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مار ل  س،  وان  وی، د  ۱۱۲۹ هو

 

 عشق رفت، هيچ حسابش مگيرعمر كه بي

  آِب حياتست عشق، در دل و جانش پذير
  

 آب دانكه جزِ عاشقان، ماهيِ بيهر 

  مُرده و پژمرده است گر چه بَُود او وزير
  

 عشق چو بگشاد رخت، سبز شود هر درخت

  برگِ جوان َبردَمَد، هر نَفَس از شاخِ پير
  

 هر كه شود صيدِ عشق، كي شود او صيِد مرگ؟

  چون ِسپَرش مه بُوَد، كي رسدش زخمِ تير؟
  

 ي؟سر ز خدا تافتي، هيچ رَهي يافت

  جانِب ره بازگرد، ياوه مرو خيرِ خير
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 تنگِ شِكَر خر بَالش، ور نخري سركه باش

  عاشقِ اين مير شو، ور نشوي، رو بمير
  

 جمله جانهايِ پاك، گشته اسيرانِ خاك

  عشق فروريخت زر تا بَِرهاند اسير
  

 اي كه به زنبيلِ تو هيچ كسي نان نريخت

  در بُِن زنبيلِ خود هم بطلب، اي فقير
  

 ست شو و مَرد باش، حق دََهدَت صد قُماشچُ

  خاكِ سيه گشت زَر، خونِ سيه گشت شير
  

 مفخرِ تبريزيان، شمسِ حق و دين، بيا

  تا بِرَهَد پايِ دل ز آب و گِلِ همچو قير
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ١١٢٩برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

 ١١٢٩ ةديوان شمس، غزل شمارمولوي، 

 عشق رفت، هيچ حسابش مگيرعمر كه بي

  آبِ حياتست عشق، در دل و جانش پذير
كه انسان  ،مشكل انسان نيبه هم كنديعشق رفت اشاره م يعمر كه ب يعنياول  تيچهارم ب كي نيمموالنا در ه پس

من  كي ،دهنديرا نشان م رونيب يزهايكه چ يذهن يبا فرم ها دنيجهان آمده و در اثر همان نيبه ا ياريبصورت هوش

كه مربوط  يتكرار يمرتب با تكرار فكرها و .است يفكر من ،است يمن ذهن نيو اشتباهًا فكر كرده ا ،درست كرده يذهن

 ،كنديم ريقسمتش خراب شده تعم كياگر  دهد،ياعتبار به آن م كند،يرا معتبر م ياست من ذهن رونيب يزهايبه چ

بهم  يمن ذهن نيقرار است ا ست،ياش ن يمن اصل يمن ذهن نيا يول. را نگه دارد يمن ذهن نيكه بلكه ا كنديجبران م

  .عشق است نيو اسم ا ارانهيهوش ميبشو يكيبا او  ،ميونديو ما دوباره به خدا بپ ،برود نيو از ب زديرب

به  كنديو اشاره م .برگشت از جهان و اتحاد با خداست يعني ارانهيمجدد به خدا آن هم بصورت هوش وستنيپس عشق پ 

 ينبود يكيو با خدا  يداشت يكه تو من ذهنبوده  ياگر دوره ا ديگويم .اش است يمن ذهن كرديكه انسان فكر م يدوره ا

 ياريهوش ،نداشته تيفيلحظه ك نيات در ا ياريهوش نكهيا يبرا ينكرد يزندگ يعني ،نگذار يرا به حساب زندگ نيا

درد  تو كه خواستهيبوده و خدا نم دنيدوره فقط دوره درد كش نيا يعني ،نگذار يرا به حساب زندگ نيا ،يداشت يجسم

رها  يدگيهمان نيخودت را از ا و يندازيو ب يها را بشناس يدگيهمان نيكه ا يتوست و تو آگاه نبود ديد ريصتق نيا يبكش

است امتداد خداست  تيات كه خدائ يو به من اصل يبكن نهايا نيرا از ا تتيهو .يعمل واهمانش انجام بده يعني ،يكن

  .امتداد خداست ،است يكيكه آن با خدا  يزنده بشو

به او  نكهيبه محض ا يعني ،تاس اتيآب ح نيبه خدا ا ارانهيمجدد و هوش وستنيپ نيكه ا ديگويمصرع دوم م رنطويو هم

شروع  كنديروحت و جسمت و جانت است بدنت را سالم م يكه غذا يآب ،آب زنده كننده ،يآب زندگ ،اتيآب ح يونديبپ

ن عمر تلف كردن وقت كه آ يو آگاه باش ،يرا ادامه بده يبا من ذهن يآن زندگ گريد ديو تو نبا ،شدن يبه جار كنديم

لطف خدا و بدون آب  يعشق و ب يب. ديتلف نكن ديرا مواظب باش نيا ديگويداده م شمابه  يخدا عمر .تلف كردن است

ام و قرار است كه انج ،حق شماست نيو ا ،دينكن يداشته باشد زندگ تيفيشما ك ياريلحظه هوش نيا نكهيو بدون ا ات،يح

  .رديخودش را بگ يخودش جلو نكهيمگر ا ،يهر كس برايبشود 

 ميشو يم يكيبا آنها  نكهيبه محض ا ميشويم دهيهمان زهايبه جهان و با چ ميرويم يكه ما وقت ديكنيرا هم توجه م نيو ا

كز ما قرار مر يشدگ تياز من است همان هم هو يقسمت يشدگ تيهم هو نيخودم هستم و ا يمن ذهن نيا مييگويو م
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 نيا ميبرگرد ميخواهيم يوقت يحت نيرابناب .ميكه ما هست شوديم تييو خدا ياريهوش نيهم ديد نكيو ع رديگيم

و به عشق  ميبگذر ميما بتوان يذهن يها نكيمنحرف كننده ع دهيپد نيو اگر از ا .ننديبيغلط م يماد ديد يها نكيع

بشود به تمام چهار  يجار نيرا مركزت قرار بده و بگذار ا ديجد ياريهوش نيا يعنيرا دلت قرار بده  نيا ،ارانهيهوش ميبرس

 جاناتتيمثًال به جسمت به فكرت به ه اتيآب ح نيبشود ا يبگذار مركزت بشود و جار يعني ريبعدت، در دل و جانش پذ

  .زنده بشو به او يعنيبه جانت، 

 يبرا ريتصاو نيبه شما كه ا ميكرد يمعرف يريها و تصاوشكل راً ياخ ديدانيكه م نطورياما هم .اول هست تيب يمعن نيبله ا

هست  يموضوع چ نيكه ا ،كه درست بفهمد كنديمدت ها موالنا گوش كرده كمك م يحت اي ردهكه تازه شروع ك يكس

 تيخاص هو بر مي گردد، وقتي هم هويت مي شود چ شوديم تيهو به جهان هم روديم ياريهوش مييگويكه م نيهم .اصال

 .فهمديدرست م فهمديخوب م احداقل ذهن كند،يم دايپ ييها تيبرگردد و آزاد بشود چه خاص يوقت ،كنديم دايپ ييها

  .ممكن است مدت ها آدم وقت تلف كند و درست متوجه نشود نهوگر

 م،يقدار كامل تر كردم كيكه امروز هم  ييشكل ها نيو ا دهميم حيمختلف توض يرا با شكل ها تيب نيمن هم نيبنابرا

كنم يم يكه معرف ييشكل ها نيا ، بهديخوب دقت كن ريتصاو نيبه ا كنمياز شما خواهش م .خواهم داد حيبه شما توض

مطالب  نيكه ا يهم هر كس ،كه هم خودم درست بفهمم كنديو كمك م ،ها را درست كرده ام نيا دهيخوب به ذهن من رس

  .درست بفهمد شنوديرا م

به  ديآيم ياريهوش يوقت ميگفت يجسم ياريمثلث هوش نيا ميكنيم يرا با مثلث همانش بررس تيب نيا ديه كنپس نگا

ممكن  .روديم نيدارد از ب يعني .گذرا است دهديكه فكر ما نشان م يزيهر چ ،گذرا يزهايبا چ شوديم دهيجهان همان نيا

مثل پول ما، مثل بدن ما، مثل مقام ما، دانش ما هر  .رفت هدخوا نيدر طول زمان از ب يسال دو سال باشد ول كياست 

 نيدر ا ياريپس هوش ،يارياز ما بصورت هوش ريما، غ صلاز ا ريگذرا است غ ميفكر كن ميتوانيكه ما درباره اش م يزيچ

گذرا است،  يزهايقاعده اش همانش با چ نديبيم مثلث .همه آفل هستند گذرا هستند نهايا دهيچسب يزيجهان به هر چ

 يپس هر كس .كنديكار م ندهيگذشته و آ يعني يكه انسان به ذهن افتاده، ذهن با زمان روانشناخت دهدينشان م نيو ا

پس برحسب آنها  ،شده دشيد نكيها ع يدگيهمان نيآره ا ،ها در مركزش قرار گرفته يدگيهمان نيشده و ا دهيكه همان

  .دهديم بشيدر جهان ترت .كنديم ياندهاش را برحسب آنها سازم يو زندگ نديبيم

 شوديپس قاعده مثلث م .مثلث است گريد ضلعكه دو  شوديم دهييدر ما زا تيدو تا خاص ميبشو دهيهمان نكهيو به محض ا

با  ميبشو تيما هم هو نكهيضلعش هست قضاوت، به محض ا كي ،ضلعش هست مقاومت كيگذرا و  يزهايهمانش با چ
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  6صفحه: 

 .ديآيبه نظر ما درست م ،درست است آن ،است ييباال يليآن دانش خ ميكنيشود مركز ما، ما فكر مآن فكر ب ،يفكر كي

آنها  يدارند به باورها يآدم كه آنها هم من ذهن ياديبه تعداد ز يعنيبه ما هم وصل است  شهيهم يمخصوصًا من ذهن

ن هست كه مئمط ديايگر با آن ها هم جور دربا ،كنديم سهيمرتب مقا يآنها ه باآنها وصل است  يوصل است به فكرها

 ميو بارها هم گفته ا. رديگيرا م خداقضاوت  يقضاوت جلو نيا كنديدرست است براساس آنها قضاوت م يليدانشش خ

صحبت باز هم االن  نيا يپس رو كند،يم رييتغ دبشو ديگوياو م يعنيبه شما كه انسان براساس قضاوت خدا و كُن فكان 

  .داد ميواهخ حيتوض

مثلث  نيا اگرداشتم مقاومت و قضاوت داشتم  يدگيمن همان يعنيمثلث است،  نيعشق رفت، مربوط به ا يپس عمر كه ب

لحظه  نياست كه در ا يمقاومت معموالً در مقابل اتفاق ديكه اگر شما مقاومت دار ديشويمتوجه م ،ديرا شما درست بفهم

است  يزيچ رفتنيمسأله داشتن اشكال داشتن و نپذ يعنيمقاومت  فتد،يب رونيبچه در  فتديچه در ذهن تان ب ،افتديم

از  ،شناسدياجسام را م نيدارد، بنابرا يجسم ياريهوش يمن ذهن. است يذهن نم تيخاص نيو ا ،افتديم رونيكه در ب

در مركزمان  ميگذاريم ،ميكنيم ليجسم تبد كيمثالً ما همسرمان را به  خواهد،يم يخوشبخت خواهد،يم ياجسام زندگ

  .ميدرآورد ريهمسرمان را به تصو ،كه در واقع همسرمان است رياز آن تصو

دارم، پس از  يجسم ياريمن هوش نكهيا يبرا نديبينم ياو را بصورت زندگ ياريهوش يزندگ بصورتمن  ياريهوش يعني

 ريكن، و آن تصو دييمن را تأ ميگويو م خواهم،يم تيحس امن خواهم،يم تيهو خواهم،يم يآن خوشبخت ريتصو

و االن  دهدينم يموقع به ما زندگ چيهلحظه  نياتفاق ا نيبنابرا .ندارد يآن جسم است جسم زندگ ،كند دييتأ تواندينم

اصًال  ديشكل ها را توجه كن نيگفتم ا كنميو خواهش م .كنديم يخواهم داد كه ما را دچار افسانه من ذهن حيهم توض

جذب  م،ياست كه بفهم نيمهم ا ،از موالنا ميبخوان تيب ستيدو ميبخواه تيكه ما صد ب ستيمهم ن .ن سر نرودحوصله تا

  .به عمل بشود ليتبد ،جان مان بشود

 يكه ه دهديبه دست ما م يبهانه ا كيشكل ها  نيبه نفع شماست، و ا ديبمان شتريهر چقدر شما ب يتيهر ب يرو نيبنابرا

 شيجور شما پ نياگر ا د،ينيها را در خودتان بب تيخاص نيشما ا جهيدر نت م،يشكل را نشان بده ميرا نشان بده تيب

مقاومت  نيا دانستم،يتا حاال نم كنم،يبابا من مقاومت م يكه ا ديمتوجه بشو ،بكشد ولممكن است ده سال ط ،دينرو

 يباورها يسر كياست كه من با  نياس اقضاوت براس كنميمن قضاوت م .آفل است يزهايشدن با چ تياز هم هو يناش

كرده  يعجب اشتباه ،است يواقعاً دانش واقع نهايشدم ا تيچون هم هو كنميم هايمفكر ،شدم تيفكرها هم هو يذهن

  .فتيبفهم، جلو ب قهياالن پنج دق نيخوب هم .بودم ده سال
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  7صفحه: 

قضاوت، قضاوت  يكيمقاومت است  يكي .شوديم دهييزا تيدو تا خاص ميبشو دهيكه همان نيهم ديپس شما متوجه شد

اصطالح طبقه  هب يزيچ شوديوجود دارد، نم ييدو كي شهيبد است، هم نيخوب است ا نيا ديگوياست، م يكار من ذهن

 ياست اصالً برا يخنث اي ،ديكنيآدم بد است، توجه م نيآدم خوب است ا نيبد است، ا نيخوب است ا نينشود، ا يبند

  .بد است ايخوب است  ايهم است اگر م ،ستيما مهم ن

 ميگفت ميكردرا اضافه  زيآن پره گريحضور بود كه االن به دو ضلع د ياريكه هوش ميكرد يهم معرف گريمثلث د كياما 

  : ديتوجه كن تيب نيبه هم

نخورده شما  و خورده،يگذشته به درد ما نم يجسم ثلثعمر كه در م پس، ريحسابش مگ چيه ،عشق رفت يكه ب عمر

كه تو  ديگويم .كنديشما بوجود آورده، بعد صحبت عشق م يكه چقدر دردسر برا ديدانيچهل سالتان است م د،يدانيم

 نيبه ا ديايدوباره ب رددبرگ ديبا ،كه از جنس خداست ياريهوش نيا گر،يعشق است د نيا ،يبشو يكيمجددًا با خدا  ديبا

هر  .لحظه از جنس خداست جاودانه است نيچون ا ،لحظه است نير اشدن هم آمدن و مستقر شدن د يكيلحظه و با خدا 

  .ميشده ا يكيبا خدا  م،يلحظه مستقر شد نيو در ا ميبرگشت ندهيگذشته و آ يموقع از زمان روانشناخت

كه شما  يدر صورت .ميبه ذهن در آن لحظه ها ما حاضر هست ميرويم بارهلحظه و دو نيبه ا مييآيموقع ها م ياگر بعض

كه  ديد ديموقع خواه آن د،ينيبيبود كه ذهن تان را م ديخواه يحضور ناظر كيلحظه آن موقع  نيبه ا دييايب ديبتوان

 د،يتان بوديمجذوب فكرها نكهيا يبرا يدانستيتا حاال نم د،يكنيم يمنف يچقدر مثالً فكرها و دينيبيتان را ميفكرها

  .ديتان هست ذهن هننديو آن حضور ناظر ب دياالن منفصل شد

 اتيمركزمان بوده، و آب ح جسمعشق مركزمان بشود، تا حاال  ،ديبه عشق برس ديكه با ديگويم تيپس مصرع دوم ب

 رفتنيپذ يعنيو واهمانش  دهميپس من عمل واهمانش را انجام م .بشود به تمام چهار بعد ما، ما را زنده كند يجار

 نكيو ع ميرا در مركزمان نگه داشته ا يزيچ كيما  نكهيمان و ا يدگينعشق گذراندن عمرمان و هما يدر ب اشتباهمان

موقع ها اسمش به زبان  يبعض م،يخواهياز خدا عذر م شهيهم از خدا، شهيهم ؟ياز ك .ميخواهيبوده معذرت م دمانيد

  .واهمانش د،يگذاريبرگشت است حاال هر چه اسمش را م ،توبه است يمذهب ينيد

و آن در  ديهست تيهم هو يزيچ كيكه با  ديشما شناخته ا يعنيصبر  ديكنيما صبر است، توجه ممثلث  ياما ضلع بعد

 ديآيشما خوشتان نم و گذارديم تانيرو يلحظه جلو نيدر ا يكه زندگ يماست و در مقابل اتفاق ديد نكيمركز ماست و ع

 د،ينيبب ديتوانيكه م يبطور ،ديكنيم جاديفضا ا كيهن فكر اتفاق در ذ ايآن اتفاق و خودتان  نيب يعني د،يكنيفضا را باز م
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  8صفحه: 

از ما  يشدگ تيهم هو كيبد است كه  ديگويم يذهن به اتفاق ،بد است ديگويكه مخصوصاً ذهن م ياتفاق يصبر برا نيا

  .ستياصًال درست ن نيخوب است و ا مييگويبه ما اضافه بشود م يشدگ تيهم، هم هو قع، هر مومي شودگرفته

 دهيكه به آن چسب يزيموقع ها صبر با درد همراه است، چون آن چ يلحظه اما بعض نيبر باز كردن فضا اطراف اتفاق اپس ص

 ديستين يمذهب ديستين ينياگر شما حاال د ديرا؟ باز هم قانون قضا، توجه كن نهايا رديگيم يك شود،يم از ما گرفته ميبود

شما آن بوجود  يو اتفاقات را جلو ،نظر دارد ريهست در جهان كه شما را ز يخرد بزرگ كي ديشما بدان ،ستين يمسأله ا

شما كه در مركز هست  يشدگ تيهم هو نياست كه به شما نشان بدهد كه ا نياتفاقات ا نيو تمام مقصود از ا آورديم

  .يرا بگذار صيآن تشخ ،يآن خرد را بگذار ديبا يعني ،مركزت يخدا را بگذار ديبا ،استغلط  نيا

 ينيبيم يمن ذهن نكيكه تو االن با ع ديگويو م ،كنديلحظه قضاوت م نيحاال خدا در ا افتديم يهر اتفاق گريبعبارت د

 من را يتوانياالن م نيچون هم ن،يمن بب نكيفضا را باز كن با ع ،يبرگرد يتوانيو نم ينيبب نكيبا آن ع نكهيا يبجا

صبر اصالً معادل بال است،  يعنيبال،  ميگذاريموقع ها ما اسمش را م يبعض .اسمش صبر است نيو ا ،يبكن نكتيع ياوريب

  .شكر هم معادل نعمت است

 ردياز شما بگ ناال خواهديم يرا زندگ يشدگ تيهم هو كيكه اگر  ديكنيمهم توجه م اريدو مطلب بس نيشما االن به ا

 يواكنش منف د،يگفتيو ناسزا م د،يشديتلخ م ديكرديومت مقبًال مقا د،يكنياوًال مقاومت نم ،ديكنيشما فضا را باز م

 د،يتوجه كن .به شما كمك كند توانديخدا نم ديكار را، بكن نيا ديكنياالن نم د،يكرديم يمنف يفكرها د،يدادينشان م

   ؟ستيخدا چ يعنيلحظه  نيلحظه با ا نيكه رابطه شما در ا ستا اين ديسوال و كل نيمهم تر

كمك  توانديكمك كند، اگر خصمانه باشد نم توانديبه شما م ياگر دوستانه باشد زندگ ؟خصمانه است ايست دوستانه ه

 ،ميهست يزيموجود شگفت انگ كيما  .ديگذارينم ديچون شما مقاومت دار تواند،يكمك كند، نم خواهدينه كه نم .كند

ما را درست كند و در  يخدا زندگ ميو نگذار ميرا ادامه بده يتو بدبخ ميبمان يبدبخت يتو ميتوانيم .ميما اراده آزاد دار

   م،يكنيكار را م نيا يمن ذهن

است و رابطه  يخدا چ يعنيلحظه  نياست كه رابطه من با ا نياست و هر لحظه ا نيا شهيال همئوس نيمهم تر نيبنابرا

 ،لحظه است نيا نفكيلحظه جزو ال نيچون اتفاق الحظه،  نياست با رابطه شما با اتفاق ا يخدا مساو ايلحظه  نيشما با ا

 توانديخدا نم دياگر بكن ديكن زهيبا اتفاق ست ديو شما نبا .بدهد انجامشما  يرو يكار كي خواهديو خدا بوجود آورده و م

  .ديكنيصبر م ديكنيفضا را باز م نيبنابرا .كمك كند
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  9صفحه: 

است  زياسمش پره نيدر مركزتان، ا دياز گذاشتن آن درد جد ديكنيم زيشد پره جاديا يدرد كي ديدياما اگر شما د

غزل موالنا  نيذهن كه در ا يرويو ن كنمياست كه من فضا را باز م نياز ا عبارتصبر  ز،يصبر و پره مييگويم نيهم يبرا

 شوديل مهست در ذهن من مرتب فعا ييفضا را جمع كند، الگوهااين  خواهديم ،كرده كه چسبنده است هيتشب ريبه ق

 نيبا هم يعنيمركزتان،  ديگذاريدرد را نم د،يآيدردتان م يول ،ديرا جمع كند شما باز نگه داشت ي باز شدهفضا خواهديم

 نيا ندشيفرا ر،ياست عشق در دل و جانش پذ اتيآب ح ديگويم نكهيا ،درست است؟ اگر شما د،يشوينم تيدرد هم هو

  شكر نعمت ها،  يكيصبر  يكي :راه، گفته كه دو راه دارد، روش دو راه دارد نيبرسم؟ با هم ياست من به عشق چجور

 ،فضا را باز كنم نيمن ا نكهيبدون ا يعنيتو  يبعد هم گفته بدون نور رو و، شكر نعم ايصبر  ايدو ره آمد در روش  نيا

 نيا ،مركز ما ديايو او ن ميفضا را باز نكن تا نيبنابرا .نميبب توانميدو تا راه را نم نيبه مركز من، من ا ديايتو ب ياريهوش

اگر شما  كند،يم جاديما درد ا هنهنوز ذ يول م،ينيبياو م نكيبا عاالن گشوده شده خداست آمده در مركز ما، و  يفضا

 ديكار را ادامه بده نيا اگر شما ،از گذاشتن درد در مركزمان زيذهن، پس پره ديرويمركزتان دوباره م ديدرد را بگذار

  .ديآيو نعمت بوجود م شود،يم يخال شود،يم ياريهوش شود،يمركزتان از جنس عدم م ،شوديفضا گشوده م واشي واشي

 نيتان باشد هم يمن ذهن اريچون اگر به اخت ديرا در نعمت تان قرار نده دياما نعمت جد د،يبكن ديشكر با داگر نعمت آم

هم،  ديبا درد جد ،ديشوينم تيهم هو ديپس با نعمت جد .شوديم تيم هومركزش ه گذارديرا هم دوباره م دينعمت جد

  .ميديرا هم د نيا ست؟درست ا ز،ياسمش پره شوديم نهايا يهر دو ديشوينم تيهم هو

 اديخوب  ،يتعهد و هماهنگ :قاعده اش هست رييمثلث تغ نيا .ميكنيم يبررس رييمثلث تغ نيرا دوباره با ا تيب نياما هم

تعهد و  نيا و است يحتماً اشكالتان در تعهد و هماهنگ ديكنينم شرفتيو پ ديدانيموضوعات را م نياگر شما ا .ديريبگ

 يچ گذارم؟يم يانرژ گذارم؟يدانش وقت م نيگرفتن ا يقانون جبران، كه من در ازا دارد يبه جبران بستگ يهماهنگ

 كنميچون فضا را باز كردم صبر م دهم؟يرا م يشدگ تيهم هو نيگرفتن عشق مثالً ا يبرا يدر مثلث قبل يعني دهم؟يم

 ديكنيم ياگر شما شوخ يول. برود خواهميدارم م يدارم مثًال، رنجش يدرد گر،يشدم برود د تيكه با آن هم هو يزيچ نيا

   رود،يكار نم نيا يتو ديستين يجد

 خواهميداشته باشد م يا نهيه خدا زنده بشوم من هر هزكه ب شوميمن، متعهد م دييگويشما م نكهيا يعنيتعهد  نيبنابرا

مجدداً به خدا، من متعهد هستم  مو زنده بشو ندازميرا بشناسم و ب نهايا يعني ،راحت بشوم ميها يشدگ تياز شر هم هو

تان پنج تا يفكر يتان، قوايتمام قوا نصورتيدر ا ،باشد يو قطع ارانهيتان هوش يريگ ميتعهدتان و تصم نياگر ا ن،يبه ا

 كنديخدا به شما كمك م يعنيتعهد،  نيبا ا شوديهماهنگ م ديآيم يكه از طرف زندگ يانرژ نطوريحس تان، و هم
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  10صفحه: 

 ديو نكن ديماه بكن كي نكهيداد نه ا ديكار را ادامه خواه نيدر طول زمان ا ديو اگر متعهد باش .كنديم مكبه شما ك يزندگ

  .ميدهيكار را انجام م نيا ديخدا زنده نشدكه بطور كامل به  يتا زمان ،گريد

شكل ها را  نيا د،يكنيخودتان تكرار م يرا به خودتان برا يديكل اتياب نيمثًال ا زهايچ يپس مداومت دارد و تكرار بعض

كار  نيا ياگر كس اين هم مثلث تغيير است، د؟يكنيهنوز متعهد هستم، توجه م كه ديكنيم دييو تأ د،ينيبيهر روز م يه

 يشغل ،دكتر شده ديكه فرض كن يكس كيمثًال  نطور،يهم هم يدر جهان ماد .برگردد از جهان توانديرا نكرده باشد نم

پزشك  خواهميگرفته كه م ميبا تعهد تمام تصم ياش بطور قطع يندگاز ز يزمان كيآدم در  نيا شناسند،يكه همه م

و ادامه  مش،يتصم نيرا هم هماهنگ شده با ا شيس خواندن و تمام قوااز آن به بعد شروع كرده به كار كردن و در .بشوم

 توانستينم و آمديم شيجلو ييچالش ها گرفتينم يمياگر همچون تصم ،داده، ادامه داده، ادامه داده تا پزشك شده

  قبول بشود. توانستيكنكور بدهد نم توانستيدرس بخواند، نم توانستيادامه بدهد، نم

 يبرا ،دهديدوباره رفوزه شده سال بعدش دوباره امتحان م دهديده، رفوزه شده سال بعد دوباره امتحان مسال رد ش كي

بوده همه را حل كرده چون  شيچالش ها جلو يسر كيمتعهد است باالخره قبول شد، رفته دانشگاه، دانشگاه هم  نكهيا

 ميدارد كه ما برو يزيمردم چه چ هيآقا ما هم مثل بق :فتگيبعد م كرديدو سه ماه كار م كيمتعهد بوده اگر تعهد نبود 

مقصود ماست از  ،و تنها منظور ماست نياول نيا نكهيا يبرا ميندار يمورد ما چاره ا نيدر ا گر،يد نشد م؟يپزشك بشو

  :ديگويم م،يرا كه بارها خوانده ا تيب نيا دينيحتماً بب رييرا هم نشان بدهم در مورد تغ نيا .جهان نيآمدن به ا

 ١٧٩٥ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 اي؟اي، در صرفه چون افتادهگر تو ُمقامرزاده

  صرفه گري رسوا بُوَد، خاصه كه با خوبِ ُختَن
منظور از قمار  م،يما فرزند قمار باز هست ميدانيم يول ،ميدار يشدگ تيهم هو ميدار يدرست است كه ما من ذهن ديگويم

هر  ،دمديم رازنده  يهر لحظه زندگ كند،يما دارد قمار م يرو ست،يچ ديداني، و قمارش هم شما مخداست نجايباز در ا

دوباره  م،يشويما رفوزه م ،بلكه ما را به خودش زنده كند اندازديرا بكار م كونيو كُن ف ،كنديلحظه با قانون قضا قضاوت م

   كند،يهر لحظه امتحان م يعنيبعداً  م،يكنيامتحان م

تو را آرامش بدهد، مگر  ،زنده كند تو را شاد كند يكرده تو را به زندگ يهم سع نيا ؟كهيستيتو مگر فرزند او ن ديگويم

در  ؟يچرا تنگ نظر ؟يكنيم ييچرا صرفه جو ؟يچرا به خساست افتاده ا نصورتيدر ا .يحتمًا هست ؟يستيامتداد او ن

 شوديمن است، فيرا خرج كنم؟ نكنم؟ ح نيرا بدهم ا نيكه ا يهنن ذفكر كردن با م يصرفه گر ،يصرفه چون افتاده ا

است كه خانم  يمرد نيهم لشيتمث ،يختن يبارويز نيرسوا بود، مخصوصًا در مورد ا يتمام بشود؟ صرفه گر يمجان نيا
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  11صفحه: 

 يلين جور فكرها خيا !گريد ميبخور رينان و پن نيبخرم، حاال هم نيا ينهار خوب برا كيمن امروز ببرم  ديگويدارد م بايز

  .بايلق است در مورد آن خانم ز

خودت  يخرج برا ،يدهيرا نم يشدگ تيزنده شدن به خدا تو هم هو يخداست برا يختن يبارويمورد كه ز نيدر ا

پدر تو كه خدا باشد  ديگويچطور م ،يتو قمارباز زاده هست كهيدرحال د،يرا بگو نيا خواهديم .زشت است يليخ يكنينم

 دهديات را كه او م يتو زندگ ،دهديتو را او م ياصًال زندگ ،كنديصرف م يهمه هم انرژ نيسر تو ا كنديقمار م هلحظ هر

  .دهديباز هم م يكنيو تلف م ،يكنيم ييصرف داستان سرا ،يكنيم يشدگ تيصرف هم هو ،يكنيصرف رنجش م

 دهد،يباز هم م دهد،يباز هم م دهد،يباز هم م ،يبا در افسانه هستنه با نديبيم كندمي امتحان بعدلحظه  دهد،يم دوباره

خودش  رديگيرا م تيهايشدگتيهواز هم يكيآمد.  يتو باالخره به هوش خواه كنديفكر م كنديقمار م دهد،يباز هم م

خودش را به ما  شهيخدا هم. يخريخواند، و كاال را نم ميو اآلن شعرش را هم خواه ينيبيتو م دهد،يرا به تو نشان م

. دارد ميشويم يشدگتيهواز جنس هم ميرويدوباره م مياز جنس او بشو م،ياو را بشناس نكهيا يجاما به دهدينشان م

را،  يشدگتيهوهم نيكه ا ييبگو يكن ارقم يخواهيدفعه نم كيتو، تو آنموقع  يقمار كرده رو همه ني. اديگويرا م نيا

 نميبب ندازميخواستن از او را نكنم و ب ينفر را و زندگ كيبه  دنيبه پول را، چسب دنيچسب نيرا، ا نهيك نيرنجش را، ا نيا

. ديگويرا م نيا شود؟يچه م ندازيرا ب يشدگتيهوهم كي ؟يكنيبار هم نم كي يبار قمار كن. حت كي. شوديچه م

  . ميترسيما، م ميكنينم

 يحشره هست. عمر كه ب ريتصو مي. گفتشومياز آن رد م عيام، سرهم به شما نشان دادهرا  ريتصو نيباشد ا ادتاني بله،

و سفت خودش را گرفته،  دهيدرخت چسب يكه رو يامصرع اول مربوط هست به حشره ر،يحسابش نگ چيعشق رفت ه

آن شاپرك  يو از تو ،شوديم ميحشره تسل يمدت كي ازپس  يول دهد،يرا ادامه م يگحشره يزندگ روديدارد راه م

 ياز من ذهن رونيب ديايب توانديعنوان ما ماز ما به ياريپس هش ،رونيآمده ب مهيوسط ن ريدر تصو دينيبي. مرونيب ديآيم

  . ميكنيو ما مقاومت م رونيب ديايب بيو عن قر

شاپرك  نيكه دارد بداند ا يلبا عق توانديسمت چپ نم حشرهو آن  ميقضاوتمان را صفر كن م،يمقاومتمان را صفر كن ديبا

 نيا كند،يپرواز م يكي نيفرق دارد. ا يليخ يشاپرك يبا زندگ ياحشره يچون آن زندگ شود،يچطور شاپرك و چه م

 ارشك نيباشد در مورد شاپرك كامال غلط است. بهتر يو فكر او كه فكر من ذهن ،روديراه م نيدر زم واشي واشي يكي

پروانه از او متولد شده چون حشره مقاومت نكرده، پشتش شكافته  جهيو در نت دانمينم ديبگو ،بشود مياست كه تسل نيا

  . رونيب دهياز داخل آن جه ياريصورت پوسته افتاده و هشبه يمن ذهن يعني ،بعد خودش دهيشده چسب
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  12صفحه: 

 مي. دارميرسيبه عشق مما  ده،يالبته نه كه به عشق رس ده،يحشره با پروانه شدن به عشق رس نياست عشق، ا اتيآب ح

  حشره است. دنيحشرات است، مثل به حضور رس يايتحول در دن نيآن تحول بهتر مييگويم

  

و عكس را  ميصورت عكس نشان ندادبه يول ،مياكنم امروز كه تا به حال هم گفته يرا به شما معرف ريتصو نياما ا بله،

 دينيبيم ريتصو نيشده. در ا ليچطور تشك يكه من ذهن دهدين منشا ريتصو ني. ادينيبزرگ خواهم كرد كه شما خوب بب

از جمله كه  .مركز ما شدند ،ميشد دهياند، همانكه فكرمان نشان داده و آنها مهم بوده يزيبا هر چ تيهوكه هم نيكه هم

و ارزش دارد مركز من  ديايب توانديكه در فكر م يزيهر چ گنجد،يكه در فكر من م يزيهر چ خوانم،يم نيياز باال به پا

 يمن ذهن يهر كس د،يبگذار ديتوانيشما م يبيهر ترت ،باشند بيترت نيبه ا نهايندارد ا يآن، البته لزوم نيآمده كه اول

  هستند: نهايا هانيتردارد معموال مهم

است،  يطورچ مياست، موها يمثال فرض كن كه قدم چقدر است، بدنم چطور ،مشخصات مثال بدنم يعنيخودم، خودم 

زن هستم  رزن هستم. اگ ايمرد هستم  ،اندتيهوهم تشانيبا جنس اند،تيهوبدنشان و جسمشان هم ياز ما با اعضا يبعض

باشد  نطوريا ديهستم. اگر مرد است گفته مرد با تيهوبا آن هم ،باشد نطوريا ديداده زن با اديبه ما  ييزهايچ كيجامعه 

 نكيع يعنيدر مركز من هستند  نهايهستم. ا تيهوهم آنهارا دارد، من با همه  هاتيخاص نيكه مرد است ا يو هر مرد

 كيصورت همسرمان است. چه زن چه مرد، همسر ما به ميهست تيهوكه ما با او هم هاآدم نيتراز مهم يكياست.  دميد

  ما شده. ديد نكيع يعني م،يخواهيم يخوشبخت م،يخواهيم يدر مركز ما است و از او زندگ يذهن ريتصو
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 يما برا نهايبه ا يعني ميگويبركت كه م يعنياست كه چهار تا بركت  نيا ديكنيمدل اگر توجه م نياز مشخصات ا يكي و

سمت چپ  ت،ي. باال نوشته حس امندينيها را بب. فلشتانيدادم برا حيرا توض نهايو قبال ا .ميدار اجيكردن احت يزندگ

 نهايوسط هست از ا نيكه ا يزي. هرچييرهنما ايد شَ رَ  اي تيهدا هقدرت، سمت راست نوشت نوشته نيينوشته عقل، پا

  حتما الزم دارم. يزندگ يكه برا رميگيرا م زيچهار چ نيچون در مركز من هستند من ا

شعور  ايعقل، عقل  ديگويهستند. و سمت چپ م ييزهايچه چ تيو خاص تيكم چهار نيبدهم ا حيتوض دياجازه بده 

ما باشد،  ديد نكيدر مركز ما باشد و آن ع زهايچ نياز ا يكيكه اگر  ديكنيو توجه م ،ما است از اوضاع ييشناسا ييتوانا

 كنديم عيهمسرم عقل من را ضا راتييتغ نصورتي. مثال اگر همسرم مركزم است در اديآيم نهايعقل ما از ا نصورتيدر ا

عقل من برحسب پولم است و به نظر من  كنديم رييهست پول، پول من تغ نييپامثال  كنند،يم رييو هر كدام از آنها تغ

را برحسب  اميكند و زندگ اديكه پول را ز شناسميرا م ييهااست و راه شتريعقلم ب يعنيبشود،  ادتريپول من هرچه ز

  است، درست است؟ دميآنطور است. چون پول د دميد كنم،يم يدهسازمان ولمكردن پ اديز

من  يخطر چيه نكهيآرامش داشتن، ا دن،ينترس يعني تياست. حس امن تيبدهم. حس امن حيرا توض هاتيكم نيا طفق

كنم بدون آنكه بترسم. خوب واضح است كه اگر مثال  يزندگ توانمينه جسمم را و نه متعلقاتم را و من م ،كندينم ديرا تهد

 كنديم ييكارها كيهمسرم  نكهيبه محض ا نكهيا يبرا ،داشت منخواه يخوب تيحس امن ،پولم در مركزم است ايهمسرم 

 يفكر كي كدفعهي ديايب رميقرار است گ يپول كي ترسم،يمن م شوديپولم كم م .ترسميمن م كند ينم دييكه ذهن من تا

در  هستند، آفل زهايچ نايآفل، همه  يزهايچ نيكه ا دينيبي. پس اگر مترسميمن م دياين رميكه ممكن است گ ديآيم

  .افتديمن به خطر م تيمركزم باشد حس امن

 دهد،يدر مركز ما هست كه ما را سمت م يزيجهت و سو انتخاب كردن. چه چ يعني تي. هداتيسمت راست نوشته هدا اما

فته پول ما را گر يكس كيمثال كم شدن پولمان،  هايشدگتيهوهم نيكه در اثر ا ديفرض كن د؟يكني. توجه مدهديسو م

 ميخواهي. ما مميكنيو در مركز ما خشم باشد، خوب خشم اگر به ما جهت بدهد معلوم است چكار م ،ميبشو نيما خشمگ

من مرتب  جاناتيكه ه يدر حالت جاناتم،يمن افتاده دست ه تيهدا دينيبي. پس مميجنگ كن اي ميمثال با او دعوا كن ميبرو

است،  تمدست خشمم است، ترسم است، حساد ،ستيمن دست خدا ن تيهدا . پسكنديم ريياقالم آفل دارد تغ نيبا ا

واضح  رم؟يگيم يتيچطور هدا نهيدارم خوب از آن ك نهيك يكياست. از  امنهياست، ك ميدردها هيمن است و بق ينظرتنگ

سمت است  من در آن ديكه حركت من در آن سمت است، د ييپس سمت و سو ،هستم ييجواش در فكر انتقاماست؟ همه

  است. ييجودر جهت انتقام
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عمل. اگر مركز  ييتوانا يعنيهم قدرت است. قدرت  يكي. ديآيم زهايچ نيمن بود كه از ا يدرون تيو حاال آن هم كه هدا 

از شما ممكن است  يبرخ نكهي. كما اميشويم حاليداشت. ما ب ميما قدرت نخواه ،زديمرتب فرو بر ،ما از جنس آفل باشد

  در مركزتان است.  لآف يزهايچ نياست كه ا نياآلن. علتش ا ديهست

در مركزم  كنم،يرا نگاه م ميصورت حضور ناظر فكرهااگر در مركزم خدا باشد من به كنميمن حس م نكهيا يعنيقدرت 

 تياحس هد كيمن  شود،يمركز ما از جنس خدا م ميكن ييخواهم داد اگر فضاگشا حيخدا هست. اگر باشد، اآلن توض

دارم و قدرت عمل دارم، قدرت برداشتن چالشها  ياديقدرت ز نيبنابر ا رم،يگ ياز او هم مدد م و، خدا دارم لهيوسبه يدرون

كند كه من مشكوكم، دائمًا حواسم پرت  يم ييكارها كيهمسرم هم  رم،يگ ياگر من قدرتم را از همسرم م يرا دارم، ول

قدرت عمل ام هم، اصًال  ست،يشدنش ن اديز مالشود، و احت يپولم هر روز كمتر م نميب يكه م رميگ ياز پولم م اياست، 

آفل  يزهايچ نيكه ا يپس كس زد،ير يتوانم بكنم، روز به روز دارد فرو م يهستم، همه كار م يحس قدرتم هم كه من قو

  تواند قدرتمند باشد. يرا در مركزش داشته باشد نم

مان، و  يرو يرفتن، برداشتن چالشها از جلو شيعمل كردن، پ يبرا ميالزم دار است كه ما ييزهاياز آن چ يكي قدرت

 ديتوان ينم د،يندازيرا ب تانيدردها ديتوان ينم ديريآفل بگ يزهايشما مثًال اگر خدا به شما قدرت ندهد، قدرت را از چ

  .ديبردار تانيپا يجلو زمانع كوچك را ا كي ديتوان ينم د،يرا ببخش يكس

خانواده ممكن است در مركز  ياعضا ي هيخانواده هست، بق ياعضا هيپس از خودم و همسرم بق دينيب يكه م ورنطياما هم

كه در خانواده  يمثل پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، و هر كس م،يشده باشم، مثل بچه ها دهيبا آنها همان يعنيمن باشند، 

را بر حسب  شانيزندگ نند،يب يپول م نكياز پشت ع يعني هستند، تياش است، با پول همه هم هو يكي پول من هست.

بهتر است، پول دائما  شتريپول هست،هر چه ب دياز د دشانيدهند، د يم بيرا ترت زهايكنند، چ يم يمحور پول سازمانده

 تيكه هم هو يزيكه با هر چ مييگو يم د،ينيب يمهست در واقع شما  يمن ذهن نيا يعنيكند،  يكار م يمن ذهن يبرا

  .شده ليتشك زهايچ نياز شما مركزتان از ا يمركز ماست، چه بسا برخ نهايشود مركزت، ا يم ميبشو

دانم كت و  يدارم، و نم قهيعت زيچ كيمن،  ليبا ارزش من مثل مثالً اتومب يزهايبا ارزش من، همه چ يزهايچ يهمه 

 يبا ارزش برا يزهايهستم، چ تيهم هو نهاين، با ااگر از جنس خانم هستم، جواهرات م ايمن،  ياواتهامن، كر يشلوارها

 تياوست، با آن هم هو ادگاريبا ارزش است، چون  يليمن خ يبرا ده،يبه من رس از مادرم يزيچ كيشما چه هست؟ 

است كه  يمختلف يزهايو حرفه ها، حرفه ها چ .هستند، درست است؟ كارشان تيها با كارشان هم هو يليخ كار، هستم.

حرفه  نهايهم هست، موالنا شناس هم هست، ا دانيقيحال كه دكتر است، موس نيمثال در ع دينيب يم يكي م،يفتگر اديما 
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بلد است كه هر كدام  يمختلف يبلد است، حرفه ها يليخهم  وتريهم دارد، كامپ گرياست، چند تا حرفه د يمختلف يها

 تيكه هم هو يزيبا هر چ ميدان يباشد، و ما م تيممكن است هم هوبا آنها  اورد،يو پول در ب رديتواند بكار بگ ياز آنها را م

  رفتن. نيكنند به از ب يچون آنها شروع م د،يخواهد رس بيبه ما آس هياز آن ناح ميباش

 يمردم به شما احترام م يبه لحاظ اجتماع د،يدار يمثال مقام ست؟يتان چ ياجتماع تيشما موقع ،ياجتماع تيموقع

اگر  نكهيا يمركز ما باشد، برا يپدر ايمركز ما باشد،  دينبا ينقش پدر و مادر، نقش مادر هيقش ها شبنقش ها، ن .گذارند

 ستيسال، ب ستيسال، ب جدهيشود ه يما م يشود، بچه  يتمام نم يرنقش ماد م،يبشو تيدر مركز ما باشد با آن هم هو

 يهست، برا يهشتاد سال، هنوز نقش مادر ميشو يسال، چهل سال، پنجاه سال، شصت سال، ما هم م يو پنج سال، س

ا پدر هستم، يمن همه اش مادر هستم،  م،يندار يتيانسان م،يندار يتيصاصًال شخ گريد مياگر مادر نباش مييگو يما م نكهيا

  غلط است. نيباشد، و ا ريما ممكن است وز يكه بچه  يدر حال ميدان ياز آنها م شتريهم ما ب شهيو هم

 ديهستند، حتما با تيهم هو حيها با تفر يليمسافرت كجا بروم، خ نكهيا م،يباش تيممكن است هم هو حيفرما با ت ح،يتفر

 نيبب م،يا تيبا دوست هم هو دوست، دانم جمع بشوند. يبروند، نم يبروند، مسافرت بروند، خوش بگذرانند، پارت حيتفر

   .ميهست تيهم هودشمن، با دشمن  .هستند يدوستان ذهن نيا د؟يكدام دوستها دار

حس خبط از گذشته،  ،ييمثل رنجش، مثل حسادت، حس جدا ييدردها م،يهست تيدرد، درد، مسلما با دردها ما هم هو

ما را  نهايدر مركز ما هست، ا نهاياز ا ديو توجه كن هست،در مركز ما  نهايا ،يمن، ترس، خشم، اضطراب، نگران فِيو ح

 شياز نگران د،يآ ياز ترسش م د،يآ يعقلش از حسادتش م يكس كي ديساب كندهند، شما ح يكنند، عقل م يم تيهدا

چه جور حس  نيبب د،يآ يم شياش از دردها تيحس امن د،يآ يم شياست؟ قدرتش از دردها يچه عقل نيا د،يآ يم

  شود؟ يم يتيامن

 يباورها نطوريشان نشسته، و همها در مركز يليخ يخدا برا يبه جا يمذهب يبه باورها، باورها ميرس يم ،يمذهب يباورها

باورها را؟ باورها جسم  اي ديخودتان را كه شما در مركزتان خدا را دار ديكن ينيبازب ديشما با ،يو شخص ياجتماع ،ياسيس

دانند،  ياتحاد با خدا م نيبا باورها را هم يشدگ تيها هم هو يليخ رند،يبگ راخدا  يتوانند جا يهستند، فكر هستند، نم

آنها  نكيهستند، در مركزشان است، و از پشت ع تيبا آنها هم هو نهايباورها را ندارد، كه ا نيكه ا يهر كس جهيتو در ن

  .ديستيشما كه از جنس ما ن د،يشما كافر هست نديگو يآن باورها را ندارد، به او م نند،يب يم

دوست  ايهستند  ما دشمن نهايا مينيما بب ست،يچ نديكه بگو ست؟يچ تانيباورها ميپرس يموقع ها ما از آدمها م يليخ

 نطوريهمو دوست ما هستند، اگرچه نه، دشمن ما هستند،  نصورتيمشابه ما هست، در ا شانيما هستند، اگر باورها
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 يباورها اي ،ياجتماع ياست، باورها دشانيد نكيهستند، ع تيهم هو ياسيس يانسانها با باورها ،ياسيس يباورها

  است كه در مركز ما هستند. ييزهايچ نيرعمده ت نهايا ،يشخص

 نياست، كه االن به شما نشان خواهم داد، بله، ا نيمهم است و آن ا يليآن مدل خكه  م،يهم دار گريمدل د كياما ما  

 هيها ما را شب نكيع نيا لهيبوس ايخدا و خودمان و دن دنِ يباشد كه االن نشان دادم، د ادتانياگر  نيالبته كوچك است، ا

ما را  دهايد نيا ،يافتادن در زمان روانشناخت رياست، در ذهن، و گ يدِ ذهنيشدن در د يزندان يعني نيكند، ا يرده ها مم

كه خدا را  ميداشته باش ينكيكه، ع ميداشته باش يديد كيكه  ستيموقع ن چيكند، ما ه يلحظه و از خدا دور م نياز ا

دارد ذهن،  يرا برم يكي م،ينيب يها م نكيع نيهر لحظه چون ما از پشت ا م،يوبش يكيبا او  ديكار با نيا يبرا م،ينيهم بب

  است. يطانيش دِيهمان د د،يجور د نيزند، ا يرا م يكيدارد، آن  يرا برم نيزند، ا يم يكي

كه ما  ديه كنتوج نيبكند، بنابر ا دايگذارد ادامه پ يكند و نم يما را تحمل نم تيوضع نيخدا ا م،يخوانده ا تيب نيدر ا اما

كه اشتباهاً  ميما هست نيما، ا ميباش ينطوريخواهد ا يو او هم نم م،يوضع انداخته ا نيما خدا را به ا م،يامتداد خدا هست

  .ميكن يكه نگاه م تيب نيبه ا جهيدر نت م،يندار ياشكال چيه ست،يندگراه ز نيبهتر نيا ميكن يفكر م

 ٥٥٠مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 كندزنده مرده بيرون مي چون ز

  تندنفِس زنده سوي مرگي مي
خواهد رها كند، بنابر  يم تيوضع نياست، از ا يخودش را كه زنده هست، زندگ م،يانداخت نصورتيكه امتداد خدا را به ا ما

 بُ يرَ ماً يدا رونيمركز در ب نيكرده خدا كه انعكاِس ا يكار كياست  ينطوريكه مركزش ا يشخص نيچن نيا يبرا نيا

كند، چون خدا، چون از امتداد خودش كه  يم يشما معن يرا االن برا تيب نيو ا .اتفاقات بد است يعنيالمَنون است، 

 د،يديكه باال د نيا ن،يهم يعنينفسِ زنده  جهيبكند، در نت رونيخواهد ب ياست م يرا كه مردگ تيوضع نياست، ا يزندگ

باشد،  نيا دتيد اصالً  د،ينيها جهان را بب يشدگ تيحظه شما از پشت هم هوهر ل يعنينفس زنده هست، نفسِ زنده  نيا

  .تند يم يمرگ يسو ماًيدا دن،يد نجوريا يعنينفسِ زنده  د،ينداشته باش يگريد ديد

بپرد خودش  يبلند يجا كيآدم از  نيا ن،يبكند ا يخواهد خودش خودش را بكُشد، چه بسا اصالً خودكش يم نيا يعني

خواهد  يبشود، چون خدا م يمتالش مركز گذارد يم يعنيكند،  يم يمعنو ياگر آدم عاقل باشد خودكش يلرا بكشد، و

 تيهم هو نيهم قياز طر دنيد يعنيمقاومت دارد و قضاوت دارد،  يآدم نيچن كي رون،يب اورديب نجايخودش را از ا

كه قضاوت بر اساس  ديشما بدان اگر .نهاستيا دِ يكند، قضاوت بر اساس د يداند و قضاوت م يها را خودش دانش م يشدگ

من  دييگو يم د،يكن ياَنصتوا، ذهن را خاموش م د،يكن يغلط است و به ضرر شماست، شما قضاوت نم شهيهم ديد نيا
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  17صفحه: 

دانم، من  يمن نم د،ياز من نپرس نم،يب يها م يشدگ تيهم هو نكيدانم همه اش از پشت ع يمن م نكهيا يدانم، برا ينم

  :ديآ يخودم كار كنم فقط، بعد از آن شعر هم درست در م يرو خواهم يم

  ٣١٩٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يرا حَبر و َسن ريمَر غ يُكن تا
  يكنيم يرا بدخو و خال شيخو

چه كار داشته باشم؟ من كه صالح خودم را خودم  يكار ندارم، آخر برا يمن حواسم به خودم است با كس دييگو يم شما

راه  نم،يتوانستم درست بب يزنم، من كه نم يچه با مردم كار داشته باشم؟ من كه همه اش به خودم لطمه م يدانم، برا ينم

ندارم، قدرت ندارم، عقل  تيخدا را گرفته ام، حس امن تيهدا يجلو كنم، تيتوانم هدا يخودم را نم ستم،يخودم را بلد ن

  ر حاال مركزم را درست كنم.؟ بگذاا من با شما چكار دارم اصالً ندارم، آق

ت اول *** یان   ***  
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  18صفحه: 

بر  ،يآورد؟ زندگ يبوجود م كي ميافتد، اتفاق را گفت يكه اتفاقات بد م ديكن يافتد، و توجه م يكه اتفاقات بد م نيهم

 د،يريبپذ ،ديكن يو با اتفاق كه بد است آشت دياساس چه؟ بر اساس قضا، كه چه بشود؟ كه شما اطراف اتفاق فضا باز كن

 نيتواند به شما كمك بكند، ا يخدا نم ديخصمانه رفتار كن د،يرفتار كن وستانهدرست است؟ با اتفاق د د،يفضا را باز كن

مركزِ بد در  نيداند كه انعكاس ا يكرده اند، نم گرانيد ديگو يم نكهيا يبرا رد،يپذ يلحظه دعوا دارد، نم نيآدم با اتفاق ا

  گذارد،. يم شيرو يق را جلواتفا نياست كه ا رونيب

هم  ياصطالح كيشود، بلكه  يبشو و م ديگو يم يعنيكند،  يكند و با كن فكان كار م يخدا نه تنها با قانون قضا كار م و

شود به آن  يقلم خدا خشك م يعنيكرد، اسمش َجّف القََلم است، َجّف الَقلَم  ميخواه ديآن تاك يرو يليكه امروز هم خ

درون من است، اتفاق  يِ فضا زانِيشود اتفاق ما، اتفاق از جمله م يم و م،يهست ستهيشا م،يهست ستهيكه ما شا يزيچ

 يافتد، فكرها هم اتفاق است، هر لحظه م ياتفاق است هر لحظه م كيبدن هم  نيافتد، اتفاق، ا يم رونيكه در ب يزيچ

 يحول و حوش مرگ م نياكه  ينطوريبا آن شعر هم ا ،گرياالن د ديدان يكه شما م ميكن يلحظه فكر م نيدر ا يافتد، وقت

  .خواهد يم يعنيتَنَد، 

 يمرتب منعكس م رونياست كه مركزش ب نياش هم ا بيبزند، و آس بيخواهد آس يم شآدم همه اش به خود نيا يعني

با َجفّ الَقلم صورت  نيو ا م،ينيب يم مانيرو يانعكاس مركزمان را ما در جلو ماًيدا است. رونياز درون به ب يشود، زندگ

كند كه چقدر  يآورد، و مركز ما را مالحظه م يمان اتفاق را بوجود م يستگيلحظه مطابق شا نيخدا در ا يعني رديگ يم

ما  يستگيها برود كنار شا يشدگ تيهم هو نيما، هر چه كه ا يستگيشود؟ چقدر باز شده است؟ شا يباز م اياست، آ

 نكهيا يبرا يعنيشود،  يمان كمتر م يستگيما، شا ميها داشته باش يشدگ تيهم هو نياز ا شتريشود، هر چه ب يم شتريب

 نيقلم خدا كه در ا يعنيالقلم  َجفّ  ندارد. يستگيشا چيشده مركزش، ه تيهم هو زهايچ نيكه با ا يآدم نيبزرگ بشود ا

 يبد زيكند، همه اش به ضرر ماست، چ يم نييزند، مركز ما را تع ياتفاق را رقم م سد،ينو يما را م يزندگ تيفيلحظه ك

  درست است؟  رون،ياست در ب

قابل قبول با شما،  ريغو  رونياتفاق بد در ب يمعن د،يمركز را اصالح كن ديو برگرد دينيانعكاس مركزتان را بب ديو شما با

اصالح  د،يمركز را اصالح كن نيا ديياياست كه شما ب نياش ا يمعن ست،يك ريتقص دينيبب ديبگرد دييايكه شما ب ستين نيا

 يموقع نيبشود و انداخته بشود، و ا ييشناسا ديدر مركزتان با يزيكه چه چ ديكن ييكه شناسا نستيمركز هم عبارت از ا

با خداست، رفتار دوستانه با  يلحظه، آشت نيبا اتفاق ا يآشت د،يباش يلحظه در آشت نيبا اتفاق ا اكه شم رديگ يصورت م

 ياگر شما واكنش منف يعنيكند، اگر نه، خصمانه باشد،  يرفتارتان با خدا دوستانه باشد، به شما كمك مخداست، اگر 
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  19صفحه: 

 ديخواه ينم د،يندار ياريهوش يبه اندازه كاف ماانعكاس خودتان است، پس ش نيا ديدان يو نم ه؟يچ نيا د،ينشان بده

  .ديطرح خدا را قبول كن

اتفاق  نيآورم، ا يبوجود م يتو اتفاق يبرا رون،يات در ب يستگيو مطابق شا كنم، ياست كه من قضاوت م نيخدا ا طرح

فضا را باز  ديبا ،يدرست كن يتوان يمركزت را تو نم ياگر بد است برگرد مركزت را درست كن، ول ،ينيبب يتوان يرا تو م

كار  نيكنم ا ينم ،يظه دوست نشولح نياگر با اتفاق ا يشود درست بشود، ول يبشو و م ميبگو يعنيمن با كن فكان  ،يكن

  به مركزت. ياوريمرا ب ديگو يخدا م ارانه،يهوش ديتو با ،يبند يم م،يايمن ب يگذار ينم م،يايتوانم ب ينم يعنيرا، 

 ١٣٨١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 حق، قدم بر وي نهد از المكان

  آنگه او ساكن شود از ُكن فَكان
 يرا، خدا را، خودتان را، جهان را، انسانها يزندگ يعنيجهنم  گر،يجهنم هم هست د نيجهنم است مركز ما، بله ا يعني

 يم جاديدرد ا ميبشو تيكه هم هو يزيباشد با هر چ ادمانيكنند،  يم جاديدرد ا نهايو ا د،ينيها بب نكيع نيرا با ا گريد

  .ميديرا هم فهم نيبله، ا م،يكن يم يو ما در جهنم زندگ اآگاهانه،ن رنديگ يكند، و دردها در مركز ما قرار م

افتد  ياتفاق بد م رونيشود و در ب يمركزمان از جنس جسم م يكه وقت تان،يرا بخوانم برا تيچند ب نيا ديبده اجازه

ما را  يكس كي م،يكن يكار را كرده است؟ ما معموًال مالمت م نيا يچه كس نميكه بب دينكرده شما دنبال آدم نگرد يخدا

 تيرا رعا ييچون مقررات راهنما ميكن ياش، وسط راه تصادف م خانه ميبرو ميخواه يكند، ما م يش دعوت مبه خانه ا

 قهيو پنج دق م،يساعت قبل از موقع ما حركت نكرد مين كي م،يدار يشدگ تيهم هو م،يدر مركزمان اشكال دار م،يكن ينم

ما خراب  ركزكه م مييگو يبعد نم م،يكن يتصادف م م،ياراضطراب د م،يكن يعجله محاال  م،يمانده به وقتش ما حركت كرد

جور  نيكارها و ا نيا .آمد ينم شياتفاق پ نيا گر،يكرد، خوب معلوم است د يكه اگر ما را دعوت نم مييگو ياست، م

مع ج يمركز ماست، اگر برا ريافتد تقص يم رونيكه در ب يغلط است، هر اتفاق ناجور يتيمسئول يجور ب نيا هات،يتوج

  :ديگو يم م،يمراكزمان را درست كن ديبا فتد،يكند كه اتفاق بد ب يو كمك م ردگذا يسهم خودش را م يافتد، هر مركز يم

 ٨٨٨مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 پنبه برون كن ز گوش، عقل و بََصر را مپوش

  رودكان صََنم ُحّله پوش، سوي َبصَر مي
نه گوشمان  ند،يب يكه در مركزمان است، نه چشممان درست م ييزهايآن چ برون كن ز گوش، خوب واضح است كه پنبه

كه مال عقل كل  ييها نبند، عقلِ شناسا يشدگ تيهم هو نيرا با ا ياريهوش دِ يد يعنيشنود، عقل و بَصَر را،  يدرست م
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  20صفحه: 

كه  يآن صَنم ،يخدا، زندگ يعنيكان صَنَم ُحِلّه پوش  نكه،يا يانپوش، بر يشدگ تيرا هم با هم هو نيتواند باشد، ا يم

رود،  يدرست م ديد يرود، به سو يَبصَر م يكه در واقع خودِ توست، حضور توست، به سو ده،ينازك پوش ريلباس حر

 يخال ديبااالن نشان خواهم داد كه ما مركزمان را  ،يشدگ تيهم هو قيعدم است، نه از طر ي لهيكه به وس يديد يعني

  را بخوانم: نهايشده هست، فقط ا يخال ميهم دار يمدل كيها،  يشدگ تيهم هو نياز ا ميكن

 ٨٨٨مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 ناي و دف و چنگ را از پي گوشي زنند

  رودنقش جهان جانبِ نقش نگر مي
ه ك يكس كي را به يقيآالت موس يعنيزنند،  يزنند و چنگ م يزنند و دف م يمني  كه اگر ديگو يزند، م يم ليتمث دارد

 يعنيچه؟  يعنيچه بزنند؟  يشنود برا يرا نم زهايچ نيمثال ا ايكه گوشش كر است  يزنند، كس يگوش شنوا دارد م

را به  غامهايو پ اتالهام نيخدا ا .ندارد يشدگ تيرسد كه هم هو يم يخدا هم به گوش كس يغامهايخدا هم، پ يقيموس

تواند  يشنود نم يو م نديب يها م يشدگ تيهم هو نكيت عكه همه اش از پش يكس رد،يفرستد كه بتواند بگ يم يكس

 يعني .المنون است بُياتفاق افتاده رَ مييگو ياتفاق افتاده، االن م نيكه چرا ا نديتواند بب ينم يحت ند،يخدا را بب غاميپ

باشد  يمركز ما آنطور ،ميرا نگه دار يمن ذهن نيكه اگر ا ميما بوجود آورده، بعد هم خواند بدِاست كه مركِز  ياتفاق بد

 يما نم م،يبدان ميخواه ينم م،يدان يرا نم نيا ما همه اش اتفاقات بد خواهد افتاد. يعنيتََند،  يحول و حوش مرگ م نيا

  .ميرو يدنبال نقش م م،يدار يجسم ياريكه هوش ميدان

ما نقش نگر  م،يدار يجسم ياريما هوش نكهيا يبرا م،يفرم هست م،يجهان هست نيا يما دنبال نقشها يعنينقشِ جهان  

 يشما م م،ينيب يپس نقش م ميماً نقش نگر هستياست، عدم است، اگر دا يفرم يكه خدا از جنس ب يدر حال م،يهست

 يچرا؟ برا ،ينينقش بب يخواست يم شهيهم نكهيا يبرا دم؟يدفعه خدا را ند كيم هست من اچرا تا حاال پنجاه سال دييگو

 يخوب االن م ،يكه داشته باش يتو، نخواست ينداشت يرنگ يب كيعن ،يكرد يها نگاه م يشدگ تياز پشت هم هو نكهيا

  .ميده يم حيبرنامه را گوش بده االن توض نيهم ؟يباش داشته يخواه

 ٨٨٨مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 آن نظري جو كه آن هست ز نور قديم

  رودكاين نظر ناريَت، همچو شرر مي
كه  يياريهوش نينور خداست، امتداد خداست، هم يعنياست، از اَلَست است،  مياز نور قد ،يو كه داررا بج ياريهوش آن

نظرِ پر از دردت  نيآتش، ا يعنينار  ،ينظر آتش ،ينظِر نار ،يجسم ياريهوش يعني يدار يشدگ تياالن مركزِ پر از هم هو
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  21صفحه: 

 تيما خالق يفكرها چيسوزاند، تنمان را، فكرمان را، ه يمرا دارد  زمانيسوزاند تو را، همه چ يم يعنيرود،  يمثل آتش م

  گفت كه: نكه،يگفتن ا گريجور د كيرود،  يندارد، همچو شََرر م

 ٥٥٠مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 كندچون ز زنده مرده بيرون مي

  تندنفِس زنده سوي مرگي مي
دانست چرا، شما ممكن  ميو نخواه د،يكش ميدرد خواه د،يد ميهمه اش درد خواه ميرا نگه دار تيوضع نياگر ما ا يعني

  .يدهد، خودت هست يبه من؟ خدا نم يده يدرد م نقدريچرا ا ايخدا يياست بگو

 ٣١٨٢مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 هاي دم به دمفعل توست اين غُصه

  اين بود معني قَدْ َجفَّ اْلقََلم
 ،يكن ينم يمركزت را خال ،ياش را ندار يستگيخدا چون شا يلحظه  نياست كه ا نياش ا يدم به دم معن يغّصه  نيا

  .ميخوان يبله، االن م م؟يبكن ميتوان يهم م گريجور د ،يكن يم يخوب تو دار سد،ينو يغصه م تيبرا

 ٨٨٨مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 جنس رود سوي جنس، بس بود اين امتحان

  رودرود، خر سوي خر ميشه سوي شه مي
خدا  يباز شده به سو يفضا نيا د،يكن يرود، شما در مركزتان فضا را باز م يجنس خودش م يبه سو يهر جنس ديگو يم

 د،يرو يم يجسم يارياز جنس هوش د،يريپذ يلحظه را نم نياتفاق ا د،يجنگ يلحظه م نيبا ا د،يشو يرود، منقبض م يم

فضا  م،يرو يشاه م يبه سو م،يشو ياز جنس شاه م م،يكن يم ازرود، فضا را ب يخر م يخر است، خر به سو نيا ديگو يم

از هر  م،يرو يم يمن ذهن يعني م،يرو يخر م يبه سو م،يشو يخر م م،يجنگ يلحظه و اتفاق آن م نيبا ا م،يبند يرا م

  به سمت آن جنس. ميرو يم ميبشو يجنس
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  22صفحه: 

  

 يوقت د،ينيشكل را بب نياست، حاال ا ي، شكلِ اصلشكل نيبه شما نشان بدهم و ا گريشكل د كيحاال  د،ياجازه بده بله،

 م،ينيبب ميتوان يما، ما فقط اتفاق را م ميهمه اش با اتفاق است، چون در ذهن هست ديآورد توجه كن يقضا اتفاق را بوجود م

 نيشود، ا يفضا در مركز ما باز م م،يكن يم يياطراف اتفاق فضاگشا نكهيا حضبه م م،يكن يم ييو اطراف اتفاق فضاگشا

شود، ما از  يما، ذهن خاموش م ميكن يفضا را باز م ياست، وقت ياريگشوده شده از جنس عدم است، خوِد هوش يفضا

 تيكه، هم هو ييزهايچ كه، يينقش ها نيو ا م،يكن يو ذهن را تماشا م م،ينيب يرا م مانيفكرها م،يشو يجدا م مانيفكرها

شود، در  يم يدارد خال واشي واشيمركزمان  يعني ه،يشوند به حاش يه مكه در مركزمان بودند ُهل داد ييها يشدگ

  .رديگ يمركزمان خدا قرار م

ها  تيّ كم نياالن ا د،يرا توجه كن تيّ كه خدا قرار گرفته اگر شما آن چهار كم يكه نوشته عدم، حاال در مركز مينيب يم

و  ديكن يصبر م ديدار د،ياگر فضا را باز كرد د،يكرده ا هستند، عقل ما عقلِ كل است، چرا؟ شما فضا را باز ليواقعا اص

 يكنند، م يها به شما كمك م تيّ كم نيو ا ديكن يم شتريفضا را در مركزتان ب ن،عََدم را در مركزتا ديدار د،يكن يشكر م

 يم ييو شناسا ديكن يبه ذهنتان نگاه م د،يكن يبصورت حضوِر ناظر به فكرتان نگاه م د،يكه عقِل شناسنده دار دينيب

  .ديدار يچه درد د،يدار ييشدگ تيچه هم هو ديكن

ترس را  يوقت د،ينيب يرنجش را م د،ينيب يرا م نهيك يوقت د،يشو يم نيخشمگشما  يوقت د،يكن يشما حسادت م يوقت

كن فَكان  ديكن يفضا را كه باز م نيحالت ا نياست، در ا يآزاد يمساو ييشناسا د،يكن يم ييرا شناسا نهايا د،ينيب يم

  هست. داخ يپا نيهست، آن در واقع هم يخال يكه در مركز شما و فضا يآن َعدم يعنيكند،  يكار م
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 ١٣٨١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 حق، قدم بر وي نهد از المكان

  آنگه او ساكن شود از ُكن فَكان
لحظه رفت به  كي يها برا يشدگ تين هم هوآ نكهيا يكياتفاق افتاده،  نيچند ديكرد ياالن كه مركز را شما خال يعني

 ياست، مركزتان شفاف است، ول يمركزتان خال ديكن يشما نگاه م يعنيدر اطراف هستند آنها االن،  دينيب يم ه،يحاش

 ها نيهم نهايا د،ينيب يرا هم م نهاينرفته، ا ادتاني نهايا د،يبود تيهوكه با آنها هم  ييزهايآن چ د،ينيب يرا هم م نهايا

با ارزش،  يزهايچ يخانواده، پول، همه  ياعضا ي هيگنجد، خودم، همسرم، بق يكه در فكر من م يزيهر چ ميبودند كه گفت

و  يو اجتماع ياسيس يهاباور ،يمذهب يدوست، دشمن، درد، باورها ح،ينقش ها، تفر ،ياجتماع تيكار، حرفه ها، موقع

 يعقل حساب رم،يگ يكه م ياست، و عقل يو مركز من شفاف است، خال هيحاش هُل داده شده اند به اطراف. نهايا ره،يغ

 يو حس دانش م رم،يگ يم تيخدا پشت من است، از او دارم حس امن نكهيا ياست، برا يمن عال تياست، االن حس امن

ضا ف كند، يكار را م نيكه صبر و شكر دارد ا دينيب يسبب است، م يب يشاد يشاد نيا رم،يگ يم يحس شاد رم،يگ

  .شود يكشاند به مركز ما و كن فكان شروع م يخدا را م يعدم را، پا ميعمل تسل ،ييگشا

ها در مركزم بودند،  يشدگ تيهم هو نيكند، قبال كه ا يم تيدارم، درونم، مركزم مرا هدا يدرون تِ يهدا كيمن االن 

 يروم؟ حس م يدانستم چرا م ينم الاص ،يطرف كيرفتم  يشدم م يشدم، پا م يم نيكرد، خشمگ يم تيخشمم هدا

  كند. يم تياالن خدا دارد شما را هدا يگذاشتم، ول يبُرد، به حساب خدا م يبرد، خشمم م يكردم كه خدا دارد مرا م

در واقع پشت فكرها و عمل تان است، االن  د،يبله، حضوِر ناظر، خدا، شما االن از آن جنس هست م؟يچه؟ قدرت دار قدرت

قابل  زيچ كيو چون از  د،يآ يم يقدرت از زندگ نيا د،يكن يباشد با آن برخورد م يهر چالش كه ديكن يحس قدرت م

 يزيچ كيهمسرم  گريساعت د ميكند، كه االن باشد، ن ينم رييتغ قدرت نيا د،يآ يگذرا نم د،يآ يو آفل نم ديآ ينم رييتغ

  .كند ينم تيسرم مرا حماهم نيشدم، ا فيقدرت ندارم، ضع گريد يچيدفعه آخ ُمردم، ه كي د،يبگو

من را از اين  تيگشوده شده دارد هو يفضا نيعدم، و ا نيكه ا يدر حال ه،يآنها را به حاش يُهل داد همه  ييفضاگشا نيا

باز  باز كنيد، باز كنيد، كَند و يواش يواش اگر شما صبر و شكر كنيد و فضا را باز كنيد،چيزهايي كه در حاشيه است مي

شوند، خواهيد ديد كه توي آنها ديگر هويت نمانده. همه را گرفتيد از آنها. بچيزها خيلي به حاشيه رانده  كنيد، ديگر اين

قبالً  گويدشويد. همسرتان يك چيزي ميشويد و نه خوشحال ميكند، شما نه ناراحت ميبينيد كه پولتان تغيير ميبعد مي

شديد، دشمن پيدا كرديد خيلي خوشحال ميدوست پيدا مي خنديد.لرزاند، شما ميخورد شما را ميبه شما برمي

گوييد اصالً نه دوست داريد و نه دشمن. بلكه از طريق همين عدم كه جنس خداست، برد، ميكرديد، شب خوابتان نميمي
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تيد. بينيد. نه دوست داريد و نه دشمن. عاشق همه انسانها هسآن عدم را، آن عشق را، آن جنسيت خدا را در همه مي

كنيد، ولي اينطوري شوند، شايد هنوز رفتار و آمد ميها البته به شما نزديك هستند، دوستان شما حساب ميخوب بعضي

  نيست كه فقط دوستانتان را دوست داريد. ميل نداريد به كسي لطمه بزنيد. 

اش اوالً يك روزي به اندازه اندازهشود، باين عدم كه در مركز شما اگر اين فضا را شما گشوده نگاه داريد و خيلي وسيع 

شود، شود، عقل ما بيشتر ميشود و هر چه بازتر ميشود، اين فضاي درون ماست كه باز ميشود، بينهايت ميخدا مي

ها از همان چيزهاي شود، يواش يواش هويتشود، حس امنيت ما بهتر ميشود، هدايت ما بهتر ميقدرت ما بيشتر مي

شويد كه افتند. شما يك روزي متوجه ميماند، دردها هم ميشود و در هيچكدام از اينها هويت نمياي كنده ميحاشيه

  اي براي شما ندارد. حمل درد به نفع شما نيست و فايده

آورد و با آن اتفاق شما خوب نگاه كنيد به اين شكل. اين حالتي است كه در واقع قضا يك اتفاقي را در بيرون به وجود مي

كنيد، آشتي شما با آن اتفاق، رفتار دوستانه شما با آن، رفتار دوستانه شما با اين لحظه است، اين لحظه خود ي ميآشت

كند، همان طور كه گل سرخ را باز كنيد خدا را به مركزتان، خدا با كن فكان كار ميخداست، در واقع شما دعوت مي

تر كند و هر روز اين فضا گشودهكند، گل حضور شما را شكوفا مييكند، باز مكند، يواش يواش شما را هم روشن ميمي

هويت بوديد و مركز همبا آن  شود، و هر روز اين چيزهايي كهتر ميگشوده شود،تر ميگشوده شود،تر ميشود، گشودهمي

  بينيد. شوند به سوي حاشيه و شما اينها را ميشما را اشغال كرده بودند، دارند هل داده مي

شود، يعني حس وجود در آنها نباشد، آنها بيواش يواش از همه اين چيزهايي كه االن در حاشيه است، هويت كنده 

توانيم فضا را گشوده نگه داريم، در باالخره لحظه به لحظه نمي ،كنيمتوانند مركز ما باشند. در ابتداي كار ما اشتباه مينمي

كنيم. يعني وقتي ديديم اشتباه كرديم، شويم دوباره فضا را باز ميو متوجه مي ،ماآيد مركز نتيجه يكي از آنها دوباره مي

شويم. تسليم، پذيرش اتفاق اين لحظه است قبل از قضاوت و بدون كنيم، يعني تسليم ميگرديم فضا را باز ميدوباره برمي

بله اين مدل را ديديد. حاال ببينيم بعدي  كند.قيد و شرط كه شما را اين لحظه از جنس همان هشياري اول بوده، اول مي

  چه هست؟ حاال همين مدل را آورديم.
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من اين افسانه من ذهني را به شما توضيح بدهم. اگر شما اين را درست ببينيد و درك كنيد، خيلي قضايا براي شما روشن 

  بينيد كه شعر را در زير نوشتيم. گفتيم:خواهد شد. االن در شكل مي

شناسيد، مثلث همانش اين مربوط به اين شكل است. يعني آن مثلث را كه مي، هيچ حسابش مگير ،عشق رفتعمر كه بي

آيد. در مركز آن همانيدگي هستند كه االن همه را خوانديم. است، همين كه همانيده شويم، مقاومت و قضاوت به وجود مي

بينيد در مركز مثلث. بعد يك مستطيل آيد، ميها ميدگيحس امنيت و عقل و قدرت و هدايت ما به خطر افتاده، از هماني

ها در مركز باشند، يعني ما بيني. پس بنابراين اگر همانيدگيسازي و مانعبينيد كه ضلع چپش هست مانعهم در اطراف مي

كنيم، د ميو مقاومت و قضاوت ايجا شويمآييم به اين جهان با چيزهاي ذهني همانيده مياول كه به صورت هشياري مي

از جنس اش همه بيند براي اينكه اين لحظه راسازد و مانع ميسازي. مانع ميكند به مانعاين سيستم بالفاصله شروع مي

  بيند. جسم مي

گذارند ما ها نميكنيم كه يكسري آدمها يا وضعيتتوانيم زندگي كنيم؟ فكر ميدانيم چرا نميدر اين لحظه معموالً ما نمي

داند. در حالي كه اين مركز با اين دانيم مركز ما خراب است. هيچ كس مركز خودش را خراب نمييم. نميزندگي كن

مشخصات كه در مركز ما همانيدگي است، عقل و حس امنيت و هدايت و قدرت ما به خطر افتاده و اينها هم مصنوعي 

آورم، كنم و هيچ موقع در مركزم خدا را نميميهستند و حقيقتاً از جنس اصيل نيستند، من هر لحظه مقاومت و قضاوت 

كنم به روم، يعني يك من ذهني عادي، بالفاصله شروع ميميكنم، همين طوري جلو آورم، فضاگشايي نميزندگي را نمي
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نم، كبيني ميكنم، مسالهسازي ميكنم. پس مسالهها را به مساله تبديل ميبيني، پس از يك مدتي مانعسازي، مانعمانع

  كنم مسائلم را حل كنم. سعي مي

شود. براي اينكه اين سيستم اصًال سيستم اي معموًال با من ذهني دو تا مساله ديگري زاييده ميدر حل هر مساله

كنم، كنم و دشمن بيني ميسازي است. اين آدم به مساله احتياج دارد. پس از مدتي جلو رفتن من دشمن سازي ميمساله

ها هم در مركز من دانم كه اين دشمنان و مسائل و مانع گذارند و نميدشمن، دشمن، دشمنان هم نميگويم مرتب مي

  هستند. اين افسانه من ذهني است.

هر من ذهني كه شما بايد اين را چك كنيد، شما هم از اين جنس هستيد يا نه، با اين سيستم يك قصه دارد، يك داستان 

اش است. اين در زمان است. پس اين شخص در زمان گذشته و آينده داستان گذشتهو  استدارد. هر كسي يك داستان 

است. يك قصه است. قصه پر از مانع هست، مساله هست، دشمن است، درد است، و نارضايتي است. يك چنين آدمي 

  تواند با آن آشتي كند. يبيند، هيچ موقع نمبيند يا دشمن ميبيند يا مساله ميچون هميشه اتفاق اين لحظه را يا مانع مي

  تواند كمك كند. اگر با اتفاق اين لحظه آدم آشتي نباشد، خدا به آدم نمي

اگر اين آدم همين طور بماند، فقط دردش را زياد خواهد كرد. هيچ موقع رستگار نخواهد شد. دردهايش كم نخواهد شد. 

نم يعني همين حالت كه آدم از همانيدگي يعني از جنس سوزد، جهتر خواهد شد. اين آدم در جهنم ميروز به روز بدبخت

شود، شود، فكرش عوض ميكند رفتارش، باالخره بدنش عوض ميآفل مثل پول، مثل همسر، همسر يعني چون تغيير مي

حس گيرم. ها ميمن آنها را گذاشتم در مركزم، يا دردهايم را گذاشتم، از اينها عقلي كه بايد به من كمك كند، از همين

توانم استفاده كنم، چرا؟ براي اينكه از اينها گيرم. از قدرتي كه نميالزم دارم از همين چيزهاي آفل ميمن امنيتي كه 

  رود.ريزد مركز من، قدرت من از بين ميگيرم. قدرتي نيست آن. بالفاصله فرو ميمي

شوم و هدايتي هم وجود ندارد. هدايت دست گيرم همين يك قدم نرفته سرد ميخواهم يك عملي بكنم، تصميم ميتا مي 

توانم موفقيت مردم را ببينم، ذهنيت  ام افتاده، رنجشهايم افتاده و خسيس بودن من افتاده. نميخشمم افتاده، كينه

فراواني ندارم، آن كوثر از بين رفته، بينهايتي خدا از بين رفته، محدود شدم، اين بدبختي كامل است و من ذهني يعني 

     عشق رفت هيچ حسابش مگير يعني اين و شما خوب تجربه كرديد اين را. . و عمر كه بياين
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اما اين را در نظر بگيريد. اين همين مصرع دوم است. شما نگاه كنيد. در اينجا مثلث واهمانش است يعني عذرخواهي از 

گشاييد، عدم يعني به محض اينكه فضا را مي خدا و برگشت به اين لحظه كه من اين همه مدت در زمان بودم و فضاگشايي.

بينيد داخل ها ميشوند. آن نقطهمي واقعيگيريد. اين عقل و قدرت و هدايت و حس امنيت خال، خدا در مركزتان قرار مي

صبر و بينيد كه ها و ميشوند به حاشيهها هستند كه در اثر فضاگشايي آنها هل داده ميهويت شدگيدو تا دايره، آنها هم

كنيد شما كه كن فكان كه در و صبر مي شكر و پرهيز كار مي كنند، كنند.كنند. صبر و پرهيز كار ميشكر دارند كار مي

  همان عدم است، بگيريد 

 ١٣٨١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 حق، قدم بر وي نهد از المكان

  آنگه او ساكن شود از ُكن فَكان
كند. چون با اتفاق اين لحظه دوست هستيد، االن خدا با كن فكانش دارد به شما كمك ميكند. شما كن فكان دارد كار مي

گذاريد. عدم . فضا را گشوديد، ولي اگر درد هم هست در شما، اين را به جاي عدم نميدر اختيار شما قرار گرفتهعقل كل 

شويد شويد داريد آزاد ميشود. شما متوجه ميكند و از اين كار نعمت ايجاد ميهست آنجا. خدا در مركزتان دارد كار مي

كنيد كه با اين چيز خوب تازه به دست ولي پرهيز مي .آيديا يك چيز خوبي در بيرون در اثر اين فضاگشايي به وجود مي

  هويت نشويد. پس اين هم يك پرهيز است. آمده هم
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بينيد سمت چپ ضلع مستطيل هست لين قدمش ميدهيم خيلي وضعيت جالبي است. اواما اين وضعيت را كه ما ادامه مي

شويد گرچه كه بد است. چون ما هنوز مركزمان را كه خالي پذيرش اتفاق اين لحظه، يعني با اتفاق اين لحظه شما رفيق مي

ست ايم. مرتب اتفاقات بد خواهد افتاد احتماالً، پس از يك مدتي، تا مدتي بايد صبر كنيد كه خدا مركز شما را درنكرده

آيد، ضلع بااليي مستطيل و ضلع سمت چپ سبب ميكند. پس پذيرش پله اول هست. پس از يك مدتي گفتيم شادي بي

  خواري و حس امنيت. سبب، شاديسبب و حس امنيت، شادي بيهست، پس از مدتي شادي بي

شود، كنيم، فضا گشوده مي، باز ميكنيمكنيم، باز ميكنيم، باز ميكنيم، صبر و شكر ميپس از اينكه ما فضا را باز مي

بينيم، ولي مركزمان شفاف رود كنار به حاشيه، حاشيه، البته آنها را هم ميها هي ميچين شود و اين نقطهگشوده مي

بينيد كه به مركز شما هويت شدگي نيست، يواش يواش مياست، عدم است، يعني جلوي چشم هشياري هيچ عينك هم

گويد كه اين كار را بايد بكنيد، اين كار آيد، ميفهميد كه يك هدايت دروني از مركز شما مييواش مي شود. يواشالهام مي

آيد، آيد، از هر چه بيشتر بهتر نميهويت شده نميآيند. از فكرهاي همرا بايد بكنيد، اينها از هيجانات و دردها ديگر نمي

داريم، هدايت مركزي و دروني داريم، قدرت داريم، حس امنيت  آيد، بلكه االن عقل شناسندههويت شدگي نمياز هم

  سبب داريم، حس امنيت بسيار ثابت و مستقر داريم.كنيد. نه تنها شادي بيمي

شوند به حاشيه ها كه االن در مركز نيستند ديگر. االن مرتب هل داده ميزد؟ همان نقطه چينحس امنيت را چي به هم مي

شوند دوباره آيد به مركز، آنها هل داده ميكنيد، فضا كه ميپذيريد و فضاگشايي مين لحظه را ميو هر چه شما اتفاق اي

شويد. حاشيه، حاشيه، حاشيه تا يك جايي كه ديگر هيچ هويتي در آنها نماند. اينجاست كه شما با خدا در مركزتان يكي مي

با آن  موقع به خدا نخواهيد رسيد. پس اين مدلي است كه شمااگر باورها را به عنوان خدا در مركزتان داشته باشيد، هيچ 

  گويدخوانم برايتان. ميكار خواهيد كرد. بله. اين شعر را مي

 ٣٣ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 اياي نعره زنان هر ذرهسرسبز و خوش هر تره

  كالصَّبْرُ مِْفتاحُ الْفَرَج و الُشّكُر مِْفتاحُ الرِّضا
كنيم به سبز شويم، شروع ميشويم يك، هر تره، هر سبزي، ما انسان سبز ميكنيم، ميا را در درون باز ميهمين كه ما فض

شويم كه نعره زندگي را اي مياي، ما ذرهزنان هر ذرهزند. نعره گويد شاخ پير برگ جوان ميشدن. در غزل هم داريم مي

اي شديم كه از جنس خدا ه شده، عدم شده، ما االن همان ذرهزند. در اينجا نگاه كنيد مركز ما شفاف شده و ساد مي

كند. دانيم ديگر. چون مركز ما عوض شده. مركز ما جنس ما را تعيين مي هستيم. يعني خودمان را از جنس هشياري مي

  :ها بود، از جنس جسم بوديم. گفتقبًال همانيدگي
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 ٨٨٨مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

 بود اين امتحان جنس رود سوي جنس، بس

  رودرود، خر سوي خر ميشه سوي شه مي
ها رود. هر كسي هم كه در مركزش همانيدگيخوب هر كسي كه در مركزش عدم دارد، از جنس خداست، به سوي خدا مي

اش هويت شدگيدانم همرود كه خشمش بيشتر است، نميرا نگه داشته، مادي است، به سوي يك انسان مادي بزرگتري مي

صبر كليد گشايش است. اما شكر كليد رضا  :گويد توجه كنيديشتر است. پس اين طوري شد. حاال مصرع دومش ميب

  گويد شكر مفتاح رضا است، شكر كليد رضا است. آيد، توجه كنيد چرا مياست. اين رضا موقعي فقط به دست شما مي

القلم در بيرون بد است، شما بايد راضي باشيد و اين كار  رضا يعني ولو اينكه شما من ذهني داريد و انعكاسش االن با جف

براي من ذهني تقريباً غير ممكن است. يعني اگر به يك من ذهني بگويند كه بيا رضايت بده، االن راضي باش در حالي كه 

يد تلخ بشوم. براي شوم. من باگويد غير ممكن است من نمياين اتفاق بد افتاده براي تو كه البته انعكاس مركزت بوده، مي

همين در اينجا نگاه كنيد وقتي مركز ما از جنس عدم است، و حاال چرا از جنس عدم شد؟ براي اينكه اتفاق اين لحظه را 

  كنيم. اين را هم در نظر بگيريد.كنيم، و شكر ميكنيم و شكر ميپذيرفتيم ما و فضا را گشوديم، صبر مي

شود، آن هم هويت ميگذارد مركزش همنعمت به دستش رسيده، نعمت را ميتوجه كنيد شكر دو جور است. يك كسي  

شود خورد. حاال يك كسي هم مركزش عدم است متوجه ميگويد شكر، آن شكر اصالً به درد نميزباني به طور سطحي مي

ام دارد بهتر ابطهشود. ركه در اثر صبر و آمدن كن فكان واقعاً يك چيز در بيرون كه خيلي خوب است ايجاد دارد مي

شوم، و اينها همه نعمت است، اينها تر ميشوم، لطيفشود و من دارم از جنس عشق ميشود. بيزينسم دارد بهتر ميمي

  نعمت است. 

آيد به مركز، مركز ما هنوز از جنس خداست، بينيد كه در اين مدل رفته به حاشيه اين نعمت، نعمت دوباره نمياينها را مي

بينيد و راضي هستيد. اوالً به دو تا مطلب دقت كه نعمت آمده ولي شكر واقعي يعني شما اين را درحاشيه ميدرست است 

كنيد خيلي توانيد عدم را يا خدا را به مركزتان بياوريد. اگر شما براي اين شكر ميكنيد براي اينكه ميكنيد. شما شكر مي

  اين حالت هست كه موفق خواهيد شد فقط.  خوب است. و آن ابيات را خواهم خواند كه شما در

گفت در حالي كه در دام خدا هستي شكر نعمت كن. اين همين است. يعني وقتي مركزت از جنس عدم است، نعمت را 

گويد همين شكر كليد رضاست و رضا هم كليد بگذار در حاشيه شكر كن ولي نعمت را نگذار در مركزت. اما پايين مي

يعني شما اگر در اين لحظه راضي نباشيد خدا به شما كمك نخواهد كرد. ولي شما يك سوال با من كمك خدا به شماست. 
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د، اين چه شود شما راضي باشگوييد اين اتفاق افتاده، آقا مگر ميكنيد؟ ميتان كه براي شما خيلي موجه است ميذهني

  كند. زنيد؟ خوب خدا هم به شما كمك نميحرفي است شما مي

دانستيد كه شكر مفتاح ش ممكن است شما باشيد كه شما نمياكند و يكياست كه به بعضي انسانها كمك نميخدا مدته

رضاست و رضا كليد كمك خدا به شماست. يعني شما در حالي كه اتفاق تلخ است، بايد راضي باشي كه پاي خدا در 

توانم توضيح بدهم اگر، حاال االن هم باز هم نميمركزتان هنوز باشد و نبنديد، صبر و شكر كنيد. ديگر بيشتر از اين 

  صحبت خواهيم كرد. 

گويد هر چه بيشتر تلخ بشوم، بيشتر بينيد كه تمام اين ديدها برعكس ديد من ذهني است. من ذهني ميشما االن مي

گذارد ميكند. من ذهني حتي يك نعمتي گيرش بيايد، بيند، اشتباه ميدهند. چون بر حسب هشياري جسمي ميمي

پرهيزي فهمند چي است. از بيكند به مقايسه و پز دادن. من ذهني صبر ندارد، اصالً پرهيز نميمركزش فوراً. شروع مي

كنم فهميديد كه شكر كليد رضاست، رضا كليد حمايت خدا در اين لحظه از شماست كه خوب فكر ميمن ذهني شده. 

ا با قلمش بد ننويسد براي شما، مركز را به صورت عدم بايد نگه داريد. خواهيد خدجف القلم تغيير كند. يعني اگر مي

  درست است؟ 

 ٢٤٦٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 پيش چوگانهاي حكم ُكن فَكان

  دويم اندر مكان و المكانمي
كن فكان يعني او كنيد، حكم آن شعر را بياوريم به اين تصوير. پيش چوگانهاي حكم كن فكان، وقتي مركزتان را باز مي 

شود كند و مكان شما، مكان شما جسم شماست، همان چيزي كه در بيرون ايجاد ميشود دارد كار ميگويد بشو و ميمي

خواهد بيفتد، اينها است، مكان شما. و المكان شما اين فضاي مركز شماست كه و وضعيتهاي بيروني است، اتفاقي كه مي

مكان شما و مكان شما، مكان شما يعني هر چيزي كه در شما هست و از جنس فرم است، شود. پس البه تدريج دارد باز مي

  هايتان، مقدار پولتان، اينها همه چه هستند؟ مكان هستند. جسم هست، بدنتان، فكرهايتان، وضعيت

 ٢٤٦٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 پيش چوگانهاي حكم ُكن فَكان

  دويم اندر مكان و المكانمي
كنيد، راضي آييد با اين لحظه آشتي مي. ولي باز كنيد شما ميباز كنيد ه درست است چه شما فضا را ببنديد و چههميش

كند ولي اگر ببنديد، حكم كن هستيد، رفتارتان با اين لحظه يعني خدا دوستانه است، او به شما يعني خدا دارد كمك مي
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كند، فقط مركز شما بد خواهد نوشت. براي اينكه جف القلم كاري نمياش همه شود، جف القلمفكان به ضرر شما تمام مي

  كند.را در بيرون منعكس مي

ديگران  كه كند؟ كه شما ببينيد كه انعكاس مركزتان چه هست در بيرون. البته آن ديد هم كه شما داريدچرا اين كار را مي

ان انعكاس مركزمان است. درست است؟ بله. ببينيد كنند، همه غلط است. ما هميشه جلوي رويمكنند و دشمنان ميمي

  :گويددر همين تصوير كه االن خواهم گذاشت شما اين شعر را معني كنيد. مي

  

 ٢٨٩٥مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 شُكرِ نعمت، خوشتر از نعمت ُبوَد

  شُكرْباره َكي سويِ نعمت رود؟
گذاريد، به نعمت، اگر نعمت را در مركزتان يد، نعمت را در مركزتان نميكنحاال به اين شكل نگاه كنيد. شكر نعمت، شكر مي

تواند بياورد كند به خاطر اينكه خدا را ميتان به نعمت جذب شده. شكرباره كسي است كه شكر ميبگذاريد، يعني توجه

دهد. زندگي ما را تغيير مي آيدمركزش، به خاطر كن فكان، به خاطر حكم قضا، به خاطر جف القلم، به خاطر اينكه او مي

  اش شكر است، چه در حوادث بد و چه در حوادث خوب. اين اسمش شكرباره است. يعني كسي كه حرفه

گوييد كه حكمتي افتد براي شخص شما مييعني شما اين قدر توكل داريد كه حتي اين حادثه بد هم كه االن اتفاق مي

برد به رضا، رضا كليد كمك خدا به من است و نم و شكر كنم. شكر مرا ميپشتش است. من بايد صبر كنم، فضا را باز ك

يد به مركز من. پس شكرباره سوي آكنم به خاطر اينكه او مياالن خدا در مركز من است و من شكرباره هستم. شكر مي
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شود. براي هويت ميهمآن با  كند.آيد به مركزش و عدم را خراب ميرود. براي اينكه سوي نعمت برود نعمت مينعمت نمي

، همان بال سرتان آن همين گفتيم شكر به عالوه پرهيز. صبر به عالوه پرهيز. شما اگر يك نعمت خوبي ببينيد و بچسبيد به

  حاال اين را ببينيد: آيد مركزتان.رود و نعمت مي آيد دوباره. عدم ميمي

 ٢٨٩٦مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 مت چو پوستشُكر، جانِ نعمت و نع

  زآنكه شُكر آَرد تو را تا كويِ دوست
كنيد آورد و شما پرهيز ميكنيم، اين شكر است كه نعمتها را ميكنيم، شكر ميپس اينكه پس از عذرخواهي ما صبر مي

نيد. كآوريد به مركزتان. و شما ببينيد كه چقدر خوب كار ميآوريد به مركزتان. اصل را كه زندگي است مينعمت را نمي

آيد، حس امنيت درست است، تان قدرت است. اينها همه از خدا ميتان، هدايت است، قدرتعقلتان، عقل است. هدايت

هويت دهد با فضاگشايي و اين همكند و هل ميايد، مرتب كن فكان در مركزتان كار ميولي هنوز چون كامالً رها نشده

  كند. ر ميهاي سياه است از مركز دوها را كه نقطهشدگي

خواهند هي بيايند شود. يعني آنها هم ميشوند، احتمال اينكه آنها مركزتان بشوند دارد كمتر ميهر چه آنها دورتر مي

دهد به كنيد، فضاي گشوده شده آنها را هل ميمركزتان بشوند به جاي عدم، به جاي خدا. ولي شما چون فضا را باز مي

و اين پيشرفت اصولي و طبيعي انسان است از من ذهني به حضور. پس شكر جان نعمت گذارد بيايند مركز حاشيه و نمي

ورد. درست است؟ اين هم آيد، ما را تا كوي خدا ميآو نعمت چو پوست، براي اينكه شكر با رضا كه گفتيم رضا از شكر مي

  كه ديديد.

 ٢٨٩٧مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 نعمت آَرد غفلت و شُكر ِانتِباه

  صيدِ نعمت ُكن به داِم ُشكِر شاه
شويد، دوباره از پشت آن نعمت بهويت همبا آن  حاال اين را در اين شكل نگاه كنيد. شما اگر نعمت را بياوريد به مركزتان،

كنيد خودتان را كه اگر نعمتي به خبر بودن. پس شما مطمئن ميورد. غفلت يعني از خدا بيآبينيد و اين غفلت ميمي

واهد آمد در اثر اين پيشرفت من، براي اينكه مكان و المكان شما پيشرفت خواهد كرد. مرتب در بيرون شما دست خ

  چيزهاي خوب به وجود خواهيد آورد. اين شكل را خوب نگاه كنيد.

 آيد. يعني زندگي كه درشود. پس از آن ذوق آفرينندگي در شما به وجود ميسبب زياد ميپذيريد شادي بيوقتي مي

كنيد به آفرينندگي و اين مركز شما هست، پس از فضاگشايي و به اندازه كافي اين فضا بزرگتر بشود، شما شروع مي
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تان، همسرتان بهتر تان با بچهشود، روابطتان در بيرون. مثالً پولتان زياد ميگذارد روي زندگي ماديآفرينندگي اثر مي

آيند. اما اين نعمتها را هيچ موقع كنند و نعمتهاي جديد به دست ميما كمك ميشود و آنها به ششود، با مردم بهتر ميمي

آورد. از شكر و شكر بيداري به وجود مي .رويد به خواب آنها دهيد براي اينكه بدهيد، دوباره ميدوباره مركزتان قرار نمي

  يد نعمت كن، به دام شكر شاه. گويد كه ص. پس ميمي آورداينكه خدا آمده به مركز من، اين انطباق به وجود 

دام شكر شاه موقعي است كه هميشه مركزتان به صورت عدم يعني فضاي گشوده شده باقي بماند، نبنديد يعني. اين فضا 

را نبنديد. هيچ نعمتي را در مركزتان قرار ندهيد كه از پشت عينك آن، جهان و خدا و خودتان را ببينيد، تا به خواب آن 

كنيد در حالي آوريد، صيد نعمت ميبكنيد تا شكر بيداري به وجود بياورد و شما اين نعمتها را به وجود مي نرويد. پس شكر

  كه مركزتان هميشه عدم است. 

به دام شكر شاه يعني شكر كردن كه خدا در مركزتان است، اين دام شكر شاه است، از اين نيا بيرون، مرتب نعمتها را 

  شكار كن. 

وست داريد كه خوب اين جهان، جهان چيزها است. اتومبيل خوب دوست داريد، خانه بزرگ دوست داريد يعني اگر شما د

ن آاي كه توانيد صيد نعمت كنيد، اينها نعمتهاي اين جهاني است. به اندازهيا هر چيزي دوست داريد داشته باشيد، مي

م را بگذارم آنجا، اين عدم يك موقعي اينقدر كه من دهد، كسي نبايد البته يك دفعه بگويد كه نكند كه عدعدم نشان مي

د وضعيت مرا تنظيم كند، فكرهاي بياي . يا از چيزي محروم بشوم، يا آنحرص دارم، عدم نگذارد من حرص داشته باشم

ه مرا تنظيم كند من به كم قانع شوم. از حرص زدن به چيزها و قدرت طلبي و اينكه من مهم هستم از اين سودا بيفتم. ن

داريم. در دام شكر شاه هستيم و نعمتهاي اشكالي ندارد آنها ديد من ذهني است. پس ما عدم را در مركزمان نگه مي

خوانم از دفتر ششم كه اين مطلب روشن آيد. بله چند مطلب براي شما ميشود و هيچ نعمتي به مركز ما نميبيرون زياد مي

  گويد:بشود. مي

 ٨١١يت مولوي، مثنوي، دفتر ششم، ب

 اياي اين جسم، تو آن ديدهتو نه

  ايوا رهي از جسم، گر جان ديده
ها كه در مركز ما بودند هويت شدگيگويد تو نه اين تنت هستي و نه آن هماين را ديديد. حاال با اين (تصوير) ببينيد. مي

يعني وقتي كه مركز ما عدم است، ما با اي. ديده اي اين جسم، تو آن ديدهو ما را از جنس جسم كرده بودند هستي. تو نه

اي، از اين جسم و جسميت و گويد چشم هشياري را پيدا كردهبينيم و ما آن هستيم. اگر ميعينك خدا يا هشياري مي

  اي. ها خالص خواهي شد. وارهي از جسم گر جان ديدهديدن از پشت عينك جسم
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ر و شكر داري، مركزت از جنس عدم است، فضا را گشوده شده نگه اي، صباي يعني اگر فضا را باز كردهاگر جان ديده

اي، از جسم و اي، پاي خدا را در مركزت ديدهداشتي و مرتب تسليم شدي، در اين صورت هشياري را در مركزت ديده

  ايم:جسميت يعني از من ذهني رها خواهي شد. اين بيت را هم بخوانيم كه بارها خوانده

 ٨١٢ششم، بيت  مولوي، مثنوي، دفتر

 آدمي ديد است، باقي گوشت و پوست

  هرچه چشمش ديده است آن چيز اوست
بيند. اگر از جنس عدم است، از بينيد، آدمي چه هست؟ آدمي ديدي است كه مركزش ميبا استفاده از اين شعر االن مي

ها را گذاشتيم در مركزمان، جنس خداست، در اين صورت از جنس خداست. اگر از جنس جسم است به جاي آن عدم، نعمت

گويد براي آدمي ديد است و آن ديدي درست است كه ديد در اين صورت از جنس جسم هستيم. ولي مهمترين چيز مي

  ها. يعني مركزت را به صورت عدم بايد نگه داري. هويت شدگيدوست باشد، نه ديد هم

گوييم ما فرم هستيم به عالوه زمان چه هست. اينكه ميآدمي ديد است باقي گوشت و پوست. يعني همه ما اينكه در مرك

انكار فرم. انكار فرم يعني اينكه در مركز ما عدم وجود دارد و ديد ما ديد خداست. يعني درست مثل اينكه ما با چشمهاي 

كرش است، اين بدنش است، فاش همه كند. آدمي ديد است و باقيبينيم يا خدا از چشمهاي ما به جهان نگاه ميخدا مي

گويد هر چي چشمش در مركزش ديده، اگر شما عدم را گذاشتي، در اين صورت از جنس عدم هستي، از جنس خدا مي

هستي، اگر چيزها را گذاشتي، نعمتها را گذاشتي، در اين صورت از جنس جسم هستي، هر چه چشم هشياريش در مركزش 

يد كه االن در مركزتان چه هست؟ اگر فضاي گشوده شده است، ديده، آن را تبديل به آن چيز كرده است. پس شما ببين

كنيد، از عدم هست، از جنس خدا هستيد، از جنس هشياري اوليه هستيد، از جنس حضور هستيد، ذهنتان را نگاه مي

جنس ها هست، دردها هست، در اين صورت از هويت شدگيايد، فكرهايتان نيستيد، وگرنه اگر همفكرهايتان فاصله گرفته

  :گويدخوانم. ببينيد اينها خيلي مهم هستند اگر شما خوب توجه كنيد. ميآنها هستيد. بله. اينها را هم از دفتر ششم مي

 ٨١٨مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

 چشمِ حس اَفُْسرد بر نقشِ َممَرّ 

  بيني و او مُسَْتقَرّ ُتش َممَر مي
ش مستقر فضاست، اين خداست، يكي هم ادو تا عنصر وجود دارد، حاال، يكيگويد كه در مركز ما دو تا كميت، پس مي

دهند. اما چشم من ذهني يعني حس انسان گذرند و فكرها چيزها را به ما نشان ميگذرد. فكرها ميچيزهايي است كه مي

  گذرند. جامد شده، افسرده شده به نقشهايي كه از اين گذرگاه مي
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گذرند و ما اينها را گذاشتيم مركزمان و بينيد كه فكرها مرتب مير. َممَر يعني محل گذر. ميچشم حس افسرد بر نقش مَمَ

بينيم، هي مرتب بينيم يعني يك چيز جسمي ميبينيم. و ما با من ذهني مَمَر ميبينيم و دائمًا جسم مياز پشت اينها مي

ت، برقرار است. و در واقع محل قرار گرفتن است. يعني چسبيند در حالتي كه او يعني خدا استوار اسگذرند به هم ميمي

  هويت نشويم. گذرند با آنها همدر آغوش خدا هستيم، بايد او شويم. با چيزهايي مياش همه ما

هويت شده، افسرد يعني همانيده شده و در چشم حس افسرد يعني چشم پنج تا حس و فكرهاي ما جامد شده، يعني هم

شويد. شويد از جنس آن فضا ميبيند و االن كه شما تسليم ميبيند و فضاي دربرگيرنده را نميا ميآنها راش همه نتيجه

گذرند، اصًال براي من خدا مستقر است و ما از جنس آن شويم، ما هم مستقر خواهيم شد و چيزهاي گذرا كه تند تند مي

نيست كه، كه البته در صورتي كه من  يگر مركز منشود، آن كه دمهم نيست كه بمانند بگذرند. پولم زياد بشود، كم ب

د به حاشيه، آن نعمتها هم جاي خودشان نبرو ها ها و نعمتهويت شدگيمركزم را صاف كنم، فضاي خالي بكنم و اين هم

  را پيدا خواهند كرد و بيشتر خواهند شد. اين را هم شما ببينيد. 

. همانيدگي يعني در مركزم هست. گويدقع اين افسانه من ذهني را ميچشم حس افسرد بر نقش َممَر. اين مصرع اول در وا

 گذرد در حالي كه خدا مستقر است، خدا ثابت است. مابينيم، مََمر يعني آن چيزي كه ميش يعني تواش. ما مََمر را ميتُ

  به چيزهاي گذرا توجه داريم. اش همه

 ٨١٩مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

 صافِ ديدِ َاحَْول استاين دويي او

  َورنه اوّل آخِر، آِخر اوّل ست
كنيم، اينكه ما يكي خودمان هستيم و يكي هم بر اساس گويد اين، اين جور ديدن، ديدي است كه در ذهن ما پيدا ميمي

اول اين  بينيم. مابينيم، اين ديد غلط است. اين براي اينكه در ذهن هستيم اينطوري ميكنيم و ميخودمان منعكس مي

گذرند و ما هم تغيير مستقر بوديم، االن رفتيم در ذهن، استقرارمان را از دست داديم، براي اينكه تند تند چيزها مي

كنيم، اينها در مركز ما هستند. وگرنه ما قبل از آمدن از جنس خدا بوديم. االن هم كه آخر كارمان است، هشيارانه از مي

  يم. پس ما از جنس مستقر هستيم.شويم، همان خدا هستجنس او مي

اين را حاال با اين  ،قرار شديم براي اينكه به چيزهاي گذرا افسرده شديم يا با آنها همانيده شديم. اين البتهعلت اينكه بي

ها مركز ما است، در قصه من ذهني هستيم، گفتم افسانه من ديديم. وقتي همانيدگيهم ببينيد شما، اصالً بايد با اين مي

ها هستند ذهني كه مانع ساخته، مساله ساخته، دشمن ساخته و دائماً مقاومت دارد و قضاوت دارد، در مركزش همانيدگي

كنيم، يعني در زمان و ما هم در ذهن هستيم، و ما من ذهني هستيم و در مني هستيم كه در گذشته و آينده زندگي مي
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شناسيم، اين لحظه از اول اين لحظه بوده، ما اين لحظه را ا هم نميكنيم، يعني در زمان هستيم و اين لحظه رزندگي مي

بينيم، شويم كه از اول بوديم. اين جوري كه ميپوشانديم، االن اگر اين لحظه را نپوشانيم، هشيارانه همان هشياري مي

  هاي دويي همين قضاوت بد و خوب است. همين قضاوت است. بينيم، يكي از جنبهدويي مي

شويم، اين بر اساس بد و خوب در ذهن است. وگرنه ما از اول امتداد خدا بوديم، االن هم هشيارانه امتداد خدا ميقضاوت 

جور ديد كه ما را در ذهن نگه داشته و از جنس جسم كرده، براي اينكه مركز ما از جنس جسم است، موقتي و به خاطر 

آيه قران  شود. و اين هم كهبيند اين طوري ميت اين عينكها ميبودن در ذهن است. يعني به خاطر اينكه هشياري از پش

  است:

 ٣)، آيه ٥٧قرآن كريم، سوره حديد(

… 

 »اوست اوّل و آخر...« 

آمديم  شويم، باز هم اوست. اول به صورت امتداد اواول به صورت او آمديم، االن هم كه به حضور داريم زنده مي واقعاً  يعني

  گويد:شويم اوست. حاال يك چيزي به ما ميشناسيم و خالص ميها را ميهويت شدگين كه همالهشياري و ا

 ٨٢٠مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

 هي ِز ِچه معلوم گردد اين؟ ز بَعث

  بعث را ُجو، كم كن اندر بعث َبحث
اول و آخر يكي است، و اين دويي و اين جور ديدن، بد ديدن هايي كه كرديم كه گويد كه اين صحبتكنيد؟ ميتوجه مي

شويم، من ذهني است، وگرنه ما همان جنس خدا هستيم كه از اول وارد اين جهان شديم، االن داريم بيدار ميديد اوصاف 

ما چكار داريد شود؟ از بعث. بعث يعني برانگيخته شدن هشياري و بيدار شدن آن از ذهن. شگويد اين از كجا معلوم ميمي

زنيد به بعث. هشياري كه به خواب رفته بود، بگو مرده بود، واقعاً، ا اين همه صحبت كرديم. شما داريد دست ميبكنيد؟ مي

  گويد برو بمير. يك جور مرگ است، يك خواب سنگيني است. در پايين در غزل هم مي

گوييم هر چه بيشتر بهتر و هر كنيم و ما ميركزمان زياد ميها را در مهويت شدگيما بدون اينكه اطالع داشته باشيم، هم

شود، آيد پايين، دردهايمان زياد ميمان ميما هشياري ،رودشود و فكرهاي ما تند تند ميبيشتر مي هويت شدگيچه هم

حل پيدا كنيم. توانيم راهبيني ما نميسازي و دشمنبيني و مسالهمانع باحل پيدا كنيم. با مقاومت و قضاوت توانيم راهنمي

ترسيم، كينه داريم، پر از درد داريم، آيد و ما ضعيف هستيم، مياينكه حس امنيت، عقل، قدرت و هدايت ما از چيزها مي

  توانيم چاره پيدا كنيم. كنند، ما نمياين دردها ما را هدايت مي
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توانيم كند. آيا ما از اين خواب ميها را نااميد ميب خيليحتي ببينيد كه اين مدل را در واقع من از موالنا گرفتم اين خوا

دهد كه زندگي براي اينكه هيچ كس اجازه نمي ،كنيمكنيم بيشتر مركزمان را خراب ميشويم؟ چون هر چه سعي ميببيدار 

  گويد خواهد درست كند. ميبيايد مركزش، خودش مي

گويد بعث را جو، گويد از بحث. بعد ميشود؟ مياز كجا معلوم مي هي بيدار باش، خوب گوش بده. اين چيزهايي كه گفتم

كم كن اندر بعث، بحث، يعني بحثهاي ذهني نكن. نگو بحث چه هست. يعني بعث چه هست. بحث نكن راجع به برانگيخته 

هد دربياورد و خوادر واقع خدا ما را آورده وارد ذهن كرده، خودش هم مي شدن و زنده شدن و بيدار شدن از خواب ذهن.

ات را كند. تو بگذار پاي خدا به مركزت برسد. فضا را باز كن. با اتفاق اين لحظه آشتي كن. رابطهاين خودش برانگيخته مي

  دوستانه كن با اين لحظه. 

ن ام با اتفاق اين لحظه يا اييعني دو تا مطلب هست خيلي مهم است. يكي اينكه هر لحظه از خودتان بپرسيد كه رابطه

كه يكي از مهمترين لحظه و خدا چي هست در اين لحظه؟ دوستانه است يا خصمانه؟ شما بايد از خودتان بپرسيد. دومي 

نه اينكه باورهايم در اين لحظه چه هست، بايد بپرسيد كه كيفيت هشياري ما چه هست؟  اين است كه م،سوالهاست بازه

حضور هستم، به نظرم چند درصد هوشياري از جنس كيفيت  از جنس هشياري حضور هستم يا از جنس من ذهني؟ اگر

  اين، چقدر هشيار به زندگي هستم؟ اين سوال را بايد بكني و بايد بيايي به اين لحظه، در بحث داستان نباشي.

 كنيم، اينها همه افسانه من ذهني است. شما بايد از اين افسانهكنيم، افسانه درست ميما ابتدا يك داستان درست مي

گويد بعث را جو، شود. مييك جوري بياييد به اين لحظه، اين كار با آشتي و رضايت دادن به اتفاق اين لحظه شروع مي

برانگيختگي از ذهن و زنده شدن به حضور و بيدار شدن از خواب ذهن را بجو، يعني بگذار كن فكان كار كند روي تو، بيا 

انگيزد، ها كه خدا آدم را چطوري برمير از ذهن بيا بيرون، بحث نكن. تمام بحثبه اين لحظه بگذار خدا به تو كمك كند. ديگ

  خورد؟ كه كافي است. هاي ذهني به درد نميكند، بحثچطور بيدار مي

ت دوم *** یان   ***  
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  گويد:مي

 ٨٢١مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

 شرطِ روزِ بعث، اوّل ُمردن است

  ده زنده كردن استزآنكه بعث از مُر
گويد شرط روز قيامت يا برانگيخته شدن يا بيدار شدن پس اين شد. يعني آمديم روي تصوير حقيقت وجودي انسان، مي 

هويت شدگي است، يعني فضا گشودن در اطراف اتفاق اين لحظه و عدم را مركز قرار از خواب ذهن اول مردن به يك هم

هويت كنيم و نسبت به همكنيم، شكر ميزم داريم اصيل كردن، در حالي كه صبر ميدادن، آن چهار تا كميت را كه ما ال

كند، كنيم، بميريم هشيارانه. زندگي دارد شناسايي ميبينيم و شناسايي ميشدگي مركزمان كه ازش فاصله گرفتيم و مي

يعني از من ذهني هشياري شما را يا دهد كه چي را بيندازي، براي اينكه بعث از مرده زنده كردن است. به ما نشان مي

  حضور شما را، اصل شما را بيرون آوردن است. 

 ٨٢٢مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

 جمله عالَم زين غلط كردند راه

  َكز َعدَم ترسند و آن آمد پناه
ترسند در اينكه از عدم ميگويد همه انسانها در عالم به اين دليل راه را گم كردند، خيلي مهم است اين بيت، براي مي

حاليكه عدم پناه است. حاال واقعًا اين تصوير با اين بيت اهميت زيادي دارد. شما بسنجيد خودتان را با اين بيت و با اين 

يعني شما هميشه  ؟ترسيدهويت شدگي نباشد، ميتصوير، اوالً ببينيد كه شما از اينكه مركزتان عدم باشد، يعني يك هم

يعني عينك خدا را به  ؟ترسيدببينيد. اگر يك لحظه اين از جنس خدا باشد، مي يك همانيدگييك عينك  بايد از پشت

شود. توكل ترسيد، نترسيد. جلو برويد ببينيد چه ميگويد نترسيد. ولو اينكه ميخوب موالنا مي ؟ترسيدچشم بزنيد، مي

  كنيد.

عقلم را از دست دادم، هدايتم را از دست دادم، قدرتم را از هويت شدگي نگاه كردم، بگوييد من اين همه از پشت هم

افتد، اطراف آن اتفاق من فضا باز كنم، وقتي اتفاق ميدست دادم، حس امنيتم را از دست دادم، االن صبر و شكر مي

كنيد كه نارضايتي كنم و اين رضا است. رضا يعني راضي بودن در اين لحظه. توجه ميكنم، با آن اتفاق دوستانه رفتار ميمي

كند. نكنيد در اين لحظه اصالً وضعيتي نيست كه شما شروع كنيد. در حالتي كه من ذهني هميشه با نارضايتي شرو ع مي

تواند به شما كمك كند. اگر در اين لحظه ناراضي اين كار خيلي خطرناك است. به اين علت است كه خدا نمي اين كار را

  ما كمك كند. اين يادتان باشد. اين مهمترين چيز است. تواند به شباشيد، خدا نمي
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شود كه اين اتفاق براي من بپرسيد آيا من در اين لحظه راضي هستم و نگذاريد من ذهني حرف بزند بگويد كه مگر مي

شد كنيم. اگر قرار باداريم راجع به اين لحظه صحبت مياش همه بيفتد و من راضي باشم، اين چه حرفي است. ولي ما

تان تغيير كند، اصًال وار من ذهني باشيد، زندگيتوانيد در قصه افسانهند در توي قصه نيست. شما نميكزندگي شما تغيير 

كنيد دهيد. عذرخواهي ميتغيير زندگي شما اين است كه لحظاتي از آن افسانه بياييد بيرون. پس عمل واهمانش انجام مي

ادامه مي اطراف اتفاق اين لحظه كه پذيرش اتفاق اين لحظه هست، پله اول است، آييد به اين لحظه، فضاگشايي در مي

آيد، و شود، از خدا ميآيد، در عين حال آن عقل و هدايت و قدرت و حس امنيت هم درست ميسبب ميشادي بيدهيد 

  آيد. پس از مدتي ادامه دادن آفرينندگي و ذوق و آفرينش مي

  ترسند. كه راه را گم مي كنند براي اينكه از خالي كردن مركزشان ميپس شما جزو آدمهايي نيستيد 

دهيد. يعني فضاي گشوده شده را و اجازه هويت شدگي است، مركزتان قرار ميعدم را كه عدم وجود است، نبودن هم

ها داريد، ولي بينيد، يك گوشه چشمي به آنها هل داده شوند به حاشيه و شما آنها را ميهويت شدگيدهيد كه هممي

   :گويد كهمركزتان شفاف است. بله االن دارد مي

 ٨٢٥مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

 هم تو تاني كرد يا نِعمَ الُمعين

  را هستْ بين بينمعدومْديدة 
كنم طبق باز مياي خدا اي نِعمَ المعين، يعني بهترين ياور، بهترين كمك، من فضا را  :گويددانيد كه مي االن شما ديگر مي

دانم انعكاس مركز من  نويسي زندگي مرا در اين لحظه و من ميگويي اين اتفاق بيفتد، با جفَّ الَقلَم ميقانون قضا، تو مي

كنم و ترا بياورم به مركزم، دهد، من اطرافش فضاگشايي ميدر بيرون است. ولي اين اتفاق هر چه باشد كه ذهنم نشان مي

بيند و جسم را بين يعني خدا را نميبين، معدومو اين چشم معدوم .شده كه تو بهترين ياور هستيبا اين فضاي گشوده 

بين است، معدوم در اينجا غير از بين، اين هشياري جسمي مرا كه ديده معدومبين يعني خدابين، زندگيبيند. هستمي

هويت بينيم، از ديد هممان ميما با من ذهنيكه  نيست. چيزي عدم است، عدم خداست، معدوم يعني الشي. يعني چيزي

  خورد.اصالً به درد نمي شدگي

ريزد. مان به هم ميبينيد، همه زندگيگذاريد و از پشت عينك آن ميهويت شدگي را در مركزتان ميوقتي شما يك هم

نابود كننده ماست. اصًال همه چيز  نه حس امنيت داريم، نه عقل داريم، نه هدايت داريم و نه قدرت داريم. و اين ديد، ديد

بيند و هم خودش را بين است، هم خدا را ميگذاريد، اين هستگذاريد، خدا را ميكند. و وقتي عدم را ميما را معدوم مي

  كلي است.  بيند، اين همان آيينهبيند، هم فكر را ميمي
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  ٩٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  گفتم اي دل آيينه كلي بجو
  كار برنايد به جو ،به دريا رو

گفتم اي دل من، مركز من، فضا را گشوده كن، كه اين آيينه فكرها را نشان بدهد و خودش را هم نشان بدهد، يعني هم 

و هم فكرهايت را ببين. پس بايد مثل دريا و بينهايت شوي. يعني اين مركزت گشوده شود، خداييتي  ،بدان تو كي هستي

  آيد. درست است؟ بلهجويي كه من ذهني است كاري برنميبينهايت شود. و اين 

 ٨٢٦مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

 يي كو از عََدم آمد پديدديده

  ذاِت هستي را همه معدوم ديد
برد. ما نبودن چيز را هم عدم بينيد موالنا عدم را در دو معني به كار ميهويت شدگي است. مياينجا عدم همين هم

آيد، ذات ها به وجود ميهويت شدگياي كه آن از همگويد ديدهگوييم، ميگوييم. هشياري حضور ميگوييم، خال ميمي

بينيد ما به عنوان هشياري جسمي اين لحظه را تواند ببيند. شما ميبيند. نميمعدوم مياش همه هستي يعني خدا را

بينيم. اين لحظه زندگي است، خداست، ما با عينك من ذهني حظه مياين لحظه را به صورت فرم اين ل توانيم ببنيم.نمي

گوييم اين لحظه كه دانند چه هست كه وقتي ميتوانيم اين لحظه را متوجه شويم. براي همين مردم نميبه هيچ وجه نمي

است و شما را  زندگي است و تسليم در اين لحظه هست و پذيرش اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن تسليم

  دهند. بينند تعميم ميكنند كه با ذهن كه ميكند، فكر مياز جنس خدا مي

كه ُخوب بپذير اتفاق  ندگويبينند. مثًال ميكنيم، آنها با ذهنشان اين لحظه را جسم ميما راجع به اين لحظه صحبت مي

دگي كنم. نه اتفاق را بپذير كه بتواني به اين لحظه كه از با اين اتفاق بايد زناش همه كند كه اگر بپذيرم، پسرا، او فكر مي

  جنس زندگي است، خداست، دسترسي پيدا كني تا از خرد خدا كمك بگيري. 

بيند اصًال. پس ما االن بيند، نميشي مي آيد، ذات هستي خدا را الها به دست ميهويت شدگيآن چشمي كه از هم

و افسانه من ذهني بياييد بيرون. براي اينكه بياييد بيرون، بايد خدا يك اتفاقي جلوي  بينيم. شما بايد از قصه و داستانمي

دانيد كه اين انعكاس مركزتان است، ممكن است از جنس ريب المنون باشد، اتفاقات ناگوار  گذارد و اوالً ميروي شما مي

در اين لحظه همان َجفَّ الَقَلم است. يعني خدا هر دانيد كه انعكاس مركزتان بوده. انعكاس مركزتان  باشد، و االن ديگر مي

تر و تان اين است كه خودتان را شايستهشود به آن چيزي كه سزاوار هستيد و شما وظيفهلحظه مركبش خشك مي

  سزاوارتر كنيد. 
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ت در بيرون بهتر شويد، در نتيجه اتفاقاتر مياندازيد، سزاوارتر و شايستهشناسيد و ميها را ميهويت شدگيهر چه هم

شوي. تر ميكني، داري شايستهبيشتر مي مركزتدهي به اطراف و فضا را در شود. هر چه شما اين همانيدگي را هل ميمي

دانيد كه شما تا  دانيد و االن هم مي و بنابراين اتفاقات بد كمتر خواهد شد، اتفاقات خوب زيادتر خواهد شد. اينها را مي

  كند. اشي و شكر نكني و صبر نكني، خدا به شما كمك نميدر اين لحظه راضي نب

دانيد كه كليد رضا شكر است. و شكر را هم تعريف كرديم كه شكر به خاطر اين است كه شما خدا يا زندگي و االن هم مي

يا تسليم شما مهم و اين هشيارانه كار كردن شما و فضاگشايي شما  ،تان بياوريد. اجازه بدهيد بيايدتوانيد به زندگيرا مي

توانيد هشيارانه در اين لحظه راضي باشيد ولو اينكه اتفاق بد است و شكر كنيد، صبر كنيد، است. اين شما هستيد كه مي

دانيد اگر ناراضي باشيد خدا به شما كمك  فضا را باز كنيد يا ببنديد، و واكنش منفي نشان دهيد و ناراضي باشيد و مي

  گويدبخوانيم. مينخواهد. بله اين را هم 

 ٨٣٢مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

 كي نَظاره اهِل ِبخْريدن بُوَد

  آن نَظاره گول گرديدن بَُود
رود بازار و البته پول هم ندارد و يا دارد  شود ميمنظورش اين است كه بله، كسي كه پا مي ،گويد كهتوجه كنيد موالنا مي

دهد. بيند، پس ميميمي گيرد و  غازه مي گويد آقا اين پيراهن چند است؟ پيراهن رارود اين مخواهد خرج كند. مينمي

گويد من ذهني كه در اثر پريدن از زند. ميدهد. آن را مثال ميبيند پس ميرود آن يكي مغازه چند دقيقه ميدوباره مي

گويد خدا با اگر هم شده، با اتفاقات رد. ميخواهد خدا را بخشود اين نميفكري به فكر ديگر و تند تند پريدن ايجاد مي

كند كه جايش خالي بشود و خودش را در آن خال دهد. اگر به زور هم شده، يك چيزي را از ما ميبد دارد به ما نشان مي

  كنيد. دهيد، يعني قبول نميبينيد و پس ميبه شما نشان بدهد. ولي شما او را مي

افتد كنيد، وقتي اتفاق بد ميافتد، فضا را باز ميشما. وقتي اتفاق بد مي پس ندهيدايد البته با اين آموزشهاي موالنا ش

كنيد كنيد و حس رضايت ميخواهد خودش را به شما نشان بدهد. پس شما صبر و شكر مياش اين است كه خدا ميمعني

  خواهم االن ترا ببينم و گوييد كه من ميو مي

  ١٣٤٤ شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  رياو جان دهدت رو ز نََفْختُ بپذ دمِ
  ست، نه موقوفِ علل ُكونيَاو ُكْن فَ  كارِ 
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گوييد كه مركز ما اين را منعكس كرده. من اشكال دارم. گرديد كه در بيرون اين چرا اتفاق افتاد؟ فقط ميدنبال علت نمي

گويم دشمنانم كردند، در اين تصوير كنم، نميالمت ميدارم، آنها را ممن بايد مركزم را درست كنم. من دست از مردم برمي

خواهد خودش را كنند، دشمنان اين بال را سر من آوردند، نه خدا ميكنند، مانع ايجاد ميبينيد. مردم مساله ايجاد ميمي

ينم از آن پنجره خواهم ببكنم، ميبه من نشان بدهد، اين چيز را از من كنده، جايش خالي است، جايش را با چيزي پر نمي

بندم؟ با راضي بودن و شكر كردن در اين لحظه كه البته من . چطوري نميرا بندم اين پنجرهتوانم خدا را ببينم، نميمي

گرفت  يم شيشدگ تيبند از هم هو مين تيحس امن كيكه حاال  ديكه توجه كن نيا يبرا ،ستين نيا شيرفتار مدل ذهني

شده  ليقدرتش كامالً به خطر افتاده عقلش زا تشيحس امن ،اآلن كه آن هم رفته ،بود يبود ول يكيبود پالست يمصنوع

 ،نيآمده پائ شياريآدم هش نيكند ا يداد و قال م ،كند يو داد م غيج ،كند يم تياو را هدا يتلخ نيا ،تلخ شده اريبس

 خدا به او يدسترس ،شود يكمتر م شياريكند هش يتند تند فكر م يهر چ ،كند بلكه مسائل را حل كند يتند تند فكر م

 ميده يما پس م يول ،حادثه را بوجود آورد نيبود به ما كمك كند كه ا نيخدا نقشه اش ا نكهيو با وجود ا ،شود يكمتر م

   .نه :مييگو يم

 ٨٣٢مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

 كي نَظاره اهِل ِبخْريدن بُوَد

  آن نَظاره گول گرديدن بَُود
   ،زهايچ قيجهان و خدا و خودش از طر دنيو د زيبه آن چ زيچ نياز ا دنيبه خاطر پر ،اهد بگردد احمق شدهخو يم

 ٨٣٥مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 

 كالَه را صد بار ديد و باز داد

  جامه َكي پيمود او؟ پيمود باد
ما پس  بارها خدا به ما نشان داده و ،ماست تياست خدائ ياريكه حضور است كه هش ميبخر ديكه ما با ييآن كاال يعني

نداشته پولش را خرج  ليم ايپول نداشته  اي ،دهيپس داده نخر دهيخواهد بخرد پبراهن را د يكه م راهنيآن پ مثل، ميداد

زه در مغا ،»مانع از كسب است ،جا يتوقف ب«مغازه ها  توينوشتند  يم ميقد ،بله .گرفت يفقط وقت فروشنده را م ،كند

 يخواه يتو كه نم ديگو يم ،ديگو يرا م نيخدا هم هم د.يكن يجا را تنگ م،نجايا يدستينا يخوديب يعنينوشتند  يها م

 پس ،يرفتينپذ يديشما ما را د ،ميدلتان و با كن فكان تو را زنده كن ميما پا بگذار ميبارها خواست .ريوقت ما را نگ يبخر

لحظه به  نيخودت در ا يِ اريهش تِ يحس مسئول يبه جا ،يفضا را بست ييشافضا گ يبه جا .خودت هست ريتقص ،يداد

و  رونيمن را در ب يزندگ ،ما يستگيلحظه مطابق شا نيو خدا در ا ،حادثه بد انعكاس من هست نيا ييبگو نكهيا يجا
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من را  يكار دانست نيرا سبب ا يرونيب يعلتها ،يآن ناسزا گفت و نيهمه اش به ا ،نيا دنيفهم يبه جا سدينو يدرون م

  .بله .يآن كاال را نگرفت تو يخالصه باد را گرفت .يديمن را ند لحظهكي يديهمه اش جسم ها را د يديند

 ادتاني .خواهم خواند تانيبراابيات غزل را  يرا هم بخوانم از مثنو تيچند ب نيا هيداجازه بد .ميديامروز ما شما را ند

 فيتوص كي يمن ذهن .آوريم يدر م فيما خودمان را به صورت توص ،باشد يشدگ تيوهكه در مركز ما هم ميهست گفت

كه ما مرتب  ديديد يدر مدل افسانه من ذهنو خورند  ياسم ها موج م ،جمالت ،ذهن ما كلمات درمرتب  و .از ماست يذهن

 كي ،دارد يندارد جانِ ذهنكه جان  ،ميهست ميگذشته متحركِ ساخته شده از مفاه كي ميافسانه هست ،ميدر قصه هست

 ،ما ميستيلحظه زنده ن نيدر ا .كنند يدرست كار نم مانيحس ها ،اردند تيفيك يزندگ ،دارد يكيپالست يمصنوع يزندگ

كنند  يم ديمثالً تائ. ميريگ ياز آدمها م ميريگ ياز جهان م يو سطح يمصنوع ييهايخوش كيذهن است كه  قيفقط از طر

و  ندا يسطح هايخوشاين  ،ميشو يما خوشحال م يمهم هست ديگو يبه ما م يكيدهد  يم توجه ميشو يما خوشحال م

  .ميقصه هست توي

 يوقت يحت ديشما نبا ،لحظه نيبه ا ديو پا بگذار رونيب دييايقصه ب نياز ا يجور كياست كه شما  نيمطلب مهم ا كي

 هر .دياوريموالنا را به صورت قصه درب ايرا  يمثنو نيا ديچون از جنس قصه هست ،ديخوان يموالنا م اي ديخوان يم يمثنو

در من  ميقصه كه ما باش .كند ينم داريشما را ب يول ديشما ممكن است دوست داشته باش ديگو يبه شما قصه م يكس

به  رديگ يرا م يزندگ .است يموتور افسانه ساز كي يمن ذهن نيدرواقع ا .ديآ ياز افسانه خوشش م ،افسانه ،يذهن

از آن  ميگذار يما فاصله نم چيدو تا فكر ه نيب نكهيا ،كار نيا ديآ يما خوشمان مو  يذهن زيچكند به  يم ليتبد وممفه

  .ديآ ياز افسانه خوشمان م نكهيا يبرا ،ميلحظه زنده بشو نيلحظه به ا نيدر ا رونيب ديايب يفاصله زندگ

ما از جنس  ،است يمصنوع زيچ كيافسانه  ،ميستيفسانه نما از جنس ا يول مياز جنس افسانه هست ميكن يفكر م ما

 ينم ،است ياست آخر هم زندگ ياول زندگ ،گفت اول خداست آخر هم خداست .مياز جنس خدا هست ميهست يزندگ

به  اورديكند ب دارياز خواب ب ديدهد شما را با يدرس م يمثنو يپس هر كس .ميافسانه باش تويهمه اش  مييايشود ما ب

  .ديمركزتان را عوض كن ديفضا را باز كن ديكن يو با اتفاق آشت ،دينيلحظه شما اتفاق را بب نيظه و در الح نيا

 ،خورد ينمبه درد شما  ديگو يفقط افسانه م ياگر كس ،رونيب دييايافسانه ب نياز ا ديزيقصه را افسانه را به هم بر ديشما با

 ،افسانه .ديآ ياز افسانه خوشتان م ديكه چون افسانه ممكن است باش ديدان يرا هم م نيو ا ديايشما از افسانه خوشتان ن

 ،در ذهن ميما هم چون از جنس اتفاقات پشت سر هم هست نديچ ياتفاقات را پشت سر هم م يعني :ديگو يقصه م يكي

 ستيهاااااوو ب .ميشد تيهوتمام اتفاقاِت خوب و بد گذشته است كه ما با آن هم ،اگذشته م ،افسانه ما نيهم نكهيكماا
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لحظه  نيكه اآلن ا يدر حال ،كه ستيبود اآلن خوب ن ... ميخورد يم ييآنجا چا ميچقدر خوب بود نشسته بود شيسال پ

  .ديپس شما در افسانه هست ،لحظه بود نياست آن موقع هم ا ياست زندگ

با استفاده  ديپس شما با .ديآ يخوشمان ماست و ما هم  اديز يليخ ديافسانه بگونفر موالنا درس بدهد و كي نكهياامكان 

است  نياشكاِل ما هم .شناسد ينم يكه من ذهن ديدان يلحظه را هم م نيا ،لحظه نيبه ا دياوريخودتان را ب ،اتياب نياز ا

 تا فكرتا فكر است اگر دودو نيو فاصله ب ستيلحظه خوِد زندگ نيا .ستين ندهيلحظه از جنس زمان گذشته و آ نيا ،گريد

از جنس  ،ميلحظه بشو نيمستقر در ا ميخواه يو ما م .جاودانه هست است و يلحظه از جنس زندگ نيا ديجدا كنرا از هم

  .ميبكن ميتوان ينم ييشناسا يول مياآلن هم هست ،ميكه هست ميبشو يجاودانگ

تا به ما  ميكرد زهيبا آن ستو  ميلحظه را گرفت نيو اتفاق ا ميلحظه را رها كرد نيا ميداشت يجسم يارياز بس كه هش

كارمان بوده  ايبوده  يكسكي ايبوده  اتفاقكي اي ،ميديد يلحظه همسرمان بوده م نيحاال اتفاق ا ،بدهد كه نداده يزندگ

   .بوده فاقاتات نهايا ميداد ياز دست م ميآورد يبه دست م يزيچ كي اي

 ،ّما را بجوسَرو مُ ،يرا در ذهنت گفت يزيچ كي ،يخواند ينذه زِ يچ كي يعني ياسم خواند ديگو يحاال موالنا به شما م

 يدهد؟ شما م يزنده را نشان م زيكند؟ چه چ يو زنده داللت م لياص زيبه چه چ يذهن زِ يچ نيكلمه و ا نيكه ا نيبب

زنده  به آن ديبا اي ميكن يبَسَنده م نيهم ،به صورت مفهوم نهايعشق و اكلمه خدا و نيهمما به  ايآ .عشق ،خدا :دييگو

 ،كلمه اند نهايا ؟يچ يعنيشكر  ؟يچ يعنيصبر  ،صبر مييگو يم يوقت ؟يچ يعنيلحظه  نيا مييگو يم يوقت ؟ميبشو

   ؟يچ يعني ييفضاگشا

را هم  تيپاها يكن يم ينطوريرا ا تيآقا دستها مييگو يخوب م يليخ رديبگ اديخواهد شنا  يم يكس كيدرست مثل 

كتاب را بخوان  نيحاال ا ،كتاب را بخوان نيحاال ا يكتاب را تمام كرد نيا ،كتاب را بخوان نيا ايحاال ب يكن يم ينطوريا

 نجايخوانده ا كتاب تويكه  يزيآب شروع كند به آن چ توي دبپر ديبا ،خواند يكتاب م يهِ  ستادهيكنار استخر ا نيبابا ا

 ديرا با شيآب بپرد دستها يآدم تو ،شود ينم زيقط چتا نپرد آب ف ،شنا كن ؟يچ يعنيدهد  يآن دستها را تكان م نديبب

   .موقع هم وارد آب نشو چين و هارا بخو نيده سال ا كند، ينطوريا

اتفاق را  نيافتاده و ابزار خدا اتفاق است، ا يچه اتفاق دينيلحظه شما بب نيلحظه و در ا نيبه ا اورديشما را ب ديموالنا با ،نه

من  د،يگو يرا م نيكه در آن اذا و قضا هست و كن فكان اصالً هم ييها هيآ نيا كنم. يآورم من قضاوت م يمن بوجود م

 ميايمن ب ياجازه بده تو بايد شود يبشو و م ميگو يمن م ،كند يكن كان من كار مو  .لحظه نيدر ا ؟يكنم، ك يقضاوت م
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 نكهينه ا ديفضا را باز كن دياكار ب نيا يبرا ،ديافت يقضاوت او و كن فكان م اديشما به  ،خدا مييگو يم يمركزتان. پس وقت

   :ديگو يشود. م ينم ،جلو ميرو يم مييگو يبا قصه م مييگو يطور خدا م نيهم

 ٣٤٥٣مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 اسم خواندي، رَْو مسّمي را بجو

  مه به باال دان نه اندر آبِ ُجو
ما به  ،است نيماه ا :مييگو يم ميكن يما به آب نگاه م ،آب يشود عكس ماه افتاده تو يجو ذهن است، آب جو رد م آب

آن  يدهد ول يكه ذهن نشان م يآن مييگو يم ،مينيب يلحظه را م نيا مينيب يكلمه خدا و عشق را م ميكن يذهن نگاه م

عكس آن باال نگاه كن  ،آن عكس ماه است مييگو يم يكي بهبعد  .است يفكر زيچ ،دهد مفهوم است يكه ذهن نشان م

كن  ،كند يلحظه خدا قضاوت م نياالن ا مييبگو ديبا ،ميعمًال وارد استخر بشو ميپس اگر بخواه .آن ماه رمز خداست ،ماه

 يستگيكه چقدر شا يني بيتو م دسينو يهم م جف القم ،افتد كه انعكاس مركز شماست يم اتفاق كي ،كند يفكانش كار م

  .يدار

 يلحظه بعض نيآورد به ا يشما را م ييفضا گشا .يكن يلحظه آشت نيبا اتفاق ا يباز كن آب فضا را عمال يتو يبپر ديبا

 ديدان يپس شما م ،ديذهن را خاموش كن ديگفت خاموش باش ،ميما فرمان انصتو را به شما گفت ديكن يهم توجه م زهايچ

گشوده شده  يفضا دياز د ،دينيب ينم ها يشدگ تيهم هو دياز د نكهيا يبرا ،استبه نفع شم ديهر چه ذهن را خاموش كن

  .دينيب يم

باور كه از پشت  كينه فقط به صورت  ،ذهنتدر نه فقط مفهومش را  ،نيفضا را باز كن خدا را آنجا بب يعني ،به باال دان مه

ضا نه با بستن ف ،ميشناس يما خدا را م ييپس با فضا گشا .آب جو ذهن است .يدار يجسم ياريو هش ينيب يآن م نكيع

صبر و  ييلحظه. پس با فضا گشا نيبه ا مييايب ميخواه يم .دنيد يشدگ تيهم هو كي نكياز پشت ع اي يو باور پرست

  .ميديفهمديگر  ديمان يدر افسانه نم ديمان يو در ذهن نم ديشو يم يكيبا او  دينيب يشكر، شما خدا را م

 ٣٤٥٤مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 گذريگر ز نام و حرف خواهي ب

  پاك كن خود را ز خود، هين يكسري
 يكه شما م ميمفاه ،ديگو يكه ذهن م يزيهر چ يعنينام و حرف، نام حرف  ديگو يكه ذهن م ييزهاياز آن چ يبخواه اگر

هم  يعني يتمامًا مشخصات من ذهن يعني، يسر كي نيكن خود را ز خود ح پاك ،يها جزو افسانه است بگذر نيا ديدان

 ،را تتييخدا ،را يخود اصل يعنيكن خود را،  پاك .است پاك كن يبه اصطالح خود دوم هيرا كه خود اولها  يشدگ تيهو
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ديگر  لحظه. نيبه ا دييايب ديپس با .رديگ يكن فكان صورت م لهيكار بوس نيا ،ها تماماً  يشدگ تياز هم هو يعنيز خود 

 لهجم ،ميديرا پشت سر هم چ يذهن ميمفاه ،مين بحث كرددر ذهن ما ،ميچسباند ما مفهوم را به مفهوم يبه اندازه كاف

 نيدر ا رونيب دييايب ديخواه يافسانه م نياز ا ديخواهد بگو ي، ماينها ندارد افسانه است دهيها فا نيا ،ميكرد يساز

له شود؟ ب يم يچه جور نيو ا .ييها بشو يشدگ تيهم هو يعني ياز من ذهن دياست با تييتو كه خدا يصورت خود اصل

پس  .ديكن يم نيصبر و شكر را تمر ،دهد به اطراف يم ها را هُلگشودن، فضا گشودن هم هويت شدگيبا فضا  ميدان يم

 يخال يفضا ،ديايعدم بو  ديفضا را باز كن ،ديكن ياست كه با آن آشت ياست كه اتفاق چ نيش حواستان به ااهشما هم

  به مركزتان ديايب

 ٣٤٥٥ مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت

 همچو آهن ز آهني، بي رنگ شو

  در رياضت، آينه بي زنگ شو
 يهرچ ايمثال با سوهان  ،سابند يم يكنند و وقت يدرست م نهيرنگ شو، همان طور كه از آهن آ يآهن از آهن بودن ب مثل

باز  ديبا ،مركزمان را ميبساز يكل نهيآ نكهيا يبرا نيبنابرا .ديآ يدردش م ،نه د؟يآ يخوشش م ،برند يم نيرا از ب شيآهن

 ،دهد با سمباده زدن يرا از دست م شيآهن ،طور كه آهن نيهم يعني ،يآهن ز آهن همچو. ميشكل استفاده كن نيهم از ا

  يما را هم وقت ديآ يزنند اصال خوشش نم يب آهن را اگر سوهان موخ

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رياو جان دهدت رو ز نََفْختُ بپذ دمِ
  ست، نه موقوفِ علل ُكونيَاو ُكْن فَ  كارِ 

 ، بنابرايندياز دست بده ديرا با يشدگ تيكه هم هو ديدان يشما االن م ،ميرا نگه دار يشدگ تيهم هو ميدوست دار ما

 نامياريهش تيمسئول ميريپذ يلحظه م نيكه در ا نيهم .است اضتيصبر و شكر خودش رخود  نيهم ديكن يفضا را باز م

و اتفاقات  ،ميعوض كن ديمركزمان را با ميكار كن نخودما يرو ميها با ماست و ما مسئول يشدگ تيهم هو نيداشتن ا و نگه

 يمركز ماست و مسئولش هم من هستم و كس ريخراب است تقص رونيما در ب ياگر زندگ ،انعكاس مركز ماست يرونيب

   .ميكن يم نيها را به خودمان تلق نيا .تواند درست كند ينم

 يرا به سر برده. ما زندگ يحال با مالمت زندگ هتا ب يچون من ذهن ،ستندين يمن ذهن يبرا ينديخوشا يزهايها چ نيا

 چارهيب ام من ريبچه ها ،بدبخت كرده ازن من ر مييگو يم مياگر مرد ،شوهر سابقم كرده مييگويم مياگر زن مان خراب است
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حق من را  يفالن ديگو يم يكي نيا ،جامعه بد است ديگو يم يكيآن  ،ردندپدر و مادرم به من ظلم ك مييگو يم د،كردن

  .منعكس شده است رونيداند كه مركزش در ب ينم .رديگ يمركزش را به دست نم تيمسئول يكس ،ردخو

مركز ِاشغال شده را  ،دهد يرا نشان م يآهن كه من ذهن نياز ا ميخواه يما م .است اضتير رفتنيها را پذ نيپس هم

 ،خواهد يخواهد شكر م يصبر م .است اضتير نيبله ا ميرا صاف كن نيا نقدريا ،ها يشدگ تيهو دهد با هم يشان من

 ميصبر داشته باش نكهيخود ا .است اضتيخودش ر نيا مينشو تيو با آن هم هو ميكن زيپرهما  دياينعمت ب نكهيخود ا

است كه  نيا ياست و برا ارانهيدرد هش مييبگو ،ميشو تيهو مركزمان و با آن هم ميرا نگذار درد نيا ميدرد داشته باش

 ميزنگ بشو يب يكل نهيتا ما آ .است اضتيخودش راين  ،موضوع نيآگاهم به ا ،من باشد مركزتواند  يمن رها شوم نم

  بله  .خودش هم از خودش آگاه است ،دينيب يرا م مانيگشوده شده در ماست كه فكرها يفضا كيزنگ  يب يكل نهيآ

 ٣٤٥٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 خويش را صافي كن از اوصافِ خود

  تا ببيني ذاتِ پاك صاِف خود
كه قصه دارد  يهر كس .ميكرد فيما خودمان را بر حسب آنها توص ،ها در مركز ما بودند يشدگ تيآن هم هو يوقت دينيبب

 نيخود را مع ،حرف و نام يذهن يزهايسب چبر ح يعني فيتوص .در آورده فيخودش را به صورت توص ،داستان دارد

 ،شده است تياهل فالن جا هستم با همه اش هم هو ،است نقدريسوادم ا ،است نيمن اسمم ا ؟ديهست يآقا شما ك .كردن

 يذهن يزهايهمه چ ،هستند فيها توص نيفالن مقام را دارم ا ،هستم يپسر فالن ،است ياست همسرم فالن نيا نميد

و  .كند يم فيما را توص ميكن يآن به جهان نگاه م نكيو از پشت ع رديگ يكه در مركز ما قرار م يزيهرچ يعني .هستند

به  ميده يل مها را هُ  يشدگ تيكه ما هم هو نديفرا نيدر ا .كند يدور م ياز زندگ .كند يم يذهن زيچ كي هب ليتبد

 هانكيآن ع نكهيا يبرا ،ياز اوصاف ذهن ميكنيم صافاست  تييخودمان را كه خدا ميدار ميكن ياطراف مركز را عدم م

   .ميآوريرا در م هانكيع واشي واشي ميدار گر،يد ستندين

 د،يرا عمل نكن تيب نيشما ا اگر، ذات پاك صاف خود ينيبب تا :است يكيكه ذات پاك خودمان با ذات پاك خدا  مينيتا بب

در مورد شما اجرا  يچه جور تيب نيكه ا دينيبب عمالً  دي. پس باديقصه هست يتو د،يواقعا تو افسانه هست د،يكن يفقط معن

 م،يستين يادب ياست، ما دنبال معن يكردن زندگ يبه مواد ذهن ليتبد يادب ي. معنديبكن يادب ينه فقط معن شود،يم

  .. بلهشوديما اجرا م يرو تيب نيا يكه چه جور مينيبب ميخواهيم

است، موالنا گفت لفظ و  يخواهم خواند. االن صحبت مواد ذهن تانيبعدا غزل را برا تان،يبرا خوانميهم م تيچند ب كي

 تيهو مكه از پشت ه يكه منِ ذهن ديدانيو شما م .هستند يذهن يزهايچ نهايا دييگوينام و جمله و هر چه كه به زبان م
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درست  كند،يم جاديا ي، مرتب مواد ذهناست يموتور افسانه ساز كي كند،يخودش نگاه مبه به خدا و به جهان و  هايشدگ

كار را  نيا ميكار با درد همراه است. ما حق ندار نيو ا ،كنديم يذهن زيبه چ ليتبد رديگيرا م يهر لحظه زندگ نكهيمثل ا

  . ميبكن

 يده كنم، اصال برامن با قانون قضا و ُكن فَكان تو را به خودم زن يكه تو اجازه بده كنميرا م ركا نيمن دارم ا ديگويخدا م

 ديكس نبا چيمن ببازم؟. ه يخواهيتو، تو كه نم يرو كنميم يگذارهيمن دارم سرما كنم،يهم قمار م يآوردم و ه نيهم

 رد،يگيصورت نم يآن موقع باز ست،ين يطور نيكند؛ ا هاالن ما را به خودش زند نيكه، مگر خدا قدرت ندارد، هم ديبگو

 نيا ديخودمان با كند،يبه ما كمك م يحال كه زندگ نيدر ع م،يبشو داريل و درك خودمان ببا عق ارانهيهوش ديما با

  . ميرا بردار هانكيع

 كيدر  نكهيا يبرا م؛يگوياوال ما؛ گفتم، بارها هم گفتم، االن هم م ها،نكيع نيا صياگر مشكل شده است االن تشخ

اگر  يعنياست،  يُكن فَكان است، عشق است، ارتعاش عشق يهاصيتشخ ها،صيتشخ نيا م،يبزرگ نشد يخانواده عشق

ما پدر و  ست،يكس ن چياز ه ياِگله چيه م،يريبپذ ديرا با يفعل تيما حاال وضع ها،ستين يامادر ما، پدر ما؛ حاال ِگله

ن دارند به ما كمك بزرگا يول ،يدرست و حساب ميدانياالن هم نم ديشا م،يدانستيخود ما هم نم دانستند،ينم مانيمادرها

  .ميريگياز بزرگان كمك م ميما هم دار كنند،يم

 گريبه همد ديكردن هم با يو در سع ميكن يسع دي. باميستيكه، ن نهايا دنيبا فهم م؟يباش يچه جور ديبا ميدانيم يول

را در درونشان حس  يگزند كي نيا يعنيداشتند،  ي. و اگر پدر و مادرمان ارتعاش عشقميكني. باهم رقابت نمميكمك كن

 ما هم فوراً  آوردند،يرا در مركز ما به ارتعاش در م يزندگ كيو آن  ،كردنديبه ما نگاه م يزندگ كيكرده بودند و با آن 

را به ارتعاش در  نيهست، چون ا يچ يخود زندگ ت،هس يچ يذهن زيهست، چ ياست، مفرغ چ يكه طال چ ميديفهميم

را به  نهايرا مركز قرار دادن، ا يرونيب يزهايباورها را مركز قرار دادن و چ نيكه هم ميما فكر كرداند، و كور كرده اوردندين

كار  نياكردن، مثل پدر و مادرمان،  يكسب زندگ رونيكردن و از جهان ب سهيصورت فكر در آوردن و خودمان را مقا

  .ميكنيمفهوم م م،يكنيم يزندگبه نه ليدو مثل آنها تب ميريگيرا م يما هم االن زندگ جهيدر نت .است يدرست

بودند، جامعه هم كمك نكرده است. ما اگر باورها را در مركزمان  يجامعه هم، در جمع همه، از جنس منِ ذهن گرياز طرف د

نها آ ند،يباشد، از پشت آنها بب تيتعداد باور هم هو كيواقعا با  ي. اگر كسكندهم به ما كمك  نيد ميگذارينم م،يبپرست

االن هم، امروز  م،ياكه بارها گفته يذهن يكار را كرده باشد حتما درد دارد، مثل دردها نيرا انباشته كند در مركزش، اگر ا

 ديپرستيشما م يباور است و هر چ نيبهتر نهايا پرستم،يكه من م ييباورها نيا ميام. اگر من بگوبار تكرار كرده نيهم چند



  Program # 799                                                                                                        ۷۹۹برنامه مشاره 

  49صفحه: 

 ديحاال ما با جهيكه بتوانم من خدا پرست باشم، مردم را به خدا زنده كنم كه، در نت كنميك نمب كموكفر است، خُ   نهايا

  .است يبه چ يچ ميبفهم واشي واشي ميكمك كن گريبه همد

 گريبه همد ناتيدر تمر م،يكن نيتمر دياست. و ما با يبه چ يكه چ ادها به شما نشان داد و خواهد دشكل نيبرنامه و ا نيا

 ماني، ما در تمام موارد زندگتماماً  ديوجود داشته باشد، ما با دينبا يتنگ نظر ايو حسادت  سهيمقا نجايدر ا م،يكمك كن

 م؟ينيرا بب يفراوان ميتوانيم يجورچه  د؛ينيبيرا نم يفراوان ديكنياگر شما فضا را باز م .مينيمان ببرا در مركز يفراوان

. كنديخدا كار نم د،يكنيفضا را باز نم دينيبياگر نم گران،يد تيموفق گران،يد يخوشبخت گران،يد يرواداشت به شاد

فضا را باز  ميكنيموفق بشود. اگر نم ميكنيما كمك م كنديم يهر كار يكار، هر كس نيكار هم، نه تنها در ا نيپس در ا

 م،يما فضا را باز نكرد م،يشويد ناراحت مو اگر موفق بشون ميريرا بگ شيجلو ميخواهيو م شوديمان مم. اگر حسادتينكرد

 نيكه منظور ما از آمادن به ا مياگر درست دقت كن يكار آسان است، ول نيا ميگوينم م،يگويرا م شيارهايمن فقط مع

  :ديگويم حال. به هر شوديبوده است، كارا آسان م يجهان چ

 ٦٥٣مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 دان جسم اينلفظ را مانندة 

  مَعنيش را در درون مانندِ جان
جسم هستند، باورها  نهايا ،يذهن زيكلمات، جمالت، لفظ، نام و حرف و هر چ گذرد،يرا كه در ذهن ما م يزيآن چ ديگويم

 ياست. زندگ يمثل جان است، زندگ يلحظه، فضا را باز كن ييايدر درون ما، اگر ب شيمعن ش،يجسم هستند. اما مُسَّما

. هر چه ما روا دارديرا به همه روا م يو شاد تيموفق ياست. زندگ تينهاياز جنس ب شهيداشت دارد و همروا شهيهم

وجود  زهايچ ليقب نيحسادت و ا ،ي. اگر در ما تنگ نظرمياست كه هست ياريو مع ميشويم يما از جنس زندگ ميداريم

. بله. اجازه ميااوردهيو خدا را به مركزمان ن مينيبيم هايشدگ تيهم هو نكياست كه ما از پشت ع نياش ادارد نشانه

  شما: دينيهم بب نيا ديبده

 ٦٥٣مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 دان جسم اينلفظ را مانندة 

  مَعنيش را در درون مانندِ جان
آن هم جسم است، تان جسم است، صورت ذهن نيلحظه، در ا نيبه ا ديياين دياگر در ذهن بمان د،ينيلفظ را در ذهن بب اگر

 دايخدا را در مركزتان پ يمعن ش،يمعن د،ياما اگر شما  فضا را باز كن شود،يمركزتان م ديآيم كند،يشما را هم جسم م

باز شدن درون شما،  يعني دييگوي. اگر خدا متينهايگشوده شدن مركز ما به اندازه ب يعنيما خدا  يبرا اصالً  يعني د،يكن
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 گريد نيحداقل؛ ا هايشدگ تيهم هو يعني د،يخواهيكمك م د،ييگوي. اگر خدا متينهايدازه بدرون شما به ان يفضا

  و مركزتان شفاف است. بله،  هيل داده شدند رفتند به حاشهحداقل است، 

 ٦٥٤مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

 ُبَود بينتنْ دايماً تنديدة 

  بود بين فنْ پُر جانِ  جان،ديدة 
 تواندياست، خدا را نم نياست، جسم ب نياگر در مركزتان جسم باشد، دائماً تن ب يعنيتن،  دهيد د،يكن شكل نگاه نيبه ا

 ند،يبيجاِن پُر فن را م شهيهم د،يشما فضا را باز كرد يعنياست،  يخال يكه از جنس َعَدم است، فضا يادهياما د ند،يبب

و  كنديشما را حل م ليمسا يعنياست. ُپر فن  اوري نيست، بهتربلد ا اريفَِن بس يعني ،يزندگ خدا، يعنيجان پُر فن 

 ،ديبشو قيلحظه رف نيو با ا دي. فقط شما فضا را باز كنفتدايب تانيدردها كنديكمك م شناساند،يرا به شما م تانيدردها

  : ديگويم تان،يوانم براهم بخ نيبله ا را بخواند و جزو افسانه بكند. زهايچ نيا يلحظه. مبادا كس نيبه ا دييايب ديبا

 ٢١٨٠مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره 

 سيرِ عارف هر َدمي تا تختِ شاه

  سيرِ زاهد هر َمهي يك روزه راه
هم  نيو ا ديآيو عقل و قدرتش از خدا م تيو هدا تيكه مركزش از جنس َعَدم شده است و حس امن يعارف كس يعني

كار را  نيزاهد ا .عارف است نيا ،باز كرده است يليرفته خ هيحاش ه،ياست حاش را هل داده است، رفته هايشدگ تيهو

خودش دارد  يبرا ينيقوان يسر كي كند،يرا م زهايپره يسر كيدارد اما  يشدگ تينكرده است، زاهد در مركزش هم هو

كرده  يعارف مركزش را خال دارد، يشدگ تيهم هو ينكنم، ول بتيغ  اي ميكار را نكنم، مثال دروغ نگو نيا ديگويكه م

خدا،  يعنيبه تخت  پادشاه،  رسانديعارف لحظه به لحظه خودش را م يعني، تخت شاه يعارف هر دَم ريس : ديگوياست. م

 كيكه  ديگويم د،يري. اگر روز را لحظه بگشوديلحظه هم نم كي يماهش حت كي رود،يماه م كيزاهد  ؟ياما زاهد چ

عدم است و ما از جنس  مامركز  يبا كُن فَكان، وقت شوديشاه انجام م لهيدر مركز ما كه به وس يلحظه راه را، آن گسترش

  .كه عارف است مركزش از جنس َعَدم است يهر كس گر،يشناسنده خدا د يعنيعارف  م،يعارف هست

كارها  يسر كيم دارد كه ه ينيقوان يدارد در مركز، منته يشدگ تيهم هو يليكه خ دهديو زاهد را در مقابل آن قرار م

كار  ست،يكه كار او اثر گذار ن ديبگو خواهديخودش را دارد، م يهم زندگ ودارد. خوب البته ا يمنِ ذهن يبكند ول ديرا نبا

است كه به  ياكند است. عارف مثل آن شاپرك است، زاهد مثل آن حشره اريو حركتش هم بس ستيزاهد اثر گذار ن

  . اما:شوديتند تند راه برود كار درست م كنديو فكر م روديكند راه ماست و كند  دهيدرخت چسب
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 ٢١٨١مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره 

 گرچه زاهد را ُبوَد روزي ِشگَرف

  َكي ُبَود يك روزِ او َخمسيَن اَلْف؟
  :ديگويقرآن است، م هيآ كيالبته مربوط به  نيكه، ا ديگويم

 ٤، آيه )٧٠قرآن كريم، سوره معارج(

  

  »است، فرشتگان و روح بدان جا فراروند. در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال« 
مركزش از جنس  يهزار سال را عارف وقتكه پنجاه  ديبگو خواهديآورده است، م نجايموالنا، پنجاه هزار سال را از ا يعني

لحظه است كه ما به  نيا نيو در روز، هم ن،يبرود و منظور از ا توانديزاهد نم رود،يم كنديخدا است و كُن فَكان كار م

  است.  امتيق م،يشويزنده م ميخدا دار

 ٢١٨٢مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره 

 قدِر هر روزي ز عمرِ مرِد كار

  از ساِل جهان َپْنجَه هزار باشد
به لحظه، ارزش هر لحظه كاِر  ديترجمه كن ديتوانيارزش هر روز، كه روز را م ديگويبه اصطالح مرد كار ، م ديتوجه كن بله،

كه مركزش از جنس  ياست كه مركزش از جنس خدا است، عدم است، ارزش هر لحظه كار كس يمرِد كار؛ مرد كار انسان

كنده شده است.  واشي واشياز آنها  تيمركز دور شده است و هو از هايشدگ تيهم هو نيا يزه كافعدم است به اندا

از  نهايدر آنها، و ا تيهو شوديكم م شود،يكنده م هايشدگ تياز هم هو تيهو ميكنيما فضا را باز م يباشد وقت ادماني

. خدا يآر كند،يفكان م نرا كُ نهايا شود،يها كنده مما از آن تيهو شونديهر چه از مركز ما دور م شوند،يمركز دور م

خودمان  يرو نكيرا، ع يشدگ تيهم هو ميتوانيما نم م،يكار را بكن نيا ميتوانياست كه ما نم نيا كنديكه م يكار

  . نيا شودينم م،يببر نيآن را از ب ميحال بتوان نيما باشد، در مركزمان باشد در ع ديد نكيآن ع يعني م،يبگذار

 ست،ين زيكار كند، ما چون مركزمان آن چ شوديبشو و م ديگويگشوده شده، او م يفضا نيدر ا م،ياگر فضا را باز كن يول

 نيكه ا نطوريشده است و هم يبهتر زيچ كيمركزمان  نكهيا يبرا ست،يمهم ن مانيبرا گريد مينيبيم يرا وقت زيآن چ

كه عقل و  ديآيجالب م اريبس تيتا كم ارو چه ديآيم نشيآفر د،يآيم بسبيب ياز آن مركز شاد دهدينشان م ريتصو

. ارزش هر لحظه ميشويحالت و مرد كار م نيو ما واقعا حالمان خوب است در ا .است لياص تيو حس امن تيقدرت و هدا

نس جهان است، از است كه از ج يانسان كيبه اندازه پنجاه هزار سال  ،نفر كه مركزش از جنس عدم شده است كيكار 

  قرآن.  هيو وصل هم كرده است به آ ديرا بگو نيا خواهديم ،يآرجنس جهان است، 
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 ٢١٨٣مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره 

 عقل ها زين سِّر ُبَود بيرون ز در

  رِبدَ : گو بدّرد، ار َوْهمزَهرة 
 يعقل منِ ذهن يعنيوهم ما،  اگر، ز دَر رونيبَود ب سِر نيز هاعقل :شناسدينم ياست كه عقل منِ ذهن يسِر نيا ديگويم

بشو  دهيب بگو دروبشوم، خُ  دهيبهتر است من در فهميعقل را نم نيبشود؛ حاال كه من ا دهيو در ديايبَدش ب خواهديم

  اتفاقا. بله، 

 ٢١٨٣مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره 

 عقل ها زين سِّر ُبَود بيرون ز در

  رِبدَ : گو بدّرد، را َوْهمزَهرة 
كه باورها را گذاشته  ياست. كس يكه مرد كار ك شناسديرا نم رسِ نيما ا ي. عقل منِ ذهنمييگويم ميبه خودمان دار ما

 يآن وضعش چه جور كنديم زيولو آنكه خوب هم پره ،كرده است نييخودش تع يبرا يمقررات يسر كياست مركزش و 

 يالاست اشك خبريسِر ب نيعقل اگر از ا ديگويو م .از خدا به دور است يكيت، آن هر لحظه با خدا اس يكي نياست؟ ا

مركزمان.  ديآيدوباره خدا م د؟يآيدر م يكه بدرد. بدرد چ ميگويَبدَرد من هم م خواهديو اگر بدش آمده است و م ،ندارد

  مركز ما.  ديايخدا ب گذارديما نم يوهم ديد نيهم

 ٢١٨٤نجم، بيت شماره مولوي، مثنوي، دفتر پ

 ترس، مويي نيست اندر پيِش عشق

  جمله قربانند اندر كيشِ عشق
كه  ييهااست كه در آن شكل نيهم يترس است، برا يمسلط و غالب منِ ذهن اريبس جانيه د،يدانيم نجا،يدر ا ترس

 نيو ا ترسديكه م ي. كسميشداشته با تيحس امن ميتوانيو ترس در مركز ما است نم ميما ترس دار يوقت م،ينشان داد

ترس كه معادل  ديگوي. مكنديم تشيترِس هدا نيهم دارد،ن يتيندارد، هدا يندارد، عقل يترس در مركزش است قدرت

اصال به چشم  ست،ين ييترس مو .عشق به اندازه مو هم ارزش ندارد شيپ ديگويدر مركز است، م يشدگ تيداشتن هم هو

  عشق.  شيپ ديآينم

االن،  ديباش رفچرا؟ عارف، ولو شما اگر عا رساند،يتخت خدا است، خودش را م يگفت عارف هر لحظه پا عشق هم،

لحظه مستقر است، عارف خوب البته، مثل  نيلحظه. عارف در ا نيبه ا دييايب ديفضا را باز كن ديبا د،يعارف بشو ديخواهيم

 شيو او پا م،يخدا برسان يعنيتخت شاه،  يخودمان را به پا ييضا گشابا ف ميتوانيحداقل ما م يموالنا، نه مثل بنده، نه، ول

 ميبشو يكيبا او  يجور كيو  رونيب مييايقصه ب نيلحظه، از ا نيدر ا ميكن دايپ يراه كي ديما با يعني . مارا بگذارد مركز 
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 يكه عشق جلو يشين بشوند در كقربا ديهمه با ها،يشدگ تيها، هم هو. همه آن ترسياز زندگ يعني م،يريو از او كمك بگ

كه عقل است،  :موهبت، بركت ت،يآن چهار تا خاص ميشويم يكي يشدن با خدا. وقت يكي مي. عشق گفتگذارديما م

شده عشق است.  يماد شي، كهستندعشق  شيك اينهااست  ياست و شاد تياست، قدرت است، بله، و حس امن تيهدا

  قربان آن است.  زيهمه چ

 ٢١٨٥ي، دفتر پنجم، بيت شماره مولوي، مثنو

 عشق وصف ايزد است، امّا كه َخوْف

  و َجْوف فَْرج مبتاليِ وصف بندة 
 ييفضا گشا م،يكن ييفضا گشا يمركز ما، اگر ه نيا م،يدهيو مركز را گسترش م ميشويم يكيما با خدا  يوقت ديگويم

اولش سخت است بعد كه باز  ه،يبه حاش ميبدهرا هل  هايشدگ تيهم هو نيا ميخواهياولش سخت است چون م م،يكن

عدم در مركز ما است و خدا به  شهيهم جهيبه مركز ما و در نت نديايب توانندينم هايشدگ تيو هم هو شوديباز م شود،يم

  گشوده شده وصف خدا است.  يفضا نيباز بشود، معلوم است ا يليب اگر خوكه، خُ  ديگويم كند،يما كمك م

 يزن به طور عموم ايمرد  يآلت تناسل يعنيشكم است، فَْرج  ريشكم و ز ياست كه مبتال ياترس وصف بنده ؟ياما ترس چ

 ريدارد، در واقع گرفتار آنها است، حاال شكم و ز يشدگ تيهم هو يهر كس يعني. يزيچ كيشكم، داخل  يعنيُجوف  و

گذرا را در مركزش  يزهايچ نكهيا يدارد، برا ترس يكه در مركز ما است. هر كس هايشدگ تيهمه آن هم هو يعنيشكم 

 يزهايشكم است و باورها و چ ريشكم و ز يكه مبتال يكس ديهست. نبا يآدم وصفش معلوم است چ نيگذاشته است، ا

كند و  يمركز خودش را خال ديبا يكس كيبداند،  ييدر مركزش است، استنباطات خودش را به صورت الهامات خدا يماد

  . ميكرد انيانسان ب يوجود قتيحق ريبا مثلث صبر و شكر و تصو ليز را امروز به تفصكردن مرك يخال

  

وم *** انی***   ت 
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 يريرا با همان تصاو اتياب نيو ا خوانميم تانيبرا ياز مثنو ياتياب ،ميبپرداز ميرا خواند تشيب كيكه  يبه غزل نكهياز ا قبل

را  يزيچه چ مينيبب يعني. ميرا درك كن اتياب نيا يمعن قاًيعم ميتوانيكه م مينيبب ،ميسنجيارائه كردم م كه خدمتتان

درواقع  خوانميكه م يتيسه ب ني. اميكرده ا ليرا ما به قصه تبد اتياب نيكه تا بحال ا ،ندبكن ديزنده با نهايدر درون ما ا

 يتيشما را به هر وضع يمن ذهن است كه نيو آن ا ،دهديرا نشان م زيچ كيهست كه  يسه تا معن ست،ين تيسه ب

 دينداشته باش يكاربه مركزتان.  دياوريمرا ب يعني دي. و رو به من كنديرو به من كن ديگويخدا م تيانداخته از همان وضع

  . ندازنديب ريشما را به تاخ تانيذهن ينكهايع دي. نگذارديو با ذهنتان نسنج ديهست يدر چه مرحله ا

و سردرگم  ،ديدرست كن يطرح كياست كه شما در ذهنتان  نيا دميام دهميشكلها را نشان م نيمن ا نكهياما علت ا

شده و گشوده يوجود دارد كه فضا ييارهايچه مع د،ينگاه كن ديبا ييزهايكه به چه چ دينيبو ب .ديراه را ادامه نده نيا

اتفاقات بد مرتب در  ايآ د،يقضاوت دار د،يبسنجد؟ مثال شما مقاومت دار رونيانعكاسش را در ب اي رونيآثارش را در ب

شما به  د؟يكنيو شما چكار م كند؟يم عكسرا من نهايدر طرحتان هست كه مركزتان ا ايآ افتدياگر م افتد؟يم رونيب

   كند؟يكار را م نيمركز شما ا اي كننديكار را م نيدشمنان ا ديكنيفكر م د؟يكنيبه درون نگاه م د،يكنينگاه م رونيب

 يريگكش اندازهخط كي ديبا ،ديكنيدرست م ريتصاو نيشخص خودتان با ا يكه شما در ذهنتان برا يطرح نيا يتو

است؟  داريثابت است؟ پا تياحساس امن نيا اي. آرميگيرا از مركز م تميمن احساس امن دييگوي. مثال شما مدياشداشته ب

شروع  يوقت د؟يشما قدرت عمل دار ايآ خورد؟يمرتب به هم م تانيشاد اي تانياحساس شاد خورد؟يتندتند به هم م اي

  د؟يكنيوسط كار رها م اي د؟يرسانيم جهيبه نت د؟يدهيرا ادامه م يزيچ ديكنيم

و آنور  نوريرنجشتان حسادتتان ا تان،نهيخشمتان، ك جاناتتان،يبا احساساتتان، ه اي د؟يدار يدرون تيهدا كيشما  ايآ

شما  زد؟يريصبرتان به هم م اي ديصبر كن ديتوانيشما م كنند؟يم نييتع نهايرا ا ديرفتارتان و چكار بكن يعني د؟يرويم

 كند؟ينم اي كنديكار م رونيواقعا ب ديكه شما دار يعقل نيا ايهست؟ آ يچ يشكرتان برا نيا د؟يكن كرش ديتوانيم

 نهايشد؟ خوب ا گريد زيچ كي ديافكر كرده يزيچ كي د؟يآيكه باطل از آب در م دينيبيم اياست  يقيتان حق ييشناسا

  . ديبسنج ديتوانياست كه شما م ييارهايمع

 قراريشما مثل چرخ گردان ب اي. آقرارمي. بله گفت كه مثل چرخ گردان بقرارميچو چرخ گردان، ب وهللا: گفتيهفته قبل م

 يقراريب ديدانياست؟ م يدرون اياست  يرونيب زيچ كيبه  دنيتان بخاطر رس يقراريب نيا ديهست قراريب يو وقت د؟يهست

قصه و افسانه  نيا يهااز جنبه يكيكه  ديدانيو م ديبپرس دتاناز خو دياست كه با يسواالت نهايكرده؟ ا جاديا يتان را ك

  :ديگويافسانه جواب دادن است. م لهيسوال كردن است البته، و به وس
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 ٣٣٥٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 جنبان تو دُمگرچه دوري، دور مي

  َحيثُ ما ُكنُتم فَوَُلّوا َوجهَُكم
  

در آر. به این آیه قرآن   دم آشنایی با او (از جنس او بودن) را به حرکت   گر چه در ذهن هستی و از او دوری، از دور« 
  »هر جا که هستی رو به او کن.   توجه کن که می گوید: در

  
 يول ،يدور از خدا هست يعنياست،  يشدگ تيهومركزت پر از هم يعنيچه!  يعني يگرچه دور ديدانيكه االن م ديگويم

 اي. ديگويخدا به ما م يعني ،يمن هست يبده، به من بگو كه آشنا تيبه اصطالح عالمت آشنائ يحال كه دور هستدر همان

  است: ني. و ترجمه اش امياو بكن يو به سور ميهست يتيدر هر وضع ام م،ي. و در هرجا كه هستمييگويما به خودمان م

قرآن توجه كن  هيآ نيبا او، از جنس او بودن را به حركت درآر و به ا يياز دور دم آشنا ،يو از او دور يدر ذهن هست گرچه

  رو به او كن. يدر هر جا كه هست ديگويكه م

هست، مقاومت  يدگيكه در مركز ما همان ميشويماالن متوجه  ،يگرچه دور ديبسنج يافسانه من ذهن نيرا با ا نياگر ا و

 ميندار تيو حس امن ميحالت هست نيدرست است كه در ا ي. ولمينيبياطرافمان مانع و مسئله و دشمن م م،يو قضاوت دار

در هر  يول ميهم ندار يقدرت مان،يمنف جاناتيجاناتمان مخصوصا هيافتاده دست ه تمانيو هدا كنديعقلمان كار نم

 م،يكن يمركزمان را خال ميلحظه با تسل كي ديرو به او كردن با ي. براميكه هست رو به او بكن يابه هر درجه يتيوضع

  موضوع است. نيراجع به هم خوانميرا هم م تيچند ب نيدرست است؟ بله ا

 ٣٧٤٣مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 جمله مرغانِ مُناِزع، بازوار

  بشنويد اين طبلِ بازِ شهريار
و درواقع مركزمان ذهنمان  ميكرد يشدگتيهومركزمان را پر از هم ميكه آمد يما در من ذهن يعنيكننده نزاع يعني منازع

كه از  ستين نيسوال ا ني. گفتم، مهمترميكنينزاع م ميما دار ،ميتيمخالف است با آنها ما هم هو مانياست و چون باورها

جو  كي يخوب معلوم است كه آب ما تو مييبگو ،با ما اختالف داشت شيرهاو اگر باو ستيچ تيباورها ميبپرس يكس

ما انسانها كه باهم نزاع  يعنيغلط است. به هرحال مرغان  ني. اميباشد ما باهم دوست يكي. اگر ميو ما باهم دشمن رودينم

و طبل بازگشت را  ميهست ازل بما مث ،كه خدا ديگويم يول .اختالف دارند مانيها يشدگ تيهم هو نكهيبخاطر ا ميكنيم
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به  ديرسد كه بازگرد يبه ما م ييها غاميو هر لحظه پ ديمن بازگرد يهست، به سو يهمان طبل ارجع نكهيا زند،يدارد م

  .ديفضا را باز كن ديرو به او كردن با يبرا د،يرو به او بكن ديبازگشتن با يمن، برا يسو

 ٣٧٤٤مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 الف خويش، سوي اتحادز اخت

  هين ز هر جانب روان گرديد شاد
كه در درون  يزندگ كيآن  يسو نيبنابرا ،را نيا ديبدان د،ياختالفات بخاطر مركز قراردادن باورهاست و شما باورپرست نيا

مركز آنها، مرا  ميايلحظه باز كنند من ب نياگر تمام انسانها فضا را در اطراف اتفاق ا ،ييبا فضاگشا ديتان هست رو كنهمه

دوباره به من زنده  د،يهم هست، اگر به من نگرو گريبا من، اتحاد با من اتحاد با همد اداتح يو به سو .ديقرار ده اريمع

 دينيبيماند. م ديخواه سطح. در ديجنگ ديباهم خواه شهيصورت هم نيدر ا دييايمن ن يبه سو آن هم و شادمان دينشو

شما  تانجاناتيكنم، به هر سو كه ه تيمن شما را هدا دينگذاشت ديگويم، ديهرسو كه رفت ينعيز هر جانب  ديگويكه م

به  اورميمن شما را ب ديبگذار ديلحظه دوست باش نيو با اتفاق ا ديتان برده است، از آنجا فضا را باز كنرا برده است، مركز

  طرف خودم. بله،

 ٣٧٤٥مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 ُكْنُتم فَوَُلّوا َوْجهَُكمَحْيثَ ما 

  نَْحوَهُ هذا الَّذي َلمْ َينْهَُكم
  

چیزی است که خدا مشا را   آن وحدت و یا آن سلیمان بگردانید که این  در هر وضعیتی هستید روی خود را به سوی
  از آن باز نداشته است.

  
 هيآ نيا يتو ديد ميبوده است، االن خواه زهايبه چ مانياصالً، رو ميااست كه بله، ما تا حاال رو به او نكرده نيمنظورش ا

 ديكه در ذهنتان بود، ذهنتان هم آورده بود ديديپرستيتا حاال فرم و ماده را م د،يقبله را عوض كن ديكه شما با ديگويم

كردن به  و خدا شما را از رو .ديبگردان يبه خداپرست يحاال هم قبله را از باورپرست د،يديپرستيمركزتان، باورها را م

باز نداشته است و آنهم رو كردن به من است. خدا  يزيچ كيفقط از  .زداشته استبا يزيبه هر چ يعني هايشدگتيهوهم

  درست است؟ د،يگفته است رو نكن زهايچ هيبه بق م،يما را باز نداشته است، فقط به او رو كن يزيچ كيفقط از 

  : ديگويرا م نيهست كه هم گريد تيب كي نهميا 
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 ١٦٧٣ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 َحيْثُ ما ُكنْتُمْ َفوَلَّوا َشطْرَهُ 

  با زجاجهء دل پري خوان توييم
 يعنيدل.  شهيدل، ش نكيع يعنيدل  ي. زُجاجهديرو به او بكن ديبازهم، هرجا كه باش ديگويرا م نيكه، هم ديگويم

از جنس عدم  م،يكني. فضا را باز مديخدا باش خوانِياست، پر تاننكيخال، ع ،يدلِ خال د،يافضا را باز كرده كهيدرحال

 م،يكه هست يذهن تيباشد. در هر وضع نيا ديكارمان با ديگويم م،يخوانيم شتريخدا را به مركزمان ب با آن عدم م،يشويم

 اي گشوده شده كه آن ُزجاجه يفضا به مركزمان و با همان ميآورياو را م يپا يعنيبه او،  ميكنيو رو م ميكنيفضا را باز م

  . ميشوياو م خوانيدل است، پر شهيش اي نهيآ

 كهيما مرتب درحال يعنينماد خدا است.  نجاياست كه در ا ياموجود افسانه كياصطالح  هب يپر ديدانيم خوان،يپر

 ميدهيرا از مركزمان هول م زهايچ يعني. ميكشيو تو را م ميكشيرا به مركزمان نم زهايچ گريمركزمان از جنس تو است، د

  . نيبله هم م،يخوانيتو را به مركزمان م يبرود به دور، ول

 ١٦٧٣ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 َحيْثُ ما ُكنْتُمْ َفوَلَّوا َشطْرَهُ 

  با زجاجهء دل پري خوان توييم
 شهيلحظه را هم نياتفاق ا كهيو شكر در حال هستند، با صبر ليعقل، قدرت اص ت،يهدا ت،يدل ما عدم است، پس امن يعني

تو، قدرت  تيتو، حس امن تياكمك عقل تو، هد يعنيو كمكِ تو،  ينندگيبا آفر ديآيكه از طرف تو م يبا شاد م،يريپذيم

ل و دور از مركز هو هيرا به حاش هايشدگتيهوهم نيو مرتب ا ميخوانيم ،ميكنيمركزمان طلب م يتو، ما تو را به سو

  برود، آره. ميدهيم

 ١٤٤)، آيه ٢قرآن كريم، سوره بقره(

    

  .

گردانيم. پس روى به جانب مى پسندىمى كه اىقبله   بينيم. تو را به سوىنگريستنت را به اطراف آسمان مى« 
كه اين دگرگونى به حق و از جانب  دانندوى بدان جانب كنيد. اهل كتاب مىكن. و هر جا كه باشيد ر مسجدالحرام

  »كنيد غافل نيست.و خدا از آنچه مى پروردگارشان بوده است.
 نيا است: نيكاملش ا هيآ نيا ديبروند بخوانند. اما توجه كن خواهنديكه م يياست، آنها ١٤٤ هيكه سوره بقره آ دينيبيم

 كند،يم ريخودش تعب يجهان به سو نيا يزهايچ يعني يشدگتيهومركز هم يكردن قبله از سورا موالنا در عوض  هيآ
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 ديمسجدالحرام هم با نجاي. اميكنيعوض م گريد ييايمكان جغراف كيبه  م،يكنيرا رها م ييايمكان جغراف كي نكهينه ا

  :خوانميم عيرا هم سر هاني. بله، اديايب شيدار تومن زيگذارد چيفضا نم نيكه ا ،ميكن ريتعب ييكتاي يفضا نيهم

 ١٢٥٨مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 گر قضا پوشد سيه، همچون شََبت

  هم قضا دستت بگيرد عاقبت
اطراف اتفاق  ديكنيفضا را باز م نكهيكه به محض ا ديدانيانسان، شما م يوجود قتيحق رِيتصو نيو در ا ميارا خوانده نهايا

 يآورده است، ما را من ذهن شيما پ يكه قضا يو اتفاقات افتديقضا م لهيلحظه به وس نيكه اتفاق ا ديندايلحظه و م نيا

و با  ميبشو ميتسل ديبا مياجازه بده ميو اگر بخواه ،رديهمان قضا دست ما را بگ ميدهيما االن اجازه نم يكرده است. ول

گشوده شده را  يدور و فضا ميندازيرا ب هايشدگتيهوهم قياز طر ديد يعنيمان. به مركز مياوريدوباره او را ب ييفضاگشا

قضا با كُن فَكان دست  رد،يتا قضا دوباره دست ما را بگ مياشتباه نكن م،يمركز خودمان بكن نكيكه از جنس عدم است، ع

  .رديما را بگ

 ١٢٥٩مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 گر قضا صد بار، قصد جان كند

  د، درمان كندهم قضا جانت ده
 ميكنيبه مركز ما، كه ما فكر م كند،يما حمله م يشدگتيهواگر قضا به هم م،ينيشكل بب نيرا با ا تيب نيدوباره هم اگر

كه قضا با كُن  ميو بدان ،ميعقب و نگاه كن ميبرود و بكش ميبگذار ديحمله كند، با ميبگذار ديبا شد،كُيقضا دارد ما را م

و ما را درمان كند.  اورديب رونيما را هم از مركزمان ب يو دردها ،را از مركز ما پاك كند هايشدگتيهوهم خواهديفَكان م

 توانديم شيمن ذهن لهيكه به وس كنديفكر م ياگر كس يعنينخواهد بود.  نياز ا ريما را عوض كند، غ رونيمركز و ب يعني

 توانديم يمن ذهن لهيبه وس يكند، حت وضكند، رفتارش را عرا عوض  رونشيخودش را عوض كند، مركزش را عوض كند، ب

 ياجازه بدهد مركزش از جنس زندگ دي. باتوانديكند، نم جاديصلح ا رونيدر ب اي ،كند با همسرش كه قهر است يآشت

  بشود.

 ١٢٦٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 اين قضا صد بار اگر راهت زند

  بر فراز چرخ، خرگاهت زند
قضا بارها ما را منحرف كند از آن  نياگر ا ديگوي. مشوديم يپر معن اريها بسشكل نيبا ا يول ميابارها خوانده را نهايا

كه االن مركزت هست، راه به تو  يزيكه آن چ ديگويدارد به ما م ،ميبدان ديبا م،يرفتيم يمن ذهن لهيكه به وس يزيچ
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 تينهايكه من ب :ديگوين را پاك كنم، خودم را بگذارم در مركزت، خدا ممن آ اربگذ دهد،يآن غلط نشان م دهد،ينشان م

  كنم.  تينهايدرون تو را باز كنم و ب ايهستم، بگذار من مركز تو را 

 ديما نبا شود،يم اثريو ب شودياگر آنها زده م ،يذهن ديذهنمان با د يتو ميشيانديكه ما م ييهاآن راه نيپس بنابرا

 م،يندازيب ديرا با يبه ما، چ دهديچه نشان م مينيبب ميريرا بگ يزندگ غاميپ ميعقب، با تسل ميبكش دياب م،يشناراحت با

  :تيب نيا م،يارا هم كه بارها خوانده ني. بله، اميكنيم ييرا شناسا يچ

 ١٣٨١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 حق، قدم بر وي نهد از المكان

  آنگه او ساكن شود از ُكن فَكان
كه مثل جهنم  يشدگتيهوشدن و آن مركز هم يخال يمركز ما از جنس فضا يعنيقدم گذاشتن به مركز ما،  قح

 كند،يهمانطور كه گل سرخ را باز م شود،يبشو م شود،يبشود م ديگوياو م يعنيكُن َفكان،  لهيآن به وس سوخت،يم

  .شوديساكن م شود،يساكت م

است. شما االن  ايكامال گو ريتصو نيزتان بگذارد، با ُكن فَكانش به شما كمك كند. اخدا قدم به مرك ميبگذار ديبا پس

غلط بوده است، كمك نكرده است به شما، آن  دنيد هايشدگتيهوهم ديرا رفتن، از د يشدگتيهوكه راه هم ديدانيم

نور رد  د،يكنيشفاف م ديزتان را داربود. االن مرك يمركزتان ماد ند،ابوده نيدروغ تيو قدرت و حس امن تيعقل و هدا

و كار افتادن كُن فَكان و ُكن فَكان  .در واقع معادل قدم گذاشتن خدا به مركز شما است نيو ا شوديخرد رد م شود،يم

و شما  رونيدرون چه در ب رچه د سد،ينويرا خدا م تانيلحظه زندگ نيشما ا ،يزديو اراده ا يزديمعادل است با قضاوت ا

  .. بلهديكامال دوستانه هست تيضعو با

 ٢٤٦٤مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 سبز گردم، چونكه گويد: كشت باش

  زرد گردم، چونكه گويد: زشت باش
. اگر ستين يشدگتيهوهم گريهستم، در مركز من او است. آره، در مركز من بصورت عدم خدا است، د ميمن تسل يعني

را زرد  يشدگتيهوهم يعني كند،يرا زرد م يزيچ كي. اگر شوميبالنده م يعني ،شوميمن سبز م كنديمن را سبز م

فكر  نكهيخشك باشد ولو ا گذارميم كنديرا كه خشك م يهرچ يعني. شوميزشت باش زرد م ديگويبه من م كند،يم

تا باالخره كُن فَكان من را  شوميسبز م كنديهم كه او مرا سبز م يو هر جور شوميزشت م شوم،يدارم كوچك م كنميم

  درست كند.
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 ٢٤٦٥مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 اي ماهم كند، يك دم سياهلحظه

  خود چه باشد غيرِ اين، كار اِله؟
از جنس  يعني كنديلحظه من را ماه م كي. شونديكامالً پر معنا م رهايتصو نيهستند كه پس از ا ياساده اتياب نهايا

است. چون تا  يچ نهايكه فرق ا دهديفورًا به من نشان م كند،يم يشدگتيهوحظه از جنس همل كي كند،يخودش م

. شما مياست ندار يمعنو ياست كِ يمركزمان ماد يكِ نكهيا ييشناسا ييامركزمان، ما االن توان دياياو ب مياحاال نگذاشته

 ديرويكه م يجهت نيدردها است، ا ،يذهن يها نكيع شازهيانگ د،يكنيكه م ييفكرها نيكه ا ديبده صيتشخ ديبتوان ديبا

ما االن قادر  ؟ت خدا استيواقعاً هدا ايتان ترس ايتان اضطراب ايتان حسادت اي دياالن خشمتان باعث شده است برو

ه ب هايشدگتيهوهم نيو ا شوديباز م يمقدار كي شود،يمركزتان باز م نكهيپس از ا يول م،يبده صيتشخ ميستين

ماه  يكِ م،يهست يمن ذهن يكه كِ  ميشويمتوجه م واشي واشي ستند،يمركز تان ن گريبه اطراف، د شوندياصطالح رانده م

  .مياز جنس خدا هست يعني م،يهست

 ٢٤٦٦مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 پيش چوگانهاي حكم ُكن فَكان

  دويم اندر مكان و المكانمي
 يبه فكر يو از فكر ميباش يدرست است، اگر من ذهن نيا شهيواندم. پس مركز ما، همبار امروز خ نيرا هم كه چند نيا

مركز ما  افتد،يم رونييَُب المَنون، حوادث ناگوار در بر ماً يدا شود،يم يجور كي م،يو خدا را به مركزمان راه نده ميبپر

 ارانه،ي. اما اگر هوشميشويمحروم م تاياز آب ح شود،يبعد ما خشك م ارچه شود،يو بدن ما خشك م شوديمنقبض م

و مكان و المكان ما را اداره  كنديما كار م يصورت هر لحظه كُن فَكان رو نيدر ا م،يبا صبر و شكر مركزمان را باز كن

  . ديكنيباز م لحظه نيو آگاهانه عمداً فضا را در اطراف اتفاق ا ارانهي. شما هوشيعنيشكل  نيهم كند،يم

است با  يلحظه كه مساو نيكه رابطه من با خدا در ا ديكن ينيلحظه بازب نياست كه ا نيا ديكل نيترمهم گفتم باز هم،

است، اگر دوستانه است مركزتان باز شده است، خدا دارد به شما كمك  يلحظه چ نياتفاق ا ايلحظه  نيرابطه من با فرم ا

 يعنيلحظه،  نيبا اتفاق ا ديكنيم يلحظه و دشمن نيل اتفاق ادر مقاب ديكنيمقاومت م ديدار وكند، اگر خصمانه است  يم

همان آن اشعار را خواندم كه  ي. براگريما د ميندار يزيچ نيتر از اواقعاً مهم يعنياست.  ديكل نيا ديكنيبا خدا م يدشمن

  كمك نخواهد كرد.  خدا به شما د،يشما رضا ندار اگرلحظه  نيرضا، به اصطالح دوست شكر است، رضا، رضا. ا گفتيم
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 هاني. همديشما آن موقع قضا را قبول ندار يعنيرضا داشت؟ ُخوب  شوديگفت كه مگر م ديخواه تانيذهن ديشما هم با د

 ت،درست اس تيب ني. ادياشكال ممكن است داشته باش نجاهايدر ا د،يانكرده شرفتي. اگر شما پديشما عوض كن ديرا با

 يعنيلحظه است و ُكن فَكان است،  نياش در اقضا هست، حكم قضا هست، همه كياصالً. نباشد  نطوريا شودينم يعني

 كند،يعقل كل كه جهان را اداره م نها،ياست و ا يچ دانميخدا را نم دييگوي. حاال شما مشوديبشو و م ديگويخدا م

و المكان ما  .مكان است كنديم رييه كه تغبدن ما و هر چ ،يو درون يرونيباتفاقات  يعنيمكان  كند،يكائنات را اداره م

لحظه رضا داشته  نياست كه شما در ا نيحالتش ا نيو بهتر .او است اريگشوده شده در مركز ما، تماماً در اخت يفضا يعني

  . ديشكر داشته باش د،يرضا داشته باش شودينم د،ي. اول رضا ندارديباش

لحظه قدم اول است،  نياتفاق ا رشيپذ رش،ي: پذدينيرا بب ليت چپ مستطو ضلع سم ديصبر داشته باش د،يفضا را باز كن

درد  ،يشدگتيهوهم گر،يخراب است د يليكه وضعش خ يهر كس يعنيلحظه است.  نياتفاق ا رشيقدم اول عرفان پذ

به مركزش  اورديب عدم را يبتواند در لحظات ات ،رديلحظه را بپذ نياست كه اتفاق ا نيكارش ا نياست، اول جيدارد، گ يليخ

  و صبر و شكر داشته باشد. 

 ديو شما دار آورديام، رضا مداده حيكه امروز همه را توض يشكر واقع نيكه ا شوديمتوجه م نيتمر يمدت كيپس از 

 كيهست،  نياز ا يورمنظ كي يتلخ است ول يليكه به من افتاده است گرچه كه خ ياتفاق نيكه ا ديكنيم داياعتقاد پ

خرده هم از َجفَّ الَْقَلم  كي دي. بله، اجازه بدهكنميرا با مخالفت با آن دارم گم م غاميپ نيهست كه من ا نيدر ا يغاميپ

  :ديگويبخوانم، م تانيبرا

 ٣١٥١مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره 

 معنيِ جََفّ الْقَلَم َكي آن بود

  كه جفاها با وفا يكسان بود؟
 يلحظه، زندگ نيلحظه، در ا نيخدا در ا يعنيمركب قلم خشك شد،  نكهيا يمعن ديگوياست. م يمهم تيب ديكنيم توجه

. خُوب اتفاق ميشويتازه ما متوجه م مان،يجلو افتدياتفاق م يعني شوديخشك م ي. وقتسدينويما را م رونيدرون و ب

افتاده است،  ياتفاق كي ميه ما متوجه شداالن ك يعنياست.  لحظه نيا يو باشندگ ينيچن نيحالت ا مان،يجلو افتديم

كه جفا،  ستيجَفَّ الَْقَلم آن ن يمعن ديگويم م؟يمخالفت كن آن دارد با دهياالن كه افتاده است چه فا م،يدانستينم قبلش

  َالَست.  هب ييوفايبه خدا، ب ييوفاياز جنس ماده شدن، مركز را از جنس ماده كردن و ب يعنيجفا 
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بله  ديخدا به ما گفته است كه تو هر لحظه با م،يما از جنس خدا هست يعني ميكه ما از جنس َالَست هست ديكنيتوجه م

با ذهن نگاه  نكهيا يبرا ،يشناسيچون من را نم يبله، ول ييبه من بگو يعني ،ييلحظه بله بگو نيبه اتفاق ا يعني ،ييبگو

  تو مناسب است.  تيوضع يو برا كنميم جاديكه آن را من ابله، چون بدان  ييبگو ظهلح نيبه اتفاق ا ديبا ،يكنيم

نشان  يرا چه جور ياصل تيجنس ،يرا االن نشان نده ياصل تيو آن جنس يو مقاومت كن ياگر شما مخالفت كن ديگويم

كه در  ستين نيا شيالْقَلَم معن َجفَّ  ديگوي. ميشكر كن ،يصبر كن ،يفضا را باز كن يعني ي. وفا كنياگر وفا كن ؟يدهيم

است؟ مركزت از جنس  كساني يدو تا ك نياست. ا كسانيدو تا  نيا ،يباز كن يشفاف كن اي يلحظه مركزت را ماده كن نيا

نه،  ييكه من از جنس خدا هستم، بگو يانكار كن يعنيجفا باشد،  كند؛يو شما را اصالح م كنديخدا باشد، كُن فَكان كار م

 هايشدگتيهوهم ديد ،يمن ذهن ديبا د ،يبا مقاومت و قضاوت من ذهن نصورتيدر ا ،شودينصورت وضعت خراب ميدر ا

تلخ خواهد بود و تو  اريبس رون،يدر ب يمركز ماد نيانعكاس ا اي رونياتفاقات بد در ب يعنيو رَِيبُ المَنون  يجلو برو ديبا

  .افتديمردم م يبرا اتاتفاق نيو ا يخودت را جمع و جور كن يتوانينم

 ٣١٥٢مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره 

 بَل جفا را، هم جفا َجفَّ الَْقَلم

  وآن وفا را هم وفا َجفَّ الَْقَلم
از طرف  م،يكنيخدا م ريمركزمان را غ م،يكنيو مخالفت م ميكنيفضا را باز نم نكهيما، ا ييوفايب يعنيشما  يجفا بلكه

و  ي. وان وَفا را هم َوفا جَفَّ اْلَقلَم، اگر شما مركزت را باز كردسدينويبد م كند،يم ييوفاياو هم ب يعنيجفا است.  يزندگ

. بله، نهايا گري. واضح است دكنديبه مركزت و به تو كمك م ديآياو هم م نصورتيدر ا ،ياردادو عدم را مركز قر يبله گفت

  :ديگويم ٧ هيسوره اسراء آ دينيرا هم بب هيآ نيا

 ٧)، آيه ١٧ِاسراء( قرآن كريم، سوره

… 

 »كنيد...كنيد، و اگر بدى كنيد به خود مىاگر نيكى كنيد به خود مى« 

  :ديگويم حاال

 ٣١٥٣مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره 

 عَفوْ باشد، ليك كو فَرِّ اميد

  ده ز تقوي روسپيد؟كه بود بن
 ،خدا ممكن است تو را ببخشد ،بوخُ  مركزت، ديايخدا ب يگذاريو نم يبنديمركزت را م ،يكنيكه خُوب جفا م ديگويم

شرط مي كند  ،گفت خدا شبيه قمار باز ها عمل مي كند و هي ،و دوباره يك فرصتي به تو بدهد ،حاال از اشتباهت بگذرد
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هر لحظه تو را امتحان مي كند يك اتفاق  ،هي امتحان مي كند ،رط كند زندگي را مي فرستدمرتب براي اين كه ش ،روي تو

ندا  ،و دوباره پيغام مي فرستد .اتفاق بعدي را بوجود مي آورد .بوخيلي خُ  ،بد بوجود مي آورد مي بيند كه شما باز نكرديد

 ،واكنش نشان مي دهيد ،ناله مي كنيد ،نمي گيريد مي فرستد مي بيند نه! مركز شما باز هم پوشيده است پيغام ايشان را

 ،مي گذرد ،حاال عفو مي كند ،ما پاسخ نمي دهيم ديگر ،بوباالخره اين كارها را مي كند ولي هي مي بيند كه خيلي خُ 

ي اما مي گويد ولو اينكه عفو بكند ولي آن جالل و شكوه اميد كه از طريق تقوا رو سپيد م ،خيلي حوصله اش زياد است

   .هر لحظه وفا مي كند .بله! و نمي بندد ،يعني اين فضا را باز مي كند ،تقوا يعني پرهيز ،شود پيش خدا

و مرتب از  ،از هم هويت شدگي ،از طريق تقوا و پرهيز .يعني از جنس خدا مي شود ،بنده رو سپيد مي شود پيش خدا

هم  فضا گشايي مي كند و پرهيز مي كند از ،رد مركزشو عدم را مي آو مركزش مي راند هم هويت شدگي ها را با حاشيه

عمدا و قصدا  ،حاال تو به اميد عفو مانده اي ولي مركزت را مادي نگه داشتي ،هويت شدگي مي گويد اين كجا و آن كجا

 ولي آن بي نهايتي ،خيلي خوب فرض كن عفو هم كرد ،به اميد عفو ،جنسيت را از جنس جفا كردي ،مادي كردي خودت را

  .بله .همين را مي گويد .كه قرار بود به او زنده بشوي زنده نخواهي شد

 ٣١٥٤مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت شماره 

 دزد را گر عفو باشد، جان بَرَد

  َكي وزير و خازِن مخزن شود؟
خدا مرتب مي  يعني ما هم از .نجات پيدا كرد ،مي گويد اگر دزد را ببخشند دراين صورت جانش را بُرد ،مثال مي زند

ولي ديگر دزد را نمي برند  ،همان طور دزد را ممكن است ببخشند ،مركزمان مي گذاريم زندگي را تلف مي كنيم ،دزديم

  .بله اجازه بدهيد .نه! و دوباره .خزينه را بدهند دستش كه وزير بكنند و

  

ھارم *** ت  یان   ***  
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لَقلم مي گويد كه خدا مركز ما را در بيرون منعكس مي كند و بر طبق اينها همه راجع به َجف الَقلم است واقعا جَف ا 

   .شايستگي ما مي نويسد

٢٤٦٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو  

  حكم ُكن فَكان يچوگانها شيپ
  اندر مكان و المكان ميدويم

كنيم به ما نشان مي دهد كه در  و اگر ما فضا را باز ،اتفاق را در بيرون بوجود مي آورد مركز ما را بيرون منعكس مي كند

وگر نه ما نمي توانيم  .اين حادثه بد را به وجود مي آورد ،كدام جفا ،كدام هم هويت شدگي ،مركز ما چه اشكالي دارد

اگر ما جفا بكنيم يعني اتفاق بد را مركز ما منعكس بكند در بيرون  .پس اين طوري ما خودمان را اصالح مي كنيم .بفهميم

وع كنيم به اطراف نگاه كردن به اين ناسزا بدهيم آن را مسئول بدانيم اين را مالمت كنيم و بدتر تلخ بشويم و بعد ما شر

  و بعد دوباره مي گويد  .ندانيم چه چيزمان است ما تغيير نمي كنيم

 ٣١٨١مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 ساله بپوشبافي، همهزانكه مي

  كاري، همه ساله بنوشزانكه مي
 ،دردهايمان ،برحسب هيجانات مان ،مرتب اين فكرها را ما توي اين قصه مي بافيم ،در مركز ما هم هويت شدگي وجود دارد

اينكه انعكاس اين فكرهاي من دار و پر از درد كه از دردهاي ما مي  براي ،و هر چه كه مي بافيم تمام لحظات بايد بپوشيم

يعني  .ولي باالخره بر خواهد گشت .مي كاري ممكن است االن به تو بر نگردد و آن هم كه .آيد در بيرون منعكس مي شود

شما اين لحظه بر حسب هم هويت شدگي ها فكر مي كنيد يك  .اين جف القلم عكس العمل كائنات را هم نشان مي دهد

ما كمان و تير اندازش  .دردي به شما بر خواهد گشت و براساس فضاي باز شده فكر مي كنيد يعني مي گذاريد خدا فكر كند

  .بنابراين .آن را هم خواهي ديد .خيلي خوب است ،خداست

 ٣١٨٢مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 هاي دم به دمفعل توست اين غُصه

  اين بود معني قَدْ َجفَّ اْلقََلم
در اين  ،ي كنيد و عمل مي كنيدفكر م ،با افسانه من ذهني ،با اين دو تا تصوير ،االن ديگر اين بيت را كامال مي فهميد شما

يعني  ،معني َقد جَف القَلم اين است .صورت مركزتان در بيرون چيزهاي بد منعكس مي كند و شما غُصه خواهيد خورد

ولي اين لحظه خشك مي شود گفتيم چكار  .اين است ،اينكه خدا در اين لحظه زندگي ما را مي نويسد و خشك مي شود

   ،بله .تا به ما كمك كند .فضا را باز مي كنيم با او دوست مي شويم ،ت است كه بد استدرس ،هر چه هست ،مي كنيم
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  حديث

. 
 »خشك شد قلم به آنچه سزاوار بودي.« 

   ،اينطوريش هم هست ،اين حديث است

. 

 »خشك شد قلم به آنچه بودني است.« 

  .كه ان شااهللا بخوانيم غزلمان را تمام بكنيم ،اين دوباره اولين بيت غزلمان است بله.

  :خوانديم كه

 ١١٢٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 عشق رفت، هيچ حسابش مگيرعمر كه بي

  آبِ حياتست عشق، در دل و جانش پذير
مي گويد كه اين را به  .آنها مركزمان بود ،ما هم هويت شده بوديم با چيز ها ،و نشان داديم كه عمري كه بي عشق رفته

و وقتي عدم شد تو بيا  ،بشود از جنس عدم بشود پس مركزت بايد باز .و تو بايد با خدا يكي بشوي ،حساب عمرت نگذار

و بگذار آبش  ،به صورت عدم يعني اتحادت با خدا مي آيد اين را مركزت قرار بده ،اين آب حياتي كه از طرف عشق مي آيد

يعني  .بگذار كامال سيراب كند ،فكرت ،يعني ِاعمال بشود به اين تَنَت .واقعا جذب جانت بشود .به چهار ُبعدت جذب بشود

يعني آن را بدون مقاومت  ،در دل و جانش پذير .نكن به هيچ وجه مقاومت يا قضاوت تو ،همه چيزت را در اختيار او بگذار

   .و قضاوت بگذار جذب وجودت بشود

 ١١٢٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 آب دانهر كه جزِ عاشقان، ماهِي بي

  مُرده و پژمرده است گر چه بُوَد او وزير
اند هم هويت شدگي ها را رانده ،عاشقان كساني هستند كه مركزشان را از جنس عدم كرده اند ،همه آدمها غير از عاشقان

در اين چيزهاي  و عاشقانِ خيلي ديگر پيشرفته حقيقتاً  ،مركزشان از جنس خدا است ،مركزشان شفاف است ،اشيهبه ح

 ،دشمن ،مثل دوست ،مثل باور ،مثل همسر ،مثل خانواده ،به اصطالح كه قبال هم هويت شدگي هايمان بودند ،حاشيه اي

 ،انديعني كامال با خدا يكي شده .ن خيلي ديگر عميق هستندآنها عاشقا .در آنها ديگر هيچ هم هويت شدگي ندارد .هر چي

   .و به او زنده شده اند
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بنابر اين ماهي را از آب بياندازي  ،تمام آدمها غير از اين عاشقان شبيه ماهي هستند كه از آب آورده اند انداخته اند بيرون

ن ذهني در حالي كه با عينك هم هويت شدگي ها ما هم در م .يا پژمرده مي شود ،يا مي ميرد ؟بيرون چه جوري مي شود

تمام آدم هاي غير از عاشقان همانيدگي  .كنيدبه اين تصوير نگاه  ،حتي اگر وزير باشد .مُرده و پژمرده شديم ،مي بينيم

همين كه اين همانيدگي  .مصنوعي است ،عقل و حس امنيت و قدرت و هدايتشان واقعا دروغين است ،در مركزشان دارند

دائما مانع سازي و مسئله سازي و  ،دائما مقاومت و قضاوت دارند .ي مركز تغيير مي كنند اين چهارتا به خطر مي افتدها

   .به خاطر اين است كه خشك شده اند ،دشمن سازي مي كنند

از  ،از پدر و مادرش مي گيرد ،از بچه اش مي گيرد ،از پولش مي گيرد ،حس امنيتش را از همسرش مي گيرد كسي كه

اين آدم كاري ندارد كه برود  .پس مثل ماهي بي آب است .يعني از خدا نمي گيرد ،از مقامش مي گيرد ،دوستش مي گيرد

در عين حال مقاومت و قضاوتش هم به جا  ،مي گويد اينها هر چه بيشتر بهتر ،خدا را بياورد مركزش ،با خدا متحد بشود

تقريبا در حد  ،وزير هاي قديم كه شاه مثال يك وزير داشت ،زيرهاي فعليمي گويد حتي وزير هم باشد البته نه و .است

هم كه باشد  ريولو وز ديگو يم .اديقدرت ز يبود و دارا يآدم ثروتمند يليخ نيبنابرا، شاه حتي از او مي پرسيد .شاه بود

  .آورد يرا م تيب نيبعد ا .باز هم مرده و پژمرده است ،داشته باشد زيو همه چ ،داشته باشد يجهان نيمقام ا يعني

 ١١٢٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 عشق چو بگشاد رخت، سبز شود هر درخت

  د، هر نَفَس از شاِخ پيربرگِ جوان بَرَدمَ 
هم  نيشود و ا ين از جنس عدم ماممركز ،ميكن يبه مثلث واهمانش و فضا را باز م ميايما ب يوقت :دينيشكل را بب نيا بله

 ،مينيب يخدا م نكيو ما شفاف با ع ،كنند يها و مركز را اشغال نم هيحاش شوند به اطراف به يها رانده م يشدگ تيهو

 ،عشق بساطش را در مركز ما پهن كرده يعني ،شده ازب يكاف يبه اندازه  ،در مركزمان است يخال يضاف آن نكهيا يبرا

 ،ميشو ياز جنس اصل مان م يعنياز جنس خدا شدن هم  ،مياز جنس خدا شد ،ميشد يكيبا خدا  ياديما تا حدود ز يعني

 نيا ه،يشوند به حاش يها رانده م يشدگ تيهم هو نيا ييكه در اثر فضا گشا نيهم ،ميشو يمان م ياز جنس من اصل

به مركز  دياياگر عدم ب ،ميكه در مركز ما باشد ما از جنس او هست يزيهر چ .ميشو يما از جنس خدا م ،مهم است يليخ

 ٥٠ ،ساله ٢٠ ،ساله ١٠انسان  ،انسان يعنيدرخت  ،شود هر درخت سبز .ميشو يما سبز م م،يداشته باش يما هر سن ،ما

   .باشند يكند چه سن ينم يفرق نهايا ،شوند يها سبز م نيا ،ساله ٨٠ ساله،

داشته و از درخت  ياست كه من ذهن يانسان يعني ريپ شاخ .ريبرگ جوان بر دمد هر نفس از شاخ پ :ديگو يم نيهم يبرا

در مورد انسان  .دمد يسبز جوان م يكرد برگ ها ياالن چون مركزش را خال يول ،جدا مانده بوده يدرخت زندگ يعنيخدا 
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شكر  ،ديكن يمو صبر  ديكرد يمركز تان را خال دينيب يشما م ،ديجد يبرگ ها يعني ،نوا هم باشد يتواند معن يبرگ م نيا

 ييشناسا ديدار ،ديكن يم دايعقل پ شوند، يدارند بهتر م زيمثال آن چهار تا چ د،يكن يم بايز يمرتب فكرها د،يكن يم

كه  دينيب يبعد م ،دينيب يرا در ذهن تان م يلق و منف يفكر ها د،يكن ين نگاه ماتظر به ذهنضور نابه عنوان ح ديكن يم

  .دينيب يآنوقت واكنش خودتان را م ،ديده ينشان م شما واكنش ديگو يم شمابه  يبد زيچ كي يكس

كه از جنس  يو درون يمركز يروين كي دينيب يبعد م شود، يشود بهتر دارد م يتر م ليتان اص تيبعد آن موقع حس امن

 يبه چه سمت د؟يبكن رشود چكا يبه گوشتان الهام م يواشكيو  .كند يم تيشما را هدا ،از جنس خداست ستين رونيب

مركزتان كه خدا  و عدم در .ديدان يخودتان را قدرتمند م اريو چون قدرت خدا پشت فكر ها و عملتان است بس د؟يبرو

  .ديشو يقدرت تر م پر ديكن يخدا را حس م شتريب ديكن يم كه فضا را باز مو روز به روز ه ،ثابت است نياست ا

 با همه دارد روابطتان ؟ديكن يم ييچه عمل ها .يعال ؟ديكن يم ييكه چه فكرها دينيب يبعد آن موقع م ،بر دمد جوانبرگ

كند  يم دايما شفا پ يها مرض يموقع ها برخ يشود. بعض يبدنتان دارد سالم تر م ،روابطتان با خودتان .شود يم يعال

  .بله ميهست ريپ نكهيا ولو

 ١١٢٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 شود او صيدِ مرگ؟هر كه شود صيدِ عشق، كي 

  چون سِپَرش مه بَُود، كي رسدش زخِم تير؟
مركزش  اورديخدا را ب يعني ،عشق بشود ديو ص نديها نب يشدگ تيهم هو نكيكه از پشت ع يهر كس .گرياست د واضح

 ،نديجهان نب نيا يها زيبا چ ايبا درد ها  يشدگ تيهم هو نكيموقع با ع چيو ه ن،يتو بب نميبب ستميمن بلد ن ايخدا ديبگو

 يعنيعشق شده  ديص ،عشق شده ديمركزش بشود ص يدگيهمان نگذارد يهر كس ،ها مركزش بشوند نينگذارد ا يعني

 نيدر ا گشوده شده نگهدارد، يمركزش را از جنس عدم و فضا نيعشق بشود و مركزش را مثل ا دياگر ص ،خدا شده ديص

مرگ به آن  گريد .است يابد يلحظه  نياخدا و آگاه از  تينها يو زنده شده به ب يابد يلحظه  نيصورت آمده به ا

  .رديم يجسما نم نكهينه ا ،ندارد يدسترس

 يشدگ تيكه هم هو اهيس يزهايچ نياز ا تيقدر باز بشود كه تمام هو نيا باز بشود كه نقدريكه آن مركز اگر ا ديتوجه كن

دوباره ما آن ها  بشود، هاز آن ها اگر بركند شفاف كردند، ،ندو مركز را روشن كرد هيرانده شدند به حاش ،ما هستند يها 

 ميريم ينم يعني م،يريم يصورت كه ما نم نيدر ا ،بشود تينها يفضا باز بشود كه ب نيا نقدرياز آن ها ا رونيب ميرا بكش

 ،ميريم يما نم رديم يكه جسم ما م يآن موقع وقت ،ميشو يآگاه م يابد يلحظه  نياز ا يابد يلحظه  نيبه ا مآيي يكه م

   .فتدا يجسم ما م
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به مركز ما كه االن از جنس  .رسد ينم يرونيب يهاريخوب به جنس او ت ،خدا است يعني مركزمان از جنس او است، يو وقت

 ،چون سپرش خدا است ،خواهند بكنند يم يهر كار را از ما بدزدند، يزيچ كيو  كنند نيمردم توه مرتب يخداست، ه

به خاطر مركز بد  ريمان باشد زخم ت ادي .ديآ يم رونيكه از ب ييهاريزخم ت يعني .رسد يبه او نم ريزخم ت ،خدا يعنيمه 

 موقع بد نخواهد بود، چيه رونياتفاقات بد انعكاس مركز ما بود، اگر مركز ما از جنس خدا باشد انعكاسش در ب آمد، يم ما

به  يما كار نكهيا يبرا ندارند به ما لطمه بزنند. ليگر ميد ،ستان ماشوند دو يدشمنان ما م دينيب يبه طور معجزه آسا م

  .ميها ندارآن

 يو قدرت تيهدا و عقل و تيو حس امن شود يبركت عشق بلند م ،شود يبلند م يارتعاش زندگ ،مركز عدم نياز ا نيو ا

 يجنس را در مركز انسان ها نياز و مرك نيا ،مركز عدم نيبا ا .كند يم تيهم سرا گرانيبه د نيا ميكن يكه ما احساس م

اگر  رنديپذ ياثر را م نياگر آن ها بخواهند ا ميگذار ياثر م .ميگذار يآن ها اثر م يو رو ،ميكن يم ييما شناسا گريد

 يكيكه حتما با ارتعاش عدم در مركز مان  ميكن ينم يما گارانت يول ،اندرفتهيخوب نپذ رندينپذ ،بكنند زهينخواهد ست

به هر حال  .ندريتوانند اثر بپذ يم چكار كنند، ديباشند كه با دهياگر آن ها هم فهم يول .ميزنده كن ميتوان يما ر گريد

 كردند، يها مركز ما بودند و ما را آزرده م يشدگ تيخوردند و هم هو يها م يشدگ تيكه قبال به هم هو يرونيب يرهايت

   :ديگو يبعد م .لهب .خورد يبه ما نم گريآوردند االن د يدردمان م

 ١١٢٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 رَهي يافتي؟سر ز خدا تافتي، هيچ 

  جانبِ ره بازگرد، ياوه مرو خيرِ خير
خورد و ما هم در من  يكه اصال به درد نم يبكن يفكر ،يبكن يلحظه به لحظه كار يعني هودهيو ب هودهيب يعني ريرِخيخ

ها را در مركزش گذاشته و  يدگيكه همان يشخص نيا .است يمن ذهن يافسانه  نيا دياگر دقت كن م،يهست نيهم يذهن

فضا  نديكه از فرا يكس .ها در مركزش باورها هستند يدگيهمان ناز آ يكي .سر زخدا تافته ،كند ياومت و قضاوت ممق

من  ياز جنس افسانه  خودش كار نكرده باشد، يرو ارانهيهوش يعني ،نگذشته باشد مركزش و آوردن كن فكان به ييگشا

   .است يذهن

اتفاقات را در  يسر كيمعنا كه  نيبه ا ،است ييداستان افسانه ا كيدهد كه انسان  يشكل نشان م نيعرض كردم ا

 نيكه ما ا ستين يزيچ نوهمچ .است يتوهم ،قصه نيبر اساس آن قصه درست كرده و ا ،كند يگرفته و رها نم گذشته

   .شود يم دهيد يطور نيما هستند ا چون در مركز زهايچ نيها ا ني. اميقصه هست
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 ،يمركزت و خدا را نگذاشت يها را گذاشت يدگيهمان :ديگو يم پرسد يدارد از ما م ،يافتي يره چيه يز خدا تافت پس سر

افسانه مانع هست و  نيكه در ا ،يافسانه درست كرد كي يتو آمد .كه ينكرد ؟يكرد دايها راه پ يدگيهمان نكيع با

مثل مالمت، مثل حس عدم  يمن ذهن يهاتيمقاومت تو همراه با خاص مسئله هست و دشمن هست و قضاوت تو و

  .است گرانيد ريتقص ستيمن ن ريكه تقص تيمسئول

و  نهيرنجش، خشم، ك ت،يشكا ،يدائم دنينال رم،يتقصيمن هستند، من ب يكه سبب بدبخت يواقع ريغ يذهن يهاو علت

 ينگران شدم،ينم نطورياچقدر خوب بود  كردميكار را من كردم، اگر نم نيا اچر ها،يمانيها، پشها از گذشته، تأسفرنجش

 صيرا تشخ زيچ چيكه من ه يعقليحس ب ،يقدرتيحس ب ز،يچهار تا چ نيهم ت،يو ترس، حس عدم امن نده،ياز آ

  . يمنف جاناتيو رنجش و ه نهيهمان خشم و ك لهيوسشدن به تي. هداديآيغلط در م كنميم ي. هر فكردهمينم

: جانب ره بازگرد. جانب ره بازگرد ديگوياست م نطورينه. خوب اآلن كه ا ؟يفتايراه  چيه تيوضع نيدر ا ،يسر ز خدا تافت

شما و  يخواهد شد زندگ هودهيواقعا ب ديراه را ادامه بده نيكار را و ا نيكه اگر ا ديدانيمثلث است. و شما اآلن م يكيآن 

 نقدريانسان ا نيا دينيبب ينخواهد رفت. حت نيها از بكرد، مانع دي. مسائلتان را حل نخواهكرد دينخواه دايپ يراه چيه

موانع،  دي. توجه كندهيبه وجود آورده و به آن چسب تيوضع نيببرد. اصال مانع را ا نيها را از باز مانع يكيقدرت ندارد كه 

  د.كن دايراه پ توانديم كنديانسان است كه فكر م نيااست و در مركز  دينوع د نيا نفكيها جزو المسائل و دشمن

را با  هايشدگتيهوهم نيفضا را در مركزت باز كن و بران ا يعني. جانب ره بازگرد نيهم يعنيجانب ره بازگرد  اما

دار، صبر  كن، عدم را در مركزت نگه ليو قدرت را اص تيعقل، هدا ت،يرا، حس امن زيچهار چ نيبه اطراف و ا ييفضاگشا

 واشي واشي رش،يشروع كن به واهمانش. ابتدا پذ گر،يد نيا يعني گرداز كن. جانب ره ب تيرا رعا زيكن، شكر كن، پره

كه اآلن  ييزهايكه آن چ يبه خوش ياجي. احتديآيو م جوشدياز درون شما م سببيب يشاد ديفهميم ديآيم يشاد

در مركزمان،  ميه بودها را گذاشتقبال ما آدم ،يداشت اجيآنها احت يهاياند به اطراف نبوده. قبال به خوشرانده شده

و توجه  گفتيروز نم كي. اگر ميما خوشحال بود داديدوستت دارم توجه م گفتيهمسرمان را. همسرمان هر روز به ما م

. به راه مي. اآلن نه، به راه آمدختيريما به هم م تيو قدرت و حس امن تهداي و عقلهمه  گريد كردينم دييو تا دادينم

  كن. ييمركزت، فضاگشا ارعدم را بگذ يعني ايب
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 ١١٢٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 تنِگ ِشكَر خر بَالش، ور نخري سركه باش

  شو، ور نشوي، رو بميرعاشقِ اين مير 
مهم  يلياول خ تيچهارم ب كي نيمعشوق را بخر. هم يبار، و بال يعنيبار شكر بده، تنگ  يعنيمعشوق.  يبال يعني بالش

 نيو ا رسميبه آن م ايرا دارم و  نيكه آهان ا مييگوي. ممينيبيم هايشدگتيهوهم م،ينيبيم يمن ذهن دياست. اآلن با د

اگر  يعنيمعشوق را بخر.  يكر را بده و بالآن بار شِ ديگوي. ميشدگتيهواز هم د؟يآيه به به. از كجا مكر است، ببار شِ

شكر، حاال بال آمد آن  ونيكام كي ايبه تو بدهند  خواستنديكر مبار به اصطالح شتر شِ كيكه شما  ييمعشوق آمد آن جا

  .تفكان قائل بودن اسضا و كنبه قانون ق نيا ديكنيرد تو خوشحال باش. توجه مرا بُ

. فرستديم رونيب يكه من ذهن يانرژ يعنيبرو سركه باش. سركه  يخريرا بخر و اگر نم شيپس بار شكر را بده بال بله،

 ديجهان، تو با نيبه ا فرستنديسركه م يذهن يهااست من نيجهان سكنجب نيكه ا گفتمي هم قبل  هست، هفته ادتاني

سركه  يذهن يهاو من ،زديريجهان عسل و شكر م نيكه عدم را در مركزش گذاشته مرتب به ا ي. هركسيزيعسل بر

بشود و ما عسل  ادياگر سركه ز يبشود. ول نيكه به اصطالح جهان اسكنجب ميكن اديز ديبا نقدريو ما عسل را ا زنديريم

بخر  .بخرد خواهديمعشوق را نم يكه بال يسركه. اآلن به كس شودياش مهمه شود،يخراب م نيسكنجب ميزيبر مينتوان

  باش، شكر كن. ياطرافش فضا باز كن و خوشحال باش، راض يعني

اگر با آن  ،رديبگ يدگياز همان خواهديم ينيريش خواهديهست و شكر م يدگيكه در مركزش همان ذهني منافسانه  نيا

تلخ شدن،  ايرا حفظ كردن  يدگيكردن و همان زهيبه مقاومت كردن و ست كنديو شروع م ،بخرد توانديعقل باشد نم

 ييكه آن بال يستين يراض يعني ،يخرياگر نم ديگويخورند. مي. آنها به درد نمدنيكردن، بله، نال يكردن، زار تيشكا

  تا او به تو كمك كند، برو پس سركه باش.  يداشته باش تيرضا ،يبا آن خرسند باش رديگيكه قضا از تو م

مركزمان. عاشق خدا  ميگذاريشكل. عدم را م نيبا ا م؟يشويعاشق خدا بشو، چطور عاشق م يعنيشو  ريم نيا عاشق

 ياصطالحات مختلف نهايا ،يشدگتيهوخأل، نبودن هم ،يخال يصورت عدم، فضاخدا را آوردن به مركز، خدا به يعنيشدن 

از جنس او  يعنيشو  ريم نيبشو. عاشق ا ريام نياشق اشو، ع ريم نيمؤثر واقع بشود. عاشق ا ديشا ميگوياست كه من م

  . ريپس برو بم ؟يبشو يخواهيبه مركزمان. نم مياوريعدم را ب ديبا مياز جنس او بشو نكهيا يبشو. برا

 يمرد. اول هم گفته پژمرده و مرده خواه يصورت خواه نيدر ا ديگويكن، م يكه برو خودكش ستين نيا اشيمعن ريبرو بم

در ذهن  يبرو آنجا در قبر من ذهن دن،يشكل. با مقاومت و قضاوت و نال ني. برو پژمرده بشو با ايباش ريوز نكهيا شد ولو

را هر چقدر  شيبده كه بال صي. قدرت انتخابت را به كار ببر. تشخيتو قدرت انتخاب دار ديگويدارد م د،يكني. توجه مريبم
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در  ياز جنس او نشو ،ينشو ريام نيعاشق ا يسركه بشو ديبا ي. نخريريو بگ يدهب ديآيم يشدگتيهوكه از هم يشكر

  .يريكه در ذهنت بم يصورت محكوم هست نيا

 ١١٢٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 جمله جانهايِ پاك، گشته اسيراِن خاك

  عشق فروريخت زر تا بَِرهاند اسير
از جنس خدا بودند. آمدند  نكهيا يجهان همه جان پاك بودند برا نيآمدند به ا يپاك كه وقت هايجانهمه  يعني بله،

  .يذهن رانيجهان، اس نيا رانيخاك، اس ايفرم  نرايصورت فكر پس شدند اسبه يجهان نيا يزهايشدند با چ دهيهمان

 يبله. برا م؟يرا بخر رياس نيا ميتواني. اما ما ممياجهان شده نيا ريما اس يعنيخاك  رانيگشته اس ،پاك هايجانجمله  

عدم  د،ياهاتفاق با خدا دوست شد نيبا ا ديلحظه و دوست بشو نياطراف اتفاق ا ديشما فضا را باز كن نكهيبه محض ا نكهيا

 يزندگ يهاسبب خواهد شد كه بركت رياتحاد شما با خدا، دوست شدن با آن ام ديآيعدم م يبه مركزتان و وقت ديآيم

همان چهار تا هم َزر هستند، عقل  ،يزندگ ييشناسا ،يزندگ يلطافت عشق، شفا ،يزندگ يهابركت يعنيصورت َزر، َزر به

را برهاند.  ريعشق تا اس زديريرا م نهاي. ايزندگ سببيب يشاد ،يزندگ تيس امنح ،يقدرت زندگ ،يزندگ تيهدا ،يزندگ

  . ميهست مانيهايشدگتيهوهم رياس ميبه ما كه ما بفهم دهديرا م نهايا يعني

 لهيوسبه يرشدگياس نيخاك، از ا نيكه ما از ا كندياو به ما كمك م ميكشياو را به مركزمان م يما پا نكهيو به محض ا

  .ميبره هايشدگتيهوهم

 ١١٢٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 اي كه به زنبيلِ تو هيچ كسي نان نريخت

  خود هم بطلب، اي فقير در ُبنِ زنبيلِ
كه تا حاال ذهنت را به كار  ديگو يم .و منظور از آن ذهن است ، ديبه خر ميرفت يم است كه ما با آن يزيهمان چ ليزنب

مخصوصا  رونيكه جهان ب يكرد يو فكر م ،يريبگ يكه ارزش دارد به لحاظ زندگ يزيو آن چ يتا بركات زندگ يانداخت

همه  نيا يكرد ييكه گدا يانسان يا يعني خت،ينان نر يكس چيتو ه ليكه به زنب يا هند،به تو بدرا  نيتوانند ا يآدم ها م

 ريدر ز يعنيخود  ليدر بن زنب ختند،ينر زند،يتو بر ليرا به زنب يبركات زندگ نيو آدم ها، بلكه ا رونيبا ذهنت از جهان ب

 ،يخواست يم يبود از آنها زندگ يرونيب يزهايدر مركزت چ يافسانه من ذهن نيبا ا يبود رونيتا حاال رو به ب مانيفكرها

  .آن چهار تا هم جزو نان هستند ت،يحس امن ،يخوشبخت ت،يهو ،يزندگ يعني نجايآره، نان در ا
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 يكس يا ،يخواست ياز پولت م ،يخواست يم تياز همسرت، از پدر و مادرت و از مردم حس امن ت،يكه از دوستها يكس يا

كه  يكس يكند، ا  تيجهان تو را هدا يخواست يكه م يكس يا ،يخواست يجهان عقل م زا ،يخواست يمكه از مردم عقل 

 ريو تو بدان كه از جنس فق كن. خودت جستجو ليته زنب درها را  نيندادند كه، حاال هم ،يخواست ياز آدم ها قدرت م

است  ريمركزش عدم باشد فق كه يهركس ،ينطوريا يعنيكه در مركزت عدم باشد، عدم  يهست نياز جنس ا يعني يهست

 يثيحد كيكه فقر افتخار است، فقر افتخار است آره،  ميخواندهم و هفته گذشته  .نشده تيهم هو يزيچ چيچون با ه

و در  هيبه حاشرانده ها را  يشدگ تيكه هم هو يهركس د،يگو يفقر را م نيا »فقر افتخار است«بود از حضرت رسول كه، 

   .خواهد آن كار افتخار است يجهان نم نيبركات را از او  ستيمركزش ن

كند، گنج در  يمان مربوط  ميفكرها ريكه مرا با ز ييفضا گشا نيبطلبم؟ با هم يخود هم بطلب،  چطور ليپس در بن زنب

است،   ليذهن ما زنب يعنيخود  ليدر بن زنب م،يپوشان يگنج را م يبا تند تند فكر كردن ما رو ميفتماست، گ يفكرها ريز

 ،ميكن يآرام م ميچسبان يفكرها را به فكر نم م،يكن يذهن مان را آرام م م؟ينكَ يم يكه چجور نيبب ،بَِكن ليدر ته زنب

  .ميكن يفضا را باز م اي ميشو يمرتب خاموش م يه

 ديگو يم .ندك يكند و با آن گنج مربوط م يم يكيهر لحظه ما را با خدا  ييمهم است فضا گشا يليخ  ييفضا گشا نيا

 كيما  ،شود يلحظه خاموش م كيذهن  ييچون موقع فضا گشا تيفكرها ريآگاه شو از ز بيترت نيفضا را بگشا، به ا

 ياجيباشد احت تيهم هو يزيبا چ اردند يما لزوم ياريهوش يعني .جنس ما فقر است ،ميهست ريكه فق ميفهم يلحظه م

 ريكه در ز نيند كردن فكرها بگذار فكر منفصل بشود و ببپس با كُ . نداردبه جهان  ياجيبه جهان ندارد، امتداد خدا احت

   .فكرها گنج است نيا

نشسته بوده و  يصندوق كهنه ا كي يبوده كه رو ييگدا كي الًيكه تمث ميگفت كيشماره  يعنيدر برنامه اول گنج حضور 

 شيكه رو يصندوق نيبه او گفت كه ا يهگذرر كيو  ديبده يزيچ كيبه من و به من  ديگفت كه كمك كن يبه رهگذرها م

فكرها بود  ريصندوق ز نينشستم منظورش هم نيا يمدتها  است رو من گفت: نه! ،يآن را نگاه كرد يتا حاال تو ينشست

 بتيبه هزار مص خالصه گنج است، بعد گفت: صندوق را باز كن نگاه كن، رشيز م،يفكر هست ميفكرها نشست يما رو

  .خالص و جواهر است يپر از طال دنديد ،دند و شكستندصندوق را باز كر

و  ميو در سطح هست  ميهست مانيفكرها يو رو ميهست تيهم هو مانيچون با فكرها ميگنج دار مانيفكرها ريما ز يعني

ورد كه به درد تو بخ يزيچ يات  كس ليزنب هب ديگو يم نيهم يبرا .ميكن ياز جهان م ييدائما حس گدا ميرو به جهان دار

   ر،يفق يبطلب ا تيفكرها ريرا از ز نهايا نداختهيعقل و قدرت ن ت،يحس هدا ت،يمثال مثل حس امن
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 ١١٢٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 ُچست شو و مَرد باش، حق َدهََدت صد ُقماش

  خاِك سيه گشت َزر، خوِن سيه گشت شير
 زانيكه به تو آو ييزهايچ نيبه مركزت و ا اوريعدم را ب يعنييعني چي؟ كه سبك باش چُست باش،  ديگو ياالن م بعد

 ياريهوش يعنيانسان باش،  يعنيو مرد باش  ،زيرا بر نهايا ،يگذارند حركت كن ياند تو را و نمكرده نيشده اند و سنگ

كه در مركزش  ياست كه كس نياش ا يباش، معن جوانمرد باش، چست شو و مرد باش، يباش ديكه با يباش، همان انسان

  .هم مشخص است رونيآثارش در ب نديب يو شما م .ستيدارد و درد دارد واقعا جوانمرد ن يشدگ تيهم هو

 تياز موفق م،يتنگ نظر هست م،يهست ليبخ م،يحسود هست ميدار يشدگ تيو در مركزمان هم هو ميدار يمن ذهن يما وقت

دزد است، غارت كرده، حق  ميگوئ يشود م يحق ما را خوردند، هر كس موفق م نكهيمثل ا ،ميشو يم حتنارا اريمردم بس

 ميندار يدرست تيهدا ايرشد  كي ،ميل ندارعق ،ميندار تيامن ،ميو قدرت ندار ميمن را خورده، خودمان هم تنبل هست

   .ستين ينمردجوا نيا دينباش ينطوريا ديگو يم .است يشدگ تيمركز ما پر از درد و هم هو

خدا به  يدر مركزت بگذاربياري و خدا را  يكار را بكن نيواقعا عدم را در مركزت بگذار، اگر ا يعني، شو و مرد باش چست

 پارچه، جنس، كاال يعنيقماش  يدر معن .است يبركات زندگ ينشسته بازهم به معن نجايا قماش در .دهد يتو صد قماش م

دو مثال  نكهيا يبرا ست،ين يرونيب يكاالها نجايبرد، صد قماش، صد تا كاال در ا يرا نماد گونه به كار م نهايا ديدان يم يول

به  ليالبته قدما معتقد بودند و تابش آفتاب خاك تبد نيبه اصطالح  بخاطر فشارات زم نيطال كه در زم ايزر  نيا: زند يم

  .شود يشود و طال م يبه زر م ليو سنگ هم تبد ،شود يسنگ م

 يارياست باالخره زر هوش اهيكه خاك س يمن ذهن نيدر اثر صبر و شكر و مداومت و تعهد هم يعنيگشت زر،  هيخاك س

 يو م .شود يم ريبه ش ليمادر هم خون است كه تبد ريش ديدان يطور كه م نيو هم .خواهد بود، زر حضور خواهد شد

 ريش يول ،تواند بخورد يرا بچه نم اهيكند، خون س يم ليتبد ريرا به ش اهيكه خون س يكن فكان ايكه،  يزميمكان نيا ديگو

 يمن ذهن نيا ،را طال بكند اهيبكند و خاك س ريرا ش اهيخون س تواند يخورد، خوب اگر كن فكان م يرا از پستان مادر م

لحظه دوست باش، صبر و شكر، تعهد و  نياتفاق ا با چرا ؟حضور يكند تو را به طال ليتواند عوض كند و تبد يتو را نم

 يمرد باش نكهيبه شرط ا .و خدا صد بركت را به تو داد ،يشده ا ليكه آره، تبد ديد يخودت، خواه يكار كن رو ،يهماهنگ

 يكه خدا برا يزيو آن چ .ندارد يانسان يها تيخاص .ستيدارد واقعا جوانمرد ن يذهن كه من يهر كس ،يو جوانمرد باش

  كرده آنها را ندارد.  نييتع ما
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 ١١٢٩ ةمولوي، ديوان شمس، غزل شمار

 مفخرِ تبريزيان، شمسِ حق و دين، بيا

  تا بِرََهد پايِ دل ز آب و ِگِل همچو قير
كائنات است  نيا نماد مملكت عشق است، در اصل زيتبر يول زيتبر يكه سبب افتخار اهال يكس يعني انيزيمفخر تبر بله،

ها را با صبر و شكر  يشدگ تيهم هو نيشود و ا يم تيرود هم هو يم ينعي ،شود يخدا زنده م تينها يكه به ب يو انسان

 انيزيپس مفخر تبر .شود يم لياو تبد تينها يبه ب واشي واشي ،گذارد يرا مركزش م يخال يو فضا ،راند يم هيبه حاش

  آره،  .اوست تيخدا و ابد تيهان يحالت زنده شدن ما به ب نيهم

كنند، درست  يها به تو افتخار م يزيكه تبر يزيشمس تبر يا ديگو يم يعني ،تاس يزيشمس تبر لشيتمث ديتوجه كن

 .كند، برهد يچسبنده است و ما رها نم ريها كه مثل ق يشدگ تيهم هو يعنيدل ما از آب و گل  يتا پا ايب تو است؟

هم  نيو ا ميكن يباز م كه ما فضا را  واشي واشي ديگو يم .ستيانسان ن يزيمنظورش از شمس تبر ياست ول نيا لشيتمث

كه  يمنتها آن شكل ،شود، در واقع خداست يزنده م ادر م يخاص ياريهوش كي ،ميران يم هيها را به حاش يشدگ تيهو

كه  دينيب يهم از آن جنس بوده و آن م يزيچون شمس تبر ،يزيشمس تبرگذارد  يمشود اسم آن را  يدر ما زنده م

  .است نيآفتاب خدا و د

و  نيآخر  آنحضور ثابت و مستقر كه ذات ما هم آن است و به هر حال  ياريهوش نيكه به ا يكه هركس ديخواهد بگو يم

كنم تو  يكه من فضا را باز م واشي واشي ديگويم .مياز آن ما ندار شتريب گريو د ،به خداستما حالت زنده شدن بهترين 

ها دل ما را  يشدگ تيهم هو نيدلم را چون ا يدلم را، پا يپا من مي توانم يو در من زنده بشو ييايفقط اگر تو ب ،ايب

  .بكشم رونيكشند ب يو م دنديبه من چسب ريكه مثل ق اه يشدگ تيهم هو يعنيدلم را از آب و گل  ياشغال كردند، پا

و هر  ديها بكَن يشدگ تيتان را از هم هو تيكه هو ديگرفته ا ميشما تصم يعني گر،يدهد د يكامال نشان م ريتصو نيو ا

   ،ميكن يم يعذر خواه ميها رفت يشدگ تيلحظه به راه اشتباه كه با هم هو

گشوده  يفضا نيعدم و ا نيو ا ،به مركز ماگذارد  يمعدم را  رشيو پذ .ميكن يم رشيو پذ ميگرد يلحظه بر م نيو به ا

 زيو شكر و پره زيا صبر و پرهب نيو ا ،شوند يرانده م هيها به حاش يشدگ تيهم هو نيشود و ا يتر م عيشده مرتب وس

 يفضا را باز م ما ،افتد يبه خطر م يشدگ تيهم هو كيكه  يوقت يعنيصبر  دند،يكه نشن يآن كسان يبرا ،همراه است

شدن با درد و شكر هم  تيهم هو ازشده،  جاديكه ا ياز درد ميكن يم زيو پره ميشو يش با اتفاق دوست مدر اطراف ميكن

 ،يبا قانون تعهد و هماهنگ ميكار را اگر ادامه بده نيا ،در مركزمان ميگذار يبدست آمد، آن را نم كه اگر نعمت ميكن يم

 يجوشد م يچشمه م كيسبب از درون ما مثل  يب يشاد ميگفت يمدت كيپس از  م،يريبپذ ميريبپذ يه ميريبپذ يعني
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عقل و  ت،يبا حس امن يشاد نيا دينيب يطور كه م نيو هم ،هر لحظه بشودزياد بشود و  يشاد مياگر ادامه بدهو باال،  ديآ

 يليقلم خ تا ن دويهم ،رديگ يرا از مركزش م تيكه از درون شاد و حس امن يكس يعني .همراه استهم و قدرت  تيهدا

 يپولشان م اي رنديگ ياز دوستشان م اي رنديگ ياز همسرشان م ايرا  تيندارند، حس امن تيمهم است، مردم حس امن

كار ادامه  نيو اگر ا .ندارند تيبشوند، حس امن رونيشوند ممكن است ب يم ديهر روز تهد ،رنديگ ياز كارشان م رنديگ

 ،يشاد رش،يپذ دينگاه كن .رديگ ياست در ما صورت م ينندگيو آفر نشيآفر ذوقمرحله ما كه  نيكند باالخره آخر دايپ

  است. يحالت زندگ نيرت واقعا بهترو قد تيو هدا تيو از مركز عدم گرفتن حس امن ينندگيآفر

  

  

  

  

  

  



  Program # 799                                                                                                        ۷۹۹برنامه مشاره 

  76صفحه: 

  


