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  2صفحه: 

  ٣٢ مولوي، ديوان شمس، غزل شماره

  »يَهلْ اَت«َسحَر آن شاه را، بر شاهراهِ  دميد

  و بوالْعَال يّزو بوالَْعل َخبَريخوابِ َغفَلت ب در

  

  بَرداشتم يكه در سَر داشتم، من ساَغر يْ زان م

  »!اَلصَّال !شاه يا« :گفتم كه داشتم،ياو م شِيپ در

  

  !خونِ عاشقان« :گفتم كه »!؟ُفالن يا نياست ا يچ« :گفتا

  »چو جان بر آتشِ عشق و َوال يو صاف دهيجوش

  

  ايدهيجان جوش گِ يدر د ،ايدهيچو تو نوش« :گفتا

  »!باِغ اسرارِ خدا يجان و دل نوَشش ُكنم، ا از

  

  آن دِْلبَرِ سَرمَستِ من، بِسْتَد قََدح از دسِت من

  همچو جان، كان بود جان را جاْن فَزا َدشياَْندَركَش

  

  از جان گذشته صد دََرج، هم در طَرَب هم در فََرج

  »َچشِم بَد دور از شما يكِا« :اشارت آْسمان كرديم
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  3صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ٣٢برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

  ٣٢ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  »يَهلْ اَت« َسحَر آن شاه را، بر شاهراهِ دميد

  و بوالْعَال يّزو بوالَْعل َخبَريخوابِ َغفَلت ب در
لحظه  نيخواب كه ا نياز ا يداريو روز ب ،در ذهن هايدگيهمان يكيسحر در مرز تار ديگويموالنا از جانب انسان م پس

 ياَتراه هلخدا را بر شاه ،را يزندگ يعنيآن شاه را  ،بشود دارياز خواب ذهن و خواب درد ب توانديم يكه هر انسان ،باشد

است از قرآن به نام انسان و امروز چند  يااول سوره هيآ ديدانيكه م نطوريو هم امد؟ين ايآ يدر لغت به معن ياَتهل .دميد

چه  غزل نيدر ا شانيكه ا مينيتا بب ،موالنا شنهاديداد بنا به پ ميخواه حيتوض ،آن سوره است ليسوره را كه اوا نياز ا هيآ

 ييهست و چه استفاده ها يامروز خواهم خواند چ هك ياشعار مثنو هيغزل و بق نيها با توجه به ا هيآن آ يو معان ،ديگويم

   م،يبكن ميتوانياز آن ما م

 نيكه در ا ديدانيراه كه از حاال م نيبهتر يعنيها، راهو هم شاه گذرديكه شاه م يراه يراه هم به معنشاه نيپس بنابرا

 يَاتهل نيخواند ا مياالن خواه نيو هم شود،يباز م آورديآن را بوجود م ميانسان از عدم كه تسل يراه برا نيظه بهترلح

موالنا  يهااگر براساس نوشته گريكه انسان از جنس قابل ذكر نباشد، و بعبارت د يانسان زمان يبرا امدين ايكه آ ديگويم

 هانسان فرم است بعالو مياكه كرده يفيو بنا به تعر ،ز جنس خداست و عدم استانسان مدت ها است كه ا يعني ،ميبفهم

 نديبب يعني نديخأل را بصورت خودش بب ايآن عدم  توانديلحظه انسان م نيانكار فرم، انكار فرم عدم است خأل است، و ا

  .ستيكه از جنس قابل ذكر ن

 دينيبيو م ديكنيبه آسمان نگاه م يوقت ميزد ليقبًال تمث كه نطوريو هم ند،يبياست كه جسم م يزيجنس قابل ذكر چ

از ما بپرسند كه  يبله ول .دهديم صيو ذهن ما تشخ ،نديبيچشم ما م يعنيو كالغ ها را حس ما  ،گذرنديكه كالغ ها م

كه آن كالغ ها  ندپرسيو م .بله :مييگويو ما هم م ؟هست يخال يكه فضا گذرنديكالغ ها از آن م نديبيآسمان را هم م

آسمان  ،خأل را :باشد كه نيا ديو ما جواب مان با ما؟در ش نديبيم يزيخأل را چه چ كننديرا ذهن شما و حس شما درك م

 ،شونديرد م شيآسمان كه كالغ ها از تو ايچون خأل  ند،يبيخأل درون ما و عدم درون ما م ايآسمان درون ما  نيرا هم

  .افتدياتفاق م شياست كه در تو ييزهايآسمان، خأل، مهم تر از چ .مهم تر از كالغ ها است

 ،همان عدم و سكوت ذهن هم هست لهيو بوس ،سكوت را دارد تيعدم هست كه خاص كي ستخأل ه كيپس در ما هم 

ه پس بل .يجهان نيا يزهايبا چ شوديم تيهم هو نهايو با ذكر ا ،كنديذكر م يقابل ذكر هم هست كه ذهن ما ه يزهايچ
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  4صفحه: 

از جنس اتفاقات  ،مياز جنس آسمان هست ميستيكه از جنس كالغ ها ن ميكه ما حس كن شوديباز م يموقع ياَتراه هلشاه

موقع  يعنيما سحر  ،ديايدر ما بوجود ب يا دهيپد نياگر چن افتند،يكه اتفاقات در آن اتفاق م ميهست ييفضا يول ميستين

 مينيبيباز هم با ذهن مان با چشم مان نم مينيبيخدا را م يوقت .مينيبيخدا را م ،ه راشا ،لحظه نياز خواب ذهن در ا يداريب

   .ميشويم يكيبا شاه  ميموقع از جنس عدم شد هربلكه 

از  ،از خواب ذهن است و خواب جامد بودن است يداريلحظه موقع ب نيكه بعنوان انسان كه ا ديگويپس مصراع اول م

مثًال  ميدر اثر تسل ،است ميتسل شياز راه ها يكيمن كه  ،است يجسم ياريمام كردن هوشت ،بودن است زهايجنس چ

خبر  يراه وجود دارد كه تا حاال من از آن بشاه كيدارم  يمن ذهن نكهيشدم كه از من تا شاه ولو ا متوجهو  ،دميشاه را د

 ننديبيلحظه م نيا ها شاه را درانسان يبعض اي ،دميكه گرچه كه من شاه را د ديگويدر مصراع دوم م نيبودم، پس بنابرا

 يهستند، بوالعل خبريو دردها ب يجهان نيا يزهايها با چ يدگش تيخواب هم هو يعني ،مردم در خواب غفلت تياكثر يول

 كياز  دنيكه فعالً در اثر پر ،مردم تياكثر ايباشد  توانديم يهر كس يعنيفالن و بهمان،  يعنيو آن،  نيا يعنيو بوالعال 

  .آورنديرا بوجود م يمن ذهن گريد زيچ كيبه  يذكر كردن زيچ

و خواهش  ،خواند ميشمس خواه وانيدخواند و  ميخواه ياز مثنو ياتياب ،غزل نيا گريد اتيو اب تيب نيهم نييدر تب وزامر

البته تمام  ؟اورديدر ما بوجود ب يرييتغ توانديدرس امروز موالنا م ايكه آ مينيبب ،ديتأمل كن اتياب نيا يشما رو كنميم

و باالخره شما  ،ميرا به شما نشان بده يبه نام من ذهن يوجود كي ،يمن كيمختلف  ياست كه جنبه ها نيكوشش ما ا

در ذهن  يدر پ يپ يكه از گذشتن فكرها يمن ذهن ايكه شما از جنس توهم  ديبرس يداريب نيبه ا اي ديدرك برس نيبه ا

  .ديستين شما آن ،شوديبا آنها حاصل مشدن  تيما و هم هو

هم ما  يحالت دچار هستند كه ما هر چ نيمردم به ا تيو اكثر ميكرد ادتو ع ميشد يقدر شرط نيمتأسفانه ما ا يول

و در  .ميندازيب ميكن ييمان را شناسا يدردها ميتوانيو نم م،يكنيدرست م يو دوباره من ذهن م،يشوينم داريب ميفهميم

بشود  ديناام دينبا چكسيه .را اتفاق خواهد افتاد اتياب نيا ديو درك اگر تكرار كن يداريب نيا ،ادامه دارد ين ذهنم جهينت

  .اش وجود ندارد ييامكان شناسا ،وجود ندارد يمن از من ذهن ييرها امكان: كه ديو بگو

و اگر شاه  .ميديكه شاه را د ميشويمتوجه م يروز كيباالخره  ميكنيتكرار م ميكنيرا تكرار م اتياب نيكه ا نيپس از ا

 ديكنيتا ابد سجده م گريگر، ديخواند در غزل د ميكه در غزل خواه نطوريهم ،ديلحظه زنده بشو كيشما و به او  دينيرا بب

است  دنيد نياول نياشكال كار در هم د،يتماماً به او زنده بشو نكهيتا ا ،ديداريدست برنم ييو فضاگشا ميو از حالت تسل

  :ديگويكه در مصراع اول م يزيچ نيا .ميادهيلحظه هم خدا را ند كي ارانهيموقع هوش چيهبه احتمال زياد ما تابحال 
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  5صفحه: 

 م،يفقط ذهناً تكرار كرده ا م،ياز ما تابحال اصًال متوجه اش نشده ا يبا برخ ما؛ ياَتهل راهسحر آن شاه را، بر شاه دميد 

 ياريهوش لياست، تبد ليتبد شرط ست،يآنها و نوشتن آنها شرط ن انيمطالب و ب نيادرس دادن  يو حت يتكرار ذهن

كه زنده شدن به  ميفكر كن دينبا يموقع كي .ستيخوب و حرف زدن خوب، كارساز ن انيحضور، و ب ياريبه هوش يجسم

نه هدف آن  ،كتاب است كيشتن نو ايخودمان است  يبرا اي يآنها در محفل انيگرفتن آنها و ب ادياو همان  تينهايخدا و ب

 يمختلف من ذهن يبرنامه جنبه ها ٨١٢ شوديبرنامه م نيبا ا نجايهمه هم كه موالنا شعر گفته و بنده هم ا نيو ا .ستين

اگر  شوديم نيو ا ،به او كند داريشما را ب يصحنه ا كي دنيو د دنيبار شن كيو  اتياب نياز ا يكيبلكه  ميكرد انيرا ب

 ياز من ذهن تواننديانسان ها نم كردياگر فكر م ديكشيهمه زحمت نم نيوگرنه موالنا ا ،انسان امكان داردزحمت بكشد 

   .بشوند داريب

  :ديگويم ،دينيمتفاوت و اگر شما خوب بب ريتفس ياول است با كم هيدر واقع همان آاين خوب 

  ١ هي)، آ٧٦(سوره انسان م،كريقرآن

 ◌ٰ

  »با ذهن ) نبوده است؟! يقابل ذكر ( ذكركردن زيبر انسان گذشته است و او چ ياست كه) مدت زمان ني( جز ا ايآ« 

 يبعد هيچند آ است كه البته در نيمهمش هم ا زيو چ .دشبا شيتو يمهم زيچ ديو با .اول سوره انسان هست هيآ ه،يآ نيا

را فقط  انساناست كه خدا  نيراجع به ا ،هست راجع به امتحان انسان هست يكه مثًال راجع به سپاسگزار ديآيهم م

 ارياخت نيلحظه از ا نيدر ا ياست كه اگر كس نيراجع به ا .كنديست و هر لحظه امتحان ماو شنوا ساخته  نايانسان را ب

   .شوديدچار م يو به چ ؟هست يچ شيبرود و كفر كند جزا او يباشد بسو كياستفاده نكند كه ن

باالخره آخر و  ميتسل قياز طر نديشاه را مرتب بب ،اول را اجرا كند تيباشد و مثالً عدم را در مركزش باز كند ب كيو اگر ن

 .اندازديآن را نم ندازديكه قول داده نذر كند و ب يزيآن چ ديگويم كه ،هست يو اشكال انسان چ ؟شوديم يعاقبتش چ

كه امروز  ياتياب نيتوجه به تك تك ا يو حت .كرد ميخواه انيما هم ب ،را در آنجا هست نهايچه؟ ا يعنيو عدم سپاس 

  .اتياب نيدر ما را به ما نشان بدهد ا ياديز يها بيبشود ممكن است ع ،خواند ميخواه

به آسمان كه نگاه  يعني .انسان از جنس عدم است است كه مدت ها است كه نياش ا ياصل يمعن ديشا نيپس بنابرا

به كالغ ها بوده، و كالغ ها  شهيحواسش هم يول ،مينيبيآسمان را هم م مينيبيفضا را هم م ،مينيبيكالغ ها را م ميكنيم

در  .مدت ها است كه از جنس آسمان است يول .و ندانسته كه از جنس آسمان است ،دهيرا قضاوت كرده و آسمان را ند

 تيخاص نهايعدم هست سكوت هست سكوت شنو هست كه ا .هست نيدر درون ما هم عدم ب .است نطوريدرون ما هم هم
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  6صفحه: 

 يزهايهست كه چ ليدل نيبه هم ،ميقابل ذكر هست زيچ ميتابحال فكر كرده ا يول ،ميهست دمو ما آن ع ،ماست ياصل يها

 .ميخدا را بشناس ميخواهيآنها م قيو از طر ،ميشويم تيا هم هوو با آنه ،ميكنيقابل ذكر را در ذهن مان مرتب تكرار م

  .ميبشناس ميتوانيخدا را نم ميشناسيباالخره فقط جسم را م

بر انسان  ياست كه مدت زمان نيجز ا اياست آ نيا هيآ نيپس ا رديگيت اول غزل به اصطالح صورت نميو مصراع اول ب

  بله، شود،يانسان متوجه نم يول ،از جنس عدم است ،ستين ياو ذكر كردن يگذشته است و جنس اصل

 د،يگويم يچ شوديمشخص نم تيب نيا ميها را نخوان هيآ نيتا ا نكهيا يبرا خوانميها را م نيا ،است نيدومش ا هيآ

  :ديگويدومش م هيخالصه آ د،يگويم يچ ياَتهَل

  ٢ هي)، آ٧٦(سوره انسان م،كريقرآن

قابل ذكر) شنوا و  ريغ ايعدم  ياريلحاظ هوشو او را ( از جنبه و به م،يادهيآفر ختهآمي ٔ◌ ما (جسم) انسان را را از نطفه «

ما  ييو با شنوا نديما (عدم) به ب يينايبا ب اهدخوياو م ايكه آ ميني(بب م،ييآزمايو (هر لحظه) او را م مياكرده نا،يب

  »(سكوت) بشنود. 

آن جسمش گرچه مهم  يول ،شده دهيآفر ختهيدر شكم مادر ساخته كه جسمش از نطفه آم ياريپس جسم انسان را هوش

ر داده قرا يجوهر كي ،قرار داده شده ياريهوش كيجسم  نيدر هم اما ،است اراش بر آن سو ياريروحش و هوش و ،است

آسمان  يول ،ديكالغ ها را بشمار ديتوانيدر آسمان م .ستيقابل ذكر ن ياريبلحاظ عدم و بلحاظ هوش مييشده كه اگر بگو

است كه در ما عدم وجود  لتع نيما به ا مينيبياگر آسمان را م .پس آسمان از جنس عدم است .ديبشمار ديتوانيرا نم

  .ناستيدارد و آن عدم در درون شنوا و ب

 لهيبوس اي مينيبب ميخواهيها م يدگيذهن و همان لهيما بوس نديكه بب ديگويم هيآ نيا كنديم شيو هر لحظه خدا ما را آزما

خودمان  يهايدگيهمان قيخودمان و از طر يبا حس ها اي ميعمل كن ميخواهياو م ييو شنوا يينايب لهيبوس يعني ،عدم او

ما از  د،يد شوديبا ذهن م يعنيقابل ذكر  م،ياز جنس قابل ذكر هست مياه ما فكر كردهچرا ك م،يشويكه البته ما رفوزه م

  .ميكنينم دايپ ميكنيبا ذهن هم كه جستجو م نيو هم ،ديد شوديكه با ذهن م ميستين يجنس

ذكر  ايش قابل شمار ،انسان از جنس عدم هست :هست كه نيا هيدو تا آ نيدومش بود، پس مطلب مهم در ا هيهم آ نيا

من سحر شاه را  :ديگوياست م ليدل نيو به هم ،در او عدم قرار داده يعنيو دانا به خودش كرده  نايو خدا او را ب ،ستين
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  7صفحه: 

و  نيا نيهم نهايا ،شان و متوجه نشدندقابل ذكر بودند در ذهن يزهايمشغول چ يعده ا كيو اما  نم،يتوانستم با عدم بب

   .مردم تياكثر ايآن بودند 

ما  نكهيو ا ،موقت بوده يكه من ذهن ميشوياست كه ما متوجه م نيامتحان ا ؟يچ يعني ميمتحان را هم متوجه شدا

و با قانون قضا و كُن  ،ميكردياگر ما مقاومت نم يبزود ،موقت بوده نيا ميدار يو من ذهن مينيبيم هايدگيبرحسب همان

و درد  ،يبه راحت ،ميگذاشتيها را كنار م يدگيبرحسب همان دنيد نيما ا يبزود ميشديم ميتسل ،ميرفتيم شيفكان پ

با  يعني م،يديشنيخدا م ييشنوا قيو از طر ،عدم است يينايكه ب ميديديخدا م يينايب قيو از طر ،ميكرديم جاديا يكم

 مييبگو ايمان و  ذهن نياز ا يحت ،ميشديخودمان قائم م يرو ياريبصورت هوش گريبعبارت د .ميكه هست ياريهوشهمان 

در تصرف  ينطوريا .ميو اگر الزم شد استفاده كن ،مياستفاده نكن ميتوانستيپنج تا حس مان م ايمان  يقبل يفكرها

  م،ينبود دهيهمان يفكرها

 كه انسان متوجه امدهيزمانش ن اياست  امدهيانسان ن يبرا يزمان ايكه آ ياَتهَل يعنيدو مطلب  نيا شتريب حيتوض يبرااما 

 ياريهوش ديو نبا ،ستياز جنس جسم ن ،از جنس خداست ،ستيقابل ذكر ن ايقابل شمارش  ،بشود كه از جنس عدم است

  است؟ دهيداشته باشد، زمانش نرس يجسم

و  خوانميم ياز مثنو تيچند ب نيبله ا .است دهياست و بله رس دهيوقت است كه رس يليهست كه چرا خ نيا جوابش

و از جنس خدا  ميشويو هر لحظه از جنس جسم م ميادرست كرده يكه ما من ذهن نيا :كه ديوگيم يموالنا در مثنو

 ،ياست كه ما زندگ نينشان ا ،انكار نشان اقرار است نيخود اولي  .ميكنياست كه ما اوالً انكار م نيبر ا ليدل نيا ميشوينم

آن عدم در ما وجود  ميگفت نكهيكماا .وجود دارد ميشقدرت انتخاب داشته با ،دهديجوهر كه به ما قدرت م نيا ايخدا 

 ديبا ،درست كند يمن ذهن توانديلحظه م نيو اگر انسان در ا .مينيبيرا م رونيآسمان ب ،مينيبيرا م رونيدارد كه عدم ب

  .اورديحضور هم رو ب ياريبه هوش توانديبداند كه م

است كه از جنس  نيبر ا ليدل ،كنديكردن و جسم شدن انكار م درست يرا با من ذهن يخدا را با زندگ نكهيخود صرف ا

خدا زنده  تينهايكه مدت ها است كه انسان آماده است به ب ديبگو خواهديو م .رديبگ ميتصم تواندياست كه م ياريهوش

 نيا تيچند ب نيو ا .دانديرا نم نيو انسان ا ،از جنس خدا بشود ارانهيو هوش ،بشود ياريهوش يلحظه ابد نيو به ا ،بشود

  :ديگويرا م
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  ٨٩٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كار از كجا  نيا ريخاك را تصو

  و ِانكار از كجا؟ يرا َخصم نُطفه
كه فقط من  ميكرديما اگر فكر م يعني ،اگر فقط جسم بود يول ،انسان جسمش بله ،گفت انسان از نطفه درست شده االن

 نصورتيدر ا ،ستين يو به زندگ ،ستيزنده شدن ما به خدا ن ييبر زنده شدن و توانا ليدل يو من ذهن ،ميهست يذهن

است كه ما  نينشان ا نيا ميكنيكه ما خدا را انكار م نيا ،ندانكار ك توانستيم يخاك چطور نيا ،نطفه نيا :كه ديگويم

و اصل  ميو انتخاب كن ،ميآن را بكار ببر ميتوانيوجود دارد كه ما م يقوه ا كياست كه در ما  نينشان ا .مينكن ميتوانيم

 ميتوانياست كه ما م نيبر ا ليآن دل جاديو ا يخود من ذهن يعني .ميبه او زنده بشو ميو خدا را بشناس ميمان را بشناس

   .ميكن جاديرا ا نيا ميكه توانست ميداشت اريو اخت .خداست تينهايو آن ب ميكن جاديهم ا گريد زيچ كي

 كنديانسان انكار م ياز انسان، خوب وقت ريخدا را انكار كند فقط غ توانديكه نم يزيجهان چ در: ديگويم گريد بعبارت

 كيمثل جماد  ،وانيمثل ح نصورتينداشت در ا اريچون اگر اخت ،انكار نكند توانديانكار بداند كه م نيبا ا ديبا نيپس ا

هم  وانيخدا را انكار كند، ح توانديبا او است، درخت هم كه نم يدائمًا موازكه  ،خدا را انكار كند توانديتكه سنگ كه نم

 د؟يكنيتوجه م .بر اقرارش باشد ليانكارش دل انكار مي كند، بايد خوب انسان هم كه .توانديفقط انسان م ،توانديكه نم

وجود  يقدرت انتخاب كي يقوه ا كيمن پس در  ،سازميدارم م يحاال كه من، من ذهن ديبگو نديبنش دياالن با يهر انسان

  :ديگويم نيهم يبرا .دارم ييتوانا ،بشوم به خدا داريب توانمياست كه نكنم، م نيبر ا ليدل نيهم ،دارد كه انكار كنم

 ،يبكن يتوانستيانكار را نم ريتصو ،يبكن يتوانستيكار را نم نيكه ا ياگر خاك بود تو؟ كار از كجا نيا ريرا تصو خاك

مطابق  ديبشناس ديكه شما بخواه يزيدر جهان هر چ ؟يو انكار كن ؟يدشمن خدا باش يتوانستيمگر م يفه فقط اگر بودنط

اگر درست  ديپس انسان هم با ،از انسان رينكند غ يروينظم پ نيكه از ادر جهان  ستين يزيچ چيه كند،يعقل كل كار م

  نكنم، وانمتيرا من درست كردم، م نيا ديبگو ديبا ،توجه كند

  ٨٩٧ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيزنپس مثال تو چو آن حلقه

  ستيخواجه ن ديدرونش خواجه گو كز
 يهاتيحاال ب .ستيمتوجه نشود مسأله ن ياگر كس .هستند يمهم يها تيب يليخ نهايا ،را بعداً خواهم خواند تيچند ب نيا

 كيدر  ،زنديرا م يدر كي زندياست كه در را م يمثال تو مانند كس :ديگويخواند، م ميخواه ياديز يها تيب يبعد
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 نكهيا يعنيپس؟  نيا يچ يعنيخوب  !ستميدر را نزن خانه ن !ستميكه خانه ن ديگويرا و صاحب خانه از تو م ياخانه

   شود؟يم يچ نيبنابرا پس ،يهست

  ٨٩٨ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه هست ابديدر ،ستين نيز زنحلقه

  دست  چيز حلقه برندارد ه پس
 يول ،ستميكه من ن ديگويخانه م يكه درست است كه صاحب خانه از تو فهمديم ،زنديكه حلقه در را م يكس نيبنابرا

درست است؟ پس ما از حلقه زدن دست  .ميموقت آن امتداد خداست كه ما هست يصدا يمن ذهن نيا .ديآيم شيصدا

را درست نكند، درست  نيا توانديم ،ميهم آن هست او م ،را درست كرده نيامتداد خدا كه ا كي مييگويم .ميداريبرنم

من  نيو ا ؟ديآيكه دارد م تيپس صدا يستين مييگويم .ستمين :ديگويخدا م ،ميزنيدر خدا را م نكهياست؟ ما مثل ا

انكار  ،كنميانكار م شوميجسم م يمن ذهن مرويمن كه هر لحظه م ديبگو ديبا يانكارش همان صدا است، هر كس يذهن

   .درست كردن يو من ذهن نرفت يعني هم

كه  يسنگ بود .يستيتو سنگ ن رينخ ،گريخوب من هم سنگ هستم د ميكه بگو ،ستيسنگ ن هيمن شب يمن ذهن نيا

و انكار چه به  زهيت و ستاصالً صرف مقاوم ،يكه مقاومت كن يتوانستينم ،يكرديكار م كيبطور اتومات يمطابق نظم زندگ

بساط من  نيهمه ا يول .كندينم يفرق چيه ،يانكار كن يبساز يمن ذهن يهست ول ييگوچه ب ،ستيكه خدا ن ييزبان بگو

  .امتداد خداست نيو ا ،است يكس كيخانه  ياست كه تو نينشان ا ،اقرار كند اي ،چه بخواهد زباناً انكار كند يذهن

خانه هست كه  يوت يكينشان است كه  نيا .اقرار من است نيانكار من ع نياست كه امهم  يليما خ صيتشخ نيو ا

 ديو ناام ،ميداريخودمان دست برنم يكار كردن رو يعنيپس ما از حلقه زدن  ستم،يمن ن ستم،يمن ن ستم،يمن ن ديگويم

حاال  .يپس هست د،يآيم تيصدا كه ستمينخوب  !من ستمين يدگويم و او از تو ،ميزنيچون ما در خدا را م .ميشوينم

 يزيچ چيحاال من ه ،دارم ياشكاالت كيمن  .ستيتو ن ياصل يتو صدا يصدا نيكه ا دانميمن م د،يآيم ينطوريا تيصدا

  .مشاركت كنم ديمن با ياشكاالت را حل كن، ول نيتو ا شوميم ميتسل م،يگوينم

 ديما با .ستين يزيچ نيهمچن .كنديباالخره خودش درست م همديانكارم ادامه م نيمن به هم ديبگو تواندينم يكس

 يو حواس مان باشد كه رو ؟هست ياوضاع مان چكه  مينيبب ،ميدائماً نگاه كن ديبا .ميكن يهمكار يزندگبا  ارانهيهوش

فضا را  ،به كالغ ها شوديو حواس مان پرت م ،ميآسمان و هر لحظه ما متوجه آسمان هست يرو ميكالغ ها متمركز هست



  Program # 812                                                                            ۸۱۲برنامه مشاره 
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 ميستياز جنس قابل ذكر ن ، ماقابل ذكر يزهاينه آن چ ،ستآسمان مهم ا ميدانيو ما م م،يريپذيكالغ ها را م ميكنيباز م

  به هر حال، 

  ٩٠٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  انكار تا  يصنعت رفت ا چند

  يَاتو گل انكار زاد از َهل آب
منكر  ايمنكر خدا  داًيشد يعني ؟ اي انكارانكار يا ؟به كار برده كيتكن ؟شش كردهكو ؟چقدر خدا كار كرده كه: ديگويم

 نيا يعني .آب و گل انسان شروع كرده به انكار ،ياَتمنكر خدا چقدر كار كرده؟ كه باالخره از َهل يانكار، بله ا ،يزندگ

از  وانياز نبات به ح ،ه از جماد به نباتمتحول شد نسانو ا ،صورت گرفته ياديهم با زحمات ز نيا ميكه ما دار يحالت

 و را نشناخته نيا ،از جنس عدم است ،ستين يدر ذهنش مدت ها متوجه نشده كه از جنس ذكر كردن ،به انسان وانيح

  .شناسديدارد م واشي واشي

پس انكار را هم  ياشتخودت را ند رييتغ ييانكار تو هم اقرار است، اگر تو توانا نيمثل موالنا آمده گفته كه ا يو انسان

 نياست كه ا نيو درست ا ياقرار عمل نيو ا ،يبكن يتوانيم پس اقرار هم يبكن يتوانيانكار نم يوقت !يبكن يتوانستينم

  .خواهد كرد يرا متالش يمن ذهن نيقانون قضا و كُن فكان ا يبشو ميو اگر تو تسل ،يكن يرا متالش يمن ذهن

 نيو خود ا .است دهيرس ،بله ست؟ين ياست كه انسان بفهمد از جنس ذكر كردن دهيآن نرس زمان ايآ نكهيا ياَتپس از هَل

 نيا ديبا ،به كارش ادامه بدهد دينبا ،كند تندتنديدرست م يكه من ذهن يهر كس نيپس بنابرا .هست نيانكار نشان ا

 نيكه پس از ا ،برميام را به كار م ييناساو قدرت ش كنميمن االن انتخاب م ،انتخاب دارم ييرا بفهمد كه من توانا قتيحق

 ياَتهَل غاميدر واقع پ ،كنميفضا را باز م زديخيمبركه در ذهنم  يهر فكر ،شده نباشد تيهم هوبعد فكر فكر  يتمركزم رو

  .است يو االن اقرار واقع ،ابتدا انكار بوده

 يو، من اشتباه كردم و از جنس انكار شدم، من ذهنلحظه از جنس عدم بش نيكه شما در ا ديگويبه ما م ياَتَهل يعني

كه من چقدر  دهدينشان م يول ،گرچه به ظاهر انكار است ،هم نشان اقرار است يمن ذهن دمياالن فهم يول ،درست كردم

اه را اگر ش ،شاه را در صبح دارم دنيتوان د ،قدرتمند هستم ،ميارا همه گفته نهايصبر ا و زيو در انتخاب و پره ريدر ز

هستم به دست او  ميتسل كهيو سجده كنم و همه امورم را درحال ،نميبب ييلحظه با فضاگشا نيخدا را در ا يعني نميبب

 يانسان يبسته است برا يمن ذهن يهست برا شاهراه شوم،يم شاهراهمن وارد  ،ام اخالل كند يو نگذارم من ذهن ،بسپارم

  درست است؟  .است شاهراهاست  ميكه تسل
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 يكي ميدار ييناي، دو جور باست و شنوا ساخته نايب ،كه خدا ما را بلحاظ عدم ميدوم گفت هيكه در آن آ ديتوجه كن ه،بل

خدا هم كه ما را  .ديگويرا نم نيموالنا هم ا ديگويرا نم نيها كه ا هيآ نيا م،يشنويبا گوش م مينيبيبا چشم م نكهيا

نه  خواهدينه قرآن م گريد نيا .نديبيمعلوم است كه م نديبينم اي نديبيما م يچشم حس نيا نديبب كنديامتحان نم

 گريد ييو شنوا يينايب كي يول .مينيبيما م دهنديهر چه را به ما نشان م ميامتحان هم ما قبول هست .خواهديموالنا م

و ما پس  .نماند يدگيهمانكند و  دايعدم گسترش پ نيمركزمان عدم باشد و ا در هايدگيهمان يهست كه در درون ما بجا

  .از آن از طريق آن فضاي گشوده شده ببينيم

پس خدا امتحان مي كند ببيند كه اين لحظه ما از طريق عدم مي بينيم يا از طريق اين چشم مان و ذهنمان و با آن هم 

اً هر كسي رفوزه مي شود، ما برحسب همانيدگي ها مي بينيم؟ امتحان اين است، يا بوسيلة عدم؟ تقريب ؟هويت هستيم

  براي اينكه در اين لحظه هوشياري جسمي دارد و از طريق همانيدگي ها مي بيند، موالنا مي گويد:

  ٦٨٤ تيدفتر سوّم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يِامِْتحانِ هر بَد يَگر نبود

  يمَُخنَّث در وَغا ُرسَتم بُد هر
سعي كنيم همانيدگي ها را بشناسيم و از مركزمان برانيم، و بوسيلة  يعني اگر اين امتحان نبود كه ما ،دي يعني همانيدگيبَ

هر ترسويي مي گفت من رستم هستم،  ،عدم ببينيم، در اين صورت همه به حضور زنده بودند، همينطور كه اگر امتحان نبود

، اين هم بقية مي گويند بفرماييد برويد جنگ، در قديم ديگر، اين شمشير ،خوب هر ترسويي بگويد من رستم هستم

وسايل جنگ، مردم دارند مي روند جنگ، بفرما، مگر نمي گويي رستم هستم، بفرما، پس امتحان مي شويم كه ببينيم آيا 

  االن از طريق همانيدگي مي بينيم؟ 

دي همان همانيدگي است، نقص ما، فقط يك نقص داريم، يك بدي داريم، يك عيب داريم، هميشه عيب ما همانيدگي بَ

هيچ عيب ديگري نداريم، همانيدگي ها و ديدن از طريق آنها مادرِ همة بدي هاست، شما مي دانيد اينها را، پس  است،

امتحان اين است، اگر ما بصورت هوشياري آمديم به اين جهان، با صد تا چيز همانيده شديم، قانون قضا و كن فكان مي 

زندگي همكاري كرديد؟ فضا گشا بوديد؟ تسليم شديد؟ يا نه وقتي  خواهد اينها را بردارد، شما اجازه داديد بردارد؟ با

دست زدند به يك همانيدگي، جيغ تان باال آمده، شكايت كرديد، بجاي اينكه همانيدگي ما را زياد كنيد كم مي كنيد؟ اين 

  همان مُخَنَّث بازي است كه اسمش را رُستمي مي گذاريد.
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اسايي مي كنيم و مي اندازيم، اين رستمي است، اين حضور است و اين تبديل يكي يكي همانيدگي ها را مي شناسيم، شن

است، نه اينكه ما همانيدگي ها را نگه داريم، به زبان بگوييم من تبديل شدم، به حضور رسيدم، ولي امتحان هست، پس 

حرف بزن، به او مي گوييم اين وقتي خدا ما را مي آزمايد، هر لحظه مي آيد مي گويد ببين، ما مي بينيم، مي گويد با من 

همانيدگي را زياد كن، هميني كه االن من مي گويم، اين لحظه ديدم، رفوزه مي شويم، دفعه بعد بيايد به ما بگويد ببين، ما 

  از طريق عدم ببينيم، آن موقع شاه را مي بينيم.

ن همانيدگي هايمان را مي بينيم، حرص مان يا شاه مي آيد، خدا مي آيد در اين لحظه مي گويد مرا ببين، بجاي او ما همي

  را مي بينيم، رفوزه مي شويم، بله، مشخص است.

  ٧٤٦ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  امتحان در امتحان هست اي پدر

  هين به كمتر امتحان خود را مََخر
بعدًا يكي يكي به ما نشان  پس امتحان در پشت امتحان است، كار زندگي اين است، اول مي آورد ما را همانيده مي كند،

مي دهد كه اين همانيدگي ها و ديدن از طريق آنها در طرح من نيست، و يكي را مي اندازي، آن يكي را مي آورد، يكي را 

مي اندازي، آن يكي را مي آورد، يكي را مي اندازي، آن يكي را مي آورد تا اينها تمام بشود، پس امتحان پشت امتحان 

يعني دوست من، خيلي زود خودت را مَخَر، نگو كه من تمام كردم و به زندگي زنده شدم و اصالً همانيدگي است اي پدر من، 

ندارم، اصالً درد ندارم، نه رنجش دارم، نه كينه دارم، دل مرا خدا صاف كرده و به بي نهايت خدا زنده شدم، اينكار را نكن، 

  امتحان بر امتحان است.

ي بود كه مخصوصاً بيت باال، هر مَُخنَّث در وَغا رستم ُبدي، مي گويد كه اگر يك خسي، يك آدم اينها دنبال همان چند بيت

پستي، يك من ذهني دعوي خياطي بكند، يعني ادعا بكند خياط هستم، پادشاه يك پارچة گران قيمتي جلوي او مي 

گويد كه خيلي خوب، خودت را بي نهايت  اندازد مي گويد بفرما، يك لباس گشاد بدوز، هر كسي ادعا بكند خدا به او مي

بي نهايت من  ،كن، تو كه اين لحظه ادعا مي كني مي داني و در مقابل من مقاومت مي كني، در اينصورت، صورت نهايي تو

  قع شاخ در مي آورد، كه ادعا نكند.است، بفرما، بكن، و آدم آن مو

دارد، امتحان هم براي اين است كه ببينيم ما بينا شده ايم يا  حاال پس، در آن هَل اَتي كه دنبال آن است، امتحان وجود

  نه؟ اگر بينا شده ايم به عدم در اينصورت همانيدگي هايمان را انداخته ايم، اگر نينداخته ايم بينا نشده ايم.
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نيدگي ها مي بيند اما اجازه بدهيد با اين شكل ها همان آيه ها را هم يك دور ببينيم، ببينيد اين شخص كه از طريق هما

و شكل نشان مي دهد كه وقتي مي آييم به اين جهان با چيزهايي كه به صورت فكر مي بينيم با آنها همانيده مي شويم، 

او را شنوا و بينا  :يعني به آنها حس وجود تزريق مي كنيم، آنها مي شوند مركزِ ما، عينك ديدِ ما، و اينكه خدا مي گويد

اين چيزها و هم هويت شدگي با آنها در مركز ما، ما را َكر كرده اند، ما را نابينا كرده اند نسبت به  كرديم، يعني انسان را،

ايم و هر لحظه او را مي آزماييم، اين شخص كه هنوز اين همانيدگي ها را نگه داشته، از عدم، پس او را شنوا و بينا كرده

  امتحان قبول نخواهد شد.

من مي گنجد اينها مركز ما هستند، خودم و تمام خصوصيات خودم، همسرم، بقيه اعضاي  و اينها هر چيزي كه در فكر

ام، پولم مخصوصا در مركز من است، نمي گذارد من به بينايي و شنوايي خدا برسم، همه چيزهاي با ارزش من، كار، خانواده

دوستان من، دشمنان من، مخصوصا  حرفه، موقعيت اجتماعي، نقش ها مثل پدرو مادر، هر چيزي كه تفريح مي دانم،

دردهاي من در مركز من هستند، و باورهاي مختلف من مثل مذهبي، سياسي، اجتماعي، شخصي، اينها همه در مركز من 

هستند، و اگر اينها در مركز من باشند من به خدا شنوا و بينا نخواهم شد، و رفوزه خواهم شد، ولي من مي دانم هر لحظه 

  مي كند.خدا مرا امتحان 
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خدا شنوا و بينا  اين يكي نه، اين يكي يواش يواش شروع كرده به تسليم، و آوردن عدم به مركزش و دارد يواش يواش به

مي شود، و بنابر اين از امتحان قبول خواهد شد، و آن عينك هاي آفل را رانده به حاشيه، و آنها را هم مي تواند داشته 

د، پس مي بينيد كه هر لحظه خدا ما را امتحان مي كند، بله، اگر قرار باشد كه خدا را ببينيم باشد ولي از طريق آنها نمي بين

و يواش يواش هر كاري كه مي كنيم اين عدمي كه وقتي آسمان نگاه كرديم آن فضا را  ،بايد مركز عدم مان را باز كنيم

دايمًا در يك زمينه  ،ي كه خاصيت اصلي ماستديديم هميشه فعال باشد، يعني ما هميشه از آن استفاده كنيم، و سكوت

اي گوش دادن به مردم باشد، سكوت، يك موقعي هست شما با من ذهني تان گوش مي دهيد، يك موقعي هست بوسيله 

اين شخص از كجا حرف مي زند؟ حرف هايش از زندگي مي آيد؟ از  سكوت گوش مي دهيد، بوسيله سكوت مي فهميد كه

همين كه در فضا موج مي زند حرف ها، شما سكوت زير آنها هستيد و به راحتي اين حرف ها را  من ذهني اش مي آيد؟ و

  به اصطالح مي بينيد و مي دانيد از چه جنسي هستند اينها.

  

ايم وقتي با چيزي همانيده مي اما اين شخص را هم مي بينيد، اين شخص كه در مركزش همانيدگي وجود دارد و گفته

مقاومت و قضاوت هم زاده مي شود، و دانشِ آن همانيدگي مي شود دانش ما، و همه چيز را برحسب آن  شويم بالفالصله

مي بينيم، و خدا را هم برحسب آن مي بينيم، اين شخص با قضاوت و مقاومت كار مي كند و يواش يواش خودش را زنداني 

، بعدًا مساله مي سازد، مساله مي بيند، بعد دشمن مي مي كند در افسانة من ذهني، كه ابتدا مانع مي سازد، مانع مي بيند

و اين همانيدگي ها را نگه دارد، از آن امتحان خدا  ،سازد، دشمن مي بيند، و اين شخص هر چقدر اين طوري زندگي كند

آيه را  قبول نخواهد شد، آن امتحان كردن خدا در آية دوم سورة انسان هست كه منظور از هَل اَتي اين است كه، چند تا

  حداقل ما بخوانيم.
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بله، شما به اين شكل هم نگاه كنيد، اين شخص يواش يواش به بينايي خدا و شنوايي خدا بوسيلة باز كردن عدم در مركزش 

آگاه مي شود، و متوجه مي شود كه گذاشتن آنها در مركزش غلط بوده و در مقام عذرخواهي از زندگي مي آيد، و يك 

و هوشيار بشود به اينكه در مركزش همانيدگي وجود دارد و درد وجود دارد، و  ،مسئوليت قبول كنددفعه به محض اينكه 

تسليم را تمرين كند، صبر و شكر زاييده مي شود، و همين طور سه ضلع ديگر اين مستطيل كه همه كارش را با پذيرش 

و مركزش كه عدم مي  .فريننده مي شودشروع مي كند، به شادي بي سبب دست پيدا مي كند، و آفريننده مي شود، آ

  شود يواش يواش اين عدم باز مي شود تا بي نهايت، پس دارد از امتحان خدا قبول مي شود، بله، اينطوري است.

(افسانه بله، پس در آن شعرها هم كه ما خوانديم، موالنا داشت مي گفت كه اگر يكي در اين حالتي كه انكار مي كند، اين آدم

(حقيقت بفهمد كه انكارش هم دليل بر اين است كه مي تواند  ،نكار مي كند، بايد همين طور كه انكار مي كندا من ذهني)

عدم را با انتخاب خودش در مركزش باز كند، يعني انكاِر هر كسي، يا من ذهني هر كسي دليل بر اينست وجودي انسان)

نكه در درونش يك باشنده ي مستقل از چيزهاي اين جهاني كه مي تواند عدم را هم باز كند از جنس خدا بشود، براي اي

وجود دارد، و اين همين وجود خدا يا زندگي در درون ماست، ما امتداد او هستيم، و همين آية اول همين را مي گفت، مي 

  گفت كه:

 ل ازد و مستقيك هوشياري وجود دارد كه مي تواند روي ذات خودش بايست آيا انسان متوجه هست كه مدتها در درونش

  جهان باشد، زمان آن نرسيده است؟ و چرا، زمان آن رسيده است، بله، اين آية سومش مي گويد:

  ٣ هي)، آ٧٦سوره انسان( م،يكرقرآن

  »ناسپاس. اريايم. چه او سپاسگزار باشد يا بسما راه را به او نشان داده«
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پس راه به ما نشان داده شده، راه اين است كه ما تسليم بشويم و من ذهني را نسازيم، و عدم را بياوريم به مركزمان، و 

راه را به او نشان داده ايم، با تجربه هاي معموليِ زندگي، همين آسمان نگاه كردن به ما نشان مي دهد كه در آسمان كالغ 

ت، پس آسمان را هم مي بيند و متوجه مي شود كه اين عدم درونش هست، پس اين عدم و ها رد مي شوند و آسمان هس

پس به هزار جور مي گويد زندگي به ما نشان  ؟سكوت در هر زمينه اي در كار هست، و چرا در شناخت خدا در كار نباشد

ا مرتب از جنس ذكرِ ناكردني داده كه ما از جنس عدم هستيم، از جنس غير قابل ذكر هستيم، پس راه اين است كه م

  بشويم، و بعد مي گويد كه ما انسانها سپاسگزار نيستيم.

بله، مي گويد كه سپاسگزار نيستيم معني اش اين است كه ما در اين لحظه مي توانيم از بينايي خدا و شنوايي خدا و بي 

ده كنيم، ما نمي كنيم، و از عقل خودمان استفاده نهايت او استفاده بكنيم و نمي كنيم، ما مي توانيم االن از عقلِ كل استفا

مي كنيم، اين ناسپاسي است، در اثر تسليم و گشودن فضا در اطراف اتفاق اين لحظه و فاصله گرفتن، ما بالفاصله به صورت 

اين ناظر آن عدم، ناظِر ذهنمان مي شويم، اين كار را نمي كنيم، و متوجه بشويم كه اين ناظر است كه اصل كاري است، و 

اتحاد من و خداست، و اين راه است كه من ذهنم را ببينم، شناسايي كنم، و اين بينش خدايي را بكار ببرم، ولي نمي كنم، 

درست مثل يك جوان قوي بيست ساله كه پاهاي خيلي قوي دارد با عصا راه مي رود، خوب چرا از پايت استفاده نمي 

  كني؟ يادش رفته پاي محكم و قوي دارد؟ 

در اين لحظه خدا مي گويد من خردِ كل را در  .سپاسگزاري عبارت از اين است كه از آن چيزي كه داري استفاده كني

اختيار تو گذاشتم، استفاده كن، ما مي گوييم با عقل محدود خودمان يعني عقل جزوي مي خواهيم كار بكنيم، خوب اين 

و آن هم اين است كه خدا مي خواهد بهترين مهرش را، بهترين ناسپاسي است، اصالً يك ناسپاسي بيشتر وجود ندارد 

عشقش را، بهترين كمكش را، بهترين لطفش را به ما بدهد، بهترين قدرتش را بدهد و ما مي گوييم نمي خواهيم، ما عقل 

يم ببينيم، و دارد خودمان را داريم، ما گوش خودمان را داريم، ما چشم خودمان را داريم، ما با ديدِ همانيدگي ها مي خواه

  مي گويد اين غلط است، اين ناسپاسي است، و هميشه ناسپاسي همين است. 

و بقيه ناسپاسي ها اين است كه من در زندگي معمولي ام يك كسي يك چيزي مي دهد به من و من ناسپاسي مي كنم و 

ه َسحَر است و من مي توانم به بي قدرش را نمي دانم، از آن سرچشمه مي گيرد، اصلِ ناسپاسي اين است كه همين لحظ

نهايت او زنده بشوم، نمي شوم، و دانسته نمي شوم، اين ناسپاسي است، حتي راه نيست، بلكه گفت شاهراه است، اينها را 

  موالنا مي گويد.
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زل را، بايد من اين ابيات را مي خوانم و اين آيه ها را، بلكه آن بيت را بفهميم و براي اينكه شما بفهميد آن بيت اول غ

زحمت بكشيد اين را بارها تكرار بكنيد، تامل كنيد، تا درك كنيد، نه اينكه بفهميد، فهميدنش را كه فهميديم، بلكه اثر 

  كند، بلكه شاه را ببينيد.

همان  اما در مورد ناسپاسيِ انسان موالنا ابيات ديگري هم دارد، بله، االن چند تا مي خوانم برايتان، و سپاسگزاريِ از خدا

شكر است، شكر يك چيز لفظي نيست، بايد عمالً ما يك چيزي را بدهيم، و آن چيزي كه در مورد شكر مي دهيم همانيدگي 

است، هيچ چيز ديگري وجود ندارد، مطلب خيلي ساده است، اگر كسي واقعاً شكر مي كند، بخاطر اينكه در اين لحظه مي 

چيزي بدهد، اگر ندهد فقط به لفظًا شكر، الهي شكر، خدايا شكر، اينها فايده تواند به بي نهايت او زنده بشود، بايد يك 

  ندارد، مي گويد:

  ٢٨٩٦ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شكر جاِن نعمت و نعمت چو پوست

  زانكه شكر آَرد تو را تا كويِ دوست
همه اين شكرها اين است كه ما از  ما نعمت را مي گيريم شكر مي كنيم، مي گويم اين شكر، شكر فرعي است، ولي مادر

جنس زندگي بشويم، و ببينيم كه ما چه كسي هستيم، ما به او بايد زنده بشويم، ما نمي توانيم من ذهني را نگه داريم و 

بخاطر نعمت هاي خدا شكر كنيم، براي دست گرمي بد نيست، ولي مقدمة راه، انسان سپاسگزار باشد، حتي عادت كرده 

از كسي بگيرد قانون جبران را رعايت كند، به همان اندازه بدهد، اين در زندگي عادي اش به او كمك مي باشد يك چيزي 

  كند، ولي اين شكر واقعي نيست.

براي همين مي گويد: شكر جان نعمت است و نعمت مثل پوست است، جان نعمت يعني جان ما هست، شكر اصلِ ماست، 

ما بخاطر اين است كه ما مي گوييم از جنس تو هستيم و به تو مي توانيم زنده  اصلِ ما هست كه شكر را بلد است، وشكر

ار اين هستيم، ما مي توانيم از خرِد تو استفاده كنيم، اگر كسي با عقل من زگما را االن زنده مي كني، ما شكر بشويم، تو

م به من بدهيد من شكر كنم، آن ذهني بگويد كه اين چيزها من سرم نمي شود، همين چيزهايي كه من همانيده شده ا

غلط مي بيند، و موالنا مي خواهد ما را به آن بيدار كند، براي همين مي گويد نعمت مثل پوست است، اگر به پوست توجه 

كنيد در من ذهني باقي مي مانيد، براي اينكه شكر واقعي اين است كه يك همانيدگي را بدهي، دو همانيدگي را بدهي، ما 

، شكر اين است كه شما عدم را باز كني در مركزت و (حقيقت وجودي انسان)تا كوي دوست، بله، يعني همينرا مي آورد 

  به نعمت توجه نكني، نعمت را براني به اطراف و مبادا با نعمت همانيده بشوي.
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  ٢٨٩٧ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نعمت آَرد غفلت و شكر ِانتِباه

  هصيدِ نعمت كن به دام شكرِ شا
پس نعمت غفلت مي آورد، غفلت به معني اين است كه شما فقط اگر نعمت باشد و آن هوشياري زمينه و اتحاد با خدا و 

عقل او نباشد، ما فقط اگر به نعمت توجه كنيم به خواب نعمت فرو مي رويم، يعني مي گذاريم در مركزمان، همانيده مي 

بيداري مي آورد، نعمت خواب، پس بيا شما، شكر نعمت كن به دام شكر شويم با آن، و شكر، انتباه يعني بيداري، شكر 

، مركزت را باز كن، عدم كن، وقتي مركزت باز مي شود در دام شكِر شاه هستي، (حقيقت وجودي انسان)شاه، يعني همين

ز خودش سپاسگزار است و خدا ا اين مركزِ باز شده كه از جنس عدم است و از جنس خداست، شكر را بلد است، شكر را بلد

  است.

و هميشه از خودش سپاسگزار است، و خودش را دوست دارد، همه هم از جنس خدا هستند، هر كسي اگر خودش را 

اگر بوسيلة من ذهني  دوست دارد، واقعًا دوست دارد نه بوسيلة من ذهني، چون من ذهني خودش را هم دوست ندارد.

واهيد ديد كه نه بچه تان را دوست داريد نه خودتان را دوست داريد، كما شما خودتان را، بچه تان را دوست داريد، خ

اينكه ديديد كه ما اموالمان را براي راحتي خودمان خرج نمي كنيم، ما با عقل من ذهني مان از بدنمان مواظبت نمي كنيم، 

ي مان، خودمان و بچه مان و ما دشمن خودمان هستيم با من ذهني مان، اين است كه تصورات باطل اينكه ما با من ذهن

در دامِ شكرِ شاه است، فقط راجع به اين صحبت  (حقيقت وجودي انسان) باور نكنيم، بله، اين همسرمان را دوست داريم

مي كنيم كه االن ما خوانده ايم در اين مقوله كه ما بسيار ناسپاس هستيم، و مي خواهيم ببينيم چه جوري مي توانيم 

  ه، اين بيت هم بارها شما ديده ايد، مي گويد:سپاسگزار باشيم، بل

  ٩١٤ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  زِ ناسپاسي ما بسته است روَزنِ دل

  خداي گفت كه انسان لَِربِّه لَكَنود
پس ناسپاسي گفتيم چيست؟ ناسپاسي يعني اينكه اين لحظه ما درك نكنيم كه بايد به بي نهايت خدا زنده بشويم، بايد 

ذهني مان را رها كنيم، از عقل او استفاده كنيم، بايد برحسب همانيدگي ها نبينيم، برحسب عدم يعني او ببينيم، عقلِ من 

بوسيلة همانيدگي ها نشنويم، تمام چيزهايي كه مربوط به زياد شدن همانيدگي هاست ما مي شنويم، هر چيزي كه مربوط 
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  19صفحه: 

ن بوسيلة من ذهني صورت مي گيرد، شما بوسيله سكوت درون به از دست دادن اينهاست نمي شنويم اصًال، اين شنيد

  بايد بشنويد، اين شنيدن بوسيله سكوت درون، ديدن بوسيله عدم، اين كار سپاسگزاري است.

و خدا گفته كه انسان بشدّت ناسپاس است، يعني نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس است، من فقط مي خواهم اينجا 

ناسپاسي، اين را شما اگر بخواهيد برقرار بكنيد در خودتان بايد آن موقع مرتب من  ؟عني چهمشخص بشود كه ناسپاسي ي

ذهني را حفظ كنيد و از طريق چيزها ببينيد، همانيدگي ها، اگر بخواهيد سپاسگزار باشيد اولين قدم اين است كه اين 

از خداست، جور ديگر اصًال نمي شود، مطلب ها را بشناسيد و يكي يكي اينها را بيندازيد، اين سپاسگزاري همانيدگي

  خيلي ساده هست، خود آية قرآن هم همين را مي گويد كه در اينجا باز هم مي بينيد كه اين آيه آورده، مي گويد:

  ٦ هي)، آ١٠٠(اتيسوره عاد م،يكرقرآن

  »پاس استناس ارينسبت به پروردگارش بس يهمانا آدم«

  و بعدًا توضيح مي دهد اين ناسپاسي يعني چه.

  ٧ هي)، آ١٠٠(اتيسوره عاد م،يكرقرآن

  »و او خود بر اين گواه است«

يعني همين رفتارش و وجودش كه من ذهني را حس مي كند، اين خودش گواه و شاهد اين موضوع هست، وگرنه مي رفت 

هايت خدا مي ديد، با عدم مي ديد، همين كه با من ذهني مي بيند، خودش گواه خودش است، الزم نيست، يعني به با بي ن

محض اينكه ما يك لحظه تسليم بشويم و بكِشيم عقب، به ذهنمان نگاه كنيم متوجه مي شويم كه ما گواه خودمان هستيم، 

  اصًال الزم نيست كسي بيايد شهادت بدهد.

  ٨ هي)، آ١٠٠(اتيره عادسو م،يكرقرآن

  »دارد. ي) دلبستگيدگيو او سخت به مال (همان«

ببينيد همه اش برمي گردد اين ناسپاسي، اين است اين كه خدا به ما داده به عنوان چشم و گوش، يعني بينايي و شنوايي 

ما راه را «، گفت: االن معني ناسپاسي نسبت به خدا را درك مي كنيدعدم و سكوت، از آن استفاده نمي كنيم، پس شما 
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  20صفحه: 

االن هم باال مي گويد كه بسيار ناسپاس است، و » نشان داديم، انسان مي خواهد سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاس

تان دلبستگي اگر شما به همانيدگي هاي. و او سخت به مال دلبستگي دارد اش از چسبيدن به همانيدگي هاست.ناسپاسي

  بدانيد ناسپاس هستيد نسبت به خدا، جور ديگري هم نيست، فقط يك تعريف دارد، بله. ،داريد و گذاشتيد در مركزتان

  

ت اول *** یان   ***  
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  21صفحه: 

  همين سورة انسان كه صحبت هَل اتي بود، همان چيزها كه معموالً موالنا گفته مي گويد، مي گويد: ٤آية 

  ٤ هي)، آ٧٦ان(سوره انس م،كريقرآن

  »ايم.آماده كرده ها و آتش فروزان دوزخآفل در ذهن) زنجيرها و غُلّ يزهايبا چ شدگاندهيما براى كافران (همان«

دگي ها مي بينند، يعني همانيده شده گان كافران همة كساني هستند كه در مركزشان همايندگي دارند، و برحسب هماني

و شما مي بينيد و ديده ايد كه وقتي  فروزان دوزخ را آماده كرده ايم، زنجيرها و غل ها و آتشِ، با چيزهاي آفل در ذهن

همانيدگي ها را زياد در مركزتان نگه مي داريد دردها چيره مي شوند كه همين آتش فروزان هستند، و همانيدگي با آنها 

  ما را در افسانة من ذهني زنداني مي كند و در زنجيرِ همانيدگي ها نگه مي دارد.

، همين كه در صفحه مي بينيد، اينها كافران هستند، كساني كه همانيدگي در مركزشان (افسانه من ذهني)بله، همين يعني

سوزاندشان، در حال سوختن هستند، دارند، مخصوصًا درد دارند، در زنجير هستند، و آتشِ دردها، مقاومت و قضاوت مي 

و اين چهار تا بركت همه آفل و بي مايه و زود گذر هستند، يعني عقل و حس امنيت و هدايت و قدرت زيادي ندارند، اينها 

كافران هستند، پس بنابر اين در همين جهان، همين لحظه، در زنجير همانيدگي ها هستند، و اينها در افسانة من ذهني 

در حَدَث كرده ست زرّين بيل را،  گي را تبديل به مانع مي كنند، بعداً مساله مي سازند، مساله حل مي كنند.هستند، زند

  و آخر سر دشمن مي بينند، 

  اما نيكان، ببينيد انسان در اين لحظه مي شود كافر باشد، مي تواند نيك باشد،

  ٥ هي)، آ٧٦سوره انسان( م،كريقرآن

  »كه آميخته به كافور است كشنديرا سر م يشراب يهاآفل در ذهن) جام يزهاياز چ هادهينيكان، (واهمان«

يعني اگر كسي اين لحظه انتخاب كند كه شاه را ببيند، و اين كار هم آسان است با تسليم واقعي، و شاهراه را ببيند، و 

د كه شاه او را راهنمايي كند، اينها نيكان كساني هستند كه يكي يكي همانيدگي ها را مي بينند و مي شناسند و بگذار

آنها را مي اندازند، ديگر آن عينك ها را برمي دارند، بنابر اين هر عينكي را برمي دارند جامِ شرابي از طرف زندگي به آنها 

  است، بوي خوش زندگي است. پيموده مي شود كه آميخته با بوي خوش عشق

نيكان هستند، هر كسي در مركزش عدم را باز مي كند  (حقيقت وجودي انسان)بله، اين هم شما نگاه كنيد كه اينها 

هر كسي كه شكر واقعي . بزودي صبر و شكر در او بوجود مي آيد كامالً مشخص است. ٥مصداق همين آيه مي شود، آية 
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  22صفحه: 

ه خوب است، بشرط اينكه در حاشيه باشد، و هر چه مركزش گشوده مي شود، از جنس مي كند مي فهمد كه نعمت البت

آن حس امنيت، عقل، هدايت و قدرت هم اصيل مي شود، و ديگر اينها از چيزهاي آفل گرفته نمي شود، و  ،عدم مي شود

يه هاي بعدي مي گويد اينها روز به روز وضعش بهتر مي شود، اينها نيكان هستند، مرتب شراِب زندگي را مي خورند، و آ

  با خودشان مي برند.

  ٦ هي)، آ٧٦سوره انسان( م،كريقرآن

كنند و نوشند و هرجا كه بخواهند با خود روان مىاى كه بندگان خدا از آن مىاز) چشمه شوديها پُر مجام ني(ا« 

  ».رندبيم

  

اين ثبات را، يواش يواش ما داريم ريشه  ،بله، پس اين موضوع را هم شما از قبل مي دانيد، كسي كه مركزش را باز مي كند،

  دار مي شويم، ثابت مي شويم.

  ١١٩٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اي دهندة قوت و تمكين و ثَبات

  خلق را زين بي ثُباتي دِه نِجات
كه دايماً آن شاديِ بي  .ها يك چشمة ثابتي را با خودشان حمل مي كنند كه بصورت ريشه داري استپس بنابر اين، اين

، (حقيقت وجودي انسان)سبب و آن عقلِ زندگي از آن مي آيد، يعني اين چشمه اي كه در باال نشان داديم در اين شكل

همانيدگي ها مركزش را مرتب وسيع مي مي بينيد، سطر بااليي مستطيل شادي بي سبب هست، اين شخص با انداختن 

كند، و مرتب شراب هاي بهتري از آن طرف مي آيد، و هر جا برود اين ريشه داري، اين عدم را، اين فضاي گشوده شده در 

  مركز را كه بصورت يك ريشه داريِ بي نهايت تجربه مي شود، يعني واكنش نشان نمي دهد.

مانيدگي ها حس وجود گرفته شده واكنش نشان نمي دهد، يادمان باشد هر كسي كه مركزش باز بشود چون از آن ه

اند، و اينها وابسته واكنش هاي ما شرطي شدگي هاي ذهن هستند، عادت هاي ذهني هستند كه در ما اتوماتيك شده

ار عدم قرار ها هم از بين مي روند، ما در اختيهستند به همانيدگي هاي ما، اگر همانيدگي ها بيفتند همة شرطي شدگي

  مي گيريم، پس بنابر اين، اينها را ديگر همه متوجه شديد شما
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  ٧ هي)، آ٧٦سوره انسان( م،كريقرآن

  »است. ريرده و فراگآن گست يكه شَّر و بال دنديهراسيم يو از روز كردند،يكه) به نذر خود وفا م يبندگان«(

و اينها بندگاني هستند كه به نذر خود وفا مي كردند، يا كردند، و از روزي مي هراسيدند كه شّر و بالي آن گسترده و 

پس اينجا دارد مي گويد كه هر كسي كه اين همانيدگي ها را بصورت نذرِ خودش نيندازد و به اََلست وفا نكند  فراگير است.

  دامنش را خواهد گرفت.  همين لحظه بترسد، چون اين لحظه قيامت است و به تدريج شرّ و بالي آن در اينصورت بايد از

داريد ها را در مركزتان نگه ميپوشانيد و همانيدگيورزيد و ميگويد دو راه وجود دارد. يا شما كفر ميپس ببينيد دارد مي

  كند. اول، و شاه پس از آن شما را هدايت مي گفت، بيتبينيد، بيت مييا با اولين حركت عدم شاه را مي

اي به نظر خود وفا نكردند. يعني گويد كه يك عدهرا بيينيد. اين عكس مي (افسانه من ذهني)بله، پس اين عكس 

 ،ها را نگه داشتند. از اول آمدند با چيزهايي همانيده شدند و آنها را نگه داشتند، دردهايش را هم نگه داشتندهمانيدگي

و اصالً از روز قيامت نترسيدند كه به تدريج اين لحظه و هر لحظه خدا آنها را آزمايش خواهد كرد كه به بيناييش و 

و اينها رو سياه خواهند شد. نخواهند توانست از امتحان قبول شوند و اگر مدتش بگذرد،  ؟ايد يا نهشنواييش زنده شده

  گر اينكه يك انساني مثل موالنا آنها را آگاه كند. م ،شودديگر به سن چهل و پنجاه ديگر مشكل مي

كردند و از روزي را نگاه كنيد، اينها بندگاني هستند كه به نظر خود وفا مي (حقيقت وجودي انسان)ولي اين شكل 

، بايد شنويمدهد كه هر كدام از ما اينها را ميهراسيدند كه شر را براي آن گسترده و فراگير است. اين شكل نشان ميمي

و ما بايد  .و ديد ما بر اساس همانيدگي درست نيست .دست به كار شويد، اينها صحبتهاي بزرگان است و درست است

(افسانه من بينيم. اين شخص ها ميها را قبول بكنيم، ولو اينكه از پايگاه همين همانيدگيمتواضع باشيم و اين صحبت

تيد يك كمي عقب بنشينيد و متواضع باشيد و بگوييد من گوش كنم غلط خواهد ديد و اگر شما اين شخص هس ذهني)

ايد ديده ايد كه بر حسب همانيدگيتوانم اينها را بفهمم. مخصوصاً اگر شما اينطوري زندگي كردهببينيم پس از مدتي مي

  تواند خوب باشد. بله.تان خراب است، نميتان و وضعيت بيرونيايد، حتماً وضع روحيو شنيده

  گويد: توانيم با يك ديد ديگري بفهميم. ميخوانم اينجا، پس از اين همه صحبت ببينيم كه آيا ميما اين بيت را دوباره ميا

  ٣٢ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  »يَهلْ اَت«َسحَر آن شاه را، بر شاهراهِ  دميد

  و بوالْعَال يّزو بوالَْعل َخبَريخوابِ َغفَلت ب در
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  24صفحه: 

لحظه كه موقع بيداري من هست، قيامت من هست كه روي پاي خدا زنده شوم، قيامتم، يعني بلند  پس سحر يعني اين

شدنم و بر پاي زندگي و خدا وايسادن، نه اينكه كن فيكون شدن، پس در سحر، يعني اين لحظه من، حاال بگوييم در اثر 

ه شاه خودش را به من نشان داد. شاه را گفتم با فضاگشايي و تسليم و تغييراتي كه قضا و كن فكان به وجود آورد، باالخر

و ديدم اي بابا از اينجا به طرف او  ،شود ديد و بايد به او وصل شد. يك لحظه به او زنده شدمحسي نمي هايشماين چ

   :گذرد يا اينجا يك شاهراه بوده، بسته بوده و گفت كهشاهراه وجود دارد و او از شاهراه مي

  ٩١٤ غزل شمارةمولوي، ديوان شمس، 

  زِ ناسپاسي ما بسته است روَزنِ دل

  خداي گفت كه انسان لَِربِّه لَكَنود
شويم كه و حتي در آن لحظه ما متوجه مي .شودشويم كه با ديدن آن سپاسگزاري و شكر در ما آغاز ميو ما متوجه مي

ها توانند ببينند. فقط از طريق همانيدگيميو شاه را ن ،من قبًال و تعداد زيادي از مردم در خواب غفلت من ذهني هستند

اش نيست، من ذهني توهم است و شان هستند. ولي اين شخص فهميده كه من ذهنيكنند من ذهنيبينند و فكر ميمي

  خواب مردم را، خواب قبلي خودش را هم ديده. بله. 

شماري دارد. پس بنابراين تكرار اين بيت فوايد بياجازه بدهيد يك دور بخوانيم.  (دايره عدم) حاال همين را با همين شكلها

و شاهراه هل اتي هم كه همين االن گفتيم  .ها در سحر شاه را ديدهدر اولين گشايش مركز خود و راندن اين همانيدگي

يك حقيقتي است كه انسان بنا بر تعريف از جنس جسم نيست. من ذهني موقت است. اينكه ما هر لحظه فكر بعد از فكر 

سازيم اين كار درست نيست و اينكه من ذهني من ذهني مي ،آيد و اين فكرها مربوط به چيزهاي همانيده استمي

و هشياري جسمي داريم، اين هم خواب  ،آيد كه ما از جنس جسم هستيمسازيم هر لحظه و اين توهم به ما پيش ميمي

  است، اين هم توهم است و ديد درستي نيست. 

شود كه خيلي از مردم در خواب غفلت هستند. كه عدم را باز كرده و شاه را ديده و متوجه مي ه عدم)(دايرپس اين شخص

دهد. پس بولعلي و بوالعال يعني اين و آن كساني هستند كه همان بوعلي و بوالعال را نشان ميها) همانيدگي(دايره بله. اين 

شوند. بله. اين بيت را ببينيد. بخوانيم اند و از آن رد ميذاشتهدر مركزشان همان چيزهايي كه قبالً هم ذكر كرديم را گ

  :گويدكند؟ ميببينيم به ما كمك مي
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  ٥٤٥ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  اگر تابَد اَْندَر شبِ من ديچو خورش ستيب

  َنَشوديم يخودْ سََحر ،يتو قَدَم دَرَننَه تا
مانند خورشيد، فلسفه، منطق، باور، هر چيزي كه مثل خورشيد  هويت شدگيبيست چو خورشيد يعني بيست جور هم

درخشد، اگر در شب ذهن من بدرخشد، اينها فايده ندارند. اگر تو قدمت را به مركز من ننهي، براي من سحر نخواهد مي

  شد. درست است كه سحر است اين لحظه، ولي تو بايد قدم بگذاري تا من سحر را ببينم. 

شوم. پس نهي به مركز من، من از جنس عدم ميچو خورشيد اگر تابد اندر شب من. وقتي تو قدم مي بيست(دايره عدم) 

هر موقع مركزتان از جنس عدم شد، عدم را گذاشته، مشاركت شما و همكاري شما در واقع همين فضاگشايي در اين 

كرديم و كالغ همين كه آسمان را نگاه مي لحظه است. بايد در اين لحظه باشيد و حواستان روي خودتان باشد، ببينيد كه

آيد مركزتان، بنابراين او پايش را كنيد عدم مياگر باز مي ؟كنيد يا نهبينيم كه اين اتفاق بد است، فضا را باز ميرا مي

  بينيد. گذارد و سحر شماست، سحر واقعي بشود شما شاه را ميمي

  ها)(دايره همانيدگي

  ٥٤٥ مارةمولوي، ديوان شمس، غزل ش

  اگر تابَد اَْندَر شبِ من ديچو خورش ستيب

  َنَشوديم يخودْ سََحر ،يتو قَدَم دَرَننَه تا
  بله اين را هم ديديم.

  ٥٤٥ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  يآب و ِگل نيُچن رِيز ايكاشته دلْ دانه 

  َنَشوديم يبه َبهارت نَرَسد، او َشجَر تا
پرم و اين فكرها اي، اينكه من از فكري به فكر ديگر ميخدا تو زير فكرهاي من كاشته اين دانه دل را اي :گويدپس مي

كنند، اين دانه دلم زير كنند، من ذهني درست ميو هستي درست مي يعني اينها بار دارند، فكرهاي منهمانيده هستند، 

هايم يد، بهارت نيايد يعني اينكه اگر همانيدگياما اگر بهارت نيا .ايگويد خدا تو كاشتهاينها كاشته شده، كي كاشته؟ مي

  شود، اين دانه دل من درخت نخواهد شد. بله. برا نيندازم و پاي تو به مركز من نرسد، به اندازه كافي نرسد كه بهار 
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و گل آب ها) (دايره همانيدگيبينيد كه دانه دل زير اين آب و گل كاشته شده. اين پس بنابراين مي (دايره عدم) يعني

ها ولي به محض باز كردن فضا و راندن همانيدگي(دع)بينم، ها در مركز من هست، من آن دانه دل را نمياست كه همانيدگي

ها حاشيه باز آيد. هر چه كه من خودم را از اين همانيدگيبه اطراف يواش يواش زياد شدن عدم در مركزم، بهار او مي

شود. گيريم، اين عدم بيشتر ميگذاري كردم و االن پس ميدادم به آنها، سرمايهكنم، خوانم. يعني دوباره جذب ميمي

اند، ما اينها را به كمك اند، عجين شدهگذاري كردهتوجه كنيد وجود ما در همان چيزهايي كه در حاشيه هستند، سرمايه

گيريم تا باالخره درخت ها پس ميدگيكند، از اين همانيزندگي در حالي كه حضور ناظر هستيم و او با كن فكان كار مي

  شويم. يعني يك انساني بشويم با ريشه بينهايت و همه چيزمان را از آن بگيريم و مستقل از جهان شويم. 

اين معنيش اين نيست كه اين چيزهاي حاشيه را نداشته باشيم. زنده شدن به خدا و بينهايت او معنيش اين نيست كه ما 

توانيم كند مياي كه توازن زندگي ايجاب ميم، بيچاره باشيم، مريض باشيم، محتاج باشيم، نه، به اندازهبايد حتماً فقير باشي

دانم وسايل خانه و هر چه كه شما دوست داريد، تفريح و مسافرت و اينها داشته  خواهيم از اين پول و نميهر چقدر كه مي

  باشيد. بله فهميديم اين را. 

  ستم شما با اين مثلث ببينيد. دوباره اين شعر را خوا

  (مثلث همانش)

  ٣٢ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  »يَهلْ اَت«َسحَر آن شاه را، بر شاهراهِ  دميد

  و بوالْعَال يّزو بوالَْعل َخبَريخوابِ َغفَلت ب در
ن شعر رويش كار نخواهد و خوب دقت كنيد به اينكه كسي كه همانيده شده با چيزهاي آفل، فعالً مقاومت و قضاوت دارد، اي

گويد كه اين در اين آب و گل من اين آب ، مگر همين طور كه يك غزل ديگر االن خواهيم خواند، ميفعالً  كرد، سحر ندارد

بينيد، باالخره يك دفعه همين طور كه ما گفتيم ها ميهم وجود دارد. يك كسي در حالي كه تماماً از طريق آن همانيدگي

ما اين قدر متمركز روي كالغها هستيم كه  ؟بيني يا نهكنيم، فقط بايد به ما بگويند آسمان را هم ميبه آسمان نگاه مي

  كنيم. همش به كالغها نگاه مي

بنابراين به اين شخص يكي بگويد از عدمت استفاده كن، از آن آب و گلي كه داري از آبش استفاده كن، از آن هشياري، 

اين جور اشخاص معموالً پر از درد هستند و ممكن است بشنود. اگر بشنود در اين  ؟شنويمياز آن عدم، ببين اين شعر را 

شنود. چون خودش دانش دارد، بر اساس آن دانشهاي همانيدگي تواند استفاده كند. ولي بيشتر اوقات نميصورت مي
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گوييد بگويد اهد هر چيزي شما ميخوكند و مقاومت هم دائمًا باهاش است. يعني يك چنين شخصي دائماً ميقضاوت مي

  كند بهش. نه. نه آنطوري نيست يك چيزي در جوابش بدهد. كمك نمي

بيند و شاهراه را هم كند، شاه را ميكنيد اين شخص سحر را تجربه ميهم كه نگاه مي(مثلث واهمانش) حاال با اين شكل 

  كند.آنها تقليد نميبيند و متوجه هست كه ديگران در خواب غفلت هستند ولي از مي

ايد، ديگر تقليد نكنيد از اين شخص كه پس اگر در مركزتان عدم، خودش را به شما نشان داده و شكر و صبر را شناخته

  .زندها حرف ميپر از درد است و بر حسب همانيدگي

ذهني گرفتار است و مدتها  دهم، ببينيد كه يك كسي كه در افسانه منو اين بيت را دوباره با افسانه من ذهني نشان مي

و شما نبايد به كساني كه در افسانه من ذهني هستند،  .از رويش گذشته، اين شخص مسلماً اين شعر را نخواهد فهميد

بينند، اينها قضاوت دارند، مقاومت اصرار كنيد كه اين بيت را بفهمند يا اين غزل را بفهمند، چون اينها يك جور ديگري مي

اند به مانع، مساله و دشمن تبديل كنند، در افسانه من ذهني زنداني هستند. پس اگر شما را عادت كردهدارند و زندگي 

ايد، ايد و شاهراه را ديدهايد و سحر هست و شاه را ديدههستيد كه عدم را باز كرده (حقيقت وجودي انسان)در اين حالت

براين شما هم به حرف او نبايد توجه كنيد. بايد همين زندگي هر چه كه از شاهراه بگوييد آن شخص گوش نخواهد كرد. بنا

  را، شاه را، راهنماي خودتان بكنيد. 

كنم اين شخص كه عدم را گذاشته مركزش و بينيد و من هم تكرار ميمي (حقيقت وجودي انسان)همينطور كه در شكل

شود اين تجربه شويم، نميبينيم و به او زنده ميا ميكند، چرا كه شاه را ديده، وقتي ما براي اولين بار شاه رمرتب باز مي

فهميد كه عقل من ذهني را ناديده گرفت. شما بگوييد يك بار شاه را ديدم و ديگر يادم رفت و اينها. نه ديگر پس از آن مي

گي يا خدا ها به هيچ وجه نزديك به بينايي و شنوايي زندهمانيدگي (افسانه من ذهني)است، عقل نيست و ديد  غمفر

كند. خواهد هر لحظه طبق آن آياتي كه خوانديم، با بينايي و شنوايي او ببينيم و هر لحظه ما را امتحان مينيست و خدا مي

  توانيم اين لحظه از طريق پذيرش اتفاق اين لحظه عدم شويم و او را ببينيم. بله.يعني ما لحظه قبل را تلف كرديم مي

كه همين طور كه گفتم بااليش  (افسانه من ذهني با شش محور اساسي)ي هم شما ببينيداين بيت را با اين شش ضلع 

خورد، اش قضا و كن فكان است، الست يعني اينكه ما از جنس خدا هستيم كه به اين غزلمان ميالست است، يك گوشه

ا گذشته كه انسان مشغول خودش شويم. مدتهبخورد. آيا نيامده است؟ بله، آمده است كه ما از جنس الست به هل اتي مي

  .و دوباره هشيارانه از جنس الست بشود، يعني از جنس خدا بشود ،تواند بله بگويداش است، و نمياست يا من ذهني



  Program # 812                                                                            ۸۱۲برنامه مشاره 

  28صفحه: 

بينيد كه كسي كه شاه را ديده در سحر، يعني اين لحظه، سنجيد، ميو بنابراين حاال اين بيت را با اين شش ضلعي كه مي

ي در خواب نيست ديگر و رفتارش با اين شش تا موضوع هماهنگ است، يعني اين شخص كه شاه را ديده در شاهراه هل ات

از جنس الست است، به اتفاق اين لحظه گفته بله و به خدا هم گفته بله من از جنس تو هستم. همين االن آن بله را هم 

  گويد، ولو اينكه دردناك باشد.مي

. يكي اينكه همانيدگي باشد در مركز و يكي اينكه عدم باشد. كسي كه همانيدگي باشد بله. البته اين دو تا شكل است 

نويسد براي اينكه بينيد كه از اين بيت خبر ندارد، با قضا و كن فكان مخالف است و خدا در اين لحظه زندگيش را بد ميمي

و فضاگشايي چه هست، هيچ موقع خاموش نيست،  داند تسليم افتد، نميقابليت ندارد، لياقت ندارد، اتفاقات بد برايش مي

و هيچ موقع به اين ترتيب كه  .پرد و اين فكرها همانيده هستندمرتب لحظه به لحظه از يك فكري به يك فكر ديگر مي

كند، به كوثر و بينهايت خدا، كوثر يعني بينهايت خدا و همچنين رود به همانيدگي زنده است، مركزش را باز نميمي

  داشت خدا كه خدا به بينهايت خودش در او زنده شود، به اصطالح نائل نخواهد شد.گرامي

، سحر شاه را ديده در شاهراه، از جنس الست است، (حقيقت وجودي انسان با شش محور اساسي)بر عكس اين شكل

اتفاق اين  اطرافكند در ميشود در مقابل قضا و فضا باز آورد، تسليم ميگذارد قضا كار كند، قضا اتفاقات را پيش ميمي

شود و خدا به گراميداشت چنين آدمي شود، ذهنش خاموش مينويسد، ريبُ المنون قطع ميلحظه، جفَّ القلم خوب مي

  شود. بينيد از آن آزمايش هم قبول ميدهد. يعني اين مرتب ميادامه مي

ون از جنس الست هستيم، شما بايد اينطوري باشيد گوييم بله، چما مي ؟بينيگويد با عدم من ميدر اين لحظه خدا مي

باشيد. همه شش محور را زير پا بگذاريد، با مقاومت و قضاوت  (افسانه من ذهني با شش محور اساسي)مبادا كه شكل قبلي

 سازي، اينها همان كافران هستند كه آخر و عاقبتشان اينسازي، دشمنسازي، مسالهو گير كردن در افسانه، با مانع

همان نيكان هستند كه مركزشان  (حقيقت وجودي انسان با شش محور اساسي)بينيد؟ ولي اينها شان است. بله ميجهنم

كند و از آزمايش قبول كند و مرتب هم لحظه به لحظه خدا آزمايش ميشان كار ميعدم است، هر شش محور به نفع

  خرد.ها آنها را باز ميگيدهد مركزشان را خدا و از همانيدشوند و مرتب شفا ميمي

  

اش دهد كه اگر يك كسي واقعاً سجده كند، سجدهاجازه بدهيد يك غزل كوتاه و سريع برايتان بخوانم. اين غزل نشان مي

شان، تعدادي از شنوند، نه همهدهد كه احتماًال ما و حتي كساني كه همه اين برنامه را ميالي االبد خواهد بود و نشان مي

گردد اين لحظه، كه هفته رود، برميگردد هي به ذهن ميرود، برميكامل نشدند. اگر كسي به ذهن مي ز تسليمآنها هنو
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هللا منسوخ بكند، يعني ما مرتب نرويم به ذهن هي ءشاگذشته هم داشتيم كه موالنا گفت كه خدا اين رسم استغفار را ان

شاهللا، ي توبه بكنيم و ذهن ما را بكشد. اين كار ادامه پيدا نكند اندوباره بياييم اين لحظه و دوباره ذهن ما را بكشد. ه

  گفت. 

  ٤٩٠ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  چون َمِه توست يِ رو ادِياز  يمرا چو زندگ

  َگهَم آستاِن خَرَگِه توستَسجده شهيهم
روي چون ماه تو را بكنم يعني ترا  ياد شود كه من ياد روي چون ماه تو را بكنم،گويد كه زندگي من موقعي شروع ميمي

گويد سجده. پس اگر قرار باشد من زندگي كنم، گيرد. براي همين ميو اين با تسليم صورت مي .شومبببينم، به تو زنده 

خرگه يعني چادر بزرگ، منظور فضاي يكتايي است، پس بنابراين رابطه ما با خدا در اين لحظه تسليم است و سجده كردن 

(افسانه من دانم. بله. اين آدمت، به اين معني كه ما مقاومت را صفر كنيم، قضاوت را صفر كنيم و بگوييم نميبه در اوس

  يك دفعه اين موضوع را متوجه شود،  ،دارد، مگر اينكه با آبي كه با هشياري كه دارد نه. اين كسي كه همانيدگي ذهني)

مانيده باشد با چيزها و با عقل چيزهاي همانيده كار كند، هميشه و اين هم خدمت شما عرض كنم، هر كسي هر چقدر هم ه

تواند ببيند. پس اين هشياري عدم با او هست، كما اينكه هر كسي به آسمان نگاه كند و كالغها را ببيند، آسمان را هم مي

گويد كه گويد. ميرا مي تواند از آن خاصيتش استفاده كند و اين حرف را هم بشنود. اتفاقاً يكي از ابيات هم همينمي

امكان شنيدن من ذهني وجود دارد به شرطي كه بخواهد بشنود. پس اين كار ميسر است. هيچ كس نبايد نااميد شود كه 

فهمم. نه اين درست نيست. ولي آسان من درد زيادي ايجاد كردم، همانيدگي زياد دارم، اگر بخواهم هم اين چيزها را نمي

  نيست براي اين شخص. 

كسي كه قضاوت و مقاومت دارد بداند كه اگر به معشوق زنده نشود، به خدا زنده نشود، در اين لحظه زندگيش بر باد رفته 

و به همين دليل است كه دائماً مقاومت دارد، يادمان باشد كه  .كندو سجده به زندگي نمي ،و اين آدم معموالً سركش است

 (حقيقت وجودي انسان)ه. سجده يا تسليم ذهني فايده نداره، ولي اين شخص كند، يعني سجده نكرداگر كسي مقاومت مي

گويد كه من چرا، كه عدم را آورده مركزش، عدم را در مركزش متوجه شده هشيارانه، اين آدم سجده كرده و االن مي

  سجده كردم و ديگر تا ابد اين سجده ماند. 
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  ٤٩٠ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  دم تا به روْز زنده ُكندكُشَ  يبه هر شب

  آن سگ كاو پاْسباِن َدرَگِه توست يَِنوا
، يادتان است كه مي گفتيم ما وارد صندوق مي شويم، و از صندوق در مي آيدگويد كه فكر ميمي ،پس به اين ترتيب است

م مي دانيم وقتي آييم، وارد يك صندوق ديگري مي شويم و فرجه دو صندوق يا فاصله دو فكر نونو مسكر است، اين ه

وارد صندوق مي شويم يعني به صورت يك فكر بلند مي شويم مي ميريم. پس به هر شبي مي كُشد ما را، كي مي كُشد؟ 

در واقع زندگي مي كُشد ما را، تا چه كار كند؟ تا وقتي از آن صندوق مي آييم بيرون، به صندوق ديگر نرويم. در واقع مي 

كند با يك چيزي در اين لحظه، مي رويم توي صندوق بيرون مي آييم، يك ذره مكث كنيم  گويد زندگي ما را همانيده مي

  به روز زنده شويم.  فاصله بين دو فكر را مي توانيم تجربه كنيم. مي توانيم بفهميم و در نتيجه

كه زندگي ما را از توي روز فاصله بين دو فكر است. پس يك فكر همانيده آمد، ما رفتيم فكر شديم ُمرديم، و ما مي دانيم 

شويم. پس فرآيند تحول ما به روز زنده مي آن صندوق در مي آورد، ما اگر انتخاب بكنيم كه توي صندوق ديگر نرويم،

گويد تا زماني كه من فاصله را بينيم. ميانسان همانيدگي با يك فكر و واهمانش است كه موقع واهمانش ما روز را مي

پرم، يعني ما رفتيم با يك فكر همانيده شديم و مرديم. مرديم كه از جنس من يك فكر ديگر مي بندم و از يك فكر بهمي

پاسبان درگه او را به صدا  داريم صداي پاسبان درگه او را، سگگويد مردن. در اين صورت ما ذهني شديم. اين را مي

  آوريم. درمي

گذارد ما پريم، اين سگ نميو ما از يك فكر به فكر ديگر مي كندخواهد بگويد كه تا زماني كه من ذهني ما عوعو ميمي

كند همين من ذهني خودمان است و به محض معشوق كه عوعو مي بشويم. پس نگاه كنيد سگ درگاه كويوارد درگاه تو 

. يعني مرتب در توانيم سگ را با عوعو درنياوريماينكه رفتيم با يك فكر همانيده شديم و زندگي ما را از آنجا درآورد، مي

كنيد؟ ذهن فعال سگ كو پاسبان درگه توست. توجه مي آنذهنمان از اين فكر به آن فكر نپريم و يك چيز نگوييم. نواي 

توانيم انصتوا يعني اين را گذارد ما وارد آنجا شويم و ما ميكند نميما سگ پاسبان در خداست. تا زماني كه اين عوعو مي

  كند. هاي همانيده ما هي زود زود نگذريم، اين سگ من ذهني هم عوعو نميساكت كنيم و اگر از فكر

  ٤٩٠ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  روِح تو را ديآب و ِگِل من ِبد شْ يِز پ

  بِگُفت كه َسجده كَُنش كه او َشهِ توست خَِرد
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گويد روح ترا ديد. مي ؛اند او را ببيندتوگفتم كه آب و گل هم ميهمين را داشتم مي؛ گويد كه از پيش اين آب و گل منمي

و هر لحظه همين طور كه امكان  ،شناسيم چون از جنس او هستيم، به خاطر الستپس بنابراين از قبل كه ما خدا را مي

و ديدن اين موضوع براي هر كسي ميسر است اگر  ،ديدن آسمان به وسيله عدم وجود ما، عدم در وجود ما وجود دارد

افتند. اين موضوع از تعليم و تربيت ما خارج است. آورند، انسانها به اين فكر ميفانه وقتي دردها فشار ميبخواهد. متاس

ات را وقتي احوالت هايمان ياد بدهيم كه در اثر فشارهاي درد فقط به خدا رو نيار. روند تكاملييعني بايد اينها را ما به بچه

كه تو از جنس عدم هستي. چرا از جنس عدم هستي؟ براي اينكه هم كالغ خوب است بايد شروع شود. مگر نه اين است 

زند و پرد و يك نفر حرف ميبراي اينكه يك فكر ميمگر نه اين است كه تو از جنس سكوتي؟ بيني و هم آسمان را. را مي

. چرا اين سكوت را ينوش. فاصله بين دو تا كلمه سكوتت را مييشنو. فاصله بين دو تا كلمه را هم مييشنوآن را مي

كني و اصل توست. چرا قانون انصتوا را رعايت نمي ،كه ديگر حرف نزني؟ سكوت كه در درون تو هست،دهي توادامه نمي

  كه سكوت باشي، بايد ياد بدهند به ما. 

خيلي خوب، حاال كه  نه اينكه اينقدر درد ايجاد كن، دردها اين قدر فشار بياورند به تو كه تو چاره پيدا نكني، بگويي كه

، اينكه (افسانه من ذهني)كنيد؟ اين كارشان. توجه ميكنند به همانيدگيو نگاه مي .كنيمگوييد ما يك كاري ميشما مي

تا به موالنا رو كنيم يا برويم به دكتر روانشناس،  ،آوردمقدار زيادي همانيدگي با درد در مركز ما هست و به ما فشار مي

اين موقعي است كه به ما خيلي فشار آمده و ممكن است آسيب خورده باشيم. بايد از بچگي به ما ياد  اين درست نيست،

توزي و ها موقت است، تو درد ايجاد نكن، رنجيدن و كينهكه اين همانيدگي ،هايمان ياد بدهيم اينها رابدهند يا ما به بچه

مان به اصطالح برداريم. يعني هيچ موقع خشمگين ز زندگيو عمًال اينها را ما ا .ترسيدن و خشمگين شدن خوب نيست

    نشويم كه بچه ما هم خشم را ياد بگيرد.

(حقيقت گويد كه آب و گل من روي ترا ديد و خرد من به من گفت كه تو بيا سجده كن، يعني اين حالتپس بنابراين مي 

ها توانيم بدانيم كه شاه ما اين همانيدگيمي من ذهني)(افسانه ، كه او شه توست. يعني ما حتي در اين حالتوجودي انسان)

. و وقتي كه (حقيقت وجودي انسان)نيستند، بلكه شاه ما خداست يا زندگي است و ما بايد به او سجده كنيم. بله. همين

  .كنيمسجده مي

  (افسانه من ذهني)
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   ٤٩٠ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  ه َابَدسُجود كرد و در آن َسجده مانْد تا ب

  بر آن خاكِ خوْش كه او َرِه توست يَنهاده رو
و بسيار متواضع  .پس بنابراين سجده كرد و يك بار كه واقعاً سجده كرد و شاه را ديد، ديگر تا به ابد در اين سجود ماند

آن خاك خوش درست است كه ديگر همانيدگي داريم، ولي رويمان را نهاديم بر  يعني ماشده يعني صفر شده، نهاده روي، 

گذرد. گذرد. معشوق از مقدار صفر ما يا بگوييم مقاومت صفر ما و قضاوت صفر ما ميدانيم كه معشوق از اين راه ميو ما مي

ديده. اگر ما صفر نباشيم ديده، وگرنه خودش را ميپس شاه را سحر ديدن حتماً يك نفر صفر بوده كه ديده. وگرنه كه نمي

اش صفر بوده، ي كه معشوق را ديده يعني حداقل در يك لحظه مقاومت و قضاوت و همانيدگيبينيم. كسخودمان را مي

گردد به ذهنش ساكت بوده كه توانسته معشوق را ببيند و اگر ديده سجده كرده، و چون سجده كرده، بنابراين برنمي

  كند. عدم را لحظه به لحظه گشوده مي(حقيقت وجودي انسان)ذهنش. مرتب اين 

گرديد به گرديد، فوراً برميگرديد به ذهن، اگر هم برميديگر برنمي ،كنيدشخص شد شما يكبار سجده واقعي ميپس م

و اين خاك  .كندحالت تسليم و سجده و در اين حالت است كه قضا و كن فكان و آن شش محور به نفع شما دارد كار مي

 راهبينيم. در ضمن اينجا شاهدر اينجاست كه او را مي محل گذر معشوق است. (حقيقت وجودي انسان)خوش است. اين 

   :گويدآيند، ميرفتن به سوي معشوق هم است. بله. اميدوارم شما ابيات را بخوانيد. اگر بعضي از ابيات به نظر مشكل مي

   ٤٩٠ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  شوره خاك را كه َمَنم نيچه باشَدَت اگر ا

  آن گَُذرَگِه توستكه  ينَعل بازَنواز به
به اصطالح مركز همانيده را كه  (افسانه من ذهني)شود كه اين خاك شوره يعني اينگوييم ما، چي ميداريم به معشوق مي

كند. اگر كسي اين همه همانيدگي در مركز داشته باشد به عالوه من هستم، خاك شوره چيزي است كه در آن رشد نمي

كند. بله اگر اصرار كند و ادامه بدهد، آخر سر در جهنم افسانه من ذهني عشق رشد نمي مقاومت و قضاوت در اينجا دانه

كه بيشتر  »ايمبراي كافران زنجير و آتش مهيا ديده« :گفت. بله گفتكند. آيه قرآن هم همين را ميخودش را پيدا مي

  ها را دارند. بله.دگيسوزند براي اينكه كفر نگاه با همانيانسانها االن در همان جهنم دارند مي

داني كه گذرگاه شما اينجاست، اينجا  چه باشدت اگر اين شوره خاك را كه منم، يعني با اسبت از اين طرف بگذري كه مي

انسان گذرگه خداست، يعني خدا انسان را ساخته كه خودش را از طريق آن بيان كند. گنجش را گذرگه گويد كه هم مي
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كند، اين با نافرماني من برد، اينطوري صحبت ميو اين تواضعي كه يك نفر به كار مي پخش كند، عشقش را پخش كند

   زند.ذهني خيلي فرق دارد. شما نگاه كنيد كه كسي كه همانيده است و قضاوت و مقاومت دارد، اينطوري حرف نمي

كه شوره خاك است، بنابراين اگر كنيم، چه باشدت اگر اين شوره خاك را كه منم، اوال شناخته داريم با خدا صحبت مي

آيد كند، به خاطر خاكش است، يعني خدا اگر ميكارند رشد نميكسي شناسايي كند شوره خاك است و گندم را در آن مي

كارم، اين با چشم من ببين و با گوش من بشنو و من اينجا عشق را مي :آزمايش كند اين شخص را، اين لحظه به او بگويد

كند، كند، مردم را مالمت نميبه خاطر اينكه خودش شوره خاك است. ديگر خدا را مالمت نمي ،رشد كند گذاردشخص نمي

ري ا دارد. تو اي معشوق با اسبت بگذاش ر. بله. ولي هنوز همانيدگي(افسانه من ذهني)پس به آن حالت رسيده اين آدم

اقعاً بايد فضاگشايي كني، به محض اينكه ما با اين گذرگه توست و اگر آنطوري است و (حقيقت وجودي انسان)كه اينجا

  كند به ما. تواضع صحبت كنيم، آره معشوق هم كمك مي

   ٤٩٠ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  به َحق نِ يَشمسِ د ،زْ يتبر دهيدو د اياَ 

  َكِه توست يدل به عاشق ي،دل يَِكهُربا تو
ز دردانه تبريز، تبريز همين مخفف كائنات است، بگوييم يعني شمس تو ديده تبريز هم، دو چشم تبريز هم به اصطالح عزي

گذاريد. در واقع چشم كائنات است، چشم خداست يا هر چه كه اسمش را مي ،دين يعني انساني كه به بينهايت او زنده شده

روند دارند به سوي او ميبراي اينكه تو دلها را به خودت، تمام دلها  ،شويمگويد ما مرتب داريم به سوي او كشيده ميمي

شوند كه البته از جنس عدم بشوند. و دلها كاه هستند و تو كهربا هستي، ولي دلها موقعي كاه مي .كه از جنس او بشوند

شويم. ولي به ها را حفظ كنيم، ما كهرباي دل نميهمانيدگي (افسانه من ذهني)فهميم كه اگر اين حالتپس ما االن مي

شويم، اين عدم بزرگ ما را، دل، مي (حقيقت وجودي انسان)شويم، لحظه به لحظه از جنس عدمميمحض اينكه تسليم 

  كند. بله. مركز ما را جذب مي

ها هستي، كهربا هستي، پس حاال دل ما به لحاظ عاشقي يعني در راه يكي شدن با تو كاه توست و تو هم رباينده كاه

ه در اطراف اتفاق اين لحظه فضاگشايي كند، در اين صورت زندگي كار اش اين است كه اگر كسي در اين لحظخالصه

و دلش به سوي كهرباي دل كشيده خواهد شد. بله عكسش  ،خودش را خواهد كرد. به تدريج او را بينهايت خواهد كرد

جهان  مركزش را از جنس جسم بكند، از جنس درد بكند، اين هم به سوي (افسانه من ذهني)هم درست است. اگر كسي

  بيرون و جاهايي كه درد است كشيده خواهد شد، به سوي خدا كشيده نخواهد شد. بله. 
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بيند يا مثًال هيجاناتي مثل خشم و ترس و اينها دارد، اين نبايد انتظار داشته پس هر كسي مقاومت و قضاوت درش مي

ودش باشد و شروع كند روي خودش كار شود. روز به روز بدتر خواهد شد وضعش. مگر حواسش به خبباشد به خدا زنده 

و امروز هم فهميديم كه هر لحظه  .دانيد چكار بايد بكنيد. اين مركز قابل قبول نيست براي خداكردن. االن ديگر شما مي

  ببيند كه چون اين مركز ما گذرگاه خداست و االن گذرگاه خوبي نيست، آره،  ،كندخدا امتحان مي

ها را نگه داريم، به خواهد اين جهان را به وسيله ما ببيند، اين همانيدگيدا هم هست، مييعني مركز ما در ضمن چشم خ

ايم. و اينكه اول من ذهني اين منظور زنده نخواهيم شد. اصًال ما آمديم به بينهايت و ابديت او زنده شويم. براي اين آمده

كه به تدريج از من ذهني يواش يواش يكي  ،ستيماست كه از جنس او ه قراركنيم، گفت من ذهني هم نشان ادرست مي

شوند. پس اين بتوانند به او زنده يكي اينها را بردارد و به خودش زنده كند. اين هم يك مطلب است كه همه بالفاصله نمي

رام ما را به منطقي است كه ما را با چندين تا چيز همانيده بكند و ما بعدًا اجازه بدهيم اينها را يكي يكي بردارد، آرام آ

  خودش زنده كند. 

صبحگام من  :گويديادآوري كنم امروز غزلمان شروع شد با اين بيت كه مياجازه بدهيد چند بيت راجع به اَلَست بخوانيم. 

 .و وقتي او را ديدم متوجه شدم كه بيشتر مردم در خواب هستند، در خواب ذهن هستند ،شاه را در شاهراه هل اتي ديدم

و همين طور با آن شش محور. من اميدوارم كه اين غزلها را  .ا بله گفتن ما به زندگي در اين لحظه ارتباط داردو اين كار ب

بينيد كه باهاش سازگار نيستيد، اش اين است كه اگر شما يك محوري را ميبا اين شكلها شما بسنجيد، اين شكلها فايده

و برخي از خصوصيات آنجا ديده مي  ستيد، احتماالً با بقيه هم هستيد.بايد بدانيد كه با بقيه هم نيستيد. اگر با يكي ه

  شود، اگر مثًال مي بينيد مقاومت داريد، يعني ديگر با هيچ محوري هماهنگ نيستيد. 

، كه اگر يك كسي االن خشمگين است، كارش تمام است خدا نمي تواند به او كمك كند. دارد َالَست را همين َهل اَتي را

ي دارد مي گويد كه انسان چي هست؟ هر كسي كه خشمگين است و اين خشمگيني ادامه دارد از جنس جسم در هل ات

است. از جنس چيز ذكر كردني است، و خدا هم امتحانش بكند رفوزه مي شود كه مي كند هر لحظه، و ناسپاس است. 

حالي كه در اين لحظه خدا مي خواهد  چطور يك نفر خشمگين مي شود؟ جرات مي كند خشمگين بشود در اين بارگاه، در

اش را از شادي و از آرامش و از تمام لطفش را به ما بكند. و مي خواهد ما را به بينهايت خودش زنده كند، و تمامي فراواني

عشق و حتي مال دنيا به ما بدهد. و ما غمگين و خشمگين هستيم. چطور جرات مي كنيم؟ اين كار جرات فراواني مي 

  گر كسي آنطوري زندگي مي كند يعني آشنا با دانش عرفاني و معنوي نيست.خواهد ا
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  35صفحه: 

 (افسانه من ذهني با شش محور اساسي)پس اين شكلها را كه شما مي بينيد، اين شكلها كه يكي براي من ذهني است

دهند، كه نشان مي دهند، همان طوراينها خيلي چيزها را به شما نشان ميهمانيدگي است با آن يكي بدون همانيدگي است 

توانيد پشت آيد كه شما ميبينيد كه آيا شما در اين لحظه مقاومت و قضاوت داريد، به نظرتان ميكنيد ميشما نگاه مي

توانيد. چون اگر اين كار را بكنيد كه سر يكي قضاوت همانيده بكنيد، يعني قضاوتي بكنيد، يك كمي هم تند بشويد، نمي

شويد، و فقط با يك داريد، در مركزتان هر لحظه رفوزه ميمانيده هستيد، همانيدگي را نگه ميمقاومت داريد، حتماً ه

  گذاريد. خواهد به شما كمك كند زير پا ميقضاوت اين شش محور را كه با اين محورها خدا مي

كنيد، ستيزه مي يد مثل مقاومت، فرض كن شماارپس اين شكلها مهم هستند كه شما يك چيزي اگر ديديد كه آن را د

كنيد، اينها همه از جنس مقاومت هستند. اگر حسادت را در اين لحظه ترسيد آره، االن حسادت ميخشمگين هستيد، مي

رويد شما. پس هل اتي هم براي كند كه هيچي، پس هم ميكند ديگر. كار نميبينيد كه اين لحظه براي شما كار نميمي

هل اتي اين است كه شما از جنس الست  شما االن از جنس الست هستيد يا نه. خالصه :دگويكند. هل اتي ميشما كار نمي

رسانيد، خودتان آگاه هستيد، اگر آگاه لحظه و واقعاً هستيد، آيا اين را به ظهور مي در اينهستيد، از جنس خدا هستيد 

گويد در پيشگاه او هستيم. ما ميهمه چون  ؟هستيد چرا خشمگين هستيد؟ و اگر خشمگين هستيد چقدر جسور هستيد

چطور ممكن است يك كسي پيشگاه خدا باشد و خشمگين هم باشد. مقاومت هم داشته باشد. پس اين شكلها تمام 

كنيد تا ببينيد كه اينها را رعايت مي ،اندازداندازد، گوش شما را به كار ميحسهاي شما را مخصوصاً چشم شما را به كار مي

  شود. ير پا گذاشته شد، بقيه هم زير پا گذاشته ميش زايا نه؟ يكي

  ٢٤٩٢ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  يكه صاف شُد در دو جهان ِورا دل يهر َبشَر

  "يبل"غَرَض كه فقر ُبد، بانگِ َالَسْت را  ديد
پس اين  يعني اگر كسي بخواهد كه به بانگ الست در اين لحظه بله بگويي، يعني دوباره از جنس زندگي بشود،

است، يعني اين شخص كه در مركزش عدم است  فقرداند كه غرض است، در اين صورت مي (حقيقت وجودي انسان)شكل

و با هيچ چيزي همانيده نشده، در واقع هيچ چيز را ندارد، اين از جنس فقر است و الست هم هست. پس غرض فقر است. 

كسي كه مركزش پر است نه. اين (افسانه من ذهني)همين عدم، اين  گويد، يعنيو اين فقر است كه به بانگ الست بله مي

  فقير نيست و اين فقير عبارت از اين نيست كه هيچ چيز نداشته باشد. اگر مركزش خالي است، عدم است يا نه؟
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  36صفحه: 

با هزار اگر مركزش خالي است، فقر است، فقير است، اگر مركزش پر است نه. ممكن است هيچ چيز نداشته باشد اين آدم.  

خوابد، ولي فقر ندارد، بانگ الست را تا چيز همانيده است، ولي هيچ چيز هم ندارد در دنيا. همين طور در خيابان مي

گويد. پس براي الست كه از جنس خدا شويم و هل اتي را ما رعايت كنيم و انسان شويم، بايد شنود، بله هم نمينمي

  ها افتاده باشد. براي اين بايد همانيدگيمركزمان روشن شده باشد، صاف شده باشد، 

  ٢٦٤٠ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  با دوستْ َوفا كُن، كه وَفا واِم اََلْست است

  يوامْ بِمان نيو دَر يّريتَرسَم كه بم
ي خدا، كند، با دوست در اين لحظه، يعني با خدا، دوست يعنبله، اين شخص كه همانيدگي را نگه داشته، با دوست وفا نمي

گوييد به با خدا وفا كردن يعني تسليم شدن و عدم را آوردن به مركز، فقر را آوردن، پس وفا يعني شما اين لحظه بله مي

كند. با خدا وفا كن يعني به اتفاق اين لحظه بگو گويد، يعني مقاومت دارد، اين وفا نمياتفاق اين لحظه، هر كسي نه مي

شود بين آن كسي كه ما كند از من ذهني و فضا باز ميله به خدا هم هست. ما را جدا ميبله، بله به اتفاق اين لحظه ب

گذاريم. وام گذاشتن، وام وفا را گذاشتن، مان را داريم ميشويم و وامهستيم و من ذهني، آن فضاي گشوده شده ما مي

  ي زير خاك و اين وام را ادا نكني.بروترسم بميري، يعني گويد ميها را انداختن، مييعني يكي يكي اين همانيدگي

ها را بدهي برود، كنيد هر كسي وامش را بايد به خدا به اصطالح بپردازد، بله، وام اين است كه تمام اين همانيدگيتوجه مي

ني. ترسم بميري و در زير اين وام بماگويم ميبشود، فضا را باز كند، مي (حقيقت وجودي انسان)اين وام است. و اينطوري

  اميدوارم هيچ كدام از ما در زير اين وام نمانيم.

  ١٦٩٤ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  َاسَْتم بوده تو آنِ  َاَلستَم، من بنده

  مرَيرخيخ رانْديُكش فِراقَت، م رهيآن خ
ه بايد از گويد من بنده الست هستم، يعني من در اين لحظخيره خيرم يعني خيره خيره و بيهوده و بدون عقل تو، مي

ها مرا ها بودم و اين همانيدگيشوم. تا به حال مال دنيا بودم، مال همانيدگيشوم و از جنس تو شوم مال تو ميبجنس تو 

ايم و اين حالت را ما تجربه كرده .كردندخيره يعني بيهوده يعني بدون نظم تو اداره ميدر فراق نگه داشته و مرا خير

 بنده الست است كه عدم را باز كرده، گذاشته مركزش و بنده خداست، آن ودي انسان)(حقيقت وجمان. اين شخصهمه
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  37صفحه: 

ميريم. خيره يعني بيهوده. كش يعني بيهوده ما در من ذهني ميكش، خيرهبااليي نه. اين فراق خيره(افسانه من ذهني)

  كش است. پس فراق تو بيهوده

خوريم كشي نيست. يك موقعي هست در فراق او غصه مين خيرهميريم، اييك موقعي است كه ما نسبت به من ذهني مي

راند، زندگي ما را تا من ذهني كش آن است و ما را بدون نظم زندگي ميافتيم. اين فراق خيرهو در من ذهني به تله مي

اين فراق و خيره خيره  شودبينيم در اين شاهراه، ديگر قطع ميشويم االن در سحر و خدا را ميرانده تا حاال، اگر بيدار مي

  زندگي كردن، بيهوده زندگي كردن. بله.

ت دوم *** یان   ***  
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  38صفحه: 

  ١٨٣٢ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  نََعم ي،در عََدم، گفت َعدَم: بل ديانگ َرسب

  آن طََرف قََدم، تازه و َسبز و شادمان َنَهميم
ابراين به محض اينكه اين . و بني، بل، عدم گفت چي؟ بليانگ رسيد در عدمگويد بانگ به عدم ما رسيد، ببله، پس مي

بله گفتن ما معادل فضاگشايي است در اطراف من و همانيدگي را انداختيم، چون  گويدگفتيم و وفا كرديم، مي لحظه بلي

دمان شويم، شاشويم، سبز مينهيم. تازه ميذهني، حضور ناظر شديم. حضور ناظر شديم، داريم به اين طرف قدم مي

و زندگي انعكاسش در بيرون هر چه هست، تازه  .شويمشويم، تازه و سبز و شادمان يعني اين لحظه از جنس زندگي ميمي

  و سبز و شادمان است، جنس ما هم تازه و سبز و شادمان است،

شنود، را نمي اين نه، اين كسي كه همانيدگي دارد، صداي عدم (افسانه من ذهني)در همين عكسهايي كه نشان داديم، 

كنيم به اين عكس بايد ببينيد كه آيا من مثل هر دفعه كه نگاه مي و شنود،شنود، صداي بيرون را ميصداي خدا را نمي

گذارم، گويم، آن طرف هم قدم نميشنوم، بله هم نمياين عكس هستم كه همانيدگي دارم، در اين صورت صداي خدا را نمي

ستم، بنابراين تازه و سبز و شادمان هم نيستيم. بلكه مرتب اين جف القلم زندگي مرا كهنه بلكه بيشتر به جهان متمايل ه

دارد تازه و سبز و شادمان مي شود، هم در  (حقيقت وجودي انسان)لي اين شخص شوم ونويسد و پژمرده دارم ميمي

  درون هم در بيرون 

  ١٨٣٢غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  َدوان و َمست شُد يْ، پامُْسَتمِع اَلَْست شُد

  َمرانيْ و ضَ ديبُد او و هست ُشد، الله و ب ستين
، پس بنابراين هر كسي در اين لحظه بلي مي گويد و لحظه بعد هم بلي مي ضيمران همان گياه ريحان است گياه خوشبو

ا به گوشش حرف مي زند و او هم مي شنود، و پايش شروع مي كند به دويدن در آن دخگويد شنونده الست است يعني 

ها بود بنابراين از جنس و مست مي شود. دارد مي رود با خدا يكي شود. و او نيست بود يعني از جنس همانيدگي شاهراه

  عدم شد هست شد. و الله و بيد و ضيمران كه گفتيم اين را. 
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  ٢١١٠ تيل، بدفتر اوّ ،يمثنو ،يمولو

  َاَلسْت ديآيهم ياز و يهر دَم

  َهست گردنديو اَعراض م جوهر
پس بنابراين هر لحظه كه يا اين لحظه كه ما بلي مي گوييم، زندگي از آنور مي آيد. با او يكي مي شويم او به گوش ما حرف 

اين هوشياري در اطرافش بوجود مي مي زند. بنابراين هم در درون بعنوان جوهر، هوشياري، هم اعراض اين چيزهايي كه 

  ها ببينيم، آورد، مست مي شوند و هست مي شوند. پس با همين شكل

  ٢١١٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  َاَلسْت ديآيهم ياز و يهر دَم

  َهست گردنديو اَعراض م جوهر
اين لحظه بلي مي گوييم تسليم و  هستيم، اگر (حقيقت وجودي انسان با شش محور اساسي)حاال معموال ما در اين حالت

فضاگشايي مي كنيم كارمان درست است، از جنس الست مي شويم از جنس زندگي مي شويم. در اينصورت هم بعنوان 

هوشياري هم آن چيزي كه بوجود مي آوريم، يك مستي توي آن هست. هم خودمان هست مي شويم و هم آن چيزهايي 

القلم است. پس در مركزمان از جنس يك هستند خوب هستند، اين همان كاركردن جفكه در بيرون ايجاد مي كنيم آنها ن

  او مي شويم، و به عنوان هوشياري و اعراض هست مي شويم. 

  ٢١١١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  يول شان،يز يبل ديآيگر نم

  »يبل«از عَدَم، باشد  آمدنشان
؛ وقتي از عدم مي آيند آمدنشان معادل با بلي هست. يول شان،يز يبل ديآيگر نممي گويد از آنها صداي بلي نمي آيد. 

هر چيزي از عدم بروز مي كند اين خودش بلي  (حقيقت وجودي انسان با شش محور اساسي)پس بنابراين در اين حالت

   گفتن ما است. اگر ما به زبان بلي نمي گوييم هيچ اشكالي ندارد.

  ٢١١١ تيب دفتر اوّل، ،يمثنو ،يمولو

  يول شان،يز يبل ديآيگر نم

  »يبل«از عَدَم، باشد  آمدنشان
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  40صفحه: 

آييم به اين جهان و با خوانم كه متوجه شويم پس از اينكه ما به عنوان هشياري ميدر اين قسمت ابياتي از مثنوي مي

كند و كه درد هم ايجاد ميها بينيم، اين بينش بر حسب همانيدگيشويم و از طريق آنها ميفرمهاي ذهني همانيده مي

  :گويدكنند، اين مورد نظر خدا نبوده. بنابراين ميبينش بر حسب دردها كه بيشتر مردم اين كار را مي

  ١٩٣٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  گفته او را من زبان و چشِم تو

  من حواس و من رضا و خشِم تو
و اين صحبت امروز بود كه خدا ما را بينا و  .شومو من چشم تو مي ،زنميعني خدا به ما گفته تو حرف نزن، من حرف مي

شنويم بينيم و ميها ميكند ببينيد كه ما از طريق همانيدگيو هر لحظه امتحان مي ،شنوا كرده نسبت به باشندگان ديگر

 ،بينيمزنيم و با جشم او ميحرف مييا از طريق زبان او  ،زندزنيم، او حرف مييا از طريق او، از طريق زبان او يا ما حرف نمي

شوم، يعني تو حرف يا به وسيله حواس پنج گانه و ذهن شرطي شده خودمان. ولي اين را به ما گفته، گفته من زبان تو مي

  ها است. هويت شدگيزنم، خوب اين كار مستلزم انداختن همه همنزن، من حرف مي

ل اتي مربوط به آن است، چون هل اتي مربوط به سوره انسان است. پس و در واقع محصول نهايي انسان كه امروز هم ه

بايد خيلي مهم باشد كه اسمش را گذاشتند سوره  ؟كه انسان چه هست اين، گويديك چيز مهمي راجع به انسان مي

يشتر انسانها من گويد. يعني زبان و چشمي كه االن بيشتر انسانها دارند قبول نيست. براي اينكه بها را ميانسان. همين

  و اين كار درد ايجاد خواهد كرد.  ،بينندها ميها و چشم همانيدگيذهني دارند و با زبان همانيدگي

گويد كه من حواس تو هستم. پس حواس پنجگانه تو حواس اصلي تو نيست. من رضاي تو هستم. پس وقتي كه ما پس مي

شويم يك بينهايت. از ها را ما انداختيم، ميوقتي اين همانيدگي گويد به هر حالگوييم مرتب از رضا شروع كن. ميمي

كند، كند كه ما را شارژ ميها يكي ميكند. بعضي موقعاين بينهايت زندگي كه خودش بينهايت است اينطوري استفاده مي

ولي  .دانيمما نمي ؟تكند. حاال اين شارژ و اين بركت و اين عشق چه هسكند اين شارژ را به جهان پخش ميبعد جدا مي

ها جدا دانيم اين را كه مسئوليت ما و ماموريت ما در اين جهان، يعني هر انساني اين است كه به زودي از همانيدگيما مي

استفاده كند  ،گويدو بينهايت شويم و زندگي يا خدا از ما همين طوري كه االن گفتم در اين چند بيت هم دارد مي ،شويم

  شوم، بله، شوم، خشم تو ميشوم، من رضاي تو ميويد من حواس تو ميگاز ما. پس مي



  Program # 812                                                                            ۸۱۲برنامه مشاره 

  41صفحه: 

كنم، شوم و ترا حفظ ميگيرند. من به موقع الزم باشد خشمگين هم ميگويد تو نگران اين نباش كه همه چيز را از تو ميمي

درند. اين خشم من است كه گوييم كه اگر من خشم را بگذارم كنار كه مردم مرا مينه اينكه خدا خشمگين است. ما مي

  شوم. من بشو ديگر به هيچ چيز ديگري احتياج نداري. مرا نگه داشته. تو نگران نباش، من خشم تو هم مي

  ١٩٣٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  يتو ْبصِريُ  يو ب سْمعيَ  يُرو كه ب

  يسِّر توصاحب يچه جا ،يتو سِّر
ما  :گويدهايي كه خوانديم، ميبيني. همين هل اتي با آن آيهه وسيله من ميشنوي و بگويد برو كه به وسيله من ميمي

بيند و يا نه. ما رفوزه شنود، به وسيله ما ميكنيم، بيينيم به وسيله ما ميانسان را شنوا و بينا كرديم و هر لحظه امتحان مي

كارم، خدا هستيد، من سِّرم را در باغ تو مي گويد كه شما باغ اسرارر خدا هستيم. در غزل هم هست ميشويم و ما سّ مي

هم در فضاي گشوده شده و هم انعكاسش در بيرون. راز من تو هستي. پس راز من تو هستي و تو صاحب سِرّ نيستي. چون 

صاحب ِسر نيستي. مواظب باش اگر صاحب سِر بشوي،  تو ،صاحب هميشه يك من است، من ذهني است. تو سِرّ من هستي

  شود من ذهني. بله. ن باشد، صاحب باشد. آن موقع ميبايد يك م

بينيم و شنويم و به وسيله خدا ميما به وسيله خدا مي (حقيقت وجودي انسان)بله اين تصاوير را هم ببينيد. در اين حالت

ها را داشت، چينهو اگر اين نقط .هم نيستيم و صاحب سِرّ ؟او چه هست دانيم سِرّ سِرّ او هستيم با فضاي بينهايت و نمي

  شد و من ذهني صاحب است. يك من ذهني درست مي

  ١٩٣٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  مَن كانَ لِله از َوَله يچون شد

  تو را باشم كه كانَ اهللا َله من
بنابراين  گويد اگر تو براي من باشي يا كسي كه براي من باشد، از حيرت، از عشق،و اين مربوط به يك حديثي است، مي

من يعني خدا تماماً براي تو خواهم بود. پس هر كسي براي خدا باشد، براي من ذهني نباشد، براي جهان نباشد، خدا هم 

ها براي او خواهد بود. اشكال ما اين است كه ما براي خدا نيستيم. ما براي چيزهاي اين جهان هستيم، براي همانيدگي

  مربوط به يك حديث است كه  هستيم. بله كامًال مشخص است و اين
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  :ثحدي

  »َمن كان ِلله، كان اهللا َله«

  »اوست. يبرا زيخدا باشد، خدا ن يهر كس برا«

كند، براي اينكه شويم، يعني بينش عقل كل را نداريم، عقل كل به ما كمك نميبينيم و نميپس اگر ما به وسيله خدا نمي

نگاه كنيد عقل ما، هدايت ما، قدرت ما، حس امنيت ما از زندگي  ن)(حقيقت وجودي انسابراي او نيستيم. در اين عكس

كنيم كالغها مهم نيستند. آيد به مركز ما، براي او هستيم. آسمان نگاه ميبراي اينكه براي او هستيم. وقتي عدم مي ،آيدمي

ند، يعني وضعيتها بهتر شوشوند، بهتر ميبينيد. يواش يواش كالغها بهتر مياز جنس آسمان، هميشه آسمان را مي

  شويد. كنيد، از جنس آسمان داريد ميشوند. براي اينكه شما فقط به وضعيتها نگاه نميمي

شود. چون شما براي خدا هستيد و خدا پس بنابراين اين عقل و حس امنيت و هدايت و قدرت هم روز به روز دارد بهتر مي

، اين هم در حال حيرت است، وقتي عقل من ذهني داريم، چون همه هم براي شماست. اين وله يعني حيرت، يعني انسان

كند. ولي اينكه اين شخص در حال، حيرت يعني صفر داند، حيرت نميداند به نظر خودش كه هيچي را نمي چيز را مي

ركز ما چطوري م ؟شودمن ذهني، اينكه ما انگشت به دهان مانديم كه كارها به وسيله خدا چطوري انجام ميعقل شدن 

گذاري شده بوديم باز چطوري وجود ما از آن چيزهايي كه سرمايه ؟كندشود، چطوري دردهاي ما شفا پيدا ميباز مي

شود، شود، ميل به قدرت ما كم ميبينيد حرص ما كم ميآورد. يواش يواش ميها درميما را از همانيدگي ؟شودخوانده مي

  كنيم. بله. درست است؟كار ديگران نداريم، كار خودمان را مياي به شود، عالقهميل به كنترل كم مي

  ١٩٣٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  منم يتو را، گاه ميگو يَگه تو

  آفتاب روشنم م،يچه گو هر

شويم براي چسبيم، كامًال يكي ميشويم و او بينهايت است، گاهي به هم ميپس بنابراين هميني كه گفتم، ما بينهايت مي

كند تا بتواند آن انرژي و بركتش را به وسيله ما به جهان ساطع بكند، آن موقع كند و يك ذره جدا ميكه او ما را پر مياين

گويم تو هستم، گاهي خودم هستم، گويد، گاهي ميگويد، زندگي ميكنيم. پس بنابراين ميما يك ذره حس جدايي مي

كند، با نور كند، روشن ميه اين آفتاب روشن من زندگي ترا گرم ميگاهي با هم هستيم و گاهي جدا هستيم. ولي هميش

  .بيني. هر چه گويم آفتاب روشنممن مي
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خواهد زبان ما پس در اين چند بيت هم فهميديم كه بايد به وسيله چشم او ببينيم، به وسيله گوش او بشنويم و او مي

اهد احساسات ما را بشود. ما نبايد به احساسات و يا هيجانات من خوود. ما بايد زبان من ذهني را بگذاريم كنار، او ميبش

شويم. اين را ذهني بچسبيم. به هر حال هر چه كه در مركز داريم بايد آن را رها كنيم و هر لحظه براي اين كار امتحان مي

  فهميديم؟ 

كند اين ابيات و شما خودتان اي نگاه ميخوانم. اوالً از هر زاويهبله اين چند بيت را هم بخوانيم. اين ابيات را من مي

به خودتان نگاه كنيد ببينيد كه اين ابيات واقعاً حقيقت دارند. من االن به  شما مي توانيد بينيد. مثالً در ابيات قبلمي

يد گوشوم، او به من ميبينم يا عقل من ذهني خودم. هر لحظه من با او يكي ميبينيم، عقل كل ميوسيله عقل خدا مي

  گويم، او زبان من است يا نه من زبان خودم را دارم؟ كدام يكي است؟ چي بگو، من آن را مي

كند داند و فكر مي گويد كه انسان مثل الف است و چيزي ندارد و اين را نميخوانم موالنا ميو در اين چند بيتي كه مي

گويد كه اگر من اين ديگر بايد به اين بينش برسد، ميدهد. از طرف چيزي دارد و اين داشتن توهمي چيزها به او درد مي

را گذاشته مركز ما با كن  شيپا يزندگ وفضاي حل و عقد را نداشته باشم، فضاي حل و عقد يعني اينكه ما تسليم هستيم 

 ينيخودبمن و  يخودخواه نيپس ا ،در دستم نباشد نهايداشته باشم و ا يدگياگر من همان ،كند يفكان دارد به ما كمك م

 زهايعقل چ ،شده دهيهمان زيجهان با صد تا چ نيآمده به ا ياگر كس ،ديذره فكر كن كيدارم؟ شما  يمن چ ؟ستيمن از چ

 يم يچ ؟هست اصالً  يخودخواه چ ،خودخواه هم هست نيا ،كرده و مركزش گذاشته جاديدرد ا ياديمقدار ز ،ششده عقل

   .ديبه خودش بگو ديبا يهر كس ديگو يم .ديگو يرا م نيمموالنا هم ه ست؟يآدم؟ حرف حسابش چ نيا ديگو

  ٢٣٢٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

   ستيحلّ و عقد او تُه نيچون َكفَم ز

  ست؟يمن ز ك يِمُْعِجب نيعجب ا يا 
ن عقده دارم به عنوان م كيمن  يعني ،حل و عقد يفضا نيكه به من كمك كند ا ،فضا گشوده نشده در مركز من نيا اگر

را  نيا ،فلز هستم يرا من ندارم ول دياس نيخوب ا ،دياس يتو يندازيرا ب يفلز كي نكهيمثالً مثل ا ييفضا كي ،يذهن

را اگر ندارم و مقاومت  نيا ،با قضا و كن فكانش حل كند يزندگ نام هب يينايب كيعقده را  نيا ،يجور كيحل كنم من  ديبا

 ينيخودبو يخودخواه نيخواهم از خودم بپرسم ا يپس من م ،را دارم هايدگيانو عقل همان هم ،كنم يكنم و قضاوت م يم

   .يچيه دميفهم ،يچيهست؟ ه يچ يمن و پز دادن من برا ينيباالنش و
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 يچ يمعجب است برا يچ يبرا (افسانه من ذهني)شخص نيا .ميكن ينگاه م نيهم يبرا ؟ميشد داريب ؟ميديحاال فهم

 ،نهيك ،مثل رنجش ييدرها ،شياش به دردها زهيقضاوتش، ست ،كند به مقاومتش يخار مافت ؟خودخواه استو نيخودب

 ،خودش يگرفتار ،خودش يبدبخت ،گرانيبه د به خودش و يروا نداشتن زندگ ،يتنگ نظر ،يابيكم ،تيمحدود ،ييانتقامجو

كند؟  يافتخار م نهايبه ا است ضيهم مر يناراحت است از نظر جسم ،استرس دارد ،كند يدائماً غم با خودش حمل م

مسئله را به مانع و يزندگ ديهست يزندان يدر افسانه من ذهن ديشما اگر مقاومت و قضاوت دار ست؟يچ ياش برايمعجب

پز  گرانيد به؟ هست يچ يبرا رگيشما د يخودخواه نيا دياوريدر ب ديتوان يهم نم تو نياو از  ديكن يم ليو دشمن تبد

  .ميبده

  ٢٣٢٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  خود انگاشتم دهيرا ناد دهيد

  دعا برداشتم ليزنب باز
فكر  ،بود آن را خودم كردم دهيكه ذهنم د يزيآن چ ديگو يم ،كرد موالنا انتظار دارد داريما را ب قبل همه تيب دوارميام

االن دست  ،دانم اشتباه كردم يم ،را كردماشتباه  نيحاال كه ا .بود يندانم كار يدر واقع از رو نيو ا .كردم خودم آن هستم

 (افسانه من ذهني)ينطوريدانم ا يمتوجه شدم بله من م ؟يو متوجه شدم چ ؛مدعا برداشت ليباز زنب ؛شوم يبه دعا م

   .ندارم يزيام كه مثل الف چ دهيفهم ،ام دهياشتباهم را فهم يول .را خودم انگاشتم دهيد دهيهستم كه ناد

  ٢٣٢٩ تيتر ششم، بدف ،يمثنو ،يمولو

  ميكر يندارم ا يزيالف چ چون

  ميتر از چشم مدلتنگ يدل جز
 نيا ،را دارم نهايكنم ا يكه من انباشتم در مركزم فكر م ييزهايپس چ .ام كه مثل الف هستم الف لخت است دهيفهم اآلن

را  نيمثل الف هستم ا ،ندارم يزيچ من ،بخشنده يا ،ميكر يا ،خدا يكردند ا جاديرا ا يآنها بودند كه من ذهن ،غلط بوده

است و تنگ نيا ،مثل سوراخ نيدارد هم چشمكي ديدان يم ميم ،ميچشم م .دارم ميمتنگ تر از چشم  ياما دل ،دميفهم

من اشتباه كردم  ايخدا ،ياوريعدم را در مركزم ب ديبا ،عدم نيهم يعنيدلم  ،ديدلم را باز كن ديشما با و ،دلم تنگ است

  .من درست نبوده است يهاآن كار
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  ٢٣٣٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بِه سازد مرا ،چيندارم ه خود

  صد عنا نيدارم است ا ز وهم كه
 يچيه ،من به خودم بسته بودم من مثل الف هستم يدگيهمان اي تييمالك قيكه از طر ييزهايچ نيكه ا دميرا هم فهم نيا

كه در من  ييزهايچ نيكه ا ،شوم يم داريتوهم هم ب نيدارم از ا يعنياهد كرد حال من را بهتر نخو زهايچ نيندارم و ا

خدا حال من را خوب خواهد كرد اگر  و يفقط زندگ .حال من را خوب نخواهند كرد نهايا ،كنم دارم يدارم فكر م يذهن

   ،كند و باز بشود بله زيرا بگذارم او تم مركزنيا

 يفكر م ،هست دهيها را دارد با آنها همان نيدارد چون آن نقطه چ يليكند خ يكه فكر م (افسانه من ذهني)شخص نيا

حالش را خوب  ،كند داشته ها يفكر م ،است توهم نيحالش خراب است در ا يهر كس ،كند آنها حالش را به خواهد كرد

داشتن هست كه حال من را  وهمِ  ديگو يم نو اآل .نديب يو بر حسب آنها م ،است دهيهمان با داشته ها هم ،خواهد كرد

 ،دور ديندازيب ديرا با وهم نيا ،ديحاال اگر شما وهم داشتن دار ،درد و رنج يعنيعنا  .خراب كرده و هزار تا درد به من داده

ها را داشتهو  هايدگيهمان نيكه اگر ا ديهست نين خرابه حتمًا معتقد به ااهر كدام از شما حالت ديتوهم هست نيا رياگر ز

 داريب ديما با ،خواب نيو از ا توهم نياز ا .و توهم است .تفكر غلط است نيا ،حالتان خوب خواهد شد ديداشته باش ترشيب

  ميبشو

  ٢٣٣٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ، بِه سازد مراچيندارم ه خود

  صد عنا نيدارم است ا ز وهم كه
را  هايدگيهمان ديما با مياآلن گفت ؟چرا لخت ،لخت خلق كردهخدا ما را  كه يدر وهم داشتن باشد در حال يكس كي اگر

 كيو بعد  ،كند ياو ما را شارژ م ميشو يم يكي موقع ها با او يبعض ،ميبشو يكي تينهايو با آن ب ميبشو تينهايب ميندازيب

 يكيهر دو  يال براحا ،ميذره جدا هست كي يگاه ،ميما او هست يو گاه ،جهان ميكن يرا پخش م نيكند ما ا يذره جدا م

حالم را  ديبا و ،را دارم نهايكنم ا ياست كه من فكر م يافراط يحالتها نيا يول .كند يدائمًا نور او ما را روشن م است و

بشود با  دهيكه همان يكس .است يكستانكود ،يبه لحاظ معنو يواقعًا زندگ ،است نيسطح پائ يليخ رگيد نيخوب كند ا

  .است مهم يليخ تيب نيا .بشود حالش خوب خواهد شد اديز هايدگيهمان ني, فكر كند كه ازهايچ
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  46صفحه: 

  ٢٣٣٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ، بِه سازد مراچيندارم ه خود

  صد عنا نيدارم است ا ز وهم كه
ه شده ساخت ،ميدار يفكر يمن ذهن كيما  نكهيا يعني داشتن  ُ وهم ديدان يو شما م صد درد نيز وهم داشتن هست ا كه

كند به  يوصل م ،كند ياضافه م به خودش رديگ يرا م يفرم ذهن كي ،يارتباط نامرئ كيبا  يمن ذهن نيا ،مياز فكر دار

حالش  ،به او وصلند يدگيهمانو ،تيكه به لحاظ مالك ييزهايچ نيا او ديو با د يو به لحاظ من ذهن ،شود يخودش بزرگتر م

حال من را خوب خواهد كرد ما  و ،را دارم نهايكه من ا توهمنيا و .ه او خواهند دادب يبهتر يزندگ ،رآ خوب خواهند كرد

  برسيم. خودمان  تيكنار كه به انسان ميگذار يرا نم نهايما ا .كند يرا از خدا محروم م

 ،خدا ،قل كلنفر را هر لحظه ع كي دينفرض ك .كنم يو شنوا به خودم كردم هر لحظه امتحان م نايكه من شما را ب هگفت

 نينه ا نديب يم ؟زبانش بشود گذارد او يم ،شنود يخدا م يعني با گوش او ،نديب ياو م ديكه با د نديكند بب يامتحان م

به خدا توجه كند  نكهيا يجابه و .مركزش و در وهم داشتن هست اشتهرا گذ زهايچ نيهم ،ستيچبزها ن نيحواسش به ا

خواهد  يم ،داند يخودش هم م ؟رگيخوب او چكار كند د .ه بلكه حالش را خوب كندكند ك يرا توجه م زهايچ نيبه ا

تا اشكال خودتان  ديهمو خوب بف ديرا واقعاً از موالنا بشنو تهايوضع نيا ديشما با .ميناد ي. ممييگو يدانشش را بدهد ما م

  ؟ميرو يم يريما در چه مس و دارد از ما انتظار يزندگ كه ،دينيرا بب

 ،نينه د ،نه مثًال قرآن ،نه با موالنا و عرفان و بزرگان سازگار است االتيخ نيكه ا؟ ميهست االتير چه حال و هوا و خد ما

همان را هم نسل به نسل  ،درست كردند يمردم آمدند من ذهن يعني ؟ما ميرا از كجا آورد نهايدانم ا يمن نم ،چكداميه

 ،بدنمان بيتخر ،ميهست بيما در حال تخر و ،به ما هم نگفتند ميخواندن هو حرف بزرگان هم خودمان ك ،منتقل كردند

  ،بله .حال من را خوب كنند نهايا ،كه من انباشته كنم در مركزم ،همه جامعه ،دوستان مان ،خانواده مان ،خودمان

 اتي شاه را در شاهراه هلكه ما  هست يكه اشكال ما چ مينيبب خوانم يرا م نهايا. بخوانم يمثنو ازاجازه بدهيد چند بيت 

همه  ميدانش را پخش كن نيا ديكه ما با يدر حال ،ننديب يم يچرا فقط تعداد معدود ،سحر يعنيلحظه  نيا ،مينيب ينم

 ،شود يدو نفر نم يكي با ،بيرشروع خواهند كرد تخ يهمه با من ذهن نكهيا يبرا ،ندارد دهيفا ننديچون همه نب .ننديبب

 بيع ،را در خودشان نگه داشتند بهايع نيمردم ا نكهيعلت ا :كه ديگو يموالنا م .اهد سوختتر هم به آتش خشك خو

 و دنيآن جهان را د نكيگذاشتن در مركز از پشت ع ،آفل يزهايبا چ يدگيهمان ،يدگيهمان :دارد فيتعر كيهم فقط 

  .است بيع نيا ،بردن شيرا پ يزندگ ينطوريكردن و هم يرا حول محور آن سازمانده يزندگ
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  47صفحه: 

  ٣٢١٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  و شناخت ديرا د شيهرِكه نَْقِص خو

  ِاسْتِْكمالِ خود َدو َاْسبه تاخت اَْندر
و بشناسد  نديبب ،است يدگيخودش را كه همان بيكه نقص و ع يهر كس ديگو يم ،نسخه ها هست ده اسبه تاخت يبعض

 يجور برنامه ها و خواندن كتابها نيبا پخش ا ديپس توجه كن .تازد يسبه مده ا ايدر كامل كردن خودش و رفع آن دو اسبه 

  :ديگو يم بعد .دهد يما را به ما نشان م بيع يخوب عرفان

  ٣٢١٣ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ذواْلجَالل يِبه سو پَرَّديزان نم

  خود را كَمال بََرديم يُگمان كو
 ،خدا يعنيذوالجالل  ،خدا يبه سو ميپر يعلت نم نيبه ا ،مينيب يلحظه نم نيدر ا تيهل اعلت ما شاه را در شاهراه  نيبه ا

ماست آن  ركزو م ميشده ا تيكه ما با آن هم هو يياز الگوها يبعض ،ميدان يم ،مينيب يخودمان را كامل م نكهيا يبرا

شما همچون  ،ديدار بيشما ع ميوگ يحاال نم ،اگر شما همچون .ندارم يبيمن كه ع ميهست ما كامل نديگو يالگوها م

 نيباور هم نيهم دييبگو د،يبه خودتان شك كن ،ديدان يد و خودتان را كامل مشو يمحسوب م بيكه ع ،ديدار يدگيهمان

  .است گرانيبا د سهيهم در مقا نيا و ،كه من كامل هستم ،است يبزرگ بيع يدگيهمان

   ٣٢١٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ر ِز پِنْداِر َكمالبَتَّ  يِعلَّت

  ذوَدالل يَاْندر جانِ تو ا ستين
 تيبا من ذهن يده يم بيرا هم فر گرانيو د يده يم بيكه خودت را فر يكس يا ،بيفر صاحب عشوه و يعني ذودالل

ن آدم تصور كند كامل است در جها نكهيبدتر از ا يمرض ،عشوه گر يا ،يانداز يرا هم به غلط م گرانيو د ينيب يغلط م

نقص  يكه آدم ك ،ندارد ينقص چيتصور كند كامل است و ه انمرض است كه انس نيپس ا ؛ديگو يموالنا م .؛وجود ندارد

 يها الگو يدگياز آن همان يكيو  ،من كاملم ديبگو ،داشته باشد زهايبا چ يدگيهمان ،با دردها داشته باشد يدگيدارد؟ همان

   .كمال باشد
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  48صفحه: 

  ٣٢١٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  َبسْ خون َرَود َاتدهياز دل و از د

  َروَد رونيب يمُعَْجب نيِز تو ا تا
است  يدستت خال ،است يات خال گفت كف يبه ما م ،رگيد ميهم داشت شيپ تيكه چند ب ينيهم ،ينيخود ب يعني يمعجب

 ديگو ياالن هم م ه؟ياز چتو  يو خودخواه ينيخودباين  را مركزت نگذاشته شياگر خدا پا يعنيحل و عقد  ياز فضا

كامل آن است  ،هر لحظه يشو يكه از جنس جسم م يدر حال ،كه من كاملم الگو نيبا ا يدگيهمان نيهم ،يمعجب نيهم

 ارانهيدرد هش يعني .برود اريات خون بس دهياز دل و د ديبا ،ندازديرا ب هايدگيخدا زنده بشود همه همان تينهايكه به ب

  آگاه خواهد شد كه پندار كمال دارد؟  يروز كي نديب يم هايدگيحسب همانكه بر  يكس ايآ .يبكش

من خداگونه هستم به خدا  ديگو يم يول ،به خدا زنده نشده بلكه كامالً پوشانده خدا را ،دانم يم ديگو يم يداند ول ينم

 نطوريدرد دارد و هم نيو ا ،ستميكردم كاملم ن يفكر م ستميو آنجا ن ،دانم يكه من نم يريبپذ تيمسئول ديبا ،زنده هستم

تا  يتحمل كن ديرا با نيا .همراه خواهد بود ارانهيبا درد هش ،يا نهيكمال در هر زم يو الگوها هايدگيهمان نيبرداشتن ا

هم  گرانيد اخودمان ب يرو ميكار كن ديشود كه با يپس معلوم م ماند.خواهد  نيوگرنه ا ،از تو خارج بشود ينيخودب نيا

  . ميارند يكار

  ٣٢١٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستبُده يريْ َانا خَ  سيِعلَّتِ اِبْل

  َمرَض در نَْفسِ هر مَْخلوق هست نيو
من داناترم من بهترم من خوشگلترم ثروتمندترم  .كرد يبا تر كار م يعني .بود كه من برترم نيا طانيمرض ش ديگو يم

  .اش هست هيهم آ نيا .هست يهر انسان يض در من ذهنمر نيو ا .گفته من از آدم بهترم .داناترم

  ١٢ هي)، آ٧سوره اعراف( م،كريقرآن

...

  »من از آدم بهترم. مرا از آتش و او را از گِل آفريدى.«گفت:  سيابل«

 ينم چيدارد ه يكه من ذهن يكس .است يهمراه من ذهن شهيهم سهيمرض مقا نيابوده و  سهيمقا ،طانيش ضمر ديگو يم

و امروز موالنا به  .كنم سهيكنم با او مقا سهيخودم را با او مقا ؟چقدر از او بهترم ديگو يم ؟چقدر به خدا زنده شدم ديگو
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  49صفحه: 

است كه ذهن آن  يزيقابل ذكر چ زيچ ،كرد سهيشود مقا يمقابل ذكر را  زيفقط چ ،ميستيما قابل ذكر ن زيما گفت كه چ

  .شناسد با ذهن بشود شناخت يكه ذهن م ميستين يما از جنس .شناسد يرا م

 ،به آن زنده بشود دياست كه آدم حضرت آدم با يتينهايراجع به ب ،زند يراجع به خودش دارد حرف م سيپس خدا با ابل

 يم سيخدا به ابل نكهيولو ا ،نديخدا را در آدم بب تينهايد بتوان ياست نم ودچون محد سيابل يول .زنده بشود يهر انسان

در هر  .در ما هم هست تيخاص نيو ا .فهمد يباز هم نم سيابل ،شوم يخودم زنده م تينهايمن در انسان به ب :كه ديگو

سي و چه ك س استيكند از جنس ابل يم سهيمقا يهر كس .است سياز جنس ابل يمن ذهن نكهيا يبرا ،هست يمن ذهن

 يم ميلحظه تصم نيا .برود ديخون با يات بس دهياز دل و د ،از خودت ياوريرا درب سهيمقا يالگو نيخوب ا ؟ كند ينم

 ديهرموقع شما توانست ،حسادتت گرفته يكن يم سهيمقا يدار يكيخودت را با  ينيب يبعد م قهيدقدو ينكن سهيمقا يريگ

  .دينكن سهياصًال مقا ليم اي ازين اي ،نباشد در شما يازين ،ديرا تمام كن سهيمقا

 ديشما دار .ديالگو راحت شد نيپس شما از ا .دينكن سهيمقا ،دينيب يدانم دانا م ينم دينيب يآدم ثروتمند مرا  يكهر  شما 

 سهيمرض مقا ،مرض را آدم نداشته باشد نياگر ا ديد ديخواه ديكن ينم سهيمقا ،ديكن ينم سهيمقا ،به خدا ديشو يزنده م

 يكيكند خودش را با  يم سهيخشم هست آدم مقا ،چون رنجش هست ،ديايهم با آن ن زهايچ يليو خ ديايحسادت ن و

 ينطوريمثًال پدرش چرا من را مثًال ا يكيرنجد از  يم ،شود يم نيكند خشمگ يم يحس كوچك ،او برتر است نديب يم

اصًال  .است ديتقل يمبنا سهيمقا ،ديتقل ،ديشك به تقلبرد به  يآدم را م .خطرناك است يليخ سهيمقا نيا يعني ،ينكرد

   .ندارد ييجا ديتقل نهيزم نيدر ا

  ٣٢١٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  او نديَگرچه خود را َبسْ شَِكسته ب

  جو رِ يز نْيدان و َسرگ يصاف آبِ
ما  ،دهند شكسته ين مدهند كوچك نشا يخودشان را متواضع نشان م يذهن يهامن يدرست است كه بعض ديگو يم

در آن  ميقد يآن جوها ،روان است ينيب يكه م ،ظاهراً آب صاف است ،دارند يخطرناك يمن ذهن يول !ميستين يزيكه چ

آرامند  ،ظاهراً صافند نهايا :ديگو يم .كرد يم ريگ ريآن ز نيمدفوع و سرگ ،شستند يرا م فشانيكث يزهايته مردم چ

خودشان را شكسته  ،گذارند يزنند احترام هم م يقشنگ هم حرف م ،كه به به به ،ددارن يها آرامش سطح يبعض يديد

ها مدفوعها  نيآن سرگ كدفعهي ،شوند يخورد آشفته م يبرم شانيبه ا ييگو يم يزيچ كيتا  يول ،دهند ينشان م

  ،باال ديآ يجوشد م يم ريخشمها دردها هزارتا حرف بد از آن ز
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  50صفحه: 

  ٣٢١٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  او نديَگرچه خود را َبسْ شَِكسته ب

  جو رِ يز نْيدان و َسرگ يصاف آبِ
  .پر از كثافت است آن بسترش يول شود يآب صاف رد م يكن يجو نگاه م به

  ٣٢١٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  چون بِشورانَد تو را در ِامْتِحان

  َرنگ گردد در زمان نيآبْ سَرگ
مورد امتحان خدا  ي. پس آرامش ذهنشوديدر امتحان، فوراً آب پر از كثافات م شورانديشما را مخدا  يوقت ديگويم يعني

مرتب با  ي. زندگستيقبول ن نيقشنگ، ا يفكرها يشيسطح نما كي ريدردها را ز ميما رسوب داد نكهي. ارديگيقرار م

بكند.  يقيكار حق دياست با ينطوريا يگر كسباال. ا ديآيو كثافات م يآرامش مصنوع نيبه ا كنديقانون قضا حمله م

 سهيو چون در مقا ميهست يآنطور م،يهست ينطوريجبهه آرام نشان بدهند؛ ما ا كيو  يظاهر ساز نيمردم به هم شتريب

را قبول  نمردم م ست،يخوش است كه مردم ما را قبول داشته باشند، هر جور هستم مهم ن نيهستند فقط دلشان به ا

 ينطوريمردم من را ا خواهم،يدر ذهنشان مجسم كنند. من آنطور كه م خواهميكه م يزيكه من به آن چداشته باشند 

 شيباشد هر لحظه خدا تو را آزما ادتي ،ينه، خودت مهم هست .نيا ستيتصور كنند. حاال خودم هر جور هستم مهم ن

شده  نيدردها ته نش ن؟ياست ا يوضع شما، چه وضع ودشيم نينه. ا اي يكنيماو كار  ييو شنوا يينايكه با ب نديبب كنديم

  . يدهيبه مردم نشان م ياست و ظاهر آرام

  ٣٢١٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  'يَفت يا نيتِگ جو هست سرگ در

  مر تو را دينما يچه جو صاف گر
جوانمرد است، فعال در تِگ، ته كه اصلت  يكس يجوان مرد، ا يجوان، ا يا ديگويم د،يگويم يذهن يهابه همه من دارد

  . ديآيتو، مدفوع است، كثافت است، گر چه ظاهراً به نظر صاف م يجو
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  ٣٢٢٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  دان پر ِفطَنراه رِ يپ هست

  كن ينَْفس و تن را جو يهايجو
 ركيكه راه را بلد است و ز يريموالنا. پ كند؟يم زيرا تم يمنِ ذهن يعنيپر از كثافت نفس را،  يهايهست كه جو يك حاال،

 نيهم ياست، برا نيمورد موالنا بهتر نيو در ا ،يخاص ريپ كيها ما به مدت دي. باميتوانياست، دانا است، ما خودمان نم

  . ميكن را پاك مانيما جو كنديكمك م د،يكنيو شما تكرار م ميكنيرا منتشر م اتشياب نجا،يا ميخوانيرا م شيشعرها

  ٣٢٢١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  تواند پاك كرد؟ يخود را ك يجو

  از علم خدا شد علم مرد نافع
لحظه  نيدر ا نكهيكند مگر ا زيتم توانديخودش را نم يجو يكه كس ديگويمكه تواند پاك كرد؟.  م،ييبگو ميتوانيم اي

هر لحظه  ديگويا استفاده كند، خرد كل استفاده كند. مگر نممرد، از علم خد يعنيبشود، فضا را باز كند و انسان،  ميتسل

 ادتاني رهي. دا؟يمن كار كن قلبا ع ؟يبا گوش من بشنو ؟ينيتو با چشم من بب يرو كنميو دارم كار م كنميامتحان م

خودت  ،يسود ببر ديقدرت است، از آن با شيكياست،  تيهدا شيكياست،  تيحس امن شيكيعقل است  شيكياست؟ 

   ؟يتوانينم

  ٣٢٢٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  را شيدسته خو غيتراشد ت يك

  را شير نيسپار ا يبه جراح رو
 زيرا تم شيجو ديرا به حال خودش رها كن يمِن ذهن يعنيضرب المثل است.  برد،يكه، چاقو دسته خودش را نم ديگويم

 م،يدار مانيدردها را در جو نيا م،يدار ي. تا منِ ذهنبرديم غماي ما را دارد به يزندگ ياست، ول زيتم ديگويو م كندينم

. گفت ميمركزمان را پاك كن ديبا ،همراه با دردها در مركز ما است هايدگيكه همان ي. تا زمانديد ميرا نخواه يزندگ يما رو

به  دين فَكان كار كند. آن شش محور باتا قضا و كُ ،ميفضا را باز كن ديمرتب با نيپس بنابرا م،يبشو دينافع از علم خدا با

  بشود. بله،  زينفع ما كار كند تا مركز ما تم
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  ٣٢٢٣ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  جمع آمد مگس  شيسر هر ر بر

  كس  شيخو شيُقبْحِ ر ندينب تا
مگس  نها،يو ا كرديهم كه چرك م ميقد يهازخم است. و معموال زخم كيمثل  ش،يبا دردها ،يمنِ ذهن نيكه ا ديگويم

زخم  نيشده با درد مثل هم تيمركز هم هو كيكه  مينيكه ما بب زنديبد را موالنا م افهيبا ق ديشا لِ يتمث ني. اشديجمع م

شده. كه  تيهم هو يفكرها نيما است. هم يما است. فكرها يرهاجمع شده است، مگس هم فك شياست، كه مگس رو

من  ستم،ين ينطوريا ميكنيبه مردم اعالم م مانيبا فكرها يما ه نند،يبيمردم نم دپوشاننيزخم را م يها رومگس يوقت

هم  خودمانزشت است، ما  كند،يزخم است، درد م نيخودمان ا يكه برا يهستم، در حال ينطوريمن ا ستم،ين يآنطور

  است كه مردم نفهمند.  نيحواسمان به ا يزشت است ول ميدانيم

 نيشاه را با ا م؟ينيبيشاه را ما نم ،»'يهَْل اَت« لحظه كه سَحَر است، در شاهراه نيكه چرا ا ميكنيصحبت م ميحاال، ما دار

بد شده است  يليزخم خ نيكه ا ميكردافراط  نقدريما ا يعنيباشد كه،  نيحواسش به ا ي. اگر كسد؟يد ميخواه يوضع ك

فقط خدا  .كنديزخم در قوت خودش درد م نيا يعني ش،ير نيو در آنجا ا ميرفت يافسانه مِن ذهن يكه ما تو يو بطور

 چيخودش را ه ي. منِ ذهنبرديچاقو دسته خودش را نم م،يتوانيرا، ما نم يدگيزخم را درمان كند، زخم همان نيا توانديم

  نخواهد برد، نيموقع از ب

برنامه،  نيشما را از ا ستد،يبا تانيخواهد كرد، مدتها ممكن است جلو يكارشكن ،ييبه فضا گشا ديكنيشما شروع م يوقت

شما را متقاعد بكنند كه  ايرا كه مزاحم شما بشوند  يجلب كند اشخاص يبه اصطالح، باز بدارد، منِ ذهن گر،يبرنامه د اي

 انموال ايبرنامه بد است مثال،  نيا ديگويكه م يكياز  ديكن ديشما، شما را وادار كند تقل يمنِ ذهن ست،يبرنامه خوب ن نيا

 مانيكه زندگ ميخوب است، تظاهر بكن يليپر از زخم، و با مگس پوشاندن خ يخود بد است، همان زندگ يبد است، كار رو

  خوب نباشد.  يخوب است، ول

  ٣٢٢٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  و آن مال تو هاشهيمگس اند آن

  تو آن ظلمت احوال تو شير
تو است،  يهايدگيتو است كه درباره مال تو است، اموال تو است، همان يفكرها نيمگس هم ه؟يآن مگس چ د،يگويم

. پس شما اگر زخم ميبشو داريشب ب نياز ا ميخواهيتو است. ما م يشب منِ ذهن يعنياحوال تو است.  يكيزخم تو هم تار
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 دميمن االن فهم ميل به خدا اعالم كن. اوّميبه همه اعالم كن ديبا اتفاقاً. ديرا نپوشان نيا دهيهمان يهاشهيبا اند دينيبيم

. كنميپنهان نم م،يندارد به همه هم بگو ياشكالپر از درد هستم،  م،يدگيكه من دارم كه پر از همان يوضع نيزخم دارم، ا

 يدرد چيكه ما ه ميبه مردم نشان داد نكهيا يبرا رود،يم مانيمردم بفهمند آبرو ميكني. فكر مم؟يچه پنهان كن يبرا

  .ستيصداقت ن نيا م،يهم ندار يدگيهمان چيه م،يرندا

به خودمان  دي. اول باديدانينفهمند، شما خودتان كه م مندكه بفه ستي. اصال مردم مهم نميبا خودمان راست باش دياول با 

 تسيمهم ن م،يما با خودمان صادق هست م،يجنس اَلَست هست م،يكه ما جنس خدا هست مييبگو ديبا م،يبده تيما شخص

باشم،  ستخودم بر اساس خودم، صداقت خودم خداگونه باشم، از جنس َالَ خواهميمن م دانند،ينم اي داننديم گرانيكه د

 ميمن زندگ ن،يا ست،يمركزم آلوده باشد و تظاهر كنم كه آلوده ن نكهيكنم، ا زيمركزم را تم ديكار با نيا يوالسَّالم. برا

  آمدم به خدا زنده بشوم.  امدم،يكار ن نيا يانخواهم كرد، بر يزندگ شود،يتلف م

را گرفتار خواهد كرد، وقت من را تلف خواهد  نآن در ذهن مردم م جاديو ا يتصور يمِن ذهن كيشكل نگه داشتن  نيا

 دييو به مردم هم نگو ديبار برو ريز واشي واشي د،ي. اگر تحملش را نداركنميخودم كار م يبه مردم دارم، رو كاريكرد، چ

  ندارد كه. بله،  يبه مردم ربط د،ييهم به مردم نگو زيچ چي. هديخودتان كار كن يخودتان رو

  ٣٢٢٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ريتو پ شينهد مرهم بر آن ر ور

  ريزمان ساكن شود درد و َنف آن
 ديگويكه موالنا م ييزهايچ نيگذارد، هممرهم ب ديايب ر،ياگر موالنا، پ د،يگويشفابخش. م يدارو يعنيناله. مرهم  يعني رينَف

. درد و شوديخودمان، درد ما ساكن م يرو ميو كار كن ميمتعهد باش م،يباش ريگيپ م،يداشته باش م،صداقتيما انجام بده

 نياتا  ميكار كن م،يكار كن م،يكار كن ديتمام شد. با مييبگو ديو ناله ما ساكن شد نبا داگر در ي. ولشوديناله ما ساكن م

  اول به ما داده است كه: تيرا موالنا در آن ب ديام ني. و امياو زنده بشو تينهايو ما به ب فتنديهمه ب هايدگيهمان

  ؛  »يهَْل اَت«سََحر آن شاه را بر شاهراهِ  دميد

 . و شاهراهنديبب» 'يتَهلْ اَ« خدا را در شاهراه يعنيلحظه، سََحر، شاه را،  نيكه ا اورديرا به وجود ب طشيشرا ديانسان با پس

 اياست. آ دهيبله رس ارانه؟ياست كه انسان از جنس خدا باشد، هوش دهيزمان آن نرس ايكه آ ه؟؛يچ ميگفت» 'يَهلْ اَت«

دارد،  يلحظه بله. حاال بستگ نيا دياست؟ از جنس اَلَست است؟ اگر بله، بگو يزندگانسان از جنس خدا هست؟ از جنس 
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غُل  شود،يكافر م د،يگوينه م يكي دهد،يعشق م يبو خورد،ياز آن شراب م روديم شود،يم كانياز ن د،يگويبله م يكي

  منتظرش است. يو درد منتظرش است، افسانه مِن ذهن ريو زنج

. انكار تو نشان يعمال اقرار كن يكه، انتخاب كن يپس قدرت انتخاب دار يانكار كن يتوانيچون تو م فت،و امروز موالنا گ

در جهان نشان  يزيچ كي. شما يانكار كن يتوانستينم يوگرنه اگر جسم بود ،يبكن يتوانيكه تو اقرار هم م دهديم

حالت انسان  نيهم ياز انسان. ول ريهستند، غ يزديبا نظم ا ي. همه موازستيانكار كند، ن تواندياز انسان كه م ريغ ديبده

دارد  ياب دارد، آزاد است، اراده آزاد دارد. با همان اراده آزاد كار غلطانتخ ييكه توانا دهد؛يرا نشان م يمهم زيچ كي

است شما با چشم او  رخدا منتظ ديگوي. هر لحظه مهايدگيبر حسب همان دنيكار غلط، د نيبشود از ا داريب دي. باكنديم

. گذارديما م يبه حساب ناسپاس را خدا نيا ديگويم د،ينيبيم يهنوز با چشم مِن ذهن د،ينيبيو چون شما نم .دينيبب

است. بله؟ نه  يناسپاس ارياست، بس يناسپاس ني. اديگويم ينطوريا ؟؛ينيبيم يبا چشم منِ ذهن يچشم من را گذاشت

  . خالصه، يناسپاس اريبس ،يكم ناسپاس

  ٣٢٢٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستافتهيكه پندارد كه صحت  تا

  ستمرهم بر آنجا تافته پرتو
 گريمن كردم، من د ديگويوسط م پرديم مانيمنِ ذهن شود،يسه چهار ماه حالمان خوب م ميكنيموالنا گوش م كدفعهي

سه ماه است به برنامه  كدفعهيمن  نجا،يا ديموالنا بود، تاب نيپرتو ا دييبگو ديباشد؛ نه، شما با مييگويندارم، ما م اجياحت

 گردميرا كنار بگذارم دوباره برم نيو اگر ا ،كنميم ييكارها كيبود، من دارم  يزدينور اپرتو او بود، تابش  كنم،يگوش م

خودش،  يسر جا ديآيم بافديفورًا، م بافديعنكبوت عقل، م ،يمنِ ذهن نيادامه بدهم، بدهم، بدهم، ا ديبه حالت اوّلم. با

  . ديخودتان كار كن يمدتها رو د،يمتعهد باش دياست، شما با يموذ

ورزشكار  گريماه ورزش نكند د كي يكس كي. مانديمثل ورزش م خواهد،يم نيتمر كيهم  نيا د،يكار كن ديبا الو اص

 يزيچ كيمثال  م،يفكر كن ديبا م،يدهيذهنمان را، فكرمان را ورزش م م،يدهيمان را ورزش مكه ما تن نطوريكه. هم ستين

كه  ن،ي. همرديميذهنشان م كنند،يشان استفاده نمكه از ذهن ييآنها گر،يورزش ذهن است د نهايا م،يطرح كن سم،يبنو

ب ورزش وورزش ذهن است. خُ  نيا د،يكنيحفظ م د،يدهيم حيشما توض م،يدهيم حيتوض م،يخوانيرا م اتياب نيما ا

تان را حرص يعه جلودف كيو  ديكنيتكرار م د،يخوانيكه شما م ييهاتيب ها،نيهم يبله، ورزش معنو م؟يهم دار يمعنو

 د،يبشو دهيتوجه شما را بدزدد، كامال با آن همان رونيدر ب يزيچ كي نكهيا يجلو د،يريگيرا م تانمخش يجلو د،يريگيم
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 دييگويم د،يهست تيهم هو يزيبا چ دينيبي. ميعضله معنو شوديم يقو گر،ياست د يمعنو نيتمر نيب اوخُ  د،يريگيم

  به قول آن شعر كه:  د،يخواهيفه نماضا زيچ ن،يا ستيالزم ن

  ٥٣٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ييَضرورت هم تو يِّ : مفتگفت

  يمجرم شو ،يضرورت گر خور يب
مردم گوش بدهم؟  بيكنم؟ الزم است به غ بتيمجلس من غ نيالزم است در ا ايضرورت را؛ آ يعضله معنو تيبا تقو ما

من  يرا منِ ذهن نهايا ست؛يفلج بشود، ورشكست بشود؟ نه الزم ن يكيدعا كنم  ضرر بزنم؟ الزم است يكيالزم است به 

نور موالنا تافته است،  ي. ولشودينم يعضله قو ينكن ني. تمريكار را نكن نيا خواهديم يب عضله معنوو. خُ خواهديم

  شده است.  يقو

  ٣٢٢٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  شيرُپشت يز مرهم سر مَكِش ا نيه

  شيز پرتو دان مدان از اصل خو وآن
  كه پُشتت زخم است. يكس ياست بدان، ا دهيرا از آن مرهم كه از آن پرتو تاب نيندان، ا يرا از منِ ذهن نيكه ا ديگويم

: اوالً حالم ديبگو يذّره حالت خوب شد نگذار مِن ذهن كيبرطرف شد،  ميهابيز مرهم سر مَكِش، فرار نكن، نگو ع نيه

گرفتم؛ هنوز پشتت زخم است. و آنقدر هم كه به اصطالح  ادي گر،يد خورديبه درد من نم نيا ايدم خوب كردم، ثانرا خو

  را از مرهم بدان، بله.  نيا يخوب شد

وم *** ت  یان   ***  
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دوباره  تيحاظ اهمبرنامه و به ل نيدر ا تانيام برارا قبال خوانده تشيكه دو سه ب خوانميم تانيبرا يرا از مثنو ياتياب

كه خدمت  نطورياست و هم يهل ات نيموالنا راجع به هم ديگويكه چه م مينيبب ،ياضاف تيام با چند بتكرارشان كرده

و  شودينم يزندگ يمواز كند،يرا انكار م يو نظم زندگ ،كنديرا انكار م يرا كه زندگ يشما عرض كردم موالنا من ذهن

  . زديستيلحظه م نيو با اتفاق ا ،لحظه را قبول ندارد نيرا كه اتفاق امقاومت دارد در مقابل آن، چ

 نيو ا كنديماصالح  كند،يم ريو با مقاومت خودش را تعم ديآيلحظه به وجود م نيبا مقاومت درمقابل اتفاق ا يمن ذهن

 نشيب جهيو در نت مياشرا داشته ب يزندگ م،يخدا را داشته باش نشيب ياريعنوان هوشما به دهديلحظه اجازه نم

ما ساخته نشده و  ياست، برا »بهتر شتر،يهرچه ب«هاست، نظم كه نظم جسم هايدگيهمان نشي. بميرا دار هايدگيهمان

به  ياريرا به عنوان هوش يما من ذهن نكهيا يول .ميستيما ن ياست، و من ذهن يوانيغذا ح نيو ا نشيب نيا ديگويموالنا م

كه  يكاردرست همان يعني. ماست يبر خداگونگ ليدل يو خود من ذهن .ماست ينندگيبر آفر ليدل نيا ،مياوجود آورده

 ميتواني. ما مميبكن يگريد نتخابا ميتوانياست كه ما م نيحضور نشان ا ديموالنا و با د ديبا د م،يكنيم ميبكن ديما نبا

حجت  گذارديرا اسمش را م ني. و اينظم من ذهن يجابه ميكن يرويپ يو از نظم زندگ ،ميستين يذهن من نيما ا مييبگو

  انكار. 

كه  دينگاه كند خواهد د اشيشده به صورت حضور ناظر به من ذهنگشوده يفضا كيلحظه با  نيدر ا ياگر كس ديگويم

 كند،يچكار م انجيا نيموقع اكه آن ديگوي. مستيمند نو از نظم خرد كل بهره كنديم بيمخرب است، تخر يمن ذهن نيا

 نكهيا يكرده؟ برا جاديا يخودش چه جور كنديكرده. خوب سوال م جاديكه خودش ا شوديكرده؟ بعد متوجه م جاديا يك

بوده  نندهيو آفر ،وجود دارد يمن ذهن نيكه ا نديبيم و االن ت. خوب اگر از جنس خداسدهيرا آفر نياز جنس خدا بوده ا

  است كه مرا متوجه كند كه من از جنس خدا هستم؛ نيا يبرا يمن ذهن نيكه ا رديگيم جهينت

 نيكه ا ديبگو اي ،را بزرگ كند يبشود، من ذهن يمن ذهن نيمشغول هم اي: رديبگ توانديم ميدوتا تصم نجايو حاال در ا

فضا  جاديو ا ييبا فضاگشا يمن ذهن نيكه من خودم را از ا دهدينشان م نيو ا .استمن  يدوا يمن ذهن دنينظارت و د

 نيو ا .ديسايرا م يمن ذهن نيا جيفضا بتدر نيو ا .يخودم و من ذهن نيب اورميفضا را ب نيخودم و او دور بكنم. و ا نيب

 نيما از ا يشده كه مثل دوا عمل كند ول جاديا يمن ذهن نيكه ا ديگويمن است. م يدوا ني. و اكنديفضا را مركز من م

به آن امتداد  ت،يخالقو به آن  ،ميكنيلحظه به صورت ناظر به ذهنمان نگاه نم نيا نكهيا يبرا ،دشويدوا حالمان بدتر م

  . ميشويخدا زنده نم
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و مخرب  .ذهن مخرب است نيكه ا .دهديبه ما م اتاطالع يليلحظه از جنس ذهن نبودن خ كيناظر ذهن بودن و  نيا

من  نيا ،ميكن يرويما االن از آن پ خواهديم يكه خدا و زندگ ينظم يول ؛نظم خودش را دارد ،يزديا از نظم يعنياست 

 ،زديبست توانديبا خدا فقط خود خدا م زد،يستيبا خدا م ياست كه خوب من ذهن نيو استدالل به ا .مخالف آن است يذهن

  . زديبست تواندينم يگريد زيچ چيه زد،ياگر قرار باشد بست

به وجود آمده كه دارد انكار  يزيچ كيو حاال كه  .دست خدا هست ن،ياز ا ييرها و هم نيپس هم در بوجود آوردن ا

صم و يو تشخ يگريرا در جهت د تميو خالق ،بروم يگريباشد كه من راه د نيبر ا ليدل ديبا زيچ نيخدا را، هم كنديم

  .ديگويرا م ني. پس همدميو را دو نظم ا دمياو را د بي. حاال كه تخرندازميكار ببه يگريجهت د كيرا در  امييشناسا

  ٨٩٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُحجَِّت اِْنكار شُد ِانْشاِر تو

  تو مارِ يب نياز دَوا بَْدتَر ُشد ا
 نياز ا ،يشد يمن ذهن ني. حاال چون همراه ايشديو زنده م يديديرا م نيتو ا ديكه با ديگويزنده كردن، م يعني اِنشار

 ،من تو هستم يچون گفت ستم،يمن تو ن يگفتيم ،يكرديو انكارش م يگرفتيم ادي يزيچ ديبا اتيذهندوا كه از من 

كه فقط  ديشويدفعه متوجه م كي يول ،دينيبيها را مكالغ د،يكنيم نگاهلحظه شما آسمان را  نيحالت بدتر شد. پس در ا

آسمان هم  ديشويدفعه متوجه م كي. ديازجنس كالغ شد ديدي. و از بس كه كالغ دديادهيآسمان را ند ديادهيكالغ د

را من  نهايا نديآيكالغها هم كه م نيا ،خوب من از جنس كالغ شدم، آسمان وجود دارد يليخ دييگويوجود دارد، بعد م

نس از ج دهميم صياش به من، پس من حاال تشخهمه زننديو ضرر م پسندمينم يول فرستم،يمن دارم م ،كردم جاديا

 يها بردارم بگذارم روكالغ يتوجهم را از رو يو ه .كالغها توجه كنم نيا يآسمان بشوم، آسمان را باز كنم و كمتر رو

  دواست.  نيآسمان، آسمان باز بشود. ا

 يعني د،يها را عوض كنبه زور كالغ ديبخواه ،ديكن زهيها ستو با كالغ ديدوباره آسمان را ببند د،ينياگر آسمان را بب يول

(افسانه من  نيكه ا ديگوي. بعد مديبگو خواهديرا م ني. و اديااز آن استفاده نكرده يول د،يادهيآسمان را د ديا دهيدوا را د

خدا را انكار  يمن ذهن ني. اكنديدرست شده انكار م هايدگيهمان نيكه بر اساس ا ي) معلوم است كه من ذهنينذه

  . كنديم زهيو ست ميمند شوخدا بهره ييخدا و قدرت شنوا نشياز نظم خدا و ب ما گذاردياست كه نم ني. اكنديم

با قضا و  يمن ذهن نيبا خدا هم هست. پس ا زهيست آورد،يم ودوجلحظه را قضا به نيلحظه كه اتفاق ا نيبا اتفاق ا زهيست

كه  گر،ياست كه، گفتم د نيا اشيد. معندار يمعن كيبا خدا  زهيست ني. اما اكنديم زهيست م،يافكان قبال هم گفتهكن
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 م؛يشنويرا م رونيببا سكوت، سكوت  م؛ينيبيآسمان را م با عدم ميوجود دارد در درون من، كه گفت يتيخدائ كي نجايا

 توانميمن م ،كنميكه من انكار م نيا ليدل نيبله پس بنابرا بوده. يموقت يمن ذهن نيسكوت عدم در كار است و ا نيا

كنم و  جاديرا ا گريد زياالن خدا با من است چ ،كنم جاديرا ا ني، پس خدا با من است، خدا با من بوده اار هم بكنم عمالًاقر

  را حالم بدتر خواهد شد.  نياهستم و انكار نكنم  نياش من اهمه مياگر بگو بدتر شود. دينبا مندوا حال  نياز ا

آسمان را باز كنم  ايمن،  يمن دو راه هست برا نجايپس در ا ن،يانسان). پس هم يوجود قتي.(حقديگويرا دارد م نيبله ا

نه،  اي ه،يرا برانم به حاش هايدگيانكار كنم و همان ،ستمين يكه من من ذهن ميانسان) بگو يوجود قتيشكل (حق نيمثل ا

دوا استفاده  نياز ا نصورتيم. در اداشته باش ديرا با نشيب ني) و ايهستم (افسانه من ذهن هايدگيكه من همان ميبگو

  :كه ديگويشما. بله. بعد م يبرا فتديجا ب نيكه ا دوارمي. حاال امكنمينم

  ٨٩٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كار از كجا؟ نيا رِيرا تصو خاك

  و انكار از كجا؟ يصمرا خَ  نطفه
با  ياش موازصورت خاك كه همه نيدر ا ،ديجسم هست و ،ديانطفه به وجود آمدهاز آن  ديكنياگر شما فكر م ديگويم

و  ،كند زهيتصور كند كه با خدا ست توانديكه نمخاك  د،يخاك بود ،دياست، خاك كه اگر شما از جنس خدا نبود يزندگ

د وجود دار يتيخدائ كيو انكار كند خدا را، پس درون شما  شودرا ندارد چون جسم است، كه خصم خدا ب نينطفه جرات ا

و انتخاب شماست كه شما را نجات  ييقدرت شناسا نيو ا .ديدار ييرا خلق كرده و شما هم قدرت شناسا نيكه فعال ا

  دياگر واقعا خاك بود ديگوي. م(افسانه من ذهني)گريد نيخواهد داد. بله. هم

 يعني. ستين يمجس يِ اريهش ،يجسم يِاريهش ني. استيهم همچون جسم است. جسم ن يمن ذهن نيپس ا ،يجسم بود

را انكار  يو نظم زندگ كنديكه خدا را انكار م يمن ذهن نيا. درست است؟ ميما مثل سنگ هست مييبگو ميتوانيما نم

را  نيهست كه ا يخلّاق بزرگ يروين كيپنهان است. همراه ما  يزيچ كيداخلش  نجايدارد. ا يتيخاص كي نيا كند،يم

  . ديگويرا م نيرا به ما بدهد. بله، هم يگريموقع بپاشاند و نظم درا هم به نيا توانديدرست كرده. و م

آن كالغ آسمان  اي نيخودت را بب تيبَِبر. جسم يبِبَر. به آن عدم پ يپ (حقيقت وجودي انسان)نيبه ا ن،يرا بب نيا ديگويم

ها را هم من كالغ نيا يز كن. بگو ول. مرتب آسمان را باستميها نكالغ نيببر، بگو من ا يبه آسمان بودنِ خودت پ ن،يرا بب

  بله.  ستم،يخواهم درست كنم و از جنس آنها نيزشت را نم يهاكالغ نيا گريدرست كردم. من اآلن د
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  ٨٩٥ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يسِر بُد يدل و ب يدر آن دَم ب چون

  يو انكار را مُنكِر بُد فكرت
 نيو در ا ميرا درست كرد يكه من ذهن يوقت يعني. ميا بدون دل و بدون سِر بوددر آن َدم، در آن لحظه، م ديگويم پس

 م،يشويو كامًال از جنس ذهن م ميشويم يما من ذهن يوقت يعني. ميشويفكر و فكرت و انكار را مُنكر م ديگويصورت م

آن سِر خودش را به ما نشان  و مانيذره دل اصل كيكه  يوقتهستم؟  ر: چرا منكمييگويم ؟يمنكر هست نديبه ما بگو

  ندارد.  يمنكر بودنِ ما اشكال ي. ولميكه نه، ما واقعاً منكر هست ميشويمتوجه م كدفعهي م،يشويو ما ناظر م دهديم

بشود به  داريلحظه فقط ب كي نكهيا يكه. برا ميكن تشياذ ميريبگ ديمنكر است، نبا يكيكه  ديگويموالنا م ديتوجه كن

 يسَر درست ايو در آن موقع دل نداشته، سِر نداشته  ،خودش است يانكارش دوا نيكه ا شوديمتوجه م حضور ناظر نيا

. كنديهست كه شما را ناراحت م يدرون يگفتگو نيو ا گذرنديكه از سََرت م ييفكرها نيكه ا مييگويما م نينداشته. بنابرا

  بدهد. صيتشخ تواندياست نم تيهوبا آن هم چون ؟يدرون يكدام گفتگو ديگويم

. ديدار يذهن تِ يكه در ذهنتان پاراز دينيها طول بكشد ببممكن است مدت ديكنيبرنامه را گوش م نيشما هم كه ا يبرا

كه  ميستياصالً متوجه ن م،يهست تيهواست، چون ما با آن دائماً هم انيكه در ذهن شما دائماً در جر يذهن يگفتگو نيا

: ديگويم ؟يفهميخودت را م يِذهن يو گفتگو تيشما پاراز مييگويخدا است. م رِ انكا نيو ا ميدهيم انجام ميكار را دار نيا

را  يهستند، من ذهن دهيو همان گذرندياست كه در ذهن م عيسر نقدريفكرها ا نيا نكهيا يبرا ؟يذهن يكدام گفتگو

 ديگويم كنديم زهيو ست كنديكه انكار م يهنمن ذ ني. و به اكنديرا حس م يشخص فقط من ذهن نيا كنند،يدرست م

  . دييگويشما چه م فهمميمن نم زه؟يكدام انكار؟ كدام ست ديگويم ؛يكنيم زهيست ،يكنيتو انكار م

و مخرب از ذهنش  يمنف يكه مرتب فكرها شوديصورت حضورِ ناظر به ذهنش نگاه كند، متوجه ملحظه به كياگر  يول

آدم از  ني. اگذارنديبدنش اثر م يرو نهايو ا .كننديم جاديدر ذهنش ا يبيمه اريبس يو دردها اناتجيه نهايو ا گذرديم

ذهنش  گريلحظه اگر ناظر ذهن باشد، د كي ند،يلحظه اگر شاه را بب كي يول د؟يكنيموضوع اصًال خبر ندارد. توجه م نيا

  .ستين ناظريذهنِ ب

را  يذهن زيچ كيو  چرخنديفكرها م يسر كيكه سر خود  ي. ذهنظرنايذهِن ب يعني يمن ذهن ست؟يچ يذهن من

  .ميهست جي. گميو ما آن هست سازنديم
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. تو و يتوِ زندگ يعنيالبته تو كه  ،يرا؟ تو. تو هم نساخت نيساخته ا يك ؟يساخت يرا چجور نيكه تو ا ديگويموالنا م يول

 يتوانينم يگريد زيچ ،يرا ساخت ني. حاال كه ايهنوز تو هسترا ساخته. پس امتداد خدا  نيامتداد خدا ا ،خدا هر دو

آن  نكهيا يهستند؟ برا يچ نهايا د،يگويزشت هستند م گذرد،ياز آسمان م ه،كرد جاديها را اكالغ نيكه ا يكس ؟يبساز

  ها هستند. فكرها همان كالغ

. خوب ما به عنوان يزندگ يرويما به عنوان ن كرده؟ جاديزخم را ا نيا ي. كنيزخم است ا يعنياست  شير نيگفت ا امروز

. فضا را باز ميكنيو فضا را باز م ميشويم ميكه تسل ي. موقعميهست نندهيباز هم ب م،يباز هم خالق هست يزندگ يروين

 يناظر كيرا  ي. پس من ذهنياز من ذهن رديگيگشوده شده فاصله م يفضا نيا م،يكنيفضا را باز م ؟يچ يعني ميكنيم

  كردم. جاديرا من ا زيچ نياِ، پس ا نديبيدارد م ني. اخورديناظر است كه به درد شما خواهد خورد، م ني. همنديبيم

با  توانم،يالبته كه م ستم؟يمن تو ن ميبگو توانميم ايهستم. آ ي. پس من موجود خالقكنديرا انكار م يدارد زندگ نيا

ام كه تو از نظمِ من متوجه ميگويم نيذهن است. حاال پس از ا نيودن بر كار امن ناظر ب يعمالً. پس دوا ييفضا گشا نيهم

. اولش يخوب بود. اآلن بر ضد من هست ميكه برا يداشت ينظم كي يموقع كي ،يدار ينظم كي. يستيمند نبهره يندگز

  كه تو اممن هم متوجه شده خواهد،يم يخود زندگ گرياآلن د يداشتم به تو، ول اجيخوب بود، احت

  تَنَديم يمرگ يزنده سو نفس                                         كنديم رونيز زنده مرده ب چون

 يما به عنوان زندگ كهبل كند،يم بيتخر كُشد،يرا، نفس زنده دائماً خودش دارد خودش را م يمُردگ نيا نيپس بنابرا بله،

قبل گفت عجب  تيما است. كه در ب يذهن دوا بيو مالحظه و نظارت بر تخر مينيبيرا م بيتخر ني. و ما امياز او جدا بشو

 يدوا يينظارت و فهم و شعورِ شناسا ني! ايدوا را به كار نبرد ؛ديگويبه ما م يعني ،يهست يتو چجور دكتر كند،يبد كار م

   تو بوده. درست است؟ بله.

كه انكار  ميستيجه نمتو يبا من ذهن ميهست نيعج نقدريكه ما ا دينيبيم (افسانه من ذهني)حالت  نيدر ا گر،يد خوب

  . و بله،ميكنيم

  ٨٩٦ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چونكه انكارت بُِرست يَجماد از

  حشرت شد درست ،انكار نيدر هم
انكار است كه زنده شدنت هم درست  نيو از هم يمنكر شد ،يكه از جامد بودن انكارت رشد كرد، جامد شد ديگويم

  كرد. يصورت ناظر نگاه خواهبه نكهيا يشد. برا يانكار زنده خواه نياز هم ،يشد منكر ،يجامد شد يعنيخواهد شد. 
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جامد  ميشويم تيهوهم م،يهست ياريما اول هش يوقت .ديبار بخوان نيچند ديشما با يبرا ستيمعنادار ن يليخ نهاياگر ا

(حقيقت  . بلهميشويزنده م ميكنيو انكار م ميكنيرا تماشا م يدوباره من ذهن يول كند،يانكار ما از آن رشد م م،يشويم

  . ميكنيعدم را در مركزمان باز م ،ياز ناظر بودن بر كار من ذهن يعني وجودي انسان)

  ٨٩٧ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيتو چو آن حلقه زن مثالِ پس

  ستيخواجه ن :ديدرونش خواجه گو كه
من  ستم،يكه نه، من خانه ن ديگويو صاحب خانه از درون م زنديرا م يانهكه درِ خا يهست يآن كس هيتو شب ديگويم پس

  ني. و بنابراستميمن خانه ن ستم،يخانه ن

  ٨٩٨ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه هست ابديدر ستين نيزن ز حلقه

  دست چيز حلقه برندارد ه پس
به حلقه زدن.  كنديكه هست و شروع م دانديم ستم،ين ديگوياز درون م يكي يوقت زند،يكه او دِر خانه را م يكس پس

انكار  يمن ذهن نيا يعني. ستمين ستم،ين ستم،ي: نديممكن است تا آخر بگو يبه در را زدن كه تا در را باز كند. ول يعني

  . كنديم ينطوريآن تو است كه فعًال ا ،كه خدا باشد هصاحب خان يعني كنديانكار م ي. وقتكنديم

ذهن را  يتو صدا نكهيا ي. براستمين ستم،ين ديگوياست كه شخص از تو م نيا هيشب ني. حاال ايهست يكيا او هم ب تو

 نيا اشيمعن ستمين نيهم ي. ولستميپس ن ستم،يجنس هستم پس ن نياز ا ديگويم ي. ذهن دائماً، من ذهنيشنويم

با  يعنيكن، باز كن، باز كن. بله، آره باز كن درست. باز  ن،است كه هست. پس تو به حرف ذهنت گوش نده. فضا را باز ك

تو نشان  يهاحرف نيبگو هم ست،يخدا چ ،يبشو يتوانيزنده نم ،يتوانينم ديگويم ،يستيكه هر لحظه ن يانكار من ذهن

   د؟يآيتو از كجا م ي. پس صداستين ست،ين ست،ين ييگوياست كه تو م نيا هيشب نياقرار من است. هم

من از نه تو همان  ي. وليتو منكر هست نكهيا ياست منتها عوض شده، اآلن شده َنه. برا يزندگ نيبله هم يصداتو  ياصد

صدا از  نيپس ا ،يستي. خوب نستمين ديگويكه آن داخل هست، م يهست. درست مثل كس ميگوي. من مشنوميبله را م

است كه  يزندگ يجور صدا كيآن هم  د؟يآياز كجا م ينه من ذهن يصدا نيپس ا ستيخدا درون ما ن اگر د؟يآيكجا م

 هايدگي. همانميدار يدگيهنوز همان م،ينكرد دايرا پ تيما هنوز آن قابل نكهيا يبرا ستمين ديگوي. مستمين ديگويم

. ديشما دنبال او هست آورد،يكه به صدا در م يكس ن. آآورديبه صدا در م يكيرا هم  يدگيهمان ي. ولستمين نديگويم
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  62صفحه: 

 حيتوض يچجور دانمينم نياز ا شتريب گرينه، د ديگويچون از تو م د،يشنوياش شما بله را مبا نه يول : نه.ديگويفعًال م

  بدهم. 

  ٨٩٩ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ُكنديم نيَّ هم ِانْكاَرت ُمبَ پَس

  كُنديَجماد او َحشْرِ صَد فَن م َكزْ
. كنديرا با صد مهارت زنده م يانسان كي ايجامد، او به صد فن، به صد گونه،  زيكه از چ كنديانكار تو آشكار م نيبنابرا

خدا.  لهيزنده شدن به خدا است بوس نيو ا .بكار برده شده است شيكه هزاران تا فن تو يزنده كردن يعنيحَشْرِ صَد فَن 

 شوم،يم ليمن تبد يچجور نيو اصالً فكر نكن ا ريه نگو انداز ،قضاوت نكن تيخالصه شما فضا را باز كن، با من ذهن يعني

 زيچ نيو او از هم كنديلحظه از جنس الست بشو، قضا و كن فكان كارش را م نيتو ا كند،يكار را م نيقضا و كن فكان ا

  .كنديبا صد فن، تو را زنده م كند،يجامد كه انكار م

كه  كنديانكار تو آشكار م نيانسان) پس بنابرا يوجود قتيبله. (حق ،يرياندازه بگ يتوان ينم نرا با ذه زهايچ نيو شما ا

حدس  يتوانياست و تو نم كياست، هزاران تكن كيزنده شدن، زنده شدن با صد تكن نيمركز تو را باز خواهد كرد و ا ن،يا

  :ديگويو م نيا شوديانجام م يچجور يبزن

  ٩٠٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ِانْكار تا يت رفت اصَنْعَ  چند

  يو ِگل ِانْكار زاد از َهْل َات آب
منكر، انكار  يبكار برده شد ا كيچقدر تكن ديگوي. مگردديم يهَلْ اَت نيهمه حول و حوش هم هانيكه ا دينيبيم بله

د صَنَْعت رفت . چنكنديم ديپر از درد، انكار شد ياست، من ذهن يمن ذهن نيهم نيانكار كننده و ا داً يمنكر، شد يعني

انسان از جنس خدا است، از جنس عدم است و انسان بصورت  يعني يَهلْ اَت يعني ،ياَت لْ اِنْكار تا آب و گِل اِنْكار زاد از هَ  يا

  . كنديخدا بصورت عدم، آب و گل بوجود آورد كه انكار م ايعدم 

خوب  ار يَهلْ اَت نكهيا يما بجا يعني .كنديه انكار مك ميدرست كرد يما من ذهن يعني ،يآب و ِگل اِنْكار زاد از َهلْ اَت

 كننديهمه درست م م،يرا درست كرد يهم، من ذهن يمن ذهن نياما ا م،يادرست كرده يمن ذهن مياآمده م،يمتوجه بشو

ت و خوب دقت كن، اقرار تو اس كجوريانكاركننده هم  نيكه ا ديگويبه ما م يو االن هَلْ اَت ميو ادامه داد يموقع كيتا  يول
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  63صفحه: 

آن  ،ياز جنس عدم هست نكهيبه ا ياست تو دوباره برگرد ينشان كي نيا ،يانكار كن ينمن ذه لهياش بوسهمه يامديتو ن

  ما.  مي) شدي(افسانه من ذهن ينطوري. بله، ايمركز را باز كن

  ٩٠٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ِانْكار تا يَصنْعَت رفت ا چند

  يكار زاد از َهْل َاتو ِگل ِانْ آب
بكار رفته است كه  كيو اول صنعت بكار رفته، تكن ميعدم هست نسما از ج م،يما از جنس خدا هست نكهيا يعني يهَلْ اَت

و مركزتان  ديرياقرار بگ يانكار را بجا نيكه شما ا ديگوياالن به ما م يآب و گل هم انكار كند، َهلْ َات م،يما آب و گل بساز

  .ديرا باز كن

  ٩٠١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ستي: خود اِنْكار نگفتيوگِل م آب

  ستيِكه ِاخْبار ن َخبَريب َزديم بانگ
 ني. همستيكه مُخبر خانه ن زديبانگ م خبريو ب ستيمنكر ن يمن ذهن نيا :كه گفتيم اي ،كه ديگويآب و گل م ديگويم

 ستم،يمن از جنس خدا ن :كه ديگويم خبريب يمن ذهن ستم،ين :ديگويم ؟تخانه اس يمثال كس د،يگويمثال را دارد م

آگاه  نكهيبدون ا يبشود، ول يكه من ذهن ميكنيما هم كمك م .شوديم يچون هر لحظه من ذهن ستم،يمن از جنس خدا ن

اما  ست،يتن كه انكار نداش ي: خود داشتن، من ذهنديگويم يمن ذهن ني. بنابراستيكه خبر دهنده خانه ن ديگويبشود م

حرف او متوجه  نيما از ا ست،يخانه خانه نكه صاحب ديگويدر واقع دارد م ،شوديو منكر م ستيانكار ن ديگويكه م نيهم

  كه هست.  ميشويم

ه من (افسان را نيبر وجود عدم بودن ما و وجود خدا در ما است، نه انكارش، ظاهراً انكار است، دارد ا ليدل يمن ذهن يعني

 يعني. اخبار ستيناآگاهانه كه اِخْبار ن خبر،يب خَبَر،يب زَديبانگ م ست،ي: خود اِنْكار نگفتي. آب وگِل مديگويم ذهني)

 پس؟ تو يدهيخبر م يمخبر وجود ندارد، اگر مخبر وجود ندارد چجور ديگويم دهديكه خبر م يكس ُمخبر،خبردهنده، 

  . ميكه فضا را باز كن مياوريدر ب يگريبه شكل د ميتوانيما م ي. براحتياشكل درآمده نياالن به ا يمنته ،يمخبر هست
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  ٩٠٢ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،مولوي

  قياز صد طَر نيَشرِح ا ميبگو من

  قيخاطِر لَغْزَد از گفِت َدق كْ يل
ها انسان نند،يبيم يچون با من ذهنكه خاطرها  ترسمياما م ،بدهم حيتوض توانميموضوع را به صد گونه م نيمن ا ديگويم

 نكهيكه خواندم، متوجه نشدند، ا يتيچند ب نيموضوع را، هم نيا يكنند. حاال اگر كسان دايلغزش پ نند،يبيم يبا من ذهن

 يبر زندگ ليخودش دل كند،يشدن به دور م يو ما را از جنس زندگ ،است انكاركه ظاهراً  ،كه در ذهن هست ييسر و صدا

در باطن اقرار است.  يدرست است كه ظاهرش انكار است، ول م،يبه خدا زنده بشو ميتوانياست كه ما م نيبر ا ليلاست، د

من خانه  ستم،يخانه ن نم ستم،يمن خانه ن :ديگويم يرونيخانه است، به شخص ب يتو نفركياست كه  نيا هيشب نيا

كه شما به اتفاق  شوديبله از آنجا شروع م نيبشود و ا ليبدبه بله ت نه نيا تواندينه، فوراً م :ديگويفعال م يمنته ستم؛ين

 ييو فضاگشا دي. اگر از جنس الست بشوديشوياز جنس الست م د،يكنيو بالفاصله فضا را باز م ،بله دييگويلحظه م نيا

  . ديفهميشما م كه موالنا گفت، به شما خواهد گفت، ييزهايچ نيگشوده شده، بالفاصله همه ا يفضا نيا د،يكن

چند  نيدر ا ديگويكه موالنا م ييزهايچ ني. اديفهم دينخواه د،يفقط با ذهنتان بفهم ديبخواه د،يرا نگه دار ياگر من ذهن

 زهايچ نيو نگاه كننده به ذهن باشد كه از جنس ذهن نباشد، ا اريناظر هوش كي ديبا شود،ينم دهيفهم يبا من ذهن ت،يب

كه هر  نيهم يول كند،يكه درست است كه مخرب است و انكار م يكه من ذهن ودو متوجه بش .بدهد صيرا بتواند تشخ

است،  هينه، ظاهر قض نيو ا شوديخالصه م »نه« كيدر  شيهاهمه حرف ،ياز حرف زندگ ريغ ديگويم يزيچ كيلحظه 

  خالصه.  م،يبشوو به آن زنده  ميما آن باش خواهديو م ،است كه در درون ما است ياباشنده يصدا

 ايكه آ مينيبب ح،يتوض همهنيپس از ا ميخواني. غزل كوتاه است، ماتياب نيا يسر غزل، وقتمان گرفته شد رو ميبرو ماا

  ما؟ گفت: يبرا شوديم داريمعن

  ٣٢ مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

  »يَهلْ اَت«َسحَر آن شاه را، بر شاهراهِ  دميد

  و بوالْعَال يّو بوالَْعلز َخبَريخوابِ َغفَلت ب در
بر شاهراه  اياز خواب ذهن است، از شب ذهن است، آن شاه خدا را در شاهراه  يداريلحظه كه هنگام ب نيهنگام، ا صبح

كه از جنس عدم باشد، از جنس خدا باشد، از جنس الست باشد؟ بله، البته كه  يبر انسان زمان امدين اي. آدميد يهَلْ اَت

من با  ي. اما وقتنديبب توانديم يهر كس :ديگوياست، م دهينفر شاه را دكيهست كه  نيبله. بخاطر همآمده است، آمده، 
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  65صفحه: 

هستند و  هايدگيمردم جهان در خواب همان شترينگاه كردم، متوجه شدم كه من قبالً و ب ن،يحضور ناظر كه شاه من بود ا

  و آن.  نيا ،يهركس يعنيو بواْلعَال  يّ . بوالَْعلبرنديدر شب بسر م

  ٣٢مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة 

  بَرداشتم يكه در سَر داشتم، من ساَغر يْ زان م

  »!اَلصَّال !شاه يا« :گفتم كه داشتم،ياو م شِيپ در
است، پس از  دهيكه شاه را د دهدينشان م نيا يعنيكه در َسر و سِرَّم داشتم، در سَر و ِسرَّم داشتم،  ياياز آن مِ ديگويم

است، متوجه شده است كه هم َسرَش مست است، هم دلش مست  دهيد يايمِ كيو در سَر و سِرَّش  .شاه شده است جنس

آسمان گشوده شده در  نيدر َسر و سِرَّم، در ا دميد دفعهكي ديگوياست. م ردهاز كجا آو ديگويرا االن م يمِ نياست و ا

خودش هم اسم  نكهيا يبرا م،يگذاريثل عشق، حاال اسم نمم سبب،يب يهست، مثل مثالً شاد يايمِ كيمركزم، 

شاه گرفتم، شاه  يرو يوپر كردم و جل يساغر كي ديگويكرد. م فيتعر شوديبا ذهن نم م،يدانياسمش را نم گذارد،ينم

   .. حاال َالصَّال معموال خطاب به جمع استدييشاه! َالصَّال، بفرما يخدا، گفتم كه ا يعني

 كيكه  يكه هركس دهدينشان م نياست، پس ا زيخدا همه چ ميدانيما م يشراب، ول نيخدا بنوشد از ا يعنيو َالصَّال 

 يما در من ذهن شهيكه هم مي. االن متوجه هستدنيبه بخش كنديم عآدم شرو نيوحدت ببرد، ا يعنياز عشق ببرد،  ييبو

 يكه االن ما به خدا شراب تعارف م دينيب ياالن م، د بدهخر بفرست بفرست، يزدي: خدا شما بده، شراب بده، دم امياگفته

در جهان  را يم نيا يعني ،»شاه الصال  يگفتم كه ا«به همه شراب ، به همه يعني ميكن يو به خدا هم كه تعارف م ميكن

   :لهخواسته ب يكه شاه م يصورت نيبه ا با ارتعاش  ستين يمن ذهن ها نيا ،پخش كردم

  ٣٢غزل شمارة مولوي، ديوان شمس، 

  بَرداشتم يكه در سَر داشتم، من ساَغر يْ زان م

  »!اَلصَّال !شاه يا« :گفتم كه داشتم،ياو م شِيپ در
 تيمأمور و تيمسئول نيپس ا .پخش كنم، از شاه هست كه زيام را به همه چ يم ،پس من آمدم، دييبفرما يم نيشاه از ا يا 

و  .خدا شرابش را در جهان پخش كند يعني ،از ما استفاده كند كه او، ميه بشوبه او زند ميآمد ما .دهد ينشان م انسان را

  :بله ديپرسد از من توجه كن يم، ديگو يو حاال م ،را هم من از او گرفتم يم نيا
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  (افسانه من ذهني)

  ٣٢مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة 

  بَرداشتم يكه در سَر داشتم، من ساَغر يْ زان م

  »!اَلصَّال !شاه يا« :گفتم كه ،داشتمياو م شِيپ در
 ؟درست است ،كند يدرست م يجهان من ذهن نيبه ا ديآ يكه م يهر كس ،رفته (افسانه من ذهني)حالت نيشخص از ا آن

باز ، شود يكند؛ باز م يو درونش را باز م (حقيقت وجودي انسان)حالت نيرود به ا يشخص م ،حالت نيو امروز گفت از ا

پس اگر شما متوجه  .دارد يروا م مهاست كه به ه نيا اش يمعن ،كند يخورد و به خدا تعارف م يكه م يم نيشود و اول يم

 .به خدا ديكن يتعارف م ديدار يعني ،شود يدارد م يروا داشت شما و كمك شما و بخشش شما همگان نيكه واقعا ا ديشد

كه هر چه  ،در شما حاصل شد يبركت كي يقعش كي ياز وحدت، سبب است يب يكه شاد ديدر درونتان حس كرد ياگر م

شما  يو جلو ستين ياگر من ذهن ، يمن ذهن يبدون مزاحمت و تنگ نظر ديرا به جهان پراكند نيا و يارتعاش كيهست 

 نهايا .ديتعصب ندار د،يگذار يفرق نم، ديكن يمخصوصا حسادت نم، ديكن ينم سهيو مقا ديكمك كن ديببخش رديگ يرا نم

  . ديكن يم تعارفبه خدا شراب  ديدار يعني .ن شما به خدا استنشان زنده شد

 تيهمه از شراب شما خورده اند و پس شما هم بله از آن خاص .انداست كه همه خورده نياش ا يمعن ،حاال اگر او بخورد

آن هم از ، دكرده بو جاديا يابيو كم يو تنگ نظر يسيخس كيبه جهان بود كه در ما  يازمندين كي جاديكه ا يمن ذهن

 كه در دست ذهن ستين يزيچ نيهمچن يليها خ تيب نيكه ا دينيب يم ،بله .و كرمنا آمد ارفت و كوثر و بخشش خد نيب

ساغر برداشتم و به  كيكه در سَر و ِسرّمّ  داشتم من  يم ديگو يو م در شما كار كند. ديكه با ديآنقدر بخوان .ديايب يزيچ

 ستيكه شخص ن ستين يطور نيا ،است زيكه خدا همه چ مياالن گفت يول. دييبله بفرما ايخدا :و گفتم ،خدا تعارف كردم

   .بله.ديكه شما به او تعارف كن

  ٣٢مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة 

  !خونِ عاشقان« :گفتم كه »!؟ُفالن يا نياست ا يچ« :گفتا

  »چو جان بر آتشِ عشق و َوال يو صاف دهيجوش
انسان  شدن با خدا، يكي، حالت وحدت نيكه خود هم دينيپس بب .؟فالن كس چه هست نيخدا گفت ا ،گفت كه معشوق

انسان ها به  يعنيفالن  يا فالن، ديگو يم نيهم يبرا .آورد يدر م، اسم دارم ؟هستم يو من ك تيرا از شخص و شخص

 كيو آن شراب هم  .فالن :ديگو يم نيهم يبرا ها را جدا كرد، نيشود ا يمبا اسم ن ،با هم ندارند يحضور زنده بشوند فرق
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 يخون را م نيا .كنند يم يخون زندگ نيعاشقان با ا .گفتم خون تمام عاشقان ؟هست يچ نيگفت ا .ستين شتريشراب ب

   .ديگو يخون شخص را كه نم ،نه :ديگو

 .ديانكار كن ديتوانست ينم كه دياگر جسم بود د،يستيشما جسم ن ،ديستيگفت شما نطفه ن .ميها را خواند نيباشد ا ادماني

غزل را  نيا يكه تا حدود مينيبب ميخواست يم، ميخواند تيو ب ميهمه حرف كه گفت نيا .خواندم نيهم يها را هم برا نيا

 يچه كس نيا كه ييبا ذهن بگو يهبخوا راگ .ديفهم ياريبا هوش ،ديجان فهم با ديغزل را هم با ني. اميبفهم ميتوان يما م

محاسبات ذهن  يليو خ تيغزل آمده شما را از ان شخص و شخص يعني .شود ينم ينطوريا ؟است يچه كس آن ؟هست

   .اورديها در ب نيو حرف زدن و ا اتيادب، ذهن را يها يشدگ يشرط ،ذهن را يها فيتعر ،را

 صحبت ها همه نيكه ا ديگو يم .خواندم گريد يان شااهللا هفته  بود كه يمثنو كي نيپس از ا .ميبخوان ميرس يبله ما نم

تا باالخره ما به جوهر زنده  نديآ يعرض ها م نيا ،ها عرض است نيا ميكن يو گفتگو م مييگو يما م هر چه. عَرَض است

است و  يدانم شغال من ذهن يو دمنه هست كه نم لهيو شغال هم كه در كل ريداستان ش .ميزنده بشو يبه زندگ ،ميبشو

ها به درد  نيها قصه است و عَرَض است و صحبت است و ا نيا ديگو يم ،شود يم ريش شغال باالخره نيا ،خدا است ريش

 نيتان ا ياريهوش ،حضور تان ديشما با يول .ميكن يشعر را معن ميخواه يصحبت ها م نيبه هر حال با هم .خورند ينم

عاشقان  يخون همه  نيگفتم كه ا ؟يچه هست فالن نيگفت خدا گفت كه ا يزندگ ديگو يخالصه م شعر را جذب كند.

   .است

جهان و خودم را كه از جنس  گيد نيدر ا دميكش ارانهيمرتب من درد هوش يعني دهيجوش، نيا؛ چو جان يو صاف دهيجوش

بر آتش عشق و  ؟و چگونه .آن است ،نيا .تو شدم خره اندازهباال. دميكش رونيشده ب تيهم هو يزهاياز چ ،تو هستم

خودم را باالخره از  ،شدن با تو يكيد به تو و يتو و جذب شد ديشد يدوست شدم و با يكيمن مرتب با تو  يعني ؛يدوست

 .آن است نيا .ستين تيحس هو ،ستين زيگونه چ چيام ه يذهن من. ام صفر شد يمن ذهن گريد، دميكش رونيب زهايچ

از جنس تو  ،زنده هستم نيه امن ب .گفتم كه خون عاشقان ؟فالن يا يگفتا چه هست .؛ اسم ندارد؟دانم چه هست يمن نم

 ينه وجود جسم وددر تمام وج نيا .خورم يرا م نيا .من است يزندگ نيا. خون من است نيا تو هستم، تينها يب ،هستم

به  يعني كنم به همه به تو تعارف كردم، يرا من تعارف م نيو ا ،كه من به شما تعارف كردم است نيا ام ياريوجود هوش

   .توانستم بجوشم يواگر عشق تو نبود من نم. بله .مپخش كرد جهان يهمه 

با  يول .ميكن جاديخون عاشقان را ا ميتوان ينم ماها  نيو ا هيو با تنب نهيو با عناد و با ك زهيكه با ست ميكن يتوجه پس م

 ،ضا و كن فكانو توجه به ق ييو فضا گشا ميبا نظارت به ذهن و انكار ذهن و هر لحظه تسل ،ييبا فضا گشا ،يكشش آنطرف
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او دارد  ياوانو فر ،داشته ياو مرا گرام به او زنده بشوم، دوارميكه من ام نيو ا ،احترام به قضا و كن فكان لحظه به لحظه

 د،يكن يبركت را به همه عالم پخش م نيعشق را و ا نيشما ا .است يفراوان نجايا دينيبب و آمده من فراوان هستم، ،ديآ يم

  كوثر است. يفراوان ديد نيا شود. يتمام هم نم

 كه كدام را به كار ماستبسته به ش .ديشناس يرا هم م يزندگ ديد ،ديشناس يرا م يمن ذهن ديد شما االن دينيپس بب

و  زهيو ست يمن ذهن دياگر د ،ديرو يخدا م يصورت به سو نيدر ا د،يبر يخدا گونه خودتان را به كار م دياگر د .ديببر

 يعني تو بدتر شد، ضيتو مر ماريب نياز دوا ا :گفت نيهم يبرا ،نه ،ديبر يرا به كار م زهايچ نجوريانم اد يعناد و خشم و نم

  .يبه كار نبرد ادوا ر

من را  يينايب ؟دينيمن بب يينايكه با ب ديستيچطور سپاسگزار ن .و شنوا كردم نايهم گفت من شما را ب هياول يها هيدرون آ

به  ديگو يخالصه ؛ بله م ؟دييگو يم يو سپاسگزار دييگو يرا شكر م نيعجب! و ا د؟ينيب يخودتان م يينايبا ب ياشتذگ

 ؟چه هست نيا ديگو يشخص اگر خدا به او م نيا .ستيشخص در آن جا ن نيا، دينگاه كن (افسانه من ذهني)شكل نيا

 يم شيها يم ،اورديرا در ب اش يمهم  اورد،يتواند هم خودش را در ب يداند كه به ذهن م يداند و هم م يهم اسمش را م

 ينم نيشعر به ا نيپس ا .دارد وتكه مقاومت و قضا يكس ،شناسد يخدا را نم ياصال م نيا د،يآ ياست از پولش م يرونيب

  ؟درست است خودش كار كند. يشخص رو نيمگر ا ،خورد

آن نقطه  گريد .شده تينها يبمركزش عدم است و  كه عدم است، (حقيقت وجودي انسان) شخص نيسر ا مييآ يحاال م

تماما  ،اين باز شده است و تماما شكر شده است ،هيچ نقطه چيني ندارد .در واقع وسط كار است نيا .ستيها آنجا ن نيچ

شير شادي  ،نه تنها براي خودش براي جهان ،چشمه اش باز شده است ،شادي بي سبب از اعماق وجودش ،صبر شده است

اصال آن  ،لزومي ندارد سعي كند رضا را بكار ببرد .تماما رضا شده است اصالً  ،ماتيك از پذيرش و رضارا باز كرده و اصال اتو

يعني زندگي از طريق ما مرتب مي آفريند و شعرش هم  .و تماما هم آفريننده است ،فكر نمي كند ديگر راجع به آن چيزها

خدا مي  ،سِرّ من هستي ،تو سِّر هستي ،من مي شنويگفت كه تو به وسيله چشم من مي بيني با گوش  .امروز خوانديم

   .من هم براي توام ،چون تو براي من هستي ،صاحب سِّر نيستي و تو براي من هستي ،به انسان گويد اينها را

تازه به  ،مقاومت دارد ،نمي فهمد اگر كسي در اين حالت است قضاوت دارد (افسانه من ذهني)بله و اينها را اين شخص 

مخصوصا دست دردهايش  ،رنامه پيوسته است و عقل و حس و امنيت و هدايت و قدرتش دست چيزهاي همانيده استاين ب

اين  ،هي دوست و دشمن مي كند ،و زياد دشمن مي بيند ،آدم ها را مسئله مي بيند ،است و اگر مقدار زيادي مانع مي بيند

اين  ،امروز اين به من كمك كرد ناهار برد ،من استاين دوست من است آن دشمن  ،دوست من است آن دشمن من است
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اينها همه خواب  .اين چيزها در همين افسانه من ذهني است ،دشمن من است ،دوست من است آن يكي مرا دعوت نكرد

   .و خياالت من ذهني است

هر لحظه به ما نگاه مي اصطالح در اين برنامه نشان بدهيم كه اين وضعيت زندگي مجاز نيست يعني خدا  ما مي خواهيم به

كه از مقاومت شروع مي  (افسانه من ذهني)به اين شخص  ؟كند مي بيند كه ما مي توانيم تسليم بشويم به ما كمك كند

گرچه كه هزار جور توقع اين در مركزش دارد و ناله  .خدا نمي تواند كمك كند ،و ستيزه شروع مي كند ،كند هر لحظه را

پس مي زند  ،ولي نمي تواند بكند براي اينكه اين پس مي زند ،خدا مي خواهد به آن كمك كند .مي كند و شكايت مي كند

پاي خدا را مي كشاند به  ،واهمانش مي كند مركز را باز مي كند ،كه تسليم مي شود (حقيقت وجودي انسان)و اين كسي 

   ،بله ،برايش در درون و در بيرون مركزش و روز به روز فراواني خدا مي آيد و روز بروز همه چيز بهتر مي شود

همه  ،من انسان هستم ،اسمم معلوم نيست چه چيز است ،پس اين دارد مي گويد كه فضاي درونم بي نهايت باز شده است

آره همه انسانها عاشقان هستند همه  .اسم هايشان فقط يك چيز ذهني است ،انسانها انسان هستند فرقي باهم ندارند

پس بگيرند و همه  ،صافي بشوند يعني هويت شان را از هم هويت شدگي ها بگيرند ،ند و صافي بشوندانسانها بايد بجوش

و دوستي او را  .يعني ما مرتب بايد فضا را باز كنيم با او يكي بشويم كه او به ما كمك كند ،انسانها بر آتش عشق و وِال

و چقدر خدا ما  ؟ما مي فهميم دوستي با خدا يعني چه ،وديك ذره مركزمان باز بش ،نه دوستي همانيدگي ها ،داشته باشيم

ما عاشق اين جهان هستيم و چيزهاي  (افسانه من ذهني)االن در اين حالت  .و چقدر ما او را دوست داريم ،را دوست دارد

  .خالصه .اين جهان و براي اينكه آنها در مركز ما هستند و با عينك آنها مي بينيم

  ٣٢ل شمارة مولوي، ديوان شمس، غز

  ايدهيجان جوش گِ يدر د ،ايدهيچو تو نوش« :گفتا

  »!باِغ اسرارِ خدا يجان و دل نوَشش ُكنم، ا از
مهم  ،بله .نوشيده اي ؛توجه كنيد ،يعني اين شراب را تو درست كرده اي ،حاال كه تو نوشيده اي :پس معشوق به من گفت

ما خودمان فضا را باز كنيم و  ،خدا به ما كمك كن ،شكايت كنيم مرتب ،است به جاي اينكه مركز همانيده داشته باشيم

 ،اين مهم است اين نمي توانيم بگوييم كه َنه .فقط هم روي خودمان كار كنيم ،فعاالنه در جهت زنده شدن به خدا كار كنيم

  ؛ بعد بداني كه اگر اين وضعيت را نگه داري ،كمك كن به من ،تو شراب بده به ما االن

و ما نادانسته من  ،من ذهني درست مي كند ،ايد به اين جهان ما در زماني زندگي مي كنيم كه هر كسي مي ،نيدتوجه بك

نمي دانستيم كه اين من ذهني مخرب است و خدا مي خواهد اين تا  .ذهني بيش از حد سفت و ُپر از درد درست كرده ايم
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با اين عينك هاي ذهني ما مجازيم تا ده دوازده سالگي ببينيم و  .يمبعدا بايد به او زنده بشو ،دوازده سالگي باشد ،ده ،نُه

طرحي دارد  نيك همچو .و او برمي دارد ،ديگر بايد اين عينك ها را اجازه بدهيم زندگي از چشم هشياري ما بردارد بعداً

  .اين كار درست نبوده است .همديگر درد ايجاد كرديمو ما با مقايسه و تقليد از 

اگر شما اين طور  .ن ما آدمي هستيم كه ممكن است مقدار زيادي درد و همانيدگي در مركزمان داشته باشيمپس بنابراي

براي اينكه خدا نمي تواند به شما  ،بدان كه گله و شكايت و توقع نداشته باش ،هستيد تا زماني كه اين وضعيت وجود دارد

شما مقاومت مي كنيد شما بايد تسليم بشويد و  .يريدمي خواهد كمك كند دراين لحظه ولي شما نمي پذ .كمك كند

اين قضيه ريختن دردها و  ،اگر نبينيد هشيارانه و خودتان فعاالنه با خدا همكاري نكنيد .مقاومت خودتان را ببينيد

   .اينها را موالنا دارد مي گويد با آيه قران و با غزل .سعادتمندي شما به نتيجه نخواهد رسيد

اول تو نوشيدي و در ديگ جان  مي گويد معشوق يعني خدا به من گفت چون تو نوشيده اي، ؟پس چه شد خالصه

در ديگ جهان جوشيدي و فهميدي كه آن وجود خدا  ،آگاهانه درد هشيارانه كشيدي ،خودت عقلت رسيد ،ايجوشيده

و تو هم  ،من بيايم به تو كمك كنم و فضا را باز كردي و ،ات را دادي به چيزهاي اين جهان و اينها در مركزت هستندگونه

شدن با من جوشيدي و شراب تو  من نگاه مي كردم هر لحظه با آتش عشق يعني يكي ،جوشيدي ،درد هشيارانه كشيدي

 .داده به همة كائنات ،كشم خدا كه خودش شراب نمي خورد كه سر مي .كشم با جان و دل حاال من اين را سر مي ،صاف شد

  .چيزي كه الزم داشته و همه چيز خودش است پخش كرده است به هر

 ،است ما باغ اسرار خدا هستيم درونمان بي نهايت باز مي شود سِرّ  .يعني ما ،اي باغ اسرار خدا ،از جان و دل نوشش كند

ما يك روزي بايد بفهميم و بدانيم و مطمئن باشيم و يقين كنيم  .انعكاسش در بيرون هر چه هست دست من ذهني نيست

وضعيت اين طوري است كه  .وضعيت آن طوري نيست كه من باشم ،من ،من ،گوييم من ذهني وجود ندارد كه ميكه 

هيچ  .كس ربطي نداردانعكاسش در بيرون هر چه هست اصال به هيچ  ،و با او يكي مي شود ،درونمان بي نهايت باز مي شود

  .باغ اسرار خدا هستيم ما .ن هم نمي دانماگر از طريق من صورت بگيرد م .من هم نمي دانم ،كس نمي داند

و تو باغ اسرار من  ،پس معشوق گفت چون تو نوشيده اي و جوشيده اي در ديگ جان من هم با جان و دل نوشش مي كنم

اين  ،با اين دو تا ،! بله؟بله .گنجينه ام را از طريق تو ابراز كنم .و جهان ببيند .من مي خواهم سّرم را در باغ تو بكارم .شدي

بايد  ،اين هنوز از جهان مي نوشد در ديگ جان هم مي ترسد بجوشد .ننوشيده است اين (افسانه من ذهني)را نمي گويد 

و يك  ؟اين دردها از كجا آمده ؟يا يك روزي از خودش بپرسد چقدر درد بكشم ،دردها اين را مجبور كنند كه بجوشد

   ،ي گذردحاال تسليم بشود ببيند كه در مركزش چه م ،لحظه
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يا مادرها به  ،يا يك كسي برايش بگويد ،نه كه در شصت هفتاد سالگي .و ان شاء اهللا پس از درد كشيدن زياد نباشد اين

(افسانه من بله اين .خالصه من ذهني سبك باشد مخصوصا درد نداشته باشد .بچه هايشان يك جور ديگر ياد بدهند

م يك جوري درست است كه بالقوه باغ اسرار خداست ولي هنوز روي خودش و اين ه ،توي اين بيت نيست اين ،َنه ذهني)

 ،شكايت است ،همين آه و ناله است ،در ديگ جان نجوشيده و شرابي كه اين شخص دارد به خدا بدهد ،كار نكرده است

به خدا تعارف اينها را  ،دعاهاي خشك و بي اثر است يا نتيجه عبادات بي ثمر و بدون حضور خودش است ،گرفتاري است

   .اينها به درد خدا نمي خورند بدرد خود ما هم نمي خورند .مي كند

اصال كسي كه قضاوت مي كند دانش  ،قضاوت مي كند ،كسي مقاومت مي كند (افسانه من ذهني)نگاه كنيد اين شخص را 

 .( افسانه ) نگه نمي داشت اصال احترام نمي گذارد و گرنه اين حالت را ،به حرف خدا گوش نمي كند ،همانيدگي ها را دارد

 گيرد و به مانع تبديل مي كند و به مسئله تبديل مي كند به دشمن تبديل مي كند و مي كسي كه اين لحظه زندگي را مي

   .بايد خودش را ببيند ،هيچي كه بايد روي خودش كار كند ديگر ،پس احترام به زندگي نمي گذارد اين هيچي ،سوزاند

 ،خودش نوشيده است در ديگ جان هم جوشيده است و خدا شراب را مي خورد يقت وجودي انسان)(حقبله اين شخص 

  :بعد مي گويد .از جان و دل نوش مي كند و به اين مي گويد كه تو باغ اسرار من هستي بله

  ٣٢مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة 

  آن دِْلبَرِ سَرمَستِ من، بِسْتَد قََدح از دسِت من

  همچو جان، كان بود جان را جاْن فَزا شدَ ياَْندَركَش
 شياو جان مرا افزا دنيكش سر مثل جان و اين ،يعني معشوق سرمست من خدا و زندگي اين شراب مرا گرفت و سر كشيد

 ميرا بگذار فكريتجسمات  نيمن باشم، ا يكيكه  ستين ينطوريبخشش است، ا قيشود كه از طر يپس معلوم م .داد

 يو پخش م ديآ يشراب از درون من جوش م نيا .ستين ينطوريكنم ا يخدا، من به او تعارف م يكيمنم و  يكيكنار، 

 قيپس از طر .كند يتر م عيمن را وس دنيبخش نيو ا .خورد يخدا م يعني خورند،يشود در كائنات و تمام كائنات م

  .ميشو يتر م عياست كه ما وس دنيبخش

اگر بخشنده  د؟يبخشنده هست يشما بدون تنگ نظر يانهيواقعاً در هر زم ايكه آ دينيبب ديحاال در حد ما، به شما گفتم با

 ،ينطوريبشوند، خانواده ها شاد بشوند، وضع جهان درست بشود ا دهمه موفق بشوند، شا ديدوست دار يعني ديهست

 ديديرا د زهايآن جور چ و سهيمقا حسادت ياگر آثار تنگ نظر .ديشو يم ليتبد ديصورت دار نيپس در ا .ديدار يفراوان

 داو اگر به خ ،دارد يكه هنوز من ذهن (افسانه من ذهني)شكل  نيا نيپس بنابرا م،ينيشكلها بب نيهم با ا عينه، و سر
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 نهايبله ا ،يها را از من گرفت يدگيهمان و فالن يها و توقعاتش كه كم دادضاتقا .دهد يآه و ناله اش را م نيشراب بدهد هم

  .خورد ينم خورد به درد خودش هم يهم به درد خدا نم نيو ا ،ندك يرا تعارف م

توجه  يعنيفضا  تينها يشده، ب تينها يباز كرده و درونش ب كه كامال مركزش را (حقيقت وجودي انسان)شخص  نياما ا 

ماما آسمان شما ت ست،يمهم ن تانيبرا گريد نديآ ينم اي نديآ يكالغ ها م ديفرض كن گريآن آسمان د ليدر تمث ديكن

 .ديشد به او ليتبد نكهيا يبرا ،ديخواه يشراب هم از خدا نم د،يده يشراب به كائنات م به خودتان گرياصال د .ديشد

شراب  نيچقدر خدا ا نكهيدارد به ا يجان من بستگ شيافزا من، فضا گشا شدن من، دنبزرگ ش نيپس ا ديگو يپس م

  خورد ازمن، بله، يه جهان وجود مهم يعني ؟خورد يخورد، چقدر خدا م يمن را م

  ٣٢مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة 

  آن دِْلبَرِ سَرمَستِ من، بِسْتَد قََدح از دسِت من

  همچو جان، كان بود جان را جاْن فَزا َدشياَْندَركَش
  از جان صد مرتبه بهتر، ست؟يجان چ ديگو يم حاال

  ٣٢مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة 

  َرج، هم در طَرَب هم در فََرجاز جان گذشته صد دَ 

  »َچشِم بَد دور از شما يكِا« :اشارت آْسمان كرديم
 يآن جان ميشو يما به او زنده م يشود وقت يصد مرتبه از جان بهتر، پس معلوم م ست؟يمن گفتم جان، جان چ ديگو يم

جان  كي .جان خوش ما بهتر است م،ياكه ما تا حاال حس كرده يدارد، صد مرتبه از جان ياريكه آن هوش يكه، آن زندگ

گسترده شدم در اثر شراب دادن، هر  يوقت ،فضا شدم جان يوقت ديگو يم .ما ميدار ياريجان هوش كيما،  ميدار يوانيح

 .تر شدم عياو خورد من هم خوردم و س يعني، همه كائنات خورد مو پخش كردم بزرگتر شد ،شراب گرفتم دفعه كه از او

 شيگشاهم در وسعت،  ياز جان گذشته صد مرتبه، هم در شاد ست،ين يكنم من، آن جان قبل يحس مكه  يجان نيا يول

آسمان گشوده شده در درون من مرتب داشت به  نيو ا .به لحاظ آسمان درونم ،يشدم به لحاظ شاد تينها يمن ب يعني

چه من  .برساند بيتواند به تو آس ينم يچشم من ذهن چيه گريد يعني .گفت كه چشم بد از تو دور خواهد شد يمن م

  .گرانيد يخودت چه من ذهن يذهن

 يعنيچشم نزند به تو،  يكس يعنياست، چشم بد دور از شما كه  يكه چشم بد چشم من ذهن ديگو يهم دارد م نيا پس

رتبه بهتر بزند، پس ما از جان هم صد م بيتواند آس يهم نم يذهن يبزند، من ها بيتواند آس ينم گريخودت د يمن ذهن
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كه با گشوده شدن و  يهر كس اي ،كند به ما يو آسمان باز شده مرتب القا م يبخش يهم در شاد ش،يهم در گشا ميشد

  بد دور از شما، بله،  چشم يدهد، كا يهم اثرش را از دست م آسمان چشم بد نيتر شدن ا عيوس

از جنس درد  نديب يهست، با درد م سهيدر مقا د،نيب يها م يدگيكه با همان يچشم بد است چشم(افسانه من ذهني) نيا

(افسانه  نيكند، در هپروت است، ا يم يمحدود است، در افسانه زندگ مقاومت دارد چشم بد است، قضاوت دارد نيااست 

شناسد، تمام  يشود كه در طرب، اصال طرب نم يم يفهمد كه چطور ينم نيدارد، ا يجان محدود كي نينه ا من ذهني)

افسانه  ديها را بشنود بگو تيب نيا ديشخص شا نيا ميندار يكار نياست، پس با ا يمن ذهن يش غم است، دردهاا يزندگ

  .حرفها نياست ا

 يشود كه روز به روز جاندار تر م يشود متوجه م يهر چه آسمان درونش باز م (حقيقت وجودي انسان)شخص  نيا يول

من  گريكند كه د يبله و آسمان باز شده مرتب به ما القا م .درون يسبب، هم در گشوده شدن فضا يب يهم در شاد شود

 ديدان يو البته شما م .كند ياست نفوذ نم ييكتاي يفضا كه فضا نيبد در ا يتواند لطمه بزند، چشم ها يبه شما نم يذهن

(افسانه من  نيهم ا رانگيد ميزن يما به خودمان لطمه م .اثر دارد داست چشم ب يشعر كه انسان از جنس من ذهن نيدر ا

 نيماده است، امروز گفت كه انكار ا يول ستياز جنس ماده هست البته ماده آن ماده ن ،چون از جنس جسم است ذهني)

 يها يانرژ ،كند يرا جلب م بد يبد دارد هم به ما و هم چشم ها چشم (افسانه من ذهني) نيبر اقرار است، بله ا ليهم دل

  .كند يبد را جلب م

از جنس درد است  نكهيا يبرا ،كند يبد را پخش م يدارد كه انرژ يآنتن كي (افسانه من ذهني)شخص  نيكه ا ديكن توجه

به  واندت يپس م ،كند يبد پخش م يانرژ ،درد پخش كردن است تشيو خاص ،شود يبزرگتر جذب م يدردها يبه سو

  .هم لطمه بزند گرانيخودش لطمه بزند و به د

شود  يگشوده شده هر چه آسمان درون ما بزرگتر م يفضا (حقيقت وجودي انسان)نيشود ا يم فضا گشوده يوقت يول

 رون،يجهان ب م،يشو يم ميتواند به ما لطمه بزند ما از جنس خدا دار ينم گريد رونيكه جهان ب ميشو يمتوجه م شتريما ب

 م،يشو يم رتريناپذ بيشود آس يگشوده تر م آسمان نيما هر چه ا .تواند لطمه بزند يما نم يريذناپ بيجهان فرم به آس

 ارانه،يهوش ميگرد يمان بر م يبه جنس اصل ميدار يعني .ستين يجنس او مردن م،يشو ياز جنس او م ميدار نكهيا يبرا

 يبد، در ابتدا ياز چشم ها ميدر امان هست دركه چق ميشو يشود ما متوجه م يتر م عيآسمان وس نيهر چه ا نيس بنابراپ

 ييذره فضا گشا كيكار كه ما  يابتدا» چشم بد دور از شما يكا «:ديگو يموالنا م نجايا نكهيعلت ا ميستيما در امان ن كار

ما اثر بگذارند،  يتوانند رو ياست كه مردم م نيهم يبرا م،يالقائات بد هست م،يبد هست ينفوذ چشم ها ريهنوز ز ميكرد
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فضا  يبه اطراف، به اندازه كاف ميها را راند يدگيهمان يوقت .ما اثر بگذارند يرو توانند يمردم م ،ميدار اديز يدگياگر همان

كه  ديباز كن نقدريآسمان را ا ديشما با .شود يراه برگردانند كم م نيو ما را از ا ،مردم لطمه بزنند نكهياحتمال ا ميكرد باز

توكل  شهيتوانند اثر بگذارند، پس هم يدر ابتدا م .شما اثر بگذارند ينتوانند رو يذهن يمن ها يعني ،بد يچشم ها گريد

  او كار كند. ميگذار يو م ميكن يفضا را باز م .ميكن يم يبه زندگ

  


