
  Program # 816                                                                                   ۸۱۶برنامه مشاره 

  1صفحه: 

  
  
  



  Program # 816                                                                                   ۸۱۶برنامه مشاره 

  2صفحه: 

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  
  ريچه گمانست؟ فرودست و َحق نيصَنما، ا

  ريحد مكن و جانِ مرا خوار مگ نيبد تا
  

  كوه را َكهْ كند اَندر نظرِ َمرد، قَضا
  ريسيَ الّلِه  يرا كوه كند، ذاكَ َعلَ  كاه

  
  بشناسد يخُنُك آن چشم كه گوهر ز خَس

  ريكه بوَدش دوست خَف ياآن قافله ُخنُك
  

  خشنودم يهر چه تو نامم بِنَه يحاكم
  ريپاِك تو كه جان از تو شَكور است و َشك جانِ 

  
  سجده كند يماه را گر تو حََبش نام نَه

  ريَنف چينكند ه يرا َچنبَر خوان سرو
  

  شاهان يز ثنازان كه دشنام تو بهتر 
  ريَزئ ريكجا بانِگ سگان و ز كجا ش ز

  
  ِكه َبطّاِل تو بهتر ِز همه مُشْتَِغالن يا

  ريفَق ميتو جُمله همه الاست از آن جُز
  

  بَِخر اريآن  يِليبِدِه و س نيتاجِ زَرّ 
  ريرا اِنَّما َانْتَ نَذ نيَنْشَنود ا يكس ور
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  3صفحه: 

  دوست يِليتو چو باشد اثرِ س يِبر قَفا
  ريز نگارانِ َضم تيَ رو ابَدي هابوسه

  
  پندارد يرا َحَشم يعََدم ايمَردِ دن

  ر؟يدوست بص يكند ا يدر كارِ عَدَم ك ُعمر
  

  دَرِد شَِكم يبه ِگله يبيبه َطب يرفت مرد
  ر؟يست َزحكه بُِرسته ياو را تو چه خورد گفت

  
  همه از فِعلِ گلوست ديرنج كه آ شتريب

  رينان خوردم از ِپستِ فَطمن سوخته گفت
  

  به من آر يزيْ گفت سُنقُر بُرو آن ُكْحلِ عُزَ 
  ريكب خِيش يَدرِد شَِكم و ُكْحل؟ خَه ا گفت

  
  گفت تا چشِم تو مَر سوخته را ِبشناسد

  ريَضرمين يتو دگر سوخته، ا يَننوش تا
  

  از ظلمتِ َچشم   يارا هست گمان بُرده ستين
  رياز خاكِ َدِر شاه شود خوب و مُن چشمت

  
  ها، تو بگو شرحِ غزلشارحِ دل يهله ا

  ريبِرَنجد دلِ م زياگر شرح كنم ن من
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ١٠٩٠برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ريچه گُمانست؟ فرودست و َحق نيصََنما، ا
  ريحَد مَكُن و جانِ مرا خوار مَگ نيبد تا

 چه گمان نيو ا يهست باياست خدا است كه تو ز يصنما خطاب به زندگ كند،ياست كه انسان با خدا م يازيراز و ن پس

و زبون  ريدست و حق نييچقدر پا نيبافت ساخته شده از فكر است، و ا كياست كه  يمنظور از گمان همان من ذهن است؟

هم  ياز جنس فكرها ،ما كه از جنس پندار است يمن ذهن نيا هك مياوالً ما آگاه شد نكهيبه ا كندياشاره م تياست، و ب

در جهان  نديبيدرست است كه م .است يدست نييپا ياريهوش كي .است يزبون و فرو دست زيچ ،شده هست تيهو

  .دست است نييپا يول ،دهديرا به ما نشان م ييزهايچ

ما  يزيكه هر چ ،ميباال تصور كن يليخ دينبا يمن ذهن يجسم ياريهوش لهيخودمان را بوس دياست كه ما د نيا اشيمعن

ما هم  خواهديانسان آگاه شده و م نيحداقل ا ايكه  نيبه ا ميو آگاه شد ست،ين نياز ا رياست و غ قتيمن حق نميبيم

را  يدر من ذهن يجسم ياريبا هوش يچرا كه زندگ .ميرا از حد گذراند يو پست يو زبون يفرو دست نيكه ما ا ميآگاه بشو

به  ليحس نقص، حرص، م ،يمختلف است مثل حسادت، مثل تنگ نظر يو عوارض آن كه دردها ميگسترش داد يليخ

 حّدبه  نهاياحساس گناه ا ،اضطراب ،يو نگران ييانتقام جو نه،يكهنه، ك يمختلف مثل رنجش ها يقدرت و احساس دردها

  .حد مكن نيتا به ا ستياعال در انسان وجود دارد و الزم ن

است  نيجور صحبت كردن نشان ا نيبشود و ا ينطوريفرض مكن، نگذار ا يعني ريمرا پست مكن، خار مكن، مگ انج نيو ا

انسان به  ياريخطاب هوش و ست،يما ن يمن ذهن لهيو به دست ما بوس ،است يما به دست زندگ رييكه تغ ميدانيكه ما م

طور كه  نيشدن ما هم پست قدر پست شدم؟ نيچرا ا ،هستم بايكه من امتداد خدا هستم و ز :باشد توانديخودش هم م

 دهميكه معموالً نشان م يريمن تصاو ديدانيكه م نطورياست هم يجهان نيا يگذرا يزهايما با چ يدگيبعلت همان ديدانيم

  كرد،  ميخواه يرا با آن ابزارها بررس تيخواهم گذاشت و است ب شانياز رو عيآنها را نشان خواهم داد به شما و سر

  :دينيبب ديتوانيبزرگ شده و شما م ريتصو و
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  5صفحه: 

  

  )...هادايره همانيدگي(  ١...شكل شماره 

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ريچه گُمانست؟ فرودست و َحق نيصََنما، ا
  ريحَد مَكُن و جانِ مرا خوار مَگ نيبد تا

  

از جمله خودش و  گنجديكه در فكرش م يزيابتدا با هر چ ،جهان نيبه ا ديآيانسان بصورت امتداد خدا م ميگفت و

همه  باًيمرد است، و تقر ايزن است  نكهيمثل ا تشيمشخصات بدنش، جنس اشييبايخودش مثل ز يمشخصات شخص

 يدگيهر همان يعنيرا بخرد  زيهمه چ توانديكه م پولشان مثل خواهر، بردار، و خانواده ياعضا هيمردم با همسرشان و بق

 ميتوانيم باً يبخرد تقر توانديمتعلقات را پول م همهارزش دارد در ذهن  يليما خ يكه ظاهراً برا ييبله آنها .بخرد توانديرا م

  .نندرا بكَ شانتيهو ديبشوند و بعداً با ممكن است تيمردم جهان با پول هم هو تياكثر مييبگو

مانده باشد و  ميدهيده سال هم به گنج حضور گوش م دياز ما كه شا يبا پول ممكن است هنوز در برخ يدگيهمان نيو ا

من، مثل نقش پدر و مادر و  يقش هان ام،ياجتماع تيام، موقعمن كه به من تعلق دارند، كارم، حرفه رزشباا يزهايهمه چ

و دشمن  صشيو تشخ يمن ذهن نيبراساس ا نامميرا كه دوست م يو آن كسان نامميم حيكه من تفر يزياستاد، آن چ

  همانيده مي شود.  يفكر صورتاول با  شوديم دهيو مخصوصاً دردها با دردها انسان همان نامميم
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  6صفحه: 

كار را بكند  نيو اگر ا يرونيب يزهايچ يكند به شكل فكر قيحس وجود تزر توانديم ياريهوش يعني دنيهمان ميگفت و

 ،ميبود ياريهوش ميكه از اول از جنس خدا بود ياريهوش يمركز ما بجا شوديم زيآن چ يصورت فكر اي ،شوديم زيآن چ

 .ميدهينظر است از دست م ياريرا كه هوش هياول ديد نكيآن ع ماو  .شوديما م ديد نكيمركز ما بشود ع نكهيو به محض ا

 ييپس دردها .در ما شونديانباشته م نهايو ا .درد خودش را دارد يدگيهر همان ند،يآيبوجود م هايدگيدردها بعلت همان

  .ها هستند يدگيبخاطر همان هيو بق نهيكه االن برشمردم مثل رنجش، ك

باورها از جنس جسم  نامميم ياجتماع نامم،يم يشخص اي نامم،يم ياسيس اي نامميم يبمذه يكه من باورها يزيو آن چ

است  يپرستجور بت كي ستين نيواقعاً د يمذهب يشدن با باورها دهيو همان .هستند دهيهستند و انسانها با باورها همان

 ميانجام بده عتريسر ايمان را در دن يرهاكه كا كننديبه ما كمك م يفكر يالگوها شود،ينم دهياست د فيمنتها بتش ظر

 ميشويم دهيكه بعلت سرعت عمل و آسان كردن كارها ما با آنها همان ،عمل هستند يهاالگو ،هستند يفكر يباورها الگوها

   .ميدانيالگو م نيو آن الگوها را بهتر

در  رونيدر جهان ب يكه حت ميكن ينيبازب ديبا يپس از مدت .نباشند يخوب يبه هر صورت ممكن است آنها الگوها يول

درست است كه  :است كه نيدارد ا دنيهمان نيكه ا ياشكال ينه، بطور كل اي كننديباورها كار م نيما در كار ما ا زنسيب

كه  ييزهايچ نيهم يعني ،شوديم زهايانباشتن چ ياز حد ما برا شيو شوق ب ،شوديسبب حرص ما م زهايبا چ دنيهمان

و  .ميببر يلذت معنو مانيما از زندگ گذارديو درد نم ،آورديبوجود م ياديكار درد ز نيا يول ،شوديم ميشد دهيهمان

 شونديما م ديد نكيع نهايا دينيبيكه م نطوريو هم .است يدگيهمان جاناتيه نيترو جاافتاده نياز بارزتر يكيترس 

 يهااز جنبه يكار كند در بعض زهايدر انباشتن چ او اگر موقت .غلط است ديهمه د دهايد نيآفل هستند و ا يها نكيع نهايا

مان با همسرمان كه رابطه مثل رابطه با بچه كند،يدر كار باشد كار نم ديما با تييخدا يعنيخودش  يما كه زندگ يزندگ

  .هستند بلكه مزاحم ،كننديالگوها كار نم نياصًال ا يبا من ذهن ينه من ذهن ،باشد ديبا يبا زندگ يزندگ

هم  ميچون از مركزمان بردار .ميرا از مركزمان بردار نهايا ديما با عتريكه هر چه سر نديگويمثل موالنا به ما م يگانپس بزر

 ميتوانيآنها را هم م ،ميرا الزم دار يكه وجود زنده زندگ ييآن كارها ميتوانيهم م ،ميرا داشته باش هايدگيهمان ميتوانيم

مثل  .رابطه انسان به انسان است نيشكست در هم نسانا يها يشكست ها و سرخوردگ نيتراز مهم يكي .ميانجام بده

 يالگوها نيبا هم اي خواهنديم هاي ذهنيمن لهيبوس نكهيا يبرقرار كنند برا يرابطه عشق تواننديدو تا همسر با هم نم

 ديناام جهيو در نت .كندينم اركه ك برنديها را بكار م نيدر رابطه هم هم ،برنديبكار م رونيكه در ب ييعمل و باورها

  .انجامديم ييو به جدا انجامد،يو به شكست م شوديالگوها برقرار نم لهيشان بوسرابطه مادر و پدر با بچه شوند،يم
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  7صفحه: 

جسم است گرچه كه  يذهن ريتصو .بشود يذهن ريكه انسان تصو شوديسبب م هايدگيهمان قياز طر دنيد نكهيا يبرا

كه  يزياست كه ما از هر چ نياست ا ها)(دايره همانيدگيشكل  نيكه مربوط به ا گريد مطلب كيو  .است يفيجسم ظر

ماست و اگر عقل  ييعقل استعداد شناسا .از آنها عقل است يكيكه  ميريگيم تيخاص ايدر مركزمان باشد چهار تا بركت 

  چه گمان است؟ نيا صنما :ديگويرا م نيناقص است است هم هم اريعقل ما باشد بس زهايچ نيا

 يزيچه چ نيا كنميفكرم درست م لهيبوس يدگيهمان كيبه  يدگيهمان كياز  دنيپر قيكه من از طر يمن ذهن نيا يعني

 دينيحد بب نيو تا بد ؟است ريقدر فرو دست و حق نيچرا ا نيا و ؟ياست كه تو به من داد يادهيچه پد نيا گر؟ياست د

در مركز ما باشد انسان دچار خرافات  هايدگيهمان نيافراط كند االن نشان خواهم داد كه اگر ا توانديكار آدم م نيدر ا

 يواش زندگي واشيكه  ،شوديهپروت م شود،يم ياافسانه ،شوديم يبه اصطالح خرافات يمن ذهن كيدچار  !شوديم

  .ماست ييشناسا تيپس عقل خاص .شودياجه مجهان با خطر مو نيدر ا يحت اشيجسم

آفل در  يزهايچ نيكه اگر با ا ،ماست يحالت آرامش و خاطر جمع تياست، حس امن يچ ديدانيرا هم م تيحس امن

 نيدر حال از ب نهايچون ا ،ستين يتيحس امن ،است آفل است يمصنوع نهايا ،ميحس كن تيحس امن ميمركزمان بخواه

  .رفتن هستند

خود نشان  اي نهايا ييمثل خشم، ترس، مثل رنجش، انتقامجو مانيمنف جاناتيدست ه افتديحالت م نيما در ا تيو هدا

  .كننديم تيهستند كه رفتار ما را فكر ما را هدا يجاناتيه نهايدادن ا

 نيا نيپس بنابرا .ميقدرت داشته باش ميتوانيما نم زهايچ نيبا اتكا به ا نكهيا يبرا شوديم يپوشال اريو قدرت ما هم بس

حد مكن و چه خطاب انسان به خدا  نيتا به ا ديگويم نيهم يبه افراط برود برا اريبس توانديم ها)(دايره همانيدگيحالت 

 ياريچه خطاب انسان به خودش باشد بعنوان هوش .ستيدرست ن تيوضع نيا دميمن فهم ،كه به من كمك كن ديباشد بگو

  .بكند يكار كيو  ،آگاه بشود خواهديما م ياريبه هوش

بشوم،  رونيب يزهايچ يقربان ديار بشوم، زبون بشوم، من نباوقدر پست كنم خ نيخودم را ا ديكه من نبا ديبگو خواهديم

 يها تيوضع دهد،يشكل نشان نم نيكه در ا ،اتفاقات هم هستند رديگيكه در مركز ما قرار م ييزهاياتفاقات بشوم، آن چ

  .ميباش دهيبا آنها همان ميتوانيهم ما م يرونيب
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  8صفحه: 

  

  )...دايره عدم( ٢...شكل شماره 

به خودش  تيب نياست كه انسان با هم نيا ،ديشما خوب متوجه بشو كننديشكل ها كمك م نيكه ا گريراه د كياما  

و مركزم را عدم  هيبه حاش رانميرا من م نهايو ا ،در مركزم باشند يرونيب يزهايچ نيا خواهميكه من نم ديبگو ،ديايب

 ها)(دايره همانيدگي يحالت قبل .مينيبياست امتداد خدا است و با نظر م ياريهوش ،است يجنس زندگ نيعدم هم كنم،يم

را  اشيو زندگ نديبيدر مركزش آگاه است برحسب آنها م يجسم كيهر لحظه انسان از  يعنيبود  يجسم ياريهوش

  .دارد يفكر يجسم ياريهوش نيبنابرا چرخديدائمًا م زهايچ نيحول محور ا كند،يم يبرحسب آنها سازمانده

كه قرار است  يكار نيهم ديآيخدا مركزش م نكهيدر واقع مثل ا ديآيم ركزشكه عدم م يوقت (دايره عدم) حالت نياما ا 

مثالً  يتا ده سالگ دنيد يشكل نيكند ا دايادامه پ دينبا نيا دنيد ينطوريا يپس از مدت ،ميجهان ما انجام بده نيدر ا

درون ما گشوده  يو فضا رديبگ او عدم مركز ما ر ،فروكش كند ديبا جيبه تدر يول يخدا دوازده سالگ يقابل قبول است برا

رفتن  يعني ،و شرط ديلحظه است قبل از قضاوت بدون ق نياتفاق ا رشيپذ ميتسل م،يبشو ميما تسل نكهيبشود به محض ا

 (دايره عدم)نظر  ايحضور  ياريبه هوش ميهست ها)(دايره همانيدگي حالت نيدر ا يجسم ياريبه ذهن كه ما را كه هوش

  .كنديم ليتبد

 نيكه ا جيو به تدر مياجهان از جنس آن بوده نيقبل از آمدن به ا يعنياول  زكه ا كنديم ياريبه همان هوش ليتبد يعني

 ييفضا نيو ا شوديدرون ما بازتر م شوديمركز ما بازتر م ميدهيلحظه را ادامه م نيدر اطراف اتفاق ا ييو فضاگشا ميتسل

مثل  ميو آنها را الزم دار ميشده بود تيوكه با آنها هم ه ييزهايچ نيو با باز شدن آن ا شوديكه در درون دارد بازتر م

  .ميگفت بارها مركز ما نباشند. تواننديم نهايا يول ميداشته باش ميتوانيپول م يحت
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من  ،ستيگمان مركز ما ن گريد .مييآيم رونيب يريو حق ياز فرودست گريو واقعًا د كند،يم رييدر مورد ما تغ تيب نيو ا

زنده شدن  اي ،نظر ياريشدن به هوش اريكه در اثر هوش ميكنيم دايپ ميدار يگريمن د كيما  ،گريد ستيمن ما ن يذهن

 فيبه وجود آورده ضع ها)(دايره همانيدگيحالت  نيكه ا يمن ذهن جيبه تدر .ديآيم شيخدا دارد پ تينهايبه ب ايبه عدم 

از  ،ميشويتر م قيما عم شوديرانده م هيشده به حاش دهينمان يزهايو آن چ شوديفضا كه در درون ما باز م نيو ا شوديم

 تينهايبه ب ،ميبشو دهكه به خدا زن نجايا ميآمد نيهم يكه برا كنديمركز ما را اشغال م تييو خدا ميشويتر مخدا جنس

   م،يكنيم شرفتيپ ميدار جيبه تدر مياو زنده بشو

عقل، حس  تيچهار تا خاص نينشوند ا گريد زهايآن چ يعني ،لحظه مركز ما عدم بشود كي نكهيمحض ا هكه ب دينيبيم اما

ممكن است تجربه نكرده  اگرچه كه م .هم دارند يليحالت به اصطالح اص نهايا .شونديم ليو قدرت اص تيهدا ت،يامن

 كنديعدم م جيكه مركزش را به تدر يكس يوجود دارد برا نيا كانام يول ،ديايب ياز طرف زندگ زيچهار تا چ نيكه ا ميباش

   شود،يم يعقلش خرد زندگ

هر چقدر خدا حس  ،به خدا است يمتك يعني ،دهديم يرا زندگ تشيحس امن كند،يكه تمام كائنات را اداره م يخرد

كنند ما را در  كيتحر ،افتديدست دردها نم گريدست خدا د افتديم تانتيهدا د،يدار قدرنيدارد شما هم هم تيامن

  .ميانجام بده يكار كي ميشوينم نيخشمگ م،يكار غلط انجام بده كي ميمركزمان بلند شو

 نيهم ا ناشيكه حاال ا ستيو آن ن نيمثًال با ا ياسهيمقا يهازهيبعلت انگ گريقدرت ما د م،يكنيم دايپ يواقع و قدرت 

 يرا ما در من ذهن يقدرتيب ،روديم نياز ب گريدنبالش بعد د روميچهار روز م كي ،بكنم خواهميمن هم م كنديكار را م

لحظه  نيا ،ما باشدپشت  يزندگ ،عدم باشد يوقت .ميما ندار يدر من ذهن اتعهد و ادامه كار ر ييكه توانا ميتجربه كرده ا

عمل كردن  يياصالً توانا ،و قدرت عبارت است از عمل كردن .قدرت خدا پشت ما باشد عمل ادامه دارد ،پشت ما باشد

موقع  يبعض ،شدن بروو عمل را ادامه دادن و چالش ها را حل كردن و با آنها رو ،بروند تواننديبه مرحله عمل نم هايليخ

را  تيب نياگر ا ،كنديم دايپ ياست كه است كه انسان به آن دسترس يهمه قدرت انسان نهايا ،ها از كنار آنها رد شدن

   .بفهمد

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ريچه گُمانست؟ فرودست و َحق نيصََنما، ا
  ريحَد مَكُن و جانِ مرا خوار مَگ نيبد تا

  مزاحم تو بشوم.  دينبا ،دميمن هم فهم يباز كن يتوانيعدم را در مركز من تو م نيا يعني

   :تيب نيبدهم باز هم با ا حيشكل را هم به شما توض نيا دياجازه بده اما
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  )مثلث همانش( ٣...شكل شماره 

  

 )مثلث واهمانش( ٤شماره شكل 

  

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ريچه گُمانست؟ فرودست و َحق نيصََنما، ا
  ريحَد مَكُن و جانِ مرا خوار مَگ نيبد تا

 ايمعموًال اسمش بصورت فكر كه  شوديم دهيهمان يزيچ كيبا  نياول يبرا يانسان وقت .شكل مثلث همانش است نيا

با آن  كنديكار را م نيا نكهيبه محض ا كنديم قيتزر تيامتداد خدا حس هو ياريبا آن بعنوان هوش ،كلمه خود است

كه مثل  كنديرا دارد درست م يزيچ كي كنديفكر م ياريهمان را درست كردن، هوش يعني دنيهمان شود،يم دهيهمان

كه  ميكنيدرست م يذهن ريتصو كي ،ميشويم دهيهمان زيچ نيجهان با اول نيبه ا مييآيم يما وقت يعني .خودش است

  چه گمان است  نيا صنما :ديگويكه م نيهم ،همان گمان است ،ساخته شده از فكر است
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 نهايبه هر حال ا ،ماناسم ايمن  اي ،كلمه خود باشد كه از فكر ساخته شده توانديفكر م نيبه اول تيهو قياثر تزر در

اسم مربوط به ماست مال  نيا ،نديگوياسم ما را م يكه وقت مينيبيم .ميشويم دهياست كه ما با آن همان هياول يفكرها

 دهيبا آن همان ميريگيم اديبالفاصله كلمه من را هم  ،ميمنظور ما هست كننديبه ما نگاه م كننديصدا م يپس وقت ،ماست

زاده  تيدو تا خاص. همان را درست كردن اي دنيهمان مييگويرا م نيا ،ميشويم تيهم هو نكهيبه محض ا .ميشويم

 ميبود ييما فضاگشا و ،مقاومت و قضاوت در ما نبوده تيدو تا خاص مياز جنس خدا بود يكه در ما نبوده قبالً وقت شوديم

است در  است و حادث ديمن جد كيكه  ديو گمان جد يمن ذهن نيو ا ،مياز جنس خدا بود ،مياز جنس كش آمدن بود

  .دهديمقاومت و قضاوت رخ م يها تيآن خاص

 .كمك كند رونيما در ب يالبته به بقا توانديبد و خوب م نيو ا .ميكنيكه ما بد و خوب م يبراساس دانش من ذهن قضاوت

دانش  يبجادانش  نيا نكهيا يبرا ،برود كنار ديبا نيا ميشويبالغ م يكه وقت ميشويبد و خوب كردم معاالً متوجه م يول

 نيب كنديم جاديا ييو جدا سازديرا م ياست كه من ذهن يتيخاص هم ومتمقا .ادامه دادن كند دينبا نيخدا نشسته و ا

  .كنديم تيرا تثب ييجدا نيو ا .گرانيما با د يذهن ريتصو

 يكه من ذهن يبصورت ييكه ادامه دادن جدا ميشويبعدًا متوجه م يول ،ميمان الزم دار يرا در اول زندگ ييما البته جدا

 نيكه ا ميشويدر خانواده و دوستان مان، متوجه م الخصوصيعل ،شوديما با مردم م هسبب فلج شدن رابط ،كندياقتضا م

و  ،ُگمان و گَمان هر دو درست است از نظر تلفظ .گمان هست نيا ياصل تيپس مقاومت خاص ،رابطه دچار اشكال شده

 تيب نيو ا  (مثلث واهمانش) حالت نيا يعني ميرا در مركزمان باز كن عدم ديما با جياست و به تدر يمن ذهن نيمنظور هم

فضا را در مركزمان  ارانهيهش ميكن يپس ما قبول م ،اياست خدا يچه حالت نيكه ا ديگو يبه ما م يعنيكند  يم انيكامالً ب

 ،دينيب يو م ،ما كزشود در مر يباز م شيافتد و جا يم يدگيهمان كي ارانهيهش نكهيبه محض ا ،ميو عدم را بگذار ميباز كن

 ،شكر است اشيكي صبر است شايكي .ستيبلد ن يكه با من ذهن ديآ يم ديدر انسان پد يزيشگفت انگ تيدو تا خاص

پس  .ديآ يم ديباز هم پد ،به مركز يزيو گذاشتن چ هايدگياز همان زيپره ييتوانا تيتا خاص دو نيصبر و شكر و همراه ا

(مثلث  نيدر شكل پائ ديآ يقضاوت و مقاومت بوجود م ميشو يم دهيكه همان (مثلث همانش) كه در شكل باال مينيب يم

 ديآ يم ديصبر و شكر پد ،موالنا اتيبا استفاده از اب ،درون يبه باز كردن فضا ميكن يشروع م ارانهيكه ما هش واهمانش)

  .بلد نبود يكه من ذهن

هست دوباره در مركزمان  مانكه در مركز يرونيب يها نياز همان نقطه چ يديجد زيما چ نكهياجتناب از ا ييو توانا زيو پره

آنجا  يگريد يدگيهمان ،ميانداز يرا م يدگيهمان كيكه در اثر صبر اگر  ميهست حالت مواظب نيو در ا ،ميقرار بده
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 نياز شر ا ميو توانست ،تواند مركز ما باشد ينم يانسان كيكه  ميديفهم يانسان كيبه  مياگر مثالً معتاد شد .مينگذار

نقطه  شيبه جا ،رفت نينقطه چ كي يعني ،به مركزمان دوباره ميرا بگذار يگريد انسان دينبا ،ميخالص بشو يدگيهمان

  .هست ياصل زِ يهمان پره يدگياز همان زيپره جهيدر نت ،از آن جنس مينگذار يگريد نيچ

 ددان يو م دهيشن يليگرچه موعظه خ ،ستيبلد ن زيپره يمن ذهن ديآ يم يزندگ اياز طرف خدا  شهيهم زيو قدرت پره

ندارد مگر شخص  دهيو موعظه هم فا ميكن زيپره ميتوان يحالت ما نم نيدر ا يعنيتواند  ينم يكند ول زيپره ديبا يكه از چ

سبب خواهد شد كه دردها ادامه  يدگيهمان نيو ا ،نخواهد برد ياز زندگ يمتقاعد بشود كه لذت معنو ايمتوجه بشود كه 

از جنس  شياريهش تيفيمخصوصاً ك ،داشته باشد يالزم را در زندگ تيفيك ندردها نخواهد گذاشت كه آ نيكند و ا دايپ

تواند متوجه بشود  يشخص م ،(مثلث همانش)حالت  نيهمراه با درد است در ا يجسم ياريهش تيفيك .است يبد تيفيك

و فضا در درون خودش و  (مثلث واهمانش)كند باز كردن عدم  يشروع م جهيدر نت ،ستيبه صالحش ن يزندگ تيكه وضع

  .صبر و شكر قيطر زا هايدگيهمان ييشناسا

از مركز شما كنار  يدگيهمان كيتا  ديكن يو صبر م ديكش يم ارانهياست شما درد هش نيا شيموقع ها معن يصبر بعض

 نياز ا يكي نكيع لهيهر لحظه بوس نكهيجز ا ميكه تماماً مركز ما را گرفته و ما چاره ندار هايدگيهمان نيبرود راندنِ ا

و  يروز صبر كن نيچند ديبا ،خواهد يم ارانهيدرد هش يعنيموقع ها صبر  يو بعض .ستين سانآ ،مينگاه كن هايدگيهمان

 ديديدهم كه بارها د يهم به شما نشان م گريشكل د كياما  ،يكن دايپ ييرها زيبه آن چ اديز اعتكه ا يبكش ارانهيدرد هش

  را  نيا

  

  )افسانه من ذهني( ٥شكل شماره 
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  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ريچه گمانست؟ فرودست و َحق نيصَنما، ا
  ريحد مكن و جانِ مرا خوار مگ نيبد تا

را در مركزش  هايدگيهمان رديبگ ميتصم ياگر كس نكهيا يبرا ،دهد ينشان م (افسانه من ذهني) شكل نيحد را ا نيبد

روز به روز مقاومتش در مقابل  نطوريو هم ،رديگذرا بگ يزهايو قدرتش را از چ تيو هدا تيعقل و حس امن و ،نگه دارد

و دائماً تحت كنترل  ،كند به قضاوت كردن عشرو زيراجع به همه چ ،بشود شتريقضاوتش ب و ،بشود شتريلحظه ب نياتفاق ا

چه گمان  نيواقعاً ا گريرود د يم يگمان يبه سو .رود يم يافسانه من ذهن يآدم به سو نيمركزش باشد ا يهايدگيهمان

 ،كند يكند و خوب بد م يقضاوت م زيكرده و راجع به همه چ يزندگ شيهايدگيچه زن چه مرد با همان يانسان كي ؟هست

  .هست يموانع توهم نيو ا ،كند يم جاديذهنش ا لهيبوس رونيدر ب ياديموانع ز واشي واشيباالخره  دو مقاومت دار

 يمدت كيو پس از  ،ساختن يكند به مسائل توهم يهست شروع م يكه مسئله ساز يمتداول من ذهن اريبس تيو خاص

 يزندگ گذارد او يكه نم ،مانع هست نديب يم رونيدر ب شيدر زندگ كه زيپس هرچ .كند يم ليمسئله ها را به دشمن تبد

 يعني، كند يشخص زندگ نيگذارند ا ينم حل بشوند و دشمن هست كه دائماً توطئه كرده اند و ديمسئله هست كه با ،كند

باشند  يكنند به گنج حضور در افسانه من ذهن يكه شروع م يياز كسا يو چه بسا برخ .كند يم يآدم در هپروط زندگ نيا

   .كامالً مصداق دارد تيب نيا

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ريچه گمانست؟ فرودست و َحق نيصَنما، ا
  ريحد مكن و جانِ مرا خوار مگ نيبد تا

من  يتهايو خاص .امخوار شده يمن به اندازه كاف ،گريمن بس است د يبرا ،من ادامه نده يبرا گريرا د نيا ايخدا يعني

را كوچك كند خودش را  گرانيزند كه د يدست م يكند و به هر فن يم سهيمقا گرانيكه معموالً خودش را با د يذهن

به  شيدهد و تمام زندگ يادامه م يول ،داند كه مضحك است يو خودش هم م .شود ياوقات مضحك م يبعض ،بزرگ كند

را  ياديز يو البته دردها ،كند يم سهيمقا گرانيا با ددانشمندتر، خودش ر ،تر ميفه ،پولدارتر ،عاقل تر ،دارد يتر بستگ

را با  نهايا يموقع ها ول يليخ ،كند يو آنها را هم پنهان م ،دادم در مركزش انباشته هست حيتوض شيپ قهيكه چند دقهم

  .كند يخودش حمل م

 يم يو به هر كس ،دهد يدرد م گرانيبشود به د ضيدهد احتمال دارد جسمش مر يبه خودش دائمًا درد م جهيو در نت

(افسانه شخص  نيا ،هست يآن جار تويحتماً درد  ،زند يدست م يبه هر فكر يدهد به هر كار يم شانيرسد درد به ا
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چاره دارد  يول .ميباش ينطوريا ميخواه ينم ديگو يهم م تيب ،ميباش ينطوريا ميخواه ينم اگرفتار هست م من ذهني)

  .دهم ياست كه اآلن نشان م يشكل نيكار و چاره اش هم نيا

  

  )حقيقت وجودي انسان( ٦شكل شماره 

لحظه  نياست كه شما به اتفاق ا نيا ميتسل يمعنا كي ،كردم فيرا تعر ميتسل ،ميبه تسل ميكن يكه شروع م جيو به تدر 

 ،كند يرا شروع م يو مقاومت هر كار تيكه شخص با عدم رضا (افسانه من ذهني) يكه در شكل قبل دينيب يم .دييبله بگو

آماده حمله است آماده  ،دائمًا منقبض است ،شود يبندد منقبض م يشخص دائمًا فضا را م نيا .تواند باز كند يفضا نم

كند  يو دانش خودش را كه براساس آن قضاوت م ،انتقاد هست براساس قضاوتش ،هست بتيآماده غ ،هست يريرادگيا

  .توهم است نهايكه همه ا ديدان يو البته م ،داند يداند همه را درست م يم يوح باً يتقر و ،داند يدست اول م

، عرض كردم كه آن (حقيقت وجودي انسان)لحظه و فضا گشودن  نيكند به بله گفتن به اتفاق ا يكه شروع م ياز وقت ،بله

هر  يبه بعد هر فكر نيشود و از ا يم دهيدر او زائ زيپره ،صبر و شكر تيشوند و خاص يرانده م هيبه حاش هايدگيهمان

 ديآ يجوشد م يسبب از اعماق وجودش م يب يدشا جيبه تدر ،كند يشروع م رشيكند با پذ يرا با رضا شروع م يكار

 تيحس هو چيه هايدگيهمان نيو در ا ،باز بشود تينهايشود و اگر مركزش واقعاً باز بشود ب يم نندهيآفر جيبه تدر .باال

سبك را با استفاده  نيكار را و هم نيشما هم دوارميو ام ميكار آمد نيهم يما برا ،خدا زنده شده تينهايواقعاً به ب ،نماند

را و اقامت در ذهن  يافسانه من ذهن نيا واشي واشيو  .ديخودتان برس يوجود قتيبه حق ديريبگ شيموالنا در پ اتياز اب

  .ديكار را بكن نيا جيبه تدر ديتوان ياگر نم كدفعهي .ديبده انيرا پا
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  هست تيبله ب ديدان يرا م شيمعن ديديد رگيرا هم به شما نشان بدهم كه د يشش ضلع نيا دياجازه بده ،بله 

  
  )شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني ( ٧شكل شماره ...

  

  

  )شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان( ٨...شكل شماره 

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ريچه گمانست؟ فرودست و َحق نيصَنما، ا
  ريحد مكن و جانِ مرا خوار مگ نيبد تا

 ياريشخص هش نيا ،هست آن تو ،يافسانه من ذهن ليآن مثلث همانش و مستط دينيب يدارد و م يكه من ذهن يكس

كه خودمان را از من  ،ما يراه گذاشته برا يشش محور زندگ نيكه در ا ،ميدار يشش تا محور اصل ميدارد و گفت يجسم
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  16صفحه: 

خودمان  يو برا مياست كه ما از جنس خدا هست نيا شيالست معن ،الست ميدر باال نوشت دينيب يم .مينجات بده يذهن

را در جهان كه  يزيچ دينبا ،ميدر جهان ندار يزيچ چيبه ه اجياز جنس خدا بودن احت ايانسان بودن  يبرا يعنيبودن 

و همين طور َالَست به معني اين است كه گذشته اين لحظة شما را نمي سازد،  ميريدهد شاهد خودمان بگ يذهن نشان م

در اين لحظه شما مي توانيد به خدا زنده بشويد، و هر چيز اتفاق افتاده در ذهن هست، ربطي به وجود زندة زندگِي شما 

(شش محور اساسي شان را، همينطور كه مي بينيد مانع ايجاد كرده اين شخصموانعِ ذهنيدر اين لحظه ندارد، و انسانها 

  نگاه كنيد، اين شخص، مستطيل داخل نگاه كنيد كه االن توضيح دادم،  با افسانه من ذهني)

و دشمن موانع زيادي در بيرون از خودش مي بيند كه بصورت فكر است، در ذهنش است، در مركزش است، و مسئله دارد، 

دارد، و دنيا را برحسب مانع و مسئله و دشمن مي بيند، و اين شخص همانيده با دنياست، بنابراين نمي تواند بدون دنيا 

  اصًال وجود داشته باشد.

به اين شخص مي گوييم كه تو به اتفاق اين لحظه بگو بله، و به اتفاق اين لحظه بله گفتن، بله گفتن به خدا هم هست، يعني 

شما به اتفاق اين لحظه مي گوييد بله، داريد آن دو تا خاصيت را هم در نظر مي گيرد، يعني مي گوييد من از جنس وقتي 

خدا هستم، اَلَست يعني من از جنس خدا هستم، و نيازي به شاهدي از اين جهان اصًال ندارم، و وقتي بله به اتفاق اين 

هد جهاني را حس مي كنيد كه شما عمق پيدا كرده ايد و به حضور زنده لحظه مي گوييد كامالً اين خودتان بودن، بدون شا

و آن موانع  ،ذهن تعطيل مي شود و گذشته را به شما نشان نمي دهد ،شده ايد، همينطور در آن لحظه وقتي بله مي گوييد

  اثري روي شما در آن لحظه حداقل نمي كنند.

(شش يد كه شكل بعدي را هم نشان مي دهم، در اين شكل بعدي اما محور ديگر كن فكان هست، و به موازات نگاه كن

كه مركز دارد عدم مي شود، اَلَست دارد كار مي كند، يعني شما به تدريج داريد  محور اساسي با حقيقت وجودي انسان)

يعني وقتي فضاي درون را باز مي كنيد، داريد مي گوييد من از جنس عدم هستم، در مركزم با هوشياريِ غيرجسمي، 

هوشياري حضور و نظر مي بينم، و آن چهار تا خاصيت: عقل، حس امنيت، هدايت و قدرت اصيل هستند، مرتب به اتفاق 

اين لحظه بله مي گوييد، و از اين جهان براي وجود خودتان شاهدي نمي خواهيد، پس اََلست دارد كار مي كند به اين 

  شخص كار نمي كند،  من ذهني)(شش محور اساسي با افسانه ولي براي اين  شخص.

بسته اين آدم، براي اينكه به اتفاق اين لحظه نه مي گويد، مقاومت دارد، اگر شما مقاومت داريد، مقاومت تان صفر نيست، 

حتماً بدانيد كه َالَست براي شما كار نمي كند، يعني هر لحظه شما داريد مي گوييد من از جنس خدا نيستم، از جنس جسم 

خدا هم مي گويد شما از جنس جسم هستيد، بفرماييد باشيد، خودتان مي خواهيد باشيد، هيچ موقع نبايد  هستم، خوب
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  17صفحه: 

ما فكر كنيم كه خدا عقلش بيشتر از من است، من اگر اشتباه كنم او اشتباهات مرا درست مي كند، اين نظر درست نيست، 

  خواهد هوشيارانه ما جنسّيت او را به ظهور برسانيم. و براي اينكه ما ارادة آزاد داريم، از جنس او هستيم، او مي

ديدِ دوئي است، براي اينكه شما من تان را بكار مي بريد، و مي  ،و آن ديد كه خدا بيشتر مي داند، من هم كمتر مي دانم

خودش گوييد يكي من، يكي خدا، در حقيقت همچون چيزي وجود ندارد، شما مقاومت را صفر مي كنيد، خدا در شما به 

بيدار مي شود، از همين خوابي كه رفته به وسيلة ما، به اصطالح رفته، ما اشتباه كرده ايم، ما او هستيم، بين ما و او َالَست 

مي گويد هيچ فرقي نيست، دوئي را كه ديدِ من ذهني است بايد كنار بگذاريد، بايد بفهميد كه وقتي مي گويي من و خدا، 

ن مي برد، تا زماني كه شما ذهن هستيد خدا نمي تواند كمك كند، خدا بوسيلة اين شش اين غلط است و شما را به ذه

  محور فرصت مي دهد به ما كه ما واقعاً خودمان را از اين حالِت من ذهني و ذهن نجات بدهيم.

هايي كه مطلب ديگر، پس ديديم اين بيت: صنما اين چه گمان است؟ اين گمان يك گمان ساده نيست، با همة اين محور

خدا مي تواند به ما كمك كند مي جنگد، زندگي، خدا مي خواهد هر لحظه به ما كمك كند، دست ما را بگيرد، ولي ما نمي 

شما بايد حالِت صبر و شكر و  ،گذاريم، چون مقاومت داريم، قضاوت داريم، شرط اينكه زندگي بتواند به شما كمك كند

اين هميشه يادمان باشد، اينها اينقدر ديگر خوانديم موالنا را،  تان صفر بشود،پرهيز داشته باشيد، و مقاومت و قضاوت 

شاءاهللا شما يك بار ياد بگيرد ديگر الزم به تكرار نباشد، اينها را ما ياد گرفتيم، خالصه كرديم داريم به شما مي گوييم، و ان

  و هر روز تمرين كنيد.

اين قضاست، قضا و كن فكان، دوباره موالنا اينها را تاكيد كرده، قضا يعني  يك مطلب بسيار بسيار مهم كه شما بايد بدانيد

اينكه خدا و زندگي و خردِ كل واقعاً سرنوشت ما را در دست دارد، چه چيزي در درونمان اتفاق مي افتد؟ چه چيزي در 

ت و مقاومت داشته باشيم، قضا يك بيرونمان؟ هر لحظه او تعيين مي كند و اگر اين گماِن بد در مركز ما باشد، و ما قضاو

نه، با نه گفتن از محورِ اَلَست سر مي پيچيم، و قضا كه آن اتفاق را  :ما مي گوييم ،اتفاقي را در اين لحظه بوجود مي آورد

بوجود آورده ما متوجه بشويم كه با چه چيزي هم هويت هستيم؟ چه چيزي به ما درد مي دهد؟ اشكال ما چيست؟ چرا 

  ئله مي سازيم؟ ما آن را ناديده مي گيريم، اينقدر مس

(شش محور اساسي با حقيقت وجودي اين شخص  براي اينكه اگر قرار باشد آن را ببينيم بايد با هوشيارِي نظر ببينيم.

 مي گذارد قضا كار كند، به همين دليل با هوشياريِ نظر اشكالش را مي بيند، و اشكالش را مي بيند، با صبر و شكر انسان)

و پرهيز اشكالش را رفع مي كند، و هر چه اين كار را انجام مي دهد و جلوتر مي رود شادي دروني اش بيشتر مي شود، 

  آفرينش اش بيشتر مي شود، پذيرشش بيشتر مي شود، نيازمندي اش به جهان كمتر مي شود.
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  18صفحه: 

جهان ايجاد كرده، و هر نقطه چين،  ببينيد اين شكل كه نقطه چين در مركز دارد، يك نيازمنديِ عجيبي اين انسان به

يعني هر فكري كه از سرش مي گذرد اين نيازمندي را تحريك مي كند و تقويت مي كند، و انسان را بنده و نوكرِ اين جهان 

مي كند، و انسان فكر مي كند از يوِغ سلطة بندگِي من ذهني و اين جهان نمي تواند بيرون بيايد، در حالي كه خدا مي 

  ا را با قضا و كن فكان نجات بدهد.تواند م

كن فكان نيروِي زندگي است كه گل ها را باز مي كند، درختان را پرورش مي دهد، و همه چيز را بالنده مي كند، از جمله 

ما را، تمام كاِر بدنِ ما و هر چه داريم، او مي گويد بشو و مي شود هر لحظه، يعني خدا مي گويد بشو و مي شود، و تا شما 

  گذاريد كن فكان كار كند، و اگر مقاومت كنيد، قضاوت كنيد، نمي گذاريد كار كند، كارِ شما درست نخواهد شد.ن

اين شخص قضا و كن فكان را قبول دارد، شما بايد قضا و كن فكان را قبول كنيد، بايد قبول كنيد كه، شما يك گل را برويد 

روز اين يك مقدار بازتر مي شود، و همان نيرو در مورد ما هم كار مي  نگاه كنيد، دو سه روز عكس بگيريد، ببينيد كه هر

كند، پس هر كسي شكر و صبر و پرهيز دارد و فضا را باز مي كند در اطراف اتفاق اين لحظه، و به اتفاق اين لحظه بله مي 

شخص دارد اجازه مي دهد، گويد، برخوردار مي شود از لطفِ ايزدي، كمك ايزدي، و خدا به او كمك مي كند، يعني اين 

  مي گذارد، موافق است كه خدا به او كمك كند.

كه مقاومت و قضاوت دارد، ستيزه دارد، و همة آن دردهايي  (شش محور اساسي با افسانه من ذهني)ولي اين شكل بااليي 

نيد يك گل را كن فكان كه االن صحبت مي كردم دارد، و به معرضِ نمايش مي گذارد، در مقابل قضا ايستاده، شما فرض ك

و خدا بخواهد باز كند، گل باز نشود، بگويد عمداً نمي خواهم باز بشوم، خوب اينكه نمي شود كه، و تنها باشنده اي كه اين 

صنما اين چه  كار را مي كند ما هستيم، ما انسانها هستيم، تازه بر اساس چه دانشي كه موالنا تقبيح مي كند در اين بيت:

  عني اين وضعيتِ انسان چرا اينطوري شده؟ گمان است؟ ي

مي گوييم ما در نور اين شمع مي  ،درست مثل اينكه يك خورشيد است دارد مي درخشد، ما اين شمع را روشن كرده ايم

خواهيم باشيم، در حالتي كه اين هوشياريِ شمع در مقابل خورشيد هيچ است، آن ديدي كه، آن سوادي كه، آن دانشي 

تشخيص اش، كما اينكه مي بينيم ما در  ين همانيدگي ها ما داريم بسيار جزئي و فرودست است و حقير استكه االن با ا

روابط مان بطور كلي شكست خورده ايم، ما نمي توانيم با همسرمان، بچه مان رابطة عاشقانه برقرار كنيم، چون با همان 

  گمانِ فرودست گفتم برقرار مي كني.

اين محور است و توضيح مي دهم، بعداً هم استفاده خواهيم كرد امروز، جَفَّ الَقلَم و رَيبُ المنون  اما مطلب ديگري كه جزو

است، َجفَّ الَقَلم معني اش اين است كه خداوند، زندگي مركِز ما را هر لحظه در بيرون منعكس مي كند، در مركِز ما اگر 
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  19صفحه: 

ا نشان بدهد كه درونمان چه جوري هست، و رَيبُ المنون كه در درد مي گذرد، دردها در بيرون منعكس مي شود، و تا به م

  واقع بُرَندة شك است.

كه برحسب اين همانيدگي ها و عينك هاي هم هويت  (شش محور اساسي با افسانه من ذهني) توجه كنيد اين شخص

د، از جنس نظر مي شود، شدگي مي بيند، اين شك دارد، يقين ندارد، يقين موقعي پيش مي آيد كه مركز ما خالي مي شو

زنده مي شويم و دستِ اول زندگي را زندگي مي كنيم، لذت معنوي داريم، هوشياري ما كيفيت دارد،  ما واقعاً داريم به خدا

بله، خودمان مي فهميم، مي بينيم كه شادي ما از اين همانيدگي ها نمي آيد، اينطوري نيست كه پول ما زياد بشود شاد 

كم بشود غمگين بشويم، مي بينيم يك شادي دايمي در وجود ما در جريان است، پس شك ما از بين مي بشويم، و پول ما 

  رود.

ولي در اين شكل بااليي همينطور كه مي بينيد اين چيزهاي آفل در مركز ما هست، آفل يعني گذرا، اينها به تدريج با زمان 

زوال مي شود، و رَيُب المنون يعني يك اتفاق بد براي اين از بين مي روند، و خوشي هم كه از آنها مي گرفتيم دچار 

همانيدگي ها مي افتد، يعني به هر چيزي كه بچسبيم اتفاق بدي برايم مي افتد، آن از بين مي رود تا به ما نشان داده بشود 

را در مركزمان بگذاريم  كه ما حق نداريم با عينك آنها جهان را ببينيم، به جاي خدا آن را در مركزمان بگذاريم، هر چيزي

  از بين خواهد رفت، و عمرش كوتاه مي شود، اين معني قطع كنندة شك است.

اما تسليم و فضا گشايي ابزار مهم كار است، كه با َالَست خوب كار مي كند، تسليم يعني پذيرش اتفاق اين لحظه بدون 

بايد آگاهانه صورت بگيرد، براي  افسانه من ذهني)(شش محور اساسي با قيد و شرط، قبل از قضاوت، براي اين شخص 

اينكه مقاومت دارد، اين آدم عادت نكرده كه فضا را در اطراف اتفاق اين لحظه باز كند، و بين خودش و اتفاق فضا يا فاصله 

  ت.ايجاد كند، كه آن فضا يا فاصله پر از خرد است، آن وجود شماست كه از آن اتفاق جدا مي شود، اين بلد نيس

بلد است كه عدم را در مركزش دارد، اين شخص اگر اين فضاي  (شش محور اساسي با حقيقت وجودي انسان)اين يكي 

درون خيلي باز شده باشد، در اينصورت بين خودش و اتفاقات فاصله مي اندازد، فضا ايجاد مي كند، اين معني اش اين 

بشود، و اگر از اين جنس اتفاق نباشد از آن فضاي ايجاد شده است كه قرباني اتفاق نيست، از جنس اتفاق نمي خواهد 

  خردِ زندگي مي آيد و به او كمك مي كند.

و پس بنابراين فضاگشايي يعني بله گفتن به اتفاق اين لحظه، و در شكل باال صورت نمي گيرد، يعني وقتي از طريق 

ست؟ يعني چرا اين گمان تسليم نمي شود؟ و جان مرا همانيدگي ها مي بينيم، پس موالنا مي گويد: صنما اين چه گمان ا

  خوار مي كند، هر لحظه من به مقاومت و قضاوت دست مي زنم، جان من خوار مي شود.
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(شش محور محور ديگر اَنصِتوا يا خاموش باشيد هست، خاموش شدنِ ذهن اساس كار است، در صورتي كه در اين شكل 

و قضاوت صفر بشود، ذهن خاموش مي شود، من ذهني اگر فعال باشد مقاومت مقاومت  اساسي با حقيقت وجودي انسان)

دارد، اگر فعال نباشد پس خاموش است، شما بايد بصورت هوشياري ناظر، يعني همين فضاي گشوده شده به ذهن تان 

منفي ديگر برود؟  نگاه كنيد ببينيد كه در ذهنتان چه خبر است؟ آيا ذهنتان دارد كوشش مي كند از يك فكر منفي به فكر

مي خواهد درد ايجاد بكند؟ مي خواهد مقاومت كند؟ مي خواهد قضاوت بكند؟ مي خواهد انتقاد بكند؟ مي خواهد ايراد 

  بگيرد؟ تمركز را مي خواهد روي ديگران بگذارد؟ مي خواهد مقايسه كند؟ 

همة اينها را بايد ببينيد شما، اگر بصورت هوشياري ناظر ببينيد ايرادهايتان را خواهيد ديد، به تدريج همان ديدن و ناظر 

بعضي موقع ها  يابودن سبب خواهد شد كه آن ايرادها يا همانيدگي ها بيفتند، و اين ذهن خاموش مي شود يواش يواش، 

نفس كشيدن مي دهد، و تبديل به اين شكل مي شويد، هر موقع عدم بطور كامل خاموش مي شود و به شما فرصِت 

  مركزتان است، متوجه خواهيد شد كه ذهنتان خاموش است، شما به راحتي مي توانيد شكر و صبر كنيد.

و در اين موقع متوجه مي شويد كه چه شادي بي سبب شگفت انگيزي از اعماق وجودتان مي جوشد مي آيد باال، اين از 

شاد هستيد، صرف نظر از اتفاقات بيروني شما شاد هستيد، آرامش داريد، حس امنيت مي كنيد، عقلِ  نيست و شمابيرون 

شناسنده داريد، هدايت تان هنوز به دست خداست، قدرِت عمل داريد االن، گرچه كه وضعيت بد است ولي شما قدرت 

چه فكرش باشيد چه عملش، با پذيرش و رضا شروع  تغييرش را داريد، حس اش مي كنيد كه قوي هستيد، و هر لحظه را

مي كنيد، و يكي از مشخصات اين حالت راضي بودن در اين لحظه هست، و مي بينيد كه قدر اين حالت را مي دانيد، شكر 

  مي كنيد، بله، به تدريج كه فضاي درون باز مي شود، تا كجا باز مي شود؟ تا بي نهايت.

به ما مي گويد من شما را گرامي داشتم، يا حاال شما به هر صورتي مي خواهيد اين رابيان كنيد، و اين پديدة كرَّمنا كه خدا 

مي خواهيد بگوييد فضاي درون بي نهايت مي شود، ما به بي نهايت خدا زنده مي شويم، به ابديت خدا كه اين لحظه است 

چه كه مركز بيشتر عدم مي شود و فضاي درون آگاه مي شويم، اين همان گرامي داشت خداست، و فراوانيِ خداست، هر 

باز مي شود، ما به او بيشتر زنده مي شويم و فراواني در درون و بيرون ما بوجود مي آيد، به تدريج كه ما به فراواني روي 

ما مي آوريم متوجه مي شويم كه ما روا مي داريم ديگران خوشبخت باشند، موفق باشند، ناراحت نمي شويم، و چقدر دلِ 

  مي خواهد كمك كنيم همه موفق باشند.

و يك دفعه متوجه مي شويم ما خودمان را با ديگران مقايسه نمي كنيم، از زندگي مان راضي هستيم، اصًال نمي خواهيم 

به جاي كس ديگري باشيم، ديگر حسادت نمي كنيم، كسي كه راضي است و شكر مي كند، حسادت نمي كند، و 



  Program # 816                                                                                   ۸۱۶برنامه مشاره 

  21صفحه: 

د، و يواش يواش متوجه مي شويم كه انعكاس اين مركزِ باز شده، يا عدم شده در بيرون نيك مان زياد مي شورواداشت

است، اتفاقاتِ خوب است، متوجه مي شويم كه اين اتفاقات بد نمي افتد ديگر، حتي زندگي مادي ما بركت پيدا كرده، براي 

  بود.اينكه بركت درون ما مي ريزد به فكر و عمل مان، بله، اين هم شش محور 

اما مي خواهم خدمت تان امروز چند تا باور را معرفي كنم كه اينها مخّرب هستند، توجه كنيد كه من كلمة مخّرب را بكار 

مي برم و مثبت منفي را بكار نمي برم، براي اينكه مثبت و منفي مال ذهن است، مخرّب يعني اگر شما اين باور را در 

ا نشان دادم، گفتم كه اين نقطه چين ها بعضي هايشان الگوهاي فكر و عمل مركزتان داشته باشيد كه در اين شكل ه

هستند، اينها باور هستند، و باورها مي توانند بسيار مخرّب باشند، ما هم با آنها همانيده بشويم، و بدون اينكه اطالع 

  ، زندگيِ ما را خراب كنند، بله.داشته باشيم آنها هدايتِ ما را و اينكه چه عمل بكنيم، چه فكر بكنيم به دست بگيرند

ت اول *** یان    ***  
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قبل از اينكه اين باورها را به شما نشان بدهم، ابياتي از مثنوي مي خوانم، اميدوارم اين ابيات را شما بنويسيد و مرتب 

شناسايي هاي شما فرو بريزد، بخوانيد، و از هر طرف به شناسايي من ذهني تان بپردازيد با اين ابيات، تا اين من ذهني با 

  وگرنه موفق نمي شويم ما.

مطلب ديگري كه شايد جا داشته باشد يادآوري كنم و سپاسگزاري كنم اين است كه اخيراً شما در خانواده با كودكان تان 

ست، براي اينكه كار مي كنيد، يعني به آنها ابيات موالنا را ياد مي دهيد و توضيح مي دهيد، اين كار بسيار بسيار مفيد ا

اوالً شما يك موضوعي، صحبتي با بچه تان پيدا مي كنيد كه معموًال آن موضوع وجود ندارد، و چون مي خواهيد بيت را به 

  كسي كه شما مسئول پرورشش هستيد، آموزشش هستيد ياد بدهيد، خودتان مجبور هستيد ياد بگيريد.

ست، هم شما خردمند مي شويد هم بچه تان در كودكي خرد و عشق از طرفي چون اين ابيات مربوط به خرد است و عشق ا

را ياد مي گيرد، و از توضيح اين ابيات و درك آن بوسيلة شما به بچه تان، عشق خودش را به شما نشان مي دهد، يواش 

  ايي مي كنيد.يواش متوجه مي شويد كه شما داريد به زندگي زنده مي شويد و همان يك زندگي را در مركزِ بچه تان شناس

و يادمان باشد بچة ما خيلي نزديك به زندگي است، تازه از خدا جدا شده، يك بچة شش ساله حضورش و ديدِ نظرش 

خيلي قوي تر از ماست، و چه بسا ما از بچه مان مي توانيم ياد بگيريم، و وقتي ما به بچه مان ياد مي دهيم بر اساس اين 

ن، يا هر چيز ديگر، پس از آن ما خودمان هم نمي كنيم، و اين آموزش و پرورش در ابيات كه مثًال دروغ نگو، غيبت نك

  خانواده مي تواند جا بيفتد و بسيار بسيار مفيد باشد.

و بارها خدمت تان عرض كردم اين شكافتن و به هم ريختنِ من ذهني و آمدن از من ذهني بيرون و به بي نهايت خدا زنده 

د كه يك نفر، دونفر بنشينند صحبت كنند بقية مردم گوش بدهند و ياد بگيرند، نه، همه شدن اينطوري صورت نمي گير

بايد ياد بگيرند، و سهم خودشان را در بيان كردن خودشان ادا كنند، شما بايد ياد بگيريد، به بچه تان ياد بدهيد، به 

  خودتان ياد بدهيد، در خانواده اگر مي توانيد جلسه بگذاريد.

اي عشقي و عمِق رابطه و كيفيت رابطه د كه چقدر اين ياد دادِن اين ابيات به بچه هايتان سبب ايجاد رابطهشما ديده اي

مي شود، كيفيت بهتر مي شود، شما مجبور نيستيد ديگر كتك بزنيد، داد بزنيد، مجبور كنيد، چرا من ذهني با من ذهني، 

د كند، پسر يا دختر در مقابل پدرو مادر قد علَم كنند، اصالً قبول اش مي تواند رشاي كه هر روز من ذهنيمخصوصاً به بچه

  نكنند، يك چيزي هم طلبكار بشوند، شما مجبوريد كه اين راه را برويد، فقط ببينيد كه چقدر اين كار مفيد است.

د فكر كنيم كه يك و چه بسا ما يك بيتي را از زبان شيرينِ يك بچة شش ساله و هفت ساله بشنويم و قبول كنيم، ما نباي

بيتِ موالنا را خوانديم تمام شد و رفت آقا، ما ديگر ياد گرفتيم و به عمل رسانديم، نيست همچين چيزي، هزار مرتبه هم 
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مي خوانيم باز هم عمل نمي كنيم، شايد از زبان شيرين يك بچه، يك پدر بزرگ بشنود، مادر بزرگ بشنود بپذيرد، براي 

  ند، ما عمل نمي كنيم.اينكه دوستش دارد، عمل ك

چقدر ما موعظه شنيديم عمل نكرديم؟ چقدر ما كارهايي را كه مي دانيم بد است ولي مي كنيم؟ پس كار يك نفر دو نفر 

ده نفر نيست كه شما بگوييد يك نفر صحبت كند ما گوش بدهيم پا شويم برويم، شما بايد عمل كنيد، عمل هم تبديل 

  دردهايتان را بيندازيد، باورهايتان را شناسايي كنيد بيندازيد، باورها بت هستند. هوشياري است، شما بايد در عمل

اينها مقدمه اي است براي اينكه من مي خواهم باورها را توضيح بدهم، بقاياي اين الگوهاي عمل كه ما با آنها همانيده 

ر ما باشد، خودشان را نشان نمي دهند، شديم، هفتاد سالمان هم باشد، چهل سال هم موالنا خوانده باشيم ممكن است د

و پس شما آن كار را ادامه مي دهيد، من هم بسيار ممنون هستم، و اين دو بيت هميشه يادتان باشد، همه ما يادمان باشد، 

  من كه هر روز يادم هست كه:

  ١٢٢١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چون عاجز شود در ِافِْتتان ويد
  انياِنس نياو ز ديَ جو ِاستِعاَنت

  ١٢٢٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يياريبا ما  دياريشما  كه
  يي جانب دار دييما جانبِ

يعني شيطان اگر عاجز بشود، گر فتنه انگيزي، آدم ها را مي فرستد سراغ ما، و مي گويد شما من ذهني ها، بنده و ياِر ما 

اين خانواده دارد پيشرفت مي كند، نگذاريد، بنابراين هر كسي گفت هستيد، كمك ما هستيد، ياري بكنيد كه اين شخص، 

تان را نشان مي دهيد، امتداد خودتان را نشان مي دهيد، كارتان را كه شما داريد خودتان را نشان مي دهيد، نمي دانم من

جرا مي كنم، اگر بهتر از اين نمي ام را تا آنجايي كه مي توانم به بهترين صورت ابكنيد، گوش ندهيد، مثل بنده، بنده برنامه

ام و حواسم و تمركزم روي برنامه هست، كاري ندارم يك عده اي از شما تحسين مي كنم يعني نمي توانم، حداكثر سعي

  كنيد، يك عده اي هم كه ناسزا مي گوييد، بگوييد، من كار خودم را مي كنم.

كار است كه نگذارد، يك چيزي بگويد، به شما نبايد بربخورد، به  شما هم كار بايد خودتان را بكنيد، و بدانيد كه ديو در

عالوه اخيرًا يك برنامه گذاشتيم، پيغامهاي عشق، آن يكي برنامه كه پخش مي كنيم كودكان عشق است، يعني پيغامهاي 

نگيرد، و  كودكان شما را مي گيريم، پشت سر هم مي گذاريم، در تلويزيون هم پخش مي كنيم، اميدوارم كسي ايراد

همينطور پيغامهاي عشق را، شما ضبط مي كنيد، صدايتان را پنج دقيقه، همينطور مي نويسيد، نوشته تان را دوباره مي 
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يد، آدرس شعر را مي نويسيد، با بينيد، تصحيح مي كنيد، اگر مي توانيد اِعراب مي گذاريد، شعرها را آنجا مي نويس

  اريم در تلويزيون پخش مي كنيم، در تلگرام هم پخش مي كنيم.اش براي ما مي فرستيد، ما مي گذيسوُ

اگر كسي آمد گفت داريد خودتان را نشان مي دهيد، خودنمايي مي كنيد، شما گوش ندهيد، براي اينكه اين آواز و اين 

بزند، همه هم بيان از دهن هر كسي بايد بيايد بيرون، اينطوري نيست كه يك نفر مثل من اينجا بيايد بنشيند حرفها را 

قبول كنند و تمام شود برود، تمام نمي شود، همه بايد بگويند، و به فراخور حالشان بگويند، انسان مي گويد، مي نويسد، 

  اولش بد مي گويد، بد مي نويسد، يواش يواش ياد مي گيرد، و هر چه مي گويد و مي نويسد به آن متعهد مي شود.

گوييد، به آنها متعهد مي شويد، اگر بگوييد، در پيش جمع بگوييد بيشتر متعهد مي شما اينها را مي شنويد، دوباره مي 

شويد، اگر بنويسيد بيشتر متعهد مي شويد، اگر بنويسيد به ما بفرستيد، ما پخش كنيم به اسم شما، شما ديگر نمي توانيد 

كار است، پس پيغامها را بفرستيد خواهش دة كار است، اصولِ ياقزيرش بزنيد، تمام شد رفت، شما نه، من ذهني شما، اين 

مي كنم، ما پخش مي كنيم، در تلگرام مي گذاريم، با هر ابزاري كه داريم پخش مي كنيم، و اين خودنمايي نيست، اين 

  كمك است، هر كسي بايد، مي گويد:

د، نه كه تحميل كند، چراغ دِه زكاتِ روِي خوب اي خوب رو، هر كسي خوب رو مي شود بايد زكاتش را بدهد، بايد بيان كن

باشد، نه قاضي، قضاوت نكند، مقاومت نكند، مجبور نكند، انتقاد نكند، مثل موالنا، يك شعري گفته، هر كسي امروز هم 

گفت: تو براي هشدار آمدي، بيم دادن آمدي، و حرف را بزن ديگر به تو مربوط نيست، قانون قضا همين را مي گويد، در 

  غزل خواهيم خواند.

پس از اين مقدمه ابياتي از مثنوي مي خوانم و آن باورها را به شما نشان مي دهم، باورهاي غلط را، و هر كدام  به هر حال،

از اين ابيات را اگر شما خوب بخوانيد خواهيد ديد كه يك اثر خوبي روي شما مي گذارد و اگر تكرار كنيد اثرات خودش 

  را خواهيد ديد، مي گويد:

  ٣٢١٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  و شناخت ديرا د شينَْقِص خو هركِه
  ِاسْتِْكمالِ خود دو َاْسبه تاخت اَْندر

هر كسي نقصِ همانيدگي خودش را ببيند، اگر ببيند با يك چيزي همانيده شده و درد ايجاد مي كند و مقدار زيادي درد 

بايد مشعل روشن كنيم، چراغ روشن كنيم، قاضي نباشيم، براي همين مي گويم كه ما  حمل مي كند، اگر ببيند و بشناسد.

ببيند و شناسايي كند، در اينصورت شروع مي كند به تكميل كردن خودش، يعني باز كردن فضا، و شناسايي همانيدگي و 

  انداختن آن، درست است؟ يك بيت ديگر:
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  ٣٢١٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يولوم

  بَتَّر ِز پِنْداِر َكمال يِعلَّت
  ذوَدالل يَاْندر جانِ تو ا ستين

اي ذودَالل يعني اي من ذهنِي صاحب فريب و ناز و كرشمه و خودنمايي، هيچ مرضي بدتر از اينكه تصور مي كني كامل 

هستي در جان تو وجود ندارد، پس هيچ كس نبايد فكر كند كه كامل است، شما به خودتان كه توجه مي كنيد بگوييد من 

  ي گفت شما كامل هستيد، سرور هستيد، دانشمند هستيد، بگوييد نه، قبول نكنيد، تله هست.كامل نيستم، هر كس

اين بيت بعدي، يادمان باشد، اين بيت كه بارها و بارها اينجا خواندم، نشان مي دهد كه من ذهني ما تخريب مي كند، 

  تخريب اش هم بوسيلة الگوهاي فكر و عملِ همانيده هست.

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كُنَديم رونيِز زنده ُمرده ب چون
  َتنَديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

خداوند از خودش، از امتدادش كه ما هستيم، ُمردگي كه همانيدگي است، آن را بيرون مي كند، امروز داشتيم مي گفت كه 

ندازد بيرون، مثل اينكه يك جايي هست مي اين چه گمان است؟ اين گمان مرده است، اين مردگي را مرتب مي خواهد بي

خواهد كه يكي تميز كند، در نتيجه چه اتفاق مي افتد؟ من ذهنيِ فعال هر فكري مي كند، هر عملي مي كند مخّرب است، 

و چه اعمالي مخربي  شما اگر بصورت حضوِر ناظر بكشيد عقب، ذهنتان را نگاه كنيد خواهيد ديد كه چه فكرهاي مخرّبي

  كنيد؟ گويد من كامل هستم. توجه ميكند اين من ذهني شما. همان من ذهني كه بيت باال ميطرح ميرا داد 

فريبيد و هم ديگران را، و حاال، فقط آن نيست. خدا از كنيد كه كامل هستيد، پس شما هم خودتان را مياگر شما فكر مي

شود كه شما فكرهاي مخرب بكنيد، مرتب سبب ميطريق قضا و كن فكان كه امروز هم صحبت خواهيم كرد بيشتر، 

دانيد. پس فقط اين طور نيست كه بگوييم من به صالحم نيست من ذهني در حالي كه خودتان نميكارهاي مخرب بكنيد 

مرتب داري بدنت را، فكرت را، جانت را و  اصالً نمي تواني داشته باشي.توانم هم داشته باشم. داشته باشم، ولي مي

ها هم خبر هويت هستي، خيلي موقعكني، چهار بعدت را. با همان پرستيدن باورها كه با آنها همست را خراب مياحساسا

  نداري. 

بيند، از اين جنس است، از جنس تخريب است. ما محال كند، عيب ميگيرد، غيبت ميكند، ايراد ميهر كسي انتقاد مي

  نيم. حاال، دوباره يك بيت اساسي ديگراست كه ديگران را با انتقاد و عيبجويي عوض ك
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  26صفحه: 

  ٣٢١٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستبُده يريّ َانَا خَ  سيابل علت
  مرض در نَْفسِ هر مخلوق هست نيو

مرض شيطان تر بوده فقط. دانشمندتر، بهتر، خوشگلتر، پولدارتر، مهمتر، معتبرتر، داناتر، از كي؟ از تو. از هر كسي. مرض 

در هر من ذهني وجود دارد اين است كه من بهتر هستم. يعني مقايسه. هر كسي به مقايسه خودش دست شيطان كه 

زند يعني اينكه خودش را به نازلترين حد كه جسم است كاهش داده. زند، يعني به مقايسه خودش با ديگران دست ميمي

توانيد شما اين را ني وجود دارد. مرض مقايسه. ميخودتان را نبايد مقايسه كنيد با ديگران. اين مرض در درون هر من ذه

  در خودتان ببينيد؟ بايد ببينيد. 

خواهيم راجع به دو تا مطلب صحبت كنيم. يكي ترازو است، االن ابياتش را خوانيم كه االن ميدر داستان سليمان مي

گيريم، شناسايي، و هدايت كه از مركزمان ميگويد اين ترازو كه ديدي گفتيم آنجا، عقل، يعني قدرت خوانيم. موالنا ميمي

ها باشد، چينآيد. اگر آسمان را ببنديم، آن نقطهاين قدرت شناسايي و ترازو از باز شدن آسمان درونمان به دست مي

  كنيد؟ ترازو نداريم. ترازوي مقايسه ترازو نيست. توجه مي

  ٣٢١٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستبُده يريّ َانَا خَ  سيابل علت
  مرض در نَْفسِ هر مخلوق هست نيو

آيد، توانايي شناسايي، خورد، از من ذهني مياگر شما ترازويتان، مقايسه خودتان با ديگران است، اين ترازو به درد نمي

كه شود سليمان انساني بوده كه درونش باز شده بوده، بيرونش هم انعكاس درونش پر از بركت بوده، يك روز متوجه مي

شود، شود، مانع ميوزد، يعني در اختيارش نيست. مثل من ذهني مقداريش تبديل به مساله مينيروي زندگي كج مي

  گويد كج منشين. درست است؟ اينجا يك ترازو است. كج موز. باد هم مي :گويدشود، به باد ميدشمن مي

ها شروع كردند به كنترلش، نيست. همانيدگيشود كه ديگر شاه شود متوجه ميشود. تاج كج ميبعد تاجش كج مي

اش، كي شاه است؟ آن كسي كه مركزش خالي است. كي شاه نيست؟ تاجش كج است؟ كسي كه در مركزش اداره

كنند، باورهاي كنند، باورهايش اداره ميها ادارش ميها وجود دارند، هشياري جسمي دارد و اين همانيدگيهمانيدگي

ند اين عقل كل است. تاجش كج شد، و متوجه شد كه در مركزش همانيدگي دارد. پس اين بيت كشرطي شده كه فكر مي

  را موالنا گفت:
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  27صفحه: 

  ١٩٠٦ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اندرونه راست كرد  مانيسل پس
  دل بر آن شهوت كه بودش كرد سرد 

كه شهوتش را ريخته بود، دائمًا حول و حوش درونش را راست كرد، يعني آن همانيدگي را شناخت و به آن چيز بيروني 

  گرديد به جاي حول و حوش زندگي، آن را كند انداخت دور. دل بر آن شهوت كه بودش كرد سرد.آن مي

   ١٩٠٧ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  از آن تاجش همان دَم راست شد بعد
  شد خواستيآنچنان كه تاج را م

شد. تمام امورش تحت اداره خودش درآمد، هم درونش و هم بيرونش. و آن طور كه پس از آن متوجه شد، دوباره شاه 

كنيد؟ راجع به ماست. تا زماني كه شهوت يك چيزي، حرص يك چيزي، عالقه خواست شد، دوباره شاه شد. توجه ميمي

مركز ما هستند، آنها چيزهاي شديد همانيدگي به چيزي در مركز ما وجود دارد ما شاه نيستيم، شاه آنها هستند. آنهايي كه 

زند خوانيم كه ياد بگيريم. موالنا كه راجع به سليمان حرف نميبيروني هستند. ما هم بايد كار سليمان را بكنيم. اينها را مي

  زند كه ما بفهميم.كه. مثال مي

  ١٩٠٦ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اندرونه راست كرد  مانيسل پس
  دل بر آن شهوت كه بودش كرد سرد 

   
   ١٩٠٧ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  از آن تاجش همان دَم راست شد بعد
  شد خواستيآنچنان كه تاج را م

  گويدگفتيم، بله، در همان قصه مي

  ١٨٩٩ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بنهاد حق نيترازو بهر ا نيا
  تا رود انصاف ما را در سبق 

آيد، ترازو ها و مقايسه ميخواهم اين را بگويم كه ترازو در من ذهني از همانيدگيترازو وجود دارد. ترازو فقط من ميپس 

خورد، ال است. وقتي آسمان درون باز نيست اين، يعني توانايي شناسايي و سنجش ما در من ذهني هيچ است، به درد نمي

دهيم. شود، تشخيص ميشود، داراي توانايي سنجش ميدرون ما بازتر مي آيد، هر چه آسمانشود، ترازوي واقعي ميمي
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  28صفحه: 

فكري بايد بكنيم،  يكمان است، چه چيزي به ضررمان است، با چي همانيده هستيم، دهيم چه چيزي به نفعتشخيص مي

ت كه وقتي آسمان توانيم اين را از ميان برداريم؟ آن موقعي اسچه عملي بايد بكنيم. يك چالشي پيش آمده، چطور مي

  ايم.درون را باز كرده

شويم برويم يك باوري را بكشيم ما را در كنترل دارند، مجبور ميبا با آنها همانيده شديم ولي اگر باورهاي شرطي شده 

  گويدخورد. براي همين ميو به درد نمي ،بگوييم اين الگوي عمل و فكر ماست كه مخرب است

  ١٨٩٩ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بنهاد حق نيترازو بهر ا نيا
  تا رود انصاف ما را در سبق 

پس خداوند ترازو دارد كه در سبق يعني در اين لحظه، در اين لحظه كامالً عدالت برقرار است. شما با من ذهني فكر 

كنيد، مركزتان را جسم ميگيريد، آيد سراغتان. شما جلوي قضا و كن فكان را ميكنيد، ريُب المنون ميكنيد، عمل ميمي

گيريد، اين ترازو است. ترازوي شما مقايسه است، داد و عدل هم اين است كه شما نتيجه بد ببينيد. اش را هم مينتيجه

دهيد دهيد. چرا كه انسان هستيد، اراده آزاد داريد، قدرت انتخاب داريد، نه تشخيص ميبراي اينكه تشخيص غلط مي

كند. شود. تشخيص خوب به شما كمك ميكنيد، فضاي درونتان را باز كنيد، دوباره عدل برقرار مي ترازوي واقعي را پيدا

پس فرق است بين منقبض شدن و استفاده از باورهاي شرطي شده، منبسط شدن و استفاده از خرد زندگي و اين عين 

  آورد:عدل است. بستگي به شما دارد. و اين بيت را هم مي

  ١٩٠٠ تيتر چهارم، بدف ،يمثنو ،يمولو

  من كم كنم يترازو كم كن از
  من روشنم يتو با من روشن تا

كنم، ولي اگر همانيده شما بيا فضاي درونت را بينهايت كن، مرا بكن ترازو. با هيچ چيزي همانيده نشو، من به تو كمك مي

خواهي من به تو كمك كنم، جلوي نميآوري، آوري و ترازوهاي همانيدگي ميشوي با چيزها، ترازوي مقايسه را ميمي

گيري، اين عين عدل است. كسي كه زبون است، بدبخت گيري، جلوي قضا و كن فكان مرا ميلطف و رحمت و بركت مرا مي

كند، كند. كسي كه روي خودش كار نمياست، اين همه درد دارد، اين عين عدل است، او نبايد بگويد كه خدا به من ظلم مي

  شد. اين عين ترازو است، ترازوي حق است. از ترازو كم كني من كم كنم.بايد درد بك

گوييد ترازو يعني اينكه انسان كند. شما ميتوجه كنيد موالنا راجع به ترازوي وزن كردن شكر و قند و اينها صحبت نمي

شكر هم به اندازه يك كيلو  خواهد شكر بفروشد، يك كيلو را بگذارد اينور و كيلويش هم بايد كيلو باشد،وقتي ُخوب مي
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  29صفحه: 

گويد. ترازو يعني اينكه تشخيص گويد و نه قرآن اين را ميگويد بايد درست بكشي، نه موالنا اين را ميبگذارد، موالنا مي

ها را آيد و چه اندازه از زندگي، از خرد زندگي. چه اندازه شما همانيدگيو قدرت شناسايي شما چه اندازه از من ذهني مي

كنند. تو اگر براي ها هنوز به شما مسلط هستند و ترازو را كج ميكزتان به حاشيه رانديد، چه تعداد از اين همانيدگياز مر

كنم. از من استفاده كني، همه چي روشن است و اين خيلي ساده است ها استفاده كني، من هم كم ميترازو از همانيدگي

   گويدفهميدنش. ببينيد دارد مي

  ٣١٤٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  گر َجهدِ تو افزون بود ييَذرّه
  خدا موزون بود يِ ترازو در

ها كار كردن، به صورت حضور ناظر ذهنمان را تماشا كنيم، يك خرده اگر ما كوشش كنيم و شروع كنيم روي همانيدگي

بايد از مركزمان درآوريم و قبول  ،تندخودمان را كامل ندانيم و باورهايمان را تماشا كنيم، ببينيم اين باورها جسم هس

ها به وسيله خرد و در مسير شناسايي همانيدگي ،ايمايم و خداپرست نبودهكنيم تا حاال باورپرست و دردپرست بوده

كشد. اگر شما سنجد، يعني ميزندگي يعني تسليم با استفاده از هشياري كار كنيم حتي يك ذره، ترازوي خدا اين را مي

  ايد. ايد، درست كار نكردهايد پنج سال روي خودتان و نتيجه نگرفتهكار كرده

خوانم، سه ماه حافظ كردن پريدن از يك شاخ به شاخ ديگر است. هي امروز دو ماه موالنا مييكي از بدترين راههاي كار

خوانيد، فقط اگر موالنا مي خورد. شماخوانم، اينها به درد نميروم فالن كتاب فالن دانشمند را ميخوانم، بعدش ميمي

همين مسير را برويد و به چيز ديگري توجه نكنيد، كافي است اين. اصًال كار اصلي شناسايي همانيدگي و انداختن آنها 

درون است. پرهيز از ترازوي مقايسه است، ديدن كاهش خود فضاي است. شناسايي دردها و انداختن آنها است. باز كردن 

  .هشياري جسمي ماست، ديدن هشياري دردآلوده ماستبه جسم است، ديدن 

كنم و تو به من كنم، مقاومت و قضاوتم را صفر ميو آگاه بودن از آنكه خدايا اين چه گماني است، من ديگر دخالت نمي

كنم دانم. در نتيجه سعي مي كني و اين وسط من ذهني توهم است. من ميكمك كن. اين تو هستي كه خودت را آزاد مي

دخالت نكنم. پس اگر جهد درست بكني، جهد درست با استفاده از هشياري، شناسايي همانيدگي، اگر اين لحظه با مقاومت 

كند، اگر ما شود. يعني كن فكان كار خودش را ميصفر خرد زندگي به فكر و عمل ما بريزد، در ترازوي خدا سنجيده مي

  مقاومت نكنيم. 

  گويدوانم. مياما اين چند بيت را برايتان بخ
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  30صفحه: 

  ٣٧٦ تيچهارم، ب ،دفتريمثنو ،يمولو

  و فاش انيو جَهلت شود عُر تجُرا
  شود زان اِْفتِتاش؟ يبرهنه كِ  او

ما اگر من ذهني داريم بهتر است كه با اين من ذهني و با عقل همانيدگي راجع به بزرگان قضاوت كنيم. افتتاش، تفتيش 

گويد، موالنا اينجا مثل اينكه اشتباه كرده، فردوسي آنجا اشتباه غلط مي گويد وكردن و قضاوت كردن اينكه درست مي

همانيده هستيم، بهتر است كه آن واقعا بينيم كه گفت، ما اگر ميگفت و اينطوري ميكرده، بد گفته، اي كاش آنطوري نمي

  گويدمي عقل همانيدگي و شناسايي همانيدگي را بگذاريم كنار و قضاوت راجع به بزرگان نكنيم.

جرات و جهلت شود عريان و فاش، اگر راجع به بزرگان افتتاش كني، تفتيش كني، مقاومت كني، بخواهي قضاوت كني، در 

شود چيزي بلد نيستي. وگرنه او خودش را به شما نشان شود، مشخص مياين صورت فقط جسارت و جهل توليد مي

تان و اگر ديديد كه با باورهاي ذهني ،ابيات را بخوانيد و از آن ياد بگيريددهد. در مورد موالنا من اميدوارم كه شما اين نمي

  خواند، شما در صدد جستجوي ايراد خودتان بربياييد، نه ايراد بيت. نمي

  ٣٧٧ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ذّره، َسْنَجد كوه را ديايب گر
  ٰ◌ يفَت يَدَرد زان، ُكه ترازوش ا بر

شود، توجه بيايد بخواهد كوه را در ترازو بسنجد، خوب از سنگيني آن كوه ترازويش دريده مي گويد اگر يك ذرهمي 

اش بهتر است كه كوه موالنا را نسنجد، وگرنه دريده كار با هشياري جسميگويد، يك من ذهني تازهكنيد، دارد ما را ميمي

  داند. شود. چيزي نميمي

  ٣٧٨ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َتنَديخود ترازو م اسيق كز
  كنديحق را در ترازو م مردِ

كنيم؟ با آن باورها و الگوهاي تنيم، ترازو درست ميحاال همين مصرع اول خيلي معني دارد كه آيا ما از مقايسه ترازو مي

كنيم. آنها درست ميكنيم يك ترازو ايم، آنها را به هم وصل ميايم، همانيده شدهايم و شرطي شدهذهني كه ياد گرفته

شود و ما از خودمان بپرسيم، آيا از مقايسه هشياري جسمي هستند. مرد حق، انساني مثل موالنا در آن ترازو سنجيده نمي

ايم، غلط است اين. چرا غلط است؟ گفتيم ترازوي واقعي از باز شدن فضاي درونمان ايم، اگر درست كردهترازو درست كرده

كنم ممكن است سنجد، دانستن اين كه من هر چه فكر ميكه در من ذهني داريم غلط است، بد مي آيد. ترازوييپيش مي

و اگر همه  ،كندخوانم واقعاً اين چيزها را بيان ميگويم به خودمان نبايد اعتماد كنيم. االن ابياتي هم ميغلط باشد، نمي
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روشن دايماً و مرتب تكرار كنيد، باالخره اين چراغها  ،يدتان روشن كناين ابيات را شما بخوانيد و مثل چراغ در زندگي

مانند، ديگر شوند و روشن ميشوند. يعني يك بيت را شما پانصد مرتبه بخوانيد و رويش تامل كنيد، چراغها روشن ميمي

  دهند راه را. رويد در دنيا، چراغها روشن هستند. چون نشان ميشما وقتي راه مي

  ٣٧٩ تيچهارم، بدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  خِرَد زانينگنجد او به م چون
  ِخَرد را بر َدَرد يِترازو پس

درد، يا بايد ترازوي ما گنجد، بنابراين ترازوي ما را ميانساني مثل موالنا چون در ميزان يا ترازوي عقل من ذهني نمي

ترازويمان را نگه داشتيم. من از شما سوال رسيم. اشكال بيشتر ما اين است كه شود، اگر نگه داريم به جايي نميبدريده 

رسيم، ها، حتي بر اساس دردها است. اگر به جايي نميكنم ترازويتان را نگه داشتيد كه بر اساس قياس است و همانيدگيمي

  به دست خرد زندگي، مقاومت نكنيم. بله. خودتان را بابا اين ترازوي من ذهني را رها كنيم، بسپاريم 

گويد كه ترازو از باز شدن آسمان درون به وجود مي ١٤٠٠ات بايد كمك كنند. اما موالنا در دفتر پنجم بيت ابياين يگر د

يد و اين ترازوي آيد و از من ذهني ميآآيد و اگر آسمان درون را باز نكنيم، ترازو داشته باشيم، اين ترازو از مقايسه ميمي

  .درستي نيست. اين ترازو را نبايد نگه داريم ما

  ١٤٤ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را زبان زانيداد م يتعال حق
  بخوان رحمنز قرآن سوره  نيه 

گويد. گويد ترازو زبان دارد، يعني بايد تعادل برقرار شود. برو سوره رحمان را از قرآن بخوان و سوره رحمان اين را ميمي

  :گويد كهمي

   ٧ هآي ،)٥٥(الرحمنسوره  م،يكرقرآن
  »َرفَعَهَا وََوضَعَ اْلمِيزَانَ  وَالسََّماءَ«

  »ن را برافراخت و ترازو را برنهادآسما«

  يعني آسمان درون را بينهايت كرد، ترازو پيدا شد براي آسمان.

   ٨ هآي ،)٥٥(الرحمنسوره  م،يكرقرآن
  »تَْطَغوْا فِي الْمِيزَانِ َألَّا«

  »تا در ترازو تجاوز نكنيد.«

  يعني آسمان درون را ببندي و بروي به آسمان محدود من ذهني،تجاوز كردن ترازو 
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  ٩ هآي ،)٥٥(الرحمنسوره  م،يكرقرآن
  »اْلوَْزنَ ِبالْقِسْطِ َولَا ُتْخسِرُوا الْمِيزَانَ  َوَأقِيمُوا«

  »وزن كردن را به عدالت رعايت كنيد و هيچ در ميزان نادرستي نكنيد.«

به زندگي ما و از ترازوهاي شرطي شده ذهني، از باورها، هر كسي از باورهايش نادرستي در ميزان يعني آوردن مقايسه 

  كند. كند، او عدالت را رعايت نميروابط، روابط عشقي استفاده مي ،خدا و زندگي كند، براي سنجشبراي ترازو استفاده مي

سوره رحمان مربوط به وزن كردن قند و شكر و اينها نيست. مربوط به اين است كه شما چه اندازه  ٩تا  ٧ها، آيه اين آيه

ايد. اگر كسي فضا را بسته، ترازو ندارد. شما االن بايد ببينيد آسمان درونتان چقدر باز شده، چقدر ذهن فضا را باز كرده

و چقدر از ترازوي آسمان، اگر آسمان درون باز نشده، ترازو  كنيدروز چقدر از ترازوي ذهن استفاده ميكشد، در شبانهمي

  گويد. نگاه كنيد:نداريد، بايد مواظب باشيد. اتفاقاً موالنا همين را مي

  ١٤٠١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را مهل زانيم شيز حرص خو نيه
  و حرص آمد تو را خصِم مُضل آز
كنم، هر چقدر هم يعني همانيده شدن با چيزها، آنها را دارم زياد مي خواهي، حرصمواظب باش حرص، حرص يعني زياده

شويم، تر ميشود، من قانع نيستم. حرص در قدرت طلبي، حرص در انباشتن، حرص در هر چيزي، هر چه ما حريصزياد مي

را رها مكن، آز و  گويد از حرص خويش، ترازوي آسمانرويم به ترازوي من ذهني. ترازوي من ذهني ترازو نيست. ميمي

  حرص يك خصم گمراه كننده مهمي است. درست است؟ حاال. چند بيت را هم بخوانم. بروم سر آن باورها.

  ١٣٦٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بسا سرمست نار و نارجو يا
  را نوِر مطلق دانَد او شتنيخو 

كينه، مست رنجش هستند و همانها را هم  جويي، مستچقدر زياد هستند كه مست درد، مست حسادت، مست انتقام

كنند كه نور صاف و صاف شده خداوند هستند. هشياري مطلق خدايي هستند. كسي كه كنند، اما فكر ميجستجو مي

ترين، بدترين نوع من ذهني داشته باشيم كه شود ديگر ما منقبضسرمست درد است، يك من ذهني بسيار بد دارد. مي

  خودمان را نور مطلق بدانيم.پر از درد است، ولي 

خوانم؟ براي اينكه اگر ما خودمان را كامل بدانيم، گفت مرضي بدتر از اينكه ما خودمان را كامل بپنداريم در براي چه مي 

گفت كه از اين جان ما وجود ندارد و مرض ابليس هم همين بوده. ابليس اگر، شيطان اگر يك باشنده درستي بود، مي

كرد در مقابل زندگي، كه اينها البته تمثيل است كه ما هم عين شيطان عمل نجات بده، كمك كن. مقاومت نميوضعيت مرا 
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گوييم نه؟ گوييم نه، چرا ميگويد نه، ما هم به الست، به زندگي االن ميكنيم. يعني همان طور كه شيطان به خدا ميمي

كند، كرده، مطرود شده، ما هم مطرود شديم. ت همين كار را ميبراي اينكه دانش داريم، مقاومت داريم. شيطان هم درس

شود ما پر از درد باشيم بگوييم هيچ ايرادي ندارم؟ پس ما احتياج به حزم داريم. حزم كه به معني دورانديشي آخر مي

با نظر نگاه كني است، واقعاً دورانديشي نيست. حزم يعني بكشي عقب و ذهنت را نگاه كني، با هشياري ايزدي نگاه كني، 

  گويدبه ذهنت، ببيني چه خبر است آنجا. موالنا مي

  ٢٦٧ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو

  يآن باشد كه ظن َبد بَر حَزم
  ياز بَد َبر يو َشو يزيگر تا

پس اگر حزم را دورانديشي معني كنيم، حاال انديشيدن نيست اين، يك نوع تماشا كردن است با خرد زندگي. خردورزي 

اش مشكوك است، مظنون است كه تقصير من است، اين آدم كه به خودت مشكوك شوي. هر كسي به من ذهنياين است 

گويد من هيچ ايرادي ندارم، همه اينها ايراد دارند، مردم را نگاه كن، اين آدم در هپروت من درستي است. هر كسي مي

  ذهني است، افسانه من ذهني است. 

شود كه انسان نيروي زندگي برد. مياين است كه حزم ندارد و ظن بد به خودش نمييكي از مشخصات افسانه من ذهني 

را به مانع بتديل كند، به مساله تبديل كند، به دشمن تبديل كند و اين خاصيتهاي عقل و قدرت و هدايت و امنيتش همه 

  ايراد دارند. ام نيست، هيچ ايرادي ندارم. آن موقع مردم همه پوشالي باشد و بگويد كه من هيچي

ات و از وضعيتها و حوادث بد بيروني و ها، از همين من ذهنيحَزم آن باشد كه به خودت ظن بد ببري تا فرار كني از بدي

دروني. دروني يعني همانيدگي بيشتر، رفتن به خرافات، به توهمات، بپرهيزي، دور بشوي. حاال واقعاً شما از خودتان سوال 

يعني چي؟ يعني وقتي يك اتفاقي  ؟مظنون هستيد يا نيستيد ؟تان مشكوك هستيد يا نيستيدكنيد، شما به من ذهني

بريد كه تقصير ديگران است، پس شما به خودتان بريد كه خودم كردم يا ديگران كردند؟ اگر ظن ميافتد، ظن ميمي

  مظنون نيستيد. 

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دَمبهدَم يهاغصّه نيتوست ا فعل
   القلمَجفقَد يُِبَود معن نيا

نويسد، بيرون نشان تان را ميهاي دم به دم تو تقصير خودت است و معني جفَّ الَقلم هم همين است كه خدا زندگيغصه

  شويد؟ ديگران كردند.دهد كه درونتان چه هست. حاال بيرون بد است، به خودتان مظنون نميمي
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  ٢٦٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ست آن َرسولسوءُ اْلظَِّنّ گفته حَْزمُ
  فُضول يا دانيقََدم را دام م هر

گويد حضرت رسول فرموده حزم يعني سوظن داشتن به من ذهني خود. يعني هر قدم دام است، دام چه هست؟ دام مي 

ها است. يك همانيدگي حرف همانيدگيزني و حرفهايت همان سخن يعني هي مرتب حرف مي گوهمانيدگي. اي ياوه

زند، حرف ميدارد گويي است، يعني خرد زندگي نيست كه زند، يك همانيدگي، اينها بيهودهزند و بعد از اينكه حرف ميمي

گويد هايت، ميو همانيدگي يتزني به وسيله انگيزه دردهازند، اي كسي كه مرتب حرف ميات است كه حرف ميمن ذهني

  ساز است. ل فرموده كه به اين حالت ظن ببر، مظنون شو كه اين مسالهحضرت رسو

  ٢٦٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو
  َصحرا هست َهموار و فَراخ يِ رو
  كم ران اوْستاخ ست،يقََدم دام هر

آيد، اما مي گويد در جهان ذهن، با ديد ذهني، به نظر هموار و فراختوجه. همين طوري كه مياوسْتاخ يعني گستاخانه، بي

  گويد در هر قدم يك تله همانيدگي است. همين طور هم شد ديگر، مي

  ٢٧٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دََود كه دامْ كو؟ يبُزِ كوه آن
  بِتاَزد، داَمش ُافْتَد در ِگلو چون

گويد دام كجا همين كه ميدود، مردم برايش دام گذاشتند، تله گذاشتند، دام كجا بود؟ يك دفعه بز كوهي در صحرا مي

ات را كنيم زندگي را، دام كجا بود؟ آقا، خانم اين چيزي كه همين االن دارد توجهافتد در تله، ما هم شروع ميبود؟ مي

هايشان با شعر موالنا افتيم؟ با همانيدن. همين كه پدر و مادرها با بچهدزدد دام است، چطوري ما به دام اين دنيا ميمي

ساله،  ٢٠ساله،  ١٥ساله،  ١٢گويند با من ذهني نتاز. من ذهني دهند، ميكنند، دارند دام را به او نشان ميصحبت مي

بيني دام تماماً تا خرخره ترا گرفته. با هزار تا چيز همانيده گويد صحرا فراخ است اين جهان، بدو، دام كو. سي سالگي ميمي

ت ازدواج كردي، با همسرت دعوا كردي، درد ريخته، قطره قطره كه درد شدي، همراه با دردهايش، دام كو؟ ده سال اس

  شدي، دام كو، ها؟ دام است، دام بوده. تو باهاش همانيده مي ختهريمي
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  ٢٦٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو
  َصحرا هست َهموار و فَراخ يِ رو
  كم ران اوْستاخ ست،يقََدم دام هر

كن، حَزم كن. واقعاً بزرگترها به جوانها بايد ياد بدهند، آرام، يواش، تامل كن، حزم كن، هر توجه، ندو، تامل گستاخانه، بي

آيد به مركزت، بعداً دردسر شود و ميشود، گرفته ميشود، جلب ميات جذب ميشوي، توجهچيزي كه با آن همانيده مي

هايمان ياد هايشان ياد بدهند، به بچهي به بچهو عشق را با ارتعاش به زندگ .خواهي داشت. عشق غير از همانيدگي است

كنم. دهيد و من تحسين ميبدهيم، آنهايي كه جوان هستند البته، ما كه ديگر بچه نداريم، شما بايد ياد بدهيد و داريد مي

  گوييد گستاخانه كم ران، كم ران يعني نران. اصالً گستاخانه نران. داريد به آنها مي

كند؟ بله. ما هم ممكن است بگوييم دام كو؟ انسان در هر سني ممكن است به دام همانديگي يدر مورد ما هم صدق م

شان بينيد كه سرنوشت انسانهايي كه امروزه ما در حال تعليم و تربيت و پرورشبيفتد. مثل آن بز كوهي بشود، ولي مي

نيم كه سي سالگي ديگر در يك دام كامل كدهيم و تربيت ميهستيم، همين سرنوشت بز كوهي است. چنان ما پرورش مي

  باشند. دامي كه پر از درد است، چطوري اين دام را اين شخص باز خواهد كرد؟ به او همين موالنا بايد كمك كند.

شنويد، قبل از ازدواج و انتخاب همسر با موالنا آشنا باشيد، با من ذهني آشنا باشيد، با درد شما اگر پيغام موالنا را مي

باشيد، بدانيد زن يا مرد درد داريد، دردهايتان را بايد بريزيد، دردهايتان را به اشتراك نگذاريد، سوغات نبريد  آشنا

اي نيست اين كه انسان دردش را بياورد به زندگي مشترك، دردش را دردتان را به قول شما به خانه بخت. همچون تحفه

ها موم بكند فضا را. بايد با عشق عاشق شود، نه بر اساس همانيدگياش، مسنشان بدهد، به معرض نمايش بگذارد به بچه

كند عشق شوند، آدم فكر ميارتعاش، يك مرد و يك زن به همديگر نزديك ميو ارتعاش دردها. گاهي اوقات دردهاي هم

من از تو خوشم كنند، ها چقدر فركانس است، دو تا مركز به درد ارتعاش مياست اين. نه عشق نيست، ارتعاش درد هم

خواهيم مثل اين بز كوهي باشيم، همين طوري ايد، شما درست دردهاي مرا داري، عاشقت شدم. عشق نيست اين. نميمي

  سالگي در يك دام كامل باشيم.  ٢٥گستاخانه از ثانيه صفر بدويم، زودتر از سي سالگي، 

  گويدبله اين بيت هم جالب است. مي

  ٢٢٠١ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بر جهان يچه بود بدگمان حَزم
  ناگهان يبال نديب دمبهدم
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و دم به دم حس كند كه  ،اين شعر را موالنا گفته. پس خردوزي، دورانديشي اين است كه انسان بدگمان باشد در جهان

ن نيست كه يك ممكن است يك همانيدگي، يك تله سر راه انسان باشد و بيفتد توش، همانيده بشود، اين بيت معنيش اي

معني بدگمان، بدعنق، مظنون به وجود بياوريم. بدترين نوع من ذهني مظنون بودن است. مظنون بودن بر اساس عدم 

گيرد، عقل خوبي ندارد، هدايت خوبي ندارد و آن باورهاي همانيده پر امنيت. وقتي انسان از مركزش حس عدم امنيت مي

شود به همسرش، به همه، غير از خودش. اين من ذهني خيلي ظنون مياز شك و ترديدش مسلط هستند، يك دفعه م

گويد به صورت حضور ناظر بايد مواظب باشي كه تله همانيدگي براي تو هم باشد. مخصوصاً گويد. ميبدي است. اين را نمي

  كنيم. خواهم بخوانم به خودمان با اين بيت به خودمان نگاهدر سنين جواني و همين طور اين بيت را مي

  ٣٢١٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو
  او نديخود را بس شكسته ب چهگر

  جو ريز نيدان و سرگ يصاف آب
خوانند، زنند، گاهي اوقات شعر فردوسي، موالنا، حافظ ميخيلي زيبا حرف مي هاي ذهنيمناز  گويد كه بعضيمي

هستم، اينها همه اداهاي من ذهني است، بعضي اداهاي گويند مخلصيم، كمترين من گويند، هي ميخندند جوك ميمي

گذرد، رويش صاف دهد، ولي شبيه جويي است كه ميمن ذهني است، اين آدم درست است كه ظاهرش خوب نشان مي

نشين شستند در جوي و كثافات تههايشان را در آب ميهاي بچهنشين شده. قديم مردم كهنهاست و در تهش كثافت ته

  آمد باال، زدي اينها ميتي چوب ميشد، وقمي

كند، احترام كند، تعظيم ميكند كامل است و من ذهني شكسته دارد، هي مرتب خودش را كوچك ميو انساني كه فكر مي

شود، آن كثافات درد قبلي گذارد، اينها همه مصنوعي است، ولي به محض اينكه يك ذره با چالش روبرو ميبه همه مي

خواهيم اينطوري باشيم. شما با اين بيت بايد خودتان را ارزيابي كنيد كه من آب يد باال. ما نميآها ميينهها، كمثل رنجش

آيد؟ جيغ و داد راه شوم و كثافات دردم رو مينشين شده، با يك چوب فوراً آشفته ميصاف هستم، منتها دردها ته

  ا باز كردم؟ بله، اجازه بدهيد اين باورها را سريع توضيح بدهم. كنم يا حقيقتاً فضا ررنجم، درد ايجاد مياندازم، ميمي

  

كند براي اداره امور بيروني و اگر ما يك باور يا الگوي باورها الگوهاي فكري و عمل هستند كه من ذهني از آنها استفاده مي

كنيم. و بنابراين پشت سر هم كه اين توانيم از آن استفاده فكر و عمل شرطي شده و حاضر و آماده داشته باشيم، فوراً مي

شود. ولي اين الگوها اگر در بيرون هم موقتاً كار كنند، بدون حضور ناظر آخر دهيم سرعت عمل زياد ميالگوها را قرار مي

  سر ممكن است كه نتايج مادي داشته باشد ولي با درد همراه خواهد بود. 
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زندگي داشته باشد كه دائماً با آن حركت كند و از آن استفاده كند در  يعني انسان بايد يك حضور ثابت و عميق، زنده به

هر لحظه با فضاگشايي، براي عمل و فكر كردن و از الگوهاي شرطي شده و همانيده استفاده نكند، تا آنجا كه مقدور است. 

ه كند و انباشته كند چيزها را، ولي بداند كه ممكن است فضا را ببندد، يعني اين حالت، فضا را ببندد و از آن الگوها استفاد

  ها دارند، كند. بله اولين باور اين است كه خيليبايد بداند كه همراه آن دارد دردها را هم انباشته مي

  
و  كنندياداره م ايمرا كنترل  يزندگ روهاين ني(خدا) در جهان وجود دارد و ايزندگ يروياز ن ريغ يروين كهنيباور به ا

  .اندگرفته من از را انتخاب قدرت و آزاده اراد هانيا
  

دانم هر چه كه  در من ذهني يك همچو باوري وجود دارد. پس بنابراين من ذهني به نيروهايي شبيه جن و پري و نمي

كند. شما اگر يك همچو باوري داريد كه مثالً جِنّي و اين خرافات كنترلش مي ،بگويي معتقد است، خرافاتي كه در سر دارد

و با حضور ناظر اينها را  .تواند شما را جادو كند، اين باور را بايد از سرتان بيرون كنيديا كسي مي ،كندشما را كنترل مي

و اگر  .بيندازيد، و بدانيد كه همچو باور خرافاتي و مخربي داريد، غير از نيروي خدا در جهان نيروي ديگري وجود ندارد

  ر اين است كه شما عدم را يا فضا را در درونتان باز نكرديد.شود، به خاطزندگي شما كنترل مي

هايش ها بعضيچينبينيد، آن نقطهها ميچينكه شما از طريق اين نقطهمن مي بينم يعني اين حالت، حالت خطرناكي است  

توانند ا نيرو دارند، ميباورهاي خرافاتي هستند كه ما ياد گرفتيم. قسمتي از خرافات ما عبارت از اين است كه بعضي مكانه

توانند يا ما را كنترل كنند، بعضي نيروها مي ،توانند به ما كمك كنندما را كنترل كنند يا به ما كمك كنند. بعضي زمانها مي

  گذارند، ها اسمش را جن ميدانيم اينها چه هستند. و بعضيما را كنترل كنند كه ما نمي
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تواند ما را كنترل كند، و باشد. همانيدگي ما اگر فضا گشوده نشده باشد، البته كه ميتواند البته معادل همانيدگي جن مي

دهيم. در واقع ما نيروي آيد كه ما به اين باورها قدرت ميهاي روحي از اين حالت پيش ميگرفتاريخرافات و تمام اين 

را كنترل كنند. هر كسي با خرافات مركزش  كنيم در اين باورهاي خرافاتي كه ماگذاري ميگيريم و سرمايهخدا را مي

  كند، اين آدم گرفتار است، گرفتار خرافه است. كند و خدا او را اداره نميشود و اگر مركزش او را كنترل ميكنترل مي

ند توانكنيد كه اگر، اگر به نظر شما نيروهاي ديگري وجود دارند كه شما را ميپس شما به اين باور در خودتان توجه مي

تواند سرچشمه بگيرد كه انساني در اوج بايد تجديد نظر كنيد. اين مطلب از يك ذكري يا يك حديثي مي ،كنترل كنند

گويد شود كه يعني هيچ، اين اصطالح كه موالنا گاهي اوقات ميمتوجه مي ،شودحضورش وقتي به بينهايت خدا زنده مي

  :خدا. شايد جمله كاملش به عربي اين است كهنيروي ر از الحول. الحول يعني هيچ نيرويي در جهان نيست غي

  
  .ستيو توانى جز از سوى خداوند بلندمرتبه و بزرگ ن روين چيه يعني ؛»مِيالْعَظِ يَِّحوْلَ وَ لَا ُقوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه اْلَعلِ َلا«

  

الحول و القوه اال باهللا، يك علي العظيم هم هست. علي در اينجا به معني بلندمرتبه است و عظيم هم يعني بزرگ. يعني  

هيچ نيرويي جز نيروي خداوند بلندمرتبه و بزرگ در جهان نيست. اين باور بايد، حتي به صورت باور در شما باشد. اين 

شود وقتي فضاي درون ولي اين باور با باز كردن فضاي درون عملي مي .كنيدمي كنيد اين را باورباور، حداقل اگر باور مي

  رسيد كه واقعًا نيروي خدا وجود دارد. شود، شما فوراً به اين باور ميبينهايت مي

 كنيد يك چنين آدمي به قضا و كن فكان معتقد است. اگر شما بدانيد كه نيرويي غير از نيروي خدا وجود ندارد،دقت مي

ن همان قضاست، قضا همين ايآورد و گوييد كه من از جنس آن نيرو هستم، آن نيرو االن اتفاقات را به وجود ميمي
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مان را خاموش كردن، توجه تشخيص و تصميم خداست، من تسليم اين عقل هستم، پس بنابراين اين خرافات و من ذهني

آيد، شويم، به صورت خرافه درميببا هر چيزي كه همانيده  آيد.كنيد با هر چيزي كه همانيده شويم، به صورت خرافه درمي

  گويم تا بلكه جا بيفتد. اين را دوبار مي

تمام باورهايي كه ما با آنها همانيده هستيم و مركز ما هستند، اينها به صورت خرافه هستند و مركز ما بايد به عدم باز  و

و اگر كسي اين حرف را زده كه نيرويي غير از نيروي خدا  ،كندبشود، به خرافه باز بشود. عمًال اين شخص دارد حس مي

خدا زنده بوده. يعني اين فضاي درون به بينهايت تبديل شده و متوجه شده كه  وجود ندارد، مطمئن باشيد كه به بينهايت

دهيم به يكسري خرافات و اگر هست در اثر همانيدگي با آنها است. يعني ما نيروي خدا را مي .واقعاً نيروي ديگري نيست

  توانيم نكنيم.تا ما را كنترل كنند. اين كار را مي

توانيم شناسايي كنيم و اگر يك خرده از شناسايي و عقل زندگي نتخاب داريم، هميشه ميما اراده آزاد داريم، قدرت ا

دهيم. و ديدن و شناسايي خرافه واقعًا مساوي انداختن آن است، بتوانيم تشخيص مان را مياستفاده كنيم، فورًا خرافات

  ت. آزادي از آن است. شناسايي خرافه مساوي آزادي آن است، يا آزادي از آن اس

داند كه همين خدايي كه  پس يك چنين شخصي به قضا و كن فكان معتقد است عميقاً و به جفَّ القلم هم معتقد است. مي

كند و اخالل ها ايجاد پارازيت نميكند و بنابراين با اين همانيدگيتنها نيرو است، زندگي درون و بيرون او را تعيين مي

افتد براي برطرف كردن شك است. به اين شخص اتفاقات بد كه اتفاقات بد كه ميكند در كار زندگي، و مطمئن است نمي

  رود. افتد براي اينكه همش با خرافات پيش ميمي

توجه كنيد اعتقاد به درد، كسي كه كينه و رنجشش را نگه داشته، اين هم خرافاتي است. اگر خرافاتي نبود كه دردش را 

ري اين دردها و حمل آنها فايده دارد، اين خرافه است. اين شخص كه مركزش باز داشت. معتقد است كه نگهدانگه نمي

دانيد كه خدا درد نيافريده.  بيند، به هيچ وجه معتقد نيست كه درد را بايد حمل كرد. ميشده و عدم شده و با ديد نظر مي

اهد درد ايجاد كنيم. ما همانيده خو. خدا نميكنيمدرد را من ذهني آفريده. ما بايد شناسايي كنيم كه دردها را ما ايجاد مي

  امروز به تعداد كافي بيت خوانديم.  مي توانيم نشويم. كند.شويم، همانيدگي درد ايجاد ميمي

پس يك باور غلط و مخرب اين است كه ما در مركزمان اين خرافه را داشته باشيم كه نيرويي غير از نيروي خدا وجود دارد 

ستند. بايد شناسايي كنيم كه چه الگوهاي باوري در مركز ما هست كه يك همچو حركاتي را ايجاد و آنها مزاحم من ه

  كند در ما. درست است؟ مي

  :اما باور بعدي كه مخرب است اين است كه
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  .ميخودمان... هست يباورها گر،يد يهاانسان ،هاتيوضع ،يقربان كهنيا باور

باور به اينكه قرباني وضعيتها و انسانهاي ديگر و باورهاي خودمان هستيم. انسانها هميشه قادر هستند كه وضعيتها را  

توانند از كنترل آنها دربيايند، و تغيير بدهند و از كنترل انسانهاي ديگر دربيايند و اگر با آنها همانيده نباشند، مي

كلي بيندازند و همانيدگي را پايان بدهند. با اين شكل. شما با ديد نظر متوجه  باورهايشان را يا عوض كنند يا به طور

كند. شما االن ها است كه ما را قرباني ميشويد كه قرباني هيچ وضعيت نيستيد، فقط مقاومت در مقابل وضعيتمي

ني انسانهاي ديگر هم نخواهيد ها شما ديگر قرباني آن نخواهيد بود، قرباايد كه با فضاگشايي در اطراف وضعيتشناخته

  بود، قرباني باورهايتان هم نخواهيد بود. بله باور بعدي، 

  
  .ميده رييرا تغ گرانيد ستاالزم  اي م،يده رييرا تغ گرانيد ميتوانيم كهنيبه ا باور

هزينه دارد براي بعضي انسانها. توانيم ديگران را تغيير دهيم يا الزم است ديگران را تغيير دهيم. اين باور باور به اينكه مي

دهم، اين ايرادهايش را قبول ندارم، ولي كنند به فرض اينكه من آن شخص را تغيير ميها زندگي مشترك شروع ميخيلي

شود كه شود و بعد از ده سال متوجه ميتوانم تغيير بدهم. اين كار سبب هزينه كردن و اتالف وقت زيادي ميبه تدريج مي

توانيم ديگران را تغيير بدهيم، وقتمان را در توانسته تغيير بدهد. پس بنابراين ما نميل تغيير نبوده يا او نميآن شخص قاب

  اين كار تلف نكنيم. 
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توانند با استفاده از اين ابيات موالنا، با ديدن اشكاالت خودشان اگر بخواهند تغيير كنند. اگر نخواهند ما ديگران مي

هيم آنها را. ولي اگر بخواهند بايد زحمت بكشند. اگر بخواهند تغيير كنند، همين طور كه ما زحمت توانيم تغيير بدنمي

كشند آن ديگر به ما مربوط نيست. در كشيم، آنها هم بايد زحمت بكشند، تغيير بدهند خودشان را، اگر زحمت نميمي

كنيم كه يكي ايرادش را ببيند، اگر مي ما فقط هشدار دهنده هستيم. ما فقط چراغ روشنمي گويد: غزل هست كه 

   خواهد ببيند ديگر به ما مربوط نيست.خواهد ببيند، اگر نميمي

  
  داشتم. يبهتر يبودم، زندگ يفالن ياگر جا كهنيبه ا باور

آيد. ميباور به اينكه اگر جاي فالني بودم، زندگي بهتري داشتم. اين باور مخرب بسيار متداول است و از ترازوي مقايسه 

كه كساني را در بيرون در  ،دهد به من ذهني كوچك، اين باور در آنجا هستمقايسه وقتي كه انسان خودش را كاهش مي

فضاي بيرون  وقتيخواهد خودش باشد، كند آنها زندگي بهتري دارند. يك چنين شخصي فقط ميگيرد و فكر مينظر مي

خواهد خودش باشد و اين با اصالت انسان هم مغاير است، انسان بايد قط ميرود، انسان فشود اين باور از بين ميباز مي

شود خودش باشد. هر كسي مثل يك درختي است كه كاشته شده، بايد با ريشه خودش همين طور كه درخت مربوط مي

شويم به زندگي و درخت خودمان را داريم و اين غير اصولي است كه انسان آرزو كند به جاي يكي به خاك، ما هم وصل مي

  ديگر باشد. مواظب باشيد كه اين جور ترازو را نداشته باشيد. 

  

ت دوم *** یان   ***  
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  باور بعدي اين است كه

  
  مطابق انتظار ما رفتار كنند. ديبا گرانيد كهنيو باور به ا گرانيداشتن از د انتظار

انتظار داشتن از ديگران و باور به اينكه ديگران بايد مطابق انتظار ما رفتار كنند. اين را ميدانيد شما، اگر چنين باوري  

هايتان، مطابق انتظار تان، بچهخواهيد، انتظار داريد، همسرتان، دوستداريد، در مركزتان با آن همانيده هستيد، اگر مي

شما كه انتظارات من ذهني است، چون اگر من ذهني نداشتيد، انتظار نداشتيد، زندگي كنند، اين يك توهم است، صورت 

نخواهد گرفت و اگر فضاي درون را باز كنيد، همچو انتظاراتي نخواهيد داشت. نه تنها اين انتظارات را نخواهيد داشت، 

  هيچ توقع و انتظاري نخواهيد داشت. 

تان رسد و اگر شما توقعاتمان از جهان بيرون مخصوصاً آدمها به صفر ميشود در واقع همه توقعاتما باز ميوقتي مركز 

كنم هر چه زودتر برسانيد. اين كار به شما كمك خواهد كرد و از خطر ايد، خواهش ميرا از آدمهاي ديگر به صفر نرسانده

چ توقعي نداشته باشيد. فقط فضا را باز كنيد از زندگي عقل و حس رنجش هم رها خواهيد شد. شما از انسانهاي ديگر هي

  توانيد به دست بياوريد. امنيت و هدايت و قدرت بگيريد، حتي چيزهاي مادي را مي
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  .ميدار ازين يمكان خاصّ ايحتمًا به حضور فرد  يبه كمال و احساس شاد دنيرس يبرا كهنيبه ا باور

باور به اينكه براي رسيدن به كمال يا احساس شادي حتماً به حضور فرد يا مكان خاصي نياز داريم. پس باور به اينكه براي 

شوم، حتمًا يك كسي را بايد در زندگيم داشته باشم، آن باينكه من به شادي اصيل برسم و به كمال برسم و به خدا زنده 

ر مكان خاصي باشم. وابسته بودن براي بروز زندگي يا شروع زندگي در مكان انيد كي هست و يا ددكس خاص را شما مي

  يعني به مكان وابسته كردن زندگي و يا حتي لذت معنوي غلط است، غلط اندر غلط است. ،خاص

كنيد كه قدرتي و فكر مي .دهيد و از قدرت خدا غافل هستيداين نشان آن است كه شما قدرت خيلي زيادي به مكانها مي

غير از قدرت خدا در اين جهان وجود دارد. و يا يك فرد خاصي مثل اينكه مثًال من اگر ازدواج نكنم زندگي من شروع 

يا آن را داشته باشم، پس اين هم باور  ،توانم بكنم، حتماً بايد اين را داشته باشمدار نشوم، زندگي نميشود، اگر بچهنمي

  و با آن همانيده هستيم.  غلطي است كه خيلي از ما انسانها داريم

  باور غلط بعدي 
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  و حق با ماست. مييگويدرست ما مكه  ميالزم است ثابت كن شهيهم كهنيا

گوييم و حق با ماست، به هيچ وجه اين باور كارساز نيست. اگر كسي اينكه هميشه الزم است ثابت كنيم كه ما درست مي

گوييد و حق با شماست، و نگذاريد ثابت كنيد كه شما درست مي اصرار دارد كه يك جور خاصي باشد، شما وقتتان را

حتي قالبهاي  هاي ذهنيمنشود تا بينيد كه پول و وقت و تمركز زيادي صرف ميگويد، شما امروزه ميايشان غلط مي

ذهني اين ديني ثابت كنند كه اديان ديگر غلط هستند، ناحق هستند و بلكه كفر هستند و فقط حق با آنها است، و من 

  گويي. كند. و اين من ذهني برايش خيلي مهم است كه مردم بگويند كه حق با توست و درست ميكار را مي

عقلش هم  علتش اين است كه اين من ذهني شك دارد و حس امنيتش پوشالي است. نه تنها حس امنيتش پوشالي است

دانيد كه من ذهني و البته مي .رو به بيرون دارد هدايتش هم پوشالي است و قدرتش هم پوشالي است و ،پوشالي است

گيرد، اينكه ثابت كنيم حق با اوست و ديگران هايش را از بيرون ميگذاريم خوشي، خوشيهايش را يا اسمش را ميشادي

و پالستيكي است و مصنوعي است و به درد  ،دهد كه اين لذت آفل استكنند، اين كار به او لذت خاصي ميغلط فكر مي

  خورد. نمي

گيريم كه ثابت نكنيم حق با ماست. مواظب باشيم كه در اين مسير قطب ايجاد نكنيم. من ذهني به قطب پس ياد مي

كني. هر موقع ديديد اش اين است كه بگويد تو اشتباه مياحتياج دارد تا باهاش ستيزه كند و يكي از راههاي ستيزه

گوييد، شما از جنس من ذهني كند و شما درست ميكنيد اشتباه ميكنيد كه ثابت ميودتان را بحث و جدل با كسي ميخ

هستيد و با اين باور همانيده هستيد، اين باور در مركز شماست، سعي كنيد با گشودن عدم و تماشا كردن به صورت حضور 

  ايي كنيد و با آن دعوا نكنيد، فقط شناسايي كنيد كه اين باور بيفتد. ناظر يك چنين باوري را در مركزتان ببينيد، شناس
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  .كننديم يدرباره من چه فكر گرانيد كهنيبودن درباره ا نگران

كنند. اين باور، باور مخربي است كه انسان پيشرفت خودش را نگران بودن درباره اينكه ديگران درباره من چه فكري مي

وابسته كند به فكرهاي ديگران، اگر شما بخواهيد مردم را راضي كنيد كه آنها هم من ذهني دارند، و جد و جهد خودش را 

خواهيد زندگي شما را هدايت كند. بنابراين نگران نباشيد كه ديگران در مورد آنها شما را هدايت خواهند كرد، شما مي

  كنند. شما كار خودتان را بكنيد. بله. شما چه فكري مي

***  

  .زنديما را رقم م ندهيما و آ فعلي وضع ما،گذشته  كهنيا باور
زند. اين باور غلط است، باور من ذهني است. شما از باور بعدي اين است كه گذشته ما، وضع فعلي ما و آينده ما را رقم مي

عملتان بريزيد و وضع  توانيد خرد زندگي را به فكر واين لحظه به بعد با بله گفتن به اتفاق اين لحظه و گشودن فضا مي

تان را هر چه هست عوض كنيد. همه قادر هستند وضع فعلي را عوض كنند و حتي مسائلي را كه من ذهني با توهم فعلي

سازي سازي است و دشمنسازي است، مانعهايش گفتيم مسالهبه وجود آورده، بله، ببينيد من ذهني گفتيم يكي از خاصيت

هر من ذهني ساخته است. اصالً كارش اين است. مانع بسازد، مساله بسازد، دشمن بسازد، و اگر است، يعني اين سه كار از 

تواند عوض بشود و به محض اينكه شما مركزتان را عدم ايد تا حاال، نه وضع فعلي شما ميبينيد همچو كاري كردهشما مي

گوييد و فضا را باز كنيد، بگذاريد بين شما و اتفاق كنيد، اين هم خيلي ساده است، هر لحظه به اتفاق اين لحظه بله بمي

اين لحظه فضاي خالي باشد، نچسبيد به آن، عجين نشويد، قرباني اتفاق نشويد، خواهيد ديد كه به تدريج وضع فعلي با 

  شود. جد و جهد شما البته عوض مي



  Program # 816                                                                                   ۸۱۶برنامه مشاره 

  46صفحه: 

  
  .ستمين رييمن قادر به تغ اياست،  ريد رييتغ يبرا كهنيا باور

  

تواند تغيير كند و هر كسي در هر سني مي كه براي تغيير دير است و من قادر به تغيير نيستم. اين باور غلط است.باوري 

مركزش را باز كند و هشياريش را تبديل كند و حتي وضع بيرون را هم درست كند. هميشه يادمان باشد زندگي درون ما 

توانيد ان را درست كرديد، بيرونتان درست خواهد شد. شما نميكند. به محض اينكه شما درونترا در بيرون منعكس مي

بيرون را درست كنيد، درونتان درست بشود. شما بتوانيد به همسرتان، فرزندانتان، دوستانتان بگوييد كه شما عوض شويد 

  شود. هر كسي قادر است خودش را تغيير بدهد.تا من هم عوض شوم. همچو چيزي نمي

  
  قابل حل شدن هستند. ريت ما غمشكال كهنيا باور
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باور به اينكه مشكالت ما غير قابل حل شدن هستند. درست است كه من ذهني مسائل ايجاد كرده. ولي اين مسائل توهمي 

است. به محض اينكه شما عدم را در مركزتان حس كنيد خواهيد ديد كه خيلي از مسائل شما اصالً وجود ندارند. شما فكر 

ايد و ذهنتان ايجاد كرده، اصالً آن موانع نيستند. و خيلي از رند. خيلي از موانعي كه شما ايجاد كردهكنيد وجود دامي

گويند نه، ما دشمن شما نيستيم، ما كاري با شما دانيد اگر با مركز عدم به آنها نزديك شويد، ميكساني كه شما دشمن مي

تان خودتان ساختيد. ُخوب داشتيد، در ذهنتان آنها را دشمن نداريم، ولي چون شما براي ستيزه كردن به قطب احتياج

  اينها باورهاي مخرب بودند.

  

و ابيات اين غزل  .خوانم و چند بيت از مثنوي، بعد از آن غزل را با هم خواهيم خواندبرايتان يك غزل كوتاه از موالنا مي

ايد كه چه كنم با ابيات امروز شما شناسايي كردهفكر مي ؟گويد اين چه گمان استكند كه وقتي موالنا ميكوتاه روشن مي

ايم، يعني يك بافت ساخته شده از فكرها و دردها كه اين بافت مركز ماست و هر لحظه فكر و عمل گمان مخربي ما ساخته

است. در  هر فكر و عملش تخريب ؛تندنفس زنده سوي مرگي مي :گويدو به مصداق آن بيت كه مي .كندما را كنترل مي

مان تخريب زندگي ماست، تخريب روابط ماست، ما انتظار داريم كه زندگي درون و بيرون ما درست حالي كه هر فكر و عمل

شود، و همين طور درون ما آرام شود. اگر همچو بافت فكري بشود. روابط ما درست شود، وضع مادي ما در بيرون درست 

ظار بيهوده است، شما بايد يك كار ديگري بكنيد و آن كار ديگر هم با اين ابيات و و پر از درد در مركز ما باشد، اين انت

  دانيد چه هست. تصاوير كامالً مي

  
  ٢٦٦٠شمس، غزل  وانيد ،يمولو

  ؟يگشت چارهيب ييشهيچرا َز َانْد
  ؟يبه خود، غَمخواره گشت يفُرورفت

و منقبض شدي، به خودت  ؟ها بيچاره آن شديهمانيدگيگويد كه چرا از همين بافت ذهني كه درست كردي از طريق مي

بله. اين شكلها را هم سريع ببينيد. با اين شكلها، باز هم بيچاره شدن از  ؟خوريفرو رفتي، دپرس شدي و همش غم مي

به خودش فرو رفته، يعني منقبض شده، مقاومت دارد،  (افسانه من ذهني) ها است. اين شخصهمين انديشه همانيدگي

اش اين است كه با آوردن عدم به تيزه دارد با هر چيزي، در افسانه من ذهني است و كارش غم خوردن است. و چارهس

ها به حاشيه و با صبر و شكر و پرهيز و شروع و باز كردن فضاي درون و راندن همانيدگي (حقيقت وجودي انسان)مركزش

  ايان بدهد. كردن با رضا و پذيرش در اين لحظه اين غمخوارگي را پ
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  ٢٦٦٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  پاره َجمع كردمتو را من پاره
  ؟ياز َوسَوسه صَد پاره گشت چرا
درست است كه تو آمدي به تفرقه افتادي، يعني من را كه زندگي هستم  :گويد كهدر واقع از زبان زندگي و خدا به ما مي

مدتهاست كه ترا جمع كردم از اينها. يعني هر انساني در اين لحظه  ها، ولي منگذاري كردم در اين همانيدگيسرمايه

تواند به بينهايت خدا زنده شود، به شرطي كه به وسوسه، يعني پريدن از يك فكري به يك فكر ديگر به صورت مي

  اتوماتيك و شرطي شده ادامه ندهد. 

داريد، شوق اين را داريد، حرص اين را داريد كه از شما اگر به صورت حضور ناظر اين حالت ذهنتان را ببينيد كه اصرار 

يك فكري به فكر ديگر بپريد، آن تمام شده، يك فكر ديگري بكنيد، اگر اين حالت را در خودتان ببينيد، اين كار كندتر 

ن لحظه و يك دفعه متوجه خواهيد شد كه در اي ،خواهد شد. باالخره فكرتان، ذهنتان خاموش خواهد شد با اين نگاه كردن

  توانيد به بينهايت خدا زنده شويد. شما مي

پس اين ما هستيم كه از وسوسه، وسوسه يعني شوق داشتن و به طور اجبارگونه از يك فكري به فكر ديگري پريدن كه 

كز ما آيد، نه از اين حالتي كه فكرها مركنيم نيازمند اين كار هستيم در حالتي كه خرد زندگي از مركز عدم ميما فكر مي

هستند و ما تا حاال شناختيم كه اين افسانه من ذهني يك توهم است و زندگي ما در آنجا به صالح نيست و هر چه بيشتر 

  :گويدمان بدتر خواهد شد. بله ميدر آنجا باشيم زندگي

  ٢٦٦٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يِز دارُالُْمْلِك عشَقم َرْخت بُرد
  يآواره گشت نيغُرَبت چُن نيدَر

آيد، به وسيله عدم ما با خدا دارالملك يعني پايتخت، در اينجا به معني مركز انسان است. در مركز انسان وقتي عدم مي

شويم. اين مركز عدم و درون باز شده در واقع پايتخت عشق است. مركز انسان، دل انسان پايتخت عشق است، يكي مي

شوي و رفتي به غربت ذهن. همانيده كه مي ،تواني به اين حالت دربياييهاست تو ميگويد اين حالت را رها كردي. مدتمي

افتيم به فضاي فكرها و فضاي فكرها زمان گذشته و آينده هم هست. پس افتاديم به زمان گذشته و آينده و از اين مي

ذهن غربت در غربت است ت، حالت مركزيت عشق من و رفتي به غربت. اين غربت است. وقتي انسان در وسوسه ذهن اس

است. اينجا پيش خدا و در فضاي يكتايي غربت نيست، ذهن خشكي است، اينجا درياي يكتايي است و رفتي آنجا آواره 

  شدي. يعني در فكرهايت گم شدي، اين همان غربت است، مثلث همانش همراه با مقاومت و قضاوت غربت است. 
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كند، در حالي كه اين ه آزاد بشود، در غربت ذهن و گذشته و آينده زندگي ميتواند از گير فكرها و وسوسهر كسي نمي

كند. اين شخص در اين لحظه به اين لحظه زنده است، به خدا زنده است و عشق بركاتش را از مركزش به بيرون صادر مي

. ديگر پس از يك مدتي صبر شودكر ميشخص شكر و صبر و پرهيز را دارد، البته اينها مقدمات است، انسان تبديل به شُ

شود و هر لحظه قدردان اينكه به خدا زنده هم ديگر لزومي ندارد، براي اينكه وقتي آدم به خدا زنده شود، تماماً شكر مي

است، خود آن هشياري است، لزومي ندارد ما هشيارانه شكر كنيم. اصالً اين تماماً شكر است، بله آواره هم نيست، يعني 

  ردهايش گم نشده. بله.در فكرها و د

  ٢٦٦٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  را بَهِر تو گَْهواره كردم نيزم

  گشتي َگهْوارهتَخته فَسُرده 
تواني در ذهنت تجسم كني تو، من گهواره تو كردم. يعني ما در واقع اينطوري بگوييم يعني اين فرم را، آن چيزي كه مي

و اين جان حيواني ماست، اينها چهار بعد ما  ،اين فكر ماست و احساسات ماست ما، اين چهار بعد ما كه اين تن ماست،

هستند. اين چهار بعد ما روي يك بعد معنوي ايستاده. بعد معنوي ما خداست. در واقع در زير ما به خدا وصل هستيم. 

رويم پايين، دوباره از زير، از جنس شويم و به اين چهار بعد نبايد بچسبيم. ما بايد بآييم در بيرون يك كمي جامدتر ميمي

  شويم و از جنس عدم شويم.بزير 

حاال بارها گفتيم ما فرم هستيم به عالوه انكار فرم. انكار فرم همان بينهايت ماست، ثبات ماست، تعريف ما اين است.  

ها، اينها همه چيناين نقطه تواني بكني، يعني همهبيني، تجسم ميگويد كه اين فرمي كه هر چه كه در ذهنت ميموالنا مي

مان را الزم داريم درش زندگي كنيم. مغزمان را الزم داريم اگر باهاش همانيده نشوي، اين گهواره توست. يعني ما جسم

  شويم به اين گهواره، از طريق اين همانيدن. ببراي به اصطالح فرآوري اين، پردازش اين فكرهايمان، اما نبايد ميخكوب 

گهواره گشتي، چرا ميخكوب شدي از طريق همانيدن به اين گهواره، اين غلط است. شما بايد به همين صورت فسرده تخته 

 گرفتي از گهواره. فقط آن پشتي توست. بله اين هم آيه قرآن است.شدي، فاصله ميآمدي، از جنس عدم ميدرمي

   :گويدمي

  ٥٣ آيه ،)٢٠(طه سوره كريم،قرآن
  »...مَهًْدا الْأَْرضَ  لَكُمُ  جََعلَ الَِّذي«

  »...ساخت شما گهواره را زمين كهخدايي«
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  ٢٦٦٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  وانيَروان كردم ِز سَنگَت آبِ ح
  يخاره گشت ،يُخشك رفت يِسوبه

گويد، از يعني من مرتب همين االن هم اگر مركز را عدم كني، يك خرده به من مهلت بدهي و فرصت بدهي، خدا به ما مي

شود. به محض كنم. يعني دل سنگ ما نرم ميمقاومت و قضاوت دست برداري، من از اين دل سنگ تو آب را جاري مي

افتد، با ريبُ المنون، بله آن نيست اينجا، شش ضلعي نيست اينجا، ولي به هر صورت يكي از اينكه يك همانيدگي مي

كَند. اگر شما جايش را خالي بگذاريد، از آنجا آب جاري دارد، ميستيم، برميها را خداوند كه ما با آن همانيده هچيننقطه

ها را با برنده شك، ريبُ المنون، زندگي آيد بيرون. و هميشه همانيدگيشود، يعني هشياري ايزدي، خرد ايزدي ميمي

زنده شدن به زندگي است. يكي اينكه  دو جورافتد. كند. البته كسي كه داوطلبانه اين كار را بكند، به زحمت نميجاري مي

با درد چيزها را خدا از ما بگيرد و ما نتوانيم جايگزين كنيم. باالخره مجبور شويم جايش را خالي نگه داريم و از آن خال 

ا ها رها را به حاشيه برانيم و عدم را بياوريم، همانيدگيزندگي بيايد. يكي اينكه داوطلبانه شناسايي كنيم، همانيدگي

كنيم. پس هر كسي اين استعداد را دارد كه االن زندگي خردش را جاري كند از بيندازيم، كه ما اين دومي را انتخاب مي

  كنم. گويد من اين كار را ميتواند دگرگون بشود. ميهمين دل سنگش. پس دل سنگ مي

  ٢٦٦٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  وانيَروان كردم ِز سَنگَت آبِ ح
  يخاره گشت ،يُخشك رفت يِسوبه

تر آب حيوان يعني آب زندگي، آب حيات اما تو باز هم يك چيزي جايش گذاشتي و رفتي به سرزمين خشكي ذهن و سفت

كن فكان به مركز ما يا وقتي  وشويم در اثر حمله قضا تر ميشويم، سفتتر ميمنقبض شدي. مواظب باشيم ببينيم مرتب

كنند به شكايت گيرند و شروع ميها درس نميگيرند، ما بايد يك درسي بگيريم، درس بگيريم. بعضييك چيزي را از ما مي

     شوند.تر ميشوند، منقبضتر ميشوند، سفتو ناله و زاري و داد و بيداد، خاره مي

  ٢٦٦٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  فرَزندِ جان، كاِر تو عشق است ييتو
  ؟يتو و هَركاره گشت يرَفت چرا

گويد تو فرزند جان هستي. فرزند جان يعني همين حالت، يعني از جنس عشق هستي. تويي كه جان تو با من يكي مي

، است، ما در وحدت هستيم. تو از جنس من هستي، درست است كه در جهان ماده وجود دارد، مكان داري، جسم داري

ولي آنجا با من يكي هستي، تويي فرزند جان، من بزرگ هستم و تو كوچك هستي، تو حالت كوچك شده من هستي، خدا 
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كند، آن را انجام ها يك كاري به تو محول ميگويد، چرا رفتي به ذهنت، هر لحظه هر كدام از اين همانيدگيبه من مي

  فكر و عمل كردن، به جاي اينكه ما كار عشق را بكنيم. هاي مختلف دهي. هر كاره يعني بر طبق همانيدگيمي

يك موقعي هست ما تسليم هستيم، همانيدگي در مركزتان نداريد، هر چيزي كه عشق يعني وحدت شما با خدا از طريق 

ت دهيد. يك موقعي هم هست نه شما مقاومت و قضاوگويد، شما همان كار را انجام ميفكرهاي شما و عمل شما به شما مي

كنيد كه مربوط به اصطالح منافع تصوري شخصي اين داريد، با چيزهاي آفل همانيده هستيد، كارهاي خودتان را مي

  دانيد. ها است. اين غلط است. اينها را ديگر البته شما ميهمانيدگي

  ٢٦٦٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  خوردي َزْخم صد تو كه خانه آناز 

  ؟يِگردِ آن َدر و َدرساره گشت به
ها است. ما با هر چيزي كه همانيده شديم، براي ما درد ايجاد كرد. صد زخم خوردي آن خانه همين خانه ذهن و همانيدگي

تو خورد. چون همه رفتند، آسيب بهش رسيد. يا آن به هايت درد كشيدي، درد ديدي، ضربه يعني به تعداد همانيدگي

ما رابطه من ذهني با يك  شويم، رابطهخواستي ازش نتوانستي بگيري. ما مثًال با همسرمان همانيده ميچيزي كه مي

گذاريم مركزمان، از آن جسم عشق سازيم، ميهمانيدگي است كه آن هم جسم است. يعني از همسرمان يك جسم مي

  كني؟ رسي، توجه نمين نميبه م دهي،كنيم كه تو چرا به من عشق نميخواهيم. بعد هم مالمت ميمي

گويد اين همه خوريم. ميگذاريم، از آن ضربه ميخوري. هر چه كه در مركزمان مياين رابطه غلط است و از آنجا ضربه مي

ها، آخر اين چه عقلي است، تو چرا بري به همانيدگيگردي، يعني پناه ميضربه خوردي، دوباره به گرد آن در و درگاه مي

اي سازي زخم است. هر مسالهسازي؟ خود مسالهكني، دوباره مساله ميدهي؟ دوباره مقاومت و قضاوت ميتشخيص نمي

آيي؟ بيت كند ما را. چرا به اين خانه نميآورد، نگران ميمي بوجودآورد، درگيري ذهني گرفتاري روحي براي ما پيش مي

  گويد.بعدي همين را مي

  ٢٦٦٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يدچَشي َحْلوا صد كه خانه آنَدر 
  يُمطمئن، َامّاره گشت ينگشت

هاي همانيدگي زخم خورديم. اين خانه، در اين خانه چينها، از اين نقطهچيناي است كه زخم خورديم. اين نقطهاين خانه

لذت  م،يديقدرت د م،يديد تيهدا م،يديعقل د م،يديخوب د تيامن م،يديد سببيب يگشوده شده شاد يو فضا عدم

  .ميديد زيهمه چ م،يديشكر د م،يديرضا د م،يديد ينندگيآفر م،يديد يمعنو
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  ٢٦٦٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يدچَشي َحْلوا صد كه خانه آنَدر 
  يُمطمئن، َامّاره گشت ينگشت

حالت مركز عدم و مركز  نيا نيمرتب ما را ب يزندگ يعني .است يخوب يخانه خانه توست خانه نيا كه ينشد مطمئن

خانه را بخورد و  نيا يحلوا ياگر كس گريواقعاً، د ميدو تا را بدان نيفرق ا ديما با .دهديبه اصطالح نوسان م يدگيهمان

شما چرا فرمان من  .و نفس تو به تو فرمان بدهد دنيپر گريبه فكر د يفكر ازدوباره رفتن و  يعنياره بشود، اماره دوباره امّ

   ؟يكنيات را اجرا م يفرمان من ذهن يرويحالت و م نيدر ا يكنيرا اجرا نم

  خطرناك است، بله. چقدر چه گمان است؟ نيا: كه اسمش را گذاشت يكه آن بافت ذهن دهدينشان م اتياب ابن

  ٢٦٦٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  آرَد تيْ اريَخُمش ُكن، گفْت، هُش

  ؟گشتي َخمّارهَمستِ غَْمزه  نه
برحسب  دنيد ،هايدگيبرحسب همان اي هايدگيهمان نيذهنت را خاموش كن، بله؟ حرف زدن ا يعنيخاموش كن  ديگويم

 اريهوش يزنيحرف آنها را ميك و  گذردياز ذهنت م هايدگياز همان يكي يرا بس كن، خاموش باش كه وقت هايدگيهمان

 يعنياالن مست غمزه  تو، ياگر خوب دقت كن كهيدرحال ،يجسم ياريبه هوش يشويم اريهوش ،يبه من ذهن يشويم

و تو مستش  فرستم،يعشق م يهاغاميپ ،فرستميم غاميمن مرتب به تو پ يعني ،يهست يزندگ فروشيم يرواباشارات 

  .يستيمتوجه ن يهست

 تينهايآماده زنده شدن به ب كنديم جاديا يپس از چند سال كه من ذهن يكه واقعًا انسان هر انسان دهدينشان م نيو ا

 يمست چ ميدانيما االن نم .نديبيرا نم بايز فروشيم نيا يهاو غمزه ،شماردينم متيفرصت را غن نيا يلو ،خداست

لحظه  كياگر  يول ،ميتوجه مردم هست اي ميمردم هست دييمست تأ ،ميهست يرونيب يزهايمست چ ميكنيفكر م ؟ميهست

 ديبا ،مياز جنس او هست ميما عاشق خدا هست هك ميشويمتوجه م ،مينينب يجسم ياريو با هوش ميمان را خاموش كنذهن

   م،يمست غمزه او هست م،يبه او زنده بشو

است كه  نيمربوط به ا اتياب نيو ا .شوديشروع م ٣٥٥٠ تيكه از ب خوانميم تانيدفتر دوم برا ياز مثنو تيچند ب خوب،

و انسان  ،است ينييسطح پا ياريهوش كيشده و چه نشده  تيهم هو شهيچه اند ،ميكنيكه ما م ييفكرها نيهم شهياند

كتاب  ديكه نبا ستين نيحرف ا نيا يمعن شد،ينديبتواند خوب ب ديگرچه با ،باشد شيهاشهيكامالً وابسته به اند دينبا

 فيدارد تعر اي ،انسان است فهيوظ ،مربوط به سرنوشت انسان است اتياب نيبلكه ا !دانش بد است اي ،علم نداند ايبخواند 
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 ،ميساخت يذهن من كي مياتا حاال كه آمده مياكرده يكه ما زندگ يآن طور ايآ ،انسان چگونه است ييآن حالت نها كنديم

 مياكرده اديرا ز هايگديهمان نيبعد ا ،همراه با دردها ،درست شده يماد يزهايبا چ هايدگيبراساس همان يمن ذهن نيو ا

 يبعض ،ميارا به مردم نشان داده هايدگيهمان م،ياو درد پخش كرده ميرا هم قرار داد شيدردها ،ميدر مركزمان قرار داد

  انسان است؟ ييحالت نها نيواقعاً ا م،ياكرده خارموقع ها هم به آنها افت

 ،دانش ها فكر كند نيبرحسب ا ،هم اندوخته باشد ياديباشد كه دانش ز يو اگر انسان .ستين نينه، نه، ا ديگويم موالنا

 يذهن شهياند كنديم يابيارز اتياب نيو در ا .خدا زنده بشود تينهايبه ب ديانسان با .ستيانسان ن ييحالت نها نيباز هم ا

 منتها. هست نندهيآفر ييو البته انسان نها .به آن زنده بشود توانديم نكه انسا يحضور و نظر ياريرا با حالت هوش

بنگر  دهيز آفر بگذر«: بله شود،ينم دهيمانه اشدهيعالقه دارد و با آفر دنيفقط به آفر نديآفريهست كه م يانندهيآفر

 دهيانسان با باورها همان كه نياول به آن پرداخته كه ا تيانسان كه امروز موالنا در ب يفعل تيوضع نيا البته ».دنيدر آفر

است كه  يصاف يجو كيكه  نيكرد به ا هيرا تشب نيو ا ،پرست هم باشددكنند در جاديآنها درد ا ديبشود و باور باشد و با

 ياست برا يقابل قبول ريحالت غ كيحالت واقعاً  نيا ،شده نينشته نيسِرگ اي ،شوديرد م نيَسرگ رشيها از زموقع يبعض

در هپروت و  يزندگ .دانندينم يبزرگان ما مثل موالنا اصًال عاد ،ميدانيم يعاد يرا كه ما زندگ يزيآن چ يعنيانسان، 

خرافات  ،يذهن يزهايبدست ذهن، چ ،هاها و زمانتوهمات و خرافات و سپردن سرنوشت خود و فكر خود به دست مكان

موافق با  يحت ،ستيمثل موالنا ن يموافق با نظر بزرگان و. ستيقابل قبول خدا ن ،ستيانسان قابل قبول ن يبرا نهايا

  و مخالف است. ريبلكه مغا ،ستين ،قرآن در دسترس ماست نيكه فعالً هم ينيد يهاكتاب

است  جيرا اريبس يدردپرست ست،يخداپرست ناست، دردپرست  يهر كس ستيباورپرست است، خداپرست ن يكس هر

كردن  تيو شكا دنيبه نال كنديو شروع م ،دارم تياالن، شكا نالميمن م :ديگويم ،ديپرسيرا م يحال هر كس باًيشما تقر

قابل  يشكل زندگ نيا .دچار خرافه است داندياز مسائلش، مسائلش همه ساخته و پرداخته خرافاتش است، خودش نم

  :ديگويم خوانميم تيپس چند ب ستيقبول ن

  ٣٥٥٠ تيدفتر دوّم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و، دْل خُفته به خواب داريتو ب چَشمِ 
  من ُخفته، دِلَم در َفْتحِ باب َچشمِ 

اما  ،يخفته، دل عدم تو خفته، ندار تو ياما دل واقع ،است داريب هايدگيذهن تو و پنج حس تو براساس همان نيايعني 

 يدل من، دل اصل د،يگويموالنا م .خفته است نهايا ،است و باورها است و پنج حس است دهيچشم من كه چشم ذهن همان

  بله؟ .آورديم غاميپ آورد،يم كتاز آنور مرتب بر يعني ،كنديمعرفت را باز م يمن، دارد درها
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  ٣٥٥١ تيدفتر دوّم، ب ،يمثنو ،يمولو
  گرستيِدَلم را پنج ِحسِّ د مَر

  دل را هر دو عاَلم َمنْظَر است ِحسِّ
 گريدل من پنج تا حس د يول ،ينيبيآن جهان را نم ،ينيبيجهان را م نيفقط ا يدار يجسم ياريتو فقط هوش ديگويم

 ،مينيبيجهان را م نينه تنها ا ،او زنده هستم تينهايمن به ب يمن هم دارم، و وقت يكه تو دار يحس نيدارد، عالوه بر ا

 كيبه  ،زنده هستم يتينهايعمق ب كيبه  اي،هم زنده هستم عيوس تينهايب يفضا كيبه  يعني م،ينيبيآن جهان را هم م

را، حسِ  تينهايهم آن جهان ب ،مينيبيجهان را م نيهم ا كنم،يهر دو جا را نگاه م يعنيزنده هستم كه منظر من  يثبات

  .را هانهم آن ج نديبيجهان را م نيكه در دلم دارم هم ا يپنج تا حس نيا يعنيدل 

فكر كند كه موالنا  دينبا ،شنوديها را محرف نيدارد ا دهيرا تجربه نكرده مركز همان زهايچ نيكه هنوز ا يكس بله،

محدود  دشيارائه شده د او كه بصورت فكر به يجهان نيا يزهايبا باورها و چ يدگيفكر كند كه در اثر همان ديبا فهمد،ينم

 نيا ند،يبيذهن جسم است جسم را م .نديبيم دهديذهنش نشان م هك ييزهايدارد، فقط چ يجسم ياريشده، فقط هوش

 نجايا يزيچ كي د،يآيبصورت امتداد خدا م ياريجهان است، هوش نياست ساخته و پرداخته ا يزيچ كيبافت ذهن 

  .دارد ديد ياست، من ذهن ياسمش من ذهن كنديدرست م

بداند آن نان را  گريد يكيكند فرقش را با  دايپ ينان كيانسان  كهابزار بقا است،  ايعامل  كي يمن ذهن االصوليو عل 

 يداشته باشد كه مبادا فردا از گرسنگ يحساب شخص كيخودش  بيپولش را بگذارد ج دانديدهان خودش بگذارد نم

گفتم  وزامر اي ،شناخت اصل خود ايخدا ارتباط با خدا  دنيد يبرا يمن ذهن خورد،يبه آن درد م يمن ذهن نيا .رديبم

  .خورديبه درد نم ،هستند يكه از جنس عدم و زندگ گريد يرابطه برقرار كردن با انسانها يبرا

 دينيبيماين را تجربه كرديد،  ديده سال هم داشته باش ديكه هر چند سال داشته باش كنديفرق نم ديشما خوب تجربه كرد

و پوچ بهم  چيسر ه گريما با هم د بطاست، روا يرابطه سطح .ديبرقرار كن يرابطه درست يكيبا  ديتوانينم يكه با من ذهن

از تو متنفرم، تمام  قا منآ مييگويم ميتوقع دار يزيچ كيسر  ،دارمدوست يليدارم، خدوست مييگويم يه خورد،يم

 يسطح يليخ نيكوچك تمام شد، پس ا زيچ كي عيسرعت چرا تمام شد؟ سر نيبه ا ن؟يتمام شد ا يشد، بابا چجور

 شود،يتمام نم آن كننديرابطه برقرار م گريعشق با هم د قيآن موقع از طر ،شونديزنده م يبه زندگ يها وقتوده، انسانب

او عاشق  يدر درون آن به زندگ يزندگ شود،يعاشق م يواقعاً، بلحاظ زندگ شوديآدم عاشق م ن؟يا شوديتمام م يچجور

  .كنديارتباط برقرار م يبا آن زندگ ،شوديم
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است بزرگ  يهست كه شور جوان ياحساسات كيجوان هست  يحاال وقت يبا من ذهن يخوب معلوم است ارتباط من ذهن

نچسب است، سر  يليخ يذهن يبا من ها يارتباط من ذهن يپنجاه سالگ ،يچهل سالگ ،يسالگ يس ،يچيكه بشود اصًال ه

 نكهيا يبرا ،يخوريمعلوم است كه با من نمديگر پس شما  ؟يكنيفكر م يآنطور خورد،يبهم م عيمختلف سر يدهايد

 ينطوريا كند،يزنده شدن به خدا هر دو عالم را نگاه م ،ياريهوش ديد نيپس بنابرا .دارم گريد يهايدگيهمان كيمن 

 نياست، كه به ا ياست، بركت آنور يآنور خردو اصالح كند،  توانديعالم را م نياتفاقاً ا نديبيعالم را نم نيكه ا ستين

   .دهديعالم سامان م

  ٣٥٥٢ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ِز ضَْعفِ خود مَكُن در من نگاه تو
  تو شب، بر من همان شب، چاشْتگاه بر

و  ،يهست دهيهمان ،يهست يبله چون تو من ذهن .خودت دگاهيخودت به من نگاه نكن، با د ي: تو از ضعف من ذهنديگويم

 گر،يد ستيمن شب ن يبرا يهست شيكه تو تو يهمان شب يول ،يخواب ذهن هست يتو، تو تو يشب است برا ،يدرد دار

تو شب  يكه برا يزيهمان چ يول ،ينيبيم يبا من ذهن نكهيا يبرا ،ينيبيروز را تو شب م ،كه، االن روز است يزيآن چ

  .من روز است ياست برا

 م؟ينيبينم م،ينيبا چشم عدم بب ميتوانيروز است، پس االن ما ماست. صبح  يعنيچاشتگاه  د؟يگويم يچ ديكنيتوجه م

جور  كيفكر كردن  هايدگيهمان نيو برحسب هر كدام از ا دنيد م،يبشو داريب ياز خواب من ذهن ميخواهينم نكهيا يبرا

 يبرحسب چ م،ينيحاال برحسب آن نب م،ينيبياست كه برحسب آن م يزيخواب جسم است، خواب همان چ ،خواب است

هم آن  نديبيجهان را م نيشخص هم ا نيشما، پس ا يبرا شودينم كيارت گريد پسنظر،  ،ياريعدم، هوش م؟ينيبيم

زنده بشوند  يبه زندگ تواننديم ،هستند يانسان ها از جنس زندگ شوديمتوجه م نديبيجهان را م نيجهان، خوب ا

است  نيخوب هم ،كننديآنها را مركزشان قرار دادند، برحسب آنها فكر م نكهيا يرا دارند، برا زهايحرص چ شوند،ينم

   .روز شوديشبتان م ديفكر نكن زهايبرحسب چ شما ساده است يليخ گريد

  ٤١١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است خاموش كم خروش كينزد صبح
  تو، تو مكوش يكوشم پ يهم من

 ينكند صبح است برا جاديو اخالل در كار خدا ا تيپاراز شيو فكر كردن برحسب دردها اشيمن ذهن لهيانسان بوس اگر

   م،يشويدور م ميبه خدا برس ميبه حضور برس يبا من ذهن ميكوشيهمه، چون ما م
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  ٣٥٥٣ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو
  تو زندان، بر من آن زندان چو باغ بر

  مرا گشته فَراغ يمشغول نِيع
برحسب دردها  ،ينيبيها م يدگيبرحسب همان ،يزندان ذهن هست يتو، تو نكهيا يتو زندان است برا يجهان برا نيا

 تينهايب نم فرم هستم بعالوه انكار فرم، انكار فرم كنميمن چون فكر م ،اما من چون به آن جهان زنده هستم ،ينيبيم

من  يجهان برا نيا گرياو زنده شدم، د تينهايزنده شدم به ب او داشتياو زنده شدم، به گرام يبه كوثر او، فراوان ،است

فكر  نياز ا يكه تو مشغول نيخودمان، ا يبا دردها مانيهايدگيذهن خودمان است، با همان يما تو يگرفتار ست،يزندان ن

  .يدويكار به آن كار دائمًا م نيبا آن فكر از ا يپريم

 خورد؟يبه درد نم يمشغول نياست، چرا ا يتوست بهتر از مشغول كاريب كه يكس ،بطال تو :ديگويم ميدر غزل هم دار

مشغول  ،ميمشغول فكر هست ميپوك است هر مشغول هست بادامتخم فاسد است،  ميكاريم يهر چه با من ذهن نكهيا يبرا

گذشته موالنا به ما گفت  يهاهفته ؟يجمع كرد يچ چ،يدارد؟ ه دهيچه فا يول ،ميمشغول حرف زدن هست ميكار هست

  اعمال چهل ساله شما كو؟  جهيموش دارد در انبار شما اگر موش ندارد پس نت

مقدار  كياست،  ندهياز آ يمقدار نگران كي ،مقدار ترس است كي ،مقدار خشم است كياعمال چهل ساله من  جهينت

 كياعمال چهل ساله من است،  جهينت نهاياست ا ييهست انتقامجو نهيك ،مقدار رنجش است كياحساس گناه است، 

اعمال چهل ساله  جهينت نيدرست كردم، ا هتا دلت بخواهد هم مسأل ،مانع درست كردم ،دشمن درست كردم ياديتعداد ز

   ،يمشغول نيعبنده است، 

زندان  د؟يدر زندان هست دينيبب ديبا شماخداست، من فراغ دارم،  راندازشيمن كمانم ت كنميكار م يچون با خرد زندگ من

 يتقلب يكه آرامش من ذهن دهدينشان م نيا .ديدر آرامش هست ديباز شده درون در فراغ هست يدر فضا ايذهنتان؟ 

  :قرآن است هيهم آ نيآدم، بله ا نيفراغ دارد ا .است يقياست، آرامش مركز باز شده در عدم حق

  ٣٧ هآي ،)٢٤(نور ٔ◌ سوره م،يكرقرآن
  »َلا ُتْلهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَْيعٌ عَنْ ذِكِْر الَلِّه... ِرجَالٌ «

  »...دارديخدا مشغول نم اديآنان را از  يدادوستد چيكه ه يمردانپاك«

و مشغول به  پرنديم ،هستند دهيهمان يفكرها نهايكه ا گريفكر د كيبه  يفكر كيكه انسانها از  داديباال نشان م تيب

  اند،خدا غافل شده اديو از  ،اعمال مربوط به آنها هستند
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  ٣٥٥٤ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو در ِگل، مرا ِگل گشته ُگل يِپا
  تو را ماَتم، مرا سُور و دُُهل مَر

با آنها  دهيمن چون همان يول ،فرو رفته است هايدگيتو در گل همان ياريهوش يپا يعني گر،يل مشخص است دگتو در  يپا

 يلذت معنو يشد دهيهمان نهايچون تو با ا .نديآيبه نظر م بايآنها به من مثل گل ز ،گريد يهامثل پول مثل آدم ،ستمين

با  نطوريكند و هم خرج تواندينم برديرا دارد از پولش لذت هم نم پولشده با پولش و ترس  دهيكه همان يكس ،يهم ندار

با آنها  نكهيا ي. چرا؟ براميبرينم م،يببر يلذت معنو ديآنطور كه با مانيهاما از بچه دي. شما نگاه كنشيهايدگيتمام همان

  . ميكنيبا عشق برخورد نم

مربوط به عشق  تيب نيا د،يكنيرا مطرح م تيب كي د،يكنيبا عشق كار م تانيهااالن كه شما با بچه ميگويم نيهم يبرا

 دايرا پ شيكيبه خدا زنده كند،  اورديدرب ينباشد كه انسان را از منِ ذهن نيكه مربوط به ا ستيا نموالن تيب چياست. ه

 ،رديگيشما را در بر م ياز زندگ ياچند جنبه نهايكه ا دينيبيم ،ديپسنديكه شما م ييهاتيرا، مخصوصا ب يتيكند. هر ب

البته كه به  ديادهيو د ديد دي. شما خواهديكنيبه عشق ارتعاش م ديالبته كه دار د،يدهيم ادي تانيهارا به بچه نهايو ا

 كدفعهياصال، و  روديذهن م گريبه ارتعاش، د كنديمركزتان شروع م يآن زندگ ،ديكنيكار را م نيكه شما ا جيتدر

  .كنديتان هم دارد به آن دارد ارتعاش مكه بچه دينيبيم

 يزهاياصال به چ يارتعاش به خدا ربط ،يبفهمد، مثل آدم پنجاه ساله، نه، ارتعاش به زندگ ديبچه با كننديفكر م هايبعض

علم  يول ،خورديعلم به دردمان م خورد،يجهان به دردمان م نيب در اوخُ  م،يريگيم اديكه ما  ييزهايچ نيندارد. ا يذهن

تان ارتباط بچه ايبا همسرتان  ديتوانيكه نم كيزيف اي يميش اي ياضيكه. شما با فرمول ر خوردينم يبه درد رابطه عشق

  آنها همه ذهن است.  د،يكار را بكن نيا ديفرمول مثال با نيطبق ا د؛يبرقرار كن يعشق

من با آنها ارتباط  نكهيا يمن گُل است برا ياست، برا يشدگ تيتو ِگل است، هم هو يكه برا ييزيآن چ نيپس بنابرا

هستند. آنها گهواره من هستند  روني. آنها بكنميمن به صورت حضور ناظر به آنها نگاه م .ستمين دهيهمان رم،دا يعشق

  است.  يسبب غرق كشت يكشت ياست، تو يپشت يكشت ريگفت، آب در ز گريد يجا كيامروز گفت. گفت، 

  ٩٨٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  است يهالكِ كشت ،يدر كشت آب،
  است يُپشت ،يكشت رِياندر ز آب،
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غرق  يكشت يتو ديگذاريآب را م يعني د،يبشو دهيشما را. اگر همان كنديم تيحما د،ينشو دهيهمان زهايچ نيبا ا اگر

 نيمرتب از ب نهايا د،يشد دهيمركزتان، با آنها همان ديكه شما گذاشت ييزهايچ آن؛ تو را ماتم، مرا ُسور و ُدهُل َمر. شوديم

. ميشد دهياست كه با آنها همان ييزهايچ يما برا يما، عزادار يهاكه تمام ماتم ديشما نگاه كن. ديشما ماتم گرفت روند،يم

 يعشق را، وقت ميگرفت اديما هم  رند،يبم اآدمه نكهيسال بعد از ا ستيصد سال، دو دي. شارنديميكه م ياز جمله كسان

راحت شدند. ماتم گرفتن ما از  نكهيا يبرا ميگرفتيجشن م مينبود دهيماتم. اگر همان يبه جا م،يريجشن بگ رنديميكه م

  . ميدانيرا اصل م يدگيهمان نيما است كه ا يدانشيما است، از ب يسواديب

 دهيجهان همان نيا يزهاياست. پس با چ يمن جشن است، شاد يبرا يعنيمرا سور و دُُهل،  د،يگويتو را ماتم؛ موالنا م مَر

كنند تو را،  تيو حما يو شاد باش يخوش باش يتوانيآنها م لهيبه وس ،ينشو دهيبه ماتم آنها، اگر همان يرويم ،يبشو

  . يكن يرا به آنها جار تيبركت زندگ ،يرا به آنها بده تيشاد ،يلذت ببر شانييبايزاز  نها،ياز ا يتوانيگهواره ما است. م

  ٣٥٥٥ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  با تو ساِكنْ در َمَحل نميزم در
  بر َچرخِ هفتم چون ُزَحل َدوَميم

فرم  يبا تو هستم در فرم. من هم تو نجايدر ا ،ينيبيم يمن را به صورت منِ ذهن ،يدار يمنِ ذهن نجايتو ا ديگويم بله،

  ام. خدا زنده تينهايبه ب يارياما به لحاظ هوش خورم،يراست است، من هم غذا م كنم،يم يبدنم زندگ يهستم، من هم تو

 يثبات دارم و تو يعنيهستم،  قيعم يعنيهستم،  نيسنگ يعنينام ستاره است،  ُزَحل؛ بر چرِخ هفتم چون ُزَحل دََوميم

 غاميپ يو مرتب از زندگ كنميمعرفت را باز م يكه باال هم گفت، گفت من درها نطوريمثل تو. هم كنمينم ريس هايدگيهمان

مگس؛  شه،ياوج هستم، مثل عقاب هستم، اند دهمن مثل پرن :كه ديگويموالنا م نيي. و در پانجايبه ا آورميم رم،يگيم

  . ميرسياالن م

  ٣٥٥٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو
  من استه يسا ميَ من نِ  نَتينِشهم

  من استه يپا هاشهياز اند بَرتَر
با مِن  ت،يساخته است، منعكس كرده است. تو با منِ ذهن يمِن ذهن كيتو از من  يمنِ ذهن ،يدار يتو مِن ذهن د،يگويم

 ي. اگر از جنس زندگيشد نيمن همنش هيمن. با سا هيبا سا يعني ،يكنيرابطه برقرار م يكه از من منعكس كرد يذهن

من  هيپا ها،شهيز اندبرتر ا ،يمنِ ذهن ني. اما تو بدان برتر از ااست. پس اِشكال تو يشديم نيمن همنش يبا زندگ يبود

گمان  نيا اياول غزل گذاشت، گمان. آنجا هم گفت خدا تياست كه اسمش را در ب يبافت نيانسان برتر از ا هياست. پس پا
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 نيكردم، و به ا ريكردم، حق نخودم را زَبو نقدريچرا ا ،به تو زنده بشوم توانميانسان. من كه م يفرو دست است برا يليخ

  گر،يبله، مشخص است د ؟صورت انداختم

  ٣٥٥٧ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  امُبگْذشته هاشهيمن َزانْد آنكهز
  امگشته انيپو شه،يَانْد خارجِ 

كه در مركز من بود، بر  ياز هر باور ،ياشهيرا انداختم. از هر اند هايدگيمن همان رون،يآمدم ب يمن از منِ ذهن نكهيا يبرا

  . بله،كنميدارم گردش م شه،يام. خارج از ذهن، خارج اندگذشته كردم،يم حسب آنها فكر

  ٣٥٥٨ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو
  يمَْحكوم ن امشهيَانْد حاِكمِ 

  كه بَنّا حاِكم آمد بر بِنا زان
 شد،ينديانسان ب شودي. نمميهست شهي. پس ما به عنوان عدم به وجود آورنده اندميخوانيم يبِن هيقاف يبِنا. برا يعني يبِن

بشود. بنّا و معمار  مانيمثال آجر و س ريمعمار اس ايكه بنّا  نطوريبشود، هم رشياس آورديرا كه خودش به وجود م يزيچ

را  شيو آجرها ،كشديو نقشه ساختمان را خودش م كنديهم ساختمان درست م يرو گذارديآجرها را م نيكه ا دانديم

 ديبگو تواندينم رود،يآجر هم م نجا،يا گذارميآجر را م نيمن ا ديگويبنّا م يوقت د،يزور بگو توانديآجر نم گذارد،ياو م

  بروم.  خواهميكه من نم

چرا؟ با  ا،يدنبال من ب ديگويبه ما، م ديگويزور م گردديبرم شهياند م،يشويم تيهم هو شهيدر مورد ما، چون با اند يول

َامّاره شده است. امروز هم گفت، َامّاره  ا،يب ميگويبه تو م ستيبه تو مربوط ن م؟يايكجا ب م؟خانمياي. آقا كجا بميادهيآن همان

باشد،  اششهيحاكم اند ديكه با انانس يريو حق ياست، اصال زبون يبزرگ بينفس انسان ع ياَمارگ نيشده است. ا

 ميما مجبور نكهيشده است، حالت اجبار دارد، وسواس دارد، مثل ا كياتومات د،يآيم يگريپس از د يكي اششهياند

  .مياز ذهن ما بگذرد ما هم دنبالشان بر ديايب شهيپس از اند شهياند

برخاست  گاهيعدم جا نيهستم. ا شهي. من به وجود آورنده اندستمين شهيمحكوم اند من؛ يمحكوم ن ام،شهياند حاكمِ

(شش محور اساسي با افسانه من  :دينيها بشكل نيرا با ا نهاي. بله، اديزيخيشما برنم زد،يخيبرم شهياست. اند شهياند

(شش محور اساسي با حقيقت  شخص: نيا ياست. ول دهيبا باورها همان نكهيا ياست. برا شهيشخص محكوم اند نيا ذهني)

 شهيبا اند نيا زند،يخياز او برم هاشهياند دانديم نيدرون را باز كرده است، بنابرا يفضا ديگويم نه، وجودي انسان)

درد در مركز من  شودي. نمفتديب ديبا نيشده است، ا جادياست كه قبال ا يدرد نيا نديبيم ديآي. اگر درد مزديخيبرنم
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من بنّا  مييگويم نكهيا يبه صورت عدم، برا ست،يآن ن ماست، محكو اششهيباشد. پس حاكم دردش است، حاكم اند

  :ديگويمهم است، م تيب نيهستم، معمار هستم و حاكم بِنا هستم. بله، ا

  (شش محور اساسي با افسانه من ذهني)

  ٣٥٥٩ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َاندشهاَنْديخَلْقان، سُْخره  ُجمله
  َاندشهي، پَسَبب َخسته دل و َغم زان

با  اي هاشهياند نيبا ا نكهيا ي. چرا؟ براآورنديهستند كه خودشان به وجود م ييهاشهيسلطه اند ريهمه انسانها ز باً يتقر

هستند، فكر  شهيكه اند كننديو از جنس آنها هستند، فكر م كننديهستند. بر حسب آنها فكر م دهيهمان نهايموضوع ا

در مسخره،  يدر سلطه، حت نيهستند، پس بنابرا يمنِ ذهن ،يبه نام منِ ذهن سازنديم دنيشيكه با اند يزيآن چ كننديم

مسخره كرده است.  سازنديكه خودشان م ييهاشهيآقا انسانها را اند ديگويمسخره هم است. م ي. سُخره به معناندشهياند

 يشب خوابش نبرد، در حال شدينديب يزيچ كي ند؟،يرا نب نيچطور ممكن است انسان مقاومت كند، قضاوت كند ا رآخ

  را.  شهياند كنديخودش درست مكه 

به دلشان  بياست، هزارتا آس يدلشان زخم ،يزخم يعنيزآن سبب، به آن علت، خسته،  اند،شهيَخلقان، سُخره اند جمله

 ي. شما هر كسميداشت يما توقع زندگ هايدگيهمان نيبوده است كه از ا نيا يما برا يهااست. همه رنجش دهيرس

 يدگيخاطر فكر آن همان به فكر است، كياست، به خاطر  يدگيهمان كيبه خاطر  دياگر االن غصه دار د،يباش ديخواهيم

(شش  هستم، ينييشكل پا نيمن ا ديياست بگو ي. كافدييآيسلطه آن در م رياز ز گريدور د ديندازياست، آن فكر را ب

  . نيبگذار برود ا محور اساسي با حقيقت وجودي انسان)

با  گريد آورمياز مركزم در م كنم،يدارد، من موضوعش را رها م يموضوع كيكه االن من را ناراحت كرده است  يهر فكر

 زيچ كننديفكر م نكهيا يبرا زها،يبه چ انددهيكار كنم؟ بله. آدمها چسب ديبا افتم؟ي. به زحمت مستمين دهيآن همان

 اند،دهيآدمها به فكرشان چسب اند،دهيآدمها به پول چسب اند،دهي. آدمها به آدمها چسبآورنديبه دست نم گهيد ،يگريد

شده است، رنجش شده  بيآنها هستند و مركزشان پر از آس يهاشهيدر سلطه آن اند جهي. در نتانددهيبه باورشان چسب

  . خورندياوقات غصه م شتريب خورند،يغصه م ماً ياست، زخم شده است و دا

  ٣٥٦٠ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو
  دََهم شهيخود را به َانْد قاصِداً 

  بَرَجَهم اْنشانيبخواهم از م چون



  Program # 816                                                                                   ۸۱۶برنامه مشاره 

  61صفحه: 

 شانيكه تماشا يدر حال كنم،يرا فعال م هاشهياند يعني. دهميم شهيمن عَمداً، دانسته، خودم را به اند د،يگويم پس

 انيب خواهميخودم را م يدهم، وقت شهيرا به اند خود. شومينم دهيبا آنها همان يول كنم،يرا فعال م شيهاشهياند كنميم

 ميبگو يزيچ كي ستين ينطوريا فتم،يآنها بِ ريگ ست،ين ينطوريا ي. ولكنميكلمات و جمالت استفاده م نيكنم از ا

  . جهميم انشاني. اگر بخواهم از مشومينم دهيزده بشوم، با آنها همان جانيه كدفعهي

 نكهيا يبه ِگل فرو رفته است، برا شانيپا نكهيا يبجهند، برا تواننديهم نم خواهنديم سانهاان شترياست كه ب نيدرد ما ا

با  نقدريا نكهيا ينقص است، برا كي يدگيهمان دانندينم نكهيا يبرا دانند،يم راديايب دانند،يخودشان را كامل م

 ننديبيم نهايكه ا ييزهايچ نيكه همه ا ننديبب ظهلح كي عدم ديبا د تواننديكه اصال نم ننديبيم يدگيهمان يهانكيع

 افتد،يبه درد م كنديفكر م يكه به هر صورت يهستند خرافات است. اصال درد خرافه است، هر كس دهيچون با آنها همان

 توانندينم نهايا يلو كنمياستفاده م هاشهيدانسته، عَمدًا، قصدًا؛ قاصداً از اند يعنيآدم قاصداً؛ قاصداً  نيدر خرافات است. ا

 دهيهمان دهديبه من نشان م شهيكه اند رونيدر ب يموضوع چيه ،يباور چيه ،ياشهياند چيچرا؟ با ه ندازند،يب ريمن را گ

  . بله، شومينم

افتاده  هاشهياند ري. ندانسته گدهدينم شهيخودش را به اند قاصداً (شش محور اساسي با افسانه من ذهني) شخص نيا

امروز هم  د،يگويهر چه م اناتشيكه ب يدر حال دانديمهم م يليخودش را خ اناتيهم افتاده است. ب داندياست. اصال نم

 قياز طر شيهايدگيمانه يعني. شوديگفته م شيهايدگيو همان شيبر اساس دردها نكهيا ياست، برا ييگوهودهيگفت، ب

باز كرده  تينهايدرون را ب يموالنا فضا اگرنه،  اساسي با حقيقت وجودي انسان)(شش محور اين  ي. ولزنندياو حرف م

درون باز نشود،  ي. تا فضاميدر واقع ما هم در خودمان انجام بده ميريبگ ادي ميخواهيما هم م د،يگويرا به ما م نهاياست، ا

  بزند.  يحرف نيهمچن توانديآدم نم فتند،ين (شش محور اساسي با افسانه من ذهني) هايدگيهمان نيا

تا  دارند،يآدم را نگه م رنديگيچسب دارند م نهايآن، ا يتو افتديم يوقت رون،يبپرد ب تواندينم شهياند يكه از تو يكس

استفاده  شهيانسان كه قصدا از اند يامكان دارد برا نيبزند. پس ا يحرف نيهمچن توانديب نموكمر تا گِل فرو رفته است، خُ 

را خاموش  شهيو هر موقع بخواهد اند ،را هم َبا خودش داشته باشد قيعم تينهايب ياريهوش نيخودش و ا انيب يراكند ب

موقع  چيفكر به آن فكر، ه نيروز روشن، از ا يتو شه،يخواب هم اند يتو گر،ينه مثل ما كه د كند، خدا حافظ شما، رفت.

  رفت. بله، ادمانيكجا رفت؟  د،يخاموش باش َانْصِتوْا، نيذهن ما. و ا نيا شوديخاموش نم
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  ٣٥٦١ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  مگس شهيچو مُرِغ اوَجم، اند من
  بَُود بر من مگس را دَستْرَس؟ يكِ 

 كينزد د،يدانيمثل مگس است و پروازش محدود است. مگس م شهياند كنم،يمثل عقاب هستم، در آن باالها پرواز م من

  شده است با، بله،  دهيكه همان ياست، بله، كس هاينيريش كياست، نزد نيزم

  ٣٥٦١ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  مگس شهيچو مُرِغ اوَجم، اند من
  بَُود بر من مگس را دَستْرَس؟ يكِ 

 ،يكي: ميدار شهيجور اند دوشده.  دهيهمان شهيمخصوصًا اند شه،يمن مانند مرغ اوجم و اند .ستين ريتصو گريد نجاهايا

هم  يكي. يزندگ غاميپ انيب يبرا كنديخدا زنده است، از فكر استفاده م تينهايانسان به ب د،يگويكه موالنا م نطوريهم

هم  هاينيريش .هاينيريش نيهم ياست كه حوال يمثل مگس جهيو در نت شناسديرا نم تينهاياست، اصال آن ب دهيهمان

 ند،يبنش ينيريآن ش يتا رو كنديپرواز م نيا ياز رو ك،ياز  كندي. پرواز مميهست دهيهستند كه با آنها همان ييزهايچ

 د،يآيبه وجود م يمنِ ذهن رديگيتندتند صورت م يو وقت رد،يگيتندتند صورت م نهايو ا ندينشيآن م يرو كنديپرواز م

 ديانسان نبا قتيندارد. پس مگس به انسان، به حق يمگس به من دسترس مييگوي. مميهست يمِن ذهن ميكنيو ما فكر م

 يهاشهياند يعني م،يسلطه مگس هست وغي ريدارد ما ز يكه مگس نه تنها به ما دسترس يداشته باشد. در حالت يدسترس

  . هاينيريش

  ٣٥٦٢ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو
  از اوِج بُلند ميآ ريز قاصِداً،

  بر من َتنَند گانيپاِشَكسته تا
دارند و  يكه مِن ذهن ييكه شكسته پا هستند، آنها يتا كسان د؛يگويموالنا م ن؛ييپا ميآيعَمداً من از آن باال م د،يگويم

من عَمداً  ديگويبكنند، تبادل ارتعاش بكنند. م يتبادل زندگ ،به عدم زنده بشوند، با من تبادل دانش بكنند توانندينم

از ِخرَد من  د،يبلكه شما از ارتعاش من برخوردار بشو م،ييآيشما م كينزد كنم،يم صحبتبا شما  آورميم نييخودم را پا

  دارد.  يمِن ذهن يراه برود، پا يزندگ يحضور و پا يپا يرو تواندياست كه نم ي. شكسته پا كسديبرخوردار بشو
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  ٣٥٦٣ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ِصفات ياز ُسفْل رديَماللَم گ چون
  اَلصّافّات وريپَرَم هَمچون طُ  بَر

مِن  دينيبيصفات پست؛ پس م يعنياست و رفتار مردم،  هايدگيگفتار مردم كه بر اساس همان نياز ا رديگيدلم م نكهيهم

 ييزهايچه چ ايكرده است  يياز خودش چه كارها كنديم فيتعر اي كند،يم ادايجدرد  اياش صفات پست دارد، همه يذهن

مثل موالنا  يبزرگان شيپ زهايجور چ نيصفات است. ا يُسفل نهايد است، اييدارد، چقدر دانشمند است، دنبال توجه و تأ

 نيقرآن است و ا هيهم مربوط به آ ني. و ارونديم دهيكه صف كش ير پََرم مانند پرندگانبَو د،يگويارزش ندارد. آره، م

گروه مثل  نيو در ا ميكنيكار م ميدر واقع باهم دار هستند كه االن يمعنو يگروه انسانها نيپرندگان صف به صف هم

  است: اشهيآ ني. اميپريكه به صف هستند م يپرندگان

  ١٩ هي)، آ٦٧سوره ُملك( م،يكرقرآن
  »بَصِيرٌ شَيْءٍ بِكُلِّ إَِنّهُ ۚ◌  نُ ٰ◌ الرَّْحمَ  ِإلَّا يُمْسُِكهُنَّ  مَا ۚ◌ يَرَْوا ِإلَى الطَّْيرِ َفْوقَهُْم صَافَّاتٍ وَيَقْبِْضنَ  َأوَلَمْ «

ها را جز آن كنند؟يو گاه با حركت بال پرواز م حركتيب يسرشان پر گشوده و گاه يكه باال نگرنديبه پرندگان نم ايآ«
  ».تينايب زي. كه او به هر چدارديرحمان نگاه نم ]ي[خدا

  

كه ثبات  ييانسانها د،يگويدارد م كند،ينم ريبه پرنده تفس نيا كند،ينگاه م يرا موالنا چه جور هيآ نيا ديكنيم توجه

من  د،يگوياوقات، موالنا م يگاه كنند،يهمان ثبات را حفظ م مانند،يم حركتياوقات ب يدارند، در اوج هستند، گاه

  . روميم پرميم رديو اگر دلم بگ كنميتبادل نظر م كنم،يبا شما تبادل ارتعاش م نييپا ميآيم

  ٣٥٦٤ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شيست هم از ذاتِ خومن ُرسته پَرِّ
  شيَنچَْفساَنم دو پَر من با سِر بر

است. انسانها به صورت عدم پر دارند،  دهيما با چسب به ما چسب يذهن ي. َپرهاستين يپس َپر من پَر ذهن د،يگويم

را با چسب به خودشان  يمنِ ذهن يپرها شناسند،يپر ندارند و عدم را نم كننديچون فكر م يول ،پرواز كنند تواننديم

 ،ياريهوش نيهم يعني. ميبپر ميتوانيما با ذات خودمان م شوديم وماند. پس پر من از ذات من رُسته. پس معلچسبانده

 نيخودش زنده بكند، ا تينهايبه ب اورديِبكِشد خودش را ب يو زندگ ،بشود مياز جهان، بتواند تسل گردديبرم يكه وقت

  ما، پَر دارد خودش. ايخدا  تينهايب ياريهوش نيو ا ،ندارد يمنِ ذهن گريشخص د

ما  يما است. دانش ذهن يباورها نيدانسته، هم يما در آنجا پَرها ي. پَرهاميدار يمنِ ذهن يپَرها ميادهيهمان يوقت يول

سبب مقاومت و قضاوت و  يذهن يكه پرها ديكني. توجه مميكنيو قضاوت م ميكنياست كه برحسب آنها ما مقاومت م
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 م،يبه خودمان چسباند شيبا سر ميكه دار ييپرها ني. اتفاقاً با اميپر دار مييبگو ميتوانيما است. ما در ذهن م يدانش ذهن

  .كنديكار نم نيا ديگويخدا، كه موالنا م يبه سو ميپرواز كن ميخواهيم

  

وم *** *** ت    یان 
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  شما يبرا نجايا مياول غزل را دوباره تكرار كرد تيب

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ريچه گمانست؟ فرودست و َحق نيصَنما، ا
  ريحد مكن و جانِ مرا خوار مگ نيبد تا

است همراه با درد، و  يبافت فكر كيگمان است،  كي نيو ا ،ستين اشيمن اصل يكه متوجه شده من ذهن يانسان پس

بافت ساخته شده  كياست و از  يجسم ياريهشكه است؟  ياريجور هشچه نيا :كه ديگويو م يبه خدا و زندگ كنديرو م

است و من انسان كه امتداد تو هستم  مقدارياست، ب ريقاست و ح نيياست، سطح پا دستنييپا نيو ا زديخياز فكرها برم

  . دادميادامه م دينبا نجايتا به ا كردم،يخودم را زبون م ديحد نبا نيبه ا

و  دهيهمان يكه فكرها ،مياما خودمان را خوار كرده قتاًيحق يصورت جمعهم به يصورت فردهم به ديدانيهمانطور كه م

كه در  يخرابكار م،ينيخودمان را بب يروزانه من ذهن يهايخرابكار اي ،مينيبب ودمانحاصل از آنها را در خ يدردها

 نطوريو هم ،يمن ذهن نيبا ا ميكنيم مانيرونيكه در تمام امور ب يخرابكار گر؛يد يروابطمان با انسانها كند،يروابطمان م

و  خيها انجام داده در طول تاربا جنگ صامخصو ايها مخالفت ،يجمع يهازهيصورت ستبه يجمع يكه من ذهن يخرابكار

 اياست كه جمع  يمن ذهن ي. غالبًا دردهاشوديرانده م نهايبه قدرت ا ليحرص و م لهيبه وس نقدريو ا .كندياالن هم م

 تيكه امتداد توست، از جنس توست. بعد ب ستيمطابق با شان انسان ن نيكه ا ديبگو خواهديو موالنا م .رانديفرد را م

  كه: ديگويم يبعد

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َكهْ كند اَندر نظرِ َمرد، قَضاكوه را 
  ريسيَ الّلِه  يرا كوه كند، ذاكَ َعلَ  كاه

كه در  ديگويو م دهميقرآن است كه االن به شما نشان م هيخدا آسان است و آ يكار برا نيا يعني ريسيَاهللا  يَعلَ ذاكَ 

گِل است  نيدر ا رافتادنيو گ هاستيدگيو همان يكوه را كه نماد من ذهن توانديقضا م نجا،يانسان ا يعنينظر انسان، مرد 

كوهِ ما به صورت كَه،  م،يباش ميو تسل ميو فضا را باز كن ميين را، اگر به الست بله بگويا ديدانيم گريو شما د .كنديكاه م

 ييو شناسا ميكنيصورت حضور ناظر نگاه مبه يمثل كاه را كه وقت يِمن ذهن نيا مياما اگر مقاومت كن .شوديكاه برداشته م

با همان  م،ينيبب يجسم ياريكوه كند. اگر با هش توانديرا م نيا م،ياندازيتوهم است و م نيكه ا مينيبيو م ،ميكنيم

قدمش  عدم در مركز ما باشد و خدا م،ينيحضور بب ياريهش م،ينيكاه، كوه است. اگر با نظر بب نيا م،ينيبب يذهن يهانكيع

  كاه؛  شوديم نيرا بر مركز ما گذاشته باشد ا
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 ني)، ايشكل (افسانه من ذهن نيبا ا دياجازه بده يول .ادقرآن كه به شما نشان خواهم د هيآ نياز ا كنديو استفاده م

مانع و مسئله و دشمن در  ياديو هرلحظه قضاوت و مقاومت دارد و تعداد ز نديبيم هايدگيهمان نكيشخص كه با ع

 يمسائل را واقعا بدون منطق برا نيبه او ظلم كرده و ا كنديفكر م داند،يخدا را دشمن خودش م يو حت نديبياطرافش م

  . شوديكاه، كوه است، كوه م دهايد نيما به وجود آورده، با ا

را به  ياريهش همينعدم  نكيع م،يما با تسل نكهيانسان) است، به محض ا يوجود قتيشكل (حق نيعدم كه ا ديبا د يول

به محض  و .با اجسام آفل و دردها آسان است هايدگيهمان نيا ييكه چقدر شناسا ميشويمتوجه م ميزنيچشممان م

شخص (افسانه  نيا زه؛يبدون ست افتند،يم نهاياست فوراً ا يآزاد يمساو رشيو پذ ييچون شناسا م،يكرد ييشناسا نكهيا

. اگر به زور بخواهد آدم ندازديرا ب شيدردها خواهديشده به زور م دهيكه همان يشخص نيا يعني) به زور يمن ذهن

 نكهيانداخت. با اجازه دادن ا شوديبله به زور نم شوند،يبدتر آنها سفت م ندازديبرا  شيهايدگيهمان ندازد،يرا ب شيدردها

(شش محور اساسي با افسانه من  دينيرا هم بب نيا دي. اجازه بدهشوديكوه كاه م نيقضا كار كند و كن فكان كار كند ا

و قشنگ قضا را نشان  كنديشش محور بر ضد ما كار م نيتمام ا مينيبيم يدگيهمان ديبا د يوقت د،يكني. توجه مذهني)

ساعت  يهادر جهت عقربه يگوشه وقت نيالست بود، دوم اشياول دينيبب، كوه را كَه كند اندر نظِر مرد، قضا ن،يا دهديم

  فكان است.قضا و كن ميرويم

و  نشيكه قضا و ب ،قضا را به خودش بقبوالند نيا ديبا ييجورها كيهست،  ينيد ريهست غ ينيباالخره، حاال د يهركس

و قضا را  مياگر مقاومت كن اي دهديپرورش م ايما را  ديآيكه از آنور م ييروياست و ن يلحظه جار نيدر ا ياله ميتصم

شما كه  م،يما مقاومت كن ،فتديقضا ب لهيلحظه به وس نيدر ا ياتفاق ركه اگ نيا يعني يو به سادگ م،يقبول نداشته باش

كاه، كوه  يشخص نيچن يبا اوست. پس برا شهيمقاومت هم (شش محور اساسي با افسانه من ذهني)شخص نيا دينيبيم

بشود  يجار يخرد زندگ ميمثل كاه است واقعا، اگر ما بگذار يكه من ذهن ديبگو خواهديم تيب نيخواهد بود. موالنا با ا

و حس  ديآيكه از اعماق وجودمان م يهمراه با شاد ،دهنديمخصوصًا، هردو دست به دست هم م ما تيآن عقل ما و هدا

كه  مينيبيم د،يآيرا كه به نظر كوه م يمن ذهن نيا م،يكنيم دايكه ما پ يو قدرت عمل ،ديآيم يكه از طرف زندگ يتيامن

  :ديگويكه م كندياستفاده م هيآ نيا زو ا شوديكاه كوه م نيا مياگر مقاومت كن يكاه است. بله، ول نيا

  ٧ هآي ،)٦٤(تغابنسوره  م،يكرقرآن
  »يَسِيرٌ  الَلّهِ عَلَى ِلكَٰ◌ َوذَ  ۚ◌  عَِملْتُمْ  بِمَا لَتَُنبَُّؤنَّ ثُمَّ لَتُبْعَُثنَّ وَرَبِّي ٰ◌ َبلَى قُلْ  ۚ◌ الَّذِينَ كَفَرُوا َأنْ لَْن يُبْعَُثوا  زََعمَ«
كنند تا به كارهايى كه كنند. بگو: آرى، به پروردگارم سوگند كه شما را زنده مىها را زنده نمىپنداشتند كه آن كافران«

  »ايد آگاه سازند. و اين بر خدا آسان است.كرده
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هم توجه  هيآ نيا ياست كه ما به محتوا نيكه البته منظورش ا دينيبيم ،موالنا كندياستفاده م هياز قسمت آخر آ نيا

و االن كه ما با  .آزاد و زنده خواهد شد يكه از من ذهن رديرا بگ يآگاه نيا ديبا ياست كه هركس نيا اشيو معن ،ميبكن

كه من  ييدهايبا د مياكرده ياشتباه يكه چه كارها ميشويمتوجه م ،ياز من ذهن ميشويخرده آزاد م كيكمك موالنا 

  .به ما داده يذهن

 يمن ذهن يتمام كارها ميشويلحظه مستقر م نيدر ا مييآيو م ،ميشويما به عدم زنده م ياست كه وقت نيا قتيو حق

من  يبه كارها ميتوانيراحت م يليخ ،ميكنيم تيو ما حس امن ديآيسبب م يب يشاد يو وقت .ديآيدار به نظر مخنده

اش مذبوحانه يبخندد و به رفتارها شيو به حرفها ،خودش بتواند بخندد يبه من ذهن ي. واقعا هركسميبخند مانيذهن

 يجاناتيه يسر كيو  گرانيراجع به ضرر زدن به د ،ييبجويراجع به حسادت، راجع به ع كنديكه م ييبخندد، همان فكرها

واقعا  يموجود سبك كيكه  مينيبيم ميصورت حضور ناظر نگاه كناگر به گران،يخود با د سهيدر اثر مقا ديآيكه به وجود م

  .كنديدار مخنده يكارها كيدارد  ،يعقليب

 كيبخندد كه آن هم  يزيآدم به چ نامد،يدار كه موالنا نام كاه مخنده يكارها نيهم ميهست دهيكه با ذهن همان يو وقت

دار بشود بخاطر و غصه رديبگ ياگر قرار باشد جد ياز شرش راحت شود، ول توانديم يباشد به راحت شاز خود يقسمت

دار كه تمام حرفها و حركات مذبوحانه كه خنده يمن ذهن نشيب كي نجا،يهستند ا نشيدوتا ب يعني. توانديآنها، نه نم

است.  ديد كي ني. اميو ناراحت بشو ميو واكنش نشان بده ميكن هيو گر ميبشو يما جد ،شوديانجام م ياست در من ذهن

 د،يآيكه به نظر كوه م يكاه نيدار باشد. و برداشتن اخنده ديما با يبرا يمن ذهن يعدم است كه همه كارها ديهم د يكي

 دي انسان)(شش محور اساسي با حقيقت وجو حالت نيبه ا يدگيحالِت همان نيحتماً ما از ا يعنيخدا آسان است.  يبرا

كار  ميكرديو فكر م م؛ياانجام داده ميآنجا بود يوقت ياخردانهيب يكه چقدر كارها ديد ميشد. و خواه ميخواه ليتبد

، كه ٢٠٠٢هفته قبل، از غزل شماره  ميرا داشت تيب نيدر واقع، بله. بله، ا ميتجربه را دار نياست. همه ما االن ا يدرست

  گفت:

  ٢٠٠٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  نيآن ُسلطاْن ب ييِو دانا يتو َسَبب ساز
  نيمُمكن َنبُوَد، در كَِف او امكاْن ب آنچه

به ما كه  كندي. و كمك مشوديم داريهم دوباره معن تيب نيا د،يرا خوب دقت كرده باش يقبل تيكه اگر ب دينيبيم پس

خدا،  ييو دانا هايسازسبب م،يكنيمركزمان را عدم م ي. وقتكنديآن به ما كمك نم يدهايو د يمن ذهن يهايسازسبب

 ديآيبه نظرش كوه م ست،يممكن ن يمن ذهن يكه برا يزي. و چافتديفكان به كار مو كن افتدي. قضا به كار مافتديبه كار م
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كه به نظر ما  نيا ت،گفيآسان است و هفته قبل م گفتيم يامروز تي. بشوديو آسان م شوديدر كف خدا ممكن م

  .شوديممكن م د،يآيم رممكنيغ

موانع  نيا نند،يبيمسائل را م نيا ياند، وقتكرده جاديمسئله ا ياديهستند و مقدار ز يكه دچار من ذهن يافراد نيا البته

  كرد.  داينجات پ يگرفتار نياز ا شوديكه نم كننديواقعاً فكر م نند،يبيها را در اطراف خودشان مدشمن نيا نند،يبيرا م

 يزديَدِم ا نيبه آنها كمك كند و ا يزديبشوند و بگذارند خرد ا ميمركزشان را باز كنند و تسل جيبه تدر نهاياگر ا يول

  باشد: ادماني تيآن ب شهينكنند. هم يكارخراب گريد شانيبشود و خودشان با من ذهن يجار

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كُنَديم رونيِز زنده ُمرده ب چون
  َتنَديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

 اميام با من ذهنگرفته ميرا خراب نخواهم كرد. از امروز تصم اميزندگ گريكه من د دييبگو ديريبگ ميتصم ديتوانيم شما

 ديجد زياز امروز به بعد با چ گريو عمل خواهم كرد. د دينظر خواهم د ديحضور و با د گاهيبه خودم ضرر نزنم. من از پا

  شناخت و خواهم انداخت. همرا خوا مينخواهم شد. و دردها دهيهمان

  :ديگويم يبعد تيخودم است. و موالنا در ب يندارم. تمركزم هم رو يكار يمن با كس نه

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ِبشْناسَد يخُنُك آن چَشم كه گوهر ِز خَس
  ريكه بَُوَدش دوستْ خَف ييآن قافله ُخنُك

. و گوهر، دهديو قافله جمع مردم را نشان م .خوشا به حالِ يعنينگهبان، پناه دهنده، كمك. پس، خُُنك  ،يحام يعني ريخف

كه گوهر حضور و گوهر عدم را در مركزش  يديكه، آن د يخوشا به حال آن چشم يعنيعدم در مركز است و حضور است. 

 ييجا كيكه، حاال  يبه حال آن شخص. و خوشا به حال آن مردم شابشناسد. خو يمن ذهن اي هايدگيهمان يعني، از خَس

  آنها باشد.  يخدا حام يعنيمملكت باشد؛ دوست  كيشهر باشد، مردم  كيمردم  خواهديم كنند،يم يزندگ

ها قافله انسان اي م،يكنيم يجا زندگ كيدر  م،يقافله هست كيما مردم باشد كه  ياگر قرار باشد خدا حام ديدانيشما م يول

 ييهاي. گرفتاررونديخدا نم يو دانسته به كمك بزرگان به سو ارانهيها هش. االن قافله انسانرونديحضور م يكه به سو

ها به آن سو است كه همه انسان نيمنظور موالنا ا ،ياآن قافله خُُنك است. نيهم ربه خاط ميكرد دايما پ رونيكه در ب

(شش محور  شكل ني. اديها نگاه كنشكل نيها مقاومت دارند. با اانسان شترِ ي. بروديدرست نم يقافله انسان ني. ارونديم

 آفل دارد. يزهايبا چ يدگيكه فرد مقاومت و قضاوت دارد و همان دهدينشان م اساسي با افسانه من ذهني)
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. مييبگو ميتوانيشكل هستند. پس خوشا به حالشان نم نيها به اانسان تياكثر م،يريهم در نظر بگ ها راجمع انسان اگر

. خوشا به ديخودتان كار كن يرو ديخواهيو م ديشنويرا م نهاي. و اديبرنامه و موالنا توجه دار نيخوشا به حال شما كه به ا

اند، آنها نه. آنها گرفتار خواهند آن گم شده ديو د شانيو در من ذهن داننديرا نم زهايچ نيكه ا ييآنها يحال شما. ول

خدا كمك نكند، و  يعنياگر دوست كمك نكند،  د،يريرا در نظر بگ نيزم يرو يهاقافله ما كه، حاال همه انسان نيشد. و ا

اگر قافله را حركت  يبه مركزمان. خدا كمك نكند، به زوِر من ذهن مياوريكه عدم را ما جمعًا ب كنديكمك م يخدا موقع

كه موالنا گفته در مورد جمع هم  ياشعار نيا ديكن توجه .ميبه لبه پرتگاه و خودمان را نابود كن ديممكن است برو م،يبده

  صادق است. 

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كُنَديم رونيِز زنده ُمرده ب چون
  َتنَديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

است كه لحظه به لحظه به  يهندسه معنو ياياز آن قضا يكي نيا نكهيا يبرا خوانميبار م نيرا چند تيب نيهر هفته ا من

 يگرفتار يخودش. وقت يحل مسائل زندگ ياستفاده كند برا يكس كيهندسه  هيقض نيكه از ا نيبه شرط ا د،يآيكار م

كرده.  يكارخراب يچجور شانيمن ذهن نيكه ا ننديبب ديبا ديآيم شيپ يجمع كي يبرا اي ديآيم شيشخصاً پ شيبرا

به مركزشان، آنها گرفتار خواهند  اورنديعدم را ن كنند،يم يزندگ ييجا كيكه در  ييهاانسان اي يبله، پس اگر قافله انسان

به  اورنديرا ب دمخواهند پرداخت. و دوست پناهشان نخواهد بود. مگر ع شانيرونيو ب يدرون يزندگ بيشد. به تخر

  مركزشان.

برخورد كنند. با  گريبا همد ييفضا باز كنند. و با فضاگشا ديبا افتديم يها در روز بشناسند كه هر اتفاقانسان شتريب يعني

 يكه زندگ ي. هم فردًا، هم با جمعدينگاه كن شما به خودتان بله، برخورد كنند. گريبا عشق با همد مت،يانعطاف، با مال

كه آن جامعه گرفتار خواهد بود. اگر هست كه به  ستي. اگر نستين ايحالت هست  نيكه ا دينيبب د،يرويم شيپ د،يكنيم

  . بله.روديم يآزاد رود،يم يخوشبخت يسو

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  خُشنودَم ،يچه تو ناَمم بِنَههر ،يحاِكم
  ريپاكِ تو كه جانْ از تو شَكورست و َشك جانِ 

. االن يكه تو حاكم هست مييگويشُكركُننده. و ما به عنوان انسان به خدا م اريبس يعنيسپاسگزار، شَكور هم  يعني ريشَك

 يدرست دِيد د،يد نيبهتر است. و ا شتريارزش ندارد. ما همه حواسمان به هرچه ب يما با من ذهن ديد نيا ميديما فهم
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من حجت  يبرا كنديتو كه با قضا و كن فكان كار م دي. پس دنيبنابرا يحاكم. ميبشو ميتسل ميخواهي. و حاال ما مستين

 شيكه پ يبا آن اتفاقات يعني يخوشنودم. هر چه تو نامم بنه يهر چه تو نامم بنه ،ي. حاكمستياست. عقل من حجت ن

. توجه كنمينم مقاومت. من كنمي. من اعتراض نمكنميهستم، من قبول م يچه وضع من در يدهيبه من نشان م يآوريم

كامل  يليخ نيكه ا م،يخواند تيامروز هم ب كند،يفكر م (شش محور اساسي با افسانه من ذهني) شخص نيا د؟يكنيم

  است. 

 ميدانيما خودمان را كامل م يدگيهمان نيو بر اساس ا ميبا باورها دار يدگيهمان ايكه آ مينيبب ميبه خودمان نگاه كن ديما با

 ييجا كي مثالً خواهد آمد. شيپ ياتفاقات نكهيا ي. براميدانيحاكم نم اصورت ما خدا ر نيدر ا ميدانينه. اگر كامل م اي

. ميبشو مانيبعد پش م،يمان را خراب بكن. رابطهميبه ما است دعوا بكن كيكه نزد يبا كس اي ميبشو نيممكن است خشمگ

شخص كه عدم را آورده، با  ني! پس اميهست ميكنيكه تصوّر م ميستيما كه ما در اونجا ن يبرا ستيهاغاميپ همه نهايو ا

را از دست  اميذهندرصد از منكه مثالً من ده ييگويكه اگر تو االن به من م ديگويم يبه زندگ ددار نديبيعدم م نكيع

  ،يدهيمن به اتفاقات، به من نشان م شرا با واكن نيدارم، و ا يذهندرصد من ٩٠دادم، 

 يدرصد به زندگ٩٠كنمينگاه كن. من فكر م ترقيذره دق هي ياشتباه كرد ست،يده درصد ن ايكه نه خدا ميبگو ميآيمن نم

 رييتغ ديكه با كننديو اصًال فكر نم داننديباال م يليها خودشان را خانسان شتري. بستيدرست ن نيزنده هستم. آره ا

چهار  نيو ا ،پُر از مسئله و پُر از مانع و پر از دشمن و پر از مقاومت و قضاوت كهيتمام شده، در حالت شانراتييو تغ ندكن

 كننديعمل م ند،شويم نيخشمگ ترسند،يو دائماً م كنندينم تيو حس امن است يپوشال شانيهم كه در زندگ تيخاص

 اريهم ندارند. قدرت عمل و مقابله با چالشها رو ندارند. بس يقدرت چياست، ه يذهنمنشان، عقل و عقل كننديو فكر م

  ! يفهميتو نم نديگويم كننديكند گوش نم حتيها نصهم به آن يكس اگر !داننديخودشان رو كامل م يهستند ول فيضع

 ياريهوش نيتا من ا يعنياست  ريشك پاك تو شكور و جاننيزنده بشوم، ا خواهميپاك تو ممن به جان  كه: ديگويبعد م

جان پاك تو سوگند، من دنبال جان پاك و  به يعني. جان پاك تو ديشكر را نخواهم فهم يبه مركزم معن اروميو عدم را ن

 يول شوم،يكننده مشكر اريبس اي كنميم فقط از جنس تو باشم، من شكر از جنس تو باشم و خواهميم من،صاف تو هستم

(شش محور اساسي با حقيقت وجودي  يشخص نيتو، چن يبه دست قضا سپردم رو خودم من. توست دست من اندازه

  است و مقاومتش صفر است.  ميهرلحظه تسل انسان)

فكان است قضاوت خدا را كه همان قضا و كن نيكه ا دينيبب ديبسنج تيب نيها و با اشكل نيبا ا ديتوانيخودتان رو م شما

 ايخدا گهيبود د يچ كارنيكه ا دييبگو ديگرديشما برنم ديآيم شيشما پ يدر زندگ المنونبير كياگر  د؟يرا قبول دار
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است  ييدو نيكه ا ميدانيبله م د؟يما كرد يرا برا كارنينبود شما ا فيدارم ح نكه م يعمق حضور نيواقعًا با ا يتو كرد

كه  ديبفهم ديتوانيم تيب نيهرحال شما با ا به .يذهنمن يها. صحبتستيصحبت كردن با خدا درست ن جورنيو ا

  :ديگويم .دهديم حياالن خودش توض د؟ياز جنس عدم هست اي ديدار يذهنمن

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َسجده ُكند يماه را گَر تو حََبش نام نَه
  ريَنف چينكُند ه يخوانرا َچنَْبر سَرو

اهل حبشه؛ منظورش  يعنيحبش  داند،يو كامل م دانديخودش را ماه م ،يكه ماه، خوب شخص در من ذهن ديگويم

 ،يدار يذهنمن يعني ،ينه تو اهل حبشه هست يويو تو به من بگ ،فكر كنم ماهم رمن اگ ديگوي. ماستيمن ذهن يِاهيس

به  يكه زندگ مينيبيم و ميدانيخودمان رو كامل م اگر .ستفكان هروش برخورِد ما با قضا و كن نيا! و كنميمن سجده م

. ميبشو ميتسل ديبا ديآيم شيپ يهرچ ،ميبشو ميتسل يعني ميسجده كن دي! همان موقع ما بايستينه ن :فرستديم غاميما پ

كه اصالً از  ميشويم نيچنان خشمگ دفعهكي، ميدهيم سالهاست موالنا گوش سالمان است ٦٠مثال ما  يعنيسجده كند 

حرف را كه  نيهم خواند،يمن نم يساله ٤٠با كار  نيكه ا مييگويو م ،ميشويم ديو بلكه هم ناام ميارخودمان انتظار ند

اون نشاِن كامل شمردن خودتان  نكهيا يبرا ديو آن حرف را نزن ديبشو ميتسل ديبا يعني ديسجده كن ديحتمًا با ديزنيم

  .ديستيماه ن ديماه هست ديكنيفكر م است،

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َسجده ُكند يماه را گَر تو حََبش نام نَه
  ريَنف چينكُند ه يخوانرا َچنَْبر سَرو

سرو هستم و به تو زنده هستم  كنمياست كه من فكر م نيا منظور. كمان،رهيداميمانند؛ حلقه، ن رهيدا زيهر چ يعني چنبر

 كنميمن ناله نم ،ستميمن مثل كمان هستم، سرو ن دييفرمايخوب شما م يول .دارم دائماً سبز هستم تينهايو عمق ب

   .رميپذيمن م كنمياعتراض نم كنمينم تيشكا

 يدار در زندگ شهيمن ر ديگوياست م يسرو توهم كي رد،يپذينم (شش محور اساسي با افسانه من ذهني) شخص نيا

كه شما  جيتدركه به دهدينشان م نيا رديپذيم (شش محور اساسي با حقيقت وجودي انسان)شخص  نيا يول هستم.

اگر  يول ديدار يدگي! هنوز همانديستيكامل آزاد ن دهديم خواهد افتاد كه نشان ياتفاقات كي ديكنيم شرفتيپ ديدار

در مركز  يدگيهمان چيتمام شده ه يذهنمن نيكه ا ديفكر كن دينبا ديشما آسوده شد يماه ٧تا  ٦ كياوضاع آرامه و 



  Program # 816                                                                                   ۸۱۶برنامه مشاره 

  72صفحه: 

نه سرو و آن  دينه ماه ديشويو متوجه م افتديم ياتفاقات كي دفعهكي يو چقدر خوب است و ول ديخالص شد و ديندار

  .ديشروع كن مي. از تسلديبشو ميتسل ديدوباره با يعني ديسجده كن ديبلكه با دياعتراض كن ديو نبا ديناله كن ديموقع نبا

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  شاهان يزان كه ُدشنام تو بهتر ِز َثناها
  ر؟يَزئ رْ يكجا بانگِ سگانْ و ِز كجا ش زِ 

وجود ما حرف بزند و  از اعماق يواقعًا زندگ ميكه ما اجازه بده دهدينشان م نيو ا نهياز تمام س رينعره زدن ش يعني ريزئ

  !ستيذهنشاهانِ من يو دعا شيدشنامِ تو، بهتر از ستا خدايا :كه ويدگ يم يذهنحرف زدن من يعنيعوعو سگ  نجايا

علمِ  يول دارند، يدارند، علم كتاب يسواد دانشگاه دانميكه قدرت دارند دانشمند هستند چه م يكسان ،يذهنشاهان من 

 ميشويو ما شوكه م دهديكه ما را درس م ستييهاالمنونبيكه ر ستياتفاقات ناگوار نيهم يحضور ندارند؛ دشنام زندگ

 يدگيهمان كهيتا زمان ميدار يدگيرفته است كه ما هنوز در مركزمان همان ادماني يول باشد. ديها نبادشنام نيبه نظر ما ا

  .ميداد حيمخرب رو توض يباورها يامروز هم بعض ميدار

را به  نيمن ا ،دهدياتفاقات ناگوار كه رخ م نيبا ا يكه تو حت مييگويو ما م ،صورت اتفاقات ناگوار خواهد آمددشنام او به 

هاي منعوعو  كهنيا يبرا. دهميم حيهست، ترج يذهنمن هانشاهان، منظور از شا اي يرونيب يهاآدم فِيو توص فيتعر

 نيا يعني يزنينعره م يتو كه كه از اعماق وجود من دار يعني زند،ينر كه با تمام قوا نعره م ريش يكجا و االن نعره ذهني

دارد با ما صحبت  يزندگ كند،ياو دارد با ما صحبت م ميرا باز كرد فضا (شش محور اساسي با حقيقت وجودي انسان) حالت

با من  تو از درون من خواهميمن م .ديگويبا تمامِ قوا، م ريغّرِش ش يعني .است ريزئ ريش يصدا يزندگ يصدا كند،يم

  .يصحبت كن

دارد  يدگيكه همان (شش محور اساسي با افسانه من ذهني)شخص نيا يعنيشاهان نه،  يمن به تو توجه دارم به ثنا 

 خواهديم قتاًيكه حق يكس يول .دارد اجياحت يرونيشاهان و توجه شاهان ب دييتا به نيا كند،يفكر م هايدگيبرحسب همان

 خواهديصورت تماماً م نيدر ا ،ندارد اجيها احتآن شيو ستا فيو تعر دييندارد و به توجه و تا گرانيبه د يآزاد شود و كار

  . دآي يصورت دشنام مها بهنعره نياوقات ا يكه گاه ،را از درونش بشنود يزندگ يكه نعره

 يطورنيو با خدا ا يكنيو فكر م يكنيعمل م يطورنيكه ا ستيبه ما كه واقعاً شان تو ن يادآوريبه اصطالح  نيدشنام، هم

مقاومت و قضاوت در مقابل خدا هم هست كه هر لحظه  نيا م،يكنيقضاوت م ميكنياگر ما مقاومت م يعني. يكنيبرخورد م

 كنميفكر م .ميسزاوار دشنام هست ميريگيرا م شيبِدََمد و ما جلو ارا و دم زنده كننده را بر وجود م يزديدم ا خواهديم

   .مشخص است
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  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ِكه َبطّاِل تو بهتر ِز همه مُشْتَِغالن يا
  ريَفق ميتو ُجمله همه الست از آن جُز

به  ،يعمل كن يمن فكر كن قيتو از طر ،باشم يكياگر من به تو وصل باشم با تو  ديگويم .است كاريكه ب يكس يعني بطّال

ها را ِاشتِغال آن فكر كردن ،هايدگيكار كردن براساس همان هانيدارند ا يكه من ذهن يهستم. مردم كاريمن ب ديآينظر م

تو تا خرد  ديبگو خواهديم ،كه كار ندارد يبطّال كس ،است كار دارد ياركه سرگرم ك يكس يعنيمشتغل  ،كننديحساب م

جز درد  ،كارنديبادام پوك م يول ،هايدگيبراساس همان كننديمردم كار م شتريب .ندارد دهيفا نيا زدينر به فكر و عمل من

و دردها دارند فكر  هايدگيهمان ساسبرا نكهيا يچرا؟ برا كارشان، ستيو راندمان ندارد و موثر ن .نخواهد داد جهينت يزيچ

  .يكن نييرا تع و عملشان ،يكن جاديو ا يرا تو در مركزشان باش شانيفكرها نكهينه ا ،كننديو عمل م كننديم

 ديگويكه او م ييبه كارها ،دهميگوش نم يمن ذهن يهاو به حرف ينسبت به من ذهن شوميم كاريمن ب نيبنابرا پس

 ،يكنيم شنهاديرا به من پ يو فكر يتو چه كار نميتا بب شوميو وصل به تو م ،كنمينم ديتقل هماز مردم  كنميعمل نم

  ، كار كردم ،را يتشعشعات عشق ،تشعشعات تو را صادر بكنم نيو اگر هم به تو زنده باشم و كار نكنم ا .كنميآن را م

من  يبه جهان لزوماً دست زدن به كارها دنيخشو سامان ب گرانيخود و د يكه موثر بودن در زندگ دهدينشان م نيا

از تو اگر در مركز من  ريغ يعنيجز ِز تو جمله همه الست،  :ديگويم نيهم يبرا .وصل باشد ديبلكه انسان با ،ستين يذهن

برنامه هم  يدر ابتدا .ندارد رويتوان و ن زيچ چيه ،در مركز من باشد تواندينم زيچ چيه يعني ،الست ،باشد يگريد زيچ

است  ميعق يعنيالست  .الست زيتو همه چ ريغ ديگويم نيبنابرا .ستيخدا در جهان ن يروياز ن ريغ ييروين چيه ميتگف

  به جهان نخواهم گذاشت.  يمن اثر سامان بخش ييايو تا تو به مركز من ن

 جهينت هايدگيبراساس همان ميكنيما هر چقدر هم كار م ،ميهست ريما فق يستيچون تو در مركز ما ن ،ريفق مياز آن ديگويم

 ياديمقدار ز ميكنيكار م ،رسدينم جهيبه نت ميكنيم بچه بزرگ يما با من ذهن دينيبيشما م،و درست هم هست .دهدينم

مانع و مساله و دشمن  ،رگيد نيو هم ،شوديروابط ما خراب م .ميبكن جاديا ياديز يدردها يول مياوريپول ممكن است در ب

در  يتوانيكه فقط تو م ميديچرا؟ ما نفهم شود،يم شتريمان بو مقاومت زهيو روز به روز هم ست ،فقط ميكنيم جاديا

دارد و اگر  هايدگيهمان نيا يو هركس .است مقداريب ،ارزش ندارد يعنيالست  ،الست هايدگيهماننيو ا ،يمركزمان باش

  .بله .است ريفق باز هم ،مالكش باشد يعني ،اشدبوجود آورده ب شيرونيب يفراوان هم در زندگ يليها خاز آن
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  74صفحه: 

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  بَِخر ارْ يآن  يِليبِدِه و س نيتاجِ زَرّ 
  ريرا اِنَّما َانْتَ نَذ نيَنْشَنود ا يكس وَرْ 

مقاومت  .نماد آن است، آن را بخر يليكه س ارانهيو درد هش ،نييپا اريخودت را ب يرا بده ولو شاه هست يتاج شاه ديگويم

 ،يليبده و س نيزر تاج .ريبگ تيهايدگيو انداختن همان تيو قبول مسئول ييو رضا تن به شناسا ليو با م ارانهيهش ،نكن

و  ،ريبگ ادياز آن  يدرس افتدياگر اتفاق بد م ،نگاه نكن يمن ذهن ديبا د ،غصه نخور ،ناله نكن ،ارانهيدرد هش يعني يليس

  .فتدياتفاق ب دينبا ،زهايچ نيمقام هستم ا نيمن در ا ،من دانشمندم ،نگو من شاهم

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  بَِخر ارْ يآن  يِليبِدِه و س نيتاجِ زَرّ 
  ريرا اِنَّما َانْتَ نَذ نيَنْشَنود ا يكس وَرْ 

مردم  كهنيا ،مردم باشد دييتا ،احترام مردم باشد نداتويم ييرا بده. تاج طال ييتاج طال ميگويكه من م يزيچ نيا يعني

 را پس نيرساندن ا ييشما را به جا ،هاحرف نيو از ميو ما انجام بده ديو شما حرف بزن ،ميشما را قبول دار نديگويم

 ديبا كارنيا يو برا ،كنم يرا بشناسم و مركزم را خال ميهايدگيبروم همان ديو بگو كه نه من با ،خواهمينم دييبگو ،ديبده

ما فقط  شنودينم ياگر كس .ديكنيمحروم م هايليس نيمن را از ا ديدار ديكنيم دييكه مرتب من را تا شما. ورمبخ يليس

   .ميدهنده هست ميهشدار دهنده و ب

 يمان را از روكه توجه ميدار فهيما وظ نيپس بنابرا .آورديقرآن م هيرا از آ نيا ،يادهنده ميهمانا تو ب يعني رياَنتَ نَذ اِنَّما

و انكار  .است يكه مركز ما در چه وضع مينيو بب ميبه ما بدهند قبول نكن خواهنديم ياگر تاج شاه يحت ميداربر گرانيد

ما اشكال  نكهيا ميكن يو نف ميكه ما انكار كن شوديباعث م ،ما را قبول دارند گريمردم كه د دييها تاموقع يليخ مينكن

  .ميرا پنهان بكن هانيو ا ،ميارنقص د ،ميدار

 نكهيا كنديقبول نم يو اگر كس .خودت كار كن يو واقعاً رو ستميدارم و من آنجا ن راديبگو نه من هم ا :ديگويو موالنا م

است و  نييپا اشياريهش تيفيبرود و قبول نكند كه ك تيبار مسئول ريز ،بار برود ريز ،را بدهد مقامش را بدهد نيتاج زر

  .ستيبه ما مربوط ن دياگر ند ،ندياو بب ميكنيچراغ را روشن م نيفقط ما ا ،دارد يجسم ياريهش

 راداتيو ا ينيرا بب راداتيا يدار راديكه نه ا ميرا آگاه كن گرانيد ميخواهيمهم است ما هر جور شده م يليمطلب خ نيا

به زور  ميندار گرانيبا د يكه ما كار كنديم ييواقعًا راهنما و كندياستفاده م هيآ نينه و موالنا از ا ،ياصالح كن ديرا با

  .ميرا عوض كن گرانيد ميتوانينم
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  75صفحه: 

  ١٢ هآي ،)١١(هودسوره  م،يكرقرآن
 ۚ◌  نَِذيرٌ أَنْتَ  إِنََّما ۚ◌  َمَلكٌ مَعَهُ جَاءَ  أَوْ كَنْزٌ َعلَْيهِ  أُْنزِلَ َلوْلَا يَُقوُلوا َأنْ َصْدرُكَ ِبهِ َوضَائِقٌ إِلَْيكَ  ٰ◌ تَارِكٌ َبعْضَ مَا ُيوحَى َفلََعَلّكَ «

  »وَكِيلٌ  شَيْءٍ ُكلِّ ٰ◌ َعلَى وَالَلّهُ 
گويند: چرا گنجى بر او افكنده ايم واگذارى و بدان دلتنگ باشى كه مىكه برخى از چيزهايى را كه بر تو وحى كرده مباد«

اى بيش نيستى و خداست كه كارساز هر چيزى دهندهآيد؟ جز اين نيست كه تو بيماى همراه او نمىشود؟ و چرا فرشتهنمى
  »است.

 ديكنيدست ماست. توجه م اشهيبق يآگاه كن ييبگو ديتو فقط با ياتو هشدار دهنده يعني قسمت آخر را موالنا آورده نيا

 بيخواهد كرد با رَ يفكان به او حالقضا و كن شنود،يها را نمحرف نيكه ا يفكان است هركسدست قضا و كن اشهيكه بق

 :ديگوياست كه م نيهم يبرا .كندياو بفهماند كه دارد اشتباه م كه درد به ،شد هددردناك خوا اشيزندگ نقدريا ،المَنون

را  يزيچ كيكه به زور  ميستيو ما مجبور ن كنديهم هست كه انكار م يكارساز كس ،است يزيخداست كه كار ساز هر چ

خودشان كار  يرو ،شوندينمخواهد شد و مردم عوض  شتريب زهيبه زور سبب ست لياتفاقاً تحم .ميبكن ليبه مردم تحم

  را  تيباز هم آن ب كنديم قيكه موالنا تشو دينيبيبهرحال م .كنندينم

  ٣١٩٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي
  يرا حَبر و َسن ريمَر غ يُكن تا
  يكُنيو بدخو م يرا خال شيخو

بعالوه  .خالي خواهيد شد خودتان يكار را بكن نياگر ا ،اصالح نكن ،را دانشمند نكن گرانيحواست را بده به خودت د يعني

اگر ديگران ديدند ولي توجه  .اين همان مشعلي است كه ما روشن مي كنيم ديگران ببينند ،اگر ما روي خودمان كار كنيم

مي : اين قسمت آخر مهم است كه در اين آيه مي گويد .قضا و خدا اين كار را خواهد كرد .نكردند شما نگران آن نباشيد

يعني ما نبايد نگران بشويم كه يكي ديگر شعر موالنا را مي شنود ولي عمل  .گويد كه خدا است كه كارساز هر چيزي است

   .بله ،نمي كند به ما اصال مربوط نيست

اثر سيليِ دوست باشد يعني ما مرتب با باز كردن فضا با ديدن  ،ني پشت گردنقفا يع ،مي گويد اگر بر پشت گردنت

توجه مي كنيد كه پس از مدتي كه روي خودمان كار مي  .اوال اين سيلي را بخوريم كه همانيدگي را داريم ،همانيدگي مان

مدتي كه ما به حرف او گوش  مي گويد اصال تو ايرادي نداري تمام شد ديگر و پس از يك .كنيم شيطان هم كار مي كند

   .و ديدن و قبول كردن مثل سيلي پشت گردن مي ماند ،قبول كردن ايراد براي ما مشكل مي شود ،كرديم

تا قرمزي  ،قرمز مي شود ديگر ،بوخ ،ولي دارد مي گويد كه درست مثل اينكه به يكي بگوييم بيا سيلي بزنم پشت سرت

يعني ما مرتب  ؟يعني چه اين ،يكي ديگر هم بزنم ،هنوز قرمزي است مي خواهد بي رنگ بشود ،نرفته يكي ديگر هم بزنم
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  76صفحه: 

ولي بدانيم كه  ،با آن ستيزه نكنيم .با تسليم ببينيم كه چه همانيدگي داريم و آن را ببينيم و توي هشياريمان نگه داريم

   .كامل نيستيم

من  ،ما كه به عنوان عدم كه سيلي نمي خوريم كه .ما سيلي استاينكه قبول مي كنيم ما كامل نيستيم براي من ذهني 

كسي هفتاد سال اشتباه كرده است  .بعضي موقع ها سيلي را نمي توانيم تحمل كنيم آنها مي مانند .ذهني سيلي مي خورد

اين آدم  ،سيلي نخورده است ،خودش را استاد مي داند ،سخنراني كرده است ،بر اساس همانيدگي ها صحبت كرده است

بيهوده آدم را به يك جائي مي رسانند و  ،بايد بفهمد كه اين وضع زندگي كه مردم تائيد مي كنند .بايد سيلي بخورد

   .بايد حقيقتا روي خودش كار كند .احترامات سطحي، اينها به درد نمي خورند

ما مرتب به خدا مي گوئيد حاال يك پس ش .ديگر به چيز ديگر توجه نداريد ،به خدا پس شما غير از اينكه زنده بشويد

يكي ديگر هم نشان  ،يكي ديگر را نشان بده ،آن دردش تمام نشده ،من ببينم يك سيلي بخورم ،چيزي را به من نشان بده

هر  ،يعني روي هشياري ،بوسه ها يابد رويت ،مي گويد اگر اين كار را بكني .آنقدر نشان بده كه ديگر هيچي نماند .بده

   .صورت هشياري ات را بوس مي كند ،يلي مي خوري خدا تو را صورت توموقعي كه س

 ،ولي بايد اين سيلي ها پشت سر هم بيايد ،توجه مي كنيد .يعني زيبا رويان پنهاني ، ِز نگارانِ ضمير؛ بوسه ها يابد رويت

ن شخص همان من ذهني آ ،شما بگوييد مرتب سيلي بخوريم ؟بگويد آقا شما مريض هستيد ،مبادا يك كسي با من ذهني

ش را واقعا مقام مي اآن مقام پوشالي ،فكر مي كند كه با ديد همانيدگي ها به جائي خواهد رسيد يا رسيده است ،است

وقتي مي  ،خانم مي دانيم ما مسئله داريم بايد زير بار برويم ،آقا وقتي ما ،خودش مي داند كه هزار تا مسئله دارد ،داند

حاال مردم هم مي گويند حال تو خوب است تو بزرگ هستي تو به ما ياد بده چطوري  ،بينيم مانع داريم حالمان خوب نيست

  .زندگي كنيم ُخب آدم به مردم مي گويد من خودم بلد بودم خودم زندگي مي كردم

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  تدوس يِليتو چو باشد اثرِ س يِبر قَفا
  ريِز ِنگارانِ َضم تْيَ رو ابَدي هابوسه

مرتب فضا را باز مي كند يك همانيدگي مي بيند فضا را باز مي كند آسمان  (حقيقت وجودي انسان)اين شخص است 

سيلي پس از سيلي صورت مي  ،عمل واهمانش ،صبرش زياد مي شود ،شود شكرش زياد مي ،بزرگتر مي شود در درونش

متوجه مي شود كه دارائي حقيقي پيدا  .و هر دفعه آزاد مي شود يك بركتي صورتش را بوس مي كند .آزاد مي شود .گيرد

  .مي كند
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  77صفحه: 

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  پِْندارد يرا َحَشم يعََدم ايمَردِ دن
  ر؟يدوست، َبص يُكند ا يدر كاِر عَدَم كِ  ُعمر

و حاصل اين  ،شخصي كه مركزش اين نقطه چين ها ي همانيدگي را دارد (افسانه من ذهني)يعني مرد دنيا يعني اين 

يك چيز بي  ،يكي هيچ است .ببينيد عدم را در دو معني ما بكار مي بريم .همانيدگي ها يك من ذهني است كه عدم است

و موالنا  .ولي به طور كلي عدم را هم به معني هستي واقعي به كار مي بريم .در اينجا منفي است ،مقدار و بي ارزش است

  .مرد دنيا اين چيزي كه بي ارزش است دارائي مي پندارد ،پس در اينجا عدم منفي است .مرتب به كار مي برد

حتي اهالي خانواده خدمتكار تمام خدمتكاران يك نفر و ، چهار پا ،وجود ،حشم به معني همان طور كه ديديد دارائي است

   .كسي كه با ديد حضور مي بيند ،بصير يعني بينا .و فالن را حشم مي توانيد بگوئيد

باورهايش را دارائي مي  .پس بنابراين انساني كه همانيده با چيزهاي آفل است اين مجموعة همانش ها را دارائي مي داند

خدا در مركزش  ،با ديد نظر مي بيند، بصير است ،دم مي بيندولي كسي كه با ديد ع .دردهايش را دارائي مي داند .داند

وقتش را به آنها تلف نمي  .نمي كند ،كه مي بيند عدم است ،عمرش را در كار اين نقطه چين ها يعني همانيدگي ها ،هست

   .كند

پنداريد و وقتتان را با  حاال شما يك ارزيابي از خودتان بكنيد كه شما مرد دنيا هستيد و اين همانيدگي ها را دارائي مي

و هر چه زودتر مي خواهيد از غم و همانيدگي با اين چيزها ي  ؟با غم اينها مشغوليد يا بصير هستيد ،اينها صرف مي كنيد

   ،بله در اينجا مي گويد كه .آفل رها بشويد

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  شَِكم َدْردِ  به ِگله يبيبه َطب يَرفت مَرد

  ر؟يكه بُِرستست َزح ياو را تو چه خورد گفت
گفت دلم درد مي  ،حاال مرد گفته است ،پس بنابراين مي گويد كه يك انساني رفت به طبيبي .مرد در اينجا انسان است

و مشخص  ،يعني اين دل پيچه عارض شده است :برُسَتست َزحِير؟ و طبيب به او گفت كه چه خوردي كه درد روئيده .كند

اين طبيب مي تواند  ،منظورش اين است كه اين شخص رفته يك طبيب ،يعني منظور خوردن نيست .است چه مي گويد

 :گفت ،م بود به بي نهايت خدا زنده شده بودن ذهني رفت به طبيبي كه مركزش عداين م ،عارف باشد ،مثل موالنا باشد

پس طبيب فضاي  .خوردي كه اين دردهاي مركزت شروع شده استو طبيب به او مي گويد كه تو چه  .من دل درد دارم

  :و طبيب مي گويد كه ،درونش را باز كرده است
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  78صفحه: 

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  همه از فِعْلِ ِگلوست ديرنج كه آ شتريب

  ريمنْ سوخته نان خوردم از ِپستْ فَط گفت
موالنا  .معموال خميري است كه مايه برايش نزنند، فَطير هم ناني كه خمير آن ور نيامده باشد و اين فَطير ،پِست يعني آرد

اين سوختة نان  ،مي خوريم ،در ابيات مختلف مي گويد كه اين خمير تَن يا خمير من ذهني كه مرتب ما از آن نان مي پزيم

هم اگر آدم بخورد مثل اينكه مريض مي شود و نمي  ن و خميرشسوختة نا ،است منظور از سوخته در واقع دردها هستند

منظور از مايه اين قطرات حضور است عدم است بايد زده  .تواند هضمش كند پس بنابراين به خمير بايد آن مايه را بزنند

   د،يايب رو خمير تَن ،بشود تا اين خمير

آخر سر نانش  ،يگرم كن صد سال هم ،يرا نزن هيتن آن ما ريرا، كه اگر به خم نيدهد ا يم حيموالنا توض گريد اتيو در اب

به درد  نيا يعدم، برا ي هيبدون ما ميخور يم يبافت ذهن نياست كه هر چه كه ما از ا نيا منظور به درد نخواهد خورد.

  .دينيشكل ها بب نيرا هم با ا نيما نخواهد خورد، و ا

 از كار خوردن است. منظور از خوردن، يعنيرنج ها از فعل است،  يهمه  بايتقر يعنيرنج ها  شتريكه ب ديگو يم بيطب

 يزهايقدرت تون از چ ت،يعقل. هدا ت،يمثال حس امن اي. آديخور يم يشما چگونه انرژ نكهيبلكه ا ست،يخوردن غذا ن

را آوردم  يزندگ نيا يعنيان خوردم، سوخته ن نيمن ا ديگو يدارد م نيپس ا ؟ديآ ياز عدم م اي د؟يآ يم يدگيهمان

و دشمن  ،كردم، مسئله درست كردم، مسائل را تجربه كردم، خوردم يگزار هيسوزاندم به صورت دست دوم، مثال سرما

است،  يمن ذهن نيكه هم يريها سوخته است و از خم نيآن را خوردم، ا ديآ يم يكه از دشمن فرض يدرست كردم، انرژ

  :ديگو يم را نيا شتريب ميبفهم ميتا بتوان ريفط نيراجع به ا ميبخوان تيچند ب ديبده اجازه است. رياز آرد فط

در  ،يراپر آرد بكن ياريدهان هوش ديخواه يم اگر ديگو يم ها است، آرد به اصطالح. يدگيهمان نيكه پِست هم ديگو يم

بزن،  يبخت كين يبا عدم سورنا ندازيها را ب يدگيهمان اي ،يبزن ديرا نبا يبخت كين ي. سورنايسورنا بزن ديصورت نبا نيا

 ت،يهداها قدرت،  ني. اليعقل اص ل،ياص تيو حس امن ينندگيسبب، آفر يب يشاد نيهم ،ي،خوشبختيبخت كيدولت ن

  است. يبخت كين يعنيدولت است،  يها تيها خصوص نيا

 يكند. م يم هيعدم انسان را به قرآن تشب نيموالنا ا نيكه ا ميقرآن و بارها خواند اتيآ يخواننده  يعني يمُقر ديگو يم

دهان پر  يمقر خواندن نتاند تواند بخواند. يخواند، دهانش را پر از آرد بكند نم يقرآن را م يكه همانطور كه مقر ديگو

 يشدگ تيهم هو ياز آرد ها مان پر يارياگر دهان هوش تواند پر پست بخواند. ما هم يقرآن را نم يها هيها، آ تيست آپِ

. خودمان را به عنوان ميبخوان ميتوان يقرآن خودمان را نم يهاهينه آ ،ميبزن ميتوان يرا م دولت يسرنا نه گريباشد، د
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ست، دهان پر پِ د،ينيو بب .ديشو يآرد است متوجه م نيپِست را كه هم ي. پس شما معناميكن انيب ميتوان ينم يزندگ

آرد  ياديدر دهانش مقدار ز ياريهوش نكهياست مثل ا يدگيكه مركزش پر از همان (افسانه من ذهني)  يشخص نيهم

 يافسانه  يرود، به سو ينم يبخت كين يشخص به سو نيا ديدان يبزند. شما م يبخت كين يخواهد سورنا يم و گرفته

 انياست ب يشود و نخواهد توانست به اصطالح خودش را كه از جنس زندگ يرود. هر روز وضعش بد تر م يم يمن ذهن

  .(حقيقت وجودي انسان) ديايصورت در ب نيبه ا ديكند، با

كه  ديگو يغزل هست كه موالنا م نيدر ا .ميغزل هست يبخوانم كه آخر ها تانيبرا ٨٣٩از غزل  دياجازه بده تيب چند

 ريها به خم يليبه آن و خ يعدم بزن ي هيما ديخواهد شد. با ريآخرش نانش فط ،يتن را صد سال هم گرم كن رياگر خم

  زنند و انتظار خوشبخت شدن و رها شدن دارند. يعدم نم ي هيشان ماتن

  ٨٣٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َپرُّ و باَلت يِجْلوه مَكُن َجماَلت َمْگشا
  باشد ريجاْن ُمسَْتط ييبا پَرِ خدا تا

را باز  تيذهن يپر و بال ها آن را نشان نده و يجمال دار  يكن يبر اساس ذهنت كه فكر م ايات را  يجمال ذهن ديگو يم

  ساده است. اتياب نيجانت پرواز كند. ا ييات را باز نكن، استفاده نكن. تا با پر خدا ينكن من ذهن

  ٨٣٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رهيت يِ هاليس نيبَربَند پنجْ حس را ز
  باشد ريعقلِ ُكل ِز شش سو بر تو َمط تا

 يارهيپست و ت يانرژ نيا يعني رهيت يها ليس د،يآ يها م يدگيكه از همان يمختلف يها ليس نيت را بر ااپنج حس نيا

به صورت  ديآ يم روني. هر چه كه از بديآ يم رونينان است از ب يسوخته  هيكه شب يكه، دست دوم ييكه آلوده ا

خاموش كن  يعني و ذهنت را، دنيو شن دنيد نيهم  حس را ببند پنجهستند، شما  رهيت يها ليس يجسم ياريهوش

. پس نييمشرق، مغرب، شمال، جنوب، باال، پا يعنياست،  يكه عقل كل از شش سو نماد جهان ماد ينيذهنت را، تا بب

 راديا ديدار . شما،يذهن زياز هر چ يكه از هر اتفاق ديد يخواه ياز هر طرف ديگو يشش سو هست. م نيهم يجهان ماد

 به طرف ديعقل كل خواهد پر ،يريگ يياد م يزيكه شما چ ديد يآورد، خواه ي. از هر قضا كه اتفاق به وجود مديريگ يم

  است.  رياست پرواز ط نيهم ريو مط ريبه سمت تو. مستط بپرد، پرنده باشد يعنيباشد  ريتو. مط
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  ٨٣٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  تَن را رِيَگر تو َخم هيرمايآن َخم يب
  باشد رينانَش َفط يسال َگرم دار صد

تن تو، اگر صد سال هم  ريخم نيبشود به ا ختهير يياهيما كيكند از آن طرف  ييفضا گشا يعنيعدم،  ي هيما ريخم بدون

از فكر  ،يبرگزار شيرا به معرض نما تياز باورها، درد ها يدم بزن يه ،يكن يگزار هيرا سرما يزندگ ،يكن گرم، يصبر كن

 يريخواهد سوخت. خم ايخواهد شد، و  رينان خم نيآخر سر ا يبكن ي. هر كاريكن فيتعر تياز كار ها ،يكن فيتعر تيها

سوزد. نه سوخته به  يم ايشود  يم ريخم اي يرا نزن هيما نيدانند ا يپزند م يكه خباز هستند نان م ييآن ها د،يايكه ور ن

  تواند آن را هضم كند. يبدن ما نم يعني. ريخورد نه خم يدرد ما م

  ٨٣٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يريدْل راست ُكن چو ت يَگر قابِ قَوْس خواه
  باشد ريكو همچو ت ديَ قوسْ او َدرآ در

اگر  ديگو يشدن با آن است، م يكيبه خدا است،  يكيحداكثر نزد  شما و منظور از آن ديدان يقرآن است م هيقوس آ قاب

شود، در  يراست م ريكه مثل ت ي. هر كسيراست باش ديبا ريصورت مثل ت نيدر ا يبشو يكي با خدا يخواه يواقعا م

  تواند هم فكر كند هم عمل كند.  ياو م قيكه خدا از طر رد،يگ يخدا قرار م اريدر اخت يعنيقوس او خواهد آمد، 

پس اندرونه را راست كرد، دلش را  ماني. گفت سلمانيمثل سل مياندرونه را راست كن ديبا ميهمانطور كه قبال گفتپس ما 

شد. ما  رستتاجش د ،يدگيآزاد كرد خودش را از شهوت آن همان و ،بر آن شهوت راست كرد كه داشت يدگيبه آن همان

مردم  قياز طر ويد مين باشد و نگذارافقط حواسمون به خودم ،مينداشته باش يكار رونيبا ب ميهم اگر در درون راست باش

  .ميوصورت ممكن است كه واقعا به وحدت نائل بش نيدر ا م،ينباش  رونيو توجه ب دييبكند، دنبال تا يزيفتنه انگ

  ٨٣٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يگو مَعان حَرفْ يب يخاموش اگر توان
  باشد ريبر بِساطِ گفتن حاكِْم َضم تا

بساط گفتن ما حاكم، عدم  تا به يحرف گو معان يبا سكوت حرف بزن. ب يتوان يذهنت را خاموش كن تا آنجا كه م ديگو يم

   :باشد به ما گفته ادتانيحضور ما،  ايپنهان ما  ريضم يعني ر،يباشد. ضم

  ٣٦٩٢ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  َانصُِتوا  ديشما خاموش باش پس
  زبانتان من شوم در گفت و گو تا
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ارتعاش  قيموقع ها از طر يبعض رد،يگ يما را به كار م موقع ها ذهن ساده يتواند حرف بزند. بعض يما م قياز طر يزندگ و

درون، عدم حذف بزند،  از حاكم خدا باشد، يعنيباشد  ريحاكم ضم م،يما خاموش باش نكهيبه شرط ا يول زند. يحرف م

  كه، ديگو يم تيب نياول ٨٣٩غزل  در ،بله

  ٨٣٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  باشد ريُگز يْشو كَزْ وِ  يبر آن كس نيَخشم
  باشد ريكَس دَسْتگ شْيخاِك پا رِيغ اي

 ديگو يم خشم چقدر بد است، دينيبب .شود يم نيدارد به خدا خشمگ يليشود به هر دل يم نيكه خشمگ يانسان پس

ما كه از  ميداشته باش يچاره ا ر،يگز .ميداشته باش يچاره ا يا ميفرار كن ميما از آن بتوان كه ديشو نيخشمگ يشما به كس

را  يبافت ذهن نيا خواهدياو م، يو افتاده است در بافت ذهن ميما امتداد او هست يعني .ميدر برو ميتوانيدست او نم

  .مينه چاره دار ميفرار كن ميتوان يم از دست او يما چطور ،اورديو ما را از آنجا در ب ،كند يمتالش

مقاومت و قضاوت را  يعنيمعشوق شدن  ايخدا شدن  يپا خاك م،يبشو شيخاك پا ميتوان يخشم م يبه جا ميدانيو ما م

 م،ينجات خود ندار يبرا گريد ياچاره ميمعشوق بشو يواقعا خاك پا نكهياز ا ريكه غ ميشويما االن متوجه م صفر كردن،

  .دانم يمن م ديگو يهر كس كه قضاوت دارد م

دانم فضا  ينم ديبگو يهر كس .دانم ينم دييدر عمل هم بگو ودانم  ينم دييبگو قتايكه واقعا،حق ديگرفته ا اديشما  گريد

من  گفت چرا، گفت كه، كنديموقع گفت كه من دلم درد م هست آن ادتاني ،كه ديگويپس دنبال قصه م .كند يرا باز م

  كه، ديگو يم مينان خوردم،  بعد از آن حك كيسوخته 

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  به من آر يزيْ گفت سُْنقُر بُرو آن ُكْحلِ عُزَ 
  ريَكب خِيش يَدرِد شَِكم و ُكْحل؟ خَهْ ا گفت

كه چشمان  اور،يرا ب يزيزمرغوب عُ سرمه نيكه برو ا ديگو يخدمتكار بوده آن موقع، م يپس به سنقر، سنقر نام عموم 

آدم شكل  نيكه ا ديگو يدارد م بله،. اش است ياريواضح هست كه منظورش چشمان هوش ميشخص را معالجه كن نيا

كه برو آن  ديگو يدارد پس به خدمتكار ش م يدگيهمان نكيع نكهيا يبرا نديب يچشمش درست نم(افسانه من ذهني)

كه من شكمم  ديگو يم .كنند يتعجب م ضيچه آن مر ،شچه خدمتكار ير من ذهنسرمه مرغوب را، حاال ه اور،يسرمه را ب

پس  د،يگو يم يهم به مسخرگ نيا ،است نيآفر يخه به معن ،نيآفر يعنيخه،  ؟ياوريسرمه ب يخواه يكند تو م يدرد م
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درد  من دارم؟ يضيكه من چه مر يديهمه دانش ات نفهم نيبا ا ،ريكب خيش يادارم؟ يضيمن چه مر ينداد صيتو تشخ

  .اوريسرمه ب ييگو يدل دارم تو م

عدم  قيغلط است از طر دشيد (افسانه من ذهني)شخص شكل  نيكه ا دينيب يكه به عدم زنده است م ريكب خيش يول

 يجسم ياريكه دائما هوش دهيمركز همان نيبرسد، به ا دهيمركز همان نيبه ا يعدم و دم زندگ هيحضور و ما هيگذارد ما ينم

مركزمان  نيما با ا م،يخور يرا م نيما ا نكهيا يچرا؟ برا مياز آن نان بپز ميخواه ياست كه ما م يريخممثل  نيا د،يد بادار

واقعا، مثال ما عقل  ستينان كه ن نجايدر ا م،يبخور ميخواه يرا م تيبدهد، ما حس امن تيمثال به ما حس امن ميخواه يم

   م،يبشو تيها هدا يها و سازندگ يخوب يبه سو ميخواه يما م م،يبده صيتشخ ميخواه يم

كه به ما گفت اگر  .ميپز يم ريخم نياست كه ما با ا ينان ،نان است نيهم نهايا ميقدرت عمل داشته باش ميخواه يما م

است  يته گيد نيا :ديگو يو موالنا م ،يبده نهايرا به ا يزندگ يروين يبخواه يعني ،يگرم دار يصد سال هم صبر كن

  ها. يدگيدردها و همان نيدر ا دينكن يگذار هيارا سرم يزندگ يرويشما ن

خودش  يول ،يگرد يتو دنبال سرمه م ،من دل درد دارم ينداد صيتشخ ديگو يم ضيكند آن مر يبه هر حال تعجب م 

  دهد، يجواب م

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  گفت تا َچشِم تو مَر سوخته را ِبشْناسَد
  ريَضر مين ياتو دِگَر سوخته يَننوش تا

 نكيبرود، ع نيها از ب نكيع نيبه چشمت، تا ا ميبكش اورديسرمه ب ميگو يكه م ديگو يكور، پس م مين يعني ريضر مين

توجه  خورد، ينم يدگيهمان ريخورد و خم يدرد نم يكه انسان در زندگ يتو بفهم ،ينيبر حسب آنها نب ،يدگيهمان يها

   ،ينيب يتو نم نميب يكه من م يآنطور ،يندار چشم عدم ،يندار ياريتو چشم هوش نكهيا يبرا ديكن يم

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  گفت تا َچشِم تو مَر سوخته را ِبشْناسَد
  ريَضر مين ياتو دِگَر سوخته يَننوش تا

است كه ما راجع به نان  نيرا بكار برده منظورش ا دنينوش دينيسوخته، بب گريد ينخور يعني،تو دگر سوخته يننوش تا

 ،يريگ يها م يدگيهمان نياز ا و ديآ يم اتيكه به نظر آب ح يآب، يآن آب را ننوش اي يآن انرژ يعني ،ميكن يصحبت نم

  كور است، مين نديبيم ها يدگيهمان نكيكه با ع يهر كس ،يكور هست ميكه ن يكس يا  يرينگ
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  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  از ُظلَْمتِ چَشم يارا هست گُمان بُرده ستين
  رياز خاكِ دِر شاه شود خوب و مُن َچشمَت

 يفكر م، يپنداشته ا يرا هست نيتوهم اند، از جنس فكرند، ا ستنديكه ن(افسانه من ذهني) شكل ها يدگيهمان نيا يعني

از ظلمت چشم،  ؛ از ظلمت چشم يرا هست گمان برده ا ستين عدم است. نيتو ا يكه هست ير حالتد هست، نهايا يكن

خاك  يرسان يكه قضاوت و مقاومت را به صفر م يآنها در چشم ات، وقت نكيع اي  ها، يدگيهماننيا يكياست تار يعني

صبر و شكر داشته  يبشو مياگر تسل (حقيقت وجودي انسان)حالت شكل  نيا يعنيخدا،  يعنيشاه  يشو يدر شاه م

هم  ريو من بايز يعنيخوب  .ات خوب و پرنور خواهد بودياريموقع چشم هوش آن مقاومت و قضاوتت صفر باشد، ،يباش

به چشم  ديايكه از خاك در شاه سرمه ب نديب يدرست مشود  يپرنور م  يپس چشم انسان موقع پر نور، درخشان، يعني

  .ديدان يرا همه م نهايا كامل است. ميو منظور مقاومت و قضاوت صفر است و تسل .آدم

  ١٠٩٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ها، تو بگو شَرحِ غََزلشارِحِ دل يَهله، ا
  ريبِرَْنجَد دلِ م زياگر شَرح ُكنم ن من

كه،  ديگو يآخر م تيموالنا در ب نيباز كننده، وسعت دهنده، پس بنابرا يشرح دهنده است هم به معن يهم به معن شارح

خودت، تو دل انسانها را باز كن تا با  تينها يبه ب يكن يدل منقبض را و بسته را باز م نيخدا كه ا يا ،دلها ندهيگشا يا

 ديگو يو م .ديغزل را فهم نيشود ا ينم دهيهمان ديبا د ده،يكه با دل همان ستا نياش ا يدل باز شرح غزل را بفهمند، معن

هم من، بهتر است  يو اگر هم تو شرح بده .يغزل را به انسانها شرح بده نيا و از درون يدرون انسانها را باز كن ديتو با

 نيگفت من ا يو آمده بود و م ،ودب دهيكه غزل را نفهم يريهمان ام د،يخواهد رنج ريدل ام نكهيا يبرا ،من شرح ندهم

  .د دارم در مركزمهمه در

شما  يغزل را برا نيو ا ديموالنا آمد بيبه طب و االن ديما هم هست كه اگر شما هم در مركزتان درد دار يبرا ليتمث نيو ا

 گريد ياگر كس و .بدهد حيدرون شما را باز كند و خودش از درون به شما توض ديخدا با گريد ديخواند، اگر متوجه نشد

كه  يحيو هر توض ،بدهد حيبدهد مجبور است برود با ذهن توض حيچرا كه اگر توض .ديبدهد دل شما خواهد رنج حيتوض

ها  يدگيهمان نيتو از ا ديكه بگو يحيو هر توض (افسانه من ذهني)هست  ينطوريا كه يانسان كيبه بدهد انسان  كي

دهد كه بازهم در غزل گفته بود كه ما  ينشان م نيو ا .ندمگر خدا از درون باز ك .سبب رنجش خواهد شد ،دست بردار
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