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  2صفحه: 

  ٤٨٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  هر آنچه دور ُكَند مَر تو را ِز دوستْ َبد است
  َاْر نِكوستْ بد است يوِ يب ينَه يهر چه رو به

  
  چو مَغزْ خام ُبوَد در دروِن پوستْ نِكوست

  پس بدان كه پوستْ بَد است نيُپخته گشت از چو
  

  چو آن ُمرغْ پَّر و بال گرفت ضهيدروِن بَ
  َپسْ ِحجاب اوستْ بَد است نياز ضهيكه بَ  بدان

  
  به ُخلْقِ خوب اگر با جهان بسازد َكس

  خوست بَد است كيخُلْقِ حَق َنشِناسَد نه ن چو
  

  ستيفِراِق دوست اگر اندك است اندك ن
  موست بَد است يِ تا ميچَشم اگر ن درونِ 

  
  به ُجست و جو بِگُذشت يِفراق چو عُمر نيدَر
  ُجست و جوست بَد است زيَوقتِ مرگ اگر ن به

  
  نيرا ب نيپس َصالحِ د نيَزل َرها ُكن ازغَ

  آن كه خِلَْعتِ نو را غَزَل َرفوست َبد است از
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  3صفحه: 

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  من دگرگون است نِ يسه روز ُشد كه نِگار
  تُُرش َنبَُود آن ِشكَر تُُرشْ چون است؟ شَِكر

  
  بود يَدرو آبِ زندگانكه  ييبه َچشمه

  كه َچشمه پُرخون است دميبُِبردم و د َسبو
  

  ُرستيكه دَرو صد هزار ُگل م ييبه روضه
  و گُْل خار و سنگ و هامون است وهيم يِجا به

  
  ِبدََمم يآن پَر يِفُسون بِخواَنم و بر رو

  اَفْسون است شهيخوانْ هم يآن كه كاِر پَر از
  

  نشُد شهينِ شها َزبومن به ُفسون يِّپَر
  است رونيكارِ او ِز فُسون و َفسانه ب كه

  
  ستنهيريد يِ هااو َخشم يِ ابرو انِ يم

  َهالكِ مَجنون است يْ ليل يِ در ابرو گِرِه
  

  ستين يزندگان تويب كه مرا ايب ايب
  است حونيَچشمْ جَ  تويب كه مرا نيبِب نيبِب

  
  چو ماَهت كه َچشْم روشن ُكن يِبه حَقِّ رو

  جُرمِ من از جُمله َخلْق َافْزون است چه اگر
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  4صفحه: 

  ست؟يِدلَم كه ُجرَمم چ ديَبَرآ شيبه ِگردِ خو
  َمقْرون است جهيبا نت يآن كه هر سََبب ز

  
  حُْكِم اََزل بِ ياز نَق َرسَدميهم نِدا

  سََبب نه َزاكْنون است نيمَجو ك شيِگردِ خو كه
  

  و بِبَرَد اَرديب رديَبخشَد و گ يْ خدا
  عقلْ موزون است زانِ ينه به مكاِر او  كه

  
  كونيَ كه هم اكنون به ُلطفِ ُكنْ فَ ايب ايب

  مَْمنون است رِيكه غ ديَ دَر بُِگشا بهشت
  

  َعجَب يِ هاشكوفه ينيخار ِبب نِيزِ ع
  كه گنجِ قارون است ينيسنگ بِب نِيع زِ 

  
  ديكه لُطف تا اََبد است و ازان هزار كل

  نون است نهيكاف و َسف انهيم َنهان
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  5صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ٤٨٤برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

  ٤٨٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  هر آنچه دور ُكَند مَر تو را ِز دوستْ َبد است
  َاْر نِكوستْ بد است يوِ يب ينَه يهر چه رو به

كه  يزيو به هر چ .بد است نياز خدا دور كند ا يعنيجهان باشد و تو را از دوست كه در  يزيكه هر چ ديگويموالنا م پس

نشان  كوياگر هم ذهن آن را ن ،يبشو دهيهمانبا آن  به اصطالح خودمان ينگاه كن او به يرو بنه او جهان باشد و به نيدر ا

بد و  يكي :و بد دو جور است .ما بد است ياست كه مطلقاً برا نيمنظور ا ،تبد اس ديگويم يوقت نجايدر ا .بدهد بد است

 يزيچه چ دانديگرفته م اديكه  يها و عادت ها و دانش يشدگ يبا شرط يمن ذهن م،يكنياست كه ما در ذهن م يخوب

 شيكند آن برا اديرا ز يمن ذهن يها يدگيكه بتواند همان يزيچ اياصوالً هر اتفاق  .بد است يزيو چه چ شيخوب است برا

  .خودش دارد يخوب و بد برا كي يمن ذهن نيپس بنابرا. كه كم كند بد است يزيو هر چ خوب است

 ،مطلقاً بد باشد يما بلحاظ زندگ يبرا يزيچ كي ياتفاق كياست كه اگر  نيهم هست و آن ا يگريخوب و بد د كياما 

معاالً به  يول ،خوب است ديگويگرچه كه ذهن م يعنيبد است  .بد است :ديگويكه االن موالنا م است يزيهمان چ نيا

پس  .دهديذهن خوب نشان م نكهيولو ا ،خواهد كرد بيتخر جاديا يعني ،ضرر ما تمام خواهد شد و مخرب خواهد شد

خوب و بد مطلق  نيپس ا .چه جمعاً داً انسان بد است چه فر يبرا يو زندگ ياست كه بلحاظ اصول نيا گريبد و خوب د كي

 نيا شوديو دنبال آن عمل م دهديدر ما رخ م يزندگ هيبوس ايمركز عدم  ايعدم  لهيكه بوس يراالصول هر فك يعل .است

  .بد است يبلحاظ زندگ ميكنيو ما به آن عمل م رديگيسرچشمه م يكه از من ذهن يما خوب است، هر فكر يبرا

از  ييرا كه سبب جدا يجسم ياريهوش اي يمركز جسم لهيبوس دنيد اي اريفراق  ديكه ما نبا ديگويم او امروز موالنا به م

 يزندگ يعني ،ستيكه مركز ما عدم ن يجهان در حال نيا در يبه زندگ ميو اگر ادامه بده م،يريدست كم بگ شوديم اري

 نيا ديگويخواهم خواند كه م تانيبرا يگريد لغز .كرد ميخواه بيتخر جاديما ا ،ستيبصورت حضور ناظر در ما حاضر ن

همراه با  خوانميم تانيغزل متوسط برا كيغزل كوتاه  كيامروز  نيكرد و بنابرا ديچكار با ديگويو به ما م ،داردكار عالج 

  .ياز مثنو ياتياب

كه ما از جنس خدا  نيو آن ا ،كه تازه برنامه را شروع كرده يهر كس يبرا دهميكوتاه را هم اول هر برنامه م حيتوض نيا و

كه فكرمان نشان  يزيو با هر چ ،ميشويجهان م نيفرم وارد ا يب ياريو بصورت هوش ،ميسته يو امتداد زندگ ميهست

را  ييتوانا نيما بعنوان امتداد خدا ا يعني يدگيو همان .ميشويم دهيانما مهم است با آن هم يو ارزش دارد و برا دهديم
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  6صفحه: 

 تيحس هو ايو به آن ها حس وجود  ،ميتجسم كنو با ذهن مان  ،مينيرا مثالً با چشم مان بب يرونيب يزهايكه چ ميدار

  .شدن تيهم هو اي دنيهمان مييگويكار را م نيا ،ميكن قيتزر

 ميدهيامتداد خدا را را از دست م ايما آن حس وجود براساس عدم  زهايبه چ ميكنيم قيحس وجود تزر نكهيو به محض ا

 نكهيما قبل از ا ديد نكيع شونديم زهايه موجب آن، آن چما مهم است و ب يكه برا ييزهايچ نيبه ا ميكنيم ضيو تفو

 نيچن كي ،دنيبا نظر د يعني دنيرنگ د يب ياريهوش ايخدا  نكيو با ع ميديد يخدا م نكيما با ع ،ميكار را بكن نيا

  .يجسم يارينه هوش مينيبب ديكه با نظر با ميگفت نجايبارها ا. را موالنا اسمش را گذاشته نظر ينور

نظر با  يو بجا ميكنيرا عوض م ياريما هوش شوديما م ديد نكيجهان ع نيدر ا يزيچ كيكه  نيهم نيبراپس بنا

ذهن هست بصورت مفهوم  لهيبوس دنيو د ،هست دهيداشتن عق هيشب يجسم ياريهوش .مينيبيم يجسم ياريهوش

 نكيع شونديآنها م ،ميكنيم قيتزر تيو به آنها حس هو ،ميكنيمهم را تجسم م يزهايچ نيكه ما ا واشي واشي .هست

  .مينيبيم يجسم ياريو با هوش ميدهينظر را از دست م ياريما هوش يپس بطور كل .ما ديد

 ديشويم دهيكه با آن همان يزيكه هر چ دينيبيم تيب نيدر ا نطوريما و هم ديد نكيع شونديمختلف م يزهايچ يعني

 كنديرا عوض م دنيد ياريهوش ،كنديرا عوض م دنينور د اي ،كنديرا عوض مما  ديد نكيع ،كندينظر را عوض م زيآن چ

 نيهم يبرا .ميشوياز خدا دور م جهان نيا يزهايبا چ ميشويم دهيهمان شتريپس هر چه ب .كنديو ما را از خدا دور م

   .دور كند مَر تو را ز دوست بد استهر آنچه  :ديگويم

االن  ؛پول مان را ،آدم را كيمثًال  اي ،رونيباشد در ب خواهديرا هر چه م زيچ كيكه  يوقت م؟يشويما از خدا دور م يك

 يوقت م،ينيچشم مان و با آن بب نيمان، نه ا ياريچشم دل مان، چشم هوش يرو نكيبعنوان ع ميبگذار ؛نشان خواهم داد

 ينطورآو جهان را  ،ميدهيم مانازمان را حول محور آن س يما زندگ ،شوديما م ديد نكيبصورت مفهوم ع يزيچ كي

  .است يجسم ياريهوش نيو برخوردمان با جهان با آدم ها با خدا برحسب ا ،مينيبيم

آن  ميداد تيو به آن هو ،ميشد تيكه با آن هم هو يزيهر چ يعنيهر آنچه، هر آنچه  ديگوياست كه م ليدل نيبه هم

هر آنچه دور كند مر تو را ز دوست، دوست  .ما بد است يبرا نهايا ديگويم ،كنديماست و ما را از خدا دور م ديد نكيع

كه ما در بدو ورود به  يكار نيا ديگويكه موالنا م دينيبيپس م .بد مطلق است يعني،خدا بد است اي يازل معشوق يعني

مخرب است  يعنيبد است  يقتو ،ما بد است يبرا نيما را عوض كرده ا ديما را به اشتباه انداخته د ميجهان انجام داد نيا

  .مينيبب دينبا ينطوريا ،به ضرر ماست
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  7صفحه: 

نظر  ياريهوش ،دوباره ييجا كيدر  ميكرديمان را عوض م ياريهوش ديكه با يستيبايپس م مينيبب نظربا  ميما آمد

بدون حضور  ،يو يب يبشو دهيبا آن همان يعني يبنه يكه رو يزيبه هر چ يعني ،يو يب ينه يبعد به هر چه رو م،يكرديم

لحظه زنده  نياو در ا يدار شهيبه ثبات او به ر ،ميباش دهبه او زن ديبا يعنياز او آگاه شدن  ،ياز او آگاه نباش يعني ،يو

 ميلحظه عمق ندار نيما االن در ا يعني ،ديگويم يو يب يوقت .حرف است كيهمه  اينها .ميلحظه باش نيآگاه از ا اي ،ميباش

  .مخرب است ديگويكار م نيا ،مانيها يدگيدر همان ميدار يسطح شهير كيپس  .ميستين لحظه آگاه نياز ا

است من دوست دارم  يزيعجب چ نيبه به ا ديگويم ،دهديذهن نكو نشان م يعنيار نكوست،  يو يب ينه يبه هر چه رو

  ه ضرر توست، درست است؟ مخرب است ب نيا ديگويم ،من درست است ديد نيو ا ،هستم دهيرا چون با آن همان نيا

 ؟ميآگاه بشو يما از او چجور ؛خدا ايدوست  ايي و نيا ميكه گفت نيقبل و ا يهفته ها ايهفته  ديشا ميزد يليتمث كي اما

در ماست و  شهيكه او هم ميخواند ياديز اتياو االن در ما حاضر است؟ چون اب ايو آ ؟مياز جنس او هست يو ما چجور

و ما  ،تر است كياو از رگ گردن به ما نزد :ديگويقرآن هم م هياصًال خود ماست، و آ ،به ماست يتر از من ذهن كينزد

  .ميما از جنس او هست يعنيالست  م،يرا خوانده ا لستكلمه اَ 

ما  ؟يتو از جنس من هست گريبعبارت د اي متو هست يمن خدا ايآ دهيخدا موقع جدا شدن از او از ما پرس يعنيالست 

ما بصورت  اياو بصورت ما  نيبنابرا ،ميكه ما در ذات مان از جنس او هست ميدانيو م ميو اقرار كرد ،بله ميهست چرا ميگفت

  .حاضر است شهياو در من حاضر است، هم

و اگر  .دينيبيدر آسمان كالغ ها كه در حال پرواز هستند م ديكنيگفتم شما كه به آسمان نگاه م نكهيبه ا ميزد يليو تمث

 اديو ذهن ما  نديبيما م يكالغ ها را چشم حس ديدانيو شما م .بله :دييگويم د؟ينيبيا بپرسند كه كالغ ها را ماز شم

كه  پرسنديبعد از شما م .كالغ هستند نهايكه ا دهديم صيتشخ دينيبيرا م نهايا يوقت .ها كالغ هستند نيگرفته كه ا

  .بله :دييگويم شما ؟ينيبيرا هم م يخال ين فضاآ كننديكالغ ها در آن پرواز م نيكه ا ييفضا

 يزيازش آگاه هستند آن را چه چ نديبيو آن خأل را كه شما م نديبيم يچشم حس نيبعد اگر سؤال كنند كه كالغ ها را ا

چشم هست كه بله كالغ ها را  نيجوابش ا يول .ديجواب بده دينتوان ديداشته باش يجسم ياريشما اگر فقط هوش ؟نديبيم

 شهيخأل در من هم ايخدا  نيپس ا .نديبيخأل را هم آن خأل درون من م ،نديبيچشم و ذهن من م نيهم يعني ،من يحس

 توانديبچه كوچك هم م يحت ،ندارد يبه آن به سواد و نژاد و و به نوع انسان بستگ دنيد ايو استفاده از آن  ،است ودموج

  .نديهم خأل را بب نديهم آسمان را بب كنديدر آسمان را كه نگاه م ،نديخأل را بب
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  8صفحه: 

نت ها را  نيسكوت ب يول ،ديشنويرا م يقيشما نت ها را با موس زندينفر ساز م كي يوقت ميگفت ميزد يگريمثال د كي

 شنود؟يم يسكوت را چ ،ديشنويسكوت را هم م شنود،يگوش م نيكه خوب نت ها را ا پرسندياز شما م .ديشنويهم م

  .شنودياست كه سكوت را سكوت درون من م نيجوابش ا ،ديجواب نداشته باش اگر ،بله

 نيو ا .نديبيهم عدم را م ،شنوديهم سكوت را م يعني .سكوت شنو هست اي نيخأل ب اي نيعدم ب كيپس در درون من 

 ميتوانينباشد ما اصال نم و اگر آن م،يكنيكه ما مرتب از آن استفاده م ،خداست كه در ماست اياصل ماست  ،ميخود ما هست

متوجه  ميكنيبه خودمان هم كه نگاه م ،گذرنديم مينيبيكالغ ها را م ميكنيبه آسمان كه نگاه م نيو بنابرا .ميكن يزندگ

در آسمان حاال كه ما آسمان را  .دهنديمختلف را نشان م يها تيو وضع گذرنديكه فكرها از ذهن مان مرتب م ميشويم

 يكه شما فكرها مياگر بگو يخوب ول. هم كالغ ها را د،ينيبيكه هم آسمان را م مياالن متوجه شد ،ميكرد يورادآيبه شما 

آسمان در درون شما هست آن را هم  هيشب يخال يفضا مياگر بگو يبله ول دييشما ممكن است بگو دينيبيتان را م

  .نميبينم ،نه دييشما ممكن است بگو ؟دينيبيم

هل يا فكرها را مي بينيم آسمان آن را هم ببينيم. آسماني نا يا زندگي اين است كه ما عالوه بر اينكه كالغپس منظور موال

كه فكرها از آن برمي خيزند و در آن از بين مي روند يك آسمان وسيعي هست درون ما كه آن االن بسته است و ما از آن 

سمان را باز كنيد و ببينيد، و حاال دوباره به آن تمثيل كالغها در آگاه نيستيم، تمام اين برنامه اين است كه شما اين آ

 شونديرد م نجايكه از ا ييكالغ ها نيكه من از ا دييممكن است بگو ديكنيبه آسمان نگاه م يوقت شماآسمان برگرديم، 

  .رد بشوند نجاياز ا باتريخوشگل تر و ز يكه پرنده ها خواهديدلم م د،يآيخوشم نم

ها كالغ يو با تمركز رو دينيآسمان را نب اي :است فقط ليتمث ،ديكنيبه آسمان نگاه م يوقت ،ديدو تا انتخاب دار خوب االن

 جيبه تدر ،دينيو آسمان را نب ديپرندگان فقط تمركز كن يپرندگان بهتر از آنجا رد بشوند، اگر رو ديو پرندگان بخواه

از  يكه پرندگان زشت تر دينيبيم ،ديكن باتريپرندگان را ز ديخواستيمشما  .شونديكه پرندگان زشت تر م ديد ديخواه

  .ديتوانينم يول ،ديكن باتريو ز ديدرستش كن ديخواهيم ماش شوند،يآنجا رد م

فضا  ديفقط فضا باز كن ،ديپرنده قضاوت نكن يرو شوديكه از آنجا رد م ياست كه شما هر پرنده ا نيا گريانتخاب د كي

باز هم  ،ديمتوجه آسمان بشو شتريو ب دياگر متوجه آسمان بشو ،تا پرنده ديمتوجه آسمان بشو شتريب يعني ديرا باز كن

 ديشويم شتريكه هر چه متوجه آسمان ب ديد ديخواه واشي واشي ،شونديپرنده ها رو م يوقت ديمتوجه آسمان بشو

پرندگان از آسمان  نيباتريو ز نيكه بهتر ديد ديخواه ،ديخود به خود، و اگر همه اش آسمان بشو ،شونديم باتريپرندگان ز

  .شونديرد م
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پرندگان را خودتان با عقل خودتان درست  ديخواستيبه زور م نكهيا يجسم ياريهوش باپرندگان  يپس شما با تمركز رو

پرندگان هر چه كه آسمان كه  دينيبيم ،دياز جنس آسمان شد ديآسمان را كه باز كرد يول ،دينتوانست ديكن باتريو ز ديكن

 كيو  ييفضاگشا ميدار ياصطالح كيما  .است نطوريدر درون ما هم هم. شونديم باتريبهتر و ز ،شوديتر م عيتان وس

   .فضا را بستن و منقبض شدن ،يبه نام فضابند ميدار ياصطالح

اتفاقات  نيكه من از ا دييگويو شما م هد،دياتفاقات را نشان م نيو ذهن ما ا افتنديبه خودمان اتفاقات م ميحاال برگرد

 نهايا خواهميمن م د،يآياصالً خوشم نم گذرديم ذهنمكه از  ييفكرها نياز ا ،همان پرندگان هستند نهايا ،ديآيخوشم نم

ر بدت دياتفاقات را بهتر كن ،ديكن يبهتر يكه فكرها ديكن يم يسع ديدار يو هر چ .بكنم يبهتر يفكرها ،را بهتر كنم

، ديفضا باز كن ،ديو مقاومت نكن زهيدربرابرش شما ست افتديكه م ياست كه هر اتفاق نيا گريروش د كيحاال  .شونديم

  .ديباز كن ديرا نبند فضا

 نيپس ا شوند،ياتفاقات بهتر م شوند،يكه فكرها قشنگ تر م دينيبيم ديكنيباز م شتريب ديكنيهر چه فضا را باز م

هر چه  ديپس شما با آورد،يفكرها و اتفاقات را بوجود م ايهست كه پرندگان  ،در درون شما شوديز مبا دكه دار ييفضا

 دينيبيهم موالنا م نجايدر ا .ديپرندگان را عوض كن ديبه زور بخواه ،نه از جنس پرندگان ديبشو يخال ياز جنس فضا شتريب

 دينيبيم د،يكنيفضا را باز م يعني ديآوريرا م يو د،يآوريم را يكه هر چه و ديگويبله م .ديگويم ديدار يزيچ نيهمچ

 ،ديفكرها را عوض كن ديخواهيبه زور م ديبنديهر چه فضا را م شوندياتفاقات، فكرها، احساسات ما بهتر م زها،يكه چ

   .، بدتر شدكه زشت تر شد دينيبيم ديها را عوض كن تيوضع

و مقاومت  ميفضا را باز كن نكهيدر روابط مان مثالً با همسرمان بچه مان بدون ا ،ميادهيرا ما در روابط مان هم د ليتمث نيا

زن و  كيمثًال  يعني .روز به روز شوديكه رابطه بدتر م ميديد ،ميرابطه را بهتر كن هك ميما به زور خواسته ا ،ميرا كم كن

 .شوديكه رابطه بدتر م ننديبيم ، هر روزبهتر كنندرابطه را  خواهنديخودشان م يو فكرها يجسم ياريشوهر با زور هوش

 .شوديروز به روز رابطه بهتر م هك ننديبيو هر دو طرف م ،ها تيوضع ياشان  يدر اطراف فكرها كننديفضا را باز م يوقت

   :كه ديگويعدل و ستم دارد، م آن يكه تو خوانميم تانيبرا ياز مثنو تيب كيمن  نيبنابرا د؟يكنيتوجه م

   ٣١٣٨تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اْلقََلمآن ُبَود َجفَّ يلكه معنب
  من عدل و ستم شِيپ كساني ستين

احوال  نيبنابرا سد،ينويما را م ياالن در دستش است و زندگ يقلم كيكه خدا  ميگفت .ميكرد يَجَف الَقلم را قبًال معن و

اصطالح َجَف القَلم، خشك  دييحاال بگو ،نيطبق ا نكهيدارد به ا يبستگ ها تيو وضع ،شونديكه رد م يما آن پرندگان
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ما به اندازه باز كردن فضا است،  يستگيشا . وميكه ما دار يستگيو شا يبر طبق سزاوار ديآيم شيها پ تيوضع شود،يم

 جهيو در نت .ديشويم تر ستهيسزاوار تر و شا ديكنيو فضا را باز م ،ديكنيلحظه شما مقاومت را كم م نيهر چقدر در ا

  .شوديتان بهتر نوشته م يزندگ

بهتر  نكهيا يبرا .دهمينشان م تانيشكل ها برا نيبا ا را تيب نيو ا .ستين كسانيكه عدل و ستم  ديگويم تيب نياما در ا

 يوقت ،ميا هستكه ما از جنس خد ميقبل از آن به شما بگو خواهميفقط م ،خواهم داد حيشكل را دوباره توض نيا .دينيبب

 ستاسمش وفا ا ، اينديكنيوفا م ديكنيعدل م ،ديكنيشما فضا را اطراف كالغ ها باز م يوقت ،ميكنيبه آسمان نگاه م

 يفضابند يوقت .ديكنيم ييتان، فضاگشا تيبه خدا و به جنس ديكنيوفا م يشما وقت .من از جنس تو هستم دييگويم يعني

  .جفا است ،جفا است نيا دينيبياطراف را نم يو فضا ديكنيتمركز مكالغ ها  يو فقط رو ديكنيم

 شهيهم يبطور كل سمينويات را االن م يزندگ نكه م ديگويخدا م نيپس بنابرا ؛ميشكل را بزرگ كن يكم كيو االن 

منعكس  نرويفقط مركزت را در ب سم،ينو ينم يخاص زيمن چ ينيبيتو آن را م كنميمنعكس م رونيمركزت را در ب

اسم  كي .يكنيستم م يدار ياگر فضا را ببند ،يكنيعدل م ياطراف كالغ ها دار ديكن ييكه شما فضاگشا نيو ا .كنميم

من از  دييگويم يعني د،يكنيجفا م ديبنديفضا را م ،ديكنيوفا م ديكنيو جفا است، اگر شما فضا را باز م اوف شگريد

بله جفا  ،كنديمقاومت م بندديفضا را م يهر كس كند،يوفا م كنديتفاقات فضا باز مدر اطراف ا يهر كس .ستميجنس تو ن

  .ديشناسيشكل را م نيا دينيبيم .كنديم

 ميو گفت ،ما هستند ديد نكيع ، آنهاميهست دهيهستند كه ما با آنها همان ييزهايآنها چ ،در مركز هستند ها يدگيهمان

به محض  يخواهم داد، ول حيو قدرت، كه االن باز هم توض تيو هدا تيعقل و حس امن م،يريگيچهار تا بركت از آنها م

خود قضاوت نشان  .قضاوت يكي ،مقاومت است يكي :شوديم دهييزا تيدو تا خاص يزيچ كيبا  ميشويم دهيهمان نكهيا

  .ما ير است برامض يليخ نيو ا ،ميو دانش و خرد خدا را قبول ندار ميكرد دايپ ديكه ما دانش جد دهديم

َجَف  يپس معن .دينيشكل را بب نيا نطوريو هم ،يفضابند يعنيو ستم كردن ما  ييفضاگشا يعنيعدل كردن ما  نيو بنابرا

 رونيهم جسم ب يعني ،كنديم نييمكان و المكان ما را تع ،سدينويحال ما را م ،سدينويما االن م يدگخدا زن نكهيالَقلم ا

 نيپس بنابرا .ستين يكيوفا كردن ما و جفا كردن ما  خدا شيپ :است كه نياش ا يمعن نيا ،كنديم نييرا هم مركز ما را تع

 ديبندياگر فضا را م .وفا است نيا ديشوياز جنس عدم م ديكنيلحظه باز م نيلحظه فضا را در اطراف اتفاق ا نياگر در ا

  .تسين يكيدو تا  نيخدا ا شيو پ .جفا است نيا ديكنيمقاومت م
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كه  ميرا به شما بگو نيفقط خواستم ا شوند،يبدتر م دياگر ببند ،شوندياتفاقات بهتر م نيمرتب ا ديكناگر فضا را باز 

  .آورديهر حركت ما را به حساب م يزندگ

  

  شكل شماره يك

 نيبه ا مييآيم نكهيكه اول دادم كه گفتم به محض ا يحاتيآن توض ،شكل را دوباره نشان بدهم نيا ديبله اما اجازه بده

همه  يجهان معموًال برا نيا مهم يزهايچ ميشويم دهيهمان نهايو با ا ،شونديجهان مركز ما م نيمهم ا يزهايجهان و چ

 نيا يوقت د،يخوب توجه كن نهايبه ا كنميمن خواهش م ،نهايهم هست عالوه بر ا گريد زيچند چ كيهستند، و  نهايا

به  شتريو ب ،جهان نيبه ا ديآمد ديو جوان بود ديبچه بود يوقت دينيشما بب ديآيم شيت پفرص ،دهميشكل ها را نشان م

 نيرا به ما نشان دادند و گفتند ا ييزهايچه چ ،ميگرفتيم اديو از آنها  ميكرديپدر و مادرمان نگاه م همخصوصاً ب گرانيد

و مركز ما االن پر از آنها  ،در مركز ما ياريهوش ديد نكيو آنها شدند ع ميكرد قيتزر تيو ما به آنها حس هو ،مهم است

  :است كه نيعبارت از ا نهايبله و ا .است

ام، همسر ما معموًال  ييبايز كلم،يو خوب است از جمله خودم و مشخصات خودم مثل ه گنجديمن م كركه در ف يزيهر چ

همه اهل  باًيما باشند، تقر يها يدگيجزو همان خانواده ممكن است ياعضا هيو بق ،ميشده ا تيدر مركز ماست با آن هم هو

 توانديما مهم است پول م يكه برا يزيبخرد، هر چ توانديرا م زيچون پول همه چ ،هستند تيجهان ابتدا با پول هم هو

 تياگر هم هو ؟نه اي ديهست تيكه با پول هم هو ديخوب نگاه كن ديشما با .ميهست تيبا پول هم هو نيو بنابرا ،بخرد

دارد با آنها  يباارزش يزهايخودش چ يبرا يباارزش من هر كس يزهايو همه چ .ديتان را از آن بكن تيهو ديبا ديهست

  .است دهيهمان
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تخصص دارند و آن را دوست  يزيچ كيكه بلد هستند در  ييهستند حرفه ها دهيمردم جهان با كارشان همان شتريب باً يتقر

با ذهن مان  ارانهيدر طول زحمت ناآگاهانه و ناهش ،ميكشيزحمت م يزيچ كي يرومعموًال  دند،يدارند سالها زحمت كش

 ينجار يول ،ممكن است اصالً معلم است يكس كي ،ديكه شما بلد هست يحرفه ا دينيبب دينگاه كن ،ميشويم دهيبا آن همان

و  ميريگيم اديند كه ما در كنار هست ييآنها حرفه ها ،هم بلد است يمثالً آهنگر ايحرفه اش است  ينجار ،هم بلد است

  .ميهست تياز آنها پول درآورد، و با آن هم هو شوديم ،ميكشيزحمت م

كل  ريمد ،شونديم ييجا كي سيمثل مثالً رئ رسنديم ياجتماع يها تيكه به موقع يسانك ،ياجتماع يها تيموقع

 نهايمثبت مثل مثًال پدر و مادر، معلم ا ينقش ها ،يمثبت و منف ينقش ها، نقش ها .شونديم تيبا آن هم هو ،شونديم

 دهيبا آن ممكن است همان دهد،يم امرا انج يرا هر كار يكه هر نقش يفروشنده و هر كس اي ميكنيم ينقش هستند ما باز

 حيتفر ابها  يليخ ،ميبشو دهيبا ما بدهند كه ما با آنها همان ييهم وجود دارد ممكن است نسبت ها يمنف ينقش ها .باشد

  .هستند تيو دوست و دشمن هم هو

 ،ينگران رينظ ييدردها كننديم جاديدرد ا زهايبا چ شونديم دهيجهان و همان نيبه ا نديآيم يهمه مردم وقت باًيتقر

 رينظ ييدردها نهايا ،و مثل خشم و ترس و احساس گناه، احساس تأسف نسبت به گذشته ،يياضطراب، و حس تنها

و اگر در ما باشد ما به خدا نمي توانيم زنده بشويم، و انواع و اقسام  ،كه همه ما با آن هم هويت هستيممثل اينها  حسادت

هفته گذشته موالنا گفت  باورها داريم ما، الگوهاي ذهني داريم، مثل باورهاي مذهبي، باورهاي سياسي، اجتماعي، شخصي.

نجا نگذاريد با آن همانيده د يا سرمايه اي است، آن را هم ايمواظب باشيد نتيجه عبادت هايتان را كه ذهن نشان مي ده

ين خاصيت ها را و شما مي دانيد كه هر چيزي در مركزتان باشد ا .بله، گفت نتيجة دعاهايتان را مركزتان نگذاريد بشويد.

  از آنها مي گيريد.

يزها را پيدا كرده اند، و حس امنيتي يكي اش عقل است، پس كساني كه اين چيزها را گذاشته اند مركزشان، عقل همين چ

كه اينها به ايشان مي دهند، ولي اگر توجه كنيد اينها همة آن چيزهايي هستند كه ما با ذهن مي توانيم ببينيم، تجسم 

كنيم و هر چيزي كه ذهن بتواند ببيند، آفل است يعني گذاراست، پس اينها دارند مي گذرند، همة آنها در حال از بين 

حس امنيتي كه چيز آفل به ما مي دهد، بله، بسيار بي رمق است، قابل اتكا نيست،  تند، هر چيزي كه مي بينيد.رفتن هس

  ا مي گيريم اگر در مركز ما باشد،.اين مغاير با حس امنيتي است كه ما از خد

بر حسب اين چيزها ما دنيا ببينيد وقتي ما آمديم به اين جهان آن نظر را از دست داديم و اينها شده است عينك ديد ما، 

را مي بينيم، و بيشتر اوقات كارهايي مي كنيم كه اين چيزها را زياد مي كند، يا جلوي از بين رفتنشان را مي گيرد، و اين 
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بيشتر ما را هدايت مي كنند، هدايت بيشتر  جود آورديم، مثل رنجش ها و اينها.دردهاي ما كه در اثر هم هويت شدگي بو

شما بايد ببينيد كه  هست، ترس شان هست، اسراف شان هست.اكنش هاي شرطي شده هست، خشم شان مردم دستِ و

هدايت شما، اينكه كدام سمت مي رويد، چه فكر مي كنيد، چه عملي مي كنيد دست چه كسي است االن؟ آيا مضطرب 

ديدنِ اين تصاوير بسيار آموزنده  هستيد؟ اگر مضطرب هستيد به مركزتان نگاه كنيد كه چه در درون مركزتان است؟ خودِ

  است.

و يك خاصيت ديگري كه از اين مركزما مي گيريم، يعني از هر مركزي مي گيريم، مركز اگر از جنس خدا باشد، اين چهار 

تا چيز اصيل هستند، اگر از جنس چيزهاي آفل باشد، گذرا و غير قابل اتكا هستند، قدرت يعني قدرت عمل، توان عمل 

   مقابله با چالش ها، بله.كردن، يا 

دهم، اميدوارم كه موثر باشد براي شما، اينها همان همانيدگي ها هستند كه  اين يك شكل بود كه هر هفته من نشان مي

  ن باشند حتما هوشياري جسمي داريم.در مركز خيلي ها هست، اگر اينها در مركزما

  

  ٢شكل شماره 

گشايي بكنيم، مي فهميم كه ديدن بر حسب چيزها سبب حس عدم امنيت يا اما در يك جايي ما تصميم مي گيريم فضا  

بي عقلي ما شده، هدايت ما، نمي خواهيم خشم مان، ترسمان بيفتد، و قدرت عمل نداريم، و به تدريج كه فضا گشايي مي 

رد و سعي مي كند اطراف تمركزش را روي كالغ ها بر مي دا ،كنيم در اطراف اتفاقات، يعني كسي كه به آسمان نگاه مي كند

  كالغ ها را هم ببيند، و از جنس فضاي اطراف كالغ ها بشود، هر چه بيشتر.

پس بنابر اين يواش يواش مي بينيد كه اين همانيدگي ها به حاشيه رانده مي شوند، و مركز ما دوباره از جنس نظر مي 

بينيم كه اسمش نظر است، و يواش يواش درست  شود، يعني با نور بي رنگ مي بينيم، از طريق آن هوشياري اصلي مي
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مثل اينكه در آسمان متوجه آسمان مي شويم، يعني وفا مي كنيم ما بجاي جفا، و هر چه كه اين مركز ما بازتر مي شود و 

 اين چيزها به حاشيه رانده مي شوند ما بهتر مي بينيم، درست تر مي بينيم، عقل مان بهتر مي شود، حس امنيت مان بهتر

مي شود، هدايت ما دست خدا مي افتد، دست همين خرد زندگي مي افتد، و قدرت عمل پيدا مي كنيم، و هر چه عدم 

  و اين همانيدگي ها را بهتر مي بينيم. ي شويم، شناسايي مان بهتر مي شود.بيشتر مي شود مي بينيم كه ما خردمند تر م

  

ان باز مي شود، مي بينيد كه مهم نيست چه پرندگاني در آسمان يعني به تدريج كه شما به آسمان نگاه مي كرديد آسم

پرواز مي كنند، متوجه مي شويد كه اين پرندگان از هر نوع هستند كه پرواز مي كنند االن، اينها را خدا از آنجا پرواز مي 

آسمان مي شويد و ست كه شما متوجه آسمان بشويد، ولي متوجه مي شويد كه هر چه بيشتر از جنس ا و براي اين ،دهد

آسمان باز مي شود، پرندگان هم زيباتر مي شوند براي شما، يعني خدا پرندگان بهتري مي فرستد، و اگر شما به اندازه 

  قع بهترين پرندگان پرواز مي كنند.آن مو ،آسمان بشويد، و واقعًا هيچ فرق نكند چه پرنده اي پرواز مي كند

ر سر ما بايد آسمان بشويم و حتي به بهترين غزل هم نچسبيم، و غزل مي تواند بله، در غزل هم داريم كه مي گويد آخ

  وصله پينة آسمان باشد، يعني ديگر حال ما اصال به غزل هم بستگي ندارد، آسمان شديم، خيلي خوب شديم. 

  

  (مثلث همانش) ٣شكل شماره 

ها همانيده مي شويد و آنها مي شوند مركز ما، ضلع اما دوباره مي خواهم اين شكل را توضيح بدهم به شما كه وقتي با چيز

پايين مثلث نشان مي دهد كه همانش با چيزهاي گذرا، دو تا خاصيت فوراً در ما زاده مي شود، با اولين هم هويت شدگي، 

به تدريج ما مقاومت پيدا مي كنيم، يعني مقاومت مي كنيم، ياد مي گيريم مقاومت كنيم، و مقاومت كه در ما زاييده بشود 

فضا گشايي را از دست مي دهيم، و قضاوت، كسي كه قضاوت مي كند بر اساس هوشياري جسمي، يعني همين آدم، اين 

ايم، آدم مي گويد من بلد هستم، و بنابر اين عقلِ خدا را قبول ندارد، قضا را هم قبول ندارد، اينها را هم خواهيم گفت و گفته

  اينكه خيلي مهم است، پس:حاال دوباره تكرار مي كنم براي 
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ما را از دوست جدا مي كند و اين همانيدگي  هر آنچه دور كند مَر تو را ز دوست، بد است، همان همايندگي هاي مركزمان

بد است، نه اينكه آنها چيزهاي بدي هستند، به هر چه روي نهي بي وي، يعني اينها عينك ديد ماست، اين همايندگي ها، 

ه از خدا نيستيم، اگر بوديم بصورت حضور ناظر به ذهن مان نگاه مي كرديم، علي االصول همين من يك لحظه هم ما آگا

ذهني يعني ذهن بدون ناظر، اين ذهن بدون ناظر است، براي اينكه هيچ موقع پيش نمي آيد كه از غير از آن عينك ها ما 

  حظه هم نمي شود كه با نظر ببينيم.به جهان نگاه كنيم، يعني يك ل

بنابر اين اگر در اين حالت ذهن ما كه بد و خوب مي كند، مي گويد كه نه اينطوري زندگي خوب است، در حالي كه خدا 

حاضر نيست، فقط من ذهني دارد خودش با عقل خودش، قضاوت خودش، مقاومت خودش زندگي مي كند، مي گويد اين 

  ما اينها را از موالنا ياد مي گيريم، بله. اگر ذهن هم بگويد خوب است، بد است، به حرف ذهن گوش ندهيد،

  

  (مثلث واهمانش) ٤شكل شماره 

اين حالت را هم در نظر بگيريد كه اين شخص آمده متوجه شده كه زندگي با هوشياري جسمي خوب نيست، و شروع كرده 

رط، يك معني اش هم به تسليم، تسليم پذيرش اتفاق اين لحظه است قبل از قضاوت و مراجعه به ذهن، بدون قيد و ش

فضا گشايي است، يعني بدون قيد و شرط در اطراف اتفاق اين لحظه فضا گشايي مي كنيم، يعني شما به آسمان نگاه مي 

كنيد، مهم نيست چه پرنده اي، مي گويد من آسمان نگاه مي كنم و اگر پرنده اي در آسمان مي گذرد االن، كه هميشه 

اين  اين فكرها و اين پرندگان در آسمان، براي اينست كه من متوجه آسمان بشوم، بنابرفكر از ذهن ما مي گذرد، من فقط 

  نوع پرنده براي من مهم نيست.

اگر اين را بگوييد اين خيلي خوب است، اين سبب خواهد شد كه شما از جنس آسمان بشويد و هر چه بيشتر از جنس 

نمي گوييد اينها بد هستند، مي گوييد اينها مركز من نيستند  آسمان مي شويد، آن همانيدگي ها را نمي اندازيد دور،

ديگر، از طريق اينها جهان را نمي بينم، خدا را نمي بينم، خودم را نمي بينم، زندگي ام را سازماندهي نمي كنم، پس بنابر 
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خدا مي آيد به زندگي  اين، اين چيزهاي مهم مي روند به حاشيه و هويت شما را آزاد مي كنند، پس بنابر اين وي، يعني

  ما، درست است؟ 

خوب يك شكل ديگر هم به شما نشان مي دهم، دوباره با اين بيت، گفت: هر آنچه دور كند مر تو را ز دوست، بد است، در 

يد با اين شكل ها، ببيند كه واقعاً شما را از خدا چه آضمن اينطوري كه من توضيح مي دهم براي شما هم فرصت پيش مي 

ور مي كند؟ چرا خدا پايش را در مركز شما نمي گذارد؟ براي اينست كه هر لحظه شما آگاه از يك چيزي هستيد، چيزي د

وقتي آگاه از يك چيزي هستيد، فكر بعد از فكر در سر شما مي پرد و امان نمي دهد به شما، و اين فكرها مربوط به 

ر، چه موقع شما با هوشياري حضور و بي فرم و با نظر چيزهاي اين جهاني هستند، خوب شما از خدا غافل هستيد ديگ

  همين خداست، نظر است. نگاه كرديد؟ چه موقع شما ناظر ذهن تان بوديد؟ آن ناظر ذهن

پس ذهن بي ناظر همان من ذهني است، نفس ماست، نفس يعني اين ذهن است بدون ناظر، همين كه ناظر آنجا توليد 

از كرديد، ناظر همان فضاي خالي است، يعني شما داريد تبديل به فضا مي شويد، بشود معني اش اينست كه شما فضا ب

قبالً از جنس كالغ ها بوديد، هر كسي از جنس كالغ ها باشد فقط كالغ ها را مي بيند، هر كسي كه از جنس اتفاقات باشد 

  را تعيين مي كنند. دگي اشفقط اتفاقات را مي بيند، و فكر مي كند اتفاقات هستند كه مهم هستند، اتفاقات زن

در حالتي كه اتفاقات را آن خدا يا آن آسمان مي فرستد، شما از پايين نگاه مي كنيد پرندگان از آسمان رد مي شوند، شما 

كه نمي آوريد آنها را كه، يكي مي فرستد، مي گويد اينها را مي فرستم شما آسمان را ببينيد، شما آسمان را نمي بينيد 

تر مي شوند، پرندة زشت يعني اتفاقاتي كه شما را عذاب مي دهد كه شما دردتان بيايد، متوجه بشويد  پرندگان زشت

  آسمان وجود دارد، فقط پرندگان نيستند.

  

  (افسانه من ذهني) ٥شكل 

پس همينطور كه مي بينيد در اين شكل يك مستطيلي هم وجود دارد، اين همين شكل قبلي است كه توضيح دادم، و اگر 

كسي از طريق همانيدگي هاي مركزش زندگي كند، مقاومت كند، قضاوت كند، و خرد زندگي را به زندگي اش راه ندهد، 
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در اينصورت ضلع چپ مستطيل اول بوجود مي آيد، يعني زندگي را تبديل به مانع مي كند، مانع مي بيند، پس از يك 

، ديگر ك مدتي كه سنش باال رفت، اينطوري زندگي كردمدتي شروع مي كند به مساله سازي و مساله بيني، پس از ي

و تمام اينها را مي بينيد تقريبًا مالمت محيط است، و آدم هاي ديگر، ما آدم ها را در زندگي مانع مي  دشمن مي بيند.

و مساله  ،ستبينيم مي گوييم اينها نمي گذارند ما زندگي كنيم، در حالي كه مركز ما مانع ساز است، مركز ما مساله ساز ا

و مساله چيزي است كه ما نمي توانيم كاري برايش بكنيم، يا نمي خواهيم بكنيم و اينها را من ذهني مي سازد،  .بين است

  تبديل به دشمن مي شود. ،و مساله اگر كهنه بشود

اگر زندگي  من ذهني است، پس بي وي اين اسمش افسانهدر نتيجه يك چنين زندگي بدي براي خودمان درست مي كنيم، 

  اقبت اين نوع زندگي را هم ببينيد.كنيم آخر سر يك همچون جهنمي مي سازيم ما، اما آخر و ع

  

  (حقيقت وجودي انسان) ٦شكل شماره 

كسي كه متوجه شده كه هوشياري اصلي اش جسمي نيست، بايد هوشياري نظر و عدم را بايد بياورد به مركزش، همة  

تيد و مرتب تسليم مي شويد، فضا گشايي مي كنيد و عدم را مي آوريد مركزتان، يعني شما االن متوجه اين موضوع هس

با آسمان كه نگاه مي كنيد با پرنده ها ديگر كاري نداريد، مي گوييد پرنده ها آنجا مي آيند كه من آسمان را متوجه بشوم 

ده ها زيباتر مي شوند، اما براي شما و مرتب از جنس آسمان مي شويد، و هر چه بيشتر از جنس آسمان مي شويد، پرن

مهم نيستند ديگر، قبالً پرندگان خيلي مهمتر مي شدند، هر چه پرندگان اهميت شان را از دست مي دهند مي بينيد 

  زيباتر مي شوند در زندگي شما، مثل اتفاقات و فكرها هم همينطور هستند. 

بر فضا گشايي است و شكر است، و هر دو همراه با پرهيز ي كه همراه با صبر است، صپس مي بينيد كه يك چنين زندگ

است، صبر يعني درد هوشيارانه، به عبارت ديگر شما مي بينيد كه مثالً يك دردي داريد، رنجش، مي گوييد اين را بايد 

اين رنجش  بيندازم، ولي من ذهني اجازه نمي دهد، ولي هر جور شده فضا را باز مي كنيد زير درد هوشيارانه مي رويد، و
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را مي اندازيد، اين صبر است، صبر است و پرهيز از اين مي كنيد كه دردي كه بوجود مي آيد آگاهانه باشد، درد آگاهانه 

يعني اينكه من پرهيز مي كنم، با آن همانيده نمي شوم، اين درد جديد نخواهد بود در من اضافه بشود، اين دردي است 

مينطور وقتي كه مركز باز مي شود، شما از جنس آسمان مي شويد، پرندگان جديد و كه من مي كِشم تا آزاد بشوم، و ه

بهتر رد مي شوند، شما پرندگان بهتر را در مركزتان دوباره نمي گذاريد با چيزهاي جديد هم هويت بشويد، پس بنابر اين 

  پرهيز مي كنيد از هم هويت شدگي، يك چنين زندگي اي واقعاً عالي است.

ز پذيرش و رضا شروع مي كنيد، ضلع چپ مستطيل را ببينيد، اگر مرتب زندگي تان را در اين لحظه از پذيرش هر لحظه ا

و رضا شروع كنيد، پس از يك مدتي خواهيد ديد كه مركز كه باز مي شود از اين مركز و اعماق وجودتان شادي بي سبب 

است، وقتي شادي بي سبب را، شادي بي سبب يعني  مي آيد، پس معلوم مي شود خدا يكي از جنبه هايش شادي بي سبب

اين شادي شما ديگر از آن هم هويت شدگي ها نمي آيد، چون براي بيشتر مردم شاديشان كه اسمش خوشي است از آن 

  نقطه چين ها مي آيد، االن شادي شما از اعماق وجودتان مي آيد و يواش يواش شما از جنس خدا مي شويد هوشيارانه.

و اتفاقات ندارد خواهيد ديد كه خود به خود آفريننده مي  ،تي كه شادي تان بستگي به چيزهاي بيروني نداردپس از مد

شويد، يعني آن كالغ ها ديگر مهم نيستند، وقتي كالغ ها مهم نباشند و شما از جنس آسمان باشيد خواهيد ديد كه 

شما نقشي ندارند، و فكرهاي شما را زندگي مي آفريند، هر آسمان در شما فكرها را بوجود مي آورد و كالغ ها در فكرهاي 

لحظه زندگي از طريق شما تير مي اندازد، پس همان اصطالح است كه: ما كمان و تيراندازش خداست پيش مي آيد، ما 

  كمان مي شويم، تيرانداز يا فكر كننده خداست، بله، مرتب اين بيت هم مي بينيد كه بله.

  ٣١٠٧ تيّوم، بدفتر د ،يمثنو ،يمولو

  فناست يرايپذ يشياند هرچه
   آن خداست ديَنا شهيدر اند كهآن

و مرتب مي بينيد كه عدم وسيع تر مي شود و شما خدا را بصورت عدم مي بينيد، پس بي وي، االن وي مي آيد بصورت 

، پولتان را مي بينيد، عدم به زندگي شما، شما مي بينيد كه آن نقطه چين ها را هم مي بينيد كه در آنها هويت است

همسرتان را مي بينيد ولي در آن هويت نيست و وي حاضر است بصورت عدم در شما، يعني آن خاصيت عدم بين و سكوت 

  شنو هميشه با شماست و بصورت ناظر و يك چيز با ثبات به جهان نگاه مي كند، شما زنده شده ايد به زندگي، بله.

ه خيلي هم طوالني شد، براي كساني كه مقدمه اي از اين گنج حضور نمي دانند و يا حتي ما توضيحات اوليه مان را داديم ك

  مي دانند براي آنها هم شايد مفيد است، 

  بيت بعد مي گويد:
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  19صفحه: 

  ٤٨٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  مغز خام ُبوَد در دروِن پوست نكوست چو
  كه پوست َبدَستپس بدان نيپخته گشت از ا چو

ادام تا زماني كه خام است، پوست محافظتش مي كند، ما هم وقتي كودك هستيم، هنوز خام هستيم، داريم مغز گردو، ب

ياد مي گيريم، و يك من ذهني الزم است تا هفت هشت سالگي، ده سالگي بگوييم، و در تمثيل ايشان وقتي بادام ديگر 

آنجا بماند ديگر به درد نمي خورد، در ما هم وقتي مي رسد پوستش را بايد بشكنند، مغز بادام را بخورند ديگر، پوست 

رسيديم و عقل مان رسيد كه، جدايي را ياد گرفتيم، مي گوييم كه من من هستم، و اين پدرم است، مادرم است، خواهرم 

كت و  است، اين برادرم است، و من بايد براي خودم درس بخوانم، كار ياد بگيرم، و غذا را بردارم دهن خودم بگذارم، اين

شلوار من است، و نمي دانم لباس من است، و نسبتم با اين اينست و با آن اين هست، اينها ديگر نشان پختگي است، از 

از  يعني االن موقعي است كه ما خدا را بياوريم مركزمان، من ذهني اين به بعد ديگر شما بخواهيد جدايي را تمرين كنيد.

   اين به بعد ديگر فايده ندارد.

ا اشتباه كرديم كه اصًال تا، پايين هم مي گويد كه، تا موقع مرگ مي خواهي ادامه بدهي اين را، اين بد است، حاال پس م

البته ديگر ما از موالنا فهميديم كه تاخير در من ذهني اشتباه است، حاال ديگر شما در هر سني هستيد، داريد سعي مي 

مي بينيد، بله، اينكه تا ده سالگي آن  (افسانه من ذهني)در اين شكل  كنيد كه اين پوسته را بشكنيد، پس اين كار كه

  .نقطه چين ها را داشتن و مقاومت كردن و قضاوت كردن براي حفظ كردن خود خوب بوده، حفظ كردن من

آن به پس هوشياري اين پوسته را مي سازد كه بتواند در آن برسد، يعني ما بايد عقل مان برسد، به يك جايي برسيم، از 

بعد به خدا زنده بشويم، اول بقاي ما هست، كه ببينيم چه چيزي خوب است براي ما، چه چيزي ضرر دارد، آنها را ياد 

بگيريم، از پدر و مادرمان ياد مي گيريم، از خانواده يا از ديگران، ولي پس از ده سالگي مقاومت كردن و قضاوت كردن بر 

ه دادن اين مانع سازي، مساله سازي، دشمن سازي، و ايجاد يك افسانه من ذهني اساس اين همانيدگي ها غلط است، ادام

  تمام عيار غلط است.

چو مغز خام بود در درون پوست نكوست، پوستة ضخيمي را با مقاومت و جنگ در برابر حوادث يا مقاومت در مقابل آدم 

ست را ضخيم تر كردن با مقاومت غلط است، ما هاي ديگر غلط است، يعني ما بايد فضا گشايي ياد بگيريم، پس اين پو

را كه در مركز عدم را باز مي كنيم، فضا گشايي مي كنيم، پس از ده سالگي، دوازه  (حقيقت وجودي انسان)بايد اين شكل 

سالگي، البته اين يك رقم خيلي دقيقي نيست، پانزده سالگي، بيست سالگي، در هر سني كه كسي شروع مي كند، ولي 
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  20صفحه: 

مي آيد لزومي ندارد كه ما زودتر شروع نكنيم، االن نشان داده اند مردم كه در چهارده سالگي، ده سالگي انسانها  به نظر

  مي توانند عدم را بياورند به مركزشان، و هر چه اين كار به تاخير نيفتد بهتر است، بله. 

يگر يك كمي پخته شد و به ده، دوازه سالگي پس آوردن عدم به مركز هر چه زودتر در زندگي انسان بهتر است، وقتي كه د

رسيد، از آن به بعد ديگر مقاومت كردن غلط است، اما مثال ديگري مي زند كه همه نشان اين است كه تاخير در من ذهني 

   :جايز نيست، و آن اينست كه

ت اول *** یان   ***  
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  21صفحه: 

  ٤٨٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  و بال گرفت چو آن مرغ پَرّ  ضهيب درونِ 
  پس حجابِ اوست بََدست نياز ضهيكه ب بِدان

پس اگر درون يك تخم مرغ يا تخم هر پرنده اي، مرغ پر و بال گرفته، يعني مي تواند بيايد بيرون،  بيضه، يعني تخم مرغ.

ت، هوشياري يعني انساني كه دوازه سالش شده، و واقعاً مي تواند درك كند كه هوشياري جسمي، هوشياري اصلي اش نيس

حضور و عدم، هوشياري اصلي اش است، البته اين صحبت ها كه ما داريم مي كنيم اينجا يا موالنا مي گويد، براي كساني 

  .است كه در يك خانواده عشقي نيستند، براي ما هست، كه ما عشق نديديم

دت واقعي نه زباني و عقيدتي، وحدت وگرنه اگر پدر و مادر هر دو به عشق زنده بودند، يعني به وحدت زنده بودند، وح

واقعي يعني مركز را باز كردن و از جنس عدم شدن، يك موقعي از آسمان نگاه مي كنيم شما روي كالغ ها همه اش تمركز 

داريد، برخي از اين كالغ ها هم عقايد مذهبي و الگوهاي عمل و غيره هست، يك موقع هست نه، آنها هست، آن الگوها، 

باز شده، خوب اين خيلي خوب است، يعني آدم ايمان آورده و واقعًا از جنس خدا شده، از جنس عشق  ولي آسمان هم

اگر پدرو مادر هر دو، يا حداقل يكي، يا حداقل تا حدودي از جنس خدا بودند، اين بچة يك ساله، دو ساله، سه ساله  شده.

  .در مركزش ارتعاش زندگي را كشف مي كرد

كه عالوه بر اين كه ذهنش فعال است، يك عاملي هم در مركزش دارد ارتعاش مي كند و اين  و پديده را حس مي كرد

احساس خيلي خوبي است، اين احساس را مثل اينكه مي شناسد، اين همان جنس خداست در بيرون، جنس خدا در بيرون 

بان نيست، و نگاه چشم و اينها در مركز پدرش، مادرش، و وقتي احوالش را مي پرسند فقط به ز ،دارد ارتعاش مي كند

و به ارتعاش در مي آورد، آن ارتعاش شناسايي خيلي خوبي  ،نيست، يك عامل ديگري هم دارد، مركزش را قلقلك مي دهد

است كه من از جنس اين چيزهايي كه در ذهن مي گذرد نيستم، ولي ما همه مان از آن محروم بوديم، بندرت كسي شايد 

  بزرگ شده، حاال ما ِگله نداريم از چيزي، داريم اينها را ياد مي گيريم ديگر.  بوده كه اينطوري درست

براي همين موالنا مي گويد، وگرنه آن بچه اي كه با عشق بزرگ شده كه اصالً به اين چيزها احتياج نداشت، فورا مي فهيمد 

داند، يكي ذهن است كه براي اين جهان از جنس خداست، آنهم با دانستن زندگي، در ما دو چيز مي  در ده دوازه سالگي

ديگري  مفيد است، براي اينكه پول در بياوريم و غذا پيدا بكنيم و باقي بمانيم، ولي براي زندگي نه، براي زندگي يك داننده

هست كه اصل ماست، و آن كور شده، االن زير همين دانش هايي كه چه بخورم، چه جوري پيدا كنم، نهان شده، پس موالنا 

ي گويد: درون تخم مرغ هر مرغي، وقتي مرغ رشد كرده و پرو بال گرفته، حاال بگوييم دوازه سالگي انسان پر و بال م
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  22صفحه: 

نگرفته پرواز كند، سي سالگي كه شده ديگر، بيست سالگي كه شده، يعني انسان وقتي بيست ساله شد، پر و بال گرفت 

  ولي هنوز داخل تخم مرغ است، اين درست نيست.

، بدان، يعني ما بايد بدانيم كه تخم مرغ را نگه داشتن و پرنده را آن داخل زنداني كردن درست نيست، براي اينكه بدان كه

(افسانه اين پوسته را كه ما با مقاومت مرتب ضخيم مي كنيم، داريم حجاب درست مي كنيم، شما با استفاده از اين شكل 

مقاومت براي جوجه اي كه خودم هستم و داخل تخم مرغ هستم، دارم  بايد از خودتان سوال كنيد، من مرتب بامن ذهني)

(حقيقت وجودي پوسته را ضخيم تر مي كنم؟ و آن موقع دانش خودم را در اين راه بكار مي برم؟ يا نه اين شكل پاييني 

م، تا زماني كه اين كه مركز عدم است، از طريق عدم مي بينم و صبر و شكر مي كنم، دارم پوسته را از بين مي بر انسان)

نقطه چين ها، هم هويت شدگي ها مركز است و از طريق آنها مي بينيد و تاكيد مي كنيد و مقاومت و قضاوت را اصل مي 

تخم مرغ را ضخيم مي كنيد و حاضر نيستيد بشكنيد، در حالي كه مرغي هستيد كه پر و  شماريد شما، شما داريد پوسته

  بال داريد، درست است؟ 

ني كه مانع مي بينيد، مساله مي سازيد، مساله مي بينيد، دشمن مي بينيد، خودتان مي دانيد، پس پوسته را داريد تا زما

ضخيم مي كنيد، حاال همة اينها را رها كنيد، مقاومت را بچسبيد، هر كسي مقاومت مي كند در مقابل اتفاقات و انسانها و 

اند كه مرغي است كه پر و بال ذهني را ادامه مي دهد و بايد بد نة منهر فكري كه به سرش مي آيد، اين آدم دارد افسا

درآورده، بايد آن پوسته را بشكند، بيايد بيرون، و نمي شكند، ولي اين يكي كه به عدم تاكيد مي كند، مي شكند، شما 

فكرهايي است كه از  االن مي دانيد اين پوسته اي كه شما بصورت مرغ آن داخل هستيد، حجاب شماست، و اين تاكيد به

  ذهنتان مي گذرد.

فرض كنيد يكي به آسمان نگاه مي كند، مرغ پس از مرغ مي گذرد، كالغ پس از كالغ، بعدش پرندگان ديگر، و مرتب خوب 

و بد مي كند، خوب و بد مي كند، و از بس كه اين پرنده ها تند تند مي گذرند مثل فكرهاي سر ما، اصالً متوجه آسمان 

آنطوري هستيم، مرتب اين پرنده چيه؟ آن پرنده چيه؟ چرا پرنده اينطوري است؟ چرا آنطوري است؟ خدا هم نيست، ما 

مي گويد متوجه آسمان باش، من آسمان هستم، تو هم آسمان هستي، تو آسمان بشو من پرنده را درست كنم، نمي شوي؟ 

  همين است، پس ما ججاب درست نمي كنيم اما:
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  23صفحه: 

  ٤٨٤غزل شماره  س،شموانيد ،يمولو

  ُخلقِ خوب اگر با جهان بسازد َكس به
  بََدست خوستكيخُلق حق نشناسد، نه ن چو

و اين بيت مهم است، براي اينكه يك عده اي هوشياري جسمي پيدا مي كنند، يعني درست مثل اينكه دانش و زبان اجسام 

جهان بسازند، بطور سطحي خوشحال هستند، براي را ياد مي گيرند، و مي دانند كه، مخصوصًا در جواني، چه جوري با 

اينكه با ذهن آدم ياد بگيرد كه با مردم چطور آدم كنار بيايد، اين فضاگشايي زياد مي شود،  اينكه هم هويت شدگي ها

زياد بكند هايشان را زياد بكند، مال آنها را و همانيدگي . و طوري ياد بگيرد كه كنار بيآيدآيدكنار ميها با آن نيست، فقط

ها را ياد بگيرد، عقل چيزها را ياد بگيرد، اگر خوب ياد بگيرد، و مال خودش را زياد كند. پس هر كسي كه خاصيت جنس

  كند.و چيزهاي جهاني را در مركزش زياد مي ،شودسازد، با جهان دوست ميبا جهان مي

سازد، با آن هاي مركزش ميبا همانيدگي اي كهبا جهان بسازد يعني هشياري دهم.اين حالت دوباره نشان مي 

زند، مثالًحرفهاي خوب مي ،كند از طريق تشابهو ايجاد دوستي مي ؟كنيدسازد، توجه ميهاي مردم هم ميهمانيدگي

زنند كه و طوري حرف مي ،زنندحرفهايي كه سطحي است ولي خوشايند است، خيلي از آدمها هستند كه حرف خوب مي

سروته، هاي زباني، بيزنيم براي تاييد مردم، توجه مردم يا قدرشناسيايد. تمام آن حرفهايي كه ميميطرف مقابل خوشش 

ولي با خنده انجام  ،دهيم و دوست نداريماينها همه از آن جنس هستند. اينكه ما يك كارهاي مشابهي مصنوعي انجام مي

گيرد كه با مردم من ذهني زيرك ياد ميكار ذهن است. همه دهيم تا مردم بفهمند كه ما از جنس آنها هستيم، اينها مي

  چطوري كنار بيايد، با چيزها چطور كنار بيايد، 

توانيم اخالقي كسي با جهان بسازد، اگر خلق حق را نشناسد، خلق حق را ما فقط ما با عدم ميگويد اگر با خوشمي

م با شما باشد، اصولش هم در شما زنده باشد و اين شخص كه بشناسيم. يعني حضور ناظر با شما بايد باشد و ميزانهايش ه

گويد، راستين نيست. ولي يك كارهايي شناسد، اين آدم خيلي دروغ ميو خلق حق را نمي ،سازدبا خلق و خو با جهان مي

و با مردم  ،دكندهد، قضاوتهايش را مخفي ميكند كه از كنار چيزها رد بشود، مردم رد بشود، مقاومتش را نشان نميمي

گويد اينطوري نباشيد. مي دم زرنگي است، اين آدم اصيل نيست.ها آآيد براي به دست آوردن همين همانيدگيكنار مي

گويد كه مواظب باشيد كه شما خوش ولي موالنا مي ،گويم اين كار بد است، لزومًا بد نيستخويي نيست. نمياين نيك

شود كه مركز ما عدم بشود و هشياري ما لق حق موقعي در ما زنده مينگذاريد. خُ  اخالقي من ذهني را به جاي حضور خدا

  ها به حاشيه رفته باشد. ها نيايد. همانيدگياز اين همانيدگي
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  24صفحه: 

اگر مركز ما عدم باشد و در جهان هم خوش اخالق باشيم، خيلي خوب است. ولي اگر مركز ما عدم نباشد، همانيدگي باشد، 

و اين آدم نيكخو نيست، بد است. به اين  ،خورداين خوش اخالقي مصنوعي است و به درد نميبكنيم، و ما خوش اخالقي 

تواند اعتماد بكند. گاهي اوقات اين جور آدمها مردم را شود اعتماد كرد، حتي خودش هم به خودش نميجور آدمها نمي

گوييد كه شما و شما مي .د به مشروبات و به الكل و دودبرنولي خودشان بسيار ناراحت هستند، غالباً پناه مي ،خندانندمي

لق حق خندانيد، پس چطور خودتان اين قدر ناراحت هستيد؟ هيچ جوابي ندارند بدهند. جوابش اين است. خُ همه را مي

  شناسند. عدم هنوز در مركزشان ظاهر نشده. را نمي

  ٤٨٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ستي، اندك نستفراِق دوست اگر اندك
  موست بَدَست يِتاميچشم اگر ن درونِ 

اگر به نظر من ذهني شما كم است، اصالً كم نيست. يعني حتي با يك  ،جدايي از دوست به خاطر يك همانيدگي :گويدمي

ام، ولي يك گوييد من همه را بخشيدهبينيد، كم نيست. شما ميمي (افسانه من ذهني)شدن در اين شكل هويت چيز هم

ام ديگر، نه به نظر شما اندك است، اندك نيست. يك بخشم، اين چيزي نيست ديگر، همه را بخشيدهفر است نمين

اش ماند كه بيندازي يك قطرهمي گذارد. مثل سيانورهاي زندگي ما اثر ميرافه در مركز روي همه جنبههمانيدگي، يك خُ

  را به يك استخر. 

آورد چشم آورد، وقتي درد ميبينيد درد ميداخل چشم ما نيم تار مو بيفتد، خوب مي اگر :گويدمي ،زند خودشو مثال مي

  شود. كند، شما بهترين چيزهاي جهان را ببينيد، به حافظه ما، به ذهن ما با درد وارد ميما درد مي

آيد، برويد به بهترين گلها ميافتد به چشم ما و درد ايد كه مژه ما ميها ديدهشما بگذاريد يك تار مو بيفتد. بعضي موقع

خواهد بگويد كه همانيدگي بينيد، زيبايي همراه با درد است، مينگاه كنيد، خواهيد ديد كه درست است كه زيبايي مي

و پرندگان  ،كردشود، اين اصالً كم نيست. يعني آن شخصي كه به آسمان نگاه ميولو كوچك در مركز ما كه سبب جدايي مي

اي رد كرد، فضا را بايد باز كند و باز كند و باز كند تا يك جايي كه اصالً مهم نباشد چه پرندهضا را باز نميديد و فرا مي

  اي نيست. شود. چرا؟ همانيده با هيچ پرندهمي

خواستي به زور، با مقاومت و شوند. تا زماني كه ميانگيز درست در آن موقع بهترين پرندگان رد ميو به طور شگفت

بيني تر شدند. ولي وقتي فضا را باز كردي، مقاومت را صفر كردي، ميهر روز زشت ،ها را بهتر كني، نشدندوت پرندهقضا

  . (حقيقت وجودي انسان)گويي چي شده؟ آسمان را باز كردي در مركزت. همين حالتشوند. ميها رد مياالن بهترين پرنده
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هويت شدگي با يك درد كه به نظر من ذهني ما ر جنسي يا يك همهويت شدگي با يك باور از هپس فهميديم يك هم

زند چرا. همين طور و مثال هم مي .كندگوييم اين چيزي نيست، نه خيلي چيز است، ما را از خدا دور مياندك است و مي

ز باشد، همه چيز دردي در چشم ما باشد، همه چيز را با درد ببينيم، اين هم اگر يك چيزي آن مرك يككه يك مژه بيفتد 

را با درد آن خواهيم ديد، يعني آن در ديد ما و فهم ما و درك ما اثر خواهد گذاشت به فاصله ما يعني فراق بين ما و خدا 

  خواهد بود. ما به طور كامل خودمان نخواهيم شد. بله.

  ٤٨٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  وجو بگذشتبه ُجست يفراق چو عُْمر نيدر
  وجوست بََدستجست زيمرگ اگر نوقِت  به

شدند و مرتب كرديم، كالغها رد ميدر حالي كه به آسمان نگاه مي (افسانه من ذهني)خوب ديگر ما نگاه كنيد اينطوري

خواستيم خودمان را كرديم و به زور ميكرديم، فضا را باز نميكرديم، آسمان را باز نميروي كالغها و پرندگان تمركز مي

و پرندگان مختلف پيدا كنيم. كما اينكه يك چنين شخصي خودش را و خدا را در همان چيزهاي مركزش  در كالغها

كند. جستجو يعني جستجوي زندگي يا خدا در چيزها و تا زماني كه مركز ما پر از همانيدگي است، ما اين كار جستجو مي

شود. ادامه زندگي همراه با مقاومت و قضاوت و جهنم مي ايم كه ادامه اين زندگي منجر بهو فهميده .را ادامه خواهيم داد

تبديل زندگي، نيروي زندگي در اين لحظه به مانع يا مساله يا دشمن، آخر سر سبب افسانه ذهني خواهد بود. يعني ما 

  بينشهايمان غلط خواهد بود. 

كني، اين كالغ است ي ارزيابي ميها را هو داري آن پرنده ،كنيگويد يك عمر است در جدايي از خدا زندگي ميمي

خواهم، آن يكي، پس اين هم كه توش هيچي آن گنجشك را نمي،خواهمخواهم، آن يكي اين پرنده است اين را نمينمي

حاال اگر سنت رفته خيلي باال، به وقت مرگ، واقعاً منظورش  .نيست و اين جستجوي خود در چيزها كه مركزمان هست

دهي. باز هم خودت را در چيزها جستجو سنهاي باال به وقت مرگ باز هم اين كار را ادامه مي مردن نيست، لحظه مردن،

  كني. اين ديگر خيلي زشت است. مي

و اين كژبيني ادامه پيدا كند. براي اينكه انسان در شصت  ،براي اينكه خدا انتظار ندارد ما اين قدر به انحراف افتاده باشيم

، حاال كجاست آن بچه و كجاست آن پولي كه من برايش اين و بچه بزرگ كردم ا اين همه دويدمسالگي بايد بفهمد كه باب

ها فقط سبب آزارش شده شود كه اين همانيدگياينها را بپرسد متوجه مي ؟خوردمي ، و به چه دردمهمه زحمت كشيدم

كه از اول آمده بوده، هشياري جسمي و از خدا دور كرده، سبب فراق شده، خودش از خودش دور شده، آن هشياري نيست 

كند زندگي خواهد گرفت، چه زن و چه مرد علي االصول در پنجاه كرده كه از آن چيزهايي كه انباشته ميداشته و فكر مي
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شان نيستند، اين همه به ، االن بعضيآن كه آن چيزهايي كه چسبيده بودند به ،سالگي بايد به اين نتيجه رسيده باشند

  خورد.و اينهايي كه دارند به دردشان نمي ؟اند، پس آنها كجاستادهزحمت افت

از اين سواالت وقتي بكنيد، خوب اين سواالت جواب بايد آدم پيدا كند و سبب پختگي  ؟پس ما تا حاال چكار كرديم

ه باقي مانده آن ي ككوچكگويد كه انتظار ندارد موالنا كسي بعد از پنجاه يا شصت، يك فرصت و براي همين مي .شودمي

داند كه بايد عدم را بياورد مركزش ولي پنجاه سالش شده، شصت سالش  را هم تلف كند. پس بنابراين اگر كسي هنوز نمي

اي را در خواهد خودنمايي كند، مرد پنجاه ساله يا زن پنجاه سالهبيند، ميها ميشده، ولي هنوز از طريق آن همانيدگي

ش را نشان بدهد، زيباييش را اهودش را نشان بدهد، پز بدهد، قاليش را نشان بدهد، گوشوارخواهد خنظر بگيريد كه مي

گويد خيلي بد است، هنوز جستجو كند ميام، فالن موقع، هنوز از اين كارها مينشان بدهد يا بگويد من اين كارها را كرده

اي پرده ،ها جلوي خدا را گرفتههويت شدگين همداند ايها. هنوز نميهويت شدگيكند خودش را در چيزها، در هممي

است بين او و خدا و او را برده به زمان، به گذشته و آينده و از اين لحظه دور كرده، اين خيلي زشت است. البته موالنا 

  گويند. گويم، ايشان ميگويد زشت است. من نميمي

  ٤٨٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  وجو بگذشته ُجستب يفراق چو عُْمر نيدر
  وجوست بََدستجست زيوقتِ مرگ اگر ن به

ها بد است، پس بايد فضاگشايي كند و در آسمان پس اين شخص اگر به اين نتيجه رسيده كه ديدن از طريق همانيدگي

يج فضا را شوند، تمركزش را از روي اين پرندگان بردارد و به فضاي دربرگيرنده بگذارد و به تدرهنوز آن پرندگان رد مي

  و بگذارد خدا پايش را بگذارد به مركزش،  ،باز كند و از جنس آسمان بشود، پس بنابراين بيشتر عدم را بياورد

  ١٣٨١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،مولوي

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

كنم در اطراف آن پرندگان كه من اين فضا را باز مي ،شويدقد داريد مين فكان يا قانون قضا معتيعني االن ديگر شما به كُ 

شوم. اين كنم و از جنس آسمان مييد، فضا را باز ميآگذرند، وضعيتهايي كه برايم پيش مييا فكرهايي كه از سرم مي

ها نبينم. االن اين عدمي نيدگيو از طريق هما ،گويد كه من بايد فضا را باز كنمآيد، به من ميوضعيتها كه برايم پيش مي

بينيم، اين عدم كه از جنس خداست هشيارانه، عدم را جستجو خواهد كرد. من تا حاال هشياري بودم كه كه در مركزم مي

  اين همان  .كنم، عدم جستجو كندكردم، االن عدم ميدر چيزها، خودم را و خدا را جستجو مي
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  ٢٢١١ تيدفتراول، ب ،يمثنو ،يمولو

  جست و جو ياز ورا ييو جو جست
   بگو ،يدان يدانم، تو م يمن نم 

شصت،  ،كنيد. ولي اگر سن ما شده پنجاهكند، اين جستجوي خوبي است. توجه ميوقتي عدم، عدم بزرگتر را جستجو مي

، خدا را جستجو و در آنها خودمان را ،بينيمهفتاد، هنوز عدم در مركز ما نيست و ما چيزها را داريم از طريق آن چيزها مي

  گويد اين بد است. بله. كنيم، ميمي

   ٤٨٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  را گو نيپس، َصالحِ د نيغزل رها كن از
  كه ِخلعَِت نو را غََزل ُرفوست بَدَستآن از

و با استفاده از آن گويد كه اين همه صحبت كرديم توانيد بخوانيد، ولي در فارسي ُرفو شده. ميالبته اين را َرفو هم مي

و به تدريج صرف نظر از بد و خوب كردن پرندگان فضا را باز كنيم، آسمان را  ،كنيمتمثيلي كه گفتيم آسمان را نگاه مي

اي رد شويم، هر پرندهشويم. وقتي آسمان ميكنيم و تا آسمان ميكنيم، باز ميكنيم، باز ميكنيم، آسمان را باز ميباز مي

گويد شما االن بايد آسمان شده باشيد. يعني اين عدم در مركز شما اين قدر زياد شده ما مهم نيست. ميبراي  ،شودمي

به غزل نباشد كه اين را بخوانيد و حالتان خوب باشد. براي اينكه آسمان  ، و احتياجباشد كه آسمان درونتان زنده باشد

  هميشه حالش خوب است، خدا هميشه حالش خوب است. 

شما وقتي آسمان شديد، نبايد  ، براي آنكه فرم دارد.از اين پس غزل كه از خود زندگي درآمده، آن را هم رها كنگويد مي

آسمان  يد، آسمانم ولي اين هم اينجا باشد.آبگوييد كه از اين پرنده خيلي خوشم مي ،ديگر به پرنده زيبايي بچسبيد

اگر مركز را باز كردي، غزل را رها كن، آن حالي كه غزل به تو  گويد اگر آسمان شدي،مي خودش بينهايت زيبايي دارد.

دارد، يك مقدار هشياري جسمي است در آنجا. دهد، آن يك مقدار به ماديات آغشته است، شما را هنوز مادي نگه ميمي

  گويد. يك دفعه فكر نكنيد كه هر شعري غزل است. توجه كنيد غزلي كه موالنا گفته آن را مي

گويد. آن را كه اصالً هيچ چي. غزلي كه به وسيله من ذهني لي از غزلهايي كه شاعران من ذهني گفتند آن را نمياصًال خي

كند، يا يك كسي دارد انتقاد گفته شده و اصًال ارزش خواندن ندارد و هيچ اثري هم بر ما ندارد و حال ما را بدتر هم مي

گويد، حرفش از نظر منطقي و بيرون درست است، يعني آن غلط ميگويد نه كه كند از يك وضعيتي، درست هم ميمي

  شود مردم را درست كرد. عيب وجود دارد، ولي با عيبگويي نمي
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جويي كه گوييم چيزي كه در ما وجود ندارد حضور خداست، حضور خدا هم با مقاومت و عيبگويي و عيبولي ما داريم مي

د. شما از حاال تا قيامت هم عيب بگوييد ولو خيلي هم خوب بگوييد، در شما يآمربوط به جهان بيرون است، به دست نمي

هايي هستند، گويي اينها چه پرندهمي ،كنيشود. درست مثل اينكه به آسمان نگاه ميشود، عيب بيشتر ميخدا زنده نمي

لي چه فايده شما تا قيامت گوييد؟ وگوييد، مگر درست نمياينها زاغ هستند، كالغ، اينها زشت هستند، درست هم مي

كنيد، با فضاگشايي كه معادل فضاي درون تر، ولي گفتيم فضا را باز ميو هي زشت ،شودتر ميهم بگوييد اينطوري زشت

بيني آن چيزهاي كه عيب داشتند، يك دفعه عوض شدند، كني، يك دفعه ميشنو را زنده ميبين و سكوتاين عدم ،است

وانستي درست كني، ولي با آن فضاگشايي يك دفعه، چون آن فضا خودش را در بيرون منعكس زور نت باشما با منطق 

  شود. ف القلم. هر چيزي كه در مركز ما هست، بيرون منعكس ميكند، جَ مي

گوييد درست هم كنيد، آنها را هم ميگذاريد، زشتي را در بيرون منعكس ميكنيد زشتي را در مركز ميشما مقاومت مي

توانيم آقا من اين را اين است، ولي درست گفتن كه معني ندارد. با درست گفتن كه ما نميمن وييد، آقا وضعيت گمي

كنيد؟ تغييرش اين است كه من كنيد، ولي براي تغييرش چكار ميگويم، بله درست گزارش ميبينم و اين را هم ميمي

شود. شما زشتي را زير آيد كه نميشود. به نظر ذهن مير ميكنم در مقابل اين زشتي، خوب زشتي بيشتدارم مقاومت مي

رود. همين زشتي را بايد رود، از بين نميكنيد ما زشتي را بكشيم از بين ميشود، فكر ميپا له كنيد، زشتي ده برابر مي

  فضاي گشوده شده از بين برود، اين يادمان باشد. 

اصًال آن غزل را، آن قصيده و هر چيزي است كه راجع به ايرادهاي بيروني غزل رها كن از اين پس، حاال پس بنابراين ما 

كند، مثل آييم به غزلي كه از خود حضور برخواسته كه حال آدم را هم خوب ميآنها را اصًال بگذار كنار، هيچي. حاال مي

ين غزلي كه از طرف خدا آمده و از هم ،گويد از اين لحظه به بعد غزل را هم رها كنخوانيم. ميهمچو غزل كه ما داريم مي

  حضور برخاسته. 

، صالح دين، حاال ايشان فرضش بر اين است كه صالح الدين و يارش از جنس خداست، بينهايت خداست، گو صالح دين را

صالح دين را گو يعني به زندگي ارتعاش كن، از جنس صالح الدين بشو، بگذار زندگي حرف بزند، از طريق غزل ديگر حرف 

  شود ما خاموش باشيم خيلي موثرتر هستيم تا اصًال حرف بزنيم. گويد خاموش باش. پس معلوم مينزن، يعني مي

نمايش بده خود زندگي را، خود آسمان را، آسمان شو اصالً. از اينكه  ،غزل رها كن از اين پس، صالح دين را گو، يعني بگو

نگه داشتي، رفو كردي، وصله زدي به اين آسمان و اين مادي است،  شوي و يك چيزي راتو هنوز به طور كامل آسمان نمي

  و محدودش كردي، ولو يك غزل، اين خيلي بد است. 
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كند از مقاومت پس اگر بخواهيم با اين شكلها نگاه كنيم، گفتيم كه آن قصيده و غزل هر چي هست كه مقاومت ايجاد مي

گويد رها كن. اوالً كه ما ياد آن را هم مي ،كنده وراي خودش اشاره ميكند ببرخاسته، هيچي، ولي غزلي كه به ما كمك مي

ها را بايد بيندازيم دور، درست است در مركزمان و اين عدم را بگذاريم، عدم گسترش گرفتيم كه يكي يكي اين همانيدگي

دارد، غزل هم دست پيدا كند، يك كسي عدمش گسترش پيدا كرده، گسترش پيدا كرده، ولي هنوز از غزل دست برنمي

  داند صالح دين چه هست. و اين آسمان است كه مي ،بردار به طور كامل آسمان بشو

شود، ما تر ميپس دين اصلي همين آسمان بودن است، با خدا بودن است، توجه كنيد هر چه ما آسمان درونمان گشوده

كنيم، از جنس را بيشتر مي شويم و مقاومتتر ميشويم. هر چه منقبضشويم و بيشتر از جنس او ميبه خدا نزديكتر مي

و فضاي درون  ،كنيمكنيم و مركز را عدم ميشويم. هر چه مقاومت را كم ميشويم، از جنس من ذهني ميشيطان مي

  مان به طور هشيارانه نزديك شدن. بله. تر شدن يعني به جنس اصليو خداگونه ،شويمتر ميشود، خدا گونهتر ميگشوده

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  من دگرگون است نِ يسه روز ُشد كه نِگار
  تُرُش َنبَُود آن ِشكَر تُُرْش چون است شَِكر

اي ديگر است و يعني به گونهدگرگون است سه روز شد، يعني مدت كوتاهي است كه نگارين من، معشوق من يعني خدا، 

خدا هميشه شيرين بوده، هميشه مهربان بوده، هميشه به صورت شكر  ،اين معشوق من :گويددهد، ميخودش توضيح مي

  بوده. شكر بايد شيرين باشد. االن ترش شده، تلخ شده. چرا اينطوري است؟

ها، اين بد است. خُوب، االن در اين غزل توضيح گفت كه هر آنچه ترا از خدا دور كند، يعني اين همانيدگيغزل قبلي مي

شود كه يك مدتي است و اين مدت از كي شروع شده؟ از وقتي كه اش اين ميه خواهد شد. نتيجهاش چدهد كه نتيجهمي

انسان به وجود آمده و من ذهني درست كرده. از آن موقع به طور پيوسته كه نسبت به طول زندگي خيلي كوتاه است، 

اي به نام هزار سال كه از ايجاد باشنده دهد، حاال چندينگويد سه روز، سه روز، مدت كوتاه را نشان ميبراي همين مي

اي ديگر ديده بيند، خدا به گونهگذرد، انسان چون با چيزهاي مركزش همانيده شده و از طريق آنها خدا را ميانسان مي

  شود شيريني كشيد. خواهيم ما شكر بكشيم. از جسم نميشود و از جسم ميشود، به صورت جسم ديده ميمي

مدتي كه انسان به وجود آمده و هميشه اينطوري بوده. از زماني كه همانيدگي با چيزها شروع شده و  پس سه روز يعني

بينيم، اند كه اين جوري كه ما مياند و خبر دادهاي قبل از ما آمدهو يك عده ،انسان متوجه نبوده كه با چيزها همانيده است

و شما بايد با هشياري نظر خودتان و خدا را يكتا ببينيد. و البته  .ها و اين دويي است، اين غلط استاز طريق همانيدگي
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نگاه  (افسانه من ذهني)ما با ذهن نگاه كرديم، با همان عينكها متوجه نشديم. پس اين ابيات را با همين شكلهاچون 

  كنيم. مي

بيند، خدا جور طريق عينك آنها مي اي به نام انسان اينها را گذاشته مركزش و ازباشندهيك سه روز شد يعني از وقتي كه 

بينيم، مقاومت و قضاوت داريم، آن عقل ما از ايم ما، با هشياري جسمي ميشود. و از جنس جسم شدهديگري ديده مي

كند، در ما وجود ندارد، حس امنيت ما مصنوعي چيزها گرفته شده. پس بنابراين عقل خدا كه تمام كائنات را اداره مي

  شود. دست خشم و ترس افتاده، قدرت ما بسيار بسيار كم است براي اينكه از چيزهاي آفل گرفته مي است، هدايت ما

شود سازي ميسازي و دشمنسازي و مسالهاين جور نگاه كردن كه باالخره سبب مانع :گويدمي ،كندپس موالنا سوال مي

بينم در حالتي كه خدا منبع شيريني است، تلخي مياش همه كند در يك افسانه، در اين افسانه منو ما را محبوس مي

را نشان  (حقيقت وجودي انسان)و اين شكلها .دانيدكند؟ االن ديگر جوابش را شما ميچرا اينطوري است، دارد سوال مي

الن ا آوريد در مركزتان ودهم كه بايد اين پديده صورت بگيرد، آن هم آگاهانه. پديده اين است كه شما عدم را ميمي

  گويد:دانيد كه تا زماني كه عدم را نياوريد به مركزتان، اين سه روز براي شما هم ادامه پيدا خواهد كرد. بعد ميمي

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  بود يكه َدرو آبِ زندگان ييبه َچشمه
  كه َچشمه پُرخون است دميبُِبردم و د َسبو

ه، خدا پر از آب زندگاني است، آب حيات است. يعني اين لحظه علي االصول در گويد چشمه زندگي، بگوييم اين لحظمي

ماست، چشمه، اين لحظه است،  مركزات زندگي از مركزمان بجوشد. چشمه سبب، آرامش و تمام بركما بايد شادي بي

كه آب تويش بريزم، ام را بردم به آن چشمه گويد خواستم آب بخورم، سبو ببردم و ديدم يعني كوزهخداست. مي چشمه

م. از كدام چشمه؟ چشمه اين لحظه. ولي متوجه شدم كه اين آب پر از خون است. پر وشخواهم شاد بيعني همين االن مي

ام را خواهم اين كوزهخواهم. ميها و اضطرابها را نميشود، من اين نگرانيبخواهم حالم خوب از درد است. همين االن مي

  خواهم حالم خوب بشود.آرامش كنم، االن مي پر از شادي كنم، پر از

كند. براي اينكه اين همانيدگيها در ذهن ما هست. چشمه، چشمه عدم است، به چرا پس پر از خون است؟ دارد سوال مي

ه ديديم، از اين چشمها نميخالي بود، از طريق همانيدگي و اي كه در او آب زندگاني بود، يعني اگر مركز ما عدم بودچشمه

شد. يعني از مركز ما هميشه بايد شادي و آرامش وجود داشته باشد. جاي اضطراب و جوشيد يا آب گوارا رد ميآب مي

بينم كه در مركزمان ام را ببردم، ميخواهم بخورم، كاسهنگراني و دردهاي ديگر نيست. اما من سبو را ببردم، يعني االن مي

ها نماينده دردهاي مختلف چيندانيد كه يكي از آن نقطهو شما مي نه من ذهني)(افسافقط درد وجود دارد، يعني اين شكل
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فهميم كه اين چشمه از اول درست شده بوده كه توش حس امنيت باشد، عقل باشد، هدايت باشد، قدرت است. پس ما مي

  . هديم تبديل به خون شدسبب باشد، اما چون من مقاومت و قضاوت دارم، حاال اين آب كه در باال ديباشد، شادي بي

كشيم، اين همه حسوديم، اين همه پس اينكه ما اين همه نگران هستيم، اين همه اضطراب داريم، اين همه درد مي

كنيم و عاجز شديم، به خاطر اين گرديم پيدا نميكنيم، دنبال كمك ميكنيم و ناچاري ميگرفتاريم، احساس تنهايي مي

ها نيستند، آسمان هم خواهد به ما بگويد با اتفاقات بد كه نگاه كن اين پرندهو زندگي مي .هاي مركزمان استهمانيدگي

يعني مردم  روم زمان،آيم به اين لحظه، به جاي اين لحظه ميشوم كه وقتي با اين ديدها ميوجود دارد. و من متوجه مي

روند، بدي، چون با هشياري جسمي و با اين عينكها ميبه جاي اينكه بياپيند به اين لحظه ابدي، آگاه بشوند از اين لحظه ا

ها سبب من همانيدگيآورند، از زمان روانشناختي، براي اينكه ديدن پي در پي از پشت اين سر از گذشته و آينده درمي

  شود و من ذهني هم در زمان روانشناختي يعني گذشته و آينده است.ذهني مي

بريم به يك چشمه پالستيكي، مصنوعي يا توهمي ذهن را مي بنامكاسه پالستيكي پس سبو را درست مثل اينكه ما يك  

چشمه ذهني از جنس تاييد است، توجه است، آن چيزي كه به آن ايد. آب كه آنجا آب نيست. آب آن چشمه را شما ديده

است، يك خرده خوشي آيد. مثل اينكه من ذهني نگاه كند به پولش كه آن هم از جنس جسم صورت ذهني از بيرون مي

گويد، پالستيكي، مصنوعي به او دست بدهد. اينها هيچ كدام اصيل نيستند. ولي يكي از آن چيزهايي كه االن موالنا مي

است، پر از خون است، در حالتي كه قرار بود پر از شادي و آرامش  دظه با اين وضع زندگي من پر از درگويد كه اين لحمي

  :گويددهد. ميتوضيح مي باشد. بله دوباره خودش

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ُرستيكه دَرو صد هزار ُگل م يابه روضه
  ستو گُل، خار و سنگ و هامونَ وهيم يِجا به

شود. انعكاس مركز عدم در بيرون چيزهاي نيك است، ُخوب اگر مركز ما عدم شود، در بيرون و در ذهن ما، باغ درست مي

ست، به جاي ميوه، يعني رُ است، چيزهاي خوشايند است، در باغي كه در او صد هزار زيبايي و چيز زيبا مي دردچيزهاي بي

كند چرا آب و علف است. سوال ميش خار و سنگ و بيابان بياهثمره زحمات من و گل چيز زيبا، در بيرون و در ذهن هم

اش شد. زندگي شما بايد ميوه داشته باشد. ميوهوري ميگويد اين باغ، روضه يعني باغ، بايد اينطمي ؟اينطوري است

هايم، اينها ميوه مان با مردم است، رابطه من با همسر و بچههايمان هستند، محصول كارمان در بيرون است، روابطبچه

زيباست يا سنگ است، خار است، ميوه نيست، سنگ است؟ چيز اش همه است ديگر و زيبايي شكفته شده در بيرون،

  .يعني درد رودتواني از آن استفاده كني. خار است به دست و پاي ما فرو ميمصرفي است، نميبي
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ولي ايم و زحمات ما گر چه كه خيلي سعي كرديم، مان درد ايجاد كردههايمان، با مردم در روابطآيا ما با همسرمان، با بچه

انساني. اين باغ براي فرد نيست فقط، براي جمع هم هست.  ميوه خوبي نداشته؟ خود رابطه، رابطه خيلي مهم است، رابطه

مثل اينكه بيشتر  ؟ايم يا خار و سنگ و هامونميوه و گل درست كرده ،آيا جمعاً ما انسانها بر روي زمين، االن در بيرون

  خار و سنگ و هامون. 

سته يك كاري بكند كه ما ميوه داشته خوارست، يعني خدا مياي كه در او صد هزار گل ميگويد ديگر به روضهخودش مي

كنيم مثل گل زيبا باشد. آيا اينطوري كنيم و درست ميباشيم و بيرون ما زيبا باشد، آن چيزي كه در بيرون منعكس مي

روند دوستانه از اين ملت يك سري آدمها مي ؟است؟ مثالً روابط جمعي ما، كشور به كشور، ملت به ملت، اينطوري است

ايد، چه عادتهاي خوبي داريد، دين شما اين شما چقدر زيبا لباس پوشيدهبه بهبه گويند بهديگري، آنها مي به يك كشور

گوييم كه نه آقا شما بلد نيستيد، اين چه طرز گوييم يا مياينطوري ميبه به است، دين ما اين است، چقدر هر دو زيباست، 

 اين چه باورهايي است، اصالً اينها را بايد عوض كنيد مثل ما بكنيد.لباس پوشيدن است، اين چه ديني است شما داريد، 

ها را آيد يا واقعاً در ما زندگي عاشق زندگي است، در من زندگي همه زندگيما از همديگر بدمان مي كدام يكي است؟

   ؟بيندكند يا همه را دشمن خودش ميبيند، با من ارتعاش ميمي

بينيم، مساله بينيم، مانع مياالن در افسانه من ذهني هستند. ما بيشتر همديگر را دشمن مياگر دقت كنيد بيشتر انسانها 

شد به موقع، سه روز است كه اينطوري است و سه روز گويد كه اگر اين مركز عدم ميبينيم تا دوست. ولي موالنا ميمي

ها و زندگي با مقاومت و قضاوت ريق اين همانيدگيايم كه ديدن از طدر واقع پيغامش اين است كه ما متوجه نشده ؛است كه

علف سنگ و خار بي ،گل و شود كه به جاي ميوهگويم تو اينطوري نبايد باشي و مثل من باشي، اين سبب ميو اينكه من مي

  مان و براي فرد هم همين طور. و شما بايد اين را در خودتان ببينيد. به وجود بيايد، براي همه

ديدند، آسمان درون انسانها با همديگر به شد، اگر همه انسانها به جاي آن كالغها آسمان را ميز عدم ميبله، اگر مرك

ن زنده شدن به خداست، با هم ارتباط داشتيم، پس بنابراين در يپرداخت، ما از طريق آسمان درونمان كه همارتعاش مي

سنگ و خار و به طور فردي هم  سنگ و هامون وخار و معي بيرون هم ميوه و گل داشتيم، ولي االن در بيرون به طور ج

  كند. بلهايم و از ميوه و گل هم خبري نيست. دارد سوال ميهامون درست كرده

و فراق ما از معشوق و ديدن جهان و خدا از  ،ايمآيد ما اشتباه كردهپس معلوم شد در اين سه بيتي كه خوانديم به نظر مي

  دهد. ه باليي سر ما آورده، در سه بيت اول توضيح داد و حاال ادامه ميها چطريق اين همانيدگي

  :گويدمي
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  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ِبدََمم يآن پَر يِفُسون بِخواَنم و بر رو
  اَفْسون است شهيخوانْ هم يآن كه كاِر پَر از

 ؛آن پري در اينجا رمز خداست ؛كنم، و بر روييگويم يا طلسم مخوانم، فسون بخوانم يعني ورد ميمن ورد مي :گويدمي

مان خدا را بياوريم در شيشه خواهيم با عقل ناقصخوانيم و ميخواهد بگويد كه ما به عنوان من ذهني ورد مييعني مي

يد مطابق گوييم خدا بياايم و عالوه بر آن ميمان بكنيم و كردهينخرد زندگي را زبون اين عقل من ذهو اين قضا و  .بكنيم

و ديو زشت است  ،ميل من رفتار بكند، فكرهاي من عمل كند و در شيشه من برود. پري در ادبيات ما يك باشنده زيباست

  و در اينجا پري همين رمز خداست. 

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ِبدََمم يآن پَر يِفُسون بِخواَنم و بر رو
  ن استاَْفسو شهيخوانْ هم يآن كه كاِر پَر از

مان، بايد ورد بخوانم. حاال، وردخواني ما اشتباه است. دو جور وردخواني گويد اگر كه قرار باشد پري را بياورم به زندگيمي

تواند در شيشه بكند. كند خدا را مييكي وردخواني من ذهني است كه فكر ميها نشان مي دهم. كه االن با شكل هست،

ر واقع خود را در شيشه نگه داشتن است. ما هم از جنس او هستيم و اين تصور كه ما خدا را در شيشه كردن معادل دو 

كند كه ورد با من ذهني توانيم در شيشه يا ذهن باشيم، براي هميشه غلط است. پس يك ورد خودمان را در شيشه ميمي

  پريم. است كه از اين فكر به آن فكر مي

بخوانم و بر روي آن پري بدمم. يعني همه منهاي ذهني از يك فكر همانيده  گويد فسونمي (افسانه من ذهني)اين حالت

كنند خدا را به شيشه خواهند كنند به سوي خدا و فكر ميكنند و فوت ميبه يك فكر همانيده و بلند بلند هم فكر مي

طلبيم و داريم ا خدا را ميگويند كه خيلي خوب مو مي .و خدا مطابق ميل آنها و فكر آنها رفتار خواهد كرد .انداخت

كرد، يك موقعي است فقط به خوانيم. ُخوب آن شخصي كه آسمان را نگاه ميمان، براي همين ورد ميآوريم به زندگيمي

هاي شدگيهويتو هم ،گويد بيا اين كالغها را درست كنگيرد، اين را به عنوان ورد به خدا ميكند، ايراد ميكالغها نگاه مي

  و پرندگان بهتري بفرست، ولي فقط روي پرندگان تمركز دارد.  ،كن مرا زياد

شود و تمركزش روي فضاست و آن آدم كند و توجهش از پرندگان جدا ميكند و باز ميفضا را باز مي كه يك موقعي است

گويد كه انسان اين گويد. ميخورد و موالنا اين را ميخواني من ذهني به درد نميبعدي است. پس اين وردخواني و فسون

و ببينيد وسطهاي غزل  ،دهدكند. توجه كنيد در اين غزل دوباره اشتباهات انسان را يكي يكي توضيح مياشتباه را مي
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  34صفحه: 

فسون واقعي خواندن است، ورد واقعي خواندن را ما  (حقيقت وجودي انسان)انسان متوجه اشتباهش خواهد شد. بله، اين

داند كه بايد از طريق  فهمد كه اشتباه كرده و ميكند و ميه هر كسي صبر ميهم از همين لحظه صحبت كنيم ك

شنو را در مركزش بين و سكوتكند و آن عدمها فكر كند و از عدم فكرهايش دربيايد، بنابراين فضا را باز ميهمانيدگي

خواند، يعني ورد افسون واقعي مي و عدم دارد، اين آدم يكند، بيشتر توجه به سكوت و خاموشو بيشتر مي ،كندزنده مي

خوانم با من ذهني، من اصطالح اشتباه را دارم درست است كه من ورد مي ،گويد بيت بعديخواهد. اما ميواقعي را او مي

  گويد:رويم. ميگويد. ما هم با آن جلو ميدهم با آن شكلهاي عدم، ولي موالنا به تدريج دارد اشتباهات ما را ميتوضيح مي

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يولوم

  نشد شهيها َزبونِ شمن به ُفسون يِّرپَ
  ست َ رونيكارِ او ِز فُسون و فسانه ب كه

گويد كه پري من يعني خدا با وردهاي من ذهني من نيامد در شيشه من. بشر، اين فِسانه و فَسانه هر دو درست است. مي

ه خدا را بياورد به شيشه. يعني خدا بيايد در من ذهني شما، آنطوري سه روز كه معادل چندين هزار سال است سعي كرد

گوييد رفتار كند و فكر كند. به عنوان من ذهني ما خيلي مهم هستيم. يواش يواش خواهيم فهميد كه اين من كه شما مي

  شناسد، اين وردها را هم بيخود خوانديم.ذهني توهم است، اصالً خدا را هم نمي

  ٤٨٥غزل شماره  مس،شوانيد ،يمولو

  نشد شهيها َزبونِ شمن به ُفسون يِّرپَ
  ست َ رونيكارِ او ِز فُسون و فسانه ب كه

فهمم كه من گردم، خدا، با وردهاي من ذهني من نيامد در شيشه من و زبون من نشد. االن ميدنبالش ميمن پس پري كه 

خوانم در افسانه من ذهني بيرون ي آن وردهايي كه ميزبون شدم، گرفتار شدم. كه كار خدا از فسون و فَسانه من يعن

، آن عبادتهاي من ذهني ما، آن دعاهاي من ذهني ما، آن هكرديم اشتباه بودفهميم آن كارهايي كه مياست. حاال مي

ا وردهايي كه خوانديم، خدايا بيا، بيا به من كمك كن، آن جوري كه دعا كرديم، آن جوري كه من ذهني ما حرف زده، م

  كه اشتباه بوده اين.  شديم كهخواستيم خدا را در شيشه بيندازيم، حاال متوجه مي

فهميم كه اشتباه بوده اين. از طريق پريدن از اين ديد شما ديگر حاال مي (افسانه من ذهني)پس دوباره با اين شكل ببينيد

قاومت و قضاوت من كامًال برقرار است و من هويت شدگي به ديد ديگر و ورد خواندن و خدا را طلبيدن در حالي كه مهم

  در اين افسانه هستم، به جايي نرسيد. 
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  35صفحه: 

خواستم خدا را زنداني كنيم. با افسانه سازي ما نيامد در شيشه ما، زنداني ما نشد، ما مي ي ماپري ما، آن موجود زيبا

و االن يواش  ،ه بودم. من مشغول افسانه بودمنيامد. كه كار او ز فسون و فَسانه بيرون است. پس معلوم شد كه من در اشتبا

فهمم خواستم او را بياورم و از جنس خودم بكنم، و االن ميشدم، من ميفهمم كه من بايد به او تبديل مييواش دارم مي

 فهمم چرافهمم، ميكردم. درست است؟ دارم يواش يواش اشتباهاتم را ميسازي ميكه خودم در افسانه بودم و افسانه

چندين هزار سال خدا دگرگون بوده و اين چشمه پرخون بوده و انسان پر از درد بوده و اين همه جنگ كرده و از جنگهايش 

گير همه است، هم چيزي ياد نگرفته، اين همه تخريب كرده، از آن چيزي ياد نگرفته، باز هم دچار مصيبتي شده كه دامن

  گويد:خوانيم. حاال مياند. حاال داريم همچو غزلي ميتوتواند ياد بگيرد يا نميحاال ببينيم مي

  

ت دوم *** یان   ***  
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  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ستنهيريد يِ هااو َخشم يِ ابرو انِ يم
  َهالكِ مَجنون است يْ ليل يِ در ابرو گِرِه

خشم او همين خشم اين عصباني است. و  ميان ابروي او يعني همين جا پيشاني او گره خورده و معلوم است كه از دست ما

توجه كنيد كه اين مطالب در مورد هر فردي صادق است و در  ه ما داريم، در جمع، همه انسانها؛ماست. اين همه خشم ك

شود، آن دردي كه ما ايجاد كرديم بمورد جمع صادق است. كدام معشوق؟ زندگي، خدا، اينطوري نيست كه خدا خشمگين 

  تو بيا كن فيكون را بياور به زندگيت، بگذار او به تو كمك كند.  كه گويدت كه در آخر سر ميفعًال در ما اس

در ميان ابرويش، در پيشانيش خشمهاي چندين هزار ساله است، يعني دردهايي كه در انسان ذخيره شده هنوز وجود 

خدا و خشمگين شدن او يعني هالك مجنون، گويد گره در ابروي ليلي هالك مجنون است. ليلي يعني خدا، رمز و مي .دارد

  دهم بيشتر شما نگاه كنيد. ما كه عاشقش هستيم. درست است؟ دوباره با اين شكلها نشان مي

از طريق همانيدگي و ورد خواندن كه خدا را زبون خودمان بكنيم، در شيشه بكنيم،  (افسانه من ذهني)اين جور ديدن

تواند از من آگاه شود، چرا كه اين بشري كه از جنس من است و هشيارانه مي ودبشسبب شده كه به اصطالح خدا متعجب 

خواهد به زور كالغها را عوض كند؟ چرا مرا چرا مي ؟بيندبيند و كالغها را فقط ميكند، آسمان را نميبه آسمان نگاه مي

شوم، اين انسان باش من بروم از جنس افسانه خواهد در اين افسانهو تازه مي ،بيند و آن موقع مرا با كالغ يكي گرفتهنمي

متعجب است كه چرا  ز خرد من استفاده كند، متعجب است.تواند اشد، براي اينكه شعور مرا دارد و مينبايد اينطوري مي

فهمد، كند؟ انتظار دارد، با فكرش ميكند، خشم ايجاد ميبيند و درد ايجاد ميها ميانسان هنوز از طريق همانيدگي

داند ولي داند، تعريف خوشي و اينها را ميداند، تعريف رابطه خوب را ميداند مهرباني چه هست، تعريف عشق را ميمي

  شود: شود، هر چه بيشتر خشمگين ميرسد. فقط خشمگين ميبهش نمي

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ستنهيريد يِ هااو َخشم يِ ابرو انِ يم
  َهالكِ مَجنون است يْ ليل يِ در ابرو گِرِه

خواهم بگويد كه اگر ما عدم را نياوريم به مركزمان و نگذاريم او از طريق ما فكر كند و از طريق ما عمل كند، ما عملها مي

و او متعجب است  .ايمو فكرهايمان را با او موازي نكنيم يا به او زنده نشويم، اين آسمان را باز نكنيم، به مقصودمان نرسيده

خواهد بگويد كه ما االن وضعمان خوب نيست، براي اينكه به زبان دويي صحبت خشمگين بشود، يعني ما مرديم. مي و اگر

بينيم و به يك چشمه مصنوعي بينيم، از طريق فكرهايمان ميكنيم او از ما خشمگين است، ما از طريق عدم او را نمي
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  37صفحه: 

صنوعي بگيريم و فرق بين خوشي مصنوعي و شادي حقيقي را شود به اينكه يك خوشي مباالخره منتهي مي و .رويممي

  دانيم. نمي

سبب، حس امنيت بر اساس خدا، عقل و خرد زندگي يا خردي كه همه كائنات را اداره به عبارت ديگر فرق بين شادي بي

آفل درست كند، اين  كه خدا پشت ما باشد، اينها را با اينكه آن چيزهاياين كند، هدايت به وسيله خدا و قدرت عمل مي

و دانستن اين خارج از ظريفيت ما نيست. بله اينها را گفت، االن اينجا موالنا  .فهميم و بايد بفهميم، بايد بدانيمفرق را نمي

  :گويدشويم. براي اينكه دارد ميمثل اينكه ما به عنوان انسان داريم متوجه اشتباه خودمان مي ،گويد كهبه عنوان انسان مي

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ستين يزندگان تويب كه مرا ايب ايب
  است حونيَچشمْ جَ  تويب كه مرا نيبِب نيبِب

رود، رودخانه، بيا بيا يعني من كامالً متوجه شدم كه اگر بدون تو چيزها را ببينم، به آسمان نگاه كنم، فقط  يجيحون يعن

(افسانه من من درد خواهم كشيد. يعني اگر با اين شكل گاني نخواهم داشت،من زندآسمان را نبينم كالغها را ببينم، 

فهميم، پس از اين چند بيتي كه توضيح داده، حتي در اين غزل، هر كدام از ما داريم نگاه كنيم االن ديگر داريم مي ذهني)

تو زندگاني ديگري ندارم. كه مرا بيگوييم بيا بيا، اي خدا بيا بيا، يعني من ديگر متوجه شدم، من ديگر فهميدم راه مي

 ،كنم و مقاومت و قضاوت دارم و اين افسانه من ذهني را درست كردمها نگاه مينيست. تا زماني كه من از طريق همانيدگي

كنم، زندگي نخواهم داشت. يعني همه اين خاصيتهاي زندگي مثل حس امنيت، هدايت، عقل و و با اين افسانه زندگي مي

اي نخواهم داد. هر عملي يك ادي اصيل و زيبا ديدن و ميوه دادن، هيچ كدام از اينها نخواهد بود. من ميوهقدرت و ش

  اي خواهد داد كه پر از درد است. بله در آن غزلي هم كه خواندم: نتيجه

  ٤٨٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  هر آنچه دور ُكَند مَر تو را ِز دوستْ َبد است
  َاْر نِكوستْ بد است يوِ يب يهنَ  يهر چه رو به

كنم كه اشتباه كردم. ببين ببين كه علت پرآب بودن چشم من، گريان بينم، واقعاً درك ميبينم، ميببين ببين يعني من مي

كنم، بينم، درك ميبينم، ميبودنم و به درد افتادنم به اين علت است كه تو در مركز من وجود نداري. ببين ببين يعني مي

بيا بيا يعني من ديگر خيلي متوجه شدم، بايد بيايي، غيبت تو مرا به اين روز انداخته، يعني من خيلي طول كشيد بفهمم 

يد؟ از طريق اين عدم، بيا آها نبايد ببينم و از طريق اين عدم بايد ببينم. بيا بيا، زندگي چطوري ميكه از طريق همانيدگي

كه اين عمل اگر صورت نگيرد، من زندگي نخواهم داشت. ببين ببين  ،درون من باز بشودبياي مركز مرا پر كن، آسمان 
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  38صفحه: 

كنم كه اگر به زودي اين مركز من باز نشود، چشم من فردًا و چشم همه ما جمعاً با اين عدم كامًال درك ميديگر يعني من 

حق نداشتم، واقعاً تو حق داشتي كه من فكر گويد من تا حاال گويد. ميگريان خواهد بود. حاال يك چيز بهتر از آن مي

   محق هستم، نه اينطوري نبود. ،كردمكردم، ناله ميمي

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  چو ماَهت كه َچشْم روشن ُكن يِبه حَقِّ رو
  چه جُرمِ من از جُمله َخلْق َافْزون است اگر

ها بود، همه ن ديدن من، اين فكرهاي من كه بر حسب همانيدگياييعني ، مگويد من حق ندارم، به اين درك رسيدپس مي

ولي روي تو ماه است، روي تو روشن كننده است، اگر به صورت عدم بيايي به مركزم، نه به حق من، نه اينكه  غلط است.

يشه تو لطف من حق دارم، بلكه به حق روي ماه تو، روي روشن تو و لطف تو، اينكه لطف تو از گناه من بيشتر است، هم

شود. كه بيا چشمان مرا روشن كن. براي اينكه چشمان من وقتي عدم بيايد روشن مي ،كنمكني، اين را هم درك ميمي

بيند. اگر چه اين قدر من طوالني كردم اين شود و چشمهاي من ميوقتي مركز من عدم بيايد، آن عينكها برداشته مي

انگاري من از همه باشندگان ديگر كه تو آفريدي، مثل جمادات، نباتات، ها را كه اين سهلديدن بر حسب همانيدگي

در تو به خودم زنده من حيوانات بيشتر است. براي اينكه تو بينش خودت را به من دادي، تو مرا گرامي داشتي، تو گفتي 

اب دادي و اراده آزاد دادي. خواهم شد. براي اينكه خرد تو هميشه در اختيار من بوده، براي اينكه تو به من قدرت انتخ

  توانستم بفهمم كه از جنس تو هستم و بايد با نظر ببينم. من هر زمان به عنوان انسان مي

ببخشيد كه اينطوري شده و من االن به معذرت خواهي، آن ضلع پايين مثلث، واهمانش، عذرخواهي و برگشت به اين 

كنم كه انسان اشتباه كرده و هميشه م و درك مياكنم كه اشتباه كردهميگوييم. من درك ام. داريم به خدا ميلحظه افتاده

با اش همه خواستي كمك كني، ما از تو كمك را نگرفتيم وما، ميبا و تو هميشه بودي  ،توانسته از طريق عدم ببيندمي

كه چشم من از طريق اين  ها ديديم، هيچ حقي نداريم، جمعاً اشتباه كرديم، ولي چشم مرا با عدم روشن كنهمانيدگي

  گويد:ها كه در مركزم هست نابينا شده است. بله حاال اينها را گفتيم و فهميديم. موالنا ميهمانيدگي

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ست؟يِدلَم كه ُجرَمم چ ديَبَرآ شيبه ِگردِ خو
  َمقْرون است جهيبا نت يآن كه هر سََبب ز

كرده، زاغها را كنم، و اين كسي است كه يك دفعه كه آسمان را نگاه ميم، به مركزم نگاه ميگردگويد دور خودم ميمي

هر  ؟پرسد كه گناه من چه هستو با آن هشياري عدم دارد مي ،ديده، يك دفعه متوجه شده كه آسمان هم وجود داردمي
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گويد من اين مي ؟نسان به طور فردي چه هستكدام از ما، گناه من به عنوان انسان به طور جمعي و گناه من به عنوان ا

و من  .اي از جنس سبب استكنم االن، به خاطر اينكه هر معلولي از جنس علت است. براي اينكه هر نتيجهسوال را مي

يجه ديدم كه به اين نتاگر من با عدم مي ؟پرسم حاال كه به اين روز افتادم، به اين روز بد، سببش بايد از اين جنس باشدمي

   ؟ بليامكنم كه من چه گناهي كردهكنم در مركز خودم، اينور آنور نگاه ميرسيدم. دارم جستجو مينمي

و انسان اين اشتباه را كرده  .دهد و آن اينكه نتيجه جدا از سبب نيستمصرع دوم به يك خطاي عمومي بشر پاسخ مي 

هويت شدگي داشته، زندگي خوب را تعريف ته، يعني همرا داش (افسانه من ذهني)كه با ذهنش در حالي كه اين حالت

كرده با ذهنش، ولي با ديد ذهنش، وسايل من ذهني به سويش حركت كرده، مثًال آمده گفته مدينه فاضله يا آن شهري 

رمايه دانم تقسيم س كه بايد بسازيم، آن جهاني كه در بيرون بايد بسازيم اينطوري بايد باشد، بايد منصفانه باشد، چه مي

  .و انسانها به همديگر مهربان باشند، عشق باشد، خالصه همه اينها را نوشته ،باشد

ها و اسبابهاي ذهني به سوي آن هويت شدگيو به وجود آوردنش در دست عدم بوده، ولي با ديد من ذهني، با ديد هم

پوك و اش همه ته به آن نتيجه برسد،خواسدرد و آباد حركت كرده و وسايل من ذهني كه ميمدينه فاضله و آن شهر بي

لق بوده. مثالً ما آمديم آدمها را كشتيم براي اينكه صاف و صوف كنيم به يك شهري، به يك جهان خالصي برسيم كه از 

  اين جنس نباشد، در حالتي كه اين جنس خراب فقط نتيجه قضاوت غلط ما در من ذهني بوده. 

يا معلول از جنس علت به وجود آورنده است، من دارم دنبال اين  ،نس سبب استدانم كه نتيجه از ج من ميكه گويد مي

دهد يعني. اشتباهش اين است كه ما يك چيز قشنگي را اشتباه را دارد توضيح مي ؟گردم كه من چه اشتباهي كردممي

شخصي و هم در زندگي  منتها با ديد من ذهني، وسايل من ذهني به سويش حركت كرديم، هم در زندگي ،ايمتعريف كرده

شيم، كُشيم، ميكُجمعي. در نتيجه يك چيز بدي به وجود آورديم، براي اينكه نتيجه هميشه مقرون با سبب است. مي

كنيم، كنيم، عوض ميبينيم به جهنم رسيديم. هي كنترل ميكشيم بعد ميكشيم، ميكشيم تا به آباداني برسيم، ميمي

بينيم كنيم به زور، بلكه همه مثل ما بشوند، جهان آبادان بشود، بعد ميشبيه خودمان مي كنيم،كنيم، عوض ميكنترل مي

  به جهنم تبديل شد. 

و  (حقيقت وجودي انسان).كنيم با عدم به سمتش برويماما يك راه وجود داشته و آن اين بوده كه اگر هم تعريف مي

ت كه با عدم نرفتم، با ديد من ذهني رفتم به سوي آن فهمم كه جرمم چه هست، جرمم اين اسگويد من االن ميمي

هاي و االن جرمم را پيدا كردم، جرمم اين بوده كه با سبب ؟كنم كه جرمم چه هستدارم جستجو مياش همه ها ونتيجه

اوت، ها با مقاومت و قضهويت شدگيشود از ديد همهاي ذهني كه در صفحه ديده ميكه با سبب (افسانه من ذهني)ذهني 
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در حالي كه در افسانه من ذهني بودم، به سوي يك مدينه فاضله حركت كردم در آينده و اصًال كاري نداشتم كه با اين 

به آن كنم، آخر سر ذهني مغاير ميل خدا دارم عمل مي دانستم كه لحظه به لحظه با منكنم، نميلحظه چه كار دارم مي

  يف كردم، نخواهم رسيد و بشر هم نرسيده. روم و با ذهن هم تعرچيزي كه به سمتش مي

دهد كه بشر خيلي سعي كرده به مدينه فاضله در آينده برسد، ولي چون از اين لحظه خبر شايد موالنا دارد نشان مي

كنم، به دور كنم، به مركزم نگاه مينداشته هيچ موقع بهش نرسيده. پس به گرد خويش برآيد دلم، يعني دارم جستجو مي

  ؟خواهم بفهمم كه گناهم چه هستكنم، مينگاه ميو ورم 

دانيد كه نتيجه مقرون با سبب اگر بخواهيم از اين بيت نتيجه بگيريم حاال در سطح فردي، آن اينست كه شما االن مي

 به آند خواهيمي هاي من ذهني به يك نتيجه عالي كه زندگي بايد درست كند نخواهيد رسيد و اگر است، يعني با وسيله

هر لحظه. اين لحظه رضا و  دنتيجه عالي كه با ذهن هم تعريف شده برسيم، بايد هر لحظه از رضا و پذيرش عمل كني

  .پذيرش، رضا و پذيرش، رضا و پذيرش، لحظه به لحظه. از طريق عدم ببينيد، يعني از طريق خدا ببينيد

 يهم م يهدف كي يب در من هست به سوسب يب يشاد ،است ليو قدرت اص تيهدا اين لحظه عدم، عقل، حس امنيت

 يدانم اگر با من ذهن يم گرياآلن د يول .آن هدف جهنم نخواهد بود بهشت خواهد بود دميبه آن هدف رس يوقت ،روم

   .فتمبد ر ديو با د ياست كه با وسائل من ذهن نيجرمم ا .ديدرست باشد نخواهم رسهم من  فيولو تعر ،حركت كنم

تو  ريفقط تقص ،ريغصه نخور سخت نگ نقدريا ،ديآ يم غاميبه من پ ياما از طرف زندگ ؛ديگو يم يدبع تيسر ب ميبله برو

 يمن ذهن نيكه انسان بوجود آمده ا ياز موقع يعنيسه روز  ،گفت سه روز است ،دهيارث رس به تو به يمن ذهن نيا ،ستين

شخص  ايشخص شما  ،ستيتو ن ريو اآلن فقط تقص و نسل به نسل منتقل شده ،دردها را درست كرده نيرا درست كرده و ا

 يرا برا گرانيخودمان را و د ميمالمت كن يليخ دينبا يول ،ميدرست است كه ما هركدام مقصر :ديگو يموالنا م يعني .من

  .ستيمال حاال ن تيّدر انسان و انسان بيع نيا نكهيا

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  حُْكِم اََزل بِ ياز نَق َرسَدميهم نِدا
  سََبب نه َزاكْنون است نيمَجو ك شيِگردِ خو كه

(حقيقت حالت نيا ،كنم يرا عدم م مركزم يوقت ديگو يم .از طرف خدا يعنيحكم ازل  بيسرور و نق ،مهتر ،آقا يعني بينق

خودم به گوش خودم  ميقبًال گفته اآن هم و ؛كه ديگو يمركز عدمم به من م ،رسد يبه من م ييندا كي وجودي انسان)

دور و بر خودم  ايبگردم  شيفقط در خو دينبامن  :شوم كه يم قتيحق نيشود متوجه ا يمركزم عدم م يوقت ؛ميگو يم

كه  يسبب نيا نكهيا يبرا .من است رينگو تماماً تقص ،را مالمت نكن گرانيدخودت را و  يعنيمجو شيكه گرد خو .بگردم



  Program # 808                                                                                      ۸۰۸برنامه مشاره 

  41صفحه: 

 يبه ما اآلن تو هم دچارش هست دهينسل اندر نسل رس .وقت است كه هست يليخ نيا ستياز حاال ن يدچارش هست تو

  ؟ است مركزت درست ياوريو عدم را ب يپاره كنرا  ريزنج نيا يتوانست يم است كه تو نيا تو يشخص رمالبته ج

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  حُْكِم اََزل بِ ياز نَق َرسَدميهم نِدا
  سََبب نه َزاكْنون است نيمَجو ك شيِگردِ خو كه

گذارد مركزش  يم ،شود يم دهيهمان زهايجهان با چ نيبه ا ديآ يكه انسان م هايدگيهمان قياز طر دنيسبب كه د نيا يعني

مردم گوش نكردند  ،ستيكار درست ن نيته اند افآمده اند گ غمبرانيپ ،از زمان حضرت آدم شروع شده و ادامه داشته نيا

كه تا  ،حرفها را زدند نيمثل موالنا هم آمدند هم يبزرگ يانسانها داً و به هرحال بع .خواستند آنها را بكشند يم يحت

كه مركزش  يهر كس يپس برا ؟ستيكه اشتباه چ ميفهم يامروزه م ديگراآلن  يول ،نه كامالً ميشنو ياآلن ما م يحدود

   .مالمت نكن نقدريا اكه خودت ر ،رسد به مركزش يندا م نيكند ا يرا از عدم م

 يم تيدو ب يكيكه اآلن پس از  ،بكن اآلن يكار كي ايب ،مالمت خودت و گناهكار بودن خودت و به گذشته رفتن يبه جا

به آسمان كه نگاه  يعني ،اآلن خدا را به مركزت از عدم كار كن اوريب ديگو يم ؛است كونيكه همان كن ف .چه كار كن ديگو

 نيو كالغ را عوض كردن مدتهاست بشر دارد ا غكال يكالغ نگاه كردن و تمركز رو نيا ،ا نگاه نكنكالغها ر گريد يكن يم

پس  .چون فضا را باز نكرده ،شود يو كالغها روز به روز زشت تر م ،كالغها را عوض كند نيخواهد ا يو م ،كند يكار م

  .ستيسبب از اكنون ن نيا ميديفهم

  :ديگو يم ليداستان فدر  .بخوانم تانيبرا يتيب كي ،رسد يكم ازل به ما مح بياما راجع به آن ندا كه از نق

   ١٢٩٨ تيدفتر سوّم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ماند امّا گفتنش گريد زيچ
  َمنش يب ديتو روحُ الْقُدس گو با

كند  يم فيتعررا  لياما جبرئ .ديگو يبه شما م ليجبرئ ايكه روح القدس  ميبه شما بگو ديهم با ديگر زيكه چ ديگو يم و

  بله .گفت يتو خودت به گوش خودت خواه ،ستيدر كار ن يليجبرئ ديگو يم

   ١٢٩٩ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شتنيهم بگوش خو ييتو گو ،ين
  هم تو من يا رمنيمن ونه غ نه

 يعني .ييگو يتو خودت به گوش خودت م يكن يمركزت را عدم م ياست كه تو وقت نيا لينه منظور از جبرئ ديگو يم

به  يوقت گريبه عبارت د .يكه مركزت را عدم كن يبه شرط يشو يمتوجه م كدفعهي ،از درون با تو در ارتباط است يزندگ
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آنجا  ،است يو زندگ يآن فضا كه تو هست ،يكن يرا باز م افض يدار يكالغها برم يتمركزت را از رو ،يكن يآسمان نگاه م

 يآن نداها را از درون خودت م ،نه ديموالنا بگو ديآن بگو ،ديبگو نيا رونيدر ب نكهيانه  .او به گوش خود تو خواهد گفت

در  ،ديگو يمن م رينه غ ،ميگو ينه من م ،شتنيهم به گوش خو ييگوتو ين ،ييگو يخودت به گوش خودت م ،يشنو

 ميبشو ييكتايآن  ،ميبشو ياريهش كيپس ما اگر آن  .ميهست ياريهش كيمن و تو  يعني ،ميهست يكيمن و تو  كهيحال

   :را گفت ييشعر باال نيا يپس وقت .مييگو يبه گوش خودمان م

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  حُْكِم اََزل بِ ياز نَق َرسَدميهم نِدا
  سََبب نه َزاكْنون است نيمَجو ك شيِگردِ خو كه

دركها را خودمان به گوش  يليما خ ،هيشوند به حاش يمرانده  هايدگيهمان نيا ،ميكن يمركزمان را باز م نكهيمحض ا به

و  .ديبه ما بگو رونياز ب يكه كس ميانتظار داشته باش دينباو .ميقبول كن ديبا ،نديدركها اصل نيو ا .گفت ميخودمان خواه

نو و عدم سكوت ش يكس اگر. عدم در درون همه وجود دارد نيكه ا ميشو يمتوجه م ،ميكن يآن موقع كه مركز را عدم م

 دايپ ييو عدم با عدم آشنا ،ديو مادرها عدم را مركز بچه شان خواهند د پدر .ديعدم را در درون همه خواهد د ،باشد نيب

  بله .ارتعاش خواهند كرد ،رد و بدل خواهند كرد غاميو پ ،خواهند كرد

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  و بِبَرَد اَرديب رديَبخشَد و گ يْ خدا
  عقلْ موزون است زانِ يارِ او نه به مك كه

اآلن در  ،دهيوقت است و به تو هم به ارث رس يلياست خ مياز قد يحادث من ذهن نيا ،كه خودت را مالمت نكن ديگو يم

خرد  ؟به ما ديرا بخش يچ ،را يزيچ كيبخشد  يخدا م ديگو يم ؟نه اي يپاره كن يتوان يرشته را م نيكه ا نيلحظه بب نيا

 يخدا م ،رديبخشد و گ يخدا .رديگ يم يقدرش را ندان خودم زنده خواهم شد همن ب گفته در تو نكهيا ،را ياريهش ،را

  .شوند يشوند و خوشبختانه م يمتوجه م ديجد يآدمها نيكه ا نديبب ،برد يم آورديبعد آدمها را م ،رديگ يبخشد و م

ورده آبوجود  كند و يم زيش را دارد تيهم ابزارها طانيكند درست است كه ش يكه امروز بصورت انسان رشد م يانسان

 اريدر اخت يتكنولوژ ميدار يشما مثًال اآلن تكنولوژ ،ينمن ذه يعني ،به نفع خودش استفاده كند اتواند از آن ابزاره يم

 يبه منظور ديدج يانسانها نيا نميبب ،آورد يم ديجد يانسانها .به ما دارد يبستگ عدم است؟ ياريهش اياست  يمن ذهن

ي خواه يم ؟يچرا محروم كرد ؟يچرا گرفت دييگو يشما م د؟ياهد رسوجهان داشتم خ نيكه من از آوردن انسان به ا

 ،يهمه ناآگاه نيا ،ييجا كي يكرد يم يكمككي ايخدا ،است يمن ذهن نيا تويخوب هزاران سال است بشر  بگوي كه
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سوال  نيتو با ا يمن ذهن عقل يبا ترازو زهايچ نيا نكهيا يبرا ،ينكن فكرها را نيا نكهيا يبرا ؟شد ينطوريپس چرا ا

   .خواند يتو نم يجواب ها

االن  ديبا ؟يچرا كمك نكرد ؟يچرا گرفت ،يديچرا بخش ديبپرس ديتوان ينم شما؛ عقل موزون است زانيكار او نه به م كه

 يو م يو اقرار هم كرد ياشتباه كرد يديو فهم مياندها را خوغزل نيو چاره دارد. حاال كه ا يچاره بكن كيخودت  يبرا

را هم بفهم كه  نيو االن ا ،نالنكن، ن تيشكا نقدريا ،يندار يحق كه يديفهم ،بوده گرانياز د شتريكه جرم تو ب يفهم

  .يبا من ذهن ديسوال و جواب نكن

و سواالتتان  دينيب يم هايدگيهمان نيل اشما با عق ، براي اينكهديمردم شما بهتر است سوال نكن يا ديگويدارد م يعني

 لهر موقع عق .ديهر موقع عدم را گذاشتم مركزم عقلم خواهم رس ،رسديعقل من االن نم دييشما بگو .جاستيهم ب

و قضاوتم كامًال به اصطالح  مكه مقاومت ياالن در حال يول ،خدا را متوجه بشوم يممكن است كارها ،را عقلم كردم يزندگ

 نكهيا يهم كم است برا تميحس امن ،هاست يدگيعقل همان نكهيا يكم است برا شهيو عقلم هم ،است يقو ،استدر كار 

  .زديريمرتب مركزم دارد فرو م

هم ندارم  ياصالً قدرت ،من ترس من افتاده من مثل خشم يدردها ،من يهاواكنش ،من يها تيدست شكاهم من  تيهدا

پس بهتر است سوال  .زديريفرو م ،بوده يدگيپشتم آن همان نكهيا يبرا ،شوديم يخالبكنم پشتم  يكار كي خواهميتا م

  . كنديو سوال نكردن شما به شما كمك م .كردم ريافسانه گ نيكه در ا يتا زمان ،نكنم

عدم  نيو ا ديباش ميدائمًا تسل ديبكن ديكار با كي يول ،ديبكن ديكه سوال نبا ديد ديآره حاال اگر مركزتان عدم شد خواه

 ديكنيبه آسمان نگاه م نكهيسوال كه در واقع مثل ا يبه جا ،ديسوال نكن ديلطف كن نندگانيشما ب .ديرا مركز نگه دار

 ؟شوديرد نم يكيو چرا آن  ؟شوديو بعدش مثًال فالن پرنده رد م ؟شوديكالغ م نوع نيچرا االن ا ،ديكنيمرتب سوال م

 نيا .دينيتا شما آسمان را بب شونديها از آنجا رد م نيا نكهيا يبرا .يباشد فضا را باز كن ادتي شيكار را به جا نينكن ا

 ياست كه تو فضا باز كن نيا يبرا شوديكه مطرح م يآن سواالت يحت ،گذرديكه در مركز ما م ييفكرها نيو ا هاتيوضع

  .پرنديما م در ذهنكه  ييكالغ ها نيدر اطراف ا

چرا االن  ؟شوديم يچرا آن طور ؟شوديم يطور نيچرا ا دييو بگو ،با آن ديكه سوال كن ديريها را نگعقل كالغ نيبنابرا

 توانديكس هم نم چيه .خورديهم به درد نم ديكن دايپ .ديكن دايجوابش را پ ديتوانينم ؟امديفكر آمد چرا آن فكر ن نيا

ما اصًال موزون  يعقل من ذهن ،عقل، عقل ما يخدا با ترازو كار نكهيا يبرا .خورديهم به درد نم حشيتوض .بدهد حيتوض

 خداو سه روز است  ،مياكه اشتباه كرده ميديما فهم كنميهست حاال كه به حضورتان عرض م ياساس تيب ني. بله استين



  Program # 808                                                                                      ۸۰۸برنامه مشاره 

  44صفحه: 

 يو باغ .ميردايم لحظه خون بر نيچشمه ا ميچشمه آب بردار نياز ا مييآيما م ،دهديم يمنبع شكر تلخ ،دگرگون است

چاره  ديگويحاال م .مختلف هستم يو من دچار دردها .دهدياالن فقط خار م ،داديگل م داديم وهيم ،شديآباد م ديكه با

  .دارد

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  كونيَ كه هم اكنون به ُلطفِ ُكنْ فَ ايب ايب
  مَْمنون است رِيكه غ ديَ دَر بُِگشا بهشت

اصالً بگذار گذشته را  ،ايانسان ب يا ،ايب ايب .دهميم حيقرآن است كه االن توض يها هيآ مربوط به يعربكلمات  يهر دو 

 نكهيهم اكنون به لطف قانون قضا و ا ،لحظه نيهم ،ستياصًال مهم ن يهرچ يفردًا داشت يجمعًا داشت يكنار، جرم داشت

 نيآرامش ا ،نيا يشاد ،نيكه بركت ا كنديدرش را باز ممركز عدم  هشت،ب .شوديبشو و م ديگويلحظه م نيخدا در ا

  .شودياست اصًال قطع نم ياست دائم يناگستتن

كالغ ها دست قضاست  نيكه ا ديبگو ،شروع كند به آسمان را باز كردن نديبيباال نگاه كند كالغ ها را م يكس نياگر ا يعني

 ديهر لحظه با نيپس بنابرا .شوديفضا در درون من باز م نيو ا ،بشوم يخال يكه من متوجه فضا فرستديها را م نيا يكي

فضا را  ديلحظه با نيا تيوضع ايفكر  ،لحظه نيفضا را باز كنم در اطراف كالغ ا ديكار با نيا يبرا ،من از جنس عدم بشوم

نه انقباض  ،يه فضا بندن ،ندبك ييآمده من را متوجه فضا گشا ،بد است نكهيا ولحظه ول نيا تيوضع ايفكر  نيا ،باز كنم

 يناگسستن ديآيكه لحظه به لحظه از آنجا م يو بركت كنديفضا را باز كنم بهشت درش را باز م نيا اگر .بلكه انبساط من

  .است

خودتان را  نه به گذشته خودتان نه جمع، دينداشته باش يكار ه،افتاد يداد چه اتفاق حيكه موالنا توض ديپس توجه كرد

 يك ديآدم نكن يجستجو ،ديبه ِگرد خودتان نگرد دينكن المتجمع هم م .گذارديما اثر م يچون جمع رو ،ديمالمت نكن

 دايكه تو پ يزيچون آن چ يكن دايپ يتوانينكن نم دايپ كنم، نه. دايپ دياول با شودينم ،كنم دايپ نميبگذار بب ،كرده

. ستيناست موزون  يعقل شما، چون عقل من ذهن يترازوبا  ،ستيآن ن يمالمت كن يخواهيو م يريگ يم بيو ع يكنيم

بدان كه از پشت  ،قضاوت نكن ،مقاومت نكن يعني ايب ايب .دينيبب (افسانه من ذهني)شكل نيا هيرا در سا تيب نيبله ا

 يول .نآن را هم بدا دهديبه صورت زمان نشان م يافسانه من ذهن نيلحظه را ا نيو ا ،ديگر ينيبب دينبا يدگيهمان نكيع

مقاومت تو  ،قضاوت تو صفر شده نكهيا يبرا ؟كنديم اوتچرا قض ،كنديلحظه قضاوت م نيرا هم بدان كه خدا در ا نيا

بركت  ميكه گفت .معادل باز شدن در بهشت است نيو ا ،لحظه نيشامل حال ماست در ا شوديو لطف بشو و م .شده صفر

   .است ياگسستنآن ن د،يآيكه از آنجا م يآن، آب يآن، انرژ
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. لحظه شروع كن نيو رضا در ا رشيمركز را عدم كن از پذ ايب ايب دوباره آره. مينيهم بب (حقيقت وجودي انسان)شكل  نيا

لطف كن  نيا ،ديشروع نكن رشيو از پذ ،ديلحظه رضا نداشته باش نياگر شما در ا كنميدوباره تكرار م ميهمه گفته ا نيا

 .شوديكالغ از آنجا رد م نيزشت تر دينيبيم ديكنيشما به آسمان نگاه م يعني .شوديبه سود شما تمام نم كونيف

من و  ،شوديرد م نجايكالغ از ا نيا رميپذيمن االن م ،رشيمن از رضا و پذ ،ندارم يكالغ كار يمن با زشت :دييگويم

فضا ، كه من آسمان را باز كنم شوديرد م نجايكالغ از ا نيا .به آسمان است ستيحواسم به كالغ ن .كنميآسمان را باز م

باز  شتريبهشت درش را ب شوديم ادتريدر مركز ما ز دمو هر چه آن ع. شامل حال من بشود كونيرا باز كنم و لطف كن ف

   .ديآياز آنجا م يو لطف ناگسستن كنديم

  :ديگو يم ،٨٢ هيآمده آ نياسيسوره  دينيبيم .دهميچند تا را نشان م ،قرآن آمده هيدر هشت آ كونيكن ف نيبله ا

  ٨٢هي، آ٣٦سيسوره  م،كريقرآن
َنّمَا«   »َأمْرُهُ ِإذَا أََراَد شَيْئًا َأنْ َيقُولَ َلهُ كُنْ فَيَُكونُ  إِ

  ».شودي: موجود شو، پس موجود مديگوياست كه م نيفرمانش ا ند،يافريرا ب يزيبخواهد چ چون«
 كونيكن ف ماللحظه  نيدر ا ياريو دردها از چشمان هش يشدگ تيهم هو يهانكيبرداشتن ع نيا شوديپس معلوم م

از  مركز عدم .ديكنيكه شما مركز را عدم م يدر حال شهيهم كنديم اراده كند و او اراده ديو او با ؟ديكنيتوجه م .است

   دينيب يطور كه م نيهم وباره. بله دديآ يلحظه م نياتفاق ا رشيپذ

  :و. را دارد كه مهم است كونيرا دارد و كن ف ،يدوباره همان اذا قض ١١٧ هيسوره بقره آ

  ١١٧ هي، آ٢سوره بقره م،كريقرآن
  »َفيَكُونُ  كُنْ  َلهُ  يَقُولُ  َفِإنَّمَا أَمًْرا ٰ◌ قَضَى وَِإذَا ۖ◌ السََّماوَاتِ وَالْأَْرِض  بَِديعُ «

] الحاليگويد: موجود شو و [ففقط مى رد،يارى صورت گو چون خواهد كه ك آرنده آسمانها و زمين است[خدا] نو پديد «
  »شود.موجود مى

 نيآسمانها و زم دآرندهيهم انعكاس فرم آن آسمان. خدا نو پد نيو زم ديريآسمان را آسمان درون بگ نيا ديتوانيم شما

لحظه، گذشته را رها كن  نيا يعنيلحظه كه گفت، هم اكنون،  نيا يعنيكه،  ديگويم د؟يگويچه م ديكنيم توجه. است

 ني. ايقرار بده كونيَبدان كه خودت را در معرض قضا و كُنْ فَ يكه كرد يبرود، جُرم خودت را هم رها كن برود، هر كار

آسمان  پس. (حقيقت وجودي انسان)كنم آن شكل عدم را يادآوري. رديگيلحظه صورت م نيشما در ا رشيكار با رضا و پذ

 ديجد نيمتناظر با زم دياست. آسمان جد نيزم نيشما است، هم وهيهم م روني. انعكاسش در بندكيشما را االن درست م

عوض  رونيانعكاسش را در ب يعنيرا عوض كند  نيزم تواندينم يآسمان را باز كند مگر او. كس تواندينم يو كس .است

  كند مگر او. 
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همه مدت خواسته است و ما  ني. او اخواهدياو م ديگوينا مموال دينيبيالبته م كه» رديصورت گ يو چون خواهد كه كار «

  » ] موجود شود. الحالي: موجود شو و [فديتنها گو «. ميخواهيباهم م م،حاالينخواست

  . كنديقضاوت م اي كندياراده م ايو  خواهديكه او م يزمان :است. إِذَا 'و ِإَذا قَضَى كونيَمربوط به كُنْ فَ يهاهيآ نهايا

  ممنون است: ريهم غ نيا

  ٨هي، آ٤١سوره فُصِّلت م،كريقرآن
  »الَّذِينَ آمَُنوا وََعِملُوا الصَّالَِحاتِ َلهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمُْنونٍ  ِإنَّ «

  »دارند. يو ناگسستن انيپايب ياند پاداشكرده ستهيشا يآورده و كارها مانيكه ا يكسان البته«
 مانيواقعا ا يكه اگر كس گفتيم گفت؛يرا م نيهم هم تيكه؛ ب ديگويمون آمده است. مَْمنُ رُ يْاصطالح غَ نيا تيآن ب در

 يجسم ياريرا نگه دارد و هوش هايدگيهمان نكهيكه مركزش را عدم كرده باشد. نه ا يكس آورد؟يم مانيا يچه كس اورد؛يب

ام. پس آورده مانيمن ا ديا نگه دارد بگوخودش را، عقل خودش را، مقاومت خودش را، قضاوت خودش ر ديرا نگه دارد و د

انجام شده است.  يزندگ لهياعمالشان به وس شان،يآوردند و كارها مانياند، اكه مركزشان را عدم كرده يكسان نيبنابرا

 يو ناگسستن انيپا يپاداش ب نهايا كنند،يو بر اساس آن عدمِ مركزشان عمل م كنديم ديرا تول شانيآن عدم فكرها يعني

  . شوديشروع م يو ناگسستن انيپايبركت ب ان،يپا يب داشپا يعنيدارند. 

مثال سه روز  اي. و ستين ي. نه، آنطوردياينباشد، بعد دوباره ب قهيلحظه باشد، پنج دق نيكه ا ستين ينطوريا يناگسستن

آن  يماد يهات هست. شكلبرك نيكه هستند ا يجهان تا زمان نيتا آخر عمرشان، هم در ا ديگوينباشد، م گريباشد د

 يناگسستن نهايو عقل، ا تيو قدرت و هدا تيحس امن يعنيآن چهارتا، چهارتا بركت است.  م،ياداده حيتوض باً يبركت را تقر

 مياستفاده خواه مانيما از عقل خدا در كارها شتريروز به روز ب يعني. شوديم شترياست و روز به روز ب انيپاياست، ب

كه شما از  يدر صورت د،يگويمربوط به ُكنْ فَكان هست، م م،يارا خوانده اتياب نيباشد كه قبال ا ادمانيهم  نيكرد. بله، ا

  :ديو رضا شروع كن رشيپذ

  ١٣٨١تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَهَد از المكان يقدم بر وِ  حقْ
  فَكاناو ساكن شود از ُكنْ گهآن

است و  يرودخانه خدا كه پر از بركت است، پر از فراوان نيكزمان روشن است، كه اما، كه در مر يجهنم منِ ذهن نيا يعني

 گريبه فكر د يكه ما سخت از فكر ييهاموقع كيرا دارد، آرامش را دارد،  سببيب يهمان چهار بركت را دارد و شاد

كردن مركزمان، حق قدم بر مركز  با َعَدم يول .ديآين جهنم به وجود مياست، ا يذهن دياش دهمه مانيدهايو د ميپريم
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. اگر شوديساكت شو و م ديبه مركز ما بگو توانديفقط خدا م شود،يساكت شو و م :ديگويو از كُن فَكاِن او م گذارديما م

  . شوديساكت شو، ساكت نم مييبگو يما با منِ ذهن

. شودينم يد مركز ما خاموش بشود ولآتش در ميخواهيگر چه كه ما م استدر مركزمان  هايدگيكه همان يپس وقت

كه حاال من  مييبگو ميواقعًا خدا را گول بزن ميتوانيما نم يعني. دينگه دار ديخواهيرا م ديشما آن د نكهيا يبرا شود،ينم

به را گذاشتم و هر روز به روز  زهايچ ديد دش،يرا در مركزم گذاشتم و د زهايو عقل چ دارميمقاومت و قضاوتم را نگه م

 دينخواهد شد. با يزيبه من كمك كن؛ همچون چ ايتو ب نم،يبيجسم م كيتو را هم به صورت  يهستم، ول نهايفكر ا

  :ديگويم م،ياهم قبال خوانده گريد تيب كي. و ميمركزمان را عوض كن

   ٢٤٦٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  حكمِ ُكْن فَكان يچوگانها شيپ
  ان اندر مكان و الَمك ميدويم

شروع كن، بگذار خدا به تو  رشيدرست استفاده كن. از رضا و پذ ايلحظه تو ب نيلحظه، گفت ا نيكه ا ميدانيرا هم م نيا و

به تو كمك كند. اما، هر لحظه ما در  توانديخدا نم يو مقاومت شروع كن زهياز عدم رضا و از ست يكمك كند. اگر بخواه

 ميشده داشته باش تيو اگر مركز هم هو ،كنديقضاومت م رد،يگيم مياو تصم نكهيا يعني. ميحكم ُكن فَكان هست عرضم

 ارانهي. اگر ما هوشكنديباشد، در آن حالت كار م يو ممكن است حادثه بد ،مينيما بب كنديمنعكس م رونيآن را در ب

 يرا از رو هانكيع ني. اكنديم ُكن فَكان به نفع ما عمل م،يكنيشروع م رشيو از رضا و پذ ،ميكنيمركزمان را عدم م

  . دهديدردها را شفا م نيا دارد،يچشم ما برم

مكان،  ،هست يچ رونيو انعكاسش در ب شوديآسمان در درون ما چقدر باز م نيا نكهيا يعنيمكان و المكان ما،  نيو بنابرا

دوباره تكرار كنم كه  شدند،يها رَد مكالغ ميكرديآسمان كه نگاه م لي. در آن تمثشوديم نييباز هم با حكم كُن فَكان تع

به  ليهر چه تبد د،يشويبه آسمان م ليتبد واشي واشيو  ديشويمتوجه آسمان م يعني ،ديكنيفضا را باز م يشما وقت

كه  دينيبيم د،يعوض كن زهيو ست متبا مقاو ديخواهيها را نمو كالغ ديداريها بر مو حواستان را از كالغ ديشويآسمان م

المكان شما و مكان شما هر دو دست ُكن فَكان  يمكان شما انعكاس المكان شما است. ول يعني. شونديها بهتر مكالغ

 شهياست كه به ما كمك كند. هم نيلحظه است و قصدش ا نيدر ا ياست، ُكن فَكان هم دست قضا است. قضا حكم اله

كه  يكنيچه كار م نيتُُرش باشد، بب شوديشِكر است، شِكر نم نيا نيموالنا هم گفت كه بب نكهيا ياست. برا ينطوريا

  داده است، بله.  حيو در طول غزل همه را توض شوديشكر تُُرش م

  :ديگويم د،يعمل كن ميكه گفت ييكارها نيشما ا اگر
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  48صفحه: 

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  َعجَب يِ هاشكوفه ينيخار ِبب نِيع زِ 
  ه گنجِ قارون استك ينيسنگ بِب نِيع زِ 

و مقاومت  نديبيم هايدگيهمان قيمركز كه از طر نيا (افسانه من ذهني) خار است: نيع ني. ايمنِ ذهن يعنيخار،  نيع

خودت را در معرض قضا و كُن فَكان قرار  ،يكه گفت عمل كن ييزهايدفعه اگر آن چ كيدارد، قضاوت دارد، خار است. 

 كنديشروع م ياست؟، آن خار قبل درست (حقيقت وجودي انسان) حالت: نيا يعني ،يمركزت را عدم كن ،يبده

 ،ميزنيدرست كه با ذهن حرف م م،ييگويرا ما م نهايا .ستيعقل موزون ن زانيدادن، كه به م بيو غر بيعج يهاشكوفه

سنگ  نير است و عخا نيشما اگر ع يدرست است. منِ ذهن نهايكه ا ديد ديخواه دي. شما عمل كنميعمل كن ديبا يول

گل است، گل  يهاخار هم شكوفه نيو در ا .سنگ گنج قارون است نيا يكه تو ديد ديخواه جي. به تدرشودياست، نرم م

  سرخ است. 

مقاومت نخواهم كرد و  نياز ا پس (افسانه من ذهني) :كه من دييبگو د،يبده قرار پس در معرض كُن فَكان خودتان را

 گذرديكه از ذهنم م يو هر اتفاق يهر فكر كنم،يو آسمان را باز م كنميشروع م رشيرضا و پذ قضاوت نخواهم كرد. و از

. فقط كنميآن اتفاق تمركز نم يرو يليخطرناك است، من خ يليخ نيبد است، ا يليخ نيا ديگويذهن من م نكهيولو ا

كه شما با تجسم  دي. توجه كنشوديباز نم يمِن ذهن لهيگشوده شده به وس يگشوده شده است. و فضا يفضا يتمركزم رو

اتفاق  ايآن كالغ  يو تمركزتان از رو ،شوديو هر موقع ذهنتان خاموش م ،دي. فضا را واقعاً باز كندينكن ييذهن، فضا گشا

باز به مركز سبب خواهد شد كه از مِن  ي. پس آوردن فضاديكنيم ييآن موقع واقعا فضا گشا يعني شود،يبد برداشته م

كه سِفت است و رحم ندارد، شفقت  يبدمد و از سنگ يزندگ يهادرد است، شكوفه نكهيا يخار است، برا نيكه ع يذهن

  درونش پنهان كرده است، پس داد.  يكه به عنوان زندگ يكه نرم شد و گنج نديببيدفعه م كيندارد، 

 يتا زمان يهست، گنج قارون است، ول ين چآ يتو د،يدار ياز چه كس ديني. رنجش ما از مردم، ببادرست مثل رنجش م

رحم  زيچ چيبه ه نديبيآدم م .سنگ است نيشده است، ا نهيبه ك ليشده است، تبد دهيمخصوصاً كوب د،يكه رنجش دار

كس رحم  چيبه ه كند،يكند، به مردها رحم نميرحم نم واناتيبه ح كند،يبه زن رحم نم كند،ي. به بچه رحم نمكندينم

دارد چون بر  يدگيكه مركزش همان يانسان نيچن كي. و خواهديخودش را م توزانهنهيك يهاو فقط خواسته كند،ينم

 (حقيقت وجودي انسان) هستند: يها را، كه از جنس عدم و زندگارزش انسان دهديكاهش م كند،يها فكر محسب جسم

داده است. چرا؟  ليارزشش را به صفر تقل نكهيا يكُشد؟ براب توانديبكُشم. چرا م توانميمن م ديگويكه م نقدريجسم، ا به
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 رونيگنجش را ب رديقرار بگ ياگر در معرض كُْن فَكان اله ديگوياز همان سنگ م يخودش سنگ است. ول نكهيا يبرا

  . شوديبه تله افتاده است كه از رنجش ما آزاد م ي. گنج آن زندگدهديم

  ٤٨٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ديلُطف تا اََبد است و ازان هزار كل هك
  نون است نهيكاف و َسف انهيم َنهان

 يعنيتا ابد است.  نيا د،يكنيشروع م رشيشما از رضا و پذ يوقت د،يآيكه از كُن فَكان م يزديلطف ا نيكه ا ديگويم

ه است، تمام امكانات در آن است، هزار راه تمام نشد ي. و مِن ذهنميشويما هم جاودانه م نكهيا يوجود دارد. برا الْاَبدياِلَ

 م،يكنيقضاوت را صفر م م،يكنيُكن، امرِ كُن كه هر لحظه ما مقاومت را صفر م نيهم ازگشودن مشكالت ما  يبرا ديحل، كل

 ايشد،  ليتبد دهيمركز همان نيا م.ينيهم بب  (افسانه من ذهني) نيبله،ا ن،يهم شود،يمردصا نياز ا باش. م،يفقط هست

  .ديو رضا در معرض َدم او قرار داد رشي. شما خودتان را با شروع از پذشوديم ليدارد تبد

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

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

 دهديكه عقل ما نشان م يرونيب يهااست، موقوف علت كونيَن فَ. كار او كُ ديدانيم ميخواند نقدريا گريهم د تيب نيا

 ديشما آسمان كامل خواه واشي واشيشما، تا ابد است.  يبا رضا كونيَلطفش كه االن شروع شد با ُكن فَ نيا ي. ولستين

حال  نيد. و در عچسبان ديجهان نخواه نياز ا زيچ چيچسباند، ه ديبه آن نخواه نهيغزل هم به عنوان وصله پ يشد. و حت

  خواهد آمد.  رونيمشكالت شما از آنجا ب يهزار راه حل برا ،كنديكه ُكن فَكان كار م

 د،يگوي. مثال مكنديهم دارد باز م ياديز يممكن است كه رمزها كنديكه با كلمات م ييهايبا باز شهيو البته موالنا هم

نون،  يكَشت ،يكَشت يعني نهينون. سف نهيكاف و سف انهيم ديگويم و .كندينون. كاف و نون را جدا م نهيكاف و سف انهيم

 يكُن ول ديگويمثال، گر چه م ديبشو ديتوانينوح م ياست و شما به عنوان نقطه سوار كشت هيشب ينون به كشت نكهيا يبرا

كاف  انهيم د،يرياف را بگخود ك انهيكاف، اگر م انهي. مديگويهم با آن م گريز ديچ كي نكهيكه مثل ا ديگويم يجور كي

 ياست كه هر كس ياست كه، راز و رمز ييزهايچ نهايا يعنيُلخت است.  ميدانيالف ما م يالف است. ك و ف و الف است ول

  .خودش باز كند يفكر كند، برا توانديم

حضور ناظر  يعني فقط باش. باش ديگويباش. پس خدا به ما م يعنيُكن  ت،ُكن اس نيمنظور كاف و نون است كه هم يول

 يحال موالنا با استاد نيدر ع يتو كار كنم. ول ينشو تا من بتوانم رو دهيهمان يزيآن هستم، با چ ايهستم  نيباش، نگو ا
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االن هم  م،يكاف الف است كه لخت است. قبًال هم خواند انهيكه الف لُخت است. م ديگويم كند،يم يمعن ديرا شا نيا

 يسوار كشت يتوانيم ينداشته باش زيچ چيه ياگر مثل الف لُخت بشو ديگوياست. م يكشت كيو نون هم مثل  خوانم،يم

   (حقيقت وجودي انسان) :گريد ني. پس هميآزاد بشو يعني ،ينوح بشو

لحظه فضا  نيدر ا يعني. ميكنيو رضا شروع م رشياز پذ نكهيو رضا، و به محض ا رشياز پذ م،يكنياز عدم شروع م پس

 ني. و ما در عكنديُكن َفكان كار م شود،ياست شروع م يكه ناگسستن يزديو لطف ا شوديذهن ساكت م ميكنيم ييگشا

را در مركزمان  هايدگيهمان يوقت نكهيا ي. براميدر آن موقع مثل الف هست م،يكه مثل الف هست ميكنيم حس حال

قبًال  يتيب كي. و مينوح هم هست يهست كه سوار كشتدارم. و همان موقع  يزيمن چ م،يستيلُخت ن مييگويم ميگذاريم

  :ديگوياست كه، م نيجالب است دوباره تكرارش، و آن ا كنم،يخواندم كه دوباره تكرار م

  ٢٣٢٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ميكر يندارم، ا يزيَالِف چ چون
  ميتر از چشِم مدلتنگ يدل جز

كه مثل الف ُلخت  ميفهميم ميلحظه عدم بشو كيو  ميرا ما نداشته باش هايدگيكه اگر همان ميادرك كرده گرياالن د ما

غلط  نيا ميابه آنها شده يو متَّك يجهان نيا يزهايچ به مياما خودمان را چسبانده نكهي. اميندار يزيو واقعًا ما چ ،ميهست

 كند،يم يو فضا بند ،نديبيم زهايچ ديز دا ياريدارم كه در آن هوش يخدا، فقط منِ ذهن يندارم ا يزيالف چ چون است.

  :تيب نيو ا است. ميم يتر از چشم كوچولودل من دلتنگ شود،يمنقبض م

  ٢٣٣٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بِه سازد مرا »چيندارم ه خود«
  صد عَنا نياست ا» دارم«وهِم  زِ  كه

كه به آنها  ميهابا داشته يعنيرم كه حال من را خوب كند. ندا يزيكردم كه من چ ييشناسا كنم،ياالن اعتراف م گريد من

مثل  دميمال من است، االن فهم نهايا كردميفكر م دم،يديآنها جهان را م قيبودم و از طر دهيبودم، با آنها همان دهيچسب

حال من را خوب  دميكه دارم و به آنها چسب ييزهايچ نيا يعنيندارم كه حال من را خوب كند.  يزيالف هستم و من چ

است كه من به  نهايشدن با ا دهيهمان يعني نهايداشتن ا نها،يشدن با ا دهيو همان نهاينخواهد كرد. و اتفاقاً از وهِم داشتن ا

 توانميام مدارم، از او داشته يزيچ كيما از وهمِ داشتن است كه من  يرنج و درد. تمام دردها يعنيصد عذاب افتادم. عَنا 

  آن بخواهم حالم را خوب كند.  و از رميبگ يزندگ
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 نهايا ميرا دار نهايا مييگويما مهم هستند كه ما م يكه اول نشان دادم، برا ييزهاي. تمام آن چدياو شما تجربه كرده

  حال من را خوب كنند، بله.  توانندينم

وم *** ت  یان   ***  
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به  يجسم ياريهوش ليبدهد كه در تبد اديرا به ما  يمعان كي خواهديو م دهديقرار م هيعبارات را پا يبرخ موالنا

كه  كنديم يادآوريكان است. مرتب فَناز آنها همان كُ  يكيكننده است. كمك ،ميحضور كه ما دنبالش هست ياريهوش

ام عالم كار كه در تم زيانگشگفت دهيپد نياز ا ديبا سانو ان » شوديبشو و م«  :ديگويخدا م نكهيو ا ،قانون قضا هست

 ي. دانش ذهنكنديبا ذهنش قضاوت م كند،ياست كه ذهنش را خاموش نم ني. علتش اكندياستفاده كند و نم كنديم

 نيبا قوان نيو ا .بدهد حيكند، توض هيرا با آن توج زيچهمه خواهديدارد كه م يو عقل .است تيهودارد كه با آن هم

  .ديآيجور درنم د،شويبشو و م ديخدا بگو يعنيكان فَنكُ

كه بود  ياكلمه ي. در آن بازستيو سنجش ن يريگقابل اندازه يفكان با عقل من ذهنطرز كار كن نيامروز هم گفت كه ا

. شوديآزاد م بدهم نچس اشيذهن يبه باورها و الگوها نينچسبد، بنابرا يزيگفت كه انسان اگر مثل الف لخت باشد و به چ

در  م،يبدان نيقيرا  نيو ا ،دهدينم يبه ما زندگ ميتيهوو با آن هم ميما دار ميكنيكه فكر م ييهازيكه آن چ ميرياگر بپذ

 يو عقل فعل ،ميسنجيم مانيچون با عقل فعل ميكنيقبول نم يول .ميداريرا ما از مركزمان برم نهايا يبه آسان صورتنيا

  .در خود دارند يزندگ نهايكه ا دهدا اديهم به ما 

. درست است كه نياست ا ميقد زيگفت چ ،زهايخودمان در چ يو جستجو ميهست دارند و ما در آن يزندگ زهايچ نكهيو ا

از اكنون  يحادث است ول يمن ذهن نيشده، حادث است؛ ا جاديوقت است ا يليخ يول ست،ين يازل ست،ياصِل اصل ن

توهم  نيتوهم است و ا نيا يادت كرده، خو گرفته ولبه آن ع كند،يرا با خودش حمل م نيوقت است بشر ا يلي. خستين

  ما هستند.  ديد نكيو دردها هم ع ،درد را داده نهمهيداشتن به ما ا

 و .است ديمف ديتوجه كنكار برده كه اگر به آن فكان بهكن ايُكن،  ايكاف و نون،  نيهم موالنا با هم يگرياصطالح د كيو 

 ميادرست كرده ييو دو ،ميادرست است كه ما در سطح، در ذهن، عقل درست كرده نيبب :ديگوياست كه موالنا م نيآن ا

دارد، در خدا  يدر زندگ شهيدرخت، ر كيكه مثل  ميهست ياباشنده كيدر اصل ما  يخوب و بد، ول يبرا ميدار ينيو قوان

ذهن كه در  ني. اگر اشوديفكان اداره مكنو همان قضا و  يزندگ لهيوسشه بهياز آن ر نياش هم آمده باال و ادارد، و ساقه

  .ميشويم كتايسطِح سطح است دخالت نكند ما 

 د،يايب رونيها باز قضاوت و مقاومت درمقابل پرنده شوند،يها از آنجا رد مو پرنده كنديكه آسمان را نگاه م يآن كس مثال

 كي نيكه ا شوديمتوجه م ،جنس آسمان بشود كامال عدم بشود و از جنس آسمان بشود؛ و اگر از يممكن است لحظات

كه  اشيقسمت خارج رونش،يدارد، در خدا دارد و ب يدر زندگ شهياست كه ر نيا خودش، و آن يعني ستين شتريجنس ب
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 شدهتيهوو هم يدانش سطح نياوقات با عدم شدن، از جنس آسمان شدن، ا يو بعض .دارد يدگيذهن است همان نيا

  .دارديمدست از مزاحمت بر

 يآنموقع زندگ گذرد،ياتفاقات م يعنيها كالغ يپرندگان و بد يو از شر قضاوت رو شوديكه از جنس آسمان م يو موقع

رفت دِر معشوقش را زد. گفت: تو  يكس كيكه  ديگويكه در دفتر اول هست م يا. در قصهكنديكار م شيفكان روبا كن

داشت. و معشوقش كه همان خدا بود  يمن ذهن يعنيگفت: منم!  ؟يهست يگفت: كمعشوقش از درون  يعني ؟يهست يك

گرفت  اديبه زحمت افتاد و پخته شد،  يليرفت مثل ما خ خالصه .ستين "من"دو  يجا نجايا ،گفت كه: برو دنبال كارت

هم توست! و گفت:  ندزيدر م كهنيگفت: ا ؟يهست يوجود ندارد. برگشت دوباره در را زد، درِ خدا را زد. گفت: ك يكه من

  . ميبشو يكي يعنيداخل.  ايب يحاال كه من شد

شدن مركز  شدن كه از عدم جنسكيشدن،  كتايكه  ميدانستيكه ما اگر م دهديقصه ساده و كوتاه به ما نشان م نيا

كه  ميديفهميو م ميكرديموضوع استفاده م نياز ا شيوقت پ يليعنوان بشر خبه كند،يبه ما كمك م شوديحاصل م

  رها نخواهد كرد.  يو ما را از من ذهن ،است دهيفايب يما در سطح من ذهن يهاكوشش

است كه  حاتيتوض نيو ا .دهميم حيكه، قبل از خواندن توض ديگويم تيسه ب نيپس از آن قصه آورده كه در ا تيو سه ب

من عقل  نيا م،يدرست كردمن  كيو  ميشد دهيهمان ميانسان آمدعنوان كه درست است كه ما به ديگويمهم است، م

درواقع دچار كاف و نون است  نيقضاوت دارد و مقاومت دارد، ا نيبنابرا كنديخوب و بد م يه كند،يكار م ييدارد و با دو

درست است كه ما االن  يعنيكمند.  كند،يو هم درون مثل كمند عمل م رونيكاف و نون هم در ب نيكُن است. و ا يعني

 نيبا ا يمنم، ول مييگويم يه م،يكنيم قاومتو م ميكنيو سوال م ميفهميو م ميعقل دار مييگويو م ميكنيم يسركش

  . ميبرو ميتوانينم ييجا م،يهنوز در كمند خدا هست يمقاومت و سركش

 يزديو به دانش ا .دانميمن م مييگويكه م نياز ا مياكرده دايپ ياديمشكالت ز گر،يد مياكرده ريكه در ذهن گ دينيبيو م

 نيو ا .نديگويرا م نيمردم ا شتريندارم! ب اجيمن احت يدهيتو به من م ميلحظه بر اثر تسل نيكه ا يدانش يعني

مثل  رونيدر ب يعني كند،يصورت كمند عمل مكُن از آنور هم به نيا يكه حت ديگويم نياست. عالوه بر ا نيآفرمشكل

لحظه  نيكه در ا يبه شرط ،ميو امر باش را اطاعت كن مياگر ساكت بشو يول .ميبرو ييجا گذاردينم رد،يگيكمند ما را م

از آنور  كنديرا مثل كمند جذب م يزديذهن است رحمت ا يحالت ما كه معادل با خاموش نيهم م،يفقط حضور ناظر باش

  .آورديم
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و  ميشروع كن رشيو از رضا و پذ ميباش ميتسل ديما با نكهيه اب كنديم ديموالنا تاك نيكه چقدر ا ميبگو خواهميفقط م

 مياكه بارها خوانده نطوري. همشوديباشد، ذهن خاموش م يقيحق ،ييفضاگشا يعنيلحظه  نيدر ا رشيذاگر رضا و پ

  :ديگويم

   ٢٧٢٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  جَذوبِ رحمت است يو خاموش صبر
   ت استنشان ُجستن، نشانِ علّ  نيو

  ٢٧٢٦ تيسوم، ب ،دفتريمثنو ،يمولو

  تا بر جاِن تو  ر،يبپذ اَنصتُوا
  َانصتوا يِ از جانان، جزا ديآ

 م،يعنوان حضور هستفقط به م،يداريبرحسب آنها دست برم دنيو د زهايبه چ دنيلحظه ما بدون چسب نيا يوقت يعني

و  ،آورديذهن را به بار م يخاموش يعنيرا  يو صبر و خاموش .دكنيكار ذهن ما را ساكت م نيو ا ،شوديامرِ ُكن اجرا م نيا

 يعنيفرماِن اَنصتوا  ديگويم نيهم يو برا .لحظه نياست در ا يرحمت اله ديكننده شدانسان جذب يصبر و خاموش

 يرحمت اله يعنيو پاداشِ اَنصتوا  .ديايخاموش شدن ب يعنيخدا پاداشِ اَنصتوا  يعنيتا از جانان  ريرا بپذ ديخاموش باش

  .ديآيلحظه از آنور م نياست كه در ا

با  ميديلحظه اگر فهم كيو  ،بدهد حيدوباره كن فكان را توض خواهديو پس از آن قصه كوتاه كه گفتم آمد در زد و م

س . آن كياست هم تو هست رونيكه آن كه ب مييدر بگو رونِ يو از ب .ميگذاشتن عدم در مركزمان كه از جنس معشوق هست

 يگريكه عمًال و به لحاظ بودن از جنس د كنمياآلن من از جنس عدم هستم، حس نم يعني ،يهستاست تو  رونيكه ب

  :ديگويهستم. پس از آن قصه م

  ٣٠٧٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُشد، غَلَط َكم شو ُكنون كتاي ِرشته
  حُروفِ كاف و نون ينيدوتا ب َگر

شد،  كتاي ي. وقتشوديداشته باشد از سوراخ سوزن رد نم ييكه رشته اگر سر دو ديدانيمشد،  يكيرشته  يوقت ديگويم

 گريها را داصًال آسمان شد، پرنده كدفعهي ،كرديكه به آسمان نگاه م ي. آن كسميشد يكيما با او  يعنيشد  كتايرشته 

 يعني ؛شد. غلط كم شو كنون يكيشد، با او اش آسمان ا بد هستند. همهيخوب هستند  نهايكه ا دهدينم تياهم نديبيم

 زيچ يعنيغلط نشو،  ديگوياشتباه نكن. و م ديگوياآلن اشتباه نكن، غلط كم شو، درست است كه م گرياشتباه نكن، د
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نشو، اگر  گريد ورج گريشما د ،يدياش را چشبار مزه كيرا  نيا ،يو عدم شد ياز جنس او شد ي. وقتگرينباش د يگريد

  خواهد شد.  گريكه او هم جور د ميباز هم امروز خواند يبشو رگيجور د

 يبد را خواه يدوباره رو يبشو ي. از جنس من ذهنياز جنس او شد نكهيا يبرا دهديخوش به تو نشان م يدارد رو اآلن

 يعني م،يبشو كتاي است كه اگر نيا خوانميكه م يتيسه ب نيو منظورش در ا ،ينيبي. و اگر حروف كاف و نون را دو تا مديد

. درست است مانديم يچيق غهيما در ذهن مثل دو تا ت ييِدو نيمركز را عدم كردن، ا يعنيشدن  كتاي م،يمركز را عدم كن

آن و  دنيبر ايكردن آن  يو متالش يمِن ذهن ييشناسا ز،يچ كيو آن  ُبرديرا م زيچ كي شيدو تا يكه دو تا است، ول

  است. يزنده شدن به زندگ

در آن موقع  م،يآسمان كامل هست كي م،يهست كتايو ما  افتديكُن فكان به كار م م،يشويما از جنس عدم م يوقت ينعي

ما. ذهن ما خاموش  ميو خاموش هست ستين يمنِ ذهن اريخدا است، در اخت اريذهن هم در اخت يهست، ول يهنوز منِ ذهن

و كاف از  ستيعمل ن كيكه كُن  يكنياگر فكر م ديگويم و .كنديم رما خدا كا يما و دردها يِ منِ ذهن ياست و دارد رو

  : دهديم حيتوض يبعد تيكار انجام خواهد داد. ب كيتو در ذهن،  ييِ دو نيا يبشو كتاينون جدا است، اگر 

  ٣٠٧٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  و نون َهمچون َكَمْند آمد جَذوب كاف
  وبَكشانَد مَر َعدَم را در خُط تا

جذب  اريكه در غزل بود، مثل كمند بس كونيَكُن فَ نيكُن، هم يعنيكاف و نون  نيا ديگويمهم. م يكارها يعني خطوب

من  دنِ يبكشاند. كار مهم هم بر يمهم يرا، عدم را به كارها يجذب كننده. تا رحمت اله اريبس يعنيكننده است. َجذوب 

  . كنديو پرده درست م ديآيم يگريپس از د يكيسلسله فكرها است.  نيا دنِياست. بر يذهن

. تا حاال كنديرا جذب م يبركت آنور د،يگذاريرا، حاال هرچه اسمش را م يرا، آب آنور يآنور يرا، انرژ يآنور يروين پس

اض به اعتر ليتبد م،يكرديبه دشمن م ليتبد م،يكرديبه مانع م ليتبد م،يكرديبه مسئله م ليرا تبد يزندگ يرويما ن

ها و خرافات ماست. پس توهم ييو آن شناسا ميبريبه كار م يدر كار مهم كانبار با كُن فَ نياول ي. اآلن براميكرديم

در ذهن  نطوريكه چرا ا ميبه صورت كمند ما را گرفته، از آنور هم اگر ما بفهم ياله يكُن فَكان و قضا نيكه هم دينيبيم

من عمًال تو هستم، از آنور هم  مييبگو م،يو عدم را در مركزمان بگذار ميرا باز كنو فضا  ميبشو ميو تسل م،يگرفتار شد

  . واندازدياست به كار م يمنِ ذهن ييو بر كار مهم كه شناسا ،كِشانديرا م يزديرحمت ا
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  ٣٠٨٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  َكَمنْد اَنْدر ُصوَر ديدوتا با پس
  َثرباشد آن دو در اَ كتاي گَرچه

در  م،يكنيعمل م ييكتايما به صورت عدم، مركزمان،  يعنيدو تا است.  رونيكمند در صورت ظاهر، در ب ديگويم پس

دو  ييذهن هنوز آن حالت شناسا يعني. كنديم ييذهن شناسا ييِ با دو يزديا يروي. نميكنيم ييبا ذهنمان شناسا رونيب

 اريعاملِ شناسنده آن موقع در اخت كي. پس ذهن هم به عنوان كنديم لعم يچيق غهيمثل دو تا ت نيا ديگويتا را دارد. م

  .رديگيقرار م يزندگ

  ٣٠٨٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  َكَمنْد اَنْدر ُصوَر ديدوتا با پس
  باشد آن دو در اََثر كتاي گَرچه

. اگر بُرنديم يول رونديكه مخالِف هم م درست است يچيق غهيدو تا ت كند،يم يچيكه ق يكه در اثرش، آن كار يچيق مثل

 نيُكن فَكان به ا شود،يو مركز ما عدم م شوديم تيكه بدون هو يكه ذهن موقع دينيبي. پس مبُرنديدو تا نباشند نم

هم ذهن ما  اندازد،يهم آن رحمت را در كاِر درست به كار م كند،يجذب م ار يزدي. هم رحمت اكنديبه ما كمك م بيترت

  .كنديدرست كار م

 ادياگر ز يموالنا. ول يهاصحبت نياز ا ديفهميكه چه م دينيبب د،يبخوان اديخودتان ز دينباشد با ايمن گو حاتيتوض اگر

  شد. دياهمطمئناً متوجه خو ديبخوان

 نيبا ا دهم،يم حيدفتر پنجم را بخوانم. آن قصه كه اآلن مختصراً توض يوقت باشد دنباله مثنو مينيبب دياجازه بده اما

مثل َالَست و كُن فَكان  يها و اصطالحاتقصه نيا يادآوريدادم كامالً سازگار است. و  حيخواندم و توض تانيكه برا ييهاغزل

  .كنديهمزمان به ما كمك م هانيا د،يباش اكنس د،يو قضا و اَنصِتوا، ساكت باش

 نيقصه ا ني. اخوانميباز هم م تشيبه خاطر اهم يهم خواندم ولقسمت را  نيخواندم و ا تانيكه در دفتر پنجم برا ياقصه

نماد خدا است  نجاينمادگونه، حضرت رسول در ا ميمهمان حضرت رسول شد. و گفت خورديم ادينفر كه ز كيبود، گفت كه 

  نفر انسان هست. كيو آن 

 ميكنيو انباشته م ميشويم تيهوچه كه هم ها هرما انسان خورد،يم اديز ديگويم يو وقت .خورديم ادينفر ز كي نيا و

. داستان مربوط به انسان زنديبهتر. پس راجع به انسان حرف م شتريهر چه ب م،يبكن شتريب ميخواهيمركزمان را، باز هم م

  است و حضرت رسول هم نماد خدا است. 
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خورده بود،  اديحضرت رسول و چون زدر خانه  ديشخص رفت خواب ني. اكنميبود كه، خالصه م بيترت نيقصه به ا بعد

چكار كند. درست مثل ما كه درِ ذهنمان  دانستينم جهي. و در نتديدر را بسته د يبرود ول ييدستشو خواستيشب م

 يو آنجا قضا ستيكس ن چيو ه اينها هست و يابانيب كي ركه د دي. او هم خواب دميچكار كن ميدانيبسته است و نم

  كه خانه حضرت رسول را آلوده كرده. ديشد د داريب يحاجت كرد. و وقت

و تمام كثافاتمان را  ميكه خانه خدا كه مركزمان است، آن را آلوده كرد مينيبيم ،ميشويم داريب مياآلن دار نيهم هم ما

 نديبينم حضرت رسول هم ما را گريو د ،كنميمختلف. بعد گفت كه اگر در را باز كردند، فرار م ياز جمله دردها م،يختير

داشت، مثالً  يبت كيكه  ديدور شد د يرفت، به سرعت از آنجا دور شد، وقت دهم شد. در را باز كردن نطوريو هم اينها و

كه آنجا جا گذاشته. و گفت برگردم بُتم را  ديما باشد، و د يهمان منِ ذهن نيبت گردنش بود، ا كيبود كه با  يريزنج

كه خانه خدا كه مركزمان است  مينيبيبه مركزمان و م ميآوريو عدم را م ميشويم ملحظه كه عد كيبردارم. مثل ما كه 

  .مانيبه منِ ذهن ميگرديما، فوراً برم يدردها لهيآلوده شده به وس

خودش دارد كثافات او را  يهاكه حضرت رسول با دست ديرو به رو شد. د يبيبرگشت با صحنه عج يهم برگشت. وقت آن

 وانهيد باً يبزند و تقر واريچكار كند، سرش را به د دانستيقدر او را آشفته كرد كه نم نيصحنه ا نيا دني. و دديشويم

لحظه كه مركزمان را عدم  كياست كه ما  نينماد ا نياد خورده. و ايقدر ز نيشد كه چكار كرده، چرا ا مانيشد. و پش

بهتر  شتريو شعارمان هر چه ب ميديآنها د نكيو از پشت ع ميشد تيهوهم زهايكه از اول عمرمان با چ مينيبيم م،يكنيم

كه خدا با  مينيبيم م،ينيبيلحظه م كيمركزمان  ميگذاريعدم را م يبه مركزمان و وقت ميختيبوده. و مرتب كثافات را ر

  .كنديم زيما را دارد تم يما را، دردها يهايآلودگ نيا شهيكُن فَكانش هم

كرده است و حضرت رسول  يكارهمه كثافت نيموضوع كه ا نيا دنيآشفته شد از د دفعهكيطور كه آن شخص همان

من  همهنيكه ا مييو بگو ،ميزده بشوما هم ممكن است االن خجالت كند،يم زيو تم ديشويرا م نهايدارد رختخواب و ا

 زيو كثافات ما را از مركز ما تم هايآلودگ جهان دارد نيبه ا ؛طبق غزل امروز ؛بدهكار كرده بودم خدا را، خدا از بدو ورود

 جاديما ا كند،يم زياو تم م،يكنيم جاديما ا كند،يم زياو تم م،يكنيم جاديا يدوباره آلودگ م،يو ما متوجه نبود كنديم

  .ميو طلبكار هم هست ميكشياصًال خجالت نم ماو  ميكنيم

 ادياز ز دارم،يكارم من دست برم نياش را، آشفته شد و گفت از اهمه تانيبه هرحال آن شخص در آن قصه كه خواندم برا

 يدگينچون هر هما ها،يدگيهمان قيمركزمان را از طر م،يبشو دهيهمان يه نكهيقصه از ا نيبا خواندن ا ديخوردن. ما هم شا
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و البته  ميشويم ميدارما هم شرمنده  دهد،يو خدا شستشو م ميكنيآلوده م هايدگيبا درد همان كند،يم جاديدرد ا

  .ديآن را بخوان ديبرو ديكه جالب است با تانيام، براموالنا در آن قصه داده است كه من همه را قبال گفته يحاتيتوض

 لهيمركز ما به وس د،يشويرا م نهايها و احضرت رسول رختخواب ديآمد د خصاست كه آن ش نيقصه ا نياز نكات ا يكيو 

 مانيلحظه پش نياست كه در ا نيا ميبكن ميتوانيكه ما م يتنها كار ني. بنابرامييبشو ميتوانيما نمشسته بشود،  ديخدا با

 ميهم بدان يكي م،ينكن جاديو درد ا ميونش تيهوهم يگريد زيبا چ يعني م،يآلوده نكن گريد م،يآلوده كرد نكهياز ا ميبشو

. اگر ميكن زيتم ميتوانيما بدهد. ما نم ليكند و تحو زيكامالً تم تا خدا مركز ما را ميحرف نزن گريد م،يساكت باش ديكه با

 نيهم ارك نيكرد. پس بهتر ميو دوباره با همان عقل آلوده خواه ميكن زيتم مانيبا عقل من ذهن ديبا ميكن زيما تم ميبخواه

  خاموش ماندن است.

كه  ننديبياست كه حضرت رسول م ييآنجا ذرد،گيرا كه قبًال خوانده بودم، متاسفانه وقت هم دارد م يبله، آن قسمت

  .نوازنديرا م شانيناراحت هستند و ا شانيا

  ١٦٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو
در  كرديو نوحه كه بر خود م هيدادن او را از اضطراب و گر نيآن عرب مهمان را و تسك السالمهيعل يمصطف نواختن

  يديخجالت و ندامت و آتش نوم

 نيما را تسك خواهديخدا هم م م،ياهمه آلوده كرده نيما ا نكهياز ا ميداشته باش هيهم اگر ما اضطراب و گرُخوب االن 

ما  ايكه  ديد يوقت يعني ،يديو آتش نوم متدر خجالت و ندا كرديبرخود، برخود م كرديو نوحه م هيبدهد و نوحه كه گر

از  ميهست مانيو پش ميو خجالت زده هست ،ميكنيو نوحه م هيهم گر م،يامركزمان آلوده كرده همهنيكه االن ا مينيبيم

داد كه  نيتسك او بعد به م ،بوده است اديز يليامروز غزل هم گفت، من جرمم خ ن،يبا ا ايكه آ دواريو ام ديو ناام ،كار نيا

 خوانم،يم كباري تشي، به لحاظ اهمام قبالً را خوانده نهايندارد، خودت را و گذشتگان را مالمت نكن. بله، البته ا ياشكال

  :ديگويهم خواهم خواند دنباله همان قصه. م اشهيوقتمان را، بق مينيبب

  ١٦٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ندارد، آن عرب انيسخن پا نيا
  از الطافِ آن شه در َعجَب مانْد

در حالت عدم  يعنيندارد.  انيسخن پا نيا ديگويكه االن م ،گفتيقصه م راديموالنا پس از ا ياارزنده اريبس سخنان

 نيا دهد،يبه ما م يكه زندگ يخرد نيا ست،ين ريپذانيپا نهايا د،يگويبه گوش ما م دهد،يكه خدا به ما م ييهاحتينص

در حضرت رسول، در عجب ماند. ما هم از الطاف خدا  يعني الطاف آن شه زا م،يو آن عرب كه ما هم نماد آن هست ،يآگاه
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  59صفحه: 

 خواهديهنوز خدا م ،يو درد درست كردن و ادامه افسانه من ذهن ييدردزا همهنيكه پس از ا ميلحظه در عجب هست نيا

زده شگفت م،يباش جبدر ع ديو با .ديرا بگو نيا خواهديم .ميدرعجب هست د،يبه ما لطف كند و مركز ما را خودش بشو

  .دهديجور فكرها دارد به ما دست م نيما؛ از ا ميد، چقدر بد بودبكن يشِكَر خواهديم شهيكه آن شِكَر هم ميباش

  ١٦٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ديشُدن، َعقَلش رَم وانهيد خواست
  ديباَزش كَش يعقلِ ُمصْطَف دستِ 

 از دستش رفت. اشدهندهصيو عقل تشخ .نداشته باشد صيعقل تشخ گريد يعنيبشود،  وانهيد خواستيكه م ديگويم

لحظه،  نيآورد به ا ديدوباره كش ديگويم يدست عقل حضرت رسول، مصطف يدوباره به ذهنش، ول رفتيم باًيتقر يعني

داده بود  حيهم توض نيو البته قبل از ا .نديبب هايشدگتيهوهم نكيبرود دوباره با ع خواستيم يعنيعدم.  ياريبه هوش

 نكهيدر آن قصه عرب و رسول و ا كند،يم زيو خدا دارد تم مياده كردهكه مركزمان را آلو ميشويما متوجه م يكه وقت

شرمنده  چراندارد،  يكه اشكال ديگويهم آمده است به او م طانيداد كه ش حيموالنا توض نها،يشده بود و ا مانيپش

دست نده و  از را هايشدگتيهوهم نيفرصت را از دست نده، نه، عدم نشو، ا نيا ،ياست، جوان هست فيح ؟يشويم

  نگفتم.  گريو آنها را االن د كنديم ديتهد

ام من و جمعاً كرده جاديدرد ا نهمهيكه ا ديشويو آشفته م ديشويم مانيپش ديشا ديشنويحرفها را م نياالن شما ا يعني

كه نه بابا، چه  ديگويم ديآيم طانيش ،يشرمنده بشو يبخواه نكهيو به محض ا ،بشر شرمنده بشود ديبا نيبشر تا حاال، ا

 يمن ذهن نيبه متقاعد كردن ما كه نه، بهتر است هم كندياست؟ شروع م يحرفها چ نيا د،يدار ارياخت ؟يشرمندگ يجا

  . ديدوباره كش يدست عقل زندگ ،يبرود به من ذهن خواستيشخص، دوباره عرب، م نيا ني. پس بنابرايداررا نگه

دست عقل  يعني ي. دست عقل مصطفميعدم را نگه دار نيا ديبا م،يعدم كرد اان رمركزم يكه وقت دهدينشان م نيپس ا

 خواهديبه ذهن، م ميگولمان بزند دوباره برو طانيش ميبگذار دينبا م،يدياوضاع را د م،يكه عدم كرد كباريعدم در مركز ما. 

به ذهن، اگر واقعاً  ميفتيدوباره ب دفعه،كي كه اگر آن عقل عدم بَِرمَد ديگويم كنديهم م دي. پس االن تاكديرا بگو نيا

  . كَِشديما را م يآره دست عقل زندگ م،يو به خودمان آمده باش ميشده باش مانيپش

با خدا در تماس  د،يديمركزش عدم بود درست م يعني، (حقيقت وجودي انسان)بله،  د،يگويرا م نيهم هم يبعد تيب

كه اگر ما عدم  دهدينشان م نيبِكَِشد. ا كنديم يسع يذهن، دست عقل زندگبه  ميرولحظه دوباره ب كياما  م،يهست

غالب بشود. عَقلَش  يليخ طانيش گريد نكهيمگر ا م،يبه ما كمك خواهد كرد، نخواهد گذاشت دوباره برگرد يزندگ م،يبشو

  .ديباَزش كش يدستِ عقِل ُمصْطَف د،يرَم
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  60صفحه: 

  ١٧٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  آن چنان امَديو آ، بِ س نيا گفت
  از خواِب گران زديبَرخ يكس كه

به  ايب بر،نيا ايب ديگويدر مورد ما هم خدا دارد به ما م .طرف نيا ايگفت كه ب او حضرت رسول به ديگويدر آن قصه م پس

آمد، در آن  يآن چنان، طور اَمديسو آ، بِ ني. گفت اطانيش يبه سو گر،يذهن د يمن، نرو به سو يبه سو ايعدم، ب يسو

 داري. واقعاً هم از خواب گران ذهن دارد بزدياز خواب گران بربخ يكس نكهيخدا، كه مثل ا يقصه عرب، االن ما به سو

دست عقل  نكهيو موالنا ا .از خواب ذهن است يداريب نديفرآ نهايكه ا دينيبياز خواِب گران. م زديبَرخ يكه كس شود،يم

، (حقيقت وجودي انسان)است يطورنيا دينيو آره بب كنديم ديدارد تاك رد،يگيا را ملحظه دست م نيو خدا، ا يزندگ

 م،يعدم كه با او در اتصال هست نيهم قيصحبت ما خدا، از طر نيدر آن قصه حضرت رسول، در ا يعنيسو آ،  نيگفت ا

هزار  نيچند نياز خواب سنگ يسك كياست كه واقعًا  نيها مثل ادرك نيبه طرف من و ا ايب ديگويدارد به گوش ما م

  :آره، بعد زد،يخيرمدارد ب يساله من ذهن

  ١٧١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  با خود آ نيسو آ، َمكُن ه نيا گفت
  سو هست با تو كارها نياز كه

ما هم خدا، درمورد  د،يگويدر آن قصه حضرت رسول به عرب م ا،يطرف ب ني. گفت به اديكن ديسو تاك نيا يرو ديتوانيم

 م،ييگويما خودمان به گوش خودمان م شهي. گفتم همكنديمركز ما عدم است، با همان عدم با ما صحبت م كهيدر حال

 يعني نيما هم دست او است، گفت كه مكن، مكن ه تيدر مركزمان. چون هدا ميكنيما فقط درك م نجا،يا ستين يكس

به خودت بيا يعني به  ،به خودت بيا ،درست مثل اينكه مي گوييم خدا شو . با خود آ،يآگاه باش، مواظب باش به ذهن نرو

   .خدا به شما مي گويد ؟چه كسي مي گويد اين لحظه ،با عقل من ببين ،به من زنده شو ،عدم زنده شو

از سوي  يعني ،كه از اين سو هست ،آنجا را ديدي ديگر ،يعني آن وركاري با تو نيست ؛ كه از اين طرف هست با تو كارها

؛ كه ازين سو هست با تو كارها .تا عدم نشوي آن كاري كه برايش آمدي صورت نخواهد گرفت،عدم از طرف ما هست

در حالي  ،شكر داريد ،در حالي كه صبر داريد ،زندگي از طريق آن عدم به گوش شما در درون مي گويد ،مركز عدم ،ببينيد

و شادي بي سببش  ،قدرتش را مي دهد ،هدايتش را مي دهد ،ا مي دهدعقلش ر ،كه حس امنيتش را به شما دارد مي دهد

خواب بيدار شدي و روي ذات و وقتي به خودت بيايي يعني مثل اينكه از آن  ،گويد هان! به خودت بيا مي ،را مي دهد



  Program # 808                                                                                      ۸۰۸برنامه مشاره 

  61صفحه: 

نه  ،كار دارند هركسي متوجه مي شود كه از آن طرف است كه با ما ،و شما متوجه مي شويد ،اين با خدا .شدي خودت قائم

   .بله ،به همه نشان بدهيم پُز بدهيم و هر چه بيشتر بهتر ،از اين طرف از طرفِ جهان كه مي گفتيم جمع كنيم

  ١٧٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  نخُآمد در سَ بر رو زد، دَر آب
  نحق، شهادت عَرضه كُ  ديشه يِكا

 ،يعني ديگر دم او آب زندگي بر رُو زد ،آب بر ُرو زد ،وضو گرفتمثل اينكه مي گويد  ،اصطالحات مذهبي به كار مي برد

يعني شروع كرد به شستشو  ،آن آب حيات را زد به رويش ،چون مركز را عدم كرده شروع كرد به جاري شدن ،آب حيات

دم شروع آب زندگي را بر رُو زد و ع ،به روي اصليش مي زند .دارد مركزش بيشتر پاك مي شود ،پاك شدن ،كردن خودش

االن ما آب زندگي را بر رويمان مي  ،قصة عرب آب به رُو مي زند با حضرت رسول صحبت مي كند ،كرد به صحبت كردن

اي  ،ناظر حق ،شهيد حق يعني شاهد حق ،آنجا مي گويد كه اي شهيد حق ،با خدا صحبت مي كنيم و مي گوييم كه ،زنيم

  .به خودت آگاه هستي ،بي نهايت ريشه دار هستي در اين لحظه ،االن ثبات داري ،كسي كه به خدا زنده شده است

من مي خواهم مسلمان  ،آن به حضرت رسول مي گفت كه اي شاهد حق تو شهادت را به من بگو ،ما به خدا مي گوييم

ي خواهم آن عرب به او مي گفت و ما االن داريم به خدا مي گوييم به خدا مي گوييم من م ،مي خواهم يكتا بشوم من .بشوم

مي  .شهادت عرضه كن باز هم آيين مسلمان شدن را مي گويد .شهادت را بر من عرضه كن ،االن تماما به تو زنده بشوم

ديگر  ،مي خواهم تو بشوم ،و ما داريم مي گوييم مي خواهم يكتا بشوم .گويد من ديگر مي خواهم مسلمان واقعي بشوم

  .بله .يعني مركز خودم تمام شد براي من، كثيف كردن خانه توديگر آن خوردن زياد و  .نمي خواهم صبر كنم

آب حيات جاري مي  ،اگر ببينيد وقتي مركز عدم مي شود (حقيقت وجودي انسان)بله همين ديگر شما با اين شكل هم 

ر اين حس امنيت و قدرت هم دارد استفاده مي كند د ،از تمام مزاياي شادي بي سبب و عقل زندگي و هدايت زندگي ،شود

پس رشته يكتا شده  .كي سخن مي گويد االن؟ چون مركزش عدم است خوِد خدا سخن مي گويد ،لحظه و به سخن آمد

و مي گوييم ما در واقع خدا از طريق ما مي گويد كه  .يا امتداد خودش را از مسايل آزاد مي كند ،خدا دارد خودش را ،است

  هان مي گويد  ،بعد ،د كُن فَكان دارد كار مي كند آرهمن ديگر مي خواهم يكتا بشوم و اين كار مي كن
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  62صفحه: 

  ١٧٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  شَوم رونيبِدْهم و ب يگواه تا
  در آن هامون َشوم ،ياز هست رميس

در آن تمثيل آسمان و  ،تماما تو هستم .عدم كنم و عمال شهادت بدهم كه من تو هستم ،تا من مركزم را كامال باز كنم

من  ،ديگر اينجا كالغ مي گذرد، و هر چه مي گذرد اين به قضاي تو بستگي دارد ،الغها مي خواهم كامال آسمان بشومك

پايين هم صحبت اَلست  و .من مي خواهم فقط شهادت بدهم كه من از جنس تو هستم .رضايت دادم به هر چه مي گذرد

به صورت  ،به صورت فكر ،عمال به صورت بودن ،لست هستمتا گواهي بدهم يعني من ديگر صد در صد وفادار به اَاست. 

بيرون هم اعمال من انعكاس آن بي نهايت بشود و ، درونم بي نهايت بشود ،عمل مي خواهم شهادت بدهم بيرون و درونم

   ؛تا گواهي بدهم و بيرون شوم. اين مسلمان شدن من است

مي خواهم در آن صحراي بي نهايت  ،و در مركزم سير شدم هويت داشتن در ذهن ،سيرم از هستي يعني از هستي داشتن

مي خواهم مركزم را باز كنم  (حقيقت وجودي انسان)همين حالت  .بله .هامون همان فضاي يكتايي در اين جا ،وسيع بشوم

از  ،سير شدم ازدردهايش هم .تا بي نهايت بشود و از داشتن هويت در مركزم كه از پشت همانيدگي ها ببينم سير شدم

االن ديگر مي خواهم تماما به  ،آلوده كردن مركزم هم سير شدم فهميدم تو داري پاك مي كني از اين هم شرمنده هستم

  .كه اين چند بيت ها عرض كردم مهم است مي گويد ،پس از اينها بعد اين بيت را مي آورد ،بعد ،آره .تو تبديل بشوم

  ١٧٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  قَضا دِهليز قاضيَّ ما دراين
  بهرِ دعوي َالستيم و َبلي

و آن را به  ،صحبت بود كه اين كه ما آسمان تمام بشويم و كاري نداشته باشيم چه چيز مي َپرد آنجاهم االن  ،عرض كردم

يعني  .اين نشان مي دهد كه ما وفا به َالست كرديم ،و هميشه از رضا حركت كنيم و از پذيرش حركت كنيم ،قضا بسپاريم

ديديد كه  ،االن هم صورت گرفت ديگر ،ما داريم اقرار مي كنيم در عمل كه ما از جنس خدا هستيم از طريق تبديل شدن

  .در اين چند بيت تمام شد

كه هر لحظه  ،قاضي هست ،ببينيد قضا هست ،و موالنا اين توضيح را مي دهد كه ما در اين راهرو قاضي قضا يعني خدا

  ؛بهرِ دعوي اَلستيم و َبلي ،و اين در واقع همكاري كُن فَكان با قضا است و الَست ،كُن فَكان كار مي كندقضاوت مي كند و با 

يعني به طور  ،يعني براي اين در راهرو خدا كه قاضي قضا است معطل شده ايم و اينجا منتظريم كه ما اقرار كنيم به اَلست

در واقع درست معادل اين است كه با  و بله گفتن ما هم .له بگوييمو ب ،كامل بگوييم كه هشيارانه من از جنس تو هستم
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  63صفحه: 

 .و هر پرنده اي مي پَرد، بله مي گوييم .ما رضا مي دهيم و هيچ قضاوت نمي كنيم ،اين پرندگاني كه در آسمان مي پرند

  ،يعني تو را انكار نمي كنيم

فضا را باز نكنم هر پرنده اي تو پرواز مي دهي  ،كنمفضا بندي ب ،هيچ پرنده اي باعث نمي شود كه من آسمان را جمع كنم

ما به  ،و حتي همين االن كه ما از رضا و پذيرش شروع مي كنيم .من فضا را باز مي كنم و از رضا و پذيرش شروع مي كنم

اض مي و تا حاال كه اعتر .يعني ما داريم مي گوييم ما از جنس تو هستيم واين خودش وفا است .اَلست اقرار مي كنيم

تا  ،است كه مي بينيد افسانه من ذهني (افسانه من ذهني)بله ديگر اين همان تصويري ،بله .كرديم آن از جنس جفا است

 ،متوجه آسمان نيستيم ،به پرندگان اعتراض داريم ،زماني كه از پشت اين همانيدگي ها مي بينيم و مقاومت و قضاوت داريم

در اين جهان بودن هم دو جور است يكي  ،هرو خدا كه اين جهان است و ذهن استعدم نيستيم بايد در اين داالن يا را

 ،آره ،از ذهن بيايي بيرون به بي نهايت او زنده بشوي و يك مدتي هم آزاد زندگي كني ،دومي نه ،توي ذهن زنداني باشي

   .ولي همه خواهند مُرد

  ١٧٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  قَضاما دراين دِهليز قاضيَّ 
  بهرِ دعوي َالستيم و َبلي

هر چه هم در اين  ،هشيارانه به بي نهايت تو زنده بشويم ،براي اين هستيم كه اقرار كنيم به اين كه ما از جنس تو هستيم

  .اين هم آيه اي است كه خيلي به شما نشان داديم .آره بله .بله بگوييم، فضا مي َپرد

  ١٧٢ هي، آ٧سوره اعراف م،كريقرآن

......

  »...ي: آرگفتند ستم؟يمن پروردگارتان ن اي...آ «
 ،او پرسيده است كه شما مي شناسي مرا ،همه مخلوقات عالم موقع جدا شدن از او ،يعني همه ما ،چرا هستي ،و گفتند چرا

يعني به آن  ،ت بايد هشيارانه االن به او زنده بشودو انسان كه بهترينش اس ،همه گفتند بله ؟شما از جنس من هستيد

بله يك چند بيت هم از جاهاي ديگر برايتان بخوانم براي اين  .اَلست يا آن اقرار اوليه االن هشيار انه بايد اعتراف بكند

   ،.اَلست و بلي يعني بله
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  ١٤٧٧غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ميميلحظه بالنوش رَِه عشق قد كي
  ميمناجات اَلَست يِگويلحظه بل كي

هشيارانه  ،عشق قديم اين است كه ما از جنس خدا هستيم االن .پس يك لحظه درد هشيارانه مي كشيم در ره عشق قديم

درد هشيارانه مي خواهد و  ،اين كار صبر مي خواهد ،به بي نهايت او زنده بشويم ،دوباره از جنس خدا مي خواهيم بشويم

مناجات ما اين است كه ما اعتراف داريم مي كنيم و علي االصول اين عدم را در زندگي  ،ا در مناجات ماندر همان موقع م

داريد  ،داريد مناجات َالست مي كنيد ،هر موقع شما مركزتان از جنس عدم مي كنيد .همين مناجات اَلست است ،گذاشتن

 و اين خالصه مي شود در اين كه اتفاق ،بله .س تو هستممي گوييد كه من دارم وفا مي كنم به همان پيمان كه من از جن

از قضا است  آن  پرد، يم يهر پرنده ا پرواز كنند. ديبگذار كنند، يكه در آسمان پرواز م يپرندگان آن يعنيلحظه  نيا به

ضاوت و بله گفتن عكس ق نيا ،اعتراض نكن ،نه نه نگو يعني ،بزرگ يبل كيطور بگو  نيهم و انعكاس مركز ما است.

   .مقاومت است

  ١٤٧٧شماره  شمس، وانيد ،مولوي

  راياَز م،يصبر ندار يگفتِ بل از
  ماََلسْتي سَغْراقِو بَررُسته  بِسْرشته

 يبرا  لحظه، نيدر اطراف اتفاق ا ميكن يو فضا باز م مييگو يهر لحظه بله م ،مييكه بله بگو ميكن يما اصال صبر نم يعني 

از ، ميا دهييو از آن رو ذات ما از او است ،مياما هم سرشته شده، جنس بودن از شراب آن ،يياكتيما از شراب همان  نكهيا

 نيلحظه به لحظه تا به ا ميو اگر درست عمل كن .ميدان يم ما بله گفتن را نيبنابرا، مياو سرشته شده ا زو ا ميا دهييرو او

هم  يمطلب كي بله .صفر است شهيهم مقاومت ما يعني. مييگو ياصال نه نم يعني .مييبله بگو يبه بعد ديبا ،مييگو يبله م

   :ديگو يم ،يغزل كياز  ميخوان يدوباره م

   ٢٩٣٣غزل شماره  شمس، وانيد ،يمولو

  يُربود ييگَر َحلقه ،يحَلْق را ُگشود صد
  يِبَخست يينهيگَر س ،يجان و دل بِداد صد

 .به الست ميكن يوفا نم قتاًيكه ما حق، اگرنه خواهد شد. يز ما زخممرك ،ما نهيحتماً س  كه ديخواهم شما بدان يفقط م 

و واقعا از ته  ارانهيهوش مگر .ديهست يزندان در ذهن يعنيشما گرفتار در كمند خدا  ايدن نيبه ما گفته كه در ا ديتوجه كن

و صادقانه و  مانهيدرست باشد صم اقرار نيو اگر ا .دياز جنس او هست دياقرار كن ،و ذهن يزرنگ ينه از رو ،يبه راست ،دل

 .مييگو يبا ذهن م ميدار ميشو ياگر نم .ميآسمان بشو به اندازه يعني ،ميبشو تينها يب ديصورت با نيدر ا ،درست باشد
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بود  يخارج زيآن هم چ ،حلقه بود كيرا كه  يمن ذهن حلقه ،حلقه كياگر  يرا از من گشود كه صد جور حلقه ديگو يم

و انواع و اقسام كه اصال قابل  ،رميگ يم يشاد ،رميگ يعشق م ،رميگ يصد جور من از تو اآلن بركت م ،ياز من در آورد

 .يصد جور جان و دل به من داد ،يها را از من گرفت يدگيآن همان يعني يكرد يام را زخم نهيو اگر س ستين ييشناسا

   .ديكن يم يآسان است شما خودتان معن اتياب نيا

  ٢٩٣٣غزل شماره  مس،ش واني. دمولوي

  مياَم من، َهر چِ از ُجنون بگوگشته وانهيد 
  يگو، َگر َمْحرَِم َالَست يبل يبل زودَتر

مردم  ييبا عقل جز گريمن و رفتار من د يحرف ها يعني .شدم وانهياشتم در مركزم دذمن عدم را گ يكه وقت ديگو يم

 يبرا ييبله بله بگو ديو تو هم با ،دهم يمن آن را انجام م ديگو يعدم در مركز من م نيو هر چه ا .ستيقابل سنجش ن

ات  يبه حرف من ذهن يكه از جنس خدا هست ياگر مطمئن .تو هم بله بگو ياگر محرم الست .زديخ ياز عدم بر م نيا نكهيا

 دم با شما حرف بزند.ع نيا ديبگذار. ديكن و فضا را باز دييبله بگو .ديسوال نكن نقدريكه ا ميگو يم نيهم يبرا گوش نده.

   :ديگو يم .جالب است ٩٣٠از غزل شماره  هم تيب نيا .بله .آن مطمئن است

  ٩٣٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  و شُكْر خدا را كه بَندها ِبگُشاد سپاس
  َبندِ ما بِگُشاد ميبه ُشكر چو بَست انْ يم

شود شكر  يكه در ما ظاهر م ييزهاياز چ يكيكه  ميديد ، در مركز مان ديآ يكه عدم م يوقت ،ميكن يشكر خدا را م يعني 

 يم دهييبالفاصله شكر زا، ديكن يم مركز را عدم يوقت  .ديمالحظه كن مطلب را شما در خودتان نيجالب ا يليخ .است

 ،ها يدگيهمان قياز طر دنيد يعني ،مي. همه اش طلبكار هستميكن شكر ميتوان ينم ميدار يكه من ذهن يو تا زمان .شود

 عدم، قياز طر دنيهمان طور د .آورد يبه وجود م كرعدم در ما شُ قياز طر دنيد .آورد يبه وجود م يو ناسپاس يطلبكار

 ميصبر دار، خواهم بردارم يرا م يزيچ كي شود، يم يزخم، شود يكه مركز ما خسته م يو وقت، آورد يبه وجود م صبر را

 يخدا را شكر كه بند ها ديگو يباشد. م ادماني نهايا ها، يدگيهمان قياز طر دنيد .وردآ يم مقاومت را يكي نآ آن. يبرا

  باز كرد. بند ما را ،عدم نيبه شكر با اول ميشروع كرد يوقت بگشاد.  من را
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  ٩٣٠غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  گفتند ٰ◌ يها بَلگفت حَق و جان اََلْست
  َحقْ رَهِ َبال ِبُگشاد ٰ◌ يصِدقِ بَل يِبرا

 ديگو يخداوند م ،ديوفا كند و دوباره بله بگو ياالن هر كس نكهيا ياما برا .يگفتند بل گفت و همه جان ها خدا الست پس  

 يعني ،كند يكار نم درست احتماالً، ندارد ارانهيدرد هوش يپس اگر كس .گشوده ارانهيدرد را هوش يعنيراه بال را گشوده 

و  ،ديايدردتان ب ديشما با  كنند  عوض ديرا بخواه ديآن د ،ديعادت كرد نيو به ا دينيب يها م يدگيهمان قيشما اگر از طر

 اديتو ز. بوده است ينطوريا مياز قد نيامروز هم به ما گفت كه ا. درد نياز دست دادن ا ستيراحت ن ديصبر كن ديبا

چرا  ود در ما هم االن صادق است كهمالمت نكردن خ نيو ا را دتو مالمت نكن خو رينگ راديو ا رينگناراحت نباش سخت

  .درد دارد نيقدر ا نيا

 دينيبب ديخواه يم ،ديبردار گريها و پرندگان د كالغ يكه شما تمركزتان را از رو ستيراحت ن نيا، آسمان مثال آن يعني

را عوض  پرنده خودتان ن با عقلابه زور خودت ديو بخواه ديو مقاومت كن ديگذرد و قضاوت كن يم يكه االن چه پرنده ا

 نيا مييگو يشوند كه چه م يها متوجه اصال نم يلياوال كه خ ،كار نكن نيا مييبگو ،ميا هكار عادت كرد نيما به ا .ديكن

و غلط  نديب يها م يدگيهمان نكينفر از پشت ع كيكه  نياصال قبول كردن ا .بار برود ريخودش سخت است كه آدم ز

 و از درست است ميگو يمن م كه ييها نيا ،ميدان يما م دييگو يشما م. ود آدمش يكوچك م يكل ،درد دارد ياست كل

راه  نيبنابرا  و .است غلط ديآن د يول  م،يكن يگزارش م مينيب يكه م آن را .درست است مينيبيما هم كه غلط م دينظر د

 ياست ول مانيزا لمث نيو ا، دهم يصبر به تو م به مركزت، ميآ يم ،كنم يگفت من كمك م ،خدا بگشاد را ارانهيدرد هوش

   تو نگران نباش. ،شود يزود تمام م

 نيدنباله ا .ديبدان مطلب راجع به الست شتريب ذره كيشما  كه ميخواندها را هم ني. پس اخوانم يرا م تيب نيبله دوباره ا

   :ميخواند يرا م تيب

  ١٧٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  قضا يِّقاض زِيِدهل نيدر ا ما
  يو َبل مياَلَست يِّ دعو بهرِ

 ،ارانهيهوش يروز كي ديباالخره با، خدا لهيبه وس ،ميكرده ا ريهمان كه در ذهنمان گ ايدن نيو منظور از ا ايدن نيما در ا يعني

 ديبا .تيابد يكي تينها يب يكي دارد، تيخاص  و جنس من هم دو تا ،يكه قبول كن كه تو از جنس من هست ديگو يم

تا ما  يعني .يهست يابد لحظه نيو آگاه از ا يهست تينها يتو هم ب كه ليتبد قياز طر ؛ديگو يخدا م، به من يت كنثاب
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 بعد هم دارد. يبرنم دست از سر ما، ميهست يابد لحظه نيا و از جنس ،ميهست تينها يب در عمل كه ما ميثابت نكن

شما  ميستي. تنها ندآي يم فورا كمك ها، كند يبه ما كمك م ضاق كن فكان و مياگر شروع كن يول .ميتو ذهن بمان نطوريهم

  .يچيه ؟كه من االن چه چاره كنم يمن ذهن اب ديينگو

  ١٧٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  امْتِحان ِو آن را ز ميگفت يَبل كه
   انيو قوِل ما ُشهود است و ب فعل

 نديبب، كند يهر لحظه ما را امتحان م خدا ،كند يو هر لحظه امتحان م مييگو ياالن هم بله م ميگفته ا ين موقع بلآكه ما 

ها را نگه  يدگيهمان شود ينم نه؟ اي ميكن يعمل م تيو ابد تينها يب كيمثل  بودن و حرف و عمل واقعاً كه به لحاظ

 ديبا شود. ينم يطور نيا. و پس كار ما را درست كن ميو وفا كرد ميخوب ما اقرار به الست كرد يليخ كه دييبگو ،داشت

   .كند يكن فكان م ،يكن يو تو نم ياندازيو ب يبشناس ها را يدگيهمان همه يعني، يبگذر ارانهيدرد هوش نياز ا

 پاك ميتوانيباشد كه ما نم ادماني، كرد يكه پاك م ببا عر  و يميگو يحضرت رسول را م قصه كند. يپاك م مركز را نيو ا

 يم ميتسل شتريب. ميكش يم هم خجالت ما ديشو يخدا م ؛ديشو يخدا م ،ديكه او بشو ميا كناجر  امر كن را ديبا م،يكن

كه  شهادت بدهد ديكند فعل و قول ما با يپس امتحان م .ميكن يلوده نمآ گريد .ميزن يما حرف نم ديشو يخدا م .ميشو

به  دينگاه دارد و بله بگو يكيها را  يدگيانهم دينيب يرا كه االن م يزيچ نيا گريبه عبارت د يعني .درست است كار ما

   :ديگو يم .كند يسوال م كيبعد  .عدم بكند مركزش را ديبا يول، ستيقبول ن نيا لفظ

  ١٧٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  م؟يتَن زد يقاض زِ يچه در دهل از
  م؟يآمد يكه ما بهرِ گواه َنه

 ؟ميكن يكار نم چيچه ه يبرا يعني ؟ميزن يحرف نم ،ميچه ساكت هست يخدا برا يعنيقضا  يقاض يراهرو نيدر ا ديگو يم

 از جنس ما مييشدن بگو تيشدن و ابد تينهايجا با ب نيا ميكه ما آمد ستين ينطوريا .ميكن يرا م يقبل يش كارهااهمه 

 قياز طر دنيد كه ديخواهد بگو يم .ميكن يم ينه كار ميگوئ يم يزيچه؟ نه چ يبرا؟ ميآمد يما بهر گواه كه .ميتو هست

عمالً كه از جنس  ميشهادت بده مياگر آمد :ديگو يم .ستيو حرف زدن بر حسب آنها هم حرف ن .ستيها كار ن يدگيهمان

 ميگوئ ينم يچيچه ه يبرا ،يدلحظه اب نياز ا يآگاه يعني تيو ابد .است تيو ابد تينها يو او هم از جنس ب ،مياو هست

  :پرسد يبعد م م؟يو ساكت شد
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  ١٧٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  گواه يا يقاض زِيدر دهل چند
  دِه شهادت از پگاه ؟يباش حبس

 يخودت را ب يكه بلد يكس يا يعنيشاهد،  يجهان، در ذهن ا نيدر ا يعنيخدا  يقاض زيدهل ني: چقدر در اديگو يم

زود بگو و هم بگو  هم يعني؛ از پگاهشهادت  ده، خوب بگو كه صبح است .شد يحبس خواه ،يكن تيو ابد يكن تينها

 ياز صبح؟ برا ميشهادت بده ميتوان يم يچجور .تو صبح بوده يوقت است برا يليخ يعني؛ شهادت از پگاه ده. صبح است

از جنس او  م،ياز جنس او بشو ديشهادت دادن به خدا با .ميبشو دارياز خواب ذهن ب يعني ميما عمًال صبح بشو نكهيا

  .ستيكار درست ن نيبله، ا م،يداده ا حيدر ذهن را ترج تيو محدود يما فضا بند يول .ميبشو تينها يب ديبا ميبشو

 وهر لحظه بر حسب آنها مينيب يآسمان را م پرندگان اي يآن كالغ ها و ميها دار يدگيكه ما هنوز هم همان نيا يعني

 ميتوان يم يول ،ميمحبوس باش ،ميباش حبس يهرو قاضكار سبب خواهد شد كه ما در را نيا ،مينيب يو فضا را نم مينيبيم

 تينها يخدا از جنس ب نكهيا يبشود برا تينها يما ب مركز ،مياز جنس عدم بشو ديبا شهادت دادن يبرا م،يشهادت بده

شهادت  يبرا است، تيو ابد تينها يكه خدا ب ميشهادت بده ديبا ميهست نيشاهد، ما شاهد ا يا يعني ؛گواه يا .است

پس شهادت ده كه صبح است، تو  م،يجاودانه بشو ديبا ،ميآگاه بشو يلحظه ابد نيو از ا ميبشو تينها يب ديادن ما هم باد

  .يتا راحت بشو يو زنده به او شد يخواب شد از داريب

  ١٧٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  تا كه تو جانيبخوانَدندَت بد زآن
  ُعُتو يو نار يبِْده يگواه آن

كه ما  ينكن يسركش و ،به وجود او يو شهادت بده يبشو تيو ابد يبشو تينها يآوردند به جهان تو را، كه تو ب نيا يبرا

 مركزمان را عدم ما را آوردند هرچه زودتر دينيب يم (حقيقت وجودي انسان)همانطور كه در عكس  م،آرهيكن يم يسركش

 .ميها را بردار يشدگ تيو هم هو ،است تينها يآسمان اندازه اش ب نيا م،يباز كن تينها يآسمان ب كيو در درونمان  ،ميكن

بله، بعد  م،ياستفاده نكن ديو از آن د ،مينكن يها سركش يشدگ تيو بر اساس هم هو ميها را بردار يشدگ تيآره و هم هو

   :ديگو يم
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  ١٧٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ياِبنَْشسته شتنيِلجاِج خو از
  ياَكف و لب بسته يتَنگ نياَندر

و مقاومت خودت است كه سبب شده در راهرو  يكدندگي زه،يست ،خودت است يلجباز خودت است ري: تقصديگو يم

 آن يعني .دست، كف و لب تو بسته است نجايو در ا .تنگ است نيو ا ينيبنش ،ذهن است نيخدا كه هم يعنيقضا  يقاض

 ميها را در مركز دار يدگيهمان نيچون ما ا پسندارد،  يارزش اصال ميگوئ يها م يدگيكه ما بر حسب همان ييزهايچ

از ذهنمان  لحظه نيكه ا يو در مقابل پرندگان ،ميدان يما م ميگوئ يهر لحظه به خدا م ،ميكن يقضاوت م ،ميكن يمقاومت م

است كه در  نياش ا جهينت و ا،خد يبا شما ا ميكنيم يلجباز م،يكنيگذارد مقاومت م يما م يكه جلو رو ييتهايوضع اي

  و كف و لب ما بسته است. ،شود يم شتريو فشار روز به روز ب ،تنگ است نجايو ا ميداالن او نشسته ا نيا

  ١٨٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ديشه يا يآن گواه يِبنَْده تا
  د؟يَره يخواه يكَ  زيدهل نياز ا تو

شدن  ديشه ستيمردن در راه خدا ن ديشه نيا ،شاهد يناظر، ا يا يعني ،ديشه يا يرا اگر نده يآن گواه ديگو يم

است و ما از جنس  تينها يكه خدا از جنس ب ميهست نيما شاهد ا .ناظر و شاهد يعني ديشه يدر اصطالح معمول ،ستين

ها را  يدگيهمان نيكه ااست  نيدادن ا يمعادل گواه و يرا نده يگواه نيتا ا .ميبه او زنده بشو ارانهيهوش ديبا ،مياو هست

 يدادن، آوردن عدم به مركز ماست، هر كس يپس گواه .ديره يقضا نخواهقاضي  زيدهل نياز ا ،يو از جنس او بشو يزيبر

ممكن  .كه من از جنس خدا هستم دهديشهادت م دارد كند يكند و ذهنش را خاموش م يلحظه مركزش را عدم م نيا

 واشيو  .گواه كامل خواهد بود كيشود و  يباز م مركزش ،كند يم شرفتيپ واشي اشوي يول باشد يهنوز من ذهن است كه

  .ديخواهد ره يقاض زياز دهل واشي

  ١٨١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  زمان كار است بگزار و ِبتاز كي
  كوته را مكن بر خود دراز كارِ 

دور و به او زنده شو،  ندازيها را ب يدگيهمان قيطر از دنيد يعني .بكن كار را نيا ،لحظه است كيكار  نيكه ا ديگو يم

 يبتاز به فضا رون،يبرو ب ايدن نياز ا رون،يبرو ب ذهن نياز ا يعنيو بتاز  ،او زنده شو تينها يب به يعنيار زشهادت بده، بگ

ماند،  يداالن خواه نيا در عمل در يو تا اقرار نكرده ا يندار هم يچاره ا ؛ديگو يبه بشر م ؛كار كوتاه است نيو ا .ييكتاي

 م،يبشو مياگر تسل ،مياگر درست كار كن ،لحظه است كيعدم كردن مركز  يعني ،كار كوتاه را بر خودت دراز نكن نيو ا
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زمان كارست  كي. ميكار آمد نيا ياصال برا ميسال گذشته هنوز ما متوجه نشد ٦٠از ما  يبرخ يبرا ،كار كوتاه است نيا

  .كار كوتاه دراز خواهد شد نيا يها را نگهدار يدگياناگر هم ، بگذار و بتاز

  ١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  زمان كي يدر صد سال، خواه خواه
  َرهانامانت واُگزار و وا نيا

 يانجام بده ديكار را با نيا يعني ،يارزواگ ديامانت را با نيلحظه ا كيدر  يخواه اي يانجام بده در صد سال يخواه يم

امانت  ديدان يكه م نطوريهم امانت هم نيو ا ،يو خودت را نجات بده يبشو او زنده تينها يبه ب ديبا ،يبشو ليتبد ديبا

 ديبا يكار را هر كس نيو ا .ميبشو از جنس او م،يبشو يكيدوباره با او  ارانهيوشه نجايدر ا ميما آمد يعني .عشق است

  .خواهد بود يبكند، اگر نكرده در ذهنش زندان

 ميتسل ،يمركز را عدم كن نكهيجز ا ستين يزيبلد باشد، بلد بودن هم چ يكيهست اگر  لحظه كيكار  نيا ديگو يم و

ذهن ما را پاك كند، ذهن ما االن مركز  او در قصه حضرت رسول، يو بگذار ،يشروع كن رشيهر لحظه از رضا و پذ ،يبشو

  يعنيها را با قضا و كن فكان و انصتوا  يدگيپاك كند و هم همان دردها را نيهم ا يعنيها پاك كند،  يما شده، از آلودگ

مستقل  يرونيما از عوامل ب هك است نيدهد، ا يدم او هر لحظه جان م نكهيو ا يساكت كردن ذهن و جذب رحمت اله

به ما  يعني م،يار كنزسبب خواهد شد كه امانت را ما واگ م،يكن يفقط فضا را باز م م،يكن يبه پرندگان توجه نم م،يهست

و  .ماند ميناكام خواه ميرا انجام نده تيمامور نيماست اگر ا تيمامور نيباره، اود يبه او زنده بشو دوباره ديگفتند كه با

  هم كه نشان خواهم داد گفته شده كه:  هيآ نيدر ا نتاما نيا

  كند. يامانت را ادا نم نيا .انسان ستمكار و نادان هست

  ١٨٢ تينجم، بدفتر پ ،يمثنو ،مولوي

  زمان كي يدر صد سال، خواه خواه
  َرهانامانت واُگزار و وا نيا

 نياگر شما ا يكار را بكن نيا ديصد سال، با اي ،يبشو ليتبد تينها يو به ب يلحظه عدم كن كيمركزت را  يخواه يم تو

كن  مين را در معرض نساو خودت ،ديمركز را عدم كن نكهيجز ا ديندار يچاره ا ،ديشروع كن ديبا ديكار را شروع نكرده ا

شدن با خداست  يكيامانت را كه همان عشق است و  نيا :ديگو ياست كه م هيهم همان آ نيابله،  د،يفكان قرار بده

  .ميبه انسان واگذار كرد ارانهيهوش

  
  



  Program # 808                                                                                      ۸۰۸برنامه مشاره 

  71صفحه: 

  ٧٢ هآي ،٣٣احزابسوره  م،كري قرآن
  »وَ أَْشفَقْنَ مِنْها وَ حََملَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ َظُلوماً جَُهوالً؛ حِْملْنَهايَ َأنْ  نَيْ ضِ وَ الْجِبالِ فَأَبََعَرضْنَا الْأَماَنةَ َعلَى السَّماواتِ وَ اْلَأرْ اّنا«

ها عرضه داشتيم، از تحمل آن سَر باز زدند و از آن ترسيدند. انسان آن امانت ها و زمين و كوهاين امانت را بر آسمان ما«
  ».و ستمكار و نادان بودبر دوش گرفت، كه ا

وفا نكردن به عهد الست است،  نيما هم يو ستمكار مينيب يها م يدگيهمان قياست كه از طر نيما ا يو نادان يستمكار

ستم است، امروز هم  نيا ميدباره به آن عهد وفا كن نكهيدر ا ميكن يو كوشش نم ميكن يكه ما مركزمان را عدم نم نيا

لحظه خدا  نيا يعني سدينو ينم يكيدوتا را جف القلم  نيا ،يبكنو عدل  يت كه تو ستم بكنغزل گف تيب نيپس از اول

 ميكن يستم م ،ميكن يوفا نم يول ،ميكن يصورت ستم نم نيدر ا ميوفا كن م،يما وفا كن نكهيكند و ا يم ميما را ترس يزندگ

ما  عهدهكه به  يآن امانتواگزاري نسبت به  ميهستنادان  نيبنابرا ،مينيب يها م يدگيو مرتب از پشت همان ميكن يجفا م

  گذاشته شده است.
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