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  2صفحه: 

  ١٣٧٦شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو

 
  ُكنم؟ يكارجهان، تا چند ِگل نيندارد ا يكار

  ُكنم ياريمن، تا كه َمنَش  ارِيندارد  حاَجت
  

  تا باد بر بادَم َدَهد ستم،ين رهيمن خاكِ ت
  ُكنم يتا ِخرقه زَنگار ستم،يچَرخِ اَْزَرق ن من

  

  چو او بازار و دُكّانَم ُبوَد؟ رميُدكّان چرا گ
  كُنم؟ يدارجاَنم، پس چرا چون بنده جان ُسلطانِ 

  

  او يِ كُنم، دُكّاِن من سودا رانيُدكّانِ خود و
  كُنم؟ يدارمن چون دُكان افتم،ي يكانِ لَعْل چون

  

  سَر را چرا بَندَم؟ بگو ستم،يچون َسرشَِكسته ن
  ُكنم؟ يماريعاَلَمم، َبهِر چه ب بِ يمن َطب چون

  

  ُكنم يچون ُبلبُلم در باِغ دل، نَنگ است اگر جُغد
  ُكنم ياست اگر خار فيُگلُْبنم در ُگْلشَنش، ح چون

  

   ُكنم يَشْه، از ناكَسان دور كِ يَام نزدچون گشته
  ُكنم يزاريب شْيعشقِ او شُدم، از خو شِ يخو چون

  

  َنَهم يبر َدسَتم َنَهد، َگر دست بر كار ريَزنج
  ُكنم ياريَغرَقم ُكند، َگر قَصدِ ُهش يْخُْنبِ م در

  
  ُكنم؟ نيرا غمگ نهيچون س اَم،يْخواجه من جاِم مِ  يا

  كُنم؟ يو چراِغ خانه ام، چون خانه را تار شمع
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  3صفحه: 

  َكَشم َشتيشب به مهمانِ من آ، تا ُقرِص َمْه پ كي
  ُكنم يمن بِنِه، تا لُطف و ِدلدار شِ يرا به پ دلْ

  

  جان و جهاَنت من َبَسم ،يشَو جانيدر عشق اگر ب
  ُكنم يُدزْد دَستاَرت بَرَد، من َرسِم َدستار گر

  

  يگوهر يابيچون من ن ،يگريدل را مَِنه بر د
  ُكنم يَدرآ و َغم َمخور، تا َمنْت َغم خوار آسان

  

  َعنْ فََشلْ  يعَنْ َكَسلْ، َطهَّرْتُ روح ياَخَْرْجتُ نَفْس
  ُكنم ياِلّا بِالَْاَجْل، بر مرگْ ساالر الَمْوتَ

  

  آفاِتها يعَل يلَْذاِتها، َصبْر يَعل يشُْكر
  كُنم يو َخمّار شيهاِتها، تا ع ُقمْ ييساق اي

  

  ما باشَْرتُهُ  شُ يْ اَلَْخْمرُ ما خَمَّْرُتُه، َوالْعَ
  ُكنم؟ يانگورم، چرا من غوره َاْفشار ستپُخته

  

   تا َسحَر َزنيپَرده م نينَظَر، اُمطرِب صاِحب يا
  كُنم؟ يزنده باشم زنده سَر، تا چند مُردار تا

  

  يدر كِناِر دِلْبَر اي ،يپَرپِنْدار ِكاْمشب شب
  ُكنم يدار يتا من پَر ،يخواب شو َهمچون پَر يب

  

  تَوَْضُحوا بُْرهانَنااَْركانَنا َواسْ  ُدوايَّقَدْ شَ 
  ُكنم؟ يچه كَفتار رم،يسُْلطاِننا، ش يَعل َحْمدًا
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  4صفحه: 

  جاءَ الصَّفا زالَ اْلحَزَْن، شُكْرًا ِلوَهّابِ اْلمِنَن
  ُكنم يداريزانو بِزَن، تا من خر ،يُمشتر يا

   

  ُكنميم يعروس رايز َزَنم،يزان از بِگَه دَف م
  ُكنم؟ يَزنَم اَنَْدر ُتتُق، تا چند سَتّار آتش

  
  چون اُفُق رميآْسمانِ چون تُُتق، من گوشه گ نيز

  ُكنم يرا گردم قُنُق، بر ُمْلْك جَبّار ذوالَْعرش
  

  اَلّداُر مَنْ ال داَرَلْه، وَالْمالُ مَنْ ال ماَل َلهْ 
  ُكنم يَبهرِ تو ُگفتار ،ياگر خاُمش كُن خاُمش،

  
  اَماگر هم خو و هم ِاسْتاره يزيبا َشمِس تبر

  ُكنم يكه َاْنوار ديَشمس اَنَْدر شش ِجَهت، با چون
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  5صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ١٣٧٦برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره يسالم و احوالپرس با

  

  ١٣٧٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ُكنم؟ يكارجهان، تا چند ِگل نيندارد ا يكار
  ُكنم ياريمن، تا كه َمنَش  ارِيندارد  حاَجت

 دهديكه ذهن ما نشان م يزيو متأسفانه چون ما با هر چ ،دهدياست كه ذهن ما نشان م يزيما همان چ يبرا جهان

كردن آنها  اديز ايما براساس آنها  يفكرها و .هستند هايشدگتيما هم هو يجهان نيا يكارها يزهيانگ ،ميهست دهيهمان

من  يها زهيكه فكر ما و عمل ما و كار ما براساس انگ نيا نيفرق بگذارد ب خواهديموالنا م پس گردد،يآنها م ينگه دار اي

و  ،ميزنده هست يبه زندگ يعني ،ميزنده هست ،يدارشهير كيثبات به  كيلحظه به  نينه ا اي ،رديگيصورت م يذهن

. ديآيو زنده بودن م يو حضور و زندگ نقضا و كُن فكا يها زهيبراساس انگ يعني ديآيما و عمل ما از آنور م يفكرها

  است. يگِل كار اين ،هستند هايدگيجهان اگر همان همان نيكه ا ديگويم نيبنابرا

هستند كه ما موقع ورود به  ييزهايهمان چ يدگيهستند، همان هايدگيموالنا همان همان و حضورگنج نيادر اصطالح  گِل

ما با  ،است و عدم است ياريفرم ندارد و هوش يعني ،است يفرميكه از جنس ب ياريهوش ايجهان بصورت امتداد خدا  نيا

 قيتزر تيو به آن حس هو ميريگيآنها را م يصورت ذهن ايشكل  اي مفر يعني ميشويم دهيو همان .ميشويم دهيآنها همان

  .ما ديد نكيمركز ما و ع شونديآنها م ميكرد قيكه تزر تيو حس هو ميكنيم

كه االن به آن حس  يزيچ نيو برحسب هم شوديبود عوض م يبود و زندگ ياريما كه قبًال هوش ديد نكيع جهيدر نت و

 كيل گِ  كي يعني ،است يِگل كار هايدگيجور كار كردن و فكر كردن براساس همان نيا م،ينيبيم ميكرد قيتزر تيهو

  است. يِگل كار نهايكنم آن كم بشود غصه بخورم، ا اديز رميرا بگ يكيرا بدهم  يدگيهمان

 و برگرديم ميرا رها كن نهايا زهايبا چ ميشويم دهيكه همان يمدت كيجهان پس از  نيبه ا ميما آمد نكهيبه ا كندياشاره م و

و پس  ،ميبشو يزندگ ايو از جنس خدا  ،ميزنده بشو تيابد يعني يلحظه ابد نياز ا ياريو هوش ،تينهايدوباره به همان ب

 زديبر يو بركات زندگ يبه آن كار، عشق زندگ زديبر يزندگ يشاد ر،به آن كا زديبر يخرد زندگ ميكنيم ياز آن هر كار

آنها، فكر كردن  يزهيبرحسب انگ هايدگيكردن همان اديبراساس ز كار م،يكه كار نكن ستين نيآن ا يمعن يول ،به آن كار

  كه  ديگويدارد م نيبنابرا پس آنها قدغن است. قياز طر ايآنها  لهيبوس

است  هودهيكار ب نهايهستند ا هايدگيكه برحسب همان يجهان نيا يكارها ؟كنم يجهان چقدر من گِل كار نيندارد ا يكار

 يعني نجايدر ا يول ؛خودش را دارد يحاال هر چه كه فرهنگ نوشته آن به هر حال جا ؛هودهيكار ب يعني يپس ِگل كار
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  6صفحه: 

كار جز  نيا ميكنيحول محور آنها فكر م ،ميكنيفكر م هايدگيبرحسب همان يوقت از درد، ريندارد غ جهيكه نت يكار

  .ستيدر جهان فرم ن بيتخر

 نيدر آن تا ا زديبر يو خرد زندگ ميلحظه باش نيدر ا ديبا ميكنيكه م يهر عمل ميكنيكه م يكه هر فكر ديبگو خواهديم

ما  م،يدانيموضوع را ما نم نيا خواهد كرد. جاديحتمًا مخرب است و درد ا نيصادر بشود ا ياگر از من ذهن .سازنده باشد

جهان  نيا يمشغول كارها اشههم ما. ميكنيم جاديو درد ا ميكنيو فكر م ميكنيعمل م هايدگيدائماً برحسب همان

 جاديهمه درد ا نيا نيبنابرا ،ميانجام بده ميلحظه ما حاضر باش نيكه ا ستين يكار ،ستيما خداگونه ن يكارها ميهست

  .مياكرده

 نيپس بنابرا .از من است ازينياست، ب ازينيمن كه خداست معشوق من ب اريكه  ديگويم د،يگويهم م گريد زيچ كي و

 يازمنديكه من برحسب ن دهدينشان م نيهم مثالً ثواب آخرت است ا يكي كنم،يم هايدگيكه برحسب همان ييكارها نيا

در ما به  يازمندين كي دنيد نيا ،مينيبيم يِگل كار نكيبا ع ،مينيبيم زهايكه ما برحسب چ نيهم نكهيا يبرا نم،يبيم

   .كنديم جاديجهان و هر چه كه در آن است ا

 م،يكنيبه پول م يازمنديآنها و احساس ن تيآنها به حما يبه دوست م،يكنيم گريد يبه آدم ها يازمنديمثالً ما حس ن

ما  دهديهر چه كه ذهن نشان م م،يكنيبه باورها م م،يكنيبه مقام مان م م،يكنيخانه م ليبه وسا يازمندياحساس ن

 ديايآن من هست و اگر ن يتو كند،يم جاديا جانيكه در ما ه يازمنديحس ن ،ميكن جاديبه آنها ا يازمنديحس ن ميتوانيم

  .ميشويناراحت م م،يترسيم م،يشويم نيمثالً خشمگ م،يشويزده م جانيما ه

 يهستم، من امتداد او هستم پس من هم ب اريبنا به قانون الست من از جنس  ،است ازينيمن ب اريكه  ديبگو خواهديم

  دهم؟يجهان چرا انجام م نيدر ا يازمنديهمه كار براساس ن نيهستم ا ازينياگر من ب خوب هستم. ازين

حتمًا  كنميكارها را كه به اسم خدا م نيا وندارد،  اجيخدا به من احت يعني؛ كنم يارياش من، تا كه َمن اريندارد  حاجت

شما ِگل  يبرا يزيجهان چه چ نيكه در ا دينيبب ديشما با پس است. يهمه گِل كار نهايا كنم،يخودم م يمن ذهن يبرا

خورد چرا  ميما بعداً حسرت نخواه ايآ زها؟يكردن چ اديز يبرا ميقدر كار بكن نيالزم است ما ا ايآ .دياست، و نكن يكار

بخاطر  ،ميكار كرد گرانيد نظر بخاطر ميكار كرد گرانيد يچرا برا م؟ينكرد خواستيو دل مان م ميخواستيكه م يآن كار

 يبعداً وقت ميخوريحسرت نم نيا يبرا كردم،يكار را نم نينبودند من ا گرانياگر د ،ميكار كرد گرانيد دييجلب توجه و تأ

  رسد؟يبه سن و سال من م يحت روديسن مان باال م
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  7صفحه: 

 يو توقعات ميهست تيكه ما با آن هم هو ييآنها كارها نكهيا يبرا ميما آدم ها را دوست داشته باش گذارديكار جهان نم و

 يو دوست داشتن است و زندگ ديآيكه از عشق م يزيآن چ نيبنابرا، ميشويم يو و ما ناراض دهنديانجام نم ميكه دار

 دياگر شما نگذار .نميرا بب يدر شما زندگ ،زنده بشوم يآمدم من به زندگ نيا يبرا اصالً .شوديانجام نم نياست ا گرانيدر د

  نم؟يبيم يچجور نميمن نخواهم بب اي نميمن بب

 گذارنديتوقعات نم گر،يهستند نسبت به همد ما ها توقعات ازين نيو ا نطوريبه تو هستم و تو هم هم يندازميپر از ن اگر

 يعني ميخدا حاجت ندارد ما هم حاجت ندار نكهيا پس .مينيبيرا م يزهايما همان چ يبعنوان زندگ مينيرا بب گريما همد

 يبود، و مرتب گِل كار ميجهان خواه يداگما  ميبه جهان هست ازمندين كهيتا زمان .است يمهم زيچ يليخ نيا ميندار ازين

  است؟  درست كرد. ميخواه

را خوب متوجه  دنيو شما اگر مفهوم همان دهم،يم حيرا هر هفته توض دنيمفهوم همان نيمن ا ديدانيكه م نطوريهم

كه  ميجهان شد نيوارد ا ميكه ما آمد يافتاده و وقت يكه چه اتفاق دياگر شما بدان .شوديم كيواهمانش اتومات ،ديبشو

خدا را از  ديد ،دوست را ديكه ما آن د ديشويمتوجه م د،يمتوجه بشو آخرو تا  ديدرست دقت كن ميوارد ذهن شداول 

كه  يلحظه با عقل جزئ نيخرد كل، داشتن عقل كل، در ا ديد م،يبشو ديدوباره صاحب آن د ميتوانيو ما م .ميدست داده ا

  فرق دارد،  يلياست خ يمال من ذهن

  

  ها)(دايره همانيدگي ١شكل 
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  8صفحه: 

، ميبترس مينگران بشو ايكه ما  شوديم نيا اشجهيكه نت دن،ها، فكر كر زشيآو ها،يدگيبرحسب همان يعني يعقل من ذهن

گذرا هستند  يعنيآفل هستند  نهايكه در مركز ما قرار گرفته اند، ا ييزهايتمام آن چ كند،يم رييدائماً تغآنها  نكهيا يبرا

 آورديرا م ياريهوش كند،يم جيمخرب است كه ما را گ جانيه كيترس است در ما، ترس  جاديبا آنها معادل با ا دنيو همان

 توانميم يمن چجور .شما نخواهم داشت يذهن ريتصو دنيو د يجسم ياريجز هوش ،باشد نييمن پا يارياگر هوش نييپا

  .توانمينم نم؟يو امتداد خدا در شما همان را بب يبعنوان زندگ

 دينيبيم را يمهم يزهايشما چ ها)(دايره همانيدگي رهيدا نيافتاده؟ االن درون ا يچه اتفاق ميپس مهم است كه ما بفهم

 ،ياجتماع يمتعلقات مهم مثل نقش ها مثلمثل پول، مثل همسر، مثل پدر و مادر، مثل فرزند، مثل دوست مثل دشمن، 

 ميهست دهيهمان م،يهست دهيبا فكر آنها همان يعنيآنها  يهستند كه ما با معادل ذهن ييزهايچ نهايا ،ياحرفه يهاپست

 ميكرد قيحس وجود تزر ميكرد قيتزر تيآن موقع كه حس هو م،يكرد قيتزر تيآنها حس هو به فكر يعني ؟يچ يعني

   م،يآن هست ميآن جسم شد و ما هم فكر كرد نكهيا يكيمهم اتفاق افتاده  زيچند تا چ

جسم،  ميشد يزيبه چ ميكرد قيتزر تياالن كه حس هو م،يقبًال جسم نبود ميبه جسم شد ليپس ما تبد د؟يكنيم توجه

 يتو قبالً  به زمان، ميبا زمان، افتاد كنديم رييجسم، جسم تغ ميشد ميكرد قيتزر كهيو وقت .ميكرد قيكه تزر يتا اندازه ا

 ندهيگذشته و آ نيمن هم مشغول ا ،دارد ندهيجسم هم گذشته دارد هم آ نياالن ا نده،يگذشته و آ يعني ميزمان نبود

  هستم.

 سوم درست است؟ م،ينيبيما، برحسب آن م ديد نكيع شوديم نيا ميشويم دهيهمان نكهيبه محض ا گريموضوع د

 نيا م،يستياش نولو اگر درد باشد و ما متوجه ميكن اديرا ز زيآن چ ميخواهيم و م،يچرخيمركز ما حول آن ما م شوديم

هر  كند،يدارد ما را سحر م ايجادوگر دن رزنيپ نيا م،يما دار واشي واشي كار را اسمش را گذاشتند جادو شدن، سحر،

جهان،  يعنيجادوگر  نيا مينيبيو برحسب آن م ،ميكنيم قيتزر تيو به آن حس هو ميريگيجهان م نيرا كه در ا يزيچ

توجه  م،ينيبيكرد كه درست م ميفكر خواه يول ديد ميما غلط خواه و كند،يجادو م كنديما را دارد سحر م ،جهان گِل

  د؟يكنيم

اتفاقات  و ميترسيما م افتندياتفاقات كه م وماست،  رييتغ ميكنيجسم را فكر م رييتغ م،يجسم شد ميبه زمان افتاد پس

 نكهيا ياتفاق بد است برا نيا كند،يم اديرا ز يدگيهمان نيا نكهيا ياتفاق خوب است برا نيا مييگويم .ميكنيم ريرا تفس

 نيهمبد است،  نيخوب است ا نيبد است، ا نيخوب است ا نيخوب و بد، ا ييبه دو ميافتاد جهيدر نت ،كنديآن را كم م
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توجه  كند،يم اديرا ز يدگيهمان نيكه ا ييتمام راه ها است؟ يچبه قضاوت، دانش ما  ميخوب و بد قضاوت است پس افتاد

  آمده؟  شيپ يچه اشكال ديكنيم

وادار  ،كرديو جمع به او كمك نم شديموقت بوده، انسان اگر به حال خود رها م تيوضع نيا نديگويعارفان م هيو بق موالنا

 ميكنيكه ما زبان باز م نطوريفكانش همبا قضا و كُن يزندگ ؛حالت جسم بودن را نيا ؛حالت را ادامه بدهد نيكه ا كردينم

 ييزهايجهان ناخواسته ناخودآگاه چ نيآمدن به ا يعنينوع خواب است  كي نيا .كرديم داريما را ب ميريگيم اديراه رفتن 

خواب است  كي نيا ميشويجادو م مينيبيو برحسب آنها م ميكنيم قيتزر تيما به آنها حس هو و گذارنديما م يرا جلو

  شدن در فكر است در غزل هم هست. گماسمش خواب فكر است، 

 يا يعني؛ هُمام يا يكه شمع لَيُقمُ الَ ن،يه: كه ديگويم ايشب دن نيكه موالنا در ا ديگويما، م ميآورد تيدر همان ب و

فكان تو را تا قضا و ُكن ،يبمان داريب ديبا شتريب ،يبمان داريب ايدر شب دن ديبا يدالور تو مثل شمع هست يبزرگوار ا

  .واهمانش انجام بدهد ،برعكسش را انجام بدهد

 مابعد آن موقع  .هم ساده است يليكه خ ديموضوع را متوجه بشو نيكه ا ديخوب توجه كن كنميخواهش م نيپس بنابرا

 ميهست يفرميچون از جنس ب ،ميزنده بشو يلحظه ابد نيو به ا ميلحظه باش نيدر ا مييايب نكهيا يكي ميدو تا حالت دار

 رد؟يگيرا اندازه م يچه؟ زمان چ يعني ديدانيبه زمان، زمان م ميافتاد ميجسم شد زهايبا چ ميشد تيما كه االن هم هو

  .ميچون جسم شد م،يافتاديبه زمان نم ميشدينم سماگر ج رد،يگيرا اندازه م راتييزمان تغ

به  توانديجسم فورًا م نيا م،يترسيما م نيهم ياست برا رييجسم چون در حال تغ نيدادم ا حيقبل من توض يهفته ها

و كوچك و بزرگ شدن است من كه  رييمرتب در حال تغ نيا ،ميستين نينشان بدهد كه ما ا يزندگ ايما نشان بدهد 

كه خودم ساختم و  يزيچ نيكه ا شوديذره آدم فكر كند متوجه م كي يعنيقدر،  نيبزرگ بشوم ا توانم كوچك وينم

  است؟  درست است و خداگونه است. تينهاياست كه ب يارياصل من آن هوش ،ستياصل من ن نيحادث است ا

از  ميرا كه در مركزمان بگذار يزيهر چ ميگفت ميدر مركزمان و قبالً هم صحبت كرده ا ميرا گذاشت نهايكه ا ميديپس فهم

است،  تيعقل است، حس امن ميآنها گفت نيو چهار تا از مهم تر دنيرا كش يزندگ يها رهيبه ش ميكنيآن ما شروع م

ها  رهيش نيا ،را رهيش نيا ،رونيب ميكشيآفل گذرا م يزهايرا كه ما از چ زيچچهار تا  نياست و قدرت است و ا تيهدا

   .رونيب نديايعدم بها از  رهيش نياست كه ا نيهستند و اصلش ا رييدر حال تغ نهايا ستين يزيپوك است چ

 نيمن آمدم با ا ،ديگويكه راست م ديشما ممكن است متوجه بشو كنديموالنا م ايما و  ميها را كه كردصحبت نيا حاال

كه در مركز من قرار  يزيچون هر چ ،مركزم را عوض كنم ديو من با ،شدند مركز من نهايشدم و ا دهيآفل همان يزهايچ
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 نيپس بنابرا ،يگِل كار شوديم نيجهان بشوم ا نيا يزهايتابع چ ناگر قرار باشد كه م .كنميمن برحسب آن فكر م رديبگ

كردن  اديآنها را ز ،برحسب آنها فكر كردن ،هستم دهيكه با آنها همان يجهان نيا يزهايبرحسب چ دنيد يعني يگِل كار

  درست است؟ ت،اس يهمه گِل كار نهايكردن ا يكردن زار هيگر رونديم نياز ب ،غصه خوردن شونديكه آنها كم م يموقع

 اديز يكردن و برا اديرا ز نهايفكر كردن و عمل كردن ا ها)(دايره همانيدگي نهايبرحسب ا يعني؛ جهان نيندارد ا يكار

  .يريبگ نهايو قدرت را از ا تيو هدا تيعقل و حس امن نكهيا يعنيجهان  نيخوشحال شدن، كار ا نهايكردن ا

  

  (دايره عدم) ٢شكل 

 اجيمن احت اريو  ،است يچ يو گِل كار ،كنم يجهان تا چند گِل كار نيندارد ا يكار ديگويكه موالنا م ميديشن يوقت اما

جهان بچسبم،  نيدر ا يزيبه چ ستيزنده بودن و شاد بودن و خوشبخت بودن من هم الزم ن يو برا ،ندارد يزيچ چيبه ه

خوب عكس همان كار  يليكه خ ميگويمن آن موقع م ،ندارد اجيمن احت ياريو خدا هم به  ،ميگرفت جهياز مصراع دوم نت

لحظه من  نيدر ا افتاديم يو قبًال كه هر اتفاق .رديگيصورت م ميكار با تسل نيو ا ،رم انجام بدهمدارا كه واهمانش است 

خوب است بد است  تپس بد اس ،كنديپس خوب است پول من را كم م كنديم ادياتفاق پول من را ز نيا ،كردميم يابيارز

  .خوب است بد است

 نيا رميپذيم يعني كنم،ياتفاقات فضا باز م نيكنم، من در اطراف ا ريتفس خواهميكه نه من اتفاقات را نم ميگويپس م

لحظه كه رفته بودم  نيدوباره به ا آورديلحظه من را م نيفضا باز كردن در اطراف اتفاق ا رم،يپذيلحظه م نياتفاق را، در ا

در همان لحظه اگر دقت  ،كندياز جسم بودن آزاد م يعني ،كنديلحظه از زمان آزاد م كي يعني يلحظه ابد نيبه ا ،به زمان
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فكر تمام  كيكه  نديبيم م،ينيبيدر اثر كار ذهن ماست كه ما خودمان را جسم م ذهن ما خاموش شده، مينيبيم ميكن

   ؟ميكنيم ميچكار دار گريجسم د كيبه  ميپرينشده ما م

 خواهميكار را نم نيمن ا ميمتوجه بشو كدفعهي م،يدهيو در زمان بودن را ادامه م ميدهيجسم بودن را ادامه م ميدار

 افتميبه زمان م شتريمن ب .كنديم ليفقط من را به جسم تبد كنديتندتند فكر كردن مسائل من را حل نم نيبكنم و ا

 تقضاو خواهمياتفاقات نم نيدر مورد ا يعقل جزو نيمن با ا نيو بنابرا ،لحظه نيبه ا ميايزمان را ببندم ب خواهميمن م

   د،ينيبيعدم و درست م شوديلحظه مركز شما م كي ديكنيفضا را كه باز م ،فضا را باز كنم خواهميفقط م ،كنم

به  زيچ نيبه ا ديكرد قيها و حس وجود ها كه تزر تيكه تمام حس هو ديقدر ادامه بده نيكار را ا نيهم ديبا االصوليعل

 ديكشيم زهايو حس وجود خود را از چ تينكه با سرنگ شما آب هويدرست مثل ا يعني رون،يبشوند ب دهيهمه كش زيآن چ

 ،شوديم يآن چ شوديم يچ نيسؤال كردن شما كه ا نيكار هر چه خاموش تر، بهتر، بنابرا نيا يبرا .يسادگ نيا به رون،يب

 خورند،يبه درد نم نهايا شود؟يم يبعد از مردن چ شود؟ينم شوديدارم بعد از مردن آدم دوباره زنده م يسؤال كيآقا من 

بعد  .دينيبيآن موقع درست م ،ديخدا زنده بشو تيانهيبه ب دياالن انجام بده ديرا كه انجام داد يعكس آن كار ديشما با

   ،يآن موقع ما از سؤال و جواب و ذهن و گِل كار

 يآقا بعد از مردن چ ،ديبكن يسؤال ذهن كيشما  نكهيا يعني يِگل كار ،يدارد گِل كار يمعن يليخ ؟يچ يعني يگِل كار

بعد شما سؤال  گردديدوباره برم يا شوديم ينطوريا اي ديآيبال سرش م فالنمثًال  برنديبعد از مردن آدم را م شود؟يم

 .است يگِل كار نهايا د،يكنيرا رد م ليآن دل آورم،يم ليدل كيخوب من  ؟يديشما از كجا فهم م؟ياز كجا بفهم ديكنيم

 ديپرت كن ديبشو يزندان ذهن يجوابش تو يشما هم برا ،ذهن يذهن را من پرت بكنم به شما بمانم تو يه يعني يگِل كار

عمل واهمانش،  ديگوينه دارد م .ذهن يتو ميبشو يمثل توپ، كه زندان ينطوريبه شما پرت كنم هم يزيچ كيبه من، من 

  است؟  درست
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  (مثلث همانش) ٣شكل 

 يزيچ كي ميآن را گرفت يصورت فكر يعني ميشد دهيهمان ميكه ما آمد زيچ نياما دوباره خدمت شما عرض كنم كه با اول

 ، يك ضلعش قضاوت است،ضلعش مقاومت است كيكه  :شد ليمثلث تشك كي ،ميكرد قيتزر تيبه آن حس هو رونيدر ب

 يزندگ ،ميكار را اگر ما ادامه بده نيو ا .در واقع سه تا محور شر است زيسه تا چ نيا .است يدگيضلعش هم همان كي

، دارد شيتو يجانيعنصر ه كيمقاومت هم  .است يقضاوت برحسب عقل من ذهن نكهيا يبرا .داشت مينخواه يخوب

 يِگل كار ميو ما دار ستيخدا ن ،و مركز من جسم است ميكه ما در زمان هست دهديسه تا نشان م نيو ا ،زهيو ست مقاومت

  .ميكنيم

ِگل  و ست،يمركزش عدم ن ستين يدارد مركزش خال يدگيبداند كه همان ديقضاوت د ديدر خودش مقاومت د يكس اگر

راحت  يليخ نه خدا، ديآيم يجهان نيا يزهايو قدرتش از چ تيو هدا تيعقل و حس امن نطوريو هم كند،يدارد م يكار

 ديبگو ،مخصوصًا آدم ها را نديبيرا كه م يزيدارد هر چ ليم ايكه آ ند،يمقاومت و قضاوت را در خودش بب توانديآدم م

را به فالن كس كرده من بروم  نيرا بدهم چرا مثالً فالن توه نيمن بروم جواب ا ،آدم است نطوريآدم است آن ا نطوريا نيا

  است؟ مقاومت است. يهمه چ نهايا جواب بدهم،
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  (مثلث واهمانش) ٤شكل 

 .دينگاه كن (مثلث واهمانش)شكل نيبا ا مياز حق مان دفاع كن ميتوانيم ما م،يمردم لِه بشو يپا رينه كه ما ز ديكن توجه

آن  ييو با فضاگشا ،ميكرد ييلحظه فضاگشا نيدر مركزمان هست و در اطراف اتفاق ا يدگيكه همان ميمتوجه شد يوقت

 تيحس امن تعقل كل اس يخرد است، دارا يآن فضا دارا، لحظه شد مركز ما نيگشوده شده در اطراف اتفاق ا يفضا

تر  لياص ميدار كه ما مينيبيها، مخداست، قدرت خداست، قدرت عملكرد و روبرو شدن با چالش تيخداست، هدا

كردن  هيتك يعني .ميدهيرا از دست م هايدگيكردن بر همان هيتك واشي واشي ميدار م،يشويتر ممحكم ميدار م،يشويم

  .كه مركز عدم است يتا زمان يزندگ ايكه اسمش را بگذار خدا  يخرد كيبه  يثبات كيبه  ميدهيم ميدار هيو تك ايبه دن

 دنيكش يعنيدر اثر واهمانش  نكهيا يكي م،يشناختيشد كه ما تا حاال نم جاديمثلث ا كيكه  ميشويبعد متوجه م

لحظه  نيدر ا ميآزاد شد و در آن لحظه ما آمد مانتيهو يعني ،شد جاديعمل واهمانش ا ،رونيب زياز آن چ مانتيهو

شكر  يكي :ميشناختيرا هم كه تا حاال نم زيكه دو تا چ ميشويلحظه و متوجه م نيبه ا مياز زمان آمد يعني م،يمستقر شد

 نيا مييگويم ،دهديصبر خودش را نشان م كدفعهيلحظه  نيدر اطراف اتفاق ا ميكنيفضا را باز م يصبر، صبر وقت يكي

  ما بخشوده بشوند، يدردها ،كنده بشود يكي يكيها  تيهو نيا ات دينگه دار ديفضا را باز كن

بعد متوجه  .ميخودمان را به حضور برسان يحت ،ميبده رييبه زور اوضاع را تغ يبا من ذهن ميخواستيم ميعجله داشت قبالً 

مثل باز شدن گل و مثل  شودياست انجام م يكه مال زندگ يسرعت خاص كيبا  يانهينامط كيكار با  نيكه نه ا ميشويم

درست  شود،يكه حالمان خوب م مينيبيم كدفعهي نطوريو هم م،يشناختيتا حاال نم و م،يقانون مزرعه پس صبر كن
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مردم هم  ،شوديم ليو قدرت هم اص تيو هدا تيعقل و حس امن تيچهار تا خاص نيو ا مينيبيدرست م يوقت مينيبيم

به اصطالح كار كردن  هرا م،ياكرده دايكه ما راه را پ ميشويمتوجه م شود،يمان بهتر م رابطه دهند،يبه ما م يپاسخ بهتر

  واهمانش شكر و صبر است. مييبگو ميتوانيم ريپس محور خ .با سه تا محور شر نبود

 يبعض يمركز ما بسو ،كه دل ما ميشويمتوجه م .است زيو آن پره ميكه تا حاال نبود ميشويم يزيچ كيمتوجه  بعد

 يزيچ كي يبرود بسو كشدينم گريدل د يعنيالقلوب  يتقو مييگوياوقات م يدل گاه زيپره نيا.رودينم گريد زهايچ

را در  يدست اول زندگ نكهيا يبرا خواهميم يزندگ نيمن از ا ديبگو شيرو ندازديجذب آن بشود و خودش را ب رونيدر ب

  از عدم، درست است؟ نديبيمركزش م

مثلث  نياز ا ديما با .دارند يمختلف يها تيو مثلث واهمانش، خاص مثلث همانش يكي :دو تا مثلث نيا كه دينيبيم پس

كه درست كار  ديبفهم ديبا ديقضاوت دار ،ديكه مقاومت دار ديديبه مثلث واهمانش، اگر شما د ميهمانش مرتب برو

در راه درست  يكه ك دهنديبه شما نشان م نكهيا يشكل ها مهم هستند برا نيا .نخواهد داشت جهيشما نت كار د،يكنينم

پس  ديدار يو ك .ديكنيتان را در جهت بهبود درست م رونيخودتان را و ب يك د،يكنيم شرفتيپ ديدار يك ،ديهست

(مثلث اگر صبر و شكر  .ديرويعقب م د،يرويبه قهقرا م ديدار د،يدار (مثلث همانش)اگر مقاومت و قضاوت  د،يرويم

  .ديرويم يدر جهت تكامل زندگ ديدار ديكنيفضا را باز م ديدار واهمانش)

  

  ذهني)(افسانه من ٥شكل 
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حرف ها را بشوند كه ما  نيا ياست، اگر كس يافسانه من ذهن نيبدهم خدمتتان، ا حيرا هم توض نيا دياما اجازه بده بله

 تيب نيشكل ها ا نيا ريدر ز ،هنوز بخواهد مقاومت و قضاوت داشته باشد و كار گِل بكند يول نجايا ميزنيهر هفته م

  نوشته شده،

  ذهني)(افسانه من

  ١٣٧٦شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو

  ُكنم؟ يكارجهان، تا چند ِگل نيندارد ا يكار
  ُكنم ياريمن، تا كه َمنَش  ارِيندارد  حاَجت

 ،باشد يدگيباشد همان نيصدها باشد صدها نقطه چ توانديها كه م نيبرحسب آن نقطه چ ذهني)(افسانه من شخص نيا

كه  (حقيقت وجودي انسان)شكل  نيدارد و برعكس ا يعقل من ذهن ،دارد و برحسب آنها قضاوت و مقاومت دارد نكيع

  :دينيبيم

  

  (حقيقت وجودي انسان) ٦شكل 

و عقل و حس  كنديمرتب فضا را در درون باز م ،كنديصبر و شكر و واهمانش كار م با (حقيقت وجودي انسان)شكل  نيا 

بخواهد  يزندگ هايدگيندارد مرتب از همان ليم ،كندينم يگِل كار گريد نيا شود،يم ليو قدرتش اص تيو هدا تيامن

 كيو  خواهد،ين از خدا ميبخواهد، عقل بخواهد، قدرت بخواهد، نه ا تيبخواهد، حس امن يبخواهد، خوشبخت تيهو

 ،و قضاوت دارد نديبيم يدگيصدها همان نيا قيشخص كه االن از طر نيكه ا دينيبيكه م ذهني)(افسانه من يگريحالت د
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 ميبه فكر و عمل ما و در زمان باش زدينر يكه خرد زندگ يطرز زندگ نيا يعني ديمرتب مانع خواهد د اشيدر طول زندگ

 يزندگ ميتوانيكه بخاطر آن موانع نم ميخودمان بساز يبرا يسبب خواهد شد كه ما موانع يگِل كار ،ميكن يو گِل كار

  .ميكن

و از  كنديو عمل م كنديفكر م هايدگيبرحسب همان كند،ينم يزندگ ذهني)(افسانه من آدم نيا دينيبيم نكهيا يبرا 

توقعاتش از جهان باال خواهد رفت و فكر خواهد كرد  .آنها به او نخواهند داد نيبنابرا .خواهديم يزندگ رهيهمان ها هم ش

خودش و طرز فكر خودش و طرز  ديهمه را د كهيدرحال .كننديم جاديمانع و مسأله و دشمن ا شيو اوضاع برا گرانيكه د

  .دهديعمل خودش اصالً شكل بودن خودش نشان م

كرده كه شخص فوراً  ينطورين را ايخدا ا كنديم بيو چون تخرمخرب است،  ذهني)(افسانه منشكل نيا ميو بارها گفت

افسانه  كيبه  افتديآخر سر م ،مقاومت و قضاوت را ادامه بدهد خواهديم ياگر كس يبماند، ول دينباطوري  نيبفهمد كه ا

و درست  كندياش درست فكر مكه نه همه كنديو فكر م ،كنديو غلط عمل م كندياش غلط فكر مپندار كه همه كي به

در اثر  شونديم وانهيكه د ييآنها .بشود وانهيسبب بشود د يبشود، فشار زندگ وانهيد يحت استو ممكن  كند،يعمل م

  شوند،يم وانهيد ندهايجور فرا نيا

 زيكه انسان در راه نجات دادن خودش است، و هر لحظه از رضا و پره دهدينشان م (حقيقت وجودي انسان)شكل  نيا اما

 شوديباز م يمركز ه يو وقت ،شوديم اديز سببشيب يساعت مرتب دارد شاد يدر جهت عقربه ها كنديشروع م رشيو پذ

مركز  دييگويشما م نكهيمثل ا ،شوديدرون كه باز م يعدم فضا كزمر نيا يعني ،است نندهيمركز آفر نيا شوديباز م يه

را  ليآن ضلع راست مستط د،يشويم نندهيشما آفر شوديو هر چه پر از خدا م .شوديمن و درون من پر از خدا دارد م

 رشيدوباره پذ شود،يفضا گشوده تر م شتر،يواهمانش ب شتر،يواهمانش ب ،ينندگيآفر سبب،يب يشاد رش،يو پذ دينيبب

  .شتريب ينندگيو ذوق آفر شتر،يب سببيب يشاد شتريب

دشمن  سازد،يم شتريمسأله ب كند،يبا مقاومت شروع م د،ينيبيمانع م يه .است برعكس ذهني)(افسانه من يكي نيا يول

و  .است يگِل كار انيپا نيا شود،يِله م ندهست يكه همه توهم شيموانع و مسائل و دشمن ها لهيباالخره بوس سازديم

 يتان، شاد سببيب يبه شاد نديبياست و اگر شما روز به روز م (حقيقت وجودي انسان)كار با مركز عدم  انيهم پا نيا

چون اتفاق  دييگوينم ،ندارد رونيدر ب يسبب ،ديريگينم ذهني)(افسانه من هايدگيهمان نيرا از ا يشاد يعني سببيب

من شاد  شوديم اديپولم ز يك ديگويم گردد،يم باسبب يشخص دنبال شاد نيافتاده من شاد هستم خوشحالم هستم ا

  .البته ديدانيرا همه را م نهايزودگذر است، ا يخوش ستين يشاد نيبشوم، ا
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اگر  ،ديرفت و آمد كن يه انشانيشما ب .هستند مهم (حقيقت وجودي انسان)و  ذهني)(افسانه مندو تا شكل  نيا دينيبب

 ديتوانينم يول دينيبيو قضاوت و مقاومت م دينيبيرا م ذهني)(افسانه من شكل نيشما ا اگرو  .دينيبب ديدار يراديو ا بيع

 ،دعوا كردن ديريرا بپذ قتيحق ديبا .ستيكار درست ن نيواقعاً ا ديشويم يعصبان ،ديانكار كن ديخواهيم ديتحمل كن

شود. براي اين منظور تان درست نميندارد، زندگيفايده  دهديآدم را درست نشان م نهيكه آ يگرفتن وقت راديدوباره ا

  :گويدخوانم. ميموالنا دو تا بيت دارد برايتان مي

  ١٧٨٨ بيت ششم، دفتر مثنوي، مولوي،

  موسي اندر حَرِّ تيه همچو قومِ 
  يي بر جاي، چل سال اي سَفيهمانده

باشد، مقاومت و قضاوت كند، چهل سال با سوال كردن، جواب پيدا  ذهني)(افسانه منيعني اگر يك كسي در اين شكل 

كردن، دوباره سوال ذهني كردن، جواب ذهني پيدا كردن در گرماي بيابان، حَرِّ تيه يعني بيابان زنداني بشود، مثل قوم 

عني مدت زيادي است موسي در گرماي بيابان، حَر يعني گرما، تيه يعني بيابان، چهل سال يا شصت سال يا هفتاد سال، ي

اي و اي اي، پنجاه سال ماندهخواني و در گرماي من ذهني چهل سال ماندهخواني و كتابهاي مختلفي ميكه حتي موالنا مي

   .رساندكني سوال و جواب ذهني ترا به يك جايي ميسَفيه يعني اي من ذهني، اي كسي كه فكر مي

گويم اگر مقاومت دهد. هر هفته من ميايراد شما را با اين دو تا شكل نشان مييا انكار، دشمني با موالنا يا كسي كه دارد 

گوييد، غلط بينيد، به جايي نخواهيد نرسيد، بايد دشمن بشويد، دشمن موالنا بشويد. چرا ميو قضاوت در خودتان مي

را ببينيد، ببينيد كدام هم  ان)(حقيقت وجودي انس را ببينيد، اين شكل ذهني)(افسانه منگوييد؟ نه. شما اين شكل مي

رويد به هپروت، اگر دومي است، دومي يك شكل ديناميك يكي در مورد شما واقعاً صادق است؟ اگر اولي است داريد مي

  .داريدكنيد، باز نگه ميو شما نيرو وارد مي ،خواهد اين فضا را ببننداست، پويا است. براي اينكه جاذبه اين جهان مي

خواهيم مقاومت كنيم، ولي اگر ها و عادتها ما ميشدگياين لحظه سخت است، براي اينكه از طريق شرطي پذيرش اتفاق

تان را بگيرد، بلكه با خرد زندگي. خرد زندگي هر توانيد حقرا باز نگه داريد، هنوز مي (حقيقت وجودي انسان) اين فضا

گوييد من مقاومت نكنم، بينيد. شما ميتان را بهتر مياتفاقاً حقريزد در اين فضاي باز شده و تان ميلحظه به فكر و عمل

تان را توانيد حقگويم نه شما فضا را باز كنيد، با استفاده از خرد زندگي بهتر ميخورند، من ميدعوا نكن، حقم را مي

شود. با دعوا نه. ه ميگويد حق شما چه هست و چطوري گرفتگويد به شما، خدا، زندگي با عقل كلش ميبگيريد، آن مي

  شود. دار ميپس االن اين معني
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ديدند شد ميافتادند، عصر كه ميرفتند، مثل ما، صبح راه ميقوم موسي چهل سال در اين بيابان گرم هي داشتند راه مي

   درست همانجا هستند كه بودند.

   ١٤٧٧، صفحه ٣دهخدا، امثال و حكم، جلد 
  بام تا شام در َمَشقّت راه

   همانجا كه بامداد پگاه شب
 رويم، شب درست همانجا هستيم كه صبح بوديم، مثل قوم موسي، چرا؟يعني صبح تا شب به قول دهخدا داريم راه مي

  گويدهمش مقاومت و قضاوت و فضاگشايي نكرديم. بعد مي

  ١٧٨٩ بيت ششم، دفتر مثنوي، مولوي،

  روي هر روز تا شب هَرَولهمي
  مرحل بيني در اولخويش مي 

كنيم، صبح روي، هَرَوله يعني يعني تند تند راه رفتن، اينكه تند تند فكر ميپس بنابراين هر روز صبح تا شب بدو بدو مي

كنيم و پنجاه تا بينيم درست همانجا هستيم كه صبح بوديم. پنجاه تا سوال ميكنيم، شب ميتا شب تند تند فكر مي

  خواهيم اينطوري باشد، درست است. است؟ نمي گيريم، هيچي نشد، درستجواب ذهني مي

  

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

  گذاريد كمك كند.دهيد كه زندگي، خدا به شما كمك كند يا نميدهد كه شما اجازه ميو اين دو تا شكل جالب نشان مي
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دهم، شش تا گوشه دارد. اين شش تا محور كه االن نشان مي ذهني)(شش محور اساسي زندگي با افسانه مناين شكل  

دهد. شما براي اينكه به كمك خدا بتوانيد برسيد يا خدا بتواند يا خدا به شما را نشان مي ،فرآيند كمك زندگي به شما را

كند و ضاوت ميكند، قبينيد كه در اين شكل كسي كه مقاومت ميبه شما كمك كند كه از اين من ذهني خارج شويد، مي

گويد من هر كند الست را، يعني ميدهد كه اين شخص انكار ميبيند، خود مقاومت نشان ميها مياز طريق همانيدگي

  لحظه از جنس جسم هستم. 

شود كه شما عمًال به زندگي يا به خدا نشان بدهيد كه من از جنس تو هستم خواهم بپرسم كه آيا لحظه ميمن از شما مي

س جسم نيستم. يادتان است گفتيم حس هويت تزريق كرديم، شديم جسم، افتاديم به زمان، شما يك لحظه تا و از جن

حاال به خدا نشان داديد كه من در اين لحظه هستم، از جنس تو هستم، يعن از جنس الست هستم و از جنس جسم نيستم، 

احتمال دارد كه شما هيچ موقع فضا را باز نكرده باشيد در خواب باشيد، هشيارانه نبوده. يعني  مگرحتي يكبار هم نشده، 

  .در اطراف اتفاق اين لحظه

ها خو گرفتيم به انتقاد، به و اگر كسي قضاوت و مقاومت دارد و شديداً در اين كار است، توجه كنيد كه مخصوصًا ما ايراني

خورد يا مثالً بايد ييم اين به درد نميوريم از يك وضعيتي كه بگومي آگويي، يك چيزي دربيني، عيبغيبت، به عيب

خواهيم مقاومت و قضاوت كنيم، خو گرفتيم. چرا؟ براي اينكه ميدرست بشود اين، اشكال دارد، ناقص است، هي نگاه مي

م. براي اينكه معني تسليم و الست را ياد نگرفتيم كه نيدامي بكنيم. براي اينكه پذيرش نداريم، براي اينكه فضاگشايي ن

  توانيم از جنس الست بشويم. اين لحظه ما مي در

و االن آن بله معتبر  ،بله :و ما گفتيم ؟الست يعني ما روز اول از جنس زندگي بوديم و او از ما پرسيده از جنس من هستي

كند، از دا مياست. اگر بگوييد بله بايد بگوييد به اتفاق اين لحظه بله، فضا را باز كنيد و اين كار عمًال شما را از جنس خ

آورد به و همين كار ما را مي ،كند كه قبل از آمدن به اين جهان آن بوديمكند، از جنس همان هشياري ميجنس الست مي

  كند. اين لحظه و عينك ما را عوض مي

تواند خوب كسي كه مقاومت دارد، براي اين كار بايد مقاومت انسان صفر بشود، قضاوت انسان صفر بشود، اگر كسي نمي

كني؟ حتماً قضا و كن فكان را كند، ُخوب الست را انكار ميمقاومت و قضاوت را صفر بكند، ُخوب الست را دارد انكار مي

كني. براي اينكه قضا يعني اراده الهي، اراده عقل كل در اين لحظه و كن فكان هم نيروي گشايندگي و هم انكار مي

كني، قضا را انكار كني. شما الست را انكار ميشود. شما اين را هم انكار مييبارورسازي، شفابخشي خدا، بله، بشو و م

  افتد؟ كني، چه اتفاقي ميكني، كن فكان را انكار ميمي
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شود، يعني خدا همان از آن مركز پر از مقاومت و قضاوت و ديدن بر حسب همانيدگي يك اتفاقاتي در بيرون منعكس مي

گوييد تقصير مردم است. نه، تقصير بينيد اتفاقات بد هستند، بد هستند، اتفاق بد. ميشما مي كند.را در بيرون منعكس مي

دهي، يك دهي، گوش نميدهي؟ شدت عمل نشان ميانعكاس مركز شماست كه پر از مقاومت و قضاوت است، ادامه مي

قاومت و قضاوت دارد، در الست شك افتد، اسمش قطع كننده شك است، براي اينكه اين شخصي كه ماتفاق بسيار بد مي

گويد من از جنس الست نيستم، از جنس خدا نيستم. همه چيز از جنس خداست، من دارد، شك دارد براي اينكه مي

  نيستم، براي اينكه اين لحظه جسم هستم. 

نون است، رَيبُ المَنون يعني اش، عواقبش همين رَيبُ المَ بينيم و نتيجهاش را ميتوانيم الست را انكار كنيم و نتيجهما نمي

كند، مثل اينكه آدم يك مرضي بگيرد، ديگر خوب نشود يا يك اتفاقي اتفاق خيلي بد كه ديگر ذهن خيلي بد ارزيابي مي

بيفتد كه كل زندگيش زير و رو شود، تمام پولهايش را بگذارد در استاك ماركت، يك دفعه استاك ماركت سقوط كند و 

ميري، ز بين برود، اين ريبُ المنون است. بروي به دكتر، دكتر بگويي سرطان داري و سه ماه ديگر ميهمه پولهايش يكجا ا

  اين خيلي خبر بدي است، اين اسمش رَيُب المَنون است. 

اندازيم گردن كند، ما ميولي اين انكار الست و قضا و كن فكان و انكار كردن و هي مركز ما بيرون چيزهاي بد منعكس مي

گويند. من كه سر درنياوردم از اين موضوع، همش و آن، يك نگاه ديگر هم اين است كه من بيايم ببينم بزرگان چه مي اين

ام خراب كنم رابطهروم همسر پيدا ميشود، ميام خراب ميكنم رابطهآيم دوست پيدا ميشود، ميكار من خراب مي

روم يك جايي شود، ميشود، با مشتري خراب ميام با مردم خراب ميرابطهشود، هايم خراب ميام با بچهشود، رابطهمي

  شود. زنم دعوا ميچيزي بخرم يك ذره حرف مي

زني، همه حرفهايت گويند كه تو االن داري با ذهنت حرف ميگويند بيا تسليم بشو، فضاگشايي كن. بعد ميپس بزرگان مي

شود، كني ذهنت خاموش ميشوي، فضا را باز ميشوي، تسليم ميخاموش مي دار است. تو بيا خاموش باش. تازه وقتيمن

خواهد از طريق تو حرف بزند، اين اسمش زندگي است، خداست. حاال براي چي است؟ بيني كه مثل يكي هست كه ميمي

، عقل بسيار خواهد وارد مركز تو بشود و اين نيروي زندگي استشوي كه يك نيروي بسيار عظيمي ميبعد متوجه مي

خواهد در اختيار من قرار بگيرد و اين ها به دست آمده ميمن كه از ديد همانيدگي بزرگي در قياس با اين عقل من ذهني

  كار با تسليم يواش يواش خودش را به ما نشان بدهد. 
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دارد، دوست گرامي مي خواهد در ما مستقر كند، ما راو بينهايتش را مي ،شويم كه نه خدا بينهايت استبعد متوجه مي

داريم، دست برمي ذهني)(شش محور اساسي زندگي با افسانه منو از اين شكل  .خواهد به ما كمك كنددارد ما را و مي

  آييم به اين شكلو مي ذهني)(شش محور اساسي زندگي با افسانه منيعني از اين شكل 

  

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

كنم، قضا و كن فكان االن به نفع من است، گذارم در مركزم، الست را ديگر انكار نميشويم كه من عدم را كه ميمتوجه مي

و ديگر رَيبُ المَنون هم آن اتفاقات بسيار  .شودشود، اتفاقات در بيرون بهتر دارد ميبينيم كه هر چه مركزم باز ميبعد مي

  .شودافتد و من ياد گرفتم دارم تسليم ميق نميبد مثل سرطان و غيره ديگر اتفا

بينم كه ديگر احتياجي نيست من ذهنم را دائماً به كار بيندازم، حرف بزنم، سوال كنم، جر و بحث كنم، اَنصِتوا و من مي

ثر و يواش يواش فراواني، كو .شودبينم كه بينهايت خدا در من مستقر ميشوم و همين طور يواش يواش ميخاموش مي

شود، همه چيز من در بيرون شود، روابطم بهتر ميبينم پولم زياد ميزندگي من، هم در بيرون، هم درون، ميدر آيد مي

و هر لحظه انعكاس فضاي درون من در بيرون زيبا نوشته  .شودشود به خاطر اينكه فضاي درون گشوده ميدارد بهتر مي

بينم كه در شود، من ميتر ميتر شده و هر چه وسيعاينكه امروز اين فضا وسيعبراي  ،شود. امروز زيباتر از ديروز استمي

  شود. اين همين باغ دل است، باغ دل كه در غزل هم امروز ما داريم. درون و بيرون اوضاع بهتر مي

ت اول *** یان    ***  
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را يكي يكي بررسي خواهيم  ن بخوانم از موالنا، بعد ابيات غزليتااجازه بدهيد چند بيت به عنوان چراغ برااينها را گفتيم. 

  گويد كه كرد. موالنا در غزل ديگري مي

  ٢١٤٤ شماره غزل شمس، ديوان مولوي،

  كار جهان هر چه شود، كار تو كو، بار تو كو؟ 
  گر دو جهان بتكده شد، آن بت عيار تو كو؟

است، اينكه همانيدگي دارم و كاري دهم. كار جهان يعني كاري كه همان گِلاينها را ديگر با شكل به شما نشان نمي

شود و يا چيزهايي در جهان كه در كنترل من نيست، اصالً در حيطه نفوذ من نيست، اينها شود، كم ميهمانيدگي زياد مي

وضع من  ؟خواهم ببينم اين كار من چه هستخواهد بشود، من ميشود، هر چه ميشوند كم ميشوند، زياد ميعوض مي

شود؟ زندگي من بهتر كنم، انعكاسش در بيرون چه هست؟ بهتر ميرونم اين فضا را دارم باز ميچه هست، آيا من در د

  كنم. شود؟ من با كار جهان كاري ندارم. با كار مردم هم كاري ندارم. من به كار خودم نگاه ميمي

و  .گي به فكر و عمل من بريزدگويم كار من اين است كه فضا را باز كنم و زندگي از طريق من فكر كند و خرد زندمن مي

كار من اين نيست كار من اين است. كنم. فضاگشايي مي كنم،و من هر لحظه فضاگشايي مي .هر لحظه بايد اينطوري باشد

پرست شدند، همه كند، خودم را مقايسه كنم. اصًال اين جهان بتكده شده، همه بتكه نگاه كنم ببينم آن يكي چه كار مي

شود، خواهم ببينم اين خداي درون من باز ميگر دو جهان بتكده شد، من مي پرستند. به من چه؟را مي شانبت من ذهني

پرست هستند. تو خداي درونت را، بيت عيار شوم يا نه؟ آن بت عيار تو كو؟ شما چكار داريد مردم بتمن به خدا زنده مي

   خودت را پيدا كن.

  ٢١٤٤ شماره غزل شمس، ديوان مولوي،

  كه قحط است جهان، نيست دگر كاسه و نان گير
  اي شه پيدا و نهان، كيله و انبار تو كو؟

گويد كه فرض كن جهان قطع است، شما چكار داري كه آقا به اين نگاه كن، به آن نگاه كه اين خسيس است، آن مي

خواهم من هم مثل آنها عمل كنم، گيرم، ميكنم از آنها ياد ميخسيس است، چون اينها من ذهني دارند و من تقليد مي

گيرد، آرد و گندمي به كاسه به دست ميكسي فرض كن اين جهان قطعي است، اصالً نه نان است، نه كاسه است و نه  ،نه

  دهد؟ دهد، نه چيزي به كسي ميكسي مي

اند بينهايت شود، توگوييم من چي؟ من از جنس او هستم، از جنس شاه هستم، از جنس خدا هستم، درون من ميما مي

توانم به بينهايت زندگي دست پيدا كنم، هم پيدا هستم و هم نهان، نهان يعني درون من به بينهايت خدا باز شده، من مي
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  23صفحه: 

كنم و هم نهان ، عمل ميمي كنمتوانم كار كنم، دست دارم، پا دارم، عقل دارم، فكر هم شاه پيدا هستم در اين جهان مي

  نده هستم. هستم، در نهان به او ز

ُخوب انبار من كو؟ انبار من، انبار خداست، وصلم؟ جواب بدهيد؟ پيمانه من كو؟ كاسه من كو كه از آنجا بردارم بركت را، 

كه اين چيزهاي مادي كه ما بهش احتياج داريم، اين جزو  مكنيتوجه هم مي ؟عشق را، زيبايي را، در اين جهان پخش كنم

ست آوردنش بسيار ساده است، اگر اين فضا باز بشود، اگر ما به خودمان لطمه نزنيم، اگر كوچكي از زندگي ماست كه به د

و تنگ است و ما گرفتار بيروني هستيم،  ،بگذاريم آفريدگاري خدا در ما كار كند. علت اينكه بيرونمان اين قدر محدود است

  ته است. مان خراب است، براي اينكه درونمان بسپول نداريم مثالً، وضع بيروني

شان است. ما خو گرفتيم به ايراد گرفتن و مالمت كردن ديگران كه شما درون دانند كه بيرونشان انعكاسهيچ مردم نمي

زندگي مرا به اين صورت درآورديد. ما مسئول نيستيم. بايد مسئول باشيم. مسئوليت يعني چي؟ اولين مسئوليت و 

و ما بايد مسئوليت بپذيريم، چون كيفيت هشياري من جسمي  ،لحظه است بزرگترين مسئوليت كيفيت هشياري ما در اين

توانم كنم، اين را من بايد بپذيرم. من نمياست و خيلي اوقات منفي است، پر از درد است، من در بيرون گرفتاري ايجاد مي

ن چه مسئوليتي است؟ پس من كنيد. آخر ايكنيد. معلوم است كه شما داريد زندگي مرا خراب ميبگويم كه شما داريد مي

  شه پيدا و نهان نيستم. 

تواند زندگي خودش را درست كند، اين وصل به خدا نيست. اين من ذهني دارد. هر كسي كه كند نميهر كسي فكر مي

اندازد گردن ديگران، اين آدم كند، ميبيرون زندگي خودش را يعني جهان را مثًال وضع ماليش را، روابطش را خراب مي

شود كه آدم از جنس خدا باشد گويي من مسئول نيستم، من بلد نيستم، من قادر نيستم، مگر ميمن ذهني دارد، يعني مي

دهيم قدرتت را از او بگير، اين مركز را خالي كن، قدرتت را، قدرت عملت را، خردت را، ولي قادر نباشد. داريم نشان مي

  شود.، پس از يك مدتي ببين بيرونت چه ميحس امنيتت را، هدايتت را از او بگير، بگير

آيد، كوثر يعني فراواني خدا، بينهايت فضاي درون معادل بينهايت فراواني بيرون است. با من ذهني فراواني خدا مي

توانيم بفهميم. تمام كساني كه چه فرداً و چه جمعاً گرفتار بيروني هستند، خودشان كردند، انعكاس مركز جمعي و نمي

توانيم به ديگران نگاه كنيم بگوييم دانند. ما نميو خودشان را شاه پيدا و نهان نمي .فردي است. مطمئن باشيدمركز 

گويد تو با جهان چكار داري، تو شاه پيدا و نهان هستي. مي ،خواهم خسيس باشم. نهديگران خسيس هستند و من هم مي

  دهند؟ه برداري بدهي به مردم. چكار داري مردم نميتو بايد انبار داشته باشي و از اين انبار كاسه كاس
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  ٢١٤٤ شماره غزل شمس، ديوان مولوي،

  گير كه خار است جهان، گزدم و مار است جهان
  اي طرب و شادي جان، گلشن و گلزار تو كو؟ 

رد بدهند. خواهند به آدمها داصًال فرض كن همه جا خارستان است جهان، يعني همه آدمها من ذهني دردناك دارند مي

گويد موالنا، كژدم و مار است جهان، يعني حتماً بايد تو واكنش نشان بدهي. گزدم همان كژدم است، گاهي اوقات گزدم مي

تواني دسترسي داشته باشي با گشودن سبب ميتو كه به شادي بي .گزندهر طرفي آدمها يا كژدم هستند يا مار، آدم را مي

جان هستي، اي هر انساني، به من نشان بده ببينم گلشن و گلزار درون و بيرون تو كو؟ فضاي درون، تو كه طرب و شادي 

كجا تو مركزت را باز كردي، فضاي درون بينهايت را باز كردي، انعكاسش در بيرون گلستان است، كو به من نشان بده؟ نه 

  باز نكردي. 

نگذارد. ما از جنس جهان نيستيم. ما از آنچه كه ذهن نشان  خوانيم اينها را؟ براي اينكه كار جهان روي ما اثربراي چه مي

 اجخورد، ولي ما اهل اينن ما هم از اين جهان غذا ميتن داريم، تدهد نيستيم. درست است كه در اين جهان هستيم، مي

نيستيم، در عين حال كه تن داريم، بايد يك جاي ديگر باشيم. يك جاي ديگر كجاست؟ همين فضاي گشوده شده درون 

بينيم شود ميو هر چه بازتر مي .فقط فضاي درون را بايد باز كنيم ،شود، نه جايي نبايد برويمماست كه بينهايت گشوده مي

شويم، دوباره كنيم به آن زنده ميشود، دوباره جذبشان مي، باز خوانده ميها از آن چيزهايي كه به حاشيه رفتندكه هويت

شود و تر ميبينيم من ذهني كوچكشود. بعد ميكنيم و بزرگتر ميشود، جذبشان ميكنيم بزرگتر ميجذبشان مي

سمش كَرَّمنا است، اسمش شويم. اين اشود، ما بينهايت ميشويم، من ذهني صفر ميشود، ما داريم بزرگتر ميتر ميكوچك

  كنيد.كوثر است، بينهايت فراواني خدا، بينهايت بركت خدا، بينهايت عشق خدا، بينهايت زيبايي خدا، توجه مي

و  ،ما اري شونديم هانيا زهايچ ايها با آدم ميشويم دهيهمان يكه وقت ميبده حيتوض ميخواهيم تيدو سه ب ني. در ابله

از مار بدتر است.  نيما ا اري شوديو م ميشويم تيمان و با آن هم هوبا ذهن ميكنيجهان ما انتخاب م نيكه در ا يهرچ

باشد.  دنيآن هم رفاقتش با همان ،يزيرفاقت كند با چ تواندينم يجنِس زندگ م،يهست يما از جنس زندگ ديكنيتوجه م

  : ديگويم

  ٢٦٣٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ذاتِ پاكِ اهللا الصَّمَد حقِ
  بَد ارِ يُبود بِه مارِ بَد از  كه
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 ديگوياست چون انسان امتداد او هست. م ازينيانسان هم ب يعنيهستم،  ازينياست، منم ب ازينيخدا ب يعنيالصََّمد  اهللا

 ياجيحق است پس من احت نيحق، اگر ا نيبه ا ،ما يازينيب كنديخداوند و دارد اشاره م يازينيكه: سوگند به ذاتِ پاكِ ب

امتداد  ،ياريعنوان هوشمن به يعني .زنديما را م نكهيا يبرا .مثل مار بد است يدگيمانكه ه .ندارم دنيهمان ايَبد  اريبه 

چرا مار آدم  .بدتر است يليمار؛ از مار خ نيكه: ا ديگويو م .مار است نيا رميبگ يبچسپم كه از آن زندگ زيخدا به هر چ

همراه  يذهناست كه ما را در افسانه منِ يئمجهنم دا كياست،  ميآتش مق كي نيا يول ،روديم شوديتمام م گزديرا م

  .كنديم يزندان شيبا دردها

 يذهنيهابد درضمن من اريبد بدتر است،  اريدارد از  يبد يليكه زهر خ يمار بد، مار افع يعنيَبد  ارِ يكه ُبود ِبه مارِ َبد از  

و  ديشدم آن هم مرا خواهد گز تيهوو اگر با آن هم .بد است اري ،دارد همراه با درد يذهنكه من يهم هست هركس گريد

  .تمرا در آتش جهنم نگه خواهد داش

   ٢٦٣٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ميستاند از َسل يبَد جان مار
  ميناِر ُمق يِبد آرد سو اري

مركزتان  ديو آن را بگذار يزيبا چ ديبشو دهيبد اگر شما همان ارياما  .روديم شوديتمام م كشديرا م دهيَبد، مار گز مار

 ميتا انتها بسوز يزندگ ياز ابتدا دي. باكنديم جاديا يجهنم دائم كي كند،يم جاديا يآتش دائم ،ميشما آتش مُق يبرا

  با ما بوده است. ميخواستيكه م يزيچآن ميبود يبابا ما خودِ زندگ يكه ا ميشويموقع مردن متوجه م يچيبعدش هم كه ه

 اريبه  ميبود دهيچسپ نكهيا يبرا ،آتش تمام نشد نيا ميكرد يدرست كرد آتش دردها و ما هركار يآتش كيَبد  اري نيا

همسر  خواهديم زند،يم شيبه ما ن ميبچسپ يزيبه هرچ يعنينزن.  شيمن را ن مييبگو ميكه ما به مار بچسپ شوديبد، نم

 ميجهان ندار نياز خدا در ا ريغ ياري چيبد است. ما ه اري هانيپست ما باشد و ا خواهديبچه ما باشد، م خواهديما باشد، م

  . حاالزنديم شيو ن نكشيع شودياگر بشود آن م .خدا باشد اياز خودش  ريغ تواندينم يكس

  ٢٦٣٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  او  يو گفت و گو قوليب نيقَر از
  او  يِبدزدد دل نهان از خو خو

پس دوست  دزدد،ياو را م يرد و بدل شود دِل من خو يحرف نكهيبدون ا نيماست از دوست ما، قر كيكه نزد يكس از

 تياو به ما سرا يخو ميبشو دهيكه همان يزيگفت و گو كنم. با هرچ ديكه حتمًا با دييمهم است. پس شما نگو يليمن خ

 تياو به من سرا ياو، خو يِاز خو يبدزدد دل من پنهان خو؛ او يو گفت و گو قوليب نيقَر از !ديكنيتوجه م كند،يم
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  26صفحه: 

خودش را  يجا يرونيحاال دوست ب ؛يرونيهستند، اوالً دوست ب اه يشما ك يهاقيكه رف دينيبب ديپس شما با .كنديم

با  .ديدزديها خو مشما هستند از آن يها هم رفقاآن زهاست،يو در مركزتان آن چ ديهست دهيدارد كه شما باهاش همان

البته در  ؟. درست استميبشو دهيهمان يزيبا چ ميما و ما حق ندار يرو ديآيآن م يخو ميشو تيكه ما هم هو يزيهرچ

  .مينيو همان را در دل مردم بب ميمركزمان را عدم بكن ميتوانيما م انيم نيا

عنوان . ما اگر بهزندينم بيارتعاش كند او به ما آس يكه او هم به عدم زنده باشد، به زندگ ميداشته باش يما دوست اگر

از  ،ف بزنداز درون او حر يزندگ م،يبكن يبه زندگ يزندگ يتبادل عشق با كس ميبتوان يبه صورت زندگ ميبتوان يزندگ

 تيراه درست انسان نيو ا ميزنينم شين گريگفت و گو كند باهم، آن موقع ما به همد يدرون من حرف بزند در ما زندگ

اگر قرار باشد  يبكند. ول ييشناسا گريديكيرا در مركز  يزندگ كيزنده بشود همان  ياست، كه انسان در مركزش به زندگ

بهتر از آن است  يليو گفت: مار خ .بزند شين گردديبشود، دارد دنبال مار م تيهوبكند و با آن هم ييرا شناسا يذهنمنِ

  .ميكار جهان را بفهم نكهيا يبرا ميخوانيرا م اتياب نينگاه خواهد داشت. ا ميآتش مق كيكار تو را در  نيا نكهيا يبرا

و  نياست. اول يگِل كار ميكنيكه م يكه مركز ما باز نشده است. هر كار ي. تا زمانخورديدرد من نمبه يكار گِل ني: اگفت

شان باز كنند، باز است كه مركزشان را عدم كنند و فضا را در درون نيبهش بپردازند ا ديها باكه انسان زيچ نيترمهم

كار ما  نينباشد. ا رديقرار بگها كه بتواند مركز آن يدگيهمان چيدر ه تيحس هو هگون چيكه ه ييكنند، باز كنند تا جا

 ينيچه د م،يهست ياهل چه كشور م،يمال كجا هست نكهيانجام بدهد و صرف نظر از ا ديبا يجهان، هركس نياست در ا

ما  فتداياتفاق ن ني. اگر افتدياتفاق ب نيبه هم كه ا ميكمك كن دي. ما باستياصال مهم ن ميدار ياسيچه مسلك س م،يدار

  . مياآمده نكاريا ي. اصال براميكن داينجات پ ميتوانيبرد. ما نم ميخواه ينابود يِ سوخودمان را به

 ميهمش بپرداز مياست و گشودن فضا در درون است، كنار بگذار يرا كه زنده شدن به زندگ مانيكار اصل نيا ميتوانينم ما

كه موالنا  ستيموجه ن ريو غ ستين هودهيب ديكني. توجه مميدهيبه جهان سامان م ميدار ميجهان، فكر كن يبه كارها

 ،يو در سطح جمع يدر سطح فرد ميكنيم يِگل كار ميدار ما» كنم يجهان تا چند گِل كار نيندارد ا يكار« :كه ديگويم

  .دينكن گريد يو گِل كار ديبده صيرا تشخ يِگل كار ديشما با ي. ولميبكن ميتوانينم يكار يدر سطح جمع

 ست،ياول كامالً مشخص بشود كه خداوند محتاج ن تيكه ب خوانميرا م هانياول ا تيموالنا به ما گفت در بو در مصرع دوم 

به جهان و به ما است.  ازمنديخداوند هم مثل ما ن ميكنيفكر مما  ميبه جهان هست ازمنديو چون ما ن ،ميستيما هم محتاج ن

 يسطح يفكرها هانيها، نه احرف نيو از ا ردياش را بگو سهم ميدت كنمخصوصاً به ما، حتماً منتظر است كه ما بالخره عبا
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 يول تانيام برارا قبًال خوانده نهايروح بخش است تو دلت را از او مَدزد. ا يدلربا داخ نيكه: ا ديگويم نيهم ياست و برا

  .ديهر روز شما بخوان دياست كه با ياتياب نيا

  ١١٦٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  روح بخش يِ مَدُزد از دلربا دل
  بر پشتِ َرخش  كنديسوارت م كه

دلمان را  ي. بگذار دلت را باز كند پنهان نكن دلت را، چطورميكن يكار ِگل ميخواهي. چرا؟ مميدزديدلمان را م ما

 يدلرباما را شاد كند.  توانديكار كند، نم توانديما نم يخدا رو يعنيمقاومت  نيتربا مقاومت، كوچك زه،يبا ست م؟يدزديم

. كنديم ياريو ما را سوار هوش دهديبه آن، نشاط م دهديو روح م كنديم تينهايب برديخدا دل ما را م يعنيروح بخش 

  .ميهست هايگديسوار خر همان حاال ما

  ١١٦١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  مَُدزد از سرفراز پاك دِه سر
  صد ِگره ديدل گشا يِ ِز پا كو

. سرت را مدزد، گفت دلت را مدزد، سرت را مدزد، ميكنيمقاومت م نكهيا ي. براديگشايدل ما صد گره را نم ياز پا چرا

. خورديدرد ما نماست به يعقل جزو نيا م،ينيبيم هايگديبرحسب همان ميكه ما دار يعقل نيبگذار سرت را درست كند. ا

خرد  مي خواهد به من تاج بدهد، من اريندارد.  ازيمن به من ن اريت اول گفته يتاج بگذارد سر ما، در ب خواهديم يزندگ

 نيفقط ا م به تو،ابه تو، داده دهميم كنديكه تمام كائنات را اداره م يكه خَِرد ديگوزندگي به من بدهد، يار من به من مي 

منتها تو  را بگذار كنار، فقط مقاومت و قضاوت نكن، بگذار من قضاوت كنم، قضاوت من، قضاوت تو هم هست، يذهنمن

  ام:را قبالً خوانده هاتيب نيا نم.ا! بگذار من برسيدينرس آن عقل ههنوز ب

  ٢٢٦٣ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يآلوده را پنداشت نيتو ا دل،
  يدل برداشت دل ز اهلِ  مرَ الجَ

  كار گِل است. نيباشه ا يدگيفكر و عمل باشه و همان يزهيكه انگ يليدل ني. بنابراستين دل ده،يمركز همان نيآلوده، ا نيا 

شده، فكر و عمل كردن  تيهودِل آلوده و هم نيبر حسِب ا يعني يكارچه هست؟ ِگل يكارگِل مينيبب ميخوانيرا م هانيا

 يعنيدل كه مثل موالنا باشد، اهِل دل به اهل ،كنديم نيرا تحس يذهنو عقل من ،شناسديچون جسم م نيا جهيو درنت

 ستين كرده، او از نظر ما مهم دايپ يبه سرفَرازِ تاج ده دسترس ،كرده دايپ يدسترس يكه دلش باز شده به خرَدِ زندگ يكس

ما هم از جنِس  دلِ كرد،يمان، مركزمان، با مركز اهل دل رابطه برقرار ماگر دل م،يمان را از اهل دل برداشتپس دل ،رگيد
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اهل  يتان، تمركزتان، روواقعاً دل ايآ ديشما از خودتان بپرس .كنديارتعاش م يشان به زندگاهل دل، دل شد،ياهلِ دل م

  :ديو حفظ كن ديشعر را بخوان نيخداوند ا يِ ازينيدوبار در مورد ب وتان! حالموالناست؟ اگر هست، خوشا به يدل است؟ رو

  ٥٧٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديده هيمرا هد ميگوينم من
  ديشو هيهد قِيگفتم ال بلكه

هر موقع،  و ديسزاوار كن د،يكن قيخودتان را ال ميگويمن م ديگويم د،يده هيبه من هد ديگوينم ،است ازينيب خداوند

يعني  د،يشويمن م يهيهد قيشما واقعاً ال شود،يم باتريتان را دارد زانكاس درون تانرونيب ديديهر موقع دالَقلم،  َّجف

   د،يشويسزاوار م

قدر كه مركزمان را باز همان م؟يسزاوار هست چقدر .ديكه شما سزاوار بود يزيچقلم خشك شد به آن يعني »القَلَم ََّجف«

 شتريهرچه ب م،يشويهرچه منقبض م م،يشويخداوند م هيهد قيما ال شوديتر ممان گشودهو هرچه درون ميكنيم

  . ميشويم ستهيكمتر سزاوار و شا ،يذهنبر حسب من ميكنيقضاوت م شتريهرچه ب م،يكنيمقاومت م

 ازمنديمردم ن زِ يچچيهستم، ما به ه ازمندين ديمردم به او، بگو هيخدا باشد و هد دادن به هيفكر هد به دينبا كسچيه

و توجه مردم  دييموقع شما به تاآن د،يبرس جانيبه ا ديشما با يعني! صفر! زيچچيمردم به ما ندهند، ه زيچچيه م،يستين

و  .ديشويم هيهد قِيآن موقع ال د،يشويمستقل م د،يشوياز مردم م ازيني. بديندار ياجيمردم هم احت يهم و قدرشناس

 يول ستيگريداستان د كيالبته مربوط به  برگرديد. كه ديگوياند به خدا، خدا مبُرده هيكه هد يطور كه كسانهمان

  است. نيهم اشيمعن

  ٦١٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  رسوالن َخِجل يا ديباز گرد 
  دل د،يشما را، دل به من آر زر

دل  نيباشد، مقاومت و قضاوت داشته باشد، خدا ا يشدگتيهواگر هم يكه باز شده باشد؛ ول ميخواهيم يدل كيپس ما  

خودتان را  شما. خورديبه درد نم هانيخدا، ا يسوبه ميبريم يشدگتيهوعنوان همكه ما به ييرا قبول ندارد، آن زرها

 اجيخدا؟ خدا به من احت شيپ ببرم كنميمن دارم زر جمع م كنم؟يمن چه كار دارم م دينيبب ،ديكن ليتحل هيتجز ديبا

 ديكنيو فكر م ديكنيكه م يعبادات، هركار جهيثواب، نت دانميزر جمع كردن، نه فقط زر، پول چه م يجاندارد، بلكه به

 ديدار اجيكه شما از جهان احت يزيهرچ .ديدار اجيشما احت اي ن،يدارد به ا اجياحت ايبه شما بدهد،  يزيچ كي ديكه خدا با

از  اياز جهان  ديدار يكار ِگل است، اشتباه است، هر توقع نيكنم ا يزندگ تونمينم د،يبه من نرس نياگر ا دييگويو م
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اگر  دين را به صفر برسانات. شما توقعاتستين داگونهاست، ناُموَجّه است، خ هودهيصفر بشود، ب ديبا نيا گرياشخاص د

  .خواهمياز همه، نم د،يانرسانده

  :مخواندي هم گذشته هفته گريهم هست، چراغ بود د نيبله ا 

  ٦٥٩ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  م؟ينكُ يزر م هيُكدْ  ياز شما ك 
  مينكُ يم اگريميشما را ك ما

ها را در مركز آدم يبه آن، زندگ ميكنيارتعاش م يگشوده شده وقت يفضا نيو ما از ا كند،يمان را باز مدرون يفضا خدا

به  ليتبدمن ذهني او را آن مس او را  رسد،يم يكس يذهنكه به من يكس يعني اگريميك ،ياگريمياز ك ميكن يم داريب

 د،يبشو ديشما با اگريميباشد، ك اگريميكنم كه ك دايرا پ يم كسوكه من بر ديفتيفكر ن نيالبته شما به ا ؛كنديحضور م

  .ديزحمت بكش ديبا شيبرا

  ١٢٤١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ال و اال اهللا را ينخوان تا
  راه را نيَمنَهجِ ا يابيدر ن

 با چه ميكن ييشناسا مييگويم ميدار ؟ميكنيكار مچه ميپس دار ،يو ال نكن يرا نشناس تيهايشدگتيهوهم يكييكي تا

كردن، ال يعنيپس گرفتن  م،يريها پس بگاز آن م،يداد ييهازيرا به چه چ مانتيهو م،يآمد يوقت يعني م؛يشد دهيهمان

 يه !ميهست ريكه ما در كجا گ دانديذهن ما م م،يما بشناس كنديكمك م را ما ذهن نيو ا ستميمن، تو ن د،ييگويشما م

من  ،يكنيانكار م يعني ،يخوانيم ال را هم يعنيال و اال اهللا را  يگشوده شده، تا نخوان يبه فضا يزنده شو ،يال كن ديبا

  .يشويزنده م يعيوس اريبس يفضا كيو به  يكنيرا انكار م شيرا، اجزا شهايلفهو تمام مو يذهن

 دياو گداست! چون با د ميكنيكه فكر م ميكه، گدا ما هست ستيگدا ن كند،يم جاديرا در ما ا عيوس يفضا نيكه ا يكس آن

او كه  كهنيا يغلط است؛ برا به خدا يبه جهان و حت يازمنديو ن ييگدا ديد نيكه ا ميبفهم ديو ما با ،ميكنينگاه م ييگدا

از جنس  دي. ما باميريرا بگ يتا فراوان ميشوبفراون  ديما با دارد،ينگه م يذهندر من راما، ما  يي. گدادهديخدا كه اصًال م

   .كه ميريبگ ميتوانيكه نم يمباش تياگر محدود .ميريرا بگ يتا فراوان مياو شو

 ميبه شما ندار ياجياحت ،ميكنيم اگريمي. ما شما را كديگويخدا به ما م م،يكنيزر از شما نم ييِما گدا ديگويم نيپس بنابرا

 يها سبب خشنودعبادت آن كننديو فكر م كننديم ها عبادتاز آدم يليخ«: ديگوياست كه م جالب چند جمله هم نيو ا

  است. تيخودش گناه است، معص نيكه ا ديگويم اشيبعد تيب و »شوديخدا م
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  ٣٣٨٤ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  ها كنندعبادت شانيسان كه اكَ  بس
  آن َنهَند  به رضوان و ثوابِ دل،

خدا و ثواب  يسبب خشنود كنندينه حضور، فكر م ،يذهنبا من ،يذهنكنند با من يم ها هستند كه عبادتآدم يليخ

  .شوديم

  ٣٣٨٥ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  يباشد خَف تيمَعْص قتيحق خود،
  يَكدِر باشد، كه پندارند صَف آن

شان پنهان است پنهان است! گناه كردن نند،يبيها نممنتها آن كننديگناه است، دارند گناه م نيا قتيكه در حق ديگويم

است و  يكارعبادت گِل نيِگل است، ا نيا ،است يدگيهمان نياست، ا رهيكدر است، ت نيا ،ديكنيم اكار ر نيشما ا دينيبب

 كردن الو از جمله سو .شونديدارند صاف م كننديفكر م كنند،يم رهيت كنند،يمكدر  كهيكه درحال كننديفكر م هانيا

 ست،يدگيكردن آب است، سفت كردن همان رهيواقعاً ت ،ذهني جواب و السو باشد ادمانياست،  نهمي هم گرفتن جواب و

را  يذهنمن ،يو جواب ذهن السوكه  ديقبول كن دييايفقط شما ب ست،يآسان ن دنشيفهم د،نكني السو مييگويم كهنيا

  قول موالنا و دوباره:آتش، به نيدر ا كند يم ميمق شتريو شما را ب كنديم تريقو

  ٨٨١تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يغن يا ياريَجوال زر ب صد
  يمنحن يا اريدل ب ديبگو حق

خدا،  شيپ ياوريزر ب يسهيتا جوالِ زر، ك صد شد. ميمشغول خواه يكاردائماً به ِگل ما باشد، يدگيكه اگر دل ما همان چرا

ِله ووكُ لِه، كجووكُ كج يا ديگويكه زر چه هست طال چه هست، خدا م يكرد فيخودت تعر رگيزرها كه د نينظرِ تو اكه به

را خودت  هايدگيمن از تو انتظار داشتم كه همان خواهم،يم شدهمن دل باز ،است يدگيكه مركزش همان ستيكسهم

 نينه ا خواستميمن آن دل را م ،يو به من زنده شو رونيب يبكش هايدگيدور و خودت را از همان يندازيو ب يناسبش

  خدا شيم پمي بررا دارم  نيبشو، بعدش هم بگو من ا تيهوهم اشجهيعبادت كن با نت شما، ها را يدگيهمان

  ٨٨٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بِرو نوِر رپُ آن دلِ  يبرا از
  ها منتظردل آن سلطانِ هست
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با  يها خداست. منتظر است كه هر انسانلسلطان دِ م،يباز كن تينهايب يمان را به اندازهخدا منتظر است كه ما دل پس

  : ميرا هم داشت نيكند. بله، ا تينهايخودش، دلش را باز كند، ب يكار رو

  ٢٨١٠ تيدفتر پنجم ب ،يمثنو ،يمولو 

  مُِقل؟ يِگالبه در َتَنت، كو ا جز
  خصمِ دل يُكن ز ِگل، ا يصاف آب،

 ميهست، ما مجبور هست يدگيهمان يعنيهست  كه مركز ما گالبه يوقت يول ،يدلِ اصل م،يستيما دشمن دل ن نيبنابرا پس

 اريمع كيكه  مياگر بخواه م،يكنيبه مركزمان نگاه م مييآيما االن م پس .ميبكن هودهيكار ب م،يبه كار جهان مشغول بشو

است،  مركزتان گِل است، گِالبه  د،يكنياگر مقاومت و قضاوت م د؟يكنيواقعاً مقاومت و قضاوت م دينيشما بب ميباشداشته

 يبه گِل قاط رگيد ،رونيب يبكش هانيرا، از ا اتياريآب را، هوش نيآ ديشما با ديگويبعد م و مخلوط ِگل و آب است.

 رون،يب كِشميدرصدش را م ٩٠هستم،  تيهوهم نيكه حاال من صددرصد با ا ييبگو ،ينداشته باش يطمع يعني ،ينشو

آب را صاف كن، كه تا ، صد درصد رون،يصددرصد بكش خودت را ب ،هستم. نه تيهوده درصد هنوز من با آن هم يول

   .بله، ينباش يدشمِن دلِ اصل

  :ديگويدوم غزل م تيب 

  ١٣٧٦ شماره شمس، غزل واني، د يمولو

  م دهدر بادَتا باد بَ ،ستمين رهي ت ِخاك من
  نمكُ  يتا خرقه زنگار ،ستميق نرَ زْ رخ اَ چَ من

  .كنم خواهمينم يكاربكنم، گِل مهخواينم هودهيگفت كه من كار ب پس

  ١٣٧٦شماره  شمس، غزل واني، د يمولو

  ُكنم؟ يكارجهان، تا چند ِگل نيندارد ا يكار
  ُكنم ياريمن، تا كه َمنَش  ارِيندارد  حاَجت

ِگل  ديكنم، مركز من نبا يكارِگل ديهستم، من هم نبا ازينيبه من ندارد كه من به او كمك كنم، من هم ب اجياحت خداوند

 يبرا ستم،ين يذهنمن من ،ستميصورت خاك و گِل، من  آن ناست به كه در مركز من يزين چآكه  ديگويم نيبنابرا د،باش

پس  .روديم نيو از ب كنديم رييكه من در مركزم گذاشتم دارد تغ يزيچ هر .دهديم ادبر ب درا باد حوادث دار نيا كهنيا

 اگر من از جنس خدا هستم، من ثبات دارم. كهنيا يمن را هم ببرد؟ نه، برا توانديباد م ايخاك را، آ بََرد؟يرا م يچ باد

 ييبايكه با ز يكسان .ترسانديمن اصالً من را م راتِييام به زمان، تغباشم، افتاده دهياگر همان  ،برديباشم، م دهيهمان
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از  شانيچون خوشگل ترسنديكه سن باال نرود، دارند م شوديباال نم روديسنشان م يهستند وقت دهيخودشان همان

  . روديدست م

 نيا نيابراهستم؛ بن تينهايآسمان ب كيبلكه من  ستم،يمن، من ن يِفكر يفضا نيا ،ستميچرخِ كبود ن نيمن ا ويدگ يم

 ي.  كه خرقهستمين نيمن است، من ا يمن است آسمان فكرها يفكرها يكه فضا ،كوچولو كه من درست كردم يمهيخ

  ؟است . درستدميرا پوش هايشدگتيهوهم

. پس دارد شوديمن در آن جا م يفكرها شود،يدر آن جا م زيهستم كه از كائنات هم بزرگتر است و همه چ يمن آسمان و

ها كَنده شد، در ما درست از آن تيو تمام هو هيرانده شدند به حاش هايشدگتيهوهم نكهيكه پس از ا ديگويرا م يآسمان

 روندهنيو جسم از ب م،يديپوش يو خِرقه َزنگار ميرا دار هايشدگتيهوكه هنوز هم ديگويرا هم دارد م يو آسمان شود،يم

   ستم؛يرونده ن نيمن جسم از ب ديبگو خواهديم يعنيدر مركز ما است. 

من را بردارد ببرد.  ديآبيكه باد  ستمين رهيمن خاك ت دييرونده است. شما بگو نياز جنس جسم از ب ترسديم ياگر كس

علت  نيبه ا ترسانديبترساند، اگر م ديپس من را نبا ستم،يمن ن كنديم رييهر چه كه تغ ستم،يرود من نيهر چه كه م

 يفضا نياَزْرَق است، من ا يهم فضا شياست، فضا رهيخاك ت هايدگيهمان نيا ن،يهم يعنيشدم.  تيهواست كه من هم

  :ديگويباز شده هستم. بله، االن م

  ١٣٧٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  چو او بازار و دُكّانَم ُبوَد؟ رميُدكّان چرا گ
  كُنم؟ يدارجاَنم، پس چرا چون بنده جان ُسلطانِ 

است؟  دهيچ يذهنش است.  در دكّان چ نيآدم دكّان دارد، دكّانش هم هم نيا دهدينشان م ذهني)(افسانه منشكل  نيا

من دكّان ذهنم  ديگوي. منديبيآنها م قيحال از طر نيبه خودش و  مردم. در ع فروشد؟يم يرا، به ك هايدگيهمان نيهم

هم او است.  بازار دكّان دهديمنشان  (حقيقت وجودي انسان)شكل  نيا كهيچرا دكّان باز كنم؟ درحال كنم،يم ليرا تعط

 رم،يبگ تيحس امن رم،يبگ سببيب يشاد رم،يعشق بگ رم،يبگ تياست كه من فضا را  باز كنم از او خالق نيبازار و دكّانم ا

  .از من، هزار تا بركت را به جهان پخش كند توانديم يكه او چه جور نميبب خواهمي.  من مرميبگ تيهدا رم،يعقل بگ

 كنم،يدرست م يچ رونيو در ب رميگيم يچ يزندگ رم،يگيم يچ يكه از زندگ نمياست كه من بب نيو دّكانم ا ارباز يعني

 يو چ نم؟يآفريم يو چ  رم؟يگيم يمركز عدم چ نياست.  من از ا ينندگيآفر د،ينيرا بب ليضلع راست مستط نكهيا يبرا

است، دّكان من محدود است. در دّكان  تينهاي، دكّان خدا ب(حقيقت وجودي انسان) دّكان خدا نيدر ا  دهم؟يبه جهان م

 يدمثل شا ل،يو قدرت اص تيو هدا تيّامنمثل خرَد، مثل حس ند،يآيور هستند مشده است كه از آن دهيچ ييزهايخدا چ
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 سياست، رئ يمن دانشمند هستم، فكرم عال :ميگويهستند، م هايدگيهمان ذهني)(افسانه مندكّان من  يول سبب،يب

 هانيو ا د،يرا نگاه كن ميقدرت بدن د،يرا نگاه كن ميجوان د،يرا نگاه كن مييبايو ز دينگاه كن را لميفالن جا هستم، به اتومب

  . فروشميم يذهنريو مخصوصاً تصو .فروشميرا م

را در ذهن  يذهن ريتصو نيكه ا ميكشيو زحمت م ميكنيهستم. و ثابت م يآدم نجوريكه من ا ديشما فكر كن ميگويم

 م،يكشف بشود، ما آبرو دار ميخواهيها نمآن دروغ م،يرا هم دروغ گفت شيهاقسمت يبعض م،يدار هنگ ميمردم كه فروخت

 ديبا ديدار ،بله د؟يرا دار ذهني)(افسانه مندكّان  نيا دينيبه مردم. شما بب مياعتبار فروخت م،ياعتبار دار م،يآبرو فروخت

  . ديرا باز كن (حقيقت وجودي انسان)دّكان  نيآره، ا ،ديكن لشيتعط

كه جان ما  دينيبيم دارد. هايدگيهمان نيبه ا يدارم، جان من بستگ جان، ذهني)(افسانه من حالت نيمن در ا ديگوياما م

گشوده شده  ياز فضا (حقيقت وجودي انسان) ما ياست، اما جان اصل يجان ذهن شود،يو كم م اديز هايدگيهمان نيبا ا

هستم.    ذهني)(افسانه منها جان نيپادشاه جان هستم. پادشاه همه ا يعنيكه سلطان جان است. سلطان جانم،  ديآيم

 اشيشدگتيهم هو يكه وقت دينيبيم رد،يگيجان م هايشدگتيهواز هم يكس كيكه  مينيبيم ميكنينگاه م يو وقت

آن را از دست  يشده است، وقت شتريكه واقعاً خوشحال شده است، جانش ب ديآيبه نظر م شوديشاد م شود،يم اديز

 يذهن يجان، جان مصنوع نيا كند؛يم رييتغجانش  يه دهد،يجانش را از دست م شود،يم حاليب شود،يكسل م دهديم

  است.

اش كه ما همه ديبگو خواهديم يعني. ستيسلطان جان است و سلطان جان، نگهبان جان ن (حقيقت وجودي انسان) نياما ا

است؟ نكند جان من كمتر بشود؟  ادياست، كم است؟ ز يچه جور ذهني)(افسانه منجان ما  نيكه ا مينيبب ميخواهيم

 ريآن تصو شود،يها را نزن ها من حالم بد محرف نيا شود،ينكند حال من بد شود؟ پول من كم نشود ها، حال من بد م

من  نه،. شوديجانم كم م شود،يموقع مغشوش بشود، من حالم بد م كيكه من به شما فروختم در دكّانم نكند  يذهن

  سلطانِ جان هستم.

  كه:  ديگويبخوانم. م ياز مثنو تيچند ب اام

  ٢٥٥٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اندر دكان يكنيم يدوز پاره
  دكان تو، مدفون دو كان نيا رِيز

 مانيكه ما اعتبارات ذهن يدكانِ ذهن نيا ريز كهنيا يچرا؟ برا كند،يدكان را خراب م نيمرتب ا ديآيكه خدا م ديگو يم

اعتبارات را، اعتبارِ  نيا ديهستم و از من بخر يجورنيمن ا ديكه شما فكر كن ميفروشيم گريدرا به هم مانيرا، قرارداد
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ها را در آوردم، پول نيا دميپول دارم، زحمت كش قدرنيا ايخوان هستم،  وكتاب تم،هس يمن، من متفكِر خوب يِ دانشمند

 وصله كي شونديو تا كَنده م ها،نيا شونديكَنده م يو ه .ديكن دييو مرتب تا ديرا بخر نيمن بهتر از شما هستم، ا

از  نيا مي گوييم  ميزنيجا مآن يزيچ كي ما رود،يم نياصالً دارد از ب ايو  مي. مشخص تا بشود كه دروغ گفتميچسبانيم

را  يذهندكان منِ نيا خواهديخدا، م ،يكه زندگ دهدينشان م نيا  است. يپاره دوز ني. اباشد نيا شيرفت به جا نيب

 ،يزندگ كَنَديآن را م م،يفروشيم م،يگذاشت يزيچ كي شيهاقفسه نيا يمثال تو ك،يما  كنديتا خراب م يخراب كند، ول

   ،يكن يم يپاره دوز دكاندر اين  ،شيسرِ جا ميگذاريم گريد زيچ كيما فوراً 

مركزِ  نيدو تا كه ا نيتو، ا ةهم ذهن ساد يكيتو،  يحضور تو، زندگ يكيدكان تو دو تا معدن هست،  نيا ري: زديگو يم

كاِن  ،ياريكانِ هش يكي ،يكند، بدهد به جهان، ذهن ساده، دو تا كان دار يتواند فرمول بند يذهنت هم م نيا تيخالق

آخر بخاطر دكان،  ت،يفكرها ريز يادو تا معدن را پنهان كرده ؟يخواه يچه م گريد ت،يخالق انِ زنده شدن به خدا، و ك

  خورد؟  ياعتبارات مردم به چه درد م نيدارد، و ا يدكان به مردم بستگ

 رياس م؟ينظرات مردم شد ريرود باال، كه چرا ما اس يم يليسن مان خ يخورد، وقت ميچقدر ما حسرت بعداً خواه دينيبب

 يكه آ مييبگو م،يتا توجه مردم را جلب كن ميبه زور انجام داد م،يبكن ميخواست يكه نم ييآن كارها م؟يمردم شد دييتا

چه به لحاظ دوست  م،يكن انيب ميجاها خودمان را نتوانست يليخ م،يباش يآنطور ميخواست يهستم، و نم ينطوريمردم من ا

  .ميباالجبار كرد م،يبكن ميخواست يكارها را نم يليخ ايكردن،  يزندگ ايمن دوست دارم،  مييداشتن، بگو

موقع  ميبگذار يزيچ كي يهر كس يبرا م،يبرو ميمرتب بگذار م،يجمع كن م،يجمع كن م،يتا جمع كن م،يكارِ گِل كرد يليخ

من  ايشود؟  ينم دينگذار يزينوه تان چ يحاال مثالً شما برا ،يو اعتبارات ِگل م،يتوان يما م مييتا بگو ،يمردن، گِل كار

 اديها را ز يدگيهمان م؟يبكن يگِل كار نقدريالزم است ما ا يعنيبرود كار بكند،  همنگذارم، نوه ام برود كار كند، بچه ام 

  ما هست. يدكان ذهن نيا ريدر ما هست؟ به هرحال، دو تا معدن ز يا يضيمر كي اي م؟يكن

  ٢٥٥١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  زود باش ،ييدكّان ِكرا نيا هست
  تراش يبِستان و َتكَش را م شهيت

در تن  م،يكن يم يما در تن زندگ نكهيا يبرا رند،يگ ياست، هشتاد سال، نود سال، از تو م يدكان اجاره ا ني: اديگو يم

شود، ذهن  يم يبدن متالش نيما، ا ميريم يم يدو تا كان هست، باالخره وقت رشيز يمن ذهن نيا م،يدار يهم من ذهن

 يدكان را، برا نيبردار، َته ا شهيكلنگ بردار، ت كي ،يردنمُ ،يهستتن هست و زنده  نيتا ا يشود، وقت يم يهم متالش

  ما. يفكرها ريز گر،يدكان است د نيا ريز نكهيا
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 جاديكه در ذهن مردم ا يذهن ريتصو ميخواه يبه مردم، م ميبفروش يزيچ كي ميخواه يم م؟يكن يتند تند فكر م چرا

 يكه ما نشان م يتا قبول كنند آنطور م،يكن يبحث و جدل م م،يكن يخدشه دار نشود، مرتب با مردم دعوا م نيا م،يكرد

 كيدكان را،  يزهاي: رها كن فروختن چديگو ياست، م يعال نآ م،يكرد جاديرا ا يذهن ريدر ذهن شان آن تصو م،يده

آهسته تر صحبت كن، آهسته تر فكر كن، فضا را باز كن، بدان كه  نيهم يعنيتهش را بَكن  نيتهش را بكَن، بب ريبگ شهيت

  .يپوشان يدو تا كان را م نيا شتريتند تند، ب يكن يفكر م شتريهر چه ب

اگر  ست؟يجهان ن نيما مربوط به ا يفكرها نيا ايآ م؟يكن يما تند تند فكر م نقدريبكن از خودت، چرا ا يسوال كي شما

شود؟ اگر انسان  يبهتر كنم، فكر متوقف نم ايكنم،  اديها را ز يدگيهمان نيكنم، و ا يخواهم ِگل كار يمن نم دييشما بگو

 رشيز ستديذهنش با ستد،يا يكند؟ ذهنش م يها فكر نكند، راجع به چه فكر م يدگيكه راجع به همان رديبگ ميتصم

  دكان را خواهند گرفت، خدا خواهد گرفت. نيوقت كم است، ا ديگو ياست، خداست، خالصه م ياريمعدن است، هش

  ٢٥٥٢ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يناگهان بر كان نَه شهيكه ت تا
  يواَره يدوزدكان و پاره از

دو تا فكر، كان خودش را، معدن خودش را نشان  نيب يباشد كه فكر از فكر جدا بشود، از فاصله  ييجا كيدفعه  كي تا

  .يبره يدكان و پاره دوز نياز شّر ا نيو بنابرا ،يدكان تو نبود نيا ،يبدهد، متوجه بشود كه خودت آنجا بود

  ٢٥٥٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  خوردِ آب و نان ست؟يچ يدوز پاره
  پاره بر دَلقِ گران نيا يزن يم

 تيكه ذهناً با آنها هم هو يزيهر چ يعنيآب و نان،  يب يزهاياست كه فكر چ نيا يپاره دوز ست؟يچ يپاره دوز ديگو يم

 ياريهاست كه ما به عنوان هش يشدگ تيهم هو نيدلقت، دلقِ گران هم ا نيبه ا يچسبان يو م يريگ يم رونياز ب ،يهست

 يآن اطراف ما را گرفته، به عنوان دلق، لباس، ول ميشد تيكه هم هو يزيهر چ با .ميشد تيهم هو ميما آمد م،يا دهيپوش

از ما، تا به ما  رديگ يم يرا زندگ يزيچ كي ،يزيچ كي يعنيشود  يكه پاره م نيهم ن،يشود ا يموقع ها پاره م يبعض

كه  يذهن ريتصو كي ،يكن يمردم را راض يخواه يم ،يفروش يم ،يگذاشت زيدر قفس ها چ م،ينشان بدهد كه دكان دار

 نهايا يكي يكيبشود، من  يمتالش ديتو با يذهن ريتصو نياست، اصالً كلّ ا يا يعال يذهن ريات هست، كه تصو يمن ذهن

  دهم. يدارم، دارم به تو نشان م يرا برم
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  36صفحه: 

 يكس كيفوراً  م،يشو يبله، ما مثًال از همسرمان جدا م ش،يسر جا ميگذار يرا فوراً م يزيچ كيدارد ما  يآن برم يوقت

بود؟ من چكار كردم؟ كجاها اشتباه  يچه كس ريكنم كه چرا جدا شدم؟ تقص يآنجا، فكر نم ميچسبان يم ميكن يم دايرا پ

 يلينباشد، به دل يخال شيآنجا، جا ميگذار يرا م يذهن ريتصو كيفقط  تن،در رف تيمسئول ريمالمت و از ز يكردم؟ با كلّ

  ؟يكن يم نهيچرا وصله پ د،يايب ينور زندگ دياز آنجا با ديشده، شا يخال شيجا

  ٢٥٥٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دلقِ تَنَت نيدَرَّد ا يزمان م هر
  خورَدنَت نيز يزن يم يبر و پاره

اجاره نامه سر  ،يريبم نكهيخورد، قبل از ا يبه درد نم نيا ديكند، كه بگو يكَند، پاره م يدلقت را م نيا يلحظه زندگ هر

آنجا، با آن  ميزن يوصله م كي م،يدوز يما پاره م يول ،يبكن دايو گنج حضور را پ ،يدكان را خراب كن نيا ديتو با د،يايب

است كه  يزيآب و نان هر چ نيپس بنابرا گر،يد ميخور يها را م يشدگ تيهو همما  م،يهست تيكه با آن هم هو يزيچ

  .ميهست دهيو با آن همان ميما به آن عالقمند هست

  ٢٥٥٥ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اريِز نسل پادشاه كام يا
  ننگ دار يپاره دوز نيخود آ، ز با

خدا هم موفق است در كارش،  م،يما امتداد خدا هست يعني ،يكه از نسل پادشاه موفق هست يانسان يكه، ا يكس يا

از نسل پادشاه  م،يموفق بشو دياالصول با يعل م،يبه آن معدن است، ما نسل آن هست دنياست، كام ما هم رس ابيكام

  .يپاره دوز نيبكش از ا تو خجال ا،يبه خودت ب م،يشود موفق نباش ينم م،يموفق هست

 ستيالزم ن د،يبكن ليتعط ديدار يو اگر شما دكان ذهن ست،يدهند كه دكان چ ينشان م اتياب نيا ن،يپس بنابر ا بله،

برود، از آبرو  تانيكه آبرو دينترس د،ينترس د،يباش ديآن جور كه هست د،يبه مردم نشان بده يجور خاص كيخودتان را 

  .ديكس نترس چياز ه د،ينشان بده يآنطور ديبا ديهر جور هست د،يو ننگ بدار ديبترس ياتفاقا از پاره دوز د،يرفتن نترس

خودش را  نكهيخودش را دوست ندارد، علت ا نيدهد، ا يخودش را نشان م گريجور د كيو  ديگو يكه دروغ م يكس هر

است،  يداشت، از جنس من ذهن ياگر از جنس خدا بود خودش را دوست م ست،ياز جنس خدا ن نكهيا يدوست ندارد، برا

خودش را نشان بدهد، انسان اگر خداگونه باشد،  يگريجور د كيخواهد  يم شهيخودش را دوست ندارد، هم يمن ذهن

آدم  نيبودم، ا يكاش من فالن يباشد، ا گريد يكي يخواهد به جا يم يخواهم خودم باشم، هر كس ي: من مديگو يم

  نكرده است. داياش را پ يخداگونگ اي ست،يخداگونه ن
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  37صفحه: 

  ١٣٧٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  او يِ كُنم، دكّان من سودا رانيخود و دكّان
  ُكنم؟ يمن چون دُكاندار افتم،ي يكانِ لَعل چون

را  يزيچ كي ديدياگر شما د م،ينفروش يدگيهمان م،يُپز نده م،ينفروش يزيچ گريبه همد م،يكن رانيدكان مان را و نيا ايب

كنم به  يكه من بازگشت م ديخودش بگو شيو انسان پ د،يمتوقف بشو ديآنجاست كه با د،يكش يبه رخ مردم م ديدار

خواهد  يخواهد دانش باشد، چه م يدادم، چه م يخودم را نشان م ديبالحظه، من ن نيبه ا ميآ يكنم، م يواهمانش، توبه م

  .طالهايش باشد ،چي هر اش باشد، ييبايز اياش باشد،  يجوان ايباشد،  ايمال دن

 ،پذيرا بودن ،دكان من سر و كار داشتن با خدا است و فضا را گشوده نگه داشتن؛ ان من سوداي اودكّ  ،نمدكان خود ويران كُ

من  .او يعني زندگي .اي با من مي خواهد بكندببينم او چه معامله ،قضاوت صفر داشتن ،در اين لحظه مقاومت صفر داشتن

 ،بيايم در سطح ،من چرا به آن كاِن لعل دسترسي پيدا نكنم ،زندگي است ،چون مي دانم زير فكرهايم كانِ لعل است

توجه ؟ براي چي ،خودم را با ديگران مقايسه كنم .ه ديگران بفروشممشخصات هم هويت شدگي خودم را ب .دكانداري بكنم

   ،مي كنيد

(حقيقت  اين مركز هم هويت شده دكان من است اما دكان من سوداي او .ويران مي كنم را ذهني)(افسانه منپس اين دكان 

 ذهني)(افسانه مناين شخص  .كه زير آن نقطه چين ها بود  اين فضاي باز شده است ،و كانِ لعلم ،است وجودي انسان)

هيچ موقع يكي از  ،وقتي فضاي درون باز شد به كان لعلش دسترسي پيدا كرد دكان داري بكند ،ديگر نمي رود اين باال

به آنها نمي فروشد و نمي قبوالند كه يك تصوير ذهني از من در ذهنتان  ،مشخصات خودش را به رخ مردم نمي كشد

كامال مشخص  بله ،اين دكان داري است ،هاي عالي اين نقطه چين ها استخصات صورتمش .بسازيد با اين مشخصات

  .است

  ١٣٧٦غزل شماره  ،ديوان شمس ،مولوي

  بگو ؟سر را چرا ببندم ،چون سر شكسته نيستم
   ؟بهر چه بيماري كنم ،چون مَر طبيب عالَمم

 (حقيقت وجودي انسان) پس سِر من به صورت زندگي ؟وقتي سر من نشكسته است من چرا سرم را ببندم :مي گويد

عقل زندگي را  ،سِر من عقل دارد ،اگر من فضاي درون را باز كنم  همان هشياري بشوم كه از اول بودم .نشكسته است

 .را نبايد سرم ببندم ذهني)(افسانه مناين دستمال هم هويت شدگي ها  .شكسته نيست ،اين سر ،عقل كُل را دارد ،دارد
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  38صفحه: 

بيماري  ،بعد آن موقع ما ديده ايم مثال خوانده ايم كه هم هويت شدن و ديدن از طريق همانش ها اين يك بيماري است

   .هم هويت شدگي است

شفا از اين مركز  ،باز مي شود باز مي شود ،به عبارت ديگر وقتي مركز انسان باز مي شود ،من طبيب عالَم هستم :مي گويد

يعني انسان اين توانائي را  ،مي گويد من همه چيز را شفا مي دهم .مسيح به جهان مي تابد مثل(حقيقت وجودي انسان)

 ،ببيند و خودش را به بيماري بزند ذهني)(افسانه من براي چي بايد بيايد از طريق همانيدگي ها .اگر مركزش باز بشود ،دارد

   .هم بگويد من بيمار هستم ،قضاوت و مقاومت كند ،شدهم سرش را ببندد عقل نداشته باشد عقل همانيدگي ها را داشته با

يعني از فضاي باز شده درونش  .انسان طبيب عالَم است .شما توجه مي كنيد كه موالنا مي گويد كه من طبيب عالَم هستم

من  ،ودحاال چطور شده است كه اين مركز بايد بسته بش .از هر نوعي ارتعاشاتي مي آيد كه دردهاي جهان را شفا مي دهد

 .بسته شان است ذهني)(افسانه منپس مريضي شان به خاطر مركز  ،انسانها خودشان مريض هستند ،خودم مريض بشوم

  :در جاي ديگر مي گويد :مي گويد ؟درست است .تشعشع كند (حقيقت وجودي انسان)نمي گذارند اين شفا 

  ٦٣٨غزل شماره  ،ديوان شمس ،مولوي

  روي مَتابيد ،ز َمه ،چو مَه روي نباشيد
  سرِ خويش مبنديد ،چو رنجور نباشيد

مي گويد اگر هنوز فضا را باز  .به خدا زنده شده است ،مه روي كسي است كه فضاي درون را باز كرده ؟مه روي كي است

از  ،يعني انساني كه به حضور زنده شده است ،پس از ماه .در مركزتان همانيدگي است پس مه روي نيستيد ،ايدنكرده

 .هر كسي كه درونش باز مي شود بيرونش نيز با نشاط مي شود .بگذاريد او بتابد شما را ماه روي بكند .والنا روي متابيدم

   .هم بيرونش ماه روي است هم درونش ماه است

يعني در اصل ما به خاطر ديدن بر حسب  ؟اگر مريض نيستيد براي چه سِر خودتان را مي بنديد ،چو رنجور نباشيد

وقتي مريض نيستيم  ؟درست است .اگر همانيدگي ها را بگذاريم كنار ما مريض نيستيم ،همانيدگي ها است كه مريض شديم

  :هكو بعد مي گويد  .سرمان را چرا بايد ببنديم

  

ت دوم *** یان   ***  
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  39صفحه: 

  ٦٣٨مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  چنان راست نيايد ،چنان گشت و چنين گشت
  مدانيد كه چنديد ،انيد كه چونيدمد

مي گويد كه توي ذهنت مي گوئي كه اين كار را بكنم اين طوري  .همين ابيات كمك مي كند دكان داري را ما بهتر بفهميم

در حالي كه داري بر مي گردي از جهان به سوي زندگي و با عينك همانيدگي  ،اين كار را بكنم اين طوري مي شود ،مي شود

حتما اين  ،با آن ديد ذهنت ،با ذهنت يعني مي گويد اين كار را بكنم ،چنان گشت و چنين گشت ،گويد كه ها دارد مي

   .بعد به خدا زنده مي شوم، اين كار را مي كنم ،اين كار را مي كنم ،اينها همه غلط است .طوري مي شود

 .راست نخواهد آمد ،خدا هم آن طوري فكر مي كند ،چنان يعني آن طوري كه تو فكر مي كني ،چنان گشت و چنين گشت

 .نه! ،اينجا كه رسيدم به حضور زنده مي شوم به خدا زنده مي شوم ،اين كار را مي كنم ،ما مي گوئيم اين كار را مي كنم

ت در يعني خودتان را به كميت و كيفي .ذهنًا ندانيد كه چند هستيد .ذهناً ندانيد كه چطورهستيد :بنابراين مي گويد

ديد جسمي پيدا كرديم  ،از موقعي كه ما جسم شديم ،اش استآن چيزي كه ذهن اندازه مي گيرد حال جسمي ،نياوريد

مي گويد ما با اين ديد  ،همين جان ذهني را اندازه مي گيرند ،اين ديدها حال همان جسم ذهني را دارند اندازه مي گيرند

و با خط كش كميت هم حال  ،پس بهتر است من اصال ندانم چگونه هستم .يمنمي توانيم حال هشياري مان را اندازه بگير

   .هشياريم را اندازه نگيرم

و فكر خواهيد كرد  .براي اين كه اگر بدانيد حتما داريد جسمتان را اندازه مي گيريد؛ مدانيد كه چنديد ،مدانيد كه چونيد

باز  .هشياري شما است ،اين همان روح شما است ،هستو در زمان هم  ،كه اين پيشرفت جسم شما كه بد هم مي بيند

اينها همه  ،يعني آن فكرهائي كه ما در ذهن مي كنيم كه چه كار كنم به حضور برسم .نه نيست ! ،شدن فضاي درون است

يعني اگر گُل بگويد كه من مي خواهم فكر كنم ببينم  ،بهترين كار اين است كه بگذاريد قضا و كُن فَكان كار كند .غلط است

  ،نمي تواند باز بشود ،زندگي چه جوري مرا باز مي كند

چه جوري راه مي  ،اگر يك بچه مي توانست فكر كند ببيند كه چه جوري زبان باز مي كند هيچ موقع زبان باز نمي كرد

مي  ،مان است زبان باز مي كند راه مي افتدبچه .اندازه بگيريمما هم نمي توانيم  ،اندازه نمي گيرد ،فكر نمي كند ،افتد

همين طور  .با حساب و كتاب ما جور در نمي آيد .مي بينيم نه! اين يك جور ديگر دارد عمل مي كند ،توانيم اندازه بگيريم

را بايد ببنديم چنان پس دكان مان  .با حساب و كتاب هاي ذهني ما پيش رفت در راه تكامل هشياري هم جور در نمي آيد

اينها همه غلط است با قانون قضا جور در  ،آن درست مي شود ،و آن طوري آن طوري مي شود آنجا ،بكنم چنين مي شود
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  40صفحه: 

 .سوال و اظهار نظر را بگذاريم كنار ،و مقاومت و قضاوت را ،بهترين چيز اين است كه ما فضا را هرلحظه باز كنيم ،نمي آيد

  :بيماري است كه اين بيماري همان ،بله

  ٢٦٧٧بيت  ،دفتر سوم ،مثنوي ،مولوي

  تي استدر دل علّ  :انبيا گفتند
  ستدر حق شناسي آفتي  كه از آن

مرض دائم ما  ،مرض ذهني است ،مي گويد اين مرض ،همه پيغمبران گفته اند كه ديدن بر حسب همانيدگي ها مرض است

بر صدف آيد ضرر ني بر  .نه آسيب مي بيند ،هشياري نه مريض مي شود ،توجه مي كنيد .هشياري بيمار نمي شود ،نيست

چه داريم  .فقط چون از طريق همانيدگي ها مي بينيم اشكال پيدا مي كنيم .ما به عنوان امتداد خدا مريض نمي شويم؛ گُهر

اين عينك  ،كه شما همانيدگي ها را بگذاريد كنار ،مي گوئيم شما متقاعد كنيد خودتان را با اين همه صحبت من ،مي گوئيم

   .اين عينك هاي مادي را بر داريد ،ها را كه ما درست كرديم هنگام وارد شدن به اين جهان و بعدا هم اضافه كرديم

 مرض همانيدگي كه اين جور ديدن ،پيغمبران گفتند در مركز انسان يك مرضي وجود دارد؛ در دل علتي است :انبيا گفتند

؟ خدا شناسي ما يعني چه ،كه در خدا شناسي ما؛ مدانيد كه چنديد ،مدانيد كه چونيد: و محاسبه كردن كه مي گويد

 يهِ كهنيا يبرگردد برا تواندينم ياريهوش كهني. اميرا بشناس مانياريهوش ميخواهيم يذهن ِ با من ما .شناخت خودمان

 يزندگ ديبگذار ديبشو ميتسل د،يفضا را باز كن د،يفكرها را نكن نيا كند،يغلط دارد، محاسبه م يهانكيع ند،يبيپرده م

آفت  گذارد،ينم يذهن يهاديبه او زنده شدن. و د يعنيشناختن  را. خدا ميخدا را بشناس ميكارش را بكند، كه ما بتوان

 يكه با چه كس دينيبب ديشما بااست.  روسيمثل و يذهنمرِض منِ نيهم هست. ا يمسرّ نيا ديگو يوارد كرده و بعدًا م

  كند. يم تيبه شما سرا اشيذهن ِ من د،ينينشيم

  ٢٦٨٣ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است  يماريآن ب رياز تاث همنيا
  است ياو در جمله ُجفتان سار َزهر

 يشدگتيبه مركز ما. مركز ما مرِض هم هو شوديمرض منتقل م نيبدون گفتگو ا يضيمر كيكه از  ميامروز هم خواند و

 م،يزنده است و فضا را باز كرده همراه بشو يكه به زندگ يانسان كياستاد، با  كيهم ثابت است اگر با  ي. آن طرفرديگيم

  .كنديم تيهست سرا يمسر يعنياست  ياست؟ سار رستبه مركز ما. د ديآيم ،يداريآن ب ،يآن آزاد

را معالجه  يشدگتيهم هو يضيمر نيفكان ابا قضا و كن تواندي. انسان فورا مميستين ضيكه ما مر ديخواهد بگو يموالنا م 

 ميو به آنجا نرس ؟شوديچه م دينيبب ديتكرار كن اديخودتان را، ز ديقرار بده اتياب نيا يِروين كند. شما در معرضِ تكرارِ
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كه باالخره  ديگوينگفته م هودهيرا ب اتياب ني. و موالنا اميبكن يكار كي مينيو بعد ما بنش د،بخور واريكه سرِ ما محكم به د

  خواهد خورد. واريخواهد آمد و سرِ ما محكم به د المنونبير

  ٢٠٦٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َسرش  ديبال نا واريبه د تا
  پند دل آن گوش َكرش نشنود

 مياست كه به حرف بزرگان گوش كن نيكار ا نيما بد است. بهتر دِ يگوِش ما َكر است. د يذهنبه عنوان منِ ميبدان ديبا ما

رخ بدهد تا ما  المنونبير ،يبزرگ يبال كيبال،  واريآن هم د واريبشود به د دهيكه سر ما محكم كوب ميتا به آنجا نرسان

به  يدگيهمان يهانكيجهان ع نيبه ا ديآمد يكه وقت ديجه كنتو ديتوانيم م. شما االن هميتوجه بكن م،يتوجه بكن

اصالً  اي م،يگرديبرم يوقت نكهيا يكرده برا جاديآفت ا يدر خداشناس نيا ،ميرا دار هانيهنوز ا ميمان زدچشم

 ياست كه هست، خوب، زندگ نيهم يزندگ نديگويبه خدا زنده بشوند م ديبا كننديفكر نم ياعده كياصالً  م،يگردينمبر

  . خورديم واريهمان است كه هست سر آدم به د

 د،يرا كنار بگذار تانيدگيهمان ديخواهيهست كه شما نم نيبه خاطر ا ديآيم شيشما پ يدارد برا يفرداً مسائل ميدياگر د

خودتان  د،ينفروش دياگذاشته تانكه در قفسه دكّان ييزهايچ ني. ادينكن يگفت. گفته دكّان دار زيچقدر چ دينيامروز بب

و االن گفت كه سرتان  .كنم يداردّكان خواهمينم گريدكّان معدن هست، من د نيا ريز دانم ينم ديپُز نده د،يرا نشان نده

 ديهست، مواظب باش يمسر نيمان هست اما در مركز يِدگيما از همان يِ ضيو مر .ديستين ضيشما مر كهنيا يبرا ديرا نبند

شما  گر؟يد ديبگو ياست، چه طور يمسر رود،يم گريبه دلِ د يدل ك،ياز  نيو ا د،يكنينشست و برخاست م يسبا چه ك

  بال خواهد خورد. واريسرِ تو به د يقضاوت كن يباالخره اگر مقاومت كن ديگويو االن دارد م .ديكن دايراه خودتان را پ گريد

  ١٣٧٦شماره شمس، غزل  وانيد ،يمولو

  ُكنم ينَنگست اگر ُجغد ،ُبلبلم در باغ دل چون
  ُكنم ياگر خار فستيح ،ُگلبُنم در ُگلشنش چون

در  باستيز رونيانعكاسش در ب نكهيا يباِغ دل است. برا نيا شود،يم تينهايب شود،يباز م شود،يمركِز ما باز م يوقت

 ديباغ هستم با نيمن بلبل ا و .رونميدرونم و ب باست،يآرامشِ خدا، و بركات عشق، باغ است. ز سبب،يب يدرون هم شاد

شما  كند،يم بيتخر نديجغد هر جا بنش .كنميم يبشوم من دارم ُجغد تيكنم و آوازِ عشق بخوانم. اگر هم هو يشاد يهِ

 جاديكه خدا ا يدرختِ گل در گلشن يعنيُگلبن  د؟يخوانيآواز عشق م اي ديهست بيكه شما در حال تخر ديكن يابيارز ديبا

ما خار  ذهني)(افسانه من حالت نيا ديدانيخار باشم و شما م توانميمن درخت گل هستم. من نم انسان، لهيكرده به وس
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حسب آن  و بر يُافتيبه زمان ب يو جسم بشو يدر مركزت بگذار ،يبشو دهيكه همان يزي. با هر چكنديم جادياست. درد ا

  است.  ياست و جغد يخار نينخواهد داشت. ا جهينت ،خواهد شد جاديبادام پوك است درد ا ،يو عمل كن يفكر كن

درد ببرد  روديهر جا م گران،يخودش و د يكند و مثل خار فرو برود به دست و پا بيخودش و جامعه را تخر يزندگ آدم

در  ميدر باغ دل، و گل هست مياست، بلبل عشق هست وجودي انسان)(حقيقت  نيكه اصل ما ا يو درد پخش كند در حال

  .گريكامال واضح است د گريگلشن خدا. خوب د

  ١٣٧٦شماره شمس، غزل  وانيد ،يمولو

  نمكُ  ياز ناكَسان دور ،َشه كيام نزدگَشته چون
  نمكُ  يزاريب شياز خو ،دمعشق او شُ شِيچون خو 

ت خدا اس تركيام. او از رگ گردن به ما نزداصًال خوِد شاه شده كم،يهستم به شاه نزد كينقدر به خدا نزديمن، ا ديگويم

 يداردكان نياگر فقط از ا د،يكنياست. توجه م يدرصدِ ما خال ٩٩/٩٩در ما نفوذ داده.  خودش را به صورت عدم، خالء

  .ميشوياش ممتوجه ميدست بردار

 ي. كَس انسانستيكه كَس ن يكس يعني. ناكس كنميم يدور ،يذهن يهامن يعنيشه از ناكسان،  كيام نزدچون گَشته

كه بسته، منقبض است،  يگشوده، كس يو به اندازه كاف كنديباز م كَس است. كَس فضا را است كه فضا را باز كرده، فضاگشا

  عشق او شدم، شِ يام، چون خوخدا شده يِعشق لِيمن فام ديگويآن ناكَس است. م كند،يقضاوت م كند،يمقاومت م

  اند. هستم كه به خدا زنده شده ييهاانسان يهمه يِ عشق شيشدم. و خو يكيعشق با او  قياز طر من

 زيَشه ن كِينزد ذهني)(افسانه من نيكامال واضح است. ا گريد ني. بله اكنميم يزاريخودم ب يذهن ِمن يعني شيپس از خو

عشق، با او  قيخدا شده. از طر يِ عشق شِ يكه مركزش را عدم كرده، خو (حقيقت وجودي انسان) شخص نيناكَس است. ا

 يعني ،ذهني)(افسانه من شيمجدداً. و از خو مياز جنس او بشو ميفضا را باز كن ديهرچه زودتر ما با يعنياست.  ليفام

حتما قضاوت  ،يذهن ِكه ناكَس، من ميبفهم ديكار با نيا يبرا د،يكار را بكن نيا ارانهيهوش دي. شما باميبكن يزاريب يذهن ِ من

  .ميبكن ديبا يدر مركز دارد، دور يدگيو مقاومت دارد، همان

شما از خودتان  م؟ياشدن با او ما به انجام رسانده يكي قيرا از طر مانيشيبودن خودمان با خدا را، خو ليفام نيا ايآ 

ها را آن ديبرانم، با هيرا به حاش هايدگيهماننيا ديكه من با يآگاه نيوا شوديابتدا از شكر و صبر شروع م د،يبپرس

مركزِ  يتوانيتو نم ميگويمركزم م ديآيكه م يزيكنم. هرچ را انكار كنم و ال نهاآ ،رونيبشناسم خودم را از آنها بكشم ب

 ستم،ي. و من بلبلم، من جغد نكنميم بيتخر شوم،ياگر حولِ محور تو بگردم جغد م گردميمن حولِ محور تو نم ،يمن باش

ثابت كنم. با  شدن با او يكيبا خدا، با  راخودم  يشيكه من خو شوديخوانده م ي. آواز عشق موقعخوانميمن آواز عشق م



  Program # 823                                                                                 ۸۲۳برنامه مشاره 

  43صفحه: 

خالء باشد، در مركزم، عدم  تمام لحظاتدرمركزم نباشد. در  يايدگيهمان چيكه ه كنميثابت م يرا موقع اميشياو خو

  :امروز گفت ستيبا ذهن ن ييباشد. عدم در ضمن قابل شناسا (حقيقت وجودي انسان)

  ٦٣٨شماره شمس، غزل  وانيد ،يمولو

  ديايگشت چنان راست ن نيگشت و چن چنان
  ديكه چند ديمدان ديكه چون ديمدان

  :ديگو يم ميشعرها را بخوان نيبله، و ا 

  ٣٠٤٩شماره شمس، غزل  وانيد ،يمولو

  اصل و فصل من عشقستبرادرم پدرم 
  كه خويش عشق بماند نه خويشي نسبي

 يعشق شيبلكه خو ماند،ينم نهايبرادر من است، ا نيمادر من است، ا نيپدر من است، ا نيا ،ينسب يشاونديخو يعني

و ما را هم زنده  شود،يبه خدا زنده م شود،يكه به عشق زنده م ي. هر كسميهم هست يعشق شي. ما باهم خومانديم

كه  ياريهوش كيبه  يعني يعشق شي. خوميهست ياريهوش كيكه ما  ميشويما متوجه م م،يشويهم زنده م ما اي كنديم

  اسمش خدا است، زنده شدن. 

. پس ميخودمان را اثبات كن يشاونديرا، خو مانيشيكه خو يبه شرط م،يهست شيام، هم شما، ما خومن به او زنده هم

 دياگر ناكس هستند نبا ياند چقدر خوب، ولدارم عشق است. اگر آنها هم به عشق زنده يهر چ لم،يبرادرم، پدرم، تمام فام

  :ديگويم ديرا نگاه كن تيب ني. امينيبيهم م گريموضوع را در اشعار د نيا رند،يمن را بگ يجلو

  ١٢٣٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ياكوثر خوانده ناكَ يتو اَعطَ  نه
  ياو تشنه مانده يچرا خشك پس

 ،يفضا دار تينها يخودش را، ب تينهايب يعنيكه خداوند كوثر را به انسان عطا كرده است؟  ياكه، مگر نخوانده ديگويم

 ؟،يو تشنه هست ياست چرا خشك ينطوريرا به انسان داده است، اگر ا يفراوان تينهايبركت، ب تينهايكوثر، ب تينهايب

 ميرا انباشته كردن را ما بگذار هاي دانستن و دانستناًصحبت خواندن و ذهن ني. ايادهينفهم اًذهن يا. خواندهياپس نخوانده

   عوض بشوند. خواهنديو انباشته شدند، انباشته كنند، و نم رنديبگ ادي خواهنديفقط م ياعده كيكنار، 

را در درون  يفراوان نيا ديا. ما بميخداوند برس يعشق شيبه خو ميتوانيو سوال كردن نم يريگ راديما با بحث و جدل و ا

 خورد،يم رونيب يگدا و تشنه كه از آبها يمنِ ذهن م،يستيخشك و تشنه ن يكه ما آن منِ ذهن ميمتوجه بشو م،يتجربه كن

است  . پس نخواندهشوديتر مخشك شود،يم ترصيحر شود،يتر مروز به روز هم تشنه شود،ينم رابيس چيه خورد،يم
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. بعد، كنديهنوز قضاوت م رد،يگيم راديهنوز ا كند،يهنوز منقبض است، هنوز مقاومت م يول دانديم اًذهنرا. خوانده،  نيا

  : ميدانيرا هم م نيما ا

  ١٣٨٧شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  شتريخويمردم در او ب شتر،يب يتايجا ح هر
  مييدايجان ش ديدر من نگر، كز شْ  ايب يخواه

 يزندگ دينيبيو هر جا هم م به من نگاه كن. ايب درخشد،يشدم، م تينها يمن ب يجان من، وقت ديخورش نيكه ا ديگويم

بزرگتر  يذهن يهاكمتر است، آنجا حتماً مردم من يدارند، هر جا هم زندگ يكوچكتر يمنِ ذهن نجاياست مردم در ا شتريب

 يكوچكتر دارند. هر چ يمنِ ذهن يعني؛ شتريخويمردم در او ب شتر،يب ياتيجا ح هر :قانون است نيدارند، درد دارند، ا

 يزندگ سبب،يب يشاد شتر،يب يشاد شتر،يب يفراوان شتر،يب يهمكار شتر،يدر آنجا ب يمردم كوچكتر، زندگ يمنِ ذهن

 يشدگ تيآنجا هم هو گريظالم هستند نسبت به همد كنند،يمهربانتر. هر جا مردم ظلم م گريكردن راحتتر، مردم به همد

   بزرگ است، درست است؟، قانون است. يذهن است، منِ اديز

شدم،  تينهايعشق خداوند شدم، من ب شيشدم، من خو دايمن ش درخشد،يجانم م ديبه من نگاه كن خورش ديگويم

را در من مستقر كند و كرده است،  تشينهايداشته است كه ب يشدم، خداوند من را گرام ليمن كوثر خواندم، به كوثر تبد

است.  يمستقر شده در درون ما كه استقرار زندگ تِ ينهايب يفضا يعنيجان  دِ ي. خورشديخورش يعني دي. شْديگويموالنا م

خودش است، عاشق همه  زياست، عاشق است، عاشق خودش است. خداوند عاشق خودش است. چون همه چ دايش نيو ا

درست كرده است،  يزيچ كيخدا رفته است  تدادام نيا د؟يكني. توجه مخورديبا آن قانون نم يهم هست. مِن ذهن زيچ

 گر،يد ديخوب بفهم ديرا با نيشما ا ست،ين يزندگ نيمطابق قوان نيبشود، نگاه داشتن ا يمتالش ديبا نيا ،يحادثِ منِ ذهن

  بله،. دياوريرا در ب نيا ديبا اتياب نياز ا

  ١٣٣٢ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َمر مرا و بارها يكرد وعده
  اهلت از طوفان رها ابديب كه

 مييگويم ي. و حاال وقتميكن يدور ديكه ما از ناكسان با دهدياست، نشان م يهم كه از مثنو تيب يعنيشعر هم،  نيا

است كه فضا  يكس يعنينه، ناكس  ستياست، ن نهايفحش و ا ايمثال ناسزا است  نيكه ا ديفكر نكن يموقع كيناكس شما 

آدم تنگ نظر  نيندارد، ا يو كوثر و فراوان يحالت مردم ن،يا گريد هستو البته نامرد هم  .دارد يرا باز نكرده و منِ ذهن

  . كنميم يمن دور هانيكه از ا ديگويرا دارد، م ياست و تمام مشخصات منِ ذهن
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و اگر  ديخانواده را با خودتان بكش ياعضا ديكه شما مسئول هست ديممكن است فكر كن يموقع كيشما  نكهيو در مورد ا

 كيموالنا  د،يمردم را نجات بده ديتوانيشما م اي ،ديالْمَنُوْن شد مسئول شما هست بَيْخانواده دچار رَ ياز اعضا يكي

اش را در طوفان نوح نجات بدهد و كه خانواده خواهدينوح از خدا م نوح و پسرش است. ليو آن هم تمث ،آورديم يليتمث

و  ديآيبشو او نم يسوار كشت ايكه پسرم ب ديگويهر چه نوح به پسرش م .شوديپسرش غرق م يول .باشد ديگوياو هم م

 كيحاال  ،يكنيوقتت را تلف م يبه حرف تو گوش كردم كه االن گوش بدهم، تو دار يبابا من ك ديگويم كند،يمسخره م

  .ميگويحاال من آن را نم د،يگويهم م يجور بد

. سوار شوديم اديفكر بزرگ است كه امروزه سبب سواالت ز كيسر آن كوه بلند. منظور از كوه بلند  روميمن م ديگويو م

طوفان  ديدانياست البته و م ليتمث رد،يميپسرش م زنديم ديآيموج م رد،يميپسر نوح، و م شود،ينم ييكتاي يكشت

  كه،  ديگويجمع هم ممكن است برپا بشود. خالصه، نوح م يدر زندگ شود،يهمه برپا م ينوح در زندگ

  ١٣٣٢ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َمر مرا و بارها يكرد وعده
  اهلت از طوفان رها ابديب كه

 دانميغرق بشود؟ زن و بچه و پسر و نم گذارمينم دهم،يتو را نجات م اليكه من اهل و ع يمگر به من نگفت ايخدا د،يگويم

  است و: لتيفام يدختر و هر چ

  ١٣٣٣ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ميمن َسل دتينهادم بر ام دل
  مياز من گل ليچرا بربود سِ  پس

پسرم  يعنيرا از من ربود،  ميگل ليس نيخدا، پس چرا ا يساده دل بودم آمدم اعتماد كردم به حرف تو ا يليمن خ يعني

 نكهيولو ا ميهمه را با خودمان ببر ميتوانيكه ما نم دهدينشان م نهاينشد. ا يرفت و هر چه هم التماس كردم سوار كشت

  :دينيباشد. و جواب خدا را بب مانكينزد ليفام

  ١٣٣٤ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نبود شانتياو از اهل و خو گفت
  او كبود يديتو سپ يديند خود

و همانش داشتن. گفت  رهيت يعنيكبود  ،حضور يعني ديداشت و تمام اهل تو از جنس حضور هستند. سپ ياو منِ ذهن گفت

كنم،  ياز ناكسان دور ديگويم نكهيا ل،يتمث نيو او كبود. حاال، ا يديكه تو سپ ينيبيتو نبود، مگر نم شاوندانياو از خو
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من  يواقعاً مِن ذهن نكهيبه ا شوديم داريحركت كه انسان ب نيواقع در ا درناكسان دشمنان ما هستند.  ديشما فكر نكن

 نيد يدرد پرست ست،ين نيد يغلط است، باور پرست ستينه نخداگو ديد د،يد نيا ستم،يمن ن هايدگيهمان نيا ستم،ين

است از دوستان آدم،  نباال، ممك هايشدگ تيمنجالب هم هو نيآدم بخواهد خودش را بِكِشد از ا نكهيبه محض ا ست،ين

بروي. و شما شود باال بكشند پايين، بگويند كه نه نمي برود  خواهديكه آدم م واريبشوند و از د زانيآدم آو شاوندانيخو

و ما نبايد فكر كنيم كه يكي ديگر را  .توانيدو شما نمي ،توانيد با خودتان بكشيد باالممكن است فكر كنيد كه همه را مي

  هم بايد با خودمان ببريم. 

  ١٣٣٤ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نبود شانتياو از اهل و خو گفت
  او كبود يديتو سپ يديند خود

شود. شما پسريد و بينيد نميخواهيد پسرتان را به حضور برسانيد و ميبنابراين يك موقعي هست شما پدر هستيد، مي

كند، فكر گيرد و انتقاد ميزند و ايراد ميغر ميشود. او همش دارد بينيد نميخواهيد پدرتان را به حضور برسانيد و ميمي

آيد؟ اين هم يك آيد به اين طرف و كي نميدانيد كي ميشود. نميتواند بفهمد، نميكنيد كه از موالنا بخوانيد او ميمي

و اين هم  .توانيد آماده كنيدو شما كسي را كه آماده نيست نمي .آيدجور قانون قضاست، ولي هر كسي آماده است، مي

   بيايند در اين راه. توانيد آدمها را مجبور كنيد حتماًيك كار خداست و قضاست و شما با من ذهني نمي

  ١٣٧٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  زنجير بر دستم َنَهد، گر دست بر كاري َنَهم
  م ُكند، گر قصدِ ُهشياري ُكنمرقَ در خُنِب ِمي غَ 

گويد كه من اگر بخواهم كاري بكنم كه او فكر نكند، خرد زندگي در آن نريزد و عملي كنم كه او شاهدش نباشد، من مي

شود گويد نكن اين كار را، پس ميآيد، مينباشم، فوراً زنجير به دستم مياين ان حضور ناظر در اين لحظه تماشاگر به عنو

گويد من وقتي هاي خشم و ترس و حرص و اينها كار كند يا نكند. ميكه آدم تشخيص بدهد كه واقعاً برود با انگيزه

طلبي عمل كنم، خود نشان و خشم عمل كنم، حرص عمل كنم، قدرتخواهم بروم با هيجاناتم عمل كنم، از روي ترس مي

خواهم بروم به من گذارد. تا ميگيرد زندگي، نميها عمل كنم، فورًا دست مرا ميدادن عمل كنم، زياد كردن همانيدگي

  كند. ذهني هشيار بشوم در من ذهني، فوراً در خُم مِي مرا غرق مي

كند. درست بينيم كه زندگي ما را هدايت ميآن. وقتي در اين لحظه تسليم هستيم، مي پس ما بايد اختيار را بدهيم دست

وقتي صبر و شكر  (حقيقت وجودي انسان)نه. پس از يك مدتي ما  ذهني)(افسانه منبينيد. اين شخص با همين شكلها مي
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، مثل سابق عمل كنيم با ذهني)سانه من(اف خواهيم برويم اينجابينيم وقتي ميرا پيشه كرديم و فضا را باز كرديم، مي

گويد شود. در درون ما يك نيرويي است كه ميگذارد و واقعاً جلوي ما گرفته ميمقاومت و قضاوت، يك چيزي در درون نمي

و  ي)ذهن(افسانه منرويم. و به محض اينكه ما بخواهيم برويم به اين شكل گويد نرو، نرو و نرو و ما نمينرو، مرتب به ما مي

مرا غرق  (حقيقت وجودي انسان) آيد در ُخم مِي فضاي گشوده شده كند؟ ميها فكر كنيم، چكار ميبر حسب همانيدگي

ها و دردها فكر كنم، مثل سابق گذارد بروم اينجا هشيار بشوم، يعني بر حسب همانيدگيكند، نميكند، مست ميمي

  بشوم. درست است؟  ذهني)(افسانه من

داستاني خواندم كه كسي به شاه نامه نوشت كه سهمم كم است و شكايت دارم و اينها. يعني ما به عنوان من  و قبالً در

ببرند بدهند به شاه، يعني ها كم شده و ظلم شده و فالن و اينها، نامه را مينويسيم به خدا كه اين همانيدگيذهني نامه مي

گويند كه بابا يك جوابي نويسد. بعد همان دور و ور شاه مينويسد و نامه ميدهد، دوباره نامه ميخواند و جواب نميخدا مي

ها را دارد. بعد هم در آنجا دو بيتي بابا اين احمق است، اين اصًال درد مرا ندارد، درد همين همانيدگي :گويدمي !به اين بده

گيرد، سهم شادي گيرد، سهم ميمي يجرارسد كه وقتي روحش، وقتي هشياريش از زندگي بود گفت انسان به جايي مي

  شود. شود، جانش لرزان ميگيرد، بله، وقتي اين نقصان ميمي

آيد، آيد، قدرت عمل ميآيد، آرامش ميسبب ميكنيد به اندازه كافي و از اين مركز عدم شادي بيشما وقتي فضا را باز مي

كند يا واقعاً سنجيده و با كند، دعوا دارد مياحمقانه عمل مي فهمد كه داردآيد، آدم ميآيد، عقل ميهدايت زندگي مي

  گويدفهمد اين را. ميرود. ميخرد زندگي پيش مي

  ١٨٦٢مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  ن جِراي روح چون نقصان شودآ ز
  جانش از نُقصان آن لرزان شود

ها فكر و عمل كند، هشياريش خواهد برود از طريق همانيدگيانساني كه به اندازه كافي فضا را باز كرده، همين طور كه مي

  فهمد كه اشتباه كرده. لرزد و ميشود، جانش ميكم مي

  ١٨٦٣مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  پس بداند كه خطايي رفته است
  زار رضا آشفته استكه َسمَن

كند، كند، با مقاومت شروع ميدارد با خشم شروع مي فهمد كهكند، فوراً ميوقتي در اين لحظه از رضا و پذيرش شروع نمي

  فهمد كه خطا كرده. كند، ميكند اين لحظه را، با قضاوت من ذهني خودش شروع ميبا عدم پذيرش شروع مي
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  ١٨٦٣مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  پس بداند كه خطايي رفته است
  زار رضا آشفته استكه َسمَن

گويد ما بايد از رضا شروع كنيم و پذيرش. وقتي شادي گويد گلستان، هر لحظه ميبينيد رضا را مييعني گلستان رضا، مي

كنيد. اشتباه چه هست؟ اين اشتباه مي داريد شود، شما بايد بفهميد كهسبب، وقتي آرامش كم ميشود، شادي بيكم مي

كنيد. با مقاومت شروع يد، با مقاومت شروع ميكنكنيد، از پذيرش شروع نميلحظه را از فضاگشايي و رضا شروع نمي

كنيد، جراي، مستمري با پذيرش شروع مي آرامش كم مي شود. شود.سبب كم ميتان از زندگي، شادي بيكنيد، سهممي

  شود، شود. خوب وقتي كم ميتان از زندگي زيادتر ميشادي

كني؟ چرا كني، چرا زياد نميكايت كه به خدا كه چرا زياد نمينبايد جان ما بلرزد يا مثل آن احمق دوباره نامه بنويسيم، ش

ام را گويي همانيدگيكني؟ چرا درد مرا نداري، درد همانيدگي داري؟ درد همانيدگي داري، به من ميداري مقاومت مي

همي كه آن عينك فكني كه با اين راه به شادي خواهي رسيد؟ تو چرا نميتر كنم؟ تو فكر ميزياد كن كه مركزم را سفت

  گويي اين را زياد كن. دارم، تو ميتر كني، بايد برداري كًال، من دارم آن را برميرا نبايد سفت

گذاري ما وقت تلف كنيم؟ كاري كنيم، چرا نميگذاري ما گِلگويند چرا نميهاي مردم براي اين است كه به خدا ميتمام ناله

كاري است. ما گويد نگذار اينها را مركزت، اينها گِلكنيم. ميو ما ناله مي گويد آن نيست، آن راه نيستخدا هم مي

اي زندگي،  تو اشتباه مي كنيبينم و ديد اصلي اين است،ام اينطوري ميگوييم زياد بده من زياد بگذارم، من با من ذهنيمي

اند، اند، تصحيح كردهرا هم بزرگان درست كردهكنم. اشتباه كنم. نه من اشتباه مياي كن فكان، اي قضا، من كه اشتباه نمي

  دهند. شما زحمت بكشيد، وقت بگذاريد. به ما دارند نشان مي

  ١٣٧٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره  

  اي خواجه من جام ِمَيم، چون سينه را غمگين ُكنم؟
  ام، چون خانه را تاري ُكنم؟شمع و چراِغ خانه

توانم كنندگي هستم، چطور من ميستم، من مست كننده هستم، من از جنس مستاي آقا، اي خانم، من كاسه شراب ه

كنم. چطور سبب است كه به جهان پخش ميمن مركز شادي بي ام را غمگين كنم، سينهمركزم را غمگين كنم، سينه

اشكالم اين توانم خودم غمگين باشم، اين ننگ است، حتمًا يك اشكالي دارم. اشكالم هم مشخص است چه هست، مي

كنم و بينم و فكر ميخيلي ساده، همانيده با چيزهاي اين جهاني هستم. چون از طريق آنها مياست  ذهني)(افسانه من

  سبب بيايد. گذارم شادي بيكارم. نميكنم، بادام پوك ميعمل مي
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(حقيقت وجودي ام غمگين است. حاال كه مركزم خواهم كه در آنجا نيست و سينهها ميدر نتيجه شادي را از اين همانيدگي

سبب است، مست كننده است، يعني ما از جنس شراب را باز كردم، تمام اين فضاي خال در واقع پر از شادي بي انسان)

سبب و رسيم، بايد از ما شادي بيرسيم، به هر چيزي ميهستيم، مست كنندگي هستيم. علي االصول ما به هر كسي مي

گي سرايت كند به آن چيز، يعني حتي به درخت و به حيوان و به همه چيز، به انسانهاي ديگر. نه كه بياييم مست كنند

دهم، من قاضي نيستم، گويد شمع و چراغ خانه هستم، من مثل مشعل، مثل چراغ نور ميسينه را غمگين كنيم. بعد مي

ام را روشن كنم خانه خودم را و اين من بايد خانه خاموش كردم. كنم، من چراغ راكنم و قضاوت ميچون مقاومت مي

چراغ؛ هر انساني اين كائينات را هم روشن مي كنم من مركز هدايت هستم. من نمي گويم موالنا دارد مي گويد. شمع و 

  ام چطور بيايم من خانه را تاريك كنم. تاري يعني تاريك.قوه را دارد. پتانسيل را دارد. شمع و چراغ خانه

سبب را در مركزش پر ، شادي بي (حقيقت وجودي انسان) تواند با صبر و شكر و پرهيز مركزش را باز كندنسان ميپس ا

هدايت زندگي، حس امنيت زندگي، قدرت زندگي خانه  با كند، اين را به جهان بفرستد و البته هر لحظه با عقل زندگي،

بيند و چه عملي، چه فكري داند و مياست كه هر لحظه ميخودش را روشن كند. خانه خودش را روشن كند معنيش اين 

توانيم تشخيص بدهيم چه فكري بكنيم، چه عملي بكنيم كه خرد بايد بكند و اين خير است، اين عمل نيك است. ما مي

غ شويم. شمع و چرابتوانيم به صورت هشياري ناظر از اقدامات مخرب و فكرهاي مخرب خالص زندگي توش بريزد؟ ما مي

  و خانه باش، خانه خودمان، خانه خودمان باشيم احتمال دارد ديگران را هم بتوانيم روشنايي بيندازيم.

من ذهني درست كند برود رسد. نه اينكه يك كسي اگر بتواند درون خودش را روشن كند، احتماًال نورش به اطرافش مي

ببينيد يك  ذهني)(افسانه من هستيم. در اين شكل باال و عقايدش را تحميل كند، او قاضي است. ما قاضي نيستيم، چراغ

بينم، مقاومت و ستيزه و جنگ گويم اينطوري است، براي اينكه اينطوري ميگويد من ميقاضي وجود دارد و مقاومت. مي

م، گويد نه من چراغ هستم، روشن كردمي (حقيقت وجودي انسان)كنم اينطوري باشي. اين يكي هم دارم، مجبورت مي

رود. يعني هم شكرم، سبب هم باهاش ميشما ببينيد و نه تنها چراغم، اگر به اين چراغ نگاه كنيد مثل اينكه شادي بي

  كنم. خانه را تاريك نمي ذهني)(افسانه من شادي هستم، شيريني هستم، هم چراغم، پس مثل قبل

بيند، خانه خودش كه تاريك ها ميز طريق همانيدگيكند و اكند و مقاومت ميكه قضاوت مي ذهني)(افسانه مناين كسي 

است، براي اينكه پر از خشم است، درد است، حرص است، ترس است، افسوس است، نگراني است، اضطراب است، حس 

خبط است، جدايي است، من چكار كنم هست، حسادت است، اينها چي هستند؟ اينها تاريكي هستند. چراغ يعني 

  . اين ابيات خيلي گوياست كه انسان بايد چطوري باشد.  (حقيقت وجودي انسان)است  حضورت روشن شده
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كنيد. آيا اين لحظه را با رضا و پذيرش توانيد خودتان را ببيند در روشنايي اين ابيات و بفهميد كه چكار داريد ميشما مي

آشفته است، كسي كه  ذهني)سانه من(افزار رضا در كار است يا آشفته است؟ براي اين شخص كنيد، آيا سمنشروع مي

گويد اين احمق است، به شود. خدا مياش قطع ميكند، آشفته است، جيرهكند، با قضاوت شروع ميبا مقاومت شروع مي

  كرد. را باز مي (حقيقت وجودي انسان)ها است. درد من را ندارد، اگر درد من را داشت كه فضاي درونش فكر همانيدگي

  ١٣٧٦شمس، غزل شماره  مولوي، ديوان

  يك شب به مهمان من آ، تا قرص َمه پيشَت َكَشم
  دل را به پيش من بنه، تا لطف و دلداري ُكنم

يك شب، يك لحظه، يك لحظه مهمان خدا باش، كِي ما مهمان خدا هستيم؟ تسليم بشويم و اين لحظه از طريق عدم 

به تو بفهمانم كه تو قرص ماهي، زيبايي  ،يك قرص ماه باتا من قرص ماه خودت را به پيش تو بكشم. تو را قِران كنم  ،ببينيم

تواني روشنايي مرا منعكس كني به عالم. تو تمركزت را، دلت را به من بده، و پر از روشنايي هستي. قرص ماهي يعني مي

گذاري كنم، لطف كنم به دلت، تو نميبلت نگهداري كنم، تيمار كنم، دلداري ها نده. تا من بتوانم از دهويت شدگيبه هم

  من به مركزت رسيدگي كنم. 

رويم. براي همين در بيت قبل گفت من چون سينه را غمگين كنم، پس سينه ما نبايد غمگين بشود. ما به مهماني خدا نمي

بينيد در اين صفحه مهمان اين جهان است. هر االن مي كه ذهني)(افسانه منرويم. اين شخص به مهماني اين جهان مي

ها هم مربوط به اين جهان است. و همانيدگي ،خواهد غذا بگيردها ميدر مركزش دارد، از همانيدگي كسي كه همانيدگي

ش را مهمان خداست براي اينكه مركز (حقيقت وجودي انسان)بيا مهمان من بشو. اين شخص  :گويد كهاز زبان زندگي مي

ها و قرص ماه را خدا پيشش كشيده. نشان داده كه قرص ماه است. از اين فضاي باز شده هزاران خالي كرده از همانيدگي

  شود. و خودش هم متنفع مي ،رودبركت به جهان مي

  ١٢٠٨ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  و ِسجِّل مايا ريُنطق و غ ريغ
   زِ دل زديهزاران تَرجمان خ صد

كند، فهمد و پنج تا حس ما هم كشف ميغير از نوشته، غير از حرف زدن، غير از ايما و اشاره كه اينها ذهن مييعني 

رود، بله، رود، به كائنات ميبه جهان مي (حقيقت وجودي انسان) هزاران تا بركت از اين مركز ما، از اين مركز عدم شده

   :گويداين بيت جالب است، مي
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  ٤٣٢مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  جمله مهمانند در عالم وليك
  كم كسي داند كه او مهمان كيست

روند، ولي كم ميرند ميكنند و بعد ميسال زندگي مي ١٠٠سال،  ٩٠سال،  ٨٠بله، همه در اين عالم مهمان هستند. همه 

آييم، جهان است يا مهمان خدا است؟ متاسفانه وقتي ميآيد به اين جهان، آيا مهمان اين داند كه وقتي ميآدمي اين را مي

ها بايد حس كنيم مهمان اين جهان هستيم. از همان همانيدگيبينيم، فكر ميمي اهديد همانيدگيشويم با ما همانيده مي

هويت، حس خوشبختي، حس امنيت، حس بودن، حس عشق، حس حمايت بگيريم. آنها به ما بگويند ما كي هستيم. به ما 

  بايد عقل بدهند. ما مهمان آنها هستيم. 

ايد گوييم از اينها بگويد خدا هستيم. بله. چون اگر مهمان اين جهان باشيم، ميمهمان مي نه ما مهمان اين جهان نيستيم.

گوييم حاال شما را غذا بدهيم. ما غذاي غذا بگيريم. وقتي فهميديم مهمان اين جهان نيستيم، مهمان زندگي هستيم، مي

سبب ولي ببينيم كه آيا شادي بي ،خواهيم، بلهها را نميگيريم، ما خوشي و تاييد و توجه از طريق همانيدگياينها را نمي

    ست:اين بيت هم جالب ا ؟آيدگيرمان مي

  ٤٦٧مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  دل چه نهي بر جهان باش در او ميهمان
  بنده او شو كه او داند مهمان كيست

رويد روم. مگر ميگذارم ميها، در آن مهمان باش، بگو من اينها را مينهي بر اين جهان يعني همانيدگيچرا دلت را مي

خواهيد، استكان هم خيلي قشنگ است، من يم اين پياله را كه نميگوييم كه ببخشمهماني يك كسي موقع رفتن مي

كنيم. ام. اين كار را كه نميگذارم جيبم، اين را بگذارم زير بغلم، آن سماور هم خيلي زيباست، بدهيد من ببرم خانهمي

رويم، دست خالي مي رويم خانه. اينجا هم همين طور است. آمديم دست خاليخوريم دست خالي ميرويم آنجا غذا ميمي

گويند غذا بخور. فقط غذا گويد موالنا. ولي موقع مهماني خانه مردم ميرويم، دارد اينها را ميآمديم و دست خالي مي

توانيم ببريم. پس بنابراين در اين جا ما مهمان هستيم. غذا را قرار توانيم بخوريم ولي آن كاسه، بشقاب و اينها را نميمي

  ما بدهد نه اين جهان، كامًال روشن است.است زندگي به 

  ١٣٧٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  جان شوي، جان و جهاَنت من َبَسمدر عشق اگر بي
  گر ُدزد دَستارَت برد، من رَسم َدستاري ُكنم
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و آن  ،ودها را بدهي بريعني اين جان من ذهني را بدهي برود، كلش را بدهي و به عشق زنده شوي، يعني همه همانيدگي

آن باشد، به آن زنده شوي. با خدا يكي شوي. آن جان تقلبي را بدهي و اين جان اصلي را  ماند خال، عدم چيزي كه مي

شوم جهان تو. آن جهان را هم از تو شوم جان تو. من ميگويد. من ميبگيري. اين جان من است، از زبان زندگي مي

  .بينيگيرم. آن جهان را با ديد من مينمي

ها ديگر نتوانيم بخوريم و هويت شدگيگوييم اگر برويم با ديد خدا ببينيم، نكند كه از اين همما اين قدر حرص داريم مي

توانيم سرمان كاله برود و ما محروم بشويم، مردم بخورند، براي اينكه در تقليد هستيم، براي اينكه در شك هستيم. ما نمي

ها چي پس؟ بله اين ديد غلط به هويت شدگيگوييم اين همو جهان ما كافي است. ميقبول كنيم كه خدا به عنوان جان 

كنم. دستار همان شالي است دهم. من رسم دستاري ميما داده. و اگر اين عقل ترا، دستار ترا دزد ببرد، من به تو عقل مي

  بندند. منظورش همان عقل است. كه مردها به سرشان مي

(حقيقت ها و ديد آنها را بدهي و ديد مرا ها، همانيدگيچيننقطه ذهني)(افسانه منگويد كه اگر اين پس بنابراين دارد مي

كنم، اين جهان، جهاِن اصلي است. آنچه تو بگيري، اين برايت كافي است. من يك جهاني روي تو باز مي وجودي انسان)

كني كه عقل اينها را بدهي برود و اگر فكر مي .غلط استبيني، اين جهان غلط است، آن ديد مي ذهني)(افسانه مناينجا 

دهم، من رسم دستاري به تو مي من عقل  ،شوي، نترس. من كه خدا هستمو اين قضاوت و مقاومت را صفر كني، بدبخت مي

  كنم. من بس هستم براي تو. كافي هستم. بله.مي

  ١٣٧٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  چون من نيابي گوهريدل را مَِنه بر ديگري، 
  نمآسان درآ و غم مخور، تا مَنت غمخواري كُ 

و چيزهاي اين جهاني دلت را نده. دل را  ذهني)(افسانه من هادل را مَِنه بر ديگري واضح است ديگر، يعني به همانيدگي

(حقيقت  كه من به صورت عدم ،گويد مثل مندهيم به آنها. ميدهيم؟ موقع همانيدن با چيزها دلمان را ميچطوري مي

دانيم كني، چون مثل من گوهري در اين جهان نيست. ما ميشوم، گوهري پيدا نميدر مركزت ظاهر مي وجودي انسان)

خدا شبيه ندارد در اين جهان، ما هم شبيه نداريم. هر خاصيتي خدا دارد، ما هم همان خاصيت را داريم. خدا بينهايت 

دا ابديت است و ما هم از جنس ابديت. يعني اين لحظه ابدي هستيم. خدا در اين جهان نظير است و ما هم بينهايت. خ

  ندارد و ما هم نظير نداريم. اگر نظير نداريم پس چطوري چسبيديم به اين نظيرها؟ پس اينها نظير ما نيستند.
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نيست. هر چيزي را كه به آن بچسبي پس دلت را به چيز ديگري نده، به من بده. براي اينكه مثل من گوهر در اين جهان 

هويت هويت شدگي را رها كنيم، جايش خالي باشد، در وافع داريم همچون اگر ما يك هم ؟دانيم اين رااز من كمتر است. مي

  هويت شدگي نيست، اسمش عشق است. اسمش يكي شدن است. شويم با خدا، اسمش هممي

كني، رها ي بهش، آسان رها كن. سخت نگير. موقعي كه دستت را باز ميها را كه چسبيداين همانيدگي :گويداما مي

دهي، چيز مهمي را داري به دست دهي، چيز مهمي از دست ميكني، غم مخور. فكر نكن چيز جالبي از دست ميمي

به دست بياورم و خواهم دلت را كنم، ترا هم من خلق كردم، من ميآوري. براي اينكه من كه تمام كائنات را اداره ميمي

  .شود، براي ما همه چيز استگويد كه خدا براي ما كافي است. مركز ما باز ميدلداري كنم. در واقع دارد مي

سبب و شروع كردن هر فكري از دانيم اگر ماديات براي ما مهم است، با مركز عدم و خالقيت و شادي بيو ما اين را مي 

نظري و آيد. علت اينكه مردم در بيرون تجربه محدوديت و تنگمان مي به دستپذيرش و رضا آن چيزهاي بيروني فوراً

در  نظري و خساستشان سخت است، براي اينكه در مركزشان گرفتار هستند، تنگكنند به اصطالح، معيشتسختي مي

  مركزشان دارند، كميابي در مركزشان دارند،

(حقيقت مركز كند. اين مياب است و انسان در بيرون كميابي را تجربه ميگويد همه چيز كمي ذهني)(افسانه مناين مركز  

گويد همه چيز فراوان است، در بيرون همه چيز برايش فراوان است، براي اينكه ما مركزمان را در بيرون مي وجودي انسان)

ي قبول كنيد كه فراواني ها اگر براي من ذهني قابل قبول نيست، شما همين طوركنيم، ولي اين جور صحبتمنعكس مي

بيرون و كميابي بيرون نتيجه مركز ماست. اگر مركز ما باز شده بيرون فراوان است، اگر باز نشده كميابي هست و تقصير 

  ها هم همين طور. ماست. و غصه

  ٣١٨٢ بيت پنجم، دفتر مثنوي، مولوي،

  دمبهدم هاي غصه اين توست فعل
   القلم جفَّ قد معني بود اين

نويسد، درون و آورد. اينكه خدا هر لحظه زندگي ما را ميهاي دم به دم را به وجود ميگويد عمل توست كه اين غصهمي

  كنيم. بله. نويسد، معنيش اين است كه درونمان را در بيرون منعكس ميبيرون ما را با قلمش مي
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  ١٣٧٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره  

       فََشل َعن روحي َطهَّرتُ َكَسل، َعن نَفسي َاخَرجتُ 
  نمكُ  ساالري مرگ بر بِاالََجل، ِالّا َموتَ  ال

  ».نَفسم را از تنبلي برآوردم، روحم را از سستي پاك ساختم، مرگ جز به اجل نيست«

كه كسلي و بينيد يعني باال آوردم و مي »نفسم را از تنبلي برآوردم،«  :گويدايم. ميمعني اين قسمت عربي را نوشته

ها پاك ساختم و هويت شدگي است و روحم را از سستي پاك ساختم، روحم را از همانش، همانيدگيحالي ناشي از همبي

اگر انسان همانيدگي نداشته باشد، از مرگ هم خبري نيست. پس مرگ ما تا موقعي است كه آخرين همانيدگي بماند. 

كنم. رود. و مرگ از بين برود، من بر مرگ ساالري ميرگ هم از بين ميوقتي آخرين همانيدگي در مركز ما پاك شود، م

  من يعني ساالر و آقاي مرگ هستم. 

مان را از تنبلي و كسل بودن مان را، نفس در اينجا همان هشياري است. هشيارييعني چي؟ يعني اگر ما بياييم نفس

ها از مركزمان پاك ها، به عبارت ديگر همانيدگيا از همانيدگيمان رمان را، يعني باز هم هشياريدرآوريم و پاك كنيم روح

شويم. يعني ما به اين لحظه ابدي ، هيچ همانيدگي نماند، ما آقاي مرگ مي(حقيقت وجودي انسان) بشوند به اين صورت

زماني كه ما با تواند ما را بكشد. چرا؟ ما از جنس خدا هستيم. هر چيز آفل مردني است. تا شويم و كسي نميزنده مي

ترسيم. چون آنها چيزهاي آفل يعني مردني همانيده هستيم، به آنها حس هويت داديم، از جنس آنها شديم، از مرگ مي

  مردني هستند، ما هم مثل اينكه مردني هستيم. همين كه آنها را همه را انداختيم مرگ نيست ديگر. 

ترسيم. ما چون همانيده هستيم، ما يك قسمت ثابت مان نميمردن تنمعنيش اين نيست كه اين تن ما نخواهد مُرد. ما از 

داند كه مردني نيست. ترسد، نه، ميتوانيم به آن زنده شويم. نترس نه اينكه نفهم است، از مردن نمينترسي داريم كه مي

براي اينكه در ما يك عنصر فهميم كه مردني وجود دارد و نه مردني وجود دارد، جاودان وجود دارد. ما اصالً از كجا مي

توانيم تشخيص بدهيم چه چيزي رنگ؟ چطوري ميتوانيم رنگها را ببينيم به وسيله نور بيناميرا وجود دارد. چطوري مي

  ست. نيمردني است به وسيله يك عنصري كه مردني 

يك عنصر ناميرا هستيم. اگر ناميرا ميرد، براي اينكه ما فهميم كه اين تن ما خواهد مرد و همه چيز دارد ميما از كجا مي

توانستيم تشخيص بدهيم كه مردني هستيم. پس توانستيم تشخيص بدهيم. اگر مردني بوديم، اصًال نمينبوديم، نمي

خواهد ما را به آن عنصر ناميرا كه خودش است زنده كند و اگر به آن زنده شويم و آگاه شويم، آن موقع بنابراين زندگي مي
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ماند و ما ساالر مرگ شود و هيچ همانيدگي در ما نميشويم، اندازه ما بينهايت ميمي مستقراين لحظه ابدي  آييم درمي

   ترسد. اين حرف موالناست ديگر.ترسيم و مرگ از ما ميشويم. يعني از مرگ نميشويم، آقاي مرگ ميمي

  ١٣٧٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

       فََشل َعن روحي هَّرتُطَ  َكَسل، َعن نَفسي َاخَرجتُ 
  ُكنم ساالري مرگ بر بِاالََجل، ِالّا َموتَ  ال

بيند و ها ميبله نفسم را، در اينجا نفس به معني هشياري است، نه نفس من ذهني، هشياري من كه از طريق همانيدگي

  ها پاك ساختم، بنابراين آقاي مرگ شدم. بله. تنبل شده درآوردم، ديگر تنبل نيست. و روحم را از همانيدگي

  

وم یان ***   ***ت 
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  ١٣٧٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

       فََشل َعن روحي َطهَّرتُ َكَسل، َعن نَفسي َاخَرجتُ 
  ُكنم ساالري مرگ بر بِاالََجل، ِالّا َموتَ  ال

در اين بيت كه برايتان خواندم و عربي بود، موالنا گفت كه زندگي هشياري ما را از تنبلي بيرون آورده و روح ما از 

ما سرور مرگ هستيم، فقط ما با كوشش بر حسب بينشهاي غلط اين ها شسته و ما را به جايي رسانده كه همانيدگي

باالي گنج و در دكان چيزهاي ذهني  باز كرديمو امروز گفت كه يك دكاني  .ايمها را عينك خودمان ساختههمانيدگي

شود، ما راب ميكنيم، گرچه كه اين دكان مرتب خدوزي ميفروشيم و در آنجا پارهايم. و اين چيزهاي ذهني را ميگذاشته

  نيست، اين ننگ است.  يكنيم و اين كار درستتعمير مي

خواهد خودش را و اين از ديد بد من ذهني كه مي ،داري است، سوال و جواب ذهنيو سوال و جواب هم يك نوع دكان

كرديم و جواب نمي آيد. يعني اگر ما در جهت برگشت از جهان به اين طرف به جهان حضور و يكتايي اگر سوالحفظ كند مي

و حال من ذهني خودمان را، حال زندگي  ،رويم و چگونه هستيمخواستيم تجسم كنيم كه چنديم و چگونه ميو با ذهن نمي

مرگي رسيده بوديم، يعني به بينهايت خدا دانستيم، ما االن به ساالري مرگ رسيده بوديم. يعني به بيمان نميو هشياري

  زنده شده بوديم. 

كنيم، اين ابيات گوهربار بينيم و عمل ميمانع زنده شدن خودمان به زندگي هستيم. وقتي كه با ديد من ذهني مي پس ما

تان و ديدهايتان از موالنا بايد مورد توجه شما باشد و ببينيد كه شما در كار زنده شدن به خدا يا عشق و وحدت با من ذهني

آن را بگيريد به صورت هشياري ناظر، و اگر نگيريد، اين قدر خرابكاري  كنيد و جلوي خرابكاريچه جور خرابكاري مي

  كند با ديد غلط كه شما به جايي نخواهيد رسيد. مي

  گويد كه پس بيت بعدي مي

  ١٣٧٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

       آفاِتها عَلي َصبري لَذّاتِها، َعلي شُكري
  كُنم َخمّاري و عيش تا هاِتها، ُقم ساقيي يا

كنم كنم براي اين لذتهاي معنوي و صبر ميكشد. من شكر ميبينيد كه در اين بيت همين شكر و صبر را موالنا پيش ميمي

كند. اي ساقي برخيز، قُم يعني برخيز و اين شرابت را بياور تا من هايم وارد ميبه آفاتي كه قضا و كن فكان به همانيدگي

  ين معني كل اين بيت است. فروشي كنم. اعيش و مستي يا مي
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كند، همين دكان و جهان ذهن و چيزهايي كه ما همانيده هستيم و بهشان بينيد بيت راجع به همانيدگي صحبت ميپس مي

كند كه اينها مورد آفت زندگي است. زندگي اينها را با تير خواهد زد و ما بايد صبر بكنيم. و دارد اشاره مي .كنيمافتخار مي

 خواهد ما اين همانيدگيزند؟ ميبينيد، شكر و صبر و چرا با تير ميكه مي (حقيقت وجودي انسان) تصويري يعني همين

كند. اين ما اي در مركز ما سر بلند ميرا يا همانش را به واهمانش برگردانيم. و به تدريج يك ساقي ذهني)(افسانه من

سبب است، حس امنيت شادي است و شرابش هم شادي بيهستيم و خدا و اين ساقي پر از  (حقيقت وجودي انسان)

  سبب است و عقل و هدايت و قدرت است و هزار جور بركت ديگر. بي

ات را و بركاتت را تا حقيقتًا من به زندگي اصلي ، پس بنابراين برخيز و بياور مِيهاهاتِ  مقُ ساقيي ياگويد براي همين مي

كه همراه با مقاومت و قضاوت  ذهني)(افسانه منشود اين روش زندگي معلوم ميبپردازم، من تا حاال زندگي نكردم. پس 

و اگر شما اين  .ها را مورد آفات خودش قرار خواهد دادچيناست، زندگي نيست و شرابي در اين نيست و زندگي اين نقطه

من با اين همانيده بودم، اين در دانيد، ديگر بايد صبر كنيد، نياييد شكايت كنيد كه اين چيز از دست من رفت، را مي

  .مركزم بود، عينكم بود

باشد، يعني با آن  ما مان باشد، ديدفهميم كه هر چيزي كه به جاي خدا كه بايد ديد ما باشد، عينكو از اين بيت مي

در مركزتان همانيده شديم، اين از جنس آفلين است و بنابراين مورد اصابت تيرهاي خداست يا قضاست. اگر چيزي كه شما 

دانستيد كه قبل گذاشتيد، مورد هدف آفتهاي خدا قرار گرفت، شما گله نكنيد. از خودتان گله كنيد كه اين موضوع را نمي

شنويد اين صحبت را و با يك چيزي سخت زندگي آن را بزند، شما اين را از مركزتان برداريد. و اگر االن مياينكه از 

كنيد، باز هم بايد از خودتان گله كنيد كه داريد داريد، در اين مورد كاري نميت و برنميو آن مركز شماس ،همانيده هستيد

  گويد:رويد. اين بيت خيلي جالب است. ميبه سوي رَيُب المَنون و آفتهاي قضا مي

  ١٣٧٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

       آفاِتها عَلي َصبري لَذّاتِها، َعلي شُكري
  كُنم َخمّاري و عيش تا هاِتها، ُقم ساقيي يا

دهد. و اين همين اتحاد شما با شود و خودش را به شما نشان ميو اين ساقي گفتيم از مركز شما يواش يواش بلند مي

توانيد بكنيد، بله. و اين شكل زندگي است و تا اين بلند نشود به شما شراب ندهد، شما عيش و شادي و مستي نمي

بينيد از ها ميدانيد تا زماني كه از طريق همانيدگيو شما مي .دهدكامالً اين شكل را نشان مي (حقيقت وجودي انسان)

اين ساقي خبري نيست و شما بايد اجازه بدهيد اين ساقي يعني اين زندگي در مركز شما مستقر بشود. بله، اين بيت هم 

  گويددوباره عربي است. مي
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  ١٣٧٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

       باشَرُتهُ  ما العَيشُ و َخمَّرُتهُ ما الخَمرُ
  كنم؟ َافشاري غوره من چرا انگورم، ستپخته

ها، شراب آن است كه خود گويد اين شراب و زندگي و شادي آن چيزي است كه در ذات من هست، نه همانيدگيپس مي

و انگور من پخته است يعني رسيده است، پس همه ما انگور  ،امام و خوشي يا شادي آن است كه در چنگ گرفتهپرورده

رسد انگور رسيده كه شيرين شده، غوره سالگي مي ١٢، ١٠رسيده هستيم، غوره نيستيم. حقيقتاً انسان وقتي به سن 

ن نيست ديگر. و اينكه امروز هم گفت همين باال كه ما ساالر مرگ شديم. يعني كوشش انسان براي ماندن در ذهن همي

  كاري است. گِل

تواند سازنده باشد كه انسان از ها سوال ميخواهيم سوال بكنيم، بعضي موقعپس اين سوال هم سوال خوبي است اگر مي

ام كنم كه من ذهنيچكار مي ؟دهمو اين زندان را ادامه مي ؟كنمخودش بكند كه من چگونه خودم را در ذهن زنداني مي

ش سوال و جواب است. اكنم؟ يكيچكار مي دهم،ادامه مي مبه زندگي من به عنوان من ذهني دهد، يابه زندگيش ادامه مي

فكر كردن به حضور، اينكه من چطور بايد به حضور برسم با ذهن، امروز گفت مدانيد كه چونيد، مدانيد كه چنديد،  اشيكي

  كند؟ ل حضور ترا زندگي چطوري باز ميداني گآيد، تو نمياين طور شد، آن طور شد، با قانون قضا جور در نمي

ها و شادي و زندگي ام، يعني در من هست، نه در همانيدگيگويد شراب آن چيزي است كه من خودم پروردهپس وقتي مي

شود، شراب و هم آن است كه باز هم در چنگ گرفتم، يعني جزو ذات من است، پس اين ساقي كه در مركز من بلند مي

ه بخورم. صخواهد داد و مني وجود ندارد، من و ساقي با هم يكي هستيم. انگور من رسيده و من نبايد غزندگي را به من 

ها و كار اين جهان كه كار گِل است ها ببيند و براي همانيدگيغوره افشاني يعني نپختگي انسان كه بر حسب همانيدگي

  د. اشغصه بخورد، نگران ب

ها ناراحت مان براي همانيدگيره افشاري است. ناراحتي براي همانيدگي ها كه همهپس بنابراين همه دردهاي من ذهني غو

دانم به فالني پول قرض دادم پس نداد، چرا به من احترام نگذاشتند، چرا باورهاي مرا  هستيم، چرا پولم رفت، چرا نمي

يزهايي است كه در مركز آن دايره است، زير پا گذاشتند، مطمئن باشيد كه اگر شما ناراحت هستيد، به خاطر يكي از اين چ

هويت است با چيزها ولي و اگر كسي هنوز هم .كنددر توي آن دايره همانيدگي است. حتماً يكي از آنها شما را ناراحت مي

  كند غوره باشد.داند، خبر ندارد و آگاه نيست، اين آدم دارد سعي مينمي

نشود، انگورش رسيده است. يعني شما هر كي هستيد در هر سني، انگورتان  گويد كه اگر انسان قصداً غورهولي موالنا مي

سالگي علي االصول شاد هستند و اگر در اين سن حضور را بشناسند  ١٢سالگي،  ١٠ها تا دانيد بچهرسيده است و شما مي
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شود. پس غوره افشاري تواند اصًال هيچ موقع غمگين نو شادي اصيل را بشناسند، شراب اصيل را بشناسند، انسان مي

گويد. اينها همه انسان در هر سني توهم است. يعني غصه خوردن انسان توهم و ننگ است. اين چيزي است كه موالنا مي

  بيدار كننده است.

و شادي هم  .گيريمها ميچيننگاه كنيم، پس شراب اين نيست كه من از اين نقطه ذهني)(افسانه منو اگر با اين شكلها  

ها ها، چيزي كه من از همانيدگيشود از چنگ من درآورد، يعني همانيدگينيست كه در چنگ من نيست ولي مياين 

 را ببندم با ديد ذهنيم (حقيقت وجودي انسان)خواهم. پخته است انگورم، من بايد بدانم كه اگر كوشش نكنم اين فضا مي

  شود. يفتم هر لحظه، اين فضاي درون من خود به خود باز ميب (حقيقت وجودي انسان)و به اين صورت  ذهني)(افسانه من

كنم. غوره افشاني يعني نگران شدن، مضطرب شدن، ناراحت ولي من قصدًا يا شايد هم ندانسته دارم غوره افشاني مي

تاسف،  آيد مثل حسآيد چرا به من ظلم كردند و هزار تا دردي كه از گذشته ميشدن براي چيزي در گذشته، يادمان مي

احساس گناه، اينها همه، همه دردهاي من ذهني مثل احساس تنهايي، حسادت، حس نقص، دل گرفتگي، دل مردگي اينها 

چه هستند، اينها غوره افشاني است. ناليدن، زاري كردن، اعتراض كردن، واكنش نشان دادن، اينها همه غوره افشاري 

  رش پخته است. بله.داند كه انگوغوره افشار نمي است و اين انسان 

  ١٣٧٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

       رحَسَ  تا زنمي پرده اين ،نظرصاحب ُمطرب اي
  ؟كنم مُرداري چند تا ،سَر زنده باشم زنده تا

بيند، اوليش خود زندگي است در مركز ما، همان ساقي نظر كه با نظر ميبخش و صاحبگويد كه آن باشنده شاديپس مي

نظران، آن گويد كه مرتب بلند شو در مركز من، و اي صاحبشويم. ميكند و ما متوجهش ميمركز ما سر بلند ميكه در 

شود، تا روز بشود، يعني بكساني كه به زندگي زنده هستيد، اجازه بدهيد كه من مرتب اين پرده را بزنم، تا كي؟ تا صبح 

رسيم بايد همين پرده را بزنيم، پرده حضور، قتي به انسان ديگر ميمن از شب ذهن بيايم بيرون. و ما به عنوان انسان و

پرده نظر، پرده شادي. يعني بايد شادي پخش كنيم، مبادا درد پخش كنيم. بيت قبل غوره افشاري داشت و كسي كه 

  تواند شراب بشود، ديگر نبايد با غوره سروكار داشته باشد. انگورش رسيده، پخته، فوراً مي

گويد از گويد كه لطف زندگي و قانون تكامليش ما را به جايي رسانده كه ميخوانيم موالنا ميتي كه داريم ميدر چند بي

ميرد، پس ما هم شويم. خودش يعني خدا ناميرا است، خدا كه نميمرگ نترسيد، براي اينكه به خودش داريم زنده مي

با قانون قضا ما را از تنبلي و همانيدگي و سستي رها كرده.  خيزد و اوميريم. و همين طور خودش در مركز ما برمينمي

  اينها را خوانديم االن. 
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شوم در بينم، من دارم بزرگتر ميكني، من دارم مرتب ميشوي در مركزم، سر بلند ميگويد كه مرتب بلند ميدارد مي

نظر نبودم. همين پرده را بزن تا صبح احبام صنظري، يعني من با من ذهنيشوم و تو صاحبمركزم، دارم به تو زنده مي

سر خيلي جالب است. پس بنابراين من وقتي كه سر. اين زنده باشم زندهبشود. من از شب بيايم بيرون تا زنده باشم زنده

سر يعني خالق. نه كسي كه با ذهنيش كند. زندهشوم، سرم هم درست كار ميشود، پر از زندگي ميمركزم پر از عدم مي

فهمد كه باور را انسان درست كرده، و نمي ،كند اين باور رابيند و رها نمياي چسبيده و از طريق آن مييك باور پوسيده به

  خودش خلق كرده.

شود انسان چيزي را خلق كند و بگذارد پوسيده بشود و هنوز در مركزش باشد به جاي خدا. پس بنابراين اگر كسي نمي 

بيند، هاي كهنه ميشود و از طريق همانيدگيشود، خالق نميشود، خردمند نميش زنده نميكند و سرفضا را باز نمي

دهد يك كه نشان مي ذهني)(افسانه من گويد. ما نبايد مرداري كنيم. همين شكلمرداري ميمرده كند. مرده، مرداري مي

  كند.بيند و مقاومت و قضاوت دارد، مرداري ميها ميكسي از طريق همانيدگي

اين شكلها بايد اخطاري باشد با اين ابيات كه شما مقاومت و قضاوت را تحت نظارت خودتان دربياوريد. وقتي مقاومت 

اي كه االن داريم، همين االن ال ما آن ايدهسر باشيد. در حالت ايدهكنيد، فوراً ببينيد. زنده و زندهكنيد و قضاوت ميمي

دانيم كه خداوند سري يعني عقل جديد، و ما ميآنور بايد آمده باشد، نه باور كهنه. زنده بايد از زندگي خلق شده باشد، از

  طبق اين آيه قرآن در هر لحظه كار جديدي است، در كار جديدي است. 

است  ريمغا كند،يلحظه كه خدا م نيدر ا ديدر مركز، با قانون كارِ جد دهيباور پوس كي داشتنگهپس مقاومت و قضاوت و ن

 لهيشدن بوس نييو باال پا هايدگيبرحسب همان دنيد يعني ياست. پس مردار يو مُردار يسرُمرده ست،ين يسرو زنده

به  شتريزدن كه آدم ب بيو پرده تخر دنيد نظرحباست، نظر دانستن و خود را صا يدگيهمان ديرا كه د ديد نيو ا .هاآن

  . شوديم داريفكر بكند دارد ب يخواب برود ول

و هر  ديكن سهيرا با هم مقا (حقيقت وجودي انسان)و  ذهني)(افسانه مندو تا شكل نيشما ا كنميمن عرض م نيهم يبرا

 ،ييجوبيمقاومت و قضاوت و ع يوقت ديمقاومت و قضاوت؟ شما نبا اي ديكه شما در حالت صبر و شكر هست دينيلحظه بب

دل سر و زندهكه زنده ديفكر كن د،يبكن شهيرا پ ينيبدشمن ،يتراشبحث و جدل، دشمن زه،يست ،ينيباشكال ،يسازمانع

 يو هر كس .ميبه خودمان نگاه كن ديبا يني. به طور عميبگذار يدلو زنده يسرزنده ميتوانيرا نم ي. ما اسم مردارديهست

 حلجزو راه اي ذهني)(افسانه من كنميم يسازمسئله شتريب رود،يم ديآيروز م يمن ه ايبه خودش نگاه كند كه آ ديهم با

  هستم؟ (حقيقت وجودي انسان)
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خودم را  اياست؟  دهيانگورم رس دانميمن م ايآ كنم؟يم يافشاننه غوره اي كنميم يپراكنيو شاد يزيانگيمن شاد ايآ 

خودتان را درست  دياز مقاومت و قضاوتم مشخص است. با نكهيا يراحال غوره هستم، ب نيدر ع دانم،يم دهيانگور رس

  :ديگويجالب است، م تيب ني. اميزنيم يدلو زنده يسرزنده يبرا ييهاو مثال .ديكن يابيارز

  ٢٠٢٩شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  دهيبر عاشقاْن ُگز ده،يعاشقِ جَر يا
  دنيبِْنگَر در آفر ده،يِز آفر بُْگذر

كه  يهم هستند، دردها هم هستند، هركس يذهن يباورها هم هستند، الگوها هادهيآفر گذرد،ينم دهيكه از آفر يكس هر

ضلع راست  ت،يب ني: در ا(حقيقت وجودي انسان) ديشما نگاه كن يعني پردازد،ينم نشيو به آفر گذردينم هانياز ا

بوجود آمده، در  گريد ده،يرا كه خدا آفر يزيچ يعني دهيفركه آ دهدياست و مركز عدم نشان م ينندگيآفر ليمستط

  قضاوت و مقاومت دارد.  نيهم يهست، برا ذهني)(افسانه منآدم نيدر مركز ا يول ست،يآدم ن نيمركز ا

 ده،ي: بُگْذر زِ آفرديگويكه م ديگنجيفرمول نم نيدر ا د،يهست دهيهمان يزيبا چ د،يپس شما اگر قضاوت و مقاومت دار

من و  لهيكه بوس ستين يطورنيخدا ا اي يزندگ يعنيتنها،  يعني دهيعاشق جر ده،يو شما عاشق جر ؛دنيدر آفر نْگَربِ

در شما هم  ند،يآفريمن م قيهستم كه از طر يدرخت كينه، من را جدا كرده است، من  ند،يآفريبا هم م گريچهار نفر د

 خوانديو عشق م ييبايدارد. بلبل معلوم است كه آواز ز يبرتر مخلوقاتبه تمام  يزندگ انيشما و انسان از نظر ب قياز طر

  .مييايدرب يرافشاو از غوره ميكه ما سرور مرگ باش ينه مثل ما. البته بشرط يول

خودمان انتخاب  يكه ما برا يحالت زندگ نيقشنگ مشخص است كه ا م،يخوانيموالنا م يشما عرض بكنم كه وقت خدمت

و تا آخر  ،بشود دهيهمان يجهان نيا يهازيبا چ ديايكه انسان ب د؟يكنيموقت بوده است، توجه م يليخ ،يميبطور دا ميكرد

و  .كنديدارد م يو نفهمد كه خرابكار ،كند يكند و خرابكار يزندگها را نگهدارد، برحسب آن هايدگيهمان نيعمرش ا

 اد،يبگذارد نور ب شيخال يو از جا ؟رفت نيبشود كه چرا ا داريب نكهيا يبجا رد،يگيرا م هانياز ا يكيهرموقع هم خدا 

 يقبل ريهمان تصو ش،يرجارا گذاشتم س نيمردم هنوز من بهتر از ا ي: نرفته است ها، آديكند و به همه بگو نهيپفورا وصله

خوشگل  يليو همان مجسمه خ ،من را دينيمجسمه بب د،ينيبب يذهن ريمن را بصورت تصو د،يرا در ذهنتان از من مجسم كن

  ما؟! مياآمده نيا يبهتر است؛ برا يلياست، كه از مال شما خ يدارد، عال ياست، مشخصات

و جالب است كه ما  .طرز تفكر و برداشت چقدر عقب افتاده است نيكه ا مينيبيم ميخوانيذره كه موالنا را م كي

و ما  .از بزرگان ريدارند غ يمن ذهن باً ي. همه تقرگذاردينم يچرا؟ من ذهن ،يآگاه نيدر پخش ا ميكنينم يگذارهيسرما

آرامش  م،يندار يدر خانواده هست؟ مگر ما قصد شاد يگرفتار همهنيهمه درد هست؟ چرا ا ني: آخر چرا اميپرسينم
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 م،يپرسينم م؟يشويرا نمخانواده، پس چ يباهم، مخصوصاً تو ميو خوب باش ميمگر دوست داشته باش ميخواهينم م؟يندار

  قدغن است.  نيو ا مينيبيو برحسب آن م ميرا در مركزمان گذاشت دهيآفر نكهيا يبرا

 كنديم انيكه خدا خودش را از تو ب يهست يدرخت كيتنها، مثل  يِ كه. تو شوديتر نمساده نياز ا اند،فتهاند گبزرگان آمده

 ينكن نكتيدلت، ع يتو ينگذار ،يفرار كن ،يبگذر ،يزيبگر دهياز آفر ديو تو با .كنديم انيدر جهان ب زيو بهتر از همه چ

 يما به اندازه كاف يدرد ما را آگاه كند. ول م،يدردش را بكش ديبا ميشنوي. ُخوب اگر نمميشنوينم ؛يبپرداز نشيو به آفر

 ميدرد بكش نياز ا شتريكرده باشد، ب داريما را ب ديدرد با گريكه د ميادهيما درد كش نقدريا ياز نظر جمع م،يادهيدرد كش

  مقدار درد را دارد.  كيهم در عمرش تحمل  ي. هر كسميرويم يرو به نابود

 شوديخُرد م شود،يباال بدتر م روديهرچه م ،يسالگ ستيدرد، ب يدرد، پانزده سالگ يها ده سالگانسان ميگذارب ديما نبا

مثل رنجش،  مانند،يدر آدم، م كننديدردها نفوذ م شود،يفكرش خراب م شود،يم راببدنش خ شود،يآدم، خراب م

 كشديكه درد م ي. هر انسانگرداننديمردم درد بكشند، دردشان را به ما برم ميبگذار دي. نباخورنديآدم را م هانيا نه،يك

. اگر جهان پر از عقرب باشد، شما هر ديگز هد: به من چه، شما را خواديي. شما نگوديخواهد گز ماند،يعقرب م كيمثل 

و  .شوديكه آمدند، نم ينيبيفردا م ،يزنيكش مخانه، امروز حشره يتو ديآيم كند،يباالخره نفوذ م ديبكن يكار

عقرب  مينيبيم كدفعهي م،يفرشته هست نديگويكه، م ميعقرب هست نديگويهستند، نم يذهم مو يانسان يهاعقرب

  است.  گرينجات انسان در كمك به همد دينيلحاظ. بب نياز ا م،يبه هم كمك كن ديما با د؟يكنيهستند، توجه م

 ،ياوريرا بدست ب يكه تو اگر دل گفتيم م،يآوردم بخوان يهفته گذشته، كه امروز هم من مثنو يول م،يرسيامروز نم ما

را نرم  يدل اي ياوريبدست ب ي. دلميبه حج، درست است؟ هفته گذشته خواند ياست كه برو نياز ا شتريثوابش ب نيواقعاً ا

كار درست است، هم به  نيا ها،يدگيآزاد بشود از همان د،يايراه راست ب هاست، ب يبفهمد از جنس زندگ ،يشاد كن ،يكن

كه، در دفتر سوم آخر  رديگيم جهيداستانِ طوفان نوح، باالخره موالنا نت نيهم به آن آدم و در هم ،يكنيخودت كمك م

 يشيعشق وجود دارد، خو يِشياست فقط خو دهيكه فهم ياز زبان انسان ايحاال از زبان نوح  مييبگو خالصه ل،يداستان ف

بوده، من  ياست كه پسرش رفته است و پسرش از جنس خودش نبوده، از جنس كبود دهيوجود ندارد و نوح فهم ينَسَب

از  گريكنم، من د ينگاه م كه من فقط به تو ديگو يگردد م يبرم ،شق است كه مهم استع يِشيخو .بوده است يذهن

  .نميب يپسرم نم قيطر
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  ١٣٥٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو 

  گَر هم بنگرم كس را وَ  نَنگرم
  بهانه باشد و تو َمنظرم او

 نميو فقط او را بب نميكه تو را نب ستين ينطوريكنم. ا يبعد او را نگاه م ،يتو هست نكميع يعنيكنم  ياول به تو نگاه م 

  :كه ديگويمركز من عدم شده است بعد م يعنياست  يزندگ يعني ،يتو هست شهيمَنظرِ من هم د،يكن يتوجه م

  ١٣٦٠تيدفترسوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  عاشق صنع تواَم در شكر و صبر  
  باشم چو َگبر؟ يمصنوع ك عاشق

 يعنياصالً كفر  ،يمن ذهن يعنيكافر هم  ،كافر نجايدر ا يعنيگبر  ،يمانند من ذهن. ديآ يشكر و صبر مرتبًا م دينيبب

  دن،يد هايدگيبرحسب همان يعنيكفر و گناه، گناه  يعني دنيد هايدگيپوشاندن بر حسب همان

عاشق صنعِ توَام هم در شكر هم در  .ينيافريمن ب قيخواهم تو از طر يمن م ،هستم دنيمن عاشق آفر ديگو يپس م 

را از  يدگيهمان نيا ديآ يكه آفت م يهم وقت ،يكن يتو مرا رها م نكهيبرم از ا يم يكه لذات معنو يهم موقع يعنيصبر، 

كنم  يدخالت نم ميمن ذهن لهيوجه به وس چيمن به ه .كار كند وتو و كن فكان ت يقضا وخواهم صنع تو  يم ،يريگ يمن م

  .مييبگو ديموالنا گفته كه ما با .دييبگو ديشما با ،دييگو يشما م د،يگو ينوح م نيهم د؟يگو يم يك

 يده يكه خودت را به من نشان م يهم موقع ،تو هستم يدگاريخدا من عاشق آفر يا :كه ديخودش بگو يبرا يهر كس

 يم نكيع يمن ب يريگ يرا م يدگيكه همان يهم موقع ،شود يدر مركزمان دارد بلند م نعصُآن  ،شوميمن خوشحال م

ساخته  يعنيو من عاشق مصنوع  .نميب يباز هم تو را م يول ،صبرم است شوم، آن موقع موقعِ يشوم آن موقع ناراحت م

 يزيشوم از آن چ ينم دهيهمان آنبا  نم،يب يگذارم، برحسب آن نم يرا ساخته شده را در مركز م نم دهيآفر ستم،يشده ن

عقل آنها را  ايبخواهم  يها زندگ يدگياز همان ستميمن كافر ن .خواهم يمن از تو م يده يتو م يزيچ خواهم فقط هر ينم

  .ديگو يم ينطوريبخواهم، ا

 يمال ماست ما با من ذهن ،هر موقع صنع خدا همراه ماست د،يشو يرا متوجه م يو زنده سر يزنده دل يشما معن پس

 ميرو يم ميدار ميزن يو درست ساز م ،ميو صاحب نظر مينيب ينظر م ياريزنده سر و زنده دل و با هوش ،ميكن يدخالت نم

معلوم است زنده سر و زنده دل  ،ميكن يم يمردار ميمقاومت و قضاوت دار ،مينيبيمصنوع م قياز طر اگر سحر. يبه سو

 يشب م يبه سو ديبده صيتشخ ديشما با .ميرو يبه شب م شتريب مياست، دار يجسم ياريهوش ياريو آن هوش ميستين

  ديرو يصبح م يبه سو اي ديرو
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 د؟يكن يتوجه م .روز يروم به سو يم ،يكياز تار زميگر يمثل شفق هستم، م :غزل آخر سر گفته است گفته نيدر ا يحت

عقب به اوضاع تان نگاه  ديكش يقضاوت ممنوع است در مورد خود، م !ها ديخودتان را، نه قضاوت كن ديكن يابيارز ديبا

 ديشما هست نديب يكه نم يكس نكهيعادالنه و منصفانه بدون ا انبه فكرتان و عمل ت ،ديكن يبه ذهن تان نگاه م ديكن يم

 يكه من م يزيچ نيخواهم؟ ا يرا م نيخواهم؟ چرا ا يم يروم من؟ من چ يم يبه چه سمت نميبب ،ديكن يفقط نگاه م

ندارد  يانجه نيا يها زهيو انگ ديآ يحالت خداگونه است و از عدم من م كي اي ،من دار است يِذهن يها زهيخواهم با انگ

 يبه سمت شب م ديديو اگر د .ديرو يبه سمت صبح م اي ديرو يكه به سمت شب م ديكه بدان ،ديرا بفهم نيا ديشما با

   :ميكه ما ذهناً بخوان ستين يكاف ،كنم يخودم كار نم يمن رو ،كنم ينم يمن كار معنو دييمنصفانه بگو ديرو

  ٣١٩٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يرا حَبر و َسن ريمَر غ يُكن تا
  يكُنيو بدخو م يرا خال شيخو

  قضاوت كردن و حرف زدن، نه. يكيراجع به  ميبعد شروع كن يلحظه ا 

  ١٣٦١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دوَ ر بُ نعِ خدا با فُعاشق صُ 
  دوَ او را كافر بُ  صنوعِمَ عاشقِ 

 نيبه ا .و منحصر به موالنا هم هست .چراغ است نهايخواند. ا ديمرتبه با ٣٠مرتبه  ٢٠هر روز واقعاً  ديشعرها را با نيا 

فقط نوشته  يبه زبان فارس ديكرد؟ باور كن دايشود پ يكجا م ييبايز نيو به ا يجامع نيو به ا يسادگ نيو به ا يواضح

پس عاشق  را، يزيچ نيچن نيكرد ا دايشود پ ينم ميخوان يم يسيلو انگ ميهست نجايمدتهاست ما تو ا ،شده است

كه  يآدم َفرّ و شكوه خدا را دارد. هر كس نيا ند،يافرياو ب قيكه هر لحظه منتظر است خدا از طر يخدا، كس يدگاريآفر

كه روزتان به صورت پوشاندن  دينيبب .پوشاند يخدا را م نكهيا يبرا ،نديب ياو م قيمصنوع را گذاشته است مركزش و از طر

  د؟يگذار يم شيرا به نما يزديا فرهر لحظه  ايگذرد  يو كفر م يزندگ

   ١٣٧٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

   يدر كنار دلبر اي ،يامشب شب پَرپِندار كِ 
  نم كُ  يدار يتا من پَر ،يخواب شو همچون پر يب

رود  يافتد به شب، به خواب فكر ها و دردها م يم زهايبا چ شوديم تيجهان هم هو نيبه ا ديآ يكه انسان م ديگو يم 

 تينها يفضا باز بشود باز بشود ب ،رونيها از مركزش برود ب يدگياست كه همان ي. روز موقعستيشب است روز ن جهيدر نت

نظر به خودش  ياريبا هوش يجسم يارين هوشبدون واكنش بدو ،تيهان يب شهيناظر با ر ياريو به صورت هوش ،باز بشود
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ولو  ديگويم يول .ها هست شب است يدگيكه همان يتا زمان يول .روز است نيا نه،يآ كيشود  يم ،و به جهان نگاه كند

  .شب پره مثبت است نجايمثل شب پره، در ا يبپر ديبا ينيب يكه شب است و تو نم

 يكه بپر نيهم يمن چه جور نميب يكه نم ييبگو يتوان ينم يپر يماست و شب  يفرض كن كه شب پره هست ديگو يم 

نظر از دلبر  ياريهوش ،يبپر يمن ذهن نياز ا يبخواه نكهيبه محض ا يعني ،يدر كنار دلبر يدر كنار خدا هست اي ينيب يم

ها  يشدگ تياز هم هو ميشو يجدا م يوقت .نماد حضور ماست يپر ست؟يچ يپر ،يمثل پر ديشود، پس با يبه تو داده م

خدا خواب ندارد  ،خواب ندارد ياست، پر يپر نيكند به زنده شدن ا يناب، صاف شروع م ياريو اصل ما به صورت هوش

با ذهنش  يپس اصل ما را كس .است دهيند يرا كس ياست پر يالبته موجود افسانه ا يپر ،يخواب شو همچون پر يب

  است. ينطوريا يكند كه پر فيكند توص فياست كه تعر دهيند

 يعني يدار ينوشته پر نجايالبته ا .به تو خدمت كنم ،كنم يدار يپر ،كنم يمن از تو نگهدار ،يخواب شو مثل پر يب تو

 يبشو يتو اگر پر باشم، يمن از تو مواظبت كنم در خدمت پر يعني يدار يپر يول ،مالِ فرهنگ است نيا يول يافسونگر

  .ميديفهم پس، ،يهست ويها د يشدگ تيهم هو قياز طر ،ينشد يكنم، تا پر ينترس من از تو مواظبت م

 (حقيقت وجودي انسان)و چون دلبر  ،ميبپر ديدر شب ذهن در خواب ذهن و درد به صورت شب پره با ذهني)(افسانه من 

هر چه كه  يعني م،يخواب بشو يب ديبا م،يشو يخواب م يو ما ب ،زند يعدمش را به چشم ما م نكيفوراً ع در كنار ماست، 

فضا را  ،ميفضا را باز كن نكهيا يعني يبمان داريب ،يبمان داريو ب ميبشو داريها ب يدگيبه اصطالح خواب همان نياز ا شتريب

و با  ،خواهد ببندد يم ذهنگرچه كه  م،يباز نگه دار م،ياگر فضا را باز كن يول ميدار يدگيما همان نكهيو ولو ا ،يباز نگه دار

شب  ا،يدن در شب، در شب م،يخواب هست يو ب ،ميما آنموقع مركز عدم دار م،يرا نگه دار نيا كيناميد ا،يتعادل پو كي

كند، دوستش دارد و  يم ماريكند، ت يم يرا كه اصل ماست خداوند نگهدار داريب يپر نيكه ا م،يكن يم يباش داريذهن ب

   كه: ديگو يممورد  نيدر ا ياتياب

  ١٤٥٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

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

بعدازظهر دو  كيساعت نه بخواب، ساعت  نكهينه ا ،كن يزيكن، شب خ يزيشب خ ز،يآگاه باش، شب برخ :كه ديگو يم

فضا را باز  ،يخواب دردها هست ،يكه در خواب فكرها هست ايدر شب دن يتوان ينه، تا م ن،يبش داريبعدازظهر بلند شو ب

در  ديما كار كند، با يتواند رو يبا كن فكان م يچون در آن حالت است كه زندگ ن،يبش داريو ب اشب داريشو، ب داريكن و ب
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ع است، كه امروز هم شمع است، انسان شمع است، حضورش شم نكهيا يبرا زديدر شب بربخ ديو انسان با م،يزيشب برخ

   ؟بكنم يكيتار يجورشمع و چراغ خانه ام، چ م،يانداز يكه نور م ميهست يگفت: ما شمع ميداشت

 يول ،ميشد دهيو همان ميشب درست كرد ميدرست است كه آمد ديخواهد بگو يكنند، م يو شمع را در شب روشن م

قدغن است كه ما  نيروشن بشود، پس ا ديبا ايشمع ما، شمع حضور ما، در شب دن يعنيكنند،  يشمع را در شب روشن م

 ياز قرآن است همانطور كه م لَيْ قُمِ اللَّ در ضمن م،يبمان يباق فكرهادر خواب  تيهم هو ينطوريهم م،يبشو تيهم هو

   د،ينيب

  ٢ هي)، آ٧٣سوره مُزَّمِّل( م،يكر قرآن
  »إِلَّا َقلِيًلا  لَيْ ُقمِ اللَّ« 

  »را يرا زنده بدار، مگر اندك شب«

 اياست كه در شب دن نياش ا ياش را زنده بدار، معن هيبخواب و بق ياندك يعنيرا،  يشب را زنده بدار، مگر اندك :ديگو يم 

كه مثًال  ديخواهد بگو يدر طول روز م م،يخرده بخواب كي م،يبمان داريب ديبا ميتوان يهر چه م م،يشد تيكه االن هم هو

ها  يدگيدو ساعتش را با همان يعني م،يدوازده ساعت مثًال دو ساعتش را بخواب نيا زما، ا ميهست دارياگر دوازده ساعت ب

  .ميبمان داريده ساعتش را ب م،ينيبب

 يپس معن د،يگو ياست آن را نم كيشب كه هوا تار ،يها، شب به اصطالح معمول ديبمان داريب ديپا بشو ديشب با ديگو ينم

 ،يبپر يپا بشو ديگفت مثل شب پره با د،يهاست، او با يشدگ تيهم هو خوابكه در خواب ذهن است،  يدار شد و هر كس

زند، و  يعدم را به چشمت م نكيبالفاصله چون دلبر با توست، ع ،ينيبب يتوان ينم يكن يكه فكر م يبپر ياگر بلند شو

 تيب نيما مطابق ا يدر من ذهن يهد شمع تو را در شب روشن بكند، بله، ولخوا يخدا م اي يزندگ و در شب ينيب يتو م

   :ميكن يفكر م

  ٢٠٨٣ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  خواب  ننديب يتو خفَاشان، بس چون
  از آفتاب ميتيجهان مانَد  نيك

كه عادت كرده، خو گرفته و  يكس كياست،  يدوست دارد نماد من ذهن يكيخفاش هم، چون تار م،يباش دينبا ينطوريا

 نصورتياست، در ا يكنند و درد پخش كردن عاد ياست كه درد درست م ييو آدم ها ،است ياطرافش هم پر از من ذهن

 يابيخودتان را ارز ديشما با .شب را دوست دارند رد،شب باشد، و آفتاب طلوع نخواهد ك ديبا شهيكنند كه هم يفكر م
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شب  يول د،يبپر ديگرچه كه در شب با د؟ينه روز را دوست دار اين خفاش؟ يمثل هم ديكه شما شب را دوست دار ديكن

  .ديستيپرست ن

 نيكه در ا نديب يم ،يو من ذهن يدگيشده در خواب همان دهيكه همان يانسان يعنيخواب،  ننديب يتو خفَاشان، بس چون

او هم  گر،يو د دياين گريشب باشد و فردا آفتاب د شهيهم است كه نيخفاش ا يجهان اصال آفتاب نخواهد آمد، و آرزو

  . ستين ينطوريا ند،يب يراحت است كه شب م

 م،يريرا بگ ياريتكامل هوش نيجلو ا ميتوان يخواهد در دل انسان بتاباند، ما نم يو خدا م يآفتاب را زندگ كه ديگو يم

حادث موقت را و آفتاب خودش را كه  نيكند، ا يمتالش را يخواهد كه من ذهن يم ياست و زندگ ياريتكامل هوش نيا

  است، در دل ما بگذارد. يزياسمش شمس تبر

  ١٣٧٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َاْركانَنا َو اسْتَْوَضحُوا بُْرهانَنا دُوايَّشَ  قَدْ
  ُكنم؟ يچه كَفتار ،رميش ،ُسْلطانِنا يَعل َحْمدًا

ما را خدا استوار كرده، و برهان را آشكار ساخته، سپاس بر  يها هي: پاديگو يم ست،ين ياش هم، همچون عرب يعرب پس،

  »ما را استوار كردند، برهان ما را آشكار ساختند، سپاس بر سلطان ما.. يها هيپا« سلطان ما،

است كه  نيمنظورش ا يعنيكند،  يعدم سوار م يآن را رو يزندگ ،يدر ده دوازده سالگ يبزود است كه، نيا منظورش

عدم مثل سنگ سِفت و محكم  كي يمان رو يبرود كنار، و ما ساختمان زندگ نهايو بعداً ا ميبشو تيما هم هو يچند سال

ما به صورت  يربنايز نيروند كنار و ا يم زهايچ نيكه ا يوقت و ن،يآفل نيمثل هم يختنيفرور يزهاينه چ م،ياستوار كن

واضح است، وَ  اريبس ميشو يكه ما زنده م يواضح است، برهان زندگ يليخ نيدهد ا يعدم، سِفت خودش را به ما نشان م

و  ديآيم سببيب يو شاد يبه زندگ ميشو يم ليما تبد يوقت ،شدن يزندگ نيكار ع نيبرهان ا يعنياسَْتْوضَُحوا بُرْهانَنا، 

(حقيقت  شكل نيكه عقِل ما، عقل شد. درست مثل ا مينيبيم م،يكنيم داينظر پ دِ يحضور و د دِ يو د ميكنيم دايپ نيقي

گرفته  زهاياز چ گريد يكه شاد مينيبيم د،يآ يسبب م يب يشاد د،يآ يصبر و شكر م يشكل وقت ني، اوجودي انسان)

عقل و حِس   مينيبي. ما مميكه رضا دار مينيبي. ما مميشد نندهيكه عمالً  آفر مينيبيندارد. ما م يرونيعلت ب شود،ينم

  واضح بودن و آشكار بودنِ برهان است. نياند و اشده ليشده اند و اص ينيو قدرتِ ما ع تيوهدا تيامن

روشن  ذهني)(افسانه منشخص  نيا يبرا يآفتاب. آفتاب آمده روشن است ول ليآفتاب آمد دل مييگويم نكهيا مثل

 كند،يدارد استدالل م ست؟يچ شيكه برهان زندگ ستيواضح ن ستيمشخص ن كند،يكه قضاوت و مقاومت م يكس ست،ين

 يِگ، به خدا زنده شده و زند (حقيقت وجودي انسان) شخص نيهست كه ا يموقع كيخدا هست.  ميگو يمن م ديگويم
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. با ستينه،  زنده ن ،ذهني)(افسانه من يكي نيزنده بودنش است ا نيدِل  زنده سر است و برهانش، همزنده هست، زنده

 يندارد. اركانش برا نيقي ستيواضح ن يليبرهانش خ  آورد هم. يآورم كه خدا هست و م يم ليمن دل ديگويم  ذهنش

  است.  زندهير ؟ فرو نكهيا

سفت شد و برهان  انسان)(حقيقت وجودي ما  يِبنا ريز يوقت نيپس بنابرا مان،سلطانبه  ميشكر كن ديكار ما با نيا يبرا

هستم.  ريمن ش شودي. پس معلوم مستميهستم، من ترسو ن يهستم، من قو ازين يما واضح شد و من متوجه شدم كه من ب

مرده  زيكه بروم چ ذهني)(افسانه من ستميو كفتار ن ،رميگ يلحظه از دستِ خدا م نيمن شكارم را خودم دست اول، در ا

  : ديگوياست م ادتاني بخورم. هايدگياز همان يعنيبخورم، 

 ي. وقتتابميرا دارم و مثِل زُهره م رياست مرا،  من جرأت و جسارت ش ريهره شزَ  .شدم تابندهاست مرا، زُهره  ريش زَهره

 نياست، ا سببيب يِ شاداز عالئمش  يكي م،يكنيرود و خودمان از آن استفاده م يم رونياز مركزِ ما ب زندگيتابشِ زنده 

 واناتيح يهبقيمانده  يدائماً شكار مرده و باق ،يذهنمن يعنيكفتار،  نيا ي. ولميواضح است برهانش، كه ما زنده شد گريد

  . بلهميكنيم يذهنكه ما در من يكار نيهم يعنيبخورد.  خواهديرا م

  ١٣٧٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  اْلمِنَنجاءَ الصَّفا زالَ اْلحَزَْن، شُكًْرا ِلَوهّابِ 
  ُكنم يداريزانو بِزَن، تا من خر ،يُمشتر يا

كه انسان  ديگومي و ها،نعمت و هااحسانرفت.  سپاس بر بخشنده  انيصفا آمد و اندوه از م ديگويمشخص است كه م پس

را  شيرا خدا بخرد و صفا  اشيشود تا من ذهن ميخدا باشد و تسل يهالطف نيصفا و ا نيا داريشود و خر ميتسل ديبا

 نيا ي. براديايكه ب ميگذارينم  نكهيا يبرا د،يآ يما نم ي. اگر براديايآمده كه ، اندوه برود و صفا ب نيزماِن ا يعنيبدهد. 

 ني. شكارِ اميمرده را بخور يها زيچ ميخواهيمما  م،يكنيم يكفتار يِرفتارها م،يستين ريش نكهيا يبرا  م،يترس يكه م

  .ميبكن ميخواه يلحظه را نم

 يصفا آمد و اندوه رفت. اگر برا.  جاءَ الَصّفا زالَ الَْحَزنْ: ديگو يدر مورد انسان،  م كنديقانون صحبت م كيموالنا از   يول

 ايشخص خاص. آ يبرا نه است يهر انسان يبرا نيبرود. ا ديگذارينم تان،يذهنمن دِ يبا د نكهيا يشخص شما نرفته، برا

  م؟يشناس يشكر را نم اي م؟يكنيما شكر هم م ديآيم يخِردِ زندگ يوقت د،يآ يصفا م يوقت

واضح،  يليشكل ها خ ني. اديرا نگاه كنو )ح)  ذهني)(افسانه منشكل ها  نيكنم كه ا يمن خدمتتان عرض م نيهم يبرا

و غصه هم نرفته.  و شكر را بلد  امدهيصفا ن،  ذهني)(افسانه منشخص نيا يكند. برا يم انيمهم را ب اريمطالبِ بس نيا

قضاوت  نيندارند. بنابرا يزندگ  ها،يدگيخواهد، همان يم هايدگيهمان قياز طر نكهيا يطلبكار است، برا نكهيا يبرا ستين
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 ستيشكر چ دانديآدم م نيا شكر و صبر هست. (حقيقت وجودي انسان)شخص  نيا يكند. برا يكند و مقاومت م يم

  .كند يدهد شكر م يكه خدا م يينعمت ها يعني  »لوهاب المنن ًرا شك« نكهيا يبرا

. قانون خدا ديريبگ اديقانون را هم پس  نيو ا ديشناس ياگر شكر را م  شناسم؟يمن شكر را م ديو شما از خودتان بپرس

(حقيقت شكل  نيو غصه برود،  و ا ديايغصه برود، صفا ب ديايو غصه برود،  صفا ب دياياست كه مرتب به مركز ما صفا ب نيا

 يشروع م   د،ينيرا بب ليسمتِ چپ مستط رش،يداده ام از رضا و پذ حيبارها توض  .دهدينشان م راهمان  وجودي انسان)

 ما د،يآ ينظر م يِ اريو هوش ديآ ياز دروِن آن، به مركِز ما م يشاد شوديفضا كه باز م يعنيسببِ؟  ييگشافضا  نيشود و ا

  . مياندازيو ب ميرا بشناس يدگيكه ما همان شوديسبب م ،ينندگيآفر ميشويم نندهيآفر

 شتريما هم صبرمان ب شود،يتر مدر مركزِ ما.  هر چه فضا بزرگ شود،يتر مفضا بزرگ مياندازيرا كه م يدگيهر همان

 رشِ يو هر چه شما از رضا و پذ شوديم شتريب رشيو هم پذ شوديم شتريهم رضا ب شود،يم شتريهم شكرمان ب شوديم

سازنده  اريبس اربسيچرخه  نيتا ا  شود،يم شتريب ينندگيشود، آفر يم شتريسبب بازهم ب يب يشاد د،يشروع كن شتريب

  كه دينيبيكه، م كنديم داي، آنقدر ادامه پ

و حزن و  ديآ يصفا م د،يكن مي شكر را هانعمتبخشنده  يعني شُكًْرا ِلوَّهاِب الْمِنَن مرتب شما و جاءَ الصَّفا زالَ الَْحزَنْ، 

 نيو خدا دارد ا ديازدهو زانو  ديهست مي. در حال تسلديهست ميسلدر حال ت شهيهم د،ينيرود و شما بب يغصه م

  گذارد. يخودش را م يِ صفا ش،يجابه برد،  يم كنديم يداريخر مركزتانرا از  هايدگيهمان

 نيكه در ا دينيب يو م دياگر عمل كن د،يبكن ديچه كار با  ديدانيشود كه آدم عمل كند. شما م يساده تر نم نياز ا گريد 

در ذاتِ عدم است همانطور كه  ست،يدگاريدر ذاتِ آفر زيدائمًا با ماست. و پره همانش،از  زيسازنده، پره اريگردشِ بس

كه از  ستيآن ن يآن است كه من در چنگ گرفتم، در ذاتم است. شاد يشاد گفتيامروز هم م كه در ذات ماست. يشاد

  احتماًال آن قلب ما هنوز باز نشده است. بله به هر حال ستين زيبه پره لياست اگر م نطوريهم هم زي. پرهديآ يم رونيب

  ١٣٧٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ُكنميم يعروس رايز َزَنم،يزان از بِگَه دَف م
  ُكنم؟ يَزنَم اَنَْدر ُتتُق، تا چند سَتّار آتش

 دم،يدرس را از موالنا شن نيكه ا يرساند از وقت يمعنا را م نيصبح زود و بِگه، ا يعنيپگاه باشد  يتواند به معن يم بِگَه،

سبب،  يب يساعت كه سازنده است، رضا، شاد يگردش در جهتِ عقربه ها نيا يعني  كنم. يم يشاد زنم،يمن دارم دف م

 يدارم چه كار م شود. يانداختن،  فضا باز م  ،يدگيشناختِ همان ،ينندگيآفر سبب،يب يرضا، شاد واهمانش، ،ينندگيآفر

 يم يمرتب دارم از جنس زندگ يعني. يكنم با زندگ يم يرا،  عروس يدگيكنم  همان يرها م .كنم يم يكنم؟ دارم عروس
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 يكار را م نيبكنم چنان متعهدانه ا ديام چه كار با دهيكه فهم ياز موقع  دارد. يشاد نيشوم و ا يشوم، از جنس خدا م

درونم باز بشود كامالً.  يعنيخواهم رفت كه كامالً روز بشود،  شيكنم و من تا آنجا پ يم يشاد زنم يكنم، كه هرلحظه دف م

  .زنميآتش م يذهنمن يپرده نيمن به ا

پرده و  ي. تُتُق به معنزنميذهن، آتش م نيكوچك ا يذهن، جا نيا مهيخ ايپرده باشد  توانديآتش زنم اَندر تُتُق، تُُتق م

 كيسرعت كه ما از  نيا هكه ب ديبپوشانم؟ توجه كن ميفكرها ريكان و معدن را ز نيا ديهست. چقدر با نهايهمه ا مه،يخ

از  دنيكه از پر ميكنيفكر م م،ينيرا بب مانيهافكر ريكه گنج ز ميدهيو به خودمان امان نم ميپريم گريبه فكر د يفكر

باعجله، كه  ميبرس يبشود، ما به زندگ شتريب مانيسبب خواهد شد كه ما زندگ گريد يدگيهمان كيبه  يدگيهمان كي

 يعني ،ياكه صبح بوده يشب همانجا هست ياگر نگاه بكن يول ،يرويتندتند م يذهن ه يصحرادر  هيسف يا :امروز گفت

  . ياتكان نخورده چيذهن، ه يتو

 يچه كار غلط دينيكارم غلط است. و بب خورمياگر نم خورم؟يتكان م مياصال من از جا دياز خودتان سوال كن ديو شما با

 نيدر آن صحرا، آنها هم دنبال سرزم يراه رفتن قوم موس هودهيو گم شدن و ب يكه درمورد داستان موس يتي. دو بديكنيم

 يبه آن جا رفتنديذهن م يجا ني. از ارفتنديذهن راه م يتو يول ،ييكتاي يفضا يعنيموعود  ني. سرزمگشتنديموعود م

را  يكيرا انداختند، آن  وربا نيهستند. ا يدگيهمان يذهن هستند، تو يمكان هستند، تو يكه هنوز تو دنديديذهن، م

دارند؟  ياند؟ بله. چه اشكالذهن يرفتند؟ نه. زندان رونيب يكم كي. تكان خوردند؟ نه. از ذهن شيگذاشتند سر جا

 شي. با مقاومت و قضاوت پكننديو اصال فضا را باز نم پرنديم يدگيبه فكر همان شدهدهيفكر همان كيكه از  ننديبينم

 نيمن ا نديبگو ،ندازنديكه ال كنند، ب شناسنديخودشان را نم ي. مراكز ماددارنديخودشان را نگه م يدو مراكز ما رونديم

  خودشان هستند.  يهايدگينگه دارم. عاشق همان خواهمينم ستمين

 نم،يبحضور را جسم ب نم،يخدا را جسم بب نميبب ينطوريا ديچقدر با د،يد نكيع ايپرده  نيآتش زنم در ا ديگويم نيپس ا

كه به  ذهني)(افسانه من آدم نيمشخص است. ا گريد نيبله ا ؟يتا ك رم،ينظر اشتباه بگ ياريرا با هوش يجسم ياريهوش

. روديم پرديم يدگيهمان كيو  كنميم يشاد يعني زنمي. دف مزنديدف نم يول شنوديم دهد،يقضاوت و مقاومت ادامه م

. و پرده شوديم يكي ياريبا هوش ياريهوش كند،يازدواج م ياريبا هوش ياريهوش ،ياريبه هوش شوميم ليو دارم تبد

كرده  يآدم شاد ني. ا(حقيقت وجودي انسان) نيبه ا رسمي. بله پس آخر سر مپوشانميو نم زنميرا آتش م هايدگيهمان

 يعني رسديغم خوردن و غصه خوردن و ناله كردن انسان به حضور نم قيكه از طر ميشويهم ما متوجه م يزيچ كيپس 

  . شودينم زندهبه خدا 
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 اتياب ني. تمام اديو به خدا نخواهد رس ستيآدم خداگونه ن نيا رديگيو عزا م روديم شيكه با غم و غصه پ يهركس

مثل آن قوم  رود،يو غم م يكه با ناله و عزا و گرفتار يكه هركس ديگويقرآن دارد م يهاهيآ يشمس و حت وانيو د يمثنو

  . ديندار رونيبه ب يو راه ديذهن گم شد يصحرا نيدر ا هانيسف يا :كه گفت يموس

 ديبگو توانستي. زان از بَِگه، مديگويرا م نيهم تيب نيو ا ديكن يما را در ذهن زندان تواندياست كه م يياز آنها يكيغم 

 يشاد يعني ، كنميمدارم  يعروس نكهيا يبرا زنمياز صبح زود دف م ايموقع كه متوجه شدم، گاه، از آنبه يعنيپِگَه، بِگَه 

مركز ما  ه،يبه حاش شوديرانده م اي افتديم يشدگتيهوهم كيحتما  ميكنيرا تجربه م لياص يما شاد. هرموقع كنميم

  مشخص است. گري. بله دشوديباز م

  ١٣٧٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  چون اُفق رميآسمانِ چون تُُتق، من گوشه گ نيز
  ُكنم يرا َگرَدم قُنُق، بر ُملك جَبّار ذوالَعرش

است، آسماِن كوچك است، آسمان ما  يمنظورش آسمان من ذهن مه،يآسمان مثل خ نياز ا ديگويكه م دينيبيم پس

افق روشن است،  كيچون ُافق، مثل  رميگدارد و گوشه يآسمان ذهني)(افسانه من نيا شود؟يچقدر م شوديباز م يوقت

ذهن.  يكيتار نياز دل ا د؟يآيما از كجا م ييروشنا م؟يشوي. ما از كجا متولد مكنديدارد فرار م يكياز دل تار نكهيمثل ا

  .رونيب ميخودمان را بِكش ديبا زها،يدر چ مياشده يگذارهيو سرما ميهست ييخودمان كه روشنا ديما با

آسمانِ چون تُُتق، من گوشه  ني. زرونيب روميم يكياز دل تار ييصورت شَفق و ُافق و روشناآسمان به نياز ا ديگويم

و من مهمان  روديشب دارد م نكهيمثل ا شود،يروشن م يه شود،يروشن م يه شود،يچون ُافق، افق كه روشن م رميگ

  . قُُنقصاحب عرش خداست، ذوالعَرش را گردم  شوم،يخدا م

ما  م،يشناسيخودمان را م ذرهكيو  رونيب مييآيذهن م يكيتار نيعدم از دل ا ييصورت روشناما به نكهيبه محض ا

 خواهديم رديگيبه اندازه عرش كه تمام كائنات را دربرم يگريآسمان د كيخدا؟  كندي. و چكار دارد مميمهمان خدا هست

در مركز ما نباشد و  يدگيهمان چي، ه ميرا باز كن (حقيقت وجودي انسان)فضا  نيادر مركز ما باز كند. و اگر ما تماماً 

(حقيقت وجودي  ميسلطه داشته باش ميتوانيم هايدگيهمان ني، پس بر امينينب ذهني)(افسانه من يدگيهمانبرحسب 

بچسب به  ايب ديانسان را كه مركزش باز شده بگو نيا ديايب يدگيهمان كي. مياقتدار داشته باش م،يبكن يجَبّار ،انسان)

  چسبد؟يمن، م

 يخوب زيچ يليخ نيشما، ا دييكه بفرما نديجهان به او نشان بدهند، بگو نيدر ا يزيمثل موالنا، هرچ يانسان دينفرض ك

مركزتان، موالنا  ديرا بگذار نيا ن،يا يتو ديتمام وجود و عدم و توجه زنده شما را جذب كند، بگذار زيچ نيا دياست، بگذار



  Program # 823                                                                                 ۸۲۳برنامه مشاره 

  72صفحه: 

من به  ست؟يچ نيدور، ا ندازديرا ب نيا ديبا ديگوياست م نياقتدارش به ا اي د؟يآيبه عقل جور در م كند؟يكار را م نيا

تمام  توانديدر جهان م يزيچ كي كنديم داريو ما را ب زنديها را محرف نيكه ا ياست! كس دهيآفر نيام، ازنده يزندگ

  جوابش نه است.  گر،ينه د ده؟يتوجهش را ببلعد؟ مثل ما كه بلع

 ؟ي. چه جوريرا آتش بزن هايدگيپرده همان نيا دي. تو بازنديم ليتمث يشب بپر. ه ست،يدر شب نا ديگويم دينيبيپس م

مثل افق است. درست مثل  ست؟يمثل چ ديآيبه وجود م ييروشنا كيشو،  مياول تسل ديگوي. مديگويخودش دارد م

روز ما  رون،يب يكشيرا شما از دل شب م وزر نكهيمثل ا گر،يد روديشب م كند؟يشب چكار م شود،يافق روشن م نكهيا

  . بله.شوديم تينهايب (حقيقت وجودي انسان)درون ما  يفضا نيو آن موقع ا ،رونيب شوديم دهيهم از دل شب كش

  ١٣٧٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  مَن ال داَر لَه، وَالمالُ مَن ال ماَل َله اَلّدارُ 
  كُنم يَبهرِ تو گفتار ياگر خاُمش ُكن خاُمش،

 نيدرست است؟ پس ا »ندارد. يتعلق دارد كه مال ياست كه خانه ندارد. مال به كس يخانه ازآِن كس« :ديگويم

خانه را رها كند خانه  ني. اگر ادهنديشخص خانه نم نياش خانه ذهن است. به اخانه دارد، خانه ذهني)(افسانه منشخص

است، پس خانه به  آسمانبه اندازه  ياست، خانها (حقيقت وجودي انسان) خانه عدم ست؟يخانه چ ني. ادهنديبه او م

كه خانه نداشته  دهنديم يخانه را به كس د،يگوينداشته باشد. م كه خانه دهنديم يرا به كس تينهاياندازه آسمان را و ب

 يشدگ تيمال دارد، هزار جور هم هو ذهني)(افسانه منشخص  نينداشته باشد. ا يكه مال دهنديم يباشد، مال را به كس

  درست است؟. ند،يبب توانديگر خدا را نميكه د نديبي. چون آنها را منديبيدارد و هر لحظه آنها را م

و تا  ندارد. يكه مال دهنديم يكه خانه ندارد، مال را به كس دهنديم يكه خانه را به كس ديگويم ن،ياست ا بايز يليخ

(حقيقت وجودي را  يآن خانه آسمان رون،يب ميرويخانه ذهن پر نقش و نگار نم نيو از ا ميو خانه دار ميكه ما مال دار يزمان

 يرا به كس نهايباشد. ا يباشد و تمام بركات زندگ سببيب يشاد توانديم نجايبه ما نخواهند داد، و مال را. مال در ا انسان)

خاموش باش، اَنْصُِتوا  د،يگويو م متعلقات را نداشته باشد. نينداشته باشد، ا ذهني)(افسانه منها را مال نيكه ا دهنديم

از أَنْصِتُوا  تي. خاموش باش. چقدر بزنميم حرفذهنت را من از طرف تو  يكه اگر تو خاموش كن (حقيقت وجودي انسان)

  . ديشما آنها را بخوان م،يخواند

  ٣١٩٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه آبت را بِالغ يعني اَْنصِتُوا
  خشكست باغتلف كم كن كه لب نيه
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   ٣٦٩٢ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َانْصُِتوا ديشما خاموش باش پس
  زبانتان من شوم در گفت و گو تا

 ديگويشما حرف بزنم. بله، خدا م يهستم، خدا هستم، به جا يمن كه زندگ دي. شما خاموش باشديگويرا م نيهم دارد

   د،ي. شما گوش باشديشما خاموش باش

  ١٦٢٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  جنس تو  ياو زبان، نِ  ،يتو گوش چون
  را حق بفرمود: َانْصُِتوا هاگوش

 يهر كس ديگويكه موالنا م دينيبيشما حرف بزنم. م قيتا من از طر ديأَنصُِتوا. پس خاموش باش د،يخاموش باش يمدت بله،

. چون اگر ما ميبرس نجايبه ا ميندار ياچاره چيو ما ه .زندياو در مركز او دارد حرف م قيذهنش را خاموش كند خدا از طر

در  هايدگيهمان ني، ازنديحرف م ذهني)(افسانه من هايدگيهمان نيا قياز طر يهنمنِ ذ م،يحرف بزن يبه عنوان منِ ذهن

فقط خودمان  ميبفهم ميخواهيم يچون با منِ ذهن م،يبفهم ميتوانيرا نم گرياست. پس ما حرف همد يجور كي يهر كس

داشت.  ميواه. پس ما اختالف خمياو را بفهم يهاچه برسد حرف م،يفهمينم يخودمان را حتّ يهاحرف م،يزنيحرف م

  كه:  ديگويم نيهم يبرا

   ٣٦٩٢ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َانْصُِتوا ديشما خاموش باش پس
  زبانتان من شوم در گفت و گو تا

درست است؟ بله  د،يو اختالف دار ديپريم گريبه همد دي. شما چون در سطح هستزديشما بربخ نياختالف از ب نيا تا

  درست است. 

  ١٣٧٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  اَماگر هَمخو و هم ِاْستاره يزيشمس تبر با
  ُكنم يكه َاْنوار ديشمس اندر شش جهت، با چون

، (حقيقت وجودي انسان) يزيخدا شدم و قِران كردم با شمس تبر يام و همخوخدا زنده شده تينهاياگر به ب د،يگويم

بشود در  تينهايمركز اگر ب نيشدم، چون ا يزيشد و مثل شمس تبر تينهايباز شد كه ب نقدريمركز من ا نياگر ا يعني

 يعني كننديخدا است، دو ستاره باهم قِران م تارهس يقِران كرده است، روبرو يزيبا خدا، شمس تبر كنديواقع ِقران م

با خدا و نور خدا  ميكنيو پخش كند، پس ما ِقران م ردينور او را بگ توانديم نيهم هستند، اگر باهم ِقران بكنند ا يروبرو
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 ديشدم، با يزيبرخدا زنده شدم و قِران كردم با او، مثل شمس ت تينهاياگر من به ب ديگويم م،يكنيپخش م ميريگيرا م

  پخش كنم.  ميرا در شش جهت مادّ يكه نور زندگ

جهان  يعنيشش جهت  ،يرا در شش جهت مادّ يرا، بركات زندگ يرا، خرد زندگ ينور زندگ ديتوانياگر شما م نيپس بنابرا

اگر فكر ما خالق  ماند،يم. اگر جسم ما سالم دينفوذ بده ديتوانيعدتان ماست، اوالً كه در چهار بُ ينماد جهان مادّ ،يمادّ

بلكه جان  ست،ين ياست، لطافت است، اگر جان ما جاِن من ذهن يما از جنس عشق است، شاد جاناتياست، اگر ه

پس من در چهار ُبعد خودم  كند،ينم يمردار شناسد،يرا نم ياست، كه زنده است و مردگ ياست، جاِن خدائ ياريهوش

  . كنميم پخشاَنوار خدا را  كنم؟يكارميدارم چ

 اشيكي. فرستميم ينور را من در جهان مادّ  نياست كه ا نيا شيمعنا يزيكه قِران كردن با شمس تبر ديبگو خواهديم

را، خرد  يمل كردن، اگر نور زندگمثل نور ع يعنيكردن  ياگر؛ اَنوار يعنينور در مركز انسانها است.  نيهم ييشناسا نيهم

  مركز انسانها. يبتوانم اثر بگذارم رو ديبا كنميپخش م يمادّ  جهانرا، در  يرا، بركات زندگ يزندگ

 يانوار شود؟،يتر مما از كجا پس دلمان دارد گسترده گذارد،يالبته كه م گذارد؟ينم اي گذارديموالنا در مركز انسانها اثر م

شادتر شده است؟، نه  ايشده  نيمگاو غ ديشويبلند م يوقت يكي شيپ ديرويشما هم م د؟،يكنيشما هم م اي. آكنديم

 تيهم هو يكه او برا شونديم ادتريز كنند،يم شرفتيدارند پ تيهايشدگ تيچقدر هم هو نيكه نگاه كن بب دييبگو ديبرو

به طور كه مركزش  د،ياو را زنده كن د،ياورياو را به جوش ب يزندگ د،يخوشحال بشود، نه، مركز او را غلغلك بده يشدگ

  .يشروع كند به ارتعاش زندگ

و  ياز مردگ را و او ياوريبا ارتعاشتان مركز زنده انسانها را به ارتعاش در ب ديبتوان ديبا ديكنيرا پخش م ياگر نور زندگ

غّصه  د،يدهياگر واكنش نشان م ي. ولديندار يمنِ ذهن گريپس د ديكار را بكن نيا ديتوانياگر م د،يخالص كن يَسرمرده

 ميخواهيجهان، م رون،ي. ما معموالً با نور بكنميم يمن دارم اَنوار دييبگو ديتوانيشما نم د،يكنيدرد پخش م د،يبَريرا م

درست عكس كار  م،يكني. كار غلط مذهني)(افسانه مناست هايدگيهمان قياز طر دمانيچون د م،يخدا را بشناس

 م،يخدا بتابان يرو ميخواهيجهان را م ديد يعني م،يخدا را بشناس ميخواهيم هايدگيهمان ديبا د م،يكنيرا م يخداگونگ

  :ديگويم نيهم ي. براميعمل كن ديبرعكس با

اگر من هم خو  كند،ينور زنده كننده پخش م يزيهستم، شمس تبر همخو؛ َاماگر هَمخو و هم ِاْستاره يزيشمس تبر با

و  تيعقل و هدا ت،ينه حس امن زه،ينور زنده كننده پخش كند. نه مقاومت و قضاوت، نه ست ديمن هم با يهستم، خو
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 (حقيقت وجودي انسان)كردن. بله، با مركز عدم  جاديكردن، مانع ا جاديكردن، دشمن ا جادينه مسئله ا ،يقدرت مصنوع

  :تيب نيمراكز عدم مردم و ا يرو گذارميماثر 

  ١٢٠٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  و ِسِجلّ  ماءيا ريُنطق و غ ريغ
  ز دل زديهزاران ترجمان خ صد

(حقيقت دل  نياز هم يعنيو اشاره و نوشتن، صد هزاران نوع بركت از دل عدم شده،  ماءياز ا رياز حرف زدن، غ ريغ

 ميداني. اصالً ما نمستيكردن فقط نور ن ي. انوارديشويكردن را متوجه م ي. پس شما انوارشودي، پخش موجودي انسان)

! نها؟يا يرو ميبا ذهن اسم گذار كن ديما با شناسد،ينمرا  زهايچ نيكائنات. ذهن ما كه ا نيبه ا شودياز دلمان پخش م يچ

پر از عمل و  م،يشويم يپر از انرژ م،يشويسر مدل و زندهما زنده شوديمركز ما باز م يكه وقت مينيبيم ي. ولميدانينم

  . افتديمان به كار م. عقلميشويخدا م تيپر از هدا م،يترسينم م،يشويم تيپر از امن م،يشويقدرت م

  خواند.  ميخواه ندهيآ يهاكه فرصت نشد. انشاالّله در برنامه ميبخوان تانيبرا ميداشت يمثنو اتياب يامروز كلّ بله،
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