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  2صفحه: 

  

 ٢١٠٠مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 چند بوسه وظيفه تعيين كن

  كن شيرين ايمبه شِكَرخنده

 آن دلت را خداي نرم كُناد

  اين دعاي خوش است، آمين كن

 مگر اين را به خواب خواهم ديد

  كن من بِخُسبَم، كنار بالين

 لبت فراقِ   اي فسوِن اَجَل

  كن  رو، فسونِ مسيح آيين

 تَنگ آمد توعرصه چرخ بي 

  كن زين را وصال  هين، ُبراقِ

 حُسن داري، وفاست اليق حسن

  كن حسن را با وفا تو كابين

 چون بميرند، َرحْم خواهي كرد

  آنچه آخر كُني تو پيشين كن
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  3صفحه: 

 اند از رَهِ حَجحاجيان مانده

  داروِي ُاشترانِ گَرگينكن

 تا به كعبه وصالِ تو برسند

  كن خُرجين و  چاره آب و زاد

 شمِ جهان به تو روشناي دو چ

  اين جهان را تو آن جهان بين كن

 رُخَت آفتابِ  از تجّليِ

  كن  چشمِ دل را چو طوِر سينين

 بس كنم، شد ز حدّ گستاخي

  من كه باشم كه گويَمت اين كن؟

 گر نبود اين سخن ز من اليق

  كن  آنچه آن اليقست تلقين

 شمِس تبريز، بر افق بِخَرام

  گوشماِل هالل و پروين كن
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ٢١٠٠برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 چند بوسه وظيفه تعيين كن

  كن شيرين  ايمبه ِشكَرخنده
چند  :كه ديگويم يزندگ ايدا است به خ ياريانسان كه از جنس امتداد خداست و هوش پس ،حقوق ،يمستمر يعني فهيوظ

بار هم آگاهانه با معشوق تماس  كي ديكه ما در شبانه روز شا دهديخودش نشان م نيشبانه روز مرا ببوس، و ا در بار

 ايانسان است كه بعنوان امتداد خدا  مسئلههم همان  مسئلهو  .دارم مسئله كيپس من االن آگاه هستم كه  .ميندار

و آن ها  ،شده دهيهمان دهنديجهان را نشان م نيا يزهايچكه  يجهان و در ذهنش با اقالم ذهن نيآمده به ا ياريهوش

  .نديبيو خدا را نم ،نديبيجسم م نيبنابرا .نديبيها م يدگيآن همان نكيمركزش شدند و از پشت ع

فكر ما را تصرف كرده  نيو ا پرديم گريفكر د كيفكر به  كيموضوع شده كه هر لحظه از  نيكه آگاه از ا يكس كياالن 

موقع بطور آگاهانه آگاه از  چيپس ه ،ميدار يجسم ياريهوش كيما دائماً  نيبنابرا ،و فكرها همه مربوط به اجسام هستند

 ميگرفت اديو االن ما كه  .نديبيفقط اجسام را م يمن ذهن نيكه ا ميدرست كرد يمن ذهن كيبلكه  ،ميستين يزندگ ايخدا 

مدت كوتاه سن مان واقعاً  نيجهان در ا نيبه ا ميآمد كه ميهم آگاه شد مانتياست و از مأمور يارين هوشكه ما اصل ما

  .ميخدا زنده بشو تينهايآگاهانه به ب

 نيبنابرا .مياز تو ندار ارانهيهوش يآگاه چيه ،ميما در شبانه روز از تو ندار يو قسمت بينص چيكه اصًال ه مييگويم ميدار

حالت تماس دو تا انسان است  نيبوسه در واقع بهتر .ريچند بار با من انسان تماس بگ يانه روز بعنوان مستمردر شب ايتو ب

به او  توانديم يحرف قشنگ كي اً يثان ،را ببوسد اوالً تماس دارد گرياگر انسان د يانسان نكهيكماا .زنديرا مثال م نيو هم

  .دارد كه حتمًا دوستش بوسديرا م يو آدم كس ،ديبگو

دوست  تيصرف نظر از آن وضع ميكه دار يتياست خدا ما را هر وضع قدكه موالنا معت دهديمصراع اول نشان م نيپس ا

 داريو ما را ب ،بزند يحرف خردمندانه ا كيهم به گوش ما  دنيموقع بوس نيو بنابرا ،ما را بوس كند خواهديو دلش م ،دارد

كن، و  نييهم تع يتمركه نه تنها من را ببوس بلكه مس كنديپس دارد تقاضا م .بخورد نماجهان به درد نيكند كه در ا

ها و انداختن آنهاست  يدگيهمان ييمن هم شناسا شرفتيمن كه پ شرفتيحقوق ما را به موازات به اصطالح پ نيا يه

 .بار زنده بشوم ستيماه ب كياز بعد  ،شوميمثالً اگر امروز در ساعت ده بار من به تو زنده م يعني .كن ادتريرا ز يمستمر

 گريكنم باالخره د ادتريكنم ز ادتريقدر ز نيكنم؟ ا ادتريكنم، چقدر ز ادتريز يتو را من ه بهفركانس زنده شدن  نيا يعني

  .ديگويمن را ببوس، انسان به خدا م ارانهيبار هوش كيحداقل  يول .و جدا نشوماز ت
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  5صفحه: 

 نيا مييايب ،ميپريم گريفكر د كيبه  يفكر كياست كه ما از  نياش ا يمعن ندكيبوسه كه خدا ما را م ديدانيو شما م

 نيفاصله ب ميدو تا صندوق را باز كن نيفاصله ب ،مينرو گريصندوق تمام بشود داخل صندوق د نيا يعنيفكر تمام بشود 

با  تيكه هم هو يانسان معمول كه دردو تا فكر است  نيو تجربه خدا در فاصله ب ،صندوق نو نو مسكر است ايدو تا فكر 

پرده درست  كيو  ميپريم گريبه فكر د يفكر كياز  يحرص كيبا  يسرعت كيما با  .ذهنش است فاصله بسته است

و  ،آيدميشده به او بوجود  تيهم هو يفكر كردن ها نيكه در اثر ا ميناميم يكه ما من ذهن يزيآن چ نيب ،ميكنيم

  .ماست يفكرها ريكه در ز و خدا كنديم ريخودش را تعم

 دنيموقع بوس يحرف خردمندانه زد كيو به گوشم هم  ،يديدم تو من را بوسيبار من فهم نياول ارانهيهوش نكهيپس از ا

 يسبب و با شاد يبار خواهد بود كه من ب نياول يبرا يعني د،يازيبار دست خواهم  نياول يبرا نيريخنده ش كيمن، من به 

 يو آن موقع ،سبب را تجربه كنم يو ب لياص يكه بگذار من شاد ديگويم گريبعبارت د .شادم يعني خندميم يزندگ لياص

شدن  شتريكه سبب ب يرونيب يما به سبب ها يكه در من ذهن دهدينشان م نيو ا .شومياست كه من به تو زنده م

 سهيمقا گرانيما دائماً خودمان را با داست كه  گرانيضرر خوردن به د اياست  گرانيكوچكتر شدن د ايماست  يدگيهمان

  .ميخنديم ميكنيم

با هر  ايبوجود آمده و  يامكان ايشده  و  اديخبر برسد كه پول مان ز م؟يخنديم يما به چ يد كه در من ذهنيشما نگاه كن

 ديخورده شا كم شده، و ضرر گريد يكيمال  ينشده ول ادترينه مال ما ز ايآن زيادتر شده  ميشد تيكه هم هو يزيچ

است  ييها ياست خوش ياست خنده من ذهن دهيفايخنده ها درواقع خنده ب نيا .ميخنديدوباره ما م شوديورشكست م

ضرر بخورند كوچكتر  ايو  ندكمتر ببر گرانيد اي ،بهتر است شترياز هر چه ب ايو عمدتاً هم  رد،يگيم رونياز ب يكه من ذهن

زهر آلوده را بكنم كه  يهاممكن است من آن خنده نصورتيدر ا كنم،يم سهيا آن ها مقاكه من خودم را دائمًا ب ،بشوند

خنده است؟  نيا يكجا .خنده است نيا كنميفكر م خندميم كنميرا مسخره م گرانيمثالً د .خنده است واقعاً كنميفكر م

  .تاس يخنده من ذهن

 نيو چند بار ا .كنم، آن را تجربه كنم دايدست پ شوميو زنده مبه ت يتو وقت نيريكه من به خنده ش ايتو ب ديگويپس م

كه  نيدر ا يقدرت چيه يكه ما بعنوان من ذهن دهديكن مجدداً نشان م نييتع فهيوظ نيو ا .كن نييتع فهيكار را بكن، وظ

شده است  دهيكه همانما دنبال بوس كردن فكرهاست، با هر چه  يمن ذهن ئماًدا نكهيا يبرا .ميندار ميمعشوق را بوس كن

 .ستميآگاه از خدا ن يعنيهستم  زهاياصالً چ ،هستم يرونيب يزهايلحظه من آگاه از چ نيدر ا يوقت .با آنها تماس دارد

  .كند دايصورت ادامه پ نيبه ا توانديوضع نم نيا ديگويم نيواضح است ا
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  6صفحه: 

شما بلحاظ  يبرا يمعشوق حقوق ايآ .در خودتان دينگاه كن ديبا يزيكه به چه چ دهديم يشما آگه هب اتياب نيخوب ا

 يفكر رهيزنج نيو ا د؟يشويپنجاه بار به او زنده م ،ده بار ،شما را در شبانه روز پنج بار كنديكرده؟ بوس م نييبوسه تع

ند بار واقعًا در شبانه روز چ ايآ ؟ديخدا در تماس هست با د؟يشويشما به حضور زنده م شود؟يقطع م يگريپس از د يكي

غزل  نيهم دياگر نه با .دياز خودتان بكن دياست كه با يسؤاالت نهايا .نداشته باشد يرونيكه سبب ب د؟يخندياز ته دل م

  .ديگويم يچ مينيبب ميموالنا را بخوان

شما را سر خدا كند كه حوصله  ريتصاو نيكه ا دهم،يم نشان يريرا با تصاو اتياب نيمن ا راً ياخ ديدانيكه م نطورياما هم

استفاده كند، شما وء مطالب س نياز ا يمن ذهن دهديكه اجازه نم كنديم نييتع يحوزه ا كي ريتصاو نيا نكهيا ينبرد برا

به خودش اضافه  را ميبخواهد فقط بفهمد و مفاه يكياگر  د،يكن ادهيخودتان پ يعمًال رو ديبا ديبفهم ديمطالب را نبا نيا

گم  يعرفان ياالن در فكرها شدهيگم م يمعمول يتا حاال در فكرها يعني .برود به هپروتممكن است  نصورتيدر ا ،كند

استفاده نكند، من وء كه س يمن ذهن يبرا گذارديو حد و حدود م .ديشما منحرف بشو گذارديشكل ها نم نيا .بشود

  .شناسديخدا را نم نكهيا يبرا ميما به خدا زنده بشو گذاردينم يذهن

قدر  نيبعد ا ،سال موالنا بخواند يكه س ديشوينم يكه مثل آدم ديد ديخواه ديشكل ها اگر خوب دقت كن نيا اشما ب يول

موفق  ايدن نياش را بلد باشد، نه در ا يمعمول ينه هم كه اصًال زندگ ،گفته يشود منگ شود كه نه بفهمد موالنا چ جيگ

فقط  دهد،يشكل ها امكان عمل به شما م نيا جهيدر نت ،يفانعر يفقط گم شده در فكرها ،يچيه اينه در آن دن ،باشد

 يزندگ يمن ذهن د،يا دهيفهم گريد يشما به اندازه كاف ،ستين يدنيمطالب فهم نيا ديچون توجه كن دهد،ينم دنيفهم

  .كنديم ليبه مفهوم تبد رديگيرا م

 شودينم يكه زندگ يذهن زياست چ يهنذ زيچ ،است يو سفت زندگ يكيپالست لتحا كي يعنياست  يمفهوم ضد زندگ

فقط اشاره كننده هستند به  اتياب نيا كنند،يهمه به آنجا اشاره م اتياب نيو ا ،يبه زندگ ميزنده باش ديلحظه با نيدر ا

ازه مشكل است اج يبلحاظ ادب تيب نيخوب ا .دياوريب به مفهوم در ديرا با نهايا نكهينه ا ،ديزنده بشو ديبا نهايبه ا نكهيا

صورت  ديكار نبا نيهم به من ندارد ا يربط چيه ،ميبرو ميرد بشو ميديفهم يبه زبان ساده وقت ميكه ترجمه كن ديبده

را با دو تا  اتياب دهم،يم حيشكل ها را توض نيمن دوباره ا .ديدقت كن كنميشكل ها خواهش م نيبه ا جهيدر نت .رديبگ

انسان،  قتيحق يعنيانسان  يوجود قتيهم حق يكي يافسانه من ذهن يكي ديا دهيكنم فهم فكرشما ديگر كه  يشكل

كه در آنجا گم  ديبرو ميبه مفاه يسلطه من ذهن ريكه شما ز گذارديشكل ها نم نيخواهم نوشت و هم نگاه كردن به ا

   .ديبشو



  Program # 801                                                                                             ۸۰۱برنامه مشاره 

  7صفحه: 

  
جهان وارد ذهن  نيبه ا ميآمد ياريما بعنوان هوش نكهيا يكه به من بوس بده برا ديگويعلت م نيخوب آره در ابتدا به ا

كه  ييزهايچ نيبا ا يعني ،ميشد دهيهمان نهايمهم هستند با ا نهايكه پدر و مادرمان نشان دادند ا زهايچ نيبا  ا ،ميشد

 ياعضا هيمشخصات خودم، همسرم، بق يعنيخودم  گنجد،يكه در فكر من م يزيمثل هر چ خوانميصفحه هست كه م يرو

 اديكه  ييزهايو خانه و كارم و حرفه ها همان چ يقال دانميو نم ليارزش من مثل اتومب با يزهايخانواده، پول، همه چ

دوست،  حات،يتفر هيو بق فرتمثل مسا حينقش ها مثل پدر و مادر، تفر ،ياجتماع تيانجام بدهم موقع توانميگرفتم و م

 ،يباورها بطور كل يعني يشخص يباورها ،ياسيس يباورها ،يمذهب يباورها كند،يم جاديا يكه من ذهن ييدشمن، دردها

 نبعنوا نهايا نكيرا گذاشته ام در مركزم از پشت ع نهايكرده ام و ا قيتزر تيبه آن ها حس هو يعني .شدم دهيمن همان

  .نميبيم ياريهوش

خدا  نكهيمثل ا د؟يكنيتوجه م شوديم ياريهوش ديد نكيباشد ع ادماني نيا رديهم كه در مركز من قرار بگ يزيهر چ

مان را حول  يما زندگ نيو بنابرا كند،يو هم به جهان نگاه م كنديهم به خودش نگاه م ،بصورت شما نهايآمده از پشت ا

و  رديكه در مركز ما قرار بگ يزيو هر چ م،يكنيم ميتنظ م،يكنيم يسازمانده زهايچ نيهم ديبا د زهايچ نيمحور هم

  :ميريگيم ميرا كه الزم دار يتا بركت زندگما بشود و ما چهار  ديد نكيع

هستند  يها چ تيكه وضع كنديم ييو استعداد شناسنده ماست، شناسا ييو توانا تيعقل است، عقل درواقع ظرف يكي

مثالً اگر  زهايچ نيهم ديما هم دوباره از د تيو حس امن ،دهنديبه ما م زهايچ نياست كه ا يديد نيابتدا عقل ما هم رو د

به چه سمت  نكهيما ا تيو هدا .شوديم مان كم تيكم بشود حس امن شود،يم اديمان ز تيبشود حس امن اديمان ز پول

 كيدر  ترسديم اي روديم يجهت كيدر  شوديبلند م شوديم نيخشمگ يكيمثالً  رد،يگيم اريدر اخت ميرويم ييو سو
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مثًال  يعني ،آيدمي زهايچ نياست، قدرتش هم از ا زهايچ نيدست ا ستيدست خدا ن تشيهدا پس رود،يم يگريجهت د

  كم مي شود.است پولش كم بشود  اديقدرتش ز كنديبشود فكر م اديپولش ز

و او  كنديم رييتغ يكه شوهرش در مركزش است  و شوهرش هم ه ديريبگرا در نظر  يخانم كيهمسر آدم  ديفرض كن

 يپس هر كس .نخواهد داشت يواضح است كه قدرت يليخ ردياز او بگ خواهديهم به او مشكوك است و قدرتش را هم م

ها را  لشچا ديكنيكه فكر م ييهاحالت ،ديقدرتمند هست يعمل كردن و شما وقت ييتوانا يعنياست، قدرت  قدرتيكه ب

تن تان ناتوان  يحت ديشويقدرت م يب يوقت ديريكمك بگ ،ديعمل كن ديفكر كن ديتوانيم د،يبردار انياز م ديتوانيم

برداشتن  انيبزرگ هستند، امكان از م يليچالش ها خ ديكنيفكر م ،ستين اديبردتان ز كند،يفكرتان كار نم شود،يم

  .ميشويقدرت م يما ب رنديو آفل اگر در مركز ما قرار بگ ريمتغ يزهايپس چ. ديشويقدرت م يب ستين نهايا

  
خود  ديخوب هم دقت كن ديا دهيجالب است حتماً د يليشكل خ نيا ن،يبه ا دينگاه كن دهمينشان م گريشكل د كي يول

به شما  ديد نيا نيهم ديكنيعمل م ،ديخوانيموالنا م نكهياصًال صرف نظر از ا دهديبه شما م نشيب يدو تا شكل كل نيا

و  ،كنديخدا ما را بوس م ميكنياول را ما اجرا م تيهر دفعه كه ب كه  دينيبيشكل م نيا دنيد .دهديم نشيب يليخ

رانده ها  يدگيدر واقع همان نيمركز و ا مينيبيم ،شوديدر ما باز م ييفضا كي يعدم كي دهد،يخودش را به ما نشان م

گوشه  كيمثالً  .نديبيرا هم م نهايشخص ا يعني .هستندها در حاشيه و االن مي بينيد همه همانيدگي هيحاش مي شود به

با به  ستند،يآنها مركزش ن يول ،دارد شيباورها دارد به دوست و دشمن دارد، حيتفر ،دارد يشهاهم به نقش  يچشم

را هم دارد، پولش را هم دارد  زششباار يزهايكه همسر دارد چ دانديم  يول ستيهمسر در مركز نولي همسرش دارد 
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مركزش  درولي است،  هينها هم در حاشآ دهديكه فكرش نشان م يزيحرفه اش را هم دارد، كارش را هم دارد، هر چ

  .مركزش عدم است ستين

شما آن چهار تا بركت و از  دينينشانه قدم گذاشتن خدا به مركز ماست، االن بب نيبودن مركز در واقع اول يخال يعنيعدم 

است  يتيامنحس  نكهيا يبرا شود،يم ريناپذ رييتان تغ تيحس امن،عقل كل شوديم انعقل ت شود،يم يچ ديريخدا بگ

عمق  كياز  يدار شهير كيثبات از  كياز  نهايدر واقع ا ،كندينم رييو خدا تغ ،آيدمياز خدا  آيدمي يدگكه از آرامش زن

 شهيخدا هم ديكنيكه فكر م آيدميقدرت تان از آنجا  .ميالزم دار يرونيب يزندگ يچهار تا بركت كه ما برا نيا ،آيدمي

پس هر  دهديشما را مرتب به جلو حول م،عمل شماست پشتدر  ،شماست يپشت فكرهاپشت و پناه شماست، و در 

  .ديبردار انياز م ديتوانيرا شما م يچالش

 دانمينم د،يشوينم نيخشمگ ،آيدمين زهاياز آن چ گريد ،آيدميخدا، و از مركزتان  ،يدر دست زندگ افتديشما م تيهدا

عدم كه  نيشده، ا يمركزتان خال نكهيا يبرا ديكنينم ييوانتقامج ،يدر سمت رانديحسادت تان را شما را نم د،يترسينم

درون گشوده  يحال كه فضا نيدرون گشوده شده در ع يفضا مييگويم ت،ينهايتا ب كنديم دايدر مركز هست گسترش پ

 ميبشومفلس  دين به خدا ما بازنده شد يبرا ايكه آ .دهديجواب م پرسنديها هم كه دائماً م يسؤال بعض نيبه ا شوديم

مركزتان شفاف  شود،يمركزتان نم ،هيبه حاش روديمنتها م ،ديداشته باش ديتوانيشما م ،نه م؟ينداشته باش يزيچ چيه

حالت من  نيدر ا دينيبيشما نم ،خدا ايتان شده عدم  نكيع نيبنابرا ،از آنجا شوديرد م يزديخرد ا يزدياست، نور ا

پس  .ميكنيما بصورت حضور ناظر آن را نگاه م نكهيا يبرا ،مركز ما ندارد در ياگر وجود دارد، دخالت اي ،دوجود ندار يذهن

  .ميديرا هم فهم نيا

است كه  نيعرفان ا ازاست، منظور  يكه منظور از عرفان چ د،يخوب بفهم يليرا خ ريتصو نيمهم است كه شما ا يليخ

حالت  نيبشود به ا ليتبد خورديتش بدرد نميعقل و قدرت و حس امن نياست و ادر مركزمان  نهايرا كه ا يشكل قبل نيا

 ديريپذيم ،ديكنيلحظه را قبول م نياتفاق ا ميبا تسل ديشويم ميشما تسل دهد،يانجام م يزندگ ديدانيكار را شما م نيو ا

 كيو شما  ،ذهن خاموش بشود شوديگشوده شده در مركزتان سبب م يآن فضا ،ديكنيم ييكه فضاگشا يموقع نيبنابرا

  .بوس كردن خدا هم هست نيو ا ،ديخدا را حس كن هلحظ

بار   نيكه در شبانه روز چند ،به من قرار بده يحقوق ،يمستمر كي ايشعر را كه خدا ميترجمه كن ينطوريا ميتوانيپس م

 نكينه ع نم،يتو بب قيمن از طر يعني يكن به مركز من عدم دهنديل مهكه خودشان را  زهايچ نيا نكهيا يمركز من را بجا

در شبانه  يعنيحقوق تعيين كن چند تا بوسه بده و خودت هم  ديگويم د،يگويرا م نيپس دارد هم .ها يشدگ تيهم هو
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 منيتو جهان و خودم را بب لهيبار بوس كياگر  .نميتو جهان و تو را بب هليتا من بتوانم بوس ،بار مركزمان عدم كن نيروز چند

 يعني ،ميرا مركزمان عدم باشد نكرد يريموقع تجربه ز چيه ميا بوده يشكل نيدرواقع از بدو تولد اگر ما ا شناسم،يتو را م

  .دميدائماً جسم ها را د .است يكه خدا چجور ميموقع نشناخت چيه

  
گذرا است، مثل باال  يزهايمثلث است كه قاعده اش همانش با چ كياست كه  يگريشكل هم شكل د نيا دياما توجه كن

گذرا است  دهديكه ذهن نشان م يزيباشد كه هر چ ادمانيگذرا  يعنيآفل  زيچ كيشما با  نكهيكه نشان دادم به محض ا

 يرفتن نيپس ما هم از ب ميو ما هم از آن جنس هست رودينم نياست كه از ب يزدياست فقط ذات ا يرفتن نياز ب يعني

هم در ما فورًا  گريد نسدو تا ج ،گريد تيدو تا در واقع كم ميشويم دهيآفل همان يزهايا چب نكهيبه محض ا ولي .ميستين

آن ما جهان  ديو از د رديگيدر مركز ما قرار م يزيچ كيكه  نيهم .قضاوت است يكيمقاومت است  يكي .آيدميبوجود 

 ميكنيبراساس آن قضاوت م ،ميدانيم ييو دانا ،ميندايرا ما علم م زيآن چ يعنياو را  ديد ميكنيو خدا و خودمان را نگاه م

  .است يدگيهمان ايمثلث همانش است  نيپس ا. شوديم ديتول هممقاومت  نطوريو هم

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 چند بوسه وظيفه تعيين كن

  كن شيرين  ايمبه ِشكَرخنده
 ،ام و نگذاشتم خرد تو وارد وجود من بشودخدا مقاومت كردهداشته ام و در مقابل تو  يجسم ياريمن تا حاال هوش يعني

  .ام دهيرا فهم نيبله ا .كردم تشده خودم قضاو تيو در مورد تو هم با دانش هم هو
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كه  ميديكه ما االن فهم ديگويمثلث كه مثلث واهمانش است مثلث واهمانش دارد م نيبه ا ميشويمثلث رد م نياالن از ا 

در شبانه روز چند بار ما را به  ميخواهيم م،يخواهيو از خدا كمك م هيبه حاش مياز مركزمان بران ديا را باه يدگيهمان نيا

 يتوهم است و من ذهن يمن ذهن نيكه ا ميتا بفهم ،زنده شدن به خودش را به ما بچشاند ينيريكند و ش زندهخودش 

 ميبود ندهيدر گذشته و آ يعني ميدر زمان بود نكهيو از ا از آن كارمان ميخواهيعذر م نينابرا. بستيما ن يوجود اصل

لحظه از جنس زمان  نيا ،ميلحظه هست نياست خدا است و ما هم از جنس ا يلحظه زندگ نيا ،لحظه نيبه ا ميگرديبرم

هست بصورت حضور ناظر به  يكه چ ميشناسيرا م يشدگ تيهم هو نيبنابرا .است ندهيزمان همان گذشته و آ ستين

از گذاشتن آن درد به مركزمان،  ميكنيم زيپره ارانه،يصبر درد دارد درد هوش نيا .ميكنيو صبر م ،ميكنيهن مان نگاه مذ

  وبه دست مان آمد در اثر شكر  يدوباره اگر نعمت نكهياز ا ميكنيم زيو پره .ميشويبه او زنده م ميكه دار ميكنيو شكر م

   م،يديرا هم د نيا م،يارصبر آن را دوباره به مركزمان بگذ
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را  است و شما  شيمعلومات تو يشكل كل نيهم ديشكل هم اگر دقت كن نيخود ا ،يافسانه من ذهن نيبه ا ميرسيحاال م

  است  ريدر آن ز تياوًال ب دينيشكل بب نيدر ا كند،يم يمعرف يبه شما به راحت

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 كن چند بوسه وظيفه تعيين

  كن شيرين  ايمبه ِشكَرخنده
ها  يدگيها همان نيدر مركزش آن نقطه چ يجهان نيا يزهايباشد با چ دهيكه همان يكه كس دهديشكل نشان م نيا

هستند،  يو قدرت كامًال پوشال تيو هدا تيماست، و آن عقل و حس امن اي ياريامتداد خدا هوش ديد نكيهستند آنها ع

حس ما دائمًا ندارند،  يرو مستق يحالت ثابت نير هستند، بنابراييو آنها هم قابل تغ شونديته مگرف زهاياز چ نكهيا يبرا

 ميدهيمان، واكنش نشان ميما افتاده دست واكنش ها هدايت ميكنيحس م م،يكنيحس عدم داشتن قدرت م ت،يعدم امن

 ركه نقطه ها د .آيدميآن نقطه ها  ديهم از دو عقل ما  م،يرويم يكار كي يبه سو ميرويم يسمت كيدر  ميشويم و پا

  .ها هستند يدگيمركز ما هستند و آنها همان

 يزيچ كيكه با  نيكنم هم يادآوريدوباره  .دو تا ضلع مثلث هم آنجا هست، مقاومت و قضاوت ميشويپس متوجه م

آن  ميبشو دهيبچه مان، هماننفر، مثل همسرمان  كي يذهن ريباور خاص مثل تصو كيمثل پول، مثل  ميبشو دهيهمان

دارد حتمًا  يدگيكه همان يدرست است؟ پس هر كس ،آيدميمقاومت و قضاوت هم در ما بوجود  الفاصلهب ،مركز ما آيدمي
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دارد به  يشدگ تيكه در مركزش هم هو يكس يعني ،لحظه نيداشتن با اتفاق ا مسئله يعني يمقاومت دارد، مقاومت درون

در مقابل  يآدم نيو چن ستين يواقع ين آشتياست، و ا يلحظه، و اگر هم هست سطح نياتفاق ا با ستين يوجه آشت چيه

هم هست،  يخرد زندگو لحظه مقاومت در مقابل خدا  نيمقاومت در مقابل اتفاق ا كند،يو خدا هم مقاومت م يخرد زندگ

 كيدارد  يفرم يب كيلحظه  نيدا در اخ يعني .لحظه هست كه خدا است نيا نفكيلحظه جزو ال نياتفاق ا نكهيا يبرا

  .آيدميها  ديد نيو قضاوت هم از ا د،ينيبيرا نم آن فرم يب ،دينيبياتفاق را شما م ،دانه هم اتفاق

باشد مقاومت و قضاوت داشته باشد افسانه  يدگيهمان يزهايبشود مركزش پر از آن چ دهيهمان يكه اگر كس دينيبياما م

كند، بيني ميسازي و مانعمانع، از اضالعش همان همانش است يكياست كه  يليضلع آن مستط افسانه سه كنديدرست م

ها زندگي كرده كند. اگر كسي پنجاه سال با همانيدگيبيني ميسازي و دشمنكند و دشمنبيني ميمسئلهسازي  مسئله

شد، زندگي كه درست كرده معموالً اين است. ها در مركزش باباشد و قضاوت و مقاومت داشته باشد و هنوز اين همانيدگي

اش مانع زندگيش است، دوستانش يا مثًال كند كه همسرش مانع زندگيش است، بچهبيند، مثالً فكر ميو يك سري مانع مي

  يك فرض كن سازمان خاصي مانع زندگيش هستند. 

 مسئلهسازيم و مي مسئلهب بدون دليل بينيد كه ما مرتهاي من ذهني است. شما ميسازي هم يكي از خصوصيتمسئله

هاي روانشناختي براي خودتان مسئلهكنيم. قبالً راجع به اين موضوع صحبت كرديم. شما بايد ببينيد كه آيا شما را حل مي

حل پيدا كنيد، بعد راهدرست مي مسئلهكنيد شويد؟ با همسرتان دعوا ميو پس از آن مشغول حل آنها مي ،سازيدمي

كنيد. دوباره راه آشتي، و اين سيستم د كه باهاش آشتي كنيد. وقتي آشتي كرديد دو سه روز بعد دوباره دعوا ميكنيمي

هر كسي كه عمري ازش گذشته، حتماً  است، به مانع است و بالمعال دشمن است. مسئلهدر واقع سيستم تبديل زندگي به 

دشمنان را من ساختم. اينها واقعاً دشمن من هستند يا من ببيند اين  ،يكسري دشمن دارد. حاال به خودش نگاه كند

  ؟ساختم براي اينكه به عنوان من ذهني احتياج دارم

روز كه من متوجه گويد كه چند تا بوسه به ما بده در شبانهشنود به خدا ميپس يك چنين آدمي حاال پيغام موالنا را مي

ها خنديدم و اين خنده من ذهني من بود، سطحي اين همانيدگي شدم كه وضعم خوب نيست و تا حاال به علت زياد شدن

خواهم به تو زنده شوم و واقعاً بخندم. وقتي تو هاي كاذب بود، من االن فهميدم، االن ميبود و زودگذر بود. يك خوشي

به عنوان من  اي است كه ماخندم. حاال اين افسانهشوي، من ميشوي و مركز من ميآيي در من به خودت زنده ميمي

  :خواهيم برويم به اين حالتمان درست كرديم. از اين حالت ميذهني باور داريم و در زندگي
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ها رانده شده به حاشيه، آنها را كه مركز ما عدم شده، آن چهار تا چيز عقل و حس امنيت و قدرت اصيل شده، همانيدگي 

شفاف است. به جاي مقاومت و قضاوت ما االن صبر و شكر داريم. بينيم. گوشه چشمي به آنها داريم ولي مركزمان هم مي

كنيم، يك بوسد، ما با آن تماس پيدا ميدهيم به معشوق، يعني خدا وقتي ما را ميكنيم به اينكه وقتي بوسه ميو صبر مي

اينها، يكيش را كه . ها هست. االن نشان دادممانيدگيشويم كه در مركزمان اين هبينيم، متوجه ميدفعه با ديد او مي

كنيم و اين درد هشيارانه كنيم و شكر ميكند، صبر ميشناسيم به عنوان حضور ناظر كه تماشاي ذهن ميبينيم ميمي

  كنيد. بينيد كه ضلع چپ مستطيل پذيرش است. يعني شما از پذيرش شروع ميو مي .گفتم تاس

شود و از ديدن شود ولي در قبلي از مقاومت شروع ميشروع مي كنيد هر فكر و عملي در اينجا از پذيرش و رضادقت مي

مانع. اينطوري بگوييم اگر شما از مقاومت و نارضايتي عملتان را در اين لحظه شروع كنيد، شما موفق نخواهيد شد و خدا 

قعي است كه در تواند به شما كمك كند. پذيرش موتواند به شما كمك كند. ولي اگر از پذيرش شروع كنيد خدا مينمي

شود به جاي جسم. عملتان از و مركزتان از جنس عدم مي ،كنيداين لحظه شما فضا در اطراف اتفاق اين لحظه باز مي

  شود. پذيرش شروع مي
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جاهاي ديگر خوانديم رضا كه امروز راجع به رضا صحبت خواهيم كرد دوباره، همراه شكر است، همراه پذيرش است. يعني 

تواند به انجام برساند. من ذهني تلخ است و راضي هستيد از زندگي و اين چيزي است كه من ذهني نمياين لحظه شما 

تان صفر است، من تان آن موقع تعطيل است. هر لحظه كه مقاومتشود من ذهنيبتان صفر مقاومت دارد. اگر شما مقاومت

سبب از يك مدتي ضلع بااليي مستطيل شادي بيكنيد. پس تان تعطيل است. بنابراين شما از پذيرش شروع ميذهني

گويد. يعني اگر شما از اي است كه پايين ميشويد. اين همان شكر خندهكنيد كه بدون سبب شاد مياست. حس مي

سبب كه از عدم دهد. اگر شكرخنده، يعني شادي بيپذيرش شروع كنيد پس از يك مدتي شكرخنده به شما دست مي

، مدتي به شما دست بدهد و حقوقي داشته باشد، يعني خدا يك مستمري به شما بگذارد كه آيدمي ، از مركزتانآيدمي

شويد. اين فرآيند طبيعي است نه اينكه مال پس از يك مدتي شما خالق مي ،سبب به شما بدهدچندين بار شادي بي

  تواند اين كار را بكند. ابرانسان است. هر انساني مي

خداي نكرده پايمان نلغزد. بخواهيم مثالً در اين شكل بااليي يكي از كه كند نيد به شما كمك ميو اين شكلها نگاه ك

ها را كه از جنس فكر است، استدالل است، فلسفي منطقي مستهان، هي استدالل كنيم بحث كنيم، جدل كنيم همانيدگي

مان بسيار باال م، در حالي كه مقاومت و قضاوتكنيشويم، فكر كنيم كه ما داريم پيشرفت ميبو در اين رشته خيلي ماهر 

كنيد شكست خواهد خورد. اين را به طور قطع و يقين بدانيد. باشد. شما هر عملي كه، هر فكري كه با مقاومت شروع مي

  بايد از پذيرش شروع كنيد و از عدم. پس اين بيت معني پيدا كرد.

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 ه تعيين كنچند بوسه وظيف

  كن شيرين  ايمبه ِشكَرخنده
خدا قرار بگير، مركز مرا از جنس عدم كن، بگذار من با ديد تو ببينم، و اين اي روز چند بار در مركز من يعني در شبانه

در حال پذيرش اتفاق اين لحظه هستم.  من عقل را هدايت را، حس امنيت واقعي را حس كنم، از طرف ديگر در آن موقع

هايم كدامها هستند. در آن موقع چون من واقعاً خنده شيرين هويت شدگيبينم كه همموقع من چون عقل دارم مي در آن

سبب و شادي بي .فهممدهد را ميخنداني، من معني خنده شيرين و خنده تلخ را كه من ذهني انجام ميكنم و تو مرا ميمي

در مركز من باش. بگذار مركز من آفريننده بشود. اصًال براي همين  و پس از يك مدتي تو هميشه آيدميدر من به وجود 

  گويد كه بيت دوم:آمدم. بله، خوب. مي
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 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 آن دلت را خداي نرم ُكناد

  اين دعاي خوش است، آمين كن
كه سفت كرده و دردها بردارد و خودش ها را كند. يعني آن همانيدگيبگويد كه آن دل ترا كه دل من هم هست خدا نرم مي

خواهي ببيني دعاي خوب چه هست، دعاي موثر چه هست، همين است. يعني هر كند كه اگر ميرا بگذارد. بعد تاكيد مي

كند. كسي بايد دعا كند به خدا، خدايا دل مرا نرم كن، اين دعاي خوش است. پس دعاي خوش اين نيست كه من ذهني مي

اين را بده و آن را بده. آنها و  ام را چهار برابر كن و قدرتم را زياد كنخدايا به من پول زياد بده، خانه گويدمن ذهني مي

  گويد كه از ته دل اين را بخواه از خدا. دعاي خوش نيستند و مي

 

شود. اين اد. اينطوري ميدوباره اگر آنها شكلها را بخواهيم ببينيم، با آن شكلها، گفتم ابيات را با آن شكلها نشان خواهم د

ها را دردهاي من ذهني به همديگر مثل سيمان ها هستند و اين همانيدگيها همانيدگيچيندل نرم نيست. آن نقطه

توانيم ظلم كنيم، يكي را كتك بزنيم، و دلمان نسوزد، يكي را ببينيم از گرسنگي چسبانده، سفت است. اينكه ما مي

ها م پايين برويم، براي اينكه دلمان سفت است. براي اينكه از پشت عينك اين همانيدگيميرد و سرمان را بيندازيمي

شود اگر پولمان مان كم ميگوييم حس امنيتبينيم. عقل درست و حسابي نداريم، قدرت پول خرج كردن نداريم. ميمي

اين دل كه خدايا گويد كه راين ميكم بشود. من چرا بدهم؟ هدايت ما هم دست هر چه بيشتر بهتر است. االن پس بناب

  بينيد كه دويي نيست. دست توست و در ضمن از جنس توست، تو بيا اين را نرم كن و مي

هويت شده با چيزها، امتداد كند كه يكي من هستم و يكي خدا، اين غلط است. و اين مركز ما االن هماگر كسي فكر مي

جلو برود. و اين ابيات كالً  ااگر با موالن تواند از اشتباه دربيايدخيلي زود ميو  ،كندخداست. امتداد خدا دارد اشتباه مي

گويد كه خدايا دلت نرم شود. ولي يد كه يكي دارد به خدا مينآور است. يعني دويي توش نيست. شما فكر نكابيات وحدت

  نويد. شگوييد و خودتان هم ميدر واقع االن چند تا بيت هم خواهيم خواند كه شما مي

تا اين مركز ما نرم بشود از اين جنس  ،ها را برداريم، دردها را كم كنيمپس دعاي خوش اين است كه ما اين همانيدگي

گوييم خدايا من مركزم با تو يكي است، تو خودت را در بشود. نرم بشود يعني از جنس عدم بشود. ما در واقع داريم مي

د يعني مركز مرا خدا نرم كند براي اينكه من و او يكي هستيم. و بهترين دعا اين ام كنمركزم قرار بده. آن دلت را خداي نر

كند بايد بگويد كه خدايا مركز مرا از جنس است كه شما بياييد همين دعا را بكنيد. دعاي ديگري نكنيد. هر كسي دعا مي

  عدم كن. 
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قضيه دويي و دوبيني از ما گرفته شود. يعني ما آمديم يك  اما اجازه بدهيد كه اين دو سه بيت را از مثنوي بخوانم كه اين

ام كند. مثالً من ذهنينه من ذهني تشكيل داديم. من ذهني بر اساس خودش يك من ذهني هم براي ديگران منعكس مياد

ي كند. پس در گفتگوهاي معمولي اين من ذهنام منعكس ميكند، يكي براي بچهيك من ذهني براي همسرم منعكس مي

اش يك جور خاصي مرا درست كرده بر اساس كند. او هم يك من ذهني دارد. من ذهنيمن با من ذهني ديگري صحبت مي

كند نه با اصل من. اصل من كه هشياري است، خداييت است، اصالً من ذهني صحبت مي آنمن ذهني خودش. او هم با 

ست كرده از خودش كه همين من ذهني است، از خدا و ديدي كه اين من ذهني كه تصوير ذهني است در .مطرح نيست

  هم يك تصوير ديگري درست كرده. 

كنند خدا در آسمانها است و يك موجود بسيار پرقدرتي است كه همه چيز در كنيم يا خيلي از مردم فكر ميما فكر مي

ما يا كارهاي ما يا عبادتها و اين اختيار او هست، ممكن است آدم را تنبيه كند، ممكن است پاداش دهد، بستگي به عقايد 

هويت شده است. چيزها دارد. در حالي كه اينها همه انعكاس غلط من ذهني است. يعني اينطوري بگوييم انعكاس مركز هم

  بله، يك خرده راجع به اين صحبت كنيم. 

مان دخالت نكنيم و ن ذهنيانسان امتداد خداست و  از جنس خداييت يا هشياري است. اگر ما با م ؟ببينيد چطوري است

ميدانيم و مقاومت به كار نبريم، خدا و امتداد خدا به صورت ما بلد است كه چكار كند از من ذهني رهايي پيدا كند. و 

گوييم، قضا در واقع اراده خداست يا زندگي است در اين فرآيند اين كار به اين ترتيب است كه قضا، قضا و قدر كه مي

چه پيش آورد و اين قضا در واقع در هر لحظه طبق آن جفَّ الَقلَم كه خدا در اين لحظه زندگي ما را ترسيم لحظه براي ما كه 

دهد كه در كند ولي توجه كنيد كه خدا اينطوري نيست كه من ذهني ما نشان ميكند، مركز ما را در بيرون منعكس ميمي

  دم، شكل را ببينيد، آسمانها يك جايي است بزرگ و فالن. خدا به صورت عدم، ع

ما خالي است. خدا خودش را به صورت خال در ما نفوذ در صد  ٩٩/٩٩عني خال در انسان نفوذ كرده،  خدا به صورت عدم ي

اش معلوم نيست به صورت ماده است يا موج اش، كوچكترين ذرهداده و اگر بدن انسان را بيايند ذره ذره كنند، آخرين ذره

نيست كه خدا آسمانها باشد و ما هم يكي من باشم و يكي خدا. ما همه از جنس او هستيم، اصالً او است. يعني اين طوري 

پس به امروز هم اين بيت را مي خوانيم هستيم. هفته گذشته داشتيم گفت در جهان غير از يزدان چيز ديگري نيست. 

  صورت خال عدم خودش را نفوذ داده. و تمام وجود ما از آن است. 

ما به وسيله من ذهني آمديم مقاومت و قضاوت ايجاد كرديم، اين كار غلط است، يك چيز سطحي موقتي است. شما اينكه 

خورد و به صورت جسم ديده حساب كنيد كه همه وجود شما را خدا پر كرده به صورت خال و آن چيزي كه دارد تكان مي
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ود. و تجسم فكرهاي ماست من ذهني. ما من ذهني نيستيم ششود به وسيله اين حسهاي ما و فكر ما اينطوري ديده ميمي

اصًال. ما او هستيم ولي در مورد ما بايد هشيارانه و قصدًا و عمداً اين آمدن خال به مركز ما صورت بگيرد. درست است كه 

ها به اصطالح، نچيخودش را به صورت خال نفوذ داده ولي ما هشيارانه بايد اين خال را به مركزمان بياوريم و اين نقطه

  گيرد. ها را كه در مركزمان است، اينها را از مركزمان دور كنيم و اين كار با قضا صورت مينقطه

كنيد. اين غزل خواهد گفت كه خدا ما را دوست دارد. اينطوري قضا يعني اين لحظه خدا ما را دوست دارد اوالً. توجه مي

و ما بهترين صورت  ،خواهد بهترين اتفاق براي ما بيفتدهر لحظه مي ،آن استدر نظر بگيريد كه اين چيزي كه تمام ما از 

افتد كه همش به نفع كنيم. بنابراين اراده خدا در اين لحظه طوري اتفاق ميباشيم ولي ما با مقاومت و قضاوت خرابش مي

اه نكنيم و اجازه بدهيم اين مركز ما ها نگهويت شدگيما باشد و اگر ما با قضاوت و مقاومت خراب نكنيم و با آن ديد هم

  شويم. كنيم، يعني تسليم ميعدم باشد، در اين صورت ما فضاگشايي مي

كلمه تسليم را شما رها نكنيد. خيلي كلمه مهمي است كه اين لحظه شما اتفاق اين لحظه را بدون قيد و شرط اين 

به مركز شما و يكي دوبار بيايد  آيدميدرست است؟ هشيارانه گذارد به مركز شما، پذيريد، با اين كار خدا پايش را ميمي

و هر كسي بايد خودش اين را تجربه كند، نه كه از ديگران  .كندشويد كه اين ديد با ديد قبلي چه فرقي ميمتوجه مي

رت هم بپرسد. بايد خودش اين كار را بكند. در نتيجه نورافكنش روي خودش است و حس امنيت و عقل و هدايت و قد

  كند. كند. حس قدرت ميآدم خودش بايد از مركزش حس كند كه ببيند واقعاً االن حس امنيت مي

پذيريد، از پذيرش دهيد در اين لحظه قضا يك اتفاقي براي شما به وجود بياورد و آن را ميپس بنابراين وقتي شما اجازه مي

شود، در اين صورت در اين حالت خوب گوش كنيد خواهش مركز شما و ديد شما عوض مي آيدميكنيد و عدم شروع مي

گوييد. يعني هيچ كس به شما گويد خودتان به گوش خودتان يك چيزي ميگويد، ميكنم ببينيد موالنا چه ميمي

شويد. گيريد كه چطوري فضا را باز كنيد و به بينهايت او تبديل گويد. تمام اين ياد گرفتنها را شما در مركزتان ياد مينمي

  گويدچند بيت. مياين گويد كه در اين داستان فيل هست تواند به شما ياد بدهد. ميكسي از بيرون چيزي نمي

 ١٢٩٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 چيز ديگر ماند، اما گفتنش

  َمنَش بي گويد  با تو، روُح الُْقدْس
گويد. به شخص شما كه از د كه جبرييل اين را به شما ميگوييك چيز ديگري ماند، من به تو بگويم، آن هم بگويم، اما مي

  گويد كه گويد جبرييل آن را خواهد گفت. بعد هم ميپرسي. ميديگران مي
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 ١٢٩٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 ني، تو گويي هم به گوشِ خويشتن

  َني من و ني غيِر من، اي هم تو من
ها رانده شدند به اطراف، آنها تر شد و آن همانيدگيري و اين عدم گستردهيعني وقتي شما مركزتان را عدم كرديد، اينطو

و در مركز شما واقعاً الهام  ،كندشود كار ميگويد بشو و ميديگر مركزتان نيستند، در آن موقع كن فكان يعني او مي

ها كنيد، چطوري شناسايي هويت شدگي را داريد، چطوري اين را رشود كه چي  درست است و چي غلط است، كدام هممي

، واقعًا آيدميتان از خدا زندگي است، حس امنيت است كنيد، براي اينكه عقلتان عقل درستي است، عقل شناسايي

عدم كه گفتيم همش  دست ايناست تان افتاده ، هدايتآيدميها ن، از آن همانيدگيآيدميتغييرناپذير است، از بيرون ن

گويي به گوش گويد نه. خودت ميما خالي است و قدرت ما هم زندگي پشتش است. پس ميبدن  ٩٩/٩٩عدم هستيم ما، 

يعني از جنس خدا هستيم. پس  ،در حالي كه من و تو از يك جنس هستيم ،گويدگويم و نه غير من ميخودت. نه من مي

  دهد كه همه بايد اين كار را بكنند. پس واضح شد. نشان مي

افتد. كن كند، كن فكان به كار ميآن گرفته اين اذا قضي، وقتي كه در اين لحظه خدا قضاوت ميهاي قرقضا هست، از آيه

شود. االن من توضيح دادم. گفتم شما بايد بدانيد ميتمام افتد، منتها به ضرر ما هم به كار مي هويت شدگيفكان در هم

، اتفاق بيفتد، وضعيت ما به بهترين صورت باشد، سالمتي خواهد به ما بهترين اتفاقو االن مي ،كه خدا ما را دوست دارد

دهيم. ما عقل خودمان را داريم. بينيم، اجازه نميها ميما به بهترين صورت باشد ولي ما چون از پشت عينك همانيدگي

  عقل خودمان مانع كار است. بله. 

مزاحم و مانع تراشي من ذهني است كه در  اجازه بدهيد يك مطلبي را هم براي شما بيان كنم و آن هم يكي از عوامل

و آن سوال كردن است. توجه كنيد كه اين كاري كه االن ما داريم توضيح  آيدميها پيش ابتداي شروع كار براي خيلي

و شما االن اگر سوال كنيد  ،كنيد يك فرآيند است. شما الزم نيست همه چيز را بفهميددهيم اگر شما دقيق گوش ميمي

در مركزمان است، فايده ندارد جواب آن سوال ولي وقتي  ها در مركزتان است، وقتي همانيدگيكه همانيدگي در حالي

  :گويدتر است، موالنا ميتر است، شكر اوليگوييم كه صبر چه هست، صبر اوليعدم است در مركزمان، ما مي
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  20صفحه: 

 ١٨٤٦مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 تباز با خود گفت: صبر اوليتر اس

  صبر تا مقصود زوتر رهبر است
دانيد كه  خواهيد بفهميد و شما ميكه شما مي آيدمييعني اگر شما فضا را باز كنيد و سوال نكنيد، چون سوال از آنجا  

شود؟ چرا اين سوال را كنند پس از مردن ما چه ميها سوال ميفهميد. خيليها ميهويت شدگياگر بفهميد با ديد هم

شود، ما چه خواهي اين سوال را بكني؟ تا شما جواب ندهي بعد از مردن چه ميا اين لحظه را رها كردي، ميكنيد؟ چرمي

  تراشي من ذهني است. توانم كارم را ادامه بدهم. اين در واقع مانعشويم، من نميمي

د در اطراف آن كه بشو و خواهد بهترين اتفاق را براي شما پيش بياورد، شما فضاگشايي كنيدر اين لحظه زندگي مي

شود، كن فكان به كار بيفتد و خدا بيايد به مركز شما و مركز شما را درست كند، شما چرا اين كار را در اين لحظه رها مي

گردم يا روم، دوباره برمي شود، بعدش، كجا ميگوييد بعد از اينكه مردم، در هشتاد نود سالگي چه ميكرديد، مي

. چه ربطي ؟!توانم! چه ربطي به فرآيند حضور داردتوانم زندگي كنم. نمياين را جواب ندهيد من نمي گردم؟ تا شمابرنمي

به مقصود تو دارد كه آمدي در اين جهان قبل از مردن به بينهايت او زنده شوي. به ابديت او زنده شوي. چه ربطي به آن 

  اينها مانع تراشي من ذهني است. بله ؟دارد اصالً 

 ١٨٤٧ثنوي، دفتر سوم، بيت مولوي، م

 چون نپرسي زودتر كشفت شود

  تر بودمرغِ صبر از جمله پَرّان
كنند، سوال نكنيد، الزم نيست بفهميد، بهتر است مركزتان را گويد اگر سوال نكني، توجه كنيد آنهايي كه سوال ميمي

  د، شكر كنيد، باز كنيد، بهتر است زندگي يا خدا را بياوريد مركزتان، بهتر است صبر كني

 ١٨٤٧مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 چون نپرسي زودتر كشفت شود

  تر بودمرغِ صبر از جمله پَرّان
هويت مشخص است، يعني اگر صبر كني، به صورت حضور ناظر به ذهنت نگاه كني و درد هشيارانه بكشي و اين هم

و بايد اين كار را بكني و هيچ چاره  ،دارد نه تورا زندگي برمي ها را براني به حاشيه و اطراف، از مركزت برداري و اينشدگي

افتد و اين اتفاق، بهترين اتفاق است، در و در اين لحظه راضي باشي كه اين اتفاق دارد مي ،ديگري نداري و بايد شكر كني

  كني كه براي چي آمدي، راه حل شما چه هست. صبر سريعتر است. امااين صورت زود كشف مي
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  21صفحه: 

 ١٨٤٨وي، مثنوي، دفتر سوم، بيت مول

 ور بپرسي ديرتر حاصل شود

  سهل از بي صبريت مشكل شود
ها كه خيلي از اينها باورهايي است خواهي از پشت ديد اين همانيدگياين را نگاه كنيد. اگر سوال بكني، خوب سوال را مي

گويم كه بعد شود؟ ميكه بعد از مردن چه ميهويت هستي، بسنجي. فرض كن از من بپرسي كه قبالً ياد گرفتي، باهاش هم

گويي گردي به من مياي دارد مثالً چي شد. برميگردي، هيچي، تمام شد. خوب اين چه فايدهاز مردن تمام شد ديگر، برنمي

 كني خودتخورد. چرا مركزت را باز نميگردد. ُخوب اين بحث و جدل به درد نميكنم آدم دوباره برمينه من فكر مي

  بفهمي جريان چه هست. 

پس اگر سوال كني، اوالً سوال تو بر حسب اين ديدها است. اگر جواب هم بشنوي، باز هم ذهني است و بر حسب اين 

خواهي با يك مفهوم ديگر بسنجي. اين هيچ ربطي به ديدهاي ذهني است. هيچي يعني. شما يك مفهوم را گرفتي و مي

خواهد بگويد كه باز كردن شود. موالنا ميصبري تو مشكل مين كار ساده، سهل از بيباز كردن مركز شما ندارد. بنابراي

تواند باز كند. شما چرا از آن هويت كرده خودش هم ميمركز كار زيادي ندارد. اين را خود زندگي بلد است. آورده ما را هم

تواني. بعد آن موقع اين نمي كه حل كني خواهي با اين عقل ناقص من ذهني تمام مشكالت زندگي راكني، ميچيز نمي

رمق هستند، مصنوعي چهار تا بركتي كه ما الزم داريم براي زندگي اينها هم از جنس گذرا هستند. ناپايدار هستند. بي

خواهي بسنجي. به عقل هستند، يعني عقل و حس امنيت و هدايت و قدرت. شما اگر يكي جواب بدهد با كدام عقل مي

  ها. آخر اين درست است؟ اينكه درست نيست. گيهمين همانيد

  

ت اول *** یان   ***  
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  22صفحه: 

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 مگر اين را به خواب خواهم ديد

  كن  من ِبُخسَبم، كنار بالين
آن كز من، گويد اينكه تو مرا بوس كني بايد يك حالت ديگري پيدا كنم. يعني چه؟ يعني تو بيايي به صورت عدم به مرمي

يك خواب ديگري است وقتي اين  كنم اين بيداري است.هستم، فكر ميمن االن در خواب ذهن هم يك خواب است، 

و با آن هشياري ببينم  ،خواب تعطيل شود يعني من فضا را باز كنم در اطراف اتفاق اين لحظه و مركزم از جنس عدم بشود

گون است. حاال چطور خوابي؟ من بخوابم. بعد كنار تو ش خوش آن هم يك خواب است و آن خواب خوبي است، خواب

هويت خواهم بكنم، اين خوابي نيست كه خواب هميعني پهلوي تو بالش من بشوي. يعني تو من باشي. در آن خوابي كه مي

  ها رفته باشم. خوابي كه مركز من عدم باشد يعني اين. شدگي

 

گوييم چند تا بوسه وظيفه تعيين كن، االن به خدا مياالن نمي توانيم ببينيم، م. ببينيد االن ما در خواب ذهن و عدم هستي

بينيم، هشياري جسمي داريم. جسم ها ميش از پشت عينك همانيدگياهشود. براي اينكه ما هماگر بگوييم هم نمي

ه پايين هم يك شعر است گفت خواهيم با ذهنمان ببينيم. كخواهيم ببينم خدا كه از جنس جسم نيست كه ببينيم. ميمي

تواني مرا موسي گفته خودت را به من نشان بده. بله تو هم كوه را متالشي كردي. گفتي اگر اين ذهنت متالشي بشود مي

گفت خودت را به من نشان بده كه من با ذهنم ببينم. ببيني. به موسي گفت. موسي اينها را در مركزش داشت مركزش، مي

فته نه، اجازه بده اين مركزت را متالشي كنم، اينهايي كه آنجا هست، اينها را بريزم بيرون و خودم را گ او او هم خدا به

ها هستيم. ما دانيم در خواب اين همانيدگي. ما هم ميبا يان ديد تواني ببيني. وگرنه مرا نخواهي ديدبگذارم. آن موقع مي

ديگر. آن خواب چه هست؟ آن خواب اين خواب است كه در صفحه شويم و برويم به يك خواب بيدار از اين خواب بايد 

بينم. ها نميهويت شدگياست. مركزم عدم بشود. مركز عدم من يعني من به خواب عدم رفتم، ديگر از پشت عينك هم

  بينم. مركزم تو شدي ديگر. بينم، با ديد هشياري ميبلكه با ديد تو مي

روم و بالش من كنار تو باشد، پهلوي تو باشد، يعني تو با من باشي. اگر به آن خواب پس من بخسبم يعني به خواب ديگري ب

خواهي مرا ببوسي ولي بينم، ولي تا زماني كه اين جوري هستم، نخواهم گذاشت. تو ميبروم، در اين صورت بوس تو را مي

ايجاد  مسئلهيك مانع ايجاد خواهم كرد،  چون من مقاومت و قضاوت دارم، هيچ موقع نخواهم گذاشت تو مرا ببوسي. دائماً 

گوييد بيند. ميبينم. توجه كنيد اين افسانه من ذهني هر لحظه خدا را دشمن ميخواهم كرد، حتي ترا دشمن خودم مي

، به لفظ نيست كه. شما بايد ببينيد كه هر جور آدم ديني و مذهبي هستيد، آيا مقاومت داريد، شما چرا؟ به لفظ نگاه نكنيد
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  23صفحه: 

اگر مقاومت و قضاوت  كه كنيد.گيريد و به دشمن تبديل ميضاوت داريد، آيا در اين لحظه خداييت و نيروي زندگي را ميق

  بله. متاسفانه.  ،داشته باشيد

ها را از مركز، يعني داشتن باورهاي مذهبي و ديني شرط خدا گونه بودن نيست. خدا گونه بودن اين است كه اين نقطه

از مركز پاك كنيد. اگر اين كار را بكنيد كه اين حالت است، و امتحانش هم خيلي راحت است، در اين  ها راهمانيدگي

صورت به او زنده شديد، يعني او كنارش و پهلويش را بالش كرده، انسان فرض كن كه سرش را بگذارد روي سينه يكي 

  ي من باشي، در من ذهني نباشم. بخوابد، اگر اينطوري باشد، آن خواب، خواب خوبي است، يعني تو پهلو

كند اين توانيد راه را اشتباه برويد. يك محدوده ايجاد ميو شما نمي .شوددار ميخوب اين ابيات با اين شكلها خيلي معني

افتد تان ميكند، دنبال آن برويد. هدايتكند و تجسم ميتان فكر ميدهد هر چه كه من ذهنيشكلها كه به شما اجازه نمي

  ست زندگي. بله. د

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 لبت فراقِ   اي فسوِن َاَجل

  كن  رو، فسونِ مسيح آيين
ي يگويي به گوش خودت تا مشخص بشود كه اين ابيات، ابيات دوتوجه كنيد كه آن بيت مثنوي را خواندم كه تو مي

كنيد و در درون خودتان به گوش خودتان يك چيزي ز ميخوانيد فضا را بانيستند. يعني هر كدام از ابيات را كه شما مي

. نبايد برويد به ذهن و بگوييد تخداييو شويد به همان هشياري گوييد. يعني شما به عنوان امتداد خدا داريد بيدار ميمي

  ديده است.يكي من و يكي خدا. اين ديد غلط است و من ذهني دائماً اينطوري 

يعني مردن، ناشي شده از دوري لبهاي تو، يادتان هست گفت مستمري تعيين كن براي من افسانه مرگ پيك گويد كه مي

كردي گويد مدتهاست كه من به تو زنده نشدم. چون اگر به تو زنده نشده بودم و تو مرا بوس ميكه چند تا بوس بدهي. مي

دا مردني نيست. از بس كه از تو شدم كه من از جنس خدا هستم و خگفتي، من متوجه ميو يك چيزي به گوش من مي

ها از جنس آفل و ها فكر كرده و تمام همانيدگيدور بودم و با من ذهني بودم، من ذهني هم بر حسب همين همانيدگي

كنم وقتي مردم، يعني در نود سالگي، صد سالگي مردم، كنم. من فكر ميگذرا و مردني هستند، من خودم را مردني مي

م. در حالي كه افسانه است. چرا افسانه است؟ براي اينكه من از جنس تو هستم. تو كه مردني نيستي. ردتمام شد ديگر، مُ

كنم و دچار اين افسانه هستم؟ براي اينكه از تو دور هستم. چطوري به تو نزديك شوم كه االن گفت چرا اين حس را مي

گويد برو آيين مسيح را افسانه هلوي تو. و االن ميبخوابم، آن يكي خواب يعني به خواب عدم بروم و سرم را بگذارم پ

  گذاريم مركزمان.خودت قرار بده. يعني اين هم افسانه است. وقتي عدم را مي
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  24صفحه: 

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 لبت فراقِ   اي فسوِن َاَجل

  كن  رو، فسونِ مسيح آيين
ا آفلند، گذرا و مردني هستند، ناپايدار هستند و من با هها در مركز من است و چون آن همانيدگيدر اين شكل همانيدگي

و اين مردن و  .ردكنم خواهم مُبينم و من از جنس آنها شدم، فكر مياينها همانيده هستم و من از پشت عينك اينها مي

و اين  ترسم بميرمترسم به خاطر اين است كه ميگويد اين همه كه من ميترس از مردن مادر همه ترسهاي ماست. مي

كه مركز من از جنس عدم باشد و اين افسانه مسيح  آيدميافسانه است. تو بايد يك افسانه ديگر هست و آن از اينجا 

اينقدر عدم بشود كه بينهايت عدم بشود. يعني  من اين را بايد آيين خود كنم. افسانه مسيح چي هست؟ مركز ما است. 

  شود و از نظر عمق هم ريشه بينهايت دارم. شود، اندازه تو ميز ميشود، باشود، باز ميفضاي درون ما باز مي

دهي، و ما را پايدار دهي و قدرت فضاگشايي ميدهي، غذاي روح مي، اي كسي كه غذا مياي دهنده قوت و تمكين و ثبات

  دهي، كني، يعني ثبات به ما ميمي

ثبات هستند. بله، نه اند بيين چيزها را در مركزشان گذاشتهيعني مردم به خاطر اينكه ا ثباتي ده نجاتيخلق را زين بي

حس امنيت دارند، نه حس عقل دارند، نه هدايت دارند، نه هدايت دارند، نه قدرت دارند، مقاومت دارند، قضاوت دارند، 

   خواهند.هاي بيرون است، غصه است، استرس است، در حالي كه غذاي روح ميغذايشان سم بيرون است، خوشي

بشو، نماد مسيح نماد زندگي كنندگي و زندگي است،  يگويد برو مسيحپس آيين مسيح، نمادين است، نه اين مسيح، نمي

كنم اي كه من زنده ميكنم. اولين مردهگويد من از جنسي هستم كه مرده را زنده ميكرد. ميها را زنده ميمسيح مرده

ود، خال بشود و آن چيزهاي همانيدگي از مركزم برود كنار. تو بيا اين كار خودم هستم. براي اين كار بايد مركزم عدم بش

  را بكن. كي بكند؟ زندگي. و شما چكاره هستيد؟ شما فقط تماشاگر. 

كنيد. كافي است مقاومت و قضاوت نكنيد، صبر و شكر كنيد تا كنيد، هيچ موقع مقاومت و قضاوت نمياما صبر و شكر مي

كه آيين زندگي و آيين خودش است، زنده بودن و زنده كنندگي است، شما را به آن تبديل كند. خداوند آيين مسيح را 

شود باورها رفتند دنبال كارشان. يعني رانده مي، آيينش يعني به آن زنده بشو. نه اينكه دينت را عوض كن، باورهايت را

  شويد. بايد اين طوري باشد. ريد به خدا زنده ميبه حاشيه. پس از يك مدتي باورها هيچ اثري روي شما ندارند. شما دا

پذيريد و هميشه از رضا و پذيرش و شادي و آفرينندگي آثار بيروني اين است. اگر شما ديديد كه واقعاً اتفاقات را مي

تنبلي  كنيد، رضا، رضايت، يعني در اين لحظه گرچه كه اتفاق بد است، چرا بد است؟ توجه كنيد قضا اگر ما خيليشروع مي

هويت هستيم، در آماج تير هم آن ها را كه باكنيم و ديگر اهميت ندهيم، قضاوت و مقاومت بكنيم، قضا يكي از آن نقطه
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توانيد راضي كند و آن موقع بايد راضي باشيم. آيا شما ميدهد. اين را من ذهني به عنوان بال تلقي ميخودش قرار مي

كنم. نه اينكه من گرفته شده و من خوشحال هستم. و راضي هستم و شكر مي باشيد كه اين لحظه يك كمان ديگر از

  كنم. اين حالت، آن فسون مسيح است. كنم و مقاومت ميقضاوت مي

شما زندگي را بايد زندگي كنيد.  براي اينكه ما در جسم هستيم. اين هم يك افسانه است. ؟گويد فسون هر دو راچرا مي

توانيم بسنجيم حالت افسانه دارد. اين يكي كه افسانه مرگ است كه هر كسي فكر مان نميهر چيزي را كه ما با ذهن

ترسد. اين افسانه است، كند خواهد مرد،  در يك سني، باال و پايين و زندگي تمام خواهد شد. و ناراحت است ميمي

يكي زنده شدن خداست و اين را هم ترس از مرگ. اين  يعني جزو اين افسانه هست: اي است كه من ذهني ساختهافسانه

بايد به آن زنده شوي.  ،تواني بفهمينمي شود بيان كرد. بايد به آن زنده شوي. بنابراين اين هم افسانه استُ به ذهن نمي

  كنيد؟توجه مي

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 تو تَنگ آمدعرصه چرخ بي 

  كن زين را وصال  هين، بُراقِ
شنود، خودش به گوش خودش گويد و خودش هم ميگويد، ولي اينها را يك انسان بيدار ميانسان به خدا مي آيدميبه نظر 

كنيم. عرصه چرخ يعني اندازه ما به اندازه شنويم و خودمان هم موافقت ميگوييم خودمان هم ميگويد. يعني ما ميمي

كند. ما هم بينهايت دو تا خاصيت جنس ما را هم تعيين ميآسمان است. خدا دو تا خاصيت دارد: بينهايت و ابديت و اين 

گويد هميشه اين لحظه است. مي ،و ابديت هستيم. ابديت يعني آگاهي از اين لحظه ابدي و از جنس اين لحظه ابدي بودن

ه هر چقدر در خودش جا گرفته. تمام اين كائنات ك را ندازه آسماني است كه تمام كائناتكه اندازه من اندازه توست. ا

گويد از آن هم بزرگتر است. اما آن اندازه االن در ذهن بزرگ است ميلياردها كهكشان است در يك فضا است. اندازه ما مي

  كوچك شده و تنگ شده. حتي براي ما هم جا ندارد.

  ٦٣٧مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة  

  بگنجد زيبحر، همه چ نيبحر، در ا نيدر ا
  ديمدران انبيگر د،يمترس د،يمترس

گويد تو به توانيم. ميموقعي است كه براق وصال را زين كنيم. ولي ما نمي گنجد. حاالر اين بحر هيچ چيز نميولي االن د 

تواني از اين من ذهني آزاد دانم تو با قضا و كن فكان خودت را كه من هستيم مي صورت ما بكن. من كاري ندارم. من مي

ديگر اي كه حضرت رسول سوار شد و رفت به معراج. معراج هم االن شما ان وسيله نقليهكني و ببري. براق يعني هم
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دانيد يعني چي؟ معراج يعني انسان از اين حالت مركز همانيده برود به اين حالت. و معراج، اندازه معراج و بزرگي معراج، مي

شود و آن چيزهايي كه در حاشيه است، هايت ميمرتبه معراج بستگي به عدم مركز ما باشد. يكي هست مركزش واقعًا بين

  تواند ما را به خودش جذب كند.شوند كه هيچ چيز در اين جهان نمياين قدر كمرنگ مي

ام به اندازه آسمان است و اندازه توست كه تمام اين كائنات را در تو تنگ آمد يعني من ميدانم اندازهپس عرصه چرخ بي

توانم حتي خودم را هم نمي ،بينم، در نتيجه عرصه تنگ شده بر منهايم ميهويت شدگيشت همبرگرفته. اما االن چون از پ

دهد و مرا توانم تحمل كنم. اين ديدها در هر يكي يك عيبي را نشان ميتحمل كنم چه برسد به ديگران. هيچ كس را نمي

  ر تنگ شده كه ما اين افسانه را درست كرديم.در اين افسانه واقعًا نابود كرده. نگاه كنيد عرصه بينهايت ما اين قد

بيند يا سازد يا دشمن ميجديد مي مسئلهبيند يا مي مسئلهسازد يا بيند يا مانع ميانساني را در نظر بگيريد يا مانع مي

 شويم همان هشياري است كهاي كه ما سوار ميسازد. عرصه تنگ شده. حاال براق وصال همان وسيله نقليهدشمن مي

  دهد.هنگام فضاگشايي خودش را به نشان مي

شويم. پذيريم، از جنس عدم ميكنيم و اتفاق اين لحظه را ميبينيد وقتي فضا را باز ميبراق وصال در اين شكلي كه مي

ار مركز ما به جاي آن اجسام و اگر بتوانيم صبر كنيم و شكر كنيم، حالت صبر و شكر و عدم را نگه داريم، سو آيدميعدم 

براق وصال شديم. براق وصال همان عدم در مركز ماست. اينطوري نيست كه حضرت رسول سوار يك فرض كن چيزي 

شبيه اسب يا هواپيمايي شده و خدا هم در آسمان بوده رفته، نه هيچ تكان هم نخورده و الزم نيست آدم تكان بخورد. 

  خواهد برود.يعني نقل جغرافيايي بكند. جايي نمي

د از حالتي كه مركزش پر از همانيدگي است مثل اين، به اين حالت تبديل بشود كه در مركزش هيچ همانيدگي خواهمي

بينيم ها ميبا چشم اين همانيدگيما اي كه در اين حالت همانيدگي نماند و اين را بايد ما با براق برويم. با وسايل نقليه

دهد و كند يكي من هستم همين كه ذهنم نشان ميني است، فكر ميتوانيم برويم. اين ديد كه ديد افسانه من ذهنمي

دهد، آن هم يك به هر صورت موجودي است در آسمانها. من بايد سوار يك يكي هم خدا است. باز هم ذهنم نشان مي

و اينها همه  ،هواپيمايي، اسبي، قاطري چيزي بشوم، بروم آنجا، حاال اين وسيله نقليه را بايد فكر كنيم ببينيم چه هست

كنيد، اين فضاي باز كند اتفاق را، در اطراف اتفاق فضا باز ميهست، خرافات است، بلكه شما همين قضا تعيين مي غلط

ها نيست، در مركزتان عدم هست و يكي از اين همانيدگيشما شويد، دائماً عدم، تا زماني كه شده عدم است، سوار عدم مي

كند، وقتي كنيد و رضا داريد در اين لحظه، خدا دارد به شما كمك ميتا زماني كه شكر ميكند، خدا دارد به شما كمك مي

  كند. كند دارد شما را رها ميكمك مي



  Program # 801                                                                                             ۸۰۱برنامه مشاره 

  27صفحه: 

خدايا مركز مرا عدم كن. گفت كه بگوييم توانيم بخواهيم اين است كه گفته بهترين دعا يعني چيزي كه ما از خدا مي

ي نرم كند. اين بهترين دعاست. يعني تنها دعاست. هيچ دعاي ديگري نداريم ما. اين دلت را خدا ؟بهترين دعا چه هست

. بعضي دعاهاي ما منفي آيدميكنيم از اين من ذهني بقيه دعاها همه مال من ذهني است. تمام دعاهاي مضر كه ما مي

دانم آنها را زير پاي ما  ا، نميگوييم خدايا فالن كس را ذليل كن، لعنت كن به دشمنان مگردد. مياست به خودمان برمي

  گردد. اصًال گفتله كن، اينها همه به ما برمي

  ١٤٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است و هَالك انيدُعاها كان ز َبس

  پاك زدانِيَ َنشنَوديَكَرم م وَز
  شنود. و بله پس نمي كند واقعًا ضرر و زيان و هالك است و خدا را شكر كه خدايعني هر دعايي كه اين من ذهني مي

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 تو تَنگ آمدعرصه چرخ بي 

  كن زين را وصال  هين، بُراقِ
كند و شما مقاومت را بايد صفر كنيد. از كنند. براق وصال را زندگي زين مياالن فهميديم براق وصال را چطوري زين مي

اي نخواهد داشت. هميشه اگر عملتان از مقاومت شروع بشود هيچ نتيجهفضاي پذيرش شروع كنيد. دوباره يادآوري كنم 

بايد از پذيرش و رضا شروع كنيد تا خدا بتواند كمك كند. اگر در اين لحظه ولو اينكه اتفاق بد است، شما راضي نباشيد، 

شود خوب. مركز شما عدم  گذاريد. اين بايد فهميدهخدا به شما كمك نخواهد كرد. چون دسترسي به شما ندارد. شما نمي

توجه  ،ها را اينجا بگذاريد، كلي درد و خشم و ترسهويت شدگيتواند به شما كمك كند. نياييد اين همنشود، خدا نمي

كند. بسيار سفت است. بيخودي موالنا نگفته چينها را اين سيمان درد به هم متصل ميكنيد مقدار زيادي از اين نقطهمي

كند. اين، دعاي اصلي اين است. نياييد اينها را نگه داريد، همين م كند. يعني دل انسان را خدا نرم ميكه دلت را خداي نر

  طوري دست به دعا برداريد. اين را بده، آن را بده. اينها دعاي بدي است. 

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 ُحسن داري، وفاست اليق حسن

  كن  حسن را با وفا تو كابين
شنود، گفتيم اينطوري نيست كه من و تو بلكه گويد، خودش هم ميگويد، در واقع به خودش مينسان به خدا ميا ،خوب

هويت شده با قانون قضا و خرد كند. رفته جهان همما دخالت نكنيم، خودش خودش را بيدار مي اگريك هشياري است 
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شود، ما اگر مقاومت شود، بينهايت ميي خودش قائم ميگردد روكند، برميزندگي و كن فكان خودش، خودش را بيدار مي

  نكنيم.

كنم، صبر چقدر مهم است كه شما پذيرش داشته باشيد. دائمًا بايد بسنجيد كه در اين لحظه من راضي هستم، شكر مي

نخواهد كرد.  ها به شما كمككنيد بدانيد كه آن لحظهكنيد؟ اگر مقاومت ميكنم، در اين حالتها هستم يا مقاومت ميمي

خدا حسن دارد و ما هم حسن داريم. خوب اليق حسن چه هست؟ وفاست. وفا در اين جور ابيات يعني از جنس خدا بودن. 

كنم خودم را به عنوان ما بايد به پيمان الست وفا كنيم. وفا يعني من دارم شناسايي مي .آيدمياز همان پيمان الست 

ست، هم راضي هستم، ام خيلي محكم اگويم، اين بلهگويم به اتفاق اين لحظه، هم بله ميامتداد خدا، براي اين كار بله مي

پس من امتداد خدا هستم، حسن دارم، زيبا هستم يعني و اليق زيبايي وفاست. خوب من اگر امتداد  كنم.هم شكر مي

  شوم، نيست؟ به زيبايي وفا كنم. بخدا هستم، زيبا هستم، بايد از جنس آن زيبايي 

جفا، عكس وفاست. جفا همين كار من ذهني است. و اين حالت ما حالت جفاست. درست است كه ما ذاتًا حسن داريم و 

گوييم بله، بلكه اليق زيبايي هم وفاست، اما ما االن مركزمان پر از همانيدگي است. ما در اين لحظه به اتفاق اين لحظه نمي

هايمان را از آن ديد آوريم. قضاوتها و دانشهايمان ميرا هم از قضاوتگوييم نه. و اين دانش كنيم ميمقاومت مي

آوريم، از گيريم ميآوريم، از هدايتي كه از آنها ميگيريم ميها ميآوريم. از عقلي كه از اين همانيدگيها ميهمانيدگي

حس امنيت نيست، از  گيريمها ميآوريم. حس امنيتي كه ما از همانيدگيگيريم ميقدرت و حس امنيتي كه از آنها مي

   پس جفا مي كنيم. كنيم.بلكه حس نگراني است. براي همين ما مقاومت مي

فضا را  گويد بله وكند. هر كسي به اتفاق اين لحظه ميكند جفا ميگويد نه و مقاومت ميهر كسي به اتفاق اين لحظه مي

كند. بايد اين معاني مشخص بشود يعني كند وفا ميز جنس عدم مي، يعني مركزش را اآيدميبه اين حالت در باز مي كند و

شنويم و گوييم خودمان هم حتمًا ميگويد، ما به خدا ميخدا ميبه گويد، گويد يعني به زندگي ميچي عمالً. االن به ما مي

اي نيستيم م با اين حرف كه ما كارهكنيما داريم اقرار مي ؟گويد تو بكنو چرا مي .بايد اجازه بدهيم زندگي اين كار را بكند

اگر  ،با من ذهني. يعني من ذهني من تعطيل است. به عبارت ديگر با اين جور گفتگو بايد مقاومت و قضاوت من صفر شود

  گويم. درست مي

اً. همراه هم گويد زيبايي را به عقد ازدواج وفا دربياور. يعني اين حسن و زيبايي و وفا بايد به هم چسبيده باشند دائممي

كنيم. هر كسي كه قضاوت و مقاومت شود ذات يكي زيبا باشد و اين جفا بكند كه ما در اين حالت داريم ميباشند. نمي

كنيم. به كند گرچه كه ذاتًا از جنس زيبايي است. پس فهميديم هر كدام از ما ذاتاً زيبا هستيم ولي جفا ميدارد جفا مي
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خواهيم لحظه را مياين اي اين كار بايد بله محكمي به جاي نه به اتفاق اين لحظه بگوييم و اتفاق جاي جفا وفا بايد بكنيم. بر

  خواهيم از خرد زندگي استفاده كنيم. عوض كنيم. منتها مي

خواهد وضعيت بيروني را عوض خواهيم وضعيت را عوض كنيم. شما اين حالت را ببينيد. شخص ميببينيد در دو حالت مي

شود به عملش و فكرش از جنس مقاومت است. يعني انرژي بد، مخرب. . منتها انرژي كه جاري ميآيدميش نكند خوش

، آيدميريزد از عدم خواهد وضعيت را عوض كند ولي انرژي كه االن به فكرش و عملش ميپاييني هم يعني اين هم مي

خواهد وضعيت را عوض كند. ببينيد اين گونه آدم مي . اين انرژي سازنده است. در اين لحظه هر دوآيدمييعني از خدا 

  كند.بينيد وفا دارد ميكجا و آن كجا؟ اين درست عوض خواهد كرد. ايني كه مي

گويد به اتفاق اين لحظه و در اين لحظه ناراضي است و ناشكر گويد من از جنس خدا نيستم و نه ميكند ميآن يكي جفا مي

كند. شما بايد با اين تصاوير بتوانيد بفهميد چرا وضعيت تواند عوض كند. خرابتر ميش را نميهاياست و صبر ندارد. وضعيت

ريزيد به فكر ها را ميهمانيدگييعني شود. براي اينكه انرژي مخرب من ذهني شود اگر نميشما خرابتر شده و درست نمي

  كنيد.كند. شما به خودتان رحم نميدا به من رحم نميگوييد كه خگذاريد خدا درست كند. بعد آن موقع ميو عملتان. نمي

ها است. شما بايد از پشت عينك عدم نگاه كنيد و اين بركاتي همانيدگي عينكو علت اين ديد غلط نگاه كردن از پشت 

پول ما  ها كه منبع عقل ماست،گيريد اينها اصيل باشند. در آن بااليي آنها كاذب هستند. همانيدگيهم كه از زندگي مي

مثالً منبع عقل ماست. هر چيزي كه در جهان پول ما را زياد كند از نظر ما آن كار را بايد انجام دهيم عاقالنه است. پس 

  دروغ هم بايد بگوييم. اشكالي ندارد كه از نظر اين آدم. 

و شعارش هم هر چه  ها است.هويت شدگيگويد من هر، اينكه وسواس اخالقي ندارد كه، تنها ديدش ديد همين هممي

ها، به نظر خودش كه آن هم غلط است، زندگيش بيشتر خواهد شوند آن همانيدگيببيشتر بهتر است. چون هر چه بيشتر 

ها را بزرگ كند آن نقطهكند. فكر ميها فكر ميهمانيدگياين كند اين آدم كه از طريق شد. ببينيد چقدر غلط فكر مي

بدتر خواهد شد. نه كه آنها را نداشته باشيم ما، آنها را بايد به حاشيه برانيم. عقل آنها به كند زندگيش بيشتر خواهد شد. 

  تان را اداره كنيد. خورد. شما نبايد بر حسب شناسايي آنها زندگيدرد نمي

ين است اش هم كه همانيدگي است، آنها هم عقل درستي نيستند. براي هممن شعارم اين است كه پولم زيادتر شود. بقيه

همانيدگي ما را بزرگتر  آيدميبراي اينكه به نظر  اي نيستمسئلهتوانيم در اين حالت دروغ هم بگوييم. هيچ كه ما مي

كند كه. براي اينكه كند. غير اخالقي هم باشيم، دزدي هم بكنيم، هر كار ديگري هم بكنيم. چون نتيجه را كه حاصل ميمي

  پولم را به هر صورتي شده اضافه كنم.  كند كهمن گفتم عقل من ايجاب مي
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گيرد، هدايتش را از گيرد، حس امنيتش از زندگي ميگويد. اين يكي عقلش را از زندگي ميولي اين يكي اين طوري نمي

گويد اگر گيرد. مخصوصاً آن عقلش را نگاه كنيد. عقلش عقل چيزها نيست. نميگيرد، قدرتش را از زندگي ميزندگي مي

كند. يعني ما ذاتًا آدمهاي اخالقي گذارد. عدم توازن ايجاد ميادتر بشود هر جور بشود. هر جور بشود را عدم نميپولم زي

است. پس ما  ما ذات ما خدا گونگيولي در اين حالت ذات ما عينك ما هم هست، هستيم اگر به ذاتمان پي برده باشيم. 

شويم. وفا كردن يعني از جنس خدا شدن. ببگوييم بله تا از جنس خدا  بايد وفا كنيم. يعني اين لحظه به اتفاق اين لحظه

  :گويدمان را با وفا بايد به اصطالح به عقد هم درآوريم. بله ميجفا كردن يعني از جنس جسم شدن. اگر زيبا هستيم زيبايي

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 چون بميرند، َرْحم خواهي كرد

  شين كنآنچه آخر كُني تو پي
ميرند تو بهشان رحم خواهي كرد. خوب االن رحم كن. خود اين گويد كه انسانها وقتي مياين بيت خيلي جالب است. مي

كه مايي وجود ندارد و امتداد خودش است. يعني چقدر با خودش  ،گويد كه چقدر خدا مهربان است و به فكر ماستبيت مي

برد. كند از بين ميكوبد له ميدانم كوبنده است، ما را مي خدا جبار است، نمي گوييم كهمهربان است. ما در ديد دويي مي

  هاي ما دم به دم از خودمان است، از ديدمان است. غافل از اينكه همه غصه ،مرا ببين به چه روزي انداخته

دهد كه بعد از نشان مي گويد وقتي بميرند، يعني اين تن بميرد، متالشي شوند تو بهشان رحم خواهي كرد. اين بيتمي

چيزي نيست. چون  ندانم بسوزانند و هزار جور عذاب بدهند. همچو مردن اينطوري نيست كه ما را ببرند جهنم، نمي

بميري. همين االن خدا  گويد كه تو منتظر نباش كهبه ما مي بميرند رحم خواهي كرد. ُخوب حاال بكن. يعني چي؟ دارد

شود. اين لحظه، لحظه خواهد. اين ما هستيم كه منتظر هستيم بميريم ببينيم بعدًا چه ميبهترين حالت را براي تو مي

  كند منتها با قانون قضا و كن فكان. مهرباني خداست به ما و او هر چه از دستش بربيايد مي

توانستيم اندازه ر ما ميكند. اگهر لحظه يك ريزه باز مي ،كندشما نبايد بگوييد كه، اين كن فكان گل و گل سرخ را باز مي

توانيد كنيم. شما نميشود. ما هم از قانون تغيير تدريجي تبيعت ميشود، باز ميبينيم كه يك ذره باز ميبگيريم، مي

هويت شدن و صبر كردن و شكر كردن و نه اينطوري نيست. اتفاقًا رفتن و هم ،بگوييد كه يك دفعه مرا به حضور برسان

صورتي  در ،كندالزم است كه ما با فرآيند كن فكان حركت كنيم. يعني لحظه به لحظه روي ما كار مينگاه كردن آگاهانه 

كند. اگر راضي نباشيم و شكر اين لحظه راضي باشيم. اگر در اين لحظه راضي باشيم و شكر كنيم دارد روي ما كار مي كه

  كند. به اين سادگي. نكنيم كار نمي
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يك دفعه وسط اين توانايي را داشته  ،گل مثالً سي درصد باز شدهاين شود. دارد باز مي درست شما فرض كنيد يك گلي

باشد مقاومت كند و ناسپاسي كند و ناشكري كند و قضاوت كند كه اين چطور گل باز كردني است و چرا زودتر باز نكردي 

شود. آن گل متوقف مي ،گوييم ديگرداريم ميكني. ما اينها را دانم چطوري باز مي و چرا يك دفعه باز نكردي، من چه مي

  كند. صبر و تحول.قانون مزرعه كار مي ،خودش را در معرض كن فكان قرار داده

گذاريم و از اين برنامه شما شروع از پذيرش را ياد خواهد بكند ما نميخواهد بكند االن مييعني آن چه كه آخر مي

اين را بگويم در حالي كه من ذهني مخالفت  بايد گيريد. يعني اين قدر منمي گيريد. شروع از پذيرش و رضايت را يادمي

توانم گويد اين چه وضعي است، اين چه حالتي است من نميبا اين دارد تا شما بپذيريد كه با وجود اينكه من ذهني مي

تواند به شما كمك را گفتيد خدا مي بپذيرم، شما بتوانيد فضا را باز كنيد و در اين لحظه بگوييد من راضي هستم. اگر اين

  خواهد اين كار را بكند. كند. وگرنه كمك نخواهد كرد. و او االن مي

دهيم. اميدوارم خواهد بكند، به ما كمك كند، مهرباني بكند، فضا را باز كند و ما مقاومت و قضاوت را ادامه ميبله االن مي

انع شروع نكنيد. برگرديد از صبر و از پذيرش و از رضايت شروع كنيد تا او كه ديگر شما نكنيد اين كار را. از مقاومت و م

خواهد كمك كند و شما نگران اين نباشيد كه من اين كار را كردم، آن كار را كردم، بميرم چه به شما كمك كند. االن مي

  خواهد شد. از آن فكر اصًال دربياييد. 

شود. اين هم از به اصطالح ترفندهاي گويند نميكنند تا جواب نگيرند ميميها سوال من امروز آن سوال كردن را كه بعضي

من نمي توانم پيش  گويد من چند تا سوال دارم به اينها جواب ندهندسازي من ذهني به شمار بياوريم. اينكه يكي ميمانع

سازيد، تا جواب اينها نيايد مانع ميتان يك سازي من ذهني است. يعني شما با من ذهنيبدانيد كه اين ترفند مانع بروم 

و من ذهني شما، شيطان  بلكه اين سوالت شما مانع شماست كنم. اصالً پيشرفت شما به آن بستگي نداردمن پيشرفت نمي

  ايجاد كرده. من ذهني ايجاد كرده. مانع درست نكنيد.

توانم برسم. اينها همه افسانه من ذهني است كسي نبايد بگويد كه چون اين موانع در زندگي من وجود دارد به حضور نمي

خواهد به . همين االن خدا ميبايد از پذيرش و رضايت شروع كنيد كنيم. پس االن موقع فعاليت است. منتهاكه ما باور مي

 شود حتماًترسد كه بعد از مردن چه ميشما كمك كند و االن هم شما نبايد به فكر ترس پس از مرگ باشيد. هر كسي مي

در درون اين افسانه است. هميشه اين شعر يادش باشد كه بعد از مردن هم خدا به من رحم خواهد كرد. يعني كاري به 

  شما ندارد. شما يك فرصت طاليي را كه زنده شدن به بينهايت او بود از دست دادي. بله.
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 اند از رَِه َحجحاجيان مانده

  كن شترانِ گَرگينداروِي اُ 
كنند. و اگر شترهايشان گر باشند، خوب مريض روند به كعبه و حج برگزار ميزند كه مردم ميها را ميتمثيل حاجي

ما درست كردن خانه خداست در آورد به ما كه حج و تمثيل را مي .توانند راه بروندميرند يا نميشوند، تو راه يا ميمي

خواهند از اين حالت خواهند حج بروند ميمركز ما. مركز ما تميز نيست و كساني كه مي خانه خدا كجاست؟ مركزمان،

  بروند به اين حالت كه مركزشان را خانه خدا كنند. خانه خدا مركز انسان است.

يز وقتي به بينهايت تبديل شد، يعني بينهايت فضا در مركز انسان يا درون انسان گشوده شد، در اين صورت خانه خدا تم

ها، دردهايي مثل حسادت كه دردها مخصوصاً. خانه خدا يعني مركز ما االن به وسيله همانيدگي ،توجه كنيد ،شده، تميز از

  گويد خانه ما را تميز كنيد مخصوصاً از حسادت، يعني اين مركز را تميز كنيد.خدا به ابراهيم مي

را اشغال كرده و شتر گَر هم همين من ذهني است كه با اين  ها مركز ماما همه حاجي هستيم ديگر. خالصه اين همانيدگي

خانه خدا در درون هر كس است، دلش است و  خواهيم برويم به اين حالت كه خانه خدا را زيارت كنيم.من ذهني مي

شه كه اندي ،گيرد البتهخواهد بگويد اين شترهاي گر گرفته، گر يك جور مرض مسري است، مثل كچلي و شتر هم ميمي

سه بيت را، اي  ايندهد در آن فكر كنم نياورديم شود اين حالت را نشان ميپس از انديشه، فكر پس از فكر كه ظاهر مي

  گويدخوانديم ولي شايد از حفظ بشود خواند. ميآورديم برايتان ميكاش مي

  ٢٩٠٩ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يولوم

  هااحتما كن احتما ز انديشه

  هاها بيشهفكر شير و گور دل
ها براي اينكه مركز انسان مثل بيشه است كه در آنجا ها يعني پرهيز كن، پرهيز كن از انديشهاحتما كن، احتما ز انديشه

ها و دردها انرژي زنده زندگي را در اين خورد. هر كدام از اين همانيدگيو گورخر معاني يعني زندگي را مي ،شير فكر است

  خورند. بله. فكر مانند شير اينها را مي آيدمير و گور، گور يعني گورخر، گورخر معاني كه از آنور بلعند. فكر، شيلحظه مي

  ٢٩١٠ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يولوم

  ِاحتِماها بر َدواها سَرور است

  گرَ است يِّ فزون دن،يزانكه خار
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ر فكر كني. يعني پرهيز بر دوا سرور است. كني بايد بيشتگر، بله، گر همين مرض كچلي كه همين كه هر چه بيشتر فكر مي

به عبارت ديگر ببينيد اين حالت كه صبر و پرهيز است، شكر و پرهيز است، اين بر دواهايي كه من ذهني در اين حالت به 

 دهد سرور است. من ذهني دواهايي را پيدا كرده كه اگر، مثل مثًال بعضي باورها را عوض كنيم، بعضي رفتارهاما نشان مي

  كند.را بكنيم، اين جوري عبادت بكنيم آن جوري عبادت كنيم اينها همه دواهايي است كه من ذهني پيشنهاد مي

ها در اين بر دواهاي من ذهني سرور است هويت شدگيهاي همگويد پرهيز از همين چيزها و همين جور انديشهميولي 

خاري سر كچل را، بدتر كنيد يعني ميها را فعال ميدگيهويت شيعني برتر است. براي اينكه هر چه كه شما اين هم

  شود.  خاري گري، كچلي بيشتر ميشود، بدتر خواهد خاريد. زانكه خاريدن فزوني گر است، هر چه ميمي

  ٢٩١١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يولوم

  نيقيِاحِتما، اصلِ دوا آمد 

  نيكن قوه جان را بب اِحتِما
ذهني شروع كن. پرهيز كردن بنابراين از پذيرش شروع كن و از بي ،هويت شدگيهاي هميشهيعني پرهيز كن از اين اند

ذهني ديگر. يعني عدم را بگذار به مركزت. بله. احتما كن، پرهيز كن ببين اين قوت هويت شده يعني بيهاي هماز انديشه

كند. ي من ذهني كه با ديدش به ما پيشنهاد مينه دواها آيدميچه قدرتي دارد. يعني قدرت از اين عدم يعني عدم جانت 

خواهند به سوي خانه خدا بروند، يعني به مركز عدم برسند شان ميهاي ذهني، مردم با من ذهني گويد كه منپس اين، مي

  خواهد خودش را حفظ كند. ش مياهدر حالتي كه من ذهني هم

كنند. اين باورها كنند آنطوري ميگويد اينطوري عبادت نميميكند. به ما من ذهني فقط چند تا دوا به ما پيشنهاد مي

خورند. اينها مثل شترهاي كچل هويت بشو. اينها به درد نميها درست است. اينها را بگذار با اينها همغلط است، آن يكي

رساند به خانه خدا مي اي كه ما راهستند، مريض هستند، ما را هيچ موقع به خدا نخواهند رساند. پس تنها وسيله نقليه

بگذار گويد حضرت رسول از آن استفاده كرده. يعني شما بيا عدم بشو و سوار عدم بشو و گويد همان براقي است كه ميمي

رساند. من مركزم را ايم كه اين من ذهني مرا به تو نميگوييم كه ما فهميده. پس ما به خدا ميعدم ترا ببرد. با فكرت نرو

  هاي ذهني باشند دوا كن. بله.  تو بيا اين شترهاي گر را كه منكنم. باز مي
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 تا به كعبه وصالِ تو برسند

  كن  ُخرجين و  چاره آب و زاد
منتها اين عدم  ،رسد به اين حالتپس ببينيد كعبه همين وصال اوست. يعني چه؟ يعني انسان از اين حالت همانيدگي مي

پس بايد اين همانيدگي را  ،كند. كعبه وصال تو برسند عرض كردم يعني از اين حالت همانيدگيكند بينهايت ميمي را باز

بايد به ذهنش نگاه  آيدميپذيرش اين لحظه  ياانسان شناسايي كند، براي شناسايي به صورت حضور ناظر كه از تسيلم 

د كه همانيدگي دارد. اين نگاه كردن حضور ناظر سبب خواهد شد كند، مقاومت نكند، قضاوت نكند، فقط نگاه كند. ببين

  شوند و شناسايي مساوي آزادي است.بها شناخته كه اين همانيدگي

آوريم به مركزمان، اين عدم كه به صورت هشياري كنيم كه چي نيستيم. وقتي عدم را ميتوجه كنيد ما داريم شناسايي مي

كند كه فكرهاي ما در آنجاست، ما داريم جدا شديم از ذهنمان، همين كه از مي هويت شدگي ما نگاهبه ذهن همناظر 

شويم. پس حضور ناظر با خدا يكي است. شما به صورت حضور ناظر به ذهنتان نگاه ذهنمان جدا شويم با او يكي مي

  كند. كنيد درست مثل اينكه خدا نگاه ميمي

دم ايزدي است. زاد  ،آيدميچاره آب و زاد و خورجين را بكن. آب  كه از آنور تا به كعبه وصال تو برسند، چكار كن؟ تو بيا 

شود به اطراف و از مركزتان كنيد و رانده ميرا كه شناسايي مي ذخيره اين عدم در مركز ماست. شما هر همانيدگي

تان را كنيد، مثالً رنجششود. هر دردي را كه درمان ميگذاري شده در آن، آزاد ميتان كه سرمايههويت آيدميدر

كنيد براي خودتان يا خشمگين نيستيد، در اين صورت مقدار زيادي عدم از اندازيد يا حل مي تان را ميبخشيد، خشممي

شود. اين همان خورجين است. خورجين شود؟ مركزتان. مركزتان دارد بزرگتر ميشود. كجا ذخيره ميتوي آن آزاد مي

  شما هم در همين مركز شماست. شما مركز شماست و زاد 

رفتند به اصطالح كعبه را زيارت زند كه آدمهايي كه قديم ميگذاشتند. يعني دارد تمثيل ميدر خورجين توشه راه مي

داشتند، غذا گذاشتند، در خورجين بايد توشه راه برميرفتند خورجين ميكنند، اينها بايد فرض كن كه با االغ مي

شود و اين عدم شود و فضا باز ميداشتند، پس خورجين مركز ماست. عدم هم وقتي زياد ميب برميداشتند، بله آبرمي

  ها. شويم از همانيدگيشود. يعني خود ما داريم آزاد ميها دارد آزاد ميهويت شدگياز هم

ضع ماليش خوب است، پول و توجه كنيد كه اين كار شبيه اينكه آدم يك حساب بانكي دارد. وقتي آنجا در زمانهايي كه و

تواند برود از آنجا دهد، مدتي ميكند، وقتي كه مثًال كارش را از دست ميگذارد آنجا ذخيره ميگذارد و ميگذارد، ميمي
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بردارد و خرج كند از بانك. اين هم همين طور است. اگر شما مرتب با فضاگشايي ذخيره كنيد در مركزتان آن زاد را يعني 

  كنيد. توانيد از آن استفاده كنيد. توجه ميكند ميرا، موقعي كه من ذهني حمله مي عدم را و قضا

شود، آن زاد به شما كمك حالتان خراب ميبا آن هم هويت هستيد شود وقتي يك چيزي يك دفعه از شما گرفته مي

ن تا به وصال تو برسند. براي اين كار گويد كه اين انسانها بايد مركزشان را باز كنند. تو بيايي به مركزشاكند. پس ميمي

شنويم اينها را و اين كار را خواهيم كرد، مقاومت را صفر بكنند، قضاوت را صفر تو يك كاري بكن كه يعني ما داريم مي

  بكنند كه در باال داشتيم، بگذارند دم ايزدي بگذرد.

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ريبپذ او جان دهدت رو ز نََفْختُ  دمِ

  ست، نه موقوفِ علل ُكونيَاو ُكْن فَ  كارِ 
همانيدگي را  انسان گويد كار او يعني اينكه بتوانددهد. ميها در بيرون نشان ميمن ذهني و ديد همانيدگياين علل را 

اريد ياد و شما يواش يواش د .ببيند و ازش خود را آزاد كند يعني زاد را زياد كند در اين شكل اين كار كن فكان است

تان درست شود و گيريد كه چطوري بگذاريد زندگي روي مركز شما كار كند و خودتان دخالت نكنيد بگذاريد زندگيمي

بدست شود ها باز ميهويت شدگيباالخره به او زنده شويد و به كعبه وصال برسيد. مرتب خورجينت را از عدم كه از هم

شود هويت از آن بازستانده كه در اين جا مركز است، به حاشيه رانده مي هويت شدگيپر كني. يعني هر هممي آيد 

عمل واهمانش  شود.گويد واهمانش، عذرخواهي يا برگشت به اين لحظه. عمل واهمانش شروع ميشود. براي همين ميمي

  گويدشود. بله االن ميميگذاري كرديم در چيزها، هشيارانه و آگاهانه با شناخت پس گرفته هويتي كه ما سرمايه اينيعني 

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 اي دو چشمِ جهان به تو روشن

  اين جهان را تو آن جهان بين كن
گوييم اينها هم كلماتي است كه غير از گويد كه خدا از جنس عدم است، هشياري است، البته اينهايي كه ما مييعني مي 

دانيم خدا از چه درستِ درست نيستند. منتها اينها هم كلمه است ديگر. ما نمي اين ديگر چيزي نداريم. اينها همچون

خواهد خواهد جماد باشد، ميدانيم كه به وسيله اوست كه هر چيزي عقل دارد، شناسايي دارد. ميجنسي است. ولي مي

هست به وسيله تو شعور پيدا  گويد در جهان هر چيزي كهخواهد انسان باشد. ميخواهد حيوان باشد، مينبات باشد، مي

  بيند. كرده و مي
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بين بيند، آن جهانها را ميزند. حاال اين جهان را، كدام جهان را؟ جهان انسان را. كه فعالً جسمحاال حس ديدن را مثال مي

  يعني تو را ببيند.  كن.

دهم ين شكلها ببينيد. اين شكلها را مرتب نشان ميخوانم. با ااما يك ابياتي را كه قبالً خواندم برايتان بخوانم. بله االن مي 

اين  كه اوًال شما معني را براي خودتان واقعًا حالجي كنيد و تجزيه و تحليل كنيد و درست حداقل از نظر ذهني بفهميد.

جهان يعني ما االن با پنج تا حس و ذهن و من ذهني فقط هشياري جسمي داريم. اين كسي كه هشياري جسمي دارد، 

بيند. براي اينكار ما بايد مركزمان را بيند، آن جهان را كه از جنس عدم است نميبيند، اجسام را ميقط اين جهان را ميف

دانيم كه هر ديدي و هر شعوري به  بينيم و ميعدم كنيم تا آن جهان را ببينيم. ولي ما يك چيزي را در مصرع اول مي

  رسد. شود و به ثمر ميوسيله اوست كه انجام مي

بيند و درك گويد اين دو چشم جهان به تو روشن. يعني در جهان هر چيزي است به وسيله نور تو ميبراي همين مي

بين يا خدابين بكند بايد مركزش را عدم بيند، اگر قرار باشد آن جهانكند. پس آن جهان قبلي را كه غير از جسم نميمي

گويد كه حتي اين چشم حسي كه ما داريم گويد در دفتر ششم موالنا ميوانم. ميبكند. بله اين چند تا بيت را برايتان بخ

دانم بقيه  بيند. اگر او نبود، اين پي و پوست و نميبيند، به وسيله هشياري مياين چشم حسي هم به وسيله زندگي مي

مان ن نوري كه ما االن با چشمايپس  توانست ببيند. اينها فقط يك ابزاري است كه آن نور بتواند ببيند.قسمتهاي چشم نمي

بينيم، اين هم به وسيله زندگي است و خود زندگي است، اين مهم است كه بدانيم كه هيچ شعوري در جهان نيست كه مي

  تشخيص بدهد ولي از جنس او نباشد.

 ١٠١٩مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 همچنان كز چشمه چشمِ تو نور

  فُتور و  ُبخل او روان كرده ست بي
بيند آنهايي كه چشم دارند. كنيم ميبيند. هر طرف نگاه ميسستي دائماً اين چشم ما ميبدون يعني بدون دريغ و 

  خواهد بگويد اين نورمي

 ١٠٢٠مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 نه ز پيه آن مايه دارد، نه ز پوست

  پوشي كرد در ايجاد، دوستروي
د به خاطر پي نيست، به خاطر پوست نيست يا بقيه قسمتهاي چشم نيست. بلكه اين خود بينگويد كه اين چشم ما ميمي

توانستند ببيند. پس اينها روپوش بيند. اگر آن نبود اين چيزها نميزندگي است، خود خداست، خود هشياري است كه مي
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بيند به در جهان هر چيزي كه ميشود كه دار ميهستند كه دوست يعني خدا ايجاد كرده. پس آن مصرع اول االن معني

  بيند. اين هم هفته گذشته داشتيم:وسيله او مي

  

 ١٠٢٣مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 استخوان و باد، روپوش است وبس

  در دو عاَلم غيرِ يزدان نيست َكس
كند. حاال چرا هم او مي كنيد باز. هر كاري كه شما ميمي كنمحاال اين ابيات به اين لحاظ مهم هستند كه شما نگوييد من 

كنيد جز متوجه نشويد كه هر كاري كه شما خودتان ميشما هشيارانه تسليم نشويد و تمام كار را دست او بسپاريد. و 

گذارد كند، فقط نمياش كار ميكند، با عقل من ذهنيكند، قضاوت ميضرر زدن به خودتان نيست. هر كسي مقاومت مي

  ش را درست كند.خدا بهش كمك كند و زندگي

  

 ١٠٢٣مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 استخوان و باد، روپوش است وبس

  در دو عاَلم غيرِ يزدان نيست َكس
 ،شنود. و بنابراين استخوانهاي گوش و عمل بادشنود. نيروي زندگي ميشنود به وسيله او ميگويد گوش هم كه ميمي

گويد در آن عالم غير از خدا كس ديگري نيست. پس فهميديم كه وقتي مي اينها همه روپوش هستند. هم در اين عالم و هم

  بين كن.بيند. حاال اين جهان كه اينطوري شده، تو اين جهان را آن جهانجهان به وسيله تو مي

هويت شدگي يا همانيدگي در مركزمان ما يك تعداد همبا اين شكل ها، شود. ببينيد ديگر مطلب خيلي ساده دارد مي

ببينيم و  ا با چشمشود مگذارند ما درست ببينيم. اگر اينها را ما كنار بگذاريم و همان چيزي كه سبب مياريم. اينها نميد

هاي فردي، خانوادگي و قومي و اي نداريم. تمام اين ستيزهبينيم. با هم هم هيچ ستيزهباشد ما درست مي آن در مركز من

  ينكه در مركز اين انسانها عدم نيست. بيني است. براي اجمعي همه از غلط

  

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 ُرَخت آفتابِ  از تجّليِ

  كن  چشِم دل را چو طوِر سينين
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گويد تو خودت را و اين نور خودت را در مركز من متجلي كن. يعني مركز مرا عدم كن. اگر ما فهميديم كه اين دارد مي

كنند، در اين صورت بايد همين را بگوييم. بگوييم تو در مركز من خودت را به من را فلج مي ها و ديد آنها كار ماهمانيدگي

گوييم بال سر ما نشان بده كه من از طريق تو ببينم. من ديگر فهميدم و متقاعد شدم كه چه كاري انجام شده. حاال نمي

اين كار را نكنيد و اين يك حد و حدودي دارد و  آمده. من آمدم همانيده شدم با چيزها و اين همه هم عارفان گفتند كه

دهد. اينكه خدا به صورت هيچ كس گوش نمي ليخدا هست و مركز انسان است و دل انسان است و سر انسان است و

نماياند به اصطالح، ديگر خيلي ساده،  در اين صورت اين عينكها كند، يعني خودش را به ما ميآفتاب در مركز ما تجلي مي

  شود. يكي برداشته مي يكي

  

گفت تو بيا چي كار كن. خودت را به من نشان در كوه به اصطالح متالشي شدن هم همين بود ديگر كه موسي به خدا مي

كوه سينين يعني موسي مي گوييم بده. گفت تو مرا با اين ذهن نخواهي ديد. يعني اگر ما برويم به اين شكل، علت اينكه 

خواست خدا را ببيند. گفته كه خودت را به من نشان بده. او هم گفته شت، با هشياري جسمي ميدا هم مثل ما همانيدگي

را متالشي كرده، موقع متالشي شدن  كوهتو مرا نخواهي ديد. يعني با اين ديد نخواهي ديد. بنابراين آمده اين مركز را، اين 

گوييم همان كاري كه براي ما االن به خدا داريم مياين عينكها، اين ديدها از جلوي چشم موسي برداشته شده. يعني 

  اند از روي چشم ما بردار. ايشان كردي، براي ما هم بكن. چشم دل ما را باز كن. يعني همانيدگي را كه عينك ما شده

  

ولي بيشتر شوند. شود كه همه اينها يك دفعه متالشي شوند؟ بله. احتماالً بعضي انسانها يك دفعه به خدا زنده ميآيا مي

شوند. و در نتيجه ها برداشته مييواش يواش و به تدريج اين همانيدگيكه ما هم جزوي از آنها هستيم اگر باشيم انسانها 

كند و اين مثل آفتاب است. خدا در مركز اين انسان به صورت عدم دارد تجلي مي . يعنيباز هم آيدميهمين شكل پيش 

شود يعني هويت شدگي در مركز ما پاك ميشوند. هر چه هميواش يواش دارند بهتر مي و از اين آفتاب آن چهار تا كميت

اش و هشياري عدم كوه اگر متالشي شد كه ديگر هيچ نماند، متالشي شدن كوه براي موسي يعني متالشي شدن من ذهني

  پيدا كردن و معذرت خواهي ايشان. 

كه ما اشتباه كرديم. اگر حقيقي باشد و از ته دل باشد دارد براي ما كار  مبه معذرت البته افتاديم به نظرما هم يواش يواش 

تر شود، اين عقل و حس امنيت و هدايت و قدرت اصيلها از مركز برداشته ميهويت شدگيكند. به تدريج كه اين هممي

  بينيم و بايد صبر كنيم. شوند و ما بهتر ميشوند، بهتر ميمي
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در اين شكل صبر و شكل جلوي چشمتان باشد و پذيرش. هيچ هميشه آورم كه شما بينيد كه اين شكلها را من ميمي

كس نيست كه به اين شكل نگاه كند و نبيند كه عدم در مركز است، صبر و شكر را ببيند و عملش را بايد از پذيرش شروع 

فهميد غلط است. فهميد غلط است. اگر قضاوت داشت ميت داشت، ميكند. بنابراين اگر در اين شكل بود فورًا، اگر مقاوم

است، اگر مشغول يك دشمن است بايد بفهمد كه اشتباه دارد  مسئلهسازد، اگر مشغول يك بيند، مانع مياگر يك مانع مي

ري هم بكند نخواهد هر كاكند. بايد برود به اين شكل. يعني در شكل باال خدا متجلي نخواهد شد. تجلي نخواهد كرد. مي

  شود.كند محال است خدا را ببيند. هر كاري هم بكند نميمي هر كسي كه از مقاومت و عدم رضايت شروع شد، 

ت دوم *** یان   ***  
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 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 بس كنم، شد ز حدّ گستاخي

  من كه باشم كه گوَيمت اين كن؟
گويد. را از حد گذراندم. هي گفتم اين كار را بكن، آن كار را بكن. البته دارد به ما مي گويد ديگر خاموش باشم. گستاخيمي

گويد كه ما بگوييم و خودمان بشنويم. گستاخي را، پررويي را از حد گذراندم. اصالً من كيستم به تو همه اين موالنا مي

به اين حالت بروم و اگر بس نكنم، گستاخي من  مهم است كه احتمال اينكه من همبگويم چكار كن، چكار نكن. اين بيت 

  وجود دارد. 

هويت بشوم. براي همين موالنا وقتي گويم همشود كه من شروع كنم به آن چيزي كه ميگستاخي من موقعي شروع مي

يم. دارد گيرياد مي و به ما گزارش مي كند، ما از او و اين بينش درست را دارد ،كه مركزش باز است و از جنس عدم است

شوي و به بها مركزت قرار بگيرد و با آن همانيده صحبتاين همين االن يكي از مواظب باش كه دهد كه به ما هشدار مي

ضاوت بر اساس و شما بايد بگويي كه اصالً من كي هستم كه با ق .صورت ايدئولوژي دربياوري. اين يك چيز جسمي نيست

و اين نشان تسليم است. نشان مقاومت صفر است، نشان اين  .ا تو حرف بزنمبا همانش بخواهم ب دانش ذهني و مقاومت

  دانيم. گوييم ما نمياست كه ما داريم به خدا مي

و اين مصرع اول را همه ما اجرا كرديم. همه ما به اندازه كافي قضاوت ، بس كنم، شد ز حدّ گستاخياين خيلي خوب است، 

و همه ما  .ايممان و اينها همه گستاخي بوده و از حد گذراندهايم با من ذهنيخواسته ايم و از خدا چيزهاييو مقاومت كرده

و برويم به اين  ،خواهيمخيلي اشتباه كرديم و عذر مي ،ايمبايد به خودمان بگوييم كه با اين وضعيت ناجوري كه ما داشته

هاي جا كه مقدور است احتما كنيم از انديشهها و تسليم و تا آنهويت شدگيعذرخواهي و شروع كنيم به شناسايي هم

  پرهيز كنيم.  ،هويت شدههم

و رضايت را هم ببيند. عذرخواهي  پذيرشمن اميدوار هستم شما اين پرهيز را هم اينجا ببينيد چيز جالبي است. شروع از 

  ايد آن را هم ببينيد. و برگشت اين لحظه را هم ببينيد. و اگر خداي نكرده گستاخي كرده

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 گر نبود اين سخن ز من اليق

  كن  آنچه آن اليقست تلقين
گفتي. اگر من اشتباه كردم، چرا؟ ممكن است كه يكي از ها را من از مركز عدم گفتم. اينها را تو ميصحبتگويد اين مي

گفتي و من مركز من عدم بود وقتي اين دايا تو ميكنم اينها را خها هنوز در مركز من باشد. من تصور مياين همانيدگي
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ش را گفتم يا تعداديش را گفتم و اليق تو نبود، در اين صورت اهويت شدگي يكيكردم. ولي اگر از طريق همصحبت را مي

لقين كن. كنم، آنچه كه اليق توست آن را  تكنم، مركزم را عدم ميكنم، قضاوتم را صفر ميمن دوباره مقاومتم را صفر مي

  ها بگوييم. يعني سخن را هم بايد تو تلقين بكني. ما سخني نداريم. سخن بگوييم كه بايد از طريق همانيدگي

دانم، وقتي  شويد، مقاومت را صفر كنيد، قضاوت را صفر كنيد، بگوييد نميبمن اميدوارم كه شما با اين ابيات متواضع 

، به خودتان نهيب بزنيد كه اين كار درست آيدمييه هيجانات منفي و بق آيدمي، حسادت آيدمي، ترس آيدمي خشم

توانيد زندگي كنم. شما نميروم به فضاي همانيدگي. من از مقاومت دارم شروع مي كنم. من مينيست. من دارم اشتباه مي

كنيد شما زندگي نميشود. هر موقع مقاومت داريد را هر لحظه با مقاومت شروع كنيد. زندگي لحظه به لحظه زندگي مي

  كنيد. در واقع افسانه را بيشتر مي

 ٢١٠٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 شمسِ تبريز، بر افق ِبَخرام

  گوشمالِ هالل و پروين كن
ها تعدادش در ساعت زيادتر بشود، االن فرض كن كه ده دفعه من به خدا زنده كنيد كه اگر اين بوسهخوب شما فكر مي

و اين فركانس خيلي برود باال درساعت دارم  سيصد دفعه ، اگر زيادتر بشود، بشود پنجاه دفعه، صد دفعهشوم در ساعتمي

شود؟ شمس تبريز يعني آن ثبات و حضور، آن و اينها هي زنده شدن به خدا به آن يكي بچسبد، باالخره چه مي ،گويممي

  شود. زنده شدن ما به خدا يك دفعه برقرار مي

هايم را، گويد كه من شناسايي كردم همانيدگيباال، مي آيدميكند يك دفعه چطور آفتاب به افق نگاه مي، گويد شمسمي

م كه به دانها را زياد كردي. االن من خودم را قابل اين ميمن آنها را رها كردم، و تو هم به من كمك كردي. تو تعداد بوسه

و شما بايد نه طلبكار بشويد،  ،شودزنده شدن به زندگي زيادتر ميگي ها به انداختن همانيدتو زنده شوم. يعني قابليت ما با 

و ياد بدهد  ،انتظار اين را داشته باشيد كه من اليق اين هستم كه خدا آن چيزي را كه اليق خودش است، به من تلقين كند

به بينهايت او زنده شوم. كه  ،او بشومخواهم خواهم به او زنده شوم، ميو من ديگر در اين لحظه مي .و من آنها را بگويم

باال يعني من به صورت ذره دارم از  آيدميشوم. از افق باال. يعني من دارم خورشيد او مي آيدميخورشيد او از افق دارد 

  شوم.  يم بيرون و بينهايت ميآمن ذهني مي

  

  

  



  Program # 801                                                                                             ۸۰۱برنامه مشاره 

  42صفحه: 

  ٤٥٨٠مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  تابي در يكي ذره نهانآف

  دهان ديذره بگشاآن  ناگهان

باز كردم باز  ،فضا را باز كردم نيو ا هيرا شناختم و راندم به حاش هايشدگ تيذهن بودم هم هو تويآفتاب هستم  كي من

ندارم كه  يدرد چيه ،نشدم يگذار هيسرما يزيچ چيمن در ه رميگ ينم تيهو رونيدر ب يزيچ چياز هديگر  كردم من

من به او زنده بشوم  يعنيباال  ديايخوب شمس ب ،تو زنده بشوم بهرا دارم كه  رد توهمه اش د .كرده باشد جاديذهن من ا

بود خوشه  يدگيهمان نيحالت هم نيپرو ،بود نيپرو شايكي ،داد ينشان م يرا كه من ذهن ييزهايآن چ نصورتيدر ا

   .شدم يزنده م رده به توخُ  كيها موقع يو هالل هم بعض ،ستاره در مركز آدم يتعداد نيپرو

عمر گفتم مثل  كي ،كن نيگوشمال هالل و پرو ،كن هيآنها را تنب تو ،كند يتو دارد طلوع م ديآنها رفت اآلن خورشديگر 

 ريخدا خودش را در ز ،كنم يفكرهام دارم حس م ريز يآرامش كيمن  ،شوم يدارم به تو زنده م نكهيمثل ا ذرهكي نكهيا

 .ستين يهالل كاف نيا ،دميهالل ماه را داين كردم  زيز كردم پرهيپره ،هالل اي .دهد يفكرها دارد به من دارد نشان م

خدا  ار يمن ذهن نيا ،دينباش ديناام ديگو يدارد م .دينباش ديناام ،ديخدا را داشته باش ديشما انتظار خورش ديگو يم يعني

   .ميشو يو و ما از شرش راحت مبنده من نش نيمزاحم ا ديگو يم چانديپ يم رديگ يدهد گوشش را م يگوشمال م

اآلن هم  موالنا را فرستاده و يزندگ ،است يخوب ينشانه ها نيخوب ا ؟اجرا كرد نيكره زم يكار را در رو نيشود ا يم ايآ

حداكثر  ايخالص بشود؟  يتواند از من ذهن يانسان م ايآ .ميستين ديمورد خوب ناام نيدر ا ميخوان ياز موالنا م يغزل كي

 ميتر بشو يما معنو ،بله ؟بشود قيذره رق كيها باشد فقط  يدگيهمان نيشود ا يم ايآ ،نيو دائماً ا ؟نديب يو را مهالل ا

 نهايش و اجو رن نهيكهنوز خشم و يول ميتر بشو ينيد ؟ميداشته باش يبهتر يباورها ؟ميداشته باش يهنوز من ذهن يول

  .نخواهد بود گرين نقطه ها ديا يعنيكرد  يتو آنها را گوشمال خواه ديگو يمدر ما باشد؟  را

با  ذرهكيممكن است كه نمي توانيم بگذريم.  ما از هالل هم . يعني ديد ميهالل را نخواه يذهنهمين من  يو ما با ابزارها

 يما موجودات معنو ،يحس معنو يول ،ميبكن يذره حس معنو كياحسان كردن  ،شدن يو سخت گرفتن و اخالق زيپره

 مثال ميرو يموقع ها م يبعض ،نيمثل ا ميهست يموجود ماد كيكه ما  ستين ينطوريما ا يعني .ميستين يادم ميهست

، يك ذره زنده مي شويم مينيب يرا مخدا آن موقع هالل  ،دهد يبه ما دست م يقشنگ پارك احساس معنو يجا ايجنگل 

  .ها هستند يدگيهمان نيهنوز ا يول ميبرو ميتوان يجلوتر نمبيشتر  گرين هالل دآاز  و 
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ماده  كيدر  ،ميكن يم يموقع ها حس ماد يضبع ،ميهست يموجود معنو كي ميعدم هست، مينه ما از جنس خدا هست

 تو يعني زيآفتاب شمس تبر يوقت ديگو يم نيبنابرا .ميهست يكًال موجود معنو يول ميكن يم يدر بدن مان زندگ ميهست

  .بله .خواهند شد مزاحم من نخواهند شد هيتنب ها تير آن صورت آن وضعد ،يبه صورت آفتاب در من طلوع كن

 نيخواهم خواند در مورد رضا و در مورد ا ياز مثنو ياتيبخوانم بعدش هم اب تانيبرا يغزل كوتاه كياآلن خواهم ياما م

 يو اگر راض ديباش يراض ديشما با ،بد است يبه لحاظ من ذهن يليخ يليلحظه خ نيدر ا تيوضع نكهيمطلب كه با وجود ا

 تانيو در زندگ ديقبول كن نيقيو قطع و  ينيع يليبه صورت خ ديشما بارا  نيا و .خدا به شما كمك نخواهد كرد دينباش

  .ديبه كار ببر

 ٢١٠٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 چيست با عشق آشنا بودن؟

  به ُجز از كامِ دل جدا بودن
 يشكلها كام دل به روشن نيدر ا ،از كام دلش جدا بشود نكهيبجز ا ست؟يآشنا بشود چ آدم با عشق نكهيا يمعن ديگو يم

ما تا همسر  نديگو يم يعده ا كي نكهيمثل پول مثل ا ميشد دهياست كه ما با آن همان يزيكام دل هر چ .شود يم دهيد

 يديگر زيهر چ ،ل خانه مثل بچهمث ،مثل كار ،يليمثل مدرك تحص ،دشو يشروع نم يزندگ ميازدواج نكرد مينكرد دايپ

 تيفيبا ك اي ،شود يشروع نم يزندگ ديايو اگر آن به دست ن ،دارد يبه آن بستگ يو زندگكه مركز ماست كام دل ماست 

 يبرا ،اشدن با خد يكي يعنيعشق  ،كردن مركز يخال يعنيكه عشق  ديگو يم .غلط است نيو ا .شود ينم يباال زندگ

 ،رونيمركز ما برود ب نيدل ماست از ا يآرزو ،كه در مركز ماست و كام دل ماست ييزهايچ نيا ديشدن با خدا با يكي

  .هيبرود به حاش يعني

شما  ،ما قدرت ما تيهدا ،ديآ يما از كام دل ما م تيحس امن ،ديآ يكه در شكل اول عقل ما از كام دل م ديو شما نگاه كن

 ميوگرنه كه اصًال زندگ اورميبه دست ب ديرا من با نيكه ا ديرش هستبه فك شهيهم ،دياآلن ندار ديخواه يم يزيچ كي

كه انسانها  ،است يزندگ كيشر نيدر واقع هم ميافسانه كه ما ساخته ا نياز ا يمهم ياز قسمتها يكي ،بله .ستين يزندگ

نه  و ،خورد يه درد نمو ب ستين يزندگ شانيزندگ نيا ،نندك ينم يزندگ يكيبا  كنند اگر ازدواج نكرده اند و يفكر م

 يكه م يتيفيبودن به ك ايرا  نينبودن ا جهيشان و در نتتينه قدرتشان نه حس امن ،تشانينه هدا ،عقلشان درست است

كه در مركز  يزيچ كيبه  يزندگ كردنبند  كه يجزو افسانه هست در حالتو خواهند را به صورت مانع درست كرده اند 

 ديتا آن آنجاست شما به عشق نخواه ،از آنجا ديرا بردار نيا ديلطف كن ديكار را كرده ا نياگر شما ا .ماست غلط است
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 دميديما و د ميرود و بعد از آنكه  به دست آمد سرخورده شد ينم رونيما باز مركز  دهد كه  يكام دل نشان م .ديرس

  .خراب تر خواهد شد ندهد احوالما ينم يزندگ

دهد  ينم ديد ،كه به دست آورد نيبرسد هم يخواهد كه به زندگ يكام دل را م يذهنمن  ؟كند يچكار م يمن ذهن يعني

تمام  .كند يدشمن م ايكند  يم مسئله اي ،كند يبه مانع م ليآن را بعد تبد ،طورند نيما هم ياشخاص هم در زندگ ،يزندگ

 نيعشق ا ديگو يم نيپس بنابرا .تسيدر آن ن يعشق ،دهيكش نجايانجام شده آخر سر به ا يكه با من ذهن ييازدواج ها

اگر  ،ديهم جست و جو كن يگريرا در دل كس د ياريهمان هش ديشد ياريآن هش يوقت ،ديشو يكياست كه شما با خدا 

   .دييايحالت ب نياز آن حالت به ا ديو با .به شما پاسخ داد آن عشق است ياريآن هش

و  ستيو پارسا بودن شرط ن ،ستين يخواهد كار هر كس يرات مكار ج نيكه ا ديخواهد بگو يغزل م نيدر ا ديتوجه كن

است كه، مثال  نيمثالش ا .بكند داريما را ب ديشا ،جالب است يليزند كه مثالش خ يم يو مثال .ديكن يمركز را خال ديبا

 يز اضافه روزه را نمرو  ٦يعني  َشهشَ و ريروز عاشورا را بگ ايتو فقط ب ديگو يم ،كربال را داديزند به اصطالح آن رو يم

تو  ،يدان يم ريتو خودت را به اصطالح فناپذ ،يكن يات را قربان يكه من ذهن يستيتو حاضر ن يعني .يدر كربال باش يتوان

 يتو حت يهارفتار نيتو ا ييپارسا نيا نيبنابرا .ينيب يها خودت را م يشدگ تيهم هو نيتو با ا ،يدان يم يخودت را مردن

  .خورد يدرد نمعبادت تو به  نيا

صورت   نيها در مركزش باشد در ا يها شدگ تياگر هم هو ،باشد دهيآشناست كه حتمًا با خدا به وحدت رس نيبا د يكس

  .دهياش نرس يخواهد نگه دارد و به منظور زندگ ياگر م .ديو نخواهد رس دهيبه او نرس

 مانيها يدگينه؟ همان اي ايمدهيما با خدا به وحدت رس ايكه آ مينيخودمان را و بب ميسنجو واقعا ب ميرا بخوان اتياب نيا ديبا

ها را از خودمان دور  نيو ا ميكن ييها را شناسا نيكه ا ميرا ندار نيو جرات ا ميرا به صورت كام دل در مركزمان گذاشته ا

  بله  .ستيشده مركز ما ن ندهرا هيشكل كام دل به حاش نيدر ا .هيبه حاش ميو حداقل بران ميكن

 ٢١٠٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 خون شدن، خونِ خود فرو خوردن

  با سگان بر دِر وفا بودن
كه دلت خون  يدر حال ،يرا از آن بكن تتيو هو يو عذر بخواه يرا بشناس يدگيو همان يبكش ارانهيكه درد هش ديگويم

 ياالن من م ،رفتم يراه اشتباه ،خودم يكردم رو همه مثالً كار نيمن ا نكهيا ييدرد دارد شناسا يعني ،يشود صبر كن يم

بار  ريهستم و ز نيو من خشمگ ،دردها است هيهست و بق نجشهست ر نهيدر مركزم درد هست حسادت هست ك نميب

كه در  نديبب يباشد. بله اگر كس ارانهيدرد هش ديبگذار ،ها با درد همراه است نيو قبول كردن همه ا ،نرفتم تيمسئول
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دلش  ش،بوده در به وجود آوردن ميهستند كه در آن سه ييها دردها نياز ا رخيهم دارد ب اديدارد و ز يدگينمركزش هما

 ايسگان  ديگو يكه م يدر حال .را بكند تشيهو يعني .ها را فرو بخورد نياست ا ياريشود و آن خون دوم هش يخون م

 يدر حال ،حالت نيدر ا ،خدا باشد يز بر در وفاهنو ،هستند يذهن يسگان من ها شهيهم ،كند يو معوعسگ خودمان 

ها را  يشدگ تيهم هو ديمن نبا ،من نبوده ريخواند كه تقص يكند و به گوش ما م يم كيما دارد ما را تحر يكه من ذهن

 يها را جلو نكيخواهد ع يشود و مرتب م ينم يها نرسم زندگ نيمن به ا ،ها جزو كام دل من است نياز دست بدهم ا

  . ميها را بر ندار نكيما نگه دارد و ما عچشم 

خواهند  يكند و م يم كيكه ما را تحرديگر  يذهن يمن ها يسگ ها ايو كردن سگ خودمان عوعكه با وجود  ديگو يم

 ميتوان يم  .مياز جنس خدا باش ميو قضاوت نكن ميمقاومت نكن ،ميستيهنوز ما بر در وفا با ،رنديگ يم راديكنند ا يعصبان

   .خواهديم ياديشجاعت ز نيا ديگو يم م؟يشبا

دارند به عالوه  يمن ذهن و كه در اطراف ما هستند يشدن خون خود فرو خوردن و قسمت دومش با سگان، كسان خون

 .اوردياز جنس خدا هستم در ب ميگو يوفا الست است كه من م نياز حالت وفا كه هم اخواهد ما ر يخودمان م يمن ذهن

 نيا دينيب يعدم م نكيكه با ع يدر حالت ،ديتان را نگاه كن هنلحظه به صورت حضور ناظر، ذ نيا ديتوان يم شما ايآ يعني

توانند  يم گرانيد ايتوانم  ياست نم اديدردش ز نيا ديگو يتواند بكشد و م يشما م يمن ذهن اي ؟ديحالت را حفظ كن

 شما را هندخوا يهستند كه م ييكه اگر اطراف شما آدم ها چقدر مهم است ؟كنند به واكنش وا بدارند كيشما را تحر

و  يانجام بدهند شما از جنس زندگ يهر عمل اي نديخواهند آنها بگو يهنوز هر چه م ،دينشو كيكنند شما تحر كيتحر

  د؟يكار را بكن نيا ديتوان يم ديوفا بكن يعني ديعدم در مركز خودتان را نگه دار

خوب  ديبا ،اتفاقاً كام دل ما .ديكام دل جدا شو از ديبا ديشو يكيبا خدا  ديخواه يم د،يواهخمي اگر عشق را  ديگويم

 ميما آرزو دار ،هست هم گرانيكام دل ما ضرر زدن به د ،هم هست ييكام دل ما انتقام جو ،كه وسعت كام دل ما دينگاه كن

گران يبه د يمنف تينقطه ها وضع نيا مينيب يه منقطه ها را ك نيا يعني ،شان بد باشد يزندگ ،ورشكست شوند گرانيد

ترس ما هم  ،خشم ما هم هست ،ما هم هست يتنگ نظر ،هم هست،  حسادت ما هم هست گرانيبه د يمنف يآرزوو

آنجا  هست  زهايچ نيمالمت ما هم هست همه ا ،اضطراب ما هم هست  خبط ما هم هست ،ماهم هست يهست نگران

   .ن استو سگاعوعها  نيفعالند و ا
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خدا  يدر در وفا ديتوان يم .جفا ميشو يرود م يم نيوفا از ب ميمالمت كن گرخواهد مالمت كند خوب ا يما م يمن ذهن

شد اگر  ديموفق خواه ديتوان ياگر م  .خواهد بكند يم يذهنمم هم هر كار نديبگو خواهنديميهر چ هر دييو بگو ديبمان

  .نه ديتوان ينم

 ٢١٠٢ هزل شمارمولوي، ديوان شمس، غ

 او فداييست، هيچ فرقي نيست

  بودن يا  پيِش او مرگ و نَقل
ن را اخودم يما كه به عنوان زندگ .كند يرا خال مركزش خواهديكه از جنس عشق است عاشق است م يانسان يعني

 او. شدن با خدا يكي يعشق برا يكنم برا يآن را فدا م دميهر چه كه من به آن چسب مييگو يم .ميفدا كن ميتوانينم

او  يپس مرگ برا .باشد نجايا ايجهان جهان به آن نينقل كند از ا رد،يبم ستيمهم ن شيبرا. ستين يفرق چيه ستييفدا

  .ينه مرگ من ذهن ينه مرگ جسم .ستين مهم

 يكس ميخدا هست كند كه ما از جنس يرا اشاره م ينكته ا كيدارد  .رديكه برود بم ديفكر كن ديشما نبا ديالبته توجه كن

را  هانكيع نيا نكهيمگر ا شوديرا درست كند. اشتباه درست نم اشتباهش ديست او باا يكند از جنس مردن يكه حس م

. ما چون با آورديبه حساب م يكه ما را مردن يگذرا و مردن يزهايبا چ يدگيهمان يهانكيچشمش بردارد، ع ياز جلو

 ميشد نهاياز جنس ا نچو. غلط است ديد نيا م،ينيبيخودمان را هم آفل م م،يشد تيآفل هم هو و گذرا و يمردن يزهايچ

كه آفل  يزيچ كيپس در شما  ؟آفل هستند نهايكه ا ديدانيكه شما از كجا م ديگويموالنا م د،يتوجه كن ي. ولميترسيم

شما را و شما را  ترسانديكه م يزينه آن چ د،يهست رايو شما آن ثبات نام ،رديميكه نم يثبات كيوجود دارد،  ستين

  . آورديبه حساب م يمردن

. شناسديرا م ييراياست، چرا كه م رايكه از ثبات نام دانديبه منظور آمدنش برسد، چون م خواهديكه م يعاشق، كس پس

 يهاكه ما رنگ شوديمباعث  رنگينور ب م،يدار مينيبيرا م رنگينور ب نكهيا يبرا م؟ينيبيمختلف را م يهاما چرا رنگ

كه در مركز  ييزهايچ ني. پس اميوجود دارد كه ما آن هست رايو نام دانيو جاو ايعنصر پا كي. پس در ما مينيمختلف را بب

كار  نيو انسانها جرأت ا .ميبردار ديرا با نهايما ا كند،يم نيهمه ما را غلط ب نهايرا به چشم ما زده است ا ييرايم نكيما ع

من  ديگويم يول .داندياست م رايامخودش ن كند،يرا فدا م شيخود ذهن يعنياست،  ييعاشق فدا مي گويديد. را ندارن

 .از خودم جدا كنم ديبا ستميمن آن ن كنديم رايكه من را م يزي. چستمين نهايهستم و نخواهم مرد، پس من ا رايچون نام

شجاعت  نيا م،يبه ما، كه ما جسارت و جرات و شهامت را ندار زنديمطعنه  كيكار را ندارند، موالنا  نيجرأت ا هايليو خ

  :ديگويم جهيدر نت ميرا ندار
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 ٢١٠٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 باش  رو مسلمان، سِپَرسالمت

  ُكن به پارسا بودنجَهد مي
فقط جهد كن كه پارسا  بكن. و تيهايشدگ تيمقاومت را سپر سالمت هم هو نيرا حفظ كن و ا يشدگ تيمركز هم هو برو

هم  نيا يآن مقاومت و قضاوت سپر سالمت. ديگويرا دارد م ني. و اتيبا مِن ذهن ،يمعمول را بكن يعبادتها يعني ،يباش

 شيآمده است، منِ ذهن يچ يكه شجاعت ندارد و درك نكرده است برا يكه هر كس ديبگو خواهدياست. م هايشدگ تيهو

خودش درست  يبرا ينگه دارد، دردها را هم نگه دارد و با مقاومت سپر خواهديرا م هايدگينهما ني. ادهديم ياو را باز

 يعنيبه ظاهر پارسا باشد.  يول .را دست نخورده نگه دارد يدگيكرده است كه سالم بماند. منظور از سالم بودن، مركز همان

   :دهديم حيبشود، درست است؟ خودش توض ليحالت تبد نيبه ا ترسديم

 ٢١٠٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 كاين شهيدان ز مرگ َنشكيبند

  عاشقانند بر فنا بودن
منتظر  كنند،يآنها صبر نم اند،شدهياند، فانمرده شانيكه به مِن ذهن ييآنها يعني ستند،يمثل تو ن دانيشه نيا ديگويم

عاشق  نهايكردن ذهن است. ا يخال يعني ،است ي ذهنمنظورش مردن به منِ  نجاياز مردن، البته ا كننديشك نم مانند،ينم

هستند، فورا  دهيهمان يزينشان بدهد با چه چ شانيخدا به ا يصورت كيهستند كه به  نيعاشق ا نهايا يعنيفنا هستند، 

  . د؟يهست ينطوريشما ا ندازند،يآن را ب

را فنا  يدگيعقب، همان كشديودش را مخ يعني بد،يشَكياز مرگ م كند،يقضاوت م كند،يانسان كه مقاومت م نيا

 اي رد،يرا نشانه بگ هايدگيهمان نياز ا يكي يعاشق هستند كه زندگ نهاياند اكه به خدا زنده شده ييآنها ي. ولكندينم

ز قبل ا م،يرا بشناس يدگيكه همان دهديبه ما فرصت م يكه زندگ ميدانيرا م نيبه آنها نشان بدهد و ما ا يبه صورت ديبگو

 يعنياست.  يجور زندگ نيا نَْفكيَاتفاقات ناگوار جزو ال يعنيالْمَنون،  بَيْ . رَفتديالْمَُنون ب بَ يْرَ  فتد،ياتفاقات بد ب نكهيا

به خدا  ديكه با دانديبه آن بند كرده است و نم را يكام دل آفل است و زندگ نيكه كام دلش را گذاشته مركزش و ا يكس

مقاومت دارد، قضاوت  كند،يآدم كنترل م نيا آدم دچار حوادث ناگوار خواهد شد. نيبشود، ازنده بشود، به عشق زنده 

 تشيهدا ترسد،يم ماً يكند، دا جاديخودش ا يندارد، ممكن است مشكالت برا يدارد، عقل درست حساب يدگيدارد، همان

  .كنديفرار مكام دلش مرتب از او  نكهيا يندارد، برا يبه دست خشمش است، ترسش است، قدرت
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فنا  شانيهايدگيكه به همان ييآنها ديگويعدم است. م نيما ا يعَدم است، كام دل اصل نيكام دل ما ا ميدانيما هم م

 يعنيمنتظر ماندن و جلو نرفتن و صبر كردن؛  يعني دنيبيشك بند؛يشكينم ياز مردن نسبت به منِ ذهن نهايا شوند،يم

نگه دارند برانند به  خواهنديرا اگر هم م نيرا در مركزشان بشناسند و ا يزيچ كيهستند  ي. منتظر فرصترنديميم

مركز  ني. در اميكه الزم ندار ميدانيرا ما م زهايچ يليخ ه،يبه حاش ميبران ميتوانيهست كه ما م زهايچ يليخ ه،يحاش

 نهايا م،يرا دار يكيحس ضرر زدن به  م،يحسادت دار م،يخشم دار م،يرنجش را الزم ندارما  م،يما رنجش دار ،يدگيمانه

عاشِق فنا  ني. بنابراميرينسبت به آن بم م،يندازيفورا ب ديبا دهديبه ما نشان م يزندگ نكهي. به محض اميرا ما الزم ندار

  بودن هستند. 

 ٢١٠٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 تو گريزي  از بال و َقضا

  ترِس ايشان ز بي بال بودن
را از مركزتان  نهايا ديتا فرصت هست شما با يعنيرا خدا خواهد گرفت.  يدگيهمان باشد، در مركزش يگديهمان يكس هر

مثل پول، مثل همسر، مثل  ه،يدر حاش ميداريرا نگه م زهايچ يبعض د،يندازيب ديرا با زهايچ ي. گفتم، بعضهيبه حاش ديبران

مركزمان نباشد. اگر مركزمان باشد  م،يبگذار هيحاش يتو ميتوانيمرا  نهايا م،ياگر دار ياسيس يمثل باورها ،ينيد يباورها

قضا،  ايدچار بال بشود،  نيا ميما است، ما دوست ندار ديد نكيكه االن ع ميكام دل دار كيدچار بال خواهد شد. اما اگر 

  . اورياز مركزت در ب رد؟يبگ يخواهيخوب نم رد،يرا نشانه بگ نيقضا و قدر، ا يعني

آن بِجََهد، تو  نكهيكه قبل از ا ديگويآخر سر م ، در جهان يشاد گرد يچه از و هر شما: ديخوانيم ماً يكه دا يتيآن سه ب

 ديگويدارد به تو م ماً ي. كام دل كه مركز ما است، قضا داديتان حفظ هسترا همه تيآن سه ب خوانمينمديگر  از آن بِِجه.

نور خدا  لهيسبه و يعني. در ضمن عشق نيمن بب لهيبه وس ن،يآن نب لهي. به وسهيهل بده به حاش يرا تا فرصت دار نيكه ا

زود دچار  اي ريآفل نماند. اگر بماند د نكيع چيه ،ياوريدر ب تياريآفل را از چشم هوش يهانكيع نياديگر  يعني دن،يد

  قضا خواهد شد. 

اگر پول مركز شما باشد دچار  ي. ولشوديهم م ادتريزنشود، آن  يزندگ ديو مزاحم د هيبه حاش ديشما اگر پولتان را بران

باشد. هر  باليكه ب ترسديم نيكه عاشق است از ا يآن كس يول ،يزيگريتو از بال و قضا م ديگويشد. م ديخواهقضا و بال 

من  ندازم،يب خواهميرا به من نشان بده، من م يزيچ كي يعني ؟يچ يعنيتر كن، دل من را نرم نيكه ا كنديروز دعا م

  كنم.  ييشناسا خواهميم
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است  ياست، روان ضيمر يكس نكهيبودن، نه ا باليبودن؟ ب بالياز ب ديترسيم اي. شما آديبسنج تيب نيشما خودتان را با ا

شدم،  تيكه هم هو يشدم، با درد تيكه هم هو يزيچ نه، به كام دل من، به ديگويم فتد،ياتفاقات بد به من ب ديگويكه م

  .دهديو او نشان م ندازميكنم ب ييشناسا خواهميرا م نيبه من نشان بده. من ا اينرفته خدا ادمي

نگاه كن كه تمام دردها را دارد، در  يكس كيندارم.  يدگيندارم، من كه اصال همان يراديمن كه ا ديگويكه م ينه مثل كس

 سهيندارم. هم حسود است، هم خودش را مقا يردمن د ديگويدارد، م نيرا ا شترشيب بايهست تقر يجهان هر درد

است و  دهيهمان زيهم با هزارتا چ رد،يانتقام بگ خواهديدارد، هم م نهياست، هم رنجش دارد، هم ك نيهم خشمگ كند،يم

 ميزيهست؟ من چه چ ميزيمن چه چ  ديگويبعد م ند،يبيدشمن م اي ند،يبيمسئله م اي ند،يبيمانع م اياست،  نكشيع

  و دائماً دچار بال و قضا خواهد بود.  زديگريندارم؛ نه، آن آدم از بال و قضا م يراديست؟ اه

به هم  يدسته جمع دي. ما بادهديم يبه ما فرصت كاف يزندگ م،ييرا هم بگو نيبه ما. و ا رسديهشدار م يبه اندازه كاف

 ديد نكياست كه كام دل ما ع نيا مانيرادهايا م،يا بشناسر مانيرادهايا م،يدار راديكه همه ما ا بانانه،با مهر م،يكمك كن

 دييايكنار ب ديو شما با خودتان با .ما است، وابسته كرده است يشدگ تيرا به كام دل ما كه هم هو يو زندگ ،ما است

 ديبا دانمينرم كردن هم م نيو ا ،من را نرم كند لكه د خواهمياز خدا م ارانهيكه من داوطلبانه و هوش دييبگو

  دارم.  راديدارم، من ا يدگيرا به من نشان بدهد و من همان ميهايدگيهمان

هستند دنبال بال  ضيمر نهايكه ا ديگويآدم خام بشنود م كيباشم.  خواهميبال نم ياست. و من ب راديا كي يدگيهر همان

 نيتا ا كنديقضا ما را ول نم گريبه عبارت دبود.  يبود، قضا خواه يآماج بال خواه ريز ماًينه، تِو آدم خام دا گردند؛يم

تر؟. ساده نيباشد، از ا يگريد زياز خودش چ ريدر مركز ما انسانها غ خواهديساده، خدا نم يليمركزمان شفاف بشود. خ

دل آنها را به صورت كام  د،يانس و الفت دار حجهان، به اصطال نيا يزهايبا چ نقدرينه ا اي د؟يكنيرا قبول م نيشما ا

 ييگويراست م د؟؛يآن موقع آماده بشو د،يدرد بكش شتريخرده ب كي اي د،يدرد بكش نقدريآنجا تا آخر سر ا ديگذاريم

 ني. بله اگريد نديگويبه ما م يسادگ نيمثل موالنا به ا يعارفان م؟يامتحان كن يچ يب براومن خودم هم امتحان كردم؛ خُ 

و قدرت  تيو هدا تيعقل و حس امن نكهيرا نگه دارد، با وجود ا شيهايدگيهمان خواهديآدم م نيبله؟ ا  گريهمان است د

  . زديگرياز بال و قضا م يندارد، ول

اتفاق  اي تيوضع كيما است كه  يلحظه برا نيخدا در ا ديو اراده و صالح د صيهست؟ قضا تشخ يقضا چ ميقضا  كه گفت

 يبركت كيبه ما بكند،  يخوب كي خواهديلحظه م نيدر ا خداايماً د يعنياست. قضا  نيقضا ا آورديرا به وجود م يخاص

 ندازديكُن فَكانش را به كار  ب خواهديو م آوردياتفاق است بوجود م نيرا كه مناسب تر ياتفاق كيبكند و  يلطف كيبدهد، 
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كه  دانديآدم م نيبال باشد. ا يكه ب ترسديآدم م نيا دم،آ نيا يول .ترسديم ني. آره، اميما مقاومت و قضاوت دار يول

  مركز باشد به اندازه آن ترازو كم خواهد شد: نيدر ا هايدگياز آن همان يكيكه اگر  دانديعدم باشد و م ديمركزش با

  ١٩٠٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  من كم كنم ،ياز ترازو كم ُكن

  من روشنم ،يتو با من روشن تا
 نجايا يشدگ تيهم هو كي يمن با تو روشن هستم. آمد ،يروشن ،يشما عدم كرد ديگويخدا م د،يگويم يهر كس يعني

اگر  ديشويساده متوجه م يلي. پس شما خيكنيرا كم م تيخودت ترازو دهم،يمن نم ،ياز ترازو كم كرد ،يگذاشت

 د،يكنياز ترازو كم م ديدار ديداشته باش يدگيهمان باشد،ه ها باشد، كام دلتان مركزتان قطن نيمركزتان هر چقدر از ا

  :. بلهشوديتر نمساده نياز ا گريخواهد داد، د شتريب شود،يتر مخدا كمتر به شما خواهد داد. هر چه شفاف يعني

 ٢١٠٢ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 عاشورا روزِ  و گيرمي  َشَشه

  تو نتاني به كربال بودن
بدرقه ماه روزه،  ي بعد از تمام شدن ماه رمضان، شش روز هم برااًسنت هايضفطر، بع ديشش روزِ اول بعد از ع يعني شَِشه

و مراسم  رنديگيبه هر حال م ان،يدو روز در م ان،يدر م كي ديهم شا هايبعض رند،يگيم زير كي هاي. بعضرنديگيروزه م

 ،يباش يتوانيتو در كربال نم نيبنابرا ،يفنا بشو يخواهيرا، نم تيهايدگيهمان يردوست دا يليتو خ ديگويروز عاشورا. م

 يو مراسم روز عاشورا. اگر تو انسان رديها را بگروزه نيهم يبه طور سطح نطورياست كه هم نيتو ا يكار برا نيتو بهتر

 يبودند، از جنس زندگ ييرايجنس نام ازبوده و آنها  يچ يعاشورا برا داديكه آن رو يشناختيم ،يديفهميكه م يبود

 يبود ياگر تو آن طور ،يستين يتو آن طور نيبنابرا كند،يكه بودن و نقل كردنش فرق م كردنديفكر نم نيد بنابرابودن

  . ديگويرا م ني. بله، درست هميداشتيرا در ذهنت نگه نم هايدگيهمان نيا

همه روزها  يعنيروز بعد از، مثل شش  ،يكنيمراسم را برپا م يسر كي قطف ،يرا در مركزت دار هايدگيهمان نياگر شما ا

 ايب ندي. بگويكه در كربال باش يستين يآدم يول ،يكنيروز عاشورا را هم برپا م ،يريگيشش روزش را هم م ،يريگيرا م

 نيبرود. ا يمركزت را رها كن يهايدگيهمان يستيتو حاضر ن نيكار را، پس بنابرا نيا يكن يكار را بكن، نم نيبرو كربال ا

و مركزت  يخودت را فنا كن نكهيكه مگر ا ديبگو خواهدي. ميعقل را ندار نيرا، ا ينيروشن ب نيرا، ا ديد ني، اشجاعت را

اگر جرأتش را  ،يكن يمركز را خال نيا ديبا اْلمآلبِ  يعنيتو نخواهد داشت.  يبرا يادهيكارها فا نيوگرنه ا يكن يرا خال

  . يكن يمركزت را خال يستيتو حاضر ن را بكن، يمعمول يكارها نيپس تو برو هم يندار
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 ؟يكربال باش يتوانيبشو، م ديبرو كربال و آنجا شه ايب نديامروز به شما بگو ايبه شما درس بدهد كه آ ديبا اتياب نيپس هم

 شيبه مِن ذهن ياست. هر كس ياول مِن ذهن ،لحظه موقع مردن به نيكه ا ديگويلحظه است از نظر موالنا، م نيكربال ا

و چون  كردندي. و آن افراد آن حس را مرديمياست، از جنس خدا است و خدا نم ياز جنس جاودانگ شوديمتوجه م رديمب

 نيا ،يلحظه در كربال هست نياالن در ا نيمپس ه يدار يكنياگر فكر م ،يباش يتوانيتو آنجا نم يآن حس را ندار

  .بله ،يستيپس تو از آن جنس ن يكنيرا بشناس و رها كن برود، اگر نم هايدگيهمان

 خوانم،يدوباره م تشيبه لحاظ اهم تان،يبرا ميرا قبال هم خواند اتياب نيخواند، ا ميراجع به رضا خواه ياز مثنو تيچند ب

با قانون قضا، كام دل  يلحظه زندگ نيا نكهيا دهميم حيمهم هستند. و دوباره توض اريبس اريدارد، بس يتازگ شيهايبعض

 ارانهيو قصدًا، هوش يآگاه يعلت است كه ما داوطلبانه و از رو نيبه ا نيگرفته است. ا انهما را نش يشدگ تيز هم هومرك اي

به  يعني م،يدهيو به حرف هم گوش نم مي. از جنس جسم شدميو از جنس خدا بشو ميكن يمركزمان را خال ميخواهينم

 تيما عاشق هم هو م،يدهيما گوش نم يول ديگويرا م نيت كه هماز قرآن هم هس ياتيعارف آمده است و آ ياندازه كاف

  .ميهست مانيهايشدگ

ما  يشدگ تيهو همبله،  داد،يرو نيكه ا آورديرا به وجود م يداديرو ياله صيتشخ ،ياله ميتصم ،ياراده اله يعنيو قضا 

 يعنيهر مسلمان،  گريما را نشانه گرفت، د يهايشدگ تياز هم هو يكيلحظه، اگر  نيقضا در ا نيبنابرا رد،يگيرا نشانه م

لحظه  نيو در ا .باشد يلحظه راض نيدر ا يعني .بدهد رضا به آن آيدميبه نظر بال  نكهيبا وجود ا ديشده، با ميانسان تسل

روبرو بشود، با خدا روبرو بشود و صبر و شكر داشته باشد، در مركزش  يبا زندگ رشيپذ يو از فضا تيبا رضا ياگر كس

به او  اخد يعنينباشد نه!  يرا به مركزش گذاشته و به او كمك خواهد كرد. اگر راض شيخدا پا يعني آيدميعدم به وجود 

  كمك نخواهد كرد. 

 د،يشويتلخ م د،يدهيشما واكنش نشان م افتنديبه خطر م يو آنها وقت ديدار يدگياگر شما در مركزتان همان نيبنابرا

را  نيرضا؛ اگر ا د،يمك نخواهد كرد و وضع شما بدتر خواهد شد. شرط كمك گرفتن از خدا رضا باكه خدا به شما ك ديبدان

ما  يها يشدگ تيهواست كه هم يحتم نيو ا ديخودتان بگذار ي. نورافكن را روديعمل كن نصورتيادر ديشويمتوجه م

  . هيحاش به موقع رانده بشود به نكهيدچار قضا خواهد شد، دچار بال خواهد شد، مگرا

نه عقل ما  نكهيا يبرا م،يشوياست اگر آنها از ما گرفته بشوند باز هم ما ناراحت نم هيكه در حاش ييزهايآن چ ديتوجه كن

اجازه  ني. پس بنابراآيدميما از آنها ن زيچ چيما. ه يما، نه شاد تيما، نه قدرت ما نه حس امن تينه هدا آيدمياز آن 
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ما توازن برقرار  يدر زندگ جهيكند، درنت اديرا هم كم و ز يا هيحاش يزهايچ يخودش حت ديدبا صالح يكه زندگ ميدهيم

  :ديگويبشود. بله. اما م

 ٢٦٧٥ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 بياموز از پَيمبَر كيميايي

  كه هر ِچت حق َدهَد، مي دِه رضايي
است كه اگر به مس  يزيهم چ ايمي. كاموزيرا ب ييايميك كيحضرت رسول،  غمبرياز حضرت رسول، منظورش پ ديگويم

 ايميك نيا نصورتيبشود، مركز تو عوض بشود، در ا ليتو به طال تبد يمس من ذهن يخواهياگر م يعني. شوديبزنند طال م

ان به عنو گذارديتو م يقانون قضا و عقل كل جلو يعني دهد،يم قلحظه هرچه كه ح نيكه در ا ريبگ ادي مبريرا تو از پ

 دييايكه شما ب ستين نيا اشيباش، معن يلحظه به آن راض نيدر ا دييگويكه م يوقت ديباش. توجه كن يبا آن راض داد،يرو

  باشد، نه!  ينطوريا ديمن هم با يزندگ هيكه بق ديبده ميتعم تانيبا من ذهن

 ياست كه شما برا نيلحظه و شكر، ا نيدادن به اتفاق ا تيلحظه است، و رضا نياتفاق ا رشيپذ ميتسل م،يمنظور از تسل

 نيكار ا نيا ياياز مزا يكي. و تيوضع رييتغ يبرا د،ياز خدا استفاده كن يعني ،ياز خرد كل، از خرد زندگ تيوضع رييتغ

است كه شما مركز  نيمس به طال هم هم ليو تبد .دياندازيرا م يدگيو همان ديشناسيرا م يدگياست كه شما همان

  . ديكنيبه مركز عدم م ليشده را تبد تيهومركز هم د؟يكنيچكار م دييآيرا م شده تيهوهم

شما  يكار با رضا نيو ا كنديم ليها را به مركز عدم كه طالست تبد يدگيشده با همانمركز اشغال كند؟يكار مچه ايميك

 رييتغ يبا خرد زندگ ديباش ياگر راض د،يكنيم يرييتغ كيكوچولوست شما  يليلحظه خ ني. اشوديملحظه انجام  نيدر ا

 ،من ذهنيمخرب  ي. با انرژديكنيم رييبه هرحال تغ د،يكنيم رييتغ يمخرب من ذهن يبا انرژ دينباش ياگر راض د،يكنيم

 دييآياز باتالق م ي. با خرد زندگديرويدر باتالق فرو م شتريشما ب شود،يبدتر م يآن اتفاق حت شود،يبدتر م تانيزندگ

  بله. شود،يبهتر م تانيزندگ رون،يب

 ٢٦٧٥ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 همان لحظه دِر َجّنت ُگشايد

  چو تو راضي َشوي َدر اِبِتاليي
را بال  نيا يكه من ذهن ،ييبال كيبه  يبشو ياگر تو راض شوديلحظه كوچولو درِ بهشت باز م نيهم يعنيلحظه  همان

شفاف باشد،  ديدر مركز ما كه با نكهيا ي! براديدانيحتما م د؟يدانيچرا بالست. نه نم ديدانيم گريو شما االن د داند،يم

اند و اگر از جنس عدم بشود بالفاصله دِر بهشت باز ها قرار گرفته يدگيهمان د،باشد، خدا باش يباشد، از جنس زندگ يخال
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كه،  ديدانيو شما م .است يشدگ تيهونم مركز همبهشت مركز عدم است، جه دينيبب دهديبه ما. پس نشان م شوديم

 نكيع ست،يدر آنجا عدم ن كه يشدگ تيهورا تكرار كردم، كه مركز پر از هم نيبار ا يس ستيب ديامروز شا نقدريا گريد

 نهايا اي هيبروند به حاش نهايقضا قرار خواهد گرفت تا ا يهاست، مورد اصابت گلوله ها يشدگ تيهوهم نكيع ست،يخدا ن

در مركز ما، ما آنها را در  زهايبا گذاشتن چ يعني. زنديم ريكه در مركز شما باشد خدا با ت يزيهرچ از مركز خارج بشوند.

  ديگوي. مميارا هم خوانده نياست. بله. ا نيهم المنونبير يمعن دي. شاميدهيمعرض خطر قرار م

 ٢٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 جهان ديگِ  اين جوشِ  در ر،دگ  پيش از تو خامانِ

  بس برطپيدند و نشد، درمان نبود الّا رضا
كه مركزشان پر از  يكسان يعني گريجهان، خامان د نيبه ا مييايما ب نكهياز ا شيپ يعني. دينيرا بب نياست؟ ا درست

 شود،ير ذهن انجام مكه د يراتييآن تغ يعني ده،يهمان يفكرها راتييدر تغ يعنيجهان  گيد نيبود، در جوش ا يدگيهمان

اگر  يعنيكار درست نشد.  يول دنديبرطپ يليخ جوشد،يم گيدرد، مثل د آندرد به  نيبه آن فكر، از ا پرنديفكر م نياز ا

فكر به آن  نيبه ا دنيبا از پر ده،يلحظه بعد آن فكر همان ده،يفكر همان نيلحظه ا نيا ديبكن يدگيمركزتان را پر از همان

است كه  ياند. خام كسرا كرده ركا نيا گريخامان د ديگويم ديدرست نشد. توجه كن ديگويم يچيآنها، ه يفكر، و دردها

  :ديگوياست كه مركزش عدم است. م يدارد و پخته كس يدگيمركزش همان

مك نكرد. لحظه شروع كنند، خدا به آنها ك نيدر ا تيو رضا رشيكارشان را از پذ امدنديتا ن يعني، نبود اال رضا درمان

كه  ديبه شما بگو خواهدي. مرديگيرا نشانه م هايدگياز همان يكي آيدميمركزشان را با كن فكان درمان نكرد. پس خدا 

 دييآيكار درست نخواهد شد. پس شما م نيا ديبشو خو تل ديواكنش نشان بده دينگذار و شما اگر بخواه نجايرا ا نيا

 نيدر ا ديشويم يو راض ديكنيشكر م دييآيم ،ورد اصابت گلوله خدا قرار گرفتم تانيها يدگياز همان يكيكه  يوقت

در آن  نكهيا يتا خدا كمكش را به شما شروع كند، برا ديكنيو رضا شروع م رشيپذ يلحظه. پس از فضا نيلحظه، در ا

  . شوديمركز شما ازجنس عدم م وقعم

من به عنوان  يمان گفت: چندتا بوسه برارا در غزل ني. اديكنيس عدم ممركز را ولو لحظه به لحظه از جن ديتوانيپس تا م

حتما  ،چندبار مركز مرا از جنس عدم كن و هرموقع عدم شد يعنيچندبار خودت را نشان بده،  يعنيكن،  نييتع يمستمر

از  ميما بتوان نكهيت. ادر دست ماس نيا دي. توجه كنشديوگرنه عدم نم ميرضا داشت م،يآگاهانه رضا داشت ماقبل از آن 

تو را كه  ميمن تصم ،يخدا تو عقل كل هست يا دييگويم ديشما دار نكهيدرست مثل ا م،يباش يلحظه راض نيدر ا يزندگ
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و من  م،ييگويخوب حاال م يول ،خودخواهانه است يكم كيدارم هم  لمن قبول دارم و حاال قبو يرا از من گرفت زيچ نيا

  عدم در مركز ما كارش را بكند. بله. نيو صبر تا ا ميو شكر كن ميباش يو واقعا راض ام؛يراض

  

  

وم *** ت  یان   ***  

   



  Program # 801                                                                                             ۸۰۱برنامه مشاره 

  55صفحه: 

در  يدگياست. هرچه همان يبه مركز نشانه خام هايدگيكه موالنا گفت كه گذاشتن همان ميصحبت كرد نيراجع به ا خوب،

تر ما پخته شود،يو مركز ما از جنس عدم م ميشويم كيحالت نزد نيو هرچه به ا ،ميتر هستباشد ما خام شتريمركز ما ب

 تيو عقل آنها و هدا هايدگيهمان لهيوسو رفتار ما به .ما خواهد بود رمانعدم است كه سبب د نيكه ا ميداني. و مميشويم

در اطراف  م،يشتگذا هيرا در حاش هايدگيكه عدم مركز ما است، ما همان يحالت نيدر ا گري. از طرف دشودينم ميآنها تنظ

 هايدگيحق خودمان را به لحاظ همان كهيطورما برقرار شده، به يدر زندگ يتوازن ني. بنابراستنديمركز ما ن نهايو ا ميگذاشت

هم در ما به وجود  گرانيبه حق د تيهم، اهم گرانيد يكارحالت مالحظه كي ني. بنابراميكنيرا ما درك م گرانيو حق د

  .است آمده

و اآلن  ميصحبت كرد يو مثلث بلوغ عاطف يمثلث بدبخت اي يمثلث عدم بلوغ عاطف نيگذشته راجع به ا يهاامهو در برن 

 م،ياز خودمان بكن ييهاييشناسا كيكه ما  شوديها سبب مشكل ني. فقط نگاه به ادهميم حيتوض يرا قدر نهايهم من ا

  خام است و خامانه است؟  ايست. حالت پخته دارد، بالغانه است، ا يجور چه گرانينسبت به د رونيكه رفتار ما در ب مينيبب

  
كه  دينيبيرا باز هم م ينييضلع پا نيكه در مركز قرار دارد، در داخل مثلث بزرگتر، و ا دينيبيرا م يدگيمثلث همان نيا

انسان  نيكه ا دينيبيم نطوريو هم دينيبيگذرا است. و ضلع مقاومت و قضاوت را هم م يزهايهمانش است، همانش با چ

  . دهدينم گرانيبه حق د يتياهم نيبهتر برقرار است، بنابرا شتريهرچه ب رو شعا رديگيم هايدگيعقلش را از آن همان

. و دينخواهد رس ييروش كار ما به جا نيكه ا ميما توجه كن دياند، باكار را كرده نياز تو خامان دگر ا شيپ ديگويم يوقت

را  گرانيو مالحظه حق د ميترسيما م شوديهر چه آنها كمتر م شود،يگرفته م هايدگيما از آن همان تيچون حس امن



  Program # 801                                                                                             ۸۰۱برنامه مشاره 

  56صفحه: 

 كند،يم شتريرا ب يدگيكه همان ي. هر سو و هر كارآيدميبهتر  شتريهرچه ب ايما  يدردها نيما هم از هم تيو هدا ميندار

است، و به جان ما  ياست و مصنوع رمقيهمه گذرا و ب نهايبته اكه ال آيدميو قدرت ما هم از همانها  ميرويبه آن سمت م

و تجربه  ميكنيخوب درك نم م،يارصورت انسان خام، خوبش را ندچهار تا بركت را به نيموقع ا چي. ما هندينشينم

 يكيحرف و عمل ما  نيو بنابرا ميشناسيكه ما ارزش خود را نم ميدهيرفتار را نشان م نيا رونيدر ب ني. و بنابراميكنينم

  . ستين

آن  ريوگرنه ز م،يكنيعمل م شوديم ادياگر ز م،يعمل بكن مياكه زده يحرف ميكه ما بتوان كننديكنترل م هايدگيهمان نيا

. پس آن ميزنيساعت بعد درست عكس آن را حرف م ميزنيحرف را م نيساعت ا ني. اميشويمزاج م ي. دمدمميزنيم

 يبستگ شود،يسست م گرانيبا د ميكه دار ي. تعهداتكننديرا كنترل م ا. عقل مكننديا را كنترل ممركز م هايدگيهمان

در  زهايچ نيا نكهيا يبرا ميشويم ثباتيو ب آيدمي شيمواقع پ يليتعهد خ يدارد. و عدم اجرا هايدگيبه همان همان

  هستند. ثباتيمركز ما ب

شجاعت وجود  يدر من به اندازه كاف يعني يعدم بلوغ عاطف نياست و ا يعاطف و عدم بلوغ يخام ،يضلع بعد جهيدر نت و

 ستين گرانيحق د ييشناسا اي گرانيو بلوغ و مالحظه حق د تيهم انسان يندارد كه از حق خودم دفاع كنم، به اندازه كاف

بازنده به بازنده دست بزنم. كه من به معامالت  شوديسبب م يعاطف غعدم بلو نيكنم. بنابرا تيرا رعا گرانيكه حق د

كه  بردياو م بازميم ايو در دراز مدت من باز هم بازنده هستم،  بازديم گريد يكي شومياگر زورم برسد برنده م يعني

 يدگيمركز پر از همان يوقت شونديهر دو طرف بازنده م نكهي. اميشويما بازنده م يهر دو ايمعلوم است كه بازنده هستم. 

  . ديرا كرده باش اتيتجرب نيا ديفراوان است و شما شا اريبس راياست بس

 نكهيا يعني يشياند يابياست. كم يشياند يابيو كم يابيكم رون،يدر ب يدگيمركز همان نيهم يهاتياز خاص گريد يكي و

 يكيا نگه دارم. اگر آنها ر ديهستند و تا آنجا كه مقدور است من با ابيكم نهايام اكه من در مركزم گذاشته يزياز هر چ

 ميتوانيمثلث كه م نياست. حاال شما در مقابل ا يكه خدا از جنس فراوان ي. در حالترسديببرد، كم آن به من م اديز گريد

  . ديريرا در نظر بگ يمثلث خوشبخت نياست، ا يبدبخت اي يمثلث شوربخت مييبگو
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و شكر  زيو در حالت صبر و پره ديايب يو قدرتتان از زندگ تتانيهدا تان،تيعقلتان، حس امن د،يكه شما مركز را عدم كن

و  دياصطالح بشناس را به يدگيكه همان ديآماده باش شهي. و همديباش رشيمقاومت صفر و پذ ،يو حالت عذرخواه زيرهو پ

 يزيكه از چه چ ميدانيما م يعني ،اندكرده دايآنها هم توازن پ ست،يرفته در مركز شما ن هيبه حاش هايدگيچون همان

كه  ميكنيو امتداد خدا. ما فكر م يعنوان عدم، به عنوان زندگ به ميشناسيارزش خودمان را م نيچقدر خوب است. بنابرا

 نيراست م،ي. راست هستميكنيآنها را اجرا م ميكنياست. ما تعهد م يكيو فكر و عمل و حرفمان  ميامتداد خدا هست

چون مركزمان عدم است،  يبه اندازه كاف يعني ي. بلوغ عاطفميدار يبلوغ عاطف نطوريهم. و مييگوي. دروغ نمميهست

  . ميفهميمردم حرف ما را بفهمند و در ضمن حرف آنها را هم ما م خواهدي. دلمان مميشجاع هست م،يترسينم

است.  ياست، از پختگ يعاطف هم حرف من را حتما بفهمند از بلوغ گرانيرا بفهمم، د گرانيجور رابطه كه من حرف د نيا

چون توازن در  نكهيا يهم او، برا برميهم من م يعنيبرنده به برنده است.  و مراودات ما معامالت ما شهيو هم ميستيخام ن

خدا  و من عدم است و عدم مركز چون گري. از طرف دكنميمالحظه م شهيهمرا  گرانيمن هست حق خودم را و د يزندگ

فراوان  رونيب يزهايچ كنميدارم. فكر م يبه فراوان ليهستم و م شياند ياش فراواناست، من همه تينهاياز جنس ب

است به من به  هاهم كه جهان جنس يجهان نيا يزهايو از چ كنميمنعكس م رونيرا در ب يفراوان هيهستند. پس من 

همه موفق بشوند و آنها  كنمي. كمك مرسديكم آن م بردند به من گرانياگر د كنمي. فكر نمرسديو فراوان م ياندازه كاف

  در عوض من هم موفق بشوم.  كننديهم به من كمك م
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و  انددهياند و در ذهن برتپاز تو خامان دگر كه آمده شيكه پ تيباشد. پس آن ب يمثلث خوشبخت توانديمثلث م نيا پس

 ني. با اشوديكار بدتر م شود،يكس درست نم چيار هك شود،يكار درست نم يمثلث قبل نيكارشان درست نشده، با ا

  .كشديم يهم به اصطالح به فراوان رونيو كارمان در ب ميشويم رتما پخته نكهيا يبرا شوديكار درست م يمثلث بعد

 يرا قو اشيذهن نفر من كيكه  ديگويبدهم، م حيتوض ت،يچند ب نيكه در ا ديگويبخوانم. م تانيبرا ياز مثنو تيچند ب

خدا او را  گذارد،يعدم را در مركزش م گريد يكي. كنديو خدا او را زشت م گذارديرا در مركزش م هايدگيهمان كند،يم

. اما شما ممكن است شوديبدبخت م گريد يكي شود،يو خوشبخت م بخشديم يرا فراوان رونشيو ب ن. دروكنديم بايز

  شرط است.  و انتخاب ما صي. اوال كه تشخكنديم يچرا آنطور كند،يم ينطوريرا ا يكيكه چرا خدا  ديسؤال كن

مركز ما دائما  نيفكان هست و اقضا هست، كن نكه قانو دياجرا كن ديريبگ ادي ديشما با ميكه امروز گفت ييزهايچ نيهمه ا

و بلوغ  يه باشد كه مثلث فراوانمثلث را داشت نيا يكه مثال اگر كس ديديد يرونيو در دو شكل ب شوديمنعكس م رونيدر ب

 شهم درون شود،يزشت م نيو ا كنديكس به او كمك نم چيمثلث را داشته باشد ه نيا يول كنندياست، همه به او كمك م

  كه:  ديگوي. و مرونشيهم درونش و هم ب شود،يخوشبخت م نيو ا رونشيو هم ب

 ٢٥٣٩مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 ستادِيّ اوستهر دو گونه نقش، ا

  اوست  زشتِي او نيست، آن راديِّ
. پس يعنيخداست  ي. استادكنديم انياو را ب يتو، استاد ينيآفر يچه به اصطالح خوب يذهن چه نقش زشت من يعني

  .دهديو سخاوت او را نشان م يو جوانمرد يكه خدا زشت است، بلكه استاد دهدياو را نشان نم يزشت يمن ذهن نيبنابرا

 يكيبعد  نديآفريم يافسانه من ذهن شوديم ينطوريا يكيرا.  نهايا ديدانيم گرياآلن د گر،يكه، بله خوب د ديگويم ،حاال

  . ديدانياوست. اآلن شما م يآن راد ست،ياو ن ياوست، زشت يهر دو گونه نقش استاد

و افسانه  ديمقاومت و قضاوت دار د،يدار نشنماند كه اگر شما هما يشما شك يكه برا دهمينشان م اديرا ز نهايمن هم ا

شما خراب خواهد شد. شما  يزندگ دينيبيدشمن م د،ينيبيمسئله م د،ينيبيو مرتب مانع م ديادرست كرده يمن ذهن

را به حساب  نيا يطور بشود. ول نيكه ا ديخواهيشما م نكهيا يبرا كند؟يم ينطوريمن را خدا ا يكه چرا زندگ دييگويم

  .كنديدرجه زشت م ياو شما را به منتها د،يزشت بشو ديخواهيكه شما م دياو بگذار يبه حساب استاد د،ينگذار خدانقص 

 ٢٥٤٠مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 كند زشتي  زشت را در غايتِ

  جمله زشتي ها به گردش بر تَنَد
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 يزشت تيشما را در نها ديكن اديرا ز هايشدگتيهوو هم ديرا شما ادامه بده ياگر من ذهن يعنيواضح است.  گريد نهايا

و  ديرا. اگر مقاومت و قضاوت دار نيا دي. ادامه ندهيعنيحالت  ني. اتنديرا بر گرد آن م هايو بد هايو همه زشت ،كنديم

 يليخكه  دي. بدانديندازيب ديكن ييرا شناسا نهايا ديخشم در مركزتان دار ت،مثل حساد يمثال درد د،يدار يدگيهمان

را به حساب نقص او  نيو ا ديخواهد تن يشتريب يهايشما زشت يندارد و خداوند بر گرد زشت تيزشت خواهد شد و نها

  . نديافريب توانديرا هم م يكه زشت ديبگذار يبه حساب استاد دينگذار

 ٢٥٤١مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 تا كماِل دانشش پيدا شود

  ُمنكِر ُاستاديش ُرسوا شود
شود رسوا بشود. پس  يمنكر استاد ياستاد است و هركس يانهيبشود كه خداوند در هر زم دهي. تا فهمگرياست د مشخص

خدا را  دهد،يرا نشان م يزندگ يدر واقع استاد اشيزشت نيو ا شوديزشت م نقدريكه مركزش زشت است، ا يانسان

 اشيكه آن نقاش زشت است، بلكه استاد دهدينم شانن نيعكس زشت بكشد ا ينقاش كياگر  ديگوي. مدهدينشان م

خلق كند.  توانديهر دو را م با،يزشت هم ز يو نقاش بايز يبكشد هم نقاش توانديم بايكه هم عكس ز دهديرا نشان م

  درست است؟

 ٢٥٤٢مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 َور نداند زشْت كردن، ناقص است

  است ُمخِْلص و  زين سبب خلّاِق َگبر
با  يعنيرا، مخلص  مانياست كه كافر و با ا نيهم يناقص است. برا نيپس بنابرا نديافريرا نتواند خدا ب ياگر زشت ديگويم

  . باستي. بله. كه زيو زشت و هم مركز خال دهي. هم مركز همانكنديرا خلق م نهايا يهر دو يعني. كنديرا خلق م مان،يا

 دهديرا م اريو اخت يدگيهم مركز همان نديآفريم يهم مركز خال يعني. نديآفريهر دو را م را مانيكافر و با ا نيبنابرا پس

 اديرا ز هايدگيو همان ديقضاوت كن د،ي. مقاومت كنكنديزشت م يليشما را خ ديزشت بشو يليخ ديدست شما. اگر بخواه

به اصطالح هرچه زودتر نابود  ديشما برو گريد چيتا آنجا كه ه كنديخراب م دهد،يبدن شما را هم سرطان م يحت د،يكن

 بايشما را ز ديكن ييشناسا د،يو مركزتان را باز كن ديو تن به قضا بده دياگر شما اراده كن نكهيا ايخودتان را و  ديكن

  . كنديم
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 ٢٥٤٣مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 پس ازين ُرو كفر و ايمان شاهداند

  بر خداونديش هر دو ساجداند
او هستند. پس  يكار هستند كه جفتشان سجده كننده خداوند نيهر دو شاهد ا مانيكافر و انسان با ا ديگويم نيبرابنا

است هر دو به  مانيكه به اصطالح ا يدارد و انسان بعد يشدگتيهودر مركزش هم نكهيا يانسان كه كافر است برا نيا

 يزيچ چيكه ه ديبگو خواهدي. مكننديو هر دو سجده م ندهستخداوند  ياصطالح شاهد قدرت خداوند هستند، استاد

 ريزشت بشوم، باز هم در مس خواهميمن م ديگويم نيكه از فرمان او خارج بشود، منتها ا ستين يكس چيه ايكه  ستين

و قضا را  كندينه، مركزش را عدم م يكي ني. و انهايو درد و ا يبه اصطالح زنده شدن به او است منتها با كتك و اردنگ

سجده كننده او هستند.  ديگويم نهايا ي. هر دوكنديصبر و شكر م كند،يلحظه شروع م نيدر ا رشيقبول دارد و از پذ

  فكان و قضا اداره نشود. نباشد، در حكم او نباشد، با كن او اريكه در اخت ستين يزيچ اي يكس چيه

  .مينشان بده قرآن هم هست كه اآلن فكر كنم هيآ كيمورد  نيدر ا و

 ٢٥٤٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت شماره 

 ساِجَدست  ليك مومن دان كه َطْوعاً

  زآنكه جويايِ رضا و قاصَِدست
كه مؤمن  ديقصد. اما بدان يقصدا، دانسته، از رو يعني. قاصد ديبه رضا و قاصد توجه كن نيهم نجايدر ا خواهميم من

قضا وجود دارد، اتفاق  دانديشكل باشد دانسته، آگاهانه م نيمؤمن كه ا نياطاعت ساجد است. ا يهست؟ از رو يچطور

 كند،يفكان او را اداره مبه مركزش با كن گذارديخدا قدم م ني. بنابراكنديمركزش را عدم م كند،يفضا را باز م افتد،يم

است. هر لحظه از  ميهر لحظه تسل ،شوديم مياطاعت. هر لحظه تسل ياز رو يعنياست  طوعاً ني. اكنديمركزش را باز م

  .كنديو رضا عمل م رشيپذ يرو

مصرع دوم  نيرضا و قاصد است. ا يايجو ديگويمؤمن م نكهيا يكه مقاومت داشته باشد مؤمن. برا ستين يالحظه چيه 

كند به، اگر  داريب ديو شكل، شما را با تيكل ب يعني. ديتوجه كن ديدر آن دارد كه شما با يمهم اريمطلب بس كيواقعا 

  بفهمد. دشخو ديبا يبه اشتباهتان و هركس د،يكنيمقاومت م

رضا است.  يايباشد. جو يخودش راض ديخدا با يرضا يخدا، و برا يرضا يايشخص لحظه به لحظه جو نيا نكهيا يبرا

ا ذهنش، نه با ذهنش. است. نه ب يباشد. هر لحظه راض يراض خواهديكه، هر لحظه م ديكن يمعن ينطوريهر لحظه، ا يعني

  كار. درست است؟  نيو آگاه است به ا كنديسجده م ميو تسل عتاطا يو از رو كندياو كار م يكه خدا دارد رو دانديم
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 ٢٥٤٥مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت شماره 

 پرستيزدان هم َگبْر  هست ُكْرهاً

  ليك، قصدِ او، مُرادي ديگرست
 يشدگتيهومركزش پر از هم كه يكس يعنيكافر، كافر هم  نجايا يعنيدارد، گبر  يدگيمركز همان گبر هم كه نيا يعني

 ديدانيخداپرست است منتها به زور و با درد. شما م يعنيپرست است،  زداني اكراه، اجباراً  يهم از رو نيا ديگوياست. م

 ديتوانيمركزتان را نم ديگوياگر خدا م گريرا خواهد داشت. به عبارت د ودشدرد خ ميبشو دهيكه ما همان يزيكه با هر چ

  درد است. اشجهينت ديبگذار يگريد زياگر چ د،يبگذار يگريد زياز من چ ريغ

و حس عدم  ييحس جدا دانم، يمه و چ يجانيو ب يحوصلگيو ب يقراريمثل خشم و ب ديشناسيرا هم شما م دردها

 نهاي. حس حسادت و خشم و ترس و اگريهمه درد است د نهاي، او ييحس نقص، حس تنها يعنينبودن و،  يو كاف تيكفا

همه چه هستند؟  نهاي. اندهياز آ ياضطراب و نگران اي و يمانيمثل پش د،يكنيگذشته را شما مالمت م دانميو مالمت و نم

  درد هستند. درست است؟

 يگريقصد او مراد د كيپرست بشود. و اما  زدانيآدم و به زور آن دردها  نيداشته باشد ا ديرا به اصطالح با نهايا يول

و  كنديم يسازو دشمن كنديم يو مسئله ساز كنديم يمانع ساز يآدم در افسانه من ذهن نيكه ا دينيبياست و م

شخص را  نيواقعا خدا ا يعنيقضاوت است.  كند،يهم مقاومت م دائمااست.  يديخفقان شد ريو ز نديبيرا هم م هانيهم

ندارد  يشخص به اصطالح به طرف خودش برود. لزوم نيبزند تا ا ديرا با نهاي. با كتك و درد و لگد و اكنديم تيابه زور هد

كه آن  ميخوب، مگر مجبور ميباش ميتوانيم ينطوري. اني. اميقبل باش تيب نيهم ميتوانستيما م رد،يكار صورت بگ نيا

   م؟يباش يطور

و در  ديرا درست متوجه بشو نهايا دي. شما باگريآگاه كنند د زهايچ نيه ما را از ااند كآمده نهايموالنا و ا نيهم پس

از خرد مركز  شوند،ياز مركز دور م هايشدگتيهوشكل هر چه هم نيكه در ا دينيبي. مدياوريتوازن به وجود ب تانيزندگ

آنها  ميهم نگذار م،ياوريبه وجود ب يهم فراوان يجهان نيا يزهاياجسام و چ يايدن در ميتوانيما م يعني. كنندياستفاده م

از  ميدار مانيا م،ياعتقاد دار يشياند يو فراوان يما را كنترل كنند و آنها از خرد مركز ما استفاده كنند و چون ما به فراوان

  :ديگويقرآن است كه م هيهم كه آ نيپس بله ا  ما فراوان خواهد بود. بله؟ يدر زندگ زهايچ نيا

  ٨٣)، آيه ٣كريم، سوره آل عمران(قرآن 

.. 

  »او بازگردانده مى شويد. خواه و ناخواه تسليم فرمان او هستند و به نزد  ال آنكه آنچه در آسمانها و زمين استح …«
  آدم: نيدر مركزش دارد، آره، ا يشدگتيهوكه هم يآن كس ايگبر  نياكه  ديگوياما م بله،
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 ٢٥٤٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت شماره 

 كندمي  قلعه سلطان، عمارت

  كندمي ِامارت  ليك دعويِّ
  

 تيوهجهان با آن هم نيكه در ا يزيدارد و هم به اصطالح آن چ يدگيدارد، عالقه به همان يدگيكه همان يهر حال كس به

من  ديگويدارد، م ييدارد، قصد فرمانروا يگريگفت قصد د خواهد،يبلكه م ستيخدا ن ي. اما براكندياست، آنها را آباد م

خدا به من  ديگويام. نمرا من كرده نهايا ديگويم كند،يعمارت م اشيهندارد. به خاطر من ذ يفرعون هستم. من ذهن

 يروين كيفكان هست، قضا هست، كن كيكه  كندي. فكر نمروميه فرمان او دارم ماصال من ب اياو خواسته  ايكمك كرده 

  و، هايشدگتيهوخودش است فقط. فكرش است و خودش است و هم كندي. فكر مكنديم تشيهدا يگريد

 ٢٥٤٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت شماره 

 گشته ياغي تا كه ِمْلكِ او ُبوَد

  دعاقبت خود قلعه، سلطاني شو

  

است  تيهوكه او با آن هم يزيشده، نافرمان شده، كه هم بدنش، كه قلعه جزء بدنش هم هست، هرچ ياغي گر،يد خوب

كه آخر سر  داندينم يملك من است. ول نيا ديگويشده. نافرمان است، سركش است. م ياغياش است، بر اساس آن قلعه

كه اآلن بر اساس  يزيكه خواهند مرد و آن چ دانندينم هايليه، خك ميدانينم ماخواهد شد.  يخواهد مرد و قلعه سلطان

  خواهد ماند. بله. شانياند آن از اآن من درست كرده

 ١٥٦ آيه ،)٢( قرآن كريم، سوره بقره

… 

 » گرديممي باز خدا به و خداييم از ما…«

  ه.قرآن است. بل هيهم آ نيا

 ٢٥٤٨مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت شماره 

 مؤمن آن قلعه براِي پادشاه

  كند مَْعمور، َنه از بهرِ جاهمي
 يعنيمعمور  كند،يآباد م كند،يدرست م ديگويخدا م يقلعه را برا نيكه مركزش عدم است، مؤمن است، ا يكس پس

  . هم كه ساده هست نيخودش. ا يجهان نيآباد، نه به خاطر جاه ا

 ٢٥٤٩مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت شماره 
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 آفرينزشت گويد: اي شهِ زشتْ 

  قادري بر خوب و بر زشتِ َمهين
را  نهايكه من ا ديگويدر مركزش دارد، مرتب، حاال به زبان نه، مرتب م يشدگتيهوكه هم يكه زشت، آن كس ديگويم

به زبان حال  يعني. يهست نيآفرتو شاه زشت ني. پس بنابرامشويو منقبض م كنميمنعكس م رونيمركزم را در ب دارم و

  و هم زشت بد، پست. ي. هم بر خوب قادرديگويم

 يعنيعدم باشد، شما به شاه  ايباشد  يشدگتيهومركز شما از جنس هم نكهيبه ا يكه بستگ ديگويكه م ديكنيم توجه

در  د؟يگويآدم هر لحظه چه م نيا ني. پس بنابرايهست نيآفر ييبايز اي يهست نيآفركه تو زشت دييگويم ديخدا دار

تو  ديگويبه خدا م واست.  يقيحق نداريواقعا د كنديفكر م يول ،يكي كنديرا محافظت م نهاي. گفت اميغزل هم داشت

  . ديخواهيرا م يزشت تياست پس شما غا نيآفر. خوب اگر خدا زشتيهست نيآفرزشت

 ديداريرا در مركزتان نگه م يشدگتيهوكه شما اگر هم ديريبگ يمعن نيو به ا ميمركزمان نگه داررا در  يدگيهمان ديما نبا

را در مركزتان نگه  نهي. اگر شما رنجش را، كمن را زشت كن يعني. نندهيزشت آفر يعني نيآفرزشت دييگويبه خدا م

خودش را نشان  يشما را زشت بكند استاد توانديه م. البتستين نيآفر. خدا زشتنيآفرزشت دييگويبه خدا م د،يداريم

  د؟يگويچه م يكيبعد آنموقع آن   .ديخواهيكار را نم نيكه ا دي. اگر عاقل باشديرا نخواه نيبدهد و شما ا

 ٢٥٥٠مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت شماره 

 خوب گويد: اي شهِ ُحْسن و َبها

  پاك َگردانيدَيم از عيب ها
آن  كه و ديگويم ،آيدميو قدرتش هم از خدا  تيو عقل و هدا تياست و آن حس امن بايمركزش ز هك بايآدم ز بله،

 يكه: ا ديگويهر لحظه؟ م ديگويآدم چه م نيو ا ،در مركز ندارد ياثر چيو ه هيرانده شده به حاش هايشدگتيهوهم

شروع كرد.  رشياز پذ نكهيا ي. چرا؟ برايديك گردانپا هابيمن را از ع ،ينيآفريارزش م ،يهست نيآفر ييبايكه ز يشاه

  صبر و شكر كرد. نكهيا يعدم را آورد به مركزش. برا نكهيا يبرا

من را زشت كن،  دييباشد، كه به خدا بگو نيحالت باال كه ا نيشما را از ا ديبكن ديشما چكار با نكهيا دنيكه فهم دينيبيم 

من را خراب  رونيب يعني. ستين يواقعا زشت ظاهر يزشت به معن نيكن. ا چارهيمن را زشت كن، من را زشت كن. من را ب

هر چه درد هست به من بده. هر چه  د؟يكني. توجه مفتديرا نگذار راه ب ميارهاكن من را. ك ضيكن، بدنم را خراب كن، مر

 بايخدا تو مرا ز ي: اديگويآدم م نيا يول .ديگويچه م دينيموالنا بب م،يگوي. من نمديگويآدم م نيدارم زشتش كن. ا

  .شودي. چرا؟ مركزش را عدم كرده و مرتب از جنس او دارد ميديآفر ييباي. تو زياكرده
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 نيبود راجع به قضا و قاصد بود، ا يتيب كي. در آنجا ديها نگذرو نقشه هاتيب ني. از اديهست يدر چه وضع دينيشما بب 

ناظر به ذهنش نگاه  ياريصورت هشآدم مركزش را باز كرده به ني. اگردديال مب دنبالگفت  م،يآدم، در غزل هم داشت

هم به ما  گرانيما را از زبان د يهابيع م،ييخدا بگو ،يزندگ ي. حتستيچ بشيع ست،يچ بشيكه ع نديبيو م كنديم

در  دينيبيم كدفعهيشد، كه گوشش باز با يهر كس يعني. افتنديم ياتفاقات چطور دي. شما بدانرسانديمواقع م يبعض

. و اگر به هوش آيدمي يزيچ كي هاغاميدر پ سد،ينويم يزيچ كينامه  در .ديگويبه آدم م يزيچ كي يكس كي ابانيخ

  ما را به ما نشان بدهند.  بيما باشند و ع بيع غاميپ تواننديآنها م م،يباش

 يول م،يهست بيعيب م،يما كامل هست ديگويم هايشدگتيهواز آن هم يكيو  ميداشته باش شدهتيهواگر مركز هم يول

 نيمركز ما خراب است. مرتب ا يول ميهست يعال يليما خ مييگويم م،ييگويمرتب به زبان حال، نه به زبان قال. ما نم

آنموقع  بعد كنم،يبه به به، عجب چقدر خوب فكر م مييبه ظاهر بگو شودي. نمسدينويالقلم م جف رونيرا در ب يخراب

 يمن تو را دوست دارم ول مييبگو يكيندارد كه. مثال به  دهياگفتن كه ف ني. ازديدرد بر زد،يمرتب سم بر رونيمركز شما ب

  :ميرا هم بخوان تيب نيشما را. بله، ا دهدي. مركزتان لو مديباشد، معلوم است كه تنفر دار نيصورت شما خشمگ نيا

 ١٩٨٥مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 ال ُبَود، چون او نشد از هست نيست

  چونكه طَْوعاً ال نشد، كُْرهاً بسي است
 نينخواهد داشت. اگر ا يارزش چيصورت ه نيرا از دست ندهد و نگه دارد، در ا هايدگيهمان نيا ياگر كس دينيبب بله،

با  ار،يطوعا، به اخت چون نخواهد داشت. يشكل وجود ارزش نيصورت ا نيدر مركز را از دست ندهد، در ا ينيب يهست

كلمه مسلمان شدن هم كه  ني. درست است؟ اميستيكه ما ن يزيآن چ ييشناسا يعنيخواست خودش ال نشد. ال كردن 

كه در مركزمان هست. و  ييزهايما؟ همان چ ميستي. چه نميستيكه ما ن يزيآن چ ييشناسا يعنياولش ال اله دارد، ال اله 

 ديكن يي. مرتب شناسانهايو خواست دل و ا ياريو هش اريو اخت ليبا كمال م يعني . طوعاًديكنبكار را  نيا طوعاً  ديشما با

آره، آن خودش را به شما نشان بدهد.  د،يكه هست يزيتا آن چ د،يندازيرا ب نهايا د،يستيچه ن د،يستيچه ن د،يستيكه چه ن

. دياز جنس خدا بشو ديتوانيشما باشد نم مركزر د ديستيكه از جنس آنها ن ييزهايوگرنه نشان نخواهد داد اگر آن چ

  .كشديطول م ي. مدتدينيبب يعني. دياجرا بكن ديقسمت مسلمان شدن ال اله را با نيا يعني

 نيبله، ا رش،يپذ يلحظه از فضا نيدر ا ايدو تا راه هست.  يعني. ديانجام بده ديصورت با اكراه با نيدر ا دياگر نكن يول 

 ياز فضا دييايكرد. بله. شما ب ديكار را خواه نيباالجبار ا دي. اگر مقاومت و قضاوت داشته باشتيرضا و ديكنيكار را م
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تا عدم كه خداست  ديندازيرا ب نهايا ديستيكه چه ن ديكن يي. شناساديال كن دتان. خوطوعاً د،يعمل كن تيو رضا رشيپذ

  داد. ديانجام خواه كار را حتماً نيرت باالجبار و با درد اصو نيدر ا ديكار را نكن ني. اگر ارديدر مركز شما قرار بگ

 ١٩٠٦مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 چون قضاي حق رضايِ بنده ُشد

  ه خواهَنده شُدبند   حُكمِ او را
كه  يزيچ نيا يعنيحق،  يكه قضا دهدينشان م نيو ا خوانميلحاظ اعتبارش هفته قبل خوانده بودم، االن باز هم م به

با خنده و  ديبا ديباش يبه آن، اگر راض ديباش يشما اجرا كند، اگر شما راض يبرا رديگيم ميلحظه تصم نيدر ا خدا

نكته  نيا خواهمياش من مدرست نخواهد شد. همه تانيزندگ ديشنبا ياگر راض د،يعمل كن رشيپذ ياز فضا ،ييخوشرو

مركزتان عدم  ديكار با نيا ياست؟ برا تياست؟ رضا يبا خدا چلحظه  نيمهم را به شما برسانم كه رابطه شما در ا اريبس

 ي: چون قضاديگويرا دارد م نيهم دينيگرفت. بب ديكمك نخواه ست،ين تياگر رضا كند،يبشود كه خدا به شما كمك م

كارتان  ت،يو با رضا ديخواهنده شد ةخواهنده شد. شما هر موقع حكم او را بند ةبنده شد، حُكِم او را بند يِ حَق، رضا

  :ميهم بخوان تيب نيدرست خواهد شد. ا

 ٧٦٠ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 ُخنُك آنكَس كه چو ما شد، همه تسليم و رضا شد

  شد صفا  ِگُروِ عشق و جنون شد، ُگَهرِ َبحرِ
اش شد، همهكه مركزش را عدم كرده باشد، مثل ما شده با يخوشا به حال كس يعنيخُنُك آن كَس كه چو ما شُد  بله،

لحظه قبل از قضاوت، رفتن  نياتفاق ا رشيپذ د؟يكنيلحظه است، توجه م نياتفاق ا رشيپذ ميو رضا است. تسل ميتسل

 چگونهيمركزش ه يعنيو رضا است،  ميتمام وجود تسل يعنيو رضا  مي. همه تسلتيو شرط و رضا ديبه ذهن، بدون ق

شما از  نكهيا يدم از جنس عشق و جنون است، از جنس عشق است براع نيندارد و ا يدگيندارد، مركز همان يتينارضا

  .دياجنس خدا شده

را كه  نهايشد؟ ا يچبهتر  شتريهرچه ب د؟يزنياست شما م يحرفها چ ني: بابا اديگويم يمن ذهن نكهيا يجنون است برا

 شود،يدارد م يمتالش يمن ذهن ،يترا از من گرف مينكهايع ستند،يمركز ن گريد نهايا ه،يرفت حاش ،يراند ،يهول داد

آن را انجام  ديگويخدا هرچه م يعنيعشق و جنون است،  ايو رضا  ميتسل نيپس رفتارش در گرو هم رد؛يميدارد م

  .دهديآن را انجام م آورد،يم شيقضا هرچه پ نيا دهد،يم
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 نيهستم كه ا يُخوب من راض ن،ياست ا وانهيد نديگويبخندد مردم م فتد،يبه خطر ب يكس يشدگتيهوامروزه اگر هم

 واريات را به دچرا كله د،يهست وانهيحتما د د،يهست وانهيشما د نديگوياز من گرفته شده است، م يشدگتيهوهم

 ي. مركز ما عدم بشود، ما گوهر بحر نابكنديكار ما را از جنس عدم م نيو ا يشدين ميغمگ يليخ ديتو، با يكوبينم

در بحر  م،ياز جنس خدا در آن فضا هست ياريهوش كياست، خدا است و ما بصورت  ييكتاي يفضا يناب. بحر ميشويم

  بله.  ،يناب

 ١٧٤٩مولوي، ديوان شمس، غزل 

 َگه چرخ زنان همچون َفلَكم

  گَه بال زنان همچون مَلَكم
او است، آسمان،  اريفلك در اخت مثل فلك، زنميچرخ م ي. گاهگردميم گرداند،يو رضا، هر جور او من را م ميتسل يعني

 نيو ا گردميمن مثل فلك بدون مقاومت م چرخاند،يرا، اتفاقات را م زهايچ يگاه يعنيندارند.  يمقاومت چيماه، ستاره ه

بله. َگهْ  ن،يهم شود،يم يجهان بپرم، آزاد بشوم، دارد مركزم خال نيو از ا اورميمن مثل َمَلك بال در ب شوديكار سبب م

  زَنان، َهمچون َملَكم.خ زنان، َهمچون َفلَكم، َگْه بالچَر

 ١٧٤٩مولوي، ديوان شمس، غزل 

 چرخم پي حِق، رقصم پيِ حق

  من زانِ ِوَيم ِني مشتركم
 نيمال ا يقسمت نكهياش مال او هستم، نه ابه خاطر خدا است، رقصم هم به خاطر خدا است، من همه زنميكه م يچرخ

 ،آيدمي شيكار با مركز عدم پ نيواضح است. ا گريد نهايا ستم،يال خدا هستم، مشترك نهم م يجهان هستم و قسمت

  .ديكنيلحظه كارتان را شروع م نيا رشيپذ يو مقاومت صفر است و از فضا ديهست ميو تسل ديهست يشما راض يعني

 ١٧٤٩مولوي، ديوان شمس، غزل 

 چون ديد مرا، بخْريد مَرا

  آن كانِ نمك، زان بانمكم
 نيبخاطر هم د،يمعدنِ نمك است، من را خر اياو كانِ  كهيدرحال د،يخدا من را د يعني د،يكه من را د نيهم نيبنابرا سپ

ما را آزاد كرد، مركز ما را عدم كرد،  ياز من ذهن م،يدرست كرد يجهان، من ذهن نيمن بانمك شدم. پس ما را آورده به ا

كه  دهدينشان م ني. اميبانمك شد م،ياست، مال خودش هست دهيرا خر ااست و نمك است، چون م ييباياو كه منبع ز

  باشد. بله، يگريد زيچ تواندياز او نم ريمركز ما غ

 ١٧٤٩مولوي، ديوان شمس، غزل 
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 شيرست يقين در بيشه جان

  شَكم  بِدريد يقين َانبانِ
. ميندار يدگيكه در مركز همان يوقت كه نيقي ن،يقياست. بله،  شدهتيهواست، ذهن هم يمن ذهن نيَشك هم اَنْبانِ

جان  شهياست، در كجا؟ در ب ريمثل ش نيقي ديگويآدم شك دارد. م نيا ند،يبيم هايدگيهمان نكياز پشت ع يهركس

شك،  سهيك نيا د،يايعدم ب د،يلحظه فضا باز كن نيشما در اطراف اتفاق ا د،يايكه عدم ب نيهم يعنيما، درست است؟ 

  . ميندار نيقيموقع  چيه ها،يشدگتيهو. ما با نگاه همَدَرديرا م يگديهمان سهيك يعني

شروع شد، گفت  ينطوريچه، غزل هم ا يعني سببيب يكه شاد ميفهمياول م به مركز ما، واقعًا دست آيدميعدم  يوقت

 يست، تاحاال من روا يچ نيريكه چندتا بوسه به من بصورت حقوق مقرر بفرما تا من بفهمم كه اصال خنده بانمك و ش

 ديگويفكر كردم خنده آن است. م ام،دهيمردم خند يچارگيبه ب ميبا من ذهن ام،دهيرا ند نيريو خنده ش سببيب يشاد

  بله. َدَرد،يرا م ياست و انبان شك من ذهن ريها، مثل شموقع يمركز عدم، در بعض يعني نيقي

  ١٧٤٩شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  ست رضاا دادهكو به قَض آن
  مَلَِكم يكُندش روز يقاض

عدم و  نيا نكهيا يعني. كنديَملِكم م يخدا او را روز يعني يكه به قضا رضا بدهد، قاض يكه هر كس ديبگو خواهديم بله،

 خواهدياالن خدا م يول كرديمن را اداره م يبازشده در مركز من باالخره من را اداره خواهد كرد، تابحال من ذهن تينهايب

فرعون را قبول ندارم،  تيريمد گريخودش را در مركز من قرار بدهد، من د خواهديم نيخودش من را اداره كند، بنابرا

  همه مربوط به قضا است:  نهاياست، ا يگريمطلب د كيهم  نيام. بله اكرده يپس مركزم را خال

 ١٥٧٧مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

 دْمان رضاگفت قاضي: واِجب آيَ 

  ، كآَرد قضاَجفا هَر و  هَر َقفا
 او بود، دكتر به يروان ضيمر يآدم كيبه طور خالصه در دو سه جمله،  يول م،يااست كه قبال خوانده ياز آن داستان البته

پشت  نيو ا خورديدارد آب م يصوف كيكه  ديدلت خواست بكن و رفت د يهر كار ر،يگفت كه تو به خودت سخت نگ

 يليس نيكه ا ديبرگشت د يپشتش، پشت گردنش و صوف دخوابان يليس كيمناسب است،  يليزدن خ يليس يراگردنش ب

گردنم، بهتر است  افتديخونش م رديمياست و اگر من بزنم م فيو ضع نهايو الغر است و ا يمردن يليرا زده است و خ

  . يقاض شيببرم پ
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خورده  يليكه س يكسباالخره محكوم كرد آن  نها،ير سوال و جواب و امقدا كياو را و  كرديمحاكمه م يبه هر صورت قاض

 ديبود و د ستادهيبود، ا يروان ضيبود كه آن انسان الغر كه مر ثيو ب ثيح نيو در ا .هم به او بدهد يچند درم كيبود 

 تيب نيو ا يقاض خواباند پشت گردن يليس كيمناسب است، دوباره  يليزدن خ يليس يواقعاً برا يپشت گردن قاض نيا

  ها. قصه نيدر ا زنديم يخردمندانه را از زبان هر كس يهاحرف الناها موموقع ياز آن جا است. بعض

رضا،  يعنيِرضا،  دْمانيَ واجِب آ يقضا بوده است. پس گفت قاض كي نيرا زده است، ا يليس نيا ديگويم يقاض نيبنابرا

 نيقضا در ا يعنيقَضا،  رَدعمل كنم و فكر كنم. هر قَفا و هر جَفا، كا تيرضا يباشم و از فضا يراض ديلحظه با نيمن در ا

را  نيا ميذره بزرگتر كن كي مينيبدهم. بب تيرضا ديمن با آورد،يو هر جفا م زنديكه به من م يايلحظه هر پشت گردن

  )، بله، يافسانه من ذهن ري(تصو

 ١٥٧٧مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

 ي: واِجب آَيدْمان رضاگفت قاض

  ، كآَرد قضاَجفا هَر و  هَر َقفا
 م،ينيبيرا ما م اشجهياند و االن نترا كاشته يزيچ كيهست، آنها ممكن است كه  مانكه در مركز هايدگيچرا كه آن همان

است كه ما  يايليس نيو ا گردديبر م اشجهياالن به ما نت م،يكرد شيسال پ كي مانيبه اصطالح با من ذهن يكار كي

رضا  ديما با يباشد، ول ديو شا ديكه با يآنطور كنديلحظه به ما وفا نم ني. و گرچه كه اميرضا داشته باش ديبا م،يخوريم

  . ميداشته باش

قضا هست رضا  ديني. ببكنميصحبت م يگريد زيراجع به چ نكهينه ا خوانم،يرضا دارم م نيرا به خاطر ا اتياب نيهمه ا

به شما  يزندگ نصورتيدر ا د،يو مقاومت نكن ديلحظه اگر رضا بده نيشما در ا آورد،يم شيرا قضا پ يتفاقهست. هر ا

  :ديگويرا م نيهم هم يبعد تيو ب شوديگفته م يما است كه از زبان قاض يبرا يعال اريمدل بس نيكمك خواهد كرد. ا

 ١٥٧٨مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

 از حُكِم زُبُردلم در باطن خوش

  گرچه شد رويم ُترُش ِكالْحَقُّ مُر
را كه  يمحكوم كند آن كس توانديچون آنجا نشسته است، م ي. قاضديگويم يدل هستم، قاضكه در باطن خوش ديگويم

ر كا نيمن را بزند و گرچه كه روبرو شدن با ا شانيلحظه، ا نيحكم نوشته شده بود در ا نيا ديگويحالش خراب است، م

 شدهتيهوكار كاشت ذهن هم جهيلحظه با نت نياست كه ا نيا ظورحق مُر است، تلخ است. من نكهيا يتلخ سخت است، برا

  مشخص است.  ي. به نظر من معنديرضا بده ديشما با يروبرو شدن كه جفا است، تلخ است، ول
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 جَفَّبا  سدينويما م يبرا يلحظه زندگ نيكه در ا يزيآن چ نوشته شده، يعني ديديِدلَم در باطِنْ از حُكْمِ زُبُر، زُبُر را دخوشْ

كار را كرده بودم. توجه  نيكه چرا من ا ميبگو ميآياست، نم دهياست، االن به ما رس دهيرو م،ياكه كاشته يزيآن چ ايالَْقَلم 

كار  نيكه ما ا ميريبپذ رسديلق را در گذشته، االن به ما م يهاكاشتن تخم جهينت نكهيجز ا ميندار يكه ما عالج ديكن

 نكهياز حاال به بعد بدون ا اي ميكنبمگر جبران  م،يبكن ميتوانينم يكار گرياست و د نيا اشجهيو نت ميادهغلط را كر

دل شدن، فضا ذهن روبرو شدن با حق تلخ است، بله. خوش يگرچه كه برا م،يدر درونمان شاد باش م،يگذشته را مالمت كن

مرتب  يگرچه كه من ذهن رش،يپذ يكار از فضا كند،ياتفاق كه قضا آورده است، به ما كمك م نيا يرارا باز كردن ب

  تلخ است، آره. قتيكه حق ديبگو خواهديم

 ١٨٨١مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

 از رضا كه هست رامِ آن ِكرام

  ُجستنِ دَفعِ قضاشان شُد حرام
كه در مركزشان عدم است، عاشق هستند، رضا رام آن  ييهاانسان ايها آدم نياكه  ديگوياست. م يمهم تيهم ب نيا

ها آدم نيا يعنيهم مشخص است،  نيحرام شده است. ا شانيدفع قضا بكنند، دفع قضا برا خواهنديبزرگواران است و نم

ها انسان نيفع كنند و اقضا را د خواهنديوقت نم چيو ه شونديو تلخ نم كننديشروع م تيرضا يلحظه از فضا نيا

 شيما پ ياتفاق را برا نيلحظه واقعا ما را دوست دارد، بهتر نيكه خدا در ا م،يباش ينطوريا ديما با يعنيمعتقدند كه، 

بار  ريز م،ينكن متو مال ميواكنش نشان نده م،ييو ناسزا نگو ميفرار نكن م،يآن باز كن يفضا را برا ديو ما با آورديم

را  نهايا م،يقضاوت نكن م،يوجه مقاومت نكن چيبه ه م،يدائمًا فضا را باز كن م،يآگاه باش م،يباش اريهوش ،ميبرو تيمسئول

  مهم هستند. هاتيب ني. اآيدمياست كه با هم  يامجموعه كيهمه  د؟ينيبيم

 ٤٤مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 آبِ حياتِ او ببين، هيچ َمتَرس َاز َاَجل

   او، هيچ َملَرز َاز قضاَدر دَو َدر رضايِ 
او  اتيآب ح ،آيدمير دم او واز آن نيلحظه فضا را باز كن بب نيدر ا ديگوي. منجايرضا و قضا هست دوباره در ا دينيبب

قسمتت  كي رود،ياز دست م يدگيهمان كي نكهياز ا يعني نجاياز مرگ نترس. از مرگ نترس در ا ،آيدميخرد او  ،آيدمي

ما را  يخوب شهيلحظه و از قضا ملرز، چون قضا هم نيباش در ا يراض يعني او، يرضا ينترس و بدو برو تو اصال رد،يميم

 ديگوي. مترسديم شوديازش كنده م يزيچ كي يرا دارد، وقت زهايچ نكيدارد، ع يدگيكه همان يكس ي. ولخواهديم

  نترس.  يزيو از مرگ نسبت به چ نيرا نب زهايچ نيرفتن ا
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 ري(تصو ريتصو نيا ديشما با د،يگويرا م نيهم هم نيو از قضا مترس. ا يرضا شروع كن يبرو كه از فضا ،بدو يعنيدَو  در

عدم  شيبه جا رود،ياز دست م يدگي. همانديرا اجرا بكن طشيو همه شرا دينيانسان) را خوب بب يوجود قتيحق

و از صبر و  ديهست يو االن راض ديترسينم يزيچ كينسبت به  ديريبم نكهيشما از ا شود،يآزاد م تيهو ند،ينشيم

  .خواهديشما م يرا برا نيفكر را دارد و بهتر نيلحظه بهتر نيبه قضا كه خدا در ا ديكنيو اعتماد م ديكنيشروع م رشيپذ

 ٣٠٠٨مولوي، ديوان شمس، غزل 

 اي دلِ گريان، كنون، بر همه عاَلم بخند

  فتييارِ مني بعد از اين، ياِر مرا يا
از به دست  ينگران ايها و كم شدن آن هايشدگتيهوهم نيدل كه به خاطر ا يا دييشما به خودتان بگو گر،يد ُخوب

رفت به  هايدگيهمان نيمركز من ا يا نكهيا يبخند. چرا؟ برا گريحاال د ،ياكرده هيو گر يادهيآنها، حاال لرز اوردنين

 ياري. من به عنوان هوشيدوست من هست ،يكمك من هست نيبعد از ا ،يافتيا من ر اريو تو  ستنديمركز ن گريد ه،يحاش

عدم آمد، او آمد در مركز  نكهيا يچرا؟ برا ،يزديم ررتا حاال به من ض ،يادل من االن واقعًا دوست من شده يا ميگويم

  من، واضح است.

 ٣٠٠٨مولوي، ديوان شمس، غزل 

 سَلَسبيل  قَدَحِ اَز  َثقيل  ساقيِ َرطلِ

  حسرِت رضوان ُشدي، چونكه رضا يافتي
از آن جهان واقعاً شراب با رطل گران  ميتوانيما م يعني مانه،يپ يعنيرَطلِ گران، رطل  يِساق م،يما هست نهايهمه ا دينيبب

 رشيلحظه از نقطه پذ نيدر ا ي. وقتتيدر اثر شروع از رضا ،آيدمير وكه از آن ياز شراب يعني ياز چشمه بهشت م،يبخور

در  يعنياست،  ينگهبان بهشت اي انيحسرت بهشت و بهشت نيكه ا آيدمي برآناز  يشراب كي م،يكنيو رضا شروع م

  . ميكنيكه ما از رضا شروع م يوقت ست،ين يشراب نيبهشت هم همچ

حَسرتِ رضوان  ل،يباز َقَدحِ َسلْسَ ل،يَرطِْل ثَق يِ. ساقدينيلحظه را بب نياست كه شما رضا در ا نيتمام صحبت من سر ا

ما  مانهيپ نيا م،يكنيم رونيب شتريهرچه ب م،يكنيم رونيرا از مركز ب هايدگيهمان نيا ي. وقتيافتيچون كه رضا  ،يشُد

 ،آيدمي تيهدا ،آيدميعقل  ،آيدمي تيحس امن ،آيدمي يبه مركز ما، شاد آيدميشراب  شتريب يعني شود،يگرانتر م

  . لياست، سلسب يشراب چشمه بهشت نيبركات هم جزو هم نيكه ا دينيبي. مآيدميقدرت 

حسرت نگهبان بهشت  ديگوياز عدم، م آيدميانسان)  يوجود قتيحق ريشكل (تصو نيكه در ا سببيب يشاد نيو ا

 نيدر ا رسديبه انسان م رسد،يكه االن به ما م يآن شراب گري. به عبارت دآيدمياو ن ريگ ،آيدميبه دست او ن يعنياست، 
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به شرط  د،يرا بگو نيا خواهديم ،آيدميدر كائنات ن يزيچ چيكس و ه چيه ريگ كند،يكه از رضا شروع م يلحظه، وقت

  :ميرا هم بخوان نيو رضا باشد. ا رشيشروع ما از پذ نكهيا

 ١٥٧٤مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 عاشق كُل است و خود، ُكلّ است او

  جو خويشعاشقِ خويش است و عشقِ 
شده است، عدم به مركزش آمده است، عاشق ُكلّ  يكيآدم كه با خدا  نيانسان)، ا يوجود قتيحق ريآدم (تصو نيا يعني

و خودش هم ُكّل است. عاشق خدا است، خودش هم از جنس خدا است و  ستين هايشدگتيهواست، پس عاشق هم

هر چه از جنس او  م،يچون از جنس او هست مفقط و ما هكه خدا عاشق خودش است  ديكنيعاشق خودش است. توجه م

در مركز بودن است، آن  هايشدگتيهواز عاشق هم ريعاشق خود بودن، غ ني. اميشويعاشق خودمان م م،يشويم شتريب

  . كندياش عشق خودش را جستجو مو همه كنديما را از جنس خدا م نيا كند،يما را فرعون م

 ميخواهيدائماً م م،يگذاريعدم را در مركزمان م ياست كه وقت نيا شيبشود. معن دشاز جنس خو دخواهياش مهمه يعني

عشق خودمان را  ميبرگرد ميخواهيدوباره م م،يبشو هيحاش يهانقطه نيلحظه هم از جنس ا كي م،يجنس باش نياز هم

كه ما از جنس  ميدفهمي ما هَ ال ِال ندير فرآاست د ادتاني. ميستين يچ م،يستين يازجنس چ ميادهي. ما فهمميجستجو كن

تمام آن چيزهايي اينكه چي هستيم.  به ميديباالخره آخر سر رس م،يستين يچ ميكرد ييشناسا يعني م،يستين يرونيب زيچ

عشق خودمان را جستجو مي كنيم يعني عدم دايماً كه از جنس آن نبوديم انداختيم و االن هم كه به اين صورت در آمديم 

  و آن چيزها از فكرمان رفته بيرون.اشق عدم است، ما االن از جنس عدم هستيم ع

 ٢٦٢٥مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت شماره 

 اي بَسا َكز وِي نوازش ديده ايم

  در گلستانِ رضا، گَرديده ايم
ا، بارها خودش را به يعني كسي كه همانيدگي در مركزش دارد، اي بسا كه نوازش ها مواردي از او ديده ايم يعني از خد

درست است كه مي گوئيم االن حقوق بوسه تعيين كن به ما، ولي بارها او ما را  كرده،صورتي به مانشان داده، ما را نوازش 

بوسيده و يك جوري خودش را به ما نشان داده و در آن موقع ها ما حتما از زندگي راضي بوديم كه اين اتفاق پيش آمده 

  است متوجه مي شويم.اين ساده  براي ما،

 ٢٦٢٥مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت شماره 

 اي بَسا َكز وِي نوازش ديده ايم
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  در گلستانِ رضا، گَرديده ايم
هرجوري شده  به ما  خودش را نمي شود يك نفر در طول زندگي اش بارها به وسيله  خدا به خدا زنده نشده باشد يعني او

و من ذهني گفته اين خواب بوده و اين چيزي  ،ها نگذاشته كه ما به او توجه بكنيمنشان داده ولي، عشق اين همانيدگي 

  به ما توضيح داده. اينها را موالنا قبالً ،كه ديدي اشتباه بوده

 ٣٣ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 ييذَرّه هر زنان نعره  ييسرسبز و خوش هر تَرّه

  ار الِرّضاكالصَّْبرُ مِْفتاحُ الَْفرَج، والشُّكرُ َجرّ
 صرب کلید گشایش است و شکر جلب کننده خشنودی است.

صبر كليد گشايش است و شكر جلب كننده خشنودي  :اين را خوانده بودم يعني كه بعضي نسخه ها هست:  مفتاح الرضا.

ه بالنده پس، بنابراين هر ذره اي كه سر سبز و خوش است يا يعني انساني كه سبز است و بصورت ذر است و يا رضاست.

صبر و شكر هم كشنده رضاست يا بعضي  ،است حتما اين حالت را دارد كه دارد مي گويد: صبر كليد گشايش است، صبر

جاها هم  مفتاح است يعني كليد رضاست، پس مي بينيد كه شكر اگر واقعي باشد با رضا همراه است و صبر هم كه كليد 

خواستم نشان بدهم به شما، اين  ، ميرا خوانديم اينقبًال هم   فقط ته شدهگف در آن مثلث قبال اشهمهآزادي است، اينها 

  هم بيت كليدي است:

 ١٧٢٣ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 هزار ابرِ عنايت بر آسمانِ رضاست

  اگر ِببارَم از آن ابر بر َسرَت باَرم
ذهني هستي، مقاومت و قضاوت و همانيدگي آره، اين ابر كليدي است، مي گويد: توجه كن، درست است كه در افسانه من 

  در مركزت داري، ولي اگر من قرار باشد چيزي به تو بدهم، خدا مي گويد، فقط از ابر رضا خواهم داد.

 ١٧٢٣ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 هزار ابرِ عنايت بر آسمانِ رضاست

  اگر ِببارَم از آن ابر بر َسرَت باَرم
اين بيت يك مطلب را تمام مي كند مي گويد كه هزار، نماد كثرت است يعني من ابرهاي توجه حاال اين شكل  را ببينيد، 

و اگر من از  ،اينها همه در آسمان رضاست يعني تو بايد در اين لحظه از پذيرش و رضا شروع كني ،و عنايت زيادي دارم

  ضي نباشي چيزي به تو نمي دهم، خالصه اش.يعني تا را .حتما از اين ابر رضا خواهم باريد ،اين ابرهاي عنايت ببارم
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اگر از صبح تا شب گريه  ،اين شكل  را ببينيد، اين شكل مقاومت دارد قضاوت دارد، اين شخص چيزي از خدا نمي گيرد

هم بكند خدا به او چيزي نمي دهد، ما فكر مي كنيم اگر گريه كنيم، ناله كنيم و واكنش نشان بدهيم، تلخ باشيم باالخره 

  ه خدا جلب مي شود و چيزي به ما مي دهد ديگر، نه اينظوري نيست،توج

 ١٧٢٣ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 هزار ابرِ عنايت بر آسمانِ رضاست

  اگر ِببارَم از آن ابر بر َسرَت باَرم
در آن لحظه، به  اگر لطفي بر سرت ببارم حتما تو بايد راضي باشي ،يعني اگر چيزي به تو بدهم اگر باراني بر سرت ببارم

هر لحظه يك قسمتي از وجود شما درست مي شود، اگر اين لحظه راضي  ،عبارتي ديگر كارها با كن فكان انجام مي شود

كن فكان زندگي شما را درست مي كند، هم درون و هم بيرون، اگر راضي نيستيد درست نمي كند، به واكنش  ،هستيد

، يعني بايد به ما  مقاومت ما هم نيست، اين شكل  واقعا مطلب را مي فهماندهاي ما نيست، به صحبت هاي ما نيست، به 

  و برسانم، خردم را به تو برسانم.فضا را باز كني و راضي باشي تا من رحمت و لطفم را و قدرت تغييرم را به ت

  پيش چوگانهاي حكم كن فكان

  مي دويم اندر مكان و ال مكان

رون ما را درست كند و وضعيت هاي بيرون و مركز ما را درست كند بايد با كن فكان يعني اگر قرار باشد خدا بيرون و د

  درست كند، كن فكان، اگر شما در اين لحظه راضي نباشيد كار نمي كند، من اميدوارم كه اين مطلب ديگر جا افتاده باشد، 

  اين بيت كليدي هست.

 ٣٠٧٣مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

 خدا ُگشاينده و  قفِل زَفتست

  دست در تسليم َزن و اندر رضا
و اين  ،بله، اين من ذهني بله، همين قفل، اينكه ما آمديم همانيده شديم و فعال از پشت عينك همانيدگي ها مي بينيم

چهار بركتي هم كه از مركز همانيده مي گيريم بسيار بسيار به درد نخور هستند، عقلمان به درد نمي خورد، حس امنيت 

كه به درد نمي خورد، هدايت ما هم كه افتاده دست دردها و خشم و ترس ما و قدرتي هم كه نداريم، از طرفي ديگر  مه

به قضا و اينها اصال توجهي نداريم، مقاومت هم داريم، مي گوئيم كه دم او نيايد،  ديگر يعني ،هم كه مي گوئيم مي دانيم

مي بينيم مسئله مي بينيم دشمن مي بينيم، اين حالت يك قفل بسيار محكم  خرد او نيايد و همه اش هم دور و برمان مانع

بنابراين دست در تسليم بزن يعني هر لحظه در اطراف اتفاق اين  .آقا ! خانم !، فقط خدا مي تواند باز كند .و عجيبي است
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مركز شما، با تسليم و شروع كن از  خدا بيايد به ،لحظه كه قضا درست مي كند فضا باز كن و بگذار عدم بيايد به مركز شما

  رضايت و شكر و صبر تا قفل خدا بازكند.

 ١٨٣٣ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 نيست به جُز رضايِ تو ُقفلْ ُگشايِ عقل و دل

  نيست به جُز هوايِ تو قبله و افتخاِر جان
ي او، رضاي او خالصه مي شود در رضاي پس در اين حالت  درست است كه ما بد مي بينيم و لي مي دانيم كه غير از رضا

ما، وقتي ما راضي هستيم و شكر مي كنيم و مركز را عدم كرديم تسليم شديم رضاي او هم هست، توجه مي كنيد براي 

آيه ارجعي مي گويد كه هم تو بايد راضي باشي و هم تو، ولي رضايت  ما داريم حركت به سوي او بارها در آن قانون ارجعي

  به رضايت ما دارد همين كه ما راضي بشويم او راضي مي شود، براي اينكه يك هوشياري بيشتر نيست.خدا بستگي 

 ١٨٣٣ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 نيست به جُز رضايِ تو ُقفلْ ُگشايِ عقل و دل

  نيست به جُز هوايِ تو قبله و افتخاِر جان
ا عدم كنم، مركزم عدم بشود خودم راضي مي شوم، مركزم از يعني هيچ چاره اي ندارم جز اينكه در اين لحظه مركزم ر

نه عقل دارم و دل من هم بسته است  ،جنس خدا مي شود و قفل من شروع مي كند به باز شدن، يعني عقل و دل قفل شده

خدا  رضاي اين تصوير را ببينيد، عقلي ندارم مركز من بسته است دل من، قفل اين را چه كسي باز مي كند؟ رضاي خدا،

د، من راضي نمي شوم مگر من از اين لحظه راضي ام، خدا هم راضي است، اين عدم من را مي بر به رضاي ما بستگي دارد.

فضاگشايي در اين آدم راضي نمي شود اگر با اين عينك ببنيد، مگر تسليم بشود و تسليم را ياد بگيرد و يا  عدم بشوم.

  يكي گوش كند بايد ديگر اين مطالب را فهميده باشد با اين ابيات،  اگر اين برنامه را اطراف اين لحظه بكند.

 ١٨٣٣ همولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 نيست به جُز رضايِ تو ُقفلْ ُگشايِ عقل و دل

  نيست به جُز هوايِ تو قبله و افتخاِر جان
مم عدم چيست؟ كه نخواهيم هواي تو همين عدم توست، يعني افتخار و قبله و من عدم تو مركز من است، اگر نمي فه

فهميد، براي اينكه عدم از جنس چيز نيست، معادل اين است كه ما رانده باشيم آن همانيدگي ها را به حاشيه و آنها در 

  مركز نباشند.
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