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  2صفحه: 

  
  ٩٤٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  د؟ييپايها كه چند مبه جان ديرس ندا
  دييبازآ شيخو يِّاصل ةخان يِ سو به

  
  قافِ قُربَِت ما زاد و بوِد اَصِل شماست چو

  دييخوش، چو عَْنقا ديكوهِ قاف بَِپرّ  به
  

  است بر پاتان ييكُنده نيآب و گِل چو ُچن زِ 
  دييره بُْگشاپاَجهدْ ُكنده ِز پا پاره به

  
  ديغربت و به خانه َرو نياز ديكن سفَر

  دييعَزم فرما ميفِراقْ َملول نياز
  

  هاابانيدوغِ َگنده و آبِ َچْه و ب به
  د؟ييچند فرسا هودهيبه ب شيخو اتِيح

  
  پَرِّ شما را زِ َجهْد ساخته است يْ خدا
  دييو جَهْد ِبْنما ديبُِجنب ديازنده چو

  
  پوسَديم ديمپَر و بالِ ا يكاِهل به

  د؟ييدگر چه را شا زد،يپَرّ و بالْ بر چو
  

  ياز بُِن َچْه ن د،يَخالصْ َملول نياز
  دييپايمُبارك، در قَعِْر چاه م َهال،
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  ُاولُوالَْابْصار ديفَاْعتَبِروا بشنو يِندا
  د؟ييخايچه م نْ يسَِر آست ت،يْ كودك نه

  
  جز ِز جو َجستن؟اعتبار چه باشد به خود

  دييآن طََرف، چو بُرنا ديجو ِبجَهِز  َهال،
  

  ديكوبيهاَوِن َشهوت چه آب م درونِ 
  دييمايْ آبِتان نَبُوَد بادِ الفْ پِ  چو

  
  را ايدن شِ يَحش نيخوانْد خدا ا ُحطامْ 

  د؟يياليچه ژاژ م وانيچو ح شْيحَش نيدَر
  

  دييِز ُخم بُرون آ امَد،يكه باده ب هَال
  دييو پالوده تَْن بِپاال فيقَطا يِپِ

  
  ديَجويَهم ِنهيِ كه شاهِِد جانْ آ هَال
  دييرا زِ زنْگ بِزُدا هاِنهيِ آ قلْ يص به

  
  را هانيا ميكه مَْخَلص بگو ِهلَندينم

  د ييايآن چو جو ديياَصِل َچشمه ِبجو زِ 
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ٩٤٥برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

  ٩٤٥ لوي، ديوان شمس، غزل شمارةمو

  د؟ييپايبه جانها كه چند م ديرس ندا
  دييباز آ شيخو اصليِّ ةخان يِسوبه

جهان  نياز ا مييكه بگو ستيانعكاس ن ،است هياول يندا همان صدا رسد،يم ييندا يزندگ ايكه از طرف خدا  ديگويم

 نيدر ا د،ييايكه به طرف من ب ديگويدارد م نكهيمثل ا يكي رسد،يندا م كيهر لحظه به ما  بيپس از جهان غ چد،يپيم

 يعني ،ديكه هست ييكه چقدر در آن جا :رسديم غاميپ نيهر لحظه ا ،انسان ها يكه به همه جان ها ديگويموالنا م تيب

 .است ييكتاي يافض ايخدا  شيما پ يو خانه اصل .تان يخانه اصل يبسو دييايب ديبا ؟ديكنيدرنگ م ،جهان نيدر ذهن در ا

 ،كنديم ديق ،ستا يگرفتار كيدر هر غزل مشكل انسان را كه در واقع  باً يموالنا تقر ديكنيكه مالحظه م نطوريو هم

 ايقفس  نياز ا شوديم يكه چجور دهديو راهش را هم نشان م ديگويرا به ما م مشيعال كند،يم انيو ب دهديم حيتوض

  .كرد داياست نجات پ ينكه اسمش من ذه يگرفتار نياز ا

استفاده  يرياز تصاو منبرنامه  يداده ام در اجرا حيكه چند بار توض نطوريو هم دهم،يم حيو اول هر غزل هم من توض

سال كه در خدمتتان  ستيو در طول حدود ب ،حوصله شما را سر نبرد ريتصاو نيا دوارميام ،و امروز هم خواهم كرد كنميم

 انياصالً جر ،بكنند ديكه چكار با شوندياز مردم در اول متوجه نم يليهم خ يبصورت ذهن يه حتمن متوجه شدم ك ،بودم

 يليخ نيا ميسيرا بنو اتياب ايمن فكر كردم كه شعرها را  ،ميخوانديكه ما شعر را فقط م برنامه ليدر اوا جهيدر نت !ستيچ

   م،يسينويصفحه م يرا رو تيو شعر را االن و ب .تر شد ديمف يليخ ميديو د ،تر است ديمف

ما را خارج كند و از  خواهديكه ذهن م يمحدوده ا كيهم به شما كه از  كنديصفحه هم به من كمك م يرو تينوشتن ب

هر چقدر هم  .ميصحبت كن ميخواهياالن م تيب نيا يما در چهارچوب معان ،ميخارج بشو مينتوان ميبفهم گريد زيموالنا چ

شعر را دارم  نكهيا يبرا ،توانميمن نم ،هپروت ايمنحرف كند كه بروم به اصطالح توهم  نجايرا ا ذهن ما بخواهد بنده

   د،ينيبياگر من منحرف بشوم شما شعر را م ،دينيبيو شما هم شعر را م نميبيم

بار  كي ،ستيزم نكار اصًال ال نيا گفتندياز دوستان كه م يارينظر بس رغميبوده عل ديمف اريبس اريبس تيپس نوشتن ب

هم  ندهيگو يو حت ماند،يذهن مردم نم يتو نيبار خواندن ا كي ،من معتقد بودم كه با خواندن .است يكاف ميخوانيم

 حيو توض ميصفحه نوشته ا يرا رو اتيما اب نكهيحاال با وجود ا .نيو درست بود ا ،است از چهارچوب منحرف بشود نممك

است و چكار  يكه اصًال مشكل ما چ ،ديكن فيخودتان توص يبرا ديشما بتوان يعني نهايا يكه فهم ذهن دينيبيم م،يدهيم
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  5صفحه: 

درون،  يفضا ايبطور كامل ما مفهوم عدم مثالً، باز كردن دل انسان  م،يدر آن هم ما اشكال دار ؟ميرويو كجا م ميبكن ديبا

  .شودينم دهيدرست فهم نهايا ،ميهست ياريما از جنس هوش نكهيا م،يخود تسل

درست  دنيشما كه ابزار فهم يبرا ريتعداد تصاو كيبرنامه  هيهم در ته شياجرا درهم  اديبنده با صرف وقت ز جهيدر نت

و به شما عرض كنم كه هم درست كردنش  كنميم يرا معرف ريتصاو نيا شتريفهم ب يو برا ،كرده ام هياست ته اتياب نيا

از شما دارد  يكياگر ذهن  كنم،يكار را م نيا اتياب يطر درك درست معانبخا .رديگيوقت م شياجراهم زحمت دارد و 

همه صحبت كردن كه  نيا .ديكند، اجازه ندهيم يمسأله ساز كند،يم يكه ذهن تان دارد مانع ساز ديبدان كنديمخالف م

  .ميرا بگو نيا

هر  ياريبه هوش يعني ،يبه جان هر كس رسديندا م :ديگويم ،داد حياول توض تيكه موالنا در ب نطوريهم نيپس بنابرا

 ميخواهيم يزيچ كيمان يمان و با چشم هاهايبا گوش نكهيا يبرا م؟يشنوينه چرا نم م؟يشنويندا را ما م نيا ايآ ،يكس

 مدر مركز ديبشنوم با ندا را نكهيا يپس برا نم،يبب ايو  ،كه من بشنوم ستيحرف ن اي زياز جنس چ يزديا يو ندا ،مينيبب

  م.از جنس عدم بشو

 ديآيم ياز زندگ يهر لحظه دعوت نامه ا ،كه عدم شده اند، متوجه شده اند ييبشوم، آنها ميلتس ديعدم شدن با يبرا

 ييجا نيدر ا االن توضيح بدهم كه خواهميپس من م .ديكه االن هست ييدر آن جا ديكه درنگ نكن ،مختلف يبصورت ها

باشد چه  يكه ك ستيمهم ن ،جهان نيبه ا ديآيمكه  ياست هر انسان يأله هر انسانمس نيا وكجاست،  ميكه االن هست

  ؟درست است .درست كند يمن ذهن دياول با كند،يصحبت م يچه زبان ،دشبا يداشته باشد، چه نژاد ينيد

از تشابهات  يكي ،در اصل ميفرم ندار يعني ،ميفرم هست يب ياريهوش ايدرست كردن، ما كه امتداد خدا  يمن ذهن يو برا

فضا را گرفته  يكرد، عدم همه جا ميخأل هست، خأل امروز هم صحبت خواه ،هست رونيدر ب ميبكن ميتوانيم ما ديكه شا

 يخال مييگويما م نكهيو ا .است يخال يعني ،نه و نه درصد خأل هست زيدرون همه ما نود و نه مم .فضا از جنس عدم است

  بشناسد،  توانديچون ذهن ما خأل را نم م،يشناسيمرا  كه خأل ستين نياش ا ياست معن

 يغزل كوتاه كيمن  تيب نيپس از اول نيكرد، هم ميبا ماست و اسمش عدم است كه امروز صحبت خواه شهيخأل هم يول

و  ،خأل هست انهم كرد و عدم هم مخواهم خواند كه مربوط به عدم است، و در آنجا راجع به عدم صحبت خواه تانيبرا

  .با ما هست شهيهم صيامكان تشخ كيخأل بعنوان  نيا

 ديكنيشما به آسمان نگاه م ؟دينيبيم ديآياست و م مايهواپ كيرا گفتم كه اگر به شما االن در آسمان  نيبارها مثال زدم ا

 نم،يبيه خأل را هم مكه بل دييگويشما م ؟دينيبياطرافش را هم م يكه آن فضا پرسميو از شما م نم،يبيكه بله م دييگويم
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  6صفحه: 

را چشم تان  مايخوب هواپ يليكه خ پرسميو از شما م د،يآيدارد م يخال يفضا كيدر  مايهواپ نيا ،نميبيرا هم م يخال

هم كه شما  آن ؟نديبيم را چيآن  كه از جنس چيز نيستاطرافش  يو فضا شنوديرا هم گوشتان م شيصدا ،نديبيم

  :است و جوابش مهم است نيابله جوابش  .دينيبيم ديدار

 يول .است مايهواپ نيكه ا فهمديكرده م رهيرا ذخ رشيو ذهنم هم چون تصو نديبيمن م يچشم حس نيرا ا مايبله هواپ 

 يزيعدم، آن چ مييگويكه به آن م يزيآن چ ند،يبيخأل را خأل درون من م نيبنابرا ،نديبب توانديچشم من خأل را نم نيا

  .نديبيما م تييآن خدا م،ياز آن جنس هستدر اصل  ما مييگويكه م

سكوت  ،است يخال ستيكه نت ن ييآن جا ميگويبله، م يديگويم؟ يشنوينت ها را م يصدا ميگويم زنديساز م يكي

تان، آن  يگوش حس ،شنوديخوب صدا را گوشتان م يليكه خ ميگويم .بله دييگويشما م ؟يشنوياست آن را هم م

جنس سكوت من در  را، كه آن سكوت دييبگو نكهيجز ا ديندار يشما جواب شنود؟يم يآن سكوت را چه كسفاصله و 

خدا  ميو در واقع گفت ،داده لينه و نه درصد من را تشك زيخأل درون من كه نود و نه مم نيمن، هم تييخدا نيدرون هم

   .دونشيآن م ،بصورت عدم نفوذ كرده در ما

چون اگر او نبود نه  م،يستيمتوجه اش ن يول ميبريهم به كار م شهيبا ماست و هم شهيخدا هم نيا، عدم نيخأل ا نيا سپ

 ،تييخدااز جنسش هستيم، كه ما  ياريهوش نيهم ،عدم نياما هم .ميديديرا م يخال ينه فضا ،ما ميديشنيسكوت را م

حس وجود  اي تيبهش حس هو ،رديرا بگ يفكر يها را دارد كه فرم ييتوانا نيجهان ا نيبه ا ديآيكه موقتي امتداد خدا 

  .كند قيتزر

 نيا ،مييآيم نكهيبا محض ا يعدم است، ول ديمان د نكيجهان مركزمان ع نيبه ا مييآيبصورت امتداد خدا م يما وقت

كه درست  يفكر نيمثالً اول .كنديرا درست م زهايفكر چ ،فكر درست كند توانديم يفكر درست كند، وقت توانديعدم م

 كي دهند،يكه پدر و مادر ما به ما نشان م ييزهايچ ايكلمه من است كه فكر است،  ايو  ،اسم ماست كه فكر است كنديم

بهش  ،كنديم نيبا هم عج ،رديگيفكر من را و فكر اسم ما را م نيبنابرا .آنها هم فكر هستند ،گذارنديم شيرو ياسم

كه  كندياز فكر خلق م يزيچ كي يعني ،آورديبوجود م كنديم قيكه تزر نيحس وجود هم كند،يم قيحس وجود تزر

  .شوديهسته اش از آنجا درست م ،است ياسمش من ذهن ،است يذهن ريتصو

 يذهن ريتصو نيفكر و ا .بماند يجهان باق نيدر ا توانديرا درست نكند نم نياگر ا نكهيا يبرا كند،يرا درست م نيچرا ا 

 يول .ميستيما ن ،يمن ذهن نيا ،شوديدرست م ريفكر و چرخش تصاو رييو از تغ ،هستماين من  مييگويم ،ميسازيكه ما م

بوجود  يذهن ريتصو كيبراساس چرخش فكرها  ؟ديكنيتوجه م ،جهان نيو كار كردن در ا ييشناسا ياست برا يابزار كي
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 يمختلف يزهايبه چ ميكنيم قيتزر تيهو تيحس هو اي ،ميشويم دهيهمان اي ميشويم تيهم هو ما يوقت يعني ،ديآيم

 ريتصو ر،يمثل بدن مان، مثل غذا در ابتدا مثالً ش ،مان يمثل پول، مثل اسباب باز ،مهم است نديگويكه پدر و مادرمان م

 نهايخاندن ااز چر ،را چرخاندن نهايا كنديو ذهن ما شروع م ،ميشويم دهيهمه ما همان نهايپدرمان با ا ريمادرمان، تصو

 يزيبا هر چ. ميهست نيا ميكنيو فكر م ،ميكنيرا خلق م ريتصو ميكنيرا خلق م نهايو ما ا ،شوديم ديتول يمن ذهن كي

  .ما ديد نكيع شوديآن م ،ميكنيم قيتزر تيحس هو ميشويم دهيكه همان

خدا است  ديد ،است يخرد زندگ ديد را كه ياريهوش نكيو ع ،ميشويده ميهمان زهايكه ما مرتب با چ ديپس نگاه كن

 ريتصو نيا ميكنيو فكر م ،ياز زندگ ميشويباالخره تماماً قطع م .كه جسم است م،يزنيم يذهن نكيع كي ،ميداريبرم

  .ميكنيم يذهن زندگ يتو نيبنابرا م،يهنوز امتداد خدا هست يول م،يهست يمن ذهن يعني م،يهست يذهن

از طرف  رسديندا م ،ده ساله دوازده ساله ميو ما شد ،كامالً درست شد يكه من ذهن يلحظه وقتكه هر  ديگويموالنا م االن

را  يمن ذهن نيپس قرار است كه ما اول ا ؟يكن يزندگ نجايا يخواهيآقا خانم چقدر م ،ما يعنيخدا به امتداد خودش 

را خواستن  يزيچ ،ارتباط با مردم يباشد برا يزارو اب ،ميرا ادامه بده نما يزندگ ،ميبمان يجهان باق نيدر ا ميدرست كن

  .ميباش ميتوانينم نجايو امتداد خدا ا يخودمان بعنوان زندگ يول كردن، نتعييرا  يزيچ متيق ،را دادن يزيچ

به  كهنيا يبرا ،ميآن را زنده كن ميبرو ،از خدا ميرا كه جدا شد هيآن من اول ديبا ،هستم نيمن ا مييبگو ميتوانينم گريما د

 قيتزر هويتحس  يزيبه چه چ ميكن ييشناسا يعني .كه واهمانش است ،ميعكس آن كار انجام بده ديبا ميآن زنده بشو

به عدم  ليتبد نيا ،رونيب نهايمان را از ا تيهو ميكشيم يو وقت ،رونيب ميمان را مثل سرنگ از آن بكشتيهو ميكرد

موقع ما بعنوان  نيدر ا .ميشويم تينهايباالخره ب كنديم دايسترش پگ يلخا يفضا نيو ا .شوديم يخال يفضا شود،يم

  .ستميايخودمان م يپا يرو يزندگ

 يزهايبا چ ،بشود با پول دهيهمان ياگر كس كند،يمرا كار  نيخودش ا يهم ساده است، و زندگ يليكل ماجرا است خ نيا

درد  ،شوديبه درد مبتال م نديها بب نكيع نياز پشت ا ،باشد هداشت يجسم ياريهوش ديندهد كه نبا تيو اهم يجهان نيا

  .تا درد بهش بدهد ،بكشد ديبا

 كند،يبرنامه گوش م نيبه ا كند،يموالنا گوش محرف ه ب ،شنودينفر م كي اي د،ييپايكه چند م به جانها ديپس ندا رس 

تا درد به  ،شوديدچار درد م ،هستم يذهنمن ن همياست من  يحرف ها چ نيا :ديگوينه م اي ،هر هفته ميگويمن دارم م

 يحس كمبود، ناكاف مثلمثل حسادت،  ،يمثل نگران ،مثل ترس ،مثل خشم ييدردها رسد،يدرد م قيكند ندا از طر ياو حال

 يعنيتان كه من هستم  يخانه اصل يچرا بسو :است كه غاميپ نيهم غاميهمه پ نهايا ،يجسم يبودن، و بعد از آن دردها
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با من  ديقرار بود برگرد يدوازده سالگ ،يده سالگ د،يذهن باش يقدر تو نيشما قرار نبود ا د،يگرديبرنم ديگويمخدا 

كار پول چيست؟  ؟ستيآن چ ؟ستيچ نيا ديكن ييشناسا ،هم ذهنتان شما را كمك كند رونيدر ب ،ديبشو يكيدوباره 

  .ديباش ديبا من با يول ،كند يياساشن توانديآنها كه ذهن تان م ؟ستيغذا چ ؟ستيمزد چ ؟ستيچ

  .است نيا يكيدادم،  شيرا با شكل نما نهايبله من ا 

  

  ١شكل شماره 

بله، با  ،ياريجهان بعنوان هوش نيبه ا مييآيما م ياول وقت ميپس گفت ،عيسر يليخرا من نشان بدهم  نيا دياجازه بده 

به فكر  كنم،يم قيتزر تيبه آنها حس هو يعني ،شوميم دهيكه در فكر من هست و مهم است با آن من همان يزيهر چ

 يبا ارزش يزهايهمه چ شيها نيمهم تر .هستند نهايا اشهمه نكهينه ا ،هستند نهايا شيها نيمهم تر زهايچ نيآنها و ا

 يوشگلمثل صورتم، خ،ميمثل موها كلم،ياز جمله خودم و مشخصاتم، مثل ه ،كرده يجامعه به من معرف شناسم،يكه من م

 يماعاجت تيمن، موقع يباارزش من، كار من، حرفه ها يزهايخانواده ام، پول همه چ ياعضا هيبودنم، همسرم، بق يقو ايام 

درد،  ،دشمن ،دوست ،حيتفر گر،يد يهستم، بله نقشه ها سيدارم، پدر هستم، مادر هستم، رئ يمن، كه چه نقش اجتماع

 ،يمذهب يهستم و باورها تيهم هو نهايمثل رنجش، مثل توقعات، خشم، با ا كند،يم جاديا يكه من ذهن ييدردها نيهم

  .نهايو ا يو شخص ياجتماع يباورها ،ياسيس يباورها

و اسمش هست بركت و  تيفيك مييبگو ايو  تيو چهار تا خاص تياز آن چهار تا كم ،كه در مركز من باشد يزيو هر چ

 ترسم،ياست كه من چقدر آرامش دارم، م تيمن است، حس امن ييشناسا يياش عقل است، عقل توانا يكي رميگيم

واقعاً خداست، خوب معلوم است  اياست  ترسخشم است  كند،يم تيمن را هدا يزياست كه چه چ تيهدا ؟ترسمينم

خشم من،  نيو بنابرا ،مركزم ستيد من خدا ننآفل در مركز من باش يزهاياگر چ ن،آفل هستند در مركز م يزهايهمه چ
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 كنم،يم يكه فكر يچه عمل ييچه سو يچه سمت يعني تيخواهند كرد، هدا تيمن را هدا ،من گريد يترس من، دردها

كه در مركز ما  ديتوجه كن .مياياز پس چالش ها برب توانميعمل و حس توانا بودن كه من م يياناتو يعنيبله قدرت هم 

 .مؤثر خواهند بود ريغ نهايا .هم آفل خواهد بود نهايا ميريگيم كه يبركت ايكه  يتيفيچهار تا ك نيا ،آفل باشد يزهايچ

  .است يو آن شكل بعد ده،يشياند يريتدب كي يزندگ يول

  

  ٢شكل شماره 

و عقل و  تيو از من حس امن ،مركزت يبگذار ديكه من را با دهديبه ما ندا م يزندگ واشي واشي ،ديكن اهشكل را نگ نيا 

با قانون شما  يبرا ياست كه اتفاقات نيا يطرح زندگ يعني .رديگيصورت م ميبا تسل ميرها گفتكار با نيا .يريبگ تيهدا

و شرط قبل از قضاوت  دياتفاق را بدون ق اي ،ديكنيم زلحظه شما در اطراف آنها فضا با نيكه در ا ،آورديم شيپقضا 

 نياز جنس هم يعني كند،يعدم م ايجنس خأل  در آن لحظه مركز شما را از ،است ميكار كه اسمش تسل نيا ،ديريپذيم

از جنس  براي اينكه باال روديم ديترسينم گريتان د تيحس امن د،يكنيم دايرا پ يشما عقل زندگ .كنديم هياول ياريهوش

  .ديهستخدا 

 افتديما م تياهد .مينيبيم نكيو با آن ع ميما از جنس آن هست ،باشد يزيباشد مركز ما هر لحظه از جنس هر چ ادماني

 .مياياز عهده همه چالش ها برب ميتوانيكه م ميكنيحس م ،شوديم تينهايو قدرت ما واقعاً ب يو خرد زندگ يدست زندگ

در ضمن  .به اطراف شونديرانده م نهايا ،رديگيرا م آنها يجا ديآيخأل م ، چونميشده بود تيكه هم هو زهايبعد با آن چ

كه من از حرفه ام غافل بشوم، از پدر و مادرم غافل بشوم  ستين ينطوريا .مينيبيآنها را هم م ،مركز ما عدم است نكهيا

ام را  يو من زندگ ،نك منيع شونديم ،چون آنها مركز من بشوند .ستنديآنها مركز من ن ياز همسرم غافل بشوم، ول

خدا و  تيسبب خواهد شد كه من از هدا ،يشدگ تيهم هو نكيداشتن عقل و ع نيو ا ،كنميم يسازماندهبرحسب آنها 
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 ياست كه پس از مدت نيا يطرح زندگ نكهيا يبرا ،پسندديآن حالت را خدا نم .خدا محروم بشوم تيعقل خدا و حس امن

عدم را  نياو  ،ميحالت شروع كن نياز ا) ٢شكل شماره (حالت  نيبه ا مييايما ب )١شكل شماره ( حالت نيمعطل شدن در ا

كنده  ،دينيبيم هيكه در حاش ييزهايو حس وجود از همه آن چ تيكه حس هو م،يكن شتريب ميكن شتريب ميكن شتريب

   ،بله ،بشود

و هر  ،شود باز بشودمي  تينهايدرون ما تا ب يفضا نيا .بشود تينهايباز بشود باز بشود، و ب ،مركز ما باز بشود جهيو در نت

عقل  شود،يما درست م يها نكيع شود،يمركز ما دارد درست م .ميكنيم اديوحدت پ شتريشود ما با خدا بمي چه بازتر 

 شوديدرست تر م ،شوديما درست م تيحس امن شود،يقدرت ما درست م شود،يما درست م تيهدا شود،يما درست م

  .بله ،يعني

  

  ٣شكل شماره 

هم  ايو  دنيهمان يعنيهمانش  آن ينييپاكه ضلع  دهديرا نشان م يمثلث كيشكل  نيا .دينيشكل را هم بب نيشما ا 

جسم داشته  يعني ،ديتجسم كن ديرا كه با فكرتان بتوان يزيباشد شما هر چ ادماني .آفل است يزهايشدن با چ تيهو

، ١٠٠، ٩٠، ٨٠پول ما آفل است، بدن ما آفل است، بدن ما  .رفتن است نيگذرا است در حال از ب يعني ،آفل است نيا دباش

و ما هم از آن جنس  ،كه مركز ماست يزديا ذاتاز  ريغ ،آفل هستند زيهمه كس و همه چ رديميو م كنديسال عمر م

   .ميهست

مركز ما  شونديم هشد دهيهمان يزهايچ نيو ا ميبساز يمن ذهن كيكه ما  شوديآفل سبب م يزهايپس همانش با چ

بهتر است  گريد تيخاص اي گريد تيفيك اي گريت ديدو تا كم بالفاصله ميگفت ،ميبشو دهيكه ما همان يزيما و با هر چ نكيع

  .قضاوت يكيمقاومت است  يكي شود،يم ديدر ما تول مييبگو

دو تا  ،ميشد تيهم هو يزيچ كيبا  مياگر ما در همان روز اول كه آمد .دينيبيكه شما م مييبگو ينطوريا نيپس بنابرا

 ديمقدار مقاومت و قضاوت در ما تول كي ،ميشد تيمان هم هو سم، مثًال با اشدند كه تا آن موقع نبودند دهييدر ما زا زيچ

 دايدانش از كجا پ .ميكرد دايما دانش پ نكهيا يبرا ستادنياتفاقات ا يجلو ،معموالً مسأله داشتن يعنيشد، مقاومت 
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خرد  ،ميتاز اول دانش داش .ميكرد دايپ ديجد ديو ما د ،مركز ما شوديم ميبشو تيكه هم هو يزيبا هر چ ميگفت م؟يكرد

  .ميكرد دايپ ديدانش جد كيكنار،  ميآن را گذاشت ،بود كه در ذات ما بود يزندگ

 شونديم نهايا ميشويم تيهم هو نهايما با ا ،دهنديم اديو پدر و مادرمان به ما دانش  ميخوانيكه كتاب م واشي واشي

 ريغ دانم ينم يزيچ دييشما مثل فرشتگان بگو ،قرآن گفته كه از ياتيا حيو توض ديكه موالنا با ق ،ميمركز ما، ما دانش دار

  .دانديعلم م دانديمكه را  ييزهايچ نيهم يمن ذهن يول .ميدانينم يزيچ چيما ه ،يدهيم الحظه به م نيكه ا ياز دانش

كه مقاومت و قضاوت  يرحالد ،شده تيدر همان ذهن هم هو م؟ييپايكجا م د،ييپايها كه چند مان به ج ديپس ندا رس 

   .دييخود بازآ يخانه اصل يبسو .ميارد

  

  ٤شكل شماره 

 رديبگ ميتصم ديدارد با يشدگ تيكه مركزش هم هو يكس كيپس  .كه مركزتان عدم بشود دييدرآحالت  نيبه ا يعني

و مركزش از جنس  ،ا باز كندفض توانديلحظه م نيكه در اطراف اتفاق ا دينيخودش و هر لحظه بب يكه شروع كند به كار رو

واهمانش، درد  يعني رونيب زهايخود از چ دنيكش نيو ا .كند دايعقل خدا را پ يعنيكند  دايرا پ معقل عد ،عدم بشود

آنها را  ،ميها عادت كرده اعادت ها و خو يبه بعض م،يعادت كرده ا يچون ما به من ذهن .ديآيبه نظر م ديو اول بع .دارد

  .هاست يدگيهمان ديكه مربوط به د ميترك كن ديبا

كه فضا را باز كند در مركزش و براند آن نقطه ها را به اطراف و  ،كار را بكند نيا توانديگرفت م ميمكه تص يكس كيپس 

اگر درد  ميگفت .است زيصبر و شكر در هر دو پره .هم شكر است يكيضلع مثلث صبر است و  كيكه  دينيبيصبر كند، م
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نعمت شد آن را دوباره  كيبه  ليو اگر شكر تبد .مياز آوردن آن درد به مركزمان و شكر كن ميكن زيپره م،يردا ارانهيهوش

 دهميهم به شما نشان م گريد ريتصو كيبله  .ميبشو دهيهمان ديجد زيبا چ يعني ،ميبشو دهيمركزمان با آن همان مينگذار

  .عيسر يليخ

  

  ٥شكل شماره 

ده عقا ،ميها مقاومت و قضاوت دار يدگيدر مركز همان دينيبيم )٣شكل شماره ( همانش بود را كه مثلث يآن مثلث قبل 

آدم كه در مركزش  نيا .مينشان داد ليكه افسانه را با مستط ،افسانه كيبه  برديما را م يزندگ نجوريا .مثلث همانش است

چهار  نيو ا ،دارديها را نگه م يدگيهمان نيو ا ،رودياش نم يبه خانه اصل كند،يگوش نم يزندگ يو به ندا ،دارد يدگيهمان

و مقاومت و  .و قدرت است تيو هدا تيمنظورم عقل و حس امن ،اثر هستند يب رديگيها م يدگيكه از همان يتيتا خاص

  .دانديم كنديقضاوتش هم برقرار است و فكر م

به  ليرا تبد يبعد زندگ كنديبه مانع م ليرا تبد يكه اول زندگ تند،يافسانه م كيو دورش  شوديمنقبض م واشي واشي

كه  دينيبيخودشان م يدر زندگ يكه هم موانع دينيبيآدم ها م نجوريا .كنديبه دشمن م ليبعدش هم تبد كند،يمسأله م

در  ياديو مسائل ز ،ننديبب يممكن است بچه شان را همسرشان را مانع زندگ نهايا ،كنند يبخاطر آن مانع زندگ دينبا

  .هستند يها حل شدن ينه بعض ،حل كنند خواهنديهستند كه نه م ييها تيدارند كه نه وضع يزندگ

يكي  .از من طالق گرفته رفته من سه سال است ناراحت هستم يكي .فوت شده من سه سال است ناراحت هستم يكيمثالً 

، كه مسأله كردم ييتهاياست كه من دارم و وضع يمسائل نهايا .پنج سال است ناراحت هستم ،توجه به من نكرده من چهار

من ناراحت  يزنده كنم، ول توانميرفته نم گريفوت شده د يكيمثل  ،نحل هستنديها هم ال يو بعض .حل كنم خواهمينه م

   .سازد،يآخر سر دشمن م ،سازديمسأله م توانديمسأله ساز تا م يپس من ذهن. هستم

مانع يك سري  ديد ديخواه ديبه خودتان نگاه كن ،ديدار يشما اگر من ذهن .را داردسه تا  نيا شهيهم يمن ذهن يعني

 يدوست خوب ديتوانينم يو چون مركزتان جسم است با كس .ديهم دشمن دار يسر كي ،ديمسأله دار يسر كي ،ديدار
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ارتباط  يكي يزندگ با ديتوانيشما نم نكهيا ياست برا يها هم سطح يدوست .ستيهم دوست خوب شما ن يكس ،ديبشو

  . ديبرقرار كن

  

  ٦شكل شماره 

كه  يكيبا عدم مركز  ،در مركز شما عدم باشد گرا .ديجنس بشو نياز ا ديبا ديارتباط برقرار كن يكي يبا زندگ نكهيا يبرا

 يمدت كيپس از  ،عدم را در مركزمان گذاشتن ميكنيشروع م يوقت نيا د،يارتباط برقرار كن ديتوانياست م يخود زندگ

 بازو مركزمان  ،عدم در مركزمان هست يو وقت .ميكنيفكر م اي ميكنيلحظه عمل م نياتفاق ا رشيكه ما با پذ مينيبيم

سبب  يب يشاد يكه از طرف زندگ نميبيم ،ستنديمركز ما ن گريو آنها د ،به اطراف شونديها رانده م يدگيو همان شوديم

  درست است؟  .ميما شاد هست ليبدون دل ،سبب يكه ب ميشويمتوجه م .ديآيم

 يبا عقل زندگ ،دياز جنس عدم بشو ،ديها فضا باز كن يدگيشما مرتب در اطراف همان يعني ،كند دايكار ادامه پ نياگر ا و

نقطه متوجه  كيدر  .خواهد شد ادتريتان ز يشاد ديكن اديعدم را ز ،رونيب ديها بكش يدگيو خودتان از همان ديكار كن

كه قبالً نبوده  ديكنيم يشما فكرها ،نديآفريرا م زهايشما دارد چ قيخدا از طر يعني .ديهست نندهيآفر كه شما ديوشيم

 كيهم  نيا .ميرسيبا خدا به وحدت م ميدار واشي واشيآره  .ديشد نندهيخودتان آفر ،ستين ديكه تقل نديبيم ييراه ها

  .ميريبگ شيه را پرا نيا دياز انسان است كه ما با يگريحالت د

 آورميچرا من اتفاق بوجود م د؟يشوينم ميچرا تسل ديدهيبه جان ها كه چرا عدم را در مركزتان قرار نم ديپس ندا رس

 كنميهمانطور كه گل ها را باز م انبا كُن فك ،ديگويخدا م ،به مركز شما ميايكه من ب ديكنيشما اطراف اتفاق فضا را باز نم

 پستان،  يبه خانه اصل آمديدخودم را بگذارم مركزتان، و خودم را اگر بگذارم مركزتان شما  ،كنم يخال مركز شما را هم

كه در صفحه  يزندگ) ٦شكل شماره ( ينطوريا ،ذهن است نيا ستيما ن يخانه اصل يزندگ )٥شكل شماره ( ينطوريا
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 تينهاياگر مركز ما ب ،يياياز نظر جغراف ميبرو ييجا به ديما نبا ياصل خانه. ماست يخانه اصل ، اينمركز عدم است نديبيم

   است. درستدر مركزمان  ميخدا را گذاشت يعني .ميهست يباز بشود ما در خانه اصل

  :ديگويموالنا م .شما بخوانم كه مربوط به عدم است يرا برا يغزل كي دياجازه بده اما

  ٩٥٠ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  بودهست ما برُ  را كه يمدَ آن عَ سپاس
  عشق آن عدم آمد جهان جان بوجود ز

خدا را عدم  ،امتداد خدا را ،را تييخدا يرا، من ذهن يرا گفتم سپاس آن عدم يمن نخواندم سپاس آن عدم ديكن توجه

 ينيكه ع يزيو آن چ .است ينيآن ع ،كه در مركز من است و از جنس جسم است يزيآن چ ست،ياصالً ن ديگويم دانديم

هستند  نهايا ،و بچه ام است و پدر و مادرم است تو همسرم اس ،من است يها يشدگ تيو هم هو ،پول است نيت هماس

 د،كنينگاه م يجسم نكيبا ع چون ؟يچ يعني نهايعدم ا دانميوگرنه خدا و نم ،هستند ينيع نهايا ،كه در مركزم هستند

   د.كنيجسم ها نگاه م نكيبا ع

جهان  نيبه ا ميما كه آمد نيبنابرا .ندارد يفرم چيه ،است يستين يعنيخدا از جنس عدم است  ،لدر اص ميدانيما م يول

 نيموالنا به ا نيبنابرا .داالب يعل ميشويما گرفتار م ،مياوريبه مركزمان ب ميعدم را نتوان نياگر ا ،زهايبا چ ميشد دهيهمان

 ييو شناسا ،به من نشان بدهد يكي يكيما را  يها يهست نيو ا ،كزمانبه مر مياوريعدم را ب ميبا تسل ميتوانيامكان كه ما م

  .كنديم يشكر گذار نياز ا ،ميو خودمان را آزاد كن ميكن

 يزندگ يعدم را كه در واقع پا ديبا ،ميبشو زادآ يدگيهمان يگرفتار نياز ا ميما بتوان نكهيا يكه برا ديبگو خواهديو م

 ديو قضاوت داشته باش ديكن زهيست ،ديو مقاومت داشته باش دانميم دييبگو اً اگر شما دائم يول ،مياست به مركزمان باز كن

  به مركزتان كه،  ديآيعدم نم ،هانكيع نيبراساس ا ،يبراساس دانش ذهن

وجود انسان بوجود  ستميس نيفكر و ا نيا ،تن نيا ،مياز عشق خدا، ما عدم هست يعنيكه از عشق آن عدم،  ديگويم

به آن  ميما آمد يعني، عشق آن عدم آمد ز، عشقش را ابراز كند به خدا ،جسم است نيا يتو كهيكه بتواند درحالآمده 

كه آمده  يزيهر چ .است نطوريهم زيهمه چ ،مييگويم ميحاال در مورد انسان ما دار ،جهان جان ما نيا .ميعدم زنده بشو

زنده  ارانهيبه خدا هوش نديايجمادات، ب مثل مثًال نباتات، زيتا همه چ ها، منتبه او زنده بشود ارانهيهوش ديجهان، با نيبه ا

امكان داشته  تواندياالن م نيلحظه است، هم نيزنده شدن به خدا ا يعنيما  امتيق يول .بزرگ است امتيبشوند، آن ق

حس وجود را كه  يعني يسته نيا ،مركز ما ديآيم يرا كه وقت يسپاس آن عدم .سپاس ديگويموالنا م نيهم يبرا .باشد

 يو شاد يزندگ ديعدم و د ديبا د ،شما ديكنيم اهكه نگ ديبا آن د كدفعهي دزدد؟يم يچجور دزدد،يدر مركزمان هست، م
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بكنم در مركزم غلط است،  ياريهوش نكيرا ع يزيچ كيكه من  يطرز زندگ نيكه ا دينيبيم ،سبب و آرامش و قدرت يب

  .غلط است نيا كنميرا مثل رنجش و خشم را با خودم حمل م ييكه من دارم دردها نيا

 ،ستين يزندگ نهايا ميدانيبودن قدرت است خودش، نم نيو خشمگ دنيرنج مييگويغلط است م مييگويما االن نم يول

 كياست؟ همه ما از  يچ ضياست، تبع يچ نهيست، كا يرنجش چ ؟است يخشم چچون است،  يانحراف از زندگ نهايا

 يذهن يها نكيع نيا يوقت يول م،يچقدر ما اشتباه كرد مينيبيم م،ينيبيما درست م شوديتا مركز عدم م .ميهستجنس 

 كننديهمه دعوا م .است يعيطب نيا مييگويم ،مينيبيرا هم نم گرانياشتباه د ،مينياشتباه خودمان را بب ميتوانيهست نم

 يما هم تو كننديهمه دعوا م !ندارد ياشكال ،قدرت طلب بشوند ديبشوند، همه با صيحر ديهمه با ،جنگ بشود ديبا

 ستيما خوب ن يروابط ما با بچه ها ميكنيم يآشت ميكنيدعوا م م،يكنيم يآشت م،يكنيدعوا م ردوبا يخانواده هفته ا

درست  ست،ين ينطوريا يطرح زندگ خواهد،ينم ينطوريدارد؟ نه، اشكال دارد خدا ا يچه اشكال ستيمال همه خوب ن

  است؟ 

آوردن  يعنيامكان باز كردن مركزمان  نكهياز ا كنديم سسپا .ديشما نگاه كن مينيبيرا هم با همان ابزارها دوباره م نهايو ا

مركزمان  مياوريعدم را ب ميتوانياالبد، ما م يعل ميافتاده بود رياگر وجود نداشت ما گ ،عدم، خدا به مركزمان وجود دارد

  :كه ديگويم الاز مركزمان خارج بشوند، بله، درست است، حا نهايا ،هيحاشبه  ميها را بران يدگيهمان نيو ا نهارايو هوش

  ٩٥٠ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  م گرددوجود گُ  ،ديبه هر كجا عدم آ 
  عدم كه چو آمد ازو وجود فزود يزه

 ديشويشما از آن جنس م ديآيعدم م يوقت نكهيا يرام گردد بهتر است، بگُ ديشا يول، م گرددنسخه ها هست كَ يبعض

   د،يساكت باش ديكه با ديكنيفرمان انصتوا را اجرا م د،يكنيسكوت م ،گريد دينيبينم ،شوديگم م يدر آن لحظه من ذهن

  ٩٥٠ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  م گرددوجود گُ  ،ديبه هر كجا عدم آ 
  عدم كه چو آمد ازو وجود فزود يزه

مردم  ديايب ياگر تا حدود شود،يوجود گم م .شوديكوچك م يمن ذهن ،ديايعدم ب يبه مركز هر كس ديهر كجا عدم آ به

بتواند اطراف  ياگر كس يول ،شوديكوچكتر م يبشود من ذهن شتريخوب هر چه عدم ب ،كامل بشوند ميتسل توانندينم

 نيدر آن لحظه، از ب ستين نكهيو مثل ا ،شوديم خاموش يذهنمن  كدفعهي ،لحظه را قبول كند نيلحظه و اتفاق ا نيا

   شود،يها، خاموش م رودينم
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 يوجود اصل ديآيم ياست، وقت يخوب زيعدم چه چ نيبه ابه يعني ،عدم چو آمد يزه، وجود گم گردد ديهر كجا عدم آ به

  درست است؟  كند،يم دايپ شيافزا ،ينه من ذهن ،آن وجود ،مياز اول عدم بود ،ما كه براساس عدم است

قضاوت  ،ديمقاومت دار ديدانيخودتان، م يبه كار رو ديكنيشما شروع م )٥شكل شماره . (است يمن ذهن نيخوب ا بله

 ستيشما مؤثر ن تيو قدرت و حس امن تيعقل و هدا ديدانيو م .ها در مركزتان است نيآن نقطه چ ،ديهمانش دار ديدار

 كي ،ديكنيعمل م ديرويم ديشويم نيخشمگ ،شماست دوباره نكيدرد هم ع ،ديهم كه دارو درد  ،ديآيم زهاياز چ

و شروع  د،يدشمن دار ديمسأله دار ديمانع دار ياديتعداد ز ،ديحالت ها را دار نيا د،يشويم مانيپش دييگويم يزيچ

در اطرافش شما فضا باز  ،كنديدرست م يلحظه را كه زندگ نيتان، و هر موقع اتفاق ا يعدم را آوردن به زندگ ديكنيم

 .شوديبشو و م ديگويكُن فكان است اسمش، او م ،به مركز شما ديآيم يزندگ يدهندگ رييتغ يروين كانُكن ف ،ديكنيم

تان يوجود اصل ،عدم آمد ،ديآيعدم م يو وقت د،يآيعدم م ،ديكنيشما اطراف آن فضا باز م يچه اتفاق كنديخدا قضاوت م

   .زهي عدم كه چو آمد، از او وجودِ اصلي ما فزود ايش پيدا مي كند، من ذهني تان كوچك مي شود.افز

بله، اين ابيات را هم برايتان بخوانم كه قبال خوانده ايم، كه مهم هستند، كه اگر يك منطقه اي يا شخص شما زندگيِ زيادي 

  تان زياد است، مي گويد:نداريد، زندگي تان كيفيت اش پايين است بدانيد كه من ذهني 

  ١٢٨٧مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة  

  هر جا حياتي بيشتر، مردم در او بي خويشتر
  خواهي بيا در من نگر، َكز شيِد جان شيداييم

، مي گويد تو بيا در من نگاه كن ذهني كوچكتر است، عدم زيادتر است.مي گويد هر جا زندگي بيشتر باشد در آنجا من 

باز شده، تماماً عدم شده، بينهايت شده؛ موالنا مي گويد؛ براي اينكه از خورشيد جانم از خورشيد هوشياريم چون مركز من 

ام. چرا؟ براي اينكه كارهاي من بوسيله من ذهني ديگر ام، من مجنون شدهام، ديوانه شدهام، شيدا شدهمن عاشق شده

  گي و خرد خدا عمل كند مي گويد اين ديوانه است. انجام نمي شود، من ذهني هر كسي را كه براساس خرد زند

اي نيست ما مي گوييم من ذهني داريم، من ذهني بايد دروغ بگويد، هر جوري شده اين هر چه بيشتر را اجرا كند، مسله

هم هويت شدگي ها بايد بيشتر بشود، همين، نه اخالقيات را اگر يك موقعي درد ايجاد كند، حق يكي را بخورد، فقط 

عايت مي كند، در نتيجه من ذهني درست است كه همانيدگي ها را زيادتر مي كند، فكر مي كند اگر اينها زيادتر بشوند ر

حيات ام، يعني زندگي ام هم زيادتر مي شود، ولي شما االن از اين شعرها متوجه مي شويد كه اگر قرار باشد حيات شما، 

  بشود، من ذهني تان كوچك تر بشود. ان كمبايد همانيدگي ت ،كيفيت زندگي شما باال برود
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پس هر چه من ذهني كوچك تر، حيات شما هم بيشتر، در يك منطقه اي نگاه كنيد، اگر ديديد حيات كمتر است، بدانيد 

اگر شخصِ شما  اد خودمان را بايد بدانيم چه هست.توجه مي كنيد؟ عيب و اير ها آنجا من ذهني بزرگ تري دارند. كه آدم

يا اصال  ،معني اش اين است كه  من ذهني تان خيلي بزرگ است، و عدم در مركزتان خيلي كم است ،ندگي نداريدكيفيت ز

  براي خودتان دردسر درست مي كنيد، قصداً. نيست، و شما هوشيارانه دايماً

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمعنويمثنو

  دَمبهدَم يهاُغصّه نيفعل توست ا
  » َجفَّ الْقََلمقَدْ«  ِّيبُوَد معن نيا

اينكه خدا زندگي ما را در هر لحظه مي نويسد، معني اش اين است كه ما غلط عمل مي كنيم، براي اينكه غصه دم بدمِ پي 

  .در پي بوسيله مركز ما در بيرون منعكس مي شود، مركز ما خراب است، در مركِز ما هم منّيت وجود دارد

ببينيد، مي گويد كه وقتي شما به اصطالح در مركزتان همانيدگي داريد، شما نيروي شما ) ٥شكل شماره (اين بيت را با اين 

هستي يعني به اصطالح حسّ هويت در ذهن، يا درد، مي  ي گيريد و تبديل به هستي مي كنيد.زندگي را در اين لحظه م

حظه نيروِي زندگي را مي گيرد و به سال ها ِبرُبودم من از عدم هستي، اين شكل انساني را نشان مي دهد كه هر ل گويد:

سرمايه گذاري مي كند در همانيدگي ها، ايجاد مقاومت و قضاوت مي كند، نتيجه ي اين نوع زندگي مانع سازي، مساله 

سازي و دشمن سازي است، يعني ما نيروي زندگي را االن تبديل مي كنيم به ايجاد مساله، به ايجاد درد، مثًال االن من 

ارم نيروي زندگي را تبديل به خشم مي كنم، پس دارم مي دُزدم از عدم، زندگي را تبديل به هستي خشمگين هستم، د

ولي اگر بتوانم هوشيارانه با فضاگشايي عدم را بياورم به مركزم، و اين عدم واقعاً گسترده باشد، در يك نگاه مي  .مي كنم

   گويد مي تواند.

را از عدم دزديديم و عدم مي تواند با يك نظر حسّ وجود را از ما بگيرد، اگر  اين را ما فهميديم كه سال ها ما حسّ وجود

  درست تسليم بشويم، بله، بيت بعدي مي گويد:

   ٩٥٠ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  شياندو زِ جانِ مرگ شيو ِز پ شيِز خو َرَهد
  ِز خوف و رَجا و َرَهد ِز باد و ِز بود َرهَد

سال ها من حسّ وجود را از عدم دزديدم، وقتي عدم را آوردم به مركزم، عدم به من كمك  پس اينطوري شد، مي گويد

 و به آنها زنده بشوم، و اگر همچون اتفاقي صورت بگيرد، از چه ،كرد كه من آن حّس وجودها را از همانيدگي ها پس بگيرم

چه آينده بگيريد، چه آن چيزي كه گذشته، شما پيش را  يعني زمان. از پيش، پيش مي َرهم؟ از خويش، يعني من ذهني.
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موالنا با يك كلمه مي توانست بگويد پيش و پس، ولي پيش را به هر دو معنا گرفته، به معني زمان روانشناختي، يعني 

  زماني كه من ذهني با آن كار مي كند.

يكي آمديم من ذهني ساختيم، دو جور زمان داريم، يكي اين لحظه است كه از جنس زمان نيست، اين لحظه زندگي است، 

جسم است، جسم هميشه با زمان تغيير مي كند، توجه مي كنيد؟ شما هر چيز آفل را در اين جهان در نظر يك من ذهنيِ 

شما به خودتان نگاه كنيد، درست  د مي ميرد، هر چيزي دارد مي ميرد.بگيريد با زمان دارد تغيير مي كند، در واقع دار

جوان باشيد، حاال من پير مي شوم، حاال بميرم و اينها، ولي از موقعي كه زاييده شده دچار زمان  است كه ممكن است كه

  درست است؟  ير مي كند، دارد بسوي مرگ مي رود.شده و هر چه زمان مي گذرد، تغي

ذهنيِ ما با  پس زماني كه جسم دچارش است و با آن تغيير مي كند، اين زمان، در مورد ما زمان روانشناختي است و من

زمان روانشناختي از جنس اين لحظه نيست، زماني است كه  زمان تغيير مي كند، پس ما دچار زمان روانشناختي هستيم.

من ذهنيِ ما با آن تغيير مي كند، و اين زمان زماني نيست كه ما بايد دچارش بشويم، با آن هم هويت بشويم، شما مي 

م بشويم و به ئروي خودمان قا ،ده بشويد، در اين لحظه اگر ما كه از جنس عدم هستيمتوانيد در اين لحظه به اين لحظه زن

خدا زنده بشويم، مي شويم جاودانه، آگاه مي شويم از اين لحظه ابدي، ديگر نمي ميريم، حس مي كنيم كه مردني نيستيم، 

برود بميرد، ولي ما حس مي كنيم كه مردني در حالي كه اين تنِ ما دارد تغيير مي كند، تن ما دارد تغيير مي كند بيايد 

  نيستيم.

عدم را االن نشان دادم، گفتم به فضا نگاه كنيد، به هوا نگاه كنيد، هواپيما را شما با چشم تان مي بينيد، فضاي اطرافش 

كرده است و درصد بدن ما را خالء يعني همان عدم اشغال  ٩٩/٩٩ را با چه؟ با همان عدمي كه االن از جنس او هستيد، كه

خدا خودش را بصورت عدم در ما نفوذ داده، و قبال هم گفته همه چيز اين عدم است، در سطح يك خرده جامد مي شود، 

  مي شويم ما، توجه مي كنيد؟ 

اين توهّم جسم كه ما يك نفر جدا هستيم، در ذهن وجود دارد، حاال من نمي خواهم كه گيج كنم كسي را، ولي وقتي مي 

ويش، و ِز پيش، يعني من ذهني و زماني كه روانشناختي است، زماني كه ذهن مي سازد، از آن مي َرهيم ما. گويد: ِز خ

توجه مي كنيد كه زمان تغييرات را اندازه مي گيرد، درست است؟ شما مي گوييد كه مثًال نيم ساعت است ما اين برنامه را 

ساعت، زمان است، اين را چه اندازه مي گيرد؟ ذهنتان، ولي شما شروع كرده ايم، مي دانيد كه نيم ساعت آمده، اين نيم 

هميشه در اين لحظه زنده بوديد، پس تغييرات را زمان اندازه مي گيرد، و اصلِ ما دچار تغييرات نيست، هميشه زنده است، 

  است.من ذهني ما يك روزي متالشي خواهد شد، از جمله اين تن، يك روزي خواهد مرد، و اين از جنس آفل 
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در مركزش هم هويت  حاال مي گويد: اين من ذهني جانِ مرگ انديش است، يعني دايماً بر حسب مرگ فكر مي كند، چون

از جنس  )٥شكل شماره ( توجه مي كنيد؟ خيلي مهم است اين بيت و ابيات نظير اين، اگر كسي شدگي ها هستند.

ر حسب اين نقطه چين ها مي بيند، و اين بمي دارد، هوشياري است ولي عينك هايش هميشه مادي است، هوشياري جس

نقطه چين ها همه آفل هستند، در حال گذر هستند و مردني هستند، پس اين آدم بر حسب آنها فكر مي كند و در زمان 

  نشاختي است، جاِن مرگ انديش دارد.روا

ند، بنابر اين مي ترسيم، هيچ كس نيست شما نگاه كنيد همه اش ما راجع به چيزهايي فكر مي كنيم كه در حال مردن هست

جان مرگ انديش، جان تخريب  ت، براي اينكه جان مرگ انديش است.از ذاتِ من ذهني اس ؟نترسد، ترس از كجا مي آيد

كننده هم هست، و شما بايد در اين لحظه خودتان را زير نورافكن قرار بدهيد، ذهنتان را تماشا كنيد بصورت حضور ناظر، 

شّر من ما بايد از  من ذهني من چه جوري به من لطمه مي زند؟ انسان بزرگ ترين ضرر زننده به خودش است، بگوييد كه

نيد، عدم مي آيد به مركزمان، عدم آوردِن هوشيارانه خدا به پس موالنا مي گويد، توجه ك ذهني خودمان را نگه داريم.

  بله،  مركزمان است.

  ١٣٨١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَهَد از المكان يقدم بر و حق
   فَكانآنَگه او ساكن شود از ُكنو 

  كه آنقدر خوانديم اين شعر را روي ام نمي شود بخوانم، ولي اينقدر واردِ اين ابيات و موضوع، كه:

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رياو جانْ َدَهدَت، روِز نََفْختُ بَِپذ دَمِ
  ، نه موقوِف عَِللاست كُونيَاو ُكْن فَ  كارِ 

كه اين هم هويت  .نگاه كنيد، شما بايد تسليم بشويد، بگذاريد دِم او بيايد و به شما خرد بدهد) ٥شكل شماره (به اين 

و دمِ او جان دهدت رو زِ نفخت بپذير، كار او كن فيكون است يعني او را، خدا را كه مي گويد مي  .شدگي ها را بشناسيد

گويد بشو و مي شود و شما بايد آگاهانه و هوشيارانه اين كار را بكنيد، اين كار همراه با صبر است،  آوري به مركزت، او مي

آگاهي است، نمي شود به يكي بگويي شما دعا كنيد من تبديل بشوم، نمي شود، اينها همه صحبت هايي است كه راجع 

  نمي تواند اين كار را انجام بدهد. و اگر كسي توجه نكند من ذهني به خدائيت داريم مي كنيم.به تبديل 

پس شما متوجه شديد كه جان مرگ انديش داريد، اگر من ذهني داريد، يا  ؛ز خويش و ز پيش و ز جان مرگ انديش رََهد

، و وقتي كه ما فكر مي كنيم، فكرهايمان همه بر اساس اين همانيدگي هاست، اين )٥شكل شماره ( يك همچون شكلي



  Program # 804                                                                                  ۸۰۴برنامه مشاره 

  20صفحه: 

حال تغيير و مرگند، و ما هم از مرگ مي ترسيم، يعني يك جوري فكر ما حول و حوش مرگ مي  همانيدگي ها همه در

گذرد، براي اينكه مربوط به چيزهاي آفل است، بنابر اين ترس داريم، شما اگر دقت كنيد من ذهني داريد، حتما ترس 

  داريد، و مي گويد:

ذهني با ترس و اميد زندگي مي كند، و مرتب مي گويد من اين خوف يعني ترس، رجا يعني اميد، من  ؛رََهد ز خوف و َرجا

را به دست مي آورم، يك دفعه مي بيند نه، به دست نمي آورم مي ترسد، چه چيزي را به دست نمي آورد؟ همين همانيدگي 

آيد، بنابر  ها را، يك دفعه يك وضعيت عوض مي شود اميدوار مي شود مي گويد بله به دست مي آورم، بنابر اين اميد مي

اميد، ترس، اميد، ترس، اميد، ترس، و در مورد  .اين دو تا حالت دارد، بعضي موقع ها مي ترسد، بعضي موقع ها اميد دارد

اميدوارم اين از دستم نرود كه االن چسبيدم به آن، و يا نه، مي بينيم وضعيت خراب شد،  .نگهداري چيزها هم همين است

  د، و ترس مي افتد به جانمان، ترس در مركزمان است، براي اينكه آن چيز در مركزمان است.اين را ما از دست خواهيم دا

   .پس بنابر اين من ذهني با خوف و رجا زندگي مي كند

باد و بود، همين من ذهني و آثار آن در بيرون است، گرد و خاكي كه  ؛مي گويد: َرَهد ز خوف و رجا و َرَهد ز باد و ز بود

كند، وقتي از اين فكر مي پريم به آن فكر، دردها توليد مي شوند، و باد و بود، يعني ما وجود داريم و بادهاي  بيرون بلند مي

مختلفي بر مي خيزند و مثل اينكه آدم يك بياباني باشد، بادهاي خيلي شديدي بيايد يك دفعه مثالً حشرات: مثل عقرب 

و صورت آدم، و اين من ذهني هم همينطور است، و تمام اينها مثل باِد و نمي دانم سوسك و اينها را بردارد بكوبد به  سر 

براي اينكه ما يك بود داريم كه آن من . غرور، باِد خشم، باِد اينها، از رفتن از يك همانيدگي به همانيدگي، پيش مي آيد

 حسادت، اينها كه هدايت ما را به ذهني است، اين من ذهني بادهايي دارد، گفتم مثل باِد غرور، باِد خشم، بادِ رنجش، بادِ

  عهده مي گيرند، مي گويد اين زندگي درستي نيست.

   ٩٥٠ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  شياندو زِ جانِ مرگ شيو ِز پ شيِز خو َرَهد
  ِز خوف و رَجا و َرَهد ِز باد و ِز بود َرهَد

متوجه مي شويد كه بايد عدم را بياوريد به مركزتان،  در مي آيد، پس شما االن ديگر )٦شكل شماره ( بله، به اين صورت

و عدم را كه مي آوريد به مركزتان يعني خالء هست، نبايد بترسيد، ديدِ هم هويت شدگي را از دست مي دهيد و ديدِ عدم 

مي كنيد، و اين پيدا مي كنيد، حق قدم بر وي نهد از ال مكان، شما وقتي عدم را باز مي كنيد، پاي خدا را به مركزتان باز 

  ، در اين صورت فقط با قدمِ زندگي مي گويد ساكن مي شود)٥شماره (باد و بِود است، اين شكل بااليي
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  ١٣٨١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَهَد از المكان يقدم بر و حق
   فَكانآنَگه او ساكن شود از ُكنو 

بشو و مي شود، بله، اينطوري  كن فكاِن خدا، كه او مي گويديعني دردهاي اينجا و گرفتاري هاي اينجا ساكن مي شود از 

بله، اين چند بيت هم بخوانيم كه مربوط به اين است، يعني مربوط به جان مرگ انديش است، يك دو بيت ديگر  است.

  بخوانم، يادآوري كنم، قبالً خوانده ايم، مي گويد:

  ٣٤ هغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  نينش يغم كُنج وِيد يا ن،يشراب آتش آمد
  َدر آ يباق يِ ساق يرو، ا ش،يَاندجاِن مرگ يا

ايزدي، دِم او، دِم او جان دهدت رو ز نفخت بپذير، همين كه فضا را باز مي  ن زماني است كه شراب زنده كنندةيعني اال

است، غم انديش است، غصه كنيد، دم او وارد مي شود، و اين ديوِ من ذهني كه غم است، ديوِ غم است، دايمًا مرگ انديش 

انديش است، حسادت انديش است، خشم انديش است، تخريب انديش است، مي گويد برو بنشين يك گوشه اي، حرف 

  الن من عدم را آورده ام به مركزم.نزن، ا

را  ساقيِ باقي يعني خدا خودش ،بعدش هم ديگر سريع مي گويد: اي جان مرگ انديش رو، وقتي اين عدم زيادتر مي شود

در مركز ما دارد بزرگتر مي كند، من ذهني كوچكتر مي شود، مركز ما زنده به خدا بزرگتر مي شود، تا كجا گفتيم؟ تا بي 

  :نهايت، اين هم يك بيت ديگر

  ٢٩١٣ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  يدهيرا غم م شياندمرگ مرغِ 
  يكنيم ايرا مست و گو بلبالن

پس كسي كه از اين  بلبل كسي است كه مركزش عدم دارد. مركزش همانيدگي دارد، مرغ مرگ انديش كسي است كه در

همانيدگي مي پرد به يك همانيدگي، اين انسان غم انديش است، كسي كه االن عدم است در اثر تسليم، لحظه بعد هم 

را مست و گويا مي  بلبالن عدم است، لحظه بعد هم عدم است مركزش، اين بلبل مست خداست، و دارد زندگي مي كند.

آسان  .كني، هر كسي مركزش را عدم مي كند، تو او را مست به خودت مي كني و از طريق او شروع مي كني به حرف زدن

  است ديگر، 

ت اول *** یان   ***  
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  بعد مي گويد:

   ٩٥٠ هغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  بادِ عدم شِيست پوجود چو كاه ُكهِ 
  چو َكْه َنرُبود؟ كوه كه او را عدم كدام

اين من ذهني ما كه همانيده شده با چيزهاي مختلف كه براي ما مهم است، و عينك ما شده، براي ما مثل كوه مي ماند، 

اند، خيلي ها در اثر كوشش براي زياد كردن همانيدگي ها و خواستن زندگي از همانيدگي ها، دردهاي زيادي هم ايجاد كرده

وه مي ماند، يعني وقتي نگاه مي كنند، مي گويند ما اين همه همانيدگي داريم، همانيدگي با كه اين دردهايشان مثل ك

همسر، با بچه، با پول، با نقش هاي اجتماعي، االن همه را اول نشان دادم ديگر، با جنسيت، من زن هستم، اصالً مادر هستم، 

   شده، كوه درست كرده. آنها همانيدهزِن خانواده هستم، هزار جور خاصيت را برداشته با 

يعني هيچ كس نبايد نگران  ولي مي گويد اين كوه من ذهني يعني وجود، در پيش بادِ عدم، بادِ كن فكان، مثل كاه است.

باشد كه من اين همه درد را چكار كنم؟ اين همه همانيدگي را چكار كنم؟ شما با من ذهني نمي توانيد كاري بكنيد، درست 

  .و كن فكان مي آيد به مركزت، وقتي دِم ايزدي شروع مي شود ،فضا را باز مي كنيداست، ولي وقتي شما 

  ١٣٤٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  رياو جان َدهدت، رو ز نََفخْت بپذ دَم
   موقوف عللنه ستكُونيَ فَاو ُكن كار

اين كوهِ من ذهني را من درست  شما االن بر حسب علل فكر مي كنيد، مي گوييد چه علتي در بيرون سبب خواهد شد كه

كنم؟ وضعيت ام را درست كنم؟ مي گويد نگران نباش، كهِ وجود يعني كوهِ وجود پيش باد عدم مثل كاه است، و شما كوهي 

و با كوشش با تسليم خودش را در معرض باد عدم قرار داد ولي هوشيارانه  را مي شناسيد، يعني انساني را مي شناسيد كه

اش هم نمي شناسم، هر كدام از قانون جبران را رعايت كرديد، كار كرديد و متعهد شديد، كوه نشد. من يكي اش ربودهكوه

وجود شما را عدم دزديد، از بين برد، ولو اينكه سواد نداشتيد. هر كسي متعهد نشد، به اندازه كافي كار نكرد، عدم را 

  نياورد مركزش، او پيشرفت نكرد. 

دم چو كه نربود؛ اين ابيات حقيقت است، راست است و اميدوار كننده. يعني شما هر چقدر كه فكر كدام كوه كه او را ع

كنيد حالتان خراب است، اگر حقيقتًا و جدًا متعهد شويد به موالنا، چند تا برنامه را از اول تا آخر نگاه كنيد، بنويسيد، مي

  كند با اين مكانيزم.كند، زندگي ميكند، خدا مي، عدم ميكُنمشود، من نميعمل كنيد، خوب بفهميد، حالتان خوب مي
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پرد به و فكر از اين همانيدگي مي ،شوندها وقتي با هم جمع ميرا هم نگاه كنيد. اين همانيدگي )٥شكل شماره ( بله اين

خود مقاومت درد است.  يم درد ايجاد خواهد كرد.وآن يكي، از اين درد به آن درد، يادمان باشد با هر چيزي كه همانيده بش

) عدم كه ٦شكل شماره (آيد، مقدار زيادي درد و همانيدگي در مركز، ولي پس از يك مدتي به صورت كوه به نظر مي

شود ايد به مركز شما، اين چيزي كه كوه بود يواش يواش شناسايي ميعدم مي ،كنيدبه تدريج شما فضا را باز مي آيدمي

اندازيد، براي اينكه عقل زندگي به شما اندازيد، دردهايتان را مييتان را مي. شما رنجشهاشودو هويت از آن كنده مي

  :گويددهيد كه بايد بيندازيد. ميگويد كه بايد بيندازيد. يعني شما تشخيص ميمي

   ٩٥٠ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  ْبوَد؟كاه و كُهْ ِچه ست؟يو عدم چ ست؟يچ وجود
   دَر بُرون ز بام فُرودعبارت از  يا ُشه

گويد صحبت كلمات وجود گويد كه ببين، ديگر حرف نزن، زندگي را به مفهوم ذهني تبديل نكن. ميموالنا در اين بيت مي

يعني شما بايد حقيقتاً عدم را بياوريد و تجربه كنيد. فقط حرف نزنيد،  ؟كرديم، عدم كرديم، وجود چيست و عدم چيست

دارد، اينها حرف است. آيا شما آيد مثل كاه اين را برميگفتيم من ذهني مثل كوه است و عدم مي اينها حرف بود. اينكه

برند. ببخشيد يعني اي كه موقع نفرت و بدآمدن به كار ميگويد ُشه. ُشه يعني كلمهخواهيد عمل كنيد؟ براي همين ميمي

آيد تو. اين را بايد از در بيرون كنيم كنيم، دوباره ميون ميهويت شده كه ما اين را از در بيرتف. تف بر اين فكر، فكر هم

  و مقامش هم از بام بياوريم پايين.

گويد پرد وسط. ميگويد بگذار من انجام بدهم. ميخواهيم انجام بدهيم با عدم، اين فكر مياين آمده تو، ما هر چيزي كه مي

شود حل كرد، االن بياور پايين. يك معنيش كنيد با فكر همه چيز را مياين را از در بيرون كن و از مقام باال كه شما فكر مي

  اين است. 

يا زماني رسيده آتوانيم از شرش راحت شويم. آيد تو. نميكني و از روزن بام ميدهد كه از در بيرون مياين معني را هم مي

شود و فرمان انصتوا يعني خاموش باشيد را بتان صفر شود، قضاوتبتان صفر كه شما چنان فضا را باز كنيد كه مقاومت

. يعني ذهن فعال نباشد. يعني فقط به فكر دو از فكر خارج شوي ،و در آن لحظه واقعًا عدم مركز شما بشود ،رعايت كنيد

و ما  ،و ببينيم كه عقل ما عقل زندگي شد ،نگوييم. اينها را فقط نگوييم بلكه عمًال انجام بدهيم. عمًال مركز ما بشود عدم

بينيم كه ميمان همانيده هستيم. پولبينيم كه با بينيم. ميهايمان را در ذهن ميبه صورت هشياري ناظر داريم همانيدگي

ترساند. و اين كار ما را مي ،كنيمدهيم، كنترل ميبينيم همسرمان را داريم زجر ميداريم ميبا همسرمان همانيده هستيم. 
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ايد شود. انسان اگر تسليم شود خوب خدا ميدن، نه فقط اگر اينطوري كني، اينطوري ميبينيم. ديترس خودمان را مي

  كند. مركزش، او را درست مي

گويد خاك تو سر عبارت آوريد به مركزتان؟ ميآيا عمالً عدم را شما مي بخوانيمعد يك شعر ديگر بخوانيم دوباره همين را ب

زنيم، اينها چيه؟ كاه و كوه و عدم و اينها را گفتيم ولي منظور ما اين حرف مي و فكر و اين چيزها، مفاهيمي كه ما مرتب

نيست كه شما مشغول اينها باشيد در ذهن فقط. بايد خودتان را بتوانيد آزاد كنيد. اصًال براي چي ما اين برنامه را اجرا 

  شود، عدم بيايد مركز ما. بله. كنيم؟ براي تبديل هشياري. براي اينكه مركز ما از اين همانيدگي آزاد بمي

اش حرف بزند. انساني كه خواهد بفهمد دربارهكند. ميزند. توصيف بهتري ميفقط حرف مي )٥شكل شماره ( اين انسان

راند به حاشيه و ها را مي، خودش زير نورافكن خودش است و همانيدگي)٦شكل شماره ( كند مرتبمركزش را عدم مي

كند و حس وجودش را از اش دارد و همانيدگي را متالشي ميشدگي با پول دارد، همسرش دارد، بچههويت بيند كه هممي

و كاري هم به ديگران ندارد. بله. فقط به مفاهيم مشغول نيست.  ،كندكشد بيرون، اين آدم دارد روي خودش كار ميآن مي

  ُخوب بيت اول غزل اين بود:

  ٩٤٥ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  د؟ييپايها كه چند مبه جان ديرس اند
  دييباز آ شيخو اصليِّ ةخان يِسوبه

  خوانم. بيت دومش را االن برايتان مي

  ٩٤٥ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  قافِ قُربَِت ما زاد و بوِد اَصِل شماست چو
  دييخوش، چو عَْنقا ديكوهِ قاف بَِپرّ  به

ها است، مركزش اشغال شده، مركزش بايد خدا كه فعًال مشغول همانيدگي ،شاز زبان خداست به ما، يعني به امتداد خود

اي و بلند و قاف قربت يعني اين قدر نزديك شوي به من گويد چون قربت يعني نزديكي، قاف يعني كوه افسانهباشد. مي

  كه هيچ همانيدگي در مركزت نماند. 

ش بلندي است، درست مثل روي زمين بودن است. زمين هر كس اشود يكييكي شدن با خدا با دو تا نماد نشان داده مي

هاي ما هم همين طور هستند هويت شدگيكشد. هميا نزديك زمين باشد به خودش مي باشديا چيزي را كه روي زمين 

ديگر كشد. براي همين است كه ما از يك فكر به فكر هويت هستيم، هشياري را دارد ميوقتي در مركز ما هستند و ما هم



  Program # 804                                                                                  ۸۰۴برنامه مشاره 

  25صفحه: 

مي جايي كه نيروي جاذبه زمين صفر باالخره پريم. پس بنابراين همين طور كه اگر انسان را بردارند ببرند باال، باال، باال مي

  تواند بكشد. شود و يك ذره برود آنورتر ديگر زمين نمي

آن چيزهايي كه مركزتان  ها با شناسايي، يكي دو تا سه تا همههويت شدگيپس شما هم اگر شروع كنيد به انداختن هم

منظور اين است كه ديگر كمتر چيزي در مركزتان  رويد باال.ندازيد، داريد ميمي ابودند، اگر يكي يكي بيندازيد، همين كه 

است كه بتواند بكشد به خودش. وقتي تمام شدند در مركز شما چيزي نيست كه به صورت همانيدگي باشد. به عبارت 

  ه در بيرون، در جهان بيرون چيزي نيست كه شما را بتواند بكشد.ديگر  معادل اين است ك

بينيد بينيد، ميگوييد خيلي خوب پول در حاشيه من است، مركز من شفاف است، همسرتان را ميبينيد، ميپول را مي

تواند بكشد. نميبينيد. شما را و پول را به صورت جسم مي ،بينيدكه با عشق با او در ارتباط هستيد، زندگي او را مي

فرزندتان را با عشق با او در ارتباط هستيد. انسانهاي ديگر با عشق با آنها در ارتباط هستيد. نقشتان را يك به اصطالح 

  ديگر همانيده نيستيد. با آن  كنيد وليبينيد كه در آن وضعيت شما خدمت ميوضعيتي مي

برسيد، چيزي در جهان شما  نقطه يندازيد كه ديگر به باالترينها را بهويت شدگيپس قاف قربت يعني اين قدر شما هم

شود. مثل اينكه آدم بينهايت داري نشان داده ميرا جذب نكند. گاهي اوقات اين قربت يا نزديك شدن به خدا با ريشه

  برد كه گفتيم ثبات دارد. ريشه داشته باشد. موالنا هر دو را به كار مي

  ١١٩٧ تي، بدفتر پنجم ،يمثنو ،يمولو

  و ثَبات   نتَمكي و ُقوت ةدهند يا
  دِه نجات يثباتيب نيخلق را ز 

دهيم؟ براي اينكه دانيد چرا ما واكنش نشان ميدهد. و شما ميداري. آدم واكنش نشان نميثبات يعني بينهايت ريشه

شويم. معنيش دهيم، ما خشمگين نمييخواهد همانيدگي ما را از ما بگيرد. اگر همانيدگي باشد، ما واكنش نشان نميكي مي

شوند. مركز دهيم؟ نه. بلكه آنها زيادتر ميمان را از دست مياين است كه اگر خشمگين نشويم، همه به اصطالح متعلقات

  ما فقط شفاف است. 

يايي باال و گويد توجه كن كه تو االن همانيده هستي و در واقع روي زمين هستي، چسبيده به زمين هستي. اما اگر بمي

ها را از دست بدهي و در نهايت درجه كه ديگر من ذهني نداشته باشي و با من يكي باشي، اين قاف قربت همه همانيدگي

اينجا بايد تو باشي. زاد و بود اصل شماست يعني اينجا زاييده شدي، براي اينكه از جنس  ،اينجاست تو زاييده شدي ،شما

   .ها هي مرتب بپر باالينجا هم بايد باشي. پس تو بيا با شناسايي همانيدگيمن هستي. اينجا زاييده شدي و ا
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عمداً با عالقه  ،هشيارانهكه نگاه كنيد. اين انسان  )٦شكل شماره (منتها چطوري؟ خوش. براي اينكه توجه كنيد به اين 

كشد و شكر ند درد هشيارانه ميكو صبر مي ،دهددارد، دارد عمل واهمانش را انجام مي داند همانيدگيمثل شما مي

و ذوق آفرينش دارد، اين  ،سبب در درونش در جريان استو شادي بي ،كندو هر لحظه از رضا و پذيرش آغاز مي ،كندمي

  كند. آدم عنقا است. براي اينكه دارد به قله قاف صعود مي

آورد، لحظه بعد حظه بعد هم دوباره عدم را ميآورد به مركزش، ليواش يواش دارد با پذيرش اتفاق اين لحظه، عدم را مي

بينيد كه اين عدم آوردنها با صبر و شكر و آفرينندگي همراه است. يعني در عين حال عقلش را، آورد، ميهم عدم را مي

ترسيد. بر عكس آن يكي كه مي .ترسدگيرد، حس امنيت دارد وقتي مركزش عدم است، نمياش را از عدم ميشناسايي

تواند كند كه خودش را مينه با من ذهني. قدرت زيادي دارد، حس مي ،كندتش دست كن فكان است و با قضا كار ميهداي

  رود. واقعاً يك آدم خوبي است اين.كند، به سوي او ميها خالص كند و خدا دارد اين كار را مياز دست همانيدگي

پرد. شادي پرد. خوش ميپرد يا نه؟ به زور نميد خوش. خوش ميگويد براي اينكه شما عنقا هستيد. به كوه قاف بپريمي

پرد بله. چو عنقاييد يعني عنقاييد. يعني امتداد من هستيد. سبب همراهش است، امنيت همراهش است. خوش ميبي

گويد. درست ها را داريد. اينها را از زبان خدا ميشما توانايي رفتن به باالي قاف گفتم كه يعني ريختن همه همانيدگي

  است؟ 

  ٩٤٥ هغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  است بر پاتان ياكُنده نيآب و ِگل چو ُچن زِ 
  دييپاره بُْگشاَجهدْ ُكنده ِز پا پاره به

بستند كه فرار هايي به پاي زندانيان ميها. كنده يعني هيزم، كنده درخت و قديم وزنهآب و گل يعني همين همانيدگي 

ندند، قفل كنند تا نتواند راه برود يا تند يك چيز سنگيني را به پاي آدم بب زنداني ذهن هستيم. فرض كن نكنند. ما هم

. با فرض )٥شكل شماره ( اي است. يعني اين كندهها به پاي هشياري ما بسته شده، چنين كندهراه برود. اين همانيدگي

نده كند به كُبا دردها هم همانيده هستي. اين را تشبيه مي كن صد تا چيز همانيده هستي، اينها درد هم ايجاد كردند،

  گويد بايد جهد كنيد. درخت يا هيزم يا وزنه سنگين به پاي ما بستند. منتها مي

آوريد به مركزتان و اين چهار تا چيز را كه عقل جهد ما تند تند آوردن عدم به مركز ماست. لحظه به لحظه شما عدم را مي

يواش يواش اين  ،گيريد. بايد با كوشش، كوشش آگاهانه تيكه تيكهايت و قدرت است از عدم ميو حس امنيت و هد

نده هستند از پايمان، ما خودمان بگشاييم. شما نگوييد كه شما بياييد دعا كنيد. ها را كه قسمتهاي مختلف كُچيننقطه
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ها را شناسايي كنيد، بيندازيد، نگوييد د، همانيدگيدنبال دعاخوان نگرديد. شما بايد كار كنيد تكه تكه، صبر داشته باشي

  خواهم اين كار را بكنم. كه من دو ماه سه ماهه مي

ام، قانون جبران چيزي كه به تجربه االن در بيست سال گذشته من ديده ،به كلماتي نظير پاره پاره به جهد، قانون جبران

سه ماه يكسال  ،خورند. دو ماهكنند، شكست ميگيرند. جهد نميمي دهند. اين موضوع را خيلي سادهانجام نميخيلي ها را 

گذارند د ميشوشود، يك ذره كه حالشان خوب ميگيرند، حالشان خوب ميكنند، خُوب يكسري چيزها ياد ميكار مي

  كند.ي است يا موانع ايجاد ميذها را بشناسيد، اين من ذهني موكنار. بايد ادامه بدهيد همه همانيدگي

نگاه كنيد، اگر شما قانون جبران را انجام دهيد و متعهد باشيد و ) ٥شكل شماره (بارها اين را گفتيم كه اگر شما به اين 

فرستد سراغتان كه نگذارند شما اين كار را بكنيد. هر روز روي خودتان كار كنيد، باز هم من ذهني يك آدمهايي را مي

و چه بسا جهد شما را  ،سازي بكنيمسازي بكنيم، دشمنسازي بكنيم، مسالهمانعتوجه كنيد ما در من ذهني تمايل داريم 

تان باشد، برادر خواهرتان باشد دوست همسرتان باشد، تان باشد، ممكن استدر اين راه يكي از اين موانع ممكن است بچه

ميد و يك قسمتي هم انداختيم، جلويتان را بگيرد. موظب باشيد. به جهد، جهد خيلي جالب است اينجا. معنيش را بفه

  بعد قسمت ديگر. پاره پاره. از پايتان بايد بگشاييد. 

  ٩٤٥ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  ديغربت و به خانه َرو نياز ديكن سفر
  دييعَزم فرما ميفِراقْ َملول نياز

بينيم، لحظه بعد از شدگي مي هويتهويت شديم، االن از طريق اين همربت همين جهان ذهن است. اينكه ما آمديم همغ

و ذهن اين جهان  .دهدبينيم؟ فقط آن چيزي را كه ذهن نشان ميطريق آن يكي، لحظه بعد از طريق آن يكي، كجا را مي

گويد اينجا براي امتداد خدا كه دائماً اين چيزها را ببيند اين مثل دهد. ميدهد و فضاي يكتايي را نشان نميرا نشان مي

  ند، غريب است هشياري در اين جهان. بايد برگردد به فضاي يكتايي،ماغربت مي

و اين فضاي يكتايي را شما با ذهن تجسم نكنيد. هر  .سفر كنيد از اين غربت و به خانه رويد، خانه فضاي يكتايي است 

انداختن قسمتهاي شنويم بايد شروع كنيم به پاره پاره كنيد غلط است. وقتي اينها را ميچيزي كه با ذهن تجسم مي

دهد با آن همانيده هستيد. دانيد با چي همانيده هستيد. هر چيزي كه به شما درد ميمختلف من ذهني، يعني شما هم مي

دهد. همانيده نشويد، به شما درد همسر شما ممكن است همسر خيلي خوبي باشد، چون همانيده هستيد، به شما درد مي

د، به شما درد يكنترسيد، كنترل ميكن است بچه خوبي باشد، چون همانيده هستيد، ميتان ممبچه كنيد؟ندهد. توجه مي

دهد. شما بياييد روي خودتان كار كنيد. كارتان اين است كه از اين غربت برويد به خانه. وقتي به خانه رسيديد، به مي
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گويد كه از اين فراق، از اين ا ميفضاي يكتايي، خواهيد ديد كه همه چيز سر جاي خودش است. و زندگي، خدا به شم

گفت چقدر كني، بيت اول ميجدايي، شما پا شدي رفتي به عنوان امتداد من، رفتي به ذهن جا خشك كردي و درنگ مي

  گويد ما ملول هستيم، چطوري ملول هستيم ما، خدا ملول است؟ كني، ميدرنگ مي

خواهد در سطح كه ما اراده آزاد م. نمييعدم نفوذ داده در ما، گفتاوالً كه خدا جدا از ما نيست. خدا خودش را به صورت 

همانيده شويم و مركزمان بگذاريم و غصه بخوريم، براي اينكه ما كه با آن  مصرف راداريم، اين چيزهاي سطحي را و بي

  لي، من ملول هستم. اي اينجا كه شاد باشي، تو كه ملوگويد تو آمدهخورد. ميخوريم مثل اينكه خدا غصه ميغصه مي

  قرار بود چند سال در ذهن باشي بدون ملولي، آن هم. 

توجه كنيد كه ما در هفت هشت سالگي هنوز ملول نيستيم، در ده سالگي نيستيم. از آن به بعد كه من ذهني را ادامه 

بت با خودش حمل شويم. اين ملولي هم خيلي واژه جالبي است. ملول كسي هست كه مقداري درد ثادهيم ملول ميمي

كند. حس كند. يعني مقداري رنجش دارد، خشم دارد، حسود است، يعني اين دردها را جمع كرده با خودش حمل ميمي

اش سر رفته. اين ملولي سطحي ما مورد رضاي خدا كند. دائماً يك چيزي كم است، ملول است. حوصلهعدم كافي بودن مي

  ميم بگيريد. عزم فرماييد. با آن چيزها هم سريع نگاه كنيم. بله.كنم تصگويد خواهش مينيست. به ما مي

ها هويت شدگيپرد به آن، دائمًا در فكر همهويت شدگي ميافتاده. اگر كسي از اين هم قدر فرا) ٥شكل شماره (اين 

از اين فراق شما  است، اگر دقت كنيد ممكن است شما هم آنطوري باشيد، در غربت هستيد، بايد برويد به خانه و حتماً 

و شما بايد به اين حالت دربياييد.  .ملول هستيد. چون امتداد خدا هستيد، خدا هم ملول است، يعني شما ملول كرديد

آييد به خانه. پس كنيد ديگر از غربت ميآوريد به مركزتان و فضا را بينهايت زياد باز ميوقتي عدم را مي) ٦شكل شماره (

ط بايد مركزتان را عوض كنيد و خدا ديگر ملول نخواهد شد براي اينكه شما از او جدا نيستيد. و جايي نبايد برويد و فق

خوانم كه كمك بشود به درك آن همين االن عزم كنيد به كار روي خودتان. چند بيت هم قبالً داشتيم. اين هم برايتان مي

  گويد:بيت. مي

  ١٤١٨ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  و عاشق و مَستم بيغر دارم،يد مشتاقِ ِدال،
  َرخْت َبربَستم نكيعَزمِ لِقا دارم، من ا كنون

دانم اينجا غريب هستم. تا د اين خدا من مشتاق ديدار تو هستم و من مييگويتوانيد اينطوري صحبت كنيد. ميشما مي

الن تصميم گرفتم بيايم پيش ولي ذات من عاشق توست و ذات من و من مست تو هستيم. همين ا .به حال در غربت بودم
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گيريم كه روي خودمان كار كنيم و كاري هم به ديگران نداشته تو. توجه كنيد فقط تصميم نيست. تصميم حسابي مي

  كاري هم به علتها نداشته باشيم. و  ،باشيم

اي ما دعا كنيد. آخر گويند برزند ميدانيد چه هست؟ مثًال يك علت كه مردم خيلي بهش اعتقاد دارند و ضرر ميعلت مي

دانم  هويت شدگي در مركزش داشته باشد، درد داشته باشد از جنس رنجش، كينه، نميشود يك نفر اين همه هممي

كنم شما دعا نداشته باشد، بگذار همين طوري باشند. بعد بيايد به كسي بگويد كه خواهش ميبا آن  خشم، اصالً كاري هم

مركزم ندارم. آخر اين درست است؟ شما اراده آزاد  ه باشيد من هم هيچ كاري با ايني نداشتكنيد. شما دعا كنيد كار

ها را بشناسم آگاهانه، حاال آن موقع موالنا خواهم اين همانيدگيداريد. بايد عزم كنيد، عزمتان را هم جزم كنيد كه من مي

  اين شعرها را گفته.  كه ددعا كرده اينها را گفته ديگر. پس اينها دعا نيست. خواسته كه شما بشوي

فرستم، تمام گويد هر لحظه من ندا ميخواهد؟ بابا دارد ميآييم سراغ يك باشنده ديگري به نام خدا. خدا ميحاال مي

شوي. بها رها خواهم كمك كنم تو از اين همانيدگيفرستم، ميفرستم، شاديم را ميفرستم، تمام مهرم را ميقوايم را مي

خواهم به تو كمك كنم. من اصالً قضا را براي تو، براي اين ايجاد كردم. براي همين اتفاقات را فكان من مي هر لحظه با كن

م قوايم را گويد. هر لحظه من در اين فكر هستم. هر لحظه تماكنم؟ اينها را خدا ميكنم. پس چكار دارم ميدارم طرح مي

  خواستي. كردي، ميخواستي عزم ميگر ميا ،خواهي كهولي تو نمي فرستادم به تو كمك كنند،

شما  ،خواهيد. حاالخواهد. شما نميشود شما نخواهيد به اين علت كه ديدتان ديد درد است، بعد هم بگوييد خدا نمينمي

هم مقصر نيستيد؟ براي اينكه ديدتان اينطوري است. كسي كه درد دارد از جنس درد است. كسي كه در مركزش درد 

  كشد. رود. شما بايد هشيارانه بگوييد من درد دارم. درد، مرا به سوي درد مينس درد است و به سوي درد ميدارد، از ج

و ديدم دارم بدگويي  ،و درد ايجاد نكنم ،خواهم ناظر خودم باشمكشد من هشيارانه مياگر درد من، مرا به سوي دردها مي

كنم؟ من نبايد اين كار را بكنم؟ ز خودم سوال كنم براي چي اينكار را ميزنم، بايد اكنم، به يكي لطمه ميكنم، غيبت ميمي

  .ام استاين ضرر زدن به خودم است، اين من ذهني

خواهم به صورت خواهد من به او نگاه كنم، از او كمك بگيرم و من دنبال تقويت من هم نيستم، ميو در اين لحظه خدا مي

دهد كه من با چي ذهن من است، اگر عدم را بياورم، آن عدم به من نشان مي حضور ناظر كه همان نگاه كردن خدا به

كشد مرا به سوي دردهاي بزرگتر. چرا من دوست دارم درد ايجاد چه دردهايي دارم، چطوري درد مي من هويت هستم،هم

ر به خودم نزنم، ضرر به كنم، چرا من االن دوست دارم دعوا كنم؟ من آيا انتخاب ديگري هم دارم؟ بله دعوا نكنم. ضر
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توانيد بگوييد من اينك رخت بربستم، يعني جمع و جور كردم دارم دانم اين من ذهني است. شما ميديگران نزنم، من مي

  خواهم ببرم. و اين را داشتيم:روم به سوي زندگي. اينها را نميمي

  ١٨ ةشمار عاتيترج شمس،وانيد ،يمولو

  جعت ِبرَمزان جهان َبهرِ مرا ديرس نامه
  بَرميَرخت به چرخ م كنم،يرجوع م عزمِ

اي است در كه برگردم بروم. يك آيه ،رسد به صورتهاي مختلفگويد ندا ميرسد، امروز مياز آن جهان هر لحظه نامه مي

ت: يكي شود. ارجعي يعني برگرد به سوي من. و دو تا نكته اسدانند ديگر، مسلمانان، با ارجعي شروع ميقرآن، همه مي

برگرد و يكي هم رضايت. بايد از فضاي رضايت شروع كني. برگرد در حالي كه راضي هستي. اگر تو راضي باشي خدا هم 

راضي است. براي اينكه تو و خدا يكي هستيد. توجه كنيد. اگر شما راضي باشيد در اين لحظه، به دويي نرويد، رضايت 

اي من ذهني خيلي سخت است. يك جوري بايد ديدش به اصطالح بگذارد شما يعني رضايت خدا. ولي رضايت شما با ديده

  يد. آكنار. اين كار با فضاگشايي و تعطيل كردن ذهن و ديد آن به دست مي

افتد. تا ، اين كار با فضاگشايي شديد و آوردن عدم به مركز شما اتفاق ميدشما يك جوري بايد ديد من ذهني را كور كني

كني و بايد عمدًا، قاصدانه ، دانسته، هشيارانه كني، مركزت را عدم ميان ندارد. پس با رضا شروع مياين كار را نكني امك

  گويدتا فضا در درونت باز بشود. بله االن مي ،تصميم بگيري و هر لحظه اين تصميم را متعهدانه اجرا كني براي يك مدتي

  ٩٤٥ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  هاابانيَچْه و بدوِغ َگنده و آبِ  به
  د؟ييچند فرسا هودهيبه ب شيخو اتِيح

و شايد نماد دردهاي ما باشد، دردهاي من ذهني.  .كند، مخصوصاً دوغي كه گنديده باشددانيد كه دوغ آدم را مست نميمي

د چاه؟ براي گويرويم به چاه آن، چرا ميشويم، ميهويت ميآب چاه هم كه ساكن است، يعني چاه، چاه ذهن، وقتي ما هم

اينكه براي باال آمدن از نيروي جاذبه آن بايد نيرو صرف كنيم. گاهي اوقات درد هشيارانه با صبر بكشيم. با هر چيزي كه 

ايي باال. يكي شويم و بشود مركز ما و عينك ما، برداشتن آن آسان نيست. درست مثل اينكه از ته چاه ميمي همانيده 

  توانم. اب را بگيريد بياييد باال. در اين مورد آن يكي خدا است. بنده نميبايد طناب بيندازد كه شما طن

گويد كه تو وضعيتت را ببين، چطوري ببين، عدم را بيار به مركزت، بتواند كه اينها را به ما بگويد. بنده ديگر بهتر از اين نمي

ند بفهميم اين وضعيتي كه ايجاد شده به وسيله عدم را تعريف كند، مثال بزند كه ما بفهميم. وضعيت ما را به ما روشن ك
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مان را بيهوده بفرساييم و به ما بفهماند كه سرنوشت ما نيست اين. اين را ما خودمان اينجا براي اينكه زندگي ،ما ايجاد شده

  ايم. مان را خودمان خراب كردهزندگي ايم.ايجاد كرده

وري هستند؟ همه اينطوري اشتباه رفتند. براي اينكه به حرف آدمهايي گوييد شش ميليارد آدم است همه اينطحاال شما مي

مثل موالنا گوش ندادند. اين جور دانشها به وسيله عارفان يا پيغمبران به اين جهان آمده. اينها علم كتابي نيست كه. ولي 

  بينيد. نظيرش را شما در خودتان مي

روي به چاه آن. يكي همانيده با گيري و مياز همانيدگي مي به دوغ گنده و آب چه، آب چه يعني همان هشياري كه

كند، فرض كن يك مردي همانيده با خانمش است. دائمًا نگران است. كجا رفت اين، االن خانه همسرش است، كنترل مي

انرژي  ه جورترسد. چطور هشياري دارد اين نسبت به خانمش يا برعكس؟ آب چاه. چكند، مياست، زنگ بزنم؟ كنترل مي

خورد؟ آيا شادي زندگي است يا دوغ گنديده همين اوضاع و احوال است؟ مثالً ترس است. شرابي مي ه جورخورد؟ چمي

كند. در كجاست؟ در بيابان زنيم ديگر. يك نفر همسرش را كنترل ميترس است، دعوا است، اتهام است. حاال مثال مي

   ذهن. در بيابان چه چيزهايي هست؟ غول بيابان.

دهد. اين وضعيت غول آدرس عوضي مي مثل اينكهكند همه غلط است. شنود و فكر ميبيند و مييعني هر چيزي كه مي

دارد ما در ذهن است. با هر چيزي كه همانيده هستيم همين است، همين دوغ گنده دارد و آب چاه و ما را در بيابان نگه مي

  در اشتباه است. و قدمهاي بعدي ما هم اشتباه است، اشتباه ان

خوري، مست كننده نيست، داغون كننده است، هشياري آن موثر نيست، گويد با اين وضعيت در حالي كه انرژي كه ميمي

كني؟ چرا خراب بيني اشتباه است، چرا زندگي خودت را به بيهوده اينطوري فرسوده ميدر بيابان هستي، هر چه مي

  ي زندگيت را، از جمله بدنت را. خوب ديگر. هاكني؟ هم زندگيت را، تمام جنبهمي

ها تك تك همه با هم دهد. تمام آن همانيدگيها دوغ گنده ميتمام آن همانيدگي )٥شكل شماره (مشخص است با اين 

كند. يك چنين آدمي زندگي خودش را خراب دهند. سرگرداني از اين همانيدگي به آن بيابان درست ميآب چاه مي

  كند. بله.مي

  ٩٤٥ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  پَرِّ شما را زِ َجهْد ساخته است يْ خدا
  دييو جَهْد ِبْنما ديبُِجنب ديازنده چو

گويد پر پرواز ما خواهد؟ همين لحظه. ميخواهد؟ بله. كِي ميخدا مي بلي. آيا راه داريم از اين گرفتاري نجات پيدا كنيم؟

خواهم زندگيم را خودم شخصاً درست ا بايد تصميم بگيريد، عزم بفرماييد كه من ميما دارد. شمكار بستگي به جد و جهد 
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و درد داريد، مرد و زن، اگر روي داريد مطمئن باشيد من ذهني  ،و به شما من عرض كنم اگر شما آمديد به اين جهان .كنم

دگي هستيد، نه زندگي مشترك هستيد، نه شنويد، آماده نه كار هستيد، نه زنخودتان كار نكرديد. اگر اين برنامه را مي

گويم. هم از روي تجربه هزاران نفر از شما دارم بچه بزرگ كردن هستيد. بنده اين حرفها را هم از روي تجربه شخصي مي

  ما زندگي خودمان را فرسوده كرديم. گويد. آماده هيچ كاري نيستيم ما،گويم. هم از كتاب خواندم، هم موالنا ميمي

شود. مثًال دو نفر در خانواده تازه تان درست ميها را زياد كنيد، زندگيايد فكر كنيد كه يكي از اين همانيدگيشما نب

شود، خانه مان درست ميدار شويم زندگيگويند اگر بچهكنند مياند، مثًال يك سال دو سال با هم دعوا ميازدواج كرده

شود. ما يك شود، پولمان زيادتر بشود درست ميبخريم، درست مي شود، خانه بزرگترمان درست ميبخريم زندگي

اينجا برويم دانم از  شود. اگر نميمسافرتي بشويم يا سالي چند بار مسافرت برويم، با اينها هم همانيده هستند، درست مي

برويم يك شهر ديگر. گذارند ما زندگي كنيم، ما مان نميشود. اينجا خانوادهكنيم، درست مييك جاي ديگري زندگي 

  بينند درست نشد. روند ميمي

  ، گلستان، باب هشتم، در آداب صحبتيسعد

  يز دست بال بر فلك رود بدخو اگر
  در بال باشد شيخو بدِ يِ دست خو ز

يد گواش اين است كه خودمان را زير نورافكن خودمان قرار دهيم و مييم. اما چاره دارد. چارهبرما بال را با خودمان مي

اوالً يك زندگي از ثانيه صفر تا  ؛ايد بجنبيدچو زنده پرهاي ما از جد و جهد ما ساخته شده و تا زنده هستيم بايد بجنبيم.

گويد، كسي كه زنده است، بايد گويد، قانون كلي را ميمرگ اينجا بايد بجنبي. ولي ممكن است ايشان هميشه دارد مي

گويد اشكالي ندارد و به كاهلي و تنبلي و وقت يست. كسي كه من ذهني دارد، ميجنبد يعني زنده نبجنبد. كسي كه نمي

  ايم چون امتداد خدا هستيم. زند، آن آدم زنده نيست. ولي ما زندهگذراني يا جبر دست مي

برانيد به  ها را. عدم را بياوريد مركزتان، همانيدگي)٦شكل شماره ( ايد بجنبيد و جهد بنماييد، يعني اين حالتچو زنده

ها. بله. گوييم بينهايت است در كجا گير افتاده؟ در همانيدگيبكنيد. اين فضايي كه ما مي نهاتان را از آحاشيه و هويت

  گويد.همين را مي
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  ٩٤٥ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  پوسَديم ديپَر و بالِ ام يكاِهل به
  د؟ييدگر چه را شا زد،يپَرّ و بالْ بر چو

گوييم من ذهني ما به كار نكردن، به عقب انداختن، اينكه تقصير من نيست، علت بيروني پيدا كردن، اينكه ميبه تنبلي، 

كند اينها همه كاهلي است. كاهلي يعني تنبلي. مقصر نيست، اين مركز ما نيست كه اين اشكاالت را در بيرون منعكس مي

خوانيم رويم يك دانشي را ميآييم موالنا بخوانيم. ميها ما نميتوانم و حتي دنبال يك دانش خوب نرفتن. خيلي موقعنمي

گويد فعًال حال اين هست ديگر. كند. براي اينكه حالش را نداريم برويم دانش خوب را پيدا كنيم. ميكه كمكي به ما نمي

  نيم. نه شما بايد براي پيدا كردن دانش خوب هم جد و جهد كنيد. خواهمين را مي

كنيد، متاسفانه اين جور دانش را ما كند، شما يكسال دو سال سه سال كار ميكند كار ميا دانش بد شروع ميوقتي آدم ب

گيرد. مان مشتركًا اين دانش در اختيار شما قرار ميداريم فراوان در اختيار مردم قرار نگرفته. االن با كوشش همه

كنيد. وقتي آدم كنيد، اميد پيدا ميبينيد داريد پيشرفت ميروز مياگر شما كار كنيد و تنبل نباشيد، روز به  ،خوشبختانه

كنيم. كنيم يا با دانش بد كار ميدهد. يا كار نميميكند، اميدش را از دست بيند پيشرفت نميرود و ميبا دانش بد جلو مي

  ريزد. پوسد و ميدر نتيجه پر و بال اميد مي

گويد در اين زندان افتادم، زندان ن هشياري بريزد، ديگر آدم اميد نداشته باشد، ميگويد وقتي پر و بال انسان به عنوامي

خورد؟ چقدر شايستگي دارد؟ هيچي. ما اگر من و فقط من ذهني داشته باشيم، اين به چه درد مي ،توانمنمي ديگرذهن، 

عني به وحدت نرسيم، به هيچ دردي عدم را نگذاريم در مركزمان، ي مركزمان را باز نكنيم، و ذهني را نگه داريم و

  بينيد ديگر. حاال خودتان را بگذاريد كنار. خوريم. شما مينمي

كند. مقدار نگاه كنيد كه من ذهني تمام عيار دارد. خواهيد ديد كه اين آدم زندگي نمي) ٥شكل شماره ( به يك كسي 

سازد، مرتب در حال ايجاد اين سه تا چيز د، دشمن ميبينسازد، دشمن ميبيند، مساله ميبيند، مساله ميزيادي مانع مي

كند ايستد، فكر مياست، حس امنيتش خوب نيست، هدايتش خوب نيست، قدرتش خوب نيست، جلوي هر چيزي مي

همانيده شده. موفق نخواهد شد. روز به با آن  اثرش، از كتاب ياد گرفتهداند، قضاوت دارد بر اساس آن دانشهاي بي مي

چه  گويد شايسته چي است؟شود، آخر اين آدم ميشود، تنش خرابتر مياش بيشتر ميشود، غصهآدم منقبض مي روز اين

  . بله.از ما كنداين زندگي چه ارزشي دارد؟ سوال مي ارزشي دارد؟
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  ٩٤٥ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  ياز بُِن َچْه ن د،يَخالصْ َملول نياز
  دييپايمُبارك، در قَعِْر چاه م َهال،

 دشويكنيم، ملول ميكنيم، آزادي مي. وقتي صبحت خالصي ميدها ملول هستيهويت شدگياز رهايي، از اين زندان هم

آيد، هال مباركتان باشد. يعني آگاه باشيد كه داريد اشتباه گيرد. اما ته چاه نشستيد، از ته چاه خوشتان ميدلتان مي

رسد، مباركتان باشد. در ته چاه بمانيد. چون اگر شما نخواهيد ت، عقلتان اين قدر ميتان اين اسكنيد. ولي اگر انتخابمي

اند از قعر چاه شما را نجات دهد. هيچ كس نبايد بگويد ما بايد كساني پيدا كنيم كه بيايند ما را نجات دهند. توكسي نمي

شيد، خالص نخواهيد شد، در بن چاه دهد. تا شما شخصًا در نجات خودتان نكوهر كسي خودش، خودش را نجات مي

  خواهيد ماند. 

گويد اين ته چاه است و آبش شور است، مثل آيا در اين چاه تاريك ذهن كه موالنا مي :ولي شما از خودتان سوال كنيد

آيد از آن هايي كه وقتي پولم يادم ميگيرم، آن خوشيهايي كه من از تاييد مردم ميدوغ گنديده است، آن خوشي

خورم، اينها براي زندگي گيرم، اينها دوغ گنديده است، دائماً ميهايي كه از درد دادن به ديگران ميگيرم، آن خوشيمي

كند؟ موالنا كند، زندگي مرا بهتر ميبراي بدن من خوب است، براي فكرم خوب است، فكرم را خالق مي ؟من خوب است

  ايد ديگر. االخره امتحان كردهدانيد كه نه. شما هم بنه. شما هم مي :گويدمي

مركز همانيده دست نزنيد، اگر ) ٥شكل شماره (ولي اگر خودتان اقدام نكنيد، همين طور خواهيد ماند. يعني اگر به اين 

گويد عدم را بياور به مركزت با پذيرش اتفاق اين لحظه، هر لحظه مقاومتت را ببين، قضاوتت را كسي مثل موالنا آمده مي

كني، به حسادت تبديل كني، به كينه تبديل ميببين كه زندگي را به خشم تبديل ميات را ببين و له سازيمسببين، 

خواهم در ته اين چاه بمانم، خوب مباركت و من مي ،گويي حوصله نداري گوش به تو بدهمكني، اينها را ببين، تو ميمي

  باشد، بمان. 

و اين عدم را حس كردن به صورت حضور ناظر بر  ،مركزعدم به ني آوردن . خالص يع)٦شكل شماره ( بله خالص اين است

، اين نبايد شما را ملول كند.  شما نگاه كردن هويت شدگي دارد و درد دارداساس هشياري عدم به ذهن خودمان كه هم

خواهم نميمن رود. ام سر ميدانم كه رنجش دارم از مادر، پدرم، ولي يادم نياور حوصله گوييد كه نه يادم نياور، من ميمي

  كنيد؟ جوك بگو يا نه حرفهاي ديگري بزن. بشنوم. يك چيزهاي سطحي بگو بخنديم. توجه مياالن 

كند، انديش است، تخريب ميزند، مرگهويت شده دائماً از درد حرف ميمركز هم) ٥شكل شماره (ولي توجه كنيد اين 

كرديم. شما يك فكري بكنيد، بنشينيد به خودتان. خودتان بنشينيد بگوييد  كند. ما تا حاال امتحانگرفتاري ايجاد مي
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  35صفحه: 

ببينم كه واقعًا مردم زندگي خودشان را خودشان خراب  ،ام نگاه كنم، به مردم هم نگاه كنمخواهم به گذشتهمن مي

ود، االن به چه صورتي رزنم، اين زندگي من به چه جهتي ميزنند، من چطوري ميكنند، چطوري به خودشان لطمه ميمي

ام، با دوستم، با مديرم، با مردم، ببين اين مسائل سر چيه؟ آيا مركز من در است، من با كي مساله دارم، با همسرم، با بچه

كنيد و از خالص هم ملوليد، دوست داريد در كند؟ خواهيد ديد كه همه را خودتان ايجاد ميايجاد اين مسائل كمك مي

  گويد كه ما گوش بدهيم، تحقيق كنيم در خودمان. اينها را موالنا ميقعر چاه بمانيد. 

  ٩٤٥ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  ُاولُوالَْابْصار ديفَاْعتَبِروا بشنو يِندا
  د؟ييخايچه م نْ يسَِر آست ت،يْ كودك نه

ت. صاحب بصيرت كي هست؟ همه ما. همه يعني صاحبان بصير ُاوُلوالَْابْصار پس عبرت بگيريد، يعني ياد بگيريد و ،روابِاعتَفَ

گويد چرا سر يعني كودك نيستيد. مي ؛نه كودكيد ، آيه قران هست.انسانها امتداد خدا هستند، صاحب بصيرت هستند

خورند، كنند، مثًال سر انگشتشان را ميكنند، مشغوليت ايجاد ميجوييد؟ كودكان عادتهاي بدي ميتان را ميآستين

يد. يعني كار حساب آخورند. خوب از جويدن آستين هيچ آثار خوبي به دست نميشان را مييا آستين ،خورندپستانك مي

هويت گيريد؟ براي اينكه كودك هستيد. مشغول پريدن از اين فكر همكنيد. چرا ياد نميكار بيهوده مييعني شود، نمي

  شده به آن يكي، از اين درد به آن يكي هستيد. 

يعني عدم را بياوريد مركزتان. يعني ذهن را ) ٦شكل شماره (ياد بگيريد يعني چي؟ بلي گيريد؟ ياد نمي گويد چراپس مي

خاموش كنيد. از ديد عدم به ذهنتان نگاه كنيد به صورت حضور ناظر. اين همين صاحب بصيرت بودن است ديگر. تمام 

كند، در اطرافش فضا باز كنند و مركزشان را در آن لحظه يانسانها قادر هستند كه اتفاق اين لحظه را كه خدا با قضا طرح م

گويند من كه مي .گيرندو ياد بگيرند، اصالً همين نگاه كنند خودشان ياد مي ،و صاحب بصيرت بشوند ،از جنس عدم بكنند

  گويد بايد از رويش بپري.هويت شدگي را دارم، بيت بعدي مياين هم

خواهم وقت را تلف كنم. تا حاال سر يد من كودك نيستم، من نميبايد بگوشنود، شما و هر كس ديگري كه اين را مي 

و آنها را جويدم. يعني حرفش  ،هويت شدگي پريدمهويت شدگي به همآستين من ذهني را جويدم. يعني دائماً از يك هم

  :يد كهبينخورد. اين هم آيه قرآن است ميرا زدم. خودم را مشغول كردم. اين به درد من نمي

  ٢)، آيه ٥٩قران كريم، سوره حشر(
  »...اْلاَبْصاري اُولُ يا فَاعْتَبِروا «... 

  »اي اهل بصيرت، عبرت بگيريد.پس «... 
  يادگيري يعني چه؟ يعني كند كه اعتبار چه هست،عبرت بگيريد يعني ياد بگيريد. بله. درست است؟ االن تعريف مي 
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  ٩٤٥ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  جز ِز جو َجستن؟اعتبار چه باشد به دخو
   دييآن طََرف، چو بُرنا ديِز جو ِبجَه َهال،

هويت شدگي و هشياري جسمي اعتبار اين است كه از جوي هم ؟ديگيرباهل بصيرت ياد  گوييد اعتبار چه هست كه ايمي

سيم به چي؟ در اين جهان يك جوي رآييم به اين جهان. ميبپريد. يعني چه؟ يعني نگاه كنيد ما به صورت هشياري مي

بيند پدر و مادرش، تمام مردم هشياري جسمي دارند. پس اين هشياري مي ،آيدآيد. هر كودكي كه ميهويت شدگي ميهم

توانيم بپريم آن طرف. كدام طرف؟ هشيارانه ما مي .ما هشياري هستيم گذرد. ما چي هستيم؟جسمي از توي آدمها مي

   دوباره به سوي خدا.

. يا برويم درگير شويم با اين هشياري جسمي ببينيم تو داريممان هشياري جسمي است. دو تا راه آييم جلويداريم مي

توانيم بياييم. يعني وارد بحث و جدل و اينها نشويم. شما نياييد بپرسيد چه خبر است. درگير شديم تمام شد رفت. نمي

دارم، من االن بايد بررسي كنم كه اين تقصير كي بوده؟ مرا همانيده كرده هويت شدگي كه ُخوب حاال من فهميدم، من هم

با پول، با نقشها، با درد، من بايد پيدا كنم. نه بپر. نرو عقب، نرو آن تو، نرو در بحث و جدل، ها پدر و مادرم بدبخت كردند، 

اين  بايديعني هشيارانه  طرفپريد آنكه ميجا هم خداست. منتها آن خدا ايناالن چي؟ اين لحظه بپر آنور. اينجا خداست، 

  كني. هشيارانه بايد بپري. بكار را 

يعني جوي هشياري جسمي جستن به آنور، دوباره متحد شدن با زندگي. درگير  ؟خود اعتبار چه باشد به جز ز جو جستن

من چرا نروم.  ،كننددارند شنا ميحاال يك عده ايستادند، اين جوي را كي به وجود آورده؟ چرا مردم آن تو  ،نشدن با اين

نه آنها هم دارند، حتماً يك چيزي هست آنجا. نه موالنا گفته در اين جو  ،بابا تو با مردم چكار داري، بجه، بپر آنور. تقليد

  سوسمار است، مار است، حشرات ديگر يا حيوانات ديگر آن تو هستند، نرو آن تو. بپر. 

اي اينكه جوان هستي، برنا هستي، آيا ما در پنج سالگي جوان هستيم يا نيستيم؟ بله. هال ز جو بجهيد آن طرف. چرا؟ بر

شود. اگر كسي در صد و بيست هشياري كه پير نمي ،در پنجاه سالگي هم جوان هستيم يا نيستيم؟ يعني جوان هشياري

وان است. اين تن بله، فرسوده شده ميرد، هنوز جوان است يا نه؟ بله جوان است، به عنوان امتداد خدا جسالگي دارد مي

توانيم بپريم. به شرطي كه ما بياييم از جنس عدم بشويم، عدم، عقل عدم ميرد. در هر سني ما برنا هستيم ميدارد مي

كند من توجه كنم؟ شوم. براي چي بايد به مشكالتي كه، دردهايي كه جامعه ايجاد ميبمن براي چي بايد درگير  :گويدمي

كنم پس يك چيزي در مركزم هست، از توجه كنم؟ اگر توجه ميچرا گردد من به اين حرفهاي منفي كه دارد ميچرا بايد 

  كنم.  من بايد از جو بپرم. آن جنس هستم كه توجه مي
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توانيد مفيد باشيد. نمي ،مسئوليتي نيست. اين عين مسئوليت است. شما تا خرد زندگي را نداشته باشيدتوجه كنيد اين بي

توانيد مفيد باشيد؟ شما پنجاه سالتان است گوييم ديگر. شما تا عدم را نياوريد به مركزتان، چطور ميداريم همين را مي

تان هست، شما خودتان نكرديد؟ ولي خودتان را هايي در زندگيببينيد اگر خرابي ،تان نگاه كنيدواقعاً منصفانه به زندگي

كه  ، ما همه گفتيمرا كرده؟ براي اينكه شما از جو بجهيد. ولي هميشه درگير شديمتان كرده.  چمالمت نكنيد، من ذهني

كند؟ من بايد اين را پيدا كنم. هميشه در علل هستيم. ما بايد خودمان را در معرض كن فكان كي كرده. كي اينكار را مي

  كند.   قرار دهيم نه علل بيروني. علل بيروني وقت ما را تلف مي

شود. پاييد، وارد جو نشو، وارد جو نشو، وقتت تلف ميگويد چند ميدارد مي ؟ول يادتان هست، بيت اولهمين سوال ا

دهد ديگر. اعتبار چه هست، يادگيري چه هست، عبرت گرفتن چه هست؟ عدم نشان مي) ٦شكل شماره (بله. ُخوب اين 

است  برتها را برداري، اين عي، عينك همانيدگيرا بياوري مركزت، خدا بشود عينك تو. آن چهار تا خاصيت را درست كن

پس من بايد از جوي ذهنم  شت همه مفرغ بود، همه درگيري بود.گذو يك دفعه متوجه شوي كه هر چه كه از ذهن مي

  .ها را بيندازماصًال بپرم آنور. يعني آن چيزهاي ذهني نباشد. يعني همه اين همانيدگي

عدم را ) ٦شكل شماره (موالنا گفته من جوان هستم، برنا هستم، قوي هستم. با همين  توانم براي اينكهو در ضمن من مي

شناسم، با كس ديگري هم كاري ندارم و خودم را نجات كند، من همانيدگيم را ميآورم، كن فكان به من كمك ميمي

  دهم. بله.مي

ت دوم *** یان   ***  
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  ٩٤٥ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  ديكوبيآب م ِن شَهوت چههاوَ  درونِ 
   دييمايْ آبِتان نَبُوَد بادِ الفْ پِ  چو

شويم، مي دانيم با هر چيزي كه همانيده دانيد يعني كور بيهوده كردن، و اين را هم مي اوالً كه در هاون آب كوبيدن مي

منتها چون ما با  ،شويم. شهوت، حتمًا شهوت جنسي نيستشود مركز ما و عينك ديد ما و دچار شهوت آن ميآن مي

آن خيلي قويتر از چيزهاي ديگر است. حاال و آن به اصطالح نيروي غريزي هم دارد،  ،هويت هستيمشهوت جنسي هم هم

گذاريد، عشق قدرت پيدا گذاريد، قدرت را ميكنيد. مقام را ميگذاريد مركزتان، شهوت پول پيدا ميشما پول را مي

حرص  ،كنيدد، هر چيزي را بگذاريد آنجا رويش تمركز كنيد، شهوت آن را پيدا ميكنيكنيد، شهوت قدرت پيدا ميمي

  داريد برويد طرفش و آن را جمع كنيد و از آن زندگي بخواهيد. 

 گذارند مركزشانترين آنها همسرمان است. مردم همسرشان را ميوس كنندهيترين و ماترين و خطرناكيكي از معمولي

آب در  گويند مرا خوشبخت كن. وخواهند، ميو از او زندگي مي ،بينندو از طريق عينك آن مي شوندهويت ميهمبا آن 

يعني كار بيهوده بكنيد؟ چرا  ،خواهيد آب بكوبيدها چقدر شما ميهويت شدگيكوبند. درون هاون شهوت همهاون مي

روني را بگذاريد مركزتان و آب به اصطالح شويد؟ ُخوب اگر بخواهيد اين كار بيهوده را بكنيد، يك چيز بيمتوجه نمي

خواهيد و اين چيزها خواهيد شما، هويت ميهشياري جسمي مثل تاييد، توجه يا آن خوشبختي به هر صورتي از يكي مي

خواهيد، اين به شما نخواهد خواهيد، از يك وضعيتي ميخواهيد، از يك نقشي مييا از يك چيزي مي ،خواهيدرا از يكي مي

  آب زندگي، آب حيات نداشته باشيد. بنابراين چون آبتان نبود، اگر داد.

حرفهاي بيهوده خواهيد زد. بفرماييد بزنيد. باد الف اش همه كنيد، در اين صورتبراي اينكه اين را در بيرون جستجو مي

يد درون هاون شهوت آب گوكنم. ميالف بزنيد، حرفهاي بيهوده بزنيد، ادعا بكنيد كه من زندگي مياش همه پيماييد.

كنيد، كنيد، كيفيت ندارد، واقعًا بدبخت هستيد، هر لحظه آرزوي مردن ميبكوبيد. بعد هم در حالي كه هيچ زندگي نمي

  به مردم بگوييد كه آقا بيا ببين من چه زندگي خوبي دارم، بياييد تماشا كنيد. درست است اين؟

كسي كه پر از مانع، پر از مساله است، پر از دشمن است، پر از قضاوت يك  دهد.هم نشان مي) ٥شكل شماره (بله اين 

است، پر از مقاومت است، حس امنيت ندارد، عقل ندارد، هدايتش دست خشمش است، قدرتي ندارد، همه كيفيتها را از 

ذاشته مركزش. اگر همسرش را گ ،كند، ُخوب اين آدم همسرش را هم بدبخت ميكه گذاشته مركزش خواهدچيز بيروني مي

  در اين صورت همين طور باد الف يعني ادعا بپيماي.  ؟خواهي زندگي كنيخودش را هم بدبخت كرده. اينطوري مي



  Program # 804                                                                                  ۸۰۴برنامه مشاره 

  39صفحه: 

خواهي، . عدم را بگذاري. آن كسي را كه گذاشتي مركزت و از او هويت مي)٦شكل شماره (بايد به اين صورت دربيايي

كوبي، ضعيت و آن چيز را، بدان را كه داري درون هاون شهوت آب ميخواهي، يا آن وخواهي، زندگي ميخوشبختي مي

براي اينكه از آنور دم  ،كه عدم در مركز است آب دارد) ٦شكل شماره (آبي نخواهد داد. اين يعني كار بيهوده مي كني، 

عمل كردن بر  حتيكردن كنيم فكر كنيم و شروع ميكنيم و فضا را باز ميآيد. هر موقع ما مقاومت را صفر ميايزدي مي

  آيد. آب زندگي بايد از آنور بيايد. براي اين كار ما بايد مقاومت را صفر كنيم. اساس پذيرش، در اين صورت آب زندگي مي

  ٩٤٥ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  را ايدن شِ يَحش نيخوانْد خدا ا ُحطامْ 
   د؟يياليچه ژاژ م وانيچو ح شْيحَش نيدَر

شويم. هويت ميهمبا آنها  ارزش هستند و منظور همين مال و ثروت دنيا كه مان گياهان خشك ريزه كه بيطام يعني هميحُ

دهيم. حشيش دنيا هم، حشيش به معني گياه است، گياه كه االن نشان مي ،گويد يعني آيه قرآن استخواند خدا وقتي مي

گويد حطام خواند گذاريم. و وقتي ميت و مركزمان ميخشك و باز هم يعني همه چيزهاي آفلي كه براي ما ارزشمند اس

بينيم و اينها در دنيا هستند و اينها را مركزمان يعني تمام آن چيزهايي كه ما باارزش مي ؛خدا اين حشيش دنيا را

  ايم، نبايد مركزمان بكنيم. گذاشته

گذاري در مركزت و بر حسب ارزش را يا اين متعلقات را ميچرا حشيش را يا اين گياهان بي ؛در اين حشيش چو حيوان

گويند، بر حسب عقل آنها زني، چون آنها در مركزت هستند، بر حسب ديد آنها و هر چه آنها به شما ميآنها حرف مي

و حرف اينكه حرف انسان نيست كه. تو بايد عدم بگذاري و خدا از طريق ت ،زني؟ اينكه حرف خدا نيست كهداري حرف مي

  ها حرف زدن. هويت شدگيمعني گفتن يعني بر حسب همين همبزند. بله ژاژ الييدن يعني سخنان بي

االن همانيدگي است در ) ٥شكل شماره (آيد مركزش، اين شود و عدم ميها آزاد ميرده كه آدم از اين همانيدگييك خُ 

و اينها را  ،اندازندمثل علفهاي خشك است كه زير پا مي ها هر چه هست، اينهاگويد خدا گفته اين همانيدگيمركزش، مي

  نبايد مركزت بكني بر حسب آنها ببيني و بر حسب آنها حرف بزني. بايد عدم را بگذاري كه من حرف بزنم. اين هم 

  ٢٠هي)، آ٥٧(ديسوره حد م،يكرقرآن
  »َومَا الْحَيَاُة الدُّنَْيا إَِلّا مَتَاعُ اْلغُُرورِ..«

  ».ستين بندهيفر يجز متاع ايدن يِ ...و زندگ «

يك كمي صحبت كنيم. پس حطام خواند خدا اين حشيش دنيا را، در اين حشيش ) ٥شكل شماره (اجازه بدهيد روي اين 

ها مركز ما هستند، هويت شدگيتوانيم اينجوري زندگي كنيم. تا زماني كه اين هميعني ما نمي ؛الييدچو حيوان چه ژاژ مي
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زند، شود و يك نفر آدم راجع به خودش حرف ميا ما حرف خواهيم زد و وقتي مركزمان يك خرده خالي ميبر حسب اينه

  آيد. آيد، مسخره ميدار ميكند، اين كار را كردم، آن كار را كردم، به نظر ما خندهخودنمايي مي

ها زده گيانيدحرفها كه بر حسب هم معني بودن اينكنم كه خيلي از شما بينندگان ژاژ بودن يعني بيپس من گمان مي

هايمان را به مردم و همانيدگي ،و حتي خود ما هم اگر بنشينيم از خودمان تعريف كنيم .شود براي شما روشن استمي

گويد كه سرانجام انسان بايد بفهمد اين مركزش را عدم معني است. ميدانيم كه اين چه كار بينمايش دهيم، خودمان مي

هويت بر حسب اين هماش همه اش بنويسد. نهايش را زندگي توليد كند. فكرهايش را زندگي به ذهن ساده شدهكند و فكره

  معني است.ها حرف بزند. اينها ژاژ بيشدگي

  ٩٤٥ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  دييِز ُخم بُرون آ امَد،يكه باده ب هَال
   دييو پالوده تَْن بِپاال فيَقطا يِپِ

  آيد. گاه باشيد و چقدر هم جاي خوشبختي است، شادي است كه با تسليم و فضاگشايي دم او دارد ميهال يعني آ

  ١٣٤٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  رياو جان َدهدت، رو ز نََفخْت بپذ دَم
   موقوف عللنه ستكُونيَ فَاو ُكن كار

و يك اتفاقي را جلوي ما  ،ظه در جهت آزادي ماستخدا را شكر كه ياد گرفتيم، يعني كه قضا يا تصميم خدا در اين لح

سبب، و باده خودش را، شادي بي .خواهد فضا را باز كنيم با كن فكان، با عدمش بتواند مركز ما را درست كندگذارد ميمي

ياري جسمي آرامشش را، بركتش را، عشقش را به ما برساند. ما آگاه بايد باشيم از اين موضوع در اين لحظه، از اين خم هش

در اين رودخانه هشياري جسمي اش همه بيرون بياييم. موالنا گفت اگر صاحب بصيرتي كه هستي بپر. ولي كسي نپريده

دارد فعالً درگير اين حيوانات خطرناك آنجاست. حيوانات خطرناك دردهاي مختلف ماست. يعني هر لحظه يك دردي 

  ن. چرا؟ براي اينكه ما در اين رودخانه هشياري جسمي هستيم. گويد مرا زياد كن، درد ايجاد كشود ميچيره مي

دانم قدرداني مردم و تمام  گويد از خُم هشياري جسمي كه شراب يا دوغ گنديده تاييد مردم، توجه مردم، نمياالن مي

و اين تنت را، يعني  .ن بيرون بياايگيري، از گيري، از مقايسه خوت با مردم ميهايت ميهايي كه تو از همانيدگيآن خوشي

 قطايف و پالوده،ات را بينداز. براي چي؟ تا بتواني ات را شستشو كن. با چي؟ با آن خرد ايزدي. يعني همانيدگيمن ذهني

  دانيد شيريني هستند و نماد بركات زندگي.  هر دوي اينها مي
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 نيم قطايف و پالودهها كه ما بتوااز همانيدگي پاالييدن يعني پاك كردن، پاك كردن ذهن ؛تن بپاالييد قطايف و پالودهپي  

ش. يدرد است، درد ندارد توولي بي ،توانيم ايجاد كنيم در اين جهانآنطرفي را بخوريم. و حتي تمام وضعيتهايي كه ما مي

ازيد، درد سريزد به فكر و عملتان، آن چيزي كه در بيرون ميآفرينيد در اين لحظه، خرد زندگي ميشما با خرد زندگي مي

شود به تو درد خواهد داد. چرا؟ آفريني، هر چه كه ساخته مينخواهد داشت. با عقل من ذهني، با ترس، با خودنمايي، مي

ها فكر كني. من ترا خلق كردم كه خودم را بگذارم گويد تو حق نداري بر حسب همانيدگيبراي اينكه زندگي به تو مي

  مركزت. ما متوجه اين نيستيم. 

ها را دارد و در آن خُم بينيد. هال، به اين آدم كه همانيدگيبينيد ديگر. از دور هم ميهم مي )٥شكل شماره ( اين را بله

 ه قطايف و پالودهگويد هال كه باده ايزدي آمد، از اين بجه بيرون كخورد، ميها است و دارد شراب آنها را ميهمانيدگي

هاي شما بينيد. اين همانيدگيچقدر گوياست اين شكلها كه شما مي حالت بشود.) ٦شكل شماره (ايزدي بخوري. بله. اين 

ها كه چينشود و زندگي شما بر حسب اين نقطهشود، مركز شما شفاف ميرانده شده به حاشيه و هر چه بيشتر رانده مي

كنيد، بعضي از آنها درد هستند و به كنيد، عمل نميشود. بر حسب آنها شما فكر نميقبًال همانيده بودند سازماندهي نمي

و ديگر مزاحم ديد شما نيستند،  ،دهندتدريج هم دارند هويتشان و هر چه كه تويشان به تله افتاده بود را از دست مي

  مركز شما عدم شده. 

ايم در ميدهفهميم يا نفهدهد كه معموالً ما درست نميمهم است كه شما اين شكل را بفهميد و به يك سوال هم جواب مي

كنند هر كسي كه به خدا زنده شود، هيچي نبايد داشته باشد. بايد مفلس طول تاريخ و آن هم اين است كه مردم فكر مي

گويد من اگر گوشه نان را بشكنم چرا بايد مرا تنبيه كني؟ من آمدم در اينجا هم خوب باشد، بدبخت باشد، نه. موالنا مي

شود آدم مركزش را عدم كند به خدا زنده شود، مركزش شوم. يعني ميببرخوردار  زندگي كنم. از دنياي جسمها هم

  بينهايت باشد ولي اجسام اين دنيا را هم داشته باشد و از آنها برخوردار بشود. ولي اينها در حاشيه باشند، مركزش نباشند. 

  ٩٤٥ ةغزل شمار شمس،وانيد ،يمولو

  ديَجويَهم ِنهيِ كه شاهِِد جانْ آ هَال
  دييرا زِ زنْگ بِزدا هاِنهيِ آ قلْ يص به

گويد آگاه باش. شاهد جان يعني خدا دنبال آينه است، يعني مركز شما بايد آينه بشود. براي اينكه آينه بشود تمام مي

 شودها بايد شسته شود. با چي؟ با خرد زندگي. در حالي كه ما ناظر هستيم، تماشاگر هستيم و دم ايزدي رد ميهمانيدگي

گذارد، ما توانايي اين را داريم دهد با نيرويي كه او در اختيار ما ميو به ما نشان مي ،كندو كن فكان دارد ما را معالجه مي

  و خوش خوش اين كار را بكنيم.  ،ها را بيندازيمبه عنوان يك برنا، جوان اين همانيدگي
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گويد حواست باشد خدا ما تواناييش را داريم. و االن مي يعني ؛بعد گفت برناييد ؛به كوه قاف بپريد خوش، چو عنقاييد

بياييد با صيقل زدن  :گويدو اين آينه مركز ماست كه خالي شده. حاال مي ، درست است؟دنبال آينه است خودش را ببيند

زندگي. با چي؟ كند؟ خود آينه دلتان را از زنگهاي همانيدگي پاك كنيد. هزار بار گفتيم يكبار ديگر بگوييم. كي پاك مي

آيد. شما نياييد خشمگين شود. ولي شما بايد اجازه بدهيد پايش به مركز شما برسد. مقاومت كنيد نميگويد بشو و ميمي

مثبت كه  يحت اي يمنف جاناتيتمام ه ست؟يمقاومت چ ديكن يفكر م شما ،مقاومت نيعتوجه كنيد اين هيجانات ، باشيد 

 ديداشته باش نهيك ،گذارد يرا مركزتان نم شيخدا پا ديباش نيشما خشمگ .ستحرص در آن هست از جنس مقاومت ا

   :ديگو يكه م نيگذارد ا يرا مركزتان نم شيخدا پا

  ١٣٨١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَهَد از المكان يقدم بر و حق
   فَكانآنَگه او ساكن شود از ُكنو 

 نيولو بدتر .رضا و شكر .دياز رضا شروع كن ديبا شهيهم ،ما ساكن بشودمركز شما و جهنم ش ديايخدا ب ديشما بخواه اگر

ها را ز زنگ  نهيآ قليص به .بدهد قليخودش ص يما را برا نهيو آئ ،را بگذارد شيپا ياست رضا و شكر كه زندگ تيوضع

   .باشد ادماني هم تيب نيا ،بله. دييبزدا

  ٩٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بجو يكُلّ  ةنيدل، آ ي: اگفتم
   جو به ديَكار بَرنا ا،يبه در رو

 يعني .تواند باشد ينم يجزع نهيآ ،تمامًا پاك شده باشد ديبا ،خداست يكه برا يا نهيآ كي ،مييگو يما به دلمان م يعني

مثل درست  ،نيقسمت خودت را بب نيبا ا ،ميرا انداخت يشدگ تيهمه هو نيخدا ما ا يحاال ا نيبب دييبگو ديتوان ينم

 كي نيحاال از ا دييگو يبه خدا م ،ديقسمتش را شما پاك كرد كيهمه اش زنگ زده فقط  ،استبزرگ نهيآ كياينكه 

 اي ،آنجا نباشد يزيچ يعني يكل نهيآ .يزيشود همچون چ ينم ،ميكن ياش را بعدًا ما درست م هيبق ،استفاده كن كهيت

   .ميكار كن ديبا ،باالخره نود درصدش پاك شده باشد

 يدگيهمان يعني ميزنگها را دار نيا يوقت يعني .ديآ ينم رب يكار يمن ذهن يِجو نياز ا ايبه در برو :ديگو يم نيهم يبرا

 كياز  نكهيجز ا ميچاره ندار ميدار يدگيهمان يوقت نكهيا يبرا .خواهد كرد جاديا يجسم ياريفكر ما دائمًا هش و ميدار

 فكر تمام نيا نكهيا يبرا ميكنترل ذهن هست ريما ز ،ديكن ليرا تعط ذهن ديتوان ينم شما اآلن .ميبپر گريبه فكر د يفكر
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فكر  و ،ميتيهم هو ايدن نيا از اقالم ياديما با تعداد ز نكهيا يچرا؟ برا ديكن يشما فكر م .گريفكر د كيبه  ميپر يم نشده

   .ميريم يما م ديايب نيتش پائسرع نياگر ا ميكن يو فكر م ،يكيبه آن  ميپر يتمام نشده م يكي

بلكه  كه ميآرامتر فكر كن ديبا نم ،ميستين ياصًال ما كه اصًال من ذهن ،ميكن يدرست م يما با سرعت فكركردن من ذهن

. ماند كه بتوانم با آن نگاه كنم يخودم م يبرا مياريهش مقداركيكنم  يآرامتر فكر م يوقت ،بشود فتريضع يمن ذهن نيا

 هيهمه اش را سرما يچ يبرا رآخ ،يمن ذهن نيكند ا يجذب م نيرا ا ياريكنم كه همه هش يتندتند فكر م كه ينطوريا

 د؟يكن يتوجه م .خواهم كرد جاديمسئله ا شتريب ،يكه تندتند فكر كنم با من ذهنكنم كه تندتند فكر كنم؟ من يم يگذار

آن  ،نباشد زيچ چياست كه در مركز ما ه نيدنبال ا د؟دگر يم يخدا دنبال چ يعنيخوب شاهد جان ) ٦شكل شماره ( ،بله

 تيدر آن هو يبه آنها دارم ول يگوشه چشم كي يول ،نباشد تيآنها اصًال هو يكه تو هيبرود به حاش نقدريها ا نينقطه چ

   .ميبده قليرا ص نهيآ ميِجدّ و جهد كن ديخواهد و ما با يرا م نهيآ نيخدا ا .ستين

  ٩٤٥ ةزل شمارغ شمس،وانيد ،يمولو

  را هانيا ميكه مَْخَلص بگو ِهلَندينم
  د ييايآن چو جو ديياَصِل َچشمه ِبجو زِ 

كه به من  ياآلن آن كس .به صورت مفهوم درآوردن است ،خالصه كردن است نيا يول ،غزل را گفتم نيمن ا ديگو يم

كه دارند گوش  ييآدمها نيا نكهيا يبرا ،گريبس است د ديگو يبه من م ؛ديگو يموالنا م ؛ميغزل را بگو نيكرد ا يمكمك

 ،انسانها نهايهمه ا نكهيا يبرا .رنديعدم بشوند و از خودِ من بگ ديبا يعني .رندياز من بگ يعنياز اصل  نديايب ديكنند با يم

 ،ميكن ليتعط ديذهن را با نيما درواقع ا ،جهان يبه سو ميمان را جهت دار كرد ييايما جو ديمنتها توجه كن .هستند ايجو

 يزندگ گريما د ،ميبشو نهيما آ ،رونيها بروند ب يدگيهمان نياگر ا ،)٥شكل شماره ( نيدر ا رونيها بروند ب يدگيهمان نيا

  .ميكن يعدم جستجو م نيبلكه از ا ،ميكن يهاجسجو نم يدگيرا از همان

ما  .درست است نيو ا ،جستجوگرند يعني ،دهستن ايهمه جو نهاياز زبان خدا كه ا ديگو يكه موالنا م ديكن يتوجه م يول

 يم داريخواب ب نياآلن از ا ،ميكن يبد در جسمها جستجو م يرا در جا يمنتها زندگ ،ميهمه اش از اولش جستجو كرده ا

كه تندتند  ديبله توجه كن .رديگ ياست كه در مركز ما قرار م يبلكه در همان عدم ،ستيدر جسمها ن يكه زندگ ميشو

كه  نديگو يبه من م ديگو يموالنا م ،خالصه به صورت ذهن يعنيمخلص  ،صخلَ و توجه به مَ  ستميس نيا افكركردن ب

 دينه با ،رنديبگ اديرا  نييو تب فيتوص ديكنند كه با يكنند فكر م يكه گوش م يمردم نيا ،خالصه نكن به صورت ذهن

  سته؟ در .اصل چشمه من هستم .رندياست از من بگ ياصلش را كه خود زندگ
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مسائل مان  ميكه اگر تندتند فكر كن ميكن يو فكر م ميكن يما كه تندتند فكر م اي و ،اگر تندتند فكر كند گفتم نيحاال ا

 يمسئله م ،سازد يمانع م شترياگر تندتند فكر كند ب يمن ذهن نيا .ساخت ميمسئله خواه شتريب ،كرد ميحل خواه ار

 واشي واشيپس  ،ديدان يرا م نيحاال كه شما ا ،خواهد كرد با تندتند فكركردنو مسائلش را حل ن ،سازد يسازد دشمن م

 يهر اطالعات اي ،رونيرا نه از ب يزندگ دياز مركز خودتان بخواه ،ديم بخواهدع نياز ا يعني دييز اصلِ چشمه بجو ،ديفكر كن

اآلن از مركز عدم  ،ديجست يها م يدگينتا حاال از هما .ديهست ندهيكه شما جو ديتوجه كن قتيحق نيو به ا. ديخواه يم

   .دييجو يشده م

 يم تانيكه برا ييها يمثنو نيا .شروع كنم لهبالفاص ديخواهم خواند اجازه بده تانيبرا ياز مثنو ياتياز حاال به بعد اب

اً اگر به دفعات كه واقع ،دارند ييغامهايپ كيهم خودشان  ،ديكمك خواهد كرد تا هم غزلها را خوب شما متوجه بشو ،خوانم

به غزل بسنده  نياز شما هم يبرخ .ديرا هم بخوان هايكنم مثنو يو من از شما خواهش م .كنند يبه شما كمك م ديبخوان

   .ديبخوان يمثنو ديرو ينمو ديكن يم

 يطرح كيمه برنا .به غزل گوش كردم رگيكه حاال من د ديذهنتان بگو دينگذار و .ديبرنامه ها را از اول تا آخر گوش بده

 ديتوان يو اگر م .دياست كه شما به دفعات بخوان نيبر ا دميو ام ،نجايخوانم در ا يكنم و م يرا انتخاب م اتياب نيامن ،دارد

 گريبرنامه را با همد كيو  ،ديافراد را دورهم جمع كن ديتوانباگر  ،ديبده ليتشك يجلسه كوچك كيخانواده شما  رد

  .ان استبه نفعت يليخ ،ديصحبت كن

 كي من هفتهكيدر طول  .ديكن ليتعط ديتوان ياست م يكه به قول موالنا ژاژ من ذهن دينيب ياز برنامه ها را كه م يليخ

توانند مطالعه  يكه وقت دارند در خانواده م ييآنها ديبده حيتوض ،ديخوب به همه قسمتهاش گوش كن ،كنم يبرنامه اجرا م

 ،خانواده عدم را بگذارند همه در مركزشان ياگر اعضا .شود يزود درست م ادهخانو تيوضع ،بدهند حيتوض گرانيكنند به د

  .گريشود د ينم جاديا يناهماهنگ چيه

  ١٠١٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بَرَكنند ايدن رِيتزو سبَْلتِ 
  نُصرت َزنند يِرا بر بارو مهيخ

 قدم يو مرتب فضا را باز كند و زندگ ،به مركزش اوردين اگر عدم را بانسا يعني ،ديكار را بكن نيا هم اشم دوارميام من

هم  ريتزو نيهم ايدن ريشد كه تزو ميباالخره متوجه خواه ،مياوريرا به فكر و عمل مان ب يخرد زندگ ميبگذارد و ما بتوان

 يرا و از تخت م نهايا ميشناس يواقعا م يعني ميكن يرا م لشيسب .استه يشدگ تيهو هم ديد اي ،هاستيشدگ تيهو

را به فكر  زيهمه چ ،نيپائ دياوريب را از پشت بام يشدگ تيفكر هم هو نيعبارت ا نيامروز در غزل بود گفت كه ا .ميانداز
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و ذهن  يچشم حس نيا ،ديكن يمثال زدم گفتم آسمان را نگاه م .مينيبب ميتوان يرا ما با فكر نم زهايچ يليخ .دياوريدر ن

 دايدست پ يبه زندگ ديشما اگر بخواه .نديب يرا عدمِ درونِ ما م يخال يفضا ،نديب يرا م مايهواپ ،هاستمربوط به جسم

سكوت غلط  يسكوت ، صدا يصدا دنيشن يبرا ايپرسم، آ يمن از شما م .با ماست شهيهم كه يبا آن عدم ديبا ديكن

   !ديشنو يگوش نم ني، شما كه با ا انيب يب براوخ ياست ول

 ي، ول ديشنو يم يآن را شما چجور ،ستيكه ساكت است و نت ن ييآن جا ،زند يساز م يكس ينت ها را وقت نيفاصله ب

به سواد ندارد.  يسكوت بستگ نياستفاده از ا نيپس ا .شنود يدرونتان م كونسكوت و س،عدم درون تان  د،يشنو يم

پس در  .بله :ديگو يم ي؟شنو يسكوت ها را مآن د زنن يم يقيكه موس يوقت ، مي گوييمكه اصًال سواد ندارد يآدم كي

 ،نداردبه سواد  يو فكرها اصالً بستگ استعداد حضور و تماشاگر شدن ذهن .ندارد يخدا به سواد بستگ .هم خدا هست آن

 ميسانسين لبود ما چو يزياگر چ :نديگو يم .خواهند بفهمند يبا سواد ها م نكهيا يمانع است برا بعضي موقع هااتفاقاً سواد 

كن فكان  دياجازه بده ديفقط با ،تواند بفهمد يانسان دارد با فكر انسان نم ييتوانا كي نينه ا .ميديفهم يم ميدكترا دار

  .گذارد يفكر نم مده يو اجازه نم ،كند ليشما را تبد

مان را  مهيو خ .ميكَن يداشته ما مكه ما را به غفلت  وا  دنيو بد د ايدن ريتزو نيا ليبه مركز بالخره سب ياورياگر عدم را ب

بالخره  )٦شكل شماره ( حالت نيا يعني.  ديشو يم ديو شما دار .ميشو يم روزيپ يعني ،يروزيبرج پ يباال ميگذار يم

 .ديد ديها را نخواه يشدگ تيهم هو ديو د ريتزواش همه و .كرد دياجرا خواه رونتانرا در د ييشما عدم را و فضا گشا

   :ديگو يها. بله م يدگيغلط همان ديشد به د ديهخوا روزيپ

  ١٠١٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شدند يباز، نو غاز دانْيشه نيا
   باز بر نُصرت َزدند رانْ يَاس نيو

 جنگجو. جنگ يعني يز، غاوباره از آن ور به عدم زنده شدندد د،يشه يعني ،مردند يكه نسبت به من ذهن يكسان يعني

به  يزندگ يعني ،ميشو يما به عدم زنده م يوقت .شدتواند بكِ ينم يدگيهمان چيو ه ،دفعه زنده شدند نيا  يعني نديجو

 نيكه ا ،را آن دارد يشعور دارد شعور اصل ،شود يم توجهم ،شود به ذات يم مئو قا دتسيا يخودش م يپا يصورت ما رو

 ينقش كيما با بچه مان با  همسرمان با  گريدر آن حالت د .ديرو يشما نم يول ،شندخواهند ما را بكِ يم يرونيب يزهايچ

 ييآنها رانياس ني، و ديجد يجنگجو كي يعني ميشد يديجد يغاز كي .ميبشو تيهم هو يبا قدرت يبا مقام يبا پست

كه  يرياسهر پس؛ باز بر نصرت زدند رانياس نيا .شدند روزيشدند پ ياريدوباره از جنس هش ،بودند يمن ذهن رياس  هك

 .است يروزيهمان پ ) ٦شكل شماره ( نيبله ا .ديخواهد رس يروزيخودش كار كند به پ ياگر رو ،است يمن ذهن ديد رياس
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اگر  .است يروزيپ نيا .عدم به شما كمك خواهد كرد با كن فكانش نيا ،مركزتان  دياريعدم را ب وستهياگر شما به طور پ

 يشما  به صورت جنگ جو  در آن جا ظاهر م ديد ديخواه واشي واشي ،است يروزيپ نيا دياوريآگاهانه عدم را ب ديبتوان

 .ديندار يبا كس يكار ،ديريگ يتان را از آنها متيو هو ،ديران يو م ديشناس يها را م يشدگ تيهم هويواش يواش و  ،ديشو

  .ديشو ينم تيهم هو ديجد زيبا چ

  ١٠١٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يستيند باز از نَبرآَوْرد سَر
  يستيما را گَر َاْكمه ن نيِبب كه

حضور كه از جنس  ياريبه صورت هش يعني يستيدوباره از ن ،با آوردن عدم به مركزمان ميردمُ  يما نسبت به من ذهن پس

ه ب مياالن بلند شد ،ميشد يبلند م يقبالً به صورت من ذهن .ميسر بلند كرد ،مياز جنس خداست سر بر آورد ،عدم است

 زيبفهمد كه آن چ دياو با ،كنم يباور نم نميرا نب يزيچ كيتا من  ديگو يكه م يكس ي. برايستياز كجا؟ از ن .صورت عدم

 .جهان است فقط نيا يو برا ،است يابزار محدود كيفكر  .شود كار را به انجام رساند يو با فكر كردن نم دنيفقط با د

را عدم  مركزتانو  ديشوب ميتسل ييزمان ها ديبا  ؛ديبكن ديفكر نبا ميگو يمن نم ؛ديبا ديبه خدا زنده شو دياگر شما بخواه

  .نديب يم يآن عدم چجور دينيبب .ديكن

باشنده  كيكه  ينه به صورت من ذهن ،ميشو يبلند م يستيبه صورت عدم از ن ،ميما به وحدت برس دالخره اگر قرار باشاب

دارد  يكه من ذهن ي. هر انسانيمخصوصًا منف جاناتيساخته شده و از هو فكراز ذهن  يمن ذهن .است يجانيو ه يذهن

 ييحس تنها ،تاسف هم دارد ،مضطرب هم هست ،نگران هم هست ،حسود هم هست ،ترس هم دارد ،خشم هم دارد ماً حت

  .گريرد دها را ندا نيا ،يستيبلكه از ن  ،نه يطور نيا ،است و از فكر هم ساخته شده جاناتشيها ه نيا .كند يهم م

دارد به صورت  و .من از جنس عدم هستم ،نيمن را بب يستياكمه ن ،يستياگر كور مادر زاد ن ، مي گويدها بلند شدند نيا

 يما كور ،ستيكس مادر زاد كور ن چيه ،يخودش را زده فقط به كور .ستيكس اكمه ن چيكه ه ديگو يم ميمستق ريغ

   .را دارد دشچشم خو ياريو هش ميهست ياريهمه ما از جنس هش ،مييگو يچشم ظاهر را نم

  ١٠١٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يستيبَرآوَْردند باز از ن سَر
  يستيما را گَر َاْكمه ن نيِبب كه

اگر چشم  نديگو يم ،شد و از جنس خدا شدند تينها يب ،فضا در درونشان باز شد) ٦شكل شماره ( ينطوريا يعني بله

   .ميناخو يم ميهم موالناست كه ما دار شيكي نيما را بب يدار ياريهش
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  ١٠١٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دهاستيدر عََدمْ خورش يبِدان تا
  آفتاب آنجا سُهاست نجايا وآنچه

 ،پس وصل بوده ؟را از كجا آورده اتيهمه اب نيا دينيب يموالنا م .مينيب يمثًال موالنا را م مييآ يما م ،نيما را بب ديگو يم

 ياديز يها ديكه در عدم خورش يتا بدان ،ديها را بگو نيا ،عدم در مركزش بوده كه توانسته حرف بزند ،از جنس عدم بوده

به نظر آفتاب  نجايكه ا يزيو هر چ .تو يها بشو ديخورش نياز ا يكياست  نهر لحظه ممك ،اندازند ينور م يعنيهست و 

 .بيدر جهان غ ،در طرف عدم يعنيآنجا  .زند يسوسو م ،كوچك است يا ما ، آنجا ستاره ديجهان از د نيدر ا ديآ يم

 يآنجا سوسو م ،در مركزمان از جنس فكر هم هست ميگذاشت ،ما يمهم است برا يليخ نجايكه ا يزيهر چ ؟درست است

  شود .  يم دهيهم د نجايا گريد) ٦شكل شماره ( نيهم .آنجا ندارد يتياهم ،كوچك است يستاره ا نكهيا يزند برا

  ١٠١٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  برادر چون بُوَد؟ يعَدَْم هست در
  َانَْدر ضِْد چون َمكْنون ُبوَد؟ ضِد

 نيصحبت هماش همه .ما در عدم است ياصل يهست ؟است يدر آن هست يچجور ،است يستيعدم كه نكه  ديگو يم

كه عمالً از  يوقت م؟يكن يباور م يما ك .ميستيما ن است دردكه پر از  يبه عنوان من ذهن ميكه االن گرفته ا يزياست چ

 انيفقط ب يعده ا كي .ستين قبولشك داشتن  يدانستن ول يو به صورت ذهن ديتقل ،ديتوجه بكن .ميجنس عدم بشو

را اگر انسان درونش  :ديگو يم .از جنس ذهن هستند دهيچه فا ؟دهيچه فا يول ،كنند يم انيخوب هم ب يليكنند و خ يم

  ؟دارد يهست يه عدم است چجورك نيا ،مركزش باشد يخال يفضا نيهم ،و فضا در درونش باز شود ،كند يخال

در عدم  يهست يكه ضد عدم است چجور يهست .ديرا بگو نيهم واهدخ يم .ما در عدم است ياصل يدار يهست يول

 يوقت ،ميزنده شد مينمرد مينيب يم ميرو يآنجا م يوقت .ما در آنجاست ياصل يما كه هست ميخواهد توجه كن يم ؟است

 نبوده كه م نيا يبرا  يمن ذهن ، اينما ميكه قبًال داشت يكه من ذهن ميشو يآنجا متوجه م ديبا د .مياز جنس عدم شد

ما  ديشا ،در آسمان مثل پرندگان مينينبودند كه ما بب ييزهاياگر در آسمان چ مايدرست مثل هواپ .متوجه آن عدم بشوم

 ،ميما هسترا كه  يخال يعدم و فضا نيا نكهيا يبرادر درون ما پس  ؟مياز كجا متوجه بود ،آسمان وجود دارد ميجه نبودمتو

. كالغ در آسمان نباشد، اول كالغ را مانديمثل كالغ آسمان م درست  فرم ها نيا ميشوبمتوجه  ،هم ما هست تينها يو ب

 ند؟يبيم ياطرافش را چ نديبيچشم م ني. كالغ را امينيبياطراف را هم م كه ميشويبعد متوجه م ،مينيبيبا چشممان م

. شوميبه او زنده بشوم، و م خواهميكه اطراف كالغ است، خالء، در درون من هم هست، پس من م يزيهان نكند كه آن چ
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  48صفحه: 

 هايشدگ تيهم هو نيو ا دمين برذات من بوده است، االن قائم به ذاتم شدم و از اتكا به جها نيكه ا شوميو بعد متوجه م

  همه پاك شدند، درست است؟. 

  ١٠١٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بدان تْيِّ مِنَ اْلمَ  يَّ اْلحَ  ْخرِجُ يُ 
  عابدان ديعدم آمد ام كه

. ريبگ دايرا خوب  نيا كند،يزنده را از مرده جدا م م؛يبار نشان داد نيقرآن است، تا حاال چند هيخدا؛ آ د،يگويم نكهيا

 كي يو وقت .كندياست، جدا م ياست، خودش را كه زندگ هايشدگ تيكه بر اساس هم هو يمرده من ذهن نياولش از ا

دارد  يهم كه بالخره سن يو هر كس ،ميندار ديام گريد يمنِ ذهن نيكه ما كه به ا مييگويم ،به مركزمان ديآيخرده عدم م

از تر استفاده  يه نكهيا م،يدهيم شيما خودمان را نما نكهيبحث و جدل، ا نيا سه،يمقا نيا ،يطرز زندگ نيكه ا فهمديم

با  ميايكه من ب ستيهم ن يديام ست،ين يديام چيه نهاينرساندند. در ا ييما را به جا نهايمن بهتر از تو هستم؛ ا م؛يكنيم

كنم حاال؟ عدم. اگر شما واقعا  كاريمن چ بدهد، يبه من زندگ نيمن باشد، ا يدر زندگ ايازدواج كنم  ايبشوم  قيرف يكي

شما عدم است. و االن  ديام ،ديعابد هست د،يخداگونه هست اي ،ديهست نداريد اي  يزندگ آدم زنده كيو  ديعابد هست

   :بله. ميرا قبًال هم خواند نهايو ا هيآ نيا ميدهيم حيتوض

ما  نكهيا يمرده است برا نيانسان است، ا يدر مركز يگديهمان د،ينيبيكه م ) ٥شكل شماره ( تيوضع نيا نيبنابرا پس

ماندن از  داريشدن و ب داريب يعنيبه حضور زنده شدن  ميهست. گفت هانيدر خواب ا ياريهوش م،يهست نهايدر خواب ا

را از  يزندگ يعنيبه ما ندارد. درست است؟،  يكه خدا توجه دييكار است، پس نگو نيدر ا ماً يخدا دا ديگويخواب ذهن. م

  :دييآيصورت در م نيو به ا ديريپذيكه شما م كندياتفاقات را طرح م نيهم يجدا كند، برا خواهديما م يمردگ نيا

 يشما را از مردگ يزندگ ديايكه خدا ب د،يكنياز رضا شروع م د،يكنيشروع م رشي) با صبر و شكر از پذ ٦شكل شماره (
هم  ني. بله، اديبترس ديو از آن نبا دينيبيرا در مركزتان م يستيشما عدم و ن شود،يجدا بكند. و اولش با عدم شروع م

  است : اشهيآ
  ١٩ هي)، آ٣٠سوره روم( م،يكرقرآن

  »ونَ.يُخِْرجُ الْحَيَّ ِمنَ الْمَيِِّت وَيُخِْرُج الْمَيَِّت مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَْرَض بَْعدَ مَوْتَِها وََكذَِلَك تُخْرَجُ «

سازد و شما نيز اين چنين از گورها بيرون نده را از مُرده بيرون آرد و ُمرده را از زنده و زمين را پس از مُردنش زنده مىز«

  »شويد.

 رونيآن ب يما را از ذهن، از تو ييقرآن است و موالنا گرفته است و فرمول رها يهاهيآ نياز مهمتر يكي مييبگو ديبا نيا

و آن موقع مرده را هم از زنده. مرده  آورد،يم رونيب يخودش را، از مرده من ذهن يعنينده ز  آورده است،درست است؟.
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  49صفحه: 

 يو خرابكار م،يامروز هم خواند شود،يم شيمرگ اند تند،يحول مرگ م يمنِ ذهن ميگفت م،يرا از زنده را بارها خواند

را  شيهاي. شما اگر خرابكاركنديم يخرابكارمرتب  د،يستيشما ن يمنِ ذهن نيكه ا كنديم يادآوريو به شما  .كنديم

 كنديم يادآوريبه شما  يعني. ديشوياز آن جدا م د،يشويم زارياز آن ب دينيبب گرانيبه د د،ينيشما بببه ضررش را  د،ينيبب

  ول كن من بروم. پس مرده را هم از زنده.  يستيكه تو من ن

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   كنديم رونيزنده بز ُمرده  چون
   تنديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

 ميفرم ما است، پس از مردن؛ ما مرد نيهم نيزم» سازديرا پس از مردنش زنده م نيو زم« را هم نهايا ميخوانيم االن

  . ميشويآورده م رونيذهن ب يكه ما از گورها يبيترت نيو به ا كنديزنده م ؛يدر منِ ذهن گريد

كه شما  تانيبخوانم برا دياجازه بده م،ياهم داشته نيمهم است. بله، ا اريوبس ميروم است كه بارها خواندسوره  ١٩ هيآ

  :مانيبشود برا يادآوريتا  ديبخوان يه دييايرا شما ب تيتا بسه ات،ياب نيا دوارميو ام ديرا حفظ هست نهايا

  ٥٤٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َكَشديم رونيچون ِز ُمرده زنده ب
  داو دارد رَشَ  ،كِه مُرده گشت هر

لحظه كه  نيبا ندارد، هر لحظه، اتفاق ا يخدا كار دييپس نگو كشد،يم رونيزنده را ب يچون از مرده من ذهن د،يگويم

اتفاق  افتدياتفاق م رونيكه در ب يزياتفاق است، آن چ يذهن يهاتيبدن اتفاق است، وضع نياتفاق است، ا زيهمه چ

 ياريهوش يعنيبكشد،  رونيزنده شما را ب ي. از مرده منِ ذهنرديچندتا كار صورت بگ نياست كه ا ني، همه در جهت ااست

را  شيشدگ تيهم هو ،يبا خرد زندگ كند،يفضا را باز م ارانهيهوش يعني رد،يميم ينسبت به منِ ذهن يشما را. و هر كس

دارد،  تياو هدا رد،يميم ينسبت به منِ ذهن شود،يمرده م اندازد،يم نديبيدردش را م اي اندازد،يرا م نيو ا نديبيم

 ييها. راهديرا كوچك كن يمنِ ذهن ديكنيم ي. و شما سعشوديم تيخدا هدا لهيبه وس يعني د؟،يكنيتوجه م رد،دا تيهدا

  بزرگ بشود، درست است؟ مانيتا منِ اصل ميرا كوچك كن يكه منِ ذهن ميكن دايپ

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   كنديم رونيز زنده ُمرده ب چون
   تنديم يمرگ يزنده سو نَفْسِ 

 ماًيدا شياست كه جان مرگ اند نيفرمول زنده شدن است. فرمولِ ا نكهيا يباشد برا يمثنو تيب نيمهمتر ديشا تيب نيا

را  يزندگ خواهديت، هر لحظه به صورت ما ماس يخدا از جنس زندگ م،ي. ما امتداد خدا هستيمنِ ذهن كند،يم بيتخر
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  50صفحه: 

 نيرا از ا يمرتب دارد مردگ ني. بنابراميلحظه بشو نيلحظه، از جنس ا نيزنده در ا ةزند م،يتجربه كند، كه ما تجربه كن

 پروگرام  نكهياست كه مثل ا ينيماش كيدرست  يعني. َتنَديم ينَفِْس زنده، حول محور خودكش ،ي. مِن ذهنكنديجدا م

 ميمتوجه بشو ياريما به صورت هوش نكهيا يبرا كند؟يكار را م نيا يچ يببرد. برا نيشده است خودش، خودش را از ب

. كنديها را خدا م نيا ديگويم گر،يخراب كردن بدنم بس است د گر،يغصه بس است د گر،يبس است د بيكه بابا تخر

تا متوجه  كنديبزرگتر و بزرگتر م يضررها را ه نيو ا ،به ضرر ما است شيزنده و فعال، تمام كارها ينَفْسِ زنده، مِن ذهن

  طرح خدا است.  كيهم  ني. اميو از آن جدا بشو ميستين يذهن منِكه ما  ميبشو

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   كنديم رونيز زنده ُمرده ب چون
   تنديم يمرگ يزنده سو نَفْسِ 

  مهم را.  تيب نيبدهم، ا حيتوض ستميبلد ن نياز ا شتريب گريد

  ٥٥١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  الصََّمد يِّ شو تا ُمخِرجُ اْلحَ  مُرده
  آورد رونيمُرده ب نيز ييزنده

 هايشدگ تيو هم هو نيآن بب نكيمركز را عدم كن با ع ر،يبم ينسبت به منِ ذهن يعنيقاصداً و عمدًا مرده شو،  ايتو ب پس

در شما بماند،  يدرد چيه دينگذار ،ديبه خدا زنده بشو ديخواهياز جمله دردها را. اگر شما واقعا م از،نديرا بشناس و ب

نسبت به  دييگوي. درد، مرده شو. شما مديكه شما به خدا زنده نشو درنجش سبب خواهد ش ني. كوچكتريرنجش چيه

 زهيما باهم ست دانميو نم شوديم ادياو ز يرو دييگويو آن ندارم. شما م نيبا همسرم، ا ي. من كاررميبم ديبا ميدردها

ندارد.  دهيكنار، فا ديگذاررا ب نهايا م،يآيمن كوتاه نم ،جنگ است دانيجنگ است، خانواده ما م دانيهر روز، م ميدار

از  آورديم ونريرا ب يخدا، كه زندگ يعني از،ينيب يآورنده زندگ رونيمرده شو تا ب. يشويخردمند م ياتفاقا مرده بشو

كه خودمان  ميستيكه ما ن ميفهمي. پس ماورديب رونيبكشد، ب رونيرده تو، تو را به صورت زنده بمُ نياز ا ،يمنِ ذهن نيا

 گفتيم نيهم يبا َعَدم در مركزمان، برا م،ياز جنس او بشو دي. ما باميآزاد كن يبه صورت منِ ذهن ياز منِ ذهن ميتوانيرا م

  . مينيرا بب قيتا حقا ،مينيعدم بب ديعدم است. با دعابدان  ديكه ام

رده كه زنده را از مُ  ازينيپاك شو تا خداوند ب اتيّ از نفس و نفسان يعنيشو،  مرده آن است : سيهم ترجمه سل نيا بله،

  آورد.  رونيرا از ُمرده تو ب يازنده آورد،يم رونيب

  . د؟يشويكه متوجه م دينيبب ديبار بخوان نيچند ديتوانيقرآن هم م هيآ آن
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  51صفحه: 

  :آورديحاال مثال م د،يگويم

  ١٠٢٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است  يكارنده كه انبارش تُه مَردِ
  ست؟ يستين دِ يو خوش َنه بر ام شاد

دم گن لويكه پنجاه ك ديريرا در نظر بگ يكشاورز كيگندم ندارد.  گريد كارد،يرا م شيهاكه كشاورز است و گندم يمرد

 كينه نشسته، مثال  خورد؟يغصه م اياست، آ يندارد، انبارش ته يچ چيداشته است، برده همه را كاشته است، آمده ه

 نيكه االن، زم ستياست. ن يستيبه ن دشيام ه؟يبه چ دشيام يخوش است، ول شيهابچه وزمستان است، با همسرش 

كه نترس  ديبگو خواهدياست. م يستين ديرده آمده است. به امخاك ك ريها را زگندم ،ييجا كياست، برده انداخته است 

  . ديآيم يستينبا ارزش از  يزهاي. تمام آن چيكن ستيكه مركزت را ن

  ١٠٢١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   يستين يِآن ز سو ديبرو كه
  يست يُكن گر واقفِ معن فهم

تو  يعني. يهست يبرابر. تو هم بفهم اگر آگاه به معن نيچند د،يها بروگندم نيا يستين يمنتظر است كه از سو ديگويم

هر چه كه  ،رشد كند نيبا ُكن َفكان ا يو مرتب بگذار يمركزت بكار نيعدم را در ا نيهم بفهم كه اگر به عنوان كشاورز ا

  او به تو خواهد داد، درست است؟.  يخواهيم

  ١٠٢٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو منتظر  ،يستين به دَم از دَم
  فهم و ذوق، آرام و بِر يابيب كه

تو بهتر  افته،يعدم گسترش  نيكه از ا يو لحظه به لحظه تو منتظر هست يكنيمركزت را عدم م يعني. يكين يعني بِر

 يكين ،يكن دايآرامش پ ،يكن دايپ ينندگيذوق آفر ،يكن دايپ ي. ذوق زندگينيبهتر بب ،يكن دايپ يشتريدرك ب ،يبفهم

 رياست. ما مثال تصو يستيكه ن رون،يب يستين نيا ،يستي. نه ند؟يكنيهم در درون، توجه م رون،ي. هم در بيكن دايپ

را  ني. اميخواهيم يخوشبخت م،يخواهيم يزندگ م،يخواهياز او ما بركت م مييگويمركزمان، م ميهمسرمان را گذاشت

  هستند.  يزديبركات ا هانيباش. ا نهاينگذار، عََدم را بگذار و منتظر ا

عالقه  نش،يذوق آفر ،ي. ذوق زندگديآياز عدم م د،يآيكه در مركز ما است كه نم يذهن ريتصو كيكه از  دنيبهتر فهم

از كجا  نيرا دوست داشته باشد، ا يزنده بودن كه آدم خسته نشود و لحظه به لحظه زندگ ،يبه زندگ اقياشت يبه زندگ

كه مانع  يكس كي. مينيبيمانع م م،يشويم ريس ياز زندگ ميگذاريرا در مركزمان م زهايما چ يكه وقت ديديد د؟يآيم
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بروم؛  رميانشااهللا زود بم ؟شوميخالص م يدشمنان، ك نيمسائل و ا نيموانع و ا نيمن از دست ا ايخدا ديگويم نديبيم

  كند.  ما را عوض ديد ديبا هاتيب نيندارد. ا يذوق زندگ نكهيا يچرا؟ برا

  ١٠٢٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  راز را نيگشاد ا يدستور ستين
  كنم اَبْخاز را يبغداد ورنه

فاش  نياز ا شتريراز را ب نيا د؛يگويموالنا م زند؛يمن حرف م قيكه از طر يدستور ندارم از طرف خدا، آن كس ديگويم

همان قفقاز،  ديشا ايگشوده شده، اَبخاز،  ي. بغداد رمز فضاكردميبه بغداد حضور م ليرا تبد يذهن يهاكنم وگرنه تمام من

كه  ديبگو خواهديدر آنجا سكونت دارند. م ياز نصار ياقفقاز كه عده ياست از كوهها ينوشته است اَبخاز محل نييپا

 نيكه چرا موالنا ا دييگويفاش كنم. شما م نياز ا شتريندارد. من دستور ندارم كه ب يواقع نيد هايشدگ تيمركز هم هو

  زند؟يحرف را م

نشان  ني. و ارديگيم ميتصم يرا زندگ نيا ،هست آماده يك نكهيا م،يريدر نظر بگ دياست كه ما با يانكته اتفاقاً  دينيبب 

 نها؟يا دنينه؟ آماده شن اياست كه من آماده هستم  نيهم ا يو تنها مسئله هر كس ديكه اگر شما آماده هست دهديم

و مثال  رفتهها، اَبخاز شهر گبود آن زمان يبغداد. بغدا شهر آباد گر؛يبشود، از جنس؛ نماد گونه د يام كه مركزم خالآماده

  گشوده شده.  يبغداد هم رمز فضا ،ياَبخاز رمز منِ ذهن ايداشت. قفقاز  يگرفتار

برادر،  د،يام باخانواده يام حتما تمام اعضاهمن آماد نكهينه؟. نه ا ايام؟ من آماده ديكنيشما از خودتان سوال م نيبنابرا

 يعني. روديدارد جلو م يسرعت كيكار با  نيآماده است. ا يك ستيآماده باشند، نه، معلوم ن ديخواهر، همسر، بچه، همه با

  كه.  ستينفر را به حضور برسانم، دست ما ن ونيليهشتاد م خواهميشبه من م كي دييبگو ديتوانيشما نم

  

 ست،يآماده ن د؟؛ييگويهست كه شما م يالطائالت چ نيآقا ا نديگويبرنامه گوش كنند م نيآدمها هست كه به ا از يليخ

چاره  كيدنبال  شوديم اديدردها ز ديو شا ،درد بكشد ياديكند، مقدار ز يزندگ يبا منِ ذهن دي. آن آدم هم باستيمهم ن

است، شروع كند. آن موقع آماده است. توجه  نيمن هم يدوا از موالنا بشنود كه؛ ياجمله كيدفعه  كي ،گردديم

 نيبه ا نديايهمه ب مييكه بگو ميشكُيكه ما خودمان را نم استهم  نيهم يهم مشمول قضا است. برا نيو ا د؟،يكنيم

  :ستنديبرنامه گوش بدهند، نه، همه آماده ن
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  ١٠٢٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را راز نيگشاد ا يدستور ستين
  كنم اَبْخاز را يبغداد ورنه
  ١٠٢٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  خزانه صُنعِ حق باشد عدم پس
  برآرد زو عطاها دم به دم  كه

مركزت  ديمن؟ با قياز طر نديآفريم يخدا چه جور ديپرسيشما م يعنيخدا، عدم است.  يعنيحق،  يدگاريخزانه آفر پس

 م،ينيبيكه در فضا م ني. عدم همگريد ديگويرا م نيمختلف دارد ا يها. به صورتيكن هنيآ دي. امروز گفت بايرا عدم كن

 يخال تينهاياطرافش كه ب يول شود،يم دهيهست االن كه د يزيچ كي ماست، در مركز شما ه يكالغ و اطرافش خال نيا

است، بعد  نياست، بعد ا ني؛ االن ااست هايدگيهمان نيتك تك ا يتان توهمه حواس نكهيا يبرا د،ينيبياست شما نم

 ديديكه شما كالغ را د دهديفرصت نم د،ينشيم شوديم ندبل نياز ا ،يكي يتو ندينشيم پرديفكر بعد از فكر م دينيبيم

  . دينياطرافش را هم بب

 ي، اطرافش هم خالهست ،يمِن ذهن نيا مينيبيم كدفعهي ،ما آرامتر بشوند يفكرها نيا يكمتر بشوند، وقت هانيا يوقت

 يزيچ نياست. كه ا زيچنه ست،ين زيچ سكه از جن هيعدم واقعا چ دينيعدم گشوده بشود، عمال، تا شما بب ديبا ياست، ول

دارم، هم اطرافش  يهم منِ ذهن نميبي. االن منميبياست، من االن آرام شدم، االن م نيهم نيعدم، حاال هان ا مييگويكه م

  . ستمين يمنِ ذهن نيمن هستم، من ا يراف خالاط نياست. و ا يخال

و ذوق  ي. ذوق و ذوق زندگشوديشما داده م هباز آن عدم است كه عطاها دم به دم  كه؛ خزانه صُنِع حق باشد عدم پس

) ٦شكل شماره ( مينيهم بب ينطوريرا ا تيب نيا بله،االن گفت.  نيدر درون؛ هم رون،يدر ب يكيو درك بهتر و ن نشيآفر

. ديبشو دگاريآفر ديتوانيو آن باز نشود شما نم ،خدا است يدگاريخزانه آفر نيا شوديكه در مركز شما باز م يآن عدم پس

 ديگويرا م ني. بله، همستين نشيآفر نهايگفتن ا گريصورت د نيرا دوباره به ا يرونيب يزهايو چ ديكه تقل ميكنيتوجه م

  :ديگوياالن، دارد م

  ١٠٢٥ تيتر پنجم، بدف ،يمثنو ،يمولو

  آمد حقّ و ُمْبدِع آن بَُود مُبِْدع
  اصل و سَنَد يبر آرد فرع ب كه

 ي. ما مرتب فكرهانديافريب ميگذاري. ما نمنديآفريما هم م قياست، مركز ما عدم باشد از طر نندهيخدا آفر ديگويم

 ديدانيدردها نم نيو دردها. ا ميهست هايدگينسلطه هما ريز نكهيا ياست؟ برا ينطوريچرا ا م،يكنيرا ما درست م يتكرار
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 نندهياست و آفر نندهياست، خدا آفر نندهيحق آفر نيبنابرا؛ آمد حّق و مُبدِع آن ُبوَد مُبِدع. آورنديسر ما م ييچه بال

 نيآن ا سياگر ترجمه سل يعني د؟يكني. توجه منديافريب يجهان نيا گاههيو اصل و تك شهياست كه فرع را بدون ر يكس

   است :

  .اورديب رونياست كه فرع را بدون اصل و منبع ب يآن كس نندهياست، و آفر نندهيآفر خداوند،

  :دينيرا بب) ٦شكل شماره ( نيا و

  ١٠٢٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آمد حقّ و ُمْبدِع آن بَُود مُبِْدع
  اصل و سَنَد يبر آرد فرع ب كه

 اصليكه قبال نبوده است. ب مينيآفريم يفكر ميكه ما دار ميشوير مركز ما، متوجه معدم در درون ما باز بشود، د اگر

. ستين ديتقل يعنيهم ندارد،  يجهان نيا گاههيندارد، در ذهن ما ندارد و تك يجهان نيا شهيندارد، ر يجهان نياصل ا يعني

 ديايعدم ب ديكار با نيا ي. برادمين است، من آفرمال م نيكه ا ييبگو يبده رييتغشكلش را  ،يدارينمرا بر يكيشما فكر 

  بله.  ند،يافريب توانديما نم قياست، خداوند از طر تيحس هو هانينكته چ نيا يكه تو يتا زمان د،يايمركز ما. ن

  

یان  وم***    *** ت 
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  ٢٩٣٣مولوي، مثنوي، دفتر سوم، 

  كس بُوَدبسته و ملول آن فرو دل
  س بُوَدبَ حْ در مَ  اريفراقِ  كز

دشمن  ند،يبياش مانع مافتاده، همه يدلش فروبسته، بسته شده، منقبض شده و در افسانه من ذهن يكه كس ديگويم

است؛  يمن ذهن يهمه دردها يكوچك، منقبض شده و منظور از ملول يجا كيافتاده در  ريگ ند،يبيمسئله م ند،يبيم

از خدا دور شده و  هايشدگتيهواست كه به علت هم يكس ديگويم ،يو مُردگ يحالت پژمردگ ،ينشاطيب ،يحوصلگيب

 د،يا). اگر شما دل فروبسته٥شكل شماره ( دينيبب گريبار د كي دينيبيكه شما م يشكل نيدر زندان ذهن افتاده و هم

است،  يزندگ نجاير اد اري. ديندار يكه به خدا دسترس ديبدان ديندار يحوصله زندگ د،يدلتان گرفته و ملول د،هستي منقبض

  . بله.دياتوهم افتاده نيا د،ياافسانه افتاده نيشما در زندان ا هايشدگتيهوخداست. به علت هم

  ٢٩٣٤مولوي، مثنوي، دفتر سوم، 

  با ما حاضر است ،و مطلوب دلبر
  جان شاكر است  ،نثار رحمتش در

خدا، خودش را به صورت عدم در ما  ،يزندگ م،يات. گفتهبا ماس شهيهم ميكه ما الزم دار آن راكه خدا، دلبر و  ديگويم

عدم  ،ما زنده بشود به آن است. و اگر جان يخال نديگويم كدانانيزيف ينه درصد بدن ما حت ،نه زينفوذ داده و نود و نه مم

كه در  يزيپس آن چرا نثار كند.  يشدگتيهوحاضر است كه هم ،اريبه  ميشويوصل م نكهيشكر ا يبه مركز ما، برا ديايب

و اگر از جنس عدم  .از جنس عدم بشود ديبا ارانه،يهوش نديو اگر بخواهد خدا را بب .نديبينم كند،يرا نثار نم يدگيما همان

  هم نچسبد.  ديجد زيكند و به چ اآن را ره ده،يكه چسب يزيدر مركز بشود و آگاه بشود به آن، حاضر است كه به آن چ

. ديو وصال را قدر بدان .ديرا بده يدگيشما همان ديشكر با يشكركننده است، برا يعنياكر است نثار رحمتش جان ش در

. ذهناً رفتيم ميداديرا م مانيهايدگيهمان مياگر بود م،يستيما قدرشناس ن يول شه،يدرست است كه خدا با ماست هم

 ياگر ذهناست.  يهمه ذهن نهاياست، ا كتريما نزدگردن به از رگ  داكه خدا با ماست، خ مييگويچرا، درضمن ذهنًا هم م

  .مانديدر ما نم يدرد چيه ،نبود و عدم در مركز ما بود

 شتريخدا را؛ خوب اگر خدا را ب دييگويرنجش را؟ البته كه ذهناً شما م اي ديدوست دار شتريواضح است، شما خدا را ب نيا

 تيو اولو .ديكني. شكر نمديپس دوست ندار د؟يدهيپس چرا نم به عنوان شكر؛ ودبر ديرنجشتان را بده ،ديدوست دار

. بله. ميكه بفهم ميخوانيرا ما، خوب االن م نهايا ميدانينم رنجش است. نيبه هم دنيچسب ست،يشدن به او نشما زنده

  .)٦شكل شماره (ديحالت را نگاه كن نيا
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لحظه  نيدر اطراف اتفاق ا ييشدن و فضاگشا ميتسل كيبا  ديتوانيصورت عدم، شما مو مطلوب با ما حاضر است به دلبر

 يرا، هر فكر ي. هر عملدي. رضا دارديكنيم ديكه شكر دار دينيبيم د،ينيبيعدم م ديبا د يوقت ،به مركزتان دياوريعدم را ب

 ديشويم يشما راضاست كه  نيهم ي. براميدهيرا م يدگيبه عنوان شكر همان و. ديكنيلحظه از رضا آغاز م نيرا در ا

   . بله.هياز مركزتان حركت كند برود به حاش هايدگيهمان

  ٢٩٣٥مولوي، مثنوي، دفتر سوم، 

  ست يلشنزار و گُ ما الله دلِ  در
  ستيرا راه ن يردگژمُ و پَ يريپ

ز عدم همه ا كهيگلشن هست، درصورت كيزار هست، الله كي ي. در دل هر انسانكنديم فيانسان را درست توص موالنا

بر  يضرر ن ديبر صدف آ« شكند،ينم سوزد،ينم شود،ينم ريو پ رديمينم يزندگ م،يهست يباشند. و چون از جنس زندگ

ما  كند،يم ريكه زمان فرم را پ ميشويمتوجه م ارانه،يهوش ميشويم ياز جنس زندگ م،يشوياز جنس عدم م ي، وقت»گهر

   .كندينم ريرا پ

 شود،ينم ريپ ميشويمتوجهش م ،عدم قيجهان و خدا از طر دنيموقع زنده شدن به عدم و د به اصل ما كه نيبنابرا

 ميكنياست كه ما فكر م ياز اجسام يكي يجسم ما! و من ذهن شود؟يم ريپ شود،يپژمرده م ي. پس چشوديپژمرده نم

كه  ميدرك كن ميتوانيدور، م ميندازيب مينتوايما. م ميرا دار ني. اميستين يمن ذهن م،يرا ما دار ي. و من ذهنميآن هست

من از  نكهيا ها،دنيبد د نيها، اغم نيكه ا ديكنيتوجه م يول. ستيجهان ن نيما در ا ريو نظ ميستين يمن ذهن نيما ا

  . ستيخداگونه ن نهايا رم،يعزا بگ ديدائماً غصه بخورم، با ديهستم، با يجنس مردگ

 ريپاست و مركز انسان اگر از جنس عدم باشد انسان  يزار و گلشنالله يهر انسان درست است: در دل سانان فيتوص نيا

را  نياالن ا دينيبيالبته م) ٦شكل شماره (. بله. شوديملول هم نم رود،ياش سر نمحوصله شود،يپژمرده هم نم شود،ينم

 يريو پ شود،يم ييتماشا شود،يم بايز شود،يم تانگلس شود،يزار و گلشن مدل ما الله شوديمركز عدم م يبه نظرم، وقت

  :ديگويبه اصطالح شامل است. دارد م دادنديم ليكه دل ما را قبال تشك يفقط به اجسام يو پژمردگ

  ٢٩٣٦مولوي، مثنوي، دفتر سوم، 

  فيو لط ميو جوان رُتَ دائماً 
  فيو خندان و ظر نيريو ش تازه

 في. لطيكه به لحاظ زندگ ميشوينم ريپچون  مي. جوان هستميلحظه شاداب هستهر  يعني. دائماً ميهست ينطورياصال ا ما

 ريدرگ يكيبا  ميشويم نيما خشمگ يشدگتيهوكه سر هم ستين ني. اميستين گرزهيست م،يفضاگشا هست م،يهست
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كه كهنه است در  يزين چ. آمهستي نو ميا. تازهمياتازه شهيهم ،هبل م،ينرم م،يكنيفضا را باز م م،يهست في. لطميشويم

ما  م،يهم هست نيريكهنه است. ش يذهن يرهايكهنه است، تصو يزهايكهنه است، چ ياست، باورها يمركز ما، من ذهن

  . ميستيدر ما تلخ است؟ دردها، ما دردها ن يزي. چه چميستيتلخ ن

تان  يمن ذهن ي. شما وقتستين يجد يزندگ م،يريگيم يرا به شوخ يزندگ م،يهست فيو ظر م؛يبخند ديبا شهيهم

خودتان  ،دياگر با عدم نگاه كن د،ياكه از خودتان نشان داده يكه، رفتار يبعد با آن خشم قهيپنج دق ،شوديم نيخشمگ

از جنس  هك يكس كيو  ،ديداد زد د،يبلند شد د،يداديرا تكان م تانيكه دستها ي. آن طوررديگيتان مبه خودتان خنده

 نكهيا يبرا كندي. مسخره نمكنديمسخره م خندد،يم يمن ذهن يخشم، رنجش، توقع، تمام اداها يعدم است به حالتها

 كنيشوخ ،ميخندان هست ،ي. و اصال ما به عنوان زندگيمن ذهن ياست كارها يدارخنده دهيپد كيواقعا  .كوچك كند

كجا رفته در ما؟ من  نهاي. خوب اميجوان هست م،يشاداب هست م،يهست يداشتنو دوست نيريش م،يتازه هست م،يهست

  گذاشته؟ ما. ي! كدهيبلع يذهن

  ٢٩٣٧مولوي، مثنوي، دفتر سوم، 

  ست يكيساعت كيما صد سال و  شيپ
  است ينفكدراز و كوته از ما مُ  كه

را اندازه  راتيي. گفتم زمان تغستينلحظه زمان  نيا گذرد،ينم ساعت، زمان كي خواهديصد سال باشد م خواهديم

ما  ريداد كه نظ حيو هفته گذشته هم مفصل موالنا توض .ميستي. ما از جنس جسم نكننديم ريي. فقط جسمها تغرديگيم

ما  .توهم است كي گرانيما با د سهيمقا نيما هم وجود ندارد. بنابرا ريخدا وجود ندارد نظ ريجهان وجود ندارد. نظ نيدر ا

اگر  ،. اجسام هست كه دراز و كوتاهميكن سهيمقا گرانيخودمان را با د ميانبه جسم كه بتو ميخودمان را كاهش بده ديبا

 مياست، از همه بلندتر اديز نپولما نكهيبخاطر ا ،كه ما قدمان بلند است ميبفهم ميتوانينم ميما خودمان را كاهش نده

مال جهان  نهايا شنوند؟ينم اي دنشنوي. حرف ما را مردم مميپولمان كم است از همه كوتاهتر نكهينه بخاطر ا اي م،يترمهم

  را ندارد. زهايچ نيا ياست. زندگ ياست و مال من ذهن رونيب

  ٢٩٣٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، 

  هاستدر جسم يهوتَ دراز و كُ  آن
  دراز و كوته اندر جان كجاست؟ آن

 كي ،يكيبا  ميكنيم سهيخودمان را مقاكه  ،ميكه ما با ذهن دار يديبه ما نشان بدهد آن د خواهديم اتياب نيبا ا موالنا

همه توهم است.  نهايا م،يشويبزرگ م ميكنيم سهيمقا از خودمان رتريآدم فق كيبا  مييآيبعد م م،يشويدفعه كوچك م
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كه ما جسم  ميكندرك  قاً يعم ميتوانيجسم است. م ي. من ذهنميستيما جسم ن يعنيهاست كه در جسم ديبگو خواهديم

. ميسازيرا لحظه به لحظه ما دوباره م يمن ذهن نكهيا يكار مشكل شده برا نيا ديتوجه كن م؟يستين يو من ذهن ميستين

با شتاب جلو  يعني يمقدار حركت كيمقدار حركت دارد. با  كي گريبه فكر د ياز فكر دنيو پر يساختن من ذهن نيا

  . رديبم ايكوچك بشود  يمن ذهن ميترسي. ما مروديم

 ،يفهميتو نم نديگويمثال در جمع به من م مردم يكه وقت يبه هر صورت دينشان بده اي ديبه خودتان ثابت كن دياشما ب

 كينفر به من  كياست و دانا است.  يجنس من جنس زندگ نكهيا ي. براستين نيتوه نيكنند. ا نيبه من توه توانندينم

 يبرا ،تو قدت كوتاه است ديگويم يكينه به من.  خورديمن برم يناراحت بشوم. آن به من ذهن ديمن نبا ديگويم يزيچ

. چون ديجو بپر ياز رو ،دينشو يجو ني. امروز گفت وارد اميهم ندار يپولت كم است و دانشت كم است. استدالل نكهيا

  .خورديبه ما برم زهايچ نيا ميتجربه نكرد ارانهيرا هش ودنب ياريما هنوز جان بودن را، هش

  ٢٩٣٩ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  و نُه سال آن اَْصحابِ َكْهف صديس
  و َلهْف اَْندوهيروز، ب كي ششانيپ

نه در آن اندوه بود، نه تأسف. راجع به  ،لحظه هم نيلحظه بود، كه ا كي ششانيپ ،نه سال اصحاب كهف و صديس پس

كه به علت  يگروه يعنيبار،  نيچند ميحبت كردكه در قرآن آمده اصحاب كهف و قبال مفصل ص كنديصحبت م يافراد

 نيبه ا ديآيم يكه انسان وقت ديبگو خواهدينبودند. م همتوج گذشتيها و روزها به آنها مدر حضور بودند سال نكهيا

   .گذرديزمان نم ،يبه زمان روانشناخت روديو نم يلحظه ابد نياز ا شوديو آگاه م ،شوديلحظه ساكن م

شدن  اديشدن و ز كم ميشده در زمان است. اگر ما در زمان نباش تيهوهم يزهايچ راتييدر تغ غياندوه و در نيو بنابرا

 ديدار ياست كه من ذهن نيا اشيمعن گذارديشما اثر م ي. اگر روگذارديما اثر نم يكه به ما تعلق دارند رو ييزهايآن چ

  )٦شكل شماره ( :دينيهم شما بب را نيا بله، .ديكنيم يزندگ يو در زمان روانشناخت

  ٢٩٣٩ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  و نُه سال آن اَْصحابِ َكْهف صديس
  و َلهْف اَْندوهيروز، ب كي ششانيپ

اگر من  دينينبود. حاال اآلن شما بب يزمان روانشناخت شانيو زمان برا ،باز شده بود يدرونشان عدم به اندازه كاف چرا؟

 ي. ولدياثر مصون باش نياز ا ديتوانيو نم ،شما اثر دارد يرو راتييو تغ گذرديشما م يبرا ين روانشناختزما ،ديدار يذهن
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كه  رونيب يزهايچ راتييصورت به شما تغ نيدر ا ست،يشما ن ديد هايدگيآن همان دياست، د اگر در مركزتان عدم

  اثر ندارد. شود،يصورت گذشت زمان نموده مبه

  ٢٩٤٠ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  روز هم كيبِْنمودَشان  آنگَهيو
  به تَنْ باز آمد اَْرواح از عَدَم كه

عدم  ياريلحظه به هش نيا نكهيا يعني ،متوجه شدند كه روحشان از عدم به تنشان بازگشته نهايا يروز كي ديگويم

 نهايكرد؟ ا يرا چه كس نهايآگاه هستند، ا يلحظه ابد نيو از ا ،آمدند ندهياز زمان گذشته و آ يلحظه ابد نيبه ا اي ،اندزنده

اگر مرتب باز بشود و  شوديكه در مركز ما باز م يعدم نيا ديشا ،ميكن نيكه اگر ما تمر ديبگو خواهديكرد. و م يرا زندگ

به شما بازگشت.  كدفعهي ،ديكه شما از آن جدا شده بود ياياريكه آن هش دينيبيم كدفعهيكار باشد،  نيشما حواستان به ا

و  ديآگاه شد يلحظه ابد نيكه شما از ا دينيبب كدفعهي د،يكه شما مرتب عدم را در مركزتان باز كن ميباش دواريو ما ام

و شما  كننديم رييتغ نهايمثل پولتان، مثل همسرتان ا ديكه شما دار ييزهايچ يعني كند،يم رييكه تغ يزمان روانشناخت

  . بله.ديترسينم

  ٢٩٤١ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  نباشد روز و شب با ماه و سال چون
  و َمالل؟ يّريو پ يّريُبوَد س يكِ 

ماه  شود،يشب م شود،يو سال، آدم نفهمد كه روز م هما اي. اگر روز و شب نباشد، ديگويرا م يزمان روانشناخت نيهم 

 يول شود،يو روشن م كيدرست است كه تار نهايا دينيبياست. م يلحظه ابد نيدر ا نكهيا يبرا شوديسال م شود،يم

  . ديهست يشما اثر ندارد. شما از جنس زندگ يرو

 ميشويهم نم ريپ م،يشوينم ريس يرونيب يزهاياز چ م،يشوينم ريس گريصورت ما از همد نياگر نباشد روز و شب در ا بله،

منعكس  نهايا راتييو تغ ،ديآيم ميشد تيهوكه ما با آنها هم ييزهايچ راتيياز تغ نهايداشت. تمام ا ميهم نخواه يو مالل

سنمان باال  ي. وقتميهست زياز همه چ ري. ما سميهست ياز زندگ ريما، س ميريسكه هم  ،ما يمن ذهن راتييدر تغ شوديم

به من  همسرم نيداد. ا هدخوايپول به من زندگ نيا مييگويدر ابتدا م نكهيا ي. برادهديبه ما دست م يبحران كي روديم

را خوشبخت و موفق خواهد كرد به  نمقام م نيبچه من را خوشبخت خواهد كرد. ا نيخواهد داد. ا يزندگ و يخوشبخت

  خواهد داد.  يمن زندگ
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شود، ولو فراوان هم ب رد،يما قرار بگ جهان در مركز نيدر ا يزي. هر چميشويم رينداند، س نهايا مينيبيم يمدت كيپس از 

 ديچند بار پشت سر هم بخور د؟يبخور ديتوانيچقدر م د،يدوست دار يليرا خ ييغذا كيمثال  شما دارد. يشدگاشباع كي

كه ما را  دينيبي. مديشويم رياز آن هم س يمواد كي اي ،يكيبه  ديشوي. معتاد مديشويم ريآدم س كي. از ديشويم ريس

  .ندكيشاد نم كند،ينم يها يآنطور گريد

  ٢٩٤٢ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ستيخَوديُگِلسْتانِ عَدَم چون ب در
  ستيزدياز سَغراقِ لُْطفِ ا يَمست

است  دهيآنها اوال كه دوغ گند ي. مستميخواهيرا از آنها م يوجود دارد، ما مست يدگيدر مركز ما همان يكه وقت ديگويم

پيدا مي كنيم، اما وقتي عدم باز مي شود در اين گلستان عدم كه  ييهايوشخ كيما  موقتاً  يآنطور كنديما را مست نم

وجود ندارد، تنها  يشدگتيهوهمما همه چيز را زيبا مي بينيم با آن ديد، چون بيخودي هست، آنجا خود وجود ندارد، 

  .)٦شكل شماره ( نياست. هم يزديشراب ا الهياز پ يكه وجود دارد مست يايمست

از آن  تيهو شود،يفضا در مركز ما باز م يوقت م،يكنيم بزرگش هم يول دينيبيم شما به نظرم از دور همشكل  نيا در

ما در گلستان  ند،يآيم ياز زندگ شوند،يم ليو آن چهار بركت ما هم اص شوديپس گرفته م هايدگيهمان ها،نيچنقطه

 ني. استين زيعدم، چ نكهيا يبرا ،ميهست شيخويب م،يدارمن من ن يعني نكهيا يبرا ميخود هست يو ما ب ميعدم هست

  . بله.ديآيكه از آنور م ياياآلن،  زندگ ديآيكه از آنور م ياست، شراب يزديانسان مست از شراب ا

  ٢٩٤٣ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  هر َكس كو نََخوْرد دْرِ يََلْم  ُذقْ يَ َلم
  رْد؟به َوْهم آَرد ُجعَل َاْنفاسِ وَ  يكِ 

تا  يتن تنان ياصطالحا حلوا مييگويم ي. گاهدهيمزه عدم را نچش ده،يكه نچش يكس يعني »ْدرِ يَلَْم « اي »ْدريَلَْم  ذُقْيَ  َلم«

كه هنوز  يكه كس ديبگو خواهدي. ميدانيمزه عسل را نم ،يكرد فشيفقط توص ،يديعسل را نچش ي. وقتيندان ينخور

درك كند.  ميگويكه من م يآدم نخواهد توانست آن مست نيا زند،يرا م رفشارد حعدم را در مركزش نگذاشته فقط د

 دهيكه نچش يهر كس يعني. اصطالح است. دينيرا بب نيا ميبزرگش كن »دْرِ يَ َلمْ  ذُقْ يَ  لَم« كرد در ذهن. فيتوص شوديفقط نم

كه مدفوع خشك را  ،گردانك است نين سرگاست، بله جُعَل هما يجَُعل هيكه شب ديگويصورت م نيعمال و نخورده، در ا

بد همان مدفوع، منظورش  يعادت كرده به بو نكهيا يبرا ،بفهمد توانديگل را نم يبو ديگويجَُعل م ني. و ابرديم دارديبرم

  است.  نيا اشياست. پس معن يمن ذهن
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احساس  توانديباشد، ذوق و لذت آن را نم دهيشننو يكس از ساغر عشق اله هر »ْذريَ لَمُذقيَ لَممَن« المثلضرب يحوفه ب

  گُل را تصور كند؟ زيدالو يِبو توانديم» گردانك نيسرگ« يكه مثالً ككند. چنان

عدم  ديو با د ،ميبده رارلحظه در مركزمان ق نيدر اطراف اتفاق ا ييعدم را با فضاگشا ديبا بله. پس عمالً  د؟يكنيتوجه م

در درون  ي. در درون خودمان هر كسمياش را بچش. مزهميرا ما عمال تجربه كن نيا ديآيكه از عدم م يو بركت مينيبب

اش اش دربارههمه ميتوانيفقط نم ست،يو زنده شدن به خدا چ عدم نيكه ا ميرا. بعد آنموقع بفهم نيا فهمديخودش م

  . بله.ميحرف بزن

هرگز  پرد،يم يكيدرد به آن  نياز ا اي يشدگتيهوهم نيا دارد و از يشدگتيهوكه مركزش هم) ٥شكل شماره (آدم  نيا

كنند كه عسل از  قيتحق سند،يممكن است راجع به عسل كتاب بنو هاي. اآلن گفتم. بعضديحلوا را نخواهد چش نيمزه ا

 ياه مزهكه عسل چ دانديباشد هنوز نم دهيرا نچش لاگر عس يول كند،يدرست م يرا چطور نهايچه درست شده و زنبور ا

باشد ما هرگز مزه  يشدگتيهومركز ما حتما عدم بشود. اگر مركز ما هم ديبا يعسل عدم و زندگ دنيچش يبرا. دهديم

  :مي گويد بگذاريم. باورها را در مركزمان نيبهتر نكهيولو ا د،يفهم ميوحدت و زنده شدن به خدا را نخواه

  ٢٩٤٤مولوي، مثنوي، دفتر سوم، 

  آن ،ُبدي موهوماَر  ،نيست موهوم
  همچو موهومان شدي معدوم آن

كه ُجعَل نمي  ،بركت ايزدي و عدم و برخوردار شدن از بوي دالويز اين گل خوشبو ،مي گويد اين چيزهايي كه مي گوييم

اگر موهوم  .خالقيتي كه از آن طرف مي آيد موهوم نيست ،انرژي كه از آن طرف مي آيد .اين موهوم نيست ،تواند بفهمد

 ،پس خدا از بين مي رفت ،معدوم يعني نابود شده ،معدوم بود ،اگر موهوم بود .نمي ماند ،كه تا حاال معدوم شده بود بود

باور نمي كند  ،مي شنود ،يعني اين چيزهايي كه مي گوييم يك كسي كه هم هويت شدگي دارد ،خالقيت از بين مي رفت

   .مركزش را بتواند عدم بكند ،باور كند كه بتواند عمالً هم بايد حداقل در سطح ذهن ،چون تجربه نمي تواند بكند

  ٢٩٤٥مولوي، مثنوي، دفتر سوم، 

  ؟دوزخ اندر َوهم چون آرد بهشت
  ؟از خوِك زشت هيچ تابد رويِ خوب

باورها  ما در مركزمان هم هويت شدگي با دردها و وقتي .يعني من ذهني كه دوزخ است ،كه مي گويد دوزخ است ،دوزخ

  :گفت .اين مركز دوزخ است ،مرا داري
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  ١٣٨١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَهَد از المكان يقدم بر و حق
   فَكانآنَگه او ساكن شود از ُكنو 

دوزخ چه جوري مي تواند تجسم كند كه  ،دوزخ بمانيم فقط ،اگر با پذيرش اتفاق اين لحظه نگذاريم حق قدم بگذارد آنجا

چه جوري  ،حمله هاي من ذهني است ،يك كسي كه دايمًا زير درد است .ه دارد مي سوزددائما ك ،بهشت چه جوري است

يك انسان زيبا را منعكس  و مي گويد خوك زشت چگونه مي تواند زيبايي .نمي تواند بكند ،آرامش ايزدي را تجسم مي كند

يعني نمي  ؟و به ما بفهماند ،ه مايعني من ذهني چگونه مي تواند آن خاصيت ها را منعكس كند ب ،توجه مي كنيد ؟كند

پرداختن به علت هاي بيروني براي خوب شدن  ،پس بايد از حرف زدن و گفتگو كردن و بحث و جدل كردن .تواند بفهماند

بهشت به حضور زنده شدن يا وحدت  ،و همين طور با ديد ذهن نياييم بگوييم كه بهشتِ اين لحظه .حالمان دست برداريم

   .است تبديل بشويم بهتر .چگونه است

چون آن تجسم ها جلوي ما را مي گيرد شما با ذهن نمي توانيد بفهميد خدا چه جوري است و چه جوري با ذهن به خدا 

پس از يك مدتي خواهيم  ،عدم را بياوريم ،بهترين كار اين است كه فضا را باز كنيم ؟راه هايش چيست .زنده مي شوند

مي گوييد اين  ،مي بينيد يك رنجش مي بينيد ،صورت هشياري ناظر ذهن تان مي بينيدشما به  ،ديد كه تبديل شده ايم

بلي بايد اين  ،استدالل نمي كنيد .تان نگه مي داريدفقط در آگاهي .رنجش بايد بيفتد يك هفته بعد مي بينيد افتاده است

نه! اينها به  ،من از همه زودتر مي اندازم ،ازدهر كسي كه رنجش دارد بايد بياند ،من بايد اين را زود بياندازم ،را انداخت

  .ساده است اينها ؟روِي خوب از خوكِ زشت هيچ تابد .و تجسم هم نكنيد چه جوري مي اندازم .درد نمي خورند

  ٢٩٤٦مولوي، مثنوي، دفتر سوم، 

  هان اي مُهان ،هين گلوي خود مَُبر
  اين چنين لقمه رسيده تا دهان

زحمت كشيده شده است تا اين دانش در اختيار شما قرار گرفته  ،كه خودت را محروم نكن االن موالنا نصيحت مي كند

اين دانشي كه  ،مي گويد اين غذا پخته شده است .نيآن كسي كه با ديد ذهن مي بي ،ُمهان يعني اي خوار و ذليل .است

اين را بايد قورت  ،ن لقمه تا دهانت رسيده استاي .نخوري ،كه نره پايين ،تو گلوي خودت را نَبُر ،االن موالنا ارائه مي كند

با در  .تقريبا هم جويده شده است بايد قورت بدهي ،شما ،واقعا اين دانشي كه االن از موالنا براي شما مي آوريم .بدهي

   ،و درست است اين .خودتان عمل كنيد
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  ٢٩٤٧مولوي، مثنوي، دفتر سوم، 

  ايمپايان بُرده ،راه هاي صعب
  ايمآسان كرده ،خويش َره بر اهل

مي گويد راه هاي بسيار مشكل را ما پايان  ،از زبان موالنا باشد ،عارفان باشد ،حاال اين مي تواند از زبان پيغمبران باشد

و موالنا زحمت  .فوراً شما مي توانيد از آنها استفاده كنيد ،اين مطالبي كه در اين برنامه از موالنا گفته مي شود .برده ايم

 ،بهتر است بگيريد اينها را ،مي آوريم خانه هاي شما ،ما هم زحمت مي كشيم .ه اينها را تهيه كرده است براي ماكشيد

   .بله .مي گويد راه براي كساني كه از جنس ما هستند آسان شده است .قورت بدهيد ،تقريبًا هم جويده است

از علت هايي كه ما اين جدا شدگي از خدا را نمي  چند بيت هم راجع به اين موضوع صحبت كنيم كه يكي اجازه بدهيد

يكي از ترس هاي  .براي اينكه ما را ترسانده اند .اين است كه ما از خدا مي ترسيم ،چاره پيدا كنيم ،توانيم معالجه بكنيم

  .ما ترس تنبيه خدا است

يعني سلطان  ،سلطان محمود مي رسد در واقع به ،يك داستاني است كه يك غالم هندو ،و در تمثيلي كه موالنا آورده است

 ،ناراحت بوده است ،ولي غالم مي ترسيده ،از اين غالم خوشش مي آيد و پهلويش مي نشاند .محمود غزنوي تمثيل است

 ؟چرا از من مي ترسي ،االن هم خدا از ما مي پرسد ،از غالم مي پرسد ،غالم هم ما هستيم ،سلطان محمود كه رمز خدا است

توجه مي كنيد  .پهلوي من باشند .همه آرزويشان هست كه به من زنده بشوند ،پيش من هستي كه تو ،؟چرا ناراحتي

با من به  ،كه همه آرزويشان هست پيش من باشند ،االن هم خدا از شما مي پرسد ،سلطان محمود از آن غالم مي پرسد

  ؟چرا اين قدر ناراحت هستي ،وحدت برسند

و  .مي گفت كه انشااهللا به دست سلطان محمود دچار بشوي ،مادرم وقتي نفرين مي كرد ،مي گويد كه من وقتي بچه بودم

در نتيجه به من  .بهتر از اين نداري براي بچه مان بكند ،و پدرم هم مي گفت كه ديگر نفرين است .من را از تو مي ترساند

خدا آدم  .كه از خدا بترسيم .غلط بوده است اده استحاال هر كي ياد د ،به ما هم ياد داده اند .ياد دادند كه من از تو بترسم

و اين ترس يكي از ترس هاي من  .ما اصًال نمي خواهيم با خدا يكي بشويم ،بيچاره مي كند ،تنبيه مي كند ،را مي سوزاند

   .ذهني است

ك همچون ترسي در ما و اگر من ذهني ي ،پس بنابراين موالنا در توضيح اين موضوع مي گويد كه ما نبايد از خدا بترسيم

مي دانيد چه باليي  ،مخصوصا پس از مردن خدا تو را گير بياورد ،به دليل اينكه به ما گفته اند گناه كردي ،ايجاد كرده است

و يا ممكن است قبل از مردن هم يك اتفاقات  ،چه خواهد شد ،و ما از اين وحشت كه بميريم ؟مي خواهد به سرت بياورد
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اين ترس خيلي ها را به خود مشغول كرده  .ما اصالً دست به اين نمي زنيم كه از من ذهني رها بشويم ،بدي براي ما بيفتد

   :مي گويد .است

  ١٤٠١مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  گر بداني رحمِ اين محموِد راد
  خوش بگويي عاقبت محمود باد

در اين صورت به خوبي  ،لطان محمود جوانمرداين س ،يعني خدا چقدر مهربان است ،اگر بداني كه اين سلطان محمود

يعني مي  ،تبديل به محمود بشويات عاقبت .كه انشااهللا عاقبت به محمود برسي :به خوشي خواهي گفت ،خواهي گفت

 .مي ترسيم ،تبديل مي شويم ،عدم مي شويم ،تبديل مي شويم ،عدم مي شويم ،خواهد بگويد كه ما وقتي تبديل مي شويم

 مي گويد كه اگر بداني .ما مي ترسيم ،مخصوصا هم وقتي نيستي مي آيد به مركز ما .بهتر است كه نكنم ،يك جايي اين

مي داني كه  .هر لحظه كاري مي كني كه به او تبديل بشوي .و تو نمي ترسي از اين تبديل ،كه چقدر اين خدا مهربان است

بنابراين ترس تو  .تو فقط هشيارانه بايد به او مبدل بشوي .و اصل تو است كمك است ،مهرباني است ،او تماماً لطف است

   .بله .از او فقط من ذهني را زنده نگه مي دارد

  ١٤٠١مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  گر بداني رحمِ اين محموِد راد
  خوش بگويي عاقبت محمود باد

  :مي گويد ،بله .خره به او تبديل بشويتا باال ،روي خوش بگويي يعني لحظه به لحظه مركزت را عدم مي كني و پيش مي

  ١٤٠٢مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  آن محموِد توست اي بيم دل ،فقر
  كم شنو زين مادِر طبعِ مُِضل

افتخار  ،كه مي گفت ،فقر ،اين عدم را آوردن به مركز و اينكه هم هويت شدگي نداشته باشيم ،مُضِل يعني گمراه كننده

مي گويد فقر همان  ،هيچ عينك ذهني نداشتن .فقر يعني در مركز هيچي نداشتن .نداشتن يعني در مركز هيچي ،است

از اين مادر من ذهني گمراه كننده حرف  .اي بيم دل ،يا در اينجا خدا است اي كسي كه مي ترسي .سلطان محمود است

   .يعني گمراه كننده ،از اين مادر من ذهني مُضِل ،كم شنو يعني نشنو .شنوي نكن

براي اينكه حرف هاي مادر من  ؟چرا مي ترسيم ،ما مي ترسيم ،مركز ما مي ترسد ،اگر توجه كنيد ما بيم دل هستيم و

 ،وقتي آمديم من ذهني درست كرديم .براي اينكه ما را اين پرورش داده است .چرا مي گويد مادر؟ .ذهني مان را مي شنويم

 تيهو هم. ولي سبب بقاي ما شده است ،كه ما را جدا كرده است درست است ،اگر درست نمي كرديم باقي نمي مانديم
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 ييآن كارها ،ميماند يو باق ميخورد ميكرد دايبالخره غذا پ ميمان را سازمان داد يبر اساس محور آنها زندگ زهايبا چ ميشد

است گوش نده در ضمن  كه مادرت يبه حرف من ذهن ديگو يو م ميمان يم يباق ميكه اگر آن كارها را بكن ميگرفت اديرا 

   .م شديخواه دهيياز شكم او هم زا

  ١٤٠٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نيقيَ ،تو يِشكاِر َفقر گرد چون
  نيد ْومِيَ  ياشك بار َهمچوكودك

اشك  يشو يبه او زنده م واشي واشي نكهيهم ناً يقي ،عدم بشود يعني ،رديدر مركزت فقر قرار بگ ياگر اجازه بده ديگو يم

 .توهم است مخصوصا از مرگ، ،كرده جاديدر ما ا يكه من ذهن يترس نيكه ا ميديما االن فهم يعني. ختير يوق خواهش

 ومي .ترسم ياز تو نم گريمن د ،تو هستم شيچقدر خوب است من پ مييگو يكه م ،مثل آن كودك ميپس ما االن شوق دار

 يلحظه ما شكار فقر م نيپس ا ،ما است امتيلحظه ق نيا ،امتيق يعني نيد ومي .است امتيلحظه كه ق نيا يعني نيد

در اطراف  يياز فضا گشا ميعدم هم گفت ،ميگذار يهر لحظه عدم را م ،ميكن يمركزمان را از جنس عدم م يعني ،ميشو

از  گريشما كه د .ميترس ينمديگر چون  ،ميرو يو ما با شوق به آن طرف م دهد، يلحظه خودش را به ما نشان م نياتفاق ا

 نيا يبه نظرم تو .بله ميبه آن زنده بشو ميتوان يم همه ما است. امتيلحظه روز ق نيو ا ،صحبت ها نيبا ا ،ديترس يخدا نم

  )٦شكل شماره (شود.  يم دهيپنجره هم د

  ١٤٠٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نيقيَ ،تو يِشكاِر َفقر گرد چون
  نيد ْومِيَ  ياشك بار َهمچوكودك

  بله  .بزرگتر كردن را نيمركز را از جنس عدم كردن و ا ،مرتب از جنس عدم شدن يعنيشدن  فقر شكار

  ١٤٠٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تَنْ مادراست ،َانَْدر َپرَورش گَرچه
  تَراستاز صد ُدْشمَنَت دشمن كْ يل

لحاظ خورد و خوراك و مسكن و  جهان به نيكردن ما در ا يماندن ما و زندگ يسبب باق يمن ذهن نياست كه ا درست

صد تا دشمن بدتر  يزند از حرف ها يكه به ما م يياما حرف ها ،مثل مادر يما را پرورش داده من ذهن ،شود يم اهنيا

 ميكن يرا درست م يمن ذهن مييآ يم يوقت  مييگو يم ،گريد ميگفت يم ميرا داشت نيهم زند، يتماما به ما ضرر م ،است

را  يمن ذهن نيا ،ميستيحضور با يپا يرو ميتوان يكه م ديعقلمان رس ياست وقت ديمف يسالگ ١٢ يسالگ ١٠تا  نيا

دشمن تر  منصد دش ديگو يكه م نيا ،زند به ضرر ما تمام خواهد شد يم يپس از آن هر حرف نكهيا يبرا ،برود ميبگذار
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زند؟  يم بيبه شما آس يچه جور ؟دكن يم بيتخر يمن ذهن يچه جور دينيبب ديگو يهم كه م اتيبا همان اب ،است

   .مياش را هم امروز خواندهمه

 است و آنجا ما يمن ذهن نيجذب ا ياريهوش ،آورد يبه وجود م يما من ذهن يشدگ تيمركز هم هو) ٥شكل شماره (بله 

 ،ميا سازمان دادمان ر يزندگ م،يزنده بمان ميتوان يم يكه بر اساس بقا و چه جور شده بسب يمن ذهن نكهيا يبرا ،ميماند

 مينتها فرداً نابود خواه نه.شد مينابود خواه مياز آن گوش كن شترياگر ب ميزن يكه م ييو حرف ها يمن ذهن نيا ديد يول

 .ستين يدرست يزند حرف ها يكه م ييحرف ها نكهيا يبرا ،اندازد يمان را به خطر م يخانوادگ يكه زندگ دينيب يم ،شد

ها  نيهمه ا .رابر اساس ترس بنا كن يزندگ او را كنترل كن، ،بخواه ير مركزت از او خوشبختهمسرت را بگذار د ديگو يم

به  يچه جور به خدا زنده خواهم شد؟ يرا حفظ كنم چه جور تيوضع نيا بوخ .را حفظ كن تيوضع نيا .ما است ربه ضر

خواهم  يتو را من نم يها حتيصپس ن ؟ديبه خداست من خواهم رس ارانهين زنده شدن هوشآكه  ام يآن مقصود اصل

   .بشنوم

  ١٤٠٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  وت كردداروجُ  ،مارْ يچو شُد ب تَنْ
  وت كردمَر تورا طاغُ  ،شُد يَقو وَرْ 

 دوازده ،ده زود يليخ ،شود يم ماريب يشود و من ذهن يم جاديا يماريدر مركز ما ب يمدت كيكه پس از  ميدان يرا ما م نيا

ب وخ .ميگرد يما دنبال دارو م ،شود يم ماريب يمن ذهن يعني شود، يم ماريتن ب يوقت ديگو يم شود. يوع مشر يسالگ

 ميها يشدگ تيهم هو اي م،يشوب تيهم هو زهايبا چ مييگو يم ؟يچه جور .نجها نياز ا ؟ميكن يدارو را از كجا جستجو م

 اريبس يعنيطاغوت  .ميشو يآن موقع ما طاغوت م شود. يتر م يتن قو ،يكن اديها را ز يشدگ تيهم هو .كنم اديرا ز

كه دارو از آنطرف  ،است نينكته ا ،ميبفهم ديبا م،ياز جهان جستجو كن ديما دارو را نبا شد، ماريپس اگر تن ب ،كننده انيطغ

ما از عدم  يلاص يدارو ،به مركزمان مياوريدوست ندارد و ضدش است عدم را ب يكه من ذهن يبا وجود دياالن با ديآ يم

   .ديآ يم

پس  خواهد كرد. بيتخر خواهد زد، بيمرتب به ما آس ،مركز ما است نياست و ا ماريمان ب ياگر من ذهن ميدان يما م حاال

 .از باز هم جهان د؟يخواه يشما از كجا دارو م كند. يخراب م ماريب يشخص شما را و مشترك شما را همان من ذهن يزندگ

عدم  تيكه دارو ديگو ينم .است رونيدر ب زيفالن چ .است زيدارو فالن چ ديگو يم ،ضيمر نيهم ديگو يذهن به شما م

 جهيدر نت ،بله .ميشناس يها را نم نيبه ما چون ا ديگو يها را نم نيا .است يزديا خرد ،است يزدياست با اصطالح دم ا
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تواند  ياست كه نم يطاغوت كس .ميشو ياغوت مباالخره ما ط ،شود يمان بزرگتر م يمن ذهن ،ميخور يها را م دارو نيا

  .بله ،داشته باشد ييخدا ديد

مركز ما  ،ميدار يدردها را نگه م ،ميدار ينگه م ميانداز يها را نم يشدگ تيهم هو يوقت) ٥شكل شماره ( حالت نيا 

فالن  ،را ندارم زيفالن چ مييگو يم م،يخور يم ميريگ يمثال قرص هم م ميرو يدرست كردنش م يبرا شود، يم ضيمر

 نيا .تر كنم تا حالم خوب بشود اديها را هم ز نيه چطنق نيا ايآن را هم بگذارم مركزم.  رميبگ ،اضافه كنم ديرا هم با زيچ

  :ديگو يبله م .به طاغوت بشوم ليكار سبب خواهد شد كه من بدتر بشوم باالخره تبد

  ١٤٠٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را فيْ تَنِ پُر حَ  نيِزرِه دان ا چون
  را فيْو نه صَ  ديشِتا را شا ين

 ؟كند يم يستم را به ك .كه پر از ستم است يمن ذهن يعنيلباس ذهن  نيا ،زره است ،است يمثل لباس آهن نيا ديگو يم

نه از  .تانخورد نه تابس ينه به درد زمستان م ،گريو آن د نيبا ا دائما ميجنگ يكه واقعا ما م يلباس جنگ نيكه ا ،به ما

  خورد. بله يبه درد نم يعني .دارد نه از زمستان يگرما نگه م

  )٥شكل شماره (

  ١٤٠٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را فيْ تَنِ پُر حَ  نيِزرِه دان ا چون
  را فيْو نه صَ  ديشِتا را شا ين

 يما را حفاظت نم نيا ،ميديرا كه پوش يشدگ تيهم هواست، پس آن لباس ذهن  .شتا زمستان ،تابستان يعني فيص 

  .نه از گرما نه از سرما ،كند

  ١٤٠٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بَهْرِ صبر را كوستيبَد ن ارِ ي
  صَبر كردن صَدْر را ديَُگشا كه

به ما  يكه من ذهن ييستم ها نيا .صبر خوب است يبرا ،يرونيب يمن ذهن اي ،ما يمن ذهن يعنيبد  اري نيا كه ديگو يم

 ياست كه كالغ آسمان است كه خدا م نيهم يبرا ،ميكن يياطرافش فضا گشا ديبا ،كند يم نيكه ا ميآگاه بشو ،دكن يم

گشوده شده  يفضا نيكه از جنس ا يمتوجه من بشو .يفضا بشو متوجه و ،ياطرافش فضا باز كن ديآن با لهيبه وس ديگو

مهم است  .كند يمركز ما را باز م ،را نهيس يعنيكردن صدر و صبر  .صبر كردن يبد خوب است برا اري نيا ديگو يم .هستم

خوب  تيبرا نيا ديگو يم .را نيخواهم ا يمن نم ؛؟هست يچ يمن ذهن نيكه ا دييگو يم شما .نيا رينظ اتيو اب تيب نيا



  Program # 804                                                                                  ۸۰۴برنامه مشاره 

  68صفحه: 

 يمن ذهن نيا ؟يشو يمتوجه م يوگرنه چه جور .يو متوجه فضا بشو يفضا را باز كن ،يآمده كه صبر كن نيا يبرا ،است

  )٥شكل شماره بلي ( .ميآمده كه ما صبر را تجربه كن نيا يبرا ،ستيكردن ن يقو يبرا :،ستيكردن ن تيشكا يبد ما برا

  ١٤٠٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بَهْرِ صبر را كوستيبَد ن ارِ ي
  صَبر كردن صَدْر را ديَُگشا كه

  ١٤٠٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شدَ ر دارَ منوّ ،مه با شب صَبرِ
  گُل با خارْ اَذْفَر دارََدش صَبرِ

 جهيدر نت .ميكن يصبر م .ميكن يشب ذهن را تحمل م ميما هم كه ماه هست .كند يشب را تحمل م ،ماه كه روشن است 

ل با و صبر گ .ميشو ير مشب مان، ما هم منوّ  نيدر اطراف ا ،ميما هم به صورت ماه اگر صبر داشته باش .شود يماه منور م

 يبرا ؛،خواهد داشت يخوش عال يبو يعنيفر داردش ذا .شود يخوش بو م ،صبر كند شيكه خار دارد اگر برا يگل ،خار

 يشب قو ،ديشما اگر ناله كن .ميكه دچار شب شد ميهست يكه ما ماه ديخواهد بگو يم .خارش يكند برا يصبر م نكهيا

 ،ديفضا باز كن ،ردهمه هم درد دا نيتان كه ا يذهن من نيهم يعني اگر در اطراف شب .رود يم نيماه از ب شود، يتر م

  .است ليروش تبد نيا .شود ينور انداختن تان شروع م ،تان يماه

  ١٤٠٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ث و خونفَرْ  انِياَنَْدر م ريش صَبرِ
  او را ناِعِش اِبْنُ اللَُّبون كرده

كه  ديگو يم .خون هم كه خون است،مدفوع كثافت يعنيفرث  پرورش دهنده، يعنيناعش  ،شتر يبچه  يعنياللبون  ابن

است كه از  ييهمان غذا ريش نجايو در ا ،گريد شوديآنجا درست م ريخون، ش ومدفوع  اي نيسرگ نياگر صبر نكند ب ريش

نخواهد آمد، كه  يآنور ريش ،ميشروع نكن رشياز پذ ميو از رضا شروع نكن ،مياگر صبر نكن ديبگو خواهديم د،يآيآنور م

ممكن است نماد من  ،ندارد يچون شتر شكل خاص ،توانديم نجايپرورش دهنده بچه شتر است، بچه شتر در ا يآنور ريش

تان غذا  ياريبه هوش ديخواهيشما م ؟كند هيما تغذ ياريهوش ديخواهيم .ماست ياريهوش نيبچه شتر هم .باشد يذهن

  .ميو خون هست يكثافات من ذهن نيب كهيدرحال ،درست بشود ريش تا ديصبر كن ديبا د؟يبده

نگو درونم چرا  ديگويهمه نماد درون انسان است، م نهايباشد، ا يشدگ تيكثافات هم هو ثدردها باشد فر توانديخون م

ماه شب را  كه نطوريشروع كن و هم رشياز پذ ،فضا باز كن، از رضا شروع كن ؟قدر درد دارم نيچرا ا ؟است ينجوريا

شما هم اگر صبر  ،شوديو پرورش دهنده بچه شتر م كنديهم آن فضا را تحمل م ريو ش ،اندازديم ييروشنا كنديتحمل م
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حرف مادر گمراه كننده نفس به  يول .د كه قرار است از ذهن متولد بشودبو ديخواه ياريهوش نيپرورش دهنده ا ديكن

  :ديگويآورده به اصطالح پرورش دهنده بچه شتر را م نجايقرآن است از ا هيهم آ نيگوش نده، بله ا يمن ذهن يعني

  ٦٦)، آيه ٨٦قرآن كريم، سوره نحل(

 رابتانيس ديآيم رونيو خون ب نيسرگ انيكه از شكمشان از م يخالص رياز ش ،است يپند انيدر چهارپا شما يبرا« 
  ».گوارا است شكه به كام نوشندگان يريش م،يكنيم
 يبه صورت نماد گونه استفاده م هيآ نياز ا يعني د،يآ يم بيكه در اثر صبر از طرف غ رديگيم يريش ،را ريش نيموالنا ا 

  .ديگويشعر باال را م نيهمكند كه 

  ١٤١٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نكرانبا مُ  ايانب ةجمل صبر
  رانب قْخاص حق و صاحِ  كردشان

با  غمبرانيو صبر پ ييفضاگشا نيا ،كردند يياطراف آنها فضا گشا يعني ،كردندصبربا منكران  غمبرانيپ نكهيا ديگويم

جر و خدا اَ  شيپ ،صاحب قران بشوند ،خوش اقبال بشوند ،اقبال بشوند كين غمبرانيپ يعني نهايمنكران سبب شد كه ا

صبر كردن با منكر  نيا گريبه عبارت د .خاص حق شدند يعلت كه با منكران صبر كردن آدم ها نيكنند، به ا دايقرب پ

شما به  م،يكن يدا قران مما با خ يعني ،كند ياو ما را صاحب قران مكارهاي  يمان و فضا باز كردن برا يخودمان من ذهن

صبر و  نيا ديكنيصبر م ،ديكن يفقط نگاه م ديده يمنناظر واكنش نشان  ياريبه صورت هوش ديكن ينگاه م يمن ذهن

  .ديرياقبال او را بگ ،ديبشو يكيبا او  يعني ،ديباالخره سبب خواهد شد كه شما با خدا قران كن يين فضا گشايا

  ١٤١١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ست رُ دُ  ةجام يكي ينيكه را ب هر
  ستكه او را به صبر و كسب جُ  دان

كسب كرده  نيكه ا ديبدان ،دهيپوش يكه لباس خوب ينيب يرا كه م يكه هر كس ديگو يم ،يزند از جهان ماد يمثال م االن

  و در كسب صبر داشته است، 

  ١٤١٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

   نوايبرهنه و ب يديكه را د هر
  او آن گوا يِصبر يبر ب هست

 يكه ب ديمطمئن باش ،كند يزندگ ييندارد كه بپوشد و جا يزيچ چيه ،كه لخت است و بدبخت است دينيب يرا م يكس هر

   .صبر نداشته است ،نگرفته است ادي يزينرفته و چ يدنبال كس ،صبر بوده است
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  ١٤١٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ه جانصّ غر د پُوَ ش بُ وحِ تَسْ كه مُ  هر
  قتراناِ  يياغباشد با دَ  ردهك

ان داشته، مصاحب اقتر يگر لهيح كيحتماً با  ،و پر از غصه ،باشد ميترسو باشد پر از ب ،باشد دهيترس يهر كس ديگويم

او گوش  يو به حرفها مي كنيد راناست، شما با او قِمن ذهني خودمان گر  لهيدغا و ح نياول ديتوجه كن .بوده، دوست بوده

به  گريد ديكن ياگر صبر م ،ديصبر كن ديفضا باز كن ايد، و يمادر شماست گوش نده ،مادر نيگفت به حرف ا اي ،ديدهيم

 رونيصبر شما را از شب ب نيا د،يكنيران مصورت آخر سر با خدا قِ نيدر ا ،ديكن يفضا باز م ،ديكنيگوش نم شيحرف ها

با من  اي ،قران كرده يذهن يبا من ها ايمطمن باش كه  ديگويم ،د و غصه باشددر مركزش ترس باش يو هر كس .آورد يم

قطعاً با شخص مكار  ،باشد نيو اندوهگ مناكيهر كس ب گريمثال د خودش همه اش بده و بستان دارد، دوست است، يذهن

   .بله است،كرده  ينيو هم نش يدوست

  ١٤١٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  با وفا لفِاِو  ياگر كرد صبر
  فاقَ  نيا يراغ او نخوردفِ از

 .خوردينم ياو پس گردن يياز جدا نصورتيدر ا ،ديگزيبرم اي ديگزيباوفا را م اري يو دوست ،كردياگر صبر م ديگويم

 لهيح نهايا نيو بنابرا .است يآفل كه من ذهن يزهايمجموعه چ اي ،آفل يزهايبا چ ميكرد يكه ما دوست ديبگو خواهديم

 يدوست است با آن يباوفا كه خداست و زندگ ارياگر با  .ميخوريو غصه م ميشدول زدند و ما از آنها جدا گگر بودند و ما را 

  درست است؟ آمد،يبالها سر ما نم نيا نصورتيدر ا ،ميدوست بشو ميكرديم يو سع ميكرديم

  ١٤١٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

   نيچون انگب ،يبا حق ساخت يوخُ 
  نيلفِ آالْ بُّ حِ ن كه ال اُ بَ لَ با

 يكس. را دوست ندارم نيكه من آفل يعنيو عسل  ريمانند ش م،يشديدوست خدا م م،يشديدوست حق م نصورتيا در

از او جدا  نهايا نكهيا يبرا ،خورديم يآخر سر از او پس گردن ،كندياو گوش م يبه حرف ها كنديران مقِ يكه با من ذهن

 ديگويمدارد بود كه  نياش ا يمعن ،شديم يو عسل قاط ريمثل ش ،است يباشنده باوفا كه زندگ كياگر با  يلو شوند،يم

  بله .مركزم راندم و عدم را گذاشتماز را  نيآفل يعنيرا دوست ندارم،  نيمن آفل

   ».دارميل را دوست نمآف يمن معبودها« :گفتيو م .زديو عسل در هم آم ريچنانكه ش ،كرد يبا حضرت حق الفت م بلكه

   :ميدوباره بخوان تانيرو هم برا هيدو تا آ نيا لهب
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  ٧٦، آيه  )٦(قرآن كريم، سوره انعام 

گفت: من  ميستاره غروب كرد، ابراه يديد، گفت: همين است پروردگار من، پس وقت يه اچون شب او را فرا گرفت، ستار
  ) را دوست ندارم.نيافول كنندگان (آِفل

 يمن ذهن نيستاره هم نيا ديد يستاره ا ،او را فرا گرفت يمن ذهن يعنيچون شب  ميابراه يعنيشب او را فرا گرفت  چون

ها  يشدگ تيهم هو ميپرستيرا م يمن ذهن ميكار را كرده ا نيماها ا شتريب ،تپروردگار من اس يمن ذهن نيگفت ا ،بود

خدا  زهايپس باورها و چ .ستيكه افول كند خدا ن يزيچون افول كرد گفت چ ،گريآفل بود د ،چون فرو شد م،يپرستيرا م

    :گريد هيآ كي نيو همچن وردآيم نجايرا از ا نيال ُاحب و االفل نيگفت من فرو شوندگان را دوست ندارم، ا ستندين

  ٧٩ هي)، آ٦سوره انعام( م،يكرقرآن

  »ان نيستم.از روى اخالص روى به سوى كسى آوردم كه آسمانها و زمين را آفريده است، و من از مشرك من«
 لهيو بوس هيبه حاش ميبران ،ميكن رونيآفل را از مركزمان ب يزهاياست كه ما چ نيبر ا ليدل هانيهمه ا ديكنيو توجه م 

  .واقعاً آن شعر موالنا است  ،است دهيرا آفر نيو زم سمانآ ديگويم نكهيو ا م،ياز مشركان هست مينياگر نب .مينيعدم بب

  ٢٤٦٦ تيتر اوّل، بدف ،يمثنو ،يمولو

  فَكانحكمِ ُكنْ يِچوگانها شِ يپ
  اندر مكان و المكان ميدويم

 رونيكه در ب يزيآن چ نيزم نجايپس در ا .درون ماست يفضا نيالمكان ا م،يكنيكه خلق م يزيماست آن چ رونيب مكان

درون  يآسمان ها نيبنابرا .است و آسمان هم آن آسمان درون .مينيآفريكه م يهر فرم ،ماست نيزم نيا مينيآفريما م

   .است ينطوريا م،ينيآفريما م نيبهتر يرونيب يزهايها چ سمانو برحسب بزرگ شدن آ كنديما را مرتب بزرگتر م

  ١٤١٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چُنانهم يتنها َنمانْد الجَرَم
  مانْده به راه از كاَروان يكآتَش

 ،ميبا اطالل هست يهمه ما در افسانه من ذهن ،ها كه از گذشته مانده يشدگ تيهم هو نيبا ا دمانيبه ناچار تنها نم ديگويم

درد باشد،  خواهديم ،ميكنيمانده و ما آنها را رها نم يكه از گذشته باق ييزهايچيعني اطالل، اطالل  گفتيهفته گذشته م

مركز  دينبا نهايا ديگويو م .مانده هست نجايو آثارش ا ،ودهب نجايآثار كاروان ا نهايها باشد، و مثل ا يدگيهمان خواهديم

 يزندگ ايتنها شدن و با آن بقا يو در افسانه من ذهن دنيو دشمن د دنيو مسأله د دنيمانع د يعنيتنها ماندن  .شما باشد

  .ان بجا ماندهكه از كارو يآتش :ديگويرا م نهايدرد باشد، هر چه باشد ا خواهديدانش باشد، م خواهديكردن، م
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  ١٤١٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُشد ريْغَ  نِيَقر يَصبريِز ب چون
  ُشد ريْخَ يفِراَقش َپُرَغم و ب در

بهره  يما پر غم و ب ،ها از ما جدا شدند ريآن غ يوقت نيبنابرا ،ميدوست بشو ريبا غ ميمجبور شد ،ميصبر نداشت چون

 تيب .است ريغ زيچ از عدم و جنس ما همه ريغ ،ريغ م،يشويدوست م ريغ با ميچون صبر ندار .ميشد ريخ يب ،ميشد

 يبار خواندن نم كيبا  نديگو يچه م ديو بفهم ديبخوان اديشما آنها را ز اگرهمه مهم هستند منتها  اتياب نياست ا يمهم

 ،دا اگر خوانده شد كامل باشدبه جا بگذارم كه بع يبه هر حال اثر كيخواهم  يم نكهيا يخوانم برا يرا م نهايشود من ا

  .مينو عمل ك ديگو يچه م مينيبب ميبارها بخوان ديبا ،ديرا فهم نهايشود ا ينم كباري يول

به آن  دهيكه به او چسب يدر فراق آن كس ،شود يم ريدوست غ يصبر يانسان از ب يعني؛ شد ريغ نيقر يصبر يز ب چون

  شود. يبهره م يشود و ب يپر غم م جهينت در ،است نياز جنس آفل گر،يرود د يم ريغ ر،يغ

  ١٤١٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يَدهچون هست َزرِّ دَه ُصحبَتَت
  ؟ينَهيچون اَمانَت م نيِخا شِ يپ

 شيرا چرا پات و مصاحبتات يدوست نيخالص است، ا يمثل طال ياريتو بعنوان هوش يدوست ،مصاحبت تو ديگو يم

كند، پس  يكند، دشمن م يكند، مانع م يبه خشم م ليكه او تبد يدان يمگر نم ؟يگذار يم امانت يمن ذهن يعني نيخا

اش من  ياول ،يشو يدوست م يبا من ذهن يدوست بشو يمعاشرت كن يخواه ياالن م دينيبب ديشما با .گريدهد د ينم

   با خدا؟ ايخودتان است  يذهن

صبر داشته باش،  ميگوئ يم گر،يد ميكه ما شده ا يشو يدوست م ريبا غ يرو يم ياگر صبر ندار ،يريرا بگات ميتصم ديبا

درست است  نيا ،يشو يدارو مجو، طاغوت م اياز دن ،شود يم ضيگوش نده، مركزت مر يبه مادر من ذهن ،فضا را باز كن

 يزر دهده نيا با او دوست نشو و مي گويد:االن هم  ،يمن ذهن يعنيزند،  يهمه اش به ضرر تو حرف م يكه مادر توست ول

هم مال  ،يمن ذهن نياست ا نيخا ،دهد يپس نم نينده، ا نيلحظه است به ا نيخالص تو در ا يو زر خالص تو كه زندگ

  مركزت. يگذار ياو را م ريو تصو يشو يم قيرف ريبا غ يكيبا  يوقت ؟يك .گرانيخودت و هم مال د
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  73صفحه: 

  ١٤١٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو يِهااَنتبا او ُكن َكام يْ خو
   از اُفول و از ُعتو ديآ مِنيا

 يخدا، كامانت ها يعنيبا او كن، او  يدوست يعني ،عادت با او كن ،يخو نجايبا او كن در ا يو تجاوز، دوست يتعد يعني توعُ

و  ياز تعد باشد از افول كردن و منيا ،نكند به تو انتيخ ،لحظه هست نيدر ا تو يزر خالص تو را كه زندگ نيا يعنيتو را 

 دينيبب ديلحظه با نيشما در ا .و هم در درون رونينده، هم در ب يرا به هر كسات يمعاشرت و دوست يعني .انتيتجاوز و خ

 يدوست يبا كس :ديگو يم .ديريبگ ميتصم ديشما با د؟يرو يم يبه سمت زندگ اي نيبه آفل ديرو يم ينوريرا ا يزندگ نيا

 نيتو در ا يتوست كه زندگ يتو زر دهده يدر امان باشند امانت ها يتو از فقدان و تعد يو الفت داشته باش كه امانت ها

  لحظه است.

  ١٤٢٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديبا او ُكن كه خو را آفر يْ خو
  د يرا َپروَر اياَنْب يِهايخو

را  يمهر و دوست يعني .را پرورش داده ايانب يها يو خو ،دهيمهر را آفر ده،يرا آفر يبا او كن كه دوست يدوست ديگو يم

  .پرورش داده غمبرانيو پ ايدرون انب

 فيدو جور جبر تعر .بخوانم عيمان است سرمربوط به غزل د،يدانم خسته شد يرا هم بخوانم م نيهم هست ا تيچند ب كي

را زده،  يمن ذهن يها نكيكه ع يگذارد مركزش و جبر كس يكه عدم را م يكند، جبر كامالن و جبر كاهالن، جبر كس يم

 يجبر كس يول .توانم بكنم ينم يكار ديگو يم ،رديگ يخودش كمك م نشياز ب ،را زده يمن ذهن يها نكيكه ع يآن كس

  :ديگو يبروم. م يهنمن ذ نياز ا ديبا ديگو يلحظه، م نيخودش كرده در ا نكيكه عدم را ع

  ١٤٤٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  باِل كاِمالن باشد پَرّ و َجبْر
   هم زندان و بَندِ كاهِالن َجبْر

بپرم  ديمن با ديگو يم ،كه عدم را گذاشته يكس يبرا ،انجام بشود مجبور است ديبا كه حتما آدم يزيجبر را و آن چ پس

ننده مادر گمراه ك نيزده و از ا يمن ذهن نكيهم كه ع يكيآن  .داشته باشم يتوانم من ذهن يبروم و نم يمن ذهن نياز ا

زندان است و  نيهست كه هست، پس بنابرا نيهم يزندگ ،يبكن يتوان ينم يكار ديگو ياو بهش م ،پرسد يم يمن ذهن

 يكيعدم را بگذار، جبر كامالن،  يكي ،لحظه نيشود داشت در ا يم نجايدر ا نشيدو جور ب .جبر نيشود ا يبند تنبالن م

  جبر كاهالن. ،يمن ذهن يها نكيع
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  74صفحه: 

  است. ريتنبل و ناقص در حكم زندان و زنج يانسانها يكامل به منزله بال و پر است و اما جبر برا يهاانسان يبرا جبر

 و از شيتواند از دردها يبماند نم نطورياست كه هم ني) جبر ا٥شكل شماره آدم (  نيا يبرا دينيشكل را هم بب نيا بله،

  ها دست بردارد، درست است؟ يشدگ تيو هم هو شيها  يگرفتار

عدم را گسترش  نيو روز به روز ا ،بگذارم در مركزم ديعدم را با ديگو ياست كه م ني) جبرش ا٦شكل شماره آدم (  نيا

باالخره به خدا زنده بشوم،  ،كند دايعدم گسترش پ نيو ا ،را بكنم تميهو ديشده ام با تيكه هم هو ييزهايبدهم و از چ

  :ديگو يم بله، جبر كامالن است. نيا

  ١٤٤٣ تيدفتر ششم، ب ،يثنوم ،يمولو

  جَبْر را نيدان ا ليآِب ن َهمچو
   مؤمن را و خوْن مَرَگْبر را آبْ

 يكيشود،  ياالن رد م يزندگ يعني .گبرها و كافران خون بود يو برا ،مومنان آب بود يبرا ليكه آب ن ،يمعجزه موس مثل

عدم  يكيكند، آن  يكند، مساله اش م يشمنش مكند، د يمانعش م ،كند يبه خشمش م ليتبد نديب يم يمن ذهن ديبا د

و  .كار را بكنم نيمجبورم ا ديگو يم نيا .كند يم يكند شاد يبه آب م ليتبد و رديگ يرا م يگذارد و همان زندگ يرا م

 دمانيد ميدار ما ست؟يچ دتانيد .ديكه چكار بكن ديمجبور دينيبب ديشما با .كار را بكنم نيا مجبورم ديگو يم يكيآن 

  .اتياب نيبا ا ميكن يرا درست م

  ١٤٤٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  سُلْطان بَرَد يِ بازان را سو بالْ
   زاغان را به گورستان بَرد بالْ

بال من  كي .برد يخدا م يشما را به سو يكن يم دايپ يبال كي ،مركزت يگذار يعدم را م يوقت .بال است كي نيهم

  برد به گورستان ذهن. يا مآن شما ر يده يرا تكان م يذهن

  ١٤٤٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  گرد اكنون تو در شَرحِ عَدَم بازْ 
   َسم شيچو پازَهراست و پِنْدار كه

 يمشرح بسط عدم  مي شود االن برگرد و عدم را شرح بده، شرح عدم ديگو يم .صحبت ها مربوط به عدم است نيا همه

مثل پاد زهر است و  نيكه ا ؟كند يم دايگسترش پ يعدم در مركزمان چطور مينيبب مياالن برگرد ديگو يم .باشدتواند 

) ٦شكل شماره ( نياالن به ا شما د؟يگوئ يم چهشما  د؟يكن يتوجه م .سم است نيكند ا يدارد فكر م يمن ذهن يهر كس
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  75صفحه: 

 يمن ذهن ديماست و با د يردهاپاد زهر همه د نيكند كه ا دايمركزتان و گسترش پ ديايعدم ب ديگذار يم د؟يگوئ يچه م

  .سم است ديآ يبه نظر م

  ١٤٤٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تاشخواجه يا نيهِنْدوَبچّه ه َهمچو
   ِز َمْحموِد عَدَْم َترسان َمباش رو

جه خواجه تاش، خواجه تاش ما همه خوا يا ديگو يم ،ديترس يمانند آن هندو بچه كه از محمود م :ديگو يبه ما م االن

 ديگو يم .ميسرور ماست، همه ما بنده او هست يعنيخدا خواجه ماست  ميندار شتريخواجه ب كي نكهيا يبرا ،ميتاش هست

 نيكه اول ميخوان يم نيا يرا برا نهايو ا .ترسان نباش ،يعدم كن امركزت ر يعنيمانند آن بچه هندو برو و از محمود عدم، 

 يمحكم يرا جا مانيتا حاال پا نكهيمثل ا نكهيا يبرا .ميترس يما م شود ينم جسم كيو  ،شود يدفعه كه مركز ما عدم م

با پولت  ،نشو تيبا همسرت هم هو ميگوئ يبه شما م مثال خواهد بگذارد به خال. يرا م شيپا ياالن من ذهن ميگذاشت يم

  :ديگو يترسم م يمن مبشود؟  يشود كه مركزم خال ينم بشوم؟ تيهم هو يزيپس با چه چ :ييگو ينشو، م تيهم هو

  ١٤٤٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ييتَرس َكاكْنون در وِ  يوجود از
   ييو تو ال ش يالش الَتيخ آن

كند، آن  يم جاديا يآن گرفتار ،يبترس كه االن در آن هست ياز همان من ذهن ،يكن يعدم نترس كه مركزت را خال از

 يو تو هم كه دار .است غمفر ،ستين يزيچ يعنيال شي  ،هست يال شهن اين يا در ذ يبا من ذهن تو االتيخ تو، تصورات

 يب زيچ ز،يچ چيه يعني ز،ينه چ ،ينه ش يعني يش ال. يهست يتو هم ال ش يهست تيو با آن هم هو يكن يبه آنجا نگاه م

  است؟ درست. تياهم

  ١٤٤٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  عاشق شُده ست ييبر الش ييالش
   را رَْه َزده ست ين چيمَر ه ين چيه

 يما هم ال ش ،نهايبه ا مياند، ما هم كه عالقه مند يال ش نهايا يرونيب يزهايما از چ يتصورات ما و تجسم ها نيا :ديگو يم

گفت عدم است  .ستين زيچ جيه نكهيا ،ين چيعاشق شده است كه گذاشته به مركزش، ه يا يبر ال ش يا يال ش م،يشد

من  يعني ين چياست، مر ه يشدگ تياز جنس هم هو وكه مركز ماست  يزيآن چ يعني ين جيه .است كه وجود در آن

  به حرفش گوش نده. يمادر توست ول ،تو يطبع تو، من ذهن نيگفت: ا .گول زده ده،يرا راه زده، راهش را دزد يذهن
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  76صفحه: 

  ١٤٤٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  انياز م االتيخ نيبُرون شُد ا چون
  ان ينامَعْقول تو بر تو عِ  گشت

و  ميريگ يم نهايرا ما از ا تيهو يكي يكيو  ،شود يها تمام م يشدگ تيهم هو يعني ،شود يتمام م االتيخ نيا نكهيهم

چقدر ما جسم ها را  م،يچقدر ما نامعقول بود مينيب يم ييجا كيدفعه  كي ،ميكن يم دايو گسترش پ ميآور يعدم را م

من چقدر لطمه به ما زده، چقدر  نيما، ا ميداشت يما، چه من مياشتد يچه فرم م،يديپرست يباور م چقدر ما م،يديپرست يم

واكنش  و پوچ، چقدر چيكرده سر ه نيرابطه من را با همسرم، با پدر و مادرم، با مردم خراب كرده، چقدر من را خشمگ

چرا  ؟نگه داشتم يچ يرا برا نيجود آمده، آخر من انامعقول به و نياز هم نهايا .دميرنج ،نشان دادم، چقدر توقع داشتم

  .انيگشت نامعقول تو بر تو ع .ميپرس يحرفها را از خودمان م نيمتوجه نشدم؟ ا

  

   



  Program # 804                                                                                  ۸۰۴برنامه مشاره 

  77صفحه: 

  

  

  

  


