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  2صفحه: 

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  و َصبوح را ِبرَنجان زيبَرخ
  تو آفتابِ َرخشان يِ رو يا

  دنديكه زِ راهِ نو رس هاجان
  بِنْشان مْ يقد دِهيِ ما بر

  دوش در خواب ديكه پر هاجان
  شانيشُد پر بيعالَمِ غ در

  يو شهر يّتيجان به وال هر
  بانيشدند، چون غر آواره

  را فراز آر دهيرم مُرغانِ 
  برخوان ريبَِزن، صف حُرّاقه

  آوردند از َره آَوْرد هَرچ
  خود كُِنشان و جمله بِْستان يب

  هر ُگل كه برگ دارد رايز
  گُِلستان نيَبر نخورَد از او

  زاريِزعْقل ب ديبا يعقل
  رانيزِح يَقالوُز ستين خوش

  است قُالُوز و همه راه جُغد
  رانيهزار و يهر قَدَم در

  ا َدرآ به آوازباِز خد يا
  شهرِ سلطان يهاُكنگُره از

  راه نيراه بِزَن كه اَنْدَر نيا
  اُشتُر و َمست شد شُتُربان خُفتْ
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  3صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ١٩٣٣برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

  ١٨٣٣ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  رَنجانو َصبوح را بِ  زيبرخ
  تو آفتابِ َرخشان يِ رو يا

و  .بگذار برنجد :ديگويصبح، و رنجاندن كه م اي يشراب صبحگاه يو صبوح به معن زيكلمات برخ تيب نيكه در ا دينيبيم

 ،كنديبه خدا شروع م يموالنا غزل را در واقع خطاب به زندگ .آفتاب رخشان قابل تأمل هستند ،تو و آفتاب درخشنده يرو

پس  .بكند ياقدام به كار ديانسان هست كه با نيكه آخر سر ا ديد ميخواه بيترك نيدر ا مير درست دقت كناگ يول

  .كن دهيرا رنج »كه صبح موقع طلوع آفتاب است،«و صبح  كه بلند شو ديگويم

كه صبح  يديخورش نيا ،تو كه مثل آفتاب رخشان است طلوع بكند در ما يكه اگر رو مييگويبه خدا م ميما دار يعني

تر  نندهيب اريبس كند،يتو كه در من ظهور م يرخشندگنور تو و  نكهيا يهم برنجد برا دياو ب د،يخواهد رنج كنديطلوع م

منجر  جهيو در نت ،كنديما را و ذهن ما را فعال م يحس ها رونيچرا كه آفتاب ب .است رونيو روشن كننده تر از آفتاب ب

به خدا  ميما دار يعني يو اگر تو طلوع كن .مينيتو را بب ميتوانيما نم يجسم ياريبا هوش و ،شوديم يجسم ياريبه هوش

  .ديخواهد رنج ،خورديبه درد نم گريو چون د ديآفتاب خجالت خواهد كش نصورتيدر ا ،مييگويم

آخر سر  ،خودش زنده بشود تيو ابد تينهايدر انسان به ب ديبا ،اگر قرار باشد خدا طلوع كند نكهيبا توجه به ا زيپس برخ

 نيو بنابرا .ميزيبربخ يدگياز خواب همان ديبا ميبكن ديكه ما با يو كار .ميبكن يكار كي ديبا ام گردديبه ما برم زيبرخ

و هر  ،دارم يدگيمتوجه بشوم كه چه همان ارانهيمن هوش نكهيبه ا شوديباالخره منجر م ،برخواستن خدا بصورت آفتاب

  .كندياز خدا در من طلوع م يدر واقع قسمت شومياز خواب آن بلند م اي ،اندازميو م كنميم ييموقع آن را شناسا

و به حرف  يبشوم از خواب من ذهن داريمن ب نكهيكه به محض ا دهدينشان م يتر معان قيعم يها هيو با توجه به ال

 ياشكال نيو ا د،يخواهم كش ارانهيهوشمن درد  يعني .ديمن خواهد رنج يجسم ياريهوش ،عمل نكنم يجسم ياريهوش

 ايبه خدا  ميشويحضور و زنده م ياريبه هوش ميشويم داريكه هر چه ما ب دهدينشان م نيو ا .باشد ينطوريا ديبا ،ندارد

  .ديو خواهد رنج ديدرد خواهد كش يمن ذهن نيا ،ميشويم دارياز خواب ذهن ب

و  ،ميستصبح ما ه يعنيصبوح  ميو صبوح را برنجان، اگر درست دقت كن زيرا برنجان، برخ نيكه عمداً تو ا ديگويو م

 دينيبيم د،يگويرا م رونيب ديشراز خودت آگاه بشو از انسان و البته ظاهراً خو يعني م،يهم خودمان هست يشراب صبحگاه

البته نماد آفتاب  ،زنديال مو خود صبح و طلوع آفتاب را مث ديآيم ديكه از خورش يا يدر صبحگاه آن انرژ ،كه در صبوح

خدا  يرا به رو ميبه او زنده بشو ارانهيما هوش نكهيا ايو طلوع خدا در ما  رد،يگيم يرونيب ياريهوش ،رديگيم رونينور ب اي
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با آن  يبه برخواستن من ذهن ميكه ما شروع كن نيكه هم ديبگو خواهديبه هر حال م .كنديم ريتعب ،ما هم هست يكه رو

  .ميبرنجان ديو ما با دياش خواهد رنج يجسم يرايهوش

 رديبگ يرا جد ارانهيدرد هوش نيرنجش را ا نيا يو اگر كس ديبگذار برنجد و خواهد رنج يعني؛ و صبوح را برنجان زيبرخ

من اگر بعنوان  دييآگاه كننده است كه شما بگو يليخ نيو ا كند،يبه خودش اشتباه دارد م زنديفكر بكند كه ضرر م

 نيبشوم ا داريب نهاياز ا يكياز خواب  خواهمب ،شدم دهيهمان يجهان نيا يزهايجهان و با چ نيبه ا مامتداد خدا كه آمد

 ديهست يكه ك ديآگاهانه بدان ديبرنجاند شما با ديآيخدا كه نم .را عمداً برنجان نيو موالنا گفته ا ،ديخواهد رنج يمن ذهن

 ايرنجد يو معاالً از شما م شود،يم نيخشمگ ،شوديتان نگران م يكه من ذهن ديندار يو اشكال ،ديشويم داريب ديو دار

  .شودينم ياگر نرنجان يرا برنجان نيا ديتو عمداً با ديگويم رنجد،ياصًال م

مزاحم شما خواهد شد و  يمن ذهن نيا ديكمتر استفاده كن يهر چه شما از من ذهن گريبعبارت د ديخواهد رنج نيو ا

است  يكار چ نيا ،استفاده كن منكار را نكن، از  نيبه ضرر شماست ا ،شودياز شما كم م يزيچ كيمود خواهد كرد وان

را كه بعنوان صبوح  يزيكه دوباره شما آن چ دهدينشان م نيو صبوح را برنجان، ا زيبرخ .بگذار برنجد تو يول ؟يكنيتو م

  .صبح است شهيكه هم ديبگو واهدخيموالنا م يعني، صبح در ميريبگ اگرو شراب 

و اگر معطل  ،خدا در تو طلوع كند ديخورش توانديكه م يمعن نيجهان صبحش است، به ا نيبه ا ديآيكه م يهر انسان

به شراب  جهيدر نت .كند دايدست پ يبه شراب درست و حساب خواهديكه نم نيكار را بخاطر ا نيا دهديكرده و طول م

 نيو ا .كنديكند كه نم دايدست پ يزديبه شراب صاف ا ديبا يعني ،بسنده كرده ديآيم يجسم يرايكه از هوش يناخالص

  .ديكند شراب ناصاف خواهد رنج داياست كه اگر دست پ يموقع

اگر قرار باشد  كه ديد ديبه واژه ها گفتم برخواستن و صبوح و رنجاندن خواه ديكه شما اگر خوب دقت كن دينيبيپس م

عوض شدن  نيو ا ،عوض بشود ديبا ،برنجد ديشما با ياريهوش نياز ا ياديمقدار ز ديبا ،دا در شما طلوع كندكه آفتاب خ

من  ايآ دياز خودتان سؤال كن ديبا شهيهم نينابراب پس كند،يم ريتعب نجايرا به رنجش ا ارانهيهمان درد هوش ،درد دارد

   ؟در حال برخواستن هستم

از خواب  ديكه تو با يمعن نيكه صبح است، صبح است به ا ديگويخدا هر لحظه به ما م ،خواهدب ديكه خدا با مييبگو نكهيا

را طول  نيا يتو صبوح را برنجان يستيحاضر ن نكهيا ،و من حاضر هستم در تو به خودم زنده بشوم ،يبشو داريذهن ب

 ديتو با د،يگويم يآماده هستم زندگ هشيمن هم ،يبه من زنده بشو ديبا ،يزياز خواب ذهن و درد بربخ ديبا ،يدهيم

حسادت  يمن ذهن .يصبوح را برنجان يستيحاضر ن نكهيا يبرا ،يدهيطولش م يكه تو دار ،يموضوع بشو نيمتوجه ا
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 كند؟يمنچرا از من استفاده  ديگويم م،ينيبب يگريد ياريبا هوش ،مينيبب يگرينور د با ياريما بعنوان هوش نكهيدارد به ا

 نيهم گريد اتيمورد هست، و اب نيو غزل در ا .ديصبر كن ديبا ياريشما بعنوان هوش يول .تحمل كند خواهدينم را نيو ا

  .خواهند كرد دييمطالب را تأ

تر مطالب به  قيبهتر و فهم عم حيتوض ياز آنها استفاده كرده ام برا الرا كه تا حا ريتصاو يمن دوباره برخ دياجازه بده

است كه ما بعنوان  نيراجع به ا ؟است يبرنامه راجع به چ نيا پرسنديكه مردم م نيو هم .مبده حيتوض عيشما سر

 نيا تاس يذهن يارياز جسم ها كه هوش ياريهوش ،يجسم ياريبرعكس هوش ،كه امتداد خداست و فرم ندارد ياريهوش

  اين شكل كه  جهان و نيبه ا مييآيفرم از جنس عدم است م يب ياريهوش كيما بعنوان  ،فرم دارد

  

  ١شكل شماره 

 يمثلث ها ايها  رهيكنم دا يو از شما هم خواهش م .افتدياتفاق م نيا .كه تازه وارد هستند ييآنها يبدهم برا حيتوض

 ميرا به مردم نشان بده نهايما ا ديمختلف بفرست يچون اگر مثلث ها .ديمثلث ها بسنده كن نيبه هم دياختراع نكن ديجد

 .ديصورت بسنده كن نيشكل ها به ا نيبه هم دينكن كنميكار را خواهش م نيا .شونديو آزرده م وندشيم جيمردم گ

 يزهايچ يو در آنجا با فرم فكر ميشويجهان و وارد ذهن م نيبه ا مييآيخدا م اي ياريعرض كردم ما بعنوان امتداد هوش

  .ما مهم هستند يكه برا يرونيب

 شوديجهان م نيكه وارد ا ياست كه فرد وقت يزيفرق دارد، مهم آن چ معتبرمهم با  .ديكلمه مهم هم توجه كن نيبه ا

مهم  اريرا بس نهايغذا را مادر را پدر را ا شوديجهان م نيكه وارد ا ينوزاد كيمثًال  ند،يبيبه اصطالح الزم م شيبقا يبرا

با  ياريبعنوان هوش نيبنابرا .بماند تواندينم دهزن يعني ،ندبما تواندينم ياگر نباشند باق نهايا دانديم نكهيا يبرا ،دانديم

كار  نيمهم و ا يزهايحس وجود به آن چ اي تيهو قيتزر يعني ميشدن گفت دهيهمان .شوديم دهيهمان نهايا يفرم فكر

  .رديدر مركز ما قرار بگ ،ميشويم دهيمهم كه با فكرش ما همان زيكه آن چ شوديسبب م
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كه مهم است و در فكر  يزيهستند، در ابتدا هر چ نهايا شتريب زهايچ نيهستند، و ا ركزهمه در م زهايچ نيكه ا دينيبيم

 قيتزر تيحس هو يفكر يبه فرم ها ياريما، ما بعنوان هوش يمهم است برا يليكه فكر خ ديتوجه كن ،گنجديمن م

پس  نيبنابرا .ما بشوند ديد نكيما بشوند و عكه آنها مركز  شوديسبب م يفكر يبه فرم ها تيحس هو قيو تزر ميكنيم

پس  .مينيبيم زهايچ نيهم نكيبا ع مينيبا چشم خدا بب اي ،مينيعدم بب اي ياريهوش نيهم نكيبا ع نكهيا يما بجا نياز ا

  .رنديگيدر مركز ما قرار م نهايا ،ميكنيم قيتزر تيحس هو زهايچ نيبه ا ميشويم دهيهمان زهايچ نيبا ا

با مشخصات  ايهستم،  بايزن هستم، مرد هستم، ز نكهيخودم و مشخصات خودم مثل ا گنجديكه در فكر من م يزيهر چ

 م،يهست تيآدم ها كه ما معموًال با آنها هم هو نيتر كيو از نزد كلم،يام، ه يصورتم، خوشگل م،يام مثل موها يجسم

البته با مفهوم پول،  ،هستند دهيهمان پولبا  باً يدر، همه تقرخانواده مثل خواهر و برادر، پدر و ما ياعضا هيهمسرم است، بق

همه  .است يذهن يزهايهمه چ نهايا ،بخرند تواننديمهم را م يزهايبخرند، آن چ تواننديم زيبا آن همه چ نكهيا يبرا

 يمثل نقش ها ياجتماع يها تيكارتان، حرفه تان، موقع د،يدانيكه شما شخصاً باارزش م يزيباارزش من هر چ يزهايچ

هستند،  تيها با دوست و دشمن هم هو يليخ حاتيمادر، تفر ايفالن جا هستم، نقش مثل پدر  سيرئ مثالً  ،ياجتماع

  :مثل كننديم جاديكه ا ييهمه مردم با دردها باً يتقر

از جنس  جهيتدر ن نند،يبيم نهايا نكيآنها را گذاشتند مركزشان با ع يعنيهستند  تيهم هو نهيحسادت مثل رنجش، ك

برحسب  م،ينيبيبرحسب آنها م ،ميشويرا كه در مركز ما قرار بدهند ما از جنس آنها م يزيآنها شده اند، در ضمن هر چ

با آن  مينيبيما م يزيهر چ م،يكن اديآنها را ز ميخواهيم م،يگرديم هاحول و حوش آن ،ميدهيرا سازمان م يآنها زندگ

   .ميكن اديز ميخواهيآنها را م بهتر درست است؟ شتريهر چه ب مييگويما همه اش م ،اشددر مركز ما ب ميبشو دهيهمان

 ميهست تيما با باور هم هو ،يشخص ،ياجتماع ،ياسيس ،يمذهب يكرده اند مثل باورها قيكه به ما تزر ييو همه باورها

است كه  نيو آن ا آورديبوجود م يبزرگ اشكال كيكار  نيا يول .ديباور پرست نام شوديرا م يكه انسان من ذهن يبطور

ماست،  ييعقل است عقل استعداد شناسا يكي م،يريگيما چهار تا بركت را از آن م ،رديما قرار بگ كزكه در مر يزيهر چ

را از من  زهايچ يكس نكهيو آرامش داشتن، و ا يحالت نترس ،يچ يعني ديدانيرا شما م تياست، حس امن تيحس امن

  .ميدر موردش صحبت كن توانديكه م گريد يحالت ها يلي، و خنخواهد گرفت

قدرت  نيهمچن كند،يم نييمن را تع يو سو كنديم تيفكر و عمل من را هدا يزياست كه چه چ نيا تيهدا ت،يهدا و

همه  دينيبيكه م نطوريقدرت عمل است توان عملكرد و ادامه دادن كارها از عهده چالش ها برآمدن، و هم نيقدرت هم

كه  يچهار تا بركت نيهستند، بنابرا يرفتن نياز ب يعني ،هستند فلآ ميشويم تيكه در ابتدا ما با آنها هم هو ييزهايآن چ
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گذر رد  نياز ا باًيمسلط به همه انسان ها تقر جاناتياز ه يكيكه  يبطور رييدر حال تغ ،رمق يب اريبس دهنديبه ما م نهايا

  .رسترس است،ترس است، ت شونديم

 يعني .ميو او را بگذار مياز مركز بردار ديرا ما با نهايا ست،ين يزندگ يبرا ست،يخدا ن يقابل قبول برا يروش زندگ نيا

كه در  نطوريكه شما هم رديگيصورت م به اينصورت ميگفت ييشناسا نيو ا ميكن ييرا شناسا نهايا يكي يكيدوباره  ديبا

كدفعه يآفل در مركزتان هست، و  يزهايكه چ ديشما بدان نكهيبه محض ا ؛نجانو صبوح را بر زيبرخ :اول هم بود تيب

 شتريمثالً عمل و فكر شما را ب د،يندار تيحس امن .ديكن ييشناسا ديتوانيخودتان م ست،يكه عقل تان درست ن دينيبيم

   .ستيكزتان نكه عدم در مر ديفهميم ،كنديم تيتان هدا ييانتقام جو ايتان  يرنجش ها ايخشم تان، 

و در واقع طرح  ،دميديما با چشم او م ،جهان عدم مركز ما بود خدا مركز ما بود نيخداست، قبل از آمدن به امعادل عدم 

 ،بزرگان به ما كمك كنند اي و رديآنها را از ما بگ يكي يكيدر واقع  زهايكردن ما با چ تياست كه پس از هم هو نيا يزندگ

 زهايكه چ يروش زندگ نيكه ا ديبه ما بگو ،دارد ييذات انسان شناسا ييبطور گسترده در شناساكه در واقع  يهر كس اي

  .هست رهيكه ترس بر جانت چ يبطور .دارد داريحالت ناپا كيچهار تا بركت  نيو ا ،ستيدر مركزت درست ن يرا بگذار

  

  ٢شكل شماره 

 واشي رد،يگينشانه م ينطوريل قبل به اصطالح نشان دادم اما را كه در شك يها يدگيهمان نيا يمرتب زندگ نيپس بنابرا

آنها را  خواهديانسان م نيو ا ،در مركزتان بود از شما جدا شد رفت ديبود دهيكه به آن چسب يزيآن چ نديبيم واشي

 شيبگذار جا رميگيرا كه من از تو م يزيهر چ ديگويم ،ستين نيا يطرح زندگ يول ،مانند آن ييزهايكند با چ نيگزيجا

 ايتا خودش را  ،رديگياز شما م يرا زندگ زهايكه چ ديداشته باش ياريو هوش يداريهمچون ب كيباشد، و اگر شما  يخال

باشد،  توانديآفل نم زيكه مركز شما چ ديموضوع را بدان نياصالً ا اي ،تا خودش را مركز ما قرار بدهد رديگيخدا از ما م

 ديتان را عوض كن نكيع ديجهان با نيدر ا يو شما پس از ده دوازده سال زندگ .گذرا باشد زيچ توانديشما نم ديد نكيع

 رونيرا از مركزمان ب نهايا ارانهيما هوش اي ،رديگيرا از ما م نهايا يكه زندگ جيبه تدر نيبنابرا .دينينب زهايو برحسب چ
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مثل  ميدهياز دست نم ميرا ما دار نهايا ،هيبه حاش شونديم رانده نهايا ،ميكنيم نهايخودمان را از ا تيهو يعني ،ميكنيم

 ايدوست و دشمن،  اي يو مادر يپدر يول م،يمادر هست ،مينقش مثل هنوز پدر هست ،ياجتماع تيموقع ايمثالً حرفه 

در مركزم  نم،يد اي تم،يمل اي نم،يكه بر حسب آن بب ستيدر مركزم ن ،مرد هستم ايمن زن هستم  تيجنس ايمتعلقات من 

 نيا ريهستم و غ ينطوريمن ا ،باشد ينطوريا ديباورها را دارد با نيكه مثالً ا يكس ميبگو ،نميكه بر حسب آن بب ستين

   .شوديو مركز ما از جنس خدا م ،هيبه حاش رودياست م ريپذ رييكه تغ يزيهر چ ،نيا نه، ميگويم .ستيهم ن

به مركز  ديآيم يفرم يخدا و ب ايعدم  نكهيبه محض ا ،دهديبه شما م نشيب يليخشكلها  نيدقت به ا ديكنيحاال دقت م

آرامش  د،يآياز خدا م شوديم يما واقع تيحس امن كند،يكه تمام كائنات را اداره م شوديبه عقل كل م ليعقل ما تبد ،ما

 اريترس، و قدرت عمل بس وخشم  مثل يمنف جاناتيو نه ه يخرد زندگ ،دست خدا دوباره افتديما م تياست و هدا يزديا

  .ميبردار انياز م ميتوانيرا م يو هر چالش ميترسينم يزيچ چياز ه نكهيا يبرا ،ميكنيم دايپ ياديز

است، طرح  يطرح زندگ نيا شوديم تينهايها و مركز ما ب يدگيهمان ييبا شناسا شوديم ادتريعدم ز نيا واشي واشيو 

 نيهم يعني ،و فرم ميو ما از جنس عدم هست دهم،يم هستند من هر هفته نشان ممه يليدو شكل خ نياست ا يزندگ

است  نيا يعالوه بر بقا برا زهايما با چ يدگيهمان يعنيهست كه  نيا يبرا ،حالت نيخواند ا ميامروز هم خواه يمن ذهن

 يبه آسمان نگاه كن نكهيت مثل ادرس .ينيو اطرافش را هم بب مينيرا بب يذهن ريتصو ،مينيكه ما به اصطالح فرم را بب

را كه ما  زهايچ نيپس منظور از ا نم،يبب توانميمن اطرافش را نم ،نباشد اهيآسمان مثالً كالغ نداشته باشد، س ييبگو

 يپس از جنس چ م،يستيل به ما نشان بدهد كه ما از جنس آنها نآلمااست كه ب نيا ميشويم تيبا آنها هم هو مييآيم

  .بله ميعدم هستعدم،  م؟يهست

   د،يشكل ها را بفهم نيمهم است شما ا يليخ .هم به شما نشان بدهم گريشكل د كي دياما اجازه بده

  

  ٣شكل شماره 

 دينيبيم ،آفل است يزهايشدن با چ تيهم هو اي دنيهمان ايآن همانش  ينييكه ضلع پا دينيبيرا م يشما مثلث نجايو در ا

 دهيهستند كه االن نشان دادم و ما با آنها همان يهانج نيا يزهايها چ نينقطه چ . آنستا رهيكه در مركز دوباره آن دا
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 :در ما شوديم دهييهم زا گريد زيدو تا چ رد،يو آن مركز ما قرار بگ ميبشو دهيما همان يزيبا چ نكهيو به محض ا م،يهست

 در يعني ،دينيبيدر خودتان مقاومت م هم قضاوت است، مقاومت و قضاوت است، پس اگر شما يكيمقاومت است،  يكي

است كه شما در مركزتان  نينشان ا نيا ديكنيدر مقابلش مقاومت م دياشكال دار يزيچ كي اي يرونيدرون با مسائل ب

  .ديكن ييفضاگشا ديتوانينم ،ستيخدا ن ،ستيعدم ن

كردن او دانش ما  شتريجنس او بودن و باز  ،يزيبا چ ميبشو دهيما همان نكهيكه به محض ا ديآيم نجايقضاوت هم از ا

 يب ييدانش ما، ما از دانش خدا شوديم ميگرفته ا اديكه  يزيهر چ نيو بنابرا شود،يم زهايچعقل ما عقل  يعني. شوديم

و صبوح را  زيبرخ :ديگوياست كه م نيهم يبرا ،موقت باشد در انسان ديبا يدگيمقاومت و قضاوت و همان م،يشويبهره م

كامل شده را االن به شما  ستميس ،ديرنج اهدخو يستميس نيچن كيبعنوان عدم بلند شو و  ديگويبه ما م يعنيجان، برن

 .روديكند آخر و عاقبتش كجا م اديبشود و مقاومت و قضاوت ز دهيهمان زهايبا چ يكس كي كيكه اگر  ،نشان خواهم داد

  . شكل است نيهم نشان بدهم و آن ا گريشكل د كي دياما اجازه بده

شده و خودتان از جنس  ليكه مركزتان از اجسام تشك ديشويو متوجه م ديشنويموالنا را م يشما حرف ها ميفرض كن

كه در مركز ما باشد ما از جنس  يزيو هر چ ،وجود دارد يدگيدر مركزتان همان يعني ،ديهست زياز جنس چ ديهست زهايچ

كه در  يزيهر چ ديكلمات را شما بشنو نيمهم است ا م،يكن اديز ميخواهيا مو آن ر م،يروياو م يو بسو ميشويآن م

اگر درد باشد  م،يكن اديآن را ز ميخواهيو م ميروياو م يطبق قانون جذب و بسو ،ميشويمركز ما باشد ما از جنس آن م

 نيا ماش ديفرض كن .است ايگو يليشكل خ نيا م،يرويجنس مركزمان م ايمركز  ياگر عشق باشد عشق، ما بسو ،درد

  :نيهم شوديبه عمل عكس همانش دست بزنم، كه م خواهميكه من م دييگويم ديديحرف ها را شن

  

  ٤شكل شماره 

شما  نكهيو به محض ا د،يبرنجان يدگيبه اصطالح همان ديخواه يشما م يعنيواهمانش،  يعني نيو صبوح را برنجان ا زيبرخ

ها رانده  يدگيشكل همان نيدر ا دينيبب اي ،ديخواهد رنج يآن من ذهن ديكن يخال زهايز چخرده مركزتان را ا كي ديبخواه
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كار  يكه رنجاندن من ذهن ديشويو متوجه م ،به واهمانش ديريگيم ميپس شما تصم ،شده يمركز خال ،هيشدند به حاش

صبر،  د،يكنيصبر م نيو بنابرا زنديرا به چشم ما م شيها نكيو مرتب ع كند،يو مالمت م كشديآن م ،ستين يساده ا

  .ديرآن را در مركزتان بگذا د،يآيكه بوجود م يدرد نكهياز ا ديكنيم زيصبر است، و پره يصبر، ضلع بعد

هر  نكهيا يبرا ديآيكه از مركز عدم محصوالت خوب بوجود م ديد ديخواه ،ديخرده ادامه بده كيحالت را  نيو اگر ا

است كه اسمش  يزيچ رونيانعكاس مركز ماست، انعكاس مركز ما در ب »ديهم مهم است بشنو نيا«ما  رونيب تيلحظه وضع

لحظه  نيخدا در ا لهيبوس شوديم ديتول رونيكه در ب يزيشما و چ ندرو ياندازه فضا ،درون يزندگ يعني ،َجفَ الَقلم است

 زياگر چ نيبنابرا د،يكنيكه شما چقدر كار م دهديانعكاس مركز شماست و شما نشان م شهيو در واقع هم ،شودينوشته م

با  نياز ا ديكنيم زيو پره ديكنيشكر م د،يكنيشكر م د،يشوينم تيشد از مركز عدم شده با آن هم هو جاديا يخوب

   .ديشفاف نگه دار ديخواهيمركزتان، چون مركزتان را م ديآيم ديبشو دهيهمان د،يمحصول جد

هر  نكهيدرست مثل ا يعني . برنجانكار سخت است نيبلند شو مركزت را عدم كن، ا يعنين و صبوح را برنجا زيپس برخ

خدا در ما  يرو نكهيا يبرا كند؟يكار را م نيا يچ يو برا .صبر كند و شكر كند ديبا رنجاند،يخودش را م يمن ذهن يكس

ما آفتاب  يرو ،ميما به خدا زنده بشو يعنيدهد و اگر نشان ب .خواهديكار صبر م نيا ،خودش را به ما نشان بدهد خواهديم

  .كند،يالفاظ دارد صحبت م نيكجا؟ امروز موالنا به ا رونيآفتاب كجا آفتاب ب نيتابان خواهد شد و ا

  

  ٥شكل شماره 

 ها بگذارد مركزش آن مثلث يدگيجهان همان نيبه ا ديايب يبدهم كه اگر كس حيرا هم به شما توض نيا ديبده هاما اجاز

مقاومت، قضاوت، مركز آن نقطه چين ها و آن چهار تا چيز كه از همانيدگي  ،همانش :مثلث هست دينيبيم د،يآيبوجود م

ها گرفته مي شود، اما يواش يواش اگر اين زندگي را ادامه بدهد، يعني قضاوت را زياد كند، مقاومت را زياد كند، همانيدگي 

و زندگي اش را به جهنم تبديل مي كند، و يك مستطيلي بوجود مي  ،جمع مي كندرا زياد كند، يواش يواش زندگي او را 

 :هست، و ضلع سمت راست ؛مساله سازي و مساله بيني :هست، ضلع باال ؛مانع سازي و مانع بيني :آيد كه ضلع چپش

بيست و پنج ساله، هست، و اگر كسي بر نخيزد و صبوح را به موقع نرنجاند و بيست ساله،  ؛دشمن سازي و دشمن بيني
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سي ساله، سي و پنج ساله همه اش مقاومت، قضاوت، همانيدن، همانيدگي را زياد كردن، با عينك همانيدگي ها ديدن، 

يواش يواش آدمي خواهد بود كه زندگي را يا به مانع تبديل مي كند در اين لحظه، يا به مساله يا به دشمن، و اين همان 

  جهنم است، درست است؟

من ذهني، جهنم من  نيد، توجه كنيد اين اسمش افسانهشما عمل واهمانش را انجام بدهيد، افسانه درست نمي ك اما اگر

ذهني، بيشتر آدمها در اين جهنم االن زندگي مي كنند، بينش هايشان غلط است، به نظر خودشان خيلي درست مي 

  بينند، ولي همه اش از طريق همانيدگي ها مي بينند، درست است؟ 

  

  ٦شكل شماره 

به اين شكل هم توجه كنيد، كسي كه برخواسته و صبوح را رنجانده و مركزش را يواش يواش دارد عدم مي كند و آن 

همانيدگي ها را هل داده و رانده به حاشيه، آنها را هم دارد ولي از آنها هويت نمي گيرد، صبر و شكر كرده، پرهيز كرده، 

مي آيد، در زندگي اش، زندگي اش تبديل به بهشت خواهد شد، به اين ترتيب: كه  يواش يواش يك مستطيل ديگر بوجود

هر كاري، هر فكري را از پذيرش و رضا شروع مي كند، ضلع سمت چپ مستطيل، اگر شما هر فكري و هر كاري را در اين 

رضا شروع كنيد، خرد  لحظه از پذيرش و رضا شروع كنيد، مهم است اين، بسيار بسيار مهم است كه شما از پذيرش و

زندگي به شما كمك خواهد كرد، مركزتان عدم مي شود، مركز عدم يعني خدا پايش را گذاشته به مركز شما، دارد به شما 

  كمك مي كند، كن فكان يعني بگو و مي شود به شما كمك مي كند، قانون قضا به نفع شما كار مي كند.

سبب بوجود مي آيد، يعني شادي اش به خاطر اتفاقات نيست، از اعماق براي يك چنين آدمي پس از يك مدتي شادي بي 

وجودش مي جوشد مي آيد باال، و پس از يك مدتي شادي بي سبب، آرامش عالي بي سبب، مي بينيد كه آن چهار تا بركت 

دم مي آيند، هم: عقل و حس امنيت و هدايت و قدرت هم در عمل در اختيارش هستند كه همه از جنس عالي هستند، از ع

خدا در روي زمين، و اين  دگي، يعني مي شود قدرت آفرينندهو آخر سر، انسانِ متعالي مي رسد به آفرينش و آفرينن
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بهشتي است كه يواش يواش ما واردش مي شويم، پس يكي اين زندگي را درست مي كند كه بهشت است، حقيقت وجودي 

  ت مي كند، اين جهنم است، اين بهشت است، پس: انسان است، يكي هم اين جهنم را به اصطالح درس

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  و َصبوح را ِبرَنجان زيبَرخ
  تو آفتابِ َرخشان يِ رو يا

ش آفتاب رخشان است، اگر كسي تمام همانيدگي ها را از مركزش رانده باشد و مركزش را عدم كرده باشد، به اين روي

رنجاندن من ذهني اش گذشته است، و صبر كرده، شكر  د اين فضا در مركزش، حتما از مرحلهاندازه كافي هم گشوده باش

كرده، واهمانش را انجام داده، شادي را از اعماق وجودش مي گيرد، آفريننده هست، و دايمًا هر فكر و كاري را از پذيرش 

  اگفتيم.و رضا شروع مي كند اين آدم، درست است؟ اينها ر

اي است كه من هميشه خد مت شما عرض مي كنم و حتي تماشاي اين شكل ها بدون شعر موالنا هم كلي اين همه مقدمه 

بينش به شما مي دهد، اگر اينها را درست بفهميد خيلي زيبا در خودتان مي توانيد ببينيد و پياده كنيد، و بدانيد كه هر 

بايد ببينيد كه مركز شما از جنس همانيده بوده كه  موقع مشكلي در بيرون بوجود آمده، انعكاس مركز شماست، آن موقع

  اين وضعيت را منعكس كرده يا از جنس عدم بوده؟ 

و هر لحظه هم شما مي دانيد كه ما در معرض قضا هستيم، قضا در اين لحظه فرمان الهي است، در واقع تسليم الهي است، 

مركز ما را عدم بكند، و اگر شما بجاي شروع از  قضاوت الهي است، خداست، و همه اش در جهت اين است كه دوباره

پذيرش و رضا بياييد از مقاومت شروع كنيد كارتان خراب خواهد شد، مقاومت و مانع بيني و قضاوت جاي خوبي براي 

شروع فكر براي تغيير خود نيست، يا تغيير اوضاع نيست، هميشه از پذيرش و رضا شروع مي كنيم كه خرد زندگي به ما 

كند، و ما مي دانيم كه چون ما زندگي را به اين ترتيبي كه در روي صفحه مي بينيد با همانيدگي ها شروع كرديم، كمك ب

هميشه دچار قضاي بد خواهيم شد، براي همين است كه معموال در فارسي قضا را مي گوييم اتفاق بد، قضا لزومًا اتفاق بد 

  ا را به نفع خودش تمام مي كند.نيست، اين آدم كه مركزش را دارد عدم مي كند قض

خدا مي خواهد به ما كمك كند، ما چون مقاومت مي كنيم با بال روبرو مي شويم، وقتي با بال روبرو مي شويم معني اش 

اينست كه االن ديگر بايد تسليم بشويم، االن بايد اتفاق اين لحظه را بپذيريم و از او كمك بگيريم كه معموال نمي كنيم، 

من  كه ناله مي كنيم، شكايت مي كنيم، توجه كنيد كه درد و ايجاد درد در مركز اين آدم است، در مركز افسانهبراي اين

ذهني است، شما بايد مواظب باشيد ناله نكنيد، شكايت نكنيد، گله نكنيد، و در اين لحظه از پذيرش و رضا شروع كنيد تا 

  فاده كنيد، بله.از خرد زندگي بطور كامل براي تغيير وضعيت تان است
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اجازه بدهيد كه چند بيت هم از دفتر اول راجع به اين موضوع بخوانم كه اين شمسِ جان، اين آفتابي كه در اثر زنده شدن 

  ما به بي نهايت خدا در ما يا بصورت ما طلوع مي كند، اين به وسيله ذهن قابل شناسايي نيست، و موالنا مي گويد: 

  انسان يوجود قتيحق

  ١٢١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ريجان، كو خارج آمد از اَث شمسِ
  ريدر ذهن و در خارج، نظ نَْبَوَدش

حاال در اينجا هوشياري جسمي  ،اثير را شما هوشياري جسمي معني كنيد، اثير، به هر حال هر معني اي كه فرهنگ نوشته

مانيدگي ها را راندن از مركز، يعني اين حالت كه بگيريد، مي گويد كه شمسِ جان، شمسِ جان يعني آفتاب جان، يعني ه

مركز عدم بشود، همانيدگي ها رانده بشود، و شمِس جان طلوع مي كند، وقتي مركز ما از جنس عدم بشود و همانيدگي 

ل ها برود، ما مثل آفتاب مي شويم، دايماً نور تشعشع مي كنيم، و خدا در ما به خودش زنده مي شود هوشيارانه، درست مث

اينكه خدا از چشمان ما به بيرون نگاه مي كند، درست است؟ خارج از هوشياري جسمي است، بنابر اين در ذهن، نه ذهن 

ما مي تواند تجسم كند و نه در خارج شما مي توانيد دنبال آن بگرديد، به عبارت ديگر خدا در بيرون پيدا نمي شود براي 

  اينكه باالخره ما به خدا زنده مي شويم.

  انسان يوجود قتيقح

  ١٢٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  تصّور، ذاتِ او را گُنج كو؟ در
  در تصّور مثلِ او ديدرآ تا

ن چيزي نمي شود، براي اينكه ذات بي نهايت خدا را، يا ما را كه ومي گويد در تصور، يعني ذهن تجسم بكند آن را، همچ

كرد، پس مثل او، فقط بايد به او زنده بشويم، نمي شود تجسم كنيم، شما  وقتي به او زنده مي شويم، نمي شود ذهناً تجسم

اول ذهناً توضيح بدهيد كه حضور چيست، خدا چيست، من حاال ببينم چه مي شود، اگر  ،نبايد هيچ موقع بگوييد كه

اهيد فهميد كه متقاعد شدم، ديدم درست مي گوييد شما، من به حرفتان گوش مي دهم، نه، بوسيله ذهن هيچ موقع نخو

بايد به آن زنده بشويد، يكي دو تا  يا نه.يا اين چيزهايي كه ما اينجا مي گوييم درست است  ،موالنا درست مي گويد

يك موضوع را مطمئن مطمئن  خدا آنها را هدف قرار خواهد داد. همانيدگي را از دست بدهيد، و شما مطمئن باشيد كه

يده شديد مورد اصابت تيرهاي خدا قرار خواهد گرفت، اصًال شك نكنيد، وقتي گرفت باشيد، با هر چيز آفلي كه شما همان

نياييد بگوييد چرا من؟ چرا اين را از من گرفت؟ و امروز در غزل و مثنوي خواهيم خواند كه خدا مي گويد كه من كه مرده 
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ن هست كه مُرده ها را بكُشم؟ توجه مي ردي، من دارم تو را زنده مي كنم، چه افتخاري براي مكُش نيستم، تو از قبل مُ

پس بنابر اين ناله نكنيد اگر همانيدگي شما مورد اصابت تير قرار گرفت ،شكايت نكنيد، تامل كنيد كه اين را من كنيد؟ 

چرا از دست دادم، بعد جوابش اين است، براي اينكه با آن همانيده بودم، پس من چرا قبل از اينكه اين همانيدگي من 

  اصابتِ تيرهاي خدا قرار بگيرد، من اين را شناسايي نكردم؟  مورد

يادم رفت، به موقع عمل نكردم، در نتيجه اينطوري شد، پس  .غفلت كردم، يعني ما به خودمان داريم آموزش مي دهيم

ين را از من من شكايت نمي كنم، ناله نمي كنم، و ببينم كه همانيدگي ديگري هم دارم بروم شناسايي كنم قبل از اينكه ا

بگيرند، و من ناراحت بشوم، چون در حال همانيدگي از ما بگيرند خيلي سخت مي شود، ولي يواش يواش ما عالقه 

  همانيدگي را، حرص مان را به آن كم كنيم، بعد هم اگر رفت ديگر ناراحت نمي شويم، پس بنابر اين مي گويد:

  انسان يوجود قتيحق

  ١٢٣ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  چون حديثِ روي شمس الدين رسيد
  شمس چارم آسمان سر َدر َكشيد

چون حديث روي شمس الدين كه در واقع يارِ موالناست، اما منظور از شمس چيست؟ همان بي نهايت خداست، پس شمس 

ل باشد، حاال، اين مي تواند فرمو كرد؟ خجالت كشيد و رفت پنهان شد. چارم آسمان يعني همين خورشيد آسمان، چكار

  .به محض ظهور عدم در شما آن هوشياري جسمي مي رود پنهان مي شود يا نمي شود؟ اگر نمي شود، مي رنجد

اين وظيفه شما هست كه به هوشياري جسمي تان بگوييد خجالت بكش، االن يك هوشياري برتري دارد در من زنده مي 

هوشياري و عدم، كه هوشياري جسمي چيست و شود، تو چه مي گويي؟ من االن ديگر تشخيص مي دهم به عنوان 

هوشياري حضور چيست؟ بنابر اين وقتي صحبت حضور مي آيد خواهش مي كنم شما درست است كه شما هم آفتاب 

هستيد و نمي دانم چيزها را به من نشان مي دهيد در بيرون و اينها، ولي در مقابِل اين آفتابي كه در اثر ظهور خدا در من 

   يوندد هوشياري جسمي و آن تشخيص هاي ذهني من، ديگر به درد نمي خورد، بله.به وقوع مي پ

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  دنديكه زِ راهِ نو رَس هاجان
  بِنْشان مْ يقد دِهيِ ما بر

 گفته؟ گفته كه برخيز و صبوح را قديم، درست است؟ بيت اول چه بينيد، مي گويد راِه نو و مايدهاوًال كه تركيب بيت را ب

رنجان، يعني هر كسي بايد مركزش را عدم كند، هر كسي بايد از رنجاندن هوشياري جسمي اش بگذرد، اگر نگذرد نمي م
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عشقي بزرگ مي شديم موضوع يك جور ديگري بود، راحت تر  البته بارها گفتيم اگر در خانواده شود و كار نكرده است.

خانواده عشقي خانواده اي است  .از ما، فعالً هم همينطوري در خانواده كامًال عشقي بزرگ نمي شويمبود، ولي هيچ كدام 

  .دگي زنده هستندنند، خودشان به زنكه پدر و مادر به حضور زنده اند و در بچه هايشان زندگي را مي بي

ان به ارتعاش در مي آورند، بچه شان مركزشان عدم شده، و همان عدم و جنس زندگي را و هوشياري را در مركز زندگي ش

كه دو سالش است از آن جنس است، مركزش فعًال از آن جنس است، كامالً هم هويت نشده، پس بنابر اين بچه دايمًا به 

زندگي ارتعاش مي كند و دستِ اول مي فهمد كه اين ارتعاش با اين ارتعاشِ هوشياري جسمي خيلي فرق دارد، اصل اش 

  به عشق است، توجه مي كنيد؟ هم اين ارتعاش 

ولي آن موضوع صورت نگرفته، ما را بصورت و آدم بزرگ ها هم راحت تر مي شد.  اگر مادر اين كار را مي كرد، كارِ بچه

مجسمه ديده اند، چون از جنس مجسمه بودند خودشان، جسم بودند، مركزشان جسم بوده ما را هم جسم ديده اند، ما را 

  د، هيچ مالمتي نيست، ما آگاهي از اين موضوعات نداشتيم، ولي پس از اين مي خواهيم عمل كنيم.هم جسم بار آورده ان

حاال مي گويد: جانها كه همين االن مي رسند، هوشياري هايي كه همين االن مي رسند از پيش خدا، ديگر اين راِه قديم را 

  نمي پيمايند، راه قديم چه بوده؟ 

د به نبات، از نبات به حيوان، از حيوان به ذهن انسان، االن مستقيم از پيش خدا همين هوشياري آمده به جماد، از جما

لحظه، ديگر جماد نيست، از راهِ نو مي رسد، درست مثل اينكه بگوييم: ِز راه نو رسيدند، يعني همين االن تازه به تازه از 

  ان نيستيم، از حيوانيت گذشته ايم.طرف زندگي آمده اند، منتها اينها از راه قديم نمي آيند، ما كه حيو

موالنا مي خواهد بگويد كه آن مراحل تمام شده، مراحل تكاملي هوشياري در اين جهان تمام شده و االن صبح است، هر 

لحظه صبح است، يعني حتي اين من ذهني كه ما درست كرديم، مي گويم كه اگر خانوادة عشقي بود، خيلي لق بود و يك 

مي شد زودي حلش كرد، ولي االن حتي االن كه ما اين همه درد كشيديم و همانيدگي در مركزمان داريم چيز مهمي نبود، 

و به انحراف رفتيم، فكر مي كنيم اين بينش هاي ما وحي منزل است، ديد ما درست است، ديد آن غلط است، ما ديندار 

مادي هستند، ولي اينها هم محكم نيستند، لقّ  اينها بينش هاي ؛اينطوري مي گوييم ديگر ؛هستيم، آنها كافر هستند

هستند اينها، به شرط اينكه شخص درست توجه كند، شما كه االن توجه مي كنيد كامًال مي توانيد اين من ذهني را به 

  لرزه در بياوريد تا ستون هايش بريزد در خودتان، و راحت بشويد، و همين:

غذاهاي قديمي بنشان، غذاي قديم همان غذاي َاَلست است، همان غذاهايي كه  جان ها كه ز راه نو رسيدند، ببر سرِ سفره

جديد نشستيم،  مائده ما مي خورديم، ما چه غذايي وقتي از خدا جدا شديم مي خورديم؟ غذاي نور، آمديم سِر سفره
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تيم، توجه هستيم، دنيا نشسته، دنبال تاييد هس هتوجه كنيد كه ما آمديم من ذهني تشكيل داديم، من ذهني سرِ سفر

تشكر هستيم، خودنمايي هستيم، بگوييم من آدم مهمي هستم، اينها غذاهايي است كه ما مي خواهيم، اينها غذاهاي 

  قديم نيست. جديدي است، اينها مائده

دنيا كه غذاي جديد است،  مي گويد اوال هر كسي وظيفه دارد مسئوليت اش را بايد قبول كند، خودش را از سِر سفره

قديم بنشاند، و اين را هم مي دانيد ديگر، بارها خوانده ايم كه، همه را شما حفظ هستيد،  مائده يرون بكشد، سرِ سفرهب

اين كلمة اَلَست را مي دانيد، الست يعني ما، يعني همه موجودات وقتي از خدا جدا شده اند، از آنها پرسيده كه من خداي 

  گفته است بله. اند بله، انسان هم شما هستم؟ همه گفته

و االن بايد دوباره هوشيارانه، خردمندانه و آگاهانه اعتراف كند در عمل و حرف و بودن، و غذا خوردن كه سرِ سفرة قديم 

است، يعني همان سفره، همان سفره اي كه آن موقع بود، نه اين سفرة جديد، توجه كنيد ما اينقدر عادت كرده ايم سرِ 

  اضر نيستيم بلند بشويم از سر سفره.چيزهاي جديد كه ما ح سفره

  انسان يوجود قتيحق

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  دنديكه زِ راهِ نو رَس هاجان
  بِنْشان مْ يقد دِهيِ ما بر

ما وظيفه داريم هم خودمان را بنشانيم هم با روشن نگه داشتن مشعل عشق و خرد، ديگران را راهنمايي كنيم، نه مجبور 

چراغ هستيم، قاضي نيستيم، قضاوت نمي كنيم كه شما اينطوري، آنطوري، فقط چراغ را نور. مايي كنيم با كنيم، راهن

  الست بنشينند، درست است؟  مائده روشن نگاه مي داريم، و خرد زندگي را مي گوييم، كه اينها هم بيايند سر سفره

رسند، براي اينكه از راه قديمي مي رسيدند كه حيوان  حاال، همين را با شكل هم نگاه كنيد، جان ها كه از راه جديد مي

، هر كسي اين لحظه مي تواند هر لحظه بودند، نبات بودند، نه، ما انسان ها به درجه اي رسيده اند كه گفتيم صبح است

يدند،  از آن پس جان ها كه ز راه نو رس نكه نمي خواهند صبوح را برنجانند.بلند بشود، اگر بخواهد، نمي خواهند، براي اي

  عدم بنشينند، درست است؟ بله. نقطه چين ها مي خورند، نقطه چين ها را برانند به حاشيه، و بر مائده

شما از خودتان سوال كنيد كه آيا من مسئوليت خودم را قبول مي كنم كه عدم را بياورم به مركزم؟ همانيدگي ها را برانم 

ت نكنم، قبول مي كنم؟ من مي خواهم درد نخورم، خشمگين نشوم، حساد به حاشيه، مركزم را خالي كنم؟ مسئوليتش را

غذاهاي جديد نشستيد، و مسئوليت  كه برنجم، و هر چيزي كه به فكرتان مي آيد، در سر سفره نرنجم، توقع نداشته باشم

ت برداريد، چرا پدر و خودم را به عهده مي گيرم، شما بايد مسئوليت خودتان را خودتان به عهده بگيريد، و از مالمت دس
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مادر من عاشق نبودند؟ مرا درست نكردند، چرا جامعه آنطوري، آنطوري؟ نه، هيچ كدام از آنها براي ما قابل قبول نيست، 

  براي هيچ كس، براي خدا هم نيست، بايد خودتان اين كار را بكنيد، در هر وضعيتي كه هستيد، بله، پس 

  

  

ت اول *** یان   ***  
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  انسان يوجود قتيحق

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  دوش در خواب ديكه پَر هاجان
  شانيشُد پَر بيعالَمِ غَ  در

چون به خواب هم هويت شدگي فرو رفت، و قبل از آن هم به اندازه كافي  ،مي گويد كه اين هوشياري كه آمد به اين جهان

تي آمديم به اين جهان در يك سالگي، دو سالگي، پنج سالگي، هوشيار نبود كه ببيند چقدر بايد همانيده بشود، ما كه وق

ده سالگي، عقل مان نمي رسيد كه بدانيم كه با چند تا چيز بايد همانيده بشويم، چقدر بايد همانيده بشويم، نه، خواب 

ي پريدند ، يعندنبوديم، مخصوصا وقتي آمديم همانيده شديم، رفتيم به خواب، جان ها كه پريد دوش، اينها به خواب رفت

  در خواب، به خواب رفتند.

اما درست است كه انسان ها در خواب ذهن هستند و درد هستند، ولي در عالم غيب هستند، يعني محاصره شده اند با 

عدم، ما هميشه در آغوش خدا هستيم و خدا مي خواهد ما همانيدگي ها را بشناسيم و به او زنده بشويم، مركزمان عوض 

ظه او سعي مي كند، ما مقاومت مي كنيم و داريم آگاه مي شويم به اين موضوع، اما يك چيزي نشان مي دهد بشود، هر لح

كه ما چقدر تن به اين كار مي دهيم، چقدر آماده هستيم، كه پريشان هستيم يا شاد هستيم؟ و تا زماني كه اين همانيدگي 

  له.ها در مركز ما هست پريشان خواهيم شد، پس نگاه كنيد ، ب

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  دوش در خواب ديكه پَر هاجان
  شانيشُد پَر بيعالَمِ غَ  در

درصد ما  ٩٩/٩٩وقتي به خواب چيزها فرو رفت، رفتيم ما، و با توجه به اينكه عدم ما را محاصره كرده، توجه كنيد كه 

ريبا اوست، و در سطح با يك ذره سفت شديم، منجمد خالي هست، خدا در ما بصورت خالء نفوذ كرده، و همه چيز ما تق

شديم، و آن بينش سطحي را ما بينش خودمان كرديم، ولي هنوز محاصره بوسيله فضاي، موالنا مي گويد، حَلّ و َعقد، االن 

هستيم برايتان چند تا شعر مي خوانم، هر كسي در اين لحظه قرار دارد، اين لحظه مثل يك كوره اي است، ما هم مثل يخ 

  كه دايماً مي خواهد ما را آب كند و ما مقاومت مي كنيم، و هر چه مقاومت مي كنيم پريشان تر مي شويم.

  افسانه من ذهني
  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  دوش در خواب ديكه پَر هاجان
  شانيشُد پَر بيعالَمِ غَ  در
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ي از مثنوي پس از چند تا بيت خواهم خواند، يعني چند تا بيت درست است؟ بله، اجازه بدهيد اين بيت را خوانديم، ابيات

تا ما بتوانيم اينها را بفهميم، يعني از اين بيت شما بايد نتيجه بگيريد كه پريشاني ما به اين علت  ،غزل پشتش مثنوي دارد

ن همانيدگي ها را از است كه االن اگر من ذهني داريم، در مركزمان همانيدگي داريم، يك نيروي عظيمي مي خواهد اي

عينك  مركز ما بردارد و ما داريم مقاومت مي كنيم، به علت اينكه عادت كرديم اين بينش ها را بينش خودمان بكنيم، اين

وقتي آنها را بر مي داريم حتي يك لحظه، به نظر مي آيد كه يك نيرويي به نام نيروي من ها را به چشم خودمان بزنيم. 

بهتر است كه به گويد كه تو اشتباه مي كني و ما بيشتر به حرف من ذهني مان گوش مي دهيم، و ذهني دارد به ما مي 

  موالنا گوش بدهيم.

و پريشاني مان را به علت عوامل بيروني ندانيم، و ما بدانيم كه هر لحظه مركز ما در بيرون منعكس مي شود و ما آن را 

زير بار مسئوليت نرود و نپذيرد كه آن مركز ما هست كه اين مسائل  من ذهني دوست دارد مالمت كند و تجربه مي كنيم.

را بوجود مي آورد و انعكاس اش در بيرون، تجربه بيروني ما هست، اينها را نمي خواهد ما بدانيم، ولي شما بدانيد، ما در 

  عالم غيب هستيم، هميشه در فضاي يكتايي هستيم، منتها با يك جسم، با يخ.

شما ياد مي گيريد كه بيشتر تسليم بشويد، يعني اتفاق اين لحظه را بپذيريد بدون قيد و شرط قبل از در اين مطالعه 

قضاوت، چون اگر قضاوت كنيد در واقع با عينك ذهن ديده ايد، و اين قبول نيست ديگر، خراب كرديد، قبل از رفتن به 

باشيد كه اتفاق اين لحظه را عوامل بيروني ايجاد نمي كنند، ذهن، اتفاق اين لحظه را بپذيريد و اين را حداقل اعتقاد داشته 

بلكه قضا درست مي كند و مي خواهد يك چيزي را ما ياد بگيريم كه ما مركز جسمي داريم و خدا مي خواهد اين مركز 

  ينيم.جسمي را بردارد و ما مقاومت مي كنيم، و اشتباه مي كنيم، زندگي مي خواهد ما اين اشتباه را بدانيم و بب

من هم مي خواهم شما دايماً خودتان را زير نورافكن قرار بدهيد و بگوييد كه اين اتفاق معني اش براي من چيست؟ چرا 

االن اين درد را مي كشم؟ و ابيات زير اين موضوع را روشن مي كنند، پس ما هميشه در اين لحظه هستيم، اين لحظه مثل 

  در قيامت بر مي خيزند،برخيز اين معني را هم مي دهد كه يعني  قيامت است االن، قيامت است، از اول هم گفته كه برخيز، 

دانيد كه خدا دهيم و شما ميبقيامت يعني زنده شدن ما به خدا و ما در همين جهان، در اين لحظه بايد اين كار را انجام 

  گذاريد. خواهد اين كار را انجام بدهد و شما نميمي

، بله بشود، گوييد عجله داريمخواهد ظهور كند در شما به خودش زنده شود و شما هم ذهناً ميييعني مثل اينكه خدا م

شود، علتش فقط ولي در عمل مانع اين كار هستيد. مانعش فقط خود شما هستيد. اگر در شما خدا به خودش زنده نمي

تان را تان و تصميما اراده آزاد داريد و ميلرا بگيرد. چون شم اين كارتواند جلوي خود شما هستيد. هيچ كس ديگري نمي
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شود، علتش شود و وضعش درست نميتوانيد القا كنيد، همه اينطور هستند، همه انسانها و هر كسي به خدا زنده نميمي

  :خواهد درست كند وضع او را. پسخودش است. چون خدا مي

  ٢٣٢٣مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  جالل را كرده ُپر نور يكي آن
   اليدگر را كرده پر َوهم و خ وآن

هويت گويد يكي را كرده پر از نور خدا، كي كرده؟ زندگي كرده. يكي را پر از وهم و خيال كرده. يكي در مركزش هممي

  است و يكيش هم عدم است.  هاشدگي

  ٢٣٢٤مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  يو فن بُد يرا چيه شميخوبه گر
  يحُكمِ من بُدبه  رميو تدب يرا

توانيم است، ما كه در اختيار خودمان نيستيم، ما نمي مانيدگيگويد اگر به من بود، توجه كنيد كه وقتي مركز ما همي

. ديد من ذهني ديگر ايمايم كه به اين جا رسيدهتوانيم، با ديدهاي ذهني كردهوضعيت خودمان را خودمان تنظيم كنيم. مي

مان را به اجرا توانيم اراده آزادمان را به كار ببريم و تصميمات غلط و تشخيصات غلطهنوز ميتوانيم، اشتباه است. مي

ايم. اگر بخواهيم ادامه ايم و خودمان را به اين جاي بد رساندهو كرده ،دربياوريم، ضررش را هم ببينم، هيچ اشكالي ندارد

  م. عمل كنييم كه يك جور ديگرخواهد شد، مگر يك جايي تصميم بگير طور بدهيم باز هم همين

اين لحظه ما اختيار داريم كه تسليم شويم، با چشم خدا ببينيم، با خرد زندگي ببينيم، تسليم نشويم، مقاومت كنيم با 

كه گفتيم افسانه من ذهني و جهنم  ،توانيم ببينيم كار را پيش ببريمبينيم. با عينك من ذهني هم ميعينك من ذهني مي

به تدريج با چشم عدم ببينيم و بخواهيم كه بهشت شخصي درست  ،يا نه ،خردي خودمان استفاده كنيمز بيدرست كنيم، ا

توانستيم تشخيص بدهم و فنش گويد اگر خودم ميگيرد. ميدر اين لحظه صورت مياش همه كنيم يا جمعي درست كنيم،

  ين صورت راي و تدبيرم به حكم من بود، يعني نيست. را داشتم، در اين صورت اگر بلد بودم، اگر توانش را داشتم، در ا

  ٢٣٢٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيحلّ و عقد او ته ن،يَكفَم ز چون
  ست؟يمن ز ك يمُعَجب نيعجب ا يا

خوانم. چند خواهم اين را بدانيد، همه اشعار اين قسمت را نميمعجبي يعني عجب و به اصطالح تكبر من. حاال فقط من مي

گذارد حل و عقد. يعني درست مثل ا نكته را شما بايد توجه كنيد كه ما در يك فضايي هستيم كه موالنا اسمش را ميت

كند. ما هم در يك فضايي فلز را بگذاريد ذوب مي ،در يك فضايي مثل اسيد يك چيزي است،اي است، اينكه يك گره
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، هم هويت سازيم، ناهماهنگيكند. من ميسازيم و او حل ميگذارد حل و عقد. هي من ميهستيم كه موالنا اسمش را مي

  كند. سازيم و او خراب ميكند. گفت در فضاي غيبي ما پريشان هستيم. چرا؟ ما هي مياو حل مي شدگي؛

كنيم، آن شخص را شويم، يك رابطه درست ميكنيم اين هستيم. با اين شخص همانيده ميسازيم؟ فكر ميچرا مي

گذارند. در مركز گيريم كه شخص را در مركز نميگذاريم، ياد نمييكي ديگر را ميآن خراب مي شود، مركزمان، گذاريم مي

  گذارند. فقط عدم را مي

گويد مثل كف هستند و حل و عقد او، فضاي حل و عقد او فضاي خالي است، تهي است، عدم است. اگر اينطوري است مي

من، اين خودبيني من، معجبي من از چيه؟ از من ذهني. حاال كه كاري از دست ما كه كارها دست من نيست، اين تكبر 

كند از شما. يعني نبايد باشيم. براي اينكه او هر تكبري را دارد يد، پس چرا اين قدر متكبر هستيم؟ دارد سوال ميآ برنمي

  كنم. ويد نساز من خرابش ميگكند. ميسازيم خراب ميكند. هر چه ميكند. در فضاي تهي دارد حل ميحل مي

سازي شود. نميكند، بگذار نسازم ببينم چه ميسازم اين خراب ميگويد بابا هر چه ميحاال يك آدمي كه عاقل باشد مي

سازي نه اينكه زندگيت را درست نكني و خالق نباشي و در بيرون چيزي خلق نكني يا بيني كار درست شد. نميمي

به آن گويد. چيزي را در اين مركز نگذار. شخصي را يا چيزي را پولت زياد نشود. نه اينها را نمييا  ،بيزينس درست نكني

همانيده شدي، آن قرار را ديگر بايد بفهمي كه نيست. بله اين خوانديم. پس شما اين با آن  آمدي به اين جهانسبكي كه 

  سوال را بكنيد و خودتان جوابش را بدهيد. 

  ٢٣٢٩ تيششم، ب دفتر ،يمثنو ،يمولو

  ميكر يندارم ا يزيَالِف چ چون
  ميتر از چشم مدلتنگ يدل جز

از جنس عدم من من فقط يك الف لخت هستم. هيچي ندارم، خدايا خواهيد رو به خدا كنيد، بگوييد كه حاال شما مي

نظر است. ، تنگتر استتنگ» نويسندميم را  چطوري مي«اما يك من ذهني دارم كه چشمش از چشم ميم هم  .هستم

و اين ميم درست شده كه يك  .دانيد كه يك الف داريد كه خالي است، لخت است، يعني ما يك الف هستيمپس شما مي

ها را. از يك آدمي گوييد من دارم، چي داريد؟ همانيدگيو شما مي .و الف چيزي ندارد ،دهدبجوري اين الف را به ما نشان 

شمارد كه در مركزش است. با ميمي شناسد و ها را پرسيد شما چي داريد؟ فورًا همانيدگيداند بكه اين موضوعات را نمي

بايد الف شويد، اما اگر دوباره دانيد ذاتاً شما الف هستيد و شما پس شما ميشمارد. هر چيزي كه همانيده شده مي

داريد. شحال بشود، به خودتان هم روا نميداريد كسي خونظر هم داريد كه روا نميهمانيدگي داريد، يك چشم تنگ و تنگ
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 ، خداييتدارد، عشق نداريد و اين چشم من ذهني بر عكس چشم الفروا نمي مآدم به ديگران روا ندارد، به خودش ه

  تنگ است. 

  ٢٣٣٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اُّم بودِ ماست م،يم نيَالِف و نيا
  اُّم َتنگست، اَِلف زو نَر َگداست ميم

م يعني مادر، مادر ماست، چرا؟ ما آمديم به اين هست، اُ  مّگويد اين الف را و ميم كه در اُ وجه كنيد، بيت مهمي است. ميت

چسبيديم به اين ميم كه يك چشم دارد و تنگ  ييت بوديم، هيچي ندارد. بعد آمدهجهان الف بوديم، هشياري بوديم، خدا

كند، الف هستيم، يك ميم آيد زندگي ما را وارد يك تنگنايي ميشويم، ميمياست، اما اين من ذهني نباشد، ما زاييده ن

شويم و از آن بايد زاييده رويم آن تو، همانيده ميهم من ذهني ماست، مي اينگذارد آنجا كه چشمش تنگ است، را مي

نظري اين نابراين به علت تنگداند كه ساده است، هيچي ندارد، بشويم. پس مادر ماست. الف و ميم مادر ماست. الف نمي

  كنيد. حاال.گداي سمج شده، نر گدا يعني گداي سمج. توجه مي ،من ذهني

  ٢٣٣١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيندارد، غافل يزياَِلف چ آن
  ستيعاقل دلتنگ، آن زمانِ مِيم

و شما االن آگاه  .در حال غفلت هستيمگويد ما به صورت الف هستيم، چيزي نداريم، الف چيزي ندارد، فقط موالنا مي

نظر است، چون ديد مادي است، چون چون تنگدر اينصورت شويد كه شما چيزي نداريد و اگر چيزي داشته باشيد مي

تان ها كه عقل من ذهني را داريد، چشمو آن موقع ،ن مثل ميم تنگ خواهد شدتاديد درد است، در اين صورت چشم بينش

گوييد واقعاً من ساده هستم، خداييتم، هيچي ندارم، دانيد غافل هستيد. يا شما در اين لحظه ميو مي .مثل ميم تنگ است

  اين چيزهايي كه بهشان چسبيدم اينها را بايد به حاشيه برانم، مركزم را عدم كنم يا نه حاضر نيستيد.

طالح صاف و ساده و بدون هيچي هستيد و دانيد كه مثل الف به اصدر اين صورت غافل هستيد، اگر حاضر نيستيد، نمي

چسبيد به ميم، غافل از اينكه ميم براي اين به وجود آمده كه شما بفهميد الف هستيد، ساده هستيد اگر غافل باشيد مي

اش دلتنگ است. تان است. هر كسي دلتنگ است به خاطر من ذهنيشويد آن زمان عقل من ذهنيو موقعي كه دلتنگ مي

كند، نه. شما بگو هيچي ندارم، به هيچ چيز نچسب د بگويد كه خدا مرا اين طوري كرده، گرفته و رحم نميهيچ كس نباي

  شود.  چطوري ميوضعت و ببين 
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  ٢٣٣٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  من چيخود ه ،يُهشيزمان ب در
  من چيزمان هوش، َاندر پ در

فضاي حل و عقد االن خبر بودند رفتند به خواب و در غيب، در بيكنيم. گفت انسانها توجه كنيد راجع به چي صحبت مي

هيچ هستيم. عدم هستيم.  ،هوشي. يعني وقتي از جنس عدم هستيميعني درست وضعيت ما، در زمان بي پريشان هستند.

اندر پيچ ، افتيمبينيم، به پيچ ميوقتي از طريق عينكهاي من ذهني مي، در زمان هوش يعني ديدن با عينكهاي من ذهني

بيني، بيني، مانعديگر پريدن، مسالهدرد كنيم از يك فكري، از يك دردي به افتيم. شروع ميبه گرفتاري ميمن، 

، اين مساله تمام نشده، يك مساله ديگر. از اين ياد نگرفته يكي ديگر. اين ديگر  سازي، اينها پيچ استبيني، مسالهدشمن

  شود. تبديل زندگي به مساله، دشمن و مانع، ايجاد افسانه من ذهني، در پيچم.كنم چهار تا زاييده ميرا حل مي

ايم، با مسائلي كه ايجاد ايم، با دشمناني كه خودمان ايجاد كردهما چرا در پيچ هستيم؟ با موانعي كه خودمان ايجاد كرده

توانيم هايشان را هم مينيم حل كنيم و بعضيتواهايشان را ميايم. شما نگاه كنيد كه چقدر ما مساله داريم كه بعضيكرده

خواهيم حل كنيم. اينها مساله است. تعريف مساله اين است ديگر. چقدر دوست داريم اينها را بسازيم. حل كنيم كه نمي

  گوييم مساله را الزم داريم. نه مساله را افسانه من ذهني الزم دارد. مي ،سازيم مانداشته باشيم هم مي

شويد، از شويد، هيچ ميشويد، الف ميهوش ميشود، بيشويد كه زماني كه مركزتان از جنس عدم ميتوجه ميآيا شما م

هر  د.شويافتيد، يك چيزي ميچسبيد، اما در زمان هوش، هوش من ذهني به پيچ ميشويد، به چيزي نميجنس خدا مي

  افتيم. گيرد به پيچ ميكز ما قرار ميافتيم. هر موقعي چيزي در مرشويم ما به پيچ ميموقع چيزي مي

  ٢٣٣٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َمِنه يچيه نيبر چن گريد چِيه
  َمِنه يچيپ نيدولت بر چن نامِ 

خواهيم كه هيچ من كنيم، از خدا هم مييك هيچي داريم كه از جنس الف است، عدم است، ما به خودمان يادآوري مي

و هيچ من  ،يعني شما بايد االن تشخيص بدهيد كه شما از جنس هيچ يعني عدم هستيد ذهني را بر هيچ عدم نگذارد.

و چنين پيچي را،  .كنيد چيزي هست، در واقع هيچ است، بر روي اين هيچ منطبق نكنيمذهني را كه شما فكر مي

ساز بين و دشمنساز و مانعمانعبين است و ساز است و مسالهتمي كه دائماً مسالهاي را، چنين سيساي را، دلشورهپيچهدل

  سازي را ما نامش را نيكبختي نگذاريم. نام دولت بر چنين پيچي منه و ما گذاشتيم. بين، افسانهو دشمن
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تر است. نيكبختي اين است كه آدم مسائل زيادي را درست كند و كنيم خوشبختهر كسي كه گرفتارتر است، ما فكر مي

با حل يكي، چهار تا از بغلش دربيايد، اين نيكبختي است. آخر براي چي ما بايد مساله داشته  شروع كند به حل آنها، منتها

كنيد كه همه ما از يك جنس هستيم. يا از جنس عدم هم فردًا، هم جمعاً. توجه ميشايد يك اشكالي داريم؟ باشيم؟ 

شود كه شده ديگر. در هستيم، همين ميمان  كه از جنس من ذهني هستيم، الف هستيم يا از جنس من ذهني. اگر همه

  و عمل كنيم. ،جمع، در دنيا. فرداً ما بايد اين چيزها را بفهيم ما

  ٢٣٣٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ه سازد مرابِ  چ،يندارم ه خود
  صد عَنا نيدارم است ا وَهمِ  زِ  كه

ه بكند، يعني حال شما ه هيچي نداريد كه شما را بِ حاال اين بيت خيلي گران قيمت است. اگر شما الف هستيد بايد بدانيد ك

ه سازد مرا. كه از وهم داشتن است كه توانيد بگوييد كه خود ندارم هيچ، بِ را خوب بكند، شما را خوشبخت بكند. شما مي

با  ؟، چي را دارمكه ز وهم دارم است، از توهم اينكه من اين را دارم، آن را دارمعَنا يعني درد، رنج، اين همه من درد دارم، 

  هر چيزي كه همانيده هستم دارم. صد هم نماد بسياري است. 

كنم دارم در حالي كه من الف هستم، هيچي ندارم، هيچي اين همه رنج و درد را كه دارم از وهم داشتن است كه فكر مي

ندارم حالم بد است. نيست همچو  چون اين را ،م يا دنباله آن وهميتواند حال مرا خوب كند. و ما يا وهم داشتن دارنمي

خواهد ما را ذوب هويت شدگي هستيم، از هر طرف اين عدم ميچيزي، بلكه در آن فضاي عدم كه ما االن به صورت هم

ما براي همين ما درد مي كشيم، خواهد اين يخ را آب كند. كنيم. يك فضاي گرمي ميمان ايجاد يخ ميكند و ما با مقاومت

  نيم. اين كار درست نيست. كهم يخسازي مي

  ٢٣٣٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  به سازد مرا چ،يندارم ه خود
  صد عَنا نيز َوهم دارم است ا كه

هست كه حتماً شما چيزي داريد كه حال شما را خوب خواهد كرد. نيست. وهم  پس تمام مسائل شما و دردهاي شما از اين 

د آن چيزي هم كه داريد از شما بگيرد. توجه كنيد معنيش اين نيست كه شما خواهچنين چيزي نيست. بلكه زندگي مي

نبايد صاحب چيزي باشيد. اين شكلها را اول نشان دادم شما بدانيد كه اينها را بايد از مركزتان برانيد به حاشيه، شما همه 

خواهيد آنها را همان عدم تعيين دام ميتوانيد داشته باشيد. چقدر از هر كهمانيده هستيد هنوز ميبا آن  آن چيزهايي كه

  كند. مي
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گويد الف اصًال هيچي نداشته باش. به عهده عدم بگذاريم كه عدم مي :حاال من ذهني به شما االن ممكن است بگويد كه

مئن شوي، مطنمي ،نه شوم از زندگي.ترسم بروم عدم بشوم. چون آن موقع بگويد اين را نداشته باش، من محروم ميمن مي

توانيد استفاده كنيد، منتها به صورت متوازن و به صورتي دوست داري ميشما شوي. از همه آن چيزهايي كه باش كه نمي

و االن كه همانيده هستيم ما، وهم دارم داريم،  ،ترسدورزد و نميو حرص نمي ،كه از هر چيزي چقدر براي آدم خوب است

  ه كنيم.       گذارد ما درست از اينها استفادترس نمي

دهد كه ولو اينكه ما همانيده هستيم در اين لحظه، در فضاي حل و عقد بله اين بيت هم بيتي است كه به شما نشان مي

و ما ياد  د،كنكنيم و آن فضا حل ميكنيم، گره درست ميقرار داريم. فضاي حل و عقد يعني ما هي عقد درست مي

  كند. مي گويد:شويم آن فضا ذوب مييعني همانيده ميگيريم كه ديگر گره درست نكنيم. نمي

  ٧٥٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بود نقد امتيمحّمد صد ق پس
  حّل و عقد يحل شد در فنا زانكه

گويد صد قيامت بود، يعني قيامتهاي زيادي بود. يعني اين لحظه براي او قيامت بود. زند حضرت رسول را. مي مثال مي

فهمد كه اين لحظه يك فضاي بسيار عميق يا بسيار وسيعي متوجه اين حقيقت بشود ميهم ر كس ديگري چرا؟ شما يا ه

بينيد ايد. اگر ميو شما حل كردنش را تجربه كرده .كندو هر همانيدگي را به صورت گره در خودش حل مي ،است

شوند، معنيش همين است كه ز شما دور ميگيرند و اهاي شما يكي پس از ديگري مورد اصابت گلوله قرار ميهمانيدگي

شويد نسبت به آن گره. بله، اگر نشويد چي؟ نشويد، بايد ناراحت شويد، بو بايد فنا  ،ايدشما در فضاي حل قرار گرفته

  كنيم ديگر.  پريشان شويد. داريم راجع به يك بيت صحبت مي

يشان حال هستند، ما هم پريشان حال هستيم در حالي كه در اند به خواب، االن در غيب پرگفت آنهايي كه ناآگاهانه رفته

دانيم اگر بيدار شويم و از اين  غيب هستيم. كافي است بفهميم صبح است و بيدار شويم از اين خواب ذهن. ولي مي

  هشياري استفاده نكنيم، هشياري جسمي خواهيد رنجيد.

  ٧٥٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نيبب را امتيشو، ق امتيق پس
  نياست ا را شرط زيهر چ دنيد

پس در اين لحظه تو بيا مرتب همانيدگي را بشناس و بگذار ذوب بشود، يعني صبوح را برنجان. پس قيامت شو، تو يعني 

اي را كه همانيدگي من است، اين گوييد اين لحظه عدم است، هر گرهباز جنس قيامت بشو، از جنس اين لحظه بشو، شما 
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شود من از شود، آن كه دارد ذوب ميشوم، نه آن چيزي كه دارد ذوب ميكند، من از جنس اين عدم مي خواهد ذوبمي

شوي، قيامت بجنس آن نيستم، اصًال آن به وجود آمده كه من از جنس محاصره كننده و حل كننده آن هستم. تا قيامت 

دارد  كه ما از جنس آن هستيم، بيني كه اين عدمشوي، ميببيني. يعني به محض اينكه در اثر تسليم از جنس عدم را مي

  شوم. بكند. پس من ديگر چرا گره درست كنم. چرا همانيده گره ما را ذوب مي

گويد شرط ديدن هر چيزي اين است كه در مركزت آن چيز باشد، يعني از جنس آن باشي. به محض اينكه عدم شويم، مي

ها و ما بيهوده زحمت كشيديم اين همانيدگي ،همه ذوب خواهد شد ،د باقي بماندتوانفهميم كه غير عدم در اين فضا نميمي

كند به دردهاي كنيد كه اين قيامت، اين فضاي حل و عقد دارد حمله ميرا حفظ كنيم. حتي دردها را حفظ كنيم. توجه مي

كند در اد كنيد. خدا تحمل نميرنجش جديد نبايد ايجرنجش كهنه را، شما. شما نبايد رنجش را با خودتان حمل كنيد، 

  اين لحظه قيامت است.  شود.كنيد؟ نميمركز شما درد باشد، توجه مي

گفته  ؟قيامت كي هست و چقدر مانده و اينهااز حضرت رسول پرسيدند كه و در همان شعر باال كه بارها خواندم گفت كه 

دگي در من باقي هويت ش ني هيچ ناهماهنگي، هيچ همقيامت ميخواهي من، هزار تا قيامت را در من ببين. يعني چي؟ يع

شويم كه قيامت را ببينيم. يك بيت ديگر شود. ولي ما قيامت نميماند. اگر همانيده هم بشوم، در اين لحظه ذوب مينمي

  گويد:از دفتر چهارم مي

  ٣٢٦٢ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دوَنقد حال تو بُ  امت،يق پس
  مُبدل شود نيتو، چرخ و زم شيپ

ايد. شما اگر پريشان حال هستيد، معنيش اين است كه همانيده شديد با چيزها، در اين لحظه كه قيامت است قرار گرفته

حال توست، پس قيامت نقد حال تو بود،  ، همين لحظهگويد قيامت پس همين دست به نقدد. مييهمه در اين لحظه هست

در اين لحظه، نه اينكه انتقاد كردن. پس قيامت نقد حال تو بود، پيش تو، چرخ يعني نقد يعني ظهور در اين لحظه و نقداً 

شود،  در اين لحظه اينطوري است كه اگر ما تسليم شويم و بدانيم در فضاي حل و عقد ل ميبدَتان مُتان و زمينآسمان

  .نكنيم، از پذيرش و رضا شروع كنيمو مقاومت  ،هستيم

شود، من ذهني ما كوچك خواهيم ديد كه آسمان درون ما دارد وسيع مي و رضا شروع كنيم،از پذيرش  خيلي مهم است

شود. توجه كنيد من ذهني ما هم يكي از وضعيتهاي ما است. اين جسم ما است، فكر ما هست، هيجانات ما هست، مي

ان هشياري. تمام اين و من ذهني هم يكي از آن چيزهايي است كه ما ساختيم به عنو ،وضعيتهاي بيرون ما هست
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در حالي كه آسمان  ،كنند به تبديل، تغييروضعيتهاي ساخته شده كه اين سفره جديد را براي ما ايجاد كرده، شروع مي

  شود. كجا؟ همين لحظه پيش چشمان شما. به شرطي كه مقاومت نكنيد، قضاوت نكنيد، نترسيد. تر ميدرون گشوده

  ٣٢٦٢ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دوَنقد حال تو بُ  امت،يق پس
  مُبدل شود نيتو، چرخ و زم شيپ

شود شود، يعني تبديل ميبدل ميآسمان درون و فرم شما مُ :گويدبيند قرآن ميدر ضمن اين مربوط به آيه قرآن است. مي

  كند. منظور اين آسمان نيست. و تغيير مي

  ٤٨ هي، آ٥٩ميسوره ابراه م،كريقرآن
  »الْقَهَّارِ  اْلوَاحِدِ ِلَلّهِ  وَبََرزُوا ۖ◌ لُ اْلأَرْضُ غَيَْر اْلَأرِْض وَالسَّمَاوَاتُ تُبَدَّ َيْومَ «

آشكار  ره،يچ گانهيخداوند  يها به آسمانى ديگر، و همگان برامبدل شود و آسمان گريآن روز كه زمين به زمينى د «

  »شوند. 

گويد آسمانها؟ براي اينكه شما هر چه شما عدم را يگر. چرا ميسمانها به آسمان دآيعني زمين شما، فرم شما و نيز اين 

شود. پس در درون آسمانهاي متفاوت و بزرگتر و كوچكتري است. هر چه آسمان بزرگتر، تان بزرگتر ميپذيريد، آسمانمي

  زمين شما بهتر و همگان براي خداوند يگانه چيره آشكار شوند. پس اين بيت را خوب فهميديم. 

  ٣٢٦٢ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دوَنقد حال تو بُ  امت،يق پس
  مُبدل شود نيتو، چرخ و زم شيپ

گذاريد چه طبق اين بيت، چه طبق اين آيه آسمان درون شما اگر شما پريشان حال هستيد، علتش اين است كه نمي

مي تر چه آسمان در درون وسيع گشوده شود. آسمان فشرده شده. هر آسماني متناظر با يك فرمي در بيرون است. هر

تر، هيجانات شما تبديل به احساسات كند. اين بدن شما سالمتر، فكر شما خالقشود، خرد زندگي بهتر به شما كمك مي

  و تنبلي، خواب. پيش تو چرخ و زمين مبدل شود. فهميديم؟  ،شود، شما جاندارتر، جاندار يعني پر از جان، تحركخوب مي

ها در مركز ماست، د اين را هم بخوانم. درست است كه ما آمديم همانيده شديم با چيزها و اين همانيدگيبله اجازه بدهي

اتفاق  يعني اگر ما درست تسليم شويم ولي زند.و هر لحظه من ذهني عينكهايش را به چشم ما مي ،ديد آنها ديد ماست

امروز هم موالنا گفت كه ما الف هستيم و  ، كهكندا تعيين ميبينيم كه اتفاق اين لحظه را كه قضاين لحظه را بپذيريم، مي

كنيم، ،. با ميم نظر تنگ است. ما هم چون الف هستيم و به حرف ميم گوش مييمتا مادر درست كن ،ميم را الزم داريم
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؟ براي اينكه كنيم؟ از اين جهان. گداي سمج چرانرگدا شديم، يعني گداي سمج. چرا حاال گدا هستيم، از كجا گدايي مي

  فهميم گدا نيستيم. كنيم اين گدايي را، نميول نمي

داريم چون مطابق قضا نيست، چون درست است كه اگر با من ذهني جلو برويم، هزاران تا دام است، هر قدمي كه برمي

كنيم بينيم، اشتباه ميميافتيم و درست نافتيم و به خطر ميآييم در اطراف اتفاق اين لحظه فضا ايجاد كنيم، به تله مينمي

كنيم. ولي موالنا كنيم، دشمن درست ميكنيم، مساله درست ميزنيم، مانع درست ميو به افسانه من ذهني دامن مي

  گويد:مي

  ٣٨٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  هزاران دام باشد در قدم گر
  غم چينباشد ه ،ييتو با ما چون

و ديد او را، ديد خدا را ديد خودمان  ،توانيم خدا را بياوريم به مركزماني اينكه با تسليم ميبرا ،اي نداريميعني ما االن غصه

و فكر كند كه موفق  ،گويد كه هزاران دام است. يعني هيچ كس نبايد با عينكهاي من ذهني جلو برودبكنيم. و بيت مي

داند و واصل است،  چيزها را از كسي بپرسيم كه ميخواهد شد. براي همين امروز اگر رسيديم، مطالبي هم راجع به اينكه 

نويسد بدانيد كه آنجا را بايد درست كنيد فهمد يا مثل اينكه غلط ميبينيد كه نميخوانيد مياگر موالنا مي مثل موالنا.

گر كه شما خوانيم اينها را ديبيند. براي همين ميبينيد و او با عينك عدم ميشما، شما داريد با عينك من ذهني مي

ديدتان را درست كنيد. پس در هر قدم اگر هزاران تا دام است، چون با تسليم و پذيرش اين لحظه تو با ما هستي، ما هيچ 

  رويم.غمي نداريم، جلو مي

  ٣٨٧ تي، ب اول دفتر ،يمثنو ،يمولو

  ميُبَود با ما مق اتتيعنا چون
  مياز آن دزد لَئ يميُبَود ب يكِ 

  هر لحظه با پذيرش اتفاق اين لحظه مقيم باشد، وقتي توجهات خدا در 

  ١٣٨١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  حق قدم بر وي نهد از المكان
  وانگه او ساكن شود از كن فكان

و با خرد زندگي عمل كنيم، خرد زندگي بريزد به فكر  ،توانيم به مركزمان بياوريمكن فكان خدا را با تسليم ميبا وقتي ما 

در هر لحظه، پس توجهات ايزدي مقيم در مركز ماست، هر لحظه ما عدم هستيم، از جنس عدم هستيم، پس ما و عمل ما 

من ذهني مردم را گيج كرده. من ذهني با كه مان ترسي نداريم. توجه كنيد ترسي نداريم. از اين دزد لئيم يعني من ذهني
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از هشياري كافي برخوردار نيستند. عينك من ذهني، عينك من ها تواند خيلي لطمات به ما بزند. خيليدردهايش با ما مي

بفهمانيد كه بابا جان يك لحظه شما بيا با ديد عدم ببين، ببين شما شخص  اينذهني، آن وسط هيچ فرصتي نيست كه به 

، ذهني ، عينك من تواند بفهمد. ديد من ذهني، ديد من ذهنيشان اشتباه هستند، نميكه بعضي از اين ديدها يا همه

  زند.عينك من ذهني، عينك من ذهني، هر چه شما بگوييد او حرف خودش را مي

خواهد به شما كمك كند، اصًال بحثي نداريم و اگر تسليم شويم مقيم مركز ما دانيد كه خدا هر لحظه مي ولي شما مي

اهد زندگي ما را بدزدد و تبديل به مانع خوشود با عدم، در اين هم كه شكي نداريم. بنابراين ما از اين دزد لئيم كه ميمي

و اين عدم را آوردن  . درست است؟ترسيمبكند، مساله بكند و دشمن بكند و ما را در افسانه من ذهني گرفتار كند، ما نمي

كه كند به شبي و اين را تشبيه مي .كند با كن فكانبرد. در خواب عدم خدا به ما كمك ميدر مركز ما را به خواب عدم مي

رويم، باز هم من ذهني ما بخوابيم در شب كه در اختيار خودمان نيستيم. ما االن به خواب عدم فرو خوابيم. ما ميما مي

  تواند دخالت كند و زندگي ما را درست كند.نمي

  ٣٨٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  از داِم تن، ارواح را يشب هر
  اَلواح را يَكنيم يَرهانيم

برد. يعني همينطور كه ما را با تبديل به عدم پيش مي خوابند و اين مثالگويد هر شبي انسانها ميد. ميزنمثال مي

شويم، از جنس عدم بكَني، بله، موقعي هم كه ما در اين لحظه تسليم روند و لوحهاي ذهني را تو ميها ميخوابيم و روحمي

كنيم. پس يك شب ديگري هم هست كه ما به ني، ما همكاري ميا بكَتوانيد خدايشويم، اين عينكها من ذهني را شما ميب

رويم به خواب عدم و زندگي در رويم به خواب من ذهني، با تسليم ميرويم. يك شبي هست ما ميخواب عدم فرو مي

  كند. آنجا به ما كمك مي

  ٣٨٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  َقفص نيارواح هر شب ز َرهنديم
  ُحكمِ و گفتار و َقصَص از فارغان

آزاد  ،رهندها ميها و گفتگوها و قصهو از حكم ،رهندها هر شب از اين قفس تن ميگويد روحزند. مياينها را مثال مي

  دهد.  شوند و مثال را ادامه ميمي
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  ٣٩٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  انيزندان خبريز زندان ب شب
  انيسلطان خبريز دولت ب شب

كه وقتي به اين مثالها را مي زند زندان رويشان اثر ندارد. و ببينيد  ،بينند كه در زندان نيستندزندانيان خواب مي شب

  گذارد.خواب عدم هم در اين لحظه فرو برويم، زندان جهان، زندان ذهن روي ما اثر نمي

  ٣٩١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  انيسود و ز شهيغم و اند ،ينَ 
  ُفالن و آن ُفالن نيا لايخ ينَ 

خوابيم، غم و انديشه و سود و زيان ديگر نيست. ولي وقتي بيدار هستيم گويد وقتي شب مياينها همه مثال است كه مي

رويم هيچ كدام از ببه ذهن،غم و انديشه و سود و زيان است، خيال اين فالن و آن فالن هم است، ولي به خواب عدم فرو 

  تواند به ما كمك كند.مي اينها نيستند و زندگي

  ٣٩٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  هم خوابيبَُود ب نيعارف ا حالِ 
  َمرَم ني: ُهم ُرقُودٌ ززديا گفت

توانيم به وسيله عدم، تسليم و آوردن عدم هشيارانه به مركزمان از دخالتهاي ذهن آزاد شويم. راجع به گويد كه ما ميمي

خبر پريديم رفتيم به خواب، و در فضاي يكتايي، در فضاي حل و ما بيگفته: جع به اينكه كنيم؟ راچي دارد صحبت مي

كنند، پريشاني ما را ايجاد مي بيرونيدانيم چرا پريشان هستيم. با عينك من ذهني عوامل عقد پريشان حال هستيم و نمي

خاطر مركز اشغال شده به وسيله اجسام است.  ولي از نظر عارف، از نظر خدا پريشاني ما به خاطر ذهن همانيده است، به

دائمًا  ،شوند. عارف هم بدون اينكه به خوابي برودگويد اگر مركزت را عدم كني، چيزهاي اين دنيايي مزاحمت نميمي

اش در سوره اينطوري است. براي اينكه خدا گفته آنها در خواب هستند، البته مربوط به آيه، يعني اين اشخاصي كه آيه

  شود: ف است، همين را بخوانيم، بعداً معني ميكه

  ١٨ هي، آ١٨سوره كهف  م،كريقرآن
 َعَليِْهمْ اَطَّلعْتَ َلوِ ۚ◌  بِاْلوَصِيدِ ذَِراعَْيهِ  َباِسطٌ وََكلُْبهُمْ ۖ◌  الشِّمَالِ َوذَاتَ الَْيمِينِ ذَاتَ وَُنَقلِّبُُهمْ ۚ◌ وَتَحْسَُبهُمْ أَيَْقاًظا وَهُمْ ُرُقودٌ  «

  » ُرعْبًا مِنْهُمْ َولَُملِْئتَ فِرَاًرا مِنْهُمْ  ْيتَلََولَّ
شان گردانيديم، و سگكه در خواب بودند و ما آنان را به دست راست و دست چپ مىپنداشتى كه بيدارند حال آنمى «

ت ها سخگشتى و از آنرفتى گريزان بازمىشان مىبر درگاه غار دو دست خويش دراز كرده بود. اگر به سروقت

  »ترسيدىمى
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رويم، در معرض كُن فكان كنيم و به خواب عدم ميدهد كه ما وقتي فضا را باز مياين آيه مهم است. براي اينكه نشان مي

ديدي، فكر تو آنها را مي :گويد كهو مثالش همين اصحاب كهف است. مي ،توانيم تغيير كنيمگيريم و به سادگي ميقرار مي

و وقتي به خواب عدم بودند، ما آنها را به دست راست و  .، در حالي كه آنها در خواب عدم بودندكردي كه بيدار هستندمي

كرديم و از ، از جنس ذهن ميكرديمكرديم و از جنس عدم ميآورديم از جنس ذهن ميگردانيديم، يعني ما ميچپ مي

   كرديم و آنها مقاومتي نمي كردند.جنس عدم مي

سگشان بر درگاه غار دو دست خويش گويد. را گذاشته خوابيده و هيچي نمي شان دستشهنيو سگشان يعني همين من ذ

توانيم خودمان را اگر بنشيند آنجا چيزي نگويد خيلي خوب است. ما ميواقعًا دراز كرده بود. سگ ما يعني من ذهني ما 

و شما  ،تان كاري نداشته باشد با شمان ذهنيها براي اين است كه شما كاري بكنيد كه مو تمام اين صحبت .تغيير بدهيم

رفتي، يعني اگر كسي كه من ذهني دارد و به سراغ كسي كه در خواب اين تغييرات را انجام بدهيد. اگر به سروقتشان مي

ترسيدي. معنيش اين گشتي و از آنها سخت ميكند كه چرا آنها اينطوري هستند، گريزان بازميعدم است برود، فكر مي

  ت كه شما نبايد بترسيد. اس

چرخاند و زندگي شما را به راست و چپ مي ، عدم در مركزتان قرار مي گيردشويدكنيد و به عدم تبديل مياگر فضا را باز مي

توجه كنيد و از اين تبديل من ذهني مي ترسد. گيرد، از اين تبديل نبايد بترسيد. كند، تبديل دارد صورت ميو عوض مي

نشيند همين طور بنشيند مثل سگ اصحاب كهف . وقتي من ذهني برنجد، ديگر نميهستنده بيت اول مربوط اينها همه ب

گويد و من ذهني هم هيچي نگويد. درست است كه مي ،بنشيند آرام نگاه كند و آنها را هم به راست و چپ خدا برگرداند

كنيد؟ توجه مي ، تسليم است.اهمانش استعذرخواهي است، و ،شكر است ،صبر است ، خوابخواب، ولي همين خواب

  گويد عارف هميشه در اين حال است.مي

  ٣٩٣ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  روز و شب  اياز احوال دن ُخفته
  َربّ  بِتَقليَقلم در پنجه  چون

ست، ولي يادآوريش مهم اين ابيات را چندين بار خواندم و اين آيه را هم چندين بار خوانديم تا حاال، ببخشيد اگر تكرار ا

رود هشيارانه، نسبت به كار دنيا خفته، معنيش گويد از احوال دنيا عارف خفته و كسي هم كه به خواب عدم مياست. مي

كند. خفته از احوال دنيا روز و شب يعني دنيا او را كنترل اين نيست كه خبر از كار دنيا ندارد، ولي دنيا او را كنترل نمي

مي  كندگذارد و مانند قلمي است در دست برگردان خدا. خدا از او به صورت قلم استفاده ميوي دنيا اثر ميكند. او رنمي

  توانيم اينطوري باشيم؟ بله. مثل موالنا. آيا ما هم مي نويسد
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كسي . اگر يمهيچي ندار هستيم كنيم كه امروز خيلي چيزها گفتيم. گفت مثل الفداريم راجع به اين موضوع صحبت مي

خوانيم؟ براي اينكه ما كند. براي چي اينها را ميداند كه چيزي دارد كه حالش را درست خواهد كرد، اشتباه فكر ميمي

همين جاهاي لغزشمان را بفهميم. و با تسليم ما، تسليم پذيرش اتفاق اين لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون 

كند كه قبل از آمدن به اين جهان بوديم و به غذايي د، از جنس همان هشياري ميكنقيد و شرط كه ما را از جنس عدم مي

نشيند، خورد، سر سفره خدا ميكنيم كه گفت مائده قديم. هر كسي درست تسليم بشود، از مائده قديم ميدست پيدا مي

توانند رويش اثر ها نميانيدگيبه جاي اينكه از سفره اين جهان بخورد و در آن لحظه كه از جنس عدم است، تغييرات هم

  بگذارند. همان موقع مثل قلم در دست چرخش خداست.

  ٣٩٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  در َرَقم  ندياو پنجه نب كهآن
  ِپندارد به ُجنبش از قلم فعل

كند كه قلم فكر مي نويسد، فقط قلم را ببيند، دست را نبيند،گويد كسي كه نشان پنجه را نبيند، يعني يك دستي ميمي

نويسد. پس عارفان، بزرگان مثل قلمي هستند در دست نويسد. يك دستي اين را مينويسد. قلم خودش نميخودش مي

و  ،شويم در دست خداخواهد بگويد كه اگر ما هم عدم بشويم، از جنس عدم بشويم، همين طور ما هم قلمي ميخدا و مي

 ،شوندكند، آسمانها بزرگتر ميو امروز هم خوانديم، دوباره آسمان درون را باز مي .او درون ما ر نويسد زندگي بيرونمي

  مان را عوض كنيم. توانيم زندگيمعادل انعكاس اين آسمانها در بيرون وضعيت بهتر، بهتر و بهتر است و اينطوري ما مي

  يذهنمن افسانه

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  يشهرو  يتيجان به وال هر
  بانيشدند چون غر آواره

كامالً توانيم معني اين ابيات را خوانم تا ببينيم كه ميخوانم، تعدادي بيت مثنوي ميبينيد كه يك بيت غزل را ميمي

بفهميم يا نه، چي شد وقتي ما به خواب رفتيم به صورت هشياري آمديم ناآگاه بوديم، بيشتر از حد به خواب رفتيم و االن 

دانيم كه زندگي دهيم و نميمان را به علل بيروني نسبت ميل و عقد هستيم، پريشان هستيم، ولي پريشانيدر فضاي ح

و هر چيز ناهماهنگي را، يعني  ،دانيم كه در اين لحظه در قيامت هستيمو ما مي .مركز همانيده را حل كنداين خواهد مي

كند. به خاطر اين پريشان هستيم. بنابراين اين فضا دارد حل مي به عبارت ديگر هر دردي را و هر همانيدگي با چيزها را

  هر كسي افتاد به يك سطح هشياري خاصي. 
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  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  يو شهر يتيجان به وال هر
  بانيشدند چون غر آواره

ي بااليي دارد، يكي ها وقتي به خواب رفتند، هر كدام به يك درجه هشياري رسيدند كه يكي هشياري جسمهشياري

ها، ما در اين جهان غريب هستيم ديگر. تري دارد، پس بنابراين به واليتي و شهري، مثل غريبههشياري جسمي پايين

هشياري در اين جهان غريب است، شمس در اين جهان غريب است. ما از جنس خدا هستيم، سر كه چقدر موالنا گفته 

ها رها شديم و ريم، دنبال تاييد و توجه هستيم، هر موقع دوباره از اين همانيدگيخوسفره اين دنيا نشستيم و داريم مي

توانيم بخوانيم. بله اين را هم نشان شود. اما ببينيم چند تا بيت از مثنوي ميرفتيم به فضاي يكتايي، ديگر غربت تمام مي

  بدهم به شما.

  يذهنمن افسانه

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  يو شهر يتين به والجا هر
  بانيشدند چون غر آواره

هشياري جسمي پيدا كردند، بسته به اينكه ما با چند تا چيز همانيده هستيم، همانيدگي چقدر محكم است، يك سطحي  

پيدا كرديم، يك سطح هشياري پيدا كرديم، ولي به هر حال درست است كه اصالً از جنس عدم هستيم، عدم در اين 

و از جنس جسم بودن يا مركز جسمي داشتن براي ما  ،جهان، ما به عنوان عدم در اين جهان يا هشياري غريب هستيم

  خوب نيست، مركز عدم بايد داشته باشيم. 

  .گويد كهبله دارد مي

ت دوم *** یان   ***  
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هستيم و عاشق او  خدا داند كه غريب است و ما ذاتاً از جنس چند بيت مثنوي بخوانيم، كسي كه اين چيزها را االن مي

شويم، اينها را در چند بيت بيان رنجد و دچار درد ميولي اگر به آن سو برويم، من ذهني مي .ويمهستيم و به آن سو بر

  كند. مي

  ٤٧٥٨ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دَواستيب يبال ني: كيگفت گاه
  جانِ ماست اتِي: نه، حيگفت گاه

گوييم كه اين وضعيت من كه عاشق اهي با خودمان ميبينيد كه ما االن شك داريم و اين گفتگوها را با خودمان داريم، گمي

دانم  ولي مي .شودخواهم عشق اين جهان را كم كنم، نميخدا هستم، ولي يك دفعه عاشق اين جهان شدم، هر چه مي

كشيم كشيم. گاهي هم درد ميگوييم كه اين باليي است كه دوا ندارد. يعني درد ميشويم ميعاشق خدا هستم، نااميد مي

ن درد هشيارانه واقعاً حيات خواهد بگويد كه نه، ايموالنا مي بخش جان ماست.گوييم نه، اين واقعاً زندگيدرد هشيارانه، مي

ولو  ،جان ماست، هيچ راه ديگري نداريم، ما در اصل از جنس زندگي هستيم، به سوي او هشيارانه بايد در اين جهان برويم

  اينكه درد داشته باشد. 

  ٤٧٥٩ تيدفتر سّوم، ب ،يثنوم ،يمولو

  يسَر يزو، بر آورد يهست گاه
  يبَر يخورد يستياو از ن گاه

آورد، ما به آوريم، هستي يعني من ذهني در اينجا، از ما سري بيرون ميبينيد كه ما من ذهني را باال ميگاهي اوقات مي

خوريم. اي ميي و از جنس عدم بودن يك ميوهكشيم و از نيستشويم، گاهي هم درد هشيارانه ميصورت من ذهني بلند مي

  كند.گاه او از نيستي خوردي بري. اينها وضعيت ما را هم توصيف مي

كنيم. راجع به اينكه ما آمديم در اين جهان غريب هستيم، ولي االن متوجه كنيد كه راجع به چي صحبت ميتوجه مي

، من ذهني درست كرديم، من ذهني با هيچ چيزي ما سازيمزي نميبينيد كه ما با هيچ چيمي شويم كه در اين غربت مامي

مان را حفظ خواهيم با يك آدمي وصلت كنيم، به عشق برسيم، من ذهنيسازد. من ذهني از جنس جسم است، مينمي

ا شد، بينيم كه اين عشق تبديل به دعوخواهيم با عشق با همديگر يكي شويم، ميكرديم، او هم من ذهني دارد، اول مي

  كنيم. مان را حفظ ميچرا كه من ذهني

دانيم كه ما عشق زندگي را مان ميدهيم، ولي همهخوانيم. ولي اين درد هشيارانه را ادامه نميبعد حاال اينها را هم مي

ولي قبل از  يم.بشوها را از مركزمان جارو كنيم و به او تبديل داريم، از جنس او هستيم و بايد هر چه زودتر اين همانيدگي
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اش را يا شيريني ،چشيماي از عدم را ميشويم، گاهي اوقات يك مزهاين كار گاهي اوقات به صورت من ذهني بلند مي

  چشيم.مي

  ٤٧٦٠ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نهاد نيا يسرد گشت يبر و چونكه
  اتّحادگرم چشمه  يكرد جوش

شود؟ وقتي شود، كي سرد ميمن ذهني، نهاد من ذهني براي ما سرد مي يعني وقتي كه اين خوي من ذهني، اين تشكيالت

آيد. ما شويم كه چشمه اتحاد ما با خدا به جوش ميشويم، متوجه ميمي واقعيشويم، وقتي تسليم از جنس عدم مي

حساس يكي بودن بينيم كه با انسان ديگر هم اكنيم، ميكنيم. تا احساس يكي بودن با خدا را مياحساس يكي بودن مي

يد، به آكرديم. پس چشمه اتحاد يعني يكي شدن، به وحدت رسيدن با خدا و از آن طريق با انسانهاي ديگر به جوش مي

شود به حاشيه. همانيدگي به بها رانده شرطي كه دلمان سرد بشود به اين خوي جا افتاده من ذهني يا اين همانيدگي

  دل ما سرد شده. شود، معنيش اين است كه بحاشيه رانده 

توانيم از آن استفاده كنيم. من ذهني به ما نميما توجه كنيد دل ما نسبت به همانيدگي سرد بشود نبايد فكر كنيم كه 

و آن موقع كم برسد به  ،قبوالنده كه اگر ما حرص نورزيم و نترسيم، ممكن است كه چيزهاي لذتبخش را از دست بدهيم

خواهيم، اگر يك موقعي خداي دانم مال دنيا و شهرت و اهميت و اين چيزها را ما مي يما، از جمله خوردن و سكس و نم

گذارد دل ما سرد بشود گويد، شما بيايي از جنس عدم بشوي، اين لذتها را از دست بدهي، نمينكرده من ذهني به ما مي

  ها. به اين همانيدگي

گذارد ما از آن چيزي هم كه داريم درست  ترس و حرص نمياتفاقاً  ،تان عرض كردمولي همين طور كه من بارها خدمت

و يك جور  .و عقل است .و حس امنيت است .استفاده كنيم. شرط استفاده درست از يك چيزي كه ما داريم آرامش است

هايمان ندادن كنترل خود به دست هيجانات منفي است، از جمله ترس است. هر چقدر كمتر بترسيم بيشتر از داشته

ترسيم، خوب موقع خرج كردن پول لذت كنيم و در عين حال ميمثالً پولمان را خرج ميما توانيم لذت ببريم. وقتي مي

ترسيم. بريم، ميلذت نمي ،شود، حيف اين پول ماگوييم اينقدر ميمي ،خوريمبريم ديگر. مثًال يك غذاي خوبي مينمي

تان خرج توانستيد براي راحتي خودتان يا فاميلين پول را بدون ترس ميپس اگر اين پول رانده شده بود به حاشيه، شما ا

  كنيد، تاسف هم نخوريد، خوشحال هم بشويد بگوييد كه اين پول بايد در اين راه خرج شود.  

هويت شدگي، از جمله هاي عادتهاي من ذهني و همچون كه بر وي سرد گشتي اين نهاد، نهاد يعني به طور كلي تمام خوي

خواهيد كه متوجه رنجش از كسي شديد رد، يك سوال بكنيد، آيا واقعاً درد براي شما ارزش دارد؟ شما بالفاصله ميد
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خواهيد نگه داريد؟ يعني دلتان نسبت به دردها سرد نشده؟ يادمان باشد درد اگر در مركزمان باشد ما بيندازيد يا نه مي

تواند آنجا پنهان شود بماند، بعضي مواقع قانون قضا اينها را باال ت ميي اسذتوانيم به خدا زنده شويم و بسيار مونمي

  دهد بايد شناسايي كنيد بيندازيد، دلتان سرد بشود. دهد. همين كه نشان ميآورد و به شما نشان ميمي

 چشمه گذارد من مجدداًكند، مخصوصاً هم نميخوشتان نيايد بگوييد اين دشمن من است، همه چيز من را خراب مي

توانم رابطه شود. براي اينكه با هيچ كس نمياتحادم با خدا بجوشد. اگر من با خدا متحد نشوم، ديگر زندگيم زندگي نمي

ها شويم؟ براي اينكه از اين موهبتدار ميدهيم و بچهگيريم، خانواده تشكيل ميدرستي برقرار كنم. ما براي چي همسر مي

ا مركزشان به وسيله مركزمان از راه زندگي ارتباط برقرار كنيم، اين رابطه به چه دردي استفاده كنيم. اگر نتوانيم ب

  خورد؟ رابطه مجسمه با مجسمه است، رابطه ايجاد درد است. بله،مي

  ٤٧٦١ تيدفتر سوّم، ب ،يمثنو ،يمولو

  غربت بساخت يبرگيبا ب چونكه
  او بتاخت يبه سو يبرگيب برگِ 

، در غربت يعني ما به عنوان خداييت در .برگيبرگ بي ،برگيه كنيم روي اين اصطالح برگ بيمراقب مقدارامروز ما يك 

هايش را هويت شدگيهويت شدگي است. انسان اشتباهاً همكند. برگ در اينجا همبرگ ميغربت اين جهان، خدا ما را بي

بيند، ها را برگ ميبيند، همانيدگيغربت كه غلط ميداند، اما وقتي كه در همين داند، رونق كارش ميداند، برگ مينوا مي

نوايي، برگي يا نواي بيبرگي، نواي بييا برگ بي برگي، بركت بيبرگيبرگيش بتواند بسازد، در اين صورت اين بركت بيبا بي

  .ما كافي استيعني ما از جنس عدم هستيم و تنها سرمايه ما هم همين عدم است، ما از جنس خدا هستيم و همين براي 

آيد، برگي به سوي او ميبرگي غربت را تحمل كند و صبر داشته باشد، در اين صورت اين برگ بياگر كسي بتواند برگ بي

توانيد بنشانيد تان را به صورت سگ اصحاب كهف ميكند. با تسليم شما هميشه من ذهنيولي من ذهني ما را تهديد مي

چپ و راست برگرداند يعني چي؟ يعني از جنس  ما را به چپ و راست برگرداند خدا.ا شت ، و نگاه كند هيچي نگويد،آنجا

  از جنس ذهن بكند، از جنس عدم بكند.ذهن بكند، از جنس عدم بكند، 

توانست پرواز درست مثل اينكه يك كسي به شما بگويد كه ببين كالغ را نگاه كن، يادت بيايد كه كالغ اگر فضا نبود نمي

و دوباره بگويد كالغ را نگاه كن، فضايش را ببين. كالغ را نگاه كن، فضايش را ببين. پس از يك  ،بعد يادت برودكند، لحظه 

 ،خواهم ببينم. حاال هر چه در اين هست باشدخواهم ببينم، همين فضا را ميگوييد من ديگر كالغ را نميمدتي شما مي

دهد همان موقع است كه محتواي فضا ارزشش را ديگر از دست مي، فضاي خالي. ديگر براي من مهم نيست. من شدم فضا

  شويد. براي شما و از جنس عدم مي
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و اين شرطش  .برگي يعني فضاي درون باز بشود و ما از جنس زندگي بشويم و از جنس من ذهني نشويمدر واقع برگ بي

پرستي، داند، مثل قدرتهان برگ ميصبر داشتن به نداشتن آن چيزي كه عينك من ذهني، ديد من ذهني در اين ج

شود. داشته باشم داشته باشم، نداشته باشم، نداشته گوييم اين را داشته باشم زندگيم زندگي ميحرص چيزها، اينكه مي

اند برانند. پس ها عاشق قدرت هستند، عاشق پول هستند، يعني در مركزشان نتوانستهكنيد؟ بعضيباشم. توجه مي

و در  ،كنيدنوايي نميدهد و اگر رفت شما حس بيدانيم، زندگي آنها را هدف قرار ميزي را كه ما برگ ميبنابراين آن چي

  شود. بله:آيد و عدم باز ميو از جاي خالي آن بركت مي ،سازيداين غربت با جاي خالي آن مي

  ٤٧٦٢ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شد  كاهيفكرتش ب يهاخوشه
  نما چون ماه شدرا ره روانشب

، اين فكر ما را اين لحظه  كنيمبينيد كه االن ما فكر ميشود. ميها پاك ميپس بنابراين فكرش از كاه يعني همانيدگي

كاه است، كاه يعني اش همه هاي ماراجع به كاه است. خوشهاش همه رساند به يك فكر ديگر، به يك فكر ديگر،مي

فكرها اگر از  ،ها. اگر اينطوري بشودآيد نه از همانيدگيشود، از عدم ميدرست مي همانيدگي. فكرش به وسيله زندگي

من ذهني دارند، ما آنهايي كه روند، عدم بيايد و مركز ما عدم بشود، در اين صورت كساني كه در شب دنيا دارند مي

نشده، فكرهايش پر از كاه است يعني  راهنماي آنها بشويم. پس كسي كه در مركزش هنوز به عدم زندهمثل ماه توانيم مي

آنها را به بشود،  هاي ذهني ديگرتواند راهنماي ديگران بشود، راهنماي منهمانيدگي است، چه بسا پر از درد است و نمي

  تواند.موالنا ميراه راست هدايت كند، 

  ٤٧٦٣ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  خمش يايگو يبسا طوط يا
  و ُتُرشرُ  رواننيريبسا ش يا

و براي اينكه ما بتوانيم با خاموشي  .و خاموش هستند ،اي بسا انسانهايي هستند كه مركزشان عدم شده، طوطي خدا شدند

شود. براي اينكه رسيم من ذهني ما خاموش ميكنيم، ما هم بايد خاموش شويم. و چه بسا ما به آنها مي قراربررابطه آنها 

كنند. ما اگر اطراف يكي باشيم كه به زندگي ارتعاش نابراين به زندگي ارتعاش ميهستند و ب ياينها از جنس خاموش

، البته ما همچو آدمي را نمي شودآورد من ذهني ما خاموش ميبيو مركز ما را كه از جنس عدم است، به ارتعاش در ،كندمي

اي به ترش است، چرا؟ هيچگونه عالقه روان هستند اما رويشانو چه بسا كساني كه شيرين توانيم پيدا كنيم سخت است.

 و مركزش پر از همانيدگي است، ،كنيد كسي كه همانيده با چيزهاي اين دنيا استهاي ما ندارند. توجه ميهمانيدگي



  Program # 806                                                                                   ۸۰۶برنامه مشاره 

  38صفحه: 

ها را ندارد. در نتيجه رويش صهقزند. آن كسي كه به زندگي زنده شده كه ديگر حوصله اين جور از آنها حرف مياش همه

شويد به طوطي گوياي ببلكه شما بايد عالقمند  ،هاي شما ندارماي به اين قصهگويد كه من عالقهبه شما ميترش است. 

  گويد:اي ببريد. بله ميتا بتوانيد يك استفاده ،شويدبو خاموش  ،خموش من

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  را فَراز آر دهيرَم مُرغانِ 
  بَرخوان ريبَِزن، َصف حُرّاقه

اند و اند؟ آنهايي كه به خواب ذهن فرو رفتهها رميدهاند؟ كيگويد، اين بيت غزل است، كساني كه رميدهيعني به ما مي

اند. فراز آر اند از زندگي، از خدا، از اين لحظه، از جنس زمان شدهمركزشان، اينها رميدهدر اند ها را گذاشتههمانيدگي

آيد و از جنس زمين مان پايين ميكنيم هشياريويت شدگي پيدا ميه يين، هر چه بيشتر هميعني باال بياور، اينها رفتند پا

ها گويد اينها را باال بياور، اگر قرار باشد باال بيايد اينها بايد از روي اين همانيدگيمي  شويم.شويم، از جنس فرم ميمي

گويد مشعل عشق بزن يعني مشعل روشن كن، منتها دارد مي گويد حُرّاقه بزن صفير برخوان. ُحرّاقهبپرند. براي همين مي

  و بگذار خدا از طريق تو حرف بزند. صفير برخوان، صفير يعني زبان مرغان را خواندن.  ،را روشن كن

خواند، در نتيجه ما دورش جمع شديم. ما مرغام رميده هستيم. موالنا مشعل عشق را روشن كرده و حرف خرد را مي

توانند به اين لحظه نزديك بشوند، براي اينكه اند و نميكنند از اين لحظه رميدهگذشته و آينده زندگي ميكساني كه در 

ها را از مركزمان ها بيرون بيايند. هر چه همانيدگييا از آن همانيدگي ،نزديك شوند بايد از زمان روانشناختي بيرون بيايند

ايم مثل مرغ آييم. ما نشستهشويم. در واقع داريم باال ميلحظه نزديك ميگذاريم، به اين رانيم و عدم به جايش ميمي

  ايم. توانيم بپريم. به شرطي كه بدانيم كه اينجا نبايد بنشينيم. ما روي يك همانيدگي نشستهاي، ميروي يك شاخه

بينيد كه ما باز ن. پس ميزند؟ از طريق انساكند؟ در انسان، از طريق كي حرف ميخدا مشعل عشقش را در كي روشن مي

هم مسئوليت پيدا كرديم طبق اين بيت نه تنها مرغ رميده خودمان را باال بياوريم، بلكه مشعل عشق را روشن كنيم. اگر 

عدم  قرار باشد مشعل عشق را روشن كنيم دائماً بايد اتحاد خودمان را با خدا حفظ كنيم. يعني هر لحظه در مركز از جنس

ه اين با درد هوشيارانه و صبر و شكر همراه باشد، هر لحظه از اينكه ما جسم ها را در مركزمان گذاشتيم باشيم ولو اينك

  عذرخواه هستيم. 

 يبه هر حال هر كس يول ،كردند ينطوريكه ما را ا ميمالمت كن ميتوان يگرچه كه ما م ،مينداد صيما تشخ ديوجه كنت

در  ميكن يرا باز م هر لحظه كه ما فضا ،ما بوده اريدر اخت ميدا و تسلكمك خ شهيهم .خودش را دارد يزندگ تيّ مسئول
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خوب  ،تواند به ما كمك كند يو م ميشو يو ما از جنس عدم م ،گذارد مركز ما يرا م شيخدا پا ،لحظه نياطراف اتفاق ا

   .مينخواست اي ميراهش را بلد نبود ،درست مينخواست اگر كمك

 ييبا شناسا هايدگيهمان ياز رو ،باال مياوريب ،ميخودمان را كه خودمان هست دهيمرغ رم ميدار تيّ ما مسئول زهر كدام ا يعني

 مانيهايدگيهمان ميدار يعنيمشعل عشق روشن است  ،ميكن يمشعل عشق را روشن م ميكن يكار را م نيهر موقع ا و ميبپر

 كي يعشق و خرد دو رو ،ميزن يحرف خرد هم م حتما ديآ يم شيحالت پ نيو هر موقع ا ،ميانداز يم و ميشناس يرا م

 يحتمًا حرف خردمندانه م ،ديكن يم يبا زندگ ييكتايلحظه حس  نيا .هرجا كه عشق هست خرد هم هست ،سكه است

   ،حتماً خردمندانه است بله تانيفكرها ،به فكر و عمل تان زدير يم يو خرد زندگ ،ديزن

و آن چهار بركت را هم به  ،در مركزشان دارند يدگيهستند كه همان يكسان دهيرم رغانم ،دينيب يرا اآلن م دهيمرغان رم

 ،از آنجا بگذارند كنار ديرا با هايدگيآن همان ،اگر قرار باشد كه مشعل عشق را روشن كنند ،بله .آورده اند سطح نيتر نييپا

و رضا شروع  رشياز پذ ،كنند شكر كنند بركنند ص ليآن چهارتا بركت را اص ،مركزشان را عدم كنند ،بشود ينطوريا بلي

با مركز  يبلكه با روشن كردن مشعل عشق و خواندن آواز عشق كه بتوان ،نه تنها خودت را نجات بده ديگو يموالنا م .كنند

ند ارفته ياوريخدا ب شيپ ،ياوريبه عرش ب يعني ،ياوريو آنها را هم به اصطالح باال ب ،يارتباط برقرار كن گريد يانسانها

   ديگو يم: كند يرا هم بخوانم كمك م تيچند ب نيبله ا .شده اند نياز جنس زم نيمز

  ١٤٦٦غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  من َهمدم مرغانم يمانيدر عشق سل
  خوانميدارم، هم مرِد پَر يعشق پَر هم

مركز  ياست با زندگ يدگكه از جنس زن و مركزم يارتباط عشق قيرمز خداست من از طر مانيسل ،در عشق خدا پس

 ،دارم يعشق پر هم؛ مرغانم من همدم يمانيعشق سل در .خوانم يخودم م يمرغان را به سو ،خوانم يانسانها آنها را م

من  ،به مركز ماست ياست و نشان آوردن عدم و زندگ يموجود قشنگ افسانه ا يپر .و عدم است حضور نينماد هم يپر

   .كنم يم يخوان يهمه اش پر دارم و يعشق پر

هر  .اورديبمو به مركز خودش ه ،اورديرا به مركز انسانها ب يعدم را و زندگ يعني ،كند يخوان يتواند پر يپس انسان م

خوان  يپر ديهمه مان باو  ميدار يهمه مان عشق پر ،ميو ما مرغان همدم هست ،خدا را دارد اي مانيعشق سل يانسان

و مركزش را از جنس  ،اندازد يم شناسد و ياش را م يشدگ تيحظه به لحظه هم هواست كه ل يخوان كس يپر .ميباش

  .كردن دعوتعدم را به مركز  يعنيخواندن  يپر .كند يعدم م
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  ١٤٦٦غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ُكنم زوَتر شهيخوتَر، در ش يهر َكس كه پَر
  اَْفسوَنش، َحرّاقه بُِجنباَنم بَرخواَنم

 يم كيبه من نزد يعنيبه دام من  ،من شهيبه ش ديآ يم يزود ،از جنس عدم باشد يعني ،تر باشدخو يپر كس كه هر

 يخوتر هستند زودتر جذب م يكه پر ييآنها ،ميخوان يم نجايكه ما موالنا را ا دينيب ياست م نطوريواقعاً هم هم .شود

 يِورد و افسون م :گفت كه يو در آنجا م .ستحضور ا ياست پر يمن ذهن ويد ،زشت است ويد ،باستيز يحاال پر .شوند

 يمشعل عشق را م يعنيحراقه بجنبانم  ،است ييهمان خرد خدا نجايدر ا افسون. ديگو يرا م نيهم هم نجايخوانم در ا

من چه  قياو از طر نميكنم بب ياتحادم را با خدا حفظ م .خوانم يآورد آنها را م يكه خدا به زبان من م يجنبانم و هر چ

  .بله ،را يزنم نه حرف من ذهن يهمان حرف را م ،زند يم يرفح

  ١٤٦٦غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  هوشميب واقعه َمدهوشَم، باهوشم و نيز
  ناطِق و خاموشَم، هم لوِح َخموشاَنم هم

به هوش  ،ا هستممن به هوش خد ،كنم يم يخوان يشده ام و پر يكيمن با خدا  يمانيدر عشق سل نكهيواقعه ا نياز ا پس

هوش  نكهيا يهوشم برا يهم ب ،دارم ييهوش خدا نكهيا يبرا ،هم باهوشم ،ندارم يجسم ياريهش يعني .عدم هستم

 ،زند يمن حرف م قياز طر يمن خاموش است و زندگ يذهنمن  نكهيا يبرا .خاموشم هم زنم و يهم حرف م ،ندارم يذهن

كه  يكسان يعنيهم لوح خموشانم  ،كنم يكار را م نيچه ارتعاش كنم ا ،زنمرا ب يچه زبان زندگ ،چه به زبان حرف بزنم

 سمينو يصفحه م يكه من رو يزيتوانند آن چ يبا ذهنشان نم ،توانند مرا بخوانند فقط يذهنشان را خاموش كرده اند م

باشد ذهنش را خاموش  يهركس ،شود ينوشته م يزندگ لهيبوس زهايهستم كه در من چ يلوح كيمن  يعني ،بخوانند

هم مربوط به  نيبله ا .خواند ياگر خاموش نكرده باشد فقط ذهن خودش را م ،تواند مرا بخواند يخاموش كرده باشد م

   :ديگو يم .خواندن يحراقه بود و افسون خواندن و پر

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  هَرچ آوردند از َره آَوْرد
  ُكنِشان و ُجمله بِْستان خوديب

خود كن  يرا ب نهايا ،را هايدگيما؟ همان ميآورده ا يچ ،آورده اند يو سوغات را كه به عنوان كادو يزيهر چ ديگو يم بله

گفتم  يول ،كه مخاطبش خدا بوده ديتوجه بكن .بستان شانيهمه را از ا و ،حس كن يشان را ب يمن ذهن يجور كي يعني

و  ،ديمشعل عشق را روشن كن ديشما با يعني .ديمخاطبش شخص شما هست سپ .كند يكار را م نيانسانها ا قيخدا از طر
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عشق  ريدر مس يوقت ،هستند در دور و بر شما جمع بشوند گريد يتا مرغان عشق كه انسان ها ،ديآواز مرغ عشق را بخوان

بله  .يريشان بگياز ا ديرا با نهايا ،برند يجهان سوغات دارند م نيكه از ا هايدگيشما همه همان ،خود شدند يهستند ب

   .كنم يآنها را اآلن تكرار م ،مورد نيدر ا ميخواند تيب نيچند

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  هَرچ آوردند از َره آَوْرد
  ُكنِشان و ُجمله بِْستان خوديب

نماز  ،ن ثواب هاشان راآ يها حت يليجهان خ نيبه ا ميآمد ،ره آورد ماست هايدگيهمان نيكه ا دينيب يصفحه م يدر رو 

اند با  دهيهمان نهاآكه با  نطوريهم .هستند دهيبا آنها هم همان ،برند يو عباداتشان را به عنوان سوغات دارند م و روزه

خواهم كه به خدا  يم يانسانكيكه  ديگو يم ،اند دهيمهم است همان شانيراكنند ب يكه تجسم م يزيپولشان و هر چ

به  ،رديخودشان كند و همه را از آنها بگ يخالصه ب ،برند يها با خودشان دارند مسانناها را كه  ياتسوغ نيزنده بشود و ا

  .ديايب شيحالت پ نيبله و ا .هم ناراحت نشوند يليآنها خ گريكه د يشرط

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  هَرچ آوردند از َره آَوْرد
  ُكنِشان و ُجمله بِْستان خوديب

  مان عدم خواهد شد.را ما از دست بدهيم يا به حاشيه برانيم مركز هاره آورد نيا نيرابناب پس

  ايم را برايتان بخوانيم.اجازه بدهيد چند بيت كه قبًال خوانده بله

  ١٥٠٠ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يَعجَب َگر سِرْ ِز بَد پنهان ُكن چه
  يَعَجب كه ِسرْ ِز خَود پنهان كُن نيا

ها را ما از دست ها و كادواين هديه  ،ها راذهنى ما تنها عاملى است كه نخواهد گذاشت اين سوغاتكنيد كه من توجه

ها را با و اين ،سرى ميم چسبيدههم اَِلف هستيم، اَِلف به يك هنوز آمديم به اين جهان؛ مثل َاِلف بوديم. وقتى بدهيم.

ا خودش ببرد حتى به آن جهان، به آن جهان هم مثل اَِلف برود، لخت برود هيچ ها را بايد بكند اينو فكر مى ،خودش دارد

كند، مقاومت مى سال داريد بده ٧٠ه اين همه؛ ها را كتواند ببرد. بله؛ و اآلن اگر بگوييم كه اين سوغاتىچيز با خودش نمى

 در، هاى َبد پنهان كنىعجب كه راز را از آدم چه گويد كه:جا مىدر اين و اش.ذهنىمن همين كند در او؟و كى مقاومت مى

با  اندازيم،يبريم، نمحاال بر هر كس مى بريمياز دست دادن اين كادوهايى كه ما با خودمان داريم، به نظرم داريم به خدا م

  ر از همه است،ذهنى خودمان بدتها تقليد كنيم نيندازيم، امّا منشوند كه ما از آنذهنى سبب مىهاىخودمان داريم، من
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عنوان عدم كه َاِلف هستيد ذهنى خودت پنهان كنى، يعنى شما بهگويد: كه عجب اين است كه سِر را از منهمين مى براى

از آن زاده خواهى شد، دوباره  »مادرت هست« نظر هست، هميشه همراه هستيد و از اين موضوعبا اين ميم كه خيلى تنگ

تا زمانى كه  ولى ولى موقعى كه حس كرديم الزم نداريم، ديگر الزم نداريم. ،يملش ما الزم داربه عنوان َالِف، اين ميم را اوّ

كنيم، ذهنى ما نبايد بفهمد كه ما داريم برايش توطئه مىبا ما هست بايد سِر را از آن پنهان كنيم و نبايد بفهمد، يعنى من

  گذارد.اگر بفهمد نمى

  ١٥٠١ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  پنهان ُكن تو از َچشماِن خَود كارْ 
  از َچشمِ بَد ميُبَود كارت سَل تا

ذهنى خودت، كارت سالم بماند، ذهنى خودت پنهان انجام بده تا از چشم َبد خودت يعنى من: كار را از چشمان منگويدمى

  ها را بگذاريد كنار.راحتى همانيدگىبه بتواني كهذهنى خودت به تو لطمه نزد من

  ١٥٠٢ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،ولويم

  را تسليم كن بر داِم مُزد خويش
  از خود بى ز خود چيزى بِدُزد وآنگه

كند، اين لحظه حّل و عقد است كه ما را فنا مى فضاى مزد همين فضاى عدم است، دامِ : خودت را بر داِم مزد، گويدمى

صبر و شكر است. خودت را تسليم خدا كن، يادمان  است، شروع كردن از رضا و پذيرش است، مشخصات ديگرش همين

كسى كه مرتّب  هر شويم، دامِ مزد است.كنيم، خدا در اين لحظه كه ما از جنس او مىباشد ما خودمان را تسليم خدا مى

  دهد.كه به آدم، مزد مى دامى شود، در دام مزد است.لحظه به لحظه تسليم مى

گيريم، متقاعد و ما تصميم مى ،شناساندشدگى را به ما مىهويتاست كه هم ىيفضا دهد،فضايى كه به آدم مزد مى تنها

ذهنى خودت، ذهنى خودت، از خودت يعنى از من، يعنى منشويم، كه آن را بيندازيم و آن موقع بدون دخالت خودتمى

 قبالً  و يك چيزى از آن بُدزدى.هوش كنى، َمستش كنى ذهنى را بايد خاموش كنى، بياين من جورىيك چيزى را بُدزد.

  ايم:گفته

  ١٥٠٣ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  منداَفيون به مردِ زَخم دهنديم
  كه پيكان از َتنش بيرون ُكنند تا

شود و تا اين پيكان يعنى تير را، كه رفته به هوش مىدهند، بيزند كه به كسى كه تير خورده است ترياك مىمى مثال

 ذهنى ما بايد عدم را  به مركزمان بياوريم.حس كردن منفهمد و براى بىكنند، دردش را نمىو بيرون مىگوشتش، از ا
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 شود،يشود، ساكت شدن ذهن مواقعى و آوردن عدم و از جنس هوش اوليه شدن سبب خاموش شدن ذهن مى تسليم

داشتى، ديگر تمام شد اگر بفهمد  هم فايده بر وقتى ذهنى نفهمد.بردارى و اين من توانىيموقع يك چيزهايي را مآن

  تواند استفاده كند.كه آن ديگر جزعش نيست از آن نمىديگر ندارد براى اين

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،مولوي

  هر گل كه برگ دارد زيرا
  بر نَُخورَد از اين گُلِستان او

: كه اگر گويديم صورت هوشيارى و برگ همانيدگى ماست.گويد: هر ُگلى كه برگ دارد، ُگل نماد ماست، بهكه مىاين براى

گُلى يعنى انسانى، كه از جنس هوشيارى است نوايي داشته باشد، بركتى داشته باشد، براى خودش بگويد كه با اين همانيده 

برد، مىكاربه صورت برگ را در دو معنىاينتواند نوا باشد و برگ باشد. دراين بركت است، چون جسم است، او نمى شدم،

صورت ُگل هوشيارى، نواى همانيدگى داشته باشيم، از اين و ما هم اگر به .يكى برگ گل هست يكى هم برگ نوا هست

  كه: گويدمى خوانم:بيت از مثنوى مى چند. بَر يعنى ميوه؛ توانيم ميوه بخوريمگلستان اين لحظه نمى

  ٤٥١٩ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  همه ِاقْطاِع اوست ىبرگيب برگ
  و خواريش افتخارست و ُعلوست فقر

 گيرد.دهد و يك همانيدگى را مىيعنى بريدن و به كسى دادن و آن حالت عدمى است كه خدا در مركز ما قرار مى اقطاع

بت به من خوار كردن نس«و خوار كردنش ،به ما دهددارد و مىمىهاى ايزدى است كه بربرگى جزو بركت: برگ بىگويدمى

ندارى، فقر يعنى جاى خالى  گريدفعه متوجه بشوى كه اين همانيدگى را كه داشتى، دو فقر، فقر يعنى يك »ذهنى است

بنابراين وقتى  پس آورد،مى نيازىياين عدم، ب و مركزم نيست، رندارم، اين را ندارم، د يگوييهمانيدگى، وقتى م

اين موضوع ظريف است، كسى كه  همانيدگى در مركزش دارد، يك نيازمندى همانيدگى نداريم، نيازمندى هم نداريم و 

  آورد.و عدم رضا پيش مى ،شودكند، نيازمندى به جهان هيچ موقع ارضا نمىبه جهان در خودش ايجاد مى

 دببينكسى بايد به خودش نگاه كند،  هر كنيد؟مى توجه است، هاخيلى عمل و فكر شروع نقطه نهرضا؛ متاسفا عدم

شما از عدم  اگر صورت عدم، رضا هم دارد.اينايجاد كرده؛ در اگرنيازمندى به جهان در خودش ايجاد كرده است يا نه؟ 

از خرد زندگى  يعنى صحبت همين است. اشهمه شويد.تان را شروع كنيد؛ موفق نمىرضا و عدم پذيرش فكر و عمل

 كُن از مساعدا در اين لحظه يا گذاشتن پاى به مركز شما و استفاده توانيد استفاده كنيد. شرط استفاده از خِرد خدنمى
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ما اصالً كمك كند اين است كه از نقطه رضا و پذيرش شروع كنيد. اين مطلب مهّم  به خدا كهاين و قضا، قانون و فَكان

  تواند از رضا شروع كند.نمى كه كسى كه نيازمندى و عدم فقر دارد، اين آدمبراى اين ،را اين كنمخيلى تكرار مى من است.

  شدگى است.هويتهم اكه رضا َخلَاين براى

اگر از يك وضعيت ذهنى كه نارضايتى است شروع كنيد، به يك وضعيت ديگرى از ذهن خواهيد رسيد و هميشه  شما

همانيدگى از دهيد كه يك چند دفعه در روز حداقل؛ عينك ذهن و بعقل ذهن را استفاده خواهيد كرد.شما بايد أجازه 

 نياز مردم هم يليخ شويد.علّت عدم موفقيتشود و شما عينك عدم بزنيد وگرنه موفق نمىبروى چشمان شما برداشته 

به  يازمندي. عدم فقر، نشوديم رشيمنجر به رضا و پذ ،به جهان است يازينيمعنا ب كيفقر كه به  نياست. پس بنابرا

 يذهن تيوضع كيشما را به  يذهن تي. وضعشوديم يذهن تيوضع كيو  شوديم رشيو عدم پذ ييجهان، منجر به نارضا

  :ديگويم نيابرا. بنكنديم يو در ذهن زندان برديم

مِن  يبرا نكهيا يبرا ؟يخوار ديگوياست. چرا م يخدا افتخار و سرافراز يخوار فقر، افتخارست و علوست شيو خوار فقر

كه آن باعث افتخار  دياست بدان يشما خوار يمنِ ذهن يكه برا يزيست. هر چا يخوار يمن ذهن ياست، برا يخوار يذهن

 نيا ديگويموالنا م يول .فهمديمن يرا مِن ذهن يبرگي. برگِ بمينيبيغلط م يشما است و ما با مِن ذهن يو سرافراز

  :مينشان بده يرنطويهم ا نيمركز شما. به هر حال ، ا گذارديم دارديبركت خدا است، كه برم نيتربزرگ

  انسان يوجود قتيحق

  ٤٥١٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  همه ِاقْطاع اوست يبرگيب برگِ 
  افتخارست و علوست شيفقر و  خوار 

شما است،  دي. عدم مركز شما است، ددياز عدم هست يمركز شما عدم است و شما به عنوان عدم، آگاه يعني يبرگيبرگ ب

  :گفتميرا م نياست كه آن مركز پر باشد. بله، هم نيهم يرگ بابرگاست. ب يبرگ يبرگ ب نيا

  ٤٥٣٦ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  فنا  دهيو پوس شانياند امرده 
  ما  شيپ يمرد ستيكُشتن ن مرده

 كنم،يم تيشكا كنم،يشكوه م كنم،يناله م ييگويكه م يكس ي. اشودياز طرف خدا گفته م نيكه ا ديفرض كن شما

اند، فنا شده اند،دهياند و پوسمرده نهاياست، ا يدگيهستند، مركزشان پر از همان يكه در منِ ذهن ييتوجه كن آنها ديگويم

 اند،دهيدارند، هزارتا درد دارند، با آنها همان نيدارند، نفر نهيرنجش دارند، ك انكه در مركزش ياند. كسانرفته نياز ب يعني
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 ميكُشيها را نمكه ما كه مرده ديگويخدا م ديفنا هستند. شما فرض كن دهياند، پوسمرده نهاياست، ا دشانيد نكيآنها ع

  . كنميمن دارم تو را زنده م ،يردتو از قبل مُ د،يكُشيچرا من را م ديكنيكه شما ناله م

 نيدر مورد ما هم شيعنم نكهيا ياست ول يگريداستان د كياز  اشنهيالبته زم نيا، ما شيپ  يمرد ستيُكشتن ن مرده

 ،يشكُيچرا ما را م شود،يدارد كم م رند،يگيمن را از من م يهايدگيكه همان ديگويم كنديكه ناله م ياست. آن كس

شما  ميكه، ما دار ستيما ن يبرا يفتخارا م،يكُشيكه مرده است كه ما مرده را كه نم يمنِ ذهن ديگوي. خدا ميكنيم تياذ

  :ينطوري. بله اميكنيرا زنده م

  يافسانه منِ ذهن

  ٤٥٣٦ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  فنا  دهيو پوس شانيا اندمرده
  ما  شيپ يمرد ستيكُشتن ن مرده

 يجوان مرد چيآدم ه نيشتن اكُ ند،يبيجهان را م زهايچ نيا قياست. از طر دهيرده آدم، پوسباشد مُ دهيمركز همان نيا

  . ستين

  يافسانه منِ ذهن

  ٤٥٣٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يلومو

  به ُملك و خاندان  دهيبناز يا
  بر ناودان  يعاقل، اشتر نزد

ناودان. شتر در ناودان  يرو يهست يآدم خردمند مثل شتر شيپ ،ينازيخاندانت، م لت،يو فام تيكه به دارائ يكس يا

آب باران و تحمل شتر را  يبرا آمدنديت بام ماز پش ميبودند كه قد ييهاچوب كيواضح است كه خواهد افتاد. ناودانها 

 يدگيكه همان يو رسوا شدن است؛ كس ،و افتادن و رسوا شدن است يپاشو فرو زشيندارد كه، و شتر در ناودان هم نشان ر

كزش آدم كه در مر نيكه مثل شتر بر ناودان هستند. بله، ا ديشناسيرا م يي. شما انسانهاكنديدر مركزش دارد، ناله هم م

  دارد مثل شتر بر ناودان است. بله ، يدگيآدم كه در مركزش همان نيامثل شتر بر ناودان است. بله،  نيدارد ا يدگيهمان

  ٤٥٤٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تن را تا فُتاد از بام َطشت  نقش
  چشمم ُكلُّ آٍت، آتْ گشت شيپ

 هايشدگ تيراندن هم هو نيكه ا ،است نيا شيخواهد آمد معن يآمدن زيخواهد آمد. هر چ يآمدن زيهر چ يعنيكُلُّ آتٍ آتْ  

خواهد رفت و  نياز ب هايدگيهمان نيا يعنيصورت خواهد گرفت.  و افتادن شتر از ناودان حتماً ،است ياز مركز اجبار
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نقش فرم ما،  يعنيتن  . و نقشميندار يگريراه د چيبه مركزمان، ه مياوريحضور را و خدا را و عدم را ب ديباالخره ما با

خودش منِ ما هست.  نكهينه ا ميبده صيواضح است كه فقط كمك به ما است كه عدم را تشخ ،يمنِ ذهن الخصوصيعل

به مردم  ميبزرگ كن ديرا با نهايا م،يشد دهيو مخلفاتش را با هر چه كه همان ميما هست يمِن ذهن نيهم ميكنيما فكر م

  كه نقش تن رسوا شده است.  ميادهيما االن فهم م،يبده پز م،يكن سهيمقا م،ينشان بده

نه خودش  ،بوده كه عدم را به ما نشان بدهد نيبلكه نقشش ا م،يستيما آن ن ميكه ما واقعا آن هست رفتهيرا كه پذ يآن نقش

ما تو  مييبگو مينما آن را نگاه ك يعنيباشد.  گرتيخدا هدا ياست كه ما را به سو نيعدم بنشاند. نقش فرم ا يرا به جا

. هر ييرسوا يعنيرسوا شده است. از بام افتادن طشت  نيبنابرا م،يما تو هست مييبگو نكهينه ا م،يو انكارش كن ميستين

حكم خدا  نياو  .و عدم خواهد آمد ختيكه نقش خواهد ر فهمديم ،ستين يموضوع را بداند كه مِن ذهن نيكه ا يكس

  را گرفت. شيجلو شودياست نم

دانش بُنجُل كه  ،يشده، دانش سطح تيهم هو يباورها نيكه تمام ا ديريبگ جهينت ديتوان يبابت كُلُّ آٍت آتْ، شما م نيااز 

 زي. و آن چختيخواهد ر ،يپرست گريد زيهر چ ،يدرد پرست ،يخدا نشسته، باور پرست يبه جا م،يشد تيما با آن هم هو

  واهد آمد. آمدن خدا به مركز ما، خ يعنياست،  يكه آمدن

 يمنِ ذهن ديكنيپس رسوا نشده هنوز. شما فكر م م؟يتن هست نيا ميكنيچرا هنوز فكر م ماو اگر نقش تن رسوا شده 

 يكه هنوز پس مِن ذهن ديهست ي. اگر مِن ذهنديرا با خودتان روشن كن تانفيتكل ديبا د؟يهست ياريهوش اي د؟يهست

 م،يستيبدنمان ن نيا م،يستيهم  ن نيجنبه مهم از تن ما، ما ا كي ست،ين يشما رسوا نشده است. تن فقط منِ ذهن شيپ

ما فرم  م،يستيما چهار بعدمان ن م،يستيهم ن مانيوانيجان ح نيا يما حت م،يستين جاناتمانيما ه م،يستين مانيما فكرها

  . ميهست تيانكار فرم اصل ما است و ما خدائ يبعالوه انكار فرم. ول ميهست

حاال هر چه  م،يما همان شمسِ جان هست م،يما او هست شود،يقائم م شود،يخدا در ما به خودش زنده م گريبه عبارت د

 ميمتوجه عدم بشو كنديهست، اولش به ما كمك م يفرم نقشش مشخص است چ نيا ني. بنابراديگذاريكه اسمش را م

توجه  نيا و ميستينقش ن نيما ا ميمتوجه بشو نكهيخدا، نشسته است. به محض ا يآن عدم، به جا يها به جاتا مدت يول

  است عدم به مركز ما است، خدا به مركز ما است.  يكه آمدن زيآن چ د،يآياست م يكه آمدن زيباشد، آن چ قيعم

  م،يقرار شد صحبت كن يبرگيهم امروز راجع به برگ ب نيا بله،

  بخوانم، از دفتر دوم : تانيهم برا نيا 
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  ١٣٧٨ تير دوم، ب،دفت ي،مثنو يمولو

  تو را چون برگ شد ،يبرگيب برگِ 
  و مرگ شد يافتي يباق جانِ 

برگ ما باشد،  ها،يدگيشدن مركز ما از همان يخال ،يارياز هوش ياريهوش ايعدم از عدم،  يشدن به عدم، آگاه اريهوش اگر

 ،را به خودم بقبوالنم نيو ا شوديبهتر م من يزندگ شود،يم تريخال شود،يتر مكه هر چه مركزم عدم ميمن بگو ينوا يعني

و مرگ رفت دنبال كارش،  ،شدم يلحظه ابد نيلحظه از جنس ا نيآمدم به ا نكهيا يبرا افتمي يصورت من جان باق نيدر ا

  . ترسمياز مرگ نم گريمن د

ر ما به خودش است، مستقًال بعالوه اِنكار فرم. انكار فرم كه در واقع زنده شدن خدا د ميفرم هست ميما گفت نكهيا يبرا

 ،ياريهوش كي ،يثبات كيتن  نيدر ما عالوه بر ا ديفرض كن يعني. كندينم ياو فرق يبرا فتديتن ب نيزنده هست او، و اگر ا

در  كنديم يبه صورت ما، زندگ ايفرم هست در ما،  نيكه ا ي. تا زمانستيدر ذات خودش قائم است كه به فرم وابسته ن

علت  نيبه ا ميترسيم گاز مر نكهيما. علت ا ميترسياز مرگ نم نيبنابرا كندياو فرق نم يبرا فتدير هم بجهان، اگ نيا

  نيهنوز در مركز ما و برگ ما هستند. بله، ا هايدگيو همان ميافتين يبرگيو برگ ب ميافتين ياست كه ما جان باق

  انسان يوجود قتيحق

  ١٣٧٨ تي،دفتر دوم، ب ي،مثنو يمولو

  تو را چون برگ شد ،يبرگيب گِ بر
  و مرگ شد  يافتي يباق جان

  نماند.  يباق تيحس هو ينينقطه چ چيشد و در ه تينهايعدم ب نيمركزت عدم شد وا يعني

  ١٣٧٩ تيدفتر دوم، ب ،ي،مثنو يمولو

  افزودن گرفت يتو را غم، شاد چون
  جانت گل و سوسن گرفت روضه

 ارانهيكه با درد هوش ديد يباشد، خواه يدگيهمان كيباشد، غم تو از دست دادن  هارانيتو هوش يهاغم ديگويكه م يوقت

و  يدگيكه به خاطر همان يغم ي.  ولشوديآن آزاد م يتو ي. زندگشوديم دهيزائ يآن شاد ياز تو افتديم يدگيهمان كي

هست، سبب افتادن هم  ارانهيشاست كه درد هو نيغم ا كي: ميدو جور غم دار پس. ستين ينطوريكردن آن باشد ا اديز

غصه  ميدهيرا از دست م يزيچ كيهست كه  هودهيهم غم ب يكي. شوديم اديدرون ما ز يو شاد شوديم يشدگ تيهو

 يدگيهمان كي ياالن هم برا م،يكه غم داشت ميبود دهيكه همان ميريگينم ادي يزيچ چيو ه ميكه چرا از دست داد ميخوريم
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 يعنيبشود.  سنباغ؛ باغ جان ما پر از گل وسو يعنيكه؛ روضه  ستين نيسبب ا نيا است. هودهيمِ بغ نيا م،يخوريغصه م

   بله، درون ما آباد بشود، شاد بشود، آرام بشود.

  يافسانه منِ ذهن

  ١٣٧٩ تي،دفتر دوم، ب يمثنو ،يمولو

  افزودن گرفت يتو را غم، شاد چون
  جانت گل و سوسن گرفت روضه

. شوديصورت مركز ما پر از گل و سوسن م نيدر ا ارانه،يهوش مياندازيم ميكنيم ييرا شناسا هايدگيمانهر موقع آن ه پس

  است.  يغم خوب نيا» انسان يوجود قتيحق«:  شوديم ينطوريا

  ١٣٨٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن َامنِ توست گرانيخوفِ د آنچه
  از َبحر و مرِغ خانه سست يقو َبط،

 خواهندينم يذهن يهامن نكهيا يبرا شود؛يم يذهن يهاكه سبب ترس من يزيكه آن چ ديد يورت خواهص نيا در

 يعنيتو است. بله، بَط،  تيآن سبب امن د؛يكن ديتقل يذهن يهااز من ديشما نبا نيهم يبرا ،را از دست بدهند يدگيهمان

است كه در النه كوچك و  ينماد منِ ذهن ي. مرغ خانگترسديم ايراز د يكه مرغ خانگ يدر حال ترسدينم اياز در ،يمرغاب

 يدگياست كه همان ياست. بط نماد انسان اياما َبط اهل در .زديريالنه خودش هم مدفوعش را م يو تو كنديم يكثافات زندگ

است و  يمرگيبه مرگ ب راجع م،يهم بخوان نيا ديبده اجازهبله.  ،ييكتاي يايبه در روديو م اندازديم ارانهيرا با درد هوش

  . برديكه موالنا به كار م يبيترك نيبه ا ديشما توجه كن دوارمياست ام يبرگيبرگ ب

  ٣٩٢٧ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُبَود ما را َحالل يمرگيب مرگِ 
  ُبَود ما را َنوال يبرگيب برگِ 

آگاه شدن  يعني يبرگيما حالل است. برگ ب يبرا كند،يم مرگيكه ما را ب يمرگ به مِن ذهن يعني يمرگيمرگ ب پس

ندارد. مرگ  يگريموجود د چيرا، ه نيندارد ا يگريكس د چياست. ه يزديا يما عطا يعدم از خودش در مركز ما، برا

 نيا. بله، اوريرا به دست ب يبرگيبرگ ب ريبم يدوباره به مِن ذهن وشو؛ جاودانه بشو  مرگيب ر،يبم يبه مِن ذهن ؛يمرگيب

  . يبرگياست و برگ ب يمرگيشدن مركز ما، مرگ ب عدم» انسان يوجود قتيحق« هم كه همان است:
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  49صفحه: 

  ٣٩٢٨ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

   يمرگ و به باطن زندگ ظاهرش
  يندگيَابَتر، نهان پا ظاهرش

ت ندارد، اما در نهان شما دوس ياست. ظاهرش ناقص است، منِ ذهن يمرگ است اما به باطن زندگ يمنِ ذهن يبرا ظاهرش

 يذهن يهااوالً از من ها،يدگيهمان ييبه شناسا ديكنيشروع م يشما وقت ميخوانيرا م نهاياست. ا يندگيپا نيا ديدانيم

كار را  نيكه همه ا ديدانيبكند. شما م توانديم يكار را بكند، مرغاب نيا تواندينم يگفت مرغ خانگ د،ينكن ديتقل گريد

هست.  يبه باطن زندگ ،يُمرد يبه منِ ذهن بتنس ياما وقت ديآيبه نظر مرگ م هيظاهر قض نكهيا يكرد. برا نخواهند

  است، نيهم هم نياست. ا ياما در نهان جاودانگ پسنددينم يظاهرش ناقص است، منِ ذهن

  انسان يوجود قتيحق

  ٣٩٢٨ تيدفتر اول،ب ،يمثنو ،يمولو

   يمرگ و به باطن زندگ ظاهرش
   يندگيَابَتر، نهان پا رشظاه

  . دهدينم يمعن هيرا من برانم به حاش يدگي. هماندهدينم يعدم معن ينظر منِ ذهن از

  ٣٩٢٩ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  را رفتن است نيَرِحم، زادن جن در
  جهان، او را ز نو ِبشُْكفتن است  در

 م،يخوابيم ميخوريخوب است، م نجايچرا بروم ا ديگويم .رونيبرود به ب خواهديدر رحم است نم نيكه جن يزمان تا

 يول .ميرا نگه دار هايدگيهمان نيو ا ميبرو رونياز ذهن ب ميخواهي. ما هم در ذهن نمديآيزورش م نيبنابرا م،يعادت كرد

 نيا ديآياست. م نرويدر واقع از نو شكفتن در جهان ب رودياگر به زور هم كه با فشار هم م نيزاده شدن جن ديدانيم

. نديبيمادرش را م خورد،يغذا م ديآيآن خون خوردن م يو به جا ،است كيتنگ و تار يبهتر از آن جا ند،يبيجهان را م

  . ميرسيم يگريد يشكفتگ و ييو به روشنا مينيبيخدا را م رونيب مييآيكه م ياز منِ ذهن رون،يب مييآيما هم م

  باز كردن مركزمان. بله ، يعنيراحت  يليخ» انسان يوجود قتيحق«

  ٣٩٣٠ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  َاجَل عشق و هواست يمرا سو چون
  مَراست ُكميدِ يْال تَلُقوا ِباَ  يِنَه

  متوجه من »ديفكنيو خود را با دست خود به هالكت م« سوره بقره  يو عاشق مرگ هستم، پس نه فتهيآنرو كه من ش از
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  50صفحه: 

 ميبرو ديو با ميكه عاشق خدا هست ميمتوجه شد نكهياست كه ما به محض ا نيا يصحبت برا نيا ديكنيم توجهاست.  

 ،ميباش ميتسل شتريكار را بكند و ب نيو خدا ا ،كُن َفكان كار كند مياجازه بده ديخصوص با نيدر ا ميبشو يكيدوباره با او 

 ميقصداً اگر بخواه نكهيعدم كارش را بكند و ا نيا ميربگذا م،يلحظه فضا باز كن نياطراف اتفاق ا م،يو به قضا توجه كن

كار خودش را  يتا زندگ ميصبر كن ديبا نيباشد. پس بنابرا يممكن است كه كار من ذهن ميفكنيخودمان را به هالكت ب

  : ديگويقرآن است، م هيآ نيا وبكند. 

  ١٩٥ هي) ، آ٢سوره بقره ( م،يكر قرآن
  إلَى الُتْهلَُكةِ... مْ كُيدِيْ ... وَ لَا ُتلُْقو بِأَ

  ... ديندازيبه هالكت م شيرا به دست خو شتني... و خو

وم *** ت  یان   ***  
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  51صفحه: 

است و عدم  ياريكه از جنس هوش يكه هر انسان يمعن نيبه ا ،كه برگ دارد يهر گل نكهياز ا ميكرديصحبت م ميداشت

گلستان  نيدر ا نيا خواهد،يم يخودش كرده و از آنها زندگ يرا نوا نيو ا ،ييزهايبه چ دهيجهان چسب نياست، آمده به ا

و عدم برگ نداشته  يارياست كه به عنوان هوش يكس يخدا برا عيوس اريبس يلحظه فضا نيخوشبخت نخواهد شد. ا

  بود: نيباشد. و شعرش ا

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  هر ُگل كه بَرگ دارد رايز
  تانگُلِس نيَبر نَخورَد از او

دارند و  يآورددارند، ره ييايجهان و با خودشان هدا نياند به ارفته ياريصورت هوشاست كه انسانها به نيحرف موالنا ا و

  بود: نيدر مركزشان بگذارند و شعرش ا دينبا نيبنابرا ،يجز بدبخت خورديبه دردشان نم ايدن نيا يآوردهاره

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  آوردند از َره آَوْردهَرچ 
  ُكنِشان و ُجمله بِْستان خوديب

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  هر ُگل كه برگ دارد رايز
  گُِلستان نيَبر نخورَد از او

 ديگويهم م نييمرغ خدا، پا يعنيمرغ  كيصورت انسان به نكهيكار فقط با مشعل عشق و ا نيكرده كه ا ييدر باال راهنما و

 ديكار با نيا يهم به عشق زنده بشود هم حرف خرد را بزند، برا يعنيعشق را بخواند  ريمرغ را بخواند، صف ري، صفبازِ خدا

 مسئله حل نخواهد شد. اتفاقاً  رون،يدر ب يمن ذهن ينگران ايدرون  يانعكاس نگران اندارد. ب يگريوصل باشد. بله، راه د

 نيبه ا ديام كه دوباره تاكخوانده تانيبرا ٨٠٥در برنامه  ياتيورده. اما ابوجود آبه يها را هرچه هست من ذهنمسئله نيا

 نيهم هايسوغات نيباشد. ا خواهديم هرچه د،يندازيب ديبا دياكه از جهان برداشته ييهايسوغات نيبكند كه شما ا

  :ديگوي. مميارا هفته قبل خوانده نهايو ا ،شماست كه مركز شماست يهايدگيهمان

   ١٤٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تن چو با برگ است روز و شب از آن
  و خزان زستيرشاخِ جان در برگ

 ياريدر تمام لحظات متاسفانه روح ما، هوش زها،يبه چ ميباش دهيما چسب يعنيبا برگ باشد، با نوا باشد  ياگر من ذهن يعني

كه  ي. هركسدهميبه شما نشان م عيرا سر رهايتصو نيا نطوريو هم .شدن است و درحال خزان استما درحال پژمرده
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  52صفحه: 

 برديخدا م يآورد، با خودش دارد، دارد براجهان، ره نيعنوان كادو در ا بهرا  نهاياز ا يلياست و خ يدگيمركزش پر از همان

آدم شب و روز  ني. ادنيبياست، برحسب آنها جهان را م دهيهمان نهايهرحال با خودش دارد و با ابه برد،يهركس م يبرا اي

  كه جانش درحال پژمرده شدن باشد و كنديم يكار

   ١٤٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  جانست زود يِ برگيبرگِ تن ب
  كاستن، آن را فزود ديببا نيا

 شود،يم بزرگتر يهرچه من ذهن يعني. ميموالنا ما عمل كن حتينص نيواقعا به ا نكهيبشود به ا يكه قوت خوانميرا م نهايا

كاست  ديرا با يمن ذهن ني. بنابراميشويتر مما به عنوان عدم پژمرده يعني شود،يتر مجان ما پژمرده ،شوديتر مبابرگ

  كه: ديگويو بعد م ميدر مركز داشته باش يدگين است كه همانيتن او برگ  ،داد شيو جان را افزا

   ١٤٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  برِگ تن ني، قرض دِه زاِقرُضواهللا
  در ِعَوض در دل، چمن ديبِرُو تا

در مركزت  يدرعوضش آبادان ،شدند رونيآنها از مركز تو ب يبه او قرض بده تا وقت خواهد،يرا خدا م هايدگيهمان نيا

 جاديرا ا ينو افسانه من ذه ،شوديسبب قضاوت و مقاومت م د،ينيبيرا كه االن م هايدگيهمان ني. پس اديايوجود ببه

من  ديجهان با خودش داشته باشد، بگو نيآورد از اعنوان رهبرندارد به يسرا ك نهاي. اديكن رونيب ديبا يكي يكي كند،يم

. ديرا به خدا قرض بده نهايا ديگوي. مندازميب توانميرا با آن دارم و نم نهايا ،امدهيپنجاه سال، شصت سال زحمت كش

و عدم سبب  ،رديمركزتان را بگ دممركزتان عدم بشود تا در عوض ع ديبرود بگذار دي. بدهدييايربصورت د نيبله، بعد به ا

قرآن  هيهم آ نيا موقع درست خواهد شد.شما، بله آن يهاتيوضع رون،يو انعكاسش در ب ،مركز شما خواهد شد يآبادان

  :ديگوياست، م

  ٢٠ هي)، آ٧٣سوره مُزّمل( م،يكرقرآن
  »ا الَلَّه قَْرضًا حَسَنًا...وََأقْرُِضو«.. 
  »...ديالحسنه دهبه خدا قرض«...

  .كندياشاره م نيَاقِرضوا اهللا به ا شود،ياشاره م نيا به

  ١٤٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تنتلقمه  نيقَرض دِه، َكم ُكن از
  تْ َرا نَيْ وَجِه العَ  دينما تا

  از مرتباً ،را كم كن. هرچه كه در مركز ماست هايشدگتيهولقمه هم نيا و ،را قرض بده به خدا هايدگيهمان نيا ديگويم
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  53صفحه: 

نگه  نداز،يكن ب ييرا بگذار بروند، شناسا نهايپس ا ديگوي. مستينور ن ياست، غذا رونيب يدرواقع غذا ميخوريآنها م 

خودش را به شما  يادهيال ندكه تاحا يزيتا آن چ ،يادهيزحمت كش شانيبراهفتادسال شصت يكنيفكر م نكهيندار ولو ا

كه تا حاال با ذهنت  يحالت ايصورت  يعنيوجه  نيو ا ،ييايدرب صورتنيرا بده برود تا به ا هايدگيهماننينشان بدهد. پس ا

  امكان ندارد.  ميينگو ميادهيو هرچه را كه با ذهنمان ند يادهيند

 باز بشود عمالً  دي. باميادهيرا ند نيبشود، ا تينهايود، باز بشود و بمركز ما باز بش ميدار ياگر من ذهن ميادهيما تاحاال ند

. ديدانيرا هم م نهايتاحاال. بله ا امدهيند يزيمن كه همچو چ يينگو يادهيكه تاحاال ند ديگويعلت م ني. پس به امينيبب

  :ديگويم ديآيم ثيحد نياز ا نيو ا

  حديث
  »َقْلبِ بَشَر  يَرأتْ وَال ُاُذن سَمِعَْت وَال خََطرَ َعل نيا ال عم نيالّصاِلح ياَْعدَْدتُ لِعِباد« 

و  دهيآن را شن يو نه گوش دهيآن را د يرا كه نه چشم يميكردارم، نع كويبندگان ن يفرمود: فراهم آوردم برا يتعال حق«

  »خطور كرده است. ينه بر قلب انسان

را تجربه  تيكه تاحاال چون محدود ،تينهايزشدن مركز ما به اندازه ببا اي ،خدا در ماست تينهايزنده شدنِ ب نيهم نيا 

  .ميادهيند ميكرد

  ١٤٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كند يچون خال شيخو نيتن ز ِسرگ
  كند ير ِاجاللز ُمشك و دُّ  پُر

تمام  يعنيد پر از مشك و ُدر كن ياست، اگر خودش را خال يدگيكثافات، منظورش درد و همان نيتن ما از ا ديگويم بله،

حس  م،يكه گفت يچهار بركت نيمثل آرامش، هم ،ييبايخواهد شد؛ مثل عشق، مثل لطافت، مثل ز يزديباارزش ا يزهايچ

مثل  ميخوريكه ما مرتب م ييآنها مخصوصاً  ست،ين يو محصول من ذهن ،ديآيكه از آنور م ييزهايو همه چ تيامن

كه از مركزمان  هاستيدگيهمان دردها و همان ني. پس منظور از سرگشوديم جاديا مانيمن ذهن لهيوسكه به ييدردها

  بشود. رونيب ديبا

  ١٤٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بَرَد يِبْدهَد و پاك يديپل نيز
  تَنِ او َبر ُخورَد طَِهرُكميُ  از

و از  ،شوديو مركزش پاك م دهديرا م يو آلودگ يديپلو  يفيبه اصطالح كث ني. اميرا قبال خوانده بود هاتيب نيالبته ا و

  است:  نيمركز ما را پاك كند برخوردار بشود و آن هم ا خواهديكه خداوند هرلحظه م هيآ نيا
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  54صفحه: 

  ٣٣هي)، آ٣٣سوره احزاب( م،كريقرآن
  »مْ تَطْهِيًرااَنّمَا يُرِيدُ الَلُّه لُِيْذهَِب عَنْكُمُ الِرّجَْس َأهَْل الْبَيِْت وَُيطَِهّرَكُ«...

  »را از شما دور كند و شما را پاك دارد، يديخواهد پل يخدا م«

 كنديپاك م ايكند پاك  ميگذارينم اي. ميكنيو آلوده م ميگذاريمركز ما را پاك كند و ما نم خواهديخدا هرلحظه م پس

  ل.به غز ميدردها. بله. دوباره برگشت ي. مخصوصا از آلودگميكنيدوباره آلوده م

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  زاريِزعْقل ب ديبا يعقل
  رانيزِح يَقالوُز ستين خوش

 زاريعقل ب نيكه از ا ميخواهيم يما عقل ديگويمما است.  كه در مركز زهاي. عقل چميرا شناخت يتاحاال عقل من ذهن ما

مهم است.  يليهم خ تيب ني. خوب استين بايز كه خودش سرگردان است ياز كس يشاهنگيپ ،ييو راهنما يباشد. و رهبر

 يواقعا عقل اياست  تانيشما من ذهن يشما، رهنما شاهنگيپ كه دينيبب د،يقرار بده نورافكن رياوال شما خودتان را ز

جهان برحسب دردها و  دنيمثال از د اي ؟ديآيم مياز تسل ياست كه اآلن از به اصطالح وصل شدن شما به زندگ

 د،يتوقعات دار د،يدار يمن ذهن يتقاضاها د،يرنجيم د،يشويم نيشما خشمگ شتر،ي. بديكن يابيارز كي ها؟يدگيهمان

لحظه و  نيدر اطراف اتفاق ا ييلحظه در اثر فضاگشا نياست كه ا يعقل اي ؟دهديم لياست كه عقلتان را تشك نهايبله؟ ا

  است؟  يكيكدام  د؟يآيو رضا از آنور م رشيپذ از شروع كردن

كه خودش سرگردان است،  تانيمن ذهن ديكه نگذار ديمواظب باش دياست، با يكه نه، عقل من ذهن دينيبياگر م و

جمع بشود. و اآلن  شاهنگيپ ديدارد نبا يعقل نيچن كه يكس نطوريكند. و هم ييشما بشود، شما را راهنما شاهنگيپ

آن  د،يآيم نهايا نكياز پشت ع نهايو خدا بر حسب ا جهان دنيد ينعي ديآيم هايدگيهمان نيكه از ا يعقل ،دينيبيم

 يعقل خوب د،يآيكه از عدم م يعقل باشد. گرانيد ايخودش  يراهنما و شاهنگيپ آدم نيا ديو نبا ،خورديعقل به درد نم

  باشد، بله. شاهنگيپ توانديعقل م نياست. ا يجسم ياريعقل مخالف عقل هش نياست. ا

  يذهننافسانه م
   ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  است قُالُوز و همه راه جُغد
  رانيهزار و يهر قَدَم در

. يمن ذهن يعنياست. جغد  يرانيو جغد نماد و .است شاهنگيجهان جغد پ نيكه در ا ديگويهم جزو غزل است. م نيا

من  يمن، من ذهن يشخص ين، رهبر من در زندگم شاهنگيكه قالوز من، پ ،شخصاً ديسوال را از خودتان بكن نيواقعا ا
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وجود دارد.  يكاركردن و خراب رانياحتمال هزار جور و ياست، در هر قدم ينطوريا اگر است؟ يكي ياست، من ذهن

را  ياست كه ما من ذهن يبله، آن موقع م؟يبكن يرانيو واقعا و ميكنيم يآبادان ميدار ميكنيفكر م م،يبكن يما كار شوديم

 ادتاني شهيصورت خواهد گرفت. هم ندهيو در آ ،شده است نييمقدس تع يليخ كه ذهناً يهدف كي يبرا ميكنيم لهيوس

از  يغلط است، بلكه هدف جزو ني. اكندينم هيرا توج لهي. بله، هدف وسكنديهدف را آلوده م لهيكه وس ميباشد گفت

 فيكه تعر ندهيآن حالت آ م،يبرس ميخواهيكه م يزيچ به ندهياست و ما در آ يما من ذهن لهيهست. اگر وس لهيوس

  به دست نخواهد آمد. يمن ذهن يهالهيفاضله با وس نهيآن مد م،يكنيم

برسد كه  ييآرزو كيبه  خواهديم ،ستيكه از جنس هدف ن يالهيبا وس يمن ذهن يعني. جغد كنديكار را م نيهم جغد

كه عدل و انصاف در  ديرس ميخواه يحالت كيكه به  مييو بگو ميها را بكشمما آد نكهي. مثل اكنديهر لحظه هم آلوده م

ذهن است.  يهايهمه آلودگ نهايا .ميببر نيرا ب يآلودگ نيفعال، ا ميببر نيرا از ب ياعده كي ديبا يجهان برقرار بشود، ول

  .ميوصل هست لحظه ما نيدر ا اي يكه در هر قدم دينيبيم ي. پس در هر قدمشودينم يزيچ نيهمچ

 نيدر ا ،ميمقاومت دار م،يكنيم زهيست اي. ميكنيكار را شروع م رشيو از رضا و پذ دهديحضور كار انجام م ياريهش

از دعوا شروع  ،يريرادگياز قضاوت، از ا دانم،ياز مقاومت، از م زه،يشما از ست گر. به طور خالصه اميكنيم يرانيصورت و

 يوقت يجغد من ذهن يول ،راه درست است نيا ديبگو يواهد آمد. ممكن است كه من ذهنبه وجود خ يرانيحتما و ديكن

. دينيشكل هم بب نيرا در ا نيدوباره ا وبه دست نخواهد آمد.  يايآبادان چياست و ه يآخر سر خراب شوديم شاهنگيپ

باشد.  شاهنگيپ توانديآن آدم نمها را با خودش دارد، آوردها، سوغاتدر مركزش باشد و آن ره يدگيكه همان يهركس

آدم جغد است و  نيا ند،يبيو پر از مانع هست، پر از مسئله هست، دشمن م نديبيهركس در خودش مقاومت و قضاوت م

خودش  كند،يم يرانيو جاديا ستيكه از جنس هدف ن يالهيدر هر لحظه با وس ،يباشد. در هر قدم شاهنگيپ تواندينم

  :ديني. شما دوباره ببميابخوانم كه بارها خوانده تانيرا برا تيب نيا بله،. ستيمتوجه ن

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كُنديم رونيِز زنده ُمرده ب چون
  َتنَديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

 يهر لحظه زندگ كه ديگوياست. دارد م يقانون اله نيبله، ا م،يزنيلطمه م گرانيما به خودمان و د يدر هر قدم نكهيا و

 گردديكه برم تنديو مرگ م يما دائما حول خرابكار يمن ذهن ني. بنابراكنديم رونيرا ب يمردگ اي ياز خودش من ذهن

  كه آره: نيبه ا
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   ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  است قُالُوز و همه راه جُغد
  رانيهزار و يهر قَدَم در

  نده شده:هم در هفته قبل خوا تيدو ب نيا بله،

  ٤٢٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ميآن هست اَر گمان بَد بر يجا
  ستين ميُجست نيَام يَمكريآنكه ب ز

دارد  يمن ذهن نيا ميمشكوك بشوم. بگو گرانيخودم و د يبه من ذهن يعني مانيشده كه ما به من ذهن نيوقت ا يعني

كه  ديآيبكند و مكر نكند. پس دوباره در م يدارامانت يمن ذهن نيكه تا به حال نشده كه ا نيا ي. براكنديم يخرابكار

  راست باشد كه:

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  زاريِزعْقل ب ديبا يعقل
  رانيزِح يَقالوُز ستين خوش

  . اميمن هم باشد من ذهن شاهنگيكنند. پ يشاهنگيپ دينبا يمن ذهن سرگردانان

   ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  است قُالُوز و همه راه جُغد
  رانيهزار و يهر قَدَم در

و  ديهست، قبول كن يرانيباشد، در هر قدم هزار و شاهنگيپ يمن ذهن يعنيكنم كه اگر جغد  ديتاك خواهميم اشهمه

ه خودش ب ديدارد، با يدگيكه در مركزش همان ي. هركسميبشود. بله، دوباره داشت شاهنگتانيپ تانيمن ذهن دينگذار

  كه عدم در مركزش است راه حلم را بپرسم.  يكساز  ديبدگمان بشود كه من به خودم لطمه خواهم زد و با

  ٤٢٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ما از ظن بد شد چون كمان پُشتِ
  ستين ميجست نيكميب يراه زانكه

 ديد ديسالتان است، شصت سالتان است، خواه پشت ما خم شده. شما اگر پنجاه يمن ذهن يفكرها يعني ،از فكر بد يعني

كرده بوده، باالخره رو شده خودش را نشان داده. علتش  نيكم ييهابتيمص كي ،يمسائل كيدر راه  ،ديارفته يكه هر راه

عمل  ميو تسل رشيو از عدم و با پذ ديعمل كرد د،يفكر كرد ينو از من ذه ،دياش بادام پوك كاشتبوده كه همه نيا

  :حيهمه در توض نهايدر راه درد به وجود آمد. آره، ا جهي. در نتديبادام پوك كاشت د،ينكرد
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   ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  است قُالُوز و همه راه جُغد
  رانيهزار و يهر قَدَم در

  :ديگوياآلن م بعد

   ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  باِز خدا َدرآ به آواز يا
  شهرِ سُلطان ياهُكنگُره از

ستون  ديدان يمكنگره هم  كنگره ها و از ،خدا يعنيسلطان  ،از شهر سلطان بياز شهر غ .انسان است ،ديخدا شما هست باز

مشعل  گل را و :است كه گفت تيآن ب هيشب يليخ .از خدا حرف بزن ،عرش از كنگره يعني ،نديگو يقصر را م يباال يها

 ميتوانمي ما  يو حت ،تواند ما را عوض بكند يهست كه م نيا .ما حرف بزند قيطر زا و خدا ديريعشق را در دست بگ

  .كرد ميو درست نخواه ،ديد ميو دعوا و مقاومت درست نخواه زهيست ديباشد با د ادماني .مينيمسائل مان را بب

 يشهر سلطان در حال ياز كنگره هابه مركزت و  ياوريعدم راب ،ميبا تسل يتوان يم ،انسان يا؛ باز خدا درآ به آواز يپس ا 

  ؟درست است .گذارد ياثر م ما يرواست كه  يو آن انرژ آن حرف هاست .حرف بزند ،كه مركزش عدم شده

  ١٩٣٣شماره  شمس، اتيغزل ،مولوي

  راه نيراه بِزَن كه اَنْدَر نيا
  اُشتُر و َمست شُد شُتُربان خُفتْ

 پرده كيپس  .ميزن ينم گريرا د يما آهنگ من ذهن ،ميشو يوصل م يتوق را بزن،اهنگ  نيا ،پرده را بزن نيا يعني

بان رشت .و شتربان مست بشود من بخوابد، يمن ذهن يعني شتر من بخوابد، ،راه نيدر ا ،پرده نيدر ا كه .بزن يقيموس

به  دياست و نبا به اصطالح تنگ نظر ميم نيبفهمد كه ا همان الف، بزار الف ،شتر است ما است كه سوار ياريهوش نيهم

پس  .ميكن يم دايخودمان راه نجات را پ ،مينخواه يرا از من ذهن اننجاتم ياريبه عنوان هوش يوقت حرفش گوش بدهد. ما

بخوانم  ياز مثنو تيچند ب دياجازه بده تيب نيا نييتب يبرا .مست بشود ،و شتربان كه روح ما استاُشتر ذهن ما بخوابد 

  بله  .ميرا تمام كندرس موالنا  گريو امروز د

  ١٩٣٣شماره  شمس، اتي، غزلمولوي

  راه نيراه بِزَن كه اَنْدَر نيا
  اُشتُر و َمست شُد شُتُربان خُفتْ

  شود و شتربان يازش پس گرفته م تيهو شود. يشود و آرام م يساكت م يمن ذهن ،ديريگ يعدم در مركز ما قرار م يوقت
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 ياست برا ديمف يمثنو اتياب نيا. بله .شود يآن هم مست م ،به خودش در ما است زنده شده يخدا نيهم كه در واقع 

  :ديگو يم .ساده است يليخ يليخ .خوانم يم تانيبرا عيسر ،غزل دنيفهم

   ١٩٦١ تيب ،دفتر اول ،يمثنو ،مولوي

  ِگرو يَبهر لقمه، گشته لقمان
  لقمه برو يلقمان است، ا وقت

ها را  يدگيهمان نيزنده شده و عقل ا يزديبه خرد ا ،خردمند شده ،همركزش را عدم كرد نكهيجز ا ستين يكس لقمان

 ،ييبه خاطر لقمه ا ديگو ياست. م نيپس لقمان نماد ا ،بله .كند ياز عقل عدم استفاده م شهيبلكه هم ،كند ياستفاده نم

امتداد  ،خردمند باشنده كيلقمان  كي .است لقمه نياست جزو مخلفات ا دهيمانهر چه كه او با آن ه ،است يلقمه من ذهن

 يچه جور ؟ديآ ياست از كجا م يدگيهمان يلقمه لقمه ها مينيبب ميخواه يم ،خودش را وقف لقمه كرده ،شده معطل خدا،

 كه موقع لقمان است. دييبگو ديتوان يمشما  .لقمه تو برو يا .زمان زمان زنده شدن لقمان است نيا ديگو ياست؟ بعد م

ها مطالب  نيا .باشد دهيكه مركز ما همان ستين زمان نآ .عدم كرده كه مركزش را يانسان يعنيلقمان  .عصر لقمان است

انسان خردمند به  يعني ،لقمان اگر نكهيا يبرا .لقمه برو يا ؟وقت لقمان است ديگو يهستند اگر باشد چرا موالنا م يمهم

   .ميجبران بكن يمنتوانكه  ميبكن ييها يخرابكار نيزم يرو نيما ممكن است در ا ديايوجود ن

 رونيب يتوهم ك نيما آخر از ا ،ستين يآن زندگ يلقمه شده است كه تو يفدا زيچ همه» لقمه برو يوقت لقمان است ا«

بداند كه وقت لقمان  ديجهان با .ديايب رونيب ديجهان با .مييايب رونيب ديبا ميخوان يها را م نيا كه حداقل ما م؟ييآ يم

اكثر انسان ها  ايانسان ها  كه مركز همه ستيزمان ن نيا .بله .گريگذشته د يت عقل من ذهنوق ،عصر نيدر ا است

خواهند جهان را  يكه قدرت دستشان است و م ييآن ها مخصوصاً  ،و انسان ها حرص داشته باشند ،باشد يدگيهمان

 ،باشد دتواند جغ يرهبر انسان ها نم ايانسان ها  شاهنگيباشد امروز موالنا به شما گفته است كه پ ادماني .كنند يقالوز

 ،ستين ستهيانسان شا يبرا يشكل زندگ نيپس ا .صورت جهان خراب خواهد شد نيدر ا .كند يكار خراب يو در هر قدم

   ،مركزش را عدم كند ديبا يهر انسان يعني ،درست است يشكل زندگ نيا .زمانش گشته است

   ١٩٦١ تيدفتر اول، ب ،ي، مثنومولوي

  خارخار نايلقمه  يااز بر
  خار دييجو يكف لقمان هم از

كه فكر بعد از  ،است يوسواس ذهن نيهم ،گريد زيچ كيبه  رونيدر ب يزيچ كياز فكر  دنيما از پر عالقه يعني خار خار

به خاطر  ما .ننگ است نيا د،يايانسان به وجود ب يحالت برا نيا ،ديآ يم رونيبه خاطر لقمه كه از ب ،خار خار .ديآ يفكر م
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فكر ها  نيا سلطه ريكه ز يبه طور ،ميكن يكار را م نيا و هر لحظه ،ميپر يم يگريفكر د كيبه  يفكر كياز  يلقمه ا

   .فكر ها پنهان شده نيا ريو لقمان ز .ميهست

 يدگيجاها همان يليموالنا در خ نيا .مياوريب رونيرا ب نيا ديلقمان فرو رفته و با يكف پا است كه به يخار نيا ديگو يبعد م

در دفتر  .ميخار را ما بكن نيو اصرار دارد كه به موقع ا گذارد خار. ياسمش را م ،ديريگ يما قرار م مركزرا كه در  زيبا چ

و حاكم به او گفت كه  ،كاشت يخار م گذشتند، ينفر بود كه در به اصطالح راه كه مردم از آنجا م كي :گفت كه يدوم م

را كه خار است  يمن ذهن يعني ،يرا زود بكن نيا ديك روز گفت باي انداخت. يبه عقب م كنم، يمگفت حاال  ،را بكن نيا

  .يبكن يتوان ينم گريد يبشو رياگر پ .شود يتر م يو آن خار قو يشو يتر م ريتو هر روز پ نكهيا يبرا ،يبكن

و چنان از  .ها را بگذارد نين آن نقطه چآ يدرست كند و تو چينفر ساندو كيانگار  ،زهايبا چ يدگيهمان يبله پس از برا

خودش را  ديگر ،بپرد گريبه فكر د ياز فكر ،گذاشته چيساندو يكه ال يزيآن چ يبشود كه از فكر آن محتوا خوديخود ب

 رونيب ديايب ديلقمان فرو رفته با ياست كه به كف پا يخار نيكه ا ديگو يم نيپس بنابرا .نفهمد كه انسان است ،گم كند

  ميراويب

  ١٩٦٣ تيب ،دفتر اول ،يمثنو،مولوي

  ستين زيش ن هيدر كِف او خار و، سا
   ستين زيياز حرص، آن تم كتانيل

از حرص  نكهيا يبرا ؟چرا .ستين دايخار فرو رفته و آثارش هم پ ،انسان به عنوان امتداد خدا يعني ،در كف لقمان ديگو يم

كه به  يخار از روز .ميكن يم هيتوج .ميكن يرد خار را هم حس نمد يحت ما ،وجود دارد يزندگ زهايچ نيا يتو نكهيا

 يزندگ زهايچ نكهيحرص ا ياز اول دردش بوده ول ميدرست كرد يمن ذهن ،ميشد تيهو مكه ه ياز وقت يعني ،رفته مانيپا

بله  ،هنوز مينكرد يياشناس .مينداد صيبوده كه ما درد آن را تشخ اديز نقدريا ،بهتر شتريهر چه ب ،ميكن شتريب ديدارند با

   .در واقع از خار داريم دفاع مي كنيم م،يو قضاوت دار ميكه چقدر مقاومت دار دينيب يحالت م نيا

و  ،و نمي دانند كه اين خار هر لحظه پايشان فرو مي رود ،از من ذهني شان دفاع مي كنند ،مردم از خاري كه كاشته اند

ولي   ،لباس هاي خودش را هم پاره مي كند ،لباس هايشان را پاره مي كند ،روددرد دارد و حتي به پاي مردم هم فرو مي 

 .آره! يكي از جنبه هاي همين خار همين افسانه من ذهني است كه مي بينيد ( شكل شماره   ) .خار را مي خواهد نگه دارد

پُر از  ،مسئله است كه ما درست كرديم پُر از ،به خاطر اين مانع ها نمي توانيم زندگي كنيم ،پُر از مانع است  اطراف ما

  .بله .دشمن است و توي اين افسانه ما زنداني شده ايم
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  60صفحه: 

  ١٩٦٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  يادهيدان آن را كه خرما د خار
  ي ادهيبس نان كور و بس ناد زانك

چرا كه تو خيلي به اصطالح بي دانش  ،انيعني من ذهني، اين را خار بد ،يعني شيرين است ،خرما مي بيني توآن را كه  .بله

مثال آدم كاغذ را به جاي نان  .تشخيص بدهدكه چه چيزي نان است ،نان كور كسي كه نان را نمي تواند ببيند ،هستي كه

   ،روي زندگي واقعي را نديديم ،براي اين كه ما هيچ موقع روي حضور و عدم را نديديم ،ايبس ناديده .بخورد

هم هويت شدگي ها را خرما مي دانيم و فكر مي كنيم از آنها  ،ما من ذهني  و اين خار را؛ ايكه خرما ديده آن را ،خار دان

واقعا اين شيريني خرماي من ذهني توهمي است  ،شيرين براي من توهمي است ،شيرين هستند اينها .خرما خواهيم چيد

به ما  ،از وقتي كه آمديم به اين جهان .زندگي نديديم ما .تيمو ناديده هس  ،و ما بايد اعتراف كنيم كه ما نان كور هستيم

و هيچ موقع روي زندگي واقعي  ،و از آنها زندگي بخواهيد كه نگرفتيم ،گفتند همانيده بشويد با چيزها و بعدش هم دردها

كر كرديم آن خوشي كه به ف ،باالتر در آمديم ،و در مقايسه ها بهتر در آمديم ،بعضي موقع ها تائيد مان كردند .را نديديم

  .آن زندگي نيست .اين همان زندگي است ،ما دست مي دهد

 ،نان كور به معني بخيل ؟بگوييد واقعا من نان كورم ،شما از خودتان بپرسيد ،براي همين مي گويد نان كور و نا ديده

با اين نان كوري به ما بگويد كه خدا به و موالنا مي خواهد  .يعني نان را مي گيرد و نمي بيند  .ناسپاس و فرومايه هم است

ناسپاسي را هم  ،آره .چسبيديم به يك چيز ديگر ،را ندانستيم و ما اصال تشخيص نداديم و قدرش ما زندگي داده است

 ،و آن دهنده را هم زير پا ِله بكند ،وقتي به آدم يك چيز خوبي بدهند و به جاي تشكر آدم گله هم بكند .نشان مي دهد

  ،.بايد به او بگويند نان كور و ناديده .ال پيش مي آيدهمين ب

ولي با خواندن اين ابيات حداقل ما متوجه  .براي اينكه نديديم ،ناسپاسي ما به اين علت است كه ما توان شناسايي نداريم

 .ا نخواهد دادخرما به م .يعني درخت خرما نيست ،خرما نيست .واقعا خار است ،مي شويم كه آن چيزي كه خرما مي بينيم

 .بله .واقعا هم اين درست است در مورد ما ،هيچ زندگي نديده ،ناديده مي توانيم بگوييم نديد بديد ،و ما نان كور و ناديده

اگر خرما نمي ديدند اين همه ازش دفاع نمي   .خار است كه همه خرما مي دانند ،آن همانيدگي ها مجموع اش من ذهني

   .و تكان دهنده است كه موالنا مي گويد نان كور و ناديده ،ي هايمان دفاع مي كنيمما از هم هويت شدگ .كردند

  ١٩٦٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  جانِ لقمان كه گلستاِن خداست
  ؟خستة خاري چراست ،پايِ جانَش
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  61صفحه: 

چرا بايد به پاي جان ما  ،در حالي كه مركز ما بايد گلستان خدا باشد ،داراي خِرد زندگي ،امتداد خدا ،ما به عنوان لقمان

موالنا   .توجه مي كنيد كه تمام تمركز ما و توجه ما را ذهن مي بلعد؟ خار فرو برود و زخمي كند و همه حواس ما آنجا باشد

جان لقمان يعني جان انساني است كه در مركزش  ،بله .و همانيدگي خارِ جانِ ما است ،مي گويد به پايش خار فرو رفته است

   .بهشت خدا است .وقتي مركز ما عدم است آنجا گلستان خدا است ،عدم است

شكر را ياد  ،يعني واقعا شما مي بينيد كه اگر مركز ما عدم باشد آن همانيدگي ها به حاشيه برود و ما صبر را ياد بگيريم

عذر خواه  ،ه است تا حاالو دائما مواظب باشيم چيزي در مركز ما نيايد و اگر آمد ،بگيريم و از پذيرش و رضا شروع كنيم

 ،و مخصوصا با صبر وشكر عدم را در مركزمان نگه داريم  و عقل و هدايت و قدرت و حس امنيت هم عالي باشد .خدا باشيم

 .اين جان لقمان است ،اين بهشت است ديگر ،و شادي هم از اعماق وجودمان بجوشد بيايد باال و خدا از طريق ما بيافريند

اگر اين همه مي دانيم چرا پس گذاشتيم خار پاي ما را زخم كند و ما  ،بوخ ،ت براي ما مقدور استولي يعني اين حال

   .حواسمان به زخم پا باشد كه خارِ هم هويت شدگي زخم كرده است

  ١٩٦٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  وجود خاْرخوار نيآمد ا ُاشتر
   ُاشتر سوار نيبر يزاديمُصطف

 .من ذهني ما هم درد مي خورد ،بله شتر خار مي خورد .شبيه شتر است كه اين خار مي خورد ،ذهني مي گويد كه اين من

و منظور از مصطفي زاد همان روح  ،لقب حضرت رسول ،مصطفي يعني نور برگزيده ،مصطفي زاد ،اما يك مصطفي زاده اي

 ،اي بر اين شتربله مصطفي زاده .ميم گفتو اين شتر را هم  ،هشياري ما است كه قبال هم گفت اين الف است ،ما است

  گفت : ،خالصه سوار است و يادتان است كه در غزل داشتيم

  ١٩٣٣غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  راه نيراه بِزَن كه اَنْدَر نيا
  اُشتُر و َمست شد شُتُربان خُفتْ

و بايد  ،اما ما مصطفي زاده هستيم ،پس مي بينيد كه ما سوار شتري هستيم به نام من ذهني كه همه غذايش خار است

از جنس عدم هستيم ولي  ،). ما مصطفي زاده هستيم٦( شكل شماره  .آره يك همچون حالتي .بدانيم كه چه كسي هستيم

يعني ما رفتيم از طريق شتر به اين عالم نگاه مي كنيم و خار مي  .فعال حواسمان را داديم به شتري كه خار مي خورد

  .بله .خوريم
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  62صفحه: 

  انسان يوجود قتيحق

  ١٩٦٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  بر پشِت توست يَتنِگ ُگل ُاشترا،
  در تو صد ُگلزار ُرست اشمينس كز

 ،نگاه كن من مثل دسته گل هستم بر پشت تو :مي گوييد ،حاال شما رو مي كنيد به شتر خودتان يعني من ذهني خودتان

  .در تو صد گلزار ُرسته است ،وقتي من به زندگي زنده مي شوم مي است كهبه خاطر نسي ،واقعا به خاطر َدمِ او است

  ١٩٦٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  بر پشِت توست يَتنِگ ُگل ُاشترا،
  در تو صد ُگلزار ُرست اشمينس كز

ا قبول نمي كنند اين را به كساني مي گويد كه االن از جنس همين شتر من ذهني هستند و احتماال اين حرف هاي موالنا ر

 .نه به خاطر اينكه تو خار كاشتي يا خار خوردي ،ولي اگر چيز خوبي هم رُسته است به خاطر نسيمي است كه آمده است

همان چيزهاي خوبي هم كه  .اينها را من ذهني به حساب خودش مي گذارد .اين طوري نبوده است ،دايما از بيرون خوردي

مي  .اينها را مي گويد من به دست آوردم ،به نظر خودش خوب است ،ه به دست آورديممثل سالمتي و هر چه ك ،ما داريم

   .بله .نه به خاطر تو ،گويد اگر چيز خوبي است از نسيم آن گلزار است

  انسان يوجود قتيحق

  ١٩٦٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  بر پشِت توست يَتنِگ ُگل ُاشترا،
  در تو صد ُگلزار ُرست اشمينس كز

و  يمبود ميموقع ها تسل يحتما بعض ميدار يكه ما در زندگهم  يخوب زيچ و ما از اين شكل  و بيت نتيجه مي گيريم هر

را  ميتسل اديشما پس ز يعنيشما بهتر بوده  ياگر زندگ رايو اخ .دهد وارد وجود ما بشود يدم او كه جان م مياجازه داد

  بشود و شما را درست بكند. كه توانسته دم او وارد وجودتان ديكرد نيتمر

  انسان يوجود قتيحق

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رياو جان دهَدت، رو ِز نََفخْتُ بپذ دَمِ
  علل است َنه موقوفِ كونيَاو ُكْن فَ  كار

  وارد بشود. ميآن نس ديو حتما اجازه داد ستين يرونيشما موقوف علل ب يزندگ يآبادان نيا
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  63صفحه: 

  ١٩٦٨ تيتر اوّل، بدف ،يمثنو ،يمولو

  گياست و ر النيمغ يتو سو ليم
  گيز خار مرده ر ينيچه گل چ تا

كه چه  مينيتا بب ابانها،يداغ ب يها گيها، ر گياست و ر النيخار مغ يشتر ما بسو يعنيما  يمن ذهن ليم ميدان يما م پس

  .ديچ ديخواه دهيكه از گذشتگان به ما به ارث رس يمن ذهن يعنيخار،  نياز ا يگل

  ١٩٦٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  گياست و ر النيمُغ يِ تو، سو ليمِ 
  گ؟يرز خاِر مُرده ينيچه ُگل چ تا

را بدون  يقواعد من ذهن نيما در واقع هم ده،ياز گذشته به ما رس يمن ذهن نيمردگان و ا راثيم ،يراثيم يعني گير مرده

در قرن گذشته  ميطور كه قبال هم صحبت كرد نيو هم ميده يامه ماد ستيمخرب ن ايمخرب است  نيو بحث كه ا يبررس

جنگ  نيكه ا مينكرد يسال گذشته و هنوز ما بررس ستيو االن هم ب ميشد ديما و وارد قرن جد ميدو جنگ بزرگ داشت

و چكار  مينك يما چكار م م؟يكرد يهمه خرابكار نيچه ا يهمه آدم مرده؟ برا نيچه ا يبرا م؟يچه شروع كرد يها را برا

جنگ ها نباشد؟  نيا هك ميبكن دياش چه بوده؟ چكار با يمعن نهايا ؟جنگ ها شروع شده، نيدر آن قرن ها كه ا ميكرد

 گريو هر تعصب د يتعصبات مذهب قيو آزار به انسانها از طر تيكوچك و اذ يقرن ما جنگ ها نيدر ا يحاال پس از آن حت

  م؟يكن يكارها را م نيچرا؟ چرا ما ا ميو بفهم رديبگ مورد بحث قرار نكهيبدون ا ميوارد كرد

  ١٩٦٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  گياست و ر النيمُغ يِ تو، سو ليمِ 
  گ؟يرز خاِر مُرده ينيچه ُگل چ تا

ارهاي و ما اصالٌ مورد سوال قرار نمي دهيم اين خار من ذهني كه به ما به ارث رسيده، هر كسي بايد مورد سوال قرار بدهد ك

، ما نمي خودش را و فكرهاي خودش را. اين چه فكري است كه من مي كنم؟ به صرف اينكه اين از گذشتگان به ما رسيده

توانيم ادامه بدهيم. ما گلي از ادامه وضع فعلي نخواهيم چيد. مگر ما اخيرًا جنگ نكرديم؟ ما مسايل محلي داشتيم براي 

جمعي هم داشتيم و داريم، چرا؟ براي اينكه خار مرده ريگ شناسايي نشده، ناحيه مثل سيل آمدن، مثل قحطي، مسايل 

 گريدو تا د ميكن يم حلاش را همينطور خرابكاريش را مي كند، ما هم دنبال چاره مي گرديم، مسله درست مي كند يكي

  .است يكارش مسئله ساز نكهيا  يبرا  ،ديآ يپنج تا در م ميكن يدو تا را حل م آن د،يآ يدر م

خار  م،يدست به دست هم بده ديو با ميما لقمان هست ديگو يچه م يبرا د؟يبگو يتيب نيهمچن كي ديچه موالنا با يبرا

خار چه  نيا ،ميكن يرا مالمت م گرانيخار ما، د نياز ا ميكن يفكر نم اشود و م يخار سبب درد م ؟مياوريدر ب مانيرا از پا
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  64صفحه: 

را كه از پدر و مادرم به ارث  يمن ذهن نيكه ا ،ميسواالت را از خودمان بكن نيما ا يفرد يحداقل در زندگ ؟دارد يآثار

دنبال  يمن ذهن نيا كه ميخوانده ا تيما چند تا ب ،است يو دنبال خرابكار ،است هيهم پست و فروما نقدريبرده ام و ا

نرفتم كه آن  يكه من راه  گفت ،ميامروز هم خواند نيهم داند، يهركس هم نم ديدان يم گرياست، شما د يخرابكار

  كند؟ يكار را م نيكردم؟ مگر خدا ا يمگر من چه گناه .ها منتظر من نباشند بتيمختلف آن راه مص يجاها

خواهم به خار  يم ن؟تايكنم كجاست ا دايتوانم پ ياز حرص نم ،خار فرو رفته ميمن لقمانم به پا نكهيا يبرا .كنم يمن م نه،

 نميرا نگاه كنم بب ميعدم بشوم و از جنس حضور بشوم و پا ديكند، من با يرا پرت م حواسم يزيچ كيمشغول بشوم 

فرو رفته را  شيرا كه به پا ييخار كوچولو كيخواهد كه آدم  يم اديز ييبا بزرگنما يليخ نيذره ب كي خار؟ نيكجاست ا

  .كند، بله دايتواند پ ينم هست نجايآنجا هست، ا يزند ه يدست م يه هست؟ آنجا هست؟ نجايا نديكند بب دايپ

به صرف  .كنم ينم ديتقل گرانيمن از د .كه من  لقمان هستم گرو لقمه هستم ميبده صيكه فرداً حداقل ما تشخ دوارميام

نهاد من، امروز هم  نيمن، ا يخو نيمن، ا يعادتها نيا .توانم ادامه بدهم يرا نم نيمن ا دهياز گذشته به من رس نكهيا

  د؟يشما به خار سرد شده ا ايآ .كند يچشمه وحدت جوش م ،ديشما سرد بشو يوقت ،سست بشود يوقتنهاد   نيگفت ا

  .اورديخواهد در ب يموالنا م  د؟يگذار ينم ديكن يمخالفت م ،اورديشما در ب يخار را از پا ديايب يكس

  ١٩٦٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  طلب از كو به كو نيبگشته ز يا
  لستان كو و كو؟گ نيك ييگو چند

گلستان همين  گلستان كجاست؟ نيا ييگو يو چقدر م يگشت يذهن يكوچه ها يعني ،يگشت يذهن يدر كوهها چقدر

  .يكرد فيو گلستان را به صورت ذهن توص يكن يذهنت جستجو م بالحظه همين جاست. 

  ١٩٧٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  يُكن رونيخارِ پا ب نياز آن ك شيپ
  ؟ياست، جوالن چون كن كيرتا چشم

 شيپ  م،يكن رونيخار را ب مانيلحظه از پا كي ييبا فضا گشا ميتوان يو ما م .يبكن رونيخار از ب نيا نكهيقبل از ا ديگو يم

همه اش با  نكهيا ياست برا كيچشمت تار ،يبكن رونيخار را از پا ب نيا نكهيقبل از ا ،ينكُ رونيخار پا ب نياز آن كه ا

به  يعني ؟يكن يكه خطرناك است جوالن م ييجا نيچشم بسته، در ا با يچطور ند،يب يم يشدگ تيهم هو يها نكيع

هم  آن ؟يكن يعمل م يچه جور ؟يزن يحرف م يچه جور ينيب ينم يبه موالنا گوش بده، وقت يعني ،بزرگان گوش بده

   زه،يست قيتند تند از طر
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  ١٩٧٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  يُكن رونيخارِ پا ب نين كاز آ شيپ
  ؟ياست، جوالن چون كن كيتار چشم

  ؟يكن يجوالن م يهاست چه جور يدگيهمان نكياست  پر از ع كيتار چشم

  ١٩٧١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  در جهان نگنجديكو م يآدم
  گردد نهان يَهم يسَرِ خار در

 ،يخار من ذهن نيهم ،خار آمده نهان شده كيدر سر  ،جدگن يجهان نم نياست و در ا تينها يكه اندازه اش ب انسان

و ما  ،دهد يرا به ما نشان م شيو جا ،خار را نيآورد ا يموالنا در م مياگر اجازه بده ،فرو رفته مانيكه به پا نيهم يعني

ما با  ،با ماست كند يكه تمام كائنات را اداره م يخرد نكهيا يبرا ،ميخردمند هست م،يكه ما لقمان هست ميشو يمتوجه م

 يما ب م،يشد يدر ذهن زندانو  ميو منقبض شد ميما محدود شد نكهيا .ميكن يو جوالن هم م مينيب يم يعقل من ذهن

  .مياوريب رونيب مانيخار را بهتر است از پا م،يخار كوچولو ما پنهان شد كيو در سر  ،ميهست تينها

  

ه  یان   ***۸۰۶ ***  
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