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  2صفحه: 

  ١٧٤٥مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة 

 ام امروز، جنگ مي جويمفضول گشته

  گويم مي  ياوه كه مستان نكته  منوش

 تنا، بسوز چو هيزم، كه از تو سير شدم

  جويمدال، برو تو ز پيشم، تو را نمي

 لگن نهاد خيالش به چشمهء چشمم

  بهانه كرد كز اين آب جامه مي شويم

 ه چون شويي؟بگفتمش كه: به خونابه جام

  بگفت: خون همه زان سوست و من از اين سويم

 به سوِي تو همه خون است و سويِ من همه آب

  نه قبطيم، كه در اين نيل موسوي خويم
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  3صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ١٧٤٥ برنامه گنج حضور امروز را با غزل يسالم و احوالپرس با

  ١٧٤٥ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 ام امروز، جنگ مي جويمل گشتهفضو

  گويم مي  ياوه كه مستان نكته  منوش
كه دارم فضول شدم، و منظور از فضول  يدانش هيلحظه بر پا نياست كه من امروز در ا نيا تيب يتحت لفظ يمعن پس

و من  .من است ياز نگاه من ذهن يفضول نيو البته ا .كنميم يام فضول يحضور در كار من ذهن ياريمن بعنوان هوش يعني

هر كجا كه دلش خواسته من را برده هر  نيخود من است، بنابرا اصالً ،من است يمن از ابتدا وانمود كرده كه من اصل يذهن

كار من  نيا شانيا كنم،يو كارش را تماشا م كشميبصورت حضور ناظر عقب م يكه دلش خواسته كرده، و االن وقت يكار

  .كنديم يتلق يام را فضول يمن اصل يعني ،را

كه اگر  دهدينشان م اد،يفضل ز يدانشمند دارا اريبس ،دانا اريبس يعني مياگر َفضول بخوان فُضول را نيا گرياز طرف د يول

و حضور دارم  يزديدانش ا يمن از رو مينگاه كن يو اگر از نگاه زندگ ،كنميدر كار ذهنم م يفُضول مياز نگاه ذهن نگاه كن

 من بوده كه نشناختم يكوتاه ،من بوده ريكه تقص كنميو اعتراف م ،را خوردم بشيكه تا حاال فر نميبيرا م يبافت ذهن كي

   .نبودم يمن ذهن نيا من

فكر كردم كه آن هستم  ياريدلش خواسته كرده و من هم بعنوان امتداد خدا و هوش يكه تا حاال هر كار يمن ذهن نيا اما

كه من دارم  ميبه ضرر من است، و به او بگو كنديكه م ييتمام كارها نميهش كنم و بباگر االن نگا ،دادم يو به آن انرژ

خدا زنده بشوم، تا  تينهايبه ب خواهميام زنده بشوم م يبه من اصل خواهميم رم،يكارت را بگ يجلو خواهميو م نميبيم

 يليخ د؟ييكه بله بفرما ديگويم ينطوريم، هملحظه ساكن بشو نيا در ميايب خواهميم يزمان نگه داشت يحاال تو من را تو

 ؟يتو اصًال چه كاره هست ديگويم د؟يگويم يكه، چ ديگويرا كه نم نيا ،ديكنيچقدر خوب فكر م د،يكنيم يخوب يكار

  ؟يگفته كه اصالً تو در كار من دخالت كن يك

 يزهايجهان با چ نيبه ا ياز اول كه تو آمد االن چهل سالت است ؟يتا حاال كجا بود ؟يدر كار من بكن يفضول ديبا چرا

االن تو چهل  ،خود تو هستم ،تو هستم يمن هم در واقع من واقع ،يداد ليمن را تشك ،يشد تيآفل در ذهنت هم هو

االن شروع  ؟يگفتينم يزيتا حاال چرا چ ،كار من يتو نبه دخالت كرد يشروع كرد يسالگ ستيب اي يسالگ يس اي يسالگ

حرف  نياجازه داده كه تو ا ياصالً ك ،ستمين يكه من من ذهن ييبگو يخواهيم يآمد يتا شعر موالنا خواندچهار  يكرد

  .كنديقبول نم نيپس بنابرا ؟يها را بزن
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  4صفحه: 

لحظه در اطراف  نياگر شما در ا نيبنابرا خودش را حفظ كند، تيوضع خواهديم يزيكه هر چ ديگويم ينرسيقانون ا

رفتن به ذهن و  ولحظه است قبل از قضاوت  نياتفاق ا رشيپذ ميو تسل ديبشو ميتسل اي ،ديا باز كنلحظه فضا ر نياتفاق ا

 راكه ذهن  يآن من اصل ،دهديكه حضور شماست خودش را به شما نشان م يگريمن د كيدفعه  كي ،و شرط ديبدون ق

و بعنوان  ،كنديم يمخرب يچه فكرها يمن ذهن نيكه ا نديبيو م ،نديبيرا م شيشاهد و ناظر ذهن فكرها انبعنو نديبيم

  :كه ديتماشاگر بگو كي

 يچ يبرا ؟يكنيمقاومت م يچ يبرا ؟يكنيم بتيغ يچ يبرا ؟يكنيحسادت م يچ يبرا ؟يكنيكار را م نيا يچ يبرا

 ياريبه هوش كه يحضور نيبراساس ا دانميكه من م فهممياالن من به خدا زنده شدم م يدانيتو كه نم يكنيقضاوت م

و آنور  نورياز ا يدار يدانش مصنوع كي ،دادم ليتو را من تشك يهست يمن ذهن كياما تو كه  ،ام زنده شدم ياصل

به من استرس  ،يكنيرا االن زنده م شيسال پ ستيچرا اتفاقات ب ؟يكنيچرا آن كارها را م ،يشد تيبا آن هم هو يديدزد

  .من اصالً تو را قبول ندارم ديگويم. ديآيبدش م يمن ذهن نيا ،يدهيم

جهان و  نيبه ا ميآمد ياريهوش نبود كه ما بعنوا نيو آن ا ميمثل موالنا بدست آورد يدانش را از عارف نياالن ما كه ا يول

به  دادنديم شيرا نما يرونيب يزهايفكرها كه چ يعنيذهني  يبه فرم ها يبه اقالم ذهن يذهن يزهايابتدا در ذهن به چ

ما به  دنياز چسب جهيدر نت .ميكار را ما كرد نيا ميبود ياريهوش ميما كه امتداد خدا بود ،ميكرد قيتزر تيحس هو آنها

 ميبوجود آمده به اصطالح كه ما آن موقع فكر كرد يمن ذهن كيو حركت ذهن عوض شدن فكرها  يرونيب يزهايفكر چ

  .ميبرس يجهان كه به منظور اصل نيبه ا ميما آمد ،نه كه ميريگيم ادياالن از موالنا  .ميهست نيمان ما ا يدر بچگ

بعد به  مياش كن يبعد متالش ،ميستين نيكه ا ميهبد صيو اول تشخ م،يرا رها كن يمن ذهن نياست كه ا نيا يمنظور اصل

س پ .و مخرب است ،است تيهمه اش محدود يمن ذهن نيا .ميخداست زنده بشو تيخداست و ابد تينهايكه ب يمن اصل

كه  ميمتوجه شد يما وقت يعني كنديكه قانون قضا م ميكار را از موالنا خواند نيو ا ،همه اش به ما صدمه زده ياز ده سالگ

كه بگذارد خدا در  نيا يبجا يمن ذهن نيكه ا ميديرا هم فهم نيا ،كنديدارد به ضرر ما كار م نيو ا ميستين يذهن نم نيا

قانون كُن فكان  نيو بگذارد ا ،مقاومت نكند مقاوت صفر كند نكهيا يبجا .كنديم خودش قضاوت ،لحظه قضاوت كند نيا

  . گذاردينم يمن ذهن ،بد كرده درست كند يمن ذهن نيو متحول كند حال من را كه ا ،كار كند يزديكار كند و خرد ا

  د،يايب ديبا يزديكه گفته كه دم ااز موالنا  دميو فهم بندد،ياو م كنميمن فضا را باز م كنديمقاومت م نكهيا يبرا
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  5صفحه: 

 ١٣٤٤مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 بپذير  دمِ او جان دهدت رو ز نََفْختُ

  ست، نه موقوفِ عللكارِ او ُكْن َفيَُكون 
 شناسد،يبشو و بشود را نم ديگويخدا م نكهيا يعنياصالً ُكن فكان را  كنديبا علل كار م يمن ذهن نيكه ا دميفهم من

يك دفعه  فضا را باز كردم م،يتسل قياز طر دم؟يفهم يخوب چجور كنديمخالفت م هانيو با همه ا شناسد،يا نمقضا ر

به آن  .كنديم تيكه دارد آنجا فعال يهم آن يكي ،است ناظركه االن  يمن يكي ،دو تا من هستم دميناظر ذهنم شدم د

 ايآ ،مكنيم يفضول ييگويتو م ،زعم خودم شناسنده تو شدمالبته به  .من فضول تو شدم ؟يكنيم يگفتم كه چكار دار

 يذهنمن  با تو يزديا ياريمن بعنوان هوش يحاال آماده جنگ هستم، باشه، قبول ندار يتو كه قبول ندار كنميم يفضول

و بشوم با فرم ها از جنس ت ميايكه ب ستيبا تو، جنگ من آن ن ستيهم كه جنگ من چ دانميو م م،يجويمحدود جنگ م

  توست،  يبا تو بجنگم، جنگ من فقط ناظر بودن به كارها

 نياش ا ينن ناظر تو بودن معيهم شوم،يناظر تو م كنميمن فضا را باز م يكنيم يتو خرابكار نميبيمن هر دفعه كه م

پس من  .د كندكند و نابو فيضع ديخدا است كه شما را با نيو ا شوديبشو و م ديگويخدا م يعنياست كه ُكن فكان 

بگو و مگو  .ندارم يگرياست، جنگ د ييفضا گشا نيهم، هممن  جنگ، ييفضاگشا نيناظر ذهنم باشم با هم ديبا شهيهم

من  كي يتو باش يمن ذهن كي يعني، آنور نفر كي يور بگذار نينفر ا كيدهم  اريبه تو اخت يايتو ب ميآ ينم كنمينم

تو  يهمه تو نهايآخر سر معلوم بشود كه ا ،ميمن بگو ييتو بگو ،ميمن بگو ،ييتو بگو يدوباره ه يهم منعكس كن يذهن

  .كنميبه صورت حضور ناظر دارم تو را تماشا م نيمن نه هم .افتادهيم اتفاق

 نياذهن از نظر  نم،يبيذهنم را م يدارم كارها يعني ،گشته ام امروز فضول ؟يچ يعنياول  تيب مين يپس معلوم شد معن

من تو هستم  يتو فقط بدان كه تو من هست يدخالت كن يحق ندار ،ينيبب يحق ندار ديگويم .كار آن استدر  يفضول

 ستميكه من تو ن دانميم كنم،يحضور االن دارم ذهنم را نگاه م ياريبصورت هوش يعني ،از نگاه خودم فَضول گشته ام يول

خدا را تو ُكن فكان را و قضا  ،تو حضور را ،يتو من را قبول ندار ،يهست يتو از چه جنس دانميو م .نميبيتو را م يو كارها

 م،يجويجنگ م نيبنابرا ،يچون براساس قبول نداشتن آنها تو درست شد ،يها را قبول ندار نيكدام از ا چيرا ه ميتسل را

ا باز خواهم كرد، اما ر نيمن ا ،يگشوده شده را ببند يفضا نيا يكن ياگر هر لحظه سع ،يكن اسراراگر  ياگر قبول نكن

   :كه ديگويمصرع دوم م ديتوجه كن
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  6صفحه: 

 يذهن يهم به من ها ديگويخودش م يرا گفتم هم به من ذهن نيحاال ا ديگويم، نديگويم اوهينكته مستان، كه  منوش

مستم  لحظه كه به خدا زنده شدم نيحرف من را، چون من در ا نيا ديرينگ يجد ديگوش نده ،ديكه نشنو ديگويم گر،يد

كه مست باشد  يكس  كنديماستفاده  ليتمث نيو از ا ،ميگويم هودهيسخن ب م،يگويم اوهي ميگويچه م ستياالن معلوم ن

 يدمست است ول كن نيبابا ا نديگويم كننديمبه آن  ينگاه كيناروا بزند مردم  يو آن حرف ها نيبعد به ا ،ابانيخ يتو

  .هستم يمن هم آنطور .حواسش پرت است

به  كي يعنيدارد، نكته  يكه در راه زنده شدن به خداست معن يكس يبرا اوه،ينكته، مستان،  هيشب ياصطالحات يول

 اوهيكه به خدا زنده شده اند، منوش نكته مستان كه  هستند يكسان نجايمهم، مستان در ا ،فيلط يمعنا كياصطالح 

بكند  يزنده بشود و از من ذهن يبه زندگ خواهديكه م يظر كساز ن يول ،است اوهي ياز نظر من ذهن اوهي نيا نديگويم

لحظه  نيمن االن مست هستم در ا ،ميگويم يخوب بشنو چ :ديگويم ديتراه هس نيپس موالنا به شما كه در ا .ستين اوهي

 يو من ها يبه من ذهن گرياز طرف د .ستين اوهينكات  نيمواظب باش ا ،نكته هست شيبزنم كه تو خواهميم ييحرف ها

شما  ،يچ يعنيفضول گشته ام  يچ يعني ميجويجنگ م ،ميگويم اوهيكه من  دينيبيكه شما م ديگويدارد م گريد يذهن

  .من را يحرف ها ديرينگ يجد شمااست  يمن ذهن نيكه همه كاره هم ديدانيخودتان م

 كنمياز شما دوباره خواهش م ديكن ينگاه كي كنم بهشان، شما يدگيرس عيمثلث ها سر نيا بارا دوباره  تيب نياما من ا

 ييزهايبه چه چ تيب كي يكه موالنا در اجزا دينيقشنگ بب ،گريد تيب كيبه  يتيب كياز  دينپر عيو سر ديبمان اتياب يرو

  :دينيبيشكل م نيكه در ا نطوريهم كنديم رهدر شما اشا

 يبافت فكر كي ،درست كرده يمن فكر كيآفل و  يزهايچ شده با دهيكه همان يام امروز، از نگاه من ذهنگشته فضول

 دانميمن م نم،يبيمن دارم كار تو را م :كه ديگويقضاوت، دارد م يكيمقاومت و  يكي :دارد تيدرست كرده و دو تا خاص

 قيتو از طر يرونظارت را  نيو ا كنم،يدارم تماشا م دانميتنها م نه ،يكنيكه قضاوت م دانميم ،يكنيمقاومت م يكه دار

 نيبنابرا ،يتو برو خواهميمن م ،يستيتو هم من ن ،ستميكه من االن تو ن دانميمن م .ادامه خواهم داد يمثلث بعد نيهم

  .دهميآمدم كار واهمانش را انجام م

ون ما چ ،بشوم دهيواهمان يبطور كل يمن ذهن نيخواهم از ايكه من م نيهست به ا ميناظر بودن مستلزم تصم نيپس ا

خودمان خالص  ياز شر من ذهن ميتوانينم يما با من ذهن يول ،ميرا ما درست كرد نيكه ا ميشو ياالن متوجه م ميدار

 .است كانكُن ف نيذهن مان معادل اعمال هم يتماشا ،ميو ذهن مان را تماشا كن ميعقب فضا را باز كن ميبكش ديبا م،يبشو

فقط  .ديگذاريذهن تان م يرو ديكه دار ديشما و خدا هست نيتماشا كننده هم نيا ميكنيمان را تماشا مكه ذهن يتا زمان
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  7صفحه: 

 يلياوالً شكر بخاطر خ .كار با صبر و شكر همراه است نيا .است دنيانجام بشود و آن واهمان يكار كي ديكه با ديدانيم

  .ديستين يكه من ذهن ديشناخت نكهيو ا د،يشويزنده م به خدا ديرشما دا نكهيمهم تر از همه ا ،زهايچ

و در  ،صبر است نيا ديو فضا را باز نگه داشت دياست تا حاال تظاهر كرده شماست و فضا را باز كرد يخارج زيچ كي نيا

كه من دارم  دييگويشما م ،شما را شنهاديچون قبول ندارد پ يمن ذهن ،كه دييجويشما كه جنگ نم ميجويجنگ م نيا

ببند  كنم،يببند من باز م ،كنميمن باز م يببند يخواهيتو م دارميا را گشوده شده نگه مفض نيو ا ،كنميم ييفضاگشا

 يول ،كنميجنگ م ييپس ناظر تو هستم با فضاگشا ،يكه تو فضا را ببند ستمياينم جنگم،يپس من با تو م كنميمن باز م

درد من  كي يندارم برو، اگر به راحت ين با تو كارواقعاً م يبرو يو بخواه يينگو يزيچ چيه ينيهر لحظه كه تو عقب بنش

  .جنگمينم هم من يتو نجنگ ،فتديكُن فكان ب لهيبوس فتديب خواهديم

كه من تو  ييبه من بگو يكنيم يسع يچون هر لحظه تو دار ،يببند يخواهياست تو م ايصبر من كه حالت تعادل پو نيا

 نكهيا يبرا ،كنميكشمكش من دارم خودم را باز م نيو در ا ستم،يمن تو ننه  ميگو يمن هم االن م ،يهستم و تو من هست

من  ،يمن را منقبض كن يخواهيتو م ،كنميدهم منبسط ميدارم خودم را گسترش م يه ،هستم تينهايب دانميم

 ،شوميمنقبض ممن فوراً  يآوريمن م اديرا به  يدرد كيرا  يا نهيك كيرا  يرنجش كيدفعه  كيمنبسط بشوم  خواهميم

 ،ستمينكه من تو  دانميقدر م نيا يعنيفَضول هم شده ام  يعنيكه نه چون فضول شده ام فضول شده ام  ديآيم ادمي يول

  .مدانيخوب م گريد دانميرا م نيا ،به ضرر من است يكنيو تو هر كار م

 يعني ،مم هستم تعهد دارمصم اريكار بس نيو در ا كند،يهم هر لحظه به من كمك م يزديفَضول گشته ام چرا كه خرد ا

مصمم هستم  اريبس ييضاگشاف قيجنگ از طر نيدر ا ييفضاگشا نيبلحاظ خودم و در ا يبلحاظ تو و فَضول يفضول نيدر ا

 كننديراه به من كمك م نيهر چه دارم در ا يپول يعمل يفكر يمن از جمله قوا يتمام قوا و ،كار نيمتعهد هستم به ا

ها، و  تيب نيتكرار هم هيكار را ادامه خواهم داد، بوس نيو من ا .كنم رييتغ خواهميم ،يون تعهد و هماهنگقان يعني

مداومت دارم، تكرار  ،سال دو سال هر چقدر طول بكشد كيها به مدت شش ماه،  ييو فضاگشا اه تيب ،ها ييفضاگشا

  .يرا بلحاظ تو فضول يفضول نيجنگ را ا نيا كنميم

من  يحالت حشرگ نيا ،يدانيم يكار من را فضول نيمن تو هستم و ا ييگويم يمن كه تو دار يحالت فعل نمدايو من م

 يزندگ نيبه ا خواهميمن نم .من متولد خواهد شد يمن اصل ،يمن هست يكه من ذهن تو ياز تو دانميو من م .است

تماشا نكن  ييگويدخالت نكن، تو م ييگويو به من مت ،در كار من يكنيم يفضول ييگويتو به من م .ادامه بدهم يحشرگ

  .بگو كه من تو هستم ايتو ب ،بشو و جذب من بشو تيبا من هم هو ايب
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 ميكنيم زهيست م،يدهيمقاومت به انواع و اقسام ما انجام م م،يكنيمقاومت م يوقت ميهست يمن ذهن نيا م؟ييگويم يك

مثل اضطراب،  ،ينگران دانميمثل نم ،ييمثل حسادت مثل حس جدا ميدهيمرا كه ما از خودمان نشان  جاناتيتمام ه

هم درست  ييو الگوها دارند،ينگه م يرا در حالت حشرگ اهستند؟ همه م يهمه چ نهايخشم ا ،و رنجش ،ييحس تنها

ما نسبت  ازيو امت .يشرگبه ح رسانديم يعني بندد،يبسته ما را م يما را فوراً فضا ، مالمتمثل مثالً مالمتمن ذهني كرده 

را  يو حالت من ذهن ،مياز آن خارج بشو ميتوانيهم م يمن ذهن يعنيهم  ياست كه ما در حال حشرگ نيحشره ا نيبه ا

  .واناتياست، نسبت به ح يبزرگ ازيامت نيا م،يكن هنگا

 ميآيم رونيب يحشره هستم وقت نيهستم ا يكه من ذهن يكه وقت نميبيم ،ميآيم رونيپروانه ب نيمن االن بصورت ا يعني

در  ومفضول بش توانميم ،هر دو حالت را تجربه كنم يتجربه كنم، پس وقت توانميهر دو حالت را م ،پروانه هستم نيمثل ا

نكنم،  تيمن حس مسئول يتو من را مجبور كرد ت،يابزارها نيبا هم يداد بيكه تو تا حاال من را فر ميبگو ،يكار من ذهن

 ياريمسئول هوش توانميكه من كمك خودم هستم، من خردمند هستم، من م يبه من كمك كند، درحالت ديايب يكي ميبگو

خودم  تيو وضع ميايب رونيب ميبصورت پروانه با عمل تسل ،خواند مياهكه خو يغزل نيخودم باشم، من بلد هستم طبق ا

است كه به من گفته من  نيخدا به من داده ا يازيامت كي يو حت. گذرديم يبفهمم كه در آنجا چ و را در ذهن تماشا كنم،

و  ماوريدرب يحالت حشرگ نيتو را از ا توانميم يكنياتفاقات، اتفاق مناسب كه تو اطرفش فضا باز م جاديهر لحظه با ا

  ؟درست است ده،يموالنا رس قياطالعات ا هم به من از طر نيا دانميرا هم م نيمن ا اورم،يبصورت پروانه درب

 گريبار د كيبود  ٧٩٦اول غزل هفته گذشته را كه مال برنامه  تيب نيا دياما اجازه بده م،يكرد يرا ما بررس تيب نيا خوب

ما  سازديم يكه هر لحظه من ذهن يافسانه ا نيكه ا يگريشكل د كيو من نشان بدهم امروز با  .ميبه آن بكن ينگاه كي

   ميرا داشت تيب نيهفته گذشته ا آورد،يرا به چه صورت درم

 ٢٣٤٦ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  شنيدستي َمجالِْس بِاألَمانَه                         مَكُن راِز مَرا اي جان فَسانه
راز من را كه من از  نيخدا ا يا ديگويم د،يگوياگر انسان به خدا م اي ياريهوش يا ،انسان يبود كه ا نياش ا يمعن يعني

لحظه و  نيكردن در ا يزندگ يبجا يريرا بگ يزندگ يعني يذهن زينه عبارت از چافسا ميجنس تو هستم افسانه نكن، گفت

 يزندگ يشاد يلطافت زندگ ياستفاده از عشق زندگ ينمودن و بجا دهاز خردش استفا ،بركاتش را به جهان پخش كردن
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 رديگيصورت م يمن ذهن به نام ينيماش كي لهيكار بوس نيو ا ميكن ليبه مفهوم تبد يجنس ذهن كيبه  ميريرا بگ نهايا

  .ميبجنگ ميتو را و حاضر مينيبيما م ميكه امروز گفت

 ديكار را نبا نيو ا يكنيم ليرا به افسانه تبد يامتداد خدا آگاه باش كه زندگ يانسان، ا يجان، ا يا :گفتيگذشته م هفته

 نياوست در ا تياز ابد يخدا و آگاه تينهايخودت كه زنده شدن به ب يجهان به منظور اصل نيبه ا يتو، تو آمد يبكن

در خدمت خدا  نكهيا يبرا يو تو احترام مجلس را ندار ،است يموقت تمجلس امانت اس نيو ا ،يبرس يزنده بشو ،لحظه

  .ميها را گفت نيا ينشست

پا افتاده  شيپ اريبس سازديم يكه من ذهن يافسانه ا نيبه شما نشان بدهم كه ا خواهميم يگريشكل د كي اما امروز با 

بوده و  ميعظ اريبس اريبشر بوجود آورده بس يسادگ نيبه ا زيكه چ يبيتخر يول .ساده هست اريبس دنشياست و فهم

اما اجازه  كند،يم جاديا يبيبه چه صورت است و چه تخر يمن ذهن يافسانه ساز نيكه ا ست،يهنوز بشر متوجه اش ن

   كندينم ياست فرق ليمستط نجاياالبته  دهميبه شما نشان م يمربع كي ديبده

در غزل  د،يكنيبهتر باشد بله، نگاه م ميبزرگش كن ديگذرا است شا يزهايبا چ يدگيهمان يعني يمن ذهن نشييپا ضلعكه 

حاال  ونكن،  ليخودت را به افسانه تبد تييخدا نيرا ا يرا و راز زندگ يامتداد خدا زندگ يا ،انسان يموالنا گفت ا ٢٣٤٦

 يزهايبا چ يدگيهمان يكه من ذهن دينيبيم نجايدر ا ليمستط نيياما ضلع پا .ميوقت دار يهم مدت كم نيا دنيمفه يبرا

   .است ينيو مانع ب يسمت چپ مانع ساز كنديم جاديگذرا ا يزهايبا چ يدگيكه همان يكار نيگذرا است، و اول

 يبالفاصله من ذهن ،ميآوريبوجود م يمن ذهن ميشويم تيما هم هو ياست كه وقت نيعبارت از ا ينيو مانع ب يساز مانع

 كيكه  كنديفكر م دهند،ينمبه آن  يزندگ زهايچ خواهديم يزندگ زهاياز چ يو وقت كند،يم جاديا يموانع روانشناخت

 ند،كينم يزندگ نيبرسد، بخاطر هم ياو به زندگ گذارندينم ياصخ يها تيوضع اياطرافش  يمثل انسان ها ييمانع ها

امروز  ياز مثنو ينيو مسأله ب يمسأله ساز نيراجع به ا ،ينيو مسأله ب يبه مسأله ساز كنديشروع م يمدت كياما پس از 

  .خواند ميشعر خواه

ها ممكن است آدم  تياورد در آن وضعيبوجود ب يتيوضع كي ياست كه من ذهن نيعبارت از ا ينيو مسأله ب يمسأله ساز

مسأله ها  نياما ا .مسائل من است نيلحظه بخاطر ا نيكنم در ا يزندگ توانميكه من نم نيا ديگويباشند و م گريد يها

مثل مثالً  .كند يزندگ تواندينم ساخته تا براساس آنها فكر كند كه يرا من ذهن نهايا ستنديچالش ن ،واقعاً ستنديمسأله ن

او را  تواندينه م ،ناراحت استفوت شده، مثًال  ،فتهكه از آدم جدا شده ر يكن كه انسان ناراحت باشد بخاطر كسرض ف

 كيمثًال با  اي .ندارد كه يعالج نيناراحت هستم خوب ا نيداده به او كه من بخاطر ا ريفقط گ .برديم ادشينه  ،زنده كند
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قهرم  يمن با فالناست كه  ادشيدائماً  .برديم ادشينه  ،كنديم ينه آشت كند،ينم يكند ول يآشت تواندينفر قهر است م

  .قهرم يمن با فالن يوا يا

كه  يمدت كيپس از  يول .هستند بيهمه عوامل تخر نهايو ا ديكن ينگذارد شما زندگ نكهيا يساخته برا يمن ذهن نهايا

 يبراساس انسان ها كنديم جاديا ييقطب ها كي يعني ينيو دشمن ب يبه دشمن ساز كنديرشد كرد شروع م يمن ذهن

 ستنديآن ها دشمن ن .آدم ها دشمن من هستند نيا .ها دشمن من هستند تيوضع نيا ديگويها، كه م تيضعو اي گريد

  .است يافسانه من ذهن نيهستند، و ا يبلكه ساخته من ذهن

 كي شيمانع داده جلو يسر كياالن  نيتان هم يكار را كرده من ذهن نيشما ا يتان برا يمن ذهن ديشما اگر دقت كن

 يمن ذهن ينيو مسأله ب يو مثالً در مسأله ساز .سازديرا م نهايو مرتب ا .هم دشمن دارد يسر كيدارد مسأله  يسر

 نكهيا يبرا ديآيدر م شيدو تا مسأله از پهلو كنديمسأله را كه حل م كي يول .كنديو مسأله را حل م سازديمسأله م

و شاهد آن  يمن ذهن يكه تماشا مييبگو ميخواهيم امروز نيهم ياست برا يمسأله ساز يهم برا شيراه حل ها يحت

  .آموزديبه ما مطلب م يليبودن خ

از جنس خودش و  يبرا سازديم يكه من ذهن يكه مثًال مانع د،يديد تيب نيرا براساس ا يمن ذهن يبله، پس افسانه ساز

است،  بيافسانه افسانه تخر نيا و ؟هست يچ يكه افسانه من ذهن دهميم حيفقط توض .ذهن است با چالش فرق دارد

چشم من  ،مينيبيچشم مان ما م يكه جلو ييمانع ها نيمثًال ا .ندارد قتيحق يول ميكنياست كه ما باور م يزيافسانه چ

واقعاً دشمن  ميكه ما در ذهن مان ساخت ييندارد، دشمن ها قتيحق نيا ميكه ساخت ييندارد، مسأله ها قتيحق نيا يذهن

 ديگويم ،ديشما دشمن من هست دييبگوبه آن  ديبرو دينيبيرا كه شما دشمن خودتان م يآن كس يحت ،ستنديما ن يقيحق

  .ندارم يبا شما كار ستم،يمن دشمن شما ن

 يما زندگ ديگذاريشما نم مييگويم م،ينيبيدشمن م ايمسأله  ايخانواده را بصورت مانع  كيموقع ها ما افراد نزد يبعض

ها پشت  نكيع نيا يوقت .شوديم دهيد ينطوريا يمختلف من ذهن يها نكيع اي دياز د نهايا .ستافسانه ا نيا م،يكن

 ميرسيم يافسانه ساز نيآخر سر به ا مينيبيپشت سر هم بد م ،زهايبا چ ميشد تيچون هم هو ،ننديبيسر هم كه بد م

 ريگ ميكن يزندگ ميتوانينم ،هست مسأله هست و دشمن ،كه اطراف مان مانع هست ميكرد ريگ ييجا كيكه ما در 

  .ميافتاد

 ،يهفت سال درس بخوان ييايب ديآقا با نديگويم .مثًال دكتر بشود خواهديم پلمهيآدم د كيمانع با چالش فرق دارد، 

در وسطش هم  ،يروزها درس بخوان يهم شب ها درس بخوان ،يپول دانشگاه بده ديهم با ،يكار كن ديخوب پول ندارم، با
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 يول .چالش است ستيمانع ن نيا ،كشميشب و روز زحمت م كنميقبول م ديگويم ،چالش است كي نيا وبخ ،يكنكار 

 .شوديبه مانع م ليوجود ندارد، تبد نيو امكان ا يكار را بكن نيا يتوانيكرده تو نم جاديا يزيچ كيكه ذهنش  نيهم

 .دينيبيمسأله هستند و شما نم ايموانع هستند  يكنيماالن فكر شما وجود دارد كه  يكدام موانع در زندگ دينيبب ديشما با

 د،يقهر هست يكيمثالً با  ؟ديكنيو شما حل نم ديحل كن ديتوانيشما هست كه وجود دارد و شما م يدر زندگ يچه مسائل

 د،يستيشما ن د،يدائم در فكرش هست يول د؟يكنيچرا نم ،است قهيدق كي ديكن يآشت ديتلفن را بردار ديتوانيخوب م

درست  ،يكنيم يافسانه ساز ،يكنيم يچكار دار نمتيبيمن دارم م نيبب دييگويمبه آن  شما االن .كنديم يمن ذهن

  است؟ 

   .دينيرا من جدا دوباره نوشتم شما بب نهاياما ا 

، من در این حلظه من منی گذارند  موانع منِ ذهنی من: وضعیت های ساخته شده به وسیله من ذهنی، که به نظر« 

  »من شروع می شود.  زندگی کنم و اگر آن موانع رفع شوند، زندگی

االن  .است بيجزو تخر نينكند و ا يكه زندگ خودشببرد، موانع را ساخته  نيموانع را از ب نيا خواهدينم يمن ذهن يول

  :معروف را تيخواهم خواند آن ب

 ٥٥٠مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  تندنفسِ زنده سوي مرگي مي                 كندمرده بيرون ميچون ز زنده 
جنگ  نيا م،يجنگيو م جنگم،يكه نكن، وگرنه م دييبگو ديشما بصورت تماشاگر نگاه كن كنديم بيزنده دارد تخر نفس

كُن فكان با توهم  ياريجنگ هوش .ستين يبا من ذهن يجنگ شاهنامه است، جنگ رستم است، جنگ من ذهن هيشب

اما  .ميبشو دارياز خواب ب ميخواهيم ،ميو خواب برو ميمدهوش بشو شتريب ميكه ما بخواه ستين يجنگ جنگ نياست، ا

 رود،ينم ادمي كنميم يهر كار ،رودينم ادميشده رفته من  فوت يكيساخته،  يمسائل را من ذهن نيمن، ا يمسائل من ذهن

 يمزخرف زياست؟ نه، چ يمقدس يعال زيچ كيش است؟ نه، است؟ نه، چال يمسأله واقع .مسأله است خورم،يدائماً غصه م

 يمن ذهن ،رودينم ادميمن  ،با من داشته يفوت شده حاال هر نسبت يكي گذارد،يعشق م ياسمش را من ذهن .است

   .درستش كرد شوديكه اصًال نم ييزهايمخصوصاً آن چ ،يبه هر بهانه ا دهديم ريگ يساخته، من ذهن

من نشستم االن ده سال  م،ينداربه آن  يما دسترس گريازدواج كرده اصالً د گريد يكيرفته مثالً با طالق گرفته  يكس كي

 ياش را تو هيتمام سرما يكس كيكه  ستيكار را كردم؟ فقط آن ن نيشده چرا ا ينطوريچرا ا خورم،ياست دارم غصه م

سه سال چهار سال  ،پنج روز ده روز خوب استحاال  ،است اراحتشده االن ن پرسياستارت ماركت باخته قمار كرده، د

و  خورديتأسف گذشته را م يهر كس ؟خبط را كردم نيچرا ا ،كار را كردم نيشدن و گرفتار شدن و من چرا ا ضيمر
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بعد  گريكار را د نيا گريد ،كنميخوب نم يليخ گريد ،رديبگ ادي يزيبخواهد ازش چ نكهيمگر ا ديايدرب شياز تو تواندينم

مسأله  ؟يكنيتمام بشود، تمام نم ريبگ ادي گر،يد زنسيب كي روميم گريد فروشمينم خرمياستاپ نم كنم،يقمار نم نياز ا

 بيقدر تخر نيچرا حاال ا د،يباش يمن ذهن بيتخر نيتماشاگر ا ديدارد، شما با اجيكه احت ياست، من ذهن يمن ذهن

  :ديگويم نيهم يبرا ،يكن شيرها ديبا ن،يا خوردينمكه اصالً بدرد  ديبدان نكهيا يبرا؟ شما را كنديم

  ،ميجويگشته ام امروز جنگ م فضول

را به من به صورت گره ذهنی یا   مسایل مِن ذهنی من: وضعیت های ساخته شده به وسیله من ذهنی که خودشان« 

منی توامن برای حل آهنا کاری کنم.  مساله ارائه می کنند و من منی خواهم یا اصال«  

 يقطب نيا ديبجنگد، حتماً با تواندينم يزيالزم است تا دشمن نباشد با چ يمن ذهن يدرست است؟ اما دشمن، دشمن برا

آن حشره  نكهيا يبرا .را محكم كند رونشيپوسته بكه بتواند كند،  جاديا يمنف يكه بتواند انرژبا آن ستيزه بكند كند  دايپ

 قيعا ديما با ،ديآيبا دشمن بوجود م زهيت مقاومت در مقابل دشمن و ستپوستش سفت است در ما بصور دينيبيرا م

   .يشدگ تيو هم هو ييجدااست. درست شده  ييبراساس جدا ياصًال من ذهن .ميدرست كن

 ديبجنگد، حاال به زور هم شده بابا آن  كه دشمن كند گردديآدم م اي گردديدنبال قطب م يمن ذهن ييجدا تيتثب يبرا

است  نيزن و شوهر ها از هم نيب يدعواها نيا يكند، دشمن آدم ممكن است همسرش باشد، اصال ً همه جاديادشمن را 

 ميتوجه كن يدارند، ول اجيو مخربش احت يمنف يبه انرژ نكهيا يبرا ا؟چر كنند،ياز هم بصورت قطب استفاده م نكهيا يبرا

خوب از حاال بفهم تو آن  .ميستيما ن يمن ذهن نيجه كند كه اما را متو اوردياست كه درد ب نيا يمخرب برا يانرژ نيا

 يرا متالش نيا خواهديبدان كه خدا م .يستيبدان كه تو آن ن ،كنديچكار م نيكن، ناظرش باش، بب شيتماشا ،يستين

  .كار را خواسته كه بكند نيهر لحظه بوده و ا ،اورديب رونيشاپرك را از تو ب نيببرد و ا نيكند و از ب

ها را از جامه  يآلودگ نيا خواهديگذاشته م يلگن كيخدا  :كه ديگويكه م نيا يبرا خوانميآن م يغزل را برا نيا و

ما  يلگن را موقع نيهمه گذاشته؟ بله، خوب ا يلگن را برا نيا ايآ د،يگويمدارد  ميخوانيكه م يدر غزل .ديحضور ما بشو

 .توانمينم مييبگو .ميبشو ميتسل ميمقاومت نكن گريكه ما د شوديد به ما اعمال مهمه در نيا .ميكه فضا را باز كن مينيبيم

 يعني توانم،ينم د،ييبگو يدر ده سالگ دييايهمه درد ب نيپس از ا توانميم دييبگو يدر پنجاه سالگ نكهيا يآخر شما بجا

 گريبدن مان د يوقت ،ميكنيمه انكار ها را مه م،يكنيهمه مقاومت ها را م ،يبا من ذهن ميرويهمه راه ها را م گريما د

لحظه، ُكن فكان،  نياتفاق ا رشيبشوم؟ پذ ميتسل ييگويم يها چ مييگويم نهايو ا ميحال ندار گريو د شوديخراب م

كردم،  جاديخودم را دارم، و آن دردها را خودم ا ياريهوشكه من  تيمسئول نيبه ا ميدهيدرد تن م روزبه  واشي واشي

  :بوده نيَجفَّ القلم هم ا يدم به دم كار خودم بوده، معن يغّصه ها نيا
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  13صفحه: 

 ٣١٨٢مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  قَد َجفَّ الَقَلم يبود معن نيا                  دم به دم يغصه ها نيتوست ا فعل
ایین که به نظر من فعاالنه در پ  دمشنان مِن ذهنی من: اشخاص و یا وضعیت های ساخته شده به وسیله من ذهنی،« 

می کوشند. من ذهنی برای بقا، از آهنا به صورت قطب    آوردن کیفیت زندگی من یا حمروم کردن من از زندگی

  »خمرب ایجاد میکند.  استفاده می کند و انرژی

 دينيبب د،يخودتان روشن كن ينورافكن را رو ديكند، شما االن با ياز دشمنانش استفاده م طببصورت ق يبله، پس من ذهن

. دينيرا در خودتان بصورت تماشاگر بب يكرده؟ و افسانه من ذهن جاديدر شما ا يدشمن ،يليوسا ،يشما موانع يذهنكه من 

  .دينيبب گريد بار كي نكهيا يبرا م،ينوشت ريهم همانها هستند، كه در ز نهايبله، خوب ا

 يدشمن م جاديكند، ا يمسئله م جاديا كند، يمانع م جاديو ا د،يآ يگذرا بوجود م يزهايبا چ يدگيدر اثر همان يذهن من

  .دينيرا در خودتان بب نهايا يكي يكيكند، و 

كنم، بچه  يگذارد زندگ يهمسرم نم دييگو يشما هست؟ شما م ياالن در زندگ يذهن يچه مانع ها د،ينياالن موانع را بب

گذارد،  ينم ياسيس تيگذارد، وضع ينم ياجتماع تيگذارد، وضع يمن نم سيگذارد، رئ يگذارد، همكار من نم يمن نم ي

 د،يمسئله ها را بشمار نيا دييايب د،يدرست است؟ موانع را شمرد د،يموانع را بشمار ،يگذارند بطور كل يها نم تيوضع

 يام مسئله ارائه م يكه خودشان را به من بصورت گره ذهن يهنمن ذ لهيساخته شده بوس يها تيوضع ،يمن ذهن ليمسا

  در شما هست؟  ييزهايچ نيبكنم، چن يحّل آنها كار يتوانم برا ياصال نم ايهم خوا يكنند و من نم

را عمل  شيكه كمرش را عمل كرده، پا يمثال كس .سئله هستما م يبرا يول ميعوض كن ميتوان يرا ما نم زهايچ يليخ

تواند مثال وزنه  ينم يكس گر،يتواند بدَوَد د ينم يبا آن بسازد، كس ديكند، تا آخر سر با ياش درد م ييجا كي ايكرده 

را؟  نهايا ديريپذ يم اياست، آ يزندگ يها تيمحدود نهايشما، ا ديكرد سئلهرا م نهايرا بلند كند، ا لوياز ده ك شتريب يها

 يكس كي ايبا آن بسازد تا آخر عمرش،  ديآدم دارد كه با يا يضيمر كيمسئله هست؟  نهايا اي ديكن يفضا باز م ايآ

 نيذهنتان ساخته، ا ؟مسئله شماست نيكند از او، ا ينگهدار دياست، مدتها با ضيآدم مثال مادرش مر يهست در زندگ

  .ستيمسئله ن

كه به نظر من فعاالنه در  يمن ذهن لهيساخته شده بوس يها تيوضع ايمن اشخاص و  يدشمنان من ذهن ه؟يدشمن چ

گذارند،  ينم يعده ا كي ديكن يشما فكر م ايآ كوشند. يم يمحروم كردن من از زندگ ايمن  يزندگ تيفيآوردن ك نييپا

 تان،يداشته باشد زندگ تيفيك د،يكن يزندگ د،يلحظه اگر شما زنده باش نيا د؟يكن يدشمن شما هستند كه شما زندگ

ند، ك يبقا بصورت قطب استفاده م يبرا يكه من ذهن ديرا بدان نيگذارد؟ و ا يشما نم يفقط من ذهن ايگذارد؟  ينم يكس
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  14صفحه: 

 نيمن تا حاال چكار كرده، ا يمن ذهن نكهياز ا يو آگاه يافسانه ساز نياز ا پس كند، بله. يم جاديمخّرب ا يانرژ وبله، 

  :شما يدهد برا يم يمعن اتياب

 ١٣٤٤مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 بپذير  دمِ او جان دهدت رو ز نََفْختُ

  ست، نه موقوفِ عللكارِ او ُكْن َفيَُكون 
َدمد در وجود ما و چهار  يشود مگر فضا را ببندند، مقاومت كنند، هر لحظه او م يلحظه وارد تمام انسانها م نيدم او ا يعني

 ينم جهيو در نت ست،يقضاوت ما صفر ن ست،يمقاومت ما صفر ن يكند اگر مقاومت ما صفر باشد، ول يبُعد ما را زنده م

 كونيآن موقع كن ف م،يفقط فكرها را تماشا كن م،يظر به ذهنمان نگاه كنخدا كارش را بكند، پس اگر بصورت نا ميگذار

دهد، ذهن ما كوچكتر  يما را شفا م يدهد، دردها يم رييشود، ذهنمان را تغ يبشو و م ديگو يخدا م يعنيكند،  يكار م

  .ديشو يدچار افسانه م نيهم دياوريرا به كار ب يرونيشود، و اگر شما علل ب يم

كار  يرونيفَكان با علل ب كُن .ديآور يو دشمنان را به حساب م ليموانع و مسا رينظ يرونيشما عوامل ب نكهيا يعنيافسانه 

مثال  نيكند ا يم يكه با من زندگ يآدم نيا نكهيكند بخاطر ا يمن كار نم يكُن فكان رو دييبگو ديتوان يكند، شما نم ينم

چه  د،يآگاه بشو ديشما با و آورد، يتان م يمن ذهن د،يآور يشما نم د،يآور يرا م يرونيعلت ب كياست، شما  انتكاريخ

  .ستندين ليشما دخ رييكند آنها در تغ يم يكه ذهن به شما معرف يرونيب يعلت ها ،يمنف چهمثبت  دييبگو

ه كه شما امكان لحظ نيدر ا ديو بدان ديو تكرار كن ديريبگ اديكنم هر دفعه شما  يرا كه من تكرار م اتياب نيا دوارميام من

و در حالت صبر و شكر  ديفضا باز كن ديكار با نيا يبرا د؟يآور يم ديخودتان پد يكارِ كُن فكان را، و قانون قضا را رو

   .كند يكنند كُن فكان كار م يمردم در افسانه هستند فكر م شتريب ؟دينه، در افسانه هست اي د،يباش

 د،يكن شرفتيپ ديانتظار داشته باش دينبا د،يمسلمًا در افسانه هست د،يو دشمنان هست ليشما اگر مشغول موانع و مسا

كند و  يم جاديا نرا ذه يرونيعلت ب يكند، وقت يم جاديرا ذهن ا يرونيعلت ب يعني د،يآور يرا م يرونياصال اگر علت ب

 يكُن فكان رو ديظار دارچرا انت د،يتان هست يمن ذهن يسلطه  ريز يعني ديكن يلحظه م نيدر ا هيشما آن را وارد قض

 د،يشود د ينم تيخواندن ب يكه با سرسر دينيو بب ديرا بدان ييزهايچ كيخواهم شما  يمن م ديشما كار كند؟ توجه بكن

  :تيب نيا نطوريو هم گر،يد تيب كيبه  ديو رد بشو ديبكن يادب يرا فقط معن اتياب نيا دينبا

ت اول *** یان   ***  
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  15صفحه: 

 ٥٥٠پنجم، بيت مولوي، مثنوي، دفتر 

  تندنفِس زنده سوي مرگي مي                كندچون ز زنده مرده بيرون مي
و  ديكه در افسانه هست ديمخرّب است، اگر شما آگاه باش اريبس يپا افتاده ول شيپ يمن ذهن يافسانه  ديدياالن فهم شما

 تيو وضع د،يديو دشمن د ديديع دو موان ديديمسئله د يزندگ نيفقط در ا د،يكرد يم ليرا به افسانه تبد يتا حاال زندگ

 يبكنم، خوب جا يگذارد من زندگ ينم ايدن دييگو يشما م يبطور كل يعنيد، يدان يم تانيها و مردم را مسئول عدم زندگ

  .ما ميبود ايدن يسلطه  ريز شهيهم ديگو يم ،يچيكجاست؟ ه يخدا كجاست، زندگ

 جهيكند، در نت رونيرا ب يمرده را، من ذهن نيخواهد ا يماً مدائ ميخدا از خودش و امتداد خودش كه ما هست ديگو يم

دفعه  كي شما .يافسانه ساز نيكند؟ با هم يم بيتخر يكند، چه جور يم بيزنده، فعال، دائماً تخر ينفس زنده، من ذهن

از مردم: آقا،  ميپرس يم نيهم يبا شما متفاوت است، برا شيباورها نكهيا يچرا؟ برا د،ينيب ينفر را دشمن خودتان م كي

ما با آن  نكهيا يدشمن ما، برا اي ديشما دوست ما هست ايكه  مييگو يكه گفتند ما، م نيهم ست؟يشما چ يخانم، باورها

  .ميستين تيباورها هم هو

 يهر لحظه م يدوست و دشمن جزو افسانه است، افسانه را من ذهن نيدشمن، ا يدوست است و ك يك ميبفهم نكهيا يبرا

اگر  د؟يشو يو رها م دييآ يم رونياز افسانه ب ديشما دار ايسازد  يكه االن ذهن شما افسانه م ديبدان ديما باسازد و ش

 يم يقيحق ديدار د،ييآ يم رونياز افسانه ب ديدار ديشكر هست وو در حالت صبر  ديكن يبصورت ناظر، ذهنتان را نگاه م

شد، اگر افسانه را مرتب وسعت  ديده خواهد شد، شما خردمند خواهذهن شما سا نيكرد، ا ديبا خرد خدا فكر خواه د،يشو

  نه. ديگذار يبه دم اش م دم ديده يم

هم خبر ندارد،  ياش راحت بشود و از من ذهن يآدم نتوانسته از من ذهن نيكه ا د،يريآدم شصت ساله را در نظر بگ كي

 يكه مردم ب نديب يم شيعلت ها و موانع در زندگ يسر كي ايدارد، ثان ياوال من ذهن .ر افسانه استاست؟ د يچه جور

دشمن، شما  يسر كيهستند و  نحلّيال ليمسا نيكه ا دهخودش درست كر ليمسا يسر كياند،  يعقل اند، چه جور

 ايكند  يصحبت م لياز مسا ايكند،  يكند، موانع صحبت م ياز عوامل صحبت م ايما صحبت كن،  يساعت برا مين دييبگو

 دمآ نيندارد، ا يراه عالج چيندارد، ه يچاره ا چيرد شده و هافسانه خُ  نيندارد، و در ا يگريصحبت د چياز دشمن، ه

  دردناك باشد. اريبس ديبا تيب نيطبق ا يزندگ نيدرد هم هست، چون ا رياست، ز نييپا ارياش هم بس ياريهوش

كه من  ميدرد باال خواهد رفت، تا ما درك كن جيدرما مرتب به ت يزندگ يدوازده سالگ ،يپس از ده سالگ ديگو يم تيب نيا

: من فضول دييغزل امروز مهم است كه بگو نيهم يدارد، برا يدست از سر ما بر نم مينيو تا نب م،ينيبب م،يرا رها كن يذهن
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  16صفحه: 

را  نهايكند، ا يم يشده در كار تو فضول دايپ يكيحاال  يهستهمه كه فضول  ومن، ت يمن ذهن يا يعنيگشته ام امروز، 

حاال من  ديگو يآمده م يكيكند،  يم يكند، كنجكاو يم يباشد كه در كار همه فضول يكشور كياطالعات مثال  سيرئ

ما همه كاره  م،ياطالعات همه را ما دار ،برو ست،يما قابل قبول ن يبرا نكهيها ها ا ديگو يكنم، م يدارم تو را تماشا م

 ي: اِه تو دارديگو يشما به ناظر بودن، م دياست، تا شروع كن نطوريهم نايع ينكار ما هم با من ذه ؟يهست يتو ك م،يهست

 يعني ست؟يحضور ك ست؟يبابا من حضور هستم، حضور چ ؟يهست يتو ك ؟يتو از كجا آمد ؟يكن ياعمال مرا تماشا م

  كرد. ديخواه ردبرخو يموضوع نيشما با همچن

من  بيكه متوجه تخر نيآفر ،يكه متوجه من شد نيممنون، آفر يلي: خديبه شما بگو ديايب يكه من ذهن ستين ينطوريا

 كيمخصوصا امروز  ،يكن ياشتباه م ديگو يم ،يزند من ذهن ينم يحرف نيماشااهللا، همچ ،يچقدر باهوش هست ،يشد

است، اگر  نيا يكند، و آن مثنو يم ديتاك يكه چه جور دينيببخواهم خواند كه موالنا  تانياالن برا نيهم ياز مثنو يزيچ

  باز هم كم است. ديرا بخوان نهايهزار بار هم ا

كه خودش  يا نهييآ كي ند،يكه صورتش را بب يا نهييدارد، نه آ اجياحت نهييآ كيجهان به  نيدر ا ي: هر انسانديگو يم

زنده شدن به  جز نهييآ نيدر ضمن ترازو هم هست، و ا نهييآ نيهست، چه هست، و ا يبداند ك ند،يذهنش را بب ند،يرا بب

 يمن ذهن نيا م،يندار قيعم شهير م،يندار نيقيهنوز  م،يفهم يكه نم يردر آن موا د،يشو يزنده م يوقت يول ست،يخدا ن

  .حضور است، آن خواب است ييگو يكه تو م يزيآن چ ،يكن ياشتباه م ديگو يزند، و م يما را گول م

چكار  ديگو يكند م يكه دارد مرا نگاه م يآن حالت ؟يكن يم ير دارچه كا يهِ د،ينيتان را بب يلحظه من ذهن كيشما اگر 

هم دارد، همه،  يابزار كيرا، بچسب به، همه،  نيآن خواب است، توهّم است، رها كن ا ،يكن يم بيتخر ،يكن يم يدار

 ياز من ذهنكند، فورا  يم ريگ يفرد يمن ذهن كيكند، تا  يهستند؟ از جمع استفاده م يهمه چه جور ينيب يمگر نم

  م؟يهست يما چه جور ينيب يكند، از جمع، از ما، مگر نم ياستفاده م يجمع

 كيكه آدم وارد  ديشما فرض كن ب،يتخر يعنياست، اصال افسانه  بيكه در واقع تخر يمن ذهن يبا افسانه ساز حاال

دارد غلط  يديد غلط باشد، هر دكن يم يدهند، هر كار يانجام م يرا آنجا بلد نباشد چه جور زيچ چيبشود كه ه ييفضا

 يفكر م نكهيا يافسانه؟ برا ميگذار ياست، چرا اسمش را م ييفضا نيهمچ يو من ذهن گر،يبد است د يليباشد، خوب، خ

 م،ينيب يدرست م ميكن يفكر م مينيب يشده م تيهم هو يها نكيكه از پشت ع يما در من ذهن ند،يب يدرست م ميكن

 ينم يخدا آنطور ست،ين يخرد زندگ نكياز پشت ع ،يشدگ تيهم هو نكياز پشت ع يول م،ينيب يم يو واقعا هم آنطور

  .نديب يرا نم تيوضع ند،يب يمردم را نم ند،يب يما را نم ند،يب يما جهان را نم يافسانه  قيخدا از طر ند،يب
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 نكهيا يعني يافسانه من ذهن ،يهنطرح افسانه من ذ م،ينيبه اصطالح طرح بب نيرا، دوباره در ا تيب نيا ديتوجه كن اما

ها  يشدگ تياز پشت هم هو نكهيا يكال افسانه است، غلط است، برا يبه نظر ما درست است ول مينيب يرا كه م يزيچ

  :ديگو يشود، م يم دهيد

 ١٢١١مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  ديو را در شيشة حّجت كند                       شرع بهرِ دفعِ شَّر رايي زند
و  ليدل ي شهيخودم را در ش يمن ذهن يعني ويكه د نستيا ميكه دچار افسانه هست يموقت ما وقت ييهاتنها راه ر يعني

 نيكار را نخواهم كرد، آن كار را نخواهم كرد، و ا ني: من ايبا نوشتن قانون اساس د،يكار را شما كرده ا نيو ا م،يبرهان بكن

كه ادامه داده اند، واقعًا متعهد بوده اند از شرّ من  يياز آنها ديموقتاً شا و د،يداده ا جامرا ان نيخواهم كرد، ا ينطوريكار را ا

 ديكه از افسانه بتوان ديكن يم شهيرفته، ش نياست كه از ب نياش ا يمعن ويكردن د شهيش ياند، ول دهيشان ره يذهن

  .دييايب رونيب

 ميتوان يموقتاً ما م م،يكن يگذارد ما زندگ يو نمافسانه ساز ما افسانه درست كرده  يكه من ذهن ميديحاال كه ما فهم پس

موقع ها كه ذهنمان  يو برهان هم، واقعا هم بعض ليو برهان، دل ليبا دل ميكن شهيمان را در ش يمن ذهن يعنيرا،  ومانيد

من  ميسيمثال بنو م،يسيخودمان، شخص خودمان بنو يبرا نيقوان يسر كي م،يتآن موقع خردمند هس م،يكن يرا تماشا م

 يخوب يليخ ،يساسا نيها قوان يليحسادت نخواهم كرد، خ اي د،يآ يمن م ياز افسانه  نيدانم ا ينخواهم كرد، م بتيغ

 نيماهه بود، دو ماهه بود، از ب كيتعهدشان فقط  نكهيا اي ن،يدانم واقعا متعهد بوده اند به آن قوان ينوشته اند، حاال من نم

  دانند. يرفت، خودشان م

 د،يكن يو درك م دينيب يم ييزهايبرنامه چ نياگر در ا د،يعرض بكنم كه شما مسئول مداومت تعهدتان هست هم نيا و

و  ديخواهم كرد، شما مسئول تعهد هست ينطوريكار را ا نيكار را نخواهم كرد، ا نيمن ا دييگو يم د،يشو يم داريواقعاً ب

رود  ياز پانزده شانزده م گريما سن مان د يبدهم كه وقت حيرا هم من توض نيو ا د،يمسئول ادامه دادن، خودتان هست

 نكهيبرسد، ا انيبه پا ديانتظار با نيا گريبه باال معموال د ستيبه ما كمك بكند، از ب ديايب ميباش يمنتظر كس ديباالتر نبا

با  ديشما با د،يآ ينم يافسانه هست، كس نيهم جزو هم نيما را درست بكند، ا يزندگ ديايب يكس كي ميما منتظر هست

  .ديخودتان را درست كن يخودتان، كوشش خودتان، زندگ ييخودتان، شناسا تيخرد خودتان، مسئول

ما را درست كنند، تا آخر عمر  نديآ يمردم نامرد هستند نم نيخواهد آمد به ما كمك كند، ا يكيها منتظرند  يليخ نكهيا

 د،يدار ادياگر شما اعت د،يدرست كن ديخراب است، شما خودتان باشما  ياز زندگ يقسمت كينخواهد آمد، اگر  يهم كس
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نفر را هر روز درب  كيكه مردم  ستين ينطوريا د،يكن يمثال ورزش نم ااگر شم د،يدرست كن د،يدنبالش باش ديخودتان با

  .ستين يزيچ نوورزش، همچ دياوريب فيكه آقا، خانم تشر نديخانه شما بفرستند، بگو

به عمل كردن، دنبالش  ديشروع كن د،يدر خودتان از داخل عمل كن د،يبه آن متعهد باش د،يريرا بگ يميتصم كي ديشما با

االن، شما  نيهم سم،ياسم بنو ديكدام باشگاه با نميزنم بب يخواهم ورزش كنم، االن زنگ م يم د،يرا بردار اولرفتن، قدم 

كنم  دايدهد، من از كجا پ يكدام باشگاه بروم، تلفنش را به من نم ديبه من بگو ديآ ينم يكي دييبگو نكه،ينه ا د،يبزن ديبا

 ست،ينخواهد آمد، ن يكس ،يكس تيشما در تماس هستم، مرتب شكا اهستند، من چون ب ينطوريها ا يليتلفنش را؟ خ

كه  مينيبب ،يمن ذهن يطرح افسانه  م،يكن يطرح بررس نيبه كمك ا اي ي هيسا ريرا هم در ز اتياب نيا ديبده اجازه بله.

  نه؟  ايدار هست  يمربع معن اي ليمستط نيبا آن مثلث ها و با ا

 ٩٢١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  رو فنا كُن ديد خود در ديد دوست          ديده ما چون بسي عّلت دروست
 با ميشد تيهم هو ميآمد يوقت ميهست ياريدارد، ما كه هوش يشدگ تيپشت هم هو يشدگ تيچشم ما هم هو يعني

 يسازمان م ديمان را حول و حوش آن د يما، ما زندگ ياريهوش ديد نكيشد ع م،يشد تيهم هو يزيبا هر چ زها،يچ

بد است، و  ديد كيمرض است،  كي يشدگ تيهم هو نكيهر ع م،يو به آن متعهد هست م،يتيمرتب با آن هم هو م،يده

 يهر كس يعنيدوست،  ديخدا، در د دينا كن در دبرو ف ديگو ياست، به ما م بياسباب تخر كياست،  بيمحل تخر كي

مدت  كيرا به چشمش زده، پس از  يرونيب يكيزيف يزهايباورها و دردها و چ نيا نكيكه ع يمدت كيبداند پس از  ديبا

رنگ خدا به چشمش زده بشود، كه اسمش  يب نكيها برداشته بشود، دوباره ع نكيع نيا ديبا يده دوازده سالگ ،يخاص

  :ديگو يت است، و بعد مدوس ديد

 ٩٢٢مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  يابي اندر ديد او كل َغَرض                               ديد ما را ديد او نِعَْم الِْعوَض
 نيرا بدهد به ما و آن بهتر نكشيرا، ع دشيداده بشود به خدا و خدا د ديما با يشدگ تيهم هو يها كنيع اي ديد يعني

 يجهان را كه ما نم نيو كّل غرض آمدن به ا م،يريگ يآن را م ميده يرا م نيا يعنيجبران است،  نيعوض است، بهتر

 يشدگ تيهم هو ديبا د يعني م،يكن دايپ ميتوان ياو م ديفقط در د م،يوزنده بش ديبه او با ميدان يدر واقع م ست،يچ ميدان

كرد،  مينخواه دايرا پ ينظور از زندگما م ند،يب يها م يشدگ تيهم هو ديسازد، و از د يرا م يمن ذهن يافسانه  نيها كه ا

ديم چه كه ما آم يعنيآخر  كه نديگو يها م يليهم هست كه خ نيهم يبرا م،يچه آمده ا يدانست اصال برا مينخواه يعني
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و  ميريبم ديو با ميشده ا ضياالن هم مر م،يا دهيزحمت كش مانيبچه ها يرو م،يانباشته كرده ا م،يكار كرده ا نهمهياو 

  چه آخر؟  يعنيچه بوده اصال؟  شيمعنا يزندگ نيا م؟يبرو

 نكيبا آن ع ديبا دند،يد يم دياو، غرض را در آن د ديشدند به د يها را دارند، اگر زنده م يشدگ تيهم هو ديد نكهيا يبرا

منظور از آمدن  يعني يغرض زندگ م،ينيرا بب يغرض زندگ ميتوان يافسانه ساز نم نكيبا ع م،ينيكه تا بب مينگاه كن م،ينيبب

 يو بصورت جمع يو به صورت فرد ميكه ما ساخت يافسانه ا نيكه ا دينيب يكه چه بشود؟ و م م؟يجهان، چرا آمد نيبه ا

دشمن ساز، دشمن تراش، دشمن  يمن ذهن نكهياست، ا نييپا افتاده و به اصطالح سطح پا شيپ يليخ ميبه آن مشغول

جنگ است، جنگ است،  يآدم در اطراف ما هست، بصورت جمع يسر كي ما با ي زهيسبب ست يهست، بصورت فرد نيب

  د؟يكن يتوجه م

حل كردن، و  يمن ذهن ي لهيو مسئله را به وس يهمه مسئله ساز نياست، ا يمن ذهن يبخاطر افسانه  بيهمه تخر نيا

تواند  يسازد، م يم مسئله ياست، من ذهن يشود، كار من ذهن يم دهيزائ گريد يدو تا ميكن يمسئله حل م كي يوقت

كه حل  يكند، و موقع يبعد آنها را حل م يچه جمع يفرد هچ ديآ ياز جنگ بوجود م ياديز ليكند، مسا ينسازد، و حل م

من  نيا نكهيا يشود، برا يم دهييدو تا زا ميكن يهر مسئله را حل م گر،يكند از آن حل كردن سه چهار تا مسئله د يم

 يبرا م،يكن زيهپر ديد نياز ا م،يكن زيكار ما پره نيكرده كه از ا ينطوريرا خدا ا نياست، ا ياصال موتور مسئله ساز يذهن

شعرها را  نيكه، ا ميده يخودت را رها كن، تمام شد، ما گوش نم دياست، عوض آن د نيمن بهتر ديكه د ديگو يم نيهم

  .دهيد يگفته كه درست م يشعرها را بزرگان گفته اند، بزرگ نيمن نگفتم كه، ا

 ٩٢٢مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  يابي اندر ديد او كل َغرَض                             ديد ما را ديد او نِْعَم الْعِوَض
 نيكه به وجود آورده، ا يبداند كه از اول كه آمده چشم ديبا يعلت در اوست، هر كس يما چون بس ي دهيد ،ييباال تيب و

لحظه قانون  نيو ا م،ياست كه از اول بود ياريهوش ديخدا همان د ديخدا، د ديفنا بشود در د ديبا نيا ند،يب يچشم بد م

مان افسانه بسازد،  يمن ذهن ميو نگذار م،يآگاه باش ديكار بكند، همه با ميگذار يمكند، ما ن يما كار م يقضا و كُن فَكان رو

و مرا  يلها مرا دنبالت كشاندخودم كه سا يمن ناظر ذهنم هستم، من در كار تو، من ذهن ديگو يكه م ميخواند يامروز غزل

  .ينكن قبولجنگ هم هستم، اگر تو  يخواهم بكنم، و آماده  يم يفضول ،يناآگاه نگاه داشت

 ١٣٨١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  او ساكن شود از كن فكان وانگه                 نهد از المكان يقدم بر و حق
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 يها را م يخرابكار نيسازد، و ا يسوزد، دارد افسانه م يگذارد در مركز ما كه دارد م يقدمش را م ييكتاي ياز فضا خدا

گذارد، از كُن  يرا م شياو پا م،يكن يكه ما فضا را باز م يشود، فعال تا زمان يشود، ساكن م يكند، آن موقع آن ساكت م

عمل  دياست، با در مورد همه صادق م،يكار را بكن نيما ا ديشود، و با يو م بشوشود،  يبشو و م ديگو ياو م يعنيفَكان، 

  بله. م،يكن

اول غزل را خواندم،  تيكه امروز من چكار كردم، ب ديديبخوانم، شما د تانيبرا يرا هم از مثنو اتياب نيمن ا ديبده اجازه

تان افسانه  يمن ذهن يعنيكه ذهنتان  ديدان يو االن شما م ،يمن ذهن يصحبت شد راجع به افسانه ساز ياديمقدار ز

 چيبوده، ه هودهيبوده، ب جايو دشمن ها بوجود آورده كه آنها واقعا ب لياشما موانع و مس يسا در زندگساز است، و چه ب

  :ديگو يوارد نبوده، موجه نبوده، بله، م

 ٥٥٧مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  كشدمي  زخم ناخن هاي فكرت                    روي نفس مطمئّنه در جسد
حضور  ياريهوش يكند، فكر من دار رو يكه فكر م يمن ذهن نيا ماست، منتها هر لحظه ياريهوش نيمطمئنه هم نفس

كه شما ناظر ذهنتان  يگذارد، و موقع يم ريما تاث ياريروح ما و هوش يهر فكر من دار رو يعنيكشد،  يزخم م ديگو يما، م

 ديتوجه كن د،يجدا شده اشما  نكهيا يشما اثر ندارند، برا يموقع رو آنآن فكرها در  د،ينيب يو فكرها را آنجا م د،يشو يم

خودمان  نيب ميندازيب ييجدا م،يفضا باز كن م،يمرتب فضا باز كن ديبا م،يبكن ديچه كار با اي م؟يكن يم ميكه ما چكار دار

 يشود، موقع يم عتريو فضا وس دشو يما كوچكتر م يمن ذهن م،يكن يفضا باز م شتريمان، هر چه ب يبعنوان فضا و من ذهن

  .ميشو يم تينها يشود ما ب يصفر مما  يكه من ذهن

و ناظر  ميفضا باش شتريما آن داخل است، و ما هر چه ب يگشوده بشود من ذهن شتريگشوده شده هر چه ب يفضا نيو ا 

آن داخل،  ميرو يو م ميبند يفضا را م نيكه ا نستيما ا يتواند ما را بكِشد، گرفتار يآن داخل نم م،ياوضاع آن داخل باش

عقب  ميبكِش ميتوان يو گشودن فضا م ميكه ما در اثر تسل نستيما نسبت به آن حشره ا تيمز ميگفت .ميساز يو افسانه م

 نياست كه شما در اطراف اتفاق ا يموقع نيتر بشود، و ا عيتواند مرتب وس يعقب م دنيكش نيا م،ينيو ذهنمان را بب

  :كه دياهد بگوخو يدرست است؟ االن م د،يمرتب فضا باز كن ديلحظه عادت بكن

 ٥٥٨مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  جان روي  خراشد در تََعمُّقمي                             فكرِت َبد ناخِن پُر زهر دان
كنيم هويت شده ميهويت شده، هر فكر هميعني فكر هم نمي توانيم بوسيله ذهن بد و خوب كنيم، فكرت بد فكرت بد

ثل ناخن پرزهري است كه در موقع كنجكاوي و دقت به وسيله گويد اين مكند. ميكند، كوچك ميما، ما را منقبض مي
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ما فكر وقتي تواند ذهن ببيند. هميشه تواند فضا ببيند، ميگذارد جان ما ببيند. يعني در اين لحظه اين ميذهن نمي

شود. يده ميگويد روي جان ما خراشبيند و اگر من ذهني ببيند ميكنيم، من ذهني ميكنيم، فكر بد ميهويت شده ميهم

است، خراشيده والنشود روي آن منِ ما كه من اصلي است و هشياري ماست، اصطالح مبراي اينكه هشياري جمع مي

  شود.مي

كني را نكنيد. سازي و مساله حلگويد كه اين قدر مسالهمن اين قسمت را خواندم براي اينكه در اينجا موالنا به ما مي

ساز من ذهني مسائل را حل نكنيد. دقت كنيد ببينيد كه اين من ذهني يك موتور مساله مساله نسازيد با من ذهني و با

شود. دهد، با حل يك مساله سه تا مساله از توش زاييده ميخواهد مساله را حل كند، ما را فريب مياست. وقتي خودش مي

ودمان را ازش جدا كنيم، تماشايش كنيم. براي سازي اين من ذهني. براي اينكار بايد خاي بكنيم براي مسالهما بايد چاره

   ام امروز.ام امروز يا َفضول گشتهگويد ُفضول گشتههمين مي

بينم، براي اينكه دانش خدا را دارم االن، به خدا زنده هستم، براي بينم اما چرا ترا ميام امروز يعني ترا ميفُضول گشته 

سيار فاضلم. حاال اين من ذهني، توجه كنيد كه ما در اين لحظه اختيار اينكه ناظر هستم، شاهد هستم. پس فَضولم، ب

هويت شده بكنيم، بشويم افسانه يا نه به صورت حضور ناظر اين داريم. برويم يك فكر بد بكنيم يعني يك فكر هم

  ؟كنيدساز را نگاه كنيم. توجه ميتراش را، اين دشمنساز را، اين مانعساز را، اين مسالهافسانه

شويد كند و متوجه ميمساله بسازد و اين حضور ناظر با كن فكان روي ذهن شما كار مي مي تواندُخوب اگر نگاه كنيد اين ن

اين مسائل شما توهمي است. روزي كه شما متوجه بشويد، حقيقتاً متوجه بشويد كه اين مسائل شما توهمي است و ساخته 

ايد. اگر هنوز مسائل شما، موانع شما، دشمنان شما حقيقي به نظر بيدار شدهمن ذهني شماست، شما واقعًا از خواب ذهن 

  مي گويد:ايد، نه. و اين بيت طاليي است. خواهيد لطمه به آنها بزنيد، يعني در افسانه گير كردهرسند و شما ميمي

 ٥٥٩مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  را بيل زرين ست كرده  در َحدَث                         تا گشايد عقدة ِاشكال را
هويت شده، اين كنيم، منتها فكر همشويم، تعمق فكري ميزرين بيل حضور ماست، حضور ناظر ماست. وقتي كنجكاو مي

كنيم. كثافت يعني هر چيزي كه من ذهني ساخته. واقعاً هم كنيم، كثافت ميبيل طاليي را وارد حدث، وارد مدفوع مي

مان ببينيم، به من بگوييد ما كرده؟ ما اگر يك كسي را مانع زندگي اش چي درستكثافت ساخته. من ذهني با افسانه

آيد، به او عشق نداريم. اگر كسي دشمن ماست يا ما مان نسبت به او چه هست؟ احساس بدي است، بدمان مياحساس
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وييم تو چرا گكنيم دشمن ماست، نظر خوبي به او نداريم، از او متنفر هستيم، از او گريزان هستيم، آخر ميفكر مي

  كنم، در توست. من كه كاري نمي دگويگذاري من زندگي كنم، ه او مينمي

گوييم هر چه من در ذهن كشيم بيرون و ميل را با منفصل شدن از ذهن و تماشاي آن از مدفوع مييحاال ما زرين ب

، چه ميدانم خشم، مثل ترس، هويت شدگي و دردهاي مختلف مثل رنجش، مثل كينهبينم، اعم از همهويت شدگي ميهم

مثل اظهار تاسف، مثل حس جدايي، مثل حس تنفر، اينها همه مدفوع هستند. من هم اين بيل زرين را كه حضور من است 

كنم اين كنم. هر كاري ميكنم. من مساله حل نميكنم كه من مساله حل ميام آن تو هي دارم اينها را اينور آنور ميكرده

  شود. لند ميبوي اين مدفوع ب

 ٥٥٩مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  را بيل زرين ست كرده  در َحدَث                     تا گشايد عقدة ِاشكال را
يعني حضورش را. يعني ما بايد حضورمان را به طور منفصل از ذهن نگه داريم و با حضورمان ذهن را تماشا كنيم. آن موقع 

اندازيد. بارها گفتيم كنيد، ميبينيد، شناسايي ميدهايتان را ميكند، آن موقع هست كه شما درهست كه كن فكان كار مي

شناسايي مساوي آزادي است. اصًال جنگ با من ذهني نه اينكه من بروم يك من ذهني بسازم، با من ذهني خودم بجنگم، 

با آن  هيچ كاريشود. جنگ با من ذهني يعني هاي ذهني را دعوت كنم بياييد با من ذهني خودم بجنگيد. نه نمييا من

  نداشته باشيد. فقط تماشايش كنيد.

بينيد كه در ذهن شما هنوز فكرهاي ايد تا حدودي. االن ميخواهيد ترك كنيد، ترك هم كردهشما يك عادت بدي را مي

ن شما نياييد خودتاسازد، رود دوباره ميسازد، دوباره ميشرطي شده آن در جريان است. هي ذهن شما آن فكرها را مي

آيد، اين ذهن اصالً محل ايجاد فكر است. فقط تماشايش حاال چرا اين فكرها اصًال اينجا به وجود ميرا مالمت كنيد كه 

برم. آنها قوي . و اگر بگوييد كه من، من فوري اينها را از بين ميروندمي ميرندمي كنيد. هر چه تماشايش كنيد آنها هم

  شود. كند. زور نزنيد. زور بزنيد من ذهني قوي مير نميكنيد؟ اينطوري كاشوند. توجه ميمي

. شودرسم، نمي گويند من با ديگران فرق دارم، من زودي به حضور ميشنويم مردم ميديگر. هي ما مي تا حاال زور زديم

گذار اتفاقات به صورت ناظر و تسليم ذهنت را نگاه كن بگذار كن فكان كار كند، بگذار قانون قضا كار كند، ب آقا، خانم

  گيريم ديگر.بيفتد و تو فقط اطرافش فضا باز كن. حرف نزن، انصتوا. يواش يواش داريم ياد مي
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 ٥٦٠مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  عقده يي سخت ست بر كيسة تهي       عقده را بگشاده گير اي مُْنتَهي
كثافات،  تويجاد كرد و شما زرين بيل را كرديد گويد كه من ذهني تو مرتب گره ذهني يا مساله ايپس بنابراين موالنا مي

محصوالت اين افسانه ذهني و مشغول هستي كي دوست من است، كي دشمن من است، چرا دوست من است، چرا دشمن 

كند، ولي اين صحبتها راجع به همه قسمتهاي افسانه من است، كي مساله هست، حاال راجع به مساله دارد صحبت مي

اي، به نظر من منتهي يعني اين لحظه واقعاً در آنجا كه بايد گويد كه اي كسي كه به انتها رسيدهاشد، ميتواند مربوط بمي

  توانيم به بينهايت خدا زنده شويم. باشيم هستيم. يعني در اين لحظه ساكن هستيم و واقعًا مي

ستيم يا به ما نگفتند. و هر لحظه من ذهني ما را توانيم اين فضا را باز كنيم، بلد نيما پخته شديم به اندازه كافي، فقط نمي

كه دنبالش نرويد. بفهميد كه اين االن شويد دهد كه دنبال من بيا با ابزارهاي من كار كن و شما داريد آگاه ميفريب مي

بدهيد كه كند. بايد اجازه ساز است. شما در خدمت خدا هستيد. خدا با كن فكان و قانون قضا و دم خودش كار ميافسانه

او كار كند. براي اين كار بايد تسليم باشيد يا فضا را در اطراف اتفاق اين لحظه باز كنيد، اتفاق اين لحظه را خدا يا زندگي 

  دانيد. كند، مقاومت نبايد بكنيد و قضاوت نبايد بكنيد و در حالت صبر و شكر باشيد، اينها را ميدرست مي

تهي هستيد، منتهي يعني به انتها رسيده، يعني ما هيچ كاري نبايد بكنيم. فقط بايد دانيد من پس بنابراين اگر شما مي

گويد به فكر اين مسائل نباش. فرض كن اينها حل شده. براي اينكه اين عقده تسليم شويم خدا اين فضا را باز كند. مي

كه خالي است گره بزنيد، گره كور،  اي رااي كه خالي است. مثل اينكه شما يك كيسهكور است و سخت است در يك كيسه

بعد سه چهار روز وقت صرف كنيد كه اين گره كور را باز كنيد. خوب بعد ببيند كه خالي است. خوب خودت كه خالي بود 

  گره زدي ديگر. يعني در اين افسانه ذهن چيزي وجود ندارد. 

ساز ساز، يك مسالهشود، براي اينكه يك افسانهاي را كه ذهن ايجاد كرده اگر حل هم بكنيد آن حل نميشما يك مساله

كند، توي افسانه بروي به نظر خودت كند. اگر موتور ذهن شما زندگي را هر لحظه به افسانه تبديل ميدارد آن را حل مي

ساز است، تو متوجه يك حقيقت باش كه تو از جنس چي يك مساله را حل كني، آن مساله حل نشده، اصالً كل تو مساله

  شوي. پسبهستي، اين را بايد توجه كني. نرو آن تو مشغول 

 ٥٦١مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  عقدة چندي دگر بگشاده گير                  ها گشتي تو پيردر گشاِد عقده
ها تو پير شدي، از بس كه مساله درست كردي و مساله حل كردي، وقتي هم كه يك مساله را حل يعني در حل مساله

كني هستي، پس فايده ندارد، بگذار كنار. فرض كنيم درست يگر هم زاييد براي اينكه تو موتور مسالهكردي، چهار تاي د
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بقيه مسائلت هم حل شده. حاال يك راهت اين است كه تو به هيچ كدام از اينها ترتيب اثر ندهي. به صورت حضور ناظر 

خواهم حل كنم. من رگيرش نشوي. بگويي من اينها را نميدتماشايش كني و اش را ببيني و ساز را و افسانهاين من افسانه

  االن فهميدم مساله ندارم. 

كنم با من ذهني اين چيزها را گوش ندهيد. با حضور گوش دهيد. نه اينكه شما مسائل جدي زندگي داريد. من خواهش مي

كنيد و درآمد نداريد، مساله كار نميگويد شهبازي گفته من مساله ندارم. نه اگر كند درآمد دارد. مييك كسي كار نمي

مان را ياد بزرگي داريد. پول اجاره ندارم بدهم. مساله ندارم. نه مساله داري. اين مساله حقيقي است. اينكه ما بعد فيزيكي

 بگيريم حمايت كنيم، پشتيباني كنيم، بدنمان را سالم نگه داريم، يكي از ابعاد مادي ما هم همين پول است، پول تهيه

مان، بايد يك كاري ياد گرفته باشيم، بايد از وقتمان به موقع استفاده كرده باشيم، چيزي ياد گرفته كنيم براي زندگي

باشيم، اگر نكرده باشيم االن بكنيم. مسئوليت اداره زندگي خودمان را بر عهده بگيريم، بايد بگيريم، نه اينكه بگوييم 

  .شهبازي گفته ما كه اصالً مساله نداريم

كند. يك چالشهاي زندگي، كنيم كه مساله نداريم ولي ذهن مساله درست ميما داريم راجع به مسائل ذهني صحبت مي

 كه توگويد كنيد. موالنا نمييك مسئوليتهاي زندگي هم داريم كه اينها را بايد مسئوليتش را بر عهده بگيريم. توجه مي

تي نداري. اينها را ذهنت ساخته. يعني اگر شما پول هم دربياوري، ثروتمند گويد مساله روانشناخ. مياي نداريهيچ مساله

  ساز شما هي مساله ايجاد خواهد كرد. تواني زندگي كني براي اينكه من ذهني مسالههم باشي، باز هم نمي

ميليون دالر  گويم وقتي پول نداريم در سطح پايين مطرح است، وقتي مثالً صدمسائل ما، مسائل روانشناختي دارم مي

ها و مسائلي شان فرق دارد. در آن باال پولدارها يك جور ستيزهپول داريم در سطح باال مطرح است، فقط شكل و قيافه

توانند زندگي كنند، مثالً رفتند معتاد شدند، دارند كه مختص خودشان است، گرفتار هستند كه پولشان زياد است، نمي

ولي مسئله اند، براي اينكه پول داشتند، آن يكي هم كه پول ندارد، حال شدهرك كنند، بيتوانند اعتيادشان را تاالن نمي

  ي مطرح است. مسائلش در سطح پايينتر

بايد اينور آنور بدود دعوا بكند، با همسرش دعوا كند، با پدر و مادرش دعوا كند، با رييسش دعوا كند، در افسانه باشد، 

گويد كه در حل كردن مسائل من ذهني پير شدي، حاال تو به ه ببيند، به هر حال دارد ميموانع ببيند، دشمن ببيند، مسال

  گويداند. حاال ميعنوان حضور ناظر فرض كن كه اين مسائل حل شده

  

  

  



  Program # 797                                                                                  ۷۹۷برنامه مشاره 

  25صفحه: 

 ٥٦٢مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 يي كه آن بر گلوي ماست سختعقده

  بخت؟نيك يا  كه بداني كه َخسي
ط قابل پاسخ دادن است، اين مساله بايد حل شود، مساله اين است، تو االن به من بگو از جنس گويد كه اين سوال فقمي

خدا هستي، از جنس زندگي هستي يا از جنس افسانه من ذهني هستي، يك شناسايي بكن. نرو مشغول شوي به افسانه. 

گذرد بگذرد. هر گو هر جرياني در ذهن من مياند، بيا بيرون از آنجا. به صورت حضور ناظر باند آن تو گيج شدهمردم رفته

. اينها خيلي بدندگويد بينم. ذهن من ميافتد بيفتد. من تماشاگرش هستم. خيلي هم بد هستند، آره مياتفاقي آنجا مي

خواهم االن شناسايي كنم كه من خس هستم، يعني من من نيستم. من ميآنها دانم  هر چه هست باشد. چون من االن مي

گويد ميگلوي ما را  و اين ؟من حضور خدايي هستم، آزاد از آن همه مشكالت هستم، با آن همه مشكالت يا ذهني

  فشارد. اين سوال، سوال اصلي اين است. مي

واقعاً هم مهمترين سوال در اين لحظه اين است كه هشياري شما از چه جنسي است، هشياري جسمي است يا هشياري 

كند به صورت شاهد و ناظر يا نه جذب ذهن هستيد، من ي هستيد كه دارد ذهن را تماشا ميحضور است؟ شما آن هشيار

  ذهني هستيد با دردهايش؟ خسي يا نيكبخت؟ اين سوال را جواب بده. 

خواهي جواب بدهي و فهميدي كه تو نيكبختي براي اينكه از جنس خدا هستي، چون اين من ذهني نيستي. اگر مي

اين را به من بده بهشت را به  و تو ندادي، اين همه كه گفته شده خواهد اين من ذهني را از تو بگيردمدتهاست كه خدا مي

من ديدم را به تو بدهم. اين ديد را بگذار فضاي بينهايت خودم را به تو بدهم. اين را به من بده تو بدهم، اين را به من بده، 

  دهيم. ده، اين مردگي را بده و به من زنده شو. گوش نميكنار، ديد مرا بگير. االن خوانديم. اين ديد را ب

پرسيد من االن هشياري جسمي دارم يا هشياري معنيش را فهميديم. خوب شما از خودتان مي هان نگذريد از بيتها

 ام با اين لحظه چطوري است؟ رابطه منشويد هشياري جسمي دارم. از خودتان بپرسيد رابطهيك دفعه متوجه مي ؟حضور

رسد به رابطه من با اتفاق اين لحظه. خوب رابطه من با اتفاق اين لحظه حالت مقاومت است، ستيزه است با اين لحظه مي

يا صلح و فضاگشايي است؟ جواب بده به خودت. اگر صلح و فضاگشايي است پس شما انتخاب كرديد نيكبخت هستيد. 

  سازي هستي. موتور افسانهاگر جنگ و مقاومت است پس خس هستيد، افسانه است. تو 

خوري. در غزل داريم كني، آن را ميكند زندگي كني، تبديل به يك چيز ذهني و درد ميهر لحظه زندگي به تو لطف مي

گويد دو جور آدم است: يكي اسمش قبطي است و يكي موسوي. قبطي طرفدار فرعون است و يك ديگر، داريم ديگر مي
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دارد خون جريان زندگي، نيل جريان دارد، آن كسي كه من ذهني دارد اين آب را برمي نيل هم بيشتر نيست. يعني اين

آب را بر مي شود برايش، آن كسي كه موسوي است، طرفدار موسي است يعني از جنس نيكبخت است، حضور است، مي

ير كه نيكبخت است، رو ز نفخت بپذ جان دهدت خورد و آب حياتبخش زندگي است، يك كسي هست دم اوآب را ميدارد 

  كند. شود. آن كسي است كه خسي را انتخاب ميكند و دم او تبديل به درد مييك كسي هم جلويش مقاومت مي

 ٥٦٣مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  دمي خرج اين ُكن َدم، اگر آدم                     َحلِّ اين ِاشكال ُكن، گر آدمي
ات هم حل كني. اين سوال را جواب بسازي و با همان من ذهني گويد تو نرو در ذهن هي مشكالت و مسائل رواشناختيمي

بده. اين اشكال را حل كن. اگر انسان هستي. يعني از جنس هشياري هستي، اگر آدم دَمي، يعني َدم حضرت آدم را داري، 

اده كه خدا از براي اينكه دم او دم خدايي است. هر كسي كه به بينهايت او زنده شده، خودش را در اختيار خدا قرار د

تي يا خس. زند. اگر تو هم مثل آن هستي، اين دم را، اين لحظه را خرج شناسايي اين كن كه تو نيكبخطريق او حرف مي

  يا خس؟  جواب بدهيد شما نيكبخت هستيد

دي اش آماده است. براي اينكه ما امتداد خدا هستيم. حتما نيكبخت هستيم. امتداد خدا، خدا از جنس شاجواب ذهني

كنيم. براي اين لطافت است، خرد است، نه افسانه من ذهني. اين لحظه را ما صرف شناسايي اين ميعشق است، است، 

گوييم من نيكبخت هستم. چرا؟ كنيم داريم ميكنيم وقتي فضا را باز ميكار در حالت صبر و شكر هستيم. فضا را باز مي

گوييد نيكبخت هستم پس فضا را م. نبايد به زبان چه جواب بدهيد. اگر ميشوكنم دارم از جنس او ميوقتي فضا را باز مي

گويي خس هستم پس فضا را ببند، منقبض شو و اعتراض كن، مقاومت كن، دشمن باز كن از جنس نيكبختي شو. اگر مي

  و بعد آنها را حل كن. مانع بساز  ،بساز، مساله بساز

 ٥٦٤مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  حدِّ خود را دان، كه نبود زين گزير           گير دانسته  عَرَض و  عيانحدِّ اَ 
گويد توصيف اعيان و عََرض را دانسته گير. اعيان يعني جوهر، عََرض هم يعني صفات آن. در ما گزير يعني چاره. مي

ر است و جوهر هشياري جوهر ماست. من ذهني و هر چه كه درست كرده از جمله جسم ما، اينها َعرَض است. َعرَض فناپذي

دانيم اينها را.  گويد اينها را توصيف كرديم. از توصيف اينها دست بردار. فرض كن به ذهن ميما فناپذير نيست. مي

زنده شو و  در ذهن نمان، بيا بيرون و فضا را باز كن ،كند كه اينقدر ديگر به ذهن تعريف نكنبينيد موالنا دارد اصرار ميمي

  به او.
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توصيف توصيف حدود جوهر و َعَرض كه عََرض چه هست و جوهر چه هست، فالن چه هست، دست بردار، گويد كه از مي

كنيم، اميدوارم اين توصيفات مي خودت را توصيف نكن، هشياري را توصيف نكن، توجه كنيد ما هم داريم توصيف نكن، 

فتد و تامل كنيد و عجله بياباز كنيد، اينها موثر گوييم در اين لحظه تامل كنيد، به خودتان نگاه كنيد، فضا را و اينكه مي

ها مفيد واقع شود و شما نكنيد، از اين بيت به آن بيت عجله نكنيد، به اجزاي بيت توجه كنيد، اميدوارم كه اين صحبت

  كند.هم تامل كنيد واقعاً. عجله نكنيد. من ذهني عجله مي

تواني به او خواهد بگويد كه با دانستن حد خودت و فرار از آن ميمياي نيست. گويد حد خودت را بدان كه از آن چارهمي

فهمي كه من ذهني، در اينجا من ذهني هر چه كه هشياري در اين جهان ايجاد كرده و به خودش شوي وقتي ميبتبديل 

رَض است. ما بارها گفتيم هويت شده، اگر نشده كه هيچي، البته كه ما فرم داريم، فرم ما عَ همبا آن  اضافه كرده و احتماالً 

كه انسان فرم است به عالوه انكار فرم، يعني عََرض است به عالوه انكار عََرض كه جوهرش است، هشياريش است، خداييت 

نهايت گويد تو بيا حد خودت را بدان. خوب اگر حد خودت را بداني خواهي ديد كه بينهايت است. مياست كه خداييت بي

  نهايت شو. از اين محدوديت بگريز، بينهايت شو. از اين دربيا بيرون. بله بي هستي. پس بنابراين

 ٥٦٥مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  بيزحد در رسي اي خاكْتا به بي             چون بداني حدِّ خود زين حد ُگريز
را حل كردم، اين مساله  كني، اين باور بهتر از اين است، خاك، اين مسالهيعني اي كسي كه هي مرتب باورها را غلبير مي

كنم ببينم گذارم، يعني باورها را الك ميشوم، به جايش اين باور را ميهويت نميمانده، با اين باور كه ديگر كهنه شده هم

هويت شوم اين كار را نكن، خاك بيزنده. وقتي حد خودت تر است، آن را بردارم با آن همكدام يكي قشنگتر است، درشت

بيني كه اين محدوديت است و اندازه تو بينهايت است، بنابراين از محدوديت حضور ناظر ميصورت الن به را دانستي، ا

  بگريز تا بينهايت شوي و ديگر خودت را محدود نكن. بله.

و توانيم فضول من ذهني شويم، يعني كنجكااجازه بدهيد اين را هم بخوانيم. پس چي گفتيم تا حاال؟ عمدتاً گفتيم كه ما مي

دانيم كه من ذهني از اين كار خوشش نخواهد آمد. و پس از آن گفتيم اين من  شويم، ناظر شويم به كار من ذهني و ما مي

سازي سازي، مسالهساز است، از بيت هفته قبل آورديم و افسانه را به شما نشان داديم كه يكي از اقالم افسانهذهني افسانه

شما بيل طاليي خود را به مدفوع فرو كنيد. منظورش از مدفوع محتويات ذهن است. موالنا گفت كه صحيح نيست كه 

است و هي مساله بسازي و مساله حل كني. بنابراين گفت فرض كن همه مسائلت حل شد. در بيت آخر گفت كه تو بايد از 

  اين حد محدوديت بگريزي و به حد خودت برسي كه بينهايت است، چون از جنس خدا هستي. 



  Program # 797                                                                                  ۷۹۷برنامه مشاره 

  28صفحه: 

خوانم اين است كه شما كه در بيت اول گفت شما به صورت حضور ناظر و تماشاگر اين چند بيتي كه برايتان مي اما در

تماشا كنيد ذهنتان را كه ببينيد آنجا چه خبر است، يعني آگاه شويد از فكرهايتان، و پس از كه ذهنتان براي اولين بار 

سازند، هاي بيخود ميدر اين فكرها با حركت خودشان مسالهكنيد، چقيك مدتي متوجه شويد كه چقدر فكر منفي مي

كنند كه به شما بگويند كه اينها مانع هستند. اين من ذهني شما چقدر دشمن هايي را ايجاد ميچقدر عواملي را و وضعيت

هويت كند من هماين دوست من است، اين دشمن من است. اين كمك ميهي دوست و دشمن مي كند تراش است. 

  زند دشمن من است. شود، اين يكي مثل اينكه دارد به من ضرر ميه زندگيم زياد ميهايم را زياد كنم، در نتيجدگيش

هايم را زياد كنم كه توش زندگي است، اين آدم هويت شدگيو معيارش هم اين است كه هر كسي به من كمك كند هم

گذارد، اين دشمن من است و معيارهاي ديگري هم يكند يا چوب الي چرخ من مدوست من است. هر كسي كمك نمي

سازي است. الزم دارد گفتيم اين را براي بقاي خودش. لزومي سازي. اما خاصيت اصليش اصًال دشمندارد براي دشمن

ساز است، آيد، مسالهندارد شما به كنه اين مطلب پي ببريد. فقط توجه كنيد كه من ذهني از موقعي كه به وجود مي

كند. زندگي شما را خراب ساز است و در زندگي شما اين كار را كرده و اين سه كار ايجاد تخريب ميساز است و دشمنمانع

  كند و كرده. و اين افسانه است.مي

نيد خواهد شما بداشود. نمياما اگر شما يك دفعه بكشيد عقب اين افسانه را ببينيد، بدانيد كه منتان خيلي ناراحت مي

برد. كند كه تمام انرژي ما را ميكند، از ناهشياري ما، از غفلت ما استفاده ميبراي اينكه از ناآگاهي ما استفاده مياين را. 

خواهد طرح زندگي اين بوده كه دردهاي آن ما را درد بياورد و هشياري بكشد عقب كند، ميو البته اين كاري كه او مي

   .كند؟ بشناسد من ذهني راچي هست آخر مرا اين قدر ناراحت مي تامل بكند و خرد به خرج بدهد. بگويد اين

دانيد االن اگر بكشيد عقب ذهنتان را نگاه كنيد، اين ذهن شما را خواهد ترساند. مرتب شما را دوباره خواهد ولي شما مي

ل هم پاي او را گرفته، خواهد خودش را بكشد به دريا ببرد، ولي گِاي است ميگويد يك قطرهبلعيد. درست مثل موالنا مي

دهم. گويد اگر تو بروي، من ِگل بودنم را از دست ميتواند خودش را رها كند. براي اينكه گِل ميكشد. و اين قطره نميمي

     من ِگل هستم.

دانيم ذهن ما يك اتونومي است، حاال بگوييم نيمه اتونومي دارد، يعني خودگردان است خودش. يك سيستمي  و ما مي

شد، رفت، وقتي پوسته ميميرد، ولي تا حاال راه ميكه براي يك مدتي، يادتان هست آن حشره، آن حشره بعدش مي است

 نخورد، بعد پوسته شد. اين من ذهني ما هم همچورفت، غذا ميگوييد اين چي شد پس، تا يك دقيقه پيش اين راه ميمي
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شود. آييم به عنوان حضور، اين پوسته ميتي ما از تويش درميولي وق ،اي استچيزي است. اين براي خودش يك باشنده

  آخر شما نپرسيديد اين كجا رفت؟ 

رود؟ كجا؟ پوسته حشره همان طور كه پوسته حشره افتاده به زمين، اين هم يكي از سواالت است، آقا من ذهني ما كجا مي

ت شد رفت هوا. اما پس بنابراين وقتي براي كجا رفت؟ رفت پس از يك ماه خاك شد. من ذهني شما هم توهم شد، فو

دهد. يك چيزي در شما به وجود شويد. براي اينكه دارد ذهن را نشان ميشويد، داريد آيينه مياولين بار ناظر ذهنتان مي

 گويد هر كسي بايد آيينه داشته باشد.دهد، اين آيينه است. موالنا ميآمده كه دارد ذهن را و من ذهني را نشان مي

  اش را نشان بدهد و در عين حال نشان بدهد كه چي هست. اي است كه من ذهنيمنظورش آيينه، يك آيينه

شود ترازو هم جزوش است. يعني به گويد كه ترازو هم دارد. هر كسي كه آيينه ميدر ضمن اين آيينه موالنا به ما مي

بينيد، از بينيد ديگر، وقتي ذهنتان را ميد، چون ميدهصورت حضور ناظر كه آيينه هستيد و االن ذهنتان را نشان مي

  فهميد اين چيز شما نيستيد، آن ناظر شما هستيد. بينيد و جداست از شما، ميجنس ذهن نيستيد، براي اينكه مي

پس اين حالت نظارت شما را من ذهني تحمل نخواهد كرد و بارها زحمت خواهد كشيد شما را گول بزند كه شما داريد 

كنيد. من حقيقي هستيم، آن ناظر و شاهد كه از جنس خداست، اين توهم است. شما اين فريب را نبايد باه مياشت

روند كارشان نيمه كاره خورند ميكنند، دوباره فريب من ذهني را ميها كه يك ذره حضور ناظر ايجاد ميبخوريد.خيلي

   ترساندشان.برد. من ذهني ميان نميماند. يعني تعهدي در اين راه ندارند. كار را به پايمي

 ٩٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 گفتم آخر آينه از بهرِ چيست؟

  تا بداند هر كسي كو چيست و كيست؟
. آيينه براي اين است كه هر كسي بداند كه يمكنپرسم كه آيينه براي چه است، حاال اينطوري معني ميگويد من ميمي

شما ذهنتان را ن اگر آيينه به صورت حضور ناظر براي شما يك كمي ميسر شده باشد چي است و كي است، خوب اال

فهميد كه تا حاال من چيز بودم، چيست يعني گذرد، مخصوصًا فكرهاي منفي، ميكه در ذهنتان چه فكرهايي ميببينيد

آن چيست از جنس  من ذهني بودم و االن حضور ناظر شدم، و اين چيست كه از جنس خداست، از جنس حضور است،

  ذهن است و از جنس چيز است. پس من آن چيز نيستم. آن آفل است. آيينه نشان داد به شما. درست است؟ 

  گويد دو جور آيينه است:حاال مي
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 ٩٥مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

   بهاست ْ آينة سيمايِ جان، سنگي                 پوستهاست براي  آينة آهن
شد، براي اينكه صورت آدم را نشان كردند آيينه ميرا صاف مي شود، قديم آهناي كه از آهن درست ميگويد آيينهمي

بدهد، پوست آدم را نشان بدهد، منظورش كدام آيينه است، آيينه ذهن است، ذهن هم آيينه است، آن هم يك جور آيينه 

اي كه ناظر بر ذهن دهد، اما آيينهها را نشان ميهويت شدگيدهد، همدهد، باورها را نشان مياست، ولي سطح را نشان مي

  باشد و از جنس حضور باشد، اين خيلي گران قيمت است، سنگي بها يعني گران قيمت. پس آيينه اصلي اين است. 

اي است كه سيماي داند كي هست، پس آيينه اگر شما حضور ناظر باشيد، ذهنتان را نگاه كنيد، اين حضور ناظر چون مي

داند كي هست، بلكه ذهن شما را هم نشان  دهد، ميدهد، نه تنها خودش را نشان مينشان ميروح و هشياري شما را 

دهد همه گذرا و شويد تمام چيزهايي كه ذهن شما نشان ميو متوجه مي .دهددهد كه ذهن شما جهان را نشان ميمي

   .كه من ذهني ساختهمساله و چيزهايي  دانم چيزهاي اين جهاني است. آفل و از جنس فكر و درد و نمي

و آيينه سيما يا روي جان هستيد، در واقع هشياري منطبق بر هشياري  ،كنيدولي شما كه عقب كشيديد داريد نگاه مي

است، هشياري است كه روي خودش قائم است، به ذات خودش قائم است، خدا است به صورت شما كه جهان را نشان 

  دهد.ذهن را نشان مييعني دهد، مي

خوانم؟ براي اينكه شما فضولي كنيد در كار ذهنتان بگوييد من ناظرم، آن شما را متقاعد اينها را من براي چه مي حاال

كنم، اين حضور من درست دهيد و بگوييد نه اشتباه نميبكنيد و واقعًا اگر شما خرد به خرج خواهد كرد كه اشتباه مي

تواند يك عينك تقلبي خودش را به چشم ينك دارد، كه هر لحظه مياست، نه تو. براي اينكه اين من ذهني اين قدر ع

رويد بينيد كه به نفع او باشد. دوباره ميشما بزند و عينك خدا را دربياورد و عينك خودش را بزند. بعد شما يك جوري مي

را ديدي. نه االن يك جور ديگر  گويد؟ بابا االن ديدي تو. ذهنت را ديدي، فكرهادنبال او. من از كجا بدانم موالنا درست مي

روند از اين جنس كنند ميكردم. خيلي از شما ممكن است اينطوري باشيد. آنهايي كه وسط كار رها ميبينم، اشتباه ميمي

  كند.شان متقاعد ميهستند. من ذهني

هماهنگي و مثلث آن براي چه من اين مثلث را نشان دادم؟ مثلث هشياري جسمي، مثلث هشياري حضور، مثلث تعهد و 

بينيد ما چطوري دچار افسانه هستيم. مگر حشره. هزار تا راه دارد اين من ذهني ما را در حالت حشرگي نگه دارد. مي

؟ يك مذهبي بگيريد توانيدهاي جمعي را ميتوانيد؟ دشمنيتوانيد بگيريد االن؟ مينيستيم. شما جلوي افسانه جمع را مي
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توانيد بگيريد؟ هر دو افسانه است. يك ديني دشمن يك دين ديگر است. يك قطب ، ميدشمن يك مذهب ديگري است

  توانيد حل كنيد؟ بفرماييد، بفرماييد حل كنيد. سياسي دشمن يك قطب سياسي ديگر است. شما مي

گويد اين يمن ذهني ما م دهد، افسانه است.خواهيم ولي اين آيينه گرانبها است. آن چيزي كه ذهن نشان ميآيينه مي

بينيم، اين هم يك آيينه است. آقا من اينطوري افسانه هم آيينه است. يعني اينكه ما همين موانع و مسائل و دشمنان را مي

گويم. يك كسي كه تازه من قدرت هم دارم، من درست مي اين درست است.دهد،بينم، آيينه من اينطوري نشان ميمي

  گويد همه اينها غلط است. ارد، ميبها دارد، گران قيمت د آيينه سنگي

  ١٨٤حافظ، غزليات، غزل شمارة 

  ملت همه را عذر بنهدو جنگ هفتاد و 

  چون نديدند حقيقت دم افسانه زدند
   افسانه زدند. رهيا  

  

ت دوم *** یان   ***  
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 ٩٦مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  ياررويِ آن ياري كه باشد زآن د                        آينة جان نيست اِّلا رويِ يار
شود كه شويد يا انساني مثل موالنا آيينه ما ميشويد كه ناظر ذهنتان ميدو جور است: يا شما به خدا زنده مي جانآيينه 

تا باالخره روي يار اصلي خدا رويش را به ما نشان بدهد. كه در اين مورد ببينيد موالنا به من كمك كرده ديگر. شما ديگر 

دهد ما كي باي كه نشان آيينهاي كه جان را نشان بدهد، آيينهگويد آيينه جان، كرده. ميبايد قبول كنيد كه به ما كمك 

دهد كي هست، هم بيرون دهد، هم خودش را نشان ميهستيم، كه از جنس خدا هستيم، آن آيينه بيرون را هم نشان مي

  دهد. را نشان مي

گويم آسانترينش همين خود نده شده يا خود خداست. من ميپس بنابراين آيينه ما يا انساني است كه به بينهايت خدا ز

شويد. او نزديكترين و بخداست كه اينور آنور ندويم. شما از موالنا كمك بگيريد، ولي در درون فضا را باز كنيد به او زنده 

    يد. همين تمركزتان روي خودتان باشد. حاال گردترين است. دنبال آدم ديگري نراحت

 ٩٧دفتر دوم، بيت  مولوي، مثنوي،

  َرْو به دريا، كار بر نايد به ُجو                       بجو  گفتم: اي دل آينة ُكّلي
گويد به دل خودم گفتم، اي دل آيينه كلي را جستجو كن. آيينه كلي يعني يك دفعه آدم به بينهايت خدا زنده شود. مي 

گويد كل غرض، آيينه كلي بجو نه كلي مثًال ميدهد. آييبرد در واقع معموًال معني خدا مياين كلي را كه موالنا به كار مي

ها كه االن شده مركز من، يعني به خدا زنده شو، به هشياري اوليه زنده بشو، به مركزم گفتم تمام اين هم هويت شدگي

  شود آيينه كلي. بينداز دور و باز كن فضا را به اندازه بينهايت كن، اين مي

شود يك جويي از تايي است. از جو، جو نشان ذهن است، يعني اين ذهن كه فعال ميو برو دريا. و اين درياست. فضاي يك 

يك جو است، از ،هوشياري بزرگ استآن است. اين هشياري ذهني ما كه االن من ذهني ماست، يك قسمت كوچكي از 

م گفتم. به دلم گفتم تو بايد خورد، به كي گفتم؟ به خودم گفتم، به مركزم گفتم، به دلآيد، به درد نمياين جو كاري برنمي

  آيد. اين رشته باريكي از هشياري است. شوي، از اين جوي من ذهني كاري برنميببينهايت 

اين هم خيلي جالب است ما بدانيم. اين چيزي كه ما داريم به عنوان مزيت، فكر، هشياري فكري اصالً، فكر يك نوع 

هويت شده خواهد بگويد كه حتي درستش هم، فكر بدون هميم ولي ميكنهشياري است ديگر. ما انسانها با فكر كار مي

كنيم همه چيز فكر است، همه چيز را گويد. ما فكر ميكنيد چه ميهم يك قسمت باريكي از هشياري كل است، توجه مي

هم  مشود حل كرد. فكر منتهاي، يعني قسمت سطحي هشياري است. ولو درستش حتي. اصًال توش هميكردن  با فكر
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رسي، تو بايد زير فكرها بروي، آيينه گويد از فكر كردن به جايي نميخواهد اين را بگويد. ميويت شدگي هم نباشد. ميه

  كلي را پيدا كني.

 ٩٨مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  َكشيد  دردْ، مريم را به ُخرمابُن                زين طلب بنده به كويِ تو رسيد
تان چه هست؟ از خدا چه را طلب كند. حاال شما از خودتان سوال كنيد واقعاً طلبگويد يك كسي بايد همين آيينه مي

  .خواهيد شما؟ ما آن بيت را هم داشتيممي

 ٧٧٣م، بيت پنجمولوي، مثنوي، دفتر 

  ظن افزوني است و كلي كاستن                     از خدا غير خدا را خواستن
در واقع فكر است، فكر هر چه بيشتر بهتر است و اين هيم يعني از خدا بايد فقط خدا را بخواهيم، اگر غير از خدا را بخوا

گويد كلي كاستن. كلمه كلي را و كل را شما بينيد آنجا هم ميشود كه ما همه چيز را از دست بدهيم. پس مياين سبب مي

خدا چيزهاي  برد. كلي كاستن آنجا يعني همه چيز را از دست دادن. هر كسي كه ازبينيد موالنا را چطور به كار ميمي

ذهني بخواهد، در ذهن است و هر چه بيشتر بهتر است، بنابراين همه چيز را از دست داده. يعني زندگي را از دست داده. 

كني، هويت شدگي پيدا ميخواهد بگويد بله همهويت است. ميالبته اين چيزها را ممكن است به دست بياورد كه با آنها هم

بيني، ولي زندگي نخواهي داشت. اگر بيني، خدا را ميها جهان را ميهويت شدگيت اين همكني، از پشافسانه درست مي

  خواهد بگويد. خدا را از دست بدهي به او زنده نشوي، هيچي نخواهي داشت. اين را مي

ه م؟ من از زندگي چهخواگويد كه خواستن، شما بايد براي خودتان مشخص كنيد كه من چي ميو در اينجا هم مي

خواهم؟ اگر شما فضا را باز كرديد در اطراف اتفاق اين لحظه و اتفاق اين لحظه براي شما مهم نيست، فقط يك عاملي مي

شويد؟ در اين صورت داريد با اين بخواهيد به خدا زنده طلبيد، مياست براي فضاگشايي و اين فضاي گشوده شده را مي

است، براي اينكه درخت شادي است، درخت شيريني است و رمدرخت خ و اين خدا همين .رويد به خدا برسيدطلب مي

بينيد سمبليك گويد درد خواستن بود كه مريم را به بن درخت خرما رساند، يعني رفت به سمت درخت خرما، ميمي

  . شادي است شيريني است درخت خرما يعني چه؟ درخت خرما يعني درخت زندگي. خرما

آيد؟ شما بايد اين را بخواهيد، ي جستجو كني. آيينه كلي از زنده شدن به زندگي به دست ميگويد شما بايد آيينه كلمي

چيز ديگري نخواهيد و درد طلب داشته باشيد. درد طلب داشته باشيد يعني دائمًا از جنس فضاگشايي و صبر و شكر 

است، ه پاي درخت خرما كه درخت زندگي شويد، تا آنجا كه مقدور است به مثلث هشياري جسمي نرويد، اين كار شما را بب

  درخت شادي است، خواهد رساند.
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خواست مسيح را به دنيا بياورد و شما وقتي مريم دردش گرفت، وقتي مي :شود كهبله اين هم كه به آيه قرآن مربوط مي

خواهد بگويد كه وقتي دهيم زاده شود. ميدانيد اين سمبليك يعني ما داريم يواش يواش مسيح خودمان را اجازه مي مي

شود و مسيح ما از شود، من ذهني كوچكتر ميكنيم آيينه بشود، يواش يواش اين فضا دارد زيادتر ميما فضا را باز مي

هاي شيريني شادي شويم به زير درخت زندگي كه ميوهشود و يواش يواش داريم كشيده ميداخل من ذهني ما زاييده مي

  و عشق و بركت را دارد. 

  ه اين آيه را هم اينجا آورده موالنا. آر

 ٢٣ آيه ،)١٩( قرآن كريم، سوره مريم

 

پيش از اين مرده بودم و از يادها فراموش شده  كاش درد زاييدن او را به سوى تنه درخت خرمايى كشانيد. گفت: اى« 

  »بودم.

باز  كنيم وكنيم و باز ميگويد كاش پيش از اين مرده بودم، يعني همين كه ما فضا را باز ميشايد اين قسمتش هم كه مي

، عشق داريم، سبب داريمشويم، شادي بيشويم، شادتر ميبينيم كه داريم زنده ميكنيم و به يك جايي ميرسيم كه ميمي

فضاي به آن بزرگي را جمع كند و اين خرد به اين بزرگي را  تواندشود نميآن من ذهني كه يواش يواش دارد كوچك مي

  گويد موالنا. كنيد چه ميكه يقين داريم االن، شادي اصيل داريم، جمع كند، ديگر ما را فريب بدهد. توجه مي

شان و در آن بيت گفت فضولي ،شود جلوي نظارتشان راشوند من ذهني موفق ميگويد علت اينكه مردم زنده نميموالنا مي

كنم جنگم، فضا را باز ميجويم، يعني من اين قدر ميام امروز جنگ ميفضول شده: را بگيرد. براي همين در آن بيت گفته

د خدايي ما كه بينهايت است در به خودت. مسيح ما در من ذهني است. وجودوباره تا تو نتواني مرا فريب بدهي. بكشي 

  يد بيرون. آاي كه از توي حشره ميهمين من ذهني است. مثل آن پروانه

 ٩٩مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  شد دلِ ناديده، غرِق ديده شد                       ديدة تو چون دلم را ديده شد
و چشم تو چشم دلم  ،را باز كردماي خدا وقتي من ساكت شدم، وقتي فضا  :گويدشود. ميديگر بيت از اين واضحتر نمي

رفت و غرق آن قسمت من شد كه ترا ديده بود. واقعًا  يعني ديد من ذهني شناختشد، اين دلي كه ترا نديده بود و نمي

و شما االن با ديد  .كنيم در اطراف اتفاق اين لحظه، من ذهني ما هم در توي اين فضا غرق شدهتجسم اينكه فضا را باز مي

و  ،كنيدايد و به صورت حضور ناظر به ذهنتان نگاه ميبينيد، ولي در حالي كه فضا را باز كردهگشوده شده مياين فضاي 

  .بينيد آنجا چه حركات ذهني وجود دارد، چه دردهايي در حال انجام استمي



  Program # 797                                                                                  ۷۹۷برنامه مشاره 

  35صفحه: 

ه خاطر فضاگشايي از آن خواهد شما را متقاعد كند، برگرديد آن تو دوباره، مقدار زيادي از شما بو اين من ذهني هي مي

كند با ابزارهايي كه و خواهيد ديد كه من ذهني شما دارد كوشش مي ،شودو اين هم دارد كوچك مي .تو كشيده بيرون

دارد، ابزارهايش نظير ايجاد درد، ايجاد قضاوت، ايجاد مقاومت، شما را دوباره بكشد تو، درست است كه شما فضا را باز 

   :گويدتواند شما را ببرد در شكم من ذهني. بيت ميمقاومت مي ايد، ولي يك خردهكرده

ديده تو چون دلم را ديده شد، چشم تو چون چشم دل من شد، اين چشم ناديده كه تا حاال چشم من بود رفت كنار. دل 

  :گويدو آن آمد غرق اين فضايي كه ترا ديده بود شد. حاال مي .بيندمن ديگر، يا هشياري من با آن نمي

 ١٠٠مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  ديدم اندر چشِم تو، من نقشِ َخود                    آينة ُكّلي تو را ديدم اَبَد
ديدم آيينه ابدي  ،يعني من به بينهايت تبديل شدم يا فضا را بسيار باز كردمآيينه كلي ترا گويد آيينه كلي ترا، يعني مي

اي كه وقتي من به تو زنده شدم، ديدم س آيينه كلي تو يعني آيينهداد. پمن اين است نه آن چه كه قبًال افسانه نشان مي

اي كه تا دهم؟ اوالً فهميدم كي هستم، فهميدم تو هستم و فهميدم آيينهدهم. چي را دارم نشان ميچي را دارم نشان مي

  بينم. خواهم و آن را هم ميو ديگر آن آيينه را نمي .ابد خواهم داشت همين است

شم تو، يعني با چشمان تو كه نگاه كردم، من هم خودم را ديدم كه از جنس تو هستم، هم نقش خودم را ديدم اندر چ

ام نيستم، من تو ديدم. ديدم من نقشهاي بيروني دارم. من ذهني من نقش دارد. آن را هم ديدم. فمهيدم كه من من ذهني

  د.گوينشيند. االن يك چيز ديگري ميهستم. اما من ذهني راحت نمي

 ١٠١مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  در دو چشمش، راِه روشن يافتم                 گفتم: آخر خويش را من يافتم
ناظر منم را نگاه كردم، گفتم ها فهميدم  حضورگفتم ديگر من خودم را پيدا كردم. وقتي به صورت فضاي گشوده شده و 

كردم، وقتي چشمهاي تو شد چشمهاي من،  من اين من ذهني نيستم. من از جنس حضور و هشياري هستم و عمق پيدا

روشن نبودند، گيج كننده بودند. من االن هاي هويت شدگي راه فهميدم كه راه روشني است. آن راههاي من ذهني، هم

كني، فكرهاي من فرستي، فكرهاي مرا تو توليد ميكني، خردت را ميدانم كي هستم. تو از طريق من فكر مي ديگر مي

  شود.مال خودم، همه چيز روشن ميريزد به اعمي

كشيد. مرا دنبال خودش مي من ذهني كار مي كرد، كرديعني هيچ ابهامي، قبالً گيج بودم. قبًال يك كس ديگري كار مي

آمد، فكر بعد از فكر من گيج بودم اصالً. راهم روشن نبود، در اختيار خودم رفت، آن فكر ديگر ميآمد، مياين فكر مي
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رسيم من ذهني حتي به اين حالتها كه مياين كِشَد. اما كنم، او مرا نميام را نگاه مين فهميدم كه دارم من ذهنينبودم. اال

  نه ؟دست از سر ما برداشته

 ١٠٢مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  ذاِت خود را از خيالِ خود بدان                گفت وَهمَم: كان خيالِ توست هان
كه درست در همين حال كه من فهميده بودم كي هستم، فضا را باز كرده بودم، ذهنم را  گويدموالنا اين بيت را آورده مي

گويي يقين است و از طريق بيني آنجا و ميبابا آنچه كه تو مي :كردم، همين من ذهني من، وهم من به من گفتتماشا مي

رها كن. خواب است آن خياالت توست، كني و راهم روشن است و اين آيينه كلي است، آن وهم توست، آن مرا تماشا مي

  ذات تو من هستم، يك عمر با من بودي. اين عينكها درست است. 

 اشهمه، مراقبه خودمان را كنار بگذاريم و يك دفعه وارد جمع شويم. جمع را مخصوصاً وقتي ما اين حالت تنهايي خودمان

حضور ذات ما آن  عمق نيست، ذهني است. ذات ما آن كنند ما بدانيم كه ذات ما همين منمن ذهني دارد. همه كمك مي

گويد كنيد؟ به ما ميذات ما آن چشمان روشني نبود، آن آيينه كلي نبود كه ما ديديم با فضاگشايي. توجه مي ،ناظر نيست

   آن خيال توست.

ضول شده، دانا شده انسان، حاال با توجه به بيت قبل، اينها را خواندم كه بيت اول را بفهميم. آن بيت اول غزل چنان فَ 

و يقين كنيد كه  ،كنيد، خودتان را بايد يقين از جنس خدا بدانيديعني شما وقتي به اين حالتها، اين حالتها را تجربه مي

ساز، نه آن ساز، نه آن دشمنسبب اصل شماست، نه آن افسانه، نه آن مسالهشاهد ناظر، اين عمق، اين شادي بياين 

بسيار دانا كردي و مرا  اي كه به عنوان فَضول،ن مقاومت، نه آن قضاوت. نبايد آن بيايد بگويد كه اين تجربهتراش، نه آمانع

آن گويد. نگاه كردي، فهميدي من مخرب هستم، اين درست بوده، من مخرب نيستم، من دوست تو هستم، من ذهني مي

   .حضور ناظر خواب بود

 ١٠٣مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  كه منم تو، تو مني در اتحاد                         من از چشم تو آواز داد نقش
ولي وقتي من برگشتم دوباره نقشم را با چشم تو ديدم، دوباره وقتي فضا را باز كردم، اين آيينه كلي را ديدم، ديدم كه 

دم. ، هم نقش من ذهني را ديدم و هم نقش خودم را به عنوان حضور دياست من تو هستم، يك عمقي دارم و اين نقش

كنم كنيم؟ با دوست، با خدا. وقتي من فضا را باز ميفهميدم كه نه من تو هستم و تو هم من هستي. داريم با كي صحبت مي

و آن نقش بيروني  .شومشوم، من با تو يكي ميشوم و ناظر ذهنم ميشوم در اتحاد. وقتي از من ذهني جدا ميبا تو يكي مي

  بينم و تو مرتب با چشم خودت ديد درست را به من القا كردي. مي من است، من ذهني من است، االن من
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كني، تو داري از راه منحرف كني، بيخود ميكني، فضولي ميپس هر موقع من ذهني شما را متقاعد كرد كه نه اشتباه مي

به اين حالتها نرسيديد  نه. من االن يك يقيني حاصل كردم. اگر هم :شوي، به مردم نگاه كن، بگوشوي، آدم غيرعادي ميمي

و من ذهني شما  ندگويدرست مي اينهاشما، شما بايد به گفتار بزرگاني مخصوصاً موالنا اطمينان كنيد، يقين كنيد كه 

خوانم كه من ذهني ما پس از اينكه ما مقداري به حضور ناظر زنده شديم، نتواند همه اينها را دارم مي گويد.درست نمي

. بله اجازه دهيد اين را هم بخوانم كه مربوط به داري اشتباه مي كنياز بين ببرد و ما را متقاعد كند كه اين حضور ناظر را 

  :گويم. گفت كهمنوش نكته مستان كه ياوه مي :مصرع دوم، بيت اول بود كه گفت كه

  ١٧٤٥ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 ام امروز، جنگ مي جويمفضول گشته

  گويم مي  ياوه كه مستان نكته  منوش
توانيد از من ذهني خودتان كارها را مخفي كنيد و سر به سرش نگذاريد، مالمت نكنيد، اظهار تاسف نكنيد، و تا آنجا كه مي

گيريد خوب است، اظهار تاسف بينيد اين چيزها را ياد ميچون همه اينها ابزارهاي من ذهني است. شما يك موقعي مي

گويد شوم. اين اظهار تاسف ابزار من ذهني است. من ذهني شما ميبرا در پنجاه سالگي متوجه چرا من بايد اينها  كه نكنيد

شدم. شما خودتان را مالمت نكنيد كه چرا زودتر متوجه نشدم. چون ابزار دانستم اينها را زودتر متوجه مي كه من اگر مي

  :گويديزي نگوييد، انصتوا. بله ميمن ذهني است. تا آنجا كه مقدور است در حالت صبر و شكر بمانيد و چ

 ١٥٠٠ بيت دوم،  دفتر  مثنوي، مولوي،

 چه عجب كه ِسّر ز بد پنهان كني

  اين عجب كه ِسرّ ز خود، پنهان كني
هاي ذهني بيرون پيدا كني، از بدان، عجب اين است كه تو بتواني سر  ر خودت را از منگويد اين عجب نيست كه سِمي  

  ري حضور از من ذهني خودت پيدا كني. اين ابيات را البته خوانديم، تكرارش خيلي مفيد است. خودت را به عنوان هشيا

 ١٥٠١ بيت دوم،  دفتر  مثنوي، مولوي،

  تا ُبَود كاَرت سليم از چشمِ بَد                كار، پنهان كن تو از چشماِن خَود
كنم، ببخشيد. سر به سر مزه مييكنم، شوخي بگويم، شوخي ميدر آنجا موالنا گفت كه من مست شدم، حرفهاي ياوه مي

ات پنهان گويد كار را تو از چشمهاي من ذهنياش نكنيد. ميگويد، آشفتهمن ذهني خودتان نگذاريد. ساكت باشيد مي

انداختن يك درد و دوباره  ،خواهي بكني، فضاگشايي و كوچك كردن من ذهنييعني كاري كه االن مي ، تا كارتكن

  ات پنهان بماند. و اين بيت را هم بارها خوانديمشكر كه اينها از چشم بد خودت، من ذهني فضاگشايي و حالت صبر و
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 ١٥٠٢ بيت دوم،  دفتر  مثنوي، مولوي،

  وانگه از خود بي ز خود چيزي بدزد       خويش را تسليم كن بر داِم مُزد
كند و شما  يم كارهم ن قضا كند، قانودام مزد اين فضاي گشوده شده است. دام مزد موقعي است كه كن فكان كار مي

هر  ديكن ينم زهيست .ديكن يفضا را باز م ،داِم مزد ديشو يخدا م ميشما تسل آورد يخدا اتفاق را بوجود م ديهست ميتسل

خاموش  يعني ميتسل ،ديشو يخدا م ميتسل ديانداز يرا به كار نم يمن ذهن ديكن يمقاومت نم ،ديكن ينم زهيموقع شما ست

بدون رفتن به ذهن و قضاوت  يبدون علت ذهن ،و شرط ديلحظه بدون ق نياتفاق ا رشيپذ يعني ميتسل ،يكردن من ذهن

  .لحظه است نيمربوط به ا ميتسل ،لحظه نيقضاوت صفر در برابر قضاوت خدا در ا يعني ميتسل ،كردن

قضاوت  يعني ،شوند يم ميت تسلمردم با قضاو ،ميقضاوت كن ميما عادت دار نكهيا يچرا؟ برا ديدان يافتد م يجا نم ميتسل

قضاوت تو  يوقت .ميكن يبد هم باشد قبول م ديباش ميخوب خدا گفته تسل يول ،خوب است بد است نديگو يكنند م يم

 يافتد اول فضا را باز م يم يهر اتفاق مييگو يم نيهم يپس برا ،ينشد ميتسل ،متيخورد تسل يبه درد نم رگيد يكرد

ندارد  ياشكال ييگو يبعد م يبست نكهيبعد از ا ،فضا را يبند يم يقضاوت بكن .بشود الاتفاق اعمفضا به  نيكه خرد ا يكن

 نيبه ا يكه خرد زندگ يو شما فضا را باز نكرد .ندارد ياشكال ديگو يم يبسته و من ذهن يفضا نيا ،حاال كه شده ديگر

  .اتفاق كمك كند

گشوده شده به ما  يفضاخدا خودش را به صورت عدم و ،ظهلح نير اگشوده شده د يخدا و فضا يعنيدامِ مزد  ديتوجه كن

است  ميكار است كار شما عق توي يكار است من ذهن توي يحتماً من ذهن دينياگر فرم بب ،كند نه به صورت فرم يعرضه م

است  شهن خاموذ يعني .ديقضاوت كن ديشما نبا ،كند يلحظه قضاوت م نيخدا در ا اي يپس اگر زندگ .خورد يبه درد نم

 ياز فضا دييبگو يزينه شما چ ؟ميينگو يچيه ميرتيغ يآقا پس ما ب نديگو يها م يبعض .ديكن يشما فقط فضا باز م و

  .گشوده شده

 يمن ذهن مينگذار يعني ميتسل .ميينگو يچيكنند ما ه يم يهر كار ايپول ما را بخورند  نديايكه مردم ب ستين نيا ميتسل

 ياز زندگ نكهيا يبرا .ديايب ياز زندگ دياين يلحظه از من ذهن نيدر مقابل اتفاق ا تارتكرت و رفف .واكنش نشان بدهد

اتفاق در ذهن  ،آن اتفاق و يو آن من ذهن يخودت و زندگ نيب يفاصله انداخته باش ديبا ،يفضا را باز كرده باش ديبا ديايب

دهد به ما خوب  يرا كه موالنا نشان م يمعنو يكارها يو بعض ميتسل قيو شما دقا فتديصحبتها جا ب نيا دوارميام .افتد يم

   .دينيبب
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 ١٥٠٢ بيت دوم،  دفتر  مثنوي، مولوي،

  وانگه از خود بي ز خود چيزي بدزد      خويش را تسليم كن بر داِم مُزد
 يدرد كي دهيخواب نيا ،دور ندازيب رونيرا بكش ب يزيچكيخود  يعني يبدون حضور من ذهن تيمن ذهن نيموقع از ا آن

مقاوت  ،با مقاومت يكن يم دارينكن با قضاوت ب دارشيب ،نگذار يمن ذهن نيسر به سر ا ديكن يم توجه. دور ندازيرا بردار ب

اساس كار ماست  نيكه موالنا ا ديريرا شما در نظر بگ نيا ،كند يقضاوت م ديگر يكي نكهيا يچرا؟ برا .صفر قضاوت صفر

توجه  .شود يبشو و م ديگو ياو م نكهيبراساس ا اتكند و اتفاق ياراده م ،كند يقضاوت ملحظه  نيخدا در ا :ديگو يكه م

صفر  يقضاوت شما به عنوان من ذهن ديشود با يبشو و م ،لحظه نيدر ا دياو قضاوت كند و او بگو نكهيا يبرا ؟ديكن يم

  .كنند يكار مبا هم  نهايا ،و كالمتان هم خاموش باشد انصتوا ،باشد مقاومت تان صفر باشد

 يم ميكه شما تسل يكن فكان و جف القلم به درجه ا ،كند ياو قضاوت م يوقت يعنياذا قضا  ،ديفرمان انصتوا خاموش باش

شما  ياريهش تيفيشما به ك يزندگ زانيم ،شما ياريدارد هش يتيفيچه ك ،شود يلحظه نوشته م نيدر ا تانيزندگ ديشو

دارد كه چقدر فضا  يلحظه بستگ نيا رتان د اقتيل .لحظه دارد نيتان در ا اقتيبه ل يشما بستگ ياريهش .دارد يبستگ

 ،دارد يبه آن بستگ ديكن يو قضاوت كمتر م ديكن يو مقاوت كمتر م ديكن يباز م شتريهر چه فضا را ب ،ديكن يباز م

  .كم يليخ اقتيل اديمقاومت ز اديقضاوت ز ،باال يليشما خ اقتيقضاوت صفر مقاومت صفر ل

باشد اصًال  گرانيد يخودتان نباشد اوالً كه رو يكه اگر حواستان رو دينيب يخودتان است م يحواستان رو پس شما

 .ندارد دهيفا ،ديبرنامه را گوش نده نياصًال ا ديرا عوض كن گرانيد ديخواه ياست م گرانيد ياگر حواس شما رو ،يچيه

دقت  يليخ اردد يفيدارد ظرا يقيدقا نهايا .كند شرفتيپ تواند يخودش هست م يكه حواسش و تمركزش رو يفقط كس

بكنند آنها  يباشند سع ليما ديبا گرانيد .ميكار كن ميتوان يما نم گرانيد يرو .خودش كار كند يخواهد كه آدم رو يم

 گريبار د كيا اول ر تياول دوباره ب تيبه ب ميديخوب رس ،بله .آنها هم كار كند يرو يزندگ ،بشوند تا در درون ميهم تسل

  گفت يبعد يتهايبه ب ميرو يخوانم م يم

  ١٧٤٥ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 ام امروز، جنگ مي جويمفضول گشته

  گويم مي  ياوه كه مستان نكته  منوش
از نگاه خودمان  ميكرد دايپ يزديدانش ا نكهيرا ما امروز به خاطر ا يآن من ذهن ميدار يمن ذهن كيكه ما  ميشد متوجه

 ميآور يسر درم مانياز كار من ذهن ميو دار ،ميكن يناظر نگاه م ياريبه صورت هش نكهيا يبرا ميدانا شد ميضول شدفَ

صبر و واهمانش  قيبله و از طر .نميب يكه من تو را م مييگو يبه او م ،كند يم ييچه فكرها ،كند يكار دارد مچه مينيب يم
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 ميدگيخواهم همان يم .كنم يمن خودم را از تو منفصل م ،خودم يمن ذهن يا يكن يكارها را م نيا يشما دار نميب ياز تو م

نظارت  نيهم .كند يتو كار م يدارد رو ندانم كه كن فكان اآل يكنم م يدارم تو را نگاه م نيهم يبرا .زميرا با تو به هم بر

  .است كه من را از تو جدا كند يبر كار تو كاف

اگر به او زنده نبودم به صورت  .زنده ام يكنم و اآلن هم مستم چون به زندگ يو صبر م كنم يكار من شكر م نيا يو برا

 نيا ميگو يم اوهياو خواهد گفت  يعني .است اوهيمن  يحرفها نياز آنور بدان كه اتو يول ،دميد يرا نم تو ،حضور ناظر

 اوهي يكن يبه كار من نظارت م ،ينيب يحضور م آن كه اآلن تو به صورت ديگو يكه وهم شما م ،خواندم نيا يرا برا يمثنو

 ستين اوهي ميگو ينم يول .ستين اوهيدانم كه  يخودم م ياست ول اوهي ميگو يمن هم م .خواب است ،است خودياست ب

  :ديگو يدوم م تيب ؟درسته .نشوند يعصبان گريد يذهن يمن ها اي ،نشود يعصبان ميكه من ذهن

  ١٧٤٥ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 تنا، بسوز چو هيزم، كه از تو سير شدم

  جويمدال، برو تو ز پيشم، تو را نمي
بسوزد  زميتواند به صورت ه يم نيو ا يمن ذهن نيا تويشده  يگذار هيما سرما يماست و زندگ يمن ذهن نيما هم تن

ما هم اگر  يشود من ذهن يم اش خاكستر هيبق ديآ يم رونيسوزد گرما ب يم يوقت زميه نكهيا يبرا؟زميه ديگو يچرا م

  .شود يخاكستر م خودشو دهد  يمما را پس  يِاريدهد هش يما را پس م يِزندگ ،بسوزد

نگاه من  نيكنم و ا يمن ناظر تو هستم من دارم تو را نگاه م ؟....يبسوز چه جور مانيمن ذهن مييگو يم يبه من ذهن پس

هر هم  .شوم يآزاد م رميپذ يكنم و م يرا كه من م ييهر شناسا ،كند تو را يم ييبه تو دارد شناسا ياريبه صورت هش

پس  ،رونيب ديآ يم ياز آنجا زندگ ،يشدگ تيكه هم هو رميپذ يم وكنم  يم ييو شناسا نميب يرا كه م يشدگ تيهو

شما  ،يآزاد يمساو ييشناسا ،رشيپذو ييشناسا يعنيسوختن  ،ميبسوزان ميبكش تيكه كبر ستين ينطوريسوختن ا

الزم  همخوا يرا نم نيا گريكه من د دييگو يهنوز در شما هست م ديديرنج يكياز  شيسال پ يكه س ديكن يم ييشناسا

 گريكه د دينيب يهفته ده روز م كيپس از  فتديافتد اگر هم ن يم دانستم يرا حمل كردم نم نيباشد من ا نجايا ستين

در  زدير يشما را بهم م ستميكند س يم تيشما را اذ نيباشد ا ديباآنجا ن نيكه ا ديكرد ييشناسا نكهيا يچرا؟ برا ستين

  بماند.  دينبا ديگر يخشم و دردها نهيشما رنجش ك ستميس

تا حاال همانش داشتم قضاوت مقاومت  .شوم يبه من بده و من جذب تو نم يدارو هر چه  زميتنا بسوز چو ه مييگو يپس م

كنم  يحضور و ناظر نگاه م ياريمثلث، واهمانش به صورت هش يكي نيكنم با ا ياآلن دارم نگاه م ،داشتم يجسم ياريهش
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من  يوقت .كنم يم يياكنم شناس يفضا را باز كردم به صورت حضور ناظر ذهنم را نگاه م ،كنم يصبر م ،كنم يم ييشناسا

آن موقع من مقاومت  در ،كند؟ همان كن فكان يكار م يچ نميب يكنم به صورت حضور ناظر و ذهنم را م يم ييشناسا

   .كنم يكنم و قضاوت هم نم ينم

 يحضور ناظر چ .غلط است يكن يكه تو م يكار نيا ديبگو خواهد بكشد من را يذهن م نكهيا يبرا ؟است صبر چرا سخت

 يس ،راه مهين قيرف يبزن ييوفا يدم از ب يخواه يحاال م يبكن تا حاال من بود تيجذب من بشو من را تقو ايب تواست 

 يمن ذهن د؟يگو يم ياست ك يبزرگ ييوفا يب نيب اوخ ؟يمن را ول كن يخواه يم ديگر ييگو ياالن م يسال با من بود

  .ديگرشده ام  رياز تو س نكهيا يبرا يبه من پس بده يهم كه دار يزيو آن چ يبرو ديبابا تو با .ديگو يما م

 ابانيلقمه را بردارم در دهان خودم بگذارم خ ديكه با دميفهم گرفتم اديرا  ييبعدش كه من جدا يالزم بود يتو تا ده سالگ

و جسماً  رداً دانم درست است كه ف يم حال نيدر ع يول .گرفتم اديرا  ييمن جدا مواظب باشم ديشوم با يكه تنها رد م

از  يجدا كرد از همه يتو من را اآلن به صورت من ذهن ،هستم يكي گرانياز نظر حضور با د يول ،هستم گرانيجدا از د

  .شدم ريبرو من از تو س ايب يخدا هم جدا كرد

به آن  ،بوجود آمده از همانش ،كند يكند مقاومت م يكه قضاوت م يدل قبل يدل ذهن ؟دال كدام دل ديگو يبعدش هم م

خواهم.  ينم شميمن، برو تو ِز پ يمركزجسم يا يعنيدال  مييگو يم كند يكه دارد ذهن را نگاه م حضور يارياآلن با هش

خواهم  يخواهم با م ينماين  .خواهم تو را ينم ديگر ،كنم ها يدعوا نم .نميخواهم تو را بب يكنم نم يمن االن دارم نگاه م

 يزديا ياريما هش ميستيما آن ن ميدياآلن فهم .ميكه ما آن هست ميكرد يم كرف ميقبالً عاشقش بود .فرق دارد يليخ

  . ميخواه يرا نم تو مييگو يم ،ميهست

شوم  يم يباال باشم برخورده، من عصبان ديما كه من با يذهن يالگو نيبا ا ميگفت يزد م يبا ما بلند حرف م يكس كيقبال 

خواهد واكنش  يهست كه م ييالگو كيآنجا  نميب يمن م ،خورد يبه من بر نم دييگو يبابا هر چه شما م مييگو ياآلن م

 يجسم ياريهش يا ،من يدل جسم يدهم. ا يواكنش نشان نم ،ند تكان بخوردتوا يكنم نم ينشان بدهد من چون نگاه م

  .ديشده من، برو تيهم هو يها نكيع يا ،يكه در مركزم بود من

 ستميمن از جنس تو ن ،باز شده دنبال جسم خودش است يحضور فضا .اآلن از جنس حضور شدم حضور دنبال حضور است

من اآلن از  ،كه ينيب يم ديگر ستمياز جنس تو ن يعني ميجو يتو را نم م،يجو يمتو را ن ،نخواهم كرد تيتقو گريتو را د

 يانرژ چيه گريد ينيب يشود به تو مگر نم يشود فضا باز م يمن دارد بزرگتر وبزرگتر م تيخدائ نيجنس خدا هستم ا

را  ميها يانرژ ميايم كه دوباره بغافل باش نقدريا ناز من نخواه كه م گريد .يخواهم برو يبرو م شميتو هم از پ ،دهم ينم
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هست افسانه  ادتيتو هستم.  ،كردم من يمن فكر م ديگرآن موقع گذشت  ،از تو دفاع كنم كنم يگذار هيتو سرما يرو

موتور افسانه ساز من  ديگركنم تو  يمن االن دارم تو را تماشا م يكرد يم ليتبد نهرا به افسا زيهمه چ يدرست كرده بود

   .ديگو يم تيب نيا يعني .دييگو يتان م يبه من ذهن ديشما دار ،ستميبه افسانه معتقد ن يگردمن  ،يستين

ساعت  كي ديخواه يم اي ديبشو عهدمت ديخواه يكار م نيشما به ا ايآ مينيبب ،دينيهم شما بب رييرا دوباره با تغ تيب نيهم

 ديرا بسوزان تانيها يشدگ تيهم هو ديبسوزان زميا مثل هكه تن تان ر ديشو يمتعهد م ايآ د؟يانجام نده گريد ديانجام بده

شد كه  دياز جنس خدا خواه ،برو شميگفت كه از پ ديمرتب خواه يه ؟ديده يادامه م ديكن يشدن را تكرار م ريس نيو ا

 ،ديخور يتكان نم ياز حالت حشره گ ديهست كه شما اآلن دار ادتاني نيطور ا نيو هم ؟ديكن شتريرا ب تيائخد نيمرتب ا

  .شود يحشره متولد م يپروانه حضور از تو نيا واشي واشي ،سوزد يبا صبر و شكر و تعهد و تن تان دارد م

 ميايمن از توش در ب ،يبشو يمتالش ديكه شما با دييگو يبه حشره م .دييجو يرا م يپروانگ نيا د؟ييجو يرا م يچ شما

  . ديگر يرا گول بزن من يتوان يتو نم .دانم يرا م نيا ديگرو من  رونيب

  ١٧٤٥ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 لگن نهاد خيالش به چشمهء چشمم

  بهانه كرد كز اين آب جامه مي شويم
گشوده  يفضا اياو به صورت عدم  اليخ .ديچشمه چشم من كه در واقع چشم من را بشو شيخدا لگن نهاده به پ ديگو يم

خواهند دست  يم ياست كه مثالً وقت نيا لشيتمث الشيلگن نهاد خ .يعني خدا اليدهد خ يشده خودش را به ما نشان م

كه  ديگو يم .نديشو يو با آب م گذارند آن تو يرا م شيو پا گذارند يلگن م كي ،او را يپاها اي ،ندينفر را بشو كي يها

چشمه  .چشمه چشم ما ريز اي يگشوده شده جلو ،شود يگشوده شده و عدم به ما ارائه م يخدا كه به صورت فضا اليخ

 شودهگ يگذاشتم به صورت فضا يلگن كيمن  ،لحظه نيدر ا ديگو يخدا دارد به ما م يعني ياريچشمه هش يعنيچشم 

 ايچشم شما بردارم  يها را از رو نكيع نيكه من ا .دييآنجا بشو دييايرا ب يشدگ تيهم هو يچشمه ها نيشما ا شده

  ها شسته بشود.  يشدگ تيهم هو ميشو يچشم شما را كه م

 آن ،ما ديد نكيشد ع ،شده تيهم هو زيآن چ ميشد تيكه هم هو يما آلوده شده؟ چشم ما، وقت زيكه چه چ ديتوجه كن

كه از آنور  يآب نيبود كه با ا نيبود بهانه اش هم ا نيو عنوان خدا هم ا ديخواهد آنها را بشو يآمد شد مركز ما اآلن خدا م

مقاومت  يوقت ،شود يوارد وجودت م يآب زندگ يكن يكه فضا را باز م يوقت، او جان دهدت آب همان دم نيفرستم ا يم

هم  ،كند يرا درست م تيكند هم فكرها يهم بدنت را درست م ،شود يوجود چهار بعدت هم م يشود آب زندگ يصفر م
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را درست  تيپس چهار بعد ماد .دهد يم شيجانت را افزا يعني ،كند يم يرا زندگ تيكند هم زندگ يرا درست م جاناتتيه

كه مركزت شده اند به  ديشو يم تيچشم ها يها را هم از رو يشدگ تيهم هو نيعالوه بر آن با كن فكان ا .كند يم

   .مينيكه لگن را بب يشرط

؟ ب لگن شما چه اندازه استوخ ،شما ديكن ياست كه باز م ييلگن خدا به اندازه فضا ياست لگن ما ول يظرف كيلگن ما 

تمام انسانها  يخدا لگنش را برا ديگو يم .كردم خدا لگن بگذارد يكه من كار ديگو ينم ديتوجه كن د؟ينيب يشما لگن را م

فكر در  اي نيبه نژاد د يلگن بستگ يو فضا را باز كن يبشو ميلحظه تسل نياگر در ا ديگو يم ،او اليگذاشته به صورت خ

از همانجا رو  ديهست يتيدر هر موقع ديگو يرا م نيا ميبارها خواند ،يتيموقعدر هر  يگذشته چكار كردند ندارد هر كس

 شيشدن خدا لگنش را گذاشته كه چشمها ميلحظه شروع كند به تسل نيدر ا يپس هر كس .قرآن هيطبق آن آ ديبه خدا كن

   .ديرا بشو

شستن به اصطالح ما لباس  باسل .ميشو يلباست را دارم م ميشو يگفت من دارم جامه ات را م يكن يم يگفت چكار دار

 ميرفت ميشد تيهم هو يذهن وقت توي ميرفت نكهيا يبرا ،شده يشدگ تيلباس حضور ما آلوده به هم هو ،ميحضور دار

را كه  يشدگ تيهر هم هو .ميآور يلباس ها را در م نيما ا واشي واشي ميكن يكار را م نيهم ميدار ،ذهن تويقفس  تو

  . ميآوريدر م ميداررا  لباس از يقسمت كي ميانداز يم

هست؟  يرا بشور، شرطش چ تيهم لگن است، چشمها نجايا ديگويم زديريدارد آب م نكهيخالصه خدا االن مثل ا

در  شهيلگن را هم ياست كه با تعهد و هماهنگ نيواهمانش، شرطش ا يصبر و شكر و اراده شما برا :است نيشرطش ا

مثل لگن  الشي. خننديبيلگن خدا را م شونديم ميكه تسل يي. آنهاننديبيم يست، تعداد كمهمه ا يلگن برا ،ينيآنجا بب

  باز شده است، درست است؟.  يبه صورت فضا الشيعدم است، خ الشياست، خ

حشره  ني. اديحشره متولد بشو نيبه صورت پروانه از ا نيكه ا ديلگن را باز نگاه دار نيا نقدريكه ا دينيبب نطوريو هم

حرف  كند،يقضاوت م يدهنده مقاومت است، قضاوت است. هر كس شياست، نما يمنِ ذهن دهنده شينما يسمت چپ

است، نماد آن حشره  تيبا فكرها هم هو گذرد،يفكر بعد از فكر از ذهنش م شود،يم تيهم هو شيهابا حرف زند،يم

 د،يكه لگن را باز كرد و د يكس يمتولد بشود. ولپروانه حضور از من  گذارمينم ديگوياست كه پوستش سفت است و م

 شيهاچشم يرا از جلو هايشدگ تيهم هو يعني ،ديَ ُشويرا م شيهافَكان چشمكه خدا لگن نهاده است، خدا با ُكن ديد

  . دارديبرم

  :ديگويم
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  ١٧٤٥ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 بگفتمش كه: به خونابه جامه چون شويي؟

  ن سوست و من از اين سويمبگفت: خون همه زا
از وجود  يجزو نهايشدم و ا دهيهمان نهايچون با ا كردمينگاه م دنيو همان يجسم ياريسمت، از سمت هوش نياز ا من

من دردناك است.  يبرا نيرا از من بِكَند و ا قطعاتي كي خواهديلگن خدا م نيمن هستند متوجه شدم كه با ا يمنِ ذهن

من دلم  يداريهمانش را برم يهانكيع نيا ي. وقتشوديدلم خون م و كشميمن درد م َكنديم را از من يشدگ تيهم هو

بكشم؟  ارانهيخدا من درد هوش يا يخواهيدرد دارد. واقعا تو م كنم،يم يمن دارم كار اشتباه كنميفكر م شود،يخون م

  جامه شست.  ودشيبا خون كه نم ،ييجامه بشو يخواهي. تو با خونابه ميآر ديگويم

. رديگيدارد از من م يكي يكيرا خدا  نهايشدم، ا تيهم هو زيتا چ ب من با پنجاهوكه خُ  مييگويسمت م نيما از ا يعني

من را  نهايفكر از دست دادن ا يحت ايو  ،امشده دهيهمان نهايبا ا شوم،يمن دچار غم م رديگيرا م يكيب هر موقع وخُ 

بابا جان تو چون  ديگويم ؟ييمن را بشو يهاجامه يخواهيمن م دلاست كه با خون  نيراه تو هم خدا ي. واقعا اترسانديم

  : زميريمن دارم آب م شود،يم دهيخون د ينيبيم هايشدگ تيهم هو نكيع نياز پشت ا

و  يشد تيهم هو نهايعلت دردناك است، تو با ا نيتو به ا يبرا ديگويم، ميسو نيخون همه زان سوست و من از ا بگفت

تو را  يمن دارم هست يكنيفكر م ،يهست نهايا يكني. چون فكر ميهست نهايا يكنيتو فكر م ،ينيبيم نهايا نكيبا ع

  شد.  يتو زنده خواه رميرا بگ هايشدگ تيهم هو نيمن ا دهم،يم ي. من دارم به تو هسترميگيم

 ارانهيهوش ميديو لگن را د ميما فضا را باز كرد نكهيبه محض ا يوقت يعني، ميسو نيخون همه زان سوست و من از ا بگفت

را  يشدگ تيكدام هم هو ديكه بفهم ديآيخوشتان م يليآن سو. االن شما خ ميكه ما رفت مينيبيم م،يو صبر و شكر كرد

 گري. دديوش شدباه د،يشدخردمند  نكهيا يبرا د،يهست هايشدگ تيهم هو يي. شما دنبال شناساديندازيو آن را ب ديدار

 نيخدا را شكر كه هم دييگويم شودينفر هم فوت م كي يحت ،ي. حتنيبه ا دميكه من چسب دييكه بگو ستيمثل اول ن

االن صبر  د،يزديسرتان م يتو د،يكردي. قبال داد و قال مديكنيبوده است، اعتراض نم نيقسمت ما هم ،ديگربوده 

  . ديدهيرا ادامه م ديد نيبله؟ و ا د،يشويم ميتسل د،يكنيشكر م د،يكنيم

 ميخوريكه ما م يالطمه نيبزرگتر ميگوياست. من م جيبه تدر ليو تبد رييتغ نيو ا دياست كه شما متعهد باش نيمهم ا

 يوقت كي. مردم موقتا وقت به وقت، اگر ميشوياست، ما متعهد نم ياز عدم تعهد و نداشتن هماهنگ ،يمعنو يدر كارها

 كي نكهيا يبرا نم،يبيكه من اگر خونابه م ديكن يادآوريبه خودتان  دي. شما مرتب باشونديو موفق نم كننديم كار بشود
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. خدا شوديم دهيخونابه است، از آن وَر آب د نيا نميبيذهن م ديآب است، من چون با د نيا شودياز من گرفته م يزيچ

  . كنديپاك م كند،يم زيتم كند،يفَكان دارد من را زنده م. كُن كنديم زيدارد من را تم زد،يريدارد آب م

تصادف  نيما ا مييگويآقا ما م م؛يگويبرداشت و تصور كه قضا َبد است؛ قضا و قدر را دارم م نيقضا و توطئه نكرده است، ا

به سود ما است. اصال  شهيهمخدا  دهآدم را بكُشد، فضا و قدر اراده خدا است، ارا ديآيقضا و قدر بوده است؛ قضا و قدر نم

مخلوق خودش،  يكه خدا نخواهد به ما كمك كند و صالح ما را نخواهد. مگر توطئه كرده است خدا برا ستيلحظه ن كي

ما  م،يكه تعهد ندار ميما هست م،يكه مداومت ندار ميما هست م،يگذاريكه نم ميچه طرز تفكر است؟. ما هست نيا رآخ

ما را از ما گرفتند ظلم شده است  يشدگ تيرا، چون هم هو شوديبه ما ظلم م نكهيرا و ا دنيد د خونابهيد نيكه ا ميهست

  كنار.  ميبگذار ميخواهيرا نم يتلخ نيا م،يو ما تلخ شد

 هايدگش تيشما را زنده كند، اگر هم هو خواهديلحظه م نيخدا چه كار كند؟ ا گريد ديباش يتلخ نيشما اگر متعهد به ا

خدا  يرا نگاه دارم ول ميهايشدگ تيهم هو خواهميمن م دييبگو ديائيتواند به شما كمك كند. شما ن ينم ردينگرا از شما 

اش اگر بنده خواهم،يرا م نهايا نيخوشبخت كند، خدا چه كار دارد، من هم نهايا نيهم قيمن را خوشبخت كند، از طر

شاد  ديتوانينم ديداشته باش يبشوم؛ شما اگر من ذهن تيهم هو هانيبا ا خواهميمن م خواهم،يرا م نهايا نيهستم من هم

سن به بعد شروع  كياز  يعنيمخرب است،  كيافسانه ساز است،  كي ي. مِن ذهنديخوشبخت باش ديتوانينم د،يباش

ساز است، دشمن  يذهن نِ . مكنديم بيتخر يجور چه نيا تانيبا مِن ذهن ديبفهم ديتوانيو شما نم بيتخربه  كنديم

 يچه جور شما دهد،يآدم را به صورت دشمن نشان م نيكتريمسئله ساز است، مانع ساز است، دوست آدم را، نزد

  . دينيبيبا چشم خونابه م نكهيا يبرا .ديتوانينم د؟يمسئله را حل كن نيا ديخواهيم

لگن را آنجا گرفته است  د،يآمد ايه شما به دنك يلگن را از موقع نيا ،ي. و زندگديَ چشم شما را بُِشو يزندگ ديبگذار ديبا

. ما خواهميچشم را م نينه من ا دييگويم د،يكنيمقاومت م د،يكنيشما قضاوت م م،يَ چشمت را بگذار من بشُو ديگويم

 ست،ين اچشم خد نهايا ها،يشدگ تيبا هم هو دنيد يبرا ميكه ما درست كرد ييهاچشم نيا م،يدرك كن ييجا كي ديبا

  .ستين نيشدن د تيباور جسم است، با باور هم هو ست،يباور چشم خدا ن يشدگ تيباور و هم هو چشم

لحظه  نيبه ا دييايب د،ياو زنده بشو تينهايبه ب ديفضا را باز كن د،يرا رها كن هايشدگ تيهم هو نياست كه شما ا نيا نيد

باور هم  يبا كل يكس كيبا باورها، دردها.  يشدگ تيهو هم نكهيا نهاست  نيد نيا د،يبشو كتاي د،يتان قائم بشوذات يرو

 ند،يباشد، هزار جور دشمن داشته باشد، هزار هزار جور مانع بب نيباشد، آدم خشمگ تيباشد، با خشمش هم هو تيهو
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 نينه بابا اكه  ميريبگ ادياز موالنا  ديبداند. حداقل ما با ينداريرا د نيهزار جور مسئله بسازد، دچار افسانه هم باشد، ا

  :دينيطرح هم بب نيرا با ا تيب ني. بله، همكنميمن دارم اشتباه م ستين

 د،يبشو ميتسل د،يرا از دست بده ي. شما حالت حشرگكنديمقاومت م نكهيا يبرا خورد،يخونابه م مايحشره دا آن

خونابه  ديكنيرا حفظ م يكه حشرگ يمانتا ز يول اورديب رونيشما ب يپروانه را از تو نيفَكان و قانون قضا اكُن ديبگذار

 يبرا ياش لطف بوده است و از اول هر اتفاقاش آب بوده، همهكه همه دينيبب ديائيبه صورت پروانه در ب دي. باديد ديخواه

 به ضرر ما تمام شد. ديبه نفع شما بوده است و چون مقاومت كرد ديكرديشما افتاده است با قضا، اگر شما فضا را باز م

خوب هم  م،يخوريدور نم مياندازيما دواها را م دهديمرتب دوا م ميدار يمرض كي م،يدار يدكتر كيما  نكهيمثل ا

  . بله:شومينم خوب ميزنيو غُر هم م ميشوينم

  ١٧٤٥ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 به سوِي تو همه خون است و سويِ من همه آب

  نه قبطيم، كه در اين نيل موسوي خويم
 يزهايمن همان چ ينيبيآنها م نكيآفل و از پشت ع يزهايبا چ يهست دهيچون تو همان ديگويزبان خدا است. م نيا 

من  يكني. فكر مينيبيخون م جهيو در نت ديآيدردت م يهست دهيو چون همان ميَ بُشو خواهميم رم،يگيآفل را از تو م

من همه آب است؛ از طرف خدا همه آب است؛ من دارم  ي. اما از سويشويكنم و دچار درد م جاديتو ا يدرد برا خواهميم

 يفضا را باز كن، صبر كن، ه حضور. ياريهوش نجا،يبه ا ايقضاوت و مقاومت را كنار بگذار ب ني. پس اكنميتو را پاك م

 كي ي. وقتتيدردها ابآلوده نكن،  گريشستم تو د يوقت ميَ ُشويم اي كنميرا خاك م يزيچ كيمرتب من با قانون قضا 

  نكن.  نيگزيجا گريد زيچ كيرا شستم شما با  يزيچ

و  ديشكر كن ديكار با نيا يشما برا د؛يگويلگن هم گذاشتم؛ خدا م م،يَ ُشويشما را م يهامن چشم ديگويم د،يتوجه كن

. مدت ديَ ُشويم مايت، دامن لگن است،آب هم دست من است، آب هم دَم من اس اليخ د،يايمن ب اليخ د،يفضا را باز كن

فَكان من ذهن تو را بِكِش عقب، خاموش باش، بگذار با قانون ُكن يصبر كن من همه را درست كنم، مدت كوتاه يكوتاه

  . كنميمن درست م ،يهزار جور افسانه ساخت نكهيدرست كنم ولو ا

 يهستم، ك يرا دارم، از جنس موس يموس يوخ ل،ين نيطرفداران فرعون بودند؛ در ا ميگفت يقِبط م؛يَ نه قِبط :ديگويم

بوده است  يبه صورت معجزات موس كيحاال  نيا م،يداستان را قبال خواند نيكه ا دي. توجه كنديگويخدا م د؟يگويم

طرفداران فرعون آب  يآب بود، وقت داشتنديآب برم لياز رود ن يوقت يموس يطرفدارها آمد،يم لياست، رود ن ليتَمث
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بود به  يداشت موسو يدوست كيفرعون آمد،  ياز طرفدارها يكيبخورند و  توانستندينم شد،يخون م داشتنديرا بر م

 يآن كه برداشت گريَكَلك بزند، بله، كه د خواستيگفت كه تو آب را از آنجا بردار كه آب بشود، بده من بخورم، م شانيا

  بخورد خون شد دوباره.  نيبه ا داد يآب را برداشت آب بود وقت يب وقتوخُ  گر،يآب است د

 د،يبدهد شما بخور رديرا بگ يآب زندگ تواندينم گريد يكيكار كند،  ديخودش با يفقط رو يكه هر كس دهدينشان م نيا

 يمعجزه موس يعني. زنديرا م ليو دارد آن تمث .ديزنده بشو دياز درون به خدا شما با د،ياز درون فضا را شما باز كن ديبا

 ،ياز جنس فرعون باش يول ينيبيآب م يتو اگر از جنس من باش ،يهستم و آب زندگ يكه من زندگ ديگويم د،يگويرا م

  خون خواهد شد.  يباش يمنِ ذهن

ما است دارد  يفكرها ريكه ز يآب روان ،يزدياالن، حاال اسمش را بگذار دَم ا ل،يبه صورت ن يباريجو كي نيپس بنابرا

است. شما  لين كند،يچهار ُبعد ما را درست م كند،يبدن ما را درست م يو حت رسدياز آن وَر م كه يزندگ ني. اگذرديم

 يآب زندگ د،يمقاومت و قضاوت دار د،يدار يمِن ذهن اي شود،يآب م ديداريمبر نيآب از ا ديكنيرا صفر م يمن ذهن اي

در  يعنيمردم مشغول افسانه خودشان،  ينمِن ذهدر آن افسانه  ديو تا حاال خون شده است. توجه كن شود،يخون م

و افسانه  يجسم ياريباشد، مشغول قضاوت و مقاومت هستند. قضاوت و مقاومت، هوش نيكه ا شانيجسم ياريهوش

  است.  يمنِ ذهن ستميس كي نهايهمه ا يساز

 نيها هماز جمله علت ،برسند يبه زندگ تواننديدارند كه نم يليخودشان دال يمردم برا يدر آنجا، در آن افسانه ساز

، آنها را علت اًرا انتخاب كردند ذهن ييزهايچ كي طياز مح يعنيدشمنانشان هستند،  نيموانع هم نيشان است، هممسائل

 هايشدگ تيهم هو ديد نكهيا يخونابه است برا ديد د،يد نيبرسند. عمدتا ا يبه زندگ نهايا گذارنديها نمكردند كه آن علت

 يعني ن،ياست. ا يآن زندگ يبرسم كه تو يتيوضع كيمن به  گذارنديكه مردم نم نديبگو خواهنديم االصولياست. عل

  . كننديتوهم دارند حركت م يتو كنند،يافسانه دارند حركت م يتو

حضور قدمش، گفت  نيو اول رونيب ييايافسانه ب نيتوهم، از ا نياست كه شما از ا نيامروز هم گفت، گفت راه روشن ا

 يجنگ من، جنگ مِن ذهن د،يو اگر مقاومت كند و مزاحمم بشود من خواهم جنگ كنميو دارم ذهنم را نگاه م امگشته

  من است.  يو آوردن كُن فَكان به زندگ ييجنگ من فضا گشا ست،ين

  ١٣٨١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  ان َفكاو ساكن شود از ُكن وانگه                   نهد از المكان يقدم بر و حق،
  باشد: ادتاني تيآن ب اي
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  ٢٤٦٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  اندر مكان و المكان ميدويم                  حكمِ ُكن َفكان يِچوگانها شِ يپ
 دهميدارد كه چقدر اجازه م نيبه ا يگشوده شده من چقدر باشد، چه اندازه باشد بستگ يمن و فضا يرونيب تيوضع يعني

 شيهاياز المكان، وانگه مركز من با آن افسانه و گرفتار نَهديكند. حق قدم بر مركز من م فَكان در مركز من كاربا كُن يزندگ

قصد خوب دارد، برعكس نگاه  شهيكه خدا هم ميدانيو ما م .شوديبشو و م ديگويماو  يعنياز كُن فَكان  شوديساكن م

 نيما ا يمنظور زندگ ميدانيما م يمن گرفت ول من را از يشدگ تيهم هو نكهيا يبرا .توطئه دارد مييگويكه م يمنِ ذهن

و  ميندازيرا ب هايشدگ تيكه ما هم هو افتديم نيا يبرا اقاتتمام اتف نيپس بنابرا م،ياو زنده بشو تينهاياست كه ما به ب

 ريافسانه گ يصورت شما تو نيكار، در ا نيكار است و شما در مخالفت با ا ني. اگر خدا در امياو زنده بشو تينهايبه ب

 رديآن بگ نكهيارا قبل از  نهايا ارانه،ي و هوشاًو شما قاصد رديشما را بگ يهايشدگ تيهم هو خواهدي. خدا مديكرد

  :ديگويم نيهم ي. براديندازيب ديكن ييشناسا

ست. ذهن ا ياست، تو يآن تو يهايو قبول گرفتار ييو شناسا ييفضا گشا جنگ،، ميجويام امروز جنگ مگشته فضول

 خواهميام بعد هم به دلش گفت كه من تو را نم. بله، پس گفت كه فضول گشتهديكنيم ييشما به عنوان حضور ناظر شناسا

با  ديبشو دياوريرا ب تانيچشمها د،يتنم بسوز، بعد گفت خدا لگن گذاشته است، متوجه لگن باش يا زميو مثل ه گريد

  ، از آن وَر آب است. خواهد شد دهيَور درد د نيفَكان و از اكُن

را از  تيفرعون نيا ديبا يتو از جنس فرعون هست ياست ول يهم از جنس زندگ ياست، موس يخدا از جنس زندگ يول

كه با هم  يسو نيكه از ا ييناساش نيبه ا يصبر و شكر و با همانش. مطمئن باش كه متعهد هست نيبا هم ،يدست بده

 هايشدگ تيمن چون از پشت هم هو داند،يو، از طرف خدا آب است. خدا صالح ماست، از آن س خون نميبيم يشدگ تيهو

. و مينيبيدرست نم ميشويم نيكه ما غمگ ييكه هر جا ميقبول كن ديرا همه ما با ني. انميبيدرست نم نم،يبيو افسانه م

  له. آمد، ب ميخواه رونيحشره به صورت پروانه ب نيا يكه ما از تو ميمتعهد بشو نطوريهم

وم *** ت  یان   ***  
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و به  ،است تيب كيمصراع از  ميخواهم خواند كه درواقع ن تانيرا برا ياتياب كي نندهيب كي شنهاديقسمت بنابه پ نيا در

خودتان  يالمثل شخصرا به صورت ضرب نهايا ديتوانيكه م تهايب ميها، نمصراع ميبه اصطالح ن نياند ا ياساس يقدر

به چالش  اي ،ميشويما در افسانه خودمان گم م يوقت توانديم ،ديگذاريهرچه اسمش را م ايعبارات  نيا. و دياوريدرب

حركت كند  يليخ توانديذهن ما نم گريمتمركز است د اريو بس ستين تيو چون تمام ب .كندبه ما كمك ميرسيم يذهن

  هست: اشي. اولدما كار كن يبرا ديكل نيو ا ميفكنيبآن موضوع نور  يبه طور متمركز رو ميتوانيو ما م ،آنور نوريا

 ٣٤٩٦  بيت اول، دفتر  مثنوي، مولوي،

 گوهر بر ني ضرر آيد صدف بر

 ني. و اميما امتداد خدا هست نكهيا يبرا خورديو به ما صدمه نم ،ميجاودانه هست ياريهوش ايجوهر  ايگوهر  كيما  يعني

به  اي ،اندظلم كرده اي ،اندبه ما خورده مثال ما را زده ياصدمه ،يه هر ضرردر گذشت نيبنابرا .ما صدف است يمن ذهن

از آن افسانه  يرفتن قسمت نيفكر نابودشدن و ازب نيا م،ينابود شد ميكنيفكر م م،يشد نيخشمگ م،يادهياصطالح رنج

 مي گوييمه كه ما را گرفته، كه گذشت يهاتيما، بخشش وضع ميمطلب را درست بفهم ني. اگر اميستين ريپذبياست. ما آس

  . شوديم كيبه ما ظلم كردند اتومات گريكسان د اي ،پدر و مادر ما به ما ظلم كردند

. شكندينم ديمروار خورديبخورد به صدف م يهست و هر صدمه ا ديمروار شيصدف است تو كيكه  ستا نيا لشيتمث

خداست، كه ما  ايخداست  تينهايه عالوه انكار فرم. انكار فرم كه بب ميانسان ما فرم هست فيكه در تعر مياو بارها گفته

 سوزد،ينم رديگيآتش نم شود،ينم سيخ خورد،يم. اصل ما صدمه نخورديصدمه نم م،يشويبه او زنده م يوقت ميهست

به شما ظلم شده  ديشما نابود شد ديگوياگر ذهن شما م ديهست يتيشما در هر وضع ني. پس بنابراخورديضرر به آن نم

 نيفقط به صدف شما خورده بنابرا بيآس بزند. بيبه شما آس تواندينم چكسياست. ه ياز افسانه من ذهن يقسمت نيا

  . ديانخورده يبيآس چي. شما هديندازيب د،يرا ببخش تهگذش

روح من سالم است. و اگر  هستم، يبه شما بدهد كه من آدم سالم يتجسم كي توانديم ديكل نيباور و ا نيو ا دهيا نيو ا

شما  باشد، ينطوري. و اگر اديستين ريپذبي. پس شما آسندازميآن باورها را ب توانميدارم كه غلط است م ييمن باورها

به خود من كه  خورد،يمن برم يبه من ذهن ،يكيبخاطر حرف  كنميم نيمن احساس توه شوديم نيكه اگر توه دييگويم

كه  هيقض نيواكنش نشان ندهم. و ا رميگيم ميتصم ارانهيو من هوش خوردينم يالطمه چيههستم  يارياز جنس هوش

  .ستمين امياست. و من من ذهن يذهن نهمه مربوط به م نهايرفته ا ميكوچك شدم آبرو
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 ٣٤٩٦  بيت اول، دفتر  مثنوي، مولوي،

 گوهر بر ني ضرر آيد صدف بر

  :يبعد

 ٤٩٧ بيت ششم،  دفتر  مثنوي، مولوي،

 به پرهيز قوتي نباشد چون

 يكس كيمثال با  ديبرو ديتوانيو نم د،يستيحضور ن يپا يرو د،يستين اريهوش يبه اندازه كاف دينيبياگر شما االن م يعني

در  ييزهاياگر چ .ديخودتان نگه دار شيلحظه پ نيبهتر است كه توجهتان را در ا ،ديدل بكن يو به آسان ديبشو تيهوهم

قوت  ي. وقتديشما نرو ،بكنند تيهوشما را با خودشان هم خواهنديو م دببلعن خواهنديتوجه شما را م دارند رونيب

  .به زيپره ،ينباشد قوت چون .دينشو تيهوهم يزيچ اي يبا كس ديت واهمانش ندارقوّ ي. وقتدينرو ديبرگشتن ندار

ت را قوّ نيتان سخت است. اگر اباشد دل كندن ادتاني ديبشو دهيبا او همان ديخواهيم يكس يرو روديتوجهتان م يوقت

 ،يعاشق ذهن د،يفارغ بشو اي ديعاشق بشو اي ،ديبه دلخواه خودتان بردار اي كيو اتومات ديكه توجهتان را بگذار ديندار

. دينيبيكه م يهركس اي يزيبه هرچ ديكن اِعمال، به زيپره ،ينباشد قوت چون افتاد. ديبه دردسر خواه د،يكار را نكن نيا

  من. يبشوم ممكن است دل كندن سخت باشد برا دهيهمان ديي. بگوديبه طرفش مواظب باش ديرويم يوقت

 ٧٢٤ بيت ششم،  دفتر  مثنوي، مولوي،

 تمام كندن جان نيست نميري تا

 نيا ديا نكنبه صورت حضور ناظر تماش ،يتعهد نباشد كه به انتها برسد من ذهن نيبه صفر نرسد، ا ياگر من ذهن يعني

جان كندن  يعني ،شما دنيكش هودهيب ارانهيشما، درد ناهوش دنيدردكش نيكوچك بشود كوچك بشود به صفر برسد، ا

 يجان كندن. ما درواقع در من ذهن گذاردياسمش را م و .خواهد كرد جاديدرد ا يو من ذهن ،تمام نخواهد شد يعنيما 

  .ميدهيجان نم ي. منتهميكنيجان م

لحظه صفر  نيصفر بشود، قضاوت ما در ا نيا ميريتماماً بم ينسبت به من ذهن ديبا پس، كندن تمامجان ستين يرينم تا

 ستين يرينم تا درد درست خواهد كرد. يمن ذهن نيوگرنه ا ميدرست نكن گريبشود، مقاومت ما صفر بشود، تا ما درد د

 يمن هنوز تماماً نسبت به من ذهن دييبگو ديمت نكنرا مال يكس ديآيدرد م ياست كه وقت ممكن، جان كندن تمام

  ام.نمرده
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 ٢٨٩٧ بيت سوم،  دفتر  مثنوي، مولوي،

 انتباه شكر و غفلت آرد نعمت

. و با آن ديمغرور نشو ديآوريبه دست م يزيچ كي د،ينيبينعمت را م يدر جهان شما وقت ني. بنابرايداريب يعني انتباه

از خدا غافل  ديرويبه خواب آن فرو م ،ديبشو تيهوبا آن هم ،دينعمت تمركز كن يرو نكهي. به محض ادينشو تيهوهم

 دي. مركز شما شكر است، شكر خداست؛ دائماً شاكر هستديداشته باش رنظرينعمت را هم ز يمنته ديشكر كن شما .ديشويم

را  نيشكر و من قدر ا يدهيبه من مخودت را  ديد ،يدهيتو خردت را به من م ييخدا با فضاگشا يكه ا ديهست يو راض

فقط بخاطر نعمت شكر  ميفقط نعمت را نگاه كن ،ميشكر خدا را نكن نكهينه ا ي. ولنميبيها را هم منعمت يمنته ،دانميم

  .دينيبعد هم نعمت را بب دينيبلكه نعمت دهنده را اول بب د،ينينعمت دهنده را هم بب دينينعمت را نب فقط. ميكن

 ياريهوش ديد نكيع شوديم ديآينعمت م دينيفقط نعمت را بب نكهيباشد. به محض ا شهياو هم ديبا د دياشما ب مركز

تمركزتان فقط نعمت  دينيبب ديشما با م،يهرلحظه شكر كن ميبدان دي. ما بايداريب يعنيآرد غفلت و شكر انتباه  نعمت شما.

  د؟ينيبيرا هم منه در مركزتان خدا  اياست  ديخواهيكه م يزياست؟ آن چ

 ٤١١٢ بيت پنجم، دفتر  مثنوي، مولوي،

 دام ز دانه خورد مي غافل مرع

 كيبا  شوديم تيهوهم روديكار و غافل فورًا مآنجا هست. هر مرغ تازه ييهاجهان مثل دام است و دانه نيكه ا ديگويم

مان، با پولمان، با ب با بدنمان، با دانشاست كه مرت يما در نوجوان تيوضع نيمرغ غافل هم ني. و ايمرغ ناش ،يزيچ

 يزيجهان دام است و هر چ نيكه ا ديبگو خواهدي. مميشويم تيهوهم ايدن مدا نيدر ا ميتجسم كن ميتوانيكه م يزيهرچ

  . دينشو تيهوكه با آن هم ديدانه است. مواظب باش كنديكه توجه شما را جلب م

خانه داشته  دينبا د،يپول داشته باش ديشما نبا د،ياوريدانه ها را به دست ب ديما نباكه ش ديگوينم تيب مين نيا ديتوجه كن

. و دينشو تيهوبا آن هم يمنته د،يداشته باش ديتوانيجهان م نيدر ا ديخواهيكه شما م ييزهايچ نيهمه ا يول د،يباش

 هايشدگتيهوهم شود،يم يما خال مركز و مينكيم دايپ ييخدا ديد يكه وقت ميكنيتوجه را هم م ني. اديداشته باش ديبا

حتماً پول هم  د،ي. شما اگر فكر و عمل سازنده بكنزديفكر و عمل سازنده بر كيبه  ديما با يزديخرد ا نيكنار، ا روديم

 يادانه نيا دينبا د،يآوريكه بدست م يزيهر چ يول د،يو داشته باش ديبخر ديتوانيرا م يزهاي. با پول چديآوريبدست م

  . ميبندينمبه آن  موقع دل چي. هاندازديباشد كه شما را به دام خودش ب

باشند، اگر بشوند، ما  تواننديمركز ما نم نهايا يول م،يرا هم دار شيسطح باال م،يدار زيهمه چ م،يخانه را دار م،يپول را دار

است كه  نيهم ي. براميافتيم ايدن نيدام ا هب م،يخوريكه م يا. هر دانهميخوريدام دانه م نيكه از ا ميشويم يمرغ غافل
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دختر را  نيپسر مثالً ا كي م،يشويفارغ م م،يشويعاشق م يه مينيبيم م،يجوان هست ي. وقتمياافتاده ايدن نيدام ا يتو

 كشد؛يدرد م شوديعاشق م داند،يآن خانم هم اصال نم شود،يخودش عاشق م شيپ شود،يعاشق م بندد،يدل م ند،يبيم

  . شوديم تيهوهم شوديعاشق نم نيا

 تيهوهمبا آن  مركزتان، ديآوريرا م رشيبه اصطالح تصو د،يريگيدانه است، شما آن را م كيهم است، آن يدام كي نيا

 شود،يآدم بالغ م يدام بزرگ، وقت نيبود از ا يادانه كيدام آن. آن  يتو ديافتيم د،يشويم تيهوهم يوقت د،يشويم

  جان كندن تمام. بله، ستين ،يريتا نم ميرا خواند نياگر غافل نباشد. بله ا گر،يد كنديكار را نم نيا شود،يم هپخت

 ١٤٠٧ بيت پنجم، دفتر  مثنوي، مولوي،

 رفو چندين مكن خور كمتر دانه

با آن  كه ييزهايمرتب چ م،يدار سهيك كيما  نكهيمثل ا ،يما است كه وقت يبرا نيُرُفو. ا نيكمتر خور، مكن چند دانه

كه بزرگتر  ميكنيرفو م دوباره شود،يپاره م شيجا كيكه  ميآوريآنقدر فشار م م،يگذاريآنجا م م،يشويم تيهوهم

 نينكن ا نهيدانه نخور، آنقدر وصله پ يعني. كمتر خور ميكنيرا رفو م شياو ما ج رديگيرا خدا از ما م يزيچ كيو  .بشود

  نشو.  ايبشو  تيهوكمتر هم يزهايبا چ يعني ذهنت را،

را هم از تو خواهم  هيبق ،ياشده تيهوبه ما هشدار بدهد كه تو هم خواهديم رد،يگيم يرا كه از ما زندگ يزيمعموًال چ

 نيگزيجا م،يگذاريآن م يجا گريد زيچ كي ايپاره نشده است و  مييگويم م،يكنيرفو م اآن ر يما فوراً جا يگرفت. ول

 يليكه تو خ ديگوياست كه دارد به ما م نيا شيمعن رد،يگيقضا م شود،ياز ما گرفته م يزيچ كي يو وقت ميكنيم

  . ندازيرا ب هايشدگتيهوهم ،يدار يشدگتيهوهم

و  ديبشو تيهوهم دينبابا آن  د،يداشته باش ديرا نبا ييايدن نيا يزهايكه شما چ ستين نيا شيباز هم دانه كمتر خور معن

و از آن  دياش را نگه داراز دست نرفته است، هنوز هست، خاطره نيكه ا دييبگو يعنيذهناً رفو كردن  ايكردن  نيگزيجا

از دستش رفته  نيتحمل كند كه ا تواندينم است،داشته از دستش رفته  يزيچ كي يكس كي .ديانكار كن ايو  دياين رونيب

كه  كرديانكار م يول ،در استاك ماركت از دست داد باً يرا تقر شيكه تمام زندگ ييآشنا م،يداشت يدوست كياست. آره، 

  .هنوز هست گفتياز دست داده است، م

از آن خال با  ميبگذار م،يرا نبند يخالاست،  يخال شياز ما، جا رديگيقضا م يعني م،يدهيرا از دست م يزيچ كي يو وقت

از آنجا،  كَنديم يرا زندگ يگل كيها موقع ياست، بعض ميگل كيما مثل  يگفتم زندگ. ما در واقع مثل، ديايما نور ب رشيپذ
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 وراً ف م،يري. بپذديآيم ينور زندگ ايها آاز آن سوراخ مينيبب رش،يسوراخ باشد با پذ ميبگذار م،ينكن نهيفورًا وصله پ

  .يذهن گريد يبا ابزارها ايكردن آن  نيگزيبا جا اي ،با انكار ذهن م،يبزن هيرا بخ نيبا ذهن ا ميانكار نكن اي م،ينكن نيگزيجا

 ٢٧٢٥ بيت سوم،  دفتر  مثنوي، مولوي،

 است رحمت جذوب خاموشي و صبر

 يبركت اله ديبدان ديخواهي. شما مشوديم ديكل كي ميكنيو تمركز م ميكنيخالصه م يوقت يول د،يدانيرا م نهايا گفتم

 كند؟ياز همه جذب م شتريب ياز همه، چه حالت شتريب يزيرا چه چ يرا، خرد اله يالهرا، دانش  يرا، لطف اله يو رحمت اله

را تماشا كنم و كُنْ فَكان كار كند، كُنْ فَكان هم درجات كار دارد به اصطالح،  نمذه خواهميكه من م دييگويمگر شما نم

 ديبگو خواهدي. مديكنيمتر جذب مهست ك يموقع كي د،يكنيجذب م ديشد يليرا خ يموقع هست شما رحمت اله كي

خاموش كردن ذهن، جذب  وداشتن و شكر و خاموش كردن ذهن، صبر و فضا را با صبر باز نگه ييكه صبر، صبر، فضاگشا

و  ديصبر كن شود،يم اديز يبه شما چه جور يلطف اله دينيبب ديخواهيلحظه م نياست. در ا يبركت اله ديكننده شد

  .ديذهن را خاموش كن

 ١٩٠٥ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 اگر تو عاشقي غم را رها كن

 يستيتو عاشق ن اي. پس شناسديهستم؛ خدا غم را نم يكيبا خدا  يعنيمن عاشق هستم،  ييگويلحظه م نيتو در ا اگر

 يكيام، با او دهش يكيلحظه با خدا  نيو در ا رونيب دميلحظه كش كيمن از ذهن حداقل  نكهيا يعنيعاشق  ،ياگر عاشق اي

 يمن ذهن ياست. هر كس ي. غم مال من ذهنيرها كن ديغم را با ،يعاشق هست قتاًي. اگر حقگريد نيا يعني يهستم، عاشق

 يكس كي نكهيا يبرا م،يباش نيغمگ ديكه با ميدار ييها. ما علتستيدارد، افسانه دارد، علت دارد، مانع دارد كه شاد ن

 نيا مي. گفتميما است، همه هم قبول دارند، ما خودمان هم قبول دار ينيعلت غمگ نيت، امرده اس ميرا كه دوست داشت

  است.  يافسانه من ذهن نياست؟ ا يچ

 افسانهاز  يآن قسمت د،يبشو نيكه غمگ ديشما دار يكه چه علت دينيدر ذهنتان، بب ديشما بگرد ،يمن ذهن يهااز افسانه

رنجش  يخشم دارد، هر كس يترس دارد، هر كس يهر كس ست،يفقط غم ن .ستيغم دارد از جنس خدا ن ياست. هركس

 داياست كه در ذهن پ يجاناتي. غم مجموعه هستيحسود است، از جنس خدا ن يدارد، هر كس نهيك يدارد، هر كس

  است.  يست، عاشق ذهنيذهن است، پس عاشق ن يرا دارد حتماً تو نهايا يهر كس شود،يم
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خالصه غم را  يعني. ميچراكه از جنس خدا هست ميهست يقيو ما عاشق حق .غم را رها كن ،يهست يقياگر تو عاشق حق

است من  يغم چ نيدارم، ا مانياگر من از جنس خدا هستم، ا دييبگو د،يرا بخوان نيا ديهست ني. شما غمگميرها كن ديبا

  غم را رها كن. ،ياگر تو عاشق هستم؟ نياست من دارم؟ چرا خشمگ يخشم چ نيااست من دارم؟  يترس چ نيدارم؟ ا

 ٣١٤٧ بيت دوم،  دفتر  مثنوي، مولوي،

 زشت الالي يك خوب هر با هست

 ميقد لشي. تمثيبارويز يعني. خوب گريد ميداد حيَلِله، قبًال توض يعنياست، الال  ينطوريا شهيهم ديكن توجه

زشت بود، بد  لَِله ني. ارفتنديم َلِلهبا  رفتندينم ونريساله، تنها از خانه ب ستيبخت مثال ب ِ و ُخوب دم بايز يهادخترخانم

 يمن ذهن يعني َلِله كيبا  شهيحضور شما هم ديگويحضور است. م خانماست، دختر ينماد من ذهن َلِله نياخالق بود. ا

هر  در جهان ؟يچ يعني كند،ياست؟ ول نم يچ يمن ذهن نيكه ا دينباش ستيآلدهيشما ا يعنيزشت است، قبول كن. 

  زشت است.  َلِله كيبا  ييبارويز

. كرديو با دختر ازدواج م يخواستگار آمديم ربود كه خُوب آن آقا پس يزشت دست از سر شما بردارد، موقع َلِله نيا نكهيا

 لشي. تمثدارديدست از سر شما برم گريد َلِلهشد،  يكي يزديحضور شما، با حضور ا نيخوب شما، ا نيهر موقع شما، ا

 گذارد،يهم بد اخالق است، نم َلِلهو دو ساله حرف بزند،  ستيب ست،يدختر ب نيبا ا خواهديكه م يآقا پسر كياست كه  نيا

ما با  ياريو هوش شوديذهن ما ساده م يعني شود،يخوب مبا آن  َلِله نيعقد كند با دختر، ا ،يخواستگار دياياگر ب يول

عقد صورت نگرفته است،  نيكه ا يو تا زمان شوديم سادهذهن ما  يعني شود،يخوش اخالق م َلِله شود،يم يكي ياريهوش

  با شما هست.  َلِله نيا د،ياذات خودتان قائم نشده يرو د،ياوستهيدوباره به خدا نپ ياريشما به عنوان هوش يعني

 نيخوِب شما ا نيتماً با اح م،يكنياالن شروع م يموقع كيو پنج سال،  ستيسال، ب ستيما ب ميپس فعال كه جوان هست

زشت دست از سر شما بردارد و  يكه من ذهن يزشت. تا زمان يمن ذهن كي بايهم وجود دارد. هست با هر حضور ز َلِله

 تينهاينكند تا كوچك بشود، كوچك بشود و شما ب يخرابكار َلِله نيو ا ديكن شيدائما تماشا ديشما بصورت حضور ناظر با

  .ديبشو

 ٧٧١ ةشمس، غزل شمارمولوي، ديوان 

 بجنان را عشق پر است درون آسمان ره

فضا بازتر  نيا شود،يتر ماست، هر چقدر كوچك ي. مركز ما كه االن من ذهنشوديآسمان از درون ما باز م ميدانيما م پس

 يز ما بسته است. وقتمركز ما شده است، مرك هايشدگتيهوهم نيا م،ياشده تيهوآفل هم يزهاي. فعالً كه ما با چشوديم
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باز شده من  يدر ضمن با فضا شود،يكوچك م شود،يكوچك م يو من ذهن ميكنيم ازب م،يكنيباز م م،يكنيفضا را باز م

  . شوديدارد آسمان درونمان باز م م،يكنيرا تماشا م يذهن

 ديباز كن د؟يكنيذهن كار نكن. توجه م يبگذار كُنْ فَكان كار كند، حضور كار كند، با ابزارها يعنيپر عشق را بجنبان 

ذهن كار نكند. ره آسمان درونست، پر عشق را بجنبان. آسمان درون را  ،يكار كند، نه من ذهن ياريهوش يفضا ديبگذار

 باز شده و فضا را باز كن، باز كن تا اندازه آسمان بشود و از يبه آن فضا يكه خودت را سپرد يباز كن با كُْن فَكان، در حال

آسمان  يباز كردن آسمان درون، آن آسمان درون را بسته است، اصال به خاطر من ذهن ياستفاده نكن برا يابزار من ذهن

و او دارد به ما فرمان  ميدار يمن ذهن كهيآسمان است، تا زمان كيدر درون ما  دهدينشان م نيدرون ما بسته است. پس ا

  پر عشق را بجنبان.بسته خواهد شد. ره آسمان درونست،  دهد،يم

 ١٤٠٠ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 دوا و حب مرضي بي ندهد طبيبي هيچ

 مياكه ما اعتراف نكرده يبه شما دوا بدهد. تا زمان بيهستم تا طب ضيمن مر دييبگو ديگرفتن قرص و دوا شما با يبرا يعني

كه اصال  كننديها ادعا مانسان شتري. بدهديه ما دوا نمخدا ب بيدر مركز ما درد وجود دارد، طب م،يدار يشدگتيهوما هم

شروع  يمن ذهن يدردها يدارند و وقت يكه من ذهن يدر حال م؛يما سالم هست م،يندار ياشكال چيكه، ه ميندار يما اشكال

   ي. ولكننديدردها را هم انكار م شود،يم

  ٢٦٧٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  ستيگفتند در دل علّت ايانب

  ستيآفت يشناساز آن در حق كه
 كنديافسانه م دياست كه تول يشدگتيهوهم مرض هموجود دارد و آن يمرض كياند كه در مركز ما گفته غمبرانيپ يعني

خودم  يرو ديكه بله، من اشكال دارم، با ديكنيبله. اگر شما اعتراف م كند،يكه چه كار م ميداد حيتوض م،يو امروز هم گفت

خودم  دانميكه من مسئله دارم، مشكل دارم، م دياز خدا هم بخواه د،يفهميم دينار كنم؛ پس از آن اگر موالنا را بخواك

تا عدم  كنميو صبر و شكر م شوميم ميلحظه تسل نيو در ا ،خواهميو من كمك م ،آورميخودم را بوجود م يدردها

دوا هم  ست،ين ميچيمن ه دييگويم كهيتا زمان ي. ولديآيم يزديا صورت دوا هم بصورت دم نيدر ا رد؛يهمانش صورت بگ

  حَبّ و دوا. يمرض يندهد ب يبيطب چيگرفت. ه دينخواه
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 ٣٠٥٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 ناره باميك و قفسي در مباش

قفس آن و به آن  يافتيم يشويم تيهوهم يادانه كيجهان دام است، با  نيا مينشو، گفت تيهوهم يزيچ كيبا  يعني

 نيا گر،يخودت را بر اساس آن كه، آن هم آفل است د يكنيو بزرگ م يكنيم ييآنقدر خودنما ،يكنيآنقدر افتخار م

. يريو بم نييپا يفتايو ممكن است ب يشويم كيبام نزد ارهكن ز،يبصورت مسِت آن چ ياست كه درست دار نيا هيشب

 د؟يكني. توجه مديخواهد د بياست، آس تيهوهم يليخبا آن  كند،يافتخار م يليخبه آن  كه يزياز طرف چ يهر كس

  خواهد شد.  فيضع ايخواهد رفت  نيآن از ب يروز كيچون 

به آن  مواظب باش ،يو اگر شد يبشو تيهوهم يزيبا چ ديبان ،يقفس نرو يتو نكهيا ي. برايو كناره بام يمباش در قفس

 د؟يكني. توجه ميباال كه مردم بهت دست بزنند، ببرند باال، استاد هست ينرو قياز آن طرو  يو افتخار نكن ينچسب يليخ

و كناره  يسافتاد. مباش در قف يشما خواه هيباشد از آن زاو يباشد، هرچ يباشد، هرچ يباشد، مملكت ياسيمقام س كي اي

  تا ضرب المثل ما بشود. ميبخوان اديز ديرا با نهاي. ايبام

 ٢٩٠٩  بيت اول، دفتر  ،مثنوي مولوي،

 ها انديشه ز احتما كن احتما

كن.  زياست، پره شدهتيهوهم يو فكرها گذرديكه از سرت م ييفكرها نياز ا يتوانيهرچه م يعني ز،يپره يعني احتما

 يچه جور .خورديگورخر معنا را م پرد،يكه در ذهن شما م ياشهيهر اند نكهيا يبرا هاشهيكن از اند زيكن، پره زيپره

 رديگيذهن ما م رسد،يم ياز طرف زندگ رسد،ياز آن طرف م يزندگ اقعدر و كند؟يما كار م يسازموتور افسانه نيا

  . ميكنيمفهوم را تجربه م يبه مفهوم و ما بصورت من ذهن كنديم ليبه فكر، تبد كنديم ليبه فكر، تبد كنديم ليتبد

 نكهيا يكار با عدم قضاوت و عدم مقاومت و درك واقع نيو ا ديست ذهن را آرام كنكه تا ممكن ا ديتوجه كن نيبنابرا سپ

 ،يزندگ يدر جستجو پرميم زيبه آن چ زيچ نيمن از فكر ا نكهيا ست،ين يزندگ كنميفكر م آنها كه من به ييزهايدر چ

 م،ينپر گريتمام نشده به فكر د يفكر كي اي يفكر كيكه از  ديايبدر ما بوجود  قيدرك عم كيعبث است، تا بلكه  نيا

  را بپوشاند. يزندگ يپرده بشود، رو نيفكر بعد از فكر، بعد از فكر كه ا يه

كه  مانديم ريش كيفكر مثل  يعني. هاشهيو گور دلها ب ريهست: فكر ش شيبله مصرع بعد ها،شهياِحتِما كن، ِاحتِما ز اند

تلف شده و خورده شده و رفته است.  يزندگ ،يشويرت فكر بلند مبصو نكهي. همخورديرا م يزندگ ايگورخر معنا را 

 يزندگ يفكر بعد شود،يفكر، دوباره خورده م كيبصورت  يشويفكر، بلند م كيدوباره  د،يآيم يزندگ د،يآيلحظه بعد م
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 يدر حالت ،يباشحضور داشته  ،يداشته باش تيفي، كيكن يكه در آن لحظه زندگ ماندينم يزندگ چيه خورد،يرا م يبعد

  هستند. يفكرها تكرار نيكه ا

 ١٨١٥ ةمولوي، ديوان شمس، رباعي شمار

 آني آني، جستن در كه چيز هر

فضا دنبال خدا  نيا ،يكنيصبر م يدار ،يگشوده شده هست ياگر فضا ؟يگشوده شده هست يشما فضا نيلحظه بب نيا

. ياز آن جنس هست ،يفرم هست كيلحظه دنبال جستن  نيا. اگر در يبه خدا زنده بشو خواهدياست، م ياست و زندگ

 ،ياز جنس جسم هست نيبنابرا ،ياز جنس آن هست يشويبلند م ،يزيچ كيبا  شدهتيهواگر بصورت فكر هم يعني

از  شود،يم ترعيفضا دارد وس نيا ،يكنيباز م يو ه يكنيصبر م يول ،ي. اگر بصورت فضا هستتيجسم يبه سو ميرويم

  از جنس او بودن. يعنيو جستن  يهست ياز جنس زندگ ،يخدا هستجنس 

لحظه منقبض  نيكند. پس ا اديآن را ز خواهديم كند،يجنس خودش را جستجو م زيآن چ ،يهست ياالن از جنس هر چ

را  يزندگ ،يزندگ ،يشويم ي. زندگيشويم ياز جنس زندگ ،يشويمنبسط م ،يشويم ياز جنس من ذهن ،يشويم

جستجو  يآن جنس را دار يهست ي. از جنس هرچكنديرا جستجو م يمردگ ،يمردگ ،يشويم ي. مردگكنديو مجستج

  است؟  يچ تياريهوش نياالن بب نيبرا. پس بنايكنيم

است؟  يچ تشيفياست؟ ك ياياريشما، چه هوش ياريلحظه هوش نياست ا نيسوال ا نيكه مهمتر ميگويم نيهم يبرا

حضور دارم، فضاگشا  ياريمن هوش شتري. بدياست؟ شما از خودتان بپرس يجسم ياريهوش ايحضور است  ياريهوش

است، باورها  يچ تانيباورها دي. نپرسكنديم نييشما را تع يزندگ تيفياست كه ك نيدارم؟ ا يجسم ياريهوش ايهستم 

 يمختلف يباورها ايعبادت كند  تر از مامتفاوت يكي شوديم ياست؟ چ يچ يكي يباورها كنديم يجسم هستند. چه فرق

 ياريجنس هوش كيكه از  است يما را داشته باشند، كاف يباورها ايمثل ما فكر كنند  ستيداشته باشد. مردم الزم ن

صورت حتمًا  نيدر ا م،يباش يجسم ياري. اگر از جنس هوشميهست يكيهمه  ميحضور باش ياري. اگر از جنس هوشميباش

  .يآن ،يكه در جستن آن زيچ ره .ميكنيبه باور توجه م

 ١٤٠٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 كنم؟ چرا دگر كار كند او چو مرا كار

كار را  ني. شما اشوديكار ما به او سپرده م م،ينيبياو م ديو با د ميكنيفضا را باز م ي. وقتكنديكار من را خدا م ديگويم

. كار مرا چو او كند، كار دگر چرا ديبكن دياست نبا يرا كه مال من ذهن يگريكار د گريباشد، شما د يطور نياگر ا د،يبكن

كار  يكه زندگ ميكنيفضا را باز م م،يكنيكار نم يما با من ذهن م،يباش ياريكند. اگر آدم هوشيكار ما را او م شهيكنم؟ هم
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صورت  نيمركز ما و در ا قياز طر ندياو بب زد،يخردش را به ما بر يما فكر كند، زندگ قياز طر يما را انجام بدهد، زندگ

  . بله،كنديم گريد يكيشما را  كار د،يباش يدخالت كند و شما نوكر من ذهن يمن ذهن ميبگذار دينبا

 ١٣٤٤ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 ر او كن فيكون است نه موقوف عللكا

كه ما  ييما، فكرها يذهن يهابه علت يو بستگ شوديو و مبش ديگويخدا م اي يرا. كار زندگ نيا ميابار خوانده هزاران

من  د،يبه حضور رس شوديم يكه علت، مثالً چه جور كنديما فكر م يكه من ذهن گذردياز ذهن ما م يندارد. چ م،يكنيم

كه مانع  ديديد هم يمن ذهن يسازندارد. امروز در مورد افسانه يآنها بستگ به رسم؛يكار را بكنم زودتر به حضور م نيا

كه او  ديگويكار خدا م يكند، ول يزندگ ديكه نبا دانديآنها را علت م تراشد،يدشمن م تراشد،يمسئله م تراشد،يم

  قضاوت كند.  ديلحظه او با نيو در ا شوديبشو و م ديگويم

هستند كه  ييهاعلت ريسا ياعده كي. ميتوجه نكن مانيذهن يهابه علت م،يخاموش كن اپس بهتر است كه ما ذهن ر

كار را بكنم،  نيكه من ا نديگويم هايليكار كند. خ كونيَكه ُكنْ فَ گذارديها مسلط است و نمو آن علت تراشديذهنشان م

هستند،  يذهن يهاعلت نهايا كند؛يمن م ين كار را براياو هم ا ،ييجا كي. اگر بروم كندينم م؛يبرا كنديكار را م نيخدا ا

 يعلت ذهن نيا ست،ين يزيچ نيهمچ شود؛يم ينطوريپول را بدهم به فالن جا ا ني. اشوديم ينطوريا ديكنيكر مشما ف

برود  نيب زا يمن ذهن يكه زود شوديم يزيركار او با قانون قضا است و تمامًا هم در واقع طرح د؟يكنيشما است. توجه م

  .ميو ما به حضور زنده بشو

 ٢١٩٨ ةل شمارمولوي، ديوان شمس، غز

 شو پاك تكبر واز خيزد كبر از خشم جمله

مخرب است، در واقع از  اري. خشم كه بسديآيكه خشم از كبر بر م ديگوياست، م يكه مال من ذهن ييكبر، خودنما يعني

 و شوديبر اساس آن بزرگ م شود،يم تيهوهم يزيچ كيبا  ي. من ذهنزديخيبرم يمن ذهن ييحالت كبر و خودنما

تا از خشم  ديتكبر پاك بشو نياز ا دييايكه شما ب ديگوي. مستا ييخودنما نيو كبر از ا كنديخودش را به مردم عرضه م

  . ديهم پاك بشو

 يمخرب است و واقعاً هم مخرب است، هم برا اريبس ارياست، بس يعاد جانيه كيما  يخشم كه برا كنديموالنا فكر م

و شما اگر  .كنديم تفادهاست كه مرتب ازش اس يبزرگ كردن من ذهن ياز ابزارها يكي فكر ما و خشم يجسم ما، هم برا

 ياديز ديشدن شا نيبار هم خشمگ كيدر سال  يحت يعني. ديخواهد رس دهيفا شما به يليخ د،ينشو نيخشمگ ديبتوان
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 يورده است. ُخوب بجاما لطمه خ ييبه خودنما ييجا كيكه در  دهديخشم نشان م م؟يبشو نيخشمگ يچ يباشد. برا

  .ديريو توجه بگ دييتا هيآن زاو از دينخواه د،ينده شيخودتان را نما نيا

 ٤٤١ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 خرد عقيق نپذيرم مفلسم چند هر

است كه من  يزيخُرد هر چ قي. عقخواهميحضور را م ياريهوش يعنيدرشت  قيمن عق يندارم ول يزياست كه چ درست

خدا به ما قول داده است كه خودش را بدهد، خودش را در  يول ميندار يزيبرسد. درست است چ توانديمه آن ب يذهن

  است. يجسم ياريخُرد هوش قيخُرد. عق قيعق رميذ. هر چند مفلسم نپميخواهيمركز ما بگذارد، ما فقط خودش را م

 ١٨٣٣ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 او سزاي هدبد دي شد سبز تو بي كه باغ

رشد كردن  كنديانسان شروع م ياست كه وقت نيا شي. معنرسديباغ كه بدون تو سبز بشود، زمستان حسابش را م يعني

 شوديم تيهوهمبا آن  آورديبدست م ياست كه هر چ ياست، فقط من ذهن بيخدا غا يعني ،يهست بيغا ،يستيو تو ن

 زهايچ يليخ يسالگ يدر س شود،يم تيهوهمبا آن  شوديم اديدانشش ز شود،يم تيهوهمبا آن  كنديو بدنش رشد م

دارد، با  گريد يزهايچ يليخانواده دارد، همسر دارد، بچه دارد و خانه دارد، خ دانميرا دارد، شكوفا شده است، بدنش، نم

  سبز شده است، سبز شده است منتها بدون خدا. ينطورياست، ا تيهوشان همهمه

ذره كه  كي. حاال كه باغ بدون تو سبز شده است، داديرا حضور جلوه م نهايا شد،يزنده م ضوراز اول به ح فرق داشت كه

 شهيباغ هم م،يشدياگر به او زنده م ي. ولديزمستان حسابش را خواهد رس ،يبگذرد زمستان بشود، چهل پنجاه سالگ

 يآفل يزهايچ نهايچون ا خت،ير خواهد نهايكه ا جيبه تدر يعنيسبز است و  شهيحضور ما هم ني. چون امانديسبز م

خواهد شد و پژمرده  ريپ واشي واشياست، جسمش  تيهوكه با جسمش هم يشد. هر كس ميهستند، ما هم پژمرده خواه

  ما.  مياخانه خراب شده گريو د ختياش رهمه دند،يرا كش هاستون نياز ا يكي ينيبيدفعه م كيخواهد شد. 

را دعوت  يبا او سبز بشوند، هر لحظه زندگ ميبده ادي مانيهابه بچه ميتوانياو. ما م يبدهد سزا يسبز شد، د تويباغ كه ب

با آن بزرگ  شان،يبه فكرها شان،يبه چهار بُعدشان، به كارها زديريم يخرد زندگ كهيدر حال يكنند به مركزشان، با زندگ

اند، آنها از پژمرده شده ،يعني يدر جوان ،يسالگ ستيب ،يسالگ ير سكه درد دارند، د يبشوند، نه بدون آن. تمام كسان

  جنس هستند، باغشان بدون او سبز شده است.  نيا
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  60صفحه: 

 شود،يباغشان بدون خدا سبز م د،بشون يكه معنو مانيهابه بچه ميبده ادي ميتوانينم م،يستين يمتاسفانه ما چون عشق

نوجوانان، نگذارند باغشان بدون خدا سبز بشود، چون اگر بشود  رند،يبگ داي تواننديها م. بچهشوديبدون حضور سبز م

  ناراحت خواهند شد. اريبس اريآفل هستند و بس نهايزمستان دنبالش است، ا

 ١٤٠٠ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 نرود پستي به كه جز بود، آب حق رحمت

تر لحظه كوچك نيدر ا يهر كس ني. پس بنابراروديسمت مق نيترنييبه پا شهيبركت خدا مثل آب است، آب هم ديگويم

 كي يو من ذهن ديشويم ميو تسل ديكني. هر دفعه كه شما فرمان اَنِْصتوا را، خاموش مروديآب به آن سمت م شود،يم

رحمت تا  ديتر كنرا هر روز كوچك يمن ذهن دي. شما باشوديم درحمت حق وار شود،يو فضا باز م شوديلحظه صفر م

  بشود.  ريخدا، بركت خدا، خرد خدا به طرف شما سراز

دره  يعني "Be the valley of the universe" :ديگوينوشته است، م ينيكتاب خرد چ مياهمانطور كه بارها گفته

 ييو خودنما ميمقاومت را صفر كن م،يما كبر را صفر كن ديبا شهيكار هم نيا يسطح كائنات بشو. برا نيترنييكائنات بشو، پا

 نيهم م،يشويبلند م مي. دارميهمان موقع خودمان را صفر كن م،يدهينشان م ميخودمان را دار ميديهر جا د م،يرا صفر كن

نرود.  يرحمتِ حق آب ُبوَد، جُز كه به پَست نيگود بشود كه آب برود آن تو. بنابرا ديبا رسد،ينم گريآب د ميشويكه بلند م

. هر چه خودمان را ديايما ب يبه سو شتريب يتا خرد زندگ م،يكنيتر مكوچك م،يكنيتر ما كوچكر مانيهر لحظه من ذهن

  .ميشويتر ممحروم ياز خرد زندگ م،يكنيبلند م

 ٣٧٨ بيت ششم،  دفتر  مثنوي، مولوي،

  در گريز از دام ها روي آر زو                ش آرزو اين جهان دامست و دانه
هدف  ديكه نبا دهدينشان نم نيدارد، ا شدهتيهوهم ييآرزو كي يهر كس جهان دام است و نيا گر،ياست د مشخص

در دام او  ،آرزو دارد كه با آن هم هويت است كسي كه . هرميهست تيهوهمبا آن  است كه ما يزيآرزو چ م،يداشته باش

آرزوي هم  .ش استدانه ا ،مي گويد مواظب باشيد اين جهان دام است و آرزوي شما كه با آن هم هويت هستيد ،است

شايد متعهد باشيم  ،به آن برسيم و با هدف ،هدفي كه ما مي گذاريم .بلكه هدف داشته باشيد ،هويت شده نداشته باشيد

ما مي خواهيم دكتر بشويم بايد هفت هشت  .مي خواهيم به اين هدف برسيم ،ولي با آن هم هويت نيستيم ،به آن هدف

اما با آن هم هويت  .به اين هدف برسيم بايد مداومت د اشته باشيم ،زحمت بكشيم بايد ،سال برويم دانشگاه يا بيشتر

  .اگر باشد به دامش افتاده ايم ،يعني آن عينك ديد ما نيست .نيستيم
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 ٣٧٨ بيت ششم،  دفتر  مثنوي، مولوي،

  در گريز از دام ها روي آر زو                 ش آرزو اين جهان دامست و دانه
از او  ،مي گويد از دام ها بگريز و از او باال بيا ،گفتيم همه اش را بدهيم به شما ،اصطالح كادوبه  ،اين بيت را ديگر به عنوان

اما  .از من ذهني نيا باال، از او بيا باال ،در اين لحظه فضا را باز كن ،از دامها بگريز به دانه ها توجه نكن .يعني از خدا ،باال بيا

  :مي گويد كه .براي اين كه معاني گفته شده است ،خيلي سريع ،اجازه بدهيد چند بيت از اين غزل بخوانم

 ١٦٥٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  وز َمصاف اي پهلوان، نگريختم                       عاشقم، از عاشقان نگريختم
يعني در اين لحظه فضا باز  ،عاشقم .كمك مي كند به آن چيزهايي كه توضيح داديم ،اين غزل قبلي را تكميل مي كند

جنس خدا هستند  از كساني كه ،بنابراين از عاشقان .يا صبر و شكر و واهمانش انجام مي دهم ،نس خدا شدمكردم و از ج

وقتي مي بينيم كه جنس آنها به بعضي از قسمت هاي من ذهني ما نمي  ؟كي ما از عاشقان فرار مي كنيم ،فرار نمي كنم

ولي اگر عاشق باشيم فرار نمي  .ما بدمان مي آيد ،نمي خوردموالنا يك پيشنهاد هايي مي كند كه به ما مثل اين كه  ،خورد

  .تعهد داريم ،يعني مداومت داريم ،كنيم

در اين جا مصاف  ،پهلوان يعني شما ،و هم ميدان جنگ ،هم جنگ مصاف يعني در اين جا، نگريختم ،وز مصاف اي پهلوان

شايي و نگاه كردن به ذهن ما و شناسايي هم فضا گ ،پس مصاف ،گفتم يعني فضا گشايي و از جنس عدم شدن ،يا جنگ

   .يعني فرار نكردم ،وز مصاف اي پهلوان نگريختم ،اين پهلواني است ،و به كار انداختن كُن فَكان هويت شدگي ها

 ١٦٥٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  همچو روبه از ميان نگريختم           حمله بردم سوي شيران همچو شير
 .حمله كردم ،به هم هويت شدگي هاي بزرگ ،به شير هاي باطل ر حالي كه ناظر ذهنم بودمد ،شير حضور ،يعني مثل شير

هر موقع  .هيچ روباهي نكردم .حمله كنم و يك چيز درشتي بيايد مثل روباه فرار كنم ،اين طوري نبود كه هي حمله كنم

ولي يك چيز درشت مي آيد مي  بياندازم ،با اين هم هويت هستم ،يك چيز جزئي است ديگر ،بوخ ،مي نشينيم عقب

  .اين را نه ديگر .گوييم نه ! اين را كه نمي توانم هويتم را بِكَنَم

 ،به رنجش ها ،نه ! مثل شير ،و اين يكي را روباهم ،ولي اين يكي را نمي بخشم ،اين رنجش را از آن آقا يا خانم مي بخشم

مي خواهد بگويد به عنوان  .از اين لحظه فرار نكن ،فرار نكن ،نحمله ك كه تو را اسير كرده اند و خورده اند ،شيران باطل

از اين لحظه به زمان  ،به هيچ وجه به ذهن نخواهم گريخت ،مستقر شدم ،فضا را باز كردم ،عاشق آمدم در اين لحظه

   .نخواهم گريخت
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 ١٦٥٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  تماز ميانِ نردبان نگريخ                                قصِد بامِ آسمان مي داشتم
 ،ولي شما اين نردبان را بگذاريد پله پله برويد باال ؟شما مي خواهيد بي نهايت بشويد ديگر .مي خواستم بي نهايت بشوم

وقتي شما مي بينيد داريد روي خودتان كار  ،مي ترسيد ،پنجاه تا پله مي بينيد كه خيلي فاصله پيدا كرديد پس از مثال

يك دفعه مي  ،يواش يواش متفاوت مي شويد از من هاي ذهني ،باز مي كنيد ،كنيدباز مي  ،كنيد مي كنيد فضا را باز مي

مي  ،مي گويند بس است ديگر .و بيشتر اوقات از ميان نردبان مردم مي گريزند ،بابا من خيلي تفاوت كردم با اينها .ترسيد

مشكالتمان هم كه  ،افي به حضور رسيديمبه اندازه ك .بس است ،ديگر بيشتر از اين اگر متفاوت باشيم نمي توانيم .ترسيم 

  .به بي نهايت خدا برسند .بنابراين ادامه نمي دهند كه به اين آسمان برسند ،زندگي دارد مي گذرد ،حل شد

و ديگران را  ،ولي بايد بدانيم كه ما مي توانيم به بي نهايت خدا زنده بشويم و زندگي عادي خودمان را هم داشته باشيم

االن موالنا مي گويد چون تو دارو  ،دردسر درست كردند ،اما در ابتدا اگر ديگران درد دادند به ما .جا بدهيمهم در آن فضا 

  .بنابراين نگران نبايد باشي ،اين فضاي گشوده شده از جنس دارو است ،از جنس دارو هستي ،هستي

 ١٦٥٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  عِ اين و آن نگريختماز صُدا                           چونكه من دارو بدم هر درد را
 ،شادي توي آن است ،خِرد ايزدي توي آن است ،فضاي گشوده شده داروي همه چيز است ،ب وقتي فضا را باز مي كنيموخُ 

مزاحمت  ،دردسر مردم ،يعني از ُصداع  ،داروي هر دردي هستيد ،پس شما كه از جنس آن هستيد ،آرامش توي آن است

واهمانش در حالت  ،ي اش اين است كه شما فضا را باز كنيد در حالت صبر و شكر باشيدمعن .فرار نكردم ،اين و آن ،مردم

   .مطمئن باشيد كه فضاي باز شده دارو است ،اگر مردم مزاحمت ايجاد كردند ،باشيد

كه  ،شناسايي مي دهد  ،خِرد مي دهد ،شادي مي دهد اين قدر به شما اين فضا ،هر كاري بكنند ،يعني هرچه بگويند آنها

شناسايي مي كنيد كه نه ! من درست مي  ،زودي درمان مي كنيد ،اگر هم بِكُند .حرف هاي آنها به شما اثر نخواهد كرد

اين حاال  ،براي اين كه داروي او .واكنش هم نشان بدهيد فورا برمي گرديد به اين حالت .گويم و واكنش نشان نمي دهيد

برمي گرداند به حالت صبر و  ،فورا شناسايي مي كند ،روي من ذهني بودهخشم شما را اگر از  ،واكنش شما ،رنجش شما

   .شكر

  

  

  



  Program # 797                                                                                  ۷۹۷برنامه مشاره 

  63صفحه: 

 ١٦٥٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  داروَم من، همچنان نگريختم            هيچ ديدي دارو كز دردي گريخت؟
فقط  .ساده است اين ابيات ديگر .بله ،من از دردها نگريختم ،من دارو هستم ؟تا حاال ديدي مي گويد دارو از درد فرار كند

خيلي ها از وسط نردبان  ،وسط كار يك دفعه رها نكنيم فرار كنيم ،مي خواهم ببينم كه در حالتي كه ما آماده جنگ شديم

  .اين ها را موالنا مي گويد .فرار مي كنند

 ١٦٥٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  من ز تهديدِ َخسان نگريختم                             پيروِ پيغامبران بودم به جان
 حاال هم پيغمبران هم .در واقع پيرو پيغام آوران است ،ر كسي كه فضا را باز مي كند روي خودش كار مي كنديعني ه

كسي با ما كاري  ؟واقعا كه خيلي دشمن نداريم كه ،ما كه تنها روي خودمان كار كنيم ،پيغمبران هميشه دشمن داشتند

 .بگو نمي ترسم ،من مثال اين كار را مي كنم ،اين كار را بكنيدولي اگر كساني در زندگي ما باشند بگويند شما  ؟ندارد كه

   .پيرو پيغمبران هستيم براي اين كه

 ،و تبديل خودش باشد و اين نشان مي دهد كه اگر كسي جدي دنبال هشياري حضور باشد ،خَسان يعني من هاي ذهني

چه بسا  .كه مزاحمش بشوند ،سمش خَس استمن ذهني و شيطان يك آدم هايي را دنبال او خواهد انداخت كه اين جا ا

يا برادر و خواهر آدم  ،يا بچه آدم بشوند ،خدا نكند كه همسر آدم بشوند ،يا نزديك آدم بشوند ،فاميل آدم بشوند اين ها

ديو  :ولي اين را هم مي دانيم موالنا گفته است كه گفت ،حاال بهتر است كه نشوند ،يا دوست نزديك آدم بشوند ،بشوند

   .از انسانها كمك مي گيرد ،گر عاجز بشود در فتنه گريا

 ١٢٢١ بيت ،پنجم دفتر  مثنوي، مولوي،

  انسيان زيناستعانت جويد او                          ديو چون عاجز شود در افتتان
 ،بايد پابرجا باشيد ،ولي شما از تهديد آنها نمي ترسيد .از انسان هاي ديگر كمك مي گيرد و سراغ شما مي فرستد ،آره

 ،نگوييد كه حاال كه ايشان مي گويد روي خودت كار نكن .بايد ثابت قدم باشيم ،ها ما اگر يقين داشته باشيم خيلي موقع

چون شما دارو  يول ،كند جاديا مسئلهاينجا است كه شيطان مي خواهد  .ب من هم نبايد بشوم ديگروخُ  ،به خدا زنده نشو

 ياز حاال ما نم ،ديباز شده با خردش به شما خواهد گفت چكار كن يآن فضا ،ديفضا را باز كن نياگر ا ،ديخرد دار ،ديدار

  .ميساخته به شما بده شيرفتار پ ميتوان
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 ١٦٥٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  زنده باشم، چون ز جان نگريختم               زنده كوشم در شكارِ زندگي
من فضا را  نيبنابرا ،خدا زنده است ،استزنده  يزندگ فقط ،زنده ام يبه زندگ ،لحظه زنده هستم نيبه ا يعنيكوشم  زنده

 يم يبه او جار او يكنم خرد او شاد يم يهر كار كند، يم نييكوششم و كارم را او تع .شوم يكنم از جنس او م يباز م

خلق فكر  ،يرونيب يفرم ها جاديا هم در يزندگ تيفيو ك ييهم در درون هم در فضا گشا رونيهم در ب زنده كوشم، شود.

  ها. تيدرست كردن وضع رون،يها در ب زيختن چها و سا

 يزنده به زندگ ،بود  لحظه خواهم نيزنده به ا ،زنده خواهم بود شهيپس من هم ،باشم زنده، يزنده كوشم در شكار زندگ

از  هنكيا يبرا، ستمين ياز جنس من ذهن نكهيا يبرا ،يفرار نكردم به من ذهن نكهيا يبرا ،بود خردمند خواهم بود، خواهم

  . ختمينگر ياريجان از هوش

با ما  ميرو ياست كه هر جا م يدار شهيثبات و ر نيو ا ميكن يبا خودمان حمل م يدار شهير كي يثبات كيو هر لحظه ما 

در  يدار شهير نيثبات و ا نيا شهيهم .زدير يعمل ما م كند و خردش را به فكر و يم نييرود و رفتار و فكر ما را تع يم

 يآسمان كي .ميگشوده شده هست يفضا اي ييفضا گشا ما استعداد شهيهم .گشوده شده است يفضا نيل اواقع معاد

و زنده  ميآن موقع است كه زنده كوش ،را در خودش جا بدهد زيتواند در حال كش آمدن باشد. همه چ يكه دائما م ميهست

هم بركت دارد  ،دارد هم آرامش ،است هم شادهم زنده است  ،تجان ما اس گشوده شده اصل ما است، يو آن فضا ميهست

ها اگر ما در حال واهمانش  نيدر تمام ا يعني ها با مثلث واهمانش و صبر و شكر آمده، نيكه ا دينيب يم .دارد زيهمه چ

  .مصداق دارد اتياب نيا ميهست

 ١٦٥٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  ريختمكه ز تيرِ خَركمان نگ                      چشمِ تيراندازش آنگه يافتم
 ديگو يم .كمان خداست ،است بزرگ يليكه خ يكمان .است بزرگ يليكه خ يكمان يعني ،بزرگ ريت يعنيخر كمان  ريت

كه آن  يموقع نم،يب ياو م ديد قيكه من از طر را به من داد، دشياندازش را به من داد آن موقع د ريموقع چشم ت آن خدا

كردم  ينگاه م يوقت يعني .فرار نكردم گفتم بزن ،نكردم هيداد من گر يدرشت من را هدف قرار م يها يشدگ تيهم هو

 ،ندازيكن ب ييرا شناسا نيا ديگو يكن فكان م نيا دميد ،يدرشت زيچ كيبه  دميآمدم رس دميرا د ميها يشدگ تيهم هو

 ييا لهيقب ي نهيكاين نگفتم  را انداختم، ما نهيتمام ك را من انداختم، ميجلو تمام دردها امدين يابزار ذهن چيه ،نگفتم نه

 يمدهد خدا كه دارم  يهست نشان م يموقع كي .اندازم يرا من نم يخانوادگ ي نهيك نيا ،يدانم مذهب ينم ي نهيك اي

  .زداندا ينم ريتو ت قياز طر و .دهد يآن چشمش را به تو نم ،نه دينه ذهنت بگو يي؛ اگر بگوديندازيب ديشما با ،را نيزنم ا
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كند، با خرد او  يمن فكر م قيو او از طر نميب ياو م ديمن با د ،را به من داده دشياو د يعني، افتميندازش آنگه ا ريچشم ت

 كنم، يقضاوت نم گريمن د كند، يم است، با خودم است او قضاوت يمتفاوت با فكر كردن با من ذهن نيا كنم، يفكر م

  .ها را هم بزن نيدرشت گفتم ا يزهايبه چ ديآمد رس يه وقتك ديبه صفر رس يقضاوت من و مقاومت من موقع ديگو يم

 ١٦٥٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  چون كه از زخِم سِنان نگريختم                      زخمِ تيغ و تيرِ من منصور شد
 كوچك، يها  يشدگ تيهم هو و انداختن ييانداختن و شناسا يعنيها  نيا ريو ت غيكوچك ت يزخم ها نيا :ديگو يم

درشت  باز هم آن يكه من وقت ديرس جهيبه نت يموقع .هكرده شد ياري يعنيكرده شد منصور  ياري ديرس جهيبه نت يموقع

 .درشت است يشدگ تيقبل است كه انداختن هم هو تيب دييزخم سنان باز هم تا .زميگر يگفتم باشد نم ،زخم سنان آمد

 نكهيا يبرا ،توانند جلو بروند ينم ،زنند يخره جا مباال ييجا كيدهد كه انسان ها  يگفته ها نشان م نيغزل ها و ا نيا

از  .مانند يم جهيتوانند بگذرند و در نت ينم يشدگ تيهم هو نيزند و آن ها از ا يرا به چشمشان م نكشيع يمن ذهن

ابزار  چيبه ه ،دينگاه كن دينبا يذهن ليدل چيدهد كه شما به ه ينشان م نيا ،يذهن ليدل كيبه  زند،يگر يوسط نردبان م

  آره  ،چشم شما بشود اوتا چشم  ،دينگاه كن دينبا يذهن

 ١٦٥٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  سودمندم، از زيان نگريختم                  بحِر قندم، از تُُرش باكيم نيست
 نكهيبه محض ا .ندارم يترش باك يها تياز وضع اي ترش و ياز آدم ها نيبنابرا .هستم يشاد ،هستم ينيريش يايدر من

با  ديتوان يم يشما به هر ترش يعني .شود يم نيبه قول موالنا سكنجب ،كنم  يرا اضافه م من شكرم ديآ يم يشتر كي

با فضا  ديذره شكر اضافه كن كيترش است فورا  ديديد ديهر جا رفت ،يشكر زندگ د،يذره شكر اضافه كن كي ييفضا گشا

 يكند و عمل م يشما فكر م قياز طر ياگر زندگ .ديهست سودمند شهيگشوده شده هم يكه شما با فضا ديو بدان ،ييگشا

آمد من  يم انيز ظرها كه به ن يشدگ تياز انداختن هم هو نيبنابرا ،ش سود استاچون همه  ،ديكند شما سودمند هست

  .فرار نكردم

اجازه  ديبا ميدان ين ماال .به ضرر ما است ميده يها انجام م يشدگ تيكه با هم هو  يكار كه هر ميدان يالبته م گرياالن د

شما حداقل  يول به ما ضرر دارد، آن موقع كار و فكر سودمند است و گرنه ،ما فكر كند و عمل كند قياز طر يزندگ ميبده

رساند  ديسود خواه شهيهم گرانيبه خودتان و به د دياست كه سودمند هست نيجنس تان ا د،يدان يتان را االن م جنس

 گريد زيچ .ديبر يبا خودتان م يو شاد ينيريمقدار قند و ش كي ديهر جا برو ،ديقند هست يايدر ،ديو بحر قند هست

  .ديندار
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 ١٦٥٨ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

  ز آشكارا و نهان نگريختم                       شمسِ تبريزي چو آمد آشكار
جنگم  يگفت م ياالن دوم ،جنگم يگفت م يم ياول ، ميامروز دو تا غزل خواند ديتوجه كن ،به او زنده شدم يوقت ديگو يم

ذهن  ،ديفَضول ذهن هست ديدان يخودتان م ياز سو يول ،ديفضول ذهن باش ،دياگر شما ناظر ذهن باش ،زميگر ينم يول

و بعدا  ميو تسل ييبا فضا گشا د،يشما را بشو يلگن بگذارد و چشم ها يدگزن ديو اجازه بده ديفضول من هست ديگو يم

 خدا تينها يهست كه شما به ب يموقع كي ،ديدر حالت واهمانش و صبر و شكر بمان طور نيهم ،ديغزل فرار نكن نيطبق ا

  .ديشو يزنده م

 ،ديرا از مردم پنهان كن يزيندارد كه چ يومكه لز ديشو يمتوجه م د،يشو ياو زنده م تينها يبه ب گريآشكارا د يوقت

بدون  دشيبا د دهد به شما ينشان م يكه زندگ يزيبعد آن چ ميكرد يقبال پنهان م هستم، يطور نيكه من ا دييبگو

نكند  ديكرد يم اطيو قبال احت ،كار درست است نيهستم و ا يطور نيكه من ا ديده ينشان م و دييگو يترس به همه م

 از آشكار كردن يعني .ديزيگر ياالن از آشكارا كار كردن و نهان كار كردن از هم نم يول .ناراحت بشود و ديايب بدش يكي

 نديايب ايناراحت بشوند  اي ديايبدشان ب ايلطمه بزنند  گرانيممكن است د نكهيبه خاطر ا ميكرد يكه قبال نهان م يكار كي

با  ،ديآشكار زنده شد گريبه شما بزنند االن چون به او د يانگ مثال خاصيك  ايشد  ينم تانيرو ايبه شما درد سر بدهند 

 يطور نيهستم ا يطور نيكه من ا دييكه به اصطالح بگو ديندار يترس چيه امبرانيمثل پ د،يدار نيقي دينيب ياو م ديد

  .كنم يفكر م

بنام بلد  يسوره ا كياز قرآن از  ييها هيهست با آ جوربرنامه تقريبا تمام شده ولي عرضم به حضورتان ابيات اين غزل 

 زشيچند چ گر،يخوانم د يم تانيبله، فقط برا يطورنيكنم. هم دايپ نميخوانم، حاال بب يم تانيبرا يكه وقت تمام شده ول

  :ديگو يجلو، م ميرو يم ميخوان يم ينطوريهم ديدان ياش را خودتان م هيو بق دينيخواهم شما بب يرا م

 ١-١٢)، آيه ٩٠قرآن كريم، سوره بلد(

)( 

 قسم به اين شهر.

)( 

 اى.و تو در اين شهر سكنا گرفته

)( 

 و قسم به پدر و فرزندانى كه پديد آورد،
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)۴( 

 ايم،كه آدمى را در رنج و محنت بيافريده

)۵( 

 بر او چيره نگردد؟ پندارد كه كسآيا مى

)۶( 

 گويد: مالى فراوان را تباه كردم.مى

)( 

 پندارد كه كسى او را نديده است؟آيا مى

)( 

 ايم؟آيا براى او دو چشم نيافريده

)( 

 و يك زبان و دو لب؟

)( 

 و دو راه پيش پايش ننهاديم؟

)( 

 و او در آن گذرگاه سخت قدم ننهاد.

)( 

  و تو چه دانى كه گذرگاه سخت چيست؟

 ،يگرفته ا يشهر سكن نيبله و تو در ا م،يباشد كه ما در آن هست ييكتاي يفضا نيشهر هم نيا ديشهر، شا نيبه ا قسم

 يول نها،يشهر همان مكه بوده و ا نيا نديبگو ،دينيبب يگريد يرهايممكن است تفس م،يگرفته ا يسكن ييكتايما در شهر 

 يقسم پدر و فرزندان و د،ينيا را فقط ببه هيآ نيخواهد ا يشما من دلم م ميخوان يكه م ييزهايچ نيبا توجه به لحن غزل و ا

   م،يديآفر يرا در رنج و محنت م يآورد كه آدم ديكه پد

رنج  نيشود، از ا يشود وارد ذهن م يم دهيانسان در ذهن اول كه آفر كه د،يتوجه كن ميگو يكه م يياست آنها نيا يكي

 يدهد كه آدم ينشان م نيو ا .ستين يمحنت دائم رنج و نيو ا ،رها كند ميو تسل ييخودش را با فضا گشا ديو محنت با

  اورد،يب رونيخواهد او را ب يخدا م اي ياست بنام ذهن كه زندگ ييجا كيكند در  يم دايخودش را پ يوقت

  .را تباه كردم ي: مال فراوانديگو ينگردد، م رهيبر او چ يپندارد كه كس يم ايآ 
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او  يپندارد كس يم ايكند، آ يما را نگاه نم يكس ميفكر كرد اي ميا تباه كردرا واقع يمال فراوان ميخورد به ما كه بگوئ يم

سوال است كه منظورش كدام دو چشم است،  يجا م،يديافرياو دو چشم ن يبرا ايآ ست،يمواظب ما ن ياست، كس دهيرا ند

منظورش  ايآ زبان و دولب، كيو  ميانداز يما بكار نم ياست ول دنيما واقعا آماده د ياريلحظه ما چشمان هوش نيهم يعني

  .ماست و دو چشم حضور است يزبان و دو لب همان ذهن ماست، من ذهن كياز 

راه در واقع دو لب و زبان است كه ذهن است، راه من  يعني ؟راهها هستند دامدو راه ك نيو ا ميننهاد شيپا شيو دو راه پ

گفت كه خدا لگن نهاده تا  يامروز غزل م .ميراه دو چشم را برو م،يرا برو ييكتايراه  ميفضا را باز كن اي ميرا برو يذهن

راه  يكياست و  يراه من ذهن يكيدو راه  نيا د،يو فضا را باز كن ديبشو ميتسل ديخواه يشما م د،يچشمان شما را بشو

  :ديگو يم يحضور ول

بشود به حضور  اريبرگردد و هوش ييبخواهد واقعا با فضا گشا يكس كي يعنيدارد،  يكه راه حضور است گردنه سخت نيا

ها خارج بشود،  يشدگ تيبخواهد از هم هو ياگر كس يعني .گذرگاه لغزنده است نيهد اندر گذرگاه سخت قدم ب ديبا

 نكهيبه محض ا د،يشناس يرا م نهايگذرگاه و گردنه و ا اآلن گريد د،يدان يشما م ميكه در مثلث ها نشان داد نطوريهم

 يو تا پا ،خودش را به چشم شما خواهد زد يها نكيذهن مرتب ع يبه صورت ناظر جدا بشو ين بخواهاز ذه ميامروز گفت

  .همان گذرگاه سخت است نيا د،يشو تيشما بلغزد و دوباره با آن هم هو

   ست؟يچ سختكه گذرگاه  يو تو چه دان ميو ما قدم ننهاد

 يباز م ييكه خدا به ما داده و بر اثر فضا گشا يبا دو چشم ديما، فقط با ميشناس يو ذهن گذرگاه را نم يبله، با من ذهن

 يمن ذهن يگذرگاه سخت است ول نيداند كه ا ياو م نديتواند ذهن را بب يشود چشم حضور ما، چشم حضور ناظر ما، كه م

و  م،يشناس يا نمبا ذهن ما گذرگاه ر نيپس بنابرا ند،يب يگذرگاه را نم يمن ذهن ديدانشناسد، فقط خواندم كه شما ب ينم

   ست؟يكه گذرگاه سخت چ يتو چه دان
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