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  2صفحه: 

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َمجالِْس ِبالَْاماَنه؟ يدَْستيشن                                  جانْ فَساَنه يراِز مرا ا مَُكن

  انهيَجستن از م ست؟يچ حتيَنص             َحه؟يالنَّص نُيكه َالدّ  يَدسْتيشن

  آتش آمد با َزبانه فِراقَش                                   كه اَْلُفرَقهْ َعذاب؟ يَدسْتيشن

  به رنِج دام، دانه َاْرَزدينم                         ستما فات گفته يال تَْاَسوْا َعل چو

  گانهي يكُن ماجَرا را، ا َرها                       ريْست َحقْ كَالصُّلْحُ خَ فرموده چو

  را َرها كُن، رو به خانه يبيَغر                              ْدُعوايََبرِجه كه اِنَّ الّلَه  هَال

  نشانه نيز ينَنگ دار يم چرا                    يُكن حِرص را، َكاْلفَْقرُ َفْخر َرها

  ُخشك نانه؟ ديباشد گَر كم آ چه                   يِعنَْد َربّ  تُيرَه ُبگْشاد اَب چو

  را فَسانه نيبر خود، َمخوان ا ِبخوان                     يكم ِز كوه يرَبُُّه، ن يَتَجلّ 

  چو شانه آَگهْ يو ب يُّزلف دَران                      با توست حاضِر، نَْحنُ اَقَْربْ  خدا

  تا بَناَنه يقُرآن ُنَسوّ ِبخوان                                زان ُزلفْ شانه زنده گردد يول

  انهيخاموش و رو تا آش بِپَر                جان يِ طوط يوا اصِتِ نست اَگفته چو
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  3صفحه: 

  كنم: يشمس موالنا شروع م وانياز د ٢٣٤٦حضور امروز را با غزل شماره برنامه گنج يسالم و احوالپرس با

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  مَجاِلسْ بِالَْامانَه؟ يدَْستيشن                            جانْ فَساَنه يرازِ مرا ا مَُكن

فساِنه  مثالْو  ث،يحد ايقرآن هست  هيآ ايهست  يعبارت عرب كي تيدر هر ب دينيبيغزل همانطور كه م نيخوانش ا رد

 ايخوانش  نيبهتر نيبنابرا ميخواند يغلط م ديها را با يعرب ميخواند يم ااگر  ِ ديايجور درب هيتا قاف ميرا فَسانَه خواند

تواند بخواند فَسانِه بعد باالماَنه،  ينكند م تيرا رعا هيقاف ياگر كس يول كردمطور كه عرضه  نيخوانش هم نيدرست تر

  به شما دارد،  يبستگ

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َمجالِسْ بِالَْاماَنه؟ يَدسْتيشن                          جانْ فَسانَه يرازِ مرا ا مَُكن

مجالس امانت هست، مورد توجه است،  ايمجلس  كهنيا نطوريفِساِنه هم ايكلمه راز من، سِر من و َفسانَه  تيب نيدر ا بله

   دينيرا بب ثيحد نيا

  :ينبو ثحدي
  

  »مجالس امانت است.  «
 يزندگ ،ميمجلس اگر درست دقت كن نيدر ا ميكه همه ما نشست يمجلس نيهم يعني تيب نيو منظور از مجلس در ا

هفتاد هشتاد  نيهم يعنيكه مجلس  ديگويو موالنا م .مينشست شانيا خدا در خدمت اي يامتداد زندگ بعنوانهست و ما 

مجلس  نطوريو هم .ستين يشگيتمام خواهد شد هم يعني ،امانت است ميدر خدمت خدا نشست ميكه ما زنده هست يسال

  .ديكن تيرعا ديامانت مجلس را با يعنيامانت هست 

 ميكه ما درست كرده ا يحالت نيا نيبنابرا د،يدتان را كنترل كنو رفتار و گفتار خو ،دينشسته ا يخدمت ك ديبدان ديبا

مجلس  نيدر ا نكهيا يبرا ست،ين حيمجلس صح نيدر ا »من« مييگويو م ميكن يلحظه قضاوت م نيو ا يبعنوان من ذهن

ه درست لحظ نياتفاق ا اي تيآن وضع تلحظه قضاوت كند و با قضاو نيا ديخدا كه با يعنيبا ما هست  اينشسته  يكس

 ميقضاوت نكن م،يو مقاومت نكن م،ياعتراض نكن م،ينكن تيشكا يعني ميدر اطرافش فضا باز كن يعني ميريبشود، و ما بپذ

  .كند يكه عقل كل است دارد قضاوت م گريد يكيچون 
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  4صفحه: 

هم  يهر كس يول ،البته ميهمه ما نشست هك يمجلس نيا ديگويم نكهيو ا .ستيآشكارا رفتارش را بلد ن يمن ذهن نيبنابرا

جهان  كياست، چهار بعدش است، بعنوان  شيكه شامل فرم بدنش است، فكرها ايدن نياست و در ا ييايدن كي ييبه تنها

 يداند كه برخ يو م ،دارد يتيفيلحظه كه چه ك نيخودش است در ا ياريخدا نشسته و مسئول هوش شيباز هم در پ

ما چه  يستگيما شا نيبنابرا سدينويما را م يزندگ تيفيلحظه ك نيخدا در اقلم  نكهيا يعني الَقلم،از جمله َجَف  نيقوان

  .ميريگينمكه  م،يريدر نظر بگ ديبا ميرا هم دار يجور نوشته شدن

 ،ميشويوارد ذهن م ميگذاريجهان م نيكه قدم به ا ياريهوش ايما بعنوان امتداد خدا  يعنياست  يمجلس موقت نطوريهم و

 ،ميكن يم قيبه آنها حس وجود تزر يعني ،ميشويم تياست هم هو يرونيب يزهايجا هست و فكر چ نيكه ا يو با فكرها

 يجسم زيآن چ نكيع ميكنيكار را م نيكه ا نيو هم .ميشويم يجسم يارياز جنس هوش ميكنيكار را م نيكه ا نيهم

 زهايچ نكيكار كه از پشت ع نيهم م،ينيبيآن م نكياز پشت ع ياريما بعنوان هوش نيبنابرا .رديگيدر مركز ما قرار م

موضوع  نيما ا .بشود تمام هر چه زودتر ديبا ،است يادب يب نيا مينيبيو جهان بصورت جسم م مينيبيجهان و خدا را م

 ديبا ،ميكنيدرست م يو من ذهن ميكنيم قيتزر تيحس هو يذهن يزهايما به چ نكهيو ا م،يفهمينم يرا بعنوان من ذهن

مجلس  نيبنابرا ،جهان نيبه ا ميكه آمد ميبشو ياريو دوباره همان هوش ميكن شيرها يمثالً در ده تا دوازده سالگ يودبه ز

  . ميكنيكه م ميبكن ديكه ما غفلت نبا دهديرا هم م يمعن نياموقت است  ايامانت 

و  يكه زندگ ديآيبه نظر ما م ،ندما شد ديد يها نكيها ع يشدگ تيو هم هو ميرا ما درست كرد يمن ذهن نكهياز ا پس

از  زهايچ يبه انباشتگ ميكنيشروع م نيبنابرا م،يكرده ا دايپ يجسم ياريهوش نكهيا ياست برا زهايدر چ يزندگ تيفيك

 نيكردن ا اديبا ز ميكنيتجسمش كرد، و فكر م شوديكه م يزيهر چ يتعلق داشتن يزهايجمله پول، دانش، دوست، و چ

اشتباه باش كه  نيمتوجه ا نكهيا يعنيغلط است،  مجلس امانت هست  ديد نيخواهد شد، ا اديز مانيدگها زن يانباشتگ

  .يزنده بشو يزندگ يبه منظور اصلهر چه زودتر 

ها جهان  يشدگ تيهم هو نكيكه از پشت ع يبدانيا  يبفهم ديهر چه زودتر با نكهيا يعنياست  يمجلس موقت نيبنابرا

است  نيجهان ا نيپس منظور انسان از آمدن به ا  .ياو زنده شو تينهايبه ب يبرنگشت نيبنابرا ،ينيبيخدا را م ،ينيبيرا م

آن  ند،يبيخودش را م اي نديبيها جهان و خدا را م يشدگ تيهم هو نكيدارد و از پشت ع يكه من ذهن يكه پس از مدت

مجلس  نياكه است  يو هشدار  رديگيصورت م انهاريكار هوش نيبشود، و ا ياريو برگردد همان هوش ندك يالشمترا 

 يحضور زنده بشو ياريو هر چه زودتر به هوش .شد يمرخص خواه ييفرصت طالاين از خدمت خدا و  يموقت است به زود

  . ميستيمتوجه ن ميدهيما م كه .يرا ادامه نده شيدهايو د يمن ذهن و اين
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  5صفحه: 

را به  يزندگ يعني ميكنيفساِنه كه معموالً تلفظ م ايان فَساَنه، فساَنه ج ينكن راز مرا ا :كه ديگويدر مصرع اول موالما م

 نيا ميخواند و هفته گذشته هم خواند ميراجع به آن خواه ياتياب نييو راز من كه در پا ن،كرد ليتبد يذهن زيچ كي

 يمن ذهن نكهيو ا ميرمان خدا هستف ،ميسِر خدا هست م،يو در امتداد خدا همه رازها را دار ميامتداد خدا هست اهست كه م

داستان  كي يو از زندگ م،يكن ليافسانه تبد ايرا به فسانه  يمرتب زندگ و ميباشرا داشته  يو من ذهن ميبده ليتشك

راز  ليكار تبد نيگذشته ما ا يعنيماست  يها يتيداستان نارضا نيو ا ميهست تيكه با داستانمان هم هو ميدرست كن

  .به افسانه هست ميكه ما هست يزندگ

 يرا زندگ يو زندگ ميخدا زنده بشو تينهايلحظه به ب نينكه ايا يمفهوم، و بجا يذهن زيتوهم و چ يعنيافسانه  نجايدر ا

كه با پول  يمثًال كس .ميخور يمفهوم ها را م ،ميكنيم يزندگ »مفهوم« ،يكيخشك و پالست يزهايبا چ ميرو يم ،ميكن

 زيچ كيتجربه  نيا ،دهديبهش دست م يخوش كي شوديم اديپولش ز يوقت نديبيل مپو نكيع ديشده با د تيهم هو

زودگذر است  يخوش كي ،شدن پول است اديكه ز يكيپالست زيچ كياز  يبه نام من ذهن يمصنوع يعني يكيستپال

از  ،ودگذر استقرار گرفته ز دييمورد تأ نكهياز ا يمن ذهن يخوش ،شدن پولش زود گذر است ادياز ز يمن ذهن يخوش

  .جزو فسانه هست يمن ذهن لهيبوس ميريگيم رونيو توجه و هر چه كه ما از ب دييتأ .جنس فسانه هست

 توانديخطاب م نيپس ا ،دارد تيفيلحظه ك نياش در ا ياريهوش كند،يم يرا واقعًا زندگ يكه زندگ نديگويرا نم نيا

انسان به خودش  يآگاه كيانسان به خدا باشد،  ،خدا به انسان باشدخطاب انسان به انسان بشود، انسان به خودش باشد، 

از  لياص يشاد نكهيا يبجا ،كنميم ليتبد مفرغاست به  يبزند كه من دارم راز خودم را كه راز زندگ يبينه كيبدهد، 

از دوستانم  ،رميبگ خواهميداشته باشم، آرامش را من از جمع م يزندگ ايو آرامش به خدا  دياياعماق وجود من باال ب

كار  نيا رم،يبگ ميها يشدگ تياز هم هو رم،ياز پولم بگ خواهميام را م يشاد رم،يبگ خواهميپولم م از رم،يبگ خواهميم

  .دهميرا ادامه م يو پالستك يمصنوع يزندگ كيغلط است، دارم  ستيدرست ن

 رياست در ز يو گنج يواظب باش، هدر ندهاست، م يفرصت موقت نيمجلس ا نيكه ا دهديو در مصرع دوم هشدار م

 نيخواند، اما ا ميخواه يمورد هم باز هم مطلب نيدر ا ،يكنيگنج را پنهان م ،يكنيكه تند تند فكر م نيشما، و ا يفكرها

تقاضا و از شما  ،دادم دوباره ارائه كردم حيتوضبراي شما كه قبًال  ييرا من با مثلث ها ٢٣٤٦غزل  يعنيغزل را  نيا اتياب

 ريخودتان را ز ديخوانيرا م تيب نيا يوقت يعني ؟شما دارد يرو يعمل اي ييسااثر شنا چيه تيب نيكه ا دينيبب كنميم

در  يبيع د؟يدار رييبه تغ ازين ايآ د،يبده رييتغ ديرا با يزيشما را كه چه چ كنديم ييراهنما تيب نيو ا دينيبينورافكن م

   .بله د؟يكار هست يدر كجا و د؟ينيبيخودتان م
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  6صفحه: 

با  يشدگ تيهم هو ايهمانش  نشييكه ضلع پا م،يداشت يجسم ياريمثلث هوش كيكه قبًال نشان دادم بهتان  همانطور

   :ديگويم يآفل بود، وقت يزهايچ

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َمجالِسْ بِالَْاماَنه؟ يدَْستيشن                              جانْ فَساَنه يرازِ مرا ا مَُكن

به افسانه  ليرا تبد يلحظه زندگ نيكه هم دينيبب دينگاه كن ديتوانيشما به خودتان م ايه نوشته شده، آصفح يرو كه

 يشدگ تيهم هو دنياست پشت سر هم چ يداستان ناراض كيتان كه يداستان زندگ نيهم لهيرا بوس يزندگ ايآ د،يكنيم

 ليو به افسانه تبد رديگيرا م يزندگ يمن ذهن نيهم د،يدهيادامه م ديهاست دار تيهاست، شكا يها است، ناشكر

 يادآوري د،يكنيتان را نگاه م يفكرها د،يكنيذهنتان را نگاه م ديحضور دار ياريلحظه بعنوان هوش نيشما در ا يا كنديم

و من  ميشويم دهيگذرا همان ايآفل  يزهايبا مفهوم چ ياريما بعنوان هوش يدادم بهتان وقت حيكنم كه همانش را كه توض

 م،يرويپس ما به خواب آنها فرو م ،مركز ما شونديآنها م نميبيآنها م نكياز پشت ع ميگفت ،ميدهيم ليتشك يذهن

   .ستها ا يشدگ تيشدن از خواب هم هو داريب ياالن عرض كردم كه منظور زندگ نطوريخواب آنها، و هم

و اجازه  كنديو قضاوت م رديگيم ميهن خدا االن تصمذ ايخرد كل  ايمجلس عقل كل  نيكه در ا ديدان يشما م يوقت

 ييشما شناسا واشي واشيمركز شما كار كند،  يرو شوديبشو و م ديگوياو م يعنيكُن فكان  ،ييبا فضاگشا ديدهيم

 ديكنيباز م كنديم نييلحظه كه قضا تع نيدر اطراف اتفاق ا راهر دفعه كه فضا و  د،يدار يشدگ تيكه شما هم هو ديكنيم

 نيدوباره، و اگر ا ديشويم يو شما از جنس زندگ ،كنار روديها م يشدگ تيهم هو نكيع نيبنابرا ،شوديذهن خاموش م

 ديتان را داريكه فكرها ديديهر موقع د .ديشويتان ميتماشاگر فكرها ايمالحظه گر  واشي واشي ،ديبكن اديرا ز نيتمر

همان موقع هم  ،ديشويم دارياز  خواب ذهن ب ديحتماً دار ،ديتان را هستيه فكرهابعنوان حضور ناظر تماشا كنند دينيبيم

  .ديكنيمقاومت م ديكه دار ديد ميخواه ديكنيتماشاگر نگاه م كيتان را بعنوان  يكه فكرها

ت شما قضاو نيدانست كه ا ديحضور خواه ياريهمان موقع بعنوان هوش د،يكنيتان قضاوت م يبراساس دانش ذهن ديدار

 واشي واشي .كرد ديكار را نخواه نيا نيبنابرا ،رديگيلحظه م نيقضاوت خدا را در ا يشده جلو تيهم هو يبراساس فكرها

كه  يافكار منف ياديكه تعداد ز ديد ديخواه ديرا تماشا كن  تانياشده فكره دارياگر شما بصورت حضور ناظر كه از خواب ب

مثلث  نياز ا يو اگر شما حت .شده هست يفكرها شرط نيدارد و ا انيدر ذهن شما جر ،كنديم جاديدر شما ا يمنف جانيه

  .ديمقاومت و قضاوت داشت باال در يعنيحضور است  ياريكه هوش ديبرو يبه مثلث بعد
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  7صفحه: 

ل كنتر ريذهنتان ز ياديمقدار ز ،ديكنيذهن تان را نگاه م دياگر قضاوت تان صفر بشود و مقاومت تان صفر بشود چون دار

شده  يفكر شرط يدر ذهن تان حت يفكر كيكه  ستين ينطوريا د،يكنيقضاوت نم گريد يآنطور نيبنابرا ،شما در آمده

تماشاگر  .و شب خوابتان نبرد ،ديو به آن فكر واكنش نشان بده ديبرو ديريآن فكر را بگ بالو شما دن ديايبوجود ب

 يفكرها يسر كي اً يثان ،دينه خود فكر هست ،ديكننده فكر هست جاديكه اوالً شما ا ديشويمتوجه م ديهست تانيفكرها

 نيا .ديشما تماشاگر هست نكهيا يراب ديستيتان نيو شما فكرها شوديم ديدر ذهنتان دارد تول نطوريشده هم يشرط

  .تماشاگر حضور است اتحاد شما با خداست

 ليو تبد گرفتميرا م يمن تا حاال زندگ دييگويما مجان فسانه ش يمكن راز مرا ا ياريمثلث كه هوش نيبه ا ميرسيپس م

به واهمانش،  ميتصم اياستغفار  اي يعذرخواه را انجام بدهم. يگرفتم عمل عذرخواه مياالن تصمو  كردميبه افسانه م

و  ديكنيتان را از آنها م تياالن هو د،يكرد قيتزر تيبه آنها هو ديرا گرفت زهايواهمانش عكس همانش است، قبالً چ

شما  د،يستيتان ن نشما بد ،ديستيشما بچه تان ن ،ديستيشما همسرتان ن ،ديستين پولتانكه شما مثًال  ديكنيم ييشناسا

و شما  رد،يگيپس عمل واهمانش دارد صورت م د،يشما از جنس خدا هست د،يستيتان ن يشما دردها د،يستيتان نيفكرها

 ييشناسا يبرا كنميشكر م ،داشتم يشدگ تيكردم كه هم هو ييشناسا گشوده شده يكه من االن بصورت فضا دييگويم

  .كنميو صبر م

و  ديكنيصبر م داريد ديرو يشما بعنوان تماشاگر ذهن تان نم يول ،به ذهن كشديشما را مدوباره  ييروين كي يعني صبر

 ديكنن ليرا به افسانه تبد يزندگ ديخواه يو شما م .كشدينم گريشده شما را د تيهم هو زيو آن چ يقبل ديجاذبه آن د

من كار  يخدا در وجود من هم هست، و او دارد رو وجودحضور ناظر  نيكه هم روديدر شما باال م نشيب نيا نطوريو هم

شدن  دهيمن زائ يزندگ يدانم كه منظور اصل يو من م .كنم جاديام حق ندارم اخالل در كار او ا يو من با من ذهن ،كنديم

   .نكنم ليرا به افسانه تبد يزندگ گريهاست كه د يشدگ تيهم هو نيرها شدن از ا اي ،است يمن ذهن نياز ا

دانم كه اگر فضا  يدارم و من م يو فضا را  باز نگه م كنميدارم صبر و شكر م نيبنابرا .هستم يدانم كه راز زندگ يو من م

من غلظتم را از دست خواهم داد، رفته رفته روز به  واشي واشي و ،كنديمن كار م يبا كُن فكان رو يرا باز نگه دارم زندگ

 شوم،يمنبسط تر م شوميتر م فيهر چه لط .شوميتر م فيو لط ،شوديكم م يجسم ياريروز غلظت من بعنوان هوش

 زيچ كي  ، منشوميخودم م واشي واشيدارم  شوم،يم ليبه او تبد واشي واشيدارم  شوم،يتر م فيلط شوم،يبزرگتر م

   .بكند توانديچكار م يمن ذهن نيا نميبيو م نم،يبيبودم االن آن را م يمصنوع
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 اريچون االن هوش ،كه فرصتم كم است فهمميپس در ضمن االن بهتر م. كنديداد كه چكار م خواهد حيو االن موالنا توض

 اي ديمثلث هست نيشما االن در ا ديبپرساز خودتان  خواهميمن از شما م. فضا را باز كردم ،حضور ياريهستم به هوش

 دياش بخواهاست كه شما همه نيافسانه ا به يزندگ ليراه تبد كي كند؟يشما كار م ياصالً رو تيب نيا ايآ ؟يمثلث قبل

 حتينص ديگو يبه قول موالنا م كيجور  كيهم  نيا .ديو برو ديساده تر ترجمه كن يبه فارس ديرا بخوان تيب كيكه 

 ييرا در شما به شما نشان بدهد، كه براساس آن شناسا يزيشما اثر بگذارد چ يتوانست رو يخوب كه م تيب كي اي ،خوب

را كه  نيا ،ديگويم يچ يبعد تيب دينيبب ديبرو يزود ديخواه يم د،يكنيعجله م ،ديكنيپا له م ريآن را ز ،ديكن رييتغ

   .ميكرد يمعن گريد

شما  نكهيا يمانم برا يم تيب كي يرو د،يمانيم تيب كي يشما رو گريند چقدر دها ممكن است اعتراض كن يليخ االن

هم  كي دينيدر خودتان بب يبيعيك  ديعقب بعنوان حضور ناظر به ذهنتان نگاه كن ديشما بكش د،ينيدر خودتان بب يزيچ

مثل اظهار تأسف  نه،يكمثل خشم، مثل رنجش، مثل  ت،يادرد مثل شك كيبا پول،  يشدگ تيهم هو دينيبب يشدگ تيهو

 نيبه ا ليم ،به رفتن به جهان ليبه حرص، م ليم ،به انباشتن ليم گران،يبه گذشته، توقع از د دنيچسب ،نسبت به گذشته

 خودتان ديتوان يم يچجور دينياگر نب ،دينيرا در خودتان بب نيمردم ا يو توجه و قدردان دييتأ ،يرونيب يكيبركات پالست

من  لهيكه ما بوس ميفهم يمثلث ما م نيدر ا .شما كار كند يرو يزندگ كه. ديصبر كن ديهم با دينيبب زهتا د؟يرا اصالح كن

  .از جنس مقاومت است يمن ذهن نكهيا يبرا .ميعوض كن ميتوان يخودمان را نم يذهن

من از شما سوال  كنديفضا را باز م يمثلث بعد يبعد ياريلحظه هوش نيبه اتفاق ا كنديمقاومت م فيبنا به تعر يمن ذهن

شما  د،ينيبب ؟ديكنيو مقاومت م ديشويمنقبض م شتريب اي ديشومي كه منبسط  ديفضاگشا هست شتريب اشم ،كنميم

مردم  را در  ديكن ينه فضا را باز م اي ديريگيم بيع د،يكنيانتقاد م د،يكنيمخالف م ديدشمن كام دشمن گرا هست شتريب

 يبا باورها، از مردم م م،يهست تيما با باورها هم هو هاست ك نياز افسانه و توهم ا ينبه اج كي د،يدهيخودتان جا م

 ميمن است پس با هم دوست هست يباورها هيتان شبياست كه اگر باورها نيهست؟ منظورمان ا يتان چيباورها ميپرس

   .افسانه است نياز ا يبيو غر بيجنبه عج كي نيا .مياگر نه با هم دشمن هست

هستند، ما  يسطح يزهايباورها چ .است يچ تيباورها نكهينه ا ؟است يت چياريهوش تيفياست ك نيا ياصل والس

چون باور  ،يهر جور باور ،با باورها يشدگ تيكه صحبت فَسانه هست هم هو يجسم ياريكه در مثلث هوش ميديفهم

  .كار را ادامه بدهم نيا واهمخينم گريمن د ،كنديم ليو سِر من را به افسانه تبد يجسم است زندگ
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 ديخوانيغزل را مثًال م نيا يهست، شما وقت ينينكته د كي يتيغزل را انتخاب كردم در هر ب نيمن ا نكهياتفاقًا علت ا

غزل، بعد آن موقع متوجه  نيگنجانده، مثل هم اتشيو در اب دهيكش رونيجواهرات را ب نيا نيد يموالنا از تو دينيبيم

را  نهايكه ا خواهديمثل موالنا م يانسان كيخروارها توهم و خرافات مدفون شده،  ريز ينيجواهرات د نيمه كه ديشويم

 دايپ يما چجور .ريرا بگ نيكه تو توهم و خرافات و افسانه را رها كن ا ديبگو ،بكشد به من نشان بدهد رونيب يكي يكي

  .هستند ينيچون اكثر مردم د م؟يكن

 ييكتاياز جنس  ،ديمردم شما از جنس خدا هست يكه ا نديبودند كه آمدند به مردم بگو انياد نيا بار نياول نكهيا يبرا

 نيدر ا يول ،ييكتاي يبه فضا ياز من ذهن ميكن تيما شما را هدا دييايب بد،يشما را نفر يمن ذهن ديمواظب باش ديهست

درست كردند  يمن ذهن ،گرفتند باورپرست شدندخدا  يباورها را بجا ،شدند تيآنها هم با باورها هم هو صيو ب صيح

  .دهيرا چ نهاياآن جواهرات كو؟ موالنا  گريو د .دچار افسانه شدند جهيبراساس باور و در نت

شما هم  يمذهب يكه اگر با باورها ميو بفهم ،مياستفاده كن ميتوان يم انياست كه ما از اد نيافسانه ا گريجنبه د كيو ما 

موضوع را به  نيو ا دينشو تياگر با باورها هم هو .ديبنديخدا م يدر را رو ،ديدرست كن يدئولوژيا و از آن ديبشو تيهو

 حتينص مييبگو نيكه ما به ا نيا .دياستفاده كن يدارد شما چجور يدر باز به خداست، بستگ كين يد ،دينكن ليافسانه تبد

بعلت هم  اي ميكن زهيبا آن ست ميكنار بگذار ،به ما كمك كند دتوانيو م آمده نياز د  ديگذاريهر چه كه اسمش را م ايها 

هم  ميبفهم ديبا .ستيدرست ن نيا ميندازيب نيو تمام مسائل را گردن د ،بد هستند مييبگو ،مياستفاده نكن يشدگ تيهو

 نيپس بنابرا .بد است يبد است، رفتار پرست يباورپرست ،با باور بد است يشدگ تيهم هو ،بد است نيبا د يشدگ تيهو

 شوميدشمن مو گرنه  شوميمن است من با شما دوست م هيشب ستيتان چيشما باورها ميكنيسوال كه از مردم م نيا

   :است نيهم يبراو  ميدرست كرد يدئولوژيا كي .غلط است نيا

 يهر دو ثياز حد اي ،دكنيقرآن استفاده م هياز آ ايكه موالنا  ديكن يتوجه هم م .است حتينص نيكه د ديگو يدوم م تيب

كه شما از كدام قسمت  دهدينشان م نيو ا كند،ياستفاده نم گريد زيچ ،آمده رونيحضرت رسول ب غمبرياز دهان پ نهايا

و خودتان  ديو ناظر فكرتان باش ديخودتان باش ياريدائمًا نگهبان هوش و .ديتا دچار افسانه نشو ،دياستفاده كن ديبا نيد

با خدا  يمجلس شخص كيدر  يهست شخصاً هر كس يمجلس كيشما  هگفت ديتوجه كن .ديار بدهنورافكن قر ريرا ز

مقاومت  ،قدغن است، قضاوت قدغن است يشدگ تيهم هو ،نشسته يبداند با ك ديبا ،مؤدب باشد دينشسته و آن جا با

 نيا نكهيدانم قدغن است، ا يمن م مييگويم نكهيبلند شدن بعنوان من قدغن است، ا ،قدغن است، منم منم قدغن است

 دينيرا بب يشدگ تيهم هو دينياو را  نب ،دينكن يرا زندگ يزندگ ديكن ليتبد مفرغرا به  يلحظه در حضور خدا شما زندگ
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ها  يشدگ تيهم هو نيچشم و گوش شما هم يول ،دياو هست رازاو چشم و گوش شما نشود، چون  ،دينياو نب نكيبا ع

  .ديبگو خواهديرا م نهايا د؟يكنيجه متو .قدغن است نهايبشود، ا

به مذهب و  يربط نهايهستند و ا يچ نهايكه ا دينيو شما بب .ديگويغزل م نيدر ا نيپس موالنا امروز ده تا نكته ناب از د

جنبه  قدر نيا كنميكه من برنامه اجرا م يسال ستيدر طول ب گريدافسانه واقعا  نيبا ا ديني ما، نه كي نهايندارد ا نهايا

آقا كه آنجا  نيكه ا ديگوياستاد من م :تماس گرفته كه يخانم كيكه  نديگويبوده كه م گريد راً ياخ ،مختلف دارد يها

 نيواقعًا؟ ا يچ يعنيها  نيهست؟ ا يها چ هافسان ني! اشوديآدم كافر م اي ديهست به او گوش نده عهيش كنديصحبت م

 م،يجنس هست كيگفته، همه مان از  يمثل موالنا چ يكه انسان ميشويمتوجه نم چيه ،ميرويسطح و عمق نم ميكه ما آمد

   د؟يهست يدر حضور ك ديستيشما چرا متوجه ن ،شدن با باورها قدغن است تيهم هو يباور پرست

 نيا .ديبكن ديدر امانت نبا انتيمجلس موقت است، خ نيا ديهست يكه در مجلس ك ديدقت كن دييگوياگر شما درست م

 يشما ك كند،يعقل كل دارد نگاه م كنديدارد نگاه م گريد يكي ،يكنيم مفرغز امانت در درست شماست، چرا را

 يفكر كيبه  يپرب يفكر كيدر ذهن از  ،يو باورپرست باش يدر سطح باش يخواهيم يتا ك ؟ييايبه خودت ب يخواهيم

  تو؟  ييآينم رونيتوهم ب نيچرا از ا .يبدان يرا خداشناس نيا يدرد كيبه  يدرد كياز 

است،  نييضلع پا يتعهد و هماهنگ د،يمثلث را نگاه كن نيآوردم. ا تانيهم برا رييرا  در مورد مثلث تغ تيب نياما هم

بله  د،يو صبر و مداومت بده ييكه فضاگشا دياضرشما ح ايهست، آ گريضلع د كيضلع است، و تكرار هم  كيمداومت 

  .ديواهمانش را ادامه بده نيو احضور است،  ياريدر قبل هوش

 دايپ ياتياب ديبا ،ديدانش تان را اضافه كن خواهديشما نم .ميكنيموالنا را تكرار م يديو كل يواقعًا اساس اتيما اب دينيبب

من است  اتياب نهايا دييخودتان، بگو يبرا ديقرار بده يطرح كيدر  يجور كيرا  نهايو ا ،كنديشما كار م يكه برا ديكن

شما هم  كند،يشما كار م يرو يكيكه كدام  مينيبب م،يكنيتكرار م ،به مثلث حضور روميرا واقعًا م نهايا خوانميم يوقت

 نيكه شما با ا مينيو االن بب .ديهرا و در زمان مداومت بد تيب ديرا خواندم، تكرار كن تيب نيا دييشما نگو د،يتكرار كن

به خداست  نجهان كه زنده شد نيشما از آمدن به ا يتعهد شما به منظور اصل ايآ .شد اديتعهدتان ز ميكه كرد يصحبت

  .ديكه مداومت و تكرار داشته باش ديريبگ ميتصم ديبا نصورتيشد، انجام شد؟ در ا

روز  هي كنم،يروز گوش م كينه حاال  اي د،ياگر متعهد شد ديباش تانيها يشدگ تيهم هو ييدرحال شناسا وستهيپ يعني

همه جا  ميدنبال فكرها ،هستم ميرو جذب فكرها كيهستم،  ميروز تماشاگر فكرها هي كنم،يروز كار م هي كنم،يمگوش ن

   :ديگويكه م ديرا بخوان تيب ديبا، كه شوديكه نم ينطوريا روم،يم
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آن  ،يعوض كن يخواهيرا هم نم يكس ينور افكن خودت هست ريز يبه خودت نگاه كن ديبا ،جان فَسانه يراز مرا ا مكن

   :كه يخواني م ًكه دائما يسينويم ييجا كيشعر را هم 

  ٣١٩٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يكنيم يرا بدخو و خال شيخو                    ينبر و سَ حَ را  ريمر غ يكن تا

نه  اي ،كنميم لياز خدا را دارم به افسانه تبد يذره ا ،راز خدا را امتداد خدا را اينورافكن خودت كه من آ ريخودت ز فقط

 نيدر ا وستهيتمام منابع از جمله وقتم را بطور پ نيبه او، و من متعهد هستم كه به او زنده بشوم، بنابرا شوميدارم زنده م

مزاحم  توانديهم نم يكار هماهنگ است، و كس نيمان با ا ياعمال من رفتار من فكرها ،نذهن م نيراه بكار خواهم برد، ا

سالم است پنجاه سالم است، هفتاد سالم  ستيسالم است ب يساين مجلسي كه نمي دانم  دميفهم من بشود، و من االن

 تيهم هو نيتا حاال به ا .متعهد بشوم به او مناو منتظر است كه من عمل كنم  ،با خدا تنها نشستم ،است من نشستم

 تيهم هو كيفكر مربوط به  نيا كرد،يم نيدر سر من، من را خشمگ ديپريفكر م كيتا حاال  ،ها متعهد بودم يشدگ

موضوع درباره شما  نيا ايكار را نكنم، آ نيا گريكه د شوميمن االن متعهد م .جهان بود نيدر ا يزيچ  كيبود به  يشدگ

 ديشما بشنو ميبخوان شعر مييايدارد ب دهيچه فا  م،يرويو جلو م ميخوانيما م ينطوريهم اي شود؟ينم اي شوديدارد حل م

   :دوباره د،ينيخودتان بب يرا رو تيب ديبا د،ينيبب ديبا

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  مَجالِسْ بِالَْاماَنه؟ يَدسْتيشن                             جانْ فَساَنه يرازِ مرا ا مَُكن

 يمن ذهن يحشره سمت چپ ،ديآيدرم نيا ياز تو بايپروانه ز كيكه  دينيبيم ،ديهم به آن حشره سمت چپ نگاه كن باز

 شوديسبب م ميكنيدر اطراف اتفاقات م ،ميكنيكه در مقابل اتفاقات م ييقانون قضا و فضاگشا ميو اگر اجازه بده .تماس

ذهن متولد  ينا يسواز ما  تينهايحضور ما ب جهيرا عوض كند، و در نت ارا به مركز ما بگذارد مركز م شيخدا پا ،يكه زندگ

   رد؟يگيكار صورت م نيا ايبشود، آ

خودمان، قصه  يبرا ميدار يداستان كيما  يحشرگ نيدر حالت ا ،حشره كه سمت چپ است نماد فسانه هم هست نيا اي

و  ديكنيتأمل م ميخوانيرا م تيب يوقت ؟نه اي ديكار را ادامه بده نيا ديخواهيشما م ،ميما در زمان هست م،يدار يزندگ

نماد همان افسانه است اگر  حشره كند،يشما كار نم يرو تيب دينكينم داياگر پ د،يبكن ديبا يرييچه تغ ديكنيم دايپ

 ديآيلحظه كه م نيرا ا يزندگ م،يدهيادامه م ميرا دار يجهان نيا يزهايبا چ يشدگ تيهم هو يعني ميبصورت حشره بمان



  Program # 796                                                                                              ۷۹۶برنامه مشاره 

  12صفحه: 

موقع  چيو ه ،ما را كند دييتأ نيآفر ديگويبه ما م يكس م،يجهان هست يگدا ،ميكنينم ي، زندگمفرغبه  ميكنيم ليتبد

  ما متولد نخواهد شد. ورهم پروانه حض

  :ديگويم ميمورد بخوان نيدر ا تيچند ب دياجازه بده اما

  ٤٣٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ستيداند كه او مهمان ك يكَس كم           كيمهمانند در عالم ول جمله
جهان اين مهمان  ميكنين است، ما فكر مدر مجلس خودش با خدا مهما يهر كس ميكه نشست يمجلس نيما در ا همه

همه  م،يكنيحاال ما در مورد انسانها صحبت م زيالبته همه چ ،همه انسانها ،ديشما مهمان خدا هست ديگوينه م ،ميهست

بود  اديچون اگر ز ،كم است يليمهمان خدا هستند خ واقعاً  داننديچه م ييانسانها مهمان خدا هستند، اما تعداد انسانها

  شد. ينم ينطورياه ك

افتد در مقابلش  يلحظه م نياتفاق در ا م،يقضاوت كن ديكند، ما نبا يلحظه قضاوت م نيو او در ا ميما مهمان خدا هست اگر

 يستگيلحظه شا نيكند اتفاق را، اگر در ا يم نيياو تع نكهيا يبرا م،يفضا را باز كن ديبا م،يو مقاومت كن ميكن زهيست دينبا

تا  ميو فضا را باز كن ميمعذرت بخواه ميبرگرد م،يدار يشدگ تيهم هو م،يدار يجسم ياريهوش نكهيا يراما كم بود، ب

مهمان خدا  ديدان يشما م ايخواهد بشود، آ يكه او م يابه اندازه اياندازه مان بزرگتر بشود، بزرگتر بشود و اندازه او بشود، 

اعتراض  د،يگذارد بخور يشما م يخانه هر چه جلو حبو صا د،ينگاه دار ديموقت است؟ و احترامتان را با يو مهمان د؟يهست

  را. نيا ميخواند د،يبه حرف مهماندار گوش بده د،يرا بدان يقدر مهمان د،ينكن

 ،يمهمان ديرفت يداخل خانه ا د،يدان ياگر م د،يواقعا قضاوت را صفر كن ديدان ياگر م د،يهست يمهمان ك ديدان يشما م پس

به خود صاحبخانه؟ به صاحبخانه، و  اي ديكن ياستكان نگاه م د،يكن ينگاه م ينيبه آن س د،يكن يگلدان نگاه م نيشما به ا

است  نيا يبه معن يخوش گذران .جهان به ما خوش بگذرد نيدر ا مينكرد يما سع كه .به شما خوش بگذرد ديكن يم يسع

 يخالق بشود، خرد زندگ تانيفكرها د،يباال، مقاومت نكن ديايبسبب از اعماق وجود شما بجوشد  يب يشاد ميكه اجازه بده

  خداست. راندازشيشما فكر كند، ما كمان و ت قياو از طر زد،يبه فكرتان و عملتان بر

 ديخدا هست شيپ د،يشما مهمان خدا هست د،يكن يعمل واهمانش را شروع م ديمهمان خدا هست ديدان ياگر شما م بله،

ها را  نكيع نيزنم، و اگر هم تا حاال ا يجسم را به چشمم م نكيگذارم و ع يتو را م نكيه من عك دييبگو دييآ يكه نم

شما هستم،  شيكنم، پ يرفتارم را كنترل م نيبعد از ا دميفهم ندانستم، اال يكه من نم ديكن يم يعذرخواه ديزده بود

 يكنم كه تو االن م يتوانم آگاه بشوم، شكر م يبه تو م ييكنم كه فضا گشا يشما هستم، شكر م شيكنم كه پ يو شكر م

و من  .كنم يكِشد، صبر م يشده مرا م يو افكار شرط دهايكِشد، هنوز آن د يو اگر ذهن مرا م ،يمن كار كن يرو يتوان
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  13صفحه: 

عمل واهمانش را  ديهست يمهمان ك ديپس اگر بدان .كِشم يرا هم م ارانهيدرد هوش نيدارد، ا ارانهيدانم كه درد هوش يم

 يخوانم، م يشما م يبرا گريد تيب كيبله،  .داد ديرا ادامه خواه يجسم ياريپس هوش ديدان ياگر نم د،يكن يشروع م

  :ديگو

  ٣١٠٧ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن خداست ديَ نا شهيدر اند كهآن           فناست يرايپذ يشياند هرچه
به افسانه  ليرا تبد يگفت ما زندگ م،يكن يصحبت م ميراول دا تيراجع به ب ديتوجه كن م،يشد دهيهمان ميما آمد يوقت

است كه ما  نيافسانه ا ياز جنبه ها يكي .به افسانه نكن ليانسان، راز را تبد يمن، ا زيعز يجان من، ا يگفت ا م،يكن يم

را كه ذهن  يزيچ كه هر ديگو يموالنا م يول .ميريخدا بگ يرا به جا مانيها يگشد تيرا، هم هو مانيرا، دردها مانيباورها

شما  د،يايب شهيكه به اند يزيهر چ يعني ،يشيهر چه اند .ستيآن خدا ن د،يتجسم كن ديبشناسد، در ذهن بتوان ديبتوان

  فكرها. واست، گذراست، پس جسم است، از جمله باورها  يفان نيا د،يدر باره اش فكر كن ديبتوان

 م،يديكه ما به فكرها چسب يدر حالت م،يندار يزياز فكر آفل تر ما چ گذرد، يفكر بعد از فكر از ذهن ما م دينييب يم شما

خدا  يشما را گول بزند و شما باور را و رفتار را به جا يمن ذهن ديكند، نگذار يم جاديا يجسم ياريهوش ن،يغلط است ا

فنا  نيا ميمان تجسم كنو در ذهن ميكشفش كن ميتوان يما با پنج تا حسمان م كه يزيهر چ د،يرفتار پرست باش د،يريبگ

  .او است ديگو يتواند بشناسد، خدا م ينم شهياند يعني د،يآ ينم شهيكه به اند يزيآن چ ست،ياست پس خدا ن ريپذ

غزل  نيهم بخاطر آن ا قدارم كياست كه به،  نيا زيچ نيبهتر ست،ين ييما قابل شناسا يمن ذهن لهيپس اصل ما هم بوس

تواند بشناسد، بهتر است با  يخاموش كن ذهنت را، حاال كه ذهن ما نم يعنيانصِتوا،  د،يگو يآخر م تيب نيرا خواندم، هم

 ديخودتان نگاه كن يشعر و اِعمال آن رو نيكردن ا يمعن يبرا يول .ميبه دفعات در روز ما ذهنمان را خاموش كن م،يتسل

 نياش ا يمعن د؟يدار يزيچ اي يمسئله با كس ونرد در د؟يمقاومت دار د؟يلحظه قضاوت دار نيكه در ا دينيبه خودتان، بب

  .ديفضا را باز نكرد دياست كه اگر دار

  ٦٣٧ة شمس، غزل شمار وانيد ،يمولو

  بگنجد زيبحر همه چ نيبحر در ا نيا در
  ديمََدران بانيگر د،يمترس د،يمترس

كند پس شما به  يقضاوت م يمن ذهن نياگر ا د،يخدا گرفته ا يرا به جا  يگريد زيچ كيپس  د،يكن يمقاومت م شما

  كند. يم نييشما را َجفَّ الَقلَم تع يزندگ تيفيكه ك يلحظه، در حالت نيدر ا ديده ينم تيقضاوت خدا اهم
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  14صفحه: 

 يشما فضا را باز م ايافتد،  يكند، اتفاق م يكه  ذهن خدا، عقل كل، قضاوت م ديگو يم د؟يگو يچه م ديكن يم توجه

 يشود، زندگ يو وضعتان بدتر م ديكن يو مقاومت م ديكن يقضاوت م د،يبند يم ايكند،  يشما كار م يكان رون فَكُ د،يكن

خدا  ايجلو، آ ديو برو ديكن يو معن ديرا نخوان تيب يطور نيهم د،ينيبب راخودتان  ديو شما با .ديكن يم ليرا به افسانه تبد

 يبت بوده، االن م نيا دم؟يپرست يم دميد يفكرم م كه با يزيتا حاال؟ آن چ دميد يم ميبا فكرها م،يها شهيرا من با اند

  پس من تا حاال بت پرست بودم؟  د؟يجور د نيخواب؟ از ا نيبشوم از ا داريخواهم ب يخواهم نپرستم؟ م يفهمم؟ م

شما اگر  يعنينكات توجه كند،  نيبه ا ديدارد با نيكه د ياست، هر كس ينيكه كل غزل بر اساس نكات د ديكن توجه

من  دييبگو د،ياگر نكن د،يآمده توجه كن رونيكه از دهن حضرت رسول ب ثيقرآن و به آن حد هيبه آ ديبا ديهست مسلمان

 يم نيها را د يشدگ تيهست، و همان هم هو نداريد يذهن نم كيشما  يپس من ذهن د،يخود دان گريدانم، شما د يم

  .كند يم زهيكافر هستند، دارد ست گرانيد ديگو يداند، و بر اساس آن م

شما به  د،يشود د يم يكند، به آسان يم تيذهن را، آن مرض ذهن را تقو سفانكشنيد ،ينااصل كار ،يامروزه تكنولوژ

 كيكه آن دارد با  ديد ديكند، خواه يدارد صحبت م يمذهب خاص كياساس  بر يونيزياگر تلو د،ينگاه كن ونهايزيتلو

جنگد، تمام كارش جنگ است، مقاومت، قضاوت، مقاومت،  يا آن مب با،يكه ازجنس خودش هم هست تقر يگريمذهب د

  دهد. يرا نشان م يدگيو همان

 يهمانطور تكنولوژ م،يفهم يما م نديگو يچون االن با بلندگو م يول ،ميديفهم يرا نم نهايما ا شيسال پ صديبود س ممكن

مخّرب  يذهن يهم من ها شيدو هزار سال پ يعني م،ينيب يكند ما م يكند، بزرگ م يم تيرا تقو يمن ذهن بيقدرت تخر

 ريخوب با شمش يشود، ول يمخرّب م يمدت كيپس از  يمعروف را كه من ذهن تيآن ب م،يرا آورد تيب كيبودند، االن 

كه ده  مييگو يكرده م شرفتيپ يشد كُشت، االن تكنولوژ يچقدر آدم م ريخواستند آدمها را بُكشند، با شمش يم نهايا

هم نشان  يعني است، يمن ذهن بيو درست كردن قدرت تخر تينشان تقو نيا م،يكُش يبمب م كيرا ما با  نفر ونيليم

من  زيعز يا ديگو يم نكهيا رون،يب ميبپر يمن ذهن نياز ا ديو ما با ،يمن ذهن نيدهد كه چقدر نااصل كار است ا يم

نكن، به  ليرا خراب نكن، به افسانه تبد نيا يراز خدا هست راز را، تو د،يگو يراز را م نينكن، ا ليرا به افسانه تبد يزندگ

  ما هم هست. يبقا يكم است، وقت كم است، برا تنكن و وق ليتبد يذهن زيچ

مان  يما با من ذهن م،يببر نيممكن است خودمان را از ب ،يمن ذهن بيقدرت تخر نياز خواب ذهن با ا مينشو دارياگر ب ما

 م،يانداز يراه م ياوقات تلخ م،يكن يدعوا م م،يكن يم زهيدر خانواده خودمان چقدر ست در روز؟ ميكن يم بيچقدر تخر

 يبه راه حل كمك م ايكه من آ د،ينيخودتان را بب يمن ذهن بيتخر ديشما با م،يفهم ينم م،يكن يمان را خراب م يزندگ
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  15صفحه: 

 ايكنم آ يم يهر كار ايكنم  يم يوم، رانندگر يراه م ابانهايشوم، در خ يم داريمن در روز كه ب ؟يبه مسئله ساز اي ؟كنم

  كنم؟  يدرد را كم م ايكنم  يم اديكنم؟ درد را ز يكار م طانيش يدارم برا

 يداد دو برابر م گريد يكيآن  گر،يد يكيزند به  يزند به من، بعد داد م يكنم داد بزند، آن داد م يرا مجبور م يكس كي

با زنده  ؟ييكنم با فضا گشا يكنم؟ كوچكتر م يرا كم م ينه، من ذهن ايرا؟  يهنمن ذ بيكنم تخر يم تيزند، من دارم تقو

 ديگو يموالنا م نكهيو ا ،يمن ذهن ينااصل كار اي سفانكشنيد ،يتكنولوژ شرفتيبا پ ديتوان يپس شما م ،يشدن به زندگ

  .ديفتيجمع، به كار ب يفرد هم برا يفرصت، هم برا نيموقت است ا

 طانيبه ش اتيخواهم مال يشوم من نم يمن مسئول خودم هستم، صبح كه پا م مييبگو ميتوان يم م،يارند يما با جمع كار

شوم، او را به  يرد م شياز پهلو يواشكيدارد، خشونت دارد،  يآدم من ذهن نيخواهم اگر ا يم دميرس يبدهم، به هر كس

 لم،ياز جمله همسرم، بچه ام، فام نميب يرا م يكس هر نيكنم، و ا يام كم مشود با نرمش يدارم، و اگر م يواكنش وانم

  كند، بله،  ينم يام، فرق يدوستم، مشتر

  

ت اول *** یان   ***  
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  16صفحه: 

  :ديگو يم د،ينرا نگاه ك تيب نيا ديتوجه كن

  ١١٣٧ تيدفتر اوّل،ب ،يمثنو ،يمولو

  كجاست شهيبحر اند يندان تو          خاست شهيسخن و آواز از اند نيا
شما  يو وقت زد،يخ يما بر م يكه فكرها يياز آن جاها يعنياست،  يزندگ شهيبحر اند نكهيا ليدلمهم است، ب تيب نيا

كننده  ديكه شما تول ديشو يمتوجه م د،يشو يشاهد ذهنتان م د،يشو يم تانيناظر فكرها د،يشو يم تانيتماشاگر فكرها

 يكند، و شما متوجه م يم يرا فرمول بند نهايشود، ذهن فقط ا يم ديرود و در ذهن تول ياز شما م شهياند د،يفكر هست

كه در واقع  شهيما با بحر اند م،يشو يم مانيما شاهد و ناظر فكرها يكجاست، وقت شهيداند بحر اند ينم ذهن .ديشو

كنترل شما  ريكه فكرها ز دينيب يرا بشناسد، آن موقع م شهيكه بحر اند دياز ذهن بخواه ديشما نبا م،يهست يكيخداست 

 د،ينيب يشده را م يشرط يفكرها يو حت د،يافت يراه نم تانيدنبال فكرها تانيآمد، و شما به عنوان ناظر و شاهد فكرهادر 

مربوط به آن در ذهنتان  يهنوز فكرها د،يانداخته ا ايو  د،يندازيب ديخواه يرا م يشدگ تيهم هو كيشما  دينيب يم

ناظر آنها  نكهيا يبرا د،يرو يكِشد شما را، شما نم يكند، نم ياثر نم ،ديشما چون ناظر آنها هست يبرا يول ،دارد انيجر

  .ديكه ناظر هست د،يشما هست شهيكه بحر اند دينيب ياالن م د،يهست تانيفكرها ديكرد يتا به حال فكر م د،يهست

ت داشت، بر كه مقاومت داشت، قضاو ميهست يبافت ذهن ميكرد يو فكر م م،يمجذوب ذهن بود ميداشت يمن ذهن يوقت

خواهد از ما  يو خدا م م،يو ما سِرّ هست ميهست شهيكه ما بحر اند ميفهم يگرفته بود، و االن م اديكه  يياساس  آن فكرها

 يشرط يمقدار فكرها كيما  يمن ذهن نيكند و ا انيكند، بركاتش را ب انيكند، خودش را ب انياستفاده كند، و رازش را ب

 م،يكند ما را بكِشد، و روز به روز ما تماشاگر هست يخواهد سع يمرتب م نها،ياست ا تياهم يبما  يشده دارد از قبل، برا

  .شود يكوچك م واشي واشيدارد 

 يعذر م مينيب يرا م نهايرا، حسادتمان را، و هر موقع ا مانياه نهيرا، ك مانيرنجشها م،ينيب يرا م مانيدردها نطوريو هم

و  شهيارتباط ما را با بحر اند يجلو نهايو ا ندازم،يب ديكنم، با يرا دارم هنوز حمل م هانيحاال من ا مييگو يو م م،يخواه

لحظه داشته  نيدر ا باتذهنم بشوم، و ث يناظر دائم كيبشوم،  يكيگذارد من با او  ينم رد،يگ يگرفته است و م يزندگ

  لحظه داشته باشم. نيدر ا ياديز اي يميباشم، عمق عظ

 م،يرا تماشا كن مانيفكرها م،يعقب و ذهنمان را تماشا كن ميبكِش ميتوان يم يكه ما به راحت جيبه تدر كه ميفهم يما م پس

 ميتوان يكه  نم ميرا هم درك كرد نيو ا م،يشو يم دارياز خواب ذهن ب ميكنند، دار يما را كنترل نم گريما د يو فكرها

 م،يبشو يكه اگر ما جذب من ذهن ميدان يو ما هم م م،يشناسرا ب شهيم بحر انديخواه يما م مييگو يم م،يدر ذهن بمان

خواهد كرد  ديمن دار، فكر بعد از فكر در ذهن ما تول يها يشدگ يما بر اساس شرط يمن ذهن م،يهست يمن ذهن مييبگو
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جهان  ياداشت و گد ميخواه يجسم ياريما را خواهد آورد، و ما هوش جانيما اثر خواهد گذاشت و به ه يفكرها رو نيو ا

  .ميباش ينطوريا ميخواه يبود، نم ميخواه ايبود، دن ميخواه

ول خواهد  يكند، داستان را هم نم يكار م يداستان زندگ كي نطوريو هم يذهن ريتصو كيبر اساس  يبافت ذهن نيا و

ت، افسانه است، اووه كه آن داستان توَهّم اس ديدان يشما به عنوان ناظر م يشود، ول يم  يكند متالش ولكند، داستان را 

 ديلحظه با نيلحظه هستم، در ا نيخورد، من در ا يبه چه درد من م ،ام، آن آنجاست دهيرنج يكيمن از  شيسال پ يس

  لحظه جاودانه بشوم. نيلحظه به او زنده باشم، در ا نيخواهد من در ا يزنده باشم، خدا م

آگاه باش و  يابد يلحظه  نيشو، و از ا تينها يلحظه ب نيالحظه، در  نيبه ا ايب ديگو يم ست؟يچ يمنظور زندگ حاال

 يدارم، زندگ اجيكار تو احت نيمجلس امانت است، من به ا نياست، و وقتت كم است، ا نيجهان ا نيمنظور از آمدن تو به ا

جمع نكن  نجا،يا را فرستادم، هشتاد سال، نود سال نيتو ا ياج دارم، برايخالص احت ياريهوش نيمن به ا ديگو يبه شما م

  مرد. ديشما هم خواه رند،يم يرا، نگاه كن همه دارند م نهايا

و  ميتر بشو فيكه ما مرتب لط نستيخدا، خدا سودش ا ايبرد  يسود م طانيش ايجهان بسته به انتخاب ما  نيحاال در ا و

حضور؟ آن سود  ياريبه هوش ديو آگاه بشو يمن ذهن نياز ا ديبكَن ديتوان يشما چقدر م م،يكن جاديخالص ا ياريهوش

برد،  يهم آن سود را م طانيش د،يبكن جاديو درد ا ديو تلخ بشو ديهرا ادامه بد يمن ذهن د،يخداست، و اگر اشتباه بكن

  . درد جهان يرويجهان، ن يشدگ تيهم هو يروين دييبگو د،يينگو طانياست، حاال ش ينطوريا

خودمان، سود  يبرا نطوريو هم يزندگ يسود برا م،يكن يث واهمانش استفاده ماز مثل اي م،يما االن دو تا انتخاب دار پس

 شتريمن در روز ب دييبگو شما به درد جهان. ميكن يسود بد كه در واقع مرتب سهم پرداخت م اي م،يكن يم جاديخوب ا

ه مردم از خواب دردشان ك ديبكن يكار كيكه شما  نستيدهم؟ شفا دادن درد ا يدرد ها را شفا م ايكنم  يم جاديدرد ا

ها را از  يزندگ شتريشود؟ من ب يآزاد م يكنم و از داخل درد زندگ يمن درد را كم م ندازند،يبشوند و دردها را ب داريب

 يرا به درد م يكنم نه ضرر، صفر هستم، نه كس يحداقل نه سود م ايكنم؟  يبه دردها اضافه م اي همد يدردها شفا م

  دهم، مواظب هستم، بله. يم را شفا ياندازم نه كس

دهد، هم در  يرا نشان م يمن ذهن بيتخر تيو خاص بيو قدرت تخر مياست كه بارها خوانده ا ييو طال يديكل تيب نيا

به  ديبا تكرار توجه كن د،يو اگر تا حاال به آن توجه نكرده ا .ديريبگ ادي دياست كه شما با يقتيحق كيفرد، هم در جمع، و 

   د؟يكن يكم م اي ديكن يم ضافهبه درد جهان ا شما ايآ نكهيا
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  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تَنديم يمرگ يزنده سو نفسِ                 كنديم رونيز زنده ُمرده ب چون
كند بعد  جاديا يشدگ تيهم هو ديايطرح خداست كه ب نيا د،يرس ييجا كيرشد كرد، به  يمن ذهن يوقت ديدان يم شما

و حد و حدود ندارد،  م،يرو يو جلو م ميشو يم تير انسان را رها بكند، اگر آنطور كه ما هم هومختص يِشدگ تياز هم هو

 بيما شروع به تخر يمن ذهن يمدت كيپس از  نصورتيدر ا شتر،يب يزندگ شتر،يب يشدگ تيهر چه هم هو ميكن يفكر م

  .ميباش يمن ذهن گريد ديكند تا به ما نشان بدهد كه ما نبا يم يكند، خراب كار يم

و دردسر  بيكند به تخر يشروع م يدوازده سالگ ايسالگي ده  دييبگو ،يمدت كيزنده پس از  ينفسِ زنده، من ذهن پس

تناقض ها و اختالفات  د،يا دهيد يبه عنوان دو تا من ذهن ديجوان ازدواج كرد يرا وقت نيا يدرست كردن، شما دردسرها

كنند، دو تا من  يدو تا جوان با هم ازدواج م .ديا دهيحتما د د؟يا دهيند د،يا دهيمادر را د يامثل فرزند با پدر  يخانوادگ

 نكهيا يدرست كنند، برا يخوب يزندگ كيتوانند  ينم نهايهستند، ا بيتخر يها در مرحله  يهر دو من ذهن نيا ،يذهن

ما را رها  داخ نكهيا يبرا .دبشون يكند كه برگردند از جنس زندگ يمجبورشان م بيتخر تيدارند، خاص بيتخر تيخاص

  كن، نه، هر لحظه حواسش با ما هست. جاديدرست كن، درد ا يخواهد بكن، من ذهن يدلت م يكند كه برو هر كار ينم

دارد نگاه  شهيبا ما هست، هم شهياو هم م،ينشست يدر مجلس ديبا شماست، شما فرض كن شهيغزل هست كه او هم در

 يِجور روشنگرنيو ا م؟يبكن يانتخاب درست ميتوان يما م نديخواهد بب يم م،يهست يابچه  كيكند، منتها ما مثل  يم

موقت است، مواظب باش، ما حواسمان  نيكه خدا نشسته و ا ديتهس يدر مجلس ديگو يم يكند، وقت يموالنا به ما كمك م

خدا هم  نند،يب يحاال مردم نم ند؟يب يخدا كجا ما را م ميشد ميگوشه قا نيحاال ما ا م،يشود، تا حاال فكر كرد يجمع م

 ٩٩٩/٩٩ ميگفت رهابا شماست، كه با شهينه، از درون هم دينيب  ياالن م م،يكن يخواهد م يدلمان م يما هر كار نديب ينم

  نفوذ كرده، خدا نفوذ كرده. يزندگ نيا ،يخالء در ما نفوذ كرده است، زندگ قياست، و خدا از طر يدرصد بدن ما خال

بكند،  دايهست، حاال او ما را پ ييجا كيخدا هم در آسمانها،  ميجدا هست ميجسم دار كيكه ما  ستين ينطوريا پس

 ،يهم جمع يفرد يهم من ذهن ب،يكند به تخر يشروع م يمدت كيپس از  يمن ذهن نيا كياتومات ست،ينكند، معلوم ن

خراب بشود  نيدانم ا يمن نم م،يكن يم بيتخر ميا دارر ييبايز نيبه ا ارهيس نيما به عنوان ما انسانها، ا ديشما نگاه كن

بشود كه  اديپرسد كه من پولم ز يكس نم چيبشود، ه اديپول ما ز ميخواه يم .حرص يچه؟ برا يما؟ برا ميبرو ديكجا با

رم من دا ود؟پول؟ باالخره چه بش نيرود ا يمجلس كه موقت است كه، كجا م نيخواهم، ا يچه بشود آخر؟ من كه فردا م

  .ميفهم يبشود، نم اديپولم ز نكهيا يكنم برا يم بيهمه تخر نيا
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نور افكن و كنترل و  ريرا ز نيدائمًا ا ب،يتان شروع كرد به تخر يمن ذهن يوقت ديمسئول هست د،يدان يشما فردًا م يول

 ؟يكن يم يكن، چه كار دار شما نگاه دخور يبكن، تا تكان م يخواه يم يبرو هر كار د،ينكن ول د،ياداره خودتان نگاه دار

چرا  ؟يشد نيچرا خشمگ ؟يچرا ناراحت شد ؟يگذار يكار مردم م يچرا چوب ال ؟ييگو يچرا بد م ؟يكن يم بتيچرا غ

  ؟يچرا حسادت كرد ؟يديترس

 در يعني د،يتان باش ياست و اگر ناظر من ذهن بيدر حال تخر نيا ديدان يشما به عنوان ناظر، چون م نميب يمن دارم م 

 يم يو مرگ بتَنَد، هر كار بيتواند حول و حوش تخر ينفس زنده نم اي يخوشا به حالتان، من ذهن د،يمثلث دوم هست

مرتب  ديكار با نيا يكه برا ديدان يبه عنوان حضور ناظر، و شما م دينك ينگاه م ديكند به شما صدمه بزند، چون شما دار

  .ديد ميخواه نييبله، پا د،يفضا را باز كن

به رابطه شما با اتفاق  يرابطه شما با خدا بستگ ست؟يرابطه من با خدا چ ديهر لحظه بپرس نستيسوال ا نيمهم تر يول

 نيكه با آن هم، اگر با اتفاق ا ستيبا خدا هم دوستانه هست، اگر ن هست،لحظه دوستانه  نيلحظه دارد، اگر با اتفاق ا نيا

چون اتفاق را او درست كرده، چرا  د،يكن يو مقاومت م ديزيست يآن هم م در مقابل د،يكن يمقاومت م د،يزيست يلحظه م

 ادي يزيچه چ د،يريبگ ادي يزيشماست، از آن چ ياتفاق برا نيبهتر نيا د،يشما فضا باز كن نكهيا يدرست كرده حاال؟ برا

  افتاده؟ ينطورياتفاق چرا ا نيا د؟يشده ا تيبا چه هم هو د؟يريگ يم

 د؟ينيب ينم د،ينيدر خودتان بب يزيچ كي يتيبا هر ب دينورافكن قرار بده ريخودتان را ز ديشما با ميگو يم نيهم يبرا

من رابطه ام با  ايآ د،ينيخودتان را بب بيمختلف تخر يجنبه ها ديشما با تيب نيبا ا .ديخوان ينم گر،يكند د يپس كار نم

چه  يپشت سر چه كس م؟يگو يكنم؟ چه م يار دارم مكنم؟ االن چك يم ابخر يكنم؟ چه جور يهمسرم را دارم خراب م

ام خراب  يكنم؟ با مشتر يكنم؟ با مردم خراب م يكنم؟ با دوستم خراب م يخراب م يچه جور م؟يگو يچرا م م؟يگو يم

كنم،  يم اومتافتد من مق يلحظه م نيكه در ا يكنم؟ با هر اتفاق يخراب م يكنم؟ چه جور يكنم؟ با خدا خراب م يم

   ست؟يلحظه چ نيرابطه من با ا نستيسوال ا نيكنم، بنابر ا يرابطه ام را با خدا خراب مدارم 

گفت  يم ميخواند يعصر م يبله، در آن سوره  ست؟يشما چ يپرستم؟ باورها يم ييكه من چه باورها ستين نيا سوال

فضا  يعنيكنند،  يخدا و صبر دعوت م مردم را به شهيهم نهايشده اند، ا ياز جنس زندگ يعنيآورده اند،  مانيا كهييآنها

  تان را. يمن ذهن دينيبب ديدارد، شما با ياست، من ذهن يانكاريكه در ز يانسان ستند،ين انكاريز نهايكنند، ا يرا باز م

 يمبرنامه هفتصد و نود شش گريد د،يبه خودتان نگاه كن دياثر كنند، بلكه شما بردار اتياب نيمانم بلكه ا يكنم، م يم ديتاك

 ديخواه يپس شما نم گريشما اثر نكند د يبرنامه ها رو نيمن هشتصد تا برنامه اجرا كرده ام، اگر ا واشي واشي يعنياست، 
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شما بخوانم، با  يبرا ميهم كه قبال خواند تيچند ب كي ديبله، اجازه بده م،يات ما ندارياب نيبهتر از ا گريد د،يعوض بشو

 گرشيلحظه است، واهمانش است، و دو ضلع د نياست، برگشت به ا ياش عذرخواه ينييحضور كه ضلع پا ياريمثلث هوش

 ايشما باشد؟  يراهنما يو زندگ دينك يلحظه شما فضا را باز م نيدر ا ايآ نكهيمربوط است به ا نيصبر و شكر است، و ا

  :گويدمي د؟يهست تيوشما اثر كند و به شما نشان بدهد با چه هم ه يموالنا رو تيكه ب ديكن يفضا را باز م

  ٤٢٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ليگو چون خل نيأحب اآلفل ال                       ليدل نيايمرو ب يواد نيا اندر
توانيد خليل بشويد. خليل يعني دوست خدا. دوست خدا در اين لحظه دانيد چه هست، ولي شما هم ميخليل را شما مي

شويد؟ در اين صورت بايد فضا را باز كنيد، مقاومت را صفر كنيد، صبر بخواهيد دوست خدا مقاومتش صفر است. شما مي

گوييد من و بگوييد من آفلين را دوست ندارم. آيا شما مي .كنيد، شكر كنيد و زندگي خودش دليل يا راهنماي شما باشد

  آفلين يا چيزهاي گذرا را دوست ندارم؟

؟ زندگي است، امتداد زندگي شماست، شما به آفلين هست ايد. مجلس كيبه مجلس مربوط است. در مجلس نشسته

گوييد من دوست خدا هستم. ُخوب االن شما انتخاب داريد. شما مي ،هويت هستيدايد. چيزهاي گذرا باهاشان همچسبيده

اين هم  ؛ها؟ بپرسيد از خودتان. ولي يك نفر به نام خليل اين طوري گفتههويت شدگيدوست خدا هستيد يا دوست هم

اي هويت شده با چيزها، يك من ذهني ظاهر شده، اين يك ستارهاش ظاهر شده، آمده هموقتي من ذهني ؛يه قرآن استآ

كه توش باورپرستي، دردپرستي، چيز اين دنياپرستي، بله  ،پرستمبوده برگشته مثل ما گفته اين خداست. من اين را مي

  اين چيزها است، ذهن پرستي. 

را گرفته، وقتي به خواب ذهن رفته، گفته كه يك چيز روشني اينجا هست به نام من ذهني. من وقتي شب جهان او را ف

شود، شود. گفته خدا كه زياد و كم نمياين را بپرستم، اين خداي من است. يك دفعه ديده اين افول كرده، اين زياد و كم مي

يست. پس من اين را دوست ندارم. حاال در اين پرستم چون خداي من نكند كه. پس من اين را نميخدا كه افول نمي

مجلسي كه شما نشستيد، گفت مجالس موقتي است، مجالس امانت است يعني مجلس شخص شما كه پيش خدا هستيد، 

  دهيد.ها را ادامه ميهويت شدگييا هم ،مانيدشويد هميشه با او ميامانت است. يا زنده مي

ها واقعًا ارزش ندارد، اين اشتباه هويت شدگيبينيد كه در حضور خدا اين همنمي واقعاً كنيم شمااينطوري كه صحبت مي

  و اينها را رها كنيم.  ،شويمبتوانيم فورًا برگرديم از جنس او است. ما مي

  :گويدخالصه آيه قرآن مي
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  ٧٦هي، آ٦سوره انعام م،كريقرآن

اى ديد. گفت: اين است پروردگار من. چون فرو شد، گفت: فرو شوندگان را دوست چون شب او را فروگرفت، ستاره «
  »ندارم

  
هويت شويد يا دوست همخواهيد دوست خدا بيعني آفلين را دوست ندارم. حاال شما اين سوال را از خودتان بكنيد. شما مي

ها را هويت شدگيُخوب بفرماييد آنجا. دوست خدا، پس اين هم ؟هاهويت شدگيشدگي. جواب بدهيد؟ دوست هم

  شناسايي كنيد با صبر و شكر و عذرخواهي و بيندازيد و بگوييد من آفلين را دوست ندارم. 

نداريم، گفت از يك سني به بعد اين من ذهني اتوماتيك  ما اي هماينكه اگر شما تصميم بگيريد در اين مجلس، البته چاره

تان، در رابطه خودتان با پدر و و شما تخريب اين را در زندگي زناشويي ،كند به تخريبشود و شروع ميدشمن شما مي

و شما  .ستيزه داريد كه شما مقاومت داريد و ،بينيدتان با شايد مديرتان، با محيط كار و با مردم ميمادرتان، االن در رابطه

دانيد بر اساس پرستش و خودتان را ديندار مي ،دانيدو باورهاي ديگر را دروغ مي ،دانيدباورهاي خودتان را حقيقت مي

دانيد؟ اصالً نه اينكه بگويم شما اينطوري هستيد. اكثريت مردم جهان اينطوري دانيد، اگر مين باورها و ديگران را كافر ميآ

  است؟ هستند. درست

چند بيت هم كه قبالً خوانديم بخوانيم. ببينيم كه در اين مجلسي كه نشستيم گفت مجلس امانت است، در اين مجلس ما 

يا عاشق زندگي؟ ببينيم د يآها و حالي كه از آنها به دست ميهويت شدگيعاشق حال هستيم يا عاشق خدا. عاشق هم

چي. يعني ما به عنوان هشياري چيزهاي اين جهاني را به صورت فكر دانيد يعني در مثلث همانش، همانش كه شما مي

شوند عينك ديد ما و ما كنيم، آنها ميبه محض اينكه تجربه حس وجود مي ،كنيمآوريم و تزريق حس وجود ميدرمي

، دردزا است. براي همين كند. اصالً اين ديدو اين ديد درد ايجاد مي ،دهد به مارويم به خواب آنها و اين كار ديد غلط ميمي

  كند به تخريب.هويت شدگي به يك جايي رسيد، من ذهني شروع مياست كه وقتي ديد هم

گذارند. رسم حتماً مردم نميگويد كه من االن به زندگي نميببينيد نگاه من ذهني را شما. نگاه من ذهني اين است: ابتدا مي

. من ذهني زندگي ندارد، مخرب هم هست ولي من ، مسالهدنبينه ميبنابراين آدمهاي اطراف خودش را به صورت مسال

ديت اشتباه موجوديد اشتباه است، هويت شدگي اشتباه است، كنم. اصًال صرف همكنم كه من دارم اشتباه ميفكر نمي

است،  ، بر اساس يك داستان است، توهم است، افسانه است، از جنس زندگي نيست، در زماناست، خودش دروغين است

يعني در گذشته و آينده است، در اين لحظه نيست، پس با خدا در ارتباط نيست، بين او و خدا يك پرده است كه پرده هم 

  همين گذشته و آينده است. 
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دهد. داراي قضاوت است، داراي مقاومت است، هشياريش فقط جسمي است. يك چنين پرده همين مقاومت ما را نشان مي

گويم پولم زياد آيد. مثًال من ميتيم، عاشق حال است. حال، از جور شدن بر اساس باورها به دست ميبافتي كه ما آن هس

حال يك چيز ذهني است، ذهن  بشود، پولم امروز زياد شده حالم خوش است. حال است، حال، اين حال، حال ذهني است.

توانيد به حال، حال ذهن كه افسانه است، مشغول كند. شادي و آرامش يك چيز اصيل است. شما در اين لحظه ميايجاد مي

؟ آرامش است گذاريد، حال زندگي، خود زندگي، شادي زندگي، آرامش زندگي، كدام يكييا اگر اسم آن را حال مي ،باشيد

آيد، ذات اصلي شما است، شادي جنس اصلي ماست. من از جنس زندگي، شادي اصيل زندگي كه از اعماق وجود شما مي

  شدم، شاد هستم. دليلي هم ندارد، براي اينكه جنسش شادي است. خودم 

گيري. هايت ميهويت شدگيگويد تو عاشق حال هستي كه از همكند، ميو در اين مجلسي كه نشستيم خدا دارد نگاه مي

 خودت را داري.من  بيني. احترامي هم به من نداري. قضاوت خودت را داري.عاشق من نيستي. براي اينكه اصًال مرا نمي

فرستم، فرستم، اتفاق را ميكني. من هي قضا را ميگويم فاصله را كم كن نميمن خودت را داري. فاصله داري. من مي

  گذاري.نميدرست كنم گويم فضاگشايي كن، بگذار من قدم بگذارم مركزت مي

   ١٤٢٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يَتنيل بر من محا ديام بر                              ينه عاشق بر من يحال عاشق
گويي خدايا پول مرا زياد كن. به من فالن چيز را بده حالم خوب بشود. كني با ذهنت، به اميد اينكه، مياينكه خدا خدا مي

خواستي واقعاً به من بتني، در اين لحظه كني. آن هم يك چيز ذهني است. اگر ميبه اميد حال داري خدا خدا مي

گويد به شما، كنم، خدا ميشدي. من هر چيزي كه درست ميمثل خليل دوست من مي فهميدي اين چيز آفل است.مي

بيني كه گذرد. مگر نمياين در حال افول است، در حال گذر است و عالمتش هم اين است كه فكرش از ذهن شما فوراً مي

  بندي؟ گذرد؟ پس تو به چيز گذرا چرا دل ميمي

افتي به هپروت، توهم، افسانه، چرا روي، پس ميرود، تو باهاش مي و اين مي بنديپس وقتي به فكر يك چيزي دل مي

تني. هر من ذهني اينطوري است. در كني؟ من اينجا هستم پيش تو. به من زنده بشو. بر اميد حال بر من مياين كار را مي

  كنيد؟ همان كار را بكنيد.حالي كه در مجلس خدا نشسته. شما اگر فكر كنيد كه در مجلس خدا نشستيد، چكار مي

   ١٤٢٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آفل بود ليمعبود خل ستين                         كامل بَُود يدَم كم دَم كي آنكه
  پس مربوط به چيزهاي تغيير پذير است.  ،توانيم اينطوري معني كنيم. آن كسي كه يك دم كم است، يك دم زياد استمي
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شود، شود، رابطه شما بدتر ميشود، رابطه شما بهتر ميشود، پول شما كم ميا زياد ميپس چيزهاي آفل و گذرا است. اينكه پول شم

  آفلين را دوست ندارد. من دوست خدا نيست كه. معبود ابراهيم خليل نيست كه. او گفته كه  ايناينكه معبود خليل نيست، 

شويد. ناراحت هستيد از كم و زيادي. نوز كم و زياد ميشما ه ،حاال شما در اين مجلسي كه موقت است، ما براي يك ماموريتي آمديم

هويت هستيد، ديد آن، عينك آن در مركز شماست. بدانيد كه شويد همشويد براي اينكه با آن چيزي كه كم و زياد ميكم و زياد مي

را دوست ندارد. پس شما  و دوست خدا آفلين را دوست ندارد. اين دوست خدا آفلين را دوست ندارد، پس خود خدا .آن آفل است

فكر اش همه فهميد اينها فكر بوده.شويد. ميشويد، در اين لحظه. همان موقع ناظر فكرهايتان ميبآفلين را رها كنيد از جنس او 

ومت . من در هشياري جسمي بودم. من قضاوت داشتم، من مقايزهاي گذرا بوده. اينها خدا نبودندبوده. گذرا بوده.  فكرها مربوط به چ

  كنم. كردم دارم اشتباه ميديدم، درك هم نميداشتم. من همانيدگي داشتم، همانيدگي مرا جذب كرده بود، با عينك همانش مي

كنند، واقعاً هر ساله زن و شوهر كه با هم دعوا مي ٢٥كنند. دو نفر آدم شان را تباه ميتوجه كنيد كه مردم واقعًا معصومانه زندگي

هويت شدگي است، از پشت عينكهاي ولي ديدهايشان هم ،ند حق باهاشان است. چرا؟ ديدهاي مختلف دارندكندويشان فكر مي

بيند، آن يكي كند حقيقت را ميبيند. فكر ميهويت است، آنطوري ميهويت شدگي است. اين آدم يك باورهايي دارد، با آنها همهم

گويد تو احمقي. اين گويد تو احمقي، اين ميداند. آن ميكند حقيقت را مير ميبيند، فكهم باورهاي خودش را دارد، از پشت آنها مي

بينند. بينم. تو دروغين هستي، دعوا است. هيچكدام حقيقت را نميگويد من حقيقت را ميبينم، او هم ميگويد من حقيقت را ميمي

رسند. وقت دارند تلف ارند و تا عينكها را بردارند به آشتي نميشوند، اين عينكها را بردببينند كه به زندگي زنده حقيقت را وقتي مي

  آيا اين ابيات با اين مثلت روي شما تاثير ندارد كه شما بدانيد در كدام مثلث هستيد؟كنند. مي

ها حالتان ها حالتان خوب است، بعضي موقعها زياد هستيد؟ بعضي موقعها كم و بعضي موقعشما از آن جنس نيستيد كه بعضي موقع

شود. يعني به چرخش آيد حالتان بد ميگويد خوشم نميشود، ميگويد دوستت دارم، حالتان خوب ميبد است. همسرتان به شما مي

آيد بيرون، آنها مياز جنس باد دهد با فشارهاي هوا يكسري كلمات زبان همسرتان بستگي داريد؟ همسرتان زبانشان را تكان مي

ها هم زياد كند، بعضي موقعهستي، روي شما اثر دارد. بعضي اوقات فشار هوا و چرخش زبان او شما را كم ميهويت چون باهاش هم

  از جنس خدا هستيد؟ شما كند. پس شما در گرو فشار زبان و حركت زبان يكي هستيد؟ يامي

   ١٤٣٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نِفلياالحبّدلبر الاُ  ستين                            نيآفل باشد و َگه آن و ا وانكه
د، گاهي اين باشد و گاهي آن، در اين صورت اين از جنس دلبر نيست، از جنس خدا وشاز جنس گذرا باشد و كم و زياد ب هر كسي كه

گويد كه من آفلين را دوست ندارم. داريم راجع به اينكه مجلس امانت نيست. براي اينكه گفته كه هر كسي كه از جنس خدا باشد مي

مجلسي كه يك دنيا است و آن هم دنياي شماست، در اين دنيا شما فرم داريد، چهار بعد داريد، يك اين كنيم. ياست صحبت م

گوييد من خدا را دوست گوييد من آفلين را دوست ندارم. ميهشياري داريد، در خدمت زندگي هستيد و شما در خدمت خدا نمي
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شويد. اين هم منافق بودن است كه ما من ذهني داشته باشيم و بگوييم من د ميندارم، آفلين را دوست دارم. براي اينكه كم و زيا

  ذهني نداريم. من از جنس خدا هستم. 

داريد؟ درست جواب بدهيد. نداريد يا آفلين را دوست پس شما بايد ببينيد در اين مجلس اوضاعتان چه هست؟ آفلين را دوست 

بايد به خودتان درست جواب دهيد. وگرنه  ،كندد. كسي كه شما را محاكمه نمييعني به من جواب ندهيد به خودتان جواب بدهي

  كنيد. پيشرفت نمي

مكن راز مرا اي جان فسانه. سر را زندگي را تبديل به  ؛اي جان من، تو سر هستي، رازي :توجه كنيد در بيت اول ما داشتيم گفت

كنم، كني، قضاوت نكني، آفلين را دوست نداشته باشي، من روي تو كار ميمقاومت ن ،خدا گفته كه اگر تو بگذاري ،افسانه نكن. گفته

شوم، همه را هم خشمت ميشوم، هم رضايت ميشوم، شوم، هم حواست ميشوم، هم چشمت ميپس از يك مدتي هم زبانت مي

  بگذار بر عهده من. 

  ١٩٣٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  اس و من رضا و خشم توحو من                او را من زبان و چشِم تو گفته
كنيد. پس خاصيت اصلي ما االن فهميديم كه در اين مجلس فضاگشايي است، ستيزه نيست. كنيد. شما فضا را باز ميتوجه مي

كند، قوي است، اين ضعيف است. اين ضعيف است كه آن طوري كند، دعوا ميكند، ستيزه مياينطوري نيست كسي كه مقاومت مي

شوم، پنج شوم و چشم تو مينت كردن، دعوا كردن ضعف است و دوري از خداست. خدا گفته من زبان تو ميكند. خشوخشونت مي

  شوم. حس را بگذار كنار، من حواست مي

شويم، فكرهايمان را تماشا كنيم، اينطوري نيست كه همه چيز يادمان برود. شما بشويم، از جنس خدا بتوجه كنيد ما اگر حضور ناظر 

شويم، سود شويم، آگاهتر ميشويم. بيدارتر ميتيزتر مي ،مان متالشي بشود ما ديگر هيچي بلد نيستيم. نهاگر من ذهنيفكر نكنيد 

كنيم. اصالً ذهن و من ذهني يك عالم ولي دويي درست نمي ،دهيمدهيم. بد را از خوب تشخيص ميو زيانمان را هم تشخيص مي

  ت كرديم اين بايد متالشي بشود. ديگري است، يك چيز موقتي بوده، ما درس

هويت بشويم و ببريم من درست كنيم در ذهنمان و آن بشود ديد ما بينيم، با اين پنج تا حواس، باهاش هماينكه با هر چيزي كه مي

گويد مي مان را اطراف آنها سازماندهي بكنيم.اين كار غلط است. براي چي؟ چرا ما بايد جسمها را عينك خودمان بكنيم و زندگي

نه آن  ،شومگويد من ترا خلق كردم كه من مركزت بشوم. نگران نباش الزم باشد من خشمگين هم ميچرا خدا را نگذاريم، مي

  توانم دفاع كنم. شدي بر اساس منت. من از حقت ميخشمگيني كه تو مي

. اينطوري نيست كه ما به حضور زنده شويم، به كنندشما ديديد آدمهايي كه به حضور زنده هستند، با خردورزي از حقشان دفاع مي

. توجه كنيد تسليم متوانيم از حقمان دفاع كنيشويم، مردم بيايند زير پا ما را له كنند. نه آن موقع با خرد زندگي ما ميبخدا زنده 

فرض كن يك دالر در جيبم اين نيست كه ما از حقمان بگذريم. تسليم حتي اين نيست كه اين وضعيت من االن خراب است، بد است، 

  پول دارم. پذيرش يعني اينكه هميشه يك دالر داشته باشم. نه اينطوري نيست. 
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خواهم عوض كنم. منتها با چي؟ كنم ولي اين وضعيت را ميپذيرش اتفاق اين لحظه معنيش اين است كه من فضا در اطرافش باز مي

كند. من دوباره آيد كار را خراب ميذهني. چون ستيزه كنم عقل من ذهني ميبا خرد آن فضا، خرد زندگي، خرد خدا، نه با عقل من 

گويم بعداً شوم، يك چيزهايي ميشود، از كنترل خارج ميكنم، كارم خراب ميدهم، درد ايجاد ميروم به خواب، واكنش نشان ميمي

ن يك دالر را با خرد زندگي مگويم خيلي خوب ، ميشوم، ولي فضا را وقتي باز كنم با پذيرش با يك دالر برخورد كنمپشيمان مي

  خواهم زياد كنم. مي

ايستادند نگاه كنند شان. خوب افتاد در جوي، برف آمده، وانمياتومبيل ،افتند در جويشد، مردم در تهران ميقديم يخبندان مي

خواهيد از جو درآوريد، ولي با پذيرش. تان را ميومبيلشما ات ،كنم. نهپذيرم اينجا دو سه روز اطراق ميبه عجب در جو افتادم، ميبه

بينيد از چي بايد كمك بگيريد، چطوري اين را در كوتاهترين مدت بيرون بياوريد. ولي آيد ميكنيد، خرد زندگي ميفضا را باز مي

بگوييد يا به اين و آن بگوييد، اين كار  يا به خيابان ،عصباني بشويد يك لگد به اتومبيل بزنيد، چهار پنج تا ناسزا به خودتان بگوييد

مان بشود، مان بشود، حواسمان بشود، رضايمان بشود، خشمكند. پس تسليم اينكه خدا زبانمان بشود، چشمشما را درست نمي

  كنيم. يمعنيش اين است كه كارهايمان را بهتر انجام دهيم. درست است؟ ما داريم راجع به در بيت اول راجع به سر، راز صحبت م

  ١٩٣٧ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  يسِرّ توصاحب يچه جا يتو سِرّ          يتو بصِريُ  يو ب سمعيَ يكه ب رو
گويد اگر گذاشتي من بيايم به مركزت، اگر فضا را باز كردي، خيالت راحت باشد، در اين صورت به وسيله گويد. مييعني خدا به ما مي

بيني. خوشا به حالت، خيالت راحت شد. و سر من، راز ها نميهويت شدگيديگر به وسيله هم بيني.شنوي، به وسيله من ميمن مي

خواهي بگويي من صاحب گويد. اين سر را بردي افسانه كردي. طبق بيت اول. و تو به عنوان من ذهني ميمن تو هستي. به انسان مي

ر استفاده توانم كه از اين سّباشي. تو سِرّي و فقط من مي سر هستم، نه تو صاحب سر نيستي، اگر صاحب بشوي بايد من داشته

تواند استفاده كند. يعني هيچ ر نميشود. من ذهني از اين سّكنم. به محض اينكه تو بخواهي استفاده كني من ذهني ايجاد ميمي

كنم. فقط تو نيا من ذهني ير را هم من بيان مر هستي. سّموقع نگويي من صاحب سر هستم. تو صاحب هيچي نيستي. فقط تو سّ

  ر را تبديل به افسانه كني. اين موضوع صحبت ما است امروز، بيت اول.درست كني و اين سّ

گوش او با ايد با چشم او و آيد؟ شما توانستهبينيد؟ خرد به وسيله شما به اين جهان ميآيا شما با گوش خدا و با چشم خدا مي

كنيد كه مرگ شما را تهديد كنيد كه عمقي داريد؟ حس ميد از جنس او هستيد؟ حس ميكنيدردهايتان را شفا دهيد. حس مي

شما پس تان شده، و آگاه شديد از اين لحظه و جاودانه شديد. اگر خدا گوش و چشم ،كند براي اينكه آمديد به اين لحظه جاودانهنمي

شويد و شود و شما آگاه مير روز به روز از شما بهتر بيان ميكنيد كه اين سّجاودانه شديد، پس از مرگ هم نبايد بترسيد. حس مي

  بينيد كه ديگر مثل قبل كار نداريد با مردم؟ر را ميمقاومتي اين سّكنيد؟ شما بيكنيد و مقاومت نميقضاوت نمي

سي هست، من هستم و خدا ري نيست كه. او من ذهني دارد. اصالً با مردم كاري نداريم ما. مجلهر كسي با مردم كار دارد، او سّ

كند، اولش . من بايد رفتارم را كنترل كنم، مودب باشم، قانون قضا را بپذيرم، فضا باز كنم، هر كسي با من ذهني شروع مييمنشست
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كنم، گويد من در حضور خدا نشستم، مجلس خصوصي هم هست، من و ايشان هستيم، من فضا را باز ميكند. ميبا پذيرش شروع مي

زنم. خودم را دارم محروم  ادبي است، تيشه به ريشه خودم ميادبي است، نه تنها بيدانم مقاومت و قضاوت بي كنم، ميت نميمقاوم

  كنم.و هر لحظه در اختيار من است. دارم محروم مي ،ريزدكنم از اين بركت الهي كه دارد به جان من ميمي

كنيد؟ يك تان را زياد ميكنيد يا روزيلحظه خودتان را از بركت الهي محروم مي حاال اين سوال را از خودتان بكنيد. شما لحظه به

كند. شما آن روزي كه از خدا كند، آدم نااهل روزيش را كم ميگويد آدم اهل روزيش را زياد ميبيتي هست كه خواهيم خواند مي

  ب بدهيد؟ اين ابيات مهم هستند بايد روي شما كار كند. شود، جوايا روز به روز كمتر مي ،شودگيريد، روز به روز زيادتر ميمي

  ١٩٣٨ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو را باشم كه كان اهللا َله من                   مَن كان هللا از َوَله يچون شد
هويت بله اين هم حديث است. قبالً خوانديم ديگر. يعني هفته گذشته خوانديم. حاال در اين مجلس شما براي خدا هستيد يا براي هم

گويد اگر از فرط دوست داشتن، وله، آنجا نوشته حيرت، از شدگي؟ اگر شما براي خدا هستيد چه درصدي از شما براي خداست؟ مي

و اوست كه مرا تغيير  ،دانم اي نيستم، محدود هستم و در جلوي بينهايت نشستم، نميام كارهفرط احترام، حيرت كه من با من ذهني

هويت ، توجهي به همهويت شدگييعني هيچ سهمي به هم ،براي خدا باشيداش همه داشتن و عشق اگر دهد. از فرط دوستمي

  شوم. گويد من هم براي تو هستم، من هم براي تو ميها نكنيد، خدا ميشدگي

ا كه قدرت دارد، بيايد توجه كنيد اينكه خدا چقدر براي ما باشد، بستگي به ما دارد و اين بازي است. يعني اگر شما بگوييد كه خد

گويد من يك اش دو سه سالش است، ميشود. درست مثل كسي كه بچه دارد. ُخوب بچهمرا به خودش زنده كند اين ديگر بازي نمي

رود دنبالش بگردد. شما بنشينيد آنجا  كنم تو برو پيدا كن. خوب اگر برود پيدا كند به او بگويد كه بچه نميچيزي را آنجا قائم مي

كند آن زير كند و زير اين را نگاه ميگردد و بازي ميكند، همين كه ميگردد، چكار ميماشا كنيد به عنوان پدر، ببينيم اين بچه ميت

اگر بگوييد اين است، خوب اين ديگر بازي  ،كنيد. ولي شما پنهان نكردهكنيد. يك موقعي پيدا ميكند، شما داريد كيف ميرا نگاه مي

شكر و با اين تشخيص واهمانش داريم يواش يواش با ما در من ذهني با اراده خودمان، با انتخاب خودمان، با صبر و شود. پس نمي

  ها نشويم. هويت شدگيخواهيم براي او بشويم، از جنس او بشويم، براي هممياش همه گيريم و به تدريجتصميم مي

خواهم مردم توانند باشند اگر شما براي مردم باشيد. اگر بگوييد من ميحم ميتوجه كنيد مردم بزرگترين مزا كاري با مردم نداريم.

شود كه. از وايسي گير كردم، بايد ديگر به حرفهايشان گوش بدهم، عمل كنم، اينطوري نمي در را راضي كنم، چكار كنم ديگر، رو

براي او اش همه براي او هستيد. اگراش همه فرط احترام و دوست داشتن و پذيرش و عظمت اين مجلس كه شما و خدا نشستيد،

  هستيد، طبق اين حديث او هم تماماً براي شماست. وگرنه نيست. 

:ينبو ثحدي

  »او باشد.  يبرا زيخدا باشد، خدا ن يهر كه برا «
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گذاريد، اينها خيلي خوب است. اينها را از زير همين است، اين نكات را كه موالنا چيده از دين و مذهب، حاال هر چه اسمش را مي

خورد بچيني، گوييم خروار، كيلوها، خرافات بيرون كشيده. آسان نبوده مثل گل بچيني شما، چيزهاي مفيد را كه به درد ميحاال نمي

ا نخوانديم. در توهم گير كرديم. گويي ديو، همين را بخوان و ما اينها ريك جا بگذاري، به مردم بگويي بيا اينها را بخوان. مگر نمي

  ها است.گويد دين نصيحت است، نصيحت همينزندگي را افسانه كرديم. در بيت بعد مي

فهميم چي به چي است. االن اين نصيحت است كه مجلسي هست شويم و ميگويند ما بيدار مينصيحت عبارتي است كه به ما مي

روي اين فرصت كم شوي و هر چه جلوتر ميبي كه آمدي اينجا بايد به او زنده موقت است و تو يك منظوري داري، مقصودي دار

ترين باشنده جهان است و ارزش ارزش هستي كه با شود. بايد محترم باشي، بايد احترامت را نگه داري. در حضور يك باشنده بامي

ه نكني براي اينكه هر لحظه ممكن است بلغزي هويت شدگي داري. مواظب باش اشتباادب باشي براي اينكه همشما ممكن است بي

دهد گويد بيا. دوباره فرصت ميو يك كار غلطي از تو سر بزند و او بخشنده است. دوباره مي ،هويت شدگي ببينيبه ذهن، از پشت هم

  كند و تو هم بايد شكر بكني. بله.كند، صبر ميو شما از اين فرصت استفاده درستي بكن. و او تنبيه نمي

كنيم روي بيتها كه انشاهللا منظور بيت در جان شما بنشيند و شما بپذيريد كه موالنا كدام همين دنبال اين قسمت است. تاكيد مي

  كند.تغيير را دارد پيشنهاد مي

  ١٩٣٩ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  آفتاب روشنم ميچه گو هر                        منم يتو را گاه ميگو يتو گَه
خواهد توليد كند. هشياري خالص يعني هشياري دهد كه براي چه اين هشياري خالص را خدا ميان مياين بيت خيلي مهم است و نش

شود، يعني از فرمهاي ذهني خواهد ما بكنيم. وقتي آن هشياري خالص ما درست ميآزاد شده از من ذهني و اين كار را زندگي مي

به طوري كه تو و من اصالً فرقي نداريم. بعضي مواقع تو از من بايد جدا شوم ها من با تو يكي ميگويد بعضي موقعشود، ميآزاد مي

تواني بفرستي. براي اينكه تو اين تن هستي و بايد تن خواهم به جهان بفرستي. اگر جدا نشوي نميشوي و آن چيزي كه من ميب

  م.خواهم بركتم به جهان بفرستم، تجربه كنيبودن را بعضي مواقع كه من از طريق تو مي

  ١٩٣٩ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  آفتاب روشنم ميچه گو هر                       منم يتو را گاه ميگو يتو َگه
ولو اينكه از من اش همه ولي تو نگران نباش. تو هميشه به آفتاب من روشن خواهي شد. آن جهل من ذهني رفت. آن عينكها رفت.

هويت شدگي رگردي، آنور ديگر نخواهي رفت. يعني دوباره عينك هميك ذره جدا بشوي كه اينها را بيان كني، ميل داري اين طرف ب

شوم، در مركز تو قرار گويد من چشم و گوش تو ميگويد به ما. ميگويد؟ از زبان زندگي و خدا ميبه چشم نخواهي زد. اينها را كي مي

اصالً تشخيص  م. بعضي مواقع عين من خواهي شدگيرم، تو اختيار را بده به من، و من از تو استفاده خواهم كرد براي بيان خودمي

  كنم تا بركتم را به جهان بفرستم.و بعضي مواقع هم من ترا از خودم يك ذره جدا مي نخواهي داد

  گويد كهولي مي
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  ١٩٤٠ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  يجا ُمشكالت عالمشد آن حل                         يكجا تابم ز ِمشكات دَم هر
ني انسان چراغدان است، اين لحظه حاضر است، شمع حضورش روشن است و اين هم اسمش را بله مشكات يعني چراغدان، يع

گويد هر جا كه انساني باشد و اجازه بدهد شمع حضورش را روشن گذارد مشكات دم. دم يعني هم من دم بزنم، هم اين لحظه، ميمي

شود؟ مشكالت مشخص شد چرا مشكالت ما حل نميشود. پس ، آنجا مشكالت آن عالم حل ميمن و از آن طريق حرف بزنمكنم 

ما شمع حضور نيستيم كه زندگي از طريق ما يا حرف بزند يا بتابد يا انرژيش را در اين لحظه فردي و جمعي ما به اين دليل است كه 

  خواهد بگويد كه فقط اين ارزش دارد. بفرستد تا مشكالت من حل بشود، مشكالت بقيه هم حل بشود. مي

هاي ما را درمان كند، مركز ما را درمان كند، بيمار است به طوري هويت شدگيخواهد هماين مجلسي كه نشستيم ما، خدا مي پس در

زند، به انرژي و تابد؟ به حرف، حرف ميتابد. حاال به چه صورتي ميكه ما به عنوان فرم يك شعله حضور در ما روشن است و او مي

تابد و مشكالت ما فقط آن ميما دانيم كه از چراغدان اين لحظه به وسيله  دانيم ولي ميد. آن را ما نميزند، آن بمانارتعاش حرف مي

  .موقع حل خواهد شد حتي مشكالت زناشويي ما، مشكالت كاري ما، مشكالت بدني ما، مشكالت فكري ما

كند و شما تابد، او كمك ميكنيم او مياومت را صفر ميتابد. هر لحظه مقكنيم او از چراغدان ما ميو هر لحظه كه ما فضا را باز مي

روز بايد خيلي زياد كنيد. براي اينكار مرتب بايد فضا باز كنيد. فضا را باز كنيد پذيرش كامل، دفعات صفر كردن مقاومت را در شبانه

ن فكان است. و چه است، و آن كُرسد و آن درمان كننده شود به شما ميشود، از دم ايزدي يك چيزي صادر ميذهن خاموش مي

  چيزي االن از ذهنتان خواهد گذشت و چه اتفاقي خواهد افتاد، اينها دست قضاست. 

ديگر البته تصميم  ،را با هم در نظر بگيريد كه حال شما در اين لحظهاش همه ها كه اينها را بايددانيد با اين آموزهو شما اين را هم مي

اگر حال و شما شكايتي نداريد. شود. هاي بيروني بستگي نداشته باشد، به وسيله جف القلم نوشته ميگرفتيد كه حال شما به چيز

گرديد به كنيد اي خدا. شما برميآييد بگوييد كه من كارم را كردم، چرا شما كم لطفي ميشما بد است، حضور شما بد است، نمي

  . كم كار كردمخواهم بيشتر كار كنم. حتماًگوييد كه من ميخودتان مي

ديگران برداريد. كاري با ديگران نداشته روي شود كه شما حواستان را از كنم كه كار اصلي شما موقعي شروع ميو باز هم تاكيد مي

هايمان تا زماني كه زير سرپرستي ما هستند، هايمان هستيم. بچهباشيد. كسي را نخواهيد عوض كنيد. البته بگوييم ما مسئول بچه

هويت كردن آنها با باورهاي ما فرق دارد. ما در يك زمينه عشقي اطالعات يد آنها را راهنمايي كنيم. راهنمايي البته با كنترل و همما با

   ، ولي فشار، كنترل نه. گذاريم، هر چه كه بايد بدانندرا مهربانانه در اختيار آنها مي

  ١٩٤١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت از            ر نداشترا كآفتابش ب يظلمت
ها را كه روشنايي بيرون، فكر كردن تو و حواس پنج گانه تو نتوانست بردارد، يعني چيزي را كه هويت شدگيآن تاريكي ذهن را، هم

مان و با كمك دهد كه ما به وسيله من ذهني و پنج حسات حل كني، در ضمن مصرع اول نشان ميتو نتوانستي به واسطه من ذهني
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وقتي از دم ما توانيم حل كنيم. ظلمتي را كه آفتابش برنداشت، هويت شدگي را نميهاي ذهني ديگر، اين تاريكي هم گرفتن از من

آيد، كنيد، از مشكات اين دم، از چراغدان اين دم، از طرف زندگي پيغام ميكنيد، از دم ما، وقتي شما فضا را باز ميشما فضا را باز مي

  شود. چاشت يعني روز. فقط از آن طريق.  ين تاريكي تو مثل روز روشن ميا

  

  

ت دوم *** یان   ***  
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گويد كه زير اين خواهم اينجا بخوانم. ببينيد در مثنوي موالنا ميخواهم برايتان بخوانم ولي اگر نرسيديم ميبله اين ابيات را بعداً مي

كنيم. علي االصول زندگي به اين ترتيب پريم به يك فكر ديگر پرده درست مييك فكري مي بينيد كه به سرعت ما ازپرده فكر، مي

خيزد. شما دو حالت داريد: يا به وسيله فكر كند كه بحر انديشه است. بحر انديشه خود زندگي است. از بحر انديشه فكر برميكار مي

نشيند. بحر انديشه خيزد، فرو ميد، يك فكري برمينشوانجام مي شويد، ولي فكرها اينطوريخيزيد، اگر بربخيزيد فكر ميبرمي

نشيند. فكرها آفل خيزد، فرو ميبحر انديشه است. يعني خداست. يك فكري برمينشيند. خيزد، فرو مييك فكري برمي ،است

مان زودتر حل ر را ببينديم، مسائلكنيم كه اگر تند تند فكر كنيم و فكر را به فكر بچسبانيم و فاصله دو تا فكما فكر ميهستند، 

گذرد پرده ما مي ذهن. اين فكرهايي كه از پرده درست مي كنيم پريم به يك فكر ديگرشود. در نتيجه يك فكر تمام نشده، ميمي

  است. پرده چي؟ پرده بين ما و خدا.

دكان است، دكان چي هست؟ براي بيزينس  گويد زير اين فكرها كه البته در آنجا خواهيم ديد كه اين فكرت دكان است، مثلمي

ها است، فكرهاي مربوط به زياد شدن است، زياد كردن است، هرچه هويت شدگياست، تاييد است، توجه است، سود حاصل از هم

گي پريم؟ براي اينكه از بيرون زندپريم از يك فكر به فكر ديگر، چرا اينقدر سريع ميبيشتر بهتر است، دكان است. اينكه مي

  خواهيم. تمام اين فكرها مربوط به بيرون است، هشياري جسمي است. مي

  ٢٥٤٣ تيدفتر چهارم، ب ،ي،مثنويمولو

  شود انيعر نيقي رشياز ز گنج               شود رانيخانه خود و نيا عاقبت
رود. براي اينكه مي ميريم، اين پرده كنارنهايت خداست و يكيش ابديت. وقتي ميگويد زير اين فكرها دو تا گنج است. يكيش بيمي

گشتيم، شويم كه آن چيزي كه به وسيله فكرهايمان دنبالش ميافتد. ما به عنوان هشياري متوجه ميميريم، ذهن از كار ميوقتي مي

ي از فكري به فكر ديگر پريديم برااش همه همين جا زير اين فكرها بوده. ما هيچ موقع زير اين فكرها را نگاه نكرديم. براي اينكه

گفت موقت است  .جستجوي زندگي، خدا. اصالً خدا زير اين فكرها بوده. ما هم از جنس او هستيم. االن هم در مجلس خدا نشستيم

كني و خانه ذهن هم همين اي كه ذهن درش زندگي ميروزي خواهي مرد و اين خانه موقت است. گويد كهكه همين برنامه را دارد مي

  شويم در فكرها. رويم آن تو و ديگر زاييده مي كه ما مي ،آيدديگري ميفكرهايي است كه يكي پس از 

گويد نشستيم خدمت خدا، خدا شويم كه گنج اينجا بوده. االن هم كه ميافتد، ما به عنوان هشياري متوجه ميوقتي ذهن از كار مي

پري به يك زير هستم، براي چه اينجا من هستم از فكر مي گويد اي ابله به ما، بابا من اينگويد، حتماً نميگويد كه حاال هر چه ميمي

  شوي. بيني. عين من ميكني؟ تو اين كار را نكن مرا ميفكر ديگر. آخر چرا در فكر و ذهن مرا جستجو مي

بدن و آن دانم و  كني. من از جنس چيزهاي اين دنيايي نيستم. آنها مال پول و نميفقط در دنيا جستجو مي به آن فكراز اين فكر

 من تواني ببيني، من از جنس آنها نيستم. اين را يك كمي خاموش كن، يواش كن، بدان كه آنجاها نيستمچيزهايي كه با فكرت مي

  شود كه ما فكر را كند كنيم. مقاومت كم بشود. گردي، از فكر به فكر نپر. همين درك سبب ميكه دنبال من مي



  Program # 796                                                                                              ۷۹۶برنامه مشاره 

  31صفحه: 

خواهم توانند به من زندگي بدهند، اگر اين چيزهايي كه من ميآيد، اگر مردم نميبيرون نمي گوييد من اگر زندگيم ازخوب شما مي

هويت با پريدن از فكري به فكر ديگر زياد كنم به من زندگي نخواهند داد، براي چي مقاومت كنم؟ اگر اين ديدي كه من از پشت هم

ت شدگي بيشتر ايجاد كنم كه از پشت آنها ببينم و چرا بگويم بر اساس هويخورد، براي چي حاال من همها دارم، به درد نميشدگي

پرم، و من اين فكرهايي كه از يكي به ديگري مي .دانم؟ چون يك دانايي است، يك عقل كلي است زير فكرهاي من اين ديد من مي

اين دانايي اصلي نيست.  من اين و آن گرفتم اينها را از ديگران گرفتم. اينها فكرهاي عادي است، دانش عادي است كه از كتابها، از

گوييم شود و بنابراين يكجايي ما ميشود. دانايي ذهني ما كم ميشود، اگر هم صفر نميپس بنابراين با اين درك، مقاومت كم مي

د. هر چه فكر ما ندهخواهم بپرم. براي اينكه اين فكرها فقط چيزهاي بيروني را نشان ميديگر از يك فكر ديگر به فكر ديگر نمي

كند اين ذهن ما و امكان پياده شدن ما از اين سرعتش كمتر، به اصطالح مقدار حركت ما كمتر يعني با سرعت كمتري حركت مي

  وسيله نقليه بيشتر. 

، خليل گفته دانيم اين فكر هم آفل است بينيم. چون فكر آمده باال، فرو نشسته و ميشويم كه گنج را داريم مييك جايي متوجه مي

چون اين مربوط به بيرون است. دوست فاصله  ،دانيم كه اگر دوست خدا باشيم، دوست اين فكر نبايد باشيم آفل است. اين را هم مي

  اما .گويد عاقبت اين من ذهني ويران خواهد شد و گنج را در زيرخواهي ديدبين دو تا فكر هستيم. خالصه مي

  ٢٥٤٤ تيدفتر چهارم، ب ،ي،مثنويمولو

  َكردنستَش آن فتوح رانيو مزد                           آن تو نباشد زانك روح كيل
شوي به او، آن هشياري ديگر مال بگويد روز مرگ اگر متوجه اين پديده بشوي كه آنجا بوده ديگر فرصت نداري هشيارانه زنده مي

در اين تن هستي و حالت خوب است، بايد موقعي كه  »اين قانون جبران است« شود، براي اينكهشود، آن گنجها مال تو نميتو نمي

ي، آن فتوح، يعني گشايش، آن بركت، آن نعمت يعني ردذهني را خراب كني، اگر خراب ك مندكان را خراب كني، اين اين هشيارانه 

ست شود. يعني زنده شدن به بينهايت خدا و آگاهي از ابديت اين لحظه كه جاودانگي ماحضور، آن دو تا گنج آن موقع مال تو مي

و بگذاريم او كمك كند و ما را به خودش زنده كند. وگرنه موقع  ،فقط موقعي ميسر است كه ما در اين تن باشيم، در حضور خدا باشيم

  توضيحاتي داديم راجع به بيت اول، به نظرم ديگر فهميديم. .مرگ ديگر فايده ندارد. بله

اي از اين افسانه مقاومت كنيم. جنبهاز را يا زندگي را تبديل به افسانه ميفهميديم كه ما راز خدا هستيم، ما به صورت من ذهني اين ر

كنيم و مرتب هشياري جسمي داريم و به چيزهاي آفل يعني گذرا توجه داريم، با دانيم، قضاوت مي ما ميمي گوييم ماست، اينكه 

اين موقت است و احترام اين مجلس را نداريم، و متوجه نيستيم اين مجلسي كه ما نشستيم و خدا نشسته  ،هويت هستيمآنها هم

داديم كه در و اجازه مي ،شديمو به كار اصلي مشغول نيستيم. اگر به كار اصلي مشغول بوديم، تسليم مي ،كنيمامانت را رعايت نمي

مان و به مقصود اصلي ،كنيم برگرداند و به خودش زنده كنداين مجلس زندگي اين احوال ما را كه زندگي را تبديل به افسانه مي

  برسيم.

  :گويداما بيت بعدي مي 
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  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  انهيَجستن از م ست؟يچ حتينَص            َحه؟يالنَّص نُيكه اَلدّ  يَدسْتيشن
گويد نصيحت چه هست؟ كند نصيحت را، ميدين نصيحت است. خودش تعريف مي :گويندگويد اين حديث را شنيدي كه ميمي

شود. در ميان نباشي. نگويي من. پس هر بيعني از ميانه بجهي. از ميانه بجهي يعني از اين من ذهني شما هيچي نماند، صفر نصيحت 

 هويت بشو، يعني به عبارت ديگر ما را از من ذهني دربعبارتي هر بيتي هر فكري كه به وراي خودش اشاره كند، نگويد بيا با من هم

ياورد و به فضاي يكتايي ببرد، ما را بيدار كند، اين جزو دين هست و جزو نصيحت است. تمام اين آيات قرآن كه موالنا آورده در 

  مثنوي و ديوان شمس و يا حديث، اينها جزو دين است. 

هويت بشو. گويد بيا با من همكند. هيچكدام از اينها نميهايي است كه اگر خوب گوش كنيم به وراي خودش اشاره ميو اينها نصيحت

گويد تو در اين وضعيت نمان. برو يك حالت ديگر كه به خواني اگر درست بخواني و درك كني، ميمرا بگير بپرست. هر كدام را مي

  تواني بشناسي. تجسم نكن. خدا را تجسم نكن.وسيله اين ديد نمي

كني، . نصيحت آن است كه هر لحظه كه ذهن را خاموش مينبين هاهويت شدگينصيحت چه هست؟ نصيحت آن است كه با عينك هم

رنگ شود و شما در آن لحظه به وسيله همان هشياري اوليه، عينك اصلي، هشياري بيانصتوا، فيلترها يا عينكهاي ذهني خاموش مي

ببينيد  ،يك جور ديگر بدانيدو نصيحت اين است كه شما بدانيد آن ديد درست است. اگر برگرديد  .بيني و آن ديد درست استمي

  بيند. مطابق آن نبايد برويد. هويت شدگي غلط ميآن غلط است. عينك هم

بگوييد اين ديد درست است حقيقت است و بقيه ديدها دروغ است. پس اين باوري كه ما داريم  بينيدهويت شدگي بنبايد با ديد هم

كند. فقط راه ما درست است و هيچ راه يعني من ذهني، ستيزه ايجاد مياين  ،حقيقت است و باورهاي بقيه مردم دروغ استاين 

  همه غلط هستند. يعني ما از دين ايدئولوژي درست كرديم. ،ديگري درست نيست

شوم؟ عالئمش چه هست؟ من شوم به عنوان من ذهني، كوچكتر مياما شما از خودتان سوال كنيد بگوييد يواش يواش من آب مي

. مثالً ؟لرزمخورند من ميهويت بودم، االن وقتي اينها تكان ميكنم، عالئمش اينها است. من با اين و اين و اين همكمتر مقاومت مي

يا خستم نسبت به پارسال كمتر شده.  ؟لرزم. در هزينه كردن پول، در خرج كردن من خسيس هستمشود من ميپولم زياد و كم مي

شود؟ هويت شدگي كم ميشوم؟ همتر دارم ميلطت هشياري جسمي من؟ يعني من لطيفشود به تدريج؟ غآيا غلظت من كمتر مي

كنم به ديگران؟ آيا اندازم؟ چه اندازه عوض كردن ديگران براي من مهم است؟ چه اندازه توجه ميمخصوصاً دردهايم را دارم مي

  دانم؟  گويم نميكنم يا ميحت ميشود؟ اصًال من نصيتوجهم به ديگران و لزوم به عوض كردن آنها دارد كم مي

  گويد نصيحت چيست جستن از ميانه، و دين نصيحت است از اين حديث است. اما اينكه مي

  :ثحدي

.

  »است.  حتينص نيد «
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د، موالنا، چيز آوريعني مطلبي است كه از حضرت رسول است. عرض كردم تنها حديث يعني فرمايشات حضرت رسول و قرآن را مي

اين بيت را خوانديم، شما به خودتان نگاه كنيد ببينيد كه هنوز در اين مثلث هستيد،  حاال دانم. اما آورد. تا آنجا كه من ميديگري نمي

دهم. مثلث همانش، قضاوت و مقاومت. در هر كدام از اين ابيات شما به اين مثلث نگاه كنيد. به آن يكي هم نگاه كنيد االن نشان مي

  شويم. آيا قضاوت و مقاومت و همانش شما كمتر شده؟ سريع از اينها رد مي و

كند مثلث همانش را ببينيد و از مثلث همانش به كنيد شما؟ آن قسمتهايي كه به شما كمك ميبه چه قسمتهايي از دين توجه مي

شويم به هشياري همانش، هشياري جسمي كه منتقل ميمثلث واهمانش برويد كه شكر و صبر و واهمانش است. آيا به تدريج از مثلث 

گويد بايد به من بگويند، با من مشورت كنند، شويد؟ هر كسي كه در ميانه است، ميمي بلندكنيد كه داريد از ميانه مي حضور، حس

ن بپرسند؟ من فقط زندگي خودم اي نيستيم. چرا از ميك موقعي است نه آقا ما كاره ،شود كه، من اينجا همه كاره هستم. نهآخر نمي

  كنم. را دارم اداره مي

شوم. چي به خودم شوم چطوري ديده ميتواند مطرح نكند. من االن وارد اين مجلس ميكند. نميمن ذهني خودش را مطرح مي

ي اصالً به من توجه آيم، كسروم و راحت مي روم به يك مجلسي، راحت مييا نه من مي ؟ببندم، آنجا چي بگم كه مورد توجه باشم

ها تعهد شما را به حضور كنيد، اين آموزهگويد اگر از دين استفاده ميخيزيد؟ آيا ميكرد، كرد و نكرد نكرد. شما داريد از ميانه برمي

و اين تعهد بندد به خود زندگي، به خود خدا كند و ميها باز ميهويت شدگيايد، االن تعهد شما را از هماينكه در اين مجلس نشسته

  چقدر محكم است؟

خواهيد بگوييد بله، حاضر هستيد و زير پا گذاشتيد. االن دوباره مي ،شما يادتان آمد تعهد الست كه شما گفتيد من از جنس تو هستم

كنيد. د را ميبگوييد بله و نه نگوييد. يعني مقاومت و قضاوت نباشد. اين تعه ،كندلحظه به لحظه به اتفاق اين لحظه كه قضا ايجاد مي

مگر نگفتيم كه مجلس موقت است و خدا هست و امتدادش شما هستيد و شما بايد امانت را دقت  ؟اين تعهد هشيارانه و محكم است

شويد شما؟ تعهد ارزش است، زمان را نبايد تلف كنيد، متعهد مي كنيد، موقت است، احترام دارد، ارزش داريد شما، مجلس بسيار با

  باشد. بايد هشيارانه

زند؟ آيا ذهنتان يا ذهنتان شما را دارد گول مي ؟توانيد ثابت كنيد به خودتان كه متعهد هستيدآيا دليل داريد براي خودتان، مي

برنامه خودش نوشته هاي خودش را، شوم بگذار به عهده من، سناريوي خودش را، باشد من متعهد مي :گويدتان ميگويد من ذهنيمي

كنيد هشيارانه به عنوان حضور ناظر كه ذهنش را، فكرهايش را تماشا شود يا شما فضا را باز مي. من ذهني متعهد ميكندرا اجرا مي

و بله بگوييد. در اين صورت است كه  ،شويد بايد بعد از اين فضا را لحظه به لحظه باز كنيدشويد. اگر متعهد ميكند متعهد ميمي

كنيم. فهميدم االن در شويم، بعداً حاال ببينيم يك كاريش ميشود. حاال بابا متعهد ميهماهنگ مي فكرهايتان و اعمالتان با آن تعهد

  شود. بايد متعهد شد ديگر. اينطوري نميبلي مجلس خدا هستم 

زند، بايد هشيارانه، بازي نداريم، بنشيني و تمركز كني روي خودت، خودت زير نورافكن خودت، ناظر فكرهايت، ذهنتان حرف نمي

 انشوي و براي خودتگيري و متعهد ميشما به عنوان حضور ناظر، عظمت مجلس را، موقتي بودنشان را، استفاده از وقت را در نظر مي
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. آيا اعمالتان و فكرهايتان هماهنگ با آن تعهد شد كه االن گفتيم من ديگر پس از اين بله خواهم گفت. دكني كه متعهد شديثابت مي

خواهم االن شروع اي است كه روز اول گفتم من. ميكند، من ديگر نه نخواهم گفت. اين همان بلهتفاقات را قضا تعيين ميدانم كه ا مي

تان، اعمالتان با اين تعهد هماهنگ شد؟ اگر شد واقعاً متعهد شديد. اگر كنم بگويم و به اين متهعد بشوم. تمام فكرهايتان، تمام منابع

  ه حالتي اين تعهد را كرديد شما؟ نشد متعهد نشديد. در چ

سبب تولد  اينگه داشته؟  يو من ذهن يشما را در حالت حشره گ ديكن يكه شما از آن استفاده م ينيد يآموزه ها نيا ايآ

 ؟نه اي ديتعهد كرد ستين ادتاني ،ارانهيهش ديكرد يتعهد م دياول با د؟يشو يمتولد م ديشود؟ شما دار يشما دارد م

كه هنوز حشره  يدر حال يستيحشره ن گريكه نه تو د ديگو يشما م به يمن ذهن ؟ديدار يد هنوز من ذهننكن ؟دينكرد

شود تجسم كرد شاپرك  يشاپرك را نم ،شاپرك را تجسم كن ،يتو فرض كن تجسم كن آن شاپرك يتو متولد شد ،يهست

 .ديبشو ليتبد هلحظ نياو عمالً در ا تينهايبه ب ديبا .ديشود كه با تجسم ذهن به خدا زنده بشو يشما نم .متولد بشود ديبا

  .را رييتغ ديدر خودتان بببن ديبا

كند  يفكر م ،كند يم يترجمه ادب ،گذرد يكند م يساده ترجمه م تيسخت موالنا را به ب تيكند ب يذهن ترجمه م

 انبه جانت ديبا .دينيا در خودتان ببر رشييمعادل تغ ديشما با .ديموالنا را بفهم تيذهن ب لهيبوس دينبا گريشما د ،دهيفهم

 نيمن متعهد شدم به ا تيب نيمطابق ا ،كارها را نكنم نيكارها را بكنم و ا نيا ديمن با تيب نيمطابق ا دييبگو ،نديبنش

   .مهم است يليتعهد خ ،زيچ

هر روز  ،دينگه دار لويمثالً وزنتان را در هفتاد ك ديشو يشما متعهد م ديفرض كن .هم وجود دارد يتعهد در جهان ماد

 ديخوب پس از آن چون متعهد به آن هفتاد هست ،ديشد لويهفتاد و سه ك دينيب يدفعه م كي ،ديكن يم نخودتان را وز

 ليم ديخور ينم دينيب يم ،نان بخورد برنج بخورد ،بخورد ينيريكه ش ستيذهن شما عالقه مند ن دينيب يدفعه م كي

اند گذاشته ينيريش نجايا .دينيب ياصالً نم ديخورد يرا كه قبالً م ييزهايآن چ .ديمتعهد هست واقعاً  نكهيا يچرا؟ برا .ديندار

نه  دينيب يببند نه ذهنتان م ينه چشمتان م ،را نهايا دينيب ينم نكهياآلن اصالً مثل ا ديخورد يقبالً بود م ،انواع و اقسام

به  دينابرس ديخواه يم .است شتريب لويكه سه ك ديدان يم ،لوياست هفتاد ك يآن تعهد اساس ؟خواهد چرا يذهنتان م

  .هم همان است نيا ،آنجا

  .ديمتعهد هست ديثابت كن ديبه خودتان نشان بده ديبا شما .تعهد است ،يراه معنو شيمايمشكل انسانها در پ نيبزرگتر 

من  دييبگو .ديبجه انهياز م ديكه متعهد بشو حتيبه صورت نص ،ديسيكند بنو يبه شما كمك م ينيد يآموزه ها كدام

اگر  ،اندازه صفر متعهد است به يمن ذهن ،من به صفر ،ماند اندازه اش صفر باشد يم يكه باق يزيمتعهد شدم از من آن چ
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ل شما مرتب زغ نيا تويامروز  ديتوجه كن .اتياب نيهم ،اتياب نيهم ؟كنم ارچك ،كار كنم ديمن با ،دارم يمن ذهن لويده ك

   :سوم تيهم ب نيا ميخواند تيدو تا ب .كند يبرداشته كه به شما كمك م نيرا از د يكه موالنا نكات ديد ديخواه

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  آتش آمد با زَبانه فِراقَش                             كه اَْلُفرقَهْ َعذاب؟ يَدسْتيشن
است كه مرتب تند  يدرد يعني .انه استم با زبادردِ تو ،خدا ،اري يعنياو  فراقعذاب است؟  ييكه جدا يا دهيشن ديگو يم

 يروز به روز كه سن ما باال م يعني .كه مَوَقت است ميهست ياول هم كه مجلس تيكند ب ياشاره م .شود يكم نم ،شود يم

كه شما  ميكن يادآوريرا هم  نيا .شود يم شتريب بيتخر ،شود يم شتريب ددر نيا ،ميدار يرا هنوز نگه م يرود و من ذهن

 كي يبا ناراست يبا من ذهن ميآ يكه من حاال م دييبگو گريد دياشتباه ما را نكن يعنيكه  دييبگو ديان جوان نبابه عنو

خودم  يرو ،كنم يم وشگنج حضور گ ميآ يم يبعداً در سن پنجاه سالگ ،كنم يجمع م تميرا كه با آنها هم هو ييزهايچ

  .كنم يكار م

 ؟كند يم بيرا تخر يچ ،بيكند به تخر يشروع م يمن ذهن ديشما بدان رگيد ميامروز خواند يمدت كيپس از  نكهيا يبرا

 ديدان يپس شما م .سخت است درست كردنش ،شود درستش كرد يرا كه نم يزيچ ،آدم را يفكرها ،بدن آدم را ،روابط را

 ميدر آغوش او هست ،دههم ما را محاصره كر يو زندگ ميكه ما در آنجا نشست يهمان مجلس يعنياز خدا  يياآلن درد جدا

 ميو آمد ميپنهان كرد مانيفكرها ريو خدا را در ز گريفكر د كيبه  ميپر يم يفكر كيما از  ،ميدر آغوش خدا هست يعني

 زيچ نيو با ا ،متفاوت است گراتيكه با د مينيب يرا م ارهارفت ،مينيب يتفاوتها را م ميببن يباورها را م نيهم ،به سطح

  .ميشد تيها هم هومخصوصًا باور يسطح

 ييجدا نيا .زهايچ نيو از ا هستم نيمن راست يول يكافر، يهست نيدروغ ييگو يبا مردم كه تو دروغ م ميكن يم زهيست

مقدار  كيهر روز  نكهيكشد؟ مثل ا يزبانه م شتريو روز به روز ب ؟حالت عذاب است نيكه ا يتو متوجه ديگو يم .است

  ،است دوباره ثيحد نيو از ا ،بشود شتريش بآن شعله ا توي زندير يم نيبنز

  :ثحدي

  »عذاب است.  يرحمت است و پراكندگ جماعت«
 ميبشو يگذار هيسرما ياريما به عنوان هش نكهيرا به عنوان ا يپراكندگ نجايا ييجدا اي يرحمت است و پراكندگ جماعت

را  تيب نيو ا .شود ياست كه روز به روز بدتر م يعذاب نيا ديگو يم .هستعذاب  نيمختلف و ا يهايشدگ تيدر هم هو

 قياز طر ،خدا ،از معشوق ييجدا ديشنو يرا كه م نيا ايآ .دينيبب ميكه درست كرد يچهار تا ابزار نيا هيدوباره در سا
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به  ميمثلث برو نيكه از ا ؟گذارد يشما اثر م يرو نيا ،دردناك است نيا رديگ يصورت م گريبه فكر د ياز فكر دنيپر

شود كه قضاوت تان را و مقاومت تان  يآتش سوزاننده است سبب م ،او درد است فراقگفتار كه  نيشما با ا ،گريمثلث د

د يخواه يو  شما نم ؟رديگ يآفل دارد صورت م يزهايبا چ دنيبه علت همان فراق نيكه ا ديشما متوجه هست ؟ديرا كم كن

  ؟ديارآفل دست برد يزهاياز چ

 ميندازيآفل را ب يزهايبا چ يشدگ تياگر ما هم هو ،آفل يزهايشدن با چ تيما از خدا معادل است با هم هو ييجدا يعني 

پس  .افتد يم ادمانيمثلث دوم  نيا ؟ديكار را بكن نيا ديخواه يم شمارود  يم نيعذاب از ب نيو ا ميشو يم يكيبا خدا 

 .ديآ يكه عذاب شما از كجا م ديشو يعذاب است شما متوجه م ياز زندگ ييجدا حاال كه .ميشروع كن ديواهمانش را با

 ينم جاديا هيكنند همسا ينم جاديا تانيبچه ها ،كند ينم جاديشما را همسرتان ا يزندگ يشما را دردها يپس عذاب زندگ

و روز به  ،يشما از زندگ ييجدا كند و يم جاديشما ا يدگيهمان ،كند ينم جاديا رتانيمد ،كند ينم جاديو آن ا نيا ،كند

  .شود يروز بدتر م

 يشعله ها يعني .درد با زبانه هست ،خدا يعني ارياز  ييجداعذاب هست و ييكه جدا» كه َالْفُرَقْه َعذاب؟ يدَسْتيشن «

 .ديديا شنر تيب نيكه هم ديو شكر كن ديآورد كه شما فضا را باز كن يمثلث نم نيشما را از آن مثلث به ا تيب نيا .آتش

مثلث  نيمن در ا ديشما از خودتان سئوال كن .يچ يعني ميكن يو درك نم ميشنو يما م ديكن يتوجه م .ديو درك كرد

 تيهم هو تيوضع نياگر ا ت؟يب نيشد با ا يتعهدم قو ؟كنم يكنم؟ شكر م يكنم؟ صبر م يفضا را باز م ؟اآلن هستم

  كنم؟ رييشود من حاضرم تغ يبه روز هم بدتر مو روز  ،درد است يعذاب با شعله ها كيمن  يشدگ

سه  ،دو سال مييبگو ،يرا به مدت اتياب نيو حاضرم ا ،بشوم يبه واهمانش بشوم و عذرخواه تعهدكار حاضرم م نيا يبرا

 ميندار يكار گرانيكارها را دقت در خود با د نيا ،را تكرار كنم تهايب نيسال مرتب  چكار كنم سه سال ادامه بدهم هم

انبساط انبساط انبساط  ،واكنش ندهم ،انقباض نداشته باشم ،صبر كه نروم ،ييفضا گشا ،افتد يخود اتفاق م يتمركز رو

 يشدگ تيكه هم هو يو بدانم تا زمان .بشوم به آرامش ليعذاب روز افزون تبد نيتا از ا ،آموزه ها نيانبساط و تكرار هم

در حالت دست چپ كه حشره  رد؟يدر من صورت بگ ليتبد نيحاضرم ا .عذاب هم با من خواهد بود نيبا من است ا اه

  .من را پوشانده من االن مقاومت دارم يپوسته مقاومت كيدانم  يو من م ،كشم يدارم عذاب م يهستم من ذهن

ست كه حضور من ا  تينها يبه اندازه ب ييبايزشاپرك  كي يذهن ستميس نيمقاومت و قضاوت و ا نيا يدانم از تو يمن م

تعهد را ادامه بدهم تا  نيحاضرم ا ،در ذاتش است متولد خواهد شد زهايچ نيدارد و آرامش دارد  و ا يو ثبات دارد و شاد
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به  ،و مقاومت نخواهم كرد ،ديشاپرك از من متولد بشود؟ اگر خواست شروع كند به تولد من نخواهم ترس نيكه ا يزمان

  تر گشاده تر نگه خواهم داشت درست است؟طور فضا را گشاده  نيهم ،نخواهم رفت نذه

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  به رنِج دام، دانه َاْرَزدينم                     ستمافات گفته يال تَْاسَوْا َعل چو
اگر  يعني دينباش نيرود اندوهگ ي، تا بر آنچه از دست تو م٢٣ هيآ  ديسوره حد : ديگو يهست كه م يا هيآ كي ديگو يم

هم  يبلند هيآ كي .دينباش نياندوهگ ديها را خدا از شما گرفت تُاسف نخور نيشما و ا ديدار يشدگ تيوهم ه يزهايبا چ

 يعني» ستمافات گفته يَتاَْسْوا عَل چو ال«كه   دياالن توجه دار ايآ شما .مده يم حيباشد، بعدا توض نجاياگر ا ،نيدارد ا

 .دينشو نياز شما گرفته شد اندوهگ هايشدگ تياگر هم هو يعني .ديرود تاُسف نخور يكه از دست تان م يزيگفته به آن چ

 يكشد تو يو شما را م ديتيكه با آن هو يزيآن چ يعنيو دانه  .دينكن نيگزيجا ديكه مواظب باش ديگو يو به دنبالش م

  .ديارز ديدام به درد دام و به رنج دام نخواه

آن آمده به  يذهن ريخواهد توجه شما را ببلعد و تصو يو م دينيب يم رونيدر ب يزيچ كيشما اآلن  يوقت گريد يبه عبارت

 دينيخدا را بب ،دينيجهان را بب زيآن چ ايآن شخص  ديو از د ،ديآن را مركزتان قرار بده ديخواه يمركز شما، و شما م

دام شما را خواهد  ،تله نيا .دييايب رونيدام ب نياز ا يروز كي ديشما با ،ديوگ يم ديافت يبه دام م ديدار ،تان بشود نكيع

خواهد  جاديدرد ا يزيچ كيبا  يشدگ تيهر هم هو يعني .رنج دارد درد دارد نيو ا .ديبرو رونيگرفت و نخواهد گذاشت ب

ها ارزش رنج  يآن خوش ديآ يبه شما م يشدگ تيكه از آن هم هو ييها يخوش يعنيكه آنجا هست  يو آن دانه ا .كرد

كه زنده شدن به  ياصل يزندگ تيفيك ،ياصل يزندگ ،ياصل يدهد تا ما از شاد يم بيما را فر يشآن خو .دام را ندارد نيا

   .ميصرف نظر كن ميخداست دور بمان

را خدا  ها يشدگ تيدهد كه هم هو ينشان م هيآ ميشد تيآفل هم هو يزهاياز حد با چ شيكه ما ب ديگو يم هيآ نيخود ا

سه جور هم  .تواند ينم ميداشته باش يشدگ تيو اگر هم هو ،ده كند ما راخواهد به خودش زن يخواهد گرفت چون م

 ،يكيزيف يجسم يزهايبا چ يشدگ تيبا دردها، هم هو يشدگ تيهم هو ،با فكرها يشدگ تيهم هو  ميدار يشدگ تيهو

اول گفته مواظب باش  تيكه در ب يزندگ يو از مقصود اصل ،ميشوبخدا زنده  هب ميتوان يها با ما باشد ما نم نيهر كدام از ا

شما اگر  يعني .ميمان حمل كندها را با خو نياگر ا .ماند ميما ناكام خواه ،يهست يدر مجلس ك نيبب ،زمان كوتاه است

حسود  ديتوان يمن ديباش نيخشمگ ،ديتوان ينم ديداشته باش نهيك ،ديزنده شو ديتوان يبه خدا نم ديرنجش داشته باش

  .ديندازيب ديرا با نهايا، ديتوان ينم ديباش
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كه ما  يزيبا هر چ .كه فوت خواهد شد ييزهايچ يعنيرا از شما خواهد گرفت مافات  نهايدهد كه ا ينشان م هياصًال خود آ

تا ما به او زنده  رنديكه آنها را از ما بگ ميآمد نيا يبرا نكهيا يچرا؟ برا .آنها را از ما خواهند گرفت ميشو يم تيهم هو

 نيا ديبا د نيشدم با چشم ا تيهم هو نيبا ا ييگو يم .شد يناراحت خواه يمن ذهن نكيشما با ع ديگو يمحاال  .ميبشو

نه شما  .ناراحتم كه از من گرفتند ،هستم و بودم نيوابسته به ا ،كردم يسازمانده نيجهانم را برحسب ا ،نميب يجهان را م

  .كند يم زندهدش چرا؟ خدا دارد شما را به خو ،كه رفته يخوشحال باش ديبا

 يدرد كياز  ،يشدگ تيهم هو كيپربد به  يم يشدگ تيهم هو نيكه شما از ا دهيخدا منتظر شده ده سال دوازده سال د

 يكه من م ديگو يقضاوت تان م .ديفرستد شما مقاومت و قضاوت دار يم غاميبه شما پ يه ،گريدرد د كيبه  ديپر يم

 ديگله دار ديدار تيهم شكا گرياز طرف د .رميپذ يمن نم ديآ يخدا م ديآ يم يكه از طرف زندگ يغاميآن پ يعني ،دانم

را كه از شما  نهاياز ا يكي .ديكن اديآنها را ز ديخواه يم ،دينيب يم هايشدگ تيهم هو نكيع نيشما از پشت ا نكهيا يبرا

 يرا نم غاميما پ ،تو يامدين نيا يابر ،را هايشدگ تيرها كن هم هو .خواهد هشدار بدهد كه رها كن يبه شما م رديگ يم

  .ميريگ

 ينم نيغمگ چكداميه يشما برا .مافات است نيرا از تو خواهم گرفت و ا هايشدگ تياست كه همه هم هو نيا شيپس معن

 داديداد و ب يكن تيشكا يتلخ بشو نكهيا يدوتا را گرفتند و شما را تكان داد شما به جا يكيو اگر  .يكن يشكر م ،يشو

 .مثلث دوم يعني يعذر بخواه ديبا ؟يبكن ديچكار با .يهست يجسم ياريدر هش يدار يشدگ تيوبدان كه هم ه ،يكن

  :ديگو يكاملش كه م هيهم آ نيا ،بله

  ٢٣ هي،آ٥٧ديسوره حد م،كري قرآن

آيد شادمانى نكنيد. و خدا هيچ متكبر رود اندوهگين نباشيد و بدانچه به دستتان مىتا بر آنچه از دستتان مى «
  »اى را دوست ندارد خودستاينده

 يشدگ تيهم هو يعني دينكن يشادمان ديآ يو بدانچه به دستتان م دينباش نيرود اندوهگ يتا بر آنچه از دست تان م 

حال  نيما در ع ييتكبر ما و خود ستا اهللا أكه ماش .را دوست ندارد ياندهيمتكبر خودستا چيو خدا ه دينكن دايپ ديجد

 ميكن يم شيهم خودمان را ستا ،ميهم متكبر هست ،ميدان يهم م ،ميهم مقاومت دار يعني .است اديز يليخ يبندگ يادعا

 كيكه خدا  ميدان ينم يول ،ميدان يم قتيبه عنوان باور آنها را حق ميپرست يكه م يو هرچ ،ميپرست يرا م مانيباورها

  .را دوست ندارد يباشنده ا نيچن
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 رديگ يرا از شما م هايشدگ تيهم هو نيا يكه مرتب زندگ دينيب يشما م نكهيا ايآ .حضور است ياريهش نيهم نيبله ا

كه  دميمن فهم ،شوم ينم نيكه من اندوهگ دييگو يم اي ؟يخبه رنجش از خدا؟ به تل ؟به خشم ت؟يبرد به شكا يشما را م

 نكهيا يبرا د؟يكه چرا رنج دام دار ديدان يشما م ،يدوم ؟يكيكدام  .ندازميكنم ب ييرا شناسا ميهايشدگ تيهم هو ديبا

   ؟يدانست ينم ،يداد حيرا به خدا ترج يخواه ياز آن م يو خوش يشد تيكه با آن هم هو يزيآن چ يعنيدانه را 

بله  مافات يتَْاَسوْا َعل ال نيهم شايكي .ديرا به شما بگو زهايچ نيآمده كه ا ،رگياست د حتينص يبرا نيد ديگو يخوب م

 به هايشدگ تيكند تا بر آنچه از هم هو داريتواند ما را ب يموالنا انتخاب شده م لهيكه بوس هيآ نيا .است نيهم شايكي

 يمنف جاناتيدچار ه د،يواكنش نشان نده د،يتلخ نشو د،ينكن تيشكا يعني د،يمباش نياندوهگ شوديخدا گرفته م لهيوس

امروز  نيهم م،يكنيدرشت به حوادث بد كمك م يبا منِ ذهن د،ي. ما، توجه كنميدانيما نم رد؟يگيم يزي. چه چدينشو

  گفت كه: ميخواند

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تَنديم يمرگ يزنده سو نفسِ               كنديم رونيز زنده ُمرده ب چون
 يعني اْلمَنون َ بيما دارد. كلمه رَ يمنِ ذهن بيما دارد، به قدرت تخر بيبه تخر ي. بستگگردديم بيگرد محور تخر يعني

از ما گرفته خواهد شد معلوم  يشدگ تيچه هم هو ،يااست، چه حادثه يبه خاطر مِن ذهن افتديما م يحوادث بد كه برا

 يبرا م،يريگيرا نم غامينشو، به من زنده شو، ما پ تيهم هو ديبه ما بگو خواهديگرفته خواهد شد، چرا؟ م يول .ستين

آمده  ي. هر كسدهايد نيبا ا پارك درست كرده است كي يبهتر، هر كس شتريهر چه ب مييگويم يمِن ذهن نكيبا ع نكهيا

كرده است در  هيرا ته ييزهايچ كي هانكيآن ع شده است، بر حسب نكشيع ،ييزهايچ كيشده است با  تيهم هو

به هم  تيوضع نيو ا هايشدگ تيهم هو نيكه ا ديپايم يگذاشته است، منظم كرده است، چهار چشم يمخصوص يجاها

شد.  يخواه مانيتا مرگ ادامه دارد و موقع مرگ پش يدكان را اگر خراب نكن نيدكان است، ا نينخورد. امروز گفت ا

خراب  نيخدا مزد ا تيخدا و ابد تينهايو آن حضور و آن دوتا كان، ب. يخراب كن ديپارك را با نين را، ادكا نيگفت، ا

  قانون جبران است.  رسد،يمزد به تو نم نيا ،يرا خراب كن نيا ينتوان ارانهيكردن است. اگر تو هوش

 نكهيا يبرا ديجد يزهايبه چ يا رو آوردو شم يهست تيهم هو آنهارا از تو گرفتند كه با  زهاياگر چ د،يگويم يعني

 نيا د،ينكن يشادمان ديآيرا گرفتم شادمان هستم؛ و بدانچه به دستتان م نيكار را نكن؛ آن رفت حاال ا نيا يكن نيگزيجا

تو خودت را  ،يارد يشدگ تيهم هو يهانكيتو ع ،يپرستيرا م تياست كه تو باورها نياست. نشان ا ينشان منِ ذهن

مان ها، گفتم: بدنجسم ز،يبا سه تا چ يشدگ تيهست؟ هم هو ي. در خودمان مگر چيپرستيرا م تيتو باورها ،يتپرسيم

 ليآن است، وسا ومان جزآن است، خانه وجز مانيهاآن است، بچه وآن است، همسرمان جز ومان جزآن است، پول  وجز
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 يباورها مان،يآن است؛ پدر هستم، مادر هستم، باورها وجز مانيهااست، نقش آن ومان جزآن است، دانش وخانه جز

  .آن است وجز مانياسيس يآن است، باورها وجز مانيمذهب

در انسان صورت  يميعظ يداريب كيآن است.  وجز مانيدردها م،يپرستيرا م هانيخودستا، متكبر؛ ما ا د،يگويكه م نيهم

كه درد پرست است، درد حمل  شوديمتوجه م ،ياز مِن ذهن يمقدار شوديم دارياست و ب هنشكه ناظر ذ يوقت رديگيم

به  دينگاه كن دي. شما باكنديحمل نم گريدآن پس از  نكهيا ياست برا يميعظ يداريدرد دارد. ب جاديبه ا ليم كند،يم

 كند،يم جاديش اخود يو برا كنديم شو درد پخ كنديكه درد حمل م ينه. هر كس اي ديكنيدرد حمل م دينيخودتان بب

  :ميهم كه گفت نيا بله،به خدا زنده نخواهد شد.  دهديهم م گرانيو به د خورديدرد م

كه از شما گرفته  نهايو ا هايشدگ تيآن هم هو رد،يگياز شما م يكه زندگ ييزهايكه به چ ديشويشما متعهد م بوخُ 

 تيهم هو كياگر  ديكه شما فضا را باز كن ديشويمتعهد م ايآ د؟يو فضا را باز كن د؟ييو بله بگو د؟يتأسف نخور شوديم

 يچ يبرا فهميمن م دييگويرا به مركز شما بگذارد، م شيباعث بشود كه خدا پا نياز شما گرفته شد هم يبزرگ يشدگ

چه اتفاق  يبرا دانميمن م دهند،يم يبه من دلدار ند،يگويم تيآمدن تسل گرانيندارم، د گرانيبه د يمن كار ن،ياست ا

  . كنمياالن، من فضا را باز م دميافتاده است، فهم

است  ادتانيبدتر بشود،  نكهيرا به مركزم راه بدهم، تا حاال راه ندادم، قبل از ا وكار را كرده است، با قضا، كه من ا نيخدا ا

 كند،يام مبچه كند،يكه همسرم م ديياو درد با زبانه است، درد را شما نگو ييدرد با زبانه است، فراق و جدا نيكه گفته ا

ذره اخالقش را  كياگر همسر ما  ميكنيفكر م مثالذهن  يهانكي. ما با عديآيطور به نظر م نيبه ظاهر ا كند،يدوستم م

كه  ديكني. آنها بهانه است، شما فكر مميشوينم م؛يشويخوشبخت م يليخ گريبهتر كند و آن كارها را هم نكند، ما د

  است.  يياش درد جداهمه د،يآين از آنجا مدردتا

ما مهم جمع كردن است  ياست، برا يمهم زيجهان چ نيبه ا ميكه ما پا گذاشت يمنظور زندگ نيكه ا ميكنيما اصال فكر نم

 نهايمهم هستند، ا نهايو، ا ميو مهم باش ميكن دايپ يجهان نيبشود و به اعتبار ا اديز ايكردن است و مال دن دايو دوست پ

تعهد و زنده  والست و فالن  دانمينم د،ييگويكه شما م هيها چحرف نيا ،يبازهستند. آقا؛ بچه هايشدگ تيهم هو نيهم

هم  هانكيع ني. امينيبيم هانكيع نياز پشت ا نكهيا يبرا ؟؛يچ يعني زهايچ نيا دانميو فراق و نم يشدن به زندگ

  . دهنديرا نشان م نيهم

 اديكردم اطراف جمع كردن آن، ز يرا سازمانده ميهستم، زندگ تيمن با پول هم هو ديگويم نكيع د؟يگويچه م نكيع

درست  نم؛يبينم گريد زيچ گريهم درست است د نيا نميبيم ينطوريبشود بهتر است و من ا ادتريكردن آن، هر چه ز
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 ند،يبيم گريجور د كيباشد،  يشد، زندگخالء با شيرا بردارند به جا يدگش تيهم هو نكيع نيا ي. ولديگويهم م

 ميفهميما م ينشود. ك ريد يليهللا كه خءاشا ان ؟يكِ دم،يديم ينطوريا ديمن اشتباه كردم، من نبا داديداد ب يا ديگويم

  .ميرويوگرنه م م،يروينم گريكه د يآن موقع م؟ينشو ديتله جد كيكه وارد 

هم  نيبا دانه است. و ا يشدگ تياصال بافتش هم هو يآن حشره، منِ ذهن ست،يشاپرك دنبال دانه ن آن شكل: نيو ا 

چون  م،يكه ما شاپرك هست مييمختلف و بگو يهابا دانه م،يبا دانه داشته باش يشدگ تيهم هو ميتوانيباشد، ما نم ادماني

 ريغ يدهاييرس. مردم هم تأنه، از مردم بپ ييگويم ،يستين يتو منِ ذهن ،يكه بابا تو شاپرك هست ديگويم يمنِ ذهن

  . ميبخور بيفر ميخواهيم نكهيا يبرا دهديم بي. فردهديم بيمردم، گفتار مردم ما را فر ديي. تأدهنديبه ما م يواقع

. آن شاپرك عالقه به ميكنيباور م نديمردم بگو مييگويم يول ميدرد دار ميدانيما م م،يستيزنده به حضور ن ميدانيما م

را گرفته است و شاپرك را تجسم  دنييزا يجلو ،يحشره، منِ ذهن يندارد، ول يشدگ تيد، عالقه به هم هودانه ندار

توجه به  يبرا هاني. همه اديبده يمن را دلدار دييايب ديگويم كشديدرد م اي كشم،ينم ديگويم كشديدرد م كند،يم

همراه  يجسم ياريبخوانم، با هوش ديدانيه همه شما مك خورديم نجايهم كه به ا تيسه ب ديبده اجازهاست.  قتيحق

  است، 

  ٣٦٩٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن زمان شينديفراقِ او ب از                  در جهان  يشاد گرد يچه از و هر
. يهست تيبدان كه با آن هم هو يشويجهان است تو شاد م نيكه مال ا يزياست. به هر چ يجسم ياريبه هوش مربوط

 ديدانياز تو جدا خواهد شد. و االن م نيبدان كه ا ،يشويخوشحال م ،يريگيم يو از آن  خوش يشويم تيهم هو يوقت

نبودن و  تيداشتن و هم هو نيب ديبه خودش زنده بشود. توجه كن تودر  توانديآن را از تو جدا نكند نم نكهيا يچرا، برا

 يتو ديو برو ديخانه نداشته باش د،يشما پول نداشته باش مييگوينم نجاي. ما اديبودن شما فرق بگذار تيداشتن و هم هو

  نه.  د،يباش خانمانيب ديبخواب ابانيخ

است. طرح  يطرح زندگ نيا شد،يم تيهم هو ديجهان اولش با نيكه آمده به ا  يكه هر كس ديريرا هم در نظر بگ نيا

. و كننديم جاديدرد ا هايشدگ تيو سپس هم هو كند،يم تيهم هو ياريما را به عنوان هوش آوردياست كه م نيا يزندگ

ما هم  ارانهيهوش ،يشدگ تيهم هو نيما را به ا كنديم داريخودش هم ب م،يمقاومت نكن و ميالبته، ما اگر قضاوت نكن

پوسته  نيا ميگذاشتيما به عهده خدا م اگر :دينيبيدور، مثل آن حشره كه باز شد، بله؟ م مياندازيرا م هايشدگ تيهو

  . رونيب ميشويم دهياز آنجا كش يزندگ لهيبه وس ياريو ما به عنوان هوش شديما باز م يمنِ ذهن ميضخ



  Program # 796                                                                                              ۷۹۶برنامه مشاره 

  42صفحه: 

 ميپوسته ضخ نيشد كه ا يدرخت تو كه بدنت سفت بود، در زمستان، بهار چه جور د،يگويكه، به درخت م ديگويموالنا م

 اريب درخت در اختو. خُميكار را بكن نيهم ميخواهيبده، ما هم م ادي به ما هم رون،ياز آنجا آمد ب سبزه نيشكافته شده و ا

. چطور آن حشره پشتش به ميمقاومت دار م،يهست يمنِ ذهن اريمقاومت ندارد، ما در اخت دانم،يم ديگوياست، نم يزندگ

 م،يكنيه ذهن را خاموش م. هر دفعه كد؟يآيما نم يذهن نِم يول ،رونيب ديآيآن شاپرك م ياز تو شوديباز م يآن سفت

 يچكش خدا. ول شكند؛يبالخره م شكند،يما، م يبه آن پوسته سفت منِ ذهن خورديچكش م كي ميكنيفضا را باز م

  ما، فكر بعد از فكر ادامه دارد. بله: ميكنيذهن را خاموش نم

  ٣٦٩٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن زمان شينديو بفراقِ ا از                       در جهان  يشاد گرد يچه از و هر
  ٣٦٩٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شاد، بس كس شاد شد يآنچه گشت ز
  جَست و همچون باد شد ياز و آخر

 ديد نكيآن شده است ع ،يكرد دايپ يجسم ياريهوش ،يشد تيكه تو با آن هم هو يزيمثلث همانش است، از آن چ در

از آنها جَست،  زيكار را كردند و شاد شدند، آخر سر آن چ نيا اهيليخ ،يمقاومت كرد ،يتو، بر اساس آن قضاوت كرد

  . زيچ چيه ماند؟يدر دست آدم م يباد. از باد چ رنماند، همانطو زيچ چياز دستشان رفت و در دستشان ه يعني

  ٣٦٩٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو بِِجه ياز آن كو بجهد، از و شيپ            مَنه يتو هم بجهد، تو دل بر و از
 تيهم هو ني. اميدار يجسم ياريما وجود دارند، ما هوش يهايشدگ تيدر مثلث همانش، هم هو ميفهميما االن م پس

 هايشدگ تيهم هو نيا نكهيا يبرا اورد؛يبه زور از ما گرفته بشود و درد ب نهايا نكهيقبل از ا د،يما از ما خواهد جه يهايشدگ

از ما خواهد  نيبنابرا .دارد رتيشدن ما، مغا تينهاياست و ب يلحظه ابد نياكه آمدن ما به  ،يبا مقصود و منظور زندگ

. هر چه را كه محكم رونيب ايب نهايا يكن و از تو ييرا شناسا نهايحاال داوطلبانه، با انتخاب خودت، با تعهد خودت ا د؛يجه

  . رونيب ديايبه تله افتاده ب ياريدستت را باز كن. بگذار هوش ،يگرفت

وم ******  ت    یان 
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را مطرح  ينينكته د كي تيدارد و موالنا در هر ب تيغزل ده ب نيخدمتتان عرض كردم كه ا ٢٣٤٦غزل  حيدر توض بله،

به حضور  اورديدر ب يده نكته را به صورت عمل نينفر ا كي ديمهم هستند و شا اريده نكته بس نيا ديآي. و به نظر مكنديم

  . زديبربخ انهيز مزنده بشود، به قول خودش ا

بدان  د،يامانتش را حفظ كن ديمجلس با نيو ا ديخدا هست شيكه آنجا پ دينشست ياول گفته است شما در مجلس تيب در

كه تو  يتوجه كن تايفعل تي. و مواظب باش كه به وضعيآمدنت زنده بشو يكه موقت است و كار كن تا به مقصود اصل

 ني. بعد هم گفت كه ديستيلحظه ن نيدر ا يكنينم يندگرا ز يزندگ يعني ،يكنيم ليرا به افسانه تبد يزندگ يدار

 ،يبشو يكيصفر بشود و با خدا  يمِن ذهن يعني ،يزيبر بخ انهياز م كنديرا كه كمك م نياست، آن قسمت از د حتينص

 ناز آ يبه افسانه كرد ليكه تو تبد يآن قسمت يعني ش،يزهايچ هيبه تو كمك بكند. و مواظب باش كه بق ر،يآن را بگ

  . ياستفاده نكن

با خدا  يزيبربخ انهياز م ،ياصل نيد ،ياستفاده كن نيو عمرت كوتاه است و از د يدر مجلس خدا نشست نكهيبله،  گفت ا

درست  يتو مِن ذهن نكهيا يبرا ،ينكن اي يكه بكن ستيدل بخواه ن زيچ كي نيا ،ياو زنده بشو تينهايبه ب ،يبشو يكي

اش آتش شعله ور است، هر روز هم شعله يعنيآتش با زبانه است،  اياز آن درد  يدور و ياز آن معشوق دور شد و يكرد

  .شوديم دتريشد

تو  يدردها نيست. و گفت كه بدان كه امَا فَاتَ گفته يچهارم، گفت: چو لَا َتأَسو َعلَ تيقرآن آورد، در ب هيآ كيو بعد هم 

بله، مواظب باش كه بر  د،يات هر دو آفل هستافسانه نيتو و ا و ،آفل به وجود آمده است يزهاياز چ يشدگ تياز هم هو

. و بدان كه هر هم رديگيم ينكن وقت تيخدا از تو خواهد گرفت، شكا جيرا به تدر نهاي. و اياز دست رفته غصه نخور زيچ

بود كه  يتيب ارچه نيدرد خواهد داشت. ادانه هر چه باشد  نيدانه و ا كيبه دام افتادن است به خاطر  يشدگ تيهو

  :ديگويم م،يخوانيپنجم آن را م تيب م،ياخوانده

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  گانهي يُكن ماَجرا را، ا َرها                   ريْست َحقْ كَالصُّلْحُ خَ فرموده چو
در  يعنيدستور آمده است،  نيال كه ابهتر است و حا يآشت ايقرآن است، صلح  هيآ نيا يعنيكه خدا گفته است،  ديگويم

و قضاوت  ميشويم تيآفل هم هو يزهايكه ما مرتب با چ نديبيم م،يكنيم ميدار كاريما چ كنديآن مجلس خدا تماشا م

  :است نيا هيآ نيكن و ا يآشت لحظه ني. به ما گفته است كه در اميكنيو مقاومت م

  ١٢٨ هي،آ٤سوره نسا م،كري قرآن

......
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  ». ..بهتر است يكه آشت... «
تو بهتر است.  يلحظه برا نياتفاق ا اي تيلحظه صلح كردن با وضع نيا يعنيبهتر است،  يگفته كه آشت هيدر آن وسط آ

قرآن  هيفاده از آموالنا با است يعني دهد،يلحظه را نكته شروع قرار م نيبا اتفاق ا ييو فضا گشا يكه صلح و آشت دينيبيم

و آن تنها سوال مهم است،  ،ديپاسخ بده ديلحظه وجود دارد كه به آن با نيسوال مهم به شما در ا كي ،كه ديگويبه شما م

 يلحظه صلح و آشت نيبا اتفاق ا گريبه عبارت د  ؟دشمن آن هستم ايلحظه االن خوب است  نيمن با اتفاق ا انهيم نكهيا

  لحظه.  نيدر ا مياز خودمان بكن ميتوانياست كه م يسوال نيمهمتر نيا كنم؟يمت مدر مقابلش مقاو ايدارم 

 نيكه رابطه من با ا ديسوال مهم را از خودتان بكن نيا ديتوانياست؟ هر لحظه شما م يلحظه چ نيرابطه من با ا يعني

تنها راهمان  م،يدار يمنِ ذهن م،يشوب يكيكه  ميستيحضور ن ايلحظه ما فعال از جنس خدا  نياست؟ و چون با ا يلحظه چ

 نيدر ا يعنيبهتر است،  يگفت آشت نجايموالنا، در ا شنهاديقرآن و پ هيآ نيو با توجه به ا .ميكه فضا را باز كن است نيا

  است.  يشما بدتر از آشت زهيلحظه ست

لحظه،  نيبا اتفاق ا يبهتر است. آشتلحظه  نيبا اتفاق  ا يشما آشت يو برا كنديم ديلحظه اتفاق را قضا تول نيپس در ا

 نيلحظه صفر بشود در ا نيلحظه صفر بشود. اگر مقاومت شما در مقابل اتفاق ا نيشما در مقابل اتفاق ا قاومتم يعني

لحظه باز  نيفضا در اطراف اتفاق ا د،يكنيو شما با مقاومت صفر فضا را باز م شوديوارد وجود شما م يصورت بركت زندگ

و مقاومت  يكن زهيست نكهيا ياست كه به جا نيا شيمعن ،باش ستلحظه دو نيبا اتفاق ا ايبهتر است  يپس آشت. شوديم

  .كن يبا آن آشت ايشما ب ،كند دايو اتفاق ادامه پ ياتفاق بشو يو قربان يكن

 ديفضا را باز كن ديخواهيم يول د،يرا عوض كن تيوضع اياتفاق  ديخواهيكه شما نم ستين نيا شيكردن معن يگفتم آشت

از  م،يدار يجسم ياريكه هوش ي. در حالدانديم ديكار را كل نيكه موالنا ا دينيبي. پس مدينآن را عوض ك يبا خرد زندگ

و بر اساس آن قضاوت  ميدار ييدانا م،يدار يينايب م،يما دانش دار مييگويم م،ينيبيم هايشدگ تيهم هو نكيپشت ع

 يجسم ياريو هوش كنديقضاوت را صفر م ينهمان كار اگر بك ،يكن يلحظه آشت نيا اتفاق اراه است كه ب كي م،يكنيم

  :دهديم حي. و در مصرع دوم توضكنديحضور م ياريبه هوش ليرا تبد

 يكنيمقاومت م ي. وقتيهست كتايو  يهست يكه تو از جنس زندگ يا نكهيا يعني گانه،ي يا» گانهي يكن ماجرا را ا رها«

 اي. مقاومت صفر ييبه دو ميافتيو م نبه ذه اندازديبه ذهن. پس مقاومت ما را م يافتيم ،يافتيم ييبه دو ،يشويدوتا م

بحث و  يعنيماجرا، ماجرا  يتيكه در هر وضع ديگوي. به ما دارد مميبشو كتايكه ما  شوديسبب م ،يآشت ،ييفضا گشا

دعوا كند. شما  توانديزنده باشد نم كتايباشد به آن  گانهيانسان اگر  را رها كن. نهايجدل و مقاومت و قضاوت و دعوا و ا

 ي. اگر مِن ذهنگريد يهم مِن ذهن يكي ،خودت يمنِ ذهن يكيحداقل،  ،يدو نفر باش ديدعوا كردن،  ماجرا كردن با يابر
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خودمان منعكس  يمنِ ذهن را ما بر اساس گرانيد يچون منِ ذهن ،يهم تجسم كن گريد يمنِ ذهن يتوانيتو صفر باشد نم

بشو و  كتايلحظه  نيبا صلح با اتفاق ا ايكه تو ب ديگوي. مميكنيخودمان دعوا م يبا انعكاس من ذهن نيبنابرا. ميكنيم

  حضور؛  ياريبپر به هوش يجسم ياريماجرا را رها كن. از هوش

را  شچون ذهن خود ؟يما دوباره مقاومت كنشما را بكِشد كه ش خواهديذهن م ايآ يمقاومت را صفر كرد يحاال شما آمد

لحظه  نيبا اتفاق ا ديشما با يعني ،با مقاومت امكان دارد كارنيكند. ا ريتعم اي كندميترم خواهديخودش را م يمن ذهن اي

 يز كناتفاق سود ببرد به نفع خودش. اگر فضا را بااز آن  يتا من ذهن يجذب اتفاق بشو ،ياتفاق بشو يو قربان يدعوا كن

اگر درحال  نيكند. بنابرا ريخودش را تعم تواندينم يمن ذهن يتا مقاومت نكن كند. ريمتواند خودش را تع ينم يمن ذهن

 كشديذهن است شما را م يرويكه اسمش ن ييروين كياست كه  ييايپو اي كيناميد تيوضع كيشما، صبر  ديصبر بمان

  كل است.كار مش ني. ادياستادهيا د،يرويو شما نم

دارد.  اجيدارد. به ناظر بودن و شاهد بودن به ذهن احت اجيلحظه احت نيو به بودن در ا دارد اجياحت ياريكار به هوش نيا

را تماشا  تانيفكرها نكهيا يبرا دياالن حاضر د،يلحظه و فضا را باز كرد نيمقاومت صفر كه شما را آورد به ا همان يعني

   عوض بشود. خواهديم يدارد كه ه ايدارد حالت پو كيناميحالت د كيكار  نيا د،يكنيم

شما مقاومت  خواهديم است، جاذبه ذهن يرويو آن ن زديحالت را به هم بر نيا خواهديم ييروياست كه ن يحالت ايحالت پو

ه به لحظه به بهتر است. لحظ يبهتر است، آشت يبهتر است، آشت يكه آشت دييگويهرلحظه م يعني. ديكنيو شما نم ديكن

 يبرا ي. هركسديشويم يكيبا خدا  ديكه دار ديكنيو شكر م ديكنيو ثبات شكر م ييايپو نيا يو برا دييگويخودتان م

بشود  يلحظه از جنس خدا بشود، از جنس زندگ كيو ولو  ،بشود يلحظه آشت نيبا اتفاق ا توانديشكر كند كه م ديبا نيا

   دارد؟ن دييگويشما م ،شكر دارد. چرا ندارد نيد. ابشو اشياصل يارياز جنس هوش اي

 تيهوهم يها نكياست، از پشت ع نييپا دشياست د نييكه فهمش پا يهست كه ما را از حالت حشرگ يكار كينه 

 نشيب كند،يم ياست، محل پروازش آسمان است، حس فضادار عيوس دشيكه د برديم يبه حالت پروانگ نديبيشده م

 يآشت شهيكه هم ديمتعهد بشو ديتوانيلحظه، م نيبا اتفاق ا د،يتوجه كن د،يكرد يخوب. حاال شما آشت يليدارد، بله؟ خ

را  يآشت نيها و ا يشدگ تيهوبه هم ،يزيچ كيبه  شوديبعد حواستان پرت م ي؟ لحظه هابود لحظه كيفقط  اي د؟يباش

است؟  تربه يرفت مگر نگفته بودند آشت ادميبابا من  ي. اديكنيدعوا م يكيبا  ديدار دينيبيدفعه م كي. ديدهياز دست م

  آمد.  ادميرفته بود االن  ادمي
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 ،ييبهتر است به فضاگشا يگرفته شده دارد. كه شما چه اندازه به آشت ميتصم نيما به ا يتعهد و آگاه زانيپس به م

كرده ام كه  ييماجرا را رها كنم و شناسا . چه اندازه من متعهدمدي. از خودتان بپرسديبودن متعهد يخال يازجنس فضا

 يرا قو يفقط من ذهن نيا نكهيا ي. براخورديمقاومت كردن، دعوا كردن، بحث و جدل كردن به درد نم ن،ماجرا كرد

 ييجدا اي جنگديمن هم با آن من م ني. اجنگديما مما با آن  نياست. در مورد ما،  ا ي. آخر ماجرا جنگ است، تلخكنديم

   است؟متعهدم، درست  يگانگياست. و من به  يدائم ييت. جداهس

و تمركزتان آنجاست،  كننديشما دارند به شما كمك م يو فكر يو روح يجسم ي. اگر تمام قواديكنيبه تعهدتان نگاه م

نه، حالم  است. اگر يقو يپس تعهد شما تعهد د،يفضا باز كن يبهتر است، در اطراف هر اتفاق يتوجهتان آنجاست كه آشت

  تعهد است؟  نيدارد. درست است؟ ا يبهتر است، حوصله نداشتم نه! بستگ يخوب باشد آشت

در  ريتصو نيدر ا نطوريبه تعهد شما دارد و هم يشما بستگ ريي. تغدهديرا نشان م رييكه موالنا راه تغ ديكنيتوجه م

متولد  ي. كشوديمتولد م ين حشره من ذهنپرك شما حضور شما از آهشا نيا ديبشو يكه متعهد به آن آشت يصورت

دفعه  كيكه  افتديم ادتانيو  ديبنديم ديبنديم ديبنديگشوده شده. اگر م ين فكان در اثر فضاكُ  د؟يزا يم يك كند؟يم

ان دارم نش يچهار شكل را به شما ه نيمن ا دينيبب نيهم ي. براخورديبه درد نم نيفضا را، ا ديكنيباز م دياشتباه كرد

  د؟ينيبب ديتوانيرا در خودتان م رييشما تغ نميبب دهميم

 خبرانهيب شود،ينم ينطوريهم شود،ينم يالزم است، تعهد الزم است، سرسر رييكه تغ ديكنيم ييحداقل شناسا شما

 حتينص نيو ااست  حتينص نيدوم نگفته كه د تيدر ب نجايجهت ا يباشد. موالنا هم ب نجايهمه حواسم ا دي. من باشودينم

 نكهيبه عهده شماست. ا ييشناسا تي. مسئولميمواظب باش ديبا ستين نيد ودارد جز يبردارد. اگر برنم انهيما را از م ديبا

توجه  كنند؟ينم اي كننديبه من كمك م نهايا دهميانجام م يكارها را كه من به عنوان كار معنو نيباورها و ا يسر نيا ايآ

  اصول خوب هست.  يسر كي ينيدر هر د د؟يكنيم

قرآن كه خودش  يها هيموالنا به آ ،يشمس و مثنو وانيما در د ميكه خوانده ا ييابا موالن ديآياسالم به نظر م نيدر د

. آنها را دهديم تيحضرت رسول بوده، به آنها اهم شاتيكه از فرما ييبه آن قسمت ها ث،يانتخاب كرده و به آن حد

 ديياست، بگو ينطوريپس چرا ا ست،يچ نيگفت آقا ا يكي. دي. ماجرا هم نكنديبه آنها توجه كن دياانتخاب كرده. شما هم ب

. شما فهمميبه حضور زنده شدم آن موقع م يبخوانم به حضور برسم. وقت خواهميها را م نيمن هم ستيمربوط ن به من

چه  نيكه پس ا ديبحث و جدل كن د،يتدالل كناس نكهي. نه اكنديكه به شما كمك م ديكن داياصول را پ يسر كي ديبا
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. كننديكمك م نهاي. به من افهممي. آنها را نمخوانميرا م نهايمن ا شوديچه م دانمينممن  شود؟يآن چه م شود؟يم

  را.  شيده تا م،يخوانيم ميرا امروز دار شيچندتا

 ياست، بلكه اساس يپرسش، پرسش اساس نيا از خودتان و ديپرسيلحظه شما م نيبهتر است. ا يآشت ميديپس فهم

 يليدعواست؟ خ اياست  يآشت ست؟يلحظه چ نيبا اتفاق اما كه رابطه من  ميپرسش ندار نيا زبهتر ا يعنياست.  نيتر

خواهم  يافسانه، توهم، گرفتار نياگر دعواست من در ا كنم،ياست فضا باز م يبه خودتان. اگر آشت ديساده. جواب بده

 يبزن ديبا يجواب بده ديبگو ديبا يذهن ن. مديرا نخور يمن ذهن بي. شما فردهديرا نشان م نيعكس ا يذهن ماند. من

كمك  ياز خرد زندگ ديخواهي. نه! شما ميشويپا له م ريز شوند،يوگرنه سوارت م يباش يقو ديبا ،ينابود كن يبشكن

  است. شتريلحظه، قدرت خدا، خرد خدا از همه ب نيقدرت ا د،يريبگ

 يخرد زندگ ،يرونياز كمك همه عوامل ب ،يرونياز همه عوامل ب ديگويخواند. م ميخواه ميكه اگر برس ميدار يتيب كيو 

خودتان  يپس دوباره با تمركز رو م،يرا هم خواند نيا. كننديم جشما را فل يرونياست. بلكه عوامل ب دتريشما مف يبرا

متولد  ديدار يحشره من ذهن نيحضور از ا ياريبه صورت هوش ايبهتر است آ يآشت دييگويكه م يكه در حال دينيبيم

 ادماني د؟يو پرواز كن ديكه متولد بشو ديمداومت و تكرار دار يبه اندازه كاف د؟يصبر دار يشما به اندازه كاف د؟يشويم

  .انهيخاموش باش بپر تا آش ديگويم نه،ايبپر تا آش انه،يبپر تا آش ديگويم كند،يم ااَْنصِتْو آخر كه صحبت تيباشد در ب

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  انهيخاموش و رو تا آش بِپَر                جان يِ طوط يست اَْنصِتْوا اگفته چو
 ،يستين يمن ذهن يِو تو طوط دي، ذهن را خاموش كنااَنْصِتْو د،يتا از رحمت من بهره ببر ديگفته است كه خاموش باش چون

. بله، يبپر يتوانينم ،ياست، بپر. پس ذهن را خاموش  نكن ييكتاي يكه فضا انهيخاموش باش، تا آش ،يجان هست يطوط

  :ديگويم

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  را رَها كُن، رو به خانه يبيغَر                         ْدُعوايَبَرِجه كه اِنَّ الّلَه  هَال
به  كنديلحظه تو را دعوت م نيخدا در ا نكهيا يلند شو بپر، براب يعنيآگاه باش، برجه  يعنيخاَنه. هَال  ميبخوان ديبا كه

  است: ريز هيآ نياست و از ا يخطرناك يكه خطرناك است، جا ياز كجا؟ از من ذهن ت،يو امن يسالمت يبهشت، به فضا

  ٢٥ هي، آ١٠ونسيسوره  م،كريقرآن

  »كند. خواند و هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مىفرا مى (بهشت) خداوند به سراى سالمت «
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لحظه و هر كه را بخواهد به راه راست  نيهم ؟يك خواند،يبهشت، فرام مياسالمت داخل پرانتز گذاشته يبه سرا خداوند

 ديگويلحظه، فضا كه باز شد، م نيبا اتفاق ا يشما پس از آشت يپس برا ت،يب نيبه ا ميبرگرد. حاال دوباره كنديم تيهدا

 كدفعهيها هم موقع يبعض رون،يب دييايب يگحالت حشره نياز ا جيبه تدر ديتوانيشما م يعنياست.  دنيحاال موقع برجه

 بهيغر يو تو بدان كه در من ذهن تيامن يسرا اي لحظه به بهشت نيدر ا كنديبپرد، كه خدا تو را دعوت م توانديآدم م

  است.  ييكتاي يو خانه تو فضا يهست

تو با  ،يقضاوت كرد جاديو ا يمقاومت كرد جاديآفل و ا يزهايدر چ يكرد يگذار هيرا سرما ياريكه هوش همه نيپس ا

 چيه ،يبود بيجهان غر نيدر ا ،يشدگتيهوهم دِ يد ،يكه داشت يديو با آن د يدر من ذهن ،يداشت يكار من ذهن نيا

 نيا ديگوي. ميهست بستانيتو در غر نيپس بنابرا ،يموقع وحدت با خدا را حس نكرد چيه ،يرا حس نكرد يموقع زندگ

  . يبشو يكيكه دوباره با او  كرديرا بدان و بدان كه لحظه به لحظه خدا تو را دعوت م

هست كه خدا آنجاست با شما و شما آنجا  يمجلس كي. گفت مياباشد نمرده ادماني م،يآن مجلس هست يهنوز تو

حواسمان  ديامانت است، موقت است، با نياكه  ميديالبته ما فهم د،ياكه همانجا كه نشسته ديگوياالن به شما م د،يانشسته

لحظه  نياتفاق ا و با يبهتر است، فضا را گشود يآشت يديكه اگر فهم كندياالن اضافه م يجمع باشد، كه نبوده است، ول

به  يو برو يبشو يكيو با او  رونيب يبپر ،يمن ذهن نياز ا ،يبگيغر نياز ا كنديبدان كه خدا تو را دعوت م ،يكرد يآشت

   د؟يريپذيم د،يشنويدعوت را م ني. ُخوب شما اييكتاي يفضا

 يها، در قضاوت و دانش ذهنوز در همانشهن ديخواهيشما، م ديديرا شن ينيقرآن، نكته د هيآ نيا نكهيحاال، با توجه به ا

را  يقبل تيشما ب ربهتر است. اگ يگفته است آشت يقبل تيباشد ب ادماني د؟يو در مقاومت بمان ديهست تيهوكه با آن هم

ره حاال بعدا و دوبا دييگويو م ،ديهست نيو سنگ ديحوصله ندار اي رون؟ياز ذهن ب ديبرو ديشوياالن بلند م د،يااجرا كرده

لحظه در آن  نيكه ا ديكنيم نيو مرتب به خودتان تلق ديبرجه دياگرفته ميبه مقاومت؟ اگر تصم ديبرگرد ديخواهيم

 يفكرها همه فكرها نيكن، چون ا واشيفكرها را  نيسرعت ا نيكه ا ديگويم م،ياتهكه من و خدا نشس يمجلس

 كندي. دعوت مونديبه من بپ شود،يرشته فكر صفر م نيااست و بگذار صفر بشود، با مقاومت صفر  هايشدگتيهوهم

  شو.  يكيكن و با من  واشي ،يتند نيفكرها را ادامه نده به ا نيا ديگويم يعني

سرعت؟ دنبال  نيبه ا يپريم گريفكر د كيبه  يفكر كيچرا از  يدانيتو م ديگويو دارد م دُْعوايَ كه ِانَّ اللّهَ  بَرِجههَال 

خدا  م،ياكه با هم نشسته يمجلس نيمن در ا ديگوي. مهيآ گريد نيطبق ا ،يگرديو بهشت م يخوشبخت ت،يامن ،يسالمت

 يبه فكر ياز فكر ،يشنويو تو نم يخوشبخت ت،يامن ،يسالمت يبه سرا ييايكنم بيمن تو را دعوت م د،يگويبه شما م
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 ؟يبشو يكيبا من  يجهيكرد. چرا بر نم ينخواه دايپ ؛يكن دايپ ايدن نيدر ا اي يكن دايرا در ذهنت پ نيبلكه ا يپريم

 ،يكرد يآشت ،يچند بار آره گفت كهاالن هم  يول .آره يگفت ؟ياز جنس من دميمن از تو پرس ؟يبود يكياست با من  ادتي

  ادامه بده. 

در  ؟يشويبلند نم ؟يجهيآره. برنم ،يشد؟ اگر برجه ليمثلث به مثلث صبر دوباره و شكر و واهمانش تبد نيا ايحاال، آ

 نيشما را به ا كنديكه خدا دعوت م يكه براست يديو فهم يشد اريهوش كباري ي. اگر آمديهست يجسم ياريمثلث هوش

باشد  ادماني. يو مداومت دار شوديبا تو هماهنگ م تيو تمام قوا يشويمتعهد م نصورتيو بهشت، در ا تيامن يفضا

  . ديآيدارد م ترنييمان پاغلظت ما جياست، به تدر يجيتدر رييتغ

 د؟يكنيبرنامه گوش م نيهر روز به ا ايكه آ دينيبب د،ينيكار مداومت را بب نيا يبرا ديشما االن به تعهد و استحكام نگاه كن

ند، اشما كار كرده يرا كه رو هاتيتعداد ب كي ايآ د؟يكنيخودتان كار م يخودتان است؟ هر روز رو يرو هر روز تمركزتان

 نهاياست؟ چقدر است؟ ا يوقتش كِ ن،ياست ا يكِ د؟يمنظم هست د؟ياكار گذاشته نيا يوقت برا ايآ د؟يكنيتكرار م ديدار

 شوميم ترفيمن لط جيبه تدر ايهستم، آ بيمن غر يگكه در حشره ديگويم د،يديرا د نهاي. اگر ادينيرا بب نهايا د،ينيرا بب

 ليپروانه تبد نيبه ا ديبشوم، با تيامن يوارد بهشت بشوم، فضا نكهيا يمن برا ؟يمن ذهن نياز ا شوميم دهييو دارم زا

خودتان  د،ي. سوال نكنخودتاناز  ديسوال كن نم؟يبيرا م ميبيبه صورت حضور ناظر، من غر ايآ شوم؟يم دهييبشوم، دارم زا

  كرد.  دينخواه شرفتيپ د،ينورافكن خودتان نباش ريز

 يزحمت نيرا از دست بدهند، كمتر يشدگتيهوهم كي خواهندينم كنند،ينم تين جبران را رعاكه قانو يآن كسان

سال است  ياست، س انسالت ياز موضوع دارند. شما س يبه حضور برسند، آنها برداشت بد خواهنديتند م كشند،ينم

 د،ياعادت كرده د،يابه چشم خودتان زده يماد يهانكيمرتب ع ،يجهان نيا يزهايبا دردها، با چ ديشويم تيهوهم ديدار

 د،يوقت ندار د،يشما به حضور زنده بشو قهيبا شما صحبت كند، بعدا در عرض پنج دق قهيپنج دق يكس كي ديخواهيشما م

 ي. براخواهديوقت م از گذشت خواهد،يگذشت از پول م خواهد،ي. برنامه تمركز مديرا نگاه نكن مهُخوب برنا د؛يعجله دار

 ،يچيدرصد هم اگر بشود حضور، نشود هم كه ه كيدارد،  تينود و نه درصد اهم هايشدگتيهوشما اگر اضافه كردِن هم

  شما.  يبه آن كارها يشدن خرد زندگ يباشد اول، دوم جار نيشما ا يمنظور اصل ديندارد. با دهيآن فا

به فكر و عملتان. حاال فكر و عملتان در  زديبر يخرد زندگحضور،  يفضا نيد، از ايبه حضور زنده بشو ديفضا را باز كن ديبا

پدر  اي د،يهر چه هست د،يهست يسلمان د،يكارگر هست دانمينم د،يمهندس هست د،يرفته است؟ شما دكتر هست يچه جهت

اول  ي. ولاندرسيشما را به ثمر م ااز آن كاناله روديم يخرد زندگ د،يمعلم هست د،يكنيبچه بزرگ م د،يمادر هست د،يهست
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كه  ستين ي. كافديداشته باش قيعم شهيو ر ديلحظه داشته باش نيدر ا شهير دياول با د،ياو زنده بشو تينهايبه ب ديبا

  ام. موالنا خوانده دييبگو ديبرو ديو بعد هم بگذار ديترجمه كن يبه فارس د،يبخوان تيشما چند ب

زنده  م،يبدن هست نيا يكه هنوز تو يدر حال يعني. ييكتاي يابه فض كنديدعوت م راخدا هر لحظه ما  ميديپس فهم

 تينهايصلح بهتر است فضا را باز كند، ب قياز طر خواهديم ،ييكتاي يبه فضا كنديلحظه خدا ما را دعوت م نيدر ا م،يهست

 م،يشويم ترعيه روز وسروز ب يه يول م،يشويوقت به اندازه او نم چيفضا را، به اندازه خودش بكند، البته ما ه نيكند ا

ور نور، خرد از آن يغذا د،يآيور مغذا از آن م،يشويم دارترشهيكه ر جيو به تدر ميشويثابت م م،يشويم دارترشهيبعد ر

  .ميشويم يكيها با او موقع يو بعض ديآيم

 ميگرديجهان، دوباره برم نيبه ا ميزيريم ميشويجدا م هذر كي م،يكنيمان را از خرد پر مشدن، سطل يكيدر موقع  يعني

 نيجهان و عشق به ا نيبه ا يجهان و شاد نيخرد به ا ختنير نيجهان و در ا نيبه ا ميزيريم ميكنيمان را پر مسطل

 نيد نيا م،يشناسيدوست و دشمن نم م،يدار يفراوان م،يدار تينهايب م،يكوثر دار م،يوجه خساست ندار چيجهان، ما به ه

زن  مانيكي م،يمرد هست مانيكيفقط در سطح  م،يهست ياريهوش كيمان هست، همه ياريهوش كي م،يندار نيو آن د

هستند.  يسطح نهايا كند،ينم يفرق م،يكنيعبادت م يآنطور مانيكيآن  م،يكنيعبادت م ينطوريا مانيكي م،يهست

 ،يزندگ يمثل باورها، روشها يسطح يزهايچون با چ كند،يم جاديا ختالفو ا رديگيرا م يسطح يهاتفاوت نيا يمن ذهن

  موالنا.  يهاطبق صحبت ستين نياست، آن قسمت د تيهوسبك عبادت، هم ،يسبك زندگ

. هر ميشويوارد آن فضا م شتريب م،يشويم ترعيكه وس ي. هر چكنديپس هر لحظه صلح بهتر است، خدا ما را دعوت م

دعوت  ديريبگ ميتصم ديلحظه با ني. حاال شما در اميكنيدعوت را رد م م،يكنيور ماز آن دعوت د م،يشويتر مچه منقبض

حداقل  د،ي. اگر قبول نداردياگر قبول دار د،يكار بكن كي ديتعهد بده ديبا د،ياگر قبول دار د؟يندار اي ديخدا را قبول دار

درد  ريام، زهمه درد دارم، گرفتار شده ني، اوضع من خراب است چرا دييگوي. شما مديكنيكه دعوت خدا را رد م ديبدان

دعوا را به  ايشما ماجرا  نكهيا يبرا د،يكنيشما، االن هم رد م ديادعوت خدا را رد كرده نكهيا يبرا شوم؟يدارم خرد م

وقت  ديآي. نمكنديم ستفادها بايهم چقدر ز دينيبيم كند،يقرآن استفاده م هي. پشت سر هم از آدياداده حيترج يآشت

  .ديگويبه شما م ديبدان ديرا كه شما با يآن قسمت رد،يشما را بگ

ھارم *** ت  یان   ***  
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  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  نشانه نيز ينَنگ دار يم چرا                    يُكن حِرص را، َكاْلفَْقرُ َفْخر َرها
شدن است،  اديبه خواستن و ز يمن ذهن تياست. حرص در واقع حساس يمن ذهن يذات تياست؟ حرص خاص يچ حرص

 يدارد، ول ونيليصد م داندياست، اصًال نم تيهودالر پول دارد، با پول هم هم ونيليصد م يكس كيهرچقدر.  نقدر،يا

 ياست، ده دالر چ ياست، پنج دالر چ يدو دالر چ ،يدارهمه پول  ني. تو اكشديدو دالر، دارد خودش را م شيافزا يبرا

 نيهم نكشيع نكهيا ياست، برا تيهوهم نكهيا يبرا كند،يحرص دارد، موتور خواستنش دارد كار م نكهيا ياست؟ برا

 عهداست، هم با آن مت تيهوبا آن هم هم نكهيا يبرا كند،يم يو سازمانده نديبيپول است، از پشت آن پول جهان را م

 شيهاو حس شيهاكرده است، تمام فكر خودش گردد،يحول و حوش آن م شيروح ش،يذهن ش،يفكر ياست، تمام قوا

تمام  خورد؛يپول ندارد به درد من نم يپولدار بشوم، اگر كس كنديبه من كمك م يپول دارد، ك يبكار افتاده است كه ك

  آن است.  شيارهايمع

را رها  نيا ،يخواهادهيكم بشود، ز خواهديشدن و كم شدن، البته نم اديتو به ز تيسخواستن تو و حسا نيكه ا ديگويم

 ديگوياست، م تيهوبا پول هم هم يحت ند،يرا بب شيهايشدگتيهوشاهد و ناظر ذهنش باشد، هم يكس كيكن. ُخوب 

در گرو  يوقت ياست. ول تيهوهم مترآدم ك نيا كند؟يم يبشود، كم بشود چه فرق اديدارم، حاال ز نقدريُخوب، من ا يليخ

آمدن  رونيتله ب نيكه مواظب باش از ا ديگوينم يخوديب م،ياما به تله افتاده ي. وقتتله افتاده است يآن دانه است، تو

به شما دارد  م؟يچه كار كن ست،يراه خروج مشخص ن كند،يم جاديدرد ا كنديم يشدگتيهوكه هم ييسخت است، كارها

 فتديب ادتي ثيحد نيو ا نيرا بب تيرها كن، به صورت ناظر، خواستن من ذهن را كه حرص ديگويما دارد م به د،يگويم

  آمده است:  ثيحد نينداشتن، افتخار است. از ا يشدگتيهوهم يعني يفقر معنو ،يفقر معنو يعنيفقر،  ديگويكه م

  :ينبو ثحدي

  »فقر افتخار من است.  «
 يبشود. عكسش را من ذهن شتريافتخارش ب ديكمتر داشته باشد، با يشدگتيهوانسان هرچه هم يعنياست.  ينبو ثيحد

است،  شترياست، افتخارش ب شتريدر تله و دام است، رنجش ب شترياست، ب ادتريز شيهايشدگتيهوهر چه هم كند،يم

دارد،  يشدگتيهوكه با پول هم يدارند. ُخوب كس يشدگتيهوهمسر و كار دارد كه  ياعده كيبا  نكهيا يبه به به. برا

كه به حضور زنده  يدالر دارد. آن كس ونيليكه پانصد م يمورد احترامش است؟ آن كس يدالر پول دارد، ك ونيليصد م

  . نديبيم يآنطور نكهيا يندارد برا ياو ارزش يبرا يفقر معنو اي. ستيمهم ن شياست برا
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 ينيكه د يهم آمده است، كس نياز دو  ميما بفهم خواهديكه موالنا م ميكنيم انيرا ب يزيچ كي ميدار م،يريگينم راديا

انداختن  ،يعدم وابستگ ،ينشانه فقر، فقر معنو يعنينشانه،  نيكه از ا ديگويتوجه كند. بله، به ما م نهايبه ا دياست با

 ي. ُخوب اگر براامدهيكه تا حاال بد د نيا ي. چرا ننگ دارم؟ برايكنبهش افتخار  ديبا ؟يتو چرا ننگ دار هايشدگتيهوهم

دارم  نكهيا يافتخار كنم برا شتريب ديكمتر داشته باشم، با يشدگتيهوكه من هر چه هم دييباشد كه بگو نيشما افتخار ا

من شفا  كند،يكمك م طانيش بهدارد، دارد  اديكه درد ز يكي نيا كنم،يدرد ندارم، دارم به خدا كمك م شوم،يآزادتر م

ترسانم، به  يرا نم يكس چيه كنم،يرا به حرص وادار نم يكس چيه كنم،يمن نيرا خشمگ يكس چيمن ه دهم،يدارم م

  دهم،يكس درد نم چيه

اگر مي گوييد يعني كم كردن هم هويت شدگي  ؟فخر است ،يك سوال از خودتان بكنيد آيا شما مي گوييد كه فقر ،حاال

چون  ،بايد ثابت كنيد ؟به خودتان ثابت كنيدچه جوري مي توانيد  ؟حرص تان كم دارد مي شود .افتخار است ،ها فخر است

من كي ننگ  ،فقرم افتخار من است ،مگر نمي بيني كه من حرصم كم شده است :مي گويد كه ،من ذهني مي َپرد وسط

مي گويد كه كدام هم هويت شدگي! از من  ،مي ايستدوا روي آدم   ،من ذهني كه با هزار تا چيز هم هويت است ،داشتم

بر اساس هم هويت شدگي ها  .من همه را مي اندازم ،بسپار دست من ،يك خرده هم هويت شدگي دارم ؟تو فقير تر ديدي

  .شما بايد در خودتان اين رهايي را ببينيد ،زنده است

مثلث من  ،مثلث همانش .فقر ننگ است ،شما مي بينيد كه در اين مثلث ،دوباره اين مثلث ها را نشان مي دهم ،بوخُ 

هر چه بيشتر بهتر! براي همين  ،جسمي به اين افتخار مي كند كه هم هويت شدگي هايش زياد است هشياري ،ذهني

 ،هيچ از خودش نمي پرسد چرا اين قدر درد مي كشم ،دانايي حساب مي شود ،قضاوت ،قدرت حساب مي شود ،مقاومت

   .من ذهني ب شما االن اين بيت را براي من ذهني تان مي خوانيد يك تكاني مي خورد اينوخُ 

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  نشانه نيز يَننگ دار يم چرا                يُكن حِرص را، َكاْلفَْقرُ َفْخر َرها
موتور  ،كه من در هشياري جسمي به خواستن زنده ام ،پريديد به اين مثلث ؟به عنوان هشياري شما به لرزه افتاديد

چقدر  ،هميشه حساس هستم كه چقدر بيشتر است حاال ،اه بودمو زياده خو ،خواستن من هيچ موقعي نيايستاده است

مبناي مقايسه ام ديگران  ،بهتر ،برتر ،بيشتر ،حساس به بيشتر هستم .هر چه بيشتر بهتر! ولي چقدر بيشتر .بيشتر است

احساس  و از اين موضوع ،ثابت كنم بهتر هستم ،من مي خواهم از تو ،و من از آن مي خواهم خوشبختي بگيرم ،هستند

   ؟.آخر اين درست است به نظر شما .موفقيت و خوشبختي بكنم
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هر چه صبر مي كند عادت هاي  ،واهمانش بيشتر ،هر چقدر پهلوان تر ،اين مثلث واهمانش است ،در اين مثلث اگر باشيد

و رضايت دارد  ،شود كه به خدا دارد زنده مي ،ودر عين حال شكر مي كند ،همانيدگي هايش را بياندازد ،بدش را بياندازد

در اين مثلث ببينيد  ،حاال .را به عمل مي رساند آن ،فقر افتخار است ،دارد اين نصيحت ديني را كه مي گويد ،از اين كار

به ريختن هم هويت شدگي ها و شناسايي هم هويت شدگي ها  ؟يعني نداشتن هم هويت شدگي داريد ،شما تعهد به فقر

به اينكه فقر  ،ثابت كنيد به خودتان كه متعهد هستيد ،براي خود تان بنويسيد ،چه چيز است اگر داريد داليل تان ؟داريد

  . ؟يا دارا بودن به لحاظ هم هويت شدگي ،فقر براي شما افتخار است .افتخار است

نيد  كه آيا مرتب چيزهايي را به خودتان تلقين مي ك ؟تكرار دارد ؟مداومت دارد ؟تعهد محكمي است به فقر ،اين تعهد

آدم هيچي نداشته باشد برود تو خيابان  ،نه اينكه ،. فقر گفتم؟سبب شناسايي بشود و نشان اين باشد كه فقر افتخار است

بعضي موقع اينها من ذهني خيلي  ،گدا هستند ،آنهايي كه خيابان مي خوابند هيچ چيز ندارند .اين فقر نيست ،بخوابد

فقر  ،توجه مي كنيد .اين است كه شما داشته باشيد ولي با آن هم هويت نباشيد فقر .آنها فقير نيستند .بزرگي دارند

   .بيچارگي نيست دراينجا

شما مي دانيد كه من ذهني بيشتر به  ؟.آيا اين موتور خواستن من ذهني شما خاموش شده است  و حرص نداريد ،بوخُ 

يكي هم آن دانه  ،يكي خواستن است .بارها گفتيم دو تا مولفه دارد  ،درست است كه هم هويت است ،خواستن زنده است

 ،و اين عينك ديد ما مي شود ،گاهي اوقات  با چيزي ما هم هويت مي شويم مثل پول .كه ما هم هويت مي شويم ،محتوا ،ها

در ولي يادمان مي رود چق ،با آن ديد ،اطراف آن ،مركز ما مي شود و خودمان را سازمان دهي مي كنيم و زندگي مان را

   .يادمان نمي رود ،ولي خواستن را هرچه بيشتر بهتر ،پول داريم

ب اگر حرص شما كمتر بشود بايد بتوانيد زاييده وخ ،مقاومت و هرچه بيشتر بهتر .و من ذهني را بيشتر اين نگه مي دارد

عاليم زايمان  ،ده بشويدشما بايد بتوانيد زايي ،يواش بشود بخوابد ،يواش بشود ،موتور خواستن ،چون خواستن اگر .بشويد

چقدر آن  ؟در شبانه روز چقدر حضور ناظر به فكر هايتان هستيد ،چقدر داريد از من ذهني بيرون مي آييد ؟چه چيز است

   .هيچ موقع خودتان را از زير نور افكن خودتان بيرون نياوريد .بپرسيد از خودتان ؟چقدر زاييده شده ايد ؟حشره هستيد

  ٢٣٤٦غزل شمس،  وانيد ،يمولو

  ُخشك نانه؟ ديباشد گَر كم آ چه                 يعِنَْد َربّ  تُيرَه ُبگْشاد اَب چو
درست است كه توي اين  ،يعني شب دنيا را ،شب را مي گذرانم ،ابيت عند ربي يعني اينكه من پيش خدا بيتوته مي كنم

يك كسي بداند كه  ،يم ماگفت از اول گفته كه در مجلس هست ،يعني خيلي ساده است .دنيا هستم ولي پيش خدا هستم

و اگر  .پرده بين او و خدا همين رشته ي فكرها است كه يكي پس از ديگري در ذهن مي پرد و ما با آن هم هويت هستيم
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همه چيز اصيل را او به ما  ،خِرد اصيل ،آرامش اصيل ،شادي اصيل ،بوخُ  ،اين پرده افتاد و ما شب دنيا را پيش خدا بوديم

توجه مردم  ،در اين صورت اگر اين بر كت هاي مصنوعي مثل تاييد مردم ،احساس خوشبختي ،يتاحساس امن .مي دهد

   ؟دانيد چه چيز است خشك نانه  مي .مثال چه مي شود ،نباشد

وقتي من ذهني داريم من  ،اقالم  ذهني است كه من ذهني اينها را بركت مي داند مثل تاييد مردم ،منظور از خشك نانه

آن  ،فكر تاييد ،هشياري اش هم جسمي است آن چيزي را هم كه از ديگران مي گيرد به عنوان فكر ،ذهني جسم است

من  ،بوولي خُ  .ولي دوستي ذهني است ،مردم مي گويند تو را دوست داريم ،فكر عشق ،فكر توجه .هم جسمي است

   .ذهني استچون  .اين نان خشك است ،بوخُ  ،ب من آدم دوست داشتني هستموذهني مي گويد كه خُ 

و ره بگشاد يعني اين كه يك كسي آمده  ،من همه چيز را از او مي گيرم ،بله ،نزد خدا ،ولي در اين بيتوته كردن پيش خدا

و گفته است كه من در حالي كه در شب جهان هستم و شماها  .ب در اينجا معلوم است كه حضرت رسول استوخُ  ،است

  .منظورش اين است .به من غذا مي دهد و آب مي دهد و او .من پيش خدا هستم ،من ذهني داريد

  :ثحدي

  ».دهدياو مرا اطعام و آب م كنميم توتهيپروردگارم ب شيپ من«
مي  .بكند از اين مي خواهد استفاده .او مرا طعام و آب مي دهد ،شب را مي گذرانم  ،من پيش پروردگارم بيتوته مي كنم 

پس راه براي همه انسان ها  .همه مي توانند بكنند ،اگر يك نفر اين كار را كرده است .گويد يك نفر اين كار را كرده است

 شانيا ،ياسالم ولي به هر حال در آموزش ديني ،كساني بوده اند البته ،قبل از ايشان ،مي گويد ،تا به حال .باز شده است

نه غذا و  ،آب بدهد ،و او غذا بدهد به آدم ،خدا ماند شيشود شب را پ يه همه نشان داده كه ماو ب ديگو يم .الگو هستند

آرامش و  يكند به فضا يمگر نگفت كه خدا دعوت م .تيحس امن ،نور  يغذا ،ما ميهر چه كه الزم دار يعني ،يآب خوردن

  .راه باز شده ديگو يم ،و بهشت يسالمت

  ٢٣٤٦شمس، غزل  وانيد ،يمولو

  ُخشك نانه؟ ديباشد َگر كم آ چه                  يعِنَْد رَبّ  تُيرَه ُبگْشاد اَب چو
 يجوشد م يكه در اعماق وجودم هست و م لياص يب من اگر به شادوخ يليخ دييگو يشما م نكهيا يمهم است برا تيب 

 ؟ا را به من بدهدآن ه ميمفاه يدارم كه كس ياجيچه احت ،من آن را داشته باشم و دارم ،ديآ يباال و از طرف خدا م ديآ

او؟  شيرا پ ايشب دن ،شب را ميرو يچرا ما نم .جهان نيشده ام در ا عطلم ميمفاه نيمن تا حاال به خاطر هم يول ،ندهند
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خشك  ينان ها يرونيب يزهايذهن شما فكر و چ يو تو ،دينشسته ا فرض كن خدا نشسته شما هم ،است نياصال  مجلس ا

  .ديو شما دنبال آن ها هست ديآ يفهوم مبه صورت م يرونيب يو نعمت ها

شو  يكيبا من  ايآن فكر ها را ول كن ب،در من است يخواه يكه تو م يآرامش يها و همه  يشاد يكه همه  ديگو يخدا م

فكر  ،يتن هم هست نيا يدر ضمن تو ،دهم يمن به تو غذا م يبكن دينبا يكار چيه ،يشد يكيبا من  يآن ها را ول كن

 رونيفكر ها مربوط به ب نيا ،ين فكر ها باشيبا ا نكهيا يبه جا ،فقط با من باش يدار زيهمه چ ،يهم دار جانيه ،يهم دار

  .نه مييگو ياست ما م

 يبرا ،ما ميبرس ييجا كيبه  ديفكر ها با نيبا ا  نيكه هم ميگفت يراه را نشان داده چون تا آن موقع ما م يكس كي يول

 دميد يم  م،يديد يم يشدگ تيهم هو يها نكيع نيما با هم ،ميشده ا تيهم هو ميه اكه آمد ميدانست يما نم نكهيا

 ،است يرونيب يزهايدر چ يپس زندگ ،ستيكه ن نياز ا ريغ گريد مينيب يم ينطوريا  م،ينيب يب ما كه درست موخ يليخ

 يها هم  از فكر ما م نيو ادر بچه است،  در نقش است در سواد است   ،دانم همسر است يدر پول است در  نم يزندگ

 ستينان خشك  مهم ن ،راه را باز كرده معطل نشو و وقت تلف نكن يكي ديگو يم ،ميمعطل شد ،جسم ياريگذشت با هوش

  .ديمثلث ها شما بسنج نيحاال با ا.

 ديگو يكه مرا دانش را  ييدانا نيا ديشما حاضر ؟رفتيشما ضربه پذ يجسم ياريبه شما؟   هوش ييرهگشا نيكرد ا ياثر 

 يزديكنار و دانش ا ديآن دانش را بگذار ديحاضر ،من دنبال كنم ديفكرها را با نيا دياست با يرونيب يزهايدر چ يزندگ

  ،كند يم جاديمقاومت ا يفكر يچون آن رشته  ديمقاومت نكن ديحاضر ؟ديقضا بشو ميو تسل ؟ديقضاوت نكن د؟يريبگ

   .ميشب را  بمان ميتوان يخدا م شيكه  ما پ ميخبر يما ب ،رونيحواس ما رفته به ب

اگر شروع شد  شما  ،از خودتان ديبپرس ،؟حضور،  واهمانش شروع شد ياريمثلث هوش نيبه ا ميديب اگر اثر كرد و پروخ

 ،ديكه تعهد كرد ديكن يثابت م يچه جور  د،يجهان نمان نيا يتو  د،يخدا بمان شيپ ديشما برو نكهيبه ا تعهد ،ديتعهد كرد

 يقوا نيا ايآ ؟ديمداومت و تكرار دار ؟است نيحواستان به ا ؟ديكن يكار م نيا يروز به روز رو ؟دينيب يعالئم تعهد را م

همه  يطلبد هماهنگ يم يچون تعهد واقع ؟هماهنگ شدند ،كنند يم مكراه  به شما دارند ك نيشما در ا يو جسم يفكر

    د؟يبر يبه كار م رونيدر ب يزندگ يرا در جستجو تانيشما چقدر از قوا ،قوا را ي

  يشما عال ياگر تعهد و  هماهنگ ،به تعهد شما دارد يبستگ ؟ديخدا شب را بمان شيبه پ ديبرو ديخواه يچقدرش را م

 نيسمت چپ در ا يكه آن حشره  دينيب يم ،ديمتولد بشو يمن ذهن يحشره  نياز ا ديبا ،رديبگ صورت  يرييباشد، تغ

 يرونيب يپوسته  ،مقاومت دارد ،خواهد يم يها زندگ يشدگ تياز هم هو .كند يم يهان هم زندگج نيجهان است در ا
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 ،بله ؟آن هم  جسم دارد،خداست شيپ ،نه ،نه يشاپرك دست راست نيا ،است يعقلش عقل من ذهن ،اش سفت است

محدود  شيفكر ها ،است حركتش محدود يدست چپ نيا .ستيدنبال خشك نانه ن ،فرق دارد يكيبا آن  يول ،جسم دارد

حضور  ،است البته ليتمث نيتواند بپرد،  ا يآسمان م يتناهيال  يدر فضا يكي نيخواهد،  ا يم يزندگ تياست، از محدود

  .كه ستين سهيحشره كه  قابل مقا نيما با ا

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  را فَسانه نيبر خود، َمخوان ا ِبخوان                  يكم ِز كوه يَربُُّه، ن يَتَجلّ 
 يبه من تجل  ،كن يبر من تجل  ايبه خودت بخوان كه خدا ي. هيستيتو كمتر از كوه ن ،كرده يكه خدا بر كوه تجل ديگو يم

كه  يتيباشد كه در آن دو تا ب ادماني .بپاشد يمن ذهن يخواه يخواهم متولد بشوم،  م يمن م ،پاشد يم  ميمن ذهن يكن

 زهيجا نيا .يبرو يتوان ياو نم شيپ يخراب نكن  ،يرا كه ساخت يذهن ين خانه ين را و ادكا نيگفت كه تو تا  ا ميخواند

مرتب  بگو  ،متعهد شو يعنيدهند.  يرا به عنوان مزد خراب كردن خانه به تو م شيفتوح را و گشا نينعمت و ا نيا  ،را

كرد كوه را  يپروردگارش بر كوه تجل چون« :استقران  ي هيباز هم آ نيبله ا  را افسانه ندان. نيكن و ا يبر من تجل ايخدا

  .بار تا حاال خواندم نيرا چند هيآ نيا ديدان ياست م يداستان موس نيا و .»خرد كرد

 ،بهتر است و فقر  افتخار است يآشت مييگو يم ميكن يم ييكه ما فضا گشا جيكه به تدر ديخواهد بگو يقسمت را م نيا 

كوه  نيكند ا يخدا تجل يعني .كند يم يو خدا تجل رديگ يصورت م شيزا نيا جيو به تدر ميانداز يآفل را م يزهايو از چ

خوانم،  يم تانيآره االن برا.بزرگ دارد ي هيآ كي نيو ا زديبه هم بر ديما با ي. كوه ذهنزديبه هم بر ديما با هم با يذهن

  ،زديبر يكند در وجود شما و من ذهن يخدا تجل ديخواه يكه اگر شما م  ميمثلث ها دوباره بسنج نيا با دياجازه بده يول

  گريبرود د نياز ب ايكم باشد  ديبا  يدگيهمان  گريكه د ديبدان دي.  باديمقاومت و قضاوت را كم كن ديبا ارانهيخودتان هوش

كه  يعني  ؟ديريگ يكار در شما صورت م نيا ايآ ،ديندازيو ب ديها را بشناس يمرتب قبل  د،ينشو دهيهمان ديجد يزهايبا چ

صفر  ايمقاومت و قضاوت را كم كند  ديصورت عمال با نيدر ا  ،كند يخواهم تجل يكن و  من م يتجل دييگو يشما به خدا م

  د؟يدان يرا افسانه م نيا اي  ديكن يم ،ديكند،  ذهن را خاموش كن

 يكوه من ذهن نيكن و  ا يمن تجل يابر ايخدا ييبگو نكهيا ،افسانه است  يجسم ياريهوش ي ادامهكه  ديخواهد بگو يم

  ،يآمد يحضور االن به حالت عذر خواه ياريبه هوش  يديپر ستيافسانه ن نياگر ا ،ستيافسانه ن نيكن ا يمن را متالش

كرده و از  يكه آدم بفهمد تا االن اشتباه م يواقع يعذر خواه ،كمك كننده  است يليخ يليخهم  يواقع يعذر خواه نيا

 يم ؟كار نيبه ا ديتعهد دار ؟صبر و شكر در شما به وجود آمده ايآ  ،خواهد اشتباه بكند و حواسش هست ينم به بعد نيا
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 يمن م هب ؟ديمتعهد به كم كردن مقاومت و قضاوت هست  ؟كن  چه هست يبر من تجل ايخدا مييبگو نكهيمعادل ا ديدان

   .بله يستيكمتر از كوه ن  ديگو

كه  ديتوجه كن ديبا يول ،پروانه از شما متولد بشود ديبا يمدت كيشود،  پس از  يم يمتالش   دارد يباالخره اگر من ذهن

  كه دينيبب  ،ديناظر ذهنتان را  نگاه كن ياريبه صورت هوش ديممكن است كه ما را گول زده باشد،  شما دائما با يمن ذهن

ناظر  ياريخود شما به عنوان هوش   ،نه اي ؟كند يار مذهنتان دارد ك د؟يجذب ذهن هست ايكند. آ يذهنتان چه كار دارد م

   :ديگو يهست كه م بزرگ ي هيهمان آ نيا ديكن يكار م ديدار

  ١٤٣ هي، آ٧سوره اعراف م،كريقرآن

  
سى به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت: اى پروردگار من، بنماى، تا در تو نظر كنم. گفت: چون مو «

هرگز مرا نخواهى ديد. به آن كوه بنگر، اگر بر جاى خود قرار يافت، تو نيز مرا خواهى ديد. چون پروردگارش بر كوه تّجلى 
  »به هوش آمد گفت: تو مُنزّهى، به تو بازگشتم و من نخستين مؤمنانم. . چونتادكرد، كوه را خرد كرد و موسى بيهوش بيف

  

لحظه است وقرار است كه خدا خودش را به ما نشان  نيهم عادگاهيم ،ميما هست يموس ،گاه ما آمد عاديبه م يموس چون

  م،يرا بخوان هيخواهد ما كل آ يرا آورده  م هيآ نيبا او سخن گفت البته ا پروردگارش. بدهد

 ميگوئ يو به خدا م گريفكر د كيبه  ميرو يفكر م كيما مرتب از  اي يپس موس .تا در تو نظر كنم يپروردگار من بنما يا 

ما  نديتواند بب يو ذهن ما نم ستيو چون خدا از جنس جسم ن ،جسم به من نشان بده كيكه خودت را به من به  صورت 

 د،يد يمرا خواه زيتو ن افتيخود قرار  يبه آن كوه بنگر اگر بر جا ديد يهگفت هرگز من را نخوا م،ينياو را بب ميتوان ينم

 يليهم خ يشدن من ذهن يو متالش .مينيخدا را بب ميتوان ينشده ما نم يما متالش يكه من ذهن يدهد تا زمان ينشان م

  اول گفت: تيدر ب ست،يمشكل ن

كه فكرها در  دياگر شما آگاه باش ،ديرا نگه دارخدا هست، مجلس موقت است احترامش  د،يهست شما هست يمجلس كي

منفصل بشوند  ييجا كيفكرها كند بشوند و  ،ديريو دنبال فكرها را نگ ،ديپرد، بصورت حضور ناظر نگاه كن يذهن تان م

ص، كه به ما گفت حر ميگرد يمدر بيرون  يزيچ كيدكان كه هر لحظه فكر بعد از فكر دنبال  نيكرده و ا يخدا بر شما تجل

  شود. يخواستن متوقف م
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به هوش حضور آمد، چون به هوش آمد گفت  يموس يعني فتاديب هوشيب يموس فتاد،يب هوشيب يرا خرد كرد و موس كوه

شود و  يرود و انسان به هوش حضور زنده م يم يآن هوش ذهن يعني .مؤمنانم نيبه تو بازگشتم و من نخست يتو منزه

كار عذر خواسته،  نيو از ا ،نديكه با ذهنش  خدا را  ببب هكرد يم يشود  كه داشته سع يشود تازه متوجه م يزنده م يوقت

عذر  يتو منزه نيهم ،يافتاد و چون به هوش آمد گفت تو منزه هوشيب ينه!  موس ايدانم حاال عذر خواسته  يبله البته نم

  مؤمنان ام.  نيش است، به تو بازگشتم و من نخستخواستن

كند ما  يهر لحظه كه  دعوت م ميونديبه او بپ م،يبا ماست به او زنده بشو هو خدا ك ميدكان را خراب كن نيپس ما هم اگر ا

 مياو برو شياگر قرار است پ گر،يد مياست كه ما به جهان نرو نياش ا يمعن رفتنيپذ ميرياگر بپذ ،ميريرا آن دعوت را بپذ

  كشد، يم ييا را به جاهر لحظه م يرشته فكر ،ميهر لحظه  به جهان برو دينبا

  ٢١٣١مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة  

  جا كشد  رود و  آنگه تو را آن ييات جا شهياند 

  شو شانهيشو پ شانهيبگذر چون قضا پ شهياند ز

  بله،

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  چو شانه آَگهْ يو ب يّ زُلف َدران                     با توست حاضِر، نَْحنُ اَقَْربْ  خدا
است  يدرصد بدن ما خال ٩٩/٩٩قبال هم عرض كردم كه  .خدا با تو حاضر است ميكه نشست يدر آن مجلس كه ديگو يم

 يكياگر آن بخوابد ما با او  .ميده ياو گوش م يكند كه ما به صحبت ها يدر ما صحبت م يفكر يسطح زيچ نيا نيبنابرا

  :ديوگ يقرآن است كه م هيآ نينحن اقرب اشاره به هم م،يشو يم

  ١٦ هي، آ٥٠سوره ق م،كرينقرآ

  »تريم. هاى نفس او آگاه هستيم، زيرا از رگ گردنش به او نزديكايم و از وسوسهما آدمى را آفريده «
   

اگر فكرها تو را به  ،يكه تو امتداد من ديگو يخدا م ميدر واقع خود او هست يعني .ميتر كيرگ گردن اش به او نزد از رايز

 نكهيا يبرا ؟ميچرا خبر ندار م،يخبر ندار يول ،ميما مثل شانه در زلف او هست ديگو يو م .يهست يكيجهان نبرند تو با من 

 يدور م اريمان ما را از يفكرها مينيب يم امان ر ير واقع لحظه به لحظه فكرهاما د م،يرو يبه جهان م مانيمرتب با فكرها

  كند درست است؟
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 .د شماستدر واقع خو .از رگ گردن به شما هست كترياو نزد نيو بنابرا اريدر زلف  يمثل شانه هست تو :ديگو ياالن م پس

 يكه تو من ذهن يبفهم يتوان يو م يهست تيهافكر ،يهست يمن ذهن يكن يتو فكر م يساخت يچون فعال من ذهن يمنته

كه  يفهم يو م ينيب يرا م تيناظر فكرها ورفورا به صورت حض ،يبشو ميو تسل يو اگر فضا را باز كن ،يستين تيو فكرها

فرم  يكه ب يبلكه تماشا كننده فكر هست ،يستياز جنس آن ن يكن يكه تو تماشا م يزيو چ ،يكن يفكرها را تو تماشا م

 يمثل شانه نم ياگر جذب فكرت بشو يول .است يكيتماشا كننده با او  ،يتو تماشا كننده فكرت باش ني، پس بنابرااست

 دياگر اثر كرد با يعني ، رونيب يبپر يارياز مثلث هوش ديبا ،كند يبه شما اثر م هيبله، اگر آن آ د،يگو يم حاال. يفهم

شما مثل  يول ،او آگاه است دينفر هست كي يموها يشما مثل شانه رو اگر تان صفر بشود.قضاوت ،مقاومت تان صفر بشود

   د،يستيشانه آگاه ن

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  چو شانه آَگهْ يو ب يُّزلف دَران                  با توست حاضِر، نَْحنُ اَقَْربْ  خدا
پس من  .هستم اري در زلف كه  هستم يندارم درست مثل شانه ا يآگاهمن دارم،  يمن ذهن يكه من وقت ييبگو ديبا شما

 نيهم نيو ا .خواهم آگاه بشوم يآگاه بودم، مكه تاحاال نا نميب يدارم خودم را م ،كنم يقضاوت و مقاومت را صفر م ميآ يم

بشوم و فضا را باز  ميخواهم تسل يم ،ذهنم را ساكت كنم خواهم يكه من م ديگوئ يشما م .ناظر حضور هست ياريهوش

و من جسم  ،كنند يم يجسم ياريو من را از جنس هوش ،برند به ذهن يها پشت سر هم من را م يشدگ تيو هم هو ،كنم

  .است من هم از آن جنس هستم اري يفكر يب .نميب يرا نم يفكر يو ب يجسم يو ب نميب يرا م

 يو من برا .ماست نيعبا ما بوده و هست و  شهيو او هم ،مياز جنس او بشو نكهيبه ا ميشو يم كينزد واشي واشي ميدار 

 يجهان نيا يزهايبه چ يمن هست، من تا حاال به طور سطح نيع اري .كار نيا يكنم برا يسخت م اريتعهد بس جاديا ر،ييتغ

تر بشوم  قيخواهم عم يم .و ساخته ذهن هستند ،اند يبه دردها، آنها سطح ،يكيزيف يزهايبه باورها، به چ :مشغول بودم

من مثل شانه نا آگاه  يول .و او من هست و من او هستم ،نجايدانم او حاضر است با من ا يمن م ،بشوم يكيبروم با او  نيپائ

بشود،  مانميسبب زا دياگر تعهد هم درست باشد با ،يو ادامه همچون تكرار و آگاه. خواهم آگاه بشوم يبودم و االن م

كه جسم دارد با خداست و  يتا زمان ايدر شب دن يلشده و دهيپروانه، درست است كه از آن پشه زائ نيا ميكن يم ضفر

  :ديگو يم آگاه شده، آگاه شده كه شانه است. .خالص دارد ياريو هوش ،در وحدت با اوست

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  تا بَناَنه يقُرآن ُنَسوّ ِبخوان                           زان ُزلفْ شانه زنده گردد يول
  : ديگو يدهد م يم نشان هيآ نيكه ا يتا بنانه همانطور ينسو
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  ٤ هي، آ٧٥امةيسوره ق م،كريقرآن

...

  ». ميرا برابر كن شيكه سَر انگشتها ميما قادر هست ،يآر «
درست ه صورت ك نيتر قيخدا قادر است ما را به دق ،ميجذب ذهن شده ا ياريكه ما بصورت هوش مانيزا نيدر ا يعني

كه آن حشره را  نطوريهم يعنيرا هم آنجا بگذارند،  شيرا كه مرده دوباره بسازند و اثر انگشت ها يكس كي نكهيمثل ا

تواند حضور ما را از حشره من  يخدا هم م ،اورديدر ب يبا نظم و عال قيدق يليو از آن شاپرك خ ،آنجا بنشاند تواند يم

 .زنده خواهد كرد ميكه زلف شانه را كه ما باش ميهست يپس گفت ما در زلف .ار كندك قيدق اريبس اريبس ،اورديدر ب يذهن

 ياريهمان هوش يعني ،انگشت را داشته باشد يكه تا همان اثرها قيدق نقدريا ميده يرا كه گفته ما سامان م هيآن آ ايو تو ب

  .را هياول

در  ديشانه زنده بشود اگر زنده بشود و قبول دار اي ديمانشانه نا آگاه ب ديخواه ياثر كرد شما م تيب نيپس دوباره اگر ا

و مداومت  ديتعهد داشته باش نطوريو هم .ديحضور و صبر و شكر داشته باش ياريمثلث هوش نيبه ا ديبپر ديبا نصورتيا

و به وحدت  شانهزنده شده  يو در سمت راست .نا آگاه است يدر سمت چپ .شانه زنده بشود واشي واشي نطوريو تكرار و هم

  : ديگو يو حاال م دهيرس

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  انهيخاموش و رو تا آش بِپَر                جان يِ طوط يست اَْنصِتْوا اگفته چو
را از كار  يكن و آن عقل من ذهن خاموش، يعني ذهن را انصتوا :ديگو يتكرار شد م تيب نيخدا در ا يفرمان اصل پس

 يم .ن فكانبگذار من كار كنم، بگذار قانون قضا كار كند با كُ  ،اومت و قضاوت هم صفر استذهن خاموش بشود مق نداز،يب

شده ما از ما  تينها يب ياريجان ما، هوش قيما از طر قيخدا از طر يعنيجان  يطوط ،يجان هست يكه تو طوط ديگو

 ياست، كوك يتقلب يت، طوطاس يهم طوط يمن ذهن ،يستين يمن ذهن يكند، طوط يم انيرا ب ودشكند، خ يصحبت م

را جامعه،  يكي نيا يول .كند يخدا صحبت م قياز طر ،شود يزنده م يبه زندگ يجان ما وقت يطوط .است، كوك كردند

 م،يجان هست يپس ما طوط .تبگو، ضبط صوت اس ينطوريا نديگو يكوك كردند م ميگرفت اديپدر و مادر ما هر چه كه 

 ييكتاي يفضا يعني انهيبا كن فكان تو به آش ،يكن يخاموش مهي كه ذهن را  يموش، در حالفرمان انصتوا را اجرا كن و خا

  هست،  هيآ نيدوباره ا .كرد يپرواز خواه

  ٢٠٤ هي، آ٧سوره اعراف م،كريقرآن

...

  »و خاموش باشيد، شايد مشمول رحمت خدا شويد  «
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 ،ديمربوط به انصتوا را كه در آن انصتوا هست را حفظ كن اتياب مكنم تما يمن از شما خواهش م ،ما ميواندخاين را كه بارها 

كه به  ديهمراه آنها هست آن را حفظ كن ياتياگر اب يحت ست،ين شترينه تا بتا فكر كنم هشت  د،يكن دايو كاربردش را پ

 دياگر خاموش باش د،يباش خاموش: ديگو يخدا فرموده م ديجسه مثلث هم بسن نيرا با ا تيب نيشما كمك خواهد كرد، ا

  .شود يقضاوت و مقاومت هم صفر م

شما كار  يكن فكان رو  ديپس خاموش باش ،ينه ضبط صوت من ذهن د،يجان هست يكه طوط ديكن يم ييشما االن شناسا

از مثلث  ميديپر .بهتر است يآشت م،يافتد فضا را باز كن يلحظه اتفاق م نيا يكه وقت ميشو يما م يكند، خاموش موقع

ما با  نكهياز ا يعذر خواه م،يستيكه خاموش ن ميدانست يكه مدتها نم يحضور، عذر خواه ياريبه هوش يجسم ياريهوش

 قتيرا حق مانيو صحبت ها يدانش ذهن نكهياز ا يعذر خواه .جان هست يطوط ميكرد يفكر م ، ميزد يحرف م يمن ذهن

كه  ميديفهم يكند در سر ما، نم يكه خدا دارد صحبت م ميكرد يم فكربه غلط  .كه افسانه بودند يدر حال ميدانست يم

   .كند يدارد صحبت م طانيش اي يمن ذهن

  ٢٣٤٦شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  انهيخاموش و رو تا آش ِبپَر             جان يِ طوط يست اَْنصِتْوا اگفته چو
 ريشما، خودتان را ز ديذهن باش يشما، اگر متعهد به خاموش ديذهن هست يمتعهد به خاموش ايكه آ مينيخوب بب يليخ

هر جا  د،يكن يمقاومت نم .ديكن ينم د،يقضاوت كن ديخواه يم ديديهر جا د د،يكن يقضاوت نم ديده ينورافكن قرار م

 يخاموش ،ياموشبه خ ديشو يمتعهد م .بهتر است ينه، آشت :ديگوئ يم د،يشو يبلند م ديشو يم يعصبان ديدار ديديد

كه ذهن  يو در حال ،شد ديخواه دهيزائ يشما از من ذهن جيشود و به تدر يهماهنگ م تانيتمام قوا جهيذهن، در نت

   .كند يگذارد، مقاومت م ينم د،يبشو دهيزائ ديتوان ينم  ديخاموش است، تا ذهن خاموش نكن

 جيبله به تدر .ميما خاموش بشو نكهيشود مگر ا يممقاومت ما صفر ن م،يبشو دهيگذارد كه ما زائ يپس مقاومت ما نم

 يروز كي و شود. يذهن من دار دارد متولد م يشاپرك ما از فضا واشي واشيشود و  يكه غلظت ما كمتر م ديد ميخواه

 ،ديندار يشدگ تيهم هو ،ديثابت هست د،يدار يقيعم اريبس اريكه عمق بس ديد ديخواه ديكه خاموش هست يكه در حال

 يجهان م نياش را به ا يو شاد ش را خرد غاميشما پ قياز طر يو زندگ ،ديكن يم ييكتايو حس  ديهست انهيآشو در 

  فرستد.

  

  



  Program # 796                                                                                              ۷۹۶برنامه مشاره 

  62صفحه: 

  


