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  2صفحه: 

  ٤٢٦غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ستين م،يجُست نيبعشقت راه رِيغ
  ستين م،يُجست نينشنشانت هم جز

  بگو يخواهيُجستن كه م چنانآن
  ستين م،يجُست نيچننيرا ا چنانكان

  اري مييبر آسمان جو نياز ا بعد
  ستين م،يُجست نيدر زم ياري كهزان

  اليخيب يماهِ تو ا الِ يخ چون
  ستين م،يجُست نيرخِ هفتمبه چ تا

  ميشو نيآن باشد كه َمْحِو ا بهتر
  ستين م،يجُست نيدو عاَلم ِبهْ از ا َكز

  ريجمله عاَلم خورده گ يِهاصاف
  ستين م،يجُست نيدُرِد َدردِ د چوهم

  ستيجُستن مانيمُلِْك سل خاتمِ 
  ستين م،يجُست نيهست و نگ هاحلقه

  او بَُدست نِيكاندر نگ يصورت
  ستين م،يُجست نْ ي روم و چبتانِ در

  ُكنميصورت كه َشرَحش م چنانآن
  ستين م،يجُست نيآفركه صورت جز

  حاصل شود نيقيآن صورت  اَندر
  ستين م،يُجست نيقيآن،  يِ َورا َكز
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  3صفحه: 

  ميبَد َبر آن هست َاْر گمان يِ جا
  ستين م،يُجست نيام يَمكريب كهزان

  ما از ظَنِّ بَد شد چون كمان پشت
  ستين م،يُجست نيكميب ياهر كهزان

  شوديم دايكه پ ينور انيب نيز
  ستين م،يُجست نيو در مُب انيب در
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ٤٢٦برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

  ٤٢٦ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  ستين م،يجُست نيبعشقت راه رِيغ
  ستين م،يُجست نينشنشانت هم جز

من بصورت  نكهيا يعنياز عشق تو  ريغ ديگويم كند،يم شنهادياول مسأله انسان و راه حلش را پ تيب نيموالنا در هم پس

وجود ندارد،  ينيجهان راه ب نيدر ا ،نميتو بب لهيو دوباره بوس ،بشوم يكيو با تو  ،از جهان برگردم ارانهيهوش ياريهوش

 ريغ :كه ديگويو بعدش هم م .خواهم كرد دايو راهم را پ ،ديتو و جهان را درست خواهم د ،ت كه منفقط در آن صورت اس

 نيمن همنش ،نشان باشم يب ديمن هم با نميرا بب ينشان يو اگر قرار باشد ب ،است ينشان يتو كه نشان خدا ب نشاناز 

  .كنم دايپ توانمينم يگريمصاحب د يگريد

 كنميم يو من در بدنم كه جسم است زندگ ،ست است كه جهان صورت ها است جسم ها استجهان هم در نيدر ا يعني

 ،برقرار كنم يارتباط عشق گريانسان د كيتو و زنده شدن به تو با  قيو از طر ،يدوست من باش يستنشان ه يتو كه ب ديبا

 نميبيرا در او م يع با آن انسان كه زندگو آن موق ،نميهم بب گريانسان د كيرا در  يزندگ ،ارانهيهوش بشوم يزندگ يعني

  .اشتباه انسان را نشان بدهد نكهيا يبرا زند؟يحرف را م نيبشوم، و چرا ا نيخودم همنش يبا زندگ

من  نيهم ،كرده باشد يزندگ يبا من ذهن نطوريو هم ،باشد دهينرس ييكتايانسان اگر دوباره به  نياست كه راه ب نيو آن ا

 دايجهت پ كند،يم دايو سو پ ند،يبيخودش را م ند،يبيخدا را م ند،يبيها راه را م يدگيهمان قيطراز  .اش است يذهن

  و االن دوباره با آن شكل ها نشان خواهم داد،  كند،يم

و معموالً انسان كه بصورت  .دهديهم راه حلش را نشان م ،دهديهم مسأله را نشان م تيب نيخواهم داد كه ا حيتوض و

با  يعني يذهن يبا فرم ها شوديوارد ذهن م نكهيپس از ا ،جهان نيبه ا ديآيامتداد خدا م ،جهان نيبه ا ديآيم يرايهوش

به آنها  يعني شوديم دهيهمان ،شوديم دهيمهم هستند همان شيو برا ،دهنديرا به او نشان م يرونيب يزهايفكرها كه چ

حركت  نهايتند تند ا ديآيبه رقص درم يفكر يفرم ها نيا يوقت .آورديآنها را به رقص درم و كند،يم قيتزر تيحس هو

  .هست يآن همان من ذهن ،ميهست يذهن ريآن تصو ميكنيو ما فكر م ،سازنديم يذهن ريتصو كي كننديم

 گريد يذهن من كيخودمان با  يمن ذهن قياز طر م،يهست نيخودمان همنش يو بصورت امتداد خدا اول با من ذهن

و خدا را هم  .هست گريد يذهن يمن ها م،يدر مركزمان دار يدگيهمان يما وقت نيمعموًال همنشپس  م،يشويم نيشهمن

آن من  ميرا ما درست كرد يكه من ذهن نيهم .كنديمان منعكس م يمن ذهن م،يكنيتجسم م يذهن ريتصو كيبصورت 

خوب  .شوديم نيآن همنش يما با من ذهن يهنكند، و من ذيمنعكس م يمن ذهن كيهم  گريد يآدم ها يبرا يذهن
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  5صفحه: 

و  ،كنديم ديتول يازمندين كيو  ،است ازيپر از ن يمن ذهن نكهيا يچقدر خطرناك است، برا ينيهمنش نيكه ا دينيبيم

 اديو ز زهايآن چ قيدر مركزش و از طر گذارديرا م زهايو چ .كنديم ديمقاومت و قضاوت تول ديايبوجود ب نكهيبه محض ا

بلكه ارتباط  ،ستيزنده ن يزندگ كيزنده با  يارتباط، ارتباط زندگ نيا .كنديارتباط برقرار م گريد يردن آنها با انسان هاك

  درست است؟  .است دهيما پسند ينه برا ،پسندديم يرا نه زندگ نيو ا ،فرم مرده هست كيفرم مرده با  كي

 يزيچ نيبدهم و هم حيكردم توض يمعرف تانيكه قبالً برا يريا تصاوب را تيب نيهم ديمختصر اجازه بده حيتوض نيپس از ا

كه پس از ورود ما  يمن ذهن ديد نيا د،يتوجه كن ريتصاو نيبه ا كنميخواهش م .نشان بدهم ريكه االن گفتم بصورت تصو

موالنا  نيهم يبرا ند،يبيمراه را اشتباه  ند،يبيرا اشتباه م زهايچ شوديچشم ما م شود،يما م ديد نكيجهان ع نيبه ا

 نصورتيدر ا نميبشوم، دوباره با چشم تو بب يكيمن با تو  نكهياز ا ريغ يعني ست،ين ميجست نيعشقت راه ب ري: غديگويم

  .ديغلط خواهم د نم،يبيخواهم شد، من درست نم نايناب

ما را  يمن ذهن ديد نكهيا يبرا ميبرگرد ميتوانيبه جهان نم ميما رفت يكه وقت يعمده ا ليدل نكهيا لياز دال يكياتفاقاً 

 ياريهوش يمن ذهن ،ميدار يها چون من ذهنهم، گفت ما انسان نييپا يها تيدر ب ديگويرا دارد م نيهم كند،يم تيهدا

 دايپ م،ينيجسم بب ميخواهيم ،صورت كيفرم، بصورت  كيبصورت  يول ميكنيخدا ما جستجو م يتو را ا ،دارد يجسم

عدم بشود،  ديمركز ما با مينشان بشو يب نكهيا يبرا ،مينشان بشو يب ديپس ما با ،ينشان هست يتو ب نكهيا يبرا ميكنينم

، وگرنه شناسميبشوم خودم را هم م يكيكنم با تو  دايتو را پ يوقت .كنم دايتا باالخره من تو را پ ،عدم دنبال عدم بگردد

 فيتعرخودم كه  يجسم كيخواهم شناخت، تو را هم بصورت  يذهنمن  نيرا هم خودمنه خودم را نخواهم شناخت، 

  .ستمين ريتصاو نيمن هم ا يستيو تو آن جسم ن ،كردم

و هر هفته  ميگفت بارها م؟يكنيم دايرا پ ديما آن د يچجور ميديرا فهم نيخوب ا يليبپرسد كه خ يكيحاال ممكن است 

شما  ،مهم است يليقسمت خ نيا .است ميتسل شيآن طرح ابتداطرح دارد، و  كي ييرها يبرا يكه زندگ مييگويهم م

 ديگويكه موالنا م ليدل نيبه ا .ميكن يخودشناس م،يبشو يكيو با خدا  ميبرگرد ميتوانينم يكه ما با من ذهن ديگوش بده

  .شوديم نيهم همنش يذهن يبا من ها ،ترسدياز عدم م شودينم نيهمنش عدمدائماً هم با  آن، ستين نيراه ب

 يزندگ يكيبا  ديما با ،ينينشهم هم يكي ؛كردن ييدرست شناسا ،دنيدرست د يكي :مهم است يليما خ يبرا زيدو چ 

ما هم  نيب هرا ،لحظه نياست، در ا ياريما هوش نيهمنش ،باشد ياريبا هوش ديبا ياريكردن ما بصورت هوش يزندگ ،ميكن

است كه با قضا كار  نيا يكه طرح زندگ ميو بارها گفت .ميدرك كن ميتوانينم يرا با من ذهن نيما ا ياست، ول ياريهوش

 م،يما داشته باش يتيچه وضع افتد،يم يلحظه چه اتفاق نيما در ا يبرا كنديقضا در واقع ذهن خداست كه فكر م كند،يم
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  6صفحه: 

 تيوضع ،ما يوانيما جان ح جاناتيچهار بعد ما مثل بدن ما فكر ما ه ميكه ما با آن سر و كار دار يتمام به اصطالح آن جسم

  .دست خداست نيو ا ؛است تيوضع .است

گذشته را تجسم  مثالً .افتديدر ذهنم اتفاق م اي افتدياتفاق م رونيدر ب اي دهديهم كه االن ذهن به من نشان م يو اتفاق

همه دست قضا است  نهايا ،افتديتفاق مواقعًا ا رونيدر ب اي كنم،يرا تجسم م ندهيآ آورم،يم اديگذشته را به  اي كنم،يم

ما فضاگشا  م،يدر اطراف آن فضا باز كن ديو ما با افتد،يلحظه اتفاق م نيخواست خداست كه در ا اياست،  يقانون اله يعني

هر چه فضا است. وحدت مجدد  اي ،ستيما از زندگ يو آگاه ،اصل ماست دهگشوده ش يفضا نيو ا ،فيبنا به تعر ميهست

 ديايب ميخدا اجازه بده ،يكه به زندگ شوديلحظه بدون قضاوت قبل از قضاوت سبب م نيدر اطراف اتفاق ا ديكنيم را باز

  .شوديساكت م ،شوديساكن م كدفعهي ميكه ما دار ييدردها نيبه مركز ما و شروع كند به عوض كردن ما، و ا

  ١٣٨١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ز المكاننَهَد ا يحق قَدم بر وِ 
  فَكاناو ساكن شود از ُكن َگهآن

خدا  يعنيكُن فكان  گذارد،يلحظه و كُن فكان م نيانسان را به همان قضا و اتفاق ا رييباشد كه موالنا اصل تغ ادماني و

 ياه يشدگ تيهم هو ،دهديما را شفا م يدردها واشي واشيمركز ما هم  ،در درون ما ،كنديكه گل ها را باز م نطوريهم

 م،يكنيقضاوت نم م،يكنيرا نگاه م تيوضع م،يكنيناظر ذهن مان را نگاه م ياريو ما بصورت هوش دهد،يما را به ما نشان م

بشو و مي گويد: و خدا  م،يكنيما فضا را باز م كنديم نييلحظه كه قضا تع نيا اتفاق پس در اطراف م،يكنيمقاومت نم

 دايرا دوباره پ نيو راه ب شوديو باز م شودياز جنس عدم م كند،يم رييمركز ما تغباالخره  ،شوديو بشو و م ،شوديم

  .است نيهم هم نيهمنش م،يكنيم

  ٢٤٦٦ تيدفتر اوّل، ب ،ي،مثنويمولو

  ُحكْمِ ُكْن َفكان يِهاچوگان شِ پي
  اَنْدر مكان و المكان ميدَويم

حكم كُن فكان  يچوگان ها شيپاست،  يما دست زندگ يزندگ تيمكان وضع نيباز شده در درون و ا يفضااين  يعني

باز  يفضا يعنيو المكان  تيدر وضع ،در مكان ،يبعنوان من ذهن ميكاره ا چياصًال ه ميدو يما م يعني م،يدويم م،يدويم

حظه باز ل نيفضا را در اطراف اتفاق ا ،ديشويم ميكنم و هر لحظه كه شما تسل يادآوريهم  تيب نيو ا .شده در مركز ما

  كه  آورديم اديرا  تيب نيو ا شوديوارد وجود شما م يدم او دم زنده كننده زندگ ديكنيو رضا، شروع م رشيو از پذ ديكن
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  7صفحه: 

  ١٣٤٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ريدَمِ او جانْ َدَهدَت، روِز نََفْختُ بَِپذ
  است، نه موقوِف عَِلل كُونيَاو ُكْن فَ  كارِ 

 ديبا ذهن مان با د ديو ما نبا ،ندارد دهديكه ذهن به ما نشان م يرونيب يها علتبه  يدر مركز ما بستگكار او  يعني علل

ها  تيوضع ،رونيدرون مان، پس مكان در ب يفضا رييدر تغ ميرا دخالت بده يرونيب يعلت ها ،مان كه غلط است يذهن

ما كار  يخدا رو ميدهيكه چقدر اجازه مدارد ما  ميسلبه درجه ت يو روش باز شدن فضا را در درون ما، بستگ رون،يدر ب

  كند. 

منعكس  رونيكه در ب يزيو آن چ .شوديما منعكس م رونيدوباره كه هر لحظه مركز ما درون ما در ب مييرا هم بگو نيا

 افتديم اتفاقات خوب رونياگر در ب .كه چقدر مركز شما درست شده و چقدر آلوده است دهديبه شما نشان م ،شوديم

 يزندگ يبلكه شاد ،ستيتان از جنس خشم و ترس نجاناتيه ،شوديفكر شما خالق تر م ،شوديبدن شما سالمتر م نيا

 ، و اينتپديم يكه در ذرات وجودتان زندگ دينيبيو م شوديو به جان تان هم زنده م ،است يلطافت زندگ يعشق زندگ

 ادمانيهم  تيو آن ب ديكنيم رييتغ ديدار .ديرويراه درست م يعني يد،شويكه زنده تر م ديكنيارتعاش را شما حس م

 نيما در ا رونيدرون ما را و ب يفضا نيخدا هم :ديگوياست كه م يَجفَ الَقلم اصطالح .َجَف الَقلم دارد شيباشد كه تو

   .سدينويلحظه م

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دَمبهدَم يهاغصّه نيفعلِ توست ا
  القلمَجفقَد يُِبَود معن نيا

خالق  شوديفكرت خراب م ،شوديم ضيتنت مر نيا ،شودياالن حالت خراب م يخوريدم به دم كه م يغصه ها نيا يعني

بعلت فعل  نيا ،يقدرت ندار ياست خشم و ترس و حسادت، و جان ندار يمنف جاناتياحساساتت از جنس ه ،ستين

  خودت است، 

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دَمبهدَم يهاغصّه نيفعلِ توست ا
  القلمَجفقَد يُِبَود معن نيا

هر لحظه درون ما در  كياتومات گريبه عبارت د .سدينويو درون شما را م رونيب تيدر هر لحظه وضع يزندگ نكهيا يعني

 يرو ديكه چقدر با ديگويبه ما م و اين، چشمان ما يجلو شوديمنعكس م رونيدرون ما در ب شود،يمنعكس م رونيب



  Program # 805                                                                                          ۸۰۵برنامه مشاره 

  8صفحه: 

 دهميرا به شما نشان م ريرا بله عرضم به حضورتان كه تصاو نيپس ما ا ه؟ديبه عمل رس تيب نيچقدر ا ،يمركزت كار كن

  :بدهم حيرا توض ريتصو نياولش ا

  

  ١شكل شماره 

 دهنديان، خانواده مان، جامعه، به ما نشان مكه پدر و مادرم ييزهايجهان با تمام آن چ نيبه ا ديآيم يگفتم انسان وقت

مرد  ايزن هستم  :مشخصات خودم باشد كهشدن فرض كن  دهيبه مركزش، همان گذارديرا م نهايا يعني .شوديم دهيهمان

 يزيچ يعنيشدن  دهيهمان شود،يم دهيمشخصات تنم و انسان با آن همان هيام، و بق ييبايو ز تميو مشخصات جنس ،هستم

  .كردن قيحس وجود تزر يا تيصورت فكر تجسم كردن و با آن حس هورا ب

و آن  دهديبالفاصله آن را در مركز ما قرار م ميكنيم قيتزر يزيبه چ ياريكه حس وجود ما بصورت هوش دهيپد نيا

مثل  نهايه اب واشي واشياالن  ،دهيديخدا م ديمركزش بوده تا حاال با د نيكه ا ياريهوش شود،يم ياريهوش ديد نكيع

 يماعاجت تيحرفه من، و موقع ،باارزش من كه متعلق به من است، كار من يزهايپول همه چ ،خانواده ياعضا هيهمسر و بق

خشم،  دانميمختلف مثل چه م يو دوست و دشمن، دردها حيمن، نقش ها مثل پدر و مادر و فرزند و برادر و خواهر، و تفر

  .رنديگيدر مركز ما قرار م نهايو ا ميشويم دهياست كه ما با آنها همان ييدردها نهايحسادت و ا نهيرنجش و ك

 ياريهوش نهايو بر حسب ا .ميشويم دهيهمان نهايما با ا يشخص ،يجتماعا ،ياسيس ،ياز نوع مختلف مثل مذهب ييو باورها

 ميريگياشد چهار تا بركت را از آن مكه در مركز ما ب يزيهر چ د،ينيبيكه م نطوريو هم .نديبيرا م ايجهان و خودش و دن

 يمثنو نطوريو هم واندخ ميماست كه در غزل خواه يياش عقل است، عقل استعداد شناسا يكي نيبركت ها هم نيكه ا

  .ميكنيم دايپ ديشدن با آن ما عقل جد يكيها، پس از 
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آفل هستند  نهايجهان ا نيآمدن به ا كه در مركز من هستند االن پس از ييزهايچ نيكه همه ا ديدانيشما م تيحس امن

من  كنديم رييلحظه تغ هر نكهيا يبرا ،بدهد تيحس امن توانديبه من نم كنديم رييكه دارد تغ يزيگذرا هستند و چ

  .ندارد تيحس امن ،ترسديدارد دائماً م يدگيكه در مركزش همان يپس هر كس .ترسميم

 ،دنيشدن، مثل حسادت ورز نيواكنش نشان دادن، مثل خشمگ لمث اش يمنف جاناتيدست ه افتديم تشيحس هدا

دست  ديما با تيهدا نكهيبرعكس ا رند،يگيحالت بعهده م نيانسان را در ا تيهدا نهايا ييمثل انتقام جو ،يتوز نهيمثل ك

  .خدا باشد

 يعنيآفل  يزهايچ زشككه در مر يآدم نيچن كي ،برداشتن انيعمل كردن و چالش ها را از م ييتوانا يعنيو قدرت هم 

  .ما را كننديقدرت م يب كنند،يم رييتغ يه نهايا نكهيا ينخواهد داشت، برا يقدرت كننديم رييتغ شهيگذرا هست كه هم

  

  ٢شكل شماره 

 .تو فضا باز كن ،آورميلحظه كه من با قضا بوجود م نيشو و در اطراف اتفاق ا ميتسل ديگوياست م نيا ياما طرح زندگ

از  ،ميبود يو شرط كه ما را دوباره كه از جنس من ذهن ديلحظه قبل از قضاوت و بدون ق نياتفاق ا رشيپذ يعني ميتسل

 ينطوريا كند،ياز جنس خدا م كنديم ييخدا ياريهوش ،كنديم يستين ،كنديعدم م يعني ،كنديم هياول ياريجنس هوش

  . بنا به قانون جذب ،روديدنبال عدم م ميگهش دارن ميعدم اگر بتوان نيا شوديمركز عدم م يوقت مييبگو

 نيا ،شوديعدم باز م نيهر چه ا رود،ياگر از جنس عدم باشد دنبال عدم م رود،ياگر از جنس جسم باشد دنبال جسم م

 مينتوايآنها را هنوز م ،شوديعدم باز م نيو ا ،شوديو جذب م شوديحس وجود از آن كنده م واشي واشيها  يدگيهمان

 ديآيچهار تا بركت چون از خود خدا م نيا ،شوديعدم كه باز م نيا جيربه تد م،يكنيرا از آنها م تيهو يول ،ميداشته باش
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كه  يزيهمان چ شود،يمثالً عقل ما عقل خدا م .شونديم يقيواقعاً حق ديآينم يكردن رييتغ زياز چ ،ديآياز عدم م ،االن

  .ديگوياول م تياالن در ب

دست  افتديما م تيهدا .است ييك حس آرامش خدايو  ،ثبات دارد كندينم رييكه تغ ديآيم يما از زندگ تيامن حس

 ديآيم يالهامات كيو در مركز ما  ،شناسديبصورت عقل م يهر لحظه خرد زندگ .برديم ييسو يب يخدا و آن ما را به سو

 يزندگ ،پشت ما خداست نكهيا يبرا شوديم اديز يليرتش هم كه خو قد .خداست تيهدا نهايو ا ،ميبكن ديكه ما چكار با

 شتريب نجايعدم را ا نيهر چه ما ا زد،يريبه فكر و عمل ما م يو هر لحظه هم خرد زندگ ،فكر ما پشت عمل ما شتاست پ

نها مركز ما آ يول ميبه آنها دار يگوشه چشم كي دينيبيم ،هيبه حاش رونديما م يها يشدگ تيهم هو نيا ميكنيم

  .ستندين

  

  ٣شكل شماره 

 زيچ نيكه با اول نيكه هم ديگويبه ما م يدگياست مثلث همان يدگينمثلث هما نيشكل ا نيبه ا ديحاال اگر شما توجه كن 

 دينيبيما هستند م يها يدگيها همان نينقطه چ .مركز ما ديآيفكر آن م ،ميشويم دهيما فرض كن كه اسم مان است همان

 ،گذرا است يزهايبا چ شمثلث قاعده مثلث همان نيا ،ميريگيها م يدگيمركز و آن چهار تا بركت را االن از همان رهيدر دا

قضاوت  يكي ،مقاومت يكي :شوديم جاديهم در ما ا گريد زيدو تا چ ميشويم دهيهمان يزيكه ما با چ يو بالفاصله وقت

 شتريهر چه ب ،كردن آن اديزجهان براساس او و عقل  دنيمركز ما د ودشيو آن م ميشويم دهيهمان يزيچ كيكه با  نيهم

  .ميكنيم دايو مقاومت پ م،يكنيدانش ما براساس آن قضاوت م شوديبهتر، م

باور  كيما چون با  ،دارد يگريباور د ياگر كس ست،يما ن يدگيكه از جنس همان يزيمسأله داشتن با هر چ يعنيمقاومت 

آفل و مقاومت و  زياست با چ دهيكه همان يمن ذهناين متاسفانه  .ميكنيدر مقابل آن مقاومت م ميهست دهيهمان يخاص

ول ندارد، عقل عقل خدا را قب ،لحظه نيآدم دانش خدا را در ا نيا يعني .كنديدر مقابل خدا هم قضاوت م ،قضاوت دارد

  .خودش را قبول دارد
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را  جهانها  يدگيهمان نيا قياز طر يمدت كيما  يعني ست،ين ميجست نيعشقت راه ب ريغ مييگويكه م يپس وقت

 يراه را عوض ،به ما راه را نشان ندادندها اين همانيدگي ست،ين دميد ،ميگشتيدنبال راه م م،يديديخدا را م م،يديديم

دنبال  ميشد نقش ،مياز جنس صورت شد ،ميما از جنس نشان شد ،ها در مركز ما بودند يدگيهمان نينشان دادند، و ا

آدم ها را بصورت صورت هم  ،جسم ها را ،ما نشان ها را ،دما باش نيهم نش دياست با ينشان ينشان تو كه ب م،ينشان گشت

  .ندارد دهيفا نيا ميديد ميمان كرد نينش

 نيش اعلت ،ميما بد هست ايكه همسرمان بد است  ستين نيعلتش ا ،ميسازياگر ما با همسرمان نم يخانوادگ يدر زندگ

 نيا ،ميعشق برقرار كن ميخواهيم گريد يمن ذهن كيبا  يمن ذهن كيو با  .ميدار يدگياست كه ما در مركزمان همان

را ادامه  يزندگ ستميس نياگر ا .همسرتان بد است ديكه شما بد هست ستين نيعلتش ا .است نيامكان ندارد، علتش ا

  :شكل نيبه ا ميرسيم ديبده

  

  ٤شكل شماره 

   مينوشت نييپا نيا يعنيهم هست،  ليمستط كياست اطرافش  يمثلث قبل نيشكل هم نيا 

  ٤٢٦ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  ستين م،يجُست نيبعشقت راه رِيغ
  ستين م،يُجست نينشنشانت هم جز

با من  م،يارد يما من ذهن ،ها است يدگيمركز ما همان ، درييجدا يتو ميافتاد ميآمد ،ميما عشق تو را رها كرد پس

سه  ميگفت يطرز زندگ نياما ا ،مينكرد دايپ ميدنبال راه گشت ،است زهايبا چ دهيمان كه مقاومت و قضاوت دارد همانيذهن

ضلع  ،ينيو مانع ب يمانع ساز دينيبيو ضلع طرف چپ م .هست نعما يكي :شوديو در آن محبوس م كنديم جاديا زيتا چ
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 يطرز زندگ نيا .هست ينيو دشمن ب يدشمن ساز ليهست، و ضلع سمت راست مستط ينيو مسأله ب يمسأله ساز ييباال

  .ز ماستها در مرك يدگيهمان يوقت كند،يما دارد تنگ م يعرصه را برا واشي واشي دينيبيم

 يگديشخص همان نيا .تر كرده ايگو اريشكل بس نيموالنا هم ا تيب نياست، و ا ييايگو اريبس اريخوب شكل بس ديتوجه كن

عقلش نه عقلش، ندارند،  يهستند واقعاً، ارزش غآنها همه مفر ،ستيها را در مركزش گذاشته و چهار تا بركت، بركت ن

 يهم ندارد برا يقدرتو  ،دست خشمش و ترسش است تشيهدا ،است ديتهد ريدائمًا ز تشيحس امن ،عقل جسم ها است

و در مقابل انسان  يدر مقابل خدا و زندگ ،يآدم نيچن كي .دو مقاومت و قضاوت دار زد،يريمرتب مركزش فرو م نكهيا

  .كنديم جاديمانع ا گريد يها

ما  گذاردينم مييگويبه مانع م ميكنيم ليمثًال همسرمان را ما تبد ند،يبيبه مانع و مانع م كنديم ليرا تبد يزندگ يعني

را همه  يحكومت ستميس ،جامعه را م،ينيبيمان م شرفتيپ مان را مانع سيرئ م،ينيبيمان را مانع م يبچه ها م،يكن يزندگ

است كه من  يتيو مسأله وضع شوند،يبه مسأله م ليمانع ها تبد نيا ميرا دوباره ادامه بده نياگر ا م،ينيبيرا مانع م زيچ

  .موقع ها يحل كند بعض تواندينه م ،حل كند خواهدينه م يذهن

زنده  ميتوانيخوب آن شخص را كه نم م،يكرد جاديا ياديدر اطرافش غم و غصه زفوت شده ما  يكيموقع ها  يگفتم بعض

را  يو زندگ ،مسائل است نيعاشق ا اريبس يمن ذهن م،يحل كن ميتوانيغصه خوردن هم مسأله را نم قياز طر يول ،ميكن

و پس  كند،يبه واكنش م ليبدت كند،يبه حسادت م ليتبد كند،يبه خشم م ليتبد كند،يل به مسأله ميلحظه تبد نيدر ا

  .شونديبه دشمن م ليتبد ،شدنديم دهيانسان ها كه بصورت مسأله د ايآن مسأله ها  يمدت كياز 

دشمن  نديبيدشمن م ،سازديمسأله م نديبيمسأله م سازد،يمانع م نديبيكه دائماً مانع م يكس كيكه  دينيبيپس م

است كه به ما  نيطرحش ا يواقعًا خورد خواهد شد، و زندگ يمدت كيپس از  كنديعرصه را بر خودش تنگ م ،سازديم

  .يبشو يكيدوباره با عشق با من  ديبا ،من باشم در مركزت يكن يخال ديمركزت را با ،ستين يراه زندگ نيكه ا ديبگو
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  ٥شكل شماره 

كه  ديدوست داشته باش ديشا ،ديديا شنصحبت ها ر نيمثلث واهمانش است، االن كه ا نيا د،يرا نگاه كن نيحاال شما ا 

باشد عدم  ادمانيدر مركزتان عدم خودش را به شما نشان بدهد،  ،ديلحظه باز كن نيفضا را در اطراف اتفاق ا واشي واشي

خدا به ما خودش را نشان  ميتسل با ميكنينم جاديما خدا را ا دهد،يعدم خودش را به ما نشان م ،ها ميكنينم جاديرا ما ا

  .مركزت باشم ديمن با يمن هست نيع ،يكه تو هم مثل من هست ديگويم ،دهديم

و  مينكَيمان را م تيها هو يدگياز آن همان يعنيبه واهمانش  ميكنيما شروع م شوديكه عدم در مركز ما باز م جيبه تدر

به عقل  شوديم كيچون نزد ،شوديم يعقل ما عقل بهتر شوند،يتر م يقيو آن چهار تا بركت حق ،شوديم ادتريعدم ز

 شود،يم اديز يليدست خدا، قدرت ما خ افتديما م تيهدا شود،يآفل گرفته نم يزهاياز چ گريما د تيحس امن ،يزندگ

مان احساس  شتو دائماً ما قدرت خدا را پ دهد،يل مهُ و ما را به جلو  ،رديگيقرار م يپشت فكر و عمل ما زندگ نكهيا يبرا

  .شدن است يكيدوباره عاشق شدن است، دوباره با خدا  نيهم نيا م،يكنيم

 نيا د،يگذاريخدا م اريو مركزتان را در اخت ه،يبه حاش ديرانيها را م يدگيهمان ديكنيعدم را در مركز باز م يوقت

و مركزمان را  ميشويم ميكه تسل كار نيا ،تو يبجا م،يرا در مركزمان گذاشته بود زهايكه ما چ ،از خداست يعذرخواه

 شياگر درد پ .ميمركزمان را عدم كن ميبشو ميمرتب تسل . يعنيميحالت بمان نيدر ا ديبا ،خواهديصبر م ،ميكنيعدم م

بهتر  ميدار ،ميشويزنده م ميشويو ما متوجه م ،شوديمركز ما باز م نكهيو به محض ا ،دوباره مينشو تيآمد با درد هم هو

  .ميكه آن را دوباره در مركزمان قرار نده ميكن زيبدست آمد پره يو اگر نعمت ،ميكن كرش ديبا ميشويم

درون به  يو گشودن فضا ييرا كه خدا در اثر فضاگشا يديجد ياست كه نعمت ها نيا ميريگيم اديكه  ييزهاياز چ يكي

 يقبل يزندگ يعني يجور زندگ نياو  ز،يشكر و پره مييگويم نيهم يبرا .در مركزمان ميآنها را دوباره نگذار ،دهديما م

  :شوديم يزندگ نيبه ا ليتبد
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  ٦شكل شماره 

و واهمانش، و  يعذرخواه مثلث، هيها رانده شده به حاش يشدگ تيهم هو ،عدم است مركزكه  نديبيم يزندگ نيكه ا 

 ليمستط ،شوديم دهيد گريد ليمستط كي يول شود،يم دهيهست د در آنجاها و صبر و شكر  يدگياز همان تيكندن هو

  .است نشيو ذوق آفر ينندگيضلع چپش آفر ،سبب است يب يشاد شيضلع باال ،است رشيضلع چپش پذ

 يعنيعشقت  ريغ :كه دينيبيم تيب نيپس موالنا هم .يقبل انساناز آن  ميبشو ليبه آن تبد دياست كه ما با يانسان نيا

كار را  نيو اگر ا ،ميندار يگريراه د ،ميبران هيها را به حاش يدگيهمان نيا مركزمان ميتو را بگذار ايما عدم را  نكهياز ا ريغ

از  يعنيعدم بشود  مركزماناست كه  نيا ينيتنها راه ب .ستندين نيكه آنها راه ب ديد ميها خواه يدگيبرحسب همان مينكن

   .ميجنس تو بشو

 يعني شوديما هم عدم م نيهم نش شوديعدم م مركز ما يعدم است كه در مركز ماست، وقت نينشانت، نشان او هم جز

و اگر  ،بشوم قيتو را بگذارم مركزم و با تو رف نكهياز ا ريغ ديگويم .ميخوانياست االن م ينشان ينشان آن ب شود،يخدا م

در مركز  عدم را بروم ، بايدكنم دايعدم پ نيهم قياز طر ديبا كنميم دايپ يرونيو دوست ب يرونيو همسر ب يرونيب قيرف

 گريجسم است با جسم د يمن ذهن .دوست بشوم توانمينم يوگرنه با من ذهن ،كنم تا با آن دوست بشوم يياو شناسا

  و دوست شد ديهم عشق ورز گريمركز عدم، با كس د يعنيعشق . شوديفقط با عشق م ،متحد بشود تواندينم

كه منسوب به  يتيدر ب ميكن يشرويپ ديداد اجازه بده شكل ها را باز هم من نشان خواهم نيبه حضورتان عرض كنم ا

  كه  ديگويموالنا است م
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  منسوب به موالنا

  باشد نشانيمكانم المكان باشد، نشانم ب
  تَن باشد، َنه جان باشد كه من از جاِن جانانم َنه

 يكجا زندگ شود،يعدم ممركز ما  يمكانم المكان باشد، وقت .حالت نيمركزم عدم باشد، هم يعنيالمكان باشد  مكانم

فضا كه باز مي شود، آسمان كه در مركز ما باز مي شود، اين همان المكان است، در المكان  ؟ياريبعنوان هوش ،ميكنيم

نشانِ ما چيست؟ نشان ما هم بي نشاني است، نشان خدا چيست؟ بي نشاني است، پس ما وقتي مكانمان المكان است، 

  خدا يكي هستيم.  نشان ما هم بي نشاني است، با

ت، من از جنس نه تن باشد نه جان باشد كه من از جانِ جانانم، پس بنابر اين نه اين تنِ جسمي است، نه جانِ حيواني اس

فهميديم؟ در  بله، چند بيت مي خوانم كه بيت اول را ما درست بفهميم، شايد ببينيم واقعاً خدا هستم، مشخص است.

  جاهاي ديگر مي گويد:

  ١٢٦٦غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  و ما غرقه در نشانش نشانيب ستيروح
  و سَر تا قَدم مكانش مكانيب ستيروح

يك هوشياري هست، امتداد خدا هست، نشان ندارد، از جنس بي فرمي است، پس ما از جنس بي فرمي هستيم، بي نشاني 

ورده، هوشياري بوجود آورده، ما جذب نشان او شده ايم، هستيم، اين يعني مركِز عدم، اما ما، اين را همين روح بوجود آ

  لزومي ندارد ما جذِب نشان فرم بشويم، ما بايد با بي نشاني دوباره همانيده بشويم.

روحي است بي مكان و، پس روحي كه بي نشان است، روحي كه بي مكان است، از جنس خداست، ما هم از جنس او 

بي  كيمكان داريم؟ وقتي مركز ما پر از هم هويتي است، من ذهني داريم،  كيكان، ؟ وقتي بي نشانيم و بي مكيهستيم، 

  مكان هستيم؟ وقتي مركزِ ما عدم است.

روحي است بي مكان و سر تا قدم مكانش، يعني همة اين فرمي كه درست كرده اين تنِ ما، چهار بعدِ ما، فكرهاي ما، مكاني 

فرم، اصل ما بي مكان است، بي شكل است، بي فرم است، چيزي شبيه عدم  است كه او درست كرده، مكان يعني وضعيت،

در آسمان است، آسمان از جنس خالء است، خالء چيست؟ اين سوال غلط است، خالء كه از جنس چيزي نيست، ما نمي 

يست، بيشتر توانيم اين سوال را بكنيم خالء چيست؟ خالء چيز نيست، خدا چيز نيست، اصالً اين سوال غلط است خدا چ

لغزشها از اينجا مي آيد كه انسان به خودش اجازه مي دهد مي گويد خدا چيست، خدا را تعريف كنيد، خوب خدا را اگر 

  تعريف كنند مي افتند به من ذهني، براي اينكه خدا از جنس جسم نيست، ولي مي توانند به او تبديل بشوند.
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ست به عالوه انكار فرم، انكار فرم بي نهايت و بي زمانيِ خداست، يعني براي اينكه تعريف انسان اينست كه انسان فرم ا

م شدن بي ئم بشود و اين قائاينطوري بگوييم: زندگي، خدا بصورت ما آمده مي خواهد بكِشد عقب و روي خودش در ما قا

ي ابدي، و االن موالنا م مي شود، بي نهايت، ابديت هم بوجود مي آيد، يعني اين لحظه ئنهايت است، وقتي روي خودش قا

به شما مي گويد، بله، اين حالت، شما با اين شكل هم ببينيد، روحي است بي نشان و ما غرقه در نشانش، الزم نيست كه 

ما جذب فرم بشويم، الزم است كه مركزمان از جنس عدم باشد، روحي است بي مكان، ما از جنس بي مكاني هستيم، بي 

  در اين بدن زندگي كنيم، حاال مي گويد كه: فرمي هستيم، ولي مي توانيم

  ١٢٦٦غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  يك لحظه اي َمجوَيش ؟خواهي كه تا بيابي
  يك لحظه اي مَدانَش ؟خواهي كه تا بداني

بله ديگر، خواهي كه تا  دخيلي ساده است، مي گويد مي خواهي اين خدا را و خودت را بشناسي؟ و بيابي؟ شما مي گويي

يابي؟ يعني پيدايش بكني، يك لحظه با ذهنت جستجو نكن، آرام باش، ولي تند تند ما از فكري به فكر ديگر مي پريم، ب

براي چه؟ براي اينكه هر لحظه بصورت فكر بلند مي شويم در جستجوي خودمان هستيم، همين روحِ بي نشان، ولي پيدا 

  تجو نكن.نمي كنيم، مي گويد حاال كه پيدا نكردي، با فكرت جس

ولي شما مي گويي من معتادِ پريدن از يك فكري به  .مي خواهي بيابي؟ آن روح بي نشان را؟ بصورت جسم جستجو نكن

مي ) ٤(شماره فكر ديگر هستم، مثال فكر ما امان نمي دهد، خوب عميقًا درك كن كه تو كار غلط مي كني، با اين شكل 

ما عادت كرده ايم از فكري بپريم به فكر ديگر، و اين عامل بقا بوده، اين مفيد گويد، فكر، ما زير سلطه ي من ذهني باشيم، 

بوده، براي اينكه اگر ما اينكار را نمي كرديم، من ذهني را درست نمي كرديم، و من ذهني نداشتيم، نمي توانستيم باقي 

من ذهني به دردمان نمي خورد ديگر،  بمانيم، حاال كه باقي مانديم، بزرگ شديم، چهل سالمان است، پنجاه سالمان است،

   م به فكر ديگر؟ نه، نه الزم نيست.الزم است از فكري بپري

ما بلديم چه جوري باقي بمانيم، ما خانه داريم، زندگي داريم، حقوق داريم، باالخره درآمد داريم، از گرسنگي نمي ميريم، 

ن مان را بلديم تشخيص بدهيم، مي توانيم باقي بمانيم بلديم لقمه را برداريم در دهن خودمان بگذاريم، دوست و دشم

حاال كه اينطوري شد، شما عميقاً درك كنيد كه الزم نيست من به سرعت از فكري به فكري ديگر بپرم، كه بتوانم  يعني.

االن الزم نيست، باقي بمانم، و بدانيم كه اين كاِر پريدن از فكري به فكر ديگر سريع، و ايجاد من ذهني، عامل بقا بوده، و 

  و اين كار مرا از خدا دور مي كند.
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براي اينكه هر لحظه من دارم سعي مي كنم يك چيزي بسازم و آن بشوم، كه آن نيستم، و آن نشوم كه بايد بشوم، و آن 

 هستم، يعني از جنس خدا و از جنس زندگي، توجه مي كنيد چه اشتباهي مي كنيم؟ همه مي كنند، چرا؟ براي اينكه به

  حرف اين عارفان كه گوش نكرديم، 

خواهي كه تا بيابي؟ يك لحظه اي به وسيلة فكر مجويش، خواهي كه بداني؟ يعني مي خواهي بشناسيش؟ با ذهن نمي 

شود، بصورت فكر در نمي آيد، يك لحظه بوسيلة فكر شناسايي نكنش، اگر يك لحظه اين فكر اجازه بدهد، و ما حرصِ 

، فاصلة بين دو تا فكر باز بشود، خدا خودش را به شما نشان مي دهد، معلوم مي شود ما هم او فكر كردن را وا بگذاريم

  .هستيم، و آن موقع با تبديل شناسايي مي كنيم، اين كار همان آوردن عدم به مركز ماست

  بيت بعدي مي گويد، مال غزل: 

  ٤٢٦غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  آن چنان ُجستن كه مي خواهي بگو
  نيست ،كان چنان را اين چنين جُستيم

مي گويد، مصرع اول، ما جستن مان غلط بوده، براي اينكه ما آمديم يك من ذهني درست كرديم، من ذهني هوشياري 

جسمي دارد، و جُستن ما به وسيلة من ذهني بوده، يعني هوشياري از طريق اين عينك هاي همانيدگي مي ديده، عقل 

يك جُستن ديگري هست  ده، ولي مي شود اين را توضيح داد.خدا هم مي گَشته، بنابر اين پيدا نكرآنها را داشته، دنبال 

مي گويد يك جُستني كه  ود توضيح داد، آن را نمي شود گفت.كه عدم است، عدم دنبال عدم است، چون عدم را نمي ش

  مي آيد، االن من توضيح دادم ديگر.به توضيح در 

بال عدم باشد، ما عدم بايد بشويم، برود دنبال عدمِ بزرگتر كه مركز ما وسعت پيدا بكند، ما از ولي آيا جز اينكه عدم دن

جنس عدم بشويم، فضا گشوده بشود در درون ما، اين را جز اينكه فضا گشوده بشود راهي نداريم، اين جستجو يك 

  جستجوي ديگري است، االن توضيح خواهيم داد.

را، آن بي نشان را، بصورت جسم جستجو كرديم ديديم نيست، پيدا نكرديم، مردم فكر مي  كان چنان را، يعني آن نه چيز

كنند خدا از جنس باور است، باورها را مي پرستند، مي بينند نشد، هنوز خشم دارند، هنوز ناراحت هستند، هنوز زندگي 

عد درد را مي گذارند، خشم را مي گذارند، شان درست نشده، بعضي رفتارها را مي گذارند، الگوهاي فكري را مي گذارند، ب

نشد، نمي شود اين، ما بايد عدم را در مركزمان زيادتر كنيم، اين جمله هم غلط است كه مي گوييم زيادتر كنيم، براي 

  مركزِ ما تثبيت كند و بزرگتر كند.اينكه عدم را ما خلق نمي كنيم، ما بايد اجازه بدهيم عدم خودش را در 
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اشتباهات را ما بصورت ذهن مي گوييم كه، چون بصورت دوئي داريم صحبت مي كنيم ديگر، ما غير از ذهن  بعضي موقع ها

روش ديگري كه نداريم كه صحبت كنيم، در نتيجه بعضي جمالت در مورد خدا كه مي گوييم غلط اند، شما اينها را درست 

را مگر ما مي توانيم زيادتر كنيم؟ ما فقط مي توانيم اجازه  مثال مي گوييم عدم را زيادتر كنيم، عدم ندانيد، ولي مجبوريد.

كنيم،  بدهيم، يعني مقاومت را كم كنيم، با اينكه بدانيم كه اين مقاومت فايده اي ندارد و خاصيت من ذهني است، قضاوت

  دگي هاست، اينها به درد نمي خورد.گوييم هر چيزي كه ما مي دانيم دانش اين همانيب

كه هر چيزي كه فكر مي كنيم به درد نمي خورد خوب، يواش يواش مي گوييم كه براي چه فكر كنم ديگر؟  اگر ما بدانيم

همه اش كه غلط در مي آيد، در نتيجه من ذهني ضعيف مي شود، ولي اگر كسي كه همانيدگي در مركزش دارد فكر كند 

راي همين است كه زندگي ما منقبض مي هر فكري مي كند درست است، خوب، شروع مي كند به فكرهاي غلط كردن، ب

شود، و ما در زندان، زندان ذهن مي افتيم، و ديوارهايش را محكم مي كنيم، چه كسي محكم كرده؟ ما خودمان، بله، دارد 

پيدا نكرديم، درست است حاال بايد عدم را بگذاريم  را جستجو كرديم، مي گويد، ما آمده ايم از طريق همانيدگي ها خدا

اش با صبر و با تسليم و فضاگشايي عدم را در آنجا نگه داريم، چون عدم را پريدن از يك فكري به فكر زمان و همهدر مرك

ديگر يا واكنشهاي ذهن مي خواهد ببندد، مي خواهد من ذهني را دوباره مستقر كند. ما بايد خيلي فضا را گشوده باشيم 

دانشهاي مواليي هم به ما بينش مي دهد كه ما تاكيد به من ذهني مان  اي به من ذهني نداشته باشيم. و اينجوركه عالقه

  درست است؟ بله. نكنيم. واقعًا فكر نكنيم كه من ذهني هستيم، 

اجازه بدهيد چند بيت از مثنوي در مورد اين بيت بخوانم، پس اين بيت مربوط است به اينكه انسان از طريق همانيدگي 

سِب آنها مي بيند و با دانش آن شناسايي مي كند، كه در واقع اين همين، كاهش پيدا هاي مركزش كه عينكش شده و برح

مي كند به اينكه هر چه بيشتر بهتر، من همان چيزي كه هم هويت شدم، چسبيدم نگه دارم، و آن را زيادتر كنم، و آن هم 

اين شد عقل، يعني عقلِ همانيدگي مي در مركزم است، بر حسب آن ببينم، زندگي ام را بر حسب آن  سازماندهي كنم، و 

گويد مرا زياد كن، مرا حفظ كن و از طريق من ببين، خوب حاال زياد كردنش را ما كاري نداريم ولي ديدن از طريق آن و 

كه  ٢٢٠٨اينكه وقتي آن زياد بشود زندگي من بهتر خواهد شد و بهتر خواهم ديد، اين غلط است، بله، از دفتر اول، بيت 

   چنگي هست اين، فقط يك قسمت كوچكي را من مي خوانم، مي گويد:از پيرِ
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  ٢٢٠٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  َاسرار شد نهيكه فاروق آچون
  ستين دارياز اَندرون ب ريپ جانِ 

يار قصه را ديگر نمي گويم، قسمت هاي اين قصه را قبال خوانديم، بله، فاروق همان عدم در مركز ماست، فاروق يعني بس

تشخيص دهنده، كه فرق را خوب تشخيص مي دهد، راه بين است، وقتي ما تسليم مي شويم، مركز ما عدم مي شود، عدم 

  است. ها و ديدِ خدا در مركزمان فاروق است، هر موقع من ذهني مي شود ديگر فاروق نيست، عقلش عقل جسم

ير و اينها را رها كنيم، مي خواهيم راجع به خودمان صحبت مي گويد وقتي فاروق آينه ي اسرار مي شود، جان ما، حاال آن پ

كنيم، جانِ ما از اندرون شروع مي كند به بيدار شدن، هوشياري ما، هوشياري ما رفته به خواب فكر، پس وقتي عدم در 

هوشياري ما همين عدم سبب مي شود ما بينش پيدا كنيم، آن چهار تا بركت اصيل مي شوند، و جانِ ما،  ،مركز ما مي آيد

  شروع مي كند به بيدار شدن از درون، يك دفعه مي بينيم يك جان ديگري در ما زنده مي شود.

  ٢٢٠٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  شد خندهيو ب هيگريچو جانْ بهم
  زنده شد گريرفت و جانِ د جاْنش

د خدا اصل مان شادي است، پس بنابر يعني مثل جان، مثل هوشياري، هوشياري اصلش شادي است، ما به صورت امتدا

اين گريه و خنده نداريم ما، گريه و خنده مال من ذهني است، كه پولش زياد مي شود، خنده مي كند، پولش كم مي كند، 

گريه مي كند، اين اتفاق بد است گريه مي كند، آن اتفاق خوب است مي خندد، نه آن نبود ديگر، وقتي عدم مي آيد، اگر 

شود خواهيم ديد كه همانيدگي زياد مي شود و كم مي شود، اصالً تفاوتي به حال شما نمي كند، تعجب خواهيد عدم زياد ب

  .اگر شما در اطراف اتفاق اين لحظه كه قضا تعيين مي كند فضا باز كنيد و اين را با صبر و شكر نگهداريد كرد.

شما بينش مي دهد، آن چهار بركت را مي دهد، شما پس از مدتي خواهيد ديد كه اين عدم آنجا بيخود نيست، عدم به 

قوي مي شويد، مرتب عمل مي كنيد، اميدوار مي شويد، عقل پيدا مي كنيد، عقل ديگر عقل چيزها نيست، و آرامش 

داريد، نمي ترسيد، و يك دفعه مي بينيد كه همين عدم كه در واقع پاي خدا در مركز ماست، شما را دارد هدايت مي كند، 

ينيد مردم يك چيزي مي گويند شما يك جهت ديگري مي رويد، اصالً به حرفشان ديگر گوش نمي كنيد،  براي اينكه مي ب

يك عامل دروني  از طريق همان عدم كه خودش را به شما نشان داده، به شما الهام مي شود كه چه چيزي درست است، 

ي كني غلط است ولي شما يك بينش ديگري داريد كه آنها چه چيزي غلط است، هزار نفر هم مي گويند اين كاري كه تو م

  ندارند، بنابر اين آن جانِ من ذهني رفت، آن جانِ ديگر، جان اصلي شروع شد به زنده شدن، ما داريم مي گوييم چه اتفاقي
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  مي افتد وقتي مركز ما عدم مي شود. 

  ٢٢١٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  زمان آمد درونش آن يرتيح
  و آسمان نيبرون شد از زم كه

مي گويد كه وقتي شما اطراف اتفاق اين لحظه فضا باز مي كنيد و اين فضا واقعاً باز مي شود، عدم در مركز شما مي آيد، و 

كن فكان، يعني آن بگو و بشو، و مي شوِد خدا دارد كار مي كند، يك دفعه شما انگشت به دهان مي مانيد بصورت حضور 

چه جوري تغيير مي كنند؟ چطوري كارِ من در بيرون درست مي شود؟ چطوري اين درون من باز مي شود؟ ناظر، كه چيزها 

  و شما كه كاري نمي كنيد، شما فقط تماشا مي كنيد، اين تماشا و عجِز انسان كه چه جوري انجام مي شود، حيرت است.

انم توضيح بدهم با ذهنم؟ و شما وقتي ناتواني هر كسي كه حيرت دارد يعني در شگفتي است كه چطور من اين را نمي تو

خودتان را در توضيح پديده هاي بيروني بينيد، به عنوان هوشياري اجازه مي دهيد ذهنتان ساكت باشد، مي گوييد نمي 

دانم، نمي دانم، نمي دانم چه جوري مي شود، من ذهني حاضر نيست بگويد نمي دانم، اگر به درون شما حيرت بيايد و يك 

وزي واقعاً بطور اصيل بگوييد نمي دانم، نمي فهمم كارها چه جوري انجام مي شوند، معني اش اين نيست كه اين آدم، ر

آدم احمقي است، يا گُنگ و گيج است، ما در من ذهني گيج هستيم، هر كسي زرنگ نباشد، مي گويند اين آدم پخمه 

شما شگفت زده بشويد و ذهنتان ساكت بشود، مي گويد است و منگ است و هيچ معلوم نيست، نه، حيرت آن است كه 

  از تاثير فرم ها و آسمان، آن چيزي كه ذهن نشان مي دهد بيرون شد، بله، حاال:

  ٢٢١١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  راي جست و جوجست و جويي از وَ 
  تو مي داني بگو ،من نمي دانم

مين بيت خواندم، اين چند بيت را، كه اين بيت را ما بخوانيم، جست اين جست و جويي از ورايِ جست و جو، اصال براي ه

و جويي از وراي جستجو يعني عدم را در مركزتان بياوريد، اين عدم شروع كند به جستجو كه شما ديگر از طريق هوشياري 

ند، عدم هم كه جسمي و همانيدگي ها جستجو نمي كنيد، خدا را به عنوان فرم دنبالش نمي گرديد، عدم جستجو مي ك

از طريق ذهن قابل توضيح نيست كه، و شما مرتب مي بينيد كه مركزتان دارد باز مي شود، مرتب مي بينيد كه اين 

همانيدگي ها و حّس هويت شما دارد برگردانده مي شود از چيزها، مثًال با پول هم هويت هستيد، مي بينيد كه حس 

ي شوند اينها به حاشيه، نه كه اينها مهم نيستند، اينها معتبر هستند، االن وجودتان دارد كَنده مي شود، يعني رانده م

  ديگر مهم نيستند، اينها نمي توانند ديگر مركز ما باشند، 
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جست و جويي از ورايِ جست و جو، بله، يعني مركزِ عدم  تنها بگوييم، نچيزي كه، مي تواند مركز ما باشد همان عدم است.

ر، االن مي گويد كه من كه به وسيلة ذهن اين جستجو را نمي توانم توضيح بدهم، اگر تو مي دنبال عدم، عدم وسيع ت

تواني بفرما، توضيح بده، يعني نمي شود توضيح داد، فقط جستجو از طريق هوشيارِي جسمي و دنبال يك چيزي گشتن 

  ود توضيح داد، را بوسيلة ذهن مي شود توضيح داد، جستجويِ عدم دنبال عدم بزرگتر را كه نمي ش

براي همين مي گويد كه شما اگر متوجه مي شويد كه دنبال چه مي گرديد، پس كارتان درست نيست، اگر كسي هوشيارانه 

با ذهنش دنبال خدا مي گردد پس هيچي ديگر، كارش خراب است، ولي اگر شگفت زده شديد و فضا را باز كرديد، آن 

تماشاگر هستيد و كن فكان كار مي كند، پس شما داريد صبر مي كنيد و ناظر  فضاي باز شده دنبالش مي گردد و شما فقط

اين دارد كار پيش مي رود، و صبر داريد، صبر، صبر، شكر، هويت ها كَنده مي شود، صبر، شكر، هويت كَنده مي ، هستيد

  شود، صبر، شكر، از هر چيزي كه هويت كَنده مي شود عدم بيشتر مي شود، بله.

  ٢٢١٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  حال و قال يِ از َورا يالح ال وق
  اْلَجاللگشته در جماِل ُذو غرقه

اين حالت را تعريف مي كند، قال و حالي، ما يك قال و حال داريم مال ذهن است، هياهوي ذهن است، حرف مي زند، 

مي افتد، اما يك قال و حالي هست  حالش خوب مي شود وقتي اتفاق خوب مي افتد، حالش بد مي شود وقتي اتفاق بد

وقتي مركز عدم است، يك حالي داريد شما كه شادي اصيلِ زندگي است، شادي عشق است، آرامش عشق است، و ممكن 

است خدا از طريق شما يك چيزي خلق كند، يك چيزي هم بگوييد، مثل موالنا، آن گفتن كه از عدم مي آيد، با آن گفتن 

خيزد خيلي فرق دارد، و اين دفعه ما بصورت هوشياري در جمالِ خدا غرق شديم، توجه كنيد،  و حالي كه از ذهن برمي

اينها را با ذهن ما توضيح مي دهيم، ولي موالنا مي خواهد شما تبديل بشويد، ذوالجالل يعني خدا و همينطور دارندة شكوه 

  و جالل و حشمت، خوب.

  ٢٢١٣ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ني كه َخالصي باشََدشاي غرقه
  كسي بشناسََدش ،يا به جز دريا

و حيرت داريم و يك حضورِ ناظر هستيم و  ،مي گويد اين غرق شدن، وقتي مركز عدم مي شود و ما شگفت زده مي شويم

ي و مرتب باز م ،ن فكان مي افتدو مركز ما يعني مكان و المكان ما دست كُ ،نمي دانيم كارها چه جوري انجام مي شود

يا اين  وانيم از چنگ آن ديگر خالص بشويم.شود، باز مي شود، اين غرقه شدن در جمال ذوالجالل چيزي نيست كه ما بت
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حالِت ما را كه در واقع زنده شدِن هوشياري به هوشياري است، زنده شدن ما با خداست، يا عشق است، غير از خودِ خدا 

اشيد كه وقتي اين حالت پيش آمد، در بي نهايت خدا زنده شديد، كسي ديگري بشناسد، يعني شما انتظار نداشته ب

د به به به، چقدر خوب شده، به خدا زنده شدي، نبگوي ن، جامعه بطور كلي شما را بشناسد.همسرتان، بچه تان، دوستانتا

باشد، او هم مي تواند نه، فقط خودِ دريا، يعني زندگي، خدا مي تواند شما را بشناسد، و اگر عارفي باشد آن هم زنده شده 

  بشناسد.

اما شما كه به خدا زنده شده ايد، خدائيت را، زندگي را در درون همه مي بينيد، و متوجه مي شويد كه انسانها همه از جنس 

خدا هستند، از جنس زندگي هستند، و زندگي را در آنها مي بينيد، شما كه به زندگي زنده شده ايد آن زندگي را در درون 

ي توانيد به ارتعاش در بياوريد؟ بله، شما، گفت كه خالصي نداريد از آن، خدا شما را زنده كرده كه به خودش مردم م

مرتعش كند و شما اين ارتعاش را در مركز همه مي توانيد بوجود بياوريد، مثل موالنا، مي توانيد از اين حالت برگرديد؟ نه، 

ون همه از آن جنس هستند، به شما پاسخ مي دهند، ولي ذهناً چون نمي ديگران از طريق ارتعاِش زندگي در مركزشان، چ

ممكن است شما را تاييد نكنند، راهِ شما را تاييد نكنند، براي همين است كه شما به حرف كسي نبايد  ،توانند بشناسند

  گوش بدهيد، بايد يك حالت هايي دروني را دريابيد،

ت اول *** یان   ***  
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  م بخوانيم االن، مالِ غزل است، مي گويد:بله، اين بيت ه

  ٤٢٦غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  اري مييبر آسمان جو نيبعد از ا
  ستين م،يُجست نيدر زم ياري كهزان

بعد از اين ما يارمان را، اولين ياِر ما زندگي است، خداست، در كجا بايد بجوييم؟ در آسمان، اين آسمان را مي گويد؟ نه، 

كه در درون بايد باز بشود، در آنجا بايد جستجو كنيم، چه جوري جستجو كنيم؟ با ذهنمان؟ نه، بايد آسمان  آن آسماني

را باز كنيم، باز كنيم، باز كنيم، اين آسمانِ باز شده خودِ همين يار است، و ما هم همان هستيم، از طريق بزرگ شدن 

آسمان جوييم يار، براي اينكه بصورت من ذهني منقبض آمديم آسمانِ درون بايد خدا را جستجو كنيم، بعد از اين بر 

را جُستيم،  و در آدمها و در چيزها، در مكانها هر چيزي كه به عقل مان مي رسيد، يار ،هوشياري جسمي درست كرديم

  خدا را جُستيم، نبود.

نواده درست كرديم، به اميد حتي آمديم با من ذهني خواستيم همسر پيدا كنيم، دوست پيدا كنيم، و عشق بورزيم، خا

اينكه اگر مرد هستم، خوب عاشق زنم بشوم، عاشق بچه ام بشوم، هر چه مي گذرد مي بينم من مي خواهم عاشق بشوم، 

نمي شود، يك جدايي است، مرتب مي خواهم نزديك بشوم، مي بينم يك چيزي ما را جدا مي كند، پس من با من ذهني 

  براي اينكه اين حالت براي خدا و زندگي كه مركزِ ما از جنسِ جنسها باشد، قابل قبول نيست. نمي توانم يار پيدا كنم، چرا؟

  

طرح اين بوده ما بياييم چند مدتي اين همانيدگي ها را بگذاريم مركزمان، از طريق آنها خدا را ببينيم، جهان را ببينيم، 

الگي وقتي بقاي ما ديگر به اصطالح مشخص شد كه خواهيم خودمان را ببينيم، راه را ببينيم، ولي در ده سالگي، دوازه س

ماند، آنها را از آنجا بيرون كنيم، و اينها را زندگي خودش مي تواند بيرون بكند، و قرار بود پدرو مادر ما كه مركزِ عدم 

شكالي ندارد، جامعه دارند به ما كمك كنند، ولي پدرو مادر ما مركزِ عدم نداشتند، عشقي نبودند، به ما كمكي نكردند، ا

  ما نخوانديم كه، االن مي خوانيم. يواش يواش اين چيزها را مي خواند، مي فهمد، تا به حال كه اين چيزها را

موالنا گفته كه در زمين يار نيست، پس اين همه من دنبال دوست و همسر و عشق مي گشتم، پس بيخودي  مي فهميم 

شتي به مركزتان، وقتي با عدم داري كار مي كني، عدم يك عدمي را، يك زندگي گشتم؟ بله، شما اول بايد عدم را مي گذا

اي را در مركز يك خانمي يا آقايي، حاال مي خواهيم ازدواج كنيم، شناسايي مي كند، مي گويد من از اين خوشم مي آيد، 

  رد، نه، اگر آن عدم، عالقه ي شما را منعكس كرد بشدت، يعني او هم شما را دوست دارد، اگر نك
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ولي ما چه جوري يار پيدا مي كنيم؟ اين يار ببينيم اوالً خوشگل است؟ چه جوري لباس مي پوشد؟ موهايش چه جوري 

است؟ قيافه اش چه جوري است؟ اصًال فرزند چه كسي است؟ چه خانواده اي است؟ چقدر پول دارد؟ چقدر ماشين اش 

ا مي خواهيم بگوييم چه كسي همانيدگي هاي ما را دارد؟ حتي يعني م اينها مشخصات همانيدگي هاي ماست. چه هست؟

  چه كسي باورهايش شبيه باورهاي من است؟ حاال باورها جسم هستند، 

همين را دارد موالنا مي گويد، مي گويد شما از آدم ها سوال نكنيد باورهايتان چيست، كه اگر باورهايتان مثل باورهاي من 

هايتان ضّد باورهاي من است پس ما دشمن هستيم، اين طوري كه يار پيدا نمي كنند هست، پس دوست هستيم، اگر باور

ما بايد فضا را باز كنيم، در مركزمان خدا را بياوريم، و اگر ياِر زميني مي  و دشمن پيدا نمي كنند كه، باور جسم است.

سي با عدم من در ارتباط است؟ ارتعاش خواهيم، ببينيم اون عدم مي تواند يك يار زميني براي ما پيدا كند، عدم چه ك

  دارد، نه مشخصات ظاهري، نه همانيدگي هاي من، اشتباه مي بينيد، بله، خوب.

، انساني اين همه همانيدگي دارد، دنبال كسي مي گردد كه، يا خدا مي گردد كه اينقدر )٤شماره  شكل(اين را ببينيد

را محو مي كنيم، نقطه چين ها را، و فضا را باز مي كنيم، به اين حالت، همانيدگي داشته باشد، مي گويد كه يكي يكي اينها 

مرتب عدم مي آيد، اينها رانده مي شوند، و آسمان درون ما باز مي شود، در اين آسمان ما يار را جستجو ) ٦شكل شماره (

م، نه يار زميني پيدا كرديم نه ما يار را جُستي )٤شكل شماره ( مي كنيم، عدم دنبال عدم است، براي اينكه در اين حالت

يار آسماني، نه خدا را پيدا كرديم نه عشقي پيدا كرديم كه با آن بتوانيم واقعاً عشق بازي كنيم، بصورت معنوي، درست 

  است؟ بله.

اجازه بدهيد چند بيت براي اين آسمان درون بخوانيم، توجه كنيد، آسمان در درون باز مي شود، هر موقع صحبت آسمان 

ت، اين آسمان نيست، ما در اين آسمان چيزي نمي توانيم جستجو كنيم، اين ذهن است كه زمين و آسمان دارد، و هس

آسمان مسلط بر زمين است ولي از نظر معنوي با تسليم يك آسماني درون ما باز مي شود، اين آسمان اندازه اش بي نهايت 

  :است، و در اين بيت هم مي گويد

  ٧٧١زل شمارة  مولوي، ديوان شمس، غ

  هِ آسمانْ درون است پَِر عشق را بُِجنبانرَ 
  شد غمِ نردبان نَمانَد يپَرِ عشق چون قَو

پس راه آسمان درون است، آسمان در درون ما باز مي شود، پرِ عشق را بجُنبان يعني مرتب از همانيدگي ها خودت را 

  ن، بگذار محو بشود، و زندگي ات آزاد بشود از آن همانيدگي، بكِش بيرون، همانيدگي را بشناس، از آنجا خودت را بكِش بيرو
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خوب حاال ما  كه ،شود. وقتي ما عدم را در مركزمان زياد كرديم، ديگر به فكر من ذهني نخواهيم پرداختبتبديل به عدم 

نردبان بايد  كنيم يكحاال فهميديم كه خدا هست. چطوري به آسمان برويم با نردبان. فكر ميبه خدا چطوري برسيم، 

گويد اگر پر عشق قوي شود، پر عشق قوي شود، يعني اگر روز به روز مركز شما باز بشود و شما بگذاريم باال برويم. نه. مي

شما به جايي رويد. اين آسمان كه شويد، ديگر خواهيد ديد كه لزومي ندارد ببه خدا تبديل شويد، يك دفعه بينهايت 

  باشد. عروج هم همين است. بايد ي نيست، پايين رفتني نيست. همين جا بايد مركزتان باز جغرافيايي نيست يا باال رفتن

كساني كه به خدا زنده شدند، پيش خدا رفتند، نرفتند آسمان كه، مركزشان را  .كساني كه معراج رفتند جايي نرفتند كه

نيست، آسمان درونشان را باز كردند. بله در حالي كه نشسته بودند يا خوابيده بودند، حاال هر چي، حركت جسمي مطرح 

است در برنامه  ١٩٤٨خوانديم، دوباره برايتان بخوانم ببينيد. بله اين بيت كه غزل شماره  ٦١١اين بيت هم كه در برنامه 

  :گويدخوانديم كه خيلي هم مورد توجه شماست. مي ٦١١

  ١٩٤٨مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  واِق آبْگون َ رِ نيز يهر زمان ديبانگ آ
  و اِنّا ُموسُِعون نَاهَايْ اِنّا َبنَ تِيآ

خدا مي گويد: و آن اين است كه  ،رسديعني هر لحظه و اين لحظه از اين آسمان يك پيغامي، يك نشاني به گوش ما مي

ن با كن م :گويدگويد؟ ميمن باز كننده آسمان درون تو هستم و وسعت دهنده آن هستم. پس خدا هر لحظه به ما چه مي

  و يار را شما بايد از آن آسمان جستجو كنيد. بله نگاه كنيد.  ،كنمفكان و قانون قضا آسمان را در درون تو باز مي

بانگ آيد هر زماني زين رواق آبگون، رواق آبگون يعني اين آسماني كه شبيه آب است، آبي است، نشان اينكه ما باز كننده 

گويد كه تسليم بشو بگذار من اين آسمان را در مركزت باز ني هر لحظه خدا ميآسمان هستيم و وسعت دهنده آن. يع

  :گويداش است. ميتواني. بله اين هم آيهات و با ديد آن نميكنم و وسعت بدهم. تو خودت با من ذهني

   ٤٧ هي)، آ٥١(اتيسوره ذار م،يكرقرآن

  ».مياو ما [همواره] وسعت دهنده ميبنا كرد رويو آسمان را به قدرت و ن« 

كنيم؟ از طريق آسمان درون. بايد آسمان گويد به ما. پس يار را از كجا جستجو ميگويد؟ اين را خدا مياين را كي مي 

شود گويد بشو و مين. او ميوكين فا كُدهد. چطوري؟ بكند و وسعت ميدرون را باز كنيم. آسمان درون را زندگي باز مي

مانيد. و در اين حالت گفتيم اين ايد و همين طوري ميو شما در حال صبر و شكر هستيد و تسليم. يعني فضا را باز كرده
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افتد و همه چيز دارد بينيد كه چه اتفاقي ميو شما در عين حال كه مي ،عدم فاروق است، بسيار تشخيص دهنده است

  آيد. كند، بيرونتان چيزهاي خوب به وجود ميشود، درونتان وسعت پيدا ميدرست مي

شود در كند، انعكاسش در بيرون فرم ماست. هر چه آسمانمان بيشتر باز مييادمان باشد آسمان درون كه وسعت پيدا مي

تبديل  آنجور چيزهاو شود. احساسات ما از خشم و ترس شود. فكرهاي ما خالقتر ميدرون، اين جسم ما سالمتر مي

  شود به احساسات عشقي و لطافت و شادي و پذيرش و خالقيت. مي

  ٤٢٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  اليخيب يماهِ تو ا الِ يچون خ
  ستين م،يجُست نيبه چرخِ هفتم تا

رسيد، ما تو را كه يخواهد به ما بگويد كه در هر چيزي كه ذهن فكرش مبينيد در اين غزل موالنا ميهمان طور كه مي

كند، يعني ولي پيدا نكرديم. و چون خيال ماه تو، خدا را به خيال تشبيه مي ،خودمان هم از آن جنس هستيم، جستيم

كند كه تو از جنس خيال نيستي و از جنس فكر نيستي و فكر نداري. ولي دوباره تاكيد مي .فرم ندارد خيال، يعني فكر

  يعني از جنس عدم هستي. 

كنم كه شما دنبال صورت است، فقط من دارم به صورت خيال تشبيه ميفرم است، بيخواهد به ما بگويد كه معشوق بيمي

كرد. چرخ هفتمين يعني هر چيزي كه به ذهن در بيايد. جستيم، جستجو كرديم صورت نگرديد. تا آنجايي كه ذهن كار مي

اد چيزهايي است كه نماد چيزهاي مختلفي كه حاال لزومي ندارد دانيد كه اين هفت اختر آسمان نمچرخ هفتم مي نيست.

كردند كه هفت تا اختر هست كه زندگي خوانم. قديم فكر ميمي شتوضيح بدهيم حاال. هفت اختر االن چند تا شعر براي

  كند. مردم را كنترل مي

در آنها جستيم  ،كنند، ما جستيمكنترل مي گويد تمام اين نمادها را كه اين هفت اختر در آسمان هستند و زندگي ما رامي

شود كه ما خودمان هم آنجا نيستيم. يعني هيچ چيز نيست كه ما بتوانيم به ذهنمان بياوريم و تو آنجا نبودي. پس معلوم مي

  و در آن ترا كه شبيه خيال هستي جستجو كنيم، شبيه خيال هستي ولي خيال نيستي، بتوانيم پيدا كنيم.

بينيد كه ما از جنس عدم آيد، بيرون هستيم. بله. ميشود خودمان هم از اين خياالت و هرچه كه به ذهن ميپس معلوم مي

  :گويدخوانم كه ميمي ١٣٧٥هستيم، به شرطي كه شما نپرسيد عدم چه هست. چند بيت از غزل 
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  ١٣٧٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  نو، تا قفِل زندان بشكنم دِيباز آمدم چون ع
  خوار را، چنگال و دندان بشكنمچرخِ مردم نيو

مانند  ،باز آمدم چون عيد نو يعني اينكه دوباره به صورت عدم، به صورت خداييت كه از خودش آگاه است، يعني عشق

من  ،كندها را آزاد ميكردند. مانند عيد نو كه زندانيبخشيدند، آزاد ميعيد نو كه قديم شاهان در عيدها زندانيان را مي

  قفل زندانها را بشكنم. 

شود شود در اين لحظه و آگاه ميشود، يعني به بينهايت خدا زنده ميشود هر انساني كه به عشق زنده ميپس معلوم مي

ش همين موالنا است. با اتواند قفل زندان انسانهاي ديگر را هم باز كند. يكيشود، ميبه خدا زنده مي ،از اين لحظه ابدي

گويد كه اين چرخ، در اينجا و مي .زندان من ذهني ،ابيات و تكرار آنها ما قفل زندانمان را خواهيم شكست خواندن اين

  خورد. گردد و زندگي مردم را ميچرخ، چرخ ذهن است، چرخ من ذهني است، مي

ي اينكه زندگي گيرند، به جاخورد؟ مردم زندگي را ميرا نشان دادم. چطوري مي) ٤شكل شماره (و افسانه من ذهني 

كنند كنند، شاديش را، عشقش را و زنده شدن به زندگي را تجربه كنند و خالقيت داشته باشند و شاد باشند، تبديل مي

كنند به تفاوت و بر اساس كنند به ستيزه، تبديل ميكنند به دشمن، تبديل ميكنند به مساله، تبديل ميبه مانع، تبديل مي

دندان  ومثل يك حيوان وحشي چنگال  ،گرددها. در نتيجه من ذهني در حالي كه مينيدگيجنگند از طريق هماآن مي

  خورد.دارد، زندگي آدمها را مي

اگر قرار باشد دانه من ذهني من، دائماً زندگي را به خشم و ترس و حسادت و اينها تبديل كنم، هر لحظه، خوب يك حيواني 

  تواند عيد نو مثل عيد نو، قفل زندانش را بشكند، هر لحظه. ولي هر كسي مين را مدرد مي ،خورد ديگردارد زندگي مرا مي

  ١٣٧٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  خورنديرا م انيخاك نيآب را، كا يهفت اخترِ ب
  آب بر آتش زنم، هم بادْهاشان بشكنم هم

كنند و كردند زندگي ما را كنترل مير ميها فكب يعني همين هفت اختري كه در آسمان هستند و قديميآهفت اختر بي

هاي ها، منگويد اين خاكيان يعني ما خاكي هستيم ديگر. ما افتاديم دست همانيدگيگيرد. مياين را معادل من ذهني مي

شود يكي بيايد آب بر اين خورند. آيا ميذهني. من هاي ذهني ما را كه از جنس خاك شديم، از جنس فرم شديم دارند مي

شود يك كسي آب مي ؟تش درد اينها بزند، بريزد خاموش كند و اين بادهاشان كه باد غرور است، باد من ذهني بشكندآ

  ؟شودببر آتش درد ما بريزد و درد ما ساكن 
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تواند به شما كمك كند همين خودتان و اولين كسي كه مي ،تواند اين كار را بكندهر كسي كه از جنس عدم است مي

مثل يك عيد نو، عيد نوروز نو، به صورت عدم طلوع نكنيم و قفلمان را نشكنيم. شايد توانستيم قفل ديگران هستيد. چرا 

حل اين است كه ما اين در اين مورد راهولي ما نبايد انتظار داشته باشيم كه يكي بيايد قفل ما را بشكند. را هم بشكنيم. 

خواهد قفلش را بشكند. يعني خدا و بداند كه خدا هم مي ،بشكند و هر كسي در درون قفل خودش را ،ابيات را بخوانيم

ن كند با كُو براي ما هم بايد عيد نو باشد. دارد سعي مي ،خواهد قفل ما را بشكند. هر لحظه براي خدا يك عيد نو استمي

    :گويدكند. پس ميبشويم و بگذاريم زندگي روي ما كار كند، ما را آزاد بكان. ما بايد روشن فَ

  ١٣٧٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  من پَرّان شدم چون باز من آغازياز شاه ب
  بشكنم رانيو ريرا در د خواريجغد طوط تا

ايم، مثل باز ين لحظه ابدي. ما مثل پران شدهاآغاز يعني آغازي هستيم. بيآغاز همين خداست، ما هم از جنس بيشاه بي

خورد، ما طوطي خدا هستيم. حقيقت وجودي ما اين است كه ما مركزمان طوطي خدا را ميتا بتوانيم اين جغد من ذهني كه 

توانيم قفل زندانمان و ما انسانها مي ،خوردرا عدم كنيم، خدا از طريق ما بتواند صحبت كند، ولي جغد من ذهني ما را مي

شويم يك بازي باز بشود و ما مي ،باز بشود ،از بشودتوانيم عدم را در درونمان باز كنيم. عدم بو هر لحظه ما مي ،را بشكنيم

  توانيم به زندگي ارتعاش كنيم. وقتي عدم در درون ما باز بشود، ما ميكند از طريق ارتعاش. هاي ذهني را روشن ميكه من

عيد است و بداند كه اين لحظه  .خوردهر كسي متوجه بشود كه يك جغدي در درون دارد كه طوطي خداييش را دارد مي

كنيم و اين ذهني كه فكر مي .دانيم عيد استخواهد قفلش را باز كند و او را از زندان آزاد كند. فقط ما نميو شاه جهان مي

محل عبادت ما است، اينجا ويرانكده است، دير نيست، آنجا محل جغد است. يعني ما بايد از اين ذهن حركت كنيم برويم 

د، يعني در يهفت اختر را كه نماد هر چيزي است كه گفت تا با چرخ هفتمما ببينم كه آيا  به فضاي يكتايي. فقط خواستم

تمام نمادهايي كه در جهان بوده و هفت اختران هم نمادشان هستند، ما جستجو كرديم و از اثراتشان استفاده كرديم و از 

  ردند كه ما به تو زنده شويم.  اثرات و نمادهاي اين جهاني هم استفاده كرديم. هيچ كدام به ما كمك نك

  ٤٢٦غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ميشو نيبهتر آن باشد كه محو ا
  ستين ميجست نيدو عالم به از ا كز

قبًال گفته معشوق مثل خيال زيباست ولي از جنس خيال نيست، يعني همين عدم است. بهتر چي هست؟ بهتر اين است 

شويم، محو بشود و ما از توش آزاد شويم، يعني محو اين عدم بمانيدگي ما شناسايي شود. دانه دانه هبكه مركز ما تميز 
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ايد، . درست مثل اينكه شما از كسي رنجيدهخوداين ماه شويم، محو شدن يعني شناسايي همانيدگي و آزاد كردن 

افتاديد آنجا. وقتي آزاد  كنيد. شما به تلهرنجش آزاد مي تويبخشيد و خودتان را از كنيد، رنجش را ميشناسايي مي

بگوييد من اين دردها دانيد اگر دردهايتان را يك جوري شناسايي كنيد و بيندازيد و شود. شما ميشويد عدم زياد ميمي

  كند.شود و عدم خودش را مستقر ميتوانيد چقدر فضا در درون شما وسيعتر ميمي ،موضوعش را ببخشيدنيستم و 

نبود. يعني اينكه اين  ،دهد. عالم فرم و عالم ذهن. ما بهتر از ترا جستجو كرديمذهن نشان ميگويد در دو عالمي كه مي

ولي خوب مردم  ،ما به تو تبديل شويم بهتر از آن چيزي نداريم ،مركزمان باز بشود و باز بشود و باز بشود، بينهايت بشود

شوند كه فضا را باز كنند، دردشان الً از اين فرآيند رد نميفهمند، ولي عمشنوند و ذهناً ميقبول ندارند. درست است كه مي

  فهمند. را مي

گوييم كه شما بايد تمركزتان روي خودتان باشد و بتوانيد همانيدگي را شناسايي كنيد، درد را شناسايي براي همين مي

نخواهيد يافت. يعني نگهداري درد و  بگذاريد اين فضا آزاد شود. بهتر از اين ،اينها آزاد كنيدتوي كنيد و خودتان را از 

  كند؟ رنجش و كدورت بهتر از زنده شدن به خدا نيست. مشخص است. حاال اين بيت را هم بخوانيم ببينيم آيا كمك مي

  ٤٢٣٥ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ز مقامات َتبَُتّل تا فناا
  تا مالقات خدا هيپا هيپا

كنيم شناسايي مي ،شناسيمهمانيدگي را مي )٦شكل شماره ( اسيم، به اين صورتشنپس ما همانيدگي را در مركزمان مي

كان با صبر و با شكر ما ن فَكنيم و كُكنيم. چطوري؟ همانيدگي را شناختيم، فضا را باز ميو خودمان را از توي اين آزاد مي

ي بريدن. بريدن از يك همانيدگي و از هر دهد. در نتيجه تبتل يعنكند، عدم بيشتر خودش را به ما نشان ميرا آزاد مي

شويم و اين يواش يواش، پايه پايه. همين كه نسبت به خدا زنده مي ،شويمبريم ما، نسبت به آن فنا ميهمانيدگي كه مي

شويم. يك رويم باال، يك خرده وسيعتر ميشويم، يك پايه ميدهيم، يك پايه وسيعتر مييك همانيدگي را از دست مي

شويم تا به بينهايت، هي بايد ادامه دهيم مان بزرگتر ميشود، يك خرده ما نسبت به من اصليمن ذهني كوچكتر ميخرده 

  كنيم؟ وقتي كه ديگر همانيدگي نماند. تا خدا را مالقات كنيم. خدا را كي مالقات مي

ها و محو شدن شروع ريدن از همانيدگيكنيم. شما به محض اينكه اين تبتل يعني اين بالبته به تدريج خدا را مالقات مي

شود. اينطوري نيست كه يك دفعه تبديل شويم. ممكن است يك دفعه هم تبديل شويم البته. شود، حالتان بهتر ميمي

كنيد، براي اينكه چينها را شما به صورت حضور ناظر كه به ذهنتان نگاه ميبينيد. اينها همانيدگي است. آن نقطهبله مي

كشد بيرون و چين ميو كن فكان دارد شما را از يك نقطه ،نون قضا اتفاق افتاده، شما در اطرافش فضا باز كرديدمطابق قا
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كنيد، پله پله، پايه پايه تا متوجه شويد كه واقعاً ريد، آزاد ميبُريد. يعني از آن ديگر خودتان را ميبُ شما نسبت به آن مي

شود شما يك ذره حالتان دهيد. ادامه بايد بدهيد. نميبا نيستيد. بايد ادامه هاز جنس خدا هستيد، از جنس همانيدگي

  بگوييد كه ما ديگر به خدا زنده شديم. اين بيت هم برايتان بخوانم: ،خوب باشد

  ٨٢٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  غلط كردند راه نيجمله عالَم ز
  َعدَم ترسند و آن آمد پناه َكز

بين بيني شروع شده، اين عدم راهمه عالم به اين علت راه را گم كردند، يادتان باشد غزل ما از راهگويد هتوجه كنيد. مي

هويت شدگي نبينند، از اين كار است و مردم از اينكه مركزشان شفاف بشود و از طريق خدا ببيند، از طريق يك هم

شوند. پس اند. نه. دارند زنده ميشان كوچك شود مردهكنند اگر من ذهنياند. مردم فكر ميكنند مردهترسند. فكر ميمي

مان بريم، هويتشويم نسبت به يك چيزي، از چيزي ميبين ما نبايد از اينكه محو ميعدم پناه ما، عدم كمك ما، عدم راه

م قوي هستيم. بخشيم بترسيم. نبايد فكر كنيم كه چون خشم دارينيم بترسيم. نبايد از اينكه يكي را ميكَآن مي ازرا ن

نه نيستند  ،هويت هستند، آنها قدرتمند هستندبا سفتي، همبا انتقامجويي، كساني كه خشمگين هستند، با خشم، با كينه، 

     :گويدآنها ضعيفند. بلكه كسي كه عدم و نرمش و فضاگشايي در مركزش دارد، او قوي است. مي

   ٤٢٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ريعاَلم خورده گُجمله  يِهاصاف
   ستين م،يجُست نْيدُرِد َدردِ د همچو

گويد ما محروم هستيم. هنوز گويد فرض كن خورديم. مردم ميصافهاي جمله عالم يعني شرابهاي صاف همه عالم را مي

رديم، ها را هنوز نخورديم، بعضي مسافرتها را نكدانيم چه هست. بعضي نوشيدنيمثالً خوشي حاصل از پول زياد را نمي

اند؟ آدم بگويند استاد. اينها چي به به اي دارد، بههنوز دانشمند نشديم، ببينيم به ما بگويند دانشمند، استاد، چه مزه

گويد فرض كن اگر نخوردي هم همه را خوردي. چون بخوري دهد. مياينها شرابهاي صافي است كه ذهن به ما نشان مي

  اي ندارد. نخوري فايده

بين بينيم حالمان خوب نخواهد شد، راهعقل آنها جهان را مي وما همانيدگي در مركزمان داريم و از طريق آنها تا زماني كه 

م. هنوز ازدواج نكردم، من بايد ازدواج كردنخواهيم شد. حاال تو منتظر نباش كه اين را ندارم، آن را ندارم، اين تجربه را ن

دار بشوم، خالصه اين زندگي يعني چي. بعداً اگر شد، زندگيم درست شد اين هدار بشوم، خانكنم يك همسر پيدا كنم، بچه

  شود. صافهاي جمله عالم خرده گير. كنم. اينطوري نميهمانيدگي را باشد چشم رويش كار مي
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وي روي تو گويد اي ديدن تو دين من، ردِ دين، دردِ دين يعني اينكه زنده شدن به خدا، براي اينكه ميبدان كه مثل دُرد دَ 

بايد عدم را بگذاريم مركزمان. عدم  ،ايمان من. يعني در بيت قبل داشتيم چي؟ زنده شدن به او و پايه پايه تا مالقات خدا

گويند هنوز كه ما زندگي نكرديم. ترسند؟ ميترسند. چرا ميپناه است، عدم خداست، زنده شدن به اوست. مردم از اين مي

بينيم، بر حسب آنها هاي مركز ماست، چون از طريق آنها ميكه زندگي در اين همانيدگيبراي اينكه ما ياد گرفتيم 

  بينيم، يعني اشتباه همين است ديگر.مي

ها و اگر همانيدگي ،كنيم زندگي در آنهايي است كه ما همانيده هستيم ولي هنوز گيرمان نيامده بايد صبر كنيمما فكر مي

رود، مخصوصًا و سرمان كاله مي ،ها را نكنيم و زندگي نكرده از اين جهان برويمد اين تجربهگوييرا بيندازيم، يعني شما مي

كند. هنوز كه من ازدواج نكردم. هنوز كه خانواده تشكيل ندادم. هر فكري كه در سرت آدم جوان باشد از اين فكرها مي

داشت، فرض كن شده، هيچ فرق نخواهد هست كه اينطوري بشود زندگي خواهم داشت و آنطوري بشود زندگي خواهم 

نشين گويد كه شراب صاف و تهخورند. به اين علت ميرد شراب، مردم لرد شراب را نميكرد. بدان كه مانند ُدرد يعني لِ 

  شده شراب براي اينكه درد دارد. 

درد دارد. بايد اين را از اينكه بگوييم شما اين اين لذت حاصل و خوشي حاصل از يك همانيدگي را بگذاري كنار، قبولش 

دارم و مركز بياوريم بيرون. اين ُدرد درِد دين است، يعني درد هشيارانه و آگاهانه كه من يك همانيدگي را از مركزم برمي

شوي و آن تبديل به عدم بچين، يك همانيدگي آزاد شوم. دردِ دين يعني اجازه بدهي خودت از توي يك نقطهمحو مي

  شود. گويد شراب پيدا نميخدا بشود و آن را ببيني، مالقات كني خدا را. خوب مثل اين درد هشيارانه ميبشود و تبديل به 

بهترين شراب، بهترين عبادت اين است كه آدم همانيدگي را بشناسد و خودش را از آن آزاد كند. تنها عبادت همين است. 

  م فقط دُرد دردِ دين است كه خوشمزه است. گويد جستيولي اين را چون سخت است مردم دوست ندارند. مي

خوشايند است با آن ديد ذهن  آن گردند كه شراب صاف تاييد مردم را بگيرند.منتها چون سخت است مردم دنبال اين مي

لي خوب حاال به حرف موالنا گوش مي دهم، حاال نم ودر حالي كه من اين را اينطوري مي دا و اين ديد را برگرداني بگويي

نيم اين مي شود؟ اين كار سخت است. پس دُرد َدرد دين يعني منظور ما از آمدن به اين جهان اين است كه پس از هم ببي

هويت شدگي، دوباره مجددًا هوشيارانه به خدا زنده بشويم. و دين هم يعني يكي شدن با خدا، در اينجا ديدار خدا، پايه 

  نيد.پايه تا مالقات خدا، اين بيت جالب است توجه ك
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  ٤٢٣٥ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ز مقامات َتبَُتّل تا فناا
  تا مالقات خدا هيپا هيپا

يك به يكي بايد ببريم از اين همانيدگي ها تا پايه پايه اين آسمان بزرگ بشود. از يكي بريدم آسمان بزرگتر مي شود، از 

ا قانون قضا آن اتفاقي را كه الزم است در اين لحظه براي ما يكي ديگر ُبريديم و اينها را خدا چون ما را خوب مي شناسد ب

  آورد. و شما از رضا و شكر بايد شروع كنيد. به وجود مي

خوانديم االن، كامًال مربوط است. صافهاي جمله عالم خرده گير، دُرد درد دين. دُرد درد دين اتفاقًا اين بيتي هم كه مي

افتد كه ميمن افتد، چه در ذهن گذارد جلوي من، چه در بيرون ميين اتفاق را ميشود در اينكه قانون قضا، اخالصه مي

، درد دارد كه آيد آدم از اين شرابشما در اطرافش فضا باز كنيد، فضا باز كردن دُرد است، صاف نيست كه، خوشش نمي

  كنيد.ولي شما از رضا و شكر شروع مي

كنش منفي شروع كنم تا زندگيم را بتوانم درست كنم. بايد ستيزه كنم تا گويد من بايد از وامن ذهني قبول ندارد مي

گويد. بله. صافهاي جمله عالم خرده گير، اين درست است كه موالنا مي ،ولي اين ديد غلط است ،زندگيم را درست كنم

اين فضاي درون است كه  شود ديگر. ُدرد دردِ دين يعني فضا را در درون گشودن براي اينكه از طريق زياد شدنديده مي

  بينيم. بله.ما خدا را مي

  ٤٢٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ستيجُستن مانيخاتمِ مُلِْك سُلَ
  ستين م،يجُست نْ يهست و ِنگ هاَحلقه

گويد ما وقتي به خدا زنده گويد كه اين خاتم، نگين پادشاهي سليمان، ُملك يعني هم سرزمين و هم پادشاهي. ميمي

شويم سليمان كه پادشاه المكان هستيم و پادشاه مكان هم هستيم. يعني به خدا زنده شويم، ميم، اندازه خدا ميشويمي

نشيند به اين حلقه جسم نشيند، ميشويم. خوب بينهايت خدا به صورت عدم كجا ميشويم، به بينهايت خدا زنده ميمي

  است. ما. پس هر چه به صورت جسم داريم، اين حلقه انگشتري 

ها هست، بله جسم ما هست، مغز ما هست، مغز ما يك ابزار بسيار پيچيده خدا خلق كرده تكامل پيدا كرده گويد حلقهمي

براي اين كار. بدن ما، مغز ما، فكر ما، چهار بعدمان، اين حلقه است. مثل حلقه هست، ولي به جاي نگين من ذهني نشسته. 

. اين جسم ساخته شده كه نگين پادشاهي سليمان بيايد. ما دد با من ذهني زندگي كنگويد اين جسم ما االن نباييعني مي

سليمان هستيم. ما به جاي اينكه اسير فكرهايمان بشويم، بايد خلق كننده فكرها بشويم. ما بايد خلق كننده چيزهايي 
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بايد داشته باشيم از دردهاي من باشيم. فضاي درون ما المكان و بينهايت باشد. هيچ دردي ندر بيرون خواهيم كه مي

  ذهني. اصًال من ذهني نبايد داشته باشيم. 

مهم نيست كه  ولي براي ما ما مي بينيمهم را ها رانده شدند به حاشيه، هيچي توشان نماند. آنها هويت شدگيآنها، هم

كنيم، وقتي آن چهار تا بركت ميزندگي  ،شود. البته وقتي ما با خرد زندگيشود يا كم مييك چيزي االن دارد زياد مي

چيزمان سر جاي خودش است. تمام  اصيل هستند، مثل عقل، مثل هدايت، مثل قدرت، مثل حس امنيت و آرامش، ما همه

  شود.سيستم ما با خرد خدايي اداره مي

ود، هم پادشاه فرم بود، گويد اينكه ما پادشاه شويم و مثل سليمان كه هم به خدا زنده بود، هم پادشاه فضاي يكتايي بمي 

گويد اين نگين اش آماده است ولي نگينش نيست. ولي ميتوانيم بشويم. هر انساني بايد مثل سليمان باشد. حلقهما هم مي

جستني است. يعني انسان بايد هشيارانه اين را جستجو كند. امروز جستجو را ديگر به اندازه كافي صحبت كرديم. 

رود به سوي يعني به صورت عدم، عدم را جستجو كني. خيلي ساده است. مركز، عدم مي جستجويي از وراي جستجو.

رويم به سوي ستيزه بزرگتر، من ذهني بزرگتر، رويم به سوي ستيزه بزرگتر. ميعدم بزرگتر. مركز، جسم و ستيزه مي

شود شود و بزرگتر ميم بزرگتر ميكنيم، عدگذاريم مركزمان و صبر و شكر ميسازيم، عدم را ميافسانه من ذهني را مي

كنيم. شادي اصيل زندگي و چشمه شادي شود. ما حقيقتاً وجود داريم. دائماً از نقطه رضا و پذيرش شروع ميو بينهايت مي

  و امنيت زندگي و آفرينش، مثل موالنا. 

ارانه در حالي كه حواسمان فقط حلقه هستيم، نگين سليمان را گذاشته. يعني ما هشياش همه اش يعني ماخدا روي حلقه

همانيدگي  ؟و به صورت حضور ناظر بفهميم كه همانيدگي چه هست ،بايد در مركزمان عدم را باز كنيم ،روي خودمان است

كني در مقابلش، آن همانيدگي شما كني، مقاومت ميرا خدا با قانون قضا نشان خواهد داد. به هر چيزي كه ستيزه مي

هد همين االن اين را شناسايي كنيد. براي اينكه توان پرداختن به اين چالش را ما داريم. هر محو خواو خدا مي ،است

 ماآورد كه و زندگي با قانون قضا آن را جلوي ما االن پيش مي .شدني، هر قطع شدني از يك همانيدگي يك چالش است

كند ديگر، اشتباه مي ،گذاردم زندگي ده كيلويي ميتوانيم برداريقدرتش را داريم. اينطوري نيست كه ما يك كيلو را مي

بينيم. و هيچ كس هم نبايد فكر كند كه خدا او را فراموش كرده و به جاي يك كيلو يك خروار ريخته ما غلط مي ،كندنمي

  همچو چيزي نيست. حاال امروز در اين مورد ابياتي از مثنوي خواهيم خواند.  ،سرش

رسد به آن ي است، مشخص است ديگر، مركز عدم، عدم، عدم، عدم، باالخره انسان ميبله خاتم ملك سليمان جستن

توانيم تعريف اصليش كه انسان فرم است، چهار بعد است، به عالوه انكار فرم، انكار فرم همان بينهايت خداست. پس ما مي
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، زنده شويم و اين ُدرد دردِ دين جسم داشته باشيم، فكر داشته باشيم، در ضمن به بينهايت خدا هم كه ثبات خداست

  است و اين منظور آمدن ماست به اين جهان. بله. 

  ٤٢٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  او بَُدست نِيكانْدَر نِگ يصورت
  ستين م،يُجست نْ يُبتانِ روم و چ در

ز جنس بينهايت خدا گويد آن صورتي كه در نگين او بوده، خوب واضح است ديگر، آن صورت از جنس خدا بوده، امي

فرمي، عدم اينها، خدا از صورتي، بيصورتي. بيبوده، صورت نيست، اين صورت است، جسم است، ما داريم صورت و بي

گويد كه نگين او از جنس صورت نبوده، صورتي كه آن داشته مثل آيينه اين جنس است و ما هم از آن جنس هستيم. مي

بيند. يعني اين مركز ما اين اقع آيينه خدا هستيم، خدا خودش را در آيينه مركز ما ميكند؟ ما در وبوده. آيينه چكار مي

بيند و ما بكند و خودش را و خدا به اين نگين نگاه مي ،قدر بايد وسيع شود و خالي شود كه هيچ همانيدگي نداشته باشد

  بينيم.بهم آن را 

شود، يوسف گفت برايم كادو بياور. و هر چه فكر كرد چه  رفت مهمان يوسفو قصه يوسف يادتان است، يكي داشت مي 

ببرم و اينها، آخر سر تصميم گرفت آيينه ببرد. يوسف گفت چي آوردي؟ گفت آيينه آوردم كه خودت را ببيني. خدا 

عد از مردن، گويد بايد كادو بياوري. نه بگويد بايد كادو بياوري. يعني ما كه آمديم به اين جهان همانيده شديم، خدا ميمي

دانم واجبات را، آنها را بفرماييد برداريد گوييد مثالً نماز خواندم، عبادت كردم، چه ميبايد كادو بدهي. شما مي ،همين االن

  خورد. آيينه بايد بياوري، من يوسف هستم، بايد خودم را در تو ببينم. نه اينها به درد من نمي :گويدبه عنوان كادو. مي

گويد ما جستجو كرديم در ها. صورتي كاندر نگين او بودست. ميمركز ما خالي شده از همانيدگي آيينه چه هست؟

هاي اين جهاني بگرديد. آنچه كه من ذهني نرويد دنبال زيبايي ،زيبارويان روم و چين، نيست. يعني نرويد به فرم دوباره

نيد دنبالش بگرديد و پيدا بكنيد. به نظرم معاني مشخص تواگويد زيباست. از جنس فرم نيست، در اين جهان با فكر نميمي

  است. بله. 

د كه هر لحظه عكس خدا در وصورتي كه در نگين سليمان بوده همين عدم بوده. آيينه بوده. مركز ما هم بايد آيينه بش

كه يك حلقه است، نگين بين شويم. آن همان عشق است. وقتي در تمام وجود ما آنجا بيفتد و ما هم به او زنده شويم و راه

و اين چهار تا عقل و  .شويمبين ميدهد و ما راهدر واقع خدا بيايد يا آيينه خدا بيايد، هميشه آن آيينه خدا را نشان مي

  )٦ل شماره شك(بينيد. گيريم. ميحس امنيت و هدايت و قدرت را از او مي
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در ذات عدم است. شما نبايد فكر كنيد كه مدتها پس از تبديل  بينيد كه اين واهمانش و شكر و صبر هم اينهاالبته شما مي

ما به زندگي ما باز هم شكر و صبر و عذرخواهي خواهيم داشت؟ براي اينكه شكر و صبر و ثبات و عدم ميل به همانيدگي 

  در ذات ايزدي است پس از تجربه من ذهني. بله.

  ٤٢٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ُكنميَحش مآنچنان صورت كه َشر
  ستين م،يجُست نْ يكه صورت آفر جُز

برد. در اين جور ابيات شرح دهم، شرح را در دو معني به كار ميگويد اين صورتي كي كه من االن دارم توضيحش ميمي

فرمي كه شرح دادنش در بسطش صورتي، آن بيكه به معني توضيح است در واقع به معني باز شدن است، يعني آن بي

عني اگر مركز ما كه از جنس عدم بايد باشد، اين اگر گسترش پيدا نكند، توضيح آن به وسيله من ذهني فايده است، ي

 ،دهدكه گفتيم شبيه آيينه است كه خدا را نشان مي ،گويد آن صورتي كه در نگين سليمان بودهمي ؟كنيدندارد. توجه مي

ها، پس گرفتن هشياري از ها يا وجودمان از همانيدگيمانيدگييا زنده شدن ما به او، عدم شدن مركز ما، پس گرفتن ه

  شود. اين شرح است ديگر، يعني باز شدن. ها كه هشياري آزاد شده تبديل به فضاي باز شده ميهمانيدگي

گويد اين به جز كنم. ميكنم و هم بازش ميكنم هم توضيحش ميپس شرحش مي ؛كنندآنچنان صورت كه شرحش مي

گويد ما جستيم خيلي تامل كرديم ديگري نيست. جز كه صورت آفرين، صورت آفرين يعني صورت آفريننده. ميخدا چيز 

  ؟كنيدشود، جز خود خدا چيز ديگري نيست. توجه مياين صورتي كه در مركز ما باز مي

لب مهم است. من چند تا اما اجازه بدهيد راجع به اين شرح، شرح، باز شدن و شرح سينه، چند تا مطلب بخوانيم. اين مط

هللا كه منقبض نگه داشتن من ءاشابيت از مثنوي خواهم خواند. يك چند تا هم آيه از قرآن بخوانيم كه شما قبول كنيد ان

ها در مركزمان و جلوگيري از باز شدن فضا در درون شرح نيست. شما ديگر نبايد به توصيف خدا ذهني، حفظ همانيدگي

چه هست، با ذهن بپردازيد. بايد اجازه بدهيد يك شرح يعني بسط فضا در درونتان را به  و توصيف خودتان و حضور

ريد، فضا را باز كنيد ها ببُخودتان بدهيد. فايده ندارد كه ما بنشينيم صحبت كنيم شما گوش بدهيد. بايد از اين همانيدگي

ان از جنس عدم بشود، عدم چيزي نيست كه شما مركزتان، مركزتبه و صورت آفرين را يعني زندگي را، خدا را بياوريد 

  بتوانيد با ذهنتان توصيف كنيد. گفتم اين سوال قدغن است. عدم چه هست، درست مثل اينكه بگوييم خدا چه هست؟ 

ها اين چه هست، و بخواهد جواب ما بگذاريم به جاي همانيدگيمي گوييم اگر كسي بپرسد كه اين صورت آفرين و خدا كه 

گويد. رود به ذهن. بايد با ذهن توضيح بدهد. ذهن يك كلمه مي، جوابش غلط خواهد شد. براي اينكه دوباره ميپيدا كند

بعضي چيزها شناختش معادل تبديل شدن است. تبديل شدن  آن را. يدگوييد يعني شناختشما فكر نكنيد كلمه را كه مي
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او تبديل شود. براي تبديل شدن به خدا بايد اين فضا در درون  به آن است. يعني كسي اگر خدا را بخواهد بشناسد، بايد به

  ي ديگري نداريم. توصيف را بگذاريد كنار. بسط پيدا كند، هيچ چاره

زنيم راجع به زندگي، خدا و اصلمان، تقريبًا درست است. اشتباه توش خيلي زياد اين را هم بايد بگوييم ما هر حرفي مي

زنيم كه عمل كنيم. هر چقدر هم خوب حرف بزنيم باز هم زنيم. حرف ميرد كه حرف مياست. اصًال اين چه فايده دا

گويم كه. اينها را موالنا فايده است، بايد تبديل شويم. صورت آفرين را بايد بياوريم به مركزمان. اينها را كه من نميبي

  گويد. خوب بايد گوش كنيد. مي

شان ها آيه قرآن باشد يك كمي توجهخواند االن، آيه قرآن است. بعضياين را هم بگويم در چيزهايي كه خواهيم 

هايشان را گويد. مردم قبول ندارند همانيدگينكند درست مي گويد،گويند بگذار ببينم چه ميشود. ميبيشترشان مي

اند. آنطوري نطوري فكر كردهاند. آشان را بر حسب آن سازمان دادهبينند، زندگيبگذارند كنار براي اينكه بر حسب آنها مي

  .اند. حتي حاضر نيستند گوش بدهندعادت كرده

 گويند بگذار ببينم، حاال موالنا آدم بزرگي بوده، چي ميها ميزنيد، بعضيولي بعضي مواقع شما خوب از بزرگان حرف مي

گويد بگذار ببينم شايد آن ميگويد، هم قرگويد خيلي خوب، حاال هم موالنا ميآيد مي؟ يك موقعي قرآن كه ميويدگ

بينند و قبول شود. جلب توجه مردم كار بسيار سختي است. براي اينكه با چشم ذهن ميدرست باشد. توجهش جذب مي

خواهم ببينم شما اگر جزو اينها هستيد، بايد بگوييد اين ديد من نكند غلط است. همان ديدي كه تا حاال ندارند. من مي

شود. شاد كنم درست نميتوانم زندگيم را درست كنم. هر كاري مي. به خاطر همين من نميداشتم نكند غلط است

  شوم. آرامش ندارم، قدرت ندارم، حس امنيت ندارم. بله.نمي

  ٤٢٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ُكنميآنچنان صورت كه َشرَحش م
  ستين م،يجُست نْ يكه صورت آفر جُز

تان را از آنها يا زندگي ،ها ببريدم واگذار كنيد و اين عدم گسترش پيدا كند و از همانيدگييعني اگر مركز را شما به عد

شرح خواهد يافت. يعني گسترش خواهد يافت. شرح به دو معني است: هم توضيح است و هم  اين مركزبكشيد بيرون، 

كنم توجه خوانم. خوب خواهش ميان ميبرايت ١٠٦٢گسترش. واضح است. بله. اينها ابياتي است از دفتر پنجم، از بيت 

  :گويدكنيد. مي
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  ١٠٦٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است يقَوْل َقشيطَر يعلم آموز
  است يفِْعل قَشيطَر يآموز حِرَفت

خواهي حرفه ياد بگيري، بايد عمل كني. بايد بروي پيش اگر بخواهي علم ياد بگيري، علم ذهني است، بايد حرف بزني. مي

  كند و تو هم بكني. استاد، نگاه كني او چكار ميآن 

  ١٠٦٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است مئآن به ُصحبَت قا يفقر خواه
  نه دست ديآيَزباَنت كار م نه

ها را شناختن و خود را آزاد كردن، اين فقر خواهي ياد بگيري، فقر يعني مركز را عدم كردن، همانيدگيعلم فقر را مي

كني هيچي پيدا نكني آنجا كه بر حسب آن ببيني. اين با همنشيني با بزرگان و خدا قائم وقتي به مركز نگاه مي است، كه

دهد يواش يواش كه مركزمان خالي بشود. بينيد كه موالنا دارد به ما ياد مياست، در مورد ما همنشيني با موالنا است. مي

خورد، در خالي ي دو تا ابزاري كه براي علم و حرفه الزم بود اينجا به درد نميخورد، گفتار، نه دست. يعننه زبان به درد مي

  كردن مركز.

  ١٠٦٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دانشِ آن را ِستاَند جانْ زِ جان
  نه زِ راهِ دَفتر و نه از زبان

گيرد. از يك هشياري ديگر ميما  جان ما، هوشيارييعني جان ما، هشياري ما، دانش فقر را چطوري مركز را خالي كند، 

گيرد، دست اول. نه از راه دفتر يعني كتاب و نه گيرد. اگر شما تسليم شويد، جان شما از خدا ميدر اين مورد از موالنا مي

  خورد. زبان، نه گفتگو. پس اين گفتگو و كتاب و اينها در اين مورد به درد نمي

  ١٠٦٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ِدل ساِلْك اگر هست آن ُرموزدر 
  سالِك را هنوز ستين يرَْمزدان

خواهد خودشناسي بكند، به خدا تبديل شود، مركزش گويد اگر در دل سالك يعني ما، رونده راه حقيقت، كسي كه ميمي

ند بيان كند، از توارا خالي كند، اين سالك است ديگر، همه ما سالك هستيم. اگر هنوز همانيدگي وجود دارد و رموز را مي

آنجا بخواند، بر حسب آنها فكر كند، پس سالك هنوز رمزدان نيست. يعني اگر هنوز همانيدگي مانده در مركز ما، هنوز ما 

  فقر را ياد نگرفتيم. 
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شود ولي حقيقتاً ميل به تبديل نداريد، يعني كنيد، اينطوري بكنم اينطوري ميكنيد، گفتگو مياگر شما داريد تجسم مي

كنيد كه كن فكان كار كند، اگر در اطراف اتفاق تان را تماشا نميكند، يعني به صورت هشياري ناظر ذهنانتان كار نميج

زنيد، يعني پيشرفت كنيد، فقط داريد بر حسب يك همانيدگي كه هنوز در مركز هست حرف مياين لحظه فضا باز نمي

  كنيد. رمزداني نيست سالك را هنوز. مشخص است.نمي

  ١٠٦٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ايتا دَِلش را شَرحِ آن سازد ض
  خدا دياََلْم َنشَْرحْ بَِفرما پَس

كند كه اينطوري بكنم و آن الگوها در مركزش هست، دهد، يعني اگر سالك هنوز فكر ميببله تا نور خدا دلش را گسترش 

كند، ضيا يعني نور خدا دارد ين صورت كن فكان دارد فضا را باز ميكند در اآن كارساز نيست. ولي اگر دارد فضا را باز مي

  بينيد شرح باز كردن است. كند. گفتم دراينجا ميدلش را باز مي

تان را باز كرديم. اين آيه را االن گويد سينهيعني نور خدا مركزش را باز كند و خدا مي ؛تا دلش را شرح آن سازد ضيا

دهم ديگر. شرح دل يعني باز كردن دل يعني ره. الم نَشرَح. يعني همين كه مرتب نشان ميخواهيم خواند  با تمام سو

  مرتب همانيدگي را بشناسيم و اجازه بدهيم كن فكان به ما كمك كند و به قانون قضا هم گوش بدهيم. بله. 

  ١٠٦٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  مياشَرَحت داده نهيكه دَروِن س
  مياِبْنهاده َاتنهيساَنَْدر  شَرحْ

خواهي به ذهن ما را توضيح بدهي، سالك جديد همين گويد ميتواند به هر دو معني باشد. ميببينيد اين بيت شرح مي

ايم كند. هنوز ياد نگرفته، مركزش باز نشده، رموز خوان نيست كه ما در درون سينه تو خودمان را توضيح دادهكار را مي

است. تا نگذاري بسط پيدا بكند، توضيح خدا فايده ندارد. پس شرح را يعني توضيح خودمان و توضيحش همين بسطش 

  بنديم. بله.ايم. يعني در سينه هر كدام از ما االن اين بسط وجود دارد و ما ميهبا گسترش را در سينه انسان نهاد

  ١٠٦٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو هنوز از خارج آن را طالبي؟
  ؟بي، از ديگران چون حالبيلَ حْ مَ 

ها محلب يعني جاي دوشيدن شير و نماد اين است كه هر انساني چشمه شادي است، گفتيم وقتي آدم وقتي از همانيدگي

كند، بعد منبع شادي از درونش كند، از رضا شروع ميكند و صبر و شكر، پس از يك مدتي از پذيرش شروع ميشروع مي
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لب يعني محل دوشيدن شير شادي درون توست. يعني هر انساني. شود. پس مَحيواش خالق ميشود و بعد يواش باز مي

  خواهي. چطور تو اين را از بيرون مي

ات، اين شير شادي دانم از بچه خواهي شير را از پولت بدوشي، از همسرت بدوشي، نميحالب يعني دوشنده شير. تو مي

وشيدن شادي در درون توست. حالب يعني دوشنده شير، محلب يعني محل را، در حالتي كه اين چشمه شادي و محل د

خواهي بيني، از آنجا ميچيزها را به صورت محل دوشيدن شادي مي ،شيردوشي. تو من ذهني درست كردي در بيرون

ديگر  داني كه اين از درون به بيرون است. بله. مشخص است خواهي؟ مگر نميبدوشي. هنوز؟ هنوز از خارج خودت مي

  خواهي؟ اينها خارج از تو هستند در حالي كه زير اينها شير خوابيده. ها شير مياين.  از اين همانيدگي

  ١٠٦٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نارچشمه شير است در تو بي كِ 
  ؟تو چرا مي شير جويي از تغار

حد و حدود، تو چرا از تغار ذهن كنار يعني بيتغار هم اينجا ذهن است. يعني يك چشمه شادي در تو هست، بينهايت، بي

  دهد، دنبال شير هستي.كه هر چيزي ذهن نشان مي

  ١٠٧٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ريآبْ گ يبه َبحْر ا يدار يَمنْفَذ
  ريدار از آب ُجستن از غَد نَنگ

به دريا داريم و اينكه ما راه به دريا داريم و غدير يعني بركه. هر كدام از انسانها يك راهي به فضاي يكتايي داريم، يعني 

شويم به درياي عدم، به فضاي يكتايي، شويم وصل ميوقتي عدم مي ،بركه ذهن است از بركه آب بخواهيم اين ننگ ماست.

. پريم ما وصل به خدا هستيمشود و از فكري به فكر ديگر نميشود، ذهن ما ساكت ميبه خدا. هر موقع مركز ما عدم مي

. بايد خجالت بكشيم كه از ذهنمان داريم كه مثل مهم آبگير هستي ما ؛منفذي داري به بحر اي آبگير :گويدبراي همين مي

  كنيم. يك بركه هست، آب شادي و آرامش جستجو مي

  ١٠٧١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه اََلم َنشَْرحْ نه شَرحَت هست باز؟
  از؟سهيجو و ُكدتو َشرح يچون ُشد

خواهد به زبانهاي مختلف موالنا به ما بگويد كه اين فضا در گويد در اين آيه خدا نگفته كه ما سينه ترا باز كرديم. ميمي

هويت شديم و آنها مركز ماست، و ما اينكه معتقديم زندگي در چيزهاي اين جهاني است و ما با آنها هم ،درون همه باز است

بنديم. و با اين كار اين فضا را مي .اين كار درستي است ،كنيمدگي را در آنها جستجو ميكنيم، زنبر حسب آنها فكر مي
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كنيم و در حالي كه آن فضا پر از فضاي بينهايت در درون همه باز شده، همين االن هم باز است و ما از آن استفاده نمي

  و ما آن فضا هستيم. دن با عشق استاست، يكي ش خوشبختيپر از  شادي است، پر از آرامش است،

بين نيست، ما اصرار داريم اين من ذهني منقبض باشيم، پر از درد كه دچار ريبُ المنون بشويم، بينشش بينش نيست، راه

كنيم از چيزهاي اين جهاني، از آدمها به بيند. اين همه درد براي ما به وجود آورده. توقع پيدا ميبر حسب چيزها مي

كوبيديم كينه كرديم، پر اين همه رنجش انباشته كرديم، رنجيم، دهند ميبده، آن را بده، اگر نمي صورت من ذهني، اين را

  از غصه هستيم، دوست داريم اين كار را بكنيم. 

كه خدا سينه ترا  ،خواهد تو اينطوري باشيشود. خدا نميدهد اين به افسانه من ذهني منجر ميخوب موالنا توضيح مي

ساز. توجه كنيد ديهساز يعني گدايي كننده، تكدي كننده. كُ ديهو هنوز تو دنبال شرح هستي و گدايي. كُ باز كرده، اما ت

گويد گدايي كننده، ما لحظه به لحظه يك عاملي براي گدايي خودمان از جهان پيدا مي كنيم كه ما گويد گدا، مينمي

  نيازمند به اين جهان هستيم. 

خوشبختي، خواهيم شادي، آرامش، ينكه اين فضاي درون ما باز شده و آن چيزي كه ما ميتوانيم بيدار شويم به اما مي

فاصله بين دو تا فكر ما به آن اين و از طريق پريدن از اين فكري به آن فكر و بستن  ،هويت، ما كي هستيم در آنجا هست

ه زندگي در آن چيزهايي كه ذهن ما نشان خوانيم نخواهيم رسيد. فقط بايد درك كنيم عميقًا كچيزي كه االن اينجا مي

  و يواش فكر كنيم و اين فضاي باز شده را زندگي به ما نشان بدهد. بله. ،دهد نيستمي

  ١٠٧٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  در ِنگَر در شَرِح دْل در اَنْدَرون
  تُْبصِرون الَطعْنه  ديَايتا نَ 

بينند را كه مربوط به اين آيه بينيد را يا نميتا طعنه نمي ،كن، نبند آن را گويد كه به فضاي باز شده در مركزت نگاهمي

  است نياور. 

  ٢١ هي)، آ٥١(اتيسوره ذار م،كريقرآن

  »د؟ينيبينم ايحق درون شماست، آ اتيآ«

ز و شروع كردن از نقطه رضا و پذيرش و صبر و شكر اين فضا يعني سينه ما باز شده و با اندك تمركز روي خودمان و پرهي

بيني. اين طعنه است. گويد نميشويم. اينكه خدا ميتر ميشود ما به خدا زندهتوانيم ببينيم. و هر چه فضا بازتر ميرا مي

چه اصراري داريد من  ؟گذاريدخواهم خودم را در مركزتان بگذارم از طريق من ببينيد. نميبيني؟ چرا من ميچرا نمي



  Program # 805                                                                                          ۸۰۵برنامه مشاره 

  41صفحه: 

ها به شما درد بينيد كه ديدن از طريق همانيدگيمگر نمي ؟دانيد كه من ذهني موقت بودهذهني را نگه داريد؟ مگر نمي

بينيد كه مگر نمي ؟ها به شما ندادند، جز درد چيزي حاصل نشددهد و آن چيزهايي كه دنبالش بوديد، آن همانيدگيمي

بينند. ها نميبينيم. خيليها به نفع شما نيست؟ نه نميفع شما نيست. نگه داشتن همانيدگياين مقاومت و قضاوت به ن

  شايد با خواندن اين ابيات و تكرار آنها متوجه شويم.

  

ت دوم *** یان   ***  
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نيد كه اينها ها را برايتان بخوانم. فقط شما گوش كنيد ببيگفت، اجازه بدهيد من سريع اين آيهاما اينكه الم نشرح مي 

  :گويدقابل فهم شدند االن. مي

   ١ يه)، آ٩٤سوره انشراح( م،يكرقرآن

)۱(

  م؟ينگشود تيرا برا اتنهيس ايآ

هويت ايم نبند. از طريق پريدن از اين فكر به همات را گشودهات باز نشده. يعني سينهگويد به هر انساني. سينهقرآن مي

  هويت شده، اين سينه را نبند.گي، به آن فكر همشد

   ٢ يه)، آ٩٤سوره انشراح( م،يكرقرآن

)۲(

  م؟يبارِ گرانت را از پشتت برنداشت و

اين  اندازي؟ايم. شما چرا اين را نميبرنداشتيم، يعني برداشته ها و من ذهني را از پشت شماهويت شدگياين بار گران هم

همانيده هستيم و بيندازيم.  آن دهد كه ما قادر هستيم به صورت هشياري و حضور ناظر ببينيم چي در ذهن بانشان مي

  اندازي اين بار را؟معنيش اين است برداشتيم. چرا نمي ؟بار گرانت را از پشت برنداشتيم

   ٣ يه)، آ٩٤سوره انشراح( م،يكرقرآن

)۳(

  كرد؟يم ينيكه بر پشتِ تو سنگ يبار

ها براي حضرت رسول است. اصالً اينطوري نيست. براي همه انسانها است. گويند اين ابيات و آيهها ميكرد خيليتوجه مي

ا كند، زندگي همه ربرد، در مورد همه انسانها. بار من ذهني بر پشت همه سنگيني ميموالنا در چه معني به كار ميرا اين 

  خراب كرده.

   ٤ يه)، آ٩٤سوره انشراح( م،يكرقرآن

)۴(

  م؟يآوازه نساختتو را بلند ايآ

گويد، مشهورترين به عنوان هشياري كه رويش منطبق است، يعني زنده شده به بينهايت و ابديت خدا، انسان را دارد مي

نهايت و ابديت خدا زنده باشد، غير از شناسيد كه به بيموجودي را ميدر جهان شما كسي را يا  ؟باشنده جهان نيست

يا در ما خدا به  ،شناسيم. پس ما بلندتر و معروف تر از همه هستيم. آوازه ما در تمام جهان پيچيده كه مانمي ؟انسان
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گيرد آگاهانه، ما ا قرار ميتوانيم، او در مركز مشود. يعني ما از طريق خدا ميبينهايت خودش و ابديت خودش زنده مي

  شود؟ شويم خالق. از اين بهتر چيزي ميمي

   ٥ يه)، آ٩٤سوره انشراح( م،يكرقرآن

)۵(

  است. يآسان يْدشوار يِاز پِ پس

نيست جز زير بار با هر دشواري آساني است و اين دشواري چيزي » از پِي«بجاي توانستيم بخوانيم توجه كنيد كه مي

  گويد. و انداختن آن. حاال دوبار ميهمانيدگي مسئوليت رفتن و شناخت 

   ٦ يه)، آ٩٤سوره انشراح( م،يكرقرآن

)۶(  

  .است يآسان يْ دشوار ياز پِ نهيآ هر
ه با چالش دشواري شناخت ه شما همين كي اين فرق را دارد كهر آيينه و به درستي كه با هر دشواري آساني است. با پِ

كند. اين همان آتش خليل است ديگر. گفت دو تا در هست، شود بالفاصله شاديش بروز ميهمانيدگي و انداختنش مي

شود شود، درد ميرود دچار آتش ميبيند اين در همانيدگي است، مييكي آتش است و يكي آب است. ذهن يكي را آب مي

شود بيند آتش است، چي؟ كه من همانيدگي دارم بايد خودم را جدا كنم. همين كه وارد مي، ذهن ميو يكي هم آتش است

  شويد، درست است؟ بله.آيد، شما زنده ميافتد، شادي به دست مييعني همزمان، همانيدگي مي ،شود. باگلستان مي

  گويد:  آيه بعدي بود كه من دوست داشتم برايتان بخوانم كه ميدو تا 

  ٧ يه)، آ٩٤سوره انشراح( م،يكرقرآن

)۷(

چون از كار فارغ شوي، به عبادت كوش.

   ٨ يه)، آ٩٤سوره انشراح( م،يكرقرآن

)۸(

  و مشتاقانه به سوي پروردگارت رو آور

روي به ذهن، حتماً پردازي و مياست و به كار بيرون ميچون از كار فارغ شوي، به عبادت كوش. يعني وقتي مركزت عدم 

هويت شدگي نيست. يعني بايد بعدش به عبادت بكوشي و هيچ عبادتي موثرتر از صبر و شناخت همانيدن و رهايي از هم

نتيجه هاي قرآن ما به اين خالي كردن مركز. پس بنابراين در اين چند بيت كه از مثنوي خواندم و بيت غزل و اين آيه

كني با گفت اگر كار ميمي ين راها خالي بكنيم. پس آيه هفتمش همرسيم كه بايد دائمًا مركزمان را از اين همانيدگيمي
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هويت شدگي داري، عبادت كن و عبادت شناخت همانيدگي و انداختن آن است. و به اين كني. اگر ديدي همذهنت كار مي

عدم عاشق خداست، مشتاق خدا بودن يعني عدم بودن. هر موقع مركز ما از  ترتيب يعني دوباره به عدم تبديل شو و

  جنس عدم است، ما مشتاق خدا هستيم. بله. 

  ٤٢٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  حاصل شود نيقياندر آن صورت 
  ستين ميجست نيقيآن  يورا كز

يقين خيلي مهم است براي انسان، براي اينكه فهميم يقين چه هست. گويد كه در صورتي كه مركز ما عدم باشد ما ميمي

تواند به عنوان ابزار توانيم كار كنيم. يعني خدا از ما نميبرد. تا يقين حاصل نشود ما نميدائماً در ذهن در شك به سر مي

ورت گويد فقط موقعي كه صآيد. ميپخش عشقش و بركاتش در اين جهان استفاده كند. يعني مركز ما به ارتعاش درنمي

شويم و يقين حاصل شويم و زنده ميكنيم. يعني زندگي زنده ميآيد به مركز ما به صورت عدم، ما حس يقين ميآفرين مي

  شود. كنيم. اگر در ذهن باشيم نميمي

ها توجه كنيد موالنا در آن ابيات مثنوي گفت كه اگر در مركز انسان يا سالك گفت، اگر هنوز فكر وجود دارد و از طريق آن

ات را گويد كه در اين بيت بايد سينهاين آدم هنوز با رمز زندگي آشنا نيست. و مي ،شودكند چطوري ميدارد توصيف مي

ات باز كني بگذاري آن بينهايت خدا بيايد تا شما يقين حاصل كنيد. اگر همانيدگي با فكرها، هر فكري، باوري در سينه

  باشد يقين نخواهد بود. 

اي آن ما يقين را جستجو كرديم نبود. وراي آن زير فكرهاي ما يقين است، خداست، وراي آن فكرهاي گويد از ورمي

ماست، در فكرها جستجو كرديم يقين وجود ندارد. اتفاقًا در فكرها و ذهن شك و تقليد وجود دارد. هر كسي به شك و 

بله همين است. در صورتي كه مركز ما از جنس عدم زند، من ذهني دارد، يقين ندارد و به خدا زنده نيست. تقليد دست مي

  ها است. يقيني در آن وجود ندارد.چينشود. وراي آن همين نقطهباشد يقين حاصل مي

  ٤٢٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ميآن هست ار گمان بد بر يجا
  ستين ميجست نيام يمكريآنك ب ز

ببينيد چه سني داريد، شايد جاي آن است براي شما كه شما به اين  گويد وقت آن رسيده در زندگي انسان، شايد شمامي

گفت كه در غزل داشتيم مي كنم.بينيم، بد عمل ميشويد، يعني بگوييد نكند من بد ميبتان بدگمان من ذهني و بينش

نشين من ذهني همنشين من هم زندگي نيست، من بين است، همبين من نيست، من ذهني من راهبين، نكند زندگي راهراه
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. پس موقع آن رسيده كه من يد زندگيآكنم كه جور درنمينشين پيدا مياست و از طريق اين من ذهني است كه من هم

من دنبال يك  ،ام و طرز فكر و طرز كارم بدگمان شوم. براي اينكه تا حاال اگر من چهل سالم استمن به اين من ذهني

كند به مكري امين، يعني اين من ذهني ما پر از حيله است و خيانت مينكردم. زانكه بي مكر و امين بودم، پيداباشنده بي

  ما. ديگر اين را موالنا به چندين زبان به ما گفته و در چندين بيت. 

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كُنديم رونيچون ِز زنده ُمرده ب
  َتنَديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

شود كه ما حول و حوش ضرر زدن به خودمان بگرديم دائماً، زندگي خودمان را اين من ذهني ما با بينش غلطش سبب مي

كنيد كه ما زندگي خودمان را خودمان خودمان تخريب كنيم و به گردن ديگران بيندازيم. شما اين موضوع را خوب درك مي

گوييم شما كردي؟ براي اينكه دنبال اندازيم، ميگردن ديگران ميكنيم و با بينش خودمان، فكرهاي خودمان خراب مي

  اي به نام من ذهني كه پر از مكر است و خيانتكار به ما هست، ما هنوز نشناختيم.و اين باشنده ،گرديمعلتهاي بيروني مي

  مان بدگمان شويم. گويد جاي آن است كه به خودمان و به اين من ذهنيمي

شود شما  يمهاي ذهني ديگر هم همين طور، بدگمان بشوم. ام و به منكنم به من ذهنيخوبي مي پس چرا من اين قدر

دانشمند  يليخ نكهيولو ا ،تواند به شما كمك كند ينم ،رونيدارد در ب يكه من ذهن يكه كس ديموضوع را متوجه بشو نيا

از  يعني نيو ا .دياز شرّش رها بشو ديبا ،هد كردو به شما كمك نخوا ،است انتيشما هم پر از مكر و خ يو من ذهن .بشود

  .مركزتان رها د يدگيهمان نيا دنيد

هاست ما  يدگيهمان قياز طر نشيكه ب نشيجور ب نيكه به ا است آن يدرست است؟ جا ميبخوان ياز مثنو تياما چند ب

 يم لهيو ح ديكن يم انتيدائمًا خشما به خودتان كه شما خودتان به خودتان  ديبر يم ايآ .ميو گمان بد ببر ميشك كن

خودتان  ديكن يفكر نم ،دينيب يم گرانيو از د ديكن يحال خودتان را خراب م شما دائماً ؟دينيب يو نم ديزن يو ضرر م ديكن

   ،رونيمركز است در ب نيانعكاس ا ديكن يفكر نم ،ديكن يم ديدار

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دَمبهدَم ياهغصّه نيفعلِ توست ا
  القلمَجفقَد يُِبَود معن نيا

است كه فعل تو و عمل  نيا شيمعن ،كند يم ميو بد ترس ،لحظه نيكند در ا يم ميلحظه ترس نيشما را خدا در ا يزندگ كه

  :ديگو يدرسته؟ اما م .هاست يدگيهمان نيتو براساس ا



  Program # 805                                                                                          ۸۰۵برنامه مشاره 

  46صفحه: 

   ٤٢٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  كمانشت ما از ظن بد شد چون پ
  ستين ميجست نيكميب يزانكه راه

ما دائماً دنبال  نكهيا يبرا .ميرفت نيم از بيشد ريپ ،شده دهيكند پشت ما خم يم يبد كه من ذهن ياز فكرها ديگو يم

 يما م .فتدياتفاق بد ن ،باشد يبد زيحادثه چ نيپنهان نشده كه ا ،نكرده نيراه كم يتو يحادثه ا كيكه  ميبود يراه

مرتب  يراه ه يتو نكهيا يعنيازدواج كردن  يبا من ذهن يول .فتدياتفاق بد ب ميخواه ينم ميثًال ازدواج كنم ميخواه

 ييآدمها كيراه  يتو نكهيمثل ا ميهر طرف برو ،ميمسافرت برو ميخواه يما م يعني نيكم يب يراه ،اتفاقات بد را كاشتن

 ،يراه چيه ؟ميبرو اهكدام ر .هم بكشند ديشا ،به ما حمله كنند ،دكنن يما را خال بيج نديايپنهان شده اند كه وسط راه ب

 .خودش را آشكار كند يموقع كيو حادثه آنجا پنهان است كه  ،ستيخطر ن يب يراه چيه ميدار يكه من ذهن يتا زمان

را مالمت  ينرويشما عوامل ب ،هايدگيبا همان يوجود ندارد با من ذهن نيكم يراه ب ،المنون است حوادث بد بياسمش ر

تحمل نمي كند تا در مركز انسان خودش باشد، تمام اين ابيات مثنوي را و آيات قرآن را  ار يدگيخدا مركز همان .دينكن

  مي خوانم بلكه شما باور كنيد، 

  ٣٦٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  از هر جهتي تو را بال داد
  تا باز كشد به بي جهاتت

بال داد تا بكشد كه مركزت را عدم بكني و به بي سويي  يعني هر سو كه رفتي كه خودت تعيين كرده بودي با ذهنت به تو

مان  يبه من ذهن دوباره توضيح همان دو بيتي كه االن خوانديم، يعني بيت جاي آنست كه گمان بد بريم، يعني برسي،

هاي بد ، ما يك رفيق بي مكر و امين پيدا نكرديم و اين بيت كه از فكرستين ميجست نيكميب يراه. زانكه ميبدگمان بشو

  مان بد گمان بشويم. من ذهني ما خميده شديم. اين ابيات كمك مي كند ما بفهميم كه بايد به من ذهني

  ٢٦٧ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

   يحَزم آن باشد كه ظن َبد بر
   ياز بَد، بَر يو شو يزيگر تا

 يو مركز ما عدم م ميكن يلحظه باز م نيا كه فضا را در اطراف اتفاق نيهم .شود ياست كه مركز ما عدم م يحزم موقع

 ،كه مركز ما عدم است يفكر كردن وقت يعنيحزم  .اسمش حزم است نيا .ميهست يشيحزم و دوراند ،تاُمل يما دارا ،شود

  بدگمان يمشكوك بشو ،يحزم آن است كه تو ظنّ بد ببر ديگو يم .ميكرد دايرا پ يزندگخرد  ،ميكرد دايرا پ يزندگ نشيب



  Program # 805                                                                                          ۸۰۵برنامه مشاره 

  47صفحه: 

  .يباش يآورد َبر يبوجود م يبد من ذهن يفكرها نيكه ا يتا از حوادث ،تيبه من ذهن يبشو 

صبر داشته  ،بشوند لياص زيو آن چهارتا چ يمركزت را عدم كن ،گريشود د يم دهي، د)٦شكل شماره ( نيا يعنيحزم 

 يرونيب يزهايرا از چ يحزم آن است كه شاد ،يو رضا شروع كن رشيحزم آن است كه از پذ ،يداشته باش كرش يباش

 نهايا ،يننده بشويو آفر يزيبر رونيرا از مركزت ب دياست كه شك و تقل نيحزم ا .يو از چشمه درونت بخواه ،ينخواه

 نيحزم ا ،يقضاوت كن ،يمقاومت كن ،ينيبب هايدگيهمان قيكه شما از طر ستين )٤شكل شماره ( نيحزم ا .همه حزم است

آورم؟ نكند  ينكند مسائل خودم را من بوجود م ديبگو ياست كه كس نيحزم ا ،يبشومركز مشكوك  نياست كه به هم

 ،دارم نيمركز مانع ب نكهيا يبرا ؟نميب يخودم را مانع م زيچ نينكند بهتر ،كنم يم ينيمسئله ب ،كنم يم يمسئله ساز

است كه  نيا حزم .است نيحزم اكنم؟  يم ليكنم به مسئله تبد يم ليرا به دشمن تبد ينكند من زندگ ،رممانع ساز دا

  بله ،دياگر دار ،يمركز نيبه چن يمشكوك بشو

  ٢٦٨ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ست آن َرسولحَْزمُ سوءُ اْلظَِّنّ گفته
   ضولفَ يا دانيهر قََدم را دام م

ء سو ،حزم ،ل فرموده اندحضرت رسو ديگو يگفته م يرا ك نيا ،يكردن به من ذهن دايالظن پء سو يعنيكه حزم  ديگو يم

 يكه حرفها يكس يا ،گو ادهيز يا ،ستيو مركزت عدم ن يدار يبر م يكه با من ذهن يقدم هر، الظن گفته است آن رسول

و از  ،هاست يدگيفكرها مربوط به همان نيو ا يپر يفكر به آن فكر م نياز ا ،ارزش ندارد تيو حرفها ،يزن يم يمن ذهن

به من  ،ديبه خودتان شك كن ديكه با هرسول فرمود ديگو يم .گو حواست باشد ادهيز يا ،يندار يبهره ا چيه يخرد زندگ

   ،تانيذهن

  ٢٦٨ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ست آن َرسولحَْزمُ سوءُ اْلظَِّنّ گفته
   ضولفَ يا دانيهر قََدم را دام م

  بله  ،يحرف بزن نيننش .فقط حرف نزن ،اندازد يتو را به دام م ،كند يم يكه من ذهن يهر فكر و هر عمل يعني

  ٢٦٩ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َصحرا هست َهموار و فَراخ يِ رو
  كم ران اوْستاخ ست،يقََدم دام هر

 ياديو تعداد ز يكيبه آن  يكياز آن  ،يكيبه آن  ميرو يم يشدگ تيهم هو نياز ا نكهيا ،يمن ذهن يصحرا نيا ديگو يم

 نقدريا ،هر قدمش دام است يول ،ديآ يبه نظر هموار و فراخ م ديگو يم نيا ،است كه نيحواسمان به ا ،ميدار يدگيهمان
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لحظه بعد  ،نميب يم يدگيهمان كي قيلحظه از طر نيا نكهيا يعني .اوريرا ب دمع ،حزم داشته باش ،مل كنتا ،گستاخانه نرو

توجه به حّق  يب ،نميبب دينبا ينطوريا ،در مركز من باشد دينبا نهايا نكهيتوجه به ا يو گستاخانه اصًال ب يدگيهمان كياز 

  .رانم يگستاخ م ينطوريهم ،دانم حرف مردم و صالح خودم ينم ،مردم

 ،بله )٤شكل شماره (است؟ يدام افسانه من ذهن ؟دام است نيست كل ااو اصًال حواس من  .هر قدم دام است اشمواظب ب

و مانع  ينيو مسئله ب يكه با مقاومت و قضاوت و مسئله ساز يكس ،يشدگ تيهم هو مركز پر از يمشخص است رو نيهم

  .خود يب چالشِ كيبه  زهيست كيدعوا به  كيبه  ،خواهد خورداي ئلهبه مس رود هر لحظه يم شيپ يساز

  ٢٧٠ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دََود كه دامْ كو؟ يآن بُزِ كوه
  ر ِگلوبِتاَزد، داَمش ُافْتَد د چون

است  دهياست كه همان ينماد انسان يدام؟ بز كوه دود كه كو يم ،مغرور ،يبز كوه ،زند يرا مثال م يموالنا بز كوه شهيهم

فورًا  ،بدود ،چون بتازد ،نيدام است ا ينيب يم هايدگيهمان نيا قيكه از طر نيهم يعنيدام كو؟  ديگو يم ،اديز يزهايبا چ

 يما نم .دام است ،آنها قياز طر دنيو د هايدگيهمان نيكدام از ا هر؟ دود كه دام كو يكوه بز آن ،افتد در گلوش يدام م

   .بله ؟كرده نيكم يزيچه چ ميدان

 نيكه حوادث بد كم ستين يبرود راه يكس ياگر با من ذهن ،دام است كي يمن ذهن نيا ديگو يدوباره م ديتوجه كن

 يشود به طور فرد ينم ،شود در كار موفق شد ينم ،موفق شد يانوادگخ يشود در زندگ ينم يبا من ذهن ،نكرده باشد

مشورت كند و مشورت  يمن ذهن كيبعد با  ،داشته باشد دچار مسائل بشود يشود آدم من ذهن ينم ،كرد يحس خوشبخت

 ،ه عارفب صحبت كند و يآدم عارف كيمغرور است كه برود به  نقدريا يشود من ذهن ينم يحت ،او به درد آدم بخورد

 ياگر من ذهن :كه ديگو يكند م يكه موالنا م ييصحبت ها نيو ا .شنود ينماو را  بدهد معموالً  ادي زيچ اهدخو يخودش م

 رونيو از مركزت ب ،يكن ييرا شناسا هانياست كه ا نيكارت ا نيداشته باشد اول يشدگ تيمركزت هم هو يداشته باش

  .يبرو ييهر سو يبكن يرده اند  هركارك نيوگرنه حوادث ناگوار در راه كم  يكن

  ٢٠ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  جفت شد يچو عقل يزآنكه با عقل
  و بد گفت شد يبد فعل مانع

 شيدو نفر با هم مشورت كنند كارشان پ نيهم  عدم دارد اديگر  كس كيو  ،در مركزش عدم دارد يكس كي اگر  يعني

  كنند.  يكمك م گريبه همد يعني ،شود يو بد گفتن م يمانع بد فعل ،روديم
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بد  نعباشد ما يو عقل آن است كه مركز ما عدم باشد اگر عقل جزو )٤شكل شماره ( نيها عقل ندارند ا نيا دينيبله بب

  .و بد گفت نخواهد شد يفعل

  ٢١ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شد اريفس با نفس دگر چون ن
  شد كاريعاطل و ب يجزو عقل

 گريد ،نييپا ديآ يباز هم م يعقل جزو ،با هم مشورت بدهند دهيدوتا مركز همان ،بشود اري گرياگر با نفس د نفس بله

 كنديم ياشتباهات كيدارد  دهيدارد مركز همان يكه عقل جزو يكس ميكن يكار را م نيو ما هم هم .شود يم كاريعاطل و ب

 گريبا هم د .كند كه از خودش بد تر است يمشورت م يرود با كس يم ،شود يپر از درد م ،شود يپر از تالطم م اشيزندگ

  .شوند واضح است يو عاطل م كاريشان ب يشوند واقعاً عقل جزو يه جمع مك

  ٢٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دگر دوتا شود عقل با عقلِ 
  شود دايپ ،افزون گشت و رَه ،نور

شود و  يم اديز ييكنند و نور و روشنا يبه هم كمك م ،با هم مشورت كنند را، اگر دو تا مركز عدم واقعاً  نياديگر  گفتم

در  ديكن يم نيپس شما اگر عدم را تمر .شود يم اديشود نور ز يدو تا م گريعقل با عقل د يطور نيا .شود يم دايراه پ

   .ديدارد مشورت نكن يذهن كه من يگريبا كس د ،ديبا موالنا مشورت كن ديكنلطف  ديشناس يها را م يدگيهمان ،مركزتان

  ٢٧ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دگر خندان شود  با نَفسِ  نَفس
  پنهان شود  ،ره ،افزون گشت ظلمت

كه وضع هر  ديبدان ،شان خوب باشدكنند و حال يشوخ ،بخندند گريكه نفس است  با نفس د دهيمركز همان كي اگر

و راه درست پنهان خواهد  نجايدر ا ستين نيبو راه ،شود يم اديدارد ز يكيتار نكهيا يبرا ،شان خراب خواهد شدتايدو

   .شد

  ٤٢٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  شوديم دايكه پ ينور انيب نيز
  ستين ميجست نيو در ُمب انيب در

 دارير مركز شما پدكه د ياريآن هش ،اگر درست كار كرده باشد ميكه خواند اتياب نياز ا ميكه خواند يغزل نياز ا ديگو يم

 .ستين يجسم ياريخالء است از جنس هش ياريهش ،عدم است ياريهش ،عدم است ،حضور است ياريهش نيا ،شود يم
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است  يزيهر چ نيمب .در عبارت نشان داد ايان در عبارت يشود در ب ينم ،به شما نشان داد را را  اگر خودش ياريهش نيا

  . ميده نشان ميكه آشكار باشد و با ذهن بتوان

ها رفت به اطراف  يدگيو همان ،اگر كار كرده باشد حتمًا مركز شما عدم شد ،ميكه كرد ياناتيب نياز ا يعني ان،يب نيز ،بله

 انيبه ذهن ب ،ميكن انيب ميتوان يحالت را ما نم نيا نشيآمد و عدم شروع كرد به آفر رشيآمد پذ يصبر و شكر آمد شاد

توجه  .زند يبه آن دست م ياست كه من  ذهن يزيچ انيب ،بله .دينيب يرا م ليتبد جهينتو  ديشد ليحتما شما تبد ،ميكن

و فقط  ميپردازاوصاف ببه  دينباديگر  ما .ميابسنده كرده يزندگ فيو توص يزندگ انيبه ب يكه  ما به صورت من ذهن ديكن

   .مينيت پاك و صاف خودمان را ببتا ذا ،ميكن يخال هافيمركزمان را از اوصاف و تعر ديبله با ،ميحرف بزن

نگاه  ييكه با دو يها در حالاز ما انسان يبعض نكهيقصه مربوط هست به ا نيا .را شروع كنم يقصه ا كي دياجازه بده اما

كند كه  يبه نام خدا منعكس م يباشنده ا كي يمن ذهن نيمن، ا يكي ميگو يو م  ،ميكن يدرست م يمن ذهن ميكن يم

داشتن من  يعني نشيو ب يطرز تلق نيا يو وقت .است رتمندآن هم بزرگ و قد مييگو يو م ،هن استآن هم از جنس ذ

و  ،شود يشروع م مانيو دردها ،شود يم رهيبهتر به ما چ شتريب يهر چ نكهيها و ا يدگيهمان قياز طر دنيو د يذهن

 يمواقع م نيدر ا ،است و پر از درد است يانعكاسات واقعاً منف نيو ا ،شود يمنعكس م رونيمركز ما هر لحظه ب نكهيا

او به من توجه  ييجا كيهم بزرگ  باال هست  ييخدا كيمن منم و  مييگويم نكهيا يبرا. كه خدا به ما توجه ندارد مييگو

  .ندارد

و  نشان بدهد كه خدا هر لحظه در حال شستن خواهديموضوع را م نيكرده كه ا فيما تعر يرا برا يقصه ا كيموالنا  

كه  ،ماست يمشغول پاك كردن دردها حظهخدا هر ل يعني .ميكنياست كه ما م ييهايو آلودگ هايكارپاك كردن خراب

مان  كم شود كه ما به شود كه ما هوشب اديز نقدريدردها ا نيا خواهديو توجه دارد و نم .ميكن يم جاديا يمن ذهن نيبا ا

كنم و  يم فيتعر ،كنم يم فيرا توص شيشما ابتدا يآورد كه من برا يم يقصه ا را در قالب نيو ا .ميزنده شو مياو نتوان

   .خوانم يالزم است م تانيكه برا ييجا كياز 

پوشاندن  يعنيكفر  ،است يمن ذهن نيكافر هم نجايمسلمان حاال اسمش را گذاشته كافر در ا ريكه چند نفر آدم غ ديگو يم

مهمان حضرت  هانيا .كافر است نيهم هايدگيبا همان پوشانديدر مركزش م لحظه خدا را نيكه خدا كه در ا يهر كس

شان و حضرت رسول از دوستان ،خورد يغذا م يليو معلوم بود كه خ ،داشت يجثه بزرگ يليخ هانياز ا يكيو  .شدند سولر

 ادياو ز دانستنديهمه م كهنيا يبرا ،جثه ماندو پُر كليه يآدم قو نيا ،شانرا ببرند خانه يكيخواست كه هر كدام 

  .خورديم
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مخلوقات  هيهم بق خورنديكه كم م يكساناين و  ، رسول نماد خداست رتحض نكهيا يعنيكه قصه  دينيبيم نجايو تا ا

 يم .انسان است يمن ذهن ،انسان است نيو ا شودينم ريو س خورديم اديز يلينفر هست كه خ كي هانيوسط ا .هستند

 نوادهكه آن خا يو آن شب هر چ ،ارشيمجبور شد كه خودش ببرد خانه اش و اتاقش را بگذارد در اخت حضرت رسول ديگو

 يليخانه كه خ ياز اهال يكيو  ،در اتاق رسول ديو بالخره رفت خواب ،دينرس يچيكس هم ه چيو به ه ،داشت او خورد

بستن در  نيبست و ا رونيآمد در را از باست؛  ينانسان من ذه نيكه ا ديتوجه كن ؛همه غذا را خورده نيناراحت بود كه ا

  ،ميبرو رونيب ميتوانيو اتاق ذهن كه ما نم يبسته شدن من ذهن نيهم يعني

هر چه  مييگويخورده بود مثل ما كه م اديز ،برود توالت ديشخص فكر كرد با نيو وسط شب ا ديشخص رفت خواب نيو ا

 يابانيب كيكه در  ديدر خواب د .دينتوانست در را باز كند و رفت خواب .است در بسته ديبهتر آمد در را باز كند د شتريب

 فيكه همه جا را كث ديشد د داريب يوقت .حاجت كرد يهم كه تنگش گرفته و آنجا قضا نيو ا ،ستيكس ن چياست و ه

  .نگاه كند انستتويمهماندار را نم يرو گريد ،فرار كند كننديدر را باز م نيو فكر كرد كه صبح كه ا ،كرده

رفته و  ادشيبوده و  اهشو دائماً همر ،داشته يگردنبند كيفرار كرد و وسط راه متوجه شد كه  نيدر را كه باز كردند ا

 ،بت ديگو يموالنا م« نيحرص ا يول ،شد ينم شيكه رو يبا وجود .و گفت برگردم بروم آن را بردارم ،مانده در آن اتاق

 نيخودش ا يدستها با كه حضرت رسول ديوارد اتاق شد د يگشت كه  بر دارد و وقتبر »يهمان من ذهن يعني كليه

  را.  نيا ميخوانيشخص به وجود آورد كه، كه االن م نيدر ا يحالت كيمنظره  نيا دنيو د .ديُشويكثافات را دارد م

 ،يو پرخور يخواه ادهيما دوباره با ز و ،ديُشويما را م يما را، آلودگ ياست كه هر لحظه خدا كثافت كار نيقصه نماد ا نيا

 نيكه ا يما را به حال ،ديُشويكه خدا كثافت ما را م يامنظره دني. و دديُشويدوباره او م م،يكنيم يو آلودگ ياركثافت ك

ا كه خدا ما ر ستين ينطوريكه ا ،ميريبگ يعبرت كيكه ما  ديگويقصه را م ني. موالنا ااندازديشخص دچار شده است نم

  . ستيفراموش كرده است. خدا دور از ما ن

مِن  ميشوياست، در سطح كه ما جامد م يُنه ُنه درصد ما خال زيخدا به صورت عدم در ما نفوذ كرده است. نود و نه مم

. ميراويدرد به وجود ن يهر لحظه آلودگ شيخواه ادهي. با زميرا رها كن يمنِ ذهن ميتوانيو ما م ميآوريرا به وجود م يذهن

اند. در را چرا در را بسته م،يكار همان مهمان هست. ما مهمان خدا هست م،يكنيكه پخش م يدردها نيما در واقع ا

 شتريب ميبرو نكهيا يبه آن فكر برا ميپريم عيفكر سر نياز ا نكهيا ي. براميهست خواهادهيما ز نكهيا ياند؟ برابسته

با خرد خودش و ما  د،يبشُو كنديم يدردها را خدا هر لحظه دارد سع نيا م،يكن جاديدرد ا شتريب م،يبخور شتري. بميبخور

  هست : نجايا تري. پس تمينيبينم
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  52صفحه: 

ُمَلوَّثِ او را به دسِت خود  نِينهال يدر آن ساعت كه مُصطف السَّالم ِ هيَعلَ يرجوع كردِن آن مهمان به خانه مصطف سببِ 

  و نوحه او بر خود و بر حالِ خود. و خَِجل شدِن او و جامه چاك كردن شُستيم

  : ديگويَاش را گفتم. ممقدارش گذشته است، من خالصه كياست كه  ياقصه نيا شود،يشروع م ينطوريقصه ا پس 

  ١١٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   ادگاريبُد  يكَليرا هَ  كافرك
  قراريآن را و گشت او ب ديد اوهي

كالبد، جُثه،  يعني كليداشت. ه يگردنبند كيهمان شخص  يعنياست.  ري تسخكافِ  نيكافر كوچك، ا يعني كافرك

 ياست. و از ك يمنِ ذهن نيهم ،است زانيكه از ما آو يزيآن چ نجايدر ا م،يبكن زانيكه ممكن است آو يزيهر چ نطوريهم

خودش را به وجود  ماً يدا يذهن منِ  نياست؟ از گذشتگان، از پدر و مادرمان، آنها هم از گذشتگان. ا دهيرس ادگاريبه ما 

بت گم شده؛ بُتش بود؛ مِن  نيا ديد يو وقت ،گم شده است نيا ديگذشتگان است. د ادگاري نيو ادامه دارد. پس ا آورديم

 شيپ نكهيا يبرا ست،ين نيا ديلحظه كه د كياست از ما، و  زانيو آو ميپرستيدائمًا آن را م گر،يبت ما است د يذهن

از  هايدگيهمان) ٤شكل شماره ( همان است: نيشد. بله، ا قراريب كدفعهيرفته بود،  ادشيبود و  دهيول را درسول بود، رس

  شد.  قراريگم شده است ب ديكه د ياست و وقت زانيما آو

  ١١٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  : آن ُحجره كه شب جا داشتمگفت
  ُبگْذاشتم خبريآنجا ب كليه

 ديبا يمنته م،يمانيدر ذهن. شب را ما در ذهن م م؟يق كه شب آنجا بودم، ما شب در كدام اتاق بودكه در آن اتا گفت

ما از  يخواه ادهيبه خاطر ز نيا ميمحبوس شد ياتاق كياگر در  م،يهست ييكتاي يفضا نيباشد كه ما دائماً در ا ادماني

است،  يخواه ادهيحرص و ز يشت سر هم فقط براپ يفكرها نيكه ا ستين مانيو حال گريفكر د كيفكر به  كي دنيپر

  بت را، گردنبند را آنجا جا گذاشتم. نيبهتر است، گفت من ا شتريب يهر چ يبرا

  ١٢٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بود، شَرمش حرص بُرد نيشَرم گرچه
  ُخرد ستيزياژدرهاست، نه چ حرص

حرص  ديگويشرم را حرص شست و بُرد. بعد م نياست، اما ا زشت نم،يبيدفعه م كي روميم ديگويم شد،ينم شيرو

. هايدگيهمان نيحرص ما به ا ياري. ما به عنوان هوشهايدگيبه كل همان ها،يدگيحرص ما به همان يعنياژدها است،  هيشب
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 م؟يچسبيه نمبت هر لحظ نيحرص به ا نيما هم با هم ايشمرد. آ وچكك ديرا نبا نيحرص مثل اژدها است، ا نيا ديگويم

   م؟يبه آن را ندار دنيرس اقياشت

  ١٢١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديشتاب اندر دو كليه يِپ از
  ديوآن را بد ،يوِثاقِ مُصطف در

 فيكه كث يصحنه شستن آن تشك و لحاف د،يوارد اتاق شد آن صحنه را د يگردنبندش، بُتش، با عجله آمد وقت دنبال

 ميكنيم يكه ما هر لحظه خال يخودش درد يكه خدا دارد با دستها ميشويلحظه متوجه م نيدر اكرده بود. ما هم االن 

بدن ما  نيكه ا شستياگر نم د،يُشويدارد آن را م گر،يهر جور د اب ،ييبا انتقام جو ،ييجونهيبا خشم، با حسادت، با ك

  كه: ميكنيرا درك نم تيآن ب م،يزنياز دست رفته بود. ما به خودمان ضربه م شيمدتها پ

    ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   كنديم رونيز مرده زنده ب چون
  َتنديم يمرگ يزنده سو نفس

بدن را  نيو ما هر لحظه ا .ميكنيم هيتخل م،يكنيدرد را پخش م م،يكنيم جاديدرد ا مايدا م،يدار شيما جان مرگ اند

كه ما  ديحاال شما نگاه كن م،يبدن را خراب كن نيا ميما اصرار دار نقدري. اكنديبعد خدا دارد سالمتش م م،يكنيخراب م

 يجزو كي. بدن ميكنيمان را خراب مبدن نيا م،يدهيواكنش نشان م م،يشويم نيخشمگ م،يخوريغصه م نكهيعالوه بر ا

آن چهارتا ُبعد  يما حضور است رو يل. بُعد اصستيما هم ن يصلاز ابعاد چهارگانه ما است، تازه ُبعد ا يكياز ما است، 

است.  دهييرو ياريهوش يما است، رو يوانيما است و جان ح جاناتيتن ما است، فكر ما است، ه نيا يكياست،  دهييرو

فرم  ،شده كه ما را درست كرده است دهيچيچهارتا به هم پ نياست، عدم است، و ا يخال رشيدرخت است كه ز كيمثل 

  ت. ما را درست كرده اس

خدا دائمًا  اي يو زندگ .ميكنيچهار بُعد را خراب م نيا ميدار د،يايچهار بُعد ن نيبه ا ،يخرد زندگ نيما دائماً با مقاومت كه ا

با واكنش، با خشم، خراب  م،يكنيبا مقاومت خراب م ني. پس بنابراديخراب كن يلينگذارد شما خ كنديم يدارد سع

 ميكنيبدن م نيالكل است وارد ا دانميمضر، سَم، هر چه كه دود و نم يما، غذاها يعقليب ،يچ چيه نكهيحاال ا م،يكنيم

  قصه. بله،  نيخدا هر لحظه مشغول درست كردن است ما خراب كردن، مثل ا ديگوي. خالصه، مميرا خراب كن نيكه ا
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  ١٢٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن حَدَث را هم به َخود دْالّله،يَ  كان
  كه ُدورش چشِم َبد د،يَشو يهم شخو

خدا زنده شده  تينهاياز جنس عدم است به ب يهر كس ،يقيحق يدست خدا ايدست خدا، منظور حضرت رسول و  آن

 ،شستي. خالصه آن كثافات را با دست خودش داشت مكنديما كار م ياست، دست خدا است. خدا خودش هم از درون رو

. گريد نيا يعنيخدا، مقاومت  يا ينُشو مييگويم ميركه چشم بد است، ما، دا يمِن ذهن يعنيكه چشم بد از او دور باد. 

آنها  م،يببر نيخودمان را از ب ميكنيكه م ييآن كارها د،يُشويما را م يهايلحظه آلودگ ني. خدا اگريد نيا يعنيبد  ديد

 ميرفته بود نيكه از ب كرديمقدارش را جبران نم كيآن  م،يبريم نيطرف از ب كي. ما هم، از كنديمقدار جبران م كيرا 

  :ديگويقرآن است، م هيهم كه آ نيمان برسد. بله، اما عقل خواهدي. مرسديمان نمما عقل يما،  ول

  ١٠ هي)، آ٤٨سوره فتح ( م،يكر قرآن

......

  »است... شانيدستها يدست خدا باال«... 
  ١٢٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   ديرفت و شد پد ادياز  َكلشيهَ 
  ديرا دَر بانيگر ،يُشور اندرو

بود  يچه كار نيكه ا بانشيآمد و شروع كرد پاره كردن گر ديپد يشور كيو در او  ديآن حال را د يرفت وقت ادياز  بُتش

   ،يشد. آر مانيمن كردم، پش

  ١٢٤ تيدفتر پنجم، ب،يمثنو ،يمولو

  او دو دست را بر ُرو و سَر زديم
  و َدر واريبر د كوفتيرا م َكلِّه

 نيلحظه از ا نياگر ما هم االن ا يعني. كوفتيو در م وارياش را به دو كله شيبه سرش و رو زديدو دستش را م يعني

به من درد  هايدگيهمان ام،دهيد هايدگيهمان قيعمر از طر كيكه من  مييبگو ديكه؛ نبا مييبگو ديبا ميريداستان عبرت بگ

 تيشكا ماً يمن دا كنديكند، او نم اديرا ز هايدگيهمان نيا خواهميخدا م از، مكرد جاديدردها را ا نيداده است، خودم ا

اش كرد؛ خودش را از من گرفت، كم يدگيهمان نيما را فراموش كرده است، ا نيكه خدا با من دشمن شده است؛ بب كنميم

كه خدا هر لحظه كثافت  دهيفهم نكهيا يول. كنديم تيو بعدش هم شكا كنديم جاديخدا درد ا ديگويم ،كنديم ادجيدرد ا

است  ينطوريا يدانستي. اگر مديُشويجامعه، دارد م نيبدنت، در چهار ُبعدت و به ا يتو يكنيم هيلحظه تخل نيتو را كه ا

  است.  يچه فكر غلط نيا كنم،ياست من م يچه كار نيكه ا تيتو سر و رو يمهمان بزن نيتو هم مثل ا ديشا
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  ١٢٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و سََرش  يّ نيخون ز ب آنچنانكه
  روان و رحم كرد آن ِمهترش شد

 ديايدر ما به وجود ب ياگر شور زند،يذهن دارد م واريدر و د يعنيزد  واريزد؛ در و د واريخودش را به در و د نقدريا

بشوم؟، ما كه  ينطوريباعث شد ا نجايمن ا يخور ادهيمن، ز يخواه ادهيچرا ز رون،يب ميحالت برو نياز ا ميخواهيم

و  ميبخور نقدريا ديچرا با م،يما است، به او زنده بشو اريدر اخت نهايا حرص،با كم كردن  ،ييبا عدم، با فضا گشا ميتوانيم

شد و  يو سرش خون جار ينيكه از ب ديگويخالصه، قصه م م؟؛يخودمان بزن ضرر به نقدريو ا م؟يبشو دهيو همان ميبخور

حالت به ما دست  نياگر ا كند،يخدا، به ما رحم م يقصه حضرت رسول، در قصه اصل نيآن سرورش، در ا يعنيآن مِهتر 

  بدهد. 

  ١٢٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  زد، خلق جمع آمد برو  هانعره
  النّاس! اِحَذُروا هَايُّ : اَ انيگو َگبر

دور من جمع  د،يمردم از من دور بشو يا :گفتيو آن كافر م .مردم جمع شدند شيكرد به نعره زدن، از سر و صدا شروع

خدا از جنس مهر است  ميشويمتوجه م يكه وقت شودي. پس معلوم مدهميبه حرف شما گوش نم گريمن د يعني د،ينشو

كه با غلط  يمخمصه مِن ذهن نياست كه بتواند ما را از ا مااست، دائمًا به فكر  تياو از جنس عشق است و از جنس حم

و به حرف مردم هم  ميافتيما به تالش م كند،يما را پاك م يهايآلودگ نيو دائمًا ا ،نجات بدهد م،يدچارش هست ينيب

 دميمن فهم د،يمن را تحت نفوذ قرار نده د،يبا من حرف نزن يعني د،يمردم، از من دور بشو يا :گفتي. مميدهيگوش نم

  ) ٦شكل شماره ( بكنم. بله، ديچه كار با

  ١٢٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  زد، خلق جمع آمد برو  هانعره
  النّاس! اِحَذُروا هَايُّ : اَ انيگو َگبر

 خواهنديدارند م يذهن يهابه حرف مردم كه من گريما د د،يآيكه عدم در مركز ما م يكه اگر وقت دهدينشان م نيا

  . بله، ميدهيكنند گوش نم دييما را تأ ايمالمت كنند 

  
  
  
  



  Program # 805                                                                                          ۸۰۵برنامه مشاره 

  56صفحه: 

  ١٢٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  عقل سَر يب ياو بر سَر كه ا زديم
  بَر نوريب يِكا نهياو بر س زديم

 يپهلو؛ ا يعنيكه؛ َبر  يانهيس يا ايَبر  يكه ا اشنهيبه س زديبعد م ،يكه عقل ندار يسر يبر سرش كه ا زديم يدست دو 

بود كه سرش  دهيفهم يعني. يو نور خدا و نور عشق را ندار يفضا گشوده نشده است و جمع شد ،يكه گشاد نشد يانهيس

فرم است.  ست،يعدم ن ست،يوحدت با خدا ن ست،يهم عشق ن اشنهيس درندارد، در مركزش،  ييخدا نشيعقل ندارد و ب

همه راجع به  نيعشق هست؟ فضا گشوده شده است؟ ا تاننهيسرتان االن عقل هست؟ در س شما در ؟يحاال شما چ

  . بله، ميدر گشوده شدنش است صحبت كرد نيا حيتوض نكهياِنْشِراح و گشوده شدن و ا

عقل عمل نكرده است، اشتباه  يبود كه تا به حال از رو دهيمركزش عدم شده بود فهم يآدم وقت نيا )٦شكل شماره (

درست نبوده، صبر نداشته، شكر نداشته،  تشيعقلش، هدا تش،يمركزش عدم نبوده، حس امن نيرده است. پس بنابراك

 يب يبود، عقلش عقل نبوده: ا دهيفهم ار هانينبوده، ا نندهينداشته، آفر ينداشته، شاد رشيمركزش عشق نداشته، پذ

 دانستيم؛ عقل سَر يب ياو  بر َسر كه ا زديم) ٤شكل شماره ( بوده است:  ينطوريعقل سر، مركزش عشق نداشته. بله، ا

 شده،يم اشيها سبب پر خور يدگيهمان نيكه ا م؟يفهميم ،ياست. حاال ما چ آمدهيم هايدگيكه تا حاال عقلش از همان

سر  يكه ا دزنيو االن به سرش م شُستهيو خدا هم م كردهيم يدردش را هر لحظه خال شده،يم اشيپر درد يپر خور

  . بله، ينور ندار نهيس يو ا يعقل ندار

  ١٢٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نيُكلِّ زم ياو كه ا كرديم ُسجده
   نيجزِو مَه نياز تو ا شرمسارست

مركزش را عدم  كرديهر لحظه فضا را باز م يعني كرد،يكه سجده م ديگوي. مديگويخودش را م ر،يخوار و حق يعني نيمه

 يعني ن،يُكلِّ زم يُكلِّ كائنات، ا يخدا زنده شده است، ا تينهاياست كه به ب يمنظور انسان ن،يكُلِّ زم نجايو در ا كرد،يم

نماد خدا است كه خدا هم فرم  نجايرسول در ا م،يگفت ا،يحضرت رسول باشد و  توانديمورد م نيكُلِّ كائنات كه در ا يا

كه  نيزم م،يريهم بگ نيزم ميتوانياو زنده شده است. م تينهايكه به ب يانسان اي كائنات. و يعني ،يفرميهم ب ،يهست

شده است و فرم هم دارد، او هم جور در  ندهخدا ز تينهايكه به ب ميريبگ ياگر انسان يانسان از او درست شده است. ول

  را؟  نيا ديگويجزو خوار، از تو شرمسار است، بله؟ چرا م نيكه ا ديگوي. به هر حال مديآيم
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  57صفحه: 

خدا باشد كه  توانديم نيفقط، حاال ُكلِّ زم كرد،يمركزش را عدم م يعني كرديكه؛ سجده م ديگويم) ٦شكل شماره (

كه به  ديريبگ يباشد كه به او زنده شده است، حاال انسان يانسان كي تواندياست، م زيو فرم است، همه چ يفرميشامل ب

 نيا ن،يا گفتيبه هر حال م م؛يكه ما از آن درست شد ديريبگ نيزم نيهم د،ييبگو نيزم ديانتويم اياو زنده شده است، 

خدا زنده شده است  تينهايكه به ب ميهست ياز انسان يو جزو مياز كائنات هست يما جزوِ جزو م،يريجزو تو، چه جزو بگ

  شرمسار هستم.  من يعنيجزوِ،  نيا ديگوي. مميهم هست نيزم نيفرم هم دارد، جزو ا يول

  ١٢٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ييخاِضعِ امِر وِ  ،يكه ُكلّ  تو
  يكه جُزوَم ظالم و زشت و َغو من

فروتن  ،يفرمانبردار خدا هست ،يتو كه كُّل هست ديگويم د،يريمورد انسان زنده شده به حضور را بگ نياگر شما در ا يعني

زشتم،  نقدريا كنم،يبه مردم ستم م كنم،يظالم هستم، به خودم ستم م نقدري، ادارم يمن كه جزوم، هنوز منِ ذهن ،يهست

  . ستيگمراه هستم، عقلم عقل ن نقدريا يول ،ستين عََدممركزم  ستم،ين ياز جنس زندگ نكهيا يبرا

  ١٣٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ز حق يخوار و لرزان يكه ُكلّ  تو
  قكه جُزَوم در ِخالف و در سَبَ من

به او،  تشيكه نها ديگويرا م يانسان اي ،يتو كه كل هست د،يگويكه دارد حضرت رسول را م ديفرض كن ،يكه كل هست تو

 ميخودت تصم ،ديايباال ب تيكه مبادا منِ ذهن يو لرزان هست يخوار ،يخدا زنده شده است و فرم هم دارد، دائماً فرمانبردار

 نيباشد. من اصال به ا يكه مبادا مركزت عدم نباشد، مِن ذهن ياست، لرزان داخ يعني. دائمًا در مركزت او است، يريبگ

من اصال تا حاال فكر  گذرم،يمن از حد م زنم،يمن جلو م دانم،يمن م ميگويمن كه جزو هستم، من م كنم،يفكر نم زهايچ

در من كار كند.  يخرد زندگ ارانهيهوشذره  كينگذاشتم  يمقاومت داشتم، حت نقدريا داند،يخدا نم دانميمن م كردم

  ما است.  فيقصه توص م،يخوانيقصه م ميما است ها، درست است كه دار فيتوص اتياب د،يتوجه كن

گرفتن، در  يشيجلو زدن، پ يعني. سَبَق ميستاديقضا ا يو جلو ميمن و شما. دائمًا مقاومت كرد يعنيمن كه جزو هستم، 

 نهايا نيو خدا هم هم ميكرديم جاديمقدار درد ا كياگر ما  ديتوجه كن ؛يعنيد گذشتن ح ازاز حد گذشتن.  يعني نجايا

احساس  دانمينم اند،حوصلهيهمه غصه دارند، گرفتارند، ب نيكه ا يكسان يول م،يما هنوز سالم بود ديشا شستيرا م

او دارد  يعنياند. ازحد گذشتن گذشته حداز  نهايكردند، ا جاديهمه درد ا نيا كنند،يم يياحساس جدا كنند،يم ييتنها

 جهي. درنتميكنيم جاديدرد ا ديشوياز آن كه او م شتريما ب ي. ولديشويما را م ي. خدا دردهايآهنگ كيبا  ديشويم
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نه آقا حال كجا بود! غصه دارم. و شروع كند كه  ديگويحالت خوب است؟ م ييداشته باشد، به او بگو يكه من ذهن ستيك

  . بله.ديآيبشمارد كه از آنها غصه م يكي يكيرا  شيهايدگيهمانتمام 

  ١٣١تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  رو بر آسْمان كرديهر زمان م
  جهانقِْبله  يا يْ ندارم رو كه

 نم،يل را ببرسو اي نميتو را بب اي ،رو ندارم گريكه من االن د ،به خدا كرديو رو م ،كرديعدم را در مركزش باز م نيزمان ا هر

ما را آزاد كند، كمك كند و در ابتدا  خواستهيكه چقدر خدا م مينيمان ببام. اگر شما و ما همهاشتباه كرده يليمن خ يعني

را  هايدگيهمان نيا :كه ديبه وجود آورده كه به ما بگو يآنها را شسته و حوادث ،ميجاد كرديو درد ا ميشد تيهوهرچه هم

 اديرا ز يو مرتب آلودگ .ميرا ما توجه نكرد نهاياز ا چكداميدردها را به ما نشان داده، ه كند،يم جاديادرد  نهايرها كن و ا

كار را  نيكه ا ميو ما بود ميرا از دست داد ييهاكه ما چه فرصت ميو درك كن ميموضوع را ما خوب بفهم ني. اگر اميكرد

 ميكنيبه او نگاه م ميدار ميكنياالن؟ چون مركز را كه عدم م مينگاه كن يجورخدا چه يما به رويا  ،ينه زندگ ميكرد

  . ارانهيهوش

موقعها واقعا  يبعض م،يكنيناظر به ذهنمان نگاه م ياريبه صورت هوش م،يكنيمركز را عدم م يوقت ديو شما نگاه كن

. فرض ميكنيما و خدا باهم نگاه م يعني ،ميكنيبه صورت حضور ناظر نگاه م يوقت م؟ينيبب ميتواني. ممينيبب ميتوانينم

نگاه  را كه من درست كردم؟ ذهنم ستيچه وضع نيا مييگويم ميوجود آوردكه به يكوچككه با همان عقل عدم  ديكن

  .ميبه ذهنمان نگاه كن ميتوانينم نكن. ما از ترسمان از خجالتما

 همهنيا ،يريرادگيا همهنيا ،ييبدگو همهنيادت، احس نهمهيا ،ييجوحس انتقام همهنيا نه،يك نهمهيرنجش، ا همهنيا

 همهنيا م،يديكه خدا به ما داد آنها را مانع د ييهانعمتكه ما آن همه نيا ،ينيبمانع همهنيا ،ينيببيع همهنيانتقاد، ا

ن كمك كند، به م ديايب يكي ستيدررفتن، به من مربوط ن تيمسئول رياز ز ت،يعدم حس مسئول همهنيا ،يعدم قدردان

  .ميبه ذهنمان نگاه كن ميتوانينم ؛يتنبل ،يكاهل همهنيا

  ١٣٢تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  رو بر آسمان كرديزمان م هر
  بله جهانقِ  يا ،يندارم رو كه

 ديتوانيخدا م يكه شما االن به رو ديگويدارد به ما م يول ،برديدرست است كه در قصه حضرت رسول را م ديكن توجه

  بله. ؟يكنيو م ياكرده هيكه تخل يدرد نهمهيبا ا د؟ياكه كرده ييكارها نيبا ا دينگاه كن
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  ١٣٢تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  رو بر آسمان كرديزمان م هر
  بله جهانقِ  يا ،يندارم رو كه

  ١٣٣تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديو طپ ديبلرز رونيز حد ب چون
  ديكشدر كنار خود  اشيمصطف

در ضمن لقب حضرت  يحضرت رسول، مصطف نجايدر ا يعني ياز حد شد مصطف شيب اقشيلرزش و اضطرابش و اشت چون

 يهم همان نور ،ديگويرا م شانيهم ا ديگويم يمصطف يحضور است. پس وقت ياريهمان نور هوش يرسول است و مصطف

االن  قتايحق ياگر كس :كه دهديم يمعن ميرمستقيطور غبه  تي. و بدهيبه آن زنده بشوند، نور برگز دياست كه همه با

 نيدر هر لحظه، و به ا ديشويرا م هايآلودگ نيو خدا ا كنديكرده و االن هم م يغلط يبشود و بفهمد كه كارها نيشرم

  . كنديبه كنارش به صورت عدم، توجه م كِشديو بلرزد و مضطرب بشود، باالخره خدا او را م فتديها بحالت

شخص  ني. اكنديرضا و شكر عمل م هي. آن شخص آن موقع از ناحميهست رايكه ما پذ فهمدياالن م كرده،يم جهتو شهيهم

 يكيكثافتش را  نكهيكند. با وجود ا رييگرفته تغ ميآدم تصم نيكند. ا رييتغ خواهديشاكر است كه م يادياالن تا حدود ز

 شوديم ترعيعدم دارد وس نيا واشيواشي يعني ده،ينور برگز ،يصطفم جهينت كند و در رييگرفته تغ ميتصم د،يشويدارد م

االن به حالت  ميهست رايمعنا توجه خدا جلب شد كه ما پذ كيبه  يعني ؛ديدركنار خود كش اشيمصطف در مركز ما.

  شدن. تينهايب

  ١٣٤تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ِبنْواخَتش يساِكَنش كرد و بَس
  بُْگشاد و دادْ ِاْشناختَش َاشدهيد

  ١٣٨١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَهَد از المكان يحق قدم بر و
  فَكاناو ساكن شود از ُكن َگهآن

 گذارديرا م شيو پا شوديعدم م ،شوديمركز ما باز م يآرام كرد. فقط خداست كه وقت يعنيكه او را ساكن كرد  ديگويم

را باز كرد و  اشياريعدمش را، هوش يها. و نوازشش كرد و چشممي. ساكت بشوميساكن بشو مانيبه دردها ميتوانيما م

  او عقلش عقل شد. بله.  يعني ،داد ييبه او قدرت شناسا يعنياشناختش  داد داد. يزديا ييبه او شناسا

   ديگويم يدفتر اول. وقت يرا بخوانم از مثنو تيچند ب نيا
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  ١٣٤تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ِبنْواخَتش يساِكَنش كرد و بَس
  بُْگشاد و دادْ ِاْشناختَش َاشدهيد

با  يدگيما، همان يهايدگيما در ذهن، همان تيوضع دنِ يد حالت موقع.كه مركزش پر از درد بوده آن دهدينشان م نيا

 ديخرد ما با دهيو د ،را الزم دارد يزدينواختن ا نيو بنابرا .تحمل است رقابليدرد در ما غ جاديا ليپتانس ايدردها و قوه 

 نيكه اگر ا ديبفهم مابگشاد و داد اشناختش، مهم است ش اشدهيندارد. د ياشكال مييبگو ميباز بشود كه فضا را باز كن

. ميكه شناخت مي. شكر كنمي. از رضا شروع كنمي. هنوز با خودمان مهربان باشميريبپذ مينيبيرا در خودمان م تيوضع

است.  يمال من ذهن نهايخود بشود. ا هيو زدن خود بشود، تنب زهيمنجر به مقاومت و ست ديموضوع نبا نيا د؟يكنيتوجه م

 هيشب ديگويم يمن ذهن فيداخل! در تعر ديآياز سوراخ بام م ايداخل  ديآيم وارياز د رون،يب يكنياز در م يمن ذهن

  جهنم است.

  ١٣٨٠تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديرا لقمه كرد و دركش يعالم
  دياش نعره زنان هَل مِن َمزمعده

 ست؟ين نياز ا شتريب ديگوياش مهنوز معده خورد،يو م كنديرا لقمه م يما عالم يمن ذهن نيجهنم و ا نيكه ا ديگويم

 نياز ا شتريب ايآ زنديم ادياش همچنان فرو معده ديفروكش شيخو لقمه كرد و به كام كيرا  يخوار عالمآن دوزخ جهان

  قرآن است: هيهم دوباره آ نيبله ا ست؟ين

  ٣٠ هي)، آ٥٠سوره ق( م،كريقرآن

  »هست؟ نياز ا شترياى؟ دوزخ گويد: آيا بشده ري: آيا سمييكه به دوزخ گو يروز«

  :ديگوي. موالنا مديگويرا م نيهم ناًيما هم ع يو من ذهن ديوگيرا م نيدوزخ، جهنم، ا

  ١٣٨١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَهَد از المكان يحق قدم بر و
  فَكاناو ساكن شود از ُكن هگَ آن

فقط  ديگويباز هم درد هست؟ م ديگوي. مخواهديدارد باز هم درد م ياديز يما دردها يكه من ذهن يدر حال يعني

  .شوديجهنم ذهن ما ساكن م شود،يفكان او كه بشو و مبه مركز ما و با كن گذارديرا م شيداست كه پاخ

  . رديگياو آن دوزخ ساكن و آرام مبنا به فرمان  درنگيو ب نهدياز عالم المكان قدمش را بر دوزخ م يتعال حق
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حال  نيپروردگار پاك و برتر قدم خود بر آن نهد، در اهست؟ پس  شيب نيز اي: آديگو ؟يشد ريس اي: آديبه دوزخ گفته آ«

  »آرد: بس است، بس است. يدوزخ بانگ هم

  .ميخواهينم گريبس است، بس است، د مييگويما م شوديتا عدم در مركز ما باز م يعني

  ١٣٨٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ما نفسِ نيدوزخ است ا جزوِ  چونكه
  ازوهل دارند جمله جُ كُ  طبعِ

ما هم طبع دوزخ دارد،  يمن ذهن نيجزو جهنم است، ا تند،يم يمرگ يچون نفس ما، نفس زنده كه گفت سو ديگويم

بس است  ديگويم ،كنديم جاديهست؟ هرچه درد ا شتريباز هم ب ديگويم ديدهيدوزخ را دارد، هرچه به او م تيخاص

كرده آنجا. توجه  يكاركثافت نقدريبوده كه ا پيت آنص هم از شخ نيا حاال .خواهميم شترينه باز هم ب ديگويم گر؟يد

را در آغوش  هايآلودگ ني. اميموقع خدا از ما دور نبوده، ما در آغوش خدا هست چي. هميهست ييكتاي يكه ما در فضا ديكن

  . بله به هرحال.ميدهيانجام م مياو دار

  ١٣٨٣ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  كو را ُكشد ،ودم حق را بدَ قَ نيا
  د؟شَ او كَ  كمانِ يخود كِ  ،حق رِيغ

لحظه و آوردن  نيدر مقابل اتفاق ا ييفضاگشا نيجهنم ذهن ما را ساكن كند. پس ا نيكه ا توانديفقط خدا م ديگويم

فقط  يهنبا من ذ ما؛ شدقدم حق را بود كو را كُ نيا .ميندار يگريراه د چيخداست، به مركز ما الزم است. ه يعدم، عدم پا

از حق  ري. غمي. امروز خواندميرا معالجه كن نيا ميتوانيهم نم يذهن يها. و با مشورت با منميكنيم جاديا يشتريدرد ب

  كِشد؟يم يما بكند؟ كمان او را چه كس جهنمنيا يبرا يكار توانديم يچه كس ديگويم

  ١٣٨٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  راست رِيت ننهند اِالّكمان  در
  رهاستيكژ ت بازگون ،كمان را نيا

فكر است، بدفكر كج يعنيدارد.  ياديكجِ ز يرهايت يكمان من ذهن نيا يراست گذاشت. ول رِيت ديدر كمان با ديگويم

  است. نيكژب ست،ين نيبراه يمن ذهن يعني. ميكرد جاديا ينيو همنش ينيباست. در غزل من هم امروز با راه
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  ١٣٨٥ تيتر اوّل، بدف ،يمثنو ،يمولو

  رَه از كمانوا ،و ريشو چون ت راست
  مانگُ  يهد بهر راست بجْ  ،كمان كز

 ،يباشد با من ذهن ادماني. ميدر مركزمان عدم بگذار ديراست شدن با ي. براميراست بشو نكهيجز ا ميندار ياما چاره پس

 نكهيغلط است. علت ا يمن ذهن دِ يست. اصال دا يكج نيع ي. راستِ من ذهنميراست بشو ميتوانيما نم يمن ذهن ديبا د

. هرچه كه من روديفرم م ياست كه به سو ي. فرمروديفرم م يو به سو نديبيكج م شهيهم ميبرگرد ميتوانيگفتم نم

  . بله. ديآيكه از آن عدم چه درم مينيبب ،ميمركز را عدم كن ديشدن به خدا غلط است. بازنده يبرا ،ديگويم يذهن

وم ******  ت    یان 
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 يزهايبا چ يدگيجهان در اثر همان نيورودمان به ا يدر ابتدا كه يمن ذهن دياز د نكهيراجع به ا ميكنيصحبت م ميدار

 ينيبغلط ني. و در انديبيو غلط م كنديخودش م نكيع كند،يخودش م ديرا د هايدگيانسان همان د،يآيآفل به وجود م

. عمدتا جهان را برحسب خواهديرا م زهايو از او چ كنديمنعكس م يتوهم يخدا كيمن و  ديگويم يكيكه  ،من دارد كي

  كند. ادشيرا نگه دارد و ز هايدگيهمان نيا خواهديو م ،گردديحول و حوش آنها م دهد،يسازمان م هايدگيهمان

است  نيا نششياست، ب نيا دشي. و دخواهديم را هايدگيكردن همان اديبه نام خدا ز ياز آن موجود توهم بيترت نيبه ا و

است به او  ياصل يبه نظرشان خدا كه يتوهم يآن خدا شود،ينم اديز اي ،شودياز من گرفته م هايدگيهمان نيكه، اگر ا

 هك ينكيع نيو ا ،است يتوهم يآن خدا، خدا نكهيا يبرا .غلط است كالً ديد ني. اكنديستم م كند،يتوجه ندارد، ظلم م

  برداشته بشود از چشم ما. ديبا ميشدن به چشممان زد تيهوموقع هم

 ي. وقتكنديكه در مركز ما هست حمله م هايدگيهمان نيو به ا دهايد نيبه ا ها،نكيع نيبه ا مياوال گفت يزندگ نيبنابرا

شدن ما را از  نيو خشمگ نديكردن و نال تيشكا نيو ا ميناليم م،يشويم نيخشمگ م،يكنيم تيشكا ما كنديحمله م

 يرضا و ناخشنود و عدم يازمندياز نقطه ن شهيهم و .كنديكننده ممقاومت يعنيو مقاوم  گرزهيست يمن ذهن كيجنس 

شكر و صبر  يفضا از د،يو ناخشنود باش ديباش يلحظه اگر شما ناراض نيكه ا ديدانيرا هم م ني. و شما اكنديشروع م

  برساند.  توانديبرساند. نه كه نخواهد برساند، نم توانديمتش را و لطفش را به شما نمرح يزندگ د،يشروع نكن

تو  دياز د ارانهيهش اگر من مجدداً :. و موالنا به ما گفت كهكرديصحبت م ينينشو هم ينيباول غزل ما امروز از راه تيب و

خدا  يعنيتو را  ياريهش نكيتو را، ع رنگيب نكيو ع ،را نتوانم بردارم يدگيهمان نكيع نيا يعنينتوانم استفاده كنم، 

  كنم.  دايپ توانميرا به چشمم نگذارم من راه را نم

غلط  ديد نيما الزم است كه با ا يخوشبخت يو برا ميخواهيكه م يزيما آن چ نديگويكه م نجاستيها او مشكل انسان

را رها  ديد نيو ا داننديجهان م ازمنديو خودشان را ن انديراضنا جهيو در نت .ندارند ياند، به اندازه كافكرده نييتع

ناراحت  د،ينباش ي. اگر راضشوديم يخدا هم راض ديباش ياگر راض د،ينباش يلحظه اگر راض نيشما در ا يعني .كنندينم

. ديچشمتان بگذار يلوو ج ديرياو را بگ نشيب ديتوانينم ديباش ياست. و اگر شما ناراض يخدا هم از شما ناراض د،يباش

 يلحظه، زندگ نيدر ا ديو شكر كن ديباش ي. اگر شما راضديبشو هار ديتوانيبود، نم ديخواه يزندان يدر من ذهن نيبنابرا

 نيدر ا يباش يراض ديشما بگذارد، با مركز پا به تواندياو م ميبه شما كمك كند. امروز گفت توانديفكانش مبا لطفش، با كن

 نيشما چرا در ا ديدقت كن خوبرا به مركز شما بگذارد.  شيپا تواندينم يزندگ يو مقاومت كن يباش يناراض لحظه. اگر

را  نهايمن چرا ا كنديم يابياست. چرا، ارز يعيطب اريكردن بس تيشكا دن،ينال ،يمن ذهن ديد ي. براديشويراه موفق نم
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 ديد نياست كه در مركزش هستند. ا ييهستند؟ آنها ييزهايه چچ نهايبه من، ا دهديم يزندگ است كه نهايندارم؟ ا

 ميتوانيكرد. نه م شرفتيپ شودينم ينطوري. استين قتيحق ديد ست،ين يزندگ ديد ياو درست باشد، ول يممكن است برا

هر  نكهيا يبرا. ميكار موفق بشو در ميتواني. نه مميمان را درست كنخانواده ميتوانينه م م،يحال خودمان را خوب كن

 يبد زيچ كي رونينباشد در ب يزندگ نشيب ،يزندگ. اگر مركز ما شامل خرد شوديمنعكس م رونيلحظه مركز ما در ب

  موالنا: ديگويرا م تيب نيا جهيدر نت د؟يكنيتوجه م .شوديمنعكس م

  ١٣٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  خندد َچمن؟  ياَبر، كِ  ديتا نگر
  جوشد لََبن؟ يكِ  طفل، دينگر تا

 اريبس اتياب ني. اجوشديمادر نم رينكند ش هيكه. اگر طفل گر خنددينم شود،ياگر ابر نبارد، چمن كه سبز نم ديگويم

  ساده هستند و پرمعنا.

  ١٣٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  قيداند طر يروزه هم كي طفل
  قيشف هيتا رسد دا ميبگر كه

كه ما چهل  ديبگو خواهدي. مدهديم ريبه من ش ،رسديمهربان م هيدا كنميم هيكند. كه گر هيگر روزه بلد است كي طفل

 م،يو متواضع باش مي. شاكر باشميباش يراض ديكردن اول با هيگر يدر مقابل خدا. برا ميكن هيگر ميستيسالمان است بلد ن

 م،يبلد اگر. مياست كه بلد نيا اشيمعن ميكنيناله م م،يكنيم تي. اگر ما شكاميستيبلد ن مييبگو دي. باميفرمانبردار باش

كه حالش بد است، بدتر خواهد شد،  يهر كس ؟ميرا الزم ندار ييدانش خدا گريد م،يدار بشوغصه ديكه با ميدانش دار

  كه حالم بد است. دانميحال من را بدتر كن، من م ديگويدارد م نكهيا يبرا

هم من هستم كه  يكيو  ،آن باال هست يينايموجود ب كي گريد مييگويكه م يبا من ذهن نيا دنيفهم د؟يكنيم توجه

و  يشاكر باش ،يباش يراض دياست كه شما اآلن با ينطوريا هي. قضهيقض ستين ينطوريكند. ا رحم به من خوب او فم،يضع

امروز  مياخوانده. نميبيا آن باال من مر يكي دييبگو نكهيبدون ا ،يمن ذهن ديبدون د ،يباش ميو تسل يفرمانبردار باش

آن رموز را  كند،يكار م يكن فكان چجور ،يزندگ كنديكار م يكه چجور دانديكه هنوز در مركزش م يرا. گفت كس نهايا

 اري. بله؟ و نكته بسشوميم ميتسل شوم،يمن خشنود م دانم،ي. نمدانمي: نمدييبگو ديشما با د؟يكنيم توجه. داندينم

 اميزندگ نرسم نهاياگر به ا خواهم،يرا م هايدگيهمان نيخدا و من ا يكي ،من يكي ،يياست كه در همان دو نيجالب امروز ا

  .دهديرا نم نهايخدا با من بد است، ا نكهيو ا ،شوديشروع نم
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 جادير تنت و در چهار بعدت او د اتيدر زندگ يهر لحظه آلودگ ديد نيداد، شما با هم حيموالنا به ما توض نيدر مقابل ا

درد  ياديمقدار ز ،ميكنيشروع م يو ناشكر تيرضا ما با عدم لحظه كه هر. ينيبي. تو نمديشويرا م نهايو خدا ا يكنيم

دارد  يجور كي ديگوي. مديشويم شي. او با دستهاميمان هم در آغوش خدا هستو همه ستميس نيدر ا ميكنيم يخال

  است؟ مثل قصه.  درست. دانميم ديينگو د،يكار را نكن نيا د،ي، خجالت بكش ديده باشكه شرمن ديگويم

  ١٣٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   گانيدا هيكه دا يدانينم تو
  ؟گانياو را ريش هيگر يدهد ب مكَ 

خدا  يعني گانيدا هيداكه  يدانيچهل سالت است. نم يكن هيگر يستيكند، تو بلد ن هيروزه بلد است گر كيطفل  ديگويم

 هيچشمانت گر نيبا ا نكهينه ا هيمعادل آوردن عدم به مركز ماست. گر هيگر نيا ي. وليمجان دهديبه تو نم ريش هيبدون گر

 نيكه با ا دييلحظه است. كه شما بگو نيما با ا يرابطه دوست زيچ ني. و بزرگتردانمينم ييبگو ،يمتواضع باش يعني. يكن

 توانميبشوم؟ م قيرف توانميم د،يآيذهنم خوشم نم د،يآيكه من خوشم نم افتديكه اآلن اتفاق م يزيآن چ يعنيلحظه 

  .دهميم تيبه قضا اهم نكه م كنديمن را با خدا ثابت م يدوست نيصورت ا نيدر اطرافش فضا باز كنم؟ در ا

دانش  نيهم قضاوت ما كه هم يكي داند،يرا م زيهمه چ ،لحظه كه عقل كل دارد نيقضاوت خدا در ا يكيهست،  زيدو تا چ

. عقل ميندار يعقل . ما اصالً اصالً يچيه يعني مان،يدردها كاتيبه عالوه تحر ،ميرا دار يعقل جزو م،يرا دار هايدگيهمان

 يراضكرده، نا نيما، ما را خشمگ يدردها كاتيتحر گريطرف د كيو از  ،كن اديرا ز هايدگيهمان نيا مييگويم ست؟يما چ

عقل ما بهتر از آن  نيا مييگويم يعقل. خوب ما ه نيا گري. از طرف دستيعقل ن اصالً  نيما. ا ميدار يانتظارات كيكرده. 

در  كند،يم جادياتفاق را آن عقل ا نيو ا دانديم شتريب لپس آن عق ست،ينه بزرگتر ن ييگويعقل بزرگ است. اگر م

بدون  يعني هيگريكمك او برسد. كم دهد ب بگذار لحظه. نيدر ا ام،يتو دوستم، راضبگو من با  ن،ياطرافش فضا باز كن. هم

  .گريآسان است د د؟يكني. توجه ميرا مجان ريش ،دهديتو نم هيگر

  ١٣٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  گوش دار ،راً يَكث ْبكوايَ گفت فَلْ
  َفْضِل كِردگار رِيش زَديبِر تا

زر  مينيبنش ديبا ،ما را خدا نداده يدگياگر همان نكهيا يعنيكه  نديعده ممكن است بگو كيال . حاديكن هيگر يليخ گفت

. اگر شما با ميادهيما اشتباه د كه اوالً  كند،يم يقصه معن نيا نهيقرآن را در زم هيآ ني. اديگويرا نم ني. نه اميكن هيزر گر
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 دياوريعدم را ب د،يپس شما فضا را باز كن د،ينيبيو م ديادهيشتباه دكه ا دياموالنا و دانش موالنا اآلن متوجه اتياب نيا

  . ديرا درست كن دتانيمركزتان د

 يعني. ديبشو ميتسل يعني. اديكنند ز هيگر ديها باآنها، انسان يعني اد،يز ديكن هيگر نكهيا يعني راًيكث بكوايفل نيا

صورت ناظر به ذهنتان و بدون به ديو نگاه كن ديبشو في. لطديمقاومت نكن د،يكن يفرمانبردار يعني .ديكن ييفضاگشا

 نقدريخاك بر سر من كه ا يكه من، ا د،ينگاه كن يمن ذهن ديبا د ،نه يمن ذهن ديبا د يعني ديخودتان را مالمت كن نكهيا

اشتباهات هم فضا باز  آن حالت خراب و ي. براديكن ي. با او هم دوستستين نينه ا .بزنم رميخودم را بگ دياشتباه كردم، با

  . دي. استدالل هم نكنديكن

لحظه همان طور هست  نيام، نه. اام شرمندهمن اشتباه كرده نكهي. به خاطر اميبكن يما استدالل ذهن خواهدينم يزندگ

 فيطو من ل ،است نيندارد با ما. اآلن فعال ا يهر چه شده كار گريد د،يكه هست و خدا قبول دارد شما فضا را باز كن

صورت نكن. نگو من، بلند نشو هر لحظه به زهيمقاومت نكن، ست اور،يرا باال ن يمن ذهن يعنيتو گوش دار.  ديگوي. مشوميم

  . ستين هيكه گر ني. ايهم طلبكار بشو يزيچ كيباشنده پر از درد  كي

است. بله، بله گفتن به  نهايچشم، چشم. ا كنم،يصبر م كنم،يهستم، خشنودم، شكر م ميتسل دانم،يتواضع، نم حالت

 اد،يز ديكن هي. خالصه گفت كه گرميرويبه آن سو م ميدار الست است. اتفاقاً  مانيلحظه معادل بله گفتن به آن پ نياتفاق ا

. اگر لحظه به لحظه مركزت دي. هر لحظه مركزتان را عدم كنزديخدا بر متباران رح زد،يفضل خدا بر ريتا ش ديگوش بده

  . زديريفضل كردگار م ريش يو رضا شروع كن رشيو از لحظه پذ يشكر كن ،يصبر كن ،يرا عدم كن

  قرآن است: هيهم كه آ نيا

  ٨٢ هي)، آ٩سوره توبه( م،كريقرآن

  »نديندك بخندند و فراوان بگركه ا دياند باكه انجام داده ياعمال يبه سزا«

 ديني. ببستيبه دست آوردن آنها ن اي هايدگيكردن به خاطر از دست دادن همان هيو گر دنيخند نيكه ا ديكن توجه

كه  ميكنيفكر م ميخوريو مقاومت و غصه خوردن و. غصه م يدگيهمان م،يانجام داد يكه ما چه اعمال ديبگو خواهديم

است.  يكه چ دينيبيم رونيشما در ب .شوديمنعكس م روني. هر لحظه مركز ما بدهدينه عمل ما م ها را.غصه دهديخدا م

  به مركزتان.  ديبرگرد ست،يوضعش خوب ن رونيب تيوضعش خوب است. وضع بدنم
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  ١٣٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آفتاب  ِ سوز ست وابر هگري
  دو ِرشته تاب نيهم ،ايسْتُِن دناُ 

باال  ني. اگر آفتاب اتابديو آفتاب م بارديابر باران م نكهيا يجهان آبادان است، برا نيا يعني ا،يدن نيكه ستون ا ديگويم

دو تا رشته توسل جو.  نيدو تا رشته بچسب. به ا نيبه ا ديگويو م .جلو برود تواندينم ايدن نيا ،نتابد و ابر هم باران نبارد

  دارد.  اجيان به باران و آفتاب احتن جهيا ديگويم زند،يمثال م

  ١٣٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  سوِز ِمْهر و اشِك ابر يگَر نبود
  ْبر؟تَجسم و عَرَض َزْفت و سِ  يشُد يكِ 

است و سوز عشق.  ياست. رحمت اله يابر زندگ هيباال گر تيب نيكه منظور از ا برديرا هم به كار م ليتمث نيضمن ا در

  كه:  كنديم ديباز هم آخر سر تاك كند،يم ديرا ق نيا تي. گرچه كه در هر برديگيدم صورت مكار با ع نيا

  ١٣٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  سوِز ِمْهر و اشِك ابر يگَر نبود
  ْبر؟تَجسم و عَرَض َزْفت و سِ  يشُد يكِ 

 توانستيجوهر و عرض م ياست، كه چطورجوهر  نيهم نجايكه اگر سوز آفتاب و اشك ابر نبود، كه جسم در ا ديگويم

بزرگ بشود و عرضش  ديبا نيا ،درونش است يفضا نيدر مورد انسان، جوهر انسان كه ا نيا يعنيبزرگ و ستبر بشود؟ 

جوهرش، در  اي. تمام فرمش عرضش است، جسمش ديد شوديو هرچه كه م ،فكرش است دانميهم كه جسمش است و نم

مكان و المكانش در گرو سوز عشق و بارش رحمت  پس گشوده شده است. يست، آن فضاجوهر ا يجسم به جا نجايا

  است.  نطوريهم هم نياست. در مورد زم ياله

  ١٤٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ؟ار فصلهر چ نيمعمور ا يدبُ يك
  اصل هيگر نيف و اتَ  نيا ينبود گر

 نيابر اصل نبود، هنوز راجع به زم هيو گر ديخورش يده، اگر گرماآباد ش يعنيمعمور  شد،يچهار فصل آبادان نم ديگويم

  .كنديصحبت م
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  ١٤١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  جهان ابرِ هگري و هرمِ  سوزِ 
  دارد جهان را خوش دهان يهم چون

  .رديبگ جهينت خواهديم نجاياز ا دارد،يكام نگه م نيريجهان را ش نيابر ا هيسوز آفتاب، تابش آفتاب و گر ديگويم يوقت

  ١٤٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دار سوز در را عقل آفتابِ
  اشك افروز دار را چون ابرِ  چشم

و چكار كن؟ چشمت را  ،را در سوز دار يخرد زندگ ،آفتاب عقل د،يآيكه از عدم م ميكشيكه ما م يآن عقل نيبنابرا پس

به  ميآوريو عدم را م ،ميشويم ميتسل ،ميشويم فيهر موقع ما لط ينعينگه دار.  زديرياشك م كه دائماً  يمثل ابر

  . ديآيم يزديمركزمان، از آنور دانش ا

  ١٤٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ردخُ چون طفلِ  ،دتيبا انگري چشم
  ردتو بُ  كه نان آبِ ،خور آن نان را كم

نان  نيرا نخور كه ا يشدگتيهونان هم نيباشد. و ا انيدائما گر ديچشمت با ديروزه با كيمانند طفل  ديگويم

كه.  ميندار ييو امتداد خدا آبرو ياريعنوان هشتو را برد. ما به يآبرو يعنيتو را برد. آب تو برد  يآبرو يشدگتيهوهم

در سطح ما  اشكاالت نيا م،يكه دار ياشكاالت نيكه ا ميبده صيم و تشخيكه قائم به ذات بشو ميكنيم دايآبرو پ يموقع

 م،يشد دهيهمان نهايكه آفل هستند، با ا يجهان نيا يزهايدر ذهن با چ ميما رفت نكهي. استين تييدر سطح خدا ست،ين

ما افتاده  تيهدا م،يندار لعق م،يندار تيامن م،يقدرت ندار م،يترسيم زد،يريآنها هم شده مركز ما، مركز ما دائما فرو م

  است؟  يآبرودار نياست دست خشممان، ا

 ديگويكه م نياست؟ ا يچه مقام ني؟ ام، بهت مقام دادمكرد ؟ مشهورمشما را پرآوازه كرد گفتيقرآن م هيبود كه آ نيا

مركز ما،  كردنعدم  ي. براشوديمركز ما عدم نم نكهيا يبرا د؟يآينم يزديفضل ا نيهم بدتر است كه، و چرا ا وانياز ح

 يكارانسان كه كثافت نيا ،يهرچ ايحاال اسمش را گذاشته است كافر  ن،ي. اميريبگرا  يدگيشناخت همان تيمسئول ديبا

 كي. زدينعره م زد،يم واريسرش را به در و د شورد،يرسول با دستش م ديد نكهيا يكرده بود، شرمنده شده بود، برا

  بودن هر لحظه.  تدنبال ب نيكه ا ،بود دهيفهم يزيچ

به خدا زنده بشوم  خواهميمن م ديبرگردد بگو نكهيبود عوض ا دهيموالنا، رسول را د ليمثبود، ت دهيرسول را د ديگويم

با عدم كردن مركزمان،  ،مينيبيلحظه م نيما خدا را در ا شودي. چطور مگشتيمسلمان بشوم، دنبال بُتَش م ايو حاال 
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بت  نيدوباره جهان و ا م،يرا زنده كن يمن ذهن ميروب ميخواهيدوباره م م،يبه او زنده بشو ديكه با ديآيبه فكرمان نم چيه

 دهديموالنا هشدار م د،يآيم طانيش يهاحرف نيبعد از ا را زنده كن. اتفاقاً يمن ذهن ا،يدنبال من ب ديگويم ،كشديما را م

! يكار را بكن نيبه تو خواهد گفت: نكند ا طانيش يعوض بشو ياگر بخواه يول ميرا خواند هانيكه درست است كه همه ا

  .روديسرت كاله م

  ١٤٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  چو با بَرگ است روز و شب ازان تَن
  و خزان ستزيرجان در بَرگ شاخِ

كردن  اديبت، لحظه به لحظه در فكر ز نيبه ا ميچون ما توجه دار كند،يم دايما روز و شب دارد رونق پ يمن ذهن اگر

ما كه زنده شدن به خدا است، دچار  يما، من اصل يجان اصل يعنيموضوع شاخ جان ما،  نيهماز  م،يهست هايدگيهمان

 اريو آگاه بودن به صورت ناظر هوش ي. كاهش رونق من ذهنيصلكوچك شدن من ا ،ياست. رونق من ذهن زيرخزان و برگ

را  نهايا گريق جان ما است، درون يمن ذهنبه به خدا زنده بشوم، كوچك شدن  خواهميبه ذهن نگاه كردن كه من م

  . ميدانيم

  )٤شكل شماره (

  ١٤٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  چو با بَرگ است روز و شب ازان تَن
  و خزان زستيرجان در بَرگ شاخِ

 هانيااز  م،يبه مردم پز بده م،يتر كنبزرگ م،يرا رونق بده هانياست كه روز به روز ا هانيچنقطه نياگر حواس ما به ا 

  .زديريدارد م شيهاجان ما رونق ندارد، برگ صورتنياست، در ا زهايچ نيا م،يريتوجه بگ م،يريبگ دييتا

  ١٤٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  جان است زود يِ بَرگيتَن، ب بَرگِ 
  آن را ُفزود ،كاسَتن ديَ ِببا نيا

 ديرا با يمن ذهن نيزود ا يليما است، خ يمن اصل يعنيما است،  يشدن جان اصل رونقيب ،يرونق من ذهن ديگويم

 ي. امروز توميبشناس ديرا با هايدگيهمان نيتك تك ا يعنيفزود.  ديرا با يو رونق جان اصل ،كاهش داد، رونقش را كم كرد

 ديايان بو ُكن فَك ديكن يآشت يو االن با زندگ ،ديبشو مياگر شما تسل ،يبه ما زندگ دهديشناخت م :گفتيقصه م نيهم

بله،  د،يرا بشناس هايدگيهمان ديتوانيشما به صورت حضور ناظر م دهد،يشناخت م دهد،يمركز شما، به شما شناخت م

  .ديديد
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  ١٤٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  بَرگِ تَن نيقرض دِه ز ،اهللاْ  اَقِْرضوا
  َچمَن ،ض در دلوَ در عِ  ديَ وبِرُ  تا

 ميرا قرض بده يدگيرا؟ همان يبه خدا، چ ميقرض حسنه بده يعنيقرآن است،  هيآ يعنيا اهللاْ قرض ده به خدا، َاقْرِضو يعني

 د،يچمن برو ،ياريبه خدا، تا در عوض در دلتان عدم، هوش ميرا بده هانيبه خدا، تك تك ا ميرونق تن را بده نيبه خدا. ا

رونق را،  نيبه خدا ا مي)، قرض بده٦شكل شماره (ديايب شيحالت پ نيا يعني. شوديمن ديدلتان آباد بشود، اگر نده يعني

 شود،يكه دارد كم م هايدگيهمان ني. هر كدام از اروديم نيدارد از ب يرونق من ذهن ،ديآيعدم كه م گرياالن د دينيبب

آن دل ما  در عوض شود،يم اديبشود، رونقش دارد ز ازب ديعدم با نيكه بر اساس ا يمن اصل افتد،ياز رونق م يمن ذهن

  :ديگوياست م هيهم كه آ نيبه خدا. ا ميقرض بده ديرا با هانيبرگ تن را، تك تك ا نيآباد بشود. بله، ا

  ٢٠ هي)، آ٧٣سوره مُزّمل( م،كريقرآن

......

  »ديخدا قرض الحسنه ده به«

  .واهدخيرا م هايشدگتيهوهم نيخدا، ا خواهدينم پول

  ١٤٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  تََنت ُلقمه نيَكم ُكن از ،دِه قَرض
  َرَات نيْ َوجِْه ال عَ  ديَ ِنما تا

را كم  يلقمه من ذهن نيرا قرض ده به خدا و ا يدگيهمان نيپس ا .ديادهيكه تا حاال ند يآن صورت يعنيَرات  نيْال عَ وَْجهِ 

 نيهم يعني يادهيتا حاال ند ،يكرديچون تا حاال با ذهنت نگاه م ،يادهيحاال اصال ند كه تا يارخساره ايتا آن صورت  ،كن

 هايدگيآن خودش را به تو نشان بدهد. مركزت را باز كن، همان شود،يكه در مركز باز م يهمان عدم ،ييكتايحضور، همان 

به  يبران ياگر بتوان ه،يبه حاش يرانيم يوقتو  ،را بشناس هانيصبر و شكر كن، تك تك ا ه،يرا هل بده بروند به حاش

 ،يادهيچون تا حاال فقط جسم را د ،يادهيند االعدم را كه تا ح نيو ا .به خدا يقرض داد يعني ،يكن رونياز مركز ب ه،يحاش

قرض  ديارا ب هانيعدم است، تك تك ا نيبله. ا ،ينيبب ،يادهيند حاال را كه تا يارخساره ،ياداشته يجسم ياريهوش

  است: ثيهم حد نيتا آن رخساره خودش را به شما نشان بدهد. ا يبده

  »َقْلبِ بَشَر؛ يرَأْت وَال ُاُذنٌ سَِمعَتْ وَال خََطرَ َعل نٌ يما ال ع نيالصّالِح يلِعِباد اَْعدَدْتُ «

خطور  يو نه بر قلب انسان دهينش يو نه گوش دهيآن را د يرا كه نه چشم يمينع كوكردارم،يبندگان ن يآوردم برا فراهم«

  »كرده است.
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  71صفحه: 

را  هايدگيانسان بوجود آمده است، اولش همان يداشته است. وقت يدگيها تا حاال هماناست كه قلب انسان نيا منظور

 دهند،يهستند و كُن فَكان را به مركزشان راه م كوكردارين شوند،يم ميكه تسل يكسان يبه قلبش، مركزش، ول گذارديم

 دهيآن را ند يكه چشم ،خودش است، رخسار خودش است خدا اياست،  دمع نيام، نعمت همبوجود آورده يآنها نعمت يبرا

  آن را حس كرده است، بله. يو نه تا حاال مركز انسان ي. گوشميديآن را ند گر،يد ميكردينگاه م ياست. تا حاال با من ذهن

  ١٤٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  كُند يچون خال شيخو ،نْ يرگزِ سَ  تَنْ
  ُكند يزِ ُمشك و ُدرّ ِاْجالل پُر

خواهد شد، پر از  ييبكند، پر از مُشك و دُّر خدا يخودش را خال هايدگيهمان اي هايآلودگ ايتن ما اگر از كثافات  پس

 ياجالل ،ياِْجالل است، اسمش را گذاشته است مُشك و ُدرّ يچ ميدانيعدم كه ما نم نيخواهد شد. پس ا يزديبركات ا

بشود. امروز گفت  يخال ديشده است، مخصوصاً دردها با ليتشك ما يكه من ذهن يزيمنسوب به خدا. پس آن چ يعني

  را به خدا. هانيقرض بده ا

  ١٤٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  بَرَد يِبْدهَد و پاك يديپَل نيز
  تَنِ او َبر َخورَد طَِهرُكميُ  از

 يعني نيا ر،يتطه هيآاز  ديگوي. مشوديما، عوضش مركز ما پاك م ميدهيرا م هايدگيهمان نيا ،يآلودگ نيا ،يديپل نيا

   قران هيآ ني. دوباره اخورديم وهيم يعنيبر خورد  خورد،يم وهي. تن انسان مميها را ما پاك كردمركز انسان

  ٣٣ هي)، آ٣٣سوره احزاب( م،كري قرآن
  »ُه لِيُْذهَِب عَنْكُُم الِرّجَْس َأهَْل الْبَيِْت وَُيطَِهّرَكُمْ َتطْهِيًراإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّ ...«

  »را از شما دور كند و شما را پاك دارد. يديپل خواهديم خدا«

كه ما در مركزمان  ييدردها ني. كه هر لحظه خدا اخواننديدوتا با هم م نياست، ا هيآ نيا كنندهانيقصه كامال ب نيا دينيبب

ما  گذارد؟ينم ياز مركز ما دور كند و شما را پاك دارد، چ يعنيرا از شما،  يديپل خواهدي. خدا مديشويم ميكنيم دجايا

  غلط است.  ديدشمن ما است؛ آن د كند،ي: اصال خدا به ما ستم ممييگويم. برعكس كه ما يمن ذهن ديبا د

 ميشما تصم ديآدم را، االن شا ترسانديم طانيكه ش ديگوياصالح بشود. بعد م دهايد نيهمه صحبت ا نيبا ا دوارميام

ام، خدا هر لحظه شسته است، من شرمنده كرده جاديهمه درد ا نيمن اشتباه بوده است، ا ديد نكهيكه با توجه به ا ديريبگ

متواضع  گذارم،يمركزم، كُن فَكان كار كند، به قضا احترام م ديايخدا ب يپا خواهميبشوم، م ميتسل خواهميهستم، م
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و دردها پاك كند  هايدگيمركز ما را از همان خواهديكه من، خدا هم م دييگويمرا  هانيهمه ا دانم،يم ميگويهستم، نم

  . كنديهر لحظه و دارد پاك م

دن كر زيخودش تم يهاشروع شده است كه هر لحظه خدا مشغول است، با دست نيرا، اصًال قصه بر اساس ا يقبل هيآ نيا

و هر  ميكني. پس ما درست عمل نمكردينم يزكاريكه خدا تم ميكردينم يكارفيما است، درست است؟ پس اگر ما كث

 دهيهمان يدر مركزش، با چ كنديم جاديا يآلودگ يكه چه جور نديبب ،خودش روشن كند يدارد نورافكن را رو فهيوظ يكس

  خودش است.  فهيوظ د؟يكنياست. توجه م

به ما كمك كند. اگر شما  تواندينم يكس م،يو كار نكن ميخودمان نگذار ياگر ما شخصًا نورافكن را رو ميبگو را هم نيا

ها و خدا هم به شما تا آدم ،ديريكمك بگ ديبخواه ديكمك كند. شما با توانديبه شما نم يكس د،يريكمك بگ دينخواه

 ديشما با شود،ينم يزيچ نيمن را درست كند؛ همچ ديايب يكي ست،يمن ن تيمسئول دييشما بگو شوديكمك كند. نم

  .درست بشود تانيتا زندگ ديو كار كن ديكن يسع ،ديكن وششك

 ديكنياز شما فكر م يكه بعض يبه آن آسان ياست ول يكار شدن نيكه ا ديهم خدمت شما عرض بكنم، مهم است بدان نيو ا

 نيچند ديدرست بشود كار، با ديو شما اگر بخواه كنميصحبت م ميچهار ساعت، چهار ساعت و ن نجايا ميآي. من مستين

شعرها را بلند بلند  نيا د،يتكرار كن د،يتكرار كن د،يسيها را بنونكته د،يسيبار بنو نيچند د،يبرنامه را گوش كن نيبار ا

قرآن را  اتيآ نيا يرا، حت يومثن اتياب نيها و اغزل نيا يوقت د،يمثل مدرسه بخوان ديخانه راه برو يبلند، تو د،يبخوان

است، چه  يچ انيكه جر ديشويشما متوجه م واشي واشي د،يكنيتكرار م يوقت د،يبخوان انخودت يبرا د،يخواهياگر م

  .تانكس نيتركينزد شيبه پ ديحواستان را بده ديو شما نبا. حواستان هم دائمًا به خودتان است د،يبكن ديكار با

 ينطوريشما ا يوقت نيكرد. بنابرا اهدنخو يياز خدا شما را شناسا ريغ ا،ياز در ريغ ديكن شرفتيپ و امروز گفت اگر شما 

خودتان را و  يشخص يزندگ ديتوانيسال، شما نم نيمداوم و مكرر، مداوم، تا مداوم نباشد چند د،يخودتان كار كرد يرو

هم كه برعكس درست  يكيرد، خانم از آقا متنفر است، آن كه االن دعوا دا ياخانواده ني. اديخانواده خودتان را درست كن

خدا هم در حال  كنند،يم هيدوتا دائمًا تخل نيا نجايرا و ا نيا يكيآن  كند،يآن را مالمت م نياست، دائمًا دعوا دارند، ا

زحمت را و  ني. اخواهديزحمت م يكرد، ول شودياست؛ درست م ينطوريچرا ا نديگويشستن است، خبر هم ندارند و م

  . ستين يمجان د،يبكش ديتوجه را، تمركز را شما با نيا

را  نهايا ديمرتب با م؛يتوانيم تيچندتا ب نيما با هم اي ميدانستيبود، ما م يخوب زيچ نديگويم رند،يگيم يشوخ هايبعض

 كشند،يزحمت الزم را م كنندير متكرا خوانند،يم اديز نكهيا يبرا شوند،يموفق دارند م هايليخ امدهي. من دديبخوان



  Program # 805                                                                                          ۸۰۵برنامه مشاره 

  73صفحه: 

آنها موفق نخواهند شد، اگر بشوند هم  كنند،يگوش م ختهياند و جسته و گرگرفته يشوخ يطورنيهم نه، هم هايبعض

  . گردديبرم ياست و من ذهن ينسب يليخ

آن دنبال بتش است، ما  ،يهرچ ايكافر  ايآن كه اسمش را گذاشته است گبر  ديگويقصه هم دارد م نيا يكه تو دينيبيم

شما است كه  فهيوظ نيكه نفوذ كند در ما و ا ميبخوان ديبا نقدريا م،يهست مانيدنبال من ذهن م،يهم دنبال بتمان هست

 ديفقط بخوان د،يبا ذهنتان نسنج ديخوانيم يو وقت ،ندارد يدر شما نفوذ كند، به سواد هم بستگ اتياب نيا د،يبخوان

  .اتياب نيبشود و خودش كار خودش را خواهد كرد اجذب جانتان  ديبگذار

  ١٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  نيو ه نيكه ه تَرسانََدتيم ويد
  نيحَز يو گرد يگرد مانيپَش نيز

 ديآيم طانيقبول دارم، آره، اما ش دييگويرا م زهايچ نيو همه ا ديايفضل خدا ب ديخواهيو م ديشد فيشما لط االن

شد، من دارم به تو  يخواه نيو آخر سر غمگ ،شد يخواه مانيكار پش نياز ا ن،يو ه نياست جمع باشد، ه: حوديگويم

به  نكهياست. درست مثل ا يمن ذهن نيهم اشندهيكه نما ديگويم طانيش د؟يگويم يحواست را جمع كن؛ ك ميگويم

  . گريگذاشته است د يحد كيآن از  يول ؛يبت را رها نكن نيكه ا ديگويآن، حاال اسمش را گذاشته است كافر، م

  ١٥١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ها تو بََدنَهوَس نيز يُگداز َگر
  شُدن يخواه نيو َغم مانيپَش بَس

را بصورت قرض  هايدگيهمان يعني ،يبِگُداز ،يدگيهمان يهاهوس ،يكه دار ييهاهوس نيرا از ا يمن ذهن يعنيبدن  اگر

 يخواه مانيپش اريبس ؟يلذت ببر يخواهيم ياز چ گريپس د ،يكن يمركز را خال نيو ا يبه خدا بده و،كيالحسنه، قرض ن

شد، حواست جمع  يخواه نيغمگ نيو بنابرا ،يبكن يتوانين كارها نمياز ا گريكه د يبشو ريپ گريد ،يشويم ريشد، پ

 رونيمن را از مركزت ب ندهينما د،يگويم طانيش ندهينما ،يكن رونيبه مركزت، من را ب ياورياگر عدم را ب يعنيباشد. بله، 

 يرا شما بخواه يشدگتيهوهمدار. هر را نگه نهايا م،يگويشد، من دارم بهت م يخواه مانيپش اريمواظب باش كه بس ،يكن

  :را خواهد گفت نيا طانيش ،يكن رونياز مركزت ب

  ١٥١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ها تو بََدنوَسهَ  نيز يُگداز َگر
  شُدن يخواه نيو َغم مانيپَش بَس

  



  Program # 805                                                                                          ۸۰۵برنامه مشاره 

  74صفحه: 

  ١٥٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  مِزاج يِگرم است و دارو ،ِبخور نيا
  َنْفخ و ِعالج يِ از پِ  اشاميب وآن

 نيشراب را هم بخور، ا نيو ا ،كنديمزاجت دارد، مزاجت را درست م يبرا دهيرا بخور، گرم است و فا يشدگتيهوهم نيا

  .كنديرا عالج م تيهايماريو ب ،سودمند است تيهم برا نياست و توجه است و ا يطلبياست و برتر دييراب تاش

  ١٥٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  تَنْ مَرَكب است نيكه ا تيَّ ن نيِبد هم
  ست آنَش اَْصوَب استخو كرده آنچه

 يعنيتن به آن عادت كرده است،  نيكه ا يكب تو است، هر چتن اسب تو است، مر نيا نكهيبا توجه به ا د،يگويم طانيش

 .درست است نيدرست است، هم نيهم د،يگويم طانيآنها بگذار باشد، ش يعمل يهاو تمام باورها و عادت هايدگيهمان

  .خوب است شيبرا ؟يدار كاريعادت كرده است، چ ييزهايچ كيتو مثل اسب تو است، به  يمن ذهن نيكه ا ديگويو م

  

ھارم *** ت  یان   ***  
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  اين كه به  كنديو اشاره م

   ثيحد
  ».فارفق بها تكيّنفسك َمط«

  »رفتار كن. يتو مركب توست، پس با او به نرم نفس«

: ديگويم كنديم يرا برعكس معن نيا طانينكن. ش زهيست يكه فضا را باز كن، با من ذهن ديگويعبارت دارد م نيا يمنته

  هم خوب است. يليرا كرده است، خ هاعادت نيهم ؟يدار كاريبابا چ

  ١٥٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  َخَلل ديآ شيو كه پَمگَردان خُ  نيه
  صد ِعَلل ديَِدماغ و دْل بِزا در

 شود،يخراب م زيهمه چ يرا دست نزن، دست بزن تيهايشدگتيهورا عوض نكن، هم تيهامواظب باش، عادت ديگويم

. ديگويم طانيش ؟يدار كاريچ د،يآيو در سرت، دماغت و دلت صد جور مسئله بوجود م خورديم تيه زندگآره، صدمه ب

تو  ياز عادات تو است، خوها يبعض هاني)، ا٤شكل شماره (هانيچنقطه نيدست نزن، به ا هاني: به اديگويم طانيبله، ش

واقعًا  مينيبيو ما هم م .شوديخراب م زيهمه چ يدست بزناصًال دست نزن،  هانياست، به ا تيهايشدگتيهواست، هم

 زديريدارد بهم م زيهمه چ شوند،يدوستان ما عوض م شود،يما عوض م يهاعادت شود،يما عوض م ديد شود،يخراب م

  بله. م،يريبگ اديكه ما  زنديحرفها را عمداً م ني. موالنا اديايتا عدم ب زديبهم بر ديو با

  ١٥٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  دون وِيآن د دهايتَهد نيچُن نيا
  و بر خَلْق خواَند صد ُفسون آرَد

مثل افسون است،  هانيو ا ،خوانديو به گوش مردم م آورديپست م طانيها را آن شو ترساندن دهايتهد نجوريا ديگويم

را از مركزم  هانيبشوم و ا دهيهمان ديم است، باسال يمن االن س ن،يا ديگويراست م .ديگويمردم را، م كنديافسون م

من اصالً  ز،يهمه چ زديريعوض كنم، اصًال بهم م توانميرا نم ميهادوست نم،عوض ك توانميرا نم ميهاعادت توانم،ينم

 نيكنم، ا گردش هايدگيهمان نيبپرم و در هم گريفكر به فكر د نيبهتر است از هم جهيدست نزنم، آره، در نت توانم،ينم

   .من به مركزم نمي توانم دست بزنم ،فعال براي من خوب نيستو  موالنا هم خوب است، يهاحرف
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  ١٥٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  سازد در دَوا نوسيجال شْ يخو
   تو را مارِيَنْفسِ ب بَديفَر تا

جالينوس  ،ن فيلسوف هم افالطون استو بهتري ،بهترين پزشك جهان جالينوس است ،مي دانيد در ادبيات ما ،جالينوس

مركز  .تا اين مركزِ بيمارِ ما را بيمار نگه دارد ،يعني خودش را به جاي جالينوس جا مي زند شيطان ،يعني بزرگ ترين دكتر

براي اينكه شيطان تهديد مي كند كه اگر از هم هويت شدگي هايت برداري زندگيت  ،بيمار ما خيلي راحت فريب مي خورد

اينها چيرهاي  ،گفتيم خدا اينها را نشانه مي گيرد .بايد دست بزنيد ؟چرا اينها را مي گويد .اصال دست نزن ،مي ريزد به هم

گوش مي  ما هم به حرفش ،شيطان مي گويد دست نزن ،قبل از اينكه اينها ِبجهند به ما گفته تو بِِجه از اينها ،آفل هستند

   .دهيم

  ١٥٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يترا سوداست از َدرد و َغم نيك
  يدر َگندُم نيآدم را هم گفت

 ،تو را از درد و غم نجات مي دهد ،اين خوها و عادت هايي كه كرده اي ،شيطان مي گويد كه اين همانيدگي ها ،مي گويد كه

همين  ،ن را گفتمي گويد بر حضرت آدم هم موقع خوردن گندم همي .در حالي كه اينها درد و غم به وجود مي آورد

   .بله ،وسوسه ها را كرد

  ١٥٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را هاتيْ و هَ  يهَ يْ آَرد هَ  شيپ
  هات رااو َلب چَديپ شهيلو وَزْ 

مي گويد  ،به ذهن ما مي آورد ،به نظر ما مي آورد ،هَيهَي يعني چيزهاي جديد را به ما ،هَيهَي و هَيهات يعني وسوسه كردن

جديد كه ذهن آنها  معموال ذهن عالقه مند به چيزهاي جالب .اين چيز جديد را تو بگير ،ش اين چيز جديدهي مواظب با

در حالي كه ما را در افسوس  ،مي گويد كه مواظب باش افسوس نخوري .و هَيهات هم به معني دليل است ،را جالب مي داند

اين يكي چيز جديدي است كه مي تواني با آن هم هويت  ،اين يكي را از دست ندهيم دمرتب مي گوي ،گذشته نگه مي دارد

   .نگه مي دارد باالخره در سرگرداني و هوس چيزهاي بيرون كه ما از آن زندگي بخواهيم ،بشوي

اين اسمش  ،و نمي گذارد فاصله دو فكر را ما ببينيم ،بدون وقفه به فكر ديگر ،و با توجه به اينكه از يك فكري ما مي پريم

لبهاي ما  ،به فكري يعني با همان سرعتي كه ما مي پريم از فكري ،با ابزاري كه دهن اسب را مي بندند ،ارد ابزاررا مي گذ

اگر قرار باشد حرف بزنيم  .يعني ما به عنوان هشياري اصال فرصت نداريم كه حرف بزنيم ،لبهاي هشياري ما را .را مي بندد
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يك حرفي  ،آنجا ما بياييم بيرون ،فاصله دو تا فكر باز بشود ،اديده بگيريمبايد ما ن ،اين وسوسه هاي شيطان را مي گويد

   .داشته باشيم كه بزنيم

چون مركز ما باز بشود  ،عدم را بياوريم مركزمان كه عدم باالخره وقتي كه ذهن ساكت مي شود ،معادل او عدم است ،يا نه

 ،ولي اين اصال اجازه نمي دهد ما چيزي بگوييم ،بگوييم آن موقع شايد يك چيزي .اَنصتوا ،ذهن ساكت مي شود ،به عدم

ما مي  ،ما فكر مي كنيم حرف مي زنيم ،ما حرف نداريم بزنيم ،فكري ديگر سريع مي پريم مگر نمي بيني كه از فكري به

   .من ذهني ما مي زند ،ما حرف نمي زنيم ،زنيم

گفتن  ،من ذهني فكر مي كند ،ما فكر نمي كنيم .لط استغ ،من فكر مي كنم ،من اين را مي گويم ،اين كه مي گوييم من

غذا را يك سيستم گوارشي داريم كه تحت  ،مثال هضم مي كنم ،شبيه اين است كه من غذايم را ،اينكه من فكر مي كنم

 اريماينجور چيزها كه ند ،نمي دانم ،گردش خون ،ما كه كنترلي روي هضم غذا ،كار مي كند در بدن ما ،فرمان زندگي است

   .اين براي ما اتفاق مي افتد ،فكرمان با ما با آگاهانه

هر  ،در اين لحظه هشيارانه ،اگر مي توانستيم ذهنمان را ساكت كنيم .فكر هم همين طور به وسيله ذهن ما اتفاق مي افتد

فورا مي خواهيم اين  ،مي بينيد كه ما تا غفلت مي كنيم ،فكري كه مي خواهيم همان فكر را بكنيم و ذهن هم ما را نِكشد

ما هم  ،مثل آن كافر كه برگشت دنبالش ،اصال تمام فكر و ذكر ما اين است كه من ذهني كه بت ما است ،بت را زنده كنيم

   .دنبال اين هستيم

ايم يعني عادت كرده ،نپريم همانيدگي َلويشه يعني هيچ اماني نداريم كه از يك همانيدگي به، را وَز َلويشه پيچد او لَبهات

براي اين كه فكر مي  ،لحظه بعد هم يك همانيدگي ،لحظه بعد راجع به يك همانيدگي ،كه االن راجع به يك همانيدگي

و شيطان با اين  ؟اينها از دست ما بروند چه خواهد شد ،و نگران اين ها هستيم ،كنيم در اين همانيدگي ها زندگي است

  .و لبهايمان را بسته است ،ته استو هَيهات ما را نگه داش وسوسه ها با هَيهَي

  ١٥٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  همچو لبهاي فََرس در وقتِ نَعل
  تا نمايد سنگِ كمتر را چو لَعل

اين شيطان هم دهن هشياري ما را بسته است كه  ،دهن اسب را مي بندند :مي گويد ،موقع نعل كردن اسب همان طور كه

خدا گونه گي  ،به صورت گوهر هشياري .ين من ذهني را به صورت لعل به ما نشان مي دهدو ا ،ما نمي توانيم حرف بزنيم

   .به ما نشان مي دهد
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  ١٦٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اسب گوشهاات گيرد او چون گوشِ 
  مي كشانَد سويِ حرص و سوِي كسب

ي گويد كه گوش هاي ما را شيطان مي گيرد م ،همان طور كه ما گوش اسب را مي گيريم و مي آوريم نعلش مي كنيم ،بله

كسبي  ،يعني كسب معني اش اين است كه ما نبايد بيزينس كنيم يا كار كنيم ،و سوي كسب ،و مي آورد به سوي حرص

فرق دارد كه ما اين همانيدگي ها را بگذاريم  ،مي كشد به آن ،هر عملي كه براساس حرص است ،كه بر اساس حرص است

يا همانيدگي ها در  .براي اينكه آن موقع كسب ما هم خوشايند است .مان خداگونه باشد كسب كنيممركز ،توي حاشيه

وقتي همانيدگي ها  ،بله .اين دو تا باهم زمين تا آسمان فرق دارند ؟بر حسب آنها فكر كنيم و كسب كنيم ،مركزمان باشد

موالنا مي خواهد بگويد كه از اينكه از يك  .ي كشدگوش ما را م ،است هر لحظه به وسيله رفتن به يك همانيدگي با حرص

   .اين شيطان است كه گوش ما را مي كشد ،فكري مي پريم به يك فكر ديگر

  ١٦٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  گوشهاات گيرد او چون گوشِ اسب
  مي كشانَد سويِ حرص و سوِي كسب

  ١٦١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ي ز اشتباهبر َزنَد بر پات نعل
  كه بماني تو ز دردِ آن ز راه

در واقع اين من ذهني  .كه اين درد دارد .نعلي به پايت مي زند كه نبايد بزند ،ت نعلي از اشتباه مي زنديمي گويد در پا

ي كه خيلي عالقه منديم و تا زمان ،كه ما بت ما است ،يك ابزاري است با ما ،نعل ،و حاال اينجا اسمش را گذاشته است ،يك

براي اينكه هر لحظه غلط مي بينيم و خودش هم  .پر از درد خواهد شد .اين راه رفتن ما خيلي سخت خواهد شد ،با ماست

  .توضيح مي دهد و نتيجة غلط بيني و اعمال غلطمان را مي بينيم

  ١٦١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بر َزنَد بر پات نعلي ز اشتباه
  راهكه بماني تو ز دردِ آن ز 

 ،كه مقاومت داشته باشيم .يعني اين وضعيت واقعا دردآور است .) ديده مي شود٤شكل شماره همه اش توي اين تصوير ( 

قدرت نداشته  ،هدايت نداشته باشي ،عقل نداشته باشي ،همانيدگي هاي آفل در مركزش فرو بريزند ،قضاوت داشته باشيم

شكل اين شكل ( ،اين ابزار ،محبوس باشي ،دشمن ببيني ،ئله ببينيمس ،مانع ببيني ،حس امنيت نداشته باشي ،باشي
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منتظر  .كمين كرده اند ،اتفاقات ،در راه مصيبت ها ،اگر با اين ببيني ،همين نعلِ است كه گفت ،) همان ابزاِر است٤شماره 

 مي گوييم .نجا مي افتديك اتفاق بدي آ ،مي بيني كه ما هر راهي مي رويم با اين من ذهني .هر راهي بروي ،تو هستند

   .ولي اين همانيدگي هم با خودمان داريم ،نه ما شانس داريم ،شانس نداريم

  ١٦٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  در دو كار نعل او هست آن تََردّد
  هين هوش دار ؟اين كنم يا آن كنم

بروم  ؟اين كار را بكنم يا آن كار را بكنم .رشك داشته باشي در دو كا ،مي گويد نعل او اين است كه تو دودلي داشته باشي

  .حاال مي گويد ؟بروم سراغ هم هويت شدگي ها يا مركز عدم ؟به سوي خدا يا بروم به سوي بت

  ١٦٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ختاِر نَبيآن بكن كه هست مُ 
  آن مكن كه كرد مجنون و صَبي

  ،آره .صبي يعني كودك ،آن كار را نكن كه مجنون و بچه مي كند ،ده استمي گويد آن كار را بكن كه انتخاب پيغمبران بو

مركزشان را عدم  ،پيغمبران انتخاب كرده اند ،يعني آن چيزي كه نبي انتخاب كرده است، آن بكن كه هست مختاِر نَبي

  .كند يول نم گريدآن كار  مي چسبد به آن كار را مكن كه مجنون و بچه وقتي .كرده اند

  ١٦٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ؟به چه محفوف گشت ةنَّ جَ الْ  تِفَّ حُ 
  شتو افزود كَ كه از هكارِمَ الْ بِ

 ييشناسا نيها هم يسخت نيا .ها يبا سخت ،با كار سخت ؟شده دهيپوش يزيچه چ ي لهيكه بهشت به وس ديخواهد بگو يم

 ،ها يناپسند  يمكاره جمع مَكرَه به معن .رفته شدهفرا گ ،شده دهيپوش يعنيمحفوف  .است ارانهيها و درد هوش يدگيهمان

سخت  هيها به حاش يدگيعدم و راندن همان كردن باز .بله .ها يدگيشناخت همان نش،واهما يجا به معن نيدر ا .ها يناگوار

  .مينرا عوض ك دمانياالن د ميياياست كه ب نيپس كار سخت ا .ديرس ميبه بهشت نخواه ميكار را انجام نده نيا .است

به  .دينك يبر ضد خودتان عمل م ديكه شما دار ،تان يبه من ذهن ديسوء ظن ببر ،ديكه گفت كه شك كن ميامروز داشت

   ،ديو سوء ظن ببر ديشك كن يشدگ تيبا هم هو دتانيد نيا

   .شده و دوزخ در شهوات دهيپوش نديناخوشا ييزهايچ بله بهشت در
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ها باشد  يدگيجهان مركز اگر از جنس همان نيدر ا ديرو يبهشت م يبه سو ديكه مركز را باز كن ديخواهد بگو يم يعني

مركز  نكهيجهنم ا .جهنم است نيا ،با خودش دارد يشهوت كي يشدگ تيهر هم هو ،)٤شكل شماره ( باشد يطور نيا

   :ديگو يم ،ها يدگيهمان نيبردن ا نياز ب يباشد و سخت يدگيانسان پر از همان

  ١٦٥ تيپنجم، ب دفتر ،يمثنو ،يمولو

   اهوز دَ  لتيفسون دارد ز ح صد
   گر هست اژدها ،ّلهكند در سَ  كه

اگر شما به عنوان  .يو زرنگ يگر لهياز ح ،خواند يافسون به گوش ما م يعني ،صد جور فسون دارد .ديگو يم طانيش نيا

 نيا ؟ديگو يچه م يها را برا نيا .دام يبه معن نجايسبد در ا يعنيّله سَ  كند. يشما را در دام م دياژدها هم باش يمن ذهن

كه خدا به  ديبگو ديكس نبا چيبود كه ه نياش ا يو معن .بود يجالب اريبس يقصه  كهامروز  ميخواند يقصه ا كيها را ما 

 يبر م زهيبه ست ،ميزيخ يلحظه با او به مخالفت بر م نيو ما چون در ا ،خدا هر لحظه به ما توجه دارد ،من توجه ندارد

لطف او را و كمك او را  ميتوان ينم ارانهيشهو م،يدانش خودمان را دار م،يو قضاوت دار ميمقاومت دار نكهيا يبرا ميزيخ

  .ديشو يم ميكن يم جاديرا كه ما ا ييها يآلودگ او ارانهيناهوش يول ،ميريبگ

از  ميخواه يم گريكه ما د ميريبگ يجد ميآمد و بلكه هم ممكن است تصم ميبه شوق خواه ميو اگر متوجه موضوع بشو

 متياگر تصم و ،ياورياگر عدم را ن و ،يكار را بكن نيا يبخواه ياگر تو با من ذهن ديگو يم .ميها رها بشو يدگيهمان نيشر ا

 نيو به ا ،كنند يبچه ها و مجنون ها انتخاب م بلكه ،انتخاب كردند غمبرانيكه پ ينباشد و اگر آن را انتخاب نكن يقطع

اصال  ،زحمت بروم نيبار ا ريزمن  ؟درست است راه نيواقعا ا ،يادامه بده كند تو يم جاديا طانيكه ش يدو دل كه يشك

 طانيشود ش يم يزرنگ يليخ نيا ديگو يمشود.  يها نم نيا ،ميكن يصبر م دانم درست است حاال يمن چه م ؟ارزد يم

دهد هم دائما  يغلط به ما م ديهم د.ستين يها شوخ يشدگ تيوهم ه نيبله ا اندازد. يتو را در دام م ياگر اژدها هم باش

  .كند يم وسهرا وس ما

  ١٦٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ا هوز دَ  لتيفسون دارد ز ح صد
  گر هست اژدها  ،ّلهكند در سَ  كه

  دها يعني زيركي؛ 
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  ١٦٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بر بنددش  ،آب روان دوَ بُ  گر
  برخنددش ،بر زماند حَ وَ ور بُ 

و اگر دانشمند  رديگ يم طانيما را ش يجلو مياگر ما آب روان باش يعني  .ديريگ يرا م شياگر آب روان باشد جلو ديگو يم

كه من از عهده  ديبگو ،دانشمند زمان هم باشد ،داشته باشد يمن ذهن دينبا يكس يعني خندد. يبه ما م ميزمانه هم باش

لحظه و فضا  نيو دوست شدن با ا ميتسل ،آره فقط تنها راه .ديخواهد خند خرهباشد باال يسهر ك م،يآ يبر م طانيش

 ينم ،زند يآن حرف م قياز طر طانيش ،اگر ذهن ساكت بشود ،مان و ساكت كردن ذهنو آوردن عدم به مركز ييگشا

  .بزند به ما بيتواند آس ينم ،گريتواند حرف بزند د

  ١٦٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو،يمولو

  كن  اري ياري را با عقلِ  عقل
  بخوان و كار كن  يورشُ  مْهُ رُ مْاَ 

 ميتوان يما م نجايدر ا .را بخوان و كار كن يامرهم شور  هيآ نيو ا ،كن اريدانا  اريعقل  كيهر لحظه عقلت را با  ديگو يم

 ميبا موالنا دار ما االن البته .ميورت كنبا عارفان مش ميتوان يم اي م،يبا خدا مشورت كن ،هر لحظه با آوردن عدم به مركزمان

  قران هيكه معروف است آ ديدان يهم كه م نيا .بله م،يكن يمشورت م

  ٣٨ هي)، آ٤٢(يسوره شور م،يكرقرآن

......

  »است...  گريدكيمشورت با  هيو كارشان بر پا...«
 يگفت هر كس ،ميداشتهم  يامروز در مثنو ،نتوان در ما نفوذ كند طانيش نكهيا يراكند كه ب يم شنهاديموالنا پ نجايا در

 يپس ما م شود، يم اديشود و نور ز يبشود عقل دوتا م اريكه مركزش عدم است  يگريكه مركزش عدم است و با كس د

   .ميعدم به مركزمان مشورت كن آوردنبا خدا با  اي م،يبا موالنا مشورت كن ميتوان

قصه هست و  نيا يهست دنباله  تيب دو سه.را نخوانم من نجاياست ا فيح يول ديدانم خسته شد يممانده  تيبچند 

  كه:  ديگو يم.آن است يريگ جهينت

  ١٦٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن عرب  ،ندارد انيسخن پا نيا
  ه در عجبآن شَ  لطافِ د از اَ مانْ  

باالخره آن عرب  مينيبب ،ميندارد بگذار برگرد انيپا .گفت يجالب يزهايچ يليخ كردم، يكه م ييصحبت ها نيا ديگو يم

 خدا در عجب لحظه از لطف نيما هم در ا .آن عرب از لطف آن شاه در عجب ماند ديگو يم ؟داستان رسول با عرب ،چه شد
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اگر با عدم  كند، يهم كمك م ،دهد يدهد، شناخت م يم ديهم د ،نوازد يرا م هم ما د،يشو يكه هم كثافات مارا م ميهست

   .نيمثل ا مينيدرست بب

  ١٦٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   ديعقلش رم ،شدن وانهيد خواست
   ديبازش كش يصطفمُ  عقلِ دستِ 

چون عدم را  مورد ما خدا، در نجايدر ا ،دست عقل حضرت رسول يول بشود عقلش را از دست بدهد، وانهيخواست د يم

ما را هم  .ديكش يدست عقل مصطف ،داد يعقلش را از دست م داشت . پس آن عربديدوباره ما را كش ،مركزمان ميآورد

 ،و خدا لطف دارد ،جهان نيا به ميكن يم هيهر لحظه درد را تخل يجوركه ما چه  ميآگاه شد نكهيلحظه با توجه به ا نيدر ا

  آره.دهيدست خدا ما را كش ميشرمنده شد

  ١٦٩ تيجم، بدفتر پن ،ي، مثنويمولو

   ديعقلش رم ،شدن وانهيد خواست
   ديبازش كش يصطفمُ  عقلِ دستِ 

و هر موقع  .دهيدست خدا ما را كش يعنيبه مركز ما  ديآ يهر موقع عدم م .ها همه معادل آمدن عدم به مركز ما است نيا

   .دهيما را كش طانيدست ش يعني ديآ يم يشدگ تيهم هو

  ١٧٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو،يمولو

  آنچنان  امديب ،سو آ نيا :گفت
   گران از خوابِ  زديبرخ يكس كه

 خواب گران برخاسته باشد. كياز  نكهيآمد كه مثل ا يطور ،كه او آمد ،طرف نيبه ا ايب ،ايب :حضرت رسول به او گفت پس

 يقصه را م ميه دارآر ها. يدگيشود از خواب همان يم داريدارد ب ،ها يدگيخواب ذهن، خواب همان كدام خواب است؟ نيا

 ،ميشو يم داريب ميما هم از خواب گران دار .ميخدا هست شيما هم در پ حضرت رسول است، شيعرب در پ نيكه ا مييگو

و وسعت دادن  ،ها يدگيهمان نيما از ا تيو پس گرفتن هو هيها به حاش يدگيهمان  نيراندن ا يعنيشدن از خواب  داريو ب

  داريم پا مي شويم. گران شود ما از خواب يم شتريعدم ب نيا واشي واشياست، عدم  نيا

  ١٧١ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويمولو

  با خود آ نيسو آ، مكن ه نيگفت: ا
  سو هست با تو كارها  نياز كه

  به خدا زنده شو، به عدم زنده شو، عدم را بگذار  يعني ايبه خود ب ا،يطرف ب نيبه ا :رسول به آن شخص گفت حضرت
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 دايشود و گسترش پ يمركز ما عدم م يوقت يعني .ميعدم با تو كارها دار ياز سو يعنيسو  نيز طرف ما، از اكه ا ،مركزت

  كه،  ميكرد ينم يكار  ميداشت يما من ذهن يسو وقت  نيا .هست هاخدا با ما كار ياز سو ،ميشو يكند و به خدا زنده م يم

  ١٧٢ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويمولو

  ر آمد در َسُخنآب بَر ُرو زد، دَ 
  حق شهادت عرضه كن دِ يشه يِكا

و به  ميزن يما هم االن آب خرد را به صورتمان م .همان عرب ،و به سخن آمد ،آن شخص آب حكمت را بر رو زد خوب،

هم ما به خدا  نجايا ،شاهد حق، آنجا حضرت رسول است يناظر حق، ا يا يعنيحق  ديحق، شه ديشه يك م،يآئ يسخن م

تو زنده  تينها يخواهم به ب يخواهم به تو زنده بشوم،  من م يمن م يعنيشهادت را به من عرضه كن،  نيا م،يگوئ يم

كرده و عدم را گذاشته مركزش، در مركزش  دورها را از مركزش  يدگيهمان يعنيمسلمان  .خواهم مسلمان بشوم يبشوم، م

شود و زنده شد  يشود، معاد م يدانسته دوباره زنده م يم نكهيزنده شده، به ا ييكتايوجود ندارد، به  يدگيهمان چيه

  )،٦شكل شماره ( حالت نيخالصه ا .او صحبت كند قيخواهد از طر يو االن خدا م .شد كتايچون مركزش عدم شد و 

  ١٧٢ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويمولو

  آب بَر رُو زد، َدر آمد در َسُخن
  حق شهادت عرضه كن دِ يشه يِكا

  :ديگو يم بله،

  ١٧٣ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويولوم

  شَوَم رونيبِدْهم و ب يتا گواه
  در آن هامون َشوَم ،ياز هست مريس

در خواب ذهن بودم،  ،بودم يبودم از جنس مردگ طانياز جنس ش حاالتا  ،بدهم كه من  از جنس خدا هستم يمن گواه تا

بشوم، از  رونيب يمن ذهن نيخواهم از ا ياندم  و مها را ر يدگيكنم كه از جنس خدا هستم پس همان يمن االن اقرار م

 ييكتاي يخواهم در آن فضا يو م ،رميس يت  در ذهن، از من ذهنيداشتن هو رم،يس يدار يهست نيبروم، از ا رونيذهن ب

م خواه يمركزم را م ني) بازهم گواه آن است و نشان دهنده آن است، ا٦شكل شماره شكل ( نيا .بروم در آن هامون بروم

 تيهم هو ديجد زيبا چ  گريخواهم د يو نم رميدر مركزم س نينقطه چ كينماند و من از گذاشتن  يدگيهمان چيباز كنم، ه

   .باشم ييكتايعدم و  يفضا نيخواهم در ا يبشوم، م

  

  



  Program # 805                                                                                          ۸۰۵برنامه مشاره 

  84صفحه: 

  ١٧٤ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويمولو

  قضا يِّقاض زِيهل ِ د نيما در ا
  ٰ◌ يو َبل مياَلَست يّدعو بهرِ

 ،يتو از جنس من دهي، او از ما پرسيكه بل ميكه،  ما در روز الست به خدا گفته ا ديگو يم د،يگو يم يجالب زيچ كي حاال

 يخداست، درست مثل  محكمه ا يعني ،قضاست يراهرو قاض اي زيدهل ايدن نيبله، و حاال ا ميو ما گفت ؟ييتو از جنس خدا

دوباره  ديبله، االن با يو تو هم گفت ياز جنس ما هست ميما گفتهست كه  ادتيند يگو يجهان، آوردند ما را م نياست ا

  .رونيب يبرو يتوان يمحكمه نم نياز ا ييتا نگو ،ييبگو

 نديگو يو م ميادعا كرد كي يعني ،يو بل ميالست يدعو يقضا، برا يخدا، قاض يعنيقضا  يقضا، قاض يقاض زيدهل نيما در ا

 يهست كه موالنا م قصه نيهم يريگ جهينت نيا ،ديگو يم يجالب زيچ ديكن يجه متو ،ييبگو ديرا در قول و فعل با نيكه ا

 نكهيمثل ا ،ميهست يدر محكمه اله ،ميهست زهايبا چ تيهم هو ياريبه عنوان هوش ميجهان كه ما آمد نيبله، پس ا .ديگو

 يو محكم م يز جنس خدا هستكه تو ا يكن يم راقرا ايكه  ديگو ينشسته آنجا ما را هم آنجا نگه داشته، م يقاض كي

بله،  ميگوئ يما هم نم ،يزندان بمان نيدر ا ديوگرنه با  ،رونيب يرو يمحكمه م نيو از ا يشو يو به او زنده م ،بله ييگو

  .ديگو يرا م نيدارد هم

لحظه قضاوت كند و هر  يم قضاوت كه به همه جهان يا يقاض يعنيقضا  يراهرو، داالن، قاض يعني زيدهل ز،يدهل نيما در ا

من با كن فكان تو را  يگذار يم ديگو يم ،نشسته آنجا يكند، خالصه خدا به عنوان قاض يكند و با كن فكان كار م يم

   .نه ميگوئ يبله؟ ما هر لحظه م ييزنده كنم و دوباره بگو

هم  ياست و قاض يدگيپر از همان اناست، مركزم ينطوريما ا تيگفتن، منتها وضع يو بل ميالست يپس بخاطر آن ادعا

و از  يكنم و تو دوباره مركزت را عدم كن رونيمن ب يگذار يم اي يزير يها را م يدگيهمان ني: اديگو يم  ستادهيآنجا ا

   ؟ييرا بگو نيرسد كه ا يبه عقلت م يك مينيپس حاال باشد تا بب. مي گويد : نه ميگوئ يما م ؟يجنس من بشو

  ١٧٥ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويمولو

  امِْتحان ِو آن را ز ميگفت ٰ◌ يه َبلك
  انيو قوِل ما ُشهود است و ب فعل

كند هر  يكند و امتحان م يدارد نگاه م يو االن هم قاض .بله :ميبگوئ دياالن هم بايعني بلي گفتيم،  ميگفت يآنموقع بل كه

  م؟يشهادت بده ميتوان يهم به گفتار و هم به عمل و هم به بودن م يعنيبه قول و فعل  ايكه آ نديبب ،لحظه



  Program # 805                                                                                          ۸۰۵برنامه مشاره 

  85صفحه: 

كه به او  يبا مركز عدم در حال  م،يو مركزمان را عدم كن ميكن رونيها را در عمل ب يدگيهمان ديبا يعني ديكن يم توجه

ها را نگه  يدگيشود همان يبه زبان، نم ينطورينه هم ،بله گفتن در فعل و قول باشد نيو ا .ميبله را بگوئ ميشو يزنده م

  :پرسد يكند، االن از ما م يباهوش است، قبول ندارد و به مركز ما نگاه م يليخ يبله، آن قاض مياً بگوذهن ينطوريدارم هم

  ١٧٦ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويمولو

  م؟يتَن زد يقاض زِ ياز چه در دهل
  م؟يآمد يكه ما بهرِ گواه َنه

به او زنده  ديبا ،ميما از جنس خدا هست ميبده يگواه ميكه آمد ستين نطوريا ايآ م؟يسكوت كرد يچه در راهرو قاض يبرا

ما هر لحظه  ديتوجه كن ؟ميگوئ يچرا بله را نم ؟ميچه سكوت كرد يدر عمل و گفتار و بودن، برا يعنيدر فعل و،   ،ميبشو

 ميكن رونيها را ب يدگينه، اگر همان ديگو يو قضاوت دارد، هر لحظه م تها مقاوم يدگيبا همان ينه، من ذهن ميگوئ يم

   رون،يب دياز ذهن برو ،ديآزاد شد ،ديبرو ديبفرمائ ديگو يهم م يقاض ،بله، او در فعل و قول درست است ديگو يم معد

قبًال هم   م؟يو سكوت كرد ميپر يم گريد يدگيهمان كيبه  يدگيهمان كيچرا از  يعني؟ ميتن  زد يقاض زيچه از دهل از

 ،ميستياصال ما بله گفتن بلد ن ،دهان ما را بسته يابزار بخصوص كيبا  شهيدهان ما را بسته با لو طانيش نكهيا يگفت كه برا

ما بهر  ديگو يبله، خالصه م ميبا سكوت بگوئ دباز بشو مانيبلكه لبها ،ميو سكوت كن ميكن رونيها را ب يدگيهمان نيا ديبا

  .ميدادن آمد يگواه

  ١٧٧ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويمولو

  هگوا يا يقاض زِيچند در دهل
  دِه شهادت از پگاه ؟يباش حبس

در  ميباش ميخواه يحبس م ،ميما كه شاهد هست يعني گواه يا ،خدا يقاض يعني يراهرو قاض ايداالن  ني: در اديگو يم

ذهن، تو بگو كه صبح است، شهادت بده به صبح، ده شهادت از پگاه، بگو  صبح است و بگو كه شب تمام شده، مشخص 

و  ميسكوت كرد م،يخدا نشست يعنيقضا  يراهرو قاض ايما انسانها در داالن  يعني؛ گواه يا يقاض زيدر دهل چند است،

حداقل شروعش  ،مياز رضا و شكر شروع كن يعنيلحظه و   نيبه اتفاق ا ميرا بگوئ يبل ديكه با يدر حال ،ميگوئ ينم يچيه

شروع كن به  شناخت  ،بشودبه خودش زنده  خواهد در  من يبگو كه خدا م ،بگو كه صبح است ،يحبس باش نجاست،ياز ا

  كردن آنها. رونيها و ب يدگيهمان
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  86صفحه: 

  ١٧٨ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويمولو

  تا كه تو ،جانيبخواندندت  بد زان
  وتُ عُ  يرآو ن يهبدْ  يگواه آن

 م،يكن يكه ما م .مينكن يو سركش ميبده ياز صبح گواه ،ميرا بده يجهان كه ما آن گواه نيآورده اند ما را به ا نيا يبرا

  ماند، ميدر زندان خواه مينده يو تا گواه ميده ينم ينه، ما گواه ميگوئ يهر لحظه م

  ١٧٨ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويمولو

  تا كه تو ،جانيبخواندندت  بد زان
  وتُ عُ  يرآو ن يهبدْ  يگواه آن

 يبله را م نياول ،شود يگشوده م شود و فضا يمركز ما عدم م نكهيشود به محض ا يشروع م ييو فضا گشا ميتسل با

با  ميخالصه هر موقع گفت م،ينيصبح را بب يعنيپگاه  ديما با ،ميشو يبله در قول و فعل ما به او زنده نم كيبا  يول م،يگوئ

  كه، ديگو ياالن م رون،يب ميرو يم ياز حبس قاض رون،يب ميرو يم يما از راهرو قاض مينه نگوئ گريبله بزرگ، د كي

  ١٧٩ تيدفتر پنجم، ب ،يثنو،ميمولو

  ياِبنْشسْته شتنياز ِلجاِج خو
  ياَكف و لب بسته ،يتَنگ نياَندر

 يول ،ديو به او زنده بشو ديو بله بگوئ ،ديكه از جنس الست هست دياقرار كن دييايخواهد شما ب يخدا م ديگو يرا م نيا

 دياو هم دستتان را بسته ؛يتنگ نياندر ا نجا،ياست ا يتنگ يمنتها جا د،ينشسته ا نجايخودتان ا زهيو ست يكدندگيبخاطر 

 نيهم ايدن نيذهن و ا نيخودمان است كه ما را در ذهن نگه داشته و ا زهيمهم است ست تيب نيا دينيب يو هم لبتان را، م

    م،يصبح است، ما دار ميشود كه بگوئ يلبمان باز نم ،خواهد يو ما دلمان نم ،قضاست يراهرو قاض

  ٤١١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

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

تنگ كه ذهن در  يجا نيو ا .شود يم يشود، من ذهن يم زهيشود، ست يها سبب لجاج م يدگيهمان ني: اديگو يم االن

  .كه دست و لب ما بسته است يحال
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  87صفحه: 

  ١٨٠ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويمولو

  ديشه يا يآن گواه يهتا ِبنَدْ 
  د؟يَره يخواه يكَ  زيدهل نياز ا تو

داالن  نيشاهد، تو از ا يا ،ناظر يا يعني ديشه يا د،يشه يا يو به او زنده نشو يها را نران يدگيهمان نيبله و ا يينگو تا

آگاه شدن از عدم در  ايعدم  جاديدر عمل ا يگواه نيو ا يآن گواه يتا بنده شد، يذهن رها نخواه يعني يراهرو قاض اي

  .ديره مينخواه يراهرو قاض نينشود در مركز ما، ما از ا ينشود و فضا خال يمركز خال نيتا ا ،مركز ماست

  ١٨١ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويمولو

  زمان كار است، بگزار و ِبتاز كي
  كوته را مكن بر خود دراز كارِ 

كار  نيها را بگذار و بتاز و ا يدگيهمان نيا ،لحظه كار است كي يعنيزمان كارست  كيلحظه هست،  كي ني:  اديگو يم

  ؛ زمان كارست بگذار و بتاز كيهم ساده است،  يلياست و خ يمهم تيخودت دراز نكن، ب يبرا نقدريكوتاه را ا

حرص،  نيها به من كمك نخواهد كرد، ا يدگيهمان نيكه ا قيدرك عم كي يقطع ميتصم كي) ٤شكل شماره عكس ( نيا با

به من نخواهد كرد، خدا منتظر است كه  يام كمك دهيباورها كه به آنها چسب نياست، ا يبت كه من ذهن نيخشم، ا نيا

لحظه  نيكه در ا يزيو به هر چ ،ميبله محكم بگو كيو  ،تمبدهم كه من از جنس الست هس يو گواه زميرا بر نهايمن ا

توانست  يم نيا ديگو يتر بشود و م يبكند، روز به روز خال يرا خالو او با كن فكان مركز من  ،ميافتد بله بگو ياتفاق م

  دهد. يم نشانشكل هم  نيدراز نكن، بله ا خودت يبرا نقدريكار كوته را ا م،يلحظه باشد كش اش داد كي

  ١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويمولو

  زمان  كي يخواه ،در صد سال خواه
  رهانار و وازامانت واگ نيا

و  ياوريامانت را به جا ب نيا ،يامانت را انجام بده نيا ديلحظه با كيدر    اي ييبله را در صد سال بگو نيا يخواه يم

كه  ميدر بودن، در عمل و در گفتار، دوباره اقرار كن ارانهيما، كه ما دوباره هوش ميندار يچاره ا چيه يعني .يخودت را برهان

است  قرآن هيآن آ .ديره ميخدا نخواه يعنيقضا  يقاض نياز حبس ا ميشواگر ن .ميبشوو به او زنده  مياز جنس خدا هست

  :ديگو يم .كه مربوط به همان امانت است
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  88صفحه: 

  ٧٢ هآي ،)٣٣(احزابسوره  م،يقرآن كر

ها عرضه داشتيم، از تحمل آن سَر باز زدند و از آن ترسيدند. انسان آن امانت اين امانت را بر آسمانها و زمين و كوه ما«
  ».بر دوش گرفت، كه او ستمكار و نادان بود

  
ذهن فعالً  نيدر هم يعنيخدا  يعنيقضا  يو در زندان قاض ديگو يرا نم يلحظه بل نيدر ا نكهياش از ا يو نادان يستمكار 

  جا خوش كرده.

  

  

  


