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  2صفحه: 

ماره  ل  س،  وان  وی، د  ۲۹۶۵و

 اي بُرده اختيارم، تو اختيارِ مايي

  من شاِخ زعفرانم، تو الله زاِر مايي

   دارد؟ َزهره چه گفتا ُكشت، مرا َغَمت  گفتم:

  غم اين قدر نداند، كآخر تو يار مايي؟

 من باغ و بوستانم، سوزيده خزانم

  باغِ مرا بخندان، كآخر بهارِ مايي

 مايي تَرنگِ  َوندَر مايي، چنگِ  تو  گفتا:

  پس چيست زارِي تو، چون در كناِر مايي؟

 را ما سَرَست دردِ  خيالي، هر ز  گفتم:

  مايي ذوالفقارِ  تو را، سَرش بِبُر  گفتا:

 سَر را گرفته بودم، يعني كه در خمارم

  گفت ار چه در خماري، ني در خمارِ مايي

 قرارميب كه واَلله گردان، چرخِ چو  گفتم:

  قرارِ ماييقراري، ني بييب چه ار  فت:گ

 شِّكر لبش بگفتم، لب را َگزيد، يعني

  آن راز را نهان ُكن، چون رازداِر مايي
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  3صفحه: 

 اي بلبل سحرَگه، ما را بپرس َگه َگه

  آخر تو هم غريبي، هم از ديارِ مايي

 تو مرغِ آسماني، ني مرغِ خاكداني

  تو صيدِ آن جهاني، وز َمرغزارِ مايي

 ت گشته، وز دوست هست گشتهاز خويش نيس

  تو نوِر كردگاري، يا كردگارِ مايي

 از آب و گِل بزادي، در آتشي فتادي

  سود و زيان يكي دان، چون در قمارِ مايي

 باشد؟ چه تو و ما اين نگنجد،  اينجا دويي

  اين هر دو را يكي دان، چون در شمارِ مايي

 خاموش ُكن، كه دارد هر نكته تو جاني

  هر كَس، چون جانسپارِ ماييمسپار جان به 
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ٢٩٦٥برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

 ٢٩٦٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  من شاِخ زعفرانم، تو الله زاِر مايي              اي بُرده اختيارم، تو اختياِر مايي

من تو  ارياخت ،يمن را از من گرفته ا اريكه اخت يكس يما را برده، ا اريخدا، اخت ،يمعشوق عرفان يعني كه تو ديگويم بله

 يكيبا تو  دياز تو هستم، و با يشاخه درخت عشق هستم، قسمت يعنيشاخه درخت زعفران هستم  كيو من  ي،هست

 ليبه عشق تبد ارانهيهوش توانمينم رم،يغذا نگ م،رياز تو آب نگ وماگر در تو كاشته نش يزار من تو هستبشوم، اما الله

  .دهديم حيتوض تيب نيبشوم پس موالنا باز هم اشكال انسان و چاره كار را در هم

 يتيخاص كيو موالنا معموالً به  دهميم يمن فكر اي يراجع به ساخته شدن من ذهن يمختصر حيهر برنامه من توض اول

هر  كهيدرحال .ميندار اريما را خدا برده و ما اخت ارياخت يعني »ارميبرده اخت يا« نجايدر او  كند،ياشاره م يمن ذهن نياز ا

 ينفر من ذهن كيكه  يكه وقت ديبگو خواهديم .ما صادق است يزندگ احلدر تمام مر .دارد ارياخت كنديفكر م يكس

 ارشيندارد، اخت اريدارد اخت ارياخت كنديكر مو ف پرستدياش را م يخدا خبر ندارد، من ذهن اي ياز زندگ مييو بگو ،دارد

جهان  نيارش دست ايپس اخت .است يرونيب زيچ كي جهيشده است، و در نت تيهم هو ياست، فكرها جاناتشيدست ه

  .شده تياست كه با آن ها هم هو ييزهايهمان چ اياست 

 كننديفكر م يعني دهنديكه بعد ادامه م مكنيمن فكر م نديگويمردم م ،كنميمن فكر م ديگويموقع ها م شتريب يول

فكر  اي رد،يگيم ميدارد تصم شانيو دردها ،كنديشان فكر م يغافل از آن كه من ذهن كنند،يواقعاً خودشان فكر م

   .است يشدگ تيهم هو يها نكيع قيو فكرش از طر كننديم

 نيجهان شده در ا نيآمده و وارد ا ياريهوش اياست كه انسان بصورت امتداد خدا  نيمختصر مشكل انسان ا حيپس توض

كرده و به آن ها  سمرا تج يرونيب يزهايچ شيكه با فكرها يمعن نيا به شده تيو با فكرها هم هو ،جهان وارد ذهن شده

 ميتوانيم ،ميهست نندهيما بعنوان امتداد خدا آفر تواند،يم ياريكرده، هوش قيحس وجود تزر ،كرده قيتزر تيحس هو

فكر به آن  ميدهيكه حس وجود م نيهم م،يحس وجود بدهبه آن  ،بصورت فكر باشد زيو آن چ ميريرا بگ يزيچ كي

  .ما ديد نكيع شوديو م رد،يگيم ردر مركز ما قرا زيو آن چ م،يآن هست ميكنيم

ما، و  ديد نكيع شوديو م شود،يبالفاصله مركز ما م ميشويم دهيهمان اي م،يشويم تيكه ما هم هو يزيبا هر چ يعني

را به  يدگيهمان يها نكيع واشي واشي ،دهديخدا بوده از دست م قياش را كه از طر ياصل ديد واشي واشي ياريهوش

   .زنديچشمش م
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  5صفحه: 

 ياريهوش ،متوجه بشوند شنونديبار م نياول يبه اصطالح برا ايبشنوند  دنديكه نشن يكسان يبرا دن،يهمان مييگويم نكهيا

همان را درست كردن،  مييگوياست كه م نيهم يبرا ،خودش است كنديفكر م كنديدرست م يزيچ كيان جه نيدر ا

 يول ،ميكنيدوباره درست م ميهمان را كه اصل مان است دار ميكنيهمان را درست كردن ما فكر م ،ياريهوش يعنيهمان 

 دهيبا آن همان نكهيبه محض ا يول م،يستيو ما او ن است ياز فكر ساخته شده و من ذهن ميكنيدرست م داً يكه در جد يزيچ

به  كنديم وعو آن شر ،ما شوديو م ،مركز ما شوديم ميآن هست ميكنيفكر م ميكنيهمان را درست م يعني ميشويم

 ميداد حيخواهم داد قبًال هم توض حيو امروز هم توض .هاست يشدگ تيهم هو ديفكر كردن و فكر كردنش برحسب د

و  ،كننديم نييتع يروش زندگ شيبرا ديجد يدهايهمان د ،به نام مقاومت و قضاوت كنديم دايپ تيله دو تا خاصبالفاص

  .رديگيرا م زهايخرد چ دهد،يرا از دست م يخرد زندگ دهديرا از دست م يزندگ ياصل ديد

 يجهان نيا يها نكيو ع يجهان نيا يزهايچ با است. تيدرست كرده و هم هو يكه آمده من ذهن يچه انسان نيپس بنابرا

ما  يما انتخاب ها ماتيتصم د،ياگر خوب توجه كن .ندارد اريآدم اخت نيدارد ا اريكه اخت كنديرا به چشمش زده فكر م

 يبراساس دردها ،است رونيهست، براساس توقعات از ب سهيبراساس خشم است، براساس حسادت است، براساس مقا

 اريخودش اختواقعاً  كنديفكر م يهر كس يول .ميستيخودمان ن اريل خشم خالصه ما در اختبله مث رس،هست مثل ت گريد

را  اريتو اخت يندار ارياخت يدارد ول ارياخت كنديفكر م يكار كه ها كس يبه ابتدا كنديپس اشاره م .يدارد در من ذهن

  .داشت ياهنخو اريباز هم اخت يها راحت نشو يشدگ تيهم هو نياگر از ا وخدا برده، 

 ستيحواسمان ن يول .ميقدرت انتخاب ندارد، ما دار وانيح مييگويم ميدار واناتيكه ما نسبت به ح يانسان تيو آن مز

 نيو حاال ا يجانات منفيمخصوصًا ه م،يمان هست جاناتينفوذ ه ريچون ز ميكنيعمل م وانيما مثل ح يكه در من ذهن

 عيوس اسيو به مق ،ندازديها را ب يشدگ تيخودش كار كند و هم هو ياگر رو بعداً  ،كنديفكر م يآدم كه ابتدا آنطور

  .دست خداست ارياخت ،ندارد ارياخت يكه واقعاً من ذهن شوديمتوجه م كدفعهي ندازد،يب

 نيا ميدار يموضوع كه من ذهن نيبه ا ،ميستين ياريما هوش يتوق يعني كنديم دايپ يمعن ارانهيمصراع اول هوش نيحاال ا

خودمان كار  ياگر رو ييجا كي ميشويما متوجه م كدفعهي يول .ميدار اريما اخت ميكنيگرچه فكر م ،موضوع صادق است

اتفاقات فضا  نيدر اطراف ا ميدانا باش يليو ما اگر خ ،كنديم نييتمام اتفاقات را قضا تع ،ميندار اريكه ما واقعًا اخت ميكن

ها را  يشدگ تيو هم هو ميبشو ليكه به او تبد نيهم . يعنياست يما همان زندگ رايو اخت .ميشويم ميتسل ميكنيباز م

 ييشناسا د،يآيم صيتشخ م،يكنيم دايمان را پ يخرد اصل نكهيا يبرا .ميكنيم دايپ ارياخت ميبشو يكيو با او  ميندازيب

  .ديآيم تيحس امن د،يآيآرامش م د،يآيسبب م يب يو شاد د،يآيعشق م د،يآيم
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  6صفحه: 

بله من  :كه دييگوياالن به خدا م ديشده ا داريب يپس شما كه به اندازه كاف م،يستين رونيتحت كنترل ب گريد نيبنابرا

 بهمن  ،بوده يرونيب يزهايباشد، تابحال دست چ يرونيب يزهايچ نيدست ا ديمن نبا ارياخت ،يمن تو هست ارياخت دانميم

دست  ايبوده و  زهايچ نيترس و اهمين خشم و دست  ارمياخت دميارم، بعد دد ارياخت كردميناآگاهانه فكر م ايدروغ 

متوجه شدم  .كنميخودم م كردميفكر م كردميم يكار كيمن  كردنديم يمن را عصبان آمدنديمردم بوده اصالً مردم م

 يواكنش ها شرط نيو ا ،هستم يبافت واكنش كيمن  نكهيا يبوده برا رونيدست جهان ب ،من دست آنها بوده ارينه، اخت

واكنش  يچجور يزيگرفته در مقابل هر چ ادي يشده هست و من ذهن يشرط يذهن فضا نيا ديدانيشما م .شده هست

   .ستيما ن ارينشان بدهد و در اخت

 يكي، ديآيم گريد يكيآن تمام نشده  ديآيفكر م كيكه  ديشما متوجه هست يدر من ذهن ميهست ارياخت يما ب نكهيا

 .ميذهن مان را خاموش كن ميمان را خاموش كن يكه فكرها ميندار اريسلطه گرفته ما اخت ريپشت سر هم ز ديآيم رگيد

 ديآيپشت سر هم م كيفكر كردن هم كه اتومات نيو ا ميكجا برو ميما چكار كن كننديم نييفكرها هستند كه تع نيپس ا

 ميكه همه كاره هست ميكرديتا حاال ما فكر م ،ميدار اريكه ما واقعاً اخترا  نيا مياگر متوجه شد حاالپس ما اختيار نداريم. 

  .شوديدار م يمصراع دوم معن واشي واشي م،يكاره ا چيه

و عبور خرد  تيهم نماد شفاف يزعفران چون زرد است و زرد ،ياز درخت بزرگ زندگ يشاخه ا ،كه من شاخه عشق هستم

با او  ارانهيمجدداً هوش ديبا ،هستم تييهستم خدا يارياز هوش يپس من شاخه ا ،انسان ازاست  يزندگ ورن ،است يزندگ

الله زار خودم را  ديمن را به آنجا برساند، من پس با تواندينم ارياخت يب يمن ذهن نياما ا .بشوم از درخت جدا شدم يكي

   .ستيجهان ن نيو ا ،ستين يهنذ يزهايو چ ،ستين يمن ذهن نيكنم، الله زار من ا دايپ

اتفاق  كنديم نييخدا تع، خرد كلكه قانون قضا و قدر  ،كنديكه حاال كُن فكان و قانون قضا كار م شوميو االن متوجه م

 كنميرا نگاه م ميبصورت ناظر فكرها كنميفضا را باز م يوقت كنميباشد، من فضا را در اطرافش باز م يما چ يلحظه برا نيا

هر موقع من بصورت حضور ناظر ذهن  .شوديم دهييمقدار سا كيمن  يو من ذهن ،به كار ندكيشروع م شوديو م وبش نيا

گشوده شده همراه با حضور ناظر  يفضا نيو ا .شوديكوچك م يكم كي يمن ذهن ،ميكنيمان را نگاه م يمن ذهن يعنيرا 

  .الله زار من است نيهم نيا ،افتديم يچه اتفاق ظهلح نيدر ا نكهيو ا ،شوديبشو و م ديگويو كار كردن كه خدا م

االن  ،دارم و همه كاره هستم اريرا ادامه دادم تا حاال فكر كردم اخت يمن ذهن نكهينه ا ،را ادامه بدهم ريمس نيا ديمن با

دست  من تا حاال ارياخت ،باشد دينبا يجهان نيا يزهايدست چ ،ستيجهان ن نيمن در ا اريكه اشتباه كردم، اخت دميفهم

از اتفاقات  ،خواستميم يها زندگ تيها بودم از وضع تيگرو وضعدر  شهيمن هم ،ها بوده تيبوده وضع زهايم بوده و چمرد
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  7صفحه: 

 كرديخودش را م يكارها ارياخت يب يدارم و من ذهن ارياخت كردميمن فكر م نكهيو ا .غلط بوده نيا خواستميم يزندگ

بدهم، و دو تا شكل  حيدو تا مثلث را هم توض نيرا ا تيب نيمن ا ديجازه بدها اما. نبوده اريمن واقعًا آن اخت اريبدون اخت

   :كه دينيبيخواند پس م ميغزل را خواه هيشما بعد بق يخواهم داد برا حيرا هم توض گريد

 كنديكار م يجسم ياريهوش ايمثلث همانش  ميدار يما كه من ذهن يفاز اول زندگ در» ييما اريتو اخت ارميبرده اخت يا«

و  ،آن ها مركز ما هستند ميهست زهايبا چ دهيو همان ميدار يجسم ياريهوش كهيدرحال ،ميدار ارياخت ميكنيكه ما فكر م

مقاومت  كهيكه تا زمان دميرا فهم نيا .ميدار ارياخت ميكنيدرست است؟ و فكر م .ميكنيو قضاوت م ميكنيمقاومت م ميدار

 يعنيمثلث واهمانش  نيبه ا مييآيكه م جياما به تدر .ميندار ارياخت ،ميدار يجسم ياريهوش ميكنيما قضاوت م ميكنيم

  .ميكه ما تا حاال اشتباه كرد ميمتوجه شد ميداد حيكه توض نيهم

من  نكهيا يعذرخواه ،لحظه نيبه ا ميآمد يبا عذرخواه ،ميندازيو ب ميها را بشناس يشدگ تيهم هو نيا ميخواهيو م

داده باشم در  صيگرفته باشم درست تشخ مياگر درست تصم كنم،يقضاوت نم كنم،يمقاومت نم نيرااشتباه كردم، بناب

 ايكه خدا خواهميمن عذر م يعني يعذرخواه ،يعذرخواه شوديم نيا كنميلحظه بالفاصله فضا باز م نياطراف اتفاق ا

 خواهميمن عذر م ميياستغفار بگو ،اسمش را دييتوبه بگو اي .خواهميمن قضاوت كردم و مقاومت كردم در مقابل تو عذر م

من عذر  .دارم ارياخت كردمينداشتم فكر م اريداشتم اخت يكه من ذهن خواهميبودم عذر م ندهيزمان گذشته و آ يكه تو

هستم  يكيمن با تو  ،يكنيم نييتع يتو دار كردميبودم فكر م جاناتميخودم را كه دست ه اراتيكه آن اخت خواهميم

 دميرسيبه هر جا م ،كنميمن فكر م كردميفكر م ،من بودند يفكرها زهيدرد پرست بودم و آن ها انگ م،من باور پرست بود

  .ستادميا يحرفم م ياست و پا ينطوريهم كنميمن فكر م گفتميم

 اريه متوجه شدم من اختلحظ نيبه ا ميآيحاال من م خواهميو قضاوت بوده عذر م بودهرفتارها توام با مقاومت  نيو از ا

 ،از وجود تو باشم يقسمت ،شاخه تو باشم ارانهيهوش خواهميمو هستم  تواز  يو من شاخ ،يمن تو هست اريندارم، اخت

در  .حضور ناظر كند؟يم يك ييو شناسا .كنم ييو شكر كنم و شناسا ،صبر كنم ديكار با نيا يبرا ،بچسبم به تو خواهميم

 شوديبشو و م ديگويكُن فكان خدا م ،ديكنيتان را نگاه ميدردها ديكنيشما ذهن تان را نگاه م يوقت يعنيحضور ناظر 

شما  آورديو اتفاق مناسب را بوجود م ،شوديبشو و م ديگويو لحظه به لحظه ذهن تان خاموش است او م .كنديكار م

   .ديفضاگشا هست

لحظه خاموش است و  نيحتمًا ذهن تان در ا ،ديشده باش يواقع ميلتس دياگر فضا را گشوده باش د،يفضا را گشوده ا يوقت

ذهن شما  نيكه ا دينيبيم، دينيبيرا شما م شيفكرها كنديم تياگر هم دارد فعال يا د،يكنينگاه م ديشما ذهن تان را دار
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با ذهن  ديبشو نيتو عجآن  ديشما نرفت ،دينگاه كننده شما هست يول شوديم ديتول ييو چه دردها كنديم ييچه فكرها

 ديكنيم دايپ ارياخت يوقت دينيبيو م ديكنيم دايپ ارياخت ديشما دار ديآياو م ديكنيفضا را باز م يتان، پس االن وقت

 نيبله پس ا .دياشتباه كرده ا يعني ديكنباست كه شما قضاوت  نياش ا يمعن .كندياو قضاوت م ،اصالً ديكنيقضاوت نم

   :ديگويمن مصراع دوم را كه م پس م،يديها را د

 ياز جنس من ذهن االن كمك كن من دوباره به تو وصل بشوم، از جنس عشق بشوم ،ييتو الله زار ما ،شاخ زعفرانم من

آره  .با صبر و شكر است نيا فتند،يب ديها با يشدگ تيهم هو نيا ، به محض اينكه با تو يكي بشومبشوم يكيم با تو هست

هم  گريد يزهايبه تو زنده بشوم همان جنس را در مردم هم در چ .شوميزنده م ، به توشوميم يكيتو  و آن موقع من با

خودم  ميكننده فكرها ديآن موقع تول ستم،ين ميكه من فكرها شوميمتوجه م .شومياز جنس عشق م كنم،يم ييشناسا

تو  يوقت .من تو هستم نكهيا يبرا كنميم دايپ اريختمن هم ا ييآيتو م يوقت .تازه كنميم دايپ اريآن موقع اخت مي شوم

  .دارم اريآن موقع اخت كنميگرچه من فكر م ،ها يشدگ تيهم هو نيدست ا افتديم روديمن هم م ارياخت يرويم

  

 نيابشود البته  دهيكه د كنميبزرگ م ديدانيبدهم، كه قبًال م حيشما توض يرا برا يگريشكل د كيمن  دياجازه بده اما

 تيراجع به هم هو ميدهيم حيتوض باً يهر چه كه تقر ياست ول يشكل ساده ا يليدرواقع خ .جالب است يليشكل خ

 يزهايهمانش با چ اي دنياش از همان هيدر آنجا، كه پا دينيبيمثلث را م آن ديشناسيمثلث را م .شوديم دهيد نجايا يشدگ

 ايبركت  اي تيبه مركز ما، از مركز ما چهار تا خاص ديحاال به مركز نگاه كن .دينيبيگذرا و دو تا ضلع مقاومت و قضاوت را م

  .از دل ما ،از مركز ما د،يآيم رونيب ميدار ازيما ن كه ديگذاريموهبت هر چه اسمش را م

   .كنديم نييو عمل مان و فكرمان را تع ميبكن ديچكار با كنديم ييكه شناسا ديگوياست، عقل به ما م عقلاش  يكي
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ل كردن چالش ها از جمله كارها و ح يعمل كردن و اجرا يبرا مياست كه ما دار ييروين يعنياست، قدرت  قدرت يكي

   .ديآياز مركز ما م مه نيپس ا .مبارزه با چالش ها يداشتن برا يواقعًا انرژ يجان دار

نترسم  ،كندينم ديمن را تهد يخطر هنكيحس ا ديدانيم تيحس امن .ديآياست كه از مركز ما م تيحس امن گريد يكي

   .ديوجود ندارد اضطراب وجود ندارد و شما آرامش دار ينگران ،وجود ندارد يو ترس

و فكر و عمل ما را  م،يرويم ييو سو سمتما در چه سمتي مي رويم،  نكهيا ايَرَشد  اي تياست، هدا تيهداهم  گريد يكي

   .كنديم تيهدا يچ

مهم هستند به خطر خيلي چهار تا بركت كه  نيا ،كنديم رييآفل دائماً تغ زيكه چ دينيبيباشد، م آفل زيمركز ما چ نياگر ا

 رييآن تغ ديآيم نما از همسرما تيمثالً اگر حس امن .ميگذرا بگذار زيچ ديمركزمان نبا نيدر ا نيو پس بنابرا .ندافتيم

 يشدگ تيهم هو كياز  اي ،ديآياز پول مان م اي د،يآيم گريكس د كياز  اي د،يترس ميما خواه نيبنابرا ،خواهد كرد

  .نخواهد بود تيآن حس امن ،دياياز مركز آفل ب تواندينم تيو حس امن د،يآياز كارمان م د،يآيم

به ما، و  كنديم لياست م نيچون مركزش از جنس آفل يمن ذهن ،مثلث هست نيكه ا ياست كه در من ذهن نيهم يبرا

پشت من هستند،  نهايو ا دنهمه آدم با من هست نيكه ا ديگويم كنديفكر م رد،يرا از ما بگ تيحس امنكه  كنديم يسع

 يزهايعقل ما كه از چ نيا يعني .دهديهم به ما نم يو حس دانش خوب دهد،ينم يخوب تيحس امن ،آفل است نيباز هم ا

به  .كندينم رونياز جهان ب يدرست ييو شناسا ت،سين يهم عقل درست نيا د،يآيآفل م يزهايچ دياز د ،ديآيآفل م

اول  مركز نيا م،يخراب كرد زهايبا چ م،يشد تيهم هو يمركز ما وقت نيا .عوض بشود يبزود ديمركز با نيا ليدل نيهم

 تيآفل باشد هم هو زيچ توانديمركز ما نم يبطور كل .بوده از جنس خدا بوده يارياز جنس هوش ميبود ياريهوش يوقت

  .گريد ميكنيكار را م نيهم مياز جنس خدا باشد، دار ديباشد، با يگشد

چهار تا  نيا ميمركز آفل دار ،ميدر آنجا ما هست ميما دار يدگيمثلث همان يكه وقت دهديشكل نشان م نيا نيپس بنابرا

حس  ديريقدرت بگ ديريبگعقل  ،روديم نياز ب ،شوديمتحرك دارد كم م زيچ كياز  ديتوانينم شمادر خطر افتاده،  زيچ

كه كدام  دهدياست كه هر لحظه به ما نشان م ييقطب نما كيمثل  تيهدا يعني .ديريبگ تيو حس هدا ديريبگ تيامن

دست  ديبا تيهدا نيا ،كند تيهداما را  تواندينم ،است و ترس را آورده مركز ما رييدر حال تغ . چيزي كهميبرو ديسمت با

  .باشد يزندگ ايخدا باشد 

كه طرف چپ نگاه  ،سازديرا م يافسانه من ذهن نياست كه ا يليمستط كيمثلث هم داخل  نيا دينيبيكه م نطوريهم

 اهمركز را نگ نيا .سازديمانع م يمن ذهن ،ميسازيمانع م مينيبيمانع م ،ديكنيدرست م يمن ذهن يابتدا وقت ديكنيم
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 يزهايمبارزه كند، قدرتش را از چ توانديبا چالش ها نم نكهيا يبراآفل است هم قدرتش كم است  يزهاياز چ يوقت ديكن

 يشدگ تيهم هو نكياز پشت ع نكهيا يندارد برا يعقل درست و حساب ترسد،يندارد دائماً م تيحس امن رد،يگيآفل م

  .را دارد هترب شتريهر چه ب ،عقل جسم ها را دارد ،نديبيها م

 تشيهدا يعني كند،يم تشياز جنس خشم ترس، حسادت، وجود دارد و آن ها هدادرد  ياديچه بسا در مركزش مقدار ز

 كند،يم تشيخشمش هدا ،آنجا روديكار را بكن م نيا ،آنجا روديم نجايبرو ا نديگويم شيدردها ش،يافتاده دست دردها

مسأله  ميكن شرفتيپ يكم كيمانع  شوديم ليضلع چپ مستط نيكه ا دينيبيپس م ستين تيهدا نيا ديكنيتوجه م

به مسأله كند و  ليها را تبد مانعكند، ببه مسأله  ليدوست دارد مسأله بسازد، چالش ها را تبد يمن ذهن م،يكنيم يساز

  .به دشمن كند ليباالخره مسائل را تبد

است  يستان زندگدا كي نيرا دارد كه كل ا يافسانه من ذهن نيا كنديمقاومت و قضاوت م كهيو انسان با مركز آفل درحال

 اريبس تيوضع كيو  ،رسدبرود به ثمر ب ندهيدر آ خواهديو در زمان است و م ،است دهيداستان به ثمر نرس نيكه ا

  .است ياست، افسانه من ذهن يمن ذهن نيا ،است يخطرناك

  شما، بله، يبرا شوديم دهينه، حتمًا د اي شوديم دهيكامًال روشن بود و د نيا دانميحاال نم

  

 نيا .دينيشما بب كنميكه البته االن بزرگ م .است نيكه بله آن را هم نشان بدهم و آن ا ميهم دار گريشكل د كياما  

مثًال پول بوده، همسرتان بوده، بچه تان بوده، نقش  ،كه مركز شما آفل بوده ديماست، االن شما متوجه شده ا يشكل اصل
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 رييدر حال تغ نهايبا بدن تان بوده ا يشدگ تيتان بوده، بدن تان بوده، هم هو يتان بوده، مادر يپدر ايتان بوده  يمعلم

كه مركزتان  ديخواهيعذر م .ديكنيواهمانش م د،يكنيم ييشناسا واشي واشي اي ،دور دياندازيرا م نهايبودند، االن شما ا

به  دييآيمشما  نكهيبه محض ا جهينتو در  .خواهديم يكار واقعًا عذرخواه نيا .ديآفل گذاشت زيچ كيخدا  يرا بجا

   .به عمل واهمانش ديكنيو شروع م ياستغفار و عذرخواه

من تو را ال  ستم،يپول من تو ن يكه ا مييگويم مينكَيم زهايمان را از چ تين دفعه ما هويواهمانش عكس همانش است، ا

 يكي يكيكه با آن در مركزتان است  يزيا هر چمسلمان شدن، شم يعنياالاهللا است الاله نيهم يجور كي نيا كنم،يم

  .دينيبب ياريهوش نكيو با ع د،يبردار ديكن ييشناسا ديخواهيم

شما فضا را باز  كنديم نييتع قضا ميلحظه را گفت نياتفاق ا ،لحظه نيدر مقابل اتفاق ا ،ديكنيفضا را باز م يوقت نيو بنابرا

مركزتان از جنس  ديكنيشما فضا را باز م يوقت افتد،يو كُن فكان بكار مسراغ تان،  ديآيم يزديا يرويو ن ديكنيم

 شوند،يم يواقع تيو حس امن ت،يو هدا تبركات عقل و قدر نيا جهيدر نت ، از جنس خدا مي شود،شوديم ياريهوش

شم و درد و كه آنجا با خ ديكن سهيرا مقا نيا كند،يم تيشما را هدا يزيشگفت انگ يروين كي شود،يعقل تان عقل كل م

  .ميريگيم ميتصم ميما دار ميكرديفكر م كرديم تيخشم ما را هدا

 ديكنيم دايپ لياصًال م ،ديبرو ديكه كدام سمت با ديگويآن واقعًا به گوش شما م يعني .افتديم يدست زندگ تيهدا نيا

 يآرامش زندگ جهيدر نت د،يريگيم ياز زندگرا شما  تيحس امن نكهيا يبرا ،شوديم يواقع تيبه آن سمت رفتن، حس امن

  .از خدا د،يآيما م ياز مركز اصل ينيچن نيو بركات ا يحس شادو  تيحس امن مي آيد. از مركز شما يزندگ يو شاد

كه ما  زد،يكه هر لحظه فرو بر ستيآفل ن زياز چ گرياست د يكه مركزش از جنس زندگ يقدرت است كس گريد يكي

   .قدرت خدا پشتمان است است .ميفرار كن ميبترس

 دينيبيم د،يكنيبه صورت حضور ناظر ذهنتان را نگاه م د،يكنيبه واهمانش صبر م ديكنيشما شروع م نيپس بنابرا

 كشديذهن شما را م د،يكنيصبر م فتديب ديبا ميكنيم ييكه فقط شناسا ميخواهينه با ذهن م ميندازيب ميخواهيم

 يزندگ يبطور كل ديكنيشكر م اي .ديكنيشكر م ديشويخالص م يا د،يكنيشكر م دياندازيا مكه شم يو وقت .ديرويمن

شما  نيب يفضا يعنياست  يخال يفضا نيو ا كند،يشما دارد كار م يرو ،كنديبصورت حضور ناظر دارد به ذهن تان نگاه م

  .دينيبيشده و شما ذهن تان را م جاديو ذهن تان، و ا

پس  ند،يآيم ياز زندگ ،شدند ليو قدرت اص تيو عقل و هدا تيپربركت حس امن ارياقالم بس نيارد كه اشكر د نكهيو ا

اگر شما واقعاً فضا  ،كار است نيلحظه جزو ا نياتفاق ا رشياست، پذ رشيپذ ليمستط چپمقدمه اش دوباره ضلع  نيبنابرا
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است،  ياز من ذهن ييقدم رها نيلحظه اول نياتفاق ا رشيذاست كه پ نياش ا يمعن ظهلح نيدر اطراف اتفاق ا ديرا باز كرد

 ميتسل .هم هست ميلحظه همان تسل نياتفاق ا رشيپذ ،يواقع رشيپذ كنديذهن را خاموش م .كنديكه مقاومت را صفر م

به  ديرآويو شرط شما خدا را م ديق بدونبه ذهن، رفتن  يعنيلحظه است قبل از قضاوت  نياتفاق ا رشيپذ فيبنا به تعر

سمت چپ  د،يهستند، در حالت صبر و شكر هست ليدر مركزتان است، و آن اقالم اص يشكل زندگ نيمركزتان، پس در ا

   .است رشيقدم پذ نياول

 يشادباال، پس  ديآيم جوشديسبب از اعماق وجودتان م يب يلحظه به لحظه شاد ديرياگر شما مرتب اتفاقات را بپذ

متوجه  .دهديبه شما دست م ياريهوش يشاد د،يشما از آن جنس هست يزندگ ليصا يبه شاد يدسترس اي يخوار

 نيبلكه ا ،شوديم اديز يشدگ تيهم هو كيدر  شوديم اديپول تان دارد ز نكهينه بخاطر ا د،يكه شما شاد هست ديشويم

 نيا ديريلحظه به لحظه بپذ ديريشما تند تند بپذ هر چهباال، ديآيم جوشدياصًال سبب ندارد، از اعماق وجودتان م يشاد

  .شوديباز م شتريفضا ب نكهيا يبرا .شوديم اديز يشاد

در شما  ييروين كيكه  ديشويمتوجه م كدفعهي رشيبه پذ ديدهيو شما ادامه م شوديم اديز يكه شاد يمدت كيپس از  

شروع  ينندگيو آفر نشيذوق آفر ليضلع چهارم مستط نيجه اياست، در نت يزندگ ينندگيآفر نيو ا كنديدارد كار م

و شما بعنوان  ،كنديفكرها را خلق م نيدر شما ا ييروين كيكه مرتب  ديشويو شما متوجه م ،در شما به كار كردن كنديم

 ديدار مامركز شما و چون ذهن تان هم ساده شده ش به شوديشما مدل به  يالهامات كي د،يستين ليدر آن دخ يمن ذهن

 يبرا يزندگ ديپس فضا را باز كرده ا .هستند يديجد يفكرها نهايو ا ديسينويو م ديكنيم يذهن فرمول بند را در نهايا

  .ديبكن ديكه چكار با ياز درون همراه با شاد كنديحل مشكالتتان الهام م

هم  ديآنجا از د .ندينشيعقل م يكند بجايعقل كل كه تمام كائنات را اداره م يعقل زندگ يعني ديآيعقل م نيپس بنابرا

 ديكدام سمت با ديگويبه شما م كنديم تيشما را از درون هدا ييروين كيكه  ديشويبعد متوجه م .آمديم يشدگ تيهو

شما را در آرامش نگه  شهيهم ،ديآياز مركز شما ممي آيد كه از درون شما  تيحس امن نيو ا ،يبكن ديو چكار با يبرو

در مركزتان  نكهيا يبرا ،ديترسينم چيه .ديكنيم تيو حس امن ديسبب باال دائماً شاد هست يب يآن شاد اهمراه ب ،دارديم

  .ستيآفل ن يزهايچ

در  م،يترسيرفتن است ما م نيو در حال از ب گذرديگذرا وجود دارد چون م زيدر مركز ما چ يوقت د؟يآيترس از كجا م

كه هر  ديكنيحس م .ديكنيم ياديبعد آن موقع حس قدرت ز .ميترسيما نم ،باشد يثابت باشد خود زندگ زيمركز ما چ

 گر،يد سازديمركز شما هم االن مسأله نم ستد،يشما با يجلو تواندينم يچالش چيه .ديبكن ديتوانيم ديكه بخواه يكار
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 ،بود يارش مسأله سازاصًال ك ،ساختيم هودهيدر مركز ما بود كه مسائل ب يماريب كي ،مسأله كي ،ينااصل كار كيقبًال 

  .دياالن جزو مسأله حل كن ها شد ،ديسازياالن شما مسأله نم گريآن رفت د

 دياشكل را شناخته نيجلو، بله، ا ديبرو ديريشكل را بگ نيا ديانسان هست شما با قتيرا هم به اصطالح شكل حق نيپس ا

تان از  تيهو ديداشت زهايبا چ يدگيهمان ديكرديت مو مقاومت و قضاو ديشكل بود نيافسانه هست، اگر تابحال در ا نيا

دشمن درست  د،يساختيمسأله م د،يكرديمانع درست م ديو عقل و قدرت نداشت تيآفل بود و حس امن زيجنس چ

 ،نبرده تا حاالهم اگر  ،برديغلط است من را به جهنم م تيوضع نيكه ا دييبگو ،رونيب ميبپر ديبا تيوضع نياز ا د،يكرديم

 اي يخوار ياست بعدش شاد رشيپذ شيابتدا ،عمل واهمانش را انجام بدهم خواهميشكل باشم م نيا يتو خواهميمن م

و هر لحظه خدا امتحان  .و من دائماً در حالت صبر و شكر هستم .است ينندگيبعدش ذوق آفر ،سبب است يب يشاد

  .ديگذاريآن م يجا گريد زيچ كي اي ديكنيما صبر مش ،رديرا از ما بگ يشدگ تيهم هو كيكه اگر  نديبيم كند،يم

 ديكنيم زينه پره اي ديشويم تيدوباره هم هوبا آن  ستميس نيبا ا يمحصول كي ديبدست آورد يزيچ كيشما  يحاال وقت

و زنده به ا ميتوانيهست كه ما م نيا يبرا يما شكر اصل .ديشكر كن ديبا ديكن زيپره ديتوانياگر م ،يشدگ تياز هم هو

باشد نعمت اگر  توانديمركز نم يهست نعمت تو نجايكه ا رهيدادر اين كه  ديتوجه كن ،شكر نعمت هم خوب است م،يبشو

 ديكن يخال ديمركز را با م،ينيبينعمت خدا را م نكيع قياز طر يعني ،ميشويم تيبا آن هم هو يعني ،رديدر مركز قرار بگ

  است،  يصاف و خال مركزتان يول ديبه نعمت دار يمگوشه چش ،به اطراف دينعمت را بگذار

 ييشناسا كي ،ديبود يافسانه من ذهن يشما و واضح باشد كه اگر تو يشكل ها كمك كرده باشد برا نيا دوارميام بله

 تيآمده از مركز هم هو رونياز مركز خودم ب است، ام ساخته يمن ذهن ،بوده يمشكالت من توهم نيكه ا دييبگو ديبكن

بصورت نوشته شده  يرا بعدًا حت يمورد مطالب نيا رد .مركزم را درست كنم ديو من با ،شده دهييمشكالت من زا يشدگ

  .هستند ديخواهم خواند آنها هم مف تانيبرا

 دينيبيمنتها كوچكش را شما نم ،واقعاً كنديشكل كار م نيكه ا ديبدان تانيبخوانم برا ياز مثنو تيچند ب ديبله اجازه بده

   :كه ديگويم م،ينيبيرا نم گريهمد ندارد بيبدهم كه ع حيذره توض كيرا  نهايبزرگش كنم ا ديجازه بدها

 ٣٣٤٠مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

  پس بدانكه در كِف ُصنعِ ويي                  شويشوي، تي ميهر َدمي پُر مي
تكامل ماست كه ما  تيآنجا نها يعني ينندگيو آفر نشيكه سمت راستش نوشته ذوق آفر دينيبيكه م يليمستط در

 مييايدوباره ب ،جهان نيا به ميكن يها را خال نيذهن ا مييايلحظه ب كيو  ميو پر بشو ميبشو يكيبا او  لحظه كي ميتوانيم
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بركت را از  ديفرض كن ، مي رويم سطل سطلكار ماست نيا .ميبشو يخال رونيب مييايو ب ميپر بشو ميبشو يكيبا معشوق 

كه مشخص است  يشويپر م ،يشويپر م يپس هر دم .ميكنيم يجهان خال نيبه ا مييآيم ،ميريگيان از خدا مآن جه

  .يشويم يخال يعني يشويم يت

منتها در من  صادق است، شهيهم تيب نيا .است ينطوريا شهيهم ،يخدا هست نشيآفر يپس تو بدان كه در دست ها

 يپس وقت .ميشوينعمت محروم م نيو از ا ميارذگ يآفل را در مركزمان م يزهايره چكه آ ميكنياشتباه را م نيما ا يذهن

 يو خال كنديكه هر لحظه ما را پر م كنديخدا از ما استفاده م ميشو يم يكيدوباره با خدا  ارانهيهوش ميرسيما به عشق م

 روديم ديگويغزل م كي ديآيم مينيبينا كه مو مثل موال كند،يم يو خال كنديپر م كند،يم يو خال كنديپر م كند،يم

آن  ،ميبه نوبه خودمان خالق باش ميتوانيما هم م ،شوديخاموش م روديم ديگويغزل م كي ديآيم ،شوديخاموش م

  .ماست شرفتيپ تيمان و عمل مان درواقع نهايمان به فكرهافكر و عبور آن بركات از مركز ينندگيآفر و تيخالق

 ٣٣٤١وي، دفتر ششم، بيت شماره مولوي، مثن

  صُنع از صانع چه سان شيدا شود          بند از چشم، روزي كه َرودچشمْ
 يشدگ تيهم هو يها نكيهمان ع »يافسانه من ذهن«شكل  يكياست نشان دادم آنجا در آن  يچ ديدانيبند را م چشم

 ديبا ميبردار ميتوانينم يدمان با من ذهنما خو ميچشمانت بردارد گفت يها را خدا از رو نكيع نياگر ا ديگويم .است

 ميكن ييما شناسا شوديدر واقع باعث م ،نك ها را بردارديكُن فكان آن ع ،ميبصورت حضور ناظر به ذهن مان نگاه كن

كه صنع  ديد ديخواه ميبشو يكيآن موقع ما با او  ،كه برداشته بشود يبند از چشم روز چشم م،يبكن ديما با ميندازيب

مثل جان  ،ما جاناتيمثل ه ،ما يمثل فكرها ،بدن ما مثلما هم چهار بعد ما  يتمام قسمت ها ،شده دهيآفر يعنيما  يعني

چسان  يعنيشود،  يو با عالقه ما انجام م ييبايچسان به ز شدن و پر شدن يخال اين نكهيما ا تيخالق ،ما يوانيما جان ح

و  تيقدرت و عقل و هدا م،يآن بركات را هم دار نكهيا يكار، برا نيا يداشت برا ميما چقدر ذوق خواه يعنيشود  دايش

 نكيهمان ع يعني دارد، يچشم بندها را خدا بر م د؟ينيب يدر مركزمان، م ميريگ يم يرا ما از زندگ نهايهمه ا ت،يحس امن

  را. يشدگ تيهم هو يها

 ٣٣٤٢مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

  خبرَمنگر از چشِم سفيهي بي               د نِگرداري تو، به چشِم خو  چشم
 تيهم هو يت وقتمنتها چشم ؟يمگر ندار ،يتو چشم دار ديگو يم د،يگو يهم به ما تند م يكم كيكه  دينيب يم موالنا

 يب هِيسف يِتو، با چشم خودت نگاه كن، چرا از چشم من ذهن يدار ياريشود، چشم هوش يها را برداشتم باز م يشدگ

برداشته  ايبه چشمش زده،  نكيع ند،يب يها م يشدگ تيهم هو قيراز ط اي يمن ذهن ،يكن ينگاه م رانگيد ايخبرِ خودت 
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اول  تيهمه به آن ب نهايا ديكن يتوجه م ند،يب يپرسد، با چشم خودش نم يم گرانيزند و از د يرا م گرانيد يها نكيع

  .مربوط است

از مركز  ديما با ديكن جهتو م؟ينيخودمان بب يو با چشمها ميخودمان را باز كن ياريهوش يچشمها ميما حاضر هست ايآ

به شما خواهد فهماند كه به مردم  گريشود دب دهيشكل ها اگر درست فهم نيا م،يرينگ گرانيما از مركز د م،يريخودمان بگ

كند، از خودش باشد، مركز خودش را درست  يحواسش به خودش باشد، نورافكن رو ديبا يهر كس د،يشما مراجعه نكن

  .ميريبگ ميتوان يما نم گرانيد مركزاز  د،يآ يمركز خودِ آدم م

 قيشكل از طر نيبگذار با ا ايات را باز كن،  ياريچشم هوش ،يدار ياريتو، چشم هوش ي: چشم دارديگو يموالنا م پس

بردارد، آن موقع  تيهاچشم يها را كن فكان از رو نكيع نيتو، و عمل واهمانش، ا يتو، عذرخواه ييصبر و شكر و شناسا

بركات را از مركز خودش در  نيخودش فكر كند، خودش ا يبراخودش  ديبا يخودت نگاه كن، هر كس ياريبا چشم هوش

  كند. يرا دارد مطرح م ديكه تقل ميهم بخوان گريد تيكند، اتفاقا ب ديتقل دينبا اورد،يب

 ٣٣٤٣مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

  گوِش گوالن را چرا باشي گرو؟       گوشِ خود شنو گوش داري تو، به
 يكنند، با گوش خودت بشنو، چرا تو وابسته  يهم كار م ياريپنج تا حس ما در حالت هوش يعني ،يخودت گوش دار تو

 يمن ها ايخودمان  يبا گوش من ذهن دياحمق، نادان، چرا ما با يعنيگوش گوالن، گوالن، گول  ؟ياحمقان هست يگوشها

صاف  ديمركزتان را آلوده كنند، مركزتان را با ديبگذار ديشما نبا .كنند يكه مركز ما را آلوده م م؟يبشنو رگيد يذهن

  .دينگهدار

 ٣٣٤٤مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

  هم برايِ عقلِ خود انديشه كن                   بي ز تقليدي، نظر را پيشه كن
شك، همه را در من  يكياست و  ديتقل يكيخوب بلد است،  يليدو تا كار را خ يچون من ذهن گران،ياز د ديتقل بدون

گرفته  گرانيتمام موادش از د نكهيا يخودش افتخار كند برا يبه من ذهن ديكس نبا چيه م،يگرفت گرانيما از د يذهن

 است، يهمه قرض م،يفكر خودمان درست نكرد يگننديو آفر نشيذوق آفر نيا قيرا ما از طر نهايكدام از ا چيشده، ه

 ينطوريكار كه من ا نيا يكند برا يم دايكِبر و غرور پ يليكنم و دارد خ يمن فكر م ديگو يهم م ياست، هر كس هيعار

  .گرفته است گرانيدانم، همه را از د يهستم، من م

نظر  ست،ين زيچ چياست، در مركز ه يكه مركز خال يياريوشه نيهم يعنينظر، نظر توجه زنده است،  د،يپس بدون تقل

 هم نظر خداگونه خودت را به كار ببر. نيا يديز تقل يب د،يزن ينم ياريهوش يچشمها يرو نكياست كه شما ع يوقعم
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 ديهم با يعمل يرا، در زندگ تيفكرها رينگ گرانيكن، از د شهيخودت اند ،يكن، تو االن عقل دار شهيعقل خود اند يبرا

   اورم؟يتوانم بدست ب يم يه جورخواهم؟ چ يرا م نيخواهم؟ چرا ا يكه من چه م دينيبب

و  د،يديكرد د يم انيرا ب يذهن يكه افسانه  يريسرِ غزل، شما آن تصو ميرو يتمام شد، حاال م تيچند ب نيخوب ا بله،

 اتياب نيو با توجه به ا د،يديباشد آن را هم د ديكه انسان با يدهد، آنطور يانسان را نشان م قتيرا هم كه حق يشكل

  كه: مينيب يسرِ غزل، كه االن م ميبرو يمثنو

 ٢٩٦٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  من شاخِ زعفرانم، تو الله زارِ مايي              اي بُرده اختيارم، تو اختياِر مايي
برده است، و  يكيما را  ارياخت م،يندار اريآنجا، ما اخت رهيآفل است، مركز مثلث، دا يزهايكه مركز ما پر از چ يدر حال و

مرا در مركزت،  ينگذار ،ينيها بب يشدگ تيهم هو نكيبا ع ييايتو ب نكهيكار غلط است، ا نيكه ا ديگو يمدارد به ما 

 يهمه مصنوع نهايا ت،يو قدرت و حس امن تيعقل و هدا ،يدار اجيكه به آنها احت يغلط است، تمام آن چهار تا بركت نكاريا

  .اثر خواهند شد يو ب

 نيو الله زار ما آن است، هر موقع ا وندد،يپ يكردن مركز به اصل م يبا خال واشي واشيكه شاِخ زعفران  ميديو االن فهم

 نيا م،يو ذهنمان را نگاه نكن ميتا او كه ما حضور ناظر باش م،ينك يرشد م ميمان دار ياصل نيما در زم ميكن يفضا را باز م

حضور ناظر و  نيگشوده شده، ا يفضا نيا ميكن يما فضا را باز م نكهينخواهد شد، به محض ا دهيكوچك و ساب يمن ذهن

 م،يدان ينم ،يورچه ج ميدان ينم يعنيكند،  يم دهييرا سا يمن ذهن نياز ا يقسمت كي م،يما بفهم نكهيكن فكان بدون ا

  كند. يرا باز م يگل زهير زهيزند ر يكه م ييرويهمان ن

تكرار بشود  نقدريمثلث ها تكرار بشود، ا نيخواهد ا يدلم ممثلث ها آوردم،  نيرا من با ا يبعد اتياز اب يبرخ نيا حاال،

و مقاومت و قضاوت، بالفاصله مقاومت و قضاوتتان  فتد،يب ادتاني يجسم ياريافتد، هوش يم ادتاني يشما من ذهن يكه وقت

است،  ميعق اثر است، يب ياست، و من ذهن يكه من ذهن ديبدان د،يده يم نشانمقاومت  ديدار ديدياگر د د،يرا چك كن

  ندارد، مخرّب است. ياثر مثبت چيبد به جهان، ه يمقاومت، فرستادن انرژ زه،يندارد، ست يا دهيفا چيه

 ٢٩٦٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

   دارد؟ َزهره چه گفتا ُكشت، مرا َغَمت  گفتم:

  غم اين قدر نداند، كآخر تو يار مايي؟
 واشي واشيشوند، همانطور كه موالنا هم گفته،  يم يكي نهايا نييداً در پاانسان و خداست، كه بع نيب يمكالمه تصور كي

 نجايوجود ندارد، ا ييدو نيبنابر ا م،ييگو يرا ما خودمان به گوش خودمان م زيهمه چ م،يكن يخودمان كار م يكه رو
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 نهايشود و ذهن ما ا يته مدر مركزمان نوش جيبه تدر نهايا د،ينكن جسممن، شما با ذهن ت يكيخدا هست،  يكيكه  ييبگو

خوب حاال من چه گفتم؟ در  يليكه خ ديشما در ذهن باش ديهمه اش نبا د؟يكن يتوجه م م،يفهم يكند، ما م يرا كشف م

  ذهن است االن. نياست، ا ييهم دو نيا ست،ين ينطوريجوابش خدا چه گفت؟ ا

وگرنه  م،يستيبلد ن گريد زياز زبان ذهن چ ريما به غ ،ميهم ندار يچاره ا م،يزن يحرف م ميدرست است كه با ذهن دار حاال

رود به  يم ييدو نياز ا نييپا يها تيدر ب واشي واشيتا زبان ذهن، موالنا  ميزبان ذهن دار يول م،يحرف بزن ميتوان ينم

 نستيا قتيآن حق د،ينيب يرا م يقيحقا كياست كه بعدا فقط شما  ييتابلو كيغزل مثل  نيا نكهيمثل ا يعنيوحدت، 

 ياريهوش كيخدا،  يكيمن باشم،  يكيكه ما  ستين ينطوريشود، ا يم داريو دارد ب كتاستي كي ،ياريهوش كي دينيكه بب

  .ديكن ينم جاديشود و شما با ذهن، مزاحمت در راهش ا يم داريدارد ب ييكتاياست،  ييكتاياست، 

 نكهيا يبرا م،يخور يم هودهيو ب يخوديب ما، ميدار ين ذهنم ايمن به او گفتم غم تو كُشت مرا، غم دو جور است،  ديگو يم

به خطر  ميترس يم ايبه خطر افتاده،  مانيها يشدگ تيدانم، هم هو يخورده، نم يكيپولمان كم شده، به خطر افتاده، 

   .ميخور يغم م ميدار فتد،يب

شود،  ينم يبه خدا زنده بشود ول خواهد يشده و م داريمقدار ب كيكرده،  شرفتيكه انسان پ نستيهم ا گريغم د كي

 يمنظور م يمعن يغم تا حدود نيو ا م،يشود، چكار بكنم؟ غم او را دار يخواهم به تو زنده بشوم، نم يم .مثل خود ما

آن كه ننگ انسان است،  م،يكش يآن غم كه ناآگاهانه ما م .شود ينم م،يكه به تو زنده بشو نستيدهد، ما فكر و ذكرمان ا

 يها م يشدگ تيهم هو نكيو از پشت ع م،ينيب يفقط جسمها را م م،يدار يجسم ياريكه ما هوش نستيآن بخاطر ا

  .ها در مركزمان هستند يشدگ تيهم هو م،ينيب

در  م،يدان يدهد كه ما م يقضاوت نشان م م،يدار تقضاو م،يما ترس است، مقاومت دار جانيه نيو غالب تر نيبزرگتر

 ياست، در حال ينطورياست، ا ينطورياست، ا ينطوريكنم ا يدانم، من فكر م يم م،ييگو يمرتب م م،يدان يكه نم يحال

 در .ميكه اصال حق ندار يحق با ماست،در حال ميكن يفكر م د،يآ يها م يشدگ تيهم هو نكيدانش از همان ع نيكه ا

هم كه  يزديدم ا گرياز طرف د. مادر مغز  نيرود ا ينم م،يكن يدر مقابلش مقاومت م ديهم هر چه بگو يحال هر كس نيع

مان  يآن هم حال م،يبلكه ما در اطراف اتفاق فضا باز كن اورديبوجود ب يكند با قانون قضا اتفاق يهر لحظه دارد كوشش م

 م،يكرد جاديهمه مانع و مسئله و دشمن ا نياست كه ا نيهم يبرا م،يكن يم تدر مقابل اتفاق مقاوم نكهيا يبرا ست،ين

  .ميهست در افسانه
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دانند كه تو  يكه خدا به من گفت كه جرات ندارد، همه م ديگو يباشد، م ارانهيباشد، چه غم هوش ارانهيپس چه غم ناهوش

 نقدريغم ا يعنينداند،  نَقَدري: غم اديگو يم .يما هست ارِي يدان يكه نم يكه پس تو ناآگاه ديگو يدارد م ،يما هست اري

 يبفهم يخواه يمدت تو م نهمهيباالخره پس از ا يعنيمنظورش از كآخر  ؟يما هست ارِ يتو شعور ندارد بفهمد كه سرانجام 

 ريصبه غم، تق يديخواهد از تو فرار كند، تو چسب يداند، غم م يماست، غم م اري يك يدان يتو فقط نم ؟يما هست ارِيكه 

ما  اري ،يما هست نيبشود، تو ع كيه تو نزدما، غم تو مرا كُشته، و غم زهره ندارد، جرات ندارد ب ريتقص ،يعنيتوست 

 يتوهست نيبشود، ا كيدارد به تو نزد يغم چه جرات ،يآرامش هست ،يهست يشاد نيتو ع ،يهست يتو پر از شاد ،يهست

  .يكن يم جاديدرد ا ،ينيب يغلط م ،يرا در مركزت نگاه داشت ها يشدگ تيهم هو نيا نكهيبه غم، بخاطر ا يديچسب

اعتبار  يرا ب يجسم ياريهوش م،يمقاومت مان را صفر كن م،ينه؟ كه قضاوتمان را صفر كن ايكند  يم داريا را بم تيب نيا ايآ

اگر شما به غم  ديدان يشناسد، پس شما م يشناسد، اصل ما را نم يو ذهن خدا را نم يجسم ياريهوش مييگو يم م،يبدان

رها كن من  ديگو يغم م د،يكن يرها نم ديديكه غم را چسب ديشما هست نيكند، ا تيغم جرات ندارد شما را اذ د،ينچسب

  .كردن تو را ندارم تيبروم، من اصال جرات اذ

به  ميندار يزيبه ما نچسب، ما چ م،يبابا رها كن ما برو نديگو يكه در مركز ما هستند، هر لحظه به ما م ييزهايهمان چ

چرا  ،يباالتر از ما هست يليتو خ ،يهست يتو، تو خودت زندگ يندارد، زندگ يبه پول، پول زندگ يديتو چسب م،يشما بده

 ،يبشو ليتبد يتوان يتو به خدا م ،يخدا هست ارِيتو  د،يگو يمقام م د،يگو يتو؟ پول به ما م يخواه يرا از من م يزندگ

  .نديگو يرا م نيا يجهان نيا يزهايتمام چ ؟يمن هست يگدا ؟يخواه ياز من م يچرا آمد

 ميباز كن ديفضا را آنقدر با م؟يكن دايپ ميتوان يرا م ارمانيكه  مينيبب ميخواه يم ييبا فضا گشا م،يچسب ينمما به غم  پس

  خوب تو هم بدان،  ،يدان يفقط تو نم يما هست اريدانند تو  يهمه م م،يبشو يكي ارمانيتا با  م،يبشو تينها يكه ب

ت اول*** یان   ***  
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  :دميشد فهم ينطوريحاال كه ا

 ٢٩٦٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  باغِ مرا بخندان، كآخر بهارِ مايي              من باغ و بوستانم، سوزيده خزانم
هم  نيسوزانده، من اگر ا يمن ذهن زِ ييخزاِن پا نيام؟ اصل من باغ و بوستان است، منتها ا يمن چ ميديفهم نكهيا مثل

 .رفتم زييآنها بود كه من به پا مهو ادا زهايبا چ يشدگ تيهم هو قيشد، از طر ينم ينطوريها را نداشتم ا يشدگ تيهو

فكر  ،ياز نظر ذهن ،يشود، از نظر بدن ينوجوان دارد شكوفا م كين جهان يبه ا مييآ يما م يوقت گريد ديشما نگاه كن

اله، س ستيشود، ب يرود، منقبض م يدر خودش م واشي واشيآدم  نيشود، ا يكردن، دانش، كار، عمل، دارد شكوفا م

 اورم،يب بدستكند كه چه  يخزان شده، از بس فكر م ده،يپژمرده شده، چه شده است؟ سوز دينيب يو پنج ساله م ستيب

ها شما را  يشدگ تيهم هو قياز طر دنيكار غلط است؟ د نيكه ا يشو ينم داريبدهد، چرا ب يبگذارم مركزم به من زندگ

 نيا م،يدانش دار ميكن يها فكر م يشدگ تيبر حسب هم هو م،يكن يم و قضاوت ميكن يكه ما مقاومت م نيسوزاند، ا يم

  .ميصاف كن ديمركز را با ست،يدرست ن

است، پر  يباز كه پر از شاد يفضا د،يفضا را باز كن نيشما اگر ا يعني باست،يباغ و بوستان ز كياصل من  م،يديفهم االن

 يفضا، از فضا نيكند، از ا يجهان خلق م نيرا هم كه در ا يزياز آرامش است، پر از بركات است، پر از عشق است، آن چ

تن اش سالم، كارش چون خرد  گر،يبا همد يندارد، روابط انسان عال ددر يچيه باست،ياست، همه ز كيهمه ن ييكتاي

  دچار خزان شده. يپر از آرامش، ول ،يبه كارش، به عملش، به فكرش، همه سازنده ، پر از شاد زدير يم يزندگ

ها  يشدگ تيهم هو نيجهان و ا نيباغ من و ا دميمن اشتباه كردم، باغ مرا بخندان، من فهم مييگو يبه او م ميدار النا

رود  يباغتان م ديخواه يكمك م رونياز ب د،يكن يم رونيشما هر چه رو به ب يعني .زييبرد پا يتواند بخنداند، مرا م ينم

كند  يشروع م د،يكن يم دايپ يدسترس ييكتاي نيدرون و ا يفضا نيبه ا د،يكن يبطرف زمستان، هر چه فضا را باز م

شود،  يباغتان دارد آباد م ن،ييپا ديآ يشود و مقاومت تان م ياز شما رد م يزديدم ا شتريهر چه ب دن،يباغتان به خند

  .ديآ يم يزديساكت است، انصتوا، رحمت ا يذهن به عنوان من ذهن نيهر چه ا

 تيهم هو نيكه ا ميكن يما صبر م يوقت يعنيجذوب رحمت است،  يرحمت است، صبر و خاموش جذوب يو خاموش صبر

جذب  دايرا شد يرحمت اله نيا م،يده يگوش نم شيبه حرفها م،يكن يو ذهن را خاموش م م،يكش يدرد م فتد،يب يشدگ

  خنداند. يكند، و باغ مرا م يم
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 لهيخواهند به وس يمردم م شتريب م،يدينه، همه ما نفهم م؟يديهمما ف همه ،يكه بهار من تو هست ميديما فهم باالخره

با چشم  يسوزانند باغشان را، ول يدر واقع م يعنيكند، باغشان را آباد كنند،  يدرست م زييكه پا يجهان نيا يها يانرژ

خواهد  يت، ماس يعموم ياست، قدرشناس ياست، توجه عموم دييتا نبالكه د يهر كس .كنند يدارند آباد م يمن ذهن

سوزاند،  يدارد، باغش را م يشدگ تيهم هو يدهايو آن د يكند بر اساس من ذهن يم ييو كارها رد،يمورد توجه قرار بگ

كند، آن  يمدر مركز دارد كار  سفانكشنيبه اصطالح د ،ينااصل كار نيشود، و ا يبنظرش، خودش دارد شكوفا م يول

  است، گفت:  يماريب كيها  يشدگ تيهم هو قياز طر دنيو د يدگش تيهم هو هيقض نيباشد ا ادماني ،يماريب

  ٢٦٧٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ست يآفت يشناساز آن در حق كه                  ست يگفتند در دل علت ايانب
 م،يانجام بده ريخ يهمه اش كارها يعني م،يهم انجام بده كين يوجود دارد، اگر كارها ينااصل كار كيدر دل ما  يعني

 د،يشما متوجه هست خوب زنده بشود. او را گرفت، مگر مركز، نشان دادم به او يشود جلو ياو خراب خواهد كرد، نم باز هم

و  ست،يو ذهن ن ست،يجهان ن نياست، بهار ما در ا يزندگ يعنيكه بهار ما اوست،  ميشو يباالخره سرانجام متوجه م

 ياز آنطرف انرژ م،يكن يهست، فضا را باز م يه است، دو تا انرژها سوزانند يانرژ نيا ست،ين ديآ يم رونيكه از ب يزيچ

 ديبه شما دارد، شما با يبستگ د،يآ يسوزاننده م يانرژ رونياز ب م،يكن يمقاومت م م،يبند يم رافضا  د،يآ يزنده كننده م

  .اه كنندمرا آگ نديايب دييبگو دينبا .آگاه كردن خودتان به عهده شماست تيمسئول د،يخودتان آگاه بشو

باغ و  نيكننده، باد مسموم كننده به ا ممسمو يكه من انرژ د،يكن داريخودتان را ب ديريكمك بگ ديتوان يشما از موالنا م

 يمنقبض م د،يكن يقضاوت م د،يكن يخراب خواهد كرد، هر موقع مقاومت م ديايب رونيخواهم بوزد، از ب يبوستانم نم

 يحسادت م د،يرنج يم د،يشو يم نيهر موقع خشمگ د،يخور يخودتان هم م رون،يب ديفرست يبد م يانرژ ديدار د،يشو

تواند باغ و  يكس با خشم نم چيه د،يسوزان يباغ را م ديشما، دار ديبر يرا به كار م يمن ذهن يمنف جانيهر ه د،يكن

  بوستان بسازد.

 ٢٩٦٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 اييم تَرنگِ  َوندَر مايي، چنگِ  تو  گفتا:

  پس چيست زارِي تو، چون در كناِر مايي؟
ساز تو را من  يسازم، و صدا يو آهنگ تو را من م ،يساز من هست ،يخدا به من گفت كه تو مثل چنگ من هست ديگو يم

 يكارها نيهم يعنيتو،  يزار نيزنم، پس ا يسازم، من تو را م يآهنگ تو را من م ،يساز من نيآورم، پس بنابر ا يدر م

 نكهيا يچنگ؟ برا ديگو يم چرا .يتو چنگ من ،يآغوش من هست رتو كه د ؟يكن يم يچرا زار ن؟يا ستيتو، چ ينمن ذه
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تواند تو را  يتواند بزند، جهان نم يتو را نم يمن ذهن ديگو يم. ميهست دهيچيدارد، خوب ما هم پ ياديز يچنگ زه ها

  كنم. يكار را م نيو من با كن فكان و قانون قضا دارم ا رونيب ياقامت در ذهن بپر يبزند، من تو را خلق كردم، پس از مدت

  ٤١١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است، خامش، كم خروش كينزد صبح

   تو، تو، مَكوش يِ پ كوشميهم من
زند، را چه وقت ب يبزند، چه آهنگ يما را بزند، و چه آهنگ يداند چه جور يو او م م،يما مثل ساز خدا هست نيبنابر ا پس

كند،  يرا م يمن ذهن افسانه ديو مقاومت و قضاوت كه تول يو نگهداشتن من ذهن ميعدم تسل نيا م،يبشو ميتسل ديما با

تنها  م،يكن يم ييحس جدا م،يتلخ هست م،يمضطرب هست م،يدار توقع م،يرنج يم م،يهست نيكه در آنجا ما خشمگ

  پرسد. يچه؟ دارد خدا از ما م يعني نهايا م،ينيب يدشمن م م،ينيب يمسئله م م،ينيب يهمه اش اطراف مان مانع م م،يهست

 تيهم هو يعنيچه؟  يعنيكنم  يكنم تو را، كوك م يخواهم بزنم، خودم هم كوك م يمن تو را گرفتم االن م ديگو يم

سازم،  يگت را مكنم، آهن يتوانم بزنم، پس من تو را كوك م يكه نم ياندازم، چون آنها را داشته باش يرا م تيها يشدگ

من  كيتواند بزند،  ينم گريآدم د كيتواند تو را بزند،  يجهان نم م،بزن ديكه من با يهم هست يزنم، و چنگ يمن تو را م

  .تواند تو را بزند يات نم يتواند بزند، من ذهن ينم گريد يذهن

 يكن يم ياالن كه زار ،يو حساب ساز درست يشو يتازه م يها را انداخت يشدگ تيهم هو يوقت ،يهست ياريهوش كيتو 

 ،يمن تو را معالجه كنم؟ و تو بدان كه در آغوش من هست يخواه يم اي ؟يبمان ين زاريدر هم يخواه يم ،يستيقابل زدن ن

 ينم چرا. ياصال من خودِ تو هستم، تو امتداد من هست كترم،يمن از رگ گردن به تو نزد ،يدر آغوش من بود شهيهم

 يمرتب زار ؟يگذار يچه نم يو تو را كوك كنم؟ برا زميها را بصورت كن فكان از تو بر يشدگ تيهوهم  نيمن ا يگذار

  .ما كار نخواهد كرد يبهتر، برا شتريكه هر چه ب ميستيآگاه ن نكهيا يبرا م؟يكن يرا م نكاريچرا ما ا ،يكن يم

خواهد شد  ادتريام ز يبشود زندگ شتريها ب يشدگ تيهم هو نيهر چه از ا مييگو يها كه ما م يشدگ تيهم هو دِيد نيا

 يم ياز انسانها زندگ م،يخواه يم يها زندگ تياز وضع م،يخواه يم يها زندگ تياز موقع م،يخواه يم يو ما از پول زندگ

 يعنيساز را،  ميبده هاگر اجاز ست،ين يكه در آنها زندگ ميدرك نكرد م،يخواه يم تيهو م،يخواه يم يخوشبخت م،يخواه

گوش خودمان را خواهد  يناهنجاِر ِزر زِر من ذهن يصدا نيداشت، و گرنه ا ميخواه يرا او بزند، آن موقع آهنگ دلنوازما 

  .ديرا هم خواهد خراش گريگوش جهان را هم، مردم د د،يخراش



  Program # 798                                                                     ۷۹۸برنامه مشاره 

  22صفحه: 

ست، ا ينياست، نقص ب ييگو بيعاست،  ييجو بيآوازش مخالفت است، انتقاد است، ع ،يمن ذهن نيدارد ا يآواز بد

 يهمه جزو زار نهايقانون جبران است، عدم تعهد است، ا ياست، عدم اجرا ياست، عدم شكر است، عدم قدردان يتينارضا

داند چكار بكند،  ياو م م،يدر آغوش او هست م،يچنگ او هست ميديفهم پس .ميكن ياز آن دور دياست، و ما با يمن ذهن

بدون  م،يشود كار كند و ما ناظر و شاهدِ ذهنمان باش يبشو و م ديگو ين، او مكن فكا ميبگذار م،يفقط فضا را باز كن ديما با

  .ميباشد كه مقاومت را صفر كن ادمانيمقاومت آمد  يقضاوت، بدون مقاومت، وقت

 ٢٩٦٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 را ما سَرَست دردِ  خيالي، هر ز  گفتم:

  مايي ذوالفقارِ  تو را، سَرش بِبُر  گفتا:
من  نكهيا يبرد، برا يدارد م يمرا بر م زديخ يكه بر م ياست، من به او گفتم هر فكر ريشمش يبه معن نجايدر ا قارذوالف

 يكنم مسئله درست م يم يكند، هر فكر يكند، دردسر درست م يمن مسئله درست م يهستم، و برا تيبا آن هم هو

به فكر راه حل  دينبا يعني ،يمن هست ريرا ببُر، تو شمش فكر تو سرِ ديگو يم م،يگو يكند، چكار كنم؟ دارم به خدا م

فكر  يتوان يتو م ،يفكر هست يتو سازنده  ،يكن يبصورت ناظر به ذهنت نگاه م ،يكن يفضا را باز م يخودت وقت ،يفتيب

  تو فكر كنم. قيمن از طر يبگذار اي ،يبساز يفكر بهتر ،ينساز ،يبساز

من  ريتو شمش يفضا را باز بكن يتو عمل كنم؟ وقت قيمن از طر يكن يضا را باز نماندازش خداست، چرا ف ريكمان و ت ما

فكر  كي نيبدان كه ا ،يكن ينگاهش م يخواهد تو را بردارد، تو توجهت را نگه دار چون دار يكه فكر م نيهم ،يشو يم

در آن موضوع آن  يكن يفكر م گر،يبه فكر د يپر يفضا را باز نكرده م يفكر كيتو از  نكهيشده هست، علت ا تيهم هو

 ن،يبش ستايبعنوان من، وا يخواهد بكِشد ببرد باال، بلند شو يتو را م يوقت ست،ين يهست، االن كه درك كرد يفكر زندگ

 ياز جنس من م يات را نده برود، توجهت را نده برود، پس تو اگر فضا را باز كن يچه؟ انرژ يعنيسرش را بُبر، سرش را بُبر 

  .تواند بكِشد يمرا كه فكر نم ،يشو ي من ماصال ،يشو

فضا  يوقت م؟يشو يچه وقت او م ،يشو ينم دهيكش يشو يكه من م يدر لحظات گر،يد يشو ينم دهيكه كش يتو من بشو

 يفكر را نگاه م نكهيا يراب ميستياز جنس فكر ن ميشو يحضور ناظر م يوقت م،يشو يحضور ناظر م يوقت م،يكن يرا باز م

 يتوجه ما را م ديآ يم يتوجهت را نگذار ببَرد، آِخر هر فكر يعنيسرش را ببُر  گر،يتواند بكشد ما را د ير نمفك م،يكن

شوم. االن بخواهم ناراحت اين فكر آمده مرا ببرد، مرا ناراحت كند، من نمي بگوييد زنده است، شما يبلعد، توجه زندگ

رفتم  افتادم ميآمد من دنبالش راه مينداشتم براي اينكه هر فكري كه مياختيار دارم چون فضا را باز كردم. قبالً اختيار 
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شود. كنم به يك بدي منجر مي آورد. يعني هر فكري ميافتادم. دردسر است يعني سرم را هم درد ميو به دردسر مي

  گويد تو فضا را باز كن، شمشير من بشو. مي

حل كن من تو هستي. كنم چيزها را. مسالهبرم، حل و فصل ميتو مي گويد من به وسيلهُخوب شما شمشير او هستيد؟ مي

هويت بيني. از طريق همساز شدي. ُخوب بايد ببيني چه اشكالي داري ديگر؟ پس از طريق من نميتو خودت مساله

ينيد كه اين بيت با بپرستي يا باورها را يا دردها را؟ تعيين كن ببينيم. مركزت چه هست؟ ميبيني. تو مرا ميها ميشدگي

بينم. مقاومت دارم و قضاوت كنم. هشياري جسمي دارم، پس ترا نميهويت شده ميهشياري جسمي آمده. من فكر هم

با آن  آيد مادانيم بايد ساكت باشيم. هر فكري ميكند. ما نميهويت شده براي ما دردسر درست ميدارم. هر قضاوت هم

مان را نگه داريم؟ بله وقتي از جنس او بشويم. چطوري در اين لحظه ر اين را داريم كه توجهشويم. آيا ما اختياهويت ميهم

  كنيم.شويم؟ در اطراف اتفاق اين لحظه فضا باز ميباز جنس او 

دهم بلكه هر كسي وضعيت خودش را باالخره ببيند. آيا اين كنم. اين مثلث را هم نشان مياينها را من مرتب تكرار مي

كند؟ همراه با قضاوت است؟ همراه با مقاومت است؟ آيا فقط شما هشياري جسمي كند، ناراحتش ميه االن ميفكري ك

كِشد، هيجانات منفي ايجاد تان شما را ميكنيد و قضاوتداريد االن يا هشياري حضور هم همراهش است؟ فقط قضاوت مي

  ست. بله.كند؟ بپرسيد از خودتان، اين راه نيست. اين راه جهنم امي

مان برود به فكر، يعني بله با دو مثلث اينها اينجا نوشته شده كه شما ببينيد. امكان اين وجود دارد كه ما نگذاريم توجه

دهيم يا برويم دنبال آن فكر، موضوع آن فكر ما را بردارد ببرد. اين فقط بفكر ما را بقاپد بلند كند ببرد. ما واكنش نشان 

  رويم. كنيم به فضاي صبر و شكر ميباز ميموقعي است كه فضا را 

 ٢٩٦٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 سَر را گرفته بودم، يعني كه در خمارم

  گفت ار چه در خماري، ني در خمارِ مايي
سر را گرفته بودم، يعني كه در خمارم، يعني حالت متداول و معمولي بيشتر انسانها. براي اينكه چسبيدن به فكرهايشان 

افتند پرند و اينها هم دنبالش راه مي. فكرها پشت سر هم در سرشان ميديچ اختياري در فكر كردن خودشان ندارنو ه

دهد. در نتيجه هيجان به وجود كنند، بدنشان به آنها واكنش نشان ميروند. هر چه آن فكرها به اصطالح ديكته مي مي

اختيار كنند بيطراب و اينها دست خودشان نيست. فكرهايي ميآيد. بنابراين هيجانات منفي مثل خشم و ترس و اضمي

  كند. كه آنها را آشفته مي
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. داريم با خدا صحبت هشراب تو نرسيد يعنيسر را گرفته بودم. يعني سرم را گرفته بودم. يعني كه رفتم به خماري، 

قضاوت نكن، بگذار من قضاوت كنم. ما رسد، مقاومت نكن،  رسد. خوب نمي كنيم. من در خمارم. شراب تو به من نميمي

كنم، كفايتي ميكنم، حس بيكنم، حس نقص ميكسي ميكنم، حس بيگوييم من تنها هستم، حس تنهايي ميبه خدا مي

كنم يك چيزي كم است و هيچ چيز كافي نيست. چكار كنم؟ خوب مقاومت نكن، قضاوت نكن، هشياري جسمي حس مي

من بيايد جاي هشياري جسمي را بگيرد. همين، همين مثلث. مثلث حضور. شروع كن به نداشته باش. بگذار هشياري 

  ش نگو در خمارم، تنها هستم، غصه دارم، دلم گرفته. خوب مرا بياور به مركزت.اهواهمانش. هم

  ١٣٨١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  فَكاناو ساكن شود از ُكن وانگه                نهد از المكان يقدم بر و حق،
كند. تا شويم، درد ايجاد ميبهويت ها است. يادمان باشد با هر چيزي همهويت شدگيي اين جهنم مركز تو از اين هميعن

هويت شديم با آدمها، چيزهاي فيزيكي، با دردها، همين طور ادامه شويم. ما از اول همبهويت ما بفهميم كه نبايد هم

خواسته ما اين كار و خدا مي ،بوده كه اين همه دردها را به وجود آورده هويت شدگيدهيم، هنوز نفهميديم كه اين هممي

  را نكنيم. 

رسد، من چكار كنم. البته در گفتم اين شراب تو نميسر را گرفته بودم يعني كه در خمارم، سرم را گرفته بودم به خدا مي

فهميم كه كنيم ميحضور با اين ديد نگاه مي گوييم شراب تو نرسيده. االن كه با هشياريخمارم در من ذهني كه ما نمي

كرديم كه هر چه بيشتر بهتر. در من ذهني فكر مي ؟درد داشته. درست است ،هويت شدگي داشتهمركز ما آلوده بوده، هم

ام كوچك است، دوستانم تعدادشان كم است، به فالن مقام نرسيدم، چون بيشتر در خمارم براي اينكه پولم كم است، خانه

ه دست نياوردم كه به من اينها زندگي بدهند. ولي معشوق، خدا يك چيز جالبي به من گفت. گفت درست است كه در ب

  اي كه در خمار من هستي؟ خماري، آيا فهميده

هويت هستيم و از دريچه عينك آنها كني خمار آن چيزها هستي، چون وقتي ما هميعني اگر به آنها هم برسي كه فكر مي

رسد، خوشحال نيستيم. گفت  گوييم اينها نيستند ديگر. اينها چون نيستند يا كم هستند به ما شراب كم مي، ميبينيممي

  بايد به من زنده شوي.  ستي در خمار من هستيكني. در خمار آنها نينه اشتباه مي

ين چيز را نداريم، آن چيز دهد اخواهيد قبول كنيد كه درست است كه ذهن ما نشان ميآيا شما اين حقيقت را االن مي

را نداريم، پس حالمان گرفته شده، نه اين به خاطر آن چيزها نيست، به خاطر اينكه ما از خدا دور شديم. مركز ما پر از 

  ته شده، پژمرده شديم، مريض شديم. رد است. به خاطر همين حالمان گرفهويت شدگي و دهم
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گيريم، هدايت گيريم، عقل ميگيريم، حس امنيت ميركز ما قدرت مينشان دادم كه از م شما در آن شكلهايي كه به

؟ آيد گيريم، اگر در آن مركز درد باشد، مثًال حسادت باشد، رنجش باشد، خشم باشد، به نظر شما از آنجا چي درميمي

ما و حسادت ما بيايد، جويي باشد، عقل ما از خشم ما بيايد، قدرت ما از خشم يعني هدايت ما بر اساس خشم باشد، انتقام

شود ؟ همين ميود آن موقعش جويي و از حسادت و از خشم و ترس و اينها بيايد، چي مي؟ قدرت ما از انتقامودش چي مي

  فهميم. مان را داريم ميكه شده ديگر. پس ما اشتباه

يروني به تو نرسيده، براي حال هستي اينطوري نيست كه انرژي چيزهاي بگويد كه علت اينكه تو بيپس خدا به ما مي

اينكه جلوي انرژي مرا گرفتي، جلوي خرد مرا گرفتي، جلوي بركت مرا گرفتي، آن چهار تا بركت را بايد از من بگيري نه 

  از چيزها و دردها. پس در خمار من هستي. 

 ٢٩٦٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 قرارميب كه واَلله گردان، چرخِ چو  گفتم:

  قرارِ ماييقراري، ني بييب چه ار  گفت:
شويم. قرار ميما بي تغيير مي كنندخوب در حالت هشياري جسمي و همانيدگي با چيزها كه آنها مركز ما هستند، آنها چون 

شود آيد. مركز شما وقتي آن ميكند. حس امنيت واقعي از زندگي ميقرار يعني كسي كه قرار ندارد، حس امنيت نميبي

قراري از كنيد. بينشينيد آسوده خيال و قرار داريد، حس امنيت ميآيد. شما ميآيد، قرار ميي ميحس امنيت واقع

  اينجاست كه مركز فرو بريزد. 

مي كنند، خوب وقتي مركز ما تغيير ريزد و هر چيزي آنجا بگذاري اينها تغيير ميوقتي مركز گذراست، آفل است، فرو مي

گويد مثل اين چرخ گردنده من قرار شويم، حس امنيت نداريم، ميترسيم، مضطرب ميمي شويم ديگر. همقرار ميكند بي

اي كه قرار هستي. ولي خودت فهميدهبينم كه بيقراري، ميگويد درست است كه بيكنم. ميندارم، حس امنيت نمي

ها درست شود به تو برسد، قرار هويت شدگيكني كه اگر اين چيز آن چيز يعني همان هميا فكر مي ؟قرار من هستيبي

  كني. پيدا مي

كنم. كنيم اگر مردم درست شوند، وضعيت درست شود، و يا آدمها عوض شوند، من قرار پيدا ميكنيم. فكر ميما اشتباه مي

 ها، وضعيت بدنم. ماهايم، همسرم، مردم، همكارانم، رئيسم، اينها هستند، وضعيتكند؟ بچهقرار ميچه كسي مرا بي

قراري من ذهني و حس عدم امنيت و عدم آرامش يك نمايش ديگري از اين است كه ما قرار او هستيم. اين بيهميشه بي
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شويم. اين حرص ما يك حالت پالستيكي عالقه شديد ما به زنده شدن به زندگي است. حرص به بعالقه داريم به او زنده 

  شود. درست بشود. نميكنيم اينها را بگيريم، وضعمان چيزها، ما فكر مي

قراري دارد به خاطر اين است كه او در مركزش نيست نه به خاطر اينكه گويد كه هر كسي بيبه طور ساده موالنا مي

كنيد بايد مركزتان را درست كنيد. همه اين ابيات چيزهايش كم است، مشخص است. پس اگر شما حس عدم امنيت مي

آدمهاي ديگر  ،ان. كار روي مركزمان. هر كسي روي مركز خودش بايد كار كند. دوستانگرداند به اصالح مركزمما را برمي

توانند مركز ما را عوض كنند. اين وظيفه مسئوليت شماست كه شخصا روي خودتان كار كنيد و روي مركز خودتان. نمي

ر رفتارهاي يكي ديگر است كه شما كنيد به خاطاي براي شما ندارد. اگر شما فكر مياگر مركز همسرتان عوض شود، فايده

  كند. اين ديد اشتباه است. قرار هستيد اين حالت را ذهنتان ايجاد ميبي

هر كسي با آوردن زندگي به مركزش، صاف كردن مركزش قرار پيدا كند، آن موقع خواهد فهميد كه ديگران هر كاري 

گوييم اينها گيريم، ميلي ما ديگر االن از موالنا ياد ميشود. وشويم. ولي فقط آن موقع ديده ميقرار نميبكنند ما بي

رويم  مان ميبينيم ولي اين درست است. بله. براي آوردن قرار به زندگيدرست است. درست است كه ما اينطوري نمي

عني گذاريم. يجاي هشياري جسمي ميبه آوريم دهيم با صبر و شكر و هشياري حضور را ميعمل واهمانش را انجا مي

  آيد.دائماً يك عمقي در شما هست، يك ثباتي هست و اين از فضاگشايي مي

   ١١٩٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دِه نجات يثباتيب نيرا ز خلق                  و ثبات نيدهنده قوت و تمك يا
ايي است. يواش كنيم و او از جنس فضاگشقراري است. تا آن نيايد مركز ما، ما ثبات پيدا نميثباتي همين بيهمين بي

آيند. يعني خواري و ذوق آفرينندگي. اينها به سرعت ميكنيم، گفتيم پذيرش، شادي و شادييواش كه ما فضا را باز مي

  دهد. اين تغييرات و تبديل را در ما انجام مي مكن فكان اينها را اگر اجازه بدهي

 ٢٩٦٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 زيد، يعنيشِّكر لبش بگفتم، لب را گَ 

  آن راز را نهان ُكن، چون رازداِر مايي
گويد من گفتم لبهايت مثل شكرلب است. يعني هم زيباست، شيرين است و هم شيرين سخن هستي. چطوري گفتم؟ مي

ها يك دفعه فضا باز شد، ذهن من خاموش شد، به او زنده همين به زبان فارسي؟ نه تبديل شدم. پس از همه اين صحبت

زند. همين كه اين تبديل انجام شد، گفت خاموش م كه من به او زنده شدم و او از طريق من چه حرفهاي زيبا ميشدم. ديد
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باش، حرف نزن، به ذهن نرو ديگر. همين جا بمان. لب را گزيد يعني ديگر به حرف نكشيد. يك جوري به من حالي كرد، 

  بايد خاموش باشم. پس يواشكي به گوش من گفت يا خودم به گوش خودم گفتم كه 

كرد. همين كه سخن خرد از من صادر شد، همان موقع متوجه شدم كه بايد سكوت چون اين ذهن بود كه مرا اينطوري مي

ر من است. اين را بايد نگه دارم. اوالً كه مواظب باشم به كنم. اين زنده شدن به خدا و به بينهايت او و به ابديت او اين سِ 

رود، نهان كن يعني به ذهن نرو. چون به ذهن بروي حرف خواهي زد. بگذار قويتر رود، از دستم ميذهن بروم از بين مي

  بشود و تو رازدار ما هستي. تو بلدي راز ما را نگه داري. 

خواهند با عينكهاي يعني هر كسي به زندگي زنده شود به خاطر تحريك مردم يا اينكه بگويند به ما بگو در حاليكه آنها مي

گويد كه كوه بيند واقعًا كسي توانايي جذبش را دارد؟ امروز مثنوي خواهيم خواند. ميگويد اين را. مين ببينند، نميذه

ماند. حقيقت را جذب هويت شده مثل سنگالخ ميها، ذهنهاي همند. تپه و سنگالخ نه. بعضي ذهنكصدا را منعكس مي

فهمد كه حرف درست اين فهمد. ميكسي آماده است، حرف موالنا را ميكنند. بين شما اگر كنند، منعكس هم نميهم نمي

  كند. است و عمل مي

پس اگر همه اين حرفها را خوب درك كرديد شما، يك دفعه به او تبديل شديد. گفتيد لب تو چقدر شكرين بوده، چقدر 

زني چقدر زيباست. به او گفتم. گفت يزدم. االن تو حرف مزني. تا حاال من از طريق اين من ذهني حرف ميخوب حرف مي

. يعني ذهنم را فعال نكردم. ذهن را رها كن. نرو ذهن ديگر. و همين جا بمان. نهان كن چون اگر بروي به ها حرف نزني

گويد چطور رازدار ما باشي. و كسي برود آنجا ذهن فاش كني اين را از دست خواهي داد. و من به تو ياد دادم، خدا مي

  ارد به ديگران ياد بدهد واقعاً. عجله ند

گوييد اين را من ياد گرفتم بروم به همه آن كسي كه عجله دارد به ديگران ياد بدهد حتمًا من ذهني دارد. اگر شما مي

بگويم پس شما من ذهني داريد. اگر واقعاً ياد گرفته بوديد، زنده شده بوديد، اين اصرار را نداشتيد كه همه بيايند اين را 

آورد و به گوشش تري هست يواش يواش از توي اين يك آدمهايي را در ميدانستيد كه يك نيروي عظيمد بگيرند. مييا

داني اين چه چيز  رساند و اين آهنگ خودش را دارد. الزم نيست ما مجبور كنيم حتماً تو بايد به اين گوش بدهي، نميمي

  دا هستي. خوبي است، نه. نه. راز را نگه دار. تو رازدار خ

آيد، اگر هيجان زده شدي و سبب دارد ميپس فهميديم اگر تبديل شديم و شيريني را حس كرديم، ديديم كه شادي بي

خودت را گم كردي، پس پريدي به ذهن دوباره. آرام باش ديگر. همين كارها را دوباره بكن. بگذار عميقتر بشود. اگر اين 
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من ديگر هشيار شدم بروم همه را بيدار كنم اين من نگران نباش كه ند گرفت. شديدتر بشود، مردم انرژي شما را خواه

  ذهني است. 

 ٢٩٦٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 اي بلبل سحرَگه، ما را بپرس َگه َگه

  آخر تو هم غريبي، هم از ديارِ مايي
، در همين شب دنيا يك لحظه كه ما ببينيد اين حالت قبلي را كه دست ما نيست كه، در سحرگاه بين تاريكي و روشنايي

آيي ها تو ميموقع گويد كه بعضي. در اينجا گفت شكرلب گفتم، در اينجا ميخواندبلبل زندگي مي آييم بيدار بشويم، مي

بينم شوم يك دفعه من ميخواني در سحرگاه. سحرگاه نه اينكه ساعت پنج صبح. نه وقتي كه من لطيف مياز طريق من مي

زني، كني، از طريق من حرف ميوسيله تو تسخير شدم و تو فكرهاي مرا در درست گرفتي، داري از طريق من فكر ميكه به 

  كني، تو اينها را زياد كن، گهگاهي بيا اينجا حرف بزن.به من مركز ما الهام مي

بخواهد در مركز ما حرف بزند، دانيم كه آن زندگي  اي رسيديم كه تسليم شديم و ما ميدهد كه ما به درجهاين نشان مي

كنيم، هر لحظه كنيم، فضا را باز ميمان را انجام داديم، تسليم هستيم، فضا را باز ميداند كي. ما حاال وظيفهخودش مي

زند، فهميم كه يك شكرلبي دارد از طريق ما حرف ميزند، هميشه ميآيد حرف ميكنيم، آيا هميشه ميفضا را باز مي

گويد اي بلبل سحرگه ما را بپرس گه گه. يعني در مركز من بيا تو آواز بخوان، گهگاهي و اين براي همين مي زند كه.نمي

  دفعات را زياد كن. 

كنيم احتماالً توانم همكاري داشته باشم؟ بله با هشياري حضور و صبر و شكر. هر چه ما فضا را بيشتر باز ميآيا من هم مي

گوييد خدايا در مركز من بيشتر كنيم. يعني شما با اين بيت داريد به زندگي مين را زياد ميآمدن بلبل زندگي به مركزما

فعاليت كن، از من بيشتر حرف بزن. دفعاتش را زياد كن. بلكه دائمًا حرف بزن. براي اينكه من تو هستم و مال اين جهان 

د به حضور زنده شوم، پيش تو باشم و اگر اين جهان نيستم، در اينجا غريب هستم. من بايد دائماً پيش تو باشم. من باي

باشم اين جا غريب هستم من و غريبي من اين است كه تا اين تن هست بايد در اين تن زندگي كنم. من در اين جهان 

  پس بيشتر از طريق من حرف بزن. اصلم بايد آنجا باشد كنم ولي اصلم آنجا است. زندگي مي

دهد كه يك هشياري است. ما هم آن هشياري هستيم، يك اين ابيات نشان مي كنيد.پس يك هشياري هست، توجه مي

شويم و شويم، هي بيدار ميشود يا يك دفعه بيدار ميخدا هست و ما آن هستيم. او در سحرگاهان وقتي بيداري زياد مي

شود. ك ذره اين من ذهني سابيده ميشويم و ياندازيم، يك درجه بيدار ميهويت شدگي را كه ميرويم، هر همبه خواب مي
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و ما اين را كشف كرديم كه يك بلبل زندگي است،  ،يك حرف حساب ممكن است بزند، يعني زندگي از طريق ما بزند

  .زندبعضي سحرگاهان كه موقع بيداري ماست، اگر بيداري واقعي باشد، از طريق ما حرف مي

بعضي سحرگاهان شايد روزي گهگاه ود. ولي من مطمئن هستم كه و يك روزي خواهد شد كه اين گه گه خيلي زياد ش

شويد كه شما در اين جهان غريب زند متوجه ميو وقتي حرف مياين بلبل، زند حرف مياين چند دفعه از طريق شما 

افالمي كه  دانيد كه با اينولي مي ،هستيد و با چيزهاي اين جهاني مانوس نيستيد. گر چه كه بايد در اينجا زندگي كنيد

هويت شده بوديد، اينها به شما هيچ انس و الفتي ندارند، به آن صورت. اينها چيز هستند و شما از جنس لطافت و هم

  يكتايي هستيد. بله. 

گويد يك هشياري هست. من آن هستم. و االن هم كند. ميبينيد كه به تدريج دارد در غزل، وحدت را بيان ميپس مي

  غ كه ما باشيم و امتداد خدا باشد مرغ آسماني است. گويد كه اين مرمي

 ٢٩٦٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  تو صيِد آن جهاني، وز مَرغزاِر مايي          تو مرِغ آسماني، ني مرغِ خاكداني
و اين هشياري مرغ آسماني است، مثل مرغ خانگي نيست كه در يك النه زندگي كند و كثافت كند و رويش بخوابد. 

عني اين جهان، مال اين جهان نيست اين مرغ يعني هشياري ما. هشياري ما با هشياري خدا هيچ فرقي ندارد. خاكدان ي

افتيد بينيد كه تمام اينها را من با مثلث هشياري نوشتم كه شما داريد با خواندن اينها مرتب به فكر واهمانش ميپس مي

دان، ما دانيد يعني زباله ور در اين خاكدان، خاكدان يعني ميها چطهويت شدگيكه اگر من مرغ خاكدان نيستم، با هم

  داني كرديم.مركزمان را زباله

اي است كه آنجا مثل مرغ كه معموالً مرغهاي خانگي كثافت ذهن كه يك النه خاكدان نيستم، چطور توياگر من از جنس 

كنند كه اينها بايد بروند يك كنند ولي اينها فكر نمي خوابند، بايد مردم بروند آنجا را تميزشان آنجا ميكنند در النهمي

توانند بخوابند و اينها. ما هم جاي ديگر به اصطالح آن فضوالتشان را بيندازند. همان جا فضوالتشان است، رويش هم مي

  خوابيم. كنيم و رويش ميشويم، درد ايجاد ميهويت ميهم

گويد، در دفتر دوم ن هستيم، مرغ دريا هستيم، يك جاي ديگري ميگويد كه ما مرغ خاكدان نيستيم، مرغ آسمامي

كند شكار بايد بكند اضافه ها فكر ميهويت شدگيخوانديم و هشياري ما را كه آنجا شكارچي شده و هي از طريق اين هم

بياوريم به  كند بايد خودش شكار آن جهان بشود، يعني ما بايد اين حالتهاي مقاومت و قضاوت را رها كنيم و روي

  عذرخواهي و شكر و صبر كه اين جان ما را، هشياري ما را او بكشد ببرد با كن فكان و اين هم خيلي ساده است. 
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كند، اين من ذهني ما را با شناسايي شويم زندگي به صورت هشياري ناظر كه فكرهاي ما را نگاه ميوقتي ما تسليم مي

مساوي آزادي است. يعني اگر شناسايي واقعي از ديد زندگي شما پيدا كنيد كند و هميشه هم گفتيم شناسايي كوچك مي

كه شما يك دردي داريد اين غير ممكن است كه نيندازيد. شناسايي و پذيرش، پذيرش هم در ذات شناسايي است. امروز 

  يك جاي ديگر هم توضيح خواهم داد. 

كوشد. امكان ندارد. اينكه ما عيبمان را ر رفعش ميهر كسي يك عيبي را در خودش شناسايي واقعي بكند، حتمًا د

مان را به صورت عيب شناسايي نكرديم، ذهناً شناسايي كرديم. پس اگر به صورت هشياري ناظر يك گذارد باشد، عيبمي

، شناسايي بينيم اين رنجش را دارم، شما اگر ببينيد آن را با ديد كن فكانبينيم در ذهنمان، مياشكالي مثالً يك دردي مي

كنيم، شود. در واقع هر موقع ما فضا را باز ميگذاريد آن باشد آنجا ديگر، آن آنجا نخواهد ماند. آن سابيده ميكنيد، نمي

  كنيم.  شود. اين راهش است و ما داريم وسعت پيدا ميشويم، من ذهني يك خرده كوچك ميهشياري ناظر مي

ها ببيند، هويت شدگيمن ذهني است كه من ذهني بسازد و از طريق هم مرغ خاكدان اين من ذهني است، هشياري در

فضا را باز كند، از طريق فضاي خالي، عدم يعني عينك خدا ببيند، آن  مان اين است كه آن ديد را بگذارد كنارمرغ آس

هايت و ابديت است و ايم. هشياري جنسش بينهايت است، خدا از جنس بينچيزي كه از اول بوده. از اول ما هشياري بوده

كنند. ما هم از جنس بينهايت و ابديت هستيم، تا زماني كه در زمان هستيم، اين دو تا خاصيت جنس ما را هم تعيين مي

رويم. من ذهني در گذشته و آينده و در محدوديت من ذهني يعني در گذشته و آينده هستيم، در محدوديت زمان مي

دهد اگر به دهد؟ ميبه همين محدوديت من ذهني. چطوري هشياري تشخيص نميشود است. بينهايت خدا تبديل مي

  صورت ناظر به ذهنتان نگاه كنيد. 

ما مرغ آن جهان هستيم منتها در اين جهان بايد زندگي كنيم فعًال. ما همان مرغ آن جهاني هستيم كه فعًال در اين جهان 

تيم. مركز ما بايد صاف باشد. اينطوري نيست كه ما جسم باشيم، كنيم. ما موجودات معنوي هستيم، مادي نيسزندگي مي

بعضي مواقع تجربه معنوي داشته باشيم. برويم مثالً جنگل گلها را نگاه كنيم، بگوييم يك تجربه خوبي پيدا كردم، نه. ما 

ندگي كنيم ولي ما شويم. به لحاظ جسم مادي هستيم. بايد در اين ماده زهميشه معنوي هستيم و بعضي مواقع مادي مي

گردد دوباره به رود به ذهن يك خرده برميدانيم كه ما فرم هستيم به عالوه انكار فرم. براي همين است كه موالنا مي مي

كنيم كه ما جسم هستيم. ما جسم هستيم به عالوه انكار جسم. انكار جسم بينهايت خداست انكار فرم. هميشه انكار مي

  دهد: مي. دارد خودش توضيح مادر 
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 از خويش نيست گشته، وز دوست هست گشته

  تو نوِر كردگاري، يا كردگارِ مايي
شود، از دوست ميرد، نيست ميخوانيد، انسان نسبت به من ذهني ميگويد انسان، اين ديگر تابلويي است كه شما ميمي

به بينهايت او و به ابديت او، حاال اين حالت ما بهترين حالت خداشناسي شود، شود، به او زنده مييعني خدا هست مي

گوييم اين حالت كه ما االن به يك بينهايتي زنده شديم اين نور خداست يا خود خداست. اين ديگر آخرين است كه مي

ر جاي ديگر هم گفته به درجه تبديل ماست كه آمديم اين حالت پيش بيايد. اين نور كردگار است يا كردگار ماست. آيا د

گويم من. براي اينكه بعضي گويم به تو، تو، بعضي مواقع ميبعضي مواقع تو مني، بعضي مواقع مي ؟ در جاي هم گفتهما

. بعضي مواقع نور ه جهان بفرستمكنم كه اين انرژي را بشوي، بعضي مواقع من ترا از خودم جدا ميمواقع با من يكي مي

  شوي. اينها همه در من مثلث صبر و شكر و واهمانش است.قع خود من ميشوي، بعضي موامن مي

هويت شدگي در دانيد كه هم ايد كه همانيدگي داريد، حواستان به واهمانش است. مييعني شما از موقعي كه فهميده

ه االن افتاده چه چيزي درون داريد با چيزهاي اين جهاني، با آدمها، با دردها، حواستان به خودتان است كه اين اتفاقي ك

از مركز من را در بيرون منعكس كرده، چون اتفاقات انعكاس مركز ماست. يعني زندگي با قانون قضا اتفاق را به وجود 

  كند به بيرون كه ما ببينيم كه مركز ما چطوري است.آورد در واقع مركز ما را منعكس ميمي

پسندي انعكاس مركزت دهد كه اين اگر نمياست. زندگي دارد نشان ميبينيم انعكاس مركز مهر بدي كه ما در بيرون مي

تواني درست كني. چون گفته تو رازدار ما هستي، رازدان ما هستي، شمشير ما هستي، شناسايي كننده  را درست كن و مي

آيد بيچاره ستمان برنميگوييم ما كاري از دگويد. ما هم ميكنيم. دارد به ما ميما هستي. ما از طريق تو داريم كار مي

ولي  .شدم. نيست اينطور. از خودت نيست بشو و از من هست بشو. خواهي ديد كه چه نوري هستي، از جنس چي هستي

  اين طور نباشد كه اين عينكها را نگه داري و بعد بخواهي فقط بفهمي. 

من ذهني يا ذهن، اصالً فكر، فكر يك شناسنده تواند جنس ما را، بينهايت را بشناسد. جنس اين را هم بگوييم ما، ذهن نمي

گوييم فكر، هشياري شود همه چيز را شناخت. با اين چيزي كه ما ميفكر مي اكنند بمحدود است. برعكس مردم فكر مي

جسمي است، بايد حواس ما يك چيزهايي را ببيند، بشنود، پنج تا حس ما و آن را كه جسم است، ذهن يك كارهايي 

چيزي وجود ندارد. شما نبايد  ند، ولي اينكه فكر بخواهد خدا را بشناسد يا اصل ما را بشناسد يك همچوكنرويش مي

  دهد بشناسيد. كوشش كنيد خدا را با ذهنتان بشناسيد. يا آن چيزي كه را فكر از خدا نشان مي
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خلق كرديم مطابق تصوير من گويند خدا ما را مطابق تصوير خودش كه بينهايت است خلق كرده، ما هم يك خدايي مي

و بايد بدانيم كه خلق ما غلط بوده. پس خدا ما را مطابق تصوير خودش كه بينهايت و ابديت  .مان كه محدوديت استذهني

است، خلق كرده، چون ما از جنس بينهايت و ابديت هستيم. در من ذهني افتاديم به محدوديت و كوچكي و با اين عينكهاي 

  بينيم.هويت شدگي ميهم

شد، خشمگين كُها ما يك خدايي خلق كرديم كه مثل خودمان است، چماق دارد، ميبر اساس اين ديدها و محدوديت

خواهد كمك كند. در هر حالتي، آيه قرآن مياش همه ش مهر است،اهدر حالي كه خدا هم .كندزند نابود ميشود، ميمي

سيلم شو، فضا را باز كن، بگذار من بيايم. هر حالتي، درد زيادي داري، گفت كه در هر حالتي هستي رو به من كن، يعني ت

كنم، حالت ذهني، رو به من كن، من درست ميفرق نمي كند در گيج شدي، ديگر هشياريت پايين آمده، نيامده، هر حالتي، 

  واقعاً هم همين طور است. 

 ٢٩٦٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 ي فتادياز آب و ِگل بزادي، در آتش

  سود و زيان يكي دان، چون در قمارِ مايي
كنيم در اين لحظه هستيم. يعني در واقع زاييده شديم. ما خواهد بگويد كه ما پس از يك مدتي كه در ذهن زندگي ميمي

هيم نه خواخواهيم باز كنيم. نميناآگاهانه هنوز خودمان را در ذهن زنداني كرديم. كليد دستمان است. در زندان را نمي

گويد تو رفتي در ذهن، از آب و گل ذهن زاييده شدي. وقتي زاييده شديم چقدر شديم؟ بينهايت. توانيم. مياينكه نمي

هويت شديم در آب و گل، من ذهني، بعد از ده دوازده سالگي ما هميشه آماده بوديم تبديل به او شديم ديگر. رفتيم هم

  بياييم بيرون از ذهن. 

گويي هستي. از تقريباً ابتداي زندگي يعني در عشق فتادي. در بيت اول هم گفت تو شاخ زعفران مگر نميدر آتشي فتادي 

سود و زيان فرق  تلف كردي. چرا؟ براي اينكه بينآماده بودي به من زنده شوي. به من دوباره بپيوندي. اين همه وقت 

هويت آيد. در آنجا، در ذهن با ديد هم، از زيان بدش ميآيدگذاري. براي اينكه به ذهن رفتي، ذهن از سود خوشش ميمي

خواهي همين سود و زيان است كه مي در اين فكر هستي.اش همه خواهي سودت را زياد كني، ضرر را كم كني.ها ميشدگي

. و نبايد كم شود، ضرر است .ها كم شود. اين ضرر استهويت شدگيسودت زياد شود، ضررت كم شود، ضرر چيه؟ هم

  ها زياد شود. تمام فكر و ذكر ما در زندگي همين بوده. هويت شدگيسود چه هست؟ هم
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گويد كه تو سود و زيان را يكي بدان. براي اينكه منظور از آمدن تو به اين جهان اين بوده كه تو به من زنده شوي. تو مي

كني مرتب اين شكل ديد را كه تو با دويي كار مي كنم. من دارمكني يا من از طريق تو دارم قمار ميداري با من قمار مي

هويت كنم، كل اين هممن دارم اينها را كم ميبيست و چهارساعته توي اين فكر هستي سودت زياد شود، ضررت كم شود، 

كه همه  همين استدر ات هم خواهم از تو بگيرم و در اين قمار همه را به من خواهي باخت. و اتفاقاً برندگيها را ميشدگي

  كني اينها را يكي بدان. كني ضرر ميرا ببازي. همه را كه بايد ببازي، پس سود مي

گويد زياد و كم شدن و سود كند. مييك چيزي اينجا هست اين را من بايد ببازم. حاال زياد بشود و كم بشود چه فرق مي

بيني. بيا از ديد من ببين. فضا را باز كن ببين ها ميمن ذهني داري، از ديد آن تو و زيان به اين علت براي تو مهم شده كه

هويت هستي ببازي به من. از من كه همبا آن  كه اينجا مشغول چه جور قماري هستي. قمار اين است كه همه اينها را كه

سود و زيان  تواني ببري. همه را خواهي باخت. بهتر نيست هشيارانه هر چه زودتر هويتت را از اينها بكني و ديگر بهنمي

  نيايي. 

هايمان بايد هميشه زياد شود در من ذهني، اصًال بحث نيست. اينقدر در ابتدا ما هويت شدگيبراي اينكه، در اينكه ما هم

دانيم، اينكه ما خوشگلتر خام هستيم كه با اينها يكي هستيم ما، با من ذهني يكي هستيم، خودمان را من ذهني مي

بشويم، پولمان زياد شود، دانشمان زياد بشود، به موقعيتهاي عالي برسيم، نه اينكه اينها اشكالي  دانيم قويتربشويم، نمي

شود، از اينها كه در مركزمان هستند ما آن چهار تا بركت را افتد. اينها عينك ما ميداشته باشد، اينها در مركزمان مي

يم كه سود را ببريم باال مبادا ضرر كنيم فكر ما را بسته به كنند. اينكه ما مشغول هستگيريم. اينها ما را مريض ميمي

  خودش، دائماً در اين فكرها هستيم. 

مشغول هستيم در ذهن به ما زندگي نخواهد داد. هيچ موقع به آن  هيچ موقع به فكر اين نيستيم كه اين كاري كه ما

رد نه اينكه اينها را از ما بگيرد، ما برويم اهد برد. پس بُكنيم و او آخر سر همه را خونفهميديم كه ما داريم با خدا قمار مي

هويت شدگي را ما از بين ببريم، واهمانش كنيم، هشيارانه رود، هممفلس شويم، خيابان بخوابيم. نه از مركزمان بيرون مي

ل زاييده شديم. يعني ما كند ما از آب و گدانيم با اين صحبتي كه موالنا ميواهمانش كنيم با صبر و شكر. و ما االن مي

هويت توانيم همه همآماده هستيم. مدتهاست از وقت اينكه ما به او زنده شويم گذشته است. يعني با يك درك عميق ما مي

  . در مدت كوتاهي ها چه با درد باشد، با چيزهاي فيزيكي باشد، يا با باورها اينها را بيندازيمشدگي

هويت شديم. همبا آن  اينها را بايد بيندازيم الزم نيست اين همه وقت صرف كنيم كهخوشبختانه براي اين شناسايي كه 

توانيم دو روزه بيندازيم، ولي اگر نيفتاد شما نبايد خودتان را مالمت كنيد هويت شديم ميسي سال وقت صرف كرديم هم
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دانند زاييده شدند. پس از يك مدتي ميشوند آدمها ولي نافتد و آن هم من ذهني است. پس آب و گل زاييده ميچرا نمي

  هميشه ما در اين لحظه هستيم. 

البته ما هميشه در اين لحظه بوديم. هيچ موقع از اين لحظه بيرون نرفتيم. ما فقط ذهنًا رفتيم به گذشته و آينده. هميشه 

ور شويم، هميشه در اين لحظه توانيم ددر آغوش خدا بوديم. اين لحظه با خدا يكي است. ما از اين لحظه حقيقتاً نمي

  شويم. اين را متوجه مي مي گويدرويم به زمان گذشته و آينده.  شويم ميهستيم، هميشه خواهيم بود. اما ذهناً دور مي

ت دوم *** یان   ***  

   



  Program # 798                                                                     ۷۹۸برنامه مشاره 

  35صفحه: 

  گويد:اجازه بدهيد چند تا بيت بخوانيم شايد اين بيشتر بيت معني شود. مي

 ٢٣٣٠مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 خواهم، من اسپ نميپيادستم  بر َنطع

  برنه من رخ بر  خر شه، اي توام  من مات
گوييم من قدرتي ندارم، من خواهد بگويد كه يعني ما ميكنيم من پياده هستم. ميگويد در اين شطرنجي كه بازي ميمي

ارد از اصطالحات شطرنج استفاده شوم، دكنم، من سوار اسبي نميفضا را باز ميمن ادعايي ندارم، من تسليم هستم، 

گوييم. با خواهم مات تو باشم. تو بيا رخت را به رخ من بگذار. ما اين را ميخواهم اسب داشته باشم. من ميكند، نميمي

  خواهم با تو يكي شوم.من يكي بشو. من ديگر مي

 ٢٣٣٠مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 زر غماي يوسف عيسي دم، با زر غم و بي

  پيش آر تو جام جم، واهللا كه تويي سَردِه
دم يعني هشياري ماست، زندگي ماست به صورت هشياري كه ما امتداد او هستيم و بايد به او زنده شويم. يوسف عيسي

كند. اگر اين زر. فرقي نميهويت شدگي داشته باشي، هم با زر در غم خواهي بود و هم بيخواهد بگويد كه اگر هممي

پول. پس اين بي ري من ذهني را نگه داري، اگر اين عينكها را نگه داري، هم با پول ناخوشبخت خواهي شد و همكانااصل

كنيم بين اينها، آيد و نوسان ميآيد و از ضرر بدمان ميهمه در سود و زياد بودن، در دويي بودن كه از سود خوشمان مي

  اين درست نيست.

اي بينهايت وسيع را در مركزت باز كن. در واقع ساقي ما هستيم. ما تا حاال از جهان گويد تو اين جام جم، يعني فضمي

كرديم در حالي كه به جهان ما بايد شراب بدهيم. جهان را ما بايد مست كنيم. ما در حالت گداي انرژي، شراب مي

توضيح داده در درسهاي گذشته هم شويم، اينها را موالنا شويم و جدا ميآفرينندگي و ذوق آفرينش كه با خدا يكي مي

  توضيح داديم، بله گفت كه 

   ١٩٣٧ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  ي ِسرّ توصاحب يچه جا يتو سِرّ              يتو بصِريُ  يو ب سمعيَ يكه ب رو
له شنوي، يعني انسان به وسيبيني، به وسيله گوش من ميخوانديم گفت كه برو به وسيله چشم من ميدر آن ابياتي كه مي

شنود و تو راز هستي، صاحب راز نيستي، تو راز من هستي، تو حكم من هستي، اينجا هم چشم خدا و گوش خدا مي

آيد، از مركز ما، از زندگي حس امنيت، گويد تو ساقي من هستي، انسان. در آن شكل هم كه وقتي ذوق آفرينندگي ميمي
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فرستيم به جهان. هزار آيد ما ميآيد. هر چه از آنجا مييحس قدرت، حس عقل داشتن، عقل، خرد و هدايت براي ما م

  زر هم غمناك بود. شود با زر غمناك بود و بيشويد كه ميآيد. بله. پس شما متوجه ميجور چيز از آنجا مي

او ببازيد  ها را با كن فكان بههويت شدگيخواهد شما همكنيد و خدا ميشويد كه با خدا داريد قمار ميپس االن متوجه مي

گيرد، يعني شناسنده باز هم ما هستيم. هميشه اين مسئوليت و اينكه ما بايد يك و اين باختن با شناسايي شما صورت مي

دهي به جهان، مسئوليت كيفيت مسئوليتي مال من ذهني است. شما مسئوليت شرابكاري بكنيم در ما هست، اين بي

خواهيد بخواهيد كه مسئول شما بشود. جام جم بايد بشويد، جام جم ي نميهشياري خودتان در اين لحظه هستيد، از كس

كند. دم هستيم. ببينيد چه تركيبي استفاده ميفضاي گشوده به اندازه بينهايت وسيع در درون ماست، ما يوسف عيسي

  دم هم كه يعني دم زنده كننده دارد. هم يوسف هستيم، يوسف رمز زنده شدن ما به خداست، عيسي

دم هميشه انرژي نيك به جهان شما بايد از خودتان بپرسيد اينها را من دارم؟ اگر ندارم چرا ندارم؟ يوسف عيسي

فرستد. ما در شاهنامه خوانديم كه يك ابر بدي ديو سفيد روي پهلوانان ايران گسترده. يعني مثل اينكه باال سر همه مي

كنم سئوليت دارد كه از خودش بپرسد من االن به اين درد اضافه ميانسانها يك ابر دردي است. هر كسي وظيفه دارد، م

هويت كردن انسانها با يك چيزي، با منقبض كردن انسانها يا خودم، آيا فكرهاي با ايجاد درد يا با تقويت درد يكي، با هم

فرستم. هر موقع را هم من نمي فرستم، انرژي سازندهكنم. اگر انرژي سازنده ميكنم؟ دارم به آن ابر اضافه ميدردناك مي

كنم. اين شود و مقداري از اين ابر را كم ميكنم اطراف اتفاق اين لحظه، اين انرژي دم ايزدي از من دميده ميفضا را باز مي

كند. ما بايد دنبال يوسف دم است كه دارد كار ميدهد. اين همان يوسف عيسيانرژي سازنده به انسانها آرامش مي

  شود. بشويم نه دنبال اينكه زرمان زياد شد كم شد. زندگي ما با زر زياد و كم نميدم عيسي

 ٢٣٣٠مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 زان مي كه از او سينه صافي است چو آيينه

  پيش آر و مده وعده بر شنبه و پنجشنبه
شود و ها شناسايي مييت شدگيهوشود يعني چه؟ يعني اين همشود، سينه صاف مياي كه سينه صاف مياز آن مي

شناسد، نه من ذهني، نه هشياري جسمي. چو آيينه يعني به صورت حضور ناظر. افتد، يك هشياري كه اينها را ميمي

دهد. شما پس از يك مدتي كه فضا را تاباند به مركز ما كه ما را شفا ميكند و ميوقتي حضور ناظر داريم كن فكان كار مي

دانيد چرا؟ زندگي تان كوچكتر شده، دردهايتان كمتر شده، نميشويد خواهيد ديد كه من ذهنيتسليم ميكنيد و باز مي
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گويد االن پيش آر و آينده وعده مده. اجازه بدهيد سه بيت ديگر از جاي دهيد. ميسابد و شما اجازه ميدارد اينها را مي

  گويد:ديگر هم بخوانم. مي

 ١٧٩٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 را خلق قبولِ و ردّ  را،  درسوختم اين دَلق

  گو سرد شو اين بوالعال، گو خشم گير آن بوالحسن
ها وقتي ما گويد كه شما در ذهن نباشيد كه در فكر يا مجذوب سود و زيان شويد. وضعيتباز هم به يك صورتي دارد مي

خواهيم. چه چيزي به سود ماست، چه چيزي شويم. در اتفاقات ما سود و زيان ميمي كنند ما از جنس اتفاقاترا جذب مي

توانيد باشيد؟ خلق هويت شدگي را سوختم، در فكر رد و قبول خلق نيستم. شما ميگويد اين دلق همبه ضرر ماست. مي

الحسن يك اسم عمومي است. گفت كنيد. بوالعال و بوخواهند قبول كنند يا نكنند. شما داريد روي خودتان كار ميمي

من قطع كند، بكند. گو سرد شو، سرد بشود. فالني هم خشمگين بشود، بشود. اين بيت با اش را فالني سرد بشود دوستي

  گويدگويد كه ما قمارباز زاده هستيم. بايد ببازيم. ميمي

 ١٧٩٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 اي؟تادهاي، در صرفه چون افگر تو مُقامرزاده

  صرفه گري رسوا ُبوَد، خاصه كه با خوبِ ُختَن
كند. توجه كنيد كه در اين قماري كه ما قمار مي دارد اگر تو فرزند قماربازي، يعني فرزند خدا هستي، گفت خدا دارد با ما

گويد اگر تو لي ميمان است. وها را بدهيم برود به نفعهويت شدگيكنيم، اگر هر چه زودتر ببازيم يعني همبا خدا مي

ها هويت شدگياي يعني فرزند خدا هستي، امتداد خدا هستي، هشياري هستي، چرا چسبيدي به اين همقمارباز زاده

  كني؟ گذاري برود. چرا قانون جبران را رعايت نمينمي

توانم بدهم برود، نمي سالها دارممن توانم بدهم. اين رنجشي هست كه صرفه جويي اينكه بگويي بچسبم اين را ديگر نمي

خواهم نگه دارم، اين رسواست واقعاً ننگ انسان است. مخصوصاً با زيباروي ختني. يك ها را ميهويت شدگيبعضي از هم

شود، ولي دلش نيايد برايش پول خرج كند، يك شام خوبي رستوران خوبي ببرد، يك بمردي عاشق يك خانم زيباروي 

دهد كه يك عاشق آيد آخر پولم را برايت خرج كنم. پس اين نشان ميارم ولي دلم نميت دتچيز خوبي برايش بخرد. دوس

  رسوا هستي تو، عاشق نيستي. وگرنه اين پول ارزشي نداشت در مقابل اين خانمي كه دوستش داري. 

مخصوصًا آن  دهي برود؟ها را نميهويت شدگيكني همگويد اگر خدا را دوست داري، چطور صرفه ميمي در اينجا هم

كني به آن برسي. براي اينكه با ديد من زندگي. تو چطور اين را خرج نميآن زيباروي ختني، يعني زندگي، زنده شدن به 
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دانيم اگر با ديد من ذهني نگاه كنيم، ما چون خدا را با اين داني. ما االن ميكني. براي اينكه ارزشش را نميذهني نگاه مي

هويت هايمان، پولمان را در اين راه خرج نخواهيم كرد. با هر چيزي كه همهويت شدگيشناسيم، همتوانيم بمن ذهني نمي

شديم در راه زنده شدن به خدا خرج نخواهيم كرد، به آنها خواهيم چسبيد، ولي به زبان خواهيم گفت كه بله من خيلي 

گري خودمان كه مال من ذهني يذآن مو عالقمند هستم، مشتاق هستم، من خيلي خداشناس هستم، ولي آن زرنگي و

  است را داشته باشيم و صرفه بكنيم.

ها را در آن  واحد داريم، ولي هويت شدگيگويد مگر تو قمارباز زاده نيستي؟ همه را بباز. يعني ما توانايي دادن همه هممي

تو در قمار ما هستي، مگر فرزند من نيستي، گويد كه كنيم. براي اينكه ما قمارباز زاده هستيم. خدا هم به ما مياجرا نمي

شناسي همه را ببازي. همه را بباز خوب. از من كه نخواهي برد. يعني ما با خدا از جنس من نيستي، خوب چطور تو نمي

، يا از جنس او نيستيم من ذهني مي فهميم بازيم زوديكنيم دو حالت داريم: يا از جنس او هستيم كه همه را ميقمار مي

ها به هويت شدگيتوانيم ببريم. يعني باالخره اين همگوييم حاال خدا حواسش پرت است شايد ما برديم. نه نمياريم ميد

ما ضرر خواهد زد، بيچاره خواهد كرد، آخر سر خواهيم باخت، باالخره، بهتر است كه قبل از مريض شدن، سرطان گرفتن، 

ز بين رفتن بدنمان همه را ببازيم. هويتمان را از آنها بكنيم. عمل واهمانش دانم سكته مغزي و سكته قلبي و اينها، ا نمي

  را انجام بدهيم.

 ١٧٩٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 من  صد جان فدايِ ياِر من، او تاجِ من، دستارِ

  جّنت ز من غيرت برد، گر در َروَم در گولَخن
كنم براي هويت شدگي دارم، فداي يارم مين دارم، هر چه همهويت شده را يعني هزاران تا جان، هر چه جاصد جان هم

گفتيم من عقلم را از او اينكه تاج من و عقل من، دستار من آن است. تاج شاهي من، سربلندي من، االن داشتيم مي

شويم شويم، شاه نميگيرم، شاهي من بستگي دارد كه به او زنده شوم. ما تا به بينهايت او زنده نگيرم، هدايتم را از او ميمي

  بستند يعني كاله. كنيم، دستار نماد عقل است، دستار همين شالي است كه قديم ميدر اين جهان، عقل هم پيدا نمي

گويد اگر من به او زنده شوم، بروم به تون حمام كه جاي كثيفي است، يعني هر جا بروم، به هر وضعيتي وارد شوم، اين مي

در من است كه بهشت حسوديش خواهد شد، رشك خواهد خورد به من. يعني اين قدر ما قدر شادي و آرامش و خرد 

شويم كه عن قريب هم بايد زنده شويم، خيلي نزديك هستيم، دائمًا او با ماست، فقط ما حواسمان پرت وقتي به او زده مي

اما ما دنبال بهشت انسان بودم.  گويد كه اي كاش من هماين سود و زيان است. اينقدر زياد است بركاتش كه بهشت مي
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. بله دارد همين را نيست اينطور ها زياد شود همين بهشت است ديگرهويت شدگيكنيم هميعني فكر ميمادي هستيم 

  گويد:مي

 ٢٩٦٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 باشد؟ چه تو و ما اين نگنجد،  اينجا دويي

  اين هر دو را يكي دان، چون در شمارِ مايي
تواني بر اساس كند به نام من ذهني، اينجا جا ندارد و تو اينجا نمياين فضاي يكتايي يك بافت ذهني كه با دويي كار مي در

هاي هويت شدگيبه ما. من دو تا مولفه دارد. يكي هم ياوريكني رو باين بگويي من و هر موقع هم كه حس نگراني مي

تواند كند و نميقدرتي ميكند، حس بيده از خدا و زندگي و حس جدايي ميتواند واقعاً جدا شخودش است ولي چون نمي

ها مشترك هستند هويت شدگيهاي ذهني است كه در يكسري هم آورد به ما، ما مجموعه منتنها زندگي بكند، رو مي

كنند. من اشتباه نميدانش بگيرد. اين همه آدم حس آورد به ما كه ازش حس امنيت بگيرد و مخصوصًا باور، ما. روي مي

كنيم، در حالتي كه پرستم، هيچ كدام اشتباه نميپرستند من هم ميباورپرست هستم، باورهايي  كه يك ميليارد نفر مي

گويد اين فضاي يكتايي را باز كن، از جنس او بشو، اين دويي را، من ذهني را جدا از خداست، در ذهن زنداني است. مي

  از مركزت بردار.رها كن. اين عينكها را 

ما بايد يك جايي بفهميم كه اين ما و من و تو و اين جدايي كه بين ما هست، انسانها كه در سطح آمديم با همديگر داريم 

ها اين غلط است، اگر به آن يكتايي، به آن زندگي يكتا زنده شويم، ما همديگر هويت شدگيكنيم بر اساس همستيزه مي

دهد، اينها كنيم و اين اختالفات سطحي كه دويي نشان ميان آن يك زندگي شناسايي ميرا به عنوان عشق، به عنو

  شود.  اهميت ميبي

 گريهمد ديانسانها همه باة مجموع نيدر ا يعني .ديما بر اساس عشق درست كن .همه از جنس من هستند ،ما چه من چه

را  يزندگ كيكند آن  يبه هر كس نگاه م .يناسكه در مركزش هست بش يزندگ كي ييشناسا ،يزندگ كيرا بر اساس 

جهان و  نيبه ا ميما آمد يوقت .كند يكار م ييبا دو يم من ذهنيدان يو ما م .ديايو به سطح ن نديرا بب ييكتايآن  نديبب

فكر است با آن  كياسم مان  ،كه اسم مان بود ديفرض كن ميشد دهيكه همان يزيچ نيبا اول ،زهايبا چ ميشد دهيهمان

 كيمن و اسم من  .هستند يكيدو تا  نيا ميديفهم ،فكر است كيكلمه من هم  ،كلمه من را ميديبعد فهم .ميشد دهيهمان

 ميهسته اضافه كرد نيرا به ا زهايچ ،مالِ من گرِيفكر د ايو با اصطالح  ميكرد نيعج ،ميگرفت يكي گريرا با همد نهايفكرند ا

   .را يمن ذهن نيا ميباف يم ميبله دار ،مياضافه كرد مياضافه كرد مياضافه كرد
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از  رديگ يكه جان م واشي واشي يعني .كند يم سمنعك هم ريغ كي رديكم جان بگ كي نكهيبه محض ا يمن ذهن نيا

 ،سازد يشناسد اصلش را نم يرا نم يشناسد زندگ يجسم خدا را نم .شود يجسم م ،شود يم يجسم ياريجنس هش

 يبرا يكند كه من ذهن يرا منعكس م يگريد ريغ كيدر جهان دارد  ييشناسا يبرا نينابراب .شود يدارد از اصلش دور م

 ييدو نيا ،رديخواهد تماس بگ يم گريد يمن ذهنيك دائمًا با  ،خودش است يمن ذهن يكي نيبنابرا .است گريد يكي

  .گريد يمن ذهن كيهم  يكي يخودت هست يكي ديشما با هر كس هست ،است

 ،ييو جدا يگريد يهايشدگ تياو از هم هو يمن ذهن ،نينب يانسانها را به صورت من ذهن ،نينب ينطوريكه ا ديگو يو م

ما  .دان يم يكيما و من را  .نيدر خودت من را بب ننديدر همه من را بب .اختالف خواهد كرد جاديا نيشده است ا ليتشك

در جنس  يعني ماست  ِ در شمار ،انسان در شمار ماست نكهيا يابر .ميزنده شده باش كه  به او ميدان يم يكي يو من را موقع

شما  يعنيخودم را  ديگو يخدا م ،ميبشمار ميخواه يخودمان را م يوقت يعني ،ستين مجس ،ستيدر شمار فرم ن .ماست

در من و  ،در من و ماست ،است ييكردن در دو ريگ نيا د؟يدان يشما چطور خودتان را جدا م يول ،ورمآ يخودم م را جزو

من  نيا شدنبا غيراگر و من ذهني ديگران كه غير است.  من ديگو يذهن م .رگياست د نياعمال ذهن هم يعنياست  ريغ

  .زدير يفرو م زدير يبه هم م يذهن

 ينم ،نديب يكند آن را جدا م يمنعكس م ،ريغ يوقت يمن ذهن نيشده بنابرا ليتشك ييبراساس جدا يمن ذهن نيو ا

بقاست  يدارد برا ييها ييشناسا كيمن  ،كند در جهان يكمك م يتا حدود ييشناسا نيا ،نهايباشند ا يكي  توانند با هم

عارفان  .خورد ينم يبه درد اصل شناس ،نيخورد ا ينم يبه درد خداشناس ،ردينم يبخورد از گرسنگ ،اورديكه نان درب

ذهن  تويچون مردم هنوز  يول ،ا  مرتب نشان بدهدحضور ر ديرا و د يذهن من ديخواهد به ما د يمخصوصًا موالنا م

  .ننديبب كدفعهي ياريآن هش ديصبر كنند فضا را باز كنند صبر كنند فضا را باز كنند تا با د ديهستند با

 .ذهن فاصله وجود دارد ناظر و ياريخودشان به عنوان هش نيبجدا از آنهاست و ،ذهنشان نيمتوجه بشوند كه ا كدفعهي

هر  و .ماست توي يمن ذهن نيبشود تمام ا اديفضا ز نيو اگر ا .فضا وجود دارد ،ن و خودشان فاصله وجود دارددردشا نيب

شود كوچكتر  يشود كوچكتر م يشناخته م ،شود يم دهيد يمن ذهن نيا ميكن يفضا باز مشود و يم ادتريفضا ز نيموقع ا

  .شود يم تريقو نيا ،ميباش يمن ذهن توير و اگ .كند يكار را م نيدارد ا يرا زندگ نيشود و ا يم

 ديشما با ،به زبان ذهن است ميده يم حيتوض يهر چ ديدان يم يول ،غزل را ميداد حيتوض اديز يليبه اندازه خ گريد

 حيوضت .بشود دايدر درون شناخت پ ،ديرا تكرار كن اتياب نيا ديفضا را باز كن و ديمل كنتاو ديرا تكرار كن اتياب نيا نقدريا

 ميدار ليبه تبد راجع .صورت نخواهد گرفت ليتبد نيعمالً ا ديفضا را در درون باز نكن ،ديتا شما تكرار نكن يخوب است ول
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شود چه  يم دهيشود و د يم شما كوچك يمن ذهن ،باز شده يبه فضا ديشو يم ليشما تبد يوقت ،كه  ميكن يصحبت م

 يكه شما سازنده فكرها ديشو يشما متوجه م ،تواند شما را  كنترل كند يمن ،تواند شما را جمع كند ينم ،كند يكار م

بدون ناظر  گريذهن د نيا ،رديگ يشما قرار م قينظارت دق  ريز و دينيب يافتد م يهر چه آنجا اتفاق م  ديخودتان هست

  .است يمن ذهن بدون ناظر همان ذهن. ستين

 ٢٩٦٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 ، كه دارد هر نكته تو جانيخاموش ُكن

  مسپار جان به هر كَس، چون جانسپارِ مايي
 يهر لحظه ما حاملِ زندگ يعني .دارد يجانكيما  يذهنت را خاموش كن كه هر نكته در هر لحظه برا ،خاموش كن ديگو يم

به هر  يبه هر كس ير فكرجان را به ه نيا ،خودت نگه دار يخاموش كن توجه را رو و .ميهست يخود زندگاز اصالً  ميهست

 نيا ديتو با ،ييجان سپارِ ما ،يبه ما بسپار ديجان را با نكهيا يبرا ،مسپار جان به هر كس .نسپار قاپ بزند ببرد ياتفاق

  .يتوجه را به ما بده

 يبرا .بردقاپ بزند ب اي ،ندزدد ببرد يزيچكيتوجه زنده ما را  نياتا  ميذهنمان را خاموش كن ديپس معلوم شد كه ما با

 انِيب نيا ،به جهان ميمنعكس بكن يبصورت انرژ اي ميكن يرا زندگ يزندگ ديبا اي .ميهست يهر لحظه ما حاملِ زندگ نكهيا

تو از جنس من  هخاموش كن ك ديگو يم .مختلف است يبه صورتها ،كه ستياز ما همه اش به صورت حرف كه ن يزندگ

من نگه  شيپ ،يتوجه ات را به من بسپار ديتو با ،يستيكنم تو متوجه ن يبا تو دارم م يكار كيو هر لحظه من  يهست

  .ديگو يم يزندگ د؟يگو يم يك يبه من بسپار ديتوجه ات را با ،جذب كند ببرد يزيچكيپس نگذار توجه ات را  ،يدار

***  
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نه؟  اي ديموافق نهايكه با ا دينيبب .خوانم يكنم و م يرا به صورت نوشته شده امروز به شما ارائه م يدي) نكته كل١٦( شانزده

دادم  رشييذره تغ كيرا  به اصطالح فرستاده بودند كه من  شيتعداد كيهمه اش را نه  ،يا نندهيب كيمطالب را  نيا

 غامهايپ نيو ا ديكن يواقعاً كه چقدر دقت م يعال نندگانيكنم از شما ب يهم م شكردر ضمن ت .خوانم يم تانيبرا نجاياو

مثل تلگرام  ميدار اريكه به اصطالح در اخت ييو ما هم در آن جاها ،به ما ديفرست يم به صورت قابل فهم ،ديآور يرا در م

   .خوانند يروند و م يم هيبق يا ،ديخوان يم ديرو يو شما م ،ميكن يپست م رهيغو

  ۱کلیدی مشاره  نکته

کز ما در درون عوض می اول مر  زندگی از درون به بیرون هست، نه از بیرون به درون. 

  بیرونی به صورت انعکاس مرکز ما در بیرون عوض می شوند.  شود. بعد، وضعیت های
 نيمن عوض بشود ا يدگدانم دوستان من عوض بشوند  تا زن ينم ،بچه من ،همسر من ديبا ميكن ينكته كه ما فكر م نيا

اگر مركز ما درست  .انعكاس مركز ماست ،يزندگ يتهايوضع اي يزندگ نيبنابرا .دهد ينشان م يرا من ذهن نيا .غلط است

باشد  يشدگ تياگر مركز شما درست نشود و پر از درد باشد و پر از هم هو .شود يدرست م رونيبشود انعكاسش در ب

   .بهتر بشود ميخودش را عوض كند من زندگ ديايكه همسرم ب ديينگو ،شد هدتان درست نخوا رونيب يتهايوضع

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  قَدْ َجفَّ اْلَقَلم يبُوَد معن نيا                 دَم به َدم يهاُغصه نيتوست ا فعلِ

از درون به  يپس زندگ .عوض بشود رونتانيب ديمركزتان را عوض كن ،سدينو يشما را برحسب مركزتان م يخدا زندگ و

 يخال هايشدگ تيمركز ما از هم هو نكهيپس از ا ،ميكن ياول ما مركزمان را درست م ،به درون رونيهست نه از ب رونيب

مركز خودتان  ،ديآ يكه خوشتان نم ديكن يم جاديشما ا ييتهايوضع رونياگر در ب .خواهد بود بايز ،رونيشد انعكاسش در ب

   .كند يم جاديا

  ۲نکته کلیدی مشاره 

ما  ای من مرکزانعکاس  ،افتد یم رونیمجعِ ما در ب ایمن  یبرا یخمرببد و  دادیاگر رو 

   ،است رونیدر ب

انعكاس  داديرو نيا ،كند ينم يشخص من فرق يبرا ايهمه ما  يافتاده برا يمخرب يبدة حادث ،يبد داديرو كي رونياگر در ب

مخرب مان آن را  بوجود  يانرژ نيبا ا ميگذاشت يسهم كيهمه مان  ،ما هست اي ،شخص من افتاده يمركز من است اگر برا

   .ميآورد
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خودش را در  یاریهش تیفیک تیمسئول ین است که هر کسیچاره کار ا :۲مشاره امه اد

 تیخمرب سبب تقو یو مرکزش را اصالح کند و با صدور انرژ ردیحلظه به عهده گ نیا

  ،نشود گرانیمرکز آلوده خودش و د

   .ستيمركز ما ن ريتقص ميكن يچون فكر م ميمخرب به جهان بفرست يلحظه انرژ نيدر ا ميما حق ندار يعني

و آن را بزرگرت  میبا آن جبنگ ایو   میخودمان برم هیو مجعاً از سا فرداً دیما نبا :۲مشاره ادامه 

   .میو خمرب تر کن

آورد مخصوصاً جنگ  يبوجود م يما حوادث ناگوار  ؟گفت ما و من چه باشد ميما كه امروز هم داشت قياز طر يمن ذهن

نفر  كيكه  ر،گيحوادث نا گوار د اي ماست لهيجنگ بوس جاديا يذهنمن يها تيموفق  نيتراز بزرگ يكي  ،آورد يبوجود م

گفت  ،گفت كه يموالنا چ ديديد ،ماة نيزم نيبنابرا ،يمن ذهن كيكند  جاديا ياديتواند موفق شود درد ز يدر جمع م

 كخطرنا اريبكند كه بس ييتواند كارها يا مآنج ،ما نهيزم تويبپرد  خواهد يم يمن ذهن .من شيپ ايب ،ما را رها كن ة نيزم

   .ما و تو چه باشد  ايما و من چه باشد  نيگفت ا .را كار نينكن ا ،باشد

 ميجمعاً برم اي ميشخصاً برم يواقعه هست هر چه هر واقعه ا نيهم جاديخودمان كه ا هياز سا ديما فرداً و جمعاً نبا نيبنابرا

هر  .شود يم تريقو نيا يهر چه بجنگ .ميكن رآن را بزرگتر و مخرب ت ايو  ميبا آن بجنگ و ستيما ن هيسا نيكه ا مييو نگو

صاف كردن مركزش به  قيسازنده از طر يو انرژ ،رديلحظه به عهده بگ نياش را در ا ياريهش تيالزم است مسئول يكس

 قيو حق ندارد از طر ،هيناح كيدر  ايدر جهان  يشدگ تيو  هم هو يجيتا كمك كند به ذوب درد و گ ،جهان بفرستد

  سازنده بفرستد و اوضاع را خراب تر كند.  ريبد و غ يانرژ يخشم و گرفتار

  ۳نکته کلیدی مشاره 

ها مهراه با  یدگیمهان نکیکه با ع یمن ذهن یها لهیح یاترفندها  نیاز مهم تر یکی 

  ،کند یقضاوت و مقاومت اجرا م

  كند يبا مقاومت و قضاوت اجرا م كه يمن ذهن يها لهيح نياز مهم تر يكي 
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انعکاس  ای هیسا یرونیخمرب ب دادیاست که به ما بباوراند که رو نیا  :۳مشاره ادامه 

   .ستیما ن ایمرکز من 

 .ستياو ن ريكند او را كه باور كند كه تقص يمجبور م شيخودش و من ذهن يكند برا يم جاديا يشخصًا مسائل يهر كس

مثال  ،هآورد شيمن پ ياتفاق ناگوار را برا نيكه ا ستيمركز ما ن نيكه ا ميباور كن ميدوست دار ما .ستيمركز او ن ريتقص

تصادف  نيبا ماش نكهيبوده وَلو ا رگيد يكي ريمن دوست دارم باور كنم كه تقص ،من بوده ريتقص نيتصادف  كردم با ماش

 ياصال من ذهن .رود ينم تيمسئول نيبار ا ريمن ز ينمن ذه ،خواهم باور نكنم يتو بوده من م ريتقص ديگو يم سيكردم پل

 داديخواهد به ما بباوراند كه رو ياست م نيترفند ا ني. پس ارديپذ يم ياريهشرا  تيمسئول ،ستين ريپذ تيمسئول

   ،ستيما ن ايانعكاس مركز من  اي هيسا يرونيمخرب ب

   .ندازدیه خودش بساخت یو با ابزار مالمت آن را گردن دمشن ذهن :۳مشاره  ادامه 

 .و مركز آلوده تان يمن ذهن با ،ديكن يم جادياطراف شخص شما را شما ا عيخواهم شما فرداً حواستان باشد كه وقا يمن م

 دييگو يو م ،ديدشمن ساخت يسر كي يدر افسانه من ذهن ايكند؟   يكار را م نيشود كه مركز شما ا يباورتان م ايآ

  كنند.  يكار را م نيدشمنان دارند ا

  سازد.آن را حمکم تر  ایاضافه کند و  یزیبه افسانه خودش چ بیترت نیبه ا :۳مشاره  ادامه 

 يسر كي ،نميب يمانع م يسر كيافسانه را كه من  نيخواهد ا يندارد فقط م قتيو حق تيبه مسئول يكار يمن ذهن 

 ،يجور كيكنم  هيرا توج نيا خواهم يم ،مهم دشمن و  من محاصره شده ا يسر كي ،نميب ياتفاقات همراه با مساله م

مخرب به  يكه من انرژ نميب يمن نم نم،يب يدارم چقدر بد م ييها نكيچه ع ،ندارم كه مركز من چقدر آلوده است يكار

   .كنم و ابزار مالمت دستم است يم هيتوج و. فرستم يجهان م

من افتاده  يكه برا ياتفاق بد نيخواهم ا يمنفر  كياست كه من  نيا شيمعن .ستيشناس ن قتيحق يمالمت من ذهن

 يچون نم ،مركز من كرده اي ،بروم كه من كردم تيبار مسئول ريتوانم ز يمن نم .كنم دايرا پ نيا ديو با  ندازميگردنش ب

 است شما به عنوان يها اشتباهات روزمره من ذهن نيا م؟يخوان يم يچ يها را برا نيا يول .كار كنم ركزمم يخواهم رو

   ديفتياشعار موالنا ب اديبعد به  ديعمل كرد يطور نيا راگ .ديها بشناس نيناظر ا ياريهش

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  قَدْ َجفَّ اْلَقَلم يبُوَد معن نيا                دَم به َدم يهاُغصه نيتوست ا فعلِ
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  ١٣٨٧ ةشمس، غزل شمار وانيد ،يمولو

  شتريخويمردم در او ب شتريب ياتيجا ح هر
آنجا من  ،كمتر است يكمتر است زندگ اتيهر جا ح ،ندارند يمن ذهن اي شياست مردم در آنجا خو اديز يجا زندگ هر

   .بزرگتر است يذهن

  ۴مشاره  نکته کلیدی 

 یهست و ما با تند تند فکر کردن فقط گنج را پنهان م یما گنج یفکرها ریدر ز 

   .میکن

كرد  ميكه مسائل مان را  حل خواه ميكن يفكر م ،رگيفكر د كيبه  ميپر يم يفكر كياز  ميكن يما تند تند فكر م نكهيا

شما هر  .ستيكار درست ن نيا .ميپوشان يم شتريماست ب يفكرها ريآن گنج و مسئله حل كننده را كه ز  ميما فقط دار

  شد.  ديهمان قدر برنده تر خواهشما نگاه كند  يكه به فكرها ديناظر داشته باش ياريهش كيو  ديچقدر آرام تر فكر كن

 .ميپس آرام تر فكر كن ،نه راه حل ميشو ياز مسئله م يقسمت شهيفكر ها ما هم ريز ياريهش يفضا نيپوشاندن ا اب

 لزايآن منبع ال  ميهرچه تندتر فكر كن ،شوند يها سبب تند شدن فكرها م نيا ،مثل ترس مثل خشم يمنف جاناتيه

مقاومت ما  مينيب يهمان موقع م .ما گرفتارتر ،خدا دورتر زهرچه ا ،مانيشود برا يم دهيوشپ شتريخدا ب يعنيخردمان 

تر و  يقضاوت ما سطح .شود يم ادتريز يمنف جاناتيشود ه يم ديهر چه فكرها تندتر شود مقاومت هم شد .است شتريب

اصالً توجه  نكهيبدون ا ميكن ياستفاده م يليخحالت ها هست كه ما ابزار مالمت را  نيو چه بسا در ا .شود يمربوط تر م نا

  . ميكن

  ۵مشاره  نکته کلیدی 

کننده افکارمان  دیدانست که ما تول میخواه میما ناظر و شاهد افکارمان باش یوقت

   .نه خود فکر میهست

 دينيب يم ،دينيب يم تانيصورت حضور ناظر فكرهاشما باالخره به ،يو كوچك شدن من ذهن ييفضا گشا يمدت كيپس از 

پس شما  .آورند يوجود دارد كه درد بوجود م يمنف يچقدر فكرها ،بار نياول دنشيد زهيكه در  ذهن تان حاال  شگفت انگ

همان  ديهست رگيد ياريهش كياز جنس  ،ديستيپس از جنس فكر ن ديكن يكه چون شما فكر را تماشا م ديشو يمتوجه م

  .شما و خدا تييو خدا ديحضور است و شما هست ياريهش ،ياريهش
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عقب  ديشما كامًال مقدور است كه بكش يكار برا نيو ا .كردگار است اينور خداست  نيا  دانم يكه امروز گفت من نم 

كه  ديآ يم شيشما پ يامكان برا نيا ديشو يم ميواقعاً تسل ديكن يهر موقع شما فضا را باز م .ديذهنتان را تماشا كن

 ديتوان يشما م يبه فكر كردن ول بارهكند دو يذهنتان البته شروع م .دينيا ذهنتان را ببذهنتان خاموش بشود و شم

آن تماشا كننده از جنس  .خواهد داد ادي زهايچ يليشما به شما خ يفكرها يتماشا .ديكن يكه چه فكر م دينيفكرتان را بب

   .ستيحضور ناظر است و از جنس فكر ن

  ۶مشاره  نکته کلیدی 

و  یچون مقاومت و قضاوت براساس دانش ذهن ،میهست یجسم یاریمثلث هش ما در یوقت 

 که بر اساس خرد کل هست ،حلظه نیجلو قضاوت خدا در ا میشده دار یشرط رافکا

  .میکنیو قضاوت م میریگیم کند،یم جادیحلظه را ا نیاتفاق ا و

 دهيهمان يشدگ تيهم هو يهانكيو با ع ميكه مقاومت و قضاوت دار يجسم يارياست كه در مثلث هوش نيآن ا يمعن

قضاوت  يوقت فتد،يخدا به كار ب شودِيبشو و م خواهد،يو م كنديلحظه خدا قضاوت م ني. اميكنيقضاوت م م،يهست

ما  يما. مِن ذهن يهم منِ ذهن يكي كند،يخدا قضاوت م يكيلحظه  نيا يعني. مييآيدر مقابل آن قضاوت در م ميكنيم

ُكن فَكان  نيا ميگذاريادامه دارد، ما نم ياست كه من ذهن نيهم يبه ضرر ما است، برا نيو ا رديگيوت را مآن قضا يجلو

  بعدا.  ميدهيهم م حيتوض ميرا دار نيخدا كار كند. ا

  ۷مشاره  نکته کلیدی 

نور افکن ما هستند  ریز گرانید غالب اوقات، ناآگاهانه ،خودمان باشد ینور افکن رو 

 یهاعوامل و علت گران،ید رییرا منوط به تغ یرونیب تیما درست شدن وضع یذهنو منِ 

  نه مرکز ما.  داندیم یرونیب

 يول ها،يشدگ تيآزاد كردن از هم هو م،يخود ما است ما دنبال عوض كردن مركز خودمان هست يرو شهينورافكن هم پس

. و درست شدن ديرا عوض كن گرانيد ديخواهيوقات هنوز ما شتريكه ب ديد ديخواه دينظر داشته باش رياگر خودتان را ز

 يعنينه مركز خودتان.  ،يرونيعوامل ب اي ها،تيوضع اي گران،يد رييتغ به مياوابسته كرده م،يارا مربوط كرده يرونيب تيوضع

  . ميمركز خودمان باش رييدنبال تغ دياش باهمه
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 ایمورد سؤال  است و ما آن را غالباً ینِ ذهنجا افتاده م لهیطرز فکر ح نیا  :۷مشاره  ادامه 

   .میدهیقرار من ینیبازب

 نيآن ا ي. معنميستياوقات از آن آگاه ن شتريغالب است و ما ب شهيهم ميرا عوض كن گرانيكه ما د يمِن ذهن لهيح يعني

  .گران؟يد اي ديخودتان هست رييواقعا دنبال تغ دينيبب ديمواظب باش دياست كه شما با

  ۸مشاره  کلیدی  نکته

  است. یبا آزاد ی) مساورشی(و پذ ییشناسا

و  کندیُکن َفکان کار م ،میکنیمان نگاه مبه صورت حضور ناظر به ذهن یوقت

 یزیچ کی نکهیبه حمض ا م،یاما فضا باز کرده ، کرده نییرا تع یاتفاق کیقانون قضا 

 نیا م،یریپذیم را یشدگ تیهم هو یا یبیع کی م،یکنیم ییمان شناسارا در ذهن

با  یمساو ییشناسا مییبگو میتوانستیاست، م یکاف ییناساافتادن آن است. ش یمساو

 ردیپذیمن یاست. اگر کس رشیتوأم با پذ شهیمه ییشناسا نکهیا یاست، برا یآزاد

  . کندیم ییبا ذهنش شناسا کند،یمن یدرست ییاست که شناسا نیبه خاطر ا

رنجش دارد؛ اگر با حضور  كي نديمثال بب ند،يببدر آنجا  ييهابيحضور ناظر به ذهنش نگاه كند و عاگر انسان به صورت 

در آن  نكهيا يهست، برا يآرامش چ هست،يچ يهست و شاد يچ يكه آزاد دانديناظر نگاه كند؛ چون حضور ناظر م

االن كه  داندي. بالخره مخواهديرنجش نم را از آن يسود چيه اي يرا و شاد يآرامش گريحالت برخوردار است از آن، د

  . افتدينم ميبكن زهيبكند. ست زهيبا آن ست ستيالزم ن افتديآن رنجش م واشي واشيو  فتديب ديبا شآن رنج

دور؛  اندازمشيم دارميبر م كنم،يكارش م كياالن خودم  نم،يبيم يرنجش كيمن آنجا  دييبگو ديتوانيشما نم

 نيهم يبرا اندازد،يم يرا زندگ هانيا ديبدان ديمهم است كه فقط نگاه كن يليخ ني. اديفقط نگاهش كن ديبا د،يتوانينم

  : ديگويمهم است، م يليهم خ نياست. بله، ا كونيچقدر صحبت ُكن فَ شود،يبشو و م ديگويم
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  ۹مشاره  نکته کلیدی 

تا ما  افتندیتفاقات ما افتند،یبدخبت کردن ما من ایخوشبخت کردن و  یاتفاقات برا  

. اگر از کندیم نیید. اتفاقات را قانون قضا تعنکن داریرا از خواب فکرها و دردها ب

رها کردن  ها،یدگیمهان یینربند، سبب شناسا نیما را از ب دادهایرو ،یدگیشدت مهان

  خواهند شد.  یمعنو یداریجهان و ب نیااز سلطه  یآهنا، آزاد

 شناسد،ياتفاقات را م يجسم ياريهوش م،يكنيم دايپ يجسم ياريجهان هوش نيبه ا مييآيم كه ما اول كه ديكن توجه

خدا  نيبنابرا م،يدار يجسم ياريهمه ما ابتدا هوش يعني د،يدار يجسم ياري. اگر شما هوشافتديبا اتفاقات اتفاق م يمنته

است كه اتفاق را  نيراهش ا ،يكيزيف يزهايواب چباورها، و خ يعني كرها،كردن ما از خواب دردها و خواب ف داريب يبرا

 ميهست اشستهيشا م،يكه ما سزاوار هست يزيبه چ يعني شود،ياتفاق معموال با َجَف الَقلم نوشته م نيما بگذارد، ا يجلو

  و انعكاس مركز ما است. 

هست و  يچ رونيمركزش در ب انعكاس مينيبب ديگويممن است،  لياست، فام يفالن نيا نديبب كنديخدا نگاه نم يعني

بد است، اگر مركزش پر از درد  رونياتفاق در ب نياست ا اديز يشدگ تيخودش كار كرده است، اگر هم هو يچقدر رو

 يداده است. زندگ اديرا  ميو انتظارش به ما تسل آوردياتفاق را به وجود م نيبد است، پس بنابرا رونياست انعكاسش در ب

 ديگوي. مييلحظه، فضا گشا نياتفاق ا رشيپذ يعني ميتسل م؛يفرستادگانش گفته است تسل لهيوس به ييجورها كيبه ما 

بشو و  ميگويهم دارم بنام، م يزيچ كيكردم،  نييكه من اتفاق را تع نطوريهم يفضا را باز كن، اگر فضا را باز كن نيا

 يمتالش ياز وجود موهوم يقسمت كي جهيو در نت ديكنيم فضا را باز د،يكنيم اكار ر ني. و شما اكنميمن درمان م شود،يم

و فضا  ميبكَن ميتوانياست كه ما نم ديشد نقدريما ا يدگيها همانموقع يبعض يول روديم نياز ب شود،يم دهيساب شود،يم

  . ميرا باز كن

. شكنديم يمنِ ذهن ديكنيا را باز مفض اي ديرويم نياز ب د،يشكنيم د،يكنيشما مقاومت م اي:  افتديدوتا اتفاق م بوخُ 

ما اصال خودمان را  د،يكنيم يماد يخودكش نكهيا اي ديريميم ينسبت به منِ ذهن ديكنيم يمعنو يخودكش اي يعني

بگذارند  يعنيكنند.  يمعنو يخودكش تواننديكه م داننديخودشان را بكُشند، نم خواهنديم ياعده كيمثال.  ميكُشيم

  بشوند از خواب ذهن.  داريب رد،يبم انشيمنِ ذهن
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او هم  م،يفضا را باز كن ديدر مركز ما هست، انعكاس آن است و ما با يزيكه نشان بدهد چه چ افتدياتفاقات م نكهيا يبرا

اتفاقات  لهيبه وس چوقتياست ه اريكه هوش يمركزت. و كس اوريمن را ب ديگويمركزت. هر لحظه م اوريمن را ب ديگويم

رفتن ما. اگر  نياز ب ينه برا افتديما م يداريب يهر چقدر هم بد باشد برا اتفاقكه  ديباش ارينخواهد رفت. شما هوش نيباز 

  . ستميمن از جنس اتفاق ن ديخودش را بكَند از اتفاق بگو دياست با دهيچسب يليخ يكس

  ۱۰مشاره  نکته کلیدی 

 میآنچه که هست ییشناسا) به هایدگی(مهان میستیآنچه که ن ییبا شناسا 

  . دیرس می) خواهمانیجنس اصل ه،یاول یاری(هوش

كه ما  ميدانيم يول مينيبيم هايشدگ تيهم هو نكياز پشت ع م،يكنيم دايپ يجسم ياريما اول هوش د،يكنيم توجه

 م،يشد تيمثال با پول هم هو ؛ميستيآنچه كه ن يي. با شناساميشد نهايبه ا ليبعدا تبد ميشد دهيهمان نهايبا ا م،يستين نهايا

با پول  يشدگ تيهم هو م،يستيپولمان ن ميدانيما، ما م يقسمت از منِ ذهن كي م،يبر اساس پول دار يمِن ذهن كي

 ييبالخره به شناسا نهايا ييبا شناسا م،يستيمان نبا مقام يشدگ تيهم هو م،يستيبا همسر ن يشدگ تيهم هو م،يستين

  . ديرس ميواهمان است، خخدا كه اصل

كه  يكس كيبه طرف  ميكه برو ستين ينطوريا يعني م،يخدا را بشناس هايدگيهمان نكياز پشت ع ميتوانيما نم

شدن به  ليتبد ي. براديرويم يذهن يخدا يبه نام خدا، حتما به سو ديرويم يتان به طرف كساگر با ذهن م،يشناسيم

ال  يهمان ال كردن است. كه ه نيهمان ال كردن است، ا ني. امياندازيو م ميكنيم ييما شناسا ميستياو فقط آنچه را كه ن

  . ديشويبالخره به خدا زنده م ديكنيال م د،يكنيال م د،يكنيم

  ۱۱مشاره  نکته کلیدی 

: خداوندا مهه ما  میانساهنا بکن گریخودمان و د یبرا میتوانیکه م ییدعا نیهبرت 

  حضور خودت زنده کن.  یاریات بده و به هوشجن یانساهنا را از منِ ذهن

  است.  يخوب يدعا نيا
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  ۱۲مشاره  نکته کلیدی 

 یایدن میکن رییخودمان تغ یوقت ،میبردار گرانیو عوض کردن د رییدست از تغباید  

  . کندیم رییمان هم تغاطراف

  : ميصحبت كرد چقدر

  ٣١٩٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   يكنيم يرا بدخو و خال شيخو                            يبر و سَنرا حَ  ريمَر غ يكن تا
ما و روشن  رييدر اثر تغ ميكن ريياگر ما تغ د؟يستيكس ن چيه رييهر روز كه دنبال تغ ديكنيم ينيشما خودتان را باز ب ايآ

  . ميچراغ بشو ديما با م،يبشو يقاض ديخواهند كرد. ما نبا رييتغ گرانيشدن شمع ما د

  ۱۳مشاره  نکته کلیدی 

  . شودیاجرا م گرانیاز من آغاز و در د رییتغ  

اگر شود. مشا اجرا  گرانیدر د میخواهیکه م میباش یرییآن تغ دیما با یعنی

 واشی د،یدهرا در خودتان اجنام  رییکنند مشا اول آن تغ رییتغ گرانید دیخواهیم

  . دیهم خواهد رس گرانیبه د رییتغ نیا واشی

  ۱۴مشاره  نکته کلیدی 

  . میخدا زنده شو تیو ابد تیهنایاست که به ب نیا ایدن نیما از آمدن به ا یصلمنظور ا

هر انسانی که به این جهان آمده یک منظور دارد که پس از مدتی اقامت در حمدودیت 

ذهن از آجنا بیرون بیاید، به ابدیت و بی هنایت خداوند زنده شود. زنده شدن به ابدیت 

ستقر شدن در آجنا، یعنی ابدی، آمدن به این حلظه و مخدا یعنی آکاهی از این حلظه 

  چیزی ما را به زمان روانشناختی گذشته و آینده نربد.
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 ديايذهن از آنجا ب تياقامت در محدود يكه پس از مدت ،يمنظور دارد، هر انسان كيآمده است،  يهر كس نيبنابرا پس

 كيپس از  كنند،يم نييجنس ما را هم تع تيدوتا خاص نياست و ا تياست و ابد تينهايب ميو اندازه خدا گفت رونيب

آگاه  يعنيخدا  تي. زنده شدن به ابدميخدا زنده بشو تيو ابد او تينهايو ب رونيب مييايب ديبا دنيكش تيمحدود يمدت

و تكان نخوردن  لحظه و مستقر شدن در آنجا نيآمدن به ا يعني. ميشوياالَبد كه ما جاودانه م يِال يلحظه ابد نيبودن از ا

  نبرد.  ندهيگذشته و آ يما را به زمان روانشناخت يزيچ يعنياز آنجا. 

  ۱۵مشاره  نکته کلیدی 

ُکن «  لهیبه وس یاز منِ ذهن یقسمت م،یکنیو فضا را باز م میشویم میهر بار که تسل 

   .شودیم دهییسا یزندگ ایخدا » شودیبشو و م« ای»  َفکان

 لهيما به وس ياز منِ ذهن يلحظه، قسمت نياطراف اتفاق ا ميكنيو فضا را باز م ميشويم ميكه تسلهر بار  د؟يكرد توجه

كوچكتر  يمِن ذهن يعني شود،يم دهييسا م،يمان هستخدا، كه ما در آن موقع ناظر ذهن شوديبشو و م ايكُن فَكان 

  . شوديم

   .شودیم درون بازتر یفضا رییتغ نیمهاهنگ با ا  :۱۵مشاره  ادامه 

  . شوديتر مگسترده يعني

 حضور خودش را یاریو هوش شودیکمرت م یجسم یاریهوش نیبنابرا  :۱۵مشاره  ادامه 

  .کندیو برقرار م تیتثب ارانهیهوش

منِ  يبا انداختن نورش، كُن فَكانش به رو يزندگ ميكنيم ييهر موقع ما فضا گشا ن،يمهم است ا يليخ م،يكرد توجه 

. شوديكوچكتر م م،يريبا خط كش ذهن اندازه بگ ميمان بتوانما با ذهن ميبفهم نكهيما بدون ا ياز منِ ذهن يقستما،  يذهن

مِن  نيا د؛ينيبب ديتان نگاه كنبا ذهن نكهينه ا د،يبكن ييفضا گشا ديبا رتبم تانيكوچكتر كردن منِ ذهن يبرا ديشما با

  . ردياندازه بگ توانديخط كش ذهن نم افتاد؟؛ نه، آن ميمن كوچكتر شد؟ دردها يذهن
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  ۱۶مشاره  نکته کلیدی 

  (فکر کردن) بدون ناظر است.  یذهن تیّ فعال ای  ذهن ،یمِن ذهن 

 خواهديكه دلت م يمان رها بشود هر كارذهن م،يتماشا كن ميمان را نتواناست كه ما ذهن نيا يمنِ ذهن فيتعر كي پس

ما  نكهيا يبرا گر،يد ستين يذهن ناظر دارد آن موقع منِ ذهن م،يكنيمان را نگاه مبه صورت حضور ناظر ذهن يبكن، وقت

  . ميكنيم شيتماشا ميدار

ناظر ذهن  قیُکن َفکان، از طر دیکردن آن با یو متالش ییشناسا یبرا :۱۶مشاره  ادامه 

عوض کردن خود به زور،  رینظ ،یذهن تیفعال نی. کوچکرتفتدیبودن به کار ب

  . کندیم جهینتیو ب میرا فلج، عق »شودیبشو و م«کار   قضاوت و زهیستمقاومت، 

خدا  شوديبشو و م د،يشويتان مناظر ذهن د،يكنيقانون قضا، شما فضا را باز م لهيبه وس افتد،ياتفاق م د؟يكنيم توجه

را انجام  يكار كيبه زور  ديخواهب د،يمقاومت كن د،يكن زهيست د،يدر آن موقع اگر شما قضاوت كن يول افتد،يبه كار م

 نجاي. چقدر ما اَنْصُِتواْ اديذهن را خاموش نگاه دار دي. باكندينم گريافتد، كار ديخدا از كار م شوديآن بشو و م ديبده

  . م؟يخواند

 ،ممکن است ،گی هاانیدمه یو انداخنت برخ ینسب یداریپس از ب :۱۶مشاره  ادامه 

  د. داشته باش انیآهنا در ذهن ما جرشده مربوط به  یشرط یفکرها

آن در مركزتان  د،يبود تيهم هو د،يمعتاد بود يبه كس د؛يرا انداخت يكس كيبا  يشدگ تيهم هو كي ديشما آمد يعني

مربوط به آن  يهنوز فكرها يول د،يو موفق هم شد دياطراف آن شخص بود، حاال آن را انداخت شهيهم تانيبود، فكرها

  . ميتماشا كن ديفقط با ميرا پاك كن هاآن مياگر بخواه گذرد،يها در ذهنتان مموقع يبعضدر شخص 

است. دست  ینظارت به صورت حضور ناظر، کاف زدودن و پاک کردن آهنا یبرا :۱۶مشاره  ادامه 

انداخنت آهنا،  یمقاومت، قضاوت و به زور اراده ذهن رینظ یمتداول ذهن یزدن به کارها

  آهنا خواهد شد.  ییپاریشدن و د تریسبب قو
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را  نهايبروم دخالت كنم ا نكهياست. ا يبروند، كاف نهايا فتد،يب ديبا نيا نكهيا ييفقط نظارت و نگاه كردن و  شناسا بله،

گشوده شده، صبر، صبر  ي. پس حالت فضايدوباره منِ ذهن ديشد د،يكنيم ترشيقو ديدار يعنيبكنم  شيكار كي يزود

  است.  يما است و سبب كوچكتر شدن مِن ذهن يراه گشا اقعنگاه كردن به ذهن در وو شكر و به صورت ناظر 

وم *** ت  یان   ***  
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عده از انسانها  كيجهان  نيكه در ا دهديبه ما م غاميو موالنا پ .خوانميم تانياز دفتر ششم را برا تيقسمت چند ب نيا در

 نهاي. افرستنديسازنده را به جهان م يآرامش و بركت و انرژ ،يشاد نهايخودشان به خدا وصلند و ا شهيهستند كه با ر

هم هستند كه  يعده ا كيو  .است كه شكر و عسل به جهان بفرستند ودشانفقط حواسشان به خ ،با مردم ندارند يكار

است  ضيان مردارند، مركزش يكارهم چون در مركزشان نااصل نهايدارند. ا يكه من ذهن ستنديدارند و مطلع ن يمن ذهن

  . فرستنديمخرب به جهان م يدائماً انرژ

با دردها و باورها  يشدگ تيهوهستند و در مركزشان هم يجهان دارند. سطح نيدر ا شهيندارند و ر يدر زندگ شهير نهايا

است.  ضيمرمركزشان  داننديو نم ننديبيجهان را نمخدا و  ،ياريهوش ديبا د نهايوجود دارد و ا يجهان نيا يزهايو چ

 ينگران كنند،ياد ميحسادت را ز كنند،يخشم اضافه م كنند،يدرد اضافه م يعني. كننديهم به جهان سركه اضافه م نهايا

  . كننديم اديجهان ز نيرا در ا يمن ذهن يو همه دردها كننديم ادياضطراب را ز كنند،يم اديرا ز

و  شوديم يقاط يسطح يمخرب انسانها يبا انرژ دارشهير ينسانهاا نيعسل ا شهيكه هم ديگويجهان م نيا ،نيبنابرا

 اديعسل را ز ديكنند، شما با اديكردند سركه را ز يندارند سع شهيكه ر يعده ا كيو اگر  .كنديدرست م نياسكنجب

و به  شوديمو جهان تلخ  شوديم اديسركه ز جهياز تعادل خارج نشود. اگر عسل كم بشود درنت نياسكنجب نيتا ا ،ديكن

  . روديجهنم م ،ينابود يسو

و جهان  اندازديكه مثل ماه نور م يكه هركس دهدياولش نشان م هاتيب نيو ا ميخوانيموضوع م نيراجع به ا تيو چند ب

كار  يكلمه بدِ مغولها را نگفته و قاط كي ،شعرها را گفته نيمثل موالنا كه در زمان مغول واقعا ا يآدم كند،يرا روشن م

 يياره يبرا ميكنيبگذارد كه ما امروز استفاده م يرا از خودش باق يآثار نهمچو كيتوانسته  جهيمغولها نشده و درنت

  .يخودمان از چنگ من ذهن

 ١٢مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  هيچ واگردد ز راهي كاروان                       سگان  گفت از بانگ و َعالاليِ
قضا و  ييطبق راهنما خواهندي. مروديزنده شدن به حضور م يانسانها به سوكه كاروان  ديگويم يكلطوربه تيب نيا

 ديگوياست، م نيا لشيكه تمث ديگوي. مرنديمس نياو زنده بشوند. پس انسانها در ا تيو ابد تينهايفكان، انسانها به بكن

با  يعنيوصدا راه انداختن، عالال ده شروع كنند به عوعو كردن و سر يو سگها شوديرد م ياجاده كياز  ياگر كاروان

كاروان آن  ستاد؟يبازخواهد ا تيكاروان انسان نيا ايهست. آ يذهن يهامن ديببخش ،يبلند عوعو بكنند، منظور صدا يصدا

  نه.  ديگوينه، م ترسد؟يم كند؟يراهش را كج م كننديچندتا سگ عوعو م يدر آن ده آنور نكهياز ترس ا
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جمع  كنند،يو مركزشان را درست م رنديگيم ادياز آن  فتدياتفاق ب شانيشخص يكه در زندگ يا پس انسانها هر واقعه

 .دهنديبرود ادامه م ديبا تيكه كاروان بشر يراه يعنياز آن  ييو رها يمن ذهن ييبه شناسا نطوري. و همنطوريهم هم

كه از درس  ميداني. و ما مافتديم يچه اتفاق نكهياصرفنظر از  م،يراه را ادامه بده نيا ديتك تك ما با ديبگو خواهديم

  است، انعكاس مركز ماست. ياگر جمع ايامروز موالنا، اتفاقات اطراف من انعكاس مركز من است. 

 ١٣مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  ُسست گردد بدر را در سَير تگ                يا شب مهتاب از غوغايِ سگ
ده نگاه كنند باال به ماه و شروع كنند به عوعو، ماه  ياگر سگها اندازد،يدارد مدر شب مهتاب كه ماه حداكثر نورش را  اي

نور را مثل ماه شب چهارده،  نيبه خدا زنده شده و ا يانسان كياست كه اگر  نيمنظورش ا ترسد؟يم اندازد؟ينورش را نم

بس  گريد ستد؟يايعو كردن، آن ماه معو ايحوادث  جاديشروع كنند به ا يذهن ياگر من ها فرستد،يخرد را به جهان م

 خواهنديهرچقدر م نهايندارد كه، ا نيزم يرو يبه سگها يشد؟ جوابش است: نه! اصال ماه كار ليتعط ديگويم كند؟يم

  عوعو كنند.

بروند  هيبق خواهنديبروم، م خواهميراه را م نياوال اكرده كه من  نييرا تع فشيجهان تكل نيهم كه در ا يهركس

من بروند، همسر من برود، بچه من برود، پدر من برود، مادر من برود، من برود، دوستان  ليفام خواهدينروند؛ م خواهنديم

من همه  انياطراف نكهينورم را خواهم انداخت ولو ا نيارا خواهم رفت و من  هرا نينرود؛ من ا خواهديبرود م خواهديم

: چه وقت فرستادن خرد و بركت و عشق به جهان نديگويو م كننديم قيا هم تشوو مر فرستنديمخرب به جهان م يانرژ

  است؟ االن وقت قهر است!

 ١٤مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  تندهر كسي بر خلقتِ خود مي                  مه فشانَد نور و سگ عوعو كند
مطابق خلقت  ي. هركسكنديم به سگ ندارد، سگ هم عوعو خودش را ياز آن باال، كار فشانديماه نور را م ديگويم

. دهديم روني. اگر مركزش ازجنس خداست نور آن را برونيدر ب كندي. آن را منعكس مكنديخودش، مركز خودش عمل م

  .فرستديم رونياست و درد است، درد را ب ياگر از جنس من ذهن

 ١٥مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  هرش در ابتالدر خوِر آن، گو                       هر كسي را خدمتي داده قضا
نور  نيا ز،يكرده. گفته تو سركه بر نييتع يخدمت كيلحظه  نيقانون قضا در ا يبه هركس يعنيدر امتحان.  يعني ابتال

سركه  ي. و اگر كسستين يلحظه فعال آنطور نيدر ا ياگر بخواهد، ول ندازدينور ب توانديهم م زندهير . آن سركهندازديب
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 ديزنده شده او شروع كند به متوقف كردن خودش با تقل اشيبه گوهر اصل هك يآن كس دينبا فرستد،يبد م يانرژ زديريم

 يمركز هركس يعنيمناسبِ آن، مطابقِ آن، گوهرش در امتحان است.  يعني. درخورِ آن فرستديمخرب م يكه انرژ ياز كس

فعال  ايخواهد داد  نجاماندن نور است ارا كه افش ييرا، خدمت نها يينها سيكه آن سرو مينيهرلحظه در امتحان است بب

  شده است؟  تيهوهم

خدمتم را مطابق قضا بهتر  نيروز ا روز به روم،يو انسانها جلو م يكه من در كاروان زندگ ديريگيم جهيشما نت تهايب نيا از

به خدا و به  يمن خدمات بهترو  كنميفضا را باز م ني. اشوميتر مخدا دارم زنده تينهايبه ب اميبه گوهر اصل كنم،يم

باال كه مثل ماه  آورميرا م اميگوهر اصلكه آن  نديبب ،كنديخدا مرا امتحان م دانميم ظهانجام خواهم داد و هرلحجهان 

در ابتال هستم، در امتحان  فرستم،يموقعها هم نور م يبعض ديشا فرستم،يدرد م فرستم،يمقدار سم م كيهنوز  ايبتابم؟ 

  .ميكنيم يسع ميهرلحظه. پس دار هستم

 ١٦مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  م؟ِهلَ  چون را خود  من َمَهم، سَيرانِ        چونكه نگذارد سگ آن نعره َسَقم
رها  كند،يرا ول نم مارگونهيجهان، حاال مركز هركس باشد، آن نعره ب نيدر ا يمن ذهن يعنيكه آن سگ  ديگويم موالنا

كه  من كنديكردن است و رها نم جاديكه كارش درد ا دانديم اشيبا من ذهن يمن ذهن اش،يسگ سگ با ي. وقتكندينم

 نيپس بنابرا د؟يكني. توجه مدانمياز او م شتريرها كنم؟ من كه ب يام، من كارم را چه جورماه هستم، به خدا زنده شده

 روميهر جا م ماً،يدا ندازمينور ب ديماه هستم كه با هستم، دارشهيبا خودش روشن كند كه من ر ديرا با فشيتكل يهر كس

است، نور انداختن  نيكجا باشم، من كارم ا كندينم يبد نفرستم، فرق ينكنم، انرژ افهكن بشوم، به مسئله اضمسئله حل

 دجايدرد ا وستهيهم كه از جنس قضاوت و مقاومت است و دردها در مركزش است، از جنس درد است، پ ياست. آن كس

  :ديگويماه بودن من ندارد و اآلن م يرو يكردن درد او، اثر جاديا يخواهد كرد، ول

 ١٧مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 كند افزون  چونكه سركه سرِكگي

  پس ِشكَر را واجب افزوني بود
به اضافه كردن شروع كنند  يذهن يهامن يعنيكند،  اديرا ز يكه سركه، سركگ ياست، وقت نيجهان سكنجب نيا ديگويم

  .زنديبر اديز دياضافه كنند، عسل را با يه ديكه از جنس شكر هستند، شكر را با يكننده، پس كسان رانيمخرب و و يانرژ
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 ١٨مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 قهر سركه، لطف همچون انگبين

  كين دو باشد رُكنِ هر ِاسكَنجبين
و  ييو بدگو ييجوو انتقام نهيكه درد دارد خشم و ك يست. هر مركزدرد ا ياست، انرژ يمن ذهن يِ انرژ نجايدر ا قهر

به جهان. اما لطف  فرستنديم ياديعده ز كيسركه است،  نيا دهد،يو رواج م كنديمنعكس م رونيرا ب نهايو ا ينيبدب

 نياسكنجب هياپ نهايا ياست. هر دو نيشود، مثل عسل است، انگبيمثل شما صادر م ييهاانسان قيخدا هم كه از طر

دارد  ديديهمسر شما د ،يادر خانواده شود،يم ادياگر سركه ز ييجا كياست،  نيجهان مثل اسكنجب نياست. پس ا

شما هم  كند،ياو سركه را اضافه م شوديدرست بشود. نم نيكه آنجا سكنجب ديكن اديعسل را ز ديشما با زد،يريسركه م

 زم؛يريم تريمن ده ل ،يختيسركه ر تريل كيآن تو، تو  زميريحاال من چقدر سركه م ني: ببدييشما هم بگو د،يكن دياز او تقل

  درست بشود. نيتا آنجا سكنجب ديزيشكر بر ديشما با ست،يدرست ن نينه ا

 ١٩مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  آيد آن اسكنجبين اندر َخَلل                         لخَ  ز  انگبين گر پاي كم آرد
بشود، عسل كم بشود،  اديبشود، سركه ز دايپ ييجا كيدر  نيكمبود انگب يعني اورد،يكم بسركه پا  يعنياگر از َخل  عسل

و  يتلخ يعنيسركه غالب خواهد شد،  گريو د شوديم يخراب شود،يدر آنجا دچار نقصان م نيسكنجب نصورتيدر ا

 ديحتمًا با ياعده كي ند،زيريسركه م ياعده كي يطياگر در مح ميشويخواهد آمد. پس ما متوجه م شيپ يخرابكار

  خراب نشود.  نينكرده سكنجب ييعسل و شكر را اضافه كنند كه خدا

در دفتر  ليداستان ف نيبخوانم. ا تانياست برا لياز دفتر سوم كه از داستان ف يقسمت كوتاه كي ديبله، اما اجازه بده

 هايدارد، بعض يجالب اريشاءاهللا، نكات بسان ميبخوان رگيد كباري ديداستان را با نيا يام قبالً، ولخوانده تانيسوم را برا

 شيانياست. آره، ما آن قسمت پا نطورياست. واقعاً هم كه هم ياريبس يمعان ياست واقعاً، حاو يداستان كامل كيمعتقدند 

را،  لشيت كه فاماز خدا قول گرفته بوده اس حطوفان نوح بلند شده است و نو نكهيكه مربوط است به ا ميخوانيم ميرا دار

  . شونديدر طوفان غرق نم نهايا دهد،ياهل خانواده خودش را نجات م

 كنم،يموقع به حرف تو گوش نكردم و االن هم گوش نم چي: من هديگويم دهد،يپسر نوح به حرف پدرش گوش نم يول

 كي يعنيجهان،  نيفكر در ا نيربزرگت دياز كوه بلند شا ورآن كوه بلند و منظ يباال روميخودت را خسته نكن، من م

 يو كشت .نوح بشود يسوار كشت نكهيمستهان كه مقاومت كند در ا يِمنطق يِ مُستَهان بشود، فلسف يِآنقدر منطق يكس
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و  .دينوح بشو يسوار كشت د،يرا رها كن يمن ذهن مييگوياست. االن به همه م ييكتاي يكشت نينوح بطور نمادگونه هم

  .شوديبلند م يهر كس يدر زندگ يسن كيطوفان نوح در  نيا

شكوفا  يهايشدگتيهوو آنها از آن هم شونديو شكوفا م شونديبزرگ م هايشدگتيهوها با هماز انسان ياعده كيو 

آن مرض  ،يركاآن نااصل يهستند و حالشان خوب است. ول شرفتيدر حال پ كننديفكر م يول ،رنديگيبد م يشده، انرژ

همسر و بچه، خانه خوب، كار خوب، شركت خوب، پول  يدارا دانميخانواده، نم نس،يزيب يي، با وجود شكوفادر مركزشان

. ديآيم شيپ يبهم و ناراحت زديريم زيچ همه شود،يم دهيها كشاز ستون يكي يموقع كيو  كنديكار را خراب م يول اد،يز

  .خواهد آمد شيدارد پ يهنكه من ذ يهركس يشخص يگبحران، در زند يعنيطوفان نوح 

پناه  كند،يرا رها م هايشدگتيهوو هم كنديموالنا گوش م نيآدم خردمند به هم كيو قبل از آن كه طوفان برپا بشود، 

مرض  ديگويم اموالن نكهيا نها،يو ا دانميراه و چاه را م ديگويم برد،ينم هايشدگتيهوبه هم برد،ينم يعال يهابه فكر

تا وقت دارد  هايشدگتيهوو خودش را از هم .كنديو معالجه م شناسديو مرض را م شنوديز ما وجود دارد را مدر مرك

. باالخره موج زد و غرق شد كشتنشيم هايشدگتيهوهم دي. اما پسر نوح از آن قماش نبود، از آنها بود كه باكنديآزاد م

  با خودش است.  ياريدرواقع مكالمه هوش رديگيدا در مو خ وحن نيكه ب ياهو نوح ناراحت شد و مكالم

كشف  نهايا يعنيگفت.  يتو به گوش خودت خواه د،يبه شما بگو ستين يكه كس ديگويقصه است كه موالنا م نيدر هم

 نيا. پس بنابرنهايو ا ديگويبه ما م يكس كيكه  ستين ينطوريا شناسد،يرا م قيخودش است در ما كه حقا يِاريهوش

را  هايشدگتيهوهم دينشان بدهد كه شما با خواهديو موالنا م .كنديم انيرا ب يشدگتيهوهم نينوح مهمتر دياش

 كندياز زبان نوح ِگِله م جاني. همديو اگر آن را خدا گرفت، ناراحت نشو ديندازيب ديرا هم با نشيترو مهم ديندازيب

  :ديگويم

 ١٣٣٣ مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره

  پس چرا بِربُود سيل از من ِگليم؟                   دل َنهادم بر اميدت منِ سَليم
پسرم رفت و تو به من گفته  يعني د،يمن كش يپا ريرا از ز ميگل ل،يخدا به تو اعتماد كردم و س يمنِ ساده دل ا ديگويم

عشق  قيفقط از طر گريما به همد يكيكه نزد دهديم حيتوض اتياب نيو موالنا در ا كنميات را حفظ مكه من خانواده يبود

شدن  يكيو  يكينسبت نزد ،يمن ذهن يهانسبت ،يمن ذهن يكي. نزدستين يكينزد يرونيب يهانسبت قياست، از طر

  .ستين وجهچيبه ه
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 ١٣٣٤مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  خود نديدي تو سپيدي، او َكبود؟              دَنبو خويشانت و اهل از او  گفت:
در مركزش  يشدگتيهواز جنس عشق نبود. هم يعنيتو نبود،  شانيكه او جزء خانواده و خو ديگويا به نوح مخد ديگويم

او از جنس  ،ياز جنس حضور يعني يديكه تو سپ يبه حرف تو هم گوش نداد. مگر متوجه نشد كرد،يداشت، انكار م

كه مركز تو با مركز او فرق دارد؟ خدا به نوح  ينيبينم راست. مگ يشدگتيهواست، از جنس هم ياست، كبود يكيتار

  است: اشهيهم كه آ ني. بله اديگويم

 ٤٥)، آيه ١١قرآن كريم، سوره هود(

    )۴۵(

كنندگان حكم  از خاندان من بود و وعده تو حق است و نيرومندترين  پسرم من، پروردگار اى  د:دا ندا را پروردگارش نوح «

  »تو هستى.
 ديرا اگر از من گرفت، من نبا يشدگتيهوكه هم نجايبه ا ميآي. مدانديخدا م يعني داند،يكه او م ميدانيرا هم م نيا پس

خدا بر اساس قضا  يدگاريقسمت، صُنع خدا، آفر نيكه در آخر ميبرس نجايبه ا ميخواهيم گريناراحت باشم. به عبارت د

  .ميريپذين لحظه به عنوان حضور ناظر ميو ما در ا رديگيو خرد كل او صورت م

 ٤٦)، آيه ١١قرآن كريم، سوره هود(

     )۴۶(

دارم تو را كه از سر ناآگاهى از من چيزى مخواه. برحذر مى .ناصالح است عملى او نيست، تو خاندان از او نوح، اى ت:گف «

  »مردم نادان باشى. از

با پسرت در  يشدگتيهودر تو هست، هنوز هم يكه هنوز نادان شوديبه حكم قضا، معلوم م يكه اگر اعتراض كن ديگويم

 كه ما به عنوان انسان دهديداستان نشان م نيا دي. توجه كنيكنيم يمن او را غرق كردم اعتراض دار نكهيتو هست و ا

  .ميندازيب ميخواهينم را ياصًال كل من ذهن اي ار يدگيهمان يآفل، بعض يزهايبا چ شدهتيهوهم

 ١٣٣٥مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  ُاوستاد اي  نيست دندان، برَكَنش         چونكه دنداِن تو ِكرمش َدر فِتاد
اوستاد بِكَن، بِكِشِش.  يرا ا نيا ست،يدندان ن گريد نيشده و كرم خورده است، ا دهياگر دندان پوس ديگويم زنديم مثال

 ،ياز خودت جدا كن ديرا با نياز ما است، ا يقسمت كي گر،يعضو ما است د كيشده است،  دهيپوس يمن ذهن نيا يعني

رفته است،  نيكه چرا ا يو ناراحت يرا دار تيزهايچ نيتراز مهم يكيبا  يشدگتيهوو تو هنوز هم خورديبه درد تو نم نيا

  تو را.  يانعكاس عشق نيا كرديوجه منعكس نم چيمركز او به ه يعنياو به حرف تو هم گوش نكرده است.  كهيدر حال
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صدا  ،يدهياست ندا م يقعمو كي ديگويهم خواهد گفت كه دوباره مثال تپه و سنگالخ و كوه را، م نجايُخوب االن در ا

هست  يانسان كي. گردديبرنم يزيچ يزنيموقع است سنگالخ است، هرچه صدا م كيكوه،  گردانديدر كوه و برم يزنيم

 ياعده كي ننديبيرا م ونيزيكه تلو ييآنها نندگانيشما ب ني. بگردانديهست برنم يكي گرداند،يرا برم يزندگ ينداكه 

 چگونهينه، ه ياعده كي خورد،ياست، به دردشان م قتيگفتار موالنا حق نيكه ا ننديبيكند و ميمركزشان ارتعاش م

را بعدا  نهاياز جنس سنگالخ بود، البته ا كرد،يمنعكس نم يزينس بود، چج نيفرزند تو هم از ا ديگويندارند. م يانعكاس

  . خالصه،دهديم حيتوض

 ١٣٣٦مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  گرچه بود آنِ تو، شو بيزار َازو                        تا كه باقيِ تن نگردد زار َازو
شده  دهيكه پوس يمن ذهن نكهيا ينشوند. براتن از او زار  هيدور، كه بق اندازيكه دندان كرم خورده را بكش ب ديگويم

االن از  يدور، درست است كه مال تو است ول اندازيرا بكش ب نيما را فلج كرده است، ا يو تن روح ياست، همه تن جسم

كه  نيغذا است، االن ا دنيجو ياست. دندان برا دهيمثل دندان پوس يذهن من زند،يرا م دهيشو. مثال دندان پوس زارياو ب

ما را آلوده  زيهم همه چ يمن ذهن نيدور. ا اندازيرا، بكن ب وت ستميس كنديدائماً و آلوده م كنديو درد هم م جودينم

مقاومت دارد، قضاوت دارد، ما به  سد،به ما بر يزديا يانرژ گذارديما را، نم تيجسم ما را، فكر ما را، قسمت معنو كند،يم

دور.  مياندازيب ميبكن دياست كه با يادهيپوس زيچ كيپس  گذارد،ينم يمن ذهنچون  م،يدهيقضا گوش نم يقضاوتها

  :ديگويحاال نوح م

 ١٣٣٧مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  غير نبود آنكه او شد ماتِ تو                        تو ذاتِ غيرِ ز بيزارم  گفت:
 يعنياز تو باشد،  ريكه غ يزيمركزم از هر چ در زارميمن ب ديگوي. نوح مميبه خودمان اعمال كن ميتوانيرا م تيب نيا ُخوب

مركزش تماماً از جنس  يعنيباشد،  يزيچ تواندياز تو نم ريواقعاً مات تو شده باشد، غ يمركزم شفافِ شفاف است. هر كس

 مثل ج،يكه ما به تدر دهدينشان م كرد،ي. درست است؟ البته نوح داشت گله مرددر مركزش ندا يدگيهمان چيتو است، ه

 يدر ارتباط با زندگ دهديرا دارد به ما نشان م يقيحقا كياشتباهاتمان را. موالنا  ميشويما هم متوجه م گر،يد مينوح هست

  از زبان نوح. يو من ذهن
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  بيست چندانم كه با باران چمن                     من تو با  تو هَمي داني كه چونم
از آن به تو  شتريبرابر ب ستيبه باران دارد، من هم ب اجيهستم. هرجور كه چمن احت يبا تو چه جورمن  يدانيخدا تو م يا

است. اگر من در مقابل تو مقاومت كنم، من هم  يمعلوم است وضعش چه جور دياياگر باران به چمن ن يعنيدارم.  اجياحت

دارم.  اجياز آن، اگر من به تو احت شتريابر ببر ستيمن ب ينشود ول تتازه چمن ممكن اس شوم،يمثل آن چمن خشك م

تو نرسد به  يدارم. انرژ اجيبه تو احت شترياز چمن هم بمراتب ب يمن حت يعنيعالمت كثرت است.  ستيچندانم، ب ستيب

 م،يريگيقضا را م يبا قضاوتمان جلو م،يكنيقضاوت م م،يكنيمقاومت م ماً يبه حال من. ُخوب ما دا يمن، مقاومت كنم، وا

 ادي ديپس با نيوارد وجودمان بشود. ُخوب از ا يو بركت زندگ يخرد زندگ ميگذاريبا مقاومتمان نم م،يريگيكُن فَكان را م

  .ميريبگ

 ١٣٣٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  بي واسطه و بي حايلي مُغتذي                         زنده از تو، شاد از تو عايلي
دارم به  سببيب يزنده از تو هستم و شاد ايزنده به تو هستم،  ماًيمن دا ديگويجالب است. م يليخ تيچند ب نيا آره،

غذا خورنده، از  يعني يمن را برآورده كند. مُغَْتذ يازهاين توانديجهان نم كنم،يمن اصالً به تو نگاه م ازمند،ين كيصورت 

. ستين يو حجاب ليحا چگونهيما هم ه نيبه تو وصل هستم و ب ميمن مستق ست،ين ام نيب ياواسطه كهيتو هستم در حال

زنده از تو هستم، شاد از تو هستم، آرامشم  رم،يگيم يهستم كه از تو انرژ اريرا هوش نيا يهستم ول يكيمن با تو  يعني

  . ستيما ن نيب يشدگتيهوهم ايذهن  اي يحجابِ من ذهن چياست و ه واسطهيب نيرا از تو دارم و ا

است،  يچ انيجر ميخودمان، ما هم مثل نوح بفهم يبرا ميما بخوان ديگويرا م نهايا يول ديگويح محاال موالنا از زبان نو

مقاومت  ديتوانيم د،يدار اجيكه به جهان احت ديكنياگر شما فكر م يعني م،ي. اگر نباشميهست نيا نيما هم ع م،يزنده بشو

از  ريغ نجا،يا ستين يچ چياز تو ه رياز خدا، گفت غ ريغ در مركزتان د،يداشته باش يشدگتيهوهم د،يكن زهيست د،يكن

و  دينداشته باش اجيو به خدا احت ديايب يرونيب يهايانرژ د،ي. پس شاد و خوش از جهان باشديداشته باش يزيخدا چ

حالتان.  به يشما و خدا واسطه باشد، وا نيو ب شدبا ليباشد، مقاومتش حا ليذهن حا يعنيباشد،  ليشما حا نيب ديبخواه

  .ميرا ما بفهم نهايا خواهديم
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  بلكه بي چون و چگونه و ِاعتالل                     متّصل ِني، منفصل ِني، اي كمال
 نييبدون علت، البته پا دييبگو ديتوانيم يشدن، حت يكار كيشدن و بهانه آوردن و سبب  مارينوشته ب نجايدر ا اعْتِالل

. يو چگونه هست چونيكمال، بلكه ب يا ستميمنفصل هم ن ستم،يمن به تو متصل ن ديگويم يعني. دهديم حيضعلت را تو

نه  م،يما نه به خدا متصل هست يعني. ميكه با ذهن تجسم نكن زديبر ادست م يرو يآب پاك خواهديم گريد يبه عبارت

 يبا تجسم ذهن ،ينشو يارياز جنس هوش ،يرا عوض نكن كه تا مركزت ديبگو خواهديموالنا م نيو بنابرا ميمنفصل هست

  چون ما نمي توانيم به ذهن بگوييم كه ما متصل به خدا نيستيم.  .ديرس يجا نخواه چيبه ه

مي گويد كه اين بي چون و چگونه است كسي به ذهن نمي تواند اين توصيف كند كه خدا و ما چه ارتباطي باهم داريم. 

ما زندگي ندهد، شادي ندهد، آرامش ندهد، ما بيچاره مي شويم. و از جهان هم ما نمي توانيم  ولي مي دانيم اگر او به

بگيريم. پس چاره كار براي ما اين است كه از ذهن زاييده بشويم، از توصيفات ذهني و تجسمات ذهني كه ما را فلج مي 

، بي چون و چگونه است و با وصف ذهن نمي كند، بپرهيزيم. يعني اين يكي شدن من با تو، كيفيتي قابل توصيف ندارد

آيد. و هيچ علت ذهني هم نمي تواند توي اين كار دخيل باشد. پس مي بينيد كه كُن فَكان و ناظر بودن و فضا را گشودن 

  به ما كمك مي كند، حاال. ُخوب ببينيم بعدا چه مي شود. 
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  ايم از لطفت اي نيكو صَفاتزنده                     يِ حياتماهيانيم و تو دريا
مي گويد ما، يك كمي توصيف ذهني مي كند، مي گويد ما ماهي هستيم تو دريا، و زندگي ماهي در دريا قابل اندازه گيري 

و توصيف نيست، ما در تو شنا مي كنيم، و تو تعيين مي كني كه چه جوري شنا كنيم، و تو درياي زندگي هستي و دائما 

به ما مي رسد، ولي به ذهن نمي توانيم توصيف كنيم. و مي دانيم تمام صفات تو هم نيكو است. يعني هر چه كه از لطفت 

تو مي آيد به ما، نيك است. تو هيچ چيز بدي به ما نخواهي داد، فقط آن چيزهاي بد، ما مي دانيم كه انعكاس مركز ناخالص 

فتاد حتما تقصير مركز ماست. و نشان مي دهد كه ما بايد برويم روي ما است. يعني اگر در بيرون وضعيت بدي اتفاق ا

  مركزمان كار كنيم. 

 ١٣٤٢مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  َني به معلولي قرين، چون عّلتي                          تو نَگُنجي در كناِر فكرتي
ا در حدود فكر نمي گنجد يعني ما با نوح دارد به خدا مي گويد كه، يعني دارد به ما ياد مي دهد موالنا از زبان نوح، كه خد

فكر نمي توانيم خدا را تجسم كنيم. كنار، يعني در اينجا، در حدود، فكر نمي تواند خدا را ببيند يا تجسم كند. و خدا 
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معلول هيچ علتي نيست. بنابراين اين علت هاي ذهني كه ما تجسم مي كنيم، اين كار را بكنم، به خدا زنده مي شوم، اينها 

باطل است. يعني تو معلول هيچ علتي نيستي، علت هيچ معلولي هم نيستي، بنابراين بهتر است كه من با ذهنم در اين هم 

  مورد فكر نكنم. فقط فضا گشايي كنم اجازه بدهم تو با ُكن فَكان روي مركز من كار كني.

خدا چه جوري وصل هستيم؟ شروع مي  توجه كنيد ما در همين توصيفات و استدالهاي ذهني است كه گير افتاديم. ما با

كنيم به توصيف. تو از كجا مي داني؟ منفصليم؟ متصليم؟ چه علتي، يا چه علت هايي، چه كارهايي بكنيم به خدا نزديك 

بشويم. شروع مي كنيم با ذهن توصيف كردن، ما اصال خدا را هم با ذهن توصيف مي كنيم، كه خدا در حد و حدود توصيفات 

  فكر نمي تواند بشناسد. فكري نيست. 

 ١٣٤٣مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  اي در ماَجراتو مُخاَطب بوده                     پيش َازين طوفان و بعد از اين مَرا
مي گويد من االن مي فهمم، قبل از اين طوفان و بعد از اين در اين ماجراهاي زندگي من، اتفاقاتي كه پيش آمده است 

ن مطلبي است كه االن توضيح مي دهد. يعني ما االن هم كه من ذهني داريم، هر چه كه صحبت مخاطب من تو بوده اي. و اي

مي كنيم و اينها، با خدا صحبت مي كنيم. طوفان، طوفان در زندگي فردي يك نفر، همين بحران هايي است كه خالصه ما 

انوادگي مان خراب مي شود، يك را مجبور مي كند مسئوليت بپذيريم، يك موقعي جسم ما مريض مي شود، روابط خ

  .ز دست مي دهيم، خيلي اتفاقات بدموقعي اموال مان را ا

مي گويد من در اثر طوفان بيدار شدم، قبل از اين طوفان اين طوفان ها، گفتيم امروز هم، اگر نكُشَند ما را، بيدار مي كنند. 

ا باالخره سوار كشتي نمي شويم ديگر. ما از وقتي كه به يا ما با طوفان بيدار مي شويم. يعني ما اينقدر طولش مي دهيم ت

اين دنيا مي آييم اگر خانواده عشقي داشتيم و جامعه هم عشقي بود در سن ده، دوازده سالگي سوار كشتي يكتايي مي 

ديدن  شديم، با خدا يكي مي شديم. طوفان هم نمي آمد. ولي اينقدر ايجاد درد و هم هويت شدگي و هرچه بيشتر بهتر، و

جهان و خدا از طريق اين هم هويت شدگي ها و حول و حوش هم هويت شدگي ها زندگي را سازمان دادن، جلو مي رويم 

تا طوفان نوح بيايد. يعني چند تا چيز از ما كَنده بشود. بعد ما بپرسيم چي شد؟ چرا اين طوري شد؟ همه چيز خوب بود 

  ز اين طوفان.ها؟ يك دفعه اين طوري شد، طوفان بود. بعد ا

 ١٣٤٣مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  اي در ماَجراتو ُمخاطَب بوده                 پيش َازين طوفان و بعد از اين مَرا
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  بخشِ نو و آِن كُهن اي ُسخن                      گفتم، نه با ايشان، سخنبا تو مي
ما هميشه با خدا صحبت مي كنيم، اي كسي كه هي كه من به تو زنده  مي گويد من هميشه با تو صحبت مي كردم، يعني

تر مي شوم و هم هويت شدگي ها را مي اندازم، تو سخن نو به من مي دهي. ولي آن جوهر كهن را داريم. اي سُخن بخش 

و به تدريج كه من  نو و، آنِ كهن، يعني آن آنِ كهنه من را تو داري. تو هم از جنس او هستي، تو از جنس هشياري هستي،

بهتر مي شوم سخن هاي نو به من مي گويي و من ياد مي گيرم، كه االن من مي فهمم. منتها بهتر بود كه قبل از طوفان 

  بفهميم. بله االن خودش مي گويد. 

 ١٣٤٥مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  ندِمَ  با گاهي و  گاه با َاْطالل             َني كه عاشق روز و شب گويد سخن
دَِمن، اينجا موالنا تمام آثار خدا را در ما كه همين هم هويت شدگي ها و يا آزاد شدن ما و آثار قديمي آنها دردهايي كه ما 

كشيديم، همه اين ها را كه االن فعال در ذهن ما است، به صورت باقي مانده آثار معشوق تلقي مي كند. يعني هر چه در 

اين شعراي قديم راجع به آثار معشوق شعر مي گفتند، مثال شاعر مي آمده است،  ذهن مان است اينها آثار معشوق است.

كاروان اينجا بوده است، يك يار آنجا بوده است، يك يار خوشگلي بوده است، يار زميني، آن رفته است، جاي چادرهايش 

آن جايي كه آنها بودند، شعر مي مانده است، اجاقش مانده است، فالن مانده است. راجع به اجاق و چادر و چه مي دانم، 

  گفتند.

و درست مثل اينكه آدم مثال يك عاشق زميني راجع به گوشواره معشوقش، نه خودش، گوشواره اش، پيرهن اش كه زرد 

است و زردي پيراهن و اينها، راجع به آن شعر بگويد. مي گويد من اينها را كه گفته ام، حرف هايي كه تا اينجا زده ام، 

مربوط به تو بوده است، منتها مربوط به خرابه ها و بقاياي آثار تو بوده است. و البته كسي كه راجع به گوشواره  اينها هم

معشوق شعر مي گويد، حتما راجع، به خاطر اينكه گوشواره معشوق است، مي گويد. منظورش خود معشوق است. يعني 

هم هويت شدگي ها و آثار تو بوده است، مربوط به تو بوده است. خالصه هم اگر من نا آگاه تا حاال حرف زدم، و مربوط به 

  بخاطر تو بوده است، 

 ١٣٤٥مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  نِدمَ با گاهي و  گاه با َاطْالل           نَي كه عاشق روز و شب گويد سخن
دگي مي كرده است، و االن نيست آري، اَطالل يعني باقي مانده ويرانه است يا خانه ويران شده، مثال يك كسي اينجا زن

ديگر، خرابه هايش مانده است. راجع به تجسم مي كنيم، راجع به خرابه ها و كجا مي نشسته است و اينها، يك شعري 
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، زدم بگوييم و توصيف كنيم اينها، خالصه مي گويد من هم تا حاال اگر در من ذهني، براي من ذهني حرف زده ام، براي تو

  .آشنا شدم با تو نكهياز ا بعد ،ومش ياالن متوجه م

 ١٣٤٦مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  گويد آن مِْدحت؟ كه را؟او كه را مي                   روي با َاطالل كرده، ظاهراً 
معشوقش  ؟كند يرا مدح م يك ،كند يو مدح م ديگو يكند و شعر م يخراب شده مة خان ايكاروان ة مانديرو به با ق ديگو يم

 نيكه ا ،منتها آشنا نبودم ،كردم يواقعا تو را مدح م ،كردم يها را مدح م يشدگ تيموقع هم كه من هم هو بله پس آن ،را

   :ديگو يب االن موخ ،ستين يگريد زياز تو چ ريواقعا غ

 ١٣٤٧مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  واسطه َاطالل را برداشتي                   شُكر، طوفان را كنون بگماشتي
جا درست  نيب اوخ ،يبرداشت انيما بود از مة را كه واسط يمن ذهن نيو ا يان را تا االن اعمال كردرو شكر كه طوف خدا

آثار معشوق  ميدار م،يدار يكه من ذهن يكه حت ديخواهد بگو يموالنا م .واسطه را بردارد ديآ يطوفان م ،است كه طوفان

االن هم كه ، خدا يعنيها  نيرا درست كرده و ا ها نيا يموقع كيمعشوق  ،هستندفكر ها  نيا يموقع كيآثار معشوق  را،

 يراجع به خدا صحبت م ميكه ما باز دار ستين ناميحال ،ميكن يو صحبت م ميپرست يم درد ها را ،ميتوهم هست يما تو

  .يكرد يها را متالش نيو كل ا يخدا رو شكر كه طوفان را فرستاد ديگو ي. مميكن

 يم ييرا شناسا مانيها يشدگ تيهم هو ارانهيهوش ،ميدان يرا م زهايچ نيا يوقت ،ديايطوفان ب نكهياز ا ما قبل تهالب

 اديما االن  ،ديآ يو طوفان م ستين شياست كه حال يكه كس ديگو يرا م نيموالنا ا .ميگرفت ادي. االن ميانداز يم م،يكن

 يم يسالگ ٣٠ يسالگ ٢٠در  امدهيوفان نشما ط ،ميديخودمان طوفان را د تهما الب  د،يكه اگر شما جوان هست ميگرفت

بحران در روابط  ،طوفان در روابط، طوفان خواهد آمد ديبدان ديندازياگر ن يول د،يندازيرا ب تانيها يشدگ تيهم هو ديتوان

د در كار، بحران در جامعه خالصه خواه حرانبچه و پدر و مادر، ب نيبحران ب ،زن و شوهر، بحران در روابط مادر و بچه ها

 .ميو به خدا زنده بشو ميرا بشناس مانيها يشدگ تيهم هو ،ميبهتر است كه ما فرداً و جمعاً من مان را كوچك كن ،آمد

  :ديگو يم ،قبل از بحران ميكار را بكن نيا ميتوان يم

 ١٣٤٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  ندزدِني ندايي، ِني صدايي مي                         ُبدند بَد و  زآنكه َاطاللِ لَئيم
 زيچ ،ها بد بودند، پست بودند نيا، آنجا هست يهر چه كه از من ذهن يعنيخرابه ها  نيا ديگو يم ،انعكاس صدا ست َصدا

كه ذهن  ديخواهد بگو يو م ؟ديكن يتوجه م .كردند يرا منعكس م يزينه چ ،نهايآمد از ا ينه ندا م نكهيا يبرا بودند، يبد
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 ستيمثل سنگالخ ن ،ديآ يم يزندگ يندا يوقت .اندازد مثل كوه است يا را مه يدگش تيهم هو يانسان وقتة ساده شد

 يزندگ يرا و انرژ يزندگ يندا نياست كه ما ا نيانعكاسش ا ،كند يم دايدر ما انعكاس پ نيا .در ما نباشد يانعكاس چيكه ه

   .ميكن يو در چهار بعد مان جذب م ميريگ يرا م

 يول ،شود يخالق م مانيهاكند، فكر يآن ها را جذب مة ذرات بدنمان هم م،ينك يرا جذب م يآن انرژ زيهمه چ يعني

داد  يآنجا برو يزيمقدار خاك بر كي نكهيمثل ا كوتاه است،ة مثل تپ نيا نكهيا يبرا گذارد، يهست نم يمن ذهن يوقت

ذهن ساده  ديگو يد. مكن يمنعكس م نكه كوهستا دينيبزن بب يداد كي برو كوهستان يول .ندارد يانعكاس چيه ،يبزن

 ند،بد بود يليخ اينها،كه در ذهنم بود يزيكه آن چ ديگو يم نيهم يبرا .باشد نه مثل تپه ديانسان هم مثل كوه باة شد

 ،گذاشت ينم ،به من برساند ييتوانست ندا ينه خدا م ،كرد يرا منعكس م يزيشد نه چ يبلند م از آنهانه ندا  نكهيا يبرا

  .بود دل منسر ِ من كه شده  ،سر من نيا ،كرد يمنعكس م نيرا ا يعارف كي ايالنا نه هم مثال حرف مو

 ١٣٤٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  َكز صدا چون كوه واگويد جواب           من چنان َاطالل خواهم در خَطاب
مثل  نيا ،رديگ يار مِخطاب قر ايمورد خَطاب  يخواهم كه وقت يدر ذهنم م يزيمن چ ،خواهم يم يمن اطالل ديگو يم

 نياگر از جنس كوه باشد ا ،بشنود يكيبرنامه را  نياالن ا رگيد نيهم ،منعكس كند يعني ندا را بر گرداند، ،كوه صدا را

منعكس  در كوه ذهن ما كه ساده شده، ديبا يزندگ يندا ،ندارد ياثر چيباشد ه پهاگر از جنس ت ،كند ياثر مبه آن  حرف ها

هست  يكه من ذهن يتا زمان ،شود ياست كه مقاومت صفر م يموقع نيا ،ميرا جذب كن يانرژ نيا ميوانما بت يعني ،بشود

و پست است. خالصه  ميقضاوت همان اطالل لع ومقاومت  نيا .گذارد ينم ،قضاوت دارد مقاومت دارد، ميا دهيما االن فهم

  .ذهن ماست يها يشدگ تيهم هو نياطالل هم

 ١٣٥٠، بيت شماره مولوي، مثنوي، دفتر سوم

  تو  عاشقم بَر نامِ جانْ آرامِ                                           وت نامِ من بشنوم  تا ُمثنّا
 ،كنم يفضا را باز م ،مثالش است نيمثال ا، شوم يكنم به تو زنده م يفضا را باز م يمن وقت نكهيا يعني ،مكرر يعني مثنّا

به  ديمن با زيو همه چ .من بشود زيچ همه جذب ديمكرر شدن هم با ،مكرر بشود ديبا نيا ديآ ياز تو م يانرژة بست كي

 يزيچ چيبر گردد و ه نكهينه ا ،صدا را دوباره بشنوم يعنيبشنوم  يمثّن ،بدنم ،فكرم، كند تفادهاس نيو از ا پاسخ بدهد نيا

من فضا را باز  ،شوم يهر دفعه به تو زنده م نكهيبه محض ا يعني .تو هستم من عاشق نام جان آرام و .جذب جانم نشود

كار  نيو اگر كوه خوب نباشم ا .بشود هم جذب من بشود خشهم در جهان پ ديبا ،يزن يمن حرف م قيتو از طر ايكنم  يم

   :جا آمده نيهم هيآ نيبله ا .صورت نخواهد گرفت
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 ٢٨)، آيه ١٣قرآن كريم، سوره رعد(

…   

 »يابد.ا آرامش مىخد ادي به دلها كه باشيد آگاه…«

 ١٣٥١مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  تا مُثنّا بشنود نامِ تو را                               هر نَبي، زآن دوست دارد كوه را
زنده  نيانعكاس هم ياز قسمت ها يكي .كوه را دوست دارد كه دوباره نام تو را بشنود ليدل نيبه ا امبريهر پ ديگو يم

 .گريجنس بودند د نياز ا امبرانيپ .ماة ذهن ساده شد ،در ذهن ما است ييهازيچ كينوشته شدن  ،يشدن به زندگ

 تيچرا همه هم هو امبرانيپ .جا كوه ذهن ساده شده است نينكه در ايا يبرا چه كوه را دوست داشتند؟ يبرا امبرانيپ

است كه اثر  نيهم يبرا .سندينوذهنشان ب يآن ها بتوانند تو ييگو يهر چه را كه تو م نكهيا يبرا ؟ها را انداختند يشدگ

 آورد حتما كوه ساده شده يم اميپ كه يهر كس .ستندين ينيد امبرانيلزوما پ يجا هر نب نيدر ا .ما گذاشتند يآوردند برا

لحظه  نيتو را در ا يگننديآفر ليمستط يهم آن ضلع راست يكي ،شود يبه تو زنده م يكيو  ،ذهن ساده شده دارد دارد،

  .ساندر يبه ثبوت م

 ١٣٥٢مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  موش را شايد، نه ما را در ُمناخ                           آن ُكه پستِ مثالِ سَنْگالخ
من  يعني ،كند يمنعكس نم يو وقت ،مانند سنگالخ است ، يمن ذهن يعنيكم ارتفاع  يعنيكه آن كوه پست  ديگو يم

 يزندگ يكند نداها يمنعكس نم .كوتاه استة تپ اياست مثل سنگالخ  ،ها در مركزمان است يشدگ تيهم هو يوقت يذهن

 يذهن محل زندگ يعني ،ستيمحل اقامت انسان ن نيا ،خورد يمخورد به درد موش  يم يبه درد من ذهن نيا ديگو يم .را

 را منعكس يزيآن مركز چ ،باشد آن مركزش باشد زهايبا چ تيكند و هم هو يچون اگر انسان در ذهن زندگ ست،يانسان ن

 يدگموش زن هيشب نيكند ا يكه انسان در ذهنش زندگ يحالت زندگ نيچن كي، مثل موش است يپس من ذهن .كند ينم

   .كردن است

 ١٣٥٣مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  من گفتارِ  دَمِ مانَد  بي َصدا                             من بگويم، او نگردد ياِر من
 ياست كه م نيهم يبرا .شود يمن نم اريذهن من  نيا يول ميگو يمن م ،من ذهن ساده شده نداشته باشم اگر :ديگو يم

 تياگر ذهنتان هم هو ديموالنا هم بخوان نكهيشما ولو ا .ميحواسمان به خودمان باشد مركزمان را درست كن ديبا ميگوئ

 تيهم هو مياگر ما به مركزمان دست نزن يعني .شد اهدشما نخو اريشود، ذهن زرنگ شما  يشما نم اريداشته باشد  يشدگ
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گفت: نوح به خدا گفت من  م،يرا حفظ كن يمن ذهن يها تيخاص نيا ،ميمان را نگه دار يزرنگ نيا ميها را نگه دار يشدگ

ساده است؟  به هر  ايمشكل است واقعاً  اتياب نيدانم ا يو االن حاال  موالنا، نم .دهم يرا راه نم يزياز تو در دلم چ ريبه غ

  .ديآ ياوضاع به چه صورت در م ستياز خدا در مركزمان ن ريغ يهد كه وقتد يم حيتوض زيحال همه چ

جذب جان شما  يعنيشود  يم يمثن يشود وقت يم يمثن ،چديپ يدر آن م يزندگ يشود، ندا يكوه م هيشب ني: اديگو يم

 ميگو ين م: م ديگو يم .شود ينم منعكساست كه مثل سنگالخ است و   نياش ا يشود معن يجذب نم يوقت ،شود يم

ما  نكهيدرست مثل ا د،يآ يدر وجود من بوجود نم يانعكاس ِصدا و انعكاس يعنيصَدا  .دشو يمن نم اريسنگالخ  نيا يول

  باشد. ينطوريممكن است ا يكس كي م،يشنو ينم چيه چيكند، ه يما نم يبرا يفرق چيو ه ميخوان يرا م نهايا

  صَدا ماند دم گفتار من  يب

 ١٣٥٤ر سوم، بيت شماره مولوي، مثنوي، دفت

  نيست همدم، با قدم، يارش كني                با زمين، آن بهْ كه َهموارش كني
 يعني يبساز گريكوه د ن،يخورد ا يبه درد نم يصاف كن نيبا  زم ديرا با يكوه نيچن كي  ايرا  يمن ذهن نيچن كي يعني

 تياز هم هو يذهن ساده شده، عار كي يما در زندگ يعني .ستيهمدم ما ن نيا ،يندازيها را ب يشدگ تيتمام هم هو

 تياگر در آن هم هو .بتواند درست فكر كند ديما با شدهذهن ساده  ،ميكن يچون ما با فكر كار م .ميخواه يم يشدگ

در مركز ما  ستيذهن ما ساده ن يوقت ،كند يمنعكس نم چيه م،يگوئ يكند، ما م يو حس وجود باشد كار نم يشدگ

 گريد زيچ چياز تو ه ريدر مركز ما نوح گفته غ يمكه گفت يدر حالت نديب يها م يشدگ تيهوهم عينك از پشت  ياريهش

پا  ريبهتر است كه ز ،ستيهمدم ن يزديبا نفس ا ستيهمدم با ما ن يوقت ،شود يباشد همدم نم يگريد زياگر چ ست،ين

  را! نيدور ا يندازيو ب ياش بكنله

 ١٣٥٥مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  حشر گردانم، بر آرم از ثَري              را جمله خواهي تو اَر نوح اي  گفت:
را زنده  نهايتوانم ا يفوت شدند م نهايتازه ا يعنيو از خاك مرطوب،  ،همه را زنده كنم يخواه يكه، اگر م ديگو ينوح م به

: نه ديگو يدانم، بعد نوح مرا برگر تيها يشدگ تيهم هو يخواه ي: م ديگو ياست، م ليتمث نهايا د،يگو يكنم، به نوح م

برگردانم، من بخاطر كنعان  يخواه يم ديگو يرفته، خدا م تانيها  يشدگ تيهم هو يماست شما ناراحت يالگو نهايا .نه نه

  شكنم. يكه پسر توست، دل تو را نم
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 ١٣٥٦مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  نمكليك از احوال، آگه مي                                َبهر كنعاني، دلِ تو نَشَكنم
 يكند، واقعا كه نم يخدا دارد امتحان م دينيب يپس م ،يشكنم چون جنس خودم هست يبخاطر كنعان دل تو را نم من

است،  ينطوريكنم كه ا ي: من تو را از احوال آگه مديگو يم ياش را زنده كند، ول يشدگ تيخواهد نوح كه دوباره هم هو

 يعل ؟بشود رهيدلت ت يخواه يم ؟كنم رهيدلت را دوباره ت يهخوا يتو م ،يهست گريجنس است تو از جنس د نياو از ا

  باشد،  يجوابش منف ديبا ؟ييگو ياگر راست م ستيدر دلت ن يزياز من چ ريغ يتو گفت ،يبخواه دياالصول نبا

 ١٣٥٧مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  هم كني غرقه، اگر بايد تو را                    مرا تو كه راضيم َني، َني  گفت:
 اتياب نيا بله،خواهم، درست است؟  ينم يزيچ چيه يام كه تو من را بطور كامل به فنا برسان ي: نه نه، من راضديوگ يم

از  ديديمدل را شما د نيا را، تيچند تا ب د،ينيرا بب نيشما ا دينيب يكه بنده را نم ديكه اجازه بده ميمدل آورد نيرا با هم

  :  ديگو يم دينوح باش كي ديتوان يزبان نوح كه شما م

 ١٣٥٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  كن، من خوشمهر زمانم غرقه مي

  َكَشمُحكمِ تو جان است، چون جان مي
و  ميريگ يو قدرت از آن م تيعقل، هدا ت،يكه در مركز ما باشد حس امن  زيهر چ ميگفت ميكه ما دار يمدل نيدر ا دينيبب

 نطوريو هم .لحظه است و دو ضلعش صبر و شكر است نيو برگشت به ا يعذرخواه آن نيمثلث واهمانش كه قاعده پائ

سمت   رياست، در تصو رشيقدم آن پذ نياول ،ميو شكر داشته باش رلحظه و صب نيبه ا ديائيو ب ديكن ياگر عذرخواه ميگفت

را تكرار  نيو ا ديظه فضا باز كنلح نيدر اطراف اتفاق ا يعني ديكن نيرا تمر رشيپذ اگرلحظه، شما  نياتفاق ا رشيچپ پذ

و مورد حمله من  رشيبه پذ ديتعهد داشته باش يعني ،ديكار شما مداومت داشته باش نيمرتب در ا ديو ادامه بده ديكن

 يب يشود و پس از مرحله شاد يم دايسبب پ يب يشاد يمدت كيپس از  ،شما را به ذهن بكشند ديريقرار نگ يذهن يها

  .دهد يدر شما رخ م ينندگيفرو آ نشيسبب ذوق آفر

م را از جنس مركزخواهم بچسبم،  ينم يزيكه هر لحظه من را فنا كن، من به چ ديگو ياز زبان ما  م ايو حاال از زبان نوح 

 لهيلحظه به وس نيدر ا يهر اتفاق يعني .دانم يمن حكم تو را جان م يتو بكن يو هر حكم .خودت كن كه من خوش هستم

شود كه مركز  يو صبر و شكر سبب م ييفضا گشا نيا نكهيا يبرا .كشم يو م رميپذ يرا مثل جانم م نيا افتد من يقضا م

نوح دارد  يعني ميرس يم ميدار ديكن يتوجه م .در مركزم باشد يزيچ ديتو نبا زا ريكه غ دميم فهمه و من .يمن تو باش
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به نعمت  م،يچسب يبه صنع نم ميشو يم نندهيلحظه آفرهر  يعني ،ينندگيبه ذوق  آفر ميرس يم ميما هم دار ايرسد  يم

  بله،  م،يچسب ينم

 ١٣٥٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  او بهانه باشد و، تو مَْنظَرم                          نَْنگرم كَس را و گر هم بِنگرم
نگاه كنم  اور به و اگ  .كنم ينگاه نم يمن به كس م،يگوئ يبه خدا م ميگوئ يم يبه زندگ مييگو يو ما هم م ديگو يم نوح

من  يبرخورد با هركس هر و در يپس در هر اتفاق اورم،ياست  كه من تو را به خاطر ب ياو بهانه ا ،يهنوز مركزم تو هست

 نياتفاق را، ا نيدانم كه ا يم .فقط آن بهانه است نم،يخواهم بب يم رامن تو  ديايب شيتو هستم، هرچه پ دنيدنبال د

 تيوضع نكهيمن دائما مركزم از جنس توست ولو ا ،يمنظر من تو هست نم،يكه من تو را بب يآور يم شيپتو را  تيوضع

  زند، يكنم، حاال حرفش را م يشوند من بازهم مركزم را عوض نم يعوض م ييها

 ١٣٦٠مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  عاشِق مصنوع ِكي باشم چو َگبر؟           عاشقِ صُنعِ توَام در شكر و صبر
و من  ينيافريلحظه ب نيهستم كه تو ا نيگذارم كن فكان  كار كند، من عاشق ا يش تماشاگر ذهن ام هستم و ماهمه من

و  .يريگ يتو م يبندم فضا را وقت يكنم و نم يمن صبر م و كه حالت صبر است، يريگ ينگاه كنم، چه تو نعمت را از من م

آورم، من  ينعمت را به مركزم نم يعنيبشوم،  تيا آن هم هوب ورمآ يحالت شكر، من هجوم نم يده يتو نعمت را م يوقت

   .تيب نيمهم است ا ،ينيافريهستم كه نگاه كنم و تو ب نيفقط عاشق ا

 ١٣٦٠مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  عاشقِ مصنوع ِكي باشم چو َگبر؟              عاشقِ ُصنعِ تواَم در شكر و صبر
در  .شوم يتو، پس من كافر م يشدم و آن آمده مركز من بجا تيآن هم هوبا  نصورتياگر عاشق مصنوع باشم در ا يعني

از خدا داشته باشد او كافر است  ريدر مركزش غ يكافر هم معلوم است، هر كس يكافر است، پس معن يگبر به معن نجايا

  .نديگذارد خدا را بب ينم نكهيا يبرا

 ١٣٦١مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت شماره 

  عاشقِ مصنوعِ او كافر بود                            دا با فَر بودعاشقِ ُصنعِ خ
هم در مركزش و هم در  ،آدم با شكوه است نيبا اوست، ا يزديفر ا شهيهم نيخدا باشد، ا ينندگيعاشق آفر يهركس

شود كه مصنوع او را،  ياما هركس عاشق مصنوع او باشد پس معلوم م .وجود دارد يبركت زندگ زشيچ همهاش،  رونيب

 رشيكه بعد از مرحله پذ ديكن ينگاه م .كافر است نيرا گذاشته در مركزش، پس بنابرا دهيكه او آفر يزيچنعمت او را و هر 
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 ميتوان ياز حاال هم م م،يعاشق صنع او بشويعني  د،يايب شيپ ديما با يبرا ديگو يكه موالنا م يزيچ نيسبب ا يب يو شاد

 يخواهم زندگ يمن م ييو بگو ديت حضور ناظر نگاه كنو به صور ديعقب بكش ديتوان يشما م .ميعاشق صنع او بشو

 يكه به نفع من است، چه من ذهن نديآفر يم يطور شهيهم كونيدانم كه قانون قضا و كن ف يو مو من نگاه كنم  نديافريب

   .چار آن اطالل باشم چه نباشم، بلهچه د باشد،ام باشد چه ن

  : ديگو يرا، م نهايا ديديكنم، قبال د يم يادآوريساده هست فقط  گريد نهايخوانم ا يم تانيبرادوباره  تيب ميتا ن چند

 ٩٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 رو به دريا، كار برنايد به جو

تواند ضرب المثل  يكه م ،ميمصرع نوشت  كيها هستند مثل  تيب مين نيهم نهايكه ا ديگو يدارد به شما م ست؟يچ

 يبرو ديو تو با ،خورد يبه درد نم يو فكر يذهن ياريهوش نيآمده و ا ياز زندگ كه ييجو نيا يعنيشما بشود،  يشخص

  .يبا ذهن مشغول نشو ،ياوريرو ب ييكتايبه  ديبا ا،يبه در

 ١٨٠٢مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 تا آب باشد پيشوا گردان بود اين آسيا

اگر ما همه اش حواسمان به آب باشد،  نيعد ما، آره، ابُ  ما، چهار يباز شده چه فكرها يما  فضا ياريما، چه هوش يايآس نيا

 يما م  .و مقاومت صفر باشد ميناظر ذهنمان باش يحواسمان به آب باشد وقت دتوان يم يچه جور د،يآ يكه از آن ور م يآب

 .ميكن ينمو مقاومت  ميكن يو قضاوت نم ميشويلحظه، ما تماشاگرش م نيدر ا يآب از ما عبور كند، آب زندگ ميخواه

 شوايباز شده در مركز ما باشد مرتب كار خواهد كرد، اگر آب پ يطور كار فضا نيو هم ،ما كه چهار بعد ما باشد ابيآس نيا

  نه؟ اي ديآ يآب م مينياست كه  بب نيهمه اش حواسمان به ا ،ميكن يها نگاه نم تيما به وضع يعنيباشد، 

 ٦١٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 و تيراندازش خداستما كمان 

 ديبا شهيما هم .كند يما فكر  م قيكه خدا از طر ميشو يم يكمان ميكن يمقاومت را صفر م يما وقت د،يدان يم گريرا د نيا

فكر را  يرهايما فكر كند و ت قيكه خدا از طر ،ميلحظه صفر كن نيكه مقدور است مقاومت را در مقابل اتفاق ا ييتا آنجا

  اندازش خداست، ريت كمان و ما ندازد،يب
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 ٧٢٨مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 خفيه صد جان مي دهد دلدار و پيدا مي كشد

شود  يما جمع م يمن ذهن يشد و دست و پاكُ  يم ميهست تيما را كه با آن هم هو يدرست است كه ظاهرا من ذهن يعني

كند و صدها جان  يدر درون فضا را باز م يلو ،ينسبت به من ذهن ميشو يم ميكه كوچك دار ميكن يرا  حس م نيو ما ا

 يشود، به فضا يبه همان اندازه به  جان ما اضافه م ميانداز يكه ما م يشدگ تيبه اندازه هر هم هو يعني .دهد يبه ما م

درون   يدر درون، در فضا ميدار ،ميبترس دينبا ميشو يظاهرًا كوچك  م يشود، پس اگر به من ذهن يدرونمان اضافه م

  .ميشو يو زنده تر م ميشو يبه خدا زنده م ميدار ميشو يترده تر مگس

 ٣١٤٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 صبر كن، اَلَْصّبْرُ ِمفتاحُ الْفََرج

برنامه ها را از اول تا آخر گوش بدهند  ،گوش بدهند يچند ماه ديبا ،صبر كنند ديبا وستنديبرنامه پ نيكه تازه به ا يكسان

 حيكه توض رنديشود اصالً سوال نكنند، با من هم تماس نگ يبردارند، تامل كنند و اگر م ادداشتي ،ش بدهندبار گو نيچند

 يكه م  نطوريهم .بكنند ديصبر با م،يو عجله دار ميخواه يو م ميفهم ينم و ست؟ياش چ يمعن ميديرا شن نيما ا ديبده

شود كار  ي: بشو و مديگو ياو م ايو كن فكان  ديشو يذهن تان مو ناظر  ديكن يشما فضا را باز م ميو امروز هم گفت ديدان

 يم كدفعهيو  ،شود يواش باز مي واشيكند، آن هم  يروزه باز نم كيغنچه را  نيا يزندگ يرويكه ن ديدان يكند م يم

  .كامل برسد ييبه شكوفا يگاز غنچ يگل كيكشد  يپنج روز، شش روز طول م ينيب

نباشد،  گرانيحواسمان به د مينورافكن قرار بده ريرا ز خودمان .ميندازيرا به خودمان ب يزدينور ا ديبا نطوريما هم هم

به چهار بعدشان  ديكه تازه شروع كردند با ييآنها .ميمتعهدانه صبر كن مياست، كار كن شيگشا ديصبر كل م،يصبر بكن

از  زيپره ند،برنامه گوش كن نيست كنند، به اكنند، غذاشان را در زيشان، ورزش كنند، پره يكيزيبعد ف نيبه ا ،برسند

كه انعكاس  رونشانيب يها تيشود وضع يدرون شان باز م يكه فضا واشي واشي .و صبر كنند .برنامه ها بكنند يبعض

  شود. يدرست نم كدفعهي واش،ي واشيدرونشان هست بهتر خواهد شد، صبر  يفضا

 ١٧٩٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 ا بود خاصه كه با خوب ختنصرفه گري رسو

خود  شرفتيپ يها برا يشدگ تيانداختن هم هو ايپول خرج كردن  يبرا ييصرفه جو يعني .ميرا امروز داشت نيا كه

را دوست دارد  يزن كي يزند كه اگر مثال مرد يم ليگفتم دارد تمث .زشت است يليزنده شدن به خدا خ يمخصوصا برا

خوب  يغذا كي  پول بدهم ستميحاضر ن يدارم ول وستتد يليكند، خ ييواند صرفه جوت يپول خرج كند، نم شيبرا ديبا
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ت دارم به خدا دوس نقدريا ميبگوئ ميتوان يدوستت دارم، ما نم يليخ يهمه اش دست من است ول ميتو بخرم، پولها يبرا

خواهم  يرا نم نهايرا، خشم، ترس، ا ازهيچ نيرا، ا ييانتقام جو م،يها ييجو نهيك م،يرا، رنجش ها ميهازنده بشوم اما درد

  .دوست دارم به خدا زنده بشوم يليخ يول ،ندازميب

 يعنيخوب ختن نماد خداست، خوب  ،يشدگ تيهم هو نداختنيو گرفتن و ن ييصرفه جو يعني نجايدر  ا يگر صرفه

معروف بوده، در  يختن يباروياز تركستان بوده كه ز يقسمت كيرا، ختن  نهايا ديدان يحتما م ديكن يتوجه م ،يبارويز

   .نماد خدا يعني ديدان يرا م زهايچ نيا ،يختن يبارويپس خوب ختن، ز .بودند بايز اريزنان بس هيآن ناح

 ٦٥٢مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 محبوس تو را از تك زندان نرهاند

 يمن ذهن يكس ديديكه اگر د م است. اين نيم بيت مهرها نخواهد كرد ياست شما را از من ذهن يكه در من ذهن يكس

 د،يرها بشو يو شما از حبس من ذهن ،او كمك كند به شما ديو انتظار نداشته باش ديكن يبهتر باشد كه از او دور ديدارد شا

  نه؟ اياست به حضور  اريآدم هوش نيكه ا ديكن ييشناسا

 ٣٠٣٩مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 بر تبسم هاي شير ايمن مباش

 نيمثًال ا يسالگ يباال و در س ميآمد يشدگ تيما با صد تا هم هو يوقت نكهيا يعنيجالب است،  يليهم خ تيب مين نيا

هم  كي نيا ،يشدگ تيهم هو كي نيا ديگوئ يم ،ديها همه اش شكوفا شده و شما هر طرف نگاه كن يشدگ تيهم هو

 ياالن م نيزند و هم يبه شما لبخند مدارد  يدگزن رياست كه ش نياش ا يمعن ،يهمه در سطح عال نيا ،يشدگ تيهو

 ينطوريتو ا يخدا به رو يعنيرمز خداست،  نجايدر ا ريش ر،يش يتبسم ها .خراب بشود زهايچ بيخواهد تو را بخورد، عنقر

 يخواه يحالت را م نياگر تو هم ،يندازيرا ب تيها يشدگ تيو هم هو يكن ييو فرصت به تو داده كه تو شناسا دهيخند

  .به هم خواهد خورد نهايتمام ا يعنيتو را بخورد،  ريش بيعنقر ستين نيدر ب ياشكال چيه ييو بگو يادامه بده

 هيها خنده خداست، خنده خدا شب يشدگ تيكامال خوب تو به لحاظ هم هو تيوضع يعني، مباش منيا ريش يتبسم ها بر

است، دوست دارد من را لبخند  يخوب ريكه عجب ش ينيب يتو م ،دهد يرا نشان م شيدندانها يوقت رياست، ش ريخنده ش

  .خواهد حمله كند يم بيزند، نه،  عنقر يم
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 ٧٧٠مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 عمر بي توبه همه جان كندن است

 يشدگ تيخدا هم هو يبجا ،بوده يشدگ تياز خدا كه در مركزش هم هو يكند بدون توبه و عذرخواه يزندگ يكس اگر

لحظه و  نيو آمدن به ا يعمر بدون عذرخواه .حتما مشغول جان كندن است ستيموضوع ن نياگر متوجه ا ،اشتهها را گذ

  پرداختن به واهمانش جان كندن است.

 ١٠٨٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  همه عمر خار باشد چو بر دو يار باشد
مثل خار  يعنيخوار خواهد بود،  شهيآدم هم نيهم خدا، ا يكيو  استيدن نيا يمن ذهن يكيدارد  اريكه دو  يكس هر

  .ميدو معشوقه داشته باش ميتوان يهم خواهد بود، ما نم ليدر ضمن خوار و ذل .آدمها فرو خواهد رفت يخواهد بود به پا

  .ستا با دو معشوقه بد يباز عشق

  امكان ندارد. يزيچ نيهمچن ،يكن يو با خدا هم عشق باز يبا جهان باش تيهم هو يه
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