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  2صفحه: 

  ١٠٢٧ هغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو
  

  تُركستان بر َزنْگ بِزَد لشكر غمابَكِ يَ
  َهال زوَتر زيبُگْر يشيخويب ةقَلع در

  

  ؟يبر عقل ُبوَد تَنگ يِز شبِ َزنگ يكِ  تا
  صُبح آمد، زد بر سَرِ او خَنجَر شاهنشهِ

  

  شب را قرباِن سَحَر كردند هيَ س گاوِ 
  هُ ُهَو الَْاْكبَرَكاللّ  ديگو نيا يِپ ُموِْذن

  

  يلَگَن شمع رِيبرونْ َگردون از ز آَورْد
  خْجَلِت نورِ او بر چرخْ َنمانْد َاختر كز

  

  باشد مارصِفتيَگر از اوَّل ب ديخورش
  تَرخوش ياز دلِ خود گردد در هر نَفَس هم

  

  نياو بِنْش يةدر سا ،يَچشمْ كه پُرَدرد يا
  او مَنگَر ةدر چهر حاَلتنيدر ا ِزنهار،

  

  دل، كاو َذرّه به َرقص آَردواِعِظ روشن آن
  مِنَْبر نينور كه بِفْشانَد او از سَرِ ا َبسْ

  

  يهر كور يِ بر كور ،ينور يِزه شاباش
  پَس كه بَرآرَد سَرنپوشانَد زان يْرو كاو

  

  صافَت ِنهيِ در آ يزيتبر اْلحَقَِشمسُ
  باشم َبتَر از كافَر َنميخدا ب رِ يغ َگر
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  3صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ١٠٢٧برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يالپرسسالم و احو با

  ١٠٢٧ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  تُركستان بر َزنْگ بِزَد لشكر غمابَكِ يَ
  َهال زوَتر زيبُگْر يشيخويب ةقَلع در

تركستان  وغارت هست  يبه معن غماي، رور هستآقا و س يبه معن يدر ترك بكدر واقع سرور غارتگران،  يعني غمابَكِ يَ

 و ،يزندگ ايتركستان رمز خداست  غماَبكِيَپس  .كننديدل آدم را غارت م ييبايكه با ز يكسان اياست و  ييبايز نيسرزم

را غارت  زياز خودش همه چ ريغ نكهيو ا ييبايز يكه از فضا ياباشنده كي اي ،باشد ييكتاي يفضا توانديتركستان م

اند و آنها مركز ما قرار گرفته ميادهيكه ما به آنها چسب ييزهايماست تمام آن چ يدگيو منظور از موضوع غارت همان كند،يم

  .حمله كرده است ياهيبا تمام قوا بر س يعني» زَنْگ بَِزد لشكر بر« :كه ديگويم نيهم يبرا

   ،ييبايو آن هم به ز دهديم حيكه انسان با آن روبروست توض را يدر اول هر غزل مشكل باً يموالنا تقر ديا دهيكه د نطوريهم

 د،يگويم تيب نيو راه حلش را هم در هم .دهديم حيرا توض ميهست ريكه ما با آن درگ يهم مشكل و مسئله ا تيب نيدر ا و

انسان به است،  ييكتاي يبه آن نفوذ كرد و آن فضا شودياست كه نم يامن يجا كيمنظور از قلعه  ،در قلعه :ديگويم

است  نيكار ا نيبهتر نيبنابرا ،ييايبرب يتوانياست حمله كرده و از عهده حمله آن نم دهيخدا به مركزت كه همان ديگويم

  .امن يفرار كن، به آن قلعه به جا ز،يآگاه باش بگر يعنيهال  ،هر چه زودتر يعنيزوتر  ،كه هر چه زودتر

كه انسان از جنس  كه يدر حالت كندينم يو شاد ييبايو ز تيانسان حس امن ،ندارد تيبشر، امن يفعل تيوضع يعني

 حيتوض نجايا خوانميدر هر غزل كه من م باًيپس انسان مشكل خودش را متوجه بشود و حل كند، و موالنا تقر .خداست

راه حلش، بعد به  هم ديهم متوجه مشكل تان بشو ،ديخوب متوجه بشو يليبرنامه را خ كياست  يو شما كاف .دهديم

 يمن يب يعني يشيخو يب ،ديزيبگر يشيخو يبه قلعه ب االخرهتا ب ،خود كار كردن يو رو نيبه تمر ديشروع كن جيتدر

  .ستين يكه در آنجا من ذهن ييجا

 يصورت كيرا كه در اول هر غزل به  حيتوض نيو من دوباره هم م،يدار يمن ذهن و ميدار شيما فعالً خو شوديپس معلوم م

 ياريكه انسان از جنس هوش ميگفتاند وستهيپ برنامهتازه به  كهيكسان يبرا ،تكرار كنم خواهميم كنميخدمتتان ارائه م

كشف  ميتوانيرا م ييزهايمان فقط چيما با پنج تا حس با فكرها .مينيبب ميخداست، خدا فرم ندارد كه ما بتوان اياست 

مثل  ميشوآنها را متوجه ب ميتوانيفرم دارند، شكل دارند، صورت دارند، و ما مكه  ميمتوجه شان بشو اي مينيو بب ميكن

پس ما فرم ها را فقط با ذهن مان  سازد،ياز آنها م يذهن ريتصو كيهست و ذهن  رونيكه در ب يزيهر چ ايبدن انسان 

  .ميكشف كن ميتوانيم
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  4صفحه: 

 ميكه ما هست ياريهوش نيا ديدانيكه م نطوريهم وجهان،  نيبه ا ديآيفرم است م يانسان بعنوان امتداد خدا كه ب نيبنابرا

بلكه تن ماست كه  ،شوديمتولد نم ياريواقعاً، هوش ميشويما متولد م نكهيو ا سازد،يجسم ما را در شكم مادرمان م

 ،شوديوارد ذهن م ياريو پس از آن هوش ،رونيب ديآيخودمان و از شكم مادرمان م ياريهوش لهيبوس شوديساخته م

 نيماست، كه مهم تر يها تيخاص نياز مهم تر يكيو فكر كردن  .در آنجا فكر كند توانديكه م شوديم ييجا كيوارد 

  .است در واقع

هست كه  بيترت نيو آن به ا ،سازدياز خودش م يذهن ريتصو كينرود  نياز ب يعني بماند يبتواند باق نكهيا يو ابتدا برا

با آنها  رديگيم ادي انشيمهم بودن را هم از پدر و مادرش اطراف نيو ا هستندمهم  شيكه برا ييزهايتجسم چ ايبا فكر 

و  ديبرنامه را ادامه بده نيا ديكه بتوان د،يشدن را خوب بفهم تيهم هو ايرا  دنيهمان يمعن ديو شما با شود،يم دهيهمان

را نشان  يرونيب يزهايرا كه چ يفكر يفرم ها ميوانتيم ياريهوش اياست كه ما بعنوان امتداد خدا  نياش ايآن معن

   .مياوريو آن را به اصطالح به رقص درب م،يكن قيو به آن ها حس وجود تزر ميريبگ دهنديم

اسم مان هست و بعد از كلمه  م،يشويم تيهم هو ديبا آن شا ميكه گفت يفكر نيو اول م،يكه آن هست ميفكر كن نيبنابرا

است و حول و  يكيكه من و اسم من  ميفهميم ،ميكنيم يرا ما با هم قاط نهايهستند و ا فكر من هست هر دو از جنس

و . است يكه اسمش من ذهن ميبافيم يذهن ريتصو كيدرواقع،  ميبافيم يعني ميتنيرا م گريد يها يدگيحوش آن همان

 ميكنيكه ما فكر م ديآيبه وجود م يهنذ ريتصو كي يمن ذهن كي يذهن ريتصو نيا رييو از تغ كنديم رييمرتب تغ نيا

  .مركز ما شوديآن م ميشويم دهيهم كه همان يزيبا هر چ ميگفت م،يآن هست

شكل ها را من  نيا د،يشكل ها توجه كن نيبه ا كنميرا با شكل به شما نشان بدهم، كه خواهش م نهايمن ا دياجازه بده

به ام دهيكه خودم فهم يزيآن چ حيدر توض .بدهم حيرا به شما توض صورت مطلب نيدرست كردم تا بتوانم به ساده تر

مشكل هستم كه  نيبه هر حال متوجه ا يول .بدهم حيبهتر توضام كرده يو روز به روز سعام داشته نيشما من خوب تمر

ذهنش  اب نكهيا يبرا ،ديگويغزل م نيو علت آن را هم در ا .سخت است اريبس دانديكه نم يدانش به كس نيانتقال ا

   .بفهمد خواهديم

است ذهن  تيياست، خدا ياريمانع بشود، ذهن مانع درك اصل ماست كه هوش توانديبفهمد هم م توانديذهن، هم م و

 يباق يدر زندگ كنديطرف هم ابزار ماست كمك م كيخدا را درك كند، و مشكل ما هم در همانجا است از  تواندينم

 نيبنابرا اندازديبه اشتباه ما را م ميهست يما م ميبفهم ميبخواهاگر با آن  گرياز طرف د ،ميداره كنمان را ا يزندگ ،ميبمان
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  5صفحه: 

از  ،ستياز جنس مفهوم ن ،ستياز جنس فكر ن ميكه ما هست يزياصالً آن چ ميهست يكه ما ك ميبفهم ميتوانيبا فكر نم

   .اندازديذهن ما را به اشتباه م نيبنابرا ،ستين زيجنس چ

اول من  ،گريدام بوده ونيزيسال در تلو ستيب شتريهم ب ديسال شا ستيب نيكه در طول ا گفتميه هر حال داشتم مب

 م،ينوشتيصفحه نم يها را رو تيب، شيشعر ندارد رو يميقد يهابرنامه مينوشتيابتدا نم ،صفحه نوشتم يشعرها را رو

 ،ميبلد نبود يگريو راه د مينوشته ها را ما ادامه داد نيحاال ا .شد تر ديمف يليخ ميديد مينوشت ميديد سميبنو ميبعد گفت

شكل ها هر  نيا كنميو فكر م ،اورميكاغذ ب يذهنم و آنها را رو يرا بكشم تو ييشكل ها كيمن توانستم  راًيو باالخره اخ

  .اگر درست دقت كند .ندازديده سال جلو ب ديشا ،شروع كند خواهديرا كه م يكس

شكل ها توجه  نيخواهد كرد كه شما به ا يسعشما  يمن ذهن يعني .داد مانع ساز است ميخواه حياالن توض يهنمن ذ يول

شما خواهد گذاشت  يرا در جلو يموانع نيبنابرا د،يفهميو م ديكنيم شرفتيپ يزود دياگر توجه بكن نكهيا يبرا دينكن

ها را كه  يآورد كه آن شكل ها را بعض ديبوجود خواه يديجد يافكره اننه شما به ابتكار خودت اي ،از موانع يكيهم  نيا

 ،كار دارم نيدر ا يسابقه ا كي نكهيا يشكل ها را من درست كردم برا نيا .ستنديبه من آنها مؤثز ن ديفرستيشما م

 يقسمت كي ،به من ديفرست يكه شما م ييكننده و جامع هست، آنها انيب يليشكل ها خ نيهست كه ا يدانش كيپشتش 

هم ساده است هم  نهايا د،يشكل ها دقت كن نيفقط به ا كنميخواهش م خواندينم اي شوديناقص م اي ديكنيرا حذف م

  .ديدرست نكن ديشكل جد نيبنابرا .جامع است

 اهشكل  نياست كه شما اگر به ا نيفقط بخاطر ا ديبدان ،ديشكلها توجه كن نيشما به ا شوديذهنتان مانع م ديدياگر د

 نيواقعاً دنبال ا ديهست ليچون شما اص ،آمد ديو درصدد رفع آن برخواه د،يد ديخودتان را خواه راديو ا بيع ديتوجه كن

 ١٠ ميگويمن م يوقت .كه شما را زود به مقصد برساند دياوريبه دست ب يابزار كيشما  خواهديو ذهنتان نم ديكار هست

   .ميگو ينم ينطوريهم ميگو يتجربه م ياز رو ديافت يسال جلو م

بعد  ،كنند يباالخره صبر م واش،ي واشيندارد  يمعن نهاياصال ا ميفهمينم نديگو يبه گوش كردن م كننديمردم شروع م

بفهمند و درك كنند و به اصطالح  ديرا كه با يزيهنوز چ يفهمند، ول يدارند م واشي واشينه  ننديبياز پنج تا شش ماه م

بود و من آن را  يخوب زيچ يليخ ديرا گفت نيكه شما امروز ا نديگويسال م ٥بعد از مثالً  .ندشو يمپس از مدت ها متوجه 

 كنميشما خواهش م ميگويداستان را م نيحاال ا يول .زهايچ نيبه اام خوب من عادت كرده وبار گفته ام،  ٥٠٠تا حاال مثالً 

  موثر است. اريبس شكل ها ساده است جامع است .ديشكل ها توجه كن نيبه ا
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  6صفحه: 

  

  ١شكل شماره 

ساده كه زبان يزيهمان چ .بدهم حيتا بتوانم توض دينيب يكنم شما من را نم يشكل ها را بزرگ م نيطبق معمول من ا بله

سر نرود  داننديكه م ييكه حوصله آنها شوميرد م شياز رو عيهم سر يليخ ،دهم آره يگفتم االن با شكل نشان م يم

تواند بفهمد اگر واقعاً با  يدر مورد خودش م زهايچ يليها خ شكل نيبا نگاه كردن به ا دانديم يحت كه يآن كس يول

  عالقه نگاه كند، 

ما به عنوان  يوقت دينيب يطور كه م نيبله هم .كند جادياجازه ندهد كه مانع و مسئله ا ياش سر نرود و به من ذهن حوصله

 ميتوان يصفحه نوشته شده ما م يكه رو ييزهايچ نيجهان به هركدام از ا نيبه ا مييآ يم مفر يب ياريامتداد خدا و هوش

و  ،شود يو مركز ما م ياريهوش نكيشود ع يآن م ميكنيم قيرتز تيهو نكهيبه محض ا ،ميكن قيتزر تيحس هو

ها زيچ نيبا ا يوقت .بود خدا در مركزمان م،يجهان مركز خدا را داشت نيقبل از ورود به ا ياريما به عنوان هوش اي ياريهوش

  .رديگ يجسم ها قرار م اريمركز ما در اخت ميشويم دهيهمان

شده  دهيهمان زهايچ نيبا ا يهر كس باً يتقر نيبنابرا .مهم هستند يهر كس يبرا اه نيا دينيب يطور كه در صفحه مهمان

كه در فكرم  يزيچ هر بله، دشيد كنيشده عو  شرا گذاشته در مركز زيكرده و آن چ قيتزر تيبه آنها حس هو يعني

مربوط به خودم مثل  يزهايتمام چ يعنيخودم  ،خودم .ميريگيم اديمان  انيو مهم است، مهم بودن را از اطراف گنجديم

 دهياست كه ما با آن همان يياز آن آدم ها يكيهمسر  .هستند دهيمردم همان هانيبا ا تم،يام، جنس يبايمثل مثالً ز كلم،يه

 ميباش تيهم هو شتريهر چقدر ب ،ميكن يم يمان را سازمانده ياو زندگ نكيمركزمان از پشت ع ميو گذاشت ميهست

 نيو اگر به اول .شود يرا هم آن شخص از ما دور م نيا ديتوجه كن .ميكن يكنترل م شتريهر چقدر ب ،ميكنيكنترل م شتريب
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  7صفحه: 

 دهيبه مركز همان ش،يبا تمام قوا كند يم لهمركز حم نيخدا به ا مييساده بگو يليخ ،كه ديگو يدارد م ديغزل توجه كن تيب

  بود نيا تيب

 نكينه ع ،هستند دشيد نكيو ع شرا گذاشته در مركز نهايكه ا يانسان يعني زنگ، تُركستان بر زَنگْ بِزَد لشكر غمابَكِ يَ

 دهيخانواده ما با آنها همان ياعضا هيو بق نديبيها جهان را م نكيع نياز پشت ا يعني ،ياريهوش نكيع يرونيب شمچ نيا

و  ز،يهر چ جواهراتماگر جواهر دارم  ،لميبا ارزش من مثل اتومب يزهايهمه چيده هستند، همه همان بايبا پول تقر م،يهست

 نسيزيبهم است  دانيقيمثًال موس يكس كيحرفه ها،  .ميهست دهيهست كه ما با آن همان ييزهايچ نيتراز مهم يكيكار 

نقش مثل  ،مردم ياجتماع تيموقع .رديگيم ادي اشياست كه در زندگ ييحرف ها نهايبلد است ا ينجار دانمينم من است

نروند دور هم جمع شوند نزنند  يكنند مسافرت نروند مهمان يها فكر م يبعض ستمه تيوهم ه حيپدر و مادر، مردم با تفر

 كيكه  نيشدن با ا تيهم هو يول حيتفر د باشدب نكهيو نه اد. براي اينكه با آن هم هويت هستن شوديم امتيبرقصند ق

  .داد ميخواه حياالن آن را هم توض .كند يفرق م يدر زندگ ميرا ما داشته باش يزيچ

سر و  قطب ايبا دشمنانمان به عنوان دشمن  م،يهست دهيبا دشمن هم همان يحت ميهست دهيبا دوستانمان ما همان معموالً 

دارد و درد  اجيبه دشمن احت ذهني، من ذهني من يرونيمحكم كردن پوسته ب يبرا ميكنيها استفاده ماز آن ،ميكار دار

شان، خشمشان، حسادت نههك يشان، رنجشهانهيكبا مردم  .ميهست تيهو هم است كه ما با آن ييزهايچ نيتراز مهم يكي

هستند  دهيهمه همان نهايبا ا ،كار را كردم نيا شان، چرا يمانيشان، اضطراب شان، اظهار تاسف شان، پش يشان، نگران

با خودشان  وهستند  دهيبا درد گذشته مردم همان ،درست است كه گذشته هستند ،هنوز مركز شان هستند نهايا يعني

  .كنند يم حمل

كه به  ييآنها نطوريهم هم ياسيس يباورها، مردم جهان است شتريب دهيهمان ياز باورها ياقسمت عمده يمذهب يباورها

جامعه اجتماع  نيدر ا نديگويم ،دارند ياجتماع و دارند يخانوادگ يبعض ،دارند يشخص يعالقه دارند، باورها استيس

  .است يو باور جمع ميدار اعتقادايران يا فالن مملكت ما به اين باورها 

بركت  نهايالبته ا ،تا بركت را ٤ ،مييتا عنصر را بگو ٤ ،رديگيكه در مركز ما قرار م يزيهر چ دينيب يطور كه م نيو هم

 تيحس هدا يكي است، تيحس امن يكياست،  ييعقل شناسا يكي .دهنديبركت بودن شان را از دست م نجايهستند ا

آفل  نهايفل كه همه اآو  رييقابل تغ زيكه اگر چ ديشويشكل متوجه م نيو شما از هم است،هم حس قدرت  يكياست 

شوند  يمرتب كم م اي ،ستنديروز ن كيروز هستند  كي ،گذرا هستند نهايا دينيب يفحه مص يكه رو يزيهر چهستند، 

 نهايا ي. وقتداشت ميرا خواه زهايچ نيما عقل هم ،ميريبگ نهايمركز ما باشند و ما عقلمان را از ا نهاياگر ا ،شونديم اديز
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ها  نيبه طور عموم ا يول .ميدهيرا از دست ممان  تيشوند حس امن يكم م يوقت ،ميكن يم تيشوند ما حس امن يم اديز

  .كنند يم رييروند و تغ يم نياز ب يعني شونديكم م

 تشيحس امن راتشييكند با تغ يم رييهمسرش مرتب تغ و نفر همسرش را گذاشته است در مركزش كي ،ديرا بكن حسابش

 شدر كنترل نكهيا يرت ندارد برادق ،كند يم تشيشود خشمش هدا يم نيخشمگ ،كند يم رييعقلش تغ كند،يم رييتغ

 ميهست دهيكه همان يزيبا هر چ ،ميكنيم لرا كنتر نهايا ميهست دهيكه ما همان زهايچ نيكه با ا ديتوجه كن. ستين

كه  يهمچون آدم كي نيبنابرا .دهد يبله، و اگر در كنترل ما نباشد استرس به ما دست م .ميكن يو كنترل م ميچسبيم

  است. يادياسترس ز ياست دارا زهايدر مركزش چ

  

  ٢شكل شماره 

ها  نياگر با ا ،نهاياز ا يبه گرفتن برخ كنديشروع م ،كند يخدا به مركز ما حمله م يوقت .است نيا گريشكل د كي بله

تواند  ينماز خدا  ريغ يزيچ چيه ديتوجه كن د.اگر مركز ما باشد با آن كار دار يول ،ندارد يكاراينها خدا با  مينشو دهيهمان

 يطور نيبشود و ا يمركز خال يسالگ ١٢تا  ١٠ ديبا ،مركزمان ميگذار يها را م نيا مييآ يكه اول ما م نيو ا .مركز ما باشد

را  نهايشود كه ا يمتوجه نم ياكه  ديآينم ادشي يكس يعنيكند  يها حمله م نيخدا به ا يوقت بشود از جنس عدم بشود،

از  يوقت ،مياش را از دست بده يكيحمله كند  نهايتا خدا به ا ،ميا دهيچسب نهايموال ما به او عدم را بگذارد مع ندازديب

  . ميده يدست م

 )١(شماره  ييو در شكل باال .نهايو خشم و رنجش و ا نالهو  تيشكابه  ميكنيوع مرش ،كند يكه خدا حمله م مياگر ندان

اگر شما مثًال پولتان كم بشود  .ميكن يدرد است درد را اضافه ممركز  نياز عناصر ا يكيچون  م،يكن يدرد را اضافه م

 نيهم يمركز نياالصول چن يعل شود يممركز خراب نيا شود،يدردتان اضافه م يول شوديپولتان كم م ديبشو نيخشمگ
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 ديخواه دياگر به خودتان توجه كن ديكنيتوجه م ،تيمحدود ،يگرفتار ،يشب زنگ .زنگ ديگو يم نجايدر ا ،تزنگ اس

  .شما ديها را دار تيخاص نياز ا يكه مقدار ديد

 ايخأل  ،خأل باشد، مينگذار يزيچ شياز ما به جا رديگ يمرا  نهايا يوقتاگر  كند،يكه خدا به آن مركز حمله م جيبه تدر

 برديم نيدارد از ب يرا به زور برم نهايبه حرف بزرگان معموالً خدا ا مينده تياگر ما اهم يعني .آنجا ندينش يعدم خدا م

مي اشتباهًا باز هم دچار درد  ميكن نيگزيرا جا يزيخودش ممكن است چ يما به جا يول .گذارد يم شيخودش را به جا

 يم ميتسل ديآ يم ،در مركزش باشد دينبا زهايچ نيكه ا دانديم ،آدم عاقل كه اگر موالنا را خوانده باشد كي يول م،يشو

  .لحظه است نيااتفاق  رشيپذ ميشود، تسل

و شرط قبل از قضاوت دوباره  ديبدون ق ميكن يلحظه فضا باز م نياطراف اتفاق ا اي ميشو يم ميهر موقع ما تسل جهيو در نت

ما عقل  .شوند يم لياص زيحاال آن چهار تا چ .ديآيمقدار عدم در مركز ما به وجود م كيو  ،ميشو يم ياريهوشاز جنس 

 ،نهايخشم و ترس و ا يافتد به جا يدست خدا م تمانيهدا .ميريگ ياز خدا م لياص تيس امنح .ميكن يم دايرا پ يزندگ

بركات با آن بركات فرق  نيكه ا ميكنيم حسپشت عمل ماست و ما  يزندگ ايما و عمل ماست،  يو خدا پشت فكرها

  .فهمديتفاوتش را م كند يدو حالت گردش م نيا نيكه ب يكس يحت .دارند

برد  يچپ م يه ديگويم ،خواند ميامروز هم خواه برديحالت به آن حالت م نيما را از ا يكه زندگ ديگويا مموالن يو حت

آورد كه ما  يحالت در م نيبه ا يعني .چپ است )١شماره  شكل( ييباال نيبرد، هم يبرد راست م يچپ م ،برد يراست م

 اوقات شتريالبته ب .ميفرقش را بفهم ميتوان يد كه ما مآور يدر م )٢شماره  شكل( حالت نيبعد به ا ميشو يمنقبض م

و  كند،يكارها را دارد با ما م نيكه خدا ا مينفهم م،يباش يخشم و ترس و ناراحت ريو ما ز ،ممكن است حواس ما پرت باشد

  ند.رفت اي شونديچرا كم م نهايكه ا ميهست تيحال شكا راش دما همه

 يكار نيا جهيو در نت .شوديم يخال و مركز ما شونديها به اطراف رانده م يدگيهمان نيا مركز ما ديآيكه عدم م جيبه تدر

بشو  ديگويم يعني ،كانلحظه و خدا با كُن ف نيدر اطراف اتفاق ا كنديفضا را باز م اي ،انجام بدهد يهر كس دياست كه با

 .هيجسم ها از مركز ما حركت كنند بروند به حاش نيه اك ميدهياجازه م ا وها ر يدگيهمان ميكنيم ييما شناسا ،شوديو م

ما حرفه مان را كارمان را از  م،يكنيمان را از آن م تيفقط هو ميدهيما پول مان را از دست نم ديتوجه كن نيپس بنابرا

كه  يعدم نيهم قياز طر همسرمان بلكه با ميدهيهمسرمان را از دست نم م،ينكَيت مان را از آن ميهو م،يدهيدست نم

   .ميكنيدر مركز ماست با عشق رابطه برقرار م
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همسر ما  م،يچون خودمان از جنس جسم هست ،ميكنيما با همسرمان بصورت جسم برخورد م) ١(شماره باال  ريدر تصو

همسر  نيا مييگويما م نصورتيدر ا ،او به ما بدهد اي ،در ما اضافه بشود زهايچ نياز ا يكيخوب است اگر سبب بشود كه 

درون همسرمان  يدرون ما با زندگ يدر واقع زندگ )٢(شكل شماره  ينييدر پا يول .ستيدرست ن يابيارز نيو ا .است يخوب

در  نهايا .ميشويكنار و از آنها جدا م ميگذاريم بچه مان ،كه ما همسرمان ستين ينطوريا ،بچه مان در ارتباط است اي

قدر كار  نيما با جسم شان ا .شان با ما در ارتباط است يشان، زندگ صلت، ااس هيجسم شان در حاش ،هستند هيحاش

  .ميدرون شان كار دار يكه با زندگ ميندار

حضور  نيگسترش آن ا شتريخدا در مركز خود و پر كردن آن و هر چه ب يعني ،عدم در مركز خود ييشناسا اي صيو تشخ

باشد ما از جنس او  زيمركز ما از جنس هر چ .ميشويخدا م از جنس ميدار واشي واشيما  يعني .عشق است اياست 

در  .مياز جنس جسم باشد از جنس جسم هست ،مياگر مركز ما از جنس خدا باشد ما از جنس خدا هست نيبنابرا .ميهست

 م،يپرستيمپول را  م،يپرستيما فقط باورها را م ،ميشناسيما خدا را نم نيبنابرا ،از جنس جسم است )١شماره  شكل باال

 نهايمسافرت ا حيدوست، دشمن، تفر م،يپرستيشان را، بچه مان را م يذهن ريالبته تصو م،يپرستيرا م همسرمان دانمينم

جسم هستند و  نهايكه ا مييگويو ما م هيرفته به حاش زهايچ نيا م،يپرستيفقط خدا را م نجايدر ا يول م،يپرستيرا م

   ميددا حيرا هم توض نيپس ا. مركز ما باشد توانديجسم نم

 نيا يبرا ميو ما آمد كنديعشق م كنديخدا م نيكار ما را از جنس هم نيا شوديكه عدم باز م نيكه هم دينيبيپس م

است مركز ما  تينهايچون خدا از جنس ب .بشود تينهايو اندازه اش ب ،مركزمان باز بشود از جنس عدم بشود كهكار، 

 يبرا ديگويها م تياز ب يكي .رسديهر چقدر باز بشود به خدا نم :كه ديگويدر غزل م يول .از بشودب تينهايتا ب توانديم

پس . بشود باز هم جا دارد به اندازه خدا نخواهد شد زمركز با نيا رهر چقد يعنيكبر، كه اهللا هو ا ديگوياذان گو م نيهم

هر چقدر بزرگتر  .ديشويموقع خدا نم چيه يول ،ديس خدا هستشما درست از جن ،ميبريم نياز ب ميتفاهم هم دارو س نيا

  .ديباز هم جا دار ديبشو
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  ٣شكل شماره 

 اي ياريما بعنوان هوش يكه وقت دينيبيم يمثلث كي نجايا رد د،ينيشكل بب نيبا ا حاتيرا هم بعد از آن توض تيب نيحاال ا

آن  ،ديآيآن نقطه ها در مركزمان بوجود م ميكنيم قيتزر تيبه آن حس هو يعني ،ميشويم دهيهمان يزيامتداد خدا با چ

دو تا  يدگيبا شروع همان .ميريگيو حس قدرت را از آنها م تيهدا تيما و گفتم عقل و حس امن نكيع شودينقطه ها م

  .شوديم ديهم فوراً در ما تول تيخاص

سبب مقاومت و  يدگيكه همان شودينفر متوجه م كيبعد از مدت ها  ديكه شا ميگويم ديمطلب مهم است شما بدان نيو ا

 ،ديشويم دهيهمان يجسم كيبا  يكه وقت ديمتوجه بشو ديتوانيروز اول ساعت اول م نياالن شما هم .شوديقضاوت م

 نهايكه ا م،يريگيقدرت م م،يريگيم تيهدا م،يريگيم تيحس امن م،يريگيم ييشناساما از آن عقل  ما، مركز شوديآن م

 كيو  .شوديم ديرمق هستند و بالفاصله مقاومت و قضاوت تول يو ب ند،يآياز خدا نم نديآيچون از جسم م ستنديمؤثر ن

  .ديآيمثلث بوجود م

حمله  اي ،كندياست حمله م ينيچن نيكه مركزش ا يانسانبه  يعنيخدا بر زنگ بزد لشكر،  يعنيتركستان  غماَبكيَپس 

در ضمن زنگ  ،ياز جنس زنگ نبود ينداشت يدگياگر همان ،يدار يدگيكه تو بفهم كه همان ديگويحاال به ما م .كرده است

 كزنگ تر ديگويم يپس وقت .مركز ماست تيمركز ماست، محدود ياهيبه هر حال نماد س ييقايآفر اياهل زنگبار  يعني

 اهيس مييبگو نكهينه ا .قط نماد استف ،هست رمجازيآره غ ،دارد يشدگ تيمركزش هم هو نكهيا ليزنگ به دل باست،يز

  .پوست بد است

ها  يدگيهمان نيا ميچون گفت ،يدار يمن ذهن يعني ،يدار شيخو يها را دار يدگيهمان نيكه چون ا ديگويو االن به ما م

آگاه  و يچشمت بردار يها را از رو نكيع ،همه آن نقطه ها را ديتو با ،يدار تو مقاومت و قضاو شونديم يسبب من ذهن
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 ينكرد ،يسالگ ١٢تا  ١٠ يعنيزودتر  ،نرفته بردار نيبردار، تا جسمت از ب يزودتر بردار، تا ضرر نكرد ،باش، هال، آگاه باش

   .ها يدگيدرد ها و همان نيا دشآره با تو با .برود شينگذار پ گريد ،يسالگ ٣٠ ينكرد ،يسالگ ٢٠

  

  

  ٤شكل شماره 

 دهيهمان يزيبا چ يكه وقت م،يرا متوجه شد )٣(شكل شماره  يياست پس باال يذهن افسانه من د،يرا هم نگاه كن نيو ا

گوش ندهد  يكس كياگر  د،يآيدر مركز و مقاومت و قضاوت بوجود م دينيمركز ما آن نقطه ها را بب شوديآن م ميشويم

انسان پدر و مادر عاشق  ،باشد يعرض كنم كه اگر خانواده عشق شمارا هم خدمت  نيا .ها را نگه دارد يدگيهمان نيو ا

شده  يمركزشان خال ،است كه پدر و مادرش به خدا زنده شده باشند نيو پدر و مادر عاشق هم عبارت از ا ،داشته باشد

 ميدانيو ما م ننديببرا  يدر ارتباط باشند، و در بچه شان هم زندگ گريهم د يو با زندگ ،ننديرا بب يزندگ گريباشد و در همد

در  يآن موقع زندگ ،در ارتباط است گريد يآدم ها يزنده شده و با زندگ يباشد آن شخص به زندگ يخال يكيكز اگر مر

  .ديآيبه ارتعاش در م گريد يمركز آدم ها

آن فورًا  نيبنابرا ،اورميرا در مركزش به ارتعاش درب يكه زندگ كردميچنان رفتار مام بودم با بچه يمن اگر پدر معنو يعني

چون به ارتعاش  ،است يزندگ ،عشق است و خداست نيبلكه اصلش هم ،است يها سطح يدگيهمان نيكه ا ديهمفيم

چون خودمان  ،مينيبيو فرزندمان را مجسمه م ميستين يعشق يچون ما پدر و مادرها يول .كرديم دايدست اول دست پ

ا همسرمان بوجود يرا در فرزندمان  يعاش عشقبه ندرت آن ارت اي عموق چيه ،ميهست يذهن ريهم از جنس مجسمه و تصو

مردم  ،باشد دهيكه مركز همه همان ،بزرگ بشود يدر جامعه ا ايبزرگ بشود  يدر خانواده ا ياگر كس نيبنابرا .ميآوريم

جور  نيباالخره ا ،دا كنديادامه پ يزندگ نيخدا را بگذارند باور پرست باشند باور را بگذارند در مركزشان و ا نكهيا يبجا

  .يكه من اسمش را گذاشتم افسانه من ذهن كند،يافسانه درست م كي يزندگ
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شما را به شما نشان  راديو ا بيشكل چون ع نيا د،يخوب بفهم ديشكل را شما ازش فرار نكن نيا كنميمن خواهش م

ها  يدگيكه از اول آمده همان دهديرا نشان م يشكل انسان نياكار را،  نيا دينكن ،ديكنبخواهد داد ازش ممكن است فرار 

 نيخدا بر زنگ ا يعنيتركستان  غمابكي :ديگويموالنا م ميگويكه من نم دينيبياز جمله دردها را گذاشته در مركزش و م

 كند،يم يزندگبا قضاوت و مقاومت  ،و پر از درد است يدگيپر از همان ،است اهيدلش س نكهيا يبرا يزنگ ،آدم زنگ است

  .هآره حمله برد

ها  نيا .كنديمانع درست م واشي واشيشخص  نيا ديرا نگاه كن ليكند ضلع طرف چپ مستط دايادامه پ يزندگ نيو اگر ا

 توانميموانع من نم نيبه علت ا ديگويم كنديمانع و مانع ها را ذهنش تجسم م واشي واشي ،است يهم ذات من ذهن

 .لحظه وجود ندارد نيدر ا يدر مقابل زندگ يمانع چيه ،ش استخود يموانع ساخت من ذهن در حالتي كه ،كنم يزندگ

اش را بدهد، آرامشش  يشاد ،بركت ها را بدهد نيبهتر ،ما را زنده بكند ،بدهد يبه ما زندگ خواهديلحظه م نيخدا در ا

كه قضاوت و  نطوريهم .كنديمركز م نيا اه ميكنيما نم ،ميكنيم ليرا به مانع تبد يزندگ يرويچون ما ن يرا بدهد، ول

هم كه اضالع مستطيل است آن هم خاصيت اين نوع زندگي است.  دنيسه جور د نيا ،است يدگيهمان تيمقاومت خاص

  .سازديو دشمن م نديبيدشمن مبعد هم  سازد،يمسأله م ند،يبيبعد مسأله م ند،يبياول مانع م

 يسر كيمسأله  يسر كي ،دينيبيتان م يمانع در زندگ يسر كي ديكنيم يزندگ يمسلماً اگر در افسانه من ذهن شما

و دشمنان  ،موانع برداشته بشود مسائل حل بشود نيا ديبا ،است يدگير از همانپشما كه  يهم دشمن، و به نظر من ذهن

را االن  يزندگ يروياست كه شما ن نياش ا يمعن نياو  .شونديبشوند كه نم ليبه دوست تبد ييجورها كيشما هم 

 ليبه خشم تبد رديگيرا م يزندگ يروينفر ن كي ديمثًال فرض كن .ديكنيم ليبه مانع و مسئله و دشمن تبد ديريگيم

كه ما االن  يزندگ يرويهمان ن كند،ينم ليتبد گريد زياست كه به چ نياش ا يمعن .كنديم ليبه حسادت تبد كند،يم

 ندلعبيوجود دارد آن هم م ياديز يچون در مركز ما دردها يول .بشود يبه شاد ليتبد توانستيم ميكنيبه خشم م ليتبد

  .كنند جاديدرد ا خواهنديآن ها م ،را يزندگ يروين

 غمابكيكه  ديبدان يدديدر شما وجود دارد؟ و اگر فهم يافسانه من ذهن نيا ايآ دينيبب ،ديافسانه را خوب بفهم نيشما ا

ور هر چه زودتر وگرنه خدا به مركز شما حمله ،ديزيبگر يشيخو يدر قلعه ب ديو شما با ،دتركستان به شما حمله خواهد كر

  .خواهم آورد ييو مثال ها كنديحمله م يخواند كه خدا به مركز ما چجور مياول ما خواه تيو امروز پس از ب .خواهد شد
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  ٥شكل شماره 

لحظه  نيشما هم .افتاد يچه اتفاق ميديمفه ميدحاال كه ما با هم صحبت كر كنم،يخواهش م دينيرا هم شما بب نيبله ا 

 يكه شما م ديآيبوجود م يگريمثلث د كيپس  .ديكه عمل واهمانش كه عكس همانش است انجام بده ديريبگ ميتصم

مركزم را  دميدرد پرست ،دميتو باور پرست يبجا كار باال كه من افسانه درست كردم و نيا يعنيكار من  نيا ايخدا دييگو

حاال كه من  ،مركز ما باشند ديجسم ها با نيمن فكر كردم هم ،يمركز من باش يخواهيدانستم تو ميكردم نم اشغال

  .خواهيعذر مام دهيو االن فهمام دهينفهم

در  كند،ينم يلحظه زندگ نيدر ا يانسان يافسانه ا نيچن كي دينيبيكه م نطوريلحظه و هم نيو برگشت به ا يعذرخواه 

 ديهست يكه در افسانه من ذهن ديفهميفوراً م دياگر فرار نكن )٤(شماره شكل  نيكند، شما از ايم يزندگ ندهيگذشته و آ

مركزتان باز شده مثالً شما  يكم كيو  ديادهياز خدا رس يشما واقعاً به درجه عذرخواه ايآ د،يمثلث هست يكيدر آن  اي

آن مركزتان  خواهديآمد نم شيپ درداگر  ؟دياز شرش راحت بشو ديديرا د يدگيهمان كي نكهيبه ا ديكنياالن صبر م

است  نيا يشكر برا .مثلث است گريضلع د زيمثلث است، و شكر و پره نيا گريضلع د زيصبر و پره نيبنابرا ،رديقرار بگ

 زيپره ديكنيو اگر شكر م اورد،يبوجود ب رونيدر ب يخوب يزهايچ توانديو مركز عدم م شوديكه مركز ما دارد باز م

هم  ديجد زيبا چ گريد ديگرفته ا ميشما تصم يعني د،يدر مركزتان قرار نده گريخوب را د ديجد زيچ نياكه  ديكنيم

  درست است؟  د،ينشو تيهو

معادل عدم كردن  يشيخو يدر قلعه ب ختنيگر يعني ميمركزمان را عدم كن ديبا ميزيبگر يشيخو يدر قلعه ب مياگر بخواه

دور، درست است؟ حاال  زيرا بر تيها يشدگ تيمركزت را عدم كن هم هو يعني زيبگر يشيخو يدر قلعه ب .مركزمان است

ممكن است شما  ميگويم ،ديكن نيتمر )٣(شكل شماره  ديمثلث نگاه كن نيحاال به ا ،ديكن نيمثلث را تمر نياگر شما ا
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 مقاومت دينيمثًال بب ،دينيعناصر را در آن بب نياز ا يكي نكهيبه محض ا نكهيا يبرا ،ديمثلث نگاه كن نيبه ا ديبترس

در  كنديخدا قضاوت م آورد،يلحظه را خدا بوجود م نيلحظه، اتفاق ا نيمسأله داشتن با اتفاق ا يعني مقاومت، ديكنيم

و قضاوت  د،يكنياست، شما مقاومت م ينطوريچرا ا دييگويبا آن م ديو اگر شما مسأله دار .ديآيلحظه اتفاق بوجود م نيا

 يتو شوديپس معلوم م .ديكنيپس قضاوت هم م ،يبرنج ديكه با يدانيم يعني يرنجيم رنجم،يمن م دييگويم ديكنيم

  .ديافسانه هست

دو تا  يكياگر  د،يكنيم ليرا به مانع تبد يزندگ يروياست كه ن نياش ا يمعن دينيبيتان مانع م يزندگ ياگر شما االن تو

اگر  يعنيكرد،  ديخواه جاديبخاطر مركزتان باز هم مانع ا ،ديهست يداشته بشود چون شما كارخانه مانع سازمانع هم بر

ناآشنا  طيو مح ،ديكه تازه آنجا با همه به اصطالح ناآشنا هست ييجا كيبردارند ببرند بگذارند  ديكنيم ييشما را از آن جا

مركزتان  نكهيا يبرا ،شما ديكنيتعداد دشمن آنجا درست م كيله تعداد مسأ كي ،تعداد مانع كي يمدت كياست پس از 

   .است ينطوريا

شما  اياست كه  نيا فشيشما مسأله هم تعر ديتعداد مسأله دار كيكه  دينيبب ديشكل نگاه كن نياگر شما به ا دينيپس بب

ذهن  ديسه سال است ناراحت هستمرده شما  يكس كيمثالً  ،ديبكن ديخواهينم يكار اي ديكن يكار ديتوانينم شيبرا

 ديتوانينم شيبرا يكه كار يزيچ يكه شما اگر برا ميبكن شيبرا يكار ميتوانينم گريكه كرده كه د يشما ساخته كس

 اديپولتان ز ديكار كن ديمثًال پولتان كم است با .ديبكن ديخواهينم اي د،يذهن مسأله ساز دار يعني ديناراحت هست ديبكن

 ،يعني ستين انت ياريهوش .مركزتان هست ديستيشما ن د،يخوب شما مسأله ساز هست د،يتنبل هستكنيد  ولي نميبشود 

مسأله  يزياز هر چ د،يسازيمسأله م دوباره ديكنيم ليو م فيبه شما پول بدهد شما آن پول را فوراً ح ديايب يكس كي

  .ديسازيم

از  يكي كنديم يزندگ يكه در افسانه من ذهن يآدم نيچن كي ميچون توقع دار م،يما آماده رنجش هست دينيچقدر بب

مثًال ما  .كنند اديها را ز يدگيهمان يعنيها را  نينقطه چ نيكه ا ،هست گريد يها آدمافسانه توقع داشتن از  يقسمت ها

توقع  نيبنابرا ،دبشون اديها ز يدگيبه ما كمك كنند آن همان مياز همسرمان از پدر و مادرمان از دوستانمان انتظار دار

است  يات چ يمذهب يباورها ميبپرس ياگر از كس اي م،يشويبرآورده نكند فوراً دشمنش م يكيتوقع ما را اگر  م،يدار

دوست و  يعني ،يستين نتو دوست م مييگويم ميشويبا ما تفاوت دارد ما باهاش دشمن م يليخ نهايا مينيبيم كدفعهي

 دهد،ينشان م ينطوريافسانه ا نيچرا؟ ب .داشته باشد يهر باور توانديم يهر كس كه ستين مانيحال م،يكنيدشمن م
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هم آنجا هست شما  گريكه اقالم د دياز اقالم را نشان داد به شما بدان يكياگر  د،ينترس )٤(شماره  شكل نيپس شما از ا

  .ديشكل بسنج نيخودتان را و با ا دينيبب د،ينيبب ديخواهينم دينيبينم

 دينيخودمان بب يبه كار رو ميكنياست كه شروع م ياست كه موقع يگريد )٥( شماره شكل  كيهم  نيفتم پس ابله گ

 مييبگو ،ميكنيكه نم يما ترجمه ادب كنميخواهش م ديهم نگذر نهاياز ا ،ديها شما به مصراع دومش نگاه كن ميگويمن نم

 ؟يچ يعني زيبگر يشيخو يدر قلعه ب ديگويكه م ديشويتوجه مشما اصًال م د،يكنيم ديشما چقدر تأك تيب كي يآقا رو

 ختنياقدام به گر نرا خواندم م تيب نيا ايآ دياز خودتان بپرس ديشما با د؟يرد بشو ديكن يمعن ديخواهيم ينطوريهم اي

 يكار را بكنم چجور نيبكنم؟ اگر واقعاً بخواهم ا ديبا يچكار كنم؟ چه اقدام ديكار با نيا يهستم برا يشيخو يبه قلعه ب

   .ميگويبه شما م رمخوب من االن دا م،يفكر كن شيكه ما رو ديگويرا موالنا م نيتا حاال؟ خوب ا ديديبكنم، پرس ديبا

اتفاق  ،ديبشو يواقع ميتسل نصورتيلحظه است قبل از قضاوت در ا نياتفاق ا رشيپذ ميتسل ،ديبشو ميشما تسل يوقت

در  ٨٠١و برنامه  .گذارديرا به مركز شما بگذارد، فقط در آن حالت م شيپا توانديخدا م نصورتيدر ا ديريلحظه را بپذ نيا

 نيخدا به ا ميكه ملكه ذهن مان بشود، گفت مييبگو ديقدر با نياست كه دوباره ا نيحاال رضا عبارت از ا ،مورد رضا بود

 ديبا د،يبشو نيخشمگ د،يبرنج د،يتلخ بشو ديشما نبا را از شما گرفت يكياگر  كند،يها حمله م يدگيها همان نينقطه چ

   .كمك كند توانديخدا به شما نم دينباش ياگر شما راض .ستين تيحاضر به رضا يو من ذهن د،يبشو يراض

كه خدا به مركز  كشديكه لشكر نم يخود يتركستان بر زنگ بزد لشكر، ب غمابكي شودياز شما گرفته م يدگيهمان يوقت

كرده خدا، با تمام امكاناتش كه  يزيبرنامه ر ريرا در آن مس يهر اتفاق يعني د،يآيبا تمام قوا م يعني كشديم شما، لشكر

ها باورتان  نينقطه چ نيبه ا كنديحمله م افتديم يهر اتفاق يغني گر،ياست د اامكانات خد .تمام اتفاقات امكانات او است

  د؟يكنمقاومت  ديخواهيشما در مقابلش م شود؟يم

 تيعدم رضا ديشما نبا ،دينكن نيگزيباز بماند و شما جا شيجا خواهديرا گرفت م زهايچ نيدو تا از ا يكيو اگر حمله كرد 

من  ،باشم من تلخ باشمن يداشته باشم من راض ديگويم يمن ذهن ديداشته باش تيرضا عدماگر  ،ديكار داشته باش نياز ا

  .به شما كمك كند بله توانديخدا نم ديو اگر بشو ديبشو ديكه نبا ديدانيم ياريهوش شما بعنوان يول بشومُ  نيخشمگ ديبا
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  ٦شكل شماره 

با  ميمن و شما االن دار يعنياست كه به حرف موالنا گوش كرده  يشخص نيا دينگاه كن هم نيا، اين يكي سر ميپس برو

مركز را  نيحمله ور بشود ا نكهيقبل از ا ،ور خواهد شد حاال كه خدا به مركز ما حمله مييگويم ميكنيصحبت م گريهم د

در قلعه  ديگويم يو وقت .كنم يبشوم مركزم را خال اربهتر است كه من خودم دست به ك ،كند و من درد بكشم يمتالش

(شماره  شكل نيدر ا ميندازيب مينيبب ها را يدگيهمان نيكه ا ميدار صيتشخ ميعقل دار نقدريما ا يعني زيبگر يشيخو يب

 ميكشيمان را م تيو هو ميكنيم ييها را شناسا يدگيهمان يعنيما  ميستيكه از جنس آنها ن يزيما آن چ دينيبيم )٦

   .با صبر و شكر ميكنيرون با صبر و شكر، با صبر و شكر و هر موقع شروع ميب

كه از اعماق  شوديمتوجه م يمدت كيدارد پس از  رشيكه لحظه به لحظه پذ ياست انسان رشيسمت راست پذ ضلع

 يدگيآن همان نكهيا يبرا ستند،يها ن يدگيكه سببش همان يشاد رون،يب ديآيسبب م يب ياز مركزش شاد يعنيوجودش 

 يعنيانسان  نشيآفر .شوديم نندهيآفر يمدت كيپس از  و ستند،يدر مركز ما ن گريبه اطراف و د شونديها دارند رانده م

به  توانديهر لحظه خدا م كند،ياز جَفَ الَقلم استفاده م يعني سد،ينويرا به ذهنش م يفكر كي يهر لحظه زندگ نكهيا

 و نديافريما ب قيبوجود خواهد آمد كه خدا از طر نيباشد امكان ا يمركز خال ،سديما را بنو يزندگ سد،يبنو يزيذهن ما چ

انسان است انسان  قتيرا كه در واقع حق ليجور مستط نيجور مثلث و ا نيا ديهر چه زودتر ما با .ميهست نندهيما آفر

  .ميپس متوجه شد اورد،ينه مثل قبل بوجود ب ديبا ينطوريا بايد

كه  ديگويدارد م يها كه موالنا بطور كل ديجد يها برا يميقد يدادم برا حيتوض يبه اندازه كاف گريد كنميحاال من فكر م

 ،خدا يمركز ماست بجا يمن ذهن نيو ا ينام من ذهن هبهست  يبستگ خي كي ،هست يانقباض كيهست  يتيمحدود كي

 ميا ردهما توجه نكو اند كدًا گفتهوم انيرا بفهمد هر چه زودتر، عارفان و اد نيا ديبشر با ستيخدا قابل تحمل ن يبرا نيا

شمس  وانيو د ياز مثنو ياتيم ابدار ات؟ياب نيبا ا خوانميم يمن االن دارم چ يعني .خواند ميو االن شواهد مثالش را خواه
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 كند،يمختلف به مركز ما حمله م ياحخدا به اَن يعنيتركستان  غمابكيكه  ديد ديكه شما به موجب آنها خواه خوانميم

 يكار كي ديچون اگر قبول كن .نهايو ا تيب ينطوريبا شكل و هم ديشما باورتان بشود، و قبول كن خوانميم نيا يفقط برا

  .كه خوب خدا االن عقل كل است دييگويم ديگر قبول كنا د،يكنيم

بلكه  ،دلم بخواهد بكنم يكه هر كار ستميباشنده سرخود ن كيمن هم جزوش و من  كنديعقل كل تمام كائنات را اداره م

 خواهديرا خدا مها  نيدارد و ا يدگيكه مركزم همان نميب ياداره من م نيو در ا ،كنديخدا دارد من را اداره م ،يزندگ يروين

باشد و  يسرسر ينطوريهم يكه زندگ ستين ينطوريا كندياو طرح م .كنديطرح م نيا يلحظه را برا نيو اتفاق ا ،بردارد

 نهايا گذارنديموانع و دشمنان و مسائل نم ديگويدر آن افسانه م يمن ذهن . چوندهديمن نشان م يآنطور كه من ذهن

حقيقت وجودي انسان، شما مي بينيد كه نه، يك خرد بزرگي  )٦(شماره در آن شكل  د،كننيهستند كه من را كنترل م

  دارد ما را اداره مي كند، بنابر اين به اين بيت خوب توجه كنيد، يواش يواش مي رويم كه شما توجه كنيد، مي گويد كه:

  ١٢٥٩ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  قضا صد بار، قصدِ جان كُنَد گر
   نت دهد، درمان كندقضا جا هم

ولي چون ما اصرار در چسبيدن  ،قضا يعني اراده خدا، تصميم خدا در اين لحظه، قضا يعني اين ديگر، قضا هميشه بد نيست

به اين همانيدگي ها و اشغال مركز خودمان داريم، هميشه تا زماني كه اينطوري هستيم اتفاقات بد مي افتد، چون ذهن 

جور نگاه هست، يك چيزي را شما از دست مي دهيد شايد خدا را شكر كنيد، از نگاه زندگي، مي  دو د.اينها را بد مي دان

نمي كردم،  ولگوييد من با اينها همانيده بودم، به من درد مي داد، مركزم را اشغال كرده بود، اين اگر نمي رفت، من اين را 

  ن مي گذارد، دومي غلط است، اولي درست است.شكر مي كنيد، يكي هم مي آيد تلخ مي شود، يك چيز ديگر جاي آ

گر قضا صد بار قصد جان كند، يعني چه؟ يعني اگر خدا تصميم بگيرد كه صد تا همانيدگي را از من بگيرد، چون آنها جان 

من هستند، هر چيزي كه در مركز ما هست ما مثل جانمان مي پرستيم، ما پولمان را مثل جانمان مي پرستيم اگر همانيده 

هستيم، همينطور بدنمان را، همينطور خوشگلي مان را، همينطور نقش اجتماعي مان را، اعتبارمان را، كه مردم به ما 

ده مي كند و كن فكان كار احترام قائل بشوند، معتبر بدانند، اينها را ما مي پرستيم، باورهايمان را، دردهايمان را، خدا ارا

كن فَكان يعني آن مي گويد بشو و مي شود، حاال شما از كن  يد كه قبال خوانديم.ن مي آاينها از آيه هاي قرآ مي افتد.

فَكان و قضا به نفع خودتان بايد استفاده كنيد، حاال كه خوانديم خدا به مركز ما حمله خواهد كرد، از طريق همين قضا 

  هست.
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ي گويد آن به ما جان خواهد داد، درمان كند، اگر صد تا چيز مهم را كه ما مثل جانمان مي پرستيم از ما بگيرد آخر سر م

براي اينكه خودش را به جايش مي گذارد، همان قضا يك چيزي را از مركز ما برمي دارد خودش را مي گذارد و ما راحت 

مي شويم، اي كسي كه درد داري، استرس داري، بي قرار هستي، نمي تواني بخوابي، اشكال شما همانيدگي ها در مركزتان 

، و دچار افسانه هستيد، اگر خودتان نخواهيد از اين افسانه رها بشويد من كاري نمي توانم بكنم و شما هم بدانيد است

كه، حاال خواهيم ديد، شما دچار اتفاقات بد خواهيد شد، رَيبُ المَنون، خوب حاال، شما دوباره به اين توجه كنيد، بفهميم، 

  كنيم و كاربردش را پيدا كنيم.هر چند تا بيت مي خوانيم بهتر است درك 

يعني اراده ي خدا، تصميم خدا بر چيست؟ بر قصد كردن به آن همانيدگي ها، چه جوري جان خواهد داد؟ آنها را يكي 

يكي بر مي دارد با كن فَكان، كن فكان يعني آن مي گويد بشو و مي شود، و منتها جا بايد باز كنيد براي اتفاق اين لحظه، 

فضا باز كنيد براي اتفاق اين لحظه، همان فضا گشايي پاي خدا را مي كشاند به مركز شما، خيلي مهم است  به محض اينكه

  اين، كه شما تلخ نباشيد در اين لحظه.

در افسانه ي من ذهني مقاومت و قضاوت با انسان است متاسفانه، مانع بيني و مساله بيني و دشمن بيني با انسان است، 

مانيدگي ها را بر مي دارد، صد تا همانيدگي، دويست تا همانيدگي، هزار تا همانيدگي را بر مي دارد، پس چكار مي كند؟ ه

خودش را مي گذارد، بنابر اين درمان مي كند ما را، درد را برمي دارد، خودش را مي گذارد، پس بنابر اين مي آييم به اين، 

حقيقِت وجودي انسان، يعني حقيقِت انسان، انسان چه جور  )٦شماره شكل (تبديل مي شويم به  )٤(شماره از آن شكل

باشنده اي است؟ انسان باشنده اي است كه مركزش خالي است، هيچ جسمي نبايد باشد، پس خدا صد جور به ما حمله 

كند كه مي كند، قصِد جانمان، قصد جانمان نه اينكه جانمان را مي كُشد ما برويم زير خاك، نه، قصدِ همانيدگي ها را مي 

  ما مثل جانمان مي پرستيم.

شما مي گوييد چه مسائلي پيش مي آيد؟ در هر چيزي كه به اصطالح مركزمان  )٤(شماره و شما نگاه كنيد، در شكل بااليي 

باشد، ما جستجوي اين چهار تا بركت را مي كنيم، عقل و قدرت و هدايت و حس امنيت، ببينيد اين خودش بدبختي مي 

كنيد اگر هدايت شما بيفتد دستِ دردهايتان، چه اتفاقي مي افتد؟ مثال بيفتد به خشم تان، مي رويد آورد، خوب دقت 

دعوا مي كنيد، با همسرتان دعوا مي كنيد، بچه تان دعوا مي كنيد، عقل تشخيص دهنده تان از مركز همانيدگي بيايد 

در خطر هستند، نگرانيد از دست بدهيد، يا دارند  عقل خوبي نيست، حس امنيتي ندارد اين، براي اينكه اين اجسام مرتب

  مي روند، تغيير مي كنند، چون اينها از جنس هاي آفل هستند، و قدرتي نداريد.
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پس دارد خدا به شما مي گويد كه اين چهار تا چيز را از من بگير، از چيزها نگير، چقدر شما مي خواهي امتحان كني كه 

ا مي گيري، بله، اين را خوانديم، بله، اين بيت را بارها خوانده ايم، و االن نگاهِ ديگري به اينها موثر نيستند وقتي از چيزه

  و بيت اين است:؛ آن مي كنيم با بيت اول، بيت يادمان باشد، بيت اول گفته كه: يَغمابكِ ُتركستان بر زنگ بزد لشگر

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَدكَ يم رونيِز زنده ُمرده ب چون
   تنديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

شما ممكن است بگوييد كه اين حاال كو خدا؟ خدا را به من نشان بده ببينم چه جوري به مركزم حمله مي كند، كه ممكن 

ي دارد خودش به است بگويد ديگر، اينطوري نيست، اين بطور خودكار روي ما گذاشته شده، يعني انساني كه من ذهن

مي گويد كه: چون زندگي از خودش كه زنده هست، از جنسِ زندگي است، مردگي يعني من ذهني  كند.خودش حمله مي 

را بيرون مي كند، اين زنگ را بيرون مي كند، مي خواهد خالص بشود در انسان، خدا ما را آفريده، ما هوشياري خالص 

ت، و آن بايد مركزمان باشد، غير از اين داشته باشيم، هوشياري خالص يعني هوشياريي كه با هيچ چيز هم هويت نيس

هني، و دايما اتفاقات مي افتد تا از خودش كه ما هستيم مُردگي را بيرون مي كند، در نتيجه اين ُمردگي، نفس، من ذ نيست.

  هر كاري مي كند به ضررش است.

كند؟ اين بيت ممكن است  كجا به همانيدگي هايمان حمله مي !شما مي گوييد من نمي بينم كه خدا حمله كند به من

شما اگر خودتان را زير نور افكن قرار بدهيد خواهيد ديد كه مرتب كارهايي انجام مي دهيد با من ذهني  ؟درست نباشد

كه به ضررتان است، فكر كرديد به نفع تان است، اگر كسي اندازه مي گرفت اين ضرر و نفع را پس از مثال شش ماه، يك 

  ن، به نفع ما نبوده.آبا عقل  كه كاري كه االن كرديد با من ذهني سال، دو سال، مي ديديد

بنابر اين باز هم مي رسيم به اين كه اين مُرده است، خدا كه ما هم امتدادش هستيم، ما از جنس او هستيم، زنده هست، 

مي خواهد بيرون كند، ولي  اين افسانه را مي خواهد از ما پاك كند، بنابراين از زنده كه خودش است، اين همانيدگي ها را

ما نگه مي داريم، نبايد نگهداريم، شما بايد ببينيد كه اگر چنين زندگي را داريد ادامه مي دهيد، داريد به خودتان روز به 

روز لطمه مي زنيد، اين لطمه ممكن است به بدنتان باشد، كسي كه استرس دارد به خودش لطمه مي زند، نگران است لطمه 

راب دارد لطمه مي زند، حوصله ندارد، نمي دانم خشمگين است، اينها بدن را خراب مي كنند، فكر را خراب مي زند، اضط

  م مي كنند، زندگي ما كيفيت ندارد.مي كنند، يعني چهار بعد ما را، زندگي ما را ك

يل به يك چيزي كرده ايم بنابر اين شما مي بينيد كه ما چه جوري سوي مرگ مي تنيم، يعني ما مثل اينكه خودمان را تبد

خودش لطمه بزند و معاًال خودش را از بين ببرد. پس االن متوجه  به به نام من ذهني كه اين من ذهني كارهايي مي كند كه
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زند. آيا مثالً ما با كند؟ با همين مكانيزم كه من ذهني دائماً به خودش لطمه ميشويم كه چطوري خدا به ما حمله ميمي

زنيم، به خودمان مان، مردم لطمه ميمان، دوستمان، مشتريدگي به رابطه بين خودمان و همسرمان، بچهاين كيفيت زن

تواند. براي اينكه عقلش زائل تواند يك رابطه اصيل با كسي برقرار كند؟ نميزنيم؟ اصًال يك چنين انساني ميلطمه نمي

است، قدرتي ندارد، آويزان است از مردم يا است. حس امنيتش در خطر است، هدايتش دست خشمش است، ترسش 

  . )٦(شكل شماره  همسرش. شما بايد قدرت بر اساس خودتان داشته باشيد يعني اين

خواهد اين قدر ما به خودمان لطمه بزنيم تا بفهميم كه نبايد لطمه بزنيم. يعني چكار بكنيم؟ بگوييم بابا اين مردگي خدا مي

اي نداريم جز اينكه او را در مركزمان بگذاريم عدم را بگذار. يعني چاره ،ها را از مركز پاك كنرا رها كن برود. اين همانيدگي

ها را پاك كنيم. تمام عرفان همين است. هيچ چيز ديگري نيست ديگر. دين هم بايد به ما كمك كند كه فقط و همانيدگي

، دردها را، خشمها را، ترسها را پرستيديم. اينكه دين نيست. خدا را بپرستيم نه چيزها را. ما چيزها را پرستيديم. باورها را

  پس اين بيت دوباره، اين بيت را حفظ كنيد، بارها با اين شكلها نگاه كنيد. 

زنم؟ به عنوان حضور ناظر ذهنتان را تماشا كنيد. ببينيد كه اين ذهن از خودتان بپرسيد من چطوري به خودم لطمه مي

زند؟ به عنوان سازي به خودش لطمه ميسازي و دشمنسازي، مسالهساز چطوري با مانعاز و دشمنسساز، مسالههمين مانع

كند؟ آخر شما چرا احتياج به دشمن داريد، چرا كند، قضاوت ميحضور ناظر ذهنتان را تماشا كنيد. ببينيد مقاومت مي

و تنيدن شما حول و حوش مرگ و تخريب نيست؟ بيني شما جزسازي شما و مانعاحتياج به مساله داريد؟ آيا اين مانع

كنم؟ جواب پيدا كنيد. خراب مي يهاي مختلف زندگيم را چطوركنم زندگيم را، جنبهبگوييد من چطوري تخريب مي

  كنم. آيا لزومي دارد من قضاوت كنم؟كنم، قضاوت ميخودتان را زير نورافكن قرار دهيد. بگوييد من مقاومت مي

بركت نگاه كنيد. ببينيد واقعاً شما حس امنيت داريد، قدرت عمل داريد؟ آيا پشت فكر و عمل شما خدا به اين چهار تا 

توانيد كار افتيد انرژي نداريد، نميرمقي و بعد دوباره مييا يك بي ؟دهد جلول ميهست، يك نيروي عظيمي شما را هُ

ر مركزتان است. بله. يك بيت ديگر. اين ابيات را رويش تاكيد ها دتوانيد، همانيدگيتوانيد فكر كنيد. اگر نميكنيد، نمي

كند با تمام قوا با كنيم شما بخوانيد و خوب درك كنيد. موضوع اين است كه خدا به مركز همانيده ما چطور حمله ميمي

  اين بيت اين است؛ بك تركستان بر زنگ بزد لشكريغما هر ابزاري كه دارد. من هم نگفتم موالنا گفته.
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  ١١٤٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َگْه ِنگون رهيگاه چ يْ ُجزو عقلِ
   اْلَمنونبُ يْ [آمِن] از رَ مِنيا يكُلّ  عقلِ

ريُب المنون يعني حوادث ناگوار. عقل جزوي يعني عقل انسان وقتي در افسانه من ذهني است، اين عقل جزوي است. 

دهد، اين عقل قدرت تشخيص و پيدا كردن راه و كه آنجا فلش نشان مي وقتي مركز ما پر از همانيدگي است، آن عقلي

  وارد نشدن به مساله، چه چيزي به نفعم است و چه چيزي راه سالمتي است، اينها عقل است ديگر.

ها در بيرون بر اساس كه مركزش همانيده است عقل جزوي است، عقل من ذهني. بعضي موقع )٤(شكل شماره اين آدم 

ها دهد. بعضي موقعشود، يك دفعه پولش را از دست ميشود. مثًال يك دفعه پولش زياد ميها موفق مينيدگياين هما

كند مي فسيرت من ذهنيها ناموفق. اما از ريبُ المنون يعني حوادث ناگوار زندگي نه حوادثي كه موفق است و بعضي موقع

يا بيفتد يا يك اتفاق بدي برايش بيفتد. اينها اسمش ريبُ المنون مثالً مثل مريضي، مثل خداي نكرده يك نفر تصادف كند 

خواهد براي ما كند. حوادثي كه لزومي ندارد. حوادثي كه خدا نمياست. يعني اين سيستم انسان را دچار حوادث بد مي

  آوريم.بيفتد و ما با اين مركز همانيده به وجود مي

كند ولي انعكاس مركز انعكاس مركز ماست. درست است كه زندگي طرح ميافتد توجه كنيد هر اتفاقي هم كه بيرون مي

عقل جزوي گاه چيره گه  :گويددهد كه ما مركزمان چطوري است. ميما در بيرون است. هميشه اتفاق بيروني نشان مي

ها برود به دگيهويت ششود آن همبشود عقل كلي. اگر بگذاريد مركز خالي نگون. اگر مركز ما خالي شود، عقل ما مي

حاشيه، پس از يك مدتي در هيچ چيز هويت نماند. يعني در مركز شما هيچ چيز كه بتواند از جنس درد باشد، از جنس 

جسم باشد و شما باهاش همانيده باشيد نماند و اين فضا خيلي باز باشد، در اين صورت عقل شما عقل كل خواهد شد. 

  كند. اين عقل ايمن از حوادث ناگوار است.را اداره مي عقل كل همان عقلي است كه تمام كائنات

توانيد اين حالت را نگه داريد جلوي اتفاقات بد را تا زماني كه مركزمان عدم نشده حوادث بد اتفاق خواهد افتاد. شما نمي

اي نخواهد داشت جز رهگويد درست است. اگر شما اينها را درست ياد بگيريد چاكنيد. اينها را موالنا ميبگيريد. توجه مي

دهد كه بشناسيم. به اينكه مركزتان را خالي كنيد، دردهايتان را بيندازيد، شناسايي كنيد و اينها را خدا به ما عقل مي

يد كه ذهن را تماشا آكنيد يك حضوري ناظر در شما به وجود ميمحض اينكه شما فضا را در اطراف اتفاق اين لحظه باز مي

دهد كه ما با چي همانيده هستيم و از جنس آن نيستيم. شما فورا بيند و تشخيص ميه است، قشنگ ميكند مثل آيينمي

آيد. وقتي اندازيد. آن موقع قدرت انداختن داريد. حضور ناظر. ناظر بر ذهن. وقتي ما ناظر نداريم من ذهني به وجود ميمي

  يش اين است كه من ذهني متوقف شده. درست است؟ كنيد معندر شما با ناظر نگاه مي و آيدناظر به وجود مي
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  :)٤(شماره اين را هم ديديم. بله اجازه بدهيد يك بيت ديگر بخوانيم با اين شكل. با شكل همانيدگي

  ١٩٤٨ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  هيف بَ َريْ  آور، شو از ال خيدرخت سِدره ب چون
  ناَْلَمُنو بُ يْ نلرزد شاخ و برگت از َدمِ رَ  تا

گويد مانند درخت سدره يك ريشه عميقي در زندگي بدوان. بنابراين از جنس الريب فيه يعني از جنس يقين، از جنس مي 

بينيد، همانيدگي در مركز است، اين يقين ندارد. كه مي )٤(شماره اين شك دارد. همين شكلي  است ذهن كه مال شكي.بي

ها. در اين لحظه ما دو جا ري؟ پس در كجا داري؟ در همين همانيدگيپس تا زماني كه ريشه عميق در خود زندگي ندا

ها ريشه ماست، بسيار سطحي ها. اگر همانيدگيتوانيم ريشه داشته باشيم؟ يكي خود زندگي است و يكي همانيدگيمي

بينيم، دشمن مي بينيم، مسالهدهيم، قضاوت داريم بر اساس دانش ذهني، مقاومت داريم، مانع ميهستيم واكنش نشان مي

   شود درست كرد و شك.كنيم. توجه كنيد كه زندگي را با تقليد نمييد ميلبينيم و بدتر از همه تقمي

نگاه كنيد. اين مثلث كه البته فقط مستطيل ندارد، ما متوجه شديم كه از جنس زندگي  )٥(شكل شماره  حاال به اين

شود، يعني فضاي شود و پرتر مييم مركزمان. هر چه عدم بازتر ميگذارقبلي نبود. عدم را ميخوب هستيم. آن حالت 

دهيم. واكنش موقعي ما بينيد كه واكنش نشان نميشود. پس ميتر ميمان در زندگي عميقشود، ما ريشهدرون بازتر مي

از شدن مركزتان را با توانيد ميزان بدهد و شما ميدهيم كه همانيده هستيم با چيزها. اين آدم واكنش نشان مينشان مي

  قابليت اجتناب از واكنش بسنجيد. 

گوييد، رفتارهاي شرطي شده داريد يا مثل اين حالت آيد، يك چيزي ميدهيد، بدتان ميشما سريع واكنش نشان مي

رت داريم. تر و براي اينكه ما حس امنيت داريم، قدمارتر و آشود در مركز ما، ما پختهپختگي داريد. هر چه عدم بيشتر مي

ايد. عقل ما عقل كل  كند. عقل ما هم از آنجا ميبراي اينكه واكنشهاي ما دست خداست، فكر ما و عمل ما را او تعيين مي

رود. اينها بله، اين آيه قرآن شود. بنابراين شك هم از بين ميشود، ريشه ما عميقتر مياست. پس هر چه فضا بازتر مي

  :گويدسوره بقره است. مي ٢يه بينيد آاست. همين طور كه مي

  ٢ هي)، آ٢سوره بقره ( م،يكرقرآن

  »است. شگانيتقواپ تيهدا ةينيست؛ [و] ما يديترد چي] آن هتِ يّ است كتابى كه در [حقان اين«
كند، با موالنا، به اين شكل نگاه كنيد، موالنا دو جور قرآن تعريف ميكنيد و الريب فيه را از آنجا آورده. البته توجه مي

گويد يك قرآن همين قرآن معمولي خودمان است و دوميش قرآن توجه به اينكه قرآن كتاب مهمي است برايش، مي

ك فكري در زندگي است. آن هم يك قرآن است. بنابراين شما اگر ريشه در زندگي داشته باشيد، هر لحظه خرد زندگي ي
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رود. ما تا تان از بين ميتان اصيل شود، شكو اگر او بنويسد و حس امنيت و عقل و هدايت و قدرت .نويسدذهنتان مي

بيند. براي اينكه از طريق اين اجسام مي )٤(شكل شماره  مركزمان را عدم نكنيم شك زائل نخواهد شد. اين آدم شك دارد

  د.يقين ندارد براي اينكه ريشه ندار

هر كسي ريشه دارد و ريشه عميق دارد، يقين دارد. هر كسي كه حس امنيت واقعي دارد، يقين دارد. هر كسي كه عقل 

كند و هدايتش درست است و بيند كه نيروي عظيمي او را هدايت ميواقعي دارد، يقين دارد. هر كسي كه هدايتش، مي

 وده. چون وقتي، دو جور هدايت است: يكي اينكه در اين شكلكند كه اين هدايت من درست بعمل و زمان هم ثابت مي

، در افسانه من ذهني خشم و ترس و بقيه هيجانات ما را هدايت كند يكي هم نيروي زندگي كه توش شادي )٤(شماره 

  است، آرامش است، خرد زندگي است، ما را هدايت كند و ما دخالت نكنيم، قضاوت نداشته باشيم. 

دهند، عمل كنند واقعًا، تعهد دارند، تعهداتشان را انجام ميمند هستند آنها كساني هستند كه عمل ميو كساني كه قدرت

توانند به يقين برسند. يعني رسند. آنهايي كه قدرت ندارند، هدايت درستي ندارند، آنها نميپشت عمل تا به نتيجه مي

  رسد، يقين.رسد ولي اين يكي مياين سيستم به يقين نمي

مان، مان است، غير از جوهر زندگيگويد تو بيا اينطوري بكن تا شاخ و برگ تو، شاخ و برگ ما هر چيزي غير از زندگيمي

دانم فكرهايمان، شاخ و برگت از دم حوادث ناگوار زندگي  غير از هشياري شاخ و برگمان است، مثل بدنمان، كارمان، نمي

ه ما عمق نداريم و عقل نداريم و حس امنيت نداريم، هدايت و قدرت نداريم، ش اين است كه در حالت قبلي كانلرزد. معني

آييم. بايد ايم تا حاال. ما به آساني به راه نميمان شدهدچار حوادث ناگوار خواهيم شد. چه بسا برخي از شما، يعني همه

  ا هم ديديد. بله.پس اين آيه رحوادث ناگوار بيفتد تا بفهميم كه مركز ما بايد از جنس خدا باشد. 

هويت شده دنبال هويت شدگي يعني انسانهاي همخوانم. انسانهاي همبايم، باز هم اجازه بدهيد چند بيت كه قبًال خوانده

گويد كه اين حالها كه مردم دنبالش هستند و و مي .آيدها ميهويت شدگيحال هستند. حال هم خوشي است كه از هم

و يك انساني كه مركزش عدم است، حالش  .ها بكشند بيرون، اينها موقوف راي زندگي استچينخواهند از اين نقطهمي

ها حال هويت شدگيهويت شدگي دارد، از آن همبه خودش بستگي دارد، به آن عدم بستگي دارد. يك كسي كه هم

  كند و شاد است. خواهد. حال كه چقدر حالش خوب است و حس امنيت ميمي

كند، به كشدش، هدايتش نميكند و مرتب چيزها اينور آنور نميهم هستند. چقدر حس قدرت ميآن چهار تا چيز م

آسا دارند. اولين اثرش زنده بودن خود شخص است. كسي كه در مركزش برند. بنابراين يك نفس مسيحسوهاي مختلف نمي

  آسا يعني زنده كننده هم دارد. درست است؟ عدم است زنده است و نفس مسيح
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اال اين سوال را داريم. شما حالتان دست يكسري چيزهاي بيروني است كه در مركزتان است و كنترلش هم از دست شما ح

خارج است يا نه حالتان در دست خودتان است؟ اگر حالتان در دست آن چيزها است، شما باز هم در معرض حمله خدا به 

ها و انداختن آنها ما اين ريُب المنون يعني حوادث سايي همانيدگيكنيم به شنامركزتان هستيد. از زماني كه ما شروع مي

كنيم به خوب شدن. هر موقع گذارد، ما شروع ميشود. از زماني كه خدا با تسيلم پايش را در مركز ما ميناگوار متوقف مي

كند و هم ديگران را. ه ميشود، هم خود ما را زندكننده ميشود، زندهآسا ميشويم، نفس ما مسيحما تسليم واقعي مي

   :گويدكند. ميحاال دارد مركز همانيده و افسانه من ذهني را انتقاد مي

  ١٤٢٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يَنه عاشقْ بر مَن ،يحال عاشقِ
  يتَنيحالْ بر من م دِيام بر

خواهم شق خدا هستم؟ حقيقتاً من مييا عا ،خواهم حالم خوش بشودشما از خودتان سوال كنيد كه من عاشق حالم كه مي

   ؟مركزم خالي بشود

   ٧٧٣ تيدفتر پنجم ب ،يمعنو يمثنو

  از خدا غير خدا را خواستن
  ظن افزوني است و كلي كاستن

خواهد هر چه بيشتر بهتر را اجرا يعني از خدا غير از خودش چيز ديگري را بخواهيم، اين همان فكر من ذهني است كه مي

بريد. كلي كاستن يعني كاستن همه چيز، كل زندگي، ديگر اين كار را بكنيد يعني همه چيز را از بين مي و اگر شما .كند

زندگي نخواهيد داشت. توجه كنيد كه وقتي ما همانيده هستيم، اصًال دعاهاي ما را شما ببينيد، مال خودتان را هم 

وييم اين را بده، اين را بده، آن يكي هم به آن نده، او را بينيد، مردم را ببينيد. ما يك خداي ذهني درست كرديم، بگنمي

  هم ذليل كن. آخر اينها چه جور گفتگو با خداست؟ 

خواهي گيري. عاشق من نيستي. تو ميها ميكه تو عاشق حالي هستي كه از اين همانيدگي گويدموالنا از زبان زندگي مي

گويي خدا، خدا، خدا. اصًال تو با من كاري ي و به اميد آن حالها هي ميها را زياد كنم تا از آنها حال بگيرمن همانيدگي

گويد و پايين مي .خواستيخواستي. من را ميانداختي. اصالً اينها را از من نمينداري. اگر با من كاري داشتي، آنها را مي

  ميده؟ دهند. چطور خليل فهفهمي اينها آفل هستند، حال پايداري به تو نميتو چطور نمي
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  ١٤٢٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كامل ُبوَد يَدم كم، دَم كيكه آن
   آفِل بُوَد ل،يمعبودِ خل ستين

شود شود و كامل ميشود، بعضي مواقع زياد ميآن چيزي كه تو االن در نظر داري و در مركزت داري، بعضي مواقع كم مي

شود، اوضاع خيلي خوب است، بعضي مواقع همه چيز دارد زياد مي عجب كه من ذهني كالً اينطوري است، بعضي مواقع

گويد اينها معبود خليل نيستند. خليل اينها را خورد. براي اينكه ميهم حال ما گرفته است، هيچ صورتش به درد نمي

ابديت خدا  هايت وشدگي به بينهويتنپرستيد. يعني انساني كه به خدا زنده شده. مگر ما نيامديم كه پس از يك مدتي هم

  غير از اين است؟ زنده شويم. براي اين آمديم ديگر،

شد كه، ما دنبال حال نبوديم، شود، وگرنه حال ما خراب نميشود كه مركز ما كم و زياد ميگويد اگر چيزي كم و زياد ميمي

  گذرا هستند، از بين رونده هستند.آيد، پس اينها خداي خليل نيستند، اينها حال ما گرفته است، حال هم از آن چيزها مي

  ١٤٣٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نياوكه آِفل باشد و گَه آنوآن
   نالْآِفلي ُاِحبُّ دلبر، ال ستين

اش اين كند. خالصهكند و به چه چيزي حمله نميكنيم كه خدا به چه چيزهايي حمله ميداريم راجع به اين صحبت مي

كند. هر چيز ديگري كه ما بتوانيم با ذهن ببينيم و آن در مركز ما باشد، به آن حمله خواهد نمي است كه به خودش حمله

ا تلخي، بكرد. اگر حمله بكند حال ما گرفته خواهد شد. بعد از اينكه حال ما گرفته شد، چون آن عينك ديد ما هم هست، 

كار باز هم خرابتر خواهد شد.  ،درستي نخواهد بودبا رنجش، با خشم خواهيم ديد و آن ديد درستي نخواهد بود، عقل 

  ها دچار اين موضوع هستند. خيلي افراد يعني فردها و جمع

. هستيم وقتي از جنس آفلين است، ما آفل گويد آن كسي كه آفل باشد، يعني گذرا باشد از بين رفتني باشد، چون مركزمي

همانيدگي است، ما از جنس چيزهاي گذرا يا آفلين هستيم. و مركز ما از هر جنسي است، ما از آن جنس هستيم. اگر 

كرد. در نتيجه قدرت ما، حس بنابراين گاهي اين هستيم و گاهي آن. گاهي كم هستيم و گاهي زياد. اگر خدا بود تغيير نمي

د اين دلبر نيست، دست زندگي بود ديگر. پس هر چيزي كه آفل باش ،كردامنيت ما، شادي ما، عقل ما، هدايت ما تغيير نمي

يعني خدا نيست و خدا آفلين را دوست ندارد. اين خدا كه آفلين را دوست ندارد، يعني مركز همانيده را دوست ندارد. 

اش اين است كه خدا دوست ندارد مركز ما پر از همانيدگي باشد. و آيه قرآن هم دارد. يعني باز همان بيت اول. خالصه

  :همين است
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  ٧٥ هي)، آ٦انعام (سوره  م،يكرقرآن

  گردد. نيقيتا از اهلِ  ميرا نشان داد نيها و زمملكوتِ آسمان ميبه ابراه ساننيبد
شود؟ به اندازه آسمان و بزرگتر. از بشود و باز بشود، چقدر مياين مركز ما باز بشود، باز  ،كنمحاال آيا من از شما سوال مي

گويم. اگر باز بشود مركزمان، از خودم نمي ،گوييم ماشود؟ نه. اينها را از اينجا ميشود؟ بله. اندازه خدا مياين بزرگتر هم مي

كند، فكر ما را منعكس منعكس ميانعكاس اين مركز در بيرون زمين ماست، فرم ماست، اين مركز باز شده ما جسم ما را 

كند. اگر شما ببينيد فضاي درون بينهايت شد و شما قدرت داريد، شادي داريد، آفرينيم، منعكس ميكند، هر چه ميمي

آرامش داريد، هدايت داريد، عقل داريد و اينها چيزهاي خوبي هستند، يعني از جنس كميات و كيفيات قبلي نيستند، 

گويد ديگر. آن ساده شده دارد همين را مي آفرينيد.تان آسمان شده، در بيرون چيزهاي خوبي ميبينيد درونشما مي

  شويد؟ شويد يا نميموقع از اهل يقين مي

گوييم ما از جنس خدا هستيم، اين است كه واقعًا از جنس خدا بشويم. وگرنه شويم كه ميتنها جوري كه ما اهل يقين مي

تواند يقين پيدا كند كه. ما هميشه يقين ذهني داريم. يقين ذهني كه يقين سي كه ذهنًا نمياگر ذهنًا تجسم كنيم، ك

دانيم تقليد است. هر چيزي نيست كه، شك است. هر كسي در ذهنش است شك دارد. اصًال تمام آن چيزهايي كه ما مي

تيم آنها در مركزمان است يا نه عدم در كند كه ما چيزهايي كه ديگران گرفدانيم از ديگران گرفتيم. فرق ميكه ما مي

  كنيم. مركزمان است، ما داريم خلق مي

توانيد شك حل مساله شماست، در اين كه نميبينيد كه اين نبوده و اين فكر راهكنيد و مياگر شما چيز جديد خلق مي

گوييد من وصلم اين جديد يد ديگر. ميتوانيد شك كندانستم اين را. نمي. اين از درون من آمد تا حاال كه من نميكهكنيد

كند. ما هم اهل يقين . اين مركز عدم و فضاي درون و انعكاسش در بيرون دارد كار مياين كندكار مي در من دارد است و

رد ها را مورويم ما. چرا همانيدگيآورد كه شما اطمينان پيدا كنيد كه به چه سمتي داريم ميشويم و موالنا اينها را ميمي

دهد؟ گفته. براي اينكه همچو چيزي بشود. و يك انسان عاقل و عشقي كسي است كه اين موضوع را زود حمله قرار مي

  گويد ابراهيم. تشخيص بدهد مثل باز هم مي

  ٧٦ هي)، آ٦سوره انعام ( م،يكرقرآن

َشوَندگان را دوست فرو«ُشد، گفت:  چون فرو» است پروردگار من. نيا«. گفت: ديد ياچون شب او را فرو گرفت، ستاره
  »ندارم.
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تزريق كرد، من پس بنابراين ابراهيم چكار كرد؟ آمد فكرها را گرفت. فكرها مربوط به چيزهاي بيروني بود، به آنها هويت 

مان را پرستم. مثل همه ما. همه ما من ذهنيگفت من اين را مي واي بود، ذهني درست كرد، من ذهني شبيه ستاره

پرستيم مان را ميپرستيم. باورهاي مذهبي و سياسيپرستيم و اقالمش را. از جمله باورها و دردها را. ما پولمان را ميمي

پرستيم؟ هر پرستيم؟ اينها در مركز ما هستند. رنجش، كينه در مركز ماست، نمي. نميپرستيمو دردهايمان را هم مي

  پرستيم. پرستيم. خدا را نميپرستيم. آن را ميچيزي كه در مركز ماست مي

اين خداي من است، همين من ذهني مثل ما، ولي ديد اين دارد هي كم و هان پس وقتي او به اين حالت دچار شد، گفت 

تواند باشد. پس آن عقل كند. گفت آن چيزي كه افول بكند و تغيير بكند و از بين برود كه خدا نميشود و افول مييزياد م

تواند خدا باشد. ما هم بگوييم كند، نميخواهيم عقل داشته باشيم، بفهميم آن چيزي كه تغيير ميداشت فهميد. ما هم مي

   حاال شما ممكن است من دوست دارم. وست نداريم.كه ما فروشوندگان يا افول كنندگان را ما د

خوانيم به كند. شما نگاه كنيد هميشه اين درسها را ميگويد خدا با تمام قوا دارد به آنجا حمله ميموالنا مي دوست داري

غصه بينيد كه يك انسان حاال از جنس دختر يا پسر بيست ساله من ذهني دارد، چقدر جامعه هم نگاه كنيد. شما مي

رنجيده است، نگران است، دنبال يك  ،آورند به سيگار، مشروب، مواد، حالم خراب است، خشمگين استدارد؟ پناه مي

اسنها بد نيست  دانم پول است، خانه است، چيزي است، دخترش دنبال شوهر است، آن يكي پسرش دنبال زن است، نمي

  بنيد، اين همين ريب المنون است. بيند و خدا را نمين را ميپرستد و بر حسب اينها جهاولي اينكه اينها را مي ها،

تمام اين وضعيت بد يك جوان كه نبايد باشد، جوان بايد پر از انرژي باشد، پر از قدرت باشد، آن چهار تا چيز را به تمام 

ايد عقل داشته باشد، معني داشته باشد. بايد قدرت داشته باشد، بايد حس امنيت داشته باشد، قدرت، قدرت عمل است، ب

فكر خالقي داشته يك رمق نباشد. بتواند كار بكند. چيزي اختراع بكند. هايش نيفتد، بيبايد هدايتش به دست همين غصه

باشد، تقليد نكند، شك نداشته باشد، و يواش يواش به عشق دست پيدا بكند يعني در مركزش زندگي باشد، و اگر هم 

گيرد، زن است شوهر كند، بايد دنبال آن يك زندگي بگردد. بايد به زندگي بتواند ارتعاش خواهد حاال مرد است زن بمي

  ها دنبال يكي باشد كه. هويت شدگيكند. نه بر حسب هم

كند. پس ما هم ها ازدواج ميهويت شدگيبينيد كه چقدر سنگين است، وقتي آدم با همآيد مياي كه به بار ميفاجعه

ولي آنورش را هم  .خواهيم بگوييم كه ما آفلين را دوست نداريمگوييم مثل ابراهيم ميشويم. ميخواهيم بخردمند مي

همان جواني كه زير اين قدر استرس است، دپرس  بسنجيم كه اگر ما كاري نكنيم زندگي همين بال را سر ما خواهد آورد.
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دانم. اين گاه كني، توان سنجش داري، نگو نميگويد كه وقتش است كه شما به مركزت ناست، غصه دارد، خدا به او مي

  بله،  .ها را از مركزت بريز بيرونهمانيدگي

  ١٤٣٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نياوكه آِفل باشد و گَه آنوآن
   نالْآِفلي ُاِحبُّ دلبر، ال ستين

گيرد و در دايت و قدرت را از اينها ميچيزهاي گذرا در مركزش قرار داده، عقل و حس امنيت و ه ،هر كسي كه آفلين را

بيند، گير افتاده، بيند و دشمن ميبيند و مساله مياي كه فقط مانع ميعين حال مقاومت و قضاوت دارد، در يك افسانه

اين آدم چون مركزش از جنس آفلين است، خودش هم آفل است، گاهي اينطوري است، گاهي آنطوري است، گاهي حال 

و در مركزش دلبر وجود ندارد. و اينجور مركزي هستند هاي كاذب ارد، تازه حالهايش هم رمق ندارند. خوشيدارد، گاهي ند

  در اصل ما هم دوست نداريم.  ديگر را خدا دوست ندارد. يعني تو هم دوست نداري. ما هم جنس او هستيم

مركز را نبايد ادامه داد. بله اين كند. را امروز نشان داديم كه خودش خودش را تخريب مي )٤(شكل شماره اين مركز 

. زودي تشخيص داد كه اينطوري نبايد باشد. نقطه نبايد باشد )٦(شكل شماره  اينطوري بايد باشد. ابراهيم اينطوري بود

ام ها را راند به اطراف، اين قدر راند، راند، راند كه ديگر در آنها هيچي نماند. تممركزش. مركز را عدم كرد. همانيدگي

قطع و يقين  ها و به بينهايت خدا زنده شد، عدم را گذاشت مركزش و به طورزندگيش را دوباره پس گرفت از همانيدگي

  . براي اينكه به او زنده شد. ما بايد به خدا زنده شويم كه بگوييم ايمان آورديم. بله،فهميد كه خدا يعني چي

تمام اين جهان از  :گويد كهموالنا مي ،شودشروع مي ١٣٠٠ه از بيت خوانم. در دفتر دوم كيك چند بيت از دفتر دوم مي

دانم و قضاوت گوييم من ميمثل برگ كاه هستيم. بنابراين اينكه مي ،جمله ما در دست باد غيبي، نيروي اداره كننده ايزدي

اند كه عاجز است تسليم عاجزي نيست. هر كسي كه عاجز باشد و بدكنم و خشمگين هستم و اينها كنم و مقاومت ميمي

، نيروي افتدو كن فكان به كار مي ،كندكند. شما يا واقعًا باور داريد كه خدا در اين لحظه قضاوت ميشود، فضا باز ميمي

آيد شود. االن هم بهار دارد ميايزدي را شما اگر باور نداريد، برويد به بيرون صحرا ببينيد كه اين گلها چطوري باز مي

كند؟ آرام ي باز ميكشود آيد بيرون، گلها باز ميآيد بيرون، سبزي ميه چطوري از يك پوسته ضخيم برگ ميببينيد ك

  .كندكند و در ما هم كار ميكند. پس نيروي زندگي اين كارها را ميآرام باز مي

اين را بوس كن  ،چكدكه خون مي زند، در حاليزند. وقتي با تير ميهاي ما را خدا با تير ميگويد كه اين همانيدگيو مي 

شوي، واكنش نشان بدهي، خشمگين بشكر تو اين را زدي. مبادا تلخ  ،و بگو كه ممنونم ،با رضا، ببر پيش شاه، يعني خدا

ها را خدا داند اصالً جريان چه هست. يعني نه تنها شما بايد بدانيد كه اين همانيدگيبشوي، اگر كسي اينطوري بشود، نمي
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خواهيد بزند در اين صورت به موقع ما بايد اينها را شناسايي زند، اگر نميمي داند كدام را و خودش مي ،خواهد زدبا تير 

  گويدكنيم و از آنها بجهيم. يادتان هست در آن سه بيت معروف كه مي

شويد، يادت ي شما شاد ميگويد هر چه از واميدوارم بياييد اين سه بيت را بخوانيد. مي، هر چه از وي شاد گردي در جهان

به اينها چسبيده بودند و جدا شدند. و دارد  ها بودند،شود نگاه كن كه خيليو باورت نمي .باشد كه ازش جدا خواهي شد

كند كه قبل از اينكه اينها از تو به زور بجهد تو از آنها بجه. بلند شو، مثل يك پرنده كه يك جايي نشسته. نصيحت مي

ا. ولي اگر نجهيم بچسبيم و از آن زندگي بخواهيم و آن را مركز قرار بدهيم، اين را زندگي به ما تير خواهد هاين همانيدگي

  گويم. زد و اگر زد حتماً در آن لحظه شما بايد راضي باشي و شكر كني. مرتب من اين را مي

خورد و صدمه هم به هش صدمه ميگوييد؟ براي اينكه اين عينك من ذهني وقتي بها ممكن است بگويند چرا ميبعضي

تواند آنجا آرام باشد و رضا داشته باشد و َكنند. من ذهني نميخورد، به چيزي چسبيديم آن را به زور از ما ميمركز ما مي

يد. دانتوانيد، شما االن با اين گفتگوها و مطالعات موالنا ميولي شما به عنوان زندگي مي .شودتواند، تلخ ميشكر كند، نمي

  دانيد.داند ولي شما مياگر يكي نداند اشكالي ندارد خوب او نمي

  ١٣٠٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بيباِد غ دستِجهان چون َخس به نيا
   بيگرفت و دادِ غ شِيپ يعاجز

  ١٣٠١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كند گاهيش پستگه بلندش مي
  گاهي شكست ،كندگه درستش مي

  ١٣٠٢ تيدفتر دوم، ب ،ينومث ،يمولو

  ساريَ  يگاه بََرد،يم نشيميگه 
  خار شيَگه گُِلْستانش كَند، گاه   

آيد، دم ايزدي، خرد بله پس تمام اين جهان از جمله ما مثل برگ گاه هستيم در دست نيروي ايزدي، بادي كه از آنور مي

كند؟ اين كارها را كند؟ ما را چكار ميدا چكار ميو داد غيب، داد غيب يعني عدل خ .ل و ما بايد عاجزي پيشه كنيمكُ

شويم، گاهي كند ما خوشحال ميهويت شدگي را زياد ميزند. گاهي همكند ما را، گاهي زمين ميكند. گاهي بلند ميمي

كنم، اداره ميخواهد به ما بگويد كه اينها را در مركزت نگذار. نگاه كن من دارم ترا شويم. ميكوبد زمين ما ناراحت ميمي

ها است، تنها سر و كارش با خدا االن خوانديم ديگر، هويت شدگيبه من هم نگاه بكن. آن كسي كه مشغول با اين هم

از خدا اين است كه اين و خواست ما گويد اينها را زياد كن، از اينها زياد به من بده، هر چه بيشتر بهتر. تمام ذكر ما مي
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كند او هم گاهي درستش مي ؟ش همين است ديگر، غير از اين استاهكن و نگذار كم بشود. همهاي مرا زيادتر همانيدگي

تواني خواهد بگويد كه تو عاجزي و تو در مركزت غير از من نمينشان بدهد؟ ميخواهد ميشكند. به ما چي و گاهي مي

شود كه و نمي .كندبه خودش زنده مي برد به چپ و گاهيكند ميچيز ديگري بگذاري و همين طوري گاهي من ذهني مي

  زنده نشويد.  شما به خدا بعضي مواقع

كنيم، مطمئن هستم شما كرديد. گاهي هم حضور را حس مي ،كندبرد گاهي چپ، گاهي ما را گلستان ميگاهي راست مي

يم، مركز ما امروز خوانديم بدانيم. ما از جنس گلستان هست ،خواهد ما ببينيمكند. ميكند، خار ميبرد من ذهني ميمي

كني. ابراهيم هم همين كار را ، فضاي درون باز بشود، مثل ابراهيم در بيرون گلستان را ايجاد ميبشود اگر از جنس عدم

كرد، رفت سوي آتش يعني دردهاي هشيارانه، كندن چيزها از خودش آتش را گلستان كرد. پس اگر ديديد كه زندگي 

ذهنت دهد كه توجه نداري به من. بايد به صورت حضور ناظر زند زمين، دارد به شما پيغام ميمي كند، گاهيگاهي بلند مي

گويد آگاهانه به مركزت باز كني، من با كن فكان روي مركزت ببيني و اتفاق اين لحظه را بپذيري، پاي مرا يعني خدا ميرا 

كنم و شما را از جنس خودم . اينها را من از مركزت پاك ميتواني از بين ببريها را نميكنم. شما اين همانيدگيكار مي

يك يكتايي كه دو نفر باشيم يكي من يكي او. اين يك واحد است، كنم. اين حرف خداست. و خدا اينطوري نيست مي

صورت  گويد تو فقط بهتواند بيدار كند. به ما ميهويت كرده با چيزها و خودش، خودش را مياست كه آمده خودش را هم

  فقط تو كار را خراب نكن.  ،كنممن همه كارها را مي ،هيچ كاري نكن ،هيچي نگو ،حضور ناظر نگاه كن

  ٤١١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است، خامش، كم خروش كينزد صبح
   تو، تو، مَكوش يِ پ كوشميهم من

كنيم. ما بايد به صورت است، كار را خراب مي هاهويت شدگيما با كوشيدن با عقل من ذهني، با ديد من ذهني كه ديد هم

و آن فرمان انصتوا يعني خاموش باشيد را رعايت كنيم. درست  ،توانيم حضور ناظر به ذهنمان نگاه كنيمتا آنجا كه مي

  زند. خوانيم كه بگوييم خدا با تير مياست؟ حاال اينها را مي

  ١٣٠٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  زارگُ خط نيقلم بدسِت پنهان و، 
   سوار دايدر جَْوالن و، ناپ باس

كند، زندگي بيرون و درون ما را ترسيم كند، اتفاقات را ترسيم ميزندگي ما را ترسيم مي يك دستي كه پنهان است

  كند.مي
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   ٢٤٦٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو
  فَكانحكمِ ُكنْ يِچوگانها شِ يپ

  اندر مكان و المكان ميدويم
خواهيم نگه داريم، ها را مي. ما هم همانيدگيداردشود دائماً مثل گوي بيرون و درون ما را در اختيار چوگان بشو و مييعني 

شود، درون من درست بگوييم بيرون درست كنيم؟ ميخواهيم درست كنيم. ما حاال ببين چه اشتباهي ميبيرون را هم مي

گوييم در بيرون ا. انعكاسش هميشه در بيرون اتفاقات بد است. بعد ما ميشود. نگاه كنيد همانيدگي پر است در مركز م

مردم خودشان را درست كنند، وضعيت را درست كنند، اينطوري بشود تا من مركزم را درست كنم خوشبخت بشوم. براي 

ن طور مثل يك چرخد، ما هم هميفهمد. خالصه اين جهان دارد ميگوييم من ذهني همه چيز را واژگونه ميهمين مي

  دواند از جمله ما را. حاال گويد مياسب، اما سوار ناپيداست. يك سواري اين اسب را مي

  ١٣٠٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كمان دايناپ ،و نيپَّران ب ،رْ يت
   جاِن جان ،و، پنهانْ  دايها پجان

كند، اگر ما كنار هويت كرده و بيدار ميرا همجاِن جان يعني همين خدا و زندگي. پس بنابراين اين يكتايي كه خودش 

و چوب الي چرخ زندگي نگذاشتيم با من ذهني و فكرهايمان  ،كشيديم به صورت حضور ناظر نگاه كرديم و دخالت نكرديم

هاي ما بينيم، به همين همانيدگيو دردهايمان خيلي خوب است. وگرنه در اين صورت از طرف يك تيراندازي كه ما نمي

     فهميم كه تير خورديم.خوريم، ميشود. ولي نه كمانش پيداست. ولي وقتي تير ميانداخته مي تير

يعني البته كه آن چيزي كه باهاش همانيده هستيم و مثل جان ماست، مثل پولمان است، همسرمان است يا  ،جانها پيدا

دانيم افتد. ما نميناسيم، ولي يك دفعه به خطر ميشمان است، با هر چيزي كه باهاش همانيده هستيم، آن را كه ما ميبچه

فهميم كه آنطوري كه من ذهني جانِ جان. جانِ جان يعني زندگي پنهان است. پس اوالً مي ،پنهان ،چي هست. جانها پيدا و

گويد انع. ميبيند و مبيند و مساله ميكند من ذهني ما. من ذهني در بيرون دشمن ميگويد چون در افسانه زندگي ميما مي

خورد، ريب المنون و هر اتفاق بدي در بيرون كار مخالفان كنند. تمام اين لطماتي كه به من ميدشمنان دارند اين كار را مي

هويت شده دارند و جانِ جان دارد اينها را با دانند كه مركز اشغال شده هممن است، دشمنان من است، شانس ندارم. نمي

  :گويد كهخوانيد بدانيد. بله ميوالنا ميزند. شما كه متير مي
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  33صفحه: 

  ١٣٠٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است يهشَ  رِين كه آن تشكَرا مَ  ريت
  است يز شَصت آگه ،يپَرتاو ستين

خورد به همانيدگي تو كه مثل جان دوستش داري، در مركز توست، يك باوري را معتقدي آيد ميدر باال گفت كه تير مي

رود. با يك كسي مي تهويت هستي، آن از دستآيد كه اين باور غلط است، يك پولي هست باهاش هممييك دفعه در

رود. هر چه را شود و آن هم ميو از تو دور مي ،رودكني، هر چه را كنترل كني آن از دستت ميازدواج كردي، كنترل مي

  كند. بيني كه او از تو دارد فرار مينگه داري، ميكني كه بلكه بتواني هويت هستي، به شدت كنترل ميكه باهاش هم

تو تير را مشكن، يعني ناراحت نشو، عصباني نشوي كه بگيري  :گويد كهكه بعداً در اين بيت مي ،اينها را نسبت بده به خدا

دايي است يك تير شاهي است، يك تير خ ،براي اينكه اين تير از طرف شاه است ين تير را بشكني و واكنش نشان بدهيا

آگاه از  وضعيتهاي بد پرت نكرده، بلكه يك باشنده منانت پرت نكردند،و نيست پرتابي يعني همسايه پرت نكرده، دش

و االن موقعش بوده كه اين چيز را بزند. براي اينكه تو باهاش  ،ت آگاهي يعني دانسته خدا به طرف تو پرتاب كردهصش

  هويت هستي. هم

كند و ما به چه چيزي خيلي چسبيديم كه اين را ول نخواهيم مي منحرفكه چه چيزي ما را دارد  كنديعني زندگي نگاه مي

گيرم، حاال اين به زبان ساده و اين را مي ،تواني اين را نگه داريبه ما نشان بدهد كه تو به زور نمي ،گيردكرد، و آن را مي

شود تو بايد بگويي كه يك و حاال وقتي اين گرفته مي .كزتتواني چيزي را بگذاري در مراست. تو بداني كه آنجا نمي

  كند و عبرت بگيري. باشنده آگاه اين تير را پرت مي

ها كه ما مثل جان دوست داريم زده شد، شما حاضريد كه االن بنشينيد قبول كنيد كه هويت شدگياگر يكي از اين هم

ا رها كنم، برانم به حاشيه. حاضريد؟ اگر حاضر نباشيد بقيه را هم بقيه را هم خواهد زد، بهتر است من قبل از زدن اين ر

پرستيد اين يد. شما پول را ميآزند، دردتان هم نميتان را ازش بكَنيد نميخواهد زد و دردتان خواهد آمد. وقتي هويت

اينكه شما عقلتان را از پول افتد. براي اينكه به محض كَنيد، پول در خطر نميميهويت تان را رانيد به حاشيه، را، مي

  گيريد. چه بسا اگر عقل درست و حسابي از زندگي بگيريد، پولمان را بتوانيم نگه داريم.گيريد، عقلتان را از زندگي مينمي

كه شما بدانيد چطوري آقا يا سرور  .يغمابگ تركستان بر زنگ بزد :كه وقتي گفت. ايمامروز بيتهاي خيلي جالبي خوانده

  كند. ن، خدا مركز همانيده انسانها را غارت ميغارتگرا

شود شما دچار اين غارت نشده باشيد. در هر سني باشيد، حتي ده سالگي، كنيم و نميداريم راجع به اين صحبت مي

اش را گم كرده، پسر توپش را دوازده سالگي، باالخره يك دختر خانم كوچكي عروسكش را گم كرده، آن يكي دوچرخه
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  34صفحه: 

هاي اين چنيني وجود دارد. از آن اول يواش دانم بهش وابسته بوده، چسبيده بوده، دردش آمده، يك تجربه نمي گم كرده،

    گيريم.كند به انسانها نشان بدهد كه اينها را در مركزت نگذار ولي ما پيغام را نمييواش شروع مي

داند، اش را مياندازد. اندازهكشد ميآگاهانه مي ،يعني با شست تير را مي انداختندبله شسِت آگهي را دقت كنيد. شستِ 

نيد توااز عهده اين كار مي ،زند كه اگر شما رضا داشته باشيد و شكرچه چيزي را بزند و چه جوري بزند. آن طوري هم مي

كه يك چيزي شكر كن  ،راضي باش در اين لحظه ،تير را مشكن توجه كرديد. تير را مشكن يعني رضا بربياييد، رضا و شكر.

ها در مركز ما باشد، آن چهار تا كرد. و توجه كنيد كه اگر اين همانيدگيرا به شما نشان داد كه شما را از عقل كل دور مي

بركت به خطر خواهد افتاد. قدرت ماست، عقل ماست، هدايت ماست و حس امنيت ماست. اينها اگر به خطر بيفتند ما 

  توانيم زندگي كنيم. نمي

  ١٣٠٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  گفت حق تَيْ اذ رَمَ  تَ يْ َرمَ  ما
  حق بر كارها دارد َسبق كارِ 

گيرد كه تو مركز را بايد خالي اندازم و موالنا اين بيت را به اين معني مياندازي، من تير مييعني خدا گفته كه تو تير نمي

اي به گويد. يعني يك باشندهفكر كنم. دارد زندگي به ما ميكني، من از طريق مركز خالي فكر كنم، فكرهاي ترا من بايد 

خواهد كند ميهويت شده، االن خودش را دارد آزاد مينام خدا حاال اسمش را بگذاريد زندگي، آمده با چيزهاي سطحي هم

زنده  عمق او شويم بهاي كه ما از اين چيزهاي سطحي آزاد ميشود. به درجهببكشد به صورت ما عقب و به خودش زنده 

  كند. كنيم و او فكرهاي ما را توليد ميشويم، ريشه پيدا ميمي

ها فكر كني. بايد من بر حسب عدم كه در مركزت گويد تو حق نداري بر اساس همانيدگيبه عبارت ديگر به طور ساده مي

تواني فكر كني ها نميت شدگيهويسازم. تو خودت بر اساس دردها و همهست فكر كنم. فكرهاي تو را اي انسان من مي

  هاي ما است. در حالي كه همه فكرهاي ما بر اساس دردهاي ما و همانيدگي

بر حسب اين است كه اين را چكار كنم، زياد كنم و اش همه گذردساعته از ذهن ما مي ٢٤شما نگاه كنيد اين فكري كه 

كند كه از اينجا بيرون بيايد  هشياري فرصتي پيدا نمياين اتوماتيك شده. ما در تسخير فكرهاي همانيده هستيم. اصالً 

گويد كه اينكه ما به وضعيتي دربياييم كه عدم ببيند چه خبر است. زير كنترل فكرهاي همانيده هستيم ما. بنابراين مي

  مركز ما بشود، اين عدم شدن مركز ما به تمام كارها اولويت دارد. 

كه مركزمان را خالي كنيم، به همه كارها برتري دارد، اولويت دارد، ما، انجام بدهيم  كار حق يعني كاري كه براي خدا بايد

  دانيد كه بارها خوانديم:جلوتر از همه بايد انجام بشود و اين آيه را هم مي
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  35صفحه: 

  ١٧ هي)،آ٨سوره انفال( م،يكررآنق

......

   ...انداختيم ريبود كه ت خدا ،يانداختينم ريت تو ،يانداختيم ريگاه كه ت...و آن
آورد، در همين بينيد كه در كجا مي، گاهي اوقات جور ديگري معني كردند اين را ولي موالنا ميدحاال هر جور معني كردن

كنيم، او از طريق ما فكر كند. حاال  كه بايد مركزمان را عدممي آورد فكر كردن، در جاهاي ديگر هم به همين فكر كردن 

  :گويدمي

  ١٣٠٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را ريخشِم خود ِبشْكن تو، مَشْكن ت
   را ريخشمت خون شماَرد ش چشمِ 

ها را هم اول نشان دادم خيلي كنم. همانيدگيگويد رها نميها را نگه داشته، ميبنابراين يك كسي كه گرفته همانيدگي

هايش پول ترينكند. از معموليتجسم  مي تواند كند و ارزش دارد براي ما، ذهنت، هر چيزي كه ذهن تجسم ميساده اس

است، همسر است، بچه است، باور است، انواع و اقسام باور است، اينها و متعلقات گرانبها مثل مثًال كسي طال دارد يا چه 

ها هويت هستيم، جنسيت ما بعضيز آن چيزهايي است كه ما باهاش همدانم گردنبند دارد يا زيبايي دارد، بدن يكي ا مي

 بلعكس،گويم يا كنند، مثل ميبسيار ناراحتند، بعضي از اينكه مرد هستند بسيار افتخار مي هستند از اينكه مثالً زن

  . هويت هستنداند به جنسيت. همچسبيده

زند ما خشمگين آيد و آن را زندگي مياز آن ناحيه دارد درد ميهويت هستي، گويد كه با هر چيزي كه همحاال به ما مي

هويت شدگي به عالوه خشم كه عينك گويد خشمت را تبديل به رضا كن و شكر كن. براي اينكه آن چشم همشويم. ميمي

يعني خدا  شمارد.اين را گرفته، در اين صورت شير را كه خوردني است يعني نيروي زندگي را خون مي االن ديد ماست

اين كار را كرده به ما زندگي بدهد، و بيت قبلي مهم بود. وقتي يك نيروي يكتايي، يك نيرويي كه يكتاست از طريق ما 

گويد تو دخالت نكن، تو قضاوت نكن، تو مقاومت نكن، تو عقلت را از در سطح به دويي كرديم، به ما مي تبديلآمده، ما 

فهميم، باالخره آخر سر اين ما نمي ،كنمنيست. نگاه كن من تمام كائنات را اداره مي گيري اين عقلها مياين همانيدگي

  زند. چيز سطحي را يعني من ذهني را مي

زند. بزند گويم كه تو اين همانيدگي تو نيستي. چطوري بگويم ديگر؟ پس مينمي گرخواهد بزند داغون كند، بگويد ممي

كنم نه گويد من از طريق تو فكر ميزند؟ ميمعلوم است كه آن مركز ماست. پس چرا مي آيد؟ بله،ما دردمان بيايد يا نمي

ها است. فكر تو بر حسب دردها است، هدايت تو افتاده تو. تو اين چيز سطحي هستي. فكر تو بر حسب همين همانيدگي
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  36صفحه: 

دهي به من كه از فاصله بين پري به فكر ديگر، اصًال مجال نميكني از يك فكري ميدست اينها. اينكه به صورت فكر مي

  دو تا فكر بيايم باال. من بايد بزنم اينها را. 

هويت شدگي ديگر. خواهي بپري به يك همكني. به سرعت ميهويت شدگي فكر ميبراي اينكه تو االن راجع به يك هم

منم و تو وجود نداري، اين چيز سطحي است و توهم است كه اصالً گذاري من از اين وسط دربيايم به تو بگويم نمي

حاال اگر زد، يعني ما كار را به آنجا  زنم ديگر.من ميبا اين فكرها پري گذاري. پس آن چيزهايي كه تو باهاش مينمي

  گويد تو خشم خودت را بشكن. تير را مشكن. يعني رضا و شكر. رسانديم، حاال به ما مي

ايم ايم به حرف موالنا و حاال سطحي گوش كردهايم در همانيدگي و گوش نكردهافراط كرده ما يريم، اگرگپس ما نتيجه مي

بينيم، در اين بينيم، قضاوت را ميبينيم، مقاومت را ميبه طوري كه آثار من ذهني و افسانه من ذهني را در خودمان مي

دهد كه همين ما بايد شكر كنيم كه دارد زندگي به ما نشان ميو اگر گرفت  .صورت مركز ما مورد حمله قرار خواهد گرفت

پري، نه به زني، از يك فكري با سرعت زياد به فكر ديگري ميگذارد من بيايم باال. يعني تو به خاطر اين حرص مينمي

  پوشانند. داني كه اين فكرها فقط روي مرا ميخاطر من كه. چون مي

زنم اينها را، خشم خودت را بشكن، تير را مشكن، مهم نبال حرص نروي. حاال كه من ميتو بايد آرام آرام فكر كني و د

خواهم االن شير بدهم به تو و نيروي است اين، براي اينكه دوباره يك عينك ديگري به چشم خواهي زد كه من كه مي

زنم از گويد اين را ميكنيد؟ ميدهم زندگي كني. توجه زندگي بدهم، آن را تبديل به خشم خواهي كرد. من اين را مي

اش، جاي خاليش من بيايم تو. جايگزين نكن، خشمگين نشو، چون خشمگين شوي، عينك خشم االن كه اين را من خال

گذارم، به جاي اينكه بگيري زندگي كني، به صورت شير مقوي است، اين را مثل دهم يا خودم را در اختيار تو ميبه تو مي

  د، يعني زير پا له خواهي كرد. چشم خشم، چشم خشم بد خواهد بود. خالصهخون نجس خواهي كر

  ١٣٠٨ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شاه بَر شِ يو پ ريبوسه دِهْ بر ت
  آلود از خونِ تو تَرخون رِيت

ا مبارك بدانيم و هاي ما با تير زده شده، در اين صورت اين رويداد ريعني اين رويداد كه اتفاق افتاده، يكي از همانيدگي

چكد، يعني آزاد شده، توجه كنيد اگر راضي باشيم شكر كنيم، هويت شدگي ميهم خونتير را بوس كنيم و در حالي كه 

افتيم در درد جديد، شكايت جديد، ناليدن جديد. هيچ شود. اگر خشمگين بشويم، دوباره گير ميزندگي از آن آزاد مي

  ارد. كدام از اينها روي زندگي كار ند
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كند كه اين شود، يك من ذهني توهمي هم مرتب دارد شكايت ميگويم يك يكتايي دارد بيدار ميتوجه كنيد مي

چرا به او زياد دادي؟ اينها بحثهاي سطحي من ذهني است. كاري به آن زياد دادي! هاي مرا گرفتي و كم دادي، همانيدگي

عقل من ذهني است. و بنابراين در گي و اينها ندارد. يك چيز سطحي بيبا خداييت و خداگونگي و اداره كائنات و خرد زند

آيد، واكنشهايي مثل رنجش، خشم و ناليدن و اعتراض داشتن و رنجيدن وجود ها مياين چيز سطحي كه از همانيدگي

  كنند. دارد. بيشتر مردم كه به جزييات اين كار وارد نيستند، دائماً از دست خدا شكايت مي

ها كنند يكي اينها هستند. يعني من ذهني كه چيز سطحي است، بر اساس همانيدگيكه در توهم است، اوًال فكر ميدر اين

كنند، جنگند و شكايت ميشود، آن را نگه داشتند، آن يك خدا منعكس كرده، با آن خدا دارند ميباست، بايد پاشيده 

  يعني توهم در توهم، غلط است اين. 

پيش شاه بر. يعني پيش خدا بر. يعني شكر كن، راضي باش. در حالي كه تير خون آلود از خون تو تر بوسه ده بر تير و 

هويت شدگي از ما است، يعني همان لحظه، اين لحظه. اين لحظه اين اتفاق ما را بايد بياورد اين لحظه. يعني وقتي يك هم

گوييم واهمانش بوسه ده بر تير يعني همان چيزي كه هي مي پيش شاه بر زده شد، ما بايد بياييم اين لحظه و عذر بخواهيم.

كنيم كه از اينكه بيت اول گفته يغمابك تركستان با تمام و عذرخواهي و صبر و شكر. صبر و شكر و رضا. داريم صحبت مي

  هويت شده انسان حمله خواهد كرد. لشكرش به مركز هم

  ١٣٠٩ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اجز و بسته و زبونع دا،يآنچه پ
  چنان تُند و حَرون دا،يناپ وآنچه

ي كه پيداست، همانيده ماست، از بين رفتن اين است، و ناله و شكايت ماست، من ذهني ماست، اين چيز گويد كه آنمي

رفته، نگاه كنيد كه چقدر عقل دارد، از دردها و چيزها عقل گ )٤(شماره است، قدرتي ندارد. مخصوصًا در آن شكل عاجز 

خواهيم خوشبختي بيرون بكشيم، چقدر قدرت دارد، تمام آفلين در مركز ماست. وقتي آفلين در مركز ماست، از اينها مي

  قدرت بيرون بكشيم، هويت بيرون بكشيم، اينها در حال تغيير هستند. هدايت بيرون بكشيم. 

ت كند. آخر چطوري هدايت كند؟ شما يك ذره خواهد مركزش آن را هدايفرض كن انساني كه زير صد جور درد است، مي

بينيد خشم كند؟ خدا يا درد؟ شما نگذاريد دردها شما را هدايت كنند. شما همين كه ميفكر كنيد؟ چي دارد هدايتش مي

. نبايد عمل كني. همين ،خواهي حرف بزني، نبايد حرف بزني، بنشينيد تكان نخوريد. خشم آمده ميمي برددارد شما را 

اينها انسان من ذهني است، عاجز است، پست است، دست بسته است،  .رنجش، همين طور كينه، همين طور حسادتطور 

  گويد اتفاقاً در دام است. بسته يعني در افسانه در دام افتاده. االن هم دارد مي
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دهد. يعني ا گوش نمينيروي زندگي، خدا، اين قدر تند و سركش است، به حرف من ذهني مزندگي، آنكه ناپيداست يعني 

كند. نبايد شما بگوييد كه به اندازه كافي احتماالً به ما، تك تك ما فرصت داده. يعني در تخليه مركز ما خدا به ما رحم نمي

كشد نبايد فكر كند كه بدشانس است، ما خيلي با حرص و ولع و انحراف ما از راه خيلي جدا شديم. هر كسي درد زيادي مي

  او را به اين روز انداخته، مركزش. مركزش است كه

  ١٣١٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ِكه راست؟ يدام نيچننيا م،يما شكار
  كجاست؟ يچوگان م،يچوگان يِگو

هويت شدگي دارد، مقاومت و قضاوت دارد، ما شكار هستيم يا نه؟ در آن افسانه من ذهني فرض كن يك كسي كه هم

گويد يا تسليم شو ، كجا گير افتاده؟ خيلي گير بزرگي است. يعني اينطوري بگوييم خدا ميبيندبيند، مساله ميدشمن مي

ام، تو درد خواهي كشيد تا باالخره تسليم شوي و ام، ترا در آن گير انداختهافسانه درست كردهيك من درست كنم يا 

   .كه من قضاوت كنم، و كن فكان را بياورمبيايي به من بگويي من چكار كنم. و عذر بخواهي و من را قبول داشته باشي 

  ١٧٢٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  صد هزار سال ز من يبه خشم رو وگر
  كه ُمنتهات منم ييعاقبت به من آ به

كنم وقتي آمديم به جهان او بوديم، يعني مگر منتهاي ما او نيست؟ اول ما او است و آخر ما او است. من از شما سوال مي

گويد اينجا مشغول نشو به اين بازيهاي من ذهني. بگذار من ترا م، موقع رفتن هم او هستيم، حتماً، اين وسط ميخدا بودي

  در افسانه من ذهني گرفتار بشو كه دام من است. نه! گوييم نه. رها كنم با قضا و كن فكان. ما مي

نيم، در اين دام گرفتار هستيم؟ اين دام مال كي كفهميم و درك نميكند ما به صورت هشياري وقتي نميموالنا سوال مي

تواند رها شود. امكان اش از افسانه من ذهني ميهست؟ هيچ كس نبايد فكر كند كه به وسيله خودش يعني من ذهني

چيزي، براي اينكه اين را من ذهني ساخته. فقط يك راه دارد. قضا و كن فكان، بايد شما تسليم شويد، پاي  نندارد همچو

   .ميندار گريجور دو آن مي تواند شما را نجات بدهد، شود بباز  مركزتانبه ا خد

 ينطوريكه ا ديريرا در نظر بگ يآدم كيشما  ،است شتريب توهم جاديدر حاِل ا ،است بيكه در حاِل تخر يستميس كي

 يكه مانع م يكسكي ؟دينك يتو؟ توجه م ييگو يم يچ ديگو يم ،فهمد ينم ياو بخوان يبرا نهاياز ا هم يهر چ ،است

فهمد  ينم يرا تو درست كرد نيا ستيمانع ن نيبابا ا مييگو يم به او يهر چ، نديب يدشمن م نديب يمسئله م ،نديب
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از طرف  ؟هيدام مال ك نيا ميافتاد ريگ ،ميما شكار شد دكن يسئوال مدارد  .خداست دام است دام ،است نييپا ياريهش

  .خورد يقل م يعنيگرد است ديگر،  دست و پا ندارد يگو ؟يبشو يوگ ييآ يشما چرا نم گريد

 نكهيبه محض ا، زند ما را يكجاست؟ او كه چوگان م يچوگان، ميچوگان هست يما گو ؟يخور يقِل نم يچرا مثل گو تو

كه  ميها بشور ياز دام من ذهن ديما با .مان را ينه من ذهن ،برد يزند ما را م يم ،اصلِ شماست يچوگان ديبشو ميتسل

 يدام م نيا تويشما  .ميافت يم ريگ شتريب ميكن يها فكر م يدگيانبا هم يما خودمان وقت، كه ميتوان يخودمان كه نم

با آن  ميسخت تر بكن ميما فقط بلد ،ديبكن ديتوان يشما كه آسانتر نم د؟يآسانتر بكن اي ديدام را سخت تر بكن ديخواه

  .ميكه دار ينگاه

 ،دينيب يچون خدا را نم ،دينكن گاهخدا ن يبه رو، يدگيهمان نكيع ديدار يدگيشما همان يكه وقت ديوگ يدر غزل هم م

 ديشا يول ستين شيجا ،ميخوان يغزل است م توي، فتديبر سر شما ب او هيسا ديفقط بگذار ،دينيب يم يگريد زيچ كي

چشمتان هست خدا  يجلو يدگيهمان نكيع ديگردبر ديخواه يشما م يكه وقت ديگو يم .ميبده حيرا توض نيدو سه بار ا

فقط  .ديخواهد لغز تانيپا رفت و يخواهاو يبه سو ،ديد ديخواه يگريد زيچ كي ديد ديچون نخواه شمچ نيبا ا دينيرا نب

  .است زيچ تويمركز شما كار كند  يكن فكان رو و ،فتدياو سر شما ب هيسا ديبگذار ميو تسل ييبا فضاگشا

 شيكيديگر،  در نديگو يهست حاال م دردو تا  ديگو يم .آوردم خواهم خواند تيامروز هم دو سه ب ميخواند ليتمث كيو 

آتش نماد  ،ديآ يها م يدگيشناسد از همان ياست كه ذهن م يظاهر يها يآب نماد خوش .آتش است شيكيآب است 

، روند آب يم نديآ يم يه ،روند يآب م يه سوب مردم .هاست يشدگ تيجدا شدن هم هو و صبر و شكر و ارانهيدرد هش

آورد از  يشود از جهنم سر در م يوارد م يآن كه از در آب ،تا در استدو نيا ديگو يآتش و م يورود به س يم يكمتر كس

از  ،هم از در آتش وارد شد گلستان درست كرد ليشود كه خل يكه از در آتش وارد م يكسآن ،آورد يآتش سر در م

  ميباش اشتهپا نددست و يعني ميبشو يپس گو .آورد يو سبزاره زار و آب سر در مگلستان 

  ١٣١١ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كو؟ اطيّخ نيا دوزد،يم َدَرد،يم
  َنفّاط كو؟ نيا سوزد،يم َدمَد،يم

 نجايا ،كند يم كتايكند  يم يكيكند  يرا آزاد م ياريكند هش يدوزد؟ آزاد م يرا م يچ .ها را يدگيدرد؟ همان يرا م يچ

از  ي باهم يكي مي كند،عنيدوزد  يم .آورد يدرد ما را در م يرا م نهايهمه ا، تميبا آن هم هو ميافتاد ريآنجا گ ميافتاد ريگ

 . مي گويد:دوزد يبه هم م اين دو تا را كند يپول هم آزاد م يشدگ تيهم هو نياز ا زندگي را آزاد مي كند، رنجش نيا

  .مشو يم ميفقط تسل .شود ينم دهيخدا د اطيخ ،شود ينم دهيد كه اطيكو؟ خ اطيخ نيا
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آتش  نيا ديگو يم .ميانداز يو مرا   مانيهايدگيهمان ميكن يم ييما شناسا دهد و يسوزد با دَمش خرد م يدمد م يم

 درد .برد يم نيزاند از بسو يمرا  يشدگ تيهم هو يعني ،كند يو آتش به پا م زدير يم تنفكه  يكس يعنينفّاط ، افروز

كارها  كه تمام ميدان يم يول .شود ينم دهيشود با فكر د ينم دهيد سوزاننده كو؟ سوزاننده با چشم نيا .دهد يما را شفا م

كه رضا  ميگفتار موالنا عمل كن طابقم ديفقط ما با .شخص شماست يو تمام توجهَش هم رو ،لحظه دست اوست نيهم

بدرد  دياو هم باالخره با، مييگو يبه خدا م ميدار ؛يگذارم بَِدر ينم ،ميريگ يسفت م يول .ددوزبتواند بَِدَرد و بصبر شكر وو

 ،ميشو ينم يول ،ميبشو دهيياز ذهن زا ديما با .است مانيتمام دردها درد زا ،ديآ يم نجايدردها از ا تمام. ديآ يدردمان م

   .ميجلوش را گرفت

خدا  يما حت ،دارد يافسانه نگه م تويمقاومت و قضاوت ماست كه ما را  نيا ،كار آسان است نيا ديگو يكه موالنا م نطوريا

به آن  ليلحظه او را تبد نيا نكهيا يبرا ،مينيب يخدا را هم مسئله م ،مينيب يخدا را هم دشمن م ،مينيب يرا هم مانع م

تواند  ياست و م يو خرد زندگ ،كرد يشود زندگ يه مرا ك يزديا يروين، است اآلن نيكه خشمگ يكس .ميكن يجنس م

  ؟ديكن يبه درد م ديكن يبه خشم م ليشما چرا تبد ،كند يبه خشم م ليدرد ما باشد تبد يشفا

به خشم و  ليتبد، خودم يدردها يمصرف دارو و درمان بكنم برا ديرا كه با رويمن دارم آن ن دييگو يم ديآ يم درد يوقت

 يدگيهمان نيا، بله .كار را بكند نيبشوم ا ميمن تسل ،خواهد بدرد و بدوزد ياو م ؟كنم يكار را م نياكنم من چرا  يدرد م

 ينطوريا يعنيدر مركز ما بله  اورديعدم را بوجود ب ؟كار كند يتا چ .شود ينم دهيد اطشيمنتها خ، يكي يكيدرد  يها را م

 نيو ا ،داد است يدارا بيكه باد غ بيدر مقابل باد غ ميتما مثل برگ كاه هس كهميشد گفت يپس چ .)٦( شكل شماره 

 يدگيهمان نياست كه خبر از ا نيا شيمعن شدزده  ميديد يوقت ،زند يم ريما را با ت يهايدگيو خدا همان يزندگ يروين

اوقاتت تلخ  يرا بشكن ريت نكهيا يبه جا ديو شما با .زده شد نيو ا شيداردر نگه ميكرد ياصرار م ميداشت اي ،مينداشت

  ديگو يرا كه قبالً خواندم بخوانم م تيدو ب نيخواهم ا يگفتگو م نيپس از ا و .يخشمت را بشكن ديبا ،بشود

  ١٩٠٦ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بنده شد يِحق، رضا يِ قضا چون
   خواهنده شد ةاو را بند حكمِ

 ،كنم يام شكر م يمن هم راض ييگو يتو م ،يشو يم دهيمانه نيتو با ا ،زدم ريرا با ت نيكه من ا ديگو يحق م يقضا پس

 چيه ،و من حكم تو را بنده خواهنده هستم ،ام يو راض ،ندارم يخشمو  يتيشكا ياآلن ناله ا چيمن ه شكر ممنون و ايخدا

 يم ديحتماً با ،يكرد يكار را م نيا دينبا ميخواهم بگو يخودم نم يبا دانش ذهن ،هم ندارم يقضاوت چيه ،ندارم يمقاومت
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 كيگفت  .دياشتباه خواهم د و نميخواهم بب ينم، با ذهنم نميب يمديگر  به نفع من است من اآلن هم اگر جور نيو ا يكرد

  .مياالن خواند نيهم د.نيب يغلط م اين يذره خشم داشته باش

  ٢٥٤٤ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  مؤمن دان كه طَْوعًَا ساجد است كيل
   رضا و قاصد است يِايجو كهزان

 ديسجده بكن ،ديبشو ميبا اطاعت تسل ديكه با دياگر موُمن هست ،خدا زد ريتان را با تيدگيهمان ديدار يدگيشما همان اگر

 ديرضا هست يايشما جو نكهيا يبرا د،يشو يساجد م ديكن يفضا را باز م، يدگياتفاق بد افتاد به همان يعني ،ديفضا را باز كن

، و رضا ييفضاگشا ،ديرضا هست يايقصدًا شما جو، قصداً ، ارانهيهش يعنيقاصد  ،ديكن يكار را م نيا ديدار هارانيو هش

  .ستين بلد يباشد من ذهن ادماني

اگر شما اوقاتتان تلخ بشود  نكهيا يبرا .ديگو يم نقدريو موالنا هم ا ييرضا و فضا گشا يكنم رو يهمه اصرار م نيچرا من ا

من كمك خدا را  دييبگو ،كند يخدا به من كمك نم دييموقع نگو چيه .گرفت ديخواهد بكند نخواه يكمك خدا را كه م

   :را هم بخوانم تيدو ب نيبله ا .دهد يم اديدارد موالنا به شما  ديستيبلد ن ،رميبگ ستميدهد من بلد ن ياو م ،رميگ ينم

  ٥٩٠ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يراحت دِيبر ام يزيگر َگر
   يآفت ديآ شتيطرف هم پ زآن

 دينكن ييها را اگر به موقع شما شناسا نيا ديگو يموالنا واضح م گريدارند امروز د يشدگ تيها در مركزشان هم هو انسان

سراغ  را زد و من بروم نيا دييو اگر شما بگو .خواهد زد يها را زندگ نيا رون،يب ديخودتان را از آنها نكش يعني ديندازيو ن

 كيتواند  يكس نم چيه يعني .خواهد آمد شيپ يآفت كيشما  يآنجا هم برا ،كنم دايپ يراحتديگر  يشدگ تيهم هو كي

، يواقع يفقط از عدم است راحت يراحت .رديبگ يو از آن راحت ،كند در مركزش بگذارد يرا كه ذهنش تجسم م يماد زيچ

از مردم استشهاد  ضحاكداشتن مثل  تيرامش داشتن و حس امنراحت بودن و آ يما برا ،كنند يم دييگذرا و همه تا يراحت

  ما خوب است؟  يزندگ ايآ دييبه ما بگو دييايشما ب مييگو يم يم،ريگ يم

ما ديگر، و معلوم است كه خوب است  التيفرش و تشك يبزرگ نيخانه به ا نديگو يما م يمهمان نديآ يهم م يعده ا كي

 يم نديگو يكه مردم م يوقعم ،ميندار يواقع تيحس امن ميندار يواقع ياحتدر درون ر يخوب است ول مييگو يهم م

 دياحساسات را داشته باش نياز درون ا ديشما با ،شود كه يكه من راحتم و آرامش دارم نم نديگو يم نهايب اوخ مييگو
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 ياز تو يشدگ تيهم هو كي يسو به يراحت ديبر ام يزيگر گر: ديگويم نيهم يبرا ديگو يم .ديحس را داشته باش نيا

   .خواهد آمد شيآن پ

  ٥٩١ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيدام ن يدَد و ب يب يكُنج چيه
  ستيگاهِ حق، آرام نبه خلوت جز

آرامش  يبرا يگريراه د چيه ،اورديخدا در ب ميها را بگذار يشدگ تيو هم هو ،ميمركزمان را عدم كن نكهياز ا ريغ يعني

 تيتواند به ما آرامش بدهد حس امن يهست كه م يفقط مركز خال ميكه نشان داد )٦(شماره  يدر آن شكل .ما وجود ندارد

 يم ، موقعي كهها من را دوست دارند نيدانم ا ينم قعاًوا يول ،كه چهار نفر دوست دارم ينه آرامش يآرامش واقع ،بدهد

آرامش  ،ميخواهيآرامش آفل را ما نم نيا ،زدير يم بهم مروند من دوباره آرامش يتا م ،شوم يآرام م ميدوستت دار نديگو

كه آدم با ذهنش  يجهان نيا يزهايچ يكه وقت ديفهم ديشما خواه دياياگر به دست ب .ميخواه يدار را م شهيثابت و ر

  .آن آرامش برقرار شده خورد يو شما آرامشتان بهم نم ،كند يم رييكند تغ يمتجسم

 يموالنا از زبان نوح م تيچند ب نيدر ا .بخوانم تيچند ب ليموضوع از دفتر سوم داستان ف نياراجع به  دياما اجازه بده

   :كه ديگو

  ١٣٤٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يطوفان را كنون بِْگماشت شُكر،
  ياَطْالل را برداشت يْ واسطه

ما، مگر از جنس خودش باشد  يشدگ تيكند مركز هم هو يبه مركز ما حمله م خدا يكه چه جور ميكن يصحبت م ميدار

طوفان  يهر كس يدر زندگ و .كنديدر مركز ما حمله م يگريد زيبه هر چ ،كند يبه خودش حمله نم ،كند يحمله نم گريد

باالخره  ،ميشده را نگه دار تياگر مركز هم هو اي ،ميدار هرا نگ يشدگ تيمركز هم هو نياگر ا يعني .شود ينوح بر پا م

  .ها را خواهد برد يدگيو طوفان همان .خواهد شدطوفان برپا 

 يكيمعشوق  ،آمده يغافله م ميمثال قد ،راق كرده بودهطكه معشوق ا ييجايعنيدر لغت  و يدگيهمان يايبقا يعنيطالل و اَ 

گفت  يرفت م يآن شخص م رفته بودند ،پخته بودند چادر زده بودند ذاگذاشته بودند غ يآنجا چا ه،هم در آن غافله بود

 ميديكه ما به آن چسب يزيكه هر چ يعنيدر مورد ما ، آن اطالل، حرف ها نياز ا دهيخوابيآنجا م ،نشستهيآنجا م معشوق

  ما و خداست.  نيها واسطه ب نيا و، و گذشته است
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رضا  ديشد با كه شما هم طوفان اگر برپا م؟يخوان يرا م نيا يچ يحاال برا، يطوفان برپا كرد نيخدا ا يكه تو ا ديگو يم

 يهر كس يدر زندگ يچهل و پنج سالگ، و پنج تا چهل يس نيو ب ،كه طوفان بر پا شده ديشكر كن ديبا ،ديداشته باش

 نياز ده كه گذشت با ا گرياست كه انسان د نيكار ا نيبهتر .رفته باشد شيها پ يدگياگر با همان ،شود يطوفان برپا م

   .به بعد نگذارد بماند يسالگ يس ،يسالگ ستياگر نه كه ب ،ها يدگياختن همانبرنامه و با موالنا شروع كند به اند

 ينم ،تواند خوشبخت كند يكند همسرش او را نم يمثالً آدم ازدواج م .دهند ينم يها به آدم زندگ يدگيهمان نكهيا يبرا

 يزندگ كه اين ديآ يم شيپ ياديز اسيو  يبدهد و سرخوردگ تيهو تواند ينم ،بدهد يتواند شاد يتواند آرامش بدهد نم

 ،شوند يها نافرمان م يروند بعض يگذارند م يم هوم ورك، كشد، يكند زحمت م يبعد آن موقع بچه بزرگ م ؟است يچ

است  تيهر چه دارد و با آن هم هو ،دهد ينم يشاد چينشان داده ه هبه همرا خانه اش ديگر  كند يعادت م خرد يخانه م

كشند  يرا م يستون كيموقع ها هم  يبعض .رسد يبحران م كيآن موقع است كه انسان به  .ديآ ياز آن در نم يچيه

  .ديايطوفان ن مياوًال به موقع عمل كن ،ددهد اگر طوفان آم يم اديموالنا دارد به ما  به هرحال .زدير يهم فرو م هيبق

 يشدگ تيهم هو يايبقا يعنيواسطه اطالل  نيو ا ،يطوفان را شما گذاشت نيخدا را شكر كه ا ييبگو دياگر طوفان آمد با

 يرويما ن دياست شما بدان مهم نيو ا .موقع معشوق آن تو بوده است كي نكهيا ياطالل؟ برا ديگو يچرا م .يرا برداشت

رود در  يرنجش م ،ديرنج يشما م .ميكن يم جانيبه صورت ه ،ميكن يخدا را صرف بلند شدن به صورت فكر م اي يزندگ

خالصه  نيكه ا ديگويم .ما جزو اطالل است يجانيخاطره ه ،به تله افتاده يآنجا زندگ شود جزو اطالل. يشما و محافظه 

 يما مشاركت م اي گريبه عبارت د .برد يرا م ها نيا ديآ يطوفان م ،من هست ستميدر س ،من يشدگ تيهم هو يايبقا

  كه: مييگو يم ميكن يرا قبول م تيمسئول ،ميكش يم ارانهيدرد هش ،ارانهيهشو عمدًا  ميكن

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  به دَمدَم يهاغصّه نيتوست ا فعل
  القَلمقَد َجفّ يُِبَود معن نيا

ها به خاطر مركز  نيا ،ها غصه هست نيدر ا سدينويما را م رونيدرون و ب يكه زندگ ديآ يخدا م، ياست كه زندگ نيا

گذشته  يها يدگيو همان ها را بشناسم يدگيهمان نيخواهم ا يم و روم يم تيبار مسئول ريمن ز و ،ماست و افعال ماست

است كه فكر كنم  يجور خاص زندگ كي نيا ،و شكر داشته باشم صبربكشم  ارانهيدرد هش .ندازميها را ب نيا ،را بشناسم

 ،ها هستند يليدچار طوفان است االن كه خ يكس ،دياياگر طوفان ب يول .ديآ ياگر نه طوفان م يول .ديشروع كرد گريشما د

خواهد  يم نكهيا يبرا .ديشكر كن ديبا، طوفان آمده، مسائل يليخ ،برد يخواب تان نم ديغصه دار ،ديشما قرار ندار اگر

   :دهديم حيو خودش را توض رميگيآنها با شما تماس م قيطر از من يعنيواسطه  ،آن واسطه ها را بر دارد
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  ١٣٤٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و َبد بُدند ميَاْطاللِ لئ كهزآن
   زدنديم يي(َنه) صَدا ينِ  يي(َنه) ندا ينِ 

كه از منِ  يزيو آن چ ،دادنديم يينه ندا نكهيا يپست و بد بودند. برا اريبس يشدگ تيهم هو يايبقا نيا، هانيا يعني

خدا منعكس  يتو را ا يصدا توانستندينه هم م ست،يخدا ن يوح ت،سيخدا ن يندا ست،يخدا ن يما صدا ميريگيم يذهن

الهام خدا به  گذارديدرد، درد در مركز ما هست نه م اي ،يشدگ تيخود هم هو اي يشدگ تيهم هو يايبقا نيا يعنيكنند. 

االن دارد خودش  و .است يعقلياش انعكاس بدارند، همه ييندا كيدارند،  يعقل كينه هم از خودشان  ،مركز ما برسد

  :دهديم حيتوض

  ١٣٥٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چُنان اَْطالل خواهم در خطاب  من
  جواب ديصَدا چون كوه واگو َكزْ

 ساز كي خواهم،يم يسميمكان كيدر مركزم  خواهم،يم يكوه كيمن  ديگويانعكاس صِدا. م يعنيصَدا هست،  نيا

مثل  نهايا يمثل كوه منعكس كند، ول نيا يفرستيرا م ييندا كيخدا  يتو ا يوقتكه مثل كوه باشد؛  خواهميم يوكار

 نكهيا يبرا ؟كنديچرا خدا به مركز ما حمله م مييگويم ميردا ،ما خالصه يدر چه صورت يعني. زنديم ليتپه هستند، تمث

 م،يكنيبه درد م ليرا، َدم او را تبد يزندگ يروي. ما نميشنويرا م مانيمنِ ذهن يما فقط صدا م،يشنوياز او نم زيچ چيما ه

 مينيبيفقط دشمن م ي. در افسانه منِ ذهنميهست نيخشمگ م،يكنيو اشتباه م ميكنيفكر م م،يكنيم يشدگ تيهم هو

 م،يكنيم يآشت ميكنيدعوا م م،يكنيمسئله حل م م،يكنيما مسئله درست م م؛يكنيو مسئله درست م مينيبيو مانع م

 شودينم دهيخدا در سرمان شن ي. پس انعكاس ندايهم به صورت جمع ،ي. هم به صورت فردهايشدگ تيهم هو نيهمسر 

  :ديگويو االن م

  ١٣٥١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُمَثنّا بشنوم من نام تو تا
  بر نامِ جان آراِم تو عاشقم

به خشم  ليتبد خواهميتو را نم يرويا من بشنوم. من نر نيا يفرستيبه من م يزيچ كي يتو وقت خواهميمن م ديگويم

اقدام  يتو كه دار نيَعَدم بشود، بنابرا ديكار مركز من با نيا يبكنم، برا تيبه خالق ليتو را تبد يروين خواهميكنم، من م

شكر كه طوفان  ديگويم نيهم ي. براكنميمن شكر م ها،يشدگ تيبردن هم هو نيو از ب ،به عدم كردن مركز من يكنيم

خانواده  كيهست در  يموقع كي شد؛ينم وسي. اگر انسان مأد؟يكنيتوجه م م؟يكرديم كاريطوفان نبود ما چ ،يرا گذاشت
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چهار  ،يسه سالگ ،يدر دو سالگ شانيمركز بچه ا كنند،يارتعاش م يهستند به عشق و به زندگ يمادر، پدر عشق ،يعشق

 توانديو م .ستياو ن يشدگ تيكه هم هو فهمديو م كنديرا تجربه م يت اول زندگدس د،يآيم يبه ارتعاش زندگ يسالگ

ارتباط؛ ارتباط  نياست كه من با مادرم دارم، ا نيهم يو شاد ياصل زندگ ،يسطح زيچ كي ني، ادر ضمن خوب اداره كند

  . يبه زندگ يزندگ

همه  م،يخريخانه م م،يكنيپول جمع م م،يكنيواج مازد م،يكنيرا ما جمع م هايدگيهمان ديآيم حاال، ست،يآن ن يوقت

 يبود؟ برا يچ نيندارد، ا يمعن يشدم، زندگ چارهيشدم، ب وسيكه مأ مييگويم يدر چهل سالگ، ميكنيكارها را م نيا

 را بدست نيما است: ا يمنِ ذهن مصرفيب يهاحرف مهاست. ه ياش انعكاس مِن ذهنهمه م،يشنوينام او را نم نكهيا

من مهم هستم.  دييشما بگو د،يبه من اعتبار بده تر از تو هستم،بهتر از تو هستم، خوشگل ،ياورديآوردم، تو بدست ن

و  كندي) مhigh( يآدم را ها يمواد كي يمدت كي مانديمثل مواد م گذارد،ياثر نم گريد نهايا نها،ياز ا شوديم ريآدم س

  .ندارد دهيفا گريد د،يهست يشما آدم مهم ندي. چقدر مردم بگوكندياثر نم گريد يمدت كيپس از  كند،يم زيچ

از  ايفكر كند،  خواهديمن م قياز طر اي فرستد،يم يالهام كي اي زندياو حرف م يوقت يعنينام او را بشنوم،  ديمن با

 يالهام تو است كه برا دنيشن نيا ديگويمن بشود. م قيمن بشنوم، از طر شم،من آنجا با نديافريب خواهديمن م قيطر

 ،يو دردها. خدا را شكر كه طوفان را آورد هايشدگ تيهم هو نيا يايو پست، نه بقا مياَْطالل لئ نيجان من آرامش دارد نه ا

   شدم؟يم يوگرنه من چ

 ديب شما باوخُ  امده،يطوفان ن هنوز تر،نييدر سن پا زنديرا م يدگيهمان ريكه اگر با ت :ديگوياز زبان نوح موالنا م يعني

 ديبشود، آن را نبا دهيهمان ديمرد نبا كي يذهن ريكه با تصو فهمديم ياو پنج ساله ستيدختر خانم ب كي. اگر ديشكر كن

كرد و از كنترل هم  اهدهم بهش نخواهد داد، كنترل خو يبه وجود خواهد آورد، زندگ يديو ناام أسي نيكزش، ابگذارد مر

 كنديب با عشق با او برخورد مورا بداند، خُ  نهاياگر ا كند،ياو از تو فرار م يرا كنترل كن زيچ نخواهد شد، هر ديعا يزيچ

من، در مركز من  يبرا يها هستاز آن نقطه يكيكه تو  ،است ينه با تصرف. تصرف با عشق فرق دارد، تصرف مال منِ ذهن

آن موقع هر چقدر هم  شنوم،يالهام او را نم شنوم،يا نمنام خدا ر گريمن د ،در مركز من باشد زهايچ نياگر ا ي. وليهست

  كنم.  يزندگ توانميها باشد من نماز آن نقطه

 گر،يهم دارند د ييهاليفام نهايا ،يو شاد تيبه خطر خواهد افتاد، بله، و حس امن تيقدرت، عقل، هدا زيآن چهارتا چ

طوفان  يجلو ميتوانيما م يول د،يايطوفان ن  ؟كجا ي ذهنكجا، عقل منِ ي. خرد زندگيخرد زندگ نش،يآفر ،يندگز يشاد

. طوفان ستيبه طوفان ن يلزوم ميداشته باش ي. ما اگر خانواده عشقديآينم طوفان، مي. اگر به موقع باهم عمل كنميريرا بگ
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كه مال غزل  ميرا بخوان تيب نيا خواهميم نيرا ببرد. بله، اما بعد از ا يشدگ تيهم هو ياياَطْالل را ببرد، بقا نيآمده ا

  :ديگو ياست، م ستيشماره ب

  ٢٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  جهان  گيد نياز تو خامان دگر در جوش ا شيپ
  و نشد، درمان نبود اِال رضا دنديبَرطَپ بس

ا دست خشمش ر تشيرا در مركز داشتند خام هستند. اگر خام نباشد كه آدم هدا هايدگيهمان نيكه ا يكسان يعني بله،

. پس ديآينم يقدرتيقدرتش از ب رد،يگيآفل نم يزهايرا از چ تشيحس امن دهد،ينم زهايعقلش را دست چ دهد،ينم

 ديمان برود باال، باسن م،يبشو ريو پ تيبه اصطالح وضع نياز ا ميبشودور  يليما خ نكهيقبل از ا د،يگويبه ما م د،يگويم

 تيهم هو كي ن،يمرتب ا يعني دند،يجهان جوش گيد نيبودند كه در ا يگريتو، خامان د. قبل از ميفتايبه فكر چاره ب

  گذاشتند. شيبه جا گريد يكيخدا گرفت، دوباره  يعنيرا از دست دادند،  يشدگ

 تيهم هو د،ينكن نيگزيجا زند،يرا خدا م يشدگ تيهم هو كي يكه وقت دياگرفته ادياز موالنا  گريو شما به نظرم د

شدند، ناراحت شدند، انتقام گرفتند،  نيشدند، خشمگ يعصبان يعني دند،يبَرطَپ ديگويم نهاي. ادينداشته باش ديجد يشدگ

 ميياياست كه ما ب نيلحظه عبارت از ا نيرضا در ا رضا،از  رينكردند. درمان نبود غ دايدرمان را پ دند،يجا نرس چيبه ه

را خدا  يدگيهمان نيكردن در مقاومت و قضاوت، حاال ا يطور زندگ نيدر حرص زدن و ا ميافراط كرد گريما د م،ييبگو

  . آورديخدا عدم را در مركز ما به وجود م جهي. بله، در نتكنميهستم و شكر م يلحظه راض نيگرفته است، من در ا

است، نوح به پسرش است كه طوفان نوح آمده  نيبه ا مربوط اتياب نيا خوانم،يهم دوباره از دفتر سوم م تيچند ب بله،

 يدگياست كه اگر چندتا همان نيا لينه. و تمث ديگويم .كنديم يبشو. پسر نوح نافرمان يسوار كشت ايبابا جان ب ديگويم

است  هايدگيانهم نياز بدست آوردن ا يكه نگران ديدانيهم م نيو ا ،وضع من خراب است دييگويشما االن م ايزده شد و 

  است كه شما را ناراحت كرده است.  هانياترس از دست دادن  اي

 يسوار كشت ديگوش بده ديخواهيبه حرف موالنا، به حرف نوح، به حرف خدا م ايآ ديديفشار كش يشما به اندازه كاف

 يآن كس ايآ ،يعقل ندار متو ه شوميسوار نم ديگويپسر نوح م د؟يعمل كن ديخواهيمثل پسر نوح م اي د؟يبشو ييكتاي

چند كلمه  كيپس  د؟ييگويم يعقل است؟ شما چ هايدگياست؟ و عقل حاصل از همان عقليب زنديرفها را مح نيكه ا

  :ديگوينوح م م،يخوانيرا ما م نيا كنديكه نوح با پسرش صحبت م
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  ١٣١١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  موجِ طوفان بالست  نيمكن ك نيه
  و پا و آشنا امروز الست دست

را  نهايا خواهميكه م ديگويو به او م ،طوفان نوح آمده است يدر چهل و پنج سالگ ،ير كرده در چهل سالگصب يكس كي

 ديگوياز زبان خدا م اياز زبان خودش،  ايحاال، موالنا از زبان نوح،  م؛يديكه چسب ييزهايبه خطر افتاده است؛ آن چ ايببرم، 

 زيچ كيبا  يرويم كدفعهي برديرا م نيا يو ه ،يبا ذهنت اداره كن يواهاگر بخ اطوفان ر نيكه حاال كه طوفان است و ا

او هم رفت  رم،يگيم گريزن د كي روميزنم رفت مخوب  يليخ ييگويم ،يگذاريم نيا يبه جا يشويم تيهم هو گريد

 نها،يطپش و ا نيا يتو گذارم،يآن م يبه جا آورميپول در م نجايپولم رفت االن از ا دانم،ينم رم،يگيم گريد يكي

َعدَم  ،يپاك كن يخواهيم ،يرا پاك كن هايدگيهمان نيا يعني .يبشو ييكتاي يآمده است كه تو سوار كشت نيا ها،يگرفتار

 نيا ،يمنِ ذهن يابزارها يعنيكه دست و پا زدن و شنا كردن و  ديگوينوح به پسرش م نينه؟. و بنابرا ايمركزت  يرا بگذار

  . خورديبه درد نم يعنيامروز الست،  خورد،يامروز به درد نم دانم،يرا، نم هايشدگ تيهم هو كنميمكار را 

  ١٣١٢ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شمع كُش يقَهرست و بال باد
  َخمُش د،يپايكه شمع حق نم جز

 ميرا رها نكرد هايدگيو همان ،ميرداز بس كه ما معطل ك يعنيآمده است بادِ َقهر خدا است،  ينيبيكه م چيزي نيا د،يگويم

 يعنيطلوع كند.  خواهديكه آفتاب م يدر حالت يرا روشن كرد نيرا بكُشد، تو تا حاال ا يشمع مِن ذهن خواهديم نيو ا

باال،  مييآيم مانيفكرها ريباال، از ز مييايخودمان به صورت آفتاب ب ايمان  يگآفتاب طلوع كند، آفتاب زند ميگذاريما نم

  بُكَُشد.  خواهديرا م يشمع من ذهن نيا ديگويهستند، م دهيهمه همان نهايا م،يپريم گريبه فكر د ياز فكر

ما  يوقت نكهيا يبرا م،يكنرا روشن  يو شمع حق را، شمع زندگ ميو عدم را بگذار ميما به عدم زنده بشو نكهياز ا ريغ

 م،يشويوصل م يبه خرد زندگ ميشويما خالق م كند،يما طلوع مدر  يزندگ ديو خورش ميشويعقب به او زنده م ميكشيم

 ستين تيهم هو يزيكند، با چ ياز شمع حضور كه به جهان نگاه م ريغ ديگويبله، م .ميدار يدر زندگ قيعم شهيما ر

 ير كشتسوا يعنيشو  يشو، سوار كشت يسوار كشت ايحرف نزن ب يعنيخاموش باش، اَنصتوا.  ست؛ين دارياالن پا يزيچ

  دست بردار.  هايشدگ تيهم هو نيشو. از ا كتاي ،ييكتاي
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  48صفحه: 

  ١٣١٣ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  رفتم بر آن كوه بلند ي،ن گفت
  آن ُكه مرا از هر گزند ستعاِصم

 ديخواهيكه م ديهست يپسر اي د؟ييبگو ديخواهيپسر م نيشما مثل ا نميبب خواهميمن حاال م د؛يگوينه؛ پسر م گفت 

 نهاينه ا دييگويدوباره، م ديمقاومت كن د،يكن زهيست ديخواهيدوتا راه است م شوم؟يم يسوار كشت ميآيچشم من م

به آن كوه بلند،  رومي. گفت من مروم؟يرا م يو راه زندگ شوميم ميتسل نيچشم من بعد از ا دييگويم اي ست؟يدرست ن

نگهدارنده،  يعني. عاصم چسبميم شيو فكرها يمن هنوز به منِ ذهن يعنيفكرها باشد،  نيبهتر توانديكوه بلند م نيا

شده است، آن  جادياافكار مهم كه  يسر كيمن اگر بروم به  يعني .كنديحفظ كننده، آن كوه من را از هر بال محافظت م

 نيآن، مربوط به ا هيآهم  نيخالصه، ا ن،ي. بنابر ادهنديكه نم دهند؛يهستم مرا نجات م تيفكرها كه باهاش هم هو

  قرآن است:  هيموضوع است، اتفاقا آ

  ٤٣هي)، آ١١سوره هود( م،يكرقرآن

اى از فرمان خدا نيست مگر : من بر سر كوهى كه مرا از آب نگه دارد، جا خواهم گرفت. گفت: امروز هيچ نگهدارندهگفت«
  »شدگان بود.كسى را كه بر او رحم آورد. ناگهان موج ميان آن دو حايل گشت و او از غرق

  :ديگوي. و دوباره نوح مد؟يواقعا عدم را در مركزتان بگذار ايرد موج بال بب ديخواهيشما مخوب  پسرش را موج بال برد. يعني

  ١٣١٤ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  زمان نيمكن، كِه كوهْ كاه است ا نيه
   را ندهد امان شيخو بِ يحب جز

 نيرد و اخِ نيادر مقابل  د،يآيبه نظر كوه م ،يكنيكه تو استدالل م يميكار را، آن فكر عظ نيمن نكن ا زيكه عز ديگويم

را در مركزش گذاشته  يدگيكه همان يكس يعني. دهديو خدا جز به دوست خودش امان نم مانديمثل كاه م يطرح زندگ

مركزش را از جنس خدا بكند او  يخدا است. اگر كس دوست هكه عدم را گذاشت يو آن كس ،ستياست دوست خدا ن

  . دهديرا بگذارد بهش امان نم يدگيهمان يول .دهديدوست خدا است، به او امان م

  
  
  
  
  

  ١٣١٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو
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  49صفحه: 

  امپنِد تو بْشنوده  ي: مْن كِ گفت
   ام؟ُدوده نيكه من ز يَطمَع كرد كه

دوباره بشنوم عمل  يعمل كردم كه االن انتظار دار دم،يبه پند تو گوش دادم، شن يكه من تا حاال ك ديگوينوح م پسر

  . ديگويز دودمان تو هستم؟ من مثل تو هستم؟ من عقل دارم، من عاقلم؛ به پدرش ممن ا يكنم؟ فكر كرد

  ١٣١٦ تيدفتر سوم ب ،يمثنو ،يمولو

  گفتِ تو هرگز مرا امدين خوش
  از تو در هر دو سرا اميَبر من

 تيهم هو دييگويم نكهيا يعني. ستميمن اصال از دودمان تون امد،يموقع از تو خوشم ن چيكه من ه ديگويپدرش م به

را نسازد، من  ينكند و افسانه من ذهن زهيو قضاوت نكند و ست ،ردينگ زهايدر مركز نباشد و آدم عقلش را از چ يشدگ

باز شده است.  يفضا نيا ايالبته از نظر موالنا آن دن ا،يو در آن دن اين دنيدر ا يعنيرا قبول ندارم. من در هر دو سرا،  نهايا

من از تو متنفرم،  نجايمن هم آنجا، هم ا نها،يو ا شوديبه خدا زنده م دانميو نم شوديفضا باز م ييگويتو كه م ديگويم

  :ديگوينوح دوباره م ديگوي. بعد مديآيحرفها هم خوشم نم نياز ا

  ١٣١٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

   ستيمكن بابا كه روز ناز ن نيه
   ستيو اَنباز ن شيخدا را خو مَر

سوار شو و بدان كه  ايمن پدر تو هستم، دوست دارم ب ست،يبابا جان روز ناز كردن ن ديگويموالنا، م ديگويرا به ما م نهايا

در مركز ما  خواهديخودش است و خودش را م زيدر همه چ كتاست،يندارد. خدا فقط  شاونديندارد، خدا خو كيخدا شر

 نهايام هست، پسرم است، پدرم است، اام هست، خالهعمه ني: اكنديم جاديا يكه منِ ذهن ييهانسبت نيزنده كند. و ا

 شي. معنخرديندارد، تو ناز نكن، ناز تو را خدا نم شاونديو خو كياو شر نيبنابرا .او هست زيهمه مال ذهن است، در همه چ

ه هستم، خدا به شما رحم ن كاريرا دارم، من ا نيد نيمن ا دييگويم د،يكنيعبادت م د،يباش ياست كه شما هر ك نيا

  . ديگويرا م نيمركزتان را از جنس خودش بكند، دارد هم ديبگذار نكهيمگر ا كند،ينم

  
  
  
  
  

  ١٣١٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو
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  50صفحه: 

  ستيَدم ناُزك نيو ا يكنون كرد تا
   ستيناِز ك رايدرگاه گ نياندر

است و بدان كه در درگاه  ياست، َدم مهم يَدم حساس نيا ،يكرد يو نافرمان يناز كرد ،يكرد ينطوريكه تا حاال ا ديگويم

  . خرديكس را نم چيخدا ناز ه يعني رنده؛يگ يعني رايگ رد،يگيكس نم چيخدا ناز ه

 كيما  ميهست ييكه ما استثنا ميينگو وم. يرا از مركزمان پاك كن هايدگيزود همان ديبا ميهست يما هر ك گريبه عبارت د

. ديگويتجسم غلط است. نوح دارد به پسرش م ني. استين يزيچ نما را دارد خدا، همچو يهواحاال  ميهست يآدم خاص

 ياچاره چيبكنم. ه توانمينم ،بتوانم بكنم تيبرا يكه من كار يتو هم اگر انتظار دار غمبرم،يدرست است كه من پ ديگويم

  . يبشو يسوار كشت ييايب نكهيجز ا يندار

. مركزت را صاف يبشو كتاي ن،يا يعني يبشو ي. سوار كشتيبشو كتاي ،يجمع بشو هايدگيهمان نيتفرقه، از ا نياز ا يعني

كش اش  ،ينقدر معطل كردايو  يامواج ذهن گرفتار نيهست آنجا، در ا يواقعا كشت نكهي. نه اياز جنس عدم كن ،يكن

شخص شما بلند شود ممكن  ي. اگر براشوديبلند م يموقع كي يهركس يطوفان برا نيطوفان برپا شده؛ ا گريكه د يداد

سوار  يعني يبشو كتاي ديكه با دهديم غاميدارد به شما پ يباشد، زندگ يسالگ يباشد، ممكن است س يسالگ ستياست ب

به صورت  ديبا ،يبه صورت من ذهن نمقدار وقت تلف كردن در جها كيما پس از  نكهيا يبرا. يبشو ييكتاي يكشت

 ميشويم كتاي ي. وقتميبشو كتايو  .برگشت شودينم يمن ذهن نكي. با عآوردين فكان مرا كُ  نيو ا ميبرگرد ياريهوش

  :ديگويم نوح رمز خداست. نجاي. در اميشويخدا م ييكتاي يسوار كشت

  ١٣١٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است او از قَِدم ولَدْ يُ َلْم  لِديَ  َلمْ
  پدر دارد، َنه فرزند و نَه عَم َنه

ما امتداد او  م،يهست يارياست كه اول گفتم. ما هوش نيهم شود،يم دهيينه زا ديزايكه از ازل، از اول، خدا نه م ديگويم

 نيلحظه بوده، ا نيبوده، از اول ا نطوري. از اول اميهست رايتن ماست. ما نام رديميم شوديم دهييكه زا يزيچ نيا م،يهست

. خدا از جنس زمان مياز جنس خدا هست م،يلحظه هست نياز جنس ا م،يهست حظهل نيدر ا شهياست، هم يلحظه زندگ

فرم را در شكم مادرمان درست  نيا ياريفرم ما. هوش نيا رد،يميو م شودي. فرم زاده مستياز جنس فرم هم ن ست،ين

  . رديميامتداد خدا نم رد،يمينم ياريهوش يول شوديم يهم متالش يمدت كيبعدِ  كنديم
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  51صفحه: 

در توهم  نكهياست. و ا خوديما، ب ميريگيهم كه م ييما، توهم است. عزاها ميكنيها ممرده يهم كه برا ييهاهيگر نياپس 

مثل عم و خاله  يلينه پدر دارد نه فرزند دارد، نه فام م،يخدا، ما هم كه امتدادش هست نيا ديگوي. خالصه مميذهن هست

  .گريد ديدانيكه همه م ديتوح ايسوره اخالص  ديدانياست، م ديتوح ورهساز  ني. بله استين ينطوريو فالن دارد، ا

  ٣هي)، آ١١٢سوره اخالص( م،يكرقرآن
  »ولَدْ يُ وََلمْ  ِلديَ  َلمْ«

   »زاده است و َنه زاده شده. َنه«

وره هم دارد اشاره آن س يهاقسمت هيو بق نهايشدن و ا يسوار كشت نينظر من دارد به همبه ،را موالنا آورده نيحاال كه ا و

است. ما به صورت  ازياز جنس ن ياست، من ذهن يازينياست. خدا از جنس ب يازينيخدا از جنس ب :ديگويكه م كنديم

است كه  يمهم من ذهن يهاتياز خصوص يكيبه جهان  يازمندين ني. اميكنيم جاديبه جهان ا يازمندين كي يمن ذهن

  نباشد.  ياست كه ناراض رممكنيبه جهان داشته باشد غ يازمندينكه  ي. هركسكنديم يتينارضا جاديا

 ايبودن ما  يكه علت ناراض دينيبب ديشما با ،خدا به شماستكه رضا و شكر، شرط كمك  ديگويدارد م يموالنا ه نكهيا

 ميريگيم هديناد ميخدا را كه ما از آن جنس هست تيخاص كياست كه ما  نيما ا ي. علت عدم رضاستيما چ يعدم رضا

از  يكياست كه گرفتار كرده ما را؛  يمال من ذهن يازمندي. آن نميازينياست، ما هم ب ازينيخداست. خدا ب يازينيو آن ب

  .لحظه است نيدر ا يتينارضا ايعدم رضا  نيهم خدا ينقاط لغزش انسان در برگشتن از جهان به سو

و  دينشو ياگر طوفان را گماشت، شما ناراض ايرا  يشدگ تيهوزد هم ريكه اگر با ت ديگويو امروز موالنا به شما دارد م

 مينشو يكه ما سوار كشت شوديبودن سبب م يگفته، ناراض نجايرا ا ولديولم  لديلم  نيكه ا ستين جهتيبودن ب يناراض

بودن فقط  ي. ناراضمكنيبودن م يرا صرف ناراض يزندگ يرويلحظه من ن نيدر ا يعنيبودن  ي. ناراضميريكمك نگ يعني

 يجا روديم يزيچ كي يوقت نهايا نها،يا تي. مخلفات هم دارد مثل خشم، مثل رنجش مثل ناله، شكاستيبودن ن يناراض

  .شوديم يناراض رد،يگيشكر را م

از زبان  يعنيجان  اباب .يبشو كتاي نكهيجز ا يندار ياشو، چاره كتاي يعنيشو  يسوار كشت ايب ديگويكه م دينيبيم پس

كه اصل شما نه  ديو بدان ،ديبشو ازينيب ديبشو كتايكه  ديگويدرواقع از زبان خودش دارد به ما م ديگوينوح به پسرش م

را  نهايا ديداني. بله. مديستيتن شماست و تن شما، شما ن شوديو زاده م رديميكه م يزيو آن چ ديزاينه م شوديزاده م

  كه ديگوي. بله دارد مگريد
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  ١٣٢٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  د؟يفرزندان كجا خواهد كش نازِ 
  د؟يكجا خواهد شن انيبابا نازِ 

ها فقط در تن  تيليفام نيفرزند و بابا و ا نيا نكهيا يبرا خرد،يرا هم نم انيو ناز بابا كِشديخدا ناز فرزندان را نم ديگويم

. كنديو از جنس خودش كرده، انسان دارد مقاومت م ،ز جنس خودش بكنداست كه مركز انسان را ا نياست. تمام كار خدا ا

خودش زنده بكند، ما  تينهايخودش را در آنها بكشد عقب و به ب ياجازه بدهند زندگ ارانهيهوش ديهمه انسانها با يعني

هم به جان هم  يدسته جمعبرد،  ميخواه نيبرد. شخص خودمان را از ب ميخواه نيما خودمان را ازب اي و .ميندار ياچاره

  جاست. بله. پس نيهم از هم نهايو ا يجنگ و خرابكار نهمهيافتاد و ا ميخواه

  ١٣٢١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كم ِبناز را،يمولود، پ ستمين
   واِلد، جوانا، كم ُگراز ستمين

والد هم  ستميمن مولود ن ديگويم خدا يعنياست.  اديكه سنش ز يكس ر،يپ يا ستم،يفرزند ن ستم،يمن بچه ن ديگويم

هفتاد سالت  يري. اگر پگريناز است د نهايا د،ينكن هيگر د،ينكن تيشكا ديناله نكن د،يمعطل نكن ديناز نكن يعني. ستمين

من  ديگوي. مدنيناز يعني دنيسالت است، تو هم ناز نكن. بله. گراز نزدهسالت است پا ستيجوان ب ياست ناز نكن. بله. ا

  واضح است. يمركزت را از جنس من بكن ديندارد. با دهيفا يهم بكن هيپانزده ساله ناز نكن. من گر يا ستمينمادر 

  ١٣٢٢ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يمن شهوت  ميَ شوهر، ن ستمين
   يسِت يا جانيرا بگْذار، ا ناز

ناز نكن من  يهست يهر جنس ،يهست يهركس يعنيخاتون.  يناز نكن ا ستم،ين يشهوت ستم،يكه من شوهر ن ديگويم

  نازت را. خالصه: خرمينم

  ١٣٢٣ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ضِْطرارو ا يّ ُخضوع و بندگ جز
  حضرت ندارد اعتبار  نياَندر

 ميااجسام و افراد برقرار كرده نيرا كه ما در ب يآن روابط ست،يكه خدا از جنس جسم ن ديگوينوح به پسرش دارد م پس

 دانمينم ييكه بگو ني. فقط تواضع و صفر بودن، اخورديبه درد خدا نم نهايا م،يكنيم يو زار ميكنيم هيو گر ميكنيناز مو 

بكند، من در دام  يكار تواندينم اميام كه من ذهنو اظهار عجز كه من اگاه شده هسجد ،يبندگ م،يو عدم مقاومت و تسل
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تو  ييو بگو ،ياز رضا شروع كن ،يريبپذ يبشو ميتسل ديبا يعنيندارد.  ياعتبارتو هستم، من عاجزم، در بارگاه خدا 

  بله. د،يگويموالنا هم به ما م ديگويرا نوح به پسرش م تيب نيمهم است. ا يليخ تيب نيا خالصه .دانميمن نم يدانيم

  ١٣٢٤ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ياگفته نيها ا: بابا سالگفت
  !؟يابه َجهل آشفته ،ييگويم باز

 ني. دوباره هميزنيحرفها م نيسال است كه از ا ني. گفت چندچكداميه مييشما و ما نگو دوارميكه ام د،يگوينوح م پسر

  . بله. يهست يواقعا آدم جاهل ،يزنيحرف را م

  *** بخش اول  *** پايان

. خود نوح كه در مركزش عدم است و درست ميدياش با پسرش را شنو مكالمه ،است نيداستان طوفان نوح كه نماد پس

تا ما  ،از مركز ما يرا پاك كرد هايدگهمانيواسطه  نيو ا يطوفان را گماشت نيشكر كه تو ا ايكه خدا ديگويم ،نديبيم

 ديگويكه ذهن م يزيها، آن چقضاوت دارد و با ساخته شده دارد،. اما پسرش كه مقاومت مينيتو بب لهيبه وس ميبتوان

  كرده.  ريگ اشيدارد. در افسانه من ذهن ينييپا اريبس يارياست، هش دهيهمان

ندارد و تو هم از آن  ريو نظ ستين يشدن دهيزائ اي يخدا از جنس زادن نكهيبه ا كنديو گرچه كه موالنا از زبان نوح اشاره م

پسرش  ينكن، ول سهيرو، خودت را مقادارند ن ريجهان نظ نيساخته شده كه در ا يزهايچ يبه سو نيابرابن ،يجنس هست

 تيهوو با آن هم ديآيجهان به نظرش مهم م نيكه در ا يزيهر چ اينماد فكر بزرگ  كوهمن دنبال كوه هستم.  ديگويم

  طوفان نجات بدهد.  نيكه او را از ا .است

 يبرا ميندار رياز خودمان كه نظ ياهبه آن جنب ميكنيم سهيو خودمان را مقا ميها هستاز ما انسان يليپسر نوح خ رينظ و

 يعني ميبه آنها پناه ببر ديو نبا ميستين يشدن دهيزائ م،يستين يمردن م،يخدا هست امتداد م،يهست يارياز جنس هش نكهيا

 مييگويكننده چه نوح باشد چه موالنا، م حتيبه آن نص يو حت ،ميكنيم يمركزمان. مثل پسر نوح نافرمان ميآنها را بگذار

  .فهمديو نم ديگويپسر نوح م ،يبزن ربطيب يهاحرف نقدريجهل باعث شده كه تو ا يعني ،ياكه تو به جهل آشفته

خود  اي ميبشو ميخواهيلحظه ما مثل پسر نوح م نيما اآلن در ا ايآ مينيبب خوانميرا موالنا آورده، من هم م هاليتمث نيا

سوار  ديبا د،يرضا داشته باش ديبا د،يستيبه جهان ن ازمنديكه شما ن ديكنيك مشما اآلن در ايبه شما دارد. آ ينوح. بستگ

 ري. و نظديپاك كن هايدگياز همان يعني ،ديمركزتان را عدم كن ديشدن با كتاي يبرا د،يباش كتاي د،يبشو ييكتاي يكشت

قسمت  نيكه آخر ا ،ساخته شده يزهايچ به دي. پناه نبرديدست نزن سهيبه مقا نيبنابرا .جهان وجود ندارد نيشما در ا
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كه  يتيآن ب هيشب د،يگوي. بله ممينيافريبكه  ميكه ما آمد ديگويشما، م يبار برا نيام چندو قبال هم خوانده ليداستان ف

  : ديگويو م دنيبنگر در آفر دهي: بگذر ز آفرديگويم م،يخواند

  ١٣٦١ تيسوم، ب ي، دفترمثنو

   دبو فَرّ  با خداُصنع  عاشقِ
   َمصنوِع او كافر بود عاشقِ

مثل پسر نوح  يخدا توجه دارد. ول يدگاريكه به آفر يپر از فر و شكوه و جالل است. كس يعنير بود صنع خدا با فَ عاشق

خودش را به جسم  نيبنابرا گر،يد زيساخته شده چه فكر باشد چه هر چ زيبه چ برديپناه م و ،توجه دارد دهيكه به آفر

و پناه  شوديعاشق مصنوع او م نياو را ندارد بنابرا تيخدا و ابد تينهايخدا درآمده و درك ب تينهاياز ب كاهش داده،

  .شوديبه آن و كافر م برديم

  :ديگويجالب باشد كه م يليخ شيبرا تيب نيباشد ممكن است ا دهيدرست فهم ياگر كس اما

  ٧٦٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  و رضا شد ميما شد، همه تسل خُُنك آن َكس كه چو 
  عشق و جنون شد ُگَهرِ َبحِر صفا شد گِرو

 يعنيكه مثل ما بشود، مثل ما بشود  يكه خوشا به حال كس ديگويم ميرا بسنج ني، ما ا)٦(شماره شكل نياگر با ا يعني

 كيو اگر  ،ل از قضاوتقب رديو شرط بپذ ديلحظه را بدون ق نياتفاق ا يعنيباشد  ميو رضا بشود. هم تسل ميهمه تسل

از نگاه من  نكهيا يگرو عدم بشود. برا يعنيجنون  و شقو گرو ع .باشد يراض ديگويم رديگيرا خدا از او م يدگيهمان

لحظه كه  نيدر ا ميريگياز خدا م م،يريگيما از عدم م كه يعقل يعقل است. از نظر من ذهن هايدگيعقل همان نيا يذهن

  . ستيعقل ن نيا نديآفريما م قيلحظه از طر نيو خدا در ا ،كنديم رييو تغ ،هست نندهيهم آفر يليخ

 نديآفرياو م قيهرچه كه خدا از طر يعني ،گرو عدم است لحظه نيكه در ا يكس يو جنون شد، از نظر من ذهن عشقگرو 

 دهديبه ما م يكه اآلن زندگ يقلع يعنيدر مركز و جنون هم  عدم قيشدن با خدا از طر يكيوحدت با خدا،  يعنيعشق 

شده هر چه  يافسانه زندان نيكه در ا ي. از نظر من ذهنميريگيم هايشدگتيهوشكل از هم نيكه در ا يبا عقل سهيدر مقا

جنون است،  نيا يعقل است، از نظر زندگ ياز نظر من ذهن ستيعقل، عقل ن ني. اشتريعقل ما ب شتر،يب هايشدگتيهوهم

پسر نوح آن را  كه ييكتايبحر  نيشد در ا كتايشد.  كتاي يعني ،ييكتاي ،يبحر ناب يعنيبحر صفا شد  گهر ست.عدم عقل ا

  مركزش عدم شد و فضا را در درون باز كرد. يعني .باشد خواهدينم يدوست ندارد، و گهر بحر صفا بحر ناب

  :ديگوياول كه م تيب نيا ميبلكه بتوان ميصحبت كرد يكه ما ساعات خوب، عرضم به حضورتان آره،
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  ١٠٢٧ ٔ◌ غزل شماره شمس،وانيد ،يمولو

  تُركستان بر َزنْگ بِزَد لشكر غمابَكِ يَ

  َهال زوَتر زيبُگْر يشيخويب ةقَلع در

 كنديما كه مركز ما را اشغال كرده حمله م يدگيبه همان يعنيما  دهيكه خدا با تمام قوا به مركز همان ميداده باش حيتوض كه

عمل  ديايند ما دردمان باو بكَ نكهيآگاهانه و زودتر، قبل از ا ديبا آن بگذارد. ما يبكند، خودش را به جا خواهدينها را مو آ

  : ديگويم يبعد تي. اما بميكن

  ١٠٢٧ ٔ◌ غزل شماره شمس،وانيد ،يمولو

  ؟يبر عقل ُبوَد تَنگ يِز شبِ َزنگ يكِ  تا
  رصُبح آمد، زد بر سَرِ او خَنجَ شاهنشهِ

 ياست تنگ تينهاياش اندازه خداست، بكه اندازه ياريهش ها،يدگياز خواب دردها و همان ،از خواب در ذهن يتا ك يعني

 ؛صبح آمد شاهنشه. ميهست تيهوما با آن هم باشد كه زهايخواب چ هيباشد، شب نييعقل ما عقل پا ديباشد. چقدر با

عمال ما از  يعني. و صبح شده است. مياستفاده كن كنديكائنات را اداره مكه تمام  ياز عقل ميتوانيلحظه ما م نيا يعني

  . ميلحظه زنده بشو نياو در ا تينهايبه ب ميتوانيم ميجنس خدا هست

 ميكه ما در مركز گذاشت ييزهايكه چ نباطاست ني. اميدر خواب ذهن باش دينبا م،يهست در خواب ذهن يما به طور توهم

 ميتوانياست و ما هر لحظه م توهم نيا ميكن يزندگ يدر افسانه من ذهن ديدارند و با تيدارند، هو يدارند، خوشبخت يزندگ

خنجر زده.  ت،يشب، محدود نيبر سر هم به مركز ما آمدن عدم يعنيشاهنشه صبح  نكهيا ي. براميبشو داريخواب ب نياز ا

  . ميكرد المپ روشن كي كيتار كياتاق تار كيدر  نكهيدرست مثل ا يعني

  :گفتيدر غزل م ميرا هفته قبل داشت تيب نيرا كُشتن و ا يكيتار يعنيزدن  خنجر

  ٢٢٠٧شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  است يو يز سرد يزاديو عقل آدم هوش
  اَحالم كو ايگرم كردش، عقل  يآن مِ  چونك

است.  ياريجسم هم از سرد شدن هوش نياالصول ا ياست، عل يارياز سرد شدن هوش يكه هوش و عقل من ذهن ديگويم

 هيو بق ميسازيفكر را م م،يسازيتن را م م،يشويمنجمد م م،يشويدر سطح، سرد م مييآيم م،يهست ياريدر واقع ما هوش

از جسم بكشد عقب،  ديبا سازد،يجسم را م نيا ياريكند. هوش ريگ ديتن نبا نيا يتو ياري. اما هوشميسازيرا م زهايچ
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را قبالً  نيكند، ا يزندگ يسرد يتو طورنيهم توانديقائم بشود و نم ياريهوش يرو ياريقائم بشود، هوشخودش  يرو

  هفته قبل.  م،يداشت

 يشدگتيهوهم واشي واشي كند،يرا گرم م او م شوديَدمِ او وارد م م،يكه در اثر تسل يمِ ،يشد، آن مِ  ميتسل يحاال اگر كس

در  شود،ياز مركز ما رد م يزندگ يو گرما يو عشق زندگ يخرد زندگ ،يخالق زندگ يرويو ن شوديو عدم م افتديم

 يزهايخواستن از چ يزندگ يعني ها،يدگيخواب ذهن، خواب دردها، خواب همان گر،يآن د م،يشويم داريما ب صورتنيا

 نياز ب گريشدن آدم، د نيآدم، واكنش نشان دادن آدم، خشمگ دنيبه دردها، اصًال امكان رنج دنيچسب ،يجهان نيا

  باشد؟  نيخشمگ ديبا يچ ي. انسان براروديم

 يروين ليتبد يعنيباشد خشم  ادمانيبشود.  نيخشمگ يه ديايباشد كه ب توانديآنقدر نادان نم ياريهوش ديتوجه كن

 يمن ذهن يِنادان ،كنديكار را نم نيمركز عدم ا كند،يكار را نم نيا ياريخشم است. هوش شدرد كه اسم كيبه  يزندگ

اصل  يول م،يسازيفكر را م م،يسازيتن را م م،يشويو منجمد م ميشوي. پس درست است كه ما سرد مكنديكار را م نيا

 يبشود، آگاهانه در فضا هياول ياريهمان هوش هدوبار دبرگرد يتن هست، ول نيبرگردد، ا ديباشد، با نجايا توانديما نم

  عالوه انكار جسم. ب مي. ما جسم هستييكتاي

از جنس  واشي واشي م،ياندازيآنها را م م،يستين يكه از جنس چ گر،يال كردن د نيهم م،يكنيم ييشناسا واشي واشيما 

بر  يزِ شبِ زَنگ ي: تا كِديگويم دي. اما دقت كنميكن دايپ ميتواني. با فكر نمدهديخودش را به ما نشان م ميكه هست يآن

در مركز  هايدگيهمان ي، وقت)٤شماره  شكل(دينيبيصفحه م يكه االن رو يافسانه من ذهن نيهم يعني ؟يعقل ُبَود تَنگ

كه  ميشويم كيصورت دچار شب تار نيدر ا ند،يبيم ياريهوش يعني م،ينيبيآنها م نكيع چهيو ما از در شوديم اديز

  .بشود هدييزا يزود ديبا شود،يدر آنجا جا نم يارياست و هوش تيمحدود نيا

كند، مركز ما را عدم  ليتبد )٦شكل شماره (دينيبيحالت كه االن م نيآن حالت را به ا خواهديهر لحظه خدا م ديگويو م

به  ها،يدگيآن همان يبجا دينيعدم بب قيكه شما از طر رديصورت بگ توانديلحظه م نياالن در ا نيهم ليتبد نيكند و ا

من خودم  نكهيحس ا ت،يحس مسئول نيهم اشنهيهز د،يرا هم بده اشنهيو هز ديباش كار نيشما متعهد به ا نكهيشرط ا

خدا پشت و  نكهيبه خودم كمك كنم، حس ا ديمن با نكهيهستم، حس ا تييمن خدا نكهيحس ا آورم،يرا به حساب م

خودش  خواهديلحظه م نيدر ا يچقدر زندگ نكهيا دنيفهم يو كوشش برا .كنديلحظه به من كمك م نيمن است در ا پناه

چرخ  يكند و من مزاحم هستم و من رفع مزاحمت كنم، فقط بصورت حضور ناظر نگاه كنم و چوب ال داريرا از خواب ذهن ب

  .كردن من نگذارم داريدر ب يزندگ
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را  يزيچ كيدوباره  ينادان يگرچه كه ما از رو ،يشدگتيهوهم كيسر  زنديبا خنجرش م يزندگ ههر لحظ نكهيا يبرا

 نكهيا يما بجا كَنَند،يرا از ما م يزيچ كي دي. توجه كنميشويم تيهوبا درد هم م،يكشيدرد م اي م،يگذاريآن م يبجا

 نيبا ا يعني ،يمن ذهن ديبا د شود،يم صلكه از آن حا يرفت، خداحافظ، خدا را شكر؛ با درد و خشم مييبگو

ظلم را  نيبه همه گفتن كه ا ميكنيشروع م م،يگذاريدردش را م زين چآ يبجا م،يشويم تيهوبا آن هم ،)٤شماره(شكل

) ٦شكل شماره (حالت نيافسانه است، بله. صبح ا نيا ي. پس شب زنگيخدا به من كرد، مردم كردند، افسانه من ذهن

  :ديگويرا م نيهم هم يبعد تياست. اما ب

  ١٠٢٧شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  باِن سَحَر كردندشب را قُر هيَ سِ گاوِ 
  كَالّلهُ ُهَو الَْاْكبَر ديگو نيا يِپِ  ُموِذن

. اما مينيبيآنها م نكياز پشت ع م،يارا در مركزمان گذاشته هايدگيكه ما همان يهمان حالت يعنيشب  هيگاو س بله،

شما حس  شود،يم اديكه عدم در مركز ز نيرا قربان سحر بكنند. سحر هم، هم نياست كه ا نيقانون خدا ا ديگويم

 كي ستم،يمن ن يمن ذهن نيكه ا ديگويو خرد شما م ديستين هايدگياز جنس همان د،يستيدردها ن نياز جنس ا ديكنيم

مرز  يعنيسحر  يول شود،يم نهايبه روز و ظهر و ا لي. البته سحر تبدشوديسحر دارد باز م د،يكنيم دايپ نيقيمقدار 

 نيام؛ اگر شما اكرده باهمن اشت داد،يداد ب يكه تا حاال نبوده است، ا ياريهوش كيبه  ديشويم داريكه شما واقعاً ب ييآنجا

 يو خودتان را از شر من ذهن ديكه برو ديشويمتعهد م گريد ياز ته دل است؟ وقت ديفهمياز كجا م د،ييرا از ته دل بگو

  . ديكن يو كار م ديخالص كن

بدشان را ترك كنند، از  يهاكه عادت رونديم ارانهيدرد هوش ريز كنند،يبول مق تيمسئول كنند،يكه كار م ييآنها

سحر را  نهاينبلعد، ا رونيدر ب يزيچ چيشان را هكه توجه زنده رنديخودشان را بگ يدست بكشند و جلو هايدگيهمان

 يقربان سحر بشود. پس معن م،يكه االن نشان داد يو تنگ تيشب محدود هياست كه گاو س ني. پس قانون خدا اانددهيد

  . ديگويرا هم موالنا به ما دارد م نهايقربان و ا ديقربان و ع

قشنگ  ديها شما نگاه كنشكل نيحاال با ا ؟يچ يعنيبزرگتر است  شهيكه خدا هم ديگويم نيا ياذان گو، برا يعنيمُوِذن 

قربان سحر بشود. ُخوب قربان  ديبا نيب است، ااست، ش اهيگاو س نيكه ا ديگويم )٤شماره (شكل ني. ُخوب اديفهميم

. عدم كه ديآيحاال، عدم م ادشانيمقدار ز روند،يم هايدگيآن همان د،يآيم شيپ) ٦شكل شماره (حالت نيسحر بشود، ا

 ؟ديگويم يگو است؟ عدم، چدر ما اذان يزياذان گو، چه چ يعنيُموِذن است. ُموِذن  نيعدم هم نيا ند،ينشيآن م يبجا
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هر چقدر بزرگتر بشوم اندازه خدا نخواهم  يتر بشوم، ولبزرگ يه ديمن با ديگويم د؟يگويم يعدم در مركز ما چ نيا

  . شوميتر ممن دارم بزرگ االبديمن بزرگتر بشوم، تا ال االبديجا دارد تا ال يعنيشد، 

بزرگتر  خواهميمن م ديگويعدم ما است در مركز، م گو همانگو، اذاناذان يدرست است هم مُؤذِّن، به معن وِذنهم مُ  نيا

كه  ميشب، ما قضاوت و مقاومت داشت نيپس تا حاال با ا .خدا بزرگتر است يعني مييگويم يبشوم. بله، الّلهُ اَكْبَر هم ما وقت

و عدم  شوديم يرده خالخُ  كي نهايا نكهيهم يدر مقابل قضاوت خدا، ول ميكرديو قضاوت م ميما هست ميگفتيما م

 نداز،يرا ب يدگي: باز هم باز كن، باز هم فضا را باز كن، باز هم همانديگويگو در مركز ما مرتب دارد ماذان دفعهكي د،يآيم

  .شد. بله ياندازه خدا نخواه يتر بشو، ولتر بشو، بزرگبزرگ

. در ديخدا بكن دنيد يعنيرا قربان سحر  انتهيگاوس ديشب را قُرباِن سحر كردند، شما هم با هيَ سِ اوِ كه گ ميديپس فهم

شماره (يشكل ني. در اميشويبه او زنده م ميكه دار ميشويما متوجه م نيقيو  ينيحالت كه عدم مركز است، بطور ع نيا

 ؛يكنيم دايآرامش پ دونمينم ،يشويشاد م ،ي: به خدا زنده بشومياركار د ميش با مفاه، همهميدار يشدگتيهوكه هم )٤

 شود،يو مركزت عدم م يشويم ليو تبد يكنيذهن را رها م نكهيهم يهمه مفهوم است، گفتار است، ذهن است. ول نهايا

  . شوديعوض م نشتيب

 افتديدست عدم م افتد،يم يو قدرت دست زندگ تيو هدا تيعقل و حس امن يعني زيچهارتا چ نيمخصوصاً ا مخصوصًا،

 ترلياص م،يدار اجياحت نهايبه ا يزندگ يچهار تا بركت كه ما برا نيا شود،يفضا بازتر م نيه ا. روز به روز كشونديم ليو اص

به خرد  شود،يبهتر م ماننشيب م،يشويما مستقرتر م شوند،يتر مثابت شوند،ينم دهيكش رونياز اجسام ب گريد شوند،يم

ما را غلط بدانند  نشيممكن است ب ،هستند ينه من ذهنها كه در افساجور آدم ني. گرچه كه اشوديم تركينزد يزندگ

 ايپسرم به سر كوه نرو، ب ،يتهس ازينيپسرم تو ب ،يهست كتايمثل پسر نوح، پسر نوح هر چه كه نوح گفت كه پسرم تو 

  :ديگويُخوب م يليخ م،يديرا هم كه فهم نيتو؛ به گوشش نرفت. بله، ا يهست رينظيبشو و ب كتاي

  ١٠٢٧شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  يلَگَن شمع رِيبُرون َگردون از ز آَورد
  َخْجَلِت نورِ او بر چَرخْ َنماند َاْخَتر َكز

شمع حضور ما را روشن كرد. آوَرد  ها،يدگيلگن همان ريمركز ما با كُن فَكان و قانون قضا باالخره از ز راتييتغ نيا ديگويم

قائم  يذات كيبه  ،يثبات كيو به  ميشد دارشهيو ر ميلحظه مستقر شد نيدر ا ميمدما آ ،يلَگَن شمع رِ يبُرون َگردون از ز

ما به عنوان  دفعهكيدوتا فكر كه منفصل شد،  نيما درآمد. از ب يفكرها رياز ز نيا ست،ينوابسته  ايبه دن گريكه د ميشد
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آنها  ميكرديكه ما فكر م دند،يدرخشيما كه مثل ستاره م يهايدگيروشن شد همان نيا يو وقت ميروشن شد يزديشمع ا

  شدند.  ديدارند، آنها از خجلت ناپد ييروشنا

به عنوان حضور ناظر ذهنمان  ميبتوان يشمع حضور ما روشن بشود و مدت نيو ا ميبرو جلوخورده  كي نكهيبه محض ا يعني

 جابيخرد ما االن ا نياست و بنابرالگن فكرها در آمده  ريشمع حضور ما از ز ع،يسر ميو جذب ذهن نشو ميرا تماشا كن

از توجه  م،يريگيمردم م ديياز تا م،يريگيم انكه از پولم ياز خوش م،ياستفاده نكن هايدگيهمان نياز نور ا گريكه د كنديم

نار، ك ميرا بگذار زهايعقل چ م،ياستفاده نكن گريد م،يريگياز اعتبار مردم م م،يريگياز احترام مردم م م،يريگيمردم م

بنگر  دهيز آفر ذربگ م،ينيآفريكنار، ما ب ميرا بگذار يادهيكنار، اصًال عقل هر آفر ميرا بگذار يذهن يعقل باورها و الگوها

  .دنيدر آفر

  ١٣٦١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  صُنْعِ خدا بافَر بُوَد عاشقِ
  مصنوِع او كافر ُبوَد عاشقِ

عدم  شود،يمركز باز م ي، وقت)٦شكل شماره (دي. بله، دوباره اگر دقت كنستينور ن گريد هايدگيكه نور همان ميفهميم ما

 نهايا دهند،يم هايدگيهمان نيكه ا يكه، خوش يكه، عقل ينور نيا گريو د شوديشمع حضور ما روشن م رد،يگيمركز را م

بهتر را عقل خودت كن.  شترياده كن، هرچه باز ما استف ايكه ب نديبه ما بگو كشنديخجالت م نهايا خورند،يبه درد ما نم

  :كه ديگوياز دفتر ششم م تيب كيدرست است؟ اما 

  ٧٣١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،مولوي

  نگشتند اخترانِ ما نهان تا
  جهان دِيپنهان است خورش دانكه

 رون،يب ديايب ديخورش نكهيبه محض ا يما است، ول هيشب درخشند،يها مستاره نياست، ا كيشب كه تار زنديم ليتمث

 يديخورش نيا يكي ميدار ديدو تا خورش د،يايتو ب ديخورش نكهيا يبرا ديگوي. حاال به ما مشونديم ديستارگان ناپد نيا

اند و مركز ما پنهان نشده يدگيتا اختران همان ديگويحضور ما است. م ديما، خورش ياصل دياما خورش اندازد،يكه نور م

 ديما خورش ياصل ديدر تو طلوع نخواهد كرد، درست است؟ خورش كنديكه جهان را گرم م يديرشباز نشده است، خو

  گفته: گريحضور ما است. قبال هم گفته است د
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  ٤٨٥٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ذرّه نهان يكيدر  يآفتاب
  دهان ديآن ذّره ُبگشا ناگهان

كه ما  كنديم جابيقانون قضا ا ،يو اراده زندگ رونيب ميزنيم فعهدكي م،ياذهن پنهان شده يتو م،يهست يآفتاب كي ما

اختران مركز ما كه  نيتا ا د،ينيبب )٤(شماره شكل نيرا هم با ا نيهر چه زودتر. بله، ا ميبشو دهيياز رحم ذهن زا

 ديبا د،يرا نگه داررنجش  كي نكهيا يشما برا دزدند،يرا از ما م يكه زندگ نكهيا يبرا درخشند؟يچرا م درخشند،يم

دردها را هم  هيبق طور،نيرا هم هم نهيك د،ينگه دار ديكه بتوان ديكن يگذار هيو در آن سرما ديريرا بگ يزندگ يروين

  .دينباش نيلحظه خشمگ نيشما را ندزدند، اگر شما در ا يزندگ نهاي. اگر اطورنيهم

 يكي صورتنيدر ا د،يكن ليبه رضا تبد د،ينكن ليتبد را به خشم يزندگ يرويرا نشكن و ن ريت شكن،گفت خشم خود ب

طلوع  شود،يكه مركزتان عدم م يشما وقت ديآن موقع خورش شوند،يكُن فَكان خدا خاموش م لهياختران به وس نيا يكي

عدم كه  يمدت كيپس از  ه،يبه حاش ديرانيرا م هايدگي. اولش شما همانديآيم شيپ )٦شكل شماره (حالت نيا كند،يم

 ماند،ينم ياهيحاش يهايدگيهمان نيدر ا يچيه كند،يم دايدرون گسترش پ يفضا يعني كند،يم دايدوباره گسترش پ

او  د،يرا دوست دار ياگر كس شود،يم ادترياتفاقًا پولتان ز كند،يو كم شدنش فرق نم اديو ز ديفقط شما پول را دار

 نهايا يزندگ ديگويم عآنها مركز ما هستند. در واق نكهيا يبرا روند،يت ما ماز دس هايدگيبرود. تمام آن همان گذاردينم

  .رديگينشانه م زند،يرا م

مركز شما عدم  خواهديفقط م يشما طلوع بشود، زندگ ديخورش د،يرا داشته باش )٦شكل شماره (حالت نياگر شما ا 

 نجايكه موقت ا دانديكه، او كه م كنديفرق نم يزندگ يبرا ديدالر دار ارديليم كيو  ديدالر دار كيشما  گريبشود، د

تا آسمان  نيزم كنديدارد، فكر م ياديبا پول است فرق ز تيهوكه هم يكس ي. براكنديشما هم فرق نم يشما، برا ديهست

  :ديگويم د،يبگو خواهديم يمهم يليخ تيفرق دارد. به هر حال، االن دوتا ب

  ١٠٢٧ه شمس، غزل شمار وانيد ،مولوي

  باشد مارصَِفتيَگر از اوَّل ب ديخورش
  تَرخوش ياز دلِ خود گردد در هر نَفَس هم

 دياز ذهن با يمدت كي. پس از زيموالنا اسمش را گذشته است شمس تبر م،يهست يزندگ ديخورش م،يهست ديخورش ما

آنها  چهياز پشت در م،يدانيو معتبر م ميدانيرا مهم م هايدگيهمان نيو ا ميبشو دهييزا ديبا ميدانيچون نم م،يبشو دهييزا
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 دياآگاه شده فتد،يب ريبه تاخ نيا ديگذاريموالنا شما نم يهاصحبت نيافتاده است. االن با ا ريبه تاخ نيا م،ينيبيجهان را م

  :ميشويم ضيجهان، اول مر نيبه ا ميآيم يما وقت ديگويبه موضوع. م

  ٢٦٧٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ستيگفتند در دل علّت ايانب
  ستيآفت يشناساز آن در حق كه

شكل (نيا يعني م،يما خدا را بشناس گذارديمرض نم نيوجود دارد كه ا يمرض كياند در مركز ما گفته غمبرانيپ يعني

 ضياست و مركز مردر مركز  هايدگيشده است، همان دهيهمان زيبا چند تا چ يجهان، هر كس نيبه ا ميآيم ي. وقت)٤شماره 

 يكيزيف يزهايچ يكي ز،يعمدتاً سه جور چ ،يجهان نيا يزهايجهان و با چ نيبه ا ديايكه ب ستين كسچيه يعنياست. 

مثل الگوهاي  فكرها، يكيوجود دارد،  يكيزيكه بطور ف يزيخانه، جواهر، بدن، هر چ ليوسا دانمينم ل،يپول، اتومب رينظ

   .ما هم هويت هستيم، جسم، با اين سه جور چيز .يكي هم دردها، باورها، ذهني

حتما از يكي از اينها ، يعني آن نقطه چين ها، مركز ما قرار مي گيرند كه اينها، در نتيجه در اثر همانيدن با اين سه نوع چيز

انيده مي شود و وقتي كه انسان با اينها هم .يا يك فكري كه نماينده چيز فيزيكي است، يا يك فكر هستند، يا درد هستند

مي گويد اگر خورشيد بيمار شده  .و خورشيدي هستيم كه ما بيمار شديم، ديگر مي شود بيمار، دوازده سالگي، در ده

 ؟.چه جوري؛ هم از دل خود گردد در هر نَفَسي خوشتر .از مركز خودش بايد معالجه بشود، در هر لحظه، در هر نَفَس، باشد

، اوال بايد آگاهانه متوجه اين بشود كه همانيده با چيزها است و در اثر همانيدگي، سانكه ان )٦(شكل شماره با اين حالت

   .يعني در گذشته و آينده زندگي مي كند، كند من ذهني درست كرده كه در زمان زندگي مي

، لحظه بشويماز جنس اين ، در اين لحظه به بي نهايت و ابديت خدا زنده بشويم، ولي ما بايد در اين لحظه زندگي كنيم

فقط ، نيستيم ما از جنس مُردني، زاده نمي شويم، به ما هم گفت نمي زائيم .آگاه از اين لحظه بشويم و ما ُمردني نيستيم

كه ، ما مي دانيم كه ما خورشيد هستيمپس  .ما اميدوارم بفهميم، و پسر نوح هم كه نفهميد .تن است كه مُردني است

اما نبايد با ديد من ذهني فكر كنيم كه بيرون بايد  .بيمار شديم ولي خورشيد خدا هستيم ،پايدار هستيم و مُردني نيستيم

   .تا مركز ما هم درست بشود، درست بشود

يعني فكر كردن و ديدن بر حسب اين همانيدگي ها كه مقاومت و قضاوت دارد و  )٤(شماره توجه كنيد اين شكل قبلي

بايد بيرون عوض بشود تا مركز من از مريضي در ، اين شخص مي گويد، ي بيندمسئله مي بيند و دشمن م، مانع مي بيند

در اطراف اتفاقي كه اين لحظه مي افتد و مركز ما عدم ، ولي حقيقت اين است كه ما بايد فضا را باز كنيم در مركزمان .بيايد

توجه مي كنيد  .را بزرگ كند يعني هر لحظه مي خواهد خودش، به ما گفت كه اين عدم همان اذان گوي است، مي شود
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هر لحظه  )٤( شماره اين عدم در مركز ما هر لحظه مي خواهد خودش را بزرگ كند اين محدوديت در مركز ما در اين شكل

   .مي خواهد خودش را كوچك كند

محدود ، اين آدم مي خواهد كوچك بشود، و هر دو را زيادتر مي كند، مقاومت مي كند، آدمي كه مرتب قضاوت مي كند

 .اين آدم ؟.درست است .و ميل به محدوديت و تنگ نظري و خساست و كميابي بكند، حسود بشود، تنگ نظر بشود، بشود

، مي خواهد بزرگ بشود، يك لحظه فكر مي كند از جنس عدم است، كه مركزش عدم است) ٦(شكل شماره اما اين آدم 

مي گويد  .از دريچه آن محدوديت ها نمي بيند، اي خودش مي بيندبر، براي همه مي بيند، فراوان مي بيند، فراوان بشود

تا درونش ، كه بيرون را مي خواهد عوض كند )٤(شكل شماره  نه كه مثل اين آدم .بايد مركزش عدم بشود تا درست بشود

   .خيلي مهم است اين .درست بشود

كه قضا ، باز مي كند در اطراف اتفاق اين لحظه يعني در هر لحظه كه فضا را؛ هم از دل خود گردد در هر نََفسي خوشتر

يعني از ديدن  ،و دارد از افسانه من ذهني رها مي شود .مهم است، با كُن فَكان مركزش دارد بهتر مي شود تعيين مي كند

 .و هر لحظه شادي در مركزش بيشتر مي شود، مانع و مسئله و دشمن رها مي شود و دارد از پذيرش و رضا شروع مي كند

  .باالخره آفريننده خواهد شد اين، از اعماقش مي جوشد و مي آيد باال

  ١٣٦١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  صُنْعِ خدا بافَر بُوَد عاشقِ
  مصنوِع او كافر ُبوَد عاشقِ

  .ااز مركزمان بايد معالجه كنيم خودمان ر، توجه مي كنيد .اين يكي عاشق صنع او هست .اين آدم عاشق مصنوع آن است

  :مي گويد .اما يك چيز مهم تري مي گويد

  ١٠٢٧ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  نياو بِنْش يةدر سا ،يَچشمْ كه پُرَدرد يا
  او مَنگَر ةدر چهر حاَلتنيدر ا ِزنهار،

تو ، پُر درد هستي، حتي عينك درد هم داري .و عينك هم هويت شدگي داري اي چشمي كه هم هويت شده اي با چيزها

اما مواظب باش مبادا با همين عينك درد يا عينك هم هويت شدگي  .فقط بگذار سايه خدا بر سرت بيفتد، فضا را باز كن بيا

براي اينكه نمي تواني او ؛ در چهرة او مَنگر، در اين حالت زنهار .يعني مبادا اين كار را بكني، زنهار .به چهره خدا نگاه كني

  :مي گفت .را ببيني
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  ٨٢٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

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

يعني همه عالم به اين علت راه را گم كرده اند كه از عدم مي ترسند در حالي كه خدا مي خواهد عدم را مركز ما قرار بدهد 

يعني كسي كه  .نيد كه اين چشم پُر از درد استنگاه كنيد مي بي )٤(شماره حاال اگر شما به اين شكلها  .و پناه ما است

چاره تو اين است  :مي گويد .همانيدگي دارد باالخره دردش اين قدر زياد خواهد شد كه دائما از دريچه درد دنيا را ببيند

رت تسليم بشوي تا سايه خدا بر س .عدم را بياوري به مركزت، يعني فضا را باز كني ؛باشي )٦(شماره كه به اين شكل 

   .با اين عينك ها خدا را ببيني مبادا، مبادا، مبادا، بيفتد

و براي همين راه را گم  خشم و ترس به خدا نگاه مي كنيم، درد پرستي، توجه كنيد كه ما با همين عينك هاي باور پرستي

ما به ، ود به جهانهشياري مي ر، بله، مي گويد كه، دارد يك نقطه لغزش بسيار مهمي را به ما نشان مي دهد .مي كنيم

نه اين ، مخصوصا عينك دردها، موقع بر گشتن چون عينك همانيدگي به چشمش دارد، عنوان هشياري مي رويم به جهان

 .چون بر حسب همانيدگي ها خدا را مي بيند .گم مي شود .راه را نمي تواند پيدا كند، چشم هشياري در مركز ما، چشم ها

براي  ، چيزهاي ديگر را به جاي خدا مي بيني .نمي تواني ببيني .را جستجو كني ببيني مي گويد مبادا در اين حالت خدا

حاال در ، خشم پرست شديم، رنجش پرست شديم، درد پرست شديم، ترس پرست شديم، همين ما باور پرست شديم

  :موالنا به ما گفت .هفته گذشته باز هم اين بيت را داشتيم

  ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ريباشد دستگ قيَقدَم راه است َگر توف كي
  راِه دور و رفتنِ اَعْوام كو؟ ثِيَحد پس

در صورتي  )٦(شكل شماره از اين حالت به اين حالت )٤(شكل شماره اين باال از اين حالت همانيدگي ، توجه مي كنيد

ما موقع برگشتن راه را نمي توانيم پيدا  اگر سال ها طول مي كشد به خاطر اين است كه .يك قدم راه است، سايه او باشد

عينك ، يعني اگر لطف خدا و بينش خدا در اثر فضا گشايي يا عينك خدا؛ يك قدم راهست گر توفيق باشد دستگير .كنيم

عام به ، اعوام جمع، پس اينكه مي گويند راه خيلي دور است و سالها .يك قدم بيشتر نيست، يك قدم چشم مان باشد

، زنده نمي شويم، ما نمي رسيم به خدا .غلط است يعني ؟راه رفت اين ديگر چه مطلبي است سالها بايد. تمعني سال اس

  .پس .بله اين هم داشتيم، براي اينكه راهمان غلط است
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  ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ريباشد دستگ قيَقدَم راه است َگر توف كي
  راِه دور و رفتنِ اَعْوام كو؟ ثِيَحد پس

مقاومت مي بينيم و در ، با قضاوت، ديث راه دور و رفتن سالها به خاطر اين است كه موقع برگشتن با عينك همانيدگيهاح

، مسئله مي كنيم، دشمن مي كنيم، يعني زندگي را مي گيريم تبديل به مانع مي كنيم .افسانه من ذهني ما اسير هستيم

صرف مقاومت و قضاوت ، كه نيروي زندگي را كه تو داري تلف مي كنيخوب  .بعد مي گوييم نيروي زندگي به ما كمك كند

كه داري هدر مي ، همان چيزي كه بايد به تو كمك كند، صرف خشم مي كني كه، و مسئله و مانع و دشمن مي كني كه

  .در نتيجه االن پاي رضا مي آيد ؟.چه جوري كمك كند به تو خدا .دهي

  ٢٢٠٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  كه بر تو اوفَْتد ديآن َصَنم با يةسا كيل
  كو؟ َاصْنامصََنم ِكْش مِثْل اَنَْدر ُجمله  آن

 نيدر اطراف اتفاق ا يياثر فضا گشا در ديگو يم، ديكن يتوجه م، است ٨٠٢ برنامهكه از  اين را البته هفته گذشته داشتيم

 يبرا ميكن ينم شرفتيما پ نكهيعلت ا، فتديسر تو ب ديبا، خدا يعنيآن صنم  ي هيسا ديبا ، كند يم نييلحظه كه قضا تع

 نيآن در ا رينظ يعني صنم ها وجود ندارد، كه مثل آن در همه يصنم ي هيسا، ستيآن صنم بر سر ما ن ي هيسا نكهيا

   .ميصحبت كرد يليكه امروز هم خ، جهان وجود ندارد

جهان  نيخدا در ا رينظ، ستيجهان ن نيما در ا رينظ ديدان يشما م نكهيو ا ديگو يهم م تيب نيمطلب مهم كه ا كي

 يها با كس يشدگ تيخودمان رابر اساس هم هو دياما نب .ميكن سهيمقا يزيبا چ دياست كه ما خودمان را نبا نيا، ستين

، داشتم يتيمن چه موقع، چكاره شده اند مانيهابچه نكهيا مانيهابچه تيترب، خانه مان، ما براساس پول مان .ميكن سهيمقا

 ينشان م نيا .ميكن يم سهيمقا گرانيبا د در گذشته كردم؟ ييبودم چه كار ها يمسئول چه كسان، داشتم ييچه حرفه ا

اگر خودتان ، ستين سهيكه اصل ما قابل مقا ديمتوجه بشو شهيرا از ر نيشما ا .ديدان يم ريخودتان نظ يبرا دهد كه شما

 يعني، برتر از شما هستم يليكه من خ ديكبر بكن ،ديبكن ياحساس بزرگ اي ديكن ريو مرتب احساس تحق ديكن سهيرا مقا

پس سال ها طول  .ستيخدا باال سر ما ن يعنيآن صنم  ي هيسا گرياست كه د نياش ا يبدو  .كند يدارد كار م يمن ذهن

   .ديخواهد كش
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  ١٠٢٧ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  َرددل، كاو ذَرّه به َرقص آواِعِظ روشن آن
  مِنَْبر  نينور كه بِفْشانَد او از سَرِ ا َبسْ

عدم نباشد  تيتا عدم و رضا .عدم است نيا ميكن يآن درست م يكه برا يمنبر است، يزندگ، روشندل خداست واعظ

، واعظ روشندل است كه ما را به صورت ذره نيموعظه ا ديگو يم .كند يما موعظه نم يمنبر مركزمان برا يخدا در باال

ما موعظه  يبرا ميخواه يرا م يباشنده ا كي .ها ست يدگيجذب همان ما ذره آورد. يبه رقص در م، اصل ما ما، يعني ذره

   .گريزند د يم ليتمث ،نديباال بنش يبرو يعدم را بگذار منبر ديبا يول .تواند باشد ينم يگريجز خدا كس د نيكند و ا

 يعدم مثل منبر م نيو ا شمابه مركز  ديايشود كه خدا ب يز عدم سبب ممرك نيا ياگر مركز را باز كن ، اگر تو ديگو يم

 ،آورد يشما را به رقص م ذره اي او است كه عدم شما را و موعظه .كند يم شما موعظه يخدا برا يعنيماند و آن واعظ 

كه االن  ،آورد ياصل شما را به رقص م يعني، ان واعظ روشندل كو ذره به رقص آرد .ميچون ما هم از جنس عدم هست

  .بس نور كه بفشاند .افشاند ينورها م يليخ جذب ذهن است،

افشاند  يهر دفعه كه نور م يعنيافشاند و شما  يچه نورها م ، ديكن و مركزتان را عدم ديبشو ميشما هر لحظه تسل اگر 

 .از سر منبر عدم يكن يم ييشناسا كي اي ،شود يدست تو شل م اي رد،يگ يرا از تو م يشدگ تيهم هو كيعدم  كي

 .به مركز ما ندازديتواند موعظه كند و نور ب يخدا نم ديايعدم ن نيتا ا .هم مهم بود تيب نيمهم است ا بله، دينك يتوجه م

 ينم ييشناسا .آن جا چه خبر است مينيبب ،ميذهنمان را تماشا كن حضور ناظر به صورت ميتوان يما نم ندازدياگر او نور ن

   .بله .ميكن ييشناسا ميانتو ياز نور او است كه م .ميبكن ميتوان

  ١٠٢٧ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  يهر كور يِ بر كور ،ينور يِزه شاباش
  پَس كه بَرآرَد سَرنپوشانَد زان يْرو كاو

 نيا و موثر است آن نور و ،است ديمف افشاند چقدر ينور م يآن واعظ كه ه يعنيكه  يخوشا به حال آن نور يعني شاباش 

  .كند يم نايبه چشمش زده را ب يدگيهمان نكيكه ع يهر كس يعنيرا  يكه هر كور .حضور است يارينور هوش ،نور عدم

هوش  نيا يكه وقت ، را ياريهوش يچشم ها، كند نايرا ب شينايو چشمان ناب ردينور را بگ نيكه ا يبه حال كس خوشا

گفت  يباال م، كه ستيآفل ن نكهيا يبرا ديكن يتوجه م، پوشاند يرا نم شيروديگر  شود، يم ديدر مركز ما تول ارانهيهوش

 نيا ديگو ي. مفشانديموعظه كند و نور ب نديخدا بنش يعني نديواعظ بنش نآ ديايعدم را درست كن به صورت منبر ب نيا
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ها آفل  يدگيست همانمثل شمع ا كند. يخودش را پنهان نم گريد نيا يخورده و روشن بشو كيكند  داينور اگر ادامه پ

  .و برود اديب يكه ه ستين

شكل ها  نيو با ا .شود يخاموش نم گريشمع حضور در ما روشن بشود د نيا اگر؛ نپوشاند زآن پس كه برارد سر يرو كو

 معالجه، شده ناياش ب يكور ، نور زنده شده نيكه به ا يانسان ايكه  يخوشا به حال كس يعني  )٦(شكل شماره دينيب يكه م

 .شود يم دهيرود و پوش يمو  ديآ ينورها م نيا يول .نخواهد شد دهينور پوش نيا گريبرداشته شد و د ها نكيع كه، شده

   .بله .خودش را از ما پنهان نخواهد كرد گريروشن كرد د كه اگر خدا ميگرد يم يما دنبال نور

  ١٠٢٧ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  صافَت هنِ يِ در آ يزيتبر اْلحَقَِشمسُ
  باشم َبتَر از كافَر َنميخدا ب رِ يغ َگر

شود  يشمع حضور ما روشن م يعني ، ميآورد و ما آن نور هست يكه سر بر م ينور نيهم يعني يزيالحق تبر شمس

به  كه ثبات دارد بر ذات خودش قائم است، ينور نيا شود، يمركز عدم در ما برقرار م نيا .بله ،رود يها م يدگيهمان

كه در ذهنمان است آن را هم  زيحال هر چ نيو در ع ميشد نهييآ ام، دهد يندارد و اصل ما را نشان م يبستگ يگديهمان

صاف است  ي نهييمثل آ نيا ديگو يم حضور، ياريهوش يعني دهد، يجهان هم به ما نشان م نيدهد ا يبه ما نشان م

   .آره، ندارد كه زنگ يا نهييآ

مردم  االن هست، نهييآ نيا ديگو يم ؛كند يهم م تقاددارد به ما ان كه روشن است، نهييآ نيا نه،ييآ نياگر در ا ديگو يم

 واهللا كه از كافر بدترند. ،ننديب يخدا را م ريكه مردم غ نميخدا ب ريگر غ نهييآ نيدر ا ديگو يم كنند. يازش استفاده نم

 يدگيفكر ها مربوط به همان نيا ،گريبه فكر د ميپر يم يكراز ف ميدار يدگيهمان، ميدار يدگيالبته ما همان، ديكن يتوجه م

 كي يموقع كي، دارند يها زندگ نيكه در مركز ما هست ا ييزهايچ نيكه ا ميعلت كه ما عادت كرده ا نيبه ا ،ها هستند

شد كه  مياهمتوجه خو ميحضور ذهنمان را نگاه كن ياريبه صورت هوش ميبشود در مركز ما و ما بتوان ادينور ز نيخرده ا

   .ندارند يزندگ ها نيكرد ا ميدرك خواه قاًيرا عم نيو ا ميهست دهيهمان آنها كه با ييزهايچ نيا

كه همان حضور ناظر است و ثبات خودمان  يزيبه شمس الحق تبر مياز فرصت استفاده كن ديكه ما با ديگو يموالنا دارد م

هنوز هم  يعني .مينيب يم خدا ريو ما االن غ .ممكن است ،است سريم ما االن يصافش برا ي نهييو آ مياست زنده بشو

فقط چون  .همه ما االن وجود دارد يخدا برا تينها يكه امكان زنده شدن به ب ديگو ي. دارد ممينيب يها را م يشدگ تيهو

، خدا يادمان اش جستجوي همانيدگي مي كنيم به چيزها مشغوليمگيج شديم همه و ميكن يما با ذهن شلوغ مان شلوغ م
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اي كه برايشان ميسر رفته، اين لحظه مي توانيم به خدا زنده بشويم، براي همين انتقاد مي كند كه انسانها در آن آيينه

  است االن چيز ديگر مي بينند. اما 

  ١٠٢٧ ٔ◌ غزل شماره شمس،وانيد ،يمولو

  نياو بِنْش يةدر سا ،يَچشمْ كه پُرَدرد يا
  او مَنگَر ةهردر چ حاَلتنيدر ا ِزنهار،

دارد مي گويد كه هوشياري وقتي مي رود به جهان موقع برگشتن نبايد آن عينكها را زده با آنها ببيند. بايد تسليم بشود 

و سايه خدا بر سرش بيفتد، و با آن سايه با نور خدا ببيند. يعني با نور تسليم و رضا ببيند. اما گفتم يك تمثيل دارد قبالً 

  يد باز هم بخوانم. خواندم اجازه بده

فرض كنيد يكي درويش من ذهني است از يك درويش واقعي كه به خدا زنده يك درويشي از درويش ديگر مي پرسد كه 

شده مي پرسد كه تو كه خدا را ديدي به من بگو ببينم كه خدا چطوري است و اينها، مي گويد ببين خدا؛ حاال من خالصه 

ما كه نگاهش  يعنيطرفش آب،  كيطرفش آتش است و  كيكه خدا  ديگو يمديم، كنم چون وقت گذشته قبًال هم خوان

طرفش آتش،  كيطرفش آب و  كيماند،  يدو دست م اي ،ماند يمثل دو در م يشدگ تيچشم هم هو نيبا ا ميكن يم

قبول  هم آتش است ظاهرا آتش است و آن هم يكيكه، آن  يكاذب است و كسان يها ياست كه خوش نيمنظورش از آب ا

   .ها ست يدگيرفتن و انداختن همان ارانهيدرد هش ريو ز تيمسئول

ها از در آب  يدگيهمان نكيبا آن ع ميدار ليحتما م ،ميگرد يبه جهان بر م ميمربوط است كه ما رفت تيبه آن ب يعنيو 

است،  نمآن طرف جه مينيب يداخل، م ميرو يكاذب م يها ياز خوش نكهيهم يول .داخل ميكاذب است برو يها يكه خوش

به گلستان و آب و  درس يپس از چند قدم راه رفتن م ،شود يوارد م نيكه از آن در آتش يهر كس يول ميديبه آتش رس

را كه جدا كردم  تيب نيگول زننده است، پس من ا يطور نيا مينيب يم يذهن نكيچون با ع هيقض نيظاهر ا يچمنزار، ول

  خوانم. يم

 يها يدنبال خوش يعنيروند  ياز در آب م بايهمه تقر ديگو يدر آب؟ م ايروند؟  يم نياز در آتشمردم  ايكه، آ ديگو يم

  كه، ديگو يبشود، كه م انيب تيخوانم ب يدهند، دارم م يها م يشدگ تيكه هم هو ييها يكاذب و خوش

مبادا  نياو بنش هيقط در ساخدا، ف ينگاه نكن به رو د،يد يدردها خواه نكيبا ع يگرد يبرم يوقت ،يچشم كه پردرد يا

خدا  يآن موقع درد را بحا ،ينيبب خدا را يبا درد بخواه يشدگ تيهم هو نكيع يعنيحالت با چشم پردرد  نيكه در ا

  د،يگو ياست م نياكننده  انيهم ب نيكار را و ا نينكن ا د،يد يخواه
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  ٤٣٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   و صف صف از حرص و شتاب جَوقَجوق
  آب يسو زانيمُحتَِرز ز آتش گر 

 يفكر بپرم به آن فكر برسم به خوش نيكه از ا يو شتاب من ذهن يحرص من ذهن يدسته دسته و صف صف از رو ديگو يم

كاذب،  يها ينماد خوش ميآب، آب گفت يروند به سو يو م زنديگر يدهند از آتش م يها م يشدگ تيكه هم هو ييها

 را از ما يدگيكه او همان يو شكر و رضا در حالت برآتش ص ،يعنيدهند و آتش  يها م يگشد تيكه هم هو ييها يخوش

  .رديگ يم

  ٤٣٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ز آتش بَرآَوْردند سَر الجََرم
  خَبَريب يالِْاعتبار ا ِاعِْتبارَ 

 يدچار آتش م ،آورند يز آتش سر در ما يمدت كيكه پس از  ديگو يو م ،شوند يدسته دسته همه وارد در آب م نيبنابرا

بخواهد پس از  تيبخواهد، هو يبخواهد، خوش يها زندگ يشدگ تيكه از هم هو يهر كس يعني .شوند يشوند و درد م

كه دنبال  يخبر يب يا ر،يعبرت بگ ريعبرت بگ ريبگ ادي ريبگ ادي ديگو ياالن م .شود يدچار آتش درد م يمدت كوتاه

   ،يسته يدگيهمان يها يخوش

  ٤٣٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  گول جانِ يگ يآتش ا زديم بانگ
  قَبولآتش َمَنم َچشمه  ميَ نِ  من

ذره درد  كي دييايب ،كاذب يها يآن خوش دياحمق نرو جانيگ يبلند كه ا يزند با صدا يبانگ م نيآن در آتش ديگو يم

 نيدر آتش نياز ا ايب يبشو يكيبا من  يخواه يم .هستم چشمه قبول خدا و من ،ديندازيها را ب يدگيهمان نيا ديبكش

ها  يدگياز همان يكيآورم كه  يكه من اتفاق را بوجود م يموقع يعنيو رضا  نهايو صبر و شكر و ا ارانهيهش يدردها يعني

  آتش است. نيو ا رميگ يرا م

  ٤٣٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَظَريب ياند اكرده يبَندَچشمْ
  از شََرر زيمَگْر چيو ه ين آم در

اگر  دن،يد يزديا يرويبا ن يعنينظر، نظر  يب يآتش است و آتش آب است ا كرده اند، آب يچشم بند نجايا ديگو يم

اگر مقاومت بكند  .نديب يبا نظر م ميلحظه تسل ميدر حالت تسل ،بشود ميخواهد برگردد، تسل يرفته جهان و مكه  يكس
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 ينظر ندار ،ينيب يفكرها م قيدائما از طر يگرفتار يمن ذهن هكه در افسان يكس يا يعني .ستيظر نفكر ن ند،يب يبا فكر م

 يدگيهمان يكه بتوان ارانهيدرد هش ايب ،از من فرار نكن در آتش و ايب ،هست يچشم بند نجايا ،ينيب ينم يزديا نشيبا ب

  .يندازيها را ب

شما بعنوان  يول .تواند ينم يمن ذهن ،بخند ديگو يو به ما م رديگ يرا از ما م يزيچ كي يزندگ نكهيباشد ا ادماني

از جنس آب، آب غلط است  يكياست و  نيآتش يكي ،را كه دو در هست نهايا ديشنو يم نكهيا يبرا ،ديتوان يم ياريهش

است، پس  دهند آن در آب يها م يشدگ تيكه هم هو ييها يخوش يبه سو ميرو يما م .شود يم دهيد ينطوريا ظاهراً 

و آن مركز ما بشود به ما درد خواهد  ديبشو دهيهمان يزيباشد با هر چ ادماني نيا چون .دردش آمد مينيب ياز چند وقت م

 ديدائما حول و حوش او فكر كن مركزتان، دياو را بگذار ريتصو ،ديبشو تيبا او هم هو ديبشو يانسان كيشما عاشق  .داد

خدا  نكهيا يبرا ،د منبع درد شما خواهد شديو ازدواج كن ديدوست بشو ،دياگر به او برس .حتما به شما درد خواهد داد نيا

 ديكن داياو اتصال پ يتان با زندگ يزندگ قيآنجا، از طر ديرا بگذار يو زندگ هيبه حاش دياگر بران .خواهد او آنجا باشد ينم

  درست است، نيا

 ينطوريا شهيما هم ،يكن يمنبع درد درست م ،يكن يرست مخودت دردسر د يبرا يمركزت دار يرا بگذار يكي يول

 ياش آنطور افهيپول دار است؟ بلند قد است؟ ق ست؟يمشخصاتش چ ديموقع عاشق شدن به من بگوئ ميشو يعاشق م

  .مينشو دهياو، همان با ميبشو دهيهمان ميخواه ياست، ما م يآنطور شيموها است،

  ٤٣٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيشَرار و دود ن نجايا ليخل يا
  ستني َنمرود ُخدعه و ركه سِح جز

است  نيهم نماد ست؟يرفت در آتش نمرود نماد چ ليخل نكهيرفت در آتش، ا ليكه خل يهمانطور ل،يخل ديگو يما م به

آفل است  نيداد ا صيتشخ ليگفت: خل مياش را هم خواند هيآ نكهيا ياز در آب نرفت برا .ميكن يصحبت م ميكه االن دار

را هم نشان  رونيو خلق كردن در ب ،كرد تينها يخدا هم مركزش را ب جهيو در نت ،من باشد يتواند خدا ينم نيگفت ا

 ليبه خل نيفرم بنابرا ،نياست، زم رونيانعكاس آسمان در ب نيزم ،را نيو هم زم دخالصه هم آسمان را به او نشان دا .داد

  .نشان داد

و رفتن  ارانهيدرد هش نيدوست، در ا يعني ليخل م،يما دوست خدا هم هست يعني ليخل ل،يخل يا ديگو يو االن به ما م

لبخند زدن و رضا داشتن و شكر كردن و صبر  ،زند يرا م يدگيهمان كيكه خدا  يموقع ايها  يشدگ تيبه كندن هم هو
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 يحر و خدعه من ذهنود، آن شرار و دودش سِش يم دهيآنطور كه د ستيشرار و دود ن نجايدر ا يول .درد دارد نهايكردن، ا

  رفت و آتش را گلستان كرد. لينترس برو داخل، مثل خل چياست ه

  ٤٣٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ياحق اگر فرزانه لِ يخل چون
  ياآِب توست و تو پروانه آتش

  .يمان يآتش است و تو مثل پروانه متو  بدان كه آب  ياگر تو عاقل هست ليخل ميابراه ايدوست خدا  ايخدا  ليخل مانند

  

  

  

  


