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  2صفحه: 

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  شمايب شيدَرآ، كه َمبا ع ايدر، ب بگشا
  وفا ةچشم ييحَِق چشمِ َمستِ تو كه تو به

  

  زلف برگشا يكيتو  شود،يبسته م سخنم
  َتَلفُ اْلحُِبّ َو الَْوال يوَ الشَّْمسُ وَ الضُّح اَنا

  

  الَْمال يَعلَ  يفَاقَْرُون هٌ،يَ اَلِْعشْقُ آ يف اََنا
  يالِْعشْقِ فَاعُْرُجوا ُدوْنَُكم سلَّمُ الَْهو ُاَمهَّ

  

  ماه تا كجا؟ يگفتم ا گذشت،يمست م َدَمشيد
  ايب ميَ در پِ نيمكن، همچن نيهمچن ي: نگفت

  

  زپايت زيچون َروان شدم، بَرگرفت ت شيَ پِ در
  او چه محل باد و برق را؟ زِ يگامِ ت يِپِ  در

  

  َانَا صِْرتُ ِبال َانا ُتُهمْ يْ مُنْذُ َرا اََنا
  ُزجاَجٍه، َنوَّرَ َالْاَْرضَ َو السَّما يف صُورَهٌ 

  

  يالَْقْلبَ َو اصْطَف ياَلْقَلْبَ نُوُرهُ َفجَلَ  َركِبَ 
  مَنْ رامَ ُنورَُه، ِاْستَضا مِثَْلهُ اْسَتضا كُلُّ 

  

  فَنا رُهُيْكُلُّ مَْن غَ  ُرُه،يْ غَ لْقاهُ يَ  فَ يْ كَ 
  تو را يمن، كه تو ناَمحرم شيپ تويب ايب تو

  

  فزاجاِن جان يثَنا الِبه كردمش، گفتم ا به
  هست در ثَنا ييَدم َثنا مگو، كه دو كي گفت

  
  َبقا ةديببند، بُِگشا د ييدو لب از دو تو

  ُگشا گُشا ديلبِ بسته گر سخن بگشا ز
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  3صفحه: 

   
  ما انِيدر م ايتو م اَنهُيبَ  نايْ عَلَ ِانْ 

  هاَتنگ، بِكََند مَرد جامه ديَدِر خانه د چو
  

  جدا؟ شوديكه هر شب رواِن تو ز تَنَت م ين
  هست ناسزا يرواِن تو صفت انِيم به

  

  باز چون صبا ينامد ،يستين گيگر آن ر كه
  دوان به لِب ُقلزُِم صفادوان ينرفت شب

  

  ست، خدا خدابنده بنده ستيَ آمد َو تا وِ  باز
  ناَروا مِيبَدن چو َزر و س ةسيدر ك مانْد

  

  ايميبِنه بر كِف طلب، كه طلب هست ك جان
  تَن از جان جدا شدن، َمشو از جانِ جان جدا تا

  

  وايكنند، نگذارند ب يرا تُه يچه ن گر
  يو مرتض ييّكه َعل ر،يگ ريو ش ريش يِ پ رُو

  

  يها، بر تو خواندند َهلْ اَتتو قرن يبود ستين
  َحقَّست نَْقشِ دل، َخِط حَق را َمخوان َخطا َخطِّ 

  

  ال شود وَ تو ز اَلِف الم گشت ال ياَِلف
  دست و دهان بشو كه لَبش گفت اَلصَّال هله

  
  يفارغ از آب و گِل شد ،يبه حَق ُمْشتَِغل شد چو
  ِابا نيدست َدرَزن دَر يو دل شُد دستيكه ب چو
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ٢٤٣برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  شمايب شيدَرآ، كه َمبا ع ايدر، ب بگشا
  وفا ةچشم ييچشمِ َمستِ تو كه تو حَقِّ  به

از  يندگيبه نما اي ستين يو از جنس من ذهن ،كه متوجه شده از جنس امتداد خداست از جنس عدم است يانسان پس

مبادا،  يعنيتو، مبا،  ايدر را باز كن و ب :ديگويم يخطاب به زندگ د،يگويم ينطوريطرف همه انسان ها و از طرف خودش ا

كردن  يامكان دلخوش بودن و خوشبخت بودن و زندگ يعنيبدون تو نباشد،  شيع ،يو خوشبخت يو شاد يزندگ يعني

كه درست است كه از جنس تو هستم  دانميمن م .كار را هم به حق چشم مست خودت بكن نيو ا .بدون تو وجود ندارد

بله  وبه الست و دوباره از جنس تو باشم،  ايزنده نشدم، و اگر قرار باشد كه من وفا كنم به تو  ارانهيهنوز به تو هوش يول

   م،يبله بگو توانميهستم نم يكه من ذهن ياز طرف من، من تا زمان ييتو بگو ديبا ميبگو

 يخدمت شما عرض كنم كه اگر برخ خواهميو م ،هست ٨١٣شماره برنامه  دينيبيكه م نطوريخدمت شما عرض كنم كه هم

و نه بخاطر  ديكنيبرنامه نگاه م نيبه ا ،ديكرده باش ديتول يكه ممكن است در زندگ يياز شما بخاطر مسائل و دردها

بهتر  نياز ا يعني ،دانمينم يانبريراه م قتاً يو در ضمن من حق .ديممكن است موفق نشو ،يبه زندگ ارانهيشدن هوشزنده

تان يشما فوراً دردها ميو اگر آن را بگو ،ميگويو نم دانميم يزيكه من چ ديكنياز شما فكر م يبرخ .بدهم حيتوض توانمينم

  .ديرويو م ديشويو رها م دياندازيرا م

 ديعجله نكن خواهد،ياز طرف شما و صبر م خواهديكار م ،ماست يكه منظور اصل يكار خالص شدن از دست من ذهن نيا

 عيو سر ،بروند انبريراه م خواهنديبرخورد م نياز مردم در اول يادي. تعداد زديبكش ديو زحمت الزم را با ،ديو سوال نكن

 نيا يبرا قتاً يحق يول ،اش انداختن دردها است يفرع جهيبرنامه درست است كه نت نيو بروند ا ندازنديشان را ب يردهاد

   .ديتان به برنامه نگاه كنياز دردها ييتان رهايكه شما فقط بخاطر انداختن دردها ستين

 يارياز جنس هوش ميو از جنس خدا هست انجه نيبه ا ميكه ما آمد ديرا در نظر داشته باش يزندگ يمنظور اصل نيا ديبا

در شكم مادرمان  يارياول خودمان را بعنوان هوش ديدانيهمانطور كه م ميشويجهان م نيوارد ا نكهيپس از ا .ميهست

اش امتداد خدا و را همه نهايا .ميسازيم يمن ذهن كيذهن مان  يبعد تو رونيب مييآيبعد مرا، بدن مان  يعني .ميسازيم

 يچيه ،ميجهان واقعًا لخت هست نيبه ا مييآيم يوقت سازد،يغزل هم گفته الف م نيكه ا نطوريهم .سازديم ياريهوش اي

  .ميحالت را داشته باش نيا ديبا شهيهم االصوليو عل ،ميندار
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  5صفحه: 

و  ،مهم هستند نهايا دهنديم اديرا كه پدر و مادرمان به ما  يمهم يزهايچ ياريجهان شدن هوش نيپس از وارد ا يول

كه من  ياز مشكالت يكي .شوديم دهيو با آنها همان ،كنديتجسم م يفكر يآنها را بصورت فرم ها ،بقا الزم هستند يراب

 يول ،دهميم حيشدن را توض تيو هم هو يدگيهمان نيا من هر هفته نكهياست كه با وجود ا نيبرنامه داشته ام ا نيدر ا

   .بشوند توجهاولش م توانندينم ديشا اي خواهندينم يعده ا كي

شما  ،ستين يزيبه چ دنيچسب اي ،ستين يامتداد خدا با فكرها همان دلبستگ اي ياريشدن هوش تيهم هو اي يدگيهمان

 ينديفرا كي دنيهمان م،يبگذار گريد زيچ كي ،ميبگذار ايبه دن دنيچسب اي ،ميبگذار يدلبستگ دنيهمان يبجا دييبگو

 يمن ذهن ،سازديهمانطور كه بدن را م كند،يم جاديا ديبقا شا يد برايمن جد كي ،تن كي جاديا يبرا يارياست كه هوش

 ميريميما م دينيبيم ،كنديبدن هم رها م يمدت كيپس از  ،رها كند ديرا با يمن ذهن يمدت كيپس از  .سازديرا هم م

 رياجتناب ناپذ امر كي ميجهان ساخته ا نيو تن ما كه ما در ا يشدن من ذهن يمتالش نيو بنابرا .رنديميهمه م گريد

و به موقعش  ميما ساخت يعنيساخته  ياريو هوش .ترس بشود ايغم بشود  ايبشود  يندارد سبب افسردگ ياست و لزوم

  شد. يهم متالش

 يرونيب يزهايكه مربوط به چ ميريگيرا م يذهن يكه من بعنوان امتداد خدا فرم ها دهميم حيدوباره توض نيبنابرا پس

است  نيسه اوپر ،ميدهيم تيبه آنها حس وجود و حس هو نكهيبه محض ا .ميكنيم قيتزر تيو به آنها حس هو ،است

پدر و  افهيق ،بدن مان هست ،مثالً پول هست ،ما ديد نكيع شوديم زيبالفاصله بالفاصله آن چ :است نيا نديفرا يعني

 ميكنيهمان را درست كردن، ما فكر م يعني دنيو همان .است دنياسمش همان م،يشويم دهيما همان نهايمادرمان هست، با ا

 اي دنيچسب (Identification) يسيدر انگل اي دنيهمان نيپس ا .ميكه خودمان هست ميكنيمن درست م كي ميدار

ما و پس از آن برحسب آن  ديد نكيع شوديم زيو آن چ شوديمركز ما عوض م دنيبه موجب همان .ستيدلبستن ن

  .شوديمن ساخته م كي جهيو در نت .مينيبيم

 دهيممكن است هم كه همان .ستين دنيكه همان نيا ديبعدش هم دلتان را باز كن ديدل ببند يزيچ كيشما ممكن است به 

را برحسب آن  يو زندگ دنيآن د ديبا د ديكنيشما، و شما شروع م ديد نكيع شوديم لهبالفاص ديبشو دهيهمان د،يبشو

 آنكردن آن و محافظت از اديزبه  ميكنيشروع م ،را كه مركز ما باشد يزيو هر چ دنيرا برحسب د زيسازمان دادن همه چ

فكرها  نيا عيسر ريياز تغ ميشويم دهيهمان زهايچ يبا فكرها يوقت ،فكرها نيا رييو از تغ .ميكه آن هست ميكنيو فكر م

 قياز طر اي يمن ذهن ني. و اميآن هست ميكنيهست كه ما فكر م يمن همان من ذهن نيا ،شوديمن ساخته م كي
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دو  يزيبا چ ميشويم دهيما همان نكهيبه محض ا نكهيا يبرا .دموقت باش ديبا دنيد يماد يها نكيع ،دنيها ديدگيهمان

  :شوديم دهييزا زيتا چ

ما فكر  دهديم يدانستن كي يعني ،دهديبه ما دانش م دنيد زيآن چ قيقضاوت، و اصالً از طر يكيمقاومت است  يكي

عرض  يول .كنار اصالً ميگذاريم ستا ييو دانش خدا ميرا كه با خودمان آورد يقبل يآن دانش نيبنابرا .ميدانيم ميكنيم

را تجربه  ييباشد، انسان جدا ياست كه موقت نيطرح خدا ا ،درست كردن قرار هست يو من ذهن دنيكار همان نيا كنميم

 نيو پس بنابرا .با انسان باشد يدوازده سالگ، ندارد كه پس از ده يلزوم يدرست كند و من ذهن يمن ذهن كيو  ،كند

مقاومت و قضاوت  يعني تيدوتا به اصطالح خاص نيو ا كنديو قضاوت م كند،يمقاومت م جاديا انسانهر كه  مينيبيم

   كند،يدرد م جاديدرست كردن ا يماد يها نكيع يعنيهمراه با همانش 

و اشتباه  ميهست دهيكه با آن همان ميدهيرا از دست م يزيچ كي يو وقت ،يمثل حسادت، مثل اضطراب، نگران ييدردها

به  يازمنديحس ن كيو  ،ميجدا شد ياز زندگ نكهيا يبرا ياحساس گناه و حس دلتنگ ،حس خبط و حس گناه ،ميكنيم

 اديدردها ز نيا جيدر ما و به تدر شوديم يناخشنود كي شود،يبه جهان كه دائماً سبب عدم رضا م يازمندين ،جهان

 يها نكيع نيو ا ،است يماد ،كه مركز ما غلط است ميبدان مابه ما،  اورديدردها فشار ب نياست كه ا نيو قرار بر ا .شوديم

دوباره آن  ميگرديحالت برم نيدر ا. مينيبب ياريهوش نكيدوباره با ع ميو بردار ،ميكن ييشناسا يكي يكيرا  يماد

  .ميكه از اول بود ميشويم ياريهوش

ها  يرا بعض دنيهمانطور كه همان م،يتسل .است ميتسل كنديم ياريكه بالفاصله ما را از جنس هوش ييها ندياز فرا يكي 

است كه  نيهم يبرا .است يچ دنيهمان ينيكه بب يمقدار به حضور زنده بشو كي ديبفهمند چون با ريد يليخ ديشا

كه  ميشويمتوجه م ميو بصورت ناظر به ذهن مان نگاه كن ميرده به حضور زنده بشوخُ كي يول دنشيمشكل شده فهم

چشمان خدا  لهيبوس اي مينيبيبا همان نظر م ،مينيبيم ياريهوش يعني رنگيها ما با نور ب موقع يبعض .است يچ دنيهمان

 يآن موقع هم معن ،ميفهميدو تا را فوراً م نيتفاوت ا يماد نكيموقع ها با ع يبعض .دييبگو ديخواهيهر جور م ،مينيبيم

  .را دنيهمان يو هم معن م،يفهميرا هم درست م ميتسل

 ديدو سال با ديشا .كند ديگوش دادن به برنامه را ادامه بدهد و حوصله كند، صبر با ديبا شوديمتوجه نم يكسو حاال اگر 

و  ينيعدم ب تيكه آن خاص شوديمتوجه م كدفعهيشعرها را بخواند  نيادامه بدهد گوش بدهد ا ينطوريهم .صبر كند

و در  .خودش را به ما نشان داد،ميهست ياريشهو يعني ،ميهستبه اصطالح كه ما از جنس سكوت و عدم  يسكوت شنو

 افتديفكرها در ذهن تان اتفاق م دينيبيو م .دينيبيعقب و ذهن تان را م ديكشيدفعه م كي دينيبيآن موقع هست كه م
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 جاديا يمنف جاناتيه ،يمنف يفكرها نيو ا ،گذردياز ذهن تان م يفكر منف ياديكه تعداد ز ديمتوجه بشو ديبار شا نيو اول

و  ديتا حاال متوجه نبود ديكنيحسادت م دييگويبد م ديكنيانتقاد م ديو شما دار د،يو شما تا حاال متوجه نبود كننديم

  د.يشويرا متوجه م نهايبصورت ناظر ا

 ديو سؤال نكن ديو هم صبر كن ستيبر ن انيراه م ديشما هم زحمت بكش نكهيا يبرا ميگويصحبت ها را من م نيمام ات

 ،ديمقدار آزاد بشو كي يارياز ذهن بصورت هوش يحداقل بطور نسب ،ديتا بطور كامل در ذهن نباش ديصبر كن دياشما ب

 ديتوانيبا عجله نم ،ستيو دست شما ن ديصبر كن ديتا او خودش را به شما نشان بدهد با .دينيذهن تان را بب ديكه بتوان

 ديگويرا و م شرفتشيو پ ،رديگيرا اندازه م زهايذهنش چ او ب شوديموقع آدم سرخورده م يليخ .ديبه آنجا برس عيسر

  .نكردم شرفتيپ

 مياز عال يكيو  .دينكن شرفتيپ خودتان و يرو ديو كار كن ديامكان ندارد كه شما به برنامه متعهدانه گوش بده يول

برنامه را تحمل كند و گوش بدهد در  نيا توانديم ياگر كس .ديدهياست كه شما متعهدانه به برنامه گوش م نيا شرفتيپ

كه در  كنديم يياست كه دارد شناسا ياريو آن هوش ،شده داريدر او ب ياريمقدار هوش كي ،كرده شرفتيپ نصورتيا

از  عيفقط سر توانميمن است و من نم مربوط به قتيو آن حق ،است يقتيحق كيموالنا  يموالنا و آموزش ها يشعرها

   .كرده خالصه بشوم جاديا يدگيكه همان ييدردها نيدست ا

 يانبريو راه م ديها را نگه دار يدگيهمان ديتوانيشما نم .هم تمام بشود يدگيهمان ديدرد ها تمام بشود با نيا نكهيا يبرا

وقتتان را  ،وجود ندارد نيكالس به آن كالس امكان ا نيبزرگ به آن بزرگ از ا نيمكتب به آن مكتب از ا نيبا رفتن از ا

با  ،برنامه را داشتم نيسال گذشته كه ا ستياز شما دارم حداقل در ل ياديچون تجربه ز ميگويرا من م نهايا ،ديتلف نكن

 يب ليها هم نكرده اند به دل يليو خ ،كرده اند شرفتيپ شانيها يلياز انسان ها برخورد كرده ام كه خ يشماريتعداد ب

دردها  نيا ،ندازميرا ب ميدردها نياست كه ا نيمن ا ظورمن نكهيو فقط ا ،گشتن انبريدنبال راه م و يصبر يب يحوصلگ

است  يذمو ،باال ديآيم بافديدوباره م يمن ذهن نيا .تمام شد ديشما فكر نكن شوديكم م يوقت ،شوديمقدار كم م كي

  .ميادامه بده ميادامه بده ديبا

و آن  ،كردم طرح كردم جاديا يريصاوت يسر كي راً ياخ ،و خالصه كردن به شما كمك كنم يانبريدر م نكهيا يمن برا 

 ريتصاو نيا نكهيا يبرا .حوصله تان سر نرود كنميخواهش م ،چرا دهميم حيو دوباره توض .برميرا حتمًا بكار م ريتصاو

خوب است  يليخ ،فقط ميرا بشنو تيب كيما  ستين يكاف .رديگيرا بكار م يينايمخصوصًا حس ب ،شما را يهمه حس ها

 .دهديشما را نشان م تيكل ريكه آن تصاو ميگذاريهم م يريتصاو كيو پس از آن  ،را آنجا تيب سمينويكه م مينيبب
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افسانه  ،ميسازيم يمن ذهن ،ميرويم يزيچ كيو  ميها ادامه بده يدگيبه همان ميريگيم ميلحظه ما تصم نيدر ا يعني

 يزندگ ميدهيو اجازه م ميشويم ميتسل ميكنيخودمان كار م يو رو ميكنيم نه صبر اي ؟ميرويو به هپروت م ميسازيم

  .ما كار كند يقانون قضا و ُكن فكان رو قيخدا از طر

جهنم  يكيبهشت است آن  باًياش تقر يكيكه  ميآوريسر در م گريد يجا كياز  نصورتيما در ا ميشويم ميمرتب تسل

اگر  رهايتصو نيمثًال در ا برم،يدرك من بكار م يها يبكار گرفتن تمام ابزارها يارا هم بر رهايتصو نياست، بله پس بنابرا

از  يبرخ دنيپس د د،يكنينم تيرا هم رعا هيبق گريد يعني ديكنيمقاومت م ديدش متوجه دينيبيشما مقاومت را م

  د،يكن يابيارز ديمهم است كه شما خودتان بتوان اريچشم تان بس يجلو يمن ذهن يها تيخصوص

من  :كه ديگويدارد به خدا م ،است ياز جنس عدم است و گرفتار من ذهن دانديكه م يكه انسان دينيبيم نجايپس در ا

من  يمن ذهن دانميم ،وفا كنم خواهميمن م يول ،تو بشوم و دوباره از جنس ميبله بگو ديبا ،از جنس تو هستم دانميم

و تو  ،و از جنس تو بشوم ،يآوريكه تو بوجود م يكنم در اطراف اتفاق ييگشافضا خواهميپس م .است ييوفايب نياصالً ع

و آن موقع است كه من با  .آن بله گفتن است ،ييفضاگشا اي ميلحظه اگر از جنس تو بشوم با تسل نيا ،يچشمه وفا هست

نخواهم  يزندگ يعني ،تنخواهم داش يشيبمانم ع يكار را نكنم من ذهن نيكه اگر ا مينيبيو من م .مينيبيچشم مست تو م

  .دهمينشان م ريتصاو نيرا دوباره با ا تيب نيبله ا .كرد

  

  (دايره همانيدگي) ١شكل شماره 

به  مييآيم ياريابتدا بصورت هوش ميگفت .ديرا كامالً متوجه بشو يشدگ تيهم هو يشما معن ريتصاو نيبا ا دوارميمن ام

 دهياست كه همه همان ييزهايچ نهايمعموالً ا م،يشويم دهينوشته شده با آنها همان رهيكه مركز دا ييزهايچ نيجهان و ا نيا
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خانواده، پول و همه  ياعضا هيخودم تمام مشخصات خودم، همسرم، بق ،گنجديكه در فكر من م ييزهايچ شوند،يم

 تيعكه بلد هستم، موق ييبا ارزش هستند، كارم، حرفه ها نهايدادند كه ا اديباارزش من كه پدر و مادر من به من  يزهايچ

 حيشده تفر فيكه تعر يحيدارم، استاد، تفر يهر نقش ايدارم، نقش ها مثل پدر و مادر  يچه مقام يعني ياجتماع يها

 قياز طر يعنيهستند  تياست كه انسانها با آن هم هو ييزهايچ نيتر يذمن دوست، دشمن و درد، درد از مو ياست برا

   .ديدردتان باش واظبم ديشما با .كننديم اديو درد را ز ننديبيدرد م

 ديشما، با يعني خوانديشعر را م نيا هكشخص  نيا پس ،يشخص ،ياجتماع ،ياسيس ،يمذهب ليمختلف از قب يو باورها

 يزندگ يو با من ذهن نهايبرحسب ا يو سازمان دادن زندگ نهايبرحسب ا دنيد ست،ين يزندگ ،يوضع زندگ نيكه ا ديبدان

 يماد يها نكيكردن است مركز ما با ع يبدون او زندگ نيا ،بدون شما يزندگ يعني شيمبادا ع ست،ين يكردن زندگ

 ت،يعقل، حس امن ميريگيما م شهيكه از مركز ما هم يتيخاص ايكه  يتيخدا، و چهار تا كم يعنيست، او ياو ن ند،يبيم

در واقع  تيمركز آفل هستند اما ب يزهايچ نيكه همه ا دينيبيم .ندارند و آفل هستند يخوب تيفيك نهايو قدرت ا تيهدا

   دهد،يشروع عدم را دارد نشان م

  

  (دايره عدم) ٢شكل شماره 

 ،در مركزمان ميكنيبار ما حس عدم م نياست كه اول نياش ا يمعن ،ديايدرآ، اگر قرار باشد خدا در را باز كند، ب ايدر ب بگشا

آگاه  يبه اندازه كاف يارياز هوش يارياگر هوش .شوديآگاه م يارياز هوش ياريهوش يعني ميحس عدم كن نكهيو به محض ا

 يعنيحضور ناظر هست، حضور ناظر  ،ناظر هست يارياسمش هوش ،مينيرا بب مان يبصورت ناظر فكرها ميتوانيما م ،بشود

 يبه زندگ ميدار ما، شما يب شيدرآ، كه مبا ع ا،يپس بگشا ب دهديذهن جهان را نشان م.به جهان ، ياحضور ناظر بر ذهن

  .مركزمان ديايعدم ب ميدهياجازه م ميو با تسل مييگويم
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باشد كه ما به آسمان  ادتانيموقع نبوده كه عدم از ما جدا باشد آن مثال  چيبا ما هست ه شهيكه عدم هم ديكنيتوجه م

مان  يهاباشد كه حس ادمانيهم  را نيالبته ا .ننديبيما م يو كالغ ها را حس ها ،مينيبيكالغ ها را م ميكنيكه نگاه م

هم بصورت  يارياما خود هوش ند،يبيم ياريآن هوش قياز طر نديبيچشم به خودش كه نم كنند،يهمان عدم كار م لهيبوس

بله،  مييگويم د؟ينيبيم پرنديكه كالغ ها در آن م يخال يفضا اي د؟ينيبيآسمان را م پرسنديو از ما م .عدم در ما هست

است  نيجوابش ا ند؟يبيم يرا ك يخال يآن فضا اي ند،يبيم يعدم را چ ند،يبيحس ما م نديبيها را چشم ما م غخوب كال

  .نديبيكه آن عدم درون ما م

كلمات و جمالت كه سكوت است  نيفاصله ب ديشنويشكل كلمات را م كنديكه صحبت م يكس دينيبيكه م نطوريو هم

 شهيدر ما هم ينيو عدم ب يدر شما عدم بصورت سكوت هم وجود دارد پس سكوت شنو نياپس بنابر د،يشنويآن را هم م

با  .رديگياز چشم مان صورت م يماد يها نكيكار با برداشتن ع نيا م،ياز آن استفاده كن ارانهيهوش ميخواهيهست م

 ميدار شرفتيپ مينيبيعدم م او ما مرتب ب ،شونديم فيها ضع نكيآن ع ،هايدگيهمان نيآوردن عدم به مركزمان مرتب ا

  .خداست نيوفا كننده به خودش هم قتاً يكه حق ميشويو متوجه م م،يكنيم

در حالت باال  ست،ين زهايبه چ اريهوش يعنيمست است، چشمش مست است  اوبه مركز ما و چشم  ديآيپس خدا دارد م

خدا  نكهيدر واقع مثل ا مينيعدم بب قينكه از طريمحض ا هب يول .نديبيم نهايا قياز طر نكهيا يبرا ،ستيچشم ما مست ن

نظر دائماً مست  ياريهوش ايو چشم ا نيكه ا ميشويو ما بعد متوجه م .كندينگاه م ارانهيهوش رونيچشمانمان به ب قياز طر

است  يجهان نيا يزهايچ نيبه هم اريهوش .ستيمست ن نديبيم يدگيهمان قيكه از طر يو كس .است حالش خوب است

  .ستيوفا كننده ن نيو بنابرا ،ن كار درد زا است و آفل استيو ا

بله من از  مييگويبله به خدا م مييگويبه الست م ميشوياز جنس الست م يعني ،بله :مييگويما م ديآيعدم م يپس وقت

 تيب كيبله،  .نس تو هستم چون مركزم را تو كردمبله من از ج ديگويشخص دارد به خدا م نيا يعني .جنس تو هستم

 حيمختلف توض ياول را با شكل ها تيالبته ب .گشت ميبعد به غزل برخواه يشمس و مثنو وانيخواهم خواند از د ييها

  :ديگويم د،يشكل ها توجه كن نيبه ا كنميهش مخواهم داد خوا

  ١٦٤٩مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  او حاصل اند جهان و اهلِ نيا
  انددل كي ،ييوفا يدو اندر ب هر

جهان و  نيا نيآفل است، و بنابرا دينيبب توانديكه ذهن ما م يو هر چ دهديكه ذهن ما نشان م يجهان يعنيجهان  نيا

 نياش به ادارند و همه يكه من ذهن يكسان ،يمن ذهن يعني ،يجهان نيا يزهايهستند، با چ تيكه هم هو ياهل او كسان
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كه عدم را باز كرده و عدم  يكس يعني ،و در مقابل اهل آن جهان ،ميجهان هست نيما اهل ا نديگويم كننديجهان نگاه م

با جسمش  كنديم يجهان هم زندگ نيا يدرست است كه تو كند،يم يزندگ ييكتاي يشده در فضا تينهايدر مركزش ب

   .ييكتاي يفضا يعنيآن جهان  و آن جهان است، ياصلش تو يول

 شوديبشود م تينهايبشود، ب تينهايكه ب ديقدر باز كن نيدرون تان را ا (دايره عدم)مركزتان را  نيشما ا يعنيآن جهان 

 ميكن تينهايمركزمان را ب ميپس ما آمد د،يخوريغذا هم م ،ديدار م همجس د،يجهان هم هست نيشما در ا يآن جهان، ول

پس  .ميكنيم يجهان هم زندگ نيدر ا ميجهان هم هست نيدر ا يول ،آن، آن جهان است .ميكنيم يپس در آنجا زندگ

ندارد  يكارشان حاصل درست چيه يعني .ندارند يحاصل كننديجهان نگاه م نيو به ا ،دارند يدگيكه فقط همان يكسان

  .ندارد يحاصل سازنده ا

من االن به تو  نكهيبدون حضور شما بدون ا يعنيشما  يب شيمبادا ع :كه ديگويم نكهيا يبرا ،خواندياول م تيبا ب نيا

جهان درست نخواهم  نيدر ا يسازنده ا زيمن چ ،بشود يبشود و به عملم جار يمن جار يهازنده باشم و خرد تو به فكر

 ست،ن هاهج نيكه در ا يزيهم هر چ ،است وفايمن ب يهم من ذهن نياش درد درست خواهم كرد، بنابراهمه يعني .كرد

(دايره  االن، مينيبيكه م نيهم يعني ،رونديم ريمس كيجهان و در  نيماست، ا دهيدل است و همان دل همان كي نيو ا

  همانيدگي)

  . حاصل اند يجهان و اهل او ب نيجهان ا نيا 

 وفايب يزهاياش با چهمه دينيبيو اصالً م ،دارد يمن ذهن ،جهان است نياهل ا نديبيها م يدگيهمان نيا قيكه از طر يكس

اگر عدم را  توانديم (دايره عدم)آدم  نيا يبه خدا وفادار باشد، ول توانديآدم نم نيا ،است وفايكار دارد خودش هم ب

را از مركزمان  زهايچ نيا يعني ميجهان نباش نياهل ا م،يبشو ينطوريا مينباش يكه آنطور ميخوانيرا م نيفقط ا اورد،يب

 قيكه به آنها تزر يما حس وجود رديبرود، و واهمانش صورت بگ هيها به حاش يدگيهمان نيو ا م،ياوريعدم را ب ميبردار

 ديما كه با ندازهآن ا دينيبب .شوديم عتريمركز ما وس نهايرا از ا تيحس هو ميريگيهر چه پس م ،ميريپس بگ ميكرد

  و  ستين رونيدر ب ميريپس بگ دياست كه ما با هايدگيهمان نيباشد در هم تينهايب

  ١٦٥٠مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  وفاست يب ايچو دن ايدن زاده
  فاستو قَ آن رُ  ،و آرد به تورُ  گرچه

 نهايا دنيد قياز طر ميسازيم دهيبا ذهن همان (دايره همانيدگي)حالت نيكه با ا يزيهر چ ديگويپشت، م يعني قفا

 وفايب يزهاياش چما همه مينيبب ينطورياز اگر قرار باشد ا يعنياست  وفايب نيا كند،يفرق نم ،يزيهر چ ،ميسازيم
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و  ،ميهست دهيخوب كه با آن همان يزهايمثل چ ،مثل پول ستكه مركز ما ه ييزهايچ نيحاال هم .كرد ميدرست خواه

   ،بد است، آره نهايبا ا دنيها، همان ستندين يبد يزهايچ نهايا

مثالً پول مان  ،از ما ديآيخوششان م ،رو آورند چقدر دوست هستند با ما نهايكه ا ميما فكر كن ،اورنديبه ما رو ب نهاياگر ا

با ما دارد  ديآيدرست است كه به نظر م م،يهست تيو ما با آن هم هو ،شوديم لو بدن ما دارد خوشگ ،شوديم اديدارد ز

از  يعني ديآيخوشش نم يعني ،شوديدارد از ما دور م يعني ،دينيدارد شما رو را پشت بب يآن دوست يول ،كنديم يدوست

 شهيكه هم ديفكر نكن د،يندان نآن را دوست خودتا نيپس بنابرا د،ينيرا پشت بب شيشما رو رود،يم شوديما دارد دور م

  با شماست، 

 ايدن ناي وفاپس چشمه  ،هستي تو وفاو موالنا گفت چشمه  .مياول ما صحبت وفا كرد تيدر ب ديديكه د نطوريو هم
 كنند،ياشتباه م خواهنديوفا م ياز من ذهن اي خواهنديوفا م ايدن نيو از ا كنندينگاه م ايدن نيكه به ا يكسان ستين

تسليم يعني پذيرش اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن،  .ميبه مركزشان با تسل اورندبي را وفاچشمه  ديبا
يعني قبل از قضاوت بايد بپذيريد، نه اينكه با استدالل بپذيريد، بدون قيد و شرط قبل از قضاوت بپذيريد كه اين كار، 

شان مي دهد به ما كه ما از جنس چه هستيم، پس شما اگر مي اين من را يك لحظه تبديل به عدم مي كند، يعني ن
خواهيد يك لحظه مركزتان عدم بشود درست تسليم بشويد، درست تسليم بشويد، مردم باز هم درست تسليم نمي 

ذير، اي ندارم بايد بپذيرم، يا فالني گفته بپشوند، براي اينكه با ذهنشان مي پذيرند، استدالل مي كنند، مي گويند چاره
  اين پذيرفتن نيست، تسليم نيست، مدتي طول مي كشد ما تسليم را ياد بگيريم.

  توجه كنيد اين شكل را هم مي خواهم به شما نشان بدهم، و همانيدن را دوباره توضيح مي دهم، 

  

  )مثلث همانش( ٣شماره  شكل

مي بينيد كه اين شخص با آن نقطه چين ها همانيده هست، و وقتي با اولين نقطه چين كه فكر است، اسمش است و فكرِ 

من است، اين كلمة من خيلي مهم است، شخص بعنوان هوشياري، امتداد خدا با اسمش همانيده مي شود، يعني اسمش را 
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ي من ذهني است، و همان موقع دو تا خاصيت قضاوت و و من را كه يكي است مي گذارد مركزش، و اين هستة مركز

  مقاومت زاييده مي شود.

پس مي بينيد كه همانيدن ايجاد مقاومت و قضاوت مي كند، نبايد شما بگوييد اين شبيه همين دلبستن است، چسبيدن 

همانش است، انسان است و چيزهاي ديگر، پس اين يك فرايندي است كه ايجاد مقاومت و قضاوت مي كند، و اين مثلث 

اين را مي سازد، و وقتي ده دوازده سالگي مي رسد حتماً مقاومت و قضاوت دارد، با تعداد زيادي چيزها همانيده شده 

  است.

  

  )مثلث واهمانش( ٤شماره  شكل

ي و همينطور يك مثلث ديگر براي شما تعريف كرديم، و اين مثلث واهمانش است، اين شخص وقتي به خدا مي گويد، م

گويد من نمي خواهم اينطوري باشم، يعني اين همانيدگي ها مركزم باشد، مي خواهم تو باشي، در اينصورت عدم را بايد 

   بياورد به مركزش.

پس: بگشا در بيا، درآ، در اين شكل صدق مي كند، كه مبا عيش بي شما، اين شخص مي گويد كه تا عدم نشود مركزم 

يواش متوجه مي شود كه با چشم خدا مي بيند، يعني چشم هوشياري يا نظر مي بيند،  و يواش .زندگي ام شروع نمي شود

بله، بله به اتفاق اين لحظه بله به اَلَست هم هست، يعني شما  :و دارد وفا مي كند، اين شخص به اتفاق اين لحظه مي گويد

  .مثلث همانش)(من از جنس تو هستم هر لحظه، نه از جنس همانيدگي :داريد به خدا مي گوييد

هر كسي اين لحظه به خدا بگويد من از جنس تو هستم و واقعًا از جنس او بشود با تسليم، يعني هوشياري بشود و از 

طريق اين شكل من ذهني نشود، آن دارد وفا مي كند به اَلَست، اََلست هم يعني اينكه خدا از ما پرسيده كه تو از جنس 
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بله، ما مي دانيم  :بله، به اعتباري اَلَست همين لحظه هست، اين لحظه مي پرسد، ما بايد بگوييم :من هستي؟ و ما گفتيم

، كه مركزش همانيده (مثلث همانش)بله، اين نمي گويد اين شكل :كه از جنس او هستيم، حقيقتًا اين لحظه بايد بگوييم

  هست.

ود كه چشمة وفا همان خود خداست، پس بايد خدا ، اين شخص مي گويد و متوجه مي ش(مثلث واهمانش)ولي اين شكل

 دوباره توضيح بدهم كه االن صحبت صبر بود، اين شخص .را بياورد مركزش، مي بينيد كه دو ضلع مثلث صبر و شكر است

كه مركزش همانيده هست، مقاومت و قضاوت دارد، يك تجسماتي از حضور دارد، از خدا دارد، كه آن  (مثلث همانش)

يچ كدام از افكار همه غلط است، و هر لحظه از طريق عينك هاي مادي مي بيند كه همه غلط بيني است، هتجسمات و 

متوجه مي شود كه مي تواند صبر  (مثلث واهمانش)پس اولين بار كه تسليم مي شود و عدم را مي آورد آنها درست نيست.

  كند.

ين همان كساني هستند كه مي گويند راه ميانبر بزنيم، صبر ندارد، عجله دارد، ا (مثلث همانش)در ضمن آن شكل قبلي

زحمت نمي توانيم بكشيم، ولي راندنِ اين همانيدگي ها به حاشيه صبر مي خواهد و شكر مي خواهد، به تدريج اين 

متوجه مي شود كه شكر در ذاتش است، همين كه عدم مي آيد شكر هم زاييده مي شود، همينطور  (مثلث واهمانش)شخص

هم با واهمانش (مثلث واهمانش)مقاومت وقضاوت را بوجود مي آورد با همانش، اين شكل  (مثلث همانش)ن شكل كه اي

صبر و شكر بوجود مي آورد، شخص يك دفعه متوجه مي شود كه يك آدم شاكري دارد يواش يواش مي شود، قدر چيزها 

  بلي نه، قبلي فقط طلبكار است. را مي داند، سپاسگزاري را بلد است، قانون جبران سرش مي شود، و ق

(مثلث ببينيد كه شما مثالً بيشتر مقاومت داريد و قضاوت داريد ،با مقايسة اين دو شكل مي توانيد خودتان را ارزيابي كنيد

؟ صبر مي كنيد، (وامثلث همانش) ؟ يا نه، فضا را باز مي كنيد در اطراف هر اتفاقي در اين لحظه، و صبر مي كنيدهمانش)

دفعه شما حس مي كنيد كه بلديد شكر كنيد و شكر كردن را دوست داريد، اگر اين دو خاصيت در شما خودش را  و يك

  نشان داد معني اش اين است كه شما داريد پيشرفت مي كنيد و عمل واهمانش انجام دارد مي شود.

چيزها داده بود، دارد پس مي  كسي كه عمل واهمانش انجام مي دهد يعني دارد آن حس هويتي را كه موقع همانش به

گيرد، يعني دارد شناسايي مي كند كه از جنس چه نيست و آنها را مي اندازد، و گفتم يكي از موذي ترين چيزهايي كه ما 

  با آن همانيده هستيم دردهاي ما هستند. 
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  )افسانه من ذهني( ٥ شماره شكل

  

  )حقيقت وجودي انسان( ٦شماره شكل 

اما اجازه بدهيد شكل را هم توضيح بدهم و اين شكل و شكل بعديش كه حقيقت وجودي انسان است، و اين هم افسانة 

من ذهني است، خودش خيلي جالب است، كه شما نگاه كنيد كلّيت ما را نشان مي دهد كه آيا ما در افسانة من ذهني 

  انسان؟  هستيم يا در يك شكلي به نام حقيقت انسان يا حقيقت وجودي

بله، و شما خودتان را ارزيابي كنيد ببينيد كدام جهت مي رويد، بيشتر داريد در افسانه مي رويد يا داريد بيدار مي شويد؟ 

، بله، پس اين شخص به زندگي نمي گويد، به خدا نمي گويد بيا مركزِ من، اين فكر مي كند كه (افسانه من ذهني)اين حالت

ز خواب ذهن مي شود زندگي كرد، و زندگي همان به اصطالح خوشي است كه آدم از اين بدون حضور ناظر و بيداري ا
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همانيدگي ها مي گيرد و عقل را، حس امنيت، و هدايت و قدرتي هم كه از اين همانيدگي ها مي گيرد اينها هم حقيقي اند، 

  اين شخص، ولي دايمًا مقاومت و قضاوت دارد.

توليد مي كند كه اين دردها را گفتم يكي از نقطه چين ها نمايندة درد است،  اين شخص مقدار زيادي درد در خودش

دردهايي مثل حسادت، مثل تنگ نظري، مثل حس تنهايي مثالً، حس نيازمندي به جهان، حس سيري ناپذيري، و حرص 

فراوان دارد از و خشم و رنجش، و بعضي موقع ها رنجش هاي كهنه و كوبيده شده، كينه، حس انتقام جويي، اين شخص 

اينجور چيزها، يا حس خبط، نگراني و اضطراب از آينده اين شخص دارد، و اينها جزو اين مركز است، خيلي خطرناك 

اگر دقت كنيد، يواش يواش متوجه خواهيم شد كه اين شخص هر چيزي را با مقاومت ايجاد مي كند، يعني هر عملي،  است.

  .هر فكري را با مقاومت شروع مي كند

و يواش يواش خواهد ديد كه زندگي جلوي او مانع مي گذارد، و مسايلي بوجود مي آيد، و آخر سر يك سري دشمن ايجاد 

اي به نام افسانة من ذهني زندگي مي كند، مي بينيد اين يك محدوديتي است مي كند براي خودش، كًال در يك محفظه

  غلط است. كه از داخل آن نمي تواند در بيايد، براي اينكه ديدش

، براي اينكه فكر مي كند عيش از طريق همين »بِگُشا در بيا درآ، كه مبا عيش بي شما«و هيچ وقت اين يادش نمي آيد كه: 

همانيدگي هاست، حقيقتاً اينطوري مي بيند، غلط مي بيند و غلط بيني اش را درست مي داند، اين آدم فكر نمي كند غلط 

آنها مي بيند، ولي چون دردهايش زياد مي شود، باالخره ممكن است بپرسد كه من چه مي بيند، چون حقيقتاً از طريق 

  اشكالي دارم؟ به روانشناس و قرص و فالن دوا هم پناه مي برد.

 (حقيقت وجودي انسان)ولي مي بينيد كه تا مركزش درست نشود، يعني اين چيزها را از مركزش برندارد و به اين حالت 

و غصه ها و دردها نخواهند افتاد، و اين كمك مي كند به همان چيزي كه اول گفتم، اگر تعدادي از تبديل نشود اين غم 

شما عجله داريد و مي خواهيد با عجله از افسانة من ذهني خارج بشويد، عجله هم جزو يكي از آن نقطه هاست، مواظب 

ال مي كنيد عجله هست، يك الگو ميانبر است، باشيد، الگوهاي عجله، يعني شما داخل ذهن هستيد يك الگويي هم كه فع

يك الگو اين است كه من مي توانم كم بدهم زياد بگيرم، يك الگو اينست كه من متفاوت هستم، ممكن است ده سال طول 

بكشد، من در عرض دو ماه اين كار را بايد بتوانم انجام بدهم، همچون چيزي وجود ندارد، اينها فقط تصورات اين 

  است. ه من ذهني)(افسانشخص

، آدم متفاوتي است، مي بينيد به تدريج كه عدم را مي آورد به مركزش، (حقيقت وجودي انسان)به هر صورت اين آدم

مركزش عدم مي شود، يعني اتفاق اين لحظه را مي پذيرد و فضا گشايي مي كند، حس هويتش كَنده مي شود از آن نقطه 
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و هر لحظه را با  ،و عقل و حس امنيتش و هدايتش و قدرتش اصيل مي شود چين ها، و صبر و شكر مي آيد به مركزش

رضايت از زندگي شروع مي كند، با پذيرش شروع مي كند، با صبر شروع مي كند، و صبر ادامه دارد، باالخره پس از يك 

  مدتي درونش باز مي شود، بي نهايت مي شود، و به بي نهايت خدا زنده مي شود.

(حقيقت هيچ موقع نخواهد شد مگر برگردد، بله، پس اين بيت معني مي دهد با اين شكل من ذهني) (افسانهولي قبلي

، كه به تدريج كه مركزمان را باز كنيم و از پذيرش شروع كنيم پس از يك مدتي ضلع بااليي مستطيل، وجودي انسان)

زرگي است، يعني انسان بي سبب هميشه زندگي ما مي آيد، توجه كنيد شادي بي سبب واقعًا نعمت ب درشادي بي سبب 

شاد باشد، چشمه اش در درون ماست، هر چه اين عدم وسيع تر مي شود، اين چشمه هم باز مي شود و باالخره مي رسيم 

به جايي كه زندگي مي تواند از طريق ما خودش را بيان كند، براي اينكه مركز ما تماماً به او تبديل شده، هيچ همانيدگي 

  رد، يا بسيار كم وجود دارد.وجود ندا

و متوجه مي شويم كه در اين حالت حقيقتاً چشمة وفا همين عدم است، و اگر عدم وسيع تر بشود ما چون با چشم خدا 

مي بينيم، با نظر مي بينيم، آن چشم مست است، براي اينكه هميشه شاد است، هميشه آفريننده هست، اين شخِص 

كزش همه نقطه چين است، اين آدم هيچ آفرينندگي ندارد، براي اينكه مركزش گرفته كه مر (افسانه من ذهني)بااليي

شده با عينك هاي مادي، هر لحظه با يك عينك خاصي مي بيند، مثالً يك لحظه با پول مي بيند، يك لحظه با همسرش 

ه با عينك خشمش مي مي بيند، يك لحظه با عينك بچه اش مي بيند، يك لحظه با عينك رنجش اش مي بيند، يك لحظ

  بيند، اين بجايي نمي رسد، اين افسانة من ذهني همان جهنمي است كه معموالً ما صحبتش را مي كنيم.

  

  )شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني( ٧شماره شكل 
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كه آن اما اجازه بدهيد اين شكل خاصي را هم به شما سريع توضيح بدهم، اين شكل يك شش ضلعي را نشان مي دهد 

افسانة من ذهني در داخل آن است، نگاه كنيد اگر كسي در مركزش همانيدگي داشته باشد، عقل و حس امنيت و هدايت 

و قدرتش مصنوعي باشد، آفل باشد، دايمًا مقاومت و قضاوت داشته باشد، و زندگي را به مانع و مساله و دشمن تبديل 

از موالنا من استخراج كردم ضدّيت مي كند، هيچ موقع بله نمي گويد كند، اين شخص با اين شش محور اساسي زندگي كه 

  كه از جنس الست باشد، يعني از جنس خدا نيست، اين هميشه مركزش مادي است.

از طرف ديگر زاوية ديگر شش ضلعي كه در جهت عقربه هاي ساعت داريم مي رويم قضا و كن فكان هست، زندگي ما 

قانون الهي يا خدا اين لحظه زندگي ما را تعيين مي كند، نه همانيدگي هاي ما، و كن هميشه دسِت قضاست، قضا يعني 

فكان هم يعني او مي گويد بشو و مي شود، پس قضا و كن فكان بد كار مي كند براي اين شخص، براي اينكه كسي با قضا 

  قضا و كن فكان كار كند. و كن فكان درست كار مي كند كه مركزش عدم باشد، كسي كه مقاومت دارد نمي گذارد

و جَفَّ الَقلَم هم گفتيم يعني اين لحظه زندگي دروني و بيروني ما را خدا با قلمش مي نويسد و خشك مي شود، وقتي 

خشك مي شود ما مي فهميم، و رَيبَ المنون هم يعني اتفاقات بد، اين شخص در معرض اتفاقات بدِ زندگي است، اسمش 

ا هر لحظه، يا زندگي، قضا مركزش را در بيرون منعكس مي كند، يادمان باشد هر چيزي كه در رَيَب المَنون است، و خد

و اين شخص  .بيرون تجربه مي كنيم انعكاس مركز است، انعكاس اين مركز در بيرون كه پر از درد است بسيار بد است

ر حالتي كه تمام تقصيرات مال خودش معموًال چون مساله ساخته و دشمن ساخته اينها را گردن دشمناش مي اندازد، د

  است و مركزش است.

اما اين شخص تسليم و فضا گشايي بلد نيست، و بيت آن زير نوشتيم، توجه كنيد: بگُشا در بيا درآ، كه مبا عيش بي شما، 

ا را نمي به هيچ وجه به اين شعر نمي تواند عمل كند، به اين بيت، چشمش مست نيست، دايماً زير درد است، و چشمة وف

شناسد، هيچ موقع وفادار به زندگي نيست، و براي اينكه همين االن گفتيم الست را نمي فهمد، و علي االصول اين من 

ذهني كه دارد از فعاليت ذهنش كار مي كند، بنابر اين انصتوا يعني خاموش باشيد هم بلد نيست، ذهن را خاموش نمي 

  كند.

كه زنده شدن به بي نهايت خداست، كه اسمش همين كَرَّمنا و كوثر است نمي رسد، از طرف ديگر به نهايت منظور زندگي 

نمي رسد و هر لحظه با آن مخالفت مي كند، به اين شخص خدا هر لحظه مي خواهد كمك كند و اين شخص نمي گذارد، و 

بدي افتاده ممكن است  آخر سر همه را مالمت مي كند غير از خودش، مي بينيد كه اين شخص كه در واقع در گرفتاري
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كه يكي از اعضاي خانوادة شما باشد يا وضعيت فعلي برخي از شما باشد، اگر خودتان را اينطوري مي بينيد بايد روي 

  مركزتان كار كنيد و صبر كنيد.

  

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

  به محض اين كه اين بيت را مي خوانيم:اما اين شكل را هم نشان بدهم، كه مي بينيد كه 

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  شمايب شيدَرآ، كه َمبا ع ايدر، ب بگشا
  وفا ةچشم ييحَِق چشمِ َمستِ تو كه تو به

وقتي چشمة وفا را مي آوري به مركزت تمام اين شش محور با شما همكاري مي كنند، يعني معلوم هست كه تسليم و فضا 

كرده اي، اين لحظه مي گويد، به اتفاق اين لحظه مي گويد بله، بنابر اين به خدا مي گويي بله، قضا كامالً با شما گشايي 

همكاري مي كند، يعني به قضا گوش مي كنيد، خودت چون عدم را آورديد، هر كاري كه عدم مي گويد آن را گوش مي 

تان را خوب مي نويسد، براي اينكه نيد، بنابر اين خدا زندگيكنيد، خودتان ديگر قضاوت نداريد، فقط صبر و شكر مي ك

  هميشه خوب است، و بهتر هم مي شود.انعكاس عدم در بيرون 

هر چه مركزتان عدم تر مي شود، بيرون شما هم بهتر مي شود، اتفاقات بد برايتان ديگر نمي افتد، و متوجه خواهيد شد 

زمانهايي كه ذهنتان ساكت هست خيلي زياد مي شود، بله، ذهنتان اينقدر فعال كه بيشتر اوقات ذهنتان ساكت است، يا 

توجه كنيد اينجا ذهن ناظر دارد، همين عدم ناظِر ذهن است،  نيست، فهميده ايد كه فعاليت ذهن، ذهنِ بدون ناظر است.

كه مركزش عدم است، و دارد  در بااليي ذهن ناظر ندارد، ذهنِ بي ناظر همين من ذهني هست، ذهن با ناظر انساني است

  به حضور زنده مي شود، دارد دوباره به خدا تبديل مي شود، به جنس اصلي خودش.
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و يواش يواش مي بينيد كه گرامي داشت خدا، يعني خدا دارد در ما خودش را برقرار مي كند، اين را در غزل هم خواهيم 

ام بركات ديگر دارد مي آيد به زندگي ما، اين شخص مرتب عمقش خواند، و مرتب مي بينيد كه كوثر يعني فراواني او و تم

  زياد خواهد بود، ثباتش بيشتر خواهد بود، بله، و در بيرونش هم فراواني را تجربه خواهد كرد.

(شش محور اگر شما در بيرونتان فراواني نيست، يعني به محدوديت گرفتار هستيد، بايد بدانيد كه يك چنين مركزي داريد

، يعني همه چيز كمياب است، پولتان كم است، دوست تان كم است، حال نداريد، و تمام نعمت با افسانه من ذهني) اساسي

  هاي خدا كم شده، مركزتان اينطوري است.

مي بينيد چيزهاي مادي در زندگي تان فراوان تر مي شود، و همه چيز،  (شش محور اساسي با حقيقت وجودي انسان)اگر 

يز فراوان تر مي شود، و درونتان هم باز مي شود، و شادي بي سبب مي آيد، هم شادي فراوان است هم در بيرون همه چ

آرامش فراوان است، هم حس امنيت فراوان است، هم عقلتان زياد شده، قدرت شناسايي تان، و هر روز هدايت تان بهتر 

با آنها حل كنيد، قدرت عمل داريد، بدانيد كه خدا  مي شود، قدرت تان زيادتر شده، مي توانيد با چالش ها روبرو بشويد،

  دارد خودش را در شما برقرار مي كند، كَرَّمنا و كوثر هم دارد اتفاق مي افتد. 

ت اول *** یان   ***  
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ابياتي خواهم خواند، عرض كردم خدمت تان، بسيار بسيار ساده اند، كمك مي كنند كه ما غزل مان را بهتر بهفميم، خود 

  اين ابيات هم بسيار بيدار كننده هستند، مي گويد:

  ١٠٨٧مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  بده آن باده به ما، باده به ما اوليتر
  ليك وفا اوليتر ،هر چه خواهي بكني

از  كلمة وفا مرتب مي آيد، وفا يعني وفا به اَلَست، يعني اين لحظه شما از جنسي كه آن نيستيد، آن نمي شويد و يدببين

جنس زندگي مي شويد، همان هوشياري كه از اول بوديد، اين معاني در بيت اول بود، شما مي توانيد به خودتان بگوييد 

كه براي من وفا از همه چيز مهم تر است، هر اتفاقي مي خواهد بيفتد ولي من اين لحظه جنس اصلي ام را كه هوشياري 

  است، از جنس خداست نمي خواهم از دست بدهم.

مي گويد آن باده را بده، كدام باده را؟ باده اي كه از طرف زندگي مي آيد، از مركز عدم مي آيد، باده اي كه از طرف زندگي 

نمي گويد، اين شخص به بادة دنيا  (افسانه من ذهني)مي آيد براي ما بهتر است، اوليتر است، مقدم تر است، اين شخص 

  ها بيايد. مي گويد، آن بيايد، خوشي هاي همانيدگي

نه، اين شخص مي گويد اين باده اي كه از مركز عدم مي آيد بده به ما و اين  (حقيقت وجودي انسان)ولي اين شخص 

نسبت به باده هايي كه از جهان مي آيد اوليتر است، حاال، هر چه خواهي بكني، يعني هر چه مي خواهي با اين همانيدگي 

ر، ولي براي من وفا بهتر است، آن نقطه چين ها را ببر، به هم بريز، از من بگير، هاي من بكن، هر كدام را مي خواهي بگي

  ولي بگذار من هميشه با تو يكي باشم، حس كنم كه در وحدت با تو هستم، درست است؟ 

  ١٠٨٧مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  عقل را قبله كند آن كه جمال تو نديد
  در َكفِ كور ِز قَنديل، عَصا اوليتر

خوب، هر كسي كه جمال او را نبيند يعني عدم در مركزش نباشد، معلوم است عقِل من ذهني را قبله مي كند، مثل اين 

، اين شخص قبله اش چيست؟ عقلي كه همانيدگي ها، آن نقطه چين ها به او مي دهند، براي (افسانه من ذهني)شخص

را و نظر را نمي خواهد، همين عصاي من ذهني را مي  اينكه جمال خدا را نمي بيند، پس اين شخص چراغ عدم و خدا

عقِل من ذهني را قبله نمي كند براي اينكه جمال او را مي بيند، شرط  (حقيقت وجودي انسان)ولي اين شخص خواهد.

ديدن جمال خدا اينست كه با او يكي بشويم و از جنس او بشويم، يعني مركز ما عدم باشد، اين شخص عصاي من ذهني 
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مي خواهد، اين عصا را نمي خواهد، كه هر لحظه فكر كند كه چكار كند كه اين همانيدگي ها زياد بشود، قِنديل يا را ن

  قَنديل را مي خواهد، 

در ضمن قِنديل يا قَنديل هر دو درست است، به معني چراغي كه آويزان مي كنند، اين روشنايي حضور هست، روشنايي 

ي رنگ، هوشياري، هوشياري بوسيلة هوشياري مي بيند، يعني ما همان هوشياري بوديم كه كه ديدن با نظر از طريق نورِ ب

آمديم االن اين لحظه آن شديم و مركزمان چون او است، از طريق او مي بينيم، وقتي مي گوييم از طريق خدا مي بينيم، 

ي بينيم درست مثل اين است كه مي يعني از طريق خود اصلي مان مي بينيم، و در آن لحظات كه از طريق خود اصلي م

و اين متفاوت با اين حالت  گوييم از طريق خدا مي بينيم، از طريق جنس اصلي مان مي بينيم، از طريق َالَست مي بينيم.

يك لحظه هم از طريق عدم يا سكوت نمي بيند، و فكر مي كند اين عصاست، كور  (افسانه من ذهني)است كه اين شخص 

  ن كور است، در كَفِ كور زِ قَنديل عصا اوليتر. است، مي گويد اي

يك غزل بسيار ساده مي خوانم برايتان، اين غزل همه اش دارد مي گويد كه اگر مركز ما عدم نباشد، ما بعنوان  بله،

هر چه هوشياري رفتيم به جهان، اگر هوشيارانه برنگرديم دوباره به بي نهايت خدا زنده بشويم، ما زندگي نخواهيم كرد، و 

  هم داشته باشيم خوشبخت نخواهيم شد، و روي شادي را نخواهيم ديد.

حاال، علت اينكه من اين ابيات را مي خوانم اين است كه شما بتوانيد با تكرار اين ابيات بينش تان را عوض كنيد، ما اينقدر 

، بينش من ذهني عادت شده، و  (افسانه من ذهني)عادت كرديم به بينِش من ذهني، يعني اينطوري بگوييم، اين بينش

مدتي طول مي كشد كه ما با مقاومت و قضاوت با جهان برخورد نكنيم، اينقدر عادي شده كه ما در مقابل رويدادها مقاومت 

كنيم، و يك چيزي بگوييم، و اينچنين آدمي چون تلخ است، من ذهني تلخ است، و انتقادهاي تلخ مي كند، دنبال عيب 

دنبال گرفتن عيب است كه خودش را بكشد باال، هميشه در مقايسه هست، مقايسه در ذات من ذهني جويي است، هميشه 

است، هر موقع ديديد شما خودتان را ديگر با ديگران مقايسه نمي كنيد معني اش اين است كه داريد پيشرفت مي كنيد، 

  بله، مي گويد كه:

  ١٠٥٣مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  َمبين دور نزديك تواَم، مرا
  مباش َمهجور ،پَهلوي مني

پس از زبان خدا مي گويد، مي گويد كه من نزديك توام، بلكه عين توام، با من ذهني ات مرا دور نبين، براي اينكه در من 

ذهني تو يك جسم كوچك هستي فكر مي كني من هم يك جسم بزرگ هستم، و بين من و تو خيلي فاصله هست، نخير، 

  يعني در اصل اگر بخواهي خودت را ببيني چي هست، من هستم. من عين تو هستم،
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  ١٠٥٣مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  نزديك تواَم، مرا َمبين دور
  پَهلوي مني، مباش َمهجور

(افسانه من  تو پهلوي مني، نزديك مني، خودت را جدا نبين، مباش مَهجور، اينقدر دور افتاده نباش، و شما مي بينيد اين

، قشنگ (حقيقت وجودي انسان)يدِ همانيدگي هاست كه ما را دور مي كند از زندگي، اگر اينها نبودند و اين شكلد ذهني)

نشان مي دهد كه مركز ما وقتي عدم مي شود ما عين او هستيم، نزديك توام يعني من بصورت عدم در تو نفوذ كرده ام، 

استفاده مي كني، اصل تو سكوت و عدم است، شما بايد بدانيد  تو اصالً از عدم هميشه استفاده مي كني، از سكوت هميشه

كه اين جسم را هم خودت ساختي، پس هنوز سكوت و عدمي، حاال موقتاً از جسمت استفاده مي كني، در آن زندگي مي 

  كني.

  ١٠٥٣مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  نزديك تواَم، مرا َمبين دور
  پَهلوي مني، مباش َمهجور

  ١٠٥٣ديوان شمس، غزل شماره مولوي، 

  آن كس كه بعيد شد زِ مِعمار
  ؟كي گردد كارهاش مَعمور

عمور هم يعني تعمير شده، آباد شده، مي گويد كسي اگر از معمار جدا باشد، معمار يعني آبادان كننده، سامان بخش، مَ 

ساختمان و اينها نگيريد شما، آرشيتكت نيست، معمار را دور و برش راه ندهد، البته معمار را در معني مثل مثًال مهندس 

  معمار يعني آبادان كننده، و در اينجا رمز خداست.

از خدا جداست، يعني من ذهني دارد، كارهايش سامان پيدا نمي كند، كي گردد كارهاش  (افسانه من ذهني) هر كسي

كارهايتان سامان نخواهد يافت، اگر شما  معمور؟ مي خواهد بگويد كه تا زماني كه اين همانيدگي ها در مركزتان هست

قبول كنيد اين بيت را از موالنا، ديگر با من ذهني سعي نمي كنيد، سعي مي كنيد كه همانيدگي هايتان را بشناسيد و 

  بيندازيد، بيهوده وقت تلف نمي كنيد.

نيد كه مقاومت داريد، قضاوت داريد، نگاه مي كنيد، اين بيت را هم مي بينيد، و مي بي (افسانه من ذهني) اگر به اين شكل

مي فهميد كه تقصير خودتان است، و خدا نمي تواند كمك كند به شما، كسي كه مركز همانيده دارد، توجه كنيد به اين 

به او كمك  ام توجه كنيد، اين شخص كه مقاومت و قضاوت دارد اجازه نمي دهدحرف بنده، كه هميشه عاجزانه خواسته

بخش، اي گرفتار است. آن كس كه بعيد شد ز معمار، يعني معمار، سامانبيند و در افسانهها ميا همانيدگيكند. هر لحظه ب
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هويت شدگي از آبادان كننده يا آباداني كننده دور شد، كارهايش درست نخواهد شد. براي اينكه كسي كه با اين هم

من ذهني خودش را (افسانه من ذهني). اين وجودي انسان)(حقيقت كارهايتان درست شود بايد معمار را بياوريد مركزتان

(حقيقت وجودي  كند، ولي نيست واقعاً. اين خراب كننده است. من ذهني خراب كننده است، وقتي عدممعمار معرفي مي

  كند، بله. شود، خدا و زندگي شروع كرد به كمك كردن به شما، كارهايتان سامان پيدا ميباز مي انسان)

  ١٠٥٣ديوان شمس، غزل شماره مولوي، 

  چشمي كه ز چشم من طرب يافت
  خموربين و مَ شد روشن و غيب

كند؟ گويد. كي چشم ما از چشم او، از بينش او شادي پيدا ميبينيد بيتها چه ساده است ولي مهم. از زبان زندگي ميمي

بيند، درست ند. وقتي با من ذهني ميبيشود، درست ميطرب يعني شادي. وقتي مركز ما عدم است. آن موقع روشن مي

بين هم نيست، مست هم نيست. مست يعني با ديد زندگي ببيند، با ديد خدا ببيند، با چشم بيند، روشن نيست، غيبنمي

  خدا ببيند. يادتان هست گفت چشم تو مست است. 

تمام گرفتاري، غم، استرس به وسيله من ذهني درست شده، خدا چيزي به نام غم،  :خواهد بگويد كهكنيد ميتوجه مي

گيريم. شما در اين ابيات آيا آثاري خواهد بدهد. اين ما هستيم كه با من ذهني عزا ميغصه، استرس به ما نداده و نمي

شما غلط زندگي  ،نه :گويدد؟ ميكنگويد خدا توطئه كرده، خشمگين است، چماق دارد، آدم را نابود ميببينيد كه مي

كه يك تعداد جسم به  (افسانه من ذهني)ايد براي اين كارايد. آيا شما آمدهدانيد كه براي چه آمده كنيد، شما نميمي

خواهم مركزتان باشم. عنوان عينك در مركزتان بگذاريد و من هم به صورتهاي مختلف به گوش شما رساندم كه من مي

كه در تو به خودم، به  ؛گويدند جسمهاي مادي باشد. مركزتان من بايد باشم. من ترا خلق كردم، خدا ميتوامركزتان نمي

  بينهايت خودم زنده شوم. تو از جنس من هستي، هشيارانه بايد از جنس من باشي. 

يك بافتي ساخته ها را گذاشته مركزش، مقاومت و قضاوت دارد و در يك هپروتي، در حاال يك نفر آمده اين همانيدگي

گويد كه خدا خشمگين است، خدا انتقام و با آن ديد مي .اندازدو اين را گردن خدا مي ،شده از پندارهاي غلط گرفتار شده

كند، همچو چيزي نيست. يعني جز مهر، جز شادي، جز حس كمك و حس تكامل، زندگي گيرد، خدا آدم را تنبيه ميمي

خواهد گرامي داشته ما را. يعني در ما ميديگر تنها براي ما، براي همه، مخصوصًا ما كه  در نظر ندارد براي مخلوقاتش. نه

گيرد، گيرد، خوشي ميبه بينهايت خودش زنده شود. چشمي كه ز چشم من طرب يافت، اين بينش از جهان طرب مي

  بين هم نيست، مست هم نيست.بيند، غيبها ميروشن هم نيست چون از طريق همانيدگي
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بيند، در همه چيز شادي هست. چشم اين انسان با بينش نظر دائمًا شادي مي (حقيقت وجودي انسان) ولي اين يكي

بيند، با ديد جسم بين است اين ديد، براي اينكه با ديد عدم ميبيند، غيبكند، روشن ميبيند، با پذيرش شروع ميمي

بينيم، چشم ما مست است، براي اينكه بينيم، با ديد زندگي مينميبيند و مست هم هست. هر موقع ما با ديد مادي مين

بيند و هميشه عالمتش شادي است، شادي و آرامش. آن چهار تا بيند، در هر شخصي زندگي ميدر هر چيزي زندگي مي

ديگر، گيرد، آفل نيست چيزي كه در مركز هست، اين شخص مرتب با عقل كل سرو كار دارد، حس امنيت از زندگي مي

شتي گرفتن با چالشها را كامالً دارد، براي اينكه پشتش به هدايتش دست خداست و قدرت عمل و قدرت تصرف و كُ

  خداست. بله.

  ١٠٥٣مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  من بر او زد هر دل كه نسيمِ
  پرنور شد گلشن و گلستانِ 

يم من به او بزند، يعني تسليم بشود، موازي بشود با زندگي گويد كه هر مركزي كه نسديگر اين ابيات خيلي ساده است. مي

  و اجازه بدهد دم من بيايد، 

  ١٣٤٤غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  ريِز نََفخْتُ بِپَذ دَمِ او جاْن دََهَدت، رو
  است، نه موقوِف عَِلل كُونيَاو ُكْن فَ  كارِ 

وجودش بشود، در اين صورت هم درونش گلستان است و هم دهد دم او وارد كسي كه اين لحظه تسليم است و اجازه مي

دهم ببينيد زند. مرتب نشان مي، نسيم خدا به اين مركز نمي(افسانه من ذهني) بيرونش. پس اگر دقت كنيد با اين شكلها

راي اينكه در زند، بزند، به مركز شما نميكه شما در چه حالي هستيد، اگر مقاومت و قضاوت داريد، نسيم خدا به شما نمي

مركز. هر كاري. خدا يك  با اينكند زند. پس از يك مدتي هر كاري درد ايجاد ميواقع باد زهرآگين بيرون است كه مي

كند به انباشته شدن، دهد از من ذهني بياييم بيرون، بعد از آن درد شروع ميهفت هشت سال، ده سال به ما فرصت مي

هم درونش روشن است و هم  (حقيقت وجودي انسان)بنابراين نه درونش روشن است و نه بيرونش، ولي اين شخص 

  بيرونش. يعني درونش عدم است و بيرونش هم كه انعكاس عدم است كه زيباست. بله.

  ١٠٥٣مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ت دهند شهديگرَ من اَ بي
  هزار زنبور دوَ يك شهد بُ 
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رده عسل اگر بدون حضور من، بدون حضور ناظر با من ذهني به تو يك خُ :گويد كهيعني از زبان زندگي، خدا به ما مي

خواهيد، بايد مركز زند. شما اگر عسل بدون نيش زنبور ميدهند، اما هزار تا زنبور كه نيش ميبدهند، يك قاشق عسل مي

خوانم؟ براي خواهيد، من بايد بيايم زندگي كنم. چرا اينها را ميدرد ميهدي، عسل بيرا عدم كنيد. پس بنابراين اگر ش

بينيم كه بزرگي مثل موالنا خوانيم ميمان عوض شود. ديگر يك بيت، دو بيت، صد بيت، دويست بيت وقتي مياينكه بينش

  . يمگوييم كه مثل او ببينبيند، خوب ما ميبيند كه با نظر ميچطوري مي

خواهم نمي (افسانه من ذهني) يك تعدادي از اين ابيات بايد كافي باشد كه شما خودتان را متقاعد كنيد كه من اينطوري

ها در مركزم باشد. من قبول كردم كه خواهم همانيدگيخواهم قضاوت و مقاومت داشته باشم. من نميببينم. من نمي

ام شوم انعكاس مركز خودم است. تقصير همسرم نيست، تقصير بچهگرفتاريهاي بيرون من كه هر روز با آن درگير مي

سازم انعكاس اينكه من مساله مي كردم هست.هايم نيست، تقصير پدر و مادرم نيست، من فكر مينيست، تقصير فاميل

اين ابيات سازم هم جمعي و هم فردي، انعكاس مركز خودم است. خُوب، تعدادي از اين مركز است. هي تند تند مساله مي

  گويد ديگر. بايد براي شما كافي باشد ديگر. اين را از زبان خدا مي

  (افسانه من ذهني)

  ١٠٥٣مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  من اَگرَت دهند شهديبي
  يك شهد ُبوَد هزار زنبور

ايش را هم بايد آيد، ولي هزار تا درد هم همراهش است كه دردهاينجا يك خوشي ممكن است باشد كه از بيرون مي

سبب آيد، شهد خدا شادي بينه، وقتي مركز عدم است، شهد خدا مي (حقيقت وجودي انسان) بكشيم، هم اين حالت

  آيد، زنبور ندارد. بله مشخص است. است، حس امنيتي است كه از خود زندگي مي

  ١٠٥٣مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ت امير سازندرَ من اگَ بي
  هزار مامورباشي بتر از 

شود كه بدتر بتر يعني بدتر، اگر به حضور من زنده نباشي، يعني من ذهني داشته باشي، ترا پادشاه بكنند، پادشاهي مي

رفت براي ماليات گرفتن و زدن و دستگير كردن و شوي. اين مامور، يعني مامور دولت كه قديم مياز مامور شكنجه مي

م بشوي، در واقع مامور شكنجه خودت و ديگران خواهي شد. اين بيتها بايد بينش كردن، يعني تو اگر پادشاه ه شكنجه

اگر همانيدگي با چيزها داريم در مركزمان و مقاومت و قضاوت داريم، هر لحظه مساله  (افسانه من ذهني)ما را عوض كند. 
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يك مي گويد: التر از شاه نيست. شاه بينيم، ديگر بابينيم، مانع ميكنيم و با مساله درگير هستيم و دشمن ميدرست مي

كه مركز ما  (حقيقت وجودي انسان) خواهيم از آن تبديل بشويم به اين حالتمامور شكنجه خودش و ديگران است. مي

  عدم بشود، او بيايد به مركز ما. بله.

  ١٠٥٣مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  هاي جهان اگر بنوشيمي
  حرورمن نشود مزاج مَ بي

هاي جهان را بخوري، گويد ميشود، يعني خوشبخت شوي، حس خوشبختي بكني. ميبحرور يعني گرم، مزاج محرور مَ

پول زياد داشته باشي، از آن يك مي بگيري، بچه داشته باشي از آن مي بگيري، همسر داشته باشي از آن مي بگيري. 

هاي آن و تاييد هاي جهان هستند ديگر. اگر خوشييري. مياي داشته باشي از آنها هم مي بگباالخره وسايل بسيار ارزنده

و توجهات جهان را بگيري و به جاي مي بخوري، ولي من را نداشته باشي حس خوشبختي نخواهي كرد. مزاجت گرم 

  نخواهد شد، دائماً سردمزاج خواهي شد. 

ن كامالً معلوم است چه هست، هر چيزي هاي جهاكامالً ديگر مشخص است، مي (افسانه من ذهني)باز هم با اين شكلها 

(حقيقت اش را به من بدهند باز هم خوشبخت نخواهيم شد، مگر هاي جهان است. همهگيريم، ميها ميچينكه از اين نقطه

مان گرم بشود، يعني گرماي زندگي كه مزاج ،ها را بشناسيم و بيندازيم و درونمان را باز كنيمهمانيدگي وجودي انسان)

تان خوشبختي زندگي را ببينيم، حس زنده بودن را، مزاج گرم بشود يعني شما ارتعاش زندگي را در تمام ذرات وجوديرا، 

  هاي اين جهان زندگي وجود ندارد. حس كنيد. در مي

  ١٠٥٣مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ؟در برق چه نامه بر توان خواند
   ؟ورمآخر چه سپاه آيد از 

شود، شود و خاموش ميبينيد يك لحظه روشن ميزند در آسمان، مينايي كه موقع رعد و برق ميبرق يعني همين روش

تواني بخواني. چون روشنايي من ذهني عين خواهي بخواهي، در روشنايي من ذهني نميگويد اگر نامه زندگيت را ميمي

  برق است. 

  ١٠٥٣مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  خواند؟در برق چه نامه بر توان 
  آخر چه سپاه آيد از مور؟ 
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گويد يك دانه ذهني هستند كه معموًال مورچه از خرمن خدا خودش مي هايمنها در اينجا ها، مورچهيعني سپاه مورچه

شويم و با آن همانيده مي ،داريمكند. ما هم از خرمن بينهايت فراواني خدا يك چند تا چيز برميدارد و فرار ميگندم برمي

آيد، بسيار بزرگ است ذهني عين مورچه هست و كشاورزها معموالً خرمن كه مي هايمنگويد اين كشيم كنار. ميو مي

شود دود. پس در روشنايي برق نميدارد و مياند آنجا، مورچه يك دانه برميديگر، مثالً فرض كن يك خروار گندم ريخته

  بينيد، همان رعد و برقي كه هست. ولي روشنايي برق را مي .آيديباران م (افسانه من ذهني)نامه خواند. در شب تاريك

به يك فكري،  پريدگويد كه شما وقتي از يك فكر ميو مي .شودبينيد و بعد تاريك ميشود شما مييك لحظه روشن مي

ه را پيدا كنيد، نامه توانيد راشود آن كه شما نميدر فاصله بين دو فكر يك ذره روشنايي است، ولي اين قدر سريع رد مي

گويد شب در شب تاريك، در شب تاريك ذهن، او خودش مثالش همين است، مي پيدا كنيدتان را بخوانيد، راه را زندگي

رده كه ديديد دوباره برق كنيد كه درست ديديد، يك خُبينيد، فكر ميزند، شما اطرافتان را ميتاريك است، برق مي

  ايد. بله. مسير خارج شدهبينيد كه نه از زند، ميمي

رويم، بعد از دو روز، سه روز شويم، در يك مسيري ميبينيم، خمشگين ميها ما ميدر اينجا هم در روشنايي همانيدگي

بينيم آن رويم، دوباره ميگرديم از يك مسير ديگري ميكرديم. بعد برميبينيم كه اشتباه آمديم. نبايد اين كار را ميمي

بينيم آن هم اشتباه بوده. خالصه ميحسادت مي رويم رويم. است. دوباره در اثر هدايت يك هيجان ديگري ميهم اشتباه 

. اين را تشبيه كرده به اينكه در روشنايي برق آدم نامه بخواند،  (افسانه من ذهني)هدايتهاي ما اشتباه است در اين حالت

  تواند بخواند يا نامه بنويسد. بله. نامه را نمي

فرق  (حقيقت وجودي انسان)توانند اينها سپاه درست كنند، ولي اين شكل هاي ما هم در يك شخص نمياين همانيدگي

  ي برق را با نور مداوم خورشيد مقايسه كنيد. بله. ايد نور خورشيد باشد، شما روشنايدارد. ب

  ١٠٥٣مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  خلقان برقند و يار خورشيد
  ست و مشهورظاهر  توگفتَ بي

، و كني، تصويرهاي ذهني مردم، اينها برق هستندگويد كه مردم برق هستند. يعني آن چيزي كه از مردم تجسم ميمي

، (حقيقت وجودي انسان) اي، اينها برق هستند. فقط اين حالتهويت شدهبا هر چيزي كه هم يار خورشيد. به عبارت ديگر

كني اين خورشيد است. و اگر حرف نزني گذارد، اين خورشيد است. درون را باز ميميوقتي خدا قدمش را در مركز شما 

دانند اين  شود. اگر به صورت حضور ناظر به ذهنت نگاه كني، همه ميتند تند، و يك ذره ساكت بشوي، بر تو هم ظاهر مي

دانند كه خورشيد چه ند، نباتات هم ميداندانند، حتي جمادات هم مي موضوع را غير از تويي كه من ذهني داري، همه مي
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بيند ها ميكه من ذهني دارد، از طريق همانيدگي (افسانه من ذهني)بينند، غير از انساني هست، بله همه از طريق خدا مي

ها را در كند درست است. نه. يار خورشيد، خدا خورشيد است، هر چه كه خلق شده برق هستند، اگر خلق شدهو فكر مي

ايد به مركزت، خورشيد بيني، ولي اگر ساكت باشي، ذهن را ساكت كني، خورشيد ميبگذاري، در روشنايي برق مي مركزت

   شوي.گفت تو، اگر حرف نزني، كامالً اين را متوجه ميدر اينجا رمز خداست. اگر بي

  ١٠٥٣مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  خلقان مورند و ما سليمان
  ستورصبور باش و مَ  ،خاموش

گويد. بهتر است كه خاموش باشي، گويد هر چه كه خلق شده مور هستند، سليمان پادشاه ما هستيم. از زبان خدا ميمي

آيد مركز ما، مستور يعني پوشيده. راجع به مستور ما صبور باشي، ببينيد اين دو تا حالت مهم موقعي است كه عدم مي

سان موجودي است كه من بايد بخوانم. تو نبايد بخواني. پس پوشيده باش. گويد كه انامروز باز هم خواهيم خواند. مي

هويت مستور يعني پوشيده، پنهان. اين قدر از اين فكر به آن فكر نپر، خودت را آشكار نكن. اينها توصيفات هم

  . خواهي توصيف شوي، بگذار من توصيفت كنم، بگذار من بخوانم تراهاست. توصيف تو نيست كه. ميشدگي

شخص خاموش نيست. اصالً خود من ذهني  (افسانه من ذهني)پس مستور باش، خاموش باش، صبور باش ولي در اين حالت

سازد و من ذهني را مي ،گذردهويت شده يكي پس از ديگري از ذهن ما ميمعنيش اين است كه ذهن فعال است. فكر هم

شويم، سليمان رمز خداست، مورچه و بتوانيم از جنس سليمان و ما مي .داردها را در جايش نگه ميو اين همانيدگي

دانيد. خاموشي يعني خاموش كردن  كند، داستانهاي مورچه و سليمان در مثنوي هست، ميسيلمان را با هم مقايسه مي

شود. يك شويم، ذهن ما خاموش مياست. هر موقع ما از جنس عدم مي (حقيقت وجودي انسان)ذهن، صبر اين حالت 

  شويم، آن موقع مالحظه كنيد كه ذهن ساكت است، خاموش است، بله، كامالً روشن است معنا. لحظه كه تسليم مي

  ٩٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  دمرم عَشدم ز شَ ،وجود تو چو بديدم
  جان به وجود ز عشق اين عدم آمد جهانِ

عرض كردم، در واقع نفوذ خداست در ما، ما از جنس  تانخوانيم. عدم همين طور كه خدمتچند بيت راجع به عدم مي

افتد، ت عدم چشم ما به كار ميو از طريق همين به قوّ ،بينيمكنيم فضا را ميعدم هستيم. همين طور كه به آسمان نگاه مي

شنود، هم نميبيند، گوش ما بيند. يعني اگر عدم نباشد، چشم ما هم نميعدم است كه مياش همه بيند، پسكالغ را هم مي
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شنويم، ولي آن هم به وسيله نيروي زندگي است، گوش كه خودش درست است كه ما گوش داريم و كلمات را با گوش مي

  تواند ببيند. تواند بشنود كه، اگر اين نيرو نباشد، چشم هم كه نمينمي

تو هستي و حتي هم اين اش همه و گويد كه وقتي متوجه شدم كه واقعًا چيزي به نام من ذهني و من وجود نداردپس مي

گذاري تو و هشياري تو در چيزها درست شده، خجالت كشيدم و دوباره عدم شدم. و اين من ذهني به وسيله سرمايه

براي اينكه خدا عاشق خودش  خودش استهمين حالت واهمانش است و متوجه شدم كه اين عدم در مركز من عاشق 

هستيم، يك هشياري بيشتر نيست، يك خدا بيشتر نيست و عاشق خودش است و است. ما هم در اصل عاشق خودمان 

بينيم و عاشق آن هم هستيم. ما هم در خودمان عاشق اصل خودمان هستيم و اصل خودمان را در همه كس و همه چيز مي

داده و اصل  كنيم كه خدا خودش را به صورت عدم در ما نفوذپس ما در واقع عاشق همديگر هستيم، چرا كه حس مي

  كاري آن عدم است. 

گويد باز شدن اين جهان جان در درون من از عشق عدم به عدم است. پس بنابراين اجازه بدهيد با اين شكلها بررسي و مي

هويت بيند از طريق من ذهني كه من ذهني از طريق هموجود خدا را نمي (افسانه من ذهني)كنيم سريع، اين شخص 

  بيند از آن هم شرمنده نيست. نطور كه ميبيند، آها ميشدگي

بينيم، آن ديد اشتباه شويم كه وقتي با عينك عدم ميشويم و متوجه ميولي يك موقعي است كه ما يك لحظه تسليم مي

شويم كه انسان چقدر اشتباه كرده و موالنا ببينيم متوجه مي (حقيقت وجودي انسان) است. يعني يك لحظه با اين ديد

  كرده كه اين ناسپاسي است در واقع.  يادآوري

  ٩١٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ز ناسپاسي ما بسته است روزن دل
  خدا گفت كه انسان لربه لكنود

بينيم و خدا گفته كه انسان نسبت گويد كه از ناسپاسي ماست كه اين مركز ما عدم نيست االن، يعني دائماً با عدم نميمي

ولي هنوز با هشياري  ،تواند ببيندكه متوجه نيست كه االن با اين هشياري عدم ميچرا  .ناسپاس استبه پروردگارش بسيار 

. اين حالت كامالً ناسپاسي است. پس اگر هر كدام از (افسانه من ذهني) بيند، يعني اين حالتها ميجسمي و با همانيدگي

را بياوريم مركزمان، هشيارانه از آن  ت وجودي انسان)(حقيق ما يك لحظه تسليم را تجربه كنيم، تسليم واقعي و عدم

  بينيم كه آن ديد درست است و اين عذرخواهي هم دارد. شويم و ميعدمي كه در ما بوده آگاه مي

ببينيد آن ضلع پاييني مستطيل يا مثلث واهمانش يعني عذرخواهي و برگشت به اين لحظه است. عذرخواهي و برگشت 

برد كه اين ديد چقدر سطحي بوده و ظاهري بوده و بد بوده و خطرناك بوده كسي به اين حقيقت پي ميبه اين لحظه يعني 
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كند كه عذرخواهي و برگشت به اين لحظه ايد عدم را باز ميخورد كه چرا عمرش را تلف كرده و بالفاصله ميو افسوس مي

 در زمان روانشناختي بوده، در گذشته و آينده بوده ودائمًا  (افسانه من ذهني) شود كه اين شخصاست. يعني متوجه مي

زير سلطه دردهاي من ذهني بوده، وقتش را تلف كرده، زندگيش را خراب كرده و حالت عذرخواهي و توبه به او اش همه

  :گويداسمش واهمانش است. پس مي (حقيقت وجودي انسان)دهد، دست مي

  ٩٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  م گرددوجود كَ  ،عدم آيد به هر كجا
  از او وجود افزود ،زهي عدم چو آمد

گويد من هستم و فكرهاي كند و ميوجود است، كسي كه من ذهني دارد، حس وجود مي (افسانه من ذهني)يعني اين 

داند، حقيقت ميداند، اش را بهترين الگو ميپرستد، الگوهاي ذهنيخودش را دارد، باورها را گذاشته مثًال، باورهايش را مي

و  (افسانه من ذهني)داند، مثل اينكه به او الهام شده اينها از سوي خدا آمده، اين آدم آنها را يعني دانشش را حقيقت مي

  اش خيلي بزرگ است. وجودش خيلي باالست، يعني من ذهني

شود، به به چه چيز ذهني كم ميو هر كجا عدم آيد، وجود  (حقيقت وجودي انسان) گويد اگر به مركزي عدم بيايدولي مي

شود. پس با كم خوبي عدم، زهي عدم چو آمد از او وجود افزود، وجود اصلي، وجود ما كه به خدا زنده شويم، آن اضافه مي

شود، هويت و حس وجود از دانيد، هر چه مركز ما بازتر ميشود، اين را شما ميشدن من ذهني به وجود اصلي اضافه مي

كنيد، هر چه بازتر كنيد، فضاي درون را باز ميو شما درون را باز مي ،شودشود و باز خوانده ميها كنده ميچينآن نقطه

شود، اين وجود اصلي ما است، قرار بوده به اين هشياري زنده شويم، تان اضافه ميتان زنده به زندگيشود، وجود اصليمي

   شويم.داريم به بينهايت خدا زنده مي

شود. با پايين آمدن وجود ذهني مقاومت و كه براي ما خيلي مهم بود آن هم دارد كم مي(افسانه من ذهني)و وجود ذهني 

شود. و سازي بود، كم ميسازي بود، دشمنسازي بود، مانعشود و خاصيتهاي من ذهني كه مسالهقضاوت هم دارد كم مي

ديديم، واقعًا ها را ما ميساختيم، مانعها را ما ميساختيم، دشمنا ما ميها رشويم كه اين مسالهيواش يواش ما متوجه مي

شان را، پدر و مادرشان شان را، فاميلشان را، همسرشان را، دوستمانعي وجود ندارد. خيلي از اين جور آدمها بچه نهمچو

ديم. فقط مركزشان خراب است، بله اينها را كرگويند اگر اينها نبودند ما خوب زندگي ميدانند. ميشان ميرا، مانع زندگي

  دانيد البته. مي

و عدم وجود  .كندپس در اين چند بيت كه دوباره چند بيت هم خواهم خواند از يك جاي ديگر راجع به عدم صحبت مي

عدم  ؟ستاصلي ما و در واقع برقراري خدا در ماست، اين سوال را شما نبايد هيچ موقع از خودتان بكنيد كه عدم چه ه
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ايد، عدم را ها ميخواهد به وسيله فكرهايش كه از همانيدگيمن ذهني مي (افسانه من ذهني)چيه درست مثل اينكه اين 

بايد در مركزتان باز بشود و  (حقيقت وجودي انسان)توصيف كند، توصيف عدم، عدم نيست. عدم را بايد باز كنيد. عدم 

عدم چون  ؟اين سوال بسيار بسيار خطرناك است، اگر بپرسيد عدم چه هستسوال نكنيد عدم چه هست. يادمان باشد 

بله، پس فهميديم كه هر چه مركز ما بازتر  .تواند به آن جواب بدهداز جنس چيز نيست، هشياري جسمي ذهن نمي

  شود.شود، وجود اصلي زيادتر ميشود، وجود ذهني كمتر ميمي

  ٩٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  نشينبود و زمين همچو كور راهفلك ك
  كسي كه ماه تو بيند، رهد ز كور و كبود

بيند، معنيش اين است كه بر حسب همانيدگي گويد كور و كبود، براي اينكه هم نميموالنا من ذهني را گاهي اوقات مي

هويت است كه باهاش همها ، ديدن نيست. فلك در اينجا معادل جهان ذهن است، جهان انديشه(افسانه من ذهني) ديدن

گويد اين كبود است و زمين ها و درد عالم را جمع كنيم، ميهويت شدگيكند، اگر همه همها زندگي ميهستيم، در ذهن

هم، زمين در اينجا معادل من ذهني است و يا فرم ماست، اين هم مثل كور است، ما كه محتاج جهان هستيم، در واقع با 

هويت خواهد. آسمان ذهن هم آسمان همتيم، اين از فلك يا آسمان ذهن دارد انرژي ميمان يك من ذهني ساخذهن

  نشين.شدگي با اين جهان است، فلك كبود و زمين همچو كور راه

كه ماه ترا ببيند، يعني عدم را ببيند، رهد ز كور و كبود، كور و كبود گفتم تعريف  (حقيقت وجودي انسان)گويد كسي مي

بيند نابينا است، كبود است براي اينكه اين قدر هم كور است، نمي (افسانه من ذهني)يعني اين حالت من ذهني است، 

خودش را اينور آنور زده و درد ايجاد كرده كه مثل اينكه كسي نبيند، هي بيفتد، دستش زخم بشود، پايش زخم بشود، 

هاي تصوري، له و مبارزه با دشمنها و برداشتن مانعبينيد كه با مقاومت و قضاوت و ستيزه و ايجاد مسااين شخص هم مي

اين پر از زخم است. يعني دردهاي ما پر از زخم است. پس بنابراين كبود يعني زخمها يا دردهاي گذشته ما و نابينا بودن 

  ها. هم يعني ديدن بر حسب همانيدگي

  رهاند. و كبود مي كه ما را از دست اين كور (حقيقت وجودي انسان) گويد فقط ماه توستمي

كنيد بدون پس بدون اينكه سوال كني با من ذهني عدم چه هست، بايد درونمان را باز كنيم، يعني شما فضاگشايي مي

اندازيد. كنيد بين خودتان و آن فاصله ميافتد، شما فضا را باز مياينكه چيزي بپرسيد با ذهنتان. فقط فضاگشايي، اتفاق مي

داراي خرد است، عدم است، اين فضاي ايجاد شده ناظر هم است، مسلط بر اتفاق است، بچسبد از فضايي كه ايجاد شده 

افتيم. افتند، يك قسمتي از كبودي ما اين است كه با اتفاقات اتفاق ميافتد. مردم اتفاق ميشود، اتفاق ميجنس اتفاق مي



  Program # 813                                                                           ۸۱۳برنامه مشاره 

  33صفحه: 

هويت هستيم، مثل اينكه به ما ضرر خورده، هاش همخورد كه باميريم. يك ضرر مييكي مي ميرد، مثل اينكه ما هم مي

دهيم مثل اينكه به جان ما ضرر خورده. آن چيزي كه داشتيم االن نداريم كند. يك چيزي از دست ميهيچ فرقي نمي

  كنيد. ديگر. چي شده حاال؟ توجه مي

گويد. هم موالنا همين طور شعر ميخوانم راجع به عدم، باز پس راجع به عدم چند بيت خوانديم. دوباره چند بيت مي

  :گويدمي

  ٩٥٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  بودكه هست ما برُ  ،سپاس آن عدمي را
  جهان جان به وجود ،ز عشق آن عدم آمد

گويد ما سپاسگزار آن عدمي هستيم كه من ذهني ما و حس وجود ذهني ما را ربود. ما سپاسگزارش تر. مييك ذره متفاوت

رود. و جهان جان همين طور كه قبالً گفتم از عشق عدم به عدم است. اين عدم گذارد ميگر سپاسگزار باشيم ميهستيم. ا

شود. بله همين چيزها را شود و انسان به بينهايت خدا زنده ميعاشق خداست، عدم عاشق خودش است، باالخره باز مي

بيند. اگر شما البته سپاسگزاري بلد نيست و هستش را هست واقعي مي (افسانه من ذهني) بينيد. اين شخصاينجا هم مي

و سپاس عدم را نداشته باشيد.  ،تان را جدي بگيريدقضاوت و مقاومت داريد، ممكن است هست و حس وجود من ذهني

نيد به خاطر اين كآوريد ببينيد كه آيا شكر ميباشد كه به هر حال عدم را مي (حقيقت وجودي انسان) بايد به اين صورت

  عدم؟ 

بينيد كه در اين شكل يكي از آن اضالع مثلث شكر است. شكر و سپاس هر دو يكي است. پس به محض اينكه مركز مي

و اين باز شدن عدم است كه هستي را، حس وجود را از  مي شويم،يد، ما يك انسان سپاسگزار آشود و عدم ميما باز مي

هايش حس وجود هويت شدگيتواند از هماش ميشخص نبايد تصور كند كه با من ذهني كشد وها بيرون ميچينآن نقطه

  را بيرون بكشد، اين امكان ندارد. 

  ٣٢٢٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  كي تراشد تيغ دسته خويش
  رو به جراحي سپار اين ريش را

اين جراح همان زندگي است كه به صورت عدم،  برد، برو اين زخم را به دست يك جراح بسپار.چاقو دسته خودش را نمي

  آيد به مركز ما و شما بايد سپاسگزار آن باشيد. اما هشيارانه مي

  
  



  Program # 813                                                                           ۸۱۳برنامه مشاره 

  34صفحه: 

  ٩٥٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  وجود كم گردد ،به هر كجا عدم آيد
  از او وجود افزود ،زهي عدم كه چو آمد

شود. واقعًا چه خوب است عدم بيايد، وجود ذهني كم مياين درست همان بيت قبلي است. هر جا، به هر مركزي عدم 

  شود. ايد. براي اينكه وجود اصلي ما اضافه ميمي

  ٩٥٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ودم من از عدم هستيبه سالها بربُ 
  بودمن برُ  عدم به يك نظر آن جمله را ز

(افسانه من گويد سالها شد، اينطوري بودد بگيرد، ميتوانفهميم كه اين هويت ذهني را ما چه چيزي ميپس االن ما مي

ها و همانيده شدم، از چينگذاري كردم در اين نقطه، به سالها بربودم من از عدم هستي، من سالها عدم را سرمايهذهني)

كردم، بنابراين اين ام را هم نگهداري كردم، تعمير طريق اينها ديدم، اينها را زياد كردم، اينها را محافظت كردم، من ذهني

سازي و بيني، مسالهسازي و مانعو اين همراه بود با مانع،كردم در حس وجود ذهني مي گذاري زندگي بوده كه من سرمايه

  بيني. مساله

سازي و گرفتاري ايجاد كردن و خود را مشغول حل آنها كردن عدم يا نيروي زندگي به مساله، مساله توجه كنيد تبديلِ

كنيد براي سازيد بيخودي، و وقت را صرف مير متداولي است. شما نگاه كنيد كه چطوري در خانواده مساله ميكار بسيا

كنيد چهار تا مساله از پهلويش كنيد، وقتي حل ميمساله حل كردن، وقتي مساله را يك جوري حاال به نظر خودتان حل مي

  كنيد.ايد، چقدر ابراز موفقيت ميدرمي

كنيم. وقتي حلش صرف حلش مي و پولهاي زيادي، وقت زيادي ،كنيمي هم در جهان ايجاد مسائل بزرگ ميما به طور جمع

شود، براي آگاه ها كه اين مسائل به جمع چيره ميگوييم كه خيلي موفق شديم. در حالتي كه خيلي موقعكنيم ميمي

را بياوريد به مركزمان.  (حقيقت وجودي انسان)م كردن ما اصًال از همين موضوع است كه شما بايد دسته جمعي بايد عد

درصد ٩٩ شود همه ياگويد كه بايد از طريق من ببينيد، ديگر زمان من ذهني تمام شده. نميمثل اينكه خدا دارد به همه مي

   يم.ببين (حقيقت وجودي انسان)مان از طريق عدمها ببينند، در حالي كه ما آمديم همهكره زمين از طريق همانيدگي

شود مرتب هر كسي درد پخش كند و مركزش را در بيرون منعكس كند و مساله بيافريند و فكر كند كه دارد خوب نمي

حل كني من ذهني را در خانواده و مساله من ذهني سازيمساله كند. مساله بسازد و مساله حل كند، شما پديدهزندگي مي

اندازد، آشتي كند، دوباره دعوا راه مياندازد، بعد از چند وقت زحمت آشتي ميكه انسان بدون دليل دعوا راه مي ،ببينيد
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ماند، خوب براي چي ها با آدم ميتواند حل كند، رنجشها نميكند، بعد رنجشكند، رنجش ايجاد ميكند، درد ايجاد ميمي

  به سالها بربودم من از عدم هستي.كند؟ اين كارها را مي

و واقعاً بدانيم كه از جنس عدم هستيم و اين عمل واهمانش را و صبر  (حقيقت وجودي انسان) شويماگر ما به عدم زنده 

شود. موالنا و شكر را حفظ كنيم و هر لحظه را با پذيرش و رضا شروع كنيم، اين عدم در مركز ما و در درون ما باز مي

ها پس ان همه وجود اصلي خودش را از اين همانيدگيگويد امكان اين وجود دارد كه با يك نظر، با يك درك عميق انسمي

  كنيم.بينيد كه. ما به تدريج داريم اين كار را ميتوانيم. ميبگيرد. عدم به يك نظر آن جمله را ز من بربود. ما نمي

  ٩٥٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  به سالها بربُودم من از عدم هستي
  برُبودعدم به يك نظر آن جمله را ز من 

اين بيت مهم است. اگر كسي واقعًا دل بدهد، واقعًا متعهد باشد، احتمال دارد كه با يك حمله، با يك نظر، زندگي بتواند 

  گويد. ها پس بگيرد، دردهاي ما را شفا بدهد در مدت كوتاهي حداقل. بله دوباره ميكه همه وجود ما را از همانيدگي

ت دوم *** یان   ***  
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  ٩٥٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رهد ز خويش و ز پيش و ز جان مرگ انديش
  هد ز باد و ز بودرهد ز خوف و رجا و رَ 

آورد و آيد مركز ما، با چي؟ با فضاگشايي در اطراف اتفاق اين لحظه كه قضا به وجود ميپس اين عدم است كه وقتي مي

دهد و ساكن است اش انجام نميكسي كه هيچ كاري با من ذهنيگيرد. يعني اين ربودن هم به وسيله كن فكان صورت مي

داند كه من ذهني نيست و اين عدم كه آمده  كند به اوضاع، هيچ كاري ندارد، فقط ميو ساكت است، فقط دارد نظارت مي

اش ذهنيرود از من كند. بنابراين آدم ميمن ذهني هم چون ذهن ساكت است، خرابكاري نمي كند آنجا.دارد كار مي

  .خويش، پيش يعني زمان روانشناختي، جان مرگ انديش يعني من ذهني

جان مرگ انديش ديگر اينقدر گفتيم، اين مرگ انديش را، اصطالح مرگ انديش را، مرگ انديش يعني من ذهني دائماً 

كند. شما ببينيد را خراب ميكند. اگر من ذهني باشيم اين من ذهني دائمًا اين بدن ما كند، دائماً تخريب ميخرابكاري مي

فقط يك جنبه، چقدر با دردهايي مثل استرس، غم بيهوده، فشارهاي بيهوده و غمهاي گذشته و رنجش و يا حسهايي 

فهميم، بايد با زندگي همكاري كنيم كه هر كند؟ من ذهني. اگر ما اين را ميشود. كي ميشبيه حسادت بدن ما تخريب مي

  چه زودتر اين من ذهني ما را متالشي كند. 

دهيم عدم با آن نظر روي ما كار كند. اين همه تواند اين كار را بكند. پس ما اجازه نميگويد عدم حتي با يك نظر ميمي

گويم كه اين بيتها را ما زياد بخوانيم براي همين ميگذاريم خدا در مركز ما بيايد كمك كند به ما. گوييم باز هم نميكه مي

مان را عوض كنيم و يك مقدار توكل داشته باشيم و متكي را عوض كنيم. اگر بينش مانو به همديگر كمك كنيم و بينش

لوي تواند جشويم به خوش جنسي خدا كه اشكالي ندارد ما متكي به خدا شويم، ما اختيار را بدهيم به دست زندگي، مي

  تخريب من ذهني ما را بگيرد و هر چه زودتر هم اين را منحل كند، متالشي كند.

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كُنديم رونيِز زنده ُمرده ب چون
   َتنَديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

جدا كند. بنابراين اين  خواهد من ذهني را كه مردگي است از خودش كه زندگي است كه ما هم هستيم، اين را هيخدا مي

و شما بايد تخريب من ذهني را در خودتان  ؛شود گفتگردد، از اين ديگر بهتر نميمن ذهني دائماً هي حول تخريب مي

كند. خوف و رجا يعني ترس و اميد. يك لحظه ما در من ذهني اميد پيدا و ببينيد كه اين با خوف و رجا كار مي .ببينيد

ها براي اين شخص مهم هستند، چيننقطه (افسانه من ذهني)آوريم، ببينيد اين ي را به دست ميكنيم، اين همانيدگمي
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شود كه اين را بتواند حفظ كند، اينها را بتواند حفظ كند يا بيشتر كند، كند اميدوار ميهمانيدگي هستند، يك فكري مي

ترسد از دست بدهد. بنابراين بين ترس و اميد ميترسد، كند مياين رجاست، اين اميد است، يك دفعه يك فكرهايي مي

  رهد.رهد و از باد و بود هم ميگويد اين حالت، حالت من ذهني است، از خوف و رجا ميكند. مياين نوسان مي

باد و بود يعني بود من ذهني و آثار آن. مثل غرور، مثل حرص، ببينيد اين من ذهني يك جسم مادي است و هر چيز مادي 

كشد كند هر چيزي را به مركزش ميكند، مثالً زمين در اطرافش يك نيروي كشش ايجاد ميش يك ميدان ايجاد مياطراف

كند، معنيش اين است كه يك و اگر آنجا يك آهنربا بگذاريد، يك آهن را نزديكش بگذاريد، به طرف خودش جذب مي

از جنس ماده است يك قوه است و اطرافش يك آثاري ميدان ايجاد كرده كه نيرو ايجاد كرده، اين من ذهني هم چون 

   .آثارش حرص است، آثارش خشم است، آثارش چيزهاي بد است .كند و بودش و بادشايجاد مي

كنيم يك بودي دارد، يك گذاري ميخالصه. باد و بود دارد، بودش واقعاً توهمي است، ولي چون ما نيروي زندگي را سرمايه

خواهيم از دستش رها ارد و تمام هيجانات منفي ما جزو باد اين بود است، بود مصنوعي. پس ما ميبادي دارد، يك آثاري د

رهيده از من ذهني، اين از خويش رهيده، از پيش يعني  (حقيقت وجودي انسان)شويم. بله اين را هم ببينيد. اين شخص

و اين  .نده نيست، اضطراب ندارد، نگراني ندارددر زمان روانشناختي نيست، نه در پيش و نه در پس است. يعني نگران آي

  تخريب است، فكرش تخريب است. اش همه كه (افسانه من ذهني) جان مرگ انديش

كنيم، حواسمان نيست كه داريم تخريب كنيم، داريم كار سازنده ميكنيم داريم خدمت ميببينيد ما با من ذهني فكر مي

گوييم ما بلد هستيم، ديگران بلد نيستند، اينكه دين من ور، خودبيني، اينكه ما ميكنيم. تمام باد و بود مثل مثالً غرمي

انديشي است. بايد به اين دين است و بقيه اديان همه كافر هستند و حق با من است، و همه اين جور باد و بودها مرگ

مان را نكنيم و عمل واهمانش ها هويتينچدربياييم. پس تا فضا را باز نكنيم و از اين نقطه (حقيقت وجودي انسان)حالت 

و صبر نكنيم و شكر نكنيم و مدتي نگذرد و كار روي خودمان نكنيم، اين مساله من ذهني و خاصيتهايي  ،صورت نگيرد

  خيزد حل نخواهد شد. كه از آن برمي

ت، هويت كاذب است، شما مقاومت است، قضاوت است، عقل بد اس (افسانه من ذهني)ببينيد از باد و بود اين من ذهني 

شود، به جاي خدا اين حس امنيت آفل است، هي شود، از آدمها گرفته ميببينيد حس امنيت ما كه از پولمان گرفته مي

گيريد، براي همين تان را از آدمها ميشويم، شما اگر حس امنيتتوانيم متكي شويم، دائماً نگران ميكند، ما نميتغيير مي

شود به او اعتماد كرد، توانم به اين آدم اعتماد كنم، هزار دفعه ثابت كرده نميگوييد من ميهستيد. ميممكن است نگران 



  Program # 813                                                                           ۸۱۳برنامه مشاره 

  38صفحه: 

گوييم. و اين شويد، بيا به عدم متكي بشو. داريم همين را ميمن چطوري به او اعتماد كنم، خوب چرا به آن آدم متكي مي

  دست خشمش است.  شخص هدايت بدي دارد. جزو باد و بود من ذهني، هدايتش

شود. قدرتي ندارد اين آدم، كند و بعدش يك عمر پشيمان ميكند و كاري ميرود يك فكري ميشود و ميخشمگين مي

رود و قدرتش هم از گرفت، آن از بين مييك قدم مي رود و يك دفعه آن چيزي كه آفل بود مركزش، قدرتش را از آن مي

گوييم عدم را قدرت دارد كه مركزش عدم است. پس اينكه مي ودي انسان)(حقيقت وجرود. ولي اين شخص بين مي

كالغ را به وسيله چشم  كنيد، همبياوريم مركزمان و بياوريم نه، عدم را ببينيم. همان عدمي كه گفتيم اگر آسمان نگاه مي

را زنده كنيم در خودمان، و شما  بينيم. آنكند و هم به وسيله آن عدم فضاي خالي را ميبينيم كه چشم را او فعال ميمي

  بينيد كه به سواد و اينها هم بستگي ندارد اصًال. يك خاصيت ذاتي ماست، عدم وجود ماست، بله. مي

  ٩٥٠مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  عدم پيش بادِ ،ستوجود چو كاهَ  هِ كُ 
  بودرُه نَ كدام كوه كه او را عدم چو كَ 

كنيم، مركز را عدم كردن ذهني مانند كاه است، ولي پيش باد عدم. مركز را عدم مي گويد كه كوه وجود يعني كوه منمي

كل، حاال اسمش را بگذار خدا، خرد كل، دائماً ما را  ردِكنيم. توجه بكنيد كه يك خِبه يك اصطالحي به قضا ما توجه مي

خواهد كند. ميكند، شما را هم تماشا ميميكند و اداره دارد. فرض كن كه خردي كه تمام عالم را دارد تماشا مينگه مي

را داريد، مقاومت داريد و قضاوت  (افسانه من ذهني) به بهترين صورت به شما خدمت كند و كمك كند. اما شما اين حالت

  كند؟ او با قانون قضا. گذاريد خرد كل يا خدا به شما كمك كند. او به شما چطوري كمك ميداريد و شما نمي

دانيم. ما صالح خودمان را مان ميكنيم بهترين حالت را ما با من ذهنيداند و ما فكر ميه بهترين حالت را او ميبراي اينك

. اين شخص كاري نكند (حقيقت وجودي انسان) كند. يعني اين حالتدانيم. پس عدم با قضا كار ميمان نميبا من ذهني

اصًال قضاوت نيست. در اين بااليي هست، در اين نيست. وقتي عدم آمد به بينيد در اينجا قضاوت كند، قضاوتي ندارد. مي

كنيد و آن اتفاق مناسب اين لحظه است، آورد، شما فضا باز ميمركز، قضاوت نيست. بنابراين قضا اتفاقي را به وجود مي

  بينيد، عدم هميشه با ما بوده، بهترين اتفاق زندگي شماست و عدم را در مركزتان مي

گذاريد خدا به شما كمك كند. پس اگر خدا ايستاده به شما كند. يعني شما در واقع ميبراين كن فكان شروع به كار ميبنا

گوييد ما دهيد كمك كند. شما ميبينيد، شما اجازه ميبهترين كمك را بكند، حاال وقتي عدم را بياوريد به مركزتان يا مي

  دهد. نمي (افسانه من ذهني) توانيد ندهيد. كمااينكه اين شخصاد داريد ميشما اراده آز ؟چكاره هستيم اجازه بدهيم
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مان را در اشغال چيزهاي مادي نگه داريم كمااينكه نگه داشتيم. درست است كه توجه كنيد ما اختيار داريم كه من ذهني

خواهد ما هشيارانه رود كه زندگي ميتوانيم ادامه دهيم. و هيچ موقع اين يادمان نبينيم، ولي باز هم ميآثار بدش را مي

بايد تو شناسايي كني و عقل شناسنده هميشه در اختيار ماست  مين اراده آزاد به ما داده. گفتهتشخيص بدهيم، براي ه

توانيم هشياري جسمي انتخاب كنيم و هشياري عدم انتخاب كنيم. هشياري آيد. يعني در اين لحظه ما ميوقتي عدم مي

نيم عقل زندگي در اختيار ما بوده، هميشه بوده، ما استفاده نكرديم.، هدايت، قدرت و حس امنيت درست عدم انتخاب ك

 كند اينطوري زندگي كند. شما نكنيد. ولي يكي انتخاب مي

 زندگي (افسانه من ذهني)تان را عوض كنيد، ديگر اينطوري دهم كه شما بينشاينها را من، اين شكلها و بيتها را نشان مي

(حقيقت وجودي ها زندگي نكنيم. ولي به همديگر كمك كنيم، نكنيد. ما بايد به همديگر كمك كنيم كه با همانيدگي

مواظب باشيم همديگر را به واكنش وانداريم يك مدتي تا در اين حالت باشند. اين كوه وجود مثل كاه است پيش  انسان)

  آيد خالصه. ن ميشود، اين نسيم كن فكابباد عدم. وقتي مركز ما عدم 

گويد اگر كسي مركزش را عدم كند، چه كسي هست اين كار را كرده كه كوه وجودش دزديده نشده به وسيله عدم. مي

گوييد من. پس ه نربود؟ شما ميكي عدم را به مركزش آورد و نتيجه نگرفت؟ سوال اين است. كدام كوه كه او را عدم چو كَ 

وه ذهن شما، من ذهني شما هنوز هست، اگر دردهاي شما هنوز هست، شما نگذاشتي عدم را نياوردي به مركزت. اگر ك

رويم سريع خدا به شما كمك كند. نگذاشتي عدم كوه شما را مثل كاه ببرد. بله. اجازه بدهيد يكي دو بيت هم بخوانم. مي

  مان كه مطالب جالبي دارد. غزل اصلي

  ٦٠١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  گويد كان كس كه مرا جويدهمياين عشق 
  دم داردزر در كوره قَ نست كه همچوشرطي

كند يك گويد هر كسي كه مرا جستجو ميگويد. ميعشق يعني همين عدم شدن مركز ما، يكي شدن ما با خدا، اين را مي

  ببينيد. شرط دارد. شرطش اين است كه مانند طال قدم به كوره دردهاي هشيارانه بگذارد و اين شكل را هم 

  (افسانه من ذهني)

  ٦٠١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  گويد كان كس كه مرا جويداين عشق همي
  شرطيست كه همچون زر در كوره قَدم دارد
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خواستم اين بيت را اينجا كند. فقط ميهايش، اين شرط را قبول نميترسد از همانيدگيپس بنابراين اين شخص كه مي

گوييد كوه وجود ما را باد عدم نربوده، اين و شما بخوانيد كه اگر در بااليي شما شك داشتيد، يعني اينجا، مي ،بنويسم

تقصير كي بوده؟ تقصير من نبوده. نه تقصير شما بوده. براي اينكه عدم را به اندازه كافي در مركزت نياوردي، دم او 

گيريم. اصالً دم زندگي، دم خدا يك لحظه ساكت ا با مقاومت جلويش را ميوزد، منگذاشتي به او جان بدهد. دم او دائماً مي

  گيرد. درست است؟شود. ولي مقاومت ما هميشه جلويش را مينيست، متوقف نمي

كردي، مثل طال رفتي خالص بشوي، درد هشيارانه كشيدي؟ ما تو مرا جستجو مي :گويدگويد؟ عشق ميعشق چه مي

بيايد، هيچ كدام از اين  (حقيقت وجودي انسان)اگر قرار باشد عشق بيايد مركز شما، بايد عدم  .منه، ترسيدي :گوييممي

رود. اولين كند و به تدريج دارد زير مسئوليت ميها نباشد، اينطوري باشد. اين شخص واقعاً عدم را جستجو ميچيننقطه

(افسانه من حظه هستم. اگر هشياريم مثل باال من مسئول كيفيت هشياريم در اين لمي گويد: مسئوليت اين است كه 

جو بودم، اينها هيجاناتي است كه من ترسيدم، رنجيده بودم، كينه داشتم، انتقامبود، من دائماً خشمگين بودم، مي ذهني)

گيرم كه اين هشياري جسمي است و داشتم و احوال من خراب بود، من مسئوليت كيفيت هشياريم را االن بر عهده مي

گذاريد، كوره مي تويروي، داريد پا روم. خوب زير بار مسئوليت ميلي بدي بود، دردآلوده بود، من زير بار مسئوليت ميخي

  سخت است. 

رود، براي همين دشمن دارد، بينيد اين است كه زير بار مسئوليت نمييكي از مشخصات اين من ذهني كه روي صفحه مي

 ها است. پس اين شخصوضعيت ياانسانهاي ديگر هستند يا اوضاع و احوال هست  موانعسازد، براي همين مانع مي

گيرد، گردن اين و آن گيرد، مسئوليت كار را بر عهده ميمسئوليت هشياريش را بر عهده مي (حقيقت وجودي انسان)

هايم را همانيدگي و كنمكنم، روي كس ديگري كار نميافتد من به خودم مراجعه ميگويد هر اتفاقي مياندازد. مينمي

كنم، قبول همه اينها درد دارد. درد هشيارانه بينم كه وضعيتهاي بيروني من انعكاس مركزم است، قبول ميبينم. من مينمي

  پذيرد. مي

  ٦٠١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ني خواهممني خواهم، من همچو تَ من سيم
  م داردرَ و سيم و دِ ابيزارم از آن زشتي ك

بدن، منظور  تن، سيم يعني نقره، بله كسي كه بدنش مانند نقره سفيد باشد، سيمگويد كه من يك سيمپس زندگي مي

خواهم. من همچو مني خواهم. تني خواهم، من كسي از جنس خودم ميحضور است، كسي كه روشن شده به عدم، من سيم

(حقيقت مش و با آنها همانيده است. اين رَچسبيده به سيم و دِ  من از آن من ذهني بيزار هستم. بيزار هستم از آن زشتي كه
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تن است. كسي كه عدم را گذاشته مركزش و مثل خداست، از جنس خداست و خدا حاال واقعًا خدا از سيم وجودي انسان)

گويد چرا داند، خدا هم ميهم خودش را خيلي خوشگل مي (افسانه من ذهني)چيزي بيزار نيست. براي اينكه، اين شخص 

خواهم گذاري من به تو كمك كنم، چرا ناسپاس هستي؟ من ترا مثل خودم آفريدم و مثل خودم ميزشت شدي، چرا نمي

بيزارم از آن زشتي كو  گذاري؟خواهم كمك كنم ترا شفا بدهم، دردهايت را از بين ببرم، چرا نميكنم. هر لحظه ميمي

   بيند.ته مركزش و از طريق آنها ميسيم و درم دارد، يعني چيزهاي مهم را گذاش

  بله اين بيت اول غزل بود كه خوانديم.

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  شمايب شيدَرآ، كه َمبا ع ايدر، ب بگشا
  وفا ةچشم ييحَِق چشمِ َمستِ تو كه تو به

  گويد كامالً ديگر ميدانيد. و بيت دوم ميو راجع به چشمه وفا ما صحبت كرديم به اندازه كافي. االن ديگر معني اين بيت را 

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  زلف برگشا يكيتو  شود،يبسته م سخنم
  َتَلفُ اْلحُِبّ َو الَْوال يوَ الشَّْمسُ وَ الضُّح اَنا

  »شت.به خورشيد نيمروز سوگند كه عشق و محبت مرا كُ« : بله ترجمه مصرع دوم هست

ايم با ابيات خواهم تو از طريق من حرف بزني، ما متوجه اين حقيقت شدهبه عنوان مركز عدم ميگويد كه من دارد مي

موالنا كه با من ذهني نبايد حرف بزنيم. ما بايد اجازه بدهيم من ذهني را خدا از مركز ما بردارد و او از طريق ما حرف بزند. 

اگر تو حرف نزني، من سخني ندارم بگويم. يعني كه: گويد د، ميبرشود، در هر دو معني به كار ميگويد سخنم بسته ميمي

گويد اگر تو يك تار مو را باز كني، يعني يكي از اسرارت را از من خورد. از طرف ديگر ميحرفهاي من ذهني به درد نمي

درد زدم به يزنم. يعني همه آن حرفهايي كه با من ذهني مشود. من حرف ميفاش كني، بيان كني، من سخنم باز مي

  خورد. نمي

در ضمن اين اشاره به آيه قرآن است كه سوره شمس  ؛گويد كه من ببينيد درست است كهانا والشمس و الضحي يعني مي

  دانيد اين را ديگر، اين است، مي

  ١) آيه ٩١قران كريم، سوره شمس(
  ﴾1﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا 

  »چاشت.اش به هنگام سوگند به آفتاب و روشني«
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گويد كه از آن آيه استفاده آيد موالنا دارد مياين آيه يك سوره شمس است. بله ولي حاال برگرديم به اين بيت، به نظرم مي 

شد. خواهم عشق تو، من ذهني من را بكُو مي ،در اين لحظه ،كند. من خورشيدي در حال باال آمدن در نيمروز هستممي

ايد و ظهر به اوج روشناييش و گرما يازده باال مي ،خورشيد، خورشيدي كه در ساعت ده من ذهني من اگر بميرد، من مثل

  رسد. من در حال باال آمدن هستم كه به بينهايت تو زنده شوم. مي

خواهم عشق تو و من آفتاب در حال باال آمدنم هستم و مي ،شود كه تو يك زلفي باز كنيپس سخن من موقعي آغاز مي

گويد كه آن حرفهاي من ذهني من واقعاً وقت تلف كردن بوده. حاال اين شناسايي و تلويحًا مي ؟كنيدجه ميشد. تومرا بكُ

گويد حرفهايي كنيم دارد ميهم كه نگاه مي (افسانه من ذهني)كنيم، بله با اين شكلها مان را عوض ميكنيم، بينشرا ما مي

ثمر است. گويي است و بيگويي است، بيهودهزند، اينها واقعاً گزافهها پشت سر هم ميكه اين شخص از طريق همانيدگي

  .امروز هم خوانديم كه گفت حاصلي ندارد

، يعني عدم را باز كند، يواش يواش خدا (حقيقت وجودي انسان) و اين شخص بايد متوجه شود كه بايد بيايد به اين شكل

شود، انسان مثل خورشيدي است كه ديگر از صبح گذشته اش باز مياز طريق او حرف بزند و ببيند كه اين عدم كه يواش يو

شد. يعني گذاريم عشق عدم ما را بكُآييم باال؟ براي اينكه نميخواهد بيايد باال. هميشه حال ما اين است. چرا نميو مي

  من ذهني ما را ضعيف بكند. 

شود، اين شود، وجود اصلي زياد ميوجود ذهني كم ميآيد، امروز ديگر خوانديم، آن ابيات را خوانديم كه وقتي عدم مي

بايد بيايند باال و به اوج درخشش  ،آييد باال، يعني همه آفتاب هستندشود، شما مثل آفتاب ميوجود اصلي زياد مي

ت ششد. پس عشق و دوستي تو مرا كُشان را عشق بكُبينند كه بگذارند من ذهنيخودشان برسند، بله. ولي اينطوري نمي

  :گويدو مثل آفتاب باال آمدم. مي

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  الَْمال يَعلَ  يفَاقَْرُون هٌ،يَ اَلِْعشْقُ آ يف اََنا
  يالِْعشْقِ فَاعُْرُجوا ُدوْنَُكم سلَّمُ الَْهو ُاَمهَّ

من، انا يعني من، في در، در عشق يك آيتي هستم، من نشاني از عشق هستم،  «: گويدبينيد، ميپس همان طور كه مي

يعني انسان يك آيت يا نشاني از اتحاد او با خداست، يا نشاني از خداست، من نشاني از عشق هستم، مرا براي همه 

يعني بخوانيد مرا براي مردم. پس هر كسي بايد به صورت نشان عشق خوانده شود. پايين  »اْلَمال يَعلَ يَفاقْرَوُن«بخوانيد. 

  خواني. ترا خدا بايد بخواند. گويد تو خودت را نميمي
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دانند و شايد ها عربي خوب نميدانم كه خيلي خوانم. ميدر اين ابيات عربي چيزهاي جالبي است. براي همين هم مي

   :گويد كهچيزهاي قشنگي اينجا هست. بعد ميخوششان هم نيايد، ولي 

اند كه با او يكي بشوند. نه تنها اي جمعيت عشق، اي امت عشق، حاال امت عشق كه هست؟ همه انسانها. همه انسانها آمده

شوند. يبا او يكي بشوند، گفت مثل آفتابي هستند كه در نيمروز در حال باال آمدن هستند. يعني دارند به بينهايت او زنده م

يعني زير پايتان است،  »دونكم«گويد عروج كنيد، يعني در من ذهني نمانيد، بياييد باال، براي اينكه اي جمعيت عشق، مي

يعني نردبان هوا، يعني عشق، يعني نردبان عشق زير پاهايتان است. اي جمعيت عشق عروج كنيد براي  »يسلَّمُ اْلَهو«

گذاشتن عدم در مركز و ساكت شدن  و و اين نردبان عشق چيزي نيست جز عدم .تاينكه نردبان عشق زير پاهايتان اس

  و به صورت ناظر نگاه كردن. درست است؟ 

داند، خبر ندارد. كسي كه كه اصالً نمي (افسانه من ذهني)خوب اينها را با اين شكلها بررسي كنيم، خوب اين شخص 

داند كه آيتي دانم، نمي گويد من مييند و مقاومت و قضاوت دارد و ميبها را گذاشته مركزش و بر حسب آنها ميهمانيدگي

اتحاد  زا ياز خداست نشان يداند كه نشان ينم (افسانه من ذهني)شخص  نياست ا ماده ق است، براي اينكه آيتي ازاز عش

خواند در واقع مشخصات  يمردم م يخودش را برا يوقت اْلمَال يَعلَ يَفاقْرَوُنو خواندنش هم  .آگاهانه با خداست

هستم  ينيموقعها آدم خشمگ يبعض ،هستم يآدم عقل ،هستم يمثًال آدم مهربان ديگو يم ،ديگو يرا م شيهايدگيهمان

  .ستين نيا ،كند يم فيرا دارد تعر شيذهن يها تيتمام خصوص ،هستم طورهستم آن نطوريا

به صورت عشق بخواند  دياوالً خودش را با يهر كس ،ميما از جنس عشق هست يعني ،مردم يبرا ديمرا بخوان ديگو يم يوقت

خدا تو  يبگذار ،ياز جنس عدم بشو ديبا ،بخواند دينبا شيبا من ذهن ،به صورت عشق بخواند ديخودش را با نكهيا يبرا

 تيصفات من ذهن نيهم ياگر تو خودت را بخوان ،تو خودت را نخوان تو را بخوانم ديگفته من با ،ديگو يم نيپائ .را بخواند

 ينم ،عشق است تيداند كه جزو جمع ينم ،نهايعروج كند از آن نقطه چ ديداند كه با ينم يشخص نيو چن .ييگو يرا م

داند كه نردبان عشق  ينم ،ارانهيبا او به وحدت دوباره برسد هش ديبا .خدا زنده بشود تينهايببه  ديبا ارانهيداند كه هش

  .نديب يم هايدگيهمان نيا قيدائمًا از طر نكهيا يبرا ،تواند برود باال يپله پله م ،هست شيپا ريز

كه من  دياز خودتان سئوال كن .دينيبن هايدگيهمان قياز طر گريد ديريبگ ميتصم ديبا تيب نيشكل و با ا نيو شما االن با ا

 يم (حقيقت وجودي انسان)با عدم  يول ،شود باال رفت ينم يعشق را با من ذهن نردبان نم؟يب يعشق را م نردبان ايآ

و بله  ميبا تسل ،ميشخص كه اآلن عدم را آورده مركزش همه اش با تسل نيا .هستم يتيمن در عشق آ ديگو يپس م .شود

  .ردممقاومت را صفر ك ،لحظه نيبه اتفاق ا
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 يكه من ذهن كساني .از افتخاراتش هست يكيمقاومت  ،مقاومت را صفر كند ستيبلد ن (افسانه من ذهني) شخص نيا

و همه كس  زيبزرگ را راجع به همه چ يمن ذهن يشما آدمها ،دانند يقضاوت را عقل م ،دانند يدارند مقاومت را قدرت م

 يم كيزيف ،دانند يم استيس ،دانند يم ايرافدانند جغ يم خيتار ،دانند يرا م زيهمه چ نكهيمثل ا .كنند يقضاوت م

   .دانند ينمهم يچيه ،يمن ذهن نيهم !دانند يم يهمه چ ،دانند يم يقيموس ،دانند يم اتياضيدانند ر يم يميش ،دانند

 كهدانند  ينم نهايا ،شوند البته يرد مدارند خُ نهايا ؟كنند يمقاومت نم يدر مقابل چ ؟كنند يقضاوت نم يراجع به چ

 يمشكلها كمك  نيا ،حالت عدم نيا ،يچ يعني (حقيقت وجودي انسان)حالت  نيدانند ا ينم چيه .از عشق هستند يتيآ

 ديبخوان ،ديهمه بخوان يمرا برا ،از عشق هستم يمن نشان ديگو يشخص م نيا .ديكن يرا معن اتياب نيكنند به شما كه ا

را  يزندگ كنم ينگاه م يبه هر كس ،هستم يزندگ انيهم ب من خودمو ،ديرا بخوان يآن زندگ يعني ،ديعشق را بخوان يعني

عدم  ،آنها مركزاين است كه زندگي را در  خواندن من از مردم ،آورم خواندن من يرا به ارتعاش در م يزندگ ،نميب يدر او م

 يزندگ ،من است عدم درون،آن  ستميآورم من ن يكه من به ارتعاش در م يعآنموق و .اورميرا در مركز آنها به ارتعاش درب

  .بله آورد يدرون او را به ارتعاش درم تيخدائ كه درون من است تيدرون من است خدائ

 آدم نيا دينگاه كن ،شماست يپا رينردبان عشق ز ،ديعروج كن ديهمه انسانها كه از جنس عشق هست يا ،انسانها يو ا

هر  .است رشينردبان عشق در هر لحظه رضا و پذ يپس پله ها .كند يرضا شروع مو  رشياز پذ (حقيقت وجودي انسان)

  ،خوب يليكنم درسته؟ خ يمن وفا م ،بكن يخواه يتو م يگفت هر كار ميرا خواند عرشش .ميكن يما وفا م فتديب ياتفاق

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ماه تا كجا؟ يگفتم ا گذشت،يمست م َدَمشيد
  ايب ميَ در پِ نيمكن، همچن نيهمچن ي: نگفت

كه  مينيب يم يخدا را ما موقع ،دميخدا را د يعني دمياو را د ،شدم و عدم را حس كردم در مركزم ميتسل لحظهكي يوقت

مست  دمشيد .ميكند كه از اول آن بود يم يارياز جنس هش يعنيكند  يما را از جنس او م ميتسل .ميشو ياز جنس او م

لحظه  كي ،بوده چشم ما ينكيعكيخطا بوده و  يمن ذهن ديد ،غم ديد نيكه ا ميشو يم متوجه كدفعهيگذشت  يم

 يب يبالفاصله شاد مستم چون من از جنس خدا هستم منم ،دميد ،ياريهش برداشتم چشم ميرا از چشمها يذهن نكيع

 ميرو يدوباره م ميببن يكه م لحظهكي نيبب ،سئوال كردن مگذشت شروع كرد يمست م دمشيد ،سببش را حس كردم

   م؟يبا تو برو ديو ما تا كجا با يرو يماه كجا م يا .ميكن يبه ذهن سئوال م

معشوق گفت  يعنيگفت  ،كار را نيما ا مينكن يعني ؟ماه تا كجا ياگفتم  ،ذهن شروع كردم به سئوال كردن رفتم يعني

 ايب دنبال من يعدم بود ياز جنس من بود ،يكه بود يآنطور يعني نيهمچن ،نكن السئو ،مكن نيهمچن ين :گفت يزندگ
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  45صفحه: 

 يو م ديا دهيپس شما هم معشوق را د .ايدنبال من ب عدم باش و نطوريهم ،به ذهنت سئوال ذهن است نرو ،سئوال نكن

  درسته؟  .دينيب

در  يدگيانسانها همان ،كنند اولش يحالت شروع م نيهمه از ا ديتوجه كن ميهست (افسانه من ذهني) حالت نياگر ما در ا

و  ديباش ينطوريممكن است ا ،ديكن يبرنامه را نگاه م نيا ،جلسه تان هست نيمركز دارند و شما هم ممكن است مثالً اول

 كي اي ،شود يمقاومت و قضاوت صفر م ميو در اثر تسل ديبشو ميلحظه تسل كي يول .ديهم درد داشته باش ياديمقدار ز

 و يزا و گرفتارع ميما شروع كن و ،آن شخص رديممكن است بم ديا دهيهمان به او انسان كه كي مثالًرا  دهيهمان زيچ

 ايفشار  ايحاال  نيا يعني .ديآرام بشو كدفعهيو  ميو همه مان آفل ميو آفل رنديم يكه نه همه م ميمتوجه بشو كدفعهي

آن شخص را پر  يجا يعني .ميكن دمع كه مركزمان را (حقيقت وجودي انسان) حالت نيآورد به ا يدرد ما را م اي نشيب

 يزندگ و و او ميكه ما مست ميشو يو متوجه م ديآ يم يو زندگ ديآ يم عدم ،خلعاز آن ميدار ينگه م يو خال ميكن ينم

 ،دوباره به ذهن (افسانه من ذهني) نجايدوباره ا ،جا نيا مييآ يدوباره م ميديلحظه د كي نكهيپس از ا يول .مست است هم

 ؟فالن يچه جور ؟ييتو كجا ؟ميبرو ديبا يتا ك ؟ميرو يكجا م ميديماه ما كه تو را د يا ،كردن لبه سئوا ميكن يشروع م

(حقيقت  نيچن نيا بكني و ...سئوال  اوريدر ن هايباز نياز ا ،مكن نينه، همچن (افسانه من ذهني)چي؟  ديگو يمعشوق م

  به ذهنت درسته؟ ديگر نرو ،ايدنبالم ب يكه از جنس عدم هست يتدر حال وجودي انسان)

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  زپايت زيچون َروان شدم، بَرگرفت ت شيَ پِ در
  او چه محل باد و برق را؟ زِ يگامِ ت يِپِ  در

 ،تند شتابان يعني زيت ،تند شد عيسر ،دنبال معشوق ،شدم و عدم بودن را حفظ كردم دنبالش راه افتادم عدم يوقت

 ديياين دياگر شما عجله دار ديگو يم تيب .روم ياو م يتند تند دارم به سو دميمن د يعني ؟يچ يعني .تند شد شيقدمها

كه  ديو متوجه بشو ديعدم بشو .ديريبگ را به ذهن يسئوال ذهن بجوا ؟شود يم يشود آن چ يم يچ نيا ،ديسئوال كن

   د؟يكن ينه با سئوال كردن توجه م ،ميرو يبا عدم م ميخواست يعدم آن تندتند كه م نيا ديشو يعدم م يوقت

خدا  ؟ميرو يكجا م ؟ميرس يم يك ،كند يسوال م ،زود باش ،عجله دارد (افسانه من ذهني)شخص  نيا ينطوريا يعني

جواب را من  نيا ؟رود يبرود كجا م رديآدم بم ،ديبده حيهمه را توض دييبه من بگو ؟است يبهشت چجور ؟است يچجور

(حقيقت وجودي  يوقت ديگو يپس م .ايسوال نكن دنبالم ب كار را نينكن ا .كنم شرفتيتوانم پ يوگرنه نم رميبگ ديبا

را تند  شيقدم ها ،تند يعني ؛زيبرگرفت ت ،اش چون روان شدم يدنبالش راه افتادم در پ ،شدم سوال نكردم معد انسان)

  .رفتم يمن هم تند تند م يعني .كرد
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  46صفحه: 

 يعني ،ديكن سهيمقا ،سرعت باد و برق هب (افسانه من ذهني)به ذهن  ديدفعه نرو كيها تند رفتن آن نيا ديگو يبعد م

مثل برق  مي گوييد ها مثل باد رفت، شما كدفعهي ،زپايت ز،يبرگرفت ت :كنم يصحبت م (حقيقت وجودي انسان)من  نكهيا

 .نكن سهيمقا يعني .ندارد يتند او اصال باد و برق اعتبار يقدم ها يدر پ ديگو يبه ذهن. م ديدوباره نرو ؟بود عيبود كه سر

 ،روميبهتر م گرانيمن از د ،روميم واشي روميتند م ،خط كش ذهن را ديخط كش بر ندار ،ديسوال نكن ديدنبالش برو

 ست،يها درست ن نيا ؟ديكن يم دييتا گرانيد ديكنينم دييچرا من را تا ؟تر هستم يمعنو ياز ك ؟هستم يچقدر معنو

  درسته؟ بله

   :ديگو يهست م يعرب تيب كيدوباره  بعد

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َانَا صِْرتُ ِبال َانا ُتُهمْ يْ مُنْذُ َرا اََنا
  ُزجاَجٍه، َنوَّرَ َالْاَْرضَ َو السَّما يف صُورَهٌ 

   ».و آسمان را روشن كرد نيكه زم نهيدر آبگ يشدم. صورت شيخو يمن ب ،دميرا د )آنان( كه او يروز از«

 ندياو را بب ياگر كس نكهيا يآنان، برا ديگو يچرا م ،نيپس بنابرا ،نهييدر آ يصورت ،ميريبگ نهييآ يبه معن نهيآبگ نجايدر ا

را  يرا و همان زندگ تييو همان خدا دميخدا را د يعنيو معشوق  ،مكه مركزم را عدم كرد ياز روز .نديبياو را در همه م

   ،صِرُت ِبال اَنَا اَنَا .شدم يبدون من ذهن يعنيشدم  شيخو يمن ب ،دميآنان را د ،دميدر همه د

 ديهست نهييدر آ يعكس شما ،ندارد ارياز خودش اخت نهييصورت در آ ،نهييهستم در آ يصورت كيشدم من  متوجه بعد

 .است يو دست زندگ كنديو آن عكس حركت م ،ميدر آن هست يعكس كيما هم  ،هست نهييخدا آ دييبگو نكهيمثل ا

 نيكه زم نهييدر آ يصورت .من هر دو روشن شد نو ذه متوجه شدم كه آسمان درون من كدفعهي يول ،نهيدر آبگ يصورت

  درسته؟ .و آسمان من را روشن كرد

كه او را  يپس از وقت .دارد يهنوز من ذهن ،است دهيند ارانهيهش ،است دهيهنوز او را ند (افسانه من ذهني) شخص نيا 

با  ،ستيهم روشن ن رونشيبعد درون ب درسته؟ .است يدارد كه مال من ذهن يآدم صورت نياست، ا يشكل بعد دميد

از  ديگوي. مديكن يصحبت م (حقيقت وجودي انسان)شخص  نيراجع به ا يدار يول .نديب يم يجسم ياريهش نيهم

 ياريهش ،به خودم آگاه شدم من نه تنها ،درون من يشد و تو آمد تينها يو مركزم عدم شد و درونم ب دميكه تو را د يروز

  .شدم يبدون من ذهن رگيو د .دميدر همه د هم تو را دميبلكه هم تو را د ،من از خودش آگاه شد

 نيهمچ كياز آثار  .تو روشن هست هليهستم كه آسمان درون من و ذهن من به وس نهييدر آ يو متوجه شدم صورت

 يميدا زيپره .صبر و شكر است يحالت ها .در اطراف هر اتفاق است ييفضا گشا .سبب است يب يكه شاد ديدانيم يحالت
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  47صفحه: 

 .دارد يكه من ذهن يارينه اخت يدارد ول اريواقعا حالت اخت نهير در آيتصو نكهيو ا .به مركز است ديجد زيچ كياز آوردن 

عمل واهمانش را  اي رگيد (حقيقت وجودي انسان)شخص  نياست و ا رشيپذ ،سبب است يب يشاد ،است ينندگيبله آفر

هست كه اگر هنوز  نيو عذرخواه ا .سپاسگزار است ديآ يعدم در مركزش م نكهيا يدهد و برا يدارد انجام م ايانجام داده 

 ،نديو هنوز هم ممكن است بب دهيد يطور نيا نكهيو متواضع هست از ا ،نديبيم (افسانه من ذهني) نيمثل ا يعموق كي

   :دارد يعرب تيب كيبعد دوباره . بله ستيكار ندارد و طلب ياز زندگ يكرده است و حالت عذرخواه يكه ناسپاس دانديو م

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يالَْقْلبَ َو اصْطَف ياَلْقَلْبَ نُوُرهُ َفجَلَ  َركِبَ 
  مَنْ رامَ ُنورَُه، ِاْستَضا مِثَْلهُ اْسَتضا كُلُّ 

  »نور او دل را گرفت، دل را جال داد و برگزيد. هر كه قصد نور او كرد، چون او نوراني گشت.«

 يعني يالَقلبَ واصطَف ينور او دل را گرفت، فجلّ يعنياو به قلب من سوار شد  يارينور او هش يرَِكبَ الَقلبَ نوُرهُ، وقت يعني

 يچ »كُلُّ مَن رامَ نورَهُ «هر كه قصد نور او كرد  ديگويبعد م .يوصطف ،ديمن را قلب من را و برگز جال داد روشن كرد مركز

و طلب هم طلب  .طلب داشته باشد قتايحق ديكه قصد نور او كند با يكس ديگو يم نييالبته پا .شتگ يمثل او نوران ؟شد

فضا  ميپس اگر مركزمان را باز كن. او خودش خودش را طلب بكند يجنس عدم بشو از، يتو از جنس او بشو نكهيا يعني

  .رديگيرا م احضور مركز م ييبالخره نور او روشنا ،ميشو ميلحظه به لحظه تسل ميكن ييگشا

 ميكن يفكر م ها يشدگ تيحسب هم هوبر  مان يما را بباوراند حداقل در سطح باور اگر هنوز با من ذهن ديبا اتياب نيا

و مركز ما را از هم  .رديگينور او دل ما را م ،ميمتعهدانه قانون جبران انجام بده ،وستهيخودمان پ يرو ميكه اگر كار كن

مركز  نيكه در ا ،كرد يبود خدا انتخاب نم يدگيو تا حاال چون پر از همان .دهد يدردها جال م ها و مخصوصا يشدگ تيهو

 خواهد يهر لحظه هم م .ميخراب كرد ميكرد فيكث ،ميما اشغال كرد يول ،قلب ما خانه خداست ،اتفاقا مركز ما .نديبنش

 ميكنيم فيهر لحظه ما كث ؟كه ديآ يم ادتانيآن قصه مهمان پر خور حضرت رسول  .ميكنيم فيپاك كند ما دوباره كث

 فيكث رگيد ،جا هم بود نيا دنيكه صحبت خجالت كش ،كشد يجالت ممهمان خ كيهست  يموقع كي .كند يم زيخدا تم

 يرا شفا م تيدردها ،دهم يمن جال م ،دينگه دار زيتم ،ديكن زينكن. خانم آقا خانه ما را تم فيآقا خانه خدا را كث .كندينم

 ارانهيهش ،ينگه داشت زيشد و تو هم تم زياگر تم كنميو خانه ام را انتخاب م .نكن جاديا ديتو درد جد ،دهم با كن فكان

  .كنميمن دل تو را انتخاب م ،يات را به عهده گرفت ياريهش تيمسئول

 بهعدم را  يعني قصد نور او را بكند يهركس ديگويم .ستين يرنگ خاص اي يآدم خاص ،يخاص نيد كيمنحصر به  نيو ا

 يگشت نوران يدر مركزش چون او نوران كنديرا مستقر مخودشخدا  ،هست يك نيا نكهيصرف نظر از ا اورديمركزش ب
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  48صفحه: 

سوار  يزندگ دهديشخص، اجازه نم نيا (افسانه من ذهني) ها:شكل نيبا ا دينگاه كن بله،. مثل خودش مركزم را كنديم

  مركزش بشود. 

كه قضاوت و مقاومت چقدر بد است.  دينيبيمقاومت دارد، قضاوت دارد. م ست،يشخص صادق ن نيالَقْلَب ُنورُُه ، در ا رَكِبَ 

مركزش را انتخاب كند، قلبش را، دلش را انتخاب كند، ما  گذارديرا شفا بدهد، نم شيخدا دردها گذارديشخص نم نيا

 د؛يبكن ديچه كار با ديبدان ديبا گريد د،ينيبيرا هم م تيب نيا د،ينيبيرا م (افسانه من ذهني)شكل  ني. شما اميگذارينم

«  :ديگويم نكهيا ي. براتوانميكه من نم دييبگو ديبشو ديناام دي. و شما نباديندازيو ب ديكن ييرا شناسا هايدگيهمان نيا

  »َمنْ رامَ ُنورُهُ  كُلُّ

  كرد، بله.  يكرد او را مثل خودش، نوران يهمه جا، و نوران ،يهر انسان ،يقصد نور او كرد، هر كس يكس هر

و اجازه بدهد كه خدا  ديايب (حقيقت وجودي انسان) حالت نيا به (افسانه من ذهني)حالت  نياز ا توانديم يهر كس يعني

را شفا بدهد، پاك كند، مستقر بشود  شيدردها رد،يكه دلش را نور خدا بگ دهديشخص اجازه م نيكمك بكند. ا شانيبه ا

مثل موالنا دارد  يشده است، هم انسان يكار را بكند. هم خودش نوران نيا توانديم يكه هر كس دانديو م ،عدم در مركزش

 ديكمك نكند. بله، اجازه بده شانيبه ا يكه زندگ ستين يكس يكار را بكن نينشو. اگر متعهدانه ا ديناام هك ديگويبه ما م

  : ديگوياست، بزرگش كنم، م يهم عرب نيا م،يرا هم بخوان نيا

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ؟فَنا رُهُ يُْكلُّ مَنْ غَ  رُهُيْ غَ لْقاهُ يَ  فَ يْ كَ 
  تو را يمن، كه تو ناَمحرم شيپ تويب ايب تو

  » است. يجز او فان زيكند كه همه چ داريچگونه جز او با او د« 

از  ريغ يعني ُره؟يْغَ لْقاهُيَ  فَ يْ هم است، كَ ياست. سوال يفان يمن ذهن م،ياز جنس او بشو ديبا خدا با داريد يما برا يعني

همه  نكهيا ياز او است. برا رياو غ يداشته باش يهنكه اگر من ذ ديبگو خواهديم از خدا، چگونه با او مالقات كند؟ رياو، غ

ا با خد تواندياست، نم يفان دينيبب ديبا ذهن بتوان اي ديرا كه شما با ذهن درست كن يزياست. هر چ ياز او فان ريغ زيچ

  . رونيب ميبكش يمنِ ذهن نيخودمان را از ا ديما با نيمالقات كند. پس بنابرا

 شيپ تيبدون منِ ذهن ياريانسان تو به عنوان هوش يا يعنيمن،  شيتو پ يب ايتو ب كند؛يم يو مصرع دوم خودش معن

ما اصال  شود،يتو نامحرم است. ما هم اصال نامحرم سرمان نم يتو به من اصل يتو را؛ كه مِن ذهن ي. كه تو نامحرمايمن ب

شما  كند،يدارد سوال م د،يدانيبهتر م تيب نيبا ا گرياالن د د،يدانستياست. پس شما م يمهم تي. و بميشد يمِن ذهن
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  49صفحه: 

 يكند؟ نه. پس منِ ذهن داريد ،مالقات كند توانديبا خدا م ياز او كس ريغ ايآ د،يجواب بده ديتوانياگر م د،يهم سوال كن

  . مياز جنس عدم بشو دي. پس ما باتواندينم

 تيب نيشكل با ا نيشخص چگونه با خدا مالقات كند؟ و ا نيكه ا ديگويم د،يكن نگاه (افسانه من ذهني)شكل نيمورد ا در

 يكه حت يهستند، به طور ياز جنس مِن ذهن يعنيكننده است. مردم جسم پرستند، باور پرستند ، درد پرستند،  آگاه

 خوانند،يو نمازشان را م پرنديم گريبه فكر د يهستند. از فكر شانيهايدگيحضور ندارند، در فكر همان كننديعبادت م

بدون  توانديشخص نم ني. اشودينم د،ييكند؟ شما بگو دارياو با او د ريكه چگونه غ ديگوي. دارد مكنديعبادتشان را م

 شهيهم نكهيمن. ا شيپ ايب يبدون مِن ذهن يعنيمن،  شيپ تويب ايتو ب :ديگويخدا. از زبان خدا م شيپ برود شيمنِ ذهن

  برود؟  ياست چه جور يمنِ ذهن

منظورش  كند،يموالنا استفاده م يو نامحرم يمحرم نياز ا لبتهكه، ا نيا يعنيحالت  نيحالت بد است. ا نيكه ا داندينم نيا

محرم  دانندياستفاده كند، چون همه م خواهديم د،يبگو يو نامحرم يمحرم حيتوض خواهدينم ست،ينامحرم ن ايمحرم 

 گريشما همد ماً يتو؛ نامحرم است، دا تيخدائ ؛ينسبت به من اصل يكه منِ ذهن شوديكه م ديگويدارد م ه،ينامحرم چ ه،يچ

(حقيقت  يشكل بعد نيا يعنيمن  شيپ تويب ايب . پس توتيبا منِ ذهن يشد يكياست؟  يكار درست نيا ديرا بغل كرد

  خدا.  شيپ روديم يبدون مِن ذهن ارانه،يهوش شود،يو از جنس عدم م شوديعدم م يكس هر وجودي انسان)

كار از  نيا يكنيبه ذهنت من درست م يرويرا بدان كه هر دفعه م نيكن و ا داريمن را د يپس هر لحظه بدون منِ ذهن

 نيب ديآمده است كه انسان با نجايا ازحجاب  دينسبت به تو نامحرم است. شا يمنِ ذهن نكهيا ينظر من غدغن است، برا

است كه شما از  ي. و حجاب موقعندينب يداشته باشد كه مِن ذهن يحجاب كي ياست و مِن ذهن تيكه خدائ شيمِن اصل

است.  يجسم ياريآن هوش نكهيا ي. برانديبب تواندينم گريشما را د يمنِ ذهن دي. اگر از جنس عدم باشديجنس عدم باش

ها، حجاب را  مييگويم مي. و شما، حاال اصطالحاً دارنديبيشما را نم ديشما از جنس عدم هست يوقت ماش يپس منِ ذهن

كنم از  يدور ديمن با ،رم استمن نامح تيمن نسبت به من و خدائ يمنِ ذهن دييشما بگو شودي. مديكنيم تيرعا ديدار

  . نديبب ديآن، آن من را نبا

. ديدهيشما خودتان را بهش نشان م ديكنيم فعال (افسانه من ذهني) را نيفعالش كنم، هر موقع ا دياوالً نبا نيبنابرا پس

نه.  م،يپوشانينامحرم هم م نينه ما خودمان را از ا مييبگو ميكن يگذارهيسرما يمنِ ذهن يرا تو مانتيما خدائ شودينم

 نكهيا ي. براديمالقات كن ديتوانيكه خدا را نم ديبدان ديهر موقع قضاوت و مقاومت دار دينيبيم شكل را نيپس شما ا

  است. يمنِ ذهن اتيمقاومت و قضاوت از خصوص
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شما خدا را  د،يكنيحسادت م د،يترسيمثال م د،يكنيرا فعال م يمِن ذهن ياز دردها يكيكه شما  ديديهر موقع د

. هر ديشوياز جنس ذهن م د،يشوياز او م ريچون آن موقع از جنس غ د،يبكن ديتوانينم داريد يعني د،ينيبب ديتوانينم

 دينفر به من نشان بده كيدر ذهن هستند. شما  شهي. و مردم همديمالقات كن ديتوانيبا او نم ديموقع در ذهن هست

  . انددهيندموقع خدا را  چيمقاومت نداشته باشد، قضاوت نداشته باشد، سخت است. پس ه

موالنا سوال  »است. يجز او فان زيكند كه همه چ داريچگونه جز او با او د« :سيسل يبه فارس ت،يب يبه معن ديكن توجه

از جنس منِ  ديريگيم مي. پس شما تصمتوانديمالقات كند؟ واضح است كه نم توانديم يباق زيبا چ يفان زيچ ايآ. كنديم

 نيمن، و ا شيپ ايب ،يمنِ ذهن يعنيتو بدون تو،  :ديگوياز زبان خدا م دهد،يم يعال حي. در مصرع دوم توضدينشو يذهن

ه عكس ك ي. در حالنديتو را بب ديتو، كه از جنس من است، نامحرم است، او نبا ياصل يِبه ُتو يمنِ ذهن يِرا بدان كه ُتو

  برقرار است.  شهيهم نيا

وم *** ت  یان   ***  
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  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  فزاجاِن جان يثَنا الِبه كردمش، گفتم ا به
  هست در ثَنا ييَدم َثنا مگو، كه دو كي گفت

 ،يجان من هست ندهيگفتم كه تو جان افزا ودعا به عَجز و البه و به ا نيكه، شروع كردم به دعا كردن و در ح ديگويم پس

ها از گفته نيكه همه ا شوديو معلوم م .يكنيمن را به خودت زنده م ،يكنيمن را كوچك م يكه منِ ذهن يتو هست نيو ا

است. در  ييثنا دو نيدر ا نكهيا يدم ثنا را بس كن، برا كي :كه ديگويم عشوقم نكهيا يبوده است، برا يمِن ذهن قيطر

 يو تو دار ،يذهن يخدا كند،يدانه خدا منعكس م كيمنِ تو هم  ،يمن دار كيبه من،  يكنيو دعا م يكنيكه ثنا م يحال

به من و شروع  يكنيمثنا  يتو وقت (افسانه من ذهني)كه،  ديگويدارد م ن،يپس ثنا مگو، دعا مكن. بنابرا يكنيبه او دعا م

من دارم كه از ذهن ساخته شده،  كيمن  نكهيا يعني ييدو و .كنديكار را م نيدارد ا تيبه عجز و البه، مِن ذهن يكنيم

از جنس او بشوم، عدم  ديكه من با يدر حالت كنديدارد دعا م يو ذهن يتقلب يخدا كياز فكر ساخته شده است و به 

  .ديگويرا م نيبشوم، موقع دعا او به خودش دعا كند، دارد ا

 ييدو (حقيقت وجودي انسان) حالت نيدر ا و، شياست معن نيهم ييدو؛ هست در ثنا ييَدم ثَنا مگو، كه دو كي گفت 

و دعا  خواهديم ييكتاي كيو  ياريهوش كيصورت  نيدر ا كنديدعا م يو خود زندگ ميكنيعدم را باز م ي. وقتستين

  :ديگويم يبعد تي. و بديگويرا م نيدارد ا م،يعدم فرق بگذار لهيو دعا به وس يدعا با منِ ذهن نيب ديو با ،كنديم

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َبقا ةديببند، بُِگشا د ييدو لب از دو تو
  ُگشا گُشا ديلبِ بسته گر سخن بگشا ز

كه شما االن  ديكنيبا مَِنت سخن نگو. پس توجه م يعنيببند،  يدو لبت را با صحبت، با منِ ذهن نيكه، تو ا ديگويم پس

عبادت  د،يخوانينماز م د،يكنيدعا م يتقلب يخدا كيبه  تانيواقعا با من ذهن د،يكنيعبادت م ايحاال  د،يكنيدعا م

 تيدو لبت را ببند، با منِ ذهن ديگوي. مكند؟يحضور و عدم است كه دعا م نيو ا ديشويواقعا از جنس حضور م اي د؟يكنيم

 بقا، (حقيقت وجودي انسان) عدم است لهيبه وس دنيد نيبقا هم دهيبقا، د دهيعدم را باز كن. بگشا د دهيصحبت نكن و د

  .(افسانه من ذهني) ما است يهايدگيهمان نيو فنا، آفل، هم رديميو نم مانديآن كه م

 كار را متوقف كن و عدم را نيا ،يكنيدعا م يتو دار يجسم ياريبا هوش ت،يهايدگيو همان تيباورها لهيبه وس د،يگويم

اَنْصِتواْ؛  ،ياكه مركزت عدم است تو ذهنت را ساكت كرده يبه مركزت و با لب بسته در حالت اوريب (حقيقت وجودي انسان)

آن حرف  يعنيآن موقع گشا گشا.  ،گفته بشود يسخن يذهن ساكت است. و با لب بسته اگر از طرف زندگ ،يساكت هست
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 حالت نيو در ا ميكه ما از جنس عدم هست يتدر حال مياجازه بده ديبا م،يبزن ديبا يرا بزن. پس مشخص شد كه اگر حرف

 ديشكل بدان نيبا ا ديتوانيم يشما به راحت كند،يم نييحالت را هم مقاومت و قضاوت تع نيا م،يستين (افسانه من ذهني)

  . ت؟يوضعانسان )  يوجود قتيحق لي(مستط نينه با ا اي د؟يكنيو حالت دعا م تيوضع نيكه با ا

. د؟يشكر دار د؟يصبر دار ايآ د؟يكنيو رضا شروع م رشيو فكرتان را و عبادتان را با پذ د؟يدار سببيب يواقعا شاد ايو آ

 تيواقعا شما حس امن د،يكنيراحس م نهايهستند؟ و ا ينيع نهايو قدرت، ا تيعقل، هدا ت،يچهارتا بركت: حس امن نيو ا

از دستم رفته است؟.  نيبشود، ناراحتم ا اديز ديبا نيا دييگوياش مهمه اي ديدهنده دار صيعقل تشخ د؟يترسيم اي ديدار

مخصوصا  د،يفرق بگذار شما (افسانه من ذهني) و (حقيقت وجودي انسان) دوتا حالت: نيا نيب ديتوانيم يو به راحت

  مقاومت. 

از جنس عدم است، از جنس حضور است.  اياست  ياست در انسان كه بداند از جنس منِ ذهن يشاخص مهم كيمقاومت 

بركت  م،ييگويكه م يتيچهارتا خاص نيا د؟يكنيمرتب قضاوت م ايآ د،يكنيتوجه م تانيسازمسئله دهيمثال شما به پد

  و قدرت. پس: تيو هدا تيمثل عقل و حس امن د؟هستن يتو خال نها،يا

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َبقا ةديببند، بُِگشا د ييدو لب از دو تو
  ُگشا گُشا ديلبِ بسته گر سخن بگشا ز

 كياگر  زنديكه ذهنت حرف نم ياز حالت سكوت تو، آرامش تو، در حال يعنيگُشا گُشا،  ديلِب بسته َگر سخن بگشا ز

   (حقيقت وجودي انسان) آن را بگو. درست است؟. ييبگو ديات گفت و بابه گوش يزيچ كيكه عدم  يديدفعه د

تو از سكوت حرف  قيرا ساكت كن، بگذار خدا از طر يحرف نزن، مِن ذهن تيبا منِ ذهن ديگوياش موالنا دارد مهمه پس

  و حرف خرد را بزند. ديايبه حرف در ب توانديسكوت در ما م شوديبزند. پس معلوم م

 يكي نياست، ا ينطوريا يكيانسان مهم است، آن  نيبه انسان ندارد كه ا يبستگ اي يربط نيو امروز موالنا گفته است ا 

 اي كند،ياست، فرق نم ياز جنس منِ ذهن اي يهر انسان ست،ين زهايچ نيا چياز آن نژاد است، ه يكياست، آن  نيد نياز ا

حالت مركز  به (افسانه من ذهني) :يحالت مِن ذهن نياز ا ميبه هم كمك كن ديما با نيرا. پس بنابياز جنس عدم، هر انسان

  . مييايب در (حقيقت وجودي انسان) عدم:

  :ديگويوضوح دارد م نيبه ا تيب نيكه ا ميبكن يادآوريدوباره  نجاياست ا شيكه جا مياما چند تا شعر قبال خواند

 نكهيا يكياتفاق خواهد افتاد.  شيبرا زيرا عمل كند چند تا چ نيبتواند ا ياگر كس؛ بقا دهيببند بگشا د ييدو لب از دو 

 د،يايبه حركت درن شيرا ببندد. منِ ذهن شيهابدهد كه لب ديحواسش را با نكهيا يبرا دهد،ينم گرانيحواسش را به د
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. و دوم ديآن حرف بزن يبا منِ ذهن تانيهنبه ذهن و با منِ ذ ديبرو ديبا گريد يكيبه  دينجنبد حرف بزند. حواستان را بده

 يعني (افسانه من ذهني)حالت  نيو ا ديزنيحرف م ديدار ديدي. و اگر دديحرف نزن ديكه به او وصل نشد يتا زمان نكهيا

 خوانم،يم عيرا دوباره سر اتياب نيا نيبنابرا. و پس ديكنيرا تلف م تانيزنده زندگ ي. انرژديكنيرا تلف م تانيانرژ ديدار

  :ديگويم

  ٣١٩٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يرا حَبْر و َسن ريمَر غ يُكن تا
   يكُنيم يرا َبدخو و خال شيخو

 ،يشويم يمنِ ذهن يرويصورت م نيدر ا ،يبزرگ كن ،يكه او را دانشمند كن گريد يكيكه ،حواست را نده به  ديگويم تيب

 جانيدر ا د؟،يكني. توجه ميدو لبت را نبست گريد يبرو يبه منِ ذهن ،ياو صحبت كن يبا منِ ذهن ديبا تيبا مِن ذهن

   (حقيقت وجودي انسان)

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َبقا ةديببند، بُِگشا د ييدو لب از دو تو
  ُگشا گُشا ديلبِ بسته گر سخن بگشا ز

به بحث و جدل  يشروع كن گر،يد يكيبه  يحواست را بده نكهيرا با عدم. به محض ا بقا دهيبقا را باز كن، د دهيگفت كه د 

شما  دي. حاال، توجه كنيصحبت كن تيهايدگيبا همان ديبا (افسانه من ذهني) ديآيم شيحالت پ نيا شوديعدم بسته م

البته كه اثر  گذارد؟ينم اي گذاردياثر م گرانيد يحرف بزنم رو ايآ (حقيقت وجودي انسان) اگر من عدم بشوم دييگويم

 كند؟يدارد م كاريچراغ. موالنا چ ديشوي. آن موقع مديرا عوض كن گرانيد ديخواهينم گريآن موقع د يول گذارديم

 :دييگويم ديعوض كن ديخواهيرا م گريد يكي يشما وقت ي. ولكنديقضاوت نم ست،ين يچراغ است. موالنا قاض كيموالنا 

  . ديكنيقضاوت م ديبد است، دار تتيخاص نيا

 كي خواهند،يفقط چراغ م ،شان را بلدندمردم راه رفتن نند،يبيدستتان مردم م ديريگياست چراغ را م يموقع كي

را  تانيام راهتان را، پامن چراغ گرفته كه د،ينه راه رفتنتان را بلد هست ديفهميكه نه، نه شما م دييگويهست م يموقع

بدخو  كند؟يكار، چكار م نياست ا يمن ذهن لهيوسكنترل و عوض كردن به ني. خوب اديبردار دينبا يآنطور ديداريبرم

. ديدانيرا هم كه م يبعد تيب گريندارم. بعد د يانرژ گريد ،يبروم من ذهن ،. من اگر از عدم منقطع بشومكنديم يو خال

درست  ،يشويم يبدخو و خال ،ي)، من ذهنيحالت (افسانه من ذهن نيبه ا يرويم يرا عوض كن يكي ياگر بخواه يعني

  است؟
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  ٣١٩٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چون شُد ِدَلت با آن عََدن ُمتَِّصل
  شُدن  يِبگو َمهْراس از خال نيه

در  ،تو حرف بزند قيخواست از طر يو زندگ يتو حرف بزن يتوانياز سكوت اگر م گفتي. مگفتيرا م نيهم هم تيب

 نصورتيدر ا ،يمتصل شد ييكتاي يبا آن عدن، با آن بهشت، با خدا، با فضا يلبت را گشا. وقت يعنيبگو بگو، گشا  نصورتيا

مركزمان  يقتانسان)، و يوجود قتيحالت (حق نيا زنديتو حرف م قيرخدا دارد از تو، از ط نكهيا يشد برا ينخواه يخال

. ديحرف بزن ،ديزنيحالت حرف م نياگر از ا ،ييكتاي يبهشت، فضا يعني. عدن ميمتصل با آن عدن هست ميكنيرا عدم م

  .دينه حرف نزن ديحرف بزن شدهتيهواگر از حالت مركز هم يول

  ٣١٩٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نيراست يآمدش كا نيقُل ز امر
  نيا استيشد بگو در نخواهدكم

 ديآيبگو، آن امر قل به همه م يشد نيو راست يوصل شد ايحضرت رسول آمده كه گفته شما به در يامر ُقل كه برا همان

 ميكنيم انيو ما هم آن را ب ،ديگويم يزيبه گوش ما چ يانسان) آنموقع زندگ يوجود قتي(حق شوديمركز عدم م يوقت

  د؟يكني. توجه ممياشده وصل ايبه در نكهيا يبرا ميشوينم يو خال .مثل موالنا

  ٣١٩٩ تيپنجم، ب ،دفتريمثنو ،يمولو

  ت را به الغكه آبَ  يعني اَنصتُوا
   ست باغا شكخُ تلف َكم كن كه لب نيه

 ،يدر مسئله ساز يكنيم يگذارهيسرما ي) داريرا (افسانه من ذهن اتياريرا، هوش اتيآب زندگ نيا يعني ديباش خاموش

 دهيمركز همان م،يدار يجسم ياريهوش يوقت شودي. پس معلوم ميكنيتلف م يدار هودهيب يعني يسازدشمن ،يسازمانع

 يكه مقاومت جلو ديمقاومت نشانگر تلف كردن وقت است. توجه كن و. خود قضاوت ميكنيتلف م ميرا دار يزندگ ميدار

را به حساب  زهيمقاومت را و ست يمن ذهن ميگوي، ممقاومت رديگيرا م يزديدم ا يجلو رد،يگيكمك خدا به ما را م

  است.  يدنشانه شجاعت و جوانمر ييكار. فضاگشا نيا ستيت، نه درست نقوّ  گذارد،يم ياوقات مردانگ يشجاعت و گاه

  ٣١٩٩ تيپنجم، ب ،دفتريمثنو ،يمولو

  ت را به الغكه آبَ  يعني اَنصتُوا
   ست باغا شكخُتلف َكم كن كه لب نيه

 يااست، جمع شده دهيو درونت خشك رونتيو باغ ب يكنيتلف م هودهيآبت را ب ياست كه دار نيا اشيمعن ديباش خاموش

  . يكنيرا تلف م يزندگ يدار نكهيا يبرا ،است دهيو درونت خشك رونياست. باغ ب يبد زيچ رونيو انعكاس مركزت در ب



  Program # 813                                                                           ۸۱۳برنامه مشاره 

  55صفحه: 

  ديگويدارد. م يكامال سازگار ميكه خواند يتيبا آن ب تيچند ب نيا نطوريو هم .ميديرا فهم نيپس ا

  ١٦٢٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  جنس تو ياو زبان، نِ  ،يتو گوش چون
  ها را حق بفرمود: اَنِصُتوا گوش

 ينطوريا شهيانسان) و هم يوجود قتي(حق ميباش ديگوش با ميدار يكه من ذهن ي. ما تا زمانميما گوش شوديمعلوم م پس

و خدا  ميزنيحرف م هودهيب م،يزنيحرف م ياديز ميدار يمن ذهن يوقت م،يحرف نزن ميگوش باش ديخواهد بود. ما اول با

تا من شما را عوض  ديگوش باش ديبا ديدار ي. من ذهنديباش ديبا وشگ شهيشما هم د،يها شما خاموش باشگفته به گوش

  .ديزنيشما حرف نم زنميبه عدم، باز هم من حرف م ديشد ليهم به من تبد يكنم، وقت

  ١٦٢٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  جنس تو ياو زبان، نِ  ،يتو گوش چون
  ها را حق بفرمود: اَنِصُتوا گوش

عرض كردم او حرف  ميشويكه به او زنده م. بعدا هم ميگوش باش ديبا ميستياول كار كه ما هنوز جنس او ن مخصوصا

گوش در مقابل خدا؟ اگر مرتب  اي ديكه شما زبان هست دينيبب دياز خودتان بكن يابيارز كياند. شما مهم اتياب نيا .زنديم

مركز ما  ديتا اول او با خاموش باش ديگوش باش دي. شما باديزبان هست د،يستينه، گوش ن ديزنيبه ذهنتان حرف م ديرويم

  نه ما.  زندياو حرف م شهيكه هم ديد ميدرست كرد و عدم كرد خواه نكهيرا درست كند. بعد از ا

  ٣٦٩٢ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َانصُِتوا  ديشما خاموش باش پس
  زبانتان من شوم در گفت و گو تا

و من  ديخاموش باش ديكه شما با ديگوياست و خدا به همه انسانها م يمهم تيب اريبس ت،يب نيهم بارها تكرار شده ا نيا

تمام اختالفات  شوديشما نخواهد افتاد. پس مشخص م نيب ياختالف چيشما، ه قيزبانتان بشوم. اگر من حرف بزنم از طر

كه  ميستيو ما خاموش ن ستيآنطور كه قرار بوده باشد ن و .زنديم رفح يعلت است كه من ذهن نيبه ا گريما با همد

  حرف بزند. درست است؟ ياريهوش كي ما حرف بزند. آن قيازطر يزندگ

  ٣٦٩٢ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َانصُِتوا  ديشما خاموش باش پس
  زبانتان من شوم در گفت و گو تا
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خاموش  م،يمركزمان را باز كن ديانسان). همه ما با يوجود قتياست(حق نيما ا تيبله. نها م،يارا قبال بارها خوانده نهايا

در شما او گوش  زند،ي. درواقع در من او حرف مزندياو حرف م زند،يحرف نم مانيكه من ذهن ميو متوجه بشو ميباش

شما گوش  يمن ذهن زنديمن حرف م ي. نه من ذهنكنديدوباره او گوش م ندر م زند،ي. بعد در شما او حرف مكنديم

حالت.  نيدر ا ميرياختالف را بگ يجلو ميتواني. ما نمكنديمن گوش م يذهن من زنديشما هم حرف م ي. من ذهنكنديم

  غزل امشب. تيب خواند،يم تيبارها خوانده شده كه با آن بهم  تيب نيبله. ا

  ٣٤٥٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را گوش كن خاموش باش اَنِصتُوا
  گوش باش ،يزبانِ حق نگشت چون

خواهد شد كه در اثر  يموقع كيرا گوش كن، همه انسانها، ذهنت را خاموش كن.  ديخاموش باش يعنيانصتوا  فرمان

 يعنيشد.  يباالخره زبان حق خواه ده،يخدا به مركزت رس يمركزت، پا يآوريعدم را م نكهيو ا ميفكان و قضا و تسلكن

موالنا  يهاحرف نيهمه انسانها. اگر ما ا يبرا د،يگوينم غمبرانيپ يبرارا موالنا  نهايتو حرف خواهد زد. ا قيحق، خدا، ازطر

. من كنديم جاديا يكه من ذهن يو پوچ، اختالفات چيسر ه ميببر نيرا از ب گريدر جهان، ما ممكن است همد ميرا عمل نكن

دن براساس يد هاست،يدگيمقاومت و قضاوت است. مقاومت و قضاوت براساس همان تشيخاص نيمهمتر يذهن

  .ميريرا بگ يو جمع ياختالفات فرد يجلو ميتوانيكند ما نم دايوش كار ادامه پر نيا ها،يدگيهمان

  انسان) يوجود قتي(حق

  ٣٤٥٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را گوش كن خاموش باش اَنِصتُوا
  گوش باش ،يزبانِ حق نگشت چون

در  يحس وجود چيحس وجود ما خوانده شده، و ه هايدگيهمان ها،نيچباز شده و از آن نقطه ياگر مركز ما به اندازه كاف

 ياختالف چيباشند ه ينطوريا يزن و شوهر كي. و اگر زنديما حرف م قيكه خدا از طر ديمطمئن باش ستين هايدگيهمان

 مييكه بگو ستين يتئور نجايا شوديهم به اصطالح كه صحبت م نيدر تماسند. ا گريبا همد عدمداشت. با  مينخواه گريد

  هم جالب است. تيب نيدارد، بله. ا يعمل يهااستفاده نهاي. اشودينم يزيما همچو چ

  ١٧٤٢ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  عاشق اوست، تو خاموش باش چونكه
  كشد، تو گوش باش يچو گوش ات م او

  . ميخاموش باش دي. عاشق در ما خودش است به خودش. پس باستيما ن يعاشق، من ذهن د،يكن توجه
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. درضمن ايمن ب داريبه د ا،يمن ب شياست؟ گفت تو بدون تو پ ادتاني. ديايما ن نيتو ب يامروز موالنا گفته مواظب باش تو

 ديوسط نبا يمن ذهن نيعاشق خداست، ا ت،يخدائ مامالقات كند؟ در  ند؟يرا بب يباق زيچ توانديچطور م يفان زيگفت چ

 ميافتيدنبال او راه م مي. ما اگر حرف نزنكِشديگوش ما را م قيو او از طر ميگوش باش م،يشنونده باش ديو ما فقط با ديايب

  حرف نزن، سوال نكن.  ا،يب فت،ياست گفت دنبال من راه ب ادتاني. ميرويم

شد. پس سرعت زنده شدن به خدا  اديسرعت من آنموقع ز يعنيكه تند شد  دميد ادمدنبالش راه افت ديگويم يو وقت

 يرفتار ذهن كياست و جواب گرفتن هم  يرفتارِ ذهن نه با سوال كردن كه سوال شوديم ادتريز ميكنيسوال نم يوقت

 (حقيقت وجودي انسان) دينيبي. بله، مميشويم يما در ذهن زندان ،يذهن يهاو جواب ياست. با مطرح كردن سواالتِ ذهن

فكر  يطورعاشق خدا وجود ندارد. اگر آن يبه نام من ذهن يزيدر مركز عدم ما او هست. او عاشق خودش است. پس چ

. ميافتي. فقط دنبالش راه ممييگوينم زيچ چي. هميبه ما و ما گوش هست زنديغلط است. و او مرتب دارد حرف م ميكنيم

. امروز هم ميااندهكه قبالً خو ميهم بخوان تيدو ب ني. بله، اميكنيوفا را حفظ م م؛يما؛ امروز خواند افتديم يهر اتفاق

  .ميخواند

  ١٣٤٤مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  رياو جان َدَهَدت، رو ِز نََفختُ بپذ دَمِ
  است، نه موقوِف عَِلل كونيَاو ُكن فَ  كارِ 

. شما مقاومت را كندي. َدم او ما را زنده مشوديمهم است. پس با عدم كردن مركزمان دَم او دائماً وارد م اريبس تيب نيا

 يرونيب يها. و موقوِف علتشوديبشو و م ديگوياو م يعني. و كار او با كن فكان است. شودي. دَم او وارد مديصفر كرد

 ديگوياو م يعني. كن فكانِ او كندي. دَم او شما را زنده مشودياو وارد فكر م رَدخِ  ديكني. مركز را عدم مستي. نستين

  شودي. وجود شما بازخوانده مكنديم دايشما شفا پ ي. و دردهاشوديبشو و م

. ستيكارِ بخصوصِ شما ن ست،يعمل شما ن اي ست،ين يرونيب يهاهست. موقوف علت كونيكار، كُن ف نيو ا هايدگيهمان از

غلط است.  د،يگوياست. اگر ذهن م ديواقعاً در زنده شدن به خدا مف نيكه ا دي. ذهن شما بگودينگاه نكن رونياصًال به ب

  :ديگوي. ممياكه بارها خوانده ميهم بخوان نيبله. ا

  ٤٨٥غزل شماره  شمس،وانيد ،يمولو

  كونيَ كه هم اكنون به ُلطفِ ُكنْ فَ ايب ايب
   َمْمنونست رِيكه غ ديَ َدر ِبگُشا بهشت
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در اطراف  اي ميبشو ميتسل ميتوانيو م ميدار اريلحظه ما اخت نيدر ا د،ينگاه كن (حقيقت وجودي انسان) ينطورياگر ا و

بشو و  ديگوياو م نكهيبه ما كمك كند، به لطف ا خواهديلحظه. خدا م ني. هم اكنون، در اميلحظه فضا باز كن نياتفاق ا

ممنون  رِياست. غ وستهيبهشت پ نيهست. كه ا ندرو يگشودن فضا ني. دِر بهشت همشوديدِر بهشت باز م شود،يم

باز شده باشد،  يفضا نياگر بهشت هم د،يآيكه م سببيب يشاد يو حت يزديلطف ا نيا يعنينا گسسته.  وسته،يپ يعني

و  يو قدرت و شاد تيو هدا تيمثل عقل و حس امن ميكه گفت ييهاتينه، خاص تيكم ايكه،  ياتيكه آن كم دينيبيم

  .ميخوانيغزل را م تي. بله، دوباره بوستهيپ يعنيممنون  ري. غشوديقطع نم يعني. ديآيم وستهيپ نهايا ينندگيآفر

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ما انِيدر م ايتو م اَنهُيبَ  نايْ عَلَ ِانْ 
  هاَتنگ، بِكََند مَرد جامه ديَدِر خانه د چو

 نيكه در ا دينيبيموالنا م و آن بر عهده ما است. انيب ديگويمن، م دهميرا از قرآن نشان م اشهيكه االن آ اَنهُيب نايَعلَ اِن

از حد  شيبدهد. اگر ب لينشان بدهد، به اصطالح تشك يمن ذهن ديكه انسان كه امتداد خدا است، نبا ديگويغزل دارد م

و مرتب  شوديم يكه انسان من ذهن نيكند خودش. در مقابلِ ا انيرا ب اشيكه دائمًا اوصاف من ذهن يطورنگه دارد، به

. خوانديما را م ي. زندگخوانديوجود دارد كه خدا ما را م گريد انيب كي كند،يم انيو آن ب نياش را به ايمشخصات من ذهن

انسان، به عهده ما است. تو  يا يعنيو خواندن تو،  انيكه ب ديگويقرآن م هيآ ديگويم .خوانديخودش را م يدر ما زندگ

  نكن.  انيخودت، خودت را ب

. چه ايصورت تو نمن و من دوباره به نيب اتيكه تو با من ذهن ديگويم است. امتيكه از سوره ق آورديرا م هيآ نيپس ا

تو به عهده ما است. جمع كردن تو به  انيب د؟يگويتو چه م ي. من ذهنخوانميوسط؟ من دارم خودم را م نيا ييگويم

كه در آنجا، جمع كردن و خواندن  ديگويهست، م امتيعهده ما است. خواندن تو به عهده ما است. البته در آن سوره ق

  قرآن را بفهمد.  تواندياز جنس عدم نباشد نم يكه هر كس ديگويقرآن به عهده ما است. او دارد م

 يتواني. خودِ تو را تو نميخوِد تو هست گر،يوجود دارد عالوه بر آن قرآن. قرآِن د گريقرآن د كي ديگويدوباره م حاال،

 د،يبفهم ديقرآن را بخوان ديعدم بشو ديشما با يعنيخود خدا بخواند.  ديبا زند،يكه آن قرآن را مثال م نطوري. هميبخوان

 كياز  يشخص ديگويم يوقت پس .ستيچ انيجر يتو را بخواند. آنموقع تو بفهم يتا زندگ يعدم بشو ديخودت را هم با

 هايدگينماد همان ي. پالتو و بارانآورديرا، كتش را در م اشيپالتوش را، باران ديآيكه در تنگ است، م ديد شود،يدر وارد م

  است. درست است؟ 
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تو بر عهده ما  خواندنِ تو به عهده ما است. انيب يعني ،»انَهيبَ  نايِان َعلَ« كه  ديگويم (افسانه من ذهني) دينيبيشما اآلن م

درِ خانه تنگ است انسان،  ديمن و خودت. چون خودت هم من هستم. اگر د نيب ايم يما. با من ذهن انِيدر م اياست. تو م

 ده،يدر مركز پوش دينيبيرا كه اآلن م شيهايدگيهمان يعنيها انسان است نه َمرد در مقابل زن، جامه يبه معن نجايمرد در ا

صورت هست  نيدر ا و. شوديم م. از جنس عدشودي. از جنس لخت مشوديم (حقيقت وجودي انسان) ينطورياو  كَنَديم

  : ديگويهستند. م نهايا هاهيآ نيبخواند. اما ا توانديبه مركزمان خدا ما را م ميآوريعدم را م يوقت

  ١٦)، آيه ٧٥قران كريم، سوره قيامت(
  ﴾١٦﴿لَا ُتحَرِّْك ِبهِ لِسَاَنَك لَِتعَْجلَ ِبِه 

   »زبان به خواندن قرآن مجنبان. ل،يتعج به«
ما بلند  يعني امتي. و قدينيبيهم م نجاي. اخوانميمن م تانيرا برا نهاي. و اشوديشروع م ١٦ هياز آ امتياز سوره ق نيا

از سوره  ياهيآورده. آ امتياز سوره ق ياهيغزل آ نيكه در ا دينيبي. ميمن ذهن يبه جا م،يستيبا يزندگ يپا يرو ميشو

  .ه. بلمياز سوره شمس آورده. گفته ما مثل آفتابِ در حال طلوع هست هيآ كي نطوريانسان آورده و هم

  ٤١١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است، خامش، كم خروش كينزد صبح
  تو، تو، مَكوش يِ پ كوشميهم من

هم  نجاي. بگذار من كار كنم، تو كار نكن. در ايشويبلند م يانسان، مثل آفتاب دار ي. صبح تو اديرا بلد هست تيب نيا

كه تو خودت را نخوان. چون  كنديموالنا اشاره م گريزبان به خواندن قرآن مجنبان. از طرف د ليبه تعج نطوريهم ديگويم

  برديم شيرا به موازاتِ هم پ نهايا يعني. يخوانيم را اتيمن ذهن ،يخوانيخودت را كه م

  ١٧)، آيه ٧٥قران كريم، سوره قيامت(
  ﴾١٧﴿إِنَّ َعلَيْنَا جَمَْعُه وَقُْرآَنهُ 

  »كه گِرد آوردن و خواندن بر عهده ما است.« 
قرآن را ، كتاب قرآن را نخوان. حاال  اتي. شما با من ذهنديگويگِرد آوردن و خواندن قرآن به عهده ما است، خدا م يعني 

  .ديرا بگو نيا خواهديموالنا م. خوانمي. آن را هم من ميهست گريقرآن د كيخودت هم  ديگويم

  ١٨)، آيه ٧٥قران كريم، سوره قيامت(
  ﴾١٨﴿َفإِذَا قََرأْنَاُه فَاتَِّبْع قُْرآنَهُ 

  »كن. يرويتو آن خواندن را پ ،مشيخواند چون«
 يديشن يبا عدم، تو با آن خواندن هر چ ميو ما خواند ينخواند يما، تو با من ذهن مياگر قرآن را خواند ديگويآنجا م و

مشخصات  م،يدرست كن ي. من ذهنميبخوان ميتوانيهم دو جور خواندن هست، ما م نجاي. انطوريهم هم نجايكن. ا يرويپ

 ي. انسان به جاديهمه بخوان يعشق هستم، من را برا تِ يگفته من آ امروزباشد  ادتاني. ميرا به همه اعالم كن يمن ذهن



  Program # 813                                                                           ۸۱۳برنامه مشاره 

  60صفحه: 

عاقل  نقدريا يمن آها ديگويم رسدي. به هركس مخوانديرا م اشيهمه، دارد من ذهن يعشق را بخواند برا تيآ نكهيا

  پول دارم.  نقدريبرتر هستم، ا نقدريباسوادم، ا نقدريكتاب خواندم، ا نقدريهستم، ا

 شيهايو برتر شمرديرا دارد م شيهايدگيتمام همان د؟يگويدارد م ياست. چ نيام. مدركم افالن كارها را كرده هدر گذشت

كنم. اگر تو را  انيتو را ب ديقدغن است. من با نيا ديگويرا. م اشي. منتها من ذهنكنديم اني. دارد خودش را بديگويرا م

كن  يرويتو از آن پ ميگويهر چه آن موقع من به تو م خواند،يدارد ما را م او ما كزكه مر يكه موقع ديدانيكردم، و م انيب

  را آورده موالنا، نيا خوانند،يهمه با هم م ميكه االن خواند رهيبا آن اَنصتوا و غ نيو ا

  ١٩)، آيه ٧٥قرآن كريم، سوره قيامت(
  ﴾١٩﴿ثُمَّ ِإنَّ َعلَيَْنا بَيَانَُه 

  »سپس بيان آن بر عهده ماست.«
آن هم شخصاً  د،يهست يچ ميگويم ،كنميم انيمن شما را ب ديگويخدا به انسان م كنم،يم انيمنم كه شما را ب يعني

من  دينبا پس خوانم،يرا من م ينه، هر كس كنم،يم انيجا ب كيهزار نفر را  كدفعهيبه اصطالح  نكهينه ا دهميانجام م

  :ديگويداشته باشد، بله در آنجا م يذهن

  ٢٠)، آيه ٧٥قرآن كريم، سوره قيامت(
  ﴾٢٠﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ اْلعَاِجَلةَ 

   ».ديداريجهان زودگذر را دوست م نيشما ا ،يآر«
از كدام سوره؟  .ديگويقرآن م هيآ د،يآفل كرد يها يدگيمركزتان را پر از همان يعني ،شكل ها شما نيبا ا گريواضح است د

 .ديداشته باش تينهايب شهيكه ر ،ديخودتان قائم بشو يزديا تبه ذا د،يستيخدا با يبه پا ديبلند شو ديشما با امت،يسوره ق

پس  د،يستيايخدا م يبه پا ديشويشما بلند م يعني امتيق شود،يم كونيو كُن ف زديريبهم م زيهمه چ نكهينه ا امتيق

   د،يپرستيو من را نم ديپرستيو م ديشما جهان زودگذر در مركزتان گذاشت ديگويها مهم هستند كه م هيآ نيا

  ٢١)، آيه ٧٥قرآن كريم، سوره قيامت(
  ﴾٢١﴿وَتَذَرُوَن اْلآخِرَةَ 

  ».ديگذاريو آخرت را فرو م«
 يچون من ذهنكه  ديگويبله، االن موالنا دارد م ست،يكس به فكر باز كردن عدم ن چيباز كردن عدم است ه نيآخرت هم

  خالص بشود،  و بشود هيما تا تصف شيپ ديآيهر شب روان تو م ،يدار يناخالص ،يدار
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  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  جدا؟ شوديكه هر شب رواِن تو ز تَنَت م ين
  هست ناسزا يرواِن تو صفت انِيم به

 انياست كه در م نياش ا يما، معن شيپ ديآيم شوديجدا م يكه هر شب روان تو از من ذهن ستين ينطوريا ديگويم

 يتوانيتو م يعنيناسزا است،  نيو ا ،يرا بغل كرده به نام من ذهن يزيچ كي ياريهوش يول ،يهست ياريروان تو، تو هوش

 يادآوريما، ما  شيپ ديآيما هر شب ما م و» هست ناسزا يروان تو صفت انيم به« ،يبشو يكيو با من  يرا رها كن نيا

تو موقع  يارياگر هوش شود،يتو كنده م ياريهوش ديگويم خوابنديم يوقت گر،يد خوابنديانسان، همه م يبه تو ا ميكنيم

  بله،  ،يداريرا؟ كه ب نيا يكنينم پس تو چرا آشكارا در روز، ياز من ذهن شوديخواب كنده م

 يا من يدگيو همان يجسم ياريصفت هوش نيا ،ما شيپ ديآيشب م ديگويروان تو م (افسانه من ذهني)حالت،  نيا در

چرا متوجه  اين را يتو از جنس من هست ،يخواهيم يبه آن و از آن زندگ يديدر واقع در تو قرار گرفته، تو چسب يذهن

و حاال  .در مركز تو باز بشود عدمكه  ييايقدر ب نيا ديتو با يعنيحالت است،  (حقيقت وجودي انسان) نيا يعني ؟يشوينم

  نيا

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  باز چون صبا ينامد ،يستين گيگر آن ر كه
   دوان به لِب قُلزُِم صفادوان ينرفت شب

باد  ميكنيو ما فكر م د،يآيم يمن ذهن يستين گياز خواب دوباره طوفان ر ميشويم داريصبح كه ب نيا :كه ديگويم پس

 داريصبح كه ب ،يستين گيآن هم ر چ،يمصرف است ه يب يعني ،است گيشده كه ر تيهم هو يفكرها نيصبا است، هم

 روديم ياريهوش نيلحظه بعد چند لحظه بعد ا ،ميهست ابه خد اريهوش ،ميحاضر هست ديآيلحظه به نظر م كي ميشويم

را كه  دهيهمان يو موتور ذهن فكرها شوديموتور ذهن روشن م ،شده تيهم هو يفكرها شونديفكرها شروع م دوباره

 گيرطوفان  شود،يطوفان شن م نهايعربستان و ا يصحرا ياست، مثل مثًال تو گياست طوفان ر يستين گير نيهم

مثل صبا آمده ما را باز كند  ميكنيفكرها را، فكر م نيا ميپرستيو ما م ،و دردها ،ديآيم دهيهمان ياطوفان فكره شود،يم

 آورند،يدرد م آورند،يمسموم اند حشرات گزنده م آورندياست با خودشان زهر م نيباد زهرآگ كهيدرحالگل ما را، ما را 

كه ما به تو  ييآيشب م تو، ييكتاي يايصفا در يايقلزم صفا در يآمدينبود هر شب دوان دوان نم ينطورياگر ا ديگويم

  .كه يستيمتوجه ن ارانهيچون هوش م،يكمك كن
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 ديكه مركز ما عدم با ميدرك كن ميتوانيم ارانهيهوش م،يبشو ميتسل ميتوانيم ارانهيكه ما هوش ديگويماينها را موالنا 

 يستين گير نيبابا ا ،ردهافكرها بعد از فكرها بعد از فكرها و دردها بعد از د نيكه ا ميدرك كن ميتوانيم ارانهيهوش ،باشد

 رميگيرا م يكي راديا كنميفكر م ،شوميم نيخشمگ كنميچقدر خوب است من فكر م !پرستنديكه مردم چقدر م !است

 يمن ذهن نيهم .صبا است ميكنيما فكر م ،اصالً  ستيصبا ن كنم،يمقاومت م كنميفكر م كنم،يمقضاوت  كنميفكر م

باد صبا است  كنديشخص فكر م نيا ديآيها م يدگيهمان نيكه ا ينطوفا (افسانه من ذهني) نيصبا است، هم كنديفكر م

   .كنديو منقبض م كنديفكرها بدتر حالش را بد م نيا يآمده شكوفا كند ول

وجه  چيبه ه دهيهمان يكه طوفان فكرها ميكنيكار را بكند ما االن درك م (حقيقت وجودي انسان) نيا ارانهيهوش ديبا

 يايدر ،يناب يايلب در ميشب دوان دوان برو هر كه ستيالزم ن ميخودمان كار كن يرو ارانهيو اگر هوش ست،يصبا ن

و  ميشوياز جنس خدا م ،ميشويلحظه ساكن م نيدر ا مييآيباز بشود م تينهايو ب ،چون اگر مركز ما عدم بشود ،ييكتاي

 يحال ياست كه زندگ يحالت كي ، اين همشب ديگويخدا م شيكند، آن رفتن روان ها پ انيخودش را از ما ب تواندياو م

  :ديگويغلط است بله، م يداريدر ب يكنيكه روزانه تو م يكار نيكند كه ا

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ست، خدا خدابنده بنده ستيَ آمد َو تا وِ  باز
  ناَروا مِيبَدن چو َزر و س ةسيدر ك مانْد

هست بنده بنده است خدا  يمن ذهن نيكه ا يو تا زمان ،فكر بعد از فكر ،يدوباره آمد من ذهن ميصبح پاشد يعنيآمد  باز

 نيا كنديكار را م نيا ،بنده خداست نيمن از من بنده خداست بهتر فيو تعر ؛من دارم كيمن  .هست ييدو يعنيخدا، 

خدا هم  ،هستم يمن منم منتها بنده خوب ،هست ييجدا نيا يلشده، و فيتوص ياش هم با من ذهنهمه كنديكار را م

  .يتقلب ميمانند زر و س ،خواهم ماند يمن ذهن سهيبدن در ك سهيدر ك نيخداست، و بنابرا

دوباره من  ،ديشويم داريكه واقعاً صبح كه ب ديكن يابيخودتان را ارز ديتوانيم (افسانه من ذهني)شكل ها  نيحاال شما با ا

ها را دارم فكر بعد از  يدگيهمان نيمن ا دييشما بگو ،هست ياست، تا من ذهن يآمد فكر بعد از فكر، باز آمد و تا و يذهن

 يكي توانميو نم ،ميستين يكيوجه با خدا  چيبه ه يول ،باشم يحاال ممكن است بنده ظاهرًا خوب ،فكر پس من بنده هستم

به  اورميرا بكنم عدم را ب (حقيقت وجودي انسان)كار  نيا ديپس با .يتقلب ميبدن بمانم، مانند زر و س سهيدر ك ديبا ،باشم

د بله نآن شش محور به من كمك كن .بشوم اجازه بدهم قضا و كُن فكان به من كمك كند ميتسل ،ارانهيمركزم هوش

  .ديدانيحاال، حاال م د،يدانيم
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  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ايميبِنه بر كِف طلب، كه طلب هست ك جان
  تَن از جان جدا شدن، َمشو از جانِ جان جدا تا

مبادا با من  ،بشو آن موقع بخواه يكيمركزت با خدا  اوريعدم را ب يعني ،كف دست طلب يعنيرا بگذار كف طلب،  جانت

 يكيبا او  ديخواهيم گريشما د يعني .يبگذار در كف طلب زندگ ،نترس ،ات را خاموش كن يجان ذهن .يبخواه يذهن

چند  .ستيطلب ن نيا ميخواهيم يبا من ذهن يكي .طلب دو جور است .است ايميطلب هست كه ك نكهيا يبرا ،ديبشو

عدم باشد ذهن  ديپس مركز ما با ،لحظه نيدر ا مياز جنس او باش ديو طلب حتماً با .خواند ميهم راجع به طلب خواه تيب

 يتا زمان و، خدا خدا شوديم وگرنه بنده بنده .ميبخواه يبا من ذهن نكهينه ا م،يطلب است و بخواه نيما خاموش باشد ا

 يعنياز جان ما جدا بشود به طور كامل، تو از جاِن جان،  ،يمن ذهن يعنيكه تن  يتا زمان كند،يم فيكه، خودش دارد تعر

  و خدا جدا نشو، درست است؟ ياز زندگ

در كف  گذارديرا نم شيقضاوت دارد، مقاومت دارد، جاِن ذهن داند،ياوًال كه م ترسد،يم (افسانه من ذهني)انسان  نيا

و اصًال  ،ستنديبه جانِ جان وصل ن نيو بنابرا .دارند يها طلب ذهناز انسان يشماريو تعداد ب .است يطلب، طلبش ذهن

 يمنته م،يكه ما طلب هم دار نديظاهراً بگو يول ،بمانند طورنيهم خواهنديبكنند، م خواهنديجان را هم از تن جدا نم

عدم  اريدر اخت كند،يدارد، مركز را باز م يطلب واقع (حقيقت وجودي انسان)شخص  نياست. اما ا يطلبشان ذهن

بشود و  يمتالش شيمن ذهن خواهديو م ،يشدن با زندگ يكي نيدر كفِ ا گذارديرا م شيپس آن جان ذهن گذارد،يم

  .هايدگيوجودش آزاد بشود از همان

كه  ديدانيم ايمياست، ك نيا ايميما كار كند، ك يفكان رو و كن يمركز خودمان و زندگ ميعدم را بكن نكهيا ديگويو م

و  (افسانه من ذهني)باال  نيا يعنيما،  يدردها ديخواهياگر م يعني. كرديم ليفلزات پست مثل مس را به طال تبد

شده است، آزاد بشوند و مال خودمان بشوند و به آن زنده  يگذارهيما در آنها سرما يما كه در واقع زندگ يهايدگيهمان

  قانون قضا و كُن َفكان. يعنيكن فكان كار كند،  ديرا با نيا م،يبشو

  ١٣٤٤غزل شماره  شمس،وانيد ،مولوي

  رياو جانْ َدَهدَت، روِز نََفْختُ بَِپذ دمِ
  است، نه موقوِف عَِلل كُونيَاو ُكْن فَ  كارِ 

كه  يتا زمان (حقيقت وجودي انسان)مركز عدم را  نيا ديگويمعتقد به علل است، بله. م ذهني)(افسانه من شخص  نيا

جنس  نياز ا د،ي. حاال شما خوب نگاه كنيتوانيوگرنه نم ينگهدار دياتصال را با نيجانت از تن جدا نشده است، نگهدار. ا
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تا  ارانهيهوش ديرويم ديو دار د؟يخدا هست يعنيجان جان،  بهاالن وصل  يعني د؟يهست (حقيقت وجودي انسان)

به خودتان  د،ييخودتان بگو د؟يرا دار (افسانه من ذهني) ييحالت باال نينه ا ايجدا بشود؟  ياز من ذهن تانياريهوش

  بله.  د،ييبگو

ھارم *** ت  یان   ***  
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بله  نيا م،يتسل نيعدم شدن، ا نيم و ايعدم بشو دي. پس طلب، اول باميراجع به طلب بخوان عيسر تيچند ب دياجازه بده

. به مياو برو يبه سو ميشويعدم م يوقت ميدار يخاص اقياشت كياست. ما  لياست، مقدمه تبد يمقدمه كار معنو گفتن

 ياريذات ما به صورت هوش يعنيگفت از عشق عدم جهان جان بوجود آمد،  م،يامروز خواند م،يشويعدم م نكهيمحض ا

 يول ،ميباش زهايعاشق چ مياست، واقعًا ما دوست ندار يليتحم زهايعشق ما به چ نيبرو برگرد. ا دونب ،عاشق خدا است

  .عادت شده است يطورنياند به ما، بعد هم همكرده ليبه زور تحم م،ياگرفته ادي

و  يهست نجها نيا يزهايعاشق چ. در اصل امروز موالنا گفت درست است كه تو مياجهان شده نيا يزهايما عاشق چ

 يبرا كند،يم انتيدارد به تو خ ،قفا است، همان موقع كه رو آورده است شانيرو يول آورند،يها رو مموقع يآنها هم بعض

عاشق  يچ يحاال ما برا روند،يدارند م ميكه ما دار يزي. هر چروديو دارد از دست تو م كنديم رييمرتب دارد تغ نكهيا

  :كه ديگوي. مميممكن است نشو .مييرا به خودمان بگو زهايچ نياالن ا م؟ياآنها شده

  ١٤٤٢ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ستيُمبارك جُنِْبش يكارَطَلب نيك
  ستيطََلب در راهِ َحقْ مانع كُش نيا

 يعني ي. طلبكارستين نيرا هم بده، نه ا اشهيبق يرا داد نيا ،يبرحسب من ذهن يكارنه طلب ،يكارطلب نيا ديگويم

مخصوصًا  م،يرا دار نيعشق ا م،يدنبالش هست م،يكنيرا طلب م نيا م،ياآمده نيا يبرا م،يبه خدا زنده بشو ميخواهيكه ما م

موضوع توجه  نيبه ا ؛ميهست يكيبا او  كهيطلب درحال نياست و ا ياجنبش خجسته نيا ديگويحس عدم. م نيپس از اول

؛ است، آن كه اصالً مانع است يآن موقع طلب ذهن مينباش يكيآن موقع طلب است، اگر با او  ميباش ديبا يكيكه با او  ديكن

را از  يذهن يهااست، مانع يذهن يهاخدا، كشتن مانع يطلب در راه خدا، برا نينوع طلب و ا نيا ديگويهم م نيهم يبرا

  . دارديبرم انيم

 هاتيب نياز ا يليخ د،يبفهم ديتوانينم د،يبفهم ديفكر كن دياگر بخواه د،يبفهم ديرا با ذهنتان واقعاً نبا تيب نيشما احاال 

را  تيب كنم،يتكرار م نيهم يبرا م،يخوانيرا م تيب نيبنابرا فهمد،يبفهمد هم كامال غلط م د،يفهم شوديرا با ذهن نم

 شيهابا لغت م،يكنيم يرا معن تيب م،يكنيهم م يباالخره زنده بشود در شما. حاال معن د،يبخوان د،يبخوان د،يآنقدر بخوان

 هاني. اميبكن يادب يمعن م،يبعد با دستور زبان برو م،يرا بخوان تيب كيكه ما  ستين يطورنيواقعا ا يول م،يكنيم يهم باز

  است، بله. يبود، مانع كُش يادب دينبا يلياست كه خ نيا كنند،يدر ما زنده م يزيچ كيو  زننديموج م طورنيهم
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  66صفحه: 

  ١٤٤٣ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  طََلب مِْفتاحِ َمطْلوباِت توست نيا
  توست اتِ يسپاه و ُنصْرتِ را نيا

خواسته ما زنده شدن به او  نيما است. اول يهاخواسته ديكل م،يهست يكيبا او  كهيطلب در حال ني. اديكل يعني مفتاح

است شما  يديمف يلياطالعات خ هانيداشت. ا مينخواه يحاصل م،ياگر ما به او زنده نشو م،ياست. امروز درضمن خواند

خودتان  يرو د،يصبر كن د،يحوصله كن د،يكوشش كن ديداشت، پس با دينخواه يحاصل خوب يكه با من ذهن ديكنيم دايپ

 د،يرس دينخواه ييمن كردم كه بدون گذاشتن وقت و كوشش و جد و جهد و طلب بجا يادآوري. امروز درضمن ديكار كن

طلب است، درست است؟ ساده  نيما است، سپاه ما هم يروزيپرچم پ نيا ديگوي. مميهم ندار انبريم شود،يبا عجله نم

  است.

  ١٤٤٤ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  احيدر ص يطََلب َهمچون خُروس نيا
  َصباح ديآينَعْره كه م َزنَديم

ها هر دو صباح، آن نسخه ي. حاال بعضميبلند بشو دياست كه صبح شده است و ما با يطلب مثل خروس نيكه ا ديگويم

بلند  ديكه االن صبح شده است، با زنديكه دارد نعره م يمثل خروس يعنياست.  يدر حالت آواز خوان يعني احيص يكي

مثل  گريدارد د يعنياز جنس عدم باشد و طلب بكند،  يعنيداشته باشد،  يطلب واقع ياست. هر كس نيپس طلب ا ،يشو

ها موقع يصِباح بعض اينعره كه صبح آمده است، صَباح  زنديآن شخص. م يسحر شده است برا شود،يبلند م ديخورش

  صبح. يعني

  ١٤٤٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  َطلَبيتو م سَْتتيآَلت ن َگرچه
  آلَت حاَجْت اَنَْدر راِه َرب ستين

دستت  يچيه ،يشويم يكيبا او  يوقت ،ي. درست است كه ابزار ندارستيما، ذهن ابزار طلب ن ميابزار طلب ندار ديگويم

 يهم مهم است، برا تيب ني. اميبه ابزار ندار اجيبه خدا ما احت دنيدر راه رس نكهيا يبخواه، برا طلب،ياما تو م ست،ين

ما را فقط خدا به خودش  يعنيو كن فكان.  ميجز تسل ،به خدا وجود ندارد شدنزنده  يبرا يابزار چيما، ه ميبدان نكهيا

 يبه او است، اگر كس دنيكه ابزار رس ميتجسم كن ميتوانيجهان ما با ذهن نم نيدر ا يزيچ چيزنده كند، ه توانديم

  . ديگويهست احتماًال دروغ م ديگويم
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  67صفحه: 

  ١٤٤٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  َطلَبيتو م سَْتتيآَلت ن َگرچه
  آلَت حاَجْت اَنَْدر راِه َرب ستين

  ١٤٤٦ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  پسر يكار اَطَلب ينيِكه را ب هر
  او اَنْداز َسر شِياو شو پ ارِ ي

 او با ،تعظيم كن، او متواضع باش شياو بشو و پ قيبزرگان، رف ايمثل موالنا  كنديطلب خدا م يديكه هر كه را د ديگويم

  ؟كه چه بشود ،ما هم همين كار را با موالنا مي كنيم ديگر ،باش

  ١٤٤٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  َكز جواِر طالبان طالِب شَوي
  وز ِضاللِ غالبان غالِب شَوي

در اين صورت  ،طالبان خدا و زندگي ،كه اگر با طالبان همراه بشوي ،همراه شدن ،جوار يعني همسايگي ،ضِالل يعني سايه

   .ايمما در سايه موالنا االن قرار گرفته ،بوخُ  .اگر در سايه بزرگان و غالبان قرار بگيري غالب خواهي شد .طالب خواهي شد

  ١٤٤٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ُسَليماني ِبُجستگَر يكي موري 
  َمنگر اَنَدر ُجستِن او ُسست ُسست

به  ،يعني انسان ،مي گويد اگر يك مور خواست پادشاهي كند .قبال چندين بار اين قسمت ها را خوانديم ،سريع مي خوانم

فكر نكن اين  ،شما همين طور سست سست نگاه نكن ،در اين طلب ،در اين جُستن ،اگر بخواهد ،بي نهايت خدا زنده بشود

و سليمان هم خدا  ،انسان است كه ضعيف است ،منظور از مور .يا اين نمي شود ،چه كار عبثي مي كند ،كار بيهوده اي است

   .در اين صورت اين كار عملي است ،مي گويد اگر انسان اين آرزو را بكند كه به بي نهايت خدا زنده بشود .است

  ١٤٤٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  رچه داري تو ز مال و پيشه ييه
  و اَنديشه يي؟ َاّول نه طَلَب بود

 ؟اين طوري نبود كه اول طلب كردي ،از مال و پيشه يا حرفه اي كه ياد گرفتي ،مي گويد كه هر چه كه االن به تو تعلق دارد

اصال براي همين  .پس اين هم همان است .شد ،انديشه را به عمل در آوردي ،وقتي طلب كردي به صورت انديشه در آمد

  .طلب ،طلب ،مطلب مي خوانديم ،داشتيم راجع به طلب .آمديم كه به بي نهايت او زنده بشويم

  :بعد موالنا مي گويد ،بله
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  68صفحه: 

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  وايكنند، نگذارند ب يرا تُه يچه ن گر
  يو مرتض ييّكه َعل ر،يگ ريو ش ريش يِ پ رُو

 ،يعني برو يك كار بزرگ ،مركزت را خالي كن و دنبال شيربنابراين تو برو  ،ني را خالي مي كنند بعد هم مي زنند :گويد مي

نه تنها مي  ،كه تو علي هستي و مرتضي ،شير را شكار كن ،يعني شير را بگير ،شير گير ،كار بزرگ و زنده شدن به خدا

مورد  ،مرتضي .علي يعني بلند مرتبه .ولي اينها معني دارند ،و هردو اسم و لقب حضرت علي است ،مرتضي يگويد علي

 ،بلندي طبع نيست ،در من ذهني ماندن اين عّلو طبع نيست ،ّلو طبع بايد داشته باشدپس بنابراين هر كسي عُ  .رضايت خدا

 .بايد اول به او زنده بشود ،خواست بزرگ دارد ،تو اگر كسي طلب واقعي مي كند و بلند مرتبه اس. بلندي خواست نيست

مسئوليت هشياريم را از اين لحظه به بعد به  ،اول مسئوليت قبول كند كه من مي خواهم تسليم بشوم ،اول تسليم بشود

   .عهده مي گيرم

اگر من ذهني  حاال .و براي همين آمده ايم .مي خواهيم به بي نهايت او زنده بشويم ،پس ما چيز كوچك نمي خواهيم

 ،امبراي اين كه من اينجا ايستاده ،و خدا هم گفته كه تو ناسپاسي ،به ما كوچك انديشي را ياد داده است (افسانه من ذهني)

پس ما بايد بگذاريم  ،پس تو علي و مرتضي نيستي ،تو با اين عقل محدود ذهن قانع شدي ،عقل كل را در اختيار تو بگذارم

و خواست  ،و ما با اين عقل محدود قانع نيستيم ،و خدا يعني نايي ما را بزند ،مثل ني گي ها تهي كندمركزمان را از همانيد

دنبال شير هستيم و مي خواهيم كه به شير زنده بشويم و عّلو طبع  ،خواست ما بزرگ است ،من ذهني را قبول نداريم

   .داريم و خدا هم هميشه با ما هست و از ما راضي است

 ،داريم ني را تهي مي كنيم ،با طلب مي خواند ،اين حالت ما كه مركز عدم مي كنيم (حقيقت وجودي انسان)در اين حالت 

و حتي درد هشيارانه  ،وقتي مركزمان را خالي مي كنيم ،شروع مي شود به نواخته شدن ،يواش يواش ني كه خالي مي شود

و اين عّلو طبع ما و خواست ما را خدا  ،به لحظه خدا از ما راضي استو مي دانيم كه لحظه  ،دنبال شير هستيم مي كشيم

  ، بله .ديگر ساده است اينها ،بله .دوست دارد

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يها، بر تو خواندند َهلْ اَتتو قرن يبود ستين
  َحقَّست نَْقشِ دل، َخِط حَق را َمخوان َخطا َخطِّ 

موالنا يكي عدمي در  ،عدم به دو معني است يعني ،يعني از جنس عدم بودي ،كه تو نيست بوديمي گويد كه مدت ها بود 

يعني حاال اگر زمان اخير را در نظر  ،نيست بودي تو قرنها .هر دو معني به كار مي گيرد ،يكي عدمي كه نيست ،كه هست
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  69صفحه: 

ل اَتي يعني در اين معني عبارت از اين است كه آيا هَ .باالخره به تو هَل اَتي را خواندند ،مدتها من ذهني داشتي ،بگيريم

و هفته گذشته  ؟جسم نيستي ؟من ذهني نيستي ؟از جنس خدا هستي ؟نيامد زماني كه تو بفهمي از جنس عدم هستي

  بله اين است  .مفصل در اين مورد صحبت كرديم و البته آيه اش اينجا هم هست

  )١)، آيه (٧٦قرآن كريم، سوره انسان(
  ﴾1﴿هَْل أَتَى َعلَى اْلإِنسَانِ حِيٌن مِّنَ الدَّْهرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذُْكوًرا 

  »؟!نبوده است )ذكر كردني با ذهن( ت زماني بر انسان گذشته است و او چيز قابل ذكرمدّ )جز اين است كه(آيا «
 پس اين حالت ،تواند به او زنده بشوداين را اين طوري ترجمه كرديم يعني مدتها است كه انسان عدم هست كه مي  

مي گويد  ،دارد با اين صحبت مي كند .را مي گيرد (افسانه من ذهني)ولي انسان اين حالت  است (حقيقت وجودي انسان)

در حالي كه خدا  از جنس جسم بودي ،توهّم بودي ،(افسانه من ذهني)يعني به اين صورت بودي  ،كه مدتها نيست بودي

تا باالخره به تو آمدند گفتند كه آيا  ،صورت عدم در تو نفوذ داده بود و شما مي توانستي به او زنده بشويخودش را به 

و هشيارانه به  يعني عدم را بياوري به مركزت ؟در بيائي (حقيقت وجودي انسان)زمان آن نرسيده است كه به اين صورت 

  .خدا زنده بشوي

ما البته به صورت هشياري جسم او را در َرحِم مادر  ،شته ديديد مي گويد كهدر آن سوره انسان همين طور كه هفته گذ

و هر لحظه امتحان مي كنيم ببينيم كه اين انسان با عدم مي  ،و او را بينا و شنوا به خودمان مي كنيم ،درست مي كنيم

خدا هر لحظه اين حالت ما را يعني  .را حفظ مي كند(افسانه من ذهني)ولي انسان اين حالت  ؟بيند و با عدم مي شنود

و از جنس عدم باشيم و با چشم و  ،ببيند كه ما مي دانيم كه آمده است زماني كه ديگر اين طوري نباشيم امتحان مي كند

  ! مي بيند نه ،بشنويم گوش خدا

اين مثل  .ايشاين حالت مثل جهنم مي شود بر (افسانه من ذهني)و آنجا باز هم گفت كه اگركسي اين حالت را حفظ كند 

بشود مي رود  (حقيقت وجودي انسان)غُل و زنجير در پاهايش است و به هر صورت پُر از درد مي شود ولي اگر اين صورت 

كامال مشخص است يعني اين دو حالت را در سوره  .بهشت و شراب هاي خوب مي خورد كه بركت زندگي در آن هست

   .انسان گفته است

و در باال گفت كه اين خط را من مي خوانم  ،خط حقست نقش دل .است كه خدا نوشته استمي گويد كه مركز شما خطي 

هر چه كه  ،تو با ذهنت خط حق را غلط مخوان ،خط حقست نقش دل ،اگر يادتان باشد با استفاده باز هم از سوره قيامت

زي نيست كه خدا در مركز ما نوشته و آن چي ،غلط اندر غلط است ،مي گويد با مركز همانيده (افسانه من ذهني)اين شخص

پس بهترين چيز اين است كه ما بفهميم اين خواندن ها كه به صورت فكرهاي پي در پي در ذهن ما مي  ،به صورت عدم
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  70صفحه: 

 ديخواه يهر چه م ،ينقاش ياثر و نوشته  اي خط .آن چيزي نيست كه خدا نوشته است ،اينها نقش دل ما نيست ،زند

بله كه ما  خط را تو غلط نخوان. نيا خط خداست، نقش دل ما،، گريخوانند د يرا م نوشته ،نوشته نيخط هم حاال، دييبگو

شما مركزتان مدت ها  هك دياموضوع را كامال درك كرده نياوال كه شما ا ديحاال شما از خودتان سوال كن .ميخوان يغلط م

  .دياست از جنس عدم است و توجه نكرد

حاال  ،دينكرد ديدار زهايبا چ يدگياگر همان د،ينكرد ديكن ياگر مسئله درست م، دينكرده ا، دياگر مقاومت و قضاوت دار

زنده  به خدا ،بله آمده كه من مركزم را عدم كنم .كه آمده آن زمان ديشو يپس متوجه م يهل آت به ديكن يكه توجه م

اگر قرار  .من خودم نخوانم ،پس بگذارم او بخواند .از خدا ريغ تواند بخواند ينم يمركز عدم من را كس نيبله و ا .بشوم

   .بله .ذهنم را خاموش كنم .ساكت باشم ديبا يعنيانصتوا  ،خودم نخوانم باشد

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ال شود وَ تو ز اَلِف الم گشت ال ياَِلف
  دست و دهان بشو كه لَبش گفت اَلصَّال هله

  ، L نيهم ،ل به اصطالح يعنيالم  ،و از الف است كه الم ،ميالف بود ميآن طرف كه آمد از، ميكه ما الف هست ديگو يم

خاطر  به درست كرده يانسان آمده من ذهن نكهيو ا ،شود ال يم يبه ل اضافه كن ،ياگر الف را به الم اضافه كن ديگو يم

 .لخت است نكهيا يبرا .است يارينماد هوش .ما است تيالف در ضمن نماد ذات و معنو .بوده كه از جنس الف است نيا

شود  يم يكه به الم اگر الف اضافه كن ديگو يم .آموزشش را گزاشته موالنا همه تيب مين نيهم نيكه در ا دينيب يالبته م

  .بله .درست كرده يمن ذهن، كند خدا را يو انكار م ،آمده به الم اضافه شده بوده،انسان الف  نيپس بنابرا .ال

 .درست كرده يانسان آمده من ذهن ديگو يم .شود يال درست نم آن الف نباشد، .الف اضافه شده كي ل ايال به آخر الم 

و تو هله دست و دهان ، گردد به مصراع دوم يبر م ،ال شود و تو يالف .ال است نيبنابرا ،كند يخدا را انكار م يمن ذهن

 ياريبه صورت هوش ديگو يحاال موالنا م .ل به خاطر الف است كه ال شده ،ز الف الم گشت ال و .كه لبش گفت الصال يبشو

تواند  ينم يو خدا را كس ،كند يمدت هاست خدا را انكار م .شده ال الف به آن اضافه شده، ،الم را گرفته الف است. ميآمد

 يالست را انكار م نيهم .نه ،نه ديگو يم ،كه آمده ال درست كرده .الف خودش است نيپس ا .انكار كند مگر خودش باشد

 يم ،من از جنس جسم هستم .ستميمن از جنس خدا ن .ستميمن از جنس خدا ن مييگو يهر لحظه م يدر من ذهن ما. كند

   تواند بزند. يحرف را فقط جنس خدا م نيكه ا ديگو

درست  گريد يال كيتواند  يالف م نيهم نرفته در ما هست. نيحاال همان الف از ب ،پس اول الف آمده ال را درست كرده

تو همان الف  ديخواهد بگو يم تواند، يچون آن الف م كند. يرا انكار م يمن ذهن .كند يرا انكار م ايحاال دن ،و آن ال .ندك
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را انكار  ايحاال دن ،يدرست كن گريد يال كي ارانهيهوش يتوان ياالن م ،يخدا را انكار كرد يال درست كرد يآمد .يهست

  ؟ ديكن يتوجه م .تواند يالف م .يخدا را اقرار كن يكن

شما  قيخواهم از طر يم دييايب ديگو يلب معشوق م يعني؛ كه لبش گفت الصال يهله دست و دهان بشو: ديگو يم بعد

چون هنوز  .ديبشو ديهمان الف با ي لهيدست و دهانش را به وس يهر كس نيپس بنابرا .است يحرف بزنم و دعوت عموم

 گريد ال نيكه ا ميحاال متوجه شد .ميال درست كرد ميآمد ،ميما جنس خدا هست پس .جنس خدا يعنيالف  يعنيالف است 

 يمن ذهن، من مييگو يم .را يمن ذهن ميكن يو انكار م .ميچون الف هست ميكن يدرست م گريد يال كي ،وقتش گذشته

چند  ؟است درستبه ما شراب بدهد.  خواهد ياو م نكهيا يبرا ،ها يدگيهماناز  مييشو يپس دست و دهانمان را م .ستمين

  :ديگو يم موالنا .نهيزم نيدر ا تيب

   ١٧٥٩ تيب ،دفتر اول ،يمثنو ،مولوي

  بوَد ايلب در م،يچو لب گو من
  مراد اال بوَد  ،ميچو ال گو من

است  ييكتاي يايمن منظورم لب در را بزنم. يمن ذهن يبخواهم با لبم حر ف ها نكهينه ا يعني، ميگو يلب م يمن وقت پس

ها را  يدگيال جهان را و همان نيبا ا چرا؟ .ال معادل اال است نيا ميمن اگر ال بگو. من حرف بزند قيخواهد از طر يم ايو در

 ديالم فرض كن رد،يگ ياول الم را م ديآ يم يكي، كند يپس انسان دو جور ال درست م ؟ديكن يم هتوج .كنم يدارم انكار م

 يال كيبعدا  ،كند خدا را يانكار م نيبنابرا شود ال. يكند م يالف اضافه م كي .است ياست كه ذهن زهايچ ندهيكه نما

  . ديگو يرا م نيهم تيب نيكه ا ،كند جهان را يكند انكار م يم درست گريد

   ١٧٥٩ تيب ،دفتر اول ي،مثنو مولوي،

  بوَد ايلب در م،يچو لب گو من
  ، مراد اال بوَد ميچو ال گو من

 ريغ يعني، اال بود مراد .كنم يال م ارانهيهوش ،گريد دمياالن فهم .ستميكه من از جنس آن ن يزيانكار هر چ يعنيال  پس

گفتم  يم .اشتباه كردم يمدت .پس من هم از جنس او هستم.شوم يم ليمن هم دارم به او تبد .ستين يگريد زياز خدا چ

 كيهر لحظه كه  .ميكن يانكار م ميدار ؟شود يچه م ميده يرا قوام م يمن ذهن ،هر لحظه كه ما .ستميمن از جنس خدا ن

 ،را تيب نيا ميمهم است بدان نيا، يول .ميكن ياقرار م ميدار ،ستميمن هم از جنس تو ن مييگو يم ميبر يبه كار م ييال

  ؟ ديگو يباال چه م تيب
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اول نا آگاهانه  نيبنابرا. ميما قدرت ال كردن دار و .ميما آن الف هست .كند يدر ما هست كه ال درست م يالف كي ديگو يم

به اصطالح  نيا دينيپس بب .ميكن يدرست م گريد يال كي ،مياالن آگاهانه چون همان الف هست ،ميال درست كرد كي

تواند  يل كه نم گرنهو  ..شود يال م ،از الف است كه ل ،ز الف ،ال شود و تو ز الف الم گشت ال يالف. مهم است يليمصرع خ

پس ما از جنس  .از ما ريبه غ ،تواند خدا را انكار كند يجهان نم نيدر ا يزيچ چيه يعني ،تواند ال بشود يل نم .ال بشود

 ،كند ييشناسا و تواند برگردد يهمان الف م .ميكار را بكن نيا ميتوانست يكه نم مياگر از جنس جسم بود، ميخودش هست

الف را دوباره در چند  نيا. بله .دادم حيها را توض زيچ نيگذشته ا هفته .اقرار بوده نيانكارش ع ؟چرا انكار كرده خدا را

   .ديكه شما توجه كن دوارميام .كنم يها را تكرار م نيمن ا مرتب .آورده موالنا گريد تيب

الف را كه لخت  حالِ ،از جهان يزيچ ميكن يو اگر فكر م .ميندار يزيكه چ ميهست يكه ما الف ديخواهد بگو يموالنا م و

 .كرده تياشتباه را بشر نياشتباه است و ا نيا كند، يخوب م ،باشد يطور نيا شهيهم دياست و از جنس خدا است و با

 يم ضشيخوب كردن حالش مر يو به جا .كند يحالش را خوب م شيها يدگيهمان ،شيكند كه داشته ها يبشر فكر م

   .گريد ميفهم يكه ما االن م ديگو يم نيهم يبرا .كند

   ٢٣٢٩ تيب ششم،دفتر  ي،مثنو مولوي،

   ميكر يا ،ندارم يزيالف چ چون
   ميتر از چشم مدلتنگ يدل جز

 يمن ذهن كيفقط گرفتار . من از جنس تو هستم ندارم. زيچ چيه .الف هستم دانم يمن م يكه تو بخشنده هست، خدا يا

 گريد يال كيخواهم  يم ،من همان الف هستم ؟يشود كمك كن يم، دلتنگ كرده ميهستم كه مركز من را مثل چشم م

   :درد كه نيو ا ؟درست است .درست كنم

   ٢٣٣٤ تيب ششم،دفتر  ي،مثنو مولوي،

  به سازد مرا  ،چيندارم ه خود
  ناصد عَ  نيا ز وهم دارم است كه

حالمان را به  ميكه هر موقع خواست ميما تجربه كرده ا نكهيا يبرا .دوم يكند در ساختن ال يبه ما كمك م يليرنج خ نيا

كنم، من الف لخت  يدرك م گريمن د :كه ديگو يم نيهم يبرا ،نشد، حال خراب ما را خوب نكردند ميديد زهايچ لهيوس

  امتداد خدا، يعنيالف  ؟ستميمن الف ن گرممن اصال حالم خوب است  ،تواند حال من را خوب كند ينم زيچ چيهستم، ه

همه درد دارم،  نيندارم كه حالم را خوب كند و اتفاقًا از وهم داشتن است كه ا زيچ چيه؛ به سازد مرا چ،يخود ندارم ه 

  بله، 
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خدا را  كند يشده و انكار م چيه يعني ،ال شده است ميدر آمد (افسانه من ذهني)صورت شكل  نيبه ا ميما الف هست آره

 دييايب :االن خدا به همه انسان ها گفته نكهيا يبرا ،ديتواند با همان الف دست و دهانش را بشو يم يول ،يمن ذهن نيا

شان را باز توانند مركز يهمه انسان ها م (حقيقت وجودي انسان)شكل  ينطوريا يعنيموقع شراب خوردن شما است 

(حقيقت ها نيستم، ببين اين شخص، بگويد من اين همانيدگيندرا انكار ك يكه من ذهن نديبگو يال ا كيكنند و دوباره 

ها نيستم، آن ديدهاي من غلط بوده، ديگر دارد مي گويد من آن شكل قبلي نيستم، من اين همانيدگي وجودي انسان)

مي گويد و روز به روز هم حالش بهتر مي  (حقيقت وجودي انسان)نمي خواهم آنطوري ببينم، توجه مي كنيد اين شخص

  شود. اين شخص مي گويد من الف هستم و چيزي ندارم، هيچ چيز حال من را خوب نمي كند مگر باز كردن مركزم.

ها و چيزهاي اين جهان خوب اينها مهم است شما بدانيد كه بيخودي نچسبيم به چيزها و انتظار خوشبختي از همانيدگي

  داشته باشيم.

  ٢٤٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يومول

  يفارغ از آب و گِل شد ،يبه حَق ُمْشتَِغل شد چو
  ِابا نيدست َدرَزن دَر يو دل شُد دستيكه ب چو

 ،يبه َحق مُشْتَِغل شد چوهايت را گير دادي به خدا، اِبا يعني آش يعني غذاي معنوي، مي گويد وقتي كه اين چرخ دنده
 نيكه ا ميكنياز دست و دل، ما فكر م ؛يو فارغ از آب و گل شد ،يرها شد يمن ذهن نيو از ا يچون مشغول خدا شد

 يكه من م نكهيمثل ا يآن هم راحت شده ا ياز ابزارها ،ياز آن دل راحت شد ؛مركز ماست يعنيدل ماست  يمن ذهن
  .بخور ريآش را بگ نيا گريد حاال يشد راحتدانم، بلدم، دست و پا دارم از آنها هم 

به  نيا يهاچرخ دنده نيا ،به جهان مشتغل است ستيبه حق مشتغل ن دينيب يم (افسانه من ذهني)شخص شكل  نياو  

 نيا ستيفارغ از آب و گل ن نيانه،  (افسانه من ذهني)خص ش نيا .چرخاند يشخص را م نيمتصل است و جهان ا  جهان

شخص  نيا يول .را بسته است يزديبله دم ا .ندارد يدسترس دا،به نور خ ،يمعنو يدست و پا دارد و به آش خداوند، به غذا

 يشده است، دست و دل من ذهن اي شود ينه به حق مشتغل شده است فارغ از آب و گل دارد م (حقيقت وجودي انسان)

ها را، خوب  يگ ديهمان دهيد ،ذهن را ديرا د (افسانه من ذهني) دشكليد نيها ا يليخ د،يرا از دست داده است، توجه كن

  .شود مركز مان يآن م ميبشو تيو با هر چه هم هو داننديو مركز خودشان م داننديخودشان م گريد

 يعنيعدم  دنيو د ،نديب يعدم م نكيداند دائماً از پشت ع يم عدم را مركز (حقيقت وجودي انسان)شخص شكل  نيا

و  شود يو از امتحان قبول م كنديرا امتحان م انسان)(حقيقت وجودي شخص  نيشدن به خدا، حاال خدا ا نايشنوا و ب

من به حق  ايآ .ديرا بخوان تيب نيا .ديهست يكيكدام  دينيشما بب شود،يرفوزه م (افسانه من ذهني)شخص  نيمرتب ا

 يمن ذهن ي؟ پر از دست و پااست يآن دل مصنوع  هست؟ يمشتغل هستم؟ فارغ از آب و گل هستم؟ مركز من من ذهن
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بله اجازه  د،يرياز خدا آش بگ ديتوان يصورت نم نيدر ا .دياز خودتان و جواب ده ديهستم؟ زرنگ هستم؟ خوب بپرس

  .عيثنا بخوانم سر نيهم راجع به ا تيچند ب ديبده

  ٥١٢مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  ريبش خَ ضلَ ند فَرا كُ  يمادجَ  رمَ  
  ريرر او ضَهْ را كرده قَ  عاقالن

بلد  ياما من ذهن ،بلد هستند چه كار بكنند نهايا واناتيجمادات و ح يعني ،كند يفضل خدا را آگاه م جماد را، ديگويم

   .نايناب يعني ريضر ر،يرا كور كرده است. عاقالن را كرده قهر او ضر يقهر او من ذهن نكهيا يبرا ،ستين

 ديتوان يرا هم پس شما م (افسانه من ذهني) نيا بله و .داشتن و ادامه دادن چقدر بد است يكه من ذهن دينيب يم پس

با مقاومت و قضاوت دچار قهر او  جهيبه او كمك كند، و در نتخدا گذارد  ينم ياما من ذهن كند يم ريسنگ را خب د،ينيبب

 نيافتد ا يالمنون و اتفاقات بد م بيكه ر نيا، اين قهر است. عدم استفاده از عقل خدا و عقل خود يعنيقهر او  .شوديم

 نيببكنم، نه،  يارفاق كيبه او  فالن كس است نيكه ا ديگو ينم ،كنديمنعكس م رونيكه مركز ما، خدا مركز ما را در ب

 كنم، يرا منعكس م نيا رونيمركز تو هر چه هست من ب ايمركزت را درست كن،  ديگويندارد م يفرق چيانسان و انسان ه

  باشد. (حقيقت وجودي انسان) يطور نيا ميخواه يبله ما م

  ٥١٤مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  ستيآن جوش ن تِجان و دل را طاقَ  
  ست؟يگوش ن كيدر جهان  ؟ميكه گو با

 ،ها است يدگيهمان نيهم است يمصنوع است و دلش كه يذهن كه جان (افسانه من ذهني)شخص  نيكه جان ا ديگو يم

كه هفت هشت  يموقع از آنها باشد، خواهد ينم ،زدير يآن ها را م اورديبه جوش ب نكهيا يندارد، براطاقت جوش خدا را 

به كه  ديگويم م،يگذار يها را از مركز مان بردارد و ما نم يدگيهمان نيا خواهديخدا م ،سال از عمرمان گذشته است

 ميگو يمن دارم م .ستيبشنود ن يزندگ قيكه از طر يگوش ،گوش عدم يعني كه بشنود، ستيگوش ن كي يحت م؟يبگو

كوچك  يمن ذهن ست،يعلو خواسته ن يمن ذهن ،ستيانسان ن تينها يكه من ذهن ؛ديگو يموالنا دارد م ،يكه من ذهن

 ر خودش است،يتقص نيشود ا ضيمر ،كند انباشته كند و تا آخر عمرش درد بكشد جاديدرد ا ديايانسان ب نكهياست، ا

 يگوش نم در زمان خودش هم البد م،يده يكند ما گوش نم يگله م موالنا چقدر دينيبب .شنوديگوش هم نم كي يحت

  كردند.
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  ٥١٥مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  شم گشتچَ  يد از وبُ  يكجا گوش هر
  گشت مشْ يَ  يد از وبُ  يهر كجا سنگ 

ارزش بود  يب زيچ ،هرجا سنگ بود. چشم شد .ديصورت د نيرا، در ا زهايچ نيا ديشن يكه اگر گوش ديگو يدارد م پس

(افسانه من سنگ ما  نيا مياگر ما گوش داشته باش پس. است يمتينماد سنگ ق شمي ،شد يمتيسنگ ق كيبه  ليتبد

در ما  (حقيقت وجودي انسان)از حاال چشم عدم  ميشروع كن ولو مياگر گوش داشته باش .شود يم شميبه  ليتبد ذهني)

  شود. يباز م

  ٥١٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  ا؟يميود كچه بُ ،ساز است ايميك 
  ا؟يميود سچه بُ  ،است خشعجزه بَ مُ 

چه  ست؟يچ ايميك.سازد  يرا م ايمياو ك ،كنديمركز ما را عوض م فكانكن با قانون قضا و ،ساز است ايميخدا ك ديگو يم 

بعد علم  كند، يم يكند معجزه بخش ياو معجزه بخش است، نه تنها معجزه م .ستين نيبا ا سهيقابل مقا يعني؟ ايميبود ك

 نيا مربوط به كه همه ايميعلم س ديگو يم ست،ين نجايصحبتش ا ياست حاال جا يعلم كيهم  ايميس ست؟يچ ايميس

   .جهان است

خدا گفت  ،ميداشتدر غزل امروز هم  ، توانديم عيسركه  نيكن فكان خدا و معجزه خدا به ا ،خدا يساز ايميكه ك ديگو يم

كن فكان مس  .من هم تند شد يهاقدم ،تند شد شيهاقدم  رفتم بدون سوال متوجه شدم يو دنبال او وقت ايدنبال من ب

  (افسانه من ذهني) بله، كند،يبه طال م ليما را تبد يتقلب

  ٥١٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  ا؟يميود كچه بُ ،ساز است ايميك 
  ا؟يميود سچه بُ  ،است خشعجزه بَ مُ 

(حقيقت حالت  نيبه ا ،ما كار بكند يتا رو مياجازه بده ديفقط با ،دهد يم رييما را تغ يمن ذهن نيخودش ا يايميك با

  آره، م،ياوريعدم را ب وجودي انسان)

  ٥١٧مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  ثنا ست ركِ ثنا گفتن ز من تَ نيا 
  طاستخَ  يو هست يهست لِيدل نيك
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با من  يهر كس .معادل ترك ثنا است ييو ثنا بگو يداشته باش يمن ذهن ديگويبخوانم، م تانيرا برا تيب نيا خواستميم

داشتن، و حس  يو من ذهن داشتن يهست ليدل نيا را، و يواقع يثنا ،كند يم ككه ثنا را تر نيا مثل، ديثنا بگو يذهن

  آسان است نهايواضح هست ا گريد. خطا است ديگو يداشتن در مقابل خدا م يوجود در ذهن است، و هست

و دعا بكند بخواهد،  ديعدم در مركز ما ثنا بگو ديبده اجازه. با عدم درست است (حقيقت وجودي انسان)ثنا گفتن  نيا يول

  بله، د،يآيم يدگيحس وجود ازهمان. ستين يطلب داشته باشد عدم، هست

  ٥١٨اول، بيت  مولوي، مثنوي، دفتر

  بود ستين ديَ بااو بِ هستِ شيپ
  بوداو؟ كور و كَ  شيپ يهست ستيچ

در  ٩٩,٩٩ ديتوجه كن ،خدا خودش را در ما به صورت عدم نفوذ داده است ،هست خدا كه عدم است شيپ ديگويم پس

جوشد  يكه م يزيآن چ و ،داده در ما نفوذ يخال يعدم و فضا يستيخدا خودش را به صورت ن و. است يبدن ما خال صد

 ستين دياو با هست شيپ :ديگو يم .از كل بدن ماست يقسمت كوچك كيبه صورت انسان، جسم انسان، فكر انسان، 

  چه؟  يعنياو  شيداشتن پ يهست ديگو يم .ميريبم ديبا ينسبت به من ذهن ،ميبه او زنده بشو ميبه عدم زنده بشو .بود

 يور و آن ور بزن نيو هم خودت را ا يهم كور باش يعني .كور و كبود يعنيچه؟  يعنيخدا  داشتن در مقابل يمن ذهن االن

خودش  از زخم است پر از اين، كور و كبود است (افسانه من ذهني)حالت  نيبله ا .نديب ينم يمن ذهن ،يبكن جاديدرد ا

 ينطورياگر ا .ماست يهست (افسانه من ذهني) نيا ،خداست يهست (حقيقت وجودي انسان) نيبله، ا كند، يم فيتعر

كور و كبود  ماست و يفقط هست (افسانه من ذهني) ييباال ،ما و خداست يهست (حقيقت وجودي انسان)شكل  نيبشود ا

  .كور و كبود است يمن ذهن .است

  ٥١٩مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  يگداختبُ زو ،كور ينبود گر
  يشناخترا بِ  ديخورش يِگرم

 نيا شيمعن .گداخت يخوب در مقابل خدا م ،يكور، من ذهن يگر نبود ،كور نبود (افسانه من ذهني) نياگر ا ديگو يم 

غلط است و در  ديد نيا ميفهم يم، ميبشناس ميبشو ميمثًال تسل ،فتديب ياتفاق كي ميدار ياست اگر به صورت من ذهن

شخص  نيا .شناخت يم ديآ يم انسان) (حقيقت وجوديرا كه از عدم  يزندگ ديخورش يو گرم .ميگدازيمقابل او م

و زنده بودن  يدارد، عقل دارد، حس زندگ تيباال حس امن ديآ يم ياز اعماق اش شاد ،گرما دارد (حقيقت وجودي انسان)
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 يخدا را گرما ديخورش يگرما ،است ست و از او گداختهين نايناب (حقيقت وجودي انسان) نيا ،كند يدر ذرات وجودش م

  .شناسد يرا م يزندگ

  ٥٢٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  تيَ عزاز تَ او كبودِ ينبود روَ 
  ت؟يناح نيا خيَ همچو  يفسرد يك

 يعني تيتعز ،شده است از جنس درد دهياز بس دركش  اگر كبود نبود از غم و غصه (افسانه من ذهني) نيا نيبنابرا پس 

 هيصورت ناح نيدر ا ،ي، از غصه و غم من ذهندر مركزش نباشتهه ادر مركزش ن او دردها را اگربودن،  نيو غمگ يعزادار

 افسرده خيمثل  يافسرده است؟ پس من ذهن خيمثل  قدر نيانسان است، پس چرا ا هيكائنات ناح نياز ا يانسان كه قسمت

هم هست،  خيباشنده ناسزا مثل  نيا ،باشنده ناسزا وجود دارد كيروان تو  انيدر م :گفت ميو در غزل هم داشت .است

 يدستگاه كيو  ميپرست يرا م خي نيو ما ا ،هست آنجا خيمقدار  كي ،روز هست آفتاب سوزان كي نكهيادرست مثل 

را كه از  يطرف ما تمام انرژ كيو از  ،خواهد آب كند يطرف آفتاب م كياز  ،دارديرا مرتب نگه م خي نيكه ا ميهم دار

 خي نيو ا ميبشو يكيبا آفتاب  ديما با .ستين يدرست ارك نيا م،ينگه دار خيرا  خي خ،ي نيبه ا ميده يم ميريگ يآفتاب م

  .ميرا آب كن

  ٥٢٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  تيَ عزاز تَ او كبودِ ينبود روَ 
  ت؟يناح نيا خيَ همچو  يفسرد يك
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