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  2صفحه: 

  ٢٤٨٤شمس، غزل  شماره  وانيد ،يمولو
  

  ييو شوخ و مَست خوديخواجه، اگر تو همچو ما ب
  ييفوق فلك ِنشَست ،ييَقمَر شكست طوقِ

  
  ييديغمِ َكس كش اي ،ييديدَمِ َكس شن يكِ 

  ؟ييَگر تو فنا پرست ،ييديچ ميَزر و س اي
  

  لقبخوش بِيبا شهِ غ شب،ميبه ن ييبَرجه
  ييطَرب بر سَرِ غم شكست ةباد ساغرِ 

  
  را، از جهتِ زكات را اتيتو مدد ح يا

  ييدلرُبات را بر دِل من بِبَست طُرّه
  

  عاشقِ مست از كجا؟ شَرم و شكست از كجا؟
  يييَگر گِرِو َالَست ،ييبود حيو َوق َشنگ

  
  ؟يينام و نَنگ يِپِ  يكِ  ،ييَدنگ ور ز شرابْ 

  ؟ييبه درون شَست يكِ  ،ييتو چو من نَهنگ ور
  

  مسِت ما، داد َقدَح به دستِ ما ديباز رس
  ييَدستبه دستِ تو، شاد و فَراخْ يدهَد َگر

  
  ييديچون قَدََحش ُپر ،ييديَگر قََدَحش ِبد

  يييبخشِ او، از كَِف خود بَِرستَكِف جامْ وَز
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  3صفحه: 

  اشز خانه يعقل شد اش،انهوسفيَوز رُِخ 
  ييمُساعدش، ساعدِ خود َنَخست يشد بَخت

  
  يپاسْتپس تو چه ُسست ،يوَر تو به گاه خاست

  يياز پَِر َكژ ِبَجست ،يراست ريتو چو ت ور
  

  يخاُمش ُكن، اگر تو را از َخُمشان خبر بُد
  ييوقتِ سكوت هست ،يييكَالْم ال وقتِ
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ٢٤٨٤ برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره يسالم و احوالپرس با

  

  ٢٤٨٤شمس، غزل  شماره  وانيد ،يمولو

  ييو شوخ و مَست خوديخواجه، اگر تو همچو ما ب 
  ييفوق فلك ِنشَست ،ييَقمَر شكست طوقِ

عارف كامل مثل موالنا  كياز زبان  توانديم نيكه اگر شما مثل من، ا ديگويچه مرد، چه زن و م يخواجه نماد هر انسان پس

خدا زنده شده  تينهايلحظه به ب نيا در ياريبرگشته بصورت هوش ارانهيجهان هوش نيكه آمده رفته به ا يانسان ايباشد 

 يذهنيهابه انسانها كه من كنديجاودانه شده، و نگاه م خورد،يلحظه تكان نم نيمستقر شده از ا يلحظه ابد نيو در ا

   :دهديرا م غاميپ نيا كننديم يدر ذهن زندگ ،دارند

كه در مركزت هست  ييزهاياز چ يريگيشراب م رونيو از ب يكنيم يزندگ هايشدگتيهوتو كه در ذهن با هم ديگويم

 يزيو هر چ ،يريبگ يخواهيم تيهو ،يريبگ يخواهيم يزندگ ،يريبگ يخواهيم ياز  آنها مست ينيبيو برحسب آنها م

زنده  يبه زندگ يعني ينداشت يذهنمن يعني ،يمثل من خود نداشت اگر ،يريبگ يخواهياز آنها م ديآيكه به نظرت مهم م

 يبيشراب غ ،يبود يبينفوذ شراب غ ريو ز ،يشاد بود ندارد يذهن ليكه دل يشاد ،يقيحق يشاد سبب،يب يو شاد يبود

 ييفضاگشا حظهل نيكه ما در اطراف اتفاق ا يوقت ،مركز ما عدم استكه  يوقت رسد؟يما و چهار بعد ما م ياريبه هوش يك

  .ميشويم ميتسل يوقت م،يكنيم

 يزديا ياريو شرط كه ما را از جنس هوش ديلحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون ق نياتفاق ا رشيپذ ميتسل

در اثر  پس .يجسم و پيدا كردن هوشياري يجهان نيا يزهايشدن با چ تيهوقبل از هم كند،يم هياز جنس اول كند،يم

به وارد شدن به مركز ما و از آنجا به  كنديشروع م دم او ،يزديو شراب ا شود،يم فرميب شود،يمركز ما عدم م ميتسل

  .ما يذرات وجود يعد ما و همهچهار بُ

ماه شب چهارده و آن  يعني قمر .يشكستيوق فلك را مططوق قمر و  نصورتيدر ا ،يكه اگر تو مثل من بود ديگويم

است،  يذهنمندر واقع  تيآن و نماد جذاب تيو جذاب .است يو بلند ييبايكه اطرافش است، طوقش است و مظهر ز ياهاله

  ماه است. نيبصورت دست دوم، درواقع هم كنديرا منعكس م ديما كه نور خورش يذهننماد من نيدر ا

است كه به شراب  نيعلتش ا ،يبشكن كنديذهنت به تو ارائه م لهيرا كه بوس ايدن نيا يجاذبه يتوانيتو كه نم ديگويم

و حس  ،يريگيكه در مركزت هست م زهايكه از آن چ يهست يايخوش ازمندين ،يندار يدسترس سببيب يو شاد يزديا

مثل  ديدست برداشتن با يبرا ، وياز آنها دست بردار يتوانيو نم هايخوشجور  نيا به يدر خودت بوجود آورد يازمندين
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  5صفحه: 

فوقِ فلك نشستن هم معادل  ،يمست باش ،يداشته باش سببيب يشاد .يشوخ بشو ،سببيب يو شاد ،يبشو خوديمن ب

 ايجاذبه  يورا يعني ،كه همان ذهن است يريچرخنده بگ يزهايفلك چ يشدن ماست، اگر فلك را به معن تينهايب نيهم

 مانديدر شما نم يدگيهمان چيكه ه ،درونت شوديم عيقدر وس نيكه ا يرسيم يتيبه وضع يعني ،يرويم زهايجذب چ

جهان  نيا يزهايباالتر از همه چ يعني ،يفوق فلك نشست نيبنابرا ،كند در ذهن ريگنيكه شما را جذب كند و زم

جذب كند  ،تو را ببلعد، توجه كامل تو را به خودش جلب كند توانستيجهان نم نيدر ا يزيچ چيه كهيبطور ينشستيم

  .تو بشود نكيع ،ينياو بب قيمجبور كند تو را كه از طر و كند. ريو اس

ماه شب چهارده  ،درست كرده كه مثل قمر يذهنمن كيكه انسان  دهديباز هم مشكل انسان را نشان م تيب نيپس ا 

 يدر اوج  بودن حت نيو ا ييبايز نيا نكهيا يبرا ،رها بشود توانديجذب آن نم يرويجاذبه دارد و از آن جاذبه و ن شيبرا

 تيهوآن هم با ميبلند هست يليخ ميرا بلد هستها دانش يليمثالً خ ميكنيو ما فكر م ،هم باشد ينماد بلند توانديم

به  ديتله با نيالگو، و ا نيشكستن ا يما را گرفته نگه داشته برا ميهست بايز يليخ اي ميما بلند هست نكهيا پس .ميشد

 ميخودمان را بكش ،مينيخودمان را بب يهايدگيتمام همان كهيو بطور م،يكن دايدست پ يآن طرف يو مست سببيب يشاد

باز  تينهايما ب درون .ميبشو تينهايباالخره ب ميبشو عتريوس رونيب ميكشيم هايدگيو هر چه خودمان را از همان ،رونيب

  در مركز ما نماند. يدگيهمان چيه كهيبشود بطور

 ريو تصاو حاتيتوض نيو ا ،دهميم حيكردم توض يشما معرف بهكه  ييهاشكل نيبا ا من طبق معمولمجددًا را  تيب نيا

كه  ماننديمن م نكيع نيمثل ا نهايا .ديرا بهتر درك كن يبه اصطالح معان كننديهستند كه به شما ذهناً كمك م يابزار

  .نميبب توانمينباشد درست نم اين چه نوشته باشد و اگر باشد ريچه تصو مينيبياگر با آن بخواهم نگاه كنم بهتر م

 ديگويكه موالنا در اول به ما م يتيكه با هر ب ،ديخوب توجه كن دهميكه اول برنامه من م يحاتياگر شما به توض نيبنابرا

ما  نكهيا يذهن برا يهاروش.  يكي از ديعجله نكن نيبنابرا .دينيدر خودتان بب ديتوانيم زهايچ يليخ ،كنديم رييتغ

شما  حاتيتوض نيدر ح .ميبرو گريد تيب كيبه  تيب كيكه از  ،عجله هست ميو به حضور زنده نشو ميدرك نكن يزيچ

در جهان هست  يزيچه چ د؟يهست دهياالن شما همان يزيكه با چه چ ديتأمل كن و د،يبار بخوان نيرا چند تيب ديتوانيم

 ياريو هوش ديدر زمان هست نيبخاطر ا نيبنابرابينيد. مي آن قيكه شما را به خودش جذب كرده و مركز شما شده و از طر

  .ديشد ريو اس ديدار يجسم

هست، بله  ياجتماع يهام هست، نقشخانواده هستند، مقا يهست؟ آدم هست، پول هست، درد هست، اعضا يچ آن

 اتياب نياوقات ا يگاه ،ديشنگول بشو يكم كيو  ديفوراً بپر گريد تيبه ب تيب كياز  ديشما بخواه اگر .ديكن دايرا پ نهايا
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  6صفحه: 

مال ذهن  مكن استم يخوش نيكه ا ديتوجه  كن يول ،كنديما را خوش مخواندن آنها هستند كه  بايقدر ز نيو شعرها ا

  ساعت اثرش بپرد،  مياز ن پس. باشد

شما اگر موالنا  .ديندازيب يا ديآنها را ال كن ارانهيو هوش ،ديرا بشناس هايدگياست كه شما همان نيبرنامه ا نيما از ا مقصود

 نكيرا بعنوان ع يزيذهنتان چه چ ايجهان  نيكه ا دينيببو  ديتان را تماشا كنذهنو دائماً  ديكل موضوع را بدان ديهم نخوان

 چه د؟يكنيفكر م ياالن راجع به چ دينيبب ديحالتان بد شد به خودتان نگاه كن اگر قرار دهد؟خواهد مي در مركز شما

 يزيچ كيزده و  يكه كس يحرف ايهست؟  پول است؟ يدگيهمان كي فكر درد است؟ كي نيشما را گرفته االن، ا يزيچ

من  چرا خواهم؟يرا از فالن كس چرا م نياز خودتان من ا ديپرس ديخواه ديو اگر خوب دقت كن .ديخواهيم يكه از كس

   اندازم؟يدرد در مركز من است؟ چرا نم نيا چرا هستم؟ نيا ازمندين

را كشف  ييزهايچ كي نكهيبه روز مثل ا روز  .ديكنيم داياست و پ يسواالت مربوط ،ديكنياست كه شما م يسواالت نهايا

آزاد  نديفرا نيا ،رونيب ديكشيو خودتان را از آن م د،يشناسيم د،يكنيباال كشف م ديآوريمو ذهن را كَنيد مي ديكنيم

 ،يكيآن  ،يكيبه آن  ديتمام نشده بپر تيآن ب ،ديذره خوش بشو كي ديرا بخوان تيب يكشما  وگرنهشدن از ذهن است. 

در بيست سال به اصطالح در نتيجه كنيد  مي كه، توجه خوردنمي دست بدهد اين بدرد به شما يذهن يخوش كي ،يكيآن 

توانم اين ابيات را طوري توضيح بدهم كه واقعاً به درد مردم بخورد، متوجه ش در اين فكر بودم آيا من مياهگذشته من هم

  شان استفاده كنند.اند و عالقمند هستند، درك كنند و در زندگيبشوند آنهايي كه نخوانده

كنم به اينها توجه آخر سَر اين تصاوير را به عنوان ابزار تهيه كردم، در اختيار شما گذاشتم و با حوصله خواهش ميو  

كنيد به يك چيز ديگري برسيد، آن من ذهني تان را تند ميكنيد. عجله نكنيد. هميشه يادتان باشد هر جا كه شما قدم

گويد، تمام شد گويد، بعدي چه ميببينم آن بعدي چه مي :گويدذهن مي خوانيد بايد رويش بمانيد.است. شما بيت را مي

  غزل و ما هم هيچي نفهميديم. اينطوري خوب نيست.

در هر جا كه الزم باشد. بعضي جاها  ،كنيم. در طول برنامه هم استفاده خواهم كردپس ما سريع از اين ابزارها استفاده مي

بنابراين هر جا تصوير كه من كدام ابيات را با تصاوير نشان بدهم فكر شده، طرح شده، اين بله روي خوانم.فقط ابيات را مي

چين بينيد واقعاً به خودتان نگاه كنيد، با كسي كاري نداشته باشيد. آن كدام نقطهمي ها راچينكنيد، نقطهآيد شما تامل مي

  است كه من هنوز در مركزم دارم، بله،
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  7صفحه: 

  

  ها)همانيدگي(دايره  ١شكل 

گويد كه خواجه تو آمدي به اين جهان و با شكل فكري اين چيزهايي دهم من. پس مياين شكلي است كه هميشه نشان مي 

مثل باورها از هر نوعي و مثل درد، دوست،  ،بدنتكه در دايره نوشته شده، مثل پول، مثل حرفه خودت، مثل همسرت، مثل 

هويت تزريق كردي و آن بالفاصله شده مركزت، وقتي  آن حس را گرفتي، به دشمن، چكار كردي؟ شكل فكري اينها

كني، از طريق آن تو سازماندهي مي ،مركزت شد، عينك ديدت شده و زندگي را حول و حوش اين مراكز كه مادي هستند

آيد در ذهنت كه د ميبيني. بنابراين از پريدن از يك چيز همانيده به يك چيز همانيده ديگر يك تصوير ذهني به وجومي

  آن من ذهني است، من ذهني با من اصلي فرق دارد. 

 ،ها. بلهتواني رويش قائم بشوي و جدا بشوي از همين همانيدگيمن اصلي همان مني است كه به صورت هشياري تو مي

در مركزت قرار بگيرد، از آن عقل، حس  نه، شوي، در واقع از آن، يعني همانيده بشويبهر چيزي هم كه با آن همانيده 

گذرا است. پس  آفل است، تواند ببيند، اينها همهگيري. اگر توجه كنيد هر چيزي كه فكر ميامنيت، هدايت و قدرت مي

كه ما من ذهني  ها)(دايره همانيدگيو در نتيجه در اين حالت  .اين عقل و حس امنيت و هدايت و قدرت هم آفل است

  توانيم ثبات داشته باشيم. ما نمي ،دهد. چون مركز ما دائماً در حال تغيير استترس رخ مي داريم به ما

اين كار تا ده سالگي، دوازده سالگي مجاز بوده و اين كار كه ما به چيزهاي بيروني حس هويت بدهيم و در مركزمان قرار 

افتيم. براي اينكه جسم هميشه به زمان مي شويم. وقتي كه جسم شديم،بشود كه ما به جسم تبديل بدهيم، سبب مي

  گيرد.كند و اين زمان تغييرات آن را اندازه ميكند، يعني من ذهني تغيير ميتغيير مي

دهد كه اين اين بيت نشان مي ،بينيد كه اگر من ذهني داشته باشيم، در گذشته و آينده هستيم. بلهبنابراين هميشه مي 

براي موالنا قابل قبول نيست. براي اينكه اين، درست است كه نوري دارد، نورش هشياري  ها)(دايره همانيدگيحالت 
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  8صفحه: 

اي كه جسمي است و بسيار هم زيباست، چون ما با آن همانيده هستيم، اين طوِق قمر است همين، به اصطالح اين هاله

  شود، هشياري جسمي است. ديده مي

  

  (دايره عدم) ٢شكل 

بودي، مثل من بودي يعني تو آمدي، مركزت را باز بكن، من باز كردم،   (دايره عدم)ا اگر تو مثل منگويد اي خانم، اي آقمي

ها از آن رفت و سرانجام تمام هويتاگر مثل من بودي و درونت باز شده بود و آن چيزها كه مركزت شده به حاشيه مي

و در  ،تواني بينهايت بشويدم. تو هم مثل من ميششد، من بينهايت ميشد و در نتيجه درون من بينهايت ميكنده مي

سبب خواهي نتيجه بيخود خواهي بود. يعني خود قبلي را، من ذهني را نخواهي داشت و شوخ خواهي بود، يعني شادي بي

آيد، هميشه خواهي بود، نه دم همين چيزهايي كه در داشت و مست خواهي شد، يعني زير نفوذ دم ايزدي كه از آنور مي

و اگر كم بشود  ،شود، يك خوشي به ما دست بدهدنه اينكه مثًال پولمان زياد مي .ها)(دايره همانيدگي كزمان هستمر

زياد شدن پول است و غمش هم  سببش همسبب نيست، شادي باسبب است، ناخوشي به ما دست بدهد. اين شادي بي

كم شدن پول است. اينجور زندگي گفتم در ابتداي عمر ما تا ده دوازده سالگي مجاز است، ولي بعداً ديگر مجاز نيست. 

دانيد كه اگر يك كسي به اين حرف گوش ندهد و اما شما مي .(دايره عدم) بايد به تدريج فضا را در درونمان باز بكنيم

  رسيم به اين شكل.را نگه دارد، ما مي ها)(دايره همانيدگيها مانيدگيبخواهد كه اين ه
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  (مثلث همانش) ٣شكل 

  

شود، در او دو تا خاصيت ديگر هم دهد كه وقتي يك كسي با يك چيزي همانيده مينشان مي (مثلث همانش)اين شكل  

، مقاومت و قضاوت و امروز در دو تا غزلي وتقضا شود، يكي مقاومت است، يكي همعالوه بر همايش با چيزها زاييده مي

  خوانم توش كلمه الست است.كه برايتان مي

و اين كار با بله گفتن به  ،بتوانيم از جنس خدا بشويم، از جنس زندگي بشويمما الست معنيش اين است كه در اين لحظه 

شما مقاومت را نتوانيد در لحظاتي صفر بكنيد آيد، يعني مقاومت صفر. يعني اگر اتفاق اين لحظه و پذيرش آن به وجود مي

و وضعيتها و اتفاقات اين لحظه به اصطالح فرمهاي ذهني  .در اين صورت قرباني وضعيت يا اتفاق اين لحظه خواهيد شد

  هستند.

 اين شخص را اگر ببينيد، شما خوب، خواهيد ديد كه در مركزش همانيدگي با چيزهاي آفل وجود دارد، عقل و هدايت و

شود، دائماً قابل تغيير شود، بنابراين مصنوعي است، از اين جهان گرفته ميحس امنيت و قدرتش از همان چيزها گرفته مي

است و مقاومت و قضاوت دارد. مقاومت يعني مساله داشتن و ستيزه كردن و قبول نكردن چيزها و وضعيتها در اين لحظه. 

اين لحظه  هايشويم. انسانها قرباني وضعيتين لحظه، قرباني وضعيت ميهمين كه ما مفاومت كنيم در مقابل وضعيت ا

شويم. اگر مقاومت را صفر كنيم، از جنس هستند. به محض مقاومت در مقابل اتفاق اين لحظه ما از جنس من ذهني مي

س خدا هستم، از شويم. الست يعني مجددًا از جنس خدا شدن و تاييد كردن اينكه من از جنشويم يا الست ميعدم مي

  جنس جسم نيستم، از جنس من ذهني نيستم. 

شود ما هشياري جسمي پيدا كنيم، به پس با همانيده شدن با چيزي و گذاشتن آن در مركز و از طريق آن ديدن سبب مي

قضاوت.  آيد به نام مقاومت وجسم تبديل شويم، به زمان بيفتيم، در عين حال دو تا خاصيت مخرب هم در ما به وجود مي
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اين قضاوت من ذهني است. قضاوت من ذهني همان طور كه بعداً خواهيم ديد با قضا كه تصميم و اراده الهي در اين لحظه 

  كند. بله.است در تضاد است. يعني مقابله مي

  ٢٤٨٤ شماره غزل شمس، ديوان مولوي،

  َمستيي و شوخ و خودبي ما همچو تو اگر خواجه، 
  ِنَشستيي فلك فوق شكستيي، َقمَر طوقِ

فوق فلك ننشسته، طوق قمر هم نشكسته، شديداً عالقمند به نور جسمي است، هشياري جسمي است كه () اين شخص  

آييد كه آيا من مثل اين شكل به خودتان مي() بيند. شما با ديدن اين شكل ها ميداند كه از طريق همانيدگينمي دارد و

هستم. حاال كه شما اين حرفها را شنيديد و اين بيت را هم  (مثلث واهمانش)هستم يا مثل اين يكي  (مثلث همانش)

  خوانديد كه 

  

  (مثلث واهمانش) ٤شكل 

  ٢٤٨٤ شماره غزل شمس، ديوان مولوي،

  َمستيي و شوخ و خودبي ما همچو تو اگر خواجه، 
  ِنَشستيي فلك فوق شكستيي، َقمَر طوقِ

اين سوال را ممكن  ؟سبب پيدا كنم و مست شراب ايزدي بشومو شادي بي ،توانم بيخود شومچطوري ميپرسيد كه من مي

است بكنيد. جوابش اين است كه با پذيرش اتفاق اين لحظه يا گشودن فضا در اطراف اتفاق يا وضعيت اين لحظه كه شما 

كنيد. به محض اينكه مركزتان عدم بشود، را عدم ميگذارد كه قرباني اتفاق اين لحظه بشويد. بنابراين مركزتان را نمي

شويد كه شما از چه جنسي هستيد يعني با هشياري خدايي ببينيد به جاي همانيدگي، يك لحظه، در اين صورت متوجه مي

خالص شويد. پس بنابراين مرتب فضا را باز  (مثلث همانش)كنيد كه صبر كنيد تا از اين حالت قبلي و ميل پيدا مي
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فهميد شويد كه براي اولين بار معني صبر را ميكنيد، صبر و شكر، متوجه ميكنيد، باز مي، باز مي(مثلث واهمانش)كنيدمي

  .فهميدمي راو شكر 

قضاوت و مقاومت  كهنيا يندارد، برا يمعن (مثلث همانش) يذهنمن يكرد. شكر برا ميخواه صحبتامروز راجع به شكر  

 د،ينشمار يمذهبو  ينيد يرا كلمه لزوماً شما آن ياست، ول ياست، مذهب ينياصطالح د به يكلمهيك چه كه دارد. شكر گر

آن استفاده  شود، و هر لحظه از آگاهآن از توانديقانون جبران هست، كه انسان م يدر روانشناس ايمعادل آن در فلسفه 

 (مثلث واهمانش)گشوده شده  يفضا ي. ولستيشكر بلد ن يذهنخواند، و من ميراجع به شكر خواه ياتيو امروز اب .كند

كننده است، شكر نيشاكر است، بهتر نيما بهتر تييجنس خدا يعنياست، خداست، شكر بلد است.  يكه از جنس زندگ

مركزمان را عدم  م،يبشو ميمرتب تسل ديبا م،يرها بشو يذهنمن ياز گرفتار ميما بتوان كه نيا يصبور است، برا نيو بهتر

  ما كمك بكند. بتواند به يتا زندگ ميكن

  :ديگويو م خوانديم را تيب نيا يها اگر كسصحبت نياازاما باز هم بعد 

  

  ذهني)(افسانه من ٥شكل 

  ٢٤٨٤مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة 

  ييو شوخ و مَست خودياگر تو همچو ما ب ،خواجه
  ييفوق فلك نشت ،ييقمر شكست طوق

مقاومت  نم،يبب خواهميم هايدگيهمان قيخوب است، از طر اريكه دارم بس يتيوضع نينه من هم بگويد: د،آن گوش نده به

 قياز طر دنيخطرناك است، مقاومت و قضاوت و د اريبس يطرز زندگ نينگه دارم، ا خواهميرا م و قضاوت خودم

به مانع و مسأله و  يزندگ يروين ليبه تبد كنديم شروعانسان  كند داياگر ادامه پ ،است يبد تيواقعا وضع هايدگيهمان
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مانع  ياديدر اطرافش مقدار ز يمدت كيپس از  نيآدم. پس بنابرا سازديهستند م يذهن يهادشمن هانيا ،به دشمن

   .خودش است، همه باطل است نشيكه فقط ب نديبيم يو دشمن ذهن ،يمسأله ذهن ،يذهن

و  ند،يعدم بب قيلحظه نبوده كه از  طر كياست،  دهيد هايدگيهمان قياز طر شهيهم كهنيا ياز كجا آمده است؟ برا نيا

 نيهم ذهني)(افسانه من ني. انميبيم هايدگيبرحسب همان اي نم؟يبيمن درست م اي، آهست يچ قتيحق قتاًيكه حق نديبب

آفل، سه تا واقعاً   يزهايچ اقضاوت، مقاومت، و همانش ب تِيسه تا خاص نياست، ا يذهناست، جهنم من يذهنمن يافسانه

 نيجهنم هم فيو در واقع تعر افتديم يجهنم كيدر آدم حالت  نيكند ا دايمحور شر هستند در انسان، و اگر ادامه پ

  .بكندرا در مركزش انباشته  هايدگياست، كه انسان مرتب همان

بخواهد  زيچبه همهراجع ،بكند اديرا ز اومتو قضاوت و مق ند،يعدم بب قيو نتواند از طر نديبب يدگيهمان كيلحظه با  نيو ا

از  يرا در برخوردار يو زندگ ند،يبمي هايدگيهمان قينداند كه از طر يو حت هايدگيهمان نيا دياز د يحرف بزند، منته

 كدامچيآفل هستند، ه هانيسر چون اند و آخرابد و نديبب هايدگيهمان نيبر حسب ا دنيبه ثمر رس اي هايدگيهمان نيا

  . رساننديرا به ثمر نمما 

  

  (حقيقت وجودي انسان) ٦شكل 

عارف گوش  نيبه حرف ا يعني م،يمركزمان را عدم كن دياست، ما با (حقيقت وجودي انسان) حالت نيا دنيبه ثمر رس يبرا

   م،يبده

 يشاد جهيو در نت ،يندار يدگياصطالح درونت، همانبه يخال يفضا ،يمركز عدم دار يعني خودياگر تو همچو ما، ب ،خواجه

مثل من  يتوانيم نصورتيدر ا ،يباش يا يلحظه هستهر شود،يم دهيكه به مركزت دم يزديو مست از دم ا ،يدار سببيب

  . يكن تينهايو ب يو درونت را باز كن يبشكن شود،يما ارائه م به يذهنمن لهيوسجهان كه به نيا يو جاذبه يباش
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 كيپس از  رش،ياز پذ كنديواقع انسان شروع مدر ين مثلث قبلآدر اطراف  ليمستط نيا دينيبيطور كه مپس همان

كه سبب  ييشاد ب،سبيب يشاد ،آدم يبه زندگ ديآيم ،يمعنو يشاد يعنينگ كه در غزل هست، ششوخ و  نيهم يمدت

 كند،يم ديجد يكه فكرها شود،مي آدم متوجه يمدت كيو پس از  ست،ين هايدگيشدن همان اديخاطر زندارد، به يذهن

 ينندگيآفر (حقيقت وجودي انسان) همنيحل مشكالتش است، اراه هانيتا حاال نبوده است، و ا ديجد يفكرها نيو ا

را  هايدگيهمان، نديبمي ش راناظر ذهن ياريصورت هوشعقب، به كشديم ند،يبيرا م هايدگيانسان است، و مرتب همان

 دن،يواهمان نيها و بنابراهمانش ييدوباره شناسا ينندگيآفر ،سببيب يشاد كند،يو فضا را باز م كند،يال م شناسد،يم

  .تينهايتا كجا؟ تا ب شود،يدرونش باز م نطوريهم

ما حس وجودمان را  واشيواشي م،يرويفوق فلك م ميارد واشي واشي ،كه دينيبياست، م تيب نيهم يمعن نيهم همنيا 

 م،يشويم تينهايب م،يشويم ترعيوس م،يشويم ترعيوس ميشويزنده م آن و به ميكشيم رونيب هايدگياز تمام همان

ن لحظه، و اگر يبه ا مييآيم ميدار م،يشومي از زمان هم خارج م،يشوياز جسم بودن خارج م ميشويم تينهايب چههر

و  يآگاه ايانسان،  يجاودانگ يمعن نيهم نيا م،يشويو جاودانه م م،يشويمستقر م يابد يلحظه نيدر ا ميبشو تينهايب

  لحظه. نياست. مستقر شدن در ا يابد يلحظه نياشدن به اريهوش

  

  ذهني)زندگي با افسانه من(شش محور اساسي  ٧شكل 
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  (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان) ٨شكل 

(شش محور اساسي زندگي با افسانه  نيا يكيدر واقع  ريدو تا تصو دهم،يبه شما نشان مهم  يگريد ريتصو كياما 

 شياست، و دوم يذهنمن يبا افسانه شياول .(شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)اين  با يكي ،ذهني)من

اجازه  اي خدا به آن كمك كند دهدمي اجازه يكه كس دهد،ينشان م يضلعشش ني، ااست در مركزش يوجود قتيبا حق

مقاومت  كند،يقضاوت م كهياست. كس ايكامال ً گو ذهني)(شش محور اساسي زندگي با افسانه من شكل نيا دهد،ينم

شخص الست  نيا كند،يم يسازدشمن كند،يم يسازمسأله  كند،يم يو مانع ساز ند،يبيم هايدگيهمان قياز طر كند،يم

بله  يعنيرا كه انكار بكند،  الست نيبنابرا ارانه،يكه از جنس خدا بشود هوش ستيموقع ن چيه يعني كند،يرا انكار م

  .كنديچون مقاومت م شود،ياتفاق آن لحظه م يهر لحظه قربان لحظه،نيبه اتفاق ا ديگوينم

ما  م،يدهيما واكنش نشان م يعني كند،يمآن  يلحظه ما را قربان نيا تيوضع يا لحظه نيمقاومت در مقابل اتفاق ا م،يگفت 

اتفاق در هر  نيو هم م،يشويو از جنس ذهن م م،يشويما از جنس اتفاق م م،يشويم فاقات ريما اس م،يشويدر گرو آن م

به براي اينكه  نديايب رونيب تواننديو نم شوند،ياز جنس اتفاق م ،شوندياتفاق م يكه قربان افتديها مآدم يلحظه برا

 هاتيكه، وضع شوندياتفاقات سبب م كهنيا يبرا دانند،يرا در اتفاقات م يزندگ هانيا دهند،يواكنش نشان م اتاتفاق

  .ديفكر كن يطورنيشما ا ديغلط است. نبا ديطرز د نيا م،يبشوند، و ما به ثمر برس اديز هايشدگتيهوعوض بشوند، هم

 كند،يه مل پاريفكان است، زش، قضاوت خدا را كه قضا و كنخود كنديقضاوت م كهنيبله الست را انكار بكند، با توجه به ا 

 كند،يمنعكس م رونيش را دائماً در بخدا مركز يعنيالقلم، جفّ قيهست از طر اشبيآس ند،يبيم بيو خوداش آس
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به مركزش برسد، دچار  يزدينور ا اصال گذاردو مقاومت، و ن بكند در قضاوت يروادهيبد است، اگر ز رونيش در بانعكاس

 يذهنمن شهيهم ،ينسبت به زندگ اش را برطرف كندكه شك شود،يم وارناگ اريحوادث بس يعني شود،يم المنونبير

  .است يشك دارد، كه از جنس زندگ

 ييو فضا گشا ميدست بزند، تسل ميش كند، ممكن است به تسلمجبور يرونيو حوادث ناگوار ب المنونبيالخره اگر راب

ما  ياش روخدا در هر لحظه با خرد كل يعنيفكان هم كن م،يپا بگذار ريفكان را زو كنرا ما قضا  كهنيقبل از ا توانديم

به فضا توجه نكند، اگر توجه كند كه  ياگر كس كند،يرا درست م ما يهايو ناجور ،شوديبشو و م ديگويم و كنديكار م

مجبورش  قاتاتفا صورتنيفضا باز كند، اگر توجه نكند و مقاومت كند، در ا لحظهنيدر اطراف اتفاق ا ديصورت با نيدر ا

   .بزند ييگشاو فضا ميو دست به تسل ،الخره توجه كنداكه ب كنند،يم

(شش  صورتنيدر ا م،يشد ميتسل يوقت  ،ذهنلحظه است، بله، قبل از قضاوت و رفتن به نياتفاق ا رشيپذ ميتسل ميگفت

مان ذهن ميتوانيما م واشيواشيو  دينيبيم شود،يفضا در مركز ما باز م محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)

 فيضع يذهنمن م،يشوينم دهين همانيماهاو با حرف ميزنيحرف نم گريد م،يمان را خاموش كنذهن م،يرا خاموش كن

كه مقصود آمدن  يزين چآ به ميرسيو آخر و عاقبت م ،كار بكند توانديم يو زندگ شوديدرون باز م يو فضا شوديم

  است.داشت خدا  ين گرامآماست، و 

به ما  را كهش كه كوثر است، و عشق خودش خود يش در ما زنده بشود، و فراوانخود تينهايبه ب خواهديخدا م يعني

 تينهايكه ب م،يبشو هيهد نيگرفتن ا قيما ال يعني م،يبدهد، ما به آن نائل بشو خواهديبدهد، و تمام بركات كه م خواهديم

است،  يدگيمركزمان پر از همان كهيتا زمان ست،ين ذهني)زندگي با افسانه من(شش محور اساسي شخص  نيخدا است، ا

 است كه ياست، انسان باشندههانسان  داشتين كرمنا است، گرامااو كه هم تينهايبه ب م،يستيخدا ن هيهد قيما ال

  جهان باشد،  آنزنده باشد، هم در تواند هم مي

پخش،  نيشده، مقصودش هم هم دهيآفر يمقصود كي يجهان باشد برا نيباشد. هم در ا ييكتاي يفضا توانديهم م

جهان  نيبه ا زيما هزاران تا چ قيكه بتواند از طر ،يما دست زندگ ميهست يابزار كي. ستيو عشق زندگ ياريهوش

  .بشود سان)(شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انمركز ما باز بشود و عدم  كهيدرصورت ، بفرستد

باشد مقاومت و قضاوت داشته  ذهني)(شش محور اساسي زندگي با افسانه من يدگيهمان ن،يچاگر مركز ما پر از نقطه

دائمًا در  ،ميببر يلذت معنو كي يواقعاً از زندگ ،ميكن يزندگ ميتوانينه م كه،نيا يبرا ، ميخورينم يدرد چيبه ه ميباش

استفاده  ميتوانينم ميهست دهيها همانكه با آن مانيهابود. و از آن داشته ميخواه هانياو استرس و خشم و جدل و ترس 
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 يبگذارد زندگ خواهديكه شخص نم دهدينشان م ذهني)(شش محور اساسي زندگي با افسانه منشكل  نيپس ا .ميكن

 خواهد،يكه شخص م دهدينشان م (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان) شكل نيا يول ،به آن كمك كند

گذاشتن عدم به مركزش اقدام  و دست به باز كردن مركزش بزند ،يده دوازده سالگ يكس كياگر   ،خدا به آن كمك كند

   .افتديب رونيكه اتفاقات بد در ب ستين ياجيبكند احت

 اي ،لحظه نيكه من از جنس خدا هستم با بله گفتن به اتفاق ا ، بگويداز اول الست را به اصطالح اقرار كند ياگر كس

: دييگويشما م آورد،يمرا  تفاقكه قضا كار كند. قضا ا دهديصورت اجازه م نيلحظه در ا نيدر اطراف اتفاق ا ييگشافضا

دست  ييگشاو فضا ميتسل هم ،ديشما هم الست را اقرار كرد .ستين المنونبيبه آن ر يلزوم افتديفكان به كار مبله، ُكن

دارد مركز شما را  ،قدم گذاشته به مركز شما يكه زندگ ديد ديخواه يبه زود ،ديكنيتان را خاموش مهم ذهن ديزنيم

شما  و. فوق فلك نشستن است نيكه هم شوديدرونتان بزرگ م يو فضا شوديو دارد مركز شما گشوده م ،دهديم رييتعق

 دي. مست دارديشويم ديخ دارشو د،يشويم ديدار خوديو ب دينينشيفلك مو فوق ،ديشكنيَقمر را مطوق ديدار جيتدربه

  . ديشويم

  ؛است نيو آن ا ميخوانيم ميكه دار يغزل يگشودن معان يبرا ميري. كمك بگخوانميم تانيغزل برا كياز  ياتيبله، اما اب

  ٢٧٤١ ةشمس، غزل شمار وانيد ،يمولو

  يدل، چو به دامِ او فتاد يا
  يبَنِد هزار دام رَست از

دام  نيا يبه دام خدا، اگر تو افتديم مركزش را عدم بكند ييگشالحظه بتواند با فضا نيدر ا يانسان كي: اگر ديگويم

به  است؟ درستِ  ،يجهيهستند. م هايدگيكه همان همان گرياز بند هزار تا دام د يدارمركزت را عدم نگه ،يبمان يبتوان

  :ديگويقول حافظ م

  ٣١٦ ةغزل شمار ات،يغزل وانيد حافظ،

  ياز جور تو حاشا كه بگرداند رو حافظ
  از آن روز كه در بند توام آزادم  من

 ياريصورت از هوش نيدر ا مي. و اگر ما مثل حافظ بشوميمركزمان عدم كن يوقت ؟ميافتيم يبه بند زندگ يجورچه ما

صبر  ديبا ميمركزمان عدم كرد ي. وقتميگردانيرو بر نم ارانهيو از صبر و از درد هوش ،ميگردانياصطالح حضور رو بر نمبه

ال  م،يي. بگوميرا انكار كن هانيكه ا خواهديو از ما م ،دهديرا به ما نشان م هايدگيمرّتب همان يزندگ كهنيا يبرا ميكن

 هانيچون ما به ا ،يعدم بكن نكيع ات،نكيع يخواهيم ،يداريرا از مركز بر م يدگيهمان ي. وقتميستيما شما ن م،يكن
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است مان صورت سخت نيدر ا ،ميريبگ ميتوانيم تيهو ،ميريبگ ميتوانيم يها زندگاز آن ميكنيو فكر م ميعادت كرد

 دهينفر همان كيكه شما با  يمثل موقع ،يدرست موقع ميها هستآن ياوقات كامًال در سلطه ي. گاهميكنار بگذاررا ها آن

 انتيدوستتان باشد، و دائماً فكرها ايآن در مركز شماست، ممكن همسرتان باشد،  يهست دهيهمان ،ديستيعاشق ن ديهست

دردناك  ارياز مركز شما بس يدگيهمان نيندن اكه كَ يدهست دهيو چنان با آن همان ،گردديشخص م آنوش محور ح و ولح

  .است يدگيهمان نيا  ياصطالح آگاهانه و ناآگاهانه در سلطه شما به ديو تمام د .است

 كياتومات رطو وش آن بهح و ولحخاطر آن است، دائمًا به  ميرويخاطر آن است، هرجا مبه ميكنيم يهر كار يعني 

برداريم از اينجا؟ سخت است پس بنابراين هوشيارانه ما حاال ما اين را چه جوري گرديم، مي حول محور آن ،گرديممي

به و كه تو را آوردم به مركزم  ي، من از آن روزگردانمنمي روي بر منگويد: از جور تو مي ممكن است درد بكشيم، حافظ

البته بعد  ،ديمشيمنمتوجه . قبالً ميكنيم يما حس آزاد شوديمركز ما عدم م ياز وقتهم واقعاً  دام تو افتادم من آزادم، و

از بند هزار دام  ياگر به دام او افتاد صورتنيدر ا از،يا مثل ميكه قبالً در بند بود ميشويمتوجه م ميكه عدم گذاشت نياز ا

  :ديگويبازهم م يرست

  ٢٧٤١شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو

  ز ُخمار هر دو عاَلم يرَست
  يحَشْر ز دامِ دوست َمست تا

 هايدگيهمان قياش از طر. همهميكنينفر، اآلن كه ما مقاومت م كيشراب به  دنيرسكم  يعنيصورت از خُمار، خمار؛  نيا در

. ستين يما كاف يو آن برا ،رسديبه ما م يزيچ كيزور  بهش، نه، فقط نشت ؟رسديمور از آن  يزديشراب ا ايآ مينيبيم

  .هاستخمار آن نيا كننديرا با خودشان حمل م يحاليو ب ارانهيدرد هوش كيمردم دائماً  جهيدر نت

 ييتنها سحوصله ندارم ح ي: چدييگويم. تان دائماً گرفته استحال ديدار يدگياگر همان د،يبه خودتان نگاه كن شما

 زهاياز چ ديخواهيكه شما به زور م نيخمار است. خمار ا نيا ،هيچ نيا ؟يزندگ نيا خورديبه چه درد م رآخ ،كنميم

اوقات آدم  ي. گاهدينيبيشده، دشمن م جاديشده، مانع ا جاديمسئله ا ،دهنديها به شما نمآن ديبكش رونيب يزندگ

 كارنيكرده ا ي. كداندياش باشد، پدر مادرش باشد. دشمن خودش مخودش را كه همسرش باشد، بچه مآد نيتركينزد

  .اشيذهنمنِ ؟را

مگر  .كرده است جاديا يذهنكه من ستا يدشمناست،  شيمنتها دشمن فرض ؟كند يزندگ توانديماش آدم  با دشمن ايآ

در دوعالم  دهيكه شراب كم رس نيطرز فكر، از ا جورنيااست  همسر آدم، پدر مادر آدم، دشمن آدم باشند. غلطِ  شوديم

 يتجسم يكياست: دو جور  ي. عالم معنوكنديكه تجسم م ،يعالم معنو يكي ،يعالم ماد يكي :دو عالم دارد يذهنچون من



  Program # 825                                                                                    ۸۲۵برنامه مشاره 

  18صفحه: 

كه آدم  يينه، خدا يكي ،يذهن يخدا يكي :دو جور خدا هست .به آن زنده بشود دنبكَآدم  قتاً يحق يكي. كنديكه ذهن م

 نام به يگريعالم د كي هايدگيبا همان ميما منقبض باش شودينم .شودياو م يبه اندازه شوديباز م ،شوديم ليتبد نبه آ

  .تجسم ذهن است نيا ،ميتجسّم كن يبيعالم غ

  .رديگيرا نم يكه شراب زندگ نيا يبرا، در خمار است رديشراب بگ خواهديها مذهن كه دوتا عالم دارد از آن نيا پس

  شد. يدر دام دوست مست خواه امتيتا حَشر تا روز ق ،يمركزت را عدم كرد يعني ي: اگر تو به دام دوست افتادديگويم

در مركز شما  ييخدا و آرامش سببيب ياريكه دائمًا هوش نيا يبرا ،يدائماً مست ،يدارمركزت را عدم نگه است يكاف

  :ديگويوجود دارد. بله، م

  ٢٧٤١ ةشمس، غزل شمار وانيد ،يمولو

  َپريبلند م يپَرّ بَل با
  يَمحرمِ گلشنِ الَست چون

لحظه،  نيبله گفتن به اتفاق ا يعني گر،يد است هر دو درست است اشيفارس ياست و بل اشيكه بال عرب يبل ايبال  پَر نيا

فكر  شمااست؟  . درستِدهدياست كه ذهن دائماً اتفاقات را به ما نشان م نيا ،ديخوب توجه كن يموضوع كيشما به 

توجه  .رونيدر ب گردديال مسبب مدنب .يروني: عوامل بديگويم يذهنمن ؟آورديبه وجود م يو چ يكه اتفاقات ك ديكن

 يريموجود حق كيكه  يذهنمن يبرا .آورديوجود م ما به يخود خدا برا ،ياتفاقات را خود زندگ اصلدر يول ؟ديكنيم

 ميستين ريما حق ،ميما امتداد او هست يواسش به ما هست. ولاست ح يقبول كند كه خدا كه به آن بزرگ تواندينم ،است

ند بكُكند. خودش را، خودش  ليبه خودش تبد مينيبيم ريحق يذهنو با من ميامتداد خودش را كه ما هست خواهديآن م

آن  ميكنيفكر م مياهساخت يجسم ذهن كي ميا. ما آمدهميشويم لياو تبد تينهايكه ما آن موقع به ب .و خودش باشد

   .:بلهگفتيلحظه م نيبه اتفاق ا يعني،بله بلد بود. اصالً اگر ستيو بله بلد ن ،خودش را دارد ديو آن د ميهست

كه را  يشما به زندگ يول ،هم هست يبه زندگ ،به خدا هم هست گفتن، بله گفتن لحظه بله نيبه اتفاق ا ديتوجه كن

را  نيا : مرا قبول كن،ديگويم ،كنديلحظه ظاهر م نياتفاق ا افهيخودش را با ق حظهل نيدر ا يزندگ .دييبله بگو دينيبينم

چرا؟ بله گفتن به  .ديپري: بله، و بلند مدييگوي. شما مشما دارد يبرا يغاميپ كي ،اتفاق را نيتو، ا يمن طرح كردم برا

از جنس  ،ميشويم ريگنيگفتن زم . با نهديپريو بلند م كنديم ياز جنس زندگ كند،يلحظه شما را از جنس او م نياتفاق ا

  . ميمانيتو ذهن م ميشويم نينشته ،ميشوي: لرد شراب مديگويامروز هم م ؛ميشويم يذهنمن

كه  دييبگو د،يكار را بكن كي نيفقط ا دياگر شما بتوان م،يلحظه نشو نياتفاق ا ياست كه ما قربان نيا كار ما نيپس بنابرا

 يذهن زيچ كيلحظه  نياتفاق ا ست،يلحظه ن نيمن سرنوشتم دست اتفاق ا ستم،يلحظه ن نياتفاق ا يقربان ايمن موقوف 
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همان  نيشوم، امي كنم بزرگمي فضا باز يو وقت افش،توانم فضا باز كنم در اطرمي يزديا يارياست و من به عنوان هش

دهد، من مي ديباز شده شفابخش است، خرد دارد، به من د يفضا نيشوم، و امي كنم بزرگمي فضا باز ياست، وقت دنيپر

   دم،يدمي غلطها يدگيهمان قيذهنم را، قبًال از طر نميبمي درست

تو از جنس  نكهيا يبرا ،يتو از جنس گلزارِ اَلَست هست نكهيا ياست، چرا؟ برا مهم يليپَر خمي بلند يبل اي يپس با پرِّ َبل

شود و مي درون باز يفضا شتريهرچه ب م،يشومي ميما زنده دار يشود، به زندگمي كه باز نيَالَست هم گلزارِ  .يخدا هست

است، درست تر است،  باتريهم ز رونيشود، انعكاسش در بمي كوچك تر يو من ذهن ميشومي يما از جنس زندگ شتريب

 دارد قشنگ رونيدرون و ب جهيدر نت م،يسازمي رونيب دركه  يزيچ رون،يدر ب ميگومي را دارمها است، فرم يكين زيچ

  .باستيهم انعكاس آن است، ز رونيشود، بمي شود، از جنس خدامي شود، درونِ ما بازمي

لحظه  نيفرق دارد در ا د،يپَرنمي خطرناك بود، اصالً  اريبس دشيكه زشت بود، خطرناك بود، د يبرعكسِ انعكاِس من ذهن

و مجهز به خرد  م،يكنمي فضا را باز اي م،يكنمي زهيست م،يكنمي و مقاومت م،يشومي منقبض م،يدهمي كه ما واكنش نشان

  دوتا با هم فرق دارد، درست است؟  نيا م،يشومي يزندگ يشاد م،يشومي يزندگ

لحظه،  نيبه اتفاق ا دييگومي كار بله نيا يبرا د،يلحظه نشو نياتفاق ا يلحظه كه قربان نيدر ا ديريگمي ميشما تصم پس

تواند به شما مي يماند، و آن موقع زندگمي مركزتان عدم شهيهم يعنيبه دام خدا،  ديافتمي از اتفاق، و ديشومي و آزاد

اتفاقات  يزندگ د،ياوريرا در نظر ب (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)دوم  يكمك كند، آن شش ضلع

اتفاقات  ديد ديخواه جيبه تدر د،يكنمي كند، شما فضا بازمي اتفاق مناسب را طرح د،يكنمي كند، شما فضا بازمي را طرح

 د،ييگومي شما بله نكهيا يچرا اتفاقات همه خوب هستند؟ برا د،يكنمي افتد، تعجبنمي يشوند، اتفاقاتِ بدِ قبلمي بهتر

 توانم اوضاع را عوض كنم، توجهمي من به زور زه،يبا جدل، با مقاومت، با ست ديگومي است كه يمن ذهن ديد عكسبر نيو ا

  درست برعكس هستند. د؟يكنمي

از  كه خدا ديگومي يشما، ول ديهم داشته باش نيخوب حاال ا يول م،يصحبت كرد نقدريا گريراجع به اَلَست ما د نيا بله،

لحظه بوده، االن  نيلحظه بوده و آن موقع هم ا نيا شهيبله، و چون هم مييگومي پرسد: من پروردگار شما هستم؟ مامي ما

 د،ياز جنس او بشو ديبا دييپرسد: من پروردگار شما هستم؟ شما اگر بله بگومي لحظه از شما نيخدا ا يعنيپرسد، مي هم

  آدرس هست،  نيحول و حوش ا نيكه در ا هيدو تا آ يكي نيهم اما .ديبشو ياز جنس من ذهن ديتواننمي

  ١٧٢)، آيه ٧قرآن كريم، سوره اعراف (
  »...اَلَْستُ ِبرَبْكُم َقاْلوا َبلَي...«

  »...آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: آري...«
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 ديلحظه شما را نبا نيداشته باشد، گذشته، حالِ شما را، حال ا يتواند به زمان بستگنمي شما يكه: حال فعل ديگو يم

 د،ياز جنس زمان هست د،يستيَالَست ن جنسصورت شما از  نيكند، در امي نييكند، اگر گذشته، حالِ شما را تع نييتع

تماً از جنس اگر جسم باشد ح ست،يدر آن لحظه از جنس جسم ن ست،يكه از جنس َالَست است، از جنس زمان ن يپس كس

جهان  نيبه ا يو َالَست متك رد،يگمي را اندازه يجسمِ من ذهن راتِ ييزمان تغ گر،يكند دمي رييزمان است، چون دارد تغ

جهان  نيبه ا يمتك نيجهان، پس بنابرا نيهست در ا يزيبا چ تيجهان است، حتماً هم هو نيبه ا يمتك يركسه ست،ين

  .ستين

پس  م،يجهان شد نيبه ا يزمان و متك ميما اتفاق افتاده، كه ما رفت يشدن برا تيدر موقع هم هو نهايا يهر دو دينيبب

را، در  يدگيهمان ديكنمي و قاصدًا، عمداً، دانسته، انكار ارانهيبوده كه ما را انداخت به انكارِ َالَست، االن شما هش دنيهمان

  :ديگومي د،يتوجه كن تيب نيا به .ديدانمي رااش هيبق گريبله، د د،يشومي ستَالَ اي يفرم بياز جنس  جهينت

  ١٤٧٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن دارد كه مخزن، ذاتِ اوست َمخَزن
  عَدوست ياو دارد كه با هست يهست

دارد كه از جنس عدم  يهست يرا، و آن كسها يدگيدارد كه ذات خودش را مخزن بداند، نه همان ي: معدن را كسديگو يم

 نيداند، در امي يرا هست يرا، من ذهنها يدگيكه همان يكس د؟يكنمي دشمن است، توجه يمن ذهن يِاست و با هست

 يمجاز يهست نيا ست،ين يهست نيمن من، ا م،يشومي لندمن من، ب م،ييگومي كه يندارد، در من ذهن يصورت هست

 نيكنم، نه، امي من من من، من فكر يم:يگومي كه يبا همان هست م،يدشمن باش نيآن را، اگر با ا ميرها كن دياست، ما با

  كرده اند. ريافتند و ما را اسمي غلط است، فكرها دارند اتفاق نيكنم، امي من فكر :ديگومي يكه من ذهن

 و چانده،ينه فكر شما را پ د،يآن موقع شما سلطه بر فكر دار د،يفكر كن ديو بتوان ديموقع كه شما ازجنس عدم باش هر

شما را  يبه نام من ذهن يزيچ كيكنم، نه، مي من فكر دييبگو ديتواننمي د،يفكر هست يسلطه  رِ ياگر شما ز چاند،يپمي

 اريدر اخت تانيكنم كه واقعاً فكرهامي من فكر دييبگو ديتوانمي يموقع اكند، شممي خواهدمي دلش يهر فكر چانده،يپ

 خودشان ياز جهان، و اتفاقات شما را قربان ديفضا باز شده، و شما مستقل شد نياست كه ا يخودتان باشد، و آن موقع

كنم، بلكه مي كرمن ف دييبگو ديوانتنمي شما چانند،يپمي كِشند ومي افتند و شما رابيكنند، اگر قرار باشد اتفاقات نمي

 يِ پس هست د،يكنمي دايپ يمجاز يِكار غلط است، شما هست نيبَرند، امي كنند ومي ريافتند و شما را اسمي فكرها اتفاق

  شده دشمن است. جاديا يكه در ذهن يا يدارد كه مركزش عدم است، و با هست يكس يواقع
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 ميشومي جدا يمخزن در ذات ماست، وقت ست،ين ميكه در مركزمان گذاشت ييزهايو دانشِ آنها و چها يدگيمخزن: همان و

 تينها يو ب ميشومي آگاه يلحظه ابد نياز ا ،يلحظه ابد نيبه ا مييآمي يعني م،يشومي مئاز ذهن و به ذات خودمان قا

لحظه  نيمنتها در ا م،يما هست زهايچ ةمنبع هم يعنيكه،  ميفهممي ست،لحظه، آن موقع مخزن ذات ما نيدر ا ميشومي

   م،يستين ياز جنس من ذهن م،يمستقر هست يابد

به  م،يرها شده باش ياگر از من ذهن يول م،يكه دار ييزهاياست آن چ غمفر م،يمخزن ندار م،يباش يپس از جنس من ذهن

را  تيحس امن م،يعقل را دار م،يمثل عشق را دار م،يرا دار يزديا معدن بركاتِ م،يمخزن دار م،يذات خودمان زنده باش

 ديخواهنمي شما د،يخواهمي كه هرچه رونيدر ب نهايو انعكاسِ ا م،يقدرت را دار م،يرا دار تيهدا م،يرا دار يشاد م،يدار

 زهايهمه چ يكند، فراوان جاديباشد، پول را ا نندهيتواند آفرمي پول بخواهد، خوب يكيممكن است  يول د،يبشو دهيهمان

 را كه دلتان يزيهرچ يِ فراوان رونيدر ب دياگر باز بكن م؟يكننمي اي ميكنمي مركز را ما باز نيدارد كه ا نيبه ا يبستگ

  .ديشومي نندهيآفر د،يد ديخواهد خواهمي

  ٢٧٤١ ةشمس، غزل شمار وانيد ،يمولو

  بر سَِر ُخمِّ آسمان صاف رو
  يبه پست يبُد ،يُدرد بُد تا

نفر از همه  كي ديآسمان را در درونت باز كن، فرض كن تينها يب م،ياول غزل هم داشت تيب ني: اديگومي گر،يد نيهم

آسمان باشد،  كينماند، فقط  يدگيگونه همان چيآسمان بزرگ بشود، ه كيو درونش  رونيخودش را بكِشد بها يدگيهمان

است، هم پر از آرامش است، هم پر از  يپر از شاد هم هم صاف است، ،آن آسمان نكهيا يخُمّ آسمان، برا: ديگومي را نيا

آسمان در درون ما  نيو ا شوديكه هر چه درون ما باز م دينيبيكننده است. ماست، مست يخرد است، پر از هرگونه شراب

 مركزكه در  ييزهايآن چ ريي. تغيجسم ياريحال ما را گرفته؟ در واقع هش يزي. چه چميشويتر مما مست شود،يباز م

. ستيماندگار ن زيچ چيو ه ،يدر جهت نابود كننديم رييتغ ي. مخصوصاً وقتميترسيما م كننديم رييآنها تغ يما است. وقت

. پس تنها يزدياز ذات ا ريستند غه يو نابود رييهمه در حال تغ م،يشوب هويت هم ميتوانيكه ما م زيبا هر چ ديتوجه كن

  خودمان است.  يزديذات ا نيهم م،يشو دهيبا آن همان ميتوانيكه ما م يزيچ

مثل ِلرد شراب،  ،نييپا ميرويم شتريب ميشويم دهيپس هر چه همان ،يبود يدر پست يبود دهيهمانتا  ،يتا دُرد بود پس

 ،ميشويم ليو به آسمان تبد ميكنيخودمان را آزاد م يعني م،يشويش صاف ماهباال و هم مييآيم ميشويهر چه صاف م

آسمان  كي م،يهست تينهايب يعني. يكه بر فوِق فلك نشست گفتي. در غزل اول هم ممينينشيآسمان م يو در واقع باال

 رونيب يبرا كنديآسمان ما استفاده م نياز ا يهم دارد. زندگ يتابندگ تيخاص تينهايآسمان ب نيا ي. ولميهست تينهايب
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كرده، بارها  لممال انسان است كه انسان به خودش ظ تيمامور نيما. ا ميآمد نيهم يفرستادن بركات خودش. اصًال برا

  كرده خودش را.  فيمانده ستم كرده به خودش، ح يدر من ذهن نكهيستم كرده. از ا م،يادهيد

را در مركزمان نگه  يدگيهمان چيبه آن سمت كه ه كنديم تيمختلف موالنا ما را دارد هدا يكه به صورتها دينيبيم و

كه من  ديباش نيموالنا ممكن است نباشد كه شما اگر مشغول ا تيبه ب يساده است. اصالً لزوم يليموضوع خ ني. اميندار

ناظر ذهنش را نگاه كند، من  ياريبه صورت هش توانديم يهر كس ،ناظرم كه به همه داده شده ياريبا هش خواهميم

در مركزم و  شوديمن م ياريهش نكيوجود دارد كه ع يدگيآنجا در ذهنم چه همان نميبب ،به ذهنم نگاه كنم خواهميم

 دائماً كنم،يفكر م گردم ومي دائماً حول و حوش آن كنم،يم يرا بر حسب آن سازمانده ميزندگ نم،يبيمن بر حسب آن م

هست در  يچ نيادائماً حواسم به اين است، كنم،  اديآن را ز خواهميم شوم،يو  من جذب آن م روديفكرم آن طرف م

  من است.  يدگيهمان نيبه خدا را گرفته، ارا زنده شدن من  يجلو نيمن؟ ا

آن را بدهد  ي. هر كسديكنيبر حسب آن فكر م د،يگرديدر اطرافش م شتريب د،يشو دهيشما همان شتريكه ب يزيهر چ با

دشمن  شوديآن را كم كند م يدوست من است، هر كس نيا دييگويكند م اديآن را ز ي. هر كسديشويم قيرف او به شما با

 كننديذهناً و چون مردم به ما كمك نم ميكنيم نييتع ينطوري. دوست و دشمن را ما اديكنيشما. توجه م

دشمن ما. پس  شونديمردم م كنند،يم يبه نظر ما كارشكندارند  اي ،دزدنديم آنهااز  اي ،ميكن اديرا ز مانيهايدگيهمان

شوند،  اديز نهايا گذارديكه به نظر خودش نم ييدشمنش هستند؟ آنها هاي. ككنديم يسازدائماً دشمن يمن ذهن نيبنابرا

  است.   يهمه موهوم نهايبه ثمر برسند و ا

ت اول *** یان   ***  
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  ٢٧٤١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  بود يستين يِهمه سو دولت
  يَابلهش ِز هست ديَ جويم

همه در  نهايقدرت عمل، ا ،يزندگ تيخرد، هدا ،يشاد ت،يمثل حس امن تيبركت و آن چهار تا خاص ،يكبختين دولت،

با  يعني. كنديآنها را جستجو م ،يدر هست يمن ذهن يعنياست، عدم است، اما ابله  يستيمركزمان ن است كه ما يموقع

دولت را در آن جستجو  يعني كند،يآن دولت را جستجو م حسبدر مركزش، بر  گذارديآن را م شود،يم تيهوهم يزيچ

عادت  ديد ني. و چون ما به اشودينم ترحيصر نياز ا گرينه؟ د گر،ي. ساده است دنديبيو دائمًا بر حسب آن م كنديم

  . ميرا عوض كن ديد نيا ميستيحاضر ن م،يكرد

باالخره ما هر چه  ديگويقدر م نيمختلف ا يبه صورتها نكهيا يبرا م؟يخوانيما؟ چرا موالنا را م ميخوانيرا م نهايا چرا

 نيمن فقط ا :كه ديگويم يدگيهمان دي. آن دميبفهم ميخواهي. چون ما نمميفهميباالخره م م،يبفهم ميقدر هم كه نخواه

. ميديديدرست م م،يگذاشتيرا، عدم را در مركزمان م يستياگر ما ن ي. ولنميبب توانمينم يگريرا دارم و جور د ديد

 شوم،يها كه از جنس عدم مموقع يو بعض نميبيغلط م شوم،يم يدگيها من از جنس همانموقع يكه بعض ميديديم

  .ميداديم زييتم گريدو تا را از همد ني. حداقل انميبيدرست م

 يگريجور د ند،يبيم يدگيو همان يداريو هست يهست قياسمش را گذاشته ابله، از طر نجايا دركه دائماً،  يآن كس يول

 شياتفاقات بد برا نقدري. اكنديالمنون متقاعدش م بُ ير نيهم ميتوانيما نم م؟يمتقاعدش كن يما چطور ند،يبب تواندينم

 نيبعد از ا ن!ها ؟موالنا چه گفته، بزرگان چه گفتند د،ييگويكه باالخره شما چه م ديتا باالخره مجبور بشود بگو افتديم

   ؟ييآيب چرا از اول نمو. خيدن تازه آماده شدخورهمه كتك 

به  ديا بام كنمياست كه عرض م نيهم يم است. براابَسَ گريد ديهمه درد نكشد كه بگو نياست كه ا يخردمند كس آدم

خواهش  گريكه شما د ميبده اديالبته، به آنها  ميريبگ اديخودمان  ديبا م،يبده ادي آنها به ترنييپا نياز سن مانيهابچه

از  د،يبشو تيهوهم زهايبا چ يعني د،يخوب را بخواه يزهايچ د،يبخواه يكبختين د،يدولت بخواه ياز هست ديياين كنميم

كه چهل  يمثل ما موقع د،يتان خراب بشود، عذاب بكشو روابط ديدرد بكش د،يربعد آن قدر كتك بخو د،يآنها بخواه

  . ديضرر را نده ني. انديگويكه بزرگان چه م مينيبب مينيبنش دييايتازه ب شود،يسالتان م

  ٢٧٤١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  بود يستين يهمه سو دولت
  يَابلهش ِز هست ديجويم
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  ٢٧٤١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

           يديدوست د كه جمالِ رميگ
  يتَاسْ دهينَد شيَ از چشم وِ  

از چشم خدا به  يكِ يول ،يديواقعاً د ،يديخدا را با ذهنت د ،يديبا ذهنت د ،يديكه د يزيكه آن چ ميفرض كن ديگويم

 يكه. با چشم من ذهن يديند ؟يديچشم خدا، خدا را د لهيبه وس يكِ ؟يدياز چشم خدا، خدا را د يكِ ،يجهان نگاه كرد

خدا خلق  لهي. انسان به وسيديساخته شده خودت را د يذهن ريوتص كيتو  نكهيا يبرا ستيقبول ن دنيد ني. ايديد

همه  ني. پس از اگريآن زمان گذشته د ،پرستديو همان را م كنديخلق م يذهن يخدا كي ديآيو بعد انسان م شوديم

. دارد ميهمان را بپرست م،يديذهنمان، فكرمان آفر لهيخودمان كه به وس دهيآفر يكه ما خدا ،كه موالنا به ما داد ياطالعات

  . ديگويرا م نيهم

با  اي يديواقعاً با چشم خدا د يول ،يديآن را د يفكر يدر ذهنت به نام خدا يكه درست كرد يزين چآ ميكنيم فرض

عدم  نكيمركزمان را و با آن ع مي. هر موقع عدم كردميديد هايدگيكه ما با چشم همان ديدانمي و شما ؟يچشم من ذهن

به  ميكنيما نگاه م نكهيما. نه ا لهيبه وس كندياز آنجا نگاه م دشآن موقع او خو يعنيآن خدا، خداست.  م،يديخدا را د

ذهن ما خاموش شده  ،كنار دهيكش ي. من ذهنميهست ميدر حال تسل اي ،ميندار يو آن موقع من ذهن م،يگذاريحساب او م

ببندد و ما  خواهديم ينمن ذه ي. هِميهست ايحالت صبر پو كيدر  م،يمركزمان را عدم كرد م،يو فعًال ما فضا را باز كرد

  . بله ميكشيم ارانهيدرد هش نكهيولو ا م،يهم باز نگه داشت

  ٢٧٤١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

            يعشق، رو نمود وسفي ياِ
  يدو هزار َمست َخست دَستِ 

. و برنديپرتقال دست خودشان را م يبه جا يو زنان مصر شوديظاهر م وسفي خايكه در مجلس زل ياآن صحنه ن،يا بله

 يا :ديگويدور. م ندازديرا ببُرد ب هايدگيهمان توانديكه انسان مست بشود، م ،است هايدگيكردن همان يباز هم نماد زخم

وحدت مجدد كه  ارانه،يوحدت هش يعني ارانه،يبه صورت هش يندگشدن ما با ز يكيعشق لحظات  وسفيعشق،  وسفي

 شوديم يروز كي :ديگوي. ممينيبب ي. نه كه با من ذهندهديعشق خودش را به ما نشان م وسفياست، آن موقع  ارانهيهش

 ديد نيا !گفتنديرا م نيابينيم هان مي بينيم،مي ، چون با چشم اوچي يعنيشدن با خدا  يكيواقعًا كه  ميفهميكه ما م

  .دميدياش ذهنم را ممن همه م،كه قبالً داشت يديدرست بوده، نه آن د
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تو را  يعني بُرميرا م ميهايدگيو اگر من االن همان ،يخودت را به ما نشان داد باالخرهعشق  وسفي: ديگويپس دارد م

 ، خودشرا از خودش يدگيهمان توانديم يراحت به شيهايدگياگر با چشم خدا آدم نگاه كند به همان يعني .مينيبيدارم م

تا  دو يكيجالبه كه آدم  يليخ ،يكرد يزخم يعني ،يدور. دست دو هزار َمست خَست اندازديبُِبرد ب ،دور كند، جدا كند

تاش را از حاال كه دوتاش را سه نكه ها گويدمي ،كنديم دايشد. قدرت پ يچ نديبعد بب ،را از خودش جدا بكند يدگيهمان

   .كنميهم جدا م يچهارم ،جدا كردم ودمخ

: اگر مست گفتياول كه م تيهمان ب .دهديعشق خودش را به شما نشان م وسفي نكهيا يبرا ؟شوديم ينطوريو چرا ا

 خوديب يكه لحظات ،يبشو ميرا به مركزت بگذارد، اگر تسل شيپا يزندگ ياگر بگذار ،يبكن دايپ سببيب يشاد ،يبشو

هرموقع  شود،يكه ذهن خاموش م چرا ،دهديلحظه به شما اَمان م كي يذهنمنِ نيا يكنيباز م كه. چون فضا را يشويم

  . ديت هستدرست باشد شما ساك مياگر تسل ،يساكت ،يزنيكه حرف نم ديد يخواه يشويم ميتسل

 رد،ينگ تيهو شو از حرف زدن ،به او زنده هست حرف بزند يامكان دارد كه انسان وقت :ديگويو امروز در غزل هست م

 ديزنيحرف نم يكه وقت ديشويداشته باشد. شما متوجه م يموقع حرف زدن ال باشد، موقع حرف نزدن و ساكت بودن هست

 كي د،يكنيمرتب خودتان را ال م يعني ديفنا پرست ديزنيهم كه حرف م يوقت ،ديهست دارشهير نكهيا يبرا ،ديدار يهست

توجه شما را  تواندينم زيچ چيه ،ديروينم د،يرويدرست كند و شما نم يذهنمنِ هانشما را بِكِشد به ج خواهديم يزيچ

  .لحظه ببندد به خودش ببرد كيجذب كند 

هم هست شما  يموقع كي برد،يم كِشديبه مركز شما به دلِ شما م بندديرا م شيبايآن طُرِّه زلف ز :ديگويدر غزل م

. اگر به او زنده افتديبه جهان، هردو اتفاق م كِشديبه دلِ شما م بنددياش را ميزُلف مصنوع نيجهان ا نيا ديغافل بشو

  بكِشد. توانديجهان م ميستياگر به او زنده ن ،بِِكشد توانديجهان نم ميهست

 ديخواهد شد متوجه خواه يروز كي ،ديكنيخودتان كار م يفقط هم رو د،يكنيخودتان كار م يهرحال اگر شما رو به

لحظه از  كيو  ،شوديدرون دارد بزرگتر م يفضا د،يشويم ديفضا گشا دار ديدار د،ينيبيم ديعشق را دار وسفيشد كه 

 نيا نها دييگويم ،ديكنيم دايدست پ سببيب يو شاد سببيو به آرامش ب ،شوديتان ساكت مذهن ديِبريجهان م

حاال خودش را  يول ،وحدت را كردميتا حاال با ذهنم فكر م ،است يچ دميوحدت، وحدت را فهمعشق است من به  وسفي

 گرنههست و  ينيع نيا ديكنيرا از خودتان جدا م يدگيو همان ،ديشويموقع اگر شما فنا پرست مو آن .هه بَ بَ  تجربه كردم

  .ي: دسِت دو هزار مَست خَستديگويم نيهم يبرا .ديكنيرا از خودتان جدا م يزيچكيهست دوباره. حتماً  يذهن
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  26صفحه: 

  ٢٧٤١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يبينصيكه ِز َبحر ب خاُمش،
  يشَست يِنقشها يبسته تا

كه  يهست ييهابسته نقش ايوابسته  نكهيا ي. چرا؟! برايهست بينصيب ييكتايذهنت را خاموش كن، كه از بحر  ديگويم

: اگر مثل من ديگويم ،مانغزل ميهم دار زيدرچ ،يريگيدام، تور ماه ،يعنياست، شست ذهن است، تله كرده جاديذهن ا

نهنگ كه قالب  ،يريگيكه قالب را م يكوچك هست يماه كيتو را گرفت، پس تو  شدينم يريگيبا قالب ماه ينهنگ بود

و  ميشويم ياز جنس زندگ ميكنيذهن را خاموش م ،ميشويخاموش م ي. پس وقتميكه، پس ما نهنگ هست رديگيرا نم

  .رديگيصورت م ميكار با تسل نيا

 يو توجه و قدردان دييها، از تاو محصول آن هايدگياز همان ،يبريم بينص ايدن نياش از اهمه ،يبينصيكه زِ َبحر ب خامُش

بحر  ياز بحر اصل يول ،يبريم بينص يدار ،است، اعتبار مردم يكه همه ذهن دهنديكه مردم به شما م ييزهايمردم و چ

پس ذهن دام است و  ،يذهن هست يعني ،يدام هست يهانقش يبسته اشههم نكهيا يچرا؟ برا .يهست بينصيب ييكتاي

  :مياول را خواند تيرا كه ب تيب نيا خوب. بله. ينيبيها محسب آنبر

  ٢٤٨٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ييو شوخ و مَست خودياگر تو همچون ما ب خواجه
  ييفوِق فَلك نشست ،ييَقمر شكست طوقِ

و مَسِت  ،داشته باشد سببيب ينداشته باشد و شاد يذهنمنِ يعني ،بشود خوديچه مرد چه زن بتواند ب يهركس پس

   ديگويدوم م تيما ب .بشود، آسمان درونش را باز كند تينهايو ب ،را بشكند يذهنمنِ تيجذاب توانديم ،باشد يزديشراب ا

  ٢٤٨٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ييديكس كشغمِ اي ،ييديكس شندَمِ يكِ 
  ؟ييگر تو فنا پرست ،ييديچ ميَزر و س اي

 تيهوو هم يكوچك بشو ،يريبم يذهن كه نسبت به منِ يبود نيهر لحظه عاشق ا يعني ،ياگر تو فنا پرست بود ديگويم

كوچك  اي يريبم يذهن نسبت به منِ گر،يد نيا يعنيفنا پرست  ،ينشو ليبه جسم تبد ،ينينب زهايچ قياز طر ،ينشو

از ما  ؛بيفر يعنيَدم  م،يمردم هست يهاتحت نفوذ حرف ام ؟يخورديرا م يكس بيفر يآمديم يك صورتنيدر ا ،يبشو

ما حرف  ،ما اثر دارد يمردم رو يها. حرفدهنديم بيما را فر رنديگيم رادياز ما ا دهند،يم بيما را فر كنند،يم فيتعر

 يكني: شما كه من را تجسم ممييگويبه مردم م يعني ،ميكن جادياز خودمان ا يعال ريتصو كيكه در ذهن مردم  ميزنيم

اش همه ديگويآدم معتبر، دانشمند، بزرگوار، صادق كه دروغ نم كي ينطوريا يِ ذهنمن ،يكنيمنعكس م يذهنمن كيو 
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  27صفحه: 

مردم  يهابه حرف ميو مجبور ،ميرا نگه دار يذهنريكه آن تصو ميما مجبور جهيدر نت .. خالصه تجسم كنديگويراست م

 ،ميستين يذهندنبال رها كردن خودمان از منِ ليطور اصعوض نشود، ما به شانموقع نظر كي ميو مواظب باش ،ميگوش بده

  . ميافتاد ريما گ ،ميعوض كن مانيذهنمن ديمردم را مطابق د يذهنيهامن ميخواهيم مانيذهنمن لهيوسبلكه به

ها از مردم است، غم شتريب يعني ميكشيم يما هر غم ؟ييديغَم كس كش اي ؟ييديدَم كس شن يكِ ديگويم نيهم يبرا

سلطه ما باشند باز  ريتازه ز ،ستندين ميخواهيسلطه ما آنطور كه ما م ريز م،يهست دهيهمان آنها با اي ،كننديم جاديها اآدم

فكر  ،كنترل و سلطه خودش نگه داردها را تحتآدم خواهديما م يذهنمن ميدانيما م نكهيا ي. براميستيهم ما شاد ن

كند خوشبخت  جادينظم پارك ا كيبگذارد و  شيرا سر جا يزيهرچ ،را اداره كند هانيباشد ا ينطوريكه اگر ا كنديم

به  اي: ديگويم .كشدياز دست مردم غم م جهينشد. در نت دينيبياگر موفق هم بشود م كنديكار را م ني. و هرچه اشوديم

 خواهميكه من م ييزهايچآن شوند،ينم خواهميكه من م يجورآن شوند،يمثل من نم كنند،ينم رييتغ هانيا ياندازه كاف

  . كننديبه حرف من گوش نم كنند،ينم خواهميكه من م ييآن كارها دهند،يبه من نم

 يديشنيرا نم يتو دم كس صورتنيكه در ا يبود شيو تقاضاها يبود اتيذهندنبال كوچك كردن من تو : اگرديگويم

 يزيهستند، هرچ ذهني)(افسانه من هايدگيهمان همان ميزَر و س ؟يديچيم ميَزر و س يتو كِ اي ،يديكشيرا نم يغم كس

تو  يعنياست.  ميالبته پول هم جزو زر و س .هستندما  ميزَر و س هانيا ميشويم دهيما مهم است و با آن همان يكه برا

  . يشديم دهيباهاش همان ،يديچيم ميو زر و س يداشتيرا  نگه م اتيذهنمن

قبول كرده مركزش  گرياست كه د يباشد فناپرست كس (حقيقت وجودي انسان)فناپرست  دي: انسان باديگويپس موالنا م

كشد، نه كسي را در نمي غم كسي را جهيدر نت كنديمرا كوچك  اشيذهنو مرتب من دارديعدم باشد و عدم نگه م ديبا

 ند،يچيم مينه زر و س خورد،يرا م يكس بيآنها ارائه كند، نه فر يبرا يذهن ريتصو خواهدينه م ،دهدمي مركزش قرار

  . ديفناپرست بشو ديريبگ ميمشخص است. پس شما تصم

  ٢٤٨٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  خوش لقب بِيشب، با شَهِ غ ميبه ن ييبَرجه
  ييباده طَرَب بر سر غم شكست ساغر

خوش لقب. چرا  بيبا خدا، با شاه غ ؟يبا ك ،يديجهيبر م ،يشديتو بلند م ،يدر خواب مِن ذهن يعنيشب جهان،  مهين در

 م،يدهيكه ما به خدا نسبت م رهيو غ ر،يمثل عاِلم، قد م،يرا، مثل عل كيخوب و ن يهاهمه لقب نكهيا يخوش لقب؟ برا

خدا دارد  يتي. هر خاصميرا كه خدا دارد ما هم دار يتمام آن اسام يشويبا او بلند م يما هم هستند، وقت يهاتيكه خاص
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  28صفحه: 

 تينهاي. خدا از جنس بتيابد يكياست،  تينهايب يكي م،يخالصه كرد تيرا معموال در دو تا خاص نيكه ما ا م،يما هم دار

  . كنديم نيي. جنس او جنس ما را هم تعطورنياست ما هم هم تياست و ابد

. وسط شب بلند ميخدا دارد ما هم دار يصيهر ابزار تشخ :ديگويم ص،يبه ابزار تشخ آورديمورد موالنا م نيحاال در ا

را  شيشاد نيبا تو است، خدا با تو است و بنابرا يو ساق يشويچون بلند م ،يشويشب ذهن؛ بلند م ا،يشب دن ؛يشويم

 ،ييشكست د،يهم توجه كن بيترك ني. ايشكستيم يذهنمنِ يهارا بر سر غم سببيب يپس ساغر باده شاد دهد،يبه تو م

هم اگر شما حاضر  ندهيتو مقدور است، در آ يبود، االن هم برا يعمل نيا يكار را كرده بود نيهر موقع در گذشته ا يعني

و با  سببيب يشاد نيخورد. و با ا يرا خواه  سببيب يصورت شاد نيبا شاه، با خدا، در ا يشب بلند بشو مهيكه ن يباش

  است.  يموهوم د،يآيم يدگياش از همانها همهغم نيا ديد يخواه د،يد نيخرد و با ا نيا

خدا، خوش لقب  ب،ي. شاه غم؟يكشيرا م زهايچ هيغم و استرس و بق نقدرياست. چرا ما ا دهيافرين يغم چيخدا ه يعني

است، تا  يذهنمنِ ديخواهي. شما شاه بد لقب مببد را، بد لق يهاتيخاص يذهنخوب را دارد، منِ يهاتياست، خاص

حسادت، حس تأسف، حس گناه،  ،ييحس جدا ،يياسترس، حس تنها نه،يبد را دارد؛ رنجش، ك يهالقب ديخواهيم

لحظه شاه خوش لقب  كيكه اگر تو  ديگويدارد. دارد م يذهنمنِ نياست كه ا ييزهايهمه چ نهايا ياضطراب، ترس، نگران

شاه  يهاتياست و خاص يموهوم يذهنمنِ يهاتيخاص نيكه ا يفهميخوب است، م يهاتيكه پر از خاص ،ينيرا بب

  . ميشاه را نشان بده يهاتيخاص دي.  ما باستين

كه در ما است و  يآن عقل يعني. بر سر غم، يكّله غم را بشكن يبزن سببيب يكه با شاد يريگيم ميتصم دفعهكيپس 

ندارد، گرفتارم،  ياشكال ترسم،يم م،يخوريندارد ما غم م ياشكال مييگويما م كند؛يم هيو خودش را توج كنديم جاديغم ا

 يگرفتار كند،يم هيغم را توج ي. هر كسيستياست كه با خدا ن نيهمه غم هستند. علّتش ا نهايندارد؛ ا يحسودم، اشكال

 يهاتيندارد. ما فقط خاص هاتيخاص ني. خدا از اكنديدارد انكار م اخدا ر يعني كند،يم هيرا، دارد توج يرا، عزا را، ناراحت

  هستند.  طانيش يهاتيخاص هايكيآن  م،يخدا را دار

 طانيبه خدا زنده باشد، نتوانسته است بفهمد. خدا به ش توانديكه انسان م شناسدياست و نم يذهناز جنس منِ طانيش

 ينطوريهم يفهميحاال نم خواهم،ي. معذرت مفهمميرا من كه نم نيگفته ا م،گفته است من در انسان به خودم زنده هست

هم كمك  ريتصاو نيكار را كرده است. بله، ا نيما هم هم يذهنمنِ ناً يقبول كن من خدا هستم، گفته نه؛ انكار كرده است. ع

 (حقيقت وجودي انسان)خوش لقب  بيبا شاه غ ميجهيبرم م،يهست هايدگيهمان نيدر خواب ا ذهني)(افسانه من كننديم

(افسانه  يذهنمنِ يهاغم نيرا بر سر هم سببيب يساغر شاد ني. و اميبا آن شاه هست م،يكنيمركز را عدم م يوقت
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  29صفحه: 

غم خودش را خواهد داشت.  يدگيآدم غم دارد. هر همان نيدارد، ا يدگيدر مركزش همان ي. هر كسميشكنيم ذهني)من

 نيبه هم خورديم يليشعرها خ ني. بله، ارونيب دياين ددر رون،يب ديايآن غم ن يبشود از تو دهيهمان يزيآدم با چ شودينم

  :ديگويكه م تيب

  ١٤٥٦ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُهمام يا يكه شمع لَيْ قُمِ اللَّ  نيه
  امياندر شب بُوَد اندر ق شمع

 ي. وقتايشب دن يعنيشب،  ز؛يكه، آگاه باش در شب برخ ديگوي. مديگويرا م تيب نيقرآن ا هيآ كيبا استفاده از  موالنا

شب را در شمع، به  نكهيا يبرا ز،يبزرگوار در شب برخ يا ز،يانسان در شب برخ يشب است. ا ميدار يدگيكه ما همان

خدا  تينهايبه ب كنديم اميپس انسان هم كه ق ام؛يُبوَد اندر ق شب. شمع اندر كنندياصطالح شمع را در شب روشن م

  كند،ياستفاده م هيآ ني.  و از اميكار آمد نيهم يباشد، اصالً ما برا ديبا ايدر شب دن شود،يزنده م

  ٢ هي)، آ٧٣سوره مُزَّمِّل ( م،يكر قرآن
  )٢( لًايِالَّا َقل لَ يْاللَّ قُمِ 

  »را يمگر اندك ،را زنده بدار شب«

مركزت را َعدَم كن، هر موقع مركزمان عََدم  ييو فضاگشا ميبا تسل ايدر شب دن ؛يبمان؛ نه شب معمول داريشب ب يعني

مثال هشت ساعت  ديگويخرده بخواب. نم كيبمان فقط  داري. شب را بيبه زندگ داريب ،ياريبه هوش داري. بميدارياست ما ب

لحظه باز كن، ذهن را  نيا اطراف مرتب فضا را در يعنيبمان، نه.  داريساعت بخواب هفت ساعتش را شب ب كيشب است 

ماندن كه  داريزنده و ب ني. و اديمانيم داريو شما زنده و ب ،روديم نيشب از ب يكنيذهن را خاموش م يخاموش كن، وقت

 مييگويكند به مركز شما و آنجا را درست كند. بله، پس م دايبتواند دست پ يكه زندگ شوديمركزتان َعَدم است سبب م

  شعر است: نيا يبمان، معن داريرا ب هيبق ببخوا ياندك

  ١٤٥٦ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُهمام يا يكه شمع لَيْ قُمِ اللَّ  نيه
  امياندر شب بُوَد اندر ق شمع

  شعر هم است: نيا يمعن

  ٢٤٨٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  خوش لقب بِيشب، با شَهِ غ ميبه ن ييبَرجه
  ييباده طَرَب بر سر غم شكست ساغرِ 
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  30صفحه: 

 يريرا بگ سببيآرامش ب ،يريرا بگ سببيب يشاد نكهيا يبرا ؟يشويبلند م يچ يبرا ا؛يدر شب دن يشويبلند م يوقت

 ييبگو ،يو آنها را ال كن يرا بشناس هايدگيهمان همان برند،يم نيرا كه آرامش شما را از ب ييزهايو چ ياز آن استفاده كن

  . يندازيو بالخره ب ستم،يمن از جنس تو ن

  ٢٤٨٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  را، از جهتِ زكات را اتيتو مدد ح يا
  ييدلربات را در دلِ من بِبَست طُرّه

 ،يمن هست يكمك زندگ ،يهست اتيكه تو مدد ح يزندگ يخدا، ا يشستشو و پاك كردن است. ا يزكات به معن نجايا

 ميرا، به دل من، اگر من اجازه بدهم و تسل تيبايزلف ز نيرا، ا تيبايطُّره ز نيشستشو دادن مركز من، دل من، ا يبرا

 دارد كاري. چشوديمعشوق به دل ما بسته م يكه ُطرّه دلربا ست. پس با عََدم نگاه داشتن مركز معلوم ايبنديبشوم، م

با قضا و كُْن فَكان. قضا  ؟ي. با چهايدگياز همان كشد؟يدل ما را به سمت خودش. از كجا م كشديمرتب دارد م كند؟يم

كه  نيكه زلف معشوق از مركز شما گسسته بشود. هم ديگذاريو نم ديكنيشما فضا را باز م آورد،ياتفاقات را به وجود م

و مقاومت نشان  ذهني)(افسانه من ديمگر منقبض بشو شود،يمعشوق به دل شما بسته م يُطرّه دلربا ديكنيفضا را باز م

  حالت وجود دارد.  نيكه مقاومت صفر است ا ي. تا زمانديبده

و دوباره به  زهايدر چ مانياريخودمان، هوش كردنيگذار هيسرما نيشدن ما، اپخششرط رها شدن دل ما،  نيپس بنابرا

را به مركز ما  شيدلربا يطرّه يوزندگ (حقيقت وجودي انسان) مياست كه ما مركزمان را عدم كن نيا ها،نيآوردن ادست

بِبَرد. در  هايشدگتيهوهم نيو باألخره ما را بِكِشد از ا مينكُن ذهني)(افسانه من يذهنمركزمان را منِ گريو ما د ،ببندد

(حقيقت  بنددياش را مطرّه يكه وقت دينيبياست. م ّسريكار م نيا ميدار سببيو آرامش ب سببيب يموقع چون ما شادآن

(افسانه  مقاومت و قضاوت صورتنيمركز ما عدم است در ا يمركز ما عدم است. وقت يوقت بندد؟يم ي، كِوجودي انسان)

  ما صفر است.  ذهني)من

 دينيبيو م .برديم كشديم شيباياش. با زلف زفكانو كن انسان)(حقيقت وجودي  كند؟ قضاوت خدامي ركدام قضاوت كا

 نيهم ي. برايذهنما از منِ ييرها يعني رد،يگياتفاق صورت م نيا رد،يگيحركت صورت م نيا بايكه چه هنرمندانه و ز

معشوق  يِ دلربا يِطرّه ايآ ديهر لحظه از خودتان بپرس د،يو حفظ بشو دبخواني شما اگر هستند ثرٔ◌ مو اتياب نياست كه ا

 يدگيهمان كيحتماً  داشت،ديرا خواه ذهني)(افسانه من حالت نيجدا شد؟ اگر جدا شد شما ا ايبر دلِ من بسته است 

تا  ديكنيم شهيو صبر و شكر را پ م،يبا تسل ديكنيم (حقيقت وجودي انسان) . دوباره مركزتان را عدمشيجااست بهآمده

  شما را بِكَشاند و ببرد. بله:  يزندگ
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  31صفحه: 

  ٢٤٨٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  مَست از كجا؟ شَرم و شكست از كجا؟ عاشقِ
  يييَگر گرِِو َالست ،ييبود حيو َوق َشنگ

عاشق،  ديگويمهستند.  يدياست. الست در هر دو غزل كلمات كلغزل هم الست آمده نيدر ا دينيبيكه م همانطور

 شنود،يو با گوش خدا م نديبيبا چشم خدا م يعنياست،  يكيلحظه با معشوق  نيكه در ا يكسعاشق است؟ آن يكسچه

موقع انسان از كجا؟، بعد آن نيچنكي ديگوياست. م يمست است، مست شراب زندگ نيو ا ياست با زندگشده يكي

 يانسان از عدم اعتماد به خود و از حِس كوچك ييرواست و كم ييروكم يبه معن جانيكه شرم دارد، شرم در ا يذهنمن

  است.  بزرگدر ذات  ياصلاست، منِ رياست، در ذات حق ريحق يذهن. منديآيحس حقارتش م د،يآياو م

در غزل قبل گفت كه  دنيفهم نيا يول ميبفهم ميتوانيم م،يحس كن ميتوانيخودمان را نم يخداگونگ يذهنما با من

با چشِم او هم  ايآ ،يديخدا را فهم دي. فرض كندينيكه شما با چشم او بب ستين نيا دني. فهمستين دنيد هيشب دنيفهم

 رو كهكم ر،يحق يِذهنمنِ كيعاشق مست از كجا،  ديگومي كه. دمينه ند ؟يديجهان را د ،يديبا چشم او خدا را د ؟يديد

و پر از غصه  ،زديريدر هم م خورد،يشكست م جهيمن جرئت ندارم به خدا زنده شوم من كوچك هستم و در نت ديگومي

  فرق دارند.  يليدوتا با هم خ نيا يعنياو از كجا؟.  شود،يو درد م

و از جنس الست  يو از جنس عدم بود ياتفاق نبود يو قربان يگفتيلحظه بله م نيلحظه به اتفاق ا نياگر در ا ديگو يم

 يعنيمثبت است،  جانيدر ا حيبرعكسِ شرم است، وق حي. وقيبود حياصطالح، وقبه يشاد و پررو بود صورتنيدر ا ،يبود

خدا زنده به اگر بخواهد  يهر كس يعني .دارد يحس كوچك كهنيبه علت ا ،كشديعقب م يكه ه ،ندارد يمنف يذهن يِايح

تواند به خدا نمي ذهن شرم و شكست است، ديد ند،يذهن بب دي. اگر با دنديذهن نب دِ يكند با د يكار كي ديبشود حتماً با

كه به خدا  ديآيم شيپ يوقت م،يها را انجام دهتمام  عبادت م،يو نماز بخوان ميما ممكن است عبادت كن يعنيزنده شود. 

 شوم،يمن به خدا زنده نم يول كنميم يخواهيم هانيحاال عبادت و ا ،اين ستينه نه نه كار من ن مييگويم ميزنده شو

موالنا  نيدر مقابل ا نيهم يبرا .بد است يليكار خ نيشرم دارم. ا كهنيا يزنده شوم، خدا كجا و ما كجا، برا توانمينم

  .آورديرا م حيطوِر مثبت شنگ و وقبه

 نيآدم داشته باشد. و ا يستيرا ندارد، مثلِ رو دربا دهيفايرا و ب ثمريب يِذهن يِ ايح نيا يعني ا،يحيب يعنيدرواقع  حيوق

و به اصطالح  ،است باكيلحظه به خدا زنده است جسور است ب نيدر ا كهيبه خودش است. كس يذهنمنِ ياعتمادياز ب

 زند،يجلو، حرفش را م رودي. مشودياست هم مطمئن است كه به خدا زنده م ادهم ش يعنياست،  حيشنگ و وق شانيا
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  32صفحه: 

 اندازديرا م شيهايدگيكند، همانمي فضا را باز كنديو فضا را باز م شوديم مينفر مرتب تسل كيها. فرض كن  ستيحرف ن

  و شرم ندارد،  كشديو عقب نم ترسديو نم

با  كهي. تا زمانستميهستم، من كوچك ن تييمن خدا رسم،يبه عشق ممن  شوم،يم هندمن به خدا ز ديگويم يعني

كه مست  مينيبيم م،يدارينگه م يو مدت ،ميكنيمركزمان را عدم م يوقت م،يشرم و شكست دار مينيبيذهن م يهانكيع

لحظه نشود،  نياتفاق ا يقربان كند،در گرِو الست باشد، الست را انكار ن يكسهر ديگومي .ميشد حيو شنگ و وق ميشد

ماندن، حس هنوز در ذهن يعني شدنيقربان كند،يم يو قربان كشديلحظه است كه ما را به خود م نيچون فقط اتفاق ا

  .كردنيناتوان

 شدنيبعد هم حس قربان م،يكنيرا تلف م مانيما زندگ م،يشويم مانيهايدگيهمان رياس،ميشويم مانيفكرها رياس ما

 يول ميهست؟، مقصر گرچه ما خودمان هست يمقصر ك م،ينكرد يزندگ م،يبدبخت شد م،يشد چارهيب دهد،يبه ما دست م

 چيه يمن قربان نيكه بعد از ا دييبگو د،يريبگ يميتصم كي. شما مياند كه ما الست را انكار نكننداده اديدر اصل به ما 

كرد، در مقابلش مقاومت نخواهم اي ،كردنخواهم زهيلحظه ست نينشوم، با اتفاق ا يقربان كهنيا يشد، برانخواهم ياتفاق

  مقاومت قدغن.  ن،يهم ن،يكرد همبلكه فضا باز خواهم

 د،يكنيجدل شروع موبحث ديدار د،يدهيم ريگ د،يكنيمقاومت م ديدي. هر جا ددييرا بپا يهنذمقاومت من نيشما فقط هم

خدا  اريدر اخت يعنيموقع در گرو، آن شود؟،يچه م دينيبب د،يفضا باز كن د،يكنيمقاومت م ديكه دار ديعقب، بدان ديبِكَش

 ميهست طانيش اريدر اخت ايبا صبر و شكر،  ،يمقاومتيبا ب صفر،با مقاومت  ميخدا هست اريلحظه در اخت نيدر ا اي. ديهست

خدا  ارياگر در اخت ،ميو شكست دار هودهيشرم ب ميباش طانيش ارياگر در اخت د؟يكنيبا مقاومت. شما كدام را انتخاب م

  مثبت. يبه معنا حيوق .ميهست حيو شنگ و شاد و وق ميعاشق و مست هست ميباش

شرم و  نديبيم ذهني)(افسانه من هايدگيكه برحسب همان يكساست. هر يمهم اريبس تيب ،مشخص شد گريد نيا ،بله 

 شوند،يبار غصه دارند خُرد م رِ يشان هستند و زكه در ذهن ييها. باالخره آنشوديموفق نم يعنيشكست دارد. شكست 

پس  ،دداركه توانسته مركزش را عدم نگه (حقيقت وجودي انسان)انسان نيشكست خوردند، شرم دارند و ا هانيا

 ذهني)(افسانه من يكي نيالست است، ا ارياست، چرا كه در اخت حير كرده، عاشق و مست است، شنگ و وقمقاومتش را صف

  است.  سيابل اريمركزش است و در اخت هايدگيو همان نديبيم هايدگيبرحسب همان شهياست، چون هم طانيش اريدر اخت
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  33صفحه: 

  ٢٤٨٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ؟يينام و َننگ يپِ  يكِ  ييز شراْب دنگ ور

  ؟ييبه دروِن شَست يكِ  ؟ييتو چو من نَهنگ ور

و بدنامي نبودي، اين همان است كه گفتم  اگر تو مدهوش شراب ايزدي بودي در آنصورت دنبال خوشنامي كه  ديگويم 

ننگ هم  داشتن،يكيشهرت و آوازه به ن يعنينام، اش كه در ذهن مردم عالي نگه دارد. كند تصوير ذهنيمي انسان سعي

 .ستيدنبالِ نام و ننگ ن ،است يكه مدهوشِ شرابِ زندگ يهر دو مالِ ذهن هست. پس انسان هانيابد؛  شهرت و آوازه يعني

 يريگي.  پس تورِ كوچك ِ ماهيرفتيدام نم ،يرفتيصورت كه به درونِ شَست نم نيدر ا ،يو اگر مثلِ من نهنگ بود

و فضا را  ميشويتر مكه هر چه ما مست ديگويم رددا ني. ارديگيكوچولو را م يهايماه يول ،ردينهنگ را بگ ندتواينم

 .ميكنيشنا م ميدار انوسيو ما االن باز هم در اق كنديشنا م انوسيكه در اق ميشويم ياز جنسِ نهنگ  م،يكنيتر مباز

 ،رونيب مييايب يجوركي ميتور بتوان نياگر ما از ا .تور همان ذهن است نيو ا ميافتاد يتور يمنتها تو ، ييكتاي  ِ انوسياق

 ميرا بكَن نيا كهنيو ا ،ميارا گرفته نيما ا ،بوده ايدن يِريگيقالِب ماه نيمان آمده و اخوش يزيچ كيكه از  ميو اگر بفهم

نه  ميبكَن ميتوانينه م .ميكشيحال هم دائما  درد م نِ يو در ع .آورديدرد م كهنيا يبرا   ،ما يسخت است برا يليخ  نيا

   .ميخورديم اياز شراب دن ميكه دار ميفهميم .ميدردش را تحمل كن ميتوانيم

و اگر فضا  ،ستيجهان ن نيدنبالِ نام و ننگِ ا ،مست آن شراب باشد ،باشد ي شراب زندگ ِهوشيمدهوشِ و ب يكسس هرپ

است  مهم نديگويكه   مردم م يزيچ كيبه طرِف  رودينم وقتچيه ،نهنگ بزرگ باشد كي  ،كندباز  ،را باز كند،  باز كند

كه ،ميكه به خودمان نگاه كن كندياست كه به ما كمك م ياتياب هانيو ا .فتديب ريجا گرا گاز بزند و آن نيا يماه كيو مثلِ 

؟  هر موقع مركزمان عدم است (حقيقت وجودي انسان) ميحالت را دار نيا ؟يزديشرابِ ا ميما از شراب مدهوش هست ايآ

ما  ،است ذهني)(افسانه منها يدگي.  هر موقع مركزمان همانميستيدنباِل نام و ننگ ن ،ميهست وشمده ياز شراب زندگ

از  كننديو فرار م شوندياست كه مردم جذبِ  نام م ينام و ننگ دوتا به اصطالح حالتِ ذهن .ميدنبال ِ نام و ننگ هست

 ؟ديكوچولو هست يماه كي ذهني)(افسانه من شما  ايآ،ديبه خودتان نگاه كن ديتوانمي شما و .بد ننگ، از به اصطالح آوازه

  .گرفت شوديشما را نم يريگيو با قالب ماه (حقيقت وجودي انسان) دينهنگ هست ،نه كهنيا اي ؟ن ساده استتاگرفتن
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  34صفحه: 

   ٢٤٨٤ شمارهغزل ، شمس وانيد، يمولو

  مستِ ما،  داد قَدَح به دستِ ما ديرس باز
  ييشاد و فراخ َدست به دست ِ تو، يدَهَد گر

كار  نيموالنا ا يبرا .رسديم  م،يكه فضا را باز كن يدر صورت ،خدا است اي يكه مستِ ما كه همان زندگ شوديمعلوم م پس

االن به  ،ديمستِ ما رس ديگويم د،يگويدارد به ما هم  م فهمد،يكامًال م شوديم يكياست كه هر موقع با او  ينيكامالً ع

 نياگر ا ،كه از او  گرفتم يآن شراب ،كه االن به من دست داد يما و اگر  آن وحدت دستِو قدحش را داد  ميخدا زنده شد

 سببيب يشاد ،شاد نيا ،يشاد و فراخْ دست .يشويو غم رها م يدستو تنگ يحالتِ تنگ نظر نياز ا ،را به دستِ تو بدهد

 ،دستفراخْ .كامال نشان داده شدهها ن شكلآدرهم شد كه  سببيب يِ شدن با او سببِ شاد يكي شوديپس معلوم م .است

  ،دارد ينظرتنگ دِيد ذهني)(افسانه من نيا كه يذهنبخشش دارد برعكسِ منِ ،كه سخا دارد يكس ،دستگشاده يعني

  . كنديمنعكس م رونيرا هم در ب يابياست و كم ابيكم شيبرا زيدارد، همه چ يابيكم

 اگر م؟هست سينه خس اي ؟كنميم تيقانون جبران را رعا ايدستم؟ آ ْ  من  فراخ دييبگو دين اآلن نگاه كنابه خودت شما

  هستم. يذهناز جنس منِ دارم،يمرا  به خودم روا ن يرا  و زندگ يشاد گرانيبه د دارمينظرم، روا نم تنگ م،هست سيخس

است  يموقع و آن ،را بگذارد به مركز ما شيخدا پا يعني ،يهمه وجود دارد كه مستِ اصل يامكان برا نيكه  ا ديگويم يول

دست فراخْ ،دست بكند ْو فراخ ،رها كند ينظرحالت تنگ نيو من را از ا ،و قدح را بدهد دست ما شوديكه مركز ما عدم م

  :كه ديگويم ،شعرها جالب است نياكامالً مشخص است.  .بكند بله 

  ١٢٣٢ تيب دفتر پنجم، ،يمثنو ،يمولو

  ؟ياكُوثَر خوانده ناكَ يتو َاعطَ  نه
  ؟ياو تشنه مانده يچرا خشك پس

خداوند  اگر ؟يو آب ندار يادهيخشك اتيذهنچرا در منِ پس ؟يارا نخوانده ميكوثر را به تو عطا كرد يةمگر تو آ ديگويم

 ميتوانيلحظه از جنس َالَست م نيو ا مياگر ما از جنسِ خدا هست م،يرا باور دار نيخودش را به ما عطا كرده و ما ا تِ ينهايب

 شتريب رونيرا در درون و ب يفراوان ميكنيباز م شتريو هر چه مركزمان را ب ميبشو تينهايب م،يكن دايو گسترش پ ميباش

 غصه قدرنيچرا ا م؟يندار يچرا حال خوب م؟ينظرتنگ  قدرنيچرا ا م؟ياخشك شده يذهنپس چرا در منِ ،ميكنيتجربه م

 يشاد يدر آب زندگ د،يتوجه كن نيبه ا ؟هست يچ يآب زندگ در. ستيآن ن يِ تو يآب زندگ يعني يخشك م؟يدار

 يهاهست، احساس ييبايهست، قدرت هست و عشق هست، ز تيهست، عقل هست، هدا تيهست، حِس امن سببيب

  : كنديقرآن اشاره م هيآ نيو موالنا دارد به ا ،هست يزندگ يهاخوب هست، بركت
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  35صفحه: 

  ٣الي  ١ هآي ،)١٠٨( كوثرسوره ، ميكر قرآن
  ﴾١﴿إِنَّا أَْعطَيْنَاَك الَْكوْثََر 

  ﴾٢﴿فََصلِّ لِرَبَِّك وَاْنحَرْ 

  ﴾٣﴿إِنَّ شَانَِئَك ُهَو اْلَأبْتَُر 

  ﴾١﴿ ميو بركت فراوان خدا را به تو عطا كرد ريما كوثر، خ همانا«

  ﴾٢﴿كن يپروردگارت نماز و قربان يپس برا

  ﴾٣﴿كه بدخواهِ تو خود اَبتَر است

كه بدخواِه تو خود اَبَتر  طورنيكن و هم يرا قربان هايدگيباش و همان يكيمركزت را عدم كن و با او  يعنيگزاردن نماز نيا

  . ديآيبنظر م يقو يليما خ ياست منتها برا فيضع ارياست، بس ياست كه ناقص و  موهوم يذهنمنِ نيخواهِ ما هم بد است.

  ناقص و كم قدرت.  يعني تربا است، ترباست، ا فيضع يذهنمنِ نيكه ا ديگويقرآن موالنا م زبان

را  يدست ْ فراخ نيا شمااست.  يدست ْذاتِ ما  فراخ نكهيبخوانم راجع به  ا تانيبرا يهم از مثنو تيچند ب  دياجازه بده بله

و به  گرانيبه د ديدارنمي روا د،ينظر هستتنگ د،يهست سيخس دينيبيم اگر. ديبكن دايپ ،ديوجو كندر خودتان جست

 د،يرويم ديشما بر عكس دار د،يآيم شيبسته بودن دارد پ نيو مرتب ا ،ديكنيخودتان خرج نم يتان  را براخودتان، پول

محدود  م،يكوچك بشو م،يبشو كوچك ميتواني.  ما نمديرويخداوند م تينهايو ب يبر عكس فراوان ،ديرويبر عكسِ كوثر م

  .ميشويتر مبخشنده ،ميشويهرچه هم  بازتر م م،يباز بشو م،يباز بشو ديبا ما. مينظر بشوتنگ م،يبشو سيخس م،يبشو

  ٣٥٧٣تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   يو كانِ هر خوش يخوش و خوب تو
  ؟يچرا خود منِت باده كَش تو

مركزت و  يكه بگذار يكشيرا م يرونيب يزهايچرا منتِ چ تو. يهست ياست و معدن هر شاد ييباياست، ز يتو شاد ذاتِ

از  غافلنكرد.  مانيو توجه، راض دييبه صورت تأ ميما چقدر شراب جهان را گرفت ؟يباده بخواه ،يبخواه يها زندگاز آن

  خوب است.  زياست و معدن هر چ ييباياست، ز ياصل ما شاد نكهيا

  ٣٥٧٤تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َكَرّمناست بر فَرقِ سرت  تاجِ
  َبَرت زيآو ناكَ يَاعطَ  طوقِ

كنم و بينهايت مي خودمخدا به ما گفته من تو را اندازه  يعنيداشته بر سر ما است.   يكه خدا ما را گرام يپادشاه تاج

ما شاه  يعنياست،  يعالئم شاه هانيا زيتاج و آو ،زانيآو جانياز ا يعنيبَرت  زِ يآو دهم،يرا به تو م مبركت و ريخ فراواني و 
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  36صفحه: 

سوال جواب  نيبه ا د،يگويموالنا م د،يگويم؟ مياجهان شده نيا يزهايچ يگدا يچ يبرا .ي. شاِه عشق، شاهِ شادميهست

  .ميبده

  ٣٥٧٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنومولوي، 

  انسان و چرخ او را عََرض جوهرست
  و او َغرّض اندهيفرع و پا جمله

 شود،يخدا زنده م تينهايخودش را عقب و به ب كِشديم هايدگيكه از همان يانسان جوهر است، كدام انسان؟ انسان پس

دارد؟ بله،  يدارد؟ بله، جان دارد؟ جان جسم جانيجسم دارد؟ بله، فكر دارد؟ بله، ه ايآ شودياو زنده م تينهايبه ب يوقت

است،  ي: فرعيعنيدر انسان َعرَض است، عَرَض  كنديم رييكه تغ يزيپس هر چ كنند،يم رييتغ هانيبُعد را دارد و ا چهار تا

جهان. بدن ما  نيكه درست شده است در ا يزيهر چ ،است كه حادث يزيخدا است و انكار َعرَض، هر چ تينهاياصل ما ب

ما، چه  يهاما مثل: ُغصه جاناتيو تمام ه .ختيما موقع مُردن خواهد ر يخواهد رفت، فكرها نيدرست شده است و از ب

همه  هانيما خواهد رفت، ا يوانيجان ح نيا ت،خياست خواهد ر جانيكه از جنس ه يزيخشم و ترس و هر چ دانميم

  هستند. آثار جوهر هانيد اهستن جوهر يِ كه حوال ،اندعَرَض

 رييتغ يزهايچ يكه ما قربان ،كنديم رييو تغ چرخديكه م يزيانسان جوهر است و هرچ :ديگويم ،است يامطلب ساده

 يكه قربان ياگر در گِروِ اَلَست بود ،يكه چطور تو در گرو ِ اَلَست هست ديگويكه م ميامروز داشت نيهم يبرا .ميكننده هست

 اندهياند و پافرع هانيا يهمه :ديگويم .لحظه نيبه اتفاق ا دييبله بگو ديم كه شما مقاومت نكنكه من گفت ؟ياتفاقات نبود

 .زنده بشود يزندگ تينهايانسان به ب كهنيا يدرست شده است؟ برا يچ يبدن انسان، مغز انسان برا ؛اندو درست شده

كه  زهايچ يهيو بق ،جهان بوده است نيمقصود آمدن ما به ا ، مقصود بوده يعني ،خدا در انسان َغرَض بوده تينهايپس ب

باشد، از نظر مردم  يش چباشد كم باشد، بله، رنگ اديز لشباشد، پو يجورچه انكه بدن انس كندياند چه فرق معَرَض

كند، چه  يد در كجا زندگ،باش اهيباشد، س ديسف شيمو دانميم باشد، چه ريخوشگل باشد، زشت باشد، جوان باشد، پ

ما  تيتنها جوهر ما است كه خدائ د،اناز جنس عََرض هايدگيداشته باشد، تمام آن همان ييداشته باشد، چه باورها ينيد

  است فقط مهم است، 

: جمله فرع و ديگويم نيهم يبرا .جهان زنده باشد نيدر ا توانديجسم ما نباشد جوهر نم ،اندهيپا هانيته اخوب الب

 ستين معش يول ،دان كه الزم استشمع م،يدان هم دارشمع م،يشمع دار كيما  نكهيمثل ا ها،نياساس هستند ا اند،هيپا

كه غََرض و مقصود  يزيكه آن چ دينيبيخدا است، م تينهايزنده شدن ما به ب نيَغرَض ا :كه ديگويم نيهم يكه، برا

 دهيمهم است با آن همان زيچ نيكه ا ميهست نيش دنبال ااما همه .ستيما مهم ن يجهان است اصال برا نيآمدن ما به ا
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  37صفحه: 

قدر به حرف مردم در غزل هم گفته است چه نيهم يبرا ند،يگويمهم است چون مردم م زيبشوم و بگذارم مركزم، آن چ

ش َدم ما همه ،ييديغم كَس كش يك ،ييديَدِم كَس شن يك :گفت كه ،بله ؟يكنيتو، پس چرا خودت فكر نم يكنيگوش م

  .ميكِشيها را مو غم آن ميخوريمردم را م

  ٣٥٧٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنومولوي، 

  و هوش راتيعقل و تدب غالمت يا
  را ارزان فروش شيخو ينيُچن چون

صحبت  ؟يفروشيارزان م قدرنيخودت را ا يطورانسان. چه يباشد ا غالمتجهان  نيو هوش ا راتيتمام عقل و تدب يا

كه هر  ،داشت خدا از ما يگرام يِ و مجهز شدن به كوثر و تاج پادشاه تينهايزنده شدن به ب ،يدستبود؟ گشاده يزيچه چ

كه  يكسمنتها آن كند،يانسان با انسان فرق نم كند،ينم يفرق چيهم به ما گفت كه ه امروز آن برسد.به توانديم يكس

 كنديمركزش را عدم م شود،يكه مست م يكسآن خورد،يكم رو است، كم اعتماد است، شكست م مانديم يذهندر من

  .يزندگ يرود به سومي پروايب

  ٢٤٨٤شمارة  مولوي، ديوان شمس، غزل 

  ييديش ُپرحَ دَ چون قَ  ،ييديدش بِ حَ قَدَ  گر
  يييبخش او، از كَِف خود برستكِف جام وَز

لحظه،  نيدر اطراف اتفاق ا ميكردياگر فضا را باز م م؟يديديش را مقدح يك ،يديديش را مكه اگر قَدح ديگويم

صورت مثل  نيدر ا ،ميكرديهست، مقاومت و قضاوت را صفر م يمعن كيهمه به  هانيا ،ميكرديمان را صفر ممقاومت

  .ميشديش ُپر مقدح

و از كف  .ماندينم هايدگيهمان يبرا ييجا كنديپُر م يوقت كند،يما را پُر م ديايشراب خدا ب دياياگر قدِح خدا ب ديگويم

 يذهنمن يعنياز كف خود  م،يشدمي آزاد م،يرستيخودمان م يذهنبخش او از دست منبخش او شرابدست جام يعني

اگر از دست  م،ياتا حاال قرار نداده يزندگ يدر معرض شراب زنده كننده اكه ما خودمان ر دينيبيپس م .ميرستيخود م

  .مياخودمان رها نشده يذهنمن

موقع شراب او را  چيه كنديدائما مقاومت و قضاوت م كهياست، كس دهيَقدح او را ند ذهني)(افسانه من شخص نيا 

اش ما مزه گريد ديآيش مبُخرده شرا كيش پُر شده است، از قدح كنديشخص كه فضا را دارد باز م نيا يول ،نخورده است

(حقيقت وجودي  با مركز عدم دهديشراب م دهد،يشراب م دهد،ياو به ما شراب م هي ،ميكنيرهاش نم ميرا بچِش

  .ميشويودمان را مخ يذهنما از دست من ،انسان)



  Program # 825                                                                                    ۸۲۵برنامه مشاره 

  38صفحه: 

  ٢٤٨٤مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة  

  اشز خانه يعقل شد اش،وسفانهيرُخ  وَز
  ييمُساعدش، ساعد خود نَخست يشد بَخت

 رود،يم يذهنعقل من رود،يصورت عقل م نيدر ا ،دهديعشق خودش را نشان م يوسفانهيرخ  يكه وقت ديگويم بله،

با  .شوديشگون مانسان خوش شوديمركز عدم م يوقت ،شوديما م اريو بخت  شوديظاهر م يذهنلحظه عقل من كي

 مانيموقع پشآن ديآيو انسان نم ،سازنده است ست،مثبت ا رونياش در درون و بجهينت ميكنيم يمركز عدم هر كار

  گاز بگيرد. ايكند، بِبُرد  يو ساعد خودش را زخم ،بشود مانيبكند كه پش يكار كيبشود 

 د،يشان پَرعقل يكه آن زنان مصر گر،يد يمعن كي اب گردديبرم وسفيو  خايباز هم ممكن است به آن داستان زل نيالبته ا

ما به صورت  .زدنديبه خودشان لطمه نمديگر كه  يمعن نيو بخت مساعدشان شد، و به ا ،قرار گرفتند يرگيعقل د كي ريز

 اي ميكه غُصه بخور ستين حيما صح يبرا .ميزنيبه خودمان لطمه م ميو دار ميشد يذهندر گِرِو عقل من يزديا ياريهش

 ميكنيو كار م ميكنيفكر م هايدگيهمان يلهيبه وس كهنيا يكار را؟ برا نيا ميكنيچرا م م،يبشو مانيكه پش بكنيم يكار

دنبال كار خودش، خرد كل حاكم  روديم يذهنعقل من ،دهديرا به ما نشان م اشوسفانهيرخ  يوقت پس .ميكنيو عمل م

 بيآس م،يكنيرا تلف نم مانياريو هشرا خودمان  يو ساعد اصل .ميشويبخت م يكار، دارا يرو ديآيو بخت م ،شوديم

  . ميزنيبه خودمان نم

 ،يزندگ ياريبه ما به عنوان هش زنديم بيهمه آس هانيشدن ا انمثل: غُصه خوردن، نگر يذهنمن يمنف جاناتيتمام ه

ش خراب يهاو غُصه يذهنمن ديبا د ،مانديسالم م ديايب يو شاد ديايو عشق ب ديايطرف خِرَد بمان كه اگر از آنبه بدن

هم  ،يذهنبا من ُافتديم ريگ ،جانيدر ا شوديهم جوهر معطل م :گفتيامروز كه موالنا م يعني .روديم نياز ب شوديم

  . شونديرا گذاشت عَرض همه خراب م شكه اسم زهايچ يهيبدن ما باشد، فكر ما باشد و بق نيكه هم هاشهيپا

 يزندگ شود،يم(حقيقت وجودي انسان) كه مركز عدم  نيهم يول ذهني)(افسانه منپس رخ يوسفانه ندارد اين تصوير 

 ديد نكيع ي. وقتميهست يكه از جنس زندگ ميكنيخودمان را تجربه م تيوسفيما  ،دهديرا به ما نشان م اشوسفانهيرخ 

 ،شوديم اريداشت. بخت هم به ما  مينخواه يعقل من جزو گريد يعني. رودياش ماز خانه يعقل من ذهن شود،يما عدم م

  . ميكنيرا تلف نم مانيو ما وقتمان را و زندگ

  ٢٤٨٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

            يپس تو چه ُسست پاست ،يتو به گاه خاست وَر
  يياز پَر َكژ ِبجست ،يراست ريتو چو ت وَر
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  39صفحه: 

 يشوينم ريگنيصورت تو زم نيدر ا در ده دوازده سالگي از خواب ذهن ،ياز من ذهن ياگر تو به موقع بلند شو ديگويم

جوانان  ديبرنامه را با ني. اميبه موقع اوالً خودمان پا شو ديبا :كه ديگويبه ما م تيب ني. پس ايكنيدر ذهن، وقت تلف نم

هر چه زودتر  يعني نها،يها، اساله يها، سساله ستيها، بساله انزدهها، پها، دوازده سالهنوجوانان، ده ساله يگوش كنند. حت

تو  ،يست. اگر به موقع بلند شوبلند شدن، با الف ا يعنياستن . بگاه به موقع، خينگذارند به پنجاه شصت سالگ يبهتر. ول

. ميمعطل كرد نكهيا يذهن، برا در ميشد ريگنيما زم نكهيعلت ا ؟يدگويرا م يريگني. كدام زميشوينم ريگنيدر ذهن زم

  . ميدانستينم نكهيا يبرا

 تيطور كه در ب نيدور، هم ديندازيرا ب يمن ذهن ديدآن  د،يرا به كار ببر يخرد زندگ دياطالعات موالنا شما با نيبا ا االن

من چرا  دييگوياست، م يو آن عقل همان خرد زندگ .ديآيم يگريعقل د كيبرود،  ديآن عقل را بگذار ،قبل گفت

عدم راست است.  ديكژ است. د يمن ذهن دي. دشوميراست م ريت لو مث كنميمركزم را عدم م ميآيمن م ؟بشوم ريگنيزم

به خدا زنده شد. با  شودينم يمن ذهن دي. با دروديكژ م يندازيكژ هر جور ب ريت رود،يراست راست م ري. خوب تريمثل ت

 ميتوانيهم م الن. اميجستيم يكژ من ذهن يرهاصورت از پَ نيبه خدا زنده شد. در ا شوديعدم، با صداقت كامل م ديد

كه عمل  يرا، به شرط تيب نيا ديشنويو اگر شما االن م ميبه خودمان  اعمال كن ميتوانيرا م هاتيب نيهمه ا يعني. ميبجه

  بامداد شماست. ديكنيكه هر لحظه كه شروع م ميهم گفت قبالًاالن است.  نيبامداد شما هم گريد د،يكن

شده در  ريگنيپا است، زمگذشته و سست ي. به موقع پا نشده. ده دوازده سالگدهيخواب ذهني)(افسانه منشخص  نيا

شخص  نينه. ا (حقيقت وجودي انسان) نيپر كژ هم دارد، اما ا نيكژ است، پس بنابرا ست،يراست ن ريو مثل ت ،ذهن

پا سست نيپس بنابرا كند،يشده، از خواب ذهن بلند شده دارد كوشش م ندبل ،استاست خ يمشخص است كه در هر سن

به اصطالح بله  يدارد. پر يپر بل اين. پريبلند م يبا پر بل :گفتداشتيم امروز راست شده و االن گفت،  ري. مثل تستين

  : تانيبرا ميندرا هم بارها خوا تيب نيا ،. بلهشوديم يلحظه از جنس زندگ نيا جهيلحظه. در نت نيبه اتفاق ا ييگويم

ت دوم *** یان   ***  
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  ١٥٠٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بُدم دهيبْخر وبيمع كاله
  ِپَگه واقف شدم بشيكز ع شُكر

واقف بشود،  بشياگر زود از ع خرد،يرا م يمن ذهن وبيجهان، كاله مع نيبه ا ديآيكه م يقبل هم خواندم. هر كس هفته

است،  وبيكاال مع نيكه ا ميبده اديبه موقع  مانيهاو به بچه يمن ذهن وبيمع يكاال نيازا ميوخودمان آگاه بش ديپس ما با

 دهيكه همان يزيبا هر چ ي. ولديآيبه نظر م بايز اريهاله مثل ماه دارد كه بس نيمه ني. اينكن يرا دائم نيمواظب باش كه ا

 هدي. واقعاً همانكنديجهان ما را جادو م نيا رزنيپ :گفت ميجهان كه قبًال هم خواند نيا يول ،ديآيم بايبه نظر ز م،يشويم

نكردند،  جادينشده، محكم نشده و درد ا تيبما تث يهابچه ديجهان است. و تا د لهيجادو شدن به وس زها،يشدن با چ

 يمانيو درد مثل س ميشويم دهيبا درد ما همان ،كنديم جاديدرد ا يدگيچون هر همان كند،يدرد بدتر م ديكنيتوجه م

  با درد. شود،يسخت م يليو درد خ ،چسبانديرا به هم م هايدگيهمان نيكه ا مانديم

اگر  د،يفتين يدگيو خود شما هم به درد همان ،فتندين يدگيبه درد همان تانيهاكه بچه ديمواظب باش دياست كه شما با نيا

 يبا كس گري. دكنميكار را نم نيمن ا گريكه د دييو بگو ،ديبلند شو يداريبه عنوان عبرت و ب ،يدگيبه درد همان ديافتاد

 خواهميمن درد نم نياز ا شيب دييكه بگو ،شما يباشد برا يكاف ديبا دنيكش دمقدار در كي. شومينم دهيهمان يزيبا چ

اگر بزرگان ما، پدر و  .دهديو دردش را به ما نشان م كنديم دهيمقدار همان كياست كه اول  نيطرحش ا يبكشم. و زندگ

 دهيبزرگتر همان يزهايبا چ گريد م،يريگيم اديما  افتد،يم دارد اتفاق يزيكه چه خبر است، چه چ نديمادر ما به ما بگو

 شونديمواظب م شوند،يم دهيبا همسرشان همان كننديازدواج م كنند،يم باًيكار را همه تقر نيمخصوصًا كه ا م،يشوينم

 دن،يعشق نه همانبا . با عشق رابطه را شروع كنند. فتنديبا بچه ن يدگي. به دام همانفتنديبا همسر ن يدگيكه به دام همان

 اريبس م،يشو دهيهمان زيچ كي اينفر  كيما با  نكهيبا ما است، احتمال ا يمن ذهن وبيكاله مع نيكه ا يتا زمان يولبله. 

حضور،  يكنم به كاال ليتبد ديرا با نياست. ا وبيمن فعًال مع يكاال نيبفهمد كه ا ديبا يهر كس نياست. هم اديز اريبس

  . ميكار آسان است. اگر به حرف موالنا گوش بده نيعشق و ا

  ٢٤٨٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

            يداگر تو را از َخُمشان خبر بُ  ،نكُ  شخامُ 
  ييوقِت سكوت هست يييكالم ال وقتِ

بودن و من نداشتن. خاموش  چيال بودن، ه يعني. ال مييبگو يييال ديدرست است. با يييال يول يها هست اللنسخه يبعض

هستند،  ييكتاي يهستند، خاموشان در فضا يكه خاموشان چطور يدانستيذهنت را خاموش كن، اگر تو م ديگويكن. م
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 شانيدارند، موقع حرف زدن با حرفها يهستند، خاموشان موقع سكوت كه ذهن خاموش است هست يكيخاموشان با خدا 

دارد،  يشدگ يمقدار كلمات شرط كيكالم  ند،يگويكالم را كه م نكهيو فناپرست هستند. به محض ا دشونينم دهيهمان

  خودش را.  كنديم كيتحر ديگويم يبه ما بدهد. آدم ه يما را بكشد به جهان و هست خواهديمرتب م يه

 يمن ذهن ني. اكنديرا بزرگ نم شيمن ذهن فناپرست است، با گفتن خودش ي. هر كسيشديموقع گفتن ال م ديگويم

 واشي كنديكه ذهن شروع م نيهم م،يندار ياز خواب، من ذهن ميشوي. صبح پا مشوديگفتن شروع م نيموتورش با هم

  باال. ديآيم شود،يما هم موتورش روشن م يمن ذهن واشي

 يو موقع سكوت هست يشديهستند، موقع حرف زدن ال م يكه خاموشان چطور يدانستيذهنت را خاموش كن، اگر م

چون خدا از  م،يزنيهم حرف م ي. وقتميبه عدم زنده باش يعني. ميبشو داريموقع سكوت هست دي. پس ما بايداشتيم

  ما بزرگتر بشود.  يمن ذهن ،مييگوب ي. هميبافينم گريد يبله، ما من ذهن زند،يما حرف م قيطر

  ٣٤٥٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را گوش كن، خاموش باش اَنِصتُوا
  گوش باش ،يزبان حَق نگشت چون

. انصتوا را كنديرا كه ذهن را خاموش م ديخاموش باش هيآ يعنيرا گوش كن،  ديشما، خاموش باش ديدانيرا م نهايا گريد

تو  زند،يتو حرف نم قياز طر يچون زندگ يعني ،يگوش كن، ذهنت را خاموش كن، خاموش باش. چون زبان حق نگشت

  . يو گوش بده يگوش باش ديهنوز با

  ٣٦٩٢ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َانصُِتوا ديشما خاموش باش پس
  زبانتان من شوم در گفتگو تا

ذهنمان را و مرتب ذهن  ميشما صحبت كنم. پس اگر ما خاموش كن قيتا مِن خدا از طر ديشما ذهنتان را خاموش كن پس

 دياست. با ني. جالب است كه تنها راه نجات ما هم همكنديما صحبت م قيخدا از طر م،يبباف يذهنمن كه  ميرا فعال نكن

و در شما گوش بدهد و  ،بكند يمن چه صحبت قياز طر دانديمو  ،ستين شتريب يزندگ كيكه  يزندگ ،ميما خاموش باش

و هم خودش حرف  ،دهدي. هم خودش گوش مشوديم ينطوريبكند و در من خودش را گوش بدهد، ا يدر شما چه صحبت

 يو من ذهن زنديحرف م يآدمها من ذهن شتري. االن در بدهديهم گوش نم يمن ذهن ،زنديحرف نم ي. من ذهنزنديم

دو  ني. چون اكنديگوش م يهم من ذهن نوريو از ا زنديحرف م ي. بعد از آنور من ذهنافتديبعد اختالف م كند،يمگوش 

  رود. مي وقتي يك هوشياري حرف بزند گوش بكند اختالف از بين تا با هم متفاوت هستند، اختالف است باز هم.
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خودتان  يبرا ديتوانمي شما خودتان د،ياجرا بكن ديتوانمي شما در خانواده يكار مشكل است، بله، ول نيا دييگومي اما شما

خواهم خودم را نمي كه: من موقع حرف زدن، با حرف زدن ديبدان ايكه،  مديبفه ديتوانمي شما د،يكن تياَنصتوا را رعا

 نيبله، پس ا د،يتوانمي خودم را موقع سكوت تجربه كنم، يدار يخواهم هستمي بسازم، من يذهن نكنم، م كيتحر

زند، من مي شخص از خمشان خبر داشته باشد، كه مرتب حرف ي: اديگومي اگر ست،يخاموش ن ذهني)(افسانه منشخص 

  خواهد داشت، بله. يشود، موقع سكوت هستمي (حقيقت وجودي انسان)سازد، موقع كالم ال مي يذهن

طور  نيمربوط به شكر هستند، و هم اتيراجع به شكر و قانون جبران خواهم خواند، غالباً اب ياتيقسمت اب نيدر ا خوب،

 نيآورد، و امي به جهان در خودش بوجود يازمنديحس ن كي يناشناخته است، من ذهن يمن ذهن يشكر برا ميديكه د

 را ادامه يطلبكار نيرسد، و دائمًا انمي يقيحق يبه شاد د،رسنمي وقت به رضا چيجزو ذاتش است، و ه يازمنديحس ن

 كه تمام كائنات را اداره يبه خرد ميتوانمي لحظه ما نيكه در ا نديامكان را بب نيو ا ند،يتواند نعمت را ببنمي ودهد مي

 ايرا،  ين لحظه خردِ من ذهنيكه در ا يو كس م،يخواهد ما از آن خرد استفاده كنمي خدا م،يكن دايپ يكند دسترسمي

و  ديقابل د يمن ذهن لهياست، بوس يخودش ناشكر نيا ،يخردِ زندگ يكند به جامي را انتخاب يمن ذهن يعقل جزو

ساده  اتياب د،يبكن تيقانون جبران را رعا اي د،يشكر بكن دياحتمال دارد نتوان ديدار ياگر شما من ذهن پس .ستيكشف ن

طور  نيهم ياند، برخآماده شده انسان)(حقيقت وجودي و  ذهني)(افسانه من ريدوتا تصو نيبا ا يو توانمند هستند، برخ

  :ديگومي د،يخودتان تكرار بكن يو برا د،يكن ادداشتيرا  اتياب نيا ديتوانمي تنها هستند، شما

  ٩٩٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و هنر يشُكر خوب يشد از ب ُگم
  زان اَثر نديدگر هرگز نب كه

 ،يحس شاد ت،يمثل عشق، مثل به هرحال همان چهارتا: حس امن يزندگهاي لتيو تمام فض ييبايشكر ز ي: از بديگو يم

انسان را از  يشكر يچون ب ،يشُكر يشوند، بر اثر بمي گُم نهايحس عقل، اصالً خود عقل، ا ت،يحس قدرت، حس هدا

شناسد، طلبكار نمي شكر نديبمي هايدگيهمان قيكه از طر ذهني)(افسانه منشخص  نيا يعنيكند، مي يجنس من ذهن

 ديتواننمي كه، شما ديبه خودتان نگاه كن ديواقعاً با ديهست، پر از تقاضا هست، پر از توقع هست، شما اگر توقع دار

  .نديبنمي يداد، و هرگز از آن اثر دياز دست خواه ديو هرچه دار د،يسپاسگزار و شاكر باش

 نيدهد، امي بار خودش را به ما نشان نياول يشكر در اثر واهمانش برا وجودي انسان)(حقيقت شكل  نيكه در ا دينيب يم

تازه متوجه  ،كندمي كه مركزش را عدم يشكر، و انسان نيشده ا دايدهد كه تازه پمي نشان نكهيا يشكل جالب است، برا

 نيموالنا، ا تيب يشناسد، كه مثالً رونمي و صبر را لتام ينمن ذه د،يگفتم عجله نكنمي شود، امروز باز هم كه منمي صبر
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 نيخواهد هممي هست، يو سطح د،يگومي بعد آن چه د،يگومي آن چه نديبب ،يبعد تيخواهد بپرد به بمي تمام نشده

  .ديكن دايشود كه شما عمق پمي طور از سطح عبور كند، تامل و صبر سبب

(افسانه  يمن ذهن ديدانمي دارد به نام رضا، كه شما يدوست كيو شكر  م،يكه اگر شكر نكن ميديرا از موالنا شن نيما ا پس

 يو من ك تيو هو يممكن از جهان، كه توقعِ زندگ ريو غ اديتوقعِ ز كيبه علت بوجود آمدن  ست،ين يراض ذهني)من

 كي يعنيهست،  تويشانتظار حس وجود  نيشود، و امي انتظار يانسان دارا ،يمن ذهن نيهستم از جهان هست، در ا

حالت  نيمقاومت و قضاوت هست، و ا شتريب د،يآنمي شكر نيكرد، بنابرا شيشود جدانمي از وجود ماست، و از ما يقسمت

  بله. د،يآنمي شكر و صبر بوجود

  ٩٩٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و ُشكر و َوداد يشيخويو ب يشيخو
  اديبه  اَردشانيزان سان كه ن رفت

بودن از جنس َالَست بودن و بي خويشي اينكه تشخيص بدهد كه آدم  يبودن، از جنس زندگ ياصل شِ يحالت خو يعني

خواهم، و نمي بايد من نداشته باشد، يعني بتواند من را بشناسد و گفت فناپرستي و هي فنا شدن فنا شدن كه من خويش

 نياز جنس او شدن در ا يعنيبا خدا هم  يبودن با خدا، دوست يكيخدا،  با يو دوستشكر و دوستي، وداد يعني دوستي، 

  د؟يكنمي توجه د،يآنمي ادمانيرود كه اصًال به مي لحظه، چنان از ما

  ٩٩٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كافران يَاَضلّ َاعمالَُهم ا كه
  كام ست از هر كامران جُستنِ

  تباه كند اعمالشان را، پس در شعر هست كه: يعنياَضَلَّ اَعمالَُهم  نيا

  ٩٩٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كافران يَاَضلّ َاعمالَُهم ا كه
  كام ست از هر كامران جُستنِ

ها يدگيكام گرفتن از همان نيا رد،يخواهد بگمي كامها يدگيكه از همان يهركس ها،يدگياز همان رندهيكام گ يعني كامران

بخواهد كام  يدگياز همان يكند، درست است؟ هركسمي و فكر كردن و عمل كردن، اعمال ما را فاسد دنيو برحسب آن د

 به آن ميخواهمي كه ما يزيكند، آن چمي هدف را كامًال فاسد لهيوس يعنيشود، بله، مي تمام اعمالش فاسد رديبگ

  است. ياش من ذهنهياش فاسد است، وسللهيوس نكهيا يبرا م،يرسنمي
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مهم ها تيب نيا ،يعدم باشد، نه من ذهن ديبااش لهيصورت وس نيدر ا م،يبه خدا زنده بشو م،يقرار باشد به عشق برس اگر

 و عمل ديكنمي فكر يكه برحسب من ذهن ديو آگاه باش ديريبگ ميتصم ديكه، شما االن با نديگومي راها نيهستند، هم

  خورد.نمي به درد چيشود، همي تباه زيهمه چ د،يكنمي يبا عدم؟ اگر با من ذهن اي د؟يكنمي عبادت اي ديكنمي

  ١٠٠٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ِز اهلِ شكر و اصحابِ وفا جز
  راست دولت در َقفا شانيمَر ا كه

كه اهل شكر  ييرسند، مگر آنهانمي جهيكنند، به نتمي فاسد هدف را فاسد لهيبا وس يذهنهاي تمام من نيبنابرا پس

خورد، نمي پس همه اعمالشان فاسد است، به درد ند،يگومي لحظه بله نيدر ا يعنيكنند، مي هستند، و وفا به عهد اَلَست

 كنند، و از جنس الستمي ييلحظه، فضا گشا نيبه اتفاق ا نديگومي لحظه بله نيكه اهل شكر هستند و در ا ييمگر آنها

خدا،  يكبختين يعنياست، دولت  بانشانيكنند، كه دولت پشت سرشان است، دولت پشتمي به الست وفا يعنيشوند، مي

 يب يپس شاد موالنا، ديگومي چه دينيبب ديتوانمي د،ياوريه نظر برا ب تيآن چهار خاص نيخدا، كه در واقع هم تيحما

خدا هست.  تِ يصورِت حماپشِت سِر ما به هانيا تِ،يو هداحس امنيت و خرد و قدرت  رضا، رضا، و نش،يسبب، ذوق آفر

  .شناسدينم يذهنكه منِ ي. شكرميكنيصحبت م مي. راجع به شكر دارميكه شكر و وفا داشته باش يالبته در صورت

  ١٠٠١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دولت رفته كجا قوت دهد؟  
  دهد  تيّ خاص ندهيآ دولتِ 

 نيا ،يكبختين نيا د،يكه داشت يدولت نيكه ا دينيبيم ديكنيكه نگاه م ذهني)(افسانه من يذهن ِ در آن شكِل من شما

شده  نهايا جهينت يعنيدرست شده است  يذهن ِ . منزهايشده در چ يگذارهيرفته سرما نيا د،يداشت هيهرچه كه سرما

 ما ميكه دار يبا وفا و شكر. در آن شكل ديبه شما. اما اگر فضا را باز كن دهديكه قوت نم يذهنمنِ ديگوي. ميذهنمنِ

عدِم قضاوت است. صبر عدِم  ينوع و شكر. صبر به ميو شكر. صبر دار ميكه صبر دار دينيبيم (حقيقت وجودي انسان)

است و انسان صبر و  يقضاوتيمعادلِ ب باًيشكر تقر يعنيمقاومت است. صبر عدمِ مقاومت است و شكر عدِم قضاوت است 

  .ميما صبر دار شوديو سخت م رديگيرا م يدگيهمان كند،يما كار م يدارد رو يگاگر زند يعني .شكر دارد

 يمقاومتي. صبر بميشكر دار م،يصبر دار م،يشكر دار م،ي. دوباره صبر دارميرا گرفت، فضا باز شد، شكر دار يدگيهمان يوقت

فضا باز  ي. درست است؟ و وقتديكنيبد است، خوب است فقط شكر م دييگويشما نم يعنيهست  يقضاوتيهست. شكر ب

دارد به سمت ما  نكهيا اي ديآيم ندهيآن كه در آ تواند،يم ندهيآ ديآيكه دارد م يكبختين د،يآيو دولت دارد م شوديم
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گذشته و  گريدارد. آن كه د تيخاص ني. اديآيخدا دارد به مركز ما م يكبختين م،يكنيمركز را باز م نيا ي. وقتديآيم

  قوت بدهد. بله توانديآن به ما نم يذهنشده در منِ يگذارهيرفته و سرما

  ٩٤٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  بُوَد شُوم و شَنار يشُكريب زآنكه
  را در قَعرِ نار شُكريب بَرَديم 

كه انسان  دهدينشان م كهنيايبدشگون است و هم ننگ است، زشت است، برا يعنيهم ناخجسته است، شوم  يشكريب 

ندهد  صيننگ است كه آدم تشخ نيباشد. ا شكريكوچك باشد كه ب يليخ ديچقدر كوچك است. انسان در مقابل خدا با

آن  دِيخدا و صالحد رِيلحظه ما تدب نيدر ا نكهي. اميريآن را بپذ ديو ما با ،با ما است شهيخدا هم يِبانيخدا و پشت رِيكه تدب

  شگون است. اتفاقات بد خواهد افتاد.زشت است. شَنار است. شوم است. بد يليخ م،يريفكانِ او را نپذو قضا و كن

  ٩٤٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  بُوَد شُوم و شَنار يشُكريب زآنكه
  را در قَعرِ نار شُكريب بَرَديم 

ما به عنوانِ  كهيحالدر. ديكني. توجه مبرديو در اعماق درد فرو م شكريب ،يزندگ يقانون تكامل ،يحوادث، زندگ يعني

  :ديگويموالنا م م،يگويرا من نم هاني. استيشكر را بلد ن ذهني)(افسانه منشخص  ني. اميستياصال شكر را بلد ن يذهنمنِ

  ذهني)(افسانه من

  ٩٤٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  بُوَد شُوم و شَنار يشُكريب زآنكه
  را در قَعرِ نار شُكريب بَرَديم 

 ديرا شاها نيا گوييد:مي .ديگويكه موالنا چه م ديبفهم دينتوان ديشا د،ينيبيم هايگديهمان نيا دِ ياالن اگر شما با د 

 هايدگيو ما چون با همان نديبيم (حقيقت وجودي انسان) يشخص نيچن كي .ديگومي درست يول .ديگويدرست نم

شروع  (حقيقت وجودي انسان)واهمانش  نكهيبه محض ا .ميقبول كن ديبا مينيبيدرست نم م،ينيبيم ذهني)(افسانه من

  هم هست. يصبريو ب يشكريب يعذر خواه ،يعذر خواه نياز خدا، ا ميكنيم يو ما عذرخواه شوديم

قضاوت  نيا .شوم است يليلحظه خ نيو مقاومت ما در ا ذهني)(افسانه منقضاوت ما  ميخردمندانه بنگر دياگر با د قتايحق

 نيما ا ،ميفهميما نم .زشت است يليخ آورديبوجود م يكه زندگ يدر مقابل قضاوت خداست و مقاومت ما در مقابل اتفاق

مثل فرشتگان بگو ، دانميگفته است كه بگو نم موالناو بارها  ،دانميكه من بلد هستم و م ميگذارمي را به عنوان قدرت

  ميرا متوجه شد نيا پس .دهديم (حقيقت وجودي انسان) عدم يتا او به تو دانش بدهد، دانش را از فضا دانمينم
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  ٩٣٨ تيدفتر اول ب ،يمثنو ،يمولو

  ندر كار كُ  ي،كنيل متوكُّ  گر
  ن ار كُ بّبر جَ  هيپس تك ،كن شتكِ 

 اول، با مركز عدم يكه توكل كن يمشغول عمل باش ديبا حتما، كار كن بعد توكل كن ،به خدا يكنيتوكل م : اگرديگويم

جبر به  يدارا ،مجبور كننده يعني نجايخدا و جبار در ا يبه معن نجايجبار در ا ،يبر خدا بكن هيبعد از آن تك يبكار ديبا

   . ميخدا را قبول كن نيقوان يذهنبرعكس تصورات منِ ،كنديهست كه ما را مجبور م يمعن نيا

بخوابد و جبر  نديشنب ،توكل كند بدون كار تواندينم يكس و .رسدينم جهيماست كه به نت يهاابل خواهشاو در مق يجبار

خودش  يتنبل ليم ايخودش را به عنوان خواست خدا  ليم يعنيهستم،  يطورنيمن اكه  ديو بگو ،به كار ببردرا  يذهنمن

 نيو ا ؟يذهناز من اي ،ديآيفكر ما از مركز عدم م نيكه ا مينيو بب ميمواظب باش ديبا ما. رديرا به عنوان خواست خدا بگ

  :ديگويم ستهانيقبل از ا يكه كم تيب

  ٩٤٧ تيدفتر اول ب ،يمثنو ،يمولو

  دوَقدرت بُ  ،كر نعمتششُ  يِعسَ
  د وَ انكار آن نعمت بُ  ، تو جبر

را ها يدگيهمان ميكوشش كن ،ميشكر را بشناس ،ميمركزمان را عدم كن ميكوشش كن م،يشكر كن ،ميكه ما كوشش كن نيا

است كه  يموقع يقدرت خدا قدرت واقع ديدانيو شما م ،شوديسبب قدرت خدا م ،كنار ميها را بگذارآن ديو د ميبشناس

كه آفل  شوديگرفته م ييزهايقدرت از چ .ستين قدرت نيماست ا يهايدگيمركز ما همان يوقت .مركز ما عدم باشد

 نيشود ا ليبه ما تحم يذهنمن ديد .كند ليرا به ما تحم دشيعقا يذهنمن يعني .ماست يجبر ما جبر تنبل اما. هستنند

  است. بالنمنقول موالنا يا ب است جبر تنبالن نيا ،يذهنبر حسب من دنيد يعني .جبر ماست

خودش هم  ،خواهديكه خودش م يدر حال خواهديرا خدا م نيخراب است ا قدرنيم امن وضع ديانسان بگو كهنيا

بر  دنيد ،را عوض كنند يفعل تيوضع خواهنديكه نم يكساناست.  جبر تنبالن نيا خواهديم اشيذهنمن خواهدينم

خدا  ،هستند يذهندچار جبر من ،تنبل هستند هانيرا عوض كنند ا شانرونيكار كنند و ب ،را عوض كنند يذهنحسب من

 رونيكه در ب خواهديوجه نم چيبه ه يزندگ كند. يو بدبخت يدچار تنبل ،كند يكه در ذهن زندان خواهديرا نم يكسجيه

ماست عمل نكردن  يكاريماست ب يحاليماست ب يتنبل نيا ،بد منعكس شود يزهايچ ،شوديما كه درون ما منعكس م

  خواست خداست، نيا ديبگو تواندينم يكس .ما آلوده است رونيو ب مانديماست كه مركز ما آلوده م
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 خواهدينم يرگيد زيو آرامش و دادن قدرت و عقل خودش به ما چ سببيب يجز باز كردن درون ما و شاد يكيخدا جز ن 

ما  يما كه سبب بدبخت ديشده ما د تيهوهم يما و باورها يجبر ما و جبر تنبل نيبنابرا. ميكنيم يكه تنبل ميما هست نيا

و  ميآوريبر سر خودمان م مانيذهنبالها را ما با من تمام! ميكنيما خدا را محكوم م مرتب .است انكار نعمت خدا است

در قرآن راجع به شُكر مطالب زياد است حاال دوتايش را اينجا برايتان  ميگذرمي كه جانياز ا اما. مياندازيگردن خدا م

  يكي: :دهميشما نشان م يجا برا نيهست حاال دو تا را ا اديز مطالب :دهممي نشان

  ٧)، آيه ١٤قرآن كريم، سوره ابراهيم(
  ﴾7﴿وَِإذْ َتَأذَّنَ رَبُّكُْم لَئِن شَكَرْتُْم َألزِيدَنَّكُْم وَلَئِن كََفرْتُمْ ِإنَّ عََذابِي َلشَدِيدٌ 

كه عذاب من سخت  ديبدان ،ديو اگر كفران كن ميافزايبر نعمت شما م ،دييپروردگار تان اعالم كرد كه اگر مرا سپاس گو و«

  ».است

كفر،  يعنيداشته باشد  ياگر كس يذهنكل وجود من اصالً  كل وجودش كفران وجود خداست. يذهنكه اصالً من دينيبيو م 

از  ،ديو از خرد كل استفاده كن ،ديمركزتان را عدم كن ديدار اريلحظه شما اخت نيدر ا نكهيا يبرا چرا؟ ،يناسپاس يعني

عقل  كياست. شما  يناسپاس نيو ا دياستفاده كن يذهنعقل من ،ياز عقل جزئ ديخواهيشما م د،يقدرت خدا استفاده كن

 :ديگويم نيهم ياست. برا يناسپاس نيا ديريگيرا م  ريرا، حق فيعقل كوچك و به اصطالح نح كي ،ديگذاريبزرگ را م

من كه كفران  ؟ييگويمن را م ديگويم ،مييبگو يهر كس به م،يهست ديو ما دچار عذاب شد ديكنيپا له م رينعمت من را ز

از  ياز آن استفاده كن يكه دار يزيكجا است سپاس تو؟ سپاس تو آن است كه آن چ ؟يكنيم يچكار دار پس! كنمينم

   د؟يكنياز امكاناتتان استفاده م شما .يامكاناتت استفاده كن

  :كه ديگويم يگريمورد د كيدر  ماا

  ١٣)، آيه ٣٤(سبا قرآن كريم، سوره
  ﴾١٣﴿وََقلِيلٌ مِّْن عِبَادَِي الشَّكُورُ ...

  »از بندگان من سپاسگزاراند، يو اندك«...

 يدارند. و اندك يذهنمن هيبق يعني ستند،ين هيبق ،شكرگزار هستند يعني  .از بندگان من شكور هستند يليفقط تعداد قل

  :ديگويم د،يدانيشما همه م گريرا د نيا از بندگان من سپاسگزاراند،

  ٣١٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو يِّو فراموش يّ ناسپاس
  تو ينوشنآورد آن عسل ادي
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قانون  يرا شما بعنوان عدم اجرا اشيناسپاس ،يو فراموش يمخرب دارد، ناسپاس اريبس اريبس تيدو تا خاص يذهنمن نيا

اگر وجود داشته باشد  دينيبب ياز زندگ ياجنبه هردر  يهر بُعددر و  دينيممكن است بب تانيجبران در تمام شئونات زندگ

از دست  د،يگفته و شما قدرش را ندانستبه شما  يخوب زيبه شما داده، چ يخوب زيچ يهر كس يعني .كنديم بيدارد تخر

 د،يكرديورزش م ديبا ،سالم بود ديداشت ياگر بدن د،ياز دست داد دياستفاده نكرد از آن ديداشت يمثالً امكان اگر .ديداد

 يالتيتحص ديتوانستيم  دياگر وقت داشت .رفت نياز ب ديمواظب نبود يول ديكرديم ياز آن نگهدار ،ديخوريم يخوب يغذا

 ديكرد يناسپاس ،دياگر از وقتتان درست استفاده نكرد ديسازب يخوب يزندگ د،ياوريپول درب  ،ديريبگ ادي يكار ديبكن

  .دينيبيرا م اشجهينت

مثل موالنا هم به ما عسل خوراندند، عارفان،  ييخورانده، آدمها يزندگ يبه ما عسل خورانده، و در ابتدا ينه تنها زندگ بله

 يهااز راه يكيو  شود،يم بيب تخرسب تيدو خاص نيكار است، و اناسپاس است و فراموش ،يذهنهر من نيپس بنابرا

  رود. مي ادماني مانينوشاست كه ما عسل نيا بيتخر

من  ايكه آ ديشما از خودتان بپرس ديناسپاس است، فراموش كار است، شا ذهني)(افسانه منشكل نياست؟ ا درست

مسئول است به خودش نگاه كند و  ي. هر كسديكن يابيو خودتان، خودتان را درست ارز ؟كار هستمناسپاس و فراموش

را فراموش  (حقيقت وجودي انسان) ينوشاست، عسل كارراموشناسپاس و ف يذهنكه من ديگويو موالنا م .كند يابيارز

 شتريعسل روز به روز ب شود،يدرون باز م يو فضا شود،يمركز عدم م نياگر فراموش نكند، ناسپاس نباشد ا كند،يم

  . بله.شوديكار باشد از او گرفته م، فراموشذهني)(افسانه من ناسپاس باشد شود،يم شتريب يزندگ يهانيريش شود،يم

  ٣١١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن راه، بر تو َبسته شد الجََرم
  دِل اهِل دل، از تو خسته شد چون

بال سر ما آورده و  يما از زندگ يكه ناسپاس كنديم انياصطالح ب را به يزندگ اتياب نيتنها در اكه موالنا نه دينيبيم

 ديبان شما كه به ناچار راه عسل بسته شد. ديگويآن را هم م ،خوراننديكه به ما عسل م ييما از عارفان و آنها يناسپاس

 ديبه خودش بگو يهر كس ديبا د،يقدر آن را بدان ديبا .شما بسته بشود يبرا ديآيم ييجا كيكه راه عسل اگر از  ديبگذار

  من بسته خواهد شد،  يراهش برا دانمينه؟ اگر نم اي دانميرا م رميگيم ييجا كيكه از  يمن قدر آن امكانات آن عسل ايآ

هم اهل دل را  ،ديگويرا م يهم زندگ د،يگوياهل دل را م دينيدل اهلِ دل، االن بب :ديگويم نكهيا يبرا كنم،يشكر نم اگر

  ناراحت شدند از تو، يعنيشد،  يقائم به ذات هستند، از تو زخم يهستند زندگ ياهل دل هم از جنس زندگ د،يگويم
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را كه شما  نهايا دانم،يمن م دانستم،يم ديگويگاه مناسپاس است، گه ،كار استفراموش ذهني)(افسانه من يذهنمن نيا

به ما  يكس م،يشويما، ما تنها م به كننديشان را قطع مو كمك يياشخاص راهنما دانستم،يمن از اول م ديداد اديبه من 

تا راه  ،به ما عسل داده يكه ك مياوريب ادماني (حقيقت وجودي انسان)در مركزمان  ميفضا را باز كن ديبا كند،يكمك نم

  عسل بسته نشود.

  ٣١٢ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و ِاسْتِغْفار ُكن اب،يدر زودشان
  زار كن يهاهيگر يابر همچون

ما  ميناسپاس هست نكهيدر ا ،يمركزت را عدم كن ديبا ديابيرا ب يزندگ دياگر بخواه يمشخص است، در مورد زندگ گريد

مان به عهد ديبالفاصله با ،ميكار نباشو فراموش ميناسپاس نباش ميو اگر بخواه ست،ين ياصالً بحث ينسبت به خدا و زندگ

و اگر  اب،يزود آنها را ب ديگويم .با مقاومت صفر ميبشو ياريلحظه، از جنس هوش نيدر ا ميو به الست وفا كن م،يوفا كن

  كن،  هيو مثل ابر گر ،و توبه كن ابيزنده است آن شخص ب

الست را، و ناسپاس  ميفراموش كرد ميهاست كه فراموش كار هستما مدت .ميكار را بكن نيا ديما با يواقعاً در مورد زندگ

امتحان  ،ما بگذارد اريعقلش را در اخت خواهديم يزندگ ايلحظه خدا  نيا نكهيا يآشكار است، برا يگفتم ناسپاس م،يبود

نه، اگر  مييگويم آورد،يم گريد تيوضع كي دوبارهنه،  مييگويبگو بله، ما م ديگويم ،آورديرا م يتيوضع كي كند،يم

نوع  كي شديم نيا م،يكرديمان را صفر ممقاومت م،يكرديمان صفر مقضاوت ميكرديفضا را باز م ،بله ميگفتيم

  .و فراموش نكردن عهد يسپاسگزار

و  ميحالتِ تسل ستين اضعحالت كه اسمش تو كيدر مقاومت و قضاوت االن  ميو افراط كرد ميدور شد يليو ما چون خ

بالها  نيمن داشتم، و ا يليچون خ كنم،يم را صفر مامن افتديم ادمين هر موقع در ما باشد كه م ديبا يدائم ييفضاگشا

 نيا دينيكار صادق هستم، بب نيمردم كردند خودم كردم و در ا ميگويخودم بوده، نم ريكه تقص كنميسرم آمده اقرار م

ن ايبله،  د،يكن ريخودتان تفس يبرا ديرا بخوان اتياب نيا ديو شما با .بدهد توانديرا م يمعان نيا يهمهزار كردن هاي هيگر

 يغلط است، برا شهيهم يذهنمن يترازو ديدانيكه راجع به ترازو است و شما م گريد تيب كيبه  ميآمد حاال تمام شد.

   كژ است. يذهنمن يترازو م،يدار اجيقانون جبران در مقابل خدا و مردم ما به ترازو احت يو اجرا يسپاسگزار

 گريد يكيمال  لويمال من است پنج ك لويپنج ك ميگندم دار لوياگر مثالً ده ك سنجد،يبه نفع ما م شهيمكاره هم يعني دَغا

ترازو  نيو اكيلو مال من باشد  ٩دهم به طرف مي گويد من يك كيلو رامي ذهني را شما بكار ببريداگر ترازوي من است.

شود ب ادي. مال من زيذهن ِ من ياصول ترازو برا ستيو مهم ن ،بهتر است شتريكه ذاتش هرچه ب نيا يدرست است، برا
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. واقعًا ترازو خواهديو قانون جبران ترازو م يكه سپاسگزار ديگويم نامن است. و موال لِي؟ ترازو همان مسته يترازو چ

طلبكار هستند، و  گري. هر دو نفر از همدستيكه ترازو ن نيا يبرا مينقدر اختالف داريها اما در خانواده كهنيا خواهد،يم

و ترازو گم شده است.  ،يكنينم يتو كار كشميزحمت م شترينه من ب :ديگويم يكيآن  ،كنميكار م اديمن ز :ديگويم نيا

  است دغا و كژ و مكار است. يذهن ِ من يهر دو طرف چون ترازو يو ترازو

  ١٨٣١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو َكژ بود و دغا يترازو چون
  جزا؟ يترازو ييچون جو راست

و ناراست است، ما  است و كژ است يذهنمنِ يما ترازو يترازو يوقت جه،ينت يترازو ،خدا يترازو يعنيجزا  يترازو

خودت  لوينه ك يبه آن داد لويك كيكه چرا تو  نديمن باشد. به من بگو يذهن ِ من يخدا مطابق ترازو يكه ترازو ميخواهيم

كه  ديرا درست كن نيا يجور كي ديكه شما با مييگويم د،يبده رتخسا دياست؟ پس شما با ييچه ترازو نيا يبرداشت

 يآنطور خواهديكه خدا نم ديباش يگريجور د كياگر  .ديگويمن م يذهن ِ را من نيبرابر بشود. ا لويبا نه ك لويك كي نيهم

 ديشما خواه شهيم. هستين يذهن ِ من يخدا مثل ترازو يكه ترازو ديبگو خواهديكه، م سنجديباشد كه، مثل ما كه نم

 كيمركزت  يكه عدم را بگذار يندار ياچاره چيشد. پس ه ديهست، و ناراحت خواه گريجور د كيخدا  يكه ترازو ديد

  .ياستفاده نكن اتيذهن ِ از عقل من ،يكن دايپ يدرست يترازو

خدا  ياست و ترازو يدرست يغلط ترازو يترازو نيا نكهيترازو هست و انتظارات ا نيما از ا يهايگرفتار شتريحاال ب 

ما،  ميافتاد يبه چه صورت نيبب ،روز انداخته نيبه ا ،خدا به ما كنديكه ظلم م ميكنمي اش ما نالهاست. همه يغلط يترازو

 هايدگيهمان قيكه از طر ذهني)(افسانه منشخص  نيرت اما غلط است. به هر صو يندارد. ترازو !دارد يخدا با ما دشمن

خدا  يترازو لهيبالخره، سرانجام ما به وس ستيغلط ن (حقيقت وجودي انسان)خدا  يترازو يول ،غلط دارد يترازو نديبيم

  كه: ديگومي موالنا جهينت در شد. بله. ميشد، و گرفتار خواه ميخواه دهيسنج

  ١٢٦٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دو روَزك را كه زورت هست زود اين
  پرِّافشانى بكن از راه جود 

جود ندارد  چيه يذهن ِ انسان با من كهنياست، بخشش است، ا يجود همان قانون جبران است و سپاسگزار د،ينيبيم جود

 !است يخوب يترازو نيبعد ا دهم،يمن نم ديبده ديبده ديبده ديبده يه :ديگويم ي. من ذهنستين يخوب يترازو نيا

  است. يخوب يترازو نيا ؟ديبده ديريگيكه م ياكه به اندازه ديبسنج ديتوانيشما م
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دو روز كوته را كه زورت هست زود،  نيا داند،يرا نم شيهارا و فرصت اشيانسان قدر زندگ بيترت نيبه ا ديگويم 

و  ياندازيب را اتياجوجه ديسف ،يآن پرها يتمام زورت را بزن كه بتوان يعنيكردن  يافشان ّبكن از راه جود. پر يپرّافشان

به مركزش، مركزش  اوردي. و چقدر مهم است كه انسان، عدم را برديگيمنتها از راه بخشش صورت م ،ياوريپرِ حضور در ب

  بدهد. بخشش كند، خدمت كند، سيبله، و سرو

بكن  يسنت رفته باال، پرِّافشان اي يكه شصت سالت است، هنوز زور دار يكس يا ما مانده است، يدو روز كوتاه كه برا نيا

و انداختن  هايدگيتمام توانش را به كار ببرد در شناخت همان نيا ستيهم كه حاضر نذهني)(افسانه من نيبله ا  از راه جود

سخاوت و  و شناسديو جود را نم ست،يراه حاضر ن نيدر ا (حقيقت وجودي انسان) آوردنو پر عدم در يدگيهمان ،يهاپر

  . شناسديشكر را نم نكهيا يبرا شناسد،يبخشش را نم

ها را دانستن قدر فرصت يحت م،يكنيراجع به شكر صحبت م ميدار دينيدارد بب ييهاشكر چه جنبه ميدانياصال ما نم

كه هرچه كه دنبالش  شونديموقع مردن متوجه م ديگويم كنند،يوقت تلف م كنند،يكه وقت تلف م يشكر است. كسان

  بله. اند،دهيبوده و ند شهيهم اندگشتهيم

  ١٢٦٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه ماندَستت بباز يقََدر ُتخم نيا
  ُعمِر دراز ،دو دم نيز ديتا برو 

را و  صتيوقتت را و عمرت را و توانت را و تشخ يعنيرا بكار.  هانيگندم، ا ماندهيبه اصطالح، باق يكه تخم دار نقدريا

 نياز ا يعنيدو دم  نيتا ا ،دور و از جنس عدم بشو اندازين بها را بكَ و آن ،بكار ببر هايدگيخردت را در راه شناخت همان

  .ديايو مستقر شدن در آنجا بدست ب يابد يلحظه نيبه ا نآمد يعنيعمر جاودانه  د،يمدت كوتاه شا

  ١٢٦٨ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چراغ با ُگهر نيتا نمُرَدست ا 
  ساز و روغن زودتر لشيفَت نيه

به  مينرو گرينقدر ديما ا يعنيالستِ ما از جنس زنده بودن ما كامالً نمرده،  ايحضور ما  چراغ نيما، ا ييِچراغ روشنا نيا تا

 ،يدگينقدر مقاومت قضاوت و همانيا يذهن ِمن يافسانه دراند كه رفته ي. كسانمينداشته باش ياريهوش چيخواب ذهن كه ه

آمده است  ياريو كوچك شدن و منقبض شدن، و هوش يسازدشمن ،يسازمسئله يسازمانع يدگيمقاومت قضاوت همان

 دهياز بس همان ،رگيشده د كياش تارهمه ها،مياكه با آن آمده يزديا نور .ستين گريچراغ با گُهر مرده، آن نور د ن،ييپا
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 د،يآيآن طرف. روغن از آن طرف م وصل كن به يعنيبساز با روغن،  لهيمركزت را عدم كن فت يزود ديگوي. ممياشده

  فضا باز بشود. شود،وصل كن به آن روغن، بگذار روشن بشود. روشن بشود ، روشن ب ،تاس لهيفت مركز را عدم كن

  ١٢٦٩ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه فرداها گذشت  ،مگو فردا نيه
  َكشت اميّنگذرد ا يتا به كلّ  

 :ديگويم ياست. چه كس يذهن ِ و مال من .ستيكه فردا كردن، ازجنس سپاس و شكر ن دينيبيفردا فردا مكن، پس م يه 

 تيچند ب كيحاال آن قسمت تمام شد  بله نگذرد. يخود، به كل يكار رو يعنيكشت و زرع  اميتا ا  .يذهنفردا فردا؟ منِ

  :ديگوياز دفتر چهارم بخوانم م

  ٢٤٥٩ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بر آسمان  يدَم يفرستاد يك
  مثِل آن؟ مدآين يكز پ ،ييكين

مركزت را از  يخودش دعا  كند، ك يكه خدا برا يَدِم عدم، َدم كيو  يشد ميتسل يتو مركزت را عدم كرد يك ديگويم

 كيو  يو با آن عدم نگاه كرد يمركزت را عدم كرد يك امد؟يو آن به دست ن يخواست يزيچ كيو  يكرد يجنس زندگ

دفعه نبوده كه ما  كي يحت ذهني)(افسانه من يذهن ِ كه ما  در من دهدينشان م يعني امد؟يدنبال آن به دستت ن يكين

(حقيقت  برود كنار و مركز ما عدم بشود يلحظه منِ ذهن كيو ذهن مان خاموش بشود و  ميكن ييگشاو فضا ميبشو ميتسل

كار  نيا ميبه ما كمك نكند. ما نكرد يزندگ يعني ،ندهد جهيكه نت ميروان كن ييدعا كيخدا  يو به سو وجودي انسان)

بود و  يجسم ياريو آن هم هوش ذهني)(افسانه من مياخواسته يزيچ كيما  يدگيهمان كي قياز طر شهيچون هم ،را

است كه، من  نيا يما از زندگ يهاخواسته . اغلبديكن اديمن را ز يهايدگيهمان دييايبود كه شما ب نيمنظورمان از خدا، ا

  ، خدايا اينها را زياد كنهستم هايدگيعاشق همان

 شتريكن من ب ادتريرا ز نيا م،شد دهيهمان يزيچ كيبا  نم ايخدا م،يكنياست كه ما م ييچه دعا نيا ديدانيشما االن م

پارك درست كنم، مردم را  كي خواهميترازو دارم، با آن سنجش غلط م كيرا. من با ذهنم  نياز من ا رينگ فتم،يب ريگ

 يهاما خواسته ت،يب نيكه ا دهدينشان م نيا ؟يچ يعنياين است.  يچه خواست نيكن به من. آخر ا مككنترل كنم. شما ك

  . و يدر من ذهن ميدار يارانهيحق اريبس اريبس
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  ١٤٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است و هالك انيدعاها كآن ز بس
  پاك زدانِي نشنوديَكرَم م از

 شنود،يرا از ما نم نهايا يو زندگ ،بلكه هالك ماست ايكه در واقع اگر خدا بشنود، ضرر ماست  ميكنيدعاها ما م يليخ

  . بله. شنودينم كنديلطف م

  ٢٤٥٩ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بر آسمان يدم يفرستاد يكِ 
  مثِل آن؟ امدين يكز پ ،ييكين

 كيكه دنبالش  ،رديگيخدا از مركز عدم صورت م يبه سو يعني (حقيقت وجودي انسان)دم فرستادن به آسمان  پس

  :كه ديگوياست دنبالش جالب است. م تي. بله. دو بديآيم يكين

  ٢٤٦٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو داريو ب يمراقب باش گر
  هر دم پاسخ كردار تو ينيب

تو درست  رونيدر درون و ب يكين ؟به تو پاداش نداد يزندگ ،با مركز عدم ،يبه آسمان فرستاد يتو دم يگفت كه ك پس

   :ديگويهم انعكاسش خوب بود. م رونيدر ب اشجهيدر درون تو نشد و نت ييفضاگشا كي يعنينشد. 

  ٢٤٦٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو داريو ب يمراقب باش گر
  هر دم پاسخ كردار تو ينيب

پس  ،يعقب ذهنت را نگاه كن يو بكش يذهن را خاموش كن يعني ،يذهنت باش يبدون من ذهن ديگر دشما نظاره اگر

اتفاق  يزيچ كي ،يكنيفكر و عمل م يكه تو با من ذهن يشويمتوجه م ،يزنده به زندگ يعني داريب دار،يو ب يمراقب هست

دو تا عمل با هم  ني. پاسخ اافتديم يگرياتفاق د كي ،يكنيعمل م كي ،يكنيم يفكر كيو با مركز عدم ت افتديم

متفاوت  جينتا نهايچه با مركز عدم ا و يچه با من ذهن ميكنيكه م يكه هر كار ميستيما متوجه ن نكهيمتفاوت است. علت ا

  . ميستين داريب م،يستيمراقب ن نكهيا يدارند برا

مثل  يعنيباشد، مراقب فكرها و اعمالش باشد. مراقب  دشحواسش به خو ديبا يهر كس مييگوياست كه م نيهم يبرا

ما در دنده  نكهيو فارغ از ا .شوديچه م اشجهيو نت كنديم يكه چه فكر كنديفقط دارد نگاه م ،كنديآدم مراقبه م نكهيا

 ميو رفتارها امراقب فكره خواهميكه من م دييبگو ديتوانيشما م كند،يآن ميا  كنديم نيكه ا مييگوي. مميمالمت باش
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 كنم،يعمل را م نيا كنم،يفكر را م ني. اشوديچه م اشجهينت كنم،يعمل را م نيا كنم،يفكر را م نيكه ا نميبشوم، بب

  . دهديپاسخ كردارت را به شما م يزندگ ديگويهر لحظه م؟ شوديچه م اشجهينت

  ٢٤٦١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  رسن يريو گ يمراقب باش چون
  آمدن امتيق امدين حاجتت

را به دل  بايز هرط :دائماً كه در غزل هم بود گفت يريطناب خدا را بگ نيو ا يمركزت را عدم بكن ،يشما مراقب باش اگر

ترا. برعكس ما  برديم كشديم ،يطره را بسته به دل نگه دار نيو ا يباش ميكه تو تسل يبه شرط كشديشما بسته دائماً م

 ايكه آ ديد يخواه ،يريو رسن را بگ ياگر مراقب باش :ديگوي. مديگويم يزيچ نوبه دلمان. همچ ميطناب جهان را بست

لحظه مركزت عدم است،  نيا ايطناب را گرفته، آ رون،يب ديآياز چاه م وسفيمثل  ،يرا گرفت يرسن و طناب زندگ

  ؟نه طناب ول شده اي يرا گرفت وسفيطناب  نيا ،يكنيم ييفضاگشا

 امتيتا ق ستيالزم ن ،يريو طناب را بگ ياگر مراقب باش يول .است يدگيهمان كياست،  يمركزت من ذهن نكهيا يبرا

كه به وجود آمده در  يامكان نياز ا ميسپاسگزار باش ميتواني. پس ما ميبه خدا زنده شو يتوانيلحظه م ني. ايصبر كن

و  ،هر لحظه در حال كمك كردن است ،كنديو خدا به ما كمك م ميشوبزنده  يما به زندگ م،يتن هست نيدر ا كهيحال

 ميخواهينم گرياالن د  مياسپاس. ناسپاس بودهنا اي ميباش نيسپاسگزار ا ايما بگذارد.  اريعقلش را در اخت خواهديم

  . ميكنيصحبت م ميدار ي. امروز راجع به سپاسگزارميباش

  ١٤٥٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ست آن سپهدار بشر ه اگفت راست
  گذر ايهر آنكه كرد از دن كه

(افسانه  بله، دارد به ما كند،يگذر م ايدن نياز ا ي، هر كساست راست گفته يعنيحضرت رسول،  يعنيسپهدار بشر  ديگويم

صحبت رسول را  نيما، با مقاومت و قضاوت، ا ميكه االن دار دهايد نيكه با ا مينيبب م،يكه ما بفهم ديگويم ذهني)من

  :ديگويبله چه م م،يبفهم ميتوانيم

  ١٤٥١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َغبنِ موتو  غيدرد و در ستشين
  از َبهر فوت غيهستش َصد در بلكه

 ديگويشد مُردم، م فيكه ح ديگوينم رود،يم رديميم يعني رود،يم ايدن نيكه از ا يهر كس :اندفرموده شانيا ديگويم

ُمرد  چارهيكه ب مييگويم ،رديميم يقبل موت، ما البته هر كس غيدرد و در ستشيجهان رفتم و ن نيخوب شدم مُردم، از ا
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كه مُردم و سرم كاله رفت مُردم، بلكه  فيح ديگوينم نيخوب شد ُمردم، بنابرا ديگويم رديميكه م يآن كس يولو فالن، 

  بدن بوده ندانسته. درست است؟ نيكه در ا يقدر موقع يعنيفوت شدن فرصتها.  ياز برا خورديصد افسوس م

 ميدانيزنده بودنمان را نم نيقدر ا م،يكه زنده هست يدر حال م،يكه همه ما جزو آنها هست ذهني)(افسانه منشخص  نيا 

 م،يكرديم (حقيقت وجودي انسان) . و اگر مركزمان را عدمميكنيچقدر وقت تلف م دينيبيمان را. موقت ميكنيو تلف م

  :است ثيحد نيهم هم ني. بله. اميديفهميصحبت را م نيا

  حديث
  »كاَن مُحسِناً َنِدمَ اْن ال يَُكونَ ازْدادَ وَ إْن كانَ مُسيئًا َندِمَ َانْ ال َيكُونَ نُِزعَ.ما مِْن َأحَدٍ َيمُوتُ إالّ َنِدَم إْن « 

و اگر  ،فزودين شيهايگردد كه چرا بر نكوكار مانيشود، اگر نكوكار باشد از آن پش مانيجز آنكه پش رديكس نم چيه« 

  »اند.بازش نداشته يشود كه چرا از تباهكار مانيبدكار باشد از آنرو پش

را  نهايرا نشناختم و ا نهايكه چرا من ا ديگويم ،رديغرق بشود و بم ياگر كس هانيچنقطه  ذهني)(افسانه من نيدر ا پس

   :است كه نيو افسوسش از ا غشينشدم، بله. پس در (حقيقت وجودي انسان)نگذاشتم كنار و آزاد 

  ١٤٥٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  قبله نكردم مرگ را؟ چرا
  هر دولت و هر برگ را مخزن

و انكار آنها و انداختن آنها، شناخت  يدگيشناختن همان يعني ،يفناپرست نيهم يعنيچرا من مرگ را قبله نكردم، مرگ  كه

. ين. پس قبله ما كجاست؟ مردن من ذهيرا قبله بكن يمردن به من ذهن يعنيآنها و رها شدن از آنها.  دنيدردها و بخش

نوا، هر  يعنيهر بركت و هر نوا است، برگ  ،يكبختيدر واقع مخزن هر ن يو زنده شدن به زندگ يمردن به من ذهن نيو ا

  . يمرگ است، مردن به من ذهن نيكه خوب است مخزنش ا يزيچ

  ١٤٥٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كردم من همه عمر از َحوَل قبله
  لجَ اَ  در كه گم شد ياالتيخ آن

خدا و كَرَّمنا را  تينهايكه نه قدر عمرم را دانستم، نه منظور از آمدن را دانستم، نه قدر زنده شدن به ب ياز ناسپاس من 

 يعنيَحوَل  ،ينيرا قبله كردم؟ قبله كردم من از دوب يذهن ماندم. چ تينه قدر كوثر را دانستم و در محدود دم،يفهم

كه ما  ياالتيخ نيموقع مردن همه ا :كه ديگويموالنا دارد م يعني. ختير روكه موقع اجل ف يباطل االتيآن خ ،ينيدوب

من قبله  ديگويم پس. روندي. با ما كه نمگريجسم هستند د نهايچون ا زد،يريفرو م نهايا م،يپرستيو م آنها به ميديچسب

 ميشويكه ما متوجه م ديگويموالنا دارد م ،است كه موقع مردن بيو عج .ختيباطلم را كه در اجل ر االتيخ نيكردم ا
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 ميديو ما نفهم ،و آن خود ما بودههميشه با ما بوده  ها و فكرها شتيم در همانيدگيگيدنبالش م شهيكه ما هم يزيكه آن چ

 ما كه امروز هم گفت مخزن يبلكه خود اصل ،ي. منتها نه من ذهنميكنيم شيبوده كه ما جستجو يزيكه خود ما همان چ

  بود.  نيهم يشعر قبل د،يگويرا دارد م نياست، االن هم هم زياست، خزانه همه چ يهمه دولت است، هست

  ١٤٥٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  قبله نكردم مرگ را؟ چرا
  هر دولت و هر برگ را مخزن

كه  ينيمن از دوب شيدر واقع مخزن همه امكانات است، اما به جا يو زنده شدن به زندگ يمردن به من ذهن نيبنابرا پس

  . ختيرا قبله كردم كه در اجل ر االتيو سنجش ذهن است، آن خ دنيد

  ١٤٥٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيآن مردگان از مرگ ن حسرت
  ستيا ميكاندر نقشها كرد زانست

است كه  نيجهان رفتند، بلكه از ا نيشد، از ا فيكه چرا مردند، ح ستين نيو حسرت آن مردگان از ا غيدر نيبنابرا پس

 ميكمك كن گريبه همد ديكه ما با ديگويهمه به ما م نهايماندند، ا يليخ يكردند، با من ذهن ستيا يمن ذهن يدر نقشها

  نشوند. وقفنكنند، مت ستادنيا ست،يا يانسانها در من ذهن

  ١٤٥٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه آن نقش است و كف نيا ميديند ما
  َعَلف ابديُجنبد و  ايز در كف

و كف  يذهن ينقشها نهايفكر بودند و ا نهايا م،يبود دهيچسب آنها كه ما به ييزهايچ نيكه ا ميديرا ند نيما ا ديگويم

 ايكف از در نكهيا يبرا ،نقشها نيكفها، نه ا نيو نه ا ميبود ايو ما آن در خاستنديبرم ريز يايكفها از آن در نيو ا .بودند

 م،يهست ريما آن ز آورد،يخدا به وجود م ا،يخود در ،يرا خود زندگ نهايا كنند،يم رييغت يما كه ه ينقشها يعني جنبد،يم

 نيا افتد؟يم ي. االن حاال چه اتفاقميها هستكف نيا يما قربان م،ياتفاقات نشو يكه قربان ميش گفتاهكفها كه ما هم نينه ا

را  نهايكه نقش و كف است. ا ي. در حالافتديم ينطورياتفاق ا افتد،ياتفاق م يكي نيحواسمان است، االن ا افتد،ياتفاق م

   م؟ينباش ي. چرا ما خود زندگكنديدرست م يزندگ

وم *** ت  یان   ***  
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 دنيآن قانون جبران است، قانون فهمديگر نام  وكنيم. مي دانيد و ديديد امروز راجع به قانون شكر صحبتمي همينطور كه

 شتريب زيآن نعمت، آن چ نكهيا يبرا م،يپس بده شتريب ايبه اندازه آن  ديبا ميريگمي را كه يزيما چ نكهيو درك كردن ا

 زانيو كم بدهد، و آن عقل را ندارد كه ترازو را م رديبگ شتريخواهد بمي كج است، و يسنجش من ذهن يترازو يبشود، ول

و همه جانبه را كه  قيعم يازمندين كيشود تا مي بهتر است، و متوقع شتريكارش هرچه ب نكهيا يتواند، برانمي بكند، و

  .ستيمقدور ن يكند، ول يكرده راض جاديبه جهان ا

 تيما، به علت عدم رعاهاي ما و تاسفهاي من و شما، و غبنمشكالت  يعنيما  يقسمت اعظم مشكالت فرد ديترد بدون

 نيدر سن يبه صورت فرد يوابسته به قانون جبران است، افتادن به سخت ياديقانون جبران است، بحران روابط مقدار ز

جوان  يعني م،ينكرد تياست كه ما قانون جبران را به موقع رعا نيا تبه عل ياز نظر بدن يحت اي يباال مخصوصًا از نظر مال

آثار و عواقب  م،ياوريبا آن پول در ب ميكه بتوان م،ينگرفت ادي يكار اي م،ينكرد ياز بدن مان نگهدار م،يورزش نكرد ميبود

 را از دست يمهم زيچ كياوقات ما  يگاه شود.مي دهيما كامالً د يشخص تيما، در وضع يقانون جبران در روبط شخص

 از دست يرابطه باشد، به علت قدرناشناس ايفرد باشد،  كيبا  ييباشد، چه آشنا يرونيب يتيامكانات وضع: چه ميدهمي

  .ميدهمي از دست ميرا كه دار ياوقات كاِر مهم يگاه م،يدهمي

كمتر كار كنند، خواهند مي و همه ،بردمي يجامعه را به نابود كيمسلماً  يجبران بطور جمع ايقانون شكر  تيرعا عدم

اوقات در  يكند، گاهنمي شرفتيرود، و جامعه پمي و توقع باال د،يآمي نييپا سيسطح سرو جهيدر نت رند،يبگ شتريب

جوان بودند، بروند كار كنند،  يپدرو مادر نگذاشته اند وقت نكهيا يبرا ،شوندمي َوبال گردن پدرومادرشانها خانواده بچه

 تيرعا م،يرينگ ادي اي م،ينده ادينداده اند، اگر  اديقانون جبران را به آنها  ايكنند،  تيدرس بخوانند، جد اي رند،يبگ اديكار 

  .گرداندخواهند گرفت، و به ما برخواهند  اديما همان را هاي در عمل، بچه م،ينكن

 نيخواهند امي و پدرومادرشان رند،يگمي ساله هنوز از پدرومادرشان پول يو پنج ساله، س يهست كه مردان  س فراوان

به خاطر  نهايدر خانواده وجود دارد، ا يو دعوا و نگران يروند، و اوقات تلخنمي كنند، و آنها رونيشخص را از خانه شان ب

 ميوانممكن است بت م،يكن تيرا و جبران را خودمان رعا يما قانون شكر و سپاسگزار شتريقانون جبران هست، هر چه ب

 شتريو پخش آموزش، انسان خودش ب ،يده اديچه از نظر  ،يچه از نظر مال شتريبا بخشش ب م،يبده اديمان  انيبه اطراف

 شتريب سيشود، و سرومي باز نشدرو يرود، از نظر معنومي كند، و به مقامات باالمي شرفتيپ رد،يگمي ادي شتريشود، بمي

البته  نها،يكه قانون جبران، قانون شكر، ا مينيبمي پس كند.مي خدا زنده تينها يدرون آدم را به ب شتريو هرچه ب

ماست  فهيو وظ م،يمهم است، و ما ممكن است بطور همه جانبه بلد نباش اريبس است، كار كي يبرا ياصطالحات مختلف
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 يكه من ذهن يكه تا زمان ميديما فهم يول م،يريبگ اديشكر را  نيجبران، ا نيخودمان، ا يِشخص يِزندگ شرفتيپ يبرا

ما ممكن است قانون جبران را  م،يكن يسخنراناش در باره يو حت ميرا تكرار كن زهايچ يليممكن است در ذهن خ ميردا

از درك  ريقانون جبران غ دني، فهميچ يعنيكه در عمل  ميدرك نكرده باش يول م،يسيكتاب بنواش و در باره ميبفهم

 يكاف گرانيبه داش حيو حفظ كردنش، ذهناً گفتنش، توض دنشيفقط فهم نيآن و به اجرا درآوردن آن است، بنابرا يعمل

  .ميو عمل بكن ميآن زنده بشو هعمًال ب ديبا ست،ين

   ٢٠٥٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َابلهان شِ يبه از جان ست پ زَر
  نثاِر جان ُبَود نزدِ َشهان زَر

 يجان اصل يماست، ما آن را به جا يدر واقع جانِ فرع م،يهست تيما مهم است، با آن هم هو يكه برا يزي: هرچزَر

 اي م،يريمهم بگ ايخودمان،  يباارزش برا زيهر چ يحاال اگر َزر را به معن ها،آدم شتريب يطال و پول برا نيبنابرا ايم،گرفته

كنند، مي كنند، تن شان را خرابمي به خاطر پول جانشان را خرابها يلياست، خ نبهتر از جانشاها يليخ يخودِ پول، برا

و كوچك تر از پول هست، و منافع هست،  رتريابلهان هستند، هر موقع انسان حق اي يذهنهاي من نهايو از نظر موالنا ا

هست، چه  يهرجا ابله م،يپول بكن يرا فداها انسان ميتواننمي كرد، ما ميهست، و حتمًا ما ضرر خواه يآنجا من ذهن

  از پول دارند. يكمتر تياهمها انسان ،يچه فرد ،يجمع

و  ،زديرمي پدر، سِر پول به هم شتريب ،يو پدر يفرزند يحت ،يكه روابط خواهر و برادر ميشومي متوجهها موقع يبعض

كه جان را، و رابطه  يدارند، و كس يمن ذهن نهايگذارند، انمي خورند، و به روابط احتراممي را گريها پول همدخواهر و برادر

  .ستيكند، آن شخص قابل اعتماد نمي پول يرا فدا قرا، و عش يرا، و دوست يشيرا، و خو

زنده بشوند، فقط از ها بخشند كه جانمي كنند،مي زَر را، پول را نثار شهيزنده اند، هم يكه به زندگ ييشَهان، آنها اما

پول  يرا فداها و انسان م،يكن يزندگ ميتوانمي م،يداشته باش يلذت معنو ميتوانمي هاست كه مازنده شدن به جان قيطر

مهم است،  يهم از نظر جمع ،يهم از نظر فرد تيب نيبشر بشود، و ا يسبب نابود ستبشر، و ممكن ا يكردن مُضرّ است برا

 يدگيزَر بهتر از جان است؟ پس شما همان ايكه آ د،يخودتان را بسنج تيب نيبا ا ديتوانمي شما م،يحاال با جمع كار ندار يول

  .ديدار ذهني)(افسانه من

 يدرون تان، برا يباز شدن درون تان، فضا ياست، شما پول تان را برا (حقيقت وجودي انسان)شكل  نيا نكهيا اي و

شما دارد، خودتان  يبرا يكمتر تيو پول در برابر جان و انسان، اهم د،يكنمي هم خرج گرانيد يبرا د،يكنمي خودتان خرج

  .ديبسنج ديتوانمي هم
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  ٢٠٥٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  سَراب يسو هُدهيتازد ب حرص
  آب ستيكه آن ن نيب كين ديگو عقل

رود، و مي يدگيكردن همان شتريب ياست، كه انسان با شتاب به سو يدگياست، از آثار همان يدگياز همان يناش حرص

 ست،ياست، خودِ مرض ن يدگيمركزش دارد، و از آثار همان يدگيبه همان ياديو عالقه به كشش ز ند،يبمي را در آن يزندگ

 يبه سو هودهيعالمت مرض ب نيپس ا ،يدگيمرض اند، مرض همان معالئ نهايبه قدرت ا لياز عالئم مرض است، حرص و م

آن،  ستيدر واقع آب ن يشود، ولمي دهيد ايدر كيكه  مينيبمي ميرومي گرم، كه ماهاي ابانيرود، سراب همان بمي سراب

دهد كه در آن چيز هم مي ي است كه من ذهني نشانزيو انعكاس نور است، در واقع آن عالئم حرص و آن چ ست،ين ايدر

كه درست نگاه كن،  ديگويكل به ما مخردِ يعنيو عقلِ انسان  ست،يشدنش وجود دارد، آن آب ن اديو در ز هويت شده 

و  ستيآب ن دهديعنوانِ آب نشان مبه شدهتيهوكه ذهنِ هم يزيكه آن چ ديگرفتادي گريو اآلن شما د ستيآب ن نيا

  .ستيرانندهُ شما ن حرص

  ٢٠٥٩ تيب ،دفتر پنجم ،يمثنو ،يمولو

  غالب بود و َزر چون جان شده حرص
  عقل، آن زمان پنهان شده ةنَعر

 هانيا و .دوست داشت يليرا خ ازيسلطان محمود، ا كهنيخاطر ابه ازيا انِ ياست به حسادتِ اطراف البته مربوط تيب نيا

و  دهيكرده است، دزدكرده، گنج پنهانزَر پنهان در اتاقش ازيبه سلطان محمود، كه ا ازيسر اپشت كردنديم ينيچسخن

كه البته سلطان محمود  .ها، ماِل شماو زَر ديو در را بشكن ديكه برو بوددادهاست و سلطان محمود دستور آنجا گذاشته

  .ستيجا نكه زَر آن دانستيم

با  تيهوكه هم يمردم يول ستيخداست، زَر ن يعنيخدا كه مورد عالقه سلطان محمود است هشده بدر دِل انساِن زنده و

 يليها خو آن ،ديدر را بشكن ديآن اَمرا گفت كه بروبه نيكرده، بنابرا نجا پنهاكه او هم زر را آن كننديذهن هستند فكر م

آن زرِ  و .كننددايبروند در را بشكنند و آن گنج مدفون را پ خواستنديها غالب بود محرصِ آن نيبنابرا ،حال بودندخوش

ها به آن رفتيروز منبود كه هر ازيا هُكهن يهالباس ازرياز آن اتاق، كه در آن اتاق غ كننددايپ خواستنديكه م يتصّور

بوده  ييروستا كي ازيچون ا بوده، يكه ك اورديب ادشيتا به  ،ديراحت شد شما كه از آن يِميقديِذهنمثلِ منِ ،كردينگاه م

با  خواهديو اآلن خدا م مياهلِ ذهن بود ميبود ييروستا كيبود، ما هم خودش كرده نِينشبود و هممحمود آوردهو سلطان

در ذهن، چقدر  يموقع كيكه  ميبفهم ،ميشدجدا يوقت ميبزنسَر مانيذهنبه من ديما مرتب با و ،خودش ما را مصاِحب كند
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زرِ  با؛ زر چون جان شده غالب بود و حرص، :ديگومي پس م،ياخدا زنده شده سببِ يب ياآلن به شاد م،يبود نيغمگ

نعرُه  پس؛ زمان پنهان شدهعقل، آن نعرهُ، جلو رانديبود، آن داشت آنها را مشان شدهكه سراب بود، جان  شدهتيهوهم

 ةكه نعر مينيبب ،ميبه خودمان برگردان ديرا با هاتيب نيا طور،نيبود، و ما هم همهان شدهمالِ آن امَراُ پن يعنيما  يخَِردِ اصل

 يزيچهر .جانِ ماست كه مركز ماست يدگيَزر، جانِ ماست؟ همان ايما، اآلن پنهان است؟ حرص غالب است؟ آ يِعقِل اصل

  كه در مركز ما هست، جاِن ما هم هست، بله .

  ٥٨٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  حرص بشَنَود مَدهوش تيحكا صد
  در گوشِ حرص يانكته ديآيدرن

اش ما تب ميباشداشته يمرض كي كهنيكه مستِ حرص است، حرص گفتم عالئِم مرض است، درست مثل ا يپس كس بله،

 شنوديم ياديز يهاتيو حكا .كنديمدهوش م رديگمي و حرص انسان را ،هم حرص دارد يدگيمرضِ همان ني. ارديرا بگ

 نيا م،يرا بشنو هاتيممكن است كه حكا يذهنبا منِ ا،م يعني. روديهم به گوشش نم نكتهكي يو حت يزندگ قياز حقا

  .ميكنيچرا كه شكر نم .ميدرك نكن يزيچ يول ميرا بخوان يمثنو يهاداستان

 چيو ه شنودياز موالنا م يعال تيكه در مركزش َزر را گذاشته و حرصِ آن را دارد، صد حكا ذهني)(افسانه منآدم  نيا

كردِن درون  عيكند به وسمي و شروع (حقيقت وجودي انسان) كنديرا عدم م زشمرك كهيتا زمان ،كنديكدام را درك نم

خوِد  ني. اكنديمدارد شكر رود،يلحظه، از انقباض به انبساط م نيدر ا ياست. هر كس يخودش سپاسگزار نيا كه خودش.

 نيو ا ،دانميرا م تو يقضا ي. من َقدرِ حتشوميمن دارم به تو زنده م دانم،يمن قَدرِ تو را م ايخدا :ديگويكه م ،شكر است

  .ر استشك نيكنم، انمي و مقاومت خودم لِه ذهني)(افسانه منقضاوت خودم   يِپا ريرا ز

  (حقيقت وجودي انسان)

  ٥٨٤ تيدوم، بدفتر ،يمثنو ،يمولو

  بشَنِود مَدهوِش حرص تيحكا صد
  در گوشِ حرص يانكته ديايندر

  ٦٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَرفت شانياز يدر گوِش كس چيه
  و َزفت طَمِع آمد حجاِب َژرف نيك

و  قيحجاِب عم كي زها،ياز چ يمطلب كه َطَمعِ گرفتنِ زندگ نيا كندينفوذ نم چيه ،يذهندر گوشِ انسان منِ نيبنابرا

بزرگ، ژرف  اريبس يعنياست و بزرگ است، َزفت  قيحجاب عم كيما،  يِ دگيهمان نيكه ا ديدانيشما م ايبزرگ است، آ
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ممكن  م،يباشداشته ني)ذه(افسانه من يدگياگر ما همان دهدياست كه نشان م ياتياب هانيا رود؟يبه گوش ما م ق،يهم عم

  كهنيامگر .ستيبه ما مربوط ن هانيا ميفكر كن ،ميدرك نكن يول ميرا بخوان اتياز موالنا، اب ميها را بشنوقصه نياست هم

اتفاقات  ي. قربانميواتفاقات نش يلحظه، قربان نيدر مقابل اتفاق ا زهيو عدِم ست (حقيقت وجودي انسان) ميگفتم با تسل

 نيبنابرا .بدهد يها زندگآنكه به  گردنديها دنبالِ اتفاقات م. آدمميخواهيم يعلت است كه ما از اتفاق، زندگ نياشدن به

 كند،يخوب م كه اگر اتفاقات حاِل شما را بد و دينيبب ،دي. شما به خودتان نگاه كنكنديها را بد و خوب ماتفاقات حاِل آن

 ايكه آ دينيو بب ديلحظه مراقب خودتان باشبهواقع لحظهو در ديخودتان كار كن يرو د،يكنيَالَست را انكار م ديارشما د

  .ديلحظه نشو نيو اتفاق ا تييَوضع يِقربان بيترت نياتا به ؟ديلحظه برس نيبه مقاومتِ صفر در مقابِل اتفاقِ ا ديتوانيم

  ٦٦ تيب ،دفتر سوم ،يمثنو ،يمولو

  را بندد َطَمع از استِماع گوش
  را بندِد َغرَض از اطِالع چشم

 يِماري. َطمَع و حرص، گفتم از عوارضِ بشنوديرا نم قتيَمع، حقعلت طَگوش به :كه ديگويكامالً مشخص است م پس

 يمخصوص يصورتِ الگوهابه ،ميگرفت اديما از قبل  كهناي و بغرض و تََعص طور،نياست و غََرض هم هم يدگيهمان

ها در انسان يبعض ايها رنگ يبعض ميكني. فكر ممياگرفته اديرا  نيا د،يآيها، ما بدمان ماز آدم يمثًال از بعض م،يكنفكر

 هانيعلت، ا نياعلت، به نيابه ،ميها متنفر بشواز آن ديما با اي ،دشمن ما هستند اي ،دارند يعقلِ كمتر هانيجاها، ا يبعض

  . ميهست دهيها، ما همانغرض است، پس با غرض

تان نگاه است، پس شما به درون دهيند كهنيا مثل يول ،نديرا بب يزيچ كي آدمكه  شوديكه غرض باعث م ديگويم

 كيبا  شوديدارم كه از آن اطالع ندارم و سببِ روابط من م ييهايدگيمن همان ايكه من َتعَّصب دارم؟ آ دييبگو ديكنيم

الگوها را در  نيا يچه كس نم؟،يبيرا م هاآدم جورنيا يوقت شوديحالم بد م شود؟يروابط م بِ يتخر صورتنيا به ،ياعده

  دور.  ندازميَرا بِكَنَم ب هانيا خواهميدلِ من گذاشته، مركز من گذاشته است؟ م

 ديو نبا ،ميها دست بزنبه آن ديو نبا ،ها َنجِس هستندمآد يِسركيكه  ليقب نياز ا ميباشداشته ييهاما ممكن است غرض

 م،يباشداشته ميتوانيكه زنده به خداست م يما درونِ ناب كهنيا ما هستند، خوب با توجه به زباورها در مرك جورنيا م،ينيبب

  ست؟ين يها در مركز، ناسپاسغرض جورنيداشتِن ا

چشم و  ذهني)(افسانه من ابيات موالنا، اين شخص . با استفاده ازميكنمي صحبت ميدار يامروز راجع به سپاس و ناسپاس 

. هم هايدگيبرحسب همان ريتفس .دارد يريتفس ستميس كيو  دينيبيخودش را م يهايدگيگوشش بسته است فقط همان
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غرضش  شوديمطمعش كم كنديكه مركزش را دارد بازم (حقيقت وجودي انسان)شخص  نيا .طمع دارد هم غرض دارد

  بله.  .كنديم دايو اطالع پ شنوديرا م قتيآدم حق نينباشد ا يغرض و طمع چيه نكهيتا ا ،شوديم هم كم

  ٦٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را طمِع خون  نيآن َجن همچنانكه
  اوست در اوطانِ دون يغذا كآن

 طورنيو هم .طمع خون دارد ،كه هنوز در شكم مادر است يابچه يعني نيدر شكم مادر، جن نيجن :ديگويكه م طورنيهم

ها كه بچه درآن دون كه در واقع رحم انسان، خانم يهادر وطن يعنيو در اوطان دون  .ميما در شكم ذهن طمع درد دار

 يعنيآمدن  رونيو ب ،شكم ذهن وطن دون است طورنيهم و .بهتر است يليخ رونيب كهنيا يبرا ،است وطن دون است

در ذهن  طورنيو هم .خورديخون است در خانه رحم انسان و خون م نيجن يپس غذا .است يشدن به خدا وطن عالزنده

در خانه  شهيكه هم ميامدين كارنيا يما برا است، ما ساخته نشده يكردن در ذهن برا يپس زندگ .ميخوريما هم خون م

مدتش معلوم  چيمثالً، البته ه ميُنه سال باش ديبا ديما هم شا .مانديها مبچه ُنه ماه فقط در رحم خانم نكهيكماا .مينذهن بما

   .ميدر ذهن باش ديما چقدر با ستين

زنده شود  يممكن است به زندگ يكِ داندينم كسچيه نيپس بنابرا ،دهيرس يغمبريدر گهواره به پ حيمس ديدانيشما م

جهان كه همه درآن  نيبه غرض و مقصود از آمدن به ا ميتوانيم ،ميما به هم كمك كن ميهم ده دستبهاگر دست يول

چون هرچه ما به هم  .ميكن يكارهم ميتوانيم .ميكمك كن گريدخدا، به هم تينهايزنده شدن به ب يعني ،ميمشترك هست

هم به علت ارتعاشات  .شوديعموم بهتر م يزندگ ،شوديزنده م يو به زندگ شوديم ترعيانسان مركزش وس ،ميكنيكمك م

 يكه خود زندگ يتا زمان .كنديها صحبت ماز درون انسان يخود زندگ ميديامروز فهم كهنيا از آن مركزها و هم يزندگ

 ديآيم شيپ يگرفتار رونيب شوديغالب م يذهنمن كهنيهم .است يعال رونيب كنديعمل م كنديفكر م كنديصحبت م

  عوض خواهد شد . نيزم يرو يزندگ ،از مردم جهان به حضور زنده بشوند ياديتعداد ز رپس اگ

  ٦٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  جهان، محجوب كرد نيا ثيحد از
  چاشت َخورد ندانديخون، او م ريغ

 يگريتوجه ندارد كه ممكن است جهان د ،خورديخون م نكهيبه علت ا ،كه در شكم مادر است نيجن نيا نيبنابرا پس

 نيخون جن ازريدر ذهن، بله غ طورنيو ما هم هم ،جا بماندآن خواهديو م گردديممرتب بر .خارج از شكم مادر هم باشد
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غم  قدرنيچرا ما ا ميپرسياصالً نم يول .ميبخور ميندار يگريد زياز غم در ذهن چ ريما هم غ ،جا بخوردندارد آن يزيچ

  . ميخوريغم م ميكه دار ستيمان نو حواس ميدر رحم ذهن جا خوش كرد كهنيعلت ابه ،ميخوريم

 ،ميخدا زنده شو تينهايبه ب ميتوانيما كه م ست؟ين يكردن، ناسپاس ينشدن و طوالن دهييماندن در رحم ذهن و زا ايآ

 نيا ،ميخونابه نده گريبه همد ،ميخون نخور گريد ،ميباشداشته ييآرامش خدا ،ميباشداشته سببيب يشاد ميشاد باش

شده كه  انيب ميخوانيم ميكه دار اتياب نيا در .يبه ناسپاس ستمربوط ا اتياب نيا ست؟ين يجمعو دسته يفرد يناسپاس

كار كرده و ما عارف چه كي طورني. همميكار كرددر مقابلش چه يذهنمن يعقليها با بكار كرده و ما انسانخدا با ما چه

كنند، آباداني مي انسانهاي من ذهني دشمن انسانهايي هستند كه آبادانيكه  دهديو نشان م ميكار كردبه عارف چه

دهد مي حقيقي، و شايد بگيرند آنها را بكُشند، من ذهني دشمن آباداني و ساماندهي به جهان است. و هر كسي كه سامان

  گويد: مي بايد مواظب سالمتي خودش باشد كه تا به او آسيب نزنند.در جهان من ذهني 

  ٤٧٧٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  س؟يگنج نَف نيچه كردم با تو ز من
  س؟يخس يبا من از خو يچه كرد تو

 قياز طر شوم و آشكار شدنمبآشكار  خواستميم ،به تو دادم، من گنج پنهان بودم يزيچكه من چه ديگويخدا م يعني 

به تو بدهم كه تمام  يخواستم خرد ،خودم در تو زنده شدم يفراوان تينهايتو گذاشتم و به ب را سرمن تاج كَرَّمنا  .توست

در  يو تو رفت ،را به تو بدهم امينندگيآفر ،را بدهم ماسببيب يشاد ،مرا بده اميقيآرامش حق ،كنديكائنات را اداره م

  است يناسپاس نيع نيا ؟يكردبا من چه يمنقبض شد ،يشد سيذهن خس

  ٤٧٧٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  س؟يگنج نَف نيچه كردم با تو ز من
  س؟يخس يبا من از خو يچه كرد تو

آثار را  نيزنده بوده و ا شيموالنا چندصد سال پ كهنياصًال ا .ميدر مقابل عارفان هم دار مانيذهنرفتار را با من نيهم ما

سالمت  ميوشهم خودمان شاد و موفق ب .ميكار ببربه مانيدر زندگ ست؟ين يناسپاس ميبخوان ميگذاشته و ما برنداشت

  است. يناسپاس م،يبده گرانيهم به د ميبشو

 ديبا ،ميشنويرا از موالنا م سيخس ياصطالح خو يو وقت ،نظر استدارد تنگ سيخس يخو ذهني)(افسانه منشخص نيا

در ما مقاومت و قضاوت و همانش  م؟يهست سيما هم خس ايآ ،يامراقبه ،ناظر ياريبه صورت هش ميواقعاً به خودمان نگاه كن

 ،و شكر ،ميشوياو زنده م تينهايو ما به ب ،شودياست كه درون ما باز م يموقع سي. گنج نفميوجود دارد؟ اگر دارد، هست
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گرنه با صبر و شكر با توجه به  و ،نكرده يامكان را قدرشناس نيانسان است. انسان ا يخردورز نيگنج ع نيا يقدرشناس

  .گرفتيرا از خدا م سيگنج نف نيبزرگان ا يهاآموزش

  ٤٧٧٥ تيب ،دفتر ششم ،يمثنو ،يمولو

  نهادم در كنار يتو را ماه من
  تا روز شمار ستيغروبش ن كه

كه اگر از جنس  ،كردم يزمانيتو را از جنس ب ،خودم زنده كردم تينهايرا به ب. من تو امتيروز ق يعنيشِمار  ايشُمار  روز

 امتيتا روز ق نيپس بنابرا .يجاودانه شد يو تكان نخور يمستقر بشو يلحظه ابد نيدر ا ييايب يعني ،يبشو يزمانيب

و  .يمثل ماه حالنيدر ع يجود دارو تو و .كنميم انيخودم را از تو ب كهمنم  نيو ا ،يدرخشيم ديخورش ايصورت ماه به

، اين ماه بودن خودمان را كه در واقع زنده شدن به بينهايت ميجسم هست نيو در ا ميكه هنوز نمرد يدر حال ميتوانيما م

  . ميتجربه كنو ابديت اوست 

ص، كه تا روز شمال غروبش مشخ ،در كنار تو گذاشتم ينهادم در كنار، من ماه يخداست. من تو را ماه اي ياز زبان زندگ

(افسانه  هايدگيهمان دي. اما چون با دميزنده شو ميتوانيم آن كه ما به يماه نيدارد. ابه اصطالح غروب ندارد، ادامه 

آنها را  ،است گريد يزهايكه پول و درد و چ هايدگيهمان نياست كه ا نياتمام فكر و ذكرمان  م،يكنينگاه م ذهني)من

 ديخواهيچقدر شما م :. و امروز موالنا در غزلش گفت كهمييايو برتر درب ميكن سهيمقا گرانيو خودمان را با د ،ميكن اديز

 كه يوقت ،شوديدر كنار ما روشن م (حقيقت وجودي انسان)ماه  نيپس ا ؟ديو غم مردم را بكش ديكه دم مردم را بشنو

  نماند.  يدگيدر همان يحس وجود چيدرون باز بشود و باز بشود و ه يفضا نيا

  ٤٧٧٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نوِر پاك يِ آن عطا يِجزا در
  من خار و خاك؟ دهيدر د يزد تو

 يخودم، به كوثر خودم زنده كردم، تو رفت يخودم، به كَرَّمنا تينهايمن ترا به نور پاك خودم، به ب نكهيدر عوض ا ديگويم

است. پس  يناسپاس نيع ني. ابينممي آن قياز طر يچشم من گذاشت يرا جلو هايدگيو همان يچشم مرا گرفت نيا

مال  ديو آن د ،نديمركز ما جهان را بب قيبعد از پنج شش سال اول ما از طر خواستهيم يافتاده. زندگ يچه اتفاق دينيبيم

  جدا شده.  هايدگياست، از همان يصاف است، خالص است، صاف ياريهش ديما هم باشد. آن د

و  ميشوب ميكه ما تسل يآسان است به شرط هايدگيكه جدا شدن از همان ميمهم است ما بفهم يليمطلب كه خ كي پس

. ميگذاريباز كند و ما نم خواهديكه خدا م ميهست يگل سرخ كيقضا و كن فكان كارش را بكند. ما مثل  مياجازه بده
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 نيلحظه ع نيدر ا ياست، عدم استفاده از خرد زندگ يناسپاسعين  نيبه خودمان و ا ميزنياصًال هر لحظه ما لطمه م

  . مانخود يو آن موقع گرفتن عقل من ذهن .است يناسپاس

با مركز صاف شده، عدم شده  نديبب ذهني)(افسانه منما  قيخدا از طر ميگذاشت ايكه آ مينيبب ميپس به خودمان نگاه كن

. اگر ميدر چشم خدا، خار و خاشاك و خاك زد ميرا نگه داشت هايدگي. اگر همانميرا نگه داشت هايدگيهمان م،ينگذاشت اي

از بندگان من  يليامروز موالنا گفت كه تعداد قل ينه. ول م،يمركزمان را باز كرد م،يرا آورد (حقيقت وجودي انسان) عدم

  شكركننده هستند.  اريبس يعني ،شكور هستند

  ٤٧٧٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ترا بر چرخ گشته نردبان           من
  و كمان ريشده در َحربِ من ت تو

باال و آسمان  ييايب هايدگيهمان نياز ا ، باال يياياالن هم تا ب شوميو م ،شدميمن نردبان تو م ،يكرديمركزت را عدم م اگر

 شوديو باز م شوديآسمان درونت باز م نيت را كوچك كنم، ااكه من مَنَ يهر لحظه اگر اجازه بده يعنيشود. بتو درست 

و هر  ،باال ييآيذره م كيدرونت را، و هر لحظه  كنميرا عدم كن و من باز م ركزت. تو هر لحظه مكنميكار را م نيو من ا

  .ينيبب ديمن با قيو از طر ،ينيبب هايدگيهمان قياز طر ديكه تو نبا يكنيلحظه درك م

 رادر واقع اسمش  نهايو مقاومت، ا زهيقضاوت و مخالفت و ست نيكه ا دينيبيبه جنگ با من. پس م ياما تو شروع كرد 

جنگ با من  تتمام وجود ،يتا با من جنگ بكن يو كمان گشت ريتو ت ديگويبا خداست. م كاريگذاشته جنگ، جنگ و پ

به تو بدهم، گنجم را به تو بدهم، تو با مقاومتت با  خواهميردم را مرا، كرمم را، لطفم را، خ امييباياست. من هر لحظه ز

  :در آن موقع است ياقصه كيمربوط به  نيو ا .است يناسپاس نيع نيو ا يكنيمرا انكار م ،يكنيم زهيمن ست

  ٤٧٧٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

            ديآمد اندر شَه پد رتيغ دردِ
  ديرس يدردِ شاه اندر و عكسِ 

 رتيغ يعنيشاه  رتيو غ ،دلش كه به شاه زد تيپسر وضعآن و در آن قصه آن جوان،  يحالت ما در مقابل زندگ نيا يعني

 د،يآمد اندر َشه پد رتيكه به ما درد بدهد. درد غ ميكنيم قيخدا را تشو رتيغما هر لحظه  يعنيلحظه،  نيخدا در ا

  خداست. آن قسمت تمام شد.  يعني شاه است رتيما انعكاس درد غ ي. تمام غمهارسديعكسش، انعكاسش به ما م

راجع  شي. ابتداداندباستاد  يشاگرد خودش را مساو :ديگويچقدر بدشگون است كه م خوانميم تانيقسمت كه برا نيا

 دايوت پبا خدا كه چرا كه قضا كنديم يو شاگرد خداست و برابر كنديدرست م يخداست كه انسان من ذهن، يبه زندگ
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و قضاوت  .رديگيدر مقابل قضا و كن فكان قرار م د،يآيم يقضاوت ما كه از من ذهن نيباشد كه ا ادماني شهيو هم .كنديم

لحظه فضا باز نكند،  نيدر اطراف اتفاق ا يجنگ با خداست. اگر كس نيو ع .لحظه است نيما، مقاومت ما، مخالفت با اتفاق ا

گذشته  ي. در درسهاشوديه نميهد قيرحمتش را، لطفش را به ما بدهد. در واقع الاو  گذاردينم يعني. جنگديدارد با خدا م

 ديبا شوديم هيهد قيكه ال ي. كسديشو هيهد قيكه شما ال خواهمي. من مخواهمينمهديه موالنا به ما گفت كه من از شما 

  لحظه.          نيمقاومت و قضاوتش صفر باشد در ا

  ١٥٧٨ تي، بدومدفتر  ،يمثنو ،يمولو

            شيكه با استاِد خو يشاگرد َنحس
  شيبه پ ديآغازد و آ يهمسر

كار  نيو بشود، ار در بداند، مقابله بكند و رو يچقدر بدشگون است آن شاگرد كه با استاد خودش، خودش را مساو يعني

 كند،يدرست م يمن ذهن ديآيكه انسان م ،ديگويرا م يبدشگون است. احترام به استاد الزم است. البته موالنا اول زندگ

و از آنجا  .ميكنيو قد علم م ميستيايموا به عنوان شاگرد  يزندگ ابلو چطور ما در مق ،ميندار يزيما چ نكهيغافل از ا

و  كنديو قضاوت م رديگيم راديكه به موالنا ا يعارفان بزرگ مثل موالنا. كس ،يجهان نيا يبه استادها دهديم ميتعم

خودش را  يكه من ذهن ،بدشگون است، ناخجسته است ذهني)(افسانه من ني. بله. اكنديكه اشتباه م شوديمتوجه نم

  .دانديم (حقيقت وجودي انسان) خدا يمساو داند،ياستاد م ياومس

  ١٥٧٩ تي، بدومدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  كدام استاد، استاِد جهان           با
  و نهان دايهو كسانياو  شيپ

كه تواند عارفي باشد كه به بينهايت خدا زنده است، مي تواند خدا باشد،مي داند؟ استاد جهانمي با كدام استاد مساوي

است، ما  مشخصشود. حاال پيش زندگي كه درون و بيرون ما كامالً مي پيش او درون و بيرون ما مشخص است، ديده

  . يكرد ليو كمان تبد ريبه تو دادم و تو خودت را به ت زيمن همه چ :. امروز گفتميكنيمقابله با خدا م يعنيا با خد يهمسر

  ١٥٨٠ تي، بدومدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  بِنور اهللا شده           نظُريَ او  چشم
  جهل را خارق بُده  يهاپرده

كه درونش  يكس ند،يبيبا مركز عدم م يعني ند،يبيچشم آن شخص با نور نظر م ،يجهان نيا يبه استادها ديآيم نجايا از

 توانديم وبيند، هوشياري جسمي ندارد. مي نظربا نور  يعنيبه نور اهللا  نظريندارد.  يشدگ تيهوهم چيباز شده و باز شده، ه
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 ثيحد كياز  م،يابِنُْورِ اِهللا، قبال هم كه بارها صحبت كرده نُْظرُيَ نيرا بدرد، بله. ا يدگيهمان يهاپرده يعنيجهل،  يهاپرده

  است:

  ثحدي
   »بِنُوِْر اهللاِ  نُْظرُيََفراَسهَ اْلمُوِْمنَ فَاِنَُّه  اِتَّقُوا«

  ».نديبيمومن كه او با نور خدا م يركياز ز ديبترس«

نور خدا  ايدرونش باز شده است كه با نور نظر  ياست كه مركزش عدم است و فضا يمومن، مومن كس يركياز ز ديبترس

  است. ثيحد ند،يبيم

  ١۵٨١ تيدفتر دوم، ب ،یمثنو ،مولوی

  ميدِل سوراخِ چون ُكهنه ِگل از
  ميآن حك شِيبَندَد به پ ياپَرده

كه  يآن عارف، كس شيپ كنديدرست م ياپرده كياست،  ميكه مثل گل هايدگيپرده همان نيبا ا ،يانسانِ من ذهن يعني

ها به آن و سوراخ ،دهديدرون آن شخص را نشان م م،يگل نيا يهاكه سوراخ ديگويو موالنا م ،خدا زنده است تينهايبه ب

  .خندديشخص م

  ١۵٨٢ تيدفتر دوم، ب ،یمثنو ،مولوی

  بَرو با صد دَهان َخنَدديم پَرده
  بر آن يگشته ِاشْكاف يَدهان هر

شكاف است. پس عارفِ  كي يهر دهان نكهيا ي. براخندديشخص م نيبه ا ،يدگيهمان يهاپرده نيهم يعنيپرده  نيبنابرا

و ما با پرده جهل،  ،نديبيطور خدا هم مهمان ند،يبيما را م رونيخدا زنده شده است، درون و ب تينهايكه به ب يجهان نيا

 يكارهودهيبه ب يعني خندد،يصد دهان به آن شخص مآن پرده، بصورت  يهاشكاف كهيدرحال م،يپوشانيرا م زيهمه چ

  آن شخص.

  ١۵٨٣ تيدفتر دوم، ب ،یمثنو ،مولوی

  آن ُاستاد مَر شاگرد را ديگو
  با من وَفا؟ سْتَتيَكم از سگ، ن يا

كه شاگردش من  ،ديگويعارف بزرگ و خدا، هر دو. آن استاد به شاگردش م كيبه رابطه ما با  شوديهمه اطالق م هانيا

كه ما به َالَست وفا ،است نيهم ي. واقعاً رابطه ما با زندگيسگ وفا دارد، تو وفا ندار ،يدارد، تو از سگ كمتر هست يذهن

و امروز  .كند، عقل ما را ببندد نايناب توانديو حرِص حاصل از آن، چشم ما را م يدگيكه چقدر همان دهدي. نشان ممينكرد

  البته. مياكرده را همه صحبت هانيا
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  ١۵٨۴ تيدفتر دوم، ب ،یمثنو ،مولوی

  ُگِسلآهن ريمرا اُْستا مگ خود
  و كورْدل ريخود شاگرد گ َهمچو

و  .كنديقفل تو را باز م كند،يتو من را اُسْتا فرض نكن، استاد فرض نكن، كه آهن را، دل مثل آهن تو را، موم م ديگويم

  و كوردل، فرض كن من هم مثل تو هستم، اندازه تو هستم. ريمثل خودت شاگرد بگ

  ١۵٨۵ تيدفتر دوم، ب ،یمثنو ،مولوی

  است در جان و َروان؟ ياز َمنَت بار َنه
  َروان؟ گرددينم يآب مََنتيب

 توانديكه م دينيبيم دهم؟يرا من نم يدر جان و روانت زندگ دهم؟يرا من به تو نم يبارِ زندگ نيبارِ دانش و ا نيا ديگويم

ما سپاسگزار از  ديواقعًا با نجايو در ا ؟ينيبب يتوانيرا در خودت م يباشد. بدون من آب يعارف بزرگ و زندگ يواقعا قاط

اند، موالنا راه را به ما نشان ها منحصربفرد بودهانسان ني. اكننديراه را روشن م دينيبيم م،يشمثل موالنا با ييهاانسان

. موالنا به ما كمك مييايب رونيب ميتوانينم يما از جهل من ذهن م،يكن دايپ ميتوانيبزرگان نباشند، ما راه را نم . اگردهديم

 گريو البته بزرگان د .مياكرده دايرا از موالنا پ يمن ذهن ييشناسا ا،ر يمن ذهن تيرا، ما وضع ييكرده است، ما فضاگشا

  بله. طور،نيهم هم

  ١۵٩٢ تيدفتر دوم، ب ،یمثنو ،مولوی

  رضا ةبا تو ِورا خَند يبُد َگر
  مَر تو را يهزاران گُل ِشكُفت صد

مقاومت  يوقت م،يكنيفضا را باز م يدارد؟ وقت تياز ما رضا يك يداشت، زندگ تياز تو رضا ،يعارف بزرگ، اگر زندگ نيا اگر

 ميباز هم به خودمان نگاه كن ميگرديو برم .يشديتو شكوفا م يعني شد،يتو باز م يصد هزاران گل برا م،يو قضاوت ندار

هم  اتياب نيا ؟ميكنيم تيرعا مانيمختلف زندگ يهاچقدر قانون جبران را در جنبه ؟ميكه چقدر سپاسگزار هست مينيبب

  جالب است: اريقرآن گرفته شده است، بس هيكه از آ

  ٩١۴شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوی

  ما َبسته است روَزنِ دل يِ ناسِپاس ز
  گفت كه انسان لَِربِّهِ لَكَُنود يْ خدا

و خدا گفته است  ،خدا يبسو ،يزندگ يما است كه روزن دل ما بسته شده است، دل ما روزن ندارد بسو ياز ناسپاس يعني

ناسپاس است،  ذهني)من(افسانه شخص نيقرآن است، ا هيطور كه گفتم از آاز همان نيو ا .ناسپاس است اريكه انسان بس

كه روزن  دينيتا شما بب دهميشكل را من نشان م نياست. ا شدهروزن دلش بسته  جهيدر نت شناسد،يرا نم يسپاسگزار
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 (حقيقت وجودي انسان)شكل نيبا ا شودياست. روزن دارد باز م يبسته است؟ اگر بسته است از ناسپاس ايدلتان باز است 

  :ديگويم اتيسوره عاد ٦ هيكه آ دينيبيم طورنيو هم

  ۶ هي)، آ١٠٠( اتيسوره عاد م،کري قرآن
  )٦( الْإِنَْساَن ِلرَِبّهِ لَكَنُودٌ  إِنَّ 

  »ناسپاس است. ارينسبت به پروردگارش بس يآدم همانا«

كه  دييسپاسگزار؟ و خودتان بگو اي ديكه شما نسبت به پروردگارتان ناسپاس هست دينيبب ديبه خودتان نگاه كن شما

 نيناسپاس است، در ا ارينسبت به پروردگارش بس ي، همانا آدمذهني)(افسانه منشخص نياست. پس ا يچجور

. شوديباز م اردروزن د كند،يرا دارد باز م كزشمر نكهيا يشروع شده است، برا يسپاسگزار (حقيقت وجودي انسان)يكي

  :ديگويهفتمش م هيآ طورنيهم

  ٧ هي)، آ١٠٠( اتيسوره عاد م،کري قرآن
  )٧( لَشَهِيدٌ ذَِلكَ َعلَى  وَإَِنّهُ

  »گواه است، نياو خود بر ا و«

 اش،ينيبدشمن ش،يسازمانع ش،يسازو قضاوت و مقاومتش و مسئله ذهني)(افسانه منشكل نياست ا واضح

همه غم  نيو روزن دل ما بسته است. اگر بسته نبود ا مياست كه ما ناسپاس هست هيقض نيكامًال گواه بر ا ش،يسازدشمن

 نكهيو روزن دل ما بسته است. مگر ا مياست كه ما ناسپاس هست نيگواه بر ا ،يما. اصًال غم و غصه من ذهن مينداشت

با صفر كردن مقاومت و شكر.  د،يكن (حقيقت وجودي انسان)لحظه به بعد باز  نياز ا ديريبگ ميشما تصم ارانهيهوش

شكر آنجا هست، صبر  ها،تيب نيها و در اشكل نيدر ا د،يآيدر كار ما م يشيگشا كيهر جا كه  دينيبيطور كه مهمان

  . هستهم هست و واهمانش هم 

سه  هانيا دن،يبه همان ليم دن،يو مقاومت و قضاوت و همان .هستند ريواهمانش، صبر و شكر سه تا محور خ دينيبيپس م

كه هست؟ قضاوت، مقاومت و  دينيبب ،ديرا شما در خودتان دائماً جستجو كن تيسه تا خاص نيو ا .تا محور شر هستند

و  يسازمانع تيكه شما خاص ديبدان د،يديرا داش يكي . اگرندهم هست هيبق ديبدان د،يديرا د شايكيهمانش، اگر 

  . ديدار يسازو دشمن يسازمسئله

ها و شما حل آن يبرا ميكنيو وقت تلف م ميسازيخودمان م يرا ما برا رالزميچقدر مسائل غ ،يسازخود مسئلهو فقط 

 م،يكنيو عمل م ميكنيفكر م يبا عقل من ذهن م،يخدا ندار يبسو ياچهيو در ،ما روزن دل بسته شده است يكه از ناسپاس
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 هايسازو دعواها و مسئله هاياوقات تلخ ني. تمام اديريكم نگرا دست يمن ذهن يِساز. شما مسئلهميكنيم يسازمسئله

  ندارد. يحل مسئله، لزوم يو دوباره كوشش كردن برا

 رند،يبم ايبشوند  يهمه هم آدم زخم نيو ا ميكن جاديصلح ا ميكه بعداً زحمت بكش ميرا شروع كن يندارد ما جنگ يلزوم

 يدار برابساط خنده همهنيآنور، ا نوريا مارستان،يب ميو ببر ميو آنور بدو نوريا يبخورند، هصه غها داغدار بشوند، خانواده

  مسئله بسازد، چرا؟ خواهديما م ذهني)(افسانه من يچون من ذهن م،ياخودمان درست كرده

  ٩١۴شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوی

  ما َبسته است روَزنِ دل يِ ناسِپاس ز
  گفت كه انسان لَِربِّهِ لَكَُنود يْ خدا

  بلي 

 يكه به علت دلبستگ دينيبيدارد، پس م يدلبستگ ،يدگياست كه او سخت به مال همان نيگواه است و علتش ا خودش

  ها يا مال ماست كه ما ناسپاس هستيم و روزن دل ما بسته شده، اين يعني همانيدگي. ما به همانيدگي

  ذهني)(افسانه من

  ٨ هي)، آ١٠٠( اتيسوره عاد م،کري قرآن
  )٨( لُِحبِّ اْلخَيْرِ لََشدِيدٌ  وَإَِنّهُ

  دارد. ي) دلبستگيدگيسخت به مال (همان او

 يكند، اجازه بدهد با مركز عدم زندگ (حقيقت وجودي انسان)درون را باز  يقرآن است و انشاهللا متوجه بشود و فضا هيآ

  : ديگوياز دفتر سوم بخوانم كه م تيدو ب يكياو كار بكند. اما  يرو

  ٢٨٩٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نعمت، خوشتر از نعمت ُبوَد شكرِ
  ؟نعمت َروَد يِسو يكِ  شُكرباره

 ،وجود دارد ياريو شكر در ذات هوش .شُكرباره باشد ديو انسان با .است يشُكر است كه درواقع موتور اصل ندِيفرآ نيا

و  كنديو فضا را باز م كنديشكر م يه يعنيشُكرباره  شود،يشُكرباره م كياتومات كنديمركزش را عدم م كهيكس يعني

انسان به  يوجود قتيحق يسازنده لِ يو آن مستط .هست همرضا  ،دارد كه هرجا شكر هست يدوست كيشكر  شهيهم

 يول .شوديم دهياگر حواس آدم به نعمت باشد با آن همان نكهيا يبرا .شتر از خود نعمت است. پس شكر خوافتديكار م

  .شوديآدم رها م كنديشكر م يفقط وقت
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 يكيمحتوا  يكي :دو جنبه دارد يذهناست، منِ هبه خواستن زند يذهن. منِرديگيصورت م يذهنكار در منِ نيو عكس ا

خواستن  نيا ،نام خواستنوجود دارد به  يگريموتور د كي يول .ميشويم دهيخواستن، محتوا آن است كه ما با آن همان

و  خواهدياش مچقدر دارد، همه كندياصًال حساب نم يذهنو موتور خواستن منِ ،دارديرا زنده نگه م يذهناست كه منِ

  شكر است.  نجايعكسش ا دارد،يرا زنده نگه م يذهنخواستن منِ نيا

ذات ما خودش  شوديمركز عدم م يوقت ،كنار فقط شكر، و شكر در ذات ماست دينعمت خواستن، نعمت را بگذار ديدقت كن

. پس ذات ما تاش شكر اسحرفه كهيكس يعنيشُكرباره  م،يشويو شُكرباره م ميكنيو ما شكر م ،دهديرا به ما نشان م

 خواهديم خواهد،يم خواهد،يكه م يعكسش گفتم آنجا است، كس كند،ياش شكر ماش شكر است و شكرباره همهحرفه

چقدر  داندياالن؟ نم يچقدر دار خواهد،يكه چقدر م داندينم ؟يخواهيكه چقدر م ديياگر به او بگو خواهدياش مهمه

  .خواهديفقط م ،دارد

شكر  دانمينم يكنيشكر م يچ يشكرت، شكرت اصالً برا يهم شكر است ه نيا يجهت سازندگ دردر عكسش  يكي نيا

خودمان  يذات شكربارگ ميكنينگاه م يذهنمنِ ديچون با د م،يدانياثرش را نم ميكار اطالع ندار نيو ما چون از ا ،كنميم

 نكهيا يبرا رودينعمت نم يشكرباره سو ،ديزنيمها را حرف نيبشود شما ا يحاال چ مييگويو م ،ميريگيكم مرا دست 

  .شوديم دهياگر نعمت برود با آن همان

  ٢٨٩٦ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  جاِن نعمت و نعمت چو پوست  شكر،
  دوست  يآنكه شكر آرد تو را تا كو ز

م  ديكنيشكر جان نعمت است. شكر م نيبنابرا .خدا يعنيدوست  يتا كو برديشكر، شكر، شكر شما را م يدنيبب نها

  .روديم نيو شكر از ب .شوديذاتت پنهان م يبشو دهيبا آن همان ،. بله، اما خود نعمت پوست استديآينعمت خودش م

  .ينعمت كن ديو ص يدر داِم شكر شاه باش ديكه تو با ديگويدارد م نيبنابرا پس

  ٢٨٩٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آرد غفلت و شكر و انِتباه نعمت
  نعمت كن به داِم شكر شاه ديص

 شود آدم همانيده بشود با چيزها غفلت بيآيد، غافلمي نه به شُكر سببتوجه به نعمت  نيبنابرا پس؛ يداريب يعني: اِنتِباه

آورد از خواب ذهن، چسبيدن به نعمت مي آورد. بيداري از خواب ذهن. شكر بيداريمي شود آدم. اما شكر بيداريمي

واني عدم نگه داري در دام شُكر شاه هستي، مركز انسان آورد، پس تو بايد مركزت را عدم بكني، اگر مركزت را بتمي غفلت
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تواند شكر نكند. و عرض كردم شكر يك رفيقي دارد به نام رضا و شما اين لحظه را با شكر و رضا و صبر نمي عدم باشد

 .ديآيوجود مدر ما به ينندگيو آفر تيخالق يمدت كياز  پس .شوديم سببيب يمنجر به شاد نيبالفاصله ا يكنيشروع م

 ديدر دام شكر خدا باش نكهيا ي. برامينعمت كن ديو ص ميدر دامِ شكر خدا باش ديپس ما با .ديادهيها درا در آن شكل هانيا

 م،يبه اَلَست زنده باش نكهيا يبرا د،يبه َالَست زنده باش ديمركز عدم باشد با كهنيا يبرا و .ديتان را عدم نگه دارمركز ديبا

  بله. بله بزرگ. مييلحظه بگو نياتفاق ا ايلحظه  نيبه ا ديبا

  :ديگويم هم از دفتر ششم بخوانم. تيچند ب كي

  ٢٦٢٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  انيرا چون كرد دست حق عَ  قبله
  َمردود دان نيبعد از ا يَتحَرّ پس،

قبله است. دست  نيا م،يبه او زنده بشو م،يفضا را باز كن ميتواني: دست خدا، قبله، كه مركز عدم است، كه ما مديگويم

دست خدا قبله را به ما  پس اش باشد.مركزش را باز كند و آن قبله تواندياست. كه مكار را كرده نيخدا در مورد انسان ا

  غن است.وجو كردن قبله با ذهن قدخودش را در مركز ما به ما نشان داده، به ذهن رفتن و جست نكهينشان داده، پس از ا

جو وخدا را جست يعني ،جو كنومردود دان، نرو به ذهنت قبله را جست نيوجو بعد از اجست يعني يتَحَر ،يتََحر پس

 ناكَيطوق اعط و ،ام و تاجِ كرمّنا بر فرق سرت استداده قرار بدهم و خواهميمن خودم را در مركز تو م ديگويكن. خدا كه م

  پُر كنم. خواهميمن درونت را م يعني ،بَرَت زيآو

و  هايدگيخود از همان دنيكش نكهيا يعني ،ُپر از نور يعني يشديش پُر ممثل قدحَ يگرفتيش را مگفت اگر قدح امروز

  .يدستِ زندگ ديبده نكهيشرط اساده است به يلياو خ تينهايزنده شدن به ب

  ٢٦٢٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  رو و سّر يبگردان از َتَحرّ نيه
  آمد مَعاد و ُمسَتقَرّ  ديپد كه

خودش در انسان مستقر  تينهايخدا به ب نكهيو ا امتيكه روز ق ،را برگردان تيوجو در ذهن سر و رو: از جستديگويم

 توانديدر تو هم م ،اندطرف آوردههم از آن غاميو پ ،انداند كه به او زنده شدهآمده ييهاتا حاال انسان .استآمده ديبشود پد

باشد و خدا به  امتيق توانديم يدر هركس ديگوينفر خاص م كيدر  ديگويآمد معاد و مستقر نم ديپد .ديايب ديپد نيا

 قدرنيدر ذهن ا گريد نيبنابرا ،لحظه نيآگاه بشود، مستقر بشود در ا يلحظه ابد نيمستقر بشود و انسان به ا اشتينهايب

  .ريصورت تصوصورت ذهن بهوجو نكن بهجست
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  ٢٦٢٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يقبله گر ذاهِل شو نيزمان ز كي
   يهر قبله باطل شو ُسخره

فراموش  يعني ،ياز آن غافل بشو ،است يعدم كه مركز عدم است و از جنسِ زندگ يقبله نيلحظه از ا كي م،ياما شده كه

لحظه مقاومت  كي ،يلحظه مركزت را عدم نكن كي. ميشويم دهيهمان يزيچكيبا  كهيوقت م؟يكنيفراموش م يكِ ،يكن

اند باطل يهالهقب هانيا كه ،يشويم يشدگتيهوهم يهر قبله يمورد مسخره صورتنيدر ا ،يلحظه قضاوت كن كي ،يكن

از مركز  ديلحظه نبا كياست. پس  هايشدگتيهوهم يمسخره كنديوجو مقبله را، خدا را، با ذهنش جست يو هركس

  لحظه. نيبه اتفاق ا مييگويكار گفتم بله م نيا يعدم غافل شد، برا

  ٢٦٢٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را ناسپاس زدِهييتم يشو چون
  از تو خَطرِت قبله شناس ِبجهَد

. در دهديم ييبه ما قوه شناخت و شناسا كهيكس يعني ستا يخود زندگ زدهييتم م،يو ناسپاس شد زدهييو ما تم نآها

 يجهان نيا يزهايبرحسب چ دنيفقط د يذهنمن ،يذهناست نه منِ يما قوه شناسنده، استعداد شناسنده خودِ زندگ

 زدهييآن تم م،يكنيباز م م،يكنيمان را به عدم زنده مو درون هيشبه حا ميرانيرا م هانياست كه ما ا يموقع زدهيياست، تم

گزار باشد، منبسط سپاس يكس. هرشوديناسپاس باشد، منقبض مكه خود زندگي است، دهنده را  ييشناسا ياست هركس

 م،يكنيموقع مقاومت م. هرميشويكنار؛ ما منبسط م ميزنيعقلش را م م،يكنيرا كوچك م يذهنموقع ما من. هرشوديم

 زتميية قو يمعنااست وَخطرَت هم به زدِهييتَم ادنددستاست. از ي. انقباض ناسپاسميشويمنقبض م م؛يكنيم زهيست

ما قبله  ده،يو جه جهديم يشناسو استعداد قبله تياز ما آن قوه، آن خاص زدِه،ييبه تم ميكن ي: اگر ناسپاسديگويماست. 

  .دنيد يزندگ دياز د ،يشدن به زندگزنده يعني يشناس. قبلهميشناسينم گريرا د

 نيهم هم جاني. در اامدهي؟ نه نداو را يا دهيبا چشم هم د ايآ ،يكه تو با ذهنت خدا را شناخت رميگفت: گ ميغزل داشت در 

 نيخودش را بگذارد مركزت، ا يزندگ يعني ،خودش را بگذارد مركزت ،ي: اگر به خودش زنده بشوديگويم د،يگويرا م

  است كه اصل ما هم هست. يزندگ جا،نيدر ا داستقبله است، منظور از قبله خ يزدهييتم تيخاص

ما  يناسپاس نيترو بزرگ ميكنيصحبت م ميدار يو ناسپاس يگزاربه سپاس امروز راجع ؛ را ناسپاس زدهييتم يشو چون 

 ٔ◌ لهيوسبه دني. ما قدر دميُافتيبه دام عدم نم م،يُافتيشاه نم ديما به دام د :كه رديگيسرچشمه م جانيواقع از همدر

. ما ميناسپاس هست م،يكنينم يشناسواقع قدرنظر را در ياريبا هش دنيد يعني» ِبنُوراهللا نْظُرْ يَ«كه امروز گفت:  يزندگ
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 حيوقشخص  نيگفت: ا ميو امروز در غزل هم داشت .داشتنو درد يجسم ياريهش ،يذهنمن ديد نيبه هم ميهست يراض

 يبه خدا زنده شود شرم منف خواهدينم كهي. كسكشديشخص شرم دارد، عقب م نيشخص ُجربُزه ندارد. ا ني. استين

  دارد.

  ٢٦٢٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را ناسپاس زدِهييتم يشو چون
  از تو خَطرِت قبله شناس ِبجهَد

  ٢٦٣٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بِّر و بُر  يانبار خواه نياز ا گر
  هم زِ همدردان َمبُر  ساعتمين

 يكيانبار اگر ن نياز ا شود،ي: از انبار خدا و عدم كه در مركزت باز مديگويم؛ گندم و محصول يعنيبُر  ،يكين يعني بِرّ

  محصول است. رونيدرون است كه انعكاسش در ب يباز كردن فضا نيهم يعني يكين ،يكين يعنيو بِّر  يخواهيم

جنس خودت هستند و از بزرگان و كه هم ييهاهم از همدردان و آدم لحظهميلحظه، ن كي؛ بِّر و ُبر يانبار خواه نياز ا گر

  مقاومت نكن. يعني، از خود خدا مَبُر

   ٢٦٣١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو 

  نيمُع نيز يدر آن َدم كه ِببُر كه
  نياْلقَرتو با بِئس يگرد يمبتل 

 نياز ا ده،ياري ني: در آن َدم كه از اديگوي. مكنندهياريو  اري يعني ني. مُعيذهنمن يعنيبد  نيهمنش يعني نيالَْقربِئْسَ

  بد.  اريبد، با  نيبا قر يشويصورت مبتال م نيعدم؛ در ا يجابه يكنيم يدگيهمان نيو مركزت را هم ،يبُريم يزندگ

 يماست كه روزن دل ما بسته است، از ناسپاس يبود؛ پس ناسپاس يهم ناسپاس جانيا دينيبب م،يكنيكار را م نيما هم پس

 ميديماست كه از خدا بُر يمثل موالنا، از ناسپاس ميادهيخوب بُر ارانيماست كه از  ياز ناسپاس م،يماست كه قبله را گم كرد

  .ميكنيم يزندگ مانيذهن ريتصو مان،يذهنَاش با منهمه يعني ،مياشده مدمبد ه اريخودمان است كه با  ريو تقص


