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  2صفحه: 

  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  

  من؟ يِز كو يَقَمر، هر طرف يا يزيچند گر
  و گر شَمَن ميو ُملِْك تو، گر صََنم ميتوا دِيص

  

  ييبهانه يكن ادي ،ييهر نفَس از كرانه
  هزار فَن ياز َعدَم يبُرون َكش ينفَس هر

  

  دلم نيمنزلم، شد وطِن تو ا فيگر چه كث
  و محّبتِ وطن ليبوَد م يمؤمن رحمتِ 

  

   گرچه كه َبسْ ُمقصِّرم م،يَ دشمنِ جاهِ تو نِ 
  شتن؟يبَود َشها، دشمِن جانِ خو يكس چيه

  

  َمكُن يُمطربِ جمِع عاشقان، بَرَجه و كاِهل
  عاشقان بزن ةحُسنِ او بگو، پرد قّصه

  

  ذكرِ او ستيهجرِ او، چون رََسن ستيهمچو چَه
  سَنزنان دران رَ دست يوسفيَتِك چاه  در

  

  خشك را َمخا يِ ِبجو، آن ن شكريذوق ز ن
  ز ُحسنِ او طلب، چاره مجو ز ُبواْلحسن چاره

  

  هست مرادِ مُطلق او ،يو طالب ديگر تو مُر
  مَنيدر  ليهست سُه ،يفيطا مِ يتو َاد ور

  

  دهديو نور م يآن دَم كآفتاِب او روز
  به ذّره را نگر، نور گرفته در دهن ذرّه

  

   ترشيِرزق گرفت ب تر،فيگرچه كه ُگل لط
  اسمنيهم به دهاِن  ياندك ديرس كيل
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  داد به ِهندوان اگر يركيُعمر و َذكا و ز
  داد به شاهدِ ُختَن يو جمال و ِدْلبَر حُسن

  

  كِهتران بِ يمِهتران، عشق نص بِ يُملك نص
  مِجَن ةبيشد، لطف نَص غيت بِينص قهر

  

  يَلب ةبيهست َنص يهر شب يشهدِ خدا
  باشََدش بسته به َعقدِ چار زن كه يكس همچو

  

  من، عشق بوَد نباتِ من اتِ يتا كه بَود ح
  بر آن جهان رَوم، عشق بَود مرا َكفن كهچون

  

  باده كم مكُن يِمُدمِِن َخمَرم و مرا مست
  دور مكُن ز من َلبَن ام،رخوارهيو ش نازك

  

  كند ميَ ميغم شَوم، عشق نَد نِيچون كه َحز
  د اژدها حََزنبَود، باش يزُمرُّد عشق

  

  گفتم من به دل: اگر بست َرَهت ُخماِر غم
  َذقَنخوش ميو نُقل آَرَمت، شمع و نَد باده

  

  ميَ شمع و ساق يگفت دلم: اگر جز او ساز
  سرِ مام و باب َزن جام و كبابِ بابَْزن بر

  

   به صورِت دگر كياوست و بس، ل يگفتم: ساق
  ندِل مستِ ُمْمَتحَ يغلط مَُكن، ا نيبب كين

  
  او بِده يِ ها، واِم هوابهانه نيبس كن از ا

  فِراق مُرتَهَن شِينَبُوَد ُقماِش جان، پ تا
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ١٨٣٨برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  من؟ يِِز كو يَقمَر، هر َطرَف يا يزيچند ُگر 
  وَگر َشَمن ميْلِك تو، َگر صََنمو مُ  ميتوا دِيص

 يذهن يبا فرم ها دهيجهان همان نيكه متوجه شده در ا يخداست، و انسان اي يماه شب چهارده و نماد زندگ يعني قمر

كه  ؛دكنيم يزندگ ايخدا  اي ياست رو به معشوق عرفان رونيجهان ب يزهايبا فكرهاست و فكرها مربوط به چ يعنياست 

كه  دانديم ونور ندارد هنوز،  يو معلوم است كه به اندازه كاف ،هم پر نور است باستيهم ز نكهيا يبرا .نامدياو را قمر م

 يا يكنيفرار م ،يزيگريكه چقدر از من م ديگويم .ستيهنوز قمر ن يول ؛از جنس قمر است ،خودش از آن جنس است

 ستيكياش با كوچه خدا كه كوچه دهيانسان فهم نيمعلوم است كه ا ،كوچه من اي ياز كو يماه شب چهارده به هر طرف

كه  شوديمتوجه م يول .ستنديفكرها ن ست،يذهن ن گريد بعبارت است. هلحظ نيا ييكتاي يفضا ايلحظه است،  نيا يعني

  .روديهر جا كه فكر م برديبا خودش م داردياو را برم آيدميفكر  يوقت

 يعنيپرست، صَنم بت يعنيپرست شدم، شَمن من بت روند،يمن م يهابت يفكرها بسو نيكه ا ديگويم و در مصراع دوم

بعنوان  ميتوانيمهم و االن  ميتوانستيكه ما م ،مياموضوع نكرده نيكه چطور ما توجه به ا كنديم انيدر واقع دارد ب وبت، 

لحظه به او زنده  نيدر ا ،لحظه هست نيدر ا شهيو هم ،است تينهايكه ب يو خود زندگ يحضور، امتداد زندگ ياريهوش

و  ستيكه متوجه شده دست خودش ن يانسان نكهيو بلحاظ ا ،سوها ميرويمرتب ما م يول .ميها نروبه سو گريو د ،ميبشو

 يت من ذهنرا از دس ارياخت يعني ،يرا بدهد دست زندگ اريبشود و اخت ميتسل خواهديم نيبنابرا ،است يدست زندگ نيا

از من فرار  يرويتو م ينطوريچرا ا ايخدا :كه ديگويم ،ما ميرويم يجهت كيرار هر لحظه به صكه با حرص كه با ا اورديدرب

 مينكن ميتوانيم ميو هستاو چون ما از جنس  ،ميكنيكار را م نيكه ما ا دهدينشان م ميرمستقيبطور غ نيا و ؟يكنيم

  .ميپرست نباشبت نيبنابرا ،كار نياز ا ميكن زيپره ميتوانيم

پرست ها ِاشغال شده و من بتوطن توست با بت ،توست يكه درست است كه مركز من كه جا ديگويدر مصراع دوم م پس

پس مركز ما  .ستيجهان ن نيُملك ا اي ستيجهان ن نيِملك ا نيُملك توست، بنابرا ،توست ديمركز من ص يول ؛شدم

و ما چون  .هابا بت ؟ييزهايِاشغال كرده، با چه چ ويد ايجهان  نيا يول ؛دشاه است مال خدا استاست كه مال پا ينيسرزم

 خواهمياگر من بت شدم كه م يعني ،ميصنم گر. ميابت هم شده جهيدر نت ؛يچ يعنيبت  مييگويو االن م ،ميپرست هستبت

 ميتو هست ديما ص نيبا وجود ا ،پرستميركزم را مم يزهايآن چ يعني ،پرست هستممردم من را بپرستند و خودم هم بت

  شد. ميشكار تو خواه ميبكن يهر كار
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 نيا ميبشو دهيمركز ما با آنها همان ميرا بگذار زهايو چ ميشكار كن رونياز ب ديو با ميهست ياسرار ما كه شكارچ نيا پس

ها همان بت نيا .ضرر ندارد اشيادآوري ميبارها صحبت كرد ،پرستديسه جور بت انسان م االصوليغلط است. و عل

  .نيهم يعنيبه شما  دهميهستند كه االن نشان م هانيچنقطه

  

 (دايره همانيدگيها) ١شكل شماره 

 :اند ازها عبارتبت نيو ا نميبيخدا در مركز من هستند و من برحسب آنها م يهستند كه بجا ييهامن همان يهابت 

ه يبق من، مشخصات من، و همسرم، يمن، مو كليمرد هستم زن هستم، ه نكهيا ينعيمشخصات خود من،  ؛خود من

من مثل  يهامن، نقش ياجتماع تيموقع ،من، كار من، حرفه من رزشِ ابا يزهايچ يام، مخصوصاً پولم، همهخانواده ياعضا

 نهايان من، دشمنان من، من با ادوست نامم،يم حيكه تفر يزيهر چ ،دارم يدارم، نقش مادر يدارم، نقش پدر ينقش استاد

 ،يو علم يو شخص يو اجتماع يو مذهب ياسيو باورها، اعم از س درد صوصاًمخ مركز ما هستند.در  نهايهستم و ا دهيهمان

  .در مركزم دينيبيمن را م يهاپس بت

 يها الگوهاورباورها، با يعنيهستند  ريصرفاً فكر است كه آن ز اشيكيها از سه جنس هستند بت نيا دياگر خوب دقت كن

 ميگرفت اديگذشته كه ما  يو باورها .ميشد يم و نسبت به آنها شرطيهست تيو عمل هستند كه ما با آنها هم هو يفكر

در زنده شدن به خدا  يول .كنديبه ما كمك م رونيو در جهان ب ،كنديم عيكار را سر ديشا ميكنيبرحسب آنها كه فكر م

مركز  توانديشكل بروند كنار، باور نم نياز مركز ما طبق ا ديباورها با نيا شوند،يحساب م تو ب كننديبه ما اصًال كمك نم

  ما باشد.
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  6صفحه: 

ما از  جاناتيو ه .هست جانيدرد است، درد از جنس ه يكيفكر است،  يكي :جا هست نيبه هر حال سه جنس ا يول

من  كليمثالً ه :دينيبيكه در عكس م نطوريهم يكيزيف يهاهم بت يكيو  شوند،يم جاديتن ما ا يما رو ياعمال فكرها

خانواده جسم هستند، پول من هم  ياعضا هيهمسر من جسم است بقاست. جسم  ،شخص است كي نيبت است خوب ا

ها هم مفهوم باشد هم جسم باشد، و حرفه توانديمن جسم است، كار من هم م ليهست، اتومب يكيزيجسم است جسم ف

 ياستعداد يهاحالت ،رنديبه خودشان بگ يفكر يهاحالت اي رنديبه خودشان بگ يكيزيف يهاحالت تواننديم انهيا ،نهايا و

خوب بلد است در ضمن ممكن است كه  يمثالً نجار يكس كي .شونديمثًال منسجم م هاحرفه در نهايا نطوريو هم رنديبگ

معجون فكر و عمل و  نيپس بنابرا .حرفه دارند نيندموقع ها مردم چ يبعض ،هم داشته باشد گريد يحرفه كي يحت

  بت باشد. توانديم نهايتخصص و ا

 ديشناسيشما م گريشكل را د نيا .ميزيگريها مبت يلحظه بسو نياز ا شهيهم باشيم كه اگر بت در مركز داشته دينيبيم و

حس  هانيو به ا رديگيرا م نهايا يفكرجهان شكل  نيبه ا شوديوارد م ياريانسان بصورت هوش يكه وقت دينيبيو م

 دنيگرفته بشود كه همان يمفهوم معن نيكه ا دوارميو ام كنميموضوع را هر دفعه تكرار م نيمن ا كند،يم قيتزر تيهو

  :هست يچ

 نيهم ،ميشويجهان م نياست وارد ا فرميكه ب ياريما بصورت امتداد خدا و هوش :است كه نيعبارت از ا دنيهمان

مهم هستند، مثل پول، مثل  نهايا نديرا كه پدر و مادر به ما بگو يزيهر چ ،ما يكه مهم هستند برا دينيبيكه م ييهازيچ

 ،ميكنيم قيتزر تيو به آن حس هو ميريگيآن را م يفكر لما شك ،رهيما مهم هستند، مثل غذا و غ يخود آنها برا

است كه آن  نيا افتديكه م ياتفاق ،ميكنيم قيتزر تيه آنها حس هوب نكهيپس از ا ؛كار را بكند نيا توانديم ياريهوش

  .حضور بود اينظر بود  ياريبود، هوش ياريما هوش ديد نكيما، قبالً ع ديد نكيع ،مركز ما شوديم زيچ

 يعني ،مينيبيبا آن م ميشويبه حضور زنده م يكه وقت استياريهوش يعنينظر  ،نظر است يكي ميما دو تا اصطالح دار 

و به  م،ينيبيها ماست برحسب جسم يجسم ياريهم هوش يكي .مينيبيبا نظر م ميداريرا برم هانكيع نيكه ا يوقت

و  ،مينيبيبرحسب آن م مينيبيآن م قيما و از طر ديد نكيع شوديآن م ميشويم دهيهمان يزيبا چ نكهيمحض ا

 اديبه ز كنديو چون آن مركز ماست شروع م ،ميكنيم يزماندهرا حول و حوش محور آنها سا مانيو فكرها مانيكارها

  .ميشوياز جنس آن م گريكردن آن بعبارت د

 زمانيب ياز نظر زمان ميلحظه بود نياز جنس ا مااست كه تا حاال  نيو آن ا افتديهم م گرياتفاق د كي نجايا ديكنيتوجه م

 شوديو آن م ميدهيم يزيو حس وجود به فكر چ تيحس هو هنكيبه محض ا يول .ميلحظه بود نيدر ا شهيهم ،ميبود
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  7صفحه: 

جسم،  كي شوديم شود،يعوض م ماننكيع شوديچون مركزمان م ؛مانجنس م،يكنيرا عوض م مانتيمركز ما، ما جنس

 د،شويما زمان شروع م يكه برا افتديم گرياتفاق د كيو  ،ميكنيم دايپ يجسم ياريهوش م،يشويم جسمبه  ليما تبد

   .ندهيزمان گذشته و آ

پس  .زمان رد،يگيرا اندازه م هاتيوضع راتييتغ رد،يگيجسم را اندازه م راتييكه تغ مييبگو ديجور دانش با نيدر ا زمان

زمان  شود،يم جاديكند زمان ا رييتغ ديجسم با نيچون ا ،ميكنيم ليبه جسم تبد يدگيبا همانرا كه ما خودمان  يوقت

االن در چه  ميكه االن ما درست كرد يزيچ نيكه ا ميشويمتوجه م يعني ؛به زمان ميافتيت، پس ما مهس يذهن زيچ كي

 دهيكه با آنها همان ييزهايچ نيكه ا نيدارد به ا يحال ما بستگو  كند،يم ريياست، و آن موقع با زمان حال ما تغ يوضع

نداشت به  يبه زمان بستگ الپس حال ما كه تا حا .شونديدتر مب اي شونديم ادتريز شونديبهتر م نهايباالخره ا ،ميشويم

  .كنديم دايپ يزمان بستگ

و  بهتر خواهد شد، ندهيبد است در آ »دينيرا دوباره بب نهايكه حاال ا«ما  يدگيهمان نيا تيكه اگر وضع آيدميبه نظر  و

را دارد بت دارد و خودش هم  نهايزش اكه در مرك يشخص نيچن كيپس  .شدن است ادتريز نيمنظور از بهتر شدن هم

پرست خودم كه بعنوان بت خواهديمن دلم م يعني بپرستندمردم او را  خواهديم .پرست است و خودش هم بت استبت

   .آنها بشوم يمركز يزهايچ نيمردم من را بگذارند مركزشان جزو هم يعني .و مردم من را بپرستند ،به بت بشوم ليتبد

  

 نيا كهيكه كسان ياست كه مردم نيهم يبرا ؛به كار آيدميزمان  دنيكه پارامتر زمان تا حاال نبود با همان دينيبيپس م

سر و كار دارند از جنس  تيو دائمًا با وضع كنند،يم يزندگ ندهيدر گذشته و آ شهيرا در مركزشان دارند هم زهايچ

 شترياست كه ب ندهيهمان گذشته و آ نيست به نام زمان و ادر آنها ه يذهن زيچ كيو  .اتفاقات هستند ،هستند هاتيوضع

 يوقت .شونديم دوارياوقات ام يو گاه ترسنديم شوند،يم يدياوقات دچار ناام يگاه .هستند ندهيمردم در گذشته و آ

به بهتر  كنديشروع م حالمان ،ميشويم دواريها امبت نيبلحاظ ا ميشويبهتر م ميكه ما دار دهديكه اوضاع چنان نشان م

اتفاقات خوب  كند،يم ريياالن وابسته به زمان شده با زمان تغ ،به زمان نداشته يبستگ چيحال ما تا حاال ه دينيبب .شدن

  .مياز جنس جسم شد نكهيا يبرا م،يشويم نيغمگ افتدياتفاقات بد م م،يشويما خوشحال م افتديم

و  ،دارد يبستگ زهايبه چ ،دارد يحال به زمان بستگ نيا ،كنديم ريياست مرتب حالش تغ يكه اسمش من ذهن جسماين 

نه عاشق من، تو عاشق من  يتو عاشق حال هست ديگوياز زبان خدا م .يمند حال هستموالنا هم بارها گفته كه تو عالقه
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  8صفحه: 

بدان كه حالت تا  يول .من حالت را بهتر كنم يخواهيم و ،كنديم رييو حالت هم با زمان تغ ،يعاشق حالت هست يستين

  خوب نخواهد شد، درست است؟  يها را از مركزت خارج نكردبت نيا

كه  دينيبب ديبه خودتان نگاه كن كنميخواهش م .ديدر مركزتان دار ييهاشكل به شما نشان داد كه چه بت نيا پس

 دايو شما فرصت پ .ميبمان هاتيب يرو كه ما كنديها كمك مشكل نيا .ديپرستينم اي ديپرستيرا م نهايو ا ديدار ييهابت

 اريهستند بس يمهم يهاتان عرض كردم دردها بتكه خدمت نطوريو هم .ديدر مركزتان دار ييهاچه بت ديتأمل كن ديكن

  .شناسمرا ب مانيدردها ميتوانينم يجسم ياريو ما با هوش دهند،يهستند خودشان را نشان نم يذو مو فيظر

 ميبرحسب آن فكر و عمل كن ،مينيآن بب نكيكه با ع ،رديكه مركز ما قرار بگ يزيهر چ دينيبيه مك گريمطلب د كي اما

درجه آرامش  كه است تيماست، حس امن ييعقل است كه قوه شناسا يكي :ميكشيم رونيرا هم از آن ب تيچهار تا خاص

درت، قدرت عمل كردن است و قدرت و ق م،يرويم يچه سمت م،يكنيم يما چه فكر ياست كه چجور تيماست، و هدا

   .است يزندگ يهاروبرو شدن با چالش

 نيدائماً از ب زنديريفرو م نهايو چون ا .مركز است گذرا است و آفل است نيكه در ا يزيهر چ دينيبيكه م نطوريو هم

دارد به  يبستگ نهايهم كه به ا حال ما نيابرابن كنند،يم رييدارند با زمان تغ يبه زمان بستگ دينيبب هانيهمه ا رونديم

 يبرا ،ميكنيحالت را ما رها نم نيا يول ،ستيما قابل قبول ن يخدا و برا يحال ما با زمان برا رييتغ نيا كند،يم رييزمان تغ

  .هابت نيبه ا ميديچسب نكهيا
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  (دايره عدم) ٢شكل شماره 

 روديعدم مرتب م يكو نيكه از ا تخودش اس نيكه ا شوديمتوجه م ،خوانديرا م تيب نيكه شخص ا واشي واشي ميو گفت

ُملك خدا  يعني .پرست نباشم و بت هم نباشم و ُملك او هستمبت خواهميكه من م ديگويپس م ها،يدگيهمان نيبه ا

 گذاشتميم كردم،يشكار م رونيرا از ب زهايچ نيبودم ا يتا حاال شكارچ ،خدا قرار بدهم اريدر اخت ديهستم پس مركز ما با

 واشي .بدهم ليتحو ديمركزم با نيخدا هستم و مال خدا هستم بنابرا ديمنتها ص ،هستم ديمن ص دميمركزم االن فهم

 نيو با ا ،ديكنيم ييآنها را شناسا رونيب ديكشيها مكه در مركزتان بود از بت زهايچ نيرا از ا تانتيشما هو واشي

  .ديرا نشناس تانيهايدگيكه شما واقعًا همان ماندينم ييجا گريد شوديداده م نجايكه ا يحاتيتوض

كه  شوديم ياريو از جنس همان هوش شوديم يمركزتان خال دياندازيو آنها م ديشناسيرا م هايدگيكه همان جيتدر به

و  ديت و بدون قلحظه هست قبل از قضاو نياتفاق ا رشيپذ ميتسل رد،يگيصورت م ميبا تسل ميكار گفت نياز اول بود، ا

 نيا ،دهديبا فكرها و دردها را نشان م دهيانسان همان كيكه  (دايره همانيدگيها) يشكل قبل نيكه ا ديكنيتوجه م .شرط

و  تياست كه حالش وابسته به زمان هست، و آن حس امن ليدل نيو به هم افتد،يپرست است، با اتفاق اتفاق مآدم اتفاق

و كم  اديز شود،يهم باز هم دچار زمان م يمصنوع يهاتيخاص نيهم ،است يمصنوع و قدرتش گرچه تيعقل و هدا

  .شوديم
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و  رانديم هيعدمش را به حاش يهابت ،عدمش را يزهايچ نيكه هر چه ا شوديشخص متوجه م نيا واشي واشي يول

 ،يجسم ياريهوش ليتبد ،ليتبد مييگويرا م نيا ،شوديم يقبل ياريبه همان هوش ليتبد كنديم يمركزش را خال

 نكياز لحظات روز را برحسب ع ياديتعداد ز يعني شود،ياو دارد عوض م نكيحضور، و ع ياريهوش اينظر  ياريهوش

آنها را داشته باشد  توانديم هيرفته به حاش آنها ند،يبينم زهايبرحسب آن چ گريد شوديم ميهر موقع تسل ،نديبيعدم م

مي بينيد كه يواش يواش از جنس اتفاق  نيبله، پس ا ست،ين تيهم هو گريبا آنها د نيبنابرا .از مركزش خارج بشود يول

باز بشود كه حال ما وابسته به  يبه اندازه كاف ديمركز ما با نيا ،شود يبه زمان دارد خارج م يوابستگ از نيست و حالش

   .بدهم حيشكل را هم توض نينكند اما ا رييبا اتفاقات تغ يعنيزمان نباشد 

  

  (مثلث همانش) ٣شكل شماره 

  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  من؟ يِِز كو يَقَمر، هر َطرَف يا يزيچند ُگر
  وَگر َشَمن ميْلِك تو، َگر صََنمو مُ  ميتوا دِيص

تو  ديص ديام كه با دهيفهم يپرستم ول يمركزم را م يعنياگر من بت هستم و بت پرستم  ديگو يم دينيب يكه م نطوريهم

  .تو قرار بدهم اريمركزم را در اخت يعنيباشم و ملك تو باشم 

 نيّشود در اول يم دهيهمان يزيبا چ ديآ يم ياريكه انسان بصورت هش نياست كه هم نيا ديكه مهم است بدان يزياما چ

 يكي .هستند يلب اساسمطا نهايا ،باشد ادتانيرا  نيا شهيشود كه شما هم يم دهييهم در ما زا تييدو تا خاص يدگيهمان

  .قضاوت است يگرياز آنها مقاومت است د
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 يول ميكن اديرا ز هايدگيهمان ميخواه يو م ،ميكن يفكر م هايدگيشود كه ما برحسب همان يم دهييمقاومت از آنجا زا و

با زمان  ميديا كه ما چسبر يزيچ نيا نكهيا ايكنند  يبلكه هم كم م ،كنند يرا اضافه نم نهايافتند معموالً ا يكه م ياتفاقات

هر  .مياز جنس او هست نكهيا يبرا ،برود نياز ب نيا ميبگذار ميخواه ينم ميديرود و ما چسب يم نياز ب ،كند يم رييتغ

  .توهم است يزيچ نيهمچ كهيدر حال ،ميريم يم ميرما دا ميكن يشود حس م يموقع او كم م

آفل  يزهايبا چ يدگيهمان نشيكه ضلع پائ آيدميبوجود  يمثلث كي ،شود يم ديمقاومت و قضاوت در ما تول نيو بنابرا

 اجيمن به دانش خدا احت ،را دارم هايدگيمن دانش همان يعني. قضاوت وت استاست و دو تا ضلعش هم مقاومت و قضا

پس اگر  .هست يحالت من ذهن نيا انسان و يهست برا يحالت خطرناك ،حالت نيدهد و ا يلحظه به من م نيا هندارم ك

دهد قضا  يلحظه به شما م نيدانش قضا را كه ا يعني ،دينيب يرا م زهايبا چ يدگيشما در خودتان مقاومت و قضاوت و همان

 ياستفاده م تانيو از دانش ذهن ،ديهست تيو با آن هم هو ،ديدار يهست كه شما دانش ذهن نينشان ا ،و قدر به اصطالح

  .دينك ياستفاده نم يو از خرد زندگ ديكن

 دهيمركز همان نيكه ا ميا دهياآلن فهم يول ميحالت را دار نيدهد كه گرچه كه ما ا ينشان م ميمستق ريبه طور غ تيب نيو ا

  :كند يشكل م نيبه ا ليما را تبد نيكه ا .اشغال شده مالِ توستو

  

  )مثلث واهمانش( ٤شكل شماره 

از  يول يو پر نور هست بايتو مثل شب چهارده ز ايخدا مييگو يماست كه ما م ديشكل همان در واقع عوض شدن د نيا 

 دياجازه بده ،رگياآلن د ستمين يام كه من كاره ا دهيمن فهم يعني .يزيگر يظه هست بصورت من محل نيمن كه ا يكو

 ياآلن م ،مكن يكارها را م نيكردم من دارم ا يحاال من فكر م تا. دينكه من دخالت نكنم و شما خودتان كار مرا درست ك
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 ،دهم دست تو يرا م اريپس من اخت ،دارد به ببنش من و قدرت من تيقدرت تو اولو نيپس بنابرا ،يكه منم تو بود نميب

  .يزيگر يكه تو م ديگو يم نيهم يبرا

كه چه  دينيبب اي ديبدان ديشما با نيپس بنابرا .ميختيگر يم ميناآگاهانه ما داشت يعني ميمستق ريبه طور غ يزيگر يتو م

 يزمان يمركز ب نياز ا ميهر چقدر كه صنم دار ،مشخص استهم شيچه جور ،به زمان ميزيگر يم يلحظه ابد نياز ا يجور

 ديستيجسم ن نسكه شما از ج دينيب يو شما اآلن م .ديكن ليخودتان را به جسم تبد ديبه زمان كه در زمان باش ميزيگر يم

كه  ياز خدا و از زندگ ديعذر بخواه و ،دينيرا بب يدگيهمان و ،ديبشناس ديبا را زهايبا چ يدگيعمل همان نيپس بنابرا

  .لحظه نيبه ا ميو برگرد ،ديادامه داد يليرا خ يدگيهمان

دوباره به  ميگرد يو برم ميخواه يهر لحظه به زمان و عذر م ميرو يم ميكه دار ميشو يمتوجه م ميما دار نيپس بنابرا

كه  دينيب يپس م .ميشو يم يكيلحظه دوباره با او  نيبه ا مييآ يم يو وقت .هست ميالِت تسلح ،حالت نيلحظه و ا نيا

و دوباره  ،ميشناس يرا م هايدگيهمان يهر چ .و انداختن آن هست يدگيهمان كيگشودن عدم در مركز ما معادل شناخت 

 ،شوند يرانده م هياگر هنوز هستند به حاش اهيدگيو آن همان ،شود يمركز ما بازتر م ،آنها ازمان را  تيهو ميريگ يپس م

  .نماند تيحس هو چيكه در آنها ه ييتا جا

 يعنيبه واهمانش  ميكه شروع كرد ياز موقع اين است كه دينيراحت بب يليخ ديتوان يشكل م نيكه در ا يگريد زياما چ

است  ياريهش تيكه خاص ،بروز داد در شما خودش را تييتا خاصدو كدفعهي,  زهايتان از چ تيپس گرفتن هو ايگرفتن 

مقاومت ما كه قضاوت و (مثلث همانش) حالت نيقبالً در ا ،ما بصورت عدم است و آن صبر است و شكر است اي عدم است اي

 نيا كه چرا مثالً ،ميبود دهيرنج ميبود نيخشمگ ميحال ما خوب نبود غصه داشت ديشا اريو بس ميطلبكار بود ميداشت

  .رديگ يرا خدا از من م نهايشود و چرا ا ينم دايز هايدگيهمان

 يرا م نهايكه ا يكي يكيخداست و  يمركز ما جا (مثلث واهمانش)آنجا باشند  دينبا نهايا ميكه شناخته ا ياز وقت يول 

 انهاريدرد هش يو حت ميستيبا ميتوان يكه اسمش صبر است و ما م يحالت كيكه  مينيب يم ميانداز يرا م نهايو ا ميشناس

 ياريما بصورت هش تييخاص ،صبر و شكر نيدر ما بوجود آمده و ا ميرا تحمل كن هايدگيهم همان نيدرد جدا شدن از ا ،را

در  شتريب ،ميكن ياست كه هر چه ما مركزمان را عدم م ييتهايياز آن خاص زيپره ،نطوريهم هم زيبعد پره ،عدم است اي

 يزهايفكرها و دردها و چ يعنيشدِن مجدد با همان سه تا بت  دهياز همان زيعبارتست از پره زيو پره. آيدميما بوجود 

  .ديديرا هم د نيبله پس ا .ما ارزش دارند يكه برا يكيزيف
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  (افسانه من ذهني) ٥شكل شماره 

 يكي نيا يكيشكلها  نيچرا كه ا .ميكن يشكلها را مرتب تكرار م نيبدهم كه ا حيرا هم به شما توض گريشكل د كي 

 يآخر عاقبت مان دارد به كجا م ميهستو خودمان هم بت  ،ميما را كه اگر اآلن بت پرست تييّدهد كل ينشان م يبعدهم

آزاد خواهد شد و  ندهيشود كه در آ يم دواريموقع ها ام يليكند خ يگفتم با زمان كار م يمن ذهن نكهيا يبرا ؟رود

شده با فكرها  دهيشخص همان كينه تنها اآلنِ  ،دهد يا نشان مر يشكل كه افسانه من ذهن نيو ا .خوشبخت خواهد شد

  .دهد ياش را هم دارد نشان م ندهيآ ،دهد يرا نشان مو دردها و اجسام

شما خوشبخت و  ،ديحالت را ادامه بده نيكه اگر ا ديفهم يم نيقيبه طور قطع و  گريشكل د نيا دنيشما با د نيبنابرا

 يشكل نشان م نيپس ا .نخواهد آمد شيپ ميشد دهيهمان مشيبا مفاه يحت ،ميرا بلد شميكه مفاه ييزهايچ نيآزاد و ا

 يو ذهن ،شود يم يو قدرتش مصنوع تيو هدا تيعقل و حس امن ،را در مركزش بگذارد هايدگيهمان يدهد كه اگر كس

 ياديمقدار ز .نديمانع بب كه ديخواهد رس ييمقاومت و قضاوت را اگر ادامه بدهد باالخره به جا .ستين ليشود و اص يم

  .شود يم جاديهم ا رونيدر ب ،كند جاديكند و مانع را آدم در مركزش ا يم جاديا يموانع ذهن

 ليبه مسئله تبد نيلحظه را بنابرا نيو ا ،است نيمسئله ب ،است نيحالت مسئله آفر نيا نديآفر يمسئله م ياديمقدار ز

 ييكه انسانها تهس نيهم يبرا .كند يم ليكند به مسئله تبد يزندگ نكهيا يرا به جا يزندگ يرويلحظه ن نيكند ا يم

و  .آنها شروع بشود يحل بشوند تا زندگ ديمسائل با نيو ا ،دارند شانيمسئله در زندگ ياديدارند مقدار ز يكه من ذهن

كاش مثًال  يا ديگو يو م ،شود يروز به روز بدتر م ،ديخواهد رس ييبه جا ندهيشخص دارد در آ نيكه ا ديآن ام نيبنابرا
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اگر بتواند به طور  ،شده شتريچرا؟ مسائلش ب .بود نيبهتر از ا شيشش ماه پ يحت ،دبو شيبود پنج سال پ شيده سال پ

  .شود يم دهيرا مثالً حل كند دو تا سه تا مسئله از آن زائ يمسئله ا كي يذهن

شخص اگر بت باشد و بت  نيا ،بهتر كردن وضع يبه جاكه  دينيب يپس م .شود يبه دشمن م ليمسائل تبد نيو بعدًا ا

او  كهيدر حال ،زديگر يفكر كند كه خدا از او م يو حت زديو به سوها بگر ،و نداند كه مركزش مال خداست دپرست باش

شمن و د ،مسئله ،را به مانع يزندگ يرويدر آن صورت ن ،نديرا در خودش نب دهيپد نيو ا زديگر يلحظه م نيهست كه از ا

  .ديجا نخواهد رس چيخواهد كرد و به ه ليتبد

  

  (حقيقتِ وجوديِ انسان) ٦شكل شماره 

 نيو ا ،دهد ياو و آخر عاقبتش را نشان م يلحظه  نيباز هم ا ،دهد يانسان را نشان م يوجود قتيحق كه شكل هم نيا

 واشيبتها در مركزش هست  نيفهمد كه بت پرست است و ا يشخص م نيا ،شود يشخص باالخره آزاد و خوشبخت م

را مخصوصاً  شيدردها نديب يرا م شيبتها ،كند يبصورت حضور ناظر به مركزش نگاه م ،شناسد يبتها را م ميبا تسل واشي

دهد كه االن آن شكل را هم به شما نشان  يدردها را به ما نشان م نيو مرتب خداوند با قانون قضا و كن فكان ا نديب يم

مركز ما باز مي شود و صبر و شكر در ما زياد مي شود، همينطور پرهيز از همانيدگي جديد، يواش  واشي ،خواهم داد بله

  .يعني گذاشتن چيز جديد در مركز به عمل در مي آيد

يعني وقتي نعمتي از باز شدن مركزش در بيرون به وجود مي آيد، وضعيت قشنگي با او همانيده نمي شود، براي آن پُز 

اي نيست، هر كسي كه گويد من اين هستم، مي داند كه اينها را زندگي درست مي كند، و خودش كارهنمي دهد، نمي 

نيست، و اين شخص خواهد فهميد روز به روز بيشتر كه خودش  ايكارهخودنمايي نمي كند، فهميده است كه خودش 

  يايد مركز ما، اينكه مي گويد:نيست، بلكه خودِ زندگي است كه كارها را انجام مي دهد، و تا عدم ن ايكاره
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صيِد توايم و ُملك تو، يعني خدا مي خواهد بيايد مركز ما، و به تدريج كه باز مي كند، او دارد ُملك خودش را تصرف مي  

ديگر صيد نمي كند، يعني نمي رود  (حقيقتِ وجوديِ انسان)كند و ما داريم تحويل مي دهيم اين مركز را، و اين شخص 

به وسيلة چيزي جذب بشود، مرتب آنها را بردارد بگذارد مركزش، برحسبِ آنها ببيند، اين كار را ديگر  بيرون توجهش

  نمي كند، اين اسمش پرهيز است.

و هر كاري را همينطور كه مي بينيد سمتِ چپ مستطيل با پذيرش شروع مي كند، ورضا شروع مي كند، پس از يك مدتي 

رد، نمي داند چرا شاد است، هميشه حالش خوب است، و پس از يك مدتي متوجه متوجه مي شود كه شاديِ بي سبب دا

مي شود كه ديگر برحسبِ اين نقطه چين ها، همانيدگي ها فكر نمي كند، وفكرهايش را عدم خلق مي كند، يعني هر لحظه 

  فكر خودش را خودش مي سازد، و از كسي تقليد نمي كند.

لت هم كه افسانة من ذهني است شك است، شك و تقليد است، اين شخص توجه مي كنيد يكي از مشخصات اين حا

مرتب تقليد مي كند، براي اينكه از جنس جسم است، جسمش را مقايسه مي كند با ديگران، بت هايش را مقايسه مي 

واهد بُت كند، روز به روز بت هايش را مي خواهد بهتر بكند، روز به روز مي خواهد بت پرست بهتري بشود، خودش مي خ

قشنگ تري بشود، و مرتب مركزش را عوض مي كند وبه ديگران نشان مي دهد كه من را بپرستيد، براي اينكه در مركزم 

را در پيش  (حقيقِت وجوديِ انسان)اين چيزها هست، و به جايي نخواهد رسيد، همينطور كه گفتيم، و بايد اين شكل 

  صي را نشان مي دهد كه فهميده.بگيريم، اين هم حال و هم عاقبتِ يك چنين شخ

  :اما بعد از اين، اين شكل را مي خواهم نشان بدهم بالفاصله

  

  (شش محور اساسي با افسانه من ذهني) ٧شكل شماره 
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اين شكل يك شش ضلعي هست، همينطور كه مي بينيد، همين افسانة من ذهني در مركزش است، و اين شش ضلعي  

و موالنا هم نشان داده و اديان هم نشان داده اند، به ما نشان مي  ،ه به ما هم نشان دادهمحورهاي اساسي كاِر زندگي را ك

  :دهد اين شش ضلعي

يكي اش اِِلست است، َالَست يعني اينكه ما از جنس او هستيم، از جنس خدا هستيم، و فراموش كرده ايم، توجه كنيد كه 

و االن موالنا بيهوده نمي گويد كه: صيِد توايم و مُلك  خداست.مركزي كه پر از همانيدگي است يادش رفته كه از جنس 

تو، منظورش اين است كه مركز ما االن ُملِك بيرون است، اين جهان است و ما صيد اين جهان شده ايم، ما صيد شيطان 

شده ايم، بنابراين  شده ايم، براي اينكه مركز ما از جنس جسم هاست، بجاي تو، و ما بُت پرست شده ايم، و خودمان هم ُبت

يادمان رفته كه از جنس تو هستيم، و َالَست نشان مي دهد كه اگر اين لحظه هوشيارانه از جنس او بشويم، مرتب به اتفاق 

اين لحظه مي گوييم بله، بله به اتفاق اين لحظه، بله به اين هست كه ما از جنس خدا هستيم، يعني بله گفتن به اينكه: بله 

  ستم، و اين كار با يكي شدن با او، با وحدت با او صورت مي گيرد، نه فقط بله گفتن.من از جنس تو ه

  و مي بينيد كه كسي كه پر از ُبت است و بت پرست است اَلَست را نمي فهمد، ولي اين يكي مي فهمد،

  

  (شش محور اساسي با حقيقِت وجوديِ انسان) ٨شكل شماره 

، اين هرلحظه دارد سعي مي كند حقيقتِ وجوديِ انسانركزش عدم شده است، اين هم همان شكل است، در حالي كه م 

  از جنس خدا بشود، چون مركزش دارد خالي مي شود.

كه ُبت ها مركزش هست، قضا و كن فكان به نفعش نيست،  (شش محور اساسي با افسانه من ذهني) اما اين شكل قبلي

است كه اين لحظه خدا با بينِش خودش، تصميمِ خودش اتفاقات را  براي اينكه عقِل خودش را دارد، قضا معني اش اين
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(شش محور اساسي با حقيقتِ  براي ما بوجود مي آورد، اين شخص قضاوت مي كند، مقاومت مي كند، ولي اين شخص

ز آن چيزي نمي كند، اين شخص فضا را باز مي كند، صبر و شكر مي كند، و آن اتفاق را مبارك مي داند، و ا وجوديِ انسان)

ياد مي گيرد، و بنابراين، اين قضا و اينكه خدا مي گويد بشو و مي شود به نفعش كار مي كند، هر لحظه به او كمك مي 

  كمك مي كند. به اوكند، َالَست 

ولي به اين بااليي كه مركزِ همانيده دارد، چون مقاومت مي كند، قضا و كن فكان نمي تواند، كن فكان همان نيرويي است 

كه گل ها را باز مي كند، و اگر ما تسليم مي شديم و از جنس خدا مي شديم هر لحظه، به ما مي توانست كمك بكند، به 

اين شخص نمي تواند كمك بكند، قضا به اين شخص كمك نمي كند بلكه فلج مي كند متاسفانه، و كن فكان مقاومت و 

ا ما را بيشتر به هَپروت ببر، حال ما را بدتر كن، او هم همين كار قضاوتش را بيشتر مي كند، يعني وقتي ما مي گوييم خداي

را مي كند، يعني با تبديل نيرويِ زندگي به مسئله، يعني اينكه ما از خدا مي خواهيم ما را بدبخت تر كن، مسئله مرا زيادتر 

  كن عمًال.

ي كند، و وقتي قضا اتفاقي را مي آورد، فضا گشايي م (شش محور اساسي با حقيقِت وجودِي انسان) ولي عمًال اين شخص

فضا گشايي مي كند، تسليم مي شود، تسليم يعني پذيرش اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت، يعني بُردن به ذهن بدون قيد 

وشرط، اين شخص هميشه تسليم مي شود، اين شخص كه مركزش عدم شده است، و شكر و صبر مي كند، اين بااليي 

شكر و صبر نمي كند، اوقاتش تلخ مي شود، قضاوت مي كند، مي گويد خدا  فسانه من ذهني)(شش محور اساسي با ا

به هر حال اين قضيه را اگر ادامه بدهد، افسانة من ذهني را، زندگي مركزش را هميشه در بيرون منعكس مي  .دشمن است

  كند.

ج وقتي اين زندگي در ذهن پر از درد و هر چيزي كه در بيرون شما تجربه مي كنيد انعكاس مركز شماست، و به تدري

ام؟ همانيدگي ادامه پيدا مي كند دچار شك مي شود اين شخص، اصالً خدايي هست؟ و اگر هست كه من چرا اينطوري شده

در حالي كه خودش زندگي خودش را خراب مي كند، خودش را بيشتر به افسانة من ذهني فرو مي برد، هر روز در ايجاد 

  و دشمن سازي است، و مي گويد چرا زندگي ام دارد بدتر مي شود؟ مانع و مسئله 

بنابراين براي برطرف كردن شك اين شخص، اتفاقاتِ خيلي بدي مي افتند، بطوري كه َريب المنون يعني بُرَّندة شك انسان 

د بگيرد، و رَيُب المَنون و تقليد انسان، خدا مي گويد كه فقط بايد از من ياد بگيري، از آن ُبت هاي مركزش نمي تواند يا

يعني اتفاقاتِ بسيار ناگوار در زندگي جمعي ما هم اتفاق مي افتد، شخصي ما هم اتفاق مي افتد، و رَيُب المَنون هاي فردي 

يا دردهاي مختلفي مي گيرد، سكته مي كند، سكتة  ،به شما اخطار مي دهند كه مثالً انسان خداي نكرده سرطان مي گيرد



  Program # 817                                                                  ۸۱۷برنامه مشاره 

  18صفحه: 

ش مي شِكَند، در بيزينس شكست مي خورد، يا همه چيزش را از دست مي دهد، يا يا مي افتد، يك جاي مغزي مي كند،

  يك مريضي سخت مي گيرد.

به هر حال اينها نشان اين است كه بُت پرستي را دارد ادامه مي دهد، براي جمع هم همينطور، وقتي رَيبُ المنون اتفاق 

ر بيرون منعكس شده، ما بايد چيزي ياد بگيريم، شما شخصاً بايد در اين جور مي افتد معني اش اين است كه مركز ما د

موارد بگوييد، ببينيد كه چه چيزي بايد ياد بگيريد، چيزي كه ياد مي گيريد اين است كه اين مركز را بايد خالي كنيد، ُبت 

ند و در اين راه هم كار نكنيد، و بُت پرستي را تمام كنيد، بت پرست هم نشويد، يعني از هيچ كس نخواهيد شما را بپرست

  ها را هم به تدريج بشناسيد و بيندازيد.

درسي كه ما ياد مي گيريم، درس اين است كه خدا مي گويد از من عقل نمي گيري، عقل ات را از اينها مي گيري، توجه 

انتقام جويي مي گيري، حس  مي كنيد كه آن مركز عقلت را از همانيدگي مي گيري، هدايتت را از خشمت مي گيري، از

امنيتت را از اين همايندگي ها مي گيري، قدرتت را از آنها مي گيري، بايد از من بگيري، اين ها را بايد از من بگيري، آن 

خوشي هايي هم كه در اين باال داري، اين خوشي هاِي بيروني اينها شادي اصيل نيستند، من چشمة شادي در اعماقت 

  را خدا به ما مي گويد، بايد از اين استفاده كني. گذاشته ام، اينها

و پس بنابراين ممكن است اتفاقاتِ بسيار بد و يا ديدِن انعكاسِ مركزمان در بيرون ما را به اينجا بكشاند كه ما بايد تسليم 

كما اينكه اين بشويم، گفتم تسليم پذيرش اتفاق اين لحظه است بطور كامل قبل از قضاوِت من ذهني، و بي قيد و شرط، 

شخص كه االن مي بينيد با افسانة من ذهني نشان دادم، اين شخص تسليم نمي تواند بشود، و براي اينكه قضاوت و 

و بيايد مثالً سراغ دانش موالنا يا يك بزرگ  ،مقاومت دارد، مگر اينكه به او خيلي فشار بيايد و ديگر عالجي پيدا نكند

دانش نگيري،  او بگويند كه مقاومتت و قضاوتت را بايد صفر كني و از آن چيزهاي مركزتبه  ديگري، از آن استفاده بكند.

دانش را بايد از خدا بگيري، بگذار تو كمان باشي و تيرانداز خدا، پس بنابراين پس از رَيبُ المَنون و انعكاس مركز ما در 

  .انيدگي هايمان را بشناسيم و بيندازيمبيرون كه بسيار زشت است ما ممكن است برگرديم، فضا گشايي كنيم و هم

  و محورِ بعدي گفتيم اَنصِتوا هست، يعني خاموش باشيد، كما اينكه مي بينيد اين شخص كه مي گويد: 

چند گريزي اي قََمر، هر طرفي زِ كوِي من؟، اين گريختن انسان از كوِي اصليِ زندگي، يا زندگي از طريق ما، چون ما 

ر به او نيستيم، ما مي كنيم، البته زندگي بصورت ما مي كند، االن ما هم نمي خواهيم بكنيم، مان نيست و هوشياحواس

زندگي هم بصورت ما نمي كند، پس بنابراين نمي تواند خاموش باشد، بنابراين گريختن به هر طرفي همين سروصداي 

  .نه من ذهني)(شش محور اساسي با افسا ذهن، پارازيت ذهن را بوجود مي آورد براي اين شخص
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كه مركزش را دارد باز مي كند، از جنس عدم مي شود  (شش محور اساسي با حقيقتِ وجوديِ انسان)ولي براي اين شخص 

بعضي موقع ها خاموش مي شود، و پس از اينكه خاموشي را تجربه مي كند، ذهنش خاموش مي شود در واقع زندگي پا 

نش، فضاي درونش باز مي شود و باز مي شود و باز مي شود و در آن مي گذارد به مركزش، يواش يواش، و وقتي درو

و اين همان كَرَّمنا است كه خدا  .همانيدگي ها هيچ حس هويت نمي ماند، باالخره انسان به بي نهايت خدا زنده مي شود

مي شود، وقتي با او  انسان را گرامي داشته يعني در او به خودش زنده مي شود، انسان به خدا زنده مي شود، با او يكي

  يكي مي شود ريشة بي نهايت پيدا مي كند و فراواني مي آيد به زندگي اش.

وقتي درونِ ما فضاي بي نهايت باشد، در بيرون انعكاس اش هم همان َجفَّ الَقلَم، بي نهايت خواهد بود، يعني فراوانيِ همان 

ين كميابي در زندگي ما نشان گرفتاري در مركز ماست، ُبت ها همانيدگي ها در بيرونِ ما خودش را نشان مي دهد، و بنابرا

  در مركز ماست، ما اين ادعا مي كنيم بت هستيم، پس به اندازة كافي اين بيت را بحث كرديم ما.

اما اجازه بدهيد چند بيت قبلي را براي شما بخوانم و يادآوري بشود، پس مي بينيد كه وقتي مي آييم به اين جهان يك 

ر مركز ما درست مي كنيم به نام بافتِ همانيدگي، و من ذهني، اين من ذهني در واقع همان ديو هست، نمايندة چيزي د

شيطان هست در مركز ما، شيطان هم يك آدم نيست، يا يك شخص خاصي نيست، يك حوزة درد و همانيدگي هست در 

كه كشش دارد، من ذهني اي هناطيسي است، حوزمثل حوزة مغاي هاين جهان كه در انسان ها زندگي مي كند، و يك حوز

  را به سوي خودش مي كِشد.

يعني وقتي ما مي آييم به اين جهان به عنوان هوشياري، به محضي كه همانيده مي شويم با چيزي به سوي آن كِشيده مي 

پيدا مي كند،  شويم، درست مثل اينكه يك غير جسمي بيايد در اين جهان جسم بشود، خوب اين اگر جسم بشود جرم

  هر چيزي كه در اين جهان جرم دارد به سوي او كشيده مي شود، بله، به سوي جرم بزرگ تر كشيده مي شود.

شما مي بينيد كه هر جسمي به سوي مركز زمين كشيده مي شود، ما اين را مي گوييم ثقل يا نيروي جاذبة زمين، چرا؟ ما 

يد پايين، چرا؟ براي اينكه جرم دارد، از جنس جسم است، به سوي مركز جرم داريم، يك تكه آهن را رها مي كنيم مي آ

زمين متمركز شده، مثل اينكه در مركزش، همينطور كه مال ما هم در مركزمان، و بنابراين  جرمزمين مي رود، چرا كه 

  كشيده مي شود به مركز زمين.

ن و تصميم گرفتن، و ما اين من ذهني را به پس به تدريج كه يك من ذهني درست مي كنيم، شروع مي كند عقل داشت

اي داريم كه قبالً گفتيم و االن يادآوري مي كنم، تدريج بايد شناسايي كنيم و خودمان را از آن بكشيم بيرون، اما يك چاره

  گفتيم كه، اين بيت را خوانديم، گفت:
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  ١٢١١مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  شرع بهرِ دفعِ شَّر رايي َزنَد
  را در شيشة حّجت ُكنَد ديو

يك مدتي اين بيت را خوانديم و شما قانون اساسي نوشتيد، گفتيم من اين كارها را نخواهم كرد، پرهيز خواهم كرد از اين 

چيزها و همين كمك كرد به شما، پس من ذهني را فورًا نمي شود از بين برد، ولي مي شود يك قانون نوشت، وقتي ما آن 

  نمي كنيم، ديِو ما در شيشه مي رود. كارهايي كه نوشتيم

شيشة حجت يعني ما استدالل مي كنيم، بابا غيبت بد است، خوب من ديگر بعد از اين غيبت نمي كنم، از اين پرهيز مي 

كنم، وقتي غيبت پيش مي آيد، مي بينم پنج نفر پشت سر يك نفر غيبت مي كنند من خودم را مي كِشم كنار، اينجا ديو 

ايم، چون قبًال به اندازة كافي ه، اين هم مي خواهد بيايد بيرون چيزي بگويد، ما دربِ آن را محكم گذاشتهرفته در شيش

ام، به ضررم تمام شده، ديدم مثًال دارند غيبت مي دليل و برهان به خودمان آورديم كه من نبايد غيبت كنم، بارها كرده

مشاركت نمي كنم، چون چند بار كرده ام ديده ام به نفعم تمام كنند يا نقشه مي كشند براي يك كسي ضرر بزنند، من 

  نشده.

و قوانيني مي نويسم، و اينكه من ديدم اگر توجهم جذب يك چيزي در بيرون شد، دارد مي رود توجهم، اين را مي گيرم 

مي شوم، خوب  نگه مي دارم، نمي گذارم برود جذب آن بشود، چون اگر جذب آن بشود آن، مي آيد مركز من، همانيده

پرهيز است اين، اين هم مي نويسم، آن يكي را هم مي نويسم، خيلي ها قانون اساسي نوشته اند، فقط خواستم يادآوري 

  كنم كه من ذهني را با اين كيفيت كه تعريف مي كنيم فورًا نمي شود از بين برد، ولي مي شود در شيشه كرد.

يني كه در يك مملكت جاري هست، و عدول نكردن از آن، و راستين بودن، اينها و تعهد به قوانين، احترام به قوانين، قوان

ما مي توانيم بنويسيم تا ديو در شيشه بماند، براي اين مي خوانم كه شما بايد ديو را داخل شيشه  جزو چيزهايي است كه

روي خودتان كار كنيد،  ؟ه چكار كنيدكنيد تا آنجا كه مقدور است، اين بيرون نيايد كه ضرر بزند، تا به شما فرصت بدهد ك

وگرنه اگر ديو بخواهد ضرر بزند شما هميشه بايد مسائل اين ديو را حل كنيد، و ديگر وقت پيدا نمي كنيد به خودتان 

  برسيد.

مثالً ما در روابطي هستيم، مي بينم همسرم بعضي چيزها را كه به من مي گويد به من برمي خورد، عصباني مي شوم، آنها 

ا مي نويسم، تمرين مي كنم، مي گويم اگر راجع به اين صحبت كرد و اين و اين و اين و اينها، راجع به پدرو مادر من، يا ر

مثالً خواهر من يا فالن خاصيت من صحبت كرد، من عصباني نخواهم شد، اين ديو رفته داخل شيشه و خودداري مي كنم 

  مي كنم، اينها را بايد ما اول بنويسيم. از بلند شدنِ ديِو خودم، و ديو را داخل شيشه
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اما بيت ديگر كه خيلي مهم است كه يادآوري كنم، و واقعاً در وقت صرفه جويي بشود، به آن شش ضلعي هم مربوط مي 

  شود، اين است كه مي گويد:

  ٤١٢٣مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  شرط تسليم است، نه كاِر دراز
  زسود نَبَود در َضاللَت تُركتا

در آن شكل افسانة من ذهني كه نشان مي دهيم، در آنجا تُركتاز كردن يعني تاخت و تاز كردن، و بحث و جدل راه انداختن، 

فكرهاي مختلف كردن، با اين و آن درافتادن، فايده ندارد، توجه مي كنيد، شرط اين است كه شخص در اين لحظه اتفاِق 

فضايي باز كند بين خودش و اتفاق، آن فضا پر از خرد است، آن فضا همين پا اين لحظه را بدون قيد و شرط قبول كند و 

  گذاشتِن زندگي به مركز شماست، بگذاريد زندگي به شما كمك بكند.

وقتي خشمگين مي شويم ما، وقتي واكنش نشان مي دهيم، و وقتي برحسبِ يكي از واكنش هاي شرطي شده يا الگوهاي 

يا فكر مي كنيم، اين تسليم نيست، يعني قضا و كن فكان نمي تواند به ما كمك بكند،  شرطي شدة ذهنمان عمل مي كنيم

پس شرط اين است كه انسان تسليم باشد، فضا گشايي كند در اطراف اتفاق اين لحظه، و در اين لحظه از جنس اتفاق 

  اشت، فقط دارم يادآوري مي كنم.نخواهد داي هنشود، اين شرط اساسي است، اگر كسي اين را رعايت نمي كند كارش فايد

  اما يك بيِت مهم ديگر كه قبالً خوانديم، سريع يادآوري كنم، مي گويد:

  ٢٦٧٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  ُحكمِ حق ُگسترد بهرِ ما ِبساط
  كه بگوييد از طريقِ ِانبِساط

يعني فضا باز مي كنيد، زندگي به شما مي و شما االن توجه مي كنيد كه هر موقع شما در مقابل اتفاق منبسط مي شويد، 

تواند كمك كند، اگر منقبض بشويد، واكنش نشان بدهيد، مثالً خشمگين بشويد، نگران بشويد، بترسيد، يعني يكي از 

  واكنش هاي من ذهني را شما بيان كنيد، اين انقباض است و زندگي نمي تواند به شما كمك بكند.

گذاريد من كار كنم، از طريق انبساط، پس شما دايمًا فضا باز مي كنيد، فضا باز مي كنيد، به بگوييد، يعني مرا بيان كنيد، ب

هيچ وجه نمي بنديد، انقباض نه، انبساط، انبساط كاِر شما را راه مي اندازد، در اطراف بدترين اتفاقات، انبساط، تا خدا به 

واهيد شد، آن هم كارساز نيست، حتي اگر راه حل هم شما كمك بكند با خردش، وگرنه دچار عقِل من ذهنِي خودتان خ

به نتيجه نخواهد رسيد، اما به تدريج شما بايد مثل  بگويد، چون با انرژي بد دارد مي رود جلو، اين بادام پوچ كاشتن است،
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كه  سليمان عمل كنيد، آن سليمان كه تاجش كج شده بود، باالخره مي خواست تاجش راست بشود، آخر سر متوجه شده

  يك همانيدگي در مركزش دارد، و چكار كرد؟

  ١٩٠٦مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

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

شما به تدريج به هر بُتي كه در مركزتان شهوت داريد، خيلي عالقه داريد، بايد دلتان را سرد كنيد، برانيد به حاشيه، و 

، قدرت جذب را و حالت حرص شما را كه هر لحظه مي رود به سمتش و حولِ محور آن مي چرخد، اين حس حس وجود را

را از آن بگيريد، براي همين مي گويد: دل بر آن شهوت كه بودش كرد سرد، دلش را نسبت به آن سرد كرد، بنابراين 

د، اما يادمان باشد ديو بايد در شيشه باشد، ديو اندرونه اش راست شد، تاجش هم راست شد، شما هم بايد اين كار را بكني

  بايد در شيشه باشد، تسليم، انبساط، سرد كردِن دل بر شهوت، بله.

ت اول *** یان   ***  
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  ١٨٣٨ غزل شمارهمولوي، ديوان شمس، 

  هر نَفَس از كرانه يي، ياد كُني َبهانه يي
  هر نَفَسي ُبرون َكشي از َعدَمي هزار فَن

را بيرون مي كِشد، يعني ما داريم به اي هيك بهاناي هم است، مي گويد: هر لحظه از يك سويي، از يك كرانو اين بيت دو

خدا مي گوييم كه: ما مي دانيم به شما بايد زنده بشويم ما، ولي من چرا اينطوري عمل مي كنم؟ من االن متوجه شدم كه 

من يك چيزي را عنوان مي كنم كه به تو زنده اي هز يك كرانوقتي با من ام عمل مي كنم اينطوري مي شود، هر لحظه ا

نشوم، و بروم به زمان، به آينده، به آينده، به آينده، براي اينكه از يك چيزي كه در اين لحظه در زمان است، به يك چيزي 

  .كه در زمان است مي پرم، بنابراين در زمان هستم، يعني در گذشته و آينده، نمي آيم به اين لحظه

بنابراين صرفنظر از اينكه اين وضعيت االن چه جوري است، چقدر بد است، من مي خواهم بيايم به اين لحظه، وگرنه 

هميشه بهانه دارم كه من به تو زنده نشوم، و البته مي بينيد كه چه جوري مي گويد؟ مي گويد: تو مي روي، چرا مي گويد 

نيستم، اين من ذهني يك  ايكارهد، به زندگي بگويد، به خودش، بابا من تو مي روي؟ براي اينكه مي خواهد به خدا بگوي

  توهّم است، هر كاري كردم غلط بوده. 

  ١٨٣٨مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  هر نَفَس از كرانه يي، ياد كُني َبهانه يي
  هر نَفَسي ُبرون َكشي از َعدَمي هزار فَن

دِم خودم كه عدم بودم، هيچ بودم، من ذهني بودم، هزار تا َكَلك درست و من تا حاال به صورت تو آمدم هر لحظه از ع

كردم، هزار تا زيركي درست كردم، فن درست كردم، تكنيك درست كردم، اما چون از جنس تو نشدم، تو هم هزار جور 

ي كنم، تو هم از فن بهتري بلد بودي، به من زدي، من افتادم به زمين، من از عدِم خودم كه هيچ است دارم فن درست م

  عدِم خودت فن هايي درست مي كني كه اينها را مي خورد.

چه چيزي به من مي گويي؟ فن درست نكن، زيرك نباش، از طريق ُبت هايت فكر نكن، تسليم باش، احترام به قضا بگذار، 

ئل كه ايجاد شده، اين احترام به كن فكان بگذار، تو از جنس فكر نيستي، از جنس توّهم نيستي، اين موانع، اين مسا

  ها، دشمني ها، اين كينه ها، اين رنجش ها، الزم نبود ايجاد بشود، ايجاد شده، اينها عينيّت ندارند، تو اينها نيستي.دشمن

  ١٨٣٨مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  هر نَفَس از كرانه يي، ياد كُني َبهانه يي
  هر نَفَسي ُبرون َكشي از َعدَمي هزار فَن
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هم ببينيد، يعني هر نفس، هر لحظه من از طريق  (افسانه من ذهني)يت ما دارد روشن مي شود، با اين شكل ها پس وضع

اينها مي بينم، نقطه چين ها، مي پَرم به يكي از اينها، برحسبِ آنها قضاوت مي كنم، تشخيص مي دهم، مقاومت مي كنم، 

فن بيرون مي آيد، تا من اين عدم نشوم تو دست بردار نيستي، و تو هم از عدمِ خودت، اي كاش من عدم تو بودم، هزار 

اگر من نيز از اين عدم هزار جور بهانه بياورم كه به تو زنده نشوم، و تو از اين عدم هزار جور فن بيرون مي آوري به من 

  بگويي كه آنطوري نمي شود زندگي كرد، پس مرا وادار مي كني به تسليم.

ت از مثنوي را برايتان بخوانم راجع به فن، و شما ببينيد كه وقتي ما برحسبِ همانيدگي ها فن بله، اجازه بدهيد چند بي

درست مي كنيم، زيركي درست مي كنيم، اينها به نفع مان نيست، اين دانشِ ذهني دانش نيست، به درد ارتباط ما با 

  خورد.زندگي يا با خودمان يا با ديگران كه از جنس زندگي هستند، به درد نمي 

  ٣١٧٣مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  چون يكي لحظه نخوردي بَر ِز فَن
  تَركِ فَن گو، مي َطلب َربُّ الِمنَن

كه قضاوت و مقاومت دارد، و هيچ  (شش محور اساسي با افسانه من ذهني)و هيج موقع ميوه نخوردي، ببينيد اين شخص 

هم ميوه نخورده از فن هاي خودش، پس بنابراين برحسِب اين كدام از اين شش تا محور به نفع اش نيست، يك لحظه 

همانيدگي ها فكر نكن، با دانش ذهني فكر نكن، با قضا و كن فكان نجنگ، تسليم شو، پس ترِك فن گو، به اين مي گويد، 

 وجوديِ (شش محور اساسي با حقيقتِپس مي َطلب رَبُّ المَِنن، يعني خداي نعمت ها، و اگر بخواهيم ترك فن كنيم، 

آن نقطه چين ها را بايد از مركزمان برداريم، برحسبِ آنها فكر نكنيم، برحسب عدم فكر كنيم، و آمدن عدم به  انسان)

  مركز ما، يعني پا گذاشتن زندگي، خدا به مركز ما.

يعني اين مركز حق قدم بر وي نهد از المكان، يعني به جهنم ما خدا قدم مي گذارد، وانگه او ساكن شود از كن فكان، 

همانيدة ما كه پر از درد است و مي سوزد، مثل جهنم است، ساكن مي شود از همين كن فكاني كه دست راست مي بينيد، 

قضا و كن فكان، يعني شما االن فن ها را مي گذاريد كنار، به خداونِد نعمت ها مي گوييد كه بيا درست كن مرا، و مركزم 

  ريج صبر و شكر مي آيد.را، و متوجه مي شويم كه به تد

  (شش محور اساسي با افسانه من ذهني)

  ٣١٧٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  چون مبارك نيست بر تو اين علوم
  خويشتن گُولي كن و، بُگذر زِ شوم
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 با عينك همانيدگي ها ديدن، يعني اينها، ديدن برحسب ،كدام علوم؟ علومي كه اين نقطه چين ها و از طريق آنها ديدن

همانيدگي ها وفكر كردن بر حسب آنها و آنها را دانش دانستن، مبارك نيست به ما، مبارك نيست يعني شوم است، اتفاقات 

بد، همين رَيبُ المَنون خواهد افتاد، و شما اينكه خدا هر لحظه مركز شما را بيرون منعكس مي كند و بدي آن را مي بينيد، 

اگر شما در بيرون درد ايجاد مي كنيد، زندگي هر لحظه با انعكاس دروِن  مي شود؟بايد بفهميد كه چرا زندگي من درست ن

  شما در بيرون به شما مي گويد:

مبارك نيست بر تو اين علوم، علومي كه از طريق همين همانيدگي ها به دستت آمده، اين دانِش شرطي شدگي ها برايت 

ها عمل نكني به نظر خواهد آمد تو احمقي، خويشتن گولي كن مبارك نيست، پس حاال به عنوان من ذهني اگر برحسب آن

(شش محور اساسي با حقيقتِ  بگذار بگويد من ذهني، ولي تو اين حالت ،و، خودت را احمق كن، كودن كن، عيبي ندارد

منون است، را بگير كه مركزت عدم است و از آن شومي حالت قبلي بگذر، بگذر ز ُشوم، ُشوم همان رَيبُ ال وجوديِ انسان)

اتفاقات بد است، بد شگون است، حالت ديدن برحسب همانيدگي ها و پر از زرنگي و فن بودن ُشوم است، ما نمي فهميم 

  كه اين را، نمي بينيم، ولي از بزرگان همين را بايد ياد بگيريم، بله.

  ٣١٧٥مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  چون ماليك گو كه: ال ِعلمَ لَنا
   ما َعلَّمتَنايا الهي غَيرَ 

(شش محور اساسي با افسانه  يعني اين اي،همانند فرشتگان بگو، خداوندا ما را دانشي نيست، جز آنكه خود به ما آموخت

، اين شخص كه در افسانة من ذهني زندگي مي كند، و فكر مي كند كه برحسب آن همانيدگي ها مي بيند، من ذهني)

كند و مقاومت مي كند و تسليم نمي شود و در مقابل قضا و كن فكان مي ايستد، دانش دارد، بر اساس آنها قضاوت مي 

هر كدام از ما مي توانيم اين را بفهميم كه اينها دانشي نيست كه  يك، فرشتگان، كه من دانشي ندارم.بايد بگويد مثل مال

و حس وجود به ما مي دهد، هر دانشي  ما روي آنها بتوانيم تكيه كنيم، دانش همانيدگي كه ايجاد قضاوت و مقاومت كرده،

  خورد. دهي به درد ما نميوجود ميكه به ما من مي دهد و 

، خدايا اين (شش محور اساسي با حقيقتِ وجوديِ انسان) دهي، يعني اينيا الهي، اي خدا غير از آنچه اين لحظه به من مي

گويم، اين البته آيه قرآن يد خدايا من مثل فرشتگان ميگوگويد اين شكل، با باز كردن عدم در مركزش ميعمالً دارد مي

كنم، االن تو بينم، بر حسب آنها فكر نمياست، من علمي ندارم. چرا؟ اينها را فرستادم به حاشيه، ديگر بر حسب آنها نمي

اين لحظه از دهد. ببينيد آن عقل و حس امنيت و هدايت و قدرت، مخصوصاً باال آن شادي به من بايد خرد بدهي و مي
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 ٣٢اش هم اين است، سوره بقره، آيه گويد، بله يعني چه، آيه. بله خواستم بگويم وقتي صحبت فن ميآيدميطرف زندگي 

  گويد:مي

  ٣٢هآي ،)٢(بقرهسوره  م،يكرقرآن
  »يمُالْحَكِ  اْلعَلِيمُ  أَْنتَ إَِنّكَ ۖ◌ سُبَْحاَنكَ لَا ِعلَْم لََنا إَِلّا مَا َعلَّمْتَنَا  قَاُلوا«

  »اى دانشى نيست. تويى داناى حكيم.: منّزهى تو. ما را جز آنچه خود به ما آموختهگفتند«

اي، دانشي نيست، تويي داناي حكيم، پس شما از اين آيه استفاده هستي تو، ما را جز آنچه خود به ما آموخته گفتند منزه

ين شوم است، اين بدشگون است براي من. مرتب اتفاقات خواهم دربيايم، اگوييد خدايا من از اين حالت ميكنيد ميمي

ام من. اگر كسي زندگي خودش را يك كمي توجه كند، خواهد ديد كه از حدود ده سالگي براي خدا بد را در بيرون ديده

يده، چرا؟ در بيرون اتفاقات بد افتاده و درد كشبتدريج قابل تحمل است كه انسان من ذهني داشته باشد، بعد از آن تماماً 

وضعيتها  ،چون مطابق قضاوتهايش نبودهو هايش قضاوت كرده، كرده دانش دارد، بر اساس دانشبراي اينكه فكر مي

  و مقاومت و قضاوت اين شخص را به افسانه يا جهنم من ذهني برده. پس اجرا كنيد اين را.  كرده مقاومت

  ١٨٣٨ شماره غزل شمس، ديوان مولوي،

  ِدَلم نيِزَلم، شُد َوطَِن تو امَنْ فْيچه َكثگر
  و َمَحبَّتِ َوَطن ليُبوَد مَ  يمومن َرحْمتِ 

(افسانه من دانيم كه منزل ما يعني مركز ما، درون ما كثيف است، همين امروز نشان دادم، در اين شكل پس ما االن مي

زيادي درد توش هست و همانيدگي  ها مقدارچينشود، آن نقطهكه مركز همانيده پر از درد ميمي دهم  هم نشان ذهني)

   .دانيم درون ما وطن خداست، جاي خداستاست، پس كثيف كرديم. ولي حاال همه ما مي

  ١٨٣٨ شماره غزل شمس، ديوان مولوي،

  ِدَلم نيمَنِْزَلم، شُد َوطَِن تو ا فْيچه َكثگر
  و َمَحبَّتِ َوَطن ليُبوَد مَ  يمومن َرحْمتِ 

االن وطن را موالنا آورده به مركز انسان و درون . »دوست داشتن وطن از ايمان است« :گويدو يك حديثي است كه مي

گويد اگر تو بيايي به مركز من، تشريف بياوريد به مي ،گويد اين وطن مال خداست، ما از جنس خدا هستيم. بلهانسان، مي

است كه ايمان دارد. بهترين كسي كه ايمان ، اين واقعاً رحمت مومني است، رحمت كسي مگوييمركز من، داريد به خدا مي

گوييم كه شما بياييد به مركز ما و من ديگر بعد از اين دارد تو هستي. يعني تو بايد بيايي به مركز من. ما داريم به خدا مي

 .ر بكنماين است كه شكر و صبر كنم و قضاوت و مقاومت را صف آيدمي، كه كاري كه از دستم برآيدميهر كاري از دستم بر

  دانم كه قضا و كن فكان منزل را تميز خواهد كرد. و من مي
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   :گويدو آن شعر را شما بلد هستيد مي

  ٢٤٦٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُحكْمِ ُكْن َفكان يِهاچوگان شِ يپ
  اَنْدر مكان و المكان ميدَويم

و من ديگر  ،دانم كه مركز مرا تميز خواهي كردمن مي اگر قضاوت و مقاومتم را صفر كنم و صبر و شكر در من پيش بيايد،

يي من تازه آو من فهميدم من وجود ندارم، اينجا تو كه مي ،چون مهمان تو هستي ،تصميم گرفتم اين منزل را تميز كنم

  :فهمم كه كي هستم و اين همان حديث استمي

  :ثيحد
  »مانياْلا الَوطن ِمن ُحبّ «

  »است مانيداشتن وطن از ا دوست«

اش حسد كند، اما اجازه دهيد ابياتي از مثنوي بخوانم كه شما بدانيد كه دردهاي ما كه در اينجا نمايندهاشاره به اين مي

  كند. كنند. منزل ما و خدا را كثيف مياست درون ما و مركز ما را كثيف مي

پرسم، من كثيف منزلم. من حاال از شما ميگويد كه بنا به الست من و تو يكي هستيم، مركز من خانه توست اما بيت مي

عرض  ،كنيد تميزتوانيد نگاه كنيد. با من ذهني نمي ؟ايددانيد كه واقعًا دل شما وطن خداست و شما كثيف كردهشما مي

  :گويدتا قضا و كن فكان تميز كند. براي همين مي زيادمقاومت و قضاوت صفر، صبر و شكر  ،كردم

  ٤٣٢ تيل، بدفتر اوّ ،يمثنو ،يمولو

  بِدان آمد، حسد جَسَد، خانه نيا
  حََسد آلوده باشد خانْدان َكزْ

(افسانه من  هويت شده خانه حسد است. به عبارتي نگاه كنيد، اين شخصجسد يعني اين من ذهني، اين ذهن، ذهن هم

گويد مقايسه است. ما مي و يكي از اين خاصيتهايي كه همانيدگي در مركز به ،مركزش پر از همانيدگي است، را ذهني)

دهيم از بنيهايت خدا به جسم، جسمي كه حتماً بايد تغيير شويم خودمان را كاهش ميعرض كردم وقتي ما همانيده مي

كنيد كه هر چيزي كه وارد اين جهان بشود، در اين جهان يعني به وجود بيايد، بايد از بين برود. فقط كند. توجه مي

شود. بنابراين كه ما هم از جنس او هستيم كه پايداريم. همه چيز نابود شدني است و نابود ميهشياري است، خود خداست 

شود. سازيد، اين بايد از بين برود، دچار زمان ميشود و يا شما در ذهنتان ميو خلق مي آيدميهر چيزي كه به اين جهان 

   شود يعني از بين خواهد رفت.دچار زمان مي
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 ،سازد در شكم مادرمانمان را همين خود هشياري ميآييم به اين جهان، تنبه صورت هشياري مي بينيد مامثالً مي

كنيم، باالخره از ده سالگي، بيست سالگي، جواني يواش يواش آييم و يواش يواش در اثر همين هشياري ما رشد ميمي

مان، ولي در ما يك جسم ؛به سوي متالشي شدنرويم رسيم به چهل، پنجاه، شصت، از آن به بعد به هر حال داريم ميمي

  ايم. و به همين دليل است كه ما اين درك را كرده .عنصري است، جوهري است كه قابل تغيير يا از بين رفتني نيست

ر، ناپذيناپذير يا نچيز مرگايم كه ما خواهيم ُمرد، جسم ما خواهد ُمرد؟ براي اينكه آن چيز مرگاصًال چرا ما متوجه شده

توانيم ها را نميرنگ نباشد كه ما رنگداديم. نور بيجوهر انساني يا خداييت ما در ما هست، آن نبود كه ما تشخيص نمي

رنگ نباشد، رنگ است. اگر نور بيبينيد، چرا؟ نور بيبينيد، نه، روز ميببينيم كه. شب شما رنگها را در اتاق تاريك مي

بيني. پس هر زني همه چيز را قرمز ميبينيم، كمااينكه عينك قرمز مييز را ما قرمز ميمثالً فقط نور قرمز باشد، همه چ

  شود. به اين جهان بايد از بين برود، دچار زمان مي آيدميچيزي كه 

پس آن موقعي كه ما آمديم جسم درست كرديم به نام من ذهني، دچار مقايسه هم شديم. شما به تدريج كه به خود زندگي 

آييد، خواهيد درمي (حقيقتِ وجوديِ انسان)كنيد و به اين شكل ها را از مركزتان دور ميشويد و اين همانيدگييزنده م

  توانيد ديگر خودتان را مقايسه كنيد. شود، نميديد كه مقايسه خودتان با ديگران كم مي

كنيد توانيم. توجه ميديگران مقايسه كنيم نميايم كه هر چه هم زور بزنيم كه خودمان را با اي رسيدهبعضي از ما به درجه

كند ولي كسي كه تازه شروع كرده به اين راه، هنوز مقدار زيادي همانيدگي در مركزش دارد، مرتب خودش را مقايسه مي

 ها. از مقايسه چي به دستاش را، من ذهني از چي درست شده؟ از همانيدگيكند؟ من ذهنيبا ديگران، چي را مقايسه مي

  گويد اين جسد خانه حسادت است اين را بدان. همه بايد بدانند. ؟ حسادت. پس براي همين ميآيدمي

شود و در زمان است، كه ببينيد كنيد بدانيد كه شما جسم داريد و جسم چون مقايسه ميكه به اين برنامه گوش مي شما

كنيم. م ما هست و اينها، خودمان را مقايسه ميزمان است، ما براي مطمئن شدن كه هنوز جس چارمرتب اين جسم ما د

اگر شك نداشت، اگر در دارد مقايسه مي كند، ها هستم، گويند من مثًال پنجاه سالم است و عين بيست سالهها ميبعضي

يا مثًال من پنجاه سالم هست، يكي  ؟يموگكنيد چه ميمقايسه نبود، چكار داشت با بيست ساله مقايسه كند. توجه مي

كنم، ببينم كه من جوانتر ماندم يا ايشان. دارم كنم و به او هم نگاه ميديگر پنجاه سالش است، هي به آيينه نگاه مي

   كنم، چرا همانيدگي دارم.مقايسه مي

و اگر كسي حسد داشته  ،اش پر از حسد استپس هر كسي كه من ذهني دارد، بايد بداند كه جسدش يعني من ذهني 

داند. در و جزو ابواب جمعي خودش مي ،خاندان يعني هر كسي يا چيزي كه اين شخص باهاش رابطه دارد باشد، خاندانش،
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ماند اين حسد، با هر كسي يا مي راينجا هر كسي كه ما رابطه داريم به وسيله اين حسد ما آلوده خواهد شد، مثل سيانو

  كنيد؟كند، توجه ميريزد و خراب ميهر چيزي كه رابطه داريم، با هر فكري كه رابطه داريم توش مي

  ٤٣٣ بيت اوّل، دفتر مثنوي، مولوي،

  َوليك باشد، َحسَد خانه َجسَد گَر
  نيك اَلّلهْ، كرد پاك را َجسَد آن

افتيم، من ذهني پر از حسادت است، كنيم، به مقايسه ميآييم به اين جهان، من ذهني درست ميدرست است كه ما مي

  چرا كه مال خودش است، به شرطي كه ما اجازه بدهيم.  ،فكان اين خانه را پاك كرده ولي خدا با قضا و كن

دهد كه مركز اين انسان پر از نگاه كنيد، اين شكل نشان مي (شش محور اساسي با افسانه من ذهني)شما به اين شكل 

جش، كينه، حاال درست است كه حسادت است، توجه كنيد حسادت نماينده بقيه هيجانات بسيار منفي هم هست. مثالً رن

نظري است، دوستاني هم دارد. دوستانش همين رنجش هست، خشم است، ترس است، تنگ ، حسادتگويد، حسادتمي

به اين جهان است، حس تاسف است، حس  منديناپذيري است، نيازديگر و حس نقص است، سيري آيدميبله از مقايسه 

اگر جاي حسادت باشد  ده است. اينها چيزهايي است كه دوستان حسادت هستند.گناه است، يا اضطراب و نگراني از آين

  آنها هم حتماً هستند. 

تسليم بشود و مقاومت و قضاوت نكند، شكر  (شش محور اساسي با حقيقتِ وجوديِ انسان) گويد اگر كسيو بنابراين مي

شود، اين دردها گويد بشو و ميت و كن فكانش كه ميو صبر داشته باشد، خداوند از طريق قضا يعني به وجود آوردن اتفاقا

  كند. يعني شما بايد بگذاريد تميز كند. كند، تميز ميدهد و مركز ما را كه جاي خودش است، تميز ميرا هم شفا مي

هم كند، آن ماند. خانه حسد را خدا پاك ميخوانيم كه شما فكر نكنيد كه منزل شما همين طور كثيف مياينها را مي

كند كه هيچ آثاري از آن دردها نماند. به عبارت ديگر معنيش اين است كه اگر چطوري؟ نيك، يعني تمامًا، چنان پاك مي

شويد و فضاگشايي بكنيد، بكنيد در مركزتان، اينها را خدا پاك خواهد كرد. اگر شما تسليم حس مياالن شما كلي درد 

كنم و قضاوت را صفر كنيد. اينها ديگر آسان است ديدنش. من فكر نميشكر و صبر داشته باشيد و مخصوصًا مقاومت 

  نفهمد، بله.  ،كسي باشد و توجه كند

  ٤٣٤ بيت اوّل، دفتر مثنوي، مولوي،

  است پاكي بيانِ  َبيْتي َطهِّرا
  است خاكي ِطِلسَْمش اَرْ  است، نور گنجِ 

   .است خاكي جسم آن، طلسم گرچه است، الهي نوارا گنجينه عنصري، كالبد كرد، پاك هاپليدي از بايد را دل خانه
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اينكه ما هر  كه: خانه مرا پاك كن، آلوده نكن. گويدام را پاك كنيد، به عبارت ديگر خدا به ما ميبله، طهرا بيتي يعني خانه

ا دست كند، مرتب حسادت به مدانيم، خشم مركز ما را آلوده ميلحظه ميل داريم خشمگين شويم و اين را قدرت مي

. از آيدميگوييم و همين بد گفتنها از مقايسه كنيم، پشت سر مردم بد ميدهد و مرتب خودمان را مقايسه ميمي

  كنيم مردم را. حسادتمان است كه كوچك مي

 كنيم، بارها گفتيم غيبت اوًال يك اطالعاتي به كسيهايي بلد هستيم. شما نگاه كنيد وقتي ما غيبت ميببينيد ما چه فن

 .دهيمگوييم، اين عمل بسيار بسيار بد و مخرب را ما انجام ميدهيم، خبر بد راجع به يكي را ما داريم به يكي ديگر ميمي

داني و من گوييم كه تو نميدهيم داريم به آن شخص ميبه خاطر اينكه من ذهني منافعي دارد. وقتي اطالعات را مي

دانم. كند، من بيشتر از تو مي. يك تر اينجا آمد، من ذهني خودش را بزرگتر ميدانم، پس بنابراين دانش من بيشتر استمي

من ذهني ما استفاده  ؛حاال درست است يا نادرست مهم نيست ؛گوييم راجع به آن شخصاز طرف ديگر يك چيز بدي مي

آوريم ت. وقتي آن را پايين ميگوييم حتماً بد است. توش پايين آوردن آن شخص اسبرد. براي اينكه آن چيزي كه ما ميمي

  كرديم. برد، مقايسه. مقايسه نبود، آن كار را ما نميمن ذهني ما باال مي

ام را پاك كنيد، اين بيان خانه :گويدايد ميدهم كه بارها ديدهاي كه االن به شما نشان ميگويد خدا در اين آيهو اينكه مي

اريم، براي اينكه مركز ما گنج هشياري است، در حالتي كه طلسمي كه برايش را بايد پاك نگه د نمركزماما اين است كه 

و ما دچار يك بافت ذهني هستيم كه  ،اند همين من ذهني ما، خاكي است. آن گنجي كه زير اين فكرهاي ما استگذاشته

دانيم كه بين ي بكنيم؟ ما ميما به عنوان هشياري به جاي اينكه زمين را بكنيم، زمين ذهن را، فكرهايمان را بكنيم، چطور

پريم به يك فكر ديگر و از آن فكر به يك فكر ديگر و اين كار كه به سرعت دو تا فكر زيرش گنج است، از يك فكري مي

  گيرد، طلسم ماست. صورت مي

 گذاشتند، طلسم خطهاي عجيب وكردند، معموًال يك طلسم باالي سرش ميگنجها را قديم كه يك جايي مدفون مي

رفت كه اين طلسم براي اين و ديگر يادش مي ،شدآمد مشغول خواندن طلسم مينوشتند و شخص ميغريبي است كه مي

و زمين را بكند و گنج را دربياورد، هر انساني اول  ،و بايد خواندن طلسم را يكجايي متوقف كند ،است كه گنج اينجا است

اشتند، يعني گنج آنجاست، در شما هم كه من ذهني طلسم شماست، گذشود. پس هر جا يك طلسم ميبا طلسم روبرو مي

دهد. شكند، گنج خودش را نشان مييك گنج هست، به محض اينكه از يك فكري نپريد به يك فكر ديگر، طلسم مي

  طلسم ما خاكي است، طلسم ما براي اينكه از فكر ساخته شده، فكر يعني جسمي است، خاكي است يعني جسم است.
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گويد خانه را تميز كنيد، اگر كسي درد نداشته باشد، از يك ي يعني هشياري از جنس جسم نيست، و اينكه ميآن يك

تواند بفهمد د، اگر كسي اين معاني را نمينكنپرد. اينقدر دردهاي ماست كه خيلي ما را گيج ميفكري به فكر ديگر نمي

 پايين، آيدميشويم هشياري بينيد كه وقتي ما خشمگين ميمي براي اينكه مقدار زيادي درد هشياريش را آورده پايين.

فهميدم چكار دارم آقا خشمگين شدم، زدم يكي را آسيبي بهش رساندم، آن موقع نمي نمي دانيم چه كار مي كنيم؛

  هشياري پايين است. ؟كنم. چرامي

كنيم يك دفعه شويم، آن فكر را ميمي كنيم خشمگينبيشتر ما انسانها هميشه در اين حالت هستيم. اين فكر را مي 

هم جمع كن ببين در زير چه فشار دردي شما باترسيم. مجموع اينها را كنيم دوباره ميشويم، آن فكر را مينگران مي

  هستيم ما، چرا؟ براي اينكه در اين فكرها حس وجود است. شما بايد مركزتان را پاك كنيد. براي همين اينها را گفته ديگر. 

گويد، پس شما طلسم را بايد هشيارانه بشكنيد، بگوييد كه از پريدن من ام را پاك كنيد، خدا ميَطهّرا بيتي، يعني خانه 

بينم، شود و من گنج را نميشود، اين طلسم ساخته مياز فكري به فكر ديگر كه با اصرار و اتوماتيك و با سرعت انجام مي

و من دائماً در زمان خواهم بود، در حالتي كه  ،شوده فكر ديگر زندگي ساخته نميفهمم كه از پريدن از يك فكر بمن مي

دهد كه حاال اين در آينده زماني باشم، االن بايد اين كار را بكنم. اين در زمان بودن به من نشان ميخواهم در بيمن مي

  است، يك كارهايي بايد بكنم، آن طلسم است. 

گويم االن شما كنيم در آينده است، براي اينكه االن كه نيست، من ميه دائماً ما فكر ميقسمتي از اين طلسم اين است ك

چرا؟ شما در زمان هستيد و من نيستم. ذهن شما زمان را نشان  .كو، در آينده است :گويدبه حضور زنده هستي، مي

ينده، به لحظه بعد، لحظه بعد، چرا كه در اندازد به آدوباره مي آيدميگويد آينده هست. ولي لحظه بعد كه دهد، ميمي

ها صحبت كرد. هيچ كس نبايد و امروز راجع به فنم اين است كه مركز ما كثيف است. ذهن هستيد و يكي از داليل آن ه

كنيم براي پول نقشه كشيدن و همان كارهايي كه در بيرون مي باتوانيم به زندگي فن بزنيم، با زرنگي فن بزند. ما نمي

  بكنيم. اعمال توانيموردن آن را براي خدا نميدرآ

پرستي و بت بودن را متوجه شويد كه شود، يعني از همين بتاميدوارم طلسم خاكي كه از كثيف بودن منزل حاصل مي

شويد كه اين نيرو توهمي آيا شما متوجه مي ؟شود كه ما به سرعت از يك فكري به فكر ديگر بپريمچه نيرويي سبب مي

شويد؟ نيروي قضاوت و مقاومت يا يك جايي متوقف ميكم مي شود اين را اگر مقاومت و قضاوت را صفر كنيد است؟ 

  و اين طلسم را به وجود بياوريد.  ،كند از فكري به فكر ديگري بپريدهست كه شما را وادار مي
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خواند، به جاي تابلو را مياين دارد شبيه آدمي است كه يك نفر آمده تابلو را ديده كه زيرش گنج است، سي سال است كه 

روي، تابلو است، نوشته فالن اينكه تابلو را نخواند ديگر، كلنگ بردارد بِكَند. درست مثل اينكه به يك شهري داري مي

كني، سي كيلومتر مانده آنجا ايستادي، چرا آن را اينجوري شهر سي كيلومتر، ديگر ايستادي سي كيلومتر را نگاه مي

  نوشتند، تابلو را ديدي، بزن برو. سي كيلومتر. ند؟ سي را نبايد اينطوري ميانوشته

و مار عبارت از اين است كه به محض اينكه بخواهي گنج را دربياروي  ،دانيد روي گنج يك دانه مار خوابيدهو همين طور مي

ترساند. ين مار خواهد زد، مار مييعني اين به حضور خودت برسي، به اصل خودت زنده شوي، حتمًا درد خواهي داشت، ا

  كنم. كشم، صبر ميگوييد كه من درد هشيارانه ميترساند، ولي شما ميمار از دردها مي

ها، و شما را نگه ها و بت، اين طلسم خاكي است، ديدن از طريق همانيدگي(افسانه من ذهني) بله اين را هم شما بينيد

. هر (حقيقِت وجوديِ انسان) شِكنيد، يعني اين حالتشما مي آوريد به مركزتانداشته، و طلسم را همين كه عدم را مي

فكر باقي مانديد بدانيد كه عدم آمده مركزتان، ولي موقع فكر متوقف شد، به فكر ديگري نرفتيد، يك دقيقه، ده ثانيه بي

  ت. اگر فكرها گيج كرده، هنوز بايد روي خودتان كار بكنيد. بله اين هم همان آيه اس

ام را پاك كنيد يعني اي انسانها مركزتان را از رنجش خانه »ام را پاك كنيدو ما به ابراهيم و اسماعيل امر كرديم كه خانه«

توانيم پاك كنيم. پاك كنيد يعني قضاوت و مقاومت دانيم كه ما با من ذهني نميو كينه و خشم پاك كنيد و اين را هم ما مي

كنندگان، اين آيه را بارها خوانديم سجده و كنندگانركوع و مجاوران و كنندگانطواف نم، برايرا صفر كنيد تا من پاك ك

  در اينجا، بله اين هم آيه كاملش است كه عربي هم داخلش است. 

  ١٢٥ آيه ،)٢(بقره سوره كريم،قرآن
  »السُُّجودِ وَالرَُّكّعِ َوالَْعاكِفِينَ  ِللَطّائِفِينَ  بَيْتِيَ َطهِّرَا َأنْ وَِإسَْماعِيلَ  إِْبرَاهِيمَ ٰ◌ ِإلَى وَعَهِدْنَاۖ ... «

 كنندگان،سجده و كنندگانركوع و مجاوران و كنندگانطواف براي مرا خانه: كه كرديم امر اسماعيل و ابراهيم به ما و...«

  »!كنيد پاكيزه و پاك

  گويدبرگشتيم به غزلمان. مي

  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  گرچه كه َبسْ ُمقَصَِّرم م،يَ تو نِ  هِاُدشمنِ ج
  شتن؟يُبَود َشها، دشمِن جانِ خو يكس چيه

و من اگر تا حاال مخالفت كردم  ،خواهي جاهت را، بزرگيت را در زنده شدن به من نشان بدهيگوييم تو ميما به زندگي مي

هم به بزرگي تو بستگي دارد. تا به حال  خواهم. من دشمن بزرگي تو نيستم، براي اينكه بزرگي منبا مقاومتم، عذر مي



  Program # 817                                                                  ۸۱۷برنامه مشاره 

  33صفحه: 

دادن به ديگران جاه خودم را زياد كردن آنها و خودنمايي و پز  ها واز طريق اين همانيدگيمن مي توانم كردم فكر مي

شوم اي كه به تو زنده ميفهمم كه جاه من، بزرگي من بستگي به بزرگي تو دارد، به درجهنشان بدهم. ولي امروز من مي

  شوم. شوم، كوچك مياي كه از تو دور ميشوم، به درجهرگ ميبز

دانستيم، مدتهاست كه دشمن جاه تو نِيَم، گرچه كه َبس مُقصّرم، مُقّصرم يعني كوتاهي كردم، همه ما كوتاهي كرديم، نمي

انسان خيلي سخت  دهيم، اين كوتاهي است. يعني برايپرستي و بت بودن را داريم ادامه ميما مقاومت و قضاوت و بت

بوده كه بفهمد مقاومت و قضاوت نبايد بكند. اين مقاومت و قضاوت در مقابل خداست و بايد شكر و صبر كند و مركزش را 

، پس كوتاهي كرده در فهميدن. شمركزش، اين خيلي سخت بوده فهميدنبه و باز كند و باز كند تا خدا بيايد  ،عدم كند

يد موالنا چند سال پيش گفته. آيه قبلي را از قرآن آورده كه گفته مركزتان را با درد ايجاد اين همه هم آمدند گفتند، ببين

كه ما دشمن جاه خدا نيستيم،  آيدميكردن كثيف نكنيد، تميز كنيد، جاي من است. االن اين شناسايي در ما به وجود 

  گويد:پس دشمن بزرگي خودمان نيستيم، براي همين مي

خودت زنده نشوي، من جان نخواهم داشت. پس  من بهدر تو  دانم كه اگرشمن جان خويشتن، من ميهيچ كسي بود شها د

كنم، درست دارد ها زندگي ميبنابراين اين جان نيست كه من دارم، اين زندگي نيست كه من دارم، از طريق همانيدگي

خواهم و بعد از ، بد فهميدم، عذر ميشود يك كسي دشمن جان خودش باشد، پس من بد ديدمخدايا آخر مي :گويدمي

  كنم. اين ديگر نمي

كه شما بخوانيد زياد و بگوييد كه خدايا من تا حاال كوتاهي كردم، ببخشيد و من  آيدمياين معاني از اين اشعار به دست 

 .د تا من بزرگ بشومدانستم، االن فهميدم كه تو بايد بيايي و درون من فضاي بينهايت باز بشويك چيز ديگر را بزرگي مي

  و من دشمن جان خودم نيستم. يعني جلوي اين كار را با مقاومت و قضاوت نخواهم گرفت. بله،

  ١٨٣٨ شماره غزل شمس، ديوان مولوي،

  َمكُن كاِهلي و بَرِجه عاشقان، جمعِ  ُمطربِ
  بَِزن  عاشقانْ پَرده بگو، او ُحسنِ قِّصه

گويد تو شادي بخش جمع عاشقان هستي. پس همه ما حالت مطربي و سان، ميكند به هشياري انساني، به انحاال رو مي

جهد، ها، درست مثل اينكه خدا ميجهيم از اين همانيدگيو وقتي ما مي .بخشي و آن هم شادي خداگونه را داريمشادي

  گويم. كه من دارم مي ،ها بلند شو و قصه ُحسن خودت را بگوگوييم خدايا از روي همانيدگيدرست مي

چيزي كه تصور كرديم هستيم، نيستيم، بلكه ما االن كند به وحدت، به اينكه ما آن توجه كنيد اين ابيات همه اشاره مي

عاشقان،  جمعِ  ُمطربِ  بينيدكند. ميخودش هستيم و هر لحظه بايد از جنس او بشويم عمالً و صحبت را هم همين طوري مي
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سستي مكن، و تا حاال قصه ؛ پس معلوم مي شود كه مي شود پريد؛ هااين همانيدگي ، بپر ازاست هم انسان است و هم خدا

  .(افسانه من ذهني) گفتي كه قصه زشتي تو بود. يعني اينحُسن خودت را مي

هاي ما كه فالن جا فالن كار را كردم، سر فالن يا اينكه موفقيت ،هاي ماستگوييم اينجا، داستان همانيدگيما هر چه مي

زنيم، اصالً شود بدي كرد، من اينطوري هستم آنطوري هستم، داريم از اين حرفها ميفالن بال را آوردم، به من نميكس 

كار ما اين نيست، كار ما خودنمايي و خود نشان دادن و تعريف از خود و توصيف از خود، بيان داستان زندگي همانيده ما 

  نيست. بلند شو و قصه زيبايي او را بگو. 

زند كه درونش را باز كرده. هر موقع مي (حقيقتِ وجوديِ انسان)هنگ عاشقان را بزن. آهنگ عاشقان را اين شخص و آ

و از طريق  ،شود، فضاي درون شما باز شده و در مقايسه نيستيدديديد كه شكر و صبر شما زياد شده و پرهيز شما زياد مي

زنيد. اين شخص پرده زنيد، يعني پرده من ذهني را نميشقان را ميبينيد، داريد پرده يعني آهنگ عاها نميهمانيدگي

بسيار زبر و زشت است، مربوط به اش همه يك آهنگي درست كرده كهاش همه زند، درست مثل اينكهها را ميهمانيدگي

زند، اين شخص، مي كه معموًال هم انرژي بد و مسموم دارد، ولي كسي كه پرده عاشقان را ،خواندها، آن را ميهمانيدگي

  بخش است، زنده كننده است. زند، آهنگش روحآهنگ زيبايي را مي

كرديم كه قصه حُسن تا حاال با من ذهني فكر مي گوييم. البتهاست بپرسيد كه چرا ما قصه زشتي خودمان را مي ممكناما 

اي كه بر اساس گذشته همانيده ه، قصهو قصه ُحسن ما قصه حُسِن خدا هم هست. االن فهميديم ن .گوييمخودمان را مي

كنيم و مقدار زيادي ناله و شكايت و درد توش است، اين قصه مان صحبت ميدرست كرديم، يعني راجع به گذشتهما 

و حتي متوجه  !اگر فهميديم ؛حُسن خدا نيست، پرده عاشقان هم نيست، پرده موسيقي من ذهني است، فهميديد اين را

  ما پوشالي است. و قدرت و حس امنيت و هدايت  ايم كه اين عقلشده

از عدم  كه اند كه چه هست،اند، اين چهار تا خاصيت اصيل را هم حس كردهبه تدريج كساني كه به اين برنامه گوش كرده

همراز  چرا ما :گويد كهزنند. ولي موالنا در چند بيت از مثنوي ميپرده عاشقان را مي و به تدريج دارند آيدميدرونشان 

گويد كه موقعي كه ما آمديم كند. ميو اين دفعه بر حسب زمان صحبت مي .آواز خدا نيستيمخدا نيستيم، چرا ما هم

هويت شديم با چيزها و جسم شديم، افتاديم به زمان و اين زمان پرده بين ما به عنوان هشياري و خداست و اين هم

و همنشين آن لب و آواز،  ،ها در ني است، دمساز نيستاني كه اين گرههاي ني است و تا زمهاي ما مثل گرههمانيدگي

   .دشاب دتوانيعني لب و آواز خدا نيست، همراز خدا هم نمي
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  ٢٢٠١ بيت اوّل، دفتر مثنوي، مولوي،

  مَضي ما يادِ زِ  هُشياري، هست
  خدا  پرده مستقبلت، و ماضي

گذشته، مستقبل يعني آينده كه اينها هر دو زمان روانشناختي  ها است، ماضي يعنيگويد هشياري تو از ياد گذشتهمي

كه  (شش محور اساسي با افسانه من ذهني)بينيم. اين شخص پس ما هم اين پرده را مي .هستند، پرده بين ما و خداست

م در زمان ها به جسم تبديل شده، جسچينكند، به اين علت كه در اثر همانيدن با آن نقطهشش محور به ضررش كار مي

روانشناختي گذشته و آينده است و اين زمان روانشناختي گذشته و آينده با اين لحظه ابدي كه زمان نيست، خيلي فرق 

و اين چيز ذهني  .دارد، اين زندگي است، اين لحظه زندگي است، زمان روانشناختي گذشته و آينده يك چيز ذهني است

كه بايد مركز ما باز  (شش محور اساسي با حقيقتِ وجوديِ انسان)اين حالت  بين ما و خدا قرار گرفته. پس ما بايد به

  شود با عدم، دربياييم كه اين پرده گذشته و آينده برداشته بشود. مي

شويم و شود، ما مرتب از گذشته و آينده داريم جمع ميشود و باز ميببينيد به تدريج كه درون ما به فضاي عدم باز مي

كشند به زمان هاي ديگر ميآييد به اين لحظه، همانيدگيمي ،اندازيدن لحظه، حاال يك همانيدگي را شما ميآييم به ايمي

آييد به اين لحظه، اين را اندازيد، دوباره ميشناسيد آن را ميروانشناختي، دوباره از طريق قضا و كن فكان و تسليم مي

  :گويدكنيم تا به ما موالنا ميان كار ميگويند كار، كار روي خود و همين طور روي خودممي

  ٢٢٠٢ بيت اوّل، دفتر مثنوي، مولوي،

  كَي به تا دو، هر به زن اندر آتش
  َني؟  چو دو هر ازين باشي گِرِه پُر

گويد كه به زمان روانشناختي گذشته و آينده مي (شش محور اساسي با افسانه من ذهني)كنيد. به اين شخص توجه مي

همانيدگي كه درد است، باور است، يك جسم بيروني  چي؟ شناسايي تش زدن معادل شناسايي است، شناساييآتش بزن، آ

 ،كنيم ما در زمان روانشناختي هستيمدانيم برحسب آن كه فكر مياست، يك آدم است كه در مركز ما قرار گرفته و ما مي

ماند، ها را نگه داريم در مركزمان، اينها درست مثل ني ميچينو تا زماني كه ما عالقه داريم اين نقطه ،گذشته و آينده

  بينيم. مي گذارد ما به وسيله هشياري نظر يا عدم ببينيم. با هشياري جسميها نميچينكمااينكه ببينيد اين نقطه

تواند ما و مي ،گيردزن يعني خدا قرار مياي هستيم كه اين مركز ما خالي شود، در لبهاي نايي يعني نيدر واقع ما مثل ني

چون تا حاال خدا  كند، شما جواب بدهيد.گويد اينطوري باشي؟ از من و شما دارد سوال ميخواهي ميرا بزند، تا كي مي

نتوانسته ما را بزند، مثل ني. آخر چطور اين همه مدت ما مخالف الست بوديم، مخالف قضا و كن فكان بوديم، جفَّ القلم 
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رنده ر بيرون منعكس شده، به ما ثابت كرده كه مركز ما خراب است. حتي اتفاقات بسيار بد كه اينها بُيعني مرتب مركز ما د

خواهد ببرد هر لحظه خدا اين را، شك نكن، يعني شك است، يعني شك به خدا. يعني به خدا شك دارد اين شخص، مي

دانيد، يك مدتي بدون سوال و جواب روي خودتان خواهند اينطوري باشند تا اينطوري باشند. ولي شما االن ميمردم مي

  كار كنيد تا عدم در مركزتان خودش را به شما نشان بدهد. به حرف مردم گوش ندهيد. 

دهد، اگر به حرف اين و آن گوش مي كند،مرتب تقليد مي چين است مركزش،يكي از اشكاالت اين شخص كه پر از نقطه

يد لگويد چشم، هي تقگويد برو آن يكي را گوش كن، ميگويد باشد. ميگوش نكن، مييكي بيايد بگويد نه اين برنامه را 

داند كند. اين شخص به وسيله ذهنش ميكند، براي اينكه با عدم نديده كه شكش برطرف بشود، با عدم ببيند، يقين ميمي

  شود به خدا، پس ميبه طور عيني زنده  (شش محور اساسي با حقيقتِ وجودِي انسان)خدا هست، اين شخص 

  ٢٢٠٢ بيت اوّل، دفتر مثنوي، مولوي،

  كَي به تا دو، هر به زن اندر آتش
  َني؟  چو دو هر ازين باشي گِرِه پُر

  ٢٢٠٣ بيت اوّل، دفتر مثنوي، مولوي،

  نيست همراز بود، َنيْ با ِگره تا
  نيست آواز و لب آن همنشينِ

چين است، پر از بت زن ما خداست، ني ما پر از نقطهني زننده نيست، ني تا زماني كه ني گره دارد، در اين صورت همراز

كند، هر كسي پرستيم. حاضر نيستيم بيندازيم. پس همراز خدا نيستيم. هر كسي كه در زمان زندگي مياست كه ما مي

ذار به تو بگويم كه چه گويد، بگگويد، اين همراز خدا نيست، از دردهاي گذشته مينشيند از گذشته ميكه اين لحظه مي

بالهايي به سرم آمد، همراز خدا نيست، همراز شيطان است. تا زماني كه يك همانيدگي، گره در مركز ما مانده مخصوصاً 

  درد شما انتظار نداشته باشيد كه خدا شما را به صورت ني بزند. 

اي ، فرق دارد با آواز نيآيدمياين مركز عدم  شما يك ني را نگاه كنيد ببينيد درونش چقدر صاف است. آواز خداوند كه از

كنيم يعني چه كار مياش دعوا. همه. آيدميزند، منتها آواز زشتي به وجود ، خدا اين را هم ميآيدميها كه از اين همانيدگي

كنيم، حرف مي ها، در دردها و مرتب فكرچينكنيم در اين نقطهگذاري ميداريم، سرمايهما؟ ما نيروي زندگي را برمي

سازيم، مانع كنيم، مساله ميكنيم، درد ايجاد ميزنيم، عمل ميكنيم، حرف ميكنيم. فكر ميزنيم، درد ايجاد ميمي

   كنيم.كند، ما ميسازيم، اينها را خدا نميسازيم، دشمن ميمي
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  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دَمبهدَم يهاغصّه نيتوست ا فعل
   القلمَجفقَد يِد معنبُوَ  نيا

ها است كه اين مسائل بيروني اين همانيدگي از طريقيعني فكركردن و عمل كردن اينجا هم هست.  در القلمَجفَقدن هما

اش همه كه ما ،كنيمكنيم، مانع درست مي، دشمن درست ميدر بيرون كنيمسازي ميآورد، اين همه مسالهما را به وجود مي

ها بايد از بين بروند كه زندگي ما شروع بشود، متوجه نيستيم كه اگر اينها ها، اين دشمنها، اين مسالهانعگوييم اين ممي

زنيم خداگونه و اين آهنگي كه ما مي .هاي جديد خواهد ساختها و دشمناز بين بروند، مركز ما دوباره موانع و مساله

  زند. نيست و خدا نمي

ها كنيم و بعد به طور هشيارانه همانيدگينوشت ما اين بوده كه بياييم همانيدگي درست ميپس بنابراين ما فهميديم، سر

گويد در آن تا همنشين آن لب، لب خدا و آواز يا آهنگ خدا شويم. پس االن فهميديم، مي ،را شناسايي كنيم و بيندازيم

  :بيتي كه گفت

  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َمكُن يبَرِجه و كاِهل ُمطربِ جمِع عاشقان،
   ُحسنِ او بگو، پَرده عاشقانْ بَِزن قِّصه

چين است كه پر از نقطه (افسانه من ذهني) ، اين شخصدزنپرده عاشقان را مي (حقيقِت وجودِي انسان) اين شخص

گ زندگي زنيد، به حساب آهنزند. اگر شما پرده من ذهني را، آهنگ من ذهني را ميمركزش، پرده من ذهني را مي

كنيد. خدا و بدانيد تمام مسائل را خود شما ايجاد مي .و در اين تشخيص و شناسايي بسيار منصف باشيد .نگذاريد

خواهد در اين لحظه براي شما مساله ايجاد كند، مانع ايجاد كند، دشمن ايجاد كند، درد ايجاد كند، اين ما هستيم كه نمي

  كنيم.هايمان اين كار را ميهاي بتبا بينش

  ١٨٣٨ شماره غزل شمس، ديوان مولوي،

  او ِذْكرِ َرَسنيست چون او، َهجْرِ  َچهيست َهمچو
  رَسَن آن دَر زنان دست يوُسفي چاهْ تَكِ  در

گويد دوري او مثل چاه است، يعني وقتي همانيده شديم با چيزها، همانيده شديم با چيزها دور شديم از او، وقتي جسم مي

نيست، بلكه فضاي اطراف جسم است. ما دوست داريم هر لحظه اين جسم بودنمان را حفظ كنيم.  شديم او از جنس جسم

شناخت يك  ،(حقيقتِ وجوديِ انسان) پس دوري او مثل چاه است و ذكر او، ذكر او يعني زنده شدن به او. ذكر او يعني اين

نگذاشتن مثل رسن است. پس دوري از او مثل  همانيدگي و انداختن آن و خالي نگه داشتن جاي آن، چيزي را به جاي آن
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ولي يك طنابي هم انداخته شده در اين چاه  .چاه است. پس ما در چاه هستيم. اين چاه كشيده شدن به سوي جهان است

شان از جنس دانيد در چاه بود، َتگ يعني ته، در ته چاه يك يوسفي، چون انسانها همهو ما يوسف هستيم، يوسف مي

  وسف هستند. خداييت و ي

در ته چاه همين طور كه يوسف منظور از يوسف همين هشياري ماست. ما جنساً از جنس خدا هستيم. يوسف هم يعني آن. 

افتاده بود، طناب آمد و گرفت آمد باال، براي اينكه حواسش به طناب بود. ما هم اگر اين لحظه بر حسب يك همانيدگي 

از رضا و پذيرش شروع كنيم، يعني تسليم باشيم، اين حالت كُن فكان  وديِ انسان)(حقيقتِ وج و در اين شكل ،فكر نكنيم

ها و ها، همانيدگيچينشود اين نقطهآييم باال از چاه. يعني هر چه شناخته مياندازد و ما ميضا را به نفع ما به كار ميقو 

  آييم باال. شود، ما يك ذره از چاه ميدردهاي ما انداخته مي

شود كه ما محكم اين و تسليم سبب مي ،آييم باالها و دردها و انداختن آنها داريم ميذره با شناختن همانيدگي پس ذره

توانيم رسن يا طناب را بگيريم، پس ما يوسفي هستيم كه در حال دست زدن و محكم گرفتن اين طناب هستيم. ما مي

 كنند يا نه تسليم باشيمو نگيريم كه بيشتر مردم اين كار را ميباشيم، طناب را نبينيم  (افسانه من ذهني)مثل اين شكل 

ها و طناب را محكم بگيريم تا زندگي ما را بكشد باال و طريق كشيدنش هم شناسايي همانيدگي (حقيقِت وجوديِ انسان)

  و انداختن آنها و جايگزين نكردن آنها است. 

خواهد با يك كه يك همانيدگي را زندگي از ما بگيرد، فوراً مييكي از خاصيتهاي بد من ذهني اين است كه به محض اين

 همسرش است،گذارد زمان بگذرد. يك كسي با كس ديگر همانيده شده، مثًال چيز ديگري همانيده بشود، هيچ نمي

شود كه اينها از هم جدا شوند، با تلخي هم جدا كند، اين چسبيدن و كنترل كردن سبب ميچسبيده بهش كنترل مي

گذارد كه از گذارد كه جايش خالي نباشد. هيچ نميشوند. وقتي جدا شدند، حاال هيچي نشده، يكي ديگر به جاي او مي

آن جاي خالي يك خرده زندگي بيايد كه ببينيم چي شده، چرا اينطوري شد، چي ياد گرفتم من؟ چه چيزي سبب اين كار 

آييم بيرون از آن رابطه ها به ديگران ما ميانعكاس دادن تمام گناهشد، چرا من درد ايجاد كردم؟ با يك مالمت گسترده و 

  گويدكنيم و اين كار درست نيست. بله، االن ميو يك رابطه همانيدگي جديد شروع مي

  ١٨٣٨ شماره غزل شمس، ديوان مولوي،

  َمخا را ُخشك ِنيِ  آن ِبجو، نيِشكَر زِ  ذوقْ 
  اْلَحَسنبو زِ  َمجو چاره طَلَب، او ُحسنِ زِ  چاره

شيريني، ذوق زندگي، از نيشكر بجو، نه قسمت خشك نيِ نيشكر، نيشكر زندگي ما، توجه كنيد اين پوسته نيشكر است، 

كنند، لحظه بعد راجع كنند، بحث ميجوند، االن راجه به اين فكر ميجوند، آن همانيدگي را ميمردم اين همانيدگي را مي
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ذوق از عدم بگير، از انداختن همانيدگي بگير، ذوق اين لحظه از دم ايزدي بگير به آن يكي، خاييدن يعني جويدن، پس 

شود. ذوق را شما از تاييد و توجه مردم يا زياد شدن يك همانيدگي، يك كسي پولش زياد كه با تسليم وارد وجودت مي

دهد، اين ني و به شما ذوق مي، هر چيزي كه با ذهن بتواني تجسم كگيردكند، دارد از ني خشك ذوق ميشود ذوق ميمي

ها ني خشك هستند، پوست است. اما وقتي در . همانيدگي(افسانه من ذهني) بينيمني خشك است كه االن در صفحه مي

  نيشكر است.  (حقيقتِ وجوديِ انسان)كني به فضاي خالي درونت، اين اثر تسليم و فضاگشايي دست پيدا مي

حس امنيت و قدرت او بگير. حُسن يعني زيبايي، از زيبايي معشوق بگير. چاره را، خرد گويد چاره را از عقل، هدايت، مي

ها يا يك كس ديگري كه اين همانيدگي آيدميها ندهد. چاره از اين همانيدگيزندگي وقتي مركزت عدم بشود، به تو مي

  .ش همانيده استو بوالحسن يعني اين و آن يا هر كسي كه انسان است و مركز .را در مركزش دارد

كنيم افتيم، به هر كسي كه من ذهني دارد، مراجعه ميدهد كه ما وقتي به درد ميو اين بيت يكي از اشكاالت ما را نشان مي

كنيم. به داند يا به يك عارفي يا به كتاب عارفي مثل موالنا يا حافظ مراجعه نميو حتي به يك نفر كه عارف است و مي

دهند و كنند به كساني كه خودشان من ذهني دارند، گرفتار هستند، مشكالتشان را ميمراجعه ميها دوستانمان، خيلي

  كرد. خودش ميبراي گويند. اگر او چاره بلد بود كه گويند و آنها چاره ميمي

د يك يكي از راههاي خراب كردن سريع زندگي همين است كه انسان وقتي من ذهني دارد، به درد بيفتد، مخصوصاً وار

كنند به انباشته كردن درد در آن كند، هر دو شروع ميشود. يك من ذهني با يك من ذهني ديگر ازدواج ميرابطه مي

برند به يك كسي كه آن شخص در اين مورد از كند. حاال ميشود كار نميرابطه، پس از يك مدتي آن رابطه ديگر فلج مي

  گويد تو چاره بكن.همه بدتر است. مي

گويد كه چاره ز حُسن خدا بطلب. چاره مجو از كسي كه خودش در كار خودش مانده. يا تسليم بشو، عدم همين مي براي 

ايم و فضاي درون باز شده، عقلي داريم كه آن عقل ببينيد اين مركز ما در حالتي كه تسليم شده .بشو از مركز خودت بگير

دهد كه ديگر از حس عدم امنيتي كه از اين ، حس امنيتي به ما ميكنداز جنس عقلي است كه تمام كائنات را اداره مي

ن حس امنيتي كه ما مثًال يك نفر را گذاشته بوديم در ايفهميم كه دهد، ما ميايم آن را شفا ميرابطه به دست آورده

ك دفعه به تلفنش نگاه خورد، يآمد حس امنيت ما به درد نميگرفتيم، دير مي، از او حس امنيت ميرا مركزمان، همسرمان

  افتاد. گفتيم كه حتماً با يكي در ارتباط است، حس امنيت من به خطر ميكرد ميمي

خورد، خورد، عقلم به هم ميكردم، حس امنيتم به هم ميكرد كه يك ذره مشكوك بود يا من مشكوك ميهر كاري مي

كند، خشمگين تم حتماً با يكي ديگر ارتباط برقرار ميگفكند با تلفنش، ميديدم دارد بازي ميهدايت من يك دفعه مي
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توانيد از كنيد، اينها را كه شما نميتوجه مي شمم، چكار كنم قدرتي هم كه ندارم.افتاد دست خشدم، هدايتم ميمي

و  يا در بيرون است ولي او هم همانيده است و حس امنيت ،بوالحسن بگيريد. بوالحسن كسي است كه در مركز شما است

  عقل و قدرت و هدايتش پوشالي است. 

روي، پيش كسي برو كه فضاي درونش باز شده و به خرد زندگي و حس امنيت اقًال پيش كسي برو كه اگر پيش خدا نمي

شكر و صبر زندگي، آفرينندگي زندگي، سبب زندگي، پذيرش زندگي، شادي بيقدرت زندگي، زندگي، هدايت زندگي، 

  . ا نه اينها را از مركز خودت بطلبكند يكرده، به زندگي ارتعاش مي پرهيز زندگي دست پيدا

ت دوم *** یان   ***  
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يد. يك خرده در ذهنتان بپزكند. اين مطلب را شما اما اجازه بدهيد يكي دو بيت از مثنوي بخوانم در اين مورد كه كمك مي

خواهيد خورد، اصًال برابش كنند. در اينكه شما به مساله تان را پيش كساني نبريد كه خرشايد به شما كمك كند كه مسائل

سازد. من ذهني كارش مساله ساختن است. حاال شما به اين جهان، من ذهني مي آيدميشك نكنيد. براي اينكه انسان كه 

  بريد؟ مساله را پيش كي مي

برند به هايشان را ميمعموالً گرفتاريرسند، كنند و به گرفتاري ميباهم دعوا مي كه شما نگاه كنيد كه دو تا همسر

كنند و برد به پدر و مادر خودش. ببينيد پدر و مادر چقدر دخالت ميمثالً يك خانمي مي پدر و مادرشان. هايشان،خانواده

د آوراش را ميگويند كه آخر به ما چه، ما كه بلد نيستيم. هر كسي كه مساله شخصيكنند، آنها به خودشان نميخراب مي

توانيم بكنيم، براي چه بايد دخالت كنيم، متخصص اين كار نيستيم، چرا بايد اظهارنظر به ما، ما اگر بلد نيستيم، كمك نمي

  بكنيم، چرا بايد بگوييم بياور پيش من، پيگيري كنيم كه چه شد.

  ٢٦٦٢ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،

  َسرخيره دارد تو َوْهمِ  تورا چون
  ِدَگر آن َوْهمِ  دِ گِرْ  گَردي چه از

سر يعني سرگردان، خيره گويد،اين را دارد مي كند،سر ميتوهم است، شما را خيره و من ذهني شما كه وهم استچون 

كند، چرا كه ما عقل ميكند، بيسر ميها دم به دم ما را خيرههمانيدگياين حسب يعني اين نگاه كردن بر  كودن، احمق.

گيريم. اگر اين چهار تا چيز را آدم از يك جسم ها عقل و حس امنيت و هدايت و قدرت مينيدگيدر ذهنمان از اين هما

شود، براي اينكه اينها مصنوعي هستند. توجه كنيد وقتي ما من ذهني درست كرديم، رفتيم به زمان سر ميبگيرد، خيره

ه است به زندگي و اين لحظه كيفيت زندگي روانشناختي، زمان روانشناختي زمان حقيقي نيست. يك كسي اين لحظه زند

كند و با مفهوم زندگي سروكار تا در ذهنش فقط زندگي را تعريف مي ،كندرا و خود زندگي را به طور يقين و عيني حس مي

و قدرت سروكار داشته باشيد. بايد با خود زندگي يكي شويد و و هدايت دارد. شما نبايد با مفهوم عقل و حس امنيت 

  كنيد و عيناً زندگي كنيد، نه به توصيف زندگي بپردازيد.  زندگي

كند. حاال اگر سر مي، ما را خيره(شش محور اساسي با افسانه من ذهني) گويد كه وهم ما يعني اين حالت مادر نتيجه مي

دوستت  بريد پيش يك آدمي كه او هم همين طور است. درست است؟ چطوري بااينطوري است چطوري اين حالت را مي

ها با بعضيبا خويشاوندانت صحبت مي كني؟ كني، كني راجع به مسائلت، با پدر و مادرت صحبت ميصحبت مي

كنند، آنها وهم دارند. پس ما بايد از شان صبحت ميكنند، با دوستان قديميشان صحبت ميآرايشگرشان، سلماني

  مان دست برداريم. وهم
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و بله گفتن به اتفاق اين لحظه  ،رس ما عمل واهمانش است و تسليم و فضاگشايي استيك راه نزديك و همين االن در دست

آوردن (شش محور اساسي با حقيقِت وجودِي انسان) است و آرام شدن است و استفاده از خرد زندگي است. اين حالت

م. بينم، غلط ميبينها ميدگيعدم به مركز ماست، از وهم خارج شدن است و دانستن اينكه تا زماني كه بر حسب اين هماني

دانيد بينيد يا اگر درد داريد، ميها ميتوانيد شناسايي كنيد كه بر حسب همانيدگيتوجه كنيد كه شما همين االن هم مي

بينيد. وهم ما يعني ديدن كنيد، درست نميكنيد مسلماً بدانيد كه اشتباه فكر ميدرد داريد، اگر بر حسب دردها فكرها مي

  سري را نبايد پيش يكي ديگر ببريم كه او هم مثل ماست. كند. همين خيرهسر ميها و دردها ما را خيرهريق همانيدگياز ط

  ٢٦٦٣ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،

  خويشتن مَنيِّ  از من عاجِزَم
  ؟من پيشِ تو َمني پُر نَِشستي چه

هني خودم، براي چه تو با يك من ذهني بزرگ آمدي پيش گويد من اگر عاجز باشم از من ذهني خودم، از دست من ذمي

عاجزم  .(شش محور اساسي با افسانه من ذهني) من براي كمك. چه نشستي پرمني تو پيش من؟ با شكلها هم همين است

ها را گفتيم. من از مني خويشتن، من آدمي هستم كه مركزم پر از درد است و همانيدگي است، با چيزهاست، امروز هم بت

ها يا از جنس درد هستند، يا از جنس باور هستند يا از جنس اجسام هستند، اجسام فيزيكي، از اين سه نوع چيز بت

كنم، مركز كنم، جفَّ القلم را انكار ميكنم، قضا و كن فكان را انكار ميهست در مركز من. بنابراين من الست را انكار مي

گويم بدشانس افتد ميگويم ديگران كردند، مُسبّبش ديگران هستند، اتفاقات بد ميد، ميشومن به بيرون به منعكس مي

خواهد در من به خودش زنده شود و كنم كه خدا ميكنم و فكر نميكنم، ذهنم را خاموش نميشدم، هر لحظه مقاومت مي

  برم. فراواني بياورد و عاجز هستم من، به خدا هم پناه نمي

كند، جلوي سگت آيي به سوي من، اين سگت عوعو ميترك خطا، از جهان كه مياي مي گفت:  هاشتيم كهاي قبل دهفته

ترك اهل اي را بگير، راه را برگشا. يادتان هست، اين اعوذ آن است، اعوذ يعني پناه بردن به خدا عبارت از اين است كه 

انصتوا، جلويش را بگير، پرهيز كن، صبر كن، شكر  كند.خطا يعني انساني كه اصلت زيباست، اين سگت خيلي عوعو مي

  كن، راه را باز كن.

  ٢٦٦٣ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،

  خويشتن مَنيِّ  از من عاجِزَم
  ؟من پيشِ تو َمني پُر نَِشستي چه
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  ٢٦٦٤ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،

  جان به جوَيمهَمي مايي و منبي
  انصَوَْلج خوش آن گويِ  من َشوَم تا

من هستم، دنبال بي (شش محور اساسي با حقيقتِ وجوديِ انسان)َصوَْلجان يا صولجان يعني چوگان. پس من اگر اينطوري 

توانم كوشش گردم، كسي كه من نداشته باشدو از ما هم هويت نگيرد، درست است، به جان يعني تا آنجا كه من ميو ما مي

توانيم به جان يعني تا آنجا من و ماست، ما ميموالنا يكي از آنها است، موالنا بي من و ما پيدا كنم كه من مثالً كنم بيمي

مان به كار ببريم، و مثل گوي كه هيچ دست و پايي ندارد و مقاومتي ندارد، هاي او را بفهميم، در زندگيتوانيم نوشتهكه مي

برد. درست است؟ و يادمان ند و ببينيم به كدام سو ميكيعني بگذاريم او ما را هدايت مي .در مقابل چوگان او ره بسپاريم

  شويم.من و ما ميكنيم، بيباشد كه وقتي ما مركزمان را عدم مي

  ٢٦٦٤ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،

  جان به جوَيمهَمي مايي و منبي
  َصوَْلجان خوش آن گويِ  من َشوَم تا

مان را بايد به عارفي مثل موالنا ببريم، نه پيش من ذهني كه وضعش هايپس ياد گرفتيم كه اگر گرفتاري داريم، گرفتاري

  بدتر از ماست يا مثل ماست.

  ١٨٣٨ شماره غزل شمس، ديوان مولوي،

  او مَطْلَق مُرادِ  هست طاِلبي، و مُريد تو َگر
  يَمَن در ُسهيلْ هست طايفي، َاديمِ  تو وَرْ 

ن كه مراد مطلق خداست. آيا ما مراد نسبي اطالب واقعي خدا، بد گويد كه اگر تو مريد و طالب واقعي هستي، مريد ومي

گوييم مراد مطلق؟ مراد يعني مقصود، مراد هدف نيست. هدف يك چيز جسمي است كه در ذهنمان هم داريم، وقتي مي

گذارد يگذارد كه فرض كن يك مقدار معيني كه اسمش را مگذاريم. كسي مثًال هدف ميو در اين جهان براي خودمان مي

اين يك هدف است. ولي مراد مطلق يا مراد يا مقصود يا منظور هر لحظه قابل اجرا است.  ،در عرض يكسال پول دربياورد

و  .افتدمنظور است و لحظه به لحظه اتفاق مي وپس زنده شدن ما به حضور و به زندگي يك مراد است، يك مقصود است 

شناسيم كه ما آمديم به اين جهان به بينهايت او زنده شويم قبل از مردن. همه ما بايد ببينيم كه آيا اين موضوع را مي

  انسانها در اين مراد مشترك هستند كه بايد به او زنده شوند. 

رود به جهات جسمي ي، بركت زندگي از طريق ما ميزندگمراد نسبي عبارت از اين است كه وقتي به او زنده شدي، خرد 

سازد رود ساختمان ميكند در اين مسير، يكي ميشود، انرژي را هدايت ميپزشك مي آيدميي اين جهاني، مثًال يك كس
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كند در آن مسير، خرد زندگي. آن مراد جسمي است، نسبي است، مراد مطلق نيست. پس همه انسانها انرژي را هدايت مي

  كنيم.  ما بايد به هم كمك ،در يك مراد مشترك هستند. اگر اين را ما درست بفهميم

مان فكر كنيم و بكاريم، و از من ذهني ،دانيم كه اگر به مراد مطلق نائل نشويم و بنابراين من ذهني داشته باشيمو ما مي

خواهد آمد، چرا؟  يرونكاريم. هر فكري بكنيم، هر عملي بكنيم، هر چه به وجود بياوريم، از توش درد بهمه بادام پوك مي

شويم. اصالً براي همين آمديم. نيامديم انباشته كنيم و با بد به بينهايت خدا قبل از مردن زنده ما در اين مسير تكاملي باي

ها را از مركزت براني و به اين ترتيب فضاي من ذهني بميريم. پس گر تو مريد و طالب واقعي هستي، بايد اين همانيدگي

   ه مراد مطلق زنده شوي.درون را باز كني به اندازه بينهايت يا بگذاري او باز كند و ب

 زيردهند، پوست گويد اديم يعني پوست، پوست دباغي شده، از آنجايي كه وقتي فرآيند دباغي را روي پوست انجا ميمي

گيرد، همان بال سر ما آمده. طائف هم اسم جا است و هم طائف به معني فشارهاي زيادي مثل مالش دادن و اينها قرار مي

گويد اگر تو پوست هستي، همانيده هستي، ولي پوست دباغي شده ساخته دهد. ميدو معني را ميطواف كننده است. هر 

خواهي عدم را، محور عدم را، محور داني چه هست و مييا پوستي هستي كه مريد و طالب واقعي را مي ،شده طائف هستي

شد و قديم كوچكي است در باالي يمن ديده ميسهيل ستاره «شوي، بدان كه سهيل، بخدا را طواف كني، دائماً به او زنده 

  ».شودكنند اگر نور سهيل به او نخورد، خوشبو نميمردم عقيده داشتند كه پوست را كه دباغي مي

كني و خمير نان را و اگر اين مايه را نزني تو اين خمير را مي :گفت كهو در اينجا همان تمثيل را كه هفته قبل داشتيم مي 

كند. صد سال هم گرم شود و ترا مريض ميسوزد يا خمير ميو باالخره يا مي ،آيدميرا نزني، اين خمير ور ن به آن و مخمر

و نخورد، تتا نور آن هشياري، نور عدم، نور خدا در اين لحظه به اين هم همينطوز است مي گويد: شود. كني اين درست نمي

ديگر. پوست يعني دائمًا در سطح بودن. اين فكر به آن  تو يك پوست هستي، پوست هستي واضح است پوست هستيم

وريم. اين پوست روي هشياري را گرفته، اين پوست روي گنج را مي آكنيم يك پوست به وجود فكر، تند تند فكر مي

  گرفته. 

شود من ديده مياي كه باالي يپوست تو واقعًا فهميدي كه چكار بايد بكني، اين پوست را نور ستاره گويد اگر در حالتمي

كند اين گويد كه اين از فضاي يكتايي طلوع مياي است كه ميكند. بنابراين اين ستاره كوچكترين ستارهخوشبو مي

گويد اين در باالي يمن ستاره، بايد اين ستاره اول بايد خودش را به ما نشان بدهد، كم كم بزرگ بشود در زندگي ما. مي

گويد اگر تو اديم طائف هستي يا طواف كننده هستي يعني ها. اين در ذهن نيست. مييدگيهمان داخلشود نه در ديده مي

پوستي هستي كه خواستي خدا را طواف كني يا ساخته شده طائف هستي بدان كه ستاره سهيل كه خيلي كوچك است 
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همانيده يا من ذهني يا در يمن است، در ذهن نيست. يمن در اينجا فضاي اطراف همين پوست است. ما به صورت پوست 

  بافت همانيده در آغوش خدا هستيم. 

يعني عدم، اين عدم در ذهن نيست، در بيرون ذهن است و  آيدميگويد يك ذره كه هشياري حضور در تو به وجود مي

ا اين را تغيير ، بيفتد به اين پوست تو تآيدمياين بگذاريم نور اين بيفتد، نور عدم بيفتد، عدم شو ببين چه نوري از آنور 

  بدهد و خوشرنگ كند، تا اين نيفتد، درست نخواهد شد. 

و نور آن به ما  ،رسيم كه باز هم عدم به صورت ستاره كوچك خودش را به ما نشان بدهدپس به مراد مطلق موقعي ما مي

كنند. دباغي ما در را دباغي ميو اين اديم را با به اصطالح شناساندن به ما معموًال پوست  .بيفتد، مرتب ما را خوشبو بكند

و دباغي شدن ما همين درد كشيدن هشيارانه ماست. اگر تو اديمي هستي كه  ،آن موقع پوست زير درد فراواني بايد برود

در اين صورت بدان كه سهيل در باالي يمن است و در توي اين  ،حاضر هستي زير مالشهاي زندگي رنج هشيارانه بكشي

و خواهي ديد كه شما  .اين دردهاي هشيارانه و مالش دادن زندگي شما سهيل را باالخره خواهي ديدپوست نيست. در اثر 

  از جنس سهيل هستي.

و اگر ديديد بايد خدا  .دهديعني اين عدم در اولين بار به صورت يك ستاره كوچك و روشنايي خودش را به ما نشان مي

يل يا عدم كوچك به صورت حس امنيت خيلي ظريف و آرامش ظريف و اين سه .شويدرا شكر كنيد كه داريد تبديل مي

شويم. تصميمات شويم كه واقعًا عاقل ميها ما متوجه ميو بعضي موقع .دهدزير فكرهايمان خودش را به ما نشان مي

ودش را نشان شويم مثًال اين سهيل به ما خ. ديگر متوجه ميآيدميگوييم اين تصميمات از كجا گيريم و ميعاقالنه مي

توانيم مان بيشتر شده. ميشويم ما قدرتمان نيست. متوجه ميمان را دست خشم و رنجش و كينهدهد، ما هدايتمي

  واقعاً رها شويم از دست من ذهني يا بعضي چالشها را انجام دهيم. 

  ١٨٣٨ شماره غزل شمس، ديوان مولوي،

  دَهَدمي نور و روزي او كآفتابِ  دَمْ آن
  دََهن در گرفته نور نِگَر، را َذّره هب ذَرّه

اي كه آفتاب او اي كه آفتاب او، حاال آن سهيل را كرد آفتاب، سهيل بزرگ شد، آفتاب بشود، آن لحظهگويد آن لحظهمي 

  گيريم، تاييد و توجه بيروني الزم نداريم. دهد، يعني ما از بيرون نميدهد و نور ميبه ما روزي مي

  ١١٩٧ تيتر پنجم، بدف ،يمثنو ،يمولو

  اي دهنده قوت و تمكين و ثبات
  ثباتي ده نجاتخلق را زين بي
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دهد كه خلق داري ميدهد، ريشهدهد، ثبات ميدهد، توانايي فضاگشايي ميدهد، غذا ميآن موقعي كه خدا به ما قوت مي

كنند ما را و ست دباغي شده دباغي ميدهد، به تدريج كه ما به مالشهاي زندگي به صورت پوثباتي نجات ميرا از اين بي

گيريم. شود. روزي و نور را از او ميتابد. يعني عدم در درون ما به اندازه كافي ميكنيم، باالخره آفتاب او ميما تحمل مي

  نجا توانايي تشخيص است، ديدن است.غذا و خرد، نور در اي

ها بينيم اين نور نيست. روزي كه از اين همانيدگيمي هاكه بر حسب همانيدگي (افسانه من ذهني)يعني اين حالت 

گيريم اين روزي نيست. روزي ها ما ميگيريم كه يك دفعه يك خوشي است كه از زياد شدن پولمان يا تغيير وضعيتمي

ها و هدايت اين و قدرت گيريم. مثل خالقيت، مثل شادي، اصالً همين حس امنيت و عقلهمين قوتي است كه از آنور مي

گويد ذره به ذره را نگر. تمام ذرات وجودي خودت را روزي هستند. نور هم توانايي شناسايي است، بله، در اين صورت مي

   ببين.

درونشان را باز كنند و آفتاب  يبرسند كه فضا تيوضع نياز ما انسانها به ا ياديانسانها هستند اگر انسانها تعداد ز اگر

 ديبا د يعنياش در دهان نور خواهند گرفت، انسانها بصورت ذره همه نصورتيتابد در اخدا از درونشان ب يعني يزندگ

 يدر مورد خود من تمام ذرات چهار بعد من به زندگ نيخواهند كرد، بنابرا اهنگ گريد يبه انسانها يزندگ ديبا د ياريهوش

 يارتعاش خواهد كرد، از فكرها يزندگ يو به شاد يارتعاش خواهد كرد، مثل جسم من، جسم من تمام ذراتش به سالمت

جنس خشم، از جنس  زمن از جنس عشق خواهد شد نه ا جاناتيآنها منتقل خواهد شد، ه اب يشاد د،يمن خرد خواهد بار

نور گرفته  دهند،يبه ما م مانيها يدگيكه همان ينه آرامش يزندگ آرامش خواهد شد از جنس آرامش خواهد شد، يشاد

  .رنديگيرا از او م شانياز خدا در آنها هست، روز ياز زندگ يعالمت كي يعني ن،يهم يعنيدر دهان 

 ديما و جان ما با جاناتيكه در جهان هست از جمله تمام ذرات بدن ما و فكر ما و ه يزيكه هر چ ديبگو خواهديم موالنا

چهار تا بعد ما را  نيا نييپا در. مياگرفته ذهني)(افسانه من شكل  نيرا كار را با ا نيا ياما ما جلو رنديو نور بگ ياز او روز

 كنديم هيچهار تا بعد را تغذ ني: اديگويم .كه چهار تا زن دارد يو خدا را به مرد ل،يتمث يكرده برا هيبه چهار تا زن تشب

  .ميبگذار اگربه دلخواه خودش بطور كامل، 

  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  شتريِرزْق گرفت ب ،فتَريگرچه كه ُگل َلط 
  اَسَمنيهم به دَهاِن  ياندك ديَرس كيل

 تيب نيبود در ا يصحبت روز رديگيم يشتريب يمثل موالنا كه گل سرخ بزرگ است خوب از آنور روز ي: عارفديگويم

  :ديديشما د
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  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  دَهَديو نور م يآن دَمْ كآفتاِب او روز
  را نَِگر، نور گرفته در دََهنبه ذَّره  ذَرّه

تمام  تواننديها منه ذره ايذره،  كيانسان  يكيذره آن  كي يانسان كيها باشند انسان توانديذره به ذره، ذره م ميگفت

 حاال رند،يگيم از او نور اشهمه. جهان وجود دارد نيكه در ا ياهر ذره ايچهار بعد شما باشند  يهاذره ،وجود شما باشند

 يحت اي كنديخودش كار م يتازه دارد رو ايكه  ستينماد انسان اسمني رد،يگيم اسمنياز  شتريگل، كل سرخ ب ديگويم

كه  يكس كنديم دواريام تيب نيا .شروع كند توانديهم م يذهنمن رد،يگيم يزيچ كيهم  يذهندارد، من يذهنمن

 ايآ ؟كار را كند نيا توانديفكر كند كه م نديكه بب ،كرده جاديابا ذهن  يشدگتيهوكرده و هم جاديدرد ا ياديمقدار ز

  بله،  ديگويم ؟بفهمد توانديم فهمديم

 نكهيكماا رديگيم يروز شترياز او ب ديگويسرخ مگل رديگيم يروز شتريب؛ شتريِرزقْ گرفت ب فتَر،يكه گُل لَط گرچه

 اسمنياز نظر موالنا.  ستيدر آن سطح ن اسمنيدارد، اما هم  يخوش يهست بو باتريز ،شوديسرخ قشنگتر باز مگل

 كيل رسد،يم يزيچ كيدارد  يدگيهم كه همان (افسانه من ذهني)شخص  نيكه تازه شروع كرده، پس به ا ستيانسان

 نيده اكه مركزش را باز كرده تمامًا از عدم كر (حقيقِت وجودِي انسان) يكس نيا اما؛ اَسمَنيهم به دَهاِن  ياندك ديرَس

  .رديگيم يشتريرزق ب ،است ترفيلط

انسانها فرق  تيو خداوند ب رديگياز او م يشتريرزق ب كنديباز م شتريكه مركزش را ب يكه هر كس دهديپس نشان م

مالمت  ميگرديو ما برم .به ما كمك كند توانديو او نم ميدارينگه م دهيكه مركزمان را همان ميما هست نيا .گذاردينم

براساس  ديغلط است، د ديد نيكار غلط است ا نيما را بدبخت كرده و ا ،ما را دوست ندارد مييگويخدا را م ميكنيم

گل  د،يشويبه گل م ترهيشب ديداريبه اطراف از مركزتان برم ديرانيرا م هايدگيهمان نيهر چه ا شما است، هايدگيهمان

   .ديگويگل سرخ را م نجايدر ا

اگر بصورت آفتاب  دهديعدم بصورت ستاره كوچك خودش را نشان م نيگفت اول ا ل،يبود؟ سه يصحبت چ باالخره يول

  شد، درست است؟ يگل خواه يروز كيادامه بده، باالخره  يشروع كرد ياسمنيبتابد كه خوشابحالت، اگر نه از 
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  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  گرداد به ِهنْدوان ا يركيو َذكا و ز ُعمر
  داد به شاهِدِ ُختَن يو جَمال و ِدْلبَر حُسن

اهل  يعني كه مركزش را باز كرده و هندوان يكس يعني ،يخُتن يبارويز يعنيباز هم شاهد خُتن شاهد اهل خُتن  نجايا در

 كيكه  آيدميبا ذهن است به نظرش  دهيكه همان ي: كسديگويم پس است. يذهنهستند نماد است نماد من اهيهند كه س

 يشاهد خُتن عمر ابد يپس عمر را داده به او، ول رود،يم شوديتمام م رديميهم م ييجا كياز مادر  شوديزاده م ييجا

ذهن  يدارد ول دانهجاو يزندگ داندينم ،جاودانه دارد يلحظه زنده هست زندگ نيكه به ا يكس .عمر دارد داندينم ،دارد

 جاديا يزمان روانشناخت ميشوياز جنس جسم م ميشويم تيهم هو مييآيا مم ميگفت. دهديرا نشان م راتييچون تغ

  . كندياشاره م يذهنبه من كنديم يركيصحبت عمر و ذكا و ز يوقت نيما را، بنابرا راتييتغ رديگيزمان اندازه م شود،يم

فنون به  يو فن زدن و همه يزرنگ و يركيز يعنيتا مردن است، ذكا  دنييكه عمر ما از لحظه زا دهدينشان م يذهن من

  .يذهنيهامن يعني هندوان است. يركيذكا و ز نيهم يمن ذهن ياصطالح زرنگ

شخص  نيبله ا نديبيم هايدگيكه برحسب همان يهر كس مينگاه كن (افسانه من ذهني)شكل  نيا يما اگر تو گريبعبارت د

 شير از عمرش مانده، چقدرش گذشته، محدود است، محدود اندچقد رديگياز جنس جسم است، با زمان اندازه م عمر دارد

 نيو اسم ا .دانديم يآن را زرنگ كنديم اديرا ز هايدگيكه همان يكيتكن هرو  كند،يفكر م هايدگياست، برحسب همان

  . كنديم ياست در ظلمت زندگ اهيحاال س يعنياست  يهند

 نصورتيدرون را باز كرده در ا يعدم است فضا (حقيقتِ وجوديِ انسان) حالت نيكه به ا يكس يعني يخُتن يبارويبه ز اما

پخش  ييبايز كنديجهان عشق پخش م نيبه ا آورديعشق را م يعني .كند يبلد است دلبر دارد، جمال دارد و ييبايز نيا

برخوردار است همه  سببيب يو قدرت برخوردار است از شاد تيهداعقل و و  تياز حس امن كند،يبركت پخش م كند،يم

   د،ينيبيصفحه م يكه رو ييزهايآن چ

 (حقيقتِ وجوديِ انسان)شخص  نيا ،يرا ببر يكس كيدل  يبتوان يعني ياست، دلبر يبه عشق واقعاً دلبر پرداختن

 شياز پ هم يبلد بودند، كار يركيفقط ز نهاياند ابوده خيكه هم در تار يكسان يكند، ول يدلبر توانديموالنا م تواند،يم

  :ديگويخودش م دارداالن،  ستين نهااز آ ياسم يهم بودند، ول ينبردند كه در زمان خودشان ممكن است پرقدرت
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  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ِكهَتران بِ يمِهتَران، عشْق َنص بِيمُلْك نَص 
  مِجَن بهيُشد، ُلطفْ نَص غيت بِينَص قَهرْ 

كه  يكس غيكوچك است، ت يذهنكه بلحاظ من يكس يعنيبزرگ است، كِهتر  اشيذهنكه من يكس يعني نجايدر ا مِهتر

خودش را كسي كه سپر،  يعنيمِجن  شود،يم بشيقهر نص كند،يداغان م زنديم شوديم نيخشمگ برد،يم يبا من ذهن

  .كنديم يزديرا سپر لطف ا شيدردها

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ريدَت، روِز نََفْختُ بَِپذاو جاْن َدهَ  دَمِ
  است، نه موقوِف عَِلل كُونيَاو ُكْن فَ  كارِ 

با صبر  دهد،يقرار م ميبا تسل يرا در مقابل تابش نور زنده كننده و شفادهنده زندگ شيهايدگيرا همان شيكه دردها يكس

 شوديم گريد يكيمن،  دييبگو ديوشيهر لحظه بلند نم شما د،يكنيكار را م نيا ديكه شما دار دهديو با شكر قرار م

هم هست  گريد يكياما  شود،ينم بشياما عشق نص شود،يم بشينص ايدن نيا يزهايچ نصورتيدر ا ها،يدگيبراساس همان

 يزهايكه چ ستين نيا اشيمعن شوديم بشياگر عشق نص .كوچك است يچون بلحاظ من ذهن شوديم بشيكه عشق نص

است كه  نيهم م،يببر دينبا غيموقع ما مثل ت چيه ه،يبه حاش رانديم يول شوديخواهد ماگر ب .شودينم بشينص گريد

  .ديو خشم دارم و از من بترس ستيهم ن نيا ريهست و غ

آدم به قهر خدا گرفتار است،  نياست ا يمنف جاناتيپر از ه كنديم ديتهد ،ترسانديم دياز من بترس ديگويكه م يكس

كه مقاومتش صفر  يكه مقاومتش صفر است، مِجن سپر كس شوديم يكس بي، عشق خدا نصخدا ييبايلطافت خدا، ز

را در معرض  تانيذهنشما من يوقتبزن،  نديگويم رنديگينزن كه، سپر را جلو م ديگويسپر كه نم گر،يسپر د مثلاست، 

 يرو شوديبشو و م ديگويو او م ديكنياز مو شما فضا را ب افتدياتفاق م كي آيدميضا ق يعني ديدهيفكان قرار مباد كُن

  :دينيبب بله، .ديكنيم رييشما، تغ ديبريرا بكار م يخرد زندگ يعني كند،يتو كار م

  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  كِهتَران بِ يمِهتَران، عشْق نَص بِ يُملكْ َنص
  مِجَن بهيُشد، ُلطفْ نَص غيت بِينَص قَهرْ 

 گذارديم آورديرا بدست م زهايچ (افسانه من ذهني)شخص نيبله، ا .بشود يقسمت كس ب،يصن نيهم يعني بهينَص

را به  هايدگيهمان (حقيقتِ وجودِي انسان)شخص نيا يمن، ول ديگويم شوديبلند م شود،يمركزش براساس آنها ِمهتر م
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 نيبنابرا د،يگويمن من نم موقعچيهو  ،شوديكوچك م يمركزش و نسبت به من ذهن گذارديعدم را م رانديم هيحاش

  .شوديم يكيبا خدا  شود،يم بشيعشق نص

است، پر از  نهيپر از خشم است پر از رنجش است در از ك نديبيم هايدگيكه براساس همان (افسانه من ذهني)شخص  نيا

   .شوديم بشيقهر خدا نص ،است يقو يليكه خ آيدميبه نظرش  ترساند،يمخرب است، به ظاهر قدرتمند است م جاناتيه

 يداده و خرد زندگ ارقر يكه مرتب خودش را در معرض باد عدم قرار داده دَم زندگ (حقيقتِ وجوديِ انسان) شخص نياما ا

لطف  شوديهر لحظه وارد وجودش م يو بركت زندگ شوديوارد عملش م شوديم شيوارد فكرها شوديوارد چهار ُبعدش م

  .گريساده هست د يليخواهد شد خ بشيخدا نص

  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يَلب بهيهست َنص يهر شب يَشْهدِ خدا 
  كه باشدش بسته به َعقْد چار زن يكس هَمچو

خدا  نصورتيدر ا م،يباد عدم قرار بده يرا و دردها را جلو يدگيبافت همان ني: بسته به ما دارد، اگر ما مثل سپر اديگويم

كه  زنديم يليتمث .خواهديكه دلش م يكه صالحش است آنجور يآنجور كند،يم هيبعد ما را دائمًا تغذچهار  نكهيمثل ا

آن مرد چجور  ميدانيكه ما نم ،كه چهار تا زن دارد يمرد كي يها، ولخانم يجالب نباشد برا اديما ز يالبته ممكن است برا

 ليبه م دانديالزم م شكه خود يچهار زن را هر جور نيو ااست كه ا نيموالنا ا ليحاال بهر حال تمث ياست ول يمرد

  .داردينگه م يو راض ،كنديم يخودش راض

بله، هر  دهد،يرزق م كنديم هيكه صالحش است تغذ يكامل به وجهبطور شده را، چهار بُعدش را  ميو خدا هم انسان تسل

خواب  ركه د ميجهان هست نير هر لحظه كه ما در ااگ د؟يكنيتوجه م م،يجهان هست نيهر لحظه كه ما در ا يعني يشب

  كند،  هيكه او چهار بُعد ما را تغذ افتديم زيانگاتفاق شگفت نيا ميباش مياگر تسل ،ميذهن هست يحت

شخص  نيا يبله، ول رد،يگينم يزيشخص چ نينه، ا (افسانه من ذهني) شخص نياست، ا نيها هم همبا شكل ني. ابله

بُعد  شود،يم هيواقعًا هر چهار بُعدش تغذ دهديفكان قرار مكه خودش را در معرض باد كُن نسان)(حقيقِت وجوديِ ا

  .كننديم دييرا هم تأ يقبل يهاتيب نيهم هم اتياب نيبعد جانش، و بعد تنش، بله ا اش،يجانيبعد ه اش،يفكر
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  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  د نَباِت منمن، عشقْ ُبوَ اتِيتا كه ُبوَد حَ  
  َكَفن مرا ُبوَد عشقْ َرَوم، جهان نآبَر  چونكه

توجه  ند،يمي آ ميهايدگيكه از همان يزيمردم نه توجه مردم، نه چ دييجهان هستم، نبات من عشق است، نه تأ نيدر ا تا

  د؟يكنيم

 يتيو خاص يو هر خوش هايدگيتش هماننبا دينيبب (افسانه من ذهني)شخص  نيا؛ من، عشقْ ُبَود َنباتِ من اتِيكه ُبَود حَ تا

توجه،  ،آيدمي هايدگيهمان نيكه ا يمصنوع يشراب مست كننده اي ،آيدمي هايدگيهمان نيكه از ا يبه اصطالح آب ايكه و 

مهم بفهمد  دمكه آ كننديم يحركات اي ند،يگويم يخوب يزهايراجع به آدم چ برند،يمردم، كه آدم را باال مو اعتبار  دييتأ

  .دانديشخص آنها را نبات م نيا .است

شدن با خداست هر لحظه وحدت را با او  يكينبات من عشق است  ست؟يكه االن نبات من چ ديشما از خودتان بپرس 

 يكيحس  يعنيكه هر موقع عشق  ديكنيشخص توجه م نيا كند،يم شخص نياست كه ا نينبات من ا كنم،يحس م

و عقل و  تيهم به حس امن ميكنيم دايدست پ سببيب يهم به شاد دهديبه ما دست م يدآمي شيپ ميبا تسل كه شدن

شد من  يجسم من متالش نيا يعنيمردم  يوقت .رنديگيها نمرا از جسم نهايا .نبات است نهايو قدرت خدا، ا تيهدا

و ما  زديريتن م نيا كهيوقتاز  يعنيعشق  .روميشده به آن جهان م يكيبا خدا  يعنيشده در عشق  دهيچيبصورت پ

  شد. ميشده خواه يكيبا او  ميمانيم

 هانيچباز بشود و از آن نقطه تينهايدرون ما باز بشود باز بشود و ب يفضا؛ اگر كَفَن مرا بَُود عشقْ  َروَم، جهان نآَبر  چونكه

و اگر  .ميكرد دايدست پ يجاودانگ به گريما د نصورتيدر ا هيدر حاش يحت مينداشته باش نيچنقطه گر،ينماند د يزيچ

  .ديبگو خواهديرا م نيا موالنامهم نخواهد بود.  گريما د يبرا فتديمان بتن

  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  باده كم َمكُن يُِمدمِنِ َخْمرم و مرا َمست 
  دور مَكُن ِز من َلبَن َام،رخوارهيو ش نازك

شراب  ديبخورم، لحظه بعد با ديلحظه شراب با نيبخورم، ا ديهر لحظه شراب با يعني؛ خمر ادامه دهنده، ُمدِمنِ يعني مُدمِنِ

بشوم، او به من  يكيبا او  ديمن با يعني خورم،يسرهم دارم دارم شراب ملحظه به لحظه پشت ،يزديا يبخورم منتها شرع

   .دهميكار را ادامه م نيلحظه به لحظه ا يعنيخمرم و مرا  مُدِمنِ رآب بدهد،ش
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به ما  هايدگيهمان نياز ا يكي ميخواستيهر لحظه م م،يابوده يجهان نيكه تابحال مُدمِنِ خمر ا مياما االن متوجه شده

ما مهربان  ميهست اقلما ع ميما خوب هست م،يما جوان هست ميما خوشگل هست ديمثالً همسرمان بگو يكيشراب بدهد، 

كند،  دييما، ما را تأ سيكنند، رئ دييمثالً پدر و مادرمان ما را تأ گريمردم د ميرويكه م كند ما را، بعد از آنور دييتأ ،ميهست

 نيا يعني ميستين يرونيو ب ميكه ُمدمِنِ خمر خدا هست ميديبودند ما فهم يرونيب يخمرها نهايكنند ا دييمردم ما را تأ

لحظه  كيه بدون كس وحدت با تو باشم، مبادا لحظ كيباده كم مكن، مبادا من  يمست، (حقيقِت وجودِي انسان) حالت

  لحظه فقط،  كي رميبگ هانيچنقطه نياز ا يكيرا از  تمينباشم، مبادا من هو يكيمن با تو 

 رم،ياز تو بركت بگ خواهميمن لحظه به لحظه م ايخدا م،ييگويبه خدا م ميدار ما؛ باده كم مَكن يخمرم و مرا، مست مُدمِنِ

مثل  رخوارهيهستم و عاجز هستم و ش فيمن لط دانميو من م رم،يبگ دهيهمان زيچ كياز  خواهمين نمم رم،يبگ اتيحآبِ

كه به تو زنده باشم  ياروحاً به اندازه يام ولمن اگر شصت سالش هم هست جسماً بزرگ شده .بچه دوماهه در بغل مادرش

  نشدم. من هنوز آفتاب .باز كردم ليمن عدم را به اندازه سه .هستم يقو

هستم، عاجز  فيلط من كوچك هستم، ،يبصورت من طلوع نكرد ايتو از درون من بصورت آفتاب  اياز درون من  آفتاب

 گرياست كه ما د نينشانه ا نهايا .ريخودت را، من را بغل بگ ريش يعنينكن  رورا د ريهستم، از من ش رخوارهيهستم، ش

و گرفتن شراب از  (افسانه من ذهني)حالت  نيكه ا ميديرس ييجه شناسادر نيبه ا م،يخواهيرا نم هايدگيهمان تيحما

 نيا است. يبه لحاظ زندگ يريپذ بيآس نهايمن هستم، ا مييبر اساس بلند شدن، بگو يو پهلوان يزُمُختدم به دم و  نهايا

مرد چهل ساله خودش  كي ها،يدگيبر حسب همان نيديد (افسانه من ذهني) د،ينيبيصفحه شما م يرا، كه االن رو ديد

 دانديو م دانديرا، فكر كردن را م يذهن يهاكياز تكن يليرشد كرده است، خ ياز نظر ذهن نكهيا يبرا داند،يرا پهلوان م

برقرار كند با  يورچه ج ياش را با مِن ذهنرابطه خرند،يو آن را م نيو ا دارنديپول را نگه م آورند،يپول در م يچه جور

  .است زهايبا چ دهينفعش تمام بشود، قضاوت و مقاومتش كامالً برقرار است، همان مردم كه به

 ريپذبيآس اريبس هايدگيهمان نيبودن بر اساس ا يقو نيبفهمد كه ا ديبا نيا يول دانديم يخودش را درست است قو

ما  د،يموضوع را ندان نيا د،يسال داشته باش يسال، س ستيكه ممكن است ب ديبدان ديبا ديدانيشما اگر نم ياست. حت

ما همان  يپهلوان ني. و اميشويما بخورد ما مثل موش م يپهلوان نيبه ما، به هم ياضربه كي يعني م،يشكننده هست اريبس

 ي. و حتخورديبه ما م يشتريب بي. و هر چه مقام ما بزرگتر باشد آسهايدگيهمان نيبر اساس ا ،است يگپهلوان پنبه

  . خورديهستند م يكه به ما متك يه مردمب يشتريب بيآس
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نه بر اساس  د،يآيم شيقوتش پ نيا (حقيقتِ وجوديِ انسان)بداند كه به درجه گشوده شدن عدم  ديبا يكس هر

است كه عدم در  يكس پهلوان (حقيقِت وجودِي انسان) پهلوان است ني. ايمِن ذهن يشكننده و پهلوان يهايدگيهمان

لطمه بزند  شانيبه ا توانديو جهان نم خورديلطمه بهش نم زهايبا چ ستين دهيآدم چون همان نيامركزش باز شده است. 

  است. يكي. فقط به خدا وابسته است، با خدا ستيوابسته ن يزيچون به چ

دفعه بخواهد  كي داند،ياست و خودش را پهلوان م دهيهمان يعني (افسانه من ذهني) است، يطور نيا يكس نكهيا يول 

و مثل بچه دو ماهه  فياصال قبول كند، بفهمد كه لط اي ديممكن است موالنا درست بگو ديرا بگذارد كنار و بگو شيپهلوان

لحظه به لحظه مادرش بهش،  كه (حقيقِت وجودِي انسان)كند،يرا رها نم ميصورت تسل نياست در آغوش مادرش، در ا

 د،يآيم يباشد كه از زندگ ييهاتيخاص ايها بركت نينماد ا تواندين ملَبَ نجايبدهد، رزق بدهد. در ا ريخدا، بهش ش يعني

و  رشيپذ ن،يو استعداد تمك ينندگيقدرت آفر سبب،يب يشاد ت،يقدرت، حس امن ت،يهدا ،ييشناسا ييمثل عقل، توانا

  گفت : دم،ين شعر را االن خواني. اييفضا گشا

  ١١٩٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و ثبات نيْوت و َتمكدهنده قُ  يا
  دِه نجات يثباتيب نيرا ز خلق

  
  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  كُند ميَ ميغَم شَوَم، عشقْ نَد نِيحَز چونكه
  ُبَود، باشد اژَدها حََزن يزُمرُّد عشقْ

من  به نه من ذهني)(افسا بر حسب آنها، دنيو د ها،يدگيهمان ها،نينقطه چ يعني شوم،يمن غم زده م يوقت د،يگويم

 دي. همدمم باكنديعشق به من كمك م (حقيقتِ وجودِي انسان)صورت  نيدر ا آورد،يو غم به من حمله م شوديم رهيچ

حتما غم دارد  هايدگيهمان نيا (افسانه من ذهني) د،يآيم هايدگيهمان نيغم ا ياست كه وقت نيا شيمعنعشق باشد. 

ذهن  جانيه نيغالبتر ديدانيترس در وجود ما هست، ترس م م،يديچسب نهايما به ا وندريم نيبا زمان از ب نهايچون ا

(حقيقِت وجوديِ صورت  نيدر ا شوميمغموم غم م يُحزن زده، مَغموم. وقت يعني ني. حَزكنديغم م نياست و ما را َحز

   فضا را باز كنم. ديبا انسان)

 تواندياالن م كه (افسانه من ذهني)است  يدگيهمان كيت، آن غم غم اس كيلحظه اگر دچار  نيبداند ا ديبا يكس هر

 (حقيقتِ وجوديِ انسان) آن عدم يخال يو از جا ندازديكند ب ييرها كند و شناسا ديرا با زيرها كند آن را. آن چ ديبا ند،يبب
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عشق  نيا د،يگويو م .عشق همدمش بشود يعنيآن،  يبشود، عدم را بگذارد به جا يكيعدم  با .دهديخودش را نشان م

مركزتان؛ عدم در واقع اتحاد شما با خدا است، شما  ديگذاريعدم را م د،يشويم يكيشما با عدم  ياست، وقت يمثل زُمّرد

  . (افسانه من ذهني) از جنس جسم شدن يبه جا ديشوياز جنس عدم م

آن موقع  م،يشويلحظه از جنس عدم م نيابه  مييآيلحظه م كي م،يافتيدر زمان م ميشوياز جنس جسم م ميگفت ما

 نيدر ا كنديحضور ناظر كه به ذهن نگاه م يعني (حقيقتِ وجوديِ انسان)عشق  ميدانيو ما م .كنديم مانيعشق همدم

كه به صورت حضور ناظر، حضور ناظر در واقع اتحاد شما با خدا است كه به ذهنتان نگاه  يلحظه مثل زمرد است، تا زمان

 يريبگ يافع يزُمّرد است و غم ِاژدها است. ُقدما باز هم معتقد بودند كه اگر زُمرّد را جلو كي نيصورت ا نيكه در ا ،كنديم

 يعنيبزند.  بيبه ما آس توانديو نم شوديما كور م يمنِ ذهن يريبگ يمنِ ذهن ياگر حضور ناظر را جلو .شوديكور م يافع

  بزند.  بيبا قضاوت و مقاومتش به ما آس توانديذهن نم نيا نگاه كند، من ذهني)(افسانه ذهن نيحضور ناظر به ا كياگر 

 يعدم ما رو نيكه بر اساس ا مياز جنس عدم شده باش ياديمقدار ز كي يعني (حقيقتِ وجوديِ انسان) حضور ناظر يول

 ،ندازديب ديد كه موضوع غم را بابدان ديدچار غم است با يبه ذهنمان. بله، پس هر كس ميو نگاه كن ميستيخودمان ِبا يپا

االن درد بدهد به  خواهديرا كه م يمنِ ذهن ياست كه افع يو آن زُمرّد رديغمش بگ يكند و آن عدم را جلو ييشناسا

  برساند. بله، بيبه شما آس گريد تواندينم كنديآن را كور م د،بزن شيشما، ن

  ١٨٣٨ شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  اگر َبست َرَهت ُخماِر َغم من به دل: گفتم
  َذقَنخوش مِ يو نُْقل آَرَمت، شمع و نَد باده

 رسديشراب كم م يوقت ديدانياگر خمار غم، خمار هم م ؟نه اي ميكرد ييما شناسا نديبب خواهديبه دلم گفتم؛ م د،يگويم

 ياز آن شراب به ما برسد، وقت ديبا لحظه به لحظه :ما هم كه گفت شود،يشراب بخورد، خمار م دينفر كه مرتب با كيبه 

من به  د،يگويهمان خمار غم است؛ م نيا م،يكنيبا خودمان حمل م يابتدرد ث كي رسديبه ذهن و شراب نم ميرويم

خوشمزه  يغذاها آورم،يشراب م ،يجهان ماد نيا يعنيجهان،  نياز ا روميمن م ،مركزم گفتم اگر خمار غم راهت را ببندد

  .آورميخوشگل م ميند كيو  ها،يدگيبر حسب همان دنيد ،يجهان نيا نشيب يعني آورم،يمع مش آورم،يم

 اورميجهان ب نياز ا يزيچ كياست بروم  نيبه مركزم گفتم اگر غمگ يعنيخوش صحبت.  ايخوشگل  اي يعنيخوش ذَقَن 

ما را امتحان  آورديرا م تيب نيالنا امو اي، (افسانه من ذهني) كه هنوز ديبگو خواهديدرست است؟ م د،يايكه خوشت ب

 نيبروم باده ا ،ينيمركز من غمگ يدل من، ا يا ينياالن، كه غمگ دييگويهمه صحبت شما به دلتان م نيكند، پس از ا

 روبنه اصال مش اي اورم،يخوشمزه ب يكند، توجه بدهد به تو و غذاها دييكند، تأ فياز تو تعر اورمينفر ب كي اورم،يب يجهان
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مرد خوشگل  ايزن  كي يحت م،يند كي ايو  ،يكه نوشته شده است، كتاب ذهن يبخوان اورميكتاب ب كي اورم،يب يلكلا

  . اورميب تيبرا

از  كند؟يما را خوشبخت م ميهست دهيكه همان يجهان نيا يزهايچ ميكنيواقعا هنوز ما فكر م ايآ ،ديگويم يچ مينيبب

 از آن جهان ايشما را خوشحال كند؟  ديخواهيجهان م نياز ا يزيچ كيشما  ميگفتهمه  نياالن كه ا كند،يشما سوال م

  :ديگويدل ما م د؟يگويم يدل ما چ نيبب حاال ؟(حقيقِت وجوديِ انسان)

  ١٨٣٨ شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  ميَ شمع و ساق يِدَلم: اگر جُز او ساز گفت
  َسرِ مام و باب َزن جام و َكبابِ بابَْزن بر

هر جور  يعني شود،يبه اصطالح پخته م يجهان نيا خيبر اثر س ،يجهان نيكباب ا يعني خ،يس يعنيبابْزن، بابْزن  بابك

كه از  ييهايو خوش يانرژ يعني است خوشمزه است. جام هم كه جام شراب كه شود،يجهان پخته م نيكه در ا يزيچ

 ،يياياز خدا، تو ب رياز او، به غ ريبه غ ،ياز زندگ ريبه غ گرا :من به من گفت ي. اما دل واقعديآيم يجهان نيا يزهايچ

 يو انرژ نميبدهد كه من بب ياريبه من بدهد، هوش ييروشنا يعنيمن بشود؛ شمع  ياز او را كه شمع و ساق ريغ ياوريب

شدن  ادياز زاست كه  ييهايخوش ديآيجهان م نيكه از ا يزيكه چ ميدانيبدهد كه مست بشوم، ما م  ْ يبدهد، مِ

 نيبهتر اورم،يب تيباورها را برا نيبهتر يعنياست،  هايدگيبر حسب همان دنيشمعش هم د د،يآيما م يهايدگيهمان

 يليخ م،يدانيم يكه آنها را هم شمع و ساق ميمان گذاشتدردها را هم در ذهن يو ما اشتباهاً حت اورم،يرا ب يذهن يالگوها

كه  ديگويم دشده باش دارياالن ب ديدل كه دل شما هم با نيا يول ،مياداشتهنگه نيهم يبرا ميدانيها را شراب ماز ما درد

پخته  يجهاننيا خيس نيو كباب را كه ا ،جام را كه شراب درآن است نيا صورتنيدر ا ياريب ياز او شمع و ساق رياگر غ

  .بر سر پدر و مادرم زنميم

 كنديصحبت پدر و مادر م يحيصر نيامادر و موالنا به  يعنيپدر و مام  يعنيباب  ديگويواقعًا مام و باب م قتاً يحق نكهيا

پدر و  ديگويم يوقت يول .را به ما بدهد نيا يباشد كه هر كس توانديم نيباشد كه حاال منظورش ا نيمنظورش ا ديشا

از خدا را شمع  ريغ شانيهابه بچه دينبا يطور كلها به پدر و مادر يعني هاركه ما پدر و ماد دهديدارد هشدار م يول ،مادر

  .كنند يرا جام شراب معرف يجهان نيجام ا ،كنند يمعرف يرا م يجهان نيا يم ديكنند، نبا يمعرف يو ساق

دارد  .دردند هانياگر با ذهن باشد ا ميدانيها ما مالگو نيو ا .ختيشراب ر شوديكه در آن م ييهاالگو يعنيجام شراب 

من  نكهياز ا ريغ يعنياز او  ريغ است. معادل عدم است جا عدم نيخدا كه در ا يعنياز او  ريكه اگر غ دهدير مهشدا

 نيو جام شراب ا ياستفاده كن هايدگيشكل همان نياز ا يخواهيمن و اگر م يمركزم را باز كنم و او بشود شمع و ساق
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كه ما بر  يآن اعتبار ،اديپول ز ه؟يچ يجهان نيپخته شده، كباب ا هايدگيهمان سبكه بر ح يو كباب ،يبه من بده يجهان

  .گذارنديمردم احترام م است اديچون پولمان ز ،ميكنيم دايپ هايدگيحسب همان

 ياحترام بگذارند، توجه توانديبر حسب عشق هم م هايدگيباشد احترام بر حسب همان يجهان نيكباب ا تواندياحترام م

 نياگر پدر و مادر من كباب ا .را به سر پدر و مادرم بزن نيا نصورتيدر ا كننديكه از ما م يمواظبت ،دهنديم ماكه به 

كه به من  يزيكنار همان چ گذارنديخدا را م يو شمع و ساق ،داننديرا جام م يجهان نيو جام ا داننديرا كباب م يجهان

  .خورديبه درد خودشان م دهنديم

 يچ شانيهاكه بچه ييهاپدر و مادر يكننده باشد برا داريب يعني ،كننده باشد هيگاه كننده و تنبتواند آيم تيب نيو ا

 يشمع و ساق يوقت !زنديدرد بر ديدر آن با يمدت كوتاه كيكه پس از  ميدهينم ييهاجام مانيهاما به بچه ايآ .دهنديم

 نيها دگم هستند و با اباور نيا ،آن جا ديهار را بگذارباور نيكه ا ميدهيم ادي مانيهاما به بچه .شودياو كنار گذاشته م

  ؟باشد خواهديهر چه م يجهان نيا يهازيبشوند با چ دهياصالً همان ميدهيم ادي مانيهابه بچه ايآ .ميبشو دهيها همان

ما  ميدهيبت م مانيهابچه به ايآ .ها همه بت هستند نيما، ا ميشروع كرد يها از بت و بت پرست نيباشد ا ادمانيكه 

؟ در آنصورت است ينطوريپرست باشند و خودشان بت باشند ابگذارند مركزشان آنها را بپرستند بعدًا خودشان هم بت

 آيدميما بدمان  گريحاال د .ديرا بگو نيا خواهديم ،هابكوبند به سر ما پدر و مادر ديبه آنها با ميدهيكه م يماتيآن تعل

  .ها بلهطور صحبت نياز ا آيديمنالبته خوشمان 

  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  صورِت ِدَگربه كياوست و بَْس، ل يگفتم: ساق
   دلِ َمستِ ُمْمتَحَن يغََلط مَُكن، ا نيِبب كين

 نديبيم يذهنمن نيكه ا ينه ساق نديبيم يذهنكه من ياما نه ساقاست. بس  .فقط اوست يساق ميشد دارينه ما ب گفتم

خداست  يگفتم ساق .نديرا بب يآن ساق ديما با يما سكوت شنو نيچشم عدم ب يعنيبه صورت دگر  ،بلكه به صورت دگر

دل مست ممتحن  يا .نينب هايدگيهمان نكيبا ع نيببعدم  نكيبا ع يعني ؛غلط مكن نيبب كين .گريد ديو بس اما با د

اما  .مست خدا است يدل ما به صورت دل واقع .يادهيدرد كش هم يليو خ يدل من كه مست خدا هست يا ،مركز من يا

 دهيكش اديجهان درد ز نياند در ااش دادهاند مالشكرده اشيشده كه دباغ يبه اصطالح پوست دباغ نيدر ا يهر كس

   .امتحان شده است و هم دهيهم درد كش نممتح .است

 نيبه ا ايآ نديبب كنديرا امتحان م (حقيقتِ وجودِي انسان)ل شك نيخدا هر لحظه ا نكهيا يبرا خورديم يهر دو به معن

و انعكاس  شوديمنعكس م رونيهر لحظه مركزش ب يعنيالقلم بمباران جف ريشخص ز نيا ديتوجه كن .صورت درآمده
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 شودين مو دوباره امتحا .كشديدرد م يعنيممتحن  .دهدياست و درد به او م ابكه مركزت خر ديبه او بگو ديبا يرونيب

مانع  ،دشمن درست كرد رونيب نديبيم ،شوديمنعكس م رونياش دوباره به باست كه مركزش نيامتحانش ا ،لحظه بعد

  .مسئله درست كرد امتحان ما است ،درست كرد

كه  مميهمفيما م .مياما ممتحن نكهيا يبرا ديگويچه م مييفهميم ميشنويرا م اتياب نيها كه ااز ما انسان يليو االن خ

 .باشد دهيهمان توانديمركز ما نم ميامتحان خدا بوده و مالش دادن ما بوده كه بفهم ميكه ما از آنها گذشت ييهاتيآن وضع

اصالتاً مست  قتاًيكه حق يدل يعنيدل مست ممتحن  .هست يدل مست ممتحن چ ميفهمياز ما گذشته ما حتماً م ياگر سن

 ديشا دهيدرد نكش يكار است و به اندازه كافكه تازه يكس كي ،صورت درآمده نياامتحان شده كه به  يليخداست و خ

  .درد بكشد به آنجا برسد ديبا

بفهمند  تواننديمعموًال نم دنيبه مردم، مردم بدون درد كش دياصرار نكن اديبه شما كه ز مييگوياست كه ما م نيهم يبرا

 اش،تيهدا اش،تياش، حس امناش، عقلبردن تن نيكه بدون از ب اورديبواقعاً شانس  ديبا يكس كي .درد بكشند ديكه نبا

كه  ميباش دهيباال اگر درست د تيب نياگر ما در ا. به خدا زنده بشود اديب اريبس يهاچالش ار،يبس ياش و دردهاقدرت

را با عشق پرورش بدهند و  شانيهابشوند و بچه داريها باگر پدر و مادر ؛سر مام و باب زن جام و كباب بابزن بر: ديگويم

  .كنند يخدا را به آنها معرف يفقط شمع و ساق يعنيبزرگ كنند 

 .بكند ييآنها را شناسا يدرونشان زندگ يزندگ يعني ،رديكه در درونشان است صورت بگ يكار با ارتعاش به زندگ نيو ا

مادر و پدر در درونشان اگر آفتاب  يعني ؛فته در دهننور گر ياامروز هم در غزل بود گفت كه اگر آفتاب او بتابد هر ذره

 يو ارتعاش به زندگ هست يچ يشان نشان بدهند كه زندگبه بچه تواننديشان نور گرفته در دهن مبتابد هر كلمه يزندگ

بده  يطور كلرا به يذهنمن نيا ايكه ب ديگويم تيب نيآخر مياگفته تيب نيا هراجع ب يبله بنظرم به اندازه كاف هست. يچ

   .بره بهانه نكن

  ١٨٣٨شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  او بِدِه يِ ها، واِم هوابَهانه نيبس ُكن از ا
   فِراْق مُرتَهَن شِينَبُوَد ُقماِش جان، پ تا

 ندهيرا به آ يكه انسان زنده شدن به زندگ كنديم جاديا ييهادوباره بهانه ،ها اگر به ذهن برودصحبت نيا ويد:گ يم

دوباره به  يانسان با ذهنت كه به زمان افتاد يا يعني ود.بده بر ،يبه او بده ديرا كه با يذهنمن نيكل ا ايتو ب .اندازديب

جنس جان تو قماِش جان  نيتا ا ود.ذهنت را بده بر يبشو و همه ميتسل ايبتو  ،توانميكه االن نم روايبهانه ن ،نرو ندهيآ

 .افتديبه فراق ن يعنين فراق بشود هر يعني مُرَتهنفراق  شيپ .تو با فراق از او جدا نشود تيئتو جانِ خدا ياريهوش يعني
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االن  نيهم .است نيهم هم ياصالح اهللا اشتر نيا ،خداست اشيرا كه مشتر يذهنمن نيجان را ا يهوا نيشما اگر ا يعني

جهنم را بخرد  نيا خواهديم .بهشت است به ما بدهد را كه عيوس تينهاياز ما بخرد و درون ب خواهديرا خدا م يذهنمن

مثل  است عدم نياالن بده تا جان ما كه جان هم نيهم ايتو ب ،مياندازيم ندهيبه آ ميدياز ما و ما چون چسب رديبگ يعني

 يفتاده و براا يلينكند و تا حاال هم خ دايه پمادا ينطورين فراق نماند همهر يعنيو در فراق  افتديبه فراق ن يشكل قبل

  است.شده  رياز ما د يليخ

وم *** ت  یان   ***  

  

   



  Program # 817                                                                  ۸۱۷برنامه مشاره 

  59صفحه: 

  .شوديشروع م ٣٦٨٦ تيبخوانم، از دفتر اول، ب تانيبرا يمثنو تيچند ب ديبده اجازه

  ٣٦٨٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  َاْحسن است يِ جز عشق خدا هرچه
  است آن جان كَندن است يخوارِشكر گر

وجود آمده در مركزمان به زهاياز گذاشتن چ نيباشد، بنابرا امدهيوجود نر اثر وحدت با خدا بهكه د يهر عشق ديگويم

است، بدان  نيريش نياست، ا يزندگ نياست، بهتر يشكرخوار نيكه ا ديبه ما بگو يذهن ديصورت اگر آن د نيباشد، در ا

 تانيها هم براشكل نيرا با ا نهاين است. البته اعشق جان كند نجوريا هغلط است، بلك هاست،يدگيهمان ديد د،يد نيكه ا

پرست ها عشق اجسام در مركز ماست كه امروز موالنا اسمش را گفت بت، گفت ما بتعشق شتري. پس بدهمينشان م

 ميبه آنها عالقمند ادارند و م يكيزيهستند كه شكل ف يرونياجسام ب ايما هستند  يباورها ايما  يهابت نيگفت ا م،يهست

  دردها هستند.  ايو 

 دهديرا به ما نشان م يلذت كيرا،  يعشق كي هايدگيهمان ديد نكيهست، ع يذهن ديكه د نجايدر ا ميدار يديد يول

 يجان كندن است. برا يخدا نگاه كن دياز د ،ينگاه كن يزندگ ديبا د ،يعدم به آن نگاه كن دياگر با د :ديگويكه موالنا م

عشق ما را  نجوريو درد به وجود خواهد آمد، ترس به وجود خواهد آمد. ا مينيبيم يدگيهمان كي قياز طر ميما دار نكهيا

 يآن حال ما را خراب خواهد كرد. گرچه ظاهرا خوب است ول راتييخواهد كرد و تغ رييجسم خواهد كرد. جسم با زمان تغ

  .كنديم ياست. حاال جان كندن را خودش معن يجيمرگ تدر كي

  ٣٦٨٧ تيدفتر اوّل، ب ،يومثن ،يمولو

  َمرگ آمدن يِ جاْن كَندن؟ سو ستيچ
  نازَدن ياتيدر آِب حَ دست

 دينيبي. ميمرگ برو يمركزت و به سو يزهايبا چ يبشو دهيهمان واشي واشياست كه  نيا ست؟يجان كندن چ ديگويم

است  يمن ذهن ديكه د ديجور د نيا و در .كنديم هيبرحسب دردها و باورها را به مرگ تشب دنيد يعنيكه خواب ذهن را 

(افسانه من  نيا ي. براديآياز آنور م شوديما عدم م ركزم ياست كه وقت يآب اتينزند. آب ح اتيآدم دست به آب ح

آب  (حقيقتِ وجوديِ انسان) شخص نيا يبرا رون؛ياز جهان ب د،يآيم هايدگياز همان د،يآيشخص آب از جهان م ذهني)

 مانيرا، مست مانيآب زندگ نيما ا شترياست كه هرروز هرچه ب نيجان كندن ا ني. پس بنابراديآيم يزدياز دم ا اتيح

  .ميبكن دايرا پ يواقع اتيآب ح نكهيا يبرا مينكن يو اقدام ميريبگ يرونيب يزهايرا، از چ
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  ٣٦٨٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  در خاك و مَمات دهيرا دو د خَلْق
  اتيدر آبِ حَ ُگمان دارند  صد

است كه ذهناً در  يزياست. چ يدگيدر خاك است. خاك، همان همان شانيارياكثر مردم دو چشم هش ديگويم پس

مركزشان  يزهايبا چ دهيچون همان يول اندياريدرست است كه هش يعني ،ياريهش دهي. خلق را دو دمينيبيمركزمان م

  ).يحالت (افسانه من ذهن نيا يعني ،يمردگو  هاستيدگينبه هما شانياريهستند تمام تمركزشان و توجه هش

 يزيهرچ يعني. خاك نديبيرا م دهيهمان يزهاياش چمرگ است. دو چشمشان همه نيدر خاك و ممات، ا دهيرا دو د خلق

ا، درده نيجور خاكند، منظور از خاك هم كيجور فكر است، دردها هم  كيباشد دردها هم  ادمانيكه از جنس فكر است. 

خواب آنهاست،  يعني ،با آنهاست يدگيهم مردن در اثر همان ماتما؛ و م يهابت نيهستند، هم يكيزيف يزهايباورها و چ

. ستيبفهمند چ كننديرا فكر م اتيآب ح يعني نند،يبيرا در گمانشان م اتياست، آب ح يذهن ديكه د ديد نجوريو در ا

 تيحس امن و سببيب يبه صورت شاد اتيلحظه آب ح نيدر ا ناً يباشند، عكه مركزشان را باز كرده  ستين نطوريواقعا ا

 ديچه با اتيكه آب ح كننديتصور م كنند،ي. پس تجسم مدياياز آنور ب يو قدرت زندگ يزندگ تيهدا اي يخرد زندگ اي

  است. بله. يفكر زيچ كياست،  يرونيب زيچ كي كننديكه تجسم م يزيباشد. معموال هم چ

  .كننديعادت م يروش زندگ نيو به ا ،و قضاشان هم مرده است رنديميكه انسانها م ديگويم نييپا

  ٣٦٨٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُكن تا صد ُگمان گردد نَوَد َجهْد
  شب َرَود ،يبُرو، َوْر تو ِبُخسب شب

است، كثرت  يادينماد ز نجاياصد در  ؛يدگيبرحسب صدجور همان دنيصدجور د يعنيكوشش كن تا صدتا گمانت  ديگويم

 ديآيكه م يهركس يعنيكمتر بشود كه صدتا بشود نود تا؛ و شب برو  اديز يهايدگيبرحسب همان دنيجهد كن تا د ؛است

 د،يآن د ها،يدگيبرحسب همان دنيد يعنيذهن. شب  يكيرتا كند،يشب درست م شيهايدگيجهان اول با همان نيبه ا

   ند؛يبينم يزيشب است، چ ديد

. يجهد كن ديبا يهست دهيكه همان يدر حال يعنيحضور. شب برو  ياريعدم، هش ياريبرحسب هش دنيد يعنيو روز هم 

 شوديم يمتالش ،يريميكه م رسديم يروز كي. شوديعمرت تمام م يعني شوديشب تمام م يفقط بخواب ياگر جهد نكن

و تمام  روديشب م ،يبخواب يعني يبرو، ور تو بخسب شبوز برسد. . نخواه كه آن ريدار يتو هنوز من ذهن يبدن، ول نيا

  .شوديم
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  ٣٦٩٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن روز را يْجو كيشِب تار در
  سوز راُكن آن عقلِ ُظلَْمت شيپ

 فهمم،ينم ،نميبينگو نم ديگويشب ذهن. م م،يما دار هايدگيهمان نيبا ا دنيكه در اثر د يديهمان د يعني كيتار شب

روز  نياست. گوش كردن به موالناست و آن روز هم ميتسل يحالت. جهد هم جهد برا نيدر ا يجهد كن ديپر از دردم. با

آن روز  ها،يدگيدر شب همان ديگويلحظه است. م نيخدا كه هم تينهايزنده شدن به ب يعني امتياست. روز ق امتيق

كه تو لحظه به لحظه  نيبه شرط ا افتد،يدر شب اتفاق م نيو ا يرا جستجو كنآن  ديتو با د،يايب شيممكن است پ امتيق

  .هاستيدگيهمان نيا يكيعقل ظلمت سوز است. ظلمت، تار نيا ديآ يكه از آنور م يو عقل يبشو ميتسل

ت هم و ظلم سوزبه عقل ظلمت يكنيم دايدست پ ،يشويم ميتسل يعني د،يآياست كه از عدم م يظلمت سوز عقل عقل

 ديگويرا م ني. اميو قضاوت و مقاومت ما باالست، ما در ظلمت هست زهايبا چ ميشد دهيهمان يكه وقت ميديفهم گرياالن د

  . يكيتار يعنيظلمت 

كه واقعا به صورت حضور ناظر اگر به  دهديو به ما نشان م ديآياز آنور م شوديما عدم م ركزم يهست كه وقت يعقل يول

رنجش  ايهستند؟ آ يياز چه جور دردها ميشخص من؟ دردها يآن سه جور بت ما كدامها هستند برا م،يذهنمان نگاه كن

بله،  كنم؟يم ييحس تنها كنم؟يم نقصدارم؟ حس  ايبه دن يازمنديدارم؟ خشم دارم؟ ترس دارم؟ حسادت دارم؟ حس ن

 شوديم اديكه شكر و صبر در شما ز جيبه تدرو  ديكن شوايعقل را پ نيكه ا يشما، به شرط دينيبيچه؟ آنها را م ايو 

 ديارا كم كرده يجسم ياريحداقل پنجاه درصد هش گرياست كه شما د ي. آن روز، روزديآيكه آن روز دارد م ديفهميم

  باز شده. پس، يدرونِ شما به اندازه كاف ني. و اديعدم دار ياريهش شتريب ايدرصد  جاهو االن پن

  ٣٦٩٠ تيل، بدفتر اوّ ،يمثنو ،يمولو

  آن روز را يْجو كيشِب تار در
  سوز راُكن آن عقلِ ُظلَْمت شيپ

  ٣٦٩١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُبَود يكيشبِ بَدَرنگْ، َبسْ ن در
  بَُود يكيُجفِت تار وانْ،يح آبِ

 ديگويم شنوديت را مجمال نيكه ا يپُر از درد است. هر كس نكهيا يَبدرنگ است. برا هايدگيو شب همان ايشب دن نيا

 شود؟يبرد، نم نيرا از ب نهايا شوديم شود؟يم يچجور نهايدرد دارم. ا ياديمن دارم، مقدار ز يدگيهمان تِ يوضع نيا :كه

  وجود دارد. ياديز يهايكيدردناك است، ن اشافهيشبِ بَدرنگ كه ق نيهمنباش. در  ديناام ديگوياست. م ديو ناام
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و  ميشويم دهيكه با آنها همان ييزهايچ ني. فقط اميجور هست كي. همه ما ميشويم دهيهمان مييآيما م گر،يعبارت د به

همه هست  يحالت برا نيا د،ينيبيكه م (افسانه من ذهني) يحالت نيا يعني. كنديفرق م ميشويم دهيكه همان يادرجه

 ديبگو توانديشروع كند. نم ديحالت با نيبداند كه از اد يشود به خدا با داريب خواهديكه م ي. و هر كسيزندگ يدر ابتدا

  .ستي. و بعداً الزم نيزندگ يالزم است ابتدا يشده، من بهتر بوده كه اصالً من نداشته باشم، نه. من ذهن ينطوريكه چرا ا

كه خضر  يآب زندگ يعني واني. آب حيعنياست  يكيهمراه است. در تار يكيبا تار شهيهم يآب زندگ يعني وانيح آب

كه  دهديخودش را به ما نشان م وانيآب ح ات،ي. آب حكنديم دايهست كه پ يانسان پس نكرد. دايكرد و اسكندر پ دايپ

  . شوديدرون باز م ي. فضاشوديعدم م يكه مركز ما به اندازه كاف يوقت

از  يكي. و ديآياز آنور م قتاً يحق و قدرت تيهدا ت،يبركت: عقل، حس امن اي تيچهار تا خاص نيكه ا ميشويو ما متوجه م

 ينندگيآفر تيخرد هست، خاص ديآيكه از آنور م اتيآب ح وان،يآب ح نياست. و در ا سببيب يشاد نيهم مشعالئ

 (حقيقتِ وجودِي انسان)شكل  نيا د،ينيبيكه م نطوريهست. هم يشفابخش تيهست. خاص ييفضاگشا تيهست. خاص

  هست، بله.  هايدگيشناخت همانصبر و شكر هست و  دهدينشان م

  ٣٦٩٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  توان برداشتن؟ يِز خُفتن كِ  سَر
  صد تخمِ غفلت كاشتن؟ نيچن با

ما تخم غفلت  يكه لحظه به لحظه با من ذهن يشد در حال دارياز خواب ذهن ب شوديكه نم دهديموالنا هشدار م االن

. لحظه بعد هم كه آن فكر دهديبه ما دست م جانيه كي م،يشويفكر بلند م كيت صورلحظه به نيا يعني. ميكاريم

تخم غفلت كاشتن  نهاي. اشوديم جاديدر ما ا يجانيه كي م،يشده هست تيهوكه هم گريفكرِ د كيگذشت به صورت 

  . كندينم داريشده و در ذهن ماندن ما را از خواب ذهن ب تيهوفكر هم كيبه  يفكر كياز  دنياست. پس پر

با  يمواز د،يهست ميكه واقعاً تسل دينيخودتان باشد. بب يو حواستان رو ديبشو داريب يبه اندازه كاف ديلحظه با نيا شما

. امتحانش ديكاريشما تخم غفلت م ،ديآيمقاومت و قضاوت م اگر فكر شما از د؟يكنيمقاومت و قضاوت م اي ديهست يزندگ

شاكر  د،يهست يلحظه راض نيشما ا يعنيصبر و شكر است،  شيبه جا ووت صفر است آسان است. اگر مقاومت و قضا

درد  ست،ين جانيو در آن ه ،ديآي. از آنور مديآيفكر شما از عدم م نيكه ا ديبدان ،ديشاد هست د،يصابر هست د،يهست

 ،يمنف جانيه د،يهست نيمگ. اگر خشديآياز عدم م نينه، ا د،يستين نيخشمگ د،يستي. اگر شما االن ناراحت نستين

از  ،يذهن تيوضع كيرفتن از  يعني .دياش در ذهن هست. همهديكاريتخم غفلت م ديوجود دارد، نه، دار يذهن جانيه
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ماند. و گفت كه خواب در  ديدر ذهن خواه دهيخواب شهي. همكنديبه شما كمك نم گريد نيچنقطه كيبه  نيچنقطه كي

  :ديگوي. مديگويم يجالب زيچ كيذهن مثل مرگ است و االن 

  ٣٦٩٣ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  شد اريمُرده، لقمه مُرده  خوابِ
  خُفت و دزدِ شب بر كار شد خواجه

 ز،يگذاشتن سه جور چ يعنيخواب ذهن  كنميم يادآوري. مرتب روديو به خواب ذهن فرو م رديميآدم در ذهن م يوقت

حول و حوش آنها  دن،يشدن، بر حسب آنها د دهيهمان نهايدر مركز و با ا يكيزيف يزهايچسه جور بت، فكر و باور، درد و 

كه  ياكه، لقمه يزيآن چ ،يشدگتيهواست. و در حال هم يشدگتيهواست، هم يُمردگ نيكردن، ا يهدرا سازمان يزندگ

آقا  جهيشدند. در نت اريدو تا با هم  نيا ديگويآن هم لقمه مُرده است. م مان،يبر حسب فكرها ميريگيم رونياز جهان ب

. بََرديرا م اشيزندگ داردكه در خواب است، دزد شب  ي. در ذهن در حالديخواجه ُخفت، خواب كند،ينم يخانم فرق ايحاال 

 جانيه كي يآن موقع كه وقت ميديكرد. و ما فهم يصورت موش به ما معرفگذشته به يهادزدِ شب همان كه در برنامه

 ي. و به اندازه كافبََرديموش م م،يكنينگاه م ميدار يدگيهمان كي قياز طر ي. وقتبََرديموش م شود،يبه ما مسلط م يمنف

  . برديم يچجور شبحث شد كه مو

شما  شودينم محصول عبادات چهل ساله شما كجاست؟ نيپس ا ستيو به ما گفت كه انبار شما موش دارد. اگر موش ن

 يرو اي ميعنوان حضور نباشد. چهل سال ما عبادت كردبه يچياالن در انبارت ه يول ،يده باشچهل سال عبادت كر

. اگر درست كار كرده ميدرد داشته باش دي. نباميدرون را باز كرده باش يفضا نيا يبه اندازه كاف ديبا م،يخودمان كار كرد

فرض  اياعم از حسادت، خشم  يگونه درد چيه باشد و هگشوده شد ديدرون با ي. فضاميباش دي. پُر از شُكر و صبر باميباش

 نيدزد شب، هم ميبود دهيچون خواب يداشته باشند. ول ديكه معموالً مردم دارند، نبا زهايجور چ نيرنجش، از ا ايكن ترس 

  .ديآيما است كه از آنور م يمرغوب ما همان زندگ يمرغوب ما بوده. و كاال يكاالها دنيموش در كار دزد

را  مانيما ناآگاهانه زندگ يوقت يعنياست.  ي. دزد، من ذهندزدنديها مموش نيا (افسانه من ذهني) حالت نيدر ا كه 

جالب است.  يليخ يافسانه من ذهن نيا دينيها. ببآنها، در مسئله دِ يدر د ها،يدگيهمان نيدر ا ميكنيم يگذارهيسرما

 يسازكه دشمن يهر كس ؟كنديم يبه چ ليتبد دزدد،يما را م يزندگ د،دزديرا م زهايچ يكه دزد شب وقت دهدينشان م

را به مسئله، مانع و دشمن  يآدم زندگ نيا كند،يم يسازكه مانع يهر كس كند،يم يسازكه مسئله يهر كس كند،يم

  . كنديم ليتبد
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خانواده به وجود  يمان با همسرمان، با اهالدر خانواده يتلخچقدر ما اوقات م؟يدار يتلخبه اوقات ليكه چقدر م دينيبب شما

به آن مواد  ليو تبد دزدديما را م يدزد شب دارد زندگ نيا نكهيا يعنيدرد  جاديو ا ادي. بله، دعوا و داد و فرميآوريم

 .مي. از كجا آوردبََرديم يشدن انرژ ني. خشمگميبشو نيو خشمگ ميصرف كن يانرژ ميخواهي. ما نمكنديبد م يليخ

. چرا؟ ما دزددي. دزد شب دارد مستيكه درست ن ني. اميبه خشمش كرد ليتبد ميكن ياالن خدا به ما داده زندگ نيهم

  . بله.ديگويرا دارد م نيدر ذهنمان. ا ميخوريمُرده م يو غذا ميمُرد

  ٣٦٩٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  انديكه َخصمانت ك يدانينم تو
  انديكَخصمِ وجوِد خا انينار

 ميكنياست. دشمنشان در مركزشان است. ما فكر نم يدشمنشان ك داننديها نمآدم نديبيم كندياز آن باال نگاه م موالنا

دشمنان  ي. چرا؟ من ذهنميگرديدنبالش م روني. ما در بدزدديما را م يِدر مركز ما، در درونِ ما دشمن ما نشسته و زندگ

لطمه  شتريما خودمان. ما خودمان ب گران؟يد اي ميزنيشتر به خودمان لطمه ميدمان بما خو ايدرست كرده. آ يرونيب

. ميهست ينار ميكه در مركزمان درد دار يا. و ما هم به اندازهكننديهستند كه درد حمل م يكسان انينار ان،ي. نارميزنيم

  . گرانيو دشمنِ د ميو خصمِ خودمان هست

 ميحضور هست كي يعنيدر اصل،  ميهست يندارند ما خاك يدگيهمان يولهستند  هستند كه از جسم يكسان انيخاك

بدن فكر و احساسات  نيبرحسب ا ايبدن  نيدارد كه در ا يلزوم ايآ يمقدار بدن و فكر و چهارُبعد ول كيخدا و  تينهايب

؟ ميو به مردم بده ميآوريوجود بهو درد ب ميكندرد حمل  ياديدارد ما مقدار ز يلزوم نه،؟ ميجان ما من داشته باش ايما 

  . ميكن يبا عشق زندگ ديبا ما نه، ؟ميبترسان اي ميبترس ميبشو نيدارد كه ما خشمگ يلزوم

در تو  كهنيا يبرا، يكنينگاه م يذهنمنِ ديبا د كهنيا يواضح برا يليخ ؟يدانيتو، چرا نم يدانينم :ديگويم نيهم يبرا

آدم با دردها  شوديم. ينيبيم دهدياجازه م هايدگيهمان ديو د ينيبب يخواهيكه م يزيچ آن، يهست يذهنافسانه منِ

  .َاش را فاسد كنندو همان دردها بدن ؟و نداند ،كند اديدرد پخش كند دردها را ز ،بشود ُپر از درد بشود تيهوهم

 دشمنانت ديكنيبرنامه گوش م نياآلن به اشخص شما كه  ديآيم شيسوال پ نيا حاال؟ اَنديكه َخصْماَنت ك يدانينم تو

دشمن تو  هانيا ،بُتبا آن سه زهايبا چ هايدگيهمان نياز ا هركدام ايهستند  يرونيفقط دشمنانت ب ايآ ؟انديك يدانيم

دوست  ستيبرحسب عدم دشمن تو ن ديد نيدشمن توست و ا ديد نيا اصالً؟ دشمنان تو هستند هانيا يدانستيهستند م

  .تتوس
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نظر كه نگاه  ياريحضور ناظر و با هوش صورتبه، يكنيعدم كه نگاه نم ديبا د كهنيا يبرا؟ اَنديكه خَصْماَنت ك يدانينم تو

را  شيسال پفكر ده !يكنيفكر مخرب م ،يكنيم يفكر منف همهنيكه شما ا گذرديات چه مدر ذهن ينيبب، يكنينم

 نيتو ا اآلن، كننديكه با ذهن تو فكر نم گرانيد، اآلن يدشمن خودت هست تو، ستبال سرت آورده ا نيا يكسكه يكنيم

  .يدانينم يتو دشمن خودت هست پس، يكنيمُخرب را خودت م يفكرها

و خودم،  رونيب كنديكه درد حمل م يهركس. اَنديكه دشمنان ما ك ميدانيما م پس؟ اَنديكه خَصْماَنت ك يدانينم تو

هستند  يهستند دشمن وجود كسان يكه نار ييهاآن و. نخواهم بود گريدرون را باز كنم دشمن خودم د يفضا كهيموقع

  اندشده تيهوهم زهاياند لزومًا نه كه با چخاك درست شده از. اندكه از خاك درست شده

  ٣٦٩٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  خَْصِم آب و فرزنداِن اوست نارْ،
  ْصمِ جاِن اوستكه آْب، خَ  ُچنانهم

عالقه  شهوت، حرص درد استاست  حرص آتش مثالً، : به موالنا درد استديگويباشد بعداً م ادماني: آتش، آتش ديگويم

: آتش دشمن آب و فرزندان آِب ديگويم. خَصم ماست هانيو حرص آن را زدن ا زهايبا چ دنيهمان يزياز حد به چ شيب

  .زنده است ياريبه هوش كهيكس يعنيفرزنداش  ياريهوش ينعي آب. ميما فرزند آب هست واست 

 كنديم نسيزيمثالً ب يكسكي. درد است اشجهينت هيچ اشجهينت زهايبا چ شدنتيهوهم ديتوجه كن نيبنابراپس

 يهنذسال منِپنج يكسكيقدر مثالً پول در بانك آن :ديگويم؟ بوده يكار تو درسال گذشته چ يجهينت آقا نديگويم

قدر آن دم،يقدر رنجدرد، آن ياديز مقداركي؟ بوده يزيچداشتن چه يذهنمن يجهيداشته نت يشدگتيهوداشته هم

 ياريهوش ،ياريهوش يعني آب گر،يد كارنيا يجهينت نيا :ديكنيقدر خشم دارم، توجه م آن، ترسميقدر مدارم، آن نهيك

شرط به مه آب؛ ، خَصمِ جانِ اوستكه آب همچنان. به خدا زنده شده باتِ ثَ، از جنس حضور است كهيكس فرزندان، ييخدا

  . دهديم شفا، كنديدرد خاموش م فوراً، ميباش اريو ما هوش ديآياز عدم ب ميحاضر باشما كه آن

 حتماً، درد نداشته باشد شوديشده نم دهيهمان يكس اگر. شوديم ديتول ديد جورنيدر ا شهيدرد هم يعنينار، نار  پس

  مان از پدر مادرمانيهابچه از همسرمان از توقع، ديآيوجود مفوراً در ما توقع به زهايبا چ ميشويم دهيهمان يوقت دهيرنج

  ديدار تانيجايرنجش از توقعات ب ياديمقدار ز ديباش يهركس شما. ميرنجيما م شودياِرضا نم ،شوديبر آورده نم توقعات

از خدا  ،توقع ندارد يكه مركزش عدم باشد كه از كس شخصنينبوده، چون ا هجا نداشته موج توقعات دياگر توجه كن و

  . خواهدياز خدا فقط خدا را م نيبنابرا. هم توقع ندارد
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 كهني وال ا ِجان كندن نيا ديرا بپرست يگريد زيچ اي ديرا بپرست گريد ياز خدا در مركزتان كس ريامروز هم گفت كه اگر غ و

  است.  يشِكرخوار ديبگو تانذهن

حمله  نيبه ا تواننديدردها نم يول حمله كنند خواهنديم دردهااست.  فرزند آبِ (حقيقتِ وجوديِ انسان) آدم نيا دينيبب

آورده  ريشخص گ نيو دردها ا طانيش جانيا .منتها گرفتار شدهاست فرزند آِب  (افسانه من ذهني)هم  نيا يول. كنند

از جنس حضور  آدم. گفته من دشمنِ آدم و فرزندان او هستم طانيش بله،. شود داريخودش بمگر  .كنديولش نم

 طانيمركزش ش آورديعدم ب و ميدرون باز كن يهم دشمن آنهاست منتها اگر فضا طانياش هم از جنس حضور شفرزندان

  بله .ميتهس دهيلطمه بزند كه ما با دردها همان توانديم يوقت طانيلطمه بزند ش تواندينم

  ٣٦٩٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه او رايآتش را كَُشد ز آبْ
  فرزَنَدانِ آب است و عَدو َخْصمِ

هم كه از عدم  يآب زندگ و كنديطور كه آب آتش را خاموش مهمان زنديم ليتمث كشديهم آتش را م آب :ديگويم

صورت حضور به شرطبه. كنديم دايشفا پ مانيدردها ميزيبر دردهامان يرا رو يو آبِ زندگ ميما حاضر باش اگر ديآيم

به درد  ليتبد رديگيشخص آب را م نيا ستيشخص حاضر ن نينه ا (افسانه من ذهني)شخص  نيا .ميباش اريناظر هوش

آن آب صرف  جهيدر نت و كنديبه درد نم ليتبد رديگيرا م يآب زندگ (حقيقِت وجوديِ انسان) شخص نيا. كنديم

  .شوديم يشفابخش

  ٣٦٩٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه او رايآتش را كَُشد ز آبْ
  فرزَنَدانِ آب است و عَدو َخْصمِ

  ٣٦٩٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ناْر، ناِر َشهْوت است نيازان ا بَعد
  َاصلِ گناه و َزلَّت است َكانَْدرو

آتش،  يعنياز نار  منظورم ست؟ينار چ ديبدان ديبا گريشما د ميها كه كردصحبت نياپس از  دي: كه توجه كنديگويم اآلن

ست و لغزش ه يشدگ تيهوهم شهير شه،ير يعنياصل،  يشدگتيهوآتش شهوت اصل هم نيدر ا واست.  آتش شهوتِ 

 نيبه ا يذهن ِمن ديعالقه شد يعني شهوت يعنياست. آتش، آتش شهوتِ  نينار ا ني: بعد از آن اديگويم ديتوجه كن يعني

همان گناه  دنيپوشاندن همان يعنيگناه، گناه  يوجود آورندهبه ايو  شهير هايدگيهمان نيكه ا هايدگيهمان نيچنقطه

در مركزش  يدگيهمان. ديدانيرا م زيچشما همه گريها آگاهانه دصحبت نيحاال ناآگاهانه پس از ا ايآگاهانه  يهركس. است
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 نيابه جاهمه. كنديم ريتعب يدگيرا موالنا به همان گناه: ديلغزش و گناِه و توجه كن يشهير يگديهمان نيا داردينگه م

  .وجود ندارد گريد يشدن، گناه دهيهمان يعنياصًال گناه  .است يمعن

 كي به يدگيهمان كياز  دنيدر اثر شهوِت پر گريد يعبارتبه ،لغزش يعنيذَلَّت  ،ديزيگناه بپره نياز ا ديبا: ديگويم و

 يدردها نيا. ميزنده بشو دهديشكل نشان م نيعدم كه ا نيبه ا ميتوانينم و لغزديم مانيما پا ميلغزيما م يدگيهمان

 خواهنديبترسانند، م خواهنديم، درد دارند جاديشهوت ا هايهمان سه بُت بعض يعنيشدن  زهايشهوت و حرص و جذب چ

هست آن  يزيمركز ما هر چ نيو ا .ميكه در مركز ما هست ما شهوت آن را دار يزيهرچ. كنند تياذ خواهنديبرنجانند، م

  .اصل شهوت است

مثل  .عارضه هستند هانيا ستندين شهير هانيها مثًال حرص و عالقه به قدرت اشهوت نيكه ا ديگويبه ما م دينيموالنا بب

آقا چرا تو  ؟ديچرا تب دار ،ديمالمت كن ديتوانيرا نم شما تب .مرض تب است نياز عالئم ا نيم ايدار يمرض مييبگو نكهيا

به اصل گناه كه همان  نجايدر ا است.به وجود آورده  يزيچ كينه تب را  .راشما  ميكن يو زندان متيبكش ديبا يتب دار

. هانيقطه چن نيهم يعني ،است يدگيكه همان كنديآورد اشاره م ينار شهوت را به وجود م نيو لغزش است كه ا يدگيهمان

 كي نكهيمثل ا رستد ،اورديخشمش اگر شما را به خشم ب نيا ،است نيخشمگ ياگر كس ديمهم است كه شما بدان نيا

 اششهيچون خشم ر ؟ديابه مالمت كردن كه شما چرا تب كرده ديكنيشروع م ،ديآيتب كرده شما بدتان م يكس

 به ديشده مهم است توجه كن دهيهمان يكه او با چ مينيبب ديبا ميشخص را درست كن نيا ميما اگر بخواه .است يدگيهمان

  .موضوع شما نيا

  ٣٦٩٨ تيب ،دفتر اول ،يمثنو ،يمولو

  ِبفْسُرَد يبه آب يرونيناِر ب
  بَرَديَشهْوت تا به دوزخ م نارِ 

 يبيآب غ .موش كردخا يرونيبا آب ب شودياما آتش شهوت را نم ،خاموش كرد توانيرا با آب م يرونيآتش ب ديگويم

و از  .كُشدشيتب واقعًا م كند،يتب م يكس نكهينار شهوت درست است كه عارضه است مثل ا نكهيا يبرا .خواهديم

نه  يطانيجاذبه ش يموجه فقط از رو ليها بدون دلآن دنكر اديو ز زهايبه چ يذهن ديعالقه شد يدگيعالئم مرض همان

  . برديكار ما را تا جهنم م نيها كه ابه بت زهايخداگونه به چ

شده  اديشده مقاومت ز اديز يدگيكه قضاوت بر حسب هزاران همان يافسانه من ذهن نيهم يعنيجهنم  ؟يچ يعنيجهنم 

 دانديو همه كس را دشمن خودش م زيمساله دارد، همه چ تينهايب هكرد يبه وجود آورده مساله ساز ياديانسان مانع ز

را كه  انسان ياافسانه نيبه همچ يرونينار ب ديگويو م ،سازديباز هم مساله م كنديم يذهنش زندگ دائماً در .خدا را يحت
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 ديايب بيآب از جهان غ ديبا .شوديخاموش نم نيا ن،يا يرو يزيدوباره آب بر رونياز ب يو اگر بخواه ،كِشديجهنم است م

  .زيرد از پرهاالن صحبت خواهد ك ند.شهوت را در ما بسوزا شهير نيتا ا

  ٣٦٩٩ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  به آب ارامَدينَيناِر َشهْوت م
  كه دارد طَبِْع دوزخ در عَذاب زان

و  .زنديشده دروغ هم حرف م نيدروغ ،شده دهيكه همان يكس .آرامدينم يرونيآب ب نيآتش شهوت به ا نيكه ا ديگويم

است  رونيب يو بركات مصنوع ،است دييكه عاشق توجه و تا يمثًال كس ،باشدداشته  هايدگيهمان نياز ا ادياگر بخواهد ز

است و مساله  شيهاو عاشق مساله ،است يرونيقدرت ب ستا يرونيب تيهدا يرونيعقل ب ،است يرونيب تيحس امن اي

مان به شما احترام ،ميبده يشتريمقدار توجه ب كي ايكه ب مييو بگو .ميآب بده نيبه ا رونياز ب مياگر بخواه ،ساختن است

 شوديجهنم را نم .جهنم را دارد تيخاص يافسانه من ذهن نيا نكهيا يبرا .شوديشخص درست نم نيبشود ا شتريب

  گفته كه  نيهم يو برا .كرد اموشخ

  ١٣٨١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَهَد از المكان يحق قَدم بر وِ 
   فَكاناو ساكن شود از ُكن َگهآن

جهنم ما ساكن بشود  نيا ؛شوديبشو و م :دياو بگو يعنيفكان خدا و در اثر كن ،قدم بگذارد ميبا تسل مركز نيا به اخد مگر

با  شهيباشد كه عدم هم ادماني .تجربه عدم در مركز ماست نيكه پا گذاشتن خدا به مركز ما هم ،جيساكت بشود به تدر

ها را عدم نت نيفاصله ب ،ميشنويها را منت نيفاصله ب ،زنديساز م يكس يتوق نجايكه ما در ا ميما بارها مثال زد .ماست

ها كه كالغ ميگفت م،يكنيكه به آسمان نگاه م يو وقت .شنوديعدم باز هم م قيها را گوش ما از طرنت ،شنوديمدرون ما 

 نيا لهيرا باز هم عدم درون ما به وس هاغو كال نديبيعدم درون ما م نيو آسمان را ا ،مينيبيآسمان را هم م ،مينيبيرا م

  ،ندارد كه دنيچشم قدرت د نيعدم نباشد ا نيا اگر .شوديم دهيعدم د نيبا ا يپس همه چ .نديبيمان مچشم

 يرو ديتكرار كن ،ديشما دوباره بخوان نكهيمهم هستند به شرط ا اتياب نيا .روشن بشود مانيبرا اتياب يكه معان دوارميام

 ديبرنامه را با ،ديشوب دارياز خواب ذهن ب ديكن شرفتيواقعا زود پ ديخواهياگر شما م .شودينم باركيبا  ديل كنآن تام

 ،ديتامل كن ديتكرار كن ،ديتامل كن ديباز هم تكرار كن ديبخوان ديخودتان بخوان يشعرها را برا نيا .ديبار گوش كن نيچند

  :ديگويم. تان زنده شوددرونتا معنا در  ديمن هم گوش بده يهابه حرف
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  ٣٧٠٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  نيشَهْوت را چه چاره؟ نوِر د نارِ 
  نياِْطفاُء ناِر الْكافِر ُنوُرُكمْ 

مومنان نور شما خاموش كننده نار كافران  يا«  .مانيو ا نيچاره كرد؟ با نور د ديبا زيآتش شهوت را با چه چ ديگويم 

  :است نيبهتان. ا دهمياست كه االن نشان م هيدوم اشاره به آ مصرع البته » است

  ٨ هي)، آ٦١سوره صف( م،يكر قرآن 
  »نُنورِِه وً َلو َكرِهَ الكافِرو ُنورَ اهللاَ ِبَاَفواِههِم واهللاَ مُتِمُّ  طفِئوايُلِ دُونَيريُ«

د نور خود را كامل كند، گرچه كافران را خداون كهيخواهند كه كافران، نور خدا را با گفتار خود خموش سازند، در حال«

  ».ديايخوش ن

 ميبپوشان خدا را يرو ميخواهيم گريفكر د كيبه  يفكر كيبه  دنيما از پر يعني .در مورد خود ما هم صادق است نيو ا

به  يفكرچون ما مرتب از  ،ديآيو ما خوشمان نم ،نورش را، چراغش را به صورت حضور در ما روشن كند خواهديو خدا م

ما  يعني .ديآيما به عنوان كافر از آن موضوع خوشمان نم وول .كرد اهدرا روشن خو خودش و خدا نور ميپريم ديگرفكر 

كنند و  خواهند كرد نور ما را خاموش يهم سع گرانيد .طورندنيهم هم گرانيو البته د .ديآيخوشمان نم مانيمن ذهن

  .ندبگذار خواهندينم يذهن يهامن ،و نور خودش را روشن كند ،وددر ما به خودش زنده ش خواهديخدا م

ما روشن بشود خدا نورش را در ما روشن خواهد كرد و  نور حضور در ديآيخوششان نم نكهيا ،هابا وجود مخالفت آن يول

ما  يرا چه جور حاصل از شهوت يدردها يعني ؟نار شهوت را چه چاره :ديگويم نجايدر ا ،هيآ نيبه هم كندياشاره م

 يكيبا خدا  يعني ياريبه عنوان هش ميكنيم دايكه ما تماس پ يموقع نينور د ي. ولنينور د ديگويم م؟يمعالجه كن

   .دنيعدم د قيطر از يعني نينور د .ديآيبه وجود م ميشويم

شخص  نيا ،يجسم يكيزيف يزهايچ و جور بت را در مركزش گذاشته دردها، فكرها سهكه  (افسانه من ذهني)شخص  نيا

 مانيا ،ستيدر ما ن نياز د يخبر ،ميكه ما در مركزمان باور پرست و درد پرست هست يتا زمان يعني .ندارد يخبر نياز د

 نيدر ا ،ديآيكافران خوششان نم نكهيپس نور خدا با وجود ا .ديو بفهم ديدرست بخوان ديرا برو هيآ نيا ديگويو م .ستين

  .شد منتها با درد دادن به ماجهان روشن خواهد 

پوست ما  ،المنون و جف القلم ما را بيدر اثر قضا و ر نقدريپوست ما را، ا كنديم يدباغ گفت يم ميامروز در غزل داشت

 ادامه ديرا نبا يزندگ جورنيكه ا ميتا ما بفهم ،ديآيدرد به وجود م يعني ،دهنديما را مالش م يهايشدگ تيهم هو يعني

چراغ حضور  ،چراغ هست نيمخالف ا يهركس .ما روشن نكند ركه نورش را د ميريخدا را بگ يجلو ميتوانيو ما نم ،ميبده
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به  ،مينينظر بب لهيبه وس يعني مينيعدم بب قيو ما از طر ،درون ما را باز كند خواهديم ميمدآخدا از ابتدا كه ما  يعني

  .ميدهيو ما اجازه نم مينياو بب لهيوس

 ،نور شما آنهائي كه ايمان دارند .نيكُم ِاطفاُء نارِ الكافِر نورُ :ديگويرا م نيا هيآ .دينخواهد رس جهيكوشش ما به نت نيا يول

   .آتش يعني دردهاي كافران را خاموش خواهد كرد

  ٣٧٠١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  نار را؟ نورِ خدا نيُكشَد ا چه
   را ساْز اوْستا ميابراه نورِ 

مي كُشد يعني شفا مي  ؟مي گويد اين نار شهوت يا دردهاي حاصل از همانيدگي را چه چيزي مي كُشد ،تا يعني استاداُوس

ابراهيم  چرا .نور ابراهيم همين نور عدم است ،نور خدا موقعي است كه مركز ما عدم مي شود ،نور خدا :مي گويد ،دهد

اول او هم من ذهني  ،آمد ،يك هشياري بود ابراهيم ،ن ذهني را ديديعني اول م ،متوجه شد كه يك ستاره اي اول مي بيند

   .ايم ولي يك فرقي با ايشان داريمما هم ديده .مثل ما ،بپرستم ،گفت اين من ذهني خداي من است ،داشت

 ن هاناي ،گفت ،اين ستاره را ديد ،مي گويد ابراهيم آمد اين من ذهني يا همانيدگي را كه بگوئيد يك ستاره است اين

ولي ابراهيم متوجه شد كه اين گذرا است با زمان تغيير  .ما هم ديديم ما هم گفتيم اين خداي من است .خداي من است

ما هم ديديم اين من  !ولي ما اين را نگفتيم .گفت حاال چيزي كه گذرا است و آفل است نمي تواند خداي من باشد .مي كند

 ،و نبايد اين در مركز ما باشد يعني بپرستيم ،كه به آن چسبيده اينها گذرا هستندكند با زمان و چيزهائي  ذهني تغيير مي

   .ولي متوجه نشديم كه نبايد بپرستيم

تشخيص داد ،نه ابراهيم ،هفتاد سالمان است هنوز مي پرستيم ،از آن موقع داريم مي پرستيم و االن شصت سالمان است

مي  .نور ابراهيم نور عدم بود .پس بنابراين او نپرستيد .خدا از بين نمي رود ،كه اين آفل است و آفل نمي تواند خدا باشد

تو  ،نور خدا را كه او ابزار ساخت براي شناسائي من ذهني اش ،نه كه نور حاصل از ابراهيم ،نور او ،گويد تو هم نور او را

   .آن را استاد خودت بكن ،لحظه به تو مي دهدآن دانشي را كه خدا در اين  ،همان نور را كه خدا در اين لحظه به تو مي دهد

  ٣٧٠٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ِز نارِ نَْفِس چون نِمْروِد تو تا
   جسِم َهمچون عوِد تو نيا واَرهَد

اين جسم يعني هشياري در اينجا كه مثل  .است پس نمرود همان من ذهني ما ،تا از آتِش يا درِد من ذهني مثل نمرود تو

اين نار نفس  ،ولي اگر جدا بشود ،درد مي دهد ،االن هشياري ما مي سوزد .برهد ،و اين قدر خوشبو است ،سوزدعود مي 



  Program # 817                                                                  ۸۱۷برنامه مشاره 

  71صفحه: 

بوي درد  (افسانه من ذهني)به عبارت ديگر ما يا مي توانيم اين طوري بسوزيم  ،خيلي خوشبو هستيم ما ،تمام بشود

بوي عشق  ،بوي خوش بدهيم ،نكه عدم باشد مركزما (حقيقِت وجوديِ انسان)مي توانيم اين طوري بسوزيم  ،بدهيم

   .از آتش نفِس مثِل نمرودمان جدا بشويم ؟ولي اول بايد چه كار بكنيم .بدهيم

پس  ،يعني در اين لحظه از طريق عدم ببين .براي اين كار گفت نور ابراهيم را كه از جنس عدم است استاد خودت بكن

و حس امنيت و عقل و هدايت و قدرت را  .مي كند كه از اول از جنس آن بوديم تسليم ما را از جنس هشياري ،تسليم شو

و  .و آن لحظه مي توانيم درست ببينيم .و يك همانيدگي را از مركز ما دور مي كند .درست در اين لحظه به ما مي دهد

يعني من بايد از طريق تو  ،ي بدهيغزل هم مي گفت من لحظه به لحظه مست مي شوم و تو لحظه به لحظه به من بايد مِ

   ،مشخص است ديگر .در غزل داشتيم ،از طريق عدم ببينم ،ببينم

  ٣٧٠٣ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  به رانْدن كَم َنشُد ينار َشهْوتِ
   بُد چيهيبه ماندن َكم شود، ب او
تا بلكه  ،و بيشتر بكني آنها را ،ژي بدهياين كه به آنها انر ،از همانيدگي ها مي آيد ،مي گويد شهوتي كه از دردها مي آيد

يعني بگذاري بماند هيچ  ،به انرژي ندادن برايش كم مي شود به ماندن ،ولي به گرسنه نگه داشتن .كم مي شود ،ارضا بشود

غذا  يعني هيچ چاره اي ندارد كه تو به اين همانيدگي ،بُد يعني چاره؛ بُد هيچ بي ،شود كَم ماندن به او .چيز برايش ندهي

نگاه كن يك  ،نده برايش .از تو مي گيرد ؟از كجا مي آورد اين انرژي را .درد مي خواهد درد بيشتري ايجاد كند .ندهي

فقط نگاه  ،هيچ كاري هم نمي كني ،شما مي ايستي به او نگاه مي كني ،نيرويي مي خواهد ما را به حركت درد وادار كند

  .اسمش پرهيز است ،نمي روي ،مي كني

 ،تمام انرژي اش را .چيزي نمي دهي ،تقويت كند ،ين همانيدگي كه مي خواهد درد ايجاد كند و خودش را محكم كندبه ا

زندگي  ،در واقع انرژي خودمان است ،هر رنجشي كه ايجاد مي شود ،هر خشمي كه ،هر دردي كه .غذايش را از ما مي گيرد

   .نه جلويش را بگيريمما مي توانيم آگاها .خودمان است كه دارد تلف مي شود

با اضافه كردن به اين ها و زياد  .ريشه اش همين همانيدگي ها است ،شهوت ناري كه گفت؛ شهوتِ ناري به راندن كَم نشد

مقاومت ما با مقاومت بيشتر كم  ،مثال قضاوت هاي ما با قضاوت بيشتر كم نمي شود ،دادن و رسيدگي كردن كم نمي شود

مسئله سازي ما حتي با مسئله حل كردن از طريق من ذهني  ،با زياد مسئله سازي كم نمي شود مسئله سازي ما ،نمي شود

نمي  ،براي اين كه با من ذهني مسايل شان را حل مي كنند ؟چرا مسايل جهان روز به روز زيادتر مي شود ،كم نمي شود

   .گذارند عدم از مركزشان بتابد
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االن مسئله در سطح جمعي هم زياد ايجاد  .نمي توانيم مسايل مان را حل كنيمما  ،چه فردي چه جمعي ،تا اين عدم نيايد

زندگي شان  ،موالنا مي گويد كه تا مركز انسانها باز نشود .مي يينيد يعني هيچ چاره ديگري ندارد ،بي هيچ بُد ،ما كرديم

  .درست نخواهد شد چاره ديگري ندارد

  ٣٧٠٣ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  به رانْدن كَم َنشُد ينار َشهْوتِ
   بُد چيهيبه ماندن َكم شود، ب او

  ٣٧٠٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  يبر آتش ينَهيم ُزميكه ه تا
  ؟يَكشزُميآتش از ه َرديِبم يكِ 

انرژي  ،شتو هيزم بكِ ،خُب آتش خاموش نمي شود ،هيزم خشك ،مي گويد تا شما هيزم مي بري مي گذاري روي آتش 

ولي اگر به او انرژي ندهي كه مثل  .نمي ميرد ،مرتب آب بده برايش .خشم هم در ما يك ريشه دارد ،به خشمت برو ،شبكِ

مي دهي  تو انرژياين را ولي هر دفعه  .دوباره وا مي ايستد ،مي زند مي زند ،يك چرخ مي زند ،چرخ، يك چرخي مي ماند

  .بله .تدب اين وا نمي ايسوتا كُند مي شود بچرخد خُ  ،بچرخد

  (افسانه من ذهني)

  ٣٧٠٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  يبر آتش ينَهيم ُزميكه ه تا
  ؟يَكشزُميآتش از ه َرديِبم يكِ 

چسبيدنت را اضافه  ،درد ايجاد كرده است و تو مي خواهي نقطه چين ها را اضافه كني ،هر كدام از اين نقطه چين ها آتش

مگر اين  .اين آتش خاموش نخواهد شد ،و انرژي زندگي ات را در اين راه هدر مي دهي ،دردش را هم زيادتر بكني ،كني

نگذاري  ،يا توجه را پيش خودت ،يا حضور را ،هشيارانه نگاه كني و به آن انرژي را ندهي و نگه داري انرژي را ،كار را بكني

هر كسي  .شما مي گوييد آگاه هستم ،دشمن بكند مي بينيد كه اين مي خواهد زندگي ما را تبديل به مسئله و مانع و .برود

  .بله .تمركزش روي خودش است و نمي گذارد

  ٣٧٠٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ناْر مُرد ،يريباز گ زُميكه ه چون
  نار بُرد يِآبْ سو يكه تَقو زان
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را صرف بيشتر كردن دردهايت مرتب انرژي خودت  ،هيزم مي گذاري (افسانه من ذهني)مي گويد كه اگر اين حالت باشد 

هيزم  (حقيقتِ وجوديِ انسان)اگر اين حالت باشد  .و آتش بيشتر مي شود ،مي كني و محافظت همانيدگي هايت مي كني

انرژي صرف صبر  .پرهيز مي شود و صبر مي شود ،باز كردن فضاي درون مي شود صرفِ ،انرژي تو ،هيزم تو ،را نمي گذاري

براي اين كه  ،و باالخره اين چيز ها را در مركزت از ريشه در مي آوري و مي اندازي دور .مي شوددرد هشيارانه  ،مي شود

براي اين  .تقوي يعني پرهيز و اين حالت بسيار مهم است .و آن عمل را انجام ندهي ،تقوي يعني هشيارانه نگاه كني ،تقوي

  .كه آب زندگي تو را مي برد سوي آتش تو و آن را خاموش مي كند

ولي هشيارانه  ،رسيدگي و نگه داري همانيدگي ها و دردها تقوي نيست ،تقوي نيست (افسانه من ذهني)پس اين حالت  

 اريندادن به آن و هش يزيچ يمان، ولدرد جاديكردن به دردها، مثال به خشم مان، به شهوت ا نگاه به صورت حضور ناظر

صورت هست كه آب ما صرف  نياست. در ا يتقو نير كردن او شك دنيكش ارانهيدرد هوش يماندن و صبر كردن، حت

 يما را شفا م يما و دارد درد ها ركزهست كه خدا پايش را گذاشته در م صورت نيو در ا .شود يم يو شفا بخش ييشناسا

  بكند. شما را خاموش يبرد كه آتش و دردها يرا م تانيكند و آب زندگ يكند. قضا و كن فكان كامال به شما دارد كمك م

  ٣٧٠٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،مولوي

  خوب؟ يِ گردد به آتش رو هيَ سِ  يكِ 
  الُْقلوب يگونه از تَْقوََنهَد ُگل كو

 م،يو به عدم زنده شد ميما حضور ناظر دار يوقت يعنيخوب،  يرو گردد؟ يم اهياز آتش س يك بايخوب و ز يرو ديگو يم و

 ،منطبق است ياريواقعا به هوش ياريخوب كه هوش يرو نيخوب است. ا يرو نيا (حقيقتِ وجوديِ انسان)حالت  نيدر ا

(افسانه  ستيخوب ن يرو نياست. ا ياريهوش يبايز يرو نيا م،يشو يزنده است، ما به خدا زنده م ياريبه هوش ياريهوش

  دهد.  يبه ما نم بايز يرو زهايبا چ يدگيهمان ،من ذهني)

 يعنيقلب  يقلب باشد. تقو ياز تقو شيرو شيسرخابش، آرا يعنيگلگونه،  نهد كو؛ خوب يگردد به آتش رو هيس يك

قلب  يتقو و است نيا يكه زندگ يدار نيقيو  ،يرو يو نم ينيب يبر حسب عدم م ديگو يكامال آگاهانه بر حسب عدم م

 نيو ا ،كشد يم تو را به خودش يزيچ كيكه آنجا  ينيب يو م يكه ناظر ذهنت هست يدر حال ارانهيبه صورت هوش يعني

  .خودت است اريمركزت در اخت ،يرو ياست، به طرفش نم يدگيهمان

قلب است.  يتقو نيا يدگيكشد به ذهن، به طرف جهان به طرف همان يما را م يرويكه ن يمركز را عدم نگه داشتن در حال

شود. آن  ينم اهيدردها س از آتش ياريهوش ييعني رو بايخوب و ز ياست كه رو نياش ا يمركز ما است، كه معن يتقو
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باطن از آتش دود  نيا يكند، ك بايو ز نيرنگ يباطن خود بگذارد و رخسار روح را با سرخاب تقو يقلب را بر رو يكه تقو

  گردد؟  يم اهيشهوات س

  ٣٢ هآي ،)٢٢(حجسوره  م،يكرقرآن
َنّهَا مِْن تَْقَوى اْلقُ  ِلكَٰ◌ ذَ «   »لُوبِ وَمَنْ يُعَظِّْم َشعَاِئرَ الَلِّه فَإِ

  ».رديگيدل سرچشمه م ياز تقوا كارنيمحترم داند شعائر خدا را بدان كه ا هركه«

مركز ما كه به صورت حضور ناظر  ايقلب  ايدل  يتقوا ايالقلوب  يالقلوب است. تقو يآن تقو ياست كه تواي هيهم آ نيا

لحظه ذهن ساكت است،  نيما، و در ا ديا شده دد خديد يعني م،يكن يعدم استفاده م ياريو از هوش ميكن يذهن را نگاه م

عدم را  ياريكامل هوش ميما با تسل نكهيا يحالت ذهن ما ساكت است، برا نيباشد در ا ادمانيكند.  يكمك م يليبه ما خ

 ديتوجه كن م،يتسل ،ستيدر چشممان ن گريها د نكيع نيو ا ميرنگ را زد ينور ب عدم و نكيع و مانبه مركز ميآورد

 ميتسل،درست به اصطالح باشد مياگر تسل زند. يعدم را م نكيآورد و ع يرا از چشم ما در م يدگيهمان نكيع ،ميتسل

كند كه از اول  يم ياريهوش نيرا از جنس هم مالحظه،  نياطراف اتفاق ا در ييفضا گشا ينه، ول ميتسل فينه، تعر يذهن

  . ميبه صورت آن آمد

 عيقصه را سر نياست كه ا فيح يشده ول ريد يكم كيبخوانم، گرچه  تانيم براكوتاه ه يقصه  كي ديبله اجازه بده

 ني. البته ادش يبيمه يآتش سوز كيدر زمان عمر  :ديگو يكه م ،كننده صحبت امشب ما است لينخوانم و تكم تانيبرا

بود كه سنگ ها را  ديچنان شد يآتش سوز نيباشد. و ا فتادهياتفاق ن يزيچ نياست. ممكن است همچن يليداستان تمث

 انسان ختندير يآب را با سركه م يرا سوزاند و وقت شانيهارا سوزاند، پر شانيهامرغ ها افتاد، النه سوزاند و به النه يم

 ديآب را كنار بگذار گفت كه شما م؟يعمر گفتند ما چكار كن شيباالخره رفتند پ ،شد يم رت ديآتش شد نيا ،باهوش يها

  .ديو نان پخش كن

 جاديرا ظلم شما ا نيكه آمده از طرف خدا است. ا يآتش نيا نكهيا يبرا ،ميبخوان دياست، اجازه بده نيصه مربوط به او ق

است و عمر در  يليداستان تمث نيرا خاموش نخواهد كرد. ا نيا يرونيب آب نيتواند خاموش كند. بنابرا يكرده و فقط او م

 يبه معان فقط، ديتوجه نكن يلين است خود خدا باشد. شما به سطح قصه خجاهاممك يبعض ايعارف بزرگ  كيجا نماد  نيا

  : ديگو ي. پس مديدقت كن
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  75صفحه: 

  ٣٧٠٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،مولوي

  اُفتاد در َعهدِ ُعمَر يآتش
  او َحجَر خورْديچوبِ ُخشك، م َهمچو

آتش  نيا مياگر نماد گونه فكر كن سوزاند. يكه سنگ ها را مثل چوب خشك م ،اتفاق افتاد در زمان عمر يآتش سوز كي

 نكهيدانند چكار كنند. كما ا يسوزاند و نم يدل سنگ آن ها را م آتش درد است و دارد نياالن در دل انسان ها هست. ا

 يسفت آن ها را كه مثل سنگ است به نظر م اريو دل بس ها انسانافتاده در جان اغلب  يآتش كيدل ما سنگ شده و 

 يم بلكه همه وجودشان را دارد ،سوزاند يسوزاند. نه تنها دلشان را م يآن درد دارد م ياند، ولسوز ينم يچيه ديآ

  سوزاند.

  ٣٧٠٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،مولوي

  هاُفتاد اَْندر ِبنا و خانه دَر
  هازَد اَْندر پَرِّ مُرغ و النه تا

 د،يگو يها است. ميدگيهمان يما رو يست. ساختمان زندگها ا يدگيهمان يرو كه ديدان يما م يافتاد در بنا، بنا ديگو يم

 ما كه مركز ما است آن هم سوخت. پس ظاهراً  يو النه ها ،سوخت ياريبه صورت هوش درد و آتش افتاد در آن ها، تا پر ما

بود كه  بيمه آتش قدر ني. اديبه پر مرغ ها هم رس يتمام بناها و خانه ها را سوزاند و حت ديگو ياست كه م نياش ا يمعن

  درختان بود سوخت. يهم كه باال شانيمرغ ها نتوانستند فرار كنند و النه ها

  

  ٣٧٠٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،مولوي

  ها آتش گرفتشهر از شُْعله مِ ين
  شِِگفتيازان و م ديتَرسيم آب

 ديشا يعنير نماد گونه، كه نصف شهر، نصف شه ديگو يم توانست خاموش كند. يمتعجب شدن. آب نم يعنيشگفتن  بله

كرد. امروز  يآوردند خاموش نم يرا كه م يرونيآب ب و از شعله ها سوخت. تينصف دل بشر اينصف دل ما  ،نصف وجود ما

كه دل من تو كه  دي. از دلش پرسميكند. در غزل هم داشت يآتش ما را خاموش نم رونيآب ب نيگفت ا ميداشت يدر مثنو

. دمش داريب گريمن د ،گفت نه اورم؟ينقل ب اورم؟يشراب ب اورم؟يهمدم خوش ذقن ب كيبروم  ؟اورميچه ب تيبرا يمحزون

 يم غم كوبم كه به من يم يرا سر كس نيمن ا ،ياوريمن ب و خود او را به مركز دهديكه خدا م ياز شراب ريهر چه كه غ

 ميتوان يم رونيرا هر چه كه در ب يرونيآب ب به هر حال م؟يرا خواند نيهست ا ناادتياگر پدر و مادرم باشند.  يدهد. حت
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  76صفحه: 

 ،ترس ما ،ما، اضطراب ما ينگران نيا ،يرونيب يدواها ،يرونيب يها نيمثل آسپر دند،آور يند مآدم ها را آرام كُ مياوريب

  .ديترس يآب م ،شود يشد. نم يخاموش نم ،ما ي نهيخشم ما، رنجش ما، ك

  ٣٧١٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،مولوي

  َزَدنديآب و ِسركه م يِهاَمشك
  َسرِ آتش َكسانِ هوْشَمند بر

ما است.  يكه همان قسمت غم و اوقات تلخ ديدان يسركه م ،آب و سركه يكه هوشمند به ذهن بودند، مشك ها يكسان

درد  آوردند بر سر يم ،يذهن ياريهوش يعنيكرده بودند،  يآب را كه با سركه قاط يمشك ها يعنيقبال،  ميرا خواند نيا

  كرد. ياثر نم يولهوشمند، هوشمند به ذهن  يآدم ها ختند،ير يآدم ها م

  ٣٧١١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،مولوي

  يشُدياَْفزون م زه،ياز ِاْست آتش
  يحَدياو را مََدد از ب ديَرسيم

آن زمان صحبت در  يآتش سوز كيكند. گر چه راجع به  ي. نماد گونه صحبت مگريد ديگو يواضح است كه چه م كامال

شد.  يم شتريو مقاومت ب زهيآتش از ست ديگو يكند. م يكه در دل آدم ها هست، دارد صحبت م يآتش يكند، ول يم

امروز هم در غزل گفت.  م،يشو يدچار م يغصه من ذهن هب يكه ما وقت دينيب يزد. م يپس م ختندير يآب م هر چه يعني

 يزمرد با نور خدا، با نور عدم كور م نيبا ا يافع ني. اديريبگ شيرا جلو آمد، شما زمرد حضور يمن ذهن يگفت اگر غصه 

 المنون بود، بير كياز آن طرف آمده بود،  يعني گرفت. يخدا قوت م يحد يآتش درد از ب نيا ديگو يشود. به هر حال م

 ،يريبگ ادي يزيچ هي ديبا ،يچه جمع يخواست انسان ها بدانند چه فرد يخدا م ،بود از مركز خود آدم ها يانعكاس كي اي

  دچار درد شده بودند. نيهم يبرا

  ٣٧١٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  آمد جاِنبِ ُعمَّر شِتاب خَلْق
  از آب چيه َرديَنميما م كآتشِ 

آتش با آب  نيعمر با عجله كه ا يبدهند آتش را خاموش كنند، آمدند به سو نيرا تسك شانيتوانند دردها ينم دنديد

كه پر از درد است  يكه به كس شود، همان طور يم شعله ور ميزير يآب م م،يزير يآن م يكه رو يشود با آب يموش نمخا

 دفعه كيذره ساكت بشود  كيو  ديايخوشش ب نكهيا عوض ،يدار ابچه ه ،يهمسر خوب دار ،يپول دار نيبب ميگوئ يم

 شتريدردش ب دهم،يم نيمن دارم به شما تسك ه باباك ديگو يم .شود يم شتريشود، خشمش ب يم شتريو دادش ب غيج

   .كند يكمك نم گريد يور نيآب ا ،يدنبال آب آنور ؟باشد ديشود، دنبال چه با يم
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  77صفحه: 

  ٣٧١٣ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  خداست اتِي: آن آتش ِز آگفت
  از آتشِ ُبْخِل شماست ييشُعله

به  غاميپ نيدرون را باز كند ا يفضا ياگر كس ،نماد خود خداست ايعارف بزرگ است  كيعمر نماد  ديگفت توجه كن عمر

انعكاس ظلم خودم  ،كه به من عارض شده است ييهادرد ايمن  رونيب تيوضع نيكند كه ا يم ييشناسا كي د،يآ ياو م

است، گفت  درد به ما عارض شده است و از آن طرف آمده نيم ايظالم هست نقدريها كه ااست، در مجموع ما همه انسان

 نهايا بله از آتش ظلم خودتان است، يو شعله ا از اقدام خداست ياثر ،خداست ينشانه ها ديكش يكه شما م يدرد نيا

 ييمنعكس شده است، دردها رونيمركز تان است كه در ب نيگفت ا (افسانه من ذهني). هم نشان بدهم ينطوريرا هم من ا

 ديديو شما هم هر موقع د ديدرست كن ديمركز را با نيكه ا ديگويم نينابراكرده است پس ب جاديا است كه ظلم خود شما

و آمده كه به  ديكن رستدر درون د ديرا با يزيچ كي افتد يشما به درد م شود و دل يخراب م يرونيب يها تيكه وضع

  بدهد، بله. ادي يزيچ كيشما 

  ٣٧١٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديكنو نان قسمت  ديبگذار آب،
  دياگر آلِ مَن ديبگذار ُبخل،

آتش با  .ديزيآتش نر يآب را رو گريكنار، د ديكه آب را بگذار ديگو يعمر م نيا نجايدر ا ايعارف بزرگ  نيا نجايدر ا پس

اگر كه جزو خاندان  د،يرا كنار بگذار نيكه در مركز شما است ا يو بخل .دينان قسمت كن دييايب االن .شوديم شتريآب ب

 ديآن را بگذار ،ديآيكه م رونيب يآبها نيا دياگر جنس من هست ديگويتواند از طرف خدا باشد م يم نيا .ديهستمن 

بخل را كه  نيا دياحسان كن يعني .دينان قسمت كن د،يدهم به شما آن را قسمت كن يكه من م يزيآن، آن چ يكنار، بجا

اگر از جنس من  كنار، ديررسد به او هم نرسد را بگذا ياگر به من نم اي ،نرسد گرانيبرسد به د ديبه من باكه  ديكنيفكر م

  .عالج نخواهد شد يرونيب يبا آبها نيا ديكه از جنس من هست ديگو يخدا م .ديهست

و گفت كه مركزتان را باز  .نتوانستند ساكت كنند بر سر آتش ها دلشان ختنديريم آوردند يم رونيآدمها آب ب نيپس ا

در ضمن در  د،يآنرا بخشش كن ديهست تيو و هر چه كه با آن همه هو دياياحسان و بخشش ب ييطرف توانا و از آن ديكن

  .ديمن هست فهياگر طا .دياگر از جنس من هست ديكار را بكن نيعشق ا نهيزم
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  78صفحه: 

  ٣٧١٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  مياگُفَتنَدش كه: دَر ُبگْشوده خَلْق
  ميابودهَواْهِل ُفُتوَّت  يَسخ ما

 نيا م،يكرم بوده ا و پر از ميجوانمرد بوده ا شهيو هم ميباز است ما بخشنده هست شهيمردم به عمر گفتند كه در ما كه هم 

و به دوستانشان در  ،بوده اند دهيكه خست داشتند همان يها گفتند چه؟ در حال نيو ا .ديزن يشما م ستيحرفا چ

نه،  نهايفكر كردند كه ا يازهيانگ كيشان، به خاطر  تيجلب حما طربه خا آن هم كردند،يشان احساس مشاوندانيخو

 يبود برا يمن ذهن زهيآن هم انگ يازهيانگ كي يبرا ن درشان گشاده بود.ابه خاطر دوستانش نهايا يگشاده بود ول درشان

 نيكه غلط بوده است وا ميه او اهل كرم بود ميشود مردم گفتند ماسخاوتند بوده ا يهم نم نيگفت نه ا خودشان، تيتقو

 نيا ديايتا عدم ن يعدم باشد جوانمرد ياريبا هوش ديسخاوت با عدم باشد، ياريبا هوش ديگشودن با در دهد كه ينشان م

  است مطلب روشن است گفت: يجوانمرد فياست تعر يجوانمرد يادا (افسانه من ذهني) يكي

  ٣٧١٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  دياَرْسم و عادت دادهنان در  گفت
  ديااز َبهرِ خدا نَگْشاده دست

عادت  د،يبخشش كرده ا د،يشما نان داده ا يو رسم و رسومات من ذهن يمن ذهن يعمر به آنها گفت كه با عادت ها 

 ديده ياست كه م يزياز آن چ شتريب ديريگ يكه م يزيآن چ ديو شا ديريبگ يزيچ كي د،يبده يزيچ كيكه  دياكرده

دارد  يمن ذهن ،ستين يمن ذهن زهيانگ يبخشش شما ب يعني د،ياز بهر خدا نگشاده ا دست د،يدهيشما در راه خدا نمو 

  .ديانكرده د،يكرديمركز تان را عدم م ديبا ديدر راه خدا بده ديخواست يخورد اگر م يبه درد نم نيو ا  .كنديكار را م نيا

  ٣٧١٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  فَخْر و َبهِر َبْوش و َبهرِ ناز رَِبه
  ازيو ن يترس و تَقو يِ برا نَزْ

بخاطر  د،يكن يو بخشش م ديرا باز كرده ا تاندر نيكه ا ديگويو جالل و شكوه خود، كر و فر خود م ييخود نما يعني وش،بَ

نان پخش  نهايا يبرا يو خودخواه ييكبر، خودنما يبرا د،يكن ييمن بزرگ هستم، خودنما ييبگو نكهيو ا يفخرفروش

كه  يكس يعنيكه بترسد  يكس يعنياز دستتان برود،  يموقع كيعدم تان  كزمر كهنيا ترس از خدا و ينه برا د،ياكرده

 يدگينه به خاطر كم كردن همان را از دست بدهد و تقوا داشته، شيعدم و ناظر را از دست بدهد و تقوا ياريبترسد هوش

  بوده است،  يمن ذهن خاطرها نبوده به  نيبه خدا، به خاطر ا ازينه به خاطر بخشش عشق و ن يها، نه بخاطر كمك واقع
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  79صفحه: 

  ٣٧١٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُتخم است و به هر شوره َمِنه ماْل،
  َزن مَدِهرا در دستِ هر رَه غيت

 يكار يرا در شوره م يكه تخم است نيصورت مثل ا نيدر ا يببخش يبخشش مال مثل تخم است اگر با من ذهن ديگو يم

به دست  يده ياست كه م نياست و مثل ا غيمثل ت دنيبخش نيا يعني ،يده يرا به دست راهزن م غيصورت ت نيا و در

 يشدگ تيو هم هو يو من ذهن ييخودنما زهيانگ چيو ه يهست هآگا كهيبا عدم و در حال ديپس با .كار را نكن نيدزد ا كي

   ،يدهيرا دست دزد م غيآره وگرنه ت ،يببخش ديكه با ستيتو ن در زهايچ نيو حرص و ا

  ٣٧١٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  نيرا باز دان از اَْهلِ ك نيد َاهلِ
  نيحَق بِجو، با او نِش نِينِشَهم

ه من (افسانآدم است  نيا نياهل ك ديدانيم گرياست؟ شما د يچه كس نياست و اهل ك يچه كس نيبدان كه اهل د تو

(حقيقِت وجوديِ آدم است  نيا نياست و اهل د يمن ذهن يهازهيبا انگ نيبخشش ا ،و درد است يدگيپر از همان ذهني)

خدا  است، با نيكه با حق همنش يو تو برو با كس دو تا را از هم بشناس. نيا ديگويدرون را باز كرده، م يفضا انسان)

  رفاقت مكن. نيو با اهل ك ن،يو نشش را باز كرده است با ااست و مركز نيهمنش

  ٣٧٢٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  كرد ثاريبر قوم خود ا يهركس
  پِنْدارد كه او خود، كار كرد كاغه

 بخاطر نيا كنديم ثاريدوست خودش دارد ا خودش، قوم خودش، يكه با آشنا يابله و احمق و نادان، هر كس يعنيكاغه 

(افسانه من شخص است  نيو آن ا .كند يكه دارد كار م كندياحمق واقعًا فكر م نيت، و ارابطه و ذهنش اس يها زهيانگ

 يكند و احمق فكر م ينم گرانيد به كند و يم ثاريدارد، ا يدگيخودش كه ارتباطات همان شخص فقط به قوم نيا ذهني)

كند،  يداند كه او كار نم يو م كنديمكار  (حقيقتِ وجودِي انسان)شخص شكل  نيا يكند، ول يكند كه دارد واقعا كار م

كه مراكز همه انسانها  ياز درد ما را يزيو چه چ ستيتقوا چ يكه معن غامش،يروشن بود پ كه به نظرم كامالً دينيبيموالنا م

  كند. يآزاد م مينيب يهم انعكاسش را م رونيفراگرفته است و در بتقريباً را 
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