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  2صفحه: 

  ٢٧٤٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ؟يبيفريصَنما چه م بازم
  ؟يبيفريبه دَغا چه م بازم

  دوست يكه ا م،يَ بخوان هرلحظه
  ؟يبيفريدوست، مرا چه م يا

  ستيتو و ُعْمر را وفا ن يُعمْر
  ؟يبيفريبه وفا چه م بازم

  حونيبه ج شودينم ريس دل
  ؟يبيفريرا به سَقا چه م او

  تويست چشم بهشد كيتار
  ؟يبيفريرا به عصا چه م ما

  ماست فهيدوست، دعا وظ يا
  ؟يبيفريرا به دعا چه م ما

  يرا كه مثالِ اَمن داد آن
  ؟يبيفريخوف و رَجا چه م با

  حق رضا ده يِ : به قضايگفت
  ؟يبيفريرا به قضا چه م ما

  َدرد نيا ريدواپذ ستين چون
  ؟يبيفريرا به َدوا چه م ما

  يكرد شهيچو پ تنهاخوردن
  ؟يبيفريرا به صَال چه م ما
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  3صفحه: 

  يچنگِ نشاِط ما شكست چون
  ؟يبيفريتا چه م را به سه ما

  ينوازيچو م مايرا ب ما
  ؟يبيفريرا با ما چه م ما

  تو جان شيَكمر به پبسته يا
  ؟يبيفريرا به قبا چه م ما

  ميتو نخواه رِ يكه غ خاموش،
  ؟يبيفريرا به عطا چه م ما
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  4صفحه: 

  : كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ٢٧٤٠برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يم و احوالپرسسال با

  ٢٧٤٠مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ؟يبيفَريصََنما چه م بازم
  ؟يبيَفريبه دَغا چه م بازم

ها و  يشدگ تيت از جهان و هم هوتا هنگام برگش ميكن تيرعا ديرا كه ما با يغزل آن نكات نيا تيب تيموالنا با ب امروز

 ،خواهم خواند ياز مثنو ياتياب تيو من پس از هر ب .دهديم حيرا توض ميكن تيلحظه رعا نيدر ا ياريآگاه شدن به هوش

 ،روبرو بشود ييكتاي يكه انسان ممكن است در برگشت از جهان به فضا ييمورد و در مورد لغزش ها نيكه در ا مينيتا بب

  هستند؟ آنها كدام ها

 يبرا يعني ؟يبيفريچه م پرستميكه من م يكس يا ،بت من يا ،خدا يا يعنيصنما  ،دوباره مرا يعنياول بازم  تيدر ب و

كه دوباره  ديگويو در مصرع دوم م؟ يكنيم شيآزما يكنيامتحان م گريبعبارت د اي ،يدهيم بيدوباره من را فر يچ

 ياريو هوش ،كه من كامالً آماده هستم به تو زنده بشوم يتيآماده هستم حاال با وضع و من ،يكه من را امتحان كن ستيالزم ن

   ؟يبيفريچرا م يمن ذهن يعنيدغا  ،گر لهيح كيدوباره به  ،منطبق بشود ياريدر من در هوش

 يمن ذهن ايدغا  ايگر  لهيح كي بياز تو آگاه بشوم دوباره فر توانميكه م يدر حال منچرا  ديبگو خواهديم گريبعبارت د

آگاه  ديلحظه با نيدر ا يزيو از چه چ ؟ميهست يكه ما چ ،و درك ماست يداريصحبت كردن نشان ب نجوريو ا ؟خورميرا م

اول  يعني .ام مودهيرا پ ياريمراحل هوش ،كه از تو جدا شدم يمن از وقت نكهيبرگردد به ا توانديمحتي و بازم  ؟ميباش

درست كرده ام آماده  يمن ذهن كهيم بعد االن بصورت انسان در ذهن درحالشد واني، بعد حمجماد بوده ام بعد نبات شد

  .م به تو زنده بشومهست

 يكه آدم ها يمهم يزهايجهان با چ نيبه ا ديآيم يو وقت ،است ياريكه انسان امتداد خداست و هوش مياهو بارها گفت

حس وجود  يا تيو به آنها حس هو ،كنديآنها را بصورت فكر تجسم م ،دارد تياهم شيكه در بقا دهنديبه او نشان م گريد

آنها مركزش  ،كنديم قيكه مهم هستند تزر يرونيب يزهايچ يفكرها نيحس وجود به ا نكهيو به محض ا كنديم قيتزر

 يها نكيع نهايا و ،نديبيبرحسب آنها خودش را و خدا را و جهان را م ايآنها  نكيو پس از آن از پشت ع ،رنديگيقرار م

  .هستند يماد

است و  ياريهوش ،بشود كه از جنس خداست ديانسان متوجه با ياست به زود يحالت موقت نيكه ا ميو باز هم گفته ا

 نكيندارد كه از پشت ع يو لزوم ،خدا زنده بشود تيو ابد تينهايلحظه به ب نيدر ا يعني .به او زنده بشود توانديم
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  5صفحه: 

 اي رنگينور ب اي ياريهوش نكيع لهيجهان بوس نيدوباره مثل اول كه قبل از آمدن به ا توانديم پس .نديها بب يدگيهمان

  .همان كار را بكند ارانهيدوباره هوش ديديمركز خدا م هيبوس

ها  يدگيكه از همان يجسم ياريهوش نياز ا ريمتوجه شده اند كه غ ،مثل موالنا انداز انسان ها كه قبًال آمده  يو تعداد

هم وجود دارد كه آنها  يگريد ياريهوش كي ،مينيبيو خودمان را م مينيبيآن جهان را م لهيو ما بوس شوديحاصل م

 يارياز هوش ريغ ،حضور است ياريكه اسم آن هوش ياريهوش نياز آن استفاده كنند، و بعد متوجه شده اند كه ا تواننديم

  .كننديده نمفقط از آن استفا ،همه فراهم است ياست برا يجسم

 كننديچند تا كالغ پرواز م كيكه مثالً در آسمان  مينيبيم ميكنيبه آسمان نگاه م يمثال را زده ام كه وقت نيبارها هم ا

 ييذهن مان شناسا لهيبوس ،مينيبيمان م يله چشم حسيكالغ ها را بوس ميكنيما به آسمان نگاه م ،هستند اهيو آنها س

چشم  ،نديبيچشم ما م ميدانيالبته م د؟نيبيم ياز ما بپرسد كالغ ها را چ يو االن كس .هستندكالغ  نهايكه ا ميكنيم

از  عدب .بله :مييگويم ؟ينيبياطراف كالغ ها را هم م يفضا نيا پرسنديبعد از م ،كنديم ييشناسا مان و ذهن مان يحس

 يزيچ ،هست ياطرافش كه خأل هست و خال يفضا تان آن يچشم حس ،نديبيكه كالغ ها را چشم تان م پرسنديشما م

  .بله مييگويم ؟ينيبيآن را هم م ند؟يبيم يآن را م ديكنيبه آسمان نگاه م يوقت ستين

است كه  نيمهم است و آن ا اريبس اريبس يليجواب آن خ .ديبده ديخوب شما جواب ندار ؟نديبيم يچآن را  مييگويم

هست شما  يخداست هر چ اي ،پس آن خأل كه اسمش عدم است ند،يبيخأل درون ما م ،رونيآن خأل از در ب ،آن فضا را

چون  .مينيبينم يول ،ميكنياز آن استفاده م شهيو هم ،ما فراهم هست يبرا شهيهم ستياسم مهم ن ،ديگذارياسم م

  .مينيبصورت جسم بب اي يجسم ياريبرحسب هوش ميخواهيم شهيهم

 ،شونديدسته كالغ رد م كيكه در آسمان االن  دينيبيم دينگاه كن نطوريكه به آسمان هم پرسميبله بعد من از شما م

 شونديرد م گريبعد پرندگان د شودياردك رد م ،شوديبعد غاز رد م شود،يمثالً كبوتر رد م گريپرنده د يعده ا كيپس 

پرنده  نيا ديدانيو از شما ممكن است بپرسم م ،پرندگان مختلف هستند نهايكه ا ،كنديم ييرا شناسا اذهن شما همه آنه

تند تند كه شما  شونديعلت از آنجا رد م نيپرنده ها به ا نيا ميگويمن م .نه :دييگويشما م شوند؟يرد م يچ يها برا

  .دينيها را نب رندهپ نيفقط ا دياطرافش بشو يمتوجه فضا ،دياطرافش را بشناس يفضا

نوع  ،ديمحل پرواز پرندگان اگر كامالً آگاه بشو نيا اطراف ياز فضا ديشويآگاه م نكهيحض اكه به م ديشويبعد متوجه م 

دسته  نيا ،دسته كالغ هستند نيا ،نهايا ديبگو خواستيقبالً مرتب ذهن تان م شود،يشما مهم نم يبرا گريد يليپرنده خ
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  6صفحه: 

 قضاوت يعني .رد بشود كالغ رد نشود نجايز اا يطوط خواهديو من همه اش دلم م ،هستند يدسته طوط نيغاز هستند ا

  .افتديحالت آسمان در درون ما اتفاق م نيو درست هم د،يداشت

 گذرد،يآن هم م مينيبيم گريفكر د كي ،گذرديدر ذهن مان و آن م مينيبيرا م يفكر كيكه هر لحظه ما  دينيبيشما م

كه همان  نديبيم نذهن ما يعني ،مينيبيم يجسم ياريبا هوش پس هر چه ما ،گذرديآن هم م مينيبيهم م گريفكر د كي

اطرافش را  ياست كه شما فضا نيو گذرا هستند ا گذرنديم نهايا نكهيعلت ا .گذرندياز آنجا م نهايا ،كالغ ها باشند

  .دينيبب

من  نميبيهمه اش كالغ مچرا  ؛پرسدياز خدا م يعنياش من به كالغ ها مشغول هستم؟ و چرا چرا همه پرسديو موالنا م

كالغ  نيكه ا ييو در آن جا ،درون را باز كنم يفضا توانميبه درون انسان من م دياوريحاال ب .نميبب توانميكه آسمان را م

 يپس چرا نم .فضا بشوم نيآگاه از ا توانميمن م ،كننديو حواس من را دائماً به خودشان جلب م گذرنديفكر ها م نيها ا

 گريد يپرنده ها ،االن آن كالغ ها را نگاه كن ميگويكه م رونيدرست مثل حالت ب !يكنيمن را امتحان م يو دارشوم؟ و ت

 يپرنده ها را نگاه كن فضا ميگويم ،گذرنديكه م گذرنديكه آن پرنده ها م دييگويشما م گذرند،يهمه م نهايا گذرنديم

  .ينياطرافش را بب

 زيبه چ شماگذشت،  نيگذشت ا نيا ديوفكر به ما نشان بدهد بگ لهيگذرا را بوس يزهايچ نيامرتب  خواهديبله خدا هم م

 ،باشد ياز آسمان نگذرد فقط آسمان خال يپرنده ا چيفرض كن كه ه .كه آنجا ثابت است يزيگذرا توجه نكن به آن چ

من  ،گريد ستين يزينه چ ديگويم ؟ينيبيم يزيحاال به آسمان نگاه كن چ ميگويحالت آسمان است، م كيخوب آن هم 

  .فقط فضاست و آسمانست نميجسم هم بب

 يتا زمان .ميشوينم زهايچ نيا فتهيما فر ،ميآگاه بشو زهايچ نيا زشياطراف خ ياست، اگر از فضا نيهم ناًيع ادر درون م

بگذرد  يكينگذرد آن  نيا مييوگيم ،ميكنيآنها را خوب و بد م گذرد،ياست كه از ذهن مان م ييزهايكه حواس مان به چ

 يزهايچ نيمرتب ا يزندگ يول .ذهن است يفضا نيا ميكنيخوب و بد م ،خوب است يكيآن  ستيخوب ن تيوضع نيا

 زيثابت كه نه چ زيچ نيگذرا توجه نكن، به من كه ثابت هستم توجه كن، و ا يزهايچ نيبه ا ديگويم ،دهديگذرا را گذر م

گر يمن و تو به هم د يبشو نياگر آگاه از ا ،يمن هستم و تو هست نيا ينيبب يخواهيم زيرت چو تو بصو ستين زيچ ،است

  .ميديبه وحدت رس

كه  ييبه فضا توانميمن كه م ،نمياطراف كالغ ها را بب يفضا توانميمن كه م نكهيا يعنيباز هم  كند،يحاال موالنا سؤال م

باز هم صنما چه  ؛ديگويبه خدا م ؟يكنيتو امتحان م گريچرا د ،نميبب رونديم نيو در آن از ب شونديفكرها از آن بلند م
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  7صفحه: 

 يخوب چرا؟ شما جوابش را م شوم؟يلحظه م نيدوباره فرم ا فتهيو من چرا فر يكن يممن را امتحان  اچر ؟يبيفريم

جهان انجام  نيآمدم به ا يكه وقت يشدگ تيهنوز در مركز من جنس هم هو ،دارم يدگيهنوز من همان نكهيا يبرا .ديدان

اطراف  يبر حسب فضا ،نميجهان را بب يجسم ياريو هوش زهايعالقه دارم كه برحسب چ نكهيا يبرا ،دادم وجود دارد

  .نمينب زهايچ

 كنديخدا هر لحظه تو را امتحان م ديگويبشوند؟ من و شما، م يك ديرا با نيا .ستيالزم ن ديگويپس موالنا با كلمه بازم م

جسم آگاه  نياز ا شهياز خدا؟ و شما هم اي ياز آن آگاه هست گذرديم لحظه از ذهن تو نيكه در ا يكه تو از فكر دنيبب

 ،است ندارم يلحظه ابد نيلحظه است ا نيمگر من استعداد زنده شدن و آگاه شدن از تو كه معادل ا پرسديم بعد .يهست

 خواهديم يبيفريچرا م يپرس ياز او م نكهيو ا ؟خورميم بين چرا فرم يكن يحاال امتحان م ؟يكنيچرا دوباره امتحان م

  .يكن رونيرا از مركز من ب نيا ديكه با يباز هم تو هست ،بكنم توانمينم يكه دارم كار يديد نيكه من با ا ديبگو

 اي تيب نيا جهينت كيو  ،كنديرا از مركز شما پاك م زهايبا دردها و چ يدگيهمان نيقانون قضا و كُن فكان ا ميو بارها گفت

آنها را از مركز شما  الًاو ،گذرنديكه م ييزهايبا گشودن فضا در اطراف آن چ ديشما اجازه بده :است كه نيمصراع اول ا

   .ستيامتحان الزم ن نياز ا شتريب گريو د ،يبه آن عدم آگاه بشو ،به آن فضا اً يپاك كند ُكن فكان، ثان

باز هم  ،االن به تو زنده بشوم توانميكه من تو هستم و م دانميم نكهيپس از ا دانميمن كه م :ديگويموالنا م گريبعبارت د

 شنوم،يخودم هم م ميگويرا م نيا شوم؟يپس من چرا به تو زنده نم ،جلو روديم كنديم دايموضوع كش پ نيكه دارد ا

 يادامه بده گريد ستيكه بشنو الزم ن ،ياريهوش بعنوان ديگويبه گوش خودش م يهر كس ،ميگويمن به گوش خودم م

 ستيكه آفل ن يزيچرا آن چ ،هستندو آفل  گذرنديها م نيا نديبيمگر نم ي،نيگذرا را بب يزهاياش چهمه ،يباز نيبه ا

   ؟يشوياز آن آگاه نم

 يبد فلزات اريع ياست و به معنگر  لهيح ياست به معن لهيح يهم به دغا پس دغا هم به معن باز ؟يبيفريهم صنما چه م باز

اش بر همه كنديكه من را مجبور م گرلهيح نيبه ا اي يمن ذهن لهيبه ح .جور است يو هر سه معن ،مثل طال هم هست

از جنس جسم است و  ،شوديم ظاهرلحظه در ذهن ما  نياست كه در ا يزيپس دغا آن چ نميبب يجسم ياريحسب هوش

  .از خودش سؤال كند يهر كس روم؟يطراف آن است، و من چرا دنبال دغا ما يفضا ستيكه دغا ن يزيآن چ

دغا  نيبه ا اي ،شوميمن به تو آگاه م ينيكه بب ،يكنيلحظه تو من را امتحان م نيدر ا يعني ؟يبيفريباز هم به دغا چه م

دغا را  نيا بيچرا فر ؟شوميدغا م نيا فتهيچرا باز هم فر ،دغا خبر دارم نيمن همه اش از ا و زد،يخيكه در ذهن من برم

 يزيآن چ بيبپرسد من چرا فر ديبا يخوب، هر كس دييحاال شما به خودتان بگو .بخورم دينبا دانميمن كه م ؟خورميم
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  8صفحه: 

 نيجوابش ا كي ؟شومياطرافش نم يفضا نيو از جنس ا ،خورميو از جنس جسم است م شوديلحظه ظاهر م نيكه در ا

هنوز من به  .در مركز من وجود دارد رونيب يزهايچ يعني يدگيهمان ،يشدگ تيهنوز از جنس هم هو نكهيا ياست كه برا

و رضا در  رشيپذ نكهيا ينگذاشتم در مركزم كار كند و مركز من را پاك كند، برا يا ستميقانون قضا و كُن فكان معتقد ن

  .شومينم ميتسل نكهيا يبرا ،كنميلحظه ندارم، فضا را باز نم نيا

 ديبودم، االن كه بصورت انسان هستم كه نبا يوانيبودم، ح يبودم، نبات يجماد فتهيفر يموقع كيمن كه  كنديو اشاره م

 يشدگ تيهم هو نيبشوم، ا يشدگ تيبشوم، هم هو يوانيبشوم ح ينبات ياريهوش ،گريبشوم د يجسم ياريهوش بيفر

  ادامه دارد؟ درست است؟  نيچرا ا ،يپاك كن يخواهيو تو م ،شل است يليدر من خ

 نيكه ا فعهرا به شما نشان بدهم و شما هر د ريتصاو نيكه من طبق معمول ا دياجازه بده .الزم بود حاتيتوض نيخوب ا

كه فكرتان نشان  يزيلحظه به آن چ نيكه در ا ديخوريرا در مركزتان م يزيچه چ بيكه فر دينيبب ،دينيبيرا م ريتصاو

كه  ييفضا ؟دينيبياش كالغ مچرا همه ،ديكنيتوجه نم زديخيكه فكر در آن برم ييبه آن فضا ،ديكنيتوجه م دهديم

  ؟يچ كننديكالغ ها در آنجا پرواز م

ساز  يصدا ديشنوينت ها را م ايآ زنديساز م يكس كيكه  پرسمياز شما م .و نت هم هست يقيدر مورد موس ليتمث نيا

گوش  نيبله خوب ا مييگويم د؟يشنويفاصله آنها كه سكوت است آن را هم م ميگويم .هبل دييگويشما م د؟يشنويرا را م

درست  ،مهم است يليجوابش بار هم خ د،يشنويسكوت را هم كه شما م شوند؟يم يپس سكوت را چ ،شونديصدا را م

   .دونشيدر مركز ما عدم سكوت را م نكهيا يبرا ،يمثل جواب قبل

ن آ ،خداست اي يهمان زندگ نيا ،است يخال يد دارد و از جنس سكوت است و از جنس فضاكه در من وجو يزيآن چ

تمام توجه ما را آن كالغ  نكهيا يبرا ستم؟يپس من اگر آن هستم پس چرا از آن آگاه ن .و من اصًال آن هستم شناسديم

كه از  يزيكه هر چ ميگرفت اديو ما  ،زديخياست برم رونيب يزهايو مربوط به چ زنديخيلحظه برم نيكه در ا ييها فكرها

 كهيدرحال .است نهايا يتو ميدار ازيكه ن يزيقدرت دارد، و هر چ ،دارد يخوشبخت ،دارد تيهومي گيريم زندگي دارد،  نهايا

  .ميريبگ ديبا يخال ياز آن فضا ميريبگ ديكه با يما هر چ .تن ماست يبقا يفقط برا نهايكه ا
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  تصوير شماره يك

 يحاتيتوض نيبا ا ريتصاو نيتوجه به ا ،دادم حيبارها توض دهميم حيرا توض نهايا عيسر يليهستند خ نهايا ريتصاو نيبله ا 

لحظه  نيكه در ا ،وجود دارد زهايچ نياز ا يكي مدر مركز چقدر و از كدا دينيكه بب ،كنديكه دادم باز هم به شما كمك م

بصورت  ميشد دهيهمان نكهيپس از ا ميدرست است؟ گفت .ديكنيتوجه م نهايبه افقط  ،ديكه شما به خدا توجه كن گذاردينم

 ميرفتگ ،كه مركز ما هم هست دينيبيم رهيرا كه در آن مركز دا زهايچ نيهر كدام از ا ميآمد يعني ،زهايچ نيبا ا ياريهوش

 نهايو ا ،ما ديد نكيشدند ع نهايا ميكرد قيحس وجود تزر يوقت ،ميكرد قياش را به آن حس وجود تزر يصورت فكر

  :هستند نهايهمه ا يمعموًال برا

كه من خودم دارم مثل بدنم  يزيكه فكر نشان بدهد و مهم است و هر چ يزيهر چ گنجديكه در فكر من م يزيهر چ 

 تيل هم هوبا پو باً يخانواده همه تقر ياعضا هيهستم همسرم بق تيبا آنها هم هو ام ييبايز اتو مشخص ميباورها م،يفكرها

كار و  ،ميداشته باش يباارزش من ممكن است متعلقات يزهاياست همه چ دشانيد نكيمركزشان ع گذاشتند، هستند

تان كه در ذهن يزيآن چ نطوريو هم ،يمعلم ،ينقش ها، نقش ها مثل پدر و مادر، نقش استاد ،ياجتماع تيحرفه، بله موقع

  .شودينباشد آدم خوب ذهنش باز نم راگ ديدار اجياحت يليخ ديكنيو فكر م ،حيبعنوان تفر ديكرد فيتعر

دشمن، دشمن اگر دشمن  نطوريهستند، و هم تيبا مفهوم دوست هم هو اي شانيها با دوست و دوست ها يليو دوست، خ

رنجش، حسادت،  هيشب يمثل دردها ،ما هستند يها يشدگ تياز هم هو يو دردها قسمت عمده ا شود،ينداشته باشند نم

و هر  .ما هستند يدردها نهايا ،ندهيو اضطراب از آ ينگران نطورينسبت به گذشته و هم سفخشم، و احساس تأ نه،يك

آن جهان  قيو از طر ،ميهست تيهم هو آنها با نهايا ،يكس يو ب ،ييكرده مثل دوباره حس تنها جاديا يكه من ذهن يدرد

  .مينيبيخدا را م ،مينيبيرا م
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 يزيچ كنديتحمل كند و فكر م توانديرا نم ييتنها ،است تيگر هم هويد يو دوست و آدم ها يينهاكه با ت يو مثًال كس

خوب است كه  يليالبته خ .نداشت زهايبه آن چ ياجيخدا مركزش بود احت اي ،كه اگر با خدا زنده بود يكم دارد، در حالت

  . ميعشق رابطه برقرار كن قياز طر گريد يما با انسان ها

امروز موالنا  ،يو شخص ياجتماع ،ياسيس يباورها ،يمذهب يهستند باورها ااز مركز م يباورها قسمت عمده ا نطوريهم

به محصول  يمتك ديتوانيشما نم ديگويماست، م يآن محصول عبادت ها ،ها تيدر آن ب مي كند ديرا هم ق گريد زيچ كي

  .اندخو ميالبته غزل را خواه تيبه ب تيب .باشدمركز شما  تواندينم نيا ،ديباش يان با من ذهنتيعبادت ها

ما  يبركات برا نيا ميريگيكه در مركز ما باشد ما چهار تا بركت را از آن م يزيكه هر چ ميداد حيقبًال توض نطوريما هم

 ييابه ما استعداد شناس كه در مركز ما باشد يزيهر چ ،دينيبياست دست چپ م يياز آنها عقل شناسا يكي .مهم هستند

 دهديدر مركزمان و گرفتن عقل آنها عقل ناقص به ما م زهايچ نيو گذاشتن ا ،ميرا بشناس زهايكه بر حسب آن چ دهديم

 تيكه در مركز ما باشد از آن حس امن يزيهر چ نطوريو هم ،يجزئ ايهست  يعقل جزو اي يكه اسم آن عقل من ذهن

را از خدا  تيامن سح ،شديبود عقل مان عقل كل م ياريهوش ايخدا  ايكه اگر در مركز ما عدم  ديكنيتوجه م .ميريگيم

 نيا ،كنديم نييتع يزيفكرها و اعمال مان چه چ اي ،ميرويم يچه سمت يما چجور نكهيا تيهدا نطوريهم ميگرفتيم

  .است تيهدا

 نيم ما مثالً خشمگكننده هستند مثل خش تيما هدا يمركزمان است دردها زهايچ نيا يوقت يمعموالً در من ذهن

 م،يكنيم يكار كي ميدار نهيك ميكنيم يكار كي ميشويپا م ميكنيحسادت م ميكنيم يكار كي ميشويپا م ميشويم

كه  كننديم نييفكر و عمل ما را تع نهايا ،ميكنيم يكار كي ميكنيحس نقص م ،ميكنيم يكار كي ميدار ييانتقام جو

  .غلط و خطرناك است اريبس اريبس

بوجود  يكه من ذهن ييمخصوصاً چالش ها ،ستيزندگ يبا چالش ها ييارويرو ايقدرت قدرت عمل است و  نطوريهم

 ،رمق است يناقص است و كم است و ب اريبس اريآفل گرفته بشود بس يزهايچ نياز ا كهيقدرت درصورت نيا .آورديم

چهار تا  نيو ا .كه قدرت ندارند دانندينم ،هاست يدگياست كه در مركزشان همان نيكه قدرت ندارند علتش ا يكسان

  .اگر نداشته باشد آدم بهتر است ،ستبلكه نكبت ا ستيآفل بركت ن يزهايبراساس چ قعاًبركت وا
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  ٢شكل شماره 

 نكهيدرست مثل ا ،عدم از جنس فضا است ،مركز ديكه عدم را بگذار ديگويموالنا م ديياياست كه شما ب نيحالت ا كياما  

لحظه  نيدر ا دييآيكار شما م نيا ياو بر .دياطرافش توجه كن يبه فضا ديبه آن كالغ ها توجه كن نكهيا يبجاگوييم  مي

  ؛كنديم نييلحظه كه قضا تع نيفضا را در اطراف اتفاق ا ديشويم ميتسل

خدا  يعني ،است ياله نشيو ب صيو تشخ ميقضا در واقع تصم ؛كنديها موالنا از قضا صحبت م تياز ب يكيامروز دوباره در 

لحظه  نيدر ا نكهياز ا ريغ ميندار يو چاره ا شوديبشو و م ديگوياو م يعنيكه پس از آن ُكن فكان  ،لحظه نياست در ا

چون ما  ،كنديكار م يجور كي مياز شكل باال استفاده كن كهيدرصورت ،ما كار كند يو كُن فكان او برا ،باشد يقضاوت اله

اگر فضا را  يول ،ميكنيدرد را منعكس م رونياگر مركز ما درد باشد در ب .ميكنيم منعكس رونيان را در بمركزم شهيهم

 نيا واشي واشيو در ضمن انعكاس مركز ماست  ،آن را بوجود آورده ياله ميلحظه كه تصم نيدر اطراف اتفاق ا ميباز كن

  :هستند ما مهم يبرا نهايا ،هيبه حاش شونديها رانده م يدگيهمان

 يزندگ ديبا همسرمان با ميكن يزندگ ديخانواده مان با يخوب البته با اعضا ،ميكن يزندگ ميپول داشته باش ديمثالً ما با

با  يول ميبه حل و فصل كن رونيرا در ب زهايكه چ نيا م،ينداشته باش شودينم ميداشته باش ديباور با يسر كيبا  ،ميكن

   .مينيبيحسب آنها جهان خدا و خودمان را نمبر يعني ،ميستين دهيآنها همان

چهار تا  نيا شوديم شتريو هر چه عدم ب ،رديگيمركز ما قرار م رد ميعدم همان خأل كه از جنس آن هست واشي واشيو 

ز ا اي ،ميريگيلحظه از خدا م نيا نكهيا يبرا شوديم يمثالً عقل ما عقل خوب .شونديخداگونه م ،شونديتر م ليبركت اص

از عقل كل  ارانهيما هوش ميتوانيو م كند،يم اداره لحظه از جمله بدن ما را نيرا در ا زيعقل كل همه چ م،يريگيعقل كل م

  .در مركز ما باز شده باشد يعدم به اندازه كاف كهيدرصورت ،مياستفاده كن
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از ثبات  ،گريد ستيآفل ن ،ستين رييل تغقاب نيو ا زهاينه از چ ميريگيخواهد بود كه از خدا م يتيما حس امن تيحس امن

 ،او و عشق و احساسات خوب ديلحظه عدم و صالحد نيو در ا ،دست خدا افتديما م تيهدا ،ديآيخدا م ديآيم يزندگ

 يبرا روديقدرت ما باال م نطوريهم ،نه خشم نه ترس ،ما را تيهدا كنديم نييكه خداگونه هست تع يزيو هر چ ييبايز

خشم من  اي فلآ يزهاينه چ ،ستيزندگ ايپشت فكر ما و عمل ما خداست  ،خداست ستيركز ما واقعًا زندگدر م نكهيا

وحدت با خدا  يعنيخوب عشق باشد  .نه عشق باشد ايخشم باشد  كيلحظه پشت عمل شما  نيكه ا كنديفرق م ،يذهن

  بله،  .د بودخواه اديز اريبس اريبا چالش ها بس ييارويقدرت شما در رو نيباشد خوب ا

  

  ٣شكل شماره 

فقط  دنديند اي دنديكه د يكسان ،دينگاه كن رامثلث  نياول و ا تيبا ب ميبده حيرا هم به شما توض گريشكل د دياجازه بده

بله ما اصطالحًا  ،رديگيدر مركز ما قرار م يزيچ كيكه  نيهم ميگفت .دهديم نشيب يليخ يليخ تيشكل ها و ب نينگاه به ا

 يرونيب زياز جنس چ ،كه از جنس ذهن باشد يزيشما، هر چ ديبفهم ديرا با يدگيهمان م،يشويم دهيبا آن همان مييگويم

 گذرانديلحظه از ذهن ما مرتب م نيآفل را خدا ا يزهايچ يفكرها ،آفل را يزهايچ ميگفت .گذرا است يعنيباشد آفل است 

  ؟ديكنيتوجه م .گذرنديفكرها در آنجا م نيابت است و اكه ث ييآن فضا يعني ،ميتا ما متوجه ثبات و عدم بشو

مقاومت  يكي ،فوراً شوديم دهييهم زا گريد زيدو تا چ ،مركز ما شونديم نهايا ميشويم دهيهمان زهايچ نيكه با ا نيپس هم

مت در مقابل است حتمًا مقاو يدگيكه در مركزشان همان يكسان .ديآيمثلث بوجود م نيا جهيدر نت .قضاوت يكي ،است

عقل خودش  يعني ،لحظه دارد مقاومت در مقابل خدا هم دارد نيكه مقاومت در مقابل اتفاق ا يلحظه دارند، كس نياتفاق ا
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و عقل  ميريلحظه ما عقل خدا را بگ نيكار خطرناك است كه ا نيا .دهديم حيترج ،رديگيها م يدگيهمان نيرا كه از ا

  .شوديدار م يكامًال معن تيو ب .ميخودمان را مالك قرار بده

باز هم صنما چطور  ،تاصل من عدم اس دانميمن م يول ،دارم يدگيگرچه كه من در مركزم همان :ديگويموالنا م ديگويم

و از  خورم،يرا م نهايا بيفر ،خورميرا م نهايدوباره گول ا ،نميبيم نهايهست و من برحسب ا يدگيهمان نيدر مركز ما ا

 گذرانديرا از ذهن ما م يآفل زيچ كيهر لحظه خدا  يعني رديگيامتحان خدا هر لحظه صورت م .شوميفوزه مامتحان تو ر

به آن  گريمان با خردمان د ياريبا هوش قتاً يحق مياگر متوجه بود ؟ميستين اي ميبودنش هست لكه ما متوجه آف نديبب

  .تمركز ما را ببلعند توجه و زهايآن چ ميگذاشتينم ،ميكرديآفل توجه نم يزهايچ

در  راعدم  ،به خدا زنده بشوم خواهميلحظه نم نيمن ا :كه ديگويموضوع م نيكه مقاومت دارد در مقابل ا يپس هر كس

خوب  نيقضاوت هم نيا .كنديكه براساس آن قضاوت م رديگيم يدگيهمان نيهم از ا يدانش كيحتماً  ،مركزم قرار بدهم

آقا من دوست ندارم كالغ رد  :گفت ديمرتب خواه ،دينيو فضا را نب دياگر به آسمان نگاه كن ميكه گفت ،و بد كردن است

دنبالش يك پرنده ديگري مي آيد، مي گويد من از آن خوشم نمي  ،نميبب يطوط خواهميم ،رد بشود يطوط شوديبشود م

ان و فكر مي كنيد اين پرندگ ،يره شده اندآيد، مي شود مثال يك عقاب رد بشود؟ براي اينكه اينها قبًال در ذهن شما ذخ

  خوبند، پرندگان ديگر بد هستند.

به محض اينكه اطالع از آن فضا داشته باشيد، به فضا آگاه بشويد، روي آن تمركز كنيد، نوع پرنده ديگر براي شما فرق 

ست، اين باور غلط است، آن نمي كند، مي گوييد اينها همه پرنده هستند، پس اينكه اين فكر خوب است، اين فكر بد ا

باور درست است، اين موضوع براي شما حل مي شود، مي فهميد اينها چيز سطحي است، اينها را من ذهني ايجاد مي كند، 

پس لزومي ندارد اين كار ادامه پيدا بكند، و اين شكلِ دغا است، همانيدگيِ همراه با قضاوت و مقاومت، همين حيله گر 

  ار قوي تر از حيله گر هستيم. است و البته ما بسي

ما ضعيف مي شويم، ما بي عقل مي شويم، ولي  ،وقتي عقل و هدايت و قدرت و حس امنيتِ ما دست اين حيله گر مي افتد

در عين حال كه اين دغا مسلط به ما هست، ما بايد آگاه بشويم به خدا و زندگي كه ما بسيار بزرگتر و قوي تر و عاقل تر 

  ستيم كه اين دغا نشان مي دهد.از اين چيزي ه
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  )٤شكل شماره واهمانش(

اما يك شكل ديگر اين است كه شما بياييد مركزتان را عدم كنيد، مي بينيد روي صفحه، و حس امنيت، عقل، هدايت، 

 قدرت شما اصيل بشوند و اين همانيدگي ها رانده بشوند به حاشيه، و يك مثلث ديگري بوجود بيايد، مثلث واهمانش،

اتفاقا اين بيت را كه مي خوانيد شما بايد به مثلث واهمانش برسيد، يعني مي خواهيم بگوييم كه ما االن ديگر مي خواهيم 

زندگي مان را بكَنيم، بيرون بياوريم، واهمانيده  ،اين كار را بكنيم، ما مي خواهيم از آن چيزهايي كه در مركز ما هست

يزي همانيده هستيم و بر حسبِ آن مي بينيم، و ديگر نبينيم، كالغ را نبينيم، فضاي بشويم، آگاه بشويم به اينكه با چه چ

  اطرافش را ببينيم.

مي فريبي، ديگر خدايا من مي دانم تو داري مرا امتحان مي كني، ولي من فريب اين كالغ و اين شكل  پس باز هم صَنما چه

و اين سبب خواهد شد  ،گذاري من اطرافش فضا باز مي كنم و االن هر چيزي كه تو جلوي من مي ،قبلي را نخواهم خورد

، نكه اسمش تسليم است، از تو آگاه بشوم، آگاهي از خدا در اين لحظه يعني داشتن مركز خدا گونه، يعني عدم را گذاشت

  يعني بجاي كالغ شما فضا را مي بينيد، پس اين فريب نخوردن است اين مثلث.

سمان نگاه كنيد، كه عادت كرده ايد كالغ را ببينيد، و من مي گويم كالغ را نبين و فضاي اطراف بنابر اين، حاال شما اگر به آ

را ببين كه مي بيني، خواهي ديد كه اين كار سخت است، يا من عادت كرده ام كالغ را ببينم، من عادت نكرده ام فضاي 

غ را نبيني و قضاوت نكني چه پرنده اي است، اطرافش را ببينم، خوب اين كار صبر مي خواهد، حتي سعي كردن كه كال

و اين صبر يك مقدار بعضي موقع ها درد دارد، درد هوشيارانه است، پرهيز بايد  .اين كار سخت است و صبر مي خواهد

بكنيد كه با آن همانيده نشويد، با اين درد جديد، اين درد خوب است، درد مي كِشيد كه آزاد بشويد، درد مي كشيد كه 

يد كه من تا حاال اشتباه كردم، نمي خواهم اشتباه كنم، درد مي كشيد از اينكه تا حاال من از دغا آگاه بودم، دغا آن بگوي
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چيزي است كه در اين لحظه از جنس جسم است و در ذهن ما مي پرد، و ما را گول مي زند، فريب مي دهد كه به من نگاه 

  كن، خدا را نبين، مرا ببين.

مي گويد مرا ببين، و ما هم مي بينيم، مي گوييم چشم، خوب االن شما بگوييد نه، نمي  ،هن ما مي پردهر چيزي كه در ذ

خواهم ببينم، اين ترك عادت است، عادتي كه همه دارند، و از وقتي كه آمديم به آن عادت كرديم، به ما گفته اند آن 

آنها را نشان دادم كه چه چيزهايي بودند آنها، آنها  چيزي كه در ذهنت بلند مي شود و مي بيني، در آن زندگي دارد، و

  مثالً از جنس پول است، از جنس باور است، از جنس متعلقات است، از جنس اين جهان است به هر حال.

بعد آن موقع ضلع بعديش شكر است، هر كسي كه دست به همانش بزند، قضاوت و مقاومت بوجود مي آيد، هر كسي كه 

اصالً اينها با هم هستند، مركز شما عدم، صبر و  بالفاصله صبر و شكر بوجود مي آيد.ه واهمانش بزند، آگاه بشود و دست ب

و ما اينكه من ذهني شكر  .شكر، مركز شما از جنس جسم، مقاومت و قضاوت، و اين دغا، من ذهني شكر را نمي شناسد

پرداخت مي كنيم، يعني مرتب ما ناشكري مي كنيم نمي شناسد و قدرشناسي نمي شناسد، ما بها مي دهيم، هزينه زيادي 

  .و قدر چيزها را نمي دانيم و از دست مي دهيم، از دست مي دهيم، اين انسان از دست نمي دهد

و ببينيد آن حتي آن چيزها را كه در حاشيه است مي بيند، چون مركزش نيست، حتي قدر آنها را هم مي داند، قدر خدا 

دم بشود، قدر عقِل خدا را مي داند، حس امنيت خدا را مي داند، اينكه خدا هدايت مي كند آن را مي داند كه از جنس ع

اصًال يكي از مخرب ترين  .را هم مي داند، اصالً شكر و قدرشناسي در ذات عدم است، و ناشكري در ذات من ذهني است

  وبي را دارد و حتي بيشتر بخواهد، خاصيت هاي من ذهني ناشكري و عدم قدرشناسي است، كه آدم نفهمد يك چيزي خ

  .طلبكار است، هر چه به او بدهي سير نمي شود، طلبكار است، نا شكر است )٣(شماره  اين شكل باال

و پاييني اش راضي است، اين آدم از پذيرش، از رضا شروع مي كند، صبر و شكر دارد، حتي براي اتفاق بد كه قضا جلوي 

ذاشته؟ مركزش را منعكس كرده، قدر مي داند، براي اينكه اتفاق بيروني هميشه مركز ما او گذاشته، چه جوري جلوي او گ

يا من ذهني است يا هم هويت شدگي است؟ شما به اتفاقات  ،يا از جنس درد است ،را نشان مي دهد كه از جنس عدم است

يك چيزي در بيرون  ،ه من ذهني دارمبيروني تان نگاه كنيد، انعكاس مركز شماست، خود اين شكر دارد كه من در حالي ك

، من بايد )٣(شكل شماره مركز مرا نشان مي دهد، اگر اتفاق بد مي افتد مركز من خراب است، يعني به اين صورت است

، من كاري با ديگران ندارم، هر كسي مزد فكر و عمل و مركز خودش را مي خورد، )٤(شكل شماره به اين صورت در بياورم

  تگي دارد، توجه مي كنيد؟ حالش به آن بس
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واقعًا چيزهايي حتي  ،خوب اين را هم گفتيم، حاال عرض كردم شما اصًال يك بيت را با اين تصاوير خوب بررسي كنيد

ولي خواهش مي  ،خودتان ياد مي گيريد كه من اينجا نمي گويم، هر لحظه يك جور خاصي من اينها را توضيح مي دهم

ببينيد صبر داريد، شكر داريد، واهمانش يك حالت  ،الح تامل كنيد، يك مراقبه كنيدكنم شما روي همين ها به اصط

عذرخواهي از خداست، يعني شما االن، ببينم از شما سوال كنم، مي گوييم كه، االن اين لحظه خدا ما را امتحان مي كند 

ا، كه مربوط به بيرون است؟ يا خدا را تا ببيند كه آن چيزي كه در ذهنمان بلند مي شود بصورت فكر، آن را مي بينيم م

  شما بايد عذر بخواهيد يا نه؟  ،مي بينيم؟ خوب اگر آن چيز را ببينيد و خدا را نبينيد

يعني خدا هر لحظه يك جوري به ما مي گويد تو از  چون در غزل مي گويد كه تو هر لحظه به من مي گويي اي دوست.

ما مي گوييم ببخشيد نمي توانيم، خوب حاال كه اين را مي گوييم چه كسي  جنس من هستي، همين االن به من زنده بشو،

ست، و به پس بنابر اين واهمانش عذرخواهي و برگشت به اين لحظه ا ؟ خدا بايد عذر بخواهد يا ما؟ ما.بايد عذر بخواهد

چرا رفوزه مي شوم؟ و اينطوري  يعني داريم مي گوييم خدايا هر لحظه ما را امتحان مي كني، من اين بيت كامالً مي خورد.

بگوييد يعني صحبت كردن درست است، براي اينكه شما نمي آييد بگوييد كه من نمي خواهم رفوزه بشوم، اگر آنطوري 

  من ذهني تان مي گويد.

ولي شما كه مي گويي من چرا رفوزه مي شوم؟ داريد مي گوييد دست توست، و من ذهني من كاره اي نيست، و من ذهني 

خلع سالح مي كنيد، اين خيلي مهم است كه سالح را از دست من ذهني تان بگيريد، و سالح دارد اين، براي اينكه  را

شما بايد بگوييد كه قضا و كن فكان در اين لحظه مهم  اگر نمي دانست كه قضاوت نمي كرد. ببينيد اين مي گويد مي دانم،

ان حل كنيد، خوب اگر آن مهم است، قضاوت خدا مهم است و اينكه است يا قضاوت من؟ اصالً اين موضوع را براي خودت

  خدا مي گويد بشو و مي شود.

  ٢٤٦٦ تيدفتر اوّل، ب ،ي،مثنويمولو

  ُحكْمِ ُكْن َفكان يِهاچوگان شِ يپ
   اَنْدر مكان و المكان ميدَويم

و مي گويد بشو و مي شود، هر چيزي و پيش چوگانهاي حكم كن فكان، يعني ا ،اگر قضا را شما واقعاً حاال معتقد هستيد

و  )٤(شكل شماره در اين لحظه تابع كن فكان است، هر چيزي در جهان از جمله ما و اندازه مركز ما كه چقدر عدم است

، باز هم دست كن فكان است و بيرون نتيجه را ما مي بينيم، هر )٣(شكل شماره چقدر از جنس هم هويت شدگي است

ما منعكس مي شود، حاال اگر بد منعكس مي شود، چه كسي بايد عذر بخواهد؟ ما، ما بايد عذر لحظه در بيرون مركزِ 

  كرده و جلوي كن فكان را گرفته.مقاومت  بخواهيم، عذر بخواهيم كه تا حاال من ذهني مان
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  ١٣٨١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَهَد از المكان يقَدم بر وِ  حق
  كانفَاو ساكن شود از ُكن َگهآن

اگر شما فضا را در اطراف اتفاق اين لحظه باز كنيد، بگوييد كه اينها را قضا درست كرده و مي خواهم در اين لحظه با 

استفاده از خرِد زندگي اين وضعيت را تغيير بدهم، اين حق قدم، يعني خدا قدم مي َنهد بر مركز شما از المكان، فضاي 

و انعكاس اش را در بيرون  ،مي كند، و با كن فكان مركز شما را مرتب تغيير مي دهديكتايي، و عدم را باز مي كنيد، و او 

  ، و نگذاشتم تو كار بكني.مي بينيد شما، و هر لحظه عذرخواه كه من، ببخشيد كه من ذهني ام را بكار بردم

  

  )٥(شكل شماره  افسانه من ذهني

ولي اين بيت جديد است. گفتيم  ،چه كه تكرار ممكن است باشدبه هر حال اجازه بدهيد اين را هم توضيح بدهيم كه، گر  

اگر مركزمان را پر از همايندگي بكنيم، مثلث را االن توضيح داديم، بالفاصله مقاومت و قضاوت در ما بوجود مي آيد، هر 

ا گفت، به خدا كسي قضاوت دارد بر حسِب من ذهني، دارد مي گويد من مي دانم، و شعرهايي خوانديم براي اينكه موالن

بگوييد كه، يا در عمل ثابت كنيد كه من نمي دانم، غير از آن دانشي كه در اين لحظه تو به من مي دهي، و كسي كه قضاوت 

دارد، بله، مي گويد مي دانم، يعني حتي اگر شما حالتان خراب است، خشمگين هستيد، شما داريد به خدا مي گوييد من 

حالم را خراب نمي كردم، من مي دانم بايد حالم را خراب كنم، مي گويد خيلي خوب مي  مي دانم، چون اگر نمي دانستم

  داني، بفرماييد بدانيد، معني اش اين است كه شما نمي گذاريد قضاي ايزدي و كن فكان كار بكند، بله.

نساني كه قضاوت و گفتيم پس از اين مثلث، يك مستطيلي بوجود مي آيد كه اطراف آن مثلث را مي بينيد، يك چنين ا

و با چيزها همانيده هست، هميشه از نقطه مقاومت شروع مي كند، يعني از مقاومت و قضاوت و عدم رضا  ،مقاومت دارد
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شروع مي كند، هر فكري را و هر عملي را باالخره زندگي فضا را به او مي بندد، اول همه چيز را مانع مي بيند، يعني هر 

د مانع مي بيند و مانع مي سازد، بعد مساله مي سازد و مساله مي بيند، بعد دشمن مي سازد چيزي را كه ذهن نشان مي ده

  و دشمن مي بيند، و مي بينيد كه به تله اي مي افتيم كه واقعًا اسمش جهنم است.

ينش را و ديدن و اين جور ب ،اگر قرار باشد كه اين لحظه شما به جاي فضايي كه كالغ ها پرواز مي كنند، كالغ ها را ببينيد

را ادامه بدهيد، باالخره در محاصره افسانه من ذهني در خواهيد آمد، يعني هر چيزي را كه در بيرون مي بيند يا مانع 

هست، مانع يعني چيزهايي در بيرون وجود دارند كه اينها بايد از بين بروند من بتوانم زندگي كنم، يكي از اين مانع ها 

چه ما باشد، دوستان ما باشد، يا سيستم آموزشي باشد، يا هر سيستم ديگري باشد، مساله، ممكن است همسرمان باشد، ب

اصالً من ذهني مساله ساز است، مساله دوست است، و مساله گفتيم تعريف اش اينست كه شما يا نمي خواهيد يك چالشي 

  را حل كنيد يا نمي توانيد حل كنيد.

اينست كه مثالً يكي طالق گرفته رفته، آدم نمي تواند فراموش كند، يكي مُرده  يكي از مسائلي كه من ذهني ايجاد مي كند

و مرتب داد و بيداد و غصه كه چرا فالني مرده، يا يك قسمتي از اين همانيدگي هاي ما از  ،رفته، نمي تواند فراموش كند

مساله من ذهني است، اگر درست ببينيد  بين رفته، پول ما از بين رفته و ما مي گوييم چرا من اين اشتباه را كردم، اين

پول شما رفته كه نمي تواند برگردد كه، يا يكي مرده كه نمي تواند برگردد كه، پس اين من ذهني است كه از آن استفاده 

  مي كند به عنوان ابزار كه بتواند درد بيشتري ايجاد بكند.

ودتان ببينيد، اين خيلي مهم است ببيند كه آيا لزومي و شما بايد خاصيت مساله سازي و مساله بيني من ذهني را در خ

  دارد من االن از وضعيت فعلي مساله درست مي كنم؟ يك موقعي هست كه شما در شكل بعدي نشان خواهيم داد،

اين حالت مركز عدم، مركز عدم از كنار يك وضعيت حساس رد مي شود، و به قول معروف سگي كه خوابيده را بيدار نمي 

بيدار مي كند، بااليي يك سگ خوابيده را بيدار مي كند مي گويد بلند شو عو عو  (افسانه من ذهني)ي اين بااليي كند، ول

كن، حمله كن به من، و با همديگر كلنجار برويم، خوب از پهلوي آن رد مي شدي مي رفتي، اينكه خوابيده بود، خوشت 

  مي آيد مساله ايجاد بكني؟

مي تواند راحت حل كند، به مساله، كار من ذهني است، ببينيد كه همچون تمايلي در شما  پس تبديل وضعيت ها كه آدم

وجود دارد يا نه؟ اگر دارد پس من ذهني داريد، و اگر شما محاصره شديد با موانع و مسائل و دشمنان بدانيد كه در افسانه 

د، اين بيت در مورد شماست، فريب اين من ذهني كه همان جهنم ماست داريد زندگي مي كنيد، بايد يك كاري بكني

  .افسانه را چقدر بايد بخوريد؟ خدا نمي خواهد شما اينطوري زندگي بكنيد
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اين مركزتان باز بشود تا  ،(حقيقت وجودي انسان)ي بكنيد كه در روي صفحه مي بينيدخدا مي خواهد شما اينطوري زندگ

همانيدگي ها كمتر شما را جذب مي كنند، درست مثل اينكه شما  بي نهايت باز بشود، هر چه مركز بيشتر باز مي شود آن

بعد  ،و هم فضا را ببينيد، ولي اول فضاي اطراف را ببينيد ،عادت كنيد در آسمان كه نگاه مي كنيد هم كالغ ها را ببينيد

كه فرق نمي كند چه  و اين حالت را در نظر بگيريد كه بگوييد اينها پرندگان هستند كه در آسمان هستند، كالغ ها را.

پرنده اي، چقدر زيبا هستند، بله، من با هيچ كدام از اينها هم هويت نيستم، براي من طوطي و كبوتر و عقاب و اينها يكي 

  .هستند، همه را تماشا مي كنم، اينها پرنده هستند و اشكالي ندارد كه اينها دارند پرواز مي كنند

بله، رد مي  يواش كه از جنس آفل هستند مثل آن پرندگان كه رد مي شوند، و همينطور مي بينيد همانيدگي ها يواش

شوند مي روند، و شما عدم هستيد، ثبات داريد، البته، حاال، موالنا مي گويد، به خدا مي گويد، مي گويد من بايد اينطوري 

  باشم.

  

  )٦(شكل شماره حقيقت وجودي انسان

  ٢٧٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ؟يبيفَريصََنما چه مبازم 
  ؟يبيَفريبه دَغا چه م بازم

مي بينيد كه حقيقت وجودي انسان اين است كه هر لحظه از رضا و پذيرش شروع مي كند، اينجا هم مستطيل است 

دوباره، از پذيرش شروع مي كند، پس از يك مدتي در حالي كه مركز باز مي شود و همانيدگي ها رانده مي شوند به حاشيه 

انده مي شوند، هر چه بيشتر رانده مي شوند و فضا بيشتر باز مي شود، كمتر در آنها هويت هست، و يواش يواش به و ر

اصطالح آن منبع شادي از درون ما مي جوشد مي آيد باال، اين شادي همراه با عقل، حس امنيت، هدايت و قدرت هم 
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شد، خدا از ما براي آفرينش استفاده مي كند و دايماً صبر هست، و پس از يك مدتي نهايت انسان اينست كه آفريننده با

  و شكر با ماست، و ما قدر اين حالت را مي دانيم، بله.

  

ت اول *** یان   ***  

  

كه از همانيدگي بوجود مي آيد، و گفتم مرتب هم زندگي  دغا كه صحبت كرديم يعني من ذهني اجازه بدهيد راجع به اين

را پرواز مي دهد در ذهن ما، و ما تمركز مي كنيم روي اين پرندگان و فضا را نمي بينيم، و مقصود  يا خدا اين پرندگان گذرا

اين دغا را مي سازي، اين  فل است توجه نكن، و اگر توجه كنيخدا از اين كار اين است كه آن چيزي كه در اين لحظه آ

دغا ، و ابياتي خواهيم خواند ببينيم كه مي توانيم اين دغل را مي سازي، يا حيله گر را مي سازي، كه تو را فريب مي دهد

  را بشناسيم، يعني من ذهني را.

يعني شما بايد بدانيد كه با تمركز روي آن چيزي كه فكر در اين لحظه به ما نشان مي دهد، و مجذوب شدن به آن چه 

ظه ما به او آگاه نشويم، و به فرم اين لحظه هزينه اي مي دهيد، به عبارت ديگر اگر آن بيت اول را اجرا نكنيم، در اين لح

را در ما بوجود مي آورد  آگاه بشويم، اين چه ضرري به ما مي زند، اين را شما بايد بدانيد، اوالً كه يك دغايي را، يك دغل

م، كل به عنوان من ذهني كه ديد مادي به ما مي دهد، هر لحظه يك عينك مادي به چشم ما مي زند و ما اشتباه مي بيني

  .غزل در مورد اين است

االن شما متوجه شديد كه هوشياري كه مي آيد مي رود به اين جهان، همانيده مي شود، من ذهني مي سازد، وقتي برمي 

ديدهاي  م بشود و با خدا يكي بشود، اين ديدهاي غلط او را از راه منحرف مي كنند.ئگردد هوشياري دوباره، روي خودش قا

پس هر لحظه شما عدم را در مركزتان بگذاريد درست  به فرم فكري اين لحظه به جاي عدم.د؟ از توجه غلط از كجا مي آي

درست مثل اينكه دارد موالنا  ، غلط خواهيد ديد، اين را بدانيد.مي بينيد، و هر لحظه جسم را بگذاريد، آن فكر را بگذاريد

رمز مي بينيد بايد با نور بي رنگ ببينيد، حاال نور بي رنگ كو؟ ولي در عين حالي كه ق ،مي گويد شما داريد قرمز مي بينيد

كن فكان عينك بي رنگ را روي چشم شما مي گذارد، عينك عدم را،  ،نور بي رنگ، فضا را باز كنيد در اطراف اين لحظه

  همان عينكي را كه قبل از آمدن به اين جهان داشته ايد.
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ه و صياد هستند كه شما خيلي دوست داشتيد، آنهايي كه خوانده اند، مي اين بيت ها از دفتر ششم و داستان آن پرند

  گويد:

  ٤٧٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه َرهْ تا دِْه بَرَد ديبا يحاِزم
  َنبْوَد طَمْعْ طاعون آَورَد حَْزم

ه فقط فرم را نبيند، حازم حازم يعني با تدبير، محتاط، ولي در اينجا منظورش اينكه مركز عدم مي خواهد، كه در اين لحظ

يعني از جهان،  .يعني به مقصود برسد ؛يعني حزم كننده، با تدبير، تدبير ذهني نيست اين، تدبير عدمي است، رَه تا دِه برد

هوشياري برگردد، اين همه نقاط لغزنده هست در راهش، از اينها رد بشود نلغزد دوباره بيفتد به ذهن، يعني اين دغا 

  بيايد به بي نهايت خدا دوباره زنده بشود، يا در اين لحظه ابدي مستقر بشود. فريبش ندهد و

طَمع يعني طََمع و حرص اين هم هويت شدگي ها طاعون  ،حزم نبود، اگر با ديد عدم نبيني ؛حازمي بايد كه ره تا ده برد

ردي و جمعي كه ني درد، يعني مسائل فمي آورد، طاعون يعني هر باليي كه ديگر انسان را از بين مي برد، و نه طاعون، يع

اين بخاطر اين است كه ما فرداً و جمعاً ديد عدم نداريم، هر مساله اي عمومي كه پيش مي آيد، جنگ  بشر با آن روبروست.

هاي بزرگ هم از اين مساله هست، مساله اي كه همه جهان را درگير كند همين اسمش طاعون است، يعني چالش هاي 

  ينش غلط اين كار را مي كند.بسيار بزرگ، ب

  ٤٧٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يرتيسُدزد است فِْتنه يكي او
  ياو را به هر دَْم صورت الْ يخ چون

اين دغل، اين من ذهني، اين كه ما فكر مي كنيم اشكالي ندارد كه در اين لحظه كالغ ها را مي بينيم، فضاي اطرافش را 

ولي آن فضاي اطرافش را كه عدم است، خداست،  ،گذرا را كه از چشم ما مي گذرد مي بينيمنمي بينيم، اين لحظه چيزهاي 

اش شما داريد يك چيزي درست مي كنيد كه سيرت ز آن آگاهي نداريم، اشكالي ندارد. اشكال ندارد؟ خيلي اشكال دارد.ا

  مي ريزد.ايجاد آشوب است، فتنه است، فتنه يعني آشوب، آشوب يعني زندگي ما را به هم 

شما نگاه كنيد كه ما بچه هستيم، مي آييم به اين جهان، پاك هستيم، بزودي آشوب در زندگي ما برپا مي شود، حتي در 

ده سالگي، انسان استرس دارد، غصه دارد، گرفتاري دارد، ده سالش است، حسادت دارد، فتنه سيرت است، و مانند خيال 

يديد؟ باد مي آيد اينطوري آنطوري مي شود، ثبات ندارد، اتفاقاً اين چيزهاي آفل تغيير شكل مي شود، مثل ابر است، ابر د

از ذهن ما رد مي شوند، دارد به ما ثابت مي كند كه من ثبات ندارم، مگر نمي بيني كه من رد مي شوم؟ شما اينهمه فكر از 
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ندارند، پس به يك علتي اينها دارند رد  ذهن تان بد و خوب رد مي شود، خوب نمي بينيد كه اينها و موضوعات آنها ثبات

  مي شوند كه به شما بگويند به ما توجه نكن، ما بي ثبات هستيم.

به همين صورت هم من ذهني تغيير شكل مي دهد، كوچك مي شود، از او تعريف مي  ؛چون خيال او را به هر دم صورتي

ي، يك دفعه بزرگ مي شود، اِه هيچ چيز نمي داني، كني، بزرگ مي شود، ماشاءاهللا چقدر خوبي، خوشگلي، دانشمند هست

  ناداني، كوچك مي شود، شروع مي كند به غصه خوردن، ثبات ندارد.

  ٤٧٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَدانَد َمكْرِ او اِلّا خدا كَس
  و وا رَهْ زان َدغا زيخدا بُگْر در

ن قسمتي از هم هويت شدگي و درِد بشري است، اين ابري همين دغاست، مي گويد اين مكر من ذهني را و شيطان را، اي

است كه در شاهنامه مي خوانيم، در باالسِر پهلوانان ايران هست، در هفت خوان رستم، اين انرژيي كه جذب مي كند ما را 

م به دردها، بسوي جهان، اگر در مركزمان درد داشته باشيم و با درد هم هويت باشيم، براي همين است كه ما توجه مي كني

  دردِ بيشتري مي خواهيم ايجاد كنيم، چون از جنس درد هستيم.

در بيت اول مي گويد: خدايا كمك كن، من كه قرار بود خيلي زود به تو زنده بشوم، چرا اينقدر طول مي دهم؟ چرا اين 

ارم؟ به من عقل بده، دردها را در مركزم من گذاشتم، پرورش مي دهم و زيادش مي كنم؟ آخر اين چه عقلي است من د

چرا هم هويت شدگي دارم؟ پس مكِر اين من ذهني را با من ذهني نمي توانيم بفهميم، يعني درست مثل اينست كه قرمز 

مي بينيم، بله من قرمز مي بينم، در حالي كه قرمز مي بيني بايد نورِ بي رنگ را بياوري به زندگي ات و آن با تسليم و 

در خدا بگريز يعني مركزت را عدم كن، و از  ؛در خدا بگريز ؛كس نداند مكر او اال خدا مي آيد.گذاشتن عدم به مركزتان 

  بِرَه، آزاد شو، خودت را رها كن. اين دغل و دغا

بله، دوباره، اجازه بدهيد راجع به اين دغل و دغا و حيله گر يعني من ذهني كه ما هر لحظه در ايجاد و حفظ آن و دفاع از 

م، بگوييم كه اين من ذهني تا دردش نيايد پند را نمي شنود، و اين خاصيت را خواهش مي كنم شما در آن مي كوشي

خودتان ببينيد، كه آقا بايد من حتمًا مصيبت بكشم تا متوجه يك مطلب بشوم؟ يا نه، مي شود كه بدون دچار شدن به 

  موالنا مي گويد:درد يك وضعيتي، من از كنارش رد بشوم ولي ياد بگيرم، ياد بگيرم، 

  ٢٠٦٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َسرش ديَ بال نا واريبه د تا
  پنِد دل آن گوش َكَرش َنشَنود
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ما با يك همچون دغايي سروكار داريم، االن هر كسي كه آمده من ذهني درست كرده كه همه درست كرده اند، تا به ديوار 

يعني شما بايد از خودتان  وش بدهد.د نكشد، گرفتار نشود، حاضر نيست گمصيبت كله اش نخورد، يعني تا اتفاق نيفتد، در

يا با زبان خوش از موالنا مي توانم ياد بگيرم؟ من مي خواهم اين خاصيت را در خودم  ،بپرسيد آيا من اينطوري هستم

گردد يا نمي گردد؟ يا  شما بكشيد عقب به من ذهني تان نگاه كنيد، ببينيد كه آيا اين دنبال گرفتاري مي .تحقيق كنم

  حتما بايد يك اتفاق بدي بيفتد تا بگوييم بله، ديگر اشتباه كرديم، پس از اين، اين كار را نمي كنيم، شما اينطوري هستيد؟

  

پند دل يعني پندي كه از عدم مي آيد، پند زندگي، آيا ما حاضريم فضا را باز كنيم و زندگي در درون به گوشمان چيزي 

ن را بشنويم؟ يا بايد اتفاق بد حتماً بيفتد؟ ما مي توانيم شخصاً در زندگي خودمان جلوي اتفاقات بد را بگيريم، بگويد و ما آ

كافي است كه هر لحظه تسليم بشويم و در اطراف فضاي اطراف اين لحظه، در اطراف اتفاق اين لحظه فضا باز كنيم، و عدم 

ذهني دنبال چيست، و اين بيت با آن كه اين من ذهني دنبال  را در مركزمان گسترش بدهيم، پس فهميديم كه من

  خرابكاري است، گفت: 

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يولوم

  كُنديم رونيِز زنده ُمرده ب چون
  َتنَديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

تو اين نيستي، و من  و خدا خودش را كه زندگي است از من ذهني مي خواهد جدا كند، يعني هر لحظه به ما مي گويد كه

هم اين نيستم، اين من ذهني را رها كن، اين همانيدگي ها را رها كن، مرا بگذار مركزت، و ما اگر بگوييم نه، مرتب من 

اتفاق بد است. تا بايد اتفاق بد بيفتد ما بنشينيم بگوييم كه خيلي خوب االن فهميديم و اين درست  ذهني مان دنبال ايجاد

  و ما بايد متواضع شويم و حرف بزرگان را گوش دهيم در عمل.  .آيدآيد يا از موالنا مياز مركزتان مي نيست. پند دل يا

تا اتفاق بد نيفتد به اين حالت درنخواهد آمد، يعني حالتي كه مركزش  ،كه مركز همانيده دارد (افسانه من ذهني) اين آدم

قلي پيدا كند، حس امنيتي پيدا كند، هدايتي پيدا كند، قدرتي پيدا عدم باشد. پند دل را كه فضا را باز كند در مركزش، ع

  كند نخواهد شد، اگر اتفاق بدي بيفتد. 

اما دوباره راجع به اين دغا بگوييم. اي دغا همان است كه گفتيم پيغمبران گفتند در مركز ما يك مرضي وجود دارد. اين 

  هويت شدگي است. مرض همان هم
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   ٢٦٧٧ تيّوم، بدفتر س ،يمثنو ،يمولو

  ستيگفتند در دل علت ايانب
  ستيآفت يشناساز آن در حق كه

پيغمبران گفتند كه در مركز ما يك مرض وجود دارد، آن مرض همانيدگي يا دادن حس وجود به چيزها و از پشت عينك 

شود كه ما توانايي بب ميكه اين يا وجود آن س ،را ديدن است. اين علت است، مرض استو خدا آنها و بر حسب آنها جهان 

و به عبارت ديگر اگر شما فقط  ،شناسدمان را از دست بدهيم. در غزل داريم كه ذات ما، هشياري ما خدا را ميخداشناسي

شويد از اين موضوع كه به فكر مربوط به اتفاق اين لحظه اين قدر توجه نكنيد كه تمام توجه شما را جذب كند و از بآگاه 

  گيرد. شناسي شما را نميم آگاه باشيد، در اين صورت اين من ذهني جلوي حقفضاي اطرافش ه

هم خداشناس است، هم  ،شناسشناسي به هر دو معني است. چون هر كسي كه مركزش عدم باشد، به اصطالح حقحق

خداشناس  شويم. و اگر ماشناس در هر دو معني است. تا مركز ما عدم نشود، ما خداشناس نميشاكر است. پس حق

  شويم. پس اينها همه با هم هستند. د، شاكر هم نميباشنشويم، مركز ما عدم ن

ها است و آن چهار تا بركتش بركت نيست، از در مركزش مرض دارد، مرضش همين همانيدگي (افسانه من ذهني)اين آدم 

يك آزمايشي بكنيد ببينيد كه از آيد. خود مقاومت و قضاوت نشان مرض است. واقعاً شما خودتان را چيزهاي آفل مي

كنيد، دهيد، گير مييا گير مي ؟شويدرد مياطرافش كنيد و آيد شما به آساني فضا باز ميهايي كه پيش ميوضعيت

  ؟خواهيد اين را از بين ببريد، ستيزه كنيد، مقاومت كنيدمي

  

ن ذهني است و اين همان دغل است و دغا و اين مرض ماست، مرض م .اگر آن طوري است، حتمًا قضاوت و مقاومت داريد 

و اين همين طور كه گفتيم نه خدا را  .گر است، اگر با عينك من ذهني ببينيد، از عهده آن برنخواهيد آمداست. اين حيله

  شناس هم نيست. شناسد و حقخيزند ميشناسد. در اين لحظه همين فكرهايي كه برميشناسد، براي اينكه جسم را ميمي

هويت شدگي است، مسري است، مسري است و همين بيماري باال كه بيماري هم ،اين بيت هم داشتيم كه اين بيماريبله 

شود، حرف هم نزند، بيعني به محض اينكه يك من ذهني كه در مركزش همانيدگي باشد و درد داشته باشد، به ما نزديك 

  گويدي است. ميماند، بسيار مسركند، مثل ويروس ميمرضش به ما سرايت مي

  ٢٦٨٣ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است يماريآن ب رثيهم از تا نيا
  است ياو در جمله ُجفتان سار َزهر
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دهند ساري يعني مسري، سرايت كننده، جفت يعني هر دو نفري كه به هم برسند مثل مادر و بچه، اينها به همديگر مي

و به نزديكانمان يا  ،يد مواظب باشيم كه اين بيماري را از مركزمان بيرون كنيماين بيماري را. پس نگاه كنيد كه چقدر ما با

و مركز ما  ،گردد به تخريب، به وضعيت بدي كه در بيرون استو اين هم برمي .شويم ندهيمروبرو مي با آنهابه كساني كه 

ست، در اثر اين بيماري ايجاد در زندگي جمعي همه ما ه ياكند. هر چيزي كه در زندگي شخصي شما هست منعكس مي

و هستيم، مركزش جمعي ما كه از جنس همانيدگي است و درد برشده، يعني اگر چالشي امروز در جهان داريم، با آن رو

  خواهد بگويد كه اصول زندگي جدايي نيست و همانيدگي نيست. است، اين را منعكس كرده و مي

آيد و مرض است، مسري است و وقتي همه هويت شدگي به وجود ميمن ذهني بر اساس جدايي و همانيدگي، يعني هم

خواهد خدا مي، و مركز ما آن را ايجاد كرده است. بگيرند، در اين صورت انعكاسش در بيرون وضعيتهاي بسيار بد خواهد بود

عدم هستم، در مركزتان ها را رها كنيد. مرا كه از جنس تان بايد اين همانيدگيبه ما بگويد كه اصول من وحدت است، همه

قرار دهيد. به اين كالغها توجه نكنيد، از طريق من بايد به وحدت برسيد، با عشق برخورد كنيد، شما تاكيد به جدايي 

بفهميد كه  ،آورم از طريق همين جدايي كه بنشينيد گريه كنيدنكنيد. اگر تاكيد به جدايي بكنيد من باليي به سرتان مي

تا بگوييم كه اي داد بيداد  ،و ما هم فرداً و هم جمعًا نبايد بگذاريم كه كله ما بخورد به ديوار بالجدايي اصول من نيست 

  مركز ما مرض دارد. 

دهد كه بيرون فهميم همانيدگي با چيزها و با دردها در مركز ما و تاكيد بر جدايي يك مرضي به مركز ما ميپس ما االن مي

و اين  و نمي توانيم زندگي كنيم، توانيم خدا را بشناسيم، خودمان را بشناسيمنمي انعكاسش بد است و ما با اين مرض

  كند، مرض من ذهني. رسم سرايت ميمرض يك مرضي است كه از من اگر داشته باشم به هر چيزي كه مي

ي اين مركز بد خواهم شما دغا را بشناسيد. دغايمي ، يادتان هست بيت قبل داشتيم؟كند، دغاراجع به دغل صحبت مي

كنيم. هر مركزي بسته به اينكه از چه كند. ما انرژي ساطع ميفوراً از يك نفر به يك نفر ديگر بدون حرف زدن سرايت مي

و همان جنس را در او به وجود بياورد.  ،تواند به مركز انسان ديگري اثر بگذاردمي ،كندجنسي است انرژي بيرون ساطع مي

گويند بشناس كنند. ميجنس عدم داشتند و اين حكمتها را بيان داشتند، دارند ما را راهنمايي مي آدمهايي مثل موالنا كه

بدون اينكه سر ما به ديوار بخورد بايد اين حرف را بفهميم. است كه داري.  وضعيتيمركزت را، انعكاسش در بيرون همين 

  فهمد، ما تك تك بايد بفهميم. حاال جمع نمي

در اين زمان با وجود اينكه من به وضعيت فعلي كاري ندارم، واقعاً در مقابل اين ويروسي هم كه به  براي همين است كه

هر كسي بايد يك قانون اساسي بنويسد براي خودش. من براي همين طور كه يك قانون اساسي نوشتم كه  ،وجود آمده
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و درش را  ،تواني در شيشه كنيد دارد، ديو را مياين مرض را در مركزم حل كنم، چون موالنا گفته اگر ديو هم در تو وجو

كن تواني از بين ببري. اجازه بدهي به تدريج ببندي و نگذاري بيرون بيايد تا اين همانيدگي يا ديو را از بين ببري. و تو نمي

ود كه تو بايد كمك برم. از بين ببري، االن در بيت اول هم بو هيچ موقع نگويي كه من از بين مي ،فكان اين كار را بكند

  كني. 

پس بنابراين  ؟، اين بيماري من ادامه پيدا كنداينطوري است داني كه اين وضعيت من پرسد از خدا كه چرا صالح ميمي

و به  ،همان طور كه آنجا هر كسي قانون اساسي در مقابل سرايت من ذهني نوشت براي خودش كه به خودش لطمه نخورد

تواند يك قانون اساسي براي حفظ بدن خودش بنويسد و آن را بدون تقليد و شك اجرا ن هم ميديگران هم لطمه نزند، اال

  ببينيد.  (افسانه من ذهني)بكند. بله. اين هم در سايه اين شكل 

  ٢٦٨٣ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است يماريآن ب رثيهم از تا نيا
  است ياو در جمله ُجفتان سار َزهر

كند، فورًا يك انسان ديگري را تحت هويت شده ساطع ميمركز هماين اي كه ي كه، مسموم كنندهزهر يعني انرژي بد

دانيم دوري اصول زندگي نيست، ولي ما مي ،د. بايد ما دوري كنيمكندهد و او را از جنس خودش قرار ميتاثير قرار مي

آورد جزو اصول خدا نيست، اصول خدا وحدت ش ميجدايي از هم و دوري از هم، فرار از هم كه زندگي اين حالتها را پي

اساسي براي خودش بنويسد  ناول يك قانو ،است. بله. بايد مركزمان را عدم كنيم. هر كسي وظيفه دارد، مسئوليت دارد

و اين امكان  ،كه ديو را در شيشه كند، به تدريج روي خودش كار كند، مركزش را باز كند، كاري با ديگران نداشته باشد

  ضرر زدن به خود و ديگران را در خودش حل كند و از بين ببرد. 

خوانيم. در حالي كه ما با اين دغا سروكار داريم و در مركز ماست و بله اين هم بيت ديگري است از دفتر دوم كه اينجا مي

  :خوانيم. گفتزند، ما اين بيت هم از موالنا ميميهر لحظه عينكهايش را به چشم ما 

  ٢٧٣٠ تيدفتر دّوم، ب ،يثنوم ،يمولو

  نَْرهاندت يراست ري: غگفت
  خوانََدتيم يراست يسو داد،

كند از اين وضعيت، راستي ما موقعي است كه از مركز عدم دانيم غير از راستي هيچ چيز ديگري ما را آزاد نميپس ما مي

بينيم، راست هستيم. هر موقع از طريق م ميشويم، با عينك عدكنيم و يا تسليم ميكنيم. هر موقع فضا را باز ميبصحبت 

بينيم، ناراست هستيم، آن را مي بينيم، خدابينيم، خودمان را ميشود، جهان را مياين فكرهايي كه در ذهن ما بلند مي
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كامًال  (حقيقت وجودي انسان)و اين شكل .خوانددغل است، دغاست و داد خدا، عدل خدا ما را دائمًا به سوي راستي مي

  هويت شدگي ناراستي است. وارد است. يعني مركز عدم راستي است، مركز هم

   :گويد كهبله. اين بيت هم بخوانيم براي شما. مي

  ٨٦٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يُپر ز جمع و َاْنبُه يسَرا بَس
  يتُه نانيبچشمِ عاقبت شِ يپ
ه باشيم براي من ذهني خوب است، مبارك است، ولي كسي ها داشتهويت شدگياينكه يك مركز پر از انباشتگي از هم

داند كه ما آمديم به بين دارد، يعني چشم عدم دارد، هر كسي كه با چشم عدم در اين لحظه ببيند، ميكه چشم عاقبت

. به اين ايممان اين است كه به بينهايت او زنده شويم. براي اين آمدهاين جهان و االن اگر من ذهني داريم، آخر عاقبت

بين موقعي هستيد كه به بين آن است كه اين را بداند يا اين را بداند. شما عاقبتبنابراين عاقبت لحظه ابدي آگاه شويم.

يك جوري متالشي شود، و االن من اين را دارم، كاري با بايد خودتان نگاه كنيد بگوييد اين من ذهني من است، اين 

و كن فكان را بياورم مركزم  .و من بايد روي اين كار كنم ،ارد، همانيدگي با چيزها داردديگران ندارم، اين مركز من درد د

  و خدا كار كند، بيشتر بايد تسليم شوم. 

كنند، هي اين لحظه راجع به يك همانيدگي حرف اند و افتخار مياي انباشتگي را در مركزشان گذاشتهاينكه يك عده

  كنند. خورد. اينها اشتباه ميدهند، اين به درد من نميپز هم مي زنند و لحظه بعد راجع به اين ومي

(افسانه من بينان تهي است، يعني اين شكلبس سراي پر ز جمع و انبهي، يعني دل پر از جمع و انبهي، اما در نظر عاقبت

اين، ولي كسي كه  دانند و خوشبين هستند بهها اين را افتخار مي، اين شكل پر از انبهي است مركز. بعضيهني)ذ

  داند كه اين خطرناك است. همين طورو مي ،بين است به اين مركز توجهي نداردعاقبت

  ٣٠٤٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ها ُفشاربه صورت تيّ جمع هست
  از ِكردِگار نيخواه ه يمعن جمع

اساس و بيهوده انباشتگي چيزها، بي گويد كه آرامش ظاهري بر اساساساس. ميو فُشار يعني بيهوده، سخن ياوه و بي

ها را در مركزش داشته باشد و از آنها جمعيت خاطر در اينجا جمعيت به معني افراد است. يعني اگر كسي اين همانيدگي

هست  مي گويديك ممكلت نيست، بلكه يكتايي و حالت آرامش خاطر است، آرامش درون است، آرامش خدايي است. 
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ر بر اساس صورتها كاري بيهوده. پس بنابراين تو بيا جمعيت و آرامش خاطر معنا را بخواه يعني جمعيت يعني آرامش خاط

  زندگي را بخواه از خدا. تو آرامش و جمعيت خاطر را بر اساس مركز عدم از خداوند بخواه. 

اساس اين آدم كار بيخواهد ها آرامش خاطر ميكه مركزش همانيدگي دارد، از همانيدگي (افسانه من ذهني)پس اين آدم

خواهيم، اصالً آنجا خواهيم، آرامش ميخواهيم، زندگي ميمان شادي ميكنيم. از همانيدگيكند. همه ما اين كار را ميمي

تواني در اين اما تو مي اساس است.گويد اين بيخواهد. موالنا ميحس امنيت از همانيدگي ميمي بينيد نوشته ديگر 

از عدم بخواهي، از كردگار بخواه يعني مركزت را عدم كن. اين آدم جمعيت خاطر دارد،  (حقيقت وجودي انسان)حالت

آرامش خاطر دارد و آن حس امنيت و عقل و هدايت و قدرت واقعي است. خالصه، اين چهار تا بركت را، شادي را، شادي 

  سبب را از چيزهاي مركزت نخواه. بي

  ٣٠٤٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  جسم ياريز بس تيجمع ستين
  دان چو اسم ميرا بر باد قا جسم

كنند كه اگر با كنيم. مردم فكر ميو ما اين اشتباه را مي .گويد جمعيت يعني آرامش درون از بسياري چيزها نيستمي

باشند، وسايل شوند و مركزشان انباشته بكنند، مثًال دوست زياد داشته باشند، پول زياد داشته بچيزهاي زيادي همانيده 

شود، به طوري كه به مركزشان نگاه كنند خيلي چيز بدانم ملك زياد داشته باشند، آن مركز پر  زياد داشته باشند، نمي

  شان هم همانيده هستند، اين آدم جمعيت خاطر يا آرامش درون خواهد شد، نخواهد داشت.ببينند آنجا كه با همه

م به باد است يعني همين يم به باد است. قايها بيهوده است، قاي بر اساس جسمگويد اين امنيت دروني، آرامش درونمي 

كنيم، اينها همين طور مفهوم هستند، اينها زنيم و مفاهيم را به وسيله تغيير فشار دهان و زبان ادا ميطور كه ما حرف مي

  خورند. واقعي نيستند، اينها چيز ذهني هستند و اينها به درد نمي

 هيمانند اَسماء و كلمات بر پا زيبدان كه اجسام ن دياياجسام حاصل ن ير و آرامش درون، از كثرت و انباشتگخاط تيجمع

  باد قرار دارد.

گذرند، من ذهني آفل هستند مخصوصًا براي ما كه همين طور اينها چيزهاي ذهني هستند، از ذهن ما مي آنها همه يعني

شود. درست مثل اينكه يك نفر اسم داشته باشد و آن آدم شود و بعد ناآرام مييا آرام مي ،شودما يك ذره خوشحال مي

آيد، چون از جنس آفل است، آن چيز كه نماينده آن رود. پس هر چيزي كه در ذهن ما ميبميرد، آن اسم هم از بين مي

خورد. ما دنبال يك آرامش درون شود، به درد ما نميشود اثرش هم رد ميچيز آفل است، به محض اينكه از ذهن ما رد مي

آيد آفل است و گذراست، به درد خداگونه هستيم كه از بين نرود. پس بنابراين آرامشي كه از چيزها در مركز ما مي
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باوراند به خواهم به شما عرض كنم كه چگونه اين دغل و دغا ما را ميدانستيد شما. فقط ميخورد. اينها را البته مينمي

  بينيد. و غزل راجع به اين موضوع است. بله، اين شكل را مي .كنيمبه دردنخور و ما قبول مي آرامش آفل و

  (افسانه من ذهني)

  ٣٠٤٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  جسم ياريز بس تيجمع ستين
  دان چو اسم ميرا بر باد قا جسم

  آيد آفل است. ها ميتوضيح دادم ديگر. آرامشي كه از آن همانيدگي

كه محصوالت مصنوعي و پالستيكي  را براي شما بگويم كه بهتر بفهميماي زه بدهيد در اينجا يك چند بيت از قصهاجا

بله اين قصه مربوط است به  خورند.هويت شده يا من ذهني يا اين دغل به دردمان نميارائه شده به وسيله فكرهاي هم

رود مغازه، عادت ندارد كه بيايد و وقتي مي ،دوز استرش كفشو شوه ،خانمي كه شوهر دارد، البته دوست پسر هم دارد

   :گويد كهكند و ميآورد خانه و خالصه اين كار را ميرود مغازه، او دوست پسرش را ميخانه و وقتي شوهرش مي

  ١٦٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بار  چيزَن بر آن كو ه اعتماد
  زمان فا خانه نامد او ز كار نيا

 زنشود كه زنش با يك مردي است و آيد به خانه و متوجه ميموقع مياطالع همين بيسفانه يك روز شوهرش بيمتا

و مرد  ،گويد كه اين يكي از اعيان شهر است و آمده به خواستگاري دخترمانو مي ،به روي آن مرد اندازدچادرش را مي

نوا هستيم و اينها اعيان گويد كه خوب ما بيداند. ميحالي كه مي داند، دركند كه اين موضوع را به اصطالح نميتظاهر مي

  خوريم. البته اين خالصه داستان است. اند؟ ما كه به هم نميهستند. براي چي خواستگاري دختر ما آمده

كند كه نه ما يگردند. دوباره شوهر اصرار مخواهند، دنبال پول نميحيثيت مي و خواهندگويد كه نه، اينها آبرو ميزن مي

كند كه من گفتم اينها دنبال پول نيستند، اينها خوريم. زن دوباره اصرار مينوا هستيم، بيچاره هستيم و به آنها نميبي

گويد كه تمام جزييات زندگي ما براي اين خانم و مرد مي .خواهنددنبال آبرو هستند، حيثيت هستند، خانواده خوب مي

، ددهو دغل كارهاي ما را انجام مي ،هويت هستيمتمام جزييات زندگي ما كه چقدر با دغل همكامًال روشن است. خالصه 

  براي خدا كامًال روشن است. 

موضوع اصلي اين است كه اين دغل، اين كه باز هم خوانم كه كمك كند به اين موضوع، به هر حال چند بيت از قصه مي

كند دهد ما را در اين لحظه به فرم اين لحظه كه به صورت فكر ارائه ميمي كند ما آن هستيم، فريبمن ذهني كه تظاهر مي
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دهد. و آبروهاي مصنوعي را موالنا در اين غزل توضيح مي .و آبروي مصنوعي ايجاد كنيم .توجه كنيم و به خدا توجه نكنيم

و ما به آنها خيلي متكي هستيم  .ايمكرده به وسيله من ذهنيما يكي از آنها دعاها و گفتم محصوالت عبادتهايي است كه 

  .و آنها پايه و اساسي ندارند، راست نبودند

دهد كه بهترين دعا يعني تنها دعايي كه خوب هست و مفيد هست اينست كه در اين لحظه خدا براي و موالنا توضيح مي

اين قصه و از اي به يك گوشهكند كه مركز ما از جنس عدم باشد. به هر حال برگرديم و او موقعي دعا مي ،ما بكند

    :گويداي است از آن. ميگيري موالنا البته يك گوشهنتيجه

  ١٦٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بار  چيزَن بر آن كو ه اعتماد
  زمان فا خانه نامد او ز كار نيا

كرده بود، عادت كرده بود كه شوهرش  گويد اعتماد زن به اين بود و عادتي كه كرده بود، بارها اين كار رافا يعني به. مي

  آيد خانه اين موقع روز، بله. نمي

  ١٦٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  راست نامد از قَضا اَسشيق آن
  زاسَتّارست هم ِبْدهَد سَ گَرچه

به وسيله من  اش درست نيامد از طرح زندگي. يعني قياسات ما و حدس و گمانهاي ماگويد كه او مقايسهسَزا يا ِسزا. مي

كند كه ما به جاي اينكه اين لحظه به قضاوت خدا اشاره مي قضاذهني با قضا سازگار نيست. در اين غزل دوباره موالنا به 

با عدم كردن مركزمان تسليم، باور داشته باشيم و عمل كنيم، به وضعيت بدي كه قضا ايجاد كرده  و كن فكان او حقيقتاً 

گيريم. همين طور مقاومت . يعني از قضا ياد نميو اين كار غلط است شويمان است مشغول ميدر بيرون كه انعكاس مركزم

  دهيم. در موقعش خواهيم خواند. دهيم، ستيزه را ادامه ميو قضاوت را ادامه مي

ر ادامه كند. اگخالصه آن قياسش راست نيامد از قضا، گرچه ستار است، يعني خداوند پوشاننده است، ولي مكافات هم مي

فهميم ولي باز هم به شنويم از موالنا و ميمان با من ذهني، اينها را ميمعنيش اين است كه اگر ما به اين رياكاري دهيم.

دهد، حاال گويد كه به ما فرصت ميدانيم كه سزا خواهد كرد. خدا ميها و كار من ذهني ادامه بدهيم، مياين مقايسه كردن

باز هم مثال كالغها، براي يك مدتي به ما فرصت  ،كنددهد كه اين لحظه كه امتحان ميت ميبگوييم زندگي به ما فرص

، آفلين باشيم، پس از يك مدتي باشيم گذردمشغول فكرهايي كه از ذهن ما مياش همه كالغ ببينيم،اش همه دهد كهمي

كنيم، ناراست به تدريج مركزمان را آلوده ميكند. مجازاتش هم اتوماتيك با ماست، يعني انعكاس مركز ماست. مجازات مي
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كند. كنيم فوراً مكافات ميكنيم، انعكاسش در بيرون بد است، اينطوري نيست كه خدا اينجا ايستاده ببيند ما چكار ميمي

    خواستم بخوانم:همين طور اتوماتيك در ما اين نصب شده. بله اين بيت را مي

  ١٦٥ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بِتَرس آمِن َمباش يكه َبد كرد چون
  خداش انَديكه ُتْخم است و بِرو زان

چونكه بد كردي يعني اگر به وسيله من ذهني و دردهايت در اين لحظه فكر كردي و عمل كردي، در اين لحظه يا مركز را 

كنيم و اين بد كردن است. اگر كنيم عمل ميكنيم، يا من ذهني داريم فكر ميكنيم، از خرد زندگي استفاده ميعدم مي

گويد بترس و مطمئن نباش، حس امنيت نكن. يعني اتفاق بد خواهد افتاد، تخمي كاشتي با من ذهني، در اين صورت مي

عملي يك فكري مي كني كاري، براي اينكه اين تخم است و خدا اين را خواهد روياند. شما اگر با عدم يك چيزي را مي

  كاري، آن را هم خدا خواهد روياند. كاري، با درد ميواهد روياند و اگر با من ذهني ميكني، اين را خدا خمي

  ١٦٦ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  او بپوشاند كه تا يگاه چند
  ايو ح مانيزان بد پش دتيآ

و  ،ذهني آگاه هستيمكنيم، در اين لحظه از خدا آگاه نيستيم و از فرم كنيم، فكر ميمان ما عمل مييعني با من ذهني

چند گاهي كه او بپوشاند كه تا،  ،گويد كاري ندارد. شايد تا ده دوازده سالگيجذب فرم ذهني هستيم، براي يك مدتي مي

و عدم  .و از آن بدي، از آن تخم بد كاشتن ما پشيمان بشويم و حيا كنيم، البته من ذهني حيا ندارد، اما عدم حيا دارد

كند. امروز گفتيم اين دغا تا سرش به ديوار نخورد و دردش نيايد، ني خوب، يعني آن كار را نميشود، پشيماپشيمان مي

خواهيم خودمان خودمان را خواهيم كه اينطوري باشيم. ما ميكند، بايد جلويش گرفته شود متاسفانه، و ما نميحيا نمي

  نصيحتهاي موالنا. اين درست كنيم با استفاده از 

  ١٧٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  سُستيعقل پا دانستينم آن
  ُدرست ديز جو نا ميَسبو دا كه

گردد هميشه سالم برنمي وكوزه از ج اين دانست كهاين را نمي ،گويد كه اين عقل پاي سست يعني عقل من ذهنيكه مي

اين بر اساس عقل جزوي است، كنيم و به وسيله من ذهني است، ميما و ممكن است به سنگ بخورد، يعني آن كاري كه 

عقل من ذهني است، اين باالخره يك جايي اشكال پيدا خواهد كرد. اينطوري نيست كه يكي برود از جو آب بياورد و 

  اش نشكند. يك روزي اين كوزه خواهد شكست. كوزه
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ال، ده سال، دوازده سال دهد هفت هشت سواقعًا خدا فرصت مي ،كنيميعني باالخره يك مدتي كه ما با من ذهني كار مي

و اميدوارم كه از اين نصيحتهاي موالنا ما به  .و عدم را بگذارد مركزش ،به يك انسان كه ياد بگيرد از جنس عشق بشود

هايمان را با عشق بزرگ كنيم. هايمان ندهيم، بلكه بچهمان را به بچهعنوان پدرو مادر ياد بگيريم كه اين من ذهني مسري

  من ذهني مسري است، عدم هم مسري است. و همين طور كه

كنيم و ارتعاش عدم در مركز ما زندگي مان يا كس ديگر زندگي را شناسايي ميوقتي مركز ما از جنس عدم است، در بچه

رويم، يك جايي بآورد. ولي اگر ادامه بدهيم به اين كار مخرب كه با من ذهني پيش هاي ما به ارتعاش درميرا در مركز بچه

كل پيش خواهد آمد. اگر هم يك مدتي فرصت به ما زندگي بدهد كه پيش نياورد اين نتيجه بد را، يعني عواقب خواهد مش

  دهد تا ما ياد بگيريم. االن موقع يادگيري ماست.داشت به زودي. چند بار اشكالي ندارد. زندگي فرصت مي

جمع هم صادق است. من ذهني جمعي بايد آگاه بشود كه گوييم در مورد توجه كنيد هر چه كه ما اينجا در مورد فرد مي

اگر به اين ترتيب ادامه بدهد، يعني اين همه زمين را كه مثل جواهر است ما تخريب كنيم، آلوده كنيم و آلودگي زمين 

به هايي كه آفل است و به زودي بايد بگذاريم برويم، ما ممكن است ويت شدگيهنشان آلودگي مركز ماست به خاطر هم

   شويم.شويم كه داريم ميبطور جمعي تنبيه 

  ١٧٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َتنگ آورد آن قضا آنچنانش
  ُمنافق را ُكنَد مرگ ُفجا كه

تواند گويد كه البته قصه مربوط به آن زن است، ولي آن زن نماد همه جمعيت جهان ميجا يعني مرگ ناگهاني، ميمرگ فُ

م از ما كه من ذهني داريم. نبايد عادت كنيم كه اين كارها را كردم، يعني تخريب كردم با من ذهني، باشد يا نماد هر كدا

اين رود و تخريب چيزهاي باارزش و وقتي جمعاً به سوي او مي ،تخريب من ذهني به آدم برخواهد گشت هم فرداً هم جمعاً

  ويم.ش برويد كه بايد با آن روآشود، مسائلي پيش ميكره خاكي مي

گويد قضا يك جوري او را به اصطالح سه كنج ديوار قرار داد كه منافق، منافق هم خيلي مرگ فجا، مرگ ناگهاني، مي

داند كه واقعًا آن نيست كه  كه منافق را مرگ ناگهاني يك جا به تنگ بياورد. منافق يعني انسان مي .ي جالبي استكلمه

داند عدم نيست. كسي كه به خدا زنده نشده، به  عدم است و مي ميد مركزگوگويد، مركزش همانيدگي دارد ولي ميمي

گويند، خودم هم باور كنم واقعًا به كند كه زنده شده و از طريق مدرك اجتماعي چون ديگران ميديگران چنان ارائه مي

دن به ديگران خطرناك و قبوالناين و قبول كردن در حالي كه مي دانم عدم نيست، حضور رسيدم و مركزم هم عدم است 

  است. 
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م كه بدانيم كه آن چيزي كه موالنا در اين غزل خوانبله اجازه بدهيد چند بيت هم از دفتر پنجم بخوانم. اين ابيات را مي

شويم و به تعويق انداختن اين كار به وسيله ما بكنم كه ما آماده هستيم كه به خدا زنده گويد كه يادآوري ميگويد. ميمي

كند ببيند كه ما به او توجه و هر لحظه او، خدا ما را امتحان مي .نيست و ما بايد اجازه بدهيم كه او به ما كمك كندصالح 

خوريم كنيم و فريب ميشود توجه ميو به آن فرم اين لحظه كه به وسيله ذهنمان ارائه مي ،كنيم يا به فرم اين لحظهمي

  :گويددهيم. ميو همين زندگي را ادامه مي .خواهيم به ما كمك كندو ما از خدا نمي

  ٣٣٥٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  افتينور  ياز تو غالم ازياَ  يا
  گردون شتافت يسو ياز پست نورت

دانيد غالم سلطان محمود بوده و سلطان محمود او را خيلي دوست اياز انساني است كه مركزش را عدم كرده، اياز مي

يعني غالم بودن، غالم  د ما و اگر مركز عدم داشته باشيمو سلطان محمود نماد خدا و اياز نما .بودهداشته و مركزش عدم 

و تسليم معنيش اين است كه به جاي اينكه در اين لحظه به فرم اين  .بودن واقعي يعني كسي كه در هر لحظه تسليم است

  امتحان كنيد.خودتان توانيد و شما مي .كندلحظه توجه كند، به فضاي فرم اين لحظه توجه مي

 ،اي كه مركزش را عدم كرده، غالم بودن يعني غالم خدا بودن، تسليم بودن به تو زنده شد. ما فهميديم يعني چهاي بنده

و نور تو از پستي من ذهني به اندازه آسمان شد. هشياري جسمي داشتي، به هشياري حضور تبديل شدي. بله مركز را 

ها در مركز باشد و چينها مركز نيستند. اينطوري نيست كه نقطهچين، ديگر آن نقطه(حقيقت وجودي انسان)عدم كردي

و شما اگر مركزتان همانيدگي داريد و درد داريد، خودتان  .يم و اين منافق استهست ما بگوييم غالم هستيم و تسليم

پس  ،دانم گوييد من ميرويد، هي ميقاومت ميرويد، به سوي مرويد، به سوي ستيزه ميدانيد. اگر به سوي درد ميمي

و منافق با آن مرگ فجا روبرو خواهد شد. زندگي عرصه را بر وي تنگ  ،شما اگر بگوييد مركزم عدم است منافق هستيد

  خواهد كرد. پس اين اياز است، مركز عدم دارد، غالم خداست، تسليم خداست، تسليم واقعي خداست، نه ذهني، بله.

  ٣٣٥٤ تيدفتر پنجم، ب ،ينومث ،يمولو

  يآزادگان شد بندگ حسرت
  يزندگ يرا چون تو داد يبندگ

تو چنان آزاد شدي كه آن  ،كنند آزاد هستند براي اينكه امكانات دارندگويد اين كساني كه من ذهني دارند و فكر ميمي

و نشان دادي كه بندگي يعني چي.  ،و تو ثابت كردي كه بندگي يعني چي .خورندآزادگان به تو، به بندگي تو حسرت مي

  به بندگي خدا زندگي دادي. همين ديگر. 
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  (حقيقت وجودي انسان)

  ٣٣٥٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يآزادگان شد بندگ حسرت
  يزندگ يرا چون تو داد يبندگ

م به بندگي خدا زندگي راند، اين آدها را به حاشيه ميها، همانيدگيچينكند و آن نقطهكسي كه مركزش را عدم مي

كنند از شان فكر ميدهد يعني چي، هم به خودش و هم به ديگران. و آنهايي كه به خاطر امكانات ماديدهد، نشان ميمي

بينيم كه هيچ كدام از ما آزاد هستند، يك همچو آزادي وجود ندارد. خيلي عجيب است كه االن ما مي مشكالت بيروني

و هيچ كس به خاطر امكاناتش حتي هيچ ملتي، كشوري، دولتي نبايد فكر كند كه جدايي  ،يستيمدر هيچ جاي دنيا مصون ن

 انديشي و جدايي ما در هر جا باشيم در معرض تير عواقب جداييو توانند لطمه بزنند. و ديگران به من نمي ،اصل است

  پرستي هستيم. جدايي را دوست ندارد خدا. بله.

  ٣٣٥٥ تيم، بدفتر پنج ،يمثنو ،يمولو

  آن باشد كه اندر َجزر و مَد مؤمن
  او حسرت خورد مانياز ا كافر

دهاي زندگي، جزر و مدها يعني به اصطالح باال و زر و مَ كه در جَ ،پس مومن كسي است كه مركزش را عدم كرده باشد

دهد ينكه هر لحظه اجازه ميكند براي اخورد، ثباتش را حفظ ميپايين وضعيتهاي زندگي، در اين صورت ايمانش لطمه نمي

خورد. يعني همين و در اين صورت كافر به ايمان او حسرت مي ،كندكان كار كند و از رضا و پذيرش شروع مين فَكه كُ

  حالت. 

  (حقيقت وجودي انسان)

  ٣٣٥٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن باشد كه اندر َجزر و مَد مؤمن
  او حسرت خورد مانياز ا كافر

هويت شدگي داريم و قبًال كارهاي بدي براي اينكه چه از جمع بيايد و چه از فرد، اگر ما هم ،و مدها خواهند آمدجزر 

نبنديم اين مركز عدم را و  ،توانيم عدم را نگه داريمكرديم، تخم بدي كاشتيم، اينها پيش خواهند آمد. ولي ما مي

كافر هستند، كافر هم يعني كسي كه مركزش پر از همانيدگي  فضاگشايي كنيم، خواهيم ديد كه كساني كه به اصطالح

  توانستم مثل تو باشم. بله.است و حسرت خواهد برد كه اي كاش من هم مي
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خواهيم دغا را بشناسيم، من ذهني را بشناسيم كه ما را وادار خوانم. ما ميدوباره چند بيت از دفتر ششم برايتان مي

  بشويم و همين طور من اصلي كه بر حسب عدم و زنده شدن به زندگي است.  كند جذب فرم فكري اين لحظهمي

  ٢٧٦٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن ُبوالْعَال نيَشوَد مات اندر َگر
  نباشد مات باشد اِبتال آن

وت نكند، اين دانم، قضا شود، بگويد نميبگويد يك آدم مومن، بوالعال اگر چالشي پيش بيايد و فضا را باز كند و مات مي

گذراند. يعني زندگي با آوردن چالشها كه به صورت شود و امتحان را دارد ميمات شدن نيست. بلكه دارد امتحان مي

كنيم از كنيم يا ستيزه ميكند. ببيند كه ما فضا باز ميآيد، ما را امتحان ميآيد و يا وضعيتهاي گذرا ميفكرهاي گذرا مي

دانم. با گويد نميبه اين لحاظ كه مي ،شوديم. اين انسان بزرگ، بوالعال كسي است كه مات ميكنعقل خودمان استفاده مي

  كند.دانم من ذهني به دانستن عدم و خرد زندگي دست پيدا مينمي

 نرويد، اين مات شدن نيست، اين ضعف نيست،ذهن دانم و من بايد فضا باز كنم، در اين لحظه  اگر شما حقيقتاً بگوييد نمي

روي از عقل من كني يا ميكند، ببيند فضا را باز ميخواهيد وضعيت را عوض كنيد و خدا شما را امتحان ميبلكه شما مي

  ذهني استفاده بكني و قضاوت بكني و ستيزه بكني. 

كنيد، مخصوصاً ابتال يعني امتحان و حادثه بد. و هر دو براي امتحان ماست. به عبارت ديگر شما بايد هميشه اين فضا را باز 

 مواقعي كه مركز شما يك چيز بدي را منعكس كرده و اين عذرخواهي را بكنيد از خدا كه مركز من منعكس كرده و من

اين  (حقيقت وجودي انسان)مركزم. بله اين حالتبه آورم كنم و ترا ميمالمت كنم. فقط فضا را باز ميخواهم نميكسي را 

  مركز در اطراف اتفاق اين لحظه ولو اينكه بد است مات شدن نيست. حالت مثبت است. باز كردن فضا در

  ٢٧٦٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بال از صد بَالَاش واخَرَد كي
  ها بَردُهبوطَش بر مَعارج كي

رت ممكن بله شما اگر يك بال بيايد، يك اتفاق بد بيفتد و اطرافش فضا باز كنيد و از خرد زندگي استفاده كنيد، در اين صو

شويد. باست كه بالهاي ديگر نيايد ديگر. براي اينكه اين بال يا اتفاق بد براي اين بوده كه شما متوجه فضاي اطراف اتفاق 

و اگر كالغها را متوجه نشوي، پس از يك مدتي  ،شودشود، كالغ رد ميگوييم االن پرندگان رد ميدرست مثل اينكه مي

ريزد كه ضرر دارد. بهتر است با همين كالغها شما شود كه ديگر يك چيزي سرت ميييك پرنده خطرناكي از آنجا رد م
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زنند را بايد شما كنند. فضايي كه فكرها موج ميشويد. يعني فضايي كه اين كالغها پرواز ميبمتوجه فضاي اطراف كالغها 

  گويد.آگاه باشيد. اگر نشويد آن اتفاقات بدتر خواهند شد. دارد همين را مي

كند، اگر شود و در بيرون يك چيز بدي را منعكس ميهويت ميآيد پايين و هميك هبوط، يك سقوط، يك بار كه آدم مي

برد. باال بردن يعني همين رهاند و ما را باال ميافتد و چكار بايد بكند، از بالهاي ديگر ما را ميبداند كه چرا اين اتفاق مي

  كردن. بله.  ترعارج، باال رفتن، به درجات باال رفتن يعني آسمان را درون بزرگفضاگشايي، عدم را باز كردن. پس م

  ٢٧٦٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  مُدام دشيكه رهان يشوخ خام
  ُخمار صد هزاران زشت خام از

ذهني درست تجربه است، تجربه زندگي ندارد، كسي كه آمده به اين جهان و من دانيد، من ذهني خام است، بي خام كه مي

دهد، به هر سني برسد، پنجاه، شصت، هفتاد، باز هم خام است. خام يعني نپخته، نابالغ. كرده و آن بينش را دارد ادامه مي

سبب، حس امنيت بر به موازات باز شدن عدم و استفاده از خرد زندگي و استفاده از عقل شناسايي زندگي و شادي بي

و همين طور داشتن قدرت،  ،را خدا به عهده بگيرد و ما بگذاريم ما را رهبري كند اساس عدم و اينكه راهنمايي انسان

  و همين طور فراواني انديشي. بله. .اينها نشان پختگي است

دانيم و داند. در من ذهني ما ديگران را خطاكار ميشوخ يعني گستاخ. و من ذهني خام گستاخ است، خودش را ُمحِق مي

گويد خام كند. ميكند، ديگران را تخريب مين خام شوخ خطرناك است. براي خودش تخريب ميخودمان را مُحِق. و اي

  شوخي بود يا بوديم كه مدام يعني شراب، يعني شراب زندگي ما را رهانيد. ما فضا را باز كرديم.

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رياو جان دهَدت، رو ِز نََفخْتُ بپذ دَمِ
   علل است َنه موقوفِ كونيَاو ُكْن فَ  كار

و نه تنها ما را  ،علل بيروني نبود، بلكه فضا را باز كرديم، دم او آمد و شراب ايزدي آمد ما را كه خام و شوخ بوديم رهانيد

خام. يكي از مزاياي پيشرفت در اين كار اينست كه شما از  رهانيد از خودمان، بلكه از خمار صد هزاران من ذهني زشتِ

كه واقعاً از جنس زندگي نيست، از است به اين دليل  ،هاي ذهني خام و زشت، و در اينجا زشت واقعاً زشت استر منتاثي

ست. نيبندي ذهني گويد اين زشت است، اين خوب است، اين تقسيمجنس من ذهني است. اينطوري نيست كه موالنا مي

بهتري  است، مخرب است، بد است، گاهي اوقات مخرب كلمهشود، زشت است، بد بلكه هر چيزي كه از من ذهني صادر مي
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كنند حتماً زيبا هم هست. نه من ذهني بد است، زشت است و اعمالش هم زشت است، است تا بگوييم زشت. مردم فكر مي

  .كندكارد زشت است، آثارش زشت است و تخريب ميتخمي كه مي

توانستند روي ما اثر بگذارند. ما وقتي از من ي پر از دردي كه ميهاي ذهندانيم صد هزاران زشت خام يعني منو ما مي

مار هم يعني كسي كه به شراب ايزدي نرسيده در توانند روي ما اثر بگذارند. خُ ذهني خودمان رهيديم، آنها هم ديگر نمي

هر كسي برسد خماريش  اين معنا. و گفتيم مسري است. هر كسي كه شراب ايزدي به او نرسيده و هنوز من ذهني دارد، به

رسيم، پس از جدايي، حاال يك دهد. شما نگاه كنيد كه به هر كسي كه از جنس من ذهني و درد است، ميرا به او هم مي

  حال شديد. ساعت آنجا باشيم، پس از جدايي خواهيم ديد كه سنگين شديد، بي

شويم و من ذهني ما از اين موضوع استفاده ذهني مي آيد، دو راه هست: يا ما جذب منها ميآيد، وضعيتوقتي چالشها مي

كنيم، از فضاي گشوده شده و كند براي تخريب، براي ايجاد نگراني و اضطراب، اين كار غلط است. يا نه ما فضا باز ميمي

م مساله ما را دهد و هكند، هم پيغامش را به ما ميآيد به كمك ما. هم ما را عوض ميآيد و خرد زندگي ميحل ميعدم راه

  كند. كند، درست نميكند. ايجاد اضطراب و نگراني و خشم و بقيه فاميلهاي اين جور اين هيجانات تخريب ميحل مي

همين طور انرژي منفي را پخش  ،اي دارند، زشت خامهاآيد نگاه كنيد كه يك عدهدر دوراني كه چالش عمومي پيش مي

دهند حل هستند، اميد مياي هم دنبال راهو يك عده .شودحال ميگيرد، بييكنند و هر كسي در معرض اين قرار ممي

حل با تامل از خرد حل پيشنهاد كنيد، راهراه ؟حل چه هستببينيد كه راه ،شويد، تامل كنيدبتسليم  ،گويند نترسيدمي

  آيد. زندگي مي

ات نگير. من ذهني از من بگير، ديگر از من ذهني ولي ،حل پيش من استراه گويدخواهد بدهد. ميزندگي يك پيغامي مي

و آدمهايي كه زشت و خام هستند همين طوري نگراني را بيشتر  .كندفقط آن واكنشهاي مضطرب كننده را به ما القا مي

ايد كنند. پس ما نبكنند كار درستي ميفكر مي اد بدهند و اينها گستاخ هم هستند،حلي پيشنهبدون اينكه راه ،كنندمي

  هاي بد هزاران زشت خام قرار دهيم.خودمان را در معرض گستاخي و خامي و انرژي

  

ت دوم *** یان   ***  
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  ٢٧٦٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  او پخته و استاد شد عاقبت
  از ِرقِّ جهان و آزاد شد جَست

شود و ما ر ميشويم. هر چه مركز ما بازتيعني باالخره اگر ما اين راه را برويم و مركزمان را عدم كنيم، پخته مي

ق يعني شويم. رِشويم و استاد ميتر ميكنيم، ما پختهشويم، خواهيم ديد كه به كوثر دست پيدا ميتر ميانديشفراواني

شويم. چرا در اين لحظه ما به جاي زندگي و خدا به فرم اين لحظه، به فكر بندگي، از بندگي جهان، از نوكري جهان آزاد مي

كنيم؟ براي اينكه نوكر جهان هستيم ما. نوكر همان فكرها هستيم ه يك چيز بيروني است، توجه مياين لحظه كه مربوط ب

گذارد رِّق كند. موالنا اسم اين را ميكنند. اگر نوكر نبوديم هر فكري ما را از جا نميكه چيزهاي بيروني را نمايندگي مي

  كنيم. ندگي خدا را نميكنيم، بپس ما بندگي جهان را مي، يعني بندگي جهان، جهان

خوانيم تا اين غزل را بفهميم. اميدوارم اين ابيات را شما تكرار كنيد بفهميد كه وقتي از جهان، از بندگي همه اينها را مي

و  .هر كسي عقل خودش را داشته باشد، به كار ببرد، بداند كه كجا ممكن است بلغزد، بد ببيند بايدگرديم ما، جهان برمي

ابيات پخته و پرخرد  كنيم خيلي خوب است.كنيم. همين كاري كه االن داريم ميبه همديگر كمك كنيم و داريم ميما بايد 

كنيد و بياييد پيغامهايتان را از طريق تلگرام يا يك جور ديگري در و شما روي اينها تامل مي ،كنيمموالنا را پخش مي

  يم، ما بايد به هم كمك بكنيم.كنگوييد، ما داريم به همديگر كمك ميبرنامه مي

ت است، نه جدايي و دعوا. جدايي و دعوا بر اساس حدكند همكاري است وگفتم اصول زندگي كه خدا به ما پيشنهاد مي

  پسندد خدا. باورهاي سياسي، باورهاي مذهبي و اعمال مذهبي و خيلي چيزهاي ديگر، تعصبات ديگر، نمي

كنيد يا باليي سرتان ز طريق من با همديگر با عشق رابطه برقرار كنيد. يا اين كار را مي، ادشويبگويد بايد به من زنده مي

كوبم به ديوار تا بفهميد. كدام يك را ما بايد انتخاب كنيم؟ اين ابيات خيلي گوياست. تكرار كنيد تان را ميكله ،آورم كهمي

  كنم.خواهش مي

  ٢٧٦٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  گشت مَست يزاليَشراب ال از
  باز َرست قياز خال زيِّ ُممَ شد

اين مُمَّيز كلمه جالبي است، يعني تشخيص دهنده، شناسايي كننده، من ذهني مُمَيّز نيست، مُقّلد است. مُمَيّز يك معنيش 

تواند اسد. ميتواند بشنگذارد، ميزنند فرق ميبين فضاي خالي و فكرها كه در آن فضا موج ميدر اين لحظه هم اينست كه 
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فهمد اين آيد. ُممَيّز كسي است كه ميآيد، اين فكر از من ذهني ميآيد، از عدم ميبشناسد اين فكر از فضاي خالي مي

  آيد. آيد يا از عشق مييا از عدم مي ،آيدآيد، حسادتش ميعملش از خشمش مي

به اين لحظه ابدي و ساكن شد و آگاه شد از اين لحظه  بنابراين از شراب ايزدي، اليزالي، از شراب جاودانگي مست شد. آمد

كند. خورد و هميشه ُممَيّز است. از تقليد مردم رها شد. ديگر تقليد نميابدي و جاودانه شد و هميشه از آن شراب مي

  مقّلد ذهن است، من ذهني است. 

شك است كه من ذهني شك دارد، يقين ندارد،  شويم. يكيشب ُممَيّز ،واقعًا در اين دوران بايد از دو تا چيز آگاه شويم

كنيد، آيا اينها باعث خواهد شنويد واقعًا يقين پيدا ميها را كه شما ميفهمد و يكيش هم تقليد است. آيا اين صحبتنمي

يق خواهد از طرشد كه شما از افراد ديگر تقليد نكنيد. چرا كه شما منبع خالق فكرهاي خودتان هستيد. چرا كه خدا مي

  گذاريد فكر كند؟شما تير بيندازد، يعني از طريق شما فكر كند. مي

كنيد مركزتان از جنس عدم است، خدا از طريق شما فكر براي اين كار بايد مركزتان از جنس عدم باشد. هر موقع حس مي

افتد. شراب فاق ميها. هر موقع جسم است، عكسش اتريزد به آن فكرها و عملكند، خرد زندگي ميكند و عمل ميمي

  سبب هم است، بله. از چي مردم؟ سبب هم است، آرامش بياليزالي شادي بي

  ٢٧٦٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دشانياعتقادِ ُسست پُر تقل ز
  دشانيديب دهيد اليخ وز

لحظه جذب فكر وضعيت آنهايي كه من ذهني دارند كه اكثريت مردم دارند، اينها اعتقاد سست دارند. هر كسي كه در اين 

و اين اعتقادات را از تقليد به دست  .خبر است، اين اعتقاد سست است، اعتقاد سست پر از تقليد استشود و از خدا بيمي

اي است، چشمي است كه كه عينكي است، ديده ،آورده، يقين ندارد. و خياالتي هم كه دارد از عينكهاي من ذهني گرفته

  ه ما بصيرت داريم. بصيرت ندارد. در حالي ك

  ٩٤٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

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

  ٩٤٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  جز ِز جو َجستن؟اعتبار چه باشد به خود
  دييآن طََرف، چو بُرنا ديِز جو ِبجَه َهال،
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ولي يادگيري چه هست كه در اين جهان  .ا صاحب بصيرت هستيم، چشم عدم هستيم، پس بايد ياد بگيريمگويد همه ممي

گذرد در ذهن آييم به اين جهان. از اين جا يك جوي هشياري جسمي مييك جويي است و ما به صورت هشياري مي

ي دربياييم. تقليد نكنيم و بدانيم كه مردم آدمهاي پرتقليد. از اين بايد بجهيم يعني وارد اين جو نشويم. اگر شديم زود

  اند. بصيرت دارند كه از من ذهني گرفتهاعتقاد سست پرتقليد و خياالت بي

  ٢٧٧٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شانَعَجب چه فَن زَنَد ادراك يا
  نشانيجَزر و َمِدّ بَحر ب شيپ

آيد، نشان ميد، باال و پايين رفتن آب حوادث كه از بحر بيو مَ رزگويد شگفتا ادراك اينها چه فني خواهد زد وقتي جَمي

گويد كه ما به جز تسليم ش خواهد گرفت؟ يعني باز هم دارد مياكند، كدام فنبهمين قضا، چه فني من ذهني دارد اجرا 

  اي نداريم. و رضا چاره

  ٥٧٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ياو رضا كو چاره ميكه تسل جُز
  ياخوارهخون ينَر ريكِف ش در

هيچ  ؟اي داريمچاره ما غير از اينكه از اين نقطه تسليم و رضا و پذيرش شروع كنيم در پيش شير نر خونخواره، چه چاره

آيد. بله. دوباره يك مطلبي را راجع به ادعا و كه از مقاومت و قضاوت مي ،اي نداريم. ما نبايد فن بزنيم، فن من ذهنيچاره

  ما از امتحان قبول شديم، بزنيم. يك تمثيل ديگري است.اينكه 

يعني اين لحظه فرمهاي آفل را  ،يمنكنيم كه از امتحان خدا قبول شد دهد كه ما ادعادر اين چند بيت موالنا به ما ياد مي

بودن و گذرا بودن را  گويد كه به اين فرمهاي آفل توجه نكنيد، به من توجه كنيد و اين آفلگذراند، به ما مياز ذهن ما مي

و  .كنيمو ما اين كار را نكرده ادعا مي ،و به من توجه كن كه از جنس ثبات من هستي ،ببينيد. تو از جنس گذرايي نيستي

و يك چنين من ذهني را كه ادعاي خياطي  .كنيمكان كار كند، خودمان با من ذهني كار مين فَاينكه بگذاريم كُبجاي ما 

  س است اين. گويد خَكند ميمي

  ٦٨٤ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يخَس ياطيخ يكَُند َدعو چون
  ياو َشه َاطلس شِيدر پ اَفكََند

اي كه همين من ذهني باشد، بگويد من خياط هستم، شاه يك پارچه گران قيمتي گويد اگر يك انسان پست و فرومايهمي

تواني باز گويد اگر ميقيمت كه حضور ماست، جلوي ما انداخته. مي و شاه يعني خدا اين پارچه گران .اندازدرا پيش او مي
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شويم كند ما رفوزه ميگويي كه خياط هستم. چون من ذهني ادعا هم دارد. هر لحظه زندگي ما را امتحان ميكن. مگر نمي

بدوز ببينم. براي خودت حاال اين فضا را باز كن. يك قباي گشاد براي من  ؟گويد قبول شديگوييم قبول شديم. ميما مي

  دوزي. يعني يك فضاي بينهايت در درونت باز كن. مي

توانم، قضاوت دارد، بر اساس دانشي كه از گويد ميس است كه مركزش همانيده است و ميخَ  (افسانه من ذهني)بله اين

دانم،  گويد ميس است و ميين خَ بيند، ابيند، دشمن ميبيند، مساله ميگيرد، مقاومت دارد، مانع ميها ميآن همانيدگي

  گذارم خدا كار كند. چون مقاومت دارد. بلد هستم، خياطم، نمي

تواند كمك كند. به گذاريم خدا كار كند. هر كسي مقاومتش در اين لحظه صفر نباشد، خدا به او نميمقاومت يعني نمي

شود و شود مقاومت ايجاد ميند. مركز مادي ميشود. اين دو تا با هم هستمحض اينكه مقاومت صفر شود، مركز عدم مي

شود، بعد آن موقع صبر و شكر قضاوت، قضاوت خدا مي شود.شود، مقاومت و قضاوت صفر ميقضاوت. مركز عدم مي

  گويد بفرماييد. بلهتوانم و خياط هستم، ميدانم و مي گويد ميآيد. اين خس يعني من ذهني ميمي

  ن)(حقيقت وجودي انسا

  ٦٨٥ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را بَغَْلطاق فَراخ نيبِبُر ا كه
  شََود او را دو شاخ دايامتحان پ ز

بغلطاق يعني به اصطالح يك لباس گشاد يا  .توانم باز كنمتواني؟ مركزت را فقط من مييعني بيا مركزت را عدم كن، مي

اس حضور براي خودت بدوز، ببينم كه فراخ باشد. باال تنگ يعني در اينجا لباس حضور. اگر اينطوري است بيا يك لب ،قبا

كه مانع ببيند، مساله ببيند، دشمن ببيند. بيا يك چيزي بدوز كه گشاد باشد، بينهايت  (افسانه من ذهني)نباشد مثل اين

خواهيد ستم كه ميدانگوييم ببخشيد نميكنيم. ما ميآوريم، تعجب ميباشد و ما يك دفعه از اين امتحان دو تا شاخ درمي

  خورد.خورد، به درد خودت هم نميخورد، خدا نمياين به درد زندگي نمي ،شما امتحان بكنيد، ما همين طوري گفتيم. نه

  ٦٨٦ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يامتحان هر بَد ينبود َگر
  يمَُخنَّث در وَغا ُرستم بُد هر

كنيم و بايد رستم باشيم كه اطرافش مان را در بيرون منعكس ميكز همانيدهها نبود، يعني ما مرگويد اگر امتحان بديمي

و واقعًا فضا را باز كنيم و او كار بكند. اگر اين امتحان  .دانددانم و خدا ميفضا باز كنيم. ما بايد رستم باشيم كه بگوييم نمي

و اين كار درد  ،بگوييم توجه نكند و نكند ،دنبود، بايد رستم باشد كه عادت كرده به فرمهاي فكري اين لحظه توجه كن



  Program # 807                                                                                 ۸۰۷برنامه مشاره 

  42صفحه: 

ث، هر نامردي، هر ترسويي در وغا يعني جنگ رستم بود. نّخَخواهد. بله، در اين صورت هر ترسويي، هر مُ دارد، صبر مي

گفت من جنگجو هستم، پهلوان هستم و االن هم اينطوري نشست مييعني اگر جنگ رفتن نبود، هر كسي در مجلسش مي

  ه.شده، بل

  (افسانه من ذهني)

  ٦٨٦ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يامتحان هر بَد ينبود َگر
  يمَُخنَّث در وَغا ُرستم بُد هر

كند، و انعكاسش را در بيرون قبول مي ،كندبيند، مسئوليتش را قبول ميها را ميرستم كسي است كه اين همانيدگي

گفت خيلي خوب من هم رستم و هر كسي مي ،اطراف اين لحظه نبودگويد من كردم و اگر امتحانات فضاگشايي در مي

ها چه هست اين مصيبت ؟هستم، من هم مركزم عدم است. خوب مركزت عدم است چرا در بيرون زندگيت اينطوري است

  بله. ؟پس

  ٦٨٧ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ريگ دهيُمَخنَّث را ِزره پوش خود
  ريزخْم گردد چون اس نديبب چون

گويد تو به كسي كه مخنث و ترسو است گويد كه ما واقعاً زره جنگي داريم. منتها از جنس همانيده هستيم. ميموالنا مي

فايده ندارد اين كار. به لباس نيست كه. يعني يك كسي كه ترسو است، لباس جنگ هم بپوشد به  ان،بيا لباس رزم بپوش

تواند ادامه بدهد. زخم يعني يك دفعه يك همانيدگي زخم ود. يعني نميشترسد و اسير ميمحض اينكه زخم ببيند، مي

  كند.گردد فرار ميگويد آخ مُردَم. برميشود، باهاش همانيده است، يك دفعه ميخورد پولش كم ميمي

انيدگي توانم، اصالً مهم نيست براي من، همپوشند كه بله من ميآنهايي كه من ذهني دارند، يك لباس مصنوعي رزم مي

تا بيايد يك زخمي به يك همانيدگي بخورد، فوراً  .بخشمبخشم، همه را ميريزم، دردهايم را ميمهم نيست، همه را مي

  رود. رستمي يادش مي

خواهيم نتيجه بگيريم كه آيا شما تاب فضاگشايي در مقابل يا در اطراف اتفاقات اين لحظه خواهيد حاال از اين ابيات مي

يا فضاي درونتان باز  ،ا مثًال يك تجسمي از خودتان داريد كه شما آدم باايماني هستيد، فضاگشا هستيدداشت؟ اگر شم

كنيد؟ كنيد، ناله ميجنگ مي ؟كنيدشده و اگر موالنا به شما بگويد كه نشده، شما تاب تحمل و صبرش را داريد يا قهر مي

رود زخم خواهيد تحمل كنيد؟ چون آن كسي كه جنگ ميمي ها را چي؟ بيندازيد دردتان بيايد، دردتان راهمانيدگي
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پس ما به اندازه كافي از مثنوي براي بيت اول خوانديم.  كنيد؟خنجر، شمشير، تير اينها درد دارد. با اولين زخم فرار مي

  گفتم براي ابيات ديگر هم خواهيم خواند كه اين ابيات مشخص شود. 

  ٢٧٤٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  دوست يكه ا م،يَ بخوان هرلحظه
  ؟يبيفريدوست، مرا چه م يا

دانيم خواني. ما ميگويي تو دوست من هستي، مرا دوست ميهر لحظه اي خدا تو به من مي ؛بيت دوم غزل است ؛گويدمي

كه خليل دوست  ،خوانمكه خدا ما را گرامي داشته است، خدا ما را دوست خودش خوانده است، االن ابياتي هم از خليل مي

توانيم من ذهني را نگه داريم خداست، يعني انسان دوست خداست خالصه، ولي دوست خداست به صورت عدم. ما نمي

  بگوييم دوست خدا هستيم. 

پس چرا من دنبال دوست  هستي، اي دوست، اي حقيقت، اي خدادوست من تو گويي گويد هر لحظه تو به من ميمي

دهد كه نروم. اگر خدا در اين روم؟ خوب همين بيت به ما بينش مييا خداي مصنوعي مي مصنوعي كه با ذهنم ساختم

كنيم كه دوست او هستيم؟ براي ثابت كردن بايد همه گويد تو دوست من هستي، پس ما چرا ثابت نميلحظه به ما مي

ذهنمان به جاي دوست گذاشتيم و يك يا در اين لحظه به دوست توجه كنيم، نه چيزي كه با  ،ها را بدهيم برودهمانيدگي

  .چيزي ذهني درست كرديم به عنوان دوست يا خدا در ذهنمان

كنيم كه كاري از ما ساخته نيست. كنيم و اعتراف ميش اين است كه ما داريم اقرار ميافريبي معنيبينيد كه چه ميو مي

خودمان را فريب دهيم، چون من اگر هشياري ناظر باشم تو بيا نگذار ما خودمان  ،كنيمما به عنوان حضور ناظر تماشا مي

  و مقاومت نكنم و تسليم باشم و عدم باشم، خودم ديگر خودم را فريب نخواهم داد. درست است؟ 

دوست  گويد كه اييعني اين لحظه خدا به ما مي ؛توجه كنيد به كلمه هر لحظه ؛اي دوست من :گويدخالصه هر لحظه او مي

اش اي داريم؟ بله. چارهكنيم؟ آيا چارهچرا اين كار را مي .م اي دشمن من، عمالً در مركزمان با ايجاد مركز بدگوييمن، ما مي

كه ما يك چيز ديگري را به  ،كه مركزمان را پاك كنيم ،همين تن دادن به قضا و فضاگشايي و آوردن زندگي به مركزمان

چيز ذهني بودن، آن دغل معادل دشمن خدا بودن است. اگر كسي ولي دوست آن  ،جاي خدا نگيريم كه دوست او باشيم

 (افسانه من ذهني)دانم. قضاوت نداشته باشد، مقاومت نداشته باشد، همين را اينجادوست خدا باشد بايد بگويد من نمي

  گويد تو دوست من هستي. توانيم ببينم. به چنين شخصي خدا ميمي

روم من چرا مي يمگويايم و ميرا پر كنيم؟ اگر مركز را پر كنيم، خودمان را فريب دادهما بايد مركز را خالي كنيم يا مركز 

گويد دوست من، بايد مركزم را من بايد دنبال اين دوست بروم. وقتي خدا مي ،پس دنبال يك خداي تقلبي، دوست تقلبي



  Program # 807                                                                                 ۸۰۷برنامه مشاره 

  44صفحه: 

جا بياورم و از جنس او شوم. پس خدا ام را به عنوان دوست به و وظيفه ،ويم باشد با هم دوست هستيمبگخالي كنم 

گويد وفا به الست بكنم. و ذات من همين طور كه در پايين مي ، يعنيگويد اي دوست من، يعني من بايد از جنس او شوممي

   :گويدداند. در بيت پايين مياين را مي

  ٢٧٤٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  تو جان شيَكمر به پبسته يا
  ؟يبيفريه مرا به قبا چ ما

شناسد و كمربسته در شناسد، خودش را هم مييعني جان من كه از جنس عدم است، از جنس هشياري است، ترا مي

اجازه دهيد چند بيت راجع به اين بيت  ؟ بليامام، قباي من ذهني را پوشيدهو من چرا قبا پوشيده ،خدمت شماست

  :گويدم. مييبخوان

  ٢٠٣٧ غزل شماره شمس،وانيد ،يمولو

  چون ِشكَّر است مُردن ،يسِتانيجانْ تو م چون
  است ُمردن َترنيريش ن،يريتو ِز جانِ ش با

ستاند ستاند. وقتي جان ذهني مرا ميو كن فكان كار كند، اين جانهاي ذهني را مي ريد به مركزتاگر شما پاي خدا را بياو

كني، مردن به من ذهني مثل شكر شيرين است. تر ميعدمكني، يعني مركز مرا عدم مي ،دهيو جان خودت را به من مي

كنم، كني و من دخالت نميبا تو وقتي من حضور ناظر هستم و تماشاگر هستم، با تو هستم، گذاشتم تو داري كار مي

ي رود به فضادهم به فرم اين لحظه، پس توجهم ميپرم وسط، توجهم را نميكنم و نميدانم، قضاوت نميگويم نميمي

تر است. يعني من دربرگيرنده فرم اين لحظه. اين از همين جان من ذهني كه به نظرم خيلي شيرين است، مردن شيرين

  دانم.تر از جان شيرين من ذهني ميمردن به من ذهني را شيرين

 يجان دِياست و د يكه ذهن يجان نيامي ترسيم ايم و ايم و ترسيدهشود ما تا حاال فريب من ذهني را خوردهپس معلوم مي

مركزم از جنس  من كنم يكه دارم م ين جور زندگيكه ا ديآ يبه نظر من م ،من رميگ يم هايشدگ تيهم هو دِ يكه از د

 يذهن يتوجه به فرمها ،يفرم پرست ،يدردپرست ،يباورپرست ،است نيريش يلياست خ يخوب يزندگ يليخ نيا ،زهاستيچ

و با خدا  نهايردَم به افضا را باز كردم و مُ يوقت ي، ولَبهه ه بَ بَ ،است نيريش يليخ هانيا ،عدم يبه فضا هعدم توج ،لحظه نيا

  .ياست مردن نسبت به من ذهن نيريكه مردن چقدر ش ديخواهم د ،شدند لياص زيچندتا چ نيو ا ،بودم
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  45صفحه: 

   ٢٠٣٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  حق را لِ يخل رايطبق را ز نيا بردار
  ردنگر آذرست مُ ،نوايح ست و آبِباغ

 نكهيا يبرا ر،يرا از من بگ يشدگ تيمركز هم هو دييشما هم بگو ،ديگو يرا بردار م ايو دن هايشدگ تيطبق هم هو نيا

 ،رستم است ميگفت يكه اآلن م ،شد ارانهيوارد آتش درد هش يوقت ده؟يد يم يچ ليخل ميابراه اي ،حق ليخل ،دوست خدا

دوست  يآتش است اما ك ،گرچه كه به نظر ذهن آذر است ،هايدگيبه جدا شدن از همان صبر بكند ارانهيكه هش يهر كس

  .هست اتيباغ و آب ح ،و صبر ارانهيدرد هش ايآتش  نيا تويكه  نديبب كه وارد آتش بشود و يكس ؟خداست

 ميا عادت كردم نكهيا يبرا ؟ارانهيبا درد هش ييگو يچرا م نديگو يها م يحاال بعض ؛است كه يپس دوست خدا كس

 ديشما نگاه كن .ديآ ياست كه فكر بعد از فكر م نيا لشيو دل ،دهد يلحظه فكر ما به ما نشان م نيكه ا يزيبه چ ميبچسب

   .دهد يامان نم ،ديآ يم يگريپس از د يكي يو اجبار كياتومات يها فكرها يبعض يكه برا

 يو از حرص و از طلب زندگ ،ميل از ذهنمان بسنده نكردآف يزهايگذشتن چ واشي واشياست كه ما به  نيا ،هم نيا يحت

كالغ  كي ،شود يكالغ رد م يسر كياآلن  واشي واشي ،به آسمان نگاه كند يكيفرض كن  ،همان كالغها يعنياز فكرها 

د كالغ نش نيا مييگو يچرا؟ م ،كالغها تند تند پشت سر هم نيشود بعد ا يشود سه كالغ م يدو كالغ رد م ،شود يرد م

   .ميسلطه فكرها درآمد ريفكر بعد از فكر ما ز جهيبدهد در نت يبه من زندگ يبعد غكال يكالغ بعد يكالغ بعد

 ستيدوست خدا ن نيا ،دهند يم شيرا نما رونيب يزهايكه آنها چ ،ذهنش هست يدر پ يپ يسلطه فكرها ريكه ز يكس

  .است يرونيب يزهايكه، دوست چ

 يدرِ آتش نم نياز ا نكهيا يبرا .ميستيو ما دوست او ن ،ندوست م يا ديگو يا او به ما مكه ما چر ميفهم يپس اآلن ما م

 تانياآلن برا تيچند ب نيواقعًا مهم است ا ،است نيآتش يكي ،لحظه نيدر ا يهر كس يدو تا در هست برا ديگو يم .ميرو

كرده  ييهم كارها ليخل ميالبته ابراه ،ادوست خد يعني شيمعن كي ليخل ،است ليخل نيكه مربوط به هم ،خواهم خواند

آتش جدا شدن از  يعني ،آب ينرفته سو ،آتش يرفته سو ليخل ميابراه .ميكار را بكن نيهم ديما هم با ،يليكه بطور تمث

  .آب شد ،دفعه آتش گلستان شد كي ،هايدگيهمان

كه فكر بعد  هايدگيهمان ،شود يد موار ،دهد آب است خوب است يشود آن كه ذهن نشان م يهم از در آب وارد م يكي

از  يناآگاهغفلت و ؟ستياش چ جهيتند تند فكر كردن نت نيا .آورد يدهد از آتش و درد سر در م ياز فكر به ما نشان م

 يخودش و برا يدرد است برا ندهيزا ،تر است پر دردتر است جيكند گ يتندتر فكر م يو هر كس ،لحظه نيدر ا يزندگ

  .است نييپا شياريو هش گرانيد
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  46صفحه: 

 يتر فكر م واشيهر چه  د؟ينيب يمگر نم ،شتريتر و دردمان ب جيگ ،شده تيهم هو يفكرها ميكن يچه تندتر ما فكر م هر

 كي ، براي اينكهو خدا يلحظه و زندگ نيآگاه از ا ،خرده سكوت كيفكر  كياآلن  ديتوانست بگو يم ياگر كس ،ميكن

 قهيحاال تا پنج دق ،كالغ رد شد كي ميكن ينگاه م مانآس نكهيمثل ا ،واز كردپرنده پر كي ،پرواز است كي ،كالغ است

 شود يكالغ پشت سر هم رد م يه ،خرد ،اصل خودمان ،خدا ،آسمان ،م؟خالينيب يم يپس چ ،شود يرد نم يكالغ چيه

راجع  افكره نياما ا .شتريتر درد ب جيپس گ ؟من حواسم به كالغهاست بابا آسمان كجا بود ؟يآسمان چ ،چيكالغ كالغ ه

   .ستين يدر آن زندگ ميدان يكه م استيبق دنطَ نيبه هم

   ٢٠٣٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  حق را لِ يخل رايطبق را ز نيا بردار
  ردنگر آذرست مُ ،وانيح ست و آبِباغ

جالب  يليهم خ هيند تا آچ نيا ،بله .است ارانهيدرد هش ،آتش است هيشب نهايو جدا شدن از ا نهايمردن نسبت به ا پس

  :ديگو يم .ميبخوان گريبار د كي يول ميبارها خواند ،است

  ٧٦ هي)، آ٦سوره انعام( م،يكرقرآن

  »اى ديد. گفت: اين است پروردگار من. چون فرو شد، گفت: فروشوندگان را دوست ندارم.ستارهشب او را فروگرفت،  چون«

 نيا ،ديد ياستاره  ،شد با ذهن دهيوارد ذهن شد همان يوقت يعني ،را ليرا؟ خل يچه كس يعنيرا فرو گرفت چون شب او

درست  يمن ذهن كيجهان  نيبه ا مييآ يكه ممثل همه ما  ،است پروردگار من نيگفت ا ،بود يستاره من ذهن نيستاره هم

در  ديگو ياست كه خدا به ما م نيهم يبرا .من است يخدا نيا مييگو يم ،شود مركزمان يچون م ميپرست يم ميكن يم

 نيهم ديگرهاست  نيآره خدا هم مييگو يدرخشد م يكه م ميخور يرا م ستاره كي بيما فر ،دوست من ياِ  ،لحظه نيا

   .است

  

 يكالغ چ نيا دييگو يم ،كالغ رد شد كي ديكن يبه آسمان نگاه م نكهيشما درست مثل ا ،آفل بود يعنيشد  فرو چون

 يو آسمان را م ؟نميآسمان را بب اي نميكالغ گذرا را بب نيواقعآ به آسمان نگاه كردم ا ؟بپرستم ديكالغ را با نيبود من ا

 نيكالغ هم ،شوم يمن از جنس كالغ م نميوگرنه آسمان را نب ،دهد يمكالغ هم جنسش را به من نشان  نيكه ا ،نميب

من فروشوندگان را  :بود گفت نيآفل يزهايچ نيهم ،افول كرد گذرا بود يعنيپس چون فرو شد  .است يذهن يفرمها

  .دوست ندارم
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  47صفحه: 

باال  ديآ يم كند يآفل است و غروب م يعنيشود  يكه فرو م يزيكه من هر چ ديبگو يهر كس دييبگو ديتوان يشما هم م

 ،كنند يفكرها در آن پرواز م ايكه كالغها  ييمن همان فضا ،من دوست ندارم ،شود يكه رد م يمثل آن كالغ ،رود يو م

شما  ،گريوفا به الست است د نيهم نيو ا ،شود ياز جنس خدا م نكهيا يبرا ،شود دوست خدا يآدم م نيا ،دوست دارم

 يبه اصطالح راهرو قاض ايدن نجايگفت كه ا ،خواهم خواند تانياش را هم برا هيكه بق مينددر داستان خوا ،دييبله بگو ديبا

   .يبشو ياز جنس زندگ يعنيدر فكر و در عمل  ،در بودن ،بله ييآوردند شما را بگو نجايا ،خداست يعنيقضاست 

آن  ديگو ياآلن مو .بله :ميتگف ؟ياز جنس من هست يشناس يشما من را م دياز ما پرس ،ميز جنس خدا بوداما  يموقع كي

 يوقت مينبات بود يوقت ميجماد بود يوقت ،مينبات بود يوقت ميجسم بود يوقت ،ميبلد نبود يمدتكي ،موقع هست در ذهن

 ديبا يمن ذهن ،موقت است زيچ كيو ذهن هم  ،مياآلن كه در ذهن هست ،ارانهيبله هش مييبگو ميبلد نبود ميبود وانيح

  .دييبفرما ديگو يم مييكه بله بگو نيهم .ميستيبا ديبا راهرو نيا توي ميكه بله نگفت يانمتا ز ،بله مييبگو

 ايآفلند  نهايگذرد ا يكه از سر من م ييفكرها نيا ديياست كه شما بگو نيهم معادل ا نيا خدا و يعنيقضا هم  يقاض

 يپس دوست خدا كس .من دوست دارم پرند يم نهايكه ا ييدر فضا ،را دوست ندارم نهايمن ا ،آفلند يزهايمربوط به چ

  .نيهم دييبفرما ؟درست است .را دوست ندارد نياست كه آفل

  ١٢٥ هي)، آ٤سوره نسا( م،يكرقرآن

...

  »و خدا ابراهيم را به دوستى خود برگزيد.«...

 نيزم يكه در رو يهر كس ديشما هم دوست خدا هست يعني ،دهيزخودش برگ يخدا انسان را به دوست يعني ؟يچ يعني

كه  يگريد هيآكيبله  .نداشته باشد دنبال كالغ نباشد يكه من ذهن يشرط به ،به عنوان انسان هست دوست خداست

  :ديگو يموضوع هست م نيمربوط به ا

  ٦٨ هي)، آ٢١(ايسوره انب م،يكرقرآن

  »خواهيد كارى بكنيد، بسوزانيدش و خدايان خود را نصرت دهيد گفتند: اگر مى «

 .بشوند روزيپ نهايا دهند يفكرها نشان م نيكه ا يمن ذهن انيخدا نيتا ا ،خدا را بسوزانند تييعدم را و جنس دييايب يعني

تا  ،ميسوزان ياست م ييهم خدا يهر چ مييگو يم ،ميشو يما نه تنها دوست خدا نم يعني .امكان ندارد يزيچ نوهمچ

البته  يبه عبارت .شوند روزيها پ نيا ،پَرد در سَِر ما يدرست شده و هر لحظه به صورت فكر م نيما كه از آفل يبت ها نيا
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  48صفحه: 

 يسر ما م ييشود چه بال ينم يجار يگخرد زند يكه وقت ،مينيب يچشمه را و آثار و عواقبش هم االن م ميما خشك كرد

  و بالخره. ديآ

  ٦٩ هي)، آ٢١(ايسوره انب م،يكرقرآن

  »باش. سالمت خنك و ميآتش بر ابراه ي: اميگفت«

كه  يزيكه با هر چ ديدان يم و شما ،ارانهيد هشآتشِ در م،يآتش بشو نياگر وارد ا ميما كه دوست خدا هست نيپس بنابرا

 ميو دردش را تحمل كن ميفضا را باز كن ميشو اضرح نكهيبه محض ا .از آن درد خواهد داشت ييواقعاً جدا ميشد تيهم هو

كند در مركز  يم تيكه شما را اذ يزيهر چ .حالمان خوب شد ،آمد تيامن ،آمد يشاد ،آمد يكه شاد مينيب يم كدفعهي

شود  يكنار، همان لحظه حالتان خوب م ديكه بگذار ديريبگ يقاطع و عمل ديبا ميمنتها تصم ديريبگ ميشما تصم ،استشم

  .ديو نگذار ديو تقلب كن رونيگذاشتم ب دييو بگو ديمنافق بشو نكهيمگر ا .رونيرود ب ياز مركزتان م نكهيا يبرا

بله  ييبا فضا گشا ديشما با ،مييگو يم يبا من ذهن يول مييگو يه مما بل ،لحظه است نيمعادل بله گفتن به ا نيواقعًا و ا

اعتراض  ،ميمنقبض بشو ميببند نكهينه ا ،آن است اطرافگشودن فضا  شيلحظه معن نيبله محكم به اتفاق ا كي ،دييبگو

 يزيچ كي يعنيَالَست  به ديگو يبله م يعدم شدن. هركس ،ييفضا گشا يعنيبله  ،ندارد دهيبله فا ،بله بله :مييو بگو ميكن

گفت  ،بله ييبگو بانو به ز يرا آنجا نگه دار زيوگرنه آن چ ،بله نيگذارد ا يآن عدم را م يدارد و به جا ياز مركزش بر م

 ،كلمات كه ارزش ندارند كه .ميساز يبا فشار زبان و دهان ما كلمات را م گريبه عبارت د .باد سوار است يكلمات رو نيا

  بله  .شود گفت يرا م زيبا كلمات و حرف همه چ ،مركز ارزش دارد

  ٨١٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ست اصلِ اصلِ ماشكن بودَهُبت
  ايحق و جمله انب ليچون خل

فكر ها  نيا رندهيدر برگ يكه فضا دينياگر شما بب ،دياگر شما به آن آگاه شو ،يارياصل ما به عنوان هش يعنياصل ما  اصل

 ييما شناسا يعني .شكند يبت را م نيو ا ،رديگ يرا از شما م يبت پرست تيكه خاص ديد ديفكرها، خواه نينه ا ديهست

و  .را بشكنم نيا ديبت من هست و من با نيا ،كرده و در مركز من هست ريكه من را اس يفكر نيكه موضوع ا ميكن يم

حق  ليخل ،حق ليو از جمله خل غمبرانيهمه پ ديگو يم .را يذهن يبت ها ،بت ها را بشكند نيدوست خداست كه ا يكس

   .ديگر دوست يعني ليخل ،كه دوست خداست يهم هر كس يكي ،است ميابراه يكي
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  49صفحه: 

فوراً بت  ميشوبكه ما به آن آگاه  ،اصلِ اصلِ ماست هين جهان دوست خداست، شبيكه االن در ا يو هر كس غمبرانيهمه پ

 مانيسبك زندگ .ميديچون تا حاال پرست ،درد دارد؟ بله .شكند ياست و م نيفلاز جنس آ نيداند ا يو م نديب يرا م يذهن

 يب دهيو از د ،را يزاليالشراب  ديخور يشراب را م نيگفت شما ا .گذارد؟ امروز گفت مردم ينم يچه كس .شود يعوض م

  . ديره يم شانياز توهماتشان از زهرها االتشانيو از خ دشانيد

ما اصًال  ،دوست من ديگو يلحظه به ما م نيكه گفت خدا ا يتيراجع به آن ب ميكن يبت مصح يراجع به چ ميبله دار

دوست  نيخداست و ا نيكه ا ميساز يم يزيچ كياز خدا در ذهن مان  ،ميرو يم يما دنبال دوست ذهن ستين مانيحال

. ميان و دانشمان را به صفر رسانداست كه ما قضاوتم نيا شيمعن نيو ا .نكن ،يكن يكار را م نيتو ا ديگو يو م ،من است

من صفر شدم  دييگو يم ،ديدستور بده نكهيبه هر حال نه ا ،كار را بكن نيا اي ،كار را نكن نيا دييبه خدا بگو يشما وقت

پس بهتر است من  ،يمن ذهن مشو يمن اگر بكنم كه م ،توانميمن نم نكهيا يبرا يكار را بكن نيتو ا خواهميمن م ،ديگر

 نيا دانميم يول ،توانميخودم نم ،باشد ديبا يدانم چجور يمن حدودًا م يول ،دانش من صفر ،م مقاومت من صفرصفر شو

   .شوميم ميپس من تسل ،توانم تجسم كنم يهم با ذهنم نم تيو آن وضع ،يخواهيكه تو م ستين يآن تيوضع

  ٨١٥ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دهكتدر بُ  يهرَ  يا مييدر آ گر
  دهبَعْ د نه ما در مَجود آرَ سُ  تبُ 

جهان هست كه ذهن ما بت درست  نيكده ابت ،رود به هرحال يراه را م نيكه ا يكس نجايدر ا ،راهرو ايبنده  يعني يره

كه  ميكده شده ابت نياست ما وارد ا نيكه عكس ا ديگو يم .بت پرست است يمن ذهن ،ما را بت پرست كردهو كرده 

االن كه ما  يعني .نه ما به آن ها ،به ما سجده كنند ديباصورت بت ها  نيعبادت گاه است در ا كي ،استمعبد  كي نجايا

ما را  ديها با نيا ،ميپرست يرا م گريفكر د كيو لحظه بعد هم  ،ميپرست يشود را م يلحظه بلند م نيا كه يفكر كي

  .بپرستند

جهان فكر  نيدر ا يزيچ كيهر موقع دلم خواستم راجع به  ،سكون دارم ،كنم يمن هر موقع دلم خواست سكوت م يعني

كه من را به خودش جذب  ستيجهان حس وجود در آن ن نيدر ا يزيچ چيه .ندارد يتيدر آن هو يول ،كنم يكنم فكر م

ها تمام بت باشد يطور نيا ديبا ،مييايكده در ببت نيدر ا ياريما به عنوان هش يعني .ستميچون من از آن جنس ن ،كند

شما و از دل  ياريشود ما از لطف شما مرحمت شما و عشق شما و هش يم نديبگو .به ما سجده كنند ديجهان با نيدر ا

   .يذهنبت هاي  .ميسجده كرد يكه تا به حال ما به بت ها يبله در حال؟ميشما برخوردار بشو
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 ميرا ما تكرار كن تيچند ب نيا .مهم است يليخ يليرا بارها خواندم و خ تيچند ب نيرا هم بخوانم ا نيا ديبله اجازه بده

 يو جمع كار .َرهانديم كنديكه جمع م يو كار دياز تقل راما  نيو ا .ديو تكرار كن ،ديسيبنو ييجا كي كنميخواهش م

ن چون اال ميكنياز دور كه ما نگاه م يعني ،است يدر آب يكياست  نيدر آتش يكي ،كه گفتم دوتا در هست حاال كنديم

 كيا ي يآتش كيو  ،شوديم دهيد يآب كي ايدر آب و  كي ،كننديذهن نگاه م نكيبا ع يوقت ،ها يليدارند خ يمن ذهن

  .هاستيشدگ تيآب همان در هم هو نيو ا ،آب بشو نيكه وارد ا كشديخوب ذهن م يليخ .شوديم دهيد يدر آتش

 يچرا كه مردم من ذهن ،سمت در آب رونديه مردم مدسته دست يول ،هاستيشدگ تيو انداختن هم هو ييآتش جدا

مطالب را از موالنا  نيو شما كه ا .خواهنديم تيخواهند هو يم يجهان زندگ نيا يزهايو همه از چ ،باً يدارند همه تقر

  .از جمع دينكن ديو تقل ديراهتان را جدا كن ديبا ديخوانيم

  ٤٣٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ف صَف از حرص و شتابَجوق وصَ َجوق
  آب يسو زانيُمحتَرِز ز آتش گر

از آن  يعدم آگاه ،كالغ پشت كالغ ،كه فكر بعد از فكر تند تند يو شتاب يحرص من ذهن يدسته و صف صف از رو دسته

 دهدياست كه ذهن ما نشان م يزيآب همان چ .رونديدر آب م روند،يآب م يدارند به سو ؟كننديفضا، دارند چكار م

 .بكنم توانمينم ياگر ندارم پس من زندگ ،هست يدر آن زندگ هانيا ،كه در مركز ما هستند مهم هستند هايدگيهمان نيا

 :ديگوياست كه م نيا يمن ذهن ينيو مساله ب يو مساله تراش ينيو مانع ب يمانع تراش ياز جنبه ها يكيكه  ديتوجه كن

  .شودينم يزندگ من يگرا نداشته باشم زند نيكه مثالً ا يتا زمان

 دميخونه نخر ،ستين يزندگ ميمن حاال ازدواج نكردم زندگ نديگويجوان م يآدم ها .مياررا د زهايچ نيو ما فراوان ا

است كه افسانه من  ييمانع ها هانيو ا .ستيپست را نگرفتم ن نيا ،ستين دميرس نجايبه ا ،ستيمدرك نگرفتم ن ،ستين

ها هم مساله هستند و آن ميبرس زهايما به آن چ گذارنديهم كه نم يو كسان ،آنها هست يدگو در زن كنديدرست م يذهن

 يو دشمن هم كسان .مساله هست .ميرسيو ما به آنها نم ديآ يم شيهستند كه پ ييهاتيوضع ليو مسا ،مانع هستنند

   .ميما برس گذارنديهستند كه نم

ما هستند  دشمنان، ميهست برسدر آن  يكه درونشان زندگ ييزهايبه چ ما گذارنديهستند كه نم يجهان كسان نيدر ا

افسانه  نيا كند،يم يمنِ ذهن كند،يكارها را دارد م نيساز ما هستند؛ مركز ما است، مركز ما او مانع ما هستند و مسئله

  كه:  شوديآن افسانه باعث م است. يمنِ ذهن
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  ٤٣٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  وق وَصف صَف از حرص و شتابجَ َجوق
  آب يسو زانيُمحتَرِز ز آتش گر

  ب:وخُ  يليخ بله،

  ٤٣٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ز آتش برآوردند سر الجرم،
   خبريب يالِْاعتبار ا اعتبار

ت؛ درد خواهد داش يشدگ تيكه رفتند، از درد؛ هر هم هو هايشدگ تيهم هو يكه وارد دَِر آب شدند، به سو ييآنها

 ادي ر،يبگ ادي ،يكرد ريافسانه گ يتو ،يندار زهايچ نيكه خبر از ا يمن ذهن يا خبر،يب ياز درد سر درآوردند. ا نيبنابرا

  : ريعبرت بگ ر،يبگ

  ٩٤٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

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

مركزش را عدم كند و  توانديم ،لحظه باز كند نيلحظه فضا را در اطراف اتفاق ا نياگر ا يو هر انسان رتيبصصاحبان  يا

را  يرونيب زيچ كينداند كه اگر  ياست كه كس نيا هودهي. كار بدينكن هودهيو كار ب ديستيبشود و كودك ن رتيصاحب بص

 م،يرا مركزمان بگذار يرونيب زيچ كيفكر  ميست. ما حق ندارا ياله ونقان نيدرد خواهد داشت، ا نيا گذارديمركزش م

 نياز ا ست؟يواضح ن نيدرد خواهد داشت. ا نيا ميكار را بكن نيو اگر ا .مينياز پشت آن جهان، خدا و خودمان را بب

  .گريد ديبگذار اندر مركزت ديجد زيچ دينبا ها،يدگيبه انداختن همان ديشروع كرد يسن كيتر؟. و اگر شما در ساده

 ايمن خبردار هستم از موضوع  دييبگو ديبه خودتان بكن ينگاه كيشما  .خبريب يا گر،ياست د نياعتبار االعتبار هم

 كيبه  روديحواسم م ينه، وقت اي گذارم؟يبه مركزم م خواهديكه دلم م يهر چ روميراه م ينطوريهستم؟ من هم خبريب

 زيچ نيرا من بگذارم مركزم، ا نيكه مبادا ا شوميخبردار م شوم،يم اريه هوشدفع كي ،توجهم جذب شد نميبيم ،يزيچ

  من؟ يمِن ذهن لهيشده است به وس يابيارز يخوب

  ٤٣٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  گول جانِ يگ يآتش ا زديم بانگ
  آتش، منم چشمه قبول ميَ ن من
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 زيو اگر چ شوديمنعكس م رونيهر لحظه مركزمان در ب نكهيا دنيصبر، شكر، واهمانش، فهم ارانه،يدرد هوش نيا ديگويم

درد دارد  نهايا .بكنم و قبول بكنم كه من كردم تيحس مسئول دياتفاق افتاده است انعكاس مركز من بوده، من با يبد

  ت، بله. خراب من، انعكاس مركز خودم است؟ آن آدم رستم اس تيقبول كند كه وضع خواهديم ي. كارانهيدرد هوش گر،يد

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دم به دم يهاغصه نيتوست ا فعل
  قَدْ َجفَّ اْلقََلم يبود معن نيا

 م،يكنيلحظه توجه م نيلحظه به فرم ا نياست كه ما در ا نيعمل هم ا كيَدم به دَم.  يهاغصه نيعمل تو است ا جهينت

 جانيگ يا زنديمركزمان، و آتش بانگ م ميگذاريم ديآيبه نظر قشنگ مو  شوديمان بلند مكه در ذهن يزيهر چ خبريب

است، من  يجسم يارياز جنس هوش تانيارياست، هوش نييپا تانياريشهو ديهست جيكه گ يكسان ينادانان، ا يگول، ا

  هستم.  ييآب نرفت، من چشمه قبول خدا يآتش رفت، به سو يدوست خدا به سو ل،ي. خلستميآتش ن

رد شو، وارد آتش شو، وارد دِر  نجاياز ا يبشو يخواهيدوست من م ديگويخدا م د،يدوست خدا بشو ديخواهيشما م

را مالمت نكن، به گذشته نرو، گذشته  گرانيد نداز،ين گرانيقبول كن، گردن د تيبشو، مسئول ارانهيهوش دبشو، در يآتش

دوست  ديگويهر لحظه خدا م د،يگوي. مديگويرا همه م نهايا .من پشتت هستم ن،يلحظه بب نيرا مالمت نكن، من را در ا

 ديداشته باش يمنِ ذهن شودينم د،يكه دوست خدا هست ديكنثابت  ديدارد. شما با شيرا هم تو زهايچ نيمن، دوست من ا

  من دوست خدا هستم. دييبگو

كه فكر بعد از  ميبدان ديبا م،يكنياحمقانه م ياست و كارها نييپا اريبس مانياريهوش م،يگول هست جِياگر هر كدام از ما گ

فكرها كه  نيما از موضوع ا نكهيا يبرا ؟چرا م،يهست او ما جذب آنه پرديفكر بعد از فكر بعد از فكر، تند تند در ذهن ما م

 از شان،يشان، از همسرشان، از موها. مردم از پولشان، از بچهميخواهيم يزندگ ،است رهيدا يمربوط به آن تو

 تيهو خواهند،يم يزندگ شانياز دردها شان،يشان، از دوستشان، مخصوصا از باورهااز قدشان، از دشمن شان،يلگخوش

سبب تند  نيا يبخشيب نموخُ  بخشم،ينم ديگوياست م شيمال پنجاه سال پ ديرنجش را ببخش مييگويخواهند. ميم

  .نييپا آورديرا م تياريهوش كنديم جيتند تند فكر كردن شما را گ شود،يتند فكر كردن م

. درست ياندازيم گرانيگردن د عبعد آن موق ،يكنيرا خراب م گرانيخودت و د يزندگ يدهيمخرب انجام م يشما كارها

 ايبه دن ياست كه در گذشته به ما ظلم شده است، پدر و مادرمان ممكن است ما را درست بزرگ نكردند، در خانواده اشراف

 نيا د،يلحظه كه شما قدرت انتخاب دار نيا ؟يلحظه چ نيا ؟ياالن چ يول .نبوده است ايُّمهَ  زيهمه چ دانميمن م،يامدين

از آن موانع و مسائل  يكي من پشتت هستم، عدم شو، دنبال فكر نرو. اتفاقاً يعنيدوست من،  يا ديگويشما م بهلحظه خدا 
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  53صفحه: 

پول داشته، من االن  ده،يبه من دوچرخه نخر شيپدرم پنجاه سال پچرا  ؛يمنِ ذهن نيا كنديگذشته است. رها نم نيهم

  .يدوست خدا هست ،ياست، تو انسان پخته و بالغ هست دهيبهش سر بزنم، دوچرخه نخر رومينم

 ،يدشمن داشته باش ،يبشو ليقا ضياز جنس عدم، پس دوست همه مردم است. شما اگر تبع يعنيدوست خدا در ضمن 

 يمان پشت سر هم تو. هر چه ما حواسدهدينم صيخرا تش نيگول ا جِ يكار سخت است و گ نيا .يستيپس دوست خدا ن

من، آتش  يتو ايبابا من چشمه قبول خدا هستم ب زنديم اديكه آتش دارد فر يدر حال ،ترو گول ترجيها است ما گآن كالغ

  : دهديم حي. بله، خودش توضستمين

  ٤٣٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَظَريب ياند اكرده يبندچشم
  از شََرر  زيمگر چيو ه يمن آ در

در  مي: كبود، قرمز. گفتنديبيمختلف م يهابا رنگ ياست، ه شياش مشغول فكرهاهمه ند،يبيكه با نظر نم يكس نظر،يب

 ديما با ،چشم ما بزند خودش را به نكيع نيا شوديكه بلند م ييفكرها لهيهر لحظه به وس خواهديم يكه منِ ذهن يحال

 نكيهر لحظه ع يمنِ ذهن نكهيكردن مركز ما، امكان دارد. درست مثل ا دمو ع ميكار با تسل نيا م،ينيبب رنگيبا نور ب

 ديو خود شما است، فضا را با ،با شما است شهيهم ميكه گفت ،يشما به عنوان زندگ ،بگذارد خواهديرا م يجسم ياريهوش

  . ديباز كن

تان ها را چشمكالغ د،ينيبيرا م هاغكال ميگفت د،يكنيبه آسمان نگاه م يباشد كه شما وقت ادتاني ليتمث نيا ديتوجه كن

 ني. پس انديبيدرون شما م يخال يرا، فضا يخال يفضا ند؟يبيم يرا چ يخال يفضا نيا يول تان،يچشم حس ند،يبيم

: من از رگ گردن به ديگويقرآن هم م هيآ د،يگويكه م نكهيا با شما است و خود شما است. شهيو عدم هم يخال يفضا

آن  ست،يآن درست ن دهدينشان م يكه منِ ذهن يزيمن خود شما هستم. آن چ يعني گر،ياست د نيهم كترم،يشما نزد

  اند. كرده يچشم بند ني. پس بنابرادهدينشان م ييبر حسب جدا

توجه  يعنيو شما با نظر،  شهيتان گرفتند همچشم يجلو يشدگ تيهم هو يهانكيع كي يعنياند كرده يچشم بند

. يرا بِكِش ارانهيدرد هوش نيا ييايب يتوانيكه م يشديمتوجه م يديدي. اگر با آن مينيبينم رنگينور ب ،زنده، و عدم

 ليگفت خل نكهيا يبرا ميخوانيرا م هانيآتش. ا يتو ايب زيآتش. از آتش نگر يعنيشرر  از؛ از َشرَر زيمگر چيو ه يدر من آ

كنم،  يكه الزم است مركزم را خال يكه من هر درد ييبگو ديبا ديدوست خدا بشو ديخواهيآتش. پس شما م يرفت سو

 نيصورت ا نيدر ا د،يدرد پرست د،يباور پرست د،يپرستيرا م ي. نه، منِ ذهنديدوست خدا هست نكهيكردن ا ثابت كِشَم،يم

  نفاق. بله، شوديم
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  ٤٣٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   ستيشَرار و دود ن نجايا ليخل يا
   ستيكه سِْحر و خُدعه نمرود ن جز

هر  يلحظه، برا نيو در ا شهيدوتا در، هم نيآتش، پس واقعا ا يرفت تو ليكه خل نطوريهم د،يگويم كنديرو به ما م حاال،

لحظه  نيدر ا ميانتخاب كن ميتوانيما با اراده آزادمان م م،يزاد دارما اراده آ م،يموجود است و ما قدرت انتخاب دار يكس

 يعني ل،يخل ي. و االن ادهدينشان م يمنِ ذهن نكيع ،يرا، آتش يكه آن دِر آتش ميدانيو ما هم م ميبشو يوارد دَِر آتش

 ينطوريفقط ذهنت ا ست،يد نشرار و دو نجايكه ا نيآتش، بب يبرو تو ايب ليدوست خدا، مثل آن خل يا د،يگويبه ما م

  هست.  يدوست خدا ك ميديهماست، نمرود است. پس ف يمنِ ذهن لهيخدعه و ح ،يبندسِحر و چشم نيو ا نديبيم

  ٤٣٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ياحق اگر فرزانه لِ يخل چون
  ياآِب توست و تو پروانه آتش

 نياست كه در ا يو خردمند كس .يخردمند باش ديبا ليخل ميابراهمانند آن  ،يهر انسان يعني ،يكه دوست خدا هست تو

 رد،ياو فضا را بگ يفرزانگ جهيدر نت نديفضا را هم بب ند،يلحظه باز كند و فقط اتفاق را نب نيلحظه فضا را در اطراف اتفاق ا

 ديبا ميو ما پروانه هست. دهديكه ذهن نشان م يزينه آن چ ،ما آتش است باستفاده كند و بفهمد كه آ ياز خرد زندگ

  بسوزد.  مانيمنِ ذهن يعني م،يآتش بسوز يتو ميبرو

فضا  نيدوست خدا بودن هم يهااز نشانه يكيهم بخوانم از دفتر پنجم. و  تيچند ب نيا ديب، اجازه بدهوخُ  يليبله، خ

است، هر  خبريخدا ب يفراواندارد از كوثر و  يكه مركز انباشتگ ي. هر كستو كوثر بودن اس يو از جنس فراوان ييگشا

 يفراوان ش،ياند ياست. خدا فراوان خبريخدا ب يآدم خرد ندارد و از فراوان نيا كنديفكر م هايدگيكه بر حسب همان يكس

خوب  زيدر عمل ما هر چ يعني. ميدوست هست يو فراوان شياند يو در اصل فراوان تينهاياست. ما هم ب تينهايدوست، ب

. ميداريخوب را به همه روا م يخوب، همه زندگ يهاخانواده خوب، بچه ،يخوشبخت ،يسالمت م،يداريروا م يرا به هر كس

 چيهمه كس خوب است ما ه يخوب برا زِيما همه چ يِفراوان يذاتاً ما، در فضا يعني ست،يهم درست ن ميدارياصال روا م

  :ديگوياسمش كوثر است. و موالنا م نيو ا ديآيممان نقلقلك

  ١٢٣٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ز كوثر خشك لب يديهر كه را د 
  چون مرگ و تبهم داريم دشمنش
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 ديآيكه م تانشهياند يعني د،يهست شياند يفراوان د،يهست ياگر فراوان د،يامتحان كن ديتوانيشما االن خودتان را م و

و بد خواستن و لعنت فرستادن به  ييو بدگو ينيا داشت و بدبو عدم رو يآن و عكسش تنگ نظر يدارد تو يفراوان رونيب

 گرانيكند به د نيضد خدا بودن و دشمن خدا بودن است كه آدم نفر ني. اميندار يزيتر ما چغلط ني. اصال از ااست گرانيد

ل اگر دوست خدا بخواهد. به هر حا گرانيد يبرا يباشد كه بد يمنِ ذهن كي ديفقط با ميندار يزيچ نيما اصال حق همچن

  :ديگوي. اما مدياز كوثر بهره برده باش ديشما با ديباش

  ١٢٣٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ز كوثر خشك لب يديهر كه را د 
  چون مرگ و تبهم داريم دشمنش

 ديگوياست، م يگديو مركز انباشته دارد، پر از درد است، پر از همان ستياو ن يتو يخدا اثر ياز فراوان يكس كي يديد اگر

 نيفكر كن ا ،و ازش فرار كن .من دوست خدا هستم ديبگو نكهيولو ا .دشمن تو است و دشمن خدا هم هست نيبدان كه ا

 نيا؛ ز كوثر خشك لب يديكه را د هر (افسانه من ذهني) :ني. بله، اديگويموالنا م م،يگويرا من نم نهايمرگ و تب است. ا

آدم محدود  نيو آنها محدود هستند. ا نديبيآفل م يهايدگيبر حسب همان نكهيا يبراآدم از كوثر خشك لب است، 

به تو  شيمرگ و تب است. ممكن است تنگ نظر ،يازش فرار كن دياست كه روا داشت ندارد با يتنگ نظر و كس ش،ياند

  كند.  تيهم سرا

  ١٢٣٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو است و مامِ تو يچه بابا گر
  آشاِم توهست خون قتيحق كو

است. منِ  نطوريما هم هم يدشمن خون آشام تو است و منِ ذهن قتيآدم پدر تو باشد، مادر تو هم باشد در حق نيا اگر

كه چرا  ميفهميپس االن م .ستيدوست خدا ن يموجود نيو چن ،ما هم دشمن ما است و خون آشام ما است. بله يذهن

  . يچ يعني ميفهمي، و ما نمدوست من ديگويخدا به ما م

  ١٢٣٩ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويمولو

  ريَسِ  نيا اموزيحق ب لِ يخل از
  اول از پدر زاريشد او ب كه

  شد.  زارياو از پدرش ب د،يدانيكه م اموز،يب ليخل ميابراه اياز دوست خدا  ايرا تو ب رتهايس نيسنت و روش و ا نيا ديگويم

وم *** ت  یان   ***  
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از جهان  ياريكه هوش يكه موقع ميو كشف كن ميجلو برو تيبه ب تيو قرار شد كه ب خوانميم تانيسوم غزل را برا تيب

محل  كيكه هركدام  اتياب نيا ديو شا ،نديبيخدا زنده بشود چگونه اشتباه م تينهايدوباره به ب خواهديو م گردديبرم

 يمن ذهن كهيآن اشتباه را در حال ميما را آگاه كند و اگر درست بفهم ،دهديو اشتباه را نشان م دهديلغزش را نشان م

  .مينكن ميدار

  ٢٧٤٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ستيتو و عمر را وفا ن يعمر
  ؟يبيفريبه وفا چه م بازم

بشوم،  ليتبد را كامال متوجه بشوم و به تو نيخداست و اگر ا يعني ،يمن تو هست يكه عمر من و زندگ ديگويم موالنا

آگاه  يلحظه ابد نيلحظه، به ا نيبه ا ميايو ب ،بشود، فضا در درون من باز بشود تينهايمركز من ب مركزم را عدم كنم،

. ستميموضوع ن نينخواهم مرد. اما من متوجه ا يعني ،نسازم، عمر من جاودانه است گريد يبشوم و آگاه بمانم، من ذهن

وفا ندارند. و  نهايا نميبب توانميو ذهنم م ميهاكه با حس زيتن و هرچ نيا ،يمن ذهن نيا عمر يول ،يتو عمر من ديگويم

  عمرش محدود است.  ههستم ك يو وفادار به من ذهن ،امبه تو وفا نكرده يكه من به عنوان زندگ دهديمنشان نيا

عمر  ي. وقتميدانيخودمان معمر آنها را عمر  ميهست شدهتيهوآفل هم يزهايما چون با چ گريبه عبارت د

را كه براساس  يذهنعمر من گري. به عبارت دشوديعمر ما دارد دراز م ميكنيفكر م شوديدراز م هايشدگتيهوهم

ما،  ميداني. گرچه كه به زبان ممياكه جاودانه است اشتباه گرفته خودمان يبا عمر خودمان، طول زندگ ،هاستيدگيهمان

با كلمه و مفهوم وفا كه  ،ميشويدر عمل چون به او زنده نم يو خدا جاودانه است، ول ميما خدا هست ميدانيبه ذهن ميا 

  . ميشويم هاز امتحان رفوز م،يگذرانيو امتحان را به اصطالح نم ميشويم فتهيفر كنديم فيذهن تعر

عمر  ميتيهوبا آن هم كه تن مثال  نيعمر ا اي يكنيم يطور زنده حس عمر جاودانگلحظه تو عمال به نياست: ا نيامتحان ا

مهم  يتازه دانستن ذهن دانم؟يرا عمر خودم م يزيكه من چه چ ،از خودش بكند ديبا يسوال را هركس نيماست؟ خوب، ا

 يزهايچ نديآيمردم م نيخدا را حس كنم؟ پس بنابرا يمن عمال از جنس بودن هستم كه جاودانگ ايلحظه آ ني. استين

 نيكه ازب نهايهستند، ا داريپا نهايكه ا خرنديساختمان م خرند،يم ني. مثال زمگذارنديرا در مركزشان م دارياپ يليخ

 نيرا دارم، زم نيزم نيخوب ا نديگويم ،شاندر مركز گذارنديآن را م تيو با حس مالك رودينم نيمثال ازب ني. زمروندينم

و هرچقدر هم كه  ميشويم ريما به تن پ ميداني. ما مستيدرست ن كهنيا يلو ستم،ين يثابت است پس من هم ثابتم، مردن

  .ميريميباالخره م ميداشته باش نيزم
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غلط  نيبشود ا يتا عمر ما طوالن ميدر مركزمان بگذار ميكن دايجهان پ نيوفادار در ا يزهايآن كوشش كه چ نيو بنابرا

و  ميرا واقعا بفهم تيب نيا يمعن ميتوانيما م اي. آميبشو داريب نياز ا ديتوهم ذهن است. ما با نيمفهوم است، ا نياست. ا

تا  ديو تكرار كن ديو تكرار كن ديرا بارها و بارها بخوان اتياب نيدارد كه شما ا نيبه ا يبستگ م؟يكن يجار مانيدر زندگ

  در شما باز بشود. تيب يمعنا

به  يعمر تو عمر خداست؟ بستگ د،يلحظه شما به او زنده هست نيدر ا اي. آيعمر من تو؛ ستيتو و عمر را وفا ن يعمر

 يعمر معمول د؟يهست يو چقدر از جنس من ذهن ديااز جنس عدم شده د،ياشما دارد. چقدر عدم را باز كرده تيوضع

نس تو هستم، تو كه من كه از ج دانم،يموضوع را م نيدوباره، باز هم به وفا، من كه ا يعنيانسان وفا ندارد. باز هم، باز هم 

 ،فكرها نينه ا ،من آن فضا هستم شونديها از آن بلند مو ذهن ميمفاه نيكه ا ييفضا دانمي. من كه ميدوست من يگفت

   خورم؟يرا م يذهن ميمفاه بيو فر روميم ميمفاه نيپس چطور من دنبال ا

 يكند برا ادتريعمرش را ز توانديم كنديفكر م تندتند فكركردن با يمن ذهن ي. حتدهميرا ادامه م يهنوز من ذهن يعني

 نيا ديبشود. شما با ترفيضع يكه مبادا من ذهن كندي. تندتند فكر مشوديم ترفيضع كنديفكر م ترواشيهرچه  نكهيا

دن و با تندتند فكركر و .ستيعمر شما ن دهديصورت ذهن نشان مكه او به يعمر اي يكه عمر من ذهن ديو بدان ديرا بدان

 ليبه او تبد دي. شما باكنديثابت را در فكر آوردن به شما كمك نم يزهايچ اي نيو موضوع زم شدنتيهوبا فكرها هم

من وفا به  ديگوي. مآورديخاطر ما موفا، وفا به الست را هم به ني. حاال اديازجنس الست بشو د،يازجنس او بشو ديشو

  .شناسميلحظه نم نيجنس خودم را در ا. من شوميم فتهيرو من ف كنميالست نم

 هايدگيهمان نيبه ا يعمرمان بستگ ميكني. پس ما فكر ممينيهم بب (افسانه من ذهني)را با شكل  نهايكه ا دياما اجازه بده 

 كه ميكنيفكر م مياز ما هرچه هم كه صحبت كن يليبدن ماست. خ هانيچنقطه ها،يدگياز آن همان يكي ديدارد. توجه كن

كه ما  يزيبا مفهوم عمر چ ني. بنابراميفكر كن گريجور د ميتوانيو نم گريتمام شد د ميعمر بدن ماست. مرد نيما هم مرع

مركز من عدم  يوقت يعنيتو  يعمر (حقيقت وجودي انسان)باشد ينطوريا دي. درست است؟ باميخوريگول م مينيبيم

 شوميو متوجه م ،شوميلحظه مستقر م نيدر ا ميآيجاودانه هستم و م كه فهمميمركز من، تازه من م ييآيتو م شوديم

  چه؛  يعنيوفا  فهمميراندم عمر آنها وفا ندارد. م هيكه به حاش يآفل يزهايكه آن چ

امكان را دارم عمر  نيمن كه ا يعنيصحبت باز هم هست.  نيهم يازجنس تو باشم و برا ديبا شهيپس من هم يعنيوفا 

سوال را از خودش بپرسد جواب بدهد و  نيا يهركس خورم؟يگول م ينطوريا چراپس  ،نم به تو زنده بشومك دايپ يواقع
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را از مركزمان پاك كند از جنس خودش كند.  مانيهايشدگتيهوو هم ،كه كمك كند ستادهيبداند كه خدا همانجا به او ا

  درست است؟

را واقعا كشف  تيب نيا يمعن ميتوانيما م ايكه آ مينيبخوانم بب يمثنومهم دوباره از  اريبس تيكه چند ب دياما اجازه بده

 نيا دن،يشن باركيچون با  ديو بفهم ديكن يخودتان معن يبرا گريبلكه خودتان د ديشما عرض كردم تكرار كن م؟يكن

  . بله. شودينم دهيفهم زهايچ

صورت مفهوم، به يمنته خواهديم يت كه عمر طوالناس يمن ذهن يهاجنبه نياز هم يكيكالغ نماد  يعنيزاغ  نيحاال ا

است كه ما به او زنده  نيدرواقع معكوس ا نيداشته باشد ا يعمر طوالن خواهديكه م يمن ذهن نيصورت توهم. اما ابه

 يو ما من ذهن ترسديم نكهيا يبرا ،شوديتر مو محكم دهديدارد خودش را قوت م يمن ذهن نيكه ا ي. تا زمانميبشو

و منتها در عمر  ،بودن عمر است يطوالن نياز آنها هم يكيرا كه  يمن ذهن نيا يهاتيما خاص نكهيا يعني نيا م،يهست

اش در طول عمرش همه يدارد ول يو كالغ هم عمر طوالن ميكثافت بخور ميخواهيكه ما م دهديم حيتوض نييپا يطوالن

  . خورديها را مكثافت

بلكه  .شوديداده م حيتوض ،بد بخورد يهايدرد بخورد و انرژ يداشته باشد و ه يما عمر طوالن يذهنجنبه كه من  نيو ا

از قارقار  نيا ديگويهم م نييكه پا يبه هر صورت يمن ذهن كردنيطوالن يما برا عادت ما و اقدام نيكه ا ميما متوجه بشو

فكرها كه  نيهم يعني. آوردياز خودش در م ييو صدا كنديقار قار مزاغ ما  يعني ديآيوجود مذهن به اصطالح به يصدا

از  ديو ما با ،بخورد يشتريكه كثافت ب كنديم يهستند. منتها طوالن يبودن عمر من ذهن يدنبال طوالن نهايا جهند،يم

و  ،ادامه دارددر ما  يخواستن و كثافت خوار يعمر طوالن ا،در م يكالغ تيخاص نيكه ا ي. تا زمانميموضوع آگاه باش نيا

محل  ني. پس اميتوانست به خدا زنده بشو ميما نخواه م،يكنيراه صرف م نيرا در ا مانيو انرژ ميدانيرا اصل م نيما ا

  :دهديم حيتوض ينطوريا ٧٦٥ تيلغزش است هر لحظه. و موالنا در دفتر پنجم ب

  ٧٦٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و فَراغ انيپا ستيسخن را ن نيا
  تو زاغ؟ يشتكُ حق چرا  ليخل يا

 يعنيبخورد،  خواهديحال كثافت م نيدر ع خواهد،يم يرا كه عمر طوالن تيكالغ نيكه دوست خدا است، ا ليخل حاال،

مبارزه  نكهينه ا مي. و بكشميبكش ديرا در خودمان با تيكالغ نيا ميما اگر دوست خدا باش يعني. خواهديدرد بخورد، نم

  .رديرا از ما بگ يكالغ تيخاص نيا يكه زندگ ميجازه بدهبا آن، ا ميكن
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حق، اشاره  ليخل يدوست خدا، ا يندارد. و ا انيصحبت پا نيا ديگوي. مكردي. داشت صحبت مديگويرا م نيهم هم نجايا

زاغ است،  كشديم ليكه خل ياز مرغان يكي يول ،مييگوي. حاال ما آن داستان را نممياكه صحبت كرده يبه داستان كنديم

  . كشديكه چرا م شوديزاغ. و پس معلوم م

 ميما عكس آن را دار يها ول ستين نيا(حق،  ليخل ي: اشوديم ينطوريا د،يذره عوض كن كيكه » تو زاغ يشتكُ « نيو ا

. ميغ شدو زا ميكنيم تيرا تقو تيما، زاغ ميشزاغ را بكُ نكهيا يتو زاغ؟ بجا يحق چرا گشت ليخل يا )م،يكنيعمل م

از  يكيو  كنديمن درست م كيكه  ،هست دهيهمان يرهافك نيكه گفتم هم نطوريو زاغ هم .ميزاغ بشو دينبا يعني

  كند. ياست كه عمرش را طوالن نيا شيهاتيخاص

مت بدن را سال ني، نه. ما ا...و مينخواه يسالمت اي ميكن يخودكش مييايكه ما ب ستين نيا اشيكردن معن يعمر طوالن نيا

 شود،يدرست م يمن ذهن كيمركزمان و  ميگذاريبا آن و م ميشويم تيهوهم يوقت ي. ولميدانيتا آنجا كه م ميدارينگه م

و عمر  ،تر خواهد بودتن ما هم سالم ني. و اگر مركز ما عدم بشود، اميببر نيب زا ميخواهيهست كه ما م يمن ذهن نيا

 ميكه ما زاغ را بكش ستيصحبت ن نيبا ا ريخواستن با تن، مغا يواستن و سالمتخ يخواهد داشت. پس عمر طوالن يطوالن

  نداشته باشد.  يعمر طوالن يو من ذهن

. اآلن خودش شوديم يو عمرش هم طوالن شوديتر مهم سالمت مابشود تن  يو متالش رديهر چه زودتر بم يمن ذهن

 تيخاص نيو ا يمن ذهن جاديداشتن در مركز و ا يشدگتيهوهم يعني تيپس زاغ (افسانه من ذهني). بله،دهديم حيتوض

 تيب نيو در ا .خوردينم يو زندگ ،خورديها را مبشود. منتها مرتب كثافت يطوالن يعمر من ذهن خواهديرا دارد كه م

  :ديگويم

  ٧٦٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اهسي زاغكاغ و نعره  كاغ
  هعُمرخوا ايباشد به دن ماًيدا

و منظور از قار قار  .بشود يكه عمرم طوالن ديگوياست كه م نيا يبرا ،اشو نعره رونيبه اصطالح قار قار كالغ در ب يعني

 نيا منظور ما ،ميكنيو تند تند فكر م پردي. پس هرچه فكر مپردياست كه در سر ما م ييفكرها نيما هم يكالغ من ذهن

  . مينيما بب ديرا با نيتن ما. ا نيبشود نه عمر ا يطوالن يمن ذهن رمع يعنيبشود.  ياست كه عمرمان طوالن

بفهمم كه  نكهيا يكنم. بجا اديز را كه از مفهوم ساخته شده اميعمر من ذهن روم،يمن م گفتيم ،گفتيرا م نيا تيب

را عمر خودم  يذهنن عمر م چون يخاطر من ذهنبه كنمينم دايپ يو جاودانه هستم. من عمر واقع يعمر من تو هست

  كنم. ادهيپ توانميدر عمل نم يول دانميرا م نيگرچه ا  .نميبيم
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  ٧٦٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  پاِك فرد يِ از خدا سيابل چوهم
  ُعمِر َتن درخواست كرد امتيق تا

كه من در محضر شما  ديبگو به خدا نكهيا يدر خدمت خدا بود. بجا طانيش س،يكه ابل ديگويم زنديرا مثال م سيابل و

و من به آدم  ،نه، من مخالف امر تو هستم گفتيبه من بكن، م يو لطف ،شما هستم ميو من تسل ديهستم، شما خالق هست

خودش را قبول نداشت.  يبودن و زنده شدن انسان به خداگونگ دهزن نيا نكهيا يو دشمن آدم هستم. برا كنميسجده نم

به خدا را قبول ندارد كه عمر جاودانه  تيكالغ نيهم ،زنده شدن د،يآيو درد به وجود م يدگينكه از هما تيسيابل يعني

شده.  لين تشكياز آفل نكهيا يبرا شناسد،يرا نم يزندگ شناسد،ياست. مرگ را م تيذاتش از محدود نكهيا ياست. برا

  است.  نيهم هم تيسياش ترس و مرگ است. و ابلما همه يذات من ذهن يعني

 دييبفرما ديخواهي، اگر شما مدبه من مهلت بده، آن هم كه گفته باش امتيخدا تا ق يگفته كه ا سيكه ابل ديگويم نيبنابرا

و  تيسيابل نيا ميلحظه به خدا زنده بشو نيما كه در ا امتياست كه تا ق نيا اشيمعن كي ني. پس اديزنده باش امتيتا ق

اشتباه را كرده.  نيهم هم طانيش نكهيا يدر ما خواهد ماند، برا يمن ذهن يبرا خواستن يطوالن يو زندگ يمن ذهن نيا

  :ديگويم دهد،يم حيبله، خودش توض

  ٧٧٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  توبه، همه جان كَندن است يب ُعمر
  از حق بودن است بيحاضر غا مرگ

و هر لحظه تو به من  ،اشتباه كردم دم،يد اهكه من اشتبآدم عذر بخواهد از خدا،  نكهيكه بدون واهمانش، ا يعمر يعني

توبه  م،ياكارها را كردم كه ما كرده نيو خالصه هم ،و دوست تو نشدم دميرا من نشن يدوست نيو ا ،دوست من يگفت

اختن به و نپرد رفتنينپذرا برنگشتن و اشتباه  نيا ديگوي. مرفتمينپذ تيبرنگشتم، عذر نخواستم، مسئول يعنيم. اهنكرد

جان  يمن ذهن يبرا ميداشته باش يدر ذهن عمر طوالن ميكنيكه ما م يكار نيا يعنين جان كندن است. يواهمانش، ا

  مرگ حاضر است. نيكندن است و ا

طلب . هر لحظه مرگميريميهر لحظه م يه م،يبكن دايعمر جاودانه پ م،يما به خدا زنده بشو نكهيا يلحظه به جا نيا

لحظه  نيا ياست كه آدم به فرم فكر نيمرگ نقد ا ،لحظه نيمرگ حاضر، در ا ديگوي. مميمرده باش ميخواهي. مميشويم

مرگ نقد است،  نياز خدا باشد، ا بيباشد و غا زهاي. حاضر به چداباشد از خ بيباشد، غا توجهيتوجه كند و به خدا ب

  درست است؟ 
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  ٧٧١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  هر دو با حق خوش بود نيو مرگ ا ُعمر
  آتش بود اتيآب ح خدايب

. هر لحظه مركز ما يو با خدا باش ياست كه هر لحظه مركزت را عدم كن نيجهان و مردن ا نيكردن در ا يزندگ ديگويم

 در اما خوب است. يصورت عمر خدا و جاودانگكردن به يزندگ اي ي. و مردن به من ذهنديگويم ميعدم است، با خدا هست

لحظه نبودن و فقط آگاه از من  نيبودن، آگاه از ا خدايب نيا م،ينيبب هايدگيهمان قياز طر م،يباش يلحظه فقط من ذهن نيا

درد است  نيا نديبيصورت آب مما به يكه من ذهن يزيهر چ يعنيهم آتش است.  اتيآب ح ديبودن، با آن د يذهن

  دادم. بله. حياآلن هم توض نيرا هم نهايمن را. و ا سوزانديآتش است، م نيخودش، ا

  ١٦٢ هي، آ٦سوره انعام م،كريقرآن
  »ُقلْ ِإنَّ َصَلاتِي وَنُسُكِي وََمحْيَايَ َومَمَاتِي ِلَلِّه َربِّ اْلعَالَمِيَن  «

  »بگو: نماز من و قربانى من و زندگى من و مرگ من براى خدا آن پروردگار جهانيان است. «

  حاال: ديگوي. بله، متانيبرا ميقبال خواندقرآن است كه  هيهم آ نيا

  ٧٧٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  لَعَنت بود كو رثيهم از تا آن
  ُعمرجو شديچنان حضرت هم در

و بگذارد مركزش، در آن لحظه مورد  يزيچ كيبشود با  تيهوكه هم يكه هر كس ديگوي. و منياست ا يمهم تيب يليخ

مركزش را جسم كرده. و راجع به  نكهيا ي. براگريو آن كارش درست نخواهد شد د ،رديگيو لعنت خدا قرار م نينفر

به من كمك كن،  ديبگو نكهيكرده؟ در بارگاه خدا عوض ا اوبوده كه  يكار درست نيآخر ا ديگوي. مكنديصحبت م طانيش

من قبول ندارم، قبول دارم. فعال تا  :دزنيدارد حرف م ،يبشود با زندگ يبشود و مواز ميو تسل د،ييفرمايهر چه شما م

همان لعنت،  يعنيبه خاطر همان لعنت بود.  نيا ديگويم د؟يكنيتقاضا را م نيا يبه من عمر بده. شما به چه مناسبت امتيق

  . ميما از جنس او هست نكهيا يرا هم گرفته است، برا ما طانيشبه  نينفر

حرف  ميو بخواه ميبه ُكن فَكان توجه نكن م،يبه قضا توجه نكن م،يعدم نباشاز جنس  م،ينباش ميلحظه ما تسل نيآخر در ا

ما  م،يست. ما هم در آن حضرت هگريد تيّ سيابل نيهم يعني ؟يچ يعني نيُخوب ا م،يو از خودمان عقل داشته باش ميبزن

: به من مييگوي، ما هم مگفته است يطورحاال آن آن م؟يستيلحظه، مگر ن نيدر ا ميهم در آن بارگاه و حضور خدا هست

و  ميكن، هزار جور درخواست از خدا دار ليكن، دشمنان ما را ذل ليرا ذل يفالن بده، فالن لياتومب دانميخانه بده، نم

  . ميمخصوصًا عمرجو هست
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مرتب  م،يخدا زنده بشو يو جاودانگ تينهايبرود و به عمر ب ميو بگذار ميو كند كن ميرا ُشل كن يمن ذهن نيا نكهيعوض ا

 ريتاث ديگويم نيو ا .ميرويدنبالش م دهديكه ذهن نشان م يزيآن چ ،يبا من ذهن يعمر مصنوع م،يكنيعمر درست م

  . يچ يعني يآن لعنت است و گفتم لعنت

كارت درست نخواهد  يعني ،يريگيخدا قرار م نيمورد نفر ،ياز خدا در مركزت بگذار ريرا غ يزيهر چ نكهيا يعنيلعنت 

 تيب نيو ا .ميدهيم حيتوض نيياالن هم پاو دائمًا با ما است.  كند،يم يو من خرابكار يكنيمن درست م نكهيا يبرا شد،

  :ديدانيمعروف كه همه شما م

  ٧٧٣ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  خدا را خواستن رِ يخدا غ از
  كاستن يو ُكلّ  ستيَافْزون ظَنّ 

لغزش هست، به محض  يجا نجايما را به خودت زنده كن، مركز من را عدم كن. حاال اكه  ميبخواه دياز خدا فقط با يعني

و درد شروع  ،ديريگيخدا قرار م نيو مورد نفر ،شوديمركز شما م زيپس آن چ د،يخواهياز خدا م ريغ يزياز خدا چ نكهيا

ما هر  يعني. كنديم اديعمر كالغ را ز كند،يم ياضافه كردن، كالغ را قو رمفهوم فكرِ اضافه كردن است. فك نيو ا .شوديم

را  نيهستم، ا سيمن ابل ايكن،  ادي: من كالغ هستم، عمر من را زمييگويم ميدار م،يخواهيرا م زهايلحظه از خدا كه چ

 تاميكه ق يتا روز شوديحفظ كن و حفظ م امتيرا، تا ق يعمر من ذهن امت،يعمر من را تا ق خواهم،يآن را م خواهم،يم

  بشود.  يمتالش ياست؟ من ذهن يما ك امتيما باشد. ق

 ،ميكنيم يو وفا به من ذهن ،كن اديمن را ز يكه من را به خودت زنده نكن، عمر من ذهن ميكنيمرتب ما به خدا دعا م يول

تر شود و آنها ثابتب ادتريآنها ز ميكنيكن؛ فكر م ادتريهستم، آنها را ز تيهوبا آنها هم خواهم،يكه من م ييزهايو آن چ

 ياست و ابد تينهاياست كه ب يلحظه ابد نياز ا يما آگاه يعمر واقع كهيدر حال ،شوديم ادتريما ز يبشود، عمر واقع

لغزش است، همه  يجا نيا م،يو ساخته شده از فكر هست يمفهوم زيچ كيكردن عمر  اديو ما دنبال ز ،است، جاودانه است

  .لغزنديم نجايدر ا

. ديكنينم يزندگ چيه يعنيبردن و كم كردن،  نيرا از ب زيهمه چ يعنيكاستن  يُكلّ د؟يلغزيكه شما نم دينيبب ديشما با

را از دست  زيموقع همه چآن ،يكن تريطوالن يخواهيرا م يشده، مفهوم من ذهن تيهوفكر هم يعني ستيظَّن َاْفزون

 نجايمن هم ا حي. با توضديفهميم اديرا شما با خواندن ز هاتيب نيا ،گري. به نظرم دگريد يندار يچيه ،يچيه ،يبده

  بله. د،يفهميرا م تيكه ب ديد ديخواه د،يتكرار كن د،يخودتان بخوان يول د؟يكنيتوجه م د،يبفهم ديممكن است نتوان
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  ٧٧٤ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  يگانگيغَرق در ب يُعمر خاصه
  يشانِگروَبه ر،يحُضورِ ش در

از جنس  م،ياز جنس خدا هست م،يما از جنس عدم هست يعنياز خود  يگانگياز خود، ب يگانگيكه در ب يعمر صوصاً مخ

 كند،يبه خدا نگاه م كند،يبه خودش نگاه م نكيو با آن ع .از اصل خودش است گانهيو آن مفهوم، ب ميامفهوم شده كي

 م،يكنيم يبازخدا، ما حقه يعني ر،ير ساده است. در حضور شگيد نيما، ا ميو خدا هست ياز خود اصل يگانگيغرق در ب

  است.  يادامه من ذهن نيهم هم ريو تزو ميكنيم ريتزو م،يكنيم يگرلهيح

در مركز  يشدگتيهواصًال دروغ است. داشتن هم يدروغ گفتم؟ خود من ذهن يكردم؟ ك ريتزو ي: من كدييبگو ديشما نبا

را در راست بودن به صورت من  تاني. شما همه سعدياشما عمداً دروغ گفته نكهينه ا ت،آن اس ياشكال است، اشكال اصل

كه  يداشته است، نه آن تخم يما اثر درست ينه كارها ،يچيچون كًال دروغ است، ه يمن ذهن يول د،ياكرده يذهن

  بوده است.  يست، از من ذهنا هبود يدرست بوده است، چون من ذهن ميكه كرد يفكر م،ياكه كرده يعمل م،ياكاشته

فكرت از  نيفرق دارد كه شما ا نيا د؟يآيدر م يچ نيُخوب ا كند،يم يفكر كيكه آدم با خشمش  ديشما حساب كن

 ر،ي. در حضور شديايدر ب نهايو ا يچارگياز خشم و ترس و رنجش و اضطراب و ب اي ديايب ياز خرد زندگ ،يعدم، از خداگونگ

را ما تكرار  سيكار ابل ديبا يچ ي. براديخواهيبشو، بگو شما هر چه م مي! ُخوب تسلها؟يبازقهح نيخدا، ا يجلو يعني

  در ما است. تيّسيآنكه آن ابل يبرا م؟يكن

  ٧٧٥ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  تَر َرَومدِْه كه تا پَس َشميب ُعمر
  اَفْزون كُن كه تا كمتر َشوَم َمْهَلم

به  ديشما با يعني ،يمن تو هست يزندگ ،يغزل گفت كه بله، تو عمر من هست تيب م؟ييگويم يچ يبه صورت من ذهن ما

 صيتشخ نيا ديو با دينرو هايدگيبر اساس همان نهايعمر و ا يو دنبال مفهوم وفا و دراز يمن تو هست ي: زندگدييوخدا بگ

  . ديبرو دينتواينم گريد لغزد،يم تانيپا شود،ينم دينداشته باش د،يرا داشته باش

 ديخودتان بر اساس خودتان با چونو  ،ديتكرار كن ديشما ببر نكهيا يبرا كنم؟يتكرار م يرا ه اتياب نيمن ا يچ يبرا

 گرانياگر حواسمان به د يبله. ول م،يكه اشتباه نكن ميكمك كن ديو اشتباه نشود. ما در ضمن به هم با ديبده صيتشخ

  . توانندينم گرانياشتباه من را درست كن؛ د ايكه شما ب مييبگو گريد يكيبه  اي ،باشد، حواس ما به خودمان باشد
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تر پس كنميم تريرا قو يهر چه من ذهن نكهيا يتر بروم؛ برابده تا پس شتريعمر من ب مييگويخدا م به ميما دار ديگويم

آن  يبرا روم،يتر مپس پس كنم،يتر مرا كندتر بكنم، بد ميهابكنم، فكر ترفيرا ضع ميمن ذهن نكهي. عوض اروميم

كمتر از  يسالگ كيكه كمتر بشوم. ما در  ،كن شتريرا ب مهلتم يعني. َمْهلَم افزون كن رومينم شيمقصود كه آمده بودم پ

 ستيو ب ،ميو به خدا زنده هست ميندار يشدگتيهوهنوز هم ياديمقدار ز يسالگ كيچرا؟ در  م،يهست يسالگ ستيب

 ما، ما پس ميهست شتريب يسالگ كياست. ُخوب  يمركزمان پر از انباشتگ زها،يبا چ ميهست تيهوكامالً هم ديشا يسالگ

  . مينرفت شيپ م،يرفت

رفته  ترشيپ م،يآگاهانه از خدا آگاه بود يسالگ ستيو در ب ميما ناآگاهانه از خدا به اصطالح آگاه بود ،يسالگ كياگر در 

ساله،  ستيآدم ب كيآدم ده ساله، به  كيبه  ديشما نگاه كن گر،ياست د نيعكس ا شهيهم. ميكرده بود شرفتيپ م،يبود

: بابا خانه دهدينشان م يكه من ذهن يدر حال شود،يم شتريب شيدردها شوديم شتريهرچه ب له،سا يآدم س كيبه 

تو  يدارد، زندگ يزندگ نهايا ،يريگيمدرك م دانمينم ،يريگيپست م ،يشويدار مبچه ،يكنيم دايهمسر پ ،يخريم

 مانياست، شاد ترفيكث ميخوريهرچه م جهيتو در ن ،شوديكمتر م مانيزندگ م،يشويتر مبهتر بشود؛ هرچه بزرگ ديبا

دچار  نكهيا يبرا م،يبنديراهش را م ميرويباال، هر چه جلوتر م ديآيم جوشديم ياز زندگ يشاد لي. اواشوديكمتر م

  .ميشويم يافسانه من ذهن

  ٧٧٦ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  كه لَْعنَت را ِنشانه او ُبوَد تا
  جو بُوَدباشد كه لَعنَت يكس بَد

است. هر  كيكار اتومات نيو ا ميكه ما نشانه لعنت خدا باش ميكنيكار را م نيكار را كرده است، ما هم ا نيا سيابل ديگويم

آمده  رمانيكه گ يهر چ م،يدانيرا نم ني. ما اشوديباشد، او كارش درست نمداشته  يشدگتيهوكه در مركزش هم يكس

هم بد بود كه  سيكه دنبال لعنت باشد، ُخوب ابل يباشد كس ديبا يبد دمآ ديگوي. ممياشده تيهواست، باهاش هم

كه من را به خودت  فتگيم ديبا كردياگر درست فكر م سينخواست از جنس خدا بشود. ابل يعنيبود  بد شد. يطورنيا

  شما؟  ديچه كار دار د،ييفرمايهر چه شما م ستياصال به من مربوط ن اي ،زنده كن

 ذهناست،  يشدگتيهواز جنس هم سيچرا؟ ابل فهمد،يچون نم يبه آدم سجده كن، ُخوب سجده كن. ول ديگويم

و  رديبپذ توانديآن را هم نم شود،يزنده م در انسان خدا به خودش يوقت نيبنابرا شناسد،يخدا را نم يشدگتيهوهم

 يو من ذهن .سجده كن نيدر انسان من خودم به خودم زنده هستم، به ا ني: ببديگويم سيبه ابل يبشناسد و خدا وقت

  كند.  يعمرش را طوالن خواهديم ،يچيكه ه ديكنيشما سجده نم يعني كند،يسجده نم
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شما  م،يخوانيرا م هاني. اديبهتر بدان د،يبهتر بدان ديبا يول د،يدانيرا م نيا ياريشما به عنوان عدم، به عنوان هوش يول

تر يو طوالن يادامه زندگ يمرتب قارقارش برا ، وكنديكه قارقار م دينيبيم تان،يبه عنوان ناظر به من ذهن ديكنينگاه م

به عنوان  ديان ناظر، ناظر عدم است و شما هست: قارقار نكن، حرف نزن، به عنودييبگو دياست. شما با يكردن من ذهن

 چارهيموقع من را بآن ،ينشو، تو به اصطالح هدف لعنت هست تيهوهم هم يزيقارقار نكن، كثافت نخور، با چ ؛يزندگ

باشد، عدم باشد، من تو  ياريهوش ديهستم، مركزم با ياريمركز من، من هوش ايمركز من، ن ييايب يخواهيتو م ،يكنيم

 ديجو است و ما نباآن لعنت يبدان ديو با .ياو باش اريدربست در اخت نكهينه ا ،يبزن ديها باحرف نياز ا كنم؛يم ييشناسارا 

كه بگذارم مركزم؟  گردميها مآدم و زهايمن دنبال چ ايآ دياز خودتان سوال كن ديشما با گري. به عبارت دميجو باشلعنت

  :ديگوي. مديجو هستنه؟ اگر بله پس لعنت اي

  ٧٧٧ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  خوش، در قُرب، جان پَرورَدن است ُعمرِ 
  خوردن است نيزاغ از َبهِر سرگ ُعمرِ 

عمر خوش است  نيمستقر باشد، ا يلحظه ابد نيبه ا ديايلحظه به خدا زنده باشد، ب نياست؟ كه آدم در ا يخوب چ عمر

از  م،يكنيدرون را باز م يهر لحظه كه ما فضا يعنيرورش دادن جان است. خدا پ كيشدن و نزد يكيدر وحدت و  نيو ا

و  ميشوياز جنس او م م،ييگويبله م م،يما از جنس خدا هست هك ميشويقرب است، ما متوجه م نيا م،يشويجنس عدم م

 نقدريپول دارم، ا درنقيكنم: ا نيكه من به خودم تلق ستين نياست. عمر خوش ا نيعمر خوش است، عمر خوش فقط ا نيا

  .ستيدوست دارم، فالن را دارم، فالن پُست را دارم، به، به، آن عمر خوش ن نقدريمن ملك دارم، ا

كه تند تند فكر  يعنوان من ذهن هست در ما به ياباشنده كيكثافت خوردن است، مثل كالغ.  يبرا يمن ذهن راما عم

بكند.  يعمر را هم طوالن نيكثافت بخورد و ا نكهيا يفقط برا كند،يم ريخودش را تعم كند،يخودش را درست م كند،يم

 زيچ كيتو  م،ياز جنس خدا هست م،يلحظه هست نياز جنس ا ما م،يستي: ما از جنس تو نمييگويم ياريما به عنوان هوش

حاال چه  ،ياشده تو درست ،ييو دردها و اصل داشتن جدا زهايمن با چ يدگيمن و همان يدر اثر ناآگاه ،يهست يتوهم

  .يكن يعمرت را هم طوالن ،يكثافت بخور يخواهيم ياز جان من؟ ه يخواهيم

ناراحت  ،يبشو نيخشمگ ،يدرد بخور ،يكثافت بخور ياست كه برو نيا يفقط برا ن،زاغ م يكه عمر تو ا دانميو من م

 ييحس جدا ،يبكن ييحس تنها ،يمضطرب بشو ،ينگران بشو ،يتاسف بخور ،يحسادت بكن ،يواكنش نشان بده ،يبشو

نور  يبشوم و غذا ستقرم يابد يلحظه نيدر ا خواهميمن م خواهم،يرا نم نهايمن كه ا .است نيا يبرا ،يبشو جيگ ،يبكن

مردم است، توجه مردم  دييتو تا يغذا نيبهتر ،يدهيبه من م يجهان نيا يتو غذاها د،يآيم وراز آن ميبخورم، من غذا
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 زيمردم چ دييرا؟! تا نيا خواهميم يچ يمن برا .خطرناك است توجه مردم هانياصالً ا ميگويم ديد نيبا ا است، من االن

 يكه چ يكنيم شنهادينور را رها كنم! تو آن را به من به عنوان غذا پ يندارد، من غذا شيتو يزيچاست،  يخطرناك

  .له. بدييگويبه كالغ م د،ييگويم تانيبشود؟! شما به من ذهن

و  تيباشد: عقل و حس امن لياست كه مركزت عدم باشد، آن چهار تا بركت اص نيعمر خوش ا (حقيقت وجودي انسان)

داشته  سببيب يشاد ،يشروع كن رشياز پذ ،يرضا داشته باش ،يصبر داشته باش ،يو قدرت، شكر داشته باش تيهدا

عمر خوش است و جان تو  نيتو فكر كند، ا قيخدا از طر ،ينيو بب يخودت را از جنس خدا بدان ،يباش نندهيآفر ،يباش

  كند.  دايپرورش پ يطورنيا

مركز ما دارد باز  نيو ا ،كنديم دايجان ما پرورش پ زند،يريم شونديم ييما شناسا يهايشدگتيهوكه هم يوقت يو حت

  :ديگويكالغ م اي ديگويم ياست كه كثافت بخورد. بله، من ذهن نيا ي. اما عمر زاغ فقط براشوديم

  ٧٧٨ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  خوَرميدِه كه تا گُه م َشميب ُعمر
  دِه كه َبس بَدگوهَرم نَميا ميدا

نور و عشق  يبه خدا زنده بشوم و غذاها نجايا امامدهيمن ن گريكن كه بروم كثافت بخورم و تمام عمر د اديعمر من را ز بله،

و كثافت  يمركزم تو باش ،يگوهرم تو باش نجايام اخدا باشم، من آمده اريبخورم، در اخت گريدو هزار تا بركت  ييبايو ز

  .ستين يطورنيبخورم، نه ا

 ديآيم نيو آفل هايدگياز همان د،يآيم رونياز ب هك رمقيب زيچهار تا چ نيبشود كه ا اديز رمبله، عم (افسانه من ذهني)

باشد، مقاومت كنم، خود مقاومت درد  يبر اساس من ذهن ميهاقدرت و قضاوتو  تيو هدا تيبخورم، عقل و حس امن

 نكهيا يكنم، دردها را بخورم، برا ديكنم، درد تول يافسانه زندگ يتو نم،يدشمن بب نم،يمسئله بب نم،يمانع بب ياست، ه

  :ديگوياست. م دهيدارم، مركزم همان يمركزم گوهر بد

  ٧٧٩ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  دَهانُگه خوار است آن َگنْده گرنه
  زاَغم وا َرهان يِ كَز خو يديگو

و از  ميستيخوار نكثافت ياگر ما هم به عنوان من ذهن ست،يخوار نخوار نبود و اگر كالغ هم كثافتاگر كثافت سيابل

  . من را آزاد كن يزاغ يكه از خو مييلحظه بگو نيبه خدا در ا ديبا د،يآيدرد نم يدهانمان بو
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و دهنش هم  ،خورديدرد م است، دائماً يدگيكه مركزش پر از همان يكس يعني. گريبله، واضح است د (افسانه من ذهني)

 يزاغ يخو نيكه از ا ديبه خدا بگو ديآدم با نيا گران،يد يخودش هم برا يهم برا كنديم جاديو درد ا دهديدرد م يبو

من  ايخدا تيخاص نياز ا خورم،يمن كثافت م نميبيو من م ،كثافت بخورم تا خواهميرا م يمن ذهن يِ كه من عمر طوالن

بشود،  دهيبخواهد كه با آنها همان يشتريب يزهاياز خدا چ اي ،دعا كند هايدگيهمان نيبر اساس ا دياين گريرا وارهان، د

دعا را  نيا ديبا شود،يعدم م شمركز رهد،يم يزاغ ياز خو يوقت (حقيقت وجودي انسان)كار را بكند. بله، نيا دينبا

  .ميبكن يخواسته را از زندگ نيا م،يبكن

  ٢٧٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  حونيبه ج شودينم ريس دلْ
  ؟يبيَفريرا به سَقا چه م او

ا م يوقت يبه تو، حت يعنيرود،  اي ايدر يعني حونيبه ج يحت شود،يمركزم عدم م يمن از جنس خدا هستم، وقت ديگويم

احساس  نيو از ا ييبايز نيعشق و از ا نياز ا ميندار يريموقع س چيه م،يبشو ريس ميتوانياز خدا نم م،يشويوصل م

 ديگوي. مدهدياست كه به ما آب م يشك و منظور من ذهنمَ  يعني ميدهنده. سِقا بخوانآب يعنيَسقا  نجايو در ا .خوب

 شوميو هر لحظه رفوزه م يكنيمن را چرا امتحان م شوم،ينم ريتو س يياكتي يايمن به عنوان دوست تو و جنس تو، از در

كار را نكنم.  نيكه ا دارم اريو من اخت .بكنم يطورنيا دينبا يعنيآن را بخورم؟  فيو آب كث يمن ذهن يكه بروم دنبال سقا

كه از  يبسنده كنم به آب ميايو ب ،ستميبشو ن ريس ياست كه من ندانم كه من از بركت زندگ نيلغزش هم ا يجا كيپس 

كه  مياالن گفت نيهم ست،يآب ن شود،يم دهيو البته آب د .كه محدود و محدود كننده است رميگيم يشك من ذهنمَ

  كثافت است و درد است. بله،

  ٢٧٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  تويست َچشم بُشده كيتار
  ؟يبيَفريرا به َعصا چه م ما

و ديگر با چشم هشياري و  ،همانيدگي ها شده عينك من ،مو با چيزها همانيده شد كه از تو جدا شدم يتاز وق ديگويم

پناه بردم  ؟پناه بردم به چه چيزي .چشم هشياريم نمي بيند ،چشمم نمي بيند ،من نابينا شده ام ،نور بي رنگي نمي بينم

با چشم عدم نمي بينم  .مجبورم عصا بردارم ،ي نابينا شدميعن ستااينها عصا  ،و الگوهاي فكري ،استدالل ها ،به فكرها

   .اي خدا مگر نمي بيني كه چشم من نابينا شده است .االن با عصاي فكرهاي هم هويت شده مي بينم
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يعني وقتي بر حسب همانيدگي ها  ،چشم ما بدون چشم عدم و هشياري ،خودمان هم مي شنويم ،اين را مي گوييم ،حاال

در واقع ما در خواب همانيدگي  ،مثل اينكه آدم توي خواب راه مي رود ،اين بصيرت ندارد ،ديد درست نيست اين ،مي بينيم

و آنها را ما به عنوان عصا استفاده كرديم  ،و حاال آنجا با يك تعداد باورها و الگوهاي فكري هم هويت هستيم .ها هستيم

و ما  .و چون با آنها هم هويت هستيم اين عصاي پوسيده است ،تاينها درست اس، و مي گوييم كه اينها هر چه مي گويند

  .با عصاي پوسيده فريب مي خوريم

 ؟.با چشم من مي خواهي ببيني يا با چشم عصاي پوسيده :مي گويد .پس هر لحظه خدا دوباره ما را امتحان مي كند

اصال جنگ ما انسانها با  ،اها چقدر مي جنگيمكه ما با اين عص دمي بيني .باورهايي كه با آنها همانيده هستي ،باورهايت

برحسب باورهاي  .اگر به چشم خدا مي ديديم كه باهم اختالفي نداشتيم ،تفاوت ديد ،تفاوت باورها ،همديگر چه چيز است

حاال اين  .هر چه كه مي بينيم فكر مي كنيم كه آن ديد درست است ،و چون با اينها همانيده هستيم ،همانيده مي بينيم

و اين عصاي  ،من درست مي بينيم ،من كه اشتباه نمي كنم ،حتما شما اشتباه مي كنيد ،ديد من با ديد شما تفاوت دارد

   .آن هم عصاي شما است هر كدام عصا داريم .من است

ممكن است سيستمي  ،الگوهاي باوري است ،باورهاي ما است ،عصا همان فكرهاي ما است كه با آنها هم هويت هستيم

و ما فكر مي كنيم همه اش با اين عصاها بايد راه  ،همه اش با آنها هم هويت هستيم ،نوشته شده باشد ،ته باشد اينهاداش

و هر لحظه ما رفوزه  ؟مي گويد اين لحظه خدا ما را امتحان مي كند ببيند شما عصا را مي گيريد يا چشم او را .!نه .برويم

شما آن را مي بينيد يا كالغي كه  .كري است كه اين لحظه در ما بلند مي شودو عصا همان ف .عصا را مي بينيم مي شويم

  ؟.كالغ را مي بينيد يا فضايي كه كالغ در آن پرواز مي كند ؟از آسمان مي گذرد

اگر انسان رحم  .و شما اگر بر اساس الگوي باوري با يك كس ديگر ستيزه كنيد حتما عصا را مي بينيد و خدا را نمي بينيد

عصا را ديدن يعني انسانها را هم به صورت  ،عصا را مي بيند ،ظلم بكند و انسانها را به صورت زندگي نبيند ،شته باشدندا

و مي توانيم ديگران را  ،ديگران را هم به صورت مفهوم مي بينيم ،خودمان را به صورت مفهوم مي بينيم ،مفهوم در آوردن

   .كوچك كنيم ،پايين بياوريم

بگوييم اين حتي مستوجب  ،را به مفهوم تبديل كرديم مي توانيم مفهوم را خيلي ذليل بكنيم و كوچك كنيم وقتي انسانها

   .و اين فريب است ؟آن خدائيت نيست ؟ولي خدائيت آن ارزش ندارد، براي اينكه ارزشي ندارد كه ،مرگ است

م خدا امتحان مي كند ببيند كه ما مي لغزيم و هر لحظه ه .گفتم هر كدام از اين ابيات يك جاي لغزشي را نشان مي دهد

بگوييد كه من خودم را زير  ،اگر مي خواهيد نلغزيد ،و شما بايد اين ابيات را بخوانيد .و هر لحظه ما مي لغزيم ،يا نمي لغزيم
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و  .ارممن كاري به ديگران ند ،مكنم ببينم من شخصا چگونه مي لغز و االن مي خواهم تامل ،نورافكن خودم قرار دادم

   .ديگران هم نمي توانند به من نشان بدهند من چگونه مي لغزم من بايد خودم ببينم

و اگر به عنوان هشياري ناظر به ذهنتان نگاه كنيد خواهيد ديد كه ذهنتان چه كارها مي كند كه شما در اين لحظه مي 

اين نابينا  ،م مي دانيد ديگر االن از موالناو اين را ه .به جاي اينكه از جنس خدا بشويد از جنس جسم مي شويد ،لغزيد

فقط موقعي كه مركز  .نابينا است ،چشم عدم ،هر كسي بر حسب الگوهاي ذهني مي بيند به عنوان ديد عدم .شدن است

  بله اين را هم بخوانم مي گويد.  .ما درست مي بينيم ،ما عدم است

  ٣٣٤٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شويتي مي ،هر دَمي پُر مي شوي
  پس بدانكه در كفِ ُصنع ويي

در دست  .در دست خدا هستي ،پس بدان كه در دست خودت نيستي ،مي گويد هر لحظه پر مي شوي و خالي مي شوي

و هر لحظه ما مركزمان پُر زندگي مي  ،و كن فكان هستيم ما االن در اختيار قضا ،ما مي دانيم البته قبالً .صُنع خدا هستي

اگر ما حواس مان جمع بود به صورت  .و دوباره ُپر مي شود ،به صورت جسم بلند مي شويم و خالي مي شودشود منتها 

   .با اين شكل هم ببينيم .بله ،من خودم بلدم ،به شرطي كه نمي گفتيم كه در اختيار خودم هستم ،فكر بلند نمي شديم

  (افسانه من ذهني)

  ٣٣٤٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شويپُر مي شوي، تي مي هر َدمي
  پس بدانكه در كفِ ُصنع ويي

مي داند و فكر نمي كند  ،دانش دارد ،خودش عقل دارد و مقاومت دارد و قضاوت دارد ،اين آدم كه مركزش همانيده است

اگر به  .يعني اگر ما اجازه بدهيم مركز ما را ُپر از خودش مي كند ؛صُنع يعني ساخت و آفرينش ؛كه در كف صُنع خدا است

فاصله بين دو تا صندوق بشويم مركز ما  ،اگر صندوق نشويم ،بلند نشويم و در آن جمع نشويم ،صورت يك الگوي فكري

  :به هر حال مي گويد .باز مي شود

  ٣٣٤١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  روزي كه َرود ،چشم بند از چشم
  صُنع از صانع چه سان شيدا شود 

، چشم هشياري ،عينك هاي هم هويت شدگي وقتي از روي چشم برداشته مي شود، گي هااين چشم بند هم هويت شد

 (افسانه من ذهني) ،با او يكي مي شويم ،عاشق مي شويم ،شيدا مي شويم ،بله .آن موقع ما از خدا پُر از شيدايي مي شويم
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ساخت دست خدا با او به وحدت مي و ما به عنوان  .نقطه ها همه چشم بند ما است ،يعني اين حالت كه چشم بند دارد

  :بعد االن مي گويد .شيدا مي شويم ،مركز ما عدم مي شود ،مي آيد (حقيقت وجودي انسان)رسيم و اين حالت 

  ٣٣٤٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  به چشِم خود نِگر  ،چشم داري تو
  مَنگر از چشِم سفيهي بي خبر

و از طريق  ،با چشم عدم بايد نگاه كنيم ،نك من ذهني را به چشم مان بزنيمالزم نيست كه عي ،ما چشم عدم داريم ،همين

  .به جهان ،يا من هاي ذهني ديگر نبايد نگاه كنيم ،من ذهني مان كه سفيه است چشم هم هويت شدگي يا

  ٣٣٤٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  به گوش خود شنو ،گوش داري تو
  گوش گوالن را چرا باشي گرو؟

گوش داريم اما گوش ما عادت كرده است چيزهاي مربوط به هم هويت شدگي ها را  ،ا به عنوان هشياري و عدمدوباره م

  گوش گوالن را چرا باشي گرو؟ ،هر چه بيشتر بهتر ،بشنود ما چيزي را مي شنويم كه هم هويت شدگي هاي ما را زياد كند

همه  ؟.چرا مي شنوي ،هم هويت شدگي ها مي شنوند يعني گوش آدم هاي احمق را كه من ذهني دارند و فقط بر حسب

آنها چه چيز مي  ،و بر حسب آنها حرف مي زنند ،حواس ما اين است كه ببينيم گوالن كه مركزشان از همانيدگي ها است

پس چشم و گوش داريم ما به  .يعني خودمان گوش نداريم كه از زندگي پيغام زندگي بشنويم .ما آنها را بشنويم .گويند

  ،عنوان مركز عدم

  ٣٣٤٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نظر را پيشه كن ،بي ِز تقليدي
  هم برايِ عقلِ خود انديشه كن

آن را  ،هماني كه هستي ،آن نظر و هشياري اوليه را ،بدون اين كه تقليد بكني به ذهن بروي و الگوي ديگران را ببيني

آن  ،اين است كه اين لحظه در اطراف اتفاق اين لحظه فضا را باز كني نآيعني ارائه  ،با آن ببين .پيشه بينش خودت كن

 ،يعني ما از اول با نظر مي ديديم .نظر مي بيند و آن هشياري اوليه با .فضا گشايي شما را از جنس هشياري اوليه مي كند

همين همانيدگي ها مي عقيده اش از  ،من ذهني مي گويد به عقيده من ،يك عقيده هم هويت شدگي است ،يك نظر است

 ،نكردند ريفكر ها ما را تسخ نيبنابرا  .يكن يمل مات وشما از عدم مي گيريد  .ولي نظر در اين لحظه از زندگي مي آيد ،آيد

  ما هستند. اريفكر ها در اخت
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بت ها به ما  .فكر هاست نيبت ها هم نياز ا يكي ،به ما سجده كنند ديجهان به اصطالح بت ها با نيدر ا ميامروز خواند 

خواهند ما فكر  يهر چه كه آن ها م كرده اند و رياس انه فكر ها ما ر ميهست مانيهافكر كننده جاديما ا يعني ،سجده كنند

دار  اريحاال ما اخت ها، يدگيكند بر اساس همان يخواهد م يم يكند و هر فكر يخواهد م يم يهر كار يمن ذهن .ميكن يم

 اريذهن ما در اخت ،ما يزديعقل ا ،رديگ يعقل ما قرار م اريما در اخت شهيو اند .ميكن يم شهيرا پنظر  نكهيا يبرا .ميشو يم

   .يمن ذهن يعقل يب ارينه در اخت ،رديگ يما قرار م يزديعقل ا

  ٢٧٤٠مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ماست  فهيدعا وظ ،دوست يا
   ؟يبيفر يرا به دعا چه م ما

دعا مثل  نيا .كه من دوست تو هستم ييگو يتو هم كه م ،يخدا كه دوست من هست يكه ا ديگو يم .مهم است تيب نيا

 يشما دعا م يشده كارها ما برا چرا عوض .يما دعا كن يبرا ديتو با يعني .است يمستمر ،يده يحقوق است كه به ما م

 .يبه من حقوق بدهبايد حاال تو  ديبگو آن كارفرما ،جا استخدام بشود كي ودانگار آدم بر ،دعا كنم ديمن كه نبا ؟ميكن

 .ميكن يحاالچطور شده كه ما دعا م .حقوق من را بده ديگو يبه كارمندش م سيرئ ،حقوق من را بده ،از كارمندش يعني

  .خودمان يعبادت ها جهيو نت ميخودمان هست يدعا فتهيما فر

است كه در  نيو دعا ا هست؟ يدانم دعا چ ي من چه ماصال .يمن دعا كن يبرا ديتو با، خدا يا كه ديوگ يدر واقع دارد م

ذات ما ، شروع كند به دعا كردن و اسانس ما ،ما ينه من ذهن، يو مركز ما عدم بشود و زندگ ،ميبشو ميلحظه ما تسل نيا

هست او  پس هر موقع صحبت دعا .ما دعا كند يو او در مركز ما برا ،دعا است نيا .كند دايما با خدا تماس پ ياريو هوش

و آن ها  ميكن يعبادت م اي ،كار را بكن نيا ،آن را بده ،را بده نيا ؟ميكن يدعا كند. حاال چطور شده است كه ما دعا م ديبا

   .ها نيو ا النو ف ميقدر ثواب كرد نيا و ميعبادت ها را دار نيكه ما ا ميكن يرا ما حساب م

 يلحظه خدا م نيدر ا .ميشو يپس دوباره امتحان م ؟.شوم يمها  نيا فتهيفر ها مفهوم است چطور من نيا ديگو يم

شما عبادت كند  يشود او برا يم ؟ديشما خودتان دعا كننده هست اي ؟شما دعا كند ياو برا ديگذار يشما م نديخواهد بب

   .ديگو يرا م نيدارد ا ؟ديشما عبادت كننده هست اي

به حساب  يليخودمان را خ يهاخودمان را دعا يما عبادت ها است كه ييجا كي نيا نكهيا يبرا ،نيمهم است ا يليخ

 ياريذات من و هوش نيب يتماس چيو ه .كند يخدا نم و ستيحضور ن يكند و از رو يم يمن ذهن كه يدر حال ،ميآور يم

را به  نيكند و ا يرا م ييكارها كيكند و  يرا تكرار م ييها زيچ كيدارد  يمن ذهن كي قطف .ستيمن و خدا برقرار ن

 يعني .لغزش است يجا نيشما و ا يندارد برا جهينت نيكه ا ديخواهد بگو يموالنا م .ستيدعا ن، ميگذار يحساب دعا م
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اجازه و  .ستندين لغزش است و متوجه يجا نفرها  ارديليم يبرا يو دعا كردن بر اساس من ذهن يعبادت بر اساس من ذهن

   .متقس نيمهم است ا .ميبخوان ياز مثنو ديبده

ھارم *** ت  یان   ***  

   :ديگو يم

  (افسانه من ذهني)

  ٢٧٤٠مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ماست  فهيدعا وظ ،دوست يا
   ؟يبيفر يرا به دعا چه م ما

ما اصال  ،ها است يدگيما بر حسب همان يچون دعا ،ميدعا كن ديما نبا .ميدار يما من ذهن .ماست فهيدوست دعا وظ يا

پر از درخواست است  ،است يدگيپر از كثافت است پر از همان ،پر از درد است كه يمركز كيو در  ميدعا كن ميستيبلد ن

 يعني .يما دعا كن يبرا ييايب ديتو با نيپس بنابر ا عبادت كند، ايتواند دعا كند  يمركز نم نيا ،به جهان است يازمنديو ن

 يكه خدا برا دياست كه شما اجازه بده نيمستلزم ا نيا .ميريبگ ميبتوان ديخوب اگر حقوق بدهد ما با .حقوق ما را بده

   .ميشو ياست كه ما رفوزه م يياز آن امتحان ها يكي نيشما دعا كند و ا

تو دعا  يمن در مركزت به صورت عدم ظاهر بشوم و برا، كنار يرا بكش ات يشود من ذهن يم ديگو يخدا م لحظه نيدر ا

و بر اساس آن دانش  ميما خودمان دانش دار ،نه مييگو يما م ؟كنم و به خودم زنده يگرفتار نيكنم و تو را خالص كنم از ا

كه شما  مييگو يها هم م ي. گرفتارديآ يم شيپ يگرفتار ،ديآ يم شيآن موقع مسئله پ بعد .ميكن يمقاومت م ،و قضاوت

من رخ  يقات بد برااتفا نيا .شود يم يطور نيحاال ا، ميعبادت كرد ،ميدعا كرد همه نيا ؟ديده يم يطور نيمزد ما را ا

   ؟كجا رفت من يعبادات من و دعا ها نيدهد پس ا يم

تو از من جسم  ،بوده يدگيو بر اساس همان يخودت كرد، دعا كنم تيمنِ خدا برا يكه تو نگذاشت است نياش ا يمعن

 نهيزم يذهنكه من  يدر حال ،فكر بعد از فكر ،يعمر دراز خواست، يمثل كالغ بود ،يجسم بشو يخواست يم ،يخواست

تو كه  ،زد يبا من حرف م تتيسيابل ،ات يمن ذهن ،يزد يبود با من حرف م نهيآن زم ،صحبتت بود نهيرانشت بود و زم

 .به مركزت ميايمن ب ينگذاشت .يتو اصال حضور نداشت .زدم يحرف م ديمن با ياگر قرار بود تو حرف بزن .يزد يحرف نم

  . منعكس كردم رونيمركزت را ب ؟يحاال طلبكار هم هست
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  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دَمبهدَم يهاغصّه نيتوست ا فعلِ
   القلمَجفقَد يُِبَود معن نيا

اتفاق  نيا ديهم با رونيدر ب ،منقبض شده ،مركزت محدود است .است نيت همحقّ  ،سمينو يرا م تيلحظه زندگ نيا در

 ،ميهمه كار كرد نيكه ا ميكن يم تيشكا ،ميكن يما هم ناله م .ديگو يما م به يكن نظر ديتجد ديبا شما .والسالم .فتديب

(حقيقت وجودي .بشود ديحالت با نيبله ا .ميشو يخودمان م يمن ذهن يدعاها فتهيفر نيبله بنابرا ؟شود يمزدش چه م

 .خودتان يبرا ين من ذهنشما دعا بكند نه شما به عنوا يبرا يموقع عدم زندگ ديمركزتان را عدم كن ديشما با انسان)

   :ديگو يم .بخوانم ياز مثنو دياجازه بده ؟درست است

  ٢٤٤٤ تيب ،دفتر دوم ،يمثنو ،مولوي

  ما را بخر  ،از دست ما ريگ دست
  َمدَر ما پرده ،را بردار و پرده

و مثل موالنا  ميبشو يمواز اتياب نيكه با ا ميقبول كن ديشا ،باال ميديرا د تيحاال كه ما آن وضع ،ريدست ما را بگ ديگو يم

و  يمن ذهن پرده نيو ا، كرده ما را چارهيب ،ما را بخر ،ما ياز دست من ذهن ريدست ما را بگ ايخدا مييگو يحاال م .مييبگو

فكر  م،يو دعا كرد ميهمه مدت عبادت كرد نيما خالصه ا نكهيا يبرا ما را نبر، يآبرو ،ها را بردار نكيع نيها ا يدگيهمان

و وقتمان را تلف  ميو فقط به خودمان ضرر زد ،مينكرد يكار چيو االن اگر مشخص بشود كه ما ه ،درست است ميكرد

   شود. يده ميما در پرده رود. يخودمان و مردم م شيما پ يآبرو م،يكرد

 شيما را پ هپرد يحت همه اشتباه كردم، نيكه من ا نميبب واقعا به من هم نشان نده من تحملش را ندارم. ديگو يم يعني

، ياز دست من ذهن نجات بده من را. يول ،همه اشتباه كرده ام نيبكن كه من نفهمم كه ا يكار كي ايخدا خود من هم َمدَر.

  .من را بخر

  ٢٤٤٥ تيب ،دفتر دوم ي،مثنو مولوي،

   دينفس پل نيما را از ا ،باز خر 
   ديرس تا استخوان ما كاردش

دنبال  است، ديما پل يكه من ذهن ميديما فهم گرياالن د دينيبب .ناپاك من يهنمن ذ نيمن را بخر از دست ا دوباره

 يزيكرده به چ دواريما را ام ،وقت ما را تلف كرده ميعبادت كرد نيبا ا م،يدعا كرد نيبا ا .است يگرفتار است، يخرابكار

من را  يدعاهاكرده،  نيدت مان را كه اعبا ،خوانده يهمه اش نمازمان را من ذهن .ميما اصال عبادت نكرد .كه توهم بوده

 ريش از خدا غاما همه  ؛را خواستن اخد رياز خدا غ . از خودش را ريغ ميخواست زياز خدا همه چ ريما از خدا غ ،هم او كرده
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من  نيو خالصه كارد ا .من را نجات بده يول .كردم اهما را َمَدر. نگذار من بفهمم چقدر اشتب پرده ايخدا .ميخدا را خواست

   .خواهم وقت را تلف كنم فرصت كم دارم ينم .را ندارم نياز ا شتريتاب تحمل ب گريمن د .دهيتا استخوانمان رس يذهن

  ٢٤٤٦ تيب ،دفتر دوم ي،مثنو مولوي،

  بند سخت نيا چارگانيچو ما ب از
   ؟و تخت تاجيشه ب يا ديگشا يك

 ميگرفتار شد يمن ذهن و در افسانه ،ميهست چارهيب ين ذهنما كه به صورت م ديگو يم .تاج و تخت همان خداست يب شه

مسئله  .ميدرست كرد يدشمن ذهن .ميدرست كرد يچقدر ما مانع ذهن دينيبب، ميبند سخت را كه خودمان درست كرد نيا

 يبرا ،ميستياالن هم كه راه را بلد ن .ميشد چارهيب م،يشد ارتار عنكبوت سفت و سخت گرفت نيا يو تو ميدرست كرد

رضا را  اصالً  م،يكنيو مقاومت شروع م زهيو از ست ميكنيحركت م يمن ذهن ديبا د ميخواه يم نكهيا به محض نكهيا

از تو چه  ري. خالصه از ما غمينجات بده ميتوانيخودمان را نم يما كه با من ذهن م،يشناسيرا نم رشيپذ م،يشناسينم

از  ريرا غ يبند من ذهن نيا ديبگو خواهديم د؟يگويموالنا چه م واقعاً ميهمفيبند را باز كند؟ حاال م نيا توانديم يكس

  .ميباش دينبا مانيهاهم به عبادت يمتك م،يزور بزن دينبا يباز كند. با من ذهن تواندينم يگريخدا كس د

  ٢٤٤٧ تيب ،دفتر دوم ي،مثنو مولوي،

  ودود يقفل گران را ا نيچن نيا
  د؟تواند جز كه فضل تو گشو كه

 يك د،يآياز فضل تو، دانش تو و احسان تو كه از عدم م ريمهربان، غ اريبس يودود، ا يدوست، ا يرا ا نيقفل سنگ نيا

ما  مياترش كردهسفت م،ياكرده ترشنيروز هم سنگبهقفل گران را كه روز نيكه ا ميكنيباز كند؟ واقعا ما فكر م توانديم

 ميكنياست كه فكر م نيلغزش ا يجا م؟يشوينم ميهم فرد هم جمع؛ پس چرا تسل م،ينباز ك ميتوانيبا عقل خودمان م

به دعا  كنديشروع م يمن ذهن ،ميبا خدا بكن يازيراز و ن كي ميخواهي. تا مميشناسيرا نم يو واقعا من ذهن ،ميتوانيم

مورد لعن و  شتريما ب ،بهتر بشود كار نكهيا يجا. و بهخواهديم زياست و چ »بهتر شتر،يهرچه ب«اش همه شيكه دعاها

  . ميريگيخدا قرار م نينفر

ما در معرض خطرات  كياتومات ،از خدا مركز ما باشد ريغ يزيكه چ نديفرا نيها، ا كندينم نيخدا ما را نفر د،يتوجه كن

 توانديم در مركز ما نمو خدا و عد ياز زندگ ريغ يزيچ چياست كه ه نيا يزندگ نياز قوان يكي. ميريگيقرار م ديآن د

از مركز ما  يعنيما غلط باشد،  يما غلط باشد، انرژ ديما غلط خواهد شد. د ديو د ،ديآيباشد. اگر باشد كار ما جور در نم

خوب است؛  گرانيد يعد ما خوب است نه براچهار بُ ينه برا نيو درد صادر بشود، ا يمن ذهن يبد صادر بشود، انرژ يانرژ
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صورت فكر است كه اگر كاشته بشود به يتخم نيكارساز خواهد بود. ا زديبه عمل ما بر زد،يما بر ربه فك يانرژ نينه ا

  درد خواهد بود. خالصه، اشجهينت

  ٢٤٤٨ تيب ،دفتر دوم ي،مثنو مولوي،

  رسَ ميتو گردان يسو ،ز خود ما
  تركياز ما به ما نزد ييتو چون

كردن مركز عدم يعنيكار  ني. و اميكنيتو م يسوبه ميگردانيرا برم مانيحاال رو ميرو كرده بود مانيتا حاال به من ذهن ما

 يسوبه ميگردانيماست برم دياست، نفس پل يرا از خودمان كه من ذهن مانيما رو ميكنيم ييخود؛ هرموقع ما فضاگشا

است كه ما  يزيچ كياست،  يعارض زِيچ كيما  يما از ما جداست. من ذهن يذهن. من يتو خود ما هست نكهيا يخدا، برا

 ليتحم يمن ذهن نيو ا ميما از جنس الست هست م،يما از جنس تو هست م،يهست ميحادث است، ما قد م،يادرست كرده

ما به دست  يزندگ گريد بعداً  م،يبمان يو باق ميريبگ اديرا  ييباشد و ما جدا يچندوقت كيكرده خودش را به ما، قرار بود 

  :ديگويقرآن است. م هيهم آ ني. بله ايتركيبه ما نزد ياز من ذهن يعنيما را. تو از ما  كنديرها نم نيو ا فتديعدم ب

   ١٦ هي، آ٥٠سوره ق م،كريقرآن
  »َو نَْحنُ َأقْرَبُ إِلَْيهِ مِْن حَبْلِ اْلَورِيِد  «

  »تريم.از رگ گردنش به او نزديك ما«

  . بله.ديدانيتان مهمه گريرا د نيا

  ٢٤٤٩ تيب ،دفتر دوم ي،مثنو ولوي،م

  توست ميدعا هم بخشش و تعل نيا
  نه در گلخن، گلستان از چه رُست؟ گر

تون حمام مركز  نيوگرنه كه در ا يداد اديدعا هم آموزش توست، تو به ما  نيا م،يدعا كن ديبا ميديكه ما فهم نيا ديگويم

ما اصال از كجا  ،همه غلط است هانكيع نيبهتر، اصال ا شتريب است، پر از درد است، هرچه يشدگتيهوما كه پر از هم

ما  ميما فكر كرد ي. منتهميدعا كن ميتوانيكه ما م ياداده اديبه ما  يجوركينام دعا وجود دارد؟ تو به يزيچ ميديفهم

 ستيدعا چ ياداده اديكه به ما  . حااليما دعا كن يتو برا ييايدر مركز ما ب ديكه تو با ميدانستي. نمميدعا كن ديخودمان با

 ،ميشويما گلستان م ،يصورت عدم دعا كنما به زحقوق ماست، حقوق ما را بده. اگر تو در مرك نيدعا هم بخوان. ا ايپس ب

  را بزرگ كنم. نيا ديهست. بله، اجازه بده يشدگتيهوهم يوقت نها،يپر از دود و كثافت و ا ميوگرنه ما تون حمام هست

  . ميموضوع را بفهم نيا كننديقرآن هستند كه كمك م يهاهيآ نهايا

  :ديگويم
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  ٧٧شماره  هي، آ٢٥سوره فرقان م،كريقرآن
  »ِلزَاًما يَُكونُ  َفسَْوفَ كََذّبْتُمْ َفقَدْ  ۖ◌ َما َيعْبَأُ بُِكمْ رَبِّي لَْولَا دُعَاؤُُكمْ  قُلْ «

 نيا فريو پس ك ديكرد بيداشت؟ كه شما كافران تكذ ييشما نبود خدا به شما چه توجه و اعتنا يبگو كه اگر دعا «

  »همراهتان خواهد بود. بيتكذ

 تانيمركزتان برا ميايامكان وجود نداشت كه من ب نيا د،يگذاشتياگر نم يعنيتان نبود يآشكار است. اگر دعا يليخ هيآ نيا

مركزمان را عدم  ميفضا را باز كن ميتوانيما مامكان كه  نيا يعنيبه شما نداشتم.  يياعتنا چيدعا كنم، بله، آنموقع من ه

نداشت.  يياو به ما اعتنا ،ميبا او در تماس باش ياريما، ما به صورت هوش يمركز اصل نيو ا ،ما دعا كند يو خدا برا ميكن

 كيم فقط ه ي. من ذهنياز من ذهن ريغ گرددياو مفكان چون همه كائنات مطابق كن ،يما برا ينداشت، من ذهن يادهيفا

  راه دارد، اجازه بدهد كه خدا در مركزش دعا كند. 

 خواهميمن م ديگويلحظه م ني. اگريامتحانات است دهم از آن  نيو ا ديشما نگذاشت د،يردك بيشما تكذ ديگويم يول

و  يمن ذهن نيهم رشفيدارد و ك فريكار ك ني. اما اميكنيشما دعا م ينه ما برا مييگويتو دعا كنم، م يمركزت برا ميايب

 نيماش كيهركدام از ما  ديكني. توجه مگريدهمراهتان خواهد بود. همراه ما هست  بيتكذ نيا فرياست. ك شيدردها

 مييگويلحظه م نيما. ما در ا ياو در مركز ما برا يدعاو امكان  ،خداست بي. علتش تكذميكنيدرد همراهمان حمل م جاديا

  . شوديم بيتكذ جاديكار سبب ا نيو ا .دعا كند توانديمثل ما نم چكسيو ه ،ميدعا كن ميما خودمان بلد

 نيهم فرشيو ك ،وجود ندارد ييخدا دييگويم يعني ديكنيم بيخدا را تكذ ديدار ديكنيشما خودتان دعا م يوقت يعني

خوب است شما  يليهم خ نيهم بخوانم، ا گريمطلب د كي دي. بله. اجازه بدهيلحظه همراه ما هست به عنوان من ذهن

  .ديبشنو

  ١٨٦شماره  هي، آ٢سوره بقره م،كريقرآن
  »يَْرُشدُونَ لََعَلّهُمْ  بِي َولْيُْؤمُِنوا لِي َفلْيَسْتَجِيُبوا ۖ◌  دَعَانِ  ِإذَا الدَّاعِ دَْعوَةَ  أُجِيبُ ۖ◌ َوإِذَا َسَأَلَك عِبَادِي عَنِّي َفِإنِّي قَرِيٌب  «

كنم. دعاكننده كه مرا خواند اجابت مى يِ من نزديكم و دعا گمانيتو بپرسند، بگو كه ب بندگان من درباره من از هرگاه«

  »و به من ايمان آورند باشد كه راه راست يابند رنديآنان دعوت مرا بپذ ديپس با

اگر من در مركزتان هستم  كم،ينزد يليخ كه من بگو كم،يمن نزد گمانيكه ب بگو به حضرت رسول، ديگويخدا م يعني

  آورند. مانيو به من ا رنديآنان دعوت مرا بپذ ديپس با كنم،يدعاكننده را كه مرا خواَند اجابت م يدعا و د،يشما بگذار

كه راه  باشد دعا كردن، يرا نگهداشتن و با من ذهن يكردن و گسترش دادن، نه من ذهنمركز را عدم يعنيآوردن  مانيا

ما دعا كند ممكن است، باشد كه، اگر موفق  يخدا در مركز ما برا ميبگذار ميدم كناگر مرتب مركز را ع يعني ابند؛يراست 
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تا  ديادهيند ديشا ديني. شما خودتان ببخوانميم ينطوريهم تانيبرا را هم هاهيآ نيا .ميكن دايما راه راست را پ م،يبشو

  :ديگويحاال. م

  

  ٤ هي، آ)١٠٧(سوره ماعون م،كريقرآن
  »لِّيَن فَوَيٌْل ِلْلمُصَ «

  »بر نمازگزاران. يپس وا «

  بدا به حالشان، يعني

  ٥ هي، آ)١٠٧(سوره ماعون م،كريقرآن
  »الَّذِينَ هُمْ عَْن صَلَاتِهِْم سَاُهوَن «

  »انگارنددر نماز سهل كه«

  ٥ هي، آ)١٠٧(سوره ماعون م،كريقرآن
  »الَّذِينَ هُْم يُرَاءُوَن «

  »كننديم ايكه ر آنان«

  ٧ هي، آ)١٠٧(ره ماعونسو م،كريقرآن
  »وَ َيمْنَُعونَ اْلمَاُعونَ «

  ».دارنديم غي] درازمندانيرا [ از ن يزندگ حتاجيما«

 ميكنيم بيترغ م،يكنيم قيرا تشو گريهمد يمن ذهناست، عدم است، و ما به عنوان  ياريهوش يزندگ حتاجيواقعا ما و

در مركزمان  ديايخدا ب ميكه بگذار ميكنينم قيرا تشو گريهمد و ما ميهمراهمان داشته باش شهيدرد را هم فريكه آن ك

  ما دعا كند. بله. يصورت عدم برابه

 ديمف اريبس نهايا دنيبخوانم و شن تانيبرا ييسنا ميكنم از حك يمعن نكهيبدون ا ينطوريهمهم  تيچند ب ديبده اجازه

  :ديگوي. مكنديمكمك  تياست و به آن ب

  »ديمقام اهل توح در« ٧ماره ش دهيقص ييسنا ميحك

  دونست و آن واال نيدر جسم و جان منزل، كه ا مكن
  نجاينه نه آنجا باش و نه ا رونيهر دو ب نيز قدم

درون است  يدر باز كردن فضا ،است ييبه اصطالح در واال ،در جسم و جان منزل نكن كه خدا واالست ديگراست  مشخص

   :ديگو يم يبعد تيو ب ،شده داشتن تيبودن و مركز هم هودر ذهن  يعني ،دون است يمن ذهن نيو ا
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  مانيچه كُفر آن حرف و چه ا ياز راه دور ُافت بهرچ
  بايچه زشت آن نقش و چه ز ياز دوست وامان بهرچ

سبب  اندازديكه ما را از او دور ب يزيهرچ يعنيهم مشخص است  نيا دياست در مقام اهل توح ييسنا مياز حك نياگفتم

آن  يخدا وامان يعنيو به هر چه كه از دوست  ،هستند يهمه ذهن مانيكفر و ا نيا ،مانيبشود چه كفر باشد چه ا او يدور

ما درست است  يما و عبادتها يدعا ايكه آ مييگو يم ميهستند فقط دار عدر واقع مان نهايا ،بايچه نقش زشت باشد چه ز

   ؟نه ايشود  يبه دوست و وحدت م يكينه؟ پس سبب نزد اي

  َگه براندازدحضرت قرآن نقاب آن عروس
  از غوغا نديرا ُمجّرد ب مانيدارالُملك ا كه

كه شما  ديگو يم ،و غوغا راه انداخته فكر بعد از فكر اهويه يكه من ذهن يتا زمان .است يمن ذهن يغوغا نيغوغا هم نيا

  بله .ديبردار ديتوان ياز عروس حضرت قرآن نقاب نم

  يجز نقش ستين بتينص نبود گر از قرآن عجب
  نايچشم ناب ابدين يجز گرم دياز خورش كه

كه  ديخواهد بگو يپس باز هم م .كند يرا حس م يگرم كيفقط  نديب يرا كه نم ديباشد خورش نايكه ناب يچشم ديگو يم

بود  يشود متك يمن آن به ،اشتباه باشد ديعبادتها شا نجوريخوانِشها و ا نجوريو ا ،ديشود فهم يقرآن را نم يبا من ذهن

  .رساند يما را به وحدت نم نهايو ا

  بگسل يدار پ ايز دن ديبا يهم نتيد اگر
  آوايو ب حرفيحرصش با تو هر ساعت بود ب كه

 ادارياز دن ديصورت با نيدر ا يدرون را باز كن يفضا يعنياست  ييفضاگشا نيهم نيكه د يداشته باش نيد يخواه يم اگر

با تو هست اگر حرف و آوا هم نداشته باشد حرصش با  شهيكه حرصش هم يبگسل ياز من ذهن يعني ،يجدا بشو يبگسل

  بله .تو هست

  گه ترس كاندر شباز حرص آن يعلم آموخت چو
  برد كاال تردهيگز ديبا چراغ آ يدزد چو

 ،شود يآموخته م يناز حرص من ذه شتريخورد و دانش ما هم ب يبه درد تو نم نيا ياموزياگر علم را از حرص ب ديگو يم

خواهد بود كه  يچراغ نيا نكهيا يبرا ،خورد يبه درَدت نم ينيب يو م يدان يكه م يزيصورت آن چ نيدر ا ديگو يو م
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و ببرد و تو  ،و حضورت را بدزدد نيو د مانيا يكاال يعني كاالها نيبهتر ديايب ،كند يرا راهش را روشن م يدزد من ذهن

  .از آن يخبر نداشته باش

  دينگشا چيرعنا ه يجو استير يمشت نيا از
  ز بودَردا نيو درد د يز سلمَان جُو يمسلمان

به دستت نخواهد آمد  يزيچ چيه نهاياز ا ،را مركز قرار داده اند ييجو استيهستند و ر استيكه دنبال ر ييانسانها از

 ادي يخواه يرا م يو مسلمان ميتسل اگر ديگو يم .نطوريخودمان هم هم يو از من ذهن ،ميريبگ ميتوان ينم يكمك چيه

كه حرف  يكس يعنيهم  يبوده و صحاب يصحاب ،بوده ارانياز  يكي بودردا ،را از بودردا نياز سلمان بخواه و درد د يريبگ

  .ستيقابل اتكا ن شيو عبادتها شيو دعاها يكه من ذهن ديخواهد بگو يبه هرحال م ،دهيفهم يحضرت رسول را م

  ز نااهالن ببر صحبت يستر ياز زحمت هم گر
  به ُعزلت َرسته شد َعنقا رانيگاز دام زبون كه

عنقا  ديگو يم ينيكه به گوشه نش ،آنها نشو نيهم نش ،ببر يذهن ياز من ها نصورتيدر ا يفتيبه زحمت ن يخواه يم اگر

زرگ هستند براساس باورها ب يمن ذهن اي ،كنند يرا شكار م يذهن يكه من ها ينكسا رانيزبون گ .رها شد رانياز زبون گ

 يو تمركز كن رو يبه گوشه ا برو نصورتيدر ا ؟از دست آنها يكن فرار يخواه يم ديگو يكنند م يرا شكار م يو من ذهن

  .خودت

  بحمداهللا ز راه رافت و رحمت يبار مرا
  ااشي خطه از عقل برد وحدتخطه  يسو به

كه خوشا به  ديگو يم ،شدن با خدا يكيوحدت قلمرو وحدت و  خطه ،هاستيشدگ تيهم هو خطه ديدان يم ايخطه اش وز

 .برد يبه خطه وحدت دارد م اياش خدا مرا از خطه يزند كه از راه لطف و مهربان يالبته خودش را هم مثال م يحال كس

  است  ييسنا ميهم دوباره از حك نيا .بخوانم تانيبرا عيرا سر نيخواستم ا يفقط م

  است يو حجاب وهرچه بسته شود راهر به
  خواه نماز ر،يخواه ُمصَحف و سجّاده گ تو

  

خواهد  يم ،او و خدا نيشود ب يدهد حجاب م يشود و آن را مركزش قرار م يبسته م يزيراه رو هرچه ذهنًا به چ پس

  به غزل ميبله برگرد .خواهد نماز باشد يخواهد سجاده باشد م يقرآن باشد م
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  80صفحه: 

  ٢٧٤٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  يرا كه مثال اَمن داد آن
  ؟يبيفريُخوف و رَجا چه م با

لحظه  نيدر ا ارانهيما هش نكهيا يبرا .ميكن يزندگ تيكه خدا به ما فرمان داده كه ما در امن ديگو يموالنا م ديكن توجه

 نيقضا هم هم ،ادهبه ما د تيپس فرمان امن ،فرمان يمثال معن .جنس خودش امن است مياز جنس او بشو ميتوان يواقعاً م

است و انباشته كردن مركز ماست از هم  يبه خاطر نافرمان ميكن يو اضطراب م تيما حس عدم امن اگر. كند يحكم را م

   .امتحان است كيهم  نيا ؟يبيفر يانسان را م ديكه چرا با ترس و ام ديگو يبعد آن موقع م .هايشدگ تيهو

را كه  تيو آن حس امن ؟ميشروع كن رشياز پذ ؟مياز رضا شروع كن ؟ميروع كناز مركز عدم ش ميتوان يما م ايلحظه آ نيا

همه  نيا .مياست كه ما امن باش نيفرمان خدا ا يعني ؟فرمان خداست نيا ميو فكر كن ميحس كن ديآ ياز مركز عدم م

 يمن ذهن ،ميهست يمن ذهن ميكن يما فكر م نكهيا يبرا ؟ديآ يچرا م نيو ا .از خود ما د؟يآ يو اضطراب از كجا م ينگران

را از دست خواهد  يشدگ تيهم هو نيا نديب يكه م ديآ يم ييفكرها يوقت .كند يم يزندگ ديبا ام يگاه رسبا ت يگاه

   .شود يم دواريام ،ماند در مركز من يم نيا ليدل نيبه ا ليدل نينه به ا ديگو يكه م ديآ يم ييفكرها يوقت .ترسد يم ،داد

نه  ديگو يم يگاه ،كند يم دايپ ديخواهم پس ام يم يرا من به دست خواهم آورد از آن زندگ نيبله اكه  ديگو يم يگاه

   .شود يم ديناام ديشخص نخواهم رس نيبه ا اي زيچ نيكه من به ا نميب يم يمن عوامل

 تويروم  يرا من مكنم پس چ تيحس امن شهيكه من به تو زنده بشوم هم يامكان را تو بوجود آورد نيحاال كه ا ديگو يم

 .كند يلحظه امتحان م نيخدا در ا يعنيرود  يم ادماني نكهيا يبرا .ها امتحان است ؟كنم يم يزندگ ديذهن با ترس و ام

 تينها يب يكه فضا ينيب يم ؟يكه از جنس من هست ينيب يكه من پشتت هستم؟ م ينيب يم ؟ينيب يمن را م تيتو امن

و  ينيمن بب لهيبوس ،ينيبب ديبرحسب من با ديكه با ينيب يم ؟يبچسب دينبا يزيچ و تو به يو از جنس عدم هست يهست

  ؟يزياز چ يبترس ديو تو نبا رم؟يمن مرگ ناپذ

است كه  يمهم زيو آن چ ،مينيب يدهد م يكه فكر ما نشان م يزيلحظه آن چ نيما چون در ا ؟يكه من هست ينيب يتو م

 رهيآن به ما چ يخوف و رجا جهيدر نت ،داد ميهاز دست خوا اي ميدار ينگه م اي ميده ياز دست م اي ميآور يبه دست م

  :را تيب نيا مينيحاال بب مينخور بيفر ميتوان يم .ميشو يو ما رفوزه م ،است

شما باز هم فريب خواهيد خورد، يا بيت قبلي را خوانديم، گفت كه دعا مستمري است كه تو به ما مي دهي، حاال من چرا 

واقعاً روي شما اثر خواهد گذاشت كه بعد از اين عبادت ها و دعاهاي من ذهني را به حساب نياوري و به آنها  ؟مدعا مي كن

  متكي نشوي، جهد بي توفيق نكني.
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  81صفحه: 

  ٨٣٩ بيت سوم، دفتر مثنوي، مولوي،

  مباد را كس خود توفيق بي جهدِ 
  بِالسَّداد  اَعلَم َواهللاُ  جهان، در

يا خدا به ثواب نزديك تر است و بهتر آگاه  تي داناتر است، مرتب مي گويد خدا به َرشاد،و اين خداوند به راستي و درس

است، خدا مي داند كه ما جهد بي توفيق مي كنيم، ما هم بايد بدانيم، جهد بي توفيق است همه اينها، كار مي كنيم ولي 

ذهني، ولي موالنا امروز مي گويد متكي مي لغزيم، اينطوري نيست كه ما زحمت نكشيديم، زحمت مي كشيم ولي با من 

  نباش به اين زحمت ها مگر اين لحظه بگذاري زندگي برايت كار كند، بله.

براي اينكه حس امنيت اش آفل  ،مي بيند و حس امنيت ندارد (افساه من ذهني)به اين شخص كه از طريق همانيدگي ها

ايد بشنود كه مقاومت نبايد بكند، قضاوت نبايد بكند، و است، عقلش آفل است، هدايتش آفل است، قدرت ندارد، اين ب

خدا فرمان داده كه: تو كه به جهان مي روي از حس امنيت من برخوردار هستي، و آن موقع نبايد به ترس از دست دادن 

، بلكه بايد اين همانيدگي ها بيفتي يا اميد به دست آوردن اينها، و با اين ترس و اميد زندگي كني، و فريب آن را بخوري

  داشته باشي، عدم در مركزت باشد. (حقيقت وجودي انسان)اين حالت را 

عدم در مركز انسان باشد متوجه مي شود كه هيچ موقع حس امنيت اش زايل نمي شود، براي اينكه از او مي آيد، بعد آن 

ي خود و ديگران نمي خواهد، موقع عقلش هم تاييد مي كند، بعد متوجه مي شود بسوي درد هدايت نمي شود، درد برا

بعد متوجه مي شود چقدر قدرت دارد، مي تواند صبر كند، مي تواند شكر كند، مي تواند مسئوليت قبول كند، مي تواند 

در اطراف چالش ها و وضعيت ها فضا باز كند، اين قدرت را دارد، قدرت را از او مي گيرد، شما بايد هميشه تامل كنيد كه 

  ز من از جنس عدم است يا يك هم هويت شدگي؟ بله.در اين لحظه مرك

  ٢٧٤٠مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  به قضاي حق رضا دِه :گفتي
  ؟ما را به قضا چه مي فريبي

مي گويد تو به ما گفتي كه به قضاي من، قضاي خدا در اين لحظه، به تسليم من، به تشخيص من، كه اتفاقات را براي تو 

ولي تشخيص و قضاوت مال  ،كنيد قضا در واقع حكم الهي است و اتفاق به دنبال آن مي آيد، توجه مبوجود مي آور

ن فكان دنبالش كار مي كند، و ما بايد رضا بدهيم، و رضا دادن يا شروع كردن از رضا و پذيرش يعني گشودن خداست، و كُ

اي شما مهم نباشد كه در آسمان كالغ رد مي بنابر اين، اين كار سبب مي شود كه اگر آن مثال آسمان را بزنيم، بر فضا.

  ، يا يك پرنده ديگر رد مي شود.شود، اردك رد مي شود
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  82صفحه: 

و با حكم الهي است و دنبالش كن  ،ولي اگر بجاي اينكه ما درست درك كنيم كه تصميم گيرنده زندگي است و قضاست

ضا يعني حادثه بد و حادثه بد يعني آن كالغي فكان مي خواهد مركز ما را درست كند، و بجاي آنجور شناسايي فكر كنيم ق

و چه كسي پشت اين كار  ،كه از آنجا رد مي شود توجه ما را جذب كند، و ندانيم كه اين چه كسي اين تصميم را مي گيرد

خوشتان است، فقط اين حادثه را ببينيم، در اينصورت ذهن ما دارد مي بيند، در آن مثال، شما فقط كالغ را ببينيد و از كالغ 

  .نيايد، بنابراين اين كالغ شما را فريب مي دهد و مي برد ذهن، يعني اين هم يك جاي لغزش است

در اين لحظه بجاي فضا گشايي و آگاه شدن از فضاي در بر گيرنده اتفاقات، فقط خود اتفاق توجه ما را جذب مي كند و 

د بدانيم كه اتفاقات بد چه شخصاً براي ما مي افتد چه جمعاً، و ما باي بنابر اين مي رويم به ذهن، دوباره رفوزه مي شويم.

كان توجهي نداريم، و خودمان داريم تصميم مي گيريم، و ن فَ براي آگاه كردن ما از اين موضوع است كه ما به قضا و كُ

روع مي كنيم و مشغول آن مي شويم و ش ،خودمان تشخيص مي دهيم، و وقتي قضا را به عنوان حادثه بد تفسير مي كنيم

  ا همه ذهن هستند.به واكنش و ناليدن، اينه

و زياده روي كرديم، مي گويد اين  ،به عبارت ديگر خدا مي خواهد در اين لحظه ببيند كه ما حاال خيلي اسراف كرديم

ي م حادثه را من بوجود آوردم، اين حادثه سبب فضا گشايي مي شود، و رضا مي شود و پذيرش مي شود؟ يا نه ستيزه

خوب چطور ما اين را نمي فهميم؟ كه نبايد واكنش نشان بدهيم، اين بوجود آمده كه  شود؟ در ما سبب ستيزه مي شود.

  نه اينكه ضدّ او بشويم، و دوباره رفوزه مي شويم. ،ما از جنس او بشويم

در اين لحظه و اين  خيلي خوب نشان مي دهد، قضاي حق يعني قضاوتِ خدا (افسانه من ذهني)بله، اجازه بدهيد اين 

توجه كنيد رضا دادن معني اش اين نيست كه مثال وقتي افتاديم داخل  د رضا بدهيم.انعكاس مركز ما در بيرون است، ما باي

گِل ما مي خواهيم در ِگل بمانيم، ما مي خواهيم از ِگل بياييم بيرون، ولي وقتي فضا را باز مي كنيم و از رضا شروع مي 

مي آيد به كمك ما، يعني اين حالت كه مقاومت و قضاوت داريم سبب اتفاقات بد مي شود، ولي شما كنيم، خرد زندگي 

 (حقيقت وجودي انسان)نبايد به اتفاق توجه كنيد، فقط اتفاق هر چيزي هست اطرافش بايد فضا باز كنيد تا اين حالت

  پيش بيايد كه االن نشان مي دهد.

ود و از خرد عدم و حس امنيت عدم، هدايت عدم، قدرت عدم شما كمك مي به قضاي حق رضا بدهي مركزت عدم مي ش

گيريد، و از گِل مي آييد بيرون، معني رضا اين نيست كه شما مي خواهيد وضعيت به اين صورت باقي بماند، مي خواهيد 

ر اين حالت با ماست، وضعيت را عوض كنيد، ولي با خردِ زندگي، با آن چهار تا بركت اصيل كه هميشه هم شادي بي سبب د

  اگر ما شاد باشيم مساله نيست كه اتفاق چه هست، ما شاد هستيم و حس امنيت مي كنيم، درست است؟ 
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  83صفحه: 

  (حقيقت وجودي انسان)

  ٢٧٤٠مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  گفتي: به قضاي حق رضا دِه
  ما را به قضا چه مي فريبي؟

و به ذهن نمي رويم، ولي اگر اين حالت باال را نگه  ،ر به اتفاق بد نمي كنيماگر ما اين حالت را داشته باشيم، قضا را تفسي

و رفوزه مي  ،، هنوز مقاومت و قضاوت بكنيم در اينصورت حادثه را و رويداد را منفي مي بينيم(افسانه من ذهني)داريم

ار بده، فضا را باز كن، بگذار خرد شويم، هر اتفاق بدي مي خواهد به ما بگويد كه با پذيرش و رضا، عدم را در مركزت قر

زندگي به تو كمك كند، وضعيت را براي تو عوض كند، ولي اگر واكنش نشان بدهي، از جنس من ذهني مي شوي و وضعيت 

  خراب تر مي شود، خراب تر مي شود، بله، چند بيت راجع به اين موضوع مي خوانم.

  ١٣٦٤ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ه اندر هر قضا فرمود او ك باز
  رضا ديمسلمان را رضا با مَر

پس بنابر اين در هر قضا، در هر تصميمي كه خدا مي گيرد و بر اساس آن تصميم، مركز ما بيرون يك رويدادي را نشان 

رضا يعني از پذيرش شروع كند و از رضا شروع كند،  يا مسلمان بايد رضا داشته باشد.مي دهد، هر انسان تسليم شده 

، اين خيلي خيلي مهم است، ما مرتب داريم مي گوييم، موالنا هم تكرار مي كند (حقيقت وجودي انسان)اين حالتيعني 

و اين يكي از آن جاهاي لغزش مهمي است كه انسان ها حادثه بد را مي بينند، واكنش نشان مي دهند، من ذهني را قوي 

كند، نه در اثر ستيزه آن را قوي كند، و اگر من ذهني قوي مي كنند، اين حادثه و رويداد آمده كه من ذهني را ضعيف 

  بشود، خوب من ذهني اين را بوجود آورده، بدتر خواهد شد، بله، مشخص است اين، بله، 

  »روايت«

  » .ديجوبجز من  ييخدا ديبا ،ديمن نشكب يدهد، و بر بالنمن رضا  يكه به رضا هر «خداي متعال فرمود:

ست كه شما يادتان باشد، كه خدا فرموده كه هر كسي به قضاي من رضا ندهد، يعني اگر در اين هم حرف خيلي مهمي ا

اين لحظه من يك رويدادي برايش بوجود آوردم و اين رويداد سبب نشد كه فضا را باز كند و از رضا و پذيرش شروع كند، 

ايم، خداي ذهني پيدا ند، كه ما پيدا كردهو صبر نيامد و فضا گشايي نشد، اين شخص بايد غير از من خداي ديگري پيدا ك

  كرده ايم، و ما بايد متوجه اين اشتباه بشويم، بله.
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  84صفحه: 

  ٢٧٤٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  پذير اين دردچون نيست َدوا
  ؟فريبيما را به دوا چه مي

و از مركز ما جارو بشود،  ،ي بشودما مي دانيم اين درد ما دوا ندارد، يعني اين مرضِ من ذهني غير از اينكه من ذهني متالش

و به خدا زنده بشويم، هيچ دواي بيروني ديگري نداريم،  ،پاك بشود و عدم جايش را بگيرد، فضاي درون گشوده بشود

  هيچ چيزي از بيرون نمي شود به ما داد كه حالمان خوب بشود، نخواهد شد، مگر مركزِ ما عدم بشود، باز بشود.

ولي زندگي در اين لحظه به ما مي گويد، خدا به ما مي گويد كه: ببين دواي تو من هستم، مي  ؟يبيما را به دوا چه مي فر

گذاري من پايم را بگذارم به مركزت؟ ما مي گوييم نه، ما دنبال دواي بيرون هستيم، يكي گفته كه اين خوب است، اين 

چيزي كه ذهن نشان مي دهد در بيرون دواست، آن  حال مرا خوب مي كند، و اين دواها از همانيدگي هاي ما مي آيد، آن

به درد ما نخواهد خورد، اين را شما خوب بدانيد، و اين هم جاي لغزش است، مرتب ما با عينك ذهن مي بينيم، و ذهن مي 

  گويد دوا در بيرون است، در اين دنياست، و ما با دوا هم هويت هستيم، درست است؟ 

، اين دردِ همانيدگي كه ما قضاوت و مقاومت داريم و در افسانه من (افسانه من ذهني)نياگر بخواهي با اين شكل ها ببي

ايم، مانع مي بينيم، مساله مي بينيم، دشمن مي بينيم، اين دوا ندارد، جز اينكه همانيدگي ها از مركزمان ذهني گير كرده

س امنيت نداريم، براي اينكه از آفلين گرفتيم، خالي بشود، ما نمي توانيم وقتي عقل مان زايل شده، عقل چيزها شده، ح

ردن يك هدايت ما دستِ خشم ما افتاده، قدرتي نداريم، بي رمقيم، حوصله نداريم، اين مشكل را ما نمي توانيم با اضافه ك

من ذهني مي براي اينكه همين اضافه كردن ها ما را به اين روز انداخته، ولي وقتي با ديد اين  چيزي به مركزمان دوا كنيم.

مي گويد دوا در بيرون است، براي اينكه اين مركز خدا را نمي  ،بينيم، عينك من ذهني كه همين نقطه چين ها هستند

  شناسد، توجه مي كنيد؟

، بايد مركز را باز كنيم، شما توجه كنيد، آنهايي (حقيقت وجودي انسان)دواي مقاومت و قضاوت ما عدم است، اين حالت

مي كنند مي خواهند با تند تند فكر كردن و جستجوي دوا در بيرون دردِ بي درمان خودشان را دوا بكنند،  كه تند تند فكر

  دردشان درمان نخواهد شد، بايد مركز را باز كنند، تند تند فكر نكنيد، مساله را شديدتر خواهيد كرد، بله.

  (حقيقت وجودي انسان)

  ٢٧٤٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  َدواپذير اين درد چون نيست
  فريبي؟ما را به دوا چه مي
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پس اين لحظه خدا مي گويد كه دواي تو من هستم، بگذار بيايم مركزت، ما مي گوييم نه، دواي من در بيرون است، اين 

هم يكي از جاهاي لغزش است، پس شما مي دانيد دوا در بيرون نيست، هر كسي هم گفت دوا در بيرون است، در بيرون 

  جا، گاهي اوقات صحبت دارو مي شود.البته يك مطلبي را من به شما توضيح بدهم اين نيست.

كه من گفته ام شما  ،برخي از بينندگان ما هوشياري شان پايين است، نمي دانم چه جوري اين مطلب را از من گرفته اند

ي هوشياري را پايين مي آورد، ولي وقتي تان مي آيد پايين، البته ما مي دانيم كه داروهاي بيروندارو نخوريد، هوشياري

هوشياري از يك حدي پايين تر مي افتد اشكالي ندارد كه ما پيش دكتر برويم، دكتر روانشناس برويم و با او كار كنيم، و 

اگر شما زير نظر روانشناس هستيد همين طوري سرِ خود نبايد بگوييد كه تمام شد ديگر، خداحافظ شما، ما رفتيم خودمان 

ولي اين برنامه را هم گوش كنيد، موالنا را هم بخوانيد، به تدريج كه  .ودمان را درمان كنيم، با او كار كنيد، همكاري كنيدخ

حالتان خوب مي شود، مي توانيد داروها را كم كنيد، ولي اينكه شما اگر هوشياري تان اينقدر پايين است كه نمي توانيد 

  الي ندارد كه دارو بخوريد و با يك دكتر صحبت كنيد.هيچ كدام از اينها را بفهميد، اشك

، آنهايي كه درسش را خوانده اند و كيس هايي، مواردي مثل شما ديده اند، آشنا بايد بگوييد كه شما دكتر هستيدشما ن

كنيد هستند، با آنها مشورت كنيد، و در ضمن روي خودتان هم كار كنيد، ورزش كنيد، اين برنامه را گوش كنيد و سعي 

بفهميد، عمل كنيد، وقتي حالتان خوب شد، ديديد كه دوا را مي توانيد كم كنيد، با مشورت با دكتر، سرِ خود نه، دواتان 

  شاءاهللا يك روزي دوا نخوريد. انرا كم كنيد و ديگر 

  ٢٠٣٩غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  واجب وفا نباشد انيشاه خوبرو بر
  ا كنعاشق تو صبر كن وف يزردرو يا

يعني براي خدا وفا واجب نيست، براي اينكه خدا از جنس وفاست، خدا اصل ماست، و ما نبايد با ذهنمان بگوييم خدا بيآيد 

وفا كند با ما و ما كه زرد روي عاشق هستيم، ما بايد وفا كنيم و صبر كنيم. ما بايد ببينيم كه آيا وفادار به اََلست هستيم يا 

  اش خيلي ساده است مي فهميد، را مي خوانم شما ببينيد معني جفا مي كنيم. فقط شعرها

  ٢٠٣٩غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  مردن آن را دوا نباشد رياست غ يدرد
  درد را دوا كن نيكا ميمن چگونه گو پس

  ت به من مي گويد يك دردي داريم ما و آن درد زنده شدن به خداست، و جارو كردن مركز آلوده ماست، پس من بايد نسب
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ذهني بميرم تا اين مرض من درمان بشود. پس من نمي توانم به كسي بگويم يا به دنيا بگويم بياييد مرا معالجه كنيد، درد 

  مرا دوا كنيد. درد من موقعي درمان خواهد شد كه به او زنده بشوم اصًال براي همين آمدم. مشخص است.

  ٢٧٤٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  يكرد شهيچو پخوردن  تنها
  ؟يبيفريرا به صَال چه م ما

مان را بخوريم تنها خوردن در اينجا به اين معني است كه خدا فقط عاشق خودش است، يعني اگر ما بخواهيم غذاي اصلي 

 بايد به او تبديل بشويم. ما نمي توانيم من ذهني را نگهداريم و به خدا بگوييم كه ما را هم دعوت كن، به ما غذاي عشق

و ما وقتي تبديل به بده، نور بده. نمي شود همچون چيزي. به عبارت ديگر خدا اصل همه چيز است، و اصل ما هم هست. 

اصل مان بشويم، من ذهني نباشيم، مي توانيم او بشويم و متوجه بشويم كه هميشه خودش غذايش را تنها مي خورد، 

  بخوريم، و اگر جدا باشيم نمي توانيم بخوريم.يعني ما بصورت او مي توانيم غذاي نور بخوريم، شادي 

تنها خوردن تو پيشه كردي، يعني پيشه تو و عادت تو اين است كه خودت فقط بخوري، تنها غذا بخوري، پس ما اگر قرار 

ش پس ما نبايد با مفهوم صال، يعني دعوت عمومي برويم پي غذاي نور بخوريم، بايد تو بشويم. اشاره به تبديل است. باشد

خدا كه به ما غذا بدهد، وقتي خدا ما را دعوت مي كند، با من ذهني نرو، چيزي نمي دهد به تو، و ما مي خواهيم من ذهني 

اش فقط خودش نشسته، و اگر را نگهداريم، در عين حال به خدا بگوييم با هم غذا بخوريم، سرِ سفره تو هستيم، سرِ سفره

  بشويم. بخوايم سرِ سفره خدا بنشينيم بايد او

و اتفاقًا در اين لحظه مي گويد: مي خواهي سرِ سفره من بنشيني؟ من بشو، ما مي گوييم نه، باز هم رفوزه مي شويم، دارد 

مي گويد ما كه لياقت نشستن سِر سفره تو را وقتي انسان شديم پيدا كرديم، مگر تو نگفتي ما را گرامي داشتي؟ ما چرا 

ريم؟ آخر اين چه فريبي است كه ما مي خوريم؟ يعني نبايد بخوريم، ما بايد با من ذهني اين گول دعوت ذهني را ما مي خو

  نمي توانيم سِر سفره خدا بنشينيم و شادي بخوريم، عشق بخوريم، غذاي نور بخوريم.

دا هستيم، اگر با من ذهني برويم، اين دردها را خواهيم خورد، ما االن هم سرِ سفره اصلي خدا نيستيم، سرِ سفره فرعي خ

مي گويد حاال كه شما اينطوري هستي، با من ذهني آمدي، درد بخور، ما مي خوريم، ولي الزم نيست ما درد بخوريم، بله، 

خواهد  يخودش است م زينشسته، همه چ خودش، اشبا اين وضعيت نمي شود رفت پيش خدا، راه نمي دهد سرِ سفره

  .لغزش است يجا نيا .هست يمن ذهن ست،يباشد خودش در ما ن يمن ذهن ،خودش باشد ديكه در ما هم با ديبگو
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 يما با من ذهن يول كند ما را، يدرست است كه دعوت م نها،يازما و ا ريرا بگ نيرابده، ا نيكه ا تيهمه ناله و شكا نيپس ا

 ميو برو ميبرآن هيحاشها را به  يدگيهمان ميمركزمان را عدم كن (حقيقت وجودي انسان) ميبرو ينطوريا ديبا ميبرو دينبا

  سر سفره خدا. بله،

  ٢٧٤٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  يچنگ نشاط ما شكست چون
  ؟يبيفريرا به سه تا چه م ما

 يساز ديدان يچنگ نشاط ماست چنگ م نيشود ا يم تينها يشود و ب يمركز ما باز م ينشاط ما عدم است، وقت چنگ

كه  ديگو يم .و عدم در مركز ماست ،تر و نماد اصل ماست شيكم و ب يكم كي اي ،است كه چهل و شش تا حداقل تار دارد

 ميستيعدم ن ،در مركزمان چنگ نشاط ما شكسته شد ميذاشتها را گ يدگيو همان ،ميرا تجربه كرد يو جدائ ميما آمد يوقت

 بيسه تار چه فر نيحاال ما با ا ديگو يم .دهد يرا نشان م يمن ذهن تيسه تار حالت محدو يعنيبعد آنموقع سه تا  گر،يد

نه  ميگوئ يم ما من بزنم؟ يگذار يزنم م يكه من بصورت چنگ تو را م ديگو يباره خدا مولحظه د نيدر ا يعني ؟يده يم

  .ميشو يو رفوزه م ميزن يسه تار محدود خودمان را م نيا

ها را نگه  يدگيو همان نه من ذهني)(افسا ميحالت در آمد نيبه ا يخوانم، وقت يم گريد يهم از جا تيمورد چند ب نيا در

 يصدا تياالن سه تار محدود .دينيب يسه تار را در مركزمان شما م نيدر مركز مان  چنگ نشاط ما شكسته شده و ا ميدار

) حقيقت وجودي انساناست (  نيبله، چنگ نشاط ما ا .ماست يهادرد يصدا نيناهنجار هم يصدا ،دهد يرا م يناهنجار

  .كم مركز عدم وجود دارد يليكه خ مينيب يا عدم است و االن ممركز م

و خدا شروع كرده شما را، ساز شما را  دياز مركزتان را باز كرد ياديو مقدار ز ديو موفق هم شده ا ديتازه شما شروع كرد

به آن صورت  البته چنگ ما ،شود يشود و درست م يم ريچنگ ما دارد تعم واشي واشي يعنيزدن، چنگ شما را زدن، 

باره ود ميچنگ برو نيا يخورد كه به جا ميرا نخواه نيا بيو ما فر ،دستمان ميچنگ گرفت ينشكسته ما سه تار را بجا

  :كه ديگو يم دينيشعر را هم بب نيبله، ا م،يريسه تار را دستمان بگ نيا

  ٣٩٠٦ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َعدَم گَردم َعدم چون َارَغنون پس
  راجِعون هِيْ كه ِانّا اِل دميگو

جا  نيهم .او برگردم يبه سو ديكه من با ديگو ياست كه م يساز كي عدم مثل ،كنم يهر موقع من مركزم را عدم م پس

كنم  يمركزم را عدم م يعنيپس عدم گردم عدم،  .ايدن نيدر ا ديكن يتوجه م .ام يكه زنده هستم در طول زندگ يدر حال
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من از جنس  :كه ديگو يبه ما م شيصدا ديگو ياش به ما م گشود آهن يزده م يم، چنگ وقتآن ساز ارغنون، ساز عد

  كه ارغنون دارد، تيب نيا نطوريهم و درست است؟ .گردم ياو بر م يلحظه به سو نيخدا هستم و هم

  ٤١٢٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َارَغنون نيك نيسو بب نيز ايب نيه
  عَْلمونيَ  يقُوم تَيْ لَ  اي َزنديم

كه مركز عدم ندارند، سه تار  يبه كسان ،كند يكند، باز م يمركزش را عدم م يعنيرود  يكه آن سو م يكس نيبنابرا پس

 يم تيسه تار محدود ديكه دار ديدانست يمهم كاش شما  يا د،يدانست يكاش شما بهتر م يكه ا ديگو يم ،زنند يرا م

  نطور،يهم .بله د،يگذار يچنگ اش را بزند و شما نم زند،ا بزند، عدم را بخواهد ارغنون ر يلحظه خدا م نيا د،يزن

  ١١٣٦شماره  يرباع شمس،وانيد ،يمولو

  عشق تو گشتم اَرغنون عالم از
  احوالم شده فاش توزخمه  وز

 .شود يمن فاش م يو از زخمه او احوالم برا ،زند يشوم كه او م يم يبه ساز ليرسم من تبد يبه آن وحدت م يوقت پس

  .زند يشود مركز ما، او ما را بهتر م يپس هرچه عدم تر م

  ١١٣٦شماره  يرباع شمس،وانيد ،يمولو

  چنگ شده همه ِاشكالم ماننده
  نالميمرا م يزنيپرده كه م هر

 ،يمرا بزن يكنم كه تو بتوان يعدم را در مركزم حفظ م نيا شهيهم يعني ،به صورت چنگ هستم شهيهم نيپس بنابرا بله،

از خودم  يعني ،زنم يمن همان آهنگ را م يزن يو هر جور كه م ،تواند به ما كمك كند ياگر مركز ما عدم نباشد خدا نم

  .زنم يو سه تارم را نم ،آورم يآهنگ در نم گريد

  ٢٧٤٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ينوازيچو م مايرا ب ما
  ؟يبيفريرا با ما چه م ما

ناهنجار سه تار در  يصدا ،تواند بنوازد يهم م يتواند بنوازد، با من ذهن يما م يبدون من ذهنمعلوم شد خدا ما را  پس

 ،ميرو يو دنبال ما م ميخور يم بيما فر كدفعهي يول .باشد ادمانينوازد  يبد، درد، پس خدا ما را بدون ما م يليخ د،يآ يم

 يحالت تو را بدون من ات م نيكه من به بهتر ديگو ي، مباره امتحان استولحظه د نيپس در ا ،است يكيمن، هردو  ايما 
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مركزم  ديآ يم يشدگ تيهم هو بارهود. شوم يباره به صورت من بلند موكنم د يمن اشتباه م يول ،يعدم بشو ديزنم، با

  .شوم يدباره رفوزه م جهيو در نت

او دارد  دياگر عدم دار د،يشو يرفوزه م ديمن دار اگر د؟ينه من دار اياو شما را بزند  ديكه مركز عدم دار دينيشما االن بب 

اگر ما مقاومت  ،تواند بنوازد يما را نم (افسانه من ذهني)حالت  نيا .از امتحان، بله ديشو يقبول م ديزند شما را و دار يم

 يما چو م يا بر ماتواند بنوازد،  يرا م (حقيقت وجودي انسان)حالت  نيا يتواند بنوازد ول ينم ميو قضاوت داشته باش

و  ميو ساز دست او هست ميو ما ارغنون دست او هست ،نوازد يمركز عدم باشد من وجود ندارد او ما را م يوقت؟ ينواز

  م،يو از امتحان رفوزه بشو ،ميبخور بيفر ديدرست كرده كه ما را خودش بنوازد، ما با ما نبا

  ٢٧٤٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  تو جان شيبسته كمر به پ يا
  ؟يبيفر يرا به قبا چه م ما

 يعنيداند كه بنده توست و كمر خدمت به تو بسته  يو م .ما، اصل ما از جنس توست ياريجان ما، هوش نيكه ا ديگو يم

و  ميو دانست كه ما تابع كن فكان هست ديفهم ميما خواه ،شداب و مركز ما عدم ياز من ذهن ميبشو داريخرده ما ب كياگر 

چه  مينبود كه ما بدان يازين چگونهينبود ه يو اگر من ذهن ،بزند ما را ديبا ودر دست او  ميهست يو ما ساز ميقضا هست

به هرحال جان  .ميبدان ديو نبا ،خودش مانع است ميكن يبندگ يكه چه جور ميدان يكه ما م نياصال ا .ميكن يبندگ يجور

 م،يا دهيكه پوش ميباش يذهن اسلب نيا فتهيفر ديما نبا نيبنابراو  .همت بسته كه به او خدمت كند ما كمر خدمت بسته و

  .ميپوش يرا ما م يلباس من ذهن نيمرتب ا يول

اگر فضا  ،ديكن يشروع م رشياگر از رضا و پذ ،شما، اصل شما در خدمت خداست ياريلحظه جان شما، هوش نيخوب در ا

با مقاومت و  يول .ديده يباشد انجام م ديكه واقعا با يزيآن چ عنيي بله، د،يگذار يو درمركز تان عدم را م ديكن يرا باز م

زنده  ياست و بندگ يبنده خوب گفت ازيكه ا نطوريو ما هم ،ميپوش يو لباس ذهن را م ميخور يو با درد ما گول م زهيبا ست

كه در خدمت خدا  ميودكمر خدمت از اول بسته ب شد كه ما واقعاً ميمتوجه خواه ميما هم اگر مقاومت را صفر كن ،شد

  .بله م،يباش

  (افسانه من ذهني)

  ٢٧٤٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  تو جان شيبسته كمر به پ يا
  ي؟بيفر يرا به قبا چه م ما
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 يقبا نيها هست ما ا يدگيهمان يوقت يول، مياو هست اريكه ما واقعا در اخت ميشو يمتوجه م ،بشود يآن مركز خال اگر

از قوه به  نياست، بله ا رهيچ ميهست تيما كه با آنها هم هو يخواسته ها م،يستيموضوع را متوجه ن نيا ميديذهن را پوش

 نكهيا يبرا ،ميستيقبا ن فتهيو فر ميدهد كه كمر بسته در خدمت خدا هست ي) نشان محقيقت وجودي انسانفعل آمده ( 

  .ستيما ن مركزدر  يدگيهمان

  ٢٧٤٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

   ميتو نخواه ريكه غ ،شوخام
  ؟يبيفر يرا به عطا چه م ما

 يرا نم يگريد زياز خدا چ ريشد كه غ ميمتوجه خواه ،ميو ذهن را خاموش كن ميمشخص شد كه اگر خاموش باش پس

لغزش  م،يشو يما دچار لغزش نم ،اگر ذهن خاموش بشود .اشتباهات فقط بخاطر خاموش نبودن ذهن است نيو ا .ميخواه

كه فكر هم  نيهم نكهيا يبرا ،ديآ ينم شيلغزش ها پ نياز ا چكداميه ميما اگر خاموش باش يبرا ،داد حيا امروز توضها ر

 ريكه غ ميدياز خداست و ما االن فهم ريو آن غ .ميخواه يآن موضوع را شما م اي ،آن فكر ،شود يشده در ما بلند م تيهو

پس  .خواهم ياز خدا نم يزيكه من درك كنم كه من چ دهياالن وقتش رس نيبنابرا .ميخواه ينم يزياز خدا چ رياز تو، غ

  كه: ديگو يرا م تيهمان ب نيا .خورم يخدا را نم يگول عطاها نيبنابرا

  ٧٧٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  خدا را خواستن ريخدا غ از
  كاستن يو ُكلّ  ستيافزون ظَنِّ 

 ميكن يو با ذهن فكر م ميدان يرا نم نيو ما ا ،ميخواه ينم يگريد زيخدا ما چاز  ريغ قت،ياز حق ريكه اگر غ ميديفهم ما

در  نهايا م،يخواه يرا ما نم نهاينه كه ا م،يخواه يما خانه م م،يخواه يو ما پول م ،ميخواه يها را م يشدگ تيما هم هو

ما  ريزنند و مس يا باشند در ذهن ما حرف ممركز م .شندو مركز ما با ،حرف بزنند مادر ذهن  دينبا نهايباشد، ا ديبا هيحاش

  كنند،  يم نييكنند، جهت ما را تع يم نييرا تع

خاموش  نيپس بنابرا .خواهد ينم گريد زياز او چ ريكه جان ما كمربسته اوست و غ ميشو يمتوجه م ،مياگر خاموش باش

 يچطور م ديگو يم يوالبته من ذهن م،يخواه ينم يزيما از خدا چ يعني .وردخ ميرا نخواه يزديا يگول عطاها ميباش

  م؟يخواه يم يما از ك پس چه؟ يعني ،ميشود ما نخواه

و  ديخواه يچقدر م يزيدانست از چه چ ديخودش آمد به مركز ما و با عقل او شما خواه يوقت ميخواه يرا م خودش

 يدر زندگ ،خواست ميفه نخواهاضا زيچ ،زد ميو آنموقع ما به خودمان لطمه نخواه ،چقدر راحت است بدست آوردنش
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 ميخواه تيما هدا ،داشت ميما قدرت خواه ،شتدا ميتعادل به وجود خواهد آمد، ما عقل خواه ،داشت ميتوازن خواه

 ديتان داشته باش يبركات را در زندگ نيكند كه شما ا يفرق م .داشت ميخواه يشاد ،داشت ميخواه تيداشت ما حس امن

 يشدگ تيو هم هو ميداشته باش ينه من ذهن ايشما،  لهيو ذهن را فعال كند و فكر كند به وسو ذهن تان خاموش باشد و ا

  .است يزديا يعطاها نهايا ميو بگوئ ميها را بخواه يشدگ تيهم هو ميتوان يما نم .ميخواهها را ب

 يفقط ما عدم را م .او باشد نييعكه عطا هم به عهده ت ديو اجازه بده .ميخواه يرا به عنوان عطا م نهايو واقعا ما از خدا ا

اگر در مركز  ،رديگ ياو قرار م اريشود، در اخت يمذهن ما ساده  جهيو در نت ،زند يمركزمان، عدم، هر لحظه حرف نم ميآور

و نخواهند گذاشت كه ما از خدا  ،خواهند خواست نهايحرف خواهند زد، ا نهايباشد ا يشدگ تياگر هم هو .ما عدم باشد

 ديشود من نخواهم؟ با يمگر م ديگو يم يگرچه من ذهن ،موضوع به ضرر ما تمام خواهد شد نيا م،يا بخواهفقط خدا ر

  فقط بگذار مركزت فعال عدم بشود، روشن بشود. ،آورد يبه دست خواه يخواه يكه م چيزي  شما آن م،بخواه

ه *** یان   ***  
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