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  ٧٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  را؟ امتيروِز ق نيا ينيبيخواجه نم يا

  خوش قَد و قامَت را؟ نيرا، ا يخوب وسفِ ي نيا
  

  را؟ يخيگوهرِ ش نيا ينيبينم خيش يا

  جاه و َجاللَت را؟ نينو را، ا يشَعشَعه نيا
  

  َمملكتِ جان را؟ نيا ينيبينم ريم يا

  َبخت و سَعادَت را؟ نيدولت را، ا ةروض نيا
  

  من؟ اي ييتو وانهيدامَن، د دل و خوش خوش يا

  با من، بگْذار َمالَمت را يقََدح َدرَكش
  

  الغر يماه كه در َگردش هرگز َنَشو يا

  َضالَلت را دهيَجاللِ تو بِدْر اَنْوارِ 
  

  را مُّميَ بُگْذار تَ ،يديآبِ َروان د چون

  را اَضتيوصال آمد، بگْذار ر دِ يع چون
  

  يرام يوَرْ ناز كَش ،يخام يناز كن گر

  آن ُحسن و مالحَت را يابي يباركَش در
  

  يبهتر ِز عسل نوش يكه خاموش خاموش

  عبارت را، بگْذار اشاَرت را َدرسوز

  

  هامَشرقِ تو جان يا ،يزيتبر اْلحَقِ ُ شمس

  شمس حرارت را نيا ابَديتابِش تو  از
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  6صفحه: 

از خدا  تيشكر و رضا يعنيآن به شما  ميتا برنامه و تقد ٨٠٠ ياجرا يبرا تيو با اظهار شكر و رضا يسالم و احوالپرس با

برنامه گنج حضور امروز را  ،ميو خدمت شما ارائه كن هيبرنامه ها را ته نيا بنده و شما فراهم آورد كه يامكان را برا نيكه ا

  :كنميشروع م والناشمس م وانياز د ٧٥با غزل شماره 

كه  مدواريو ام ،ميكن يمبرنامه را خدمت شمابا شكر خدا و توكل به خدا شروع  نيطور كه گفتم هشتصدم نيامروز هم بله

آموزش موالنا جذب  نيتا ا ديكن تيرا رعا ياز شكر است قانون تعهد را و هماهنگ ياقانون جبران كه جنبه يشما با اجرا

  .ديريتان به كار بگ يدگو عمالً در زن ديريبگ اديها را آموزش نيا ديبتوان يجان شما بشود، و در مدت كوتاه

آن ها به  لهيرا به وس اتيكه اب ،را خدمت شما ارائه كردم يريرا درست كردم تصاو ييبنده شكل ها رياخ يبرنامه ها در

در  يولو ذهن يطرح كيكند كه شما  يكمك را م نيا ريتصاو نيو ا .ميكنيم انيب دينيبب ديتر، كه شما بتوان ينيطور ع

كه به  يذهن لهيابتدا به وس يمعنو اي يمطالب عرفان د،يكن زيپره دنيو از سوء تفاهم و بد فهم ،ديكن جاديذهن تان ا

پشت  يذهن يحت ديكه با يآن طور ،ميفهم يما آنها را بد م ايشود، و  ينم دهيعادت كرده است فهم يجسم ياريهوش

  .ميتوانينم مينيسر هم درست بچ

كه  ،زديبر يطرح كينفر چه مرد چه زن در ذهنش  كيسال  ١٠مثًال  ،ميادامه بده ميسالها طول بكشد، اگر ما بتوان ديشا

و خودش را قانع كند كه  ،بروم ديراه ها را هم با نيام ا مودهيراه ها را پ نياست و من ا ينطوريا اًعرفان من ذهن نيبله ا

 هاشكل  نيبا ا. اصالح كند يتا زندگ ،يمركزش را بدهد به دست زندگ اي يبشود و خودش را بدهد به دست زندگ ميتسل

در  نيد ايو گم نشو ،هست يچ انيكه جر ديبفهم يعني .ديكن يراه ده ساله را با سه تا برنامه ط نيا ديتوان يواقعاً شما م

  .آموزش ها نيا

بنده و  يعنيما  ستميس يما كرده كه همكار بيبوده كه خدا نص يبزرگ قيتوف نيا ديشما هم شكرگزار باش دوارميام

 ،طرف كيطرف و پخش آن هم  كيآن  ديتول ،شده و پخش شده ديتا برنامه تول ٨٠٠تا به حال همكارانم و شما مردم 

برنامه را  نيو ا ميخوب شكر الزم است كه تا به حال ما نماند ،پول الزم دارد يپخش آن زحمت دارد توجه الزم دارد و حت

  .كند دايهم بماند و ادامه پ نيشااهللا بعد از اان ،ميادامه داد

شده  جاديمخصوصًا موالنا ا ياز دانش معنو يدر درك مردم به طور كل ديكه مالحظه فرموده ا طور نيهم يميعظ راتييتغ

بدهند  ريينه تنها شخص خودشان را تغ ،عمالً به كار ببرند شانيو در زندگ رنديدانش را بگ نيتوانستند ا نندگانياست و ب

زن  يعنيكه پدر و مادر  ييكنند، مخصوصا آنها رستد يخانواده گرم كي ،خانواده شان بگذارند يرو يمهم راتيبلكه تاث

  .ميباش يو راض ميشكر كن ديبا نطوريرا حاصل كردند و هم تيموفق نيو شوهر با هم گوش كردند به برنامه، ا
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  7صفحه: 

 كيمال  آموزش نيآنها كه ا صيتشخو مردم  لهيصورت ارائه شده به وس نيها به ا يكه تازگ يدانش كيشدن  رفتهيپذ و

 يهادانش موالنا واقعا جامع است و تمام جنبه نيا نكهيو ا ،يبه رغم داشتن من ذهن ميكنيم ديياست كه تا يعارف بزرگ

شكر  يهمه ما شده است، و باز هم جا بياست كه نص يبزرگ تيفقمو كيباز هم  ،و قبول شما ،پوشاند يشما را م يزندگ

شكلها استفاده خواهم كرد تا باز هم مطلب  نيخواهم خواند از ا تانيكه برا ياتياب حيامروز هم در توض. دارد تيو رضا

  .روشن تر و واضح تر بشود

 .مطلب است كيكه هر سه سوال مربوط به  ،كندياز سه جور آدم سه تا سوال م ،اول تيغزل كوتاه موالنا در سه ب نيدر ا

هم شاه  يكي ،يمعلم معنو ،ياستاد معنو يعنياست  خيش يكي ،است مثل بنده و شما يآدم معمول يكيسه نوع آدم  نيو ا

 تييخدا كيشما  ايكه آ نيو هر سه سوال مربوط است به ا .دارد يو اقتصاد يو نظام ياسيكه قدرت س ،است رياست ام

  :كند چه مرد چه زن يسوال را مطرح م نيا يو با گروه مردم عاد ؟ينيبيزنده در مركزت م يداخ ايزنده 

  ٧٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  را؟ امتيروِز ق نيا ينيبيخواجه نم يا

  خوش قَد و قامَت را؟ نيرا، ا يخوب وسفِ ي نيا
است كه انسان به خدا زنده  يروز امتيو روز ق .تو است امتيروز ق ميلحظه كه در آن هست نيم همخان يا ايآقا  يا يعني

 يعني امتيق .ستديايخدا است م ،است تييخدا ،است ياريو بر اساس ذات خودش كه هوش شوديبلند م يعني ،شوديم

 تياست و ابد تينها يخدا از جنس ب .است تينها ياز جنس ب هابار ميكه گفت ،با قد و قامت خدا ستادنيبلند شدن و ا

كند جنس ما  يم نييجنس خدا را تعكه  تيو ابد تينها يب نيو ا .است تينها ياست و اندازه اش ب يلحظه ابد نيا .است

  :كه ديگو يكند م يسوال را م نيحاال هم ا .است تيو ابد تينها يما ب يجنس اصل .كنديم نييرا هم تع

خودش كه  تيخودش و ابد تينها يلحظه در شما به ب نيدر ا خواهديكه خالق تو خدا م يمتوجه هست مخان يآقا ا يا

است كه تا به حال در ذهن  نيمنظورش ا ؟كند يدارد تو را زنده م يشود متوجه هستباست زنده  يلحظه ابد نيا زا يآگاه

لحظه دارد تو را زنده  نيكه ا يمتوجه هست ،يبود دهمر يجسم شده بود ،يبه خواب فكر ها و دردها و اجسام رفته بود

  ؟را امتيق روز نيا ينيب يخواجه نم يا؟ كنديم

 يعنيخوب  ،رمز تمام مشخصات خداگونه ماست وسفي ،يخوب وسفي ،را يخوب وسفي نيا ،ينيبيكه نم ديگويم حاًيتلو و 

از جنس  ،يرا كه از جنس فرشته هست خودت. مي گويد: تو تييعنوان خداتو اصل ما به يعني يخوب وسفي ،بايز ،ييبايز

تو كه  نيهم ؟وينيبيفقط جسم را م اي ينيب يرا م نيا ياز جنس خدا هست ،يهست هوشيارياز جنس  ،يهست وسفي
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  8صفحه: 

 .منظورش اندازه خدا است قد و قامتش .يدار ييبايز اريقد و قامت بس كي ييايب رونياگر ب يذهن االن هست نيا يتو

  .قد و قامت انسان يعني

  ٧٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  را؟ امتيروِز ق نيا ينيبيخواجه نم يا

  خوش قَد و قامَت را؟ نيرا، ا يخوب وسفِ ي نيا
كه  ميفهم يم ديكه نشان دادم دقت كن ييشكل ها نيهم هيرا در سا تيب نياگر ا .ينيبب خواهميمن م ،ينيب ينم يعني

گذرا مثل  ،آفل يزهايجهان با چ نيبه ا ميآمد ياريما به صورت هوش نكهيا يخواجه چه مرد چه زن، برا نديب يچرا نم

كه فكرمان به ما گفته است كه مهم است و پدر  يزيبدنمان هر چ مثل ،يپدر و مادرمان پولمان، مثل مقام مان، مثل نقش

   .ميشده ا دهيمهم است با آن همان نياند او مادرمان گفته

و آن را به وجود  يذهن زيچ كيبه  ميكن قيحس وجود تزر تيحس هو ميتوانيما به عنوان امتداد خدا م يعني دنيو همان

و  م،يده يجان م يفكر زيچ كيبه  مييآ يما م .مياز جنس خدا هست ميما هم از جنس خالق هست نكهيا يبرا ،مياوريب

 يبه آن جان م ميآن هست ميكنيفكر م يو وقت .ميآن هست ميكن يفكر م ميده يرا كه به آن جان م يفكر زيهمان چ

با  ياريآن هوش ازقبل  .ما ديد نكيشود ع يو پس از آن م ،شود مركز ما يم نيو ا يدگيهست همان نيو اسم ا ،ميده

  .نديب يجسم م نكياالن با ع ديد يم يزندگ نكيخدا با ع نكيع

 يزهايبا چ دنيهمان نديفرا نيا .زهايبا چ شوديباشد مركز ما االن نشان خواهم داد اشغال م اديها ز يدگيهمان نياگر از ا 

 نهايتا حس ما بتواند كشف كند ا ٥ يحت ،فكر ما بتواند نشان بدهد يعنيكه ذهن ما  يزيهر چ ديكن يآفل و توجه هم م

را  نهايچون زمان ا ،است آفل است گذرا است ايدن نيهم كه مال ا يزيهر چ.هستند ايدن نيحتمًا جسم هستند مال ا

 يكه ما به دست م ييزهايمخصوصًا آن چ ،خواهد رفت نيجهان از ب نيدر ا يزيو هر چ .برديم نيو از ب كنديفرسوده م

  .روند يم نيما از ب يدر زمان زندگ نهايحتمًا ا ميآور

 ،دور مياندازيم شوديسال دو سال كه نم كيپس از مثالً  ميشو يسوار م ميخر يدوچرخه م كيما  ديمثالً فرض كن

 شم كوچك با عروسك خوددختر خان كيعروسك  نطوريو هم .ميبود تيآفل بود اگر نو بود ما با آن هم هومان دوچرخه

   .استاست، در مركزش  تيهم هو

مقاومت ما عمدتاً در مقابل اتفاق  ،مقاومت است يكي شوديم جاديدو تا قلم هم در ما فوراً ا ميشو يم دهيهمان يپس وقت

 ايدن دنيد ،ما نكيشوند ع يها آنها م زيبا چ ميشويم دهيهمانيلحظه است و قضاوت است. وقت نيلحظه است فرم ا نيا
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  9صفحه: 

دانش  نيا ،يدانش ذهن ميگذارياسمش را م ،ما يشود برا يآن دانش حساب م نكيعآن از پشت برحسب  يزيهر چ اي

  درست است؟ مينيبب ييبا دانش خدا گذارديو نم كنديمفلج ما را اولش خوب است بعداً  .خورد يدر اصل به درد نم

ما  مييگويم يعني م،يده يعمل واهمانش انجام م ،ما ميفهم يم ميكار درست نبوده كه االن دار نيكه ا مياگر بفهم بعدا

 نيا يچرا؟ برا .ميكنيم يكار از خدا عذرخواه نيو االن از ا ،اند مركز ماشده نهايو ا زهايبه چ ميكرد قيرا تزرمان تيهو

لحظه مقاومت در مقابل  نيمقاومت در مقابل اتفاق ا .مقاومت شد و قضاوت شد بحالت سب نيا ديديطور كه د نيكه هم

آورد  يبه وجود م ياتفاق كيو  ،كند يلحظه كه خدا قضاوت م نياست كه ا نيلحظه نشان ا نيقضاوت در ا .خدا هم هست

  .ميكنيم يكار ما عذرخواه نيا يبرا .هم غلط است نيا د،يستيايشما در مقابل آن م

 مييگويم ارانهيما هوش نكهيرسد به ا يباالخره م دييگو يكه شما م يگريد زيمثل توبه مثل هر چ ياصطالحات نيبنابرا

 رشيپذ ميتسل .ميشو يم ميتسل نيبنابرا ،من داشتم غلط است دنيد نجوريا يكه برا ياصرار نيا ،كار من غلط بوده نيا

مان يكند و ما به عنوان حضور ناظر فكرها يرا ساكت ممان لحظه ذهن كي ميو تسل .لحظه است قبل از قضاوت نياتفاق ا

از  ديرا بامان تيكه هو ميفهميم ،ميكنيصبر م ،ميهست تيهم هو يزيچ كيبا  مينيبيم يوقت م،ينيب يرا در ذهنمان م

 يزندگ كيما به  نكهيا يبرا .كار سخت است نيا .ميريپس بگ ميخواه ياالن م ،آنبه  ميچون ما خودمان داد ،ميآن بكن

   .ميعادت كرده ا يجسم ياريو هوش يجسم

 نيعبارت از ا زيپره ز،يبه عالوه پره ميو گفت ،ميباش ديو نظارت ذهن ما با ميدر حالت تسل يمدت يعنيصبر  نيپس بنابرا

آن  .ميشوينم تيبا دردمان دوباره هم هو يول ،ميكش يم ارانهيهوش درد م،يكش يدرد م ميكن يصبر م ياست كه وقت

اصال  يمن ذهن نيا ،ميدرست كرد يمن فكر كيو بر اساس آن  ميشد تيهم هو زهايبا چ ميآمد ميكه ما از اول كرد يكار

من  ،يمن ذهن كي نيشناسد، و بنابرا يشكر هم نم ؟ صبر هم نمي شناسد،است يچ زيداند پره ينم ،شناسد ينم زيپره

 نيبنابرا كند، يم رييتغ يفكر ها ه رييبا تغ يمن ذهن نيو ا ،در مركز ما قرار گرفت يو آن من ذهن ،ميكرد تدرس يفكر

بشود متاسفانه من  جاديو اگر درد ا .شوديم جاديدرد ا ياديمقدار ز ميكه ما دار ييها و باورها يشدگ تيهم هو رييبا تغ

  .شود يم تيبا درد هم هم هو يذهن

 درد با يشدگ تيبه صورت مفهوم وجود دارد هم هو يجهان نيا يها زيبا چ يشدگ تيدر مركز ما نه تنها هم هو نيبنابرا

 تيكه ما هم هو ميديكه ما فهم نياز ا ميكنيدهد، و شكر م يرا هم در مركز ما قرار م شيدردها يهم وجود دارد و من ذهن

 يگرفتار نيما از ا نكهيماست از ا يشكر حالت قدردان .ميكن يو شكر م ميكن يو االن صبر م ،ميدار زهايبا درد و چ يشدگ

  و فضا در درونمان  ميشويم ميكه تسل نيكه به به محض ا ديا دهيو شما تا به حال فهم .ميكن داينجات پ ميتوان يم يمن ذهن
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  10صفحه: 

  .ذهنمان را تماشا كند توانديفضا به صورت حضور ناظر م نيا ،ميشو يما آن فضا م شوديباز م

به نام كن  يزيچ كيو در آن  .راه زنده شدن ما به خدا است نيكترياست در واقع نزد يزديشعور ا يحضور ناظر دارا نيا

پا گذاشتن خدا به مركز  ايكن فكان است  يريكارگن بهاذهن ما به صورت حضور ناظر هم يتماشا يعني .كنديفكان كار م

شكر به خاطر نعمت  ، گفتمكند با صبر و شكر دايادامه پ ديكار با نياو  .ما است كه بتواند مركز خراب ما را درست كند

جهان كه  نيبه امان به منظور آمدن ميتوان يما م .ميخداگونه شو ميتوانيما م كهاست  نيشكر فقط به خاطر ا نيا ستين

  .ستيمهم ن نيا يمن ذهن يبرا .ميخداست به آن نائل بشو تيو ابد تينها يزنده شدن به ب

 مينما مركزمان را عوض ك نكهيا يعني .است يامر مهم نيا ديشو يدفعه متوجه م كي ديكن يشما فضا را باز م يوقت يول

 دانميو نم يشدگ تيهم هو نيو از ا .است يمهم اريامر بس كي نيا ،رديو در مركز ما عدم قرار بگ ميو خداگونه شو

 ،مينيب يرا ما نم نيها ا يدگيهمان لهيمركز مااشغال شده به وس يوقت يول .مهمتر است اريبس اريبس يجهان نيا يزهايچ

كه  ديريگ يم ميتصم ارانهيهوش ديشو يشما متعهد م يعني .تعهد است جاديامستلزم  رييكه تغ ميباز هم گفت رييتغ نيو ا

سال  كي يعني، مي خواهد مداومت ،داد ديرا و صبر و شكر را ادامه خواه ميو تسل ييلحظه و فضا گشا نيحتمًا آمدن به ا

تعهد  نيا رودو حوصله تان سر ب ديهفته دو هفته به برنامه گوش بده كي نكهينه ا ديادامه بده ديدو سال سه سال با

  .تكرار بشود ديبا ييفضا گشا .ييفضا گشا ياو تكرار همان حاالت به اصطالح صبر و شكر  .ستين

 دايپ يمركز ذهن كيو  ميشويم تيهم هو مييآ يكه ما م يوقت يعني يدر حالت من ذهن ميو گفت ميرا هم گفته بود نيا

 ميسمت چپ، اگر ما فضا را باز كن هيدرخت از سمت چپ منتها عل ياست كه رو يحشره ا هيشبمن ذهني  حالت ميكنيم

 اورديذهنم ب ياز تو نيما را از ا تواند يكُن فكان م ميقضاوت را صفر كن ،ميلحظه و مقاومت را صفر كن نيدر اطراف اتفاق ا

 ديجذب ذهن است با يعني ،شده است يزندان ،ذهن است يما االن تو تيما و ابد تينها ياصل ما ب نكهيا يبرا ،رونيب

كُن  .ميكن ينگاه مذهنمان آره به  ،كه به صورت حضور ناظر و كُن فكان يوقت .مان ينه بامن ذهن رونيب مييايخودمان ب

دهد  يرا اساس قرار م نيا باًيو موالنا تقر ،قرآن است اتيقرآن است كه در آ هيآ ،گريد يقرآن مييبگو ديصطالح بافكان ا

  مانند: ياتياب در، بله

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رياو جان دهدت رو ز نََفْختُ بپذ دمِ

  ست، نه موقوفِ علل ُكونيَاو ُكْن فَ  كارِ 
  . مياز قرآن كه قبالً خوانده ا ياتيبه آ كنديهر حال موالنا اشاره م به
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چه  د،يكن يم رييو شما برحسب او تغ ،در كار است شهيكُن فكان هم كند يلحظه خدا قضاوت م نيكه در ا مي گويد

  :رينظ ياتيو اب .ديچه نداشته باش ديداشته باش يمن ذهن ديبخواه

  ١٣٨١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَهَد از المكان  وي بر قدم حق

   فَكانآن گَه او ساكن شود از ُكن
مثل  ،است نكانفوذ كن ف ريز يزيو موالنا معتقد است كه هر چ .است شوديبشو و م اياست  كونيكن ف نيفكان هم كن

و  ،شود يبشو م ديگوياو م نهايهمه ا كنند، يم رييدانم، فصل ها تغ يشود چه م يدرخت سبز م ،شود يمثالً گل باز م

كن فكان قرار  ريبه اصطالح ز نيا يعني يحشره از من ذهن نيا نكهيپس از ا .رنديگيلحظه صورت م نيهم در ا نهايهمه ا

سمت راست در واقع نماد حضور  هيمنتها عل ريتصو ،رونيآن آمد ب يشاپرك از تو اي ياريشد و هوشباز گرفت و پشتش 

كه در آن موقع  ،شدن همه وجود ما از ذهن هست دهييو در مورد ما هم زا افتدياتفاق م ينطوريا و در كار حشره ،ماست

  .ميشويم ليخدا تبد تيو ابد تينهايبه ب

 دهد،ياست كه مركز انسان را نشان م يا رهيشكل دا نيرا هم نشان بدهم به شما كه ا) ٢(شماره شكل  نيا نطوريو هم

ها بار  هاند د دهيكه د يياند، آن ها دهيكه ند ييشما آن ها دينيبب ،ميبزرگ كن ميتوانيرا هم م نيو البته ا عيسر يليخ

من  يو برا گنجديكه در فكر من م يزيجهان هر چ نيآمدن ما به ا يكه در ابتدا دينيبيپس م .باز هم كم است ننديهم بب

  :تمام مشخصات خودم ،شامل خودم است شوميم تيچون با آن هم هو ،رديگيمهم است مركز من قرار م

 يو مخصوصًا از اشخاص بد همسرم، و همسر جا تميسدر مورد جن ميام، زن هستم مرد هستم، باورها يمشخصات بدن

خانواده مثل پدر و  ياعضا هياست، بق يكار غلط نيمركز ما و ا شوديم م،يهست تيما كه با آن هم هو يدارد برا يخاص

 اتمن، جواهر ليباارزش من مثل اتومب يزهايچ .هستند، همه تيپول است كه همه با آن هم هو م،يهرهامادر و برادر و خوا

 يهستم، حرفه ها تيممكن است با آن هم هو كنم،يقشنگ من و كار من كه به آن افتخار م يها يقال ايمن، و فرش ها 

بلد هستم، از طرف  ينجار دانميبلد هستم، چه م يآره بله مثالً معلم ،يكينشد آن  نيمن، چند جور كار بلد هستم، اگر ا

  .هستم تيبا آن هم هو دميمن هستند، زحمت كش ياهم بلد هستم كه حرفه ه يگريد يكارها گريد

مهم است  يليخ حيها تفر يليخ يمن، نقش ها مثل پدر و مادر و برا يمن، اقتصاد ياسيمن و س ياجتماع يها تيموقع

هستند،  تياست كه مردم با آن هم هو ييزهايچ نهايا ،بزنند برقصند ننديرستوران بروند دور هم بنش ايمسافرت بروند، و 

شان هم يهستند، مخصوصاً با دردها تيشان هم هويبا دشمن ها ،هستند تيهم هو شانياست مردم با دوست ها ستدو
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اثر دارد  يدر انحرافات من ذهن اريبس اريماست كه بس يشدگ تيز هم هوا يشان، باورها قسمتيهستند، و باورها تيهو

هم در مركز  يزيو هر چ ،يشخص ياجتماع ياسيس ياورهاب يمذهب يمثل باورها ،در مركز ما باشد ديباور جسم است نبا

  .ما باشد

 ميريگياگر جسم باشد از آن م ميريگيچهار تا را از آن م نياگر خدا باشد ا ،ما ميريگياز آن م زيچهار تا چ ميگفت قبالً 

 ييشناسا يچجور ميكنينگاه م رونيبه ب ميكنيها نگاه م تيبه وضع يماست كه وقت ييعقل شعور شناسا .عقل است يكي

مثالً عقل پول  ؟در مركز ماست زهايعقل چ د،يآيم زهايچ نياست كه از ا ياست عقل يعقل من ذهن نيا ايآ ؟ميكنيم

بشود  شتريكه شما پولتان ب ستيمعلوم ن نيا يول ،بشود شتريبكنم كه پولم ب ديچكار با مييگوياست عقل پول باشد م

بكند به من  توانديم كمك نيخوب ا يليكه خ دينيبيآن موقع م ديكنيبه آدم ها كه نگاه م .ديكنيبرحسب پول فكر م

 ياريو از جنس هوش يتان كامًال مصنوع ييشناسا ،تان يابيارز يعني .خورد يبه درد من م كنديبشود اگر نم اديپولم ز

  .است يجسم

به محض  رديگياز پولش م ،رديگيرا از همسرش م تشيكه حس امن يكس د،يآيم زهايچ نيهم از هم شما تيحس امن

قابل اعتماد است،  رياست و غ يكه چقدر مصنوع دينيبيم ،افتديو به خطر م كند،يم رييتغ تشيحس امن نهايا رييتغ

مثًال ما  .ما تيدارند در هدا يكه دردها نقش عمده ا دينيبيحالت م نيكه در ا ،ماست يريحالت سمت و سو گ تيهدا

كه با آن  ييزهايدست چ افتادهما  تيهدا ،ميرويم ييجا كي ميكنيم يكار كي يبه سمت ميرويم ميشويم نيخشمگ

  .غلط است نيو ا زهايمثل خشم، ترس، حسادت، و آن جور چ يجاناتيه ودردها  مخصوصاً ميهست تيهم هو

 انيو از م يزندگ يعمل كردن و حس برخورد با چالش ها ييتوانا يعنيقدرت  شود،يها گرفته م نيكه از ا يقدرت و قدرت

ما  ،است فيضع اريبس اريبس ديآيم زهايچ نيا از يكه وقت دينيبيبرداشتن آنها و برخورد با مسائل و حل كردن آنها، م

همان مثلث  يعني ،ديكنيشما فضا را در مركزتان باز م يوقت .ديشكل را دار نيشما ا نيبعد در مقابل ا م،يشويقدرت م يب

 يعنيبه مركزتان، عدم را، عدم  ديآوريشما عدم را م د،يشويم ميتسل يعني ،ديكنيواهمانش هر دفعه كه فضا را باز م

  .خدا هم از همان جنس است ،يخال يفضا

 نيو ا ،رد شود ياريرد شود، هوش تواند يم آن نور از و شوديهر چه مركزتان شفاف م ،به مركزمان ميآوريخدا را م يعني

 تيكه ما قبالً با آن ها هم هو ييزهايآن چ ييشكل در اثر فضاگشا نيكه در ا دينيبيكنار م رونديها م يشدگ تيهم هو

 يو در شكل قبل ميكرديكه از آن صحبت م ياتيشده شفاف شده، االن كه كم يو مركز ما خال هيرفتند به حاش ميبود

عقل ما  شودياز جنس خدا م شود يهر چه مركز ما باز تر م شونديم ليبودند االن اص فيضع اريبودند و بس يمصنوع
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مركز ما از جنس  نكهيا يبرا ،افتد دست خدا يما م تيهدا كند يكه تمام كائنات را اداره م شوديبه عقل كل م كينزد

به مركز ما و  ديآ يم يزديآرامش ا نكهيا يرود برا يم االب اريما بس تيحس امن ،شود يم يخال يشود و فضا يخدا م

 نهايندارد كه ا يبستگ زهايچ نيبه ا گريما د تيحس امن ،باال ديآيجوشد م يو از اعماق وجود ما ماست  ليما اص يشاد

  .ميندار يترس گريد نجايا ،ميترس بكن ميكنند ما احساس ضعف بكن رييتغ

 نيدر ا ،ميكنيدر مركز ما است و ما برحسب آن فكر م يگنيدهما يوقت .ديآ يم يشدگ تياز هم هو شهيترس انسان هم

هم دست  تشيهدا ،اش از خدا باشد نترسد تيعقلش درست باشد حس امن يو اگر كس ،شود يم رهيصورت ترس به ما چ

 ياديقدرت عمل ز ،خدا هست نكهيمثل ا شيپشت عملش و فكرها نكهيا يبرا ،شود يم اديخدا باشد قدرتش فوق العاده ز

ما مهم  يبرا كه ييزهايشكل تمام آن چ نيكه در ا دينيب يم ديشومي مهم است شما متوجه  اريشكل بس نيدارد، و در ا

حالت  نيالبته در ا ميدوست را دار ميها را دار حيتفر ميها را دارنقش ميرا دار ياجتماع تيموقع ميهستند هنوز آنها را دار

 يگاه ستيمركز ما ن گريد ميدرد هم اگر داشته باش ،از جانب خودش برود استدشمن ما  يگر كسم ميندار گريدشمن د

  .درد از ما درما وجود دارد ياياوقات بقا

 ياسيو س يمذهب يما هنوز باور ها ستيدر مركز ما ن گريد هيو حاش روديم يو اجتماع ياسيس يباورها يمذهب يباورها

مركز ما عدم باشد، از جنس خدا باشد، كامال  ي. آنموقع وقتستندياساس ن نهايا ميدانيم يول ميرا دارمان يو اجتماع

فرض  يكس كيجسم هستند. خوب  نهايا ميدانيداشته باشد، چون م ييجدا يمذهب يباورها گريد يكيكه  ميريپذيم

كه. چون مركز  ستيمركز من ن نكهيا ،بكند كند،يعبادت م يجور خاص كي ايبا ما فرق دارد، داشته باشد  لشيكن اتومب

  من از جنس خداست. 

ما  تي. هداكنندينم تيما را هدا نهايا كردنديم تيكه قبال در مركز ما بود و ما را هدا زهايچ نيكه ا دينيبيپس آنموقع م

خودم  مسرم،ام، هخانواده يمركز. مثل اعضا ديآينم گريد گنجديكه در فكر من م يزيو هر چ يافتاده دست زندگ

دارم، قدرت دارم  تيدارم، هدا تيحس امنحال چون عقل دارم،  نيدر ع ي. ولستنديدر مركز من ن گريد نهاياز ا كدامچيه

به همسرم عشق بدهم، چون مركزم از جنس عشق است.  توانميبه خودم برسم، م توانميحفظ كنم.م توانميرا م نهايهمه ا

با ارزش خودم را از  يزهايبشوم، برسم به آنها عشق بدهم. تمام چ تيهوبا آنها هم نكهيام، بدون اخانواده ياعضا هيبق

نباشم.  تيهوكارم را داشته باشم با آن هم توانميبشوم. م زيچيكه من ب ستين نطوريا چينگه دارم. ه توانميجمله پول م

   د؟يكنيرا داشته باشم. توجه م ميهاحرفه توانميم



                                                               Program # 800              ۸۰۰ برنامه مشاره

  14صفحه: 

داشته باشند.  دينبا زيچ چيبه خدا برسند ه نكهيا يبرا كننديكه فكر م كنديحل م هايليخ يمسئله را برا نيشكل ا نيا

 ديتواني. شما مگريهمه جسم هستند د نهاي. اديداشته باش راها جسم نيا ديتوانياجسام، شما م يايغلط است. در دن نيا

. ديداشته باش اديپول ز د،يداشته باش يخوب لياتومب د،يداشته باش يبا ارزش زيهر چ ديتواني. مديداشته باش يهر باور

  . ديستيت نيهوچون با آن هم ست،يشما مهم ن يو كم بشود اصال برا اديچون مركزتان عدم است پولتان اآلن ز يول

 چيمثال همسر شما ه رود،يحالت اصال نم نياز خانواده شما رفت كه البته در ا يكس كيشد كه  يجوريك اوضاع  اگر

 ديشوينم چارهيموقع جدا شد رفت شما ب كي يمركز شما از جنس عشق است. ول نكهيا يبرا شوديموقع از شما جدا نم

  بوده.  هيدر حاش نكهيا يبرا

 ني، ا)٢شماره(شكل ني. آره در اديخوب بفهم ديشكل را شما با نيشكل، هان ا نياآلن به ا مييآيم نطوريهم و

در آن است آن  يكتاب كه درس معنو كي يعني. كتاب را خالصه كرده كيواقعا  يبعد ) ٣(شماره و شكل )٢شماره(شكل

  :ديگويم دينيبيرا خالصه كرده. همانطور كه م

  ٧٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  را؟ امتيروِز ق نيا ينيبيخواجه نم يا

  خوش قَد و قامَت را؟ نيرا، ا يخوب وسفِ ي نيا
هم  ليمستط كياطرافش  يمثلث قبل نيمثلث است. دوباره هم كياست و  دهيكه در واقع مركز همان )٢شماره (شكل نيا

. آره، كنديم يرا معن تيشكل به اصطالح ب نينگاه كردن به ا نيشما كه هم يبرا دهميم حيرا دوباره توض نيهست. من ا

را  زيهمه چ ند،يبيو جهان را م نديبيخدا را م هايدگيدارد برحسب آن همان يدگيهمان دينيبيانسان در مركزش م نيا

است. مثال عقل پول است، عقل  هايدگيهمان نيعقلش عقل ا يعني. رديگيهستند. از آنها عقل م نكشي. آنها عنديبيم

 ميتكه گف رديگيو قدرت را از آنها م تيحس هدا ت،ياست. حس امن نكشياجسام در مركزش است و ع نيهمسر است. و ا

مثلث، همانش  نييكه ضلع پا دينيبيو م نديآينم يو از زندگ ستندين لياص نكهيا يبرا ستندين يجالب اديز يهاتيكم نهايا

  ها است وجود دارد.كه مركز ما از جنس جسم يگذرا است و همان مقاومت و قضاوت هم وقت يزهايبا چ

هست  ليضلع طرف چپ مستط دهد،يو مركز ما را هم نشان م ميدار زهايبا چ يدگيو همان ميمقاومت و قضاوت دار يوقت

 ينيو دشمن ب يو ضلع سمت راست آن هست دشمن ساز ينيو مسئله ب يباال هست مسئله ساز ،ينيو مانع ب يساز مانع

داد تع كيتعداد مسائل و  كيداشت،  ميخواه مانيدر زندگ انعتعداد مو كي يمدت كيپس از  ميكن يما زندگ نطوريو اگر ا
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است كه  يزيچ ني. اميسازيبعد دشمن م م،ينيبيبعد مسئله م م،ينيبي. اول مانع مكننديم شرفتيپ بيترتدشمن و به

  .كننديم يزندگ نطوريهستند، ا ريمردم با آن درگ شتريب

انسان هر كه  يكه: ا ديگويخانم و آقا. م م،يكه من و شما باش كنديم يشكل دارد زندگ نيخواجه هم اآلن كه به ا نيا

 يا و خودش را قرار بدهد؟ اورديب رونيرا از مركزت ب هايشدگتيهوهم نيكه خدا قصد دارد ا ينيبيباش، م يخواهيم

را  نيمركز ما است، ا هيلحظه خدا در كار تخل نيلحظه. ا نيهم يعني امتيروز ق نيرا؟ ا امتيروز ق نيا ينيبيخواجه نم

 .يدار يجسم ياريهش نكهيا يبرا ؟ينيبينم. چرا ينيبيكه نم ينيبيم

 ديآيعدم م ي. آره، در شكل بعدديرا نگاه كن يبعد )٣(شماره شكل اآلن، خوش قد و قامت را نيرا، ا يخوب وسفي نيا

لحظه متوجه  نيبه ا ديگردياز خدا و برم ديكنيم يعذرخواه د،ينيمثلث را بب نيا د،يكنيشما واهمانش م يمركز ما. وقت

 ارانهيدرد هش نكه آ ديكنيم زيپره د،يكنيصبر م د،يكنيم ييو شناسا ديدار يشدگتيهوكه در ذهنتان هم ديشويم

به  شود،يمركزتان عدم م واشي واشي د،يكنيخودتان كار م يرو ديكه دار ديكنيشكر م رد،يحاصل در مركزتان قرار نگ

. نديآيم ياز زندگ نهايا شوند،يم لياص تيو قدرت و حس امن تيعقل و هدا ،شوديم اديعدم در مركزتان ز نيكه ا جيتدر

 وسفي يعني يخوب وسفي نيا واشي واشيهستند و  لياص كهيدرحال شونديم اديز نها،يا شونديم يقو اريبس اريبس

  . ديشويد متولد ميدار نياز داخل ا ،ديخوش قد و قامت كه خود شما هست نيو ا ييبايز

 ياست. شاد سببيب يآن شاد يياست، ضلع باال رشيهست، ضلع چپ آن پذ ليمستط كيهم  نجايكه در ا دينيبيم

معادل  رشيپذ .ميانجام داد رشيما عمل پذ نكهيپس از ا يعني شرفتياست و پس از پ لياص تيامن حسجزو  سببيب

ما  يوقت يعنيهست.  سببيب يو شاد ،لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن نياتفاق ا رشيپذ مياست. تسل ميتسل

كه از مثال  رونيب يهايخوش يبه جا يپس از مدت م،يكنيو شكر م ميكنيو صبر م ميريپذيلحظه را مرتب م نياتفاق ا

 يهست ي. آه عجب آدم باسوادميشديخوش م ميديديتوجه مردم م م،يديديممردم  دييتا م،يديديشدن پولمان م اديز

  . آمديخوشمان م

 نندهيآفر كيمدت ما  كيباال، از همان مركزمان و پس از  ديآيم جوشدياز اعماق وجود ما م سببيب يشاد كياآلن  يول

. شوديبه مركز ما الهام م هانيو ا ميكنيم ئهارا ديجد يهاراه حل د،يجد يما فكرها ميشوي. متوجه مارانهيهش ميشويم

 نيچن كي. هيبه حاش شونديها هستند رانده مكه نقطه هايشدگتيهوو آن هم شوديباز م دينيبيمركز ما م واشي واشي

و قدرتش  تيو هدا تيقلم عقل و حس امن تاچهار نيرا دارد، هم مركزش از جنس خداست، هم ا ايهم مال دن يانسان
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از ذهن  ميكه ما خودمان باش جيقامت به تدر خوش قد و نيو ا يخوب وسفي. پس نديآيم ياز زندگ نهاي. اشده لياص

  شد.  يمعن تي. بله پس بشوديم دهييزا

 ديكم، شما با اي اديحاال تعداد ز ميخوانيكه م تيشما خواهم خواند. هر چند ب يبرا تياول، من چند ب تيب نيپس از ا اما

 كه در چه دينيخودتان را، مركزتان را بب كننديها به شما كمك مشكل ني. و اديرد بشو دينبا دهي. نفهمديبفهم ديكن يسع

 ني. فقط خودمان در امينور نورافكن خودمان هست ري. فقط خودمان زميندار يكار چيكس هم ه چي. با هديهست يوضع

لحظه نورافكن  نيدر ا م،ييايلحظه ب ني. به اميكار داشته باش ديكس نبا چيكار با ه نيا يبرا م،ينيرا بب امتيق ديلحظه با

 تيهوهم يزيبا چه چ يعني. ميكنياز خودمان م ييهاييو چه شناسا ،شوديدر ذهنمان م يچه تحوالت مينيدمان را ببخو

چه  ميكنيم شرفتياگر پ م؟يكنينم م،يكنيم شرفتيپ م؟ياندازينم م،ياندازيم ميگذشته را دار يما دردها اي. آميهست

  هستند.  نهايا يانتخاب اتياب ني. اميكنيم يشرفتيپ

  ٢٢٢٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  اليفكر و خ نيمَِهل، برمگز داريد َهله،

  آثار مرو يِسَر مكشان، در پِ  انيع از
خدا با  داريخدا را از دست مده. د داريد ديگويچه. م يعني ديفهميها ماآلن با آن شكل ديكنيكه نگاه م نطوريهم

 لهياست كه بوس يزيآن چ انيرا انتخاب نكن، ع اليو فكر و خ .ديآيو گذاشتن عدم به مركز ما به دست م ييفضاگشا

 ياريهوش يعني نيكه ع يهر اثر آثار .انياست، خداست، ع يخود زندگ نياست، ع نيشود، كه ع يم جاديعدم در مركز ما ا

  رونده است. نيگذرا و از ب ارآثار است، آث ست،ياست، فكر اصل ن ياريبه جا گذاشته مثل فكرها، فكرها آثار هوش

كه آنها  يدر مركز، كه تا زمان دينيها هستند، نقطه ها، بب يدگيآثار آن همان د،ينگاه كن )٢شماره (شكل ها نيبا ا حاال

مقاومت و قضاوت  نكهيا يخواهد بگذارد خدا كمكش كند، برا يمقاومت دارد نم يهر كس م،يهستند، مقاومت و قضاوت دار

ها را بردارد كه نقطه  يدگيهماناين لحظه به ما كمك كند  نيخواهد در ا يخدا م م،يگذار يما نم يعنيگذارد كه،  ينم

  است. داريد ريز) ٣شماره (شكلِ  نيآن مركز، آنها آثار است، و ا دينيب ينقطه هست، م

 م،يتسل ايلحظه  نيدر اطراف اتفاق ا ييشما با فضاگشا ديكن يا عدم ممركز ر يوقت، اليفكر و خ نيمَِهل برمَگز داريد َهِله

خدا را  ديتوان ينم دياگر شما مقاومت دار د،يشكل مقاومت كن نيبه ا دييايو ب دياگر فضا را باز نكن د،يكن يم داريخدا را د

است كه  نياش ا يمعن د،يلحظه مقاومت كن نيا قاگر در مقابل اتفا گر،يد ديبگذار ديخواه يخودتان نم يعني د،يكن داريد

كند، شما ممكن است با  يالبته كن فكان هنوز كار م ا،يبه مركز من ن دييگو يو به خدا م ديكن يدر مقابل خدا مقاومت م
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 نيبه شما نشان بدهد كه ا يكند، تا زندگ يرا منعكس م نهايكه مركزتان ا ديو بدان ،ديروبرو بشو ياديحوادث ناگوار ز

  .غلط است ديكن يكه م يكار

لحظه غلط است،  نيگذرا غلط است، بر اساس آن مقاومت و قضاوت در ا يزهايهمانش با چ ميكه بفهم نستيكار غلط ما ا

 تيعقل و حس امن نيو حس ا رونيها در ب يدگيانعكاِس همان نيبه شما كمك بكند، و هم يزندگ ديگذار ينم نكهيا يبرا

غلط بودن  نيبه مانع و به مسئله و به دشمن غلط است، حاال ا يزندگ لياثر غلط است، تبد يب و قدرت باطل و تيو هدا

  .ديپسند يكه شما نم رونيشود؟ در حوادث ب يمعموال كجا منعكس م

 م،يشناس يرا اصال نم انيع م،يآثار را دوست دار م،يبه آثار عادت كرد مييگو يآثار مرو، ما م يِ: در پديگو يم نيهم يبرا

همان  يزهايمربوط به چ االتيفكر و خ م،يرا اساس قرار داد اليشناسد، ما فكر و خ ينم يرا، عدم را من ذهن انيچون ع

كه ما هر  ديدان يهستند، باورها هم جزو آنهاست، شما االن م يرونيب يزهايآنها چ يدگيمركز ماست كه همان ن،ينقطه چ

شد، مردم  مياز خدا دور خواه شتريهمانقدر ب م،يبه آنها بچسب شتريب م،يبشو تيهم هو شتريچقدر با فكرها و باورها ب

  خدا گرفته اند. يباور را به جا

هم  گريد ه،يبه حاش ديران يها را م يشدگ تيهم هو د،يكن يدرست است، شما مركزتان را شفاف م )٣شماره (شكل نيا

 د،يرا از آنها كنده ا تيهو نكهيا يچرا؟ برا گر،يد ستندينبودند، ن يقبل يها يشدگ تيها همان هم هو يشدگ تيهو

دهد شما  يمركز شما رانده بشوند به اطراف، نشان م ازداشته باشند كه در مركز شما باشند،  تيتوانند هو يآنها م يموقع

 يم دييگو يم د،يشود، عقل هم دار يشود و كم م يم اديكه پولتان ز دينيبب ديتوان يمثال شما م يعني د،ينيب يرا م نهايا

االن، اصال به  دندار يبه پول بستگ يبشود، كم بشود، من زندگ اديكه ز ستيمهم ن مياصال برا يبشود، ول اديخواهم پولم ز

 م،ينه باورها م،يدارد، نه به بچه ام، نه به پدر و مادرم، نه مقامم، نه فكرها يندارد، نه به همسرم بستگ يبستگ يكس

 يبرا نميب يعدم مركزم است، من االن خدا را در مركزم م نكهيا يندارد، من مستقل هستم، برا يبستگ نهاياز ا چكداميه

  هستم. يكيبا او  نكهيا

 د،يشما كه داشت دِ يپس همان عدم از جنس خدا شدن، جنس جد د،يشو ياز جنس خدا م د،يشو يم ميموقع شما تسل هر

دهد،  يدرست م ديد يعنيدهد،  يم يخوب ديدهد، د يم يخوب نكيشود مركز شما، به شما ع يم ديخبر بود ياز آن ب

كرد،  رييتان، قدرتتان تغ تيتان، هدا تيحس امن ان،كه عقلت ديشو يمتوجه م د،يبشو ينطوريلحظه ا كي يدفعه حت كي

  شما. دينيب يم گريجور د كيچقدر جالب است،  نيكه ا دينيبب ،ديكار را بكن نياست چند بار ا يفقط كاف
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مهم  اريبس اريبس اريمطلب بس نيگفت ا مياالن باز هم خواه ديكن يحالت، و توجه م نيا يعنيسر مكِشان  انياز ع پس

 ل،يمستط د،يسمت راست را نگاه كن )٣(شماره حالت نيكند، در ارا شروع  رييخواهد تغ يكه م يكس م،يياست به شما بگو

از مقاومت شروع بكند، مانع  نكهيكند، به محض ا ياز مقاومت شروع م )٢(شماره يكند، در حالتِ قبل يشروع م رشياز پذ

 اي دياز مبدِا مقاومت و مانع شروع كن ديبده رييتان را تغ يزندگ ديخواه يلحظه كه م نيكند شما در ا يفرق م ند،يب يم

  .دينبه اشتباه خودتان كه مركز من غلط بود شروع ك يو آگاه يو عذرخواه رشياز پذ د،يشروع كن رشيشكل از پذ نيدر ا

 نيرود به فكرتان و كارتان كه ا يم يجور انرژ كي د،يشروع كن رشياز پذ يعني ديشروع كن )٣(شماره شكل نيبا ا اگر

 رييغدر آن است، دِم ت يزديسازنده است، دِم ا يِ داخل آن است، و انرژ يو خداگونه است، خرد زندگ ليواقعاً اص يانرژ

به  زدير يمخرّب م يرود، انرژ يبد م يانرژ ديكن روعكه در باال بود، اگر از مقاومت ش )٢(شماره يكي نيا ،يزديدهنده ا

  .ديشروع نكن نجايفكر و عملتان و وضعت تان بدتر خواهد شد، شما از ا

 كي م،ينگذار سينو ريفعال ز ينطوريهم ديبده اجاز بله. د،يباش دهيفهم دوارميهم خواهم خواند، ام يگريد اتياالن اب 

 نيبا ا يول ديباش دهيرا بارها و بارها د اتياب نيممكن است ا م،يكن يم يشكل ها بررس نيبا ا م،يخوان يهم م گريد تيب

  :ديگو يشود، م يم دهيد يگريشكل ها جور د

  ٦٠٣ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  َعَلم ريش يول ران،يهمه ش ما

  دَمبهاز باد باشد َدم شانحمله
 رِ يكه ش نطوريدهد، هم يم يمعن كيهمه اش  يول. َعلَم رانيو ش ميريهمه ش ما :ديگو يم م،يا دهينسخه ها قبال د يبعض

 يحركت م يما با باِد زندگ جاناتيما و ه يجانِ جسم نيخورد، چهار بعد ما، جسم ما، فكر ما، ا يعََلم در اثر باد تكان م

 يول ،مينيب يباد را نم ميكن ينگاه م يخورد، ما وقت يپرچم تكان م ديا دهيشما د يعني د،يآ يكه از آنطرف م يكند، باد

  .مينيب يتكان خوردن پرچم را م

 يكند، دارد زندگ يم رييبدن مرتب دارد تغ نيكه ا مينيب يم يول م،ينيب يرا نم يزديرا، دِم ا يهم ما باِد زندگ نجايدر ا

 يدانم غدّه ها يگردش خون ما، نم ستميمثل س ،شود يتمام بدن ما اداره م م،يكن يهضم م م،يخور يرود، غذا م يو مجل

لحظه  د،يآ يدم بدم هم م د،يآ يكه از طرف خدا م يكند؟ باد ياداره م يما، چه باد جاناتيما، ه يما، فكرها زيهمه چ ا،م

  رسد، درست است؟  يبه لحظه به ما م
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كند، وضعتان را خراب تر  ينم يباد به شما كمك ديباد؟ اگر مقاومت كن نيدر مقابل ا ديمقاومت كن ديخواه يشما م پس

 ينه، م ايشما كار كند؟  يو كن فكان رو ديخدا قضاوت كند و شما مقاومت را صفر كن ديخواه يلحظه م نيكند، در ا يم

و فضا  ديبشو ميتسل ن،يا يشما به جا د،ينگاه كن )٣(شماره شكل نيا هوضعتان بدتر بشود؟ حاال ب د،يمقاومت كن ديخواه

دهد به شما كمك كند دم بدم، پس از  يكه َعلَم شما را تكان م يباد زندگ ديلحظه، بگذار نيدر مقابل اتفاق ا ديرا باز كن

درست است؟ و  ود،ما درست اداره بش يو جسم ياداره امور ما و حركت فكر نينه از مقاومت، تا ا ديكن يشروع م رشيپذ

  :تيب نيا نطوريهم

  ٦٠٤ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  باد داستيو، ناپ داستيپ شانحمله

  مباد هرگز ُگم داست،يناپ آنك
كه حمله  ديگو يم د،يكن ينگاه م )٢(شماره شكل نيرا با ا نيمختلف آمده، و ا يبه شكل ها تيب نيم مباد، باز هم اكَ اي

دهد، آن را ما چون با  يكه ما را تكان م يباد نيا يول داست،يما همه پ يما، حركِت فكر يحركِت جسم يعنيحمله  ،ي

مقاومت، و آن  م،يستيا يو در مقابلش م م،ينيب ينم م،يكن يها نگاه م يشدگ تيبا چشم هم هو م،يكن يچشم ذهن نگاه م

از جنس عدم است، اگر شما مقاومت را  داست،يكه نا پآن د،ينگاه كن )٣(شماره شكل نيكه با ا يدر صورت داستيكه ناپ

  شود.  يشود، از آنجا رد م يمركزتان باز م د،يصفر كن

كند، و شما حسش  يكار م ارانهيشما هوش يرو ديباز كن يول ،مينيبب ميتوان يدرست است كه با ذهن نم داستيناپ آنكه

از من گم  ايكم نشود  ايخدا داست،يآن كه ناپ يعني ،است يمعن نيگم مباد، هر دو به ا ايهرگز كم مباد  د،يبكن ديتوان يم

 دايپ يبه آن دسترس ديتوان ينم ديشود، اگر مقاومت كن ياز شما گم نم دينكه اگر مركز را عدم ك يدر صورت نينشود، ا

  .ديكن

 نكيع ي لهيچون به وسشما، دهيمركزِ همان دِ يبنابه د يرونيب تيلحظه درست است كه وضع نيمهم است كه در ا اريبس

 نيا ست،يشما خوب ن يشود برا يآنها جسم هستند، مثال پولتان دارد كم م د،يكن يشما نگاه م ديدار اهيآن نقطه س يها

 يكي )٣(شماره شكل نيدر ا ديتوجه كن د،يبرخورد كن تيو رضا كربا ش ديبا يول ستم،ين يمن راض ستيخوب ن تيوضع

 ديكن يشكر م نكهيضمن ا يبد است، ول يرونيلحظه درست است كه اتفاق ب نيدر ا يعنياست،  رشياقالم، پذ نياز مهمتر

 مييآ ينمما  م،ييگو يم ميلحظه را دار نيا ،مييگو يم ميلحظه را دار نيا يعني د،يهم هست يراض د،يهم هست يشما، راض
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  20صفحه: 

باد  نيرا كن فكان و ا تيوضع ديخواه يشما م نكهيا يبرا ست،ين تيوضع دييكار تا نيلحظه لحظه بد، و ا نيا مييبگو

  بدهد، درست است؟  رييتغ

 د،يكن يهم شكر م د،يهم هست يلحظه راض نيلحظه، در ا نيشما در ا ستيخوب ن يرونيب تيحال كه وضع نيدر ع پس

آن  ،بشوم، تازه شكر هم بكنم يتوانم كه االن راض يچه، من كه نم يعنيكه آخر  ديبگو يكيممكن است  د،يهست يراض

در  يشود، ول يم دهيد ينطوريا يشدگ تينكِ هم هويبله، با ذهن شما، از پشت ع !كه ستيخواهم ن يكه من م يزيچ

 يخدا نم دينباش يلحظه شما راض نياگر در ا يعني د،ياگر نكن د،يكنشروع و شكر  تيرضا از نقطه ديلحظه شما با نيا

 يخدا نم ديلحظه نباش نيبود، و اگر در ا ديلحظه نخواه نيبود، در ا ديچون شما در ذهن خواهتواند به شما كمك بكند، 

  به شما كمك بكند. واندت

بشوند،  يكنند طبق نگاهِ ذهن هر چقدر عصبان يگذارند خدا به آنها كمك بكند، فكر م ياست، نم نيمردم هم شتريب رادِ يا

را  رونيب يشما آن نگاه ها و رفتارها .درست عكس اش است نطور،يا ستيكند، ن يم يتوجه خدا ،طلبكار بشوند، خوب

كنم،  يدهند، دعوا م يچهارمش را به من م كيشوم باالخره  يطلبكار م نمثال م دييگو يم ،يبه خدا و زندگ دينده ميتعم

كند، هر چقدر  يعمل نم ينطوريخدا ا گر،يبرود د ديكند، به او بده يم داديداد و ب نيبابا ا نديگو يشوم م يم يعصبان

  .يشو يلحظه دور م نيبه ذهن و از ا يرو يم نكهيا يشود، برا يكمتر م يكن داديداد و ب

لحظه  نيو از اتفاق ا ،يكن يشكر م ،يكن يصبر م ،يكن يلحظه، صبر م نيبه ا ييآ يم ييلحظه شما با فضاگشا نيا در

 كيكه در  ديفرض كن ميپسندم خوب است؟ افتاد يلحظه است؟ كه من م نياتفاق ا دييتا يبه معن نيا ايآ ،يهست يراض

خوب و  تيوضع نيا ميكن يم دييتا م؟يداخل باش نيكه در ا ميندپس يم مييگو يم ايمثال، آ ميبد، در ِگل افتاد تيوضع

 يم يول .ميبده رييتغ ميخواه يم ،ميپسند يرا نم تيشود؟ نه، وضع يچه م مينيگِل بب نيدر ا ميبزن ياست؟ چُرت يعال

 يزديخرِد ا ،يزديدِم ا د،يآ يكه از آن طرف م يباد د،يآ يكه از آنطرف م ييكن فكان، انرژ يانرژ رشييتغ يبرا ميخواه

در گل  د،يتكان بخور د،يكنهر چقدر دعوا  نكهيا يبرا رون،يب ميياياز گِل ب يمن ذهن يبا انرژ ميخواه يبشود، نم يجار

  .دياست كه شما ممكن است باش يبد تيهر وضع ليتمث نيو ا د،يرو يفرو م شتريب

توطئه  كيما در وسطِ  ديديدفعه د كي ،يتيخواهد برود، هر وضع يم يكيفوت شده،  يكي د،يريطالق بگ ديخواه يم شما

را  تيبد است؟ نه، وضع تمانيكه چقدر وضع ميريكه جشن بگ ميهست يراض م؟يداخلِ آن باش ميپسند يم ايآ م،يكرد ريگ

پرسند چكار  يبكند، م يخواهد دزد يما م يآمده خانه  يكي :ديكن يم است كه شما يسواالت نهايا م،يكن ينم دييتا

 يبه شما چه م يخرد زندگ دينيتا بب ديكن يلحظه آشت نيبا اتفاق ا ديبا م؟ينه دعوا كن ايبكند؟  يدزد ميبگذار م؟يبكن
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  21صفحه: 

 يخواهد ببرد، م يم يزيبشو بگذار هر چ ميتسل ديساخته، اگر بگو شيشود رفتار پ يبا او دعوا كن، م دياگر بگو د؟يگو

توجه  د،يريگ يم يشما پاسخ را از زندگ د،يگذار يهر چه اسمش را م حاالدانش  ايعلم  نيساخته، در ا شيشود رفتار پ

  دانم. ينم دييگو يكه شما م ديآ يم نجاياصالً تمام كمك خدا به ما، اولش از ا د،يدان ينم يعني د؟يكن يم

 ريدانم، غ يلحظه مثل فرشتگان من نم نيدر ا دييموالنا آورده به ما گفته كه شما به خدا بگو م،يرا خواند اتياب نيا بارها

 د،يكن يلحظه آشت نيبا اتفاق ا ديبا دياو به شما بگو نكهيا يبرا يگفت، ول يلحظه تو به من خواه نيكه در ا يزياز آن چ

 ياسلحه هم دارد، خوشت م ستادهيشما ا يدزد آمده ببرد، دزد در خانه است، جلو ه،خالص ديباش يراض د،يبده تيضار اي

كه  ينيلحظه را، بب نياتفاق ا ،يريپذ يلحظه را م نيبا آغوش باز ا يول .بكند؟ نه دايادامه پ نكاريا يهست يراض د؟يآ

آنجا آرام  ،يبد افتاد تيدر وضع ،يتادآن درست است، در گِل اف ،يبكن ديچكار با د،يگو ياالن به گوش شما چه م يزندگ

به رفتار شما و عمل  يزديا يخوب، انرژ يانرژ ميخواه يم ما .ديگو يبه گوش شما چه م يكه زندگ ينيو بب يريگ يم

هست، خشم است، ترس است،  زهيكه همه اش ست يمخّرب من ذهن يواكنش، انرژ يبشود، نه انرژ يشما، فكر شما، جار

   د،يكن ينم ريينرود داخل، اگر برود شما تغ نهاياز ا

 ياريهوش ي لهيكه تمام كارها بوس ديكه شما بدان نستيمنظورم ا نمخوا يكه م يتيدو تا ب نيرا هم بخوانم، ا اتياب نياما ا

كه در چشم ما هست  ياعضالتي ،يپ لهيما بوس دنِ يد دن،يو د دنيشن يكه صحبتش بود، حت يباد نيشود، هم يانجام م

 ياريهوش لهيبوس دنيشن ديگو يموالنا م نطور،يهم هم دنيشود، و شن يانجام م ياريهوش لهيبلكه بوس رد،يگ يصورت نم

  خداست. تيّ است، جنس يزديدِم ا نيهم ياريهوش رد،يگ يصورت م

  ١٠٢٢ تيدفترششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چه باد است انَدر آن ُخرد استخوان؟ آن

  ه خوانحرف و صوت قصّ  رديپذ كو
كه آنجاها  ييشنود و استخوانها يگوش ما م ميكن يشنود؟ ما فكر م ياست كه م يياست، چه انرژ يچه باد نيا ديگو يم

  .رديگ يصورت م ياريهوش لهيبوس نيا ،ديگو يمنه  م،يشنو يشود ما م يم تيخورد تقو يبه او م نيهست، ا

  

ت اول *** یان   ***  
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  22صفحه: 

  ١٠٢٣ تيدفترششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و باد، روپوش است و بَس استخوان

  َكس ستين زداني رِ يم غدو عالَ  در
 نهايابزار هستند، ا نهايبله ا م،ينيب يم اي ميشنو يهستند ما م لهيوس نهايا مييگو يم نكهيكه استخوان و باد، ا ديگو يم

 ياريهوش اي رديگ يخدا صورت م لهيبوس دنيو د دنياصلِ شن يول د،يشود شن يكه قرار گرفته اند نباشند نم ياگر آنطور

آن االن  ند،يب يشنود، آن كه م يخالصه آن كه م د،يگذار يچه اسمش را م ره رد؟يگ ياز عدم صورت م رد؟يگ يصورت م

شروع  ديبا تيرضا ياز نقطه  ؟يچه جور م،يخودمان را به اوبسپار ديما با يعني رد،يما قرار بگ اريتواند در اخت يخودش م

  :ديگو يمورد، م نيدوباره خواهم خواند در ا ييها تيو االن ب د،يكن

  ١٣٦٤ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  فرمود او كه انَدر هر َقضا باز

  رضا ديمسلمان را رِضا با مَر
از  د،يپسند يدانم نم ياتفاق هر چه هست، م ديلحظه شما با نيدر ا گر،يد ميگو يكه م نيمهم است، هم يليخ تيب نيا

 ميخواه يم يول .ميداد حياست، قبالً توض ثيالبته حد نهايفرموده؟ ا يكه فرموده باز هم كه، چه كس د،يرضا شروع كن

 يعنيرضا هم  د،ياز شكر و رضا شروع كن ديشما با د،يلحظه هست نيا در شهيلحظه، هم نيشما، در ا ديريبگ اديرا  نيفقط ا

  .ديباش يراض ديلحظه با نيدر ا

 يِ ازمنديحس ن كيها در مركز ماست، ما  يدگيهمان نيو ا ميهست تيشما كه ما چون هم هو ديكن يتوجه م يول

به لحاظ  يول م،يندار اجيما واقعا احت ست،ين ليكه از جنس اص ييازمنديحسِ ن كيدر ما  م،يكن يم ديتول يروانشناخت

 يازمنديدر ما وجود دارد به علت حس ن يتينارضا نيشود، پس ا ينم يزندگ ينباشد زندگ نياگر ا مييگو يم يروانشناخت

 اورم،يرا بدست ب زيچ نيحرص داشته باشم تا ا ديمن با :ديگو يدارد به ما م يروانشناخت يازمنديحسّ ن ،يروانشناخت

نشان  ينطوريذهن ا ست،ين لياست، اص يهمه روانشناخت نهايشوم، ا ينم يمن راض اورميرا به دستن زيچ نيچون اگر ا

  دهد. يم

 يانسانها لهيلحظه بوس نياتفاق ا م،يبار گفته ا نيچند د،يدان يهم شما م نيوا ،يعنيفرموده كه، در هر قضا،  نيبنابر ا پس

 نيبطور ساده شده اتفاق ا يعني ست،يقابل قبول ن يمن ذهن يهم برا نيافتد، ا يقانون قضا م لهيافتد، بوس ينم گريد

ما هست كه  ياتفاقات در جهت منظور اصل نياست، و تمام ا يداريب يهم برا نيگذارد، و ا يشما م يلحظه را خدا جلو

كار صورت  نيافتند كه ا ياتفاقات م يها از مركزمان، همه  يشدگ تيهم هو نيراندِن ا هيو به حاش .زنده شدن به اوست
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  23صفحه: 

 يداريب ينه برا ،افتند يم قاتاتفا يهمه  مييگو يما م م،يهست يگريما در عالم د م،يهست يگرياما ما در مشقِ د .رديبگ

  .ميكار را دار نيها، حرص ا يشدگ تيكردن هم هو اديز يما از خواب ذهن بلكه برا

 چيكند، ه يم جاديا يتيناراضا يروانشناخت يازمنديو ن ست،ين لياست كه اص يروانشناخت يازمنديحرِص ما بخاطر ن

 يناراض نكهيا يكند، برا رييتواند تغ يآدم نم نيا جهيدر نت د؟يكن يتوجه م ست،ين يبه جهان دارد راض ازيكه ن يانسان

  ندارد. تيلحظه رضا نيموقع از ا چياست، ه

 يدارد م يچه جور دينياو كار بكند، بب يخواهد خدا رو يشده كه م ميامر به عنوان انسان تسل يمسلمان در معن پس

 زيچ نيمهمتر نيشما، ا ياست برا يكاف نيرضا، اصال هم ديهر مسلمان را رضا با .ديگو يرضا، دو بار م ديرضا با د،يگو

آن باد را  م،ينيب ياالن گفت كه نم نيهم م،ينيب يما كه خدا را نم تهالب د،يهست يلحظه شما از خدا راض نياست كه در ا

 نيازا نكهيبه ا ديآ يم م،ينيب ياتفاق را م يول م،يهست يجسم ياريچون از جنس هوش م،ينيب يعدم را نم م،ينيب يمن

 نيا نكهيا يبشوم، برا يلحظه راض نيهستم كه ازاتفاق ا وانهيمگر من د ديگو يم يبپرس ياز من ذهن م،يبشو ياتفاق راض

 يكه سبب لغزش ما م ينكات مهم كيبه  ديبر يم يپ ديريگ يدانش را از موالنا م نيشما كه االن ا يخواهم، ول يرا من نم

  .ديرا متوجه نشو كينكاِت بار نيشود، اگر ا يشود و كاِر شما عبث م

است كه  نيكاِر درست ا نكهيا يندارد، برا دهيفا د،يكنكار را ن ديهست يام؟ اگر ناراض يمن ناراض دياصًال از خودتان بپرس

 يبا راض ؟يچه جور د،يباز كن ديتوان يخدا را به مركزتان م اي يزندگ يِشما پا يجور چه شما كار بكند. يكن فكان رو

كرده اند، زود موفق  نيموضوع را تمر نيكه ا يكسان .بدهد رييرا تغ تيتواند آن وضع يلحظه، كه م نيبودن از اتفاق ا

  .دينگاه كن دينيببدهد،  يشود در مركزشان، و به آنها قدرت م يعدم باز م نياند، مرتب اشده

شكر  د،يصبر كن ديتوان يراحت م ديهست يو چون راض د،يداشته باش تيرضا د،يشروع كن رشيرا از پذ رييشما اگر تغ

لحظه،  نياز اتفاق ا ديهست يحالت كه شما راض نيدر ا د،يهست رضا هم هست، االن نگاه كن ليهر جا كه شكر اص د،يكن

 د،يلحظه را، شما در ِگل افتاد نياتفاق ا ديكن يم دييكه شما تا ستين نياش ا يمعن هلحظ نيبودن از اتفاق ا يگفتم راض

نه،  د،يآ يخوشم م يليخ ن،يهست ا يزيكه عجب چ دييبگو دييآ يشما نم د،يبد افتاد تيوضع د،يتوطئه افتاد كي انيم

  .ديبده رييتغ ديخواه يم

 يم ليو قدرت شما اص تيو هدا تيعقل و حس امن الفاصلهآن عدم، ب دهد؟ يم رييدهد، چه تغ يم رييتغ يچه كس يول

 يشود، رفتارتان رفتارها يدر شما هست، و اصالً رفتارتان عوض م تيصبر و شكر و رضا .ديآ يم ياز زندگ يعنيشود، 

 يشروع م ينطوريا پس برد. يفرو م يرفتاردر گ شتريمخرّب كه انسان را ب يخشم و ترس و حسادت و آن واكنش ها
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  24صفحه: 

 د،يديكنم فهم يفكر م گريرضا، د ديبد است، هر مسلمان را رضا با ديگو يكه ذهن م يهر اتفاق بد يعنيدر هر قضا،  د،يكن

  هم مهم است. تيب نيبعد هم ا د،يكن يشروع م تيو رضا رشياز پذ يعني

  ١٩٠٦ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بنده شد يِرضا ،حَق يقضا چون

  خواهنده شد ةاو را بند ُحكمِ
موالنا،  ديگو يم يچه جور ديكن يخدا، توجه م يقضا يعنيحق  يدر مقابل قضا ديتوان ياگر شما م ن،يباز هم ا يعني بله،

كه به  يكامالً معتقد است كه هر اتفاق يعنيحق،  يقضا ديگو يو آن، م نيدانم چه، ا يمردم، دولت، نم يقضا ديگو ينم

 نكهيا ياست برا لياست؟ البته كه دخ ليمركز شما دخ ايكند، آ يم وتافتد خدا دستش در كار است و او قضا يشما م

كه، ما با من  ميرو يبار نم ريما ز يماست، ول ريآن اتفاق بد تقص يعني م،ينيب يانعكاِس مركزمان را م رونيما در ب شهيهم

 يعنيبنده شد،  يحق رضا يچون قضا د،يكن يحاال، آن بماند، شما از مقاومت شروع نم .ميكن ينم تيحسّ مسئول يذهن

  .ديكن ياز مقاومت شروع نم

 ينطورياست، شما كه ا دهيحق، قضاوت حق، بر قضاوت شما چرب يلحظه قضا نيدر ا يعنيبنده شد  يحق رضا يقضا چون

 يكه ما م يزيشود آن چ يچربد، نم يما م يبه قضا شهيخدا هم يقضا يعنياست،  ينطوريا شهيبشود، وهم ديخواه ينم

ما  يها يدگيآن نقطه ها همان د،يآ ينقطه ها م نيا يها دانشكه از  دينيب يما م يخواسته ها نكهيا يبشود، برا ميخواه

 يماست، نقش ماست، ترس ماست، خشم ماست، رنجش ماست، آخر شما م يهستند، پول ماست، همسر ماست، بچه 

  .ديكن يپس از مقاومت و مانع شروع نم د؟يايب يچه عقل نهاياز ا ديخواه

 ديحكم او را بخواه د،يحكم او را بخواه ديشما با يعنيخواهد،  يبنده م راصورت حكم خدا  نيدر ا ديشروع كرد نياگر از ا

شود، بله شما  يو حكم او با كن فكان دارد اجرا م د،يشكر دار د،يشما درست بشود، شما رضا دار يتا زندگ ت،يبا رضا

 يم يادآوريخودتان  بهمرتب  د،يكش يدرد م د،يكن يصبر م يول ديآ يتان خوشش نم يمن ذهن يعني د،يآ يخوشتان نم

  :نيكنم، ا يتجربه م رونيكه من دارم انعكاس مركزم را در ب ديكن

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دَمبهدَم يهاُغصه نيتوست ا فعل

  قَد َجفَّ القََلم يبود معن نيا
اشتباه  ديتوان يشما باشد نم يشكل ها جلو نيا يول م،يكن يكه ما مرتب اشتباه م فيظر اريبس ارياست بس ينكات نهايا

و رضا  رشياست، من از پذ رشيپذ ل،يسمت چپِ ضلع مستط دينيبب رش،يكه من از پذ دييبگو ديبا شهيشما هم د،يبكن
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در اين صورت من كار را خراب خواهم كرد. اگر از پذيرش و صبر شروع كنم، متوجه  كنم نه از مقاومت و مانع، يشروع م

گيرد. اگر اين حالت باشد، از شما راند به حاشيه، اينها را از من نميها را ميهمانيدگيهستم كه خود زندگي، خدا دارد اين 

هويت ايد اجازه بدهيد كه يك نعمتي را خدا از شما بگيرد تا بفهميد كه نبايد با آن همگرفته خواهد شد. يعني شما نب

  تان را از آنها بكَنيد تا بماند برايتان. آن سه بيت را هم هي بخوانيد.شديد. زودتر اين كار را بكنيد. هويتمي

  ٣٦٩٩ يال ٣٦٩٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  در جهان يشاد گرد وي از هرچه

  آن زمان شيندياز فِراق او ب

  شاد، بس كَس شاد شد گشتي زآنچه

  چون باد شدَجست و هم يآخر از و

  مَنه وَي بر دل تو بِجهد، هم تو از

  تو بِِجه ياز آن كو بِجهد، از و شيپ
اگر همانيده شويد، ها از آن شاد شدند، يعني اين حالت، ولي آخر سر جست از آنها. بله از هر چيزي كه شاد شدي، خيلي

خواهم و من گوييد چشم، جشم من فهميدم، عذر ميجهد. ولي شما خودتان داوطلبانه االن به خدا ميزودي از شما مي

ل بده، به اصطالح بران به حاشيه، من اينها را فهميدم كه نبايد مركزم قرار بدهم، مركزم دهم كه شما اينها را هُاجازه مي

كنم كه اين مسائل را من در بيرون ايجاد كردم. از اين به و االن هم اقرار مي .دانستمكه تا حاال نمي تو بايد باشي. متاسفم

كنم، مقاومت و ستيزه نمي تو روم، هيچ موقع ديگر باروم، با ستيزه و مقاومت نمي خواهم ايجاد كنم، با پذيرش ميبعد نمي

  ه جانب باشي، اين چيه، فالن و آنها ديگر تمام شده. خواهم و از اين جور حرفها. نه اينكه حق بعذر مي

هم يك دو بيتي بخوانيم. برنامه بسيار بسيار مهم و غزل  ٧٩٦اجازه بدهيد براي واقعاً جا انداختن اين موضوع از برنامه 

  كنم آنهايي كه نخواندند بروند بخوانند و گوش بدهند. كه پيشنهاد مي ٧٩٦مهم 

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رُ يْست َحقْ كَالصُّلْحُ خَ فرموده چو
  گاَنهي يُكن ماَجرا را، ا َرها

و ما كه عين خدا هستيم، يعني يكتا هستيم، بايد  .خدا گفته است در اين لحظه آشتي بهتر است ،بله نگاه كنيد. دوباره

پس اين حالت را ما در خودمان رها بكنيم. ر كنيم؟ ماجرا يعني مقاومت كردن و مانع درست كردن و ستيزه كردن را چكا

رويد به و مي ،شويدايم. يعني واقعاً خوشبختي شما و زندگي شما بستگي به اين دارد كه چقدر از اين حالت رها ميداشته
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دانيد كه اين هستيد، همانيدگي داريد،  اين حالت، هر لحظه اين تبديل بايد صورت بگيرد. تبديل اصًال يعني اين. شما مي

گيريد، اينها هر لحظه ممكن است و آنچه كه داريد از جسمها مي ،قدرت بسيار پايين داريدهدايت و عقل و حس امنيت و 

خواهم بشوم. و يك بيت مهم اين است كه، تغيير كنند و ثبات ندارند. اصيل نيستند. بگوييد من اين بودم و االن اين مي

شود. من اشتباه كردم و اين بيت هم گويد كه صلح در اين لحظه بهتر از جنگ است. يعني اصًال جنگ نميقرآن ميآيه 

  گويد:همين طور. بله اين هم بسيار مهم است. مي

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يُكن حِرص را، َكاْلفَْقرُ فَْخر َرها
  نشاَنه نيز ينَنگ دار يم چرا

ها مثل پول، وسايل اين دنيا، هر شود، وقتي همانيدگيت ايجاد ميدم كه حس نيازمندي كه از اين حاليح داامروز من توض

كنم، معتقد هستم كه تا اينها را به دست دهد مهم است، در مركز من هست، من فكر ميچه كه ذهنم به من نشان مي

شود اد ميشود، در حالي كه من از جنس زندگي هستم و بنابراين يك حرصي در من ايجنياورم من، زندگيم زندگي نمي

براي به اصطالح رسيدن به اينها. اين حرص يك عالقه روانشناختي است و موالنا با استفاده از اين، اين هم حديث است، 

  يعني فرمايشات حضرت رسول است، 

اين  ؟بينيد مركز رافقر فخر است، يعني افتخار است. فقر يعني اين مركز را پاك كني. اين نيازمندي است. مي :گويد كهمي

بينيد عقل درست و ها پر شده و همانيدگي دارد، اوالً كه ميحالت نيازمندي است و كسي كه مركزش به وسيله اين نقطه

بيند، يا ش يا مانع مياهحسابي ندارد، هدايتش دست هيجانات منفي است، قدرتش بسيار بسيار كم است. براي اينكه هم

كنيد يك نفر در مركزش اين چهار تا بركت خداگونه كه مصنوعي شده و  بيند. شما نگاهبيند يا دشمن ميمساله مي

  خورد، با اينها سر و كار دارد، يعني عقلش عقل چيزهاست، دردهاست.پالستيكي شده، حاال ديگر به درد نمي

عقل و هدايتش دست اين خشم و كينه  ؟كسي كه فرض كن خشمگين هست، رنجيده هست، كينه دارد، چقدر عقل دارد

هايش است كه من بايد به اين برسم، نرسيدم، ناراضي هستم. اش هم دست حرصهايش است، مگر نيست. بقيهو رنجش

كند. پس فقر از بين بردن اين نيازمندي به دنيا است و به اين چيزهاست و پس اين آدم از مقاومت و نارضايتي شروع مي

ها را رانديد به حاشيه و هويت شدگينيازي از دنيا و شما اين همبيخالي كردن مركز، يعني اين، اين فقر است. فقر يعني 

كنيد به چيزهايي كه در اين جهان هست، هويت را ازشان گرفتيد، مركزتان عدم شده، و شما زندگي را ديگر وابسته نمي

  دهد.هر چيزي كه ذهنتان نشان مي يا
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هويت يدن خدا يا زندگي و مردم و اين جهان از پشت همپس اين انسان را نگاه كنيد، برايش عدم وابستگي و عدم د

ها افتخار است. يعني ديدن به وسيله عدم و هشياري خدايي كه االن فهميديم با آن صحبتهايي كه قبالً كرديم، در شدگي

ار است. كي و اين افتخ ،بينيد االن و هشيار هم هستيد به آنكه شما با او مي ،اين جهان غير از يزدان كس ديگري نيست

كافي به دست  گويد اي دادِ بيداد من از اين چيزها كه در مركزم هست، به اندازهقبلي. مي )٢(شماره ننگ دارد؟ اين تصوير

  نياوردم، بدبخت شدم.

 هست يا كم دارد يا زياد دارد، برايش اصالً مهم نيست. براي اينكه حاشيهگويد نه. حاال از اين چيزهايي كه در اين يكي مي

و صبر و شكر هميشه باهاش است و اين آدم  ،كندزندگيش به آن بستگي ندارد اصًال و هر چيزي را با پذيرش شروع مي

اي كه حاكي از عدم در مركز ماست و به وسيله جسمها ديگر از اين نشانه يعني نشانه :پرسدپخته است. دارد از ما مي

  ار است. اين انسان كامل است. بينيم. چرا تو ننگ داري؟ اين افتخجهان را نمي

يد باال، يك چنين انساني كه هر لحظه آفرينندگي آ جوشد ميسبب از اعماق وجودش مييك چنين انساني كه شادي بي

گيرد، عقلش را از عقل كل كند، چون مركزش از جنس خداست، اين چنين انساني كه حس امنيتش را از خدا ميمي

اده، قدرت فوق العاده زيادي دارد براي اينكه آن چيزهاي گذرا ديگر پشتش نيست، بلكه گيرد، هدايتش دست خدا افتمي

  قدرت خداست در پشت فكرها و عملش، اين آدم بسيار قدرتمند است. 

و آن همان جفَّ الَقلَم است.  .بله اجازه بدهيد باز هم يك مطلب مهمي را به شما بگويم كه باز هم مربوط به اين لحظه است

فهميديم، گفت كه ما شايد بهتر ميالَقلَم، اي كاش كه اين عبارت عربي نبود و موالنا مثًال يك جور ديگري هم مي جفَّ

يعني  دانند. ولي حاال اين طوري آمده و هزار بار هم ما معني كرديم كه جفَّ الَقَلم يعني چه. جفَّ الَقلَمآنهايي كه عربي نمي

عملي ما اين است كه ما وضعيتهاي بيروني را يعني نتيجه قضاوت خدا و كن فكان را  قلم خشك شد. معني اين در زندگي

بينيد، شويم با اين پنج تا حس و فكرمان كه اتفاق افتاده است. يعني در اين لحظه شما يك اتفاقي را ميموقعي متوجه مي

  ي و چناني اين لحظه به دست شما نيست. يا چنين ،بينيد. پس اين لحظه يك چنيني يا چنانياگر نيفتاده باشد كه نمي

اين لحظه يكي فضاي خاليش است، يكيش هم اتفاقش است، اين لحظه آن هست كه قلم خدا خشك شده و جفَّ الَقَلم 

نويسد در بينيد. حاال وقتي خدا زندگي ما را ميشود شما ميو وقتي نوشته مي ،نويسديعني هر لحظه خدا زندگي ما را مي

خواهيد بكنيد؟ شما بينيد، شما بايد راضي باشيد. چكار مينويسد و ميوضعيت بيروني و دروني ما را مي لحظه، اين

دهم. اين كار غلط گويم اين بد است و اين چيه و واكنش نشان ميكنم، ميكنم و قضاوت ميگوييد من مقاومت ميمي

  نگاه كنيد. )٢(شماره كلشود؟ به اين شاست. براي اينكه اگر اين كار را بكنيد چه مي
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يعني آن طور كه اين لحظه هست،  isnessاش هست شما در مقابل حاال چنيني يا چناني اتفاق اين لحظه كه كلمه انگليسي

توانيد يعني اتفاق اين لحظه كه از جفَّ الَقلَم آمده، يعني قلم خدا خشك شده به آن چيزي كه جلوي روي شماست. حاال مي

ها ببينيد و اين اسمش جفاست. اوت كنيد و واكنشهاي منفي نشان دهيد و از پشت عينك اين همانيدگيمقاومت كنيد، قض

وفاست. اگر شما اتفاق اين لحظه را با رضا پذيرفتيد،  )٣(شماره جفا يعني در اين لحظه انسان از جنس خدا نباشد، اين يكي

اين لحظه، با رضايت و شكر شما دوباره از جنس خدا  در اين صورت اسمش وفاست. چرا؟ براي اينكه با پذيرش اتفاق

  كنيد. شويد و وفا ميمي

پرسيده كه شما از جنس من آورد. يعني ما از جنس خدا هستيم، خدا از ما مياين اصطالحات را موالنا از آن آيه الست مي

. يك بله بزرگ به اتفاق اين لحظه. اين اسمش هستيد، ما گفتيم بله. االن بايد يادمان بيايد آن را به اتفاق اين لحظه بگوييم

كنيم، ناراحت كنيم، قضاوت ميكنيم، مقاومت ميوفاست. و آن يكي جفاست. اين حالت جفاست. براي اينكه ما ستيزه مي

  شود االن. دهيم، حاال. اين بيت ديگر خيلي مهم ميهستيم، واكنش نشان مي

خواهيد بشويد يا از بنويسد. شما از جنس وفا ميخواهد ميو دروني شما را گويد كه خدا در اين لحظهزندگي بيروني مي

گوييد خدايا من از جنس تو نيستم كه اين جفاست. براي اينكار بايد از پشت عينك جنس جفا. يعني در اين لحظه مي

كن فكان  در از جنس او باشيگوييد نه من از جنس تو هستم. خوب اگها ببينيد و از نارضايتي شروع كنيد. يا ميگيانيدهم

دهد. اين ريزد به فكر و عملتان و وضعيت را تغيير ميكند. انرژي بسيار سازنده خرد ايزدي و بركات ايزدي ميكار مي

  شود اين حالت. اين وفاست و آن يكي جفاست. مي

شويد يا نشويد، اين دو باز جنس خدا گويد معني جفَّ الَقَلم كي اين است كه شما در اين لحظه پرسد ميموالنا از شما مي

فقط اين فرق دارد. يعني شما از پذيرش و صبر و شكر شروع كنيد مركزتان را عدم  ،چطور ندارد ،تا با هم هيچ فرقي ندارد

شود كه اين بسيار نويسد و انعكاسش هم در بيرون يك جوري ميكنيد خدا در اين لحظه زندگي شما را يك جور مي

خواهم شما فقط بفهميد شود. من ميشود كه خيلي وضع خرابتر ميسازنده است.بله، اين حالت باشد يك جور ديگر مي

  تان را درست كنيد. نياييد كار كنيد و پس از يك مدتي بگوييد نشد. توانيد زندگيكه چطور مي

شويد، براي اينكه اگر شما هيجان منفي داشته باشيد در اين لحظه اوقات تلخي بكنيد، داد و قال بكنيد از جنس جفا مي

شويد. شما بايد آن مركز را شفاف شويد، يعني از جنس خدا نميجنس جفا مياين لحظه، مثالً بترسيد، خشمگين شويد، از 

  گذارند بگذرد. اين شكل كامًال گوياست. كنيد هر جور شده. يعني اين نور از مركز شما بگذرد. آنها نمي
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خرابتر شروع نكنيد. چون شروع اگر بكنيد وضعتان يعني من ذهني پس بنابراين از مقاومت و قضاوت شخص خودتان 

شويد. براي اين كار بايد اين وفا است، وفا يعني در اين لحظه شما از جنس خدا مي :خواهد شد. اين طوري شروع كنيد

كر بپذيريد. من ذهني اين كار را نخواهد كرد. ولي شما بدانيد، بدانيد ديگر، اين را بدانيد اتفاق اين لحظه را با رضايت و شُ

نويسد. نياييد توانيد بگذاريد بد ميتوانيد بگذاريد خوب بنويسد و مينويسد. شما ميرا ميكه اين لحظه خدا زندگي شما 

  چيزي نيست.  نرسد و او بيايد درست كند. همچو هم بگوييد كه او بزرگ است و من كه عقلم نمي

تان تغيير ناظر زندگيشما در اين لحظه بايد هشيار باشيد و حواستان به خودتان باشد. اين شما هستيد كه با حضور 

ل بده جلو، يك چيزي بگو، من دانم كمك كن، هُ  كند. بنابراين اين قدر هم به يكي نگوييد كه بيا مرا دعا كن، نميمي

مركزت را از جنس غير لحظه ي جفا كني؟ هر هخواكسي به شما؟ شما مي ويدپيشرفت كنم. اينها همه غلط است. چي بگ

روي به زمان، گذشته و آينده، از دسترس خدا خارج به تو كمك كند. هر لحظه يا اين لحظه مي تواندكني، خدا نميخدا مي

خواهد بكند ولي شما تواند كمك كند. ميروي به توهم. اگر در اين لحظه بارضايت نباشي، خدا به شما نمي شوي ميمي

گويد ديگر شما چه نا به اين واضحي ميكه موال دشويبخواهد شما اين مسائل را متوجه گذاريد. و خدا هم مينمي

  خواهيد؟مي

خوانم ممكن است هزار بار شما خوانده باشيد، ولي نفهميده باشيد كه اينها در و اين بيت، اين دو تا بيت، ابياتي كه مي

نكنيد، فقط كنند و اگر توجه دهد كه چطور استفاده ميكنند. اين شكلها به شما نشان مياستفاده مي ي از آنعمل چطور

  دگويكند به شما. ميمعني ادبي بكنيد، كمك نمي

  ٣١٨٢پنجم، بيت  ،دفتريمثنو ،يمولو

  دَمبهدَم يهاُغصّه نيتوست ا فعلِ
  الْقََلمقَد َجفَّ يُِّبَود معن نيا

ببينيد مربوط به اين كند، اينكه در اين لحظه، خدا، زندگي بيروني، فرم زندگي ما، وضعيتهاي ما و درون ما را ترسيم مي

 نلحظه است. هيچ كس نبايد بگويد كه خدا مرا بدبخت آفريده، از اول بدبختي بوده، پس از اين همين بدبختي. همچو

. آيا حاضر هستيد تغييرش بدهيد؟ ما بيشتر حواسمان به ديگران دتغييرش بدهي دتوانيچيزي نيست. اين لحظه شما مي

هويت شدگي و درد است، دهيم. مركز ما خراب است، پر از همبواهيم ديگران را تغيير خاست. خودمان تغيير نكرديم مي

  خواهيم ديگران را عوض كنيم، بهتر كنيم. اين كار درست نيست. مي

هاي دم به دم، يعني اين دم غصه، دم بعد هم غصه به خاطر اشتباه توست. اشتباه ما چيه كه عمل با گويد كه اين غصهمي

ها در مركزمان است و در اين لحظه كارمان را و ه ما و اشتباه رفتار ما يا عمل ما اين است كه اين همانيدگي؟ اشتباشد
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 ،كنيمها به ما دادند ميكنيم و با قضاوت از طريق دانشي كه آن همانيدگيدرخواست كمكمان از خدا را با مقاومت شروع مي

آيند. پس كشيم اينها متزلزل هستند، به كار نميها بيرون ميهمانيدگي دانيم كه اين چهار تا چيزي هم كه از اين و مي

ها را واقعاً خدا در سرنوشت ما گذاشته؟ نه. دم به دم اين دم غصه خواهد بود، دم بعد غصه. ولي اين غصه ،بنابراين

  تواند بهتر بنويسد.و دم به دم مي ،نويسدمي

در بيرون و در درون همين لحظه خشك  شما قلم زندگي براي ترسيم زندگي گويد معني قد جفَّ الَقلَم يعني اينكهمي

ير كنيد تقصهاي دم به دمي كه شما ايجاد ميمعنيش اين است كه غصه .بينيدشود، پس از خشك شدن شما ميمي

بلي ه از پذيرش. ن ،كنيدداريد و از مقاومت كارتان را شروع ميها را نگه ميگيمانيدهشماست. تقصير شما يعني همين 

بهتر بنويسد، يعني  نويسداگر بخواهيم دم به دم غصه نخوريم و زندگي االن يعني در اين لحظه كه ميمتوجه شديم 

  زندگي بيرون ما درست شود، بايد از پذيرش و رضا شروع كنيم. اميدوار هستم كه جا افتاده باشد. 

   :گويدرگرديم به غزلمان بعداً. مياما اجازه بدهيد چند بيت هم از غزل ديگر بخوانم. ب

  ٢٠٢٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  دنيآمد َگِه پر ،يمرغ آسمان يا
  دنيآمد َگهِ چر ،يمعان يآهو يوِ 

مثل دردها  هويت شدگيما مرغ زميني نيستيم، مرغ خانگي نيستيم كه با اين كثافات هم كه: گويدكند به ما ميپس رو مي

و اگر از رضايت شروع كنيم و از شكر شروع كنيم،  ،و پس از مدتي اقامت در ذهن بايد بپريم ،دائماً سر و كار داشته باشيم

  ن فكان ما را آزاد خواهد كرد. از فضاگشايي شروع كنيم كُ 

  ٢٤٦٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  فَكانُحكم ُكن يهاچوگان شپي
  اندر مكان و المكان ميدويم
دست چوگانهاي حكم بشو و اش همه انعكاس آن در بيرون چي باشد، اين وضعيتيعني فضاي درون ما چقدر باز بشود،

دهد كه ما بدانيم در درون اين جسم كه به وسيله ذهن ما جسم ديده و االن موالنا به ما هشدار مي .شود خداستمي

موقع پريدن آن است. اينكه ما به يوسف زنده  ،شود، يك فرشته است، يك يوسف هست، يوسف معاني است. بلهمي

عاني هستيم. آهو ظريف است، خوشگل است، گويد ما آهوي مها را برانيم به اطراف. بعدش هم ميشويم، اين همانيدگيب

مان موقع چريدن خرد ايزدي است، بركات ايزدي ما موجود قشنگي هستيم. براي اينكه از جنس خداييت هستيم. همه

است، عشق است، ما به اندازه كافي درد كشيديم براي اينكه آمديم همانيده شديم، با هر چيزي هم كه همانيده شويم، به 
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اش زياد هاي زيادي پيدا كند، در مركزش بگذارد، ببيند زندگيهد. ديگر نبايد انسان با حرص برود همانيدگيدما درد مي

  شود يا نه؟ شما ديگر امتحان نكنيد.مي

، اي انسان، اي هر انسان موقعي آمدي كه مركزت را ينهم دوباره نگاه كنيد. يعني هم )٣(شماره بله اين را با اين شكل

ها، عدم كني، و اين چهار تا كميت حياتي را اصيل كني، حس امنيت را از زندگي بگيري، عقلت آن همانيدگيخالي كني از 

را از خرد كل بگيري، هدايت تو دست خدا بيفتد، قدرتت دست خدا بيفتد، به صورت حضور ناظر خودت اي مرغ آسماني 

ت. موقعي است كه از پذيرش شروع كني و به پشت فكرهايت باشي، با فكرهايت عجين نباشي. موقع صبر و شكر اس

  ها بچري.  صورت آهوي معاني از همين

آيد بيرون، واقعًا چهار تا خوراك اصلي ماست. حس امنيت چه در بيرون آن به اصطالح اين چهار تا چيزي كه از عدم مي

ها هويت شدگيبينيم ديگر عقل هميو چه در درون بسيار بسيار مهم است، بايد قدرش را بدانيم. عقل ما اگر بهتر شد، م

بينيد كه يك قطب نماي دروني در مركزتان شما را به وقتي شما مي آيد، واقعاً بايد قدرش را بدانيم.و از آنور مي ،نيست

كنيد، واقعًا قدرش را بايد بدانيد. وقتي خودتان را شويد و اين كشش را حس ميكند، كشيده ميسوي خدا هدايت مي

و  ،اندهاي روانشناختي از بين رفتهتوانيد از جلوي رويتان برداريد و اين مانعكنيد كه هر مانعي را ميحس مي قدرتمند

يد، بايد خدا را شكر كنيد. درست است؟ بعد آ حداكثر چالش جلوي شما هست و اين چالشها به نظرتان كوچك مي

  :گويدمي

  ٢٠٢٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  زيدهه بر عاشقان گُ اي عاشق جريد
  بنگر در آفريدن ،بگذر ز آفريده

گوييم كه شويم. ديگر نميشويم، يكتا ميشويم به صورت خدا، وقتي به او زنده مييعني اي عاشق تنها، يعني ما يكتا مي

گويد نيست اين طور. همه ما مثل يك درختي هستيم كه زمين ما مي ،شويمباو هم بيايد حاال با من دو تايي به خدا زنده 

توانند ولي درست است كه همه عاشق هستند، اوالً كه فقط انسانها هستند كه مي ،يكتايي است و عاشق جدا و تنها فضاي

زنده هوشيارانه خدا  بايد به در واقع در آن قيامت بزرگ همه چيز شوند، اماببه بينهايت خدا زنده شوند و عاشق واقعي 

توانند عاشق باشند. بنابراين ما برتري تواند عاشق باشد. موجودات ديگر مثل ما نميشود. ولي خوب حيوان مثل ما نمي

  ايم به عاشقان ديگر. داده شده



                                                               Program # 800              ۸۰۰ برنامه مشاره

  32صفحه: 

. بله. پس ما بنگر در آفريدناش همه بيند آفريده شده است.گويد كه از آفريده بگذر. هر چيزي كه ذهن ميحاال به ما مي

فهميديم كه بايد آن مستطيل حضور را كه اولش پذيرش است، بعد شادي است و بعد آفرينندگي است ادامه بدهيم و هر 

  :گويدچيز آفريده را از مركزمان اگر مركزمان است برانيم به حاشيه. در مركزمان عدم را قرار دهيم. بعد مي

  ٢٠٢٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  فتوحي روحي چگونه روحي آمد ترا
  يدنوها در ديدهدچون خيال داند  كه او

خواهد همه ما را از من يعني زندگي مي ،شوند، يك گشايشي آمدهآيند وارد ذهن ميگويد براي انسانها كه اول ميمي

شويم از كند. ما جدا ميذهني آزاد بكند. و اين انسان آزاد شده همان روح، سكون، ثبات هست كه در واقع تغيير نمي

كنيم. درست مثل اينكه يك يوسف، يك انسان زنده شده به ذات كنند، ما نميذهنمان، از فكرمان، فكرهاي ما تغيير مي

ولي اين  ،كندرويم، درست است كه جسم ما حركت ميرود، ما هم اينور آنور مينهايت خدا دائمًا اينور آنور ميخدا، بي

همه جا با دار هم كه پشت فكرهايمان است يا عملمان است، دائماً با ما هست، همه جا هست. سكون هم، اين روح ريشه

  ما هست. 

هويت نيستيم. آن چيزهايي كه در زندگي داريم، است. با هيچ چيز همكنيم كه آن هستيم. مركز ما شفاف ما حس مي

بينيم، بينم، همسرم را هم ميبينيم، يعني در كنار است. روبرو خالي است ولي پولم را هم اينجا مييعني در حاشيه مي

د مثل خيال. هر چيز كه روهاي من ميدمد. در تمام وضعيتبينم و اين عدم، اين ديد در همه چيز ميام را هم ميبچه

شوم رود. متوجه مي بينم توي فكرهايم ميبينم. ميبينم. فكرهايم را هم ميبينم. ديگر با ذهن نميبينم با او ميمي

رقصاند. من االن ساكن هستم و ساكتم. رقصاند. قبالً فكرها مرا ميآورد و ميفكرهاي من را هم اين هشياري به وجود مي

رفتم، چون در مركزم بود. االن مركزم خالي شده. ديگر رفت يكجايي من دنبالش ميقبالً فكرم مي رقصانم.من فكرها را مي

  خالي مانده. 

بينم كند. من نه جهان را و نه خدا را به وسيله همانيدگي نميپس در هر لحظه ديد ايزدي، خرد ايزدي به من كمك مي

فتارهاي پيش ساخته داشتم. باورهاي پيش ساخته داشتم، اينها مركزم بودند. بينم. قبالً رديگر. به وسيله باورهايم نمي

پرستيدم. االن دين من اين خداييت من است، اين زنده شدن من به اوست. اين سكوني به عنوان دين ميمن اينها را 

. آن فكر و عمل مرا گويد چكار كنداري است كه با من هميشه هست. آن دين من است. آن مياست، اين بينهايت ريشه

آفريدم. شرطي شده بودم. اينجا بايد اين كار را كرد. آنجا بايد اين را گفت. آفريند. قبالً اصالً من نميكند. آن ميتعيين مي

بايد واكنش نشان داد. جواب مردم را داد. كوتاه نيامد. اينها را من ياد گرفته بودم. شرطي شده بودم. براي هر وضعيتي 
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گويد كه چه فكري بكن. چه عملي داني. در اين لحظه زندگي به من ميبلد بودم. حاال همه را ريختم به زباله يك رفتار

  بكن. خودش هم پشتش است. قدرتمند هستم؟ بله.

  ٢٠٢٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  م بيايد تعليم نو نمايدكَ اين دم حَ 
  ديد ماه ديدنگوش سر شنيدن، بيبي

كنيد، ديگر آن شكلها را نشان كنيد، از رضايت شروع مياين لحظه اگر شما فضا را باز مي ،يعني خدا حكم يعني داور،

شود. شما خودتان ببينيد. تان سر برود، ولي اين بيتها با آن مثلث عدم بسيار گويا ديده ميترسم حوصلهدهم، مينمي

ها، همه چيز نهد از المكان. مركز ما و آن شرطي شدگيما ميآيد. حق قدم بر مركز م ميكَكنيد مركز را، حَ وقتي عدم مي

كند كند، تمام جهان را اداره ميشود از كن فكان. يعني شما كن فكان خدا را همان نيرويي كه گلها را باز ميساكن مي

  كند. آوريد به مركزتان، به شما كمك ميمي

آيد كه شما بدون گوش دهد. يك هشياري جديدي ميه شما ميم بيايد، تعليم نو نمايد، يك درس جديدي بكَاين دم حَ

دار ماه است، يعني شويد. همان سكون ريشهبينيد. يعني به ماه زنده ميشنويد. بدون چشم ماه را مير را ميسِّ ،سر

  شود.ر هم آن خودتان هستيد و بركاتش در ذهنتان مشخص ميخداست. سّ

زيبا اش همه كند؟دانيد چطور كار مي كند؟ شما ديگر ميچطوري كار ميبلي. كند؟ ر ميآيا در اين حالت هم جفَّ الَقَلم كا

 وشد ميجسبب از اعماق وجود شما ميريزد به فكر و عملتان، بركت زندگي، شادي بيخرد زندگي مياش همه نويسد.مي

كنيد شادي و آرامش را هر كسي كه مالقات ميريزد آن تو، به كنيد ميزنيد، به هر عملي كه مييد باال و به هر حرفي ميآ

شويم كه زندگي شما آن طوري كه من ذهني االن متوجه مي ن وقت؟شود آكنيد. خوب زندگي شما چطوري ميپخش مي

اند داد، از چيزهايي كه در مركزتان بود، يعني در واقع چيزهاي بيروني مهم هستند كه پدر و مادر به ما ياد دادهنشان مي

  آيد. آنها نمياز 

آيد، آيد، از باورهايم نميام نميآيد، از خانهآيد، مادرم نميآيد، از پدرم نميام نميآيد، از بچهزندگي من از همسرم نمي

خواسته خواسته اين كار را بكند. از وقتي كه عقلمان رسيده، خدا ميو از اول كه آمدم حَكَم مي .من خود زندگي هستم

ا شروع كند و ما مقاومت كرديم. براي اينكه هشياري جسمي داشتيم. اتفاق اين لحظه را ديديم و خوشمان كه اين تعليم ر

آمده. براي اينكه ما عادت كرديم كه زندگي را از همين اتفاقات بخواهيم كه اتفاقات زندگي ندارند. معلوم است كه ما نمي

  شويم. ناراضي مي
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دهد به من نشان مي ها و چيزهاي بيروني كه ذهنمكه بابا وضعيت ،بگيرد در مايك درك عميق يكباره، يك دفعه صورت 

آيد، آيد، از اينها هدايت نميآيد، از اينها قدرت نميآيد، از اينها عقل نمياينها زندگي ندارند. از اينها حس امنيت نمي

ت. هر لحظه اينها در حال تغيير هستند، مركزم براي اينكه اينها تغيير كنند، من تغيير خواهم كرد، مركزم فرو خواهد ريخ

توانم نترس باشم. خوب ريزد. ترس در مركزم هست. اگر اينها فرو بريزند و اين ادامه داشته باشد، خوب من نميفرو مي

ولو اينكه دويست سيصد تا هم دوست داشته باشد. آقا ما پشت شما  كه اگر كسي كه بترسيد كه ديگر حس امنيت ندارد

هايم هستند، ولي دانم شما دوست خوبي هستيد. همسرم هم هست، بچه ترسم. ميدانم چرا مي تيم، نترسيد. نميهس

  ترسم. من مي

آيد، ترسي. همسرت هست، نيم ساعت دير ميكنند تو ميبراي اينكه در مركزت چيزهاي گذرا است. آنها دارند تغيير مي

جا رفت. اصالً كنترل هم از همين جاست. ما بايد مركزمان را كنترل كنيم. چي شد؟ با يكي ديگر آشنا شد، فرار كرد، ك

كافي نيست. براي اينكه اين چيزهاي گذرا يا آدمهاي گذرا در اختيار ما نيستند كه. مردم عالج  ؟ولي كنترل كافي است

  مان را درست كنيم؟ شود آدمها را كنترل كرد؟ ما بايد مركز خودكنترل. مگر مي ،شانپيدا كردند با من ذهني

همين بيت. بگذاريد حَكَم بيايد، فضا را باز كنيد به صورت عدم، درس جديدي به ما بدهد. هر كسي درسش را در درون 

دهم، درس اصلي را دهد، من هم نميگيرد. اينها فقط براي آگاه كردن شماست. درس اصلي را موالنا نميخودش ياد مي

ا در بيرون ديديد، مثًال شويد، بعد انعكاسش رآيد، قدرتمند ميوجه شديد كه آرامش ميمت دوقتي كه فضا را باز كردي

شود، تان دارد بهتر ميديديد رفتارتان با يكي عوض شد، آن هم رفتارش عوض شد، دوستي شما عميقتر شد، خانواده

از اينجا شما متوجه  ،گيريد كهز اينجا نميفهميد، اكنند، درسها را آنجا يواش يواش خودتان ميمردم از شما ديگر فرار نمي

  كرديد، نكنيد و به جاي آن كارها چه كار ديگري بكنيد و اصالً اوضاع از چه قرار است. شويد كه چه اشتباهي ميمي

  ٢٠٢٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  هم مرده زنده كردن  ،داند سبل ببردن
  هم بنده پروريدن ،هم تخت و بخت دادن

گذاريد پاي زندگي، خدا شود و ميآوريد به مركزتان، مركزتان شفاف ميكنيد و عدم را ميشما وقتي فضا را باز مييعني 

كنيد، گيريد و قضا را قبول داريد، در مقابل قضا خودتان قضاوت نمين فكان قرار ميبرسد به مركزتان و شما در معرض كُ

ها، هويت شدگيخدا اين سََبل يعني ديدن بر حسب هم :گويدمي كنيد.كنيد و از پذيرش شروع ميمقاومت را صفر مي

ها را از بردن يعني ديدن بر حسب همانيدگيبكند. داند سََبل سَبَل يك مرض چشم است، ولي موالنا سمبليك صحبت مي
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شما را كه در اثر  تواند اين هشياريدارد، هم مي دارد. اين عينكهاي همانيدگي را از روي چشمان شما برميمن برمي

  آورد بيرون. كند از ذهن ميمرده، زنده بكند. هم مرده زنده كردن. مرده شما را زنده ميدر ذهن هويت شدگي هم

دهد. كسي كه بخت دارد، كند و هم بخت ميكند. يعني به بينهايت خودش زنده ميوقتي زنده كرد به شما، شما را شاه مي

شود. هم تخت و بخت دادن يعني خدا گون ميش افتد، زندگيش خوشات خوب برايش ميدر غزل هم داريم، يعني اتفاق

گذاريم. هم بنده پروريدن. شما بيا هر لحظه تسليم شو، فضا را باز كن، عدم را در بلد است اين كار را بكند. فقط ما نمي

كند د يا نه؟ ببين عقل شما را درست ميكنببين جسم شما را سالم مي ؟يا نه دهدمركزت بگذار، ببين شما را پرورش مي

  يا نه؟ 

آمدند. آخر به من بگوييد شما اگر كند. تا به حال آنها از اجسام ميآيد آنها را درست ميآن چهار تا چيزي كه از مركز مي

گذشته را بخواهيد در مركزتان درد را بگذاريد، كينه را بگذاريد، خشم را بگذاريد، ترس را بگذاريد، و حس تاسف از 

آوريد آيد بيرون، و هدايتي كه از اين ماجرا مي، اين قدرتي كه از اينها ميدبگذاريد، اضطراب را بگذاريد، حسادت را بگذاري

خواهيد دنيا را بشناسيد، مردم را بشناسيد، آوريد بيرون كه ميآوريد بيرون، عقلي كه ميبيرون و اين حس امنيتي كه مي

  يد، آن چطور عقلي خواهد شد؟ بقيه بركات چي خواهد بود؟ هيچي. تان را درست كنزندگي

شويد، بله بگوييد به اتفاق اين لحظه، از رضايت شروع كنيد، شكر كنيد، صبر كنيد بگذاريد بشويد، تسليم بپس شما بنده 

فهميدند، عجله ندارند، كنيد. آنهايي كه به موالنا گوش كردند، عمل كردند و و شما اين كار را مي .شما را پرورش بدهد

كند. قبًال كند، شما را امير و رئيس زندگي خودتان ميدارد، مرده را زنده ميبينيد كه دارد سبدها را برميصبر دارند، مي

كند دارد و مهم شما اختيار نداشتيد. تنها چيزي كه من ذهني دارد، فكر مي ،هايتانهويت شدگيافتاده بود دست هم

  . است، كنترل است

دهيم و آن هم اين است كه اين همسر اي انجام آن هم با يك روابطي كه ما داريم در مدت كوتاهي شايد. يك كار بيهوده

آيد، زنگ بزنيم كجا هستي، چرا ده دقيقه دير كردي، فالن موقع كجا بودي، زنگ زدم ماست، كجا مي رود و به كجا مي

كنيد. اصًال آدم مورد كنيد، اعتماد پيدا ميوقتي شما مركز را عدم مي زندگي؟نبودي. نكند فالن كار را كردي. اين هم شد 

شود، ما شويد. چه چيزي در جهان از همه مهمتر است بين ما انسانها. قابليت اعتماد. وقتي مركز ما عدم مياعتمادي مي

  شويم. آدم راستگويي مي

شناسيم كه شود. تازه ارزش خودمان را ميحرف و عملمان يكي مي گوييم، وامروز داريم اتفاقًا در درس موالنا، راست مي

هويت گوييم. آن كسي كه در مركزش همخواهيم اين جنسيت را از دست بدهيم. دروغ نميما از جنس خدا هستيم، نمي
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گويد مي ها يك خرده بيشتر به او بدهيد،هويت شدگيگويم. ولي از آن همگويد من دروغ نميشدگي دارد، او هم مي

گويم. چرا؟ بيشتر بيشتر بدهيد دروغ هم ميدروغ نمي گويم ولي اگر گويم. من تا صد هزار دالر اشكال ندارد دروغ هم مي

، خيانت دروغ نمي گفتمداديد من دانم. اگر مركزم خالي شده بود شما تمام دنيا را هم مي براي اينكه ارزش خودم را نمي

  د.كردم. حرف و عملم يكي بونمي

شوند به ما؟ دهند به ما؟ بله. متكي ميكنند. كار ميشما نگاه كنيد اگر حرف و عمل ما يكي باشد، مردم به ما اعتماد مي

ها يك دفعه هيجانات من باال پايين هويت شدگيبله. خيانت كنيم چي؟ آدم دمدمي مزاج باشيم چي؟ اگر با تغيير اين هم

كند، اين كه در شود يك كاري ميبيني خشمگين ميتوانيد كه. ميبه من؟ نه نميكنيد  طمينانتوانيد ابشود، شما مي

شود. هويت شدگي. باال برود، حالش به طور مصنوعي خوب ميكند اين را؟ همكنترل خودش نيست. چي خشمگين مي

  شود به او اعتماد كرد. شود. نميكند و خشمگين ميپايين بيايد، يك دفعه جيغ و داد مي

ما ها در مركز ما هست، ما آن آدم نيستيم. بايد هويت شدگيدهد كه تا به حال اگر هميك بنده خوبي پرورش ميپس 

دهد. يعني انعكاس مركز روي خودمان كار كنيم. و هر لحظه خدا با جفَّ الَقلَم چنيني و چناني اين لحظه را به ما نشان مي

كند كه ما بايد روي مركزمان كار كنيم. ما چكار غصه هست، به ما حالي مي دهد. دم به دمما را در بيرون به ما نشان مي

دانيم. در كنترل نبودن ها ميهويت شدگيكنيم. چون علت غصه خودمان را اوالً كمبود همين همكنيم؟ ما مالمت ميمي

بيروني نيستند. اينها را قضا  دانيم اينها موقوف عللولي ما ميعوامل بيروني مي دانيم. دانيم. ها ميهويت شدگيهم

  خواهد به ما بگويد كه ما بايد روي مركزمان كار كنيم. كند، يعني قانون قضا و قدر، خدا. ميدرست مي

دانند و در نتيجه ممكن است به شما بگويند كه روي علل آيد، اين چيزها را نمياكثر آموزشهاي بيروني كه از كتاب مي

گويند شما اين كار را بكنيد، زن و شوهر هستند، شما هم اين كار را بكنيد، با هم دعوا دارند، ميبيروني كار كنيد. دو نفر 

ها را كنيم. سََبل ضشود. بايد مركزمان را عوگذرد. نمييك ذره شما كوتاه بياييد، او هم كوتاه بيايد، باالخره زندگي مي

رد را هر لحظه به بيرون منعكس كند، بعد هم بگوييم كه كنترل شود يكي مركزش پر از درد باشد و دبايد عوض كنيم. نمي

كند اين مركز مرا به بيرون. من زهر مار به بيرون منعكس كن خودت را، مواظب خودت باش. بابا اين هر لحظه منعكس مي

  داند كه زير كنترل خودش نيست. كنم، من چطوري كنترل كنم و هر كسي ميمي

دانيم كه ما آدم قابل اعتمادي نيسيتم. خودمان به خودمان  شدگي داريم، من ذهني داريم، مي هويتهر كدام از ما كه هم

گوييم. ما كنم، ما مياعتماد نداريم. يك دفعه ممكن است خشمگين بشوم، ممكن است بترسم، من حس امنيت نمي

  گويد:دانيم كه اين هستيم. حاال ميمي
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  ٢٠٢٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ن گنج رايگانيآ يوسف معاني وآن 
  داني عجب خريدن ،خود را اگر فروشد

خواهد اين يوسف معاني را كه بيت اول هم بود از شما بيرون بياورد و گويد خدا مياين بيت خيلي خيلي مهم است. مي

داري، ماً يك ريشهكه دائ ،خودش زنده كندبينهايت خواهد شما را به اين رايگان است. لطف خدا آمده در اين لحظه مي

سبب، يك سكون كه با اتفاقات يك ثبات، يك حس امنيت زياد، حس خوشبختي زياد، حس شادي زياد، مثالً شادي بي

كند، يك حس عشق، لطافت و شناسنده زندگي در خودش كند، يك سكون خردمند كه تمام كائنات را اداره ميمينتغيير 

وسف معاني يعني اين، يك هدايت دروني، يك قدرت زياد، حس امنيت زياد كه اين همه چيز، يدر و در مركز تمام آدمها و 

گويد اگر خودش را به شما بخواهد بفروشد، رايگان بدهد و همان گنج است، گتج حضور است، زنده شدن به خداست، مي

اين يوسف معاني را بيندازي  هويت شدگي نگاه كني و اين گنج را،خواهي با عنيكهاي همشناسيد. آيا ميشما اين را نمي

  خري؟مي رايك چيز شكفت انگيز  يادور؟ 

شما بايد به اين سوال جواب بدهيد. آيا اين گنج را، اين يوسف معاني را، همين چيزهايي كه توضيح دادم را كه خدا در 

لحظه را ديدن و جستجوي  كنيد؟ يا با مقاومت، به جاي اين لحظه اتفاق اينخواهد به شما بدهد، قبول ميمي اين لحظه 

خواهيم. هر لحظه خواهيد ردش كنيد برود. ما تا حاال نخواستيم. تا حاال به خدا گفتيم نميها ميزندگي از چيزها و وضعيت

گويد اين گنج رايگان را، اين ثبات را، اين آيد به سراغ ما، ميكند مي. اين لحظه امتحان ميدخواهد اين كار را بكنمي

  خواهم در تو زنده كنم. ميخودم را 

رويم ذهن، مشغول گذشته هستيم، چرا اين كار را كردند براي من، پدر و مادرم اين طوري كرده. در آينده من ما مي

توانم انتقام بگيرم، بايد وضعيتم را درست كنم، بايد برسم به فالن چيز، حس نيازمندي به دنيا مشغول كرده چطوري مي

كشد به آن فكر، كشد به آن فكر، يكي ميكند، يكي ما را ميها هر لحظه يكي ما را كنترل ميشدگي هويتما را، اين هم

  ما به اين چيزها مشغول هستيم. بسته به شماست. 

  

ت دوم *** یان   ***  
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كنيد اين لحظه كه روز بيت اول غزل، دوباره اين سوال را مطرحكنيم كه شما كه به اين برنامه گوش ميبلي رسيديم به 

بينيد؟ اگر هشياري جسمي داريد؟ نه. براي اينكه از اين لحظه شويد، اين را ميقيامت شماست و داريد به خدا زنده مي

دهد. پس شما حظه هم بنا بر قضاوت شما به زندگي نميبينيد. وضعيت اين لفقط اتفاق لحظه، وضعيت اين لحظه را مي

خواهد خودش را به مركز شما بياورد و مركز شما توانيد تصور كنيد كه واقعاً در اين لحظه خدا ميناراضي هستيد. شما مي

شما يك و از  .دهد و بيرون شما را هم درست كندبرا درست كند و شما را درست كند. يعني خودش را مركز شما قرار 

، بيرون بياورد و اندازه شما را به اندازه خودش بكند كه خوش قد و قامت است. ستيديوسف زيبايي كه ساخته شده ه

  درست است؟

  :گويد كهگويد. بيت قبلي به آدمهاي معمولي بود. اين بيت مربوط به شيخ است، استاد معنوي. مياما بيت بعدي مي

  ٧٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  را؟ يخيگوهرِ ش نيا ينيبينم خيش يا
  جاه و َجاللَت را؟ نينو را، ا يشَعشَعه نيا

شود، يعني اگر يعني اي كسي كه معلم معنوي هستي، آن گوهر را كه گوهر هشياري است، عدم است، و سبب شيخي مي

ياد بدهي. اگر آن در مركز تو تواني به مردم شوي. و معلمي تو پوچ خواهد شد، چيزي نميبتواني شيخ آن نباشد نمي

بيني؟ كه اين هشياري جديد است. يعني هشياري بيني يا نميتواني اثر بگذاري. آن را مينباشد، روي مراكز ديگران نمي

جسمي قبلي نيست. اين شعشعه نو است، يعني درخشش نو است. و آيا متوجه هستي كه انسان بايد در مركزش باز بشود 

  بيني در مركزت؟بشود، به اندازه خدا بشود؟ اين جاه، اين شكوه و جاللت و بزرگي خدايي را تو ميو باز بشود و باز 

خواهد بگويد كه اگر شيخ، معلم معنوي، در شود به دانشجوي دانش معنوي كه همه ما باشيم. ميبتواند اطالق و حتي مي

بيند بيند، مساله ميقاومت و قضاوت دارد و مانع ميهويت شدگي با باورها و مهويت شدگي دارد، مخصوصاً هممركزش هم

  تواند معلم معنوي باشد. براي اينكه آن گوهر در وسطش نيست، در مركزش نيست. بيند، اين شخص نميو دشمن مي

شود و گذاريم مركزمان باز مي. گوهر شيخي اين عدم است. وقتي عدم را ميرا بيني اين گوهر شيخياي شيخ نمي

توانيم معلم معنوي بينيم ما. آن موقع است كه ما ميشود به حاشيه، گوهر شيخي را ميها رانده ميشدگي هويتهم

دانند و يك تعداد مريد دارند اينها از بشويم. آنهايي كه شيخ هستند يا معلم معنوي هستند ولي خودشان را مراد مي

گي است، همانيدگي است. هيچ معلم معنوي نبايد مريد هويت شدهمين آدمها هستند. نگاه كنيد؟ مركزشان پر از هم

  داشته باشد. مريد يعني چي؟
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اگر كسي مريد دارد و مريد را به خودش وابسته كرده، مريد در مركزش است. اگر هم كسي مراد دارد و مراد در مركزش 

نشجو هستيد و چه استاد هستيد، است، او هم شاگرد خوبي نيست. مركز شما بايد خالي باشد. چه مريد و چه مراد. چه دا

ها به حاشيه رانده نشده و هويت از آنها كنده هويت شدگيمركزتان بايد خالي باشد. اگر مركزتان شفاف نيست و اين هم

بيني اين گوهر اي شيخ نمي:گويدتوانيد معلم معنوي باشيد براي اينكه آن گوهر را نداريد. براي همين مينشده، شما نمي

   شيخي را.

گويد، نه به يك نفر. به هر حال هر كسي بيني؟ همه ما داريم. يعني به همه ما دارد ميگويد گوهر را داري چرا نمييعني مي

هاي خودمان كه هستيم. بيشتر اوقات با رفتارمان، كردارمان، به فراخور حال خودش يك معلم است. ما معلم معنوي بچه

گذاريم. بايد مواظب كنيم، روي ديگران اثر ميرويم، رفتار مي. همين طور كه راه ميگذاريمفكرهايمان روي ديگران اثر مي

  رفتارمان باشيم. 

اش را ببيند. اگر نبيند بايد بگويد من استاد نيستم. من به هر حال، ولي كسي كه مورد استناد است، بايد گوهر شيخي

تابد، هنوز هشياري قديمي است مثل اين، اين د ببيند. اگر نميتابتوانم. بايد اين هشياري جديد را كه از مركزش مينمي

هشياري جسمي است. يك معلم معنوي بايد مثل موالنا باشد. نه بگويد اين باورها بد است و اين باورها خوب است. اينها 

توانيد باور را در نميهويت شويد. يك معلم معنوي بايد به شاگردانش ياد بدهد كه شما را شما بيندازيد دور با اينها هم

مركزتان بگذاريد. براي اينكه هر چه بيشتر اين باورها و فكرها را در مركزتان بگذاريد، هر چه بيشتر بگذاريد، همان قدر 

  از خدا دورتر خواهيد شد. 

ت شما جاه و تواند شاگرد باشيد و نه معلم. در اين صورتا شما به خدا زنده نشويد و آن را در مركزتان نگذاريد نه مي

جاللتي نداريد. بزرگي نداريد. جاه و جاللت ما بستگي دارد كه چقدر فضا در مركزمان باز شده و شما با اين معيارها 

يا يك شاگرد معنوي را. شما به تدريج به عنوان يك شاگرد معنوي مركزتان  را توانيد واقعًا بسنجيد يك استاد معنويمي

  را بايد خالي كنيد. 

گيريد؟ روز به روز متوجه گيريد، هدايت ميگيريد، قدرت ميگيريد، عقل ميبه روز شما از عدم حس امنيت ميآيا روز 

تان تعيين جوييتان، انتقامتان، رنجشتان، كينههستيد كه ديگر رفتارهاي شما و جهت شما به وسيله خشمتان، ترس

كند و آنها از جنس باور نيستند. توجه ا را دارد هدايت مينماي معنوي در مركزتان هست كه شمشود. بلكه يك قطبنمي

  كنيد؟ شيخ بايد ببيند. وگرنه بايد از شيخي استعفا بدهد. مي
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بيني اين گوهر شيخي را. در تو هست، در مركزت است، در همه است، مخصوصاً شيخ بايد ببيند، دنبال مريد اي شيخ نمي

تواند اينطوري ران باشد، حس عدم امنيت بكند، هدايت از خشمش باشد، نه. ميتواند يك استاد معنوي نگنگردد. آيا مي

ساز است؟ شما موالنا را مطالعه بينيد؟ آيا موالنا مانعبينيد، قضاوت ميباشد. شما در استاد معنوي مثل موالنا مقاومت مي

كنيد؟ آيا ما نيروي سازيد، مساله حل ميسازيد؟ مساله ميكنيد، مساله ميسازي، مانع بيني ميكنيد، عادت به مانعمي

شود؟ زندگي كنيم چهار تا زاييده ميكنيم؟ يك مساله حل ميزندگي را صرف مساله سازي، مساله بيني و حل مساله مي

كنيم كه ما با دشمنانمان چطوري رفتار كنيم و با آنها هم همانيده هستيم. غير از اين نيست. سازي ميرا صرف دشمن

  تواند شيخ باشد. بيند نميهد بگويد شيخ بايد ببيند. اگر نميخوامي

   :يد سر يك كسي ديگري كه او هم مهم است و او امير است. مي گويد كهآ حاال مي

  ٧٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  َمملكتِ جان را؟ نيا ينيبينم ريم يا
  َبخت و سَعادَت را؟ نيدولت را، ا ةروض نيا

مملكت  حداتبيني، سراين ممكلت جسمي را مياش همه اي شاه، اي كسي كه قدرت دنيايي داري كه گويد اي امير،مي

در اين فكرها هستي. اينها هم در ذهن ماست. آيا مملكت تو همان اش همه دهند،دهند، نميكه مردم به حرف تو گوش مي

ت كه مملكت جان است؟ پادشاه يك مملكت هاست؟ يا اين است، عدم اسچيزهايي است كه در مركز شماست؟ همانيدگي

اي به جان، به ثبات، به عقل، به هدايت، به قدرت، حس امنيت هم خيلي مهم است كه به چه چيزي توجه دارد؟ به درجه

  دسترسي دارد؟ 

شاه  ،بشود ريخواهد ام يحاال چه م يعني .و بركت است يكبختين وبيني اين مملكت جان را و اين باغ دولت اي مير نمي

كه  يريام نيا ،شوند يشوند خداگونه م يم لياص تييچهار تا كم نيو ا ،مركزش عدم هست يوقت يآدم معمول ايبشود 

كه  يريام ،كند يم تيّ كه شاد است حس امن يريام ،كند يشروع م رشيكه كارها را از پذ يريام ،صبر دارد شكر دارد

روضه  نيشما ا ،ديخانواده تان هست ،ديخودتان هست يشخص يزندگ ريام ديهست ريو البته شما هم ام ؛است نندهيآفر

 يخرد زندگ ،مركز شفاف است كه َدم او بگذرد كيداشتن  نيهم يكبختيواقعاً باغ ن د؟ينيب يرا م يكبختيباغ ن ،باغ يعني

 تشيو هدا ،داشته باشد يدرون تيّ حس امن ،عقل شناسنده خداگونه داشته باشد كي آدم واقعاً  ،ديايب يزندگ يشاد ،ديايب

   .روضه دولت است نيا ،به دست خدا و دائماً خودش را قدرتمند حس كند ،عدم نيرا بدهد به ا

خودش  نكهيا يبرا ،نديب يها را م ييبايز رونيعدم در ب نيا ،خواهد بود بايدرد خواهد بود ز يب نديآفر يم رونيهرچه در ب

 .ديهست ييبايز وسفيشما اآلن  يعني ،است ييبايز وسفي ،يخوب وسفي نگفته كه خوديب .است وسفي باستياز جنس ز
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هست گفته  يتيدر هر وضع يهر كس ؟ينيب ياالن در تو آماده هست چرا نم نيا يعني ،را ساخته تيهم موالنا ب يجور كي

   ،بله ميندرا خوا تهايب نيهزار بار ا ،رو به خدا كن

   ٣٧٤٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  وَجَهكُم  ما ُكنُتم َفوَُلوا ثَيح

  نهََكميَ َلم  الَذي ذاَنحوَهُ ه
رو  .ديرو به خدا كن ديمركزتان را عدم كن ديفضا را باز كن تياز آن وضع ،ديهست يتيدر هر وضع ديدر هر جا هست يعني

 ديگو يم ،چقدر خوب گفته موالنا دينيبب ،نكرده يكار شما را نه نيو خدا فقط از ا ديمركزتان را عدم كن يعني ديبه خدا كن

از همه  ،مياز جنس عدم بكن ،ميمرتب مركزمان را از جنس او بكن نكهيو آن ا ردهمنع نك يكار كيكه خدا فقط ما را از 

 نيمثل ا ميرا در مركزمان گذاشت زيهمه چ ميما هم آمد .ميرا در مركزمان بگذار گريد زيچ يعني ،كارها منع كرده نيا

را  يكبختيو ن دولتباغ  ،مينيب يرا م يمملكت جسم مينيب يمملكت جان را نم جهيدر نت ،از عدم ريغ )٢(شماره شكل

خوب  يزهايچ يعني يخوش شگون يعنيلحظه بخت  نيكه در ا يدان يم تو :كه ديگو يدهد م يو دوباره ادامه م .مينيب ينم

بخت  هايشدگ تيهم هو نيشما از ا اي ،يرا بردار هايشدگ تيهم هو نيو ا يكه مركزت را عدم كن نيا ،فتديبه تو اتفاق ب

  .يبختخوش يعنيسعادت  ؟يخواه يم

لحظه  نياگر در ا يعني؟ بخت است لحظه است درست نيبخت و سعادت مربوط به ا نيا ،كه طبق جف القلم ديكن يتوجه م

را  تيلحظه خدا زندگ نيهستند و در ا لياص تييّ چهار تا كم نيا ،باز شده باشد يمركزت از جنس عدم باشد به قدر كاف

كند  يمنعكس م رونيعدم را در ب ياو وقت ،مركزت عدم است وشود  ياو نوشته م لهيبوس تيچون زندگ ،سدينو يم

  .است كيكرد عمل ن يكه خواه يعمل نيا ،و خوب خواهد بود بايانعكاسش ز

لحظه  نيو مربوط به ا ،سدينو يم يعال سدينو يشما را خوب م يِلحظه زندگ نياست كه خدا در ا نيبخت ا نيپس بنابرا

اگر  ،ديدر حال خوشبخت شدن هست ايلحظه  نيشما در ا يعني .لحظه است نيا ههم مربوط ب يسعادت و خوشبختاست و

شما  ،ديو بخت ندار ديبدبخت ديهست ينطورياگر ا ،در حال بدبخت شدن اي .ديسعادت دار نيحالت باشد پس بنابرا نيا

اتفاقات بد است و  و ،المنون است بيشخص از جنس ر نيا يكه پس از چند لحظه خواهد افتاد برا يكه اتفاق ديدان يم

   .رود يهم نم يخوشبخت يو به سو ستيآدم خوشبخت ن نيا

اقالم  نياصًال مهمتر .كند يم يدارد زندگ يكبختيلحظه خوشبخت است و بخت خوب دارد و در باغ ن نيآدم در ا نيو ا

 ياست و شاد تيقدرت است و حس امن ،است يدرون تِيهدا ،عقلِ شناسنده هست ،است زيهمان چهارتا چ ،يكبختيباغ ن

 نيخوشبخت بودن در ا ،است يكيبا خدا  ،خدا يعنيعدم  ،آدم عاشق است نيا ،بودن ياز جنس زندگ يعنيعدم  ،است
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 ؟يگذار ياو را در مركزت م يكِ ،يكه او را در مركزت بگذار يشو يم يكي يبا خدا وقت ،بودن يكيبا خدا  يعنيلحظه 

 ،راند به اطراف؟ خود خدا يرا م نهايا يك. يها را نگذار يدگيهمان ،يها را نگذار نينقطه چ نيا ،يرا نگذار نهايا يوقت

و به  ،مركز شما ديآ ياو بالفاصله به صورت عدم م ديكن يشروع م رشياز پذ ديشو يم ميشما تسل ؟يچه جور ،يزندگ

   .آورد يلحظه م آنرا در  ليو آن چهار تا قلم اص ،دهد يم ديدهد به شما د يم نشيشما ب

كند  يدرون تيكند حس هدا تيداشته باشد حس امن يعقل درست حساب ديخواهد خودش را عوض كند با يكه م يكس

است كه  نياشكال ما هم ،بدهد كه رييتواند خودش را تغ يقدرت نداشته باشد نم ياگر كس .و قدرتش را هم داشته باشد

 يشوند و م يرود خسته م يحوصله شان سر مديگر  روز سوم ،كنند يكار م وزدو ر نديآ يم يعده ا كي .ميقدرت ندار

  .كنند يچرا؟ درست كار نم ،روند

ها را  نيآن نقطه چ يول ،را حفظ كنند تيوضع نيخواهند ا يم يعنيرا عوض كنند  شانيخواهند باورها يعده م كي

را  نهايدور ا ميانداز يرا م نهايا ،باور خوب است نيا وربا نيا ،ستيباور خوب ن نيباور ا نيآقا ا نديگو يكنند م يدستكار

به  نيبنابرا ،اوردنديهنوز باور پرستند خدا را به مركزشان ن نهايا .ميشو يم تيهم هو نهايبا ا ،آنها يسرِ جا ميگذار يم

   ؟است درست ،ديرس نخواهد بخت و سعادت و روضه دولت و مملكت جان

  :ديگو يم ،ديگو يمديگر  زيچ كي اآلن

  ٧٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  من؟ اي ييتو وانهيدل و خوش دامَن، د خوش يا

  با من، ُبگْذار َمالَمت را يقََدح َدرَكش
صحبت  يرونيكس ب كيكرد كه مثالً موالنا راجع به  يفكر م ياست كه تا حاال اگر كس يتيب ،وحدت است تيب ،تيب نيا

 كي ،كند يم سهيتا حالت را مقاو در واقع دو .مربوط به شخص ماست اتياب نيهمه ا .نظرش را عوض كند ديكند با يم

دو تا را با هم  نيو ا .زمان استدر مرك يخود زندگ ،است كه عدم يحالت كي ،استمان مركز هايشدگ تيكه هم هو يحالت

 ،خود ما ؟بود يك وسفيآن  ؟مييگو يم يبه ك ،مييگو يشما هر كدام از ما م يعني ،پرسد ياآلن از شما م .كند يم سهيمقا

 يرونيب يكس ،به ماست طبركات را كه صحبت كرده مربو نيهمه ا يعني ،دارد؟ خود ما يباغ دولت را ك ،آن روضه دولت را

  .دينگاه نكن رونيشما ب ستين

كه چه  ديكارها را دار نيشما ا ديگو يم نيكند؟ ا يكند؟ موالناست راجع به شمس صحبت م يصحبت م يراجع به ك

وحدت  هب ،ميبه وحدت زنده بشو ميزنده بشو يبه زندگ ميغزل را گفته كه ما بخوان نيا موالنا .كار اصالً؟ نه نيدارد ا دهيفا
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تجربه اش  ميتوان يم ايآ ،رونيب مييآ ياست كه ما از ذهن م يموقع ،خوش دل و خوش دامن :است تيب نيو االن ا ،ميبرس

و  ميگشوده شده ما هست يفضا ،به مركزمان ميآور يما عدم را م ،لحظه كي ميكه فضا را باز كن نيهم .اآلن؟ بله ميكن

و  ستيكه خوش دل ن يو كس .ميشو يكه به خدا زنده م يوقت ميدامن ما هست شخوش دل و خو نيپس بنابرا .يزندگ

   .ميدار يكه ما من ذهن يوقت ،ستيخوش دامن هم ن

تو؟  ديد ايمن غلط است  ديد ،من اي ياوانهيخوش دل و خوش دامن تو د يكه ا ديگو يهست كه م نيا شياالن اوًال معن

هستم و امتداد خدا هستم  ياريو من كه درواقع هش ،من به صورت تو بخورم يعنيشراب با من بخور  يقدح كي ايبحاال تو 

   ؟يچ يعني ديدان يمالمت م و ،توانم مالمت را قطع كنم يرا بدانم كه من م نيخواهم ا يم

 رتصو نيبه ا يوقت ،ما بوده تا به حال يحالتِ دائم نيا .ميفهم يرو م يكامالً معن ميكن ينگاه م )٢(شماره شكل نياآلن با ا

 تيو هم هو ،شوند يو قدرت درست م تيهداعقل و  ،تيْ و حس امن ،شود يو عدم در مركز ما گذاشته م مييآ يدر م

 يشروع م رشيو از پذ ،ميشناس يرا م يعذرخواه ايو استغفار  ،ميشناس يصبر و شكر را م و هيرود به حاش يم هايشدگ

  زنده بشود نيبه ا يب اگر كسوخ ،ميكن

خوش  ،لحظه خوش دل و خوش دامن شده است كيشود كه  يمتوجه م، تجربه بكند نيا مييگو يم مينفر را دار كي همان

مركزش خوش است  ،به هرحال دلش خوش است ،دامن بلند دارد و پر بركت دارد ،كه دامن پاك دارد يكس يعنيدامن 

درست  يدگيبرحسب همان ديد ن؟يا اياست  وانهيد نيكه ا ديگو يم كند يسوال م كيحاال  .حالت نه نيدر ا ،انسان نيا

دوام داشتن  يب ،داشتن نيدروغ تيحس امن ،قدرت ،تيهدا ،در مركز و عقل يدگيبه صورت داشتن همان ياست؟ زندگ

   حال درست است؟ نيفروغ داشتن و مقاومت و قضاوت داشتن در ع يب

 وانهيد نيدرست است؟ ا دنيد نجوريا است؟ ستدر يدشمن ساز ،يمساله ساز ،ينيمساله ب ،يمانع ساز ،ينيمانع ب ايآ

دارد  يو قدرت درست تيو عقل و هدا تيحس امن ،نديب يخدا م نكيكه مركزش عدم است با ع يكس ؟يكي نيا اياست 

 نديآفر يم ،دارد ينندگيآرامش دارد و ذوق آفر ،سبب دارد يب يكند شاد يشروع م رشياز پذ ،شناسد يصبر و شكر را م

  آن حالت؟  اياست  يوانگيد التح نيا ن؟يا اي

برحسب  دنيد ،درست است ديد نيكه نه ا :ديگو يم ،دهد يخودش هم جوابش را م .است يجوابش چ ديدان يب شما موخ

 يبه ما دارد م يعني ،قدح شراب نيقدح شراب بخور و ا كيحاال با من  . مي گويداست يوانگيد ،غلط است يمن ذهن

مركزت را عدم كن بگذار  ر،َدم او را بخو يبه صورت زندگ ايتو ب ،است يوانگيد يكيكدام  يديحاال كه فهم ديگو يم د،يگو

   .ديايَدم او ب
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  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رياو جان دهدت رو ز نََفْختُ بپذ دمِ

  ست، نه موقوفِ علل ُكونيَاو ُكْن فَ  كارِ 
 يموانع نم ديگو يم نكهيا يكند؟ برا يچرا نم ،كند ينم يشخص زندگ نيا ،شخص موقوف علل است نيا يكي نيا در

 يبعض ،كند يسازند مالمت م يله مئمردم را كه مس ،كند يرا مالمت م لشيمسا ،كند يموانع را مالمت م نيد بنابرانگذار

 يكن يكه م يبه هر حال هر كار :كه ديگو يدارد م يول .كند يدشمنانش را مالمت م ،كند يموقع ها خودش را مالمت م

 يداشته باش يزديا ييدانا ،يدانا باش يتوان يم ،يصورت باش نيبه ا يجاهل باش يتوان يم ،يدار صيتو قدرت تشخ ،تو

  .يصورت باش نيبه ا

 يم ييگشاهر موقع فضا  ديدان يشما م ،بخور يقدح شراب زندگ كي ايب ،است ياريجنس تو هش يهست ياريتو كه هش

 مي دهد، شما شما ي بهاتيآب ح ، يكدهد يقدح شراب به شما م كيخدا  يعني ،ديخور يقدح شراب از او م كي ديكن

  .دينيب يم ديجد ياريبا هش ،دينيب يم ديجد ديو با د ديشو يزنده م

 يشدگ تيو حالت هم هو ،نديب يدهد آن درست م يخودش را نشان م ييما كه با فضا گشا تيوسفيحالت  ميديپس فهم

و هر لحظه فضا  ميريشراب بگ كي ياز زندگ يعني ،ميبكش ميهست وسفيكه  يدر حال يقدح كي ديو ما با .ما غلط است

 يدر حال ،ستين يرونيب يكند و موقوف علل ها يكار م كونيَدم او با كُن ف ،ديآ يَدم او م ميشو يم ميتسل ميكن يرا باز م

موانع  نيمخصوصاً ا يرونيب يعلت ها نيا مييگو ياست ما م يدگيمركز ما همان يوقت ،نجايدر ا ميكه ما موقوف علل هست

 ميآن ها را در مركزمان دار ميقضاوت دار ميكه ما مقاومت دار مينيب ينم ،ميكن يگذارند ما زندگ يو دشمنان نم ليمسا

  .آدم است نيا وانهيپس د

حالت به صالح شما  نيا نيقيقطع و  طوركه شما به  دياگر بدان .كند يم سهيكه دو تا حالت را با هم مقا ديپس توجه كن

را  يهر لحظه شما شراب زندگ نيبه ا دييايب ديرا رها كن نيو ا ،جهل است ظلمت است ،است يوانگيحالت د نيا ستين

مالمت  ديتوان يو شما م .هاست يشدگ تيهم هو )٢(شماره شكل نيا يمالمت برا ،ديو مالمت را رها كن ديبخور ديتوان يم

 ،ميدار يعدم كه در مركز ما هست ما عقل شناسنده خوب نيو ا ،ديشما االن از جنس عدم هست نكهيا يبرا ،ديرا رها كن

   .را ييشناسا ،خرد را ميريگ ياز او م نكهيا يبرا

كه  ينييپا )٣(شماره در شكل يول ديآ يها م يدگيهمان نيكه عقل ما از ا ميما عقل ندار ييباال )٢(شماره شكل نيدر ا

 ميريگ يقدرت را از او م ،ميريگ يم يرا از خود زندگ تيحس امن ،ميريگ يم يعدم مركزمان است ما عقل را از خود زندگ
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داشته  يخوب يياگر ما عقل شناسا .گذارند يهم اثر م يها رو نيشود ا ياقالم كه بركت حساب م نيكه ا ديكن يتوجه م

 نيگذارند ا يهم اثر م يرو زيچهار تا چ يعني. داشت ميخواه ياديز اريبس تيما حس امن ،دياياز عدم ب تيو هدا ميباش

  .كه مستقل از هم باشند ستين يجور

 يرونيكه شما علل ب ديرا دار نيا صيتشخ ،ديده يم صياالن شما تشخ نكهياز جنس عدم كما ا ياريپس ما به صورت هش

 يابزارها نياز مهمتر يكي المتاست كه م نيبرد ا يكلمه مالمت را به كار م نكهيكه علت ا ديكن يتوجه م .ديرا مالمت نكن

ها  نينقطه چ . آنها را دارد نينقطه چ نيآدم در مركزش ا نيا دينيبب ،هم نداشته باشد يچيكه اگر ه ،است يمن ذهن

  .است تيشخص در مركزش گذاشته و با آن هم هو نياست كه ا ياديز يزهاينماد چ

كدام از آن ها را در مركزش نداشته باشد نه خانه داشته باشد نه همسر  چيخانمان باشد ه يآدم ب نيفرض كن كه اصًال ا

جواهر داشته  نه فرش خوب داشته باشد نه ،داشته باشد لينه پول داشته باشد نه اتومب ،داشته باشد نه بچه داشته باشد

 كيحداقل  ستين يخال ؟است يمركزش خال ديكن يآدم شما فكر م نيب اوخ ،بخوابد ابانيشب هم در خ ،يچيه ،باشد

 شيتواند با ابزار مالمت، من ذهن يآدم م نيا .به نام مالمت يابزار كيو  ،مقاومت دارد و قضاوت دارد ،باورها دارد يسر

  كند.  ريتعم ،را بسازد

كه  ديكن يياگر شما شناساو به دست گرفته  ياست كه من ذهن يابزار كي ،Blameشايسيكلمه انگل ،سرزنشمالمت و 

 ،شود فيضع اريتان بس يممكن است من ذهن ،ديها و عوامل هم مالمت نكن تيوضع و ديرا مالمت نكن گرانيخودتان و د

به  ميزن يدست م ميكن يزندگ ميتوان ينم يما وقت .ديكن يم ريو تعم ديساز يتان را م يشما با مالمت من ذهن نكهيا يبرا

 ميكه خودمان درست كرد يليامس ،ميكه خودمان درست كرد يكه در دور و بر ما هستند همان موانع يو عوامل ،مالمت

  .كند يو آنها را مالمت م ،داند يم شيآنها را علت عدم زندگ ،ما درست كرده يمن ذهن يعني

سال است از پدر و  ستيب يكس كياالن مثالً  ،ميپدر و مادرمان را مالمت كن ميرا مالمت كن ما ممكن است همسرمان

كتك زدند  ،كردند تيبد ترب ،شوم يدرست نم گريمن د دندكر چارهيب، من را بدبخت كردند ديگو يم ،مادرش جداست

نبودند من  ميكند اگه بچه ها يم را شيبعد بچه ها كنديمدرسه نگذاشتند، بعد همسرش را م ،دنديرا نخر زيفالن چ

 تهزار تا عل ،شوم يم ريها بزرگ شوند من پ نياالن تا ا ،رفتم يمسافرت مم، كرد يرا تمام م درسم ،رفتم يدانشگاه م

  .نكند يخودش كه زندگ يشمارد برا يم

 است، همسرم يعنيگذارد  يهمسرم نم ديگو يم ،دارد يدگياوالً شخص كه همان ،ها يدگيهمان نيكه اگر ا نديب يو نم

 يكيكند دشمن من است.  يبا من مخالفت م ،كند يدهد كمك نم يدهد عشق نم ينم يهمسرم به من زندگ ،مركزم است
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ما با  .كند يهمسرمان است و به عنوان قطب از آن استفاده م نيسازد هم يما م يبرا يكه من ذهن يياز دشمن ها

 شيدردها ديتجد يبرا يهركس . چونمينداشته باش گرانيبه د اجيو احت ،ميكن جاديو درد ا ميدعوا كن ميتوان يهمسرمان م

 يآشت ميكن ياو دعوا م اهر موقع دلمان بخواهد ب ميده يپول نم ،بهتر از همسر ما يچه كس .دارد اجياحت ياوقات تلخ

 جاديا ياست برا يقطب مجان كي ،ميده يمرا ادامه مان يزندگ ،ميشو يم يبعد آشت ميكن يم اديدردمان را ز ،ميكن يم

  .ميخبر ندار ميكن يموقع ها ما ازش استفاده م يليدرد خ

 ،دهد ينم تيكند اهم يبا ما دعوا نمديگر  كه ما را دوست ندارد ميكن يدهد ما مالمتش م يم يو هر موقع هم كه جا خال

اصالً عقل  دينيب يم )٢(شماره شكل نيكه در ا يعقل من ذهن نيا .است يو عقل ناقص من ذهن يمن ذهن يدهايها د نيا

 ريكه اگر شما فقط خودتان را ز ،ستيروشنگرانه ا اريبس اريمطالب بس نهايا ،ميريگ يها م يدگيكه ما از همان يعقل ستين

  :كه ديگو يبله االن م .ديو اصالح كن ديكن دييتا ،دينيدر ارتباط با خودتان بب ديتوان يم امطالب ر ديقرار ده نور افكن

  ٧٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  الغر يماه كه در َگردش هرگز َنَشو يا

   َضالَلت را دهيَجاللِ تو بِدْر اَنْوارِ 
كند به  يشروع م ميبكن يو عذر خواه مياگر صبر و شكر بكن واشي واشي ميشوب وسفيشود ما از جنس بمركز ما باز  نيا

مركز  نيماه در گردش هم پس، گريد ميندار د،يترك كردشما مالمت را هم  ،ميباز شدن مركز ما و مالمت را هم شناخت

 ديگوي. مميشويتر مزنده شدن ما است كه روز به روز زنده نيآمدن خدا به مركز ما است، هم نيعدم شده ما است، هم

كه ماه  ست،يمثل ماه آسمان ن ديگويم شود،يبه كار، حركت كردن، و در واقع دارد بزرگتر م كنديشروع م يماه وقت نيا

كوچكتر  نيماه تو هر چقدر است، ا نيا ديگويم د،يگويشروع كند به الغر شدن؛ دارد به ما م بعدشب چهارده بشود، 

كه  ي)، هر كس٣مركزش را عدم كرد (شكل  يهر كس يعني. اخودت، قصدً  ،يكوچكترش كن ينخواهد شد مگر تو بخواه

متوجه خواهد  د،يرا د لياص تيحس امن ،قدرت ت،يعقل، هدا د،يرا د سببيب يشاد د،يمركزش را عدم كرد و آثارش را د

ماه  يخواهد شد، بزرگتر خواهد شد، ول شتريروز به روز ب نيا ند،يبيكه در مركزش م ييخدا ايكه،  يماه نيشد كه ا

 روديبه كوچكتر شدن، كوچكتر شدن، الغر شدن، تا بالخره سه روز م كنديشروع م شوديشب چهارده م يآسمان وقت

 شود،يم دهيد يحالل كي ياول سال قمر واشي واشي ست،ين ينطوريماه ما ا نيا ديگويم. شودينم دهيدبه ُمحاق اصال 

  . ديگويدارد به ما م م،يستين ينطوريما ا ديگويم كند؛يدوباره شروع م
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را مرتب  هما نيا ،ينندگيو آفر يخوار يو شاد رشيلحظه، شروع كردن از پذ نيو آمدن به ا ييبا فضا گشا ميتوانيما م

در گردش  كند،يكه الغر نخواهد شد، دارد كار م شود،يماه بزرگتر م نيو هر چه ا ميبزرگتر كن م،يبزرگتر كن م،يبزرگتر كن

 يعني د؟يكني. توجه مميكنيبشناسد و ما فقط مقاومت را صفر م توانديما نم يمن ذهن ست،ياست، گردشش دست ما ن

شد و  يقيحق ميبار، دو بار، سه بار، ده بار فضا را باز كرد و تسل كيكه  يهر كس گر،يد ستي) ن٢(شكل  يشكل قبل نيا

   ؛يچ يعني ميتسل ديد

عمال تا  دانند،يرا م فشيفقط تعر ،يچ يعني ميتسل داننديهنوز نم هايليحظه قبل از قضاوت؛ البته خل نياتفاق ا رشيپذ

فضا به  نيباز كرد و ا قتايلحظه فضا حق نياطراف اتفاق ا شوديدرك كرد م قايكه عم يهر كس يول ،نشدند ميحاال تسل

كم شدن  شيهانشانه نيبشود و به شما كمك كند و ا اريفضا هوش نيصبر كرد كه ا ديبزرگ بود، اولش با ياندازه كاف

 نيكه ا دييگويمرتب نم يه ديكنيتماشا م ونيزيمثال تلو گريد واشي واشي دينيبيمقاومت و قضاوت است. اگر شما م

 يتو د،يكنيقضاوت نم د،يكنيبرخورد م ييفضا گشا كيو با  ديندار يكار ،است ينطورياست، آن چرا ا ينطوريچرا ا

 ياالن كار زند،يحرف را م نيعقل ندارد ا نيفورا  ا ديگفتيكه، قبال م ديگوينم د،يگويم يزيچ كي يكيخانه،  ابان،يخ

پس  .ديكنيشما، فضا را باز م ديكنيمقاومت نم هاتيها و وضعآدم يكه جلو دينيبيمو مرتب  .ديكنيفضا را باز م د،يندار

  .شوديمركز شما دارد عوض م دهدينشان م نيا

خودش را به ما نشان داد و معموال  يذره زندگ كي د،يهست ياز جنس زندگ ديديكه، فهم ديحس كرد يماه را وقت نيو ا 

 يبا وجود خراب ديكنيشما حس م شود،يفكرها به ما ارائه م ريبه صورت آرامش در ز يو حس زندگ ينشان دادن زندگ نيا

 ديشديقبال بلند م رديميم يكي. ديكنيحس م يآرامش كيفكرها شما  نيا ريدر ز ياست، ولاوضاع، هنوز خراب 

 ريينشانه تغ هانيا د،يدهينم نواكنش نشا د،يكنيجذب م د،يكنيهضم م د،يكنيباال، االن نه، با آرامش نگاه م ديديپريم

است،  شيرو به افزا ديگويدارد م نيو ا ،به خدا ديشويزنده م ديماه شما است، شما دار نيماه هم نياست. پس ا ياساس

  .الغر نخواهد شد

. انوار نيابه خداگونه بودن  كنديها اشاره مموقع يلينور، و منظورش از جالل، جاللت خ نيتابش شكوه ا يعني ن،يو انوار ا

 يدگيهمان نيا د؟يكنيتوجه م دََرد،يرا م يو ضاللت مِن ذهن يكيو تار يگمراه نيتابش، ا نيشكوهمند ا ياريهوش يعني

 ديحالت نگاه كن نياست و در ا ييشناسا دنيبِدَرد و منظور از در توانديدر مركز ما را فقط نور كُن فَكان و حضور ناظر ما م

را  شانتيهو هايشدگ تيهم هو نيا يهر چ .شوديعقل ما روز به روز بهتر م شوديم ترعيوس اعدم در مركز م يكه وقت

  . شوديعقل شناسنده ما بهتر م رون،يب رونديو از مركز م هيبه حاش شونديو رانده م دهنديپس م
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دست  ،يزندگ ايعدم  نيدست هم شوديو داده م شوديما از خشم و ترس گرفته م تيهدا شوديم شتريو هر چه عدم ب

 دانم،ينم گر،يد يمثل پول، از انسانها ييهايشدگ تيما از هم هو تيحس امن شوديم شتريعدم ب نيكُن فَكان. هر چه ا

 نيكه ا ،سكون است و ثبات است نيو قدرت ما قدرت هم ،يدست زندگ شوديو داده م شوديگرفته م زهايبه چ يوابستگ

 خود رد،يگيقرار م يبود پشت فكر و عمل ما، االن خود زندگ يقبال منِ ذهن يعني رد،يگيپشت فكرها و عمل ما قرار م

  .آدم قدرت دارد نيو ا رديگيخدا قرار م

 نيچن كي. پس ميهست نندهيآفر م،يكنينم جاديمسئله ا م،يكنينم جاديمانع ا م،يخودمان را دار رييو ما االن قدرت تغ

به  يشدگ تيهم هو يبه وجود آورده است، باورها هايشدگ تيهم هو نيا ديد كه يو ضاللت يگمراه توانديم ياريهوش

 تانيشما به صورت حضور ناظر به فكرها نكهياست. به محض ا ييشناسا يعنيهم  دنيوجود آورده است، ِبدَرَد و منظور از در

آن  ديكن ييآن هست و موضوعش را شناسا يفكر حس وجود تو نيا كه ديبفهم د،يبه حركت فكرها نگاه كن د،ينگاه كن

  . افتديخودش م

 ميدار ميستيرا كه ما آن ن يزيكار هر چ نيا يبرا م،يشويبه اصلمان كه خدا است زنده م واشي واشي ميدر واقع ما دار

 نيبه ذهنمان و ا تابدياز ما م ميما حضور ناظر هست يشكوهمند خدا كه االن وقت ياريبا هوش ؟يبا چ م،يكنيم ييشناسا

از  يليكه خ يكس كيمگر  .و كم نخواهد شد كنديم دايپ شيدارد افزا ييروشنا نيماه بودن روز به روز ا نيو ا ياريهوش

 نيهم يبرا د،يبه آنجا برس ديدوتا درد شما انتظار نداشته باش اي يدگيهمان كيحالت دور نشده باشد. با انداختن  نيا

 د،يصبر كن ديبه آنجا. با دنديرس كننديفكر م ،شوديذره حالشان خوب م كي كننديدو سه ماه كار م يادهع كياست 

صبر شكر، فضا  ،ييمهم است. صبر شكر، صبر شكر، صبر شكر، فضا گشا يليصبر خ نيشكل ا نيدر ا د،يصبر كن ديبا

به  گريمركز ما شد، ما د يدگيهمان كي كدفعهي مينيبيم يعني نجا،يبه ا ميشويم دهيدفعه ما كش كيكه  يو وقت ييگشا

  : ديگويلحظه. بله، م نيرگشتن به اب ،يعذر خواه ،يعذر خواه م،يهست اريهوش ياندازه كاف

  ٧٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  را مميبگذار ت يديآب روان د چون

  را اضتيوصال آمد بگذار ر ديع چون
وضو گرفتن  ياست برا ينيگزيجا كي مميهستند؛ ت گريد انيكه از اد ييآنها يهست، ول يچ مميت ديدانيهمه شما م البته

 ييآنها دانند،يدارد و البته مسلمانها م يآن هم اداب دهند،يخودشان را شستشو م رند،يگيو مسلمانان قبل از نماز وضو م

نماز كه البته موالنا  ياست آماده شدن برا ييشستشو كيرا بدانند، فقط  دابشندارد كه ا يلزوم ستنديهم كه مسلمان ن
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وضو در  نيپس ا .هايشدگ تياز هم هو د،يآيدَم او م د،يآيكه از آن وَر م يخود با آب يتشوبه شس رديگيم ليآن را تمث

 كيآب نباشد و آن هم  يتوضو است، وق نيگزيهم جا مميو ت .نمادش است ،يمركز ما است به اعتبار يواقع شستشو

  .كرد مميت شوديآب باشد نم گر،يآب باشد د ديآنجا نبا يدارد البته، ول ياداب

 نيگزيو جا يباور كيباورها و انداختن  يسرو با بهتر كردن باورها و بر ميكه ما تا حاال در ذهن بود ديبگو خواهديو موالنا م

 ينطوريا يعنيسخت است،  اريو بس شوديم تيمعادل محروم زيپره يمن ذهن درها موقع يكه بعض  زيكردن آن با پره

 نكياست، ما با ع يخشك نجاياست، چون ا مميحالت همان ت نيكه ا ديريحالت را در نظر بگ نيما، شما ا مييبگو

 او ذهنً ميشناسيم افقط ذهنً م،يشناسيو آنجا ما خدا را درست نم ميمان هستو در ذهن مينيبيم هايدگيهمان

 نكهيا ياست برا يكار سخت يليخ زيپره نيا م،يكنيم زيمثال پره م،يدهيرا انجام م ينيد اي يمذهبمثال  يهادستورالعمل

 م،يبكن خواهدي، دلمان مرآخ مينكن يچطور مييگويم د،يكار را نكن نيا نديگويم م،يشويمحروم م ميدار ميكنيفكر م

  .است يذهن اضتياسمش ر نيخالصه ا

بود چون آنجا آب نبود، حاال كه با  مميت هيشب نهايا ديشما انجام داد يزندگ يكه در ابتدا ارفتاره نيكه ا ديگويم ،يآر

 يتا به حال اگر كس يعني. ديمركزتان را از جنس عدم كن ديشما با ،شوديم يدارد جار اتيآب ح ،يآب زندگ ميتسل

و شما  شوديم يدارد جار يخرد زندگ ،يآب زندگ يعنيعدم  نيمركزش را عدم كند؛ ا توانديم ميكه با تسل دانستينم

   د؛يرا درست كن تانيواقعا زندگ ديريگيم يكه از زندگ يتيچهارتا كم نيبا استفاده از ا ديتوانيم

است،  مميكه ت ،يبا اقالم ذهن ،يهر چ ايكردن و عمل كردن  يباز ،ميمركزمان را عدم كن ميكه بلد نبود يتا زمان ديگويم

االن آن  ميب ما داروخُ  ،يبه وحدت برس ،يبا حضور عمل كن ،يبشو يكيبا خدا  يعنيب قابل قبول بود و نماز هم وخُ 

 ميشويم مانياز جنس اصل واشي واشي م،ياندازيو آنها را م ميكنيم ييشناسا ميدار ميستيكه از جنس آنها ن ييزهايچ

خودمان  ديآيكه از آن وَر م يكه، آب يعقل نيبا ا ب. مرتميكنيال م ميدار م،يشويمسلمان م يبه اعتبار ميكار، دار نيبا ا

  . ميشويو از جنس او م ميدهيرا، مركزمان را شستشو م

 يعنيشدن با خدا، وصال آمده است،  يكي ديرا رها كن. حاال كه ع مميحاال كه خدا آب روان را فرستاده است ت ديگويم

 ديبگو خواهديرا رها كن. م يذهن اضتيردر آن صورت  م،يبشو دهبه او زن م،ياز جنس خدا بشو ارانهيهوش ميتوانيما م

 نيا يعني د،يدر ذهن بود يول يزندگ يتو ديهزارتا كار كرد د،يكرد زيهزار جور پره د،يبود ينيشما آدم د نكهيكه ولو ا

 ميكه االن با تسل همآب  ست،يكه آب هست الزم ن يوقت گريد ممياست. ت مميت نيحالت را رها كن، ا نيا د،يحالت را داشت

 هايدگيهمان. دهي)، همان٢در صفحه، (شكل  دينيبيكه م ديحالت را ادامه بده نيا گريد ديتوانينم يعنياست،  يشما جار
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غلط است.  ياصطالح باورمند نيمواظب باشند باورها را در مركزشان نگاه ندارند. ا ديمخصوصا مردم با د،يرا نگه دار

  . پس :يعني يدر مركز باور داشتن، باور پرست يعني يباورمند

  ٧٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  را  مميبگذار ت يديآب روان د چون

  را اضتيوصال آمد بگذار ر ديع چون
ماه انوار  نيا شود،يماه كوچك نم نيكه ا يچه جور يقبل اتيو قبال گفته است در اب رونياز ذهنش بپرد ب ديبا يكس هر

ها از كمك نيخالصه همه ا يعنيبله، سه تا سوال اول كرده است،  شود،يدر مركزتان باز م ست،ين رونيدارد، ماه هم در ب

 خواهديم يكيباشد،  رونيبه ب مانيو چشم حس ،ميرا نگه دار يشدگ تيهو هممركز  نيا ديما نبا د،يآيمركز خود ما م

باشد، كمك از درون  رونيمنتظر كمك از ب دينبا چكسيه ست،يمقدور ن يزيبه ما كمك كند، همچون چ ديايب رونياز ب

 نيشما ا دوارميام من»  را امتيروز ق نيا ينيبيخواجه نم يا « گفت كه: نيا يشما است، برا ارياالن در اخت نياست و هم

  : ديگويها. مشكل نيكه من دادم، با ا يحاتيتوض نيبا هم د،يو از آن استفاده كن ديغزل را بارها و بارها بخوان

  ٧٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يرام يور ناز كَش ،يخام يناز كن گر

  آن ُحسن و مالحت را يابي يباركَش در
كه من از خدا  دييشما بگو يعنيرا نگه داشتن،  يمِن ذهن يعنياست. ناز كردن  يهر دو عمل ذهن دنيكردن و ناز كش ناز

و بر  ،دميكه در مركزم هست من به آنها چسب ييزهايچ نيكه هم ديمركز را نگاه دارد. بگو نيكه ا يهستم، هر كس ازينيب

ممكن  رونيكه در ب ييهاكمك هياز خدا و از موالنا، از بق كنديم ازينيبمن را  ميفعل تيوضع يعني نم،يبيحسب آنها م

  .ندارم ياجيبزرگان منظورم است، من احت يعنيكنم،  داياست من پ

به  يازيهست، من كه ن يهست، اصرار يزيبه موالنا، مثال در كار ما، و به خدا؛ بابا چه چ يازينيحس ب يعنيناز كردن 

خواند.  مياالن خواه يمورد هم مطالب نيدر ا كنم،يباور پرست هستم، درد پرست هستم، ناز م دارم،آوردن خدا به مركزم ن

ناز  يعني ،يناز بكش يازمنديو بر حسب ن يرا نگه دار يمنِ ذهن نكهيا يكياست،  دنيدو جور ناز كش ،يكس كياما 

  .است نيكه منظور موالنا هم يمنِ ذهن دنيكش

 لياص دنياگر ناز كش يول شود،يم مياست كه سبب تسل لياص دنيناز كش نياز خدا هم هست كه ا دنيناز كش كياما 

به  يعني نكه،ياوال قبول ا ،يعني ي. بار كشدينيو صبر و شكر بب ييدر فضا گشا ديرا شما با يباركش نيا نصورتيباشد در ا

 نيا جاديكردم، من مسئول ا جاديمن ا ديآيو من خوشم نم كنديم تيمن را اذ رونيكه در ب يتيوضع نيا ،يطور عمل
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رفتن سخت است.  تيبار مسئول رياست، سخت است، ز يدش بار كشخو نيكرده است، ا جاديهستم و مركزم ا تيوضع

نه  گران،ينه پدر و مادرتان، نه د د،يخودتان هست يهايدردها و گرفتار جاديكه شما مسئول ا ديااگر شما واقعا قبول كرده

كمك كرده  كه مركز من است ستند،ين نهايا نها،يو ا ياسيس ،ياقتصاد يهاتيوضع ت،ينه مردم، نه وضع ان،تاداره سيرئ

  . ديرفت تيبار مسئول ريز نكهيا يبرا د،يقدم جلو رفت كيكنم، شما  جاديا رونيبد را در ب يهاحالت نياست ا

كه اصال من مسئول  ديگويمهم است، م يليخ ليآن مستط دينيآدم، بب ني)، ا٢شكل است، (شكل  نيكه در ا يآن كس

ندارم،  يريتقص چيمن، من اصال ه لهيشدند نه به وس جاديا گرانيد لهيوسهم به  نهايموانع، دشمنان و مسائل، كه ا ستم،ين

كه مركزش خراب است،  داندينداشتم، اما نم يكار يرا كردم و با كس ميدرسم را خواندم، زندگ دم،ياز اول زحمت كش

 يبند حل نشده، دوتا ميبه حل كردن، ن كنديشروع م سازد،يمسئله م كي يمنِ ذهن ني. اسازديمسائلش را خودش م

  را.  نيا داندياست، نم ياصال كارخانه مسئله ساز سازد،يم گريد

حاضر است  ياست، ك يخودش بار كش ياصال عذر خواه ،يعذر خواه ايرفتن اوال، ثان تيبار مسئول ريز يعني يباركش پس

را  هايدگيهمان نيا دانستميخدا من نم ديشكل نگاه كند بگو نيبه ا يعنيغلط عمل كرده است،  نكهيعذر بخواهد از ا

هزارتا كار  دانم،يحسود بودم، نم دم،يشدم، ترس نيخشمگ ستادم،بد فر يعمل كردم، انرژ دم،يگذاشتم از پشت آنها د

از ناز كردن و  رونيب نيبرود؛ ا خواهديبار م ريز خواهد،يكار را بكند؟ هر م نيا خواهديميك خواهم،يغلط كردم، عذر م

  است.  يمِن ذهن ينازكِش

ناز  روميكنم م اديرا ز گريد يدوتا نكهيا يبرا ،مرا دار هايدگيهمان نيب من اوخُ  يليكه خ ديگويم يمِن ذهن ينازكِش

 م،يكنيتملق م د،يشما چقدر خردمند هست د،يشما سرور ما هست مييگويحاال موقتا م ،رگيد كشميآقا را م ايخانم  نيا

 ميندار اجيتاح ميديد رگيداد ما د يرا به ما بدهد، وقت نهايتا ا م،ييگوينم زيچ چياگر بلند حرف زد ه م،يكشينازش را م

را  يدگيكه تو آن همان ديگويواضح است، م يلياست. ناز كردن هم كه خ يمنِ ذهن يناز كش م،يشويآن موقع سركش م

به تو دارم، تو در مقابل  يازيدالر دارم، من اصال چه ن ونيليصد هزار دالر، من صد م ؟يچقدر دار ،يمثال تو پول دار ،يدار

را كه زشت  يدارد و آن كس ييباال يليخ يخوشگل كيمثال  يكس كي اي. يفخر فروش يعنيكه،  يستين يمن اصال رقم

 يمنِ ذهن يرام شود،يرام م كشد،يناز م ديايب ادياگر فشار ز يول ،مغرور است كند،يناز م دهد،ينم تيهست، به او اهم

  . خورديبه درد نم

در مقابل خدا كه االن قضاوت  يمنِ ذهن نيا يعني ،سركش و حَرون است االصوليعل يمنِ ذهن نيكه ا ميكنيتوجه م

 يول ،رسديكه البته َجَف الَْقلم حسابش را م ،ِله كند خواهديپا م ريو قضاوت خدا را ز رديگيقضاوت خودش را م كند،يم
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 يمنِ ذهن نوان. به هر حال شما به عكنديقضاوت م كند،يمقاومت م داندينم كند،يكارها را دارد م نيكه ا دانديب نموخُ 

از خدا هم،  يمِن ذهن ياز خدا، از معشوق و ناز كش ازمينيمن ب ديگويم ي. ناز كردن منِ ذهنديناز بكش اي ديناز كن ديياين

 يچسبد مذهب يدفعه م كيو  ،ميايبه اصطالح بهتر است كه االن كوتاه ب روز انداخته من نيحاال كه خدا من را به ا ديگويم

 ،شوديخوب شد دوباره سركش م يتا وضعش خوب بشود. وقت كنديعبادت م ،خواند ينماز م يكارها يليشود و خ يم

  . شوديم نودوباره حر

كند.  يمركز را خال نيخواهد ا يم وردخ يكارها به درد نم نيدرك كرده كه ا قيو عم فهمديو م نديبيكه م ياما آن كس

كند و  يقضاوت م نكهياز خداست. بخاطر ا يآدم حواسش به خودش است، مرتب درحال عذرخواه نيآدم است. ا نياو ا

و  گرانينه از د ؛دي. هرموقع قضاوت ديخواهد از زندگ يعذر م د،يآدم هرموقع مقاومت د نيا يعني. كنديمقاومت م

 يول خواهديهم عذر م يمن ذهن اين خواهد،يآدم عذر كه م نيموقع هست ا كياست.  لياز مردم هم اص اشيعذرخواه

من نبود  ريآنكه تقص ،نه ؟يبكن يخواه يكار را نمآن دي. خوب ببخشديخانم ببخش ديآقا ببخش خواهديم ،يسطح يليخ

  .است يمن ذهن يازو ب يسطح يزهايهمه چ نهايمن بود. ا ري. اصال تقصديشما ببخش ميگويمن حاال م ،كه

و به صورت حضور  خواهديحواسش به گشودن مركزش است. پس عذر م نيا د؟يكنياست. توجه م لياص يكي نيا يول

خواهد عوض كند  يرا م يتيوضع كياست.  يصبر خودش باركش ني. اكنديصبر م كند،يناظر به عملش به مركزش نگاه م

 يبه صورت حضور ناظر ه نيبنابرا ندازد،يب تواندينم يكه خودش با من ذهن دانديم ندازديرنجشش را ب خواهديمثال م

هنوز دارد خودش كار  . رنجش هم از همسرش است.افتديرنجش نم نيا يمقاومت را صفر كند، ول ،كند ييشناسا ديبا

  :ديگويموالنا م نيهم يكار را ادامه بدهد. برا نيا ديكه با دانديم يعنيبار  ريبار است. ز ريز كنديم

 ياو زنده بشو تياو و ابد تينها يبه ب ،يبشو ييبايز وسفي يخواهياگر م يعنيرا،  يو بانمك ييبايآن ز يابي يباركش در

 ارانهيهوش يدردها نيو ا ديآيو دردش م كنديصبر م يكس كيكه  ني. ايبار برو ريز ديبا ،يخالص بشو ياز دست من ذهن

سخت است.  يليخ يول ،مواد را نكشد نيا يمدت كي ديبا دانديكه م ستدرست مثل معتاد ا .دهد يو ادامه م كشديم

 خواهديبار م ريز يول ،خواهد شد تابيخواهد داشت. ب يخواهد داشت، درد فكر يدرد روح ،خواهد داشت يدرد بدن

  است.  نيهم هم نيسلطه آن مواد، ا ريآزاد بشود از ز خواهديم نكهيا يبرود. برا

اش خودش را همه كند،يمواظب است نگاه م ،كنديم زيمركزش پره ديايدردش ب نكهياز ا د،يآيدردش م كنديصبر م

اقالم  نيو ا ديشويبه خدا زنده م ديكه دار ديدانيو شما م .بار برود ريصبر كند و ز توانديكه م كنديو شكر م .ديپايم

سبب  يب يشاد ،ديدهيكار را ادامه م نيكه ا دينيبيمرتب م د،يدهيرا ادامه م رشيپذ نيا جيو به تدر ،خواهد شد لياص
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بودن  نيو بانمك ييبايحسن و ز نياست كه ا ي. پس از باركشدهديبه شما دست م ينندگيآفر واشي واشيو  ،ديآيم

چهار قلم و چهارتا  نيو ا ،است نندهيدارد و آفر يو شاد ،دارد رشيكه پذ يبانمك بودن در كس دينيبيو م ،دهديدست م

را به كار گرفته و عقل  يكه خرد زندگ يدارد. كس تيحس امن ترسديكه مثال نم يكس .دهستن لياص مركزشبركت در 

 چيكه ه دانديدست خدا افتاده، م تشيكه هدا ي. كسباستيز يليبانمك است، خ يليرا گذاشته كنار، خوب خ يمن ذهن

. كنديراه عوض نم نياو را از ا يو سو سمت ،كننديم رونيكه ب ي. هركاركندينم تشيمثل خشم و ترس هدا يمنف جانيه

مرتب لحظه  ،داشته باشد رشيبكند و پذ يصبر كند، شكر كند و عذرخواه توانديكه م كنديكه احساس قدرت م يكس

  .كنديم يآدم باركش نيبه لحظه، خوب ا

  ٧٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يبهتر ِز َعَسل نوش يكه خاموش خاموش

   عبارت را بُگْذار اشاَرت را َدرسوزْ 
بهتر از عسل  ي. خاموش باش كه خاموشديذهن را خاموش كن د،يخاموش باش يعنياَنصِتوا  كنديم هيباز هم توص موالنا

 نيخاموش كردن ذهن و نپرداختن به ا يعني ي. خاموش كه خاموشدهنديها به شما م يشدگ تيهوهم نيكه ا ستا ييها

به اصطالح بهتر است.  ،يكشيها م يشدگ تيهم هو نياو هرچه كه از  يو توجه و خوش دييها و تا يشدگ تيهم هو

 دايدست پ ي. چرا؟ به عسل واقعديخواهيها را نم يشدگ تيهوهم نيخاموش كردن ذهن. پس شما عسل ا ،يخاموش

  عدم. نيبه ا د،ياكرده

 اديز نهايا خواهنديچون م كنند،يم كيكه در مركز ما هست ما را تحر ييها يدگيهمان نيعبارت را، هرلحظه ا درسوز

لطمه خورده. اصال خود  نهاياز ا يبه برخ يهنوز ناقصند. ما به عنوان من ذهن نهاي. اكشنديما را به حرف م نهايبشوند. ا

از  يبعض نكهيا اي اقالم مركز ما هستند. نيما را، جزء ا كنديما هستند. درد رها نم يفكرها زهيما خودشان انگ يدردها

و فرزندمان فالن شغل را  ميداشته باش يخانه به آن بزرگ م،يپول داشته باش نقدريا ميخواهيها ما م يشدگ تيهوهم نيا

  . ميما ناقص يعنيكه ناقصند  نهايناقصند، ازنظر ما ناقصند. ا نهايا ميتيكه با آن هم هو زهايچ نيو همه ا ،داشته باشد

 چيو اشاره هم حرف نزن. ه مايبا ا يذهن را بگذار كنار و حت يو قال و حرفها ليق نيا ديگوي. مميزنيو دائماً حرف م

ذهن خاموش شد، آن  ينيبيم ياگر خاموش باش يعني. ردياز ذهن نگذار صادر بشود، بلكه خدا در مركزت قرار بگ يحركت

 دييآنها تا يدست بردارند. آنقدر برا خواهنديها نماز آن عسل هايبعض يرفت. ولديگر  يگرفتيكه از ذهنت م ييهاعسل

مركزتان  يرو ديبرگرد ديباشد با ينطورياگر ا ميدانيخوب ما م .است يآدم معتبر نيا نديو توجه مردم مهم است كه بگو
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 ييسادرست نخواهد شد مگر مركزتان را شنا نيا د،يكنيم رونينسبت به ب يروانشناخت يازمندي. اگر شما حس نديار كنك

  .ديندازيرا ب نهايو ا ديكن

  ٧٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يبهتر ِز َعَسل نوش يكه خاموش خاموش

   عبارت را بُگْذار اشاَرت را َدرسوزْ 
  ٧٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  هامَشرقِ تو جان يا ،يزياْلحَقِ تبر ُ شمس

  شمس حرارت را نيا ابَديتابِش تو  از
شدن ما به  دهييزا يعني. شوديم دهيياست كه زا يخوب وسفيماست.  وسفيهمان  يزي. شمس الحق تبردينيبب خوب

كه به  هايشدگ تيهوهم يعني هانيكه در آن نقطه چ ياز ذهن و گسترش مركز ما به عدم و درصورت ياريعنوان هوش

ا، از جان از مركز م كند؟ياز كجا طلوع م نيو ا .ميكنده بشو ايدنو ما تماماً از  ،نماند يتيهو چيرانده شده در آنها ه هيحاش

 يدوست موالنا بوده ول يزيالحق تبرخود ما. البته شمس ست؟يك يزيالحق تبرشمس ،يزيشمس الحق تبر يا ديگويما. م

  نماد زنده شده ما به خداست.  يزيالحق تبر. شمسآوردياو را به عنوان نماد م

مركز  يعنياست.  يزيالحق تبرشمس ميبا خدا به وحدت برس ميتوانيكه ما م يحالت نيكه، بهتر يتحال نيكترينزد يعني

جهان، حس  نيبه ا ميآمد يما وقت يعنينماند.  يحس وجود چيه هانيچبشود و در آن نقطه تينهايما باز بشود و ب

كَند  زهايچ نيرا از ا شيهاتيهمه هو ارانهيهوش ي. اگر كسيجهاننيا يزهايچ نيبه ا ميرا، حس وجودمان را داد تمانيهو

شده و محل طلوعش مركز  يزيشمس تبر ايشده  يزيالحق تبربه شمس ليآدم تبد نيا ،كرد يو مركزش را كامال خال

  جان ماست.  د؟ينيبيماست، م

 يعنيكه  ين شمسيبه ا يكه حت ،همان جنس خداست نيا شوديكه االن در مركز ما دارد درست م يزيچ نيكه ا ديگويم

پنج حس  مينيبيمثال ما م كند،يم دايما ادامه پ يجسم يو در اثر تابش او زندگ ،تابديهست و م رونيكه در ب يديخورش

همچو  كيهم از  يرونيب ديخورش نيا ديگوياست. م يرونيب ديخورش نياز نور ا افتد،يذهن ما به كار م افتد،يما به كار م

هست. توجه  شيتو زيكه همه چ ميشويم يما از جنس ،ميشويما به خدا زنده م ي. پس وقترديگيحرارتش را م يجنس

  .يشدن ما به خداست. آر يكيشدن و  كيحالت نزد نيبهتر نيو ا د؟يكنيم

وم *** ت  یان   ***  
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 ني) و پس از ا٤(شكل شماره  شوديم جهيبه شما نشان بدهم كه از غزل نت يگريشكل د كي ديقسمت اجازه بده نيا در

كه ما مطلب را  كنديكمك م يكل م،يها را اگر درست دقت كنشكل نيخواهم خواند و خود ا تانيدوتا غزل كوتاه هم برا

 رهيدا نيمثلث و ا نيداخل آن مثلث است كه ا رهيو آن دا ،است رهيدا كيدر مركز  دينيبي. همانطور كه مميخوب درك كن

 يدگياز همان يوقت يعنيلحظه است.  نيو برگشت به ا يشامل عذرخواهواهمانش است كه  نشييو ضلع پا ديشناسيرا م

به  م،يكنيم زيپره م،يكنيشكر م م،يكنيم زيپره م،يكنيو صبر م ميكنيشروع م رشيو از پذ ميگرديدرمركزمان برم

  . شوديمركزمان باز م جيتدر

مهم  اريبس ارياز آنها كه بس يكيداده است.  رييعدم تغ نيكه ا ميكنيم ييما رفتارها رونيدر ب شود،يباز م يمركز ما وقت

است و از جنس  يكه از جنس زندگ نديبيو انسان م شوديمركز آدم باز م يوقت يعني .است، شناخت ارزش خود است

 يكه در فارس كنديم دايپ يتيخاص كي ني. بنابراگذارديو به خودش احترام م شناسديارزش خودش را م است،خدا 

بودن،  نيو راست يآنها، راست يتعهد و اجرا جاديشناخت ارزش خود، مطابقت فكر، حرف و عمل، ا ت،يتمام مييبگو ديشا

مركزش از جسم  يوقت ياست. ول كهت كي قتاًيحق نسانا يعني Integrityاست.  Integrity تيخاص نيا يسيكلمه انگل

 شودياست كه سبب م يارزش مهم كيو  ،نشان بدهد توانديرا نم تيخاص نيكه ا ديد ميشده است، االن خواه ليتشك

چهارتا  نيا دينيبيشخص همانطور كه م ني. اكنديو قولش را اجرا م دهديكه قول م يكه انسان قابل اعتماد باشد، كس

قول بدهد و  اگر نيتوان عمل كردن دارد، بنابرا يعنيدارد، قدرت دارد،  ييآدم عقِل شناسا نيا رد،يگيرا از خدا م ركتب

بود، آن  هايشدگتيهورا دارد كه به انجامش برساند و اگر مركزش از جنس هم نيتعهد بكند، توان ا جاديا

  كنند. ليكنند و عقلش را زا قدرتشيب تواننديم هايشدگتيهوهم

به خطر  يشدگتيهوهم كيداده است، چون االن  يقول كيكه اگر مثالً  ترسديو نم كنديم تيحس امن گرياز طرف د

 ياز طرف زندگ تيو حس هدا ديآينم زهاياز آن چ تشيحس امن نكهيا يبرا كند،يكار را نم نيقولش بزند، ا ريز افتد،يم

ما هم از  شود،يزنده م شتري. هرچه مركز ما به خدا بستين نيخدا دروغ يعني ،است نيراست است و راست يدارد. زندگ

. ميكار را بكن نيا ميتوانستيبود، نم يشدگتيهواگر مركز ما هم ي. ولمييگويدروغ نم م،يشويم نيو راست يجنس راست

 نيآنها، به راست يتعهد و اجرا جاديا ايكه شناخت ارزش خود به عنوان انسان و قول دادن و انجام دادن آنها  دينيبيم

  .ميپا نگذار ريدارد كه ما ارزشمان را ز اجياحت نيدارد، به ا اجيدارد، به قدرتمند بودن احت اجيبودن احت
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ارزش،  نيپس ا م،ياگر كم بشوند، ارزش ما كم بشود و ما احساس خطر بكن زهايكه فوراً آن چ ديآينم زهايارزش ما از چ 

 ميكه خواه يياز رفتارها يكي ايبه اصطالح  ميدهينشان م رونيكه ما در ب ياتياز خصوص يكياست. پس  يارزش واقع

  و شناخت ارزش خود و حفظ ارزش خود است.  تيتمام نيداشت، هم

 يبلوغ عاطف يرا گفتم، ضلع سمت چپ شينييضلع پا ،يروني). مثلث ب٤است ( شكل شماره  يرونيمثلث ب نيا ش،ايدوم

خواند  ميسه تا هم مطلب خواه ايو دوتا هم  يخام ميكه امروز در غزل داشت يو پختگ يبلوغ عاطف ني. ايپختگ اياست 

 يعنياست.  گرانيشجاعت و مالحظه حق د نيدر واقع تعادل ب ياست. بلوغ عاطف يكه عكسش بلوغ عاطف ،يخام نيبه ا

كه شجاع است خودش، از حق  ياست و به تعادل رساندن آنها. كس گرانيحال شناخت حق د نيشناخت حق خود و در ع

 گرانياست، د يمركزش از جنس زندگ نكهيا ليهم به دل نينابرارا هم دارد. ب گرانيمالحظه حق د يول گذرد،يخودش نم

نداشتند، حقشان را  روين اي ديكه اگر آنها عقلشان نرس ستين ينطوري. ادهديو حقشان را م نديبيم يرا از جنس زندگ

  . مينك عيما ضا

هم از مركز  تيو حس امن ميريگيرا از خدا م ييو عقل شناسا ميريگيما قدرت را از خدا م نكهيا ليكه به دل دينيبيپس م

همان  ني. اميكن جاديا گرانيخودمان و د نيب يتعادل ميتوانيم يبه راحت م،يريگيرا هم از آنجا م تيو هدا ميريگيعدم م

ضعف است و  ميتسل نيا م،يشويم ميتسل ي: وقتنديگويام، ماست و من جواب داده هشد دهياست كه بارها پرس يمطلب

نه،  م؛يرينگ گريد ميريبپذ دياگر ندهد، با م،يداد يكيبخورند، پول به  ميبگذار ديآمدند حق ما را بخورند، با گرانياگر د

 زديريم ياز مركز عدم خَِرد زندگ د،يريپذيم الحظه ر نيشما اتفاق ا يو وقت .لحظه است نيمربوط به ا ميتسل نينه. اوال ا

  و قدرت هم هست.  تيهدا ت،يبلكه حس امن ستيبه فكر و عملتان، فقط خرد ن

نشان بدهد، پخته  يبلوغ عاطف رونياست كه در ب نيا اشجهياست كه انسان الزم دارد و نت يچهارتا بركت واقعاً بركات نيا

. عقل دهديان نمروشن شده است، از جنس عدم است، واكنش نش ركزشباشد. انسان پخته خردمند است، چون م

 يكه حقش را چه جور دهديم ادي او به ي. زندگكندينم زهيست يول ،شناسديحق خودش را م نيدارد بنابرا ييشناسا

 نيكه ا يامعامله يعني. شوديبرنده به برنده م عامالتوارد م شهيرا هم حفظ كند، پس هم گرانيحق د حالنيبخورد، درع

 عيهم طرف مقابل. اگر طرف مقابل ضرر بكند و حقش ضا برديهم خودش م كند،يباشد م مننسيزياگر ب رونيآدم در ب

  . شوديحق خودش هم مالحظه نشود، وارد نم شود،يبشود، وارد نم

دارد، قدرت  تيدارد، هدا ييعقل شناسا نكهيا يكند، هر دو ضرر كنند، برا واكه دع شوديوارد معامالت بازنده به بازنده نم

كه حمله  ترسدينم نيبنابرا كند،يم تي. حس امنكنديدعوا نم رد،يگيكه قدرت دارد، قدرتش را هم از خدا م يسدارد، ك
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گرفته  ماتشيتصم م،يتسل زاز عدم، از مرك شهياست كه پخته است و خردمند است و هم يانسان كيحال هربكند. به

  كرد.  ميبعداً هم صحبت خواه يعاطف. راجع به بلوغ يو من ذهن هايشدگتيهونه از هم شوديم

 كيخانواده  ياعضا باهايتان با بچهدر خانه همسرتان،  يبا حت اي گرانيبا د ديدار رونيكه شما در ب يمراودات دينيشما بب

كه به مركز عدم  يكس ،يو ناز كن يداشته باش يگفت كه اگر من ذهن ميخام است. در غزل داشت ايرابطه پخته است 

 شيعقل دارم، خام است. البته اگر من ذهن ديگويندارد، م اجيكه به عقل خدا احت يخام است. كس نيندارد، ا ياجياحت

و حالت  ميبشو يذهن ميو تسل ميريفشار قرار بگ ريز م،يچه ما رام بشو يعنيخام است.  ممجبورش كند كه رام بشود، باز ه

 م،يو مغرور بشو ميسركش بشو م،يو اگر هم ناز بكن .ميرام هست ديگويكه ذهن م يدر حالت .ميخام هست م،يريضرر را بپذ

  . ستيدر آن ن ياست و بلوغ يحالت خام نهايا يهر دو م،يباز هم خام هست

شده است كه حق خودش ملحوظ است و حق  يانگذاريبن نيدارد كه تمام روابطش بر اساس ا يروابط يشخص نينچ كي

 اي ،كند عيرا ضا يو قصد ندارد كه حق كس ،هم ملحوظ است، معموال روابطش با مردم به اصطالح عمر دراز دارد گرانيد

  .بشود عيحق خودش هم ضا

 شود،يمركز ما باز م يوقت ديآيعدم م نيكه از ا ييهاتياز خصوص يكي. است يشيانديو فراوان يفراوان ش،يو ضلع بعد

 دهيرا به ما بخش شيخدا فراوان يعنيكه اسمش كوثر است. كوثر  ميخوانيم عيسر ميخدا است كه اگر فرصت كرد يفراوان

نظر تنگ م،يشويما حسود م رد،وجود دا يدگيمركزمان همان يو وقت ،كه نعمت فراوان به همه برسد ميدارياست و ما روا م

  .دارنديخانواده خودشان را روا نم ياعضا تيموفق هايبعض يحت م،يدانيرا ضرر خودمان م گرانيد تيموفق م،يشويم

همه موفق  ديداريشما روا م د،يآيم يفراوان نياز ا تانيهاشهيتمام اند د،يدار يدر مركز عدم، شما هم مركز فراوان يول 

 يو اگر كس ديزنينم يوجه لطمه به كس چيبروند، به ه شيهمه در كارشان پ ديكنيكه مقدور است كمك م آنجابشوند، تا 

 د،يدانيم يزيدر جهان، شما چ شانيرونيب يعني شانيخارج تيآنها اثر دارد، در موفق يكه در زندگ ديپرس ياز شما سوال

  . دانمينم دييگوينم د،يكنيعمداً كتمان نم

و ما  اورديب شيما پ يحالت را برا نيا خواهديم ياست و زندگ ي)، مثلث خوشبخت٤مثلث (شكل شماره  نيا قتاًيحق

. ديبرو يبه مثلث قبل دي)، حتماً با٥(شكل شماره  نيا يعني د،يهست ياگر در مثلث بعد ني. حاال شما پس از اميگذارينم

است، عقل باورها است، فكرها است كه با آنها  يما سطح لكه عق دينيبيدر مركز ما هستند، شما م هايدگيهمان يوقت

 تيهوهم شانيكه با ا ييزهايما از چ تيحس امن م،يدار يكوچك اريبس ييعقل شناسا م،يابتكار ندار م،يهست تيهوهم

. حس مينگران هست م،يمضطرب هست م،يترسيم م،يكنينم تيهستند و ما حس امن رييكه آنها در حال تغ ديآيم ميهست
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 يبرا م،يهم ندار يو حسادت و قدرت يخشم و ترس و نگرانمثل  يمنف جاناتيمخصوصاً ه د،يآيما م جاناتيما از ه تيهدا

  . ميندار شانيبه ا يهستند و ما اعتماد رييدر حال تغ ميهست يمتك شانيكه به ا ينكسا اي زهايچ نكهيا

 يرونيمثلث ب نيهم مقاومت و قضاوت است، ا يدو ضلع بعد دينيبيكه م يهمانطور د،يايب شيپ يحالت نيچن كياگر 

كه  دينيبيعدم شناخت ارزش خود. م :است نشييكه پا ياسمش را گذاشت مثلث بدبخت شوديو م شوديم يمثلث مخرب

 ما يكار برا نيا م،يستيواقعاً سر قولمان با م،يما قول بده نكهيما دارد. ا يدگيهمان يهاتيبه وضع يقول دادن ما بستگ

وقتمان  ميستيما ضرر بخورد. ما حاضر ن يهايشدگتيهواز هم يكيدر وسط راه ممكن است به  نكهيا يمشكل است، برا

 ميرا ما انجام بده نيكه اگر ا مينيبيو االن م مياقول داده ييجا كي اي ،ميمثال پولمان را خرج كن ،يدگيهمان اي ميرا بگذار

  . ميندار شياجرا يبرا ياديهم قدرت ز گرياز طرف د شود،يم كم هايدگياز همان يكي م،يكنيضرر م

كه عكسش را  مينيبيم م،يدهيم يقول كي م،يزنيم يحرف كيبه عدم مطابقت حرف و عمل،  ميشويدچار م نيبنابرا

 ميخواهيم م،يكنيعوض م ياست كه ه دهيداشتن مركز همان يهاتياز خاص يكي يمزاج ي. دمدمميكنيعمل م ميدار

. ميقدرت ندار م،يتعهدمان را اجرا كن ميتوانيو تعهدات ما سست است و نم ميكنينظراتمان را عوض م يه م،يخواهينم

 ياجرا يما برا دهد،يبه آدم قدرت م ت،يو حس امن ديآيم يدرست كه از زندگ ييعقل شناسا نيكه ا ديكنيتوجه م

به  يثباتش بستگ دينيشخص بب نيا يعني ،يثباتيتعهد و ب ياجرا م. تعهد سست، عدميدار اجيمان به قدرت احتتعهدات

خوب  يول ،ثبات داشته باشد يبشوند، ممكن است مدت شتريدارد. ُخوب اگر آنها ثابت باشند و ب شيهايدگيهمان

كنترل  مادرست است كه  كنند،يم رييآنها تغ م،يهست تيهوها همما با انسان يمخصوصًا وقت مانند،ينم هايدگيهمان

 گريد ياز طرف .دهديبه ما نم يو عقل درست كنديم ليزا كند،يم عيم عقل ما را ضاكنترل، خودش ه نيا يول م،يكنيم

 ،عقل ما است يرونيب يزهايچ نيمرتب عقل ا دهدي. خود مقاومت و قضاوت نشان مميو قضاوت دار ميدائماً مقاومت دار

  .يرونيب يهاخرد انسان يحت اي يگدر مقابل خرد زند ميكنيو ما مقاومت م

اش صحبت است كه امروز موالنا درباره يهمان خام ني. اديآيم شيپ يو خام يعدم بلوغ عاطف ،يضلع طرف چپ نيبنابرا

 ياگر كس گري. از طرف درميبگ ندارم كه حقم را يكنند، قدرت عيندارم، اگر حقم را ضا يمن شجاعت يعني ي. خامكنديم

. ديآيم هايدگيعقل من از آن همان نكهيا يبرا خورم،يمسلط باشم، بتوانم، حقش را م يباشد و من به لحاظ فكر فيضع

 اديحالت، ز نيمن در ا يو مهم برا .بدهم رييتغ توانميام آنجا در مركزم، آن باورها را مباور را گذاشته يكسريمن فوقش 

  . ديآيشدن آنها به دست م ادياز ز تميكه حس امن دانميو من م ،بهتر است شتريهر چه ب ها،يشدگتيهوكردن هم
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دارد،  يكار كي اي كنديكه معامله م يشخص خام است، دائماً وارد مراودات بازنده به بازنده خواهد شد، با هر كس نيپس ا

 ديبا م،يق بشوما در كارها موف نكهيكه ا ميكنيكشد. توجه ميطول نم اديز شيگاگر برنده هم باشد، بَرَنده اي ،بازديم

به ما كمك كنند، اگر فقط  ديبا گرانيد م،يكه ما برنده بشو شوديبرنده بشوند. فقط نم ديهم با گرانيكه د ميمتوجه باش

  .تاس گرشيضلع د يو خام ي. پس عدم بلوغ عاطفكننديبه ما كمك نم گرانيد گريو من و من، د ميما باش

ها محدود هستند، نه خدا و جسم نديبياست و برحسب جسم جهان را م دهيچون با اجسام همان گريد ياز طرف

 نيهستند. بنابرا زهايچ ست،يعدم ن ست،يكوثر ن ست،يخدا ن تينهايدارد، در مركزش ب يابيو حس كم شيانديابيكم

منعكس كند.  يفراوان تواندينم رونيدر ب يشخص نيچن كيكم است و  زيهمه چ كندينظر است، فكر محسود است، تنگ

 نيا يعني ميباش ييدر مثلث باال ديبا ،يزيخانه، دوست، هر چ ليفراوان بشود، چه پولمان، چه وسا رونيب نكهيا يبرا

  عدم باشد.  دي)، مركز ما با٤(شكل شماره 

 كشنديمزحمت  يليخ ها،يلياست كه خ نيهم يكرد. برا ميرا منعكس خواه يابيكم رونيباشد، ما در ب يدگيمركز ما همان

را بوجود  يزيچ كي يعني زنند،يبه خودشان ضرر م اورندياگر هم ب اورند،يبوجود ب ياديز زيچ رونيدر ب توانندينم يول

تحمل  رارا، آرامش  يرا، شاد تيحس امن توانديمركز نم نيرا تحمل كنند. ا يشاد توانندينم برند،يم نيبعد از ب آورنديم

. برديم نيو از ب كنديم خردش شود،يموفق دارد م نديرا تحمل كند و اگر بب رونيدر ب اديپول ز توانديمركز نم نيكند. ا

تان به مركز ديبا ديهست ينطوري. شما اگر اكننديم بيخودشان را و كار خودشان را تخر ياعده كياست كه  نيهم يبرا

در مركزتان،  ديامحدود كننده گذاشته يفكرها يعني يذهن يكه آنجا چه خبر است، اگر شما الگوها دينيبب ديمراجعه كن

مثال اگر همسر شما، دوست شما، بچه شما،  د؟يداريرا روا م گرانيد تيموفق ايآ دينيبب دينگاه كن دتانمخصوصًا به خو

 دينيبياگر م د؟يشويدارد دشمن هم دارد، موفق بشود، شما خوشحال م يدگيكه همان يدشمن شما، كه البته كس يحت

  است.  دهيمركز، مركز همان نيكه ا ديبدان ،كرد ديمنعكس خواه رونيرا در ب يگرفتار نيهم د،ينه، گرفتار هست

من  نيانسان كه هم نيمركز، ا نيا تيكه عقل و هدا دينيبياست. م نييپا شياريمركز مقاومت دارد، هوش نيمتاسفانه ا

وارد بشود.  يديكه باور جد گذاردياست كه مقاومتش نم تيهوهم شي. چنان با باورهارديپذينم ديجد زياست، چ يذهن

  كند.  يمركز را خال توانديكه م داندينم گذارد،يم شيجا گريباور د كي دارد،يباور را برم كيها موقع يبعض رحداكث

 خورديم يخوشبخت به شما مثلث شتريكه ب دينيبب ،ديكن يمقدار بررس كيها شما مثلث نيا يهستم كه رو دواريمن ام

 يبلوغ عاطف د،يكنيعمل م ديزنيحرف م د،يدار تيشما تمام روني)، مركزتان عدم است، در ب٤(شكل شماره  نيا يعني

ممكن است  د،يشناسيارزش خودتان را نم د،يشناسينه، خودتان را نم اي ديدهيرا از خودتان نشان م يو فراوان ديدار
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داده است  حيما توض بهرا موالنا  شيانديابيكم ني. اديهست شيانديابيكم اي ديخام هست ايو  ،ديو بعداً انكار كن ديحرف بزن

  .ميكه ممكن است نرس ميخوانيم ميديقرآن كه اگر امروز رس هيكه با استفاده از آ

كه ما اگر  ياز مثنو يرا و در قسمت تشينهايب يعنياست. كوثر  دهيگفت: خداوند كوثر را به انسان اعطا كرده است، بخش

داشته است  يداشته است. گرام ي: خدا انسان را گرامديگويم رآنق هيآ كيكه، با استفاده از  ديگويم م،يخوانيم ميبرس

خودش را  يعنيداشته است  يكرده است. گرام لي) تبد٤حالت (شكل شماره  ني) به ا٥حالت (شكل شماره  نياز ا يعني

در مركز  دشخو يدر مركز ما قرار داده است، ما را از جنس خودش كرده است، همان موقع كوثر را به ما داده است. وقت

 ديواقعًا با شناسد،ياست و خودش، خودش را م يابيكه از جنس كم ي. پس هر كسميهست يما است، ما از جنس فراوان

  مخرب است.  اريبس اتيخصوص يبفهمد كه دارا

 جراا تواندينم دهديقول م ست،ين يكيكه حرف و عملش  يما را بدبخت كند، كس توانديواقعاً م تيتا خاصسه نيا يعني

دائمًا  شود،يكم است، وارد معامالت بازنده به بازنده م گرانيو مالحظه حق د ،شجاعتش كم است يعنيو خام است  ،كند

)، مثلث ٥مثلث(شكل شماره  نياست. ا شيانديابيبعدًا و كم بازديحتماً م بازد،يم گريد يكي برد،يو اگر هم م بازديم

  است.  يواقعاً بدبخت

  :كه ديگويك غزل كوتاه بخوانم و موالنا مي دياما اجازه بده

  ٢١٠١شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  خَسان يِ گشتم ِز نازها ريس

  زَنَم من چو روغن بَلَسان َكم
 تيخاص نيا يعنيدارند،  يكه من ذهن ياست. كسان ياست؟ خام يكه گفت ناز كردن چ ،ما ميناز كردن را متوجه شد امروز

 نيهم م،يندار ياجي: احتنديگويم كنند،يمن م يهااز آموزش يازينيكه احساس ب ديگويموالنا م نهاي)، ا٢(شكل شماره 

من  نيهم يعنيس سان، خَخَ يو نازها ياز خام ديگوياست. پس من م يما كاف يبرا م،ياشده تيهوكه با آنها هم ييباورها

هم از  شتريقدر بباشد، همان تيهوهم شتريب گذرد،يكه از سرش م ييكه با فكرها و باورها يو عرض كردم هر كس ،يذهن

  .شوديخدا دور م

 يبرخ يازينيمن از غرور و حس ب ديگوي. پس مشوديم كيبه خدا نزد كند،يكه در مركزش عدم را باز م يهر كس

آنها، من كم بزنم. كم  شيو بهتر است كه پ ،امشده ريس ،امخسته شده يمعنو يهااز آموزش اياز خدا  ده،يهمان يهاانسان
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نشوم،  نهايا يكردن. بهتر است كه من قاط يخودم را نشان ندهم. كم زدن خود را كم انگاشتن، فروتن يليخ يعنيبزنم 

  به من ندارند. ياجياحت نهايا نكهيا ينپردازم، برا نهايو به آموزش ا دانميم ميندهم، نگو ادي يزيچ نهايا هب يعني

  ٢١٠١شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  شَْهد را َنهان دارم نياز بَعد

  َانَْدرو مگسان فتنديُنَ  تا
 پوشاننديكه سر عسل را م نطوريموالنا است، هم يآموزشها نيعسل هم كنم،يمن عسل را پنهان م نيبعد از ا ديگويم

ها هستند، آموزش نيا ازمنديكه ن كننديو فكر نم دهنديكه دل نم ييآنها ديبگو خواهدي. مفتديب شيتو ديايكه مگس ن

موثر  ارياست، بس يمهم اريآموزِش بس نيا ديدهيم صيشما تشخ نكهيا يكيآموزش موالنا است،  نيدو جور برخورد با ا

من خودم  د،ينيبيم نيا ازمندياجرا كنم و خودتان را ن ميدر زندگ رميبگ اديرا  نيبچسبم، متعهد بشوم و ا دياست، من با

 گذارمينم م،يگوينم نهايبه ا ن: مديگويبعد م م؛يدانيرا كه ما م نهايا كند،يربع گوش م كيهم نه،  يكي .هستم ينطوريا

 نيا شيبا باورها ديايب يكس كيعسل و اگر  افتنديمثل مگس هستند كه م نهايكنند، ا دايپ يبه دانش من دسترس نهايا

  درست است؟ كنم،ينم نهايرا نداند، من خودم را آشكار به ا نيا تيكند و اهم يليميكند و ب ريها را بخواهد تفسآموزش

  ٢١٠١شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  ُچنان ُدزدم نيرا بَعد از شيخو

  مَر مرا َعَسسان ابندين كه
ها كه جور آدم نياز ا دزدميمن خودم را چنان م نيبعد از ا ديگويكند. م دايپ توانديكه م يداروغه، كس يعني عسس

 كنم،يخودم را آشكار نم يعني ؟يچ يعنيبكند.  دايپ توانديهم نم سيبكند، پل دايمن را پ توانديداروغه هم نم يحت

از دانش  يازينيغرور ما به ب نياست، ا يكه ناز ما كه گفت خام دهديم شانن اتياب نيبفهمند. ا نهايكه ا ميگوينم يطور

در  دانميتفاخر كه من م نيناز كردن، ا نيغرور و ا نيفراوان است ا د،يو اگر شما خوب مالحظه كن .بزرگان، چقدر بد است

  .بد است يليخ داند،ينم كهيحال

با آغوش  ديشما با يعنيبفهمد.  توانديكه نم ديد ديشما خواه ،يبا فردوس ايبا موالنا برخورد كند  يليميبا ب يو اگر كس

 نطوريتا او خودش را به شما نشان بدهد، مطلب را به شما باز كند، االن هم هم ديباز، با احترام با دانش موالنا برخورد كن

 كيرا درست نوشته است و  نيا النامو نيو از كجا معلوم اصالً ا ،دانميكه من م دييگوياست كه شما م نيا شياست. معن

 كننديدر انتقاد از موالنا و م سنديكنند، كتاب بنو دايپ تواننديموالنا را م يهاغلط ننديكه بب خواننديم رند،يگيعده غلط م

  .دهنديرا آن موقع به ما نشان نم يبزرگان معان ايهم، موالنا 
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  ٢١٠١غزل شماره  شمس، وانيد ،مولوي

  زمان جاِنبِ ِدَگر تازم هر

  و َكسان انيو حاج قانيَرفيب
فضا را باز مي  ،پيش زندگي ،رود پيش خدا ميمي شناسد  كه خودش را ي. كسيجانب زندگ روميهر زمان من م ديگويم

يعني همه از  ،حرف نمي زنم در حالي كه من رفيقي نمي بينم كه بگيرم ،گفت كم مي زنم .كند و چيزي را آشكار نمي كند

در حالي كه  ،حاجيان هم كه مي گويد با باورهاي سطحي مي خواهند بروند خانه خدا را زيارت كنند .من ذهني هستند

هاي سطحي دور مكان  فقط با باور ،عدم را بگذارند مركزشان ،به جاي اينكه مركزشان را باز كنند .خانه خدا دلشان است

فقط اين ها را مي  .من با آنها كاري ندارم ،ما من هستيم .يعني كساني كه مي گويند ما كسي هستيم ،و كسان .مي گردند

   .خوانم سريع كه شما بدانيد چه مي گويد

  ٢١٠١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  امختهيخدا در تو چون ُگر يا

  قوم را به من مَرسان نيچننيا

اين جور آدمها را  ،و در بيرون كم مي زنم ،تماما آمده ام از جنس تو شده ام ،مي گويد اي خدا چون من گريخته ام در تو 

اما يك  .و خامي ،و اين گفتن كه من مي دانم ،اينكه يك مثالي باشد براي ناز كردن براي ،براي چه خواندم .به من نرسان

  .خيلي كوتاه هستند ،اينها كوتاه هستند.غزل ديگر مي خوانم

  ٣٨٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ستيسود ن ينينشدِلَت با من نباشد، هم چون
  ستيسود ن ينيچون چن ،ينينِشيبا من م گرچه

اما  .درست است كه مي گويد من از رگ گردن به تو نزديكتر هستم ،مي گويد اين مي تواند از زبان خدا به ما باشد ،پس

گر  .همنشيني من و تو سودي ندارد ،اگر دلت را به صورت عدم به من نسپاري ،تو بايد هشيارانه من را در مركزت بگذاري

 ،اما چون مركزت پُر از هم هويت شدگي هست و تمام توجه ات به آنها است .به انسان مي گويد ،چه هميشه با من هستي

   .مي كني سودي نداردو مركز را باز ن ،به بيرون است در نتيجه

خدا مي گويد چون دلت با من نباشد يعني دلت را عدم  .خدا مي گويد ،شما بايد اين طوري باشي كه مرا بياوري به مركزت

چه  .بگو كه خدا از رگ گردن به من نزديكتر است هي نشين .همنشيني ما فايده ندارد ،مرا نگذاري تو مركزت ،نكني

ولي تو  ،تو از جنس من هستي ،درست است كه باهم هستيم ،مرا بايد بياوري مركزت ،كزتمرا كه نمي آوري مر ،فايده
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تو بايد  ،همانيده با چيزها هستي ،قضاوت داري ،مقاومت داري ،توي ذهن زندگي مي كني در زمان زندگي مي كني ،رفتي

   .و اين ها را به حاشيه براني .همانيده با من بشوي

  ٣٨٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  چون دهانَت بسته باشد، در جگر آتش ُبوَد
  ستيسود ن ينيبآب ،ييجو َدرآ انِيدر م

اما اگر دهانت را نبندي شروع  .آتش عشق در مركزت هست ،اَنصِتوا، ذهن را خاموش بكني ،مي گويد اگر خاموش بشوي

 ،آن موقع به وسيله ذهنت مرا ببيني و بيايي داخل جو ،آن فعاليت در مركزت باشد ،ذهنت فعال باشد ،كني به حرف زدن

   .آن به درد نمي خورد .ذهني است ،آن جو

يعني اگر اين طوري باشد مركزت از جنس  ،را مي بينيد ) ٣(شمارهاين شكل ، چون دهانت بسته باشد در جگر آتش بَُود

يعني اگر خدا در مركز ما  .زت عشق هستممن در مرك ،عدم باشد من در مركزت باشم در اين صورت ذهنت خاموش است

 .براي اينكه هميشه ما با او يكي هستيم ،البته به وحدت رسيده ايم غلط است .هشيارانه باشد ما با او به وحدت رسيده ايم

فقط موقتا ما چون توي ذهن مي رويم از  ،هميشه از جنس او هستيم .ما هشيارانه متوجه مي شويم كه از جنس او هستيم

ما نمي توانيم  ،هميشه از جنس او هستيم ما ،بيدار بشويم هشيارانه ،متوجه توهم بشويم .به طور توهمي جدا مي شويم او

 .خاموش باشي ،يعني حرف نزني .) ٣( شكل شماره اين حالت است  ،مي گويد اگر شما دهانت را ببندي .از جنس او نباشيم

گفت كه بهتر است آئينه كلي  ،يادتان است گفتيم ،اين جو هشياري ذهني است ،اگر دهانت را نبندي و بيايي وسط جو

  .پيدا كنم و از جو كاري بر نمي آيد

  ٩٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بُجو  يُكلّ  نهيدل آ اي گفتم
  جُو ز ديكار برنا ايرو به در

درياي او  ،يعني يكتا بشو ،رو به دريا ،يكتا بشو ،يعني به تماميت او زنده بشو ،گفتم اي دل يعني اي مركزم آئينه كلي بجو

  .اينهم فهميديم .اين هم دارد همين را مي گويد .از جوي فكري كاري بر نمي آيد ،براي اينكه از جوي ذهني ،بشو

  ٣٨٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ستيدر َتن جان نباشد، صورتش را ذوق ن چونكه
  ستيسود ن ينينباشد نان و نعمت، َصحن و س چون

 ،جسم ما ،صورت ما ،در اين صورت اين چهار بُعد ما ،هم هويت شدگي ها باشد ،مي گويد اگر در مركز ما عدم نباشد

در بيرون ما  ،به عبارت ديگر مركز ما هم هويت شدگي باشد .جان جسمي ما هيچ ذوقي ندارد ،هيجانات ما ،فكرهاي ما
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ما  ،بعد مي خواهد بگويد كه اگر در يك مهماني فرض كن پيشخدمت ها بيايند سيني را بگردانند .نداريم ذوق زندگي

مي گويد كه  .و يا صَحن مي تواند صَحن خانه باشد يا فرض كنيد كه ساغر شراب باشد .بله ،سيني خالي باشد ،نشسته ايم

هي مي آيند در آنجا مي گردند ولي سيني ها خالي هستند  .سيني ها را هم خالي مي گردانند ،يك ساغر شراب خالي است

   .ما هم رفتيم غذا بخوريم .به ما غذا نمي دهند

پس اگر مركز ما عدم  .تو ذوق زندگي نداري ،مي گويد اگر از طرف زندگي نان و نعمت نمي آيد .چون نباشد نان و نعمت

  .اگر نه اين زندگي فايده اي ندارد .بكنيممي توانيم بيرون زندگي  .قسمت ماّدي ما هم ذوق است ،باشد

  ٣٨٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  از ُمشك و َعنَبر پُر شود تا آسمان نيزم َگر
  ستيسود ن ينيرا راهِ ب ينباشد آدم چون

شما هيچ  ،ولي اين بيني شما يا حس بويايي شما خراب باشد ،مي گويد اگر اين زمين را از عطرهاي بسيار خوشبو پُر كنند

ما نمي توانيم بوي  ،آن همانيدگي ها كه در مركز ما باشد، )٢( شكل شماره يعني دوباره همين شكل .بويي نمي شنويد

و حس بويايي هم  ،علت اين كه صحبت بو مي كند اين است كه حس زندگي بسيار بسيار ظريف است .زندگي را بكشيم

   .ظريف ترين حس است

اصل ما خدا است و  .مي گويد زندگي تو را محاصره كرده است .كه هست ،را پُر از زندگي بكنندمي گويد كه اگر اطراف تو 

پر از  .براي اينكه مركز ما همانيده است .خدا مي خواهد زندگي به شما بدهد ولي ما بوي زندگي را نمي توانيم بكشيم

بگويد كه هر چقدر از اين همانيدگي ها زياد كني  مي خواهد .روي اينها استمان و تمركزمان ما توجه .همانيدگي ها است

از خدا دورتر خواهي شد و ذوق زندگي را از دست  .اگر اينها در مركزت باشند زندگي ات خراب تر خواهد شد ،در مركزت

   .خواهي داد

  ٣٨٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  از ُمشك و َعنَبر پُر شود تا آسمان نيزم َگر
  ستيسود ن ينيرا راهِ ب ينباشد آدم چون

است و از جنس  يدرصد بدن ما خال ٩٩/٩٩ كهيدر حال م،يبگرد يدنبال خدا و زندگ هايدگيهمان نيبر حسب ا شهيهم اگر

است  يجزئ يليجسمت خ نيهمه وجودت از من است و ا ديگويام. خدا متمام وجودت را من پوشانده ديگويخداست، م

شكل  نيكه ا دينيبي. ميقضاوت دار ،يكه مقاومت دار چرا ،يمن را حس كن يتوانيبد است نم اتييايو چون حس بو

  خطرناك است. بله. اريبس اريبودن بس
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  ٣٨٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ريچون َخم يُترش و خام ،يزيُگريتا ِز آتش م

  ستيسود ن ينيُگزيو دِلْبَر م اريهزاران  َگر
 ديبا ارانه،يبار درد هش ،يرويبار نم ريو ز يصبر و شكر را ندار نيا ،يزيگريم ارانهيكه از آتش درد هش يتا زمان يعني

 يكه خوردن مينان پخته دار يكيشد تو را بخورند.  يشد، نان نخواه يپخته نخواه يعني. ريمثل خم يو ترش بمان يخام بمان

 يخوردن ري. خمميمانيم رياست ما مثل خم نطوريمركز ما كه ا نيا يعني ،مير را بخوريخم ميتواني. ما نمريهم خم يكياست 

  . ستين

و  ميكه ما خام هست يمهمان بگذارند. و تا زمان يبرسد تا ببرند كاخ جلو ديبا وهيكه انسان مثل م ديگويم يبعد اتيدر اب

خدا كمك  ميگذاريو با مقاومت و قضاوت ما نم ،بكند توانديبه ما كمك نم دانرفته خ رونياز مركز ما ب هايدگيهمان نيا

 دهيفا نيو دلبر خوشگل اطراف ما باشد، باز هم ا اريهست هزاران  يدگيمركز ما پر از همان كهيكند. آره، و اگر در حال

  از جنس عدم باشد. ااست كه مركز م نيداشتن ا ياست كه، ذوق زندگ نيشرط ذوق داشتن ا نكهيا يندارد. برا

بود  يكه مثلث بدبخت يدادم، مثلث خام حيرا من به شما توض يو خام ،يخام يبود برا يگريد تيب كيهم  نيبله، پس ا 

 نيچن كي يعنيو نشناختن ارزش خود.  دنيبه اصطالح ند يكيبود، آن  يابيضلعش كم كيبود  يضلعش خام كيكه 

كه شما  ميبده اديها به آدم ميتوانينم يعني. شودينم رستبا گفت و گو د نهايو ا .شناسديواقعا ارزش خودش را نم يآدم

مركزش پر  نكهيا يبرا ،كندينم ،يكن تيرا رعا ياصول اخالق نيا اي ستد،يايو نم يستيسر قولت با ديبا يدهيكه قول م

تر داد مهم ندخواه يبه او زندگ كنديكه فكر م زهايبه آن چ دنيو رس ،زندياست كه نسبت به آنها حرص م ييزهاياز چ

  هاست.از انسان

كه  ديها هستند. شما از خودتان سوال كنما انسان يبرا زيچ نيترمركز ما از جنس عدم است مهم يكه وقت ديكن توجه

در  نديآيها اول مكه من خام هستم، اگر انسان دييبگو ديهستند با مهم زهاياگر چ زها؟يچ ايمن  ياند براها مهمانسان

مثال  كنند،يمواقع دوستان گله م يكه اآلن بعض يدر روابط دينگاه كن مااست كه ش نيهم ي. براديصورت پخته هست نيا

 نكهيا يتر از رابطه با خواهر است. چرا؟ براتر است. پول مهم. خوب پول مهمدهدينم رديگيپول خواهر را م يبرادر كي

  . ستين تيهواست. با خواهر هم تيهواست. با پول هم نطوريمركزش ا

 نطوريمركزش عدم بود باز هم ا ايآدم. آ نيا يتر از خواهر است، برادر است، پدر است، مادر است برامهم يليپس پول خ

و  يخوشبخت گذارميبود، حاال من اسمش را م ياست. در مثلث خوشبخت يآدم در مثلث بدبخت نيا نيبنابرا .بود؟ نه. نه

دارد، ارزش خودش  تيكه تمام يبه نظرم آمد. كس آلنا نطوريهم ،نهاياصال نخورد به ا دياصطالحات شا نيا واقعا يبدبخت
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هستند. اول  نيترها مهمانسان شيبرا ،دارد، مركزش از جنس عدم است يفراوان تيپخته است و ذهن شناسد،يرا م

  است.  يانسان ياريدر مركزش هش ستين زي. چون در مركزش چزهايها بعدا چانسان

نشان  رونيهمه مركز ما را در ب نهايا م،يهست نييكه چقدر ما پا دهدينشان م نييپا ديآياش مها مرتبهانسان يوقت يول

 يندارم، من احترام يمن ارزش يعنيندارد،  يارزش چيو آن رابطه ه خورديم و رديگيكه پول خواهرش را م ي. كسدهنديم

كه از جنس پول است، جسم است، عقلش همان اندازه است. حس  ي. كستممن از جنس پول هس ستم،يبه خودم قائل ن

  :ديگويبخوانم. م عيرا سر نهايهم بخوانم. ا تيب چند ندارد. يحرص است، پول است. قدرت نيهم تشيندارد. هدا يتيامن

  ٤٤٢ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  بُرد و ُشكر آن نكرد ييكه بو چون
  َخورد اشينينعمت آمد و ب ُكفر

كرد كه من از  ديشكر عدم را با ،شوديها را، عدم باز مشكل نيا دهمينشان نم گريكه د م،يفهميرا م يزندگ يبو يوقت

درونمان باز شد  ييو فضا ميبرد ياز زندگ ييام. اگر بواول شدم از جنس خدا شده يارياز جنس هش ،امجنس انسان شده

كه  دياست. مسلم بدان نيهم بله، .خورديما را م ييايو آن حس بو ،ديآيمنعمت  نيكفر ا مياگر شكر نكن .ميشكر كن ديبا

را به مشام ما  يزندگ يبو و دهدينشان م طور به ما كيخدا خودش را  يعنيطور خواهد آمد.  كي يزندگ يآدم بو نيبه ا

  .خورديم ديآيباشد كفر م يشدگتيهوحواس ما به همان هم م،ي. نكنميشكر كن ديو با رسانديم

  ٣٦٨٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يولوم

  َاحسَن است يِ جز عشقِ خدا چههر

  است، آن جان كَندن است يِشكرخوار گر
. مياز جنس خدا بشو م،يبشو يكيو با خدا  مياست كه مركزمان را از جنس عدم كن نيما ا يبرا زيچ نيترمهم نيبنابرا پس

ما  يفعل ديو به د دهديهم م يشاد دهد،يدر مركزمان، اگر به ما شكر هم م ميخدا بگذار يكه به جا يزيهر چ نياز ا ريغ

  كه جان كندن است.  دياست، مطمئن بدان اخد اي گريد يهابهتر از انسان يليخ نيا

كه از خواهرش پول  يآن آدم ي. برامينيممكن است بب يذهن من ديما اآلن با د نكهيا يبرا د؟يگويرا موالنا م نهايا چرا

. ديآياز عشق نم ديآياز پول شكر م كنديم بادا باد. خوب فكر هرچه ديگويم ،كنديانكار م دهد،يپس نم يول رديگيم

شما ارزش دارد  يكه برا يزيتنها چ ديداني. پس شما اآلن مستيمهم ن شيبرا گذارد،يپا م ريرا ز يعشق خواهر و برادر

آن را جان كندن  دهند،يرا م زهايچ نياگر در مركزتان باشند اگر به شما بهتر زهايچ هيمركزتان است. بق عدم كردن

  . ديدست بردار دانمينكه من ميو از مقاومت و قضاوت، ا ديحاال به موالنا گوش كن ديداني. اگر آنطور نمديبدان
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. در افسانه من نديبيو دشمن م سازديدشمن م سازد،يمسئله م سازد،يآدم هنوز دارد مانع م نيكه ا ديكنيو توجه م

را در خودتان  نهايا ديشما با ميزنيها را محرف نيا حاالتر از خدا هستند. مهم زهايچ ياست. در افسانه من ذهن يذهن

  .شوديفقط به زبان نم ،يكن يخال دينموقع مركزت را باخدا آ يخدا. اگر گفت ايتر هستند مهم زهايچ ديي. بگوديكن قيتحق

از  رياز خدا غ ريباشد. و اگر در آن مركز غ شماره ) ٣(شكل شكل نيا ديمركز ما با دياياحسن ب ياگر قرار باشد خدا بله،

  كار جان كندن است.  نيكه ا ديبدان ديبگذار يگريد زيعدم چ

  ٣٢٥٧ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  مَكُن     ينيُكن، غرِّه َمشو، ب شُكر
  َمكُن ينيخودب چيدار و ه گوش

 دياست. توجه كن يمن ذهن يخام نهايتكبر كردن و ا يعنيكردن  ينيشدن و پشت گرم شدن، ب يزيمغرور به چ يعني غره

ها  يشدگ تيهم هو نيبر اساس ا حتماً  كه مغرور است يشكر نكردن است، مغرور شدن است و كس ياز خام ييهاجنبه

 يشخص اگر شكر هم بكند سطح نيا م،يشود ما شكر نكن يها را در مركز گذاشتن سبب م يدگيهمان نيمغرور است، ا

است به  يكه روانشناخت يخاص يازمندين كيشوند و عرض كردم  ينم ادتريز نهايا ؟چرا ،طلبكار است شهيهم يول ،است

  .شود يش متيسبب عدم رضا يازمندين نيو ا ،دارد ايدن

 نيبنابرا .ستين رييشروع تغ يبرا يخوب يجا تيوضع ايلحظه و  نيلحظه نسبت به اتفاق ا نيدر ا تيعدم رضا ميو گفت

و  يو مسئله ساز يمانع ساز ستميس نيو ا ،ها دائما برقرار است يدگيهمان نيعقل ا نيمقاومت و قضاوت براساس هم

مواظب باش شكر كن، مغرور نشو و تكبر نكن، گوش دار، ما گوش  ديگو يم .است يذهناست، افسانه من  يدشمن ساز

  مكن، مشخص است. ينيو خود ب .گوش دار م،يده ينم

  ٤٢٣ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  كن، مر شاكران را بنده باش شُكر

  باش ندهيمُرده شو، پا شانيا شيپ
هستند، بله، بنده آنها باش و گوش به آنها  يكه شاكر هستند از جنس زندگ ييكه شاكر هستند، آنها ييآنها كن و شكر

مرده شو  شانيا شيپ .ميعمل كن م،يبفهم م،يگوش بده شيبه دقت به حرفها ديبا .موالناست نياز آنها هم يكيبده و 

) ٣حالت شكر كن (شكل شماره  نيا ،يتا جاودانه بشو شومرده  شانيا شيدانم، پ ينكن، نگو م ييخودنما يعني

 يدرست تيدارند،حس امن يعقل درست نهايكه مركزشان از جنس عدم شده و ا يكسان شيصبر و شكر، پ ،يعذرخواه
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دانم تا  ينمموالناست و به موالنا بگو  نياش هم يكيشو،  نهايرا دارند، بنده ا يدارند، قدرت زندگ يدرست تيدارند، هدا

   .بكند يكند و تو را از جنس جاودانگ باالخره مركز تو را باز

  : ديگو يغزل بخوانم، بله، م نيهم از ا تيچند ب ديبده اجازه

  ١٣٧٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  كه صد حلوا دهدتو را حلوا ُكند، ِبهْ زان نِيع

  امدهيجانْ جز از َلبش نشن يِ لَذِّت حلوا من
كند،  ليكه تو را به حلوا تبد يبطور ،ها را از مركزت بردارد و عدم بگذارد يشدگ تيهم هو نيا يعنيتو را حلوا كند،  نيع

است كه در مركزت  نيبهتر از ا ،حالت، حلوا بكند مركز تو را نيبدهد به ا رييكند، پس مركز تو را تغ ليبه خودش تبد

جان، من لذت  يمن لذت حلوا ديگو يبعد م .ديريبگ يذهن يتا حلوا صدبگذارد و از آنها شما  يشدگ تيصدها هم هو

  .ام دهياز لب او نشن ريرا غ يعدم را و زندگ ينيريش

جان را از لب  يشما حرف بزند، فقط حلوا قيو خدا از طر يزندگ يمن ذهن يبجا د،يمركزتان را عدم كن ديشما با يعني

 نيا ) را٢(شكل شماره  يشكل قبل نيا يعني ،يكار را نكن نيكه ا يو تا زمان يبشنو يتوان يخدا م اي يمعشوق عرفان يها

شما او حرف بزند و  قي)، تا از طر٣(شكل شماره  نيخودت را به ا يكن ليكنار و تبد يبگذار ديرا با يذهن يحلواها

  .ستيجان چ يكه لذت حلوا ديد يو خودش را بگذارد و آن موقع خواه رديها بگ يشدگ تيهم هو نيمركزتان را تماماً از ا

  ١٣٧٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  از دهن فَتديُ خاموش كن َكانَْدر ُسخَن، حلوا بِ

  امدهييَمردم بو َبرَد، زان سان كه من بو گفت،يب
كه خدا دائما با ماست،  ديخواهد بگو يم ن،يافتد زم يحلوا م ميزن يكه حرف م نيكه حلوا در دهان ماست، هم ديگو يم

حلوا از  م،يمركزمان كرده ا يها يشدگ تيو قال در مورد هم هو ليو گو و ق گفت را مشغولمان منتها چون ما دائما ذهن

  افتد،  يممان دهان

افتد و بدون  يحلوا از دهانت م يكن يخاموش بكن كه موقع سخن گفتن دهانت را كه باز م يعنيكن كاندر سخن،  خاموش

 ديخاموش با يعنيچه،  يعني ميديفهم پس .ام، بلهدهيتوانند بو ببرند، همانطور كه من بوئ يگفتن مردم با مركز عدم م

هر  نكهيا يعنيصحبت  نيا .مينيب يو حلوا را نم ميشو يم تيهم هو مانيو فكرها مانيبا حرفها م،يزن يتا حرف م ميباش

 ييكه ذهن خاموش بشود، ما با فضا گشا نيهم ن،يافتد زم يزند حلوا م يچون حرف م ،واقعاً حلوا االن در او هست يكس
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و  ميچش يحلوا م رهذ كي ميكن يكار را م نيهر دفعه كه ا م،يو تماشاگر ذهنمان باش ،ميذهن را خاموش بكن ميتوان يم

  ارتعاش مركز ما را بفهمند، آره، نيتوانند ا يمردم در مركزشان عدم دارند م م،يندارد حرف بزن يلزوم

كه موالنا  دينيب يام، م دهيرس ينطوريا يكه من هم به زندگ ديگو يم، امدهييمَردم بو َبرَد، زان سان كه من بو گفت،يب

خودم، خاموش  يكار رو قيامروز گفت از طر دم،يگفت و گو نبود كه به خدا رس قيمن از طر ديگو يكند، م يم ييراهنما

را به من نشان  دشخو يآمد و زندگ يزندگ يبو دميد ،را باز كردم كردن ذهنم و هر دفعه ذهن ام را خاموش كردم و فضا

  .نه با گفت و گو و استدالل ،دميرس يرفتم به زندگ ينطوريمن ا ،داد

شود حاال  يبه ذهن م ليتبد ميگوئ يم يزيچ كيما  ديكن يدارد، شما سوال م دهيكنند، آخر سوال چه فا يمردم سوال م

  ماند. يم ياقكند؟ مركزت كه دست نخورده ب يغلط باشد به حال شما چه فرق م ايدرست باشد  نيا

  ١٣٧٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ايب ،يزيشَمسِ تبر يناالن شُده كِا ييهر غوره

  امدهيچَغْز شتنيدر خو ،يلَذّتيو ب يخام َكز
به  اجياحت يعنينالد كه،  يها، دارد م يشدگ تيبه هم هو دهيچسب يعني ،است يكه در حد غورگ يكه هر انسان ديگو يم

مو هست  يكه رو يغوره ا د؟يكن يچه فكر م دينيب يشما غوره رام .ديايب يزيدارد كه، مرتب فضا را باز كند شمس تبر نيا

زند،  يم اديدارد فر يعني .به انگور بشوند ليغوره ها تبد نيو ا ديايكه ب ،خواهد يم يكه آفتاب سوزان ديگو يباصطالح، م

 يدارم، نم يدانم اضطراب دارم، نگران يبرد، نم يحالم خراب است، استرس دارم، شب خوابم نم ديگو يهم كه م يهر كس

   د؟يگو يدانم چكار كنم، چه م

فضا را باز  ديگفت محل طلوعش از جان شماست، با يزيشمس تبر .ايب يزيشمس تبر يكه ا ديگو يبلند م يبا صدا دارد

ام، دهيچغز شتنيدر خو يلذت يو ب ياز خام يياياگر تو ن نكهيا يبرا .ديايبه مركز شما ب يزيا شمس تبرت يباز كن يكن

 يپس اگر ما در حد غورگ .لذت است يام ب يخام هستم و زندگ نكهيا يبراكنم چرا؟  يمنقبض شده ام دارم ناله م يعني

است كه سخت  ياز زبان موالنا و خام كس ديديرا شن يآره، شما امروز خام .ديد ميرا نخواه يما ذوق زندگ ميبمان يو خام

و از آنها  دهيو به آنها چسب ،كه به صورت فكر به مركزش گذاشته استياز دن يهمان اقالم ايمنظور از دن ده،يچسب ايبه دن

چسبد، از زنده شدن خدا در مركزش دور  يم شتريگذارد و ب يم شتريهر چه كه آنها را ب ديگو يم يول .خواهد يلذت م

 ديگو يخودش هم م نكهيا يندارد، برا دهيفا ياش، آن زندگ ياست زندگ يذوق يب ،يلذت يهمراه با ب نيشود و ا يم

در اطراف  واشي واشي ميخودمان بگذار ينورافكن را رو ديبا ميبكن ديپس ناله نبا .كنم يم نالهمنقبض شده ام و دارم 
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لحظه،  نينه از مقاومت در مقابل اتفاق ا ميلحظه شروع كن نينسبت به اتفاق ا تياز رضا .ميلحظه فضا را باز كن نياتفاق ا

  لحظه به ما كمك كند.  نيلحظه و خدا بتواند در ا نيبه ا مييايتا ب ميشروع كن رشياز پذ ميو شكر شروع كن تياز رضا

كه  ميمطمئن باش ديبود و با ميحتما در ذهن خواه ميذهنمان را فعال كن مياندازيو سر و صدا راه ب ميناله بكن ميبخواه اگر

  تواند به ما كمك كند.  يخدا نم ميذهن باش يكه كمك بكند. تو ميگذار يما نم يعنيتواند،  يخدا نم

 يراض م،يبده تيرضا نكهي. و ان هم اتفاق نخواهد افتاد مگر اميريلحظه از خدا كمم بگ نيلحظه و در ا نيبه ا مييايب ديبا

  . ديدهد، شما به حرفش گوش نده ينشان م گريجور د يلحظه. من ذهن نيبه اتفاق ا ميباش

در مركز شما طلوع كند. آمدن  يزي. شمس تبريهست يزيشمس تبر ازمندين يعنيكه  ديگو يم يناله من ذهن نيهم يول

خدا به مركزتان باز بشود، با كن فكان مرتب  يپا ديخدا در مركز مان، شما بگذار ،يزندگ يبرقرار يعني يزيشمس تبر

  شود.  يم تينهايشود و ب يفضا باز م يدر مدت كوتاه ديد ديآنجا را باز بكند باز بكند، خواه

شما  يرونيب يزندگ يها تيوضع ديد ديشود. مرتب خواه يبهتر م رونياش در بشود، انعكاس يفضا باز تر م نيهر چه ا و

  . ديو تعجب نكن ديمقاومت نكن ديشود. و اگر عوض شد شما شكر كن يدارد عوض م

عقل شناسنده خوب حق شماست، حس  آرامش حق شماست، حق شماست، لياص يحق شماست، شاد وسفي نيا گفت

خدا در مركز ما  نكهيحق ما انسان هاست. قدرت حق ماست، ا يعنيحق شماست، درسته  يبر اساس خدا و زندگ تيامن

  حق ماست. رهيترس و خشم و غ يكند به جا تيا را هداباشد و م

 پس ؟يكن يفرار م اي يخر يبشود م هياست به تو ارا گانيكه را يشناس يرا كه تو نم زيشگفت انگ زيچ نياگر ا ديگو يم

و شروع  يكند بهتر بشود، بهتر بشود، بهتر بشود، مبادا بترس دايشود شكر كن بگذار گسترش پ يبهتر م يهر چه زندگ

  به مركز هم هويت شده خرابكاري شروع مي شود.  يكه برو نيهم ،يبه خرابكار يبكن

و هميشه آن سه تا خاصيت را به عنوان معيار بيروني در نظر داشته باشيد: آيا من ارزش خودم را مي دانم؟ تعهد مي كنم 

رفته پختگي نشان مي دهم؟ روابط من حالت اجرا مي كنم؟ قول مي دهم انجام مي دهم؟ ارزش خودم را مي دانم؟ رفته 

برنده به برنده پيدا مي كند؟ من تسليم مي شوم از هدايت زندگي و عقل زندگي استفاده مي كنم كه بتوانم تشخيص بدهم 

كه حق من چي است و حق ديگران چي هست؟ آيا من مالحظه ديگران را مي كنم؟ هر كسي مي خواهد باشد. آيا من 

دارم؟ روا مي دارم كه كه موفق بشوند، صرفنظر از اينكه كي هستند، يا نه مي گويم اگر اين موفق بشود ذهنيت فراواني 

  من كوچك به نظر مي آيم؟ 
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  71صفحه: 

شايد اين يكي از مهمترين خصوصيتهاي شخصيت ما است كه انسان كمك كند، هر كسي كمك مي خواهد او موفق بشود. 

  و از موفقيت او و خوشبختي او شاد بشود. 

  

  

  


