايپ اندهكه در مركز ما قرار گرفت ييزهايجهان ما عقل است چ نيبه ا مييآيم يوقت

 اديكه پول ما ز شوديكه باعث م يهر سبب ميكنيمثًال ما فكر م .ميكنيم دايرا هم پ نهايا يسبب ساز نيو بنابرا .ميكنيم

  با خدا هم درست بشود ايبچه مان درست بشود  اي ،با همسرمان درست بشود ماممكن است باعث بشود كه رابطه  ،بشود

ها و سبب  يدگيهمان نيا ديجهان است كه با د نيدر ا زهايچ يسر كي .ستين يزيهمچون چ ،با تن ما هم درست بشود اي

   .طبق گفته موالنا د،يموضوع خبردار بشو نيشما از ا ،درست نخواهد شداينها  يساز

هر چه  دينيبيم كه نطوريهم .قدرت است ميريگيكه در مركز باشد م يزيو هر چ ميريگيكه از مركز م يگريد تيو خاص

كه  ،هم حس آرامش است تيحس امن ت،يحس امن نطوريو هم .گذرا هستند يعني ،مركز است همه آفل هستند نيدر ا

 ،شوديم يما پوشال تيباشند حس امن زهايچ نيو اگر ا ،شوديم لياالن نشان خواهم داد اص ،اگر در مركز ما خدا باشد

  .هستندرفتن  نيهمه در حال از ب نهايا نكهيا يبرا

آفل هستند گذرا هستند، و هر  ،رفتن هستند نيدر حال از ب نميبب ميتوانيجهان ما بصورت فكر م نيكه در ا يزيهر چ

 ت،يعقل، حس امن دينبا نهاياز ا نيبنابرا .گذرا هستند نهايا ديآيكه به فكر ما م يزيهر چ .كنديلحظه فكر ما به ما ثابت م

 نهايما از ا :ييدانا .ديگويعلت است كه موالنا م نيبه ا م،يريگيما م ديگويم تيب مينيبيم يول .ميريو قدرت بگ ت،يهدا

 نيا يياگر دانا ؟نه ايدر سرتان هست  زهايچ نيا ييكه دانا ديشماست كه نگاه كن ديشا فهياالن وظ م،يريگيم ييدانا

در سرتان است  زهايچ نيا ييدانا ستيناگر حالتان خوب  ديمسلم بدان .ديشما ناراحت باش دينبا ستيدر سرتان ن زهايچ

 د،يانتقام جو باش د،يداشته باش نهيمثالً ك ديباش دهيرنج د،يباش نيتا خشمگ ديدار ليو شما دل كند،يو شما را دارد اداره م
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شكل  نيخودمان را به ا ديبا ميبه حرف موالنا گوش بده ميو اگر بخواه .ستيارد نو ليدال نيا ودليل داريد  د،يحسود باش

  .ديگويم در بياوريم.

  

  )...دايره عدم( ٢...شكل شماره 

 ميبه تسل ميكنيكه شروع م يجهان فقط موقع نيبه ا ميكه آمده ا يوقت از؛ نيآن سلطان ب ييو دانا يتو سبب ساز 

 ميقضاوت ندار م،يمقاومت ندار نيبنابرا ،ميكنيم ييلحظه فضاگشا نيدر اطراف اتفاق ا يعني ميكنيمركزمان را عدم مو

 تيچهار تا خاص نو بالفاصله آ .ميكه ما از جنس آن هست ياريهمان هوش يعنيعدم  .شوديمركزمان از جنس عدم م

   .سلطان آن ييدانا شوديما م تيعقل و منطق هدا نيا نيپس بنابرا .شونديم لياص

ذهن  يو مركز شما عدم شده باشد سبب ساز ميشده باش مياگر درست تسل ،يدست زندگ افتديم گريما د يو سبب ساز

 يسبب ساز ،كندياستفاده م يزندگ ييدانا ،كندياستفاده م يشخص از عقل زندگ نيا .ديآيم يكنار و عقل زندگ روديم

از دست  ايو  يزياز دست دادن چ يآدم برا نيكنار و ا گذارديم را يقبل يها يسبب ساز ، يعنيكندياستفاده م يزندگ

   :كه دانديم ستيخودش ن يذهن يبه سبب ها يمتك نكهيا يچرا؟ برا شوديناراحت نم يسبب كيدادن 

 نيا ،شوديم يو عقل بهتر شوديم ليو عقلش تبد شوديمركزش دارد باز م نكهياست نه موقوف علل، ا كونياو ُكن ف كار

كار  نيكه ا يهر انسان جيو به تدر .شوديمركز باز م نيا جيبه تدر ،است شوديبشو و م ايدست به اصطالح آن كُن فكان 

با  واشي واشي ،حالت ممكن نبود ني، در اها)(دايره همانيدگيحالت نيا رد كه ممكن نبود زيآن چ شوديرا بكند متوجه م

  نوع هوشياري و كيفيتش دارد تغيير مي كند، ، شوديباز شدن مركز انسان دارد ممكن م
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و اين تبديل و پيشرفت در اغلب بينندگان گنج حضور پيش آمده، براي همين حال شما بهتر شده، مركز شما دارد باز مي 

ي شود و شما از سبب سازي و دانايي چيزها كه در مركزتان بود استفاده نمي كنيد، مثالً اگر پولتان كم مي شود ناراحت نم

ويد، يك كسي مي ميرد اينقدر ناراحت نمي شويد، اگر يك تفريحي نمي رويد ششويد، يا يك كسي مي رود ناراحت نمي 

مسئله اي نيست برايتان، يك نقشي را داشتيد، يك مقامي را داشتيد آن را از دست داديد ناراحت نمي شويد، براي اينكه 

آدم بيچاره مي شود، براي اينكه با آن هم هويت است، تمام  ها)همانيدگي (دايره اين ديددر با ديِد عدم مي بينيد، بله، 

زندگي اش است آن، و آن مقام را از دست داد ديگر دليل دارد االن، با سبب سازيِ من ذهني اش، يك قسمتي از وجودش 

  مرده، و االن بايد غصه بخورد، بله، ديگر كامًال مشخص شد موضوع.

  

  )همانش مثلث( ٣...شكل شماره 

كه اين شخص  ،بله، اين هم مثلث همانش است، شما مي شناسيد، اين مثلث همان همانيدگي ها را در مركز نشان مي دهد

وقتي كه با يك چيزي همانيده شده، يعني بصورت هوشياري آن چيز را بصورت فكر تجسم كرده، به آن حس وجود تزريق 

، اين قضاوت بر اساس دانِش ذهني است، از جنس »مقاومت و قضاوت« :كرده، بالفاصله دو تا خاصيت در او ايجاد شده

  همين دانايي ذهني است.

اين حالت نباشد، اين حالت خطرناك است، مقاومت در واقع مقاومت در مقابل دانايي ايزدي است،  :ببينيد موالنا مي گويد

براي اينكه تسليم نيست، مقاومت دارد، درست كسي كه دانايي جسم ها را پيدا مي كند، پس مي زند دانايي ايزدي را، 

است؟ پس اين مثلث همانش است، اين دايرة همانيدگي ها را مي بينيد، عقل و قدرت و هدايت و حس امنيتش آفل است، 

و دو تا خاصيت مخرب هم در زندگي اش هست، يكي قضاوت است،  .گذراست، پوشالي است، و همانيدگي با چيزها دارد

  االن نگاه كنيد،يكي مقاومت، 
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 (مثلث همانش)تو سبب سازي و دانايي آن سلطان بين، در به اصطالح اختالف هست، مغاير هست با اين شكل، اين شكل

هستند، من انتظار (مثلث همانش)دانايي سلطان را نمي بيند، دانايي خودش را مي بيند، اغلب من هاي ذهني به اين شكل 

با اين شكل بسنجيد، ببينيد كه آيا سبب سازي و دانايي خودتان را مي بينيد يا سلطان  دارم كه شما اين بيت را بخوانيد،

را؟ اگر خودتان را مي بينيد حتماً قضاوت و مقاومت داريد، مسلماً حالتان خوب نيست، گرفتاري هايي داريد در زندگي، و 

  .نطوري بماند خارج نخواهيد شدبراي شما غيرممكن است كه از اين حالت خارج بشويد، و واقعاً هم اگر اي

  

 )مثلث واهمانش( ٤شكل شماره 

اما اين مثلث واهمانش است، اگر اين بيت را درست بفهميم كه سبب سازي و دانايي ما درست نيست و بايد سبب سازي 

ما بزرگتر مي شود و دانايي سلطان را ببينيم، فضا را باز مي كنيم و يواش يواش درونِ ما گشوده مي شود، آسمان در درونِ 

 .و مرتب از طريق عدم مي بينيم، عدم هميشه در ما بوده، در ما عدم بين و سكوت شنو وجود دارد

بارها اين مثال را زديم كه شما االن به صحبت هاي من گوش مي كنيد هم كلمات را مي شنويد و هم فاصلة بين كلمات و 

است، سكون است، آن را هم مي شنويد، به اين علت است كه جمالت را، فاصلة بين كلمات و جمالت از جنس سكوت 

درون شما سكون و سكوت وجود دارد، و سكون و سكوت در غزل هم هست، ُقلزُم يك درياي انديشه هست، يعني دريايي 

، است كه انديشه از آنجا برمي خيزد، و در غزل مثال زده كه ما نِم انديشه هستيم، نِم انديشه يعني هوشياري كوچك

اين نمِ انديشه هست، نمِ انديشه يعني هوشياري جسمي با برِد بسيار كوتاه، كه  (مثلث همانش)جسمي است، اين حالت

  مي شود فكرهاي ما و امكانات فكري ما كه بسيار محدود است.

، و بالفاصله سبب سازي و دانايي سلطان را مي بيند، همانيدگي ها را به حاشيه رانده (مثلث واهمانش)بله، پس اين شخص

در اولين تبديل هوشياري، يعني اگر شما يك همانيدگي را بشناسيد و آن را بيندازيد و بجايش چيزي نگذاريد، در جاي 

ا بوجود آمد كه خالي آن عدم مي شود عينك شما، و يك دفعه متوجه مي شويد كه همين االن دو تا خاصيتِ مهم در شم
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ت، و صبر براي اين است كه شما مي بينيد كه بصورت حضور ناظر به ذهنتان داريد يكي صبر است، يكي شكر اس قبال نبود:

  نگاه مي كنيد.

اگر مركزتان عدم بشود يك لحظه، ذهنتان را مي بينيد و خواهيد ديد كه چقدر همانيدگي داريد، همانيدگي داريد، و از 

ويد، و به خدا دوباره زنده بشويد، دانايي سلطان يك طرف شكر مي كنيد كه مي توانيد از شّر اين همانيدگي ها راحت بش

و سبب سازي سلطان را بگيريد، و اختيار را بدهيم به او، قبالً اختيار دست همين همانيدگي ها بود، االن مي گوييم من 

اينكه اختيارم را مي دهم دسِت زندگي يا خدا، براي همين شكر مي كنيد، صبر مي كنيد، بله، پرهيز هم مي كنيد، براي 

   ؛اگر من ذهني تان آمد اين چيزهايي خوبي كه دارد توليد مي شود در شما، خواست دوباره با آنها همانيده بشود

امروز در اين مورد صحبت خواهيم كرد كه شما نبايد ديگر پس از اين وقتي عقل درستي پيدا كرديد با چيز جديد همانيده 

پيدا كرده االن، در روي صفحه مي بينيد، عقل و هدايت و حس امنيت و اين عقلي كه اين شخص ؛ توجه مي كنيد بشويد

قدرت، اينها اصيل هستند، احتياجي نمي بيند كه اين چهار تا چيز را، چهار تا خاصيت را از چيزها ديگر بگيرد، اين شخص 

، ت، ولي اين اصيل استاينقدر تشخيص دارد كه بگويد اگر از چيزها عقل، حس امنيت، هدايت، قدرت بگيرم اين آفل اس

  در اين حالت كه مركزم عدم است،.

و براي اين چهار تا خاصيت و شادي بي سببي كه مي آيد، و قدرت خالقّيت كه به آن دست پيدا كرده، اين كه اينقدر 

فهميده كه اجازه بدهد زندگي از دانايي وسبب سازيش اسفاده كند، خوشحال است، خوشحال است، پرهيز مي كند از 

  همانيدگي جديد، و اجازه مي دهد كه اين عدم در مركزش كامًال برقرار بشود.

  

  )افسانه من ذهني( ٥شكل شماره 
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اجازه بدهيد اين شكل را هم توضيح بدهيم، اين شكل شكل افسانة من ذهني است، اگر كسي همانيدگي داشته باشد، 

خاصيت آفل باشند، و مقاومت و قضاوت داشته باشد، اين يعني با چيزهاي زياد در مركزش همانيده باشد، آن چهار تا 

شخص يواش يواش ديگر متكي مي شود به سبب سازي و دانايي خودش، و سبب سازي و دانايي آن سلطان را از دست 

مي دهد، و واقعاً برايش ديگر ممكن نيست كه از اين حالت خارج بشود، اگر قرار باشد به سبب سازي و دانايي خودش 

باشد، ولي سبب سازي و دانايي او فقط آنجا نمي ايستد، او را در يك زنداني به نام افسانة من ذهني كه از فكر متكي 

ساخته شده، االن ديگر فكرهايش هپروتي شده، خيلي خيلي خارج از حقيقت شده، بنابر اين، اين طرز زندگي سبب مي 

  بكند، مساله بكند، و دشمن بكند.شود كه انسان زندگي را، نيروي زندگي را تبديل به مانع 

امروز در غزل مي گويد كه اگر شما خودتان را اينطوري ديديد، حتماً برويد قُل اَعوذ بخوانيد، يعني به خدا پناه ببريد، من 

ي هم آنجا برخي از آيه هاي قرآن را كه در آنها گفته مي شود به خدا پناه ببريد آورده ام كه به شما نشان بدهم، پس هركس

كه خودش را اينطوري مي بيند، و تشخيص مي دهد كه زندگي را تبديل به مانع مي كند، و مساله مي كند در واقع همان 

  قضية جادوگران هستند.

سرماية زندگي را، يا زندگي اش را، يا  (افسانه من ذهني)هر كدام از اين نقطه چين ها يك گره هستند، اين شخص 

ا از آنطرف هر چيزي مي آيد سرمايه گذاري مي كند در آن نقطه چين ها، و دردهايش، هوشياري را، يا عشق زندگي ر

دردها را زندگي نگه مي دارد، مثل رنجش ها، مثل خشم، مثل حسادت، اينها دردهاي گذشته هستند، دردهاي من ذهني 

ارد، و اين معادل اين است كه نيروي هستند، و فوت مي كند، مي َدمَد نيروي زندگي را به اينها و اينها را زنده نگه مي د

زندگي را به جاي اينكه زندگي كند تبديل به مقاومت و قضاوت مي كند، و اين خودش بعداً تبديل به مانع مي شود، مساله 

  مي شود.

 شما مي بينيد چقدر انسانها در زندگي شان مسائل غير الزم ايجاد مي كنند، در واقع اين سيستم بينش ايجاد مي كند،

موالنا مي گويد اين سيستم بينش سبب سازي و دانايي، ديگر خودتان، شما را به اين جهنم مي برد، و هركسي كه اين 

بايد ببيند كه اگر سبب سازي و دانايي خودش را  (افسانه من ذهني)برنامه را مي بيند واقعاً كليت خودش را با اين تصوير 

  ببيند به كجا مي رود.
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  )قت وجودي انسانحقي( ٦شكل شماره 

شكل هم نگاه بكنيم، بله، اين شكل سبب سازي و داناييِ خدا را مي بيند، و هر لحظه يا مكرراً به واهمانش دست  و به اين

مي زند، واهمانش يعني شناسايي آن چيزي كه در مركز من هست و من از جنس آن نيستم، و شما مي دانيد كه در 

ن، شما از جنس آن نيستيد، در واقع شما مي دانيد كه وقتي همانيده شديد با مركزتان هر چيزي كه هست بصورت ذه

  چيزها مركزتان از آن جنس شد، و شما هم از آن جنس شديد، چون هشياري آن را پيدا كرديد.

ه اين حالت دوباره كلّيت كسي را نشان مي دهد كه از سبب سازي و دانايي خدا استفاد (حقيقت وجودي انسان) اين حالت

مي كند، آن چيزي كه غيرممكن بود، يعني باز شدن مركز و تبديل هوشياري، بصورت هوشيارانه دارد ممكن مي شود، باز 

شكر و صبر، اين شخص بارها گفتيم كه در اين لحظه فكر و عملش را از پذيرش و رضا شروع مي كند، پس از يك مقدار 

دانايي خدا، شادي بي سبب در زندگي اش ظاهر مي شود و همينطور زندگي به اين صورت، يعني استفاده از سبب سازي و 

  باالخره پيشرفت كه مي كند، در مركزش اين عدم، خدا و زندگي دست به آفرينش مي زند.

به محض اينكه فضا به اندازه كافي باز بشود و اين حالتِ مانع تراشيِ من ذهني براساس اين نقطه چين ها، همانيدگي ها از 

، انسان خالق مي شود، يعني خدا به مركز هر كسي مي تواند الهام كند، حاال نمي گوييم كه اسمش را بگذاريم بين برود

وحي، وحي مال پيامبران يك جور ديگر است، براي اينكه آنها كساني كه مثل موالنا يك چيز شگفت انگيزي به جهان 

فرق نمي كند پيامبر باشد، موالنا باشد، هر كسي باشد،  ده اند.آورده اند، واقعاً اين فضا را در مركزشان بي نهايت باز كر
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اگر به اندازه بي نهايت اين مركز باز بشود خدا خودش را مي تواند از طريق او بيان كند، و چيزهاي جديدِ شگفت انگيزي 

  آن شخص مي تواند به جهان بياورد كه قبالً نبود، براي همين مي گويد: 

  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  نيآن ُسلطاْن ب ييِو دانا يسازتو سََبب 
  نيمُمكن َنبَُود، در َكِف او امكانْ ب آنچ

  
  )شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني ( ٧شكل شماره ...

بله، اما پس از اين توضيح اجازه بدهيد شكل را هم توضيح بدهم، بعد تا مدتها اين تصاوير را نشان نخواهم داد، اين بيت 

را دوباره با اين شش ضلعي ما مي سنجيم، كه گفتيم اين شش تا محور: اَلَست، قضا و كن فكان، جَفَّ القَلَم و رَيبُ المنون، 

عني خاموش باشيد، و گرامي داشت و فراواني خدا، اينها شش تا محوري است كه هر انساني تسليم و فضا گشايي، اَنصِتوا ي

  مي تواند نگاه كند ببيند اين محورها را رعايت مي كند يا نه؟ 

خوب كسي كه سبب سازي و داناييِ من ذهني را مي بيند، در آن مركز، و افسانة من ذهني دارد، هر شش محور را زير پا 

ثالً در اين لحظه مقاومت و قضاوت دارد، بنابراين به َالَست بله نمي گويد، كسي كه بله مي گويد در اين لحظه مي گذارد، م

معني اش اينست كه به اتفاق اين لحظه مي گويد بله، ولي كسي كه به اتفاق اين لحظه بله  ،يا از جنس َالَست مي شود

ته، توجه مي كنيد؟ كسي كه زير پا نمي گذارد سبب سازي و بگويد يعني دانايي و سبب سازي خودش را زير پا گذاش

  دانايي خودش را، به اَلَست بله نمي گويد، به اَلَست بله گفتن يعني از جنس خدا شدن در اين لحظه هوشيارانه.

صالً دوست پس بنابر اين وظيفة ما اينست كه اگر بينش درستي االن پيدا كرديم، اگر اتفاقي در اين لحظه مي افتد كه ما ا

نداريم به آن مي گوييم بله، اين ماًال به نفع من است، به صالح من است ولي من نمي بينم، براي اينكه دچار سبب سازي 
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و دانايي من ذهني هستم، اين نكته مهم است، كه شما در اين لحظه راضي باشيد، و پذيرش داشته باشيد، ولي اين شخص 

  مي گذارد.ندارد، بنابراين اَلَست را زيرپا 

واضح است كه با قضا و قانون خدا، آن چيزي كه خدا در اين لحظه مي خواهد با آن مخالف است، براي اينكه دانايي خودش 

را دارد، و كن فكان هم به نفعش نيست، آن مي گويد بشو و مي شود، االن بشو و مي شودِ زندگي در عكسِ پيشرفت است، 

مي گويد من يك آدم هپروتي مي خواهم بشوم، خدا مي گويد تو مي خواهي  يعني اين شخص چه مي گويد؟ اين شخص

آدم هپروتي بشوي، باشه بشو من هم به تو كمك مي كنم، و بنابر اين زندگي اش نوشته مي شود با جفَّ القلم خشك مي 

ده، اگر هيچ كاري شود هر لحظه، درون و بيرونش نوشته مي شود، يعني چه اندازه در درونش فضا هست، فضا گشايي كر

  نكرده دايماً ستيزه مي كند، همين در بيرونش هم منعكس مي شود، مركزش در بيرون منعكس مي شود.

براي اين شخص اتفاقات خيلي بد مي افتد، براي اينكه سبب سازي و دانايي خودش را دارد، تسليم را بلد نيست، تسليم 

دانايي و سبب سازي خودش استفاده نمي كرد، ذهنش خاموش نمي شود  اگر بلد بود و فضا گشايي بلد بود، به اصطالح از

هيچ موقع، براي اينكه ذهني كه مقاومت دارد، قضاوت دارد، در اثر پريدن از يك فكري به فكر ديگراست كه قضاوت و 

ود، و مي مقاومتش را تجديد و تمديد مي كند، همينطور در چنين شخصي خدا نمي تواند به بي نهايت خودش زنده بش

بينيد كه اين شخص هر لحظه مي رود به سوي محدوديت، و تنگ نظري، و كم يابي و كم يابي انديشي، و اين مغاير با 

فراوانِي خداست، پس يك چنين آدمي حتماً يك آدم بدبختي است و زندگي اش بايد خيلي بد باشد، اكثر من هاي ذهني 

  به اين سو حركت مي كنند، شما نبايد بكنيد.

  

  )شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان( ٨...شكل شماره 

اما اين يكي را در نظر بگيريد كه اين شخص سبب سازي و دانايي آن سلطان را مي بيند، اين لحظه به اتفاقِ اين لحظه مي 

من راضي ام و فضا را باز مي گويد بله، بنابراين به خدا مي گويد بله، به قضا مي گويد بله، تو هر اتفاقي بوجود مي آوري 
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كنم، كن فكان، خدا مي گويد بشو و مي شود دارد در واقع آن چيزي كه ممكن نبود، دارد ممكن مي كند، يعني شما االن 

به اين شعر داريد عمل مي كنيد با اين تصوير، سبب سازي و دانايي خودتان را نمي بينيد، عدم را مي بينيد، و آن چيزي 

، به (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)راي من ذهني، يعني تبديل شكل قبلي، يعني اينكه ممكن نيست ب

  دارد ميسر مي شود، در كف او. (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)اين شكل 

افسانة من ذهني و البته يكي ممكن است بگويد كه من اصالً اين چيزها را قبول ندارم، خدا را هم قبول ندارم، تا اين 

مقاومت واقعاً زندگي اش را خراب كند، خراب كند، يعني هم بدنش را خراب كند، هم ذهنش را خراب كند، اين آدم يك 

آدم انتقاد كننده بشود، عيب جو باشد، و عيب هاي خودش را نبيند، عيب هاي ديگران را بزرگ كند، مركزش را هر لحظه 

وني اش اتفاقات بد بيفتد، محدوديت ها پيش بيايد، تنگ نظري ها پيش بيايد، از نظر بيرون منعكس كند، در زندگي بير

مالي زير فشار باشد، از نظر دوست و روابط زير فشار باشد، خيلي بد بشود خالصه، تا متوجه بشود كه اين روش زندگي 

  غلط است،

و عمري از آنها گذشته، شصت، هفتاد سالشان  شما نگذاريد به آنجا بكشد و حداقل آنهايي كه آنطوري زندگي مي كنند 

هر كسي كه با قضاوت و مقاومت زندگي  است، نگاه كنيد ببينيد در زندگي اينها چه هست، چه جوري زندگي مي كنند.

مي كند خودش را دانا مي داند، دانا مي داند، هر كسي كه انتقاد مي كند، عيب مي گيرد، عيب مي بيند، اين دانايي من 

دارد، واي به حالش، و سبب سازي هاي اين جهاني دارد، همين سبب سازي ها در ذهنش است، همه اش پوچ و بي ذهني 

  معني است، مواظب بايد باشيم ما اينطوري نباشيم.

و هر لحظه َجفَّ القلم يعني اينكه به چه چيزي سزاوار است، واضح است كه سزاوار زندگي خوبي نيست، براي اينكه مثل 

مركزش را باز نمي كند، هر چه آسمان درون وسيع تر مي  (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان) اين شكل

(شش شود شما سزاوارتر مي شويد، و براي يك چنين شخصي احتماالً چون ديگر شك اش برطرف شده، اين شكل قبلي 

نندة شك در انسان دردها هستند، گرفتاري شك دارد، رَيب يعني شك، قطع ك محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)

  ها هستند.

و كن فكان، براي اين است كه ما اصالً دانايي و سبب سازي خدا را قبول نداريم  يعني خدا اگر فشار را زياد مي كند با قضا

ولي  بشود.اصًال، شك داريم، خطرناك است اينكار، پس بنابراين براي اين شخص اتفاقات بد مي افتد تا شك اش برطرف 

شك اش برطرف شده به اندازه اي كه فضاي درون باز  (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)اين شخص 

مي شود شك برطرف مي شود، و اتفاقات بد نمي افتد، اگر در زندگي شخص شما اتفاقات بد هنوز مي افتد معني اش اين 



  Program # 815                                                                                        ۸۱۵برنامه مشاره 

  20صفحه: 

(شش محور اساسي زندگي با  يقين در زندگي يك چنين شخصياست كه شك داريد شما، يقين در شما وجود ندارد، 

كه دانايي و سبب سازي خودش را اصل مي داند وجود ندارد، اين آدم دچار شك است و يقين ندارد،  افسانه من ذهني)

 اين شخص اصالً ايمان هم ندارد، همين ايمانش در غزل مي گويد، مي گويد تو شعشعة ايمان بين، اين شخص هر چه كه

عدم در مركزش بازتر مي شود، فضاي درون بازتر مي شود، آسمان بزرگتر مي شود هم يقينش بيشتر مي شود هم ايمان 

  دارد پيدا مي كند.

اين شخص كه برحسب چيزها فكر مي كند و مي بيند، عينك هاي مادي دارد، ايمان ندارد، البته ايمان ذهني دارد، ايمان 

(شش كرار مي كند ولي آن ايمان نمي شود، امروز در غزل داريم، بله، پس يك چنين آدميفكري دارد، مرتب چيزهايي را ت

ذهنش را خاموش كند، مي بيند كه تكرار فكرهاي قبلي  خيلي مي تواند محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)

ذهن خاموش نمي شود براي اين  .اصًال فايده ندارد، بنابراين خود به خود با باز شدن فضاي درون ذهنش خاموش مي شود

، براي اينكه مرتب بايد سبب بسازد و دانايي نشان بدهد، اين (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني) شكل قبل

مي داند كه ذهن دانايي آنچناني ندارد، اگر دانايي دارد فقط  (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)شكل 

وني است و آن را در يك چيز مي شود خالصه كرد و آن هم پول است، توجه مي كنيد؟ داناييِ من مربوط به چيزهاي بير

ذهني را در يك چيز مي شود خالصه كرد، چون با آن همه چيز مي شود خريد، و آن پول است، داناييِ مربوط به پول 

باز مي كند مهم نيست، بنابراين مي تواند داناييِ مادي است، براي من ذهني مهم است ولي براي كسي كه مركزش را دارد 

مي داند كه يك مقدار در مورد پولش فكر كند كافي است، ديگر بقيه اش الزم نيست كه فكرش را آنجا به  خاموش بشود.

  پارازيت تبديل كند، مرتب سبب بسازد، دانايي ايجاد كند، 

است و با كَرَّمنا و كوثر هم موافق است براي اينكه به پس بنابراين با اَنصِتوا، خاموش باشيد موافق است، در آن سمت 

تدريج كه شما سبب سازي و داناييِ خدا را به كار مي بريد و كارها را به كف او مي گذاريد، و عقل و حس امنيت و هدايت 

مرتب فراواني و قدرت هم كه اصيل مي شود، مرتب مي بينيد كه عميق تر مي شويد، فراوان، فراواني انديش تر مي شويد، 

 هرچه اين درون شما باز مي شود فراواني اش هم در بيرون بيشتر است، براي اينكه هميشه بيرون مي آيد به زندگي شما.

  ما انعكاس درون ماست، درون ماست.

يم وقتي دروِن ما وسيع تر مي شود بيرون هم در هر جنبه اي از جمله آن چيزهايي كه االن رانده شده به حاشيه مي بين

با دوست  (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)كه فراوان تر مي شود، يك دفعه مي بينيد شما، اين شخص قبلي

(شش محور اساسي زندگي همانيده هست، با پول همانيده هست، با همسر همانيده هست، با بچه همانيده هست، اين يكي 
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ا را فراوان تر دارد، هم دوست بيشتر دارد، هم با همسرش رابطه همانيده نيست، ولي آن چيزه با حقيقت وجودي انسان)

اش محكم تر است، هم با بچه اش، هم با فاميلش، هم بدنش درست كار مي كند، همه چيزش روز به روز دارد بهتر مي 

  شود.

ز را از همان روز به روز خراب تر مي شود براي اينكه همه چي (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)آن يكي 

همانيدگي ها مي خواهد، مجبور است همانيدگي ها را كنترل كند، مجبور است انسانها را كنترل كند، همسرش را، بچه 

  اش را كنترل مي كند، دوستانش را كنترل مي كند، و بدتر آنها را هم دچار رَيبُ المنون مي كند، 

(شش محور اساسي زندگي عينكِ ديدمان باشد، بجاي اين حالت ما هميشه بايد يادمان باشد، به هرچيزي كه بچسبيم، و

بجاي عدم، خدا آن را از ما خواهد گرفت، و علت اينكه بيشتر ما چيزها را از دست مي دهيم،  ،با حقيقت وجودي انسان)

نها مي روند، و مي مخصوصًا انسانها را، براي اينكه به آنها چسبيديم و در مركزمان گذاشتيم، آنها را كنترل مي كنيم، و آ

روند تا به ما ثابت بشود كه انسانِ ديگري را، يعني تصوير ذهني انسان ديگر را در مركز خود نمي توانيم بگذاريم، بگذاريم 

  بجاي خدا، بجاي عدم.

را  ما عدم بين هستيم، و اين خاصيت عدم بيني را هم يادآوري كنم به شما، كه شما در آسمان كه نگاه مي كنيد كالغ ها

مي بينيد، آسمان را هم مي بينيد، آسمان كه خالء هست، عدم درونتان را مي بينيد، كالغ ها را هم ذهنتان و چشمتان 

مي بيند، چشم حسي تان، از طرف ديگر همين عدم از طريق چشم و ذهن مي بيند، پس هر دو را عدم مي بيند، پس 

الن بايد هوشيارانه همان عدم را بياوريد مركزتان، و سبب سازي هميشه عدم با شماست، همه كار را عدم مي كند، شما ا

و دانايي آن را بكار بگيريد، اگر بخواهيد با ذهنتان بفهميد، نخواهيد فهميد، گيج خواهيد شد، فقط بايد تسليم بشويد، تا 

  سبب سازي و دانايي او به شما كمك بكند.

ت اول *** یان   ***  

   



  Program # 815                                                                                        ۸۱۵برنامه مشاره 

  22صفحه: 

بيت از حافظ بخوانم، وبعدش هم ابياتي از مثنوي راجع به سبب خواهم خواند و اميد من اين است كه اما اجازه بدهيد يك 

با خواندن آن ابيات شما اين مطلبِ سبب سازي و دانايي را خوب بررسي كنيد، و ببينيد كه سبب سازي و داناييِ من ذهني 

بب سازي و دانايي من ذهني را داريد آنجا مواظب باشيد، را داريد يا سبب سازي و دانايي زندگي را؟ و هر موقع ديديد س

بكشيد عقب بصورت حضور ناظر و به ذهنتان بگويد من نمي خواهم اين كار را بكنم، يا فقط آگاه باشيد كه اين كار غلط 

  است، مي گويد:

  ٢٨٤غزل شماره غزليات، حافظ، 

  گرچه وصالش نه به كوشش دهند
  بكوش يدل كه توان يهر قدر ا

توجه كنيد ممكن است بگوييد كه خيلي خوب ما اگر سبب سازيِ من ذهني مان را بگذاريم كنار، ما ديگر كوشش نمي 

كنيم، و حافظ مي گويد نه، درست است كه وصال خدا را اينكه شما تبديل بشويد با كوشش نمي شود، اما تو بايد هر چه 

ت اول كه خوانديم معني اش اين نيست كه شما دست روي دست كه در توان داري بگذاري و بكوشي، پس بنابراين آن بي

بگذاريد بنشينيد و بگوييد كه خدا سبب ساز است و دانا هست مي آيد كار ما را درست مي كند، ما هيچ حركتي نكنيم، 

  نه، ولو غلط شما بايد حركت كنيد، اگر غلط باشد نتيجه اش غلط است.

ها شما ديده ايد، شما وقتي قضاوت مي كنيد، نبايد قضاوت كنيد، مقاومت مي كنيد، ولي ديگر به اندازه كافي در اين شكل 

نبايد مقاومت كنيد، فضا را بسته ايد، ستيزه مي كنيد، اين غلط است، در بين كوشش ها، كوشش براي چه مي كنيد؟ فضا 

ا مي بيند، ديگر فضا را نمي باز كنيد، فضا بستن كوشش نيست، اما كسي بجاي فضا گشايي فضا مي بندد نتيجه اش ر

  بندد، اين بهتر از اين است كه مي گويد هيچ كار نمي كنم، خوابيدم.

تسليم، تسليم يك حالِت فعاالنه است، به قول  (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)پس در شكل قبل 

گذاشته نشسته، صبر هم يك حالِت  انگليسي ها حالت پسيو نيست، حالتي نيست كه آدم خوابيده است و دستها را

پوياست، صبر يعني كه من ذهني مي خواهد بكِشد من مقاومت كنم، من ايستاده ام نمي روم، تسليم هم همينطور است، 

تسليم اينست كه من فضا را باز كرده ام ولي من ذهني مي خواهد ببندد، من دارم كوشش مي كنم فضا را باز نگهدارم و 

يك چيزي بگويند به او بر بخورد، من ذهني مي  ميت مي كنم و حتي شايد درد مي كشم، مي خواهمسئولم، حس مسئول

گويد اين را بگو ولي از آنطرف يكي ديگر مي گويد هيچ چيزي نگو، خوب اينها توجه مي كنيد، يك حالت پويا و ديناميك 

  است اينكار.
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ه اند شما ممكن است سبب سازي و دانايي خودتان را به كار كسي نبايد بگويد كه من هيچ كاري نمي كنم براي اينكه گفت

هيچ كاري نمي كنم، نه، بايد كوشش كنيد ولي ابيات به شما مي گويند كه اصًال ببريد، حاال براي اينكه من اشتباه نكنم، 

  در چه جهتي، ديديد اشتباه كرديد برگرديد اصالح كنيد.

  كه خيلي ساده است، شما مي خوانيد و رويش تامل مي كنيد، مي گويد: حاال موالنا در مورد سبب چند تا مطلب دارد

  ١٥٤٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َاحْوالْ بر سُنَّت َروَد تَر،شيب
  قُدرْت، خاِرقِ ُسنَّت شود گاه

ذهنًا به آن معتقد ت كار مي كند، يعني همان قوانين علت و معلولي كه ما با نَّ مي گويد كه زندگي بيشتر اوقات برحسب سُ

هستيم، از آن راهها، مثالً ما كار مي كنيم و يك امتحان قبول مي شويم، مي رويم يك حرفه ياد بگيريم، وقت مي گذاريم، 

توجه مي گذاريم، تمركز مي كنيم مي بينيم ياد گرفتيم، پس هميشه براساس آن سنت هاي جا افتاده زندگي شما را موفق 

  ا در آن جهت با كن فكانش پرورش مي دهد.مي شود، يعني هوشياري ر

آنچه شما در ذهنتان تصور كرده اما بعضي موقع ها خدا يعني قدرت، سنت را پاره مي كند، يعني آن قانون علت و معلولي 

و اين  .شود. حاال در آنجاست كه شما بايد تسليم شويدشود. براي تعداد زيادي از مردم شده و براي شما نميبوديد، نمي

و هيچ كس نبايد بگويد كه اين مثل خدا همه را با يك چوب  ،را هم قبول كنيم كه زندگي تك به تك ما را زير نظر دارد

 كند. پسدرصد ما خالي است هر كسي را يكجوري اداره مي ٩٩/٩٩راند و اين طوري نيست. اين عدم در درون ما كه مي

  رود. ريم، ولي بيشتر اوقات احوال بر سنت ميكاري ندا ما بايد زندگي خودمان را بكنيم

  ١٥٤٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  سُنَّت و عادت َنهاده با مَزه
   باز، كرده خَرْقِ عادتْ مُعجزه

ها خيلي خوشمزه و بامزه هستند، لذتبخش است، خيلي راحت است شما بعضي كارها را ها و عادتگويد كه اين سنتمي

زندگي را در يك  خردشويد، يعني در اين لحظه ما حاضر هستيم و در آن روش موفق مي ،دهيدجام ميمثل بقيه مردم ان

د، يعني ما كنشميرا ها معجزه عادت شود. اما بعضي موقعآميز مياندازيم، آن مسيرها موفقيتمسيرهايي به كار مي

به اينكه يك چيزي ممكن است نشود، آن چيزي كه كنيم، آماده باشيم مان را ميهميشه بايد ضمن اينكه حداكثر كوشش

خواهيد سوار هواپيمان شويد و يك دفعه كه زندگي، شما مي يمكن، هر لحظه قبول مييمو آن را قبول كن ،خواستيمما مي
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ل كنيد كه ، شما بايد فضا را باز كنيد، قبوافتاد مي اين اتفاق هم نبايدولي ، رسيد به پروازتان افتد، نمييك اتفاقي مي

  نرويد و تسليم شويد. كه بهتر بود 

رويم، ها داريم پيش ميستيزه در زندگي ما انسانها بسيار عادي است، مخالفت و مقاومت، براي اينكه ما بر حسب سنت

خرق يعني پاره كردن، پاره كردن عادت و معجزه در زندگي انسان، اينها را در بيت اول خرق، خواهيم بگوييم كه مي

شود، خوب اين و به مركزش الهاماتي مي ،گويد اينكه يك دفعه آدم متوجه شود كه فضاي درونش باز شدهكه مي ،داشتيم

گويد بينيم كه نه، ميخرق عادت است. عادت داشتيم با من ذهني فكر كنيم و عمل كنيم و مقاومت كنيم، يك دفعه مي

كند، مخصوصًا گويد با خرق عادت كار ميو خدا مي .كنمفضا باز مي گيرد وام ميزند و من خندهآن شخص آن حرف را مي

  در جهت زنده شدن به آن. 

  ١٥٤٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيگَر ِعزّ به ما موصول ن سََببيب
  ستياز عَزْلِ َسَبب مَعْزول ن قُدرت

بدون  سبب گر عز به ما موصول نيست،است؟ بيرسد، درست گويد بدون علت اگر بزرگي، عِز يعني بزرگي به ما نميمي

تواند سبب را، كه علت را كه سبب بزرگي ما هميشه بايد علت باشد كه بزرگي به ما برسد، اما قدرت يعني خدا مي علت،

شد آن عزل را كند. قدرت از عزل سبب معزول نيست. يعني خدا در اداره امور ما هيچ موقع استعفا نداده. كسي مي

اي نيستي، همه اند قدرت را يا خدا را يا زندگي را در اداره امور زندگي ما معزول بكند، عزل بكند. بگويند تو كارهتونمي

  كاره من ذهني من است. همچو چيزي نيست. 

كند، ما به عنوان هشياري نگاه نشيند، جاي خودش را پيدا مياين ابيات را اگر درست بخوانيم، من ذهني ما فرو مي

دانم و  گويد من ميشود، ميگوييم اين كارها اشتباه بوده، من ذهني ما كه بلند ميكنيم به كارهايي كه كرديم و ميمي

شود. بنشين حاال و حرف نزن، ممكن است مساله براي ما پيش بياوري، اين االن مثل اينكه آنطوري نمي توگوييم اينها، مي

خواهي نشد. شما مي شد، بينيد نشد، نشد خيلي خوبز آماده است، ميخواهيد يك جايي را بخريد، همه چيشما مي

ستيزه بكني، دعوا بكني، ناراحت بشوي، نشد، نشد. استدالل هم ندارد، نشد. نبايد بگوييم كه حتماً صالحم نبود، نشد. 

  :گويدفضا باز كن. حاال مي

  ١٥٤٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  مَپَر رونيگرفتاِر َسَبب ب يا
  عَْزِل آن ُمسَّبب َظنْ َمبَر كْ يل
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شود، اينطوري شود، اين كار را بكنم، سبب اين مياي كسي كه در ذهنت دچار علت، معلول، اين كار را بكنم سبب اين مي

يم آورخواستم آن شكلها را هم بياورم، حاال آن شكلها را زياد ميشده، بايد اينطوري كنم، تو گرفتار سبب هستي. من مي

  شود. ولي خوب آنها را حاال تجسم كنيد شما. روند، با آن شكلها بهتر فهميده ميشان سر ميها حوصلهبعضي

گرفتار سبب كسي است كه آن تصوير من ذهني، افسانه، گرفتار علت و معلول است به خاطر همانيدگي،  ،اي گرفتار سبب

كند، مواظب باش، براي اينكه چه هست، خدا خودش درست مي گويد يك دفعه بيرون مپر. يعني نگو كه علت و معلولمي

و اين سيستم علت  .كندشود. اين را نگه دار، اما بگو يك مسببي هم هست كه او دارد نگاه ميآن موقع زندگيت خراب مي

ت هايش در بيرون درسشود، من درست كردم، غلط ممكن است باشد. ممكن است بعضيو معلول كه اين سبب اين مي

توانم آنجا بفروشم و اينقدر استفاده ببرم. خوب اين خريدن علت دانم كه ميدربيايد. مثالً من اگر اين جنس را بخرم، مي

  است و استفاده بردن معلول است. اين ممكن است درست باشد. 

، خدا و زندگي آنجا شما از همه چيز بيرون نپر كه علت و معلول وجود ندارد، ولي يك تماشا كننده هم به عنوان قدرت

كنم. عقلم ام را ميكند، اگر نشد، شد شد، نشد نشد، من دارم سعيكند، آن دارد نگاه ميبگذار بگويد يكي دارد نگاه مي

و من هر دفعه حاضر هستم عقلم را بهتر كنم، هر لحظه حاضر هستم با عدم كار كنم، هر لحظه حاضر  .رسداين قدر مي

داني، ولي عدم را  داني، مي آيد، يعني عدم را بيرون نگذار. هر چه كه ميهستم فضا را باز كنم ببينم از عدم چي درمي

  بيرون نگذار. هميشه از آن بپرس كه االن بايد چه كار بكنم. 

  ١٥٤٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يولوم

  چه خواهد آن مَُسبّب آوَرَدهر
  ها َبر َدَردقُدرِت مُْطلَقْ سََبب

كند، ُمسبّب خداست، زندگي است و آن قدرت مطلق است، سببهاي گويد كه آن مُسّبب هر كاري بخواهد، آن كار را ميمي

   درد. ديگر اين ابيات ساده است.ذهني ما را مي

  ١٥٤٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َاغَْلب بر سَبَب رانَد َنفاذ كْ يل
  ُجستن مُراد يبِدانَد طالب تا

بيني شده علت و معلول گويد نه، زندگي، خدا غالباً كارها را در مسيرهاي پيشها باور نكنند، ميحاال ممكن است بعضي

 شود.د، غالباً ميشوگذاريد، ميكوشش ميتوجه مي گذاريد، گذاريد، كنيد، تمركز ميكند. يعني شما يك كاري ميتمام مي
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هايي كه ياد گرفتيم، صورت يعني تمام كردن يك كاري بر حسب علت و معلول ذ، نفاذليك اغلب بر سبب راند نفاد يا نفا

  .گيرد. تا بداند طالبي جستن مراد، تا يك طالب يك مرادي را بتواند جستجو كندمي

گيريد بينيد كه ياد ميآيد خدا. هي ميخواهيد به گنج حضور زنده شويد، اولش با شما راه ميما ميو حتي در شروع كه ش

هاي ذهن را كه اين كار را سازيخواهيد شما آن الگوها را رها كنيد. آن سببشود. پس از يك مدتي ميو حالتان بهتر مي

  ؟ گويمكنيد چه ميشود، رها كنيد، تسليم شويد. توجه ميبكنم، آن كار مي

كنيد و موالنا دهد تا بتواني يك مقدار راه بيايي، به شما مثالً دو سال گنج حضور گوش مياول به سببهاي شما پاسخ مي

گويد اينكه گيرد ديگر، ميكنيد، ولي يك جايي جلويتان را ميكنيد باز هم پيشرفت ميخوانيد، با ذهن هم كه كار ميمي

بري و اينها، اين ديگر وقت تلف كردن است، اين تو را ان خدا با ذهن، هي روشهاي ذهني به كار ميكني به عنوتجسم مي

شوي بگذاري من كار كنم. هشيارانه بايد تسليم بدر ذهن زنداني خواهد كرد. تا حاال به تو كمك كردم، االن بايد تسليم 

  شوي. ب

  ١٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  د؟يمُر ديَنَبْوَد، چه رَْه جوچون سََبب 
  ديبِد ديبايَسَبب در راه م پَس

گوييم تواند راه برود، فقط سبب بلد است، به او ميكند، نميكار كه با ذهن كار ميگويد كه اگر سبب نباشد، مريد تازهمي

كند و اول بگوييم كه عدم كار مياز  بيند شد. وليكند ميرود ميشود، ميشما اين كار را بكن، مطمئن باش اينطوري مي

گويد شود. آن ميشما بيا تسليم بشويد، بگذاريد عدم كار كند، كسي كه گرفتار سبب است كه بيشتر مردم هستند، نمي

گوييم خيلي شود، اينطوري، ميكنم اينطوري ميگويد من اين كار را ميحتمًا بايد سبب و علت و معلول را ببينيم. مي

يك جايي، معلم موالنا هم بايد تا يك جايي اجازه بدهد كه مردم با ذهنشان كار كنند، از يك جايي به بعد خوب بكن، تا 

وقتي پيشرفت كردند، يك مقدار فضا باز كردند، عدم خودش را نشان داد و شايد طول نكشد، اگر درست كار كنند، اگر 

كند. نه فضا ، اين فضاگشايي است كه به آن كمك ميبا عشق كار كنند، متوجه شويم كه اين عدم است، اين عشق است

  را ببندي، دوباره با علت و معلولهاي ذهن كار كني. 

كنند هميشه بايد با ذهن كار كنند. بارها گفتيم با شود، فكر ميمي قفاي به اين دليل در اينجا كارشان متويك عده

بينيد. در طول اين شود. امروز هم مياندازه گرفته نميكش ذهن كش ذهن اندازه نگير، پيشرفت معنوي شما با خطخط

كش ذهن را به كار نبريد. پس سبب بايد در راه درس موالنا امروز هم هست اين قضيه. بعضي جاها صريح است كه خط

  باشد كه انسان اول با قانون علت و معلول پيش برود، تا يك جايي. 
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  ١٥٥١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  هاستها بر َنَظرها پَردهَببسَ  نيا
  صُنَعش را سِزاست دارِ،ينه هر د كه

كند كند بفهمد كه ديگر از ذهن بايد بپرد بيرون، سببهاي ذهني كار نمييك جايي بايد كسي كه به گنج حضور گوش مي

نظرها، نظر يعني ديد نور، ديد ايزدي،  برتان در اين سطح هستيد. بايد بدانيد كه سببهاي ذهني و شما بينندگان همه

  اينكه اين لحظه مركزم عدم بشود و با آن نور ببينم و نگاه كنم، پرده است. 

هاست، ديدار ذهني سزاي آفريدگاري او نيست، سزاي صنع او نيست، امروز با اين صنع كار اين سببها بر نظرها پرده

شويم كه مركز سبب و صنع و آفرينندگي، يعني متوجه ميرش، شادي بيداريم. صُنع در واقع كه آخرين مرحله گفتيم پذي

سازي آن بايد از بين شما آفريننده شده. اگر قرار باشد آفرينندگي خدا در مركز شما باشد، ديگر عقل من ذهني و سبب

  خوانند. ميسازي من ذهني باشد، هم صنع و آفريدگي خدا. اين دو تا با هم نشود كه هم سببرفته باشد. نمي

اش همه اين يكي ساخته و پرداخته چيزهاست و عقل چيزهاست، پر از هيجانات منفي، مثل ترس، مثل خشم، آن يكي

خوانند. كه نه هر ديدار صنعش را سبب است. اين دو تا با هم نميبركت زندگي است، عشق است، شادي است، شادي بي

گويد يك صنع داريم، يك خدا نيست. در غزل هم هست، غزل ميسزاست. پس ديدهاي من ذهني شايسته آفريدگاري 

  بدن ذهني داريم، يك چيز بيروني داريم، اين صنع، بدن اصلي ماست، در غزل هست. 

  ١٥٥٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  سََببْ سوراْخ ُكن د،يبا ييدهيد
  و بُن خيُحُجب را بَر َكنَد از ب تا

ها، از جنس نظر كه سبب ذهني را، علتهاي ذهني را عدم، نه ديدن از طريق همانيدگيخواهيم، چشم يك چشمي مي

مان زديم. به تعداد آن ها يعني اين عينكهايي كه موقع همانيده شدن به چشمها، پردهسوراخ بكند، حُجب يعني پرده

سازي توانيم بكنيم. سببسازي ميما سببب داريم و به تعداد آنها جُ ها با هر چند تا چيز همانيده شديم، ما حُچيننقطه

ها را از ريشه بكَند، يعني ديگر از ريشه بكَند، ايد، آن طرز ديد را بايد بگذاري كنار. تا پردهمن ذهني از طرز ديدش مي

  يعني شما با آن ديگر نبينيد، بيندازيد دور.

  ١٥٥٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  سََببْ سوراْخ ُكن د،يبا ييدهيد
  و بُن خيُحُجب را بَر َكنَد از ب تا
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گذارد، آيد به صورت هشياري عينكهاي همانيدگي را ميگرديم، پس انسان ميما دنبال اين ديد، اين نظر، اين عينك مي

ردن عدم بيند، بعد هشيارانه از طريق فضاگشايي و آوبيند، از طريق چيزها ميحجاب مياش همه چشم هشياريش، بعد

و اين وظيفه هر كسي است كه خودش اين كار  .داردكند و برميبه مركز و آن ديد اين عينكها را يكي يكي شناسايي مي

  كند، نه. ساز است، خودش اين كارها را ميرا بكند. نبايد دست روي دست هم بگذاريم و بگوييم خدا سبب

   ٢٤٨ ةغزل شمار ات،يحافظ، غزل

  كوشش دهندگرچه وصالش نه به 
  آن قدر اي دل كه تواني بكوش

شما بايد كوشش كنيد اين عينكها را شناسايي كنيد، اين عينكهاي همانيدگي با چيزهاي مادي است، يعني هر چيزي كه 

تواند فكر بتواند تجسم كند و برداريد، مسئوليت شماست كه برداريد. هيچ كس عينك همانيدگي شما را غير از شما نمي

خواهم از تو تقليد كنم. كس ديگري توانيد به يكي بگوييد تو به من بگو كدام عينك را برداشتي و من ميما نميبردارد. ش

توانيد برداريد. بايد خودتان تمركزتان روي خودتان باشد و هميشه دنبال تواند بردارد، شما از روي تقليد نمياينها را نمي

ستيد و آن عينك ديد شماست. يعني يك چيز بيروني. و اگر شما ناراحت شناسايي چيزي بگرديد كه شما از جنس آن ني

دارد؟ شخص شما. موالنا مسئول است، جامعه مسئول هستيد، غصه داريد، حتماً از طريق اين عينكها است. كي برمي

  گويد كه شما اينها را نگذار آنجا. است؟ نه. دين مسئول است؟ نه. دين همين قدر مي

مان را و برداشتن اين عينكهاي مادي را بندازيم گردن يكي، علم مثالً. علم مسئوليت كيفيت هشياريتوانيم ما نمي

گويند، اينها تواند بردارد. علم مربوط به چيزهاي بيروني است. دانش معنوي كه آدمهايي مثل موالنا آوردند دارند مينمي

گويند آن چيزها را بگذاري مركزت از جنس به چيزها، و ميكنند، نه انسانهاي معنوي بودند، راجع به انسان صحبت مي

كنند، بايد اين عينك را برداري، آن كني، به تو كمك نميكني، عقل چيزها را پيدا ميشوي، بر حسب آنها فكر ميآنها مي

  هم از بيخ و بن. 

  ١٥٥٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اَْنَدر المَكان نديتا ُمسَِبب ب
  داَند جَهْد و ِاْكساب و دُكان هَرِزه

پس شخص وقتي مركزش عدم است، در المكان است، ديگر در اين جهان نيست، درست است كه در اين جهان است، ولي 

از نظر هشياري در المكان است. درست است كه جسم ما در اين مكان است، در اين جهان است، ولي اگر درون ما بينهايت 

جا نيستيم در اصل، در آن جهان هستيم. ما داريم اين جهان و آن جهان. به آن جهان كه پس از باز بشود، ما ديگر اين
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توانيد با فكرتان تجسم كنيد. بايد تبديل بشويد، رويم. االن بايد برويم و آن جهان المكان است. و شما نميمردن كه نمي

اندر المكان و بيهوده بداند، هرزه يعني بيهوده،  متوجه شويد كه مسبب يك فضاي ديگري است، خداست، تا ُمسبّب بيند

اكساب و  گويد كار نكنيد، اين جهد واين كوششها با من ذهني و كسب چيزها و انباشتن آنها و دكان باز كردن است. نمي

  گويد. دكان معنيش اين نيست كه دكان باز نكنيد، مغازه باز نكنيد، بيزينس نكنيد، اين را نمي

توفيق است. كسب يعني بدست آوردن بيهوده است و يك نوع دكان باز كردن است، وش من ذهني جهد بيگويد اين رمي

يك قسمتي از من ذهني خودش را به معرض نمايش  آيدنميفروش است، فروش خود، هر كسي واقعاً مسبب را ببيند، 

د بدهيد، توجه بدهيد، اينها كه اصالً بيهوده است، بگذارد و بياييد اين را ببينيد، من مثالً دانشم اينطوري است، به من تايي

ش بيهوده است و آن انيم به عنوان يك سرمايه معنوي همهكهرزه است، يعني هر چيزي را كه با عقل من ذهني كسب مي

  كند. چيز بدست آمده كمك معنوي به ما نمي

معنوي است، مادي نيست، درست است كه ما اي از زندگي ما كه كيفيت زندگي توش است، توجه كنيد كه قسمت عمده

توانيم بكنيم. غلط است اين. اين همان كنيم كه اينها نباشند ما زندگي نميكنيم و فكر ميها فكر ميبر حسب همانيدگي

سازيهاي من ذهني اين است كه كيفيت زندگي ما به داشتن چيزهاي مادي سازي من ذهني است. يكي از سببسبب

كنند، ولي تمامًا هم به آن بستگي دارد، اين اصًال غلط اندر غلط است. چيزهاي مادي بله به ما كمك مي بستگي دارد، و

  كنيد كه كيفيت زندگي ما مهم است و مهمترين چيز همان است. توجه مي

با همسر، با كيفيت هشياري ما در اين لحظه و كيفيت زنده بودن و شادي ما و آرامش ما، اينها است زندگي، رابطه قشنگ 

بچه، با مردم، لطيف، لطيف بودن، نرم بودن، از جنس خدا بودن، اينها كيفيت است. وگرنه جسم باشي، انباشته كني، 

بري، مُسبّب را برم. باال نميها من دارم كيفيت زندگيم را باال ميانباشته كني، فكر كني، از طريق من ذهني و همانيدگي

گويم شما، يعني ما، ما نبايد بگوييم كه مُسّبب ما هستيم، ُمسبّب من ذهني نيست. در من ميبيني. شما، حاال هِي هم نمي

  دانند. ها هستند، به ناچار مُسبّب را خودشان ميذهني مردم در ُسخره انديشه

ما نبايد دانيم كه كند. ظاهرًا مسبب ما هستيم، ولي ما نميها دردسر درست ميهويت شدگيبله فكر كردن از طريق هم

را زندگي بداند،  دانم. هر كسي مُسّببدانيم. پس مُسبّب را در مورد خودمان بگوييم من نميآنطوري فكر كنيم. االن مي

گذارد. بعد اين كسب اي از خودش را گفتم به معرض نمايش نميشود بگويد من. يك جنبهدانم. بلند نميگويد نميمي

  گذارد. آيد را كنار مير چيزي كه از بيرون ميكردن تاييد و توجه و قدرداني و ه
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  ١٥٥٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و شَر ريهر خ َرسَدياز ُمسَّبب م
  پدر يا طيِ َاسْباب و َوسا ستين

  ١٥٥٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  راهمُنَْعقِد بر شاه ياليجُز خ
  ِبمانَد دوِر َغفَْلت چند گاه تا

گردد به بيت بعدي، اسباب و پدر من، درست است؟ پس بنابراين برمي رسد ايخير و شري از مُسّبب ميگويد هر ميپس 

كند، فقط خيال منعقد شده است، بسته شده است، بر شاهراه زندگي، بر ط كه ذهن تجسم مييط، اسباب و وسايوسا

و اگر خوب دقت كنيم  .ي توقف در من ذهنيغفلت چند گاهي طول بكشد. دور غفلت يعن شاهراه داشتيم َهل آتي كه دورِ

مان من ذهني اگر مُسّبب را يا خدا و زندگي را ما فرمانده زندگي .من ذهني براي انسان الزم است، در ابتداي زندگيش

كرديم، هم فرداً و هم جمعًا، كامًال مشخص بود با قضا و كن فكان كه اين من ذهني در فرد و در جمع چقدر باشد. ما مي

  ايم، االن اوضاع به هم ريخته. كرده ايم و مقاومتلبته چون خودمان تصميم گيرنده بودها

در واقع يك بافت  اينها در ذهن درست كرديم،گويد كه اين وسائط و اسباب، يعني اين علتهاي ذهني كه ولي موالنا مي

، چند روزي به اصطالح اين دوران غفلت يا فكري در شاهراه شما هستند به سوي خدا، اگر به آن توجه كنيد و گير كنيد

كند. ولي االن از بودن در من ذهني بيشتر خواهد شد، و ميزان بودن در من ذهني براي فرد يا جمع را زندگي تعيين مي

گيرد كه چقدر در شويد، زندگي تصميم مييم ميسلتعادل خارج شده، حاال ما با جمع كاري نداريم. در مورد فرد شما ت

هني باشيد، عجله نكنيد، هيچ كس نبايد عجله كند و به زور بخواهد به حضور برسد، بايد تسليم بشود و صبر كند، من ذ

و فقط  ،اي نيستيم. يعني در صبر كردن و تسليم شدن درست مثل اينكه ما هيچ كاره هستيممثل اينكه اصًال ما كاره

  ما آن را بايد قبول كنيم و پيش برويم. شود و هر چه مي .شودشويم ببينيم كه چه ميتسليم مي

كنيم و تشخيص سازي خدا و دانايي خدا صحبت ميسازي من ذهني و دانايي من ذهني و سببداريم راجع به همين سبب

رود به افسانه من ذهني، جهنمي كه سازي من ذهني ميش دانايي و سببياين دو تا از هم كه يكيش به سوي، يعني اول

رود به انسان حقيقي آيد، ميسازي و دانايي خدا كه با مركز عدم پيش ميو سبب ،كندخودش درست مي هر شخصي براي

آيد در شود و ميشود، و در اين جهان از جنس زندگي ميگذارد و خالق ميكه باالخره در مركزش آفريدگاري خدا را مي

  دار است.اش بينهايت است، بينهايت ريشهاندازهشود و در اين لحظه شود، جاودانه مياين لحظه ابدي ساكن مي
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دهد. پاسخهايش به زندگي است، زندگي است كه در مركز او ها و اتفاقات اين جهان واكنش نشان نميديگر به وضعيت

ريزد و درون و ريزد، به عملش ميكند، هر لحظه خرد زندگي، شادي زندگي، خالقيت زندگي به فكرش ميدارد عمل مي

  خوانم:سازي زندگي از دفتر دوم ميشود به قول غزل امروزي. و يك مطلب ديگر راجع به همين سببش سرسبز ميبيرون

  ٣٧٨١ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بِِنه ايدر در يپا مان،يبا ُسلَ 
  چو داود، آب سازد صد زِِره تا

شويم و اطراف اتفاق اين لحظه فضا باز كنيم، زندگي  ساخت و نماد اين است كه اگر ما تسليمد از آهن زره ميدانيد داومي

توانند به ما آسيب بزنند از جمله من ذهني در بيرون نمي هاي ذهنيمنسازد، به طوري كه از عدم يك زره براي ما مي

عدم  شوي، پاي به فضاي يكتايي بنه و معادلش يعني مركزت راخدا در حالي كه تسليم ميبا خودمان، با سليمان يعني 

ساخت، خدا هم براي ما يك زره بسازد كه د كه زره ميتو يك زره ساخته شود. مانند داو كن تا آب يعني از هشياري براي

  بيرون آسيب نزنند.  هاي ذهنيمن

  ٣٧٨٢ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  جُمله حاضر است شِيپ مان،يآن ُسلَ
  َبند و، ساحِر استَچشم رتْيغَ  كيل

ايم و بر حسب دانايي و اسباب يعني خدا و زندگي دائماً با ماست، پيش همه است، اما چون ما من ذهني ساختهآن سليمان 

دانيم ولي نمي :گوييمبينيم، هنوز من داريم، چون اگر من نداشتيم، صاحب اين دانايي هم نبوديم، لفظاً ميمن ذهني مي

دانيم و دانايي خودمان را داريم، ي كه من ذهني آنجاست و ما ميدر واقع من ذهني هنوز آنجاست و تا زمانمي دانيم، 

تواني با من يكي بشوي. چشم ما را بسته و سحر كرده ما را. سحر غيرت يعني اين قانون خدا كه از جنس من نباشي، نمي

  توانيم ببينيم.كردن يعني همين از طريق عينكها ديدن و اگر ديد مادي داشته باشيم خدا را نمي

تواند خدا را ببيند، كسي كه باورها را ليك غيرت، پس غيرت عبارت از اين است كه كسي كه از جنس جسم است، نمي

تواند يكي شود، پس سليمان هميشه با تواند خدا را ببيند و با او نميبيند، نميپرستد، بر حسب آنها ميدر مركزش مي

  ماست، خدا هميشه با ماست. 

  ٣٧٨٣ تيدّوم، بدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  و، فُضول يّ تا زِ َجْهل و، خوابْناك
  َملول يْما و، ما از وِ  شِ يبه پ او
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سازي م تا بفهميم كه ما تا زماني كه تسليم نشويم و فضاي درون را باز نكنيم، ما دانايي زندگي را و وسيلهخواناينها را مي

بينيد گويي كه ميذهني و خوابناكي من ذهني و بيهوده سازي زندگي را ما نخواهيم ديد، به طوري كه از جهل منو سبب

اين سه تا مال ذهن است، ما در ذهن در خواب هستيم، جهل او داريم، جهلش را داريم يعني اينكه ما دانايي خدا را 

ي جاهل دانشمند ذهنولو اينكه دانشمند باشد. گذاشتيم كنار. هر كسي كه دانايي خدا را بگذارد كنار، جاهل است ديگر. 

   داند.است. اگر به دانايي زندگي در اين لحظه دسترسي ندارد، جاهل است ولو اينكه خيلي چيزها را هم مي

، هي حرف بزند، حرفهايش زندگيگويي يعني ذهن بعد از ذهن، آدم قطع باشد از تا ز جهل و خوابناكي و فضول، بيهوده

، او يعني زندگي، خدا در بيرون انين علت و معلول هم جور دربيايدهم حسابي باشد، از كتاب باشد يا يك جورهايي با قو

بينيم، دانايي خودمان پيش ماست و ما دلخور هستيم، خسته هستيم، ملول هستيم از او، يعني ما چون فكر خودمان را مي

  ود. ، براي اينكه او بيايد اين دانايي بايد از بين برآيدنميبينيم، دانايي خدا را خوشمان را مي

خواهد اينها را با من ذهني و اطالعات ذهنيش بسنجد، يك كسي ممكن است از خواندن اين اشعار ملول بشود، چرا؟ مي

خواهيم بزرگان مثل موالنا، فردوسي مان داريم كه ميخواهد اينها را در آن قالبها جا بدهد، ما قالبهاي محدودي در ذهنمي

كنند، اينها معاني بزرگي دارند، . ديديم مردم با عقل خودشان اين چيزها را معني ميو حافظ را در آنها يكجوري جا بدهيم

دهد و اين از قانون غيرت است. پس ما از وي ملول هستيم تا ما مركز را عدم نكنيم، آن معاني خودش را به ما نشان نمي

  توانيم استفاده كنيم. در حالي كه هر لحظه از وي مي

زنيم، از جنس ذهن بشويم، ه جاي اينكه از جنس عدم بشويم، از جنس سكوت شويم، مرتب حرف ميگويي يعني ببيهوده

زند، بيشتر خوابناك كند، هر كسي بيشتر حرف ميبينيد كه چقدر اين قانون انصتوا، خاموش باشيد به ما كمك ميمي

  ، اين آدم خردمندتر است. كند و به عدم دسترسي دارداست، بيشتر در جهل است، هر كسي بيشتر سكوت مي

  ٣٧٨٤ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تشنه را َدردِ سَر آَرد بانگِ َرعد
  چون َندانَد كو َكشانَد ابِر سَعْد

آورد، پس تشنه ما هستيم، تشنه چه هستيم؟ آب حيات، خرد زندگي، گويد صداي رعد آسمان براي تشنه دردسر ميمي

جسمي است، حواسمان آنجا است،  مان به آب ذهن است، هشياري ذهنيگويد ما حواسميگويد، اما متاسفانه پايين مي

دارد از زندگي مرتب فكر بعد از فكر. اما بانگ آسمان، بانگ رعد، مرتب به صورتهاي حتي رَيُب المنون يك چيزي را برمي

كنيم گيرد. ما دائماً تماشا ميرمان درد ميشويم، سولي ما دلخور مي .ات را بخوريخواهم آب حقيقيگويد كه من ميما، مي

خواهيد عدم آورد، يعني رحمت ايزدي ببارد، شما ميگذرد، ولي بانگ آسمان دارد ابر خجسته را مياز ذهنمان چه مي
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ر آن چهار تا خاصيت اصيل شوند، مثال است ديگر، آن چها ،بشويد، فضا را باز كنيد كه كرم ايزدي بيايد، لطف ايزدي بيايد

تا خاصيت. مثل حس امنيت شما، شادي شما، هدايت شما، قدرت شما، عقل شما، شناسايي شما، اينها اصيل شوند، حقيقي 

  شوند يا نه. 

  ٣٧٨٥ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َروان يِ ست در ُجوچَشِم او مانده
  از ذوِق آِب آسْمان َخبَريب

دهد، افتد، ذهن اينها را مرتب نشان ميگذرد، چه اتفاقي ميببينيد چه ميجوي روان همين جوي ذهن است، چشم انسانها 

گويد، هي بايد از ذهن بگذرد من گويد، اين يكي چه ميدهد، آن يكي چه ميگويد، ذهن من چه تشخيص مياخبار چه مي

باز كن، ببين از اين فضاي باز  بارد. آسمان يعني از طرف زندگي. شما فضا رارها كن آن را، ببين از آسمان چه مي .ببينم

خواهيم دهد و ما ميآيد به مركز شما؟ نه از اتفاقات بيروني. از بيرون نه، ذهن ما اتفاقات بيرون را نشان ميشده چه مي

گويد، بدون اينكه بفهميم ذوق آب آسمان، آبي كه از آن زندگي بگيريم، جوي روان، جوي جسم، هشياري جسمي را مي

  آيد چه هست. ي مياز طرف زندگ

  ٣٧٨٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َاْسباب راْند يِمَرَكِب ِهمَّت سو
  ُمسَبِّب الَجرَم َمْحجوب مانْد از

شود در بينيد كه اگر تمركزمان روي گذر آب هشياري جسمي است، همت بستيم كه چه چيزي سبب چه چيزي ميمي

كنيم مثًال جهان را رهبران سياسي جهان مثالً دانيم، ما فكر ميمُسَبّب را بيرون مي ايم،بيرون، ما از مُسَبّب بيرون مانده

تواني كند، تو ميآيد، از درون تو درست ميكنند، در حالي كه جهان را خردي كه از آن طرف ميكنند، آبادان ميدرست مي

كني يا . به مُسَّبب گوش ميدهيُمسَبّب گوش بيك درست كننده جهان باشي اگر به آن عدم دسترسي داشته باشي، به 

گويد كه به من گوش بده. اثر كردن بانگ بيرون به شما ميو بانگ آسمان هر لحظه با خنثي كردن و بي ؟به صداي اتفاقات

يد بدانيد ايم. شما به عنوان موالناخوان بامن هستم، ولي ما چون حواسمان به آن آب است، از ُمسَبّب محروم مانده مُسَبّب

رانيد يا از مُسّبب آگاه هستيد؟ مُسَّبب شما كي ها داريد ميكه يا ببينيد در خودتان كه مركب همت سوي اسباب و همت

  هست؟ از خودتان بپرسيد. 
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  ٣٧٨٧ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  انياو ُمسَبِّب را عِ  نديآنِكه ب
  جهان؟ يِ هاَنهَد دل بر َسَبب يكَ 

دهد و بيند مُسَّبب است كه دارد مركز او را تغيير ميفضاي درون را باز كرده و عدم را آورده مركزش و ميهر كسي كه 

شود، پس زندگي اگر در دهد و مركز و درونش است كه در بيرون منعكس ميدهد و بيرون را تغيير ميبيرون را تغيير مي

كند، براي چه بايد به سببهاي جهان ركز را هم مُسَبّب درست ميو م ،بيرون درست شود، بايد انعكاس مركز انسانها باشد

  اي هستيد؟ دل ببندد، شما از خودتان بپرسيد در چه مرحله

  خوانم و اميدوارم كه اين ابيات بيدار كننده باشد. يك مطلب ديگر راجع به سبب و مُسَبّب مي

  ٣١٥٣ تي، بسومدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  ييدهيها دچون سََبب يتو ِز طِفْل
  ييدهيسََبب، از جَْهْل َبر چَفْس در

توانيم معني كنيم از زمان طفليت يا از اينكه شصت سالت است، هنوز طفل هستي، من ذهني داري، از فرط طفلي را مي

اي و اين ها چسبيدهبيني، از جهل به سببعقلي و كودكي فقط سببها را ميعقلي. چون از فرط بيطفلي، كودكي، بي

  سببها در بيرون هستند، به اندازه كافي توضيح داديم امروز، 

  ٣١٥٤ تي، بسومدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  يها از ُمَسبِّب غاِفلبا َسَبب
  يليها زان ماروپوش نيا يِسو

روي هاي ذهني از مُسّبب اصلي كه قضا و كن فكان است و زندگي است، غافل هستي. چون تمركزت گويد با سببمي 

هاي بيروني است و هاي بيروني است و اينها روپوش هستند، چرا روپوش هستند. غافلي، چون تمركزت روي سببسبب

بينيم، روپوش است به مُسبّب اصلي، اينها روپوش هستند، چون ما بهبود زندگي خودمان را در اين سببهاي بيروني مي

انعكاس مركز ما بيرون ما را منعكس كند و درست شدن درون ما  سبب اصلي، سبب اصلي اين است كه مركز ما باز بشود،

آن چيزي كه ُمسبّب و سبب  ليبه همان اندازه مهم است. اگر درون ما باز نشود، كيفيت زندگي ما بهتر نخواهد شد. و

  پوشاند، ما به آن مايل هستيم. اصلي را مي
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  35صفحه: 

  ٣١٥٥ تي، بسومدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  يزنيَرفت، بر سَر مها چون َسَبب
  يُكنيو َربَّناها م َربَّنا

ها توانند خودشان را امتحان كننند ببنند االن غمگين هستند يا غمگين نيستند، اگر غم دارند حتماً به سببانسانها مي

خوشبخت رود، اين پول مرا كند، او ميگويد اين شخص من را خوشبخت ميرود يكي ميها مياند، وقتي سببچسبيده

اند، سببهاي هويت شدهرود. مردم با هر چيزي كه همكند، خوشگلي ميرود. اين خوشگلي مرا خوشبخت ميكند، ميمي

 كنيم.زنيم در سرمان و خدا خدا ميرود، ده تايش، ما ميرود، دو تا ميروند يا يكي ميها ميشان هستند، سببخوشبختي

  اي خدا بيچاره شدم، به دادم برس.

. براي همين است كه پدر و آيدنميتوجه كنيد كه اگر به موقع ما اين سببها را خودمان بيكار كنيم، اين بالها سرمان 

كنند، چون خودشان از جنس عشق هستند، عشق را آورند. مركزشان را باز ميمادرهاي امروزي كودكان عشق به بار مي

فهمند كه سبب اصلي شادي آورند. آنها مياست، به ارتعاش در ميشان ولو سه سالشان است، دو سالشان در مركز بچه

هاي بيروني. سببهاي بيروني يك چيزهايي براي زندگي مادي ماست، هيچ كس از اين ارتعاش زندگي است، نه سبب

ها كه سبب ها چسبيده باشد،تواند كيفيت زندگي بااليي داشته باشد. ولي اگر به سببگرسنگي نمرده. كم يا زياد آدم مي

  زند در سر خودش، ناراحت است. رود ميمي

هويت هيچ آدمي نيست در جهان كه ناراحت باشد و دچار اين قضيه نباشد. چون زندگي را به سببهاي مادي كه باهاش هم

جادوگراني  گويد كه ما مثلكند. و در پايين ميو يكي يا دو تا از اينها رفته، زخمي شد، رها نمي بود شده، وابسته كرده

كنيم زندگي را، مثل كنيم و تلف ميها، فوت ميكنيم در اين گرهگذاري ميهستيم كه هر لحظه نيروي زندگي را سرمايه

  ها و جادوگر ما هستيم. فوت كردن در رنجش

  ٣١٥٦ تي، بسومدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  َسبَب يِ: بُرو سوديگويَرّب، م
  َعجَب يا ؟يكرد اديِز صُنَْعم  چون

زني و ياد من افتادي، عجب تو از يك دانه، دو تا دانه سبب را از تو گرفتند، در سرت مي ؟گويد كه چي شدخدا مي

در حالي كه هنوز به پانصد تا سبب ديگر چسبيدي. يك دانه، دو تا گرفتم اين قدر در سرت  ؟!آفريدگاري من ياد كردي

دهيم، گويد كه ما ياد بگيريم كه ما يك همانيدگي را از دست ميموالنا مياينها را  ؟!نشدي كه ؟زني، يعني تو بيدار شديمي

اش همه گويد منگوييم به جايش يك چيزي بگذار، اين را از ما گرفتي، خدا ميكنيم؟ ميكنيم، چرا خدا ميخدا خدا مي
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  36صفحه: 

ت به تو بدهد، وقتي از دست خواهم متالشي كنم، من اين را گرفتم به عنوان مثال تو بفهمي كه اين چيزي نداشرا مي

اي كه كشيده بودي آفل بوده. دادي جز غم و توسَر زدن چيزي گيرت نيامد. تا حاال هم چيزي از او نگرفته بودي. آن شيره

  چرا متوجه نيستي؟

  ٣١٥٦ تي، بسومدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  َسبَب يِ: بُرو سوديگويَرّب، م
  َعجَب يا ؟يكرد اديِز صُنَْعم  چون

  ٣١٥٧ تي، بسومدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  همه نميپَْس من تورا ب نيگفت: ز
  َسَبب وان دَمَدمه يِسو نَْنگَرَم

بينم، حاال پانصد تا ترا مياش همه گويد خدايا من بعد از اينگويد چي؟ انسان ميدمدمه يعني مكر و فريب، انسان مي

در حالي كه االن پانصد تاي ديگر هم دارم كه با آن عينكها  ،بينمترا مياش همه همانيدگي دارد، يكيش را از دست داده،

بينم. پس اين ممكن است دروغ باشد. يك ضربه به يك همانيدگي بايد ما را بيدار كند به عنوان مثال، بقيه را هم ما مي

  بيندازيم دور، يعني وجودمان را بكشيم يكي يكي هشيارانه. 

رود، چقدر د زن باشد، مرد باشد، شش ماه يكسال، پس از يك مدتي اين ميخواهكنيد به يك آدمي، ميشما عادت مي

گوييد با كسي شويد؟ آن بايد كافي باشد، براي شما درسي باشد كه با كس ديگري همانيده نشويد. حاال اگر ميناراحت مي

جنسم هم همانيده هستم، با  همانيده شدم اينطوري شد، من با پولم هم همانيده هستم، با موهايم هم همانيده هستم، با

ام هم همانيده هستم، با دانشم هم همانيده هستم؟ خوب انسان بايد پدرم و مادرم، دوستانم هم همانيده هستم، با خانه

  يكي يكي بشمارد و بشناسد و بيندازد. 

زند و سببها را به من ميبينم و به دمدمه و مرتب كه در سر من من ذهني حرف ترا مياش همه گويد بعد از اينانسان مي

ات است، من به او گوش ات است، همسرت باعث خوشبختيگويد پولت باعث خوشبختيو به من مي ،دهدنشان مي

  ست اين حرف؟ انشاهللا كه درست است.دهم ديگر، اين درست انمي

گذارم مركزم، من عدم را مي زند؟ گفت زين پس من ترا بينم، يعنييك كسي واقعًا هشيارانه و قاطعانه اين حرف را مي

دهم، تنبيه شدم، فهميدم، ننگرم سوي سبب وان دهم. به چي؟ به خدا قول ميدارم، قول ميديگر عدم را از مركزم برنمي

كنم اين كار را. حاال ببينيم ، ديگر نمينشينندآيند مركزم به جاي تو ميكنند در ذهنم و اينها ميدمدمه، سببها دمدمه مي

  گويد:گويد. خدا ميمي خدا چه
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  37صفحه: 

  ٣١٥٨ تي، بسومدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  ست: ُردُّوا لَعاُدوا، كاِر توَدشيَ گو
  ُسست ثاقْ،يتو َانَْدر توبه و م يا

زني براي اينكه گرفتار شدي، اگر گرفتاريت را رفع كنم، برگردي به جهان، دوباره همين كار را گويد االن تو سرت ميمي

گويد ُردّوا لَعادَوا، يك قسمتي از آيه قرآن است، ند هستيم، يعني خدا ميدهد كه ما در يادگيري چقدر كُكني، نشان ميمي

دهم بهتان، كار انسان است يعني من ذهني است، تو در برگشت به سوي من و آن ميثاق اوليه كه با هم قرار االن نشان مي

جنس من باشي هشيارانه، الست، خيلي سست هستي، بله ُردّوا  گذاشتيم، تو گفتي از جنس من هستي و هر لحظه بايد از

  »اند بازگردنداگر آنان به اين جهان برگردانده شوند، دوباره به آنچه كه از آن نهي شده«  لَعادَوا،

م، كنيمان را از دست داديم، حالمان خراب است، خدا خدا ميپس بنابراين ما االن ناراحت هستيم، براي اينكه همانيدگي

شويم با يك چيز ديگر، با چيز جديد همانيده گذرد دوباره ما همانيده ميكند، چند روزي نميخدا حالمان را خوب مي

  مي گويد:شويم، نبايد اين كار را بكنيم. بله اين معني كامل آن بيت است. مي

گردامن، دوباره مفتون  یا به عامل اسباِب باز: هرگاه تو ردیفرمایواقف است م یابنده نیچن یمانیحضرت پروردگار که به سست ا«

  ».عهد سست و شکنتوبه هبند یاست ا نی. کاِر تو مهیبریم ادیو مرا از  یشویم یمهان اسباب و علل ظاهر

  
شان اسباب است، به نظر ما ها همهگيرد، اين همانيدگيخواهيم اينطوري باشيم. پس زندگي همانيدگي را از ما ميما نمي

كنيم به ناله و شكايت و به جاي ناله و شكايت ما گيرد، ما شروع مياسبابهاي خوشبختي هستند. يك دو تا از ما مي اينها

ها و اسبابها را بشناسيم كه مال ذهن است بيندازيم. اگر حالمان خوب شد، دوباره با به خود بايد بياييم و اين همانيدگي

دهد كه اين ها نيستيم، نشان ميدًا و به طور فعاالنه در كار شناسايي همانيدگيچيزي همانيده نشويم ولي سِرّ اينكه ما ج

صحبت خدا درست است. اگر ما به اندازه كافي تنبيه شديم و آگاه شديم و ياد گرفتيم، پس نبايد با چيز جديد همانيده 

كنيم يعني كه ما اين كار را نميها را هم هي بايد بشناسيم يكي يكي، صرف اينچينشويم، آن يكي همانيدگي و نقطه

شويم، به آن دست بخواهيم به مقصود زندگي، خدا كه آورده ما را به خودش زنده گرديم. ما نمياينكه ما دنبال دردسر مي

  ها را داريم، چيزهاي اين جهان را داريم، بله. اين هم همان آيه است:پيدا كنيم. ما هنوز حرص همانيدگي
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  38صفحه: 

  ٢٨ هي)، آ٦سوره انعام( م،يكرقرآن

  »لََكاذُِبونَ  وَإَِنّهُمْ  عَنْهُ  ُنُهوا لَِما لََعاُدوا رُدُّوا َولَوْ ۖ◌ َبدَا َلهُمْ مَا كَاُنوا يُخُْفوَن ِمنْ قَبْلُ  بَلْ «

 آورده شوند، دوبارهجهان باز نيداشتند بر ايشان آشكار شود؛ اگر آنان را بدآنچه را كه زين پيش پوشيده مى بلكه،«

  »زنان.دروغ اندشانيگردند. و البته ااند بازشده نهي آن از آنچهبد

   :گويدكه بارها اين آيه را اينجا خوانديم. بله. حاال زندگي يا خدا مي ٢٨يعني من ذهني، سوره انعام، آيه 

  ٣١٥٩ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  من آن ننگرم، رحمت كنم كيل
  پُّرست، بر رحمت َتَنم رحمت

عهدي تو كاري ندارم، اگر من را صدا كني، هر موقع مركزت را عدم كردي، من به گويد من، نگران نباش من به سستمي

كنم، ليك من آن ننگرم، رحمت كنم، من اصًال پر از رحمت هستم، پر از رسم، من به اشتباهات تو نگاه نميدادت مي

اش با ما، به محض اينكه كند و رابطهو خدا را هم دارد بررسي مي مهرباني هستم، پر از كمك هستم، موالنا ذات خداييت

هايش طلبي و همانيدگيكنم، ولي اشكال كار انسان اين است كه به حرص و قدرتشما يك ذره بجنبي من به تو كمك مي

كنم. اينها را زندگي اش ميتواند تحمل كند تنبيهمي شود. من مرتب تا آنجا كه مقدور است ودهد، بيدار نميادامه مي

  گويد. تا رو به من بكند و رو به دنيا نكند، ولي متوجه نشود. بله اين را هم دوباره ببينيد، در همان سوره هست،مي

  ١٥٦ هآي ،)٧(اعرافسوره  م،يكرقرآن
  »َورَْحمَتِي َوسَِعْت كُلَّ شَيْءٍ.....«

  »را فرا گرفته است... اءاشيو رحمت من همه ...«
  تان را با خدا تنظيم كنيد، از آن نااميد نشويد و تغيير كنيد، كوشش كنيد، كند كه شما رابطههمه كمك مياينها 

  ٢٨٤غزل شماره غزليات، حافظ، 

  گرچه وصالش نه به كوشش دهند
  بكوش يدل كه توان يهر قدر ا

تواني محض اينكه عدم كردي، ميكني، به اي نيست و باالخره يك روزي مركزت را عدم ميو اگر اشتباهي كردي مساله

  كمك زندگي، خدا را بگيري، بله، 
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  39صفحه: 

  ٣١٦٠ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  عَهِْد َبدَت ِبدَْهم َعطا نَْنگَرَم
  مرا يخوانيدَم چو م نيكَرَم ا از

من هستي، بله  كنم، تو گفتي الست، بله گفتي از جنس الست هستي، از جنسگويد به عهد سست و بد تو نگاه نميمي

كنم، من لطفم را اگر بتواني دريافت نه گفتي، ستيزه كردي، مقاومت كردي، ولي به آنها من نگاه نمياش همه نگفتي، تا حاال

خواهم لطف كنم. اين دم هر كسي هستي، اگر مرا مياش همه رسانم، از چي؟ از كَرَم. براي اينكه منكني، به مركز تو مي

خواني؟ خواني مرا؟ وقتي تسليم شوي و مركزت را عدم كني. كي نميامل حال تو خواهد بود. كِي ميخواني من لطفم شمي

  خواني و در مركزت من ذهني است. موقعي كه ذهنًا مي

ت دوم *** یان   ***  
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  40صفحه: 

  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  نيب مومي از تَرآهن َانَْدر َكفِ او نَرم
  نينوِر ُرخِ او، َاْختَر را پنهان ب شِ يپ

آهن در واقع دو تا معني دارد، از نظر ما كه من ذهني هستيم، هشياري آهن است، ما دسترسي نداريم به آن، از نظر زندگي 

كند، اندر، يعني من ذهني د زره درست ميي ما آهن است كه در دستش مثل داود نرم است، امروز هم گفت داومن ذهن

گذاري شده در تواند هشياري سرمايهبين، يعني فورًا مي ميتر از موآهن اَندر كف او نر است، تش مثل مومما در دس

مركز ما طلوع  درايد به مركز ما، آفتاب او چيزهاي ذهني را دربياورد و از آن براي ما زره درست كند، و وقتي كه آن مي

. اختر نماد ود، پيش نور رخ او اختر را پنهان بينششود، نابود مييكند، اختر يعني من ذهني نورش مثل شب باطل ممي

  من ذهني است. 

اش ديگر نوري پس هر كسي كه فضا را باز كند در مركزش و آن آفتاب، زندگي در مركزش طلوع كند، شمع من ذهني

ن شكلها ببينيد. براي اين خورد. و اينها با ايسازيش به درد نميخورد. سبباش ديگر به درد نميندارد، دانايي

بيند، با دانايي خودش و من ذهني روشنايي اختر يعني اين من ذهني مهم است، با نور او مي (افسانه من ذهني)شخص

شود كه آن شود، متوجه ميكه عدم را گذاشته مركزش و فضا باز مي (حقيقت وجودي انسان)خودش، براي اين شخص 

شود شود و اين هشياري باز مياش مرتب به وسيله دست عدم، دست خدا نرم ميذهني چيزي كه االن سفت بود، يعني من

توانند اثر كنند به اين مركز. و به مزاحمش نخواهند شد. نمي هاي ذهنيمنو پس از اين ديگر  .شودبرايش زره بافته مي

خورند است، فقط به دردهاي خاصي ميقوت ها خيلي كمسازي و دانايي حاصل از همانيدگيبيند كه اين سببتدريج مي

گويد حتي در بيزينس، ولي مثًال دروغ نمي (حقيقت وجودي انسان)و در آنجاها هم درست نيستند، يك چنين شخصي 

كند ولي اين گويد. خيلي كارهاي غيراخالقي مينه براي زياد شدن پولش مثالً دروغ هم مي (افسانه من ذهني)اين شخص

  شود. ين حال پولش ولي زياد ميكند. در عيكي نمي

  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  نَِگر شهيقُلْزُمِ اند ايب شهيَنمِ اند
  نيهَله اكنون جاْن ب ،يديچَرخ بِد صورتِ 

، عقل و هدايت يك چنين شخصي كه در مركزش همانيدگي (افسانه من ذهني) نم انديشه يعني هشياري جسمي، يعني اين

هشياري بزرگ دارد اين  ازكند، نم انديشه، نم يعني يك ذره خيسي، يك اثري ها فكر ميهمانيدگيدارد و بر حسب 

بتواند حل كند، تمام معضالت زندگي، و اسرار بايد كنيم كه اين انديشه ما همه چيز را هشياري ذهني، نم، ما فكر مي
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گويد نم انديشه، قلزم انديشه يعني دريايي موالنا مي ،نه ها حل كنيم،زندگي و اسرار خدا، همه را ما بايد با اين همانيدگي

  شود، قبًال اين بيت را خوانديم:شود، قلزم انديشه يعني دريايي كه انديشه از آنجا بلند ميكه انديشه از آنجا بلند مي

  ١١٣٧ تيب دفتر اوّل، ،يمثنو ،يمولو

  خاست شهيسخن و آواز از اند نيا
  كجاست شهيبحر اند يندان تو

شود داند كه يك بحر انديشه هست، و آن اين است كه وقتي فضاي درون باز مينمي (افسانه من ذهني) يعني اين شخص 

شود و ما انديشه نيستيم. ما فكري شود، درست مثل اينكه از دريا بخار بلند ميشويم كه انديشه از ما بلند ميمتوجه مي

خيزد. پس ماست، در حالي كه ما دريايي هستيم ساكن و انديشه از آب برميمي از گذرد نيستيم. آن نَكه از ذهن ما مي

  خيزد، گويد همان دريا باش. نم انديشه، بيا قلزم انديشه نگر، يعني ببين انديشه از چه دريايي برميمي

دي و آن گويد از يك انديشه همانيده شده به انديشه همانيده پريدي و يك من ذهني درست كرصورت چرخ بديدي مي

داد، آن را ديدي، گردش و آن چرخ را ديدي، صورت چرخ بديدي، يعني آن چيزي كه ذهن در حال تغيير به تو نشان مي

ر حال چرخش نباش، هله، آگاه باش، اكنون جان بين. يعني همان درياي انديشه بشو، بينهايت خدا بشو، ديگر انديشه د

  صورت چرخ بديدي.

دهد، من ذهني، تصوير ذهني، يكي ديگر بينهايت خدا ت داريم، يكي صورتي كه ذهن نشان ميپس بنابراين ما دو تا صور

خيزد و ما آن گويد جان بين و اين بينهايت خدا كه از جنس عدم است و سكون است و انديشه از او برميكه اينجا مي

   :يدگوهستيم، بايد آن بشويم. بله صورت چرخ بديدي، هله اكنون جان بين. بعد مي

  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يييمُشتر نيخَر، به ُچن يا يجاْن ِبَنفْروخت
  نيبه بازاِر َغَمش، جانْ چو عََلف َارْزانْ ب رو

خواست بخرد، هر لحظه گفت اين را به من بده، من ، خدا مييات را نفروخت. من ذهنييات را نفروختيعني جان من ذهني

بينهايتم را به تو بدهم، قرار است من در تو اي انسان به بينهايت و ابديت خودم زنده شوم. اين جان ذهني خودم را بدهم، 

ها نبين. به چنين مشتري، يعني به زندگي. اما تو برو كني، نكن. از طريق همانيدگيرا بده، آن چيزي كه با ذهن درك مي

  خواهند به او زنده شوند.به بازاري كه باشندگاني دنبال غم عشق او هستند، مي
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خواهند هشيارانه به او زنده شوند، در ها هستند، همه كائنات؟ همه در راه تكامل هشياري هستند، مياين باشندگان كي

و اين جاني كه تو به  .صف اول انسان است، رو به بازار غمش ببين كه از بس عرضه زياد است، جان مثل علف ارزان است

  ف خر است. آن چسبيدي شبيه عل

، اين جان را كه از طريق بستن هشياري از يك فكري به فكر ديگر ايجاد (افسانه من ذهني) گويد با اين شكلپس دارد مي

و اين آدم متوجه نيست كه  .فروشد اسمش را گذاشته خر، چسبيده به اينهاشود، بايد بفروشي و هر هشياري كه نميمي

شويم، اين جانهاي ذهني بتوانيم به آن بينهايت زنده مان ميو ما همه ،به او زنده شوند خواهنددر بازار غم خدا كه همه مي

  و جان جسمي مثل علف ارزان است. 

 ،توانم بدهم و اينهاكنيم اين جان ذهني ما و اين ديد ذهني ما اين قدر مهم است و من نمييعني اين چيزي كه ما فكر مي

و گير كردن در اين افسانه ذهني و اين جور زندگي با مقاومت و قضاوت خيلي چيز مهمي است و مرتب به بيرون نگاه 

كردن و تاييد و توجه مردم را جلب كردن و آن را مهم دانستن و مشهور شدن و مشهور شدن را خيلي مهم دانستن را، 

ل به ه افسانه من ذهني و آخر عاقبت تو معلوم است. زندگي را تبديراند بشما بيا بگذار كنار. اين تو را يواش يواش مي

كرد. اين زندگي را نخواه. چون تشخيص ندادي اين زندگي، زندگي نيست پس خري.  مانع يا مساله يا دشمن خواهي

وجودي  (حقيقتگويد بفروش من بخرم به تو چه بدهم، اين زندگي رامشتريش هم هر لحظه آنجا ايستاده كه خداست، مي

  . انسان)

خواهم بگذارم در مركزت و اين عقل و حس امنيت و هدايت و قدرتت اصيل بشود. من عقل خودم را من خودم را مي

خواهم به تو بدهم، هر كسي كه اين تشخيص را ندهد االن، به جايش عقل من ذهني را بگيرد، پس اين اندازه خر هم مي

هني خيلي مهم است. نه اين جان ذهني مثل علف ارزان است. و فرصت را داري فهمد. و تو فكر كردي كه اين جان ذنمي

  دهي، ديگر مشخص شد معنيش. از دست مي

    اجازه بدهيد چند بيت از دفتر پنجم برايتان بخوانم. 

  ١٤٦١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيكيكو سود دارد، خود  يُمشتر
  ستيو شَك بيْ را دَرو رَ  شانيا كْ يل

و آن خداست كه خريدار من ذهني ماست، ولي ما يقين نداريم كه خدايي وجود دارد. اگر يقين ما يك مشتري داريم 

قع با عينك عدم نگاه نكرديم، در نتيجه با عينك ما هيچ موداشتيم، ما، بعضي از داشتيم، اين من ذهني را نگه نمي

كند اقعاً يك نيرويي به نام خدا دارد زندگي شخص ما را اداره ميها هميشه شك داريم. اصالً ما شك داريم كه وهمانيدگي



  Program # 815                                                                                        ۸۱۵برنامه مشاره 

  43صفحه: 

كند. بگوييم آقا مردم نديدند، نديدند ديگر، و ما بايد مواظب باشيم كار بد نكنيم، كار غيراخالقي نكنيم، يكي دارد نگاه مي

  گويد نه نيست اينطور. توانيم بكنيم. موالنا ميما همه كار مي

گويد اوالً كه اين زندگي واقعاً خاك توسري را كه از همانيدگي اسمش زندگي است و خداست، مي يك كسي ايستاده آنجا

دهم، بهشت فضاي و به جايش بهشت را ميبه من و يك آيه قران هم گذاشته آنجا، بايد بفروشي گيري بايد بفروشي مي

  گويد:گشوده شده در مركزت است. و موالنا دنبال آن بيت مي

  ١٤٦٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شُكوهيب يُّمشتر يِ هوا از
  ُگروه نيرا باد داَدند ا يُمشتر

شكوه شكوه مردم هستند. براي اينكه ما من ذهني و مشخصات آن را بفروشيم به مردم كه مردم مشتري بيمشتري بي

  هستند در قياس با خدا، مشتري اصلي را كه خداست اينها برباد دادند. 

  ١٤٦٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يماست اهللاُ اْشتَر يُّمشتر
  بَرتَر آ نيه يَغمِ هر ُمشتر از

گويد مشتري ما فقط خداست، اوست كه خريده است اين من ذهني ما را، توجه كنيد كند ميپس از آن آيه استفاده مي

اين من ذهني را درست كنيم و بگوييم اين مال ماست  ايم اين را، ما اصًال قرار نبودگويد ما اصًال فروختهآيه قرآن هم مي

و بچسبيم به آن، همچو چيزي نبوده از اول، در طرح خدا نبوده. ما اشتباه برداشت كرديم. براي همين  ،و كشش بدهيم

دليل عشق ندادند به ما، به اين كه رفت. بارها گفتيم به دليل داديم مياست كه در پنج شش سالگي ما بايد اين را مي

اينكه پدر و مادر ما در مركزشان به عشق ارتعاش نكردند، ما خدا را درست نشناختيم با ارتعاش، با يكي شدن با او، وقتي 

  توانيم احساس بكنيم. كند، ما وحدت را در دو سالگي هم ميمادر ما به عشق ارتعاش مي

گوييم چرا من را عنوان بچه ما دو ساله، سه ساله مي اتفاقاً رنجشهاي پنهان ما درست از آن زمان ممكن است باشد كه به

كنم، من شاد بينيد من زندگي هستم. من بازيگوش هستم، من بازي ميكنيد؟ مگر نميبه عنوان زندگي شناسايي نمي

چه هستم، من بازم، من مثل شماها دردمند نيستم، بچه يك ساله دو ساله آمد، اگر سالم باشد، درد جسمي نداشته باشد، 

كنيد؟ گويد من از جنس خدا هستم، زندگي هستم، چرا لحظه به لحظه مرا آن چيزي كه هستم شناسايي نميگويد، ميمي

  پس بنابراين مشتري ما خداست، تو فكر مشتري ديگري نباش. 

  .ايفاقد اعتبار باالتر ب انِ يماست، به هوش باش از غم مشتر يمشتر. »خرديخداوند م«فرموده است:  كهيكس
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مان را به ايشان به قيمت باال بفروشيم. خواهيم مشخصات من ذهنيمشتريان فاقد اعتبار همين مردم هستند كه ما مي 

وانمود كنيم كه ما آدم مهمي هستيم، ما دانشمند هستيم، به ما احترام بگذاريد، ما را مهم بدانيد و اين جور چيزها. در 

  اين سودا هستيم ما. 

  است.  بله اين همان آيه

  ١١١ هي)، آ٩سوره توبه( م،يكرقرآن
  »....َأمْوَالَُهمْ ِبَأَنّ َلهُُم اْلجَنَّةَوَ َأنْفُسَهُمْ  الُْمْؤمِنِينَ مِنَ  ٰ◌ ِإَنّ الَلّهَ اشَْترَى ۞«

  »است. دهيبهشت خر يجان و مال مؤمنان را به بها خداوند«
سوره توبه، يعني خداوند جان و مال مومنان را يعني من ذهني ما را به بهاي بهشت خريده است. بهشت  ١١١آيه معروف 

و غزل  .شود آسمان درون و انعكاسش هم در بيرون بهشت استهمين فضاي باز شده در درون ماست كه بينهايت باز مي

   گويد:بيرون تو هم بهشت خواهد بود، بله، ميگويد اگر سرسبز بشوي، درون تو باز بشود، گويد. ميهم همين را مي

  ١٤٦٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  توست انِيجُو كه جو يييُمشتر
  توست انِيآغاز و پا عاِلمِ

كند و منتظر است ما اين من ذهني را گويد دنبال مشتري باش كه او جويان توست، تنها مشتري كه ما را جستجو ميمي

را، آرامشش را و عشقش را، بركتش را به ما بدهد، خداست. مشتري جو كه جويان تو است، او جويان بفروشيم تا شاديش 

داند آغاز تو چه بوده و پايان تو چه هست. آغاز ات را بفروش. بگذار خودش را بگذارد در مركزت، و ميتوست، من ذهني

داند آغازش كي داند. من ذهني نه مين ذهني كه نميداند، مما خودش بوديم و پايانش هم بايد خودش باشيم. فقط او مي

روم. اين آغاز و پايان من است. ميرم زير خاك ميگويد من از شكم مادم آمدم بيرون، پايانم هم وقتي ميبوده، آغازش مي

  كند فقط اين جسم است. ترسد، فكر ميترسد، از مرگ ميدر نتيجه مي

دانيد آغاز ما آن بوده، داند كه آغاز تو چه بوده، پايان تو چه بوده، حاال شما هم ميگويد يك باشنده ديگري ميولي مي

پايان ما هم آن بوده، ولي هنر ما اين است كه قبل از اينكه زير خاك برويم بايد به بينهايت او زنده شويم. اگر شما زنده 

  گويد:ز تو بُرد. ميشديد، برنده شديد، وگرنه امروز در مثنوي هم داريم باختي و دنيا ا
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  ١٤٦٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را تو به دست يَمكَش هر ُمشتر نيه
  با دو معشوقه بََدست يبازعشقْ

هاي فاقد اعتبار نباش، هر گويد كه تو دنبال جلب مشتريديگر اينها را اينقدر خوانديم كه شما مردم حفظ شديد، مي

به سود نكش، طلب نكن، دنبالش  بنابراينمشتري يعني مردم، غير از خدا هر مشتري شما داريد، اينها فاقد اعتبار هستند، 

شود عشقبازي كرد. منظورش اين است كه هم من ذهني را نگه داري، با شيطان عشقبازي كني نباش و با دو معشوقه نمي

تواني بكني و اين را بله ُمدّلل بشوي و با خدا عشقبازي كني، اين كار امكان ندارد، يكي از اينها را مي و هم بخواهي هشيار

  :گويدكند به يك آيه قرآن، خوب ببينيد ميمي

  ٤ هآي ،)٣٣(احزابسوره  م،يكرقرآن
  »...جََعلَ الَلُّه لَِرجُلٍ مِنْ َقْلبَيْنِ ِفي َجوِْفهِ َما«

  »دو قلب ننهاده است.... يمرد چيدر قلب ه خدا«
خدا در درون هيچ مردي، منظورش هر انساني دو قلب ننهاده است. يعني امكان ندارد كه يك شخص هم شيطان را دوست 

تواند در اختيار خدا بگذارد يا من ذهني، چه از طريق بدارد و هم خدا را، پس هر كسي فقط يك دل دارد، اين دل را مي

ان باشد، پس هر كسي من ذهني دارد، شيطان پرست است، شيطان را دوست دارد، خدا را من ذهني در اختيار شيط

تواند همانيدگي در مركزش تواند دوست داشته باشد. يعني نميدوست ندارد. اگر خدا را دوست دارد، ديگر شيطان را نمي

  داشته باشد. بله، يك آيه ديگري هم هست اين را هم شما ببينيد:

  ٢٠٧ هآي ،)٢(بقرهره سو م،يكرقرآن
  »بِالْعَِبادِ  رَءُوفٌ َوالَلّهُ  ۗ◌ النَّاِس َمنْ يَشْرِي نَفَْسُه اْبتِغَاءَ مَْرضَاتِ اللَِّه  وَِمنَ«

  »بندگان مهربان است. نيرا فدا كند، خدا بر ا شيخدا جان خو يجستن خشنود ياز مردم برا گريد يكس«
 يعني ،ديكن يتان را فدا م يخدا من ذهن يخشنود يشما برا ديباش ديباع مردم هستند كه شما از اين جنس پس يك نو

  بله .كه مهرش را بدهد ستادهيجور بندگان را دوست دارد و به آنها مهربان است ا نيا و او .خرد يم ديده يم

  (افسانه من ذهني)

  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َحَركت ديَ هرِكه ِبفْسُرد، بَرو سخت ِنما
  نيگرم شو و ُجنبش را آسانْ ب ياندك

 يدگيهر همان ،زهايبشود با چ دهيهمان بيترت نياست كه انسان به ا نيافسرده شدن منظور ا ،منجمد شدن يعني افسردن

كند و  يمانع و مسئله م جاديافسانه ا نيچن كيكند  يم جاديآورد، مقاومت درد ا يكه قضاوت و مقاومت م دينيب يم
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  46صفحه: 

 ينيدرد ارتعاش پائ .كند يانسان را به اصطالح منجمدتر م دكند در يدرد م جاديا يدگيپس هر همان .سازد يدشمن م

(حقيقت  شكل نيبه ا دينگاه كن .دارد ييارتعاش باال يشاد ،شاد است پر حركت است يكه انسان وقت ديديشما د ،دارد

است  يپس افسرده كس ،ستيآدم افسرده ن نيدارد ا ييسبب ارتعاش باال يب يكه مركز از عدم است شاد وجودي انسان)

شد آدم  شتريدردها كه ب نيبنابرا ،كند و كرده يم جاديدرد خودش را ا يدگيو هر همان دارد يدگيكه مركزش همان

   .تواند حركت كند ينم (افسانه من ذهني) نيشود ا يمنجمدتر م

شود  يكند م نهايا شيجسم شيفكر شيحركت روح يعنيتواند حركت  ينم ،حركت ديكه بفسرد بر او سخت نما هر

 يآدم است كه م نياو ا .تواند ينم ،ندازديرا بشناسد و ب يدگيكه بتواند همان يكس يعني شيروح يمخصوصًا حركتها

 ،كند يو بصورت حضور ناظر به ذهنش نگاه م شود يدرون بزرگتر م يو فضا ،شود يكه مركزش باز م واشي واشي دينيب

 واشي واشيو  .شوند يم نكشيموقع ها ع يبعض نهايهست كه ا شيدر زندگ ييزهايبدهد كه چه چ صيشختواند ت يم

   .زندير يم شيدردها

 يعنيدم او  ،دهد يكند و دم او جان م يشروع م رشيرا از رضا و پذ يمرتب زندگ دينيبب (افسانه من ذهني)شخص  نيا

دارد  يكند از افسردگ يشخص شكر و صبر م نيو ا .شود يم يشود واقعاً مصرف زندگ يكه وارد وجودش م يزندگ يروين

و حالت آرامش و  يدگيآن همان ييو انداختن آن و شناسا يدگيهمان نيا ييشناسا يعني يحركت روح ،شود يخارج م

عقل و قدرت و « :ردنرا به كار ب زيچهمان چهار تا  يعنيحركت  .شود يم اديز نهايا ،و قدرت عمل تيو هدا صيتشخ

 .شود و قدرت عمل دارد يم تيهدا يدارد در جهت خوب تيدهد حس امن يم صيعقلش تشخ ،»تيو حس امن تيهدا

 يسبب دارد پمپاژ م يب يحال شكر كند و شاد نيدر ع ،تواند مقابله كند و صبر كند يقدرت عمل دارد با چالشها م يكس

  .شود يحركتش آسان م ،باال ديآ يكند از اعماق وجودش م

آدم  يجنبش روح .آسان بشود تيبگذار جنبش مخصوصًا روح ديايمركزت عدم كن بگذار گرما ب يعنيگرم شو  ياندك 

و بعد  يجانيبعد ه ،يبعد جسم ،يبعد فكر يعني ،شود يجنبش در چهار بعد انسان آسانتر م ،مركز آدم باز بشود يعني

اصًال  ،هستند يواقعًا همه مرتعش به زندگ شيشود كه ذرات وجو يمتوجه م كدفعهي .شود يانسان زنده تر م ،زنده بودنش

 (افسانه من ذهني)يكي نيا .كند يخواهد زندگ يم ،خواهد كارها را انجام بدهد يحركت دارد م .كالً شاد است و زنده است

 نيآ ا ،شود يم منجمدترشود  يتر مروز به روز بد ،شود يدارد تمام م يزندگ شيبرا نيا ،يمردگ يرود به سو يمرتب م

 يهست و كل تهپرو ،است ديبشود؟ سرخورده است ناام يكار را بكنم كه چ نيبكنم؟ حاال ا يدارد من زندگ دهيچه فا

ندارم  يگذارند من چاره ا يدشمنان نم نيا ،دشمن دارد يكرده است كل جاديمسائل را خودش ا ،شيمسئله دارد در زندگ
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  47صفحه: 

 .حركت كند يو فكر يگذارند به لحاظ روح يموانع نم نيا ،مانع خودش درست كرده يكل !به من صدمه خواهند زد نهايا

  :مهم است تيپس ب

  ٢٠٠٢مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  َحَركت ديَ هر ِكه بِْفُسرد، َبرو سخت ِنما
  نيگرم شو و ُجنبش را آسانْ ب ياندك

   ،بله

  ٢٠٠٢ مولوي، ديوان شمس، غزل شماره

  ليتو ِدماغ از طََلبِ بَحث و دل يُخشك كرد
  نيِز فكر و لُمَعِ بُرهانْ ب شْيخو بِفَشان

 ،فكر يتمام صحبت و ادا ديتوجه كن !يهست نهاياز بس كه طالب بحث و جدل و گفتگو و ا يمغزت را خشك كرد ديگو يم

 نهايا !ميرس يبه كجا م مينيبا هم بب ميبگو يزيچ كيمن هم  ،بگو يزيچ كيجدل كردن كه تو  ،بحث كردن ،يذهن انيب

نه  ميمن هم بگو ،درست است ينطوريالگو بگو و بگو ا كيشما  ،است يذهن يهمه تبادل فكر و ذهن است و الگوها

ما با  ،مال تو غلط است تو هم بگو مال من غلط است ميآخر سر من بگو .درست است ينطوريا ستيدرست ن يآنطور

  ؟كه مال من بهتر است يكن يچرا تو قبول نم ،گرياز همد ميقهر كن ميدشمن بشو گريهمد

و مال تو غلط است و مال  ،است كه من ثابت كنم مال من بهتر از شماست نيا يمن ذهن يتهاياز خصوص يكي نكهيا يبرا

خودت  يعني ،فكرها را بفشان نيا كه يذهن هست ياز بس كه تو ،مغز يعنيِدماغ  ،تو ِدماغ يخشك كرد ،من درست است

درخشش برهان  ،درخشش برهان ،ليدل يعنيبرهان  ،درخشش يعنيمَع لُ  ،آن موقع درخشش .فتنديب نهايرا تكان بده ا

   .ديكن يم دايپ نيقي ،ديشو ياست كه شما به او زنده م يموقع

خدا را  يچه كس ؟كند يم انيبهتر ب يچه كس مينيبب ،با ذهنمان ميكن انيرا ب يزندگ ميخواه يهست ما م يموقع كي

شما  يخدا ،شود يم فيتوص ينطوريمن ا يخدا نكهيا يشماست برا يمن بهتر از خدا يخدا ؟كند يم فيبهتر تعر

  .ميبه آن زنده بشو ديهمه ذهن است با نهايا ستيخدا ن نيشود كه اصًال ا يم فيتوص يآنطور
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  48صفحه: 

  ٢٠٠٢مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ليتو ِدماغ از طََلبِ بَحث و دل يُخشك كرد
  نيِز فكر و لُمَعِ بُرهانْ ب شْيخو بِفَشان

 ،(افسانه من ذهني) شكلها نيمشخص است با ا شيمعن ديگرو كامالً  ختنيتكان دادن و ر يعنيفِشاندن  ايفَشاندن  نيا

 اريبس ،خواهد بحث و جدل كند يو مرتب م ،است تيو طرز فكر و با عمل ها هم هو يذهن يكه با باورها و الگوها يكس

 ،»و قدرت تيو هدا تيحس امن ،عقل« تِ يخاص تاچهار نيبودن ا يكيو پالست يكه مصنوع ديتوجه كن ،آدم ناامن است نيا

را قانع  گرانيجدل كند دخواهد بحث و يدارد چه كار كند مرتب م نيپائ تِ يكه حس امن يكس .كند يم داريآدم را ناپا

 ،ميستيما مطمئن ن ،ميكن يهمه جدل م نيناقص است كه ما ا ايبد است  تيبه علت حس امن .ديگو يكند كه او درست م

   .ميكرد يكه بحث و جدل نم ميبود ئناگر مطم

 نيشده به خدا زنده شده ا تينهايدهم مركزش باز شده و درونش ب يكه اآلن نشان م (حقيقت وجودي انسان)آدم  نيا

خدا را در مركزش هر لحظه  نكهيا يبرا ،ستيبه او ثابت كند كه خدا هست ن ديايب يكه كس ستيدارد الزم ن نيقيآدم 

 ،كس قبول نكند چيثابت كند اصًال ه يبه او ثابت كند او هم به كس يكس ستيكند و به او زنده هست الزم ن يحس م

عقل و حس  ليلمع برهان همان حس اص .نديب يع برهان را ممَ فشانده و لُ  يدگيآدم تمام وجودش را از فكرِ همان نيا ،نكند

 نيا ،ييو فضا گشا ينندگيرآف ييسبب و توانا يب يو شاد تينهايو عمق ب يدار شهيو قدرت و ثبات و ر تيو هدا تيامن

و  ،كند يفضا را اطرافش باز م ،رسد يلحظه م نيا يانسان است كه به هر چالش ياصل تيواقعًا خاص ييفضاگشا تيخاص

  .درخشش برهان از مركزش ساطع هست و ديآ يراه حل را از آن فضا م

  ٢٠٠٢ شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  يَسنجيو بِدان م ْنتيَّمُعَ  زانِيهست م
  نيب زانْيميب بِگُذار و زَرِ  زانيم َهله

سنجش هم  اريهر مع ،يهر علت يهر سبب ،ستا يدگيهمان يترازوها نيهم نيّمعَ يترارو ،يدار نيّمعَ يتا ترازو ديگو يم

 يبه هر كس ،پول است ست؟يچ شيترازو ،نديب يپول م قيشده از طر دهيكه با پول همان يكس .ترازوست،يشدگ تيهو

ما خوب  يدالر پول دارم هااا ترازو ونيليآقا صدم ،خورد يبه درد نم ،هزار دالر ؟ديشما چقدر پول دار ديرسد بفرمائ يم

  .ديهست يبا ارزش آدم شما: شود يم

 نيّ آدم مع نيا دينيبب (افسانه من ذهني)آدم  نيداشتن. ا يذهنمن يعني نيّتع ،يذهن يعني نيّمع ،»نيّ مع يِ ترازو هست«

دارد، قدش چقدر است، پسر  اتيدارد، خصوص يدگياست اسم دارد، همان يچه كس ست،يك دانديم يعنياست. 
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  49صفحه: 

 نيا فاتيهمه توص هانيا رد،دا يچه پُست اش كجاست،چقدر دانش دارد،خانه ست،يك اشليفام ست،يچ ست،اسمشيك

 دهيكه همان يزيچ. با هرهاستيدگيهمان نيهم شيهااست. ترازو نيّهم مع شيهااست و ترازو نيّمع ن،يشخص است. بنابرا

 خورند،يآنها به درد نمب واست، خ نيمن ا يشخص يباورها ؟ستيچ تياست. باورها شيترازو ،است اشزانيشده م

، دانمي. نميمن را داشته باش نيهمان د ديبا خورديبه درد نم نيرا دارم، آن د نيد نيمن باور ا ست،يات چ ينيد يهاباور

  .يستين بايز اديب زوخ نم،يرا بب اتافهيمن ق

حول محور آن  كند،يبر حسب آن فكر م سنجدياست. با آن م شيشده آن ترازو دهيكه همان يزيبا هرچ نيبنابرا 

اگر پول  ؟يخور يدوست شد؟ اصًال به درد م شوديكه با تو م كنديم يابيارز يو حت دانديرا در آن م تيو اهم ،سنجديم

 كهنيا يمهم است كه پول داشته باشد. برا يكسمن آن يبرا ؟يخور يمن هم دنبال پول هستم پس به چه درد م يندار

همه را هم با آن  كنم،يبر حسب آن فكر م .چرخميمن است و من دائماً حول و حوش آن م يمحورها نياز ا يكيپول 

  ؟يخورياصًال به چه درد م ؟يخوريبه چه درد من م ي. شما كه ندارنميبيترازو م

مهم  شيبرا يانسان. هرنديبيم تيانسان ند،يبيعدم م ديشخص با د نيشخص نه، ا (حقيقت وجودي انسان) نيا يبرا 

دور. بدان كه  ندازيب ،را بگذار يدگيهمان يهازانيم نيا يعني، »بگذار زانيَهله م«است.  ياز جنس زندگ كهنيا ياست. برا

 يها. با ترازوديسنج توانيكه با ترازو نم يدارد. زر داست، وجو »زانيميَزر ب«كه  يها خوِد خدا و زندگدر مركز انسان

  .يمادّ

  ٢٠٠٢ شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  يَسنجيو بِدان م ْنتيَّمُعَ  زانِيهست م
  نيب زانْيميب بِگُذار و زَرِ  زانيم َهله

. ديبرحسب عدم فكر كن ،ديفكر نكن يزيحسب چدور. بر دياندازيرا ب تانزانيم ديبا د،يشنويحرفها را م نيكه ا شما

اش . همهديها دائما فكر نكنو حول و حوش محور آن ،ديسازمان نده هانيو چندتا از ا هانياز ا يكيرا بر حسب  تانيزندگ

 چارهيهستند. ب يمحورها همه ماد نيمحور. ا يكيحاال آن محور، حاال آن  ،ورمح نيحاال ا نياش اهمه ن،ياش اهمه ن،يا

فكر كردن،  يطورنيا .آورديم شيفكر كردن مرتب مقاومت و قضاوت پ يطورنيا ديتوجه كن كهنيا ي. براآدم شوديم

  كند.  يم يو مصنوع يكيپالست و كنديو قدرت شما را آفل م تيعقل، هدا ت،يحس امن

كرده  جاديا يچه كس چرا؟! م،يهمه مسئله ما در جهان دار نيا ديبكن يفكر كيساخت. شما  ديشما مرتب مسئله خواه

خواهد كرد.  جاديباشد، مسئله ا زهايچ نيبا ا دهيباشد. اگر همان يكه انسان در چه مقام كندي. فرق نميرا؟ من ذهن هانيا

كشور ها باهم  كنند،يم جاديا گريدهم كه جوامع با  يمسائل م،يكنيم جاديكه ما با جامعه ا يما، مسائل يمسائل شخص
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  50صفحه: 

 يعني نيمع يترازو ،»نيّ مع زانيم« نياست كه ا نيمع زانيمهمه به خاطر  هانيدر جهان وجود دارد. ا كنند،يم جاديا

  ..گريد مينيب ي. بله، مكننديم جاديدردسر ا اقعاً و هانيا ،يذهنمن ييو دانا يبا سبب ساز يشدگتيهوهم يترازو

  ٢٠٠٢ شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  َفراخ يِجا يموضِِع تَنگ و َنفَس ينَفَس
  نيب دانْيجانْ نوش و از آن َپسْ همه را م يِم

 هايدگيهمان نيا يموقع كيشخص  (افسانه من ذهني) ني. اديد شوديبهتر م ريتصاو نيبا ا ديد جورنيدر ا نيبنابرا

موقع اتفاقات است، بله، آن اشييبايموقع ز شود،يتر مدارد جوان آدم شود،يم ادتري. پول آدم زشودياصطالح بهتر مبه

از  هانيها اموقع يفراخ است و بعض يموقع جاشوند، آنيشكوفا م هايدگيهمان كند،يم تياحساس موفق افتد،يخوب م

را بنوش،  يزندگ يِتو مِ ديگوياست. م يهر دو ذهن يول شود،يم» موضَع تنگ« رند،يگيقرار م ديمورد تهد اي رونديم نيب

  .ديكنيم يمركزتان را خال واشي واشيهست كه شما  يموقع يزندگ يِمِ

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رياو جانْ َدَهَدت، رو ِز نََفخْتُ بِپَذ دَمِ
  است، نه موقوِف عَِلل كُونيَاو ُكْن فَ  كارِ 

جان نوش و  يم«. ديآ يم» جان يِمِ« م،يشويم ميرا و هر لحظه تسل يرونيب يهاكنار، اسباب ميگذاريما علل را م يوقت

تنگنا. پس  ينه جا »نيب دانيهمه را م«. ديهست تينهايب دانيم كيها و از جمله خودت كه همه انسان نيبب» از آن پس

و  ميكنيم ينظرو احساس تنگ ميكنيم ينه مردم. ما چون حس تنگ م،يتنگ هست ياز جنس تنگنا و جا نه ما خودمان

. مردم هم همان واكنش و پاسخ را كنديم يطورجهان را هم آن نش،يب جورنيا م،يكنيم هانيو ا تيخساست و محدود

. دهديپاسخ م يطورجهان هم آن ،يابيو كم تيبا چشم محدود ،ديكنينگاه م رونيبه ب ينظر. شما با تنگدهنديبه ما م

 يكسكه آن دينيبيم دفعهكيفراوان است.  رونيكه ب ديد ديخواه ديخدا، كوثر نگاه كن تينهايب دان،يوسعت، م دياگر با د

  رفت. نياز ب يتنگ نظر آن .كنديم يدستدارد گشاده يعنينظر بود، َفراخ شد. كه تنگ

  ٢٠٠٢ شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  ُقل َاُعوذْ  خوانيَهم و،يست تو را دِسحْر كرده
  نيب حانْ يُجمله ُگل و ر ،يسَرسَبز شُد چونكه

كه ما  جيتدربه (افسانه من ذهني)شكل نيدر ا ديو شما نگاه كن .استتو را جادو كرده طان،يش ،ويكه د ديگويم بله،

و  كنديم قيتزر تيو به آنها حس هو رديگيصورت فكر ممهم را به يزهايچ نيدانه ادانه ياريجهان، هوش نيبه ا مييآيم

 .جهان نيا يزهايچ و جهان لهيوسبه شوديشود، سِْحر ميدارد جادو م واشيواشي كند،يمركزش م كند،يم شديد نكيع
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 دهيها همانحاصل از آن يو با دردها ،ميشويم دهيهمان هانيبا ا شتريهرچه ما ب نيپس بنابرا. »ويست تو را دِسحر كرده«

  . زهايچ نيهم لهيوس. بهميشويجادو م م،يشويِسحر م ميدار ميشويم

حضور را از دست  ياريهوش يكس كيكه  ديگويهمه آفل هستند. اگر م ستند،جهان ه نيمربوط به ا زهايچ نيا اما

در  يدگيهمان يروين طاني. شرديگيقرار م طانيش اريدر اخت شودياز جنس درد م ،يجسم ياري.دهد از جنس هوشيم

 تيجنس دهدينم صيو تشخ شوديكه خَم نم ،طانيجهان اسمش را بگذار ش نيو دردها در ا زهايبا چ يدگيهمان ،جهان نيا

 صيخدا را تشخ لهيوسمركز باز شده به (حقيقت وجودي انسان) نيا موقع،چيه ديد نيا يعنياست.  تينهايآدم را كه ب

 كهيدر مركز تو درست كرده و تو را تحت كنترل دارد و تا زمان يذهنمن كي طانيش ويد ديگويم ني. پس بنابرادهدينم

 (افسانه من ذهني)آدم  ني. اطانيش يعني يهست او ريو در تسخ دهتو را سِحر كر ويد ،ينيبيم هايدگيهمان نيسب ابرح

  . يبخوان» قل اعوذ« يبرو ديبا نياست. بنابرا طانيش ندهينما

و  ياريو اگر پناه به خدا ب ياريپناه به خدا ب كهنيجز ا يندار ياچاره چيه به خدا. پناه آوردن يعنياعوذ  اي »قل اعوذ« 

 نيباز شد از ا يعني ،اگر درونت سرسبز شد صورتنيدرون باز شود، در ا يافض نيو خدا به تو كمك كند و ا ،يشو ميتسل

 يبه معن ، ريحانحانير يعني مركزت گل است در بيرون هم .ديد ياش گل و گلزار خواههمه صورتنيدر ا ها،دهيهمان

در  شانعكاس  مركزت درست شد، درونت درست شداگر گل حضورت باز شدُ ديگويم گريدعبارتبه ،گل گلزارسبزي يا 

  هم گلزار خواهد بود.  رونيب

 ديبا نديبيرا م (افسانه من ذهني)شكل  نيهركس اكه:  ديگوياست كه دارد م» قل اعوذ«  نيهم جانيمهم در ا زيچ يول

دارد،  اشيدر زندگ ياش دارد و موانع يدر زندگ يمسائل اينگاه كند به خودش اگر مقاومت دارد، قضاوت دارد  ،بداند

ما  نكهيبا توجه به ا مخصوصاً نهمردم ناآگاها شتريوجود ندارد. متأسفانه ب اشيدر زندگ حانيگل و ر ند،يبيدشمن م

بوده،  امياال ميدانش در مملكت ما بوده، از قد نيگر چه كه ا م،يانداشته ايگر چه كه،  م،يندار يبه دانش معنو يدسترس

 يب يزهايو خلق چ يكيو ن ييبايز يعني حان،يگل و ر يمتاسفانه به جا م،ينداد تياهم اي ميبه آن نداشت يما دسترس يول

  .ميختو مانع سا ميو دشمن آفرد مياش مسئله آفردرون، ما با قضاوت و مقاومت همهيدرد در ب

و  دينيبياست، افراد را مانع م تانيمانع در زندگ ياديكه مقدار ز دينيبيم ديكنيخودتان نگاه م ياالن، به زندگ،اگر شما

دشمن  ياديدرست نخواهد شد، و تعداد ز تانيزندگ دياگر حل نكن د،يحل كن ديمسائل را با نيمسئله وجود دارد، و ا

سِحر  ويد اي ايدن لهيكه شما به وس ديبدان د؛ينيبيم يشما آنطور ايزدن به شما هستند،  بيدر صدد آس هانيوا ديدار

  . ديبه خدا پناه ببر ديو با دينيبيم نهايا نكيدر مركز شما هست و با ع هايدگيهمان ني. هنوز اديشد
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 م،يكه ما آنها را بخوان كندياشاره م تيب نيقرآن آمده است و موالنا با ا ياَُعوذ در چند جا ني: قُلْ اَُعوذْ ؛ اديبه خدا پناه ببر

 نكهيا ايكه آ دينيبب د،يبدون تأسف فقط نگاه كن ديادهيشما بخوانم، اگر شما ند يرا آوردم، برا نهايا ع،يكه البته من سر

كه اعوذ  ييمشخص است كه جاها يول د،يهم كدام را بخوان ديگوينم ها،هيآ نيدهد به ايموالنا شما را به اصطالح ارجاع م

  آنها را برو بخوان تو.  ديگويپناه بردن به خدا است، م يعنياست، 

  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ُقل َاُعوذْ  خوانيَهم و،يست تو را دِسحْر كرده
  نيب حانْ يُجمله ُگل و ر ،يسَرسَبز شُد چونكه

 رونيدرونت سرسبز نخواهد شد، ب يعني (افسانه من ذهني) شد، يسرسبز نخواه ينفهم ديگويآنها را م يو معان ميمفاه تا

  داشت.  يرا خواه هاينخواهد بود همان گرفتار حانيتو هم گل و ر

  :ديگويم كشي هياست. آ ١١٣به نام فلق آمده است كه شمارش  يادر سوره يكيقُل َاعوذ  اما

  ١ هي)، آ١١٣سوره فلق ( م،يكر قرآن
  » ُقلْ أَُعوذُ ِبرَبِّ الَْفَلقِ  «

  »برم،بگو: به پروردگار صبحگاه پناه مى«
. و كنديكه صبح را باز م يپروردگار يعنياست.  ييو روشنا يكيتار نيبه لحاظ نمادگونه، صبح فاصله ب ديدانيشما م اما

امروز هم گفته  م،يو ذهن هست ميهست يدگيدر شب همان م،يما در شب هست يعني كند،يكه صبح را خدا باز م يمعن نيا

و  ميدر خواب آن هست م،يآن هست يخوابناك م،يهست يمنِ ذهن لو فَضول. در جه ياست چند بار، جهل و خوابناك

مركزتان،  دياوريبموقع شما عدم را  هر (حقيقت وجودي انسان): دينيبب م،يفضا را باز كن ديبا م،يزنيم هودهيب يهاحرف

 م،ياثر تسل در (افسانه من ذهني) حالت: نياز ا ي. اگر شخصديبريبه خدا پناه م يعني د،يخوانيشما واقعا قُل اَُعوذ را م

دارد  يعني خواند،يدارد ُقل اَعوذ را م ند،يبيم ياريهوش نكيع قيطر از (حقيقت وجودي انسان) لحظه فقط، كي د،يآيم

 كيندارد. پناه بردن به  دهيفا (افسانه من ذهني) هانيچنقطه نياز ا يكيكه پناه بردن به  داندي. مبرديبه خدا پناه م

 دهديدر جهان كه ذهن نشان م زيچ چيكس و ه چيكه به ه ديدانيم تيب نيندارد. شما با ا دهيفا يكس اي ايدر ن يزيچ

است  نيتنها راه پناه بردن ا د،ينيبا ذهن بب ديتوانيخدا را هم چون نم. ديبه خدا پناه ببر دي. پس باديپناه ببر ديتوانينم

 هيآ نيا نيبه او. پس بنابرا ديرا بسپار دتانيد و (حقيقت وجودي انسان) به مركزتان، دياوريو او را ب ديبشو ميسلكه ت

  شود،يدار م يقرآن هم كه معن

  كرد. و بله؟، يصبح من را تو باز خواه يعنيخدا.  يا ،يكه باز كننده صبح تو هست دييگويشما م
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  ١ هي)، آ١١٣سوره فلق ( م،يكر قرآن
  » ُقلْ أَُعوذُ ِبرَبِّ الَْفَلقِ  «

  »برم،بگو: به پروردگار صبحگاه پناه مى«
شبِ ذهن و روِز حضور كه ما به  يكيتار نيصبح، صبح َنه، بلكه صبح ب ميچهارو ن ايواقعا نه كه ساعت پنج صبح  صبحگاه

  ؟ياز شرِّ چ برم،يمن به او پناه م م؛يشوياو زنده م

  ٢ هي)، آ١١٣سوره فلق ( م،يكر قرآن
  »ِمنْ شَِرّ مَا َخلَقَ «

  »از شَّر آنچه بيافريده است،«
 تواندينم دينيبب ديتوانيشده است و با ذهن م دهيآنچه كه آفر د،يدانيشده است. پس االن شما م دهيشرِّ آنچه كه آفر از

(افسانه : هانينقطه چ نيباال نشان دادم: ا زها،يچ نيشر خواهد داشت. تمام ا رديمركز شما باشد. اگر مركز شما قرار بگ

 نياز ا يعني» دنيبنگر در آفر دهيز آفر بگذر« :ديگويموالنا هم م نيهم يشده هستند. برا دهيآفر نهايا من ذهني)

شر خواهد داشت، به تو ضرر خواهد زد و شما را از  يمركزت. اگر بگذار يبگذار ديرا نبا چكداميه،يبگذر ديبا هادهيآفر

  :ديفتيشعر ب نيا ادي. و كنديم يجنس مِن ذهن

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   كنديم رونيز زنده مرده ب چون
  تنديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

و مرگ و خراب كردن بدنتان، فكرتان،  يخرابكار يبه سو ديبشو دهيهمان يزيچ كيبا  نكهياست كه به محض ا نيا شرَّش

 ديتوانيعشق شما، خشم را م فيعشق، احساس لط فيحس لط ايحسِ،  يبود. به جا ديو احساساتتان خواه تانيزندگ

  د،يخدا پناه ببرشرّ دارد از شرِّ آن به  رديشده در مركزتان قرار بگ دهيآفر زي. پس هر چديتجربه كن

  ٢ هي)، آ١١٣سوره فلق ( م،يكر قرآن
  »ِمنْ شَِرّ مَا َخلَقَ «

  »از شَّر آنچه بيافريده است،«
شر دارد، اگر  ديشده را اگر در مركزتان بگذار دهيآفر زي. كه چدينيها بب. هر كدام از آنها را شما با آن شكلدينگذار يعني 

  ،نطوريدارد و هم يكيشر ندارد، ن ديصبحگاهان را بگذار يخدا د،يخدا را بگذار

  ٣ هي)، آ١١٣سوره فلق ( م،يكر قرآن
  »وَِمنْ شَِرّ غَاِسقٍ ِإذَا َوقَبَ «
  »از شر شب چون درآيد،«

 يدگيشب است. شب همان نيا (افسانه من ذهني) نياست. شب ذهن، در باال، ا هايدگيشرِّ همان نيشرِّ شب، هم شب،

شب است و شر دارد.  نيشب است. خواب ذهن است، خواب ذهن هم هايدگيبر حسب همان نيديو جهل د يكياست، تار
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هم به  زندياست، هم به خودش لطمه م يكار انيانسان در ز نياست. ا يكار انيانسان در ز د،يگويقرآن م نيهم يبرا

  . دوباره :گرانيد

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   كنديم رونيز زنده مرده ب چون
  تنديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

 قياز طر نيديد يعني (افسانه من ذهني) :دينيبيشكل م نيرا كه در ا يمردگ نياست، ا يخدا كه از جنس زندگ يعني

كند، از  رونيب خواهديم ماًيما را دا يهايخالصنا نيخدا ا يعنيكند از خودش.  رونيب خواهديم ماًيرا، دا هايدگيهمان

 خواهديدارد، مرتب م يو ناخالص ييزهايچ كيبه  دهيو امتدادش چسب ميخدا امتدادش ما هست ديامتداد خودش. فرض كن

با  يبه زندگ ديبه ما نشان بدهد كه ما نبا يخرابكار قياست تا از طر يدنبال خرابكار يآن منِ ذهن نياآنها را بكَند. بنابر

 ديگوي. مديكنيتوجه م،شب است، شب شر دارد ني. پس اميادامه بده دينبا ان حالت را يعني. ميادامه بده هايدگيهمان

  . ديرا، بله؟ و از َشرِّ شب چون در آ هانيبرو بخوان ا

  ٤ هي)، آ١١٣سوره فلق ( م،يكر قرآن
  »وَِمنْ شَِرّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعَُقدِ «

  »دمند،مىها افسون و از شَرِّ جادوگرانى كه در گِره«
 يو دشمن ساز يسازو مسئله يمانع ساز يرا به سو يزندگ يروين يجادوگران، در واقع ما به عنوان منِ ذهن نيا د،ينيبب

. هر لحظه ما به عنوان ميكنيفوت م نهيرنجش و ك يهاكه به گره مي. در واقع ما هستميو جادوگر هست ميكنيم تيهدا

تا آنها  مانيهادر درد ميكنيم يگذارهيو سرما ميكنيروانه م مانيدردها يو به سو ميريگيرا م يزندگ يروين يمنِ ذهن

 دنيدم نيمهم است، ا يليدمش خ نيَدمنده، و ا يعنيجادوگران، در واقع نَفّاِثه،  ديگويم ي. پس شما وقتميرا زنده نگاه دار

  مهم است.  يليخ

نه، شما  اي رود؟يدردها م يبه سو رود؟يكدام جهت م هب يزندگ يروين افتد؟يم يكه در مركز شما چه اتفاق دينيشما بب

شما  ايبشود؟ آ يگذارهيبرود در دردها سرما يزندگ يروين ديگذارينم گريو د دينيبيرا م تانيبه عنوان حضور ناظر دردها

 كنميرا من ال م نهايكه ا دييگويو م د؟يكنينم زهيو ست فتند؟يب ديبا نهايكه ا ديدانيو م د؟يهست تانيتماشاگر دردها

 نميمثال بنش يعني م،يدردها نيو اگر بدمم به ا ستم؟ين ميكه دردها كنميم ييمن االن شناسا ستم،يمن ن نهايا نكهيا يبرا

كار را كرده است،  نيكار را كرده است، آن كار را كرده است، پدرم ا نيگذشته؛ همسرم ا يصحبت كنم از دردها يكيبا 

  در گذشته است.  نهايرا كرده است؛ ا ركا نيمادرم ا



  Program # 815                                                                                        ۸۱۵برنامه مشاره 

  55صفحه: 

را  يزندگ يرويكه ن ميمنظور از جادوگر خود ما هست د،ينگرد يرونيهمان جادوگران هستند، شما دنبال جادوگر ب نهايا

 ديبا نهايآگاهانه، كه ا ميبدان نكه،يا يها. به جاگذشته، مثل رنجش يدر زنده نگه داشتن دردها ميكنيم يگذارهيسرما

 دنيشد. و دم مياست، ما به خدا زنده نخواه انيدردها در مركز ما در جر نيبه ا دنيدمش و دم نيكه ا ي. تا زمانفتنديب

كه رُو،  ديگويم نيهم يبرا .ميستيما خدا پرست ن م،يكه ما درد پرست هست دهدينشان م مانيبه دردها يزندگ يروين

 ديكه شما دار دي. كه االن شما بدانگرياست د هانيرا بخوان. ُقل اَُعوذ هم ُعوذجادو كرده است، برو قُل اَ طانيش اي ايتو را دن

  گره هستند.  هانيگره، همه آن نقطه چ ه؟يها. گره چبه گره ديدميم

از  يقسمت كيو  من، ديگويم ييكه به تنها يزيرا جذب كند، ِگرِه است. هر چ يزنده زندگ يكه بتواند انرژ يزيچ هر

ها شده، آن گِرِه است، و ما به آن يگذارهيها سرمادر آن يزندگ يروين يعني د،يشوبشما عدم  گذارديوجود شماست، و نم

  . ميشَّر دارد و ما جادوگر ني. و اميَدميم

 ديدميشما به دردها م دينيبب .دي. بلكه به خودتان نگاه كندينگرد يرونيساحرِ ب ايپس منظور از جادوگر، شما دنبالِ جادوگر 

  نه؟ بله.  اي

  ٥ هي)، آ١١٣سوره فلق ( م،يكر قرآن
  »وَِمنْ شَِرّ َحاسٍِد ِإذَا حَسَدَ«

  »ورزدياز َشرِّ حسود چون رَشك م« 
پس حسد هم وجود  ،وجود دارد سهيشما مقا ياگر در زندگ كه،نيا يعني ني. اآورديرا م سهيكه دوباره مقا دينيبيپس م

 يِابيارز يبرا نيدارد، و از جنِس جسم است بنابرا يدگيهمان ي. هر كسهايدگيخاطر ِ همانحسود است به يذهندارد. من

به حسادت  كند،يم سهيمقا يكند. و وقت سهيمقا گرانيخودش مجبور است كه خودش را به جسم كاهش دهد. و با د

بهتر از ماست.  شانيزندگ ميكنيحسادت م گرانيفقط برحسب توّهم است. ما به د احسادت ه نياوقات ا ي. گاهُافتديم

 يما پول است، هر كس يِدگيمثالً اگر همان ،يدگيهمان كيخاطرِ به يبهتر از ما نباشد. ول شانيممكن است اصأل زندگ

است، ما به او  شتريب نششدا ميكنيحس م ي. اگر دانش است، هر كسميورزياست، ما حسادت م ادتريپولش از ما ز

خدا را كه از  تينهايرا، ب زانيميزَرِّ ب نكهيا يبرا م؟يكنيم سهي. چرا مقاميكنيم سهيمقا كهنيا يبرا ميورزيحسادت م

  محدود. بله  زيچ كيبه  ميكاهش داد ميآن جنس هست

 ديتو با ديگويغزل م تيب به شما دوباره. پس شعر غزل، دهميم حيمن توض عيكه سر ميهم دار يگريد» قُل اَعوذِ «كي اما

كه در قرآن بوده و  ياهيو چند تا آ م،يمگر به خدا پناه ببر ميكن داينجات پ ميتواني. ما نميندار ياچاره ،يربه خدا پناه بب

  .ناس است يسوره يكي. خوانميدارم م تانيرااست ب» اَعوذ«كه مربوط به 
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  ١ هآي ،)١١٤(ناسسوره  م،يكرقرآن
  »قُْل َأعُوُذ بَِربِّ النَّاسِ «

  »انيبه پروردگار آدم ميجويبگو: من پناه م«
  .تانيبرا خوانميفقط م

  ٢ هآي ،)١١٤(ناسسوره  م،يكرقرآن
  »مَِلِك النَّاسِ «

  ».انيپادشاه آدم«
  ها، انسان ان،يپادشاِه ماست. پادشاه آدم ان،يپروردگار ما آدم 

  ٣ هآي ،)١١٤(ناسسوره  م،يكرقرآن
  »النَّاسِ  هِ إِلَ  «

  »انيمعبود آدم كتاي «
 ديبا م،يرا بپََرست ييكتاي باشد. اگر قرار ستنديما ن يها خداآن م،يپرستيرا كه م هانيچآن نقطه م،يما چند تا معبود ندار

  باز شود،  ديمركز ما با يعني م،يبشو كتاي

  ٤ هآي ،)١١٤(ناسسوره  م،يكرقرآن
  »ِمنْ شَِرّ الَْوسَْواِس الْخَنَّاسِ «

  »گر آشكارشوندهاز َشرّ آن وسوسه« 
گر كه به وسواس و وسوسهپنهان و آشكارست. بارها راجع نيها هست، و اكه در مركز انسان يگربه وسوسه طورنيو هم

 وسوسه، نيعدم، و ا دِيكند از دياست كه، ما را ناآگاه م نيَشرّ دارد. َشرَّش ا ني. امياست صحبت كرد يمن ذهن نيهم

. و فكر بعد از فكر گريفكر د كيبه  َپرَديفكر تمام نشده م كيكه  ،يذهندر حالت من ستيارياز حدِّ هش شيب ياشتها

 يكرده. و ما جلو ريفكر ما را تسخ م؟يبكن يچه فكر ميدانيدست گرفته، و ما نمو كنترل ما را به عهده گرفته، به ديآيم

  . ميريبگ ميتوانينم ار نيا

 كهي. در حالدهدياست كه ذهن ما نشان م ييزهايدر همان چ يكه زندگ م،يگرفت اديما  نكهيا يشده؟ برا يطورنيچرا ا

 ست،ين ييذهن قابل شناسا يلهياصأل به وس يزندگ كهنيا قي. درِك عمشناسدياست كه ذهن ما نم يزيچدر َنه ،يزندگ

. شما به دهديرا نشان م يرونيب يزهايچ هاني. چون امينَپَر گريبه فكر د يفكر كياز  نقدريا ماكه  كند،يبه ما كمك م

 ني. اتفاقاً اگر تندتند فكر نكنم، ارسمينم يبشود؟ من به زندگ يخوب من تندتند فكر كنم كه چ يليخ د؛ييخودتان بگو

و  كنديمرتب در من فكر م يزيچكيكه  نيرون. و ايب ديايب يزندگ رشيفكر قطع شود، و از ز نيممكن است ا ييجا كي

  وسواس است. نيا كنم،يفكر م كيبدون كنترل اتومات ار،ياختيكرده و من ب ريمن را تسخ
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كه  دينيبي. و شما مدهديخودش را به ما نشان م مينگاه كن ميصورت حضوِر ناظر اگر بتوانما به كهيوسواس موقع نيا و

ما با  كهني. ازنديبه ما م ياكار چه صدمه نيابا  م،يدانيم زهايرا در چ يكه ما زندگ نيا م،يكنيكه ما م يمنف يفكرها نيا

چقدر تَن  آفل، يزهايچ نيَسرِ هم م،يغصه دار م،يترس دار م،يخشم دار نقدريكه ما انيا م،ينيبيم ييو دانا يسازسبب

  َشرّ دارد.  رد،يگيجان ما را از ما م كند،يما را خراب م

ما را  ياريهش ميشويجذِبش كه م  م،ينيبا حضوِر ناظر بب ميتوانيما م هاموقع يكه بعض يگر نهانوسوسه نيپس ما از َشرِّ ا

ها صحبت است كه شما با آن نييپا نقدريا اديز يو غصه غم در اثر شانياريافراد هش يبرخ ديبلعد. شما نگاه كنيم

 نقدرياز كدام فكر به كدام فكر؟ ا م؟ينيبيم يكدام ذهن، كدام ناظر؟ چه فكر فهمم،ينم ؟يگفت يها چ نديگويم د،يكنيم

  . نديبا عدم بب توانديشخص نم نياست. ا نييپا ياريفكر بعد از فكر هستند، كه هش نيا ريدر تسخ

 يكس كيكه  ديديبرنامه د نيارها در ادر كف او ممكن است. ب د،يايممكن ب ريكه به نظرت غ يزيامروز گفته كه آن چ يول

 يهاتيعبه وض ايمعتاد شده و  يهمه فشار آورده، و شخص حت نيبا همان وسواس، فكر بعد از فكر، درد بعد از درد، كه ا

. كنديكمك م گرانيمعلم موالنا شده، دارد به د يحت ستاده،يحضور ا يپا يجا با دست او بلند شده، روخراب افتاده، از آن

 هانيشما، هم ديهست بخوان» اَعوذ«آن  يكه تو ييهاهيآاين كه موالنا گفته؛  استنيا اشياول ن؟يشده ا يچه جور

  هستند. بله

  ٥ هآي ،)١١٤(ناسسوره  م،يكرقرآن
  »الَِّذي ُيَوْسِوسُ فِي صُدُوِر النَّاسِ «

  »كند،يها وسوسه مكه در دل آدم يگروسوسه«
است. اگر شما  يذهنهست؟ من يهست؟ چ يك نيا ديداني. شما اآلن مكنديكه در دل مردمان وسوسه م يگروسوسه

 د،يكنيرا با خودتان حمل م يو ناخوش يناشاد كيو دائماً  ديناشاد كيطور اتوماتبه اي د،يندار تانيكنترل در فكرها

 نيو ا ميبِپَر گريبه فكر د يكه مرتب از فكر ميگرفت ادي نكهيا يبرا كند؟يكار را م ني. چرا اكنديكار را م نيگر اوسوسه

 كي يو هر فكر كنديفكر بعد از فكر م كينفر اتومات كيد. شما فرض كن يدرد دار با آنهااست،  دهيفكرها چون همان

. موالنا ستين ودشخ اريدر اخت شي. و فكرهاَبرَديرا با خودش م يناخوش كيآدم  ني. خوب اكنديم ءمقدار درد در او القا

، اگر بخواهي يبرو رونيب يِ سازسبب قياز طر ي. اگر بخواهبودهم در كف او ممكن  نيهم يرا بخوان، بفهم. ول نيا د؛يگويم

اش همسر ندارد بچه ندارد، خانهبياييد پول اين آدم را زياد كنيد درست بشود، پولش كم است! كه خيلي خوب بگويي 

ست از اين شهر ببريم بگذاريم اين شهر درست مي شود! هيچكدام از اينها وضعش را درست بزرگ نيست، نه جايش بد ا

نمي كند. اينها عوامل بيروني هستند. قرص هم به او كمك نمي كند، قرص بدهيد اين غمش كم بشود، درست بشود. هيچ 
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مركزش. تسليم بشود هي مرتب چيز كمكش نمي كند جز اينكه بياورد بگويد پناه مي برم به خدا و عدم را بياورد 

  فضاگشايي را ياد بگيرد. 

قضا چيزها را ريز و درشت بوجود مي آورد اطافش فضا باز كند، فضا باز كند آن فضاي باز شده بدمد. آن فضاي باز شده 

ها شخص يكدفعه بيدار مي شود. صبح برايش باز مي نيروي شفابخش را مي دمد به همين قسمت دردها، و همانيدگي

  شود، صبح يك دفعه مي بيند در خواب بوده، خواب همانيدگي بوده، 

يك كسي كه يك چيزي را از دست داده، شش ماه از آن گذشته، اين برنامه هم گوش داده يكدفعه بشيند فكر كند من 

بيداري صورت براي اين ناراحت بودم اين چيه؟ آخر من براي اين شش ماه ناراحت هستم! اصًال نمي خواهم اين را من، 

  :گرفته، توجه مي كنيد؟ حاال

  ٦ هآي ،)١١٤(ناسسوره  م،يكرقرآن
  »ِمنَ الْجَِنِّة وَالنَّاسِ «

  »از نوع انسان. اي) از جنس ِجن باشد و طانيگر (شچه آن وسوسه«
چه از جنس چيزها باشد چه از جنس انسانها، يعني اين مركز تو از جنس انسان باشد، انسانها را  اين وسوسه گر، شيطان 

هاي ها، درست است، اما آيهبگذاري يا چيزها را بگذاري، حاال فرض كن منظور از جن همان چيزها باشد، صورت جسم

اعوذ بخوانيد؛ يعني پناه ببريد به خدا، اين ديگري است كه سريع نشان مي دهم. شما ببينيد كه اين اعوذ؛ گفت برويد 

پناه بردن به خدا،كسي اعتراض نكند ربطي به دين ندارد. هر ديني داري هر آدم بي دين هم بايد پناه ببرد به خدا، ولي 

  ها از قرآن هست و موالنا اشاره مي كند، و در اينجا مي گويد:حاال اين نصيحتها و اينجور نوشته

  ٩٨ هآي ،)١٦(نحل سوره م،يكرقرآن
  »قََرأَْت الْقُْرآَن فَاسْتَِعْذ بِالَلّهِ مِنَ الشَّيَْطاِن الَرّجِيمِ  َفِإذَا«

   »چون قرآن بخوانى، از شيطان رجيم به خدا پناه ببر. و«
ببينيد از كجاست؟ دو جور قرآن داريم: يكي قرآن معمولي است وقتي كه مي خواني نمي گذارد شيطان درست بخواني و 

معنيش را بفهمي، بنابراين به خدا پناه ببر، يعني با خواندن قرآن مركزت را عدم كن، به لفظ كافي نيست كه بگوييد: خدا 

ها را دور كند. يك قرآن آنست و يك قرآن، خود ما موالنا شيطان را از ما دور بكند و من ذهني را نگه دارد و همانيدگي

ها، مركز انسانها كه از جنس خداست و مركزت خودت، اگر بخواهي خودت را مي گويد قرآن هستيم. در خواندن انسان

  ها نبيني. اين هم يكيش بود. و مطلب ديگر:بخواني در اينصورت بايد شيطان را از مركزت دور بكني. با همانيدگي
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  ٢٠٠ هآي ،)٧(اعراف هسور م،يكرقرآن

  »َعلِيمٌ سَمِيعٌ  إَِنّهُ ۚ◌ يَنْزَغََنَّك ِمنَ الشَّْيطَانِ َنْزغٌ َفاسْتَِعذْ ِبالَلِّه  وَإِمَّا«
  »اى پديد آمد به خدا پناه ببر، زيرا او شنوا و داناست.اگر از جانب شيطان در تو وسوسه و«

در مركز شما وسوسه  يدگيهمان كيبه  يدگيهمان قياز طر يعني طانياز جانب ش اگر اين هم توش پناه بردن وجود دارد.

توجه شما را ببلعد، و  خواهديم دهد،يشما را قلقلك م رونيدر ب يزيب كند، هر چذج خواستيكرد و توجه شما را م

با آن  ايبكند و  دهيشما را بِِكشَد و همان خواهديم طاني. و شديو به خدا پناه ببر دينرو د،يرويآن م يبه سو ديشما دار

 عدم شنوا و دانا بكند. پناه ببر كه از يلهيشما را به وس تواندي. و اوست كه با عدم شنوا و داناست. و مدياشده دهيهمان

  . ياو استفاده بكن ييو دانا ييشنوا

  .رداصطالح پناه بردن دادارد. به» َاعوذ«آن يتو هم مهم است. هيآ نيا طورنيهم

  ١٦ هآي ،)٥٠(قسوره  م،يكرقرآن
  »اْلَورِيدِ حَبْلِ مِنْ  إِلَْيهِ  َأقَْربُ وَنَحْنُ ۖ◌ َخلَقْنَا الْإِنَْسانَ وَنَْعَلمُ مَا تَُوْسوُِس بِهِ نَفُْسُه  وَلَقَدْ «

  »تريم.هاى نفس او آگاه هستيم، زيرا از رگ گردنش به او نزديكايم و از وسوسهآدمى را آفريده ما«
 اشيذهندارد. و من يمن ذهن ميدانيو م ميادهيها را آفر. ما آدمديگويم: از زبان خدا ديگويم د؟يگويچه م ديكنيتوجه م

ما از رگ  .دهميم حي. من دارم توضستين هيجزو آ هانيما قرار بدهد. البته ا اريخودش را در اخت دي. باكنديوسوسه م

 دارد سَشو نَف ميادهيبه ما؟ ما كه انسان را آفر دهديرا نم اريخت. چرا اميما درواقع او هست يعني. ميتركيگردنش به او نزد

است. چرا  نيسؤال هم ن،ي. همميما او را اداره كن گذارديچرا نم م،يتركيما از رگ گردن به او نزد كند،مي وسوسه

  . بله، خوب. دي. با آوردن عدم به مركزتان بگذارديبگذار مي. با تسلديبگذار ؟يگذارينم

وم  ت  یان   ******  
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 يمن ذهن ييو دانا يمن ذهن يسازسبب ديما با :خواندم گفت كه تانيكه برا ياول غزل تيموالنا در ب ديديكه شن همانطور

و ما سِحر  .است طانيش اي ويِسحركردن د نيع يمن ذهن يسازو سبب يمن ذهن ييو بكاربردن دانا ،ميرا كنار بگذار

را به كار  يمن ذهن يعنيخودمان  ييو دانا يسازكه ما سبب  داحتمال دار يعني ،محتمل است اريبس اريو بس .مياشده

 نكيع و،يهرلحظه د نكهيا يبرا د،ياز جهان برگرد ديتوانيشما نم يسازو سبب ييدانا نيگفت كه با ا نيبنابرا م،يببر

با توسل  ديوانت يادو را نمج نيو شما ا. جادوشدن است نيع نيو ا زنديم ياريرا به چشمانتان، چشمان هوش يدگيهمان

 د،يكه قرآن َاعوذ دارد به خدا پناه بردن، آنها را بخوان ييآن جاها ديكرد كه برو شنهاديو پ ديباطل كن يرونيبه عوامل ب

  خواندم.  تانيبرا

من  ريتا از گ ،ميرياز آن كمك بگ ميپناه ببر ميتوانيكه ذهنمان ممكن است تجسم كند نم يزيچ كيما به  نكهيا جهيو نت

و اگر مركزمان عدم  .ميمركزمان را عدم كن م،يبشو ميتسل ديپناه آوردن به خدا با يبرا ميو گفت .ميبشو خالص يذهن

 ياريهوش كيو همان  ميكنيم ييكه ما فضاگشا يبه ما كمك كند. پس لحظات توانديخدا نم ،نشود و ذهنمان خاموش نشود

و خدا هم  ،ميبرياست كه به خدا پناه م يما، لحظات نكيع شوديو آن م ،ميشوياز جنس آن م م،يرا كه از جنس آن هست

  .كنديبه ما كمك م

كه گفت اگر شما در  .ساده بود اريساده و فهمش هم بس اريخواندنش بس يعنيبه وضوح خواندم  ياز مثنو تانيو امروز برا

ات خراب شد، دوباره فتم حالگر را يدگيبار من همان نيو چند ،ديادهيد هايدگيهمان نكيو با ع دياگذشته اشتباه كرده

من پر از رحمتم، اگر فقط مرا  يمن برگرد ي. اگر به سوستين يامسئله يشد دهيهمان يت را خوب كردم، دوباره رفتحال

. به زبان كنميكمك م افتاده من به تو يدر گذشته چه اتفاق نكهيصرفنظر ازا ،يعدم را در مركزت بگذار يعني يبخوان

  . ميااست كه قبال گفته يمطالب يبرخ نهايساده ا

 تانيرا بطور نمونه برا شي. من چندتادهديم حيهم توض گريد يرا در جاها هايدگيهمان ياز جادو ييرها نياما موالنا هم

هم كه دعا  نهمهيا ميبريخودمان را بكار م يمن ذهن ييو دانا يسازما سبب يوقت :است كه نيا اشيكيو  خوانميم

 م،يترسيبه ما كمك كند و مركزمان بشود ما م خواهديخدا م يمن به حضور برسم، من به تو زنده بشوم، وقت ايخدا ميكنيم

 ميبشو دهيو كش ميرها كن ميادهيرا كه چسب يزيما واقعا آن چ نكهيو ا يكوچك شدن من ذهن نكهيا ي. براميكنيما رد م

  . ميدهيكار را انجام نم نيترسناك است و ما ا يمن ذهن يكار برا نيا م،يخدا زنده بشو تينهايو به ب

ام من همان پناه هستم آمده ،ياتو بارها به من پناه آورده :كه ديگويو م دهديم حيموضوع را توض نيموالنا ا تيدر چند ب

  پس؟ يدهيشوم؟ چرا مرا راه نممن مركزت ب يدهيسراغ تو، تو چرا اجازه نم
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  ٣٧٧٤ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  در دَِلت آمد، ِنشَست ياليخ چون
  با تو است يزيُگريكجا كه م هر

 يدر مركز ما تا حدود و عدم، خالء ،ميو مراقبه كرد ميرا خوب خواند اتياب نيو ا مياگر ما به حرف موالنا عمل كرد يعني

عدم  ديلحظه ما با د كي ،ياست كه اگر بترس نيا يبه معن نجايدر ا يزيگريم م،يما را. ما هرجا برو كندينشست، رها نم

و  ميترسيم د،يآيم يدگيهمان نكيع كيدفعه  كيبه مركز ما، لحظه بعد  ديآياو م ميكنيفضا را باز م م،يكنينگاه م

فرار  ياز آن بترس نكهيولو ا ،مستقر شده باشد يحضور در تو تا حدود نياگر ا ديگوي. مميفرار كن م،يدربرو ميخواهيم

ما را بِكشد، چون بد  هايدگيهمان يرخب ،شما را منحرف كند يرونياگر عوامل ب ي. باالخره حتگريد كنديتو را ول نم ،يكن

  .گريد كندياو ما را رها نم يول م،يبشو ديناام م،يسرخورده بشو م،يبشو نيدرد ما را بكِشد و خشمگ اي م،ينيبيم

است، چون  اليخ هيشب نيا ديگوياوقات موالنا م يحضور است، خداست، كه گاه الِيخ اليدر دلت آمد، خ ياليخ چون

را و  ميالبته مر زنديبا تو است و مثال م يو فكر فرق دارد، هرجا فرار بكن يذهن اليبا خ اليخ نياست. ا فيلط اليخ

  :را ليجبرئ

  ٣٧٧٥ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يباطِل ييّ يعارض ياليخ جُز
  يُبوَد چون ُصبِح كاِذبْ، آِفل كو

چون  ديگويم اليحضور است، آن را هم خ يكي :ديگويم اليدوتا خ ،يباطل من ذهن يشدهليتحم الِياز خ ريغ ديگويم

كه باطل است، كه مانند صبح كاذب،  ياريعنوان هوشبه ما به شدهليباطل تحم اليخ يكيكه؛  ميندار يگرياصطالح د

 ذرهكيصبح بشود  خواهديم يصبح صادق فرق دارد، وقت امثل صبح كاذب است، صبح كاذب هم ب يمن ذهن نيا يعني

مثل آن است. و صبح كاذب  ي. و من ذهنشوديم كيدوباره تار يصبح شده ول ميكنيما هم فكر م شود،يهوا روشن م

  گذراست.  يعنيآفل است 

و زنده  يمن ذهن ييرها وو برگشت  يمن ذهن جاديآمدن ما به جهان و ا هيقض نيدر ا يكه كًال من ذهن ديبگو خواهديم

 نياو آفل و مثل صبح كاذب است.  يموقت زيچ كي يراه، من ذهن نيدر ا نجاياو، در ا تينهايبه خدا و ب ارانهيشدن هوش

 م،يكنيم ديكه ما از جمع تقل ديدانيرا شما م اشيشدگليتحم نيشده. البته ا ليبه ما تحم ياست، به نوع يعارض ال،يخ

را تحمل  يو خرابكار هايدگيهمان قيازطر دنيفشار و درد و د نهمهيما ا نكهي. اميداشته باش يكه من ذهن مياشده يشرط

  . كننديكار را م نيعلت است كه جمع ا نيبه ا ميكنيم
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همه  شوند،يم نيهمه آدمها خشمگ كنند،يتمام زن و شوهرها باهم دعوا م كنند،يكار را م نيچون جمع ا ميكنيما فكر م

 ميبه حرف موالنا گوش بده ديما االن با كنديكار را م نينه، چون جمع ا كنند؛يم يهمه آدمها خرابكار رنجند،يم هاآدم

 مياگر ما اجازه بده خورديرا م نيهست كه ا يگريد اليخ كياست، و  اليو از جنس خ يعارض زيچ كي يمن ذهن نيكه ا

  . ميمسلط بشود به ما و نترس اليكه آن خ

كه هنوز ما  ييهادر مركز شما مستقر بشود، زمان خواهديو خدا م ديآيحضور م ياست كه وقت نين موضوع اينكته ا

 ني. درست است؟ پس از اميترسياست، ما م ياصل يارياست، هوش ياريچشمان هوش يرودر  يجسم ياريهوش نكيع

 الياما خ م،يولو بترس كنديما را رها نم د،در ما مستقر بشو ،مقدار جمع بشود كيحضور اگر  اليكه خ ميگرفت ادي تيدو ب

  و باطل است و مثل صبح كاذب است. يعارض يمن ذهن

  ٣٧٧٦ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چو ُصبحِ صادقم، از نوِر َرب من
  شب چينگردد ِگردِ روَزم، ه كه

عادت  يجسم ياريتو كه به شب، به هوش ديگويمستقر بشود، به ما م خواهديكه االن م يكه آن نور ديبگو خواهديم پس

و از نور خدا هستم كه من اگر بطور كامل در تو و در مركز  د،يگويمن مثل صبح صادقم، آن نور م ن،ينب ديبا آن د ياكرده

رفت، خواب دردها  يتو به خواب فكرها نخواه گريد يعنيشب،  چينگردد گِردِ روزم ه كه .گريتو مستقر بشوم شب ندارم د

  رفت.  ينخواه

 كنديو مرتب آگاه م كنديمدارد مركزش را متحول  يزندگ ديبترسد، اگر د ديكه انسان نبا ميكنيصحبت م نيراجع به ا

 يجسم يسازو سبب يجسم ييدانا يهانكيع ها،نكيع نياز انداختنش چون ا ديو شما نترس دهديم ييو شناسا

  خراب بشود. مينكند زندگ مييگويخودش ترسناك است، م ميداريرا برم يسبب ذهن كيما  يعنيترسناك است 

  ٣٧٧٧ تيدفتر سوّم، ب ،يمثنو ،يمولو

  امَمكُن الَحْول، ِعمْرانْ زاده نيه
  امطَرَف افتاده نيزِ الَحْول ا كه

دعا  كيمثل  ،»ستيخدا ن يروياز ن ريغ ييروين چيه«است كه  نيا اشيكه معن ديگويكه انسان موقع اضطراب م الحول

حاال ما با آن داستان  يول ،است ميمربوط به داستان مر م،يمر يكه ا ديگويالحول كردن، و م يالبته به عرب ن،يا مانديم

و آن  ديبترس ديشما نبا ديايحضور ب ياري. خالصه مطلب كه هوشميكنيموضوع اشاره م نيبه ا ميدار م،يندار يكار

 يا يعنيام زادهمن، عِمران زيعز يا م،يمر يزاده، اعِمران يتو نترس و به ذهنت، به زبانت الحول نگو ا ديگويم ياريهوش
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ورم، از طرف خدا من از آن يعنيام، طرف افتاده نيدوست من، كه بخاطر الحول است كه من ا يا م،ييگويمن مثال م ليفام

 نيكنار رفت، ا يمن ذهن نيا ست،ين يگريد يرويخدا ن رازيغ ست،ين يگريد يرويخدا ن رازيغ يهستم، ازبس كه تو گفت

ام، درست طرف تو، طرف انسان، من از آنور آمده يعنيطرف  نيام و امركزت دارم قرار گرفته يمركزت االن باز شده من تو

 يدگيهمان و،يد يرويو ن يمن ذهن يرويكه ن يكرد قيتو درك عم نكهيكه به خاطر ااين طرف افتادم،  لاست؟ كه زِ الحو

 ييها. زمانكنميم ريمن االن مركزت را دارم تسخ ست،ين يگريد يرويخدا ن يعنياز من،  ريو آفل است. و غ ستين روين

  .گرينترس. ساده است د د،يترس يتو خواه ،ينيبيم يمن ذهن نكيكه با ع

  ٣٧٧٨ تيدفتر سوّم، ب ،يمثنو ،يمولو

  مرا اَْصل و، غذا الَحولْ بود مَر
  از َقْول بود شيكه پ يالحَوْل نورِ 

فكرها. اصل من، ذات  رييتو، با قول، با تغ يخورديم رونيتا حاال از ب شود،يتو هم م يمن كه اآلن دارد غذا يغذا ديگويم

انسان  يعني. ستين يگريد يروي. نستين يگريد زياز خدا چ ريغ نكهيا يعنيمن ال حول است. ال حول است  يمن و غذا

كه  ستين نيا اشيتَن هست. معن ي. هنوز توكنديم يجهان زندگ نينور بخورد. البته در ا يبه خدا زنده بشود و غذا ديبا

حال كه فكر  نيكه در ع ميهست ياما باشنده يعنينه.  م،يهمسر نداشته باش م،يخانه نداشته باش م،يما پول نداشته باش

ثابت خودش را خواست برقرار كند  تينهاي. و اگر بميزنده باش شهيهم يثابت تِ ينهايب كيبه  ديبا ،ميكنيكار م م،يكنيم

  . ديبترس ديدر شما، شما نبا

حضور  نيو ا فتديبشود ب يكامالً متالش ديبا يمن ذهن نيمراحل كه ا نيدر آخر شونديمردم به حضور زنده نم نكهيا علت

كه  يرونيو ب يماد يهاها است. سبباز سبب شهي. ترس هم همترسنديم نكهيا يبرا زنند،يمستقر بشود، آنجا پس م

  دست بردار.  نهايكه از ا ديگوياز آنها. دارد م ميستيبردار نما دست. و دهنديكاذب به ما م تيامن دهد،يذهن به ما نشان م

. و تو هم ستيجهان ن نياست. از ا يمن از خدا است. از زندگ يتمام ذات من و غذا يعنيمرا اصل و غذا ال حول بود.  مَر

من  ياصل يغذا ات،ياصل يغذا يزنده باشد. ول ديبله تَنَت با ،يخوريم يزيچ كي. حاال درست است كه تو نطوريهم

  است.  يتو هم آنور ياصل ياست، پس غذا يآنور

حرف  نيبود كه اصًال ا نيقبل از ا ست،ين ييروين ست،ين يزيچ چياز خدا ه ريغ يعنينور الحول كه نور خدا است،  نيا و

فكرها  نيف زدن، با احر يسيحرف زدن، به انگل يحرف زدن و، به فارس ني. چون اديايبه وجود ب نهايزدن و ذهن و ا

نبود كه. و  يانسان نبود كه من ذهن ،يحادث است. خوب من ذهن يشدن تازه است. حادث است. اصالً من ذهن تيهوهم
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نور الحول ُمقّدم بر قول است. دارد به ما  پسقول.  ،آيدنميبه وجود  ياگر فكر كردن و حرف زدن نباشد كه من ذهن

  و به حرف آنها گوش نده. نترس. درست است؟  رينگ يسَر را جد يوگوها و سر و صدافكرها و گفت نقدريكه ا ديگويم

  ٣٧٧٩ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  پَناه ازمن به حَق يريگيَهم تو
  َپناَهم در سَبَق دهينِگار من

 ييگويم يذهنت هِ يتو ،ينيبيم هانكيع ني. با اينيبيها مپرده ني. و با ايدار يانسان كه هنوز من ذهن يا ديگويم

رها  ؟ييگوي. بابا چرا با ذهن مييگويذهن م در .ستيخدا ن يروياز ن ريغ ييروين چيه يعني. »ال حوَل و ال قُوّة اّلا ِباالّله«

 كيهستم. در ذهنت  يزندگ يرويپناه از من، كه من ن يريگي. تو هميخواستيكن آن را به من زنده بشو. تو اصًال من را م

در تو مستقر بشوم،  خواهميخدا هستم، م تينهايهستم، حضور هستم، ب ياز من. من كه زندگ يكنيتصور م ييخدا

من  يخواستيكه در ذهنت م يزي. همان چيخواهيكه تو من را م يبه خدا. در حالت يبريتو در ذهنت پناه م موقعآن

  هستم. همان پناه هستم. ياريهمان هش يعنيپناه هستم در روز َازَل.  دهينگار ميام. من همان ترسآمده

و مقاومت  ديرد كن ديآمد، شما پناه را نبا يپناه وقت ديگويدارد م من هستم. نياَعوذ، هم ،يبرديكه به خدا پناه م نيهم

حاال  ترسم،يمن اآلن م دي: ببخشدييگويرا، شما م تينهاياگر خدا آورد ب د؟يشما به خدا زنده بشو ديخواهي. مگر نمديكن

  زد؟يبر خواهديم ي. خوب، ترست كزديبعداً، بگذار ترسم بر دي. شاشوديچه م مينيبگذار بب

. من خودت هستم. يخودت هست يعني. يخواهيخدا هستم در روز ازل. تو من را م يعنيپناه،  دهياند نگاررا ساخته من

آهان، تمام  ،يديهر چه چسب دي. بايشويزنده م ،يشويرها م ،يرا اگر رها كن ينرا رها كن و من ذه يمن ذهناين  يعني

 يرا رها كنم چ نهايام، اگرفته اديكه در ذهنم من  ييزهايچ ني. اشومياگر رها كنم بدبخت م مييگويم ماشد. نترس. 

  . بله.يرونيب يذهن يها. آن اسبابيوا شود؟ينم يچ شود،يم

  ٣٧٨٠ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  هات بوذپَناَهم من كه َمخَْلص آن
  و من، خود آن َاُعوذ يّ َاعُوذ آر تو

. بَرَميبه تو پناه م ا،يخدا يگفتي. ميدر ذهنت دعا كرد نهمهيهستم كه تو ا يمن همان پناه ديگويبود. م نيهم يعني بوذ

ذهن و  دِ يچقدر د دينيبيم د؟يكنيمن را. توجه م يخواستيدر مركزت، نترس. كه تو م ميايمن همان هستم. پس بگذار ب

 گذارد،يمزاحم است. نم يذهن ديد ،يدانش ذهن ط،ياسباب، وسا د،يگويكه موالنا امروز م يزيچ نيو ا هايدگيهمان ديد

. مي از خدا نترسان. مخصوصاًميرا بترسان يكس دينه با م،يبترس دينه با ما .شوديبه خدا زنده نم ترسديم يبا ترسش. هر كس
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. ميدعوت كن يرا به نترس گريهمد دي. اصالً ما بايدگياز همان د؟يآي. از كجا مميدر ذهنمان ترس دار يما به اندازه كاف

  . ميبده حي. توضميموالنا بخوان ني. همميبده ي. و آگاهمينترس ميكن تيحما م،ي. ساپورت كنميكمك كن

  ٣٧٨٠ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  هات بوذپَناَهم من كه َمخَْلص آن
  و من، خود آن َاُعوذ يّ َاعُوذ آر تو

 ياَعوذ. پس برا ديگويم ي. هِشوميبه خدا. من همان خدا هستم كه دارم وارد مركزت م يآوريمرتب پناه م ،ياعوذ آر تو

. تجسم ستين يموضوع طوالن نيا نقدري. اديكني. توجه مگرياز من؟ آمدم د يخواستيپناه م يچ يبرا ؟يگفتياَعوذ م يچ

من اگر باور نپرستم چه  نكهياز ا دنيترس ،يذهن يخدا كيكردن  رها دنِ يو رها نكردن آن و ترس يذهن يخدا كي

. همه شوميبدبخت م شود؟يرا نپرستم چه م يشدگتيهوهم يزهايمن اگر چ شود؟يمن اگر درد نپرستم چه م شود؟يم

  .شوديخراب م اميزندگ. شوديم رانيو زيچ

 دهدينشان م ني. اديترسيكه شما م ديآيهم م ي. وقتشوديدرست نم رونتانيمركز شما، خوب ب دياياگر خدا ن كهيدر حال

بر خدا، اگر مركزش را عدم  برميپناه بر خدا، پناه م ديگويم يعدم. هر كس نكيع يعنياَعوذ، پناه به خدا،  نيكه خود هم

  :ديگويم بله، .كنديبه او كمك نم ي. زندگيعني يچي. هزنديفقط ذهناً حرف م يعني كند،ينم

  ٣٧٨١ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َنْبوَد َبتَر از ناشِناخت يآَفت
  عشق باخت يو، ندان اريبَِر  تو

 ،ينيبب يتوانيرا نم يزندگ ،ينيعدم نب قياست. اگر از طر ينشناختن زندگ هايدگيهمان نكياز پشت ع دنيد ديگويم نيا

 ييبه مركزش، شناسا ديآيخدا م ي. آدم نتواند وقتستيبدتر از نشناختن ن يآفت چيه ديگوي. مينيبب يتوانيخدا را نم

با  نكهيا لي. به دلمياست. ما او هست بي. عجيكن يعشقباز يتوانيو با او نم يهست اري ي. پهلويهست يكي اريبا  تو كند.

كند. ما با او حس  اني. او خودش را از ما بميو بِستان عشق داشته باش بده .ميبشو يكي ميتوانيبا او نم م،ينيبيذهن م

  كند، از ما پخش كند. بركاتش را به ما بدهد.  انيما در جهان ب قي. بركاتش را از طرميبكن ييكتاي

  ٣٧٨٢ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يَهم يِپنْدار اريرا َاغْ اري
  يَغم يرا ناْم بِْنهاد يييشاد

 كي م،يدرست كرد يمن ذهن كيما  يعني. نياست ا ريغ مييگويم مينيبيباشد، خدا باشد، چون با ذهن م يكه زندگ اري

است.  ارياَغ نيا مييگويم ديآيكه م ياصل يخدا يخدا است. ول يذهن يخدا نيا مييگوي. مميدرست كرد يذهن يخدا
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 ميشويم يكيبا او  يرا كه وقت يآن چشمه شاد ل،ياص يشاد آنموقعاز آن. بعد  ترسميم ست،ياست. از جنس ما ن ريغ نيا

و  دييتا يهايو خوش ديآيم اتيدگياز همان د،يآيغم. و آن كه از پولت م يآن را اسمش را گذاشت د،يكنيشما تجربه م

را غم  لياص ي. شاديدانيار ميرا اغ اري. يدانيم يرا شاد نهايا ،يتو مهم هست نديگويم نكهيتوجه و احترام به مردم را، ا

  جالب است. يلي. آنها غم است. خيدانيم ي. غم را هم شاديدانيم

 ،يكنياستفاده نم ،ينيبيم هايدگياز خدا به علت نشناختن، چون از پشت همان ،ياز زندگ ار،يشما از  يوقت ديگويبعد م

درخت خرما است و  نكهيبه تو كمك كند، ا توانديلحظه به خاطر مقاومت تو نم نيخدا در ا اي ،ياستفاده كن يتوانينم

  است، شده دارِ تو.  نيريش

  ٣٧٨٣ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ماست ارِ يكه ُلطِْف  يَنْخل نيچُن نيا
  َنْخلَش داِر ماست م،يكه ما ُدزد چون

را  يزندگ يشاد دهد،يم نيريش دهد،يخرما م يهاوهيم ميبه او زنده بشو يدرخت خرما كه ما وقت نيا د؟يكنيم توجه

را  تشيرا، هدا اشيي. راهنماميكني. قدرتش را حس مميكنيعقلش را حس م م،يكنيآرامشش را حس م م،يكنيحس م

مال  نيمال من، ا نيا مييگويمركزمان، م ميگذاشت ميديدزد ار زهاي. چون ما چميكنيرا حس م تشي. خالقميكنيحس م

 تيما، وضع تيوضع نيدار. كه ا نياز ا ميشد زانيحاال شده داِر ما. آو م،يدر مركزمان، دزد ميمن، همه را گذاشت

 كه ميهست ياريشده. ما هش خيتخته م يرو خيبا م ياست ول يارينفر هش كياست كه  نيا هيدرست شب يشدگتيهوهم

از  ميشد زانيآو اي ميحركت كن ميتوانينم م،يشد دهيكوب نيبه زم يدگيدردها و همان لهيچون به وس يول ميآزاد باش ديبا

  درخت خرما

  ٣٧٨٤ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ماست رِيكه زُلِْف م نْ يمُشك نيچُن نيا
  ماست رِ يزنج نيا م،يعقليكه ب چون

هر لحظه  دهد،يعشق م يخوشبو است، بو ارياست بس نيعطرآگ نيو خدا ا يزندگ يعنيما پادشاه ما  ريزلف ام يعني

اش همه ديبه جان ما بگو ديكند به من بگو انياز ما ب را، خردش را اشينندگيرا، آفر غامشيرا پ ش،يهايچدگيپ يزندگ

 يعقل من ذهن نكهيا يبرا م؟يعقل هست يچرا ب م،يعقل هست ياست چون ب كيهمه اش ن باست،ياش زخوشبو است همه

 يافتاده، مدت ها است كه زندگ يچه اتفاق دينيبيم م،يمان را با آن بست يما، دست و پا ريزلف شده زنج نيحاال ا م،يرا دار
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 ييفضاگشا م،ينشد ميتسل و ميها را كنار نگذاشت يدگيهمان ديها و د يدگيبه ما كمك كند ما عقل همان خواستهيم

  م،يشد دهيكش ريبا ُزلف او به زنج جهيدر نت م،يبله نگفت ،مينكرد

  ٣٧٨٥ تيدفتر سوّم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َرَوديم يليچو ن يُلطْف نيچُن نيا
  شوديچون خون م م،يكه فِرعون چون

هر جا هست  ،ندارد يبستگ چيهرنگ اصًال به باور و نژاد و  يما انسانها هر انسان ياست برا يدائمًا جار يزديلطف ا يعني

 شوديخون م يزديلطف ا نيا ميدار يمن ذهن يم: من،يگويم شوديبلند م ،يمن ذهن يعنيفرعون  م،يچون ما فرعون هست

و پر از درد است پر از استرس است پر از خشم است پر از رنجش  ميكنيكه ما االن تجربه م يجسم ياريآن هوش نيبنابرا

 باريجو مگرما خون شده چرا؟  يدرد است، زندگ نهايا نها،يا گرياست خون است دهست، پر از حس نقص  نهياست پر از ك

  .اومت و قضاوتوارد ما بشود، با مق ميگذاريما نم شود؟يرد نم يزديلطف ا

آنها چقدر به ما ضرر  ييآنها، دانا يبرحسب آنها استفاده از عقل آنها سبب ساز دنيد زهايهمانش با چ دينيبيپس م

به تو ندارم من  ي. گفت من كاراست يزديمانع لطف ا ياز خودش كس ريلحظه غ نيفكر كند كه ا دينبا چكسيه زند،يم

را از تو گرفتم حالت بد شد، حالت را  يدگيهمان يشد دهيبار امتحان كردم تو را، همان نيچند شناسم،يتو را م دانميم

را گرفتم دوباره  يدگيحالت خراب شد، همان ،يشد دهيندوباره خوب كردم دوباره هما يشد دهيخوب كردم دوباره همان

 كنميحالت را خوب م ،كنميبه من من نگاه نم ياوريواقعًا رو ب يروز كياگر  يول ،ينگرفت ادي يول .كردمحالت را خوب 

  لحظه فرعون نباش، بله؟  نيفقط ا آورم،يگذشته را به حساب نم يمن گناه ها كنم،يم ليبه خودم تبد كنميخوب م

  ٣٧٨٦ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  زيمَر ني: من آَبم، هديگويَهم خون
  زيسِتپُر يُگرگ از تواَم ا وسَُفم،ي

هستم،  يكه من آبم، من آب زندگ نديگويآشكارا به ما م ند؟يگويم يبه ما چ ميدار يكه ما در زندگ ييدرد و غم ها نيا

به خشمت،  يزيمن را بر ،يمن مانع درست كن از يدار اريهستم تو االن اخت يمن آب زندگ ،يكنيم ينطوريمن را ا يتو دار

 يشستشو يبرا ياز من استفاده كن يتوانيم اي ،يمسائل گذشته را عنوان كن ،ياوريبه رنجشت، مسائل را به وجود ب يبدم

   دانم،ينم ييگويم ،يقضاوت نكن ،يمقاومت نكن ،يباش تيدردها ،يتماشاگر ذهنت باش يتوانيم نها،يا



  Program # 815                                                                                        ۸۱۵برنامه مشاره 

  68صفحه: 

 دممن گرگ ش يكنيمقاومت م ،يكنيم زهيهستم، چون تو ست بايهستم من ز وسفيرا شفا بدهم، من  تيمن دردها

چون  ،هستم پر از لطف هستم ييبايهستم، من ز وسفيمن  ديگويفرض كن خدا م د،يگويم يزندگ درم،يدارم م درم،يم

  .تو را درميدارم م ،منم گرگ شدم يگرگ هست يكنيم زهيتو ست

 م؟يوسفي درد،ياو هم ما را م م؟يگرگ هست كند،يخدا هم با ما آن رفتار را م ميشويدر مركزمان م يزيما از جنس هر چ

شما كه رمز  تيوسفيعدم بشو از آن به بعد  د؟يبشو ديخواهيم ياز جنس چ ديريبگ مياست، شما تصم وسفياو هم 

   شود،يما است در شما زنده م تيو انسان ييبايز

  ٣٧٨٧ تيدفتر سوّم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بُردبار ارِ يكه  ينيبينم تو
  گردد چو مار؟ يكه با او ِضد شُد چون

خدا كه صبر  يعني شود،ياو هم با تو ضد م ياگر ضدش بشو ،تو وجود دارد يصبور در زندگ اري كيكه  ينيبيچرا نم تو

 ،ستين ييدو نجايا ،يگذاريم شيجنس او را به معرض نما يدار ياگر ضدش بشو ،دارد تينهايب ياست، بردبار تينهايب

من  ميكن انيما ب اين را تو كمك كن ميرا ما درست كرد نيا كه مييگويبه خدا م ميما دار ميبشو يزيما از جنس هر چ

خوب بفرما  ديگويم! گرگ بشوم خواهميمن م ميچون آراده آزاد دار مييگويم يبشوم، ما هر لحظه به زندگ نيا خواهميم

 زانيمن را آو خواهميم ،يهست ياش شادهمه يتو درخت خرما دار دانميم خواهميفرعون بشوم، م خواهميگرگ بشو، م

كردم، مقاومتم را صفر  را بده من مركزم را عدم تينه، خرما مييگويم بعد. كنم زانيآو ايباشه ب ديگوياز درختت، م يكن

   ديبخواه ديشما با د؟يخواهيم يبفرما خرما، شما چ ديگويكردم م

  ٣٧٨٨ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َنشُد گرياو و َشحْمِ او د َلْحمِ
  جُز كه از َمنَْظر َنشُد،ُچنان بَد او

تو با او ضد  م،يخوب دار اري كي زند،يم يرونيبردبار تو حاال مثال ب اريآن  ديگويم ،يپ يعنيگوشت، شحم  يعني لحم

 د،يكنيرا در او القا م تيشما آن جنس گرداند،يتو را به تو برم تيجنس نكهيا يبرا ،شودياو هم با تو ضد م يشويم

 شوديم دهيبد د ينيبيبد م نكياست حاال چون تو با ع اريعوض نشده همان  اشيبردبار تو گوشت و پ اريآن  ديگويم

 نكيع نيا ،به تو، تو منظرت را عوض كن ديآيو واكنش بد از جهان م يكنيرفتار بد م ،ينيبيبد م نكياو چنان بد با ع

آن خدا،  يديديم راكه خدا  يكه هم جهان عوض خواهد شد هم آن ديد يرا بردار، عدم را بگذار، خواه يمن ذهن يها

  .گريد ستين يذهن ياست خدا لياص يخدا نيشد، ا يگريد يخدا كي
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و من  ميبا عدم نگفت ميندار ييما شناسا نكهيبعلت ا ديآيخدا م يبه خدا وقت ميكه مدت ها ما پناه برد ميپس متوجه شد

 يكار معنو اي ديعبادت كرد اي ديديهم مدت ها هست گذشته كه شما واقعًا زحمت كش ديشا ميرا كنار نگذاشت يذهن

 د،يشد زانياو آو ياز درخت خرما جهيدر نت د،يديترس د،يدر شما به خودش زنده بشود نگذاشت خواستهيخدا م ،ديكرد

  :ديگويم ١٥٣٥بخوانم غزل  تانيغزل برا كياز  تيسه ب ديبده اجازهبله، 

  ١٥٣٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  دوست كردند يِ جانْ فِدا مانْ يَكر
  ميبُگْذار ما هم َمردمان يسگ

  

دوست كردند  يجانشان را فدا ،بخشندگان يعني مانيكر ن،يذهن نب ديبا د ،را كنار بگذار يمن ذهن يعنيبگذار  يسگ

 يزندگ ،يزندگ ديبا د ننديبيم يزندگ ديبا د ،دارند ينياگر دوست زم يحت ايخدا كردند،  يشان را فدا يجان ذهن يعني

 م،يرا كنار بگذار ما هم انسان هست يسگ يمن ذهن ديد نيا و در اتنسانهاي ديگر مي بينند ننديبيم ينيرا در افراد زم

  درست است؟ م،يانسان هست يعني ميمردمان

  ١٥٣٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  فُسوِن ُقْل َاعوُذ و قُل هُوَ الّله
  م؟ينخوان گريدر عشقِ همد چرا

فسون  نيو ا كندياست كه ما را جادو م ويفسون د يكي :برديبكار م يِورد، ِورد دو جور است موالنا در دو معن يعني فسون

فسون  كياما  ماست، يدردهاگفتار  م،ييگويم يچ ميشويم نيخشمگ يماست، وقت ياست، گفتار دردها يگفتار من ذهن

كه صبحگاه  ييخدا برميكه من به خدا پناه م :ديخواند د،يديرا فهم عوذبخواند، شما فسون ُقل اَ ياست كه زندگ نيا گريد

خدا  ديگوياست؟ م يك ياريما بصورت هوش يمردم است، فرمانروا ،انسانها است يكه فرمانروا ييخدا كند،يرا باز م

  .گريد ميرا خواند نهايدرست است؟ ا ست،يجهان ن نيا يعنياست، 

كه خدا آگاه است كه در مركز ما وسوسه كننده وجود دارد و عالم و دانا است به  فتگ ميرا هم خواند گريمطلب د كيو 

سبب ساز  ميدانا ما هست ،كارش را بكند، قضا و كُن فكان كارش را بكند ييآن دانا ميگذاريچون ما نم يول ،موضوع نيا

   ،آيدنمي شيپ ييرها نيا ،ميما هست

البته و  ديدانيُقل هو اهللا را هم م يول ميها را هم كه خواند هيآن آ يچ يعني ديدانيشما فسون پناه بردن به خدا را االن م

فسون قُل هو اهللا است كه شما همه را  نهايا ميبشو كتايما اگر  م،ينيرا بب ييكتاي ديبا دمانيكه ما در د ديگويموالنا م



  Program # 815                                                                                        ۸۱۵برنامه مشاره 

  70صفحه: 

چرا در عشق  ديگويم دينيو بب ميهست كتايما  ديگويم يعني .دهميمن م يمختصر حيتوض كيبه هر حال  يول ديدانيم

فسون قُل  نكهيا يبرا .مياختالف دار گريچرا ما انسانها با هم د دهدياست كه نشان م يفرمول نيو ا ؟مينخوان گريهم د

   م،يخوانيما انسان ها نم گريد كياَعوذ و ُقل هو اهللا را در عشق 

 ،يهست كتايهستم، تو هم  كتاي. پس اگر من ميهست كتاياست و ما هم  كتاي خدا كه ديگويم ست؟يفسون ُقل هو اهللا چ

و عالوه  .ارتباط برقرار كند گريها با همددر ما انسان يخود زندگ يعنيارتباط برقرار كند،  گريبا همد ديبا ييكتاي نيپس ا

در جهان از جمله تو  زيچ چيه ازمنديهستم، من ن ازينيكه من ب دييگوياست كه شما مرتب م نيفسونش هم ا كيبر آن 

 يرويبا ن ،ييكتايبا عشق، با  توانمينباشم، م يگريشخص د كي ازمنديباش. اگر من ن يخواهيم يانسان، هرك يتو ستم،ين

  .فسون ُقلْ ُهوَ اللَّه است هانيبا او ارتباط برقرار كنم، ا ،يزندگ

پس تو هم  م،يزايمن هم نم د،يزايمن را نم يام و كسنشده دهو من زا ستيجهان ن نيمن در ا رياگر من بدانم كه نظ

پس  ست،يجهان ن ني. اگر مثل من و تو در اميشويآن م نيپس بنابرا م،يجهان ندار نيدر ا يمثال چيو ه يهست طورنيهم

بله؟ اگر از  رود،يم نيدر من و تو جنس خدا ارتباط برقرار كند، تمام اختالفات از ب مياجازه بده م،يما از جنس خدا هست

  . ميمركزمان را عدم كن ديبا م،يبه خدا پناه ببر يمن ذهن

انسان)، اگر مركز عدم بشود، مركز من عدم بشود،  يوجود قتي(حقنجايبه شما در ا ميداديها را نشان مكاش آن شكل يا

است؟ من از جنس  يشود، چيكه هر لحظه خوانده م يورد نيمركز باز بشود، ا نيو ا ،مركز همسر من هم عدم بشود

از تو درست  يمن ذهن كيمن باال آمد،  ياگر من ذهن نيهستم به جهان و به تو، بنابرا يازينيهستم، من از جنس ب ييكتاي

كه فسون ُقلْ ُهوَ اللَّه را  فهمميم ؛يبه من بده ديرا با نيا ديرا، بگو زهايمن و از تو خواست چ يكرد بر اساس من ذهن

  خوانم. ينم گريد

به شخص  م،يبه طرف دار يازمندين كي ميكنياست كه ما حس م نيا يبرا ديآيم شيها كم پانسان نيعشق ب نكهيعلت ا

َصمَد بودن خدا را در  تيخاص نكهيا يبرا م؟يخواهياز او، چرا م ميخواهيم يزيچ م،يهست يزيچ كي يمقابل، گدا

كه  ديآيم ادمانياگر  ،يبا من ذهن ميكنيم سهيخودمان را مقا ي. وقتاست ازينيخدا ب يعني. صََمد ميخودمان زنده نكرد

فسون ُقلْ  نيو ا ميكنينم سهيمقا يخودمان را با كس ست،يجهان ن نيخدا در ا ريچون نظ ست،يجهان ن نيما در ا رينظ

  ُهوَ اللَّه است.

 كيبه  مياكه پناه برده ميشويمتوجه م م،يكنيم يياو دان يسازسبب ،يدگيهمان قيدارد و ما از طر يدگياگر مركز ما همان

به  م،يعدم را باز كن ديبا م،ياما اشتباه كرده ميفهميم م،يبه خدا پناه ببر ديكه ما فقط با ديايب ادمانياگر  رون،يدر ب يزيچ
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 ني, انيكه با ا ديكني. توجه مدينيشما بب ميذره بزرگتر كن كيكه در مركز ما هست، درست است؟  ميآن عدم پناه ببر

. خوانديفسون قُْل َأُعوذ و قُْل ُهوَ اللَّه م نيدر مورد اَنْصِتوا، با ا مياكه قبال خوانده ياتياب ني. انياست ا يمهم اريبس تيب

  گفت: ميمثال ما داشت

  ١٧٤٢ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه عاشقْ اوست، تو خاموش باش چون
  تو گوش باش َكَشد،يچو گوَشت م او

به من گوش بده.  ديگويم يعني كشديخدا. م كشد؟يم يخدا، گوش شما را ك كشد؟يم يگوش ما را ك م،يبشو كتايما  اگر

  .ميشويما گوش م نيپس بنابرا

  ٣٤٥٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را گوش كن خاموش باش اَنِصتُوا
  گوش باش ،يزبانِ حق نگشت چون

خدا از  يعنيحق  م،ينكن سهيو مقا ميبشو ازينيو ب ميبشو كتاي م،يفسون را ما بخوان نيوجود دارد كه اگر ا نيامكان ا پس

همسرم خدا  قيمن و از طر قيحرف بزند. پس اگر از طر توانديهمسر من هم م قيحرف بزند، از طر توانديمن م قيطر

 اتياب نينخواهد آمد. پس ا شيهم پ ياختالف م،يزنيحرف نم مانيبا من ذهن گريو ما د زندياو حرف م گريحرف بزند، د

  ديشما همه حفظ هست م،ياكه قبال خوانده

  ٣٦٩٢ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َانصُِتوا  ديشما خاموش باش پس
  زبانتان من شوم در گفت و گو تا

اختالفات ما با  شودي. پس معلوم مديحرف نزن يزبان شما باشم، شما با من ذهن ديمن با ديكنيگفتگو م گريبا همد يعني

را خاموش  يمن ذهن م،ياما خاموش نشده زند،يحرف نم ييكتاي نكهيا يهست، برا يبا مردم از چ مان،يهاهمسرمان، با بچه

  :ميداشت يگريدشعر  كيزبان ما خدا بشود و  م،يانكرده

  ١٦٢٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  جنس تو ياو زبان، نِ  ،يتو گوش چون
  ها را حق بفرمود: اَنِصُتوا گوش

گوش  دي. پس ما باستين يجنس من ذهن ست،ي. او جنس ما نميحرف بزن ديخدا زبان. ما با ذهنمان نبا م،يگوش هست ما

 نيا ميما دار زند،يما حرف م قياگر خدا از طر نجا،ي. فسون در ايچ يعنياو حرف بزند. پس معلوم شد فسون  م،يباش
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را و  يازينيرا و ب ييكتايو هر لحظه  ديكنيمركزتان را عدم م نكهيا يبه خدا برا ديبري. شما پناه مميخوانيفسون را م

  . بله،گريدر كجا؟ در عشق همد د،يكنيرا تجربه م يرينظيب

  ١٥٣٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  را يدارد دوست رهيها تغَرَض
  م؟يرا چرا از دلْ نَران هاغََرض

با  ميو بتوان زهايبا چ ميبشو دهي. محال است كه ما همانيغرض ماد كي آورد،يم شيغرض پ كي يدگيهر همان غرض،

. مينيبيم ديبا آن د نكهيا يبرا م،يدار يانتظار كي م،يخواهيم يزيچ كيما  غرض،يب يدوست ميبرقرار كن يدوست گرانيد

خالص  يدوست م،يكنينم دايپ يقيما دوست حق نكهي. علت اميرا از دل بران هايدگيهمان يعني م،يبرانها را از دل پس غرض

غرض  هايدگيهمان قيدر مركزمان و از طر ميدار يدگياست كه همان نيا يبرا د،يآينم شيها پما انسان نيو عاشقانه ب

خدا  يازينيما ب م،يستين ازينيما ب نكهيا يبرا م،يكنيرا هم اجرا نم يقبل تيآن ب م،يخواهيم گرياز همد يزيما چ م،يدار

  . ميارا در خودمان زنده نكرده

مركز  يرو ديبه علت مركزمان است، با ميكن جاديا گرانيخودمان و د نيب يعشق اي يخالص يدوست ميتوانيما نم اگر

  :ديگويجالب است، مربوط به همان أَُعوذ است، م يليخ تيب نيا د،يرا هم نگاه كن تيب نيو ا ميخودمان كار كن

  ٥٥٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  فاِضحه وِيعُمْرت بُرد د چونكه
  باشد َاُعوذ و فاتحه نمكيب

كه  ديگويمرتب م ،ياريهوش ميكه ما باش يبه مرغ ايدن ادياست و ص اديهمان دفتر ششم است كه داستان مرغ و ص نيا

بخورم،  ديكه من اضطرار دارم، با كنديمرغ استدالل م يول ،يرا نخور هانيشده است، مواظب باش ا ختهير نجايها ادانه

  .افتديم ريبه تله، تله ذهن، گ افتديم شود،يم دهيهمان خورد،يم يباالخره وقت

 صورتنيدر ا ،يمن ذهن يعنيرسوا كننده،  ويد نيا ديعمرت را تلف كرد، بلع يوقت ديگويم نكهيا يمهم است، برا تيب نيا

 صورتنيدر ا ،يچ يعنيپناه بردن به خدا  يدانيو نم يزنيفقط با ذهنت حرف م ،يگرفتار شد ،يتله هست يتو كهيدرحال

  است. نمكيب يليو فاتِحه را خواندن خ ُعوذأَ

بكند،  يها سازماندهآن را با شيزندگ ند،يها ببباشد، هر لحظه بر حسب آن هايدگيانسان در ذهنش مشغول به همان

مهم است، آن را بپرستد، درضمن  دهديكه فكر نشان م يزيپرست باشد، هر چدردپرست باشد، باورپرست باشد، ذهن
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و سوره فاتحه  ،برميبه تو پناه م ايخدا ديفقط بگو اي ،قرآن بخواند هيآ ايدعاها را بخواند  نيا يدر ذهنش، ه ار،فقط در گفت

  ام. هم جالب است كه قبالً خوانده نيبله. ا د،يدانيشما م دهم،ينم حيمن توض گريرا بخواند. سوره فاتحه را د

 ديبا يهر كس د،يايبرب شيبتواند از عهده من ذهن ديبا يبدهم كه هر كس حيقسمت توض نيبه هرحال قبل از خواندن ا

آن حضور ناظر خودش را به ما نشان بدهد  اي اورديب ديحضور ناظر در خودش پد كي ،ييو فضاگشا ميتسل قيبتواند از طر

 تيسئولم نيكس ا چياست. ه يهر كس تيرها نكند، مسئول ناظريباشد و ذهن را ب شيذهن مواظب من ذهن يو با تماشا

 خواهديهر كار م ديرها كن ناظريهن را بذ ديشما نبا انجام بدهد. تواندياز ما نم ريما غ يكار مهم را برا نيرا و ا فهيوظ نيو ا

  .را يمن ذهن يعني د؟يكنيتوجه م د،يبگو خواهديم يبكند، هرچ

متاسفانه  ياست، ول ياريواقع رمز هوش راست و تركمن د يقسمت مربوط به تركمن نيقسمت و ا نيكه در ا ديگويو االن م

و  كنديسگ عوعو م نيكه همان سگ است درست كرده است، ا يشده است و من ذهن تيهوبا ذهن هم يمدت يبرا

كنم؟ و سگ  كاريچ رم،يسگم را بگ يجلو توانميكه من نم ديگويخود او را و مردم را و تركمن م رديگاز بگ خواهديم

سگت  يكه جلو ديگوي. مهمان مديايب رونيتركمن از چادرش ب ايتركمان  گذارديسگ نم يحت د،يايمهمان ب گذاردينم

  . ترسميمن از سگم م ديگويم ر،يرا بگ

 ترسند،يم ياز من ذهن يعني ترسند،يكه از سگ م يخاك بر سر آن تركمن و مهمان رديگيم جهيبعد آخرسر موالنا نت

 يندازيرا ب نيا رم،يگيرا م نيكه ا يمن ذهن داتيتهد نكهيا يبرا ترسد،يم يذهن نكه از سگ م ياريخاك بر سر آن هوش

  : ديگوي. مميكرديصحبتش را م مياست كه االن داشت يترس ني. اشوديموثر واقع م شود،يم يطورنيا

  ٢٩٥٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اَعوذْ از َبهْرِ چه باشد؟ چو سگ پس
  ؟ْزَتگيباشد از تَرَفُّع ت گشته

ما، َتَرفُّع  يمن ذهن يعنياست كه سگ ما  يچه است؟ موقع يرا خواندن برا هاهيَاعوْذ، به خدا پناه بردن و آن آ ديگويم

يعني من ذهني ما به  .در حمله تيز شده باشد ،من ،همين فرعون يجانيو ه يباشنده ذهن كيبلند شدن به عنوان  يعني

آن بيت خيلي  ،و اين پارازيت ذهني .و دائما پارازيت ذهني در سَر هست ،به مردم هم لطمه مي زند ،خود ما لطمه مي زند

   .ميشود به عنوان كليد يادتان باشد ،جالب است كه شما

 ،هشت سالگي ،هفت ،ببينيد من ذهني تا يك جائي مي گويد كه .توجه مي كنيد موالنا اين ابيات طاليي را به ما گفته است

در نتيجه اين  .ا بيرون كندپس از آن او مي خواهد از زندة خودش مُردگي ر ،زندگي ،قابل قبول است براي خدا ،ده سالگي

يعني اين انتخاب كه  ،شما بدانيد ،اين را بايد ما خوب بدانيم ،به ديگران و به خود ما لطمه بزند ،من ذهني پروگرام شده
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تخريب  ،براي اينكه پس از يك مدتي شروع مي كند به تخريب .من مي خواهم من ذهني ام را نگه دارم براي انسان نيست

 ،بد شانس هستيد ،سواد نداريد ،و جوان هم هستيد به خاطر اين نيست كه شما بلد نيستيد ،خراب شده زندگي شما اگر

   .امروز موالنا نام برده است كه به اسم هاي مختلف ،بخاطر اين نيست كه يك مخربي در شما هست

چه جوري به من حمله  ،نمي توانم جلويش را بگيرم ،به صاحب سگ ،االن مي گويد سگي كه حمله مي كند به من و مهمان

من يك دفعه ناراحت مي شوم نمي توانم شب بخوابم  ،هي يادم مي آورد كه فالن كس چه كار كرده است به من ،مي كند

خشمگين  ،مي آيم برايش ضرر مي زنم مي آيم غيبت شان مي كنم ،به ديگران چه جوري حمله مي كنم ،حمله مي كند

مي گويد پس اَعوذ براي چه  .كوچيك اش مي كنم ،عيبش را مي گويم ،ناراحتي ايجاد مي كنم ،رر مي زنممي شوم ض

شما مي بينيد اين من ذهني  موقعي كه ؟يعني اين مركز را عدم كردن براي چه هست ،يعني اَعوذ براي چي هست ؟هست

   .جلويش را بگيريم بايد به خدا پناه ببريم و ما نمي توانيم ،ما در حمله بسيار تيز شده است سريع حمله مي كند

  ٢٩٥٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تُركِ َخطا يَاعوذْ آن است ِكا نيا
  بَر َزن بر سگَت، رَْه بَر گُشا بانگ

با دو نقطه هم مي  تاخ ،اين به خدا پناه بردن يعني باز كردن سينه و عدم كردن مركز براي اين است كه اي تُرك اهلِ خطا

به اين من  ،اي كسي كه از جنس خدا هستي ،اي كسي كه اهل سرزمين يكتايي هستي ،يعني اي هشياري ،شود نوشت

  .ذهني ات بانگ بزن و راه را باز كن

  ٢٩٥٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بر َدِر خَرگاهِ تو ميَ ايبِ  تا
  خواهم ِز ُجود و جاهِ تو يحاَجت

براي اين كه تو جود و بخشش و بزرگي  ،بخواهم تا من بيايم به دِر خرگاه تو و يك حاجتي از تو ،آن چادر بزرگ ،خرگاه ،تا

از جنس خدا هستيم و هر  ،يعني مي خواهد بگويد كه ما در اصل بي نهايت هستيم ؟درست است .مقام داري، جاه ،داري

 ،نباتات بايد به دِر جود ما و عظمت ما يعني انسان ها ،مهماني از جمله انسان هاي ديگر و باشندگان ديگر مثل جمادات

   .هشياري بگيرند ،بيايند از ما بركت عشق بگيرند

 .بي نهايت است ،ما هم اندازه خدا استخَرگاه  .وَ ُجود داريم براي اينكه جاه داريم ما بايد انرژي زنده كننده صادر كنيم

 ،خراب مي كند ،هم به ما عوعو مي كند هم به مهمان و به هر كسي .اما سگ ما عوعو مي كند نمي گذارد ؟درست است

   .گفتم هر كسي من ذهني اش تخريب مي كند يعني وقت شناسائي و متالشي كردنش گذشته .تخريب مي كند در بيرون
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  75صفحه: 

  ٥٥٠ تيپنجم، بدفتر  ،يمثنو ،يمولو

   كنديم رونيز زنده مرده ب چون
  تنديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

كه خدا االن  .هر كسي كه تخريب مي كند بايد اين بيت را بخواند ،مثل جواهر مي ماند واقعا ،يادمان باشد اين بيت طالئي

من ذهني من تخريب مي كند اين بخاطر بدشانسي  .مي خواهد من به او زنده بشوم و من دارم من ذهني را ادامه مي دهم

  :اين من ذهني بيش از حد در من مانده است مي گويد ،من بد نيستم ،بدي من نيست .من نيست

  ٢٩٥٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه ُترك از َسطَْوتِ سْگ عاجِزست چون
  زستيفَغانْ ناجا نيَاُعوذ و ا نيا

به صورت  ،اگر مركزمان را عدم نكنيم ،سگش را بگيرد يعني ما انسانها به عنوان هشيارياگر ُترك نتواند جلوي حمله 

برايش نگوييم كه  ،حضور ناظر به ذهنمان نگاه نكنيم و فكرهاي منفي كه مي كند و مخرب كه مي كند آنها را تماشا نكنيم

اين  ،اگر كسي در اين مثال .ناوارد است ،در اين صورت اين اعوذ و اين فغان ناشايسته است ،تو نمي تواني اين كار را بكني

 !ب اين چه ُتركي استوخُ  ،به خودش هم مي كند و هيچي نمي گويد ،سگش عوعو مي كند به مهمان ،سگ دارد ،تُرك خطا

پناه بر خدا اين  ،ه بر خدا ي تو ذهني استپس پنا .پناه برخدا ،و مرتب هم مي گويد پناه بر خدا !اين چه تُركمني است

  .نيست كه مركز تو دارد عدم مي شود و با اين عدم اين من ذهني ات را تماشا مي كني

  ٢٩٥٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  : اَعوذْ از سگ، كه منديهم گو تُرك
  ام اَنَْدر َوطَنزِ سگ َدرمانده هم
من از ترس سگم از چادرم نمي توانم بيرون  .از عهده سگم بر نمي آيم ،مي برمتُرك مي گويد من از سگم به خدا پناه 

  بله!. .بيايم

  ٢٩٥٨٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َدر آمدن نيبَر ياريينم تو
  شُدن رونيِز َدر ب آَرمينم من

 .من ذهني من ديگران را فراري مي دهد .تو از بيرون نمي تواني بيايي و من هم از چادر نمي توانم بيام از ترس سگ بيرون

يك دفعه اگر به او بگويم اين كار را نكن شب نمي  .خود من هم از او مي ترسم براي اينكه شب و روز مزاحم من است

   .االن مي گويد كه ما قدرت خودمان را نمي دانيم به صورت تُركمن ،گذارد من بخوابم
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  76صفحه: 

  ٢٩٥٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اكنون بر َسِر تُرك و قُنُق خاكْ 
  سگ هر دو را بَنَدد ُعنُق يكي كه

تُركمن كه صاحب سگ است و مهمان  ،مي گويد خاك بر سر آن ُترك .حاال پس ما نمي دانيم كي هستيم .عُنُق يعني گردن

 .توجه كنيد كه اينها از همان اعوذ آمده است ،مي خواهد بگويد كه .اسير كرده است ،گردن هر دو را بسته ،كه يك سگ

بلي واقعي به  .تسليم واقعي باشد ،عدم كردن مركز باشد بايد پناه بردن به خدا معادل واقعا ،اگر كسي به خدا پناه مي برد

فَكان  و پذيرش قضا و كُن .آگاهي از اينكه من از جنس زندگي هستم و حول و حوش آن محور باشد .اتفاق اين لحظه باشد

يك چيز بدي مي بينم از مركز من  .و آگاهي از اين كه مركز من هر لحظه در بيرون منعكس مي شود ،در اين لحظه باشد

و االن هم به نظر مي آيد كه  ،و آگاهي از اينكه من يك من ذهني درست كردم كه من ذهني هميشه مزاحم من بوده .است

مرا گيج  ،بعد از درد در من ايجاد مي كند، درد بعد از درد ،بعد از فكر ،د از فكربع ،كه فكر بعد از فكر ،اين قدر مسلط است

  .مرتب يك فكر در سر من مي َپرد و من كنترل ندارم ؟مرتب عوعو مي كند يعني چه .كرده است

نمي از ترسش هيچ جا  .حرف هاي بد به مردم مي زند من نمي توانم جلويش را بگيرم ،من ذهني من خشمگين مي شود

 ،شروع مي كند به ناسزا گفتن ،مي ترسم دست به يقه بشود ،تا با يكي حرفش مي شود ،برود دعوا كند روم مي ترسم

 ،لطمه هاي مادي مي زند به من ،مردم لطمه مي زنند به من ،آسيب مي زنند غيبت مي كند ،به من حمله مي كنند مردم

   ؟چه كار كنم اين سگ را .يك دفعه من را باعث مي شود از كار بيرونم كنند

تو نمي داني از جنس  ،تو پس ارزش خودت را نمي داني .از عهده سگت بر نمي آيي ،بگو خاك بر سرت :موالنا مي گويد

 ،از بس همانيدگي داري ،براي اينكه از بس تو از چيزهايي كه با آنها همانيده شده اي زندگي مي خواهي ؟چرا ،خدا هستي

 ،از يك همانيدگي مي پَري به يك همانيدگي و از آن همانيدگي ها كه مربوط به اين جهان هستند زندگي مي خواهي

  .اينها همان چيزهاي توي دايره هستند ،هويت مي خواهي ،خوشبختي مي خواهي

  ٢٩٦٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بَر زََند يتُرك بانگ ِللْه،حاشَ 
  ُكند ينَر خون قَ  رِيچه باشد، ش سگ

اگر بانگ خدا را بزنيم اگر بگذاريم زندگي از  .از جنس خدا مي شويم ،وقتي مركز ما عدم مي شود تُرك واقعي مي شويم

 ،شير هم خون قِي مي كند ؟من ذهني چه هست ،به جاي صداي من ذهني بانگ خدا بر بيآيد ،مركز ما ببيند و بانگ بزند
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  77صفحه: 

ما از عهده اين من ذهني مان نمي  .در اين جهان نيست كه جلوي ما را بتواند بگيرديعني هيچ چيزي  ،سگ چه باشد

  .تمثيل مي زند كه اين من خيلي ضعيف است ،توانيم بر بيآييم

  ٢٩٦١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ييخوانده زدانيَ رِيِكه خود را ش يا
  ييَدرمانده يشُد با سگ هاسال

ما با من ذهني گاهي اوقات من ذهني معنوي درست مي كنيم فكر مي كنيم  ،خدا هستي اي كسي كه فكر مي كند شير

  .كه خيلي معنوي هستيم

   ٣٢١٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  بَتَّر ِز پِنْداِر َكمال يِعلَّت
  ذوَدالل يَاْندر جانِ تو ا ستين

است كه از عهده سگش يعني من ذهني اش بر نمي  من ذهني پندار كمال دارد و خودش را شير يزدان مي داند اما مدتها

  .بله .آيد

  ٢٩٦٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو شكار؟ يِسگ برا نيچون كَُند ا
  آشكار يستشكاِر سگ شده چون

اين بايد ساده باشد  ؟فكر تبديل كند انرژي خالق زندگي را به چه جوري اين ذهن ؟چه جوري اين ذهن به تو شكار كند

 ،هم هويت شدن با چيزهاي اين جهاني اسير ذهن شده اي با تو آشكارا ؟چه جوري شكار كند ،از آن هويت مي خواهي تو

، شكار »سگ«: ديگويم جانيسِگ من حاال در ا نيكند. ا شيآزما خودش را توانديم يكس هر اسير اين سگ شده اي

 ماًي. داخورديمن را م يزندگ ،يچيه كنديبه من. شكار كه نم دهديگم هستم. گوش نمس رينه من اس ايمن؟  يبرا كنديم

تمام  ميكه بتوان دوارميام مطلب جا افتاد. گريد .كنديم تي. همه را اذكنديم تي. دوستان من را اذكنديم تيمن را اذ

  .ميكن
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  78صفحه: 

  :ديگو يم بخوانم؛ تانيدفتر پنجم برا ياز مثنو تيب چند

   ١٠٤٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َاَحد يِكا ديقُل َاعوذَت خوانْد با
  ِز َنفّاثاتْ، َافْغان َوزْ ُعَقد نيه

مركزم. از  يهااحد، كه من فغانم درآمده از دمنده يا كتا،يخداوند  يكه ا ييو بگو يبخوان» قل أعوذ« يبرو ديبا ديگويم 

 دمنده دمنده هم هست. كي يدگيهمان هر كه دهد ينشان م ني. پس اميهاعقده و از دمديكه در مركز من م ياباشنده

  دَمِش در مركز ما ادامه دارد. نيساحر و ا ايجادوگر  اي

   ١٠٤٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َاَحد يِكا ديقُل َاعوذَت خوانْد با
  ِز َنفّاثاتْ، َافْغان َوزْ ُعَقد نيه

در مركز  ايكه آ ديرياالن در نظر بگ ديشما با پس دمندگان. يعني ديدانيهم كه م» نفاثات«ها و ها، گرهعقده يعني »عَُقد«

ما هستند. شما  يهايدگيما و همان يها همان دردهاگره ها؟به گره شوديم دهيدم يزندگ يرويبه ن شوديم دهيشما دم

 يانسان نيساحر هم ني. پس بنابرادي. پس شما جزو اون ساحران هستديداريزنده نگه م ديرا دار دردها و هايدگيهمان

 ديبا صورتنيدر ا ويدگ ياست م نيا اشي. معندارديمرو زنده نگه  هايدگيهمان دمديمركزش م يهااست كه به عقده

  ها.گره نيدمندگان و ا نيرس از دست ا اديبه فر گانهيخداوند  يكه ا ييو بگو يرا بخوان »قل اعوذ«سوره 

   ١٠٤٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اَنَْدر ِگرِه آن ساحِرات َدمَنديم
  اَْلُمْستَغاثْ از بُرد و مات اثْياَلْغ

دارد.  يذهنمن كي مركزش هر مرد در ايجادوگر هر زن  ،يذهن ِ من يعنيآن زنان جادوگر، حاال زنان جادوگر  نيبنابرا پس

. به هرحال دي. اگر از جنس خانم هستديريشده، حاال شما آن زنش رو به خودتان نگ هيبه زن تشب نيجاها ا يليحاال خ

  :. بلهدمنديافسون م ياهساحر در گره ايآن زنان جادوگر » ساحرات«

 زهايمن بروم با چ يعني» برد و مات«. پس ايدست دنو مقهور شدنم به ادني هرَس از غلب ادميخداوند دادرس به فر يا 

 ديايب نييپا امياريو هش ياريبصورت هش گريكه مات بشوم د نميها ببآن قيشوم و از طر دهيبشوم، آنقدر همان دهيهمان

 ييخدا يا يعنيها كه دردها هم جزو آن است، بدمد. دمنده در مركز من به گره نيا ماً يو دا كنم دايپ يجسم ياريو هش

  را بخوان. هانيبرو ا ديگويمن بَِرس. م اديبه فر يرس اديكه فر
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   ١٠٤٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  زيخوان از زبانِ فِْعل نبَر كْ يل
  زيعز يزباِن َقْول سُست است ا كه

صورت حضور به نيو در عمل بب اوريكه موالنا فقط به ذهنت نخوان در عمل عدم را به مركزت ب ديگويم جانيدر ا حاال

و به قول  يفقط به تكرار در ذهنت بپرداز يتوانينم ،يعمل كن ديبا ؟ينيعدم بب ديو با د ينيذهنت را بب يتوانيناظر م

  به حرف بسنده نكن. يعني يبپرداز

   ١٠٤٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  زيخوان از زبانِ فِْعل نبَر كْ يل
  زيعز يزباِن َقْول سُست است ا كه

لحظه اگر به خدا  نيشما در ا ديعمل كن. با رونيرا نگهدار و برو ب يذهنكه من ستين نيا اشيمعن نيا عمل هم بكن. پس

  يكن يصورت حضور ناظر به ذهنت نگاه مكه به ديو تجربه كن يمركزت را عمًال عدم كن يبريپناه م

   ١٠٤٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  در زمانه َمر تورا سه همَرهَند
  دو غَْدرمَند نيو ا يّواف يكي آن

هم عمل  يكيهستند و  ارتيها هستند كه انسان يكياموالت است و  يكي. يجهان، تو سه همراه دار نيدر ا ديگويم 

كه قبالً صحبت كردم كار كردن  يو حول آن شش محور ميآوردن عدم به مركز و تسل يه نيهم كياز عمل ن يولتو،  كين

 نيدر ا دييگويبله و بله م دييگويمرتب به الست م ميتان با تسلكه با عدم كردن مركز ديمطمئن باش ديشما با يعني است.

فكان كار تا قضا و كن ديدهيراه م ،ديهست مياش تسلو در مقابل .ديكنيفكان عمل مبله محكم و به قضا و كن كيلحظه. 

 ميسلت. مرتب ديهست يتيكه در چه وضع دهديبه شما نشان م رونيو ب دينيبيم رونيتان را در بكند. مرتب انعكاس مركز

و از ترس  ،كه بشود ديدهيدر شما زنده شود اجازه م اشتينهايو اگر خدا خواست به ب ،ديكنيذهن را خاموش م ديشويم

   ديدر زمانه سه تا همراه دار ديگو يعمل است. بله م نيا ،ديريگيرا نم شيجلو

   ١٠٤٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  در زمانه َمر تورا سه همَرهَند
  دو غَْدرمَند نيو ا يّواف يكي آن

  .بكاريوفاكننده هست و دوتا فر يكي. پس كاربيفر يعنيغدرمند 
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   ١٠٤٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َرْخت و مال گريو، د اراني يكيآن 
  و آن ُحسْنُ اْلفِعال ستيِسوُم واف وان

متعلقات توست و سوم كه وفادار است به تو و آن عمل  يگريدوستان توست و د يكي نيبنابرا؛ كيالْفِعال : عمل ن حُسْنُ

  است. كين

   ١٠٤٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  از ُقصور رونيبا تو ب ديَ مال نا
  تا به گور ديآ كْ يل ديآ اري

تو  اري اما .ديآينم رونيات هم از قصرت بات هم و متعلقات. اموالدي.آينم رونيب اتيكه پولت از حساب بانك ديگو يم 

  .رونديو بعد ميا نيم ساعت  ستنديايهم آنجا م قهيدق ٥ نديآيتو تا لب گور م يهمسر تو به بچه ها

   ١٠٤٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شيبه پ ديچون ُتورا روزِ َاجَل آ
  شياز زبانِ حاِل خو ديگو اري

  .ديگويتو با زبان حال به تو م اري ديايروز اجل ب يرياگر بم ديگويم

   ١٠٤٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستميَهمرَه ن شيجا ب نيتا بد
  ْستميب يَسرِ گوَرت زمان بر

  به خاطر احترام به تو. ستاديخواهم ا ياقهيبر سر قبر تو چند دق يبرو ديتو تنها با ستميبا تو ن گريبعد دبه جانياز ا يعني

   ١٠٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  زو كُن ُمْلَتحَد ست،يفِْعلِ تو واف
  با تو در قَعْرِ َلحَد ديَ َدر آ كه

در واقع حضور حاضر  كيعمل ن ني. اروديو با تو م مانديبا تو م ديگويباشد م كيعمل تو اگر عمل ن نيا نيبنابرا پس

با او  يزيچ رديميم يذهنو اگر نشود با من روديم او زنده شود اگر بشود تينهايجهان به ب نيدر ا ديآياست انسان م

 ديبا ديگو يم ديد ميكه خواه همانطور .عيها را بخوانم انشاهللا سر نيمانده از ا تيب چند. ديرا بگو نيخواهد ا ي. مرودينم

  .ديدانيموضوع را شما م نيتو درست شود ا رونيدرون تو سرسبز شود تا ب
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  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  سَبز شود ُجمله جهان ،يچون تو سَرسَبز شُد
  نيدر عََرض و اَبْدانْ ب يعََجب ياِتِّحاد

و  ميبه اعوذ خواندراجع تيهمه ب نيدايتوجه كن ،يمركزت و به خدا پناه برد يعدم را آورد يعني يتو سرسبز شد يوقت

واقعًا  قتيدر شنونده گذاشته باشد و بداند كه حق ياثر هاهيآ نيو ا اتياب نيكه ا دوارميبه پناه بردن به خدا من امراجع

  چه. يعنيپناه بردن بر خدا 

وجود دارد  يبيرابطه عج يعني يبياتحاد عج :ديگويو م شونديسرسبز م رونتيب اهانيدر درون گ يتو سرسبز بشو اگر

از  يكي .كنديم نييكه گفتم سه تا حالت تع طورنيموالنا هم تيچند ب نيبدنها. در ا يعني، ابدان »عرض و ابدان« نيب

است كه حالت  رونيدر ب يگريد زيماست. پس از آن، فكر ماست. پس از فكر چ ياريجوهر ماست، هوش رون،يدرون به ب

  .دارد ينندگيقّوه قدرت آفر نيدارد و ا يماد

 :ديگويو م ديدر درون و به آن جوهر زنده شو يبرو ديبا هانيعرض و فكر و ا نيكه شما از ا كنديم شنهاديدارد پموالنا 

 جاديكه ا ييزهايچ نيا يعني» عرض«. شوديم ديتول رونيكه در ب يزيآن جوهر و فكر و چ نيهست ب يبياتحاد عج

  .كنديم فيو بدن بعد دو جور بدن تعر شوديم

كه  مينيبيم »يتو سرسبز شد چون« آمده. (افسانه من ذهني)ها شكل نيبا ا ميده حيرا هم توض هانيا دياجازه بده بله

و اتحاد  .ستيهم سرسبز ن رونشي. جهان بستيمقاومت دارد در درون سرسبز ن و كه قضاوت دارد يكس ستيسرسبز ن

را درست  يذهنمن نيآن جوهر ا يعنيهست.  يبدن جسم كيدارد  نيكه ا يمنتها متاسفانه بدن ،هم هست نيدر ا يبيعج

  . دارديو زنده نگه م ،دمديها مگره نيا هشخص اشتباهاً ب نيو ا ،كنديم

.برد به يما را م واشيواشي يزندگ جورنيا ميبفهم دياست كه همه ما با يحالت اشتباه (افسانه من ذهني)حالت نيا

. ديآيم نييپا ياري. هوشميافتي. به هپروت مكنديم يزندان يذهنو در افسانه من يسازدشمن ،يسازمسئله يسازمانع

و  دياوريتان بكه شما عدم را به مركز شوديآغاز م(حقيقت وجودي انسان) نجاياز ا يسرسبز يول ستين يسرسبز نيا

 يعدم وقت نيا دينيو حاال بب .داد ديخواه رييرا تغاز آن  رونيو جهان ب شوديشود و درونتان آسمان باز م يتان باز ممركز

 ،رونيما ب يفكرها ياز رو ،سازديرا م رونيما ب يفكرها سازديما را م يهاعدم فكر نيجوهر ماست. ا نيا د،يآيكه مركز م

 نيهم نيدردها ا اي ديآيوجود مبه هايدگيهمان لهيوسكه به يي. فكرهاديآيوجود معدم به لهيوسفكرها به نيا

 نيا ديرا حفظ كند. شما با (افسانه من ذهني)حالت  نيا دينبا كسچيها. هبه گره دمنديمركز ما م دركه  ستيجادوگران
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 نيخودتان با ا يبه كار سازنده رو ديو شروع كن دييايب رونيب ترعيهرچه سر ديحالت با نيبا شكل. از ا ديحالت را بشناس

  .اتياب

  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  و َسرِ تو بَرگردد يّچَرخ َزن يچون َدم
  نيرا ِبنْگَر و هَمچون َسرِ خود َگرداْن ب چَرخ

 مثل سر تو. گردديآسمان هم م كه يشويمتوجه م دفعهكيسر تو بگردد  نيو ا ياگر چرخ بزن لحظهكيكه  ديگويم

در  يعني .ثابت باشد ديبا نينظر تو، ابه گرددياست، م تينهايآسمان درون تو كه ب نيا كهنيكه علت ا ديبگو خواهديم

 شوديآسمان ما باز نم كهنيعلت ا .ميسازيم رونيهم در ب ييزهايچكيو  ميفكر باش كي م،يآسمان باش كي دياصل ما با

در سِر  شونديفكرها مرتب عوض م يعنيسر گردنده، سر گردنده  نيو ما با ا گردديسر ما مرتب م كهنيا يبرا گردديم اي

  .مينيبيم هايدگيبا همان م،ينيبيم يذهن تيرا و خدا را پاراز يما و جهان را و زندگ

 ،يدگيهمان كيلحظه بعد با  بعد .نكيبا آن ع مينيبيبا او م ميكنيرا زنده م يدگيهمان كيما  اآلن دن؛يد هايدگيهمان با

آسمان هم  ديآينظرش مو به نديبيمختلف م يزهايبا چ گردديسر مرتب دارد م نيو ا مينيبيم گريد يماد نكيع كيبا 

َسرش  (افسانه من ذهني) شخص نيا .رديبگ جهينت خواهديآسمان ثابت است. حاال از آن م گردد،ينم آسمان.گردديم

نه  مي گردد، هم آسمان گردد،يم نيكه هم زم مينيبيم دفعهكي ميما دوِر خودمان بگرد كهني. درست مثل اگردديم

  بله. ميگرديفقط ما م ،گرددينه آسمان م گردديم نيزم

 ميخواه يسر ثابت كيما  گردديسرمان نم گريد مييايدرب (حقيقت وجودي انسان) صورت نيكه اگر به ا مييبگو ميخواهيم

  موقع.آن مياثر بگذار ميتوانيجهان م يو رو ميما ثابت هست يول كنديم رييكه جهان تغ ميشويداشت متوجه م

  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يَمَثلِ ُكل باش ،يزان كه تو جُزِو جهان
  نينو شَد ِصفََتت، آن ِصَفتِ از َاركاْن ب چونكه

و هم به آن خدا كه  ،يدار تيّ هم ماد ،يتو هم بدن دار يعني .يُكل هست كيهم  يعني ،يجزو جهان هست كه: تو ديگويم

. اركان نيصفت را از اركان بب نيا شود،يُنو م اتيرونيب يهاصفت يعني شوديپس اگر صفتت ُنو م يكُل است، زنده هست

  بشود. ريتعب دهديكه فكر نشان م يزيبه هر چ توانديم جانيدر ا

و ،گردد يسرش م (افسانه من ذهني)آدم  نيبله ا دهديم حيموالنا دارد توض ميجور مرحله اگر بخواهتا حالت سهسه گفتم

 شوديمتوجه م يكه هم به خدا زنده است هم به جسمش ول (حقيقت وجودي انسان)است  يكس ُكل كه ُكل است. داندينم
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او ثبات  تينهايهمان خدا است در مركز ما، ب نيصنع. ا ديگويم نييكه در پا ينندگيآفر يرويو ن ليقوه و پتانس نيكه ا

اركان و  ديگويپس آن قسمت فكر را م .آورديوجود مرا به يرونيب يزهايفكر هم چ اورديوجود ببه دياوست، آن فكر را با

  از فكرت است و فكرت هم از صنع است. نياگر نُو شد بدان كه ا ديگويم يرونيصفت ب

  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  همه َاركانْ چو لباس آمد و ُصنْعَش چو َبَدن
  نيَبدَنِ انساْن ب ،يمَغروِر لباس چند

همان  دياو مثل بدن است و ما با نشياو قدرت آفر ينندگيآفر يعنيكه: اركان هم مثل لباس است و صنع او  ديگويم

 يهاآن صفت نديآفريكه فكر م يزيچلباس فكر و آن يعنيو لباس اركان  ميباش يدگاريو آفر ديجوهر، همان قوه تول

 ني. استيكه ن (افسانه من ذهني)حالت  نيا نيبنابرا پس .ميزنده بشو يبه بدن اصل ديبا .ميها مغرور نباشبه آن يرونيب

 داشتنزنده نگه يدرد و مسئله برا جاديا يبرا ميكنياست كه صنع او از ما پنهان است و ما از صنع او استفاده م يحالت

 يما از جنس ساحر َدمَد،يها مدر مركز ما هست كه به دردها و گره يادمنده كياست كه  يهمان حالت نيا هايگديهمان

 كننديحالت را حفظ م نيها اانسان .ستيخدا و موالنا قابل قبول ن يحالت برا نيكه ا ميهست يجادوگر م،يتهس

  مانع و مسئله و دشمن است. دنياست د ياريآمدن هوش نييپا قضاوت و مقاومت است. شيهانشانه

 يدگاريآفر يرويصنع آشكارا پنهان است و ن نيا پسندديكه موالنا نم مينيبيلباس است كه ما م جوركي همنيهمه ا پس

 ديبا االصوليحالت هستند و عل نيها مغرور هستند مغرور به او انسان شوديها مبه گره دنيدرد و دم جاديخدا صرف ا

فكرها  كنديم ديرا آن تول فكرها .ميزنده بشو ديهمان عدم است باصنعش كه به (حقيقت وجودي انسان) باشد يطورنيا

  بدن انسان. ديگويو آن را م دهنديم رييرا تغ يرونيرا ب يهاصفت ايها عرض

  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  نيَاعْمال ِبب نهييتو در آ مانْيا يِ رو
  نيب مانْ ايبَردار و َدرآ، َشْعشَعه  پَرده

  .ديآيدست نمدر مركز به هايدگيداشتن همان قيهم ازطر مانيا ،يداشته باش مانيا يخواهيكه: تو اگر م ديگويم

اعمال  نهييآ .ستياعمال تو چ نهييكه آ نيبب ،ينيببرا  مانيا يرو يخواهياكه اگر م ديگويم نيبب ستين مانيا يباورپرست

 يذهنكه تا حاال افسانه من دينيبب ديخودتان نگاه كنهم به شما .ميكنيم ديچه تول رونيكه ما در ب شوديم دهيد يراحتما به

 ايكه در باال گفت عرض  يزيچآن ديتوانيم يراحتبه و كه در مركزتان عدم هست. يقتيحق كينه،  اي ديادرست كرده

  تان هست.بدن رونيدر ب ديدار يامور ماد رونيدر ب د،يدار روابط رونيب در .ديكنيمنعكس م رونيكه در ب يزيچ هر صفت.
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 هانيهرحال ابه د،يندار اي ديهست كه اگر درد دار تانيدردها رونياست. در ب ضيمر ايهست كه سالم  تانيكيزيف بدن

  .دهديرا نشان م يزيچتان چهعمل دينيبب تان است.اعمال نهييآ

. دييايو به تو ب ديندازيرا ب هايدگيهمان اگر است. هايدگيهمان نيهم پرده .ديشما پرده را بردار اگر كه: ديگويهرحال مو به 

و  مانيا چه. يعني مانيا ديفهمي. مدينيبيرا در خودتان م مانيدرخشش ا يعني يشعشعه دفعهكي ،ييكتاي يفضا يتو

  .ميشوياست كه ما با آن صنع او زنده م يموقع نيقي

  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يحُسنْ ِبجو، اِْحسان ن ،ياَگر تو عاشق شُده
  نيِاْحسانْ ب نيبِنِش ،يتو عَّباسِ زمان وَرْ 

تو عاشق خدا  اگر .يبگذر هايدگياز همان ديبا صورت،نيدرا ،يعاشق خدا هست ياكه اگر تو عاشق شده ديبگو خواهديم

 باتري. زيبشو باتريروز زبهروز ديبا صورتنيدر ا شده. ياريعاشق هوش يارياست كه در تو هوش نيا اشيمعن يهست

 هايدگيهمان نيهم يعني احسان .ياحسان نخواه يعني ياحسان ن ينخواه يزيچ و يبشو ليتبد شتريبه او ب يعني يبشو

نخواه كه  يزيبه او زنده بشو و احسان نخواه. چ يعنياو بشو  ييبايبه ز ،يهست يقيواقعا عاشق حق يكنيفكر م اگر است.

  .مينظرم نوشتبه جانيمشهور بوده و ا ياحرفه ييكه به گدا بوده يعباس شخص ؛يزمان يتو اگر گدا و .يتيهوبا آن هم

  »شهرت داشت. ييبود كه در لجاجت در گدا ي: معروف به دَبس َمروعَبّاس«
ما به جهان  يازمندين كي جاداي هنشان نيو ا ارعي تمام هچسبند يگدا كيعنوان ما عباس وارد شده به اتيپس در ادب

كرده  جاديا هانبه ج ييبه جهان و گدا يازمندين كيشخص واقعاً  ني. اديآيوجود مبه هايدگيهمان نيا قياست كه از طر

 د،ييتا يتوجه، گدا يعشق، گدا ،يمحبت گدا يگدا گر،يد يهاآدم يگدا هايدگيهمان قيكه اگر تو واقعا ًازطر ديگويم

. ميكه مركز نوشت ييزهايمثل پول آن چ زهاياز چ اي يخواهيم ياز كس يزي. چرميميمن م يتو نباش كهنيا يگدا

 نيبنش صورتنيدرا يزمانه هست عباس .يهست تيموفق يهستم گدا يك نم يهست تيهو يگدا يخواهيم يخوشبخت

   نگو من عاشق هستم درست است؟ گريد، نيرا بب هايدگيهمان نيو ا

به خدا  يخواهيم يو تو عاشق هست يستيبه جهان ن ازمندين يستيكه واقعا ًعباس زمان ن يديرس جهينت نياگر به ا يول

البه كن به  صورتنيدرا يديرس جهينت نيابه يخدا هست يو فراوان تينهايخدا و ب داشتيو عاشق گرام ،يزنده بشو

جهان باشم اآلن دارم به شاه خودم  يگدا دينبا كهدميفهم: دياو گو نيالبه كردم َشِه خود را، پس از شهد، پناه بِبَر به خدا.

  .كنميالبه م
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  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو 

  دياو گو نيالبه كردم َشهِ خود را، پس از
 نيب انْ يپايب ِبجوشَد دُرِ  اشيدر چونكه

اول  تيب دميمن فهم يعني جانيالبه، البه در ا ازمنديهستم؟ ن يچ ازمنديپس ن ستم،يجهان ن يگدا ستميعباس ن پس

خودت را به من بده. البته من فعال  يسازو سبب ييدانا ايخدا ميگويدارم م خورديدرد نمخودم به ييو دانا يسازسبب

فقط به شاه خودم  دميشاه خودم فهم به .نمينشيم گذارميمكه من دست رو دست هم  ستين نيمعناش ا نيهستم ا

: ديگويخدا به من م يعني ،دياو گو ني. پس از استميجهان ن يگدا گريد كنميم دارم. به خدا پس چون البه صادقانه اجياحت

  حاال دُر ها را بِبَر بله. دياهد جوشمن خو يايدر

 ياالبه تواندينم نيگدا است، ا نيعباس زمان است، ا (افسانه من ذهني) نيا؛ دياو گو نيكردم َشهِ خود را، پس از البه

 اي. درمينباش نيمثل ا ميمواظب باش خورد،يدرد نمهم به شيبردن به خداپناه خورد،يدرد نمدرست كند اَعوذش هم به

مركزش را عدم  كهنيا يبه شاه خودش برا كنديدارد البه م (حقيقت وجودي انسان) يكي نيا يول ديخواهد جوشنهم 

من، حس  يمن و شاد ييبايو بركات عشق من، ز ديخواهد جوشمن  يِايدر ديگويهم خدا بهش م نياكرده و پس از 

 .ييكتاي يايدر يُدرها يعنيدُر هم دُر  نيكه من دارم مال تو و ا يزيمن، قدرت من و هر چ تيمن، عقل من، هدا تيامن

 ياست شاد يشاد دينيبيم (حقيقت وجودي انسان)شكل  نيدر ا طورنياش همكه نمونه ييكتاي يايدر يدهايمروار

  است. سببيب
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