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1116مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

هر کس به جنسِ خویش درآمیخت، ای نگار
هر کس به الیقِ گهرِ خود گرفت یار

کسی خریداو را که داغِ توست، نیارد
آن کو شکارِ توست، کسی چون کند شکار؟

خویشنت کندما را چو لطفِ روی تو بی
خویشنت مدارما را ز روی لطف، تو بی

دگر بگرفتند، جنس جنسچون جنسِ مه
هر جنس، جنسِ گوهرِ خود کرد اختیار

با غیرِ جنس اگر بنشیند، بُوَد نِفاق
مانندِ آب و روغن و مانندِ قیر و قار

تا چون به جنسِ خویش رود، از خالفِ جنس
تر شده باشد، بدان کنارزین سوی تشنه

گریزد، با دیگری خوشستهرک از تو می
به کسی دارد او قراررمد، و آنک از تو می

نشست، به پیشِ تو مهچو ابرو آن کو تُرُش
خندان دلست پیشِ دگر کس، چو نوهبار

گویی که نیست از مهِ غیبم به جز که میغ
روح مرا نیست جز مخاروز جام و خَمرِ

آیدت، که توآن نای و نوش یاد منی
خوری ز دستِ یکی دیوِ سنگسارخوش می

یو، آنگهیصد جام درکشی ز کفِ د
بینی تُرُش کنی، خبور، ای خامِ پخته خوار
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تُرُش ولیکفکنده و رویَکاینجا سَرَک
کوهسارآجنا چو اژدهای سیه فامِ

با جنس مهچو سوسن و با غیرِ جنس گنگ
با جنسِ خویش چون گل و با غیرِ جنس خار

رو رو، به مجله خلق، نتانی تو جنس بود
مارشاخی ز صد درخت، نشد حاملِ ثِ

چون شاخِ یک درخت شدی، زان دگر برب
ای، دست از آن بدارجویای وصلِ این شده

گر زانکه جنسِ مفخرِ تربیز گشت جان
کار و بارای والیت و شاباشاَحسَنت
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کنممیشروعموالناشمسدیواناز1116شمارهغزلباراامروزحضورگنجبرنامهاحوالپرسیوسالمبا

1116ن شمس، غزل شماره مولوي، دیوا

هر کس به جنسِ خویش درآمیخت، ای نگار
هر کس به الیقِ گهرِ خود گرفت یار

کسهرومحبوب،ايآمیزد،میدرشود،میدوستخودشهمجنسبایاخودشجنسباکسیهرکهگویدمی

خداجنسازکهانیمدمیماخوب.کندمیپیدادوستکند،میپیدایارخودشمرکزگوهرلیاقتمطابق

کهداردراتواناییاینهوشیاريجهاناینبهآییممیوقتیوهستیم،هوشیاريیاخدائیتیم،جنسازهستیم،

کهجهاناینچیزهايفکربههوشیاريیعنی.جهاناینچیزهايبهکندمیتفویضراداشتنهوشیاريمرکز

مثلهستند،هیجاناتجنسازوهستند،فکرهاوباورهاجنسازیعنیذهنی،وهستندفیزیکیچیزهايعمدتاً

هستند،جهانایندرکهبیرونیچیزهايایندیگربعبارت.بچسبداینهابهتواندمیاینها،وخشم،مادردهاي

چیزيیکبهاینکهبمحضوبچسبانداینهابهراخودشتواندمیهوشیاريوشوند،میارائهمابهفکربوسیلۀ

،جسمیکبهشودمیتبدیلبود،خدابود،هوشیاريبود،خدائیتاولمرکزش. شودمیعوضمرکزشچسبد،ب

.کندمیتعیینراماجنسبشودمامرکزکهچیزيهرما،مرکزشودمیبچسبیمآنبهماکهچیزيهر

میراخودشجهان،اینمی آیدوقتیولیاست،هوشیاريخودکهداردمرکزياولشهوشیاريدانیدمیشما

غلطدیداینبیند،میراجهاناینچیزهاآنعینکپشتازوکندمیعوضرامرکزشوچیزهابهچسباند

دادنقرارمرکزشود،میمتوجههوشیاريآنازپسو.چسبدمیآنهابههوشیاريکندمیدردایجادو.است

.کندمیهوشیاريراهوشیاريمرکزهوشیارانهدوبارهکند،میرهاراماديمرکزهاياینواست،غلطچیزها

مرکزدوبارهگردد،برمیهوشیارانهوکندمیراکاراینوجهانبهرودمیهوشیاريکهوقتیمی آیدبنظر

بودنیاهوشیاريیاخدائیتیاخداکهافتد،میاتفاقاتییککند،میمرکزشراخدایاوخدائیتیاراهوشیاري

.شناسدمیراخودشمادربودنیعنی. شودمیآگاهخودشبههاانسانمادر

بودمگنجیمن:کهگویدمیخداو.استجهاناینبهآمدنمامنظوراینخواندخواهمهمامروزکههمینطورو

هوشیارانهنییعشناسد،میبودنبعنوانراخودشمادربودنوقتیپس.بشومشناختهکهداشتمدوستونهان

میمابعنوانمادرراخودشخدایابودنکهافتدمیانگیزيشگفتاتفاقیککنیم،میعوضرامرکزمانما
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نشانواکنشبیرونیچیزهايبهدیگر.شودمینهایتبیماعمقموقعآنو.ایمآمدههمینبرايماوشناسد،

.نیستنددیگرمامرکزاآنهونیستیم،آنهاجنسازاینکهبرايدهیم،نمی

مرکزکهعلّتاینبهولیبیفتد،اتفاقاینکهکنندمیکوششخیلیهاآدمکهگرچهافتد،نمیاتفاقاینخوب

وچیزهابهچسبیممیماوقتیپس.ماندمینتیجهبیماهايکوششماکارهايدهد،میمابهغلطدیدمادي

هویتیم،همآنهاباماکهشودمیچیزهاییهمانمادلعینکمامرکزدروماهوشیاريبرايشودمیعینکآنها

ماديدیداست،غلطدیدآن.برگردیمخواهیممیدیدهمانبازندگییاوخدابسويبرگردیمخواهیممیوقتی

.رساندنمیآنجابهراماوهست،

میخودشجنسبطرفکسیهر:گویدمیکهست این ااشیکیگوید،میغزلایندرداردمهمیمطالبموالنا

وبیرونیهايشدگیهویتهماگر.کندمیتعیینمرکزشکهشدیدمتوجهشمااالنراخودشجنس.رود

پس.هستندماجنسازکههاییآدمیاماديچیزهايبسويرویممیماباشد،مامرکزدرآنازحاصلدردهاي

وبرویمخواهیمنمینه:گوییممیزبانبهکهنیستمهمو.مادهبسويرویممیدباشماديمامرکزاگرکهاوالً

دیدبایدشود،میماديدیدمادیدبعالوه.رویمنمیولیبرویمخدابسويخواهیممیوبرویمخواهیمنمی

ماديمرکزمفهمیدیماخوبخیلیبیایدپیشسوالایناستممکنحاالکنیمپیداهوشیاريدیدوحضور

؟بکنیمبایدکارچههستند،مامرکزآنهاشدیمهویتهمچیزهاباداریم،

رافضا.کنیمبازرافضالحظهایناتفاقمقابلدرکهصورتیدرکنیم،پیداخدائیتدیدتوانیممیمالحظهایندر

میمقاومتماما،هوشیاريدیدعینکومامرکزشوندمیآنهاوشویممیهویتهمچیزهاباماوقتی.کنیمباز

باشدنهویتهماثردرکهذهنیتصویراینوشدگیهویتهماینیاذهنیمنمهمهايخاصیتاز.کنیم

اینکهبرايهست،ذهنیقضاوتهست،قضاوتاست،لحظهایناتفاقمقابلدرمقاومت،می آیدبوجودچیزها

باشدگیهویتهماساسبراینکهو،هاشدگیهویتهمآناساسبرستاترمهمچیزيچهکهبدهیمتشخیص

.داردهیجانیدیدو،داردترساندیدو.داردگذرادیدوشدهدرستگذراچیزهاي

ستیزهاتفاقباببیندخواهدمیذهنیمنوقتیبنابراینواستترسحالتایندرهیجاناتشترینمهمازیکی

،کنیممیبازرافضالحظهایناتفاقمقابلدرماوقتی.زنیممیماهوشیاريچشمبهرااهعینکآنوکندمی
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خدائیتعینک،زندگیعینکباپس،دهدمیجدیديالحظهعینکمابهزندگیهم،هستیمماهم،بازفضايآن

ازمانجنس.شودمیضعومانجنس،کنیمعوضرامانمرکز،کنیمعوضرامانجنسلحظهایندرتوانیممی

هوشیارانهجهانازبرگردیمو،برویمخدابسويکنیمپیداراراهتوانیممیبنابراین.شودمیخدائیتجنس

.اوبسوي

ازجنسشبپرسیداستممکنشما،رودمیخودشجنسبسمتچیزيهر،کنتوجه،کهگویدمیمابهپس

همجنساز،باشدپولجنسازمرکزش،استمرکزشدرکهگوهريآنآنکهجنساز؟شودمیتعیینکجا

ممکنحاال.رودمیآنهاالیقبهباشندذهنیباورهاي،باشنددردهادانمنمی،باشدجهانیاینهايشدگیهویت

اشندبارتعاشهمبایدهمدیگربا،دارندماديعینکماديمرکزنفردواین،دارندماديمرکزنفردو:بگوییداست

.نیستعشقبخاطرهاموقعخیلی،شوندمیکشیدههمبسويهاآدمپس.بشوندکشیدههمبسويکه

باکهدارندمرکزشاندردردهاییبلکه،شوندمیکشیدههمبهنیستعشقبخاطراستممکنمردوزنیک

همبهنزدیکخیلیدردهااینارتعاشیهايفرکانسیعنی،دارندمشابهارتعاشاتدردهااین،هویتندهمآنها

نمییکیآندلبه،نشیندمیمندلبهاین،استمنشبیهاین:گویدمی.می آیدخوششطرفازآدمو،است

ماديمرکزاگرپس.امذهنیمنالگوهايبا،امذهنیمنباپسندممیمن.نشیندمیاشماديدلبه،نشیند

بسويخودمانمرکزلیاقتمطابقو،هستندماجنسهمازکهشویممیکشیدههاییآدمبسوي،باشیمداشته

بهمااگر.هستندهابعضیازبهترماديمراکزبعضیالبته.هستندماجنسهمآنهاکهرویممیهاییآدم

خدابهارماباورهاآنهنوز.استبیرونیباورهايازبهترخیلی،بشویمهویتهمموالناییمثالًباوريالگوهاي

.رسانندنمی

گویدمی،استنگارکلمۀایندرشاید:کهگویدمی،گویدمیمابهراچیزيیکداردموالناابیاتهمۀزیرولی

مرکزکه،موقتاًداريماديمرکزهماگر.رفتخواهیخدابسويباآلخره،هستیخداجنسازکهکسیاي:که

ولی،کنیمرهاراماديمرکزبایدما.نیستمجازدیگربعداً،زندگینظرازاستمجازسالگیدهتاصفربینمادي

میرهابایدرااینکهدانیمنمی،داریمماديمرکز،داریمذهنیمنهمسالگیهشتادماایمنشدهمتوجهچون

قانوناسمشکهونقاناینکهکنیممیتوجه،گرفتهرامانعملوفکربهرازندگیخردعبورجلوياین،کردیم

.کندفاسدراجبرانقانونهايکوششنتایجتواندمیlaw attractionاستجذب
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مرکزدرچونولی،اوبهشدنزندهبراي،خدابهرسیدنبراي،بکنیمکارهمخیلیبکنیمکارمااستممکنیعنی

موفقسرآخربنابراینو.نکنیمپیداراراههمو،بریزدمانعملوفکربهبدانرژيهم،داردوجودماديعینکما

ابدیتونهایتبییکبعنوانماکهاین است نهاییمحصول،کردیمتعریفتانخدمترانهاییمحصول.نشویم

توجهباهوشیارانه،ذهنتويرویممی،شویممیکوچکموقتاً،جهاناینبهآییممیکههستیمهوشیاريیک

؟استدرست.بشویمابدیتونهایتبیدوبارهبرگردیم،کنیمرهاراماديمرکزنایبایدابیاتاینبه

،بشومخواهمنمیهویتهمگویممیدیگر مااینکهیعنیپرهیز،کنیممیپرهیزچیزهاخیلیازماکاراینبراي

نمیمن،منمرکزشودمیبکندجذبرامنتوجۀکهچیزيهروکندمیجذبرامنتوجۀبیروندرچیزياگر

دیگريجنسیکمامرکزجنسچونولیکن،مابلدیمرااینهاخوب؟استدرستبگیردصورتکاراینخواهم

کلید.استتسلیمدرکلید،بشویمتسلیمماگذاردنمیوکندمیدخالتآنهنوزماعینکشودمیآنو،است

دیگريعینکیک،برداریمهستیمذهنیمنجنسازهاینکلووراذهنیمنعینکلحظهایندرکهاین است 

وزندگیعشقوخردموقعآندرهم،ببینیمدرستهم،بگذاریممانچشمبهمی آیدبدستگشاییفضاازکه

درسترامانچشمجلويآنعینکپشتازوماعملوفکربهمخصوصاً،مابعدچهاربهبریزدزندگیلطافت

.ببینیم

،خواهدمیزندگیخود؟خواهدمیکیراگوهرایناستخدائیتماگوهر؟چیهماگوهردانیدیمشماحاال

دردگرنهوکنیرهاهوشیارانهرااینهاباید،چیزهابهبچسبیبرويتوانینمی،منیجنسازتوگویدمیزندگی

تجسمذهنبوسیلۀراشدنیکیاوبا،استغلطمانعینکچونما،بشويیکیمنبادوبارهبیایی،کشیمی

با،داریمنگهراهاعینکآنیعنی،داریمذهنیمنیکمانیستاینطوري،استغلطاین.فکرمانتوي،کنیممی

همراباورهااینو،برویمجسمیخدايبسويذهنیمنباو،کنیمدرستهمجسمیخدايیکهاعینکهمان

،باشیمخشمگینمثالً.باشیمداشتههمدیداینازحاصلهیجاناتوشویمبهویتهمباورهاباوباشیمداشته

همه،می آیدکش،استپذیرانعطاففضاآناینکهبراي،باشیمگیرسخت،باشیمزمخت،باشیمنگران،بترسیم

حضورهبمابگوییماما،باشیمداشتهرادردهاییوذهنیمنهايخاصیتماودهدمیجاخودشدرراچیز

.کردخواهیمصحبتامروزچیزهااینبهراجع. ایمرسیده
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رامادیدنغلطاینورفتخواهیماوبسويهستیماوجنسازچونحالهربهماکهشدیممتوجهکهحاالولی

هماینعینکپشتازاینکهبراي؟بینممیغلطچرا،بینیمیغلطگفتخواهدمابهدردوکشاندخواهددردبه

باآلخرهکشممیدرد،کشممیدردهیبکشدردخوباندازمنمی:گویممی،بیندازشبینیمیشدگیهویت

شدهجذبچیزيیکبهبینممی،شناسممیراعینک.استغلطعینکاینکهبراي؟چیبرايدرداینمگویمی

.دانیدمیشمارااینها.کنممیارهشناسممی،استآنجادرديیکبینممی.کنممیرهامنراآن،بودم

ماکهچیزياینحداقلیاشبیهعرفاناینکنیدتوجهولی،ایمخواندهبارهاخوانممیتانبرايرابیتچند

ازتبعیتبههمما،بله.استعلمهندسهگفتمیداشتیماستاديیک.استهندسهعلممثل،کنیممیبررسی

می پیشکهراايمسئلهبعد،کنندمیثابتاولراقضیهسريیکعلمایندر،هندسهعلمگوییممیایشان

راقضیهتاپنجاهآنولی،دهندمییادآموزدانشبهراقضیهتاپنجاهمثالً.کنندمیاستفادههاقضیۀآنازآید

اگر،کندمراجعهقضایاآنازتاپنجچهاربهاستممکن،بیاییدپیشمسئلهوقتیتا،باشدگرفتهیادخوبباید

.کنیدحلّرامسئلهتوانیدنمیشما،دنیاییادتآنهاازیکی،نباشدبلدخوب

یادآوريشمابهراقوانیناینکهکنیدتکراروبنویسیدهمشما،کنممیتکرارمرتّبمنراابیاتبعضیبنابراین

یعنی،بگذاریدلحظهایندربایدراتانتوانحداکثرماش:کهگویدمیجبرانقانون،بدهمتوضیحمندوباره.کند

وکاراینوبکنیدفکروبکنیدکارشمااگراما.آیدنمیبدستنکنیدکارتا،استجبرانقانوناینکنیدکارباید

؟رسدینمنتیجهبهماکارچرا.شودمیناامیدوشودمیمایوسآدممدتییکازپس،نرسدنتیجهبهفکرتان

میرعایتراجبرانقانون،کنیممیکارماکهاستدرستاینکهبراي.استمادهجنسازمامرکزاینکهبراي

کوهیکبستهخودشبهآدمآهنیاینکهمثلدرست،رودمیآنبسويکهاستجنسیازمامرکزولی،کنیم

.سمتآنبهشويمیکشیدهخوبولی.رومنمیکوهبسويمننهگویدمیزبانبه،هستهمورآنآهنربا

کارهابعضی،کنیممیعبادت،کنیممیتالشماکهاستدرست،استبیرونیچیزهايجنسازهممامرکزوقتی

،ماماديمرکزاینازحاال،ورآنبهراماکشدمیمامرکزولی،برگردیمجهانازبتوانیمبلکهکهکنیممیرا

یکازپس.کندمیفاسدراهدفوسیلهکهگوییممیاصطالحاًو.مانعملوفکربهریزدمیدرد،بدانرژي

یک،آوردیمبدستراعکسشداشتیمانتظارکههایینتیجهآنبجايکهبینیممیماديجهاندرحتّیمدتی

ازبعداینکهعوض.کندمیشامنباولی،کندمیمردمبهخدمتمثالً،مثالًکندمیخدمتسالبیستکسی
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کردهصحبتمردمبادویدهورآنوراینفکرهمکشیدهزحمتهمواقعاًکشیدهزحمتهمهاینسالبیست

شدچیآقابگوید،بکنندتوهینهماوبهاستممکن،دانندنمیراقدرشتنهانهمردم،کردهمنشباولی،فالن

میزحمتسالپنجوبیستسالبیست.کنیممیمانهايهبچباماراکارهمان،کشیدمزحمتهمهاینمن

زحمتهمهاینمنباباتوکرديکارچه،آیندمیدرماجلوي،شدندنافرمانبینیممییکدفعهبعد،کشیم

؟چراشديبزرگتوجوريچهپسرااینها،آوردمدرپولکردمهموركآوردم،بردممدرسهراتو،کشیدم

وازبودنازموقعهیچ،کردیممیماديمرکزباکردیممیمانمنباکردیممیراکارهاآنکهیموقعاینکهبراي

انجامرااموظیفهکهاستدرست،منعملوفکراینبهنریختزندگیعشق،زندگیخرد،زندگیشاديورآن

بخاطر،نیستکاملفهمیممیماالنادادنانجامولی،امدادهانجاماحسننحوبهراهایمدادنانجاموامداه

ازمرکزتکهکندمیتعیینجذبقانونولی،استاساسکهاستدرستجبرانقانونپس.جذبقانونهمین

.رويمیسوآنبهاستجنسیچه

؟وريجچه،کنیدعوضرامرکز.توانمنمینگویید،نشویدناامید،دهدنمینتیجهراکارهایتانایناگرشماحاالو

بهگردیمبرمیدوبارهنه؟استآسانگشاییفضاحاال.کنیمفضاگشاییاتفاقاتدرمقابلبگوییمبایدبارهزار

کاردرستتوکهجذبقانونبوسیلۀکندمییادآوريهمیشهمابهولی.استاساسجبرانقانون،جبرانقانون

.نه،دوممیورآنووراین،کنممیفکر،کنممیعملکنیتالشتونیستکافیفقط؟کنینمییاکنیمی

؟چیهمرکزجنس

دوستازیکیمثلتواینکهبراي؟کیهدوستتببینتوگویدمیشمابهاینکهبراياستمهمبیتایناتفاقاً

،اندمتوقع،کنندمیعیبگویی،کنندمیعیبجویی،کنندمیغیبتکههستندکسانیشمادوست،هستیهایت

دوستازیک؟استاینطوريکنندمیشکایت،گویندمیناسزا،کنندمیانتقادسیستمیازیاکسیازاًدائم

.هستیددوستکسانیچهباببینیدشما.هستیدآنهاازیکیهمشما؟انداینطوريشماهايدوستیاشماهاي

اینکهنگوییدسالبیست،سالدهازبعد.ریدبگینتیجهتانکارهايازاینکهبراي!هابفهمیدراقانوناینکهبراي

همراماجنساستبدشماجنس.استبدشمامرکز،نه.استبدروزگارو،نامردندمردمو،استايزمانهچه

،خداستجنس:گویدمیموالناغزلآخردرکههمینطورخوبجنسکندمیتعیینمانهویتیهم،مرکزمان

جنسیهر،نداریمدیگريجنس،استجنستنهایعنی.استخوبجنسآن،بودیماولازکههوشیاريهمان
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میحرفوحرفهی؟استدرست،باشدتواندنمیدیگريجنسشمامرکزدر،بدجنسشودمیبگذارياینجا

:هندسهقضایايهمان،اینستهابیتازیکی،بله.بخوانمراهابیتآنخواهممیآوریم

1406دفتر اول، بیت مولوي، مثنوي،

دید آن است آن که دید دوست استآدمی دید است و باقی پوست است

آنباشدهوشیاري،باشدخدامرکزشدر.شودمیعینکشآنباشدمادهمرکزشدر،استمرکزشدیدآدمی

منقبض،ببنديرافضااگر.ی آیدمدوستدید،کنیبازرافضالحظهایناتفاقمقابلدراگر.شودمیعینکش

مهممابرايو،دهدمینشانمافکر،دهدمینشانماذهنکهچیزهاییآنتمام.می آیدپوستدید،بشوي

وهوشیاريازغیردیگريعینکهریعنی.پوستندهمهآنها،مرکزمانشودمیوشویممیآنهاجذب،است

حاال؟استدرست.استپوستهمهخداخود،زندگیخود،شیاريهوخود،عدمعینک،ماستمرکزکهبودن

یااستپوستیعینکشماعینکپس؟استدوستیااستپوستجنسازشماجنسبگوییدتوانیدمیشما

بیتیکاین.خدایعنیدوست.استدوستیعینک

ر بهدوست، کو باقی نباشد، دوچونکه دید دوست نبود، کور به

.استغلطببینمچههرچون.استبهترنبینماینکهبراي.استبهترباشمکورنباشدمنمرکزدردوستدیداگر

لحظهایندراگرباشیم،مواظببایدکهبینیدمیپس.بکنمتوانمنمیدیگريکاربزنم،ضررخودمبهاینکهجز

شانجايسررامردمبدهیم،نشانمنفیهايواکنشماداریمعادتنداریم،عادتکهکنیم،نمیفضاگشایی

پشتشراجبرانقانونفضاگشاییکهکنیدمیهمتوجه.هستیمکممانکنندفکرکهبدهیم،جواببنشانیم،

کاراینندهینشانواکنشبکنی،صبرکنی،بازرافضاکند،میتوهینشمابهیکی.استسختیعنی.دارد

نچیزیاناچیزتنهانباشد،باقیکهدوستیآناما.جبرانقانونبهگردیمبرمیگردیممیهمباز.استسختی

.استخودماناصلیجنساست،خودمانجنسهماناست،هوشیاريهماناست،دوستهمانمامرکزدرباقی

اصلیجنسخواهیممیخواهیم،نمیفرعیجنسماکردیم،پیدافرعیجنسجهاناینبهآمدیموقتیماپس

بیداروماندنآگاهوذهنخوابازشدنبیداروابديلحظۀاینازآگاهییعنیباقی،جاودانهیعنیباقی.باشیم

دیگر.رویمنمیروانشناختیزمانبهدیگربمانیم،آگاهوابديلحظۀاینبهبشویمآگاهاینکهبمحضچونماندن،

شویم،میثابتلحظهایندرما.مابرايشودمیتمامکنیم،میزندگیآندرماکهزمانیبعنوانآیندهوگذشته
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و.نامیرا،همیشگییعنیجاویدیعنیباقی.باقیشویممیوخوریمنمیتکانلحظهاینازشویم،میمستقر

.ماستمرکزدرمادوستو.هستیمباقیهمما.استباقیخدامادوست

.برگردیمبتوانیمجهانازبایدماپس.باشدبایدزندگییعنیباشد،بایدستدومامرکزدرکهشدیممتوجهپس

و.نیستماديمرکزاینفضاگشایی،اثردرکنیمپیداتوانیممیلحظهایندرکهموقّتیمرکزبکنم،تکراردوباره

اینهااستمهمایماندهخوقبالًهمرابیتاین.دهدمیراهوشیاريعینکببینیم،دهدمیدرستیعینکمابه

.باشدیادتانهمیشهبگیریمیادبایدکهاستهندسهقضایايهمان

812مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

هرچه چشمش دیده است آن چیز اوستآدمی دید است باقی گوشت و پوست

.استگوشتوپوستاشهبقی.استمرکزشدیدآدمیشود،میتعیینجوريچهشماجنسدانیدمیشماپس

آنگرفته،قرارمامرکزواست،مهماینگفتهفکرمانودیدهمانچشمشدیم،هویتهمآنباکهراچیهرو

بسويوقتیپس.چیهماجنسکهشدیممتوجهاالن.کندمیتعیینراماجنسچیزآنوماستمرکزدرچیز

کدامبهببینید.چیهتانجنسفهمیدمیشوند،میجذبهاساناناینهاازبعضیبسويشویم،میجلبچیزها

شوید؟میجذبکسانیچهبسويشوید؟میجذبسو

آموزشموالنابگوییداوبهاینکهبمحضاست،دردباشدگیهویتهمجنسازکهکسییککهنکنیدفکرشما

دردجنسازنیست،جنساینازینکهابراي؟آیدنمیچرادهد،میگوشمی آیدبده،گوشبیااستخوبی

ماجنسباشد،مامرکزدرچیزيهر.رودمیدردازدیادبسوياوکند،میکمرادردهاموالنابهکردنگوش.است

.کنیدمیتوجه.شویممیجذبآنبسويوکنیم،میزیادشداریمدنیادرراجنسآنماوکند،میتعیینرا

جنسازکنید،میبازرافضالحظهایندروکنیدمیعملهایشحرفبهودهیدمیوشگموالنابهکهشماپس

میفوراًهماوبگوییدکسیهربهکهنکنیدفکر.شناسیدمیرازندگیشاديورادرديبیورابودنزندگی

.خورندنمیدردبهااینهآقاگویدمیبعددهد،میگوشروزسهدومی آیدآن.دهدمیگوشمی آیدوشناسد

هر،دردازدیاد؟کندمیتقویتچیرااوجنس.کندنمیتقویترااوجنساینکهبراي؟خورندنمیدردبهچرا

اخبارزند،میبدهايحرفزندمیمنفیهايحرفزندمیحرفکشتار،زندمیحرفدردبهراجعکهکسی

آدمببینیدشما.می آیدفضاآنازحلّراهچونباشد،نداشتهلّیحراهآدماینکهوهاعیبدیدن،انتقاد،منفی
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یکیاز،کنندمیانتقادهمه،گیرندمیایرادهمه.چیهحلّراهگویندنمیزیادند،خیلیزنند،میحرفکههایی

نطوريایچراخوب؟استاینطوريچراولی،دانممیچهمنآقا؟جوريچهمسئلهاین؟چیهحلّراهبپرساش

.استستیزه،استذهنیمنمالکهاست

آنازباید،کندبازباید،نداردراجنساینخوب،بیارحلّراهدیگرجنسیکازحاالکه،استاتجنسازاین

از،کندمیمفرغجنسازراجنسشاین،بنددمیگفتاريهربا،رااینبستههمیشه؟بیاردکجااز،بیایدفضا

راهاشخانوادهبراي،نداردحلّراهبشریتبراي،نداردحلّراه،کندزیادرادردخواهدمی،کندمیدردجنس

،استخشمازپر،کندمیخالّقغیررافکرش،کندمیمریضراجسمش،نداردحلّراهخودشبراي،نداردحلّ

.استترسازپر

بایدشماولی.بیندنمیراجنسشخرابی.استخرابمعروفبقولجنسشواستدیدشکهنیستمتوجهو

میبازرافضاموقعهرما.نباشیدهمخودتانبدجنسرويدنبالحتّی،باشیدآدمآنرويدنبالنباید،ببینید

.شویممیبدجنسازبندیممیکنیممیستیزهموقعهر،شویممیخداجنسازشویممیخوبجنساز،کنیم

به.شویممیکشیدهزندگیبسويشویممیخوبجنس، بدچیزهايبسويشویممیشیدهکشویممیبدجنس

.بخوانیدروزهر،بنویسیدجایییکیا،کنیدحفظهمیشه،بگیریدیادبایدرااینهاببینید،سادگیاین

2465مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اشد غیرِ این کار اِله؟خود چه بای ماهم کند یک دَم سیاهحلظه

.شوممیسیاه،کنممیستیزه،شوممیمنقبض.شوممیماه،کندمیخودشجنساز،کنممیبازرافضاوقتی

میسیاهیاکندمیماهراماکهباشیمهوشیارلحظهایندرماخواهدمیخداو.استهمینخداکارگویدمی

.ینیدببهمرااشبعديحاال؟استدرست.کند

دویم اندر مکان و المَکانمیپیش چوگاهنای حکم کُنْ فَکان

ایندرخدایعنیفکانکن،فکانکنچوگان،باشیمبدجنسچه،باشیمخوبجنسچه،فهمیممیماحاالپس

فضادروماجان،ماهیجانات،مافکر،مافیزیک،مابعدچهارایندرمکاندرو.شودمیوباشگویدمیلحظه

وبشویدبزرگخواهیدمییا؟بشویدسیاهخواهیدمیشماحاال.لحظههر،لحظههردویممیاوحکمبهگشایی
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خواهیدمییا؟بگیریدخودبهاستنهایتبیکهراتاناولیهجنسخواهیدمی؟بشویدخدامثل،بشویدرنگبی

.نیستذهنیمندستکهدانیممیهمراقضیهاینو.کنیممیخابانتهوشیارانه؟بشویدسیاهبشویدمنقبض

درهاستعینکاینشناختبهقادرماهوشیاري.ماچشمبهاستبدعینکسريیکذهنیمنکنیدتوجه

مضرّترچیزيهیچ.فضاگشاییبابگیریمکمکلحظهایندرزندگینوروزندگیعقلاززندگیازخردکهصورتی

،هاستعیبدیدن،هاستعیبکردنپیدا،مقاومتانواعاز.نیستلحظهایناتفاقمقابلدرمقاومتوستیزهاز

میمن،مردمرويبگذارد،برداردخودشرويازآدمراتمرکز،استمردمرويتمرکزاصالً،هاستکردنکوچک

میرادیگرانونبیندراخودشالتاشکاو؟داریداشکاالتیچهو؟کنیدمیزندگیجوريچهشماببینمخواهم

.کندرفعخواهد

کنحکمهايچوگانپیشکهراموضوعاینداندنمیشخصاین،هستندهاهمینکارهاترینخطرناكاینهاو

اندازةمافضاگشاییاندازةکه.کندمیتعیینراماالمکانومکانلحظهایندرخداحکمیعنیلحظههرفکان

لطیفاحساسات؟نباشدیاباشدسالممابدنیعنی؟باشدجوريچهمامکانو؟باشدچقدرمادرونفضاي

ایندرهوشیارانهماو؟باشیمترسوخشمجنسازیاباشیمداشتهخوشاینداحساسات،باشیمداشتهعشقی

.شویممیتسلیملحظه

میمردم.استجبرانکارو،استمهمیارکیکاینکهبراي،استسختصبروفضاگشاییخود.اعتقادفقطنهو

عملذهنیمنواکنشیشدةشرطیسیستمهمینباخواهیممیما،نداریمفضاگشاییحوصلۀوحالماگویند

عینک:گویدمیموالناامروزهايعینکاینها،ببینیماندزدهمانچشمبهقبالًکههاییعینکآنمطابقوکنیم

ایمخواندهبارهاوبارهاهمرااین.استابلیسهايعینکشدگیهویتهمهايکعین.هستندشیطانهاي

.خوانممیدوبارهتانبراي

1258مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

هم قضا دستت بگیرد عاقبتگر قضا پوشد سیه، مهچون شَبَت

راماقضاگویدمی.نیستمادست،کندمیتعیینرالحظهایناتفاقکهاستلحظهایندرالهیقانون،قضا

جهاندروبشناسیمراجداییوبشناسیمرافرمماکهاین است دلیلشیک،چیزهاباکردههویتهمآورده
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ایندرولی،هستیمیکیهمهمابودنبلحاظچون؟استدرست.بمانیمباقیوداریمنگهراخودمانبتوانیم

جدادیگریکیازکهبگیرمیادبایدمنپس.بمانیمزندهبتوانیمکه،بگذاریمخودماندهانرامهلقمابایدجهان

راجداییاینولی،ایمکردهگمرابودنیکیآنما.هستمیکیبا آن زیرآندربودنبلحاظحالعیندر،هستم

.استغلطیعینکاینو.ایمگرفته

آخرالهیقضايهمین،بشويتسلیماگر،کردهشبمثلکردههویتهم،آمدهپوشاندهراتوقضااگرگویدمی

درخداکهاتفاقی:گویدمیالهیقضايپس.دهدمینجاتالهیقضايراتویعنی.گرفتخواهدراتودستسر

.استبدنگوییدشما.داریمالزمماکهاستاتفاقیهمان،آوردمیپیشمابرايلحظهاین

داشتهاعتقادو،بشودتسلیمآدمکهاستداناییازاینو،استذهنیمنجهلازلحظهایناتفاقبهنگفتبدو

مناینکه،کردهتعیینمنبرايزندگیلحظهایناینکهبراي،استمنزندگیاتفاقبهترینایناینکهبهباشد

خواهممی،کنممیبازاینبرابردرمنرافضابنابراینپسو.نیستدرستاین،استغلطاینبگویم،شومبلند

چون،کنممقاومتمقابلشدر،کنمستیزهآنباهمخواهمنمی؟چیهاتفاقاینمعنیگویدمیزندگیخردببینم

ازبیشتر.ترسیدخواهمبیشتروافتممیاتفاقو،شوممیاتفاقجذبوکندمیهویتهماتفاقبارامنکاراین

.شدخواهمذهنیمنجنس

از،کنیدبازآنبرايرافضااگر،آییدمیدرآننفوذزیر،آییدمیدرآنسلطۀدرکنیدستیزهشماچیزيهربا

کنیدستیزهچیزيبااگر:گویدمی.گویدمیمابهراعکسشغلطشعینکآنباذهنیمن.شویدمیخالصاو

،شویدمیاوجنساز،کنیدمیتوجه،شويمیاوجنسازیکنستیزهچیزيهربا،نه،کندمیفرارترسدمی

زمینرويازراظلمخواهندمیکشتاروکشت،ستیزهبوسیلۀکههاییآدمبساچه،کنیدمیحرکتاوبسوي

اتفاقبهترین،افتدمیکهاتفاقیلحظهاین.گرفتیمیادهمرااینپس.شوندمیآنهاهاآدمترینظالم،بردارند

شماو،استشرطوقیدبیتسلیماین،استتسلیم،کنیدمیآشتیآنبا،کنیدمیبازرافضا،شماستندگیز

به.دانمنمیمنو،دانیمنمیگوییدمیشماواستمنذهنیمنداناییازبیشترخداداناییکهآوریدمیایمان

.آوردمایمانزندگیدانایی
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جاهلببندیم.شویدمیدانندهموقعآن،گشاییفضاهماناز،دهدمیقرارشمااختیاردررادانائیشزندگیو

همزمانش،گرفتیمیادمردماز،استگذشتههايشدگیشرطیکهذهنیمنعقلبهرویممیببندیم.شویممی

رااین؟تاسدرست،بِهکورنباشددوستدیداگرو.بخوردمادردبهکهنیستعقلیوگذشتهاستوقتخیلی

وارداوخرد،اودمکنیدبازفضااینکهبمحضشماکهبگوییمدوبارههمرااین.کردیمیادآوريیاگرفتیمیادهم

میشماوجودواردزندگیوخداکنندهزندهدم،اودم،کنیدمیبازرافضااینکهبمحض،شودمیبعدتانچهار

.داردلحظهایندرشماآگاهیبهتگیبساشهمه.شودنمیوارددمشببندید،شود

1344مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

ست، نه موقوفِ عللکارِ او کُنْ فَیَکُون بپذیردمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْتُ

جسمیهوشیاريذهنیمنچون.اندبیرونیهايعلّتموقوفکارها:کهگویدمی،داردعینکیماذهنیمن

.دانیدمیخدابهرسیدنسببرابیرونیهايعلّتشماشاید.دهندمینشانرابیرونیهايعلّتعینکش،دارد

بهوجافالنساختمانبهزنیممیراماندستوجافالنرویممیگویندمی،مکانبهکنندمیمراجعههاخیلی

میمابهنگاهییک،استعارفهیاعارفکهمخانیاآقاپیشرویممییا.استبیرونیعلّت.شویممیزندهخدا

.شویممیزندهخدابهما،زندمیهمدستشاید،کند

شناختنه،استالزمتسلیمنه،استالزمپرهیزنه،استالزمجبرانقانوننه،بکنیمکارنیستالزماین

ببینیمنباید،استالزمجذبنونقاشناختنه،استالزممانموهومیمراکزشناختنه،استالزمماندردهاي

جایییکبرویمکافیهفقطذهنیمندیدهايهمانبا،بکنیمتوانیممیکارهمه.کنیممیجذبچیزچهسوي

.استخرافاتاینها،بیاییم،برگردیمشدتمام،بمالیمراماندست

یارویممی،رویممیخرافهبسويمااگر.بشناسیمبایدهمرااینها،استخرافهماماديمرکزاینازقسمتی

وشودمیاینجوري،آنجابافدمیهی،هپروتبهرودمی،بنددمیراهایشچشمنشیندمیآدم! ها؟رویمنمی

،لحظهاینبهبیاییمبایدهوشیارانه.استخیالبافیاینها،اینهااستهپروت،شودمیاینجوريشودمیاینجوري

.بینممیرالحظهایناتفاقلحظههر.کنممیبازرافضامن؟گذردمیچیمنفکراز؟فتدامیاتفاقداردچی

.دهممیتشخیصراخودمجنس
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میتسلیملحظههر،باشیبایدخودتنورافکنزیرخودتلحظهبهلحظه،بردمیآگاهیاینها،بردمیکاراینها

،شویدمیبیدارشما،دمدمیراخردشخدا،بودن،يشومیبودنجنساز،شويمیهوشیاريجنسازشوي

بیرونیچیزدرهستیدشماتشخیصقدرت.شماستدرولحظهایندرتشخیصقدرت،دهیدمیتشخیص

میوبشودگویدمیاوگویدمیخداکار،کهبگیریدیادشما،کنممیخواهشراعللموقوفاینبنابراین.نیست

.نیستدرست،استرسیدنحضوربهعلّتگویدمیماذهنکهچیزيهریعنی.نیستبیرونیعللموقوف،شود

.نیستدرست

بازرافضاوقتی،دانیممیرااینضمندر.شودمینوشتهماذهنبهلحظهایندرتسلیماثردرخردوبیداريو

میزندگی،صاففعالًشودمیسیاهیتختهیک،شودمیصافماذهن،شویممیزندگیجنسازوکنیممی

فضاگشایی.می آیداودمازاین.استحلّیراهعجب،االنآمدبنظرمایناینفوراً.خوانیدمیشما،آنجانویسد

بخوانمهمرااین،بله.رهیدمیبیرونیعللازو،شویدنمیبیرونیعللموقوفازشماو.کندمیمیسررااودم

:گفت،ماستاصلیمنظورکهمانغزلدنبالبرویم

3029مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

جوهرِ خود گُم مکن، اظهار شوگفت مَخفِیّاً شنوکُنتُ کَنزاً

.بشناسمراخودم،خودمخواستممییاداشتمدوستومخفیونهانبودمگنجیمن:گفتهخدا،گفتهاویعنی

تواندنمیفرم،بشناسدتواندنمیماده،بشناسدتواندمیخودشراخودشفقط.بشومشناختهخواستممی

هوشیاريماپس.شناسدنمیرابودن،شناسدنمیراخدافکر،استمادهفکر،بشناسدتواندنمیفکر،بشناسد

درماو،بشناسدمادرراخودش،نهانگنجهمانمادرراخودشخواهدمیخداخواهدمیزندگیکههستیم

راجوهرایناینکهبمحض.شناسیممیاوابدیتبصورت،اونهایتبیبصورت،اوبصورتراخودمانداریمواقع

.افتدمیکاربهعشق،افتدمیکاربهعشق،کنیممیشناساییهمدیگریکیدرراجوهراین،بشناسیمبتوانیم

.گفتیماالنهمین؟کردیمگمجوريچه،مکنگمراخودتگوهرراخودتجوهر:کهگویدمیمابه

وبینیممیراجهانآنهاعینکباچونما،مادیدعینکشدهآنهامرکزمانگذاشتیمآوردیمرابیرونیچیزهاي

اظهار،شواظهارمکنگمخودجوهر.شدیمگمهادادنانجامآندر،فکرهاآندر،دیدهاآندر،بینیممیراخدا



# Programگنج حضور714برنامه شماره  714

17: صفحه

چهگنجاینببینیمبگذار،بشوزندهخداابدیتبه،بشونهایتبیجنسازلحظهاینبهبیایعنیشواظهار،شو

:گویدمیموالناوقتیشدیممتوجهاالن،مانغزلبهآمدیم،بله.راخودشکندبیانخواهدمیجوري

هر کس به جنسِ خویش درآمیخت، ای نگار
رِ خود گرفت یارهر کس به الیقِ گه

جذبذهنیمنبسوي؟شویدمیدوستذهنیمنیکبارویدمی،بشویدخداابدیتونهایتبیجنسازشما

زندهخداابدیتونهایتبیبهاگر،هستندجنساینازآنهاکهشویدمیجذبهاییآدمبسوي،نه؟شویدمی

ازگفتیمچون.کنیدمیزیادبله؟نهیاکنیدمیزیادراآنجهاندر؟نهیاکنیدمیزیادراآندیگراندربشوید

موقعآن.شودمیعوضگیریدمیکهیاريپس.کنیممیزیادترراآنورویممیآنبسويباشیمچیهرجنس

،استارتعاشهممامرکزباکهیاريبسويرویممیاالن،بودندارتعاشهممامرکزباکهیارانیبسويرفتیدمی

.هستندجنسهمانازکهاندهايانساندومی.استزندگیاشاولی

پایان قسمت اول 
&&&
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کسی خریداو را که داغِ توست، نیارد
آن کو شکارِ توست، کسی چون کند شکار؟

دگوسفنکهکسانییاداريگلهازراتمثیل.نه؟بخردتواندمیکسیآیا،داردراتوداغکهکسیهر:گویدمی

آمریکادراالنیا،گذاشتمیخودشگاوهايرويراخودشداغداريگلههرچون.آوردمیدهندمیپرورش

،بفروشندراآنببرندمردمدیگر،داردراداريگلهیکداغحیوانییکاگرخوب.باشدمعمولاستممکن

؟داریمراکیداغما.استدیگریکیمالکهاستمشخص

روز؟منیجنسازتو.بله:گفتیمما؟شناسیمیرامنتو:گفتهمابهالستروزاینکهبراي،داریمراخداداغما

اوجنس،داریمرااوداغماپس.بله:گفتیم؟منیجنسازگفت.توجنسازگفتیم؟هستیکیجنسازتوالست

او:گویدمی.بشوداوجنسازمرکزمانبایدماباالخرهیعنی.داریمنمایشمعرضبهبایدهمرااوجنسو.داریمرا

مامرکز.اندخریدهکهالبته؟اندخریدهرامااالنخوب.بخردتواندنمیکسی.خریدکسینیاردتوستداغکهرا

.شدهمادي

وقّتماینکهدهیممیتشخیصمابیتاینازولی،اندخریدهرامامرکزکسانیاستدرست:کهگویدمیموالنا

،داردراداغشکهراداريگلهیکگاوبرودتواندمیهمکسییکخوب.داریمرااوداغمااینکهبراي.است

االن.خریديچیبرايبدهپسحاال،استایشانمالگاوکهشودمیمشخصبعدش،بفروشدبازارببردبردارد

تصویر،شدهمامرکزاینکهبرايخریدهرامادرد،شدهمامرکزاینکهبرايخریدهراماپول:گویدمیراهمینهم

داغماولی.شدهمامرکزاینکهبراي،اندخریدهرامامانهايفامیل،مانهايدوست،مانبچۀ،همسرمانذهنی

چیز،دارمراخداداغمن،بودهغلطمعامله،استفسخمعامله،بدهیدپسبگوییدآنهابهشمااالن.داریمراخدا

.بخردتواندنمیرامنبیرونی

شکارهوشیارانهکهکسی،می آیددوممصرع،اولمصرعفهمیدیمکهحاال،توستشکارهوشیارانهکهکسیو

اوشکاربایدکهدانیدمیدیگرشما.کهتواندنمی،نه؟کندشکاررااوتواندمیکسی،بشودتوشکاروتوست

میفکرماحاال،مامرکزشدبینیممیکنیممیشکارراچیهر،هستیمشکاردنبالامآییممیکهاولاز.بشوید

آنهابهکنیممینگاهمرکزمانبهاالنخوب،اندخریدهراشماآنهانهگویدمیموالنا،کردیمشکارراآنهاکنیم
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این ازتوقعات.رودمیبینازینهااوهاشکایتوتوقعاتآندیگر.کردماشتباه،ببریدتشریفبیاییدگوییممی

تا،بیشتربشوددردم،بشودماديبیشترمرکزم،مرکزمبگذارمبیشترمن،منبهدهیدنمیبیشترچراکهاست 

.بشومبدبخت

اوشکارخواهممیمنپس.استبهتربکنمشکارکمترهرچهمنخانمآقا:گوییممی،شدیمبیدارکهحاالخوب

بهمن.شودمیاوجنسازمامرکزدفعهاینشدماوشکارهوشیارانهوقتی،شوممیاوشکارانههوشیار،بشوم

تجربهمنوکندمیبیانراخودشمندرایزديآرامش،ایزديشاديوقتی.شوممیزندهاوابدیتونهایتبی

شکاررامنتواندنمیبیرونییزچپس.کهرومنمی،نه؟بخواهمشاديبیرونیچیزازروممیمنآیا،کنممی

.شکارکندچونکسی.کند

خویشنت مدارما را ز روی لطف، تو بیخویشنت کندما را چو لطفِ روی تو بی

کنیممیبازرافضاوقتیفقط،استذهنیمنخویشتن،خود،خویشداریمذهنیمنیعنی،داریمخویشاالنما

دسترسیتازه،کنیممیبازرافضاوقتی،هستهمیشهاولطفیعنی.می آیداولطف،لحظهایناتفاقمقابلدر

بعدچهار،بشودماوجودواردخواهدمیلحظهبهلحظهخدالطف.بگوییماینطورياستبهتر،مابهکندمیپیدا

غلطماديهايعینکهمانابستیزهباواکنشباما،بشودماحالشاملخواهدمیهمیشهخدالطف،بشودما

؟بشویمبیدارنبایدخوب؟استکاريچهاینآخر.گیریممیراجلویشاستمامرکزکه

،استصفرلحظهآنمنهاینکنیممیبازرافضاماکهايلحظهدر،شویممیخویشتنبیتورويلطفبوسیلۀما

زراما:گویدمی.شودمیصفرذهنیمن،شودمیبازنهایتیباندازهبهفضااین،بدهیمادامهراکاراینمااگرو

بازفضاوقتی.کنزندهمادرهمیشهراخودت،خویشتنتیعنی،مدارخویشتنبیخودتلطفروياز،لطفروي

خودتبدونراما،مابهکنلطفتو:گویدمی.مرکزماندرمی آیداو،اوبه؟شویممیتبدیلچیبهماشودمی

.داردبستگیلحظهایندرماتسلیمبهاولطفخوب.کنزندهخودتبهراما،نکنرها

سیاهیجنسازآیاکهکنیدشناساییلحظهایندربایدشما.داریمانتخابقدرت،تشخیصقدرتهاانسانما

میلحظهینا؟حضورجنسازیابشویدخواهیدمیذهنیمنجنساز؟نورجنسازیابشویدخواهیدمی

باتصمیم؟کنیدنگاهخداعینکباکنیدبازخواهیدمیرافضایا،کنیدنگاهماديمرکزعینکپشتازخواهید
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خودشیعنی،کندمیماخویشتنراخودش،داردلطفمابههمیشهاوکنیدمیبازرافضاو.کنیداجرا،شماست

یواشیواشکه،رفتهم، عینکهارفتذهنیمنآن،رفتامخویشتنبینیممییکدفعه.گذاردمیجايبهرا

مقایسهاوباراخودتانشما،داردذهنیمن،داردخود،داردخویشهنوزکهکسیولیشدید،اینطوريشما

اصالًکهکسیباراخودتاندادیدگوشبرنامهاینبهسالیکاگرشما،بکنمشماازهمراتقاضااینمن.نکنید

.فهمدمیاوگوییدمیچههرشمانکنیدفکر،نکنیدمقایسهشناسدنمیرارنامهباین

میدیگریکجور،شدهعوضعینکتان،شدیدزندگیجنساز،کردیدبازفضاراشمایواشیواشیواشیواش

قلمسهنهمااز،دارندجسمیهوشیاريبینند؟میچیقبلیعینکهاي،داردراقبلیعینکهايهماناو.بینید

دردازدیاددنبالکهدیدیدذهنیمنحاالتاشما،کنندزیادرادردهاخواهندمیمخصوصاًمخصوصاً،بینندمی

کسیازچیزي،نباشدمتوقع،نکندشکایتباشد؟نداشتهدردکهدیدیدذهنیمنحاالتاشما.کهندیدیدنباشد؟

حاال؟تادیدید،نخواهددائماًیا،نخواهد

ایدشدهعوضچقدرببینیدکنیدنگاه،کنیدمقایسهآنهاباراخودتانیاکنیدعوضرادیگراناینکهبجايشما

کمیا،کنممیکمدارمرادردهایواشیواشمنکه،کنیدشکرراخداوببینیدراخودتانشدنعوضاین،شما

شماکههمجدیددرد.ماندنمیدرددیگربیندازیداگرمرتب؟مامیداردردچقدرمگر،نماندهاصالًیاامکرده

،دارددوسترادرداینکهبراي،داردکهاستمعلومبله،دارداوخوبدیگر؟کجاستدردخوب. کنیدنمیدرست

ایناینکهبراي،ببریدبینازراآنهادردهايتوانیدمیشماکهنکنیدهمفکر،نکنیدمقایسهاوباراخودتانشما

باليهمان،کنندنمیرهارامرکزشانمردم،دارنددوستطالمثلرامرکزاین،کنندنمیرهاآنهارارکزم

شودنمیداردذهنیمنکسیاگرو.اندبیچارهاستدرداگر،خوشبختندخداستمرکزشاناگر.استجانشان

جهاندرراخودشجنسواهدنخشخصاینونباشددردجنسازجنسشیعنی،نباشددردجنسازمرکزش

.دیگرموالناگفتهخودشهمین،استجنسشکردنزیاددنبالکسیهر،کندزیادتر

چون جنسِ مهدگر بگرفتند، جنس جنس
هر جنس، جنسِ گوهرِ خود کرد اختیار

باشیمشتهدامرکزيهر،رودمیخودشجنسبسويیا،گیردمیراخودشجنسِ،جنسیهرچونکهگویدمی

جنسکهکنیدتوجهذرهیکحاال.کندمیاختیارراخودشگوهرجنسِجنسیهر، بنابراینرودمیآنبسوي
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،ماديسطحیکی،سطحدودرموالنااینکهوجودبایعنیاست،خدائیتدانیدمیشماچیست؟مااصلیگوهر

.دهدمیتعلیمداردمابهراموضوعدوهرو،ردبمیپیشداردهمماديغیرسطحدربردمیجلوراجذبقانون

کنتوجهخوبولی،راآنکنیمیاختیارورويمیآن بسويباشدچههرمرکزتجنسبوخُخیلی:گویدمی

خدائیتمااصلیجنس؟بروياتاصلیجنسويسبهکهداريراایناختیارتوآیاچیست؟تواصلیجنس

.داریمهمراتشخیصاین،ماداریمرااختیاراین.است

بیرونیچیزهاياینجنسازماکهفهمیممیچشمهابهخوبعینکگذاشتنوگشاییفضاباگفتیماالنهمین

همراآگاهیاینزیرآن،رودمیخاصیبسوياالنماماديمرکزبینیممیکهحالیدر،داریماختیارونیستیم

نبایدروممیهماگرولییِ،یبسوکشدمیاالنمنماديدل،نیستمااصلیحرکت،حرکتاینکهباشیمداشته

مرکزایناینکهبعلتولی.برومآنوريبرگردمبایدمنکهامداشتهنگهامهوشیاريدرروممیهماگر،بروم

.شوممیکشیدهسوآنبهفعالًاستماديبیشترش

،برومنبایددانممیاینکهوجودبا،کشدمیرامنداردهستاآهنربکوهیک،بستمخودمبهآهنسريیکمن

میراغلطمسیردارمبینممیولی.بیندازمکنمبازیکییکیراآهنهااینکهاستاینامچارهچیست؟امچاره

پس.نکشداستجهاناینکهرامنکهآهنرباکوهایندیگرکه،مکنبازراآهنهاکهاستاینامچاره،روم

.لحظهایندرکنممیاختیار

میکشیدهجاهر،برومکوهآنبسويروممیدارمهستمماديمرکزاینمننهبگوییدکنیدمیاختیارشما

بکارخواهممیرااختیارم،دارماختیار،خدائیتمجنسازمنکه:بگوییداستاینهمیکجورشولی،برمشوم

میرااختیارماین،روممیسوییچهبهمنببینم،بشوماوجنسازلحظهاین،استخدائیتمالِاختیار،ببرم

.نیستمخودمماديمرکزاختیاردراختیاربی.نیستماختیاربی،ببرمبکارخواهم

مانندِ آب و روغن و مانندِ قیر و قاربا غیرِ جنس اگر بنشیند، بُوَد نِفاق

:بگویدخواهدمیاینوگرفتندمیصنوبردرختمخصوصاًگیرندمیدرختازکهاستسبیچجوریکهمقار

براي،استصادقماديجهاندرپس.شودنمیقاطیهمروغنوآب،شوندنمیقاطی،چسبندتادوقارباقیر
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همجنسهااین،داردماديدلهمدیگرکسیک،داردماديدلکسیاگر.استصادقهمماديغیرجهان

.ندارندهمباتشابهیولیکنندمیزندگیهمبا.شودمیدورویی،شودمینفاقبنشینندهمبانیستند

همجهانیاینچیزهاياینباخدائیت،هستخدائیت،هستهوشیاريمادر:گویدمیهمدیگريچیزیکاما

دوروییاین،کهاستنفاقاینواسترقاوغیرمثل،شودنمیقاطی،استروغنوآبمثلاین،شدههویت

خدابینهایت بهکهانسانیاگرکهاستنفاقهمبازهماینو.کندزندگیماديمرکزبابخواهدهوشیاريکهاست

شخصیاین،کندبازرافضااستممکنشخصآنالبته،کندزندگیداردماديمرکزکهانسانییکباشدهزنده

.نیستیکیعالیقشانکالًولی.بدهداجفضاآندررامادي

، وکنیدبازکنیدباز،کنیدبازرافضاوبگذاریدنورافکنزیرراخودتانمرتبشمااگرکههستهمهمینبراي

اگرورویدمیجهتیچهبهکهببینید،بشناسیدراجذبقانونوبکشیدزحمتخودتانرويوبشویدتسلیم

اینبهداردچیرامنبگویید،بیندازیدراهااضافهآن دوباره،کنیدتصحیحراجهتدوبارهرویدمیبدجهت

کهدیدخواهیدمدتییکازپس.بیندازیدکنیدبازراآهنهاآن،بیندازید،بشناسیدراآنهابله؟؟بردمیسمت

ازگردندبرنمی،بدهنددستازرادوستانشاناینکهترسازبعضیها.ندارندهمچاره،شوندمیعوضدوستانتان

.بمانیداستممکندوستبیکهترساندمیراآنهاذهنیمناینکهبراي،کنندمیحفظراماديمرکز،جهان

همدوستهاآنجوربشویدخدائیتجنسازشمااگرکندمیپیدادوستخودشگوهرجنسمطابقکسیهرولی

چههرمایعنی،بردمیورکدامبههوشیاريضربانکهکنیدتوجهبایدولی.کنیدپیداتوانیدمینیستندکم

سمتکدامبهرامنداردفیکونکن،قضاقانون،افتدمیکهاتفاق،راخواندقضااولهمینبرايرویممیجلوتر

و،مکننفاق،بروماوبسويبایددانممیکهحالیدرخودماطرافنفرچندخاطربهمنشودمیآیابرد؟می

هوشیاريکهمنزندگیخوداصالًبدهم؟گوشامذهنیمنحرفهايبهیابیندازم؟تأخیربهیادارمنگهراخودم

.همینطورهمدیگرذهنیهايمنبا،استنفاقذهنیمناینباهستم

یکی.کییاین.کندمیزندگیداردخودشجنسغیرباکندمیزندگیدارداشذهنیمنباکهکسیهریعنی

از،ماديمرکزباکنندمیزندگیهمباسالهچهلآدمتادوزندگی،بلحاظاستقدغنکهماديمرکزتادوکههم

روزسهدو،کنیممیدعوایکبارايهفتهآقاگوییممی،استعاديولی،زندگیایننیستقبولقابلزندگینظر
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ماپس.نیستهمیننه! دیگراستهمینزندگی،کنیمیمدعواکنیممیآشتیهی،کنیممیآشتیگذردمی

نه؟یاهستیمدوستیاکنیممیزندگیداریمجنسمانغیرباآیاکهبشویممتوجهباید

دوروییایننیست؟نفاقاینکنممیزندگیدارمامذهنیمناینبامن. استخودمذهنیمنهمیناولیشبه

جنسازمنکهبینیدمیقشنگرانفاقاینکنیدبازرافضالحظهایندرشما.کنمزندگیخدابابایدمننیست؟

،کندمیزندگیزماندرکهاستتوهمیکهبافتاین،امگشاییفضاجنسازمن،آرامشمجنسازمن،امشادي

هیچ،کندمینقصحس،داردتوقعهمهاین،دارددوسترادرد،دارددوستراصهغکه،کندمینقصحسکه

من.نیستمنجنسازاین،بخواهبخواهبخواهگویدمیهی.استکافی:گویدنمی،کندنمیکفایتحسموقع

کافیهمانکه،کنممیحسرازندگیآرامش،کنممیحسرازندگیشادي،کنممیبازرافضاکهموقعهابعضی

وآبمثلمن؟کنمزندگیخودمذهنیمناینبابایدچیبرايمن؟خواهممینقدریاچرامنمن،براياست

.نشدمقاطیموقعهیچ،روغنم

واکنشهی،کنیممیروغنوآبماهیکه،شودنمیجداروغنازآباینکهعلتگویدمیهمدیگرجايموالنا

میتکانیهراروغنوآب، یعنیاستکردنروغنوآبترسیدنهمان.کنیمروغنوآبنباید،دهیممینشان

جداهمازهنوز،دهیممیتکانکهزمانیتاولی،شوندمیجداهمازمدتییکازپسکهاستدرست،دهی

است؟درست.نشدند

تا چون به جنسِ خویش رود، از خالفِ جنس
تر شده باشد، بدان کنارزین سوی تشنه

جنسباکهحالتیآنبامقایسهدر،شودمیترتشنه،اینورآمد،شدجداخودشجنسازکسیهر: کهگویدمی

گویممی. استصادقهممامورددر.برودخودشجنسطرفبه،برودکنارآنبهخواهدمیمرتب. بودخودش

خوببرویم،ماديمرکزبسوي،باشیدداشتهماديمرکزاینکهیکی،بردمیپیشغزلسطحدودرموالناکه

ذهنیمنتورفتیم،هستیمهوشیاريماکهشویممیمتوجهما،نهدیگریکی.رویمبارتعاشهمدردهايبسوي

میکه.دهدمینشانراماتشنگیهمین،مانقصحس،ماتنهاییحسمادردهاياینتمام،افتادیمدردبه

دردهااینناال،بودیمیکیاوباما.برسیموحدتبهدوباره،زندگیپیشبرویمبرگردیمهوشیاريبعنوانخواهیم

،شودمیتبدیلاشتیاقبهدردهااین،کنیمبازرافضاخردهیکاینکهمحضبه.دهدمینشانراماتشنگی
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چرا؟،نکنیدعجلهگوییممیموقعهابعضی،برسیدوحدتبهخواهیدمیاالناشتیاقیچهباشماازبرخی

جداجنسمانازما،شدیمجداما،افتادیمکناربهام.بیفتیمدردبهماکهشدهباعثجداییاینکهفهمیدیم

.شدیم

ازپسبینیدمیشوید،میجداخودتانارتعاشهمجنسازشما،کنیممیتجربهبیروندرراجذبقانونماپس

درستهماینجا،استدرستآنجا،دیگرسطحیکبهببریدرااینولی،شدهتنگذهنیتانمندلمدتییک

خواهیمترتشنههمبازبیندازیمتأخیربهاگر،شدیمترتشنهاالنوکناراینبهآمدیمزندگیعنوانبما.است

بایعنیخودماناصلبهبرویمکنیمرهاراهاشدگیهویتهماینمازودترچههرکهاستاینکاربهترین،شد

.بشویمیکیدوبارهزندگی

گریزد، با دیگری خوشستهرک از تو می
رمد، به کسی دارد او قرارآنک از تو میو

میدارد،گریزدمیداريماديمرکزکهتواز،داردماديمرکزکهکسیهر.استصادقماديسطحدرهمباز

ازکسییکاگر:گویدمیداردکنیدتوجهدیگریکی.یکیاین.استارتعاشهممرکزشباکهکسیبسويرود

میهستیشدگیهویتهمودردازپرکههمتواز،گریزيمیهاشدگیهویتمهازگریزيمیماديجهان

،کندمینصیحتموالناچقدر،می آیددردفقطمردمازکهشدیممتوجهاالنما. خداپیشرودمیدارد،گریزد

توپشتمردمهکلیاگر:کهگویدمی،هستهمغزلایندرکهکندمیگوشزدمابهومثنويدرداریمهمامروز

مادردبهکهخواهیممیچیزهاییمردمازمااینکهبراي.کردنخواهیپیداراخودتاصلیجنستوهمبازباشند

.هستنهبرسیم؟جوابشوحدتبهدوبارهمابکنند؟توانندمیکمکمابهمردمآیا.خوردنمی

وکردنشانکمکحتیوتوجهاتوتائیدهااینازمهیچکداما،بهبدهندتوجهکنندتائیدرامااستممکنمردم

هدایتراشمازندگیخردکنید،بازبایدراکه دیگر فضادانیدمیامروزشما.کندنمیکمکمابهشانراهنمایی

بهبیروناز،شودنمیاینازبهتردیگرشود،میقدرهمین.کندهدایتراشماکسیتواندنمیبیرونازکند،

شماخودتان،جنسکنندهتعیینوکنندهعملولی.کنیدمیپیادهخودتاندررااینموالنا،دهدمیرسدشما

.شماستبالحظهایندریتانهوشیارکیفیتمسئولیت.هستید
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بگوییدنباید،یعنیشماشخصکنید،کاريبایدشماشود،میماديمی آیدپائینداردکیفیتشبینیدمیاگر

میکهکسیاگرپس.بدهدحضورمابهبیاورد،حالراماکمییککند،حمایترامانمی آیدچرادبیایهمسرم

شماورسدمیآرامشبهبرود،شماپیشازولحظه،اینبهبیایدلحظهایندربرود،زندگیسويبهاگرکهداند

هممايهوشیاراین.داردقرارکهکسیپیشرودمیداردرمد،میتوازنکهآوداردبرسد،آرامشبهگذاریدنمی

قرارآنجاکهداندمیکهجاییبهرودمیداردکند،میجدادارداآلنوکندمیجداداردراخودشچیزهاازکه

.یکتاییفضايبهرودمیدارددارد،

یکیباحتمادگریزمیشماازکسیهر.استدرستهممعنويسطحدر،استدرستبیت،ماديسطحدرپس

اینوآرامشهااینمنتهی.استدیگر یکیپیش،آرامشش،قرارشرمد،میشماازکسهر،استخوشدیگر 

رااینحاال.هستندذهنیخوشیو،متغیرند،نیستندثابتاینهاکهدانیممی،دارندماديمرکزاگر،خوشیها

بیشترشادیش،باشدتنهااگرموالنا.اصلیجنسبه،اصلیمرکزبهکنیداعمالرااین،بگیریدجذبقانونبعنوان

جمعدورشذهنیهايمنهمین.استبهتر،باشدتنهاکهاستمعلومباشند؟دورشآدمسريیکیااست

ندهد؟گوشیاشودمیبهترحالشبدهدگوشاخبارعارفیکبوخ،بشوند

تحریکاتولی،می آیدجوشدمیدائمازندگیسبببیشادي،زندگیآرامش،زندگیخردکهندهدگوشبوخ

استعدادماهمیشه،مامنیعنی.داردذهنهماو،دارداثراتیباالخره،باشدعارفهمهرچقدرذهنی،منبیرونی

همانحتییا،هستمادرباشیمنگران،هستمادربترسیممااینکهاستعدادیعنی.داریمراذهنیمنبافت

،ماستذهنیمن،ماستذهنمالاینکهبراي.هستبشویمهمعارفهست،مادرهنوزگریزوگجناستعداد

. هستمادراستعداداینهمیشهماست،چهاربعدماست،بدنیسیستم

،باشیمبینهایتییکتوانیممیمااستعداداینازجداحاالولی،رودنمیبینازاستعدادآنکهدیدخواهیمامروز

دنیاییاینزندگی،باشیمداشتههمرابدنمانباشیم،داشتههمرابعدمانچهارخدا،بهقائمخودمان،ذاتبهقائم

.باشیمداشتههمرامان
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نشست، به پیشِ تو مهچو ابرو آن کو تُرُش
خندان دلست پیشِ دگر کس، چو نوهبار

کسپیشدلش،شماازآیدنمیخوشش،نشستهشماپیشکردهاخمکهکسیآن،ماديسطحدر:گویدمی

کسیپیشماديمرکز.استصادقارتعاشناهموارتعاشهمماديمراکزمورددر.خنددمینوبهارمثلدیگر 

میگیرد،نمیصحبتشآید،نمیخوششنیستارتعاشهمکهکسیپیشو،اوستباارتعاشهمکهرودمی

رفیقهمباآدمهامشابهومشتركچیزهايسر.نداریممشتركیزچنیست،منجنساز،نیستمنشبیه:گوید

بیرونرویممیهستیمسیگاريماندوتاییهر،رافوتبالتیمداریمدوستراتیمفالنماندوتایهر.شوندمی

دوستراباورهافالنمثالماندوتاییهر،داریمدوستچایی،کنیممیتعارفهم،باکنیممیدودسیگاریک

.هستیمحزبفالنعضوماندوتاییهر،داریم

:کهگویدمیداردزیرآندرولی.شودمیکششسببهماینها،مادیستمنافع،استماديتشابهاتاینها

،داريماديمرکزتواینکهبراي،باشدترشتوپیشاستممکن،شدهیاشودمیزندهداردزندگیبهکهکسی

،می آیدخوششموالناازحافظ،دیگرعارفانسانیکپیششود،میدلخندان،استنوبهارمثلخداپیشولی

حافظازهمترشروآنو.کندترشروییاستممکن،آیدنمیخوششاستدردازپرکهذهنیمنازحافظ

رویممیداریميهوشیاربعنوان،جانبعنوانماکهاستاینزیریشمعنايآنیعنینوبهارپس.آیدنمیخوشش

.بله،داريحقجهان،اینبهوذهنیهايمنبهکنیترشروییاگرشماو.آنجاستمانوبهاريآنکهزندگیپیش

.بشویدنوبهارمثلوبخندددلتانکهکسیپیشرویدمیداریداینکهبراي

هاخیلیبامی آیدمخوشولی،بنشینمهاخیلیباآیدنمیخوشمحقیقتامنکهبگوییدشماکهاستممکنپس

اینمعنیش،بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندرکهاستدرستکنیدمیبازهمرافضاوقتیشما.بنشینم

توانیممیداریمادعاماآیاولی. گنجندمیمابحردر،کنیمنمیستیزهدارندذهنیمنکهآدمهاییباماکهاست

آنتازه.کندعوضبخواهدشخصآنمگر،کردعوضشودنمیراماديرکزمکهکنیدتوجه؟ کنیمعوضراآنها

.نیستآسان،کنیممیصحبتداریمکههمهاینکندعوضهمبخواهدشخص
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رادردهایتان؟ بیاندازیدراشدگیهایتانهویتهم؟کنیدمتالشیراخودتانماديمرکزبیاییدشمابودهآسان

زحمتکسییکداریدانتظارشماچراشدید؟آزادتاخودتانرويشیدیدکزحمتکمشما؟کنیدشناسایی

شمااگروبرسد؟شماپايبه،نشناختهرادردها،نشناختهراجذبقانون،ندادهانجامراجبرانقانون،نکشیده

ندارید؟یاداریدحقکنار،بکشیدراخودتان

ولحظهاینبهبیاییم،کنیمحرکتجهاناینازخواهیممیما،بشویمنوبهارخواهیممیاینکهبعنوانماآیا

،خواهرمانیاهمسرمانیامانبچهیافامیلهامانحتماکهاستالزمآیابشویم،زندهاوابدیتواوبینهایت

جذبومبنشینیبایدماوما؟بهبدهندغمودرداگرندارداشکالیبگیرند؟راماجلويمادرمانوپدریابرادرمان

.نهنه،بگذارند؟ماپايجلويسنگاینهاوراغمهاودرداینکنیم

رالحظهاینيهوشیارکیفیتکهداریموظیفه.نهکنیم؟عوضتوانیممی.نهکنیم؟عوضراآنهاداریموظیفهما

خودماندوستداریمحقما،نگذارندمنفیاثرماروي،کنیمبازرافضا،داریمنگهفضاگشاییجنسازوبسنجیم

.نه:گوییممیزندگی،بهشدنهوشیارلحاظبهزنندمیلطمهمابهدارندکهنیکسابهو،کنیمانتخابخودمانرا

منمن؟بهبدهیدراهایتانغصهتمامبیاییدشمابایدحتما،فامیلیمچون.بکنمراکارهااینخواهمنمیمننه

رااسمشوبروي،بشويپا،منبهکنیتزریقپرکنیدردباسرنگمثلهردفعهکنم،میکارخودمرويدارم

.نهباشد؟رابطهاینبایدحتما،خویشاونديوفامیلیدوستیگذاشتی

فضادارداریدشویدمیمتوجهوشویدمیزندگیجنسازداریداگرشماواست،جنسباجنسرابطههمیشه

میشما.ببرندبینازتوانندمیراحتیبه،ببرندبینازبگذاریدنبایددارید،نگهرافضادارياینبایدشوید،می

هویتهمرا،دردهایمکنممیشناساییکنم،میصبرکنم،میپرهیزکشم،میزحمتهمهاینگویید

آسیب،کارابتدايدرانسانو.ببربینازرااشهمهبیا،منیفامیلتواینکهخاطربهآسانیاینبه،راشدگیهایم

.بشودبازبحراینکهشرطبهبله،بگنجد،چیزهمهبحرایندربحرایندرکهکندادعانبایدکسهیچ.استپذیر

حقما،ماکشیممیزحمتوقتیولیبکشد،زحمتخودشرويبایدهرکسی،استسختکردنبازرابحر

بداثرهمهاینهادهد،میراغمشودرد،دهدمیتوجهکند،مییدتائهرکسی،نبربینازخانمآقا:بگوییمداریم

.مخربیعنیبد،گذاردمی
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فامیلی،خاطربهکهنیستروا.کنیدمیکارخودتانرويهرلحظهانه،هوشیارزندگیبسويرویدمیداریدشماو

وقتیداریموظیفهماوکند،یمکوچککند،میتحقیرراشماهمیشهکهکسی.کندخرابرااینهابیایدیکی

اینمان،ذهنیمنیعنیخودمان،بوسیلهآدمهامالمتوگذشتهنگذاریمکنیم،میعوضداریمرامانجنس

و.کنیدمالمتراگذشتهوبرگردیدگذشتهبهنبایدوجههیچبه،کنیدبازرافضابایدشما.کندخرابراموضوع

خواهر،بودنداینطوريامخانواده،بودنداینطوريمادرموپدر،راگذشتهکنندنمیرهاکههستندکسانی

.پذیردمیمسئولیتاول،خوبجنسگیري؟نمیبعهدهمسئولیتچراتو،بودندحسودبرادرهایم

شما،هستیدشناساییمسئولشما،هستیدمسئولشما.هستیدمسئولشماکهبودهایناینجاتاصحبتهاتمام

لحظهایندرتانعملوفکربهخداولحظهاینزندگیقدرتآوردنمسئولشما،هستیدفضاگشاییمسئول

چهبهکههستیدجذبقانونتشخیصمسئولشما،هستیدکردنهستید، عملاقداممسئولشما،هستید

منشدم،هویتهمکههستمندرالگوییچهببینیدبایدخوبروید،میمالمتسويبهاگرروید؟میسویی

من،بودهاینطوريمنيخانوادهپیشسالسی:بگوییمبرگردیم،ماکهاستمریضیاین.گذشتهبهبردمیرا

.بپذیریدمسئولیتخواهیدنمیشما،کنیدمینفیراخداقدرتشما.هستندمسئولآنهاهستم،اینطورياآلن

ونیستدیگرهیچکس،هستملحظهایندرزندگیممسئولمنبگوییمکهاستاینعملیقدماولینکارایندر

اینوکندمیپخشراچیزهااینايبرنامهیک،نیستمهممن.خودمازغیرکردنخواهدکمکمنبههیچ کس

بسیارکاراینکار،اینبهکنیممیکمکداریمهمهمه،باشدتواندمیمردمسودبهباشد،تواندمیخوبیبرنامه

بله،.هستیدخودتانخودتان،مسئول،هستیدشمامسئولولی.استمفید

گویی که نیست از مهِ غیبم به جز که میغ
روح مرا نیست جز مخاروز جام و خَمرِ

بینهایتهمینغیبیماه،غیبیماهازکهگوید،میذهنیمنهرگوید،میذهنیمنیعنیگوییمیتوگویدمی

همینشودمیکهچهاردهشبماهکهاستاینتمثیلشو.کندمیزندهمادرارخودشکهخداست،ابدیتو

میمنعکسرااین،چهاردهشبماههمماوتابدمیپر،زندگیعشقوزندگیخردکهانسان،نهاییمحصول

ماهاینازمن:گویدمیکند،مینگاهپائینازیکیباشد،ابرپشتچهاردهشبماهایناگرولی،جهانبهکنیم

.بیندمیابرفقطچهاردهشب
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وبینیممیراذهنیمنابرسیاهیوگرفتگیاینفقطما،خداابدیتوبینهایتاینازگویندمیهاخیلیبله

آبوزندگیشرابکهگوییدمیشمااینکهوبینیمنمیهیچیخودمانذهنیمنازغیرما.راهایشخاصیت

شراباینازوجامایناز،نوشممیهرلحظهمنواستمندستدائمااینجامو،می آیدآنورازحیات

اینکه،ذهنیمنرضایتعدمحس،ذهنیمننقصحس؟چیهخُمار،شدهمننصیبخُمارفقط،روح،يهوشیار

حس،اضطرابحس،حوصلگیبیحسنبودن،کافیحس.می کندحملخودشبانارضایتییکدائماذهنیمن

.استخُماراینها،نظريتنگ،حسادت،نداشتنروا،خشمحس،رست

.آمدهمنگیرمارهاخُاینفقط،شدهماچهاربعدواردکنیممیبازرافضاماکهموقعیکه،روحخَمروجاماز

اردنیاشرابفقطاستسالتپنجاه،استسالتچهلبحالتاکه،دهدمیبعدبیتراجوابش،گوییمیراست

مسئولشما.نکردیدکارخودتانرويیعنی،هستیدبیتاینمطابقشمااگر.خورديابلیسدستاز،خوردي

چیمادرتانوپدر،کردیدزندگیکجادر،آمدیددنیابهايخانوادهچهدراینکهازنظرصرف،سنیهردرهستید

یا،داشتیدچیهمه،کردندبزرگقوپردرراشمانه،زدندمیکتک،کردندمیتربیتجوريچه،گفتندمی

.نیستمهماصال،هرچییاماندیدگرسنهیابودیدمحروم

آنمقابلدر،افتدمییادتانچیزهاآنوقتی.کنیدبازرافضاتوانیدمیشماوخداست،استزندگیلحظهاین

آنتا.بشودشماوجودواردعملقدرتتا،بشودزندگیتانواردزندگیخردتا،کنیدفضاگشاییهمآنهافکرهاي

نمیرادردهااینمناینکهتوانید؟نمیچرا،بشودزایلشماازتوانمنمیکهنقصحسومارخُآنوکفایتیبی

:گفتاآلنمگر،کندمیکمکشمابهزندگیبیاندازید،خواهیدنمیشمابیاندازید؟خواهیدمیشمامگر،اندازم

نه،شناختیراجبرانقانوننه.خواستیمیخودتچون،انداختهروزاینبهراتوقضا.گیردمیراتودستقضا

اینآخرشبوخ،کردیدعملدیمیاین کلمه را، ببخشید،همینطوريورازندگیدیگرقوانیننه،راجذبقانون

.دیگرشودمی

تِ یکی دیوِ سنگسارخوری ز دسخوش میآیدت، که توآن نای و نوش یاد منی

کهاستابلیس،استشیطان،سنگساردیو.سنگساردیویکیدستزخوريمیخوشبخوانیمتوانستیممی

چقدریعنی؟تونوشیبادهورازدننیآنآیدنمییادتتو.استذهنیمناشنماینده،استذهنیمنهمین

خوردي؟شراباستشیطانينمایندهکهذهنیتمنتدسازچقدرتو.خورديمیرادنیابادهوکرديمیکیف
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که،گرفتیبوديمتوقعردیگآدمهايازخواستیهیجهانازچقدربودي؟تائیدبوديتوجهگدايچقدر

چقدرشدي؟خشمگینچقدرخوردي؟غذادردهاازچقدرو؟ مراکنیدتائید،منبهیدبدهتوجهکنیدقدردانی

انباشتهرنجشچقدرکردي؟عملذهنیتمنمحدودیتباچقدرکردي؟کوچکرااآدمهچقدرگرفتی؟انتقام

سنگساردیو.شدهسنگساردیودستازاستشرابیاینکنیمیاضافهکنیمیانباشتهرنجشیهرکردي؟

.خوریممیداریماستسالچهلاستسالمانچهلاگرآید؟نمییادتان.شیطانیعنی

ایناتفاقپذیرشباتسلیمباکهدانستیمنمیموقعهیچما،بودهشیطاندستازشرابهایناکهماشناختیمتازه

ما.دانستیمنمی،خوردایزديشرابهمینشودمیفضاگشاییهمینباوقضاوتازقبلشرطوقیدبدونلحظه

،کنیممقایسهراخودمان،مکنیدعوامردمبا،کنیمقضاوت،کنیممقاومت،کنیمستیزهبایداشهمهکردیمفکر

میبگوییمبدهیمنشانراخودمانشویمبلند،بدهیمنشانراخودمانتوانستیمکههرجا،دانیممیبگوییم

موالناآید؟نمییادتاناینهادیگر بودهشیطانشرابهمهاینها،مقایسهمقایسهمقایسه،بیاییمچشمبه،دانیم

خمارشفقطزندگیشراباینازوبینندمیراابرفقطغیبیماهآنازکهگویدمیاآلن.گویمنمیمن،گویدمی

؟آیدنمییادتبیتاین.رسدنمیکافیشرابکهاستحالتیخمار.رسیدهمابه

بینی تُرُش کنی، خبور، ای خامِ پخته خوارصد جام درکشی ز کف دیو، آنگهی

ازخورديجاممیلیونها،هزارجامیعنی.دهدمینشانراتکثیرقع در واعددصدبخوري،جامصد:گویدمی

چپو،داندمیکهمنیعنوانبهکردياخماینجانشستیآمديبعد.خوريمیهماآلن،ايخوردهدیو،دست

واقعرد.بخور.گرفتیهمراخودت؟داريراباورهااینچرا؟کنیمیراکارهااینچراکه،کنیمینگاهمابهچپ

،خوريمیپختهوهستیخامکهکسیاي.داشتخواهیدردبیشترهمبازبخوري.کنتوبهبرونخورگویدمی

باشدذهنیمندرصدپنجاه،حضوريهوشیاردرصدپنجاهکهوقتی،نشدهبالغهنوزکهاستکسیخامیعنی

. شویممیبالغماتازه

پخته،نیستیمخام،هستیمبالغدیگر ما،درصدهفتاد،درصدشصت،شدبیشترحضورمانيهوشیاراینکهازپس

میجمعآیندهوگذشتهاز،شودمیگشودهفضا،شویممیحضورجنسازوشویممیترپختههرچه.هستیم

میخامآنورازمایعنی،خوریممیخامما.شودمیزیادترلحظهایندرماعمقلحظه،اینبهآییممیشویم

باورکهکسیهر.هستقبلازکهچیزيآنپخته،خوریمنمیراهاپخته،رازندگیبرکترازندگیخرد،یمگیر
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غذاي،استشدهساختهچیزیکدرد.خوریممیدرد،خوریممیراآنهاماساختندرافکرهاراباورها.خوردمی

.خوریمیمراهاآفریده،کردیمرهارازندگیاولدستغذاي.استبیرونی

راهاآفریدههمین،آفرینیمنمیدیگر ما؟هستیادتان.آفریدندربنگرآفریدهزبگذر:گفتهدیگر جاي

نگاهخودتانبهشما.کنیمزیادخواهیممیراآنهاوخوریممیراچیزهاآنمرکزمانازوگذاشتیمبرداشتیم

توانیدنمیرافضا،کنیدمیستیزه،کنیدمیمقاومتاتفاقاتمقابلدراگرنه؟یاهستمخاممنآقابگویید،کنید

رامرکزتانباورهااینوباورهابهچسبیدیداگر.هستیدخام،گذردمیسختزندگی،استسخت،کنیدباز

،شویدنمیخشمگین،کنیدمیبازرافضا،کنیدمیتامل،هستیدنرم،نهاگر.هستیدخامدهدمیتشکیل

.دانممیگوییدنمیوکنیدمیفکر،کنیدمیتامل،دهیدنمینشانواکنش

منراهمه:گویدمیرئیسبعنوانشدهبلندنفریککشیدندزحمتنفرصد،کردممنراهمهگویدمیخامآدم

میکهآن.استپختهیکیاستخامیکی،گذاشتندسهمنفرصدنهگویدمیهمیکی،شدنمینبودممن،کردم

پختهبایدما.استخوارپختهخام،داردذهنیمن،رسدنمینتیجهبهزحماتشکهاستهمانکردممن:گوید

باورهایتچرا؟هستیآنطوريچراتو؟هستیاینطوريچراتوبگیریمراخودمان،نکنیمهماخم،باشیمخوارخام

اینکهاز،بکنینفرتاظهارکنیباخم.دیگرهمینیعنیکنیترشبینی؟استوضعیچهآن،استاینطوري

؟مرکزمانبگذاریمآنهابهبچسبیمبرداریمماکههستچیخوبباورهايآنکهبپرسندشماازآیندنمیمردم

براي،باشدکنندهبیداربایدبیتهااینتو؟خوريمیشرابشیطانکفازهرلحظهکهکنیدمیتوجهولی

نه؟یاکندمیصدقمادرببینیمباید.خودمانبراي،خودمان

کوهسارآجنا چو اژدهای سیه فامِتُرُش ولیکفکنده و رویَکاینجا سَرَک

اینشراب،بگیریدآنورازراشرابگوییممیکه،استزندگیدرسوموالناستپیشیاموالناستدرسکهاینجا

کوچکشرويو.آیدبرنمیمندستازگویدمیائینپانداختهراسرش،بهتربیشترهرچینگو،نخورراجهانی

زندگیحالیکهدر.کوچکرويهمرویک،کوچکفکر،کوچکمغزیعنیسرك.کردهاخمکردهترشهمرا

،استزندگیرويهمرویشو،استکلخردسرشاینکهبرايداردبزرگسر،استزندهحضوربهکهانسانی

.استروخندان،استسربلند،نیستافکندههمسرش،شودنمیترشموقعهیچهمرویش
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ترشکوچکتانرويو،استپائینبهیعنیاستافکنده،استفکندهکوچکتانسر،موالنادرسپیششماحاال

جهانبهرودمیوقتیولیکاریم؟بیمگر،بیاوریمبوجودخودماندرتغییرهمهاینبایدماچیه؟اینهاکه،است

،آمدنبرترمقایسهدر،شماستازبهترمنباورهايکهدیدنراعیبها،مردمبهایرادگیري،بهتربیشترهرچه

وتوجه،تائیدگرفتنبراي،کردنایجادمردمذهندردروغینذهنیتصویریک،کردنایجادبدلیحیثیت

ودردباشدگیهویتهمکهاینبراياستسیاه،فامسیهاژدهاي.بلعدمیراهمهاژدهامثلآنجادر،شهرت

.بهتربیشترهرچیکه.دهدمینشانراذهنیمنجهلوتیرگیوبودنآلوددودهمین.چیزهاست

،هستندکوهسارفامسیهاژدهايهاخیلی.دهدمینشانراجهان،دهدمینشانراخشکجهانهمکوهسار

میمن، نیستبس،کندمیمنعکسراخودشهماانسانهنقصحسدرناپذیريسیرياینو.نیستندبشوسیر

خواهممیرابیشترش،بکنمتوانمنمیخرجش،کنماستفادهتوانمنمیپولماینازاالنمن؟کنمچکارخواهم

قولبه.کنمرهاجهانازراخودمبکنم،هممعنويکاریکمن؟بماندبشودچیکه،ماندمیکیبه؟کنمچکار

،خوابیمدررفتههفتاد،خوابیمدررفتهشصت،خوابیمدررفتهپنجاهخوابیم،درورفتهجاهپنیکیما:سعدي

.یابیمدرروزهسهدواینمگر

با جنس مهچو سوسن و با غیرِ جنس گنگ
با جنسِ خویش چون گل و با غیرِ جنس خار

غیرباسوسنیمثلخودتجنسبا:گویدمی. زندمیحرفخیلی،حافظقولبهداردزبانتادهدانیدمیسوسن

دیدیدبزرگانبابرخوردواقعاًدرشمااگربوخ. خاريمثلجنسغیرباگلیمثلخودتجنسبا.اللیجنس،

برنامهایندیدید،کردیدگوشرابرنامهاینباریکحتی.بیاییدخودتانبهباید،نیستشماجنسهااینواقعاً

خیلیبایدشما،استخرابحالتانشما،خوردنمیشمابهفردوسی،حافظ،موالنا،خوردنمیشمابهاینکهمثل

.کنیدکارخودتانروي

منبااگر. استحیف،نشدببینیمبعد،کشیممی زحمتسالسی،سالبیستکهبکنیممانبایدرااشتباهاینو

نخواهدنتیجهواستپوكباداماینبکاریمدردبابکاریماضطراببابکاریمترسبابکاریمنفرتبابکاریمذهنی

فضابانگذاریماگر،نکنیمصفرراذهنیمن،نباشیمصفرنزدیک،نباشیممتواضعودانممیبگوییماگر.داد

.گرفتنخواهیمنتیجه،لحظهایندربشودماعملوفکرواردزندگیخردگشایی
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راخوشبختیرويماولی،بیاوریمگیرهمماديچیزهايمکنیکاربرویمسالبیست،سالدهاستممکن

آن،زندگیباخدابامردمبامانبچهباهمسرمانبا،داشتنخواهیمعشقیخوبرابطهاحتماال،دیدنخواهیم

،کنیمآرامشاحساس،بشویمسیرمااینکهونقصحسخماريآنو.کنیمبرقرارتوانستنخواهیمرارابطه

.کنیمکارخودمانروي،کنیمتوجهبزرگانهايحرفبهباید. دادنخواهددستمابه،کنیمبختیخوشاحساس

.گویدمیراهمیندارد

شاخی ز صد درخت، نشد حاملِ ثِماررو رو، به مجله خلق، نتانی تو جنس بود

جنستو.کنیپیداراخودتاصلیجنستوانینمیتو،کنندکمکتوبهبیایندهمخلقتمام،بروبرو:گویدمی

کههستزندگی،کنیمیبازرافضالحظهایندرکند؟کمکتوبهبایدکیپس.بشويخداجنستویعنی،بود

داشتهانتظارنه،می آیدعشقوخردفضاآناز،کنیدمیبازرافضاشماولی،آوردمیپیشرااتفاقاتقضابا

سازیممیماکهاستذهنیتصویربهمتکی،استخلقبهمتکیذهنیمن.کنندکمکتوبهبیایندخلقباشی

؟کنندمیفکرمنبهراجعجوريچهمردم،خلقمقابلدر

حرفنیستمهماصال،کنممیدارمراکارممن،کنیدمیفکرچیمنرويشمااصالً نیستمهممثالمنبراي

بهترین،راکوششمبهترینمن،دارندمنازذهنیتصویرچه،نندکمیفکرچی،گویندمیچیمردمنظرمردم

بهترینآید،میبدشانیامی آیدخوششانمردمکهنیستاینبراي.دهممیخرجبهبرنامهایندرراحضورم

.دهممیخرجبهبزرگییکحکمتبیاندرراصداقتم

راموالناوکنندمیفکرطورياینهااینکهداریدنگهیراضرانفرصد،گویدمیراهمینداردتوانید،نمیشما

شاخهیکهرکدامازو باشددرختصدتاکنیدفرضدرخت،صدزشاخی. کنیدبیانرازندگییاکنیدبیانهم

میراکداممیوهاینبوخشاخه،یکدرختتاصد،شاخهیکبشودکنیعجیندیگر باهمراهااینبیاوري

این،استمتکینفرهزارانبهکهانسانیروییده،درختصدازکهشاخی.دهدنمیايمیوههیچپسدهد؟

.باشدزندگیمیوه،باشدمیوهکنندهحملتواندنمیانسان

ومنبهراهااین،گویندمیچیمردمدیگر یکتایی،درخت،زندگیدرختهمان،باشیمدرختیکشاخبایدما

،خطرويآیندمیکههاییآدمکنممیتحسینواقعامن. کنیداجراطورهمینبایدهمشماموالنا،گویدمیشما



# Programگنج حضور714برنامه شماره  714

34: صفحه

این،بودمطورياینمنکنندمیبیانیک دفعهخانمهاآنخانمها،هاموقعبعضیآیندمیآقایانهاموقعبعضی

خاصیتواقعاآقایاانمخاینبوخ،شدماینطوري،شدمعوضاالنوداشتمراهااخالقاینوبودمطوري

میدارندفرزندانم،امنوه،عروسمدانمنمیخودمهايفامیل،همسرمهايفامیلکهترسدنمیدارد،پهلوانی

،کردندلهگذاشتندپازیرراذهنیمنبدلیحیثیتاینکهبراي. شوممیکوچک،منبهگویندمیچیشنوند،

رويکهاستشدنفضادارواستشدناصالحاینواستمهمشدنحاصال،نیستمهمبرایشانمردمحرفاصال

.فهمندمیرابودناصیل،فهمندمیراصداقتمردم.گذارندمیاثرهممردم

میچیاینهاببینیخواهیمی،هستیمتکیآنهابهتووباشندپشتتکهخلقهمهبهبروبرو،موالناحرفپس

تو؟آنوريحرفیاکنیتوجهخواهیمیمردمحرفبهآنها،حرفبهکنیتوجهای،کنیراضیراهااین،گویند

میشماپس.خداستجنسماجنسنهایت،بیماجنسابدیت،ماجنس.کنیپیداراخودتجنستوانینمی

اگرو.شویممیاصیلماموقعآنحاال. کنندمیآشفتهراذهنیتصویر.کنندنمیکمکشمابهمردمکهدانید

،کنیممیرعایتخودمانبخاطرکنیممیرعایتراقوانیناگر.گوییمنمیدروغخودمانبخاطرگوییمنمیدروغ

کسی،شوممیردهمقرمزچراغمنبروداواگر،ایستممیقرمزچراغمنمی آیدداردمنسرپشتیکیکهنه

.خودمبخاطر،نهشناسد،نمیرامنکهبکندهمنگاهد،کننمینگاهکه

آنورازماهايمیوهو.استمیوهمعنیبههمثمرواستثمرمعنیبهثمار.ثمارحاملنشددرختصدزشاخی

اظهاربتوانیمخودماندررابرکاتاینمااگرو.استآرامشمیوه،استشاديمیوه،استخردمیوه.می آید

رضایتدرراخودشگوهرتواندمیآدم،شواظهار.شواظهارمکن،گمخودجوهریاخودگوهر:کهگفت،کنیم

.کندگممردم

پایان قسمت دوم

&&&
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ای، دست از آن بدارجویای وصلِ این شدهچون شاخِ یک درخت شدی، زان دگر برب

مازیروروئیدیمآنروي،هستیمیکتاییدرختشاخما.استزندگیدرختآنوهستیمدرختیکشاخما

شاخازدیگر . هستیمیکتاییدرختشاخ،هستیمآنازشاخیهمما،خداستمافکرهايزیر،مازیر،استعدم

همآنهاباکههستخودمخصوصیتهايمندر،هستندمردممادر.ببرراخودتماومندرختیاماومن

میتشکیلهمرامندیدعینکنتیجهدر،دهندمیتشکیلرامنجنس،دهندمیتشکیلرامنمرکزو،هویتم

نگهراهردوشودنمی،بردارآنازدستدیگر ،بشويزندگیوصلیعنی،بشوياینوصلخواهیمیاگرتو.دهند

دیدعینکو،کردرفتارآنهامیلمطابق،داشتنگهراضیمادرهمراهمهوداشتنگهراماشودنمی.داشت

.شودنمی،باشیمهمیکتاییوصلجویايحالعیندریول،باشدهمماعینکآنها

چیمامرکزدر،هویتیمهمچیباکهکنیمپیداکنیممیسعیداریم،ماستروينورافکن،گفتیمهمبازبنابراین

کسهیچباکاراینرددربایستیروماو،آوریمدرمیهمراآنهاما،هستندآدمهاذهنیتصویراگر،هست

مابابدکارایندریا.کنمنمینه،بکنمنبرايراغلطکاراینشمادوستیعالمدرگویدمیکسی.نداریم

غیبتدرنه،معذورممن،کنیدشرکتبیاوریدتشریفهمشما،کنیممیتوطئهداریمیکیسرپشت،کنشرکت

؟بکنمچیبراي.کنمنمیهمراآننه،پسکنشرکت

تربیز گشت جانگر زانکه جنسِ مفخرِ
کار و بارای والیت و شاباشاَحسَنت

جهانهم،فرمبیجهانهم،استکائناتنمادتبریز.کندمیافتخارآنبهتبریزکهچیزيآنیعنیتبریزمفخر

باشندهایناینکهبراي،استشدهزندهخداابدیتوبینهایتبهکهاستانسانی،کهاستکسیتبریزمفخر.فرم

آنتوجان،شدخداابدیتوبینهایتجنسازمرکزتاگرگویدمی.هستهمفرمدر،هستزندهخدابودنبه

خوابازکهاستانسانیولی.بودنولیخاصیتیعنیوالیت.تووالیتبرآفرین،کرديپیداراجنسآن،شد

احساسوخردشونداردذهنیمنپس،کردهرهاذهنیمنازراخودشوکردهبازرافضا،شدهبیدارذهن

راهنماییاوازمردماستممکنهمدلیلهمینبه،گیردمیزندگیازراراهنمائیشپس.می آیدآنورازشادیش

. استزندگیراهنماییوالیتپس.بگیرند
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اياحسنت.باشدهشدجمعآیندهوگذشتهیعنیزماناز،باشدشدهبیدارذهنخوابازآدمبایدکاراینبرايو

.استوالیتیعجب،گیرينمیجهانازوآوريمیوجودتاعماقازراخردوشديزندهاوبینهایتبهکهانسانی

واستابديلحظهاینازآگاهولی،استزندهبودنبهولی،استاینمعنیشهمولیوبودنولییعنیوالیتپس

وکار،فکرشبهکارشبهریزدمیشاديوعشقوخرد،خدانهایتبیایناز،ابديلحظهایناز،خوبخیلی

.توباروکاربرآفرین،آفرینیعنیشاباشیاشادباشیعنیشاباشنه؟یاشودمیخوببارش

ولیتواندمیکسیهر.آیدنمیماوالیتازآیدنمیولیازندارد،آفرین،نداردشاباشماباروکاراگرپس

استراهنماییعجب،بگیردزندگیازراراهنمائیشوبشودبیدارذهنخوابازتواندمیکسیهر.باشدخودش

رافضالحظههروبشودبستهفضاگذاردنمیولی،لحظهایندرباشدزندگیانسانرهبرکه،رهبريعجب،این

راصندوقها.رودنمیدیگر صندوقبهصندوقیکازولی.نیستپرداختهپیشازفکرهاياسیرولی.کندمیباز

نمیاتفاقاتفاقدراو،افتدمیاودراتفاق،شودمیجااودراتفاق،شودنمیاتفاقجنسازولی.شناسدمی

تبدیلجنساینبهکهآفریدهراماو.دارددوستراجنساینخداو.ماستواقعیجنس،جنساینو،افتد

.استتبریزیانافتخاراینوبشویم

،باشدخاصیجايیککهنیستمکانآنطوريتبریز.تبریزيشمسخاطربهکندمیبزرگموالناراتبریزالبته

چندبدهیداجازهبوخ.استکائناتافتخارباعثنهاییانسانوهستوجوددرچههر،استکائناتنمادگفتیم

.کردخواهدکمکغزلبیانوشرحبهکهمثنويمختلفقسمتهاياز.بخوانمبرایتانمثنويبیت

1581مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

المَکانی فوقِ وهمِ سالِکانصورتش بر خاک و جان، بر المَکان

آدماین،کردهبینهایتوکردهبازرافضاوماندمیبیداروشودمیبیدارذهنخوابازکهانسانیپس

وهستیمزندهماحالیکهدر.استالمکاندرجانش.نهدنیاست؟ایندرجانشولی،دنیاستنایدرچهاربعدش

،مانیممیآگاهوشویممیآگاهاوابدیتازوقتی،شویممیزندهاوبینهایتبهوقتیکنیممیزندگیبدندراین

.هستیمیکیاوبا،مهستیخداپیشدرواقعیعنی،هستیمدیگريجايدر،یکتاییفضايبهرویممی

ایندربودنشبرايکهکسییک،خودمانبهبیاوریمفشارخیلیخواهدنمیحاالمی آیدپیشسئوالاینحاال

جانجوردو،اوجانويهوشیار،جانوبرخاكصورتشگویدمیاینکهبراي،نیستچهاربعدشبهمتکیجهان
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بامايهوشیارجان.ماستيهوشیارجانیکی،استبعدچهارایندرکهماستحیوانیجانیکی،داریم

حاال.المکانبرآنطرفجانوبرخاكصورتش.خداستجاندرواقع،استیکیهمخدابا،استیکیيهوشیار

کههستهمینبراي.هستنهجوابش.بدهیدجوابشماشما؟نظربهمیردمیجانآنبریزدصورتایناگر

.کردمنقلمنکردملنقمنگویدمیموالنا

هستم،جهانایندرکههستموضوعیخاطربههستمجهانایناگریعنی، ماآرامیدهچاهدریوسفانرضايبهر

کردمنقلمن،هستمدنیاچاهایندراگر،هستمیوسفانکردنزندهدنبالمن،استیوسفانبهکمکخاطربه

مالمن،کجاازحبسکجاازمن،استحبسکهجهاناین؟امدیدهدزراکهمالکجاازحبسکجاازمن: وگرنه

بهراشدگیهایشهویتهمتوانستهموالنامثلآدمیپس.نیستمهویتهمچیزيبایعنی.ندزدیدمکهراکسی

.بسازدرابیتاینوبرساندصفر

سالِکانالمَکانی فوقِ وهمِصورتش بر خاک و جان، بر المَکان

نمی،بفهمندذهنشانبابخواهند،اندکردهشروعتازهراراهاینکهکسانییعنیابتدایی،سالکاناگرکهالمکانی

تجسمینزدیکترین.نیستجسمجنسازیعنی،مکاننهیعنیالمکانفهمید؟شودمیراالمکان.بفهمندتوانند

فکربهکهالمکانی،خالیفضاي،استبرگرفتهدرراوجودتمامکهاستفضاییاینبکنیمماتوانیممیکه

با فکر ازبیشترکهنخواهی،بشويتبدیلالمکانآنبهبایدهمشما،بشويتبدیلآنبهباید،شودنمیفهمیده

.کردتکرارامروزراموضوعاینبارچندینهمموالناخود.بفهمیداین

هر دمی در وی، خیالی زایدتالمَکانی نه که در فهم آیدت

مکانالگویندمیهاخیلیاالنهمین،کنیدمیتجسمذهنتانبااالنشماکهگویمنمیراالمکانآن: می گوید

اینبراي،دروندرکنیبازتاهسیندررامکانالاینبایدبلکه.نیستآننه،استوسیعخیلیکهستاجایی

عوضتانجنساگرشما.برودبینازاگرهایشخاصیتبعضی،بشودصفروبشودمتالشیذهنیمندبایکار

دارددر درون المکاناحتماالچیزها،سويبهدردهاسويبهشویدمینکشیدهدیدیداگر،شویدمیمتوجهشود

بازرافضاشما،حرکاتشانباهایشانحرفبا،بگذارنداثرشمارويتوانندنمیدیگرانکهدیدیدیا،شودمیباز

شمافضايدرولی،کنیدآمدورفتآنهابانخواهیدشمااستممکنبوخ.شوندمیجافضاآندرآنهاوکردید
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داشتهراباورهاآن،کنیدزندگینطوريآشمابوخ،نیستیدآنهابرايهماخمووروترششما،گیرندمیقرار

.باشیدداشتهذهنیمناصالشماد،باش،باشید

منبنابراین،داردهاییخاصیتچهذهنیمن،دارندذهنیمنمردمکهداندمیشدهزندهالمکانبهکههرکسی

رافضابازهمهااین،شوندنمیخشمگینهااین،گذاردمینمایشمعرضبهآنهادرراهایشخاصیتاگرذهنی

اثراستممکنآنهاذهنیمنرويکهشودمیبلندارتعاشییکفضااینازکهدانندمی.دارندمینگهباز

باشیمنگرانماکه،چیزهاستاینازبیشترخیلیخداقدرتکهدانندمی.نیستندآننگرانهمنگذارد،بگذارد

.شودمیچی

اگر.کندکارچداندمیخودش،هستیمخدامارمگ،شودمیچیچهمابه؟شودمیچهذهنیهايمنهمهاین

ادعااگر.نشدکههمنشداگر،کندمیراکاراینناایشبگذاردمردمرويشودبلندماازارتعاشییکماازشد

المکانیعنی،شودبزادهخیالییکهردمآنجادروبیایدنفریکفهمدرکهنهالمکانی،ذهنیمنشودمیکنیم

آناززندگی،شودمیبلندخالقفکرهاي،شودنمیبلندخیالالمکانزاخیالی،لحظههرحاالکهنکنتجسمرا

کندمیایجادراماخالقفکرهايفضا

مهچو در حکمِ هبشتی، چارجوبَل مکان و المَکان، در حکمِ او

پیداراوالیتآن :تگف،شودمبدلتبریزيشمسبهماجاناگریعنی.استاوحکمدرالمکانومکانبلکه

آن حکمدرشماالمکانومکاندانیدمیشمادیگراالن.ماندمکاندرمابعدچهاروالمکانبهرفتیمکردیم

دربهشتجويچهارکهطورهمیناینکهمثلو.استآن حکمدرشمابعدچهاراینوخالیشفضايآن .است

بهشتحکمدرماجانبعد،ماهیجانیبعد،مافکريبعد،مافیزیکیبعدهممابعدچهار،هستندبهشتحکم

آن ،شودمینوشتهمافکربهکهچیزيآن ،شودمیمابعدچهارواردبرکاتفضاآنازپس.استیکتایی

قدرتوجانداريآن ،شودمیمافیزیکواردکهارتعاشاتیوسالمتیآن ،ماهیجاناتبهمی آیدکهاحساساتی

. داریمانرژيموقعآنمایعنی،شودمیماجانوشودمیماجسمواردکهعمل

کجاازکندمیکارساعت17، 16روزيالغرالغرآدمبینیمیهاموقعبعضی؟می آیدکجاازعملانرژيراستی

،بهشتیمحکدرهمچواو،حکمدرمکانالومکانبل،ورآناز،همخالقومثبتکارانرژي؟اینآوردمی
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یاجويچهارتاوهستیمبهشتماجوي،تاچهاراستبهشتیکبهشت،یکیعنیبهشتیتوانیمیرابهشتی

برکاتشاههم،باشیمیکتاییفضاي،باشیمبهشتدراگربهشتحکمولی.بهشتبهمنسوبکهیعنیبهشتی

ودیوبشمتوجههمبازشماکهکنممیمنتکراررابیتایناالنوشودمیمابعدچهارواردکهاستزندگی

:کهبماندهمیادتان

2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیش چوگاهنای حکم کُنْ فَکان

که،حکمچوگان،لحظهایناتفاقمقابلدرگشاییفضاباکنممیقبولمنکهبکنیدقبولانههوشیاربایدشما

وسیعکهدارمالمکانیکمنپس،مکانمالدرهم،بعدمچهاردرهم،براندمرا،شودمیبشو،گویدمیخدا

.بعدمچهاراینبهریزدمیبهشتیبرکاتالمکانبعدآنازکهدارمهمماديبعدچهار،است

اَعْلَم بِالصَّوابدم مزن واُشرح این کوته کن و رخ زین بتاب

اینازرخو.شویمبمبدلبایدکهفهمیدیمکافیاندازهبهدیگر چرا.کنکوتاهراکاراینذهنیشرحگویدمی

تبدیلشمابایدبعداولیاستخوبجاییتا؟ذهنیتوضیحچرا.برگردانروذهنیتوضیحازیعنی،برگردان

،کنساکتراذهنیعنیمزندم.بشویدبایدهمتبدیلبایدبعدنیمبخواراهااینمااش همهشودنمی،شوید

شودمیوشویممیهویتهمبا آن ما،شودمیتحریککهذهناینکهبراي،نکنتحریکراذهن،نزنحرف

هبصواب،بهخداکهبدانیدوبالصواباعلمواهللامزندم. برایتکنددرستخداعینکگذارب،ماعینکمامرکز

:گویدمی. استداناتردرستیوراستی

خموش باش و دم مزن که خداوند به راستی و .شرح این پرندگان بوستان الهی را کوتاه کن و از این مطلب در گذر

.درستی داناتر است

ابصوآوردمیپیشمابرايقضاقانونمطابقرالحظهاینخداوزندگیآیا.باشیمخاموشچراکهدانیممیماو

؟افتادهاتفاقاینچرابگوییمکنیمستیزهآنبابایدودانیممیبهترماذهنیمنبایا؟نهیاداندمیماازبهتررا

زندگیاتفاقاینازمنبگوییدوکنیدستیزهآنبایا،کنیدبازفضابایدشماافتدمیاتفاقیهراست؟یکیکدام

رنجشوماتوقعاتموقعآناصال،امرنجیدهبدهمنشانواکنشخواهممیاالنمن،نیفتاداتفاقخواستممی

.هستیممتوقعاینقدرماچیبراي،رسدمیصفربهماشکایتهايوماهاي
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باشنداستممکنشمابرودورکهاشخاصیبهراجعموالناکنیدتوجه.بخوانیممردمانبهراجعبدهیداجازه،بله

خواهیدمیویکتاییفضايبهبروید،کنیدحرکتهستیدکهجاییآنازایدگرفتهتصمیمشمااگر،بزنندلطمهو

ودهیدنشانمردمبهبسازیدتصویريیکخواهیدنمیوهستیدصادقوهستیدجديوکنیدکارخودتانروي

میراابیاتاینما .خوردنمیدردبهایندانیدمی،کنیدکسبآبروبدلیحیثیتومصنوعیتصویرآنبراساس

:گویدمیچهموالناببینیمخوانیم

251مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

از سالم عَلّیکِ شان کم جو امانآدمی خوارند اغلب مردمان

یکتاییفضايازراآدم،خورندمیراآدمبودنیعنیخوارندآدمیخوارند،آدممردمبیشتروغالباگویدمی

،بردهمراسالکاسمکهکارابتدايدراینکهبراي؟گویدمیرااینچرا،کنندمیریشهازراآدمکنندمیخارج

،کنیمعوضراجهانخواهیممینکردیمکارخودمانرويماهسههنوز.داریمادعاخیلیولیهستیمضعیفما

ماگوییممی،نشدیمعوضخودماندرصدیکهنوز.نیمکعوضرانیماهادوستوهافامیلتمامخواهیممی

رويپنهانواقعاکنیدکارخودتانرويشمااینکهکه.باشندخودشانمواظببایدهاآدماینو.گرفتیمیاددیگر 

.کنیدپیشرفتبگذاریدو،کنیدکارخودتان

هاایننکنفکریعنی،امانجوکمخواه،نامنیتشمامردمرفاقت،مردمدوستیازمردمعلیکسالمازگویدمی

امنیتشمابهمردمپشتیبانیمردم،دوستیپس.دهندمیامنیتتوبهیا،رسانندمییکتاییفضايبهراشما

باشیدداشتهاگر،گیریدمیزندگیازباشیدنداشتهاگرباشیدداشته.باشیدداشتهذهنیمناگر،دهدنمی

.اشدبجمعگویدمیحواستان

کم پذیر از دیو مردم دَمدَمهدیو است دل های مههۀخان

میکنیم،هضمشتوانیممیببینیمخوانیم،میخوبولی،استسنگینکمییکمابرايموالناازسخناین

کمنپذیر،اصالتواندمیهموباشدبپذیرکمتواندمیهمپذیر،کم،استشیطانخانهمردم،همهمرکز:گوید

رويگذاردمیاثرکنند،میکارهایییکزنند،میحرففریب،افسون،دمدمه یعنی.دمدمهمردمدیوازپذیر

وذهنی است منانسانهابیشترمرکزباشد،خودمانبینحاالواقعاً،،استشیطانآنهامرکزدرکهبدانتومردم،

ازغیرهمه،نهانسانهااغلببدهیم،تخفیفحاالمرکز،بنابراینپس،ستاشیطاننمایندهذهنیمندردهاست،
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دارند،راشیطانهايدمدمه،استشیطانودیوازجنسمرکزشان،استدیوخانهچونواست دیوخانهشما،

مردمازم،خواهنمیمنراکدامهیچدادند،دردیادادند،توجهدادند،تاییدمنبهحتیاگر:گوییدمیشماپس

.استشیطانافسونواست دیوافسوناینکهاینبرايخواهم،نمیچیزيمن

دیدعینکتوانندمیمردمکهاینبرايخورد؟میفریبآدمچجوريچی؟یعنیدمدمهچی؟یعنیکردنافسون

ماکنندمیسونافواقعدراینببینیم،طوريآنمابشودعوضعینکآنکنند،عوضمامرکزدرراهوشیاري

بودم ها متواضعاالنمنشدیم،دیگرجوریکمردمدمدمهباهوشیاریمان،بادیدیممیدیگرجوریکاالنمارا،

یکشما،یدستکی هدانیدنمیاصالماشاهللا،بهبهاستادیدشماآقاآمدند،ايعدهیکبا عینک تواضع می دیدم،

افسونآخببین،اینپشتازگوید حاالمیمن،مرکزبهزدرامنیتکعینوبینیبزرگخودعینکشیطاندفعه

می؟استخوباین.برسندحضوربهتوانندنمیدیگرمردمنباشممنگویممیآنازبعد.شدمبیچارهشدم،

.نیستیمایشانحددرماولینشود،افسونموالنااست ممکن.باشمواظب:گوید

هم چو آن خر در سَر آید در نربدول خَورداز دَمِ دیو آنکه او ال حَ

بودنکردهنگهداريوکنمنمیتکراردارد،نگهکهکسیبهبودندسپردهراخرکهخواندمقبالبرایتانراداستان

شمابرايرااشیجهحاال من نتگفتهمابرايراقصهموالناوزمین،آمدمیکلهبابرودراهتوانستنمیخروخراز

مرتبودهدمیبینششمابههمبامطالباینتکرارکردمعرضلیکنو.خواندمراهااینهمقبالخوانم،می

کهاینجايبهبشنودراشیطانهايحرفاگرآدم:گویدمی.کنیمتاملروي آنوکنیمتکرارراابیاتاینباید

،استجالبیاصطالحهمخوردحولالخورد،حولالوبدمد،رادمشیذهنمنبدمد،راخردبدمد،رازندگی

و.خداقدرتازغیرجهاندرقدرتینیستیعنی.استباهللاالقوتالوحولال:مخففالحولخوردن،الحول

.خوانندمیکردنوحشتوترسیدنموقعدرمردمکهاست چیزيیکاینحاال

خدا،نیرويازغیرنیرویینیستکه،استچیهریادعابگذاررااسمشحاالنایکهبگیریدنظردرشماولی

اینبرايباشد،نبایدخودشبخواند،درستراایناگرخوببخواند،ذهنیمنرااینمعنیش،بهکنیدمیتوجه

وذهنیمننوانبعماکهبگوید،رااینخواهدمیموالناما،و.استشیطاننیروي،استآندیگرشنیرويکه

غیرازنیرویینیستبگویدمرتبذهنیشمنبانفریککنیدفرضشماایم،خواندهرادعااینمرتببدلیجنس
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باشدکردهمعنیدرستاگر.خواندمیاشمنخواند؟میکیرااینخدا،نیرويازغیرنیرویینیستخدا،نیروي

.آوردهبوجودذهنیمنراترسچونبشود،نابودبایدخواندمیکهکسیهمانخودش،بهشخصاین

وکنددعاوبزندراحرفهااینذهنیشمنگذاردمییعنیخورد،میرافریباینوخوردمیگولاینکهکسی

بهشماپسنکند،عوضراهوشیاريدیدعینکونکندعوضراجنسشوداردنگهشعاروحرفحددر

ولیخدا،نیرويازغیرنیرویینیستبگوید،کهبدهیداجازهذهنیتانمنبهبایدنهوشیاريبعنوانهوشیاري

حاالتاپس،دیگربروکنی؟میچکاراینجاتوپسخدا،ازغیرنیرویینیستاگرخوبآنجا،باشدهمخودش

.توستنیروياالنمبوده،تونیروي

کسییکراخداازغیرنیرویینیستاینکههیددمیتشخیصخداییتعنوانبههوشیاري،عنوانبهشماپس

اینمانهمهبخورد،رافریبایناگرکسییککند،میتثبیتراخودشدعااینباوباشدنبایدکهخواندمی

آنجاهمخودشخدا،نیرويازغیرنیرویینیستگویدمیماذهنیمنایم،خوردهمانهمهخوردیم،رافریب

.استجالبخیلی،است

هم چو آن خر در سَر آید در نربداز دَمِ دیو آنکه او ال حَول خَورد

جهانازیکتایی،سويبهیدستهکهجاییهرازکنیدمیحرکتداریدهوشیاري،عنوانبهشمانبردچیه؟نبرد

کنید،عوضاست جنستانودیدتانینکعومرکزتانخواهیدمیکشند،میراشماچیزهاگردید،میبردارید

آنجانشستهذهنیمنایندیواینولیدور،بیندازیدبیاوریددرتوشازراچیزيیکخواهیدمی. استنبرد

باداریدکارچیخواند،میرادعایشداردکهآنخدا،نیرويازغیرنیرویینیستکند،میحفظراآنجادارد

.خواندمیادعخوبداردکهایناین،

عنوانبهشویدنمیپیروزنبرددرشماپسبرود،بایدخواندمیدعاداردکهاینکند،میدعاداردشیطانبابا

گفتارحددرشماوبگوید،راخودشگفتاروخودشافسونگذاریدمیکهاینبرايشود،میشیطانهوشیاري،

خدابهراجعندستهخداییهمهکهفکرهااینگذرد،میهافکراینذهنمتوکهگوییدمیشماید،ستهراضی

این؟ازبهترچینیست،دیگرينیرويخدانیرويازغیرگویدمیفکرها کهاینواست 
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نبایدذهنیمناینپسخدا،نیرويازغیرنیرویینیست،استمبدلیکصحبتاینشویدنمیمتوجهخوب

حددروکندنمیجاروکهکسیهر.دوربیندازدراهمهکندجاروبایداینباشد،نبایدهمهاعینکاینباشد،

پیروزنبرددردارد،مینگهراعینکشوداردمینگهراخشمهادارد،مینگهراذهنیمنوگذاردمیباقیحرف

فضاماست،نبردیگشایفضا،استگشاییفضاهمیناینجادرها،نیستنبرديمن ذهنی،بانبرددرشد،نخواهد

.خواندمیدعاداردیم،ستهزندگیکهماجانبازذهنیمناینکهدهدمینشانمابهگشایی

بخوانیمدعامابخوانیم،دعابایدماخواند،میدعاآنیمستهزندگیماداریم،قبولنمازپیشعنوانبهراآنماو

خدا،نیرويپسنیست،دیگرينیرويخدانیرويازغیرییمگومیبایدبخوانیمدعامابخواند،زندگیباید

میدعاداردکهاست چیکنندهستیزهوکفایتبیسطحی و چیزاینپسخداست،ابدیتوخداستبینهایت

خواند؟

شناساییدرخوریم،میزمینکلهباهیصوفیآنخرمثلمااگرکهشویدمیمتوجهشماوشناسیدمیشما

عنوانبهماوماست،کهکردهوانمودکهاینبرايایم؟خوردهشکستچراذهنیمنایندیو،ینااجزاي

نیستکهراحرفاینگذاریمنمیمانیستیم،اوجنسازماکهشناسیممیاالنولیکردیم،قبولهوشیاري

میراحرفاینگشاییمانفضاباانعمقمباسکوتمانباماو.بیایدبیرونایندهانازخدا،نیرويازغیرنیرویی

میبازرافضاشماپسخدا،نیرويازغیرنیرویینیستکهزنیدمیراحرفاینشماکهدفعههریعنی.زنیم

ذهنیمنکنیدمیبازرافضاموقعهر.شودمیساکتموقعآنکنم،میبازرافضانیروست،اینپسکنید،

.شودمیساکت

بگذارزند،میهی حرفذهنیمندانی،نمیرامنصالحتونگوتوبالصواب،اعلمواهللامزندم:گوییدو شما می

کنم،میبازرافضامننه،بده،نشانواکنشگویدمیشمابهکنید،بازرافضاشمانده،گوششمابزند،راحرفش

نیستی،خدانیرويکهتوخدا،نیرويازغیرستنینیروییهیچهمثانیامزن،دماوال:اندگفتهمنبراي اینکه به

میکهاست شدنجمعآیندهوگذشتهازوشدنبزرگترباتسلیمباگشاییفضابامنی،ستهشیطاننیرويتو

کهموقعآنفهمممیوشوممیخداجنسازوشوممیزندهاوبینهایتبهابديلحظهایندرلحظه،اینبهآیم

بله،.زدممیراحرفشطوريهمیننفهمیدم،منمدتهمهاینخدا،نیرويازغیرنیرویینیست:گفتندمیچرا

عبارتاینبدهیماجازهکهاست اینهمخوردندیوفریبازمنظورشواست اینحولالازمنظورش،استاین
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جنسونیستخداجنسازکهیینیرویعنیبماند،زندهآنوخوانیممیماکهکنیمفکروبخواندماذهنیمنرا

.نیستخدانیرويازغیرنیروییهیچ:بگویدوبماند،کند،میانکارراخدا

بعنوانخدا،جنسعنوانبهشمابفهمد؟کیبایدرااین.توهمممنگویدمیو این خودشم،اچکارهمنپس

داده،فریبگذاشته،کالههوشیاريعنوانبهشماسرکرده،اینکهدعاییهرکهبدهیدتشخیصبایدهوشیاري

یکبندید،میقراردادذهنیمنباشماانگاربکند،ذهنیمنرادعایتانبخواند،ذهنیمنرانمازتاننگذارید

چهدارد،وجودپسکند،میامضاذهنیمنکهزمانیتاخوب.توراطرفشیککنم،میامضامنراطرفش

بیوترسهاوهاخشمآندیگرومستههوشیاريهممنم،ستهمنخدانیروي.یدببرتشریفشماقراردادي؟

ذهنیتصویریکابري،تواصالابر،اینکلونیامده،گیرمچیزيخمارازغیرکهگفتوهانقصحسوهاکفایتی

سرعتایناگر،شويمینابودتوبشود،کمذهنمسرعتنزنمدمکههمینرا،ایندادمتشخیصی،ستهچرخان

آنشودمیچی.صفرشود؟میچیذهنیمنبایستدذهنوبشودکمبشود،کمبشود،کمبشود،کمذهن

.ایدزندهاقیانوسبعنوانشماموقع؟

رو تعظیم و ریووز عدوِّ دوستدیوهر که در دنیا خورَد تَلبیسِ

کهذهنیمنخاصیتهمینیعنیهمتلبیسبخورد،یاکند،باوررادیویرنگنوحیلهدنیادرهرکسی:گویدمی

راکارایندائماًذهنیمنو.نباشدآندهد،مینشانکهراچیزيانسانیعنیمستهتومناصطالحبهگویدمی

ثابتمابهکهاست اینتلبیسشمهمترینونیستآنکهدهدمینشانطوريراخودشذهنیمن.کندمی

کهقبوالندهمابهکهتلبیسشونیرنگشواشحیلهمهمترینویمستهخداییتوهوشیاريما.ماستاوکهکرده

دشمنیعنیرو،دوستعدوریو،وتعظیمرودوستعدوازوبخوردراذهنیمنتلبیسگویدمی.ماستاو

هايمنهمیکیدهد،مینشانستدوراخودشوماستدشمنکه،استخودمانذهنیمنیکیرو،دوست

بیتبعدند،ستهمادشمنهمآنهاکنند،تائیدوبدهندمابهتوجهوکنندتعظیمرامااست ممکنکهدیگرذهنی

:کهگویدمیرا،مطلبمی کندتمامبعدي

طدر سر آید مهچو آن خر از خُباصِراطدر رهِ اسالم و بر پولِ

منجهانرفتیمآمدیمبودیم،خداجنسازاولازهوشیاريعنوانبهماشدن،مسلمانرهدریعنیاسالمرهدر

ماشدن،مسلمانراهدریعنیاسالمرهدرماست،مرکزآنداریمذهنیمنجورهرحاالکردیم،درستذهنی
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ازرادردهاوشدگیهاهویتهمیعنیکنیم،عوضرامرکزمانکهصورتیدرپوشاندیم،ذهنیمنبارازندگیاالن

بگوییم،کنیم،الرااینهاکنیم،الوبیاندازیم،کنیم،شناسایییکییکییادور،بیندازیمکنیم،جارومرکزمان

.پرستیممیراآنماماست،خدايشدهمامرکزوبودهمهممابرايودزدیدهراماتوجهبیرونازکههرچیزي

خداتوبیرون،بروبیانیستیخداتوبگوییمکنیم،الراهااینیکییکیبایدبشویممسلمانکهاینايبرو

اشهمهتاکجا؟تاشویم،میمسلمانداریمیواشیواشدور،اندازیممیراعینکداریممیبریکییکینیستی

اوبینهایتبهبشویم،تبدیلخدابهبشویم،تبدیلاهللاالبهدفعهیککردیمراالهاوبشود،خالیمامرکزوبرود

همصراطپل،استصراطپلرويحرکتاینویمستهکهجاهرازاینبهرسیدنراهدرگویدمی.بشویمتبدیل

مقابلدرکنیدمیبازرافضالحظهایندرشما،استلحظهاینتويبودننمادوطنابمثلاست نازکیپلیک

میکشیدهودهیدمینشانواکنشکهاینبرايبندید،میبعدلحظهطناب،رويآییدمیلحظه،نایاتفاق

بسیارپلیکآنجاازیمستهکهجاهرازپس.ذهنیعنیاست جهنمزیرشوپایینافتیدمیذهنبهشوید

.استنازكخیلیپلاینمستقیم،راهیعنیهمصراطصراط،پلاست اسمششده،کشیدهبهشتتانازکی

میولیگیریم،میقرارطنابرويتسلیمبا؟استدرستخیزان،وافتانگویندمیاست که مردمهمینبراي

هوشیارانهدردوکردنصبروکردنبازرافضالحظهایندریعنیطنابروينگهداشتنراخودوموازنهبینید

یادتانجلو؟برویدکجاتاجلو،برویدجلو،برویدجلو،بروید،بمانیدطنابرويبایدشما،استسختیکارکشیدن

.استصراطپلمعنیایندر جهنم،افتیدمی،استجهنمهمزیرشباشد

وگذشتهازکنیممیبازرافضاکهاینمحضبهبمانیم،لحظهاینتوبایدیعنیکنم،میمعنیدارممنگفتهموالنا

بمانیدبایدطنابرويلحظهبهلحظهشماکنیم،میپیداعمقلحظهیکلحظه،ینابهآییممیلحظهیکآینده

لحظه،اینبهباشدجمعحواستانتمامبایستمیلحظهایندرماندنبرايبمانید،لحظهایندربیاییدیعنی

میبازکنید،میبازد،کنیمیبازکنید،میبازرافضاشمادهد،مینشانرااتفاقاتذهنمرتبافتندمیاتفاقات

.رویدمیجلوید،ستهطنابرويکنیدمیبازوقتیکنید،

اسالمرهدرپس.کنیدمیالوبینیدمیراشدگیتانهویتهمازخُردهیککنیدمیشناساییکنیدمیبازوقتی

مثلهمپلاینروید،میروید،میروید،میروید،میروید،میتاورویدمیجلوصراطپلرويورویدمیجلو
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اینچیزهايودردهاوماهايشدگیهویتهمکهاینبراي؟استطوالنیچرا،استطوالنیخیلیکهاین

.استزیادخیلیجهانی

دیگرانوخودشذهنیمنهايحرفبهیعنیبشنود،رادیوتلبیسکسیهرگفتگفت؟چیبیایدیادمانخوب

خوبخیلیگوییممی.خدانیرويازغیرنیرویینیست:گوید کهمیمرتبهمذهنیمنباشدیادمانکند،گوش

فضادارممنمزن،دمبگوبه آن.کندعابزنحرفزند،میحرفخوبچهما،ذهنیمنبرآفرینزند،میحرف

همانکنیدمیازبرافضاشماموقعهرکند،دعاذهنیمننگذارید،استگشاییفضاشمادعايکنم،میبازرا

نمایندهکهذهنیممنحرفبهمنپسخدا،ازغیرخدایینیستگوییدمیداریدعمالًچونکنید،میرادعا

اعتراضتو:گویدمیدیو. ببندرافضا:گویدمیدیوآنچون.کنممیبازرافضاودهمنمیگوشاستشیطان

همهشما. کنمدعامنبگذار،هستمتومن،کنتوجههممنبه. دارنگهراآفلخداي. نشوتسلیم،کنستیزهکن،

. دیگردانیدمیاالنرااینها

یعنیخُباط، خُباطازخر،مثلیاخر،آنمانندزمین،می آیدکلهبایعنیآید،سردرصراط،پولِبرواسالمرهدر

کندعملکند،فکرذهنیمنجنسونیذهمندیدوذهنیمندردهاياساسبرکهکسی. ذهنیمنفکرهاي

هايحرفباشد،خرابمغزشهرکسی.استمغزدیوانگیاست،مغزشوریدگیواقعدرلغتدر. استخُباطاین

.داردخُباطاینگویندمیبزندپرندوچرند

صحبتاین.استودیخانهمردمهمهدل: گفت. کردشروعکجاازباشدیادتان. دارندهمهبگویدخواهدمیموالنا

طریقازما؟کندمیکسیچهرامادعاهايکهببینیمباید. بدهیمگوشخوبباید،بیایدهمگرانمابراياگر

ایندرزیادعمقکامل،حضوري،هوشیارعنوانبهمن؟خواندمیکیرامانمازمان؟ذهنیمنیاگشایی،فضا

تماماینکهازبعدام،مغازهامبچهبهراجعکنممیفکرندارم؟رحضوخوانم،مینمازسطحیذهنیمنیالحظه؟

خوب،.خواندمینمازشیطانکشم،مینقشهدارمبزنم،رالطمهاینفالنیبرومشد

در سر آید مهچو آن خر از خُباطصِراطدر رهِ اسالم و بر پولِ

یاوتعظیمتوجه،،رودوستدشمنودیوتلبیسدنیاایندرماآیاکهبینیممی،گردیمبرمیخودمانبهماحاال

بایدمردمجلويراخودمان،باشیمبایداینطوري:کهبگویدماذهنیمنکهاینوخشمایجادبرايمزاحمتهاحتی
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ایندرکنیممیقبولاگرکنیم؟میقبولماما؟بهگویدمیرااینهاکنیم،توجهجلبکهکنیمارائهاینطوري

عنوانبهمایعنیرسید،نخواهیموحدتبهماشد،نخواهیمتسلیمماشد،نخواهیممسلمانمادیگرصورت

نمی.بشویمزندهخودابديزندگیبهونهایتبیبهدوبارهدیدهااینبخاطر،برگردیمتوانیمنمیيهوشیار

.استاینخداقصدو،ایمبودهاولازکهبشویميهوشیارآنتوانیم

غلطدیدهاياینهمههست،مزاحمتهااینهمهخوب. برگردیمانههوشیارجهانبرویمماکهاستاینخداقصد

خودتانروينورافکنتمام. باشدجمعحواستانبایدبشوید،هوشیارباید. نهبشوید؟امیدنابایدشماآیاهست،

گشایی،فضامسئولخودتان،عملخودتان،فکردتان،خويهوشیارکیفیتخودتان،يهوشیارمسئولو.است

.هستیدمسئولیتپذیرشمسئولگذشته،نکردنمالمتمسئول

دام بین، ایمن مرو تو بر زمینهینهای یارِ بد مَنیوشعشوه

منو. رامادهدمیفریبهک،ماستذهنیمنهمینبدیارانازیکی. بدیاراصولِوادایعنیفریب،یعنیعشوه

مکن،گوشیعنیمنیوش. باشیدآگاههمآنهاهايفریبازهستاطرافتانذهنیهايمناگر.دیگرذهنیهاي

درتواندمییکییاتوانیممیمالحظههرکهاستایندام. ببینرادام،بیندام. باشآگاه،هین. نگیرگوشبه

دیداالنشمادید. پوستوگوشتباقیاستدیدآدمی:گفت.کندعوضراماجنسومادیدعینکما،مرکز

دردوکردیدحفظراخودتانموازنههستید،صراطپلرويو. دانمنمیگوییدمیهستید،متواضعواستزندگی

. گویندمیچهنداریدکاريمردمبا، راهاشدگیهویتهمکنیدمیشناساییوکشیدمیانههوشیار

دلدرشمايهوشیارچشمبهزنندمیدیگريعینکدفعهیک. کنندمیخرابآیندمیبددوستاندفعهکی

نباش،مطمئنتوفرمجهاندر. زمیناینتويمروجمعخاطرمرو،ایمن. استداممردمحرفهاي.استدام. شما

بدهد؟فریبراماتواندنمیکسی.بدهدفریبراماتواندنمیبزندگولراماتواندنمیکسیکهنکنایمنیحس

.ندهیگوشوبشناسیراهایشعشوهمگرتواند؟نمیچرا

آدما، ابلیس را در مار بینصد هزار ابلیسِ ال حَول آر بین

شانذهنیمندهندمیاجازهیاشانذهنیمندرهماینهاکه،ببینتوآدممیلیونها،صدهزاران:کهگویدمی

رادعاهاآنوهستندشانذهنیمناینهاو، خدانیرويازغیرنیرویینیستیعنی،باهللاالقوهوالحولال:بگوید
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بکنددعابرایشانشانذهنیمنگذارندمییعنی. دارندمینگهدعاهاآنباراشانذهنیمنودارندقبولکامال

کهاندآدمهاییاینها. دهستنابلیساینها. شوندنمیهمتبدیل.آورندمیحساببهوبخدعايعنوانبهراآنو

. صفتندابلیس

شماکردمکارخودمروياینهمهمنآقاگوییدمیشماکنید،توجهکهاینطورندهمه. اینطورندهمهگفتموالنا

. کنیمنگاهخودمانبهماکهزندمیراحرفاینثانیا. زندمیموالنازنمنمیمناوالزنید؟میراحرفاینچرا

بهکردشروعونیستمابلیسجنسازمنکردادعاآمدهرکسی:کهگویدمیو. باشیمنداشتهدیگرانباکاري

رادامزمینرويمروایمنگفت. هستندبرتودورکهباشآگاهوببینیعنیبین.ندهیدگوششماکردندعا

.ببین

ماچسبیدگیقسمتمار. ببینراابلیسماردرتوخدائیت،ايي،هوشیارايیعنیآدما. استيهوشیارمآدآدما،

. ببینراابلیساتشدگیهویتهمدرآدم،ايیعنی. شدگیهویتهمیعنی،چسبیدهزمینبامار. استزمینبه

قويراخودمانمعنويعضلهکهاستبخوورزشعنوانبهولی. نداردهمايفایدهاستخطرناكمابرايابلیس

. شویممیقويماکههاستدیدنهمیندر. کنیم

درانسان،درمن:گفتهابلیسو.ببینراابلیسخودتشدگیهویتهمدرخودتماردرتوکهگویدمیدارد

ایننه،بگویدخدابهکهياهباشندیککهاوال.نه: گفته. کنتعظیمآدمبهتو: کهگفتهخدا. بینمنمیراخداآدم،

چیزينوهمچیکباانسانکهباشدآگاهباید،کردهایجادرااینانسانجوريیکوباشدتوهمیبایدباشنده

.باشدداشتهرابطهنباید

ودادنانجامباکندمیفکروشناسدمیفقطراکردنفکرودادنانجامواستجسمیيهوشیارفقطذهنیمن

یعنی. استابلیسکاراینودادخواهدنجاترااوکهآوردخواهدوجودبههاییانباشتگییکدنکرفکر

برسدمابهخدابرکتگذاردنمیکهچیزيآن.استابلیسکاراین. برسدمابهگذاردنمیراخداییخاصیت

میاستهمینبراي.بکنیمراکاراین،کندمیتحریکراماکهاستابلیساینواستمقاومتواستستیزه

.شناسندنمیراخدااینهااینکهبراي.ببینتوذهنیهايمنیااتذهنیمندرراابلیسآدما:گوید
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انجامولیشناسدنمیرابودنذهنیمن. شناسدنمیرابودنبگوییماستبهترحاالرا،بودنوراخداذهنیمن

ماذهنیمندر.چیستمانبعديفکرکهگوییممیماذهنیمندرکهاستهمینبراي. شناسدمیرادادن

اشهمهمادادن،انجامیکبهفکريهر.بعديدادنانجاموبعديفکربعدي،فکربعدي،فکرکنیم؟میچکار

به.بشناسیمبایدذهنیمندرراخاصیتاینما.هستیمابلیسزمانتوي. هستیمزمانتويوبعديبعديبعدي

عملمان،وفکربهبریزدباال،بیایدزندگیعشقوزندگیخردبگذاریموباشیممستقرلحظهایندراینکهجاي

می خواهیم ماآنهاانباشتگیباوماعملوفکربهریزدمیما،مقاومتما،ستیزهبرکتیبیوۀحیلوتلبیس

.بشویمموفقهمجهانایندروبرسیمخدابههیمخوامیکاشتن،پوكبادامودردها،انباشتگیبایعنی

هموکندمیراهنماییراتوهمدهد،مینجاتراتوهمکهاوستخردوتبریزيشمسوالیتنه،: گفتمیغزل

ذهنیمندرراابلیسشما، بینماردرراابلیسآدما،.بیتآخرینبودغزلتوي. کندمیدرسترابارتوکار

و؟چیستبعديفکر؟چیستبعديفکرگویدمیاشهمهولیشناسد،نمیرابودناینکهبینیدمیخودتان

میراابلیسکاراین. بنددمیرالحظهاینیعنی،بشویدنزدیکخدابهشمادهدنمیامانوبعديفکربهپردمی

.بینآرولحالابلیسصدهزارگویدمیهمینبراي. ببینیدبایدبینیدنمیاگربینید؟

فکر. چیستبعديعملچیست،بعديفکرببینندخواهندمیهمهکههمینطورندهمهاینکه. همینطورندهمه

استزندگیلحظهاین. کنیدتجربهرالحظهاینشماگذاردنمی. بعديفکرنشدهتمامفکراین.بعديعملبعدي،

کردهمنحرفراماابلیساینچقدرببینید.بمانیدآگاهوبشویدآگاهابديلحظهاینبهبایدشماتازه. خداستو

.بشویموصلخدابهبشویم،وصلزندگیبهمالحظهیککهکنیملمسشماگذاردنمیاصالکه

کهبودلحظهیکآیاکردم؟حسراخداداشتم؟حضورهیچکردمعبادتمناینهمهآیابپرسیدخودتانازشما

بودهابلیساشهمه. بدهیدجوابخودتانبههمخودتانکنید،سوال. گذاردنمییسابلاینبشوم؟وصلمن

منعنوانبهکهگوییممیلحظههرکهدهنیمنعنوانبهشویممیخالصهماواقعدریعنی. آوردهمیالحول

ماگذاردنمیوداردمینگهزندههمخودشونیست،خداازغیرنیروییهیچ،خداازغیرخدایینیست: ذهنی

. گذاردنمیبگیریم،تماسیکنیم،لمسراخدازندگیعنوانبه
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تا چو قصابی کشد از دوست پوستگوید تو را ای جان و دوستدَم دهد

قربانتاي،دوستماي،جانماي:گویدمیتوبهو. روستدوستدشمنِوزند،میحرفمرتبدهد،میدممرتب

ذرهیکپایشازکشتندمیکهراگوسفنددانیدمیدادندمضمندر.بکَندراتوپوستقصابیکمثلتابروم،

ابلیسبدهیماجازهاگرشودمیمعلومپس. بکندراپوستش؟کندچکارتا،دمیدمیقصابودادندمیشکاف

مصیبتاینهمهها،کندنپوستاینهمهولی.بکندراماپوستخواهدمیبیاورد،سرمانبالخواهدمی،بدمد

.استغلطراهاینکهکندحالیمابهدرداینکهبرايمی آیدماسربهها

زندگیراهانتخابوانداختنورفتنبارزیروقبولوشناساییباوبدهیدگوشموالناحرفبهتوانیدمیشماولی

ام؟جنسیچهازاست؟چطورمنوضعاالنبدهیدیصتشخزندگیيهوشیاربالحظهآندرکهفضاگشاییباو

آیاهستم؟آشتیلحظهاینباآیاام؟جنسیچهازاالن،امجنسیچهازبپرسیمخودمانازتوانیممیمرتبهی

کنم؟میستیزهیاهستم؟موازي

آنهاسریا،گذرممیآفلچیرهاياینازراحتآیانه؟یاناراحتموضعیتیاوآفلوموقتچیزیکسراالنآیا

چرخم،میچرخم،میآنمحورحولهیمنافتدمیاتفاقچیزيیک،مردمبهدهممیگیرآیاکنم؟میگیر

. بدهندگیردهممیاجازهمنواقعادهندمیگیرکهمنبهمردمیا. بدهمگیرگردممیبهانهدنبالچرخم؟می

.دیگرهستمواکنشآمادهچرخممیآنمحورحوشوحولروزچنددهممینشانواکنشوقتی

چشدوایِ او کز دمشنان، اَفیوندم دهد تا پوستت بیرون کشد

افیون. بچشدافیونذهنیهايمنازدشمنانازکهاوستحالبهواي. بکندراپوستتتادهدمیدم:گویدمی

آنمان،منِتایید. کندمیسرمست،کندمیمستکند،میبیهوشراماکهايمادهتریاك،یعنیافیون،همان

. مردمتاییدوشویممیبزرگوگویدمیمامنکهچیزهایی

دَم دهد تا خونْت ریزد زارِ زاروارسر هند بر پایِ تو، قصاب

دیگرانوخوددربودنشناساییعشقبکنیم،توجهدارد،هنیذمناگرگذاردمیکههرمعنوانبهراسرت

بیذاتروي. بشویمبودنجنسازکهرویممیسمتآنبهما. ماستنهاییآرزويعشقباارتباط. است

اجازهذهنیمنعنوانبهاگرولی.کنیمشناساییدیگراندرراهماننباشیم،جهانبهمتکیبایستیم،نهایتمان
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بگویدکه،ماپايرويبگذاردراسرشودارمدوستراتومنکهبگویدوکندتاییدذهنیمنکهدهیممی

. بشنویمنبایدرادیگرانشیطانوخودمانشیطاندم، بکندراماپوستکهدهدمیدمدارد،ماستدوست

اجنبیّ و خویش کنۀترکِ عشومهچو شیری، صیدِ خود را خویش کن

. کندرستخودتراخودتفکرهايآنور،ازتو. خورندنمیرادیگرانشکارشیرهاکنیممیفرضکهشیرندمان

ازراعملورافکريالگوهاي. باشنداشتهتوجهمردممردهفکرهايبه. بکنخودتشیر،مثلراخودتصید

. شیريچونبیاورخودتآنورازراعملتوفکريالگوهاي.ندزدمردم

اجنبیوخویشفریبو.کنیمتقلیدنباید. بسازیمراخودمانفکربایدخودمانماهستیمزندگیشیرهمقعاوا

ماازخوديچهبیگانهچهما؟توانیممی.نخوررابیگانهوخویشفریبیاعشوهفریب. کنتركرابیگانهرا،

کهکندمیبادداردشود،میبزرگمامندیمدیکهزدندهاییحرفاگر. نشنویمراتعریفشانکردندتعریف

.بله. بکندراماپوست

ناکَسانۀکسی هبرت، ز عشوبیمهچو خادم دان مراعاتِ خَسان

،مانیمیحامیبیکه،کندمیتهدیدهمذهنیمنوبماندتنهابماندکسبیکهترسدمیآدمهاموقعخیلی

مراعاتراخرآنخادمکههمانطور.ندهگوشاودمبه،ندهگوشحرفشبهو. مانیمیتنها،مانیمیدوستبی

توبرايمردملطفپس. بدانخادمآنخدمتمثلرامردملطفگویدمیقبال،ایمخواندهراشاقصهنکرد،

.بخوريراذهنیهايمنفریبکهاستاینازبهترباشیتنها،باشیکسبی. نیستکارساز

خواهندمیدشمنانمان. بدهندعشوهدشمنانمانیاخویشانمانگذاریمنمینمانیمتنهاکهاینبخاطرماپس

میخودمانآنورازراخودمانشکارخداشیرزندگیشیرمثلما. بگیرندبگیرند،ایرادخواهندمیکننددشمنی

همرادیگرذهنیهايمندم. شنویمنمیهمرادیومانومانذهنیمندم. داریمراهایندرهمصداقتکنیم،

.شنویمنمی

ایناگر. خریمنمیراشانعشوهما. بکنندخواهندمیهرکاريهمدوستانبکنند،خواهندمیهرکاريدشمنان

کهخواندیمامروزکهجذبیقانون. نهمانیم؟میتنهاآیا.بمانیمتنهابگذار،بمانیمتنهاماکهشدخواهدسببکار
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هايجنسطرفبهاگرما.هستندماجنسازکهآدمهاییسويبهکشدمیراماگویدمیخواندخواهیمهمبعدا

.حضورهايجنسمرغوب،هايجنس. جنسهايجنسطرفبهشویممیکشیدهنشویم،کشیدهناجنس

پایان قسمت سوم

&&&
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من ذهنی انسانها : و گفت. من ذهنی انسانها نماینده ابلیس است: در چند بیت قبل موالنا به ما اشاره کرد که

هیچ نیرویی غیر از نیروي : کهاین است برایشان دعا می خواند، مراقبه می کند و عبادت می کند و نتیجه عبادت

ما معنی عمیق : کهاین است ولی وقتی این گفته از زبان من ذهنی جاري می شود، معنیش. خدا در جهان نیست

چون خود گوینده نیرویی غیر از نیروي خداست و خودش را شریک خدا می داند و . ین عبارت را درك نمی کنیما

پذیرد، ستیزه می کند، و ما را در زمان نگه می دارد و همین من ذهنی است که این لحظه و اتفاق این لحظه را نمی 

. بندداین لحظه را می 

ست مساوي زنده ماندن منیت ماست و بسته شدن دریچه زندگی در این لحظه و همین گفتن نیرویی غیر از خدا نی

و باید مواظب این تلبیس، اینکه من ذهنی نشان بدهد ماست، ولی . فهمدو انسان این موضوع را نمی داند، یا نمی 

ار اگر ادامه پیدا کند اینک. ما نفهمیم، بجاي ما دعا کند و ما را در زمان نگه دارد، ما باید مواظب این موضوع باشیم

. ما مسلمان واقعی نمی شویم، و از روي پل صراط نمی توانیم بگذریم و به بهشت یکتایی نمی رسیم

کس بمانی اگر بی: و آخر سر گفت که. اینها را موالنا به ما گفته و گفته مواظب حمله من هاي ذهنی اطرافتان باشید

اما موالنا به گروه دیگري هم توجه دارد که از جنس زندگی هستند .بهتر است که فریب من هاي ذهنی را بخورید

:اینطوري می گوید. و آنها ارتعاش زندگی می کنند

566مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کَشعکس، آبکه شوی از حبرِ بیعکس، چندان باید از یارانِ خَوش

یعنی آنها ارتعاش کنند در اطراف ما، کسانی که همجنس ما عکس یعنی تاثیر یاران خوش، یاران به حضور زنده، 

پس عکس، گرفتن تاثیر انسانی است که به حضور زنده شده در ما، و . هستند تا ما با ارتعاششان زنده بشویم

عکس یعنی دریاي یکتایی، خودمان آبکش بشویم، اینقدر باید این ادامه پیدا کند این تاثیر، که ما از دریاي بی

پس آدمهاي دیگري هم هستند مثل همین خود شما که دائما روي خودشان کار می کنند و . آب را بکشیمیعنی

ولی این . شان روز به روز بیشتر می شوداندازند و فضا را باز می کنند و وسعتهایشان را می شدگیهویتهم

. وسعت فقط وسعت نیست

کسش می افتد به کسانی که بطور صادقانه و صمیمانه می باید توجه کنیم که ارتعاش زندگی هم می کند، و ع

کسی نباید با مختصر یاد گرفتن و اینکه حالش بهتر شده دیگر . ولی اینکار باید ادامه پیدا کند. خواهند کار کنند
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پس شما باید به کار روي خودتان و گوش کردن به گنج حضور . مثل قبل نیست، بگذارد برود و قطع کند موضوع را

بدون دخالت موالنا و این برنامه یا هر برنامه . نقدر ادامه بدهید تا از فضاي یکتایی خودتان آب خودتان را بکشیدای

. دیگر

چون پیاپی شد، شود حتقیق آنعکس، کاوّل زد، تو آن تقلید دان

در ما از طریق عشق شناسایی کند تاثیر و انعکاس حضور یکی یا ارتعاش زندگی در یکی یعنی اگر کسی خودش را

زندگی می خواهد که . همین حالت پیش می آید که زندگی می خواهد. یکدفعه ما حس شناسایی شدن می کنیم

پس اگر در . ما خودمان را به عنوان گنج مخفی و بودن شناسایی بکنیم و همان را در دیگران هم شناسایی کنیم

یی شدن و حس دوست داشته شدن و حس عشق کرد، چندان بار اول، دیگران شناسایی کردیم و آن حس شناسا

.یعنی این انعکاس حضور یکی است در شما. این تقلید است

اما اگر شما در اثر این ارتعاش روي خودتان کار کردید مستمر و این شاد بودنها پشت سر هم شد، اینرا می توانیم 

براي اینکه بدون تاثیر موالنا یا این برنامه یا . را مستقر کردهبگوییم که دیگر زندگی در شما محقق شده و خودش 

ابیات موالنایی یا یادآوري این چیزها یا حضور کسی، شادي زندگی پی در پی و خرد زندگی پی در پی، لحظه به 

پس شما باید ادامه دهید تا این . پس اولی تقلید است. لحظه در زندگی شما می آید و این اسمش تحقیق است

. حالت به تحقیق برسد

از صدف مَگسَل، نگشت آن قطره، دُرتا نشد حتقیق، از یاران مَبُر

سبب است، مربوط به جهان نیست، نمی آید و تا تحقیق نشود، تا لحظه به لحظه شادي زندگی که این شادي بی

چیزهاي . ست و فضا را حاضرید باز بکنیدوارد چهار بعد شما نمی شود و شما حس می کنید که بدنتان آرام ا

ما اینجا . تا این بوجود نیامده از یارانت جدا نشو. بیرونی روي شما اثر نمی گذارد و آرامش و شادي خدایی دارید

بدون اینکه آدمها همدیگر را بشناسند یک گروه یاران هم درست کردیم، که شما می آیید پیغامهایتان و احوالتان 

نرو بگویی تمام شد و من دیگر یاد . تا محقق نشده این شادي و آرامش در شما از یاران مبر. ن می کنیدرا اینجا بیا

.و قطره تا به در تبدیل نشده، نباید صدف را ترك کند. امگرفته
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ها معتقد بودند این بندد و قدیمیمی دانید که قطره باران می آید توي صدف می افتد و صدف دهانش را می 

پس من هاي . و تا در تشکیل نشده قطره نباید صدف را ترك کند. دیل به همین گوهر می شود یا در می شودتب

آر هستند و آدمهایی هم هستند، گروههایی هم هستند که واقعاً از جنس زندگی ذهنی نماینده ابلیس الحول

شما خودتان را در این . صحبت می کنیمداریم راجع به قانون جذب . هستند و زندگی را در جهان زیادتر می کنند

. گروه باید نگه دارید

بارها براي خودتان ،اید یا دیده ایدابیاتی راجع به قانون جذب می خوانم که قبالً هم خواندیم و اگر شما ندیده

خودمان ي باکیفیتهوشیارما هر لحظه حداکثر :گفتیم قانون جبران می گوید که. تا خوب یاد بگیرید،تکرار کنید

. ها باید بگذاریمشدگیهویتمان را در جهت آزاد شدن از همآگاهی خودمان و فکر و کارمان را حداکثر کوشش

هستیم و به چه طرفی می رویم؟ همینطوري کار کردن و کار کردن و کار کردن هم ولی باید ببینیم چه جنسی 

عینکی داریم و آیا درست می رویم، این صحیح بدون توجه به اینکه کدام طرف می رویم، جنس چی داریم و چه

. تا ببینیم،باید اجازه بدهیم فضا باز بشود و بینش و خرد آن فضا به ما چراغ بدهد. نیست

888مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

جنس رود سوی جنس، بس بود این امتحان
رودرود، خر سوی خر میشه سوی شه می

چرا نمی بینم؟ ؟چرا عمل نمی کنم؟چرا باور نمی کنم؟چقدر باید امتحان کنم.یعنی جنس می رود بطرف جنسش

کسی که از جنس شاه است از جنس حضور است بسوي حضور و شاه می رود بسوي . را خوب درك کنمباید این

هاي ذهنی می و من،بسوي خران می رود،از جنس من ذهنی است،کسی هم که از جنس خر است. خدا می رود

این قانون جذب . فهمم این موضوع را من؟ حتما بعد از این ما خواهیم فهمیدچرا نمی . بسوي دنیا می رود.ودر

. است

رودخشک چو هیزم شود، زیرِ ترب میهر چه هنالِ تَرَست، جانبِ بستان برند

شوي، بان یاد بدهیم که تو باید تسلیم هایمدهد که آب از آنور بیاید، یعنی ما به بچهباگر یک انسانی از اول اجازه 

ب یک وهر لحظه در مقابل چالشهاي زندگی، خ، درسته؟من ذهنی تا ده سالگی کافی است. تو باید فضا را باز کنی

و آبش هم شرابش ،انسان ده ساله هم چالش زیاد خواهد داشت، فضا را باز کن و خرد زندگی به کمکش می آید
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. ماندپذیر می ماند انعطافنرم می ،ماندب این نهال تر می وخ. م به این نوجوان بدههم و شادیش هم و آرامشش ه

. می رود به سوي گلستان،را می برند به بهشت به بستاناین

اما اگر به کسی یاد داده باشند من ذهنیت را قوي کن، بیشتر ستیزه کن، بیشتر مقاومت کن، مثل چوب خشک 

وقتی قطع می شویم ما شما . یند درخت را می برندآبا تبر می ،تبر. بسوي تبر می رودشو، هیزم باش در اینصورت

آن کسی که مقاومت می کند، روز به روز . می بینید چطوري می شویم، آن یکی رفت بهشت، در مورد نهال تر

لحظه را نمی فهمم من این:بیشتر ستیزه می کند، روز به روز زندگی را در آینده جستجو می کند، اولش می گوید

آینده اتفاقات دراتفاق این لحظه را پله می کنم براي رفتن به. و شناسایی نمی کنم، اتفاق این لحظه را می بینم

می رود دوباره به اتفاق بعد می بیند که زندگی ،که اینها زندگی دارند و می رود می بیند که آنجا زندگی نیست

.شک می شودخ،نیست، یواش یواش مایوس می شود

این جهان را جاي بدي می و.انه نمی رسد و همه را مانع می بیند، همه را دشمن می بیندهوشیارو آب هم دیگر 

و این جهان تبري است که می زند خرابش می کند، خردش می کند، باید .خشک می شود،خرد می شودبیند، بی

موالنا را . شما هر دو را می بینید در این جهان. شسوزانددرد می . سوزانندشبسوزد، هیزمش می کنند، می 

. پس شما می خواهید نهال تر باشید. گران را هم ببینیدستیزه،ببینید

رودشکر که در باغِ عشق، جوی شکر میآبِ معانی خبور، هر دم چون شاخِ تر

تازه که آب می خورد از ،مثل شاخ ترهر لحظه . آب معانی بخور، آب زندگی بخور در اثر فضاگشایی در این لحظه

شادي ،آب حیات،از اعماق زندگی، آب زندگی،از ریشه ما. درخت، درخت می آید می رود به شاخه تر از زمین

این مثل شکرکرهر لحظه در اثر فضاگشایی خدا را شُو . برکت زندگی می آید می رود به چهار بعد ما،زندگی

کر که در باغ عشق، باغ عشق کجاست؟شُ. جوي از باغ ما رد می شود

،که در این لحظه شما خودتان را در دیگران شناسایی کنید و اینکار مستلزم فضاگشایی استاین است باغ عشق

دیگر الزم نیست فضا را ،اید خیلی وسیعیک موقعی شما فضا را گشوده. فتداهر اتفاقی می . گشودن فضاست

مرتب می بینید که شادي از شما به آنها ،ینید بودن را در آنها شناسایی می کنیدوقتی هر کسی را می ب. بگشایید

. و خوشبختانه در این لحظه جوي عشق، جوي شادي در باغ عشق شما جاري است. می ریزد
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از باغ شما رد می . جوي شادي از باغ ما رد می شود،کرخدا را شکر که در اثر تسلیم جوي ش:پس موالنا می گوید

شناسید، اتفاق این لحظه را ود؟ اگر شما فضا را باز می کنید، اگر شما اهل تسلیم هستید، اگر این لحظه را می ش

به جاي این لحظه نمی گیرید، اگر اتفاق این لحظه را پله نمی کنید براي رفتن به آینده، اگر زندگی را در آینده 

. و این جو هم به چهار بعد شما می ریزدبصورت ناظر به این جو نگاه می کنید. بله،نمی دانید

بس کن از این امر و هنی، بین که تو نفسِ حَرون
رودمرو، لنگ بَتَر می: چونش بگویی

. شنودپس من ذهنی این حرفها را نمی . متوقف کن امر و نهی را. ب می گوید از این امر و نهی خودداري کنوخ

این :می گوید. به من ذهنی بگویی اینکار را نکن. فضاي گشوده شدهشما کجا هستید؟ در همین . شنویدشما می 

در همه کارش لنگ . براي اینکه به زندگی دسترسی ندارد. چرا لنگ؟ براي اینکه از خرد زندگی اطالع ندارد،لنگ

ري از این من ذهنی چه کا. کار هم بلد نیست،شناسد که بسویش برودزندگی را نمی ،راه نمی تواند برود،است

با فامیلش برقرار کند؟ بلد است با جهان بیرون در ،بلد است رابطه با دوستانش برقرار کند؟یدآدستش برمی

دات رابطه برقرار کند، در کار با انسانهاي دیگر رابطه برقرار کند؟ اجمبا با حیواناتجهان بیرون با نباتات

. بلد نیست لنگ است.فضاي یکتایی برودهیچکدام را بلد نیست، بلد است برگردد از جهان بسوي 

ما ما توجه می کنید . پس به من ذهنی امر و نهی نکن. لج می کند،سه برابر می کند. بگو اینکار را نکنبه او حاال

کلی معانی تربیتی در این . آنها هم بدتر می کنند،ذهنی را مجبور می کنیم یک کاري را نکنندمن هاي چقدر

یا فضا را باز می کنید و آن فضا با آنها حرف ،تان یا کسان دیگر امر و نهی می کنیدن ذهنی بچهاست که شما به م

هم لنگ . بهر حال نفس یا من ذهنی سرکش است و می خواهد ستیزه کند. با خرد زندگی حرف می زند. می زند

. است و هم قبول نمی کند

با عدم . سر استویید و آن هم با فضاگشایی و تسلیم میتان نگویید، به خودتان به اصلتان بگپس به من ذهنی

از جاهاي ،بله. اگر این حرف موالنا را قبول کنیم پس از این با اتفاق این لحظه دیگر ستیزه نخواهیم کرد. ستیزه

هاي مختلف این قانون جذب برایتان بلکه جنبه،سوي جنس را بخوانمدمختلف ابیاتی راجع به اینکه جنس رو

.شودبروشن
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اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود
خون، یارِ یکی مشسِ ضیایارِ یکی اَنبانِ

ست یعنی ایا انبان خون،دوست یکی کیسه خون است. هر شخصی فداي دوست خودش است:در جهان می گوید

شدگی دارد، یکی هم به بودن زنده است و شمس تابان هویتپر از هم،یکی من ذهنی پر از درد دارد. من ذهنی

تمام برکات . تابدست که مثل خورشید می ایعنی آفتاب تابان، آفتاب همان بودن و آگاهی از این لحظه ابدي

یار شما کی هست؟ در این لحظه شما بعنوان . بنابراین شمس تابان نورست. زندگی از او خودش را بیان می کند

یا نه به طرف . پس افسون شیطان را بخورید،، خون دل را یارتان بکنیدراوانید این کیسه خوني می تهوشیار

شما کدام را می خواهید؟ خود موالنا . ست در این لحظه، یارتان خداستایارتان بودن؟زندگی نگاه می کنید

. جواب می دهد

چون هر کسی درخوردِ خود یاری گزید از نیک و بد
که خود فانی کنیم از هبرِ الما را دریغ آید

. یعنی از جنس خدا یا از جنس من ذهنی یاري انتخاب می کند،هر کسی مطابق لیاقت گوهر خودش از نیک و بد

خداییت . در اصل ما از جنس یکتایی هستیم، از جنس خداییتیم. گوهر شما چی ایجاب می کند؟ انتخاب کنید

ست که ما را افلسفه درد هم اینو.را در این جهان ما درست کردیمدرد. درد نیست. ذاتش آرامش و شادي است

.کننده این بدن استمی دانید درد آگاه. بیدار کند به کار غلطی که می کنیم

،ما می رویم پیش پزشک،وردآهر ناهماهنگی در بدن درد بوجود می . اگر درد نباشد این بدن ما از بین می رود

یک . فرض کن درد اصالً نگیرد. نبود نمی رفتیم. ن غذا را نخوریم مریضی را گرفتیممثالً ای: پزشک می گوید

. وقتی دردهاي روحی می آید یعنی یکجایی ما التهاب داریم. در آنجا هم همین است. قسمت ما فاسد می شود

ه ما حیف است حیفمان می آید ک. از جنس خداییت هستیم،ما پسدرسته؟.شدگی داریمهویتیکجایی هم

این ابیات را هم شما می ،بله. خودمان را فداي توهم کنیم، فداي هیچ کنیم، فداي ال کنیم، فداي من ذهنی کنیم

. ولی سریع برایتان می خوانم،دانید
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1633مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

کفر کافر را و مرشد را رَشَدکشددر جهان هر چیز چیزی می

اگر از جنس کفر باشد در اینصورت . در جهان هر چیزي، بنابراین مرکز هر انسانی کشیده می شود:یدگومی

:از جنس ابلیس باشد که مرتب می گوید،شدگی باشدهویتاز جنس هم. کفر یعنی پوشیدگی. کافران می کشند

. ایجاد شرك می کند براي ما،ولی خودش بعنوان نیروي مقابل خدا بلند می شود،نیست نیرویی جز نیروي خدا

پس کافر ،با این لحظه مساله دارد. چون می دانم مقاومت می کند در مقابل اتفاق این لحظه،می گوید می دانم

.هویت شده است می رود بسوي کفرکسی که هم،خالصه کفر کافر را می کشد. است

د موالنا، هدایت موالنا دارد شما را می شَکه شما هستید، ر،و کسی که اهل راهنمایی است، اهل هدایت است

می خواهید هدایت ،براي اینکه از جنس مرشد هستید. اید گوش می کنیدبراي همین است که نشسته،کشد

آگاه . شدگی مرکزتان باشدهویتمی دانید ممکن است جنس هم. تان را عوض کنیداید که جنسقبول کرده،شوید

. براي همین دارید روي خودتان کار می کنید، رفتید و مسئولیت پذیرفتیدشناسایی کردید و زیربار،هستید

تا تو آهن، یا کَهی، آیی به شَستکهربا هم هست و مغناطیس هست

هربا و زندگی است، کاه می رود بسوي کَ،شود تو اگر از جنس کاه باشی، فرض کن کاه همان جنس حضور استمی

شما هر لحظه . فتداباالخره به دام آن می ،باالخره هر کسی به سمتی می رود. مغناطیس، آهنرباآهن هم بسوي

شست یعنی دام، تور . بسوي شست خدا می روید. سبک می شوید در آن لحظه،فضا را باز می کنید کاه می شوید

هر ،چیند براي شماقات را می اتفا. با کن فیکون با قضا. ندازداخدا شما را می گیرد در تورش می . ماهیگیري

اتفاق بزرگ فضاي زیاد، اتفاق کوچک یعنی زور شما را زندگی می . شما فضا را باز می کنید. اتفاقی که الزم است

. پس شما از عقل خودتان استفاده نکنید. می داند چه چیزي بوجود بیاورد که شما بتوانید فضا را باز کنید. داند

. ري دارد شما را هدایت می کند، برویدببینید کدام تور ماهیگی

تنیور کَهی، بر کهربا بر میبرد مغناطیست، ار تو آهنی

. و اگر کاهی حتماً با کهرباي زندگی با کهرباي خدا خواهی تنید. را بردو مغناطیس، آهنربا اگر آهنی ت:گویدمی

هر کسی در مقابل زندگی در این لحظه . خیلی ساده است. و دیگر نمی رويبه آن س،مرتب با او بده بستان داري

قبول دارد که زندگی این اتفاق را برایش پیش آورده با قانون قضا و ،این لحظه آشتی می کنداتفاق می آید با 
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. کار می کندهم روي آن اتفاق،قبول دارد که اگر فضا را باز کند، هم زندگی روي این فضاي باز شده کار می کند

و هم والیت و هم راهنمایی زندگی و خرد زندگی به شما می ،شاباش کار و بار می شود. هم اتفاق را درست می کند

. را می گویددارد این. رسد

الجَرَم شد پهلوی فُجّار، جارآن یکی چون نیست با اَخیار، یار

زیدگان پذیرفته نیست یا یارش نیست، اگر یار شما انسانهاي بحضور رسیده آن یکی چون پیش برگ:گویدمی

می روید . ذهنیمن هاي اگر با آنها رفیق نیستید، در اینصورت رفتید پیش فاجران، تبهکاران، یعنی،نیستند، بله

ها می ذهنی می شوید یعنی جفت آنها می شوید، شبیه آنمن هاي همسایه. ذهنی می شویدمن هاي همسایه

:می گوید. را هم برایتان بخوانماین،بله. مشخص است. شوید، با آنها مراوده دارید

81مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

گرم، گرمی را کشید و سرد، سرددر جهان هر چیز چیزی جذب کرد

. نگویید نمی شوم. کشیده می شویدمرکز شما هر چی باشد شما سوي آن جنس . پس االن دیگر شما می دانید

من اینقدر قوي هستم که همه کار می کنم و هیچی هم نمی :ها می گوینداینها را می خوانم شما بگویید بعضی

. شددر هر لحظه آن نوع جنس می ک،مرکز ما را بسته به اینکه از جنس چی هست. چیزيننمی شود همچو. شود

ست که ما هر لحظه با فضاگشایی از ابهترین چیز این. شدبه طرف خودش می کیعنی نیروي جاذبه وارد می کند و 

.بله. یعنی زندگی بکشد ما را. شویم که او بکشداوجنس 

گرم، گرمی را کشید و سرد، سرددر جهان هر چیز چیزی جذب کرد

دي باشد، از جنس آرامش باشد، از جنس گرم، اگر از جنس شا. در جهان هر چیز، چیزي را بخودش جذب می کند

از جنس سرما باشد، درد باشد، رنجش باشد و کینه باشد، . برکات زندگی باشد، برکات زندگی را جذب می کند

خودش توضیح . شما از جنس چی هستید؟ تعیین کنید. دارد اینها را می گوید. همانها را به خودش جذب می کند

.می دهد

باقیان از باقیان هم سَرخوشندکشندمیقسمِ باطل، باطالن را

. ستیزند و عینک مرکز مادي را بر چشم دارندآنهایی که با اتفاق این لحظه می ،ذهنیمن هاي قسم باطل یعنی

دیت خدا از جنس بینهایت خدا، از جنس اب،آنهایی که باقی هستند. اینها باطالن را می کشند. اینها باطل هستند
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پس ببینید به کدام سمت کشیده می شوید؟ بسوي کدام . اند کشیده می شوند بسوي باقیان، به همان جنسشده

وقتی با چیزي . ستیزید؟ آن هم جنس شما را تعیین می کنددوست کشیده می شوید؟ حتی با کدام دشمن می 

وقتی عیبی را در . د در درون شما هستوقتی به چیزي در بیرون گیر می دهی. ستیزید در درون شما هستمی 

.بله حاال اینها را گفتیم قبالً. دیگران می بینید و می گویید و دنبالش هستید در درون شما هست

اندنوریان مر نوریان را طالباندناریان مر ناریان را جاذب

می کنند و آنهایی که از جنس نور هستند، نور آنهایی که از جنس درد هستند، کسانی که درد دارند را جذب 

پس شما اگر عاشق . آنهایی را جذب می کنند که آنها هم نور زندگی را ساطع می کنند. زندگی را ساطع می کنند

اگر . اگر درد دارید البد دردتان عاشق است. و شیفته یک نفر هستید، ببینید که درد شما به دردش عاشق است

. بله. اید، نورتان بر نورش عاشق استدردها را انداختهدرد ندارید و همه 

که شما اگر چشمانتان را ببندید در حالیکه این است هموآن .االن یک چیزي می گوید موالنا که جالب است

همینطور که و.براي اینکه چشمتان می خواهد آن نور را ببیند. خورشید می درخشد، نمی توانید بسته نگه دارید

پس از یک دقیقه دو دقیقه فشار می آید به ما، همینطور ما چشم ،ان را از نور بیرون نمی توانیم ببیندیممچشم

مرکز مادي می . بندیم؟ عینکهاي مختلف جلویش می گذاریمچشم دل را چطوري می . دلمان را اگر ببیندیم

براي اینکه ما چون از جنس زندگی . هداینکار هم ما را زیر فشار قرار می د. مان را عوض می کنیمجنس. گذاریم

پس این . ه نور خدا ببندیمي هستیم، نمی توانیم چشم دلمان را به نور زندگی ببندیم، بهوشیارهستیم، از جنس 

. مان به نور خدا بسته شدهکه مدتهاست چشماست دلیلاینما بهيهاغصه

نورِ روزن صرب نیستچشم را از چشم چون بستی، تو را جان کندنی است

براي . فتی به جان کندن، به درداچشمهایت را بستی در حالیکه خورشید می درخشد می :دارد همین را می گوید

. می خواهد نور را ببیند،اینکه چشم تو نمی تواند صبر کند به نور روز برسد

کی شِکِفت؟نورِ چشم از نورِ روزنگرفتچشم چون بستی، تو را تاسه

نور چشم از نور دیگر،که گفتمو همین.پریشانی و اندوه به تو چیره شد،دلت گرفت،چشمت را بستی:گویدمی

. پس چشمتان را باید باز کنید. روزن یعنی نور خورشید نمی تواند صبر کند
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به نورِ روز زودتا بپیوندد تو جذبِ نورِ چشم بودۀتاس

می خواهد نور . چون نور به چشم تو نمی رسد. میگوید این اندوه تو و دل گرفتگی تو بخاطر غیبت نور چشم بود

.بیرون را ببیند چشم تو

دان که چشمِ دل ببستی، بر گشاچشم، باز ار تاسه گیرد مر تو را

چشم دل ما . چشم دلت را باز کن،فت، پس بدان که چشم دلت را بستیدلت گر،گوید اگر چشمانت باز استمی

ي ما هوشیاریا چیزي توجه ،هویت می شویمهمین که با چیزي هم. هاشدگیهویتچطوري بسته می شود؟ با هم

یک با،ي زندگی ببینیمهوشیاررا جذب می کند و می شود مرکز ما و ما پس از آن به جاي اینکه با نور زندگی، با 

چشم دل ما را . بنددو آن چشم ما را می ،اي می بینیم که رنگ آن چیز استیا با یک شیشه،فیلتري می بینیم

و آن جنس دیگر دید دیگري به ما می ،که جنس دیگري داریماین است هاي ما به دلیلپس تمام غصه. بنددمی 

. دلمان خواهد گرفت،بینیمه نمی پس تا زمانی که با نور زندگی با چشم خدا در این لحظ. دهد

1956مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

اندرین پستی چه بر چَفسیده ای؟نشنیده ای؟فِی السَّماءِ رِزْقُکُم
پس چرا به این دنیاي پست چسبیده اي؟روزي شما در آسمان است؟: مگر نشنیده اي حق تعالی می فرماید

اي؟ بنابراین بر این چیزهاي پست دنیا چرا چسبیده. آسمان استدراي که روزي تو را نشنیدهاینتو :گویدمی

روزي شما در . فرماید، آیه قرآن استاي حق تعالی می مگر نشنیده. اي مرکزتچرا چیزهاي مادي را گذاشته

. نیم در مقابل اتفاق هر لحظهچرا می گوییم فضا را باز ک. در کدام آسمان هست؟ در آسمان درون. آسمان است

پس تا . در این آسمان درون است. روزي ما در این آسمان باال نیست. باز شودمی خواهیم براي اینکه این آسمان 

ایم، پستی هم هر چیزي که ذهن ما در این جهان نشان می دهد و حسهاي ما می ها چسبیدهزمانی که به پستی

. اینها نمی توانند مرکز ما باشنداست و دردهااست ، آدمهااست پول. ستی استاینها پ،تواند اینها را کشف کند

. اياي یعنی چسبیدهچفسیده. اینها پستی است

آیا فکر می . اي؟ حاال شما از خودتان بپرسیدپس چرا به این دنیاي پست چسبیده. پس روزي شما در آسمان است

روزي شما شادي و آرامش و خرد . براي همین باید فضا را باز کنید.کردید که روزي شما در آسمان درونتان است
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کار و بار و کسب و کارتان بگیرد در . شویدمی خواهیدپولداراگرعملتان فکر وحتی خردي که بریزد به. است

. این رزق در آسمان درون است. دوستتان درست شودباتان همسرتان تان با بچهرابطه. بیرون

22، آیه )51(سوره ذاریاتقرآن کریم،
وفی السّماء رِزقُکُم وما تُوعدونَ

.و در آسمان است روزي شما و آنچه شما بدان وعده داده شده اید

به ما چی وعده داده شده؟ خدا به ما چه . روزي ما در آسمان است و آنچه به ما وعده داده شده:کهپس می گوید

شما به . انه از جنس من خواهید شدهوشیاریعنی شما . را در شما زنده می کنماي داده؟ گفته من خودموعده

منبع همه رزقهاست، . و در آسمانی که درونتان است همه چیز است. بینهایت و ابدیت من زنده خواهی شد

را نگه هاشدگیهویتاي چرا هنوز همحاال که شنیده. اي؟ چرا ما شنیدیمرا نشنیدهمی گوید این. هاستروزي

. از ما می پرسد. اياي و آسمان را بستهداشته

سُفولمی کشد گوشِ تو تا قَعرِترس و نومیدیت دان آوازِ غول

قانون . شنویمقانون جبران را می ،وقتی کار می کنیم. یکبار دیگر می گویم. یادتان هست گفتم ترس و ناامیدي

. شما حداکثر توانت را در این لحظه می گذاري:می گوید که،جبران گفتم

284حافظ، غزلیات، غزل شمارة 

قدر ای دل که توانی بکوشهر گرچه وصالش نه به کوشش دهند

ولی حداکثر کوششمان . وصالش را به کوشش تو نمی دهند ولی تو باید حداکثر کوششت را بکنی. حافظ می گوید

هم بد می بینیم و هم . د است، ما می رویم بسوي چیز بد و دید ما خراب می شودرا می کنیم، جنس مرکزمان ب

چقدر سعی می کنیم تو . بسوي چیزهاي بد و پس از یک مدتی ناامید می شویم،ها ما را می برداین کوشش

خیلی ،نکنیمما اصالً دعوا،ام اعال باشدمن می خواهم با همسرم واقعاً رابطه:ذهنمان چه مرد چه زن می گوییم

پس چرا نمی شود؟ . آرامش باشد،اینجا شادي باشد

براي . من دارد فکر می کند. تان را می کنید؟ براي اینکه من دارد کارها را می کندچرا نمی شود شما که سعی

اید خرد براي اینکه فکر نکردید که ب. نیدکبراي اینکه رابطه را با ترس و کنترل می . اینکه فضا را باز نمی کنید
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ندیدید که . زندگی شادي زندگی و آرامش زندگی در اثر فضاگشایی شما و تسلیم شما این لحظه از آنور بیاید

. فیلترهاي مختلفی جلوي دید شما هست

غول در این بیابانها . شبیه شیطان استهم غول . آواز شیطان بدان،ترس و ناامیدیت را آواز غول بدان:گویدمی

بسوي خدا برویم دید غلط می می خواهیم . همین ما می خواهیم روابطمان را درست کنیم. دآدرس غلط می ده

. نقشه اصفهان را به ما می دهد،تو تهران دنبال یک آدرس می گردیم. دهد و در نتیجه آدرس را ما غلط می رویم

و اینقدر . ذهنی استاین آواز غول است، آواز من. شبیه است ولی خودش پیدا نمی شودسمهاهی می بینیم ا

و بعضی مواقع ،ها می کشاند که پر از درد می شویم، پر از ناامیدي می شویمتا اعماق پستیما را فریب می دهد 

. نمی شود،می گوییم نمی توانیم دیگر

آیا ما کارمان را درست انجام می دهیم؟ آیا ما روي . گردیم به قانون جبرانآن موقع هست که دوباره برمی

را که قبل از ازدواج داشتیم ایم؟ دردهاي قبلیهایمان را انداختهشدگیهویتایم و همودمان کار کردهخ

. با همان دردها شروع می کنند. اي می شوند، رابطه ازدواجاي با یک خروار درد وارد رابطهایم؟ یک عدهانداخته

این ،فرکانس درد آدمها با هم آشنا می شوندگفتم بخاطر ارتعاش یک . عشق نیست،شان این دردهاستسرمایه

. واقعاً باید روي خودمان کار کنیم. عشق نیست

اگر شما االن شاد نیستید، پر از درد هستید . اگر شما می خواهید در زندگی زناشویی موفق شوید، مجانی نیست

آن طرف می آید تمام مسائل مرا نگویید من می روم ازدواج می کنم . این موضوع را ساده نگیرید. باید کار کنید

شما فکر می کنید من چرا اینقدر زحمت کشیدم و می کشم و پول هم . کار می برد. اضافه می کند،حل می کند

سی سال زحمت بکشید و بگویید ،براي اینکه شما را از این موضوعات آگاه کنم که نیایید بیست سال،خرج کردم

.ی خودتان را نشنویدشما آواز غول را یعنی من ذهن. نشد

اینقدر که از ،هاتا قعر پستی،گوش ما را بگیرد بکشد تا قعر جهنم،نگذارید بکشد. نگذارید او براي شما دعا کند

ایم که می ها می گویند آقا ما دیگر تا آنجا رسیدهچرا بعضی. خودمان بدمان می آید و از دیگران هم بدمان می آید

پس . آدرس غلط به تو بدهد. براي چی؟ براي اینکه گذاشتی غول راهنمایت بشود. خواهیم خودمان را بکشیم

. مجانی نیست
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. تان را عوض کنیدکه جنس،دوباره قانون جبران. بخوانید و بخوانید و بخوانید. باید به این مطالب گوش بدهی

انرژي بد است، می رود کار وگرنه کار می کنید مرکز چون خراب است، دید خراب است، . مرکزتان را عوض کنید

شما این لحظه باید بگویید که :کار در اینکه قانون جبران می گوید. کار در انداختن، کار در تسلیم. هدر می شود

از چه کسی باید تشکر کنم؟ . به کی بدهکارم؟ چی را باید قدردانی کنم،نه از کی طلبکارم،من به کی بدهکارم

چرا باید شکر خدا را بکنم؟

براي اینکه ما . جوي خرد رد می شود. براي اینکه هر لحظه جوي شکر رد می شودچرا باید شکر خدا را بکنیم؟

را این. این هم هستبوخ،بخاطر این نه که یک چیزي به ما داده. بخاطر این. شویمبمی توانیم به عقل کل وصل 

یا به من زیادتر از آن داده من شکر کنم، چون مال چرا به او بیشتر داده ،که مال آن یکی بیشتر است،هم ببینید

،هر موقع شکر کردیم که جوي شکر از باغ عشق ما رد می شود. اینها مال من ذهنی است. من زیادتر از آنها است

کر از باغ عشق ماستآن بخاطر واقعاً زندگی است، بخاطر همین جوي ش .

آن ندا می دان که از باال رسیدهر ندایی که تو را باال کشید

یک فکرهایی در ذهن شما پدید می آید، یک تغییراتی . هر ندایی به دل تو آمد این ندا مواقع فضاگشایی می آید

یعنی از این . این تغییرات، تغییرات بسیار خالق و مثبتی است و شما را می کشد باال. در مرکز شما پدید می آید

. ندازیداشما می بینید دردي را می بینید می . شما می بینید سبک دارید می شویدقعر جهنم و پستی

پیدا می کنید که چه چیزي را . کوتاهی خودتان را می بینید در روابط. ندازیداشدگی را می بینید می هویتهم

گی را بر دیگران می چرا خسیسیم؟ چرا روا نمی داریم؟ روا نداشتن زند. نمی دهید و چرا ما اینقدر تنگ نظریم

. شناسیممان را می خودمان را و من ذهنی. می بینیم این از محدودیت من ذهنی ما می آید. بینیم

هر حال اگر زندگی ما به . این عیب در من است:می گوییم. زیر بار می رویم. شناسیم که از جنس چی نیستیممی 

از ،از خانواده هم بردارید،شما از دست مردم بردارید. ماستهاي مرکز شدگیهویتخراب است بخاطر عیبها یا هم

. شما چاره دارید.هویت کردند با دردهاقبل از اینکه عقلم برسد مرا هم:را هم نگویید کهاین. گذشته هم بردارید

ن را تاشما با استفاده از قانون جبران و قانون جذب جنس. در این لحظه زندگی به شما قدرت انتخاب می دهد

. نیرو بگذارید. عوض کنید
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هنوز ،شما این عقل را رها کردید. عقلی که می تواند کائنات را اداره کند می تواند عقل شما باشد،گفته به ما

چه ارزشی دارد ،مرا کی اینطوري کرده؟ من چه بدانم کی اینطوري کرده:که می گوید،چسبیدید به من ذهنی

زندگی زنده را در خودت به جوش بیاوري که ،فکر خالقت را،دارد االن انرژیت راآنچه که ارزش . اصالً بدانیم

بر صدف آید ضرر نی بر . پذیر نیستیو شما به عنوان نیروي زندگی آسیب. زندگی می خواهد به جوش بیاورد

ي وشیاره،ب بزنند فرض کن دست یکی را بشکنندخدائیت ،به گوهر شما و خداییت شما آسیب نمی رسد.گوهر

. بیندو خداییتش آسیب نمی 

آیا من باید زنده بمانم؟ . از بین رفتم،من شکسته شدم. موقعی که بچه بودم به من تجاوز کردند:یکی می گوید

رد چی شده حاال؟ چرا این موضوع اینقدر شما را خُ. تجاوز شده که شده؟این چه حرفی است که شما می زنید

آن شده ،آن شده عینک تو،حرفهاي مردم را برداشتی گذاشتی مرکزت. هویت هستیکرده؟ براي اینکه با آن هم

مگر انسان می تواند ؟مگر می شود شما شکسته باشید. امدید ترا تعیین می کند که من شکسته. جنس تو

را باید همه. شما یک من ذهنی شکسته دارید. پذیر نبودیداصالً شما آسیب. بشکند؟ انسان اصلش فناناپذیر است

. دور بیندازید

آن ندا می دان که از باال رسیدهر ندایی که تو را باال کشید
بانگِ گرگی دان که او مَردُم دَرَدهر ندایی که تو را حرص آورد

بدان که می خواهد ،مرکزترا بگذاراین،هر ندایی که ترا به دنیا بکشد و بگوید بیا بچسب به این، این مهم است

دیگر راهی غیر ،تجاوز شده به تو،پذیريتو آسیب،هر ندایی که به تو می گوید شکسته شدي. مثل گرگ ترا بدرد

عبارت آن حاالد،شما هنوز به نیروي زندگی دست داری. این چه حرفی است؟ تجاوز شده که شده. از مردن مانده

آن . پس آن نیروي توهم نیرو نبود. یرویی غیر از نیروي خدا و عمل می کنیمکه نیست ن:را ما درست می خوانیم

حاال این دعا را یا هر عبارتی که نیست نیرویی غیر از نیروي . آواز من ذهنی،آواز غول بود که روي ما اثر نگذاشت

و ،این بینهایت استخدا، شما به خودتان اعمال کنید فضا را باز کنید و بگویید این فضا خداست و من هستم و 

.و مرتب تکرار کن،پذیر نیستممن آسیب

اصالً اگر ما قبول کنیم که ما . شکندگوهر که نمی ،شکندپوسته می ،شکندصدف می ،بر صدف آید ضرر

. فتدایکدفعه می . ایم و نمی توانست به ما ضرر برسد، تمام بخشیدن گذشته اتوماتیک می شودپذیر نبودهآسیب
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اصالً چیزي از من من که دیگر از بین رفتم،پدرم کتک زده،می گویند پدر و مادرمان مرا کتک زدندبعضیها

این من ذهنی . پس این کسی که راه می رود پس کی هست؟ چرا این حرف را می زنی؟ این آواز غول است. نمانده

ي و هوشیارمن خودم بعنوان ،باشساکتبگوشما،هر موقع حرف می زند. نباید به نمایندگی از ما حرف بزند

.فضاگشایی حرف می زنم

842مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

با جنسی دگرمرغِ روحت بسته،زین بدن اندر عذابی ای بشر

ي تو بسته شده به جنس دیگر هوشیار،مرغ روح تو. تو در عذاب هستی،از این من ذهنی، این بدن:می گوید که

. ه همان من ذهنی استک

دارد از زاغان و جغدان داغ هاروح، باز است و طَبایع، زاغ ها

و این روح ما از زاغان و . ذهنی و مخلفاتش مثل زاغهامن هاي و طبایع یعنی،عقاب است. روح مثل باز است

قبالً هم گفت . می شود مرکز ما،هویت می شویمبا آن همیعنی هر چیز بیرونی که می آید و ما . جغدان داغها دارد

میرد و می اش زودي می شکوفه. مثل شکوفه خار است،هر چیزي که در بیرون توجه کامل شما را جذب می کند

از ،مرکز ما شده،هر دفعه چیز بیرونی آمده. پس هیچ چیز بیرونی نباید مرکز ما باشد. خارش داغ شماست،ریزد

. طبع همان من ذهنی است. جغدان ما داغ دیدیمزاغان و

1731مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

در هوای آمسان رقصان چو بیدمی دار امیددم به دم بر آمسان

به این،این آسمان درون که االن شما فضاگشایی می کنید و باز می کنید:کهتوجه می کنید موالنا می گوید

این منبع آب . مرتب آسمان را باز کن و به این آسمان امید داشته باش. و ناامید نباش،آسمان امید داشته باش

. و تمام کوششت را توجهت را بگذار که این آسمان بسته نشود. خرد استمنبعحیات، منبع عشق، منبع برکت و

از کسی توجه ،ن نیست که کسی چی می گویدحواسمان به ایو . مواظب آسمان هستیم،یعنی مثل بید می لرزیم

تمام حواس ما به باز شدن آسمان درون است و . نمی دانم چیزهاي بیرونی نیست،بگیرم، تایید بگیرم، پول بگیرم

مثل بید می لرزیم یعنی برایش خیلی احترام قائلیم و براي ما خیلی مهم . مثل بید می لرزیم که این بسته نشود

.آسماناست باز شدن این 
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می افزایدتآتش، رِزْقآب ودم به دم از آمسان می آیدت

اگر لحظه به لحظه مثل . لحظه به لحظه،هر چی این آسمان را باز می کنی، آب و آتش از آنجا می آید: کهگوید می

خشمگین شدي، مثل بید می ،يبید بلرزیم که این آسمان بسته نشود، اگر بسته شد دیدي واکنش نشان داد

براي اینکه آب، آب حیات و خرد . براي شمااین مهمترین چیز است. لرزي، حواست است که اینجا را باز کنی

مدتی یک اگر شما . تر می شویم براي باز کردن آسمانمرتب ما مشتاق. همچنین ذوق و اشتیاق از آنجا می آید

خورده باز شود، شما خواهید دید که روز به روز شوقتان براي گشودن ک فضا را باز کنید، آسمان ی،تسلیم شوید

و روزي افزایش ،براي اینکه مرتب همان آب و عشق و زیبایی از این آسمان می آید. این آسمان بیشتر می شود

نه، این یا ،روزي شما می خواهد شادي شما باشد، آرامش شما باشد، اصالً بطور کلی حال خوب باشد. کندمیپیدا 

. ههم. برکت و خرد می ریزد به فکر و عملتان، کارتان را در بیرون درست می کند

منگر اندر عَجز و بنگر در طلبگر تو را آجنا بَرَد، نبود عجب

ا؟ چر. آور نیستوقتی تو فضا را باز می کنی این عجب نیست، تعجب،اگر خدا ترا بردارد می برد آنجا:گویدمی

مثل بید هم بلرز ،که کسی به ما نگفته که این فضا را باز کناین است ایم بخاطراگر ما نرفته. اصالً قرار بر این است

که مثل این است وظیفه شما. قضا اتفاقاتی بوجود خواهد آورد. فضاگشایی که این فضا بسته نشود،سر این فضا

من . یعنی به عجز من ذهنی نگاه نکنمنگر اندر عجز،د، نبود عجبگر تو را آنجا برَ.بید بلرزي بر سر فضاگشایی

شویم؟ مگر می شود انسان به بینهایت خدا بذهنی می گوید آقا چطوري می شود اصالً ما به خدا برسیم، ما زنده 

ار را می براي خودش اینک. اي؟ کی می آید اینکار را می کند؟ به این چیزها توجه نکنبا چه وسیلهرزنده شود؟ آخ

.بنگر به اینکه چقدر شما این موضوع را می خواهید. بنگر به اشتیاق فضاگشایی. بنگر به آن طلب. کند

چون اگر این فضا باز نشود فکر و عملتان به . و االن شما می دانید که مهمترین کار در زندگی شما همین است

یک مقدار پول و سرمایه جمع کنید، آخر سر به اگر هم این فضا را بسته نگه دارید و . نتیجه نخواهد رسید

من آن چیزهایی که . شما نمی توانید خانواده توام با شادي و آرامش داشته باشید. خوشبختی نخواهید رسید

کارهایی می کنیم . این غول به ماو مرتب می بینید که آدرس غلط می دهد.دذهنی آرزویش است به آن نمی رس

فکرهاي ما غیرخالق و خراب می شود و هیجانات ما از جنس . سالم شود ناسالم می شودکه بجاي اینکه بدن ما 
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می گوید تو به . فتیم و جان نداریماهیجانات بد مثل خشم و ترس و رنجش می شود و روز به روز هم ما از حال می 

. طلب خودت نگاه کن به عاجزیت نگاه نکن

زآنکه هر طالب به مطلوبی سزاستکین طلب در تو گروگانِ خداست

طلبد برود به او که می ،این طلب خاصیت خداییت ماست. براي اینکه این طلب در ما می گوید امانت خداست

اینطوري نیست که شما رفتی کار کردي و پول . را خدا در ما امانت گذاشته یعنی آنجا گذاشتهاین. بپیوندد

و شما طالب هر چیزي باشی و .نه.مال یکی بیشتر از شماست،از یکجاییدرآوردي و رفتی این طلب را خریدي 

ما غیر از زنده شدن به بینهایت خدا چیز دیگري نمی . از جنس زندگی شدیم. االن می توانیم ما زندگی را بخواهیم

ما پس این طلب کردن نباید در ش. واضح است دیگر. بنابراین آن مطلوب، آن هدف شایسته ماست. خواهیم

که من چطوري به بینهایت خدا ،رویی ما و نگاه کردن به عجز ما و ناتوانی ما در من ذهنیفروکش کند بخاطر کم

؟شوممی زنده 

تا دلت زین چاهِ تن بیرون شودجهد کن تا این طلب افزون شود

. تا بینهایت،ود شما فضا را زیادتر باز می کنیشبطلب زیادتر . شودبگوید کوشش کن تا این طلب شما زیادتر می

ماديتمام عینکهاي تقلبی . ي این فضا، دید این فضا مرکز شما را پاك می کندهوشیاراینقدر که شعور این فضا، 

. هیچ موقع شما درد را در مرکز دیگر نگه نمی دارید. ندازیداشما یعنی بسادگی می دور،را جارو می کند می ریزد

؟می گویید من اصالً براي چی رنجیدم،شما ببینید که این فضا به شما بینش می دهد،ه این فضا باز شودخردک ی

کسی هرتوقعات من از همسرم یا . بعد متوجه می شوید که تمام توقعات بیجاست. براي اینکه توقع بیجا داشتم

مربوط به این لحظه است و از همسرم خوشبختی در ذات من بوده و. توقع بیجا بوده،دیگر که مرا خوشبخت کند

.ید و اشتباه کرده بودمآنمی 

ب شناسایی این با یک ذره وخ. ها غلط بودهو هر چه را من متوقع بودم از جهان بیرون، از مردم، از وضعیت

ما بطوري که دل ،طلب ما افزونتر شود. سر است و آن موقع ما کوشش می کنیم این فضا بیشتر شودفضاگشایی می

ندازد اطناب را او می . نیرو را از آنور می گیریم. و ما از این چاه تن بیرون بیاییم،از شر این عینکهاي بد رها شود

. روز به روز شناسایی ما بیشتر می شود و انداختن ما سبکتر شدن ما بیشتر می شود. ییمآکه ما از چاه بیرون می 

. ییمآمی تر می شویم از این چاه تن بیرونهر چه سبک
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