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  2صفحه: 

  ٧٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يولوم

  نبود؟ رايات گباده يمگر د ،يرو ُتُرش كرد

  نبود؟ بايبود و آن َشهِ ز گانهيب تيَ ساق
  

  چشمِ بَد مِيز ب يبه قاصد رو تُُرش كرد اي

  از چشمِ بَدان غوغا نبود؟ وسفي نيكدام بر
  

  عاقبت محمود بود كنيچشِم بد َخسَتش ول

  بد با حفظِ حق جز باطل و سودا نبود چشمِ 
  

  مترس از چشمِ َبد وان ماه را پنهان مكن ن،يه

  َمهِ نادر كه او در خانه ُجوزا نبود آن
  

  عشق يهايجمله تلخ نيريدر دِل مردان ش

  شراب و جز كباب و شِّكر و حلوا نبود جز
  

  ستيَاحَول اليشراب و نُقل و حلوا هم خ نيا

  نبود ايجز دربه انيپايب يايآن در اندر
  

  در آن يزمان سرد كي ،يبكار يزمان گرم كي

  سرما نبود نيگرما و ا نيبه فرمانِ حق ا جز
  

  وارروح زنينعره م يَخُمش كن، در خموش نيه

  نبود؟ ايخموشان كاو به جان گو نيز يديكه د تو
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  3صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ٧٤٤برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

  ٧٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يولوم

  نبود؟ رايات گباده يمگر د ،يرو ُتُرش كرد

  نبود؟ بايبود و آن َشهِ ز گانهيب تيَ ساق

 روزيد يعني يلحظه قبل، د كيمگر  ،يهست يمن ذهن يدردها ريز يعني ،يكه عبوس هست يانسان يكه ا ديگويم پس

تو را مست نكرد  يعنينداشت  ييرايگ يكه خورد يشراب شود،يلحظه قبل كه االن حالش مشخص م كي يعني نجايدر ا

   ،ينيها نب يدگيهمان ديد با ،ينيذهن نب ديتا با د

 يدارد بستگ ياريهوش يمركز ما چجور نكهيو ا .كه به حال خودت نگاه كن، حال ما انعكاس مركز ماست ديگويپس دارد م

عدم مركزمان است  يعني مينيبيعدم م دياگر با د م،ينيبيم هايگديهمان ديبا د اي مينيبيعدم م ديدارد كه ما با د نيبه ا

  .ميعبوس باش دينبا نصورتيدر ا كه م،يريگيم يزندگ ايرا از خدا  يزديشراب ا ايرا  اتيكننده و ح دهآب زن نيا

 م،يهست مانيپش م،يمضطرب هست م،ينگران هست م،يهست دهيرنج م،يهست نيخشمگ م،يما عبوس هست قتاً ياگر حق يول

در مركزمان  ،ميشراب خوردما كه  شيلحظه پ كيحتماً  م،يخوريغصه م ،گرياست د يعبوس نهايا م،يكنيم يحس تلخ

 يرونيب يزهايها چ يدگيهمان نيو ا م،يها خورد يدگيهمان قياز طر يعني .بوده رونيبشراب از جهان  نيا ميشراب خورد

 كي مييگويم چرا ،يلحظه قبل كه شراب خورد كي نميكه به من بگو بب ديگويدر مصراع دوم م نيهم يهستند، برا

 نيا نكهيذهن ما پس از ا يعني م،يكنيذهن مان و پنج تا حس مان حس م لهيما حالمان را بوس نكهيا يلحظه قبل؟ برا

  .فهمديم افتدياتفاق م

 شوديمعلوم م نيپس بنابرا .ميفهميما تازه م يحال ما درست شد حال ذهن يعني ،منعكس شد رونيمركزمان در ب يوقت

  ،حالم بد است كنمياالن اگر حس م ،لحظه قبل در مركز ما چه خبر بوده كيكه 

من را خدا منعكس كرد  مركز كاربرد دارد، نجايالقم ااصطالح جَفَ نيا يقلم زندگ نيا نكهيقبل از ا شوديپس معلوم م 

بوده جهان  ايداد، دنمي كه لحظه قبل به من يآن ساق فهمميانعكاس حال خراب است، من از حال خرابم م نيو ا رونيب

لحظه قبل  كيتو  يساق نميكه: به من بگو بب ديگويم نيهم يبرا . شراب گرفتم رونيها از ب يدگيهمان قيبوده و من از طر

 بايو ما از جنس آن شَه ز ،است گانهينسبت به ما ب ايبود پس جهان از ما  گانهيب يعني ؟بود ايكه االن حالت خراب است دن

   .ميخدا هست اي يزندگ يعني
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  4صفحه: 

شراب را اگر خدا  نيكه ا ميلحظه قبل خورد كيكه  يما را برگرداند به شراب ديكن، حال خراب ما با ينيرا بازب نيا ديگويم

لحظه كه به ما شراب داد اگر او شراب داده و ما اخمو  نيدر اطراف اتفاق ا ميكرد ييو فضاگشا ميبود ميبه ما داد ما تسل

چشمان  نكهيا يقاصدًا، دانسته برا يكه نكند تو اخمو هست ديگويبعد م اتيدر اب چون، ميحتماً عمداً اخمو هست م،يهست

 نيبنابرا ،دارند يدر مركزشان من ذهن نند،يبيذهن م ديهستند كه با د يتو نگذارند، چشمان بد هم چشمان يبد اثر بد رو

  .دارد ريما تأث يرو يا يانرژ نيچن نيو ا .كننديمخرب متساعد م يانرژ

ناظر جنس منظور را  :كه ميمدرن را هم گفت كيزيف هيآن قض شهيدارد هم ريما تأث ياطراف ما رو يذهن يها من يعني

مجبور كند شما از آن  خواهديم ،نديبيكه شما را م يديبا هر د كنديكه شما را تماشا م يهر كس يعني كند،يم نييتع

مان همان اثر  يمخصوصًا بچه ها انمانياطراف يرو ،ميباش يما از هر جنس هيقض نيطبق ا ميو بارها هم گفت ديجنس بشو

او را از جنس درد كه  ديكنيوارد م يانرژ ديآوريفشار م ديدار دينيبيرا به صورت درد م يكس كيشما  اگر .ميگذاريرا م

  كه او از جنس حضور بشود. ديفرستيم روين ديدار د،ياگر از جنس حضور هست ديكن

در نظر  شهيهم ديرا شما با هيقض نيو ا .كنديم نييتع شهيمشاهده شونده را هم ايجنس منظور  ،ناظر مشاهده كننده پس

از  ؟يچه جنس به نند،يشما را بب يبه چه جنس يبه چه صورت كننديم ياطرافتان دارند سع يكه آدم ها ديداشته باش

  به مركزشان دارد. يكه خودشان هستند، بستگ يجنس

قبل كه  يكه من لحظه دييو صادقانه بگو ديلحظه به حالتان نگاه كن نيكه ا كنديم يادآوريمهم به شما  تيب نيا پس

ما از جنس  نكهيا ياست برا گانهيجهان نسبت به ما ب ديگويو مشخص است كه م ؟از جهان گرفتم ايشراب خوردم آ

ما از  يجنس اصل نيو ا .از جنس جسم است جهان م،يهست ياز جنس زندگ ميهست يارياز جنس هوش م،يهست تييخدا

  .ميجنس شاه است ما امتداد خدا هست

 نيكه در ا يو اتفاق ديستياگر حالتان خراب است هنوز از جنس خدا ن ديكه شما بدان ميخوانيشعر را م نيا نيهم يو برا

كه پدر و  ييزهايو آن چ ميشويماول وارد ذهن  ،جهان نيبه ا مييآيم يارياست كه ما بصورت هوش نيا افتديجهان م

به  تيو امتداد خدا حس هو ياريو بعنوان هوش ،ميآوريآنها را ما بصورت فكر درم ،ها مهم هستند نيا نديگويمادرمان م

 ميشوياز جنس آن م ميكنيم قيحس وجود تزر ميكنيم قيبه آنها تزر تيحس هو نكهيبه محض ا .ميكنيم قيآنها تزر

  .جهان را و خدا را مينيبيآن م قياز طر ،ما ديجد نكيما و ع ديمركز جد شوديو آن م يموقتاً بصورت ذهن

است  گانهيب ديگويكه م يرونيجسم ب نيا ،ما نكيع شوديم ميكنيم قيتزر تيحس هو اي ميشويم دهيكه همان يوقت

كه  ميو بارها گفت .است گانهيما ب ينسبت به جنس اصل نيمركز ما ا شوديما و م ميشويم تيكه هم هو يزيبا هر چ ،نيا
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مركز ما قبًال  .شودياست مركز ما عوض م نشد تيهم هو اياست  دنيكه اسمش همان نديفرا نيدر ا افتديكه م ياتفاق

  .هست يجسم ياريفكر، و فكر هوش شوديبود نظر بود، االن م تييبود خدا ياريهوش

از جمله خدا را هم جسم  نند،يبيرا جسم م زيكردن و همه چ دايپ يجسم ياريبه هوش كننديمردم شروع م نيبنابرا

و جسم  نديبيو بداند همه انسانها را هم جسم م نديرا جسم بب خودشانسان  نند،يبيخودشان را هم جسم م نند،يبيم

كه  يو وقت .هستند ياريهستند هوش تيياز جنس خدا ،ستندياز جسم ن هانيانسانها ا هينه ما نه بق كهيدرحال داند،يم

و پس از  .ميدهيمان را سازمان م يو حول محور آن كارها مينيبيبرحسب آن م ما ،ما نكيشده شد ع تيهم هو زيآن چ

هر چه  ياديو ز يبه كم ميافتيم نيبنابرا »تبشود بهتر اس شتريهر چه ب زيچ نيا« :شعار كه نيبه ا ميكنيآن شروع م

 نيا .ميشويآنها ما كمتر م سببرح شونديهر چه آنها كمتر م ،ميشويبزرگتر م ميشويم ادتريما ز ،شونديم ادتريآنها ز

   . است ييدو نيكار غلط است ا

و دوباره  ،ينيدوب ميبشو ياحول نيا ديگويكه غزل م نطوريمتوجه هم يكه ما بزود خواهديخدا م اي خواهديم يزندگ و

 مينيبيجسم م نكيع باموقع برگشتن چون ما  يول ،ميبشو ياز جنس زندگ مياز جنس خدا بشو ارانهيو هوش ميبرگرد

 يتو يعني برنديجسم ها م يبسو يوقت برند،يجسم ها م يما را بسو يجسم يها نكيع ،ميكن دايراه را پ ميتوانينم

است از آن  دهيكه همان يو هر كس .مينيبيو مرتب برحسب آنها م ،ميكنيحركت م گريبه جسم د يجسم كيذهن از 

  .كردن اديبه ز كنديو همان را شروع م روديآن م يطبق قانون جذب بسو ،جنس است

 ديكه با كندياز شما م يسؤال كيپس موالنا  كنم،يهر هفته من تكرار م نيهم يبرا ديبدان دياست كه با هياصول اول نهايا

 يدگياز همان اي ديريگيم يانرژ ؟ديخوريغالبًا شما از دست خدا شراب م اير كه بطور مكر دييبگو ديبا .ديجوابش را بده

  مان؟  يها

نسبت به اصل ما كه  ،جسم است ايكه از جنس ذهن است  يدگيكه هر همان دينيبيم دهميكه من م يحاتيتوض نيا با

موالنا  اتيما اب نيهم يبرا .ستيمشخص ن يگانگيب نيذهن ا ديبا د يول .است گانهيب ميجسم را خودمان گرفت نياشتباهاً ا

  م،يكنياشتباه م يجورما و چ ميكنيم يكه چه اشتباه مينيبب ميخوانيرا م

كه بارها گفتم  نطوريهم كنم،يشكل را بزرگ م نيو ا دهميم حيتوض ميكه معموالً دار يهامن با شكل عيرا سر تيب نيا اما

شما  يها كامالً براشكل نيبا ا اتياب حيو توض .كنديكمك م يدگيهمان نديفرا نيا قيبه درك عم ايبه فهم  ريتصاو نيا

خودتان را  يخودتان را و تمركز رو يو كار رو ،ديخسته نشو نكهيشرط ا هب ؟كه اشكال شما در كجاست كنديمعلوم م

  .ديادامه بده
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  ها)(دايره همانيدگي ١شكل شماره 

جامعه به ما  يبطور كل ايمان و جهان پدر و مادرمان و خانواده نيبه ا ياريكه پس از آمدن ما بصورت هوش دينيبيمثًال م 

 شوديكه مهم باشد فورًا م يزيو هر چ .ندمهم هست نهايا ،نوشته شده رهيدا نيكه در مركز ا ييزهايكه چ دهنديم ادي

  :عبارت اند از نهايو ا .ميكه بچه هست يوقت ميشويم دهيمركز ما، ما با آن همان

 يو با فكر برا ،ميخودمان مشخص كن يپنج تا حس مان به اصطالح برا يعني مياوريدر فكرمان ب ميكه ما بتوان يزيهر چ

است  يمشخصاتم، غالبًا همسرم چون همسرم آدم مهم  خودم و :گنجديكه در فكر من م يزيهر چ ميخودمان ارائه كن

همه  خرد،يمن را م يدگيهمان يزهايچ نكهيا يخانواده اگر مهم باشند پول حتماً مهم است برا ياعضا هيمن و بق يبرا

من،  يمن، نقش ها ياجتماع تيدارد، كار من، حرفه من موقع يارزش عاطف ايدارد  يباارزش من كه ارزش پول يزهايچ

و با آن  نامميم حيكه من تفر يزيهر چ حيتفر ،ياحتماع يهانقش ايپدر هستم مادر هستم  اي ،نكه مثالً معلم هستميا

است كه مردم با  حاتيجزو تفر نهايبروم ا يمهمان اي دانميمسافرت بروم، چه م ديممكن است بشوم كه حتمًا با دهيهمان

  هستند، دهيآنها همان

هستند  تيبا آنها هم هو سازند،يم يهستند، دشمنان ذهن تيهستند هم هو يذهن تانمردم با دوستانشان كه دوس

فكر هستند  يباورها كه الگوها يو بطور كل ،هستند تيبا آنها هم هو شوديم جاديا دنيد نجوريكه از ا ييدردها نطوريهم

و  يفكر يالگوها نيبا ا ،ميكنيم فادهآنها و مرتب از آنها است يتو ميزيريرا م ياريهستند كه ما هوش ييغالب ها يعني

 يچجور ايبا ما  كننديچكار م ميريميم يوقت دانمينم يچجور م،يكنيعبادت م يچجور يعني .ميهست دهيعمل ما همان

 ،ميهست دهيآداب و رسوم هم ما همان نجوريبا ا ميكنيچكار م ميريگيجشن م ميكنيازدواج م يوقت .ميكنيمراسم برپا م
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 .مركز ما هستند يعني .ميهست دهياوقات ما با آنها همان شتريكه ب شونديعمل و فكر انجام م يالگوها كي اساسبر نهايو ا

  .هستند دهيهمان يو هر جور باور ،يخانوادگ ،يشخص ،ياجتماع ،ياسيس ،يمذهب يمردم با باورها يبطور كل

 ميكنيم اديچون آنها را ز م،يرينم يعني ميبمان يباقجهان  نيكه ابتدا الزم است كه ما در ا يدگيهمان نياز اشكاالت ا يكي

هر  ميريگيم اديرا  ييو جدا ،يدوازده سالگ يبقا اول كار تا ده سالگ يبرا كنديبه ما كمك م نيا ،مينيبيو برحسب آنها م

هم قبًال  را نهايو قدرت، بله، ا تيهدا ت،يعقل، حس امن :ميريگيرا م تيچهار تا خاص نيا. كه در مركز ما باشد يزيچ

  .يچ يعني ديدانيدادم، و م حيتوض

 :ميكن فيبا ذهن تعر ميهمان شراب هستند، اگر بخواه يهم اجزا نهايا دهديبه ما م يكه ساق يشراب نيا نيپس بنابرا 

كه  تيو آرامش و هدا ت،يبكنم چه عمل بكنم و حس امن يچه فكر ،چه صالح من است نكهيا صيتشخ ييمثالً عقل توانا

هستند نسبت به  گانهيب نهايا يعني ،هستند رونيب يزهايمركزم گرفته بشود كه چ يزهاياز چ نيبروم كه ا يمتبه چه س

كه در مركز من باشد من از آن طلب  يزياست كه هر چ يتيچهار تا خاص نهايا ،هابا چالش ييارويو قدرت عمل و رو ،من

   كشم،يم رونيب كنميم

االن كه حالت خراب است به من بگو  ،يكنيمنعكس م نرويمركز را در ب نيا هتو هر لحظ ديگوياست كه م نيهم يبرا

   يشكل نيا نكهيا اي يگرفت نهاياز ا يكيرا از مي نيا نميبب

  

  (دايره عدم) ٢شكل شماره 
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ها كه در مركز  يدگيهمان نياز امي كه گرفتن شودياست كه شخص متوجه م نيعبارت از ا (دايره عدم)شكل نيا  ،يبود

 يكي يكي نهايا ،بمانند يدر مركز ما پس از ده دوازده سالگ نهايا ستيو قرار ن ،كنديحالش را خراب م شهيهستند هم

  .مينبكَ از آنها ارانهيرا هوش تيما حس هو يعني ،ما نباشند ديد نكيع گريد ،هيبشوند و رانده بشوند به حاش ييشناسا ديبا

ها بوده  يدگينه از همان اي ؟از عدم بوده شيلحظه پ كي يكه گرفت يشراب نيكه ا يكه تو االن آگاه هست ديگويبه ما م پس

 ميو اتفاقات هست ميدر مركز ما باشد ما نوكر جهان هست ها)(دايره همانيدگيها  نيو اگر ا ؟هستند گانهيكه نسبت به تو ب

 اي يدر آن به اصطالح اجسام قبل عدم هست  و باشد كه در مركز (دايره عدم)شكل  نياگر ا .ميشويآنها كنترل م لهيبوس

 م،يريگينممي از آنها گريرانده شدند د يرانده شده اند، آنها وقت ،گريد ستيدر مركز ما ن يقبل يو فكر يذهن يفرم ها

از جنس  واشي واشي ميما دار يعني ،خدا آمده به مركز ما شوديم يما خال مركز يوقت .است خداست يعدم از جنس زندگ

  .ميجهان بود نيكه قبل از آمدن به ا ميشويم يتيجنس ،ميشويم يهمان اصل ،ميشويم يرايهمان هوش

 رهيدو دا نياول با شكل ها دوباره به ا تيدادن ب حيپس از توض يول عيسر يليخ ميدهيم حيشكل ها را هم توض هيبق بله

 نهايا يشما كامالً مشخص بشود كه موالنا چجور يبدهم كه برا حيدوباره توض رهيدو دا نيرا با ا ياتيباز خواهم گشت كه اب

كار  نيا دهنديو مردم ادامه م آورديسر ما م ييها چه بالها يدگينك همانيبرحسب ع دنيد نيكه ا دهديم حيرا توض

  .مردم ادامه بدهند شوديسبب م يرا، و چه عوامل

  

  (مثلث همانش) ٣شكل شماره 

 دهدينشان م نيو ا .است زهايبا چ يدگيهمان ينييضلع پا يعنيقائده مثلث  نيهست كه ا يمثلث كيجا  نيكه ا دينيبيم

 نيقضاوت، پس ا يكيمقاومت است  يكي ،شوديدر ما زاده م تيبالفاصله دو تا خاص ميبشو دهيما همان يزيكه با هر چ
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آن ها  يعني ،ها هستند نيكه در مركز ما آن نقطه چ دهدينشان م نيا .است يمخرب ثمثلث همانش است كه مثل

 ياريدر هوش .ميدار يجسم ياريما هستند، ما هوش ديد نكيع ،هستند گانهيما هستند نسبت به اصل ما ب يهايدگيهمان

دانش  نيبراساس ا قضاوت يوقت.ميدانيرا ما دانش م دنيد زهايچ نيبرحسب ا يعني .ميدار يما دانش ذهن يذهن يجسم

 نيبه ما بدهد كه در ا يلحظه ممكن است خدا به ما بدهد زندگ نيرا كه ا ييدانش خدا ،است يدانش ذهنكه  ميكنيم

  شكل 

  

  (مثلث واهمانش) ٤شكل شماره 

كه  ميشويمتوجه م ميكن يبررس (مثلث همانش) مثلث نيرا با ا تيپس اگر ب .ميزنيپس م م،يزنيمشخص است پس م

 هايدگيهمان يعني (مثلث همانش) حالت را دارد نيكه ا يكس. نبود رايات گباده يمگر د يتُُرش كرد رو : ديگويموالنا م

خدا  ،ستادهيو واضح است كه در مقابل قضاوت خدا ا ،كندمي قضاوت هايدگيآن همانرا گذاشته مركزش و براساس دانش 

مركز  نيا يدهد كه ما چه جورمي صيتشخ .شودمي بشو و :ديگومي يعني ،ميبارها گفت ،كندمي كن فكان كار با قضا و

  .آوردمي و اتفاقات را بوجود ميكن يمتالش ديرا با دهيهمان

 ياست و ما قربان رونياز ب ميريگمي كه يشراب ،در مقابل اتفاقات ميو قضاوت داشته باش ميداشته باش ومتو ما اگر مقا

سلطه  ريكند و شما را آن اتفاق زمي آن نفوذ و .ديشومي يقربان ديمقاومت كن يزيدر مقابل هر چ .ميشومي اتفاقات

 (مثلث همانش)مثلث  نيا نيهمچن .مركز خودشان هستند يها يدگياتفاقات و همان يمردم قربان ،آوردمي خودش در

 نيرا از ا يمقاومت دارد چهارتا بركت زندگ دارد در مركزش با قضاوت و يدگيشخص كه همان نيدهد كه امي نشان
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 تينحس ام ،ندارد يعقل درست يشخص نيچن نيا ريزند. پسمي و دايم فرو آفل هستند نهايا كه رديگمي هايدگيهمان

  .ندارد ياديقدرت ز ،خوب ندارد تيهدا ،خوب ندارد

 ،شودمي ميمرتب تسل ،در مركزش باشد دينبا هايدگيهمان نيا كه متوجه شده (مثلث واهمانش)شخص  نيا برعكس

رانده شدن  ،هياز مركزش رانده بشوند به حاش هايدگيهمان نيكند كه امي صبر و ،كندمي مركزش را از جنس عدم

 شما يعني .ديرا هنوز دار آنها يول ،ديريگمي را از آنها پس تيهو ايكه شما حس وجود  يعني هيبه حاش هايدگيهمان

 شود شكرمي مركزشان عدم نكهيو از ا .باشند و مركز شما نباشند هيدر حاش نهايا يول دياموالتان را داشته باش ديتوانمي

  .دهندمي عمل واهمانش انجام شدند و دهيهمان يشناسند با چمي پس مرتب دارند ،كنندمي

 يزيانسان با چ يمثلث همانش وقت نياست كه در ا نيالزم است كه تكرار كنم ا ناآلايم هم كه قبًال گفته يزيچ كيو 

 ،شودمي جاديزمان ا نديبمي از پشت آن ياريهش يعني دشيد نكيشود عمي شود مركزش ومي شود و آنمي دهيهمان

شود انسان از جنس جسم مي باعث ،به چشم زدن يدگينك همانيو ع دنيهمان نيا نكهيا يشود؟ برامي جاديچرا زمان ا

  .دهدمي جسم را نشان راتييزمان تغ نيپس بنابرا .است رييدر حال تغ شهيو جسم هم .بشود يذهن

گذشته  ،ما يتا   حاال نبود برا ،شودمي دايپ ندهيگذشته و آ نيبنابرا ،ميدچار زمان هم شد   ميكه ما جسم شد ياز وقت

 يدهد كه ما چه جورمي هم نشان ندهيو آ ،رديگمي را اندازه راتييتغ مانزايم كرده رييتغ يدهد كه ما چه جورمي نشان

زمان گذشته  (مثلث واهمانش)بشود  يخال هايدگياگر مركزمان از همان .كرد ميخواه رييتغ هايدگيبرحسب همان ندهيدر آ

  . ندهيزمان گذشته و آ ،رودمي نيهم از ب ندهيو آ

به  ،ميلحظه باش نيدر ا ميتوانمي ما .ميداشته باش يروانشناختندارد ما زمان  يو لزوم ،است يروانشناخت اي  يزمان ذهن

تجربه  يريادگي يبرا يعني .مينيدر آن حس وجود باشد بب نكهيرا هم بدون ا ندهيگذشته و آ يول ،ميلحظه زنده باش نيا

حس  بلحاظ  صطالحبه ا چيه ،ندارد يدرد چيه ،رفتن به گذشته و آمدن يول مييايبه گذشته ب ميتجربه ها برو يادآوري ،ها

آن  يوقت ميدار اگر، ميدرد است و ما آن را دار يما گذشته  در خود رنجشها ،فتديب ادمانيرنجش مان ، مثل مثال وجود

  .ستيكار ن نيبه ا يلزوم ،شودمي حالمان خراب ديآمي ادماني زيچ

و انسانها از زمان و مكان  .شودمي حذف يزمان روانشناخت ،زمان هم ميرانمي هيرا به حاش هايدگيكه همان واشي واشيپس 

 ياز انسانها يو حت يرونياز اجسام ب دكننمي يجسم شدند سع يوقت ،جسم خودشان نيهم يعنيمكان  ،رنديگمي يانرژ

 يوقت نيپس بنابرا ،يگريد زياز هر چ اي ،خوردنمي است به درد يمصنوع ميكه گفت يزندگ رهيش ،بكشند رهيش يرونيب

اگر  .رودمي نيزمان هم از ب مياگر جسم نباش ،ميرياندازه بگ ميخواهمي را راتمانييتغ نكهيا ليبه دل ،ما ميدچار زمان شد
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جسم ما  نيا يچه جور ندهيدر آ مينيبب ميرياندازه بگ ميخواهمي كه ،ميهست ندهيگذشته و آ حتماً دچار ميباش مجس

است  يآن موقع و .توهم است كي يجسم ذهن ،ميندار يجسم ذهن يعني ،ميكه ما جسم ندار يخواهد كرد در حال رييتغ

  .شودمي كه مركز ما عدم

كند مي نكه ده سال هم گوشيا كند ولومي برنامه گوش نيكه به اصطالح به ا يكس ره ياست برا ديمف حاتيتوض نيبله ا

  شكل را  نيا و .است ديمف اريشكلها بس نيمطالب با ا نيا يادآوري

  

  (افسانه من ذهني) ٥شكل شماره 

  خوانم مي را دوباره تيب عيسر يليدهم خمي حيتوض تانيهم برا

  (افسانه من ذهني)

  ٧٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يولوم

  نبود؟ رايات گباده يمگر د ،يرو ُتُرش كرد

  نبود؟ بايبود و آن َشهِ ز گانهيب تيَ ساق

از  يتوجه يديئتا كيمثًال  ،يديكش رهياز آن ش ،به تو شراب داد يدگيهمان كيلحظه قبل  كي نميبه من بگو بب يعني

مثلث همانش  نيا يكس كياگر  ميگفت ،سئوال من جواب بده نيبه ا ؟خدا به تو شراب داد نكهيا اي ينگرفت اي يگرفت رونيب

 واشياست كه  نياست از ا نيو آن عبارت ا ،شودمي درست اطرافشهم در  يليمستط كي واشي واشيرا داشته باشد 

 قضاوت و مقاومت داشتن سبب بودن و در زمان بودن وداشتن و از جنس جسم يجسم ياريهش يعني ديطرز د نيا واشي
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جسم به  نيا ندگذارنمي در ذهنش بسازد كه يموانع يعني ،يكند به موانع ذهن ليبه مانع تبدرا  يزندگشود كه انسان مي

  .خواهد به ثمر برساندمي ثمر برسد چون جسم را

مسئله عبارت از  .كندمي ليموانع را به مسئله تبد نيا يمدت كيسازد پس از مي يموانع توهم نيبنابرا ديكنمي توجه

 يهد ولدمي رنج را كه شما  يتيپس هر وضع ،ديحَلَش كن ديخواهمي نه و ،ديآن را َحلَش كن ديتوانمي است كه شما نه نيا

مسائل مان  يمدت كيپس از و  ،مسئله هست نيا ،ديبكن يكار ديخواهنمي اي ديبكن يدر باره اش كار ديتواننمي ايشما 

 كيكه كامالً  .است يكند كه افسانه من ذهنمي يافسانه ا كيما را دچار  يطرز زندگ نيا .ميكنمي ليرا ما به دشمن تبد

مقاومت  (افسانه من ذهني)شخص نيكه ا دينيبمي است چون يخطرناك اريبس يجا ،به اصطالح توهم ساخته ذهن است

ماند و مي يعوض نشده باق نطوريو هم  .كه عوض بشود رديپذنمي را زهايچ نيبنابرا ،خودش يدارد براساس دانش ذهن

كند و چه مي اديرا ز شدشمنان ،كندمي اديو مسائلش را ز يزندگكند موانع مي اديرا ز شيدردها ،دشيد نيروز به روز ا

  .برود نيبشود و از ب ضيخورد بشود و جسمش هم مر تيوضع نيبسا در ا

  

  (حقيقت وجودي انسان) ٦شماره شكل 

 را شيها يدگيدهد و همانمي عمل واهمانش انجام يكس كي نكهيا يعني(حقيقت وجودي انسان)حالت  يكيآن   يول 

 نيو ا ،داردمي هنگ تيكشد و خود جسم را به طور ساده بدون هومي رونيكَنَد و بمي را از آنها تيو حس هو ،شناسدمي

كه پس از  يبه طور ،شودمي تينهايدرون ب يفضا نيشود و امي شود بازمي درونش باز يفضا ،دهدمي ادامه يكار را ه
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و در  ،ميشومي خدا زنده تينهاياست كه ما ب يموقع نيا .داشته باشد تيكه هو ستيدر مركزش ن زيچ چيه يمدت كي

 يتا زمان .ميستياز جنس جسم ن گريما د نكهيا يبرا ،رودمي نياز ب يانشناختو زمان رو ميشومي مستقر يلحظه ابد نيا

   ،ندهيدر گذشته و آ يعنيبود  ميما در زمان خواه ميدار يجسم يذهن ينكهايو ع ميكه از جنس جسم هست

كند و آن صبر مي كند و از آن استفادهمي دايدست پ گريد تيتا خاص مرتب به دو (حقيقت وجودي انسان)شخص  نيو ا

 نيهم شياز جنبه ها يكيكه  دينيبمي شكر نيشناسد و انمي شناسد و شكر را همنمي صبر را يمن ذهن ،و شكر است

 فقط طلبكار است يذهن ، من(افسانه من ذهني)داند نمي يرا دانستن است كه من ذهن يزيچ كيقدر  ،است يقدرشناس

 يو مسئله ساز يكارش مانع ساز نكهيكند با توجه به امي هم به اصطالح اندوخته يو هر چ ،بهتر شتريب يهرچ ديگومي

   .رسدنمي به ثمر موقعچيجسمش ه ،خواهد جسمش را به ثمر برساندمي و ،است يو دشمن ساز

خواهد مي مثالً ما دلمان ،خواهد به ثمر برسدمي جسم ما يكه وقت دينيبمي چون ميكه جسم مان را به ثمر برسان ميامديما ن

كه  مينيبمي ميخورمي كه شتريخرده ب كي ديآمي غذا را هر چقدر هم خوشمان كي يول ،ميبخور يخوشمزه ا يغذا كي

از  شيب ايبشود  ادياگر ز ميزنمي كه ما واقعاً حرصش را يزيهر چ ،ما يندارد برا تياز آن مطلوب شتريب گريد مياشباع شد

 نيا نيرسد  بنابرانمي ها به ثمر نينقطه چ نيشدن ا اديدهد كه جسم ما با زمي نشان نيا .زندمي بشود دل ما را اديحد ز

جسم  ،خواهد جسمش را به ثمر برساندمي باشد كه دشيناراحت د ديبا يمرتب ناراحت است ول (افسانه من ذهني)شخص 

   .رسدنمي به ثمر

ما در واقع زنده  دنيبه ثمر رس ميرسمي به ثمر ياريما به عنوان هش .رسدمي به ثمر (حقيقت وجودي انسان)عدم  يول

صبر و  ،مينيبمي عدم قيمرتبه كه ما از طر نيشود در اولمي دهيعرض كردم صبر و شكر زائ .خداست تينهايشدن ما به ب

را  ام ،به مركزمان يزيچ كيكه آوردن  ميشومي چون متوجه ،كندمي دايپ يهم معن زيشود و پرهمي دهيشكر در ما زائ

  كند.مي اندازد، در زمان زندانيمي كند، در زمانمي از جنس جسماندازد مي به خطر

 كنيم يك چيز را كه مال بيرون است بياوريم به مركزمان، پس پرهيز و صبر و شكر يواش يواش پيدامي بنابراين پرهيز

كند به رشد، االن شما جزو اين شكل مي ، و اين شخص شروع(حقيقت وجودي انسان)در زندگي اين شخصشود مي

كنيد، مسلماً از جنس اين شكل مي هستيد كه اگر به صورت مرتب و متعهدانه اين برنامه را تماشا(حقيقت وجودي انسان)

  هستيد.

ه پذيرش، پس اين لحظه را با پذيرش يعني با فضا گشايي بينيد كه سمت چپ مستطيل نوشتمي پس بنابر اين هر لحظه را

كنيد، و اين كار شادي دارد، اصًال ديدن برحسبِ عدم همانطور كه در شعر هم آمده، وقتي آن َشهِ زيبا مي و رضا شروع
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، آيد بيرونمي آيد، شادي بي سبب يعني هم هويت شدگي سبب اش نيست، بلكه از عدممي ساقي هست، شادي بي سبب

  دهد كه اصل ما از جنس شادي است.مي و نشان

آورد و مي پس از يك مدتي كه پذيرش و شادي بي سبب را تمرين كرديم، يك بركت ديگري، خاصيت ديگري به ما روي

شود و مي شود، يعني فضاي درونِ ما گشاده ترمي هرچه آن مركز عدم تر ايم،آن آفرينندگي است، كه براي اين كار آمده

شويم كه اين نقطه چين ها يعني باورهاي قبلي مي شويم، و متوجهمي رود به حاشيه، ما آفريننده ترمي نقطه چين هااين 

زنيم مي توانيم باورِ جديد، الگوي جديد ايجاد كنيم، ما آفريننده هستيم، پس دستمي پوسيده بوده، اينها جسم بودند، ما

  به آفرينش، شما بايد به اينجا برسيد.

ه، اين هم مشخص است كه به كدام سمت بايد برويم، و البته براي اين كار شما بايد حتمًا قانون جبران را اجرا بكنيد، بل

كنيم، يعني مركزِ ما پر از عينك مي شروع (افسانه من ذهني) قانون جبران اين است كه ما وقتي از اين حالِت همانيدگي

بينيم، ما هوشياري هستيم، درست مثل اينكه امتداد خدا آمده مي عينكهاي مختلِف جسمي است، اين لحظه با اين 

 بيند، لحظه بعد اين عينك، لحظه بعد اين عينك، از طرف ديگر به چنين جسمي از بيرون نيرو واردمي عينك مادي زده و

  گويد.مي شود، كه بيت بعدي غزلمي

كنند، و نيروي شان اين است كه ما متحول نشويم، مي يرو وارديعني اگر ما من ذهني داريم، تمام من هاي ذهني روي ما ن

در نياييم، بنابر اين شما حتمًا بايد قانون جبران را انجام بدهيد، بايد حواس  (حقيقت وجودي انسان)يعني به اين صورت 

نده بشود، بايد كار كنيد تان روي خودتان باشد، بايد كار بكنيد، مرتب بايد اين ابيات را تكرار كنيد تا معاني در شما ز

  رسيد. نمي ديگر، كار نكنيد به نتيجه

و نه تنها قانون جبران را با تمركز روي خود در كار روي خود بايد انجام بدهيد، از نظر مادي هم بايد جبران بكنيد، بايد 

هم برحسِب اصول  ،مايك چيزي بدهيد تا ذهن تان بگذارد اين دانش وارد سيستم شما بشود، و گرنه اين من ذهنيِ ش

گذارد وارد نمي كند، تا زماني كه ما قانون جبران را از نظر مادي را رعايت نكنيم، اين مثل دربان آنجا ايستاده،مي خدا كار

  سيستم شما بشود، حتماً قانون جبران را انجام بدهيد.

  يح دادم،دهم برايتان و آن اين است كه قبالً هم كه توضمي يك شكل ديگر هم من توضيح
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  15صفحه: 

  

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

  

  (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان) ٨شكل شماره 
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  16صفحه: 

شود، يعني اين دو مي اين شش ضلعي هست، اين شش ضلعي كه با افسانه ي من ذهني و حقيقتِ وجودي نشان داده 

دهيد خدا به شما انرژيِ زنده كننده بدهد؟ عشق مي شما در اين لحظه اجازهدهد كه مي شكل، اگر خوب دقت كنيد نشان

  گذاريد؟ نمي ،بدهد؟ بركت بدهد؟ يا نه

كه مركزِ همانيده دارد، و قضاوت و مقاومت دارد و در افسانه ي  (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)اين شكل 

سازد، براي اينكه در اين لحظه از جنس جسم نمي اين شش تا محور بينيد  كه اين شخص بامي من ذهني زنداني است،

  است.

كه حتي براي يك لحظه مركزش را عدم بكند، از  (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)اين يكي شكل 

ه، و همين طور با آورد، َالَست يعني ما از جنس خدا هستيم، بلمي جنس عدم است، از جنس عدم بودن اََلست را به ياِد ما

گويد كه شما از مي توانيم از جنس َالَست بشويم، و مثل اينكه هر لحظه خدا به مامي تسليم و فضا گشايي ولو يك لحظه

گوييم بله، اين مي گوييم بله، يعني به اتفاق اين لحظهمي جنس من هستيد؟ و ما با فضا گشايي در اطراف اتفاق اين لحظه

  گويد بله.مي شخص

گوييم به مي گويد نه، نه، وقتي نهمي كه مقاومت دارد (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)ي شخص قبلي ول

شود، و همين مي گفتيم هستيم، از همانجا اشكال ما شروعمي اتفاق اين لحظه ما از جنس الست ديگر نيستيم، اگر بله

تواند از مي تواند در جنس اين لحظه ي ما كهنمي هني است، نبايد وما كه يك چيز ذ : گذشتهگويد كهمي قانون اَلَست هم

  جنس عدم باشد و خدا باشد اثر بگذارد.

گوييد بله، مي اين موضوع را هميشه يادتان باشد كه منظور از َالَست دو تا چيز است: يكي اينكه شما به اتفاق اين لحظه

كند، بله، و مي است كه شما از جنس خدا هستيد، يا شما را از جنس خداكه بله گفتن به اتفاق اين لحظه بله گفتن به اين 

دانيد بايد بدانيد كه گذشته ي ذهني شما، يعني اتفاقات افتاده براي شما، حاال هر نمي دانيد، يا اگرمي همين طور شما

تواند از جنس خدا مي شما تواند اثر بگذارد به جنس اين لحظه ي شما، جنس اين لحظهنمي چقدر ظلم شده به شما، آن

  باشد، صرفنظر از اينكه در گذشته چه اتفاقاتي براي شما افتاده.

كنيد، اگر مي دهيد، شما داريد از قانون َالَست سرپيچيمي ولي اگر شما اتفاقات گذشته را به اين لحظه تان داريد دخالت

 د، يا از جنس خدا بشوم، شما داريد اشتباهگذارد اين لحظه من حالم خوب بشونمي شما معتقد هستيد گذشته من

  كند.نمي بينيد، براي اينكه در زمان هستيد، اگر يك همچون اتفاقي بيفتد ديگر بقيه محورها براي شما كارمي
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  17صفحه: 

(شش محور اساسي زندگي با حقيقت و  (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)يعني شما به اين دو تا شكل 

كنم مرتب، نگاه كنيد و تصميم بگيريد، تشخيص بدهيد، تمييز بدهيد كه اين لحظه من مي من تكراركه  وجودي انسان)

دهيد مي دهيد وضع تان خوب نخواهد شد، اگر اجازهنمي دهم؟ اگر اجازهنمي دهم خدا به من كمك بكند يا اجازهمي اجازه

  دهم.مي  گويا هستند، پس دوباره نشانوضع تان خوب خواهد شد، حالتان خوب خواهد شد، اين دو شكل كامالً 

  (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)

  ٧٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يولوم

  نبود؟ رايات گباده يمگر د ،يرو ُتُرش كرد

  نبود؟ بايبود و آن َشهِ ز گانهيب تيَ ساق

گذاريم نمي تواند كمك كند، ونمي داريم، خدا به مااگر ساقيِ ما همانيدگي ها باشد پس در اين صورت ما مقاومت و قضاوت 

(شش محور اساسي زندگي با كنيم، برعكس اگر عدم مي كمك بكند، پس ما در زمان هستيم، به اصطالح َالَست را انكار

  بله. گوييممي كنيم، به اتفاق اين لحظهنمي باشد، در اثر تسليم مركز ما عدم باشد، اين كار را حقيقت وجودي انسان)

، همين كه االن از جنس جسم بوديم، (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني) بينيدمي ولي ببينيد، همين طور كه

دهيم، و آن كه نمي و در زمان بوديم، دانش داريم بنابراين به قضا كه در واقع بينشِ الهي در اين لحظه است اصالً اهميت

شود، به آن هم ما مي گويد بشو ومي آن ،زندگي ما را تغيير بدهد، يعني كن فكان بايد بگويد با اين عشق اش، بركت اش

  گذاريم، براي اينكه خودمان قضاوت داريم، بخاطر همين حال مان خراب است.نمي به اصطالح هيچ ارزشي

كند كه مي ت، به ما يادآوريكند، يعني انعكاس مركز ما در بيرون كه حاِل بد ما هسمي و جَفَّ الَقلَم مرتب به ما يادآوري

شكّ ات  :گويد كهمي كه دارد به شما ،گذاريم خدا به ما كمك كند، و بعضي موقع ها اتفاقات خيلي بد، رَيب المَنوننمي ما

  برطرف بشود، اتفاقات خيلي بد مثل اينكه آدم يك مرضي بگيرد العالج، اين براي قطع كردن يا بريدن شّك است.

آييم، اگر كسي از مي در (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان) ه باشيم به اين شكلاگر ما شكّ نداشت

گذارد خدا رويش نمي بيند، شكّ دارد، شكّ خيلي چيز بدي است، كسي كه شكّ دارد، يقين ندارد،مي طريق همانيدگي ها

(شش محور اساسي زندگي با يم يا برمي گرديم و عدم رومي كند ما را، يا از بينمي كار كند، بنابر اين اتفاقات بد مجبور

  آوريم به مركزمان.مي را حقيقت وجودي انسان)

(شش  و تسليم و فضا گشايي، پس از اينكه ما به قضا احترام نگذاشتيم، به كن فكان احترام نگذاشتيم، يعني اين حالت

گيرد، باز مي عكاس مركز ما كه پي در پي در بيرون صورت، و َجفَّ الَقلَم يعني انمحور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)
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  18صفحه: 

هم روي ما اثر نگذاشت، نفهميديم، اتفاقات خيلي بد هم افتاد، باز هم ما شكايت كرديم، و گِِله از خدا كرديم، اينها ديگر 

يندي هست به نام تسليم و بينيم كه نه، يك پديده اي، يك فرامي خوانيم،مي كُشد يا يك دفعه ما مثالً موالنامي يا ما را

، كه پذيرش اتفاق اين لحظه (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان) كه اگر اين كار را بكنيم فضا گشايي

  شود.مي است قبل از قضاوت و بدون قيد وشرط، مركز ما عدم

 عدم بشود بالفاصله از جنس اَلَستافتد، براي اينكه مركز ما مي شود تمام محورها به كارمي همين كه مركز ما عدم

آييم بيرون، معني اش اين است كه ديگر مقاومت ما صفر شده، دانشِ ذهني ما صفر شده در آن مي شويم، از زمانمي

شود، بيرون مي افتد، وقتي مركز ما عدم است بيرون بهترمي افتد، َجفَّ الَقلَم مرتب به كارمي لحظه، قضا و كن فكان به كار

  شود.مي گويد: مثل اينكه وضع دارد خوبمي كند، به مامي كند، بازخوردمي بكفيد 

(شش محور كنيم، و همين طور اين بااليي مي شود، فرمانِ انصِتوا را رعايتمي شود ذهن ما خاموشمي وقتي مركز ما عدم

ضاوت يعني ذهنِ فعال، و اين شخص تواند خاموش باشد، براي اينكه مقاومت و قنمي اساسي زندگي با افسانه من ذهني)

بيند، در محدوديت گير كرده، هيچ موقع زنده شدن به بي نهايت خدا مي شود، خودش را كوچكمي هم كه كوچك دارد

  را نخواهد فهميد يعني چه.

است كه مركز ما كند، يعني اينكه طرح خدا اين مي و اصطالح كَرَّمنا و كوثر كه هم در قرآن آمده و هم موالنا مرتب تكرار

رسد، ولي تا حد نمي را عدم كند، و فضايِ درون را اينقدر باز كند كه به اندازه خودش بكند، كه البته به خودش هيچ موقع

 شويم، و اين كار ادامه دارد، و هر چقدر زندهمي شود ما داريم به خدا زنده ترمي ممكن باز بكند، و هر چقدر بيشتر باز

كند، هم در درون هم در بيرون به صورت انعكاسِ درون، فراواني را، كوثر را مي و درون ما وسعت پيداشويم به ايشان مي

  ما تجربه خواهيم كرد. 

كنيد خواهيد ديد كه روز به روز مي كار (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)پس اگر شما با اين شكل 

 شوند، پول شما زيادترمي بينيد كه دوستان شما فراوان ترمي ، هم در بيرون،آيد به زندگي شما، هم در درونمي فراواني

شود، از جمله زندگي تان، شادي تان، آرامش مي آيد كه بايد داشته باشيد فراوان ترمي شود، هر چيزي كه به نظرتانمي

  شود.مي تان، عقل تان، قدرت عمل تان، اينها همه بيشتر

شود، اين مي توضيح كه نسبتاً طوالني، كه من طرحم اين است كه كوتاه بشود ولي توضيحات طوالنيبله، اما پس از اين 

كنم گوش كنيد، بدانيد كه ما چي بوديم؟ آمديم چه اتفاقي افتاده؟ و طرح زندگي چيه؟ مي توضيحات مفيد است، خواهش
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  19صفحه: 

گذاريم زندگي به ما كمك كند، اينها را از نمي و كنيم؟مي خواهد اجرا بشود ما چه اشتباهاتيمي و اينكه وقتي آن طرح

  زبان موالنا بشنويد.

كنند، تصاوير به خاطر اين است كه بنده و شايد همكاران من هم همينطور، كه رشته ي مهندسي مي و اين تصاوير كمك

شود زير مي كل است،خواهيم ببينيم كه يك چيز پيچيده اي را كه در ذهن جمع و جور كردنش مشمي مرتب ايم،خوانده

دهد، يعني تمام مي يك فرمول آورد؟ كه اين حداقل دركش آسان باشد، اين شكل ها يك دفعه يك كتاب را به شما نشان

كند، در نتيجه شكل ها را جدي مي رويد را مشخصمي وجود شما و سرنوشت شما كه در چه وضعي هستيد، به چه سمتي

  بگيريد.

شود بدون اينكه ذهن بكِشد مي آيد به اين راه،مي شود براي يك آدمي كه جديداًمي جوريفكر كردم كه چه خوب  و من

شود در يك شكل جا داد، و با نگاه به آن بداند كه دارد به مي اين طرف آن طرف و پراكنده بكند و آدم گيج بشود، همه را

 را كه بتواند به فكر و عمل شما بريزد دارد باز زند؟ آيا راه خرِد زندگيمي كند؟ يا دارد به خودش ضررمي خودش كمك

 كنيم داريم دوستيمي جنگيم، فكرمي يا نوك به نوك در آمده ايم؟ داريم ،كنيممي كند؟ يعني ما داريم با خدا همكاريمي

ولي دايماً كنند، بنده ي خوب خدا هستند، مي كنند با خدا همكاريمي كنيم، خيلي از آدم ها هستند در ذهن شان فكرمي

  شود.نمي جنگند، براي همين است كه وضع شان خوبمي با خدا

 آيد، تا زماني كه ما اين همانيدگي ها را در مركزمان داريم، خدانمي كَرَّمنا و كوثر يعني فراواني و گرامي داشت خدا

 بيايم، آن همانيدگي ها را بايد برداري، ماگويد آنها را بردار من مي گذاريم،نمي خواهد ما را گرامي داشته باشد، ولي مامي

خوانم كه با اين مي ب، االن ابياتيوخواهيم برحسبِ اين همانيدگي ها شكوفا بشويم و به ثمر برسيم، خُ مي گوييم نه، مامي

  گويد:مي كنم به اينها توجه كنيد،مي دو دايره قابل توجيه است، خواهش

  ٥٦٧مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  دانيمي ،يدي خانة دل را، دل آنِ توستخر

  هر آنچه هست در خانه، از آِن كدخدا باشد

داني، يعني من تسليم ام، من با تو مي گوييم: تو خانه دل مرا خريدي، يعني مال توست، و تومي پس ما داريم به خدا

اختيار عدم باشد، هرچه كه در خانه دل من كنم كه اين خانه دل را ما خالي كنيم، و در اختيار تو باشد، در مي همكاري

گوييم، پس بنابر اين اينها را تو بزن كنار، خالي كن دل مي هست مال كدخداست، تو هم كدخدا هستي، ما داريم به خدا

 ابررسي كنيم، اين خانه دل االن در اختيار جهان بيرون است، و ما به خد ها)(دايره همانيدگيو اگر با اين شكل ها  مرا.
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  20صفحه: 

در بياورم،  (دايره عدم)جا هست هم مال توست، و من حاضرم كه به اين شكل  گوييم كه اين مال توست، و هرچه اينمي

گويم به اتفاق اين لحظه، اينها را از مركز من بزن مي گذارم برود، تو با قضا و كن فكان ات در حالي كه من بلهمي اينها را

  گوييم.مي برود به حاشيه، ما داريم به زندگي

  گويد:مي پس ما اينقدر تشخيص دهنده و تمييز دهنده هستيم كه بفهميم مركز ما مال كدخداست، درست است؟ اما

  ٥٦٧مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ُقماشي كانِ تو نَبَود، برون انداز از خانه

  درون مسجدِ اَقصي، سِگ مُرده چرا باشد؟

توانستند قماش مي گوييم اين چيز، آن چيز، قديممي گوييم،مي بود، كه االن چيزقُماش در قديم به معني همين چيزها 

گويد: آن جنس هايي كه در مركز من هستند، اگر مال تو نيست، اگر از جنس تو نيست، هم من مي بگويند، پس بنابر اين

شوند كه مي اينكه اينها سببدهد كه از خانه ي دل من بيرون بينداز، براي مي دهم، هم زندگي، تشخيصمي تشخيص

آيد كه من ذهني سِگ مُرده است، و اين سِگ مُرده درون مسجِد اقصي، و مسجد اقصي دوباره مي يك من ذهني بوجود

   ،»بينيد مسجد بزرگ و معروف بيت المقدس هستمي مسجد اقصي همين طور كه« نمادِ دل ماست.

جد را همه اديان دوست دارند، يعني مسجدي كه همه آدم ها به آن احتياج دانيد اين مسمي خواهد بگويد كه، بله، كهمي و

گذارند، مسجد اقصي است، در اين جا نمادِ مركز آدم است، دلِ آدم است، فضاي درون آدم است، يعني مي دارند، و احترام

درونِ انسان مسجد اقصي بيند، پس آن بايد عدم باشد، پس مركِز انسان و مي آن عينكي كه هوشياري به وسيله ي آن

  گويد: سگ مرده يعني من ذهني داخل مسجد كه جاي خداست چرا بايد باشد؟ درست است؟ مي است،

شود كه يك من ذهني بوجود بيايد، و مي ، اين جنس ها و چيزها، اين قماش ها سببها)(دايره همانيدگي بله، يعني اين

گذارند، از نمي اين سگ ُمرده يعني من ذهني بايد بيرون انداخته بشود، سگ مرده را در مسجد (دايره عدم) درونِ دلِ ما

كنيم، من با صبر مي داند، پس با هم همكاريمي دانم اين را، هم خدامي كند، پس بنابر اين هم منمي اين تمثيل استفاده

  اندازيم بيرون، بله.مي او خدا با قضا و كن فكان داريم اين سگ مرده را از مسجِد دلِ م

اما پس از اين دو بيت باز هم ابيات ديگري از ديوان شمس در مورد همين مركِز انسان خواهم خواند و پس از اين ابيات 

ديوان شمس، ابياتي از مثنوي خواهم خواند، اميدوارم شما اين ابيات را تكرار بكنيد، من هرچقدر هم اينجا توضيح بدهم 

  شود.نمي كنيد معنا روشنتا شما تكرار ن
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  21صفحه: 

  ها)(دايره همانيدگي

  ٥٤٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  دانة دل كاشته اي، زيرِ ُچنين آب و ِگلي
  َنشودمي تا به َبهاَرت نرسد، او َشجَري

چيزها همانيده گويد كه: دانه ي دل را، دانه ي عدم را اي خدا كاشته اي زيرِ اين همانيدگي هاي من، من االن با اين مي بله،

 شده ام، زير اينها يك دانه عدم هست، و آن درخِت زندگيِ من هست، و من اينها را زيِر اين همانيدگي ها كه در اينجا

 پس .يعني درخت نخواهد شد ،شجرگويد آب و گل است، مدفون كرده ام، تا بهار تو نيايد، تا به بهارت نرسد، اين دانه مي

و االن خواهيم خواند  تا زماني كه همانيدگي ها را  .زير همانيدگي ما است ،رخت زندگي ما استبينيد كه دانة دل كه دمي

   .كنيم اين دانه نخواهد روئيدمي و از آنها دفاع ،دهيممي داريم و آبمي ما نگه

كه ما بر ها)دگي(دايره همانياين حالت  ،دهد كه زندگي براي ما بهاري پيش بيني كرده استمي و اين بيت دوباره نشان

اين پائيز و زمستان با  ،به خاطر درد هاي مركزمان ،ايم و سرما ايجاد شدهبينيم و درد ايجاد كردهمي حسب همانيدگي ها

بيرون  ،راندن اين همانيدگي ها به حاشيه و بيرون كشيدن حس وجودي كه خودمان تزريق كرديم به آن چيزهاي مركزمان

پس زندگي  .(دايره عدم)و بهار خواهد رسيد .اين آب و گِل را كنار بزنيم تا اين دانه رشد كندتوانيم مي ما ،كشيدن آن

   .پيش بيني بهار كرده است

بهارشان هم موقعي است كه اين ُگل سرخشان  ،بينيد اينها بهار دارندمي بيست ساله را ،يعني شما كه حاال يك آدم ده ساله

و ،اين همانيدگي ها ،رسد كه اينها كنار برودمي پس بهار موقعي براي ما .نده بشودشكوفا بشود يعني مركزشان به عدم ز

همه بهار  ،براي همه خدا بهار پيش بيني كرده .شودمي ل سرخ ما است كه دارد باز ُگ،اين عدم ،عدم جايش را بگيرد

گويد تا بهار مي .گيريممي رد و ما جلويش راآومي ولي اگر قرار باشد كه همانيدگي ها را ادامه بدهند بهار را زندگي .دارند

   .دانم كه اين درخت عدم من شجر نخواهد شدمي تو نيايد من

  (دايره عدم)

  ٥٤٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  دانة دل كاشته اي، زيرِ ُچنين آب و ِگلي

  َنشودمي تا به َبهاَرت نرسد، او َشجَري
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  22صفحه: 

  ٥٤٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  چو خورشيد اگر تابد اندر شبِ من بيست

  نشودمي خود سحري ،تا تو قدم در َننهي

اگر هزاران تا خورشيد در مركز من باشد كه اينها  ،بيست نماد كثرت است ،گويد كه اگر بيست تامي بينيد كه داردمي پس

در بيرون راه من ذهني  كه ظاهراً ،باور باشد ،از جنس علم باشد ،خواهد اينها دانش باشدمي ،خورشيدهاي مادي هستند

 .بتابند ،همانيدگي من ،اگر در اين شب ذهن من ،خورشيد آسمان كه نور دارند ،بيست مانند خورشيد ،كنندمي مرا روشن

ايم يعني من نمي .يعني چيپس كامال مشخص است .توانم سحر تو را پيدا كنمنمي اگر تو قدم ننهي من با آن خورشيد ها

   .هاي هم هويت شده متكي باشمبه اين چيز

و كتاب  ،چقدر دانشمند هستيد ،شما چه باورهايي خوبي داريد ،به به ،بگويند به به ،اينها اگر مثل خورشيد هم بدرخشند

سحر من پيش نخواهد  ،تو قدم ننهي به صورت عدم به مركز من ،دانم كه اگر تو نياييمي دانيد ولي منمي خيلي ،خوانديد

 ها)(دايره همانيدگيبايد اين همانيدگي ها  ،پس مشخص است كه اينها .من از خواب ذهن بيدار نخواهم شديعني  ،آمد

و به  ،باور همانيدگي را بيندازيد دور ،درخشدمي بايد برود كنار و شما حيفتان نيايد بگوئيد كه اين باور من مثل خورشيد

   .و بگذاريد درونتان به اصطالح باز بشود و متكي به خورشيدهاي آفل نباشيد (دايره عدم)جايش عدم بگذاريد 

به خواب ذهن فرو  ،بينيممي شود وقتي از طريق همانيدگي هامي پس معلوم ،بيست چو خورشيد اگر تابد اندر شب من

خواب ديدن  ،ب رفتن استبينيد كه ديدن بر حسب همانيدگي ها يك جور خوامي ايم،به خواب فكر فرو رفته ايم،رفته

گيريم مي ولي اينها را جدي .بينيممي يعني اين ديدي كه ما بر حسب همانيدگي ها  داريم شبيه اين است كه خواب .است

سحر يعني اينكه به اندازه كافي عدم  ،شودمي وقتي سحر .كنيممي روابط مان را خراب ،كنيممي و زندگي مان را خراب

 ،با همانيدگي ها نبينيد ،هشت ساعت هم با عدم ببينيد ،اگر شما روزي هفت .بينممي مرتب با عدم در مركز من است و من

يعني پس از اين عقل و حس امنيت و  .كندمي و خورشيد زندگي طلوع ،آيد  به زندگي شمامي يواش يواش سحر دارد

شود ما به مي و روز شده و هر چه وسيع تر ،و ديگر صبح شده .هدايت و قدرتتان را در شبانه روز از عدم خواهيد گرفت

  .يعني خورشيد زندگي در زندگي شما طلوع كرده است ،شويممي ظهر نزديك تر

ت اول *** یان   ***  
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  23صفحه: 

  گويد:مي .خوانممي اين بيت را هم برايتان

  ١٦٤٢دفتر چهارم بيت  ،مثنوي ،مولوي

  آدمي را شير از سينه رسد 

  از نيِم زيرينه رسدشير خر 

از هم به اين شكلها توجه ب .يعني از مركزش بگيرد ،شير را از سينه بگيرد ،انسان بايد مركزش را خالي كند ،پس آدمي

به هر   ،به اصطالح آن قسمت ،بينيد كه پستانهاي خر نزديكمي .زندمي و موالنا يك تمثيل ها)(دايره همانيدگيكنيد 

(دايره انساني كه انسان ،گويد آدميمي ،كندمي از همين تمثيل استفاده ،در حالتي كه پستان انسان باالست ،حال زير است

از  ،ولي مال من ذهني كه در اينجا تمثيل خر دارد .گيردمي از عدم ،گيردمي از مركزش د حقيقتا شير را باش عدم)

   .يعني همانيدگي ها .همه اش شكم و زير شكم  به اصطالح ،نيم تنه پائين ،از نيمِ زيرينه يعني .آيدمي همانيدگي ها

در  ،شير را ،هركس به خودش نگاه بكند ببيند بيشتر اين بركت زندگي را .گيريممي پس ما بايد ببينيم كه شير را از كجا

امنيت و هدايت و قدرت است  عقل و حس ،اين برخي اجزاي آن .بعضي جاها آب حيات است ،اينجا شير است ،بودمي آنجا

اينها ببينيد كه شما از مركز عدم  ،قدرت آفرينش هم هست ،در شكل هاي قبلي ما ديديد كه شادي بي سبب هم هست

  .بله .و خودتان را ارزيابي كنيد ،آيد يا از همانيدگي هاي شمامي شما

خوانم براي مي اين قسمت را كه االن .خوانممي چه دهم كه برايمي منتها اولش توضيح .اما ابياتي از مثنوي خواهم خواند

 تابستان ،شوندمي ها عوضفصل ؟كنم كه بهاري خواهم داشتمي اين است كه شما از خودتان سوال كنيد كه آيا من فكر

 درد ايجاد ،شود با چيزهامي همانيده ،آيدمي انسان هم وقتي .شودمي بهار ،شودمي زمستان ،شودمي پائيز ،شودمي

 ؟آيا بهاري براي ما است ،رود به زمستانمي ،شود زندگيشمي سرد ،رود به پائيز براي اينكه دردش زياد بشودمي ،شودمي

همانيدگي  .بهار ،زمستان ،شبيه همين بهاري كه پائيز ،كنيد كه زندگي براي شما بهار درست كرده استمي شما حس

  .بله :گويدمي موالنا .بعدش بهار ،دردها زمستان ،پائيز

 كند براي هر انسانيمي يعني خِردي كه تمام اين كائنات را اداره .نخواهيد ،خدا پيش بيني كرده است مگر شما انكار كنيد

كنيد كه ما آمديم در اين جهان همانيده شويم با مي پس شما اگر فكر .شودمي ش بازبهار پيش بيني كرده كه اين ُگل

   .اين طرز تلقي غلط است .غصه بخوريم و برويم ،بگذاريم مركزمان ،چيزها

رويد ولي نمي اين دانه من از زير اين همانيدگي ها ،تا بهار تو نيايد :گفت ،اما براي اينكه به بهارمان برسيم امروز هم بود

 در زمان ،خواهد به ثمر برسدمي كسي كه بر حسب همانيدگي ها ؟گيريممي چه جوري .ما نبايد جلوي بهار خدا را بگيريم
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  24صفحه: 

در آينده  ،خواهد جسمش را به ثمر برساند در زمانمي ،نه به صورت زنده شدن به بي نهايت خدا ،خواهد به ثمر برسدمي

براي همين است كه در معرض فروش  .اين درست نيست ؟اين همانيدگي هاي من كِي به صورتي عالي شكوفا خواهد شد

  .كندمي صل از همانيدگي  را موالنا قدغنگذاشتن خاصيت هاي حا

  ١٨٣٥دفتر اول بيت  ،مثنوي ،مولوي

  ُحسن خود را در مَزاد ،هر كه داد او

  سويِ او رو َنهاد ،صد قَضايِ بَد

خوانم كه شما فرصت داشته باشيد به خودتان بقبوالنيد كه من هم مي فقط اين چند بيت را ،اين را قبال خوانده ام البته

گل سرخ حضور من و  باز بشود، و اين گُل سرخ من ،شوممي بهارم موقعي است كه به خدا زنده ،من بهار دارم .دارمبهار 

و قضا و كن فكان هر لحظه دنبال اين است، يعني خدا هر لحظه دنبال اين است كه ما را به خودش  .شوممن به او زنده مي

و ما درست ببينيم. ما ديدمان غلط است.  ،همانيدگي هم از بين برود كه البته اين دردهاي حاصل از زمان و ،زنده كند

كنيم درست است و وحي منزل است، كه هر چه كه فكر مي ،كنيممان فكر ميدرست است كه ما در ذهنمان با من ذهني

مان است كه ما حسنكند. براي همين غلط فكر مياش همه كند. غلط است. من ذهني بنا بر تعريفمن ذهني اينطور فكر مي

  گذاريم. معرض فروش ميدرمان را را و زيبايي

اندازد. اگر هر لحظه ما بلند بشويم بگوييم من و يك چيزي را به ولي عوض اينكه قضا و كن فكان به ما كمك كند، تير مي

گيريم، پس ما اين انرژي به ما انرژي ميو از اين به ،به بگويندگذاريم، در مقايسه هستيم كه ديگران بهمعرض نمايش مي

هاي شويد كه اين انرژيپس شما بيدار مي ؟را دوست داريم. نه آن انرژي را كه گفت ساقي تو خدا بود يا اين جهان بود

كردم شكل فكر «شويد. پس، تر ميآيد شما گرسنهبيرون  و آفل را دوست نداشته باشيد، فايده ندارد. هر چقدر كه مي

  دهم خيلي ساده است. براي اينكه سرعت داشته باشيم نشان مي»خواهد شكل اينها را، بدون شكل، است، نمي

  ١٨٣٦مولوي، مثنوي، دفتر اول بيت 

  هاها و رشكها و خشمحيله

  هابر َسرش ريزد چو آب از مشك

يش بگذارد مثل زيباييش، جوانيش، قدرت هويت است، در معرض نمااگر كسي يكي از خصوصيات خودش را كه باهاش هم

كند؟ اش، چكار دارد ميهايش، شغلش، عنوانش، مقامش، قدرت اين دنياييبدنيش، سوادش، پولش، خانه بزرگش، قالي
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گويد كه از هر طرف افتد؟ ميو در اين جهان هم چه اتفاقي مي .فرستدصد قضاي بد از هر طرف، خدا تيرهايش را مي

بارد. همين ريزند يا آب ميريزند. همين طور كه از مشك آب ميهاي مردم، حسادت مردم به سرش ميفكرهاي بد، خشم

شان بر سر آيد و خشمهاي مردم كه با فكرهايشان ميريزد، مكرهاي مردم يعني توطئهطور كه باران شديد به سر آدم مي

  ريزد. و ما مي

  ١٨٣٧مولوي، مثنوي، دفتر اول بيت 

  َدرَندرا ز َغيرت ميُدشمنان، او 

  بَرنددوستان هم، روزگارَش مي

خواهند به ما لطمه توانند تحمل كنند بزرگي ما را براي اينكه آنها من ذهني دارند، ميكنند، نميدشمنان حسادت مي

ي دارم. شوم، حتماً دوستان من ذهندرند. دوستان من ذهني چون من ذهني دارم، بلند ميبزنند. از حسادتشان ما را مي

كنند. يعني اين شخص مورد تنفر و آسيب دشمنانش گيرند، تلف ميبرند، وقت مرا ميآيد روزگار مرا ميمن ذهني هم مي

  است و همين طور مورد آسيب دوستانش هم است، دوستاني كه دوست نيستند. 

نند بهار ندارند. شما از خودتان بپرسيد كخواهم بگويم كه بيشتر انسانها غافلند از بهارشان. فكر ميحاال اين بيت را مي

كند به ثمر برسد، اين كه بگوييد منظور من از بهار اين است كه اين من ذهني جسمي من به طرزي كه خودش فكر مي

  بهار من است، اگر اين بهار است، اين بهار نيست.

م خريد، فالن خانه را خواهم خريد، خانه گوييم من يك موقعي پولم زياد خواهد شد، فالن اتومبيل را خواهمثالً ما مي

گوييد شما به ثمر ميخواهم بود، مهمان دعوت خواهم كرد. اين اتومبيل را سوار خواهم شد، مردم خواهند ديد، اينها را 

اين بهار نيست. همين فكرها ما را از بهار اصلي كه زنده شدن به زندگي است و شكفتن  ؟گوييداين را مي رسيدن؟ بهار

  گويد هر كسي كه غافل بود از بهار و كشت، كند. ميحضورمان است غافل مي گل

  ١٨٣٨مولوي، مثنوي، دفتر اول بيت 

  هر كه غافل بود از كشت و بهار 

  او چه داند قيمت اين روزگار   

كنند كه وقتش آنطوري گرفته شود، گيرند و دشمنانش هم مساله ايجاد ميديديد كه شخص قبلي دوستانش وقتش را مي

شويم. مقاومت را صفر كنيم، بدهد. پس ما بهار داريم. براي اينكه بهار ما بيايد، بايد نزديك صفر آدم خودش را نشان مي
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شويم يا عدم شويم. مرتب به مركزمان توجه ببا تسليم از جنس زندگي  در معرض قضا و كن فكان قرار بگيريم. اين لحظه

بينيم يا عدم است، اگر عدم هست، قضا و كنيم يك چيزي يك باوري، يك همانيدگي در مركزمان است، بر حسب آن مي

  آيد. كند كه بهارمان بيايد. گفت بهار من تا تو نيايي نميكن فكان به ما كمك مي

كنند. كنند بهار دارند، بنابراين كشت هم نمين است كه بيشتر مردم غافل هستند از بهارشان، فكر نميولي اشكال ما اي

آيد، بنابراين با دانيم بهار ميآيد. ما چون نميدانند بهار ميكارند. چرا؟ ميزنند و گندم را ميكشاورزان زمين را شخم مي

كنيم كنيم، عملي ميم در اطراف اتفاق اين لحظه داريم يك فكري ميكنيكنيم. هر موقعي فضاگشايي ميتسليم عمل نمي

كاريم. منتظر بهار هستيم كاريم. تسليم لحظه به لحظه، داريم ميشود. بنابراين ما داريم ميكه توش خرد زندگي ريخته مي

  كنيم. و بنابراين وقتمان را تلف نمي

دانيم كه ما آمديم دانيم. ميهمانيده هستيم، ولي قدر اين شب را مييعني در شب هستيم،  ؟او چه داند قيمت اين روزگار

آييم بيرون، به بينهايت او يعني خدا زنده خواهيم شد. در اين لحظه ابدي مستقر وارد اين شب شديم، وقتي از اين شب مي

  خواهيم شد. 

و روشهايي كه او جلويتان گذاشته جلو  شما از خودتان سوال كنيد، منتظر بهار هستيد يا همين طوري با سياق من ذهني

گيرتر باشيد. بعد كه يكي هايتان كم بشود، يك كمي سهلكنيد تا غصهو بعضي مواقع هم به اين برنامه نگاه مي ؟رويدمي

خواهم بهار بشود. پس مرتب شود. شما بايد بگوييد من ميكنند. اينطوري نميها حمله ميگذرد، دوباره غصهدو روز مي

كارم. پس بنابراين و به جايش عدم مي ،آورمها را درميزنم يعني آن همانيدگيزنم، شخم ميكارم، شخم ميدم ميگن

  :گويدمي

  ١٨٣٩مولوي، مثنوي، دفتر اول بيت 

  ريختطف حق بايد گُ در پناه لُ  

  رواح ريختبر اَ  ،كو هزاران لطف

شوم، در اين لحظه كنم، قرباني وضعيت يا جسم نميرا باز ميشوم، فضا در پناه لطف حق بايد گريخت يعني من تسليم مي

يعني زندگي از طريق ما  ،كنيمشود، هر موقع مركز ما عدم است و بر حسب او ما فكر ميشوم، مركزم عدم ميجسم نمي

  اندازد، تير فكر را، ما در پناه لطف خدا هستيم. تيرش را مي

شويم و ما پناهي كنيم، از پناه لطف خدا خارج ميكنيم، قضاوت ميو مقاومت مي بينيم،هر موقع ما از طريق همانيدگي مي

كنيم، با قضا و كن فكان شويم و فضا را باز ميگويد او هزاران لطف، همين كه ما از جنس الست ميبه جز او نداريم. و مي
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شود شود عقل خوب. هدايت ما ميمي رساند به هشياري، عقل ماآيد. خردش را ميهزاران جور كمك به هشياري ما مي

  افتيم. شويم راه ميبينيم انرژي عمل داريم، پا ميهدايت خوب. ما مي

توانستيم مبارزه كنيم، ديديم و زير سلطه دردهاي آنها بوديم، حال نداشتيم، با چالشها نميها ميوقتي از طريق همانيدگي

گيريم. بنابراين او لطفش را نه به يك روح، ها نميگيريم. از همانيدگيتوانستيم كار كنيم. االن انرژي را از عدم مينمي

گذاريم خدا به ما كمك كند. ريزد. يعني ما نمينسانها اگر اين كار را بكنند، او لطفش را ميهاي اتمام روحها، تمام هشياري

كنم كه هر لحظه خدا آماده و حاضر كمك كردن است و يك جوري ثابت ميدر واقع با اين تصاوير و با اين بيتها من دارم 

كنيم. خود شكايت و خشم و رنجش يعني اجازه مي گذاريم كمكش به ما برسد. بعد شكايتكنيم نميما با اشتباهاتي مي

  ندادن به خدا كه به ما كمك كند. 

اند و مرتب خدا اند، دانه عدم ما را كاشتهها دانه دل يا دانه زندگي ما را كاشتهپس ما فهميديم كه زير آب و گل همانيدگي

گذاري و اين وجود ما كه سرمايه ،ا براند به حاشيههاي ما رخواهد اين آب و گل را يعني همانيدگيبا قضا و كن فكانش مي

و ما فهميديم كه هر كدام  .و ما قرار شد كه با زندگي همكاري كنيم ،شده در دردها و چيزهاي همانيده از آنها بكشد بيرون

سالگي دوازده سالگي و خدا عجله دارد كه اين بهار را براي ما هر چه زودتر پيش بياورد، اگر شده در ده  .از ما بهاري داريم

  به شرطي كه ما ياد نگرفته باشيم كه جلوي اين كار را بگيريم با مقاومت و قضاوت. 

خواهم بخوانم منظور اين است كه اين دانه دل، اين دانه عدم كه در واقع امتداد خداست اما در اين چند بيتي كه االن مي

خودمان ساختيم در اثر همانيدگي، اين چيز قديم كه به وسيله و كاشته شده زير اين حادث، يعني يك چيز جديد كه ما 

و اين گياه جديد كه گفت آب و گل، من ذهني كه روي اين دانه كاشته شده مرتب پوسيده  ،خدا كاشته شده خواهد روييد

تمييز بدهيم كه  شود نشان اين است كه ما بفهميم،شويم و آن از ما گرفته ميو اينكه ما با چيزي همانيده مي .خواهد شد

ساخته شده به وسيله ما، به نام من ذهني اين بايد هر چه زودتر كنار برود، متالشي بشود. با شناسايي ما جديد اين چيز 

  .افتدهر چه زودتر اين مي

و ما اين حادث را نگه داريد. يعني خدا يك چيزي كاشته  و تان فكر نكنيدگويد كه شما با من ذهنيو در اين چند بيت مي

كنيم انرژي زندگي را به صورت هم آمديم يك چيزي روي آن كاشتيم. ولي اين چيزي كه ما كاشتيم و مرتب هم سعي مي

هاي ما. چقدر ما عالقمند هستيم اينها را نگه داريم، حتي آب و كود و مواظبت به اين بدهيم، يعني اين همانيدگي

  ه بايد آن برويد، گرفته. يعني ما مانع رشد و پيشرفت خودمان هستيم. اي كه خدا كاشته كدردهايمان را. اين روي دانه
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  ١٠٥٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  زادجز آن نَ ،ست شبا آنچه آبست

  ها و مكرها بادست بادحيله

ها يعني فكر كردن در ما است، چيزي نبايد بزاد، چيزي نخواهد زاييد. بنابراين حيله يعني خدا شب، يعني شب همانيدگي، 

كند به يك چيزي از ما ها، زندگي حمله مينيدگيهاي ما براي نگه داشتن همابازيها و مكرها حقهبر حسب همانيدگي

خواهد بگويد كه ت باد. درست است؟ ميفايده است، باد اسكنيم. اين كار بيگيرد، ما فورًا يك چيزي جايگزين ميمي

  ذهن ما حامله است به اصل ما، بايد بزاد، اين را بايد بزاد، نه اينكه خودش را نگه دارد. 

تان را صرف اين بكنيد كه من ذهني را نگه داريد، خواهيد زندگيدهيم كه چكار كنيم. شما مياالن ما تشخيص مي

ا پز بدهيد، تاييد و توجه بگيريد، در اين جهان معروف بشويد، احترام مردم را كسب را نگه داريد. بر حسب آنه همانيدگي

يا نه آن را گذاشتيد  ؟كنيد، قدرشناسي مردم را كسب كنيد، توجه و تاييد مردم را كه بگويند شما آدم ارزشمندي هستيد

ها اين همانيدگياش همه راست و دروغحاال اريد ها و مكرها است، باد است و باد. چون با آن كار شما دكنار، آنها همان حيله

خوانيم كه خوانده باشيم. براي اين خوانيم اينها را. نميدهم كه براي چه ميگذاريد. فقط توضيح ميرا به معرض نمايش مي

  ها بايد به وسيله خود شما برداشته بشود. خوانيم كه چيزي كه شما كاشتيد يعني همانيدگيمي

  ١٠٥٥مثنوي، دفتر دوم بيت مولوي، 

  هاي گشخوش به حيلت كي كند دل

  ؟آنكه بيند حيله حق بر سرش

كند به اگر انسان در اين لحظه با ديد عدم ببيند، يك لحظه تسليم بشود، عدم را بياورد مركزش، آيا دلش را خوش مي

كنيم كه فكرهاي ما ، فراوان، زيبا. ما فكر ميها، گش، بسيار، انبوهيا به ديد همانيدگي ،هافكر كردن به وسيله همانيدگي

گويد اگر كسي بداند حقيقتاً شود، اينها خيلي زيبا و موثر هستند، ميشود، با ديد من ذهني ميكه به وسيله من ذهني مي

دوباره تواند حدس بزند چه هست، آيا و نمي ،رسدمان به او نميكند و ما عقل جزييكه خدا با قضا و كن فكان كار مي

  كند، وقتي ببيند كه حيله خدا بر سرش است. كند و حيله ميآيد فكر ميمي

خواهد زندگي ما را اداره كند، همان خرد ميشويم كه آن خردي كه تمام كائنات را اداره مييعني اگر ما االن متوجه مي

فهمد صالحش چه هست، باز و نمي، آن  تواند باشد باكند و ما يك عقل جزوي داريم كه عقل جزوي ما هيچ مقايسه نمي
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آيد تسليم بشود و خودش را در معرض قضا و كن فكان قرار بدهد و وقتي كند به فكرهاي من ذهني و نميهم شروع مي

كند و با ذهن خودش شكايت كند و مقاومت ميكَند، فضاگشايي نميآورد و يكي از اينها را مياو اتفاقات را به وجود مي

  كند. كند كه. اگر با عدم بينديشد اين كار را نميكند. نمياين كارها را مي كند ومي

  ١٠٥٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  نهدمي يدام ،او درون دام

  هدهد، نه آن جَ جان تو نه اين جَ 

جنس طال تواند از شخصي كه اطالع ندارد جريان چه هست، ما از جنس زندگي هستيم، از جنس طال هستيم، طال نمي

كنيم از جنس اين حادث، كشت جديد باشيم. ما به عنوان هشياري آمديم يك چيزي كاشتيم . مرتب سعي ميكه نباشد

اي كه از اول جنس ما بود، اين دانه هم ما خودمان هستيم به عنوان خدا، زندگي، اين جا، مصنوعاً با همانيدگي، روي آن دانه

خواهيم اين سبزه بماند و رشد كند، زيبا به نظر و ما مي .ت كه ما روي آن كاشتيمها يك سبزه جديدي اسعدم، همانيدگي

تواند بيايد باال. ما درون داريم، آن نميبرسد، در حالي كه روي آن درخت اصلي را گرفته و تا زماني كه اين را ما نگه مي

   توانيم از جنس خدا نباشيم.و آن دام اين است كه ما نمي ،يك دام هستيم

رسد. پس يك دام اين است كه ما ذاتاً از جنس او هستيم، بايد كنيم از جنس خدا نباشيم به نتيجه نميهر كاري كه مي

زنيم خدا با دو تا خاصيتي كه حاال ما ذهنمان حدس مي سهشيارانه از جنس او بشويم، به بينهايت او بايد زنده شويم، جن

كنند. يعني هر چيزي ابديت است كه هر دوي اينها جنس ما را هم تعيين مي شود كه يكي بينهايت است و يكيتعريف مي

ن طرف، درست ايكشد به شويم، يك نيرويي ما را ميشويم، بينهايت و ابديت خدا دور ميحالت دور ميدو كه ما از اين 

  . بينيم باز هم طال شدكنيم ميخواهي مس كني، هر كاري ميمثل اينكه يك طاليي را شما مي

كشد كنيم. يك دام او دارد كه ما را ميخواهيم يك دام من ذهني هم درست ميكشيم. حاال ما ميو براي اين كار ما درد مي

هيچ كدام نه گويد نه و يك دام هم به عنوان من ذهني ما درست كرديم. مي ،گويد از جنس ما هستيبه سمت خودش مي

  ق نخواهد شد، دام من ذهني. بهتر است كه بگذاريم متالشي شود. شود. يعني دام ما موفاز اينها موفق نمي
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  ١٠٥٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  ور برويد صد گياه  ،ور بريزد

  شته الهعاقبت بررويد آن كِ 

 گوييم اين رشد كند، يك گياه ذهني است، پسشويم يك گياه است، ميافتند، همانيده ميكاريم اينها ميگويد كه ميمي

شويم دچار زمان افتد، يك عمري دارد، با هر چه كه همانيده ميرود، ميبعد حوصله ما سر مي ،كنداز يك مدتي رشد مي

گويد هي بكار بيفتد، هي بكار بيفتد، هزاران تا هم همانيدگي بكاري و اين با زمان از بين برود، باالخره شود ديگر. ميمي

بينيد يك چيزي ما كاشتيم و يك چيزي هم خدا كاشته، آنچه كه او . پس شما مياله بايد رشد كند هشتآخر سر اين كِ

كاشته درست است و او خواهد روييد، آنچه كه ما كاشتيم بهتر است هر چه زودتر با هشيارانه عمل كردن ما از بين برود. 

  . گوييم من هم حاضر هستم و موافقم كه برودگيرد مياگر يك چيزي را زندگي از ما مي

زندگي به بينيم نشد. مي شود.گوييم اين نباشد زندگي ما نميخواهيم شديد، با آن همانيده هستيم، مييك چيزي را مي

شويد بپوشاني. من نياوردم شما كه مرتب همانيده گويد كه اين كار را نكن. داري روي درخت زندگي خودت را ميشما مي

فرستم تو ياه بكاريد، بعدش هم تمام زندگيت را بگذاري، هر انرژي كه من ميبا چيزها و روي دانه من، دانه بكاريد، گ

كني در اين گياههاي مصنوعي جديد. انگار خدا يك درخت گذاري ميداري سرمايهشود، برميبزندگي كني، به عقل تبديل 

گيريم. ي رشد آن را ميحقيقي كاشته و ما با كاشتن درختهاي كوچولوي مصنوعي كه از پالستيك ساخته شده، ما جلو

  ميريم واقعاً. بله مشخص است. خواهيم. براي اينها هم ميگوييم ما اينها را ميمي

  ١٠٥٨مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  نخست كشت نو كاريد بر كشتِ 

  اين دوم فاني است و آن اول درست

انسان كشت جديد و حادث كاشته بر كشت قديم، اولي درست است، دوميش فاني است، دوميش از بين رفتني است، 

شويم اين بهاي ما از بين رفتني هستند. كشت اول كه ما هستيم، خود ما هستيم كه بايد به او زنده هويت شدگيتمام هم

حادث است. آنچه كه حادث است ما خودمان درست  درست است. پس در ما دو تا چيز است، يكي قديم است و يكي

كند؟ با صبر، با واهمانش، كرديم. اين بايد از بين برود، متالشي بشود. آنچه كه قديم است بايد رشد كند، با چي رشد مي

ر شويم و داو ما بيشتر ريشه ،با تسليم، با توجه به الست و كن فكان و با اطالع از اينكه مرتب بايد عمق ما بيشتر شود
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شود. اينطوري نيست كه ما يك چيزي بكاريم، فردا بپوسد و بواكنش نشان ندهيم. بايد ثبات در ما روز به روز بيشتر 

  ناراحت شويم. يك چيز جديد بكاريم، فردا بپوسد و دوباره ناراحت شويم، فايده ندارد اين. 

آفل است، ولي كشت اولي قديم است، نور ايزدي انسان كشت نو كاشت روي كشت خدا، آنچه كه او كاشته حادث است، 

است، اصالً براي اين آمديم. دينداري كامل يعني زنده شدن به آن بينهايت، نه اينكه اين باور را برداري و يك باور ديگري 

ا آنها گذارند سر جايش، بدارند و يك سري را ميآيند يك سري از اين باورهاي پالستيكي را برميها ميبگذاري. بعضي

  گويد اينها بهتر از قديمي هستند. شوند، اين نيست. ميهويت ميهم

  ١٠٥٩مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  كشت اول كامل و بگزيده است

  تخم ثاني فاسد و پوسيده است

مل است. ها را بگذاريم كنار، آن خودش كاكه معنا روشن شده. آنچه كه خدا كاشته كامل است، يعني ما اگر اين همانيدگي

الزم نيست چيزي از اين جهان به آن اضافه كنيم. يعني ما براي زنده بودن و شادي داشتن و زندگي كردن با كيفيت باال 

احتياج به هيچ چيزي نداريم، كامل است و انتخاب شده خداوند است. دومي كه همانيدگي است، تخم فاسد است، تجسم 

اش دردهاي ما است. وسد، هم فاسد است و هم پوسيده است. نتيجهپو زودي مي .ذهني چيزهاي اين جهاني است

  اش باورهاي ما است. نتيجه

ما باورهاي پوسيده چندين هزار ساله داريم. در حالتي كه هر انساني قادر است فكر خودش را در اين لحظه خودش توليد 

ينكه فكر ديروز را فكر كنيم. اينقدر باورهاي فاسد كنيم، همين االن توليد كنيم، نه اكند. ما بايد فكري كه اين لحظه مي

ايم ديگر. اين پوسيدگي روي درخت خدا را گرفته. شما بايد به خودتان نگاه كنيد. و پوسيده داريم كه خودمان هم پوسيده

من دارم،  بگوييد آنچه كه كامل و بگزيده بود و خدا كاشته بود، كو؟ بهار من كو؟ اينكه خزان است، اينكه زمستان است

ام. روي كشت اول را گرفته، تقصير من است، بايد بگوييد. براي اينكه اين كشت دوم را كه فاسد و پوسيده است نگه داشته

گذارد بيايد باال، ُخوب تقصير هويت شديم و روي درخت دانه عدم خدا را گرفته و نميما اگر با باورهاي قديمي پوسيده هم

   خودمان است، تقصير خداست؟

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دَمبهدَم يهاغصّه نيتوست ا فعل

   القلمَجفقَد يُِبَود معن نيا
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شما به حال خودتان اين لحظه نگاه كنيد،  ؟كه عبارت از حال ماست ،گيردچرا زندگي مركز ما را هر لحظه جلوي ما مي

را از من مي گويد كه تو اينهاي شما. و دارد ميدانيد چه هست آن حال شما؟ انعكاس مركز شماست جلوي چشممي

گذاري و ما نگرفتي، از بيرون گرفتي، از اين تخمهاي فاسد گرفتي، من آن زير هستم، من هميشه با تو هستم، تو نمي

  گويد اين خواب ذهن آبستن بيداري است. شويم از اين خواب، خواب ذهن. ميمي داريم بيدار

  ١٠٦٠مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  افكن اين تدبير خود را پيش دوست

  گرچه اين تدبيرت هم از تدبير اوست

با اين باورهاي پوسيده فكر  من ديگر خواهمخواهم. نميگويد كه اين فكرهاي همانيده را بينداز جلوي دوست، بگو نميمي

توانم از خواهم، فهميدم كه نميخواهم، حرصش را هم نميهايم را نميخواهم، همانيدگيكنم، ِكشت خودم را ديگر نمي

اينها زندگي بگيرم، هويت بگيرم، خوشبختي بگيرم، شما نگاه كنيد يكي از آنهايي كه به صورت جسم روي خدا را گرفته، 

خواهيم. چقدر همسرها از خواهيم، خوشبختي ميما باهاش همانيده هستيم و از آنها زندگي مي اشخاصي هستند كه

خواهند؟ اين تدبير چه تدبيري است؟ خدايا من تا حاال از انسانها و جسمهاي اين جهاني و حتي همديگر خوشبختي مي

اهاي شما يعني صفر شدم، ديگر دانشي دردهاي اين جهاني خوشبختي خواستم، توبه كردم، انداختم اينها را جلوي پ

  ندارم، مگر اينكه شما االن به من بدهيد. 

توانيم در كني، اين تدبير هم از تدبير اوست، يعني او نداده اين تدبير را. ما نميگويد ولو اينكه با من ذهني فكر ميمي

گذارد به صورت حال ميمركز ما را جلوي ما شويم. زندگي مقابل قضا و كن فكان مقاومت كنيم. دچار اتفاقات ناگوار مي

كشد. خوب گيريم. دوباره تدبيرهاي من ذهني را بيرون ميگويد ببين، عبرت بگير، ياد بگير، ما نميبد، مي بد، اتفاق

كند. كند كه به ما ضرر بزند. دردهاي ما براي آگاه كردن و بيدار كردن ماست، او ميتدبيرهاي من ذهني را هم او ايجاد مي

  فهميم. چرا؟ براي اينكه درد ما را بيدار كند. زبان خوش را كه نمي

ها هستيم، تا ضرر نخوريم درد نداشته هويت شدگيخوانيم كه. ما خيلي متكي به ديد همما آثار بزرگاني مثل موالنا را نمي

ن از مركز خودت است، اين كشت دوم باشيم، تا بپرسيم اين درد از كجا آمده، يك دفعه عارفي مثل موالنا بگويد كه اي

  است. اين كشت دوم پوسيده است، تدبيرش هم پوسيده است.
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  ١٠٦١مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  آن دارد كه حق افراشته است ،كار

  آخر آن دارد كه اول كاشته است

كند، آن خرد من ذهني من اداره ميدهد. يك خردي ما را دارد گويد آن كاري موثر و معتبر است كه زندگي انجام ميمي

نيست، خرد بزرگتري است كه در اينجا اسمش را گذاشته، آن طرحي كه، فكري كه قضا و كن فكان افراشته، آن موثر و 

ها را نگه داريم و به ثمر برسانيم، خودمان را از طريق و باالخره شما بدانيد هر كاري بكنيم كه اين همانيدگي .معتبر است

خر سر آن كار نخواهد كرد، باالخره آنچه كه اول كاشته شده كه حضور ماست و بينهايت ماست و زنده شدن ما به آنها، آ

گوييد چقدر من خداست، وحدت است، وحدت مجدد است، آن خواهد روييد. آن چيزي كه شما دنبالش بايد بگرديد، مي

حان خوبي است، ارزيابي خوبي است. هميشه انعكاس مركز كَنم از بيرون، اين امتشوم، چقدر ميدارم با زندگي يكي مي

  ما در بيرون كه آيا اين از جنس فراواني است يا محدوديت است؟ از خودتان بپرسيد. 

دارم، مركز دارم؟ اگر روا نميدارم يا روا نميكنم، خوشبختي را، شادي را براي مردم روا ميآيا من كه در بيرون نگاه مي

خواهم مردم درد و من نمي ،دارم اين فراواني و كوثر و گراميداشت خدا آمده به مركز مناگر روا ميمن اشكال دارد، 

چقدر شوم، اين امتحان شماست كه بينم من خوشحال ميخواهم مردم راحت بشوند. وقتي راحتي مردم را ميبكشند. مي

توانيد ت دوم ماست كه بايد برود و شما مرتب ميكه اول كاشته روييده، محدوديت از كاش فراواني خدا آمده؟ چقدر ان

بيرونتان را ببينيد و حدس بزنيد كه درونتان چه خبر است، اگر بيرونتان خراب است، درونتان خراب است. و ما ديگر ياد 

آيد. مي آيد، از مركز خود ماها از بيرون ميگرفتيم كه مثل من ذهني فكر نكنيم كه اين موانع، اين مسائل و اين دشمني

  خواهيم بجا و با احوال خوب نگه داريم.براي اينكه اين كشت دوم را ما مي

  ١٠٦٢مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  از براي او بكار ،هر چه كاري

  چون اسير دوستي اي دوستدار

ر، با من ذهني كاري براي خدا بكار. يعني تسليم بشو و با آن فضاي گشوده شده، با خرد آن بكاگويد هر چه كه ميمي

ها و ها وقتت را و كارت را صرف نكن. اول خودت را رها كن از اين همانيدگينكار. براي به ثمر رساندن يكي از همانيدگي

بعداً موازي بشو با آن، بگذار از كمان تو او تير بيندازد، فكرهاي تو را او بكند از مركز عدم و عمل ترا هم او تعيين بكند و 
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گويد كه اي كسي كه دوستداري، يعني دوستدارنده هستي، يعني تو اسير خدا هستي، يعني به آنها. و مي خردش را بريزد

ما در ذات عاشق خدا هستيم و خودمان. چون خودمان هم از جنس او هستيم. عاشق اين چيزها نيستيم كه باهاش 

او هستيم، مصنوعًا، به زور خودمان را چسبانديم ها هستيم، در حالي كه اسير همانيده هستيم. ولي ما اسير اين همانيدگي

  به چيزهاي اين جهاني در حالي كه طبيعتاً و اصوالً از جنس او هستيم و عاشق او هستيم. 

شويم، به ذات خودمان يعني خدا عاشق خودش است و ما هم عاشق ذات خودمان هستيم. وقتي عاشق ذات خودمان مي

اندازيم به چيزها، آن موقع اين كشت ثانويه، پوسيده به اين توجه و اين عشق را ميشويم. وقتي بينهايت خدا زنده مي

شود. ما در ذات دوستدارنده هستيم، عاشق هستيم، ولي عاشق دوست هستيم. آيد، از اين ديگر آشكارتر نميوجود مي

به ذهن، اول يك ذهن درست  شويم كه آن عشقي كه انداختيم به اين جهان، آن عشق نيست. ما رفتيماالن بيدار مي

و نه آن  ،كرديم، اين من ذهني عاشق چيزهاي اين جهاني است، ما نه اين من ذهني هستيم و نه عشقش عشق ماست

  خورند براي زندگي. چيزها به درد ما مي

  ١٠٦٣مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  رد نفس دزد و كار آن مپيچگِ 

  ست هيچا هيچ ،هر چه آن نه كار حق

كند به آن، نرو نپيچ. پس مركزت را عدم كن، از آن طريق، بر گرد من ذهني و ديد او، كار او و چيزهايي كه او رهبري مي

كنيم كه ها نگرد، توجه ميها نبين و گم نشو در فكر آنها، حول و حوش همانيدگيگرد عدم بپيچ. بر حسب همانيدگي

به وجود آمده و اين محتوايش است و از اين همانيدگي و اين دوست داشتن نفس ما يا من ذهني ما از همانيدگي با چيزها 

  يك خواستن به وجود آمده. 

اين خواستن من ذهني كه االن هم خواهيم خواند، اين هواست، هوا يعني خواستن من ذهني. شما هر لحظه هوا را كه 

نده هستيد؟ به همان اندازه كه ما عاشق اين بين بگذاريد ببينيد كه چقدر خواهخواستن من ذهني است بايد زير ذره

بينيم كه اين درد درست است و عاشق شود، ميجهان هستيم، اين عشق، عشق نيست و به تدريج كه مركز ما عدم مي

  آمده. و چقدر غيرعادي است و براي ما عادي مي ،چيزهاي اين جهان بودن غلط بوده

بينيم كه اين چه كار غلطي است. بينيم، مياد كنيم، پس از اينكه با عدم ميگوييم عاشق چيزها بشويم اينها را زيما مي

و هر كاري  .كنيم، اين كار نفس استها ميكردم. پس هر ديدي و هر عملي كه از طريق همانيدگيچرا من اين كار را مي

  ست هيچ.ا غير از كار حق هيچو هر چيزي  .كنيم، اين كار حق است، كار خداستكه، هر فكري كه از طريق مركز عدم مي
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  ١٠٦٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  پيش از آنكه روز دين پيدا شود

  نزد مالك دزد شب رسوا شود

كند. ببينيد آيد، در اين شب دنيا وقت را تلف نميبراي همين امروز گفت وقت را غنيمت بدار، آن كسي كه بداند بهار مي

كنيم، كنيم، راجع به اين چيزها صحبت ميكنيم، آن اخبار تماشا ميريال را تماشا ميكنيم. اين سچقدر ما وقت را تلف مي

كنيم، چيزي كه اثر دارد و ارزش دارد، رهايي از من ذهني كنيم، تنها چيزي كه صحبت نميراجع به آن چيزها صحبت مي

  است. 

ت اين لحظه است. يعني يك روزي خواهد آمد، يك دانيم كه روز قيامگويد قبل از آنكه روز قيامت پيدا شود، و ما ميمي

شويم كه ما اشتباه كرديم. اينكه اين كشت رويين را نگه داشتيم، اين اشتباه بوده. خدا به ما نشان اي، ما متوجه ميلحظه

، نگذاشتي دهد كه اين لحظه قيامت بوده و تو به جاي اينكه زنده شوي به من، قيام كني، بلند شوي روي پاي من بايستيمي

  من اين كار را بكنم و رويش با كشت ثانويه پوشاندي. 

خوانيم، يعني مالك اين لحظه است، خدا. و دزد شب يعني مالك، مالك روز جزاست و همان طور كه در قرآن يا نماز مي

هر هويت شديم، همهويت شديم، انباشتيم و با آن ها، ما مرتب انباشتيم و با آن همهويت شدگيدر شب دنيا، در شب هم

بيند كه ديگر خدا دست ما را رو حتي دردها ما را بيدار نكرد و اين لحظه براي هر كسي پيش آمده كه ميچه بيشتر بهتر، 

دانند ما چكار شوند. همه ميشويم چكار كرديم. او كه از اول متوجه بوده و هم مردم متوجه ميكند. هم ما متوجه ميمي

  !دانيم كه ما چكار كرديم. انسان چكار كردهمي مانكرديم. االن همه

انسان به صورت جمعي در اين لحظه كه روز قيامت است پيش خدا رسوا شده. انسان جنگ كرده، همديگر را كشته، انسان 

همه به عنوان من ذهني سالحهاي بسيار مخرب درست كرده همديگر را از بين برده، اصالً لزومي به اين كارها نبوده، اينها 

شويم پيش كند، داريم رسوا ميديد غلط بوده و تمام مسائل جمعي كه ما باهاش روبرو هستيم و زندگي ما را خراب مي

  شويم، آبرويمان پيش خدا رفته.خدا، ما االن داريم رسوا مي

رديم، بر اساس مان انباشتيم و كشت ثانويه را نگه داشتيم، جمعاً هم به همديگر كمك كمان دزد شب بوديم. همههمه

كنيم و بر جنگيم، هنوز هم همديگر را تحقير ميكشت ثانويه كه فاسد و پوسيده است، با هم جنگيديم، هنوز هم مي

جنگيم. ما شخصاً و جمعاً پيش خدا در روز قيامت كه اين لحظه است كنيم و مياساس اين كشت فاسد پوسيده مقايسه مي
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  36صفحه: 

گويد رد گرگ ديد، گرگ قضا را ديد، دوباره شروع كرد به چريدن، خدا ميانسان به گَ گويدزنده نشديم. در ابيات بعدي مي

  اندازي؟ من يك عقلي به تو دادم، چطور تو به كار نمي

  ١٠٦٥مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  وقت دزيده به تدبير و فنش

  مانده روز داوري بر گردنش

گوييم چيزها، چيزهايي كه دزيديم، گفتيم، مثل قماش، االن ميمثل رخت و پخت كه مي انهاين رخت يعني وسايل خ

هاي ماست، براي اينكه زندگي را دزديديم در دردها به تله انداختيم. تمام هاي ما است، دردها دزديها، دزديهمانيدگي

ترين به اصطالح اجزاي ما هستند كه يدردهاي ما زمان است، زمان روانشناختي. دردها ما را جسم كرده، دردها موز

آيند باال كه ما بشناسيم و بگوييد من اين درد را دارم، اين زندگي به تله افتاده است ميآيند باال. مي ديدنش سخت است.

  اندازد، نبايد برنجد.ها به تله ميدزدد و در گرهرنجد، زندگي را ميو من اين را دزديدم. هر كسي مي

رنجيد، توقع خواهد. وگرنه نميها زندگي ميدارد معنيش اين است كه غير از خدا، از چيزها و كَس هر كسي توقع

ها داشت. اما چيزهاي دزيده شده به تدبير فن خدا مثل يك گردنبندي از ما آويزان است، هميشه. هر كسي همانيدگينمي

ها هم به آن گردنبند ستاده و شرمنده است. بعضيبا چيزها و دردها در گردنش آويخته، همين االن هم جلوي خدا اي

عقلي است، سبب شرمندگي است كه ما از خرد خداداد گويد افتخار ندارد، سبب بيكنند، موالنا ميها افتخار ميهمانيدگي

  استفاده نكرديم. 

  ١٠٦٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  با هم برجهندعقل  صد هزاران

  دنهندامي تا به غير دام او 

  ١٠٦٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  تر يابند و بسدام خود را سخت 

  ؟سخَ  ،تي با بادوّ كي نمايد قُ

تا غير از دام خدا دام ديگري  ،گويد كه اگر عقلهاي من ذهني جمع شوند كه امروزه جمع شدند و به هم كمك كنندمي

كنيم، بر اساس كنيم؟ وقتي كه با من ذهني فكر ميو ما كِي دام را درست مي .كنندتر ميبنهند، فقط دام را سخت
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  37صفحه: 

گويد اگر ما عقلهاي من ذهني را كه ولو بر اساس علم كنيم. ميكنيم، بر اساس دردهايمان فكر ميها فكر ميهمانيدگي

تر خواهيم كرد. اين دام را سختذهني است، جمع كنيم با هم و او قدم در مركز ما نگذارد، به طور جمعي و فردي، فقط 

  ها. ايم. همين دام همانيدگيدام، دامي كه در آن گير كرده

ها از هويت شده بر اساس همانيدگيهويت شده و بخواهيم با اين فكرهاي همما نبايد فكر كنيم و با فكرهاي هم

ي خدا و عاشق خدا بودن يعني چه، براي فهميم كه دوستها جدا شويم. ما حتي با فكرهاي همانيده درست نميهمانيدگي

گونه درباره يك كنيم. با فكر كردن جسم كنيم و راجع به آن فكر مياينكه يك خداي ذهني و جسمي هميشه منعكس مي

  كند. كند. اين كارها فقط دام را شديدتر ميخداي جسمي به ما كمك نمي

خورد، داً كاشتيم و ما خودمان آمديم درست كرديم، اين به درد نميچه كار بايد بكنيم؟ بايد بدانيم كه اين حادثي كه جدي

دهيم زندگي مرتب اينها را به ها بايد كنار برود. همان شكلي كه نشان ميآن بافت ذهني ساخته شده بر اساس همانيدگي

ت هر چه كه من دارم مال كند، مركزتان را بايد خالي كنيد، از آنجا شروع شده كه گفراند و مركز را خالي ميحاشيه مي

ش مسجد االقصي نيست. من ذهني مرده جاي ن چيزها مرا سگ مرده كرده، سگكدخدا است، درون من مال توست، اي

  مرده است، جايي كه تو بايد باشي، درون من مثل مسجد است، نيست. بله:  سگ

  خوانم، خوب اگر يك بيت از ديوان شمس مي

  ٤٥٦مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة  

  خويش تا نگذري ز راحت و رنج و ز يادِ

  ذار نيست وصالت گُ  بانِرّ قَسوي مُ 

ات نگذري، در اين كند نگذري و از ياد من ذهنيگويد كه اي انسان اگر از راحت و رنجي كه من ذهني بهش اشاره ميمي 

راه پيدا كني. پس هر كسي كه راحتي اند، اند، به وصال او رسيدهتواني به سوي كساني كه به خدا نزديك شدهصورت نمي

اش بيند و دائماً ياد من ذهنيو رنج را در كاهش آنها مي ها)(دايره همانيدگيبيند ها ميرا در زياد كردن اين همانيدگي

ها است، اين شخص مركز و تمام حواسش به حفظ همانيدگي ،اينها را محافظت كنداز است كه اينها را سالم نگه دارد و 

  .تواند دست پيدا كند به حضور، به خدا يا كساني كه به حضور زنده هستندهمانيده دارد، نمي

است. اين  شخص عدم را گذاشته مركزش، اين گذشته، از دويي، از رنج و راحت و به ياد خودش،  (دايره عدم) اش اينچاره

شود كه موالنا درست كند، اين شخص متوجه ميمن ذهني نيست، بلكه عدم است كه ديدش را تعيين ميديگر به ياد 

  گويد:اند. بله، ميشود به دانش موالنا، به كساني كه به موالنا زنده شدهگويد، متعهد ميمي
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  38صفحه: 

  ٤٥٦مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة  

  و بنشان غبار هوشمي آبي بزن از اين

  ز غبار نيستود جُ هر چه بُز ماه عشق جُ

ام كي بود؟ اين جهان بود ، يادتان هست گفت ساقي(دايره عدم) آيد، يعني از اينجااي كه از عدم ميگويد از اين مِيمي

آيد و غبار هوش را، غبار هوش يعني اي كه از اين مركز عدم ميگويد آبي بزن از اين مِيكه غريبه است يا خدا بود. مي

كنيد كه فكر كردن بر حسب اينها، بحث و جدل و زنده كردن اينها و دردهاي ، توجه ميها)(دايره همانيدگي ذهنيغبار من 

بينيد، از دانيد اگر غبار باشد، چشم نميكند. و ميهمراهشان يعني هِي بلند شدن فكرها همراه با دردها ايجاد غبار مي

پرد كند، از اين فكر به آن فكر ميرتب يك نفر فكرهاي همانيده را فعال ميكند. پس بنابراين اگر ماين تمثيل استفاده مي

 ،بلند شده ها)(دايره همانيدگيكنند، در اين صورت غبار هشياري جسميو هر كدام از اينها يك دردي را در ما زنده مي

  گيرد. درست است؟هستيم، هشياري هستيم، مي(دايره عدم)و جلوي ديد ما كه عدم 

نشان داده شده كه وقتي مركز ما عدم است، ما با خدا يكي  (دايره عدم)د غير از ماه عشق، ماه عشق در اين شكل گويمي

هستيم، جز ماه عشق هر چه بود. پس بنابراين غير از باز شدن مركز ما و زنده شدن ما به عدم و گذاشتن عدم در مركز 

شود در مركز ما، غبار است. جز هر چيزي كه بلند مي ها)همانيدگي (دايرهكنيم، غير از آن ما كه وحدت را عمًال حس مي

  ماه عشق هر چه بود جز غبار نيست. 

كنيد يا نه بعضي غبار ايجاد مي  پريد ودهد كه شما هر لحظه از فكري به فكري به فكر ديگر مياين ابيات ساده نشان مي

  شود.  شويد و ذهنتان خاموش ميمركزتان و آرام مي آوريد بهو عدم را مي (دايره عدم)شويدموقع تسليم مي

  

ت دوم *** یان  ***  
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  39صفحه: 

بين بگذاريد، ببينيد كه در حال بلند كردن غبار خوانم براي غبار تا شما هر لحظه خودتان را زير ذرهابياتي از مثنوي مي

شود و هويت هستيم، به جسم ما هم اعمال ميهويت را بلند كردن، فكري كه باهاش همهستيد؟ غبار يعني يك فكر هم

. يعني فكر و هيجان با هم و اغلب اين فكرها منفي هستند. در نتيجه هويت شده همراه با يك هيجان استهر فكر هم

هويت شدگي است، از جنس شود. هيجانات مثبتش هم از نوع حرص و عالقه شديد به همهيجانات منفي در ما ايجاد مي

گيرد، را ميگيرد. يعني جلوي ديد خداييت كنيد؟ اين غبارها جلوي ديد هشياري را ميشادي زندگي نيست. توجه مي

  :گويدا عدم ببينيم. پس در يك بيت ميبگذارد نمي

  ١٦٢٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  علت است و مستقيمكار من بي

  هست تقديرم نه علت اي سقيم

  هويت شده بيمار است. سقيم يعني بيمار و شما يادتان باشد موالنا گفت هر كسي با چيزها هم

  ٢٦٧٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ست يگفتند در دل علت ايانب

   ست يآفت يشناساز آن در حق كه

توانيم خدا را بشناسيم، آفت كه اين بيماري اگر باشد ما نمي ،هويت شدن در مركزمان با چيزها يك بيماري استيعني هم

گويد كه كار خدا بدون علت ذهني است. و به ما مي .كندگويد گرد و خاك ايجاد ميزند به شناسايي ما. در اينجا هم ميمي

پريم، اين فكرهاي كنند. وقتي از يك فكر همانيده به فكر همانيده ديگري ميگرد و خاكها معموًال علل ذهني را بلند مي

ا فكر بينيم و بر حسب آنهدهند كه ما چون با آنها همانيده هستيم، آنطوري ميهمانيده يك چيزهايي به ما نشان مي

  گيرد. كنيم. اين هيجانات و فكرها غبار هستند، مثل غبار كه جلوي چشم ما را ميكنيم و هيجان پيدا ميمي

تواني حدس بزني من تراشد نيست. تو نميگويد كار من با قضا و كن فكان است، بر حسب علتهايي كه ذهن تو ميخدا مي

كند. من مستقيم با تو هاي شما ايجاد واسطه ميست، اين همانيدگيو مستقيم است، با واسطه ني .خواهم بكنمچكار مي

ن فكان و كنم. تو يك هشياري هستي، بايد تسليم شوي و خودت را در معرض من قرار بدهي، در معرض قضا و ككار مي

. شما بايد به تقدير گيرد. بگذار من مستقيماً روي تو كار كنمگفتن به اتفاق اين لحظه صورت مي اين كار به سادگي با بلي

  :گويدتراشد. به حرفهاي آن گوش ندهيد. و االن ميقضا و كن فكان من توجه كني، نه علتهايي كه من ذهني بيمار شما مي



  Program # 819                                                                                   ۸۱۹برنامه مشاره 

  40صفحه: 

  ١٦٢٧مولوي، مثنوي، دفتر دوم بيت 

  عادت خود را بگردانم به وقت

  اين غبار از پيش بنشانم به وقت

و بگذاري قضا و كن فكان  ،را باز كني، فضا را باز كني و از جنس الست بشوياگر تو تسليم بشوي، لحظه به لحظه، فضا 

دارم. بنابراين اين عادت خودم را كه تو هستي، هاي ترا از مركزت برميدهم، من همانيدگيكار كند، من دردهاي ترا شفا مي

گوييم من وييم تو بيا من ذهني بشو. ميگگذاريم خدا در ما خدا بشود، ما به خدا مياگر بگذاري من خودم بشوم، ما نمي

كنم. گذاريم خدا در ما خدا بشود. اگر بگذاري من خدا بشوم، من عادت خودم را به موقع عوض ميامتداد تو هستم ولي نمي

عادت من اين بود كه براي مدت كوتاهي تا هفت هشت سالگي، ده سالگي همانيده بشوم با چيزها، من عادت خودم را 

پري، از پيش چشمان تو كه چشمان خودم نم، بلدم خودم و اين غبار را كه تو از يك فكري به فكر ديگري ميكعوض مي

  نشانم. گذارم، ميهم هست، به موقع كنار مي

گويد من زنيم. زندگي ميكنيم، به خودمان لطمه ميكنيم، با عقل جزوي كار ميببينيد چقدر ما وقتي با من ذهني كار مي

دانم. مي دهم، بگذار به عهده من، اين قدر مقاومت نكن، اين قدر قضاوت نكن، اين قدر نگو منكارها را انجام ميبه موقع 

توانيم خواهيم ببينيم غبار را چطوري ميخوانم. اينها همه مربوط به غبار است. ميبله از جاي ديگر چند بيت از مثنوي مي

  بنشانيم.

  ٣٨٣مولوي، مثنوي، دفتر سوم بيت 

  ردمكر آن فارس چو انگيزيد گَ 

  ت دور كردغاثَ تِسْ آن غبارت ز اِ 

گويد سوار وقتي گرد استغاثت يعني كمك خواستن، فارس يعني سوار، در اينجا فارس زندگي است، خداست، مي

قيد و بي شويم. پذيرش اتفاق اين لحظه راآيد براي اينكه تسليم نميانگيزد، توجه كنيد كه همه اين بالها سر ما ميمي

شويم، كنيم، اين لحظه از جنس الست نميدهيم. فضا اطراف اتفاق اين لحظه باز نميشرط و قبل از قضاوت را انجام نمي

  تواند حال ما را اين لحظه تعيين كند، كنيم كه گذشته ما زمان روانشناختي است، نمياين لحظه درك نمي

مان را از دست بدهيم، و ما دوست داريم، ولي از جسم باشيم، ما بايد جسميت توانيمتوانيم در زمان باشيم، ما نميما نمي

مان، يك فكري به فكر ديگر بپريم، فكرها را پشت سر هم تكرار كنيم. اينها فكرهاي همانيده است، به خاطر حل مسائل
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مان و تشخيص اينها حل مسائل كنيم، برايكنيم، مسائل را حل نميشويم كه با اين كار مسائل را بيشتر ميمتوجه نمي

  گويد مكر آن فارس.كند. ميكنيم او هم مكر ميبايد فضا باز كنيم. در نتيجه چون مكر مي

فهمد، اين دويي است، اين درست نيست. يك واحد است و دارد روي فهمم، خدا كه ميشما هيچ موقع نگوييد كه من نمي

ن فكان كنيم و او هم با قضا و كُ كنيم، ما مكر ميذهني دخالت در اين كار ميكند. هر موقع ما به عنوان من خودش كار مي

كند كه ما به نتيجه نرسيم، بفهميم كه من ذهني توهمي است، عقلش توهمي است، عقلش كم است و يك جوري كار مي

اسد است، بايد از بين برود، رساند. اين كشت بعدي است، اين فسنجد. اين عقل ما را به جايي نمياين عقل با آن عقل نمي

خواهيم از خواهيم از عقلش استفاده كنيم. طرح خدا اين است كه اين از بين برود، ما ميچيزي كه بايد از بين برود ما مي

  عقلش استفاده كنيم.

نكنيم،  مكر آن فارس چو انگيزيد گرد، يعني گرد و خاك بلند كرد، آن غبار سبب شد كه ما از خدا كمك نخواهيم، زاري

خواهيم، از خدا كمك خواهيم، از فكرها كمك مينگوييم به ما كمك كن. پس اينكه ما اين لحظه از چيزها كمك مي

  خواهيم به خاطر غباري است كه در اثر پريدن از يك فكري به فكر ديگر جلوي چشمانمان را گرفته. نمي

  ٣٨٥مولوي، مثنوي، دفتر سوم بيت 

  وردخَ گش بِ آن را كه اين گر :گفت حق

  ؟ديد گرد گرگ، چون زاري نكرد

بينيم كه قضا و كن گويد كه آن كسي را كه گرگ قضا خورد، قضا و قدر، گرِد گرگ را ديد. مگر ما نميگويد خدا ميمي

افتد. ميرسد و باالخره جفَّ القلم و رَيُب المنون اتفاق كاريم به نتيجه نميكند و اين هر چه ما ميفكان دارد كار مي

كنيد؟ گويد كه گردِ، گرد و خاكي كه گرگ بلند كرده بود، ديد و چطور زاري نكرد، كمك از من نخواست. توجه ميمي

زنيم بينيم، چطور جيغ نميخواهد ما را بخورد و ما گرد و خاكش را ميآيد و ميمي رست مثل اينكه گرگ دارد به سمت ماد

افتاده. من ذهني درست كرديم، قضا و كن فكان جلوي ما را گرفته و كارهايي  كمك بخواهيم؟ اينجا هم همان اتفاق

گوييم كنيم، نميبينيم، زاري نميكنيم. چطور اين گرد و خاك را ميكنيم به ضرر خودمان، زندگي خودمان را خراب ميمي

  خدا به ما كمك كن. 
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  ٣٨٥مولوي، مثنوي، دفتر سوم بيت 

  ؟رادانست گردِ گرگ او نمي

  ؟با چنين دانش چِرا كرد او چَرا

ها، يعني او گرِد گرگ را هويت شدگياوليش چِرا است، يعني به چه دليل، دومي چَرا يعني چريدن، يعني چريدن از هم

دانيد اگر دهد. االن شما نميدهد. معنيش اين است كه ما عقلي داريم كه گرد قضا و كن فكان را تشخيص ميتمييز نمي

تان كار كنيد، دچار قضا و كن فكان خواهيد شد، امروز موالنا نگفت اگر شما بلند شويد و پز دهيد، صد ن ذهنيشما با م

خواهيد كشت كنيد، اگر كشت آيد، نميشود، نگفت شما بهار داريد، با وجود اينكه بهار دارد ميقضا به سوي شما رها مي

خواهيم اينطوري بينيد. فقط اين نيست كه ما بگوييم حاال ما ميگ را نمينكنيد، وقت را تلف كنيد، يعني شما داريد گردِ گر

  زندگي كنيم. 

داد كنيم و آن طرح عبارت از اين است كه ما بايد پس از مدتي به او زنده شويم. تمييز نميما مطابق يك طرحي عمل مي

و گرد و خاكي كه  ،توانست از آن استفاده كندميگويد نشناخت، با چنين دانشي كه من به او داده بودم و گردِ گرگ را، مي

آيد بخوردش، چطور زاري نكرد، از من كمك نخواست، شروع گرگ قضا ايجاد كرده بود، بشناسد و ببينيد گرگ دارد مي

ن پرسد. ما بايد جواب بدهيم. بله يك بيت هم برايتاها. چرا اين كار را كرد؟ از ما ميهويت شدگيكرد به چريدن از هم

  گويد خوانم. ميمي

  ٥٧٧مولوي، مثنوي، دفتر اول بيت 

  گوي ظاهر آمد چون غبارو  گفت

  هش دار ،نو كُمدتي خاموش خُ 

كنند، بحث و جدل يا انسان با خودش گفتگو ها كه مردم با هم صحبت مياين گفتگوهاي ظاهري بر اساس همانيدگي

د، تواند ببينتر باشد، بهتر اين چشم هشياريش ميباشد، ساكت تركند، اينها مثل غبار است، يعني هر چقدر خاموشمي

خواهند زنند و ميزنند و زياد حرف ميتشخيص بدهد و در اين مورد ما نبايد از مردم تقليد كنيم. چون مردم همه حرف مي

حسب من ذهني و نه بر خواهيم تقليد كنيم، نه. فهميديم كه گفتگوي ظاهر، ظاهر يعني بر بهترين حّراف باشند ما هم مي

گيرد.  مدتي خاموش خو كن، آن موقع به حسب عدم، مثل غبار است، جلوي ديد هشياري را و ديدن بر حسب عدم را مي

  هوش بيا. تشخيص بده، تمييز بده،
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  ١٦٢٠مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  ك آن كو ز اول آن شنيدنُ خُ  اي

  ع مردان شنيدسمَكش عقول و مِ 

كسي كه در ابتدا، از اول آن چيزي را شنيد كه عقلها و گوشهاي مردان خدا شنيد. يعني چقدر خوب است  خوشا به حال

هايشان عشق بدهند و آن صدايي را شويم، چقدر خوب است كه پدر و مادرها به بچهبكه ما در يك خانواده عشقي بزرگ 

شنود، نه صداي من ذهني. خوشا به حال كسي اند ميهشنود. كساني كه به زندگي زنده شدبشنود كه عقل و گوش اوليا مي

كه صداي من ذهني در سرش نپيچيد و اين صدا در سرش نماند. گفتگوهاي ظاهر. مركز مردان داراي صداي عدم است، 

  گويد.زند صدا را و همين را ميصدايي است البته. موالنا تمثيل ميداراي عدم است، عدم بي

  ١٦٢١م، بيت مولوي، مثنوي، دفتر چهار

  خانه خالي يافت و جا را او گرفت

  نمايد يا شگفت ژغير آنش ك

خانه دلش را خالي يافت، آن صدا آنجا را گرفت، صداي عدم، اينها نمادگونه صحبت كردن است، اين عدم كه صدا ندارد. 

هماهنگ باشد. ولي  هايمانشنو پيدا كردن است. بهتر است كه بگوييم كه سكوت، تا با گفتهبين، سكوتچشم عدم

دانيم كه اين از جنس سكوت است. خوشا به حال كسي كه فهميد آيد كه صداست، ولي ما ميگويد شنيد به نظر ميمي

و خانه دل را خالي يافت و عدم اشغال كرد، سكوت اشغال كرد، جا  .مركزش همان ابتدا از جنس سكوت و عدم بايد باشد

  را او گرفت. 

. بودندها نهويت شدگينه دل انسان را در سنهاي پايين خالي يافت و تمام جا را اشغال كرد، يعني همخانه خالي يافت، خا

و غريبه است، عجيب  شود كه اين كژ استآيد متوجه ميشود و يك همانيدگي ميو وقتي عدم و سكوت از مركز خارج مي

آيد و كژ. حسب من ذهني به نظرش غريبه مياست، يعني ديدن، صحبت كردن بر حسب من ذهني و حتي فكر كردن بر 

ها كه عقل جزوي است و محدوديت معنيش اين است كه كسي كه عدم را بگذارد مركزش و فكر كردن بر حسب همانيدگي

  آيد. است به نظرش خيلي عجيب مي

خواهد بگويد كه اين زنيم، موالنا ميها حرف ميگوييم زندگي عادي است كه بر حسب همانيدگييعني زندگي كه ما مي

فهميد كه اين كژ است و ضرررسان است و غريبه است، عجيب است براي كژ است و اگر كسي مركزش عدم بود فوراً مي
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گوييم ما مي ولياي است، عادي نيست اصالً، آيد. يعني آن زندگي عادي ما يك چيز غريبهانسان كه براي ما عادي مي

كنيم، كنيم، آشتي ميكه ما در خانواده انرژي مسموم من ذهني داريم و مرتب دعوا ميكنند. اينعادي است. چون همه مي

كنند. عادي نيست اين. به اين علت است كنيم، حرفمان هست با همه، اين عادي است، همه ميكنيم، آشتي ميدعوا مي

  اجع به غبار. كنيم؟ ربينيم. داريم راجع به چي صحبت ميكه مركز ما از جنس عدم نيست، غلط مي

اطرافمان روي ما اثر  هاي ذهنيمنبله اجازه بدهيد در اينجا يك قسمتي از قصه را بخوانم و آن اينكه تلقين جمع، يعني 

 .گذارند باشيداطرافتان روي خودتان مي هاي ذهنيمنكند و شما بايد مواظب اين اثرات مخرب كه دارد و غبار ايجاد مي

ها دكان داشت و شاگردان نكه يك استادي هست و شاگرداني دارد كه قديم استاد بعضي موقعو قصه مربوط است به اي

آمدند آنجا و اين شاگردان تصميم گرفتند به استاد تلقين كنند كه مريض است بلكه كالس را تعطيل كنند و بروند مي

  .استراحت كنند

بگويد كه استاد خير باشد رنگت پريده و مريض هستي. بيايد به استاد  ،و طرحشان اين است كه يكي كه خيلي مصر است

گويد كه نه مريض نيستم، ولي يك ذره تلقينش گويد مريضي، ميآيد به استاد ميها ميگويد وقتي يكي از بچهو موالنا مي

  كند. وهم ايجاد مي

ها اين اثرات حتي ارند. بعضي موقعگذاش بگيرد كه كساني كه من ذهني دارند، روي ما اثر ميخواهد نتيجهو از اينجا مي

خوانيم؟ براي اينكه شما بدانيد گذارد. براي چي مياي رد و بدل بشود اثرش را ميبدون اينكه فكري رد و بدل بشود، گفته

  گيرد و دوري كنيد. كه چه راههايي است كه شما از بلند شدن گرد و غبار كه جلوي چشمان هشياري را مي

شويم كه استاد پس از اينكه چند نفر ها يكي يكي بيايند به استاد بگويند كه مريضي و متوجه ميچهپس قرار گذاشتند ب

گويد به اش و ميرود خانهكند كه مريض است و ميدارد و فكر ميگويند مريض هستي، توهم برش مياز شاگردانش مي

كند گويد نه مريض نيستي و با او هم دعوا مييو او هم م .همسرش كه مريض هستم و آن لحاف را بياور و روي من بكش

شويم؟ از ابتدا كه آمديم دهد كه ما چطوري مريض ميگويي مريض نيستي. و اين نشان ميكه من مريضم و تو به من مي

 در اثر تلقينات پدر و مادرمان و افراد ديگر كه يكي يكي آمدند ما دچار توهم شديم و اين توهم من ذهني است. در اصل

  ما مريض نيستيم. 

  ١٥٤٦مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  روز گشت و آمدند آن كودكان

  بر همين فكرت ز خانه تا دكان
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خانه و منتها همين فكر را داشتند كه به استاد بگويند چي، مريضي، رنگت گويد صبح آمدند بروند دكان يا مكتبپس مي

گويد كه مريض هستي. گفتم براي اينكه ناظر جنس منظور را ه ما ميرسد، به نوعي بپريده. هر من ذهني كه به ما مي

  گيرد. بيند و توهمش ما را ميكند. خودش مريض است و ما را به صورت مريض ميتعيين مي

  ١٥٤٧مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  جمله استادند بيرون منتظر

  صرتا درآيد اول آن يار مُ

ها تا اين پسري كه اصرار داشت كه اين طرح را بايد اجرا كنيم اول برود. گفت من اول يعني همه بيرون ايستادند بچه

  روم پيش استاد، شما بيرون بايستيد.  مي

  ١٥٤٨مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

           را راي اين دستبُ او منبع زانك

  را پاي هميشه آيد امام رسَ  

گوييم منبع اينكه انسانها مريض هستند من منبع اين فكر كه برويم به استاد بگوييم مريضي، او بوده و ميگويد كه مي

رسد، منبع اينكه كسي به او بگويد مريض هستي، پدر و مادرش اي كه همين االن از آن طرف ميذهني است. پس يك بچه

گويند مريض هستي، يواش يواش ام با حرف يا بدون حرف ميهستند، اهالي خانواده هستند، او سالم است و با القائات تو

كند. سر امام آيد هميشه پاي را. يعني سر هميشه پيشواي پاي است. آيد و باالخره من ذهني درست مياين وهم پيش مي

  :گويدرود. االن ميگيرد، دنبالش پا مياول سر تصميم مي

  ١٥٤٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

           آن بر بيشي مجو تو دلّقَ مُ  اي

  آسمان نور ز منبع بود كو 

گويد يك منبع است كه مال اين جهان است، من ذهني است ولي يك انسانهايي هستند كه منبع نور توجه كنيد كه مي

ات خودت را بيشتر از آن ندان. يعني همين جا آسماني هستند. تو كه من ذهني داري و مقلد هستي، با عقل من ذهني

گيريد. كسي كه با عقل من ذهني خودتان را بيشتر از موالنا نميگيرد از چند بيت. پس شما در اين لحظه موالنا نتيجه مي

  منبع نور آسمان است. بله پس 
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  ١٥٥٠مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

            سالم را ستااُ  گفت ،آمد در او

  زردفام رويت رنگ ،باشد خير

  پريده؟گويد كه سالم استاد، خير باشد چرا رنگت زردفام، پس اولين پسر رفت تو مي

  ١٥٥١مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

           مرا مر رنجي نيست :ستااُ  گفت

  الهَ  ياوه مگو ،بنشين برو تو 

حرف مفت نزن.  يعنيمگو  اوهيو  نيبنش تيبرو سر جا ده،يپر رنگتگويي استاد گفت كه من هيچ مريضي ندارم. اينكه مي

  .ديگويبه شاگردش م

  ١٥٥٢ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اّما ُغباِر َوهْمِ بَد ،كرد ينَفْ 

  اَنْدَر ِدَلش ناگاه زَد ياندك

 كنديم نييناظر جنس منظور را تع نكهيا، باشم ضياما غبار وهمِ بد كه ممكن است مر ستمين ضيكرد گفت مر ينف ظاهراً 

  هستم؟ ضيمن مر ديگويچرا م نيشد كه ا جاديآنجا ا يباور كوچك كي يعنيبا وهم بوجود آورد  يدگيهمان كيدر مركزش 

  باشم. ضياست مر ممكن

  ١٥٥٣ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نيُچن نيگفت ا يگريآمد د اَْندَر

  نيآن َوْهم اَفْزون شُد بِد ياندك

  خدا بد ندهد، وهم او دوباره افزون شد. ديهست ضيمر دهيكه آمد گفت استاد رنگتان پر يبعد

  ١٥٥٤ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تا َوْهمِ او قُوَّت گرفت نيُچن هم

  اَنَْدر حالِ خود َبسْ در شِِگفت مانْد
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  47صفحه: 

 د؟يشد ينطوريشده چرا ا يچ د،يهست ضياستاد مر ده،يآمدند گفتند استاد رنگتان پر يگريپس از د يكي نطوريهم

 ياست وقت نطوريهم هم انسان تعجب كرد از حال خودش، حالش خوب بود، بعدتر شد در مركزش، باالخره وهم او بزرگ

  . آره كندياز حال خودش تعجب م رديگيچشمانش را م يغبار وهم جلو

 يزيدر ما، چه چ كننديوهم م ناتيتلق يدو، سه، جمع وقت ك،ي گر،يد يبود كه انسانها نيقصه كوتاه منظور ا نياز ا پس

كه عشق  نطوريهم رود،يم گريمركز د كيمركز به  كيوهم از  نيكه ا ديگويم ميخوانيم يتياالن  ب ند،يچه نگو نديبگو

من  ييشناسا افتد،يبدون حرف اتفاق م ياز مركز ،ياز زندگ يزندگ ،يعشق ييشناسا رود،يم گريمركز به مركز د كياز 

اثر  ديگويو دارد م .رديگيصورت م يمن ذهن لهيبوس يعارف بصورت من ذهن كي يحت اي يبعنوان من ذهن يذهن

را تماشا  زيهمه چ رم،يگيقرار م يدر معرض هر اخبار روم،يهمه جا م كنم،يم يكه من هر كار دييشما نگو پس .گذارديم

  .گذارديمن اثر نم يرو يول كنميم

  ١٤٢٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  در بشر  ديدرآ يگرگ يساعت

  همچون قمر يخرُ وسفي يساعت

لحظه بعد عدم كه از جنس خداست درست  ،رديگيدر مركز ما قرار م شيهمراه با دردها يلحظه من ذهن كيكه  ديگويم

بد  يبد، انرژ ،يدرندگ ،يو تشعشعات گرگ ميشويما گرگ م رديدر مركز ما قرار بگ يمن ذهن يآن حالت گرگ اگر است؟

و آن جور  ،ميشويما مثل ماه شب چهارده م ديآيدر م مينيبيعدم م قياز طر يوقت يعنيرخ  وسفي، ميكنيساطع م

  .ميكنيرا تشعشع م يزندگ ييزنده كننده را و شناسا يانرژ

  ١٤٢١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ها نهيها در سنهياز س روديم

  ها نهيصالح و ك ،ره پنهان از

در  يوقت يعني ،نه از راه حرف از راه پنهان ،به مركز انسانها از راه پنهان روديها م نهياز مركز انسانها از س نيبنابرا پس

 يكس كي .گذارديارتعاشات اثر م نيبه مركز شما ا ديآياز مركز او م يعشق ييعشقش، شناسا ،يعارف هست كيحضور 

هم از راه پنهان  ييدرد است، آن جور شناسا ،هست دهياست رنجش كوب يياست، حس انتقامجو نهيكه مركزش پر از ك

   گذارد،يمركز شما اثر م يرو
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  48صفحه: 

 يرا تُُرش كرد تيبه قاصد رو اي ؟يشراب بد خورد ؟يواقعاً تُرُش هست يرا تُُرش كرد تيكه رو ديگويامروز در غزل م و

   ؟يبد در امان بمان يها يكه انرژ

جهان  نيبه ا دياينبوده كه ب يوسفي چيه نكهيا يبرا ،ينگه دار يتوانيماه را پنهان نم نيكه تو ا دهديدر غزل ادامه م يول

 نيبرپا نكرده باشند. ا شانيراه چشمان بد به او اثر نكرده باشند، آشوب در زندگ نيو باالخره در ا ،به خدا زنده بشود

از پدر و مادر و خواهر و برادر و همسر و هر  ،ندازديرا به اصطالح ب شيهايدگيمانه خواهديكه م ياست كه هر كس يگفتن

 چيه نكهيراه، ولو ا نيراه در ا نيدر ا ،خواهند كرد يزياو فتنه انگ يدر زندگ ،دارد يكه در اطرافش هست من ذهن يكس

  .ندينگو يزيچ

 نيبا ا يول گفتند،ينم يزيچ چيممكن بود ه ده،يپر تيآن شاگردان آمدند گفتند كه استاد خدا بد ندهد رنگ و رو حاال

  گذاشت،يباز هم اثر خود را م آمدنديم دهيا

  ١٤٢١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ها نهيها در سنهياز س روديم

  ها نهيصالح و ك ،ره پنهان از

 يبد كه در مركز انسانها يها يانرژ يعنيها هم  نهيو ك .زديخيكه از مركز زنده برم يخواه يزندگ يرخواهيخ يعني صالح

 ياستادتان ك د،يرا بخوان يزيچه چ د،يدوست باش يشما است كه با ك تيشما، مسئول به مركز شوديبد هست كه منتقل م

جامعه  نيدارد و در ا يكه من ذهن يكس كي ديشما نگاه كن د،ينباش اي دياشراه ب نيباشد، اصًال در ا يباشد، عارف تان ك

 ريچقدر ز ،يبعنوان من ذهن كنديم ييآن را شناسا يهر من ذهنو  رد،يگيقرار م يذهن يعرض من هادر م ،روديراه م

 روسيو كيمثل اين   م،يكنيرا مبتال م گريكه ما هم د ستين خودياست، پس ب يذهن يمخرب من ها يها ينفوذ انرژ

 نديگويامروزه م .از ره پنهان كنديرا مبتال م همه با دردها يدگيهمراه با همان يمن ذهنبه  شوديآدم مبتال م يوقت ماند،يم

 يبرا خوانم؟يم يچ يرا برا نهايا. رودياز راه پنهان م شود،يبا ماسك هم نم گريآن د د،ييدستانتان را بشو د،يماسك بزن

دوست  يك باآدم ها،  قياز طر د؟يآيم يقياز چه طر ديآيچشمان ما م يكه جلو يگرد و خاك نيكه ا ديشما بدان نكهيا

  .آن با شماست تيمسئول يمهم است ول يليخ ست،يك انيراهنما م،يهست

هستند كه من از  يدوستان من مثل ستارگان نيكه ا ديفرمايحضرت رسول م ديگويهم جالب است كه م تيچند ب نيا 

 اريبس كننديكمك م گرياست، و به همد يكه االن گروه معنو يگروه نيدوستان خودمان، ا نيهم يعني. رميگيآنها نور م

هر موقع  م،يهم بگذار يو اثر بد رو ميرفتار مخرب داشته باش ميتوانيم ،ميكمك كن ميتوانيم گريمهم هستند ما به هم د
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  49صفحه: 

به هم  ميكنيم يدگيهمان ميكنيم تيرا محدود مانهر موقع مركز ميكنيكمك م گريبه هم د ميكنيمركزمان را عدم م

   م،يزنيضرر م گريد

  ٢٦٤٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اَْنَدر قُدوم اريراه است  يِهاد

  ومنُجُ  يَاصْحاب :گفت نيز يمُْصطَف

به  ييراهنما يعنيدر قدوم، قدوم  نطور،ين هم هماو دوستان م نطوريخدا هم هم نطوريهم ار،ي ،كه دوست ديگويم

و هر كدام  ديبرنامه گوش كرده ا نياالن شما كه به ا نكهيكماا كنند،يكمك م كنند،يم تياصطالح،  در امر ارشاد ما را هدا

 .كننديكمك م گرانيكه به د ديدهيم ييهاغاميپ ،ديداريمركزتان را از جنس عدم نگه م كهيدرحال ديمعلم موالنا شده ا

  تند.من مثل ستارگان هس ارانيمن  بحضرت رسول فرمود كه اصحا ديگويم نيهم يبرا

 .دهنديبه من نور م يعني ؟يچ يعني .كندياشاره م نيا به» من همچون ستارگان هستند اراني« است: ثيحد نيا بله

  استفاده كند،  توانديخودش مثل ستاره م ارانياز  يكه به خدا زنده شده حت يانسان يعني

  ٢٩٢٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  او ابله است  ،كس است كيجهان آن  ،خود

  همه ُجزِو َمه است كيهر  ،اختران 

جزو ما  نهايكه به خدا زنده شده اند ا يكسان نيابله است او از جنس خداست، و بنابرا يكه نسبت به من ذهن يبله، كس

از  يعنياز جنس ماه  يهم نشده اند، ول تينهايب نكهيو مركزشان عدم شده ولو ا درخشنديولو م كهيكسان نيهستند ا

  :ديگويجنس خدا هستند حاال م

  ٢٦٤٤تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َرْهَنماست ايو در گياَنَْدر ر نَجْم

  كو ُمْقتداست ،اَْنَدر َنْجِم ِنهْ  چَشمْ 

 يمن ذهن گزاريستاره راهنما است، ما هم كه در ر ا،يو در در يشناسيو نم يرويراه م ابانيب گستانيدر ر يوقت ديگويم

  .كنند ييراهنما تواننديم ،ما هستند يما باشند و به حضور زنده باشند راهنما ارانيكه  ييستاره ها ميرويراه م
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  50صفحه: 

ها  ابانيو ب ايدر در ميكه قد نطوريستاره راهنما است هم يعنيستاره،  يعنينجم  نيچشمت را بدوز به نجم، ا ديگويم

 تواننديما م ارانيهم  نجايدر ا كردند،يم دايجهت را پ گرفتندينظر م آن را در ،مثالً مقتدا بود راهنما بود يقطب يستاره

كه با عدم مركزشان  يستارگان ايبه ستاره  ميمان را بدوزچشم ديو با ميريمثل آن ستارگان باشند و ما از آنها كمك بگ

   .درخشنديم

  ٢٦٤٥تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُجفت دارياو م يِرا با رو چَشم

  ِز راهِ بحث و گفت زانيمَنْگ َگردْ

 تياست گرد و غبار بلند كردن است كه با فعال ختنيدر اطراف گرد انگ اتياب نيا يمهم است همه تيب نيا د؟يكنيم توجه

آن گرد  ستا يمن ذهن اريدر اخت ستيخدا ن اريكه در اخت يآن ذهن يعني ،يسطح يذهن تيفعال رد،يگيصورت م يذهن

 يرو ندازيرا ب چشم :ديگويم ميوارد بشو ديبه بحث و جدل، ما نبا كننديم كيكه ما را تحر يافراد كند،يو خاك برپا م

گرد و خاك  كند،ينپرداز كه گرد و خاك بلند م يسطح يآن برندار، با او جفت كن، و به بحث و گفتگو يستاره و از رو

   رد،يگيرا م ياريهوش يجلو ميگفت

  ٢٦٤٦تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  زان غُبار ،كه گردد َنْجْم پنهان زان

  بهتر از زبانِ با ِعثار چَشمْ 

نجم ها هم ستارگان هستند  يعنيبا نجم ها  يبا بحث و جدل كردن حت نكهيا يلغزش، برا يعنينطقه  سهعِثار با ث  عِثار،

كه ذهن است و فكر است و هر چقدر هم مهم باشد و بُرّا باشد ما را  ياز بحث و جدل ذهن ديبا هم جدل كنند ما با دينبا

 نياز ا دنيكه از پر يغبار از؛ زان غُبار ،زان كه گردد نَجْْم پنهان  رون،يب ميبروما از ذهن  گذاردينم دارديدر ذهن نگه م

كه در مركز  ينور بدهد، آن ستاره عشقبه ما  ديكه با يآن ستاره ا ديآيفكر به آن فكر و بلند بلند گفتن آنها بوجود م

مشخص  يمعن گريد بله زبان پر از لغزش است، نيبهتر از ا نديبب كه ياريچشم هوش نيبنابرا شوديانسانها است پنهان م

  است. ختنياست پس تمام صحبت سر گرد و غبار انگ
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  51صفحه: 

  ٢٦٤٧تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شِعار ْستَشا يَ او كه َوحْ  ديبگو تا

  ُغبار زَدينِشانَد َگرد و َننْگ كان

به مركز  يزندگ زند،يحرف م يبرحسب وح يعنياست  يحرف بزند كه شعارش وح يكار را بكن تا كس نيا ايتو ب نيبنابرا

 يكه به زندگ يپس هر كس نشاند،يم يول كند،ياو گرد و گرد و خاك را نه تنها بلند نم كه: ديگوياو هم به ما م د،يگوياو م

 يكه مركزش من ذهن يهر كس كند،يكه مركزش عدم است بحث و جدل نم يهر كس كند،يزنده هست بحث و جدل نم

بحث و  ديكن دايپ ديخواهيكه  راه را م يابانيب در د،يكنينجم را گم م ديشما اگر وارد بشو كند،ياست بحث و جدل م

فكر  نيا و هست، دهيفكر همان نيا كنديم جاديرا در ذهن شما افكر  كياالً عكند چون م ييشما را راهنما توانديجدل نم

  زند،يرا م يما، حرف زندگ اريكه ذهن خاموش است، و دوست ما  ستينجم موقع ست،ينجم ن دهيهمان

اند كه از جنس عدم  شده يي. و آنهاميكنيما مهم هستند دوستان ما مهم هستند با دوستان مان  بحث و جدل نم اراني بله

كه خودمان  يخواباندن گرد و خاك يما برا گريكنند، بعبارت د ييباشند كه به ما نور بدهند ما را راهنما يستاره ا تواننديم

 غاميپ نيهم يبرا م،يريكمك بگ آورندمي خوب غاميكه واقعًا پ كهياز كسان ميتوانيما م ،گرياشخاص د اي ميكنيبرپا م

با عالقه  ياگر كس د،يريشما در زنده شدن به خدا خودتان را اصالً دست كم نگ .هستند دياالن واقعاً مف ديكه شما دار ييها

  برنامه را نگاه كند  نيا كردينم لبه خدا زنده شده وگرنه تحم يبه درجه ا كنديبرنامه نگاه م نيو تعهد به ا

را  يكه من ذهن ييروش ها اياست و  يمن ذهن يو الگوهااز رفتارها  يو دور يمن ذهن ييشناسا يبرنامه تماماً برا نيا

 ميو دار مييگويرا م يمن ذهن انياش ضرر و زهمه يعني يم من ذهنذو در  ياش بر ضد من ذهنما همه كند،يم تيتقو

 توانديبرنامه نم نينگه دارد به ا توانديرا م يمن ذهن يكس اگر م،يخالص بشو ميتوانياز شرش م يچجور ميكنيصحبت م

است  نينشان ا ديدهياگر شما ادامه م .روديم شوديناراحت م روديحوصله اش سر م كنديدوبار نگاه م يكينگاه كند، 

  .ديزنده شده ا يتر شده و شما به زندگ فيضع يكه من ذهن

  ١٩٠١تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو يرو نديُخُنك آن را كه ب يا

  تو يدر افتد ناگهان در كو اي

  نم؟يبب ميتوانياو را م يرو يچجور ميحدث بزن ميتوانيو ما م نديتو را بب يكه رو يكس خوشابحال
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  52صفحه: 

است؟ و ناگهان  درستتو را،  يرو دنيو ادامه بدهد د نديتو را بب يكه رو يكس خوشابحال م،يو تسل ييفضاگشا قياز طر 

كه  يكس خوشابحال ند،يعدم بب قياز طر شهيهم يعنيبه كوچه تو  فتديب رونيب ديايدرب يمن ذهن يكو نياز ا كدفعهي

 يمن ذهنه ب ديآيم ند،يبيم نكيمرتب با آن ع ند،يبيم نكيمركزش و با آن ع گذارديو عدم را م شود،يم ميمرتب تسل

 جاديتحول ا نيناگهان ا كدفعهيجلو  روديم نديبيبا عدم م شتريب يول فهمديتفاوت را م نيشده و ا تيهم هو نكيع

  .ييكتاي يبه فضا ديآيم ند،يبيبا عدم م شهيهم گريكه د شوديم

را  اتياب نياست كه شما ا نيا خوانميم نكهيا علت م،يرا قبًال خواند اتياب نيا خوانميم تانياز دفتر دوم برا ياتياب بله،

 ،ياز من ذهن ديبكن ،ديبجه ميتوانيكه ما م كننديرا وارد م ييروين كي اتياب نيجا، هر كدام از ا كي ديهمه را با هم بخوان

 نشيب نيا نيدرست است، و تفاوت ب نشيب نيا ديشويكه شما متوجه م ندنكيم جاديا ينشيب اتياب نيهر كدام از ا

كه  ديشوياست كه قدم به قدم متوجه م زييتم نيتفاوت هم نيو دانستن ا د،يشويغلط را متوجه م ينيدرست و آن ب

 ديخواهيم ايآشما اثر بگذارد؟  يدارد رو يكه من ذهن يكس دياجازه بده ايآ د؟يبكن ديبحث و جدل با ايآ ،يبكن ديچكار با

 ديگويموالنا م ميشويما متوجه م ايآ د؟يكن يخال ديخواهيمركز مال كدخدا است؟ م ديدانيم ايآ د؟يكن زيمركزتان را تم

  است. بهترمركزمان  ميو بگذار ميكن دايشنو پو سكوت نيبهر چه زودتر ما آن چشم عدم

  :ديگويم خوانمياز دفتر دوم م تيچند ب بله

  ١٢٧١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بِبنَد و كَفِّ پُر َزرْ َبرُگشا لب

  آوَر َسخا شيپ ،َتن بُْگذار ُبْخلِ 

كف  دارد،ياست كه روا م ياريزنده است، َكفِّ پُر َزر كف هوش يرا باز كن، كه به فراوان ياريباش و دست هوش ساكت

 نيبُخل دارد، تن نده به ا يمن ذهن يعنيو بُخل تن بگذار،  .است لياص تيآن چهار تا خاص .است، كف خرد است يفراوان

اش همه جهيدر نت ستين شياند يفراوان ست،ين شياست كوثر اند شيمحدود اند يمن ذهن نيبُخل، بدخواه مردم نباش، ا

هم  گرانيبه خودش نرسد به د .به خودش هم نرسد جهينت دربرسد،  يزيچ يبه كس خواهدينم خواهد،يمردم را م يبد

من  به است، يُبخل تن است بُخل من ذهن نيخوب نشود، ا چكسيوضع ه خواهديم يمن ذهن .نرسد وضع ما خوب نشود

 نينه به من برسد نه به تو برسد ا ديگويبه تو نرسد به من برسد، م ديگويموقع م كي نيهم نرسد ا گرانيبه د رسدينم

سخاوت و بخشش را  اور،يب شيبده و سخا را پ صيرا كنار بگذار، تشخ نيا ديگويم و است مخرب است. يكار من ذهن

  ست؟يسخاوت و بخشش چ نيا ديگوياالن م اور،يب شيپ
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  ١٢٧٢ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  سخاست ،هاها و لذتشهوت ترك

  برنخاست ،كه در شهوت فرو شد هر

 هايدگياز همان ميبرو ميدار ديشد ليو م ميما عجله دار نكهيا يعنيها و حرص و شهوت آنها  يدگيترك كردن همان ديگويم

شهوت خواستن  نيدر ما هست ا ييپس بخشش خدا .است ييبخشش خدا نيرا ترك كند، ا نيا يكس كياگر  .ميريكام بگ

كه در  هر: ديگويم ستين يواقعًا لذت درست هايدگيهمان نيا ياارض ميدانيما م گذارد،ينم هايدگيهمان يها و ارضا

  فرو شد نتوانست بلند بشود هايدگيشهوت همان

  ١٢٧٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  از سرو بهشت  ستيسخا شاخ نيا

  بهشت يشاخ نيز كف چنكاو  يوا

است از سرو  يشاخ نيا همه، يخواستن برا يو ترك بُخل و خوب يزندگ يفراوان يعنيو بخشش  يسخاوتمند نيا ديگويم

  است: ثيهم حد نيجور شاخ رها كند. بله، ا نيكه دستش را از ا يبه حال كس يو وا يبهشت

آن  رد،ياز آن گ يافروهشته است. هر كس شاخه اياز درختان بهشت است كه شاخساران آن در دن يدرخت ،يبخشندگ«

فروهشته. هر كس  اياز درختان دوزخ است كه شاخساران آن در دن يدرخت ،يشاخه او را به بهشت راه بََرد. و تنگ چشم

   »آن شاخه، او را به دوزخ َبرَد. رد،ياز آن گ ياشاخه

مسئله  كند،يخودش مانع درست م يبرا واشي واشي رد،يگيدر مثلث همانش قرار م يكه هر كس ديگويم ،ديتوجه كن بله،

. هر روديجهنم م ياست، دارد به سو هايدگيهمان يدنبال ارضا كند،يفكر م هايدگيو بر حسب همان كند،يدرست م

 نيرا گرفته است و ا ياز سرو بهشت يشاخ كيدارد  ند،يبيم ديبا آن د كند،يعدم م اي رديگيمركزش را عدم م يكس

 يو فراوان شياند يعدم، فراوان ني. اميعدم نگاه دار م،يمركزمان را عدم كن ديتا بهشت. پس مرتب با كشديشاخ او را م

  است،  يمحكم چ رهيدستگ ديگوياست. و االن م شياند تياست و محدود شيبُخل اند يكيهم است. آن  نيب

  ١٢٧٤ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َتركِ هوا نيا ستيعُْرَوُةالْوُْثق

  شاخ، جان را بر سَما نيَكشَد ا بر
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محتوا دارد،  يكي  م،يبارها گفت رگيرا د نيا ،يمنِ ذهن ميتركِ خواستن. گفت نيمحكم و استوار است ا رهيدستگ د،يگويم

خواستن  يعنيهوا است، هوا  نيا ،يهم خواستنش. خواستن منِ ذهن يكي م،ينيبيبر حسب آن م ميشويم دهيكه ما همان

 يخواستن مستقل از مقدار است، منِ ذهن ديكنيكم كردن خواستن؛ توجه م ،يتركِ خواستن منِ ذهن ديگوي. ميمنِ ذهن

  مخرب دارد،  تيدوتا خاص

است كه به صورت فكر در  يكيزيف يزهايچ يكياست،  زيو عموماً هم سه چ شوديم دهيهمان زهاياست كه با چ نيا اول

پول و  ل،يمثل اتومب يكيزيف يزهايو مركزش، چ نكشيع شوديپس از آن م كند،يم قيتزر تيو به آنها حس هو آورديم

فكرها هستند، مثل باورها كه از جنس فكر هستند، آنها هم جسم هستند،  شيدومدارد،  يكيزيكه شكل ف يزيهر چ

  درد است.  يسوم

. و مردم مينيعدم بب نكيما به ع گذاردينم نكهيا يمخرب است برا اريسه جسم، سه نوع جسم، بس نيبر حسب ا دنيد

 ديكن يسع ديرا دار زيسه نوع چ نياگر ا دينيبب دياالن به خودتان نگاه كن ديرا در مركزشان دارند. شما با زيسه نوع چ نيا

  . ديرا از آنها بِكَن تتانيو هو هيبه حاش ديرا از مركزتان بران نهايا

 نقدريمثال فرض كن كه ا كند،ياصال حساب نم ،يچقدر دارد، منِ ذهن نكهيهم دارد كه مستقل از ا يگريد تيخاص كي اما

به دو تا  پسخواستن همان هوا است.  نيا خواهد،يم اديز خواهد،يم خواهد،يم خواهد،يم يپول دارم بَسَم است، ه

 يترك خواستن مِن ذهن د،يگويم هم خواستن. يكيبر حسب آنها فكر كردن،  دن،يهمان يكيزنده است،  تيخاص

آسمان را در ما،  يعنيبه آسمان،  كشديترك هوا را؛ ما را م ؛يريرا اگر محكم بگ رهيدستگ نيمحكم است. و ا رهيدستگ

  شما،  دينيبيهم كه م نيا بله،ترك هوا. به باال،  هايشدگ تيهم هو ياز رو كشديما را م آورد،يدر درون ما به وجود م

  ٢٢ هي)، آ٣١سوره لقمان ( م،يكر قرآن
  »يُْسِلمْ وَْجَههُ إِلَى اللَّهِ وَُهَو مُحِْسنٌ فَقَِد اسْتَْمَسكَ بِالُْعرْوَِة اْلوُْثقَى...  وََمنْ«

  ».استوار چنگ زده است.. رهيآرد به خدا و نكوكار باشد، به دستگ يكه رو هر«

  آمده است. بله، نجاياز ا ياْلُوثْقَ عُرْوَةُ

  ١٢٧٥ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شيكخوب يبََرد شاِخ سَخا ا تا

   شيتو را باالكشان تا اصِل خو مَر
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بر حسب  دني. دگذارديخواستن نم نيذات ما است، فقط، ا يفراوان دينيترِك هوا، كه شاخ سخاوت شما است، و بب نيا تا

كار درست  نيكه ا ديايبه فكرمان ب ديهمانجا با ميخواهيم اديرا ز يزيچ كيما  ي. وقتگذارديو خواستن، نم هايدگيهمان

 يهماهنگ كي ،يباالنس كياست.  يخواستِن منِ ذهن نينه، نه ا د؛يحتما با م،ياصرار دار م،يخواهياز حد م شي. بستين

كه ما  يزي. چكندينم چارهيشما را، ب كشديتوازن دارد، نم نيكه ا د،ينيبيعدم م ديبا د ياست، وقت يدر خواستن زندگ

نخواهم  يو اگر به آن نرسم زندگ م،يكن يزندگ ميتوانيآن نباشد ما نم ميكنيو ما فكر م كنديم فيو ضع كنديم چارهيرا ب

ذاتمان خوب است. كه  م،يهست شيكخواستنِ هوا است. پس ما خوب نيخواستن، ا نيا م،ياشده دهيكرد، ما با آن همان

  خودمان وصل كند، كه خدا است.  شهيبردارد و به ر هايشدگ تيهم هو ياز رو يعنيترك هوا ما را بِكشد باال،  نيا

  ١٢٧٦ تيدّوم، ب ،دفتريمثنو ،يمولو

  عالم چو چاه نيو ا يُحسن وسفي

  َرَسن صبر است بر امر اِله نيو

 ديچاه با ميفتي. و ا گر بمانديمثل چاه م زهايبا چ يدگيهمه انسانها، و همان م،يهست ييبايز وسفيكه، ما همان  ديگويم

چاه  يكه تو يطناب نيباال. و ا اورديباال، كُنْ فَكان ما را ب مييايتا ما ب ميكه از صبر و ترك هوا است نگاه دار ييروين كي

 ياز آن زندگ ميكنيم زيو پره ميرويو به سمتش نم ميشناسيرا م يدگيما همان يعنيشده است صبر است. صبر  زانيآو

 يكه خرد زندگ ميداريفضا را باز شده نگاه م ،عقب ميكشيما م كشد،ياست. آن ما را م ايعمل پو كيكار  نيو ا ميبخواه

  خواستن. يعني د،يآيو هوا م ميريگيقرار م يمِن ذهن اريدر اخت ميفضا به ما كمك كند. اگر ببند نيا

. پس ما دوباره مياقرار گرفته يمنِ ذهن اريدر اخت گريكرد د دايسلطه پ ياخواسته كيكه  ميديموقع بسته شد ما دهر 

خواستن  نيكار است و ا يتو يتوجه ما ر ا جذب كرده و هوا در كار است و خواستن منِ ذهن زيچ نيكه ا ميكنيم ييشناسا

 م،يكنيدعوا نم م،يكنينم زهيبا آن ست م،يشد تيبا آن هم هو ميكنيم ييشناسا م،يكنيتوازن ندارد، فضا را باز م

دفعه  كي آورديبه وجود م يتحوالت كيكُنْ فَكان در كار است. قضا  نيا م،يدارينگاه م مانياريدر هوش ينطوريهم

  . ياز زندگ ديشويمحروم م ديدار ديدلتان سرد شد. و دلتان اگر سرد بشود شما فكر نكن دينيبيم

تلف شده و به  مانيزندگ گريد مينرس يشدگ تيهم هو زيچ نيكه اگر ما به ا دهديبه ما نشان م يها منِ ذهنموقع يبعض

كه اشتباه  ميشويمتوجه م ميرويما را خراب خواهد كرد. ما م يحالت هوا زندگ نيبه آن به ا دنينه. رس خورد،يدرد نم

  . ميشويتر مزود گذر بوده، دوباره گرسنه زيچ كي م،يديبه ثمر نرس م،يارضا نشد مينيبيم ميرويم م،يكرد

  . كنديبه امر خدا كه با قضا و كُن فَكان دارد كار م يرََسن صبر است، صبر بكن نيعالم چو چاه، و نيو ا يحُسن وسفي پس،



  Program # 819                                                                                   ۸۱۹برنامه مشاره 

  56صفحه: 

  ١٢٧٧ تيدفتر دِوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آمد َرَسن، در زَن دو ست وسفا،ي

  ستشده َگهيَرسَن غافل مشو، ب از

 وسفاي ر؛يبگ يطناب آمد، دو دست نيا ديگويم ها،يدگيچاه همان م،يهست ايدن نيكه در چاه ا ديگويهر كدام از ما م به

كه فضا باز است طناب  ي. تا زمانريلحظه باش و ترك هوا كن، صبر كن، و طناب را بگ نيو در ا ريبگ يآمد رََسن، دو دست

شده  رياز طناب غافل مشو، د ديگويمسلط شد. م يدگيطناب رها شد، همان ميدما. فضا بسته شد ما واكنش كر ميرا گرفت

  شده است.  ريهمه ما د ياست، برا

  ١٢٧٨ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ختنديرََسن آو نيللَّه، ك حمد

  ختنديو رحمت را به هم آم فضل

گذاشته است كه  يراه كي يعنيكرد.  زانيكردند، خدا آو زانيآو هايدگيطناب را به چاه همان نيا ديگويرا شكر م خدا

. اندختهياند، آمنجات ما باهم سرشته ي. و دانش خدا و رحمت خدا و بخشش خدا را برامييايب رونيب هايدگيهمان نيما از ا

نجات  هايدگيهمان نيو ما را از ا افتديش خدا، به كار مدانش خدا، فضل، و بخش م،يكنيفضا را باز م نكهيبه محض ا يعني

  .رونيب آورديچاه م ني. از ادهديم

  ١٢٧٩ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديعاَلِم جانِ جد ينيبب تا

  ديبس آشكارا ناپد عاَلمِ

سگ  نيا يجان مرده بود، گفت در مسجد َاقص مي. جان قدميبر حسب عدم را تجربه كن دنيحضور و د يفضا مييايما ب تا

 ند،يرا بب ديباشد. تا انسان عالَم جان جد تواندينم يدگياست، خدا است، همان يزندگ يمركز ما جا كند؟،يم كاريمرده چ

 گفت، م،يگذشته داشت تياست. در چند ب ديناپد اريبس يمنِ ذهن ديد بااما  ،آشكار است اريعدم بس ديكه با د يعاَلم

بر حسب خشم،  ها،يدگيبر حسب همان دنياست، آن جور د يعاد يجور زندگ نيكه ا نديبيم ند،يعدم بب ديكه با د يكس

  است.  بيو غر بيبر حسب خساست و روا نداشتن، عج نه،يبر حسب رنجش، بر حسب ك
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 م،يخواهيرا نم يكس رياست؟، خ يعاد ريغ ميكنيم يزندگ يكه ما با منِ ذهن ينطوريا ديكنيشما فكر نم واقعاً،

مثال راه را  روديم م،ييبگو يكيو اگر به  ميبدان يزياگر چ م،يشويضرر بكنند، موفق نشوند، چون ما كوچك م ميخواهيم

 يمان، انرژبا همسرمان، با بچه ميپردازيم زهي. بعد به ستشوديموفق م رودينگو، نگو م ديگويما م يمنِ ذهن كند،يم دايپ

در  م،يمغلوب كن ميخواهيم م،يارتباط دار گريبا همد يبا منِ ذهن م،يعشق ندار م،يكنيدعوا م يخانواده، ه يمسموم تو

  است.  ميجان قد الَمِع نياست؛ ا يچه طرز زندگ نيآقا ا م؛يقرار بده ريبحث و جدل انسانها را تحت تأث

به زبانش آمده  يحرف نكهينگرفتن حرف مردم، ا يجد ،ييگشوده شده در درون آدم، ثبات، فضا گشا يفضا ديجان جد

 مي. جاِن قدميباش ديباورها جسم هستند، ما باور پرست و درد پرست نبا نكهيا زيگفته است، جسمش، شناختن باور، َتمّ

حادث مختلف ساخت ذهن هستند، امروز گفت،  ي: درد را بپرست، باور را بپرست، سر باورها كه الگوهاديگويرا م نيا

كه دانه عدم است كه خدا كِشته است،  ميكِشت قد يهستند، حادث هستند، رو ديتمام باورها كِشت جد نها،يهستند ا

و بحث  م،يو دعوا هم دار ميدار اهنگ ميخواهيم ميرا ِكشت ديجد يباورها نيرشد كند، ما ا ديكه به صورت ما رشد كند، با

  :ديگوياست. بله، خودش م ميعالَِم جانِ قد نياخوب  ما، ميرا نگاه دار نهايكه ا م،يهم دار زهيست م،يو جدل هم دار

  ١٢٨٠ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چون هستان شده ست،يجهاِن ن نيا

  جهانِ هست، بس پنهان شده وآن

است. اما مثل هستان شده است، ما  ستيبنا شده است، جهان ن هايدگيكه بر حسب توهم بنا شده است، همان يجهان نيا

گشوده  يآن جهانِ هست كه بر حسب عدم است، فضا ياست، ول ينيو ع يما عاد يطرز زندگ نيهست، ا نيا مييگويم

پنهان است. چرا  يكه آن هست ول يدر حال ست،ين مييگويمما، ما  ييثبات ما و فضا گشا نيشده در درون ما است، و ا

  . مينيبب ميخواهيبا پنج حس و با ذهنمان م نكهيا يپنهان است؟ برا

  ١٢٨١ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كنديم يبر باد است، باز خاك

   كنديم يسازپرده ،ييَكژنما

 نيا ،يزندگ يروين نيخاك از اوّل آمده است، هم ني. اكنديو خاك را بلند م ديآياز آن ور م يزندگ يروين د،يگويم

در  ديآيم يزندگ يروين كند،يم جاديما را ا يبدن را ساخته است، بعد فكرها نيبدنمان را به هم چسبانده ا يمولكولها
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بلند  دهيهمان يلَق در ذهن ما بلند بشوند، فكرها يفكرها ميگذارينم ميباش اريما اگر هوش كند،يذهن، فكرها را بلند م

 تيهم هو ديشده را، و ما بر اساس د تيهم هو يبلند كند، فكرها ندتوايما را م يخاك فكرها ،يبشوند. اما باد زندگ

و ما هم كَژ  كنديم يينماهست كه َكژ يكس كي شونديبلند م دهيهمان يفكرها ي. وقتمينيبياز پشت پرده م هايشدگ

  . مينيكَژ بب ميخواهيما م نكهيا يبرا كند،يم يي. كَژنمامينيبيم

  ١٢٨٢ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كار است و پوست يبر كار است، ب نكهيا

  پنهان است، مغز و اصِل اوست وآنكه

 هايدگيكه از همان يتيچهار تا خاص نيآن، هم ييآن، راهنما يفكر يآن، و الگوها يكه در كار است، و انرژ يمنِ ذهن نيا

بادام پوك كاشتن  نهايو پوست است، ا كاريب نهايكه ا يكه در حال ميبريرا به كار م نهايبر كار است، ما ا نهايا م،يريگيم

است، كاذب است. آنكه پنهان است و عدم است، هنوز ما  يمصنوع م،يريگيم هايدگيكه ما از همان يزياست. هر چ

  . مياوريب ديمغزِ اصل آن است، آن را با م،يشناسينم

  ١٢٨٣ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  در دستِ باد يهمچون آلت خاك

  نژاديو عال يرا دان عال باد

. ميبشو ميما را اداره كند. تسل يچهار بُعد ما را اداره كند، فكرها نيا يزندگ يروين ميبگذار م،يبشو ميتسل ديما با پس

. مركز مينكن لي. به مقاومت و قضاوت تبدميبه كار نبر يدر دشمن ساز ،يدر مسئله ساز ،يرا در مانع ساز يزندگ يروين

كه از آن َور  ياداره كند.  و بدان كه باد خواهديما را م يچه جور يزندگ يروين ،يكه او چه جور مينيبب م،يرا عدم كن

كه از  يانرژ نيا م،يريگيم هايدگيكه ما از همان ي. بادديآيجهان م نيكه از ا ياست، نه باد نژاديو عال يآن عال ديآيم

  . ميباش ميتسل دياست. پس ما با نژاديعال يعال ي. باد آن َورستين نژاديو عال يعال نيا ميريگيم هايدگيهمان

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رياو جان َدهََدت رو ز نََفْختُ بپذ دمِ

  است نه موقوفِ عِلَل كونيَاو ُكْن فَ  كارِ 

  . بله، ياست، نه دم منِ ذهن نژاديو عال ياو است كه عال َدم
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  ١٢٨٤ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را به خاك اُفتد نظر يخاك چشمِ 

  دگر يُبَود، نوع يَچشم نيباْدب

 ن،ي. اما عدم بنديبيجسم م شهيدارد، هم يجسم ياريهوش ند،يبيم هايدگيهمان قيكه از طر يكس يعني ،يخاك چشم

سكوت  م،يشويم نيعدم ب م،يشويم نيباد ب شود،ي. هر موقع مركز ما عدم مكندياست كه با عدم نگاه م يچشم ن،يباد ب

 ننديبيم هايدگيكه با همان يكسان ي. ولمينيبيها را هم مكالغ م،ينيبيآسمان را م م،يكنيآسمان كه نگاه م م،يشويشنو م

  . شونديها هم روز به روز بدتر مها را عوض كنند. و كالغكالغ خواهنديبه زور م و ننديبيها را مفقط كالغ

  ١٢٨٥ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اريداند اسب را، كو هست  اسب

  دانَد َاحْوالِ سَوار يسَوار هم،

را  يباشد مِن ذهن يذهن، چه مِن ذهن شناسد،ياسب، اسب را م د،يگويذهن ما است، م نجايكه؛ اسب در ا ديگويم

سوار از سوار خبر  يعني. دانديسوار را هم احوال سوار م نطوري. همشناسديذهن ساده هم ذهن ساده را م شناسد،يم

  است.  ياسب را سوار بشود كه آن وَر ديبا يكه، سوار ديگويدارد و اسب هم از اسب خبر دارد. و االن م

  ١٢٨٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  حِْس، اسب است و، نوِر حَْق، سَوار َچشمِ 
  بكار ديََسواره اسبْ، خود نا يب

 نيخدا، سوار است و اگر ا ايبا عدم  دنيد اي ،يزديا ياريما اسب است و هوش يپنج تا حس ما و فكرها نيا نيبنابرا پس

  مركزش است.  هايدگي. پس همانخورديبه درد نم نيپنج تا حس و ذهن ما ساده نشود و حق سوار آن نشود ا

  ١٢٨٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ِحْس، اسب است و، نوِر حَْق  سَوار َچشمِ 

  به كار ديَاسْب، خود نا سَوارهيب

   م،ينباش ميهر لحظه ما تسل يعنيرا نداشته باشد، سوار خدا را نداشته باشد،  يارياسب اگر سوار هوش يعني

اگر مقاومت  افتد،يكُنً فَكان به كار م رد،يگيقرار م يزندگ اريپنج تا حس و ذهن ما در اخت م،يشويم ميهر لحظه كه تسل

  . دنيبه چر رودي. آن اسب ميذهن منِ سوار اسب ما است،  گريكس د كي م،يبسته بشو م،يكن
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  ١٢٨٧ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بَد يِاَدَب ُكن اسب را از خو پس

  شاه باشد اسْب، رَد شيپ َوْرنه

 شود،يبد، وگرنه شاه سوار نم يبد، ادب كن، از عادتها يعادتها نياز ا ،يكن يخال هايدگياز همان ديذهنت را با نيبنابرا پس

  . شودياسب ما رد م

  ١٢٨٨ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اسب از َچشمِ شَْه،َرهبَر ُبَود چَشمِ 

  چَشِم َشْه، مُْضطَر ُبَود ياو ب چَشمِ 

. ميكنيم يياست كه ما فضا گشا يو آن واقعا موقع نديبا چشم شاه بب ند،يعدم بب ديبا د ديپنج تا حس و ذهن ما با چشمِ 

 نيو چشم شاه نباشد، در ا مي. و اگر فضا را ببندمينيبب ينشان بدهد، رهبر ما باشد كه چه جور يزندگ ديبه ما با يعني

  كرد.  مينخواه دايبود، راه را پ ميواهخ چارهيخواهد شد، ما ب چارهيب نيصورت ا

  ١٢٨٩ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و جُز چَرا  اهياسباْن، ُجز گ چَشمِ 

  چِرا ،ين د،يَ ِبگو ،يكجا خوان هر

 يعني شناسم،يرا م اهيو گ دنيمن فقط چر ديگويم م،ياما رها كرده شتريكه ب ،يرا به حال خودش رها كن يمنِ ذهن اگر

نكند، به  تيو شاه ما را هدا مينيو با مركز عدم نب مينباش ميتسل. و اگر شناسميرا م يدگيو همان هايدگياز همان دنيچر

برود بچَرد  خواهديم ينه، چرا بروم؟. اسب را به حال خودش رها كن ديگويبرو طرف خدا، م ايب يمنِ ذهن يكه ا يياو بگو

ال كه اسب را به حال خودش . حاال، حاكنندياسب را به حال خودش رها نم يبدهم به تو؟، ول يسوار ميايب يچ يبرا گر،يد

به  م،يبد اسبمان را ادب كن ياز خوها م،يرا بشناس مانيهايدگيكه همان ميريگيم ميتصم ارانهيما هوش كنند،يرها نم

ما كار كند، با قضا و ُكْن  يكه شاه رو ميهست قيآن لحظه ما ال م،يكنيشاه باشد. و هر موقع فضا را باز م قيكه ال يطور

  بشود.  تياسب ما ترب جيفَكان، و به تدر

وم *** ت  یان   ***  
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دخالت  يعدم، در كار من ذهن ديبا مركز عدم، با د ارانهيهوش ديدفتر دوم بود، موالنا گفت كه ما با يقسمت كه مثنو نيا در

كه  ميو متوجه باش ميبشو يناظر خواستن من ذهن ارانهيو بخل دارد و اگر هوش تيمحدود تيخاص ،يمن ذهن نيو ا ميكن

متوقف  ي. اگر خواستن من ذهنشوديما باز م يدست فراوان يعنيصورت دست سخا  نيكم بشود و ترك بشود در ا ديبا نيا

 يهايدگشتيهوو هم كنديهم كمك م گرانيو به د كنديبه ما كمك م يفراوان نيو ا ميشويخدا م يفراوان يبشود ما دارا

 مييايچاه ب نيكند تا از ا مكهرلحظه آماده است به ما ك يزديو گفت كه دانش و بخشش ا .كرد هيبه چاه تشب اعالم ر نيا

  .ميهست ييبايز وسفيو  .ميهست وسفي هيچاه ما شب ني. در افتادن به ارونيب

به  يدگيكه همان ييهاتيو خاص ،شده يدگيهمان يزشت اي يدگيدچار همان يول باستيهمه انسانها ز يعنياصل ما  يعني

جهان  نيشده مردم ا يگفت كه عاد نطوري. و همرددر بخل خالصه ك يعنيكه همه را با بخل نشان داد  آورديوجود م

ما  خواهديم يزندگ كهياست. درحال يعاد نيو ا پندارنديم يواقع كنديم جاديا هايدگيبرحسب همان دنيرا كه د ستين

   م؛ينيرا بب ديجد ياريجهان هوش

ما به  هايدگيو همان ندهيگذشته و آ يعنيحضور است، نظر است، كه پس از رهاشدن از زمان  ياريهوش ديجد ياريهوش

نظر  ياريكه ما با هوش يحضور است. موقع ياريهوش اينظر است  ياريهمان هوش ياريهوش ني. اميكنيم دايآن دست پ

پنج  نيو گفت كه ا .و مركز ما عدم است ،مينيبيم يزديا ياريبا هوش م،ينيبيدرواقع با چشمان خدا م مينيبيحضور م اي

و اسب  .اندنشده تيهستند كه ترب يجهان مثل اسب نيبا ا يدگيدر موقع همان كننديحس و ذهن ما كه باهم كار م

 يعنياسبش  تيمسئول ترب ديبا يپس هركس .شوديو رد م رديخدا قرار بگ يعنيمورد استفاده شاه  تواندينم نشدهتيترب

  ذهنش باشد. 

 يهاعلت نيفكان، اگر تو از ابا قضا و كن كنميعوض م ار ميخو نيموقع اكه گفت من به ميديامروز د تيو منظور از ترب

را عوض  ميهامن به موقع عادت .يريمالك بگ ميفكان مرا با تسلو قضا و كن يو آنها را مالك ندان يدست بردار يذهن

تو  ديآيباالخره گرگ قضا م يموضوع توجه نكن نيبه ما گفت كه اگر تو به ا گريد يو جا .نشانميو غبار را فرو م كنميم

خودشان به پا  يجمع اي يشخص يكه االن مردم در زندگ يآن گرد و خاك د،ينيبيو شما گرد و خاكش را م .خورديرا م

به  كِشديآنهاست كه ما را م يو دردها دهيهمان يجهش و بلندشدن غبار فكرها نيمنظور از گرد و خاك هماند؛ و كرده

  . مينيبب گذارديو نم گذارديچشمانمان م يجلو يجسم نكيجهان و ع

جهان از  نيدر ا دنيكه مشغول چر ديشما عقل دار ديديغبار را د نيغبار، غبار گرگ قضاست و اگر شما ا نيا ديگويم

مثل سگ مرده است و  ياول برنامه گفت كه مركز ما مال خداست و من ذهن يها. در قسمتدينشو هايشدگتيهوهم
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را از  يالشه من ذهن نيسگ را، ا نيدرصدد است كه ا يو زندگ .باشد ديدل انسانها نبا يعني يسگ مرده در مسجد اقص

 يكه چطور دهديها با ضرر زدن به ما دارد نشان مموقع ي. بعضكنديرا م شيكند و مرتب دارد سع رونيمركز انسانها ب

  . رديصورت بگ تيهدا نيا ميگذاريما را و ما نم كنديم تيهدا

 دنيبه چر روديم يرا رها كن يراجع به غبار بود، گفت كه اگر من ذهن ميدفتر دوم خواند يعنيقسمت  نيكه در ا يتيو در ب

را  يو من ذهن دنيمن فقط چر شناسم،يچه؟ من كه خدا را نم يبرا ديگويخدا م يسوبه برو ايكه ب ييو به او بگو

  .هاستيدگيهمانمن كه جسم است از  يبه خودم غذا بدهم و غذا ديمن با شناسم،يم

  ١٢٨٩ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و جز چَرا اهياسبان، جز گ چَشم

  چِرا ،ي: نديبگو ،يخوان هركجا

 يمنزلت چيخدا ه كندياز آنها فكر م دنيها و چركه برحسب جسم يمن ذهن يهامطابق استدالل نكهيا يبرا م؟يايچرا ب 

 هايدگياز همان دنيچر ياز آنهاست. من ذهن دنيخواستن و چر يو زندگ هايدگيهمان نيندارد. اصل، هم ييجا چيندارد، ه

كه تو شراب را از  يمواظب باش دياول غزل، هرلحظه با تيگفت، ب ت اول به مايكه امروز ب يدر حالت داند،يروح م يرا غذا

  كه: ديگويقسمت م نيا تيب نيخدا؟ اما آخر اي يريگيم يدگيهمان كياز  يعنيخدا؟  اي گانهيب ياز ساق ،يريگيم يك

  ١٢٩٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  حق بر نورِ حس، راكِب شود نورِ 

  حق راِغب شود يِ جان، سو يگهآن

 اورديعدم تحت نفوذ و سلطه خودش درب ديرا با د يمن ذهن يعني ،بر ذهن سوار بشود يعنينور خدا بر نور حس  اگر

 يدر آن صورت نور حق بر ذهن ما سوار است، برا مينيلحظه اگر با عدم بب كي يعني ،مينيبيبا عدم م يآنموقع جان ما وقت

حق  يجان ما به سو نيبنابرا ست،ين هايدگيو مشغول صحبت كردن برحسب همان ،آنموقع ذهن ما ساكت است نكهيا

 .روديدر جهان م دنيچر يذهنمان بدون سوار به سو مينور حق را سوار ذهنمان بكن ميوگرنه اگر ما نتوان .شوديراغب م

  . ميهركدام از ماست كه مواظب باش تيمسئول نيكه ا ميبگو خواهميو فقط م

 يهاكردند من نيكه وهم را به مركز آن استاد تلق نطوريهم يذهن يهان بود كه منياز برنامه صحبت سر ا يقسمت كيدر 

ما مثل ستاره  اراني :گفت كه يثيحد كيو امروز با اشاره به  .كننديو گرد و غبار برپا م گذارنديدر مركز ما اثر م يذهن
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مثل ستارگان حضور هستند  نهايا ايهستند؟ آ ييكه اطراف شما چه جور آدمها دينيشماست بب تيهستند؛ پس مسئول

 تيمسئول نيو ا .كننديم يبد هستند كه شما را از جنس من ذهن يو تشعشع انرژ نهينه، نقاط ك اي رساننديكه به شما نور م

 دياز آدمها حتما با يكه برخ كنديفكر م يو اگر من ذهن د،يكن نييدوستان خودتان را تع ديو بخواه ديشماست كه بتوان

  :ديگويم يبعد تياست. پس ب يمن ذهن يهاينيبشيها و پهمه ترس نهايا شوم،يوگرنه من تنها م شندبا من با

  ١٢٩١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  راكب، چه داند رسمِ راه؟ يب اسب

  راهتا بدانَد شاه د،يبا شاه

 تواندينكند نم تشيو خدا سوارش نباشد و هدا نديلحظه با عدم نب نياگر ذهن ما در ا يعنيكه اسب بدون سوار  ديگويم

راكب چه داند رسم راه؟  يب اسببكند.  دايپ ارانهيو وحدت مجدد هوش يزندگ يراه را به سو گرددياز جهان برم يوقت

كه  ديديجهان شما امروز فهم نيشاه باشد. پس در ا توانديكه به خدا زنده شده م يشاه عالوه بر خدا، هر انسان د،يشاه با

  :ديسه جور كمك دار

خدا زنده  تينهايمثل موالنا هستند كه به ب يعارفان ي. دومديشوياز درون به او وصل م مياست كه با تسل يزندگ يكي

 فرستنديكه م ييها يبا انرژ شان،يغامهايبا پ تواننديو آنها م ،هستتد كه دوستان شما هستند يستارگان يو سوم .اندشده

  . ديراه را به شما نشان بدهند و نگذارند منحرف بشو

بار  كياست كه  يراه نيمذهن ما بشود تا شاهراه را به ما نشان بدهد. شاهراه ه نيسوار ا ديشاه با ديگويم نيپس بنابرا

 ،ينيبلحظه با عدم نيدر ا و عمالً ،ستيكه از جنس جسم ن داندي. فقط انسان مميصحبت كرد يهم راجع به شاهراه هل ات

 ياز جنس زندگ ييبا فضاگشا شوديم ي. و از جنس زندگشوديم ياز جنس زندگ ميگذاشتن عدم در مركزش، با تسل

  : ديگويم هم مربوط است كه تيب ني. بله امانديم

  ۴۵۵مولوی، ديوان شمس، غزل شمارۀ  

  ؟رده رامُ معشوقِ  يريكنار گ يكِ  تا

  ستيكه او را كنار ن ريرا كنار گ جان

. با بغل كردن ميرا بغل كرد يامعشوقِ مرده كيكه  ميبدان ديبا يارياست. ما به عنوان هش يمُرده باز هم من ذهن معشوقِ

. ريخودت را در آغوش بگ ياريهش يريدر آغوش بگ ،يبغل كن يخواهيم ديگويبر حسب آنها. بعد م دنيد اي هايدگيهمان

را بكش كنار. جان را  يدگياز مركزت همان يعنيمنطبق بشود.  ياريهش يرو ياريخودش را بغل كند. هش ،ياريهش يعني
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 تينهايحد و حدود ندارد. ب نيندارد. كنار ندارد. و بنابرا يتياو محدود يري. كه اگر جان را كنار بگنيبا عدم بب ر،يكنار گ

از جهان جدا بشود،  اي. شوديمنطبق بشود، زنده بشود، از جهان جدا م ياريبه هش ياريهش نكهيااست. پس به محض 

كردن. تا باالخره  دايبه وسعت پ كنديشروع م شود،يخودش قائم م يرو شتريو هرچه ب شوديخودش قائم م يرو ياريهش

  است. ها)(دايره همانيدگيها هم با شكل نياست. ا تينهايب يعني ستي. كنار نشوديم تينهايب

. و آن را دهايد نيبا ا ميمعشوق مرده ساخت كيمعشوق مرده است. ما از خدا هم  هايدگيحاصل شده از همان يذهن من

. ما خدا را ريخدا را كنار بگ ايتو ب يكنيمعشوق مرده كه با ذهن منعكس م كيعبادت  يبه جا ديگوي. مميكنيعبادت م

 يروش عمل نيبماند و روز به روز هم گسترده بشود. ا ي، عدم باق(دايره عدم)كه مركز ما عدم بشود ميريگيكنار م يموقع

بتوانند  ديبا اتياب نيهستند. ا رهيمربوط به آن دو تا دا هاتيب ني. همه اخوانميم تانيبرا تيدوباره چند ب بله، كار هست.

  . ديرا در مركز نگه ندار هايدگيشما را متقاعد كنند كه همان

  ۴۵١مولوی، ديوان شمس، غزل شمارۀ  

  وفاستيب ،خاك نيكه رنگ بَست از ا ينقش

  مباركست ،كه رنگ بَست ز باال ينقش

 يعنيخاك،  نياز ا ،ينقش من ذهن يعني م،يكنيم جاديما ا ،ها)(دايره همانيدگي دنيكه با همان يآن نقش نيبنابرا پس

 نهايا ،يذهن يزهايبا چ دنيبر اساس همان شوديكه درست م ي. آن نقشميتجسّم كن ميتوانيكه با ذهن ما م ييزهايچ

است ساخته شده از فكر كه  يجسم كيهم  يذهندر زمان هستند. و خود من  نهايهمه ا ديدانيهستند. چرا كه م وفايب

 نياست، چون دارد از ب وفايب كنديم رييكه با زمان تغ يزيچهر  كهي. در حالكنديم رييبا زمان تغ يعنيدر زمان است. 

  .كندينم ريي. اما اصل ما با زمان تغروديم

مبارك است.  نينقش عدم است در مركز ما و ا (دايره عدم) نياز باال، هم بندديكه رنگ م يكه رنگ بَسته باال، نقش ينقش

(دايره  وفايب يزهايچ نيكه ا ديكني. و توجه مستين وفايب نياگر باشد، ا ني. اميآمد نيا يشگون است. ما براخوش نيا

مركز ما كه ما فكر  ريمتغ يزهايچ نيكه ا نيبه ا ميخترا دو مانيهااند. ما دائمًا چشمكرده ريو گذرا ما را اس ها)همانيدگي

مبادا چنان  ؟كننديم رييتغ يچجور نهايا م،يريبگ تيهو م،يريبگ يزندگ م،يريبگ يخوشبخت ميتوانياز آنها م ميكنيم

  دارد.  يبروند كه جان ما به آنها بستگ نيبكنند كه از ب رييتغ
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 (دايره عدم)نقش  نيا ي. ولستيكه از خاك درست شده بدشگون است. مبارك ن ها)(دايره همانيدگينقش  نيا ديگويم

شگون است. درون ما مبارك است، خوش نيا د،يجد ياريهش د،يو نقش جد شوديكه بر اساس عدم در مركز ما درست م

  :ديگوي. ممياهم جالب است كه بارها خوانده تيب ني. اافتديهم اتفاقات خوب م رونيب شود،يشاد م

  ٣٣٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  ؟يشويم انيوفايب يفدا چون

  ؟يرويبدان سو م ،گماِن بد از

 يعنيشدن  انيوفايب يدر مركزمان. فدا ميشويگذرا م يزهايچ نيا يو فدا رسديچگونه است كه ما عقلمان نم يعني

هستند،  وفايب هاتي. تمام وضعميكن رييو با آنها تغ انيوفايب نيدست ا ميخودمان را بسپار ياريخودمان را، هش يزندگ

. از جنس ميما از جنس باوفا هست نكهيا ي. براميباش انيوفايب يفدا ميتوانيكه نم ميمتوجه بشو دي. و ما باستندگذرا ه

  . ميشد وفايب مي. اآلن آمدمي. در ذات باوفا هستمي. خدا به خودش باوفا است. و ما هم باوفا هستميخدا هست

. از كجا ميگذرا شد يزهايكه از جنس چ ليدل ني. و به اميهست هياز جنس اول مييگوي. نممييگويبله نم يعني ميشد وفايب

از  م،ينبود يي. اگر ما از جنس باوفاميبده صيرا تشخ وفاهايب ميتوانياز آنجا كه م م؟يهست ييكه از جنس باوفا ميفهميم

  . ميدادينم صيتشخ ميدر مركزمان گذاشت نكهيولو ا كنند،يم رييرا كه تغ ييزهايآن چ م،يجنس خدا نبود

عنصر  كي. اگر مينيبيها را نمنباشد، رنگ رنگي. اگر نور بمينيبيها را مهست كه ما رنگ رنگيمثالً با نور ب ديدانيشما م

ما  ميدهيم صيتشخ نكهي. اميبده صيتشخ ميتوانستيها را نمجسم راتييدر ما نبود، ما تغ رييقابل تغ ريجاودانه و غ

 نيبنابرا پس. ميهست رييتغ و بدون دارياست كه ما از جنس پا نيا اشيها هستند، معنو از جنس آفل كننديم رييتغ زهايچ

  .ينشو  انيوفايب يقربان اي انيوفايكه مواظب باش، تو موقوِف ب ديگويم

 انيوفايب يفدا اي ي. و ما قربانكنندي. اتفاقات ما را از جا مميشوياتفاقات م يما لحظه به لحظه قربان ميكنيم توجه

 شوند،يفكرها در سَِر ما مرتب عوض م نكهيهستند، از جمله فكرها. ا زهايچ نيترو آفل نيگذراتر هاتي. وضعميشويم

 شانيقربان ،يشويم شانيو فدا يكنيكه تو با فكرت تجسم م يزيهر چ كه ديگويبه ما دارد م نشيب نيبا ا يزندگ

  بد است.  دِيبه خاطر گماِن بد است، د ني. و ايبشو نهايا يتو قربان دياست. نبا وفايب نهايا ،يشويم

 نشيب ني. و در تو اينيبيم يلحظه مركزت را عدم كن كيكه  يديديمن  م دي. اگر با دينيبيم هايدگيهمان ديتو با د

. مگر شما االن متوجه يفهميرا م نهايهستند، تو ا يرفتن نيآفل هستند و از ب زهايچ مييگويما م يهست. چرا كه وقت



  Program # 819                                                                                   ۸۱۹برنامه مشاره 

  66صفحه: 

 ر،ييقابل تغ ريو غ داريپا تيآن حضور، آن خاص نكهيا يبرا د؟يشويمتوجه م يچجور كنند؟يم رييتغ زهايكه چ ديشوينم

  بشناسد.  توانديهمان عدم در ما هست كه م

 نيها را اهم آسمان را. كالغ مينيبيها را مهم كالغ م،يكنيما به آسمان نگاه م ميكه بارها گفت تيخاص نيدرست هم

به آن  شهيدرونمان. چرا هم يخأل درونمان، عدم درونمان، باوفا ند؟يبيم يهست چ يخال. آسمان كه نديبيچشممان م

كه از جنس  ييسوبه ميرويگمان بد ما م نيگمانِ بد است. با ا نيا م،ينيبينم آنبا  نكهيبه محض ا يول م؟يزنده نباش

با  ريمتغ يزهايچ يبا زمان فدا ريجسم متغ نيا كند،يم رييكه در زمان تغ مياز جنس جسم شد ي. وقتميشويگذراها م

. ميكنينم رييتغ گريد م،يشويم يمكانياز جنس ب م،يشوياز جنس خأل م م،يشويلحظه م نياز جنس ا ي. وقتشوديزمان م

  است.  يمهم تيب د؟يكني. توجه مگذارديما اثر نم يبا زمان رو زهايچ راتييتغ نيبنابرا

 َخَلديكه پستان ابر، ابرِ آسمان م نطوريكه هم ديگويغزل دوباره موالنا م نيغزل كوتاه بخوانم. در ا كي ديبله، اجازه بده

كه به آن آب بدهد، پستان ابر  گرددينبات م گردد،يدرخت م گردد،يم اهيببارد و دنبال گ رانبا خواهدي. مخارديم يعني

امروز گفت فضل و  خواهد،يقضا و كن فكان هر لحظه م يعنيبدهد.  ريبه ما ش خواهديم خاردي. دارد مَخلَديخدا هم م

  .يمن ذهن نيا رد؟يگينم يببخشد. چه كس اديز خواهديببخشد، هم م خواهديبخشش، هم م

  ٢٠٠مولوی، ديوان شمس، غزل شمارۀ  

  اوست هيكه دا راآب ،َخلَديآب م پستانِ 

  جابجا هيدا ،نبات را طلبد طفلِ

خدا است در مورد ما. و  هياوست. دا هيدا ديگويم نجايباران ببارد و در ا خواهديو م ديآيكه ابر م نطوريهم نيبنابرا پس

 ميخواهيرا م رونيب ري. شميبخور ميخواهيرا نم ريما ش يبدهد به ما. ول ريش خواهديم خارديهر لحظه پستان كَرَمش م

به ما  خواهديخدا هم م ديگويدارد، م اجياست كه به آن آب بدهد و احت درختانكه ابر دنبال  نطوري. پس همميبخور

 نيخدا انتظار دارد كه ما ا ت،يبه آن وضع تيوضع نياز ا يعني. جا به جا ميرا بخور ريش نيا ديرا بدهد دائماً. ما با رشيش

   د؟يكنياو را. توجه م ريش ميبخور م،يريرا بگ ريش

 ري. شما شميخوريرا م نهايا ريدر مركزمان هست، ش ها)(دايره همانيدگي زهايچ نيا نكهيا يبرا م؟يخوريپس چرا نم

خدا هر  كند،يكند، اشتباه ميخدا به من كمك نم ديگويم يو هر كس ديرا بخور (دايره عدم)عدم ريش د،يرا نخور نهايا

. ميمركزمان را عدم كن ديكمك با نيگرفتن ا يرا بدهد، منتها برا رشيش خواهديم خلد،يم ديگويلحظه پستان َكرَمش م

  :ديگويبله، م
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  ٢٠٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ديها َكشجَذبه نيرا ز شهرِ روح چُن ما

  صد هزار منزلْ تا عاَلمِ فَنا در

 نيچن كي كنند،يم يدر آنجا زندگ هاياريهوش كند،يم يكه روح در آنجا زندگ ييجا ،ييكتاي ياز فضا يعنيشهر روح  از

 يشدگتيهوو ما به غلط در اثر هم ،را شياريهوش كشديهر لحظه انسان را در واقع خدا به طرفش م كشد،يم ييهاجذبه

منازل بگذراند تا  نيباالخره از ا اد،يز يعنيمرحله است، صد هزار  زارصد ه ديگويبه سمت جهان و م ميبرو ميخواهيم

در  ها)(دايره همانيدگيرا هايدگيهمان نيا يكي يكي يعنينماند.  يشدگتيهوهم چيه ،يتيّمن چيه يعالم فنا، تا بطوركل

و ممكن است  كِشديو ما را م ديآيم ييروهاين د،يآيم ييهااز خدا، جاذبه ،ييكتاي يقضا و كن فكان و از فضا رديگينظر م

از هزار  نيمختلف داشته باشد. بنابرا يهامرحله به مرحله باشد، جنبه نها،يهر كدام از ا ها،يدگيهمان نياز دست دادن ا

در  گريبزرگ باز بشود و د اريبس اريبس يدرونمان به فضا يعني. عالم فنا (دايره عدم)ميبشو يتا كامالً فان گذرانديمنزل م

  نماند، بله. يتيحس هو چگونهيه ميان آنجا نوشتهيكه ا ييزهايچ نيا

  ٢٠٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َرسندياز جهاِن روْح َرسوالن َهم باز

  به اَْقِربا ،و آشكارا بازآ پنهان

 ند،يآيم يرسوالن ند،يآيم يغمبرانياز جهان روح پ م،يكنيما مقاومت م نكهيباز هم از جهان روح مرتب ولو ا ديگويم

كه ما اصالً  نديآيم رونديم يهم كسان مشان،يشناسيما م شونديهم پنهان و آشكارا، هم آشكار م ند،يآيم ييآدمها

 يعني شاونداني. خوشاوندانتانيبه خو دييايما كه ب يرو گذارنديكنند، اثر ميم نيكه دارند تلق ميشناسيپنهان هستند نم

  اند. خدا زنده شده تينهايكه از جنس حضور هستند، از جنس زنده شده به خدا هستند، به ب يكسان

اشغال  توانديمركز نم نيكه هنوز مركزشان اشغال است كه امروز گفت كه ا ها)(دايره همانيدگيييهاآدم نيچن يپس برا

را اول  نهايندارم؛ ا نهايبه ا ياعالقه چيدور، من ه اندازيكن، بردار ب يرا مال تو است، خال نهايو ا يكدخدا تو هست اشد،ب

 نيبرگرد از جهان، از ا نديگويبه ما م يعنيپنهان و آشكارا بازآ،  َرسند،يَرسوالن َهم. باز از جهانِ روحْ ميابرنامه خوانده

  .(دايره عدم)مركزت را باز كن يعنيخودت، بله  نبه همنوعا هايدگيهمان
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  ٢٠٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يو ما را ُگذاشت ينو گرفت ارانِ ي

  ِز ما ياگر تو خوش م،يناخوش تويب ما

و ما را  ها)(دايره همانيدگيهستند هايدگيهمان نيهم ديجد اراني ،يگرفت ديجد ارانيكه تو  نديگويبه ما م نيبنابرا پس

خدا به  يو بطوركل .مياكرده دايپ نجايا ديدوست جد مياكه آمده ميامتداد خدا هست م،يهست يما هوش يعني ،يرها كرد

بدون تو، ما  ميما ناخوش هست يول ،يخوش هست هايدگيهمان نياانسان، اگر در آنجا با  يامتداد من، ا يكه ا ديگويما م

 يعقل با كسان نيدر طرح من نبوده است. پس ا ست،ين بايحالت تو ز نيا ،يما زنده بشو تينهايبه ب ،يتو برگرد ميخواهيم

كه  ياراني م،ينرا رها ك اراني نيكه ما ا كننديزنده شده به خدا هستند، مرتب دارند كوشش م ياريكه از جنس هوش

 اراني نيرها كردن ا يعني، (دايره عدم)كردن مركز ما است يكار معادل خال نياو كه ا يبه سو ميو برو مياگرفته داً يجد

نو  اراني نهايا م،ينيبيم قشيدر مركزمان و با آن از طر مياو گذاشته ميارا كه بصورت فكر در آورده يزياست. هر چ ديجد

 ميتو ناخوش هست يكار، ما ب نياز ا ديآيما خوشمان نم ،ياو ما را رها كرده ياكه آنها را گرفته ديگويهستند و خدا به ما م

تو  كنميم اديرا ز نهايمن ا ي، وقتها)(دايره همانيدگيبشود اديز هايدگيهمان نيا يهست يزما. اگر تو راض ياگر تو خوش

بود كه اگر به من دوباره  يخواه لياص دترو شا تريغلط تو است و تو راض ديد نيا ،يشويم ياز من راض يكنيشكر م

  :ديگوي. پس، بله، م(دايره عدم)يونديبپ

  ٢٠٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َماللِت تو ز آهِ اَقِْرباست نيخواجه ا يا

  آَنت كُند جُدا ،يهر كه جُفت گرد با

 شاوندانيتو از آه آن خو يحاليب نيتو و ا يهاغصه نيكه ا ديگويم م،يدار يدگيبه هر كدام از ما كه همان كنديرو م االن

 دهيهمان يزيبا هر چ يعني ،يباشد، با هر كه جفت گرد زيكه به صورت چ يدوست بشو يزيجهان با هر چ نياست. تو در ا

 چيبا ه م،يشويكه جفت م يزيكه با هر چ مياست كه ما بدان يموضوع مهم ني. اكنديتو را از خدا جدا م زيهمان چ ،يبشو

با  ديبا يو زندگ ياريها هم ما بصورت هوش. در مورد انسانميستين زيچ چيچون جنس ه م،يجفت بشو ميتوانينم زيچ

  با مركز زنده آنها. يبصورت زندگ م،يآنها ارتباط برقرار كن يزندگ
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در  نيبسازد، با آن در ارتباط باشد، ا گريد يكياز  يمن ذهن كيما  يمن ذهن م،يدرست كن يمن ذهن كي مييايما ب نكهيا

 ،يشويكه جفت م يزيبا هرچ ديگوي. مكنديكار نم نيهم يبرا م،يكنيكار را م نيطرح خدا قدغن است كه ما معموالً هم

 ميبشو دهيهمان نكهيبه محض ا ؟يبا چ م،يبا آن جفت هست يعني م،يهست دهيهمسرمان همان يذهن ريما در واقع با تصو

او در ارتباط است،  يما با من ذهن ياز همسرمان، حاال من ذهن شوديمنعكس م يمن ذهن كيجسم،  نيا م،يشويجسم م

  قدغن است.  نكاريا

. االن كنديكار نم مينيبيم گريد يكيبا  ايبا خدا  ميبه وحدت برس ميكنيم يهركار ،ياز زندگ ميما جدا شد ليدل نيبه هم

 د،يكنيبا هم ارتباط برقرار م يزندگ لهيبوس د،يكنيم فيرا ضع يكه من ذهن يهرچ د،ياامتحان را شما كرده نيهم ا

 م،ياز جنس هم هست ميفهميم شتريب م،يكنيكمك م شتريما به هم ب شود،يم ادتريعشق ز شود،ياوضاع بهتر م دينيبيم

به  ميديكه كش مينيبيم م،يكنيارتباط برقرار م ايو  ميكنيبر اساس آن صحبت م يدگيهمان كيبه  ميروين كه ميهم

چند سال اول قابل  يجا ندارد، برا يكردن با من ذهن يزندگ ،يدر طرح زندگ نكهيا يبرا نها،يبحث و جدل و مخالفت و ا

ما، از آه  يحوصلگيما، ب يحاليب نيماللت ما، ا نياست، ا نيهم هم ها)(دايره همانيدگيهاهم كه با شكل نيقبول است و ا

او ما را  ميجهان جفت بشو نيكه در ا يزيدوباره، با هر چ يبه زندگ ميونديبپ ديما با يعنيحضور ما است،  شاوندانيخو

تا  ديادهياگر ند اي ديريبگ اديمهم است شما  اريهم بس تيب نيو ا مييايدر ب (دايره عدم)حالت نيبه ا ديبا كند،يجدا م

  بشود: يادآوري ديادهيحاال، اگر هم د

  ١١١٣ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  سازدش لتيوسمي چه صورت هر

  بحر دور اندازدش لتيوس زان

 يدگيهمان قياز طر لهيوس نيدرست كند كه ا لهيوس كيبه خدا  دنيرس يما كه صورت است، اگر برا يمن ذهن يعني

به خدا، از آن  دنيرس يآن را برا ميو ابزار كن ميكن دايتجسم كند، پ توانديكه ذهن ما م يالهيما هر وس يعنياست، 

واسطه كه ذهن  كي ،يراه ذهن ،يابزار ذهن له،يوس لهيما بوس پس. اندازديخدا، ما را دور م يعني ييكتايبحر  له،يوس

  . ميبه خدا برس ميتوانيبشناسد، نم توانديم

آنها را  م،يبه خدا زنده بشو ميخواهيعبادات م يبا بعض يها، حتعمل كردن ياست، ما با باورها، با بعض نيما هماشكال 

ذهن را  كهيما در حال يعنياست.  مانيقضا و كن فكان به زندگ دنو آور ييتجسم كند. تنها راه فضاگشا توانديذهن م

انجام  اكار ر نيا ديبا شما م،يخودمان را در معرض باد قضا و كن فكان قرار بده م،يكنيو فضا را باز م ميكنيخاموش م
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آن  ديعمل كن اي ،ديبا ذهنتان تجسم كن ديبه خدا اگر بتوان دنيرس يبرا ديكنيكه شما انتخاب م يالهيهر وس م،يبده

  . بلهديگويرا م نيهم يقبل تيو ب تيب نيو آن راه را خدا خواهد بست، ا لهيوس

  ٢٠٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  تو است يپ شانيكن كه  همت ا خاموش

  اِبتال فِيهمت است تصار رثيتا

  نساز. لهيما و زنده كردنِ ماست، تو حرف نزن با ذهنت وس يداريكه ذهنت را خاموش كن، كه همت خدا دنبال ب ديگويم

  ٢٠٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  تو است يپ شانيكن كه  همت ا خاموش

  اِبتال فِيهمت است تصار رثيتا

در  نيبا قضا ا كنديم جاديا يكه زندگ ييتهايو وضع شامدهايپ شامدها،يحوادث است. پ يبه معن فيجمع تصر فيتصار

 يحوادث نيقضا و كُن فَكان است ا رِ ثي: نفوذ و تايعنيهمت است  ريتُاثخواسِت خدا.  يعني: همتاست.  يزدياثر خواست ا

است. ذهنت را خاموش كن كه همت خدا و خواست خدا دنبال آزاد  يمهم تيب ديكنيتوجه م  .ديآيامتحان ما م يكه برا

 يبرا ميتوانيما م ايكه آ ندياِبتال و امتحان ما بب يدر واقع به علت قضا است برا افتديكه م ياتفاقات نياست و ا كردن ما

حرف نزن و خاموش كن ذهنت را و بدان  نهايا دِ يو د ها)(دايره همانيدگي نهاي. پس بر حسب امياتفاقات فضا باز كن نيا

  .خواستن يعنيتا همت خدا كار كند. همت:  يكن (دايره عدم)عدم  ديكه مركزت را با

 فيتصار نهايا. افتدياتفاقات م يليخ ديآيم شيپ ييجدا شوديپولمان كم م افتديما م يها يدگيهمان يكه برا يو اتفاقات 

اتفاقات  نيا نيامتحان بنابرا يدرد است هم به معن ياتفاقات است، امتحان، اِبتال هم به معن نهاياتفاقات است، ا يعنياست. 

  تو خاموش كن حرف نزن اعتراض نكن.  افتديقضا م لهيبه وس

زود تمام  البته كوتاه است.غزل  ميبخوان عيسر ميتا انشااهللا به غزل هم برس خوانميم عيشما سر يقسمت را برا نيا بله

 يو برا ديكن بيبا هم ترك خوانميم تانيبرا كه ياتياب نيقسمت رانخوانم اگر امروز ا نياست كه ا فيح يول ميكنيم

بله در   بكند و ببرد باال، تانيهايدگيهمان يشما را از رو اتياب نياحتمال دارد كه قدرت ا ديو تكرار كن ديخودتان بخوان

 دايپ ديكوچك جد يارهاي يتو رفت ،يكه؛ از زبان زندگ ديگويعرض كردم موالنا م خوانميم عيقسمت هم كه سر نيا
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در  هايدگيهمان نيا يعني؟ يكرد دايدوستانِ كوچك پ يرفت يچطور من را گذاشت ،يو هست يتو از جنس من بود يكرد

  .يكرد دايآنجا دوست پ يرفت يكه گفت كه ما را گذاشت ميجهان و در غزل هم داشت نيا

دوستان  نيا يدگيبه عنوان همان ميكرد دايپ نجايكه ما ا يديدوستان جد نيكه ا ميكن انيرا ب يمعان نيا ميخواهيپس م

و . ميرا بفهم نيما ا خواهديو موالنا م ميخدا را فراموش كن يعني مانيميو قد مانيسبب شده كه ما دوست اصل ديجد

 يكشيزحمت م يهمه كه دار نيمرد و ا يرفت و خواه يبالخره تو خواه زندكهيو مثال م .كه تو ساكت باش گويدمي اولش

بالخره تو  رهيو تاج و غ ييمثل كمرِ طال ديگويم نجايو در ا ،يداشته باش يكه به اصطالح متعلقات يكنيبا ذهنت و فكر م

پنج روزه را  ارَكاني نيو ا يبود. بهتر است كه هرچه زودتر با او بشو يو تو با خدا خواه ،رفت يكفن نا دوخته خواه كيبا 

  .يرها كن

 يبدنمان با خرد زندگ ياست مثالً مثل مولكولها ليكه در ما اص يزيكه هر چ ديگويقسمت موالنا م نيدر ا نطوريو هم 

اگر  .سازگار است ميبا آن قد زيچ است. همه ديو گفت جد ميكه ما ساخت ياز من ذهن ريبه غ ،يمن ذهن رازيغ .خورديم

 يچهار بعد ما اگر من ذهن يِو جسم يشكل خارج نكهيا يبرا ،شوديمسالم تر  رونيب ديايبدر  يمن ذهن ريبدن ما از گ نيا

 يكار كند من ذهن يشده كه با خرد زندگ يخدا كامًال سازگار است مثل بدن ما، بدن ما طراح نيدخالت نكند با قوان

 ي. فكرهابرديفشار م برد،ياسترس م ريز خورد،يبه نظر خودش خردمند است. غصه م كنديخردش را وارد م گذارد،ينم

 يوقت .سازگار است كامال نشيآفر يبخواهد از ذهن ما استفاده كند برا يكه ذهن ما بدون من بشود و زندگ يما آن طور

  . شوديخراب م زيهمه چ شوديذهن ما من دار م

. شوديخراب م زيمن، همه چ مييگويم ميشويو بلند م ميشويم دهيهمان هستم. يبگو من ك دياز ذهن ما بخواه يوقت

 نطوريرا انجام بدهد. هم فشيآن وظا تواندي. نمشوديو نا اصل كار م شوديخارج م يچهار بعد ما از خطِ خرد زندگ نيتمام ا

مثل خشم مثل  يتاجانيما االن ه .ميكنيم دايپ جانيه يبا عشق زندگ يدگزن لياص يبا شاد ليما، ما به طور اص جاناتيه

هستند.  يكيپالست يمصنوع زيچ كي نهاي. اشوندياداره نم يبا خرد زندگ نهايا ميرا دار نهايا يمانيترس، اضطراب، پش

 نهايا ديگويرا م نهايقسمت ا نيو در ا خواندينم يبا زندگ ميكرد جاديا يشدگ تيهوكه ما با ذهنمان با هم يزيهر چ

  .خوانميم تيچند ب ،مورد توجه قرار گرفت يليو آن پرنده است كه خ اديص همربوط به قص

 كننديم يكه بچه ها باز نطوريكه هم شونديمتوجه م كدفعهيجهان  نيمشغولند در ا يكه انسانها به باز ديگويسر مو آخر 

 روديپس بچه م هستند يدست خال يول رنديبم يعني شان،اصليبرن آن خانه  ديهم با نهايشب ا شانيهاخانه رونديو م

  . ديكرديم يباز ديكرديهمه وقت چه كار م نيا شما پس. من گشنه هستم ديگويخانه شب م
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توانند نمي و شب برديو م ديآيدزد م گذارنديم آورنديم رونيرا ب راهنشانيكُتشان را، پ شونديها لخت مبچه ديگويم و

االن  ميهفتاد سال، هشتاد سال تلف كرد ميهست يماهم آنطور كشنديخجالت م ترسنديخانه بروند از پدر و مادرشان م

قسمت  نيا يمعن ني. اميپس بهتر است خاموش باش ،ميرويبا حضور نم ميارند زيچ چيمان ه يخانه ميبرو ميخواهيم

  .ميكه خواند ييزهايبا آن چ خواندياست به هرحال و م

  ٤٤٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بخواهم كرد آخر در َلحد رو

  كه كنم خو با َاحد ديبه آ آن

مركزم را عدم كنم  يعنيبهتر است كه هرچه زودتر با خدا خو كنم.  .خواهم مرد يعنيبه قبر خواهم گذاشت.  سر رو آخر

  .رونيب ميايب ياز من ذهن

  ٤٤٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو 

  َصنم يَزنخ را َبست خواهند ا چون

  كه زَنخ كمتر زنم ديبه آ آن

 ؟نكنم يسالگ ستيدر ب اكار ر نيخوب چرا ا ،حرف بزنم موقع مردن توانمينم گريو من د بندندمي را منچانه  نيا بالخره

 ميريميم يوقت ؟خوب بعد از مردن هم ادامه داشت نيذهن من و حرف زدنش اثر داشت ا نياگر ا .خاموش بشوم يعني

مرتب من  يمن حرف بزند. ه قيرا زودتر نكنم. نگذارم خدا از طر ارك نيتمام شد. خوب چرا ا گريآقا حرف نزن د ديگويم

  .پس بهتر است من خاموش بشوم زنديحرف م يذهن

  ٤٤٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو 

  آموختهَزرَبفت و كمر ه بِ  يا

  نادوختهجامه  آخراستت

 ادتريز ،يهمه بشو سيرئ يخواهيم .يگرديم ييو كمر طال نيدنبال لباس زر ؟يكنيهمه حركت م نيا يزنيحرف م چرا

درست است كه ما عادت  ،هست يليتمث نهايوا .بروي نادوختهبا جامه  ديسر باكه آخر يداني. تو مياز همه داشته باش

حضور نماد  تواندمي نادوختهكه دوخته نشده. جامه  ميبرو ياجامه كيبا  دياآخرسر ب يول يبه جاه و مقاِم من ذهن ميكرد

  ؟ميرا دار ينه هنوز من ذهن اي ؛ديگويم م،يرويبا حضور زنده شدن به خدا م ايباشد. موقعِ رفتن آ
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با ما بوده و در آن موقع ما متوجه  شهيهم ميگرديكه دنبالش م يزيكه آن چ ميشويما متوجه م نديگويموقِع مردن م 

 ديرا كه با يزيو ذهنمان نگذاشت آن چ ميذهنمان را به كار انداخت م،يش حرف زداهما همكه . ميشويخبط بزرگ م

  .ميخدا آره از آن غفلت كرد تينهايهمان ب يبا ما بوده همان زندگ شهيو هم ميديديم

  ٤٤٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

   مياُرسته يكه از و ميبه خاك آر رو

  ميابسته انيوفايچرا در ب دل

كه از فكر  يزيچ. هرميبشناس ديرا ما با انيوفايدل بستن در ب نيموالنا؛ و ا آورديمثلث همانش را م نيمرتب ا دينيبب

خاك  يكي مياكه از او ُرسته يخاك م،يابه خاك كه از او ُرسته مياوريرو ب ديگويم. وفاستيساخته شده و در مركز ماست ب

ما  م،يارُسته يهم كه از زندگ يكيمقاومت صفر،  يعنيهم  يكياست،  نيياست كه جسم ما از او رُسته، كه آن پا يمعمول

ها و آن ميببند انيوفايدر ب دل ديما با چرا. فرص يذهنو به وجود صفر، منِ يبه زندگ مياوريخوب رو ب م،يادهييرو ياز زندگ

  ؟صورت منبه ميو بلند شو ميها فكر كنمركزمان و برحسب آن ميرا بگذار

بسنجد،  گريد يذهنيهاو قدش را با منِ شوديچقدر بلند م ينيببيبلند بشود م دياست با سهيدر مقا يذهنكه منِ 

 يذهنآن روش منِ پستر است. از همه بلند  اياش چقدر است، آكه اندازه نديكند بب سهيرا بسنجد، مقا هاشيدگيهمان

 اگر. ميااز خاك رسته نكهيا يبرا م،يصفر شو م،يشو ريحق يذهننسبت به منِ م،يخاك شو ديما با خورد،يدرد ما نمبه

  .مياوريدرب ميرا در مركزمان دار ييوفايب

  ٤٤٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چار طبع يميقد شانمانيو خو جَد

  معطَ  ميبست تيعار يشيبه خو ما

چهار بُعد ماست  نيآن هم يمنظور از چهار طبع آب و آتش، خاك و باد است و نمود خارج نيما؛ ا شاوندانيخو ديگويم

ما  گريكه د ميفهميم كهنيهم. ستندين يذهناز جنس منِ ديگويم مان،شاوندانيكه خو ديگويم م؛يكه بارها صحبت كرد

 ييزهايبا چ دنيكه در اثر همان يتيعار يذهنمنِ كيسازگار است، اگر ما به  يبا زندگ يذهناز منِ ريغ ميكه دار يزيهرچ

چهار بُعدمان كامًال سازگار با  م،يرا رها بكن نياگر ا م؛ياجهان گرفته نياز ا يرا قرض يذهنما منِ يعني ؛يجهان نيا
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 يخال ديكه ما مركزمان را با دهدينشان م هاني. همه اميدل نبند يتيعار شياگر به خو ست،يزندگست هماهنگ با يزندگ

  برود. يذهنمنِ ميو رها كن ميكن

  ٤٤٩تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يدَمو هم يصحبتهم هاسال

  يبا عناصر داشت جسم آدم 

صورت كه ما به يزيدخالت نكند هرچ ياست. اگر مِن ذهن يذهن از منِ ريكه دوباره جسم ما غ دهديهم نشان م تيب نيا 

ما، بدن  يهاكه مثًال اندام ميستينگران ن چيكامًال سازگار است. ما ه يعيطب نيتحت فرمان خداست، با قوان ميجسم دار

  . ستيكامالً سازگار با اصول زندگ ميوجه هرچه كه ما دار چيكار نكند، به ه ينباشد با خرد زندگ يذهنما، اگر منِ

بدن ما، فكر  يچهار بعد ما حت نيا ي. حتزديريبهم م زيهمه چ د،يآيم يتيعار شيكه خو نيهم ديبگو خواهديم  موالنا

كه  دينيبي. پس مشوديخارج م يهر چهار مورد از نظم زندگ ميكنيم يكه ما زندگ يوانيح نيما، و جان ا جاناتيما، ه

  .مينباش يكه ما با خدا مواز دلطمه زننده باش توانديم يذهنمنِ نيچقدر ا

  ٤٥٠تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو 

  او خود از نفوس و از ُعقول  روح

  را كرده ُنُكول شياصل خو روح

 جانيما، روح ما، كه از به اصطالح از جنس خداست، از جنس نفس خداست در ا ياريهوش فراموش كردن، يعني نُكول

اصل خودش را فراموش كرده.  يذهنجهان به علت منِ نيو از جنس ِخرد كل است، در ا ستين يذهنمنِ ينفس به معن

  اِشكال از كجاست.  مينيبيپس ما م

  ٤٥١تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُنفوس و عُقول ُپر صفا از

  وفايب يبه جان كا ديآينامه م 

هر لحظه، به جان ما به  ديآيم غاميناب و به حضور زنده شده، به ما پ يعنيپُر صفا، پر صفا  يها و عقل هانفس  دازيگويم

  كه،   وفايب يما ا ياريهوش
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  ٤٥٢تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يافتيپنج روزه  اركاني
  ؟يكهن بَرتافت اراني ز رو

 هانيكه آفل بودند، ا يكرد دايدوستان كوچك پ يعني ها،يدگيهمان يعنيكوچك و جمع بسته  يارهاي يعني اركيو  اري

ما مشغول  ياريكه هوش كنديرا مرتب موالنا تكرار م غاميپ نيكه ا دينيبيم پس .يپنج روزه بودند و ما را فراموش كرد

نظم  هانيبا ا دنيندارند، همان يادهياصال فا هانيا ارزندياند  نمو پنج روزه ديجد يهادوست هانيشده كه ا هايدگيهمان

و ما خودمان  ستيسازگار ن ميخواهيكه ما م يبا توهم است با نظم يذهنمنِ نيو ا ختهيبهم ر يما را در چهار بعد با زندگ

  .مياست با تسل ينظم زندگ م،ينظم است قرار ده يَدم او كه دار ايفكان را در معرض باد كن

 يعني ،ينظم زندگ يعنياست،  Order اشيسيكلمه انگل يعنيكرده، نظم  نظميما را ب يذهنمنِ نيا ميكن داينظم پ ديبا ما

و  گذارديخدا احترام نم زيچ چيبه ه گذاردياحترام نم يزندگ زيچ چياست به ه قانونيب يذهنمنِ نيا .يزندگ نيقوان

خدا هر لحظه  كنديم رونيز زنده مرده ب چون .ميستيما ن نيبه ما نشان دهد كه ا زنديدارد به ما ضرر م نيبارها گفته كه ا

نفس زنده  تند،يم يمرگ ينفس زنده سو جهياست. در نت يرا از ما جدا كند، از خودش كه زندگ يمردگ نيا خواهديم

كه  ديگويم گريد ييجا دررا خراب كردم.  اتياست كه من را رها كن؛ من زندگ نيهم ا غامشيپ زند،يدائماً به ما ضرر م

  . بله، خالصه.يدهينم ،يريو بهشت را بگ يكه بده ،يرا به خدا فروخت نيتو ا

  ٤٥٢ تيم، بشدفتر ش ،يمثنو ،يمولو

  اندخوش يگرچه كه در باز كودكان
  كشنديخانه م يَكشانشان سو شب

باال،  روديمان مما هم كه سن يعنيهاشان. بروند خانه دياند، اما شب باهم خوش يدر باز كننديم يها بازبچه ديگويم

خالصه  م،يديدوباره خر م،يگران شده فروخت م،يديخر يزيچ كي ميپول داد ي. هميكرد يجهان باز نيدر ا ييجا كي

  .ميكرد يباز

  ٤٥٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  طفل خُرد يبرهنه وقت باز شد
  از ناگه قبا و كفش بُرد دزد

رفت كه  ادشانيجهان شدند،  نيدر ا يمشغول باز يها در هر سنانسان يعنيرا درآورد طفل،  شيلباس ها نيبنابرا پس

 آورنديرا در م شانيهاها لباسكه بچه طورنيهم گهيد االنقباشان را برد.  يذهندزد منِ جهينتبه خدا زنده بشوند. در ديبا
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شان، بروند شب خانه خواهنديم برد،يرا م شانيهاو لباس ديآيم يكي شوديشان پرت محواس شونديم يو مشغول باز

  كجاست؟ دزد برد!  اتياريهوش ديگويهم م خدا َات كجاست؟ دزد برد!كجاست؟ كت راهنيپس پ نديگويپدر و مادرش م

  ٤٥٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  درفتاد يآنچنان گرم او به باز 

  اديرفتش ز  رهَنيكاله و پ كان

و  يكاله پادشاه نيكه ا ميشويم يشد، ما هم تا لب گور چنان مشغول باز يبچه چنان گرم باز يعنيمشخص است،  كه

  .روديم ادمانيحضور  ما از  راهنيپ

  ٤٥٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َمددياو شد ب يشب شد و باز 

  خانه َرود يندارد كو سو رو

 شود،يتمام م يباز ميريميم گريهم كه د يوقت شود،يكه م كيكنند تار يباز توانندينم گريها دبچه شوديكه م شب

  .ميخدا برو يسو ميكه بچه رو ندارد به خانه برود ما هم رو ندار طورني. بله همزديريذهن فرو م

  ٤١٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َنزِه  يا يكه آر ديگو يهم حق

  بشنو، صبر آر و صبر ِبه كين

 يبشنو از من و صبر بكن، صبر برا يكه از جنس من هست زهيپاك يا ديگويبه ما م خدااز دفتر سوم است.  اتياب نيا البته

  تو خوب است.

  ٤١١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است، خاموش كم خروش كينزد صبح

  تو، تو مَكوش يكوشم پ يهم من

  . ديدانيرا شما م اشيمعن رگيهم كه د نيا
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ها باشد كه صحبت نيكننده ا ليتكم تان،يبرا خوانميمعروف كه مربوط به قضا هست م تيآن چند ب اتياب نيپس از ا اما

و خودمان را دست قضا  ميو مركزمان را عدم كن ميلحظه فضا را باز كن نيكه ما در ا ميرسيم جهينت نيبالخره ما به ا

  :ديگويمفكانش. با كن ميبسپار

  ١٢٥٧ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  گرفت  يخُنُك آن كو نكوكار يا

  گرفت ياو زار ،را بگذاشت زور

 يزور زدن با من ذهن و زديريبه فكر و عملش م يلحظه مركزش را عدم كرده و خرد زندگ نيكه ا يبه حال آن كس خوشا

 ييكه، با زور گو يجلسه حت نيتا به حال در ا ميديبه او كمك كند. پس ما فهم يخواهد با زارمي را  كنار گذاشته و از خدا

 ميكه ما شروع كن ميديرس جهينت ني. االن به اميبرس ييجا ميتواننمي ،يشده، با عقل جزئ تيهم هو يهابا فعال كردن باور

 يكنم همه مي من فكر م؟يكمك نخواست م؟ينكرد يچطور ما زار ميديهم گفت گرگ قضا را د يمثنو اتيدر اب ،يبه زار

  ها بلكه از خدا. يدگيخواستن، نه از همان ياريبه  ميكنمي . پس شروعميا دهيما گرد و خاك گرگ قضا را د

  ١٢٥٨ تيب مولوي، مثنوي، دفتر اول،

  همچون شبت هيقضا پوشد س گر

  عاقبت رديقضا دستت بگ هم

كردن و  ييشدن و فضا گشا ميفقط با تسل م،يشد دهيهمانايم آمده ،يانداخته به من ذهن ما را يقضا و طرح زندگ اگر

 ميكه بفهم ميخوانمي ها را تيب نينجات خواهد داد. پس ا يشب  من ذهن نيدوباره دل دادن به قضا هست كه ما را از ا

  .ميخالص بشو ميتوننمي ياز دست من ذهن ،يمن ذهن يكه با فكر ها

  ١٢٥٩ تيب مولوي، مثنوي، دفتر اول،

  قضا صد بار قصد جان كند گر

  قضا جانت دهد، درمان كند هم

خواهد مي كشد،نمي كشد، نهمي دارد ما را ميكنمي فكر ،ها نيما، همان نقطه چ يها يدگيقضا حمله كند به همان نيا اگر

 ميفكر كن م،يعمل بكن يبا من ذهن ميما را درمان بكند. و ما اگر بخواه يبدهد و درد ها يبه ما جان واقع رد،يآن ها را بگ

  .ديرس مينخواه ييبه جا
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  ١٣٦٠ تيب مولوي، مثنوي، دفتر اول، 

  قضا صد بار اگر راهت زند نيا

  خرگاهت زند ،فراز چرخ بر

نرو  يطرف نيراه  ما را زد،  گفت نه  از ا ،كه درست است ميرفتمي يجهت كيكه  ميقضا صد بار ما فكر كن نياگر ا يعني

چقدر به نفع ما تمام  ،ميفضا را باز كرد يكه وقت ميشومي االن ما متوجه يول ،ميغلط است  و آن موقع ما ناراحت شد نيا

چادر  كيكرد، به  ليتبد تينها يو درون ما را به ب ميها را انداخت نيها را به ما شناساند، ما ا يدگيهمان نيشد. باالخره ا

  كرد. ليبزرگ تبد

  ١٢٦١1 تيب دفتر اول،مولوي، مثنوي،  

  ترساندتمي كه نيكرم دان ا از

  بنشاندت يمنيبه مُلك ا تا

 يوقت يعنيرا بدهد.  لياص يمنيخواهد به ما امي خواهد چكار كند؟مي ترساند،مي از بخشش خدا است كه دارد  ما را نيا

 دارد ؟يچ ديگومي .  به ما داردميترسمي ها را، ما يدگيكند همانمي ديتهد ايبه ما  ديريگمي را  از ما زهايچ نيكه ا

من را بگذار به  ر،يمن را بگ تيحس امن .را بگذار كنار  نيا ميگومي . من دارمستين يواقع تيحس امن نيكه ا ديگومي

كه آن  ،ديگومي به ما يزيچ كي. دارد ميشكر كن ديما با رد،يگمي قرار ديرا مورد تهد زهايكه مرتب چ نيمركزت، پس ا

  :از غزل ميخواندرا  تيب نيبرسانم. بله ا يواقع تي. بگذار من تو را به امنستين يواقع تيامن

  ٧٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يولوم

  نبود؟ رايات گباده يمگر د ،يرو ُتُرش كرد

  نبود؟ بايبود و آن َشهِ ز گانهيب تيَ ساق

يعني  بايو با عدم كردن مركزمان از آن شاه ز م،يرينگ مي ها، يدگيهمان  يعني گانهيب يكه از ساق ميگرفت ميتصم  گريد

  :دهد كهمي موالنا ادامه بعد ميريبگ مي خدا

  ٧٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يولوم

  چشمِ بَد مِيز ب يبه قاصد رو تُُرش كرد اي

  از چشمِ بَدان غوغا نبود؟ وسفي نيكدام بر
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 بيآس  يمن ذهن يچشمها يعنيبد  يحالم خوب است، چشمها ييبگو يترسمي كه ،يعمدا دانسته عبوس شد ديگومي اي

گذارد. امروز مفصل مي ما اثر يرو يمن ذهن يها يانرژ يعنيكند، مي نييناظر، جنس منظور را تع ميبزنند به تو. كه گفت

  .ميصحبت كرد

شروع كرده و چشم  يشدگ تيجهان و از هم هو نياست، كدام انسان آمده  به ا وسفيكدام ،را بدان نيا يول ديگو يم

  اند؟ اوردهيآنها به وجود ن يآشوب در زندگ ،يبد، فتنه در زندگ يها

 نيخواهد برود به امي كندمي نفر شروع كيحالت كه  نياز ا ديگومي (افسانه من ذهني) ديشناسمي گريشكل را  د نيا و

كه در مقاومت و  يكند، كسانمي زيپره ،كندمي شكر اورد،يرا به عمل در ب تشيوسفي ،(حقيقت وجودي انسان)حالت 

جور  نيا يزندگ يها چشم بد دارند و نظم زنده  نيهاست، ا يشدگ تيقضاوت هستند و مركزشان  انباشته از هم هو

 گانهيواقعا از ب ياگر رو تُرُش هست ،كه از ينيبب ديكه تو با ديگومي نيپس بنابرا .زنديخواهند به هم برمي را وسفاني

  ؟ياصل يساق يگرفت ياز ساق اي ؟يها خورد يدگياز همان ؟يخورد يگرفتمي

كه  ستين يوسفي  چيكه ه ديگومي يول بد صدمه نزنند. يممكن است كه انسان قصدا رو ترش باشد تا چشم ها يول

او را  يزندگ ينظم زنده  يذهن يزنده شدن، من ها نديبه خدا زنده شد و در طول زنده شدن در فرا يعنيشد  وسفي

  اند. اندهو ضررشان را رس زندي. حتما خواستند برزندينخواستند به هم بر

  ٧٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يولوم

  عاقبت محمود بود كنيچشِم بد َخسَتش ول

  بد با حفظِ حق جز باطل و سودا نبود چشمِ 

 نكهيا ياكرد، بر يرا زخم وسفيشود، مي صادر دهيكه از مركز همان يانرژ ،(افسانه من ذهني)چشم بد نيا ديگو يم

 بد زخم زدند. يچشم ها نياتاق محبوسش كرد و به زندانش انداخت. پس بنابرا يتو خايانداختنش چاه و زل شيهابرادر

صورت حفظ  نيمركزش را باز كند دائما عدم نگه دارد، در ا يشد.  و اگر كس ريخوب بود، عاقبت بخ وسفيعاقبت  يول

  اثر بگذارند.  شيتوانند رونمي حق، حفظ خدا همراهش است و چشمان بد

خدا پايش را بگذارد  ايو مركزتان عدم باشد  ديكن ييفضا گشا د،يبشو ميكه اگر مرتب تسل ديشومي پس شما االن متوجه

 يعني د،يرا حفظ كن (حقيقت وجودي انسان) حالت نيا نكهياطرافتان به شرط ا ينذه يها منصورت  نيمركز شما، در ا

زود گذر است، به  جانيه كيفرستند باطل است و فقط مي كه آن ها ييها يصورت انرژ نيحفظ حق با شما باشد، در ا

   : ديگومي كند. بله  حاالنمي شما اثر
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  ٧٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يولوم

  مترس از چشمِ َبد وان ماه را پنهان مكن ن،يه

  َمهِ نادر كه او در خانه ُجوزا نبود آن

ماه  نيماه حضور را ا نيا ديكس نبا چياطرافت نترس و ه يچشمان من ذهن يها بيكه تو از آس ديگومي هر كدام از ما به

 ليدل نيو به ا ميبشو ديو با ميبه او زنده بشو ميتوانمي ما بالقوه يماه زنده شدن به خدا را  پنهان بكند. همه  نينظر را  ا

  .مياز كار بمان ديب  بزنند نبايكه ممكن است چشمان بد به ما آس

  يعنيجوزا بله به اصطالح جوزا   ي. خانه ستيجهان ن نيزنده شدن انسان به خدا، در ا يعني اب،يكم يعنيمه نادر  نيا

 يليكه خ يجوزا هم به خاطر ستارگان يكامال مشخص است و خانه  ،است دياست و وسطش سف اهيكه س يگوسفند كي

  پر نورند كامال در آسمان مشخص هستند.

كامال مشخص  ،يجهان نيا گريد زيهر چ ايكه كامال با سواد هستند به علم  يذهن يمن ها نيكه در ب ديخواهد بگومي و

 يماه را كه زنده شدن ما به خداست، با دانش اندوز نياشود. خالصه نمي دايپ يماه نيآن ها همچن نيدر ب يهستند، حت

آورد و مي جهان انسان به وجود نيكه در ا يهر هنر ايدانم نمي شود به دست آورد. با سواد باال ونمي ها نيو علم باال و ا

كرد.  آن  دايآن ها پ نيشود در بنمي آن ماه را يمردم، ول نديگومي به به ..رديگمي قرار نيدهد و مورد تحسمي شينما

قضاوت و  م،يهست تيوضع (افسانه من ذهني) نيبله پس  ما اگر در ا .است و خداست يماه زنده شدن به زندگ نيماه هم

 (حقيقت وجودي انسان)فضا  نيتا ا ميبه كار ببر ميهر چه در توان دار دي. باميبترس دياز چشم بدان نبا ،ميكنمي مقاومت

 انيولو در م ،ستيجهان ن نيماه در ا نيا ريكه نظ ميدر مركز ما طلوع كند و بدان ديخورش ايماه  نيا جيبه تدر م،يرا باز كن

  درخشان. بله يذهن ها

  ٧٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يولوم

  عشق يهايجمله تلخ نيريدر دِل مردان ش

  شراب و جز كباب و شِّكر و حلوا نبود جز

 كنند ومي ييگذارند و شناسامي كنار (افسانه من ذهني) شكلها را  يدگيكه همان ييهادر دل مردان حق آن ديگو يم

شوند به مي زنده جيكه به تدر ييانسانها ن،يريش يانسان ها يعنيهستند، منظور مردان   نيريمردان ش نهاياندازند امي

(افسانه من ها  يدگيهمان نيو ا ديآمي عشق يعنيعشق  يها يعشق، تلخ يها ي، همه تلخ(حقيقت وجودي انسان) خدا
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شراب و جز كباب و شكر و  جز ما، يشوند با شناخت ذهنمي بدل نيريش يزهايبه چ ها فوراً يتلخ نيكند امي را ذهني)

 شهيو از عدم وجود آن، هم مياندازمي ها را يدگيهمان نيما ا نكهيبه محض ا يعني (حقيقت وجودي انسان)؛ حلوا نبود

  .ديآمي ما يدر زندگ لياص يشاد كي

 يعالمت كيخودش  يول .ماست يذهن ريهم تفس نيا ميكنمي ما حس اش رونيكه در ب يزيچ نيكه ا ديگومي البته االن

مثال روابط ما با  .ديآمي به وجود ينيريما ش يرونيب يدر زندگ ميازاندمي ها را يدگيما همان نكهيبه محض ا يعنياست 

منتها  .ميكنمي يو ما احساس شاد ،شودمي تر نيريما ش يزندگ ،شودمي تر نيريشود شمي همسرمان، بچه مان بهتر

  .ما هست يرونيب يحس ها نهايتجربه هست، ا نهاياول گفته ا تيهمانطور كه در ب نهايا

 ها يدگينبودن همان  ينيريبه صورت ش رونيكه ما در ب يزيآن چ ،احول است ديد كيهم  نيتوجه كن ا ،نه ديگومي االن

كه  نهايو آثارش است ا ،ميشومي فقط خدا هست ما به او زنده ايبلكه در آن در ،رديما قرار بگ ريمورد تفس دينبا مينيبمي

  .خوب است شآثار يول ميكننمي كار را نيما بخاطر آثارش ا .مينيبمي ما

  ٧٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ستيَاحَول اليشراب و نُقل و حلوا هم خ نيا

  نبود ايجز دربه انيپايب يايآن در اندر

هم كشف و تجربه  نيا ميكنمي حس اش ميدارمي ها را بر يدگيهمان يكه ما وقت ينيريشراب و نقل و ش نيا ديگو يم

از  ريفقط خدا هست غ انيپا يب يايآن در دررا،  ايكند آن در فيكند و تعر ريتواند تفسنمي كه ذهن يدر حال ،ذهن است

   نيپس بنابرا بله، ست،ين يگريد زيخدا چ

  (افسانه من ذهني) 

  ٧٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ستيَاحَول اليشراب و نُقل و حلوا هم خ نيا

  نبود ايجز دربه انيپايب يايآن در اندر

 او زنده تينها يشود و ما به بمي يو مركز ما خال وجودي انسان)(حقيقت  ميدهمي ها را از دست يدگيهمان نيا يوقت

آن  ديذهن نبا يما هست ول يمختلف در زندگ يها ينيريحاال البته آثارش ش ميشومي ما فقط به خدا زنده ميشومي

 اي م،يبشو تيم هوباره ما با آنها هوكند، مبادا د بتكند و صح فيكند و تعر ريباره بخواهد تفسوو د رديها را بگ ينيريش
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 يب يشاد ميكنمي گرچه كه ما صحبت ينيريخدا به ش ريهمه تله هست تفس نهايو ا .ميكن فيخدا را با آنها تعر ميبخواه

د ينبا نهايبه ا يكس يول .مييگومي را ما نهايصبر ا ،شكر  ،قدرت ،تيهدا، عقل، تيحس امن، ينندگيآفر رشيپذ، سبب

  .ميعدم است و ما آن عدم هست نيا يرونيب انيب اي يرونيدر واقع نمود ب نهايا ،بچسبد اديز

 (افسانه من ذهني)درد  انيهست و پا يشاد رونيمنتها محصولش در ب ،ميداشته باش يكه شاد ميكننمي كار را نيما ا 

 نيا يما برا ن،يااز  ياست فرع يا جهينت كي يمن ذهن يدردها انيپا قتايحق ياست، ول يمن ذهن يدردها انيپا ،هست

  .ديرا بگو نيخواهد امي ميبه او زنده بشو ميخواهمي ما ميكننمي كار

  ٧٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  در آن يزمان سرد كي ،يبكار يزمان گرم كي
  سرما نبود نيگرما و ا نيبه فرمانِ حق ا جز

 لحظه بعد سرد كي ،يرا دار يكار شوقخواهد مي دلت ،يبه كار يشومي گرم يشومي لحظه مشغول كي ديگو يم

كند، تا مي بعد دلت را سرد ،كندمي گرم يكار كيكه شما را به  ،كندمي كند، قضامي يرا زندگ نهايا ديگومي ،يشومي

 يلذت بردن از كار نيا يو حت .آفل هستند نهايا يكه تو بفهم ودب نيا يبرا ،گرما و سرما كه به وجود آمد نيكه ا يبفهم

گرم شدن و سرد شدن به  نيپس بنابرا ،جهان نيدر ا يزيچ كيبه  زديرمي ياست كه آن انرژ نيخوش آمدن بخاطر ا

 و سرد مكه گر يزيبه چ .ميجهان گرم و سرد بشو نيدر ا ييزهايبه چ ميتوانمي كه ما مياست كه ما بفهم نيا يبرا يكار

كه در مركزمان هست  ييزهايچ (افسانه من ذهني) نيپس به ا ستيكه خدا آن ن ميشناسمي و ست،يآن خدا ن ميشومي

 ديگومي گر،يد ديآنمي كه خوشمان مينيبمي و .شودمي دفعه دلمان سرد كيو  ميشومي بطور گرم مشغول ،دفعه كي

 كه با ذهنمان ييزهايبه چ يو سرد يدل به گرم ديدهد كه ما نبابنشان  (حقيقت وجودي انسان) كند بله،مي را خدا نهايا

 ديگومي آخر غزل را هم بخوانم تيبله، ب م،يو به آن زنده بشو ميبه عدم توجه كن ديبلكه با ،ميبده ميكشف كن ميتوانمي

  كه،

  ٧٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  وارروح زنينعره م يَخُمش كن، در خموش نيه

  نبود؟ ايخموشان كاو به جان گو نيز يديكه د تو

كن، با ذهنت نه، با  انيآنموقع خودت را ب ،باش، ذهنت را خاموش كن و در سكوت و سكون و عدم مثل روح نعره بزن آگاه

(حقيقت ها حرف نزن  يدگيهمان قي، خاموش كن از طر(افسانه من ذهني) پس ها نه، يدگيهمان قيات نه، از طر يمن ذهن
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 ايجانشان گو نهايخموشان كه ا نيكه از ا يا دهيرا د يتا حاال چه كس ديگومي .و بگذار عدم حرف بزند وجودي انسان)

 ذهنمان را خاموش م،يكنمي شان، پس ما خاموش يزده نه من ذهنمي شان حرف ياريهوش يعنينبود  اينبود، جانشان گو

 ديذهنمان را با .ستيآن قبول ن ميزنمي ها نعره يدگيهمان قياز طر ميديهر موقع د .ميزنمي نعره يو در خاموش ميكنمي

  .كند انيعدم ما خودش را ب ،سكون ما ،تا جان خاموش ما ميخاموش كن

 دنيخلق با كوش يخودمان و از من ذهن يهست كه ما از من ذهن نيخوانم و مربوط به امي تانيبرا عيهم سر يرباع كي

  است، نيا يو آن رباع ميبره ميتواننمي ذهن و خاموش بودنمن  لهيبه وس

  

  ١٦٧٠شماره  اتيشمس، رباع وانيد ،يمولو

  يهرَ نَ يگوشزيخلق ز راه ت از

  ينره يفروشخنر سُ خود ز سَ وز

اگر گوش   ،ينره يگوش زياز خلق ز راه ت : كه ديگومي دينيرا بب (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني) نيا بله،

 ينخواه يذهن ياز من ها نصورتيدر ا ديبگوئ يزيچ كي ،يكن ريو تفس يباشد و كلمات و سخنان آنها را گوش كن زيات ت

 دينيبمي .ديره يپشت سرهم گفتن نخواه ايگفتن  بايز يخودت با خاموش نكردن ذهن و سخن ها يو از من ذهن .ديره

 ميتسل ،و قضا و كن فكان كار كند يكار كند از جنس الست بشو يضلعشش  نيا ياجازه بده ديبا  ديگومي كه موالنا

  ،يخاموش باش يعنيو انصتوا  يبشو

  ١٦٧٠شماره  اتيشمس، رباع وانيد ،يمولو

  يهرَ نَ يگوشزيخلق ز راه ت از

   ينره يفروشخنر سُ خود ز سَ وز

  ١٦٧٠شماره  اتيشمس، رباع وانيد ،يمولو

   ينره يهر دو اگر سخت بكوش نيز
  ينره يز به خموشخلق و ز خود جُ  از

آن  مينيبمي كه (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)حالت  نيا م،يخودمان و هم از خلق بره زهم ا ديپس با

در  ،ميها را بشنو يدگياست كه حرف همان زيو گوشمان ت ،ميزنمي زنند و ما پشت سر هم حرفمي ها حرف يدگيهمان

با من  يعني يسخت بكوش م،يبكوش ياز خلق و خودمان اگر با من ذهن يعني .ميكننمي تيرا رعا ديخاموش باش نصورتيا
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(شش  ،ينره يخودمان جز به خموش يمردم و از من ذهن ،خلق يذهن يخلق، از من ها از. ديره ينخواه يبكوش يذهن

تا قضا و كن  ميمركزمان را عدم كن ميفضا را باز كن ديما مرتب با يعني، محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)

كه راه رها  دينيبمي پس م،يخودمان بره يتا از خلق و خود با خموش ،ميكن تيفكان به ما كمك كند و انصتوا را هم رعا

 يگفتن به نظر من ذهن بايگفتن و ز يدر پ يپ يبا سخن ها. ماست يخاموش ،از خلق و از خود دست ماست دست دنش

   .و نه از خود ديره ميمان، نه از خلق خواه

ما  يطرف من ذهن كياز  م،يرا ثابت كرد نيما ا گريكه خود و خلق مانع زنده شدن ما به خداست، امروز د ديكنمي توجه

حرف بزنند از مركزشان به  نكهيبدون ا يامروز گفت كه مردم حت گريو از طرف د ،گذاردنمي ها يدگيهمانبر حسب  دنيد

  شد. ضيبه اصطالح شاگردانش مر ناتيكنند مثل آن استاد كه با تلقمي ودشان راخ ناتيو تلق ،مركز ما راه هست
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