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  Program # 821                                                                             ۸۲۱برنامه مشاره 

  2صفحه: 

  ٢٤٥٥شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو

  يُجز دلِ خوبان نَبَر ،يدرِنگر ،يرُگذربَ
  يجان نََبر ،يدل كه ازو هر چه ُكن يمََكش ا سَر

  

  به رضا ديخاكِ دََرش، َدر نَُگشا يتا نشو
  يخاِر َغَمش گُل ِز ُگِلستان نَبَر يَنكش تا

  
  نرسد يدست به لَْعل ،يكوه بَس يتا َنكَن

  يگوهر و مَرجان َنَبر ،ينَرو ايدر يِ سو تا
  

   يَنشو سَريب سَر نَنهَد چَرخْ تو را، تا كه تو
  يَنبَر زانيم يِ َنخَرَد نَقدِ تو را، تا سو كَس

  
   َمسِت خدا، غم نشود از تو ُجدا يِ تا نشو

  يَكنعان َنبَر وسُفِ ي ،يِصفَِت ُگرگ َدر تا
  

   ؟يهمه محمود َشو يكِ  ،ينكُن يازيتا تو اَ 
  يَنبَر مانيمُلكِ ُسل ،ينََره يويتو زِ د تا

  
   نِعمتِ تَن خام ُكند، مِحنِت َتن رام كُند

  يَنبَر مانيدولتِ ا ،يتا نكَش نيد ِمحنتِ
  

   مَرو، جانبِ بازاِر جهان رهيخ ا،يمَ  رهيخ
  يآن َنبَر ،ينده نيا ،يو َشر عيْبِ  نيدَر كهزان
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  3صفحه: 

   نشود نيَنهِلَد، سوسن و نسر يخاك كه خاك
  يدَلْقِ ُكَهن، َخلَعتِ ُسلطان نَبَر ينكَن تا

  
   خاطِر تو خوش نشود ،ياآه گدارو شده

  يمالِ مسلمان َنبَر ،ييكافر ينكُن تا
  

   مُهره ِز اَنبانِ جهان يَنبُرَدست كس چيه
  يَمشو، زان كه تو هم مُهره ِز َانبان نَبَر َرنجه

  
   بِبَرم مانيُمهره ِز َانبان نَبََرم، گوهرِ ا

  يجان بَرِ جانان َنبَر ،يتو به جان ُبخل ُكن َگر
  

   َكرََمت َنديَننِشيِكشِش عشِق خدا م يا
  يَنَبر شانيِز ِكهان تا دل از يندار دست

  
   ِبكِشان، دامَنِ ما را به خوشان نيِبكِشان ه نيه

  ينَبَر شانيراِه پر ،يكه تو بَر يدل كهزان
  

   ز ِكشِش يخود، دست ندار ةَوعد يراست ُكن
  يَنبَر دانيكُنان جانِب مهمه را رَقص تا

  
   لبِ من، تا دلِ من باز شود يمگو ا چيه
  يلَْعِل بَدَخشان َنبَر ،يدلتو تا سنگ كهزان

  
   يبَِده يهمه َشرط يب ،يكُن گرچه كه صد شَرط

  يَزر به ُحُرْمدان َنبَر ،يَطمَعيب تو َبس كهزان
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ٢٤٥٥ هبرنامه گنج حضور امروز را با غزل شمار يسالم و احوالپرس با

  ٢٤٥٥شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو

  يُجز دلِ خوبان نَبَر ،يدرِنگر ،يرُگذربَ
  يجان نََبر ،يدل كه ازو هر چه ُكن يمََكش ا سَر

  

كه: حتماً از  ديگويخدا م ،يبه زندگ كنديرو م كند،يما آشكار م يبرا نديبيرا كه خودش م يقتيحق كيموالنا امروز  پس

 ،يبرگذر ،يدهيم يبه ما زندگ ،يكنيهر لحظه ما را به خودت زنده م ميما تو هست اي ،يشوياز كنار ما رد م ،يشويما رد م

مرتب  نم؟يبيرا م تو كنم،يمنِ انسان فقط به جهان نگاه م اي كنم؟يبه تو نگاه مهم  منكه  ينيبب يكنينگاه م نطوريو هم

اند از ذهن خارج شده يعني ،جزو خوبان هستند ،هستند بارويكه ز ييو فقط آنها ،يشويرد م يهر لحظه، وقت يكنينگاه م

 يلحظه زندگ نيدر ا يعني ،به تو زنده شده اند يتا حدود واند، ها را رها كرده يشدگ تياند، هم هورا رها كرده يمن ذهن

 كنند،يفقط آنها به تو نگاه م ،كه در مركزشان عدم دارند ييآنها ،لحظه و عدم هستند نيكه از جنس ا داننديو م كننديم

ها را  يشدگ تيهو هم كنند،ينگاه م هايدگيفقط به همان كنند،يجهان نگاه ماز انسانها به  يليخ يول ،يكنيتو نگاه م

  .ننديبيتو را نم نيآنهاست در مركزشان، بنابرا ننديبيم

پس  ند،يبيها م يدگيهمان قيمقاومت دارد و قضاوت دارد، و از طر يدگيبعد به مركز خودش دل خودش، كه بعلت همان

آنها  قيكه در ذهن كسب كرده و از طر يدانش نيكه ا كنديقبول هم نم و دانم،يمن م :ديگويم .سركش است نيبنابرا

 يعنيسر مَكش،  :ديگويبه او م خوردينم اشيبه درد زندگ يعني خورد،يشده به دردش نم تيو با آنها هم هو نديبيم

من آن را كه دوست دارم  ،كنمينگو من به جهان نگاه م ،يتو به او نگاه كن خواهديلحظه م نيخدا ا ،يزندگ نكن. ينافرمان

دل من  يمركز من ا يا، سر مكش كنم،يبا آن نگاه م نميبيشدم و برحسب آن م تيكه هم هو يزيبه آن چ كنم،ينگاه م

  .برد ياز او جان نخواه يبكن يهر كار نكهيا يبرا

ما كه  يهايدگيخواهد شد، تمام همان يمتالش يزندگ لهيكه مسلط به ماست باالخره بوس يجهان من ذهن نيا يعني

 يهستند، و هر كس اگذر نكهيا يرفتن، قرار خواهند گرفت برا نيدر معرض خطر افتادن، از ب نهايا ،مينيبيبرحسب آنها م

 هايدگيهمان نيبرحسب ا يو فكر كردن و نظم دادن زندگ دنيحالت د نيرا زنده نگاه دارد و ا يمن ذهن خواهديكه م

 ينظم، نظمِ خوب نيا دهدينظم م دهد،يرا سازمان م اشيبا َمن خود و با عقل من خود زندگ يوقت ،بداند ديبا پردازديم

 ديآيم يموقع يخرد زندگ .اداره بشود يخرد زندگ لهيبوس ديدر ذهن با يزندگ يامور ما پس از مدت نكهيا يبرا ست،ين
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  5صفحه: 

 ميكنيبه او نگاه م كهيو درحال ميبه او نگاه كن شهيهم ديبا پس. ميما هم به او نگاه كن شوديلحظه كه او رد م نيا يكه وقت

  .مياما از او غافل نباش م،يمان را در كارمان بكار ببرحداكثر توان ،ميكار هم بكن ميفكر هم بكن

 ييآنها يعني ستند،ياز انسانها از جنس خوبان ن يلياست كه خ نيو آن ا كنديرا مطرح م يموالنا مشكل تيب نيبا هم و

لحظه بعد  ،درد كيبا  ننديبيم يدگيهمان كيلحظه  نيا كنند،ياند و فقط به آنها نگاه مشده دهيهمان يذهن يزهايكه با چ

لحظه و از جنس عدم  نيبه ا نديايب توانندينم نيبنابرا نطور،يهم هم بعدلحظه  نطور،يلحظه بعد هم هم نطور،يهم هم

  .اول تياستفاده از ب با دهميم يدگيكه اول برنامه من در مورد همان يحيبه توض برديصحبت ما را م نيبشوند، و هم

باز  ديديولو شما هزار بار هم كه شن يدگيهمان حيتوض نيبدهم كه ا حيتان توضكار خدمت نيبه ا ميبپرداز نكهيو قبل از ا

جهان بعنوان  نيموقع وارد شدن ما به ا يكه چه اتفاق ميو درك كن ميواقعًا بدان مياگر ما بدان نكهيا ياست، برا ديهم مف

 جاديكه ما االن ا يزيچ نيكه ا ميو مطمئن نباش ميعكس آن را عمل كن ميتوانيم افتاده، ميجنس خدا بود ازكه  ياريهوش

 يعنيهستند،  يموقت نهايكه ا ميفهميم .هستند يدائم يهانكيع نهايا ميمان گذاشتچشم يكه رو ييها نكيع ،ميكرد

 يزندگ ديمن ممكن است د ديد نيممكن است درست نباشد، ا كنم،يعمل م كنم،ياالن و فكر م مينيبيكه من م نطوريا

  خردمندانه است. ديگويم يمن ذهن نكهيرفتار من خردمندانه نباشد ولو ا نيخدا نباشد، ممكن است ا دينباشد د

 كي ديشا شوديداده م حيمختلف توض اتياب لهيو چون بوس ديكنبتوجه  كنميو خواهش م دهم،يم حيتوض نيهم يبرا

صفحه بگذارم، شما  يبزرگ كنم رو ديكه با ديدانيو م آره باشد. كنواختيكه  ستين ينطوريمتنوع هم هست ا مقدار

  .ديد ديمطلب شما بنده را نخواه نيا حيدر توض نيبنابرا .دينيبب

  

  ها)(دايره همانيدگي ١شكل شماره 
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  6صفحه: 

و از شكم  ميوارد شد نكهيو پس از ا ميشويجهان م نيفرم، وارد ا يخداگونه، ب ياريعرض كردم كه ما بصورت هوش بله،

و البته هم در  .ها دارند و آن فكر كردن استهمه انسان ياستعداد خاص كيو  ،ميشويوارد ذهن م رونيب ميمادرمان آمد

است  يتيو فكر كردن ما مز بله .ميما مشترك هست واناتيبا ح دنيو شن دنيد شوديكه م ميكه دار يمورد آن پنج تا حس

فكر كردن  ديريبگ اديكه قادر است زبان باز كردن و راه رفتن را  نطوريهم يهر انسان نيپس بنابرا واناتيبه ح يعنيبر آنها، 

  .ما ميرا هم بلد هست

به هر حال ما بعنوان  .دخالت نكند ياگر من ذهن ميزنده شدن به حضور را هم بلد هست ميكنيكه صحبت م نطورياتفاقاً هم

و  كننديم يرا پدر و مادرمان به ما معرف مهم يزهايچ يريبه اصطالح تصو ميمفاه ميشويجهان م نيكه وارد ا ياريهوش

بصورت  نهايا ينوشته شده، و همه رهياست كه در مركز دا ييها نيهم شتريمهم ب يزهايچ نيو ا .از جمله خودشان هستند

  .خوانميم عيرا من سر نهايو ا .شونديفكر به ما ارائه م

باشد عدم و  ادماني د،يآيبه فكر درم يعني گنجديكه در فكر من م يزيهر چ اي گنجديكه در فكر من م يمهم يزيهر چ

 هيهمسرم، بق ،بدن خودم مشخصات مختلف خودم يعنيخودم  د،يآيخدا به فكر درنم ،ديآيما به فكر درنم هيجنس اول

را كه به  يمهم يزيهر چ كنند،يم يرا به ما معرف نهايا و شوند،يم دهيخانواده ام، پول مخصوصًا با پول همه همان ياعضا

 ميكنيم قيحس وجود تزر اي تيآنها حس هو يارزش دارد ما بصورت فكر نيا نديگويپدر و مادرمان م كننديم يما معرف

و هر  ،كند قيتزر تيهو حس زهايچ يذهن ريرا دارد كه به تصو تيخاص نيما ا يخداگونگ نيپس ا .ياريبعنوان هوش

جهان  شوديكه م دشيد نكيو ع .دشيد نكيمركزش و ع شوديبالفاصله م كنديم قيتزر تيرا كه به آن حس هو يزيچ

  .دهديو نظم م نديبيرا و امور را برحسب آن م

 ياريذات هوش يكه تو ستياز نظم خود زندگ ريكه غ ميكنيم دايپ يدينظم جد كيما و خود ما  يكه زندگ دينيبيپس م

مختلف  يمن، نقش ها ياجتماع تيكار من حرفه من، موقع،ارزش منبا يزهايچ يهمه ميهم كه گفت زهايچ هيو بق .است

 نهايمادر هستم ا ايدختر هستم، پدر هستم  ايبزرگ شدم مثل خواهر هستم، برادر هستم، پسر هستم  نكهيمن بعد از ا

  ها هستند، معلم هستم. نقش

را  يآن كسان م،يناميرا كه دوست م يآن كسان ميشويم تيما، دوست، با دوست هم هو ميناميم حيكه تفر ييزهايچ و

از جنس فكر  ،مختلف. باورها از جنس جسم هستند يبا باورها م،يشويم دهيو مخصوصاً با دردها همان م،يناميكه دشمن م

چوب است، كه بطور  اياز مثالً آهن است  ترفيلط ،است فيلطهستند، تمام فكرها از جنس جسم هستند منتها جسم 

كه راجع  دينيبب ديتوانياالن شما م يول ،ياريهوش لهيوسب مينيبب ميتوانيباورها را هم م يول .مينيبب ميتوانيما م يكيزيف
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  7صفحه: 

از جنس  ستين زياز جنس چ نديبيكه فكرها را م يزيو اتفاقاً آن چ. دينيبب ديتوانيپس فكرها را م د،يكنيفكر م يبه چ

هم جسم هستند  نهايا ،يمذهب ،يشخص ،ياجتماع ،ياسيمختلف مثل س يو باورها .مياست ما از جنس آن هست ياريهوش

  .ميشويم دهيكه ما با آنها همان

 م،يريگياز آن م تيچهار تا خاص دمان،يد نكيبشود ع ،ميبشو دهيبا آن همان يعني ميرا كه مركزمان قرار بده يزيهر چ و

 يليهم كه شما خ تيماست، حس امن ييعقل قوه شناسا واست و قدرت است،  تياست، هدا تيعقل است، حس امن

و  ميما فكر كن شوديم نييكه تع يجهت ايكه  يهم سمت تيكه انسان نترسد و آرامش داشته باشد، هدا ديدانيخوب م

را با  زيچهار تا چ نيا ست،يزندگ يهاروبرو شدن با چالش ايدر جهان، و قدرت، قدرت عمل كردن است  ميعمل كن ميبرو

  .ميريگيكه مركز ما باشد از آن م يزيهر چ

 نهايا مينيبيو برحسب آنها م ميجهان شد نيوارد ا يما وقت ميكه در مركز االن گذاشت ييزهاياست كه تمام آن چ واضح

 مينيبيو برحسب آنها م رونديم نيآفل هستند و از ب نهايو چون ا .رونديم نياز ب يبه زود يعنيآفل هستند،  ايهمه گذرا 

 هايدگيهمان نيبرحسب ا دنيبعلت د ،همه ترس دارند باًيكه ترس دارد كه تقر يهر كس نيبنابرا م،يترسيما م شهيهم

  ميخوانيشعر را م نيا يوقت پس است.

  ٢٤٥٥شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو

  يُجز دلِ خوبان نَبَر ،يدرِنگر ،يرُگذربَ
  يجان نََبر ،يدل كه ازو هر چه ُكن يمََكش ا سَر

و برحسب  نديبيرا م نهايچون ا و ستين انيروجزو خوب دينيبيم نهايرا گذاشته مركزش و برحسب ا نهايكه ا يانسان

  .نديبيخدا را نم نيبنابرا نديبيم نهايا

و  كنمينگاه م هايدگيهمان نيچون من به ا يول ،يكنيبه من نگاه م يزندگ يا ،خدا يا يشويرد م :ديگويموالنا م پس

 نكهيا يسركش است برا يمركز نيچن كيو  .نميبيبله من تو را نم ،دارم يجسم ياريو هوش كنميبرحسب آنها فكر م

 يزيكه با چ يهر كس نيبنابرا م،يكنيم دايعقل آنها را پ ميشويم دهيهمان يزيبا چ نكهيبه محض ا ديد مياالن خواه

كه به اصطالح  يمقاومت در مقابل تمام عوامل ،قضاوت و مقاومت خواهد داشت، مقاومت خواهد داشت شوديم دهيهمان

  شدنش را گرفته. اديز يجلو ايها را كم كند  يدگيهمان نيا خواهديم

مقاومت  م،يكه در مركز ما باشد ما از جنس آن هست يزيمركز من كه هر چ يا ،دل من يا :كه ديگويمركز م نيپس به ا بله،

 رودينم نيكه از ب ميهست يكه ما از جنس ميدانيرا هم م نيو ا مينرفت نياز ب ياريما بصورت هوش ميدانيو البته كه م .نكن

ما  يعنيمختلف به چمشش زده  يهانكيدرست است كه ع نيبنابرا .است تيياز جنس خدا رسد،يبه آن نم يبيو آس
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  8صفحه: 

پول  نكياست با ع نكيع كي نيا كنديمثالً االن برحسب پول فكر م دارديرا برم ينكيع كيهر لحظه  ياريبعنوان هوش

  .نديبيم

دائماً  نديبيو م كنديبرحسب پول فكر م اي ،نديبيپول م نكيكه با ع يكس نديبيم گريجور د كيهمسرش  نكيبا ع مثالً

به پول من اضافه كند، اگر اضافه  توانديم نيخوب ا يليخ :ديگويم كنديپول است، آدمها را كه نگاه م يدر جستجو

برحسب  كند،يبرحسب آن فكر م. خورديكه به درد من نم كندياگر نم ،است ياست دوست خوب يآدم خوب نيكه ا كنديم

   كند،يفكر نم هياول ياريبرحسب آن هوش كند،يفكر نم يزندگ

 دن،يهمان مييگويكار را م نيا ميشد دهيهمان زهايچ نيجهان با ا نيا ميرفت ميآمد ياريما بصورت هوش ديدانياما شما م

 شوديچون ما را نم ميستيما ن ديجد زيچ نيا ميدانيما م و درست كردن بصورت خودمان يديجد زيچ يعني دنيهمان

 ميدرست كرد يكه بعنوان من ذهن يديجد زيچ نيپس ا .درست كرد شوديخدا را نم ميدرست كرد، ما از جنس خدا هست

فضا  يعني ميبشو مياگر ما تسل يبزود .ميستيما ن يهست، من ذهن يهست اسمش من ذهن يذهن زيچ كي م،يستيما، ما ن

من  نيكه ما ا ميشويمتوجه م ،مينيبه مركزمان با چشم عدم بب مياوريلحظه و عدم را ب نيدر اطراف اتفاق ا ميباز كن را

  .دهنديم جانيو به ما ه گذرنديكه از سرمان م ميستين يمنف يفكرها نيا ما ميستين يذهن

اعمال  يوقت نيفكرها من دارند، بنابرا نيو ا ميكنيفكر م هايدگيهمان نيبرحسب ا يرا هم عرض كنم كه وقت نيا بله

خطرناك  ارياست بس هايدگيترس و خشم، كه همراه همان رينظ يجاناتيه د،يآيبوجود م جانيبه جسم ما ه شونديم

 ،شونديبدن ما اعمال م يفكرها رو نيو ا ميشد تيهم هو يزيكه ما با چ دنيآيبوجود م نجاياز ا جاناتيهستند تمام ه

خطر كم شدن  ايكم شدن  اي رييبعلت تغ ستيخطر ن يوقت يول .ما هستند يدارحفاظت ما هستند و نگه يبرا جاناتيه

   .ترسديدائماً م يمن ذهن .است هودهيترس ب نيا ميترسيها ما م يدگيهمان نيا

 ،ستين يعيكردن طب يكردن با ترس زندگ يزندگ هايدگيو برحسب همان يمن ذهن نيكه ا ميرسيم جهينت نيبه ا پس

را من  نيغلط است ا ديد نيا ،ما برباد رفته ينباشد زندگ نياگر ا ميكنيو هر چه كه ما فكر م .ستيمطابق نظم ذات ما ن

 ميتوانيبهتر هم م ميفكر نكن نهاياگر برحسب ا ،ميكن يزندگ ميتوانيهم م زهايچ نيكرده، ما بدون ا ليبه ما تحم يذهن

   ،يبه شكل بعد ميرسيبعد از آن م .ميفكر كن
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  (دايره عدم) ٢شكل شماره 

 ميبشو دهيهمان يزيچ كيكه غلط است كه ما با  ديفهميم ديديها را شما از موالنا شنصحبت نيحاال ا يشكل بعد نيا

 ميعوض كن ديمركزمان را ما با يعني ميبشود كه از اول ما از جنس آن بود ياريهمان هوش ديآن بشود مركز ما، مركز ما با

لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن كه سبب  نياتفاق ا رشيپذ ميتسل .ميشويم ميكار تسل نيا يبرا ارانهيهوش

است كه  نيدرست مثل ا شوديمركز ما عدم م نكهيمحض ا به مركز ما عوض بشود مركز ما از جنس عدم بشود، شوديم

برحسب  دنيكه د ميشويمتوجه م .مينيبيما درست م م،ينيبيم رنگيب نكياالن با ع ميديديم يرنگ يهانكيتا حاال با ع

كه عدم است  نرا در مركزما يخال يفضا نيو ا ه،يبه حاش ميرانيو آنها را از مركزمان م ست،يدرست ن هايدگيهمان نيا

 ميشويبار متوجه م نياول يبرا» ،يجز دل خوبان نبر ،يدرنگر ،يبرگذر« اگر مركز ما عدم باشد  ندفعهيا ،ميكنيم شتريب

بار تجربه حضور  نياول يبه اصطالح برا نيهم نيا م،ينيبيو ما هم او را م كنديبه ما نگاه م كندياز ما عبور م يكه بله زندگ

   .هست، تجربه مركز عدم هست

 نجوريكه ا مينيبيم ميكنيفكر م يبرحسب زندگ ايعدم  ايبرحسب خدا  ميكنيفكر نم يزيچ كيبار برحسب  نياول يبرا

و آن را  ميفكر كن هايدگيهمان نياز ا يكيبرحسب  ميخواستيقبًال ما م .متفاوت است اريبس ديآيفكر كردن به نظر م

  فراوان است،  زيهمه چ ديآيبه نظرمان م .مينيبيرا م يفراوان مياز كم شدنش، االن دار ميديترسيو م ميكن ادتريز

 نهايا مينيبيو قدرت م تيو هدا تيعقل و حس امن م،يگرفتيم يرا هم كه از مركز جسم زيبعد آن موقع آن چهار تا چ و

 ينترس كي م،ياكرده دايپ يآرامش م،ياكرده دايپ يتيحس امن دهد،يم صيكردند، عقل ما بهتر تشخ دايپ يگريشكل د

  .فرق دارد يليكه با قبل خ مياكرده دايپبه جهان  ازيبه اصطالح عدِم ن كي ،مياكرده دايپ
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نما قطب نكهيما در درون مثل ا كنديم تيما را هدا يزندگ مييعدم بگو ابيبه اصطالح جهت كيكه  ميشويبعد متوجه م

 ميشويو متوجه م ميبرو يبه جهت م،يترسينم م،يشوينم نياالن خشمگ گريد كند،يم تيكه ما را هدا ميدار يمانند

خسته  ميكنيكار م م،يكنيو عمل م م،يياياش برباز عهده ميتوانيرا م يهر چالش م،يكرد دايپ ياديز يليقدرت خ

مركز ما از جنس خوبان  واشي واشي، يچ يعني يدرنگر يبار كه برگذر نياول يبرا ميشويو پس متوجه م. اصالً ميشوينم

  . شوديدارد م

  

  (مثلث همانش) ٣شكل شماره 

 نيا ديديكه اگر هم تا حاال نشن ديشما متوجه شو ؛تانيبرا دهميم حيرا توض (مثلث همانش) نيمن ا نيخوب بعد از ا

بسار مهم است مثًال  نيدادند ا ادياست كه به ما  يرونيب زيچ كيتصور  دنيهمان ميو گفت ،يچ يعني دنيبرنامه را همان

آن و  يفكر ما همان موقع به مفهوم ،يبخر زيهمه چ يتوانيبا آن م ،نيمهم است ا يليپول را مواظب باش خ نيپول. ا

  .زهايچ هيما آن موقع و بق ديد نكيپول شد ع نيو ا ميكرد قيتزر تيآن حس هو يذهن

هم  گريد زيدو تا چ ،ما ديد نكيع ايشود مركز ما  يو آن م ميكن يم قيتزر تيحس هو يزيچ كيبه  نكهيبه محض ا

حس  يوقت ،همان را درست كردن يعني دنينهما ،است دنياسمش همان نيا يكي ميگفت .شود كه تا حاال نبود يم دهييزا

 ميشد يفكر زيچ كياست از جنس  يمن ذهن نيجسم هم نيا ،مياز جنس جسم شد يزيچ كيبه  ميكرد قيتزر تيهو

 يقضاوت م ديكه دار ديشو يمتوجه م ،هم متولد شد گريد زيدو تا چ ،يجسم است من ذهن يفكر زيجسم است چ نيا

  .ديكن يو مقاومت م ديكن
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تا حاال  ،ما يزمان هم وارد شد به زندگ ،كند با زمان يم رييجسم دارد تغ نيا ،ديبه جسم شد ليچون تبد گريد فو از طر

كلمه من باشد  اي رگيفكر است د كيمثالً اسم ما  ،تواند اسم ما باشد يكه م يزيچ كيبا  يدگيهمان نيبا اول ،بود يزمان يب

درست  يمن ذهن كيكه  يهر كس نيپس بنابرا ،بله .دهد يرا نشان م راتييكه تغ ديدان يزمان م .شود يزمان وارد م

كرده از  رييتغ يدهد در گذشته چه جور يذهنش نشان م .او هست يبرا ندهيگذشته و آ ،كند يم يكرده در زمان زندگ

 يشدگ تين هم هويكه مثًال ا ينطوريكه ا ،هم نشان بدهد ندهيرا در آ راتييرا دارد كه تغ ييتوانا نيذهن ا گريطرف د

  .كند رييخواهم تغ يم يچه جور اي ،خواهد كرد رييتغ يپول است چه جور نيمن كه ا

گذشته و  ،به زمان ميافت يم ميكن يلحظه را ترك م نيا ميبفهم نكهيبدون ا ندهيبه گذشته و آ ميافت يما م نيپس بنابرا

قابل  ،گذرا ،يو قدرت مصنوع تيو هدا تيعقل و حس امن هو البت ،دنيهمان ،مقاومت ،قضاوت ،يزمان روانشناخت ،ندهيآ

 نيا .كند يم رييو قدرت ما با زمان تغ تيهدا ،ما تيحس امن ،كند عقل ما يم رييكه جسم ما با زمان تغ نطوريهم ،رييتغ

 ييآدمها يبرا گرينه د يول ،قابل قبول است يده سال اول از نظر نظم زندگ ،هفت هشت سال اول يانسان برا يحالت برا

  .ترك كنند ديحالت را با نيا ،ساله شدند يس ستيكه بالغ شدند ب

 ياو را نم ميدار يدگيو همان ميو مقاومت دار ميكند چون ما قضاوت دار يشود و نگاه م يرد م يزندگ يوقت دينيپس بب

و مخصوصاً هم كه ما  ،ستيخوب ن يشكل زندگ نيمتوجه بشود و قبول كند كه ا يكس كياما اگر  .بله مينيب ينم مينيب

 يدارد خراب م مانيكه زندگ مينيب يم ميشو يو مركزمان را انباشته م ميشو يم تيما بتدربج كه هم هو ،ميتجربه دار

مثالً به  اي ،شد ميما پولدار خواه نكهيا يبرا ،درست خواهد شد مانيزندگ ميكن يفكر م ميما جوان هست يالبته وقت .شود

كرد  ميشد كار خواه ميبچه دار خواه ،كرد ميازدواج خواه ،كرد ميخواه دايمثالً همسر پ ديرس ميخواه هايدگيآن همان

، ميهست دهيما همان نهايدهد چون با ا يم يجور قول ها من ذهن نياز ا ديخر ميخالصه خانه خواه ،ندخوا ميدرس خواه

  .هاستنينقطه چ نيجزو ااينها 

كنند كه هنوز  يفكر م ،شود يكه حالشون بدتر م ننديب يم ،شوند يچون رفته رفته كه بزرگتر م نيپائ نيمردم در سن

حاال ما همسر  ديگو يم ،ساله هنوز ازدواج نكرده ستيآدم ب كياند  اوردهيواقعاً هم به دست ن ،اند اوردهيآنها را به دست ن

 يحال خراب يول ديگر .خراب باشد ديب معلوم است كه حالمان باوخ ميسرِ كار هم كه نرفت ،ميندار هخانه هم ك ،ميكه ندار

وضعش  ميشو يكه ما بزرگتر م يهرچ يو من ذهن .طپد يدر اوجش در ما م ياست چون هر لحظه زندگ ياز من ذهن

  .شود يخرابتر م
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بخواند  قيموالنا را دق ايبرنامه گوش كند  نيبه ا يسك كياگر  .در ما وجود دارد يدگيبه هر حال قضاوت و مقاومت و همان

بدتر خواهد  ،يرا ادامه بده تيوضع نيكه ا هو هرچ ،خدا نبوده ،ستين يمورد نظر زندگ يحالت زندگ نيفهمد كه ا يم

  ؟چه كار كنم ديگو يم نيپس بنابرا .شد

  

  (مثلث واهمانش) ٤شكل شماره 

 ،گرفته باشد اديرا خوب  همانش ي، عمل واهمانش را اگر كس(مثلث واهمانش)به نام واهمانش  يزند به عمل يدست م 

من آمدم با پدرم مادرم با  نديگو يفهمد كه راست م يم .شود يم كياتومات عمل واهمانش ،دهم يم حيتوض نيهم يبرا

كه  نطوريهم ار تميهو ديمن با ،شدم تيهم هو كلميه ميبا قدرت بدن مييبايبا جسمم با ز التميهمسرم با پول با تحص

  .و آگاهانه هست ارانهيكار هش كي نيا ،رونيبكشم ب ديبا ردمك قيتزر نهايخودم به ا

 .گذارد يآن عدم م يو به جا ،رديگ يرا از آن م يدگيهمان نيشده ا دهيمثالً با پول همان ديآ يبار م نياول يبرا نيپس بنابرا

 دينيب يم جيو بتدر ،بكند نهارا از آ تشيتواند آنها را داشته باشد و هو يو م هيراند به حاش يرا م هايدگيهمان نطوريو هم

عمل واهمانش را  ارانهيبار هش نياول يوقت .ميهمانطور كه قبالً گفت ،شود يو قدرت بهتر م تيو هدا تيكه عقل و حس امن

  .دهد يانجام م

و اگر  .ميكن يكند ما هم به او نگاه م يشود به ما نگاه م يواقعاً خدا رد م ،يدرنگر ،يشود برگذر يمتوجه م ميكه گفت

 يكه تا حاال در من ذهن ميكن يبه مرا ما تجر تيدو تا خاص ،كه عكس همان همانش است رديواهمانش صورت بگ نياول

 يم شيشكر و صبر پ (مثلث واهمانش) نجايدر ا ميشناخت يدر آنجا قضاوت و مقاومت را م ،ميشناخت ينم (مثلث همانش)

 ديگر ياريبعنوان هش ميده يم صيتشخ و ،آمد مركز ما با عدم كردن مركزمان يكه زندگ ميشو يبعد متوجه م ،صبر ،ديآ
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 رييمركز ما را تغاين  يزندگ ميصبر كن ديكه با ميشو يمتوجه م ،است يكه آنجا نشسته عقل بهتر يآن عقل ،ميخرد دار

 صيو تشخ،شود عرض كردم يم يعقل مان عقل بهتر ميشو يو متوجه م .ميكن يشكر م ،مركزمان رييبا تغ جيو بتدر .بدهد

 زيپره ديكه با ميشو يمتوجه م و. شكر دارد نيكند و ا يدارد خودش را در مركز ما مستقر م نكهيكه خدا مثل ا ميده يم

اآلن  ،مركزمان مياوريرا ب زهايچ مياول عجله داشت .مينشو تيهم هو گريد زيچ چيبا ه ،ديجد يشدگ تياز هم هو ميكن

پس  .ميكن يم زياز آن پره ارانهيهش ،مركزمان ميبكن ،ميكن قيتزر تيبهِش هو مياوريرا ب يزيچ ميكن يم زيپره ،نه ديگر

  .دهم يم حيمن توض نيهم يكار را بكند برا نيا ديبا يهر كس .شود يشروع م نشعمل واهما

  

  (افسانه من ذهني) ٥شكل شماره 

كند  يقبول م ،كند يشنود باور م يحرفها را م نيا يكي اي ،است دو تا راه هست يكه افسانه من ذهن ياما شكل بعد 

اگر قضاوت  .كند يو مقاومت م تقضاو ،رديپذ يو نم ،را دارد هايدگيهمان دينه د اي ،هايدگياز همان ييكند به رها يشروع م

 واشي واشي نصورتياست را ادامه بدهد در ا يجزع اياست  يكه عقل جزو هايدگيهمان نيو مقاومت بكند و عقل هم

 يو با عدم رضا و شكر شروع م ،كند يفكر كند عمل كند با مقاومت شروع م ديمتوجه خواهد شد كه هر لحظه را كه با

  .دارد مقاومت دارد زهيآدم هر لحظه ست نيفهمد ا يكه عارف باشد م يكس كي .كند

 يمسئله م نديب يسازد مانع م يمانع م ،نديب يم هايدگيبرحسب همان ،كه دارد ينشيب نيآدم برحسب ا نيا واشي واشي

و  .كند يبا موانع و مسائل و دشمن پر م دينيب يو اطرافش را م ،نديب يسازد دشمن م يدشمن م نديب يسازد مسئله م

جور توهمِ گسترده و  نيا .توهم است نيو ا .كند يگذارند او زندگ يدشمنها نم نيمسائل و ا نيموانع و ا نيكند ا يمفكر 

  .است يو اسمش افسانه من ذهن ،پر از درد است رديگ يكه انسان را م يقو
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از درون ما متوجهش  اي ،ما يشود از پهلو يرد م يزندگ يتواند وقت يوجه نم چيبه ه ذهني)(افسانه من شخص  نيا و

كند  يم جاديرا ا ياديز يدردها يشخص نيچن كي ،نديب يمخصوصًا دردها م هايدگيهمان قيچون دائماً از طر ،بشود

شخص  نيكه ا ديكن يم توجهاز گذشته هم  ،آره ؛حس نقص ،نشدن ريحس س ،يحس تشنگ ،نهيمثل رنجش ك ييدردها

 نيكند ا يفكر م ،نديب يم هايدگيهمان نيرا در ا يشخص زندگ نيكه ا ديشخص توجه كن نيا تيو به وضع ،رنجش دارد

فرض  ايخانه بخرد  ايبشود خانه اش بزرگتر بشود  اديمثًال پولش ز ،برسد يبه ثمر برسند تا او هم به زندگ ديبا هايدگيهمان

  .برسند يبه مقامات ايبشوند  ليفارغ التحص اي ،بزرگ شوند بروند مدرسه شيبچه ها اي دكن دايكن همسر پ

 يكه موانع و مسائل و دشمن نم نديب يمرتب م يول .ديخواهد رس يشخص است كه اگر برسد به زندگ نيا يآرزوها نهايا

زمان و مكان و آدمها و نسبت به  بهنسبت  ياديز يليرنجش و كدورت خ نيبه ثمر برسند بنابرا هايدگيهمان نيگذارد كه ا

است، نسبت به گذشته تاسف  ندهيدر زمان گذشته و آ ماًياست، دا يمن ذهن افسانهاسمش . است يآدم بدبخت ،خدا دارد

هم  ندهينتوانسته است بكند، چون موانع نگذاشته اند، مسائل نگذاشته اند، در آ يدارد و متوجه است كه در گذشته زندگ

خبط و حس تاسف نسبت به اشتباهات  نده،ياز آ يمثل اضطراب و نگران يياست، پس دردها ندهينگذارند، نگران آ ديشا

  سمت، نيرود به ا يم نيا اما آنها كم بشود، از آنها فراوان دارد. ايها را از دست بدهد،  نيگذشته كه سبب شده آن نقطه چ

  

  (حقيقت وجودي انسان) ٦شكل شماره 

كرد و شكر و  دايدست پ يو قدرت زندگ تيو هدا تيو به عقل و حس امن د،يعدم را آورد مركزش، درست د كه يكيآن  

 يب يشاد يمدت كيگردد، پس از  يساعت م يكند، در جهت عقربه ها يشروع م رشيصبر دارد، هر لحظه را با رضا و پذ

 يدگيبه اصطالح همان نديب يشود، بهتر م يم نندهيشود، آفر يم نندهيآفر يمدت كي ازكند، و پس  يسبب را تجربه م
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 ييزهايفهمد كه با چه چ يكند، م يبه صورت حضور ناظر به ذهنش نگاه م (حقيقت وجودي انسان)شخص  نيارا.  شيها

تر  عيكند، وس يتر م عيكند، وس يتر م عياندازد، و درونش را وس يكند م يم ييشده، روز به روز آنها را شناسا دهيهمان

و رضا و شكر  رشيرا با پذ هكند، قدرشناس است، دوباره هر لحظ يشود صبر و شكر م يتر م عيكند، و هرچه وس يم

 شيهايدگيهمان نديب يم شتريشود، دوباره ب يم شترياش ب ينندگيشود، آفر يم شتريسبب ب يب يكند، شاد يشروع م

نقدر ايمركزش  واشي واشيشود،  يم شتريب نشيشود، آفر يم شتريب يكند، شاد يو رضا شروع م رشيرا، و دوباره با پذ

  شود. يشود كه اندازه خدا م يباز م

شدِن مركزِ انسان دست خداست،  عيكشد، و وس يمرحله طول م نيا ،يوجود قتِ يحق يرود به سو يشخص م نيا پس

 ياصطالح درونم دارد باز م كه من چقدر به ديشما قضاوت كن نكهيعجله بكند، به محض ا يكس ديو نبا ست،يدست ما ن

 شرفتيبه مقاومت و قضاوت و آن حالت به اصطالح پ ديكن ي، شروع م(افسانه من ذهني) شكل نيبه ا ديرو يشود، م

مهم است، امروز هم راجع  اريبس (حقيقت وجودي انسان)و به كار نبردن خط كش ذهن  ميتسل نيشود، بنابرا يمتوقف م

  كرد. ميموضوع صحبت خواه نيبه ا

  دهم،  يم حيتوض ماًيكه من دا يشكل كيبه  ميرس يم نياز ا بعد

  

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

 (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)شكل  نيهست، شش تا گوشه دارد، و ا يشكل شش ضلع نيهم ا نيا

 يكه م يانسان نيچن كيخواهد بگذارد؟  ينم ايخواهد بگذارد كه خدا به او كمك بكند؟  يدهد كه شخص م ينشان م

اش باال اَلَست  يكي يشش ضلع نيا يمحورها و هست. يضلع شش نيداخل ا يمن ذهن يافسانه  نيدر واقع ا دينيب
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 يبله نم يموضوع هست، ول نيواقعًا اقرار به ا م،ياست كه ما ازجنس خدا هست نيا يدر واقع به معن يعنيهست، الست 

لحظه به گذشته  نيكه: حالِ تو در ا ديگو ياَلَست م دياگر خوب دقت كن م،ييگو يلحظه بله نم نيبه اتفاق ا يعني م،ييگو

  ندارد.  يبستگ

 يزمان، وقت يعني ندهيكه گذشته و آ ديشو يامروز، متوجه م يراجع به حت ديباش دهيمرا شما قبالً شن حاتيتوض نياگر ا و

ما كه از  يكند، چون حاِل فعل نييما را تع يحاِل فعل دينبا ،و لزومًا زمان كه گذشته باشد م،يشد دهيبه وجود آمد ما همان

موضوع  نيدارد ا يكه من ذهن يخوب كس يبه زمان و اتفاقات ندارد، ول يربط شد،خوب با ديبا ماً يدا م،يجنس خدا هست

  كند. ياطرافش فضا باز نم يعني د،يگو يبه او بله نم زد،يست يلحظه م نيق اشود، با اتفا يرا متوجه نم

  

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

به اتفاق  نيكند، ا يم نيا د،يكن سهيمقا (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)شكل  نياگر با ا جهيدر نت و

 نيدر ا يخداست وقضاوت خداست، حاال به سادگ ميقضا كه تسل جهيكند، و در نت يبله، و فضا را باز م ديگو يلحظه م نيا

 يكند، برا يكار نم (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني) يكه در مورد من ذهن دينيب يلحظه در مورد ما، م

  ها. يدگيخودش قضاوت دارد برحسبِ همان نكهيا

 مِيچون مركزش عدم است، قضا را قبول دارد، تسل محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)(شش  يكي نيا يول

شود، در مورد  يبشو و م ديگو يخدا م يعنيكه كن فكان هم  ميدان يلحظه قبول دارد، و م نيخدا را در ا نشيخدا را، ب

  شود. يگل دارد شكفته م كي نكهيا كند، درست مثل يشكل كه مركز عدم است، واقعاً كار م نيا
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شخص قضاوت دارد، و با قضا مخالف  نيكند، ا يكار نم (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني) نيدر مورد ا يول

خواهد كمك  يتواند كمك كند، م يشخص نم نيخدا نه تنها به ا يعنيكند،  يرا اضافه م شياست، با كن فكان فقط دردها

كند و  يم مقاوتكه  يكس .كند يكند و قضاوت م يگذارد كه كمك كند، مقاومت م يكند، نمتواند كمك ب ينم يول ،كند

  تواند كمك كند. يكند خدا به او نم يقضاوت م

كه هر لحظه  دينيب يدارد پس م يدگيكه مركزش همان (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)شكل  نيا يبرا اما

 ياش را برحسِب مركزش م يلحظه زندگ نيخدا ا يعنيشود، اسمش جَفَّ القَلَم است،  يمنعكس م رونيمركزش در ب

   ست،ين خوبشخص  نيا يداشته باشد، برا يما چه وضع يرونيب يكه كارها رونيانعكاسِ مركز در ب مينيب يپس م سد،ينو

است، كه مركزش عدم است، انعكاسِ عدم در  يعال (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)شخص  نيا يبرا

شود،  يتر م يروز به روز هم عال ،يعال اريبس اريبس ،يو قدرت خودِ خدا و زندگ تيهدا ت،يهمراه با عقل، حس امن رونيب

ب مخرّ  اريبس (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني) يكي نيا يكند، برا يسازنده كار م نيا يپس جَفَّ الَقَلم برا

  كند. يكار م

دارد به  يكه من ذهن يكس يما ثابت كند خدا وجود دارد، برا يكه برا يناگوار اريالمَنون كه در واقع اتفاقات بس بَ يرَ و

 اياز دست بدهد،  اديز اريها بس يدگيرا از دست بدهد، از آن همان زشيانسان همه چ نكهيمثل ا ،بد اريبس يصورت ها

 يعنيالمَنون  بَيرَ  د،يايب يخبر بد كي م،يهست تيبا جسم مان هم هو مابشود، چون  ضيمرمثالً جسمش دفعه  كي نكهيا

المنون اتفاق  بيرَ (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)شخص نيا يبرا يشك، ول يبّرنده  ،يقطع كننده 

  كه عدم را آورده شك اش برطرف شده. ياز موقع نكهيا يافتد، برا ينم

چه كه  يعنيدارد،  (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني) يكه، كه من ذهن ديگو يم يكي ،يدرنِگر يبرگُذر

 يناگوار به او ثابت م اريباالخره اتفاقات بسخوب  كند؟ يشود كه به ما نگاه م يچه كه خدا رد م يعني ؟يدرنِگر يبرگُذر

خودت را  نشِيو ب يكن كرف زهايكه برحسبِ چ ياريهش نياز تو انتظار دارد، نه ا يزندگ يگريد ياريهش كيكند كه بله، 

 نينه، همچ ،يِله كن يپا بخواه ريو قضا را ز ،يرا، بر اساس آن قضاوت كن يعقل جزو نيا ،يدانش بدان زهايچ نيبرحسبِ ا

 ميتسل ديكه با رديبگ ادياست،  يشخص كه مركزش پر از انباشتگ نيا ديشود، به هرحال، پس از اتفاقات بد شا ينم يزيچ

  كه: دينيب يهم هست، م تيب نيطور كه در ا نيهم يزندگ يعنيبشود، 

دارد  (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)شخص  نيبه ا يعني ،يجان نَبَر ،يدل كه ازو هرچه كن يمَكش ا سر

 يدگيآن همان ي لهيهر جور استادانه به وس ،يبزن يهر فن ،يبكن يو هركار ،يكن يم يكه: تو سركش ديگو يم د،يگو يم
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تو، تا  يافتاد برا خواهدالمنون اتفاق  بيكند، رَ يرا متالش دهيمركِز همان نيخواهد ا يخدا م ،يكه فكر كن يها و دانش

  .يبشو ميتو خواهد افتاد تا تو تسل ياتفاقات بد برا ،يكه قضاوت و مقاومت دار يزمان

تواند،  ينم (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)شخص  نيلحظه هست كه ا نياتفاق ا رشيگفتم پذ ميتسل

ماست،  يِاريهم افتادن هش يحضور در واقع رو يعنيكند و ما بصورت حضوِر ناظر،  يلحظه فضا را باز م نياتفاق ا رشيپذ

 ميتسل يوقت م،ينيب يو جهان را م ميشو يمقائم  مان ييشود، ما به ذات خدا يمقائم  خودش يلحظه رو كي ياريهش

بشود و فضا  ميدرست تسل يذهن امكان ندارد، و اگر كس ي لهيبه وس يواقع ميمتاسفانه تسل ،يواقع ميتسل م،يشو يم

  شود. يبكند، حتماً ذهنش خاموش م ييگشا

و در غزل  د،يذهن را خاموش كن يعني د،ي: خاموش باشديگو يانصِتوا هست، انصِتوا فرمان خدا هست كه م ،يمحور بعد و

زند،  يحرف م ماً يشخص دا نيكند، چون ا يشخص كار نم نيا يمركزتان كار كنم، و برا يمن رو ديهم هست، بگذار

 نيا د،كن يكار م با حقيقت وجودي انسان)(شش محور اساسي زندگي  يشخص بعد يزند، برا يحرف م ماً يدا كياتومات

  كند. يمركز كار م نيا يرو ماًيدا يشود، و زندگ يگذارد مركزش، ذهنش خاموش م يكه عدم را م يشخص موقع

خودش و  تينها يكه خدا ما را به ب ميخداست، و ما آمد يداشت خدا و فراوان يگرام ميگفت ،يطور محور بعد نيهم و

 يفراوان رونيمركزِ ما باز بشود، باز بشود، باز بشود، هم در درون، هم انعكاس اش در ب نيخودش زنده كند، اگر ا تيابد

كند  يكند، باز م يكند، باز م يباز م يمركز ما را زندگ نكهيهست، و ا وثرك نيخدا در ما، در عمل هم يخواهد بود، فراوان

  كند. يخودش م ةبه انداز

(شش محور اساسي زندگي با افسانه من شخص  نيداشت خداست، كه ا يگرام ايهم به اصطالح، اصطالحًا كرَّمنا  نيا

(شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي كه مركزش را عدم كرده  يآن كس يفهمد، ول يدارد نم يدگيكه همان ذهني)

 ندهياز گذشته و آ ديايكزش را، تا باالخره بطور كامل بكند مر يكند و روز به روز هم گسترده تر م يخوب درك م انسان)

  بشود. ستقرلحظه م نيلحظه، و در ا نيبه ا

 ندهيكه در گذشته و آ ييكند، در شكل باال يراند، و مركزش را عدم م يم هيها را به حاش يدگيهرچه شخص همان دينيبب

(شش محور اساسي يشخص نيچن كيلحظه،  نيبه ا ديآ يشود، م يشود، از زمان رها م يجمع م ندهيبود، از گذشته و آ

لحظه  نيا دربتواند مركزش را عدم نگهدارد، پس  ياديكه مركزش عدم است اگر مدت ز زندگي با حقيقت وجودي انسان)

 تينها ينماند و واقعًا ب يدگيهمان چيزنده شده، و اگر ه يجمع شده، و به عمق ندهيمستقر شده، و از گذشته و آ يابد

 يما م .رود ينم يروانشناخت ندهيرود، به گذشته و آ يمن دار نم ندهيلحظه، به گذشته و آ نيبه ا ديآ يم گري، دبشود
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از ذهن مان استفاده  م،يريبگ اديو از اشتباهات گذشته مان  را زهايم چيچك كن نده،يبه گذشته و آ عيسر ميبرو ميتوان

  لحظه هست. نيدر ا ماًيدا نده،يدر گذشته و آ ميشو يمعطل نم م،يكن يآنجا زندگ ميرو ينم يول م،يكن

 انيدانند اصًال جر يها كه نم يليبوده تا حاال، خ ديدهم، به نظر بنده مف ياست كه من اول برنامه م يحاتيتوض نهايا بله،

است  نيما ا يچون تمام صحبت ها ت،يشوند به موضوع، موضوع معنو يمن وارد م حاتيشكل ها و با توض نيبا ا ست،يچ

  .ميمان را از دست داد يو حالت معنو ميشد دهيهمان زهايدر جهان، با چ ميما كه رفت يكه چه جور

ها رها كند، اگر موفق بشود  يدگيهمان نيكند كه انسانها را از ا يم يهم دارد سع نيخداگونه بودن، و د يعني تيمعنو

 يگفتند آدم ها نم گر،يد نيآمده د نيا يبشود، به وحدت برسد، برا يكيكه دوباره با خدا  هيبرگرداند به آن حالتِ اول

كه شما  يكه آن جور نديكمك كنند، بگو نهايبه ا ميرا بفرست غمبرانيپس پ نند،يشده اند درست بب دهيهمان يتوانند وقت

  .ستيدرست ن دينيب يها م يدگيهمان قياز طر

كه زنده ماندند و  ييو حاال به هر صورت، آنها د،ينيب يند شما اشتباه مرا گرفتند كُشتند، گفت غمبرانيجاها پ يليخ البته

است، به هر حال جان سالم به در بردند  دنيعدم، د قياز طر دنيرا متقاعد كنند كه نه، واقعاً درست د يتوانستند تعداد

  را زدند. شانيو حرف ها

 حيكه توض ديكه شما بدان يهم بخوانم از مثنو تيخواهم دو سه ب يمن م نياست كه اول است، بعد از ا تيب نيهم نيا اما

  .شود يم يبطور كامل چه جور تيب نيا

  ٢٤٥٥شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو

  يُجز دلِ خوبان نَبَر ،يدرِنگر ،يرُگذربَ
  يجان نََبر ،يدل كه ازو هر چه ُكن يمََكش ا سَر

در صحبت كردن و زبان را بلد است،  يعنيكه َنحو بلد است  يكس ،ينحو نيكه ا ديدان يم يدر قصه و دفتر اول مثنو بله،

 دينحو بلد هست د؟يپرسد كه: شما نَحو بلد هست يحضور ماست، م ايبان كه خداست  يكشت از و ،شود يم يسوار ِكشت

كه  ميما باش ميتوان يم بانيپس كشت ،يداشته است نحو ينپس من ذه د؟يدستور زبان و صحبت كردن را بلد هست يعني

باشد بلد  راديا يكه ب يفارس سيو طرز صحبت كردن سل ؟يدستور زبان فارس د؟يكه شما نحو بلد هست ميپرس ياز خدا م

  : پس نصف عمرت بر فناست.ديگو ينه، م :ديگو يم بانينه، كشت :ديگو ينه، ملوان م :ديگو يآن شخص م د؟يهست

 ستيجوانان، امروزه ب يطوفان برا نيهم ميشو يكه بزرگ م جيما به تدر نكهيكما ا رد،يگ يطوفان در م ياز مدت پس

 نهايا م،يشو يم دهيهمان نكهيا يشود، برا يم دتريو پنج طوفان شد يس ،يو پنج، س ستيشود، ب يهم شروع م يسالگ

مقدار پول  كيرود،  يگذارد م يآن م م،يشو يم يكيما عاشق  موقع ها افتادنِ ما، مثالً  يبعض ر،ييكنند به تغ يشروع م
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  20صفحه: 

 زهايبا چ نكهيبه لحاظ ا د،يآ يم شيپ يهزار جور گرفتار م،يشو يموفق نم نسيزيدانم در ب يرود، نم يم نيآن از ب م،يدار

  است. يزندگ ينها طوفان هايا م،يبكن اديز ميتوان يشوند، ما نم يكنند، كم م يم رييتغ ايافتند،  يآنها م م،يهست دهيهمان

و خوب  يزن يو تند تند حرف م يگفت: تو كه دستور زبان بلد هست يبان به نحو يطوفان كه شروع شد آن كشت نيبنابرا

  كه:  رديگ يم يريگ جهينه، گفت پس كلّ عمرت بر فناست، در همان جا موالنا نت :گفت ؟يشنا بلد ،يزن يحرف م

  ٤٨٤١مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  بدان نجا،ينه َنحو ا ديبامي َمحو
  خطر در آب ران يب ،يتو َمحو گر

همه هم  ني: بابا، نه، من اديگو يآن شخص م ؟يشنا كن ييكتاي يايدر در يتوان يم ،يغرق خواهد شد، من ذهن يكشت آن

فنا  ديبا ،يَمحو بشو ديبا نجايكه: ا ديگو يم نيهم يبرا .توانم، گفت: پس تمام عمرت بر فناست يدارم، نم يشدگ تيهو

 تيصحبت كردن و قواعد را رعا نهايها، نه نحو، برحسبِ ا يشدگ تيتمام هم هو و ينسبت به من ذهن يريبم ديبا ،يبشو

برحسب خانواده  يبرحسبِ پول صحبت كنم؟ چه جور يبگذارم، آن را آنجا بگذارم، چه جور نجايرا ما ا نيا نجا،يكردن، ا

نسبت  ،يبشو ديبا وخورد، َمح يبه درد نم نهايكنم؟ نگذارم، ا اديرا ز نهايا يصحبت كنم؟ دوست صحبت كنم؟ چه جور

خطر  يصورت ب نينسبت به آنها، در ا ياگر فنا هست ،ياگر مَحو ،يريبم ديشده با تياطالعات و دانِش هم هو نيا ةبه هم

  :ديگو يشنا كن، بله، بعد م ييكتاي يدر فضا

  ٤٨٤٢مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  مُرده را بر سر نهد ايدر آب
  َرَهد؟ يك ايِز در ُبوَد زنده، وَر

كند، اگر  يدارد، به او خدمت م يسرش نگه م يآن را رو رد،يبم يكه نسبت به من ذهن يخدا، هر كس ،ييكتاي يفضا آبِ 

كه  ايكند، از آب در يكند، سركش زهيدانم، قضاوت كند، مقاومت كند، ست يمن م ديزنده باشد، بگو ينسبت به من ذهن

  كند. ينم شيرها يزندگ يعنيشود،  يتواند برهد، غرق م ينم

به  ميكه ساخت يديجد زيچ نيحادث، ا نيما ا يعني ،يدر ببر يتوان ياول چه گفت؟ گفت: سَر َمكِش، از خدا جان نم تيب

 ماً يكند، مچاله كند، ما هم دا يتالشرا م نيخواهد ا يخدا هر لحظه م م،يستيآن ن م،يآن هست ميكن يفكر م ،ينام من ذهن

  هست؟  ادتاني پارك،با چه؟ با نظم  م،يحواس مان هست كه نگذار

ش گردش ةريهم دا نيباشد، ا نجايا ديهمسرم است، با نيا ند،يچ يرا بصورت پارك م شيها يدگيهمان يمن ذهن ميگفت

 ديپولم است، با يكيباشد، آن  ديبا ينطوريبچه ام است، ا نيتواند خارج بشود، ا يحالت نم نياست، از ا رشيياست، تغ
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  21صفحه: 

كند، و  يكند، و مقاومت م يخودش گذاشته، و كنترل م يِذهن يرا سرِ جا زيهمه چ ،ينطوريباشد، اندازه اش ا نجايا

بد،  يپارك را با انرژ نيگفت: سر مَِكش، ا يم ،ينه با عقل زندگ ،يكند، با چه؟ با كدام عقل؟ با عقل من ذهن يم يسركش

  بركت ندارد. ،درست بكند يرا كه من ذهن يزيدرست كرده است، هر چ يمسموم من ذهن يبا انرژ

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كُنَديم رونيِز زنده ُمرده ب چون
  َتنَديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

 يم يهر كار يبوده كه: من ذهن نيطرح اش ا يزندگ يمدت كيپس از  يعنيتَند،  يشدن م يمحور مرگ و متالش حول 

عقل  كيخورد،  يو عقلش به درد ما نم يمن ذهن نيكه ا ميما بفهم م،يكن شيما رها نكهيا يكند به ضرر ما باشد، چرا؟ برا

 يكه زندگ ميو صبر هم ندار م،يكه شكر بكن ميريگ يرا نم يزندگ لِ منتظر ماست، ما آن عق يبه نام عقِل زندگ يبزرگ تر

  شود. ينم م،يرا نگه دار يمن ذهن ميخواه يم ست،يكه عقل ن يمن ذهن يِ عقِل جزو نيبدهد، با هم رييما را تغ

 ،يو طرحِ زندگ يافتد، شما نظم زندگ يمن م يمن شانس ندارم، اتفاقات بد برا دييَرهَد، شما نگو يكِ ايبُود زنده زِ در وَر

 يها م يدگيهمان نيكه من االن دارم از ا يعقل نيا ستم،يمن ن يمن ذهن ني: ادييآن بگو يبه جا د،يطرِح خدا را توجه كن

  ب، ود خُ ييآن را بگو ست،يعقل ن نيا رم،يگ

ت اول *** یان   ***  
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  درست است؟ بعد:

  ٤٨٤٣مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  تو زِ اوصافِ بَشر يچون بُمرد
  رَاسرارت َنهد بر فرق سَ َبحر

بشرِ خداگونه  اي يشده هست، اوصاف زندگ تيكه اوصاف بشرِ هم هو يتو از اوصاف من ذهن يوقت گر،يواضح است د گريد

گذارد،  يسرش م يرو يعنيگذارد بر فرق سرش،  يخدا، شما را م ،ييكتاي يفضا يعنيدرست است؟ بحر اسرار  ست،ين

 م،يهست ميتسل م،يريگ يكن فكان را نم م،يريگ يقضا را نم يجلوما  گريافتد، د يكند، اتفاقات خوب م يت ممحافظت يعني

در  ماًيدا م،يمسئله درست كن م،يكه مانع درست كن ستيالزم ن م،يكن زهيما ست نقدريا ستيمركزِ ما عدم است، الزم ن

  است. هودهيب يمسائل ذهن نهايو ا م،يحال حل مسئله باش

: من ميي: من بد شانس هستم، بگومييما، و نگو يكند برا يم جاديمرتب مسئله ا يمن ذهن نيكه ا ميمتوجه باش ديبا ما

موالنا  ميايخارج بشوم، ب ياز من ذهن مياينكنم، ب جاديخواهم مسئله ا يكند، م يم جاديام مسئله ا يدارم، من ذهن يذهن

شود، هر  يم شتريكنم، مسائل ام ب يهر چه مسائل ام را حل م مينگو هستم،بد شانس  مينگو د،يگو يچه م نميبخوانم، بب

ات  يانرژ نكهيا يبرا ،يدار يمن ذهن نكهيا يشوند، برا يكنم، دشمن تر م ليخواهم به دوست تبد يچه دشمنان ام را م

  است: ييطال تيب نيمسموم است، مخرّب است، ا

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كُنَديم رونيِز زنده ُمرده ب چون
  َتنَديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

  : ديگو يم د،يهم توجه كن تيب نياست، ا يهندسه معنو تيب كي د،يدر دست تان نگهدار ديرا به عنوان ابزار شما با نيا

  ٣٢٢مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ييفاتحه خوان من تو ،ييو روان من تو جان
  متتا كه به دل بخوانَ  ،يسَر كيشو تو  فاتحه

فاتحه  ،يمن تو هست ي ندهيگشا وانسان،  يا ي: جان و روان من توهستديگو ي: خدا به ما مديگو يرا از زبان خدا م نيا

 ،تمام شد. نه يعنيفاتحه،  مييگو ي. مميبر يغلطش به كار م يفاتحه را هم در معن نيگشودن، ما ا يعنيخوان، فاتحه 

  شود. يفاتحه تازه آغاز م

توانم باز كنم  يرا نم وانيشود. من كه مركز ح يشود، باز م يباز م ،شود يباز م يكه مركزت ه يتو هست نيكه ا ديگو يم

توانم باز كنم.  يانسان فقط مركز تو را م يتوانم باز كنم كه. ا يسنگ را هم نم ،توانم باز كنم كه ينم كه، درخت را هم كه
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  23صفحه: 

 كسرهيگشوده شده اش را، فاتحه اش را، تو  يتماما فضا. تو يكار كنم تو هست همخوا يمن كه م يفضا ي ندهيپس گشا

به مركز خودم، تا مركز خودم را بكنم مركز تو. خودم  اورميمقاومت نكن. تا كه به دل بخوانمت. تا تو را ب ،تماما فاتحه اش را

  .ديكن يم توجه را بكنم مركز تو، به تو زنده بشوم.

  ٣٢٢مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ياگر چه ز دام جسته،شكار من ،يمن ديص
  برانمت يرودام باز رو، ور نَ جانبِ

كشم  يتو را از جهان م يعنيتو را،  ياريكنم، هوش يمن تو را شكار م ت،يها يدگينه همان ا،يدن دينه ص ،يمن ديص تو

 ي. من دائما تو را ميمن ذهن يتو يارفته ،ياشوم. اما االن از دام من جسته يشو! و در تو به خودم زنده م ميتسل رون،يب

انسان،  يبه دام من ا فتيب ارانهيهوش ايبه دام من، ب اي. تو با عدم كردن مركزت بديگو يم ي. از زبان زندگرميخواهم بگ

به زور  ؟ييآ يخوب نم يليخ :ديگو يم ميدار تيب نييرانمت. پا ينه به زور م ؟يكنم برو يم رها ياگر نرو ديگو يخدا م

  . ييايب ديبا دنيبا كتك با درد كش ،ييايب ديبا

بهتر است؟  يكيبا درد، كدام  اي ،مركزمان ميگذار يعدم را م به دام او ميرو يم رشيبا پذ تيبا رضا ارانهيهوش ايما  يعني

. نه آن ييآ يبرم. نم يبرم، خوشحال كنان م يغزل هست كه تو را رقص كنان م در .يكه با خوش اخالق ستخوب معلوم ا

بشود، برحسب آن ها  دهيهمان زيچند تا چ كيآمده با  ايچه آمده؟ آ يبداند كه اول برا ديبا يخوب. هركس گريموقع د

  .ديشما از خودتان بپرس ه؟آمد نيا يبرود، برا ،رديهم بكند بعد بم اديجا ز كيآن ها را جمع كند،  نديبب

اجازه دادن قضا و كن  با عدم كردن مركزش و رون،يب بكشد يدگياو را از همان يبشود و زندگ دهينه آمده موقتا همان اي

و جاودانه شدن و با  يابد يلحظه  نياو و آمدن به ا تينها يفكان كار كند؟ بعد وسعت دادن درون ما و زنده شدن به ب

ذره بزرگ  كي هك يكه از وقت ميامدين نيا يما، برا ميآمد نيهم ياست. برا شقاسمش ع نيكار دارد. ا يحالت ما زندگ نيا

به  يازمندين يم كار بروم؟ چقدر جمع بكنم؟ هاازدواج بكنم؟ كد ديبا يپسر، دختر حاال من با ك ،يده دوازده سالگ ميشد

  آمدم. نيهم يبرا رم،يم يها نباشد من م نيجهان، اگر ا

كند  يدنبال زن است. فكر م باشد دختر باشد دنبال شوهر است، پسر هم يسالگ ستينوزده، ب ،از هجده ديشما نگاه كن

ها در  يشدگ تيهم هو نيا ما به ديشد يازمندين كيشدم.  چارهيشدم. ب بدبخت نشود چه؟ دايها آمده. اگر پ نيهم يبرا

  .ميرو يبه دام نم م،يرو ينم جهي. و در نتميشو يآن م رياس م،يآور يخودمان به وجود م

 فتادهينهست كه به درد  يبه درد، چه كس ميرانمت، با كتك، با درد، و ماافتاد يبا لگد م يياياگر ن ديگو يبه زبان ساده م

و  يخودشان كار كرده اند، دوست يكه رو ييآن دعوا نباشد؟ مگر آن ها يكه تو ديشناس يباشد؟ شما كدام خانواده را م
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 ييآدم ها دينيب يشما االن م يباشد؟ حت فتادهين يدرد من ذهن يتو واشي واشياست كه  يكرده اند. چه كس جاديعشق ا

 يو شاد يدانم دِپرس شدند. در اوج جوان يخورند. قرص استرس و نم يدارند قرص م ن هستاپنج سالش ستيب هستند

 م،يبه او زنده بشو ميدانند. ما آمده ا يمنظور از آمدن را نم نكهيا يشوند. برا يپژمرده دارند م ،يارتعاش به زندگ ،يو زندگ

 يارضا م هم يمان، كه وقت يذهن يازهاي. نميباش مانيها ازين رياس بعداً  م،يكن جاديا يدگيهمان يها يمند ازين ميامدين

 نيحاال من ا مييگو يشود م يم اديذره كه پول ز كيپول  م،يشود. ما پول هست ي، فورا هم اشباع مارضا نشود واقعاً  ،شود

  دهد. ينم يبه من خوش گريد چيپول را چكار كنم حاال؟ ه

  ٢٤٥٥غزل شماره  ،شمس وانيد ،مولوي

  به رضا ديشاگُ در نَ  ،رشخاك دَ  ينشو تا
  يبرگل زگلستان نَ خار غمش يكشنَ  تا

متكبر  ،ميخودخواه هست م،يستيخاك درش ن م؟يچه هست يما در من ذهن به قانون جبران، ميافت يم جيبه تدر دينيبب پس

 (حقيقت وجودي انسان)بار اگر مركزمان عدم  نياول يبرا ست،يكه مقاومت و قضاوت دارد خاِك دِر خدا ن يكس م،يهست

كار  نيكه ا ،يرا صفر نكن تقضاوت ،(افسانه من ذهني)ياگر مقاومتت را صفر نكن ديگو يم م،يشو يبشود، خاك در خدا م

كند، خدا درش را به تو  يتو باز نم يصورت در را برا نيدر ا رد،يگ يصورت م (حقيقت وجودي انسان) با عدم كردن مركز

 يخدا هم از ما راض م،يدار يو شكر واقع تيموقع ما رضا هر ينشو يشود. تا راض يباز نم ييكتاي يكند، در فضا يباز نم

  .يذهن ينه راض ،يقيحق يراض ،يبشو يكند. شما راض ياست. در را باز م

شكر  د،يآ يكه از مركز عدم م ،رضا ،يواقع تيرضا ،شود؟ نه يچه م نميبشوم بب يمن راض ،يراض ديگفت كه شما نينه ا

به طرفش و  يبرو يخار غمش، تا شما آرزومند نباش يتا نكش ،يكشن ارانهي. تا درد هوش(حقيقت وجودي انسان) يواقع

گل  كيحضور ما مثل  ،ينبر. گل ز گلستان يريبگ يتوان ينم يگل حضور را از گلستان زندگ نيا ،ينكش ارانهيدرد هوش

هم قبول  ارانهيدرد هوش ،يبكش ارانهيدرد هوش ديبا. دهند يبه ما نم يگل را به راحت نيسرخ است. درست است؟ ا

 ندازميب يكي يكي ها را نيبشناسم و ا ديرا با ميها يدگيو همان (افسانه من ذهني) دارم يدگيمن همان نكهيا و تيمسئول

  دهم. ينم گرانيو حواسم را به د

  ٣١٩٦ تيب ،دفتر پنجم ،يمثنو ،مولوي

  يرا خبر و سن ريمر غ يكن تا
  يكن يم يرا بدخو و خال شيخو
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شدن درون من  تينها يب نيكند پس بنابرا دايكنم تا درونم وسعت پ يخودم كار م يندارم فقط رو يكار گرانيبا د من

  باشد: ادماني تيب نيا است. بله يگل از گلستان زندگ نيهم

  ١٧٢٣غزل شماره  ،شمس وانيد ،مولوي

  بر آسمان رضاست  تيابر عنا هزار
  م ت بارَ رَ از آن ابر بر سَ  ببارم اگر

در خودش  يازمندين ياديكه مقدار ز يكس لحظه ني. ايباش يراض ديتو با ديگو يماست.  يزندگ ،از زبان خدا است نيا

كند.  ينباشد خدا به او كمك نم يراض ي. هر كسستين يراض ،دهيجهان دارد و به آن نرس نيبه ا يعنيها  يدگيبه همان

منظور كثرت است، هزاران جور  هزار كه ايهزار ابر توجه من، من به تو هزار گونه  د؟يگويم يتواند بكند. نگاه كن، چ ينم

  تو دارد.  تيبه رضا ياش، بستگهمه يتو، ول هانسان ب يتوجه دارم ا

 ،اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم د؟يكن يتوجه م ،بارم يابر م نيفقط از ا ،و لطفم را به تو رام اگر من ببارم بركتم را، كرم

شكر  يراض يلحظه و راض نياست در ا يهم كه راض يبه تو دارد، اگر آسمان رضا را و هر كس يها بستگ نيا يهمه  يعني

شود. و كرمش،  يم شتريب يزديتوجه ا ،يزديا تيشود، عنا يهر چه آسمان باز تر م شود. پس يكند، آسمان باز م يم

 نارتيهم گ يزيچ ،ديكن يشكر نم د،يشو يم يشما ناراض م،يتوان ينم م،يشو يچه منقبض تر م هر بارد. يما م لطفش سر

  خورد.  يآن به دردش نم كند، يممكن است آدم برود دزد دهد. يخدا نم يعني .ديآ ينم

 يعني د،يخردمند بشو ديخواه ي. شما مديسبب داشته باش يب يشاد ديخواه يشما م د،يخوشبخت بشو ديخواه يشما م

 ،ينندگيسبب، آفر يب يقدرت، شاد و تيو عقل، هدا تي. شما دنبال حس امنديهست (حقيقت وجودي انسان)ها  نيدنبال ا

من را درست  يزندگ ،ستمين من بلد ايخدا دييگو يشما م ،دي. توجه خدا هستديهست يبركت زندگ د،يهست زهاين چيا

 نابتيج ديگذارب ديداربر ديرا كه الزم دار يزيچ كيكه  ديستين يدگيدنبال همان د،يشما دنبال او هست ،كن و اداره كن

  در ضمن مركزتان باشد

  ٢٤٥٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  تا َنكني كوه بسي، دست به لَعلي نرسد
  َنَبريتا سوِي دريا نروي، گوهر و مَرجان 

شويم ماست، همين ذهن ماست، كلنگ، حضور ماست، هر موقع ما تسليم مي (افسانه من ذهني)هاي كوه، اين همانيدگي

شياري و، هر موقع با ههست زندگي دست ما هست، و كلنگ زندگي كنيم، اين كلنگِكشيم عقب ذهنمان را نگاه ميو مي

ني و كَگويد اگر كوه ذهنت را نَكنيم. ميذهنمان، ما داريم از كلنگ زندگي استفاده مي هكنيم ببينيم، نگاه ميحضور مي
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گذاري كردي، اگر با يعني اين زندگيت را، خودت را دادي به چيزها، سرمايه ،، يعني چي؟يخودت را از آنجا بيرون نياور

گذاري شده در اصل خودم برسم كه سرمايهني و آنها را دربياوري، لعل هم اصل خودم است، من بايد به كَكلنگ نَ

رويم كوه را زند، همين طور كه ميرسد، دارد تمثيل ميها. با كلنگ حضور زندگي اگر نكَني، دستت به لعل نميهمانيدگي

  كَنيم. كنيم، كوه ذهنمان را هم بايد بكنيم، طال پيدا ميكنيم، الماس پيدا ميكنيم، جواهر پيدا ميكَنيم، لعل پيدا ميمي

، در اين صورت يعني به دريا نرويم، كسي كه به دريا (حقيقت وجودي انسان)تر نكنيموسيعدر مركزمان و اگر ما فضا را 

خالقيت،  رود، گوهر و مرجان در درياست ديگر، تمثيلش اين است، اگر ما به درياي يكتايي نرويم، گوهر و مرجانِ نمي

يم به زبان ذهن، حس امنيت، عقل، هدايت، قدرت، اينها هم گوهر و مرجانهايي عشق، شادي، از همان چيزهايي كه نوشت

  :گويدآوريم كه. درست است؟ و به اين شعر توجه كنيد. مياست كه ما الزم داريم، خالقيت، بركت، به دست نمي

  ٢٢٨٤مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  خسرو جاني و جهان وز جهت كوهكنان
  جز كه به فرهاد مده با تو ُكلندي است گران

گويد، خسرو يعني پادشاه، پادشاه حضور هستي، هم جهان هستي و هم جان، به انسان مي گويد كه تو پادشاهِپس مي

داده، كلند يعني كلنگ كه اين  دلنشياري هستي و پادشاه جهان هم هستي، و براي كوه كندن خداوند به ما يك كُ وه

گويد اين كلنگ گيريم. ميشويم اين كلنگ را دستمان ميخوبي است كه حضور ماست، وقتي ما تسليم مي بسيار كلنگِ

وقتي  ،(حقيقت وجودي انسان)را فقط به دست فرهاد بده، فرهاد كه عاشق است، يعني چي؟ يعني مركزت را عدم كن

كن، اين كلنگ را ما بيكار است، فرهاد كوهشوي، آن باشنده فرهاد كني، در مركزت با خدا يكي ميمركزت را عدم مي

شان كنيم، در حالي خواهيم آنها را زياد كنيم، حفظو كار داريم، مي ها سرهويت شدگيگذاشتيم در حالي كه دائماً با هم

  :. بلهمان را از آنجا بيرون بياوريمهويت هستيم، كه لعلنيم ببينيم در اين ذهنمان ما با چي همكَكه يكي يكي بايد بِ

  ٢٤٥٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  سَر نشويسَر َننَهد چرخ تو را تا كه تو بي
  كَس َنخَرد نقدِ تو را، تا سوِي ميزان َنبَري

گوييم و خودمان سر داريم، به خدا مي (افسانه من ذهني)ميزان يعني ترازو، پس تا زماني كه عقل جزوي داري، اين شكل

آيد، ها ميدارم، عقلم هم از اين همانيدگي عقلرا قبول ندارم، خودم و را قبول ندارم، من عقل تو كه من قضا و كن فكان ت

  دهد. ما سر داريم. بنابراين خدا به ما سر نمي
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خواهم. من از عدم سر شدن يعني بگويي من سر يا عقل من ذهني را نميسر نشوي، بيسر ننهد چرخ ترا تا كه تو بي

دهد، براي زندگي دارد، زندگي بهش خرد مي مركزش عدم است، سرِ  (حقيقت وجودي انسان)بينيدشدن، اين شكل كه مي

  اينكه سرش را كه بر اساس من ذهني درست كرده بود كنار گذاشته. 

  ٢٤٥٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  سَر نشويسَر َننَهد چرخ تو را تا كه تو بي
  َنبَريكَس َنخَرد نقدِ تو را، تا سويِ ميزان 

هايش است، همين عقل جزويش است، هويت شدگيهايش است، مركز همبراي من ذهني نقدش همان همانيدگي ،تو نقدِ 

نقدش همين حضورش است و تشعشع عشقي كه از اين مركز عدم صادر  ،(حقيقت وجودي انسان)ولي براي اين شخص

تواني اينكه من مثالً پول رايج يك كشور را داري، تو ميگويد كه اين نقد تو، نقدينگي تو، درست مثل شود. اما ميمي

تواني به كار ببري، خرج كني، اگر مركزت را باز كني، از جنس عدم بكني، در اين صورت به اين نقدينگي را در هر كاري مي

يرون، آثارش يعني هر كاري بكني، اين خرد زندگي و عشق زندگي و شادي زندگي خواهد ريخت و پربركت خواهد بود در ب

  خواهد شد، انعكاسش خوب خواهد شد. خوب

و ببينيد  ،مان راسنجيم نقدينگيشويم و هر لحظه ما با ترازوي خدا ميما موفق داريم مي ،پس هم در درون و هم در بيرون

زوي خدا و قدرت، اينها همه نقدينگي ماست، چون با ترا ،اين هدايتاين نقدينگي، اين عشق، اين عقل، اين حس امنيت

  خرند. خورد و همه ميسنجيده شده و با ميزان خدا سنجيده شده، اين به درد مي

حيوانات، نباتات،  دردِكند بِبلكه انرژي كه موالنا ساطع مينه تنها انسان ها مي خرند، خرند، ببينيد نقد موالنا را همه مي

شود، آن بركتي كه از ما صادر وقتي مركز ما عدم ميخورد. پس بنابراين جامدات و هر چه كه در اين كائنات است مي

خرند، چرا؟ براي اينكه با ميزان خورد، همه ميشود به درد همه ميشود، تشعشعاتي كه، ارتعاشي كه از ما صادر ميمي

ترازوي  اگر بگذاري با ،(افسانه من ذهني)خدا سنجيده شده. اما اگر بخواهيم كه نقدينگي قبلي را بفروشيم كه اين بود

  خورد. كس ديگري مي دردِ خرد و نه بِخورد، مفرغ است، نه خدا ميخدا بسنجي به درد نمي

چه كسي حاضر  كي مي خرد؟خورد؟يك آدم خشمگين و ترسو و پر از كينه به چه درد مي شما نگاه كنيد كه نقدينگيِ

كند، مشتري اين شخص مي نتشررود درد را ميكند و هر جا ماست يك كسي كه پر از درد است و مركزش را درد اداره مي

خرد. چند بيت جامدات هستند؟ هيچ كس، هيچ كس نمي ؟نباتات هستند ؟حيوانات هستند ؟كي هست؟ انسانها هستند

خوانيم. اين بيت را داشتيم قبالً. ببينيم كه آيا ترازوي شما واقعاً درست است، ترازويي كه ما راجع به اين موضوع مي

  :گويداين بيت ميداريم؟ 
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  ١٢٤٧مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ساعتي ميزان آني ساعتي موزون اين
  بعد از اين ميزان خود شو تا شوي موزون خويش

گوييد من ترازو هستم بياييد من شما را بسنجم، به گويد يك لحظه ما ترازوي يكي ديگر هستيم، آيا شما به مردم ميمي

به باورهاي من و رفتار  به من نگاه كنيد، شما صحبت كنم ببينم كه شما وضعتان درست است،حرف من گوش بدهيد، من با 

رويم خودمان را من نگاه كنيد و عين من عمل كنيد، مرا ترازو بكنيد، اين كاره هستيد؟ غلط است. و يك لحظه هم ما مي

گويد نه، هيچ كدام درست نيست، بهتر است ياين آدم هستيم. م كنيم، ساعتي موزونِسنجيم، تقليد ميبا يكي ديگر مي

كه مركزت را عدم كني، خودت را با خودت ميزان كني، بعد از اين ميزان خود شو، بعد از اين ترازوي خودت بشو تا موزون 

دانيد كه ترازوي ما به وسيله ترازوي خدا و يك خودت باشي، موزون مركز عدم باشي، موزون زندگي باشي و شما هم مي

  تواند سنجيده شود نه با مردم.رف بزرگ ميعا

  ١٢٢مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  هم ترازو را ترازو راست كرد
  هم ترازو را ترازو كاست كرد

داريم خودمان  ،خوانيميم، ترازوي ما را ترازوي موالنا، نه كه تقليد كنيم، همين بيتهاي مختلف را كه ميه ادفتر دوم خواند

گوييم اين كنيم، ميمان را درست ميكنيم، سنجشكنيم، عقلمان را درست ميكنيم، ترازويمان را درست ميرا درست مي

گوييم، شكر خوب است، از كجا فهميديم؟ ترازوي برد، رضا خوب است، ميبرد به سوي زندگي، اين رفتار نميرفتار مرا مي

رخواست زندگي از مردم خوب بود، قبًال نيازمندي به مردم و به جديد پيدا كرديم، قبًال توقع و رنجش خوب بود، قبًال د

فهميم كه چه چيزي ما را گويم. يعني ما داريم ميمطلق دارم مي بدجهان و به چيزها خوب بود، االن فهميديم بد است، 

ويم. اينها ترازوي ماست. شبكند تا ما رها تر مي لتله را شُ  دِدارد و چه چيزي به اصطالح اين بندر جهان در تله نگه مي

كند، اگر ما ترازويمان را با يك كسي كه من ذهني بزرگ دهد، ترازوي بدي ميگويد ترازو را ترازوي ديگر كاهش ميمي

  شود.خواهم بشوم، ترازويمان خراب ميمثل آن مي ،دارد بسنجيم

  ١٢٣مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  هر كه با ناراستان َهمَسنگ شد
  افتاد و عقلش َدنگ شد در كمي

كند، در كمي مي هاي ذهنيمنكند، يعني كند، مثل ناراستان ميكند، مقايسه ميسنگ، وزن ميهر كسي كه خودش را هم

  شود احمقي. رود، عقلش ميافتد به من ذهني، من ذهني ارزشي ندارد و عقلش از بين ميافتد، ميمي
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خودتان را با موالنا مقايسه كرديد، با ترازوي موالنا و آن جاهايي كه ديديد من پس ترازو را ما فهميديم. پس اگر شما 

فهمد، آنجاهاست كه شما بايد ترازويتان را درست كنيد. نگوييد فهمد يا عارف بزرگ نميگويد كه موالنا نميذهني ما مي

  فهمد، بگوييد عقل من بد است، من اشكال دارم، ترازويتان را درست كنيد. نمي

اند مثل موالنا، ما االن فهمند، بزرگاني كه شناخته شدهاگر من ذهني به آن درجه تكبر برسد كه بگويد كه بزرگان نمي

ترازويمان را درست كنيم. اما اگر  همه ي ما خوانيم؟ براي اينكهكنيم، اينها را براي چي ميداريم ترازويمان را درست مي

بگويد اين جواهر است بخريد، اگر  ،با ترازوي خدا يا با يك عارف بزرگي مثل موالناكسي قبل از اينكه نقدش را وزن كند 

گويند مردم دانند، ميها خودشان را بسيار خردمند مييخرند، در همين من ذهني، افسانه من ذهني، خيلديديد نمي

اند. دست ان را سوي ترازو نبردهكنم. در حالي كه نقدشفهمند من همه چيز را بلد هستم. بدهند دست من درست مينمي

  اين آدم بدهند، يك گروه بسيار بزرگ را ممكن است به نابودي بكشند. چرا بدهند؟ 

شما نبايد بگوييد كه آقا، خانم بياور ببينيم كه عقلت را با ترازوي خدا سنجيدي يا نه، ولي شما بايد شناسنده باشي، شما 

ا مجبور هستيم كه ترازوي خودمان را با ترازوي بزرگان اول تنظيم كنيم و بعد هم بايد ترازو داشته باشي، براي همين م

شي، كَتواني بِاگر يكي ادعا كرد ترازوي او را هم بشناسيم، نقد او را بشناسيم. شما اگر ترازو داشته باشيد، نقد يكي را مي

  بگوييد طالي شما تقلبي است، هنوز صاف نشده. 

  ٢٤٥٥ره مولوي، ديوان شمس، غزل شما

  ُجدا تو از نشود غم خدا، مستِ  نشوي تا
  َنبَري كنعان يوسفِ  َدري گرگ ِصفَت تا

شي بيرون، اين فضا را باز بكني، اينقدر باز بكني كه دائمًا به خدا يا كِها نَگويد كه تا خودت را از اين همانيدگيپس مي

رسد اين لحظه مستقر بشوي، من ذهني اگر به صفر هم نميزندگي آگاه باشي. معادلش اين است كه بيايي در اين لحظه، در 

شويم شويم و هر چه در درونمان بزرگتر ميشود، ما داريم بزرگتر ميمي بشود. هر چه من ذهني كوچكتر  خيلي كوچك

  شويم. شويم، به او بيشتر زنده ميدار ميشويم به خدا، ريشهتر مي داريم مست

خواهند قبل از اينكه به خدا زنده شوند، يعني در جدا، اين بيت مهم است. مردم مي تو از نشود غم خدا مست نشوي تا

ها هم مال آن است، غم را از خودشان جدا كنند، بله و غصه (افسانه من ذهني)حالي كه مركزشان پر از همانيدگي است

  شود. اي مخرب، نميها به مواد مخدر، به خيلي چيزها، به عادتهموقعبرند به قرص، بعضيپناه مي

ها است. تا زماني كه صفت گرگي داري، در اين صورت يوسف كنعان پس شرط جدا شدن از غمها انداختن همانيدگي

ها با قضاوت و مقاومت و با هويت شدگيهويت شدگي داري و براي زياد كردن همنخواهي بود. يعني تا زماني كه هم
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ور هم شده بگيري، آنها را زياد كني و هيچ از نظم زندگي و عقل زندگي برخوردار خواهي بدري، به زات مثل گرگ ميستيزه

همين زنده شدن به زندگي  (حقيقت وجودي انسان)نيستي، در اين صورت مثل يوسف كنعان نخواهي بود. منظور از يوسف

ها در مركزت است، غصه به پايان نخواهد رسيد. اينها ابيات است يا گشودن فضاي درون است. تا زماني كه آن انباشتگي

  بسيار بسيار واضح موالنا است. 

  ٣١٨٢مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  دمبهدم يغصه ها ناي توست فعل
  قد جفَّ القلم يبود معن نيا

هايشان را هم تحمل كنيم. هبايد غص ،(افسانه من ذهني)ها را نگه داريماگر عمل ما و فكر ما اين است كه همانيدگي

ها را هايم تمام بشود، خيلي صريح است ديگر اين بيت. پس بايد اين همانيدگيشود اينها را نگه داريم، بگوييد غصهنمي

  :گويدها هم با آن برود. بله. اين ابيات را برايتان بخوانم. ميبدهيد برود تا غصه

  ١٤٢٠مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت    

  گرگي درآيد در بشرساعتي 
  ُرخي همچون َقمرساعتي يوسف

آيد هويت شدگي ميهويت شدگي، يك همكني همشوي يوسف. لحظه بعد مركزت را ميكني ميشما مركزت را عدم مي

هويت شدگي را زياد خواهي هر كاري كه الزم است بكني تا آن همبيني ميشوي گرگ. چون بر حسب آن ميمركزت، مي

گيرد. براي اينكه پرهيز كنيم از گرگ بودن نبايد يك چيزي را كه باهاش فهميم اين كار چطوري صورت ميمي بكني. و ما

فهميم. هر موقع ديديد شما داريد به اصطالح غمناك مياين را همانيده هستيم، در مركزمان نگه داريم. االن ديگر

  كنيد، د فكر ميآورد، بدانيد كه بر حسب چيزي داريشويد، استرس فشار ميمي

خواهم. بدانيد كه خواهم، هر چه هست نميبكشيد بيرون. بگوييد من اين را نمي آن را از تانآن چيز را پيدا كنيد و هويت

خواهم. بدانيد كه او غير از غم چيز ديگري ندارد كه به شما بدهد. آن جاي عدم را گرفته، هويت شديد. نميباهاش هم

بين گرگ بودن و يوسف بودن همين نگاه كردن از طريق اين و از طريق اين است. نبايد كل  شما را گرگ كرده، فاصله

خواهي گرگ باشي از طريق يوسف نگاه كن، از طريق عدم نگاه خودمان را محكوم كنيم كه چرا من مثل گرگ هستم، نمي

  :گويدزنيد در مركزتان، اما ميداريد و يكي ديگر ميكن. فقط شما يك عينك را برمي
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  ١٤٢١مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  ها در سينهرود از سينهمي
  هااز ره پنهان، صالح و كينه

نيكي، اين زندگي، اين بيدار شدن، از مركزي به  اين گويد كه فقط از طريق ذهن نيست كهميخيلي مهم است اين بيت، 

به مركز من هم از آن  ،شوماست و من كه نزديك ميرود، هر كسي كه به زندگي زنده است، در مركزش عدم مركز مي

روم حوالي آن به مركز من هم سرايت آيد. هر كسي كه از جنس كينه است، انرژي بد است در مركزش، وقتي ميجنس مي

اي را تماشا كند. پس شما نگوييد اشكالي ندارد من با هر كسي رفت و آمد كنم، رفيق بشوم، دوست بشوم، هر برنامهمي

دهيم يا كنم. هيچ كس نبايد بگويد. ما دائمًا زير نفوذ آن كساني هستيم كه اطرافشان هستيم يا به حرفشان گوش مي

  كنيم، در تلويزيون حتي،تماشا مي

  ١٤٢١مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

  ها در سينهرود از سينهمي
  هااز ره پنهان، صالح و كينه

تواني يوسف باشي. براي گويد تا زماني كه گرگ هستي، نميگويد، ميكنيد چه مي خواهيم از گرگي دربياييم؟ توجهمي

كنند اين ها را بايد بيرون كنم. اگر در اطراف آدمهايي هستم كه دارند تشويق مياينكه گرگ نباشم، اين همانيدگي

يد اطراف آنها باشم، نبايد حرفهاي كنند، نباها را در مركزم بگذارم و آنها هم گرگي دارند، مثل گرگ عمل ميهمانيدگي

  هاي آنها را بخوانم. و اين بيت آنها را گوش بدهم يا نوشته

  ٣١٨٢مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  دمبهدم يغصه ها ناي توست فعل
  قد جفَّ القلم يبود معن نيا

 ،كه اينجا من غصه دارم، از عمل خودم ن باشديزاتواند ماينها را بايد حفظ باشيد شما، در جايش يادتان بيايد و اين مي

را و كنم، معني جفَّ الَقَلم يعني اينكه خدا مركز تكند، اين ديد غلط است، من ميگويد نه او مياگر ديديد من ذهني مي

يد، كنبينيد و مساله ايجاد ميبينيد و مساله ميكند، نه مركز آن شخص را. اينكه شما مانع ميبيرون مي در بيرون منعكس

كند. اين را بايد مردم مان درست ميو مركز همانيده ،كنيمتقصير اين مركز است، مسائلمان را ما خودمان درست مي

  بدانند. 

با تواند نكند كند، ميكنند، هر كسي مسائل خودش را خودش درست ميمان را ديگران ايجاد ميگويند مسائلمردم مي

كنيم، جزو مان را حل ميكنيم، مسائلو نمي ،كنيمفهميم مساله درست مياست، ما ميمركز عدم، هر موقع مركز ما عدم 
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شويم. هر موقع مركزمان همانيدگي است يا درد است، درد بدترين مركز است، كسي در مركزش خشم داشته حل ميراه

د، بدترين عينك است. چون باشد، ترس داشته باشد، كينه داشته باشد، رنجش داشته باشد، حس نيازمندي داشته باش

كند، دنبال درد درست كننده بينيد، زندگي مركز شما را منعكس ميخواهد ايجاد كند، وقتي شما بيرون درد ميمي

  نگرديد، 

كنم؟ من بايد اين را بفهمم و اگر به صورت حضور ناظر بلكه اين سوال درست است، من چطوري دارم درد درست مي

نگاه كنيد، خواهيد ديد كه از كدام الگو، از كدام درد ذخيره شده، از كدام رنجش، از كدام كينه  بكشيد عقب و ذهنتان را

كنيد و نبايد بكنيد. چون درد داشتن گرگي است، گرگ بودن است، ما با درد مردم را كنيد كه اين كار را مياستفاده مي

  رها خوانديم. خواهيم بهشان درد بدهيم. بله اين حديث را كه بادريم، ميمي

  »َجفً اْلَقلَمْ بِما َانْت القٍ « 

  ».يسزاوار بود هچه كخشك شد قلم به آن« 

پس به آنچه كه ما سزاوار هستيم، شايسته هستيم، وضعيت مركزمان است. چه اندازه از جنس عدم است و چه اندازه از 

هويت شدگي است و انعكاسش در بيرون همين وضعيت بيروني ماست. اگر وضعيت بيروني كسي خوب نيست، جنس هم

    شود. بله. اين را هم بخوانيم.ببايد برود مركزش را درست كند تا سزاوار وضعيت بيروني بهتر 

  ٣١٨٣مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت      

  كه نگردد سنّتِ ما از َرشَد
  بود، بد راست بَدنيك را نيكي 

من  ،شود با من ذهنيكند، اين عوض نميشود. خدا دائمًا با خرد كل ما را اداره مييعني سنت خدا، قوانين خدا عوض نمي

 هر كسي بر حسب عدم، مركزِ مطابق مِن ذهني من عمل كن،نه، م، خدايا لطف كن اينطوري عمل كن،هخوااين طوري مي

بد است و  اشيكيگيرد، هويت شده عمل كند، يك نتيجه ديگر ميرد، با مركزش همگيعدم عمل كند، يك نتيجه مي

  :گويدشود. بعد مياش بد ميشود و آن يكي نتيجهاش در بيرون نيك مينيك است، نتيجه اشيكي

  ٣١٨4مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  كار كن هين كه سليمان زنده است
  تا تو ديوي، تيغِ او بُرَّنده است

را شناسايي كنيم و از مركزمان برانيم و بيندازيم،  ايمانهما بايد كار كنيم، كار يعني چي؟ كار يعني مرتب همانيدگي

گويد خدا زنده است، سليمان رمز خداست، خدا دارد دردهايمان را شناسايي كنيم و بيندازيم، اين كار سازنده است، مي
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كني در ترازوي خدا كني، اگر بر حسب عدم ميگويد كه هر كاري كه ميايم، ميديدهكند، كار كن و اين را هم قبالً نگاه مي

گيرد، در ترازوي خدا موزون كشد، در نظر ميكني، آن را هم ميكشد، اگر كار بد ميموزون است، يعني ترازوي خدا مي

  است، اما اگر ديوي، يعني مركز تو من ذهني است، تيغ او خواهد بريد. 

شود. براي اينكه در مركزمان من ذهني است، من ذهني از جنس ديو شويم كه چرا كار ما خراب ميوجه ميپس ما مت

است، از جنس شيطان است، انعكاسش در بيرون بد است و خدا دائماً زنده است، نمرده است. تيغش هم برنده است، هم 

اگر مركز ما ، ركز عدم باشد، هم در زياد كردن آنهاكند، اگر مها و بريدن دردها كار ميهويت شدگيدر جهت بريدن هم

  هويت شدگي باشد. هم

  ٢٤٥٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  تا تو َايازي نكني كي همه محمود شوي
  تا تو ز ديوي نرهي، ُملك سليمان نبري

نكني و آنطوري نباشي، در اين گويد اگر تو همان كارهايي كه اياز كرده بود براي سلطان محمود، ديگر همان كارها را مي

خواهد بگويد كه اگر ما در اين لحظه به جاي اينكه مركزمان را عدم كنيم ش به محمود تبديل نخواهي شد. مياهصورت هم

و به حرف سلطان گوش بدهيم، در اينجا سلطان رمز زندگي است و به حرف من ذهني گوش بدهيم، در اين صورت ما از 

  گي نرهيديم. ديوي نرهيديم، از گر

دانيد كه سطان محمود آمد در دانيد، ميكه البته شما مي ،و آن قصه اياز يادتان باشد چند تا مطلب است راجع به اياز

حالي كه اميران نشسته بودند، يك گوهري از جيبش در آورد و داد به وزيرش، گفت كه اين را بشكن، گفت كه اين خيلي 

توانم بشكنم، داد به آن يكي، آن يكي، هيچ كدام نشكستند و قبالً هم گفتيم كه اين گوهر همين من گران است، نمي

برخاست كه اين چه كار بدي بود  همه ي اميرانذهني است و به اياز گفت اين را بشكن و اياز زد و شكست. و آه و فغان از 

، اياز اين بود كه حرف سلطان، يعني سلطان محمود و حرف .كه كرديد. گوهر به اين زيبايي و گران قيمتي را شكست

  گذارد. مهمتر از ارزشي است كه ذهن من روي گوهر مي

گويد و ُكن فكان كند و هر چه كه قضا مياش مركزش را عدم ميبينيد كه هر كسي كه به جاي حرف من ذهنيپس مي

كند. و اين گوش كردن به حرف سلطان دارد ايازي مي اش، در اين صورتكند، نه به حرف من ذهنيگويد، به او گوش ميمي

  خاصيتهاي اياز بود.  ،و در فكر سلطان بودن، در غم سلطان بودن و همين طور شكر كردن

زد و آنهايي كه حسود بودند، همين كه يك اتاقي داشت كه در آنجا حاال يك صندوقي داشت و هر روز صبح به آنجا سر مي

ايشان آنجا جواهرات را و اموال سلطان را مخفي كرده، ولي ايشان در آنجا  ،ن داستان را كهبرايش درآورده بودند اي
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رفت به آن لباسها، به پوستينش، به چارقش نگاه اش را كه از روستا آورده بود، گذاشته بود، هر روز ميلباسهاي كهنه

است و يك موقعي اين چارقها تنش بود،  دانست كه پيش سلطان محمودكرد و قدر موقعيتش را ميكرد و شكر ميمي

شود و شكر دهد و سبك مياش را از دست مياي من ذهنيپايش بود و آن پوستين تنش بود و هر كسي كه به درجه

  كند.مي

كرد و قدر ، بله، ببينيد اينجا شكر است، اياز هم شكر مي(حقيقت وجودي انسان) همين عكسهايي كه ما داريم اينجا

و آن اميران از جنس من ذهني  (افسانه من ذهني)دانددانست كه من ذهني نميدانست و پيشرفتش را ميا ميموقعيتش ر

بودند و براي خودشان قضاوت داشتند، آن گوهر را نشكستند و حسود بودند. بنابراين رفتند به سلطان گفتند كه اين اياز 

مثل طال و جواهر و غيره را دزديده و گذاشته و گفت شبانه بريزيد و  ،زند، آنجا اموال شما رارود به اتاقش سر ميكه مي

و البته سلطان  .شكستند در و همه جا را گشتند و چيزي پيدا نكردند غير از پوستين و چارق ،بشكنيد و ريختند

داند و مركز دانست. در اينجا سلطان محمود نماد خدا يا زندگي است، او همه چيز را ميدانست، سلطان محمود ميمي

  شناسد. داند و مركز عدم را هم ميحسودان را مي

گويد تا تو ايازي نكني كي همه محمود شوي، پس اياز پر بود از سلطان محمود، ما هم مركزمان پر است از خدا يا پس مي

و گفت تا از  .آيدميها، مخصوصًا دردها پيش هر لحظه بر حسب همانيدگي گويد از اين ديوي، ديوي از ديدنِزندگي و مي

  دانيد سليمان هم پادشاه اين جهان بود و هم آن جهان. مي ،ديوي نرهي، در اين صورت سليمان نخواهي بود. ملك سليمان

توانيم پادشاه اين جهان و آن جهان باشيم. اين جهان يعني ، مي(حقيقت وجودي انسان)پس اگر ما مركزمان را باز كنيم

توانيم در فضاي يكتايي با خدا كنيم و جسماً اينجا هستيم، مين حال كه در اين جهان زندگي ميفضاي يكتايي، ما در عي

مان هم پر از كوثر و فراواني است، انعكاس مركزمان در بيرون مان بينهايت است، اين جهانيكي باشيم. پس آن جهان

  :گويدبه اياز بخوانيم. مي دائماً نيك است، يعني از ديوي رهيديم و سليمان شديم. چند بيت راجع

  ١٨٩٦مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  اي َاياز از عشق تو گشتم چو موي
  ماندم از قصه، تو قصه من بگو

خواهيم به اياز تبديل شويم، يعني من ذهني من مثل مو شد، از بس گويد كه اياز به عنوان يك عارف دانا كه ما هم ميمي

بينيد كه ما كه ام را بگويم، حاال تو قصه زندگي مرا بگو. پس ميخواهم قصه من ذهنيديگر نميكه الغر شد، از عشق تو و 

  :شويم و اين بيتها را هم داشتيمشويم، از جنس يك عارف بزرگ ميشويم، از جنس اياز ميبه بينهايت خدا زنده مي
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  ٣٥٥٣مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  اي َاياز از تو غالمي نور يافت
  نورت از پستي سوي گردون شتافت

كنيم و گسترده گويد كه اياز كه دائمًا در غم سلطان محمود بود و در فرمان او بود، ما هم مركزمان را از جنس عدم ميمي

فهميم بندگي خدا يعني چه. اي اياز از تو غالمي نور يافت و نور شود، ميكنيم، يعني بندگي خدا در واقع در ما زنده ميمي

ما كه در من ذهني زنداني شده بود، بيرون آمد به اندازه گردون شد، آسمان شد. پس اگر كسي واقعاً ايازي بكند، 

كند در گويد بله، بنابراين در اين لحظه فضاگشايي ميخواهيم ببينيم ايازي كردن يعني چي؟ هر لحظه به الست ميمي

افتد. كن فكان خدا آورد و كن فكان خدا به كار ميبه وجود مي قضادانيم اتفاق اين لحظه را اطراف اتفاق اين لحظه. ما مي

  :گويدهميشه در جهت گستردن مركز ماست. بله. پس مي

  ٣٣٥٤مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  حسرِت آزادگان شد بندگي
  بندگي را چون تو دادي زندگي

از اياز فهميديم كه بندگي خدا يعني چي، براي اينكه هيچ موقع مركزت را يك يعني تو بندگي را واقعًا زنده كردي. ما 

با انباشتن امكانات زندگي  هاي ذهنيمنهمانيدگي نكردي، هميشه عدم بوده، از جنس خدا بوده و آنهايي كه به وسيله 

كنند كه اگر قدرت داشته اي فكر ميده. يك عي نه مابه تو نگاه كردند و گفتند واقعاً آزاد تو هست خواستند آزاد بشوند،مي

خواهند باشند، قانون را در دستشان بگيرند يا مثًال پول زياد داشته باشند، امكانات اين جهاني، آزاد هستند، هر كاري مي

  كنند ولي آنها آزاد نيستند. بكنند، مي

تواند يك من ذهني هم مي ،ه تو آزاد هستيگويد آنها به تو نگاه كردند، گفتند اگر آزادي، حتي عقل آنها هم ديد كمي

بفهمد كه يك عارف شاد است، آزاد است، ولي اين من ذهني با اين همه امكانات و پول آزاد نيست، شاد نيست، خوشبخت 

و  رد با ريبُ المنونبُس ما را بِفَ و واقعاً در ابتداي كار شايد ايازي عبارت از اين است كه ما نگذاريم من ذهني نَ  .نيست

   مان را در شيشه بكنيم و در مورد اين شما قانون اساسي نوشتيد:اتفاقات بد و بهترين كار اين است كه ما اين من ذهني

  ١٢١١مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  شرع بهر دفعِ شَّر رايي زند
  ديو را در شيشة حّجت كند

بكند و بنشيند حتي با ذهنش بگويد كه من اين كار را اش را در شيشه حّجت، استدالل هر كسي كه ديوش را، من ذهني

كند روي خودش كنم و نگذارد كه ديوش از شيشه بيايد بيرون، فرصت پيدا ميكنم، اين كار را نميكنم، اين كار را نمينمي
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ديگران بيندازد.  خواهد مساله درست كند و گردنبه حال خودش رها كني، دائماً مي ،من ذهني را، كار كند، ولي اين ديو را

و ما  ،ها مسائلش را با همين من ذهني حل كند ولي از توي يك مساله حل شده پنج تاي ديگر بيايد بيرونبعضي موقع

  .دانيم االن كه من ذهني به وسيله زندگي چنان طرح شده، يعني همين ديو، به ما ضرر بزندمي

م قانون، يك كسي براي خودش قانون بنوسيد، حتي از قوانين بيرون گويد شرع و حاال بگوييو واقعاً هم شايد در اينجا مي

ام امكان پيدا نكند برايم مساله درست كند و وقت هم استفاده كند، بگويد من اين كارها را نخواهم كرد تا اين من ذهني

  رد اين من ذهني. بُشويم در حل آنها و نفس ما را ميكند كه ما فلج ميمرا بگيرد. چون اينقدر مساله درست مي

مثل اياز عمل  آيا خوانم كه يك موقعي ببينيم كه ايازي كردن چه هست، تا حدودي فهميده باشيم كهبله اينها را مي

خرش آش محمود نخواهي شد. محمود هم به معني پر از محمود، پر از خدا، هم اهگويد تا ايازي نكني، هممي ؟كنيممي

  باز هم همين است كه فضاي درون را باز كني.  ،شوي، عاقبت به خير هم بشود محمود، يعني عاقبت به خير

  ٩٤٥مولوي،ديوان شمس،غزل شمارة 

  ندايِ فَاعتَبِروا بشنويد ُاولُواالبصار
  خاييد؟نه كودكيت، سِر آستين چه مي

احب بصيرت كسي گويد اي صاحبان بصيرت، نداي عبرت بگيريد را بشنويد، صاين بيت را خوانديم، بيت مهمي است، مي

بيند و ما كودك نيستيم. منظور از كودك همين من ذهني كند، با نور نظر مياست كه يك لحظه حداقل مركزش را عدم مي

كنيد، كنيد و دوباره حل ميكنيد، چرا بيخودي مساله درست ميخواهي؟ چرا كارهاي بيهوده ميسر آستين چه مي .است

مي كنيد و پس از يك مدتي كه خرابكاري كرديد، آشتي كنيد، جنگ مياره حل ميكنيد و دوبدوباره مساله درست مي

  :حاال اين عبرت بگيريد يا ياد بگيريد، چه هست؟ بله اين آيه قرآن است ؟كنيد، براي چه اين كارها را ميكنيد

  ٢)، آيه ٥٩قرآن كريم، سوره حشر(
  »فَاعتَبِرُوا يَا ُأولِي األَبصَاِر «...

  »عبرت بگيريد. ،اهل بصيرتپس اي «... 

  :گويدكند اعتبار را. ميبعد تعريف مي 

  ٩٤٥مولوي،ديوان شمس،غزل شمارة 

  خود اعتبار چه باشد به جز ز جو َجستن؟
  هال، ز جو بجهيد آن طرف، چو بُرناييد

هشياري  جويِ گويم ياد بگيريد، عبرت بگيريد، معنيش چه هست؟ معنيش اين است كه از اين گويد اينكه ميپس مي

كنند، دچار رسد، همه انسانها من ذهني پيدا ميآيد، به هشياري جسمي ميگذرد، انسان كه از آنور ميجسمي كه مي
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رسيم. تمام انسانها گويد از اين جو بجهيد آنور، هميشه، هميشه به هشياري جسمي ميشوند. ميهشياري جسمي مي

  توانيد بپريد. ي اينكه شما جوان هستيد، براي اينكه شما ميبايد از جوي هشياري جسمي بجهند آنور، برا

شوند. او هميشه جوان است، زندگي كنند، از جنس او ميهمه انسانها در هر سني برنا هستند، چرا؟ وقتي مركز را عدم مي

كند، هشتاد ميشويم، فرق نشود، ما از جنس او ميشود، زندگي هميشه زنده است، هر موقع مركز ما عدم ميپير نمي

  توانيم بپريم آن طرف. سالمان است، ده سالمان است، جوان هستيم. پس از اين جو مي

  ٢٤٥٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  كُند رام تن ِمحنتِ  ُكند، خام تن نعمتِ
  َنبَري ايمان دولتِ نَِكشي، تا دين محنت

خواهد، كه اينها را من ذهني مي ،ها نعمت تن هستندچيننقطه، اين (افسانه من ذهني) هانعمت تن يعني همين همانيدگي

كه به ما ياد دادند ارزش دارد و مهم است، اينها ،داندخواهد، آنها را نعمت ميتن يعني من ذهني، هر چه كه من ذهني مي

مركزش را باز  كسي كه كند. خام يعني كسي كه به بلوغ نرسيده. كي به بلوغ رسيده؟كند، ناپخته ميانسان را نابالغ مي

شود، اين از خامي بينيد مركزش را عدم كرده و درونش دارد باز ميكه مي (حقيقت وجودي انسان)كند. اين آدم مي

  رود به بلوغ. آيد و ميدرمي

، )(افسانه من ذهني هادرد هشيارانه كشيدن براي شناسايي و انداختن همانيدگي ،گويد محنت تن يعني درد هشيارانهمي

كنند، كند. انسانهاي بالغ فضا را باز ميكند، بالغ ميپذير، فضاگشا، فضاگشا ميكند. رام يعني نرم، انعطافانسان را رام مي

  كند. بله، شود و فضا را باز ميشود، نرم ميتر ميدهند، هر چه انسان بالغكنند، واكنش نشان ميانسانهاي نابالغ ستيزه مي

اگر محنت جدا شدن  ،(حقيقت وجودي انسان)شيارانه دين را نكشي، دين يعني ديدار خداودرد ه گويد اگر زحمت ومي

ماند كه اين صورت دولت ايمان را نخواهي برد. ايمان مثل يك بركت مي از همانيدگي و خالي كردن مركز را نكشي، در

گويد تا مركزت از جنس عدم نشود و خالي نشود و شما مطمئن نشوي، يقين پيدا نكني و عيناً به كني. مييقين پيدا مي

  خدا زنده نشوي، ايمان نخواهي داشت. 

ديدن از طريق باورها و باورپرستي و دردپرستي ايمان نيست، دين هم نيست. ما نبايد   (افسانه من ذهني)پس بنابراين

بعضي ها مهم ها براي ما مهم باشند،  نزمامكانها را بپرستيم، زمانها را بپرستيم، بعضي باورهاي مذهبي را بپرستيم. يا 

پرستي پس، در واقع ما زمان و مكان را و پرست باشيم، مكانما مكان بعضي مكان ها براي ما مهم باشند، نباشند، نباشند،

تواند باشد. پس آنها را بايد پرستيم و اين دين نميييا باور را كه اينها اجسام هستند در مركزمان گذاشتيم، آنها را م
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گويد دين و ايمان همين است، منتها بايد مدتي توجه كني كه درد هشيارانه برداريم و عدم را بگذاريم، خدا را بگذاريم، مي

  بكشي. كامًال واضح است.

ر اين ابيات مثنوي را با اين ابيات شما با هم بخوانيد توجه كنيد كه اگ خوانم.ايم. سريع برايتان مياين بيتها را قبالً خوانده

توانيد ايجاد كنيد و خوب اين ابيات را بفهميد، به كمك ابيات ديگري از ديوان شمس و مثنوي، يك طرحي در ذهنتان مي

من، دچار چه هايي دارم االن روم، چه وضعيتكنم، به كجا ميام، چكار دارم ميمن از كجا آمده كه كه طرح مفيدي باشد

   ؟گويدبينم، موالنا در اين موارد چه مياشكاالتي هستم و اشكاالت را مي

موالنا گفته اين همان باورپرستي است، متعصب بودن  ،(افسانه من ذهني) كنم دين دارم و ايمان دارمآيا من كه فكر مي

من بايد زحمت  ؟(حقيقت وجودي انسان) عدم است، متعصب به باورها است و شكل و قيافه باورها براي من مهم است يا نه

مرا از خواب ذهن بيدار كند  ،ها را برانم به حاشيه و اجازه بدهم قضا و ُكن فكان با بله گفتن به اتفاقاتبكشم و همانيدگي

   :گويدو مركز مرا به اصطالح گسترده بكند. اين را بايد براي خودم حل كنم. در اينجا مي

   ٢٨٩٧مولوي، مثنوي،دفتر سوم،بيت 

  نعمت آرد غفلت و شُكر ِانتِباه
  صيدِ نعمت ُكن به داِم ُشكِر شاه

آورد، چون ما بر حسب ها، اينها غفلت ميچيننامد، و دائماً به فكر آن هستيم، آن نقطهآن چيزي كه من ذهني نعمت مي

آورد، انتباه يعني بيداري. تو و بيايي به مركز من، اين بيداري ميكه ت و شكر كردن .رويمبينيم و در خواب آنها ميآنها مي

كند. گفتيم در حالي كه عدم را گذاشتي در مركزت و در دام شكر شاه هستي، هر كسي مركزش را عدم كند حتماً شكر مي

شناسد، طلبكار است، شما امتحان من ذهني شكر نمي دهد. انسانِ شكر در انسان خودش را نشان مي ،با اولين واهمانش

شوند يا طلبكار هستند باز؟ هر چه مال دنيا است بدهيد، ببينيد راضي مي ،بدهيد هاي ذهنيمنكنيد، كاري ندارد كه، به 

  خواهند.هر چه بيشتر بدهي، بيشتر مي

س است، ديگر من آن گويد بكند، تا يك جايي ميكند، قدرداني ميولي كسي كه عدم را گذاشته مركزش، تشكر مي

شود، خطرناك است، او قدرشناس گويد بده، بده، بده و سير نميكنيد؟ كسي كه ميگرفتم، توجه مي ستمخواچيزي كه مي

 آن م باهخواشناسد، من ذهني است، او همان گرگ است، درنده است، ديو است. پس نعمتي كه من مينيست، شكر نمي

آورد و من در حالي كه در دام شكر خدا هستم، شاه هستم، من بيداري مي ،و شكرآورد اين غفلت مي م،هويت بشوهم

. مكنها را شكار ميكنم، در حالي كه يك حضوري، يك ثباتي، يك مركز عدمي در من هست، هي نعمتصيد نعمت مي

  شوم. ها هستند ولي با هيچ كدام همانيده نميها همان حاشيهنعمت
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  ٢٤٥٥ماره مولوي، ديوان شمس، غزل ش

  جهان بازار جانب مرو، خيره ميا، خيره
  َنبَري آن ندهي، اين شَري، و بِيع درين زآنكه

روند، براي اينكه آيند و بيهوده هم ميخيره يعني بيهوده، يعني بيهوده نيا و بيهوده نرو به بازار جهان. انسانها بيهوده مي

توانيم توانيم بگيريم، بينهايت خدا را نميندهيم، حضور را نمي تا زماني كه در اين جهان هستيم، اگر اين من ذهني را

  توانيم بگيريم. بگيريم. مستقر شدن در اين لحظه ابدي را نمي

ت دوم *** یان   ***  
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ها، اين همانيدگي ي كه تشكيل شده از طريق ديدن به وسيله  (افسانه من ذهني)دانيد اگر اين من ذهنيپس شما مي

و زنده شدن به خداوند را نخواهيد ديد، به  (حقيقت وجودي انسان) گشوده شده شما اين فضاي درونِ  مركزتان،بماند در 

  دست نخواهيد آورد. 

را بگيريد؛ مركز  (حقيقت وجودي انسان)را بدهيد و مركز عدم (افسانه من ذهني)اين قانون جبران است. بايد من ذهني

از  يو اين معادل مستقر شدن در اين لحظه ابدي است، آگاه .ماندميشه عدم ميكند و هعدمي كه هيچ موقع تغيير نمي

تان امروز هم گفت، شود و من ذهنياين لحظه ابدي است يا بينهايت شدن، اين بينهايت شدن شما هيچ موقع كم نمي

 و بنابراين ،بزرگ بود گفت مو شدم، اي اياز مثل مو شدم، پس اياز هم نسبت به من ذهني مثل مو بود و سلطان محمود

  پر شده بود از سلطان محمود، اينها تمثيل است. اش همه

كند. هر كند. يونيورسال است، يعني همه جاي كائنات كار ميو اين قانون جبران هست. قانون جبران در همه جا كار مي

تان، در ا در تمام شئونات زندگيگيريم، بايد يك چيزي بدهيم و من اميدوارم كه اين قانون جبران را شمچيزي كه مي

  .تان به كار ببريد، در مقابل همه آدمها به كار ببريد، نگوييد اين دوستم هستهاي زندگيتمام جنبه

كند، در دهد، اين لطف را ميدهد، من چي بايد بدهم، اين همسرم است اين را به من مياين دوستم هست اين را مي 

دهد، در مقابلش چي بايد بدهم، و اين استادم است اين لطف را به من ام است اين را ميبچهمقابلش چي بايد بدهم و اين 

 دهد وكند، در مقابلش چي بايد بدهم، همين طوري، يا مثالً فرض كنيد كه يك معلمي دارم اين چيزها را به من ياد ميمي

  كند. متاسفانه كار نمي بايد بدهيد، بايد بدهيد. اگر ندهيدو  من بايد در مقابلش چي بدهم؟

گيريد يا بيهوده بيا، بيهوده دهيد خدا، خودش را ميگويد شما يا من ذهني را ميدر مورد خدا هم همين طور است. مي

شياري حضور وآورد به هشياري است. توجه كنيد كه زندگي انسانها را ميوانسان يك نوع ه بيهوده بيا، بيهوده برو. ،برو

گر ما به هم كمك كنيم كه به اولين و مهمترين منظور انسان از آمدن به اصطالح برسيم، يعني ما بايد به كند و اتبديل مي

  هم كمك كنيم، چون در اين منظور كه زنده شدن به زندگي است و بينهايت اوست، همه ما مشترك هستيم.

ها كنند و بيايند به بينهايت خدا زنده شوند. سازند، همه انسانها بايد من ذهني را رآيند، من ذهني ميهمه انسانها مي 

كند كه زند؟ نه به نفع شماست، براي اينكه او زنده بشود، به شما هم كمك مياگر يكي زنده شود به خدا، به شما ضرر مي

  تان زندگي نخواهد شد. شما هم زنده شويد. حاال اگر شما زنده نشويد، زندگي

كنيد، شمع حضور رسند، به نفع من است، ولو من منِ ذهني دارم. توجه ميمي پس هر چه انسانهاي بيشتري به حضور

است. شما اگر من ذهني داريد، كمك كنيد كه شمع  هاي ذهنيمنكند، به نفع شود، دورش را روشن مييك نفر روشن مي
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اگر بشود، به نفع شماست. پس  توانيد كمك كنيد وتوانيد، با پولتان ميحضور آدمها ولو اينكه شما با ارتعاش عشقي نمي

كند چه ديني، چه آييني، اهل كجا، ما همه اهل ما همه بايد به هم كمك كنيم تا همه به حضور زنده بشوند، فرقي نمي

زمين هستيم، انسان هستيم، انسانها دو حالت دارند، يا حضور يا من ذهني. اگر من ذهني دارند، مخرب هستند، خراب 

   است. دهكنيد، خيلي ساسازند. توجه ميحضور دارند، دارند مي كنند، اگردارند مي

  (حقيقت وجودي انسان)
  ٢٤٥٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  جهان بازار جانب مرو، خيره ميا، خيره
  َنبَري آن ندهي، اين شَري، و بِيع درين زآنكه

تواني بگيري. ولي را نمي (حقيقت وجودي انسان) را ندهي، اين فضاي عدم (افسانه من ذهني)هاپس اگر اين همانيدگي

  :گويدكنم تكرار كنيد، ميخوانم كه قبالً خوانديم. همراه همين بيت اينها را خواهش ميچند بيت دوباره برايتان مي

  ١٤٦٣مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  مشتريِّ ماست اهللاُ اشتَري
  از غمِ هر ُمشتري هين برتر آ

  مشتري ماست. بهوش باش از غم مشتريانِ فاقد اعتبار باالتر بيا. ،»خداوند مي خرد«است:كسي كه فرموده 

گويد كه مشتري ما خداست، خدا مشتري اين من ذهني اي كه هست، ميگويد كه كسي كه فرموده است در همان آيهمي

وري شد. مشتري من ذهني ما كي هست؟ ماست، پس بنابراين ما بايد از غمهاي مشتري فاقد اعتبار بيرون بياييم. پس اينط

خواهيم از آنها خودمان را بفروشيم و هاي فاقد اعتبار كه من هاي ذهني هستند، ميخداست. پس بنابراين ما از مشتري

تاييد بگيريم و توجه بگيريم و قدرشناسي بگيريم، بايد باالتر بياييم، مشتري خوبي پيدا كنيم، بهتري پيدا كنيم، مردم 

  ما نيستند. پسمشتري 

  ١٤٦٤مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  مشتريي ُجو كه ُجوياِن تو است
  عالِمِ آغاز و پايانِ تو است

گردد شياري ما ميوگردد، تنها زندگي، خدا هست كه دنبال هگويد برو مشتري را جستجو كن، پيدا كن كه دنبال تو ميمي

داند كه آغاز ما چي بوده و پايان ما توانيم به او بفروشيم و ميو بنابراين من ذهني را مي ،شد بيرونكَخواهد ما را بِو مي

امروز هم  ،دانيد. آغاز ما او بوده و پايان ما هم اوست. اين وسط كه ما افتاديم در جوي من ذهنيو شما هم مي .چيست

هي، بپري آنور، توي هشياري جسمي كه گفت، اعتبار چه هست، يادگيري چه هست، از اين جوي هشياري جسمي بج
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دانيم هشياري حضور كنيم اول، نميآييم فقط هشياري جسمي پيدا ميشوند، وقتي ميمردم دارند، اوالً به اين دچار مي

  چه هست.

مي كند آغاز ما موقع تولد ماست، پايان ما موقع مردن جسداند كه آغاز ما چي بوده، پايان ما چي هست؟ فكر مياين نمي

داند كه آغاز ما آن بوده، پايان ما هم كه زنده ترسد. ولي خدا ميبيند ديگر، براي همين ميماست، من ذهني اينطوري مي

داند ما كي هستيم. ارزش زيادي براي ما قائل است در حالي كه مشتريهاي شدن به بينهايت اوست، آن است. بنابراين مي

ا قائل نيستند. مردم براي ما چه ارزشي قائل هستند؟ اگر وضعمان خوب بشود، فاقد اعتبار بيروني هيچ ارزشي براي م

  كنند. حسادت مي

كدام من ذهني ما را دوست دارد؟ هيچ من ذهني هيچ كس را دوست ندارد. من ذهني خودش را دوست ندارد. چطور ما 

گويد ايد، مشتري شما كي هست؟ ميفتهكنيد مشتري را شما اشتباه گرهاي من ذهني هستيم. شما فكر نميدنبال مشتري

خرد يكجا و خودش را خواهي خودخواهيت را بفروشي به او بفروش. همه را ميتنها فقط يك مشتري داريم، شما مي

  داند ما كي هستيم. دهد و ميمي

  ١٤٦٥مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  هيچ َمكَش هر مشتري را تو به دست
  د استعشق بازي با دو معشوقه بَ

خواهيم هستند، مشتري خدا را هر دو را نگه ندار، بگوييد هم اين را مي هاي ذهنيمنكه  ،يعني مشتري اين جهان، مردم

را بگير كه ما البته دنيا را گرفتيم و غلط است. هر مشتري را به طرف خودت نكش.  اشيكيخواهيم، و هم اين را مي

شود، بد است. تو بيا با همين خدا عشقبازي كن. و اين بيت هم با خدا نميعشقبازي با مشتري اين جهاني و عشقبازي 

  :بخوانيم كه

   ٥٥٢مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بيت 

  چونكه عُمَرت بُرد ديوِ فاضحه
  َنَمك باشد َاُعوذ و فاتحهبي

ن را ندهي، آن يكي را هايمان را بدهيم برود و امروز گفته كه ايهويت شدگيدهيم كه هميعني اگر ما االن گوش نمي

هايش را به مردم بفروشي، تواني بگيري. اگر بخواهي اين مشتري دنيا را نگه داري، من ذهني را نگه داري و خصوصيتنمي

هاي اعوذ و فاتحه را بخواني. فاتحه براي اينكه گشوده هاي فاقد اعتبار و وضعت خراب باشد، بنشيني سورهبه مشتري
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شوي عمالً، سوره فاتحه را بخواني، بلكه اين سوره شما را باز كند و اعوذ را، اعوذ لحظه منقبض ميبشوي، در حالي كه هر 

  برم، منظورش آن است. قبالً خوانديم ديگر. درست است؟ يعني به خدا پناه مي

شود كه من ني نمينمك است، يعبرد. برو آنها را بخوان مثل سوره فلق، بيهايي كه انسان در آنجا به خدا پناه ميسوره

هاي هاي فاقد اعتبار باشي و نداني مشتري اصلي كي است و مرتب آيهذهني را در مركزت مستقر كني و دنبال مشتري

  :خورد. اين بيت هم از حافظ قشنگ است، راجع به باز هم همين مطلب استقرآن بخواني. به دردت نمي

   ٣١٦حافظ، غزليات، غزل شماره 

  حاشا كه بگرداند رويحافظ از جور تو 
  من از آن روز كه در بندِ توام آزادم

هايم جدا شوم، پس بنابراين بايد درد هشيارانه بكشم و حافظ از درد هشيارانه كه در جدا شدن خواهم از همانيدگيمن مي

به وسيله تو ديدم، گرداند. چرا؟ من از آن روزي كه عدم را گذاشتم در مركزم و ها وجود دارد، رو برنميهويت شدگيهم

ام، مثل اياز، از آن گيرم، اينها عيني هستند و من در بند تو افتادهو ديدم اين ديد درست است و اين بركاتي كه از تو مي

روز من آزاد هستم. پس آزادي ما يعني اينكه در بند زندگي بيفتيم و بيرون نياييم، عدم را در مركزمان بگذاريم و ديگر 

  د. كنهايي كه من ذهني براي ما معرفي ميوقع آزاد هستيم، نه آزاديبرنداريم، آن م

شويم، شويم، از جنس خدا ميو اين هم دوباره اين بيت از مثنوي، بيت بسيار بسيار مهمي است كه هر موقع منبسط مي

است، ما را منقبض  شويم. خشم و ترس و بقيه هيجانات منفي كه مال من ذهنيشويم، از جنس ديو ميهر موقع منقبض مي

  كنيم. شويم و با او ارتباط برقرار ميشويم، از جنس او ميشود. هر موقع منبسط ميمان با خدا قطع ميكند، ارتباطمي

   ٢٦٧٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  حكمِ حق ُگسترد بهر ما ِبساط
  كه بگوييد از طريقِ ِانبساط

شود، مركزتان، سفره تان هم هر چه كه گشوده ميسفره پهن كردم. سفرهگويد من با قضا و كُن فكان براي شما مي

شويد و سفره را بزرگتر كنيد، بساط را بزرگتر كنيد، اين تر مي سر آن سفره بنشينيد، يعني هر لحظه منبسط شماست،

  حكم خداست. 

  ٢٦٧٠مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

  حكمِ حق ُگسترد بهر ما ِبساط
  طريقِ ِانبساطكه بگوييد از 
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شويم، هم از جنس خواهي صحبت كني، در مقابل اتفاق اين لحظه فضا باز كن، منبسط شو. هر موقع منبسط ميبا من مي

نگري، جز رخ خوبان نبري، پس گذري، ميگويد ميپس مي هم او را مي بينيم،كنيم،شويم، هم با او ارتباط برقرار مياو مي

 هاي ذهنيمنافتد. زشتان يعني شوند. چون هر لحظه يك اتفاق ميلحظه به لحظه منبسط ميخوبان آدمهايي هستند كه 

  شوند. كنند، منقبض ميكنند، مقاومت ميكساني هستند كه مرتب ستيزه مي

شويد، فضا مي شود. هر موقع منبسطتان با خدا قطع ميدهيد، ارتباطشويد، واكنش نشان ميهر موقع شما منقبض مي

آوريد، شرايطش تواند به شما كمك كند، امكانش را به وجود ميشود. موقع انبساط او ميتان برقرار ميكنيد، ارتباطمي باز

دهي. آوريم، ولي بي همه شرطي ميكني، ما شرط را به جا نميگويد تو شرط ميآوريد، كه امروز در غزل ميرا به وجود مي

يا منقبض  ؟شويم بگيريمما بيشترين كرمش را به ما بدهد، هر لحظه، ما منسبط مي هميشه زندگي يا خدا ايستاده آنجا به

  ، بستگي به شما دارد. بله اين هم مربوط است؟كنيمرد مي ،شويممي

  ٣١٥١مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

  آن بود يم كلَ قَ الْ فَّ جَ  معني
  ؟بود كسانيه جفاها با وفا ك

 ،اين نيست كه اين لحظه منبسط بشوي، از جنس وفا بشوي يا منقبض بشوي از جنس جفا بشويگويد معني َجفَّ الَقلَم مي

گويد بله مي اشيكيگوييم، بله مي اشيكيگوييم به الست، نه مي اشيكيجفاست،  اشيكياين دو تا يكي است؟ نه، 

ديو هستم، خوب وقتي كه از جنس ديو گويد نه من از جنس تو نيستم، از جنس مي اشيكيخدايا من از جنس تو هستم، 

كني، گويي بله، فضا را باز ميهستي، گفت سليمان زنده است و شمشيرش هم برنده است. از جنس وفا هستي يعني مي

گويد معني جَفَّ الَقلَم اين ست، شرايط ماست، ما بايد پذيرا باشيم. پس مينياو  كند، شرايطِلطف و كرمش را جاري مي

  گويدبا وفا يكسان است. در بيت بعدي مي نيست كه جفا

  ٣١٥٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  لم قَ فَّ الْجفا را، هم جفا جَ  بل
  وفا را هم وفا جفَّ القلم وآن

نويسد، انعكاسش در بيرون بد است، حالت بد است، وفا كني، منبسط نويسد. جفا كني، بد ميقلم زندگي اين لحظه مي

كند، گفت گل را از گلستان نويسد، گلت را باز مينويسد، كُن فكان مينويسد، قضا ميجَفَّ الَقلَم، قشنگ ميشوي، وفا هم ب

  بري. حضور را مي حضور را، از گلستان خدا گلِ  گل بري،مي
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  ٢٤٥٥مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  نشود نسرين و سوسن َنهِلد، خاكي كه خاك
  نَبَري سلطان خلعت ُكهن، دَلقِ نكَني تا

خواهم خاك بمانم، شود، اگر خاك بگويد ميآيد سوسن و نسرين ميكنيم، اين خاك است كه ميما سوسن و نسرين مي

خواهم من ذهني را نگه شود. اگر ما به عنوان من ذهني بگوييم كه من ميدر اين صورت تبديل به سوسن و نسرين نمي

توانيم درونمان را بگشاييم، حاال اگر نمي ،(حقيقت وجودي انسان)مركز عدمشويم به دارم، در اين صورت تبديل نمي

شويد و گويد، نسرين و زيبا در نظر بگيريد، يعني نه زيبا ميسوسن را شما چون ده تا زبان دارد، به زبان زندگي سخن مي

اين لباس همانيدگي است و اين  ،ذهني) (افسانه منايدتوانيد حرف زندگي را بزنيد. اگر شما اين لباس را كه پوشيدهنه مي

دهد نخواهيم حضور را كه سلطان يعني شاه، خدا به ما مي يِنيم، در اين صورت اين لباس نوكَلباس كهنه است و اين را نَ

  گويد خاكي:بينيد كه همه قانون جبران است. امروز به زبانهاي مختلف، ديوي، گرگي، االن ميبرد. پس مي

  ٢٤٥٥مس، غزل شماره مولوي، ديوان ش

  نشود خوش تو خاطر اي،شُده گدارو آه
  َنبَري مسلمان مال كافريي، نكُني تا

د و بينهايت خدا را بخواهگويد انسان گدارو شده، چرا؟ براي اينكه به جاي اينكه كشد موالنا، ميبينيد آه هم ميمي

 ،سببانعكاسش در بيرون فراواني خدا بشود، به جاي شادي بيزندگاني ابدي بخواهد، به جاي اينكه مركزش را باز كند و 

خواهد از آنها زندگي بيرون بكشد و رويش و خواستش خواهد كه آن هم ذهني است و ميآمده يك چيزهاي مادي مي

  است، چيز كوچكي است.  يانهگدا

ين چيزهايي كه ما باهاش همانيده گوييم خدايا همگداها به چيز كوچك قانع هستند، يعني خواست ما از زندگي كه مي

بيند. و به جاي اينكه با خرد خدا ببيند، با عقل جزوي مي .خواهمهستيم، اينها را به من بده و من ديگر چيز ديگري نمي

آورد، گدارو شده، تو خوشبخت نخواهي نشد، تو شاد نخواهي به جاي اينكه زندگي را بياورد مركزش، همانيدگي را مي

خواهي، ممكن است خدا به تو بدهد، ولي هيچ موقع شادي حقيقي، خوشبختي حقيقي را پيدا ز كوچك ميشد، چون چي

  نخواهي كرد. 

ها كافر نشوي، مال مسلمان كه دين و ايمان و يقين و فضاي گشوده شده و زنده شدن به تا نسبت به اين همانيدگي

چيز كوچك همانيده  ،، گدا به جاي بينهايت خدا(افسانه من ذهني) خداست، نخواهي برد. با اين شكلها كامًال واضح است

ها بايد كافر باشي. به طوري كه هر كسي كه از ديد همانيدگي به تو نگاه گويد نسبت به ديد همانيدگيخواهد و ميمي
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يست ولي اگر كسي ها دين نگويد بينش همانيدگيهويت شده. ميگويد كه تو كافر شدي نسبت به اين دين همكند، ميمي

 (حقيقت وجودي انسان) گويد اگر كافري نسبت به اين ديد نكني، ديد خداگويند كافر هستي. ميمغاير آن كار كند، مي

آن چيزي كه  ،بيند. مال مسلمانتواني ببري. مال مسلمان، مسلمان هميشه تسليم شده است و از مركز عدم ميرا نمي

ها،  يدگيهمان ديبه د كنديم يكافر نيبنابرا پس ين عدم است، مركز عدم است.مسلمان داراييش است، داراييش هم

  است؟ درست شود،ينسبت به آنها كافر م

 شوديم نيا مينينب ينطورياگر ا نديگويرا كنار بگذارند، م يمن ذهن ديآن د ستندياز مردم حاضر ن يليو خ ميبشو ديما با

تعصب، و ما  شوديباشد، م نيد توانديباورها نم قياز طر دنيكه د ميريبگ ادي ديهم ما با نيدر مورد د يحت ،خالف سنت

 ميمركزمان، خدا را بگذار ميو عدم را بگذار ،ميدست بردار يو از درد پرست ياز باور پرست ديبا ام ،مياوريمركز عدم را ب ديبا

  ،ميآمد نيهم ي برا ًاصال ميبا او به وحدت برس ارانهيهوش نجايدر ا ميمركزمان، ما آمد

 (افسانه من ذهني)در مركزمان  ميها را بگذار نينقطه چ نيتعداد باور هم كيمان، پول مان،  ليمثالً اتومب يبجا نكهينه ا

 نينقطه چ نيا دنيحالت پرست نياست كه به ما كمك كند كه از ا نيا نيد .است نيد نيا مييبگو ،ميو بعد آنها را بپرست

و در آن مركز خدا قدم بگذارد و  (حقيقت وجودي انسان)كه مركزمان باز بشود و عدم بشود  ميها مخصوصًا باورها برس

ما آن را گم  .مينيبب ميكه از اول آمده بود ياريهوش مانه ديبا نظر و با د شهيموقع هم قدمش را برندارد، ما هم چيه

  :ديگويم خوانميم يرا از مثنو اتياب نيا بله، .مياكرده

  ٩١٨ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  قضا انداخت ما را در عذاب  َگر
  ؟و طَبعِ ُمستَطاب رود آن خو يك

و خو و طبع  تيماست كه خاص ياصل يماست، خو تييخدا يمستطاب خوو طبع  يخو ،يعال اريبس ،يعال يعني ستطابمُ

كه  ميدهيكه البته به قضا اجازه نم ،كرده تياگر قضا آورده ما را هم هو ديگوياست، م يفراوان ست،ين گداروخدا را دارد، 

وارد  يما را رها كند تا قضا خواست كار كند ما با من ذهن توانديكرده و قضا هم م تيكار كند، قضا آورده ما را هم هو

 يو راه برگشت ما همان باورپرست ،من راه برگشت به خدا را هم بلد هستم ،نه من بلد هستم مييگويبا عقل مان م ميشد

هنوز آن خو و طبع مستطاب در ما  نصورتيا در يمن ذهن عذاب؛ قضا انداخت ما را در عذاب گَر .ستيدرست ن نيا است.

   .دهيند بيهست آس
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  ٩١٩ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شوم؟ يگدا گشتم، گدارو ك َگر
  لباسم ُكهنه گردد، من نواَم وَر

 يرو نكهيا يبرا .ستمياما واقعًا گدا رو ن خواهم،يكوچك م يزهايچام، چرا گدا شده ام؟ درست است كه گدا شده من

 يمربوط به زندگ شهيهم يفراوان خواهم،يم يمن فراوان نم،يبيعدم م ياريما با هوش يخواه است، وقت يمن فراوان ياصل

نقاب  يول ،برميرا م ينقاب من ذهن نيو ظاهرًا ا شوم،يگدا م نميبيها م يدگيهمان قياز طر شوميمنقبض م يوقت است.

 دواريام اتيغزل باز هم اب نيكننده هستند و بعد از ا دواريام اتياب نيا ست،يمن ن ياصل ديكه د يمن ذهن ديو د يمن ذهن

  .اما اصل من نو است ،لباسم هم كه كهنه شده ديگويلباس كهنه است، م يشدگ تيهم هو لباس خواند. ميكننده خواه

  ٢٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  هره ِز اَنبان جهانمُ  ،يست كسردَبُنَ  چيه
  يربَُمهره ِز اَنبان نَ  كه تو همزان ،مشو َرنجه

مهره  دهد،يو ذهن به ما نشان م ،جهان هست نيكه در ا يزيچ يعنيجهان  سهيجهان، ك سهيك نياز ا چكسيه ديگويم

 نيرا از ا هايدگيهمان چكسيه ديگويما مهم هستند، م يو برا م،يكه ما عاشق آنها هست ييزهايچ همان ،يدگيهمان يعني

  برد، درست است؟ ينخواه يزيجهان چ سهيك نيتو هم از ا نكهيا يبرا نبرده، تو هم به خودت دردسر نده،با خودش جهان 

 نيخشمگ ،داريماسترس  م،يكشيو درد م م،يشويرنجه م شانيكه ما واقعاً برا ذهني) (افسانه منرا  هايدگيهمان نيا پس

دائماً در حال كاهش  نهايا م،يببر ميتوانينمبا خودمان  را نهايما ا گر،ياست د نهايبخاطر ا م،يدار نهيك م،يديرنج م،يهست

  هستند، درست است؟نها آفل اي م،يشد تيكه هم هو يزيما با چ ،رفتن هستند نيهستند، از ب

آفل هستند، چرا و چگونه هست كه  نهايكه ا ديخواهم د ،نميبب (حقيقت وجودي انسان)لحظه ما با مركز عدم  كي پس

 يعنيجاودانه هست  و استيو پا ستيكه آفل ن يعنصر كيدر من  نكهيا يبرا ؟آفل هستنداينها بفهمم  توانميمن م

را خواهم برد، و بهتر است  ياريهوش كيآفل را با خود نخواهم برد، فقط آن  يزهايمن وجود دارد، پس من چ ياريهوش

من جدا  هايدگيهمان نيمنطبق بشود، و از ا ياريهوش يرو ياريدر من هوش يعنيزنده بشوم،  ياريبه هوش ارانهيكه هوش

  .زنده بشوم و ،است منطبق بشوم ياريبه ذات خودم كه هوش ياريبصورت هوش توانميبشوم، تا جدا نشوم نم

كه  نيجز ا (افسانه من ذهني) هايدگيهمان نيو ا ،يببر يتوانيبرد، و نم يرا تو با خودت نخواه نهايكه ا ديبگو خواهديم

  :ديدانيرا بهتر از من م اشيكه شما معن كنميم تكراررا باز هم  تيسه ب نيا. ندارند يا دهيفا چيبه تو درد بدهند، ه
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   ٣٦٩٧ تيب دفتر سوم، ،يمثنو ،يمولو

  در جهان يشاد گرد يچه از و هر
  آن زمان شيندياز فراق او ب 

به  ميچسبيم يو وقت ،ميببر ميتوانيرا نم نيكه ا ميبدان ديبا ميكنيكه به اصطالح برخورد م يدگيبا هر همان نيبنابرا پس

شاد  يرا نكش و وقت رهيش نيا ديگويم م،يكشيم رهياز آنها ش ،ميكنيرا رها نم نهايا نكهيعلت ا ،ميشويآن و شاد م

باز نگه دار  مهين نطوريهم ،دستت را شل نگه دار ريپس كامًال محكم نگ ،از تو جدا خواهد شد نيكه ا اوريب ادتي يشويم

  :نكهيا ياگر رفت برود، درست است، برا

  ٣٦٩٨ تيب دفتر سوم، ،يمثنو ،يمولو

  شاد، بس كس شاد شد يآنچه گشتز
  همچون باد شد ست وجَ  ياز و آخر

ها قبل  يليخ هايدگيهمه همان اي هايدگيهمان نياز ا يكي يعني يكه تو شاد هست يزياز آن چ نكهيا يبرا :ديگويم بعد

و موقع مردن  ،در دستشان نمانده يزيمثل باد رفته از دستشان، و چ ايآخر سر از دست آنها رفته،  ياز تو شاد شدند، ول

  و  ميببر ميتوانيرا نم نهاياز ا چكداميه ،ميرويم ميدار يكه ما دست خال ديد ميخواه

  ٣٦٩٩ تيب دفتر سوم، ،يمثنو ،يمولو

  مَنه يتو هم ِبجهد، تو دل بر و از
  تو بِِجه ياز آن كو بِجهد، از و شيپ

مهره  نيا نكهيا يبرا د،يگويم نييپا تيب مهره از انبان خواهمينم گريد ديگويو م برميكه مُهره از انبان نم نهايتمام ا و

 نكهياز ا قبل .شومينم دهيبه آنها، كه مركزم بشوند همان چسبمينم دهم،يآنها نم يمن دلم را رو د،يها از من خواهد ره

دردش را نكشم، بعد  كه شوميمن از آنها جدا م بدليلي، كنند و از من جدا بشوند رييو تغ ،آفل هستند گذرا هستند نهايا

  :مييگويم ميشد داريحاال كه ب

  ٢٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

   بِبَرم مانيُمهره ِز اَنبان َنبَرَم، گوهرِ ا 
  يجان بَرِ جانان َنبَر ،يتو به جان ُبخل ُكن َگر

كه  ينيع مانيا كيبه  يعني مان،يببرم، گوهر ا خواهميم يزيچ كيببرم، اما  خواهمينم يزيجهان من چ سهيك از

 يدگيهمان چيه م،يشويو كامالً از جهان جدا م ،ميشويذات خودمان قائم م يرو و ما بر شوديخودش زنده م يرو ياريهوش

 نداردهم  مانيو گوهر ا برديم كنديفكر م ،مهره از انبان ببرد خواهديشخص هنوز م نيا، حالت( ا) نيا نه بله؟ ماند،ينم
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 شوديحاال خودش كه به جان خودش زنده نم ،بگذارد كه به جان خودش زنده بشود خواهدينم يعني .كنديبخل مو به جان 

   گذارد؟يرا م گرانيد

مان يزنده بشود ما حسود ياريبه هوش ياگر كس م،يكه ما بخل جان دار دهدينشان م (افسانه من ذهني)شكل نيا يعني

خودت به خدا زنده  ايجانش به خدا زنده بشود  يكيكه  يشومي اگر تو ناراحت  ديگويم .ميشويما ناراحت م ،شوديم

(حقيقت شخص نيا د،يرس يوحدت نخواه بهبا او  يعنيبرد،  يخدا نخواه شيموقع جان را به پ چيه نصورتيدر ا يبشو

  .ببرد خواهديرا م مانيجهان ببرد، اما گوهر ا سهيمهره از ك خواهدينم وجودي انسان)

بروند اول به  هايدگيآن همان ،نشود گريد زيمركز ما چ گريموقع د چيكه عدم مركز ما باشد ه ستيموقع مانيا گوهر

 ينندگيو آفر ميباش يشاد و ميو صبر باش مياش شكر باشحس وجود از آنها كنده بشود و ما همه يبعدًا همه ،هيحاش

 ديكه در اطراف اتفاقات با دانديدارد هر لحظه فضاگشا است و م مانيكه گوهر ا يكس .ميهر لحظه فضاگشا باش .ميبشو

   .ا باز كندفض

  ٢٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

   َكرََمت َنديَننِشيِكشِش عشِق خدا م يا
  يَنَبر شانيِز ِكهان تا دل از يندار دست

اش را  يشدگ تيهم هو ،جهان است كه جسمش را يروين يكي شود،يبه او وارد م رويلحظه دو تا ن نيانسان در ا ديگويم

كشش عشق خدا  ريتمام انسانها ز وبه طرف خودش،  كشديهم اصلش است خدا هم م يكيبه سمت جهان،  كشديم

 نيهم .به جهان ميرويم ميدار يمن ذهن ديهم با د گريكند از طرف د يكيبكشد با خودش  خواهديخدا م يعني .هستند

 نيبه جهان و ا كشميو من به زور خودم را م ،كشديخدا اصل من را دارد به خودش م كهكند،  داريا بممكن است ما ر تيب

  .شوديسبب درد م

ِكهان را شما درنظر  يمعن نيبله، ا ،كِهان ،يذهن يمن ها يخدا، و دست از رو يت متوقف نخواهد شد اارمكَ  نيا ديگويم

تا دلشان را از هم  بله، دارند، يذهن يمن ها كهيكسان يعنيكِهان  ران،يكوچكان، حق ،يذهن يمن ها يعني كِهان د،يرينگ

كار  نيا براي ميعشق كه آمد يجاذبه يرويپس ن ،حالت( ح) نيا يعني ،يشخودت بكِ شيو پ ،يها جدا كن يشدگ تيهو

  بكشد بسمت خودش،  شوديما وارد م ياريبه هوش م،يجهان شد نيكه وارد ا ياز وقت

 ييبه ما كمك كنند ما را به صورت عشق بصورت جنس خدا شناسا توانستنديبودند م ياگر پدر و مادرمان عشق ميگفت

مركز انسانها را كه هسته  يعنيكشش وجود دارد،  نيا شهياگر هم نكردند به هر حال هم ،ارانهيكنند، اگر بودند آنها هوش

كشش متوقف نخواهد شد  نيو ا ،به سمت خودش كشديم ياست، به هر حال آنها را زندگ ياريهمه انسانها هوش يمركز
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خودش را به آنها  يدر انسانها به خودش زنده بشود، فراوان خواهديبكشد، بطرف كَرمنا و كوثر، م خواهديم نكهيا يبرا

  .يرداشت، تا دلشان را بب يبرنخواه يذهن يمن ها يكه دست از رو ديگويم وبدهد، 

  ٢٤٥٥ شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

   ِبكِشان، دامَنِ ما را به خوشان نيِبكِشان ه نيه
  ينََبر شانيراهِ پر ،يكه تو بَر يدل هكزان

 ميكنيم زيپره م،يجهان برو يبسو م،يبرو هايدگيهمان يبسو ديكه نبا ميديفهم م،يشد داريحاال ما ب ،بكش ديگويم

 نيه در مركزمان هست، هايدگيهمان نياز ا يزيكه چه چ ميشويبه مركزمان، و آگاه م مياوريو آن را ب ميجهان برو يبسو

 يبسو اي ،خوش هستند كهيموالنا به كسان يدامان ما را بسو :مييگويم يبه زندگ مييگويبه خدا م ميبكشان، بكشان ما دار

را  يدل نكهيا يبرا ،به تو زنده شدند كهيكسان ايمن را بكش بطرف خودت،  يهست يمنبع شاد شهيخودت، خودت كه هم

ببرد،  يشدگ تيببرد، جهان ببرد، هم هو يرا كه من ذهن يدل ،ينبر شانيپر هرا ،يكه تو بر يزانكه دل ،يخدا تو ببر يكه ا

  د،بريم يراه شاد برد،يراه درست م برد،ينم شانيببرد راه پر يرا كه به اصطالح زندگ يدل برد،يم شانيراه پر

  ٢٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

   ز ِكشِش يخود، دست ندار ةَوعد يُكن راست
  يَنبَر دانيكُنان جانِب مهمه را رَقص تا

اگر  ديگويتو را به خودم زنده خواهم كرد، م ومن مواظب تو هستم،  م،يپايبه ما وعده داده تو برو، من دائماً تو را م يزندگ

وعده ات  به ،يكنيات را راست متو وعده ،مينكن ييوفا يب مييما هر لحظه بله بگو ،ميو ما به عهد الست وفا كن ميما بگذار

 نيا و ،يكنيما را به خودت زنده م ييجا كيدر  ميكنيبدن را ترك م نيا ميصفر كه ما دار هياز ثان يعني ،يكنيعمل م

  .يكنيكشش خودت را متوقف نم

 يليدو تا قانون خ نيا كند،يم نييناظر جنس منظور را تع نكهيهم قانون ا ،قانون هم جذب نيكنم ا يادآوريهم من  باز

 يمركزمان هر جنس يعني ميباش ياست كه ما از هر جنس نيا يكي م،يدو تا قانون هست نيا ريو هر لحظه ما ز .مهم هستند

 يبسو ميداشته باش يشدگ تيدر مركز ما هم هو اگر پس م،يشويجذب م زيبطرف آن چ م،يباشد ما از جنس آن هست

خدا است جذب  ،است يعدم كه زندگ ياگر در مركزمان عدم باشد بسو م،يشويها جذب م يشدگ تيجهان و هم هو

  است؟  درست م،يشويم

كه خرد كل است اسمش را  ييروين كي يعنيز كِشِش،  ي: دست ندارديگويم د،يگويدارد م يچ دينيبب گرياز طرف د

اش همه ،يبرنگر ،يگذربر :اول هم گفته كند،يخدا ما را دائماً تماشا م يعني كند،يدائماً مركز ما را تماشا م ،بگذار خدا
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ناظر  نكهيقانون ا طبق نيپس بنابرا كنديخوب، اگر او به ما نگاه م كند،يبه ما نگاه م گذرديلحظه م هر كند،يدارد نگاه م

فوراً  ديبا ،ميمورد نظارت هست ميما كه منظور هست ،مينكن زهياگر ست م،ياگر ما مقاومت نكن ،كنديجنس منظور را معلوم م

  .ميبه او زنده بشو

ثابت شده  نيا گريمدرن د كيزياست ف كيزيقانون قانون ف نيو ا كنديم نييناظر جنس منظور را تع مييگوينم مگر

به  ديلحظه با نيكه در ا ميدانستيو م ميتوانستيو م ،مينگاه نكن يمن ذهن قيكه از طر ميدانستياگر ما م يعني است،

هم دارد ما را  يزندگ م،يباش ياز جنس زندگ ميباز شده باش يو آن فضا ،ميو فضا را باز كن مييلحظه بله بگو نياتفاق ا

مقاومت ما  ميكنيمقاومت نم وذهن ما ساكت شده  ميرا باز كرد فضا يچون وقت م،يكردياگر مقاومت نم ،كنديمشاهده م

قدر طول بكشد، طول  نيا دينبا .به خودش كنديبا كُن فكان دارد ما را زنده م ريبگ اياو دارد با نظارت  نيبنابراصفر است، 

  .ميكنيدرست عمل نم نكهيا يزنده شدن به خدا، برا كشديم

 م،يكنان برورقص ديما با پس؛ ينَبَر يكتاي يكُنان جانب فضاهمه را َرقص تا؛ ز ِكشِش يخود، دست ندار ةوَعد يكُن راست

جهان موقع برگشتن  ميما رفت م،يكنيقضاوت م م،يكنيم زهيست م،يكنيمقاومت م نكهيا يبرا م؟يرويچرا رقص كنان نم

 يبرا ،شناسديراه جهان را م ذهن مان، ذهن با ميشناسيما راه برگشت را نم شناسم،يمن راه برگشتن را م مييگويم

  .شناسنديعدم م يزندگ يراه برگشت را به سو ،است يجسم ياريهوش نكهيا

باشد به نفع شماست چون او دارد شما را زنده  اديمدت آن ز ،باشد اديدفعات آن ز ديهر چقدر شما مركز را عدم كن پس

تمام شد  د،يستيچون مركزتان عدم است از جنس جسم ن د،يرويبه آن سو م ديشما هم چون از جنس او هست و كند،يم

كارش  نيا كنم،يمن قضاوت م كنميمن مقاومت م خواهم،يمن نم ديگويم ديآيم يكياما  .ديكار را بكن نيهم شما. رفت

  چرا، ميفهمياالن م ميخوانيكه م ييشعرها نيبا هم ،خراب خواهد شد

را هم خدا  نياست و از جنس جسم است ا يكه از جنس من ذهن (افسانه من ذهني) يشخص نيا يبرا نيپس بنابرا خوب

جسم است و در زمان است چون  نكهيا يبرا ،بشود دهيجهان كش يتمام هم و غمش را گذاشته بسو نيا يول ،كشديم

 و ،يزمانيلحظه ب نيبه ا ديايب تواندي. نمرديگيرا اندازه م اشيجسم راتيياست دائمًا تغ ندهيجسم است در گذشته و آ

و از  كنديقضاوت م كند،يهپروت است، مقاومت م ياصًال تو ،كنديم يو دشمن ساز يو مسأله ساز يدائماً مانع ساز

جو  نيكه از ا گفتيدارند، وگرنه نم يجسم ياريكه همه هوش داندياو م كهيدرحال ،شوديم بينص يكشش و كََرم خدا ب

  .ديبپر
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 ياريهوش يجو د،يهستند از آن جو بپر رتيصاحب بص نندياگر همه با چشم عدم بب يعني رتيصاحبان بص يا ديگويم

 تيچند ب نياما به ا ،برديم دانيو اگر مقاومت نكند رقص كنان جانب م يعدم هستم از زبان زندگ ياريمن هوش يجسم

   :كننديكمك م نهايا ديتوجه كن

   ٢٤٦٦ تيدفتراول، ب ،يمثنو ،يمولو

  كان فَُحكمِ ُكن يچوگانها شيپ
  اَندر مكان و المكان  ميدويم

و المكان  يزندگ يها تيوضع ن،مكان ما زند،يما را م رونيدرون و ب يدر فضا يزندگ شوديو بشو و م قضا هر لحظه يعني

  زند،يدست قضا و كُن فكان است، كه مثل گو م شوديمان كه چقدر درون ما باز م

   ٢٤٦٦ تيدفتراول، ب ،يمثنو ،يمولو

  كان فَُحكمِ ُكن يچوگانها شيپ
  اَندر مكان و المكان  ميدويم

 نيياالن پا مينرو اگر م؟يرقص كنان برو ميچوگان زده بشود كه ما خوش خوشان برو نيا يجوركي ديخواهيشما م بله؟

   م،يبرو ديبه زور با ديگويهست م

  ١٩٠٦تيدفترسوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دبنده شُ  يِحق، رضا يِ قضا چون
  دشُ خواهندهاو را بنده  كمِحُ 

 افتند،يخوشبخت كردن و بدبخت كردن ما نم ياتفاقات برا :كه دييلحظه و بگو نياطراف اتفاق ا در ديشما فضا را باز كن اگر

 يقضا يوقت كند،يم نيياتفاقات را قضا تع نيو ا ،افتنديما از خواب ذهن و آزاد شدن ما از ذهن م يداريب ياتفاقات برا

باشد  خواهديم يلحظه، اتفاق هر چ نيدر ا ديهست يضرا د،يكنيشما فضا باز م يعني كند،يشما برخورد م يحق با رضا

من  دييگويم از،يمثل اَ ديشويم ياصورت شما بنده نيدر ا .ديشوياتفاق هم نم يو قربان ديخواهينم يو از اتفاق زندگ

  حكم تو را قبول دارم. 

موقع  چيه پسبنده خواهَنده ُشد.  راحُكمِ او  د،يكنيفضا باز م د،يكنيقبول دارم، فضا باز م دييگوياصًال نم ،يعني

هستم، من چرا  تيهم هو يبا چ دهديدارد نشان م ؟يكند، از چ داريآمده است من را ب نيا دييگويم ه،يچ نيا دييگوينم

 شياگر بد است، اگر هم خوب است برا رد،يگيهستم، آن دارد از من م تيهم هو يزيچ كيبا  نكهيا ي، براناراحت هستم

  . يكنيشكر م ،يكنيفضا را باز م م،يشويخوشحال نم

  



  Program # 821                                                                             ۸۲۱برنامه مشاره 

  53صفحه: 

  ١٩٨٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

   ستيُبوَد، چون او نشد از هست ن ال
  است يَطوْعاً ال نشد، ُكْرهاً بس چونكه

 يِدار يچون او نشد از هست، از هست رد؛ينم ينشود، نسبت به منِ ذهن ستين ينسبت به منِ ذهن ياگر كس د،يگويم

با فضا  از،يصفر است. حاال، اگر با اطاعت، مثل اَ خورد،يبه درد نم ست،ين يزيچ يعنيبه عدم؛ اگر نشد؛ ال ُبَود،  يذهن

من قضا را قبول  دييگويم يعنينَمُرد، اگر با اطاعت؛ اطاعت  يدر هر لحظه، ال نشد، فنا نشد، نسبت به منِ ذهن ييگشا

وجود دارد،  يباز شده ِخرَد زندگ يفضا نيدر ا كنم،ياتفاق افتاده است، من فضا را باز م نيدارم، قضاوت من صفر است، ا

را نشان  يشدگ تيكدام هم هو دهد،يرا به من نشان م يدارد، چ شيتو يچاتفاق  نيا نميبب خواهميم يمن با خرد زندگ

  ؟دهديم

همه  دينيبشود. و بب ديبشود، با درد با ديمواقع به زور با يليصورت در خ نيبا اطاعت نه به زور؛ اگر با اطاعت ال نشد در ا

كه  رنديبگ اديرا  اتياب نيا ميبده اديتر هستند كه جوان يبه آن كسان ديكِشانده است. ما االن با نجايما را درد به ا

طُْوعًا ال بشوند، نه كُْرهاً، نه به زور، نه به درد، نه با كتك،  يزود ،كنند. و اگر جوانتر هستند تيرا درست ترب شانيهابچه

  :ديگويجالب هستند، م يليهم خ اتياب نيدرد بكشند. بله، ا ديكه درد بكشند، درد بكشند، تا بفهمند نبا نقدرينه ا

  ٤٤٧١ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  انديبندگانِ بند عاقالنش،
  انديو قند يشِكَّر عاشقانش،

 نهايكه مركزشان عدم است، ا يياما عاشقانش، آنها .اندبند افتاده يتو يول ،عاقلند و آنها هم بنده خدا هستند ياعده كي

مثل  نهايبله ا نًا،يقيكه مركزشان عدم است، در مركز عاشق او هستند، عمالً،  يكسان. ننديريمثل شكّر و قند هستند، ش

دارند، مركزشان  يكه منِ ذهن يي. اما آنهاكننديم افتيرا در سببيب يادش نكهيا يهستند، برا نيريشكر و قند ش

هستند، به بند  يبندگان بند نهايا كه باور پرست هستند، ييهم با عقلشان بنده خدا هستند. آنها نهاياست، ا يدگيهمان

  آنها هم بنده هستند.  ياند، ولزندان افتاده ياند، توافتاده

  ٤٤٧٢ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َكْرهًا مهار عاقالن اياِْئتِ 
  دالنيَطوْعًا بهار ب اياِْئتِ 

به زور، و درد  كشديرا م نهايدانه مهار زده است ا كيخداوند  يعني ند،يايبه زور ب ديعاقالن با د؛ييايبه زور ب د،يگويم

اند، مركزشان عدم اند و عاشق خدا شدهشده دليهستند كه ب يكسان نهايا ند،يآيكه با اطاعت م يياما آنها كشند،يم
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كنان صرق نهايا د،يگويم مي. در غزل هم دارستين يزور چيبهارشان است، ه نديآيكه با اطاعت م ييو آنها ،شده است

  با كتك، با درد.  روند،يآنها به زور م روند،يم ييكتايجانب 

كه  ستين يانسان چيه م،يبرو ديمان باهمه يعنيبا درد؟، به زور؟.  د؟،يبرو ديخواهيكه با كتك م ديكن نييتع ديشما با

مقصود هر انسان  نيبه خودش زنده كند. ا اورديدر ب يرا از منِ ذهن نهاينخواهد ا يكند كه زندگ ستدر يمنِ ذهن ديايب

 يدر حال م،يزنده شد يزنده شدن به او است. اما وقت م،يمقصود و منظور مشترك هست كياست. همه انسانها گفتم در 

 يكيآن  زد،يريم يدر نجار يكي زد،يريم يقيوسدر م يكي زد،يريم يدر پزشك يكيرا  يزديكه او منظر ما است، خرد ا

اول به او  ديمان باهمه ي. ولزديريموشك م دانميع نمادر اختر يكي نيا زد،يريم يدر رانندگ يكي نيا زد،يريم ييدر بنا

  . و،ميندازيبه كار ب رون،ياو را، عشق او را، در جهات مختلف، كه عمل است در جهان ب يبعد شاد ،ميزنده بشو

   »بهار عاشقان است. د،ييايب يرضا و خرسند يافسار عاقالن است، اما از رو د،ييايب يليميكراهت و ب يرو از«

  :ديگويقرآن م هيآ نطورياست. و هم تيب نيا يمعن نيا

  ١١ هي)، آ٤١سوره فصلت( م،يكر قرآن
  ».نَيطَاِئعِ َنايَْطوًْعا أَوْ َكرًْها قَالَتَا أَتَ ايَفَقَالَ لََها َوِلْلَأْرض ائْتِ...«

  ».مي. گفتند: فرمانبردارانه آمدديياياجبار ب يو چه از رو ليم يگفت: چه از رو نيآسمان و زمپس به ... «

آسمان  ،يفرمينماد فرم، آسمان نماد ب نيفرم ما، به هردو گفته است؛ زم ايعدم ما،  سمتخدا آمده به عدم، به ق يعني

است؛  يشدگ تياست، هم هو يكه هنوز مركزش فرم است، انباشتگ يكس نياست كه مركزش را باز كرده است، زم يكس

من، به  يبه سو د،ييايب ديگويم يذهن يهابه من ،يعنياجبار.  ياز رو ايو  دييايب ليم ياز رو اي د،يگوي. مدييايگفت كه ب

اند كه من و انسانها گفته يبه سو دييايب ديگوياند، ماند، مركزشان را عدم كردهعدم را هم باز كرده يكه تا حدود ييآنها

  . مييآيما فرمانبردارانه م

دچار درد  ميكه اگر نرو ميفهميهم م نيا ينه به زور. ول ميكه ُطوْعًا برو ميما شعور دار ديگويم هيآ نيا گريبه عبارت د

 نكهيا يدردناك است؟ برا نقدريا هايدگيهمان نيبا ا ي. اصال چرا زندگميشد و درد ما را مجبور خواهد كرد كه برو ميخواه

 اي ديبروبه زور  ديخواهيم ديكن نيي. حاال شما تعميبشو يكي تشينهايبا او و با ب ميبرو ميرا رها كن هايدگيهمان م،يبرو

  :ديگوياست كه مربوط است، م ياهيهم آ نيكنان؟ بسته به شما است. ارقص

  ٦ هي)، آ٨٤سوره انشقاق( م،يكر قرآن
  » . هِيرَبِّكَ  كَدْحًا َفمُلَاقِ 'يالْإِْنسَانُ إِنَّكَ َكادِحٌ َإلَ َهايُّأَ ايَ  «

  » . ديد يپس پاداش آن را خواه ؛يكشيانسان، تو در راه پرودگارت رنج فراوان م يا «
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  خواهد رفت. بله، ييكتاي يفضا يكنان به سورقص ،كشديزحمت م هايدگيدر جهت انداختن همان ارانهيهوش يكس اگر

  ٢٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  لبِ من، تا دلِ من باز شود يمگو ا چيه
  يلَْعِل َبدَخشان َنبَر ،يتو تا سنگ دل زانكه

 زيچ چيه ديگوي. مميما خاموش باش م،يكنينم تيرا رعا ديموالنا كه، ما كه خاموش باش كنديم هيكه، توص دينيبيم پس

 ميزنيما حرف م كند،يگفتار، تو را مثل سنگ م نيا (افسانه من ذهني)ييگويم دهيهر چه كه با مركز همان نكهيا ينگو برا

ما با مقاومت  ي. معموالً حرفهاميكنياست، مركز را سفت م دهيهمان مان،يحرفها مان،يو با حرف زدن چون تمام فكرها

  بشود.  تينهايمگو، حرف نزن تا دل من باز بشود، ب چيه د،يگويهمراه است. م

(حقيقت لَْعلِ َبَدخشان نيا ،يكه تو سنگ هست يو تا زمان ،يمثل سنگ هست ،يتو از بس كه سنگ دل هست نكهيا يبرا

 يياست، انسانها دينشان اَنْصِتوْا است، خاموش باش نيگرفت. پس ا يخواهرا ن نيعدم ما است ا نيكه هم وجودي انسان)

مقاومت و قضاوت  شتريب زنند،يحرف م شتريبهتر است خاموش باشند. هر چه ب (افسانه من ذهني)دارند يكه منِ ذهن

  .ميشوي. و تا ما منقبض مكنديتر مسفت كند،يتر مكار دلشان را سنگ نيو ا ،كننديم

تر به ما كمك كند، هر چه منبسط تواندينم شود،يمان با خدا قطع مارتباط م،يشويتر مهر چه منقبض ميامروز هم گفت 

 (حقيقت وجودي انسان)بهتر.  م،يشويتر ممنبسط ميشويتر متر و ساكتو هر چه خاموش ،كمك كند توانديم ميشويم

. هر چه ميشوينرمتر م م،يشويتر ممنبسط ميشويتر مو هر چه خاموش ميشويتر مخاموش ميشويتر مهر چه منبسط

 ميحرف بزن ميخواهيبه ما كمك كند. ما نم تواندينم يزندگ م،يشويم ترسنگ م،يشويتر ممنقبض ميزنيتند حرف متند 

تر. هر تر منبسطخودتان است، هر چقدر ساكت يحواستان رو نكهيا يتر بهتر. براكنند. شما هر چقدر ساكت دييمردم تأ

  . ميشويم تركينزد مانتيدائبه خ مان،يبه آن جنس اصل ميشويتر مچه منبسط

 م،يشد تيجهان هم هو نيدر ا مي. آمدميجهان منبسط بود نيقبل از آمدن به ا يعنيگوهر همه،  كيو  ميبودمنبسط 

 يوقت شد،ينور رد م م،يشفاف بود شهي. قبل از آمدن مثل شميانداخت هيسا مي. مقاومت كردميانداخت هيسا م،يمنقبض شد

اش ما است، ما همه يمنِ ذهن نيهم هيانداخت. سا هيسا تابد،يرا رنگ كردند و آفتاب هم م شهيپشت ش نكهيمثل ا ميآمد

  هستند. بله، هايدگيهمان نيها همرنگ م،يها را پاك كنرنگ نيا دي. باميكنينگاه م مانهيبه سا

  ٢٧٢٦ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تا بر جاِن تو ر،يبپذ اَْنِصتُوا
  اَنِْصُتوا  ياز جانان، جزا ديآ
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  56صفحه: 

انبساط است و آوردن عدم به مركز است از طرف خدا به تو  نيكه هم ديتا پاداش خاموش باش ريرا بپذ ديباش خاموش

  :ياز مثنو تيدو ب نيرا. و ا نهايا گريد ديدانيبرسد. م

  ١٩١١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  شود سرسبز سنگ؟ يبهاران ك از
  رنگ رنگ ييشو، تا گل برو خاك

بهار انسان  ميشويم دهيكه ما همان گذرديجهان چند سال م نيبه ا مييآيكه م ينه؟ بله. از وقت ايبهار ما انسانها است  االن

سنگ سبز  يدرست است كه بهار آمده است ول ديگويم يگلش باز بشود، گلِ حضورش. ول تواندياست، هر لحظه م

كه سبز  يمنبسط بشو ديبا شود،يسنگ كه سبز نم نيا م،يشويم سنگ ،ميشويما هر لحظه منقبض م يكه. وقت شودينم

از نظر مقاومت و قضاوت و من.  ميشويسفت م م،يشويخاك م ميشويفضا باز م ميشوي. پس هر موقع منبسط ميبشو

 م،يديامروز هم د نكهيبه رشد. كما ا كنديرنگارنگ شروع م يگلها جهيدر نت شود،يخاك م شود،يمن صفر م م،يمن ندار

  . ديروينم زيچ چياز دل سنگ ه شود،يدلِ سنگ، نم شود،يسنگ، نم شود،يم نيبه سوسن و نسر ليخاك تبد

و انبساط است.  ييفضا گشا ديداريشما دلتان را سنگ نگاه نم نكهي. و عالمت اميدلمان را سنگ نگاه دار ديپس ما نبا

 يواشكياز كنارش  ديرد شو د،يفضا باز كن تانيجلو چديپيم يكي كيتراف د،يفضا گشا بشو يه ديبا ديفتايشما صبح راه م

 يپهلوان ني. حاال، اديمنبسط بشو د،يمنقبض نشو د،يواكنش نشان نده د،يشما فضا باز كن ديگويم يزيچ كي يكي د،يبرو

  . ستياست؟ نه، آسان ن يآسان نياست، به ا

   ١٩١٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  خراشدل يتو سنگ بود هاسال
  خاك باش يزمان كيرا،  آزمون

 نطوريسنگ هم هم نيو ا ،ميسنگ شد م،ياست كه ما، چهل سال است، پنجاه سال است دلمان را منقبض كرد مدتها

بار  كيحاال  خراشد،يدل مردم هم م خراشد،يدارد پر از درد است، دل ما را م يزيبلكه ت ،ستيسنگ صاف و صوف ن

. اگر شوديچه م نيساكت باش، فضا را باز كن، بب ،لحظه صفر بشو كي. شوديچه م مينيبب ،امتحان كن مركزت را عدم كن

  كن.  نيتمر يخوب است ه يديد

  ٢٤٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يبَِده يهمه َشرط يب ،يچه كه صد شَرط ُكن گر
   يَزر به حُُرْمدان َنبَر ،يَطمَعيتو َبس ب زانكه
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 قينداشته باش، از طر يمنِ ذهن يمثال گفت ،يما شرط گذاشت يبرا يبه تعداد فراوان يعنيگرچه كه صد تا،  ديگويم

خدا  م؛يتو نكن، من قاض كنميو قضاوت و مقاومت نداشته باش، من قضاوت م (افسانه من ذهني) نينب هايدگيهمان

نه، بدون  اي ميكنيم تيها را رعاكه ما شرط يكنياما شما نگاه نم م،يباش يچه جور ياگر چه به ما نشان داده د؛يگويم

  خدا طمع صفر دارد.  يعني ،يهست طمعياز بس كه تو ب است. اديز نقدريا تو يبخشندگ يعنيبه ما،  يدهيشرط م

(حقيقت يطَمَعي. زانكه تو بس بميطمع صفر داشته باش ديما هم با ميحاال، خدا طمع صفر دارد ما هم از جنس او هست

 ي. خدا زر توميباش ديپس ما هم نبا ،ستين دهيهمان زيچ چيخدا با ه ،يدگياز همان د؟يآيم كجاطمع از  وجودي انسان)

 سهيك يانسانها تو. يچرم سهيك بستند،يم شانيكه مثال به پهلو يچرم سهيك يعنيببرد، حُرُْمدان  گذاردينم سهيك

 مي. ما دارميدار يانتظار كي گر،ياست د نمابه علت طمع ميدار يدگيزر دارند، طمع دارند. هر موقع همان شانيچرم

  .مييگويرا م يدگيهمان

و  د؟،يكنيتا آسمان، توجه م نيآن هم زم ديشدن فرق بگذار دهينشدن و داشتن و همان دهيداشتن و همان نيب ديشما با

و باز شده و باز  (حقيقت وجودي انسان)انسان مركزش باز شده است يانسان وجود دارد. وقت يحالت بودن برا ود نيا

پر از طمع است. خدا طمع صفر  (افسانه من ذهني) است يدگيهمان ياست. وقت طمعينمانده است، ب يدگيهمان چيشده، ه

ُحرُمْدان بگذارد  يكه مثل ما زر را تو كندينم قهيمضا نيابرابن خواهد،ينم يزياش چاز بنده (حقيقت وجودي انسان) دارد

  ببرد. 

خوشم  م،يكنيآقا به من بده، پول بده، نگاه م :ديگويم م،يرسيگدا م كي ،يكيبه  ميرسيم م،يپول دار بمانيج يما تو

. او ستياو مثل ما ن مان،فيك يتو مان،سهيك يتو م،يبريزر را با حُُرمْدان م يول ا؛يب د،يآيخوشم م اي دهم،ينم ديآينم

 يعني ،يدگيواهمان شتريهر چقدر ب د،يآي. طمع صفر از واهمانش مميطمع صفر داشته باش ديطمع صفر دارد، ما هم با

ذهن ما است  نيحُُرمْدان كه هم نيا جهيدر نت ميشويم ترطمعيب م،يكنيكار م ميما دار ها،يدگياز همان تيهو دنيكش

  نخواهد بود.  زيچ چيمان هحُرُمْدان يبرد، تو ميبا خودمان نخواه گريد

 يپول معمول فيمن راجع به ك خواهد،يم يچ يرا برا فيك گذارد،ينم زيچ چيه فشيك يدارد، تو فيك يپس اگر كس

چون ما  ميبشو دينشده است، ما هم نبا دهيهمان زيچ چيندارد، خدا با ه يدگيهمان چيخدا ه د،يگويها. م كنميصحبت نم

جنس ما را هم  كند،يم نييخدا را تع كند،يم نييرا تع يكه جنس زندگ يتيكه، هر خاص يزي. هر چمياز جنس او هست

 طمعياست، ما هم ب طمعياو ب م،يهست تياست ما هم ابد تياو ابد م،يتينهاياست، ما هم ب تينهايكند. او بيم نييتع

  . د؟يكنيتوجه م م،يهست
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است. آن نماز خواندن  طمعياو ب خوانم،ينم اي خوانميمثال من نماز م نديفكر كند خدا نشسته است آنجا بب ديكس نبا چيه

 كي كنم،يم ييدعا كيبشوم. اگر من  تركيكه به او نزد كنميم يكار كي ،يزيچ كيكه اگر  دممكن است به نفع من باش

است. پس  طمعينه به خاطر او، او ب ،كنميبه خاطر خودم م كنم،يم يزيپره د،يآيكه به نظرم م يهر كار كنم،يم يكار

  .دهدياو م يشرط چيبدون ه نيبنابرا

 اديرا ز هايدگيكنم، مسئله بسازم، مانع بسازم، دشمن بسازم، همان تمن مقاومت كنم، قضاو ايآ (افسانه من ذهني) يول

من قضاوت  كندياو قضاوت م رم،يبگ توانمينم ،نه رم؟يبگ توانميكنم، آن به اصطالح كرم او را، بخشش او را، كمك او را، م

نكن بگو بله، بله مركز تو را از  ومتمقا ديگوي. او مگريتمام شد رفت د رم،يگيقضاوت خودم را م ميپا ريز گذارمياو را م

  . ميكنيما مقاومت م م،يكنيما نم كنم،يم دايتو پ به يمن دسترس كند،يجنس من م

. ديامتحان كن م،يو صفر نگاه دار ميمقاومت را صفر كن ميتوانيما م مينياست كه بب نيا يمعنو نيتمر نيبزرگتر ديشا

 ،يزيهر چ ،ينوك به نوك با هر كس نكهيا يباشد. به جا توانديم يمعنو نيتمر نيبزرگتر نيا د،يفضا باز كن د،يمقاومت نكن

 هاتيبه وضع زديريم يخرد زندگ ،يشويكه خردمند م ديد ي. خواهشوديچه م نيفضا باز كن بب مييايدر ب ،ياهر واقعه

  . شوديم يچ نيگشا باش بب فضا يمدت كيكن  شيدلخراش، آزما ،يمسائل را. امروز گفت سالها سنگ بود كنديو حل م

یان    *** وم ت*** 
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در  يمن ذهن ليكه امكان تبد دهديم حياست و موالنا توض ديخواهم خواند، كه پر از ام تانيبرا يشمس و مثنو وانياز د

  ما كار كند وجود دارد، يقضا رو ميو بگذار ميو بطور مكرر مركزمان را عدم كن ميبشو ميكه ما تسل يصورت

را متحول كنند و به وحدت برسند، پس  يخواستند من ذهن يبا من ذهن نكهيا يهستند برا ديناام ياعده كياگر  و

كار  يبا من ذهن شتريب مانيمعنو ناتيما روزانه در تمر ايآ مينيبب ميبه خودمان نگاه كن ميتوانيكه م مينيبب ديبا نيبنابرا

  فكان كار كند.ضا و كُنقبا  يكه زندگ ميگذاريو م ميكنيرا خاموش م نو ذه ميكنيمركزمان را عدم م اي ميكنيم

  ٢٨٧٣شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يسفر بيغر زيجان سبك خ يرو رو ا 
  يگهر يكه گرام يمعان يايدر يسو

بلكه تو از  يستيها ن يشدگ تيهم هو نيتو ا :كه ديگويشده م تيكه از آنور آمده و هم هو يانسان ياريدارد به هوش پس

و در  زديها برخ يشدگ تيهم هو ياز رومي تواند سبك  توانديكه م يهست يجان يعني ،يهست زيجنس جان سبك خ

 يو محل زندگ ،غربت توست نيا ينيبيآنها م قيو از طر زهايبه چ يديكه تو چسب يحالت نيا يعني است. بيجهان غر نيا

  .يدر سفر باش ديبا يهست يو تو سفر .است ييكتاي يتو فضا

 ميريگيم ادياز موالنا  ميرفته پس ما االن دار ادمانيما سفر  (افسانه من ذهني)يذهنكه در حالت من ديكنيدقت م يول 

(حقيقت وجودي اگر مركزمان را عدم  .دهديبه ما نشان م شيها نكيبا ع يكه من ذهن ميستين نيقدر سنگ نيكه ما ا

 هايدگيهمان نيها و ذات ما سفر را دوست دارد كه از ا يشدگ تيهم هو ياز رو ميزيسبك برخ ميتوانيم ميكن انسان)

  :ديگويخودش هم دارد م ييكتاي يسفر كند به فضا

است  تييما را كه خدا ياريچرا كه جان ما را و هوش ،يگوهر گرانبها هست كيك تو  ييكتاي يفضا يبسو يايدر يسو

 نيخودش را به ما بدهد ا يو فراوان ،خودش زنده بشود تينهايبه امتداد خودش در ما به ب خواهديداشته و م يخدا گرام

(افسانه من  يذهنما در حالت من تيكه محدود ديمهم است شما بدان ارياو بس تينهاياو، ب يبودن ما و فراوان يگرام هيقض

 ما .ستيذهنمال من هاني. تمام اميستيبودن، تنگ نظر بودن، ن سيو خس ينظرو تنگ تيمحدود ما .ميستيما ن ،ذهني)

 يباش زيخ ْ سبك كهنيا يبرا .ديشوياز جنس او م يك ديني. پس شما ببميهست ي. فراوانميفضاگشا هست م،يرواداشت هست

  .ياز جنس او بشو ارانهيو دوباره هوش (حقيقت وجودي انسان)يمركزات را عدم كن ميبا تسل ديبا

  ٢٨٧٣مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  هست ادتيمنزل اگر  يزِ َبس برُگذشتي
  يمَْصطَبه هم برگذر نيَكز زه،يِاست مَُكن
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 جيتدرو به يجا به من ذهنو از آن وانيكه از جماد به نبات و از نبات به ح يبود ياريكه تو هوش ديگو يم د،يگو يما م به

از منازل  ايمختلف  يهااز حالت تو ،يرا انداخت (افسانه من ذهني) هايدگيهمان يعنيكوچك شدند  يذهن يهاكه من

و َمصْطَبه  .يكنيم زهياالن در ذهن ست يرا كه پشت سر گذاشت وانيمخصوصا آن جماد و نبات و ح  .يامختلف گذشته

. دهدينشان م هايشدگتيهوكه هم ينشستن در آن بلند منظور بلند شده است يكم نيكه از زم ييسَكو جا يعني

مكن، مقاومت مكن و در واقع  زهيست يعنيمكن  زهيو است ادنياز مصطبه  يعنيگذشت.  يمصطبه هم خواه نياز ا ديگويم

  .ميمسئله دار يرييهمان مقاومت است كه ما با هر تغ زهيست

 شانيو رها ميهست تيهم هو ما باور ها يسر كيبا  است كه هزاران سال است نيهم يرا دوست ندارد برا رييتغ يمن ذهن 

(حقيقت  ديدقت كن اگر. مينيافريلحظه ب نيلحظه را هم نيفكر ا ديلحظه ما با نيآل ا دهيدر حالت ا كهيدر حالت  .ميكنينم

 دهياست و در حالت ا ينندگيدهد، آفر يانسان را نشان م يوجود قتيكه حق ليمستط نيقسمت راست ا وجودي انسان)

را تكرار  نيهم يعني ميرا االن فكر كن شيپ قهيفكر پنج دق ميما حق ندار  .نديآفر يما م يبرا يلحظه را زندگ نيآل فكر ا

  است. آلدهيالبته در حالت ا نيبله ا  .ميكن

  ٢٨٧٣مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  آب و ِگل و باش َسبُك نياز شوي فُرو پر
  يكه َنپَر يچه ُكن دهيپَر ارانِي يِپ

(افسانه  هايدگيِگلِ همان م،يبپر ميتوانيما را كه نم يپرها پس .يبشو هايدگيهمان نيرا از ا تيپرها ديگويم نيبنابرا پس

سبك  پس .يجسم ياريهوش ها،يشدگتيهوهم يعني، آب و گل »آب و گل نياز ا يپرفرو شو«گرفته است. من ذهني)

 ياراني هانيا يمثل موالنا، حافظ، فردوس انددهيپر رونيها كه از ذهن بآن يعني دهيپر اراني ده،يپر ارانيدنبال باش و  به

ها به آن يعني ،يها بپردنبال آنبه يخواهيتو اگر نم ،هايدگيهمان ياز رو اند،دهيكه از ذهن پر ييهاهمه انسان ايهستند 

   !؟يكن يزندگ يخواهيچگونه م هايدگيهمان نيبا ا  .يبپر ديتو هم با دند،يها پربكن كه آن ينگاه كيهم 

كرده است، پر از درد و غم و  هايدگيهمان نيكه با ا يهر چند سال دارد، آن زندگ يكه هر كس مياما تجربه كرده واقعاً 

 جانيدر ا كهنيا يبرا م،يبكن ميتوانينم يكار چيبله، ه  ؟يبكن يخواهيچه كار م ياگر نپر ديگويم بوده است. يگرفتار

 يزندگ ميتوان يجهان دو جور م نيكه در ا ديتوجه كن ها،يدگيهمان قي. از طرستين يگريد زيچ ياز دردسر و گرفتار ريغ

  .ميبكن يسازو دشمن يسازمسئله ،يمانع ساز ديبا صورتنيدر ا رون،يب ميمثل موالنا از ذهن نپر مينپر اراني يپ اي ميكن

 هانيكه ا مينيمانع و مسئله و دشمن در اطراف خودمان بب ياديدر هپروت، تعداد ز يو توهم يطور ذهنو به مينيدشمن بب 

  گذارد.  يمقاومت و قضاوت ما نم كهيدر حالت  .ميكن يما زندگ گذارندينم
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 نيا. يكن يزندگ (حقيقت وجودي انسان)  يطورنيا ديذهن با نياز ا ينپر رونياگر از ب يبكن يخواه يچه كار م ديگو يم

 كهيجهان در حال ني. اگر تو در اديگويو درست هم م كنديدارد ما را متقاعد م د،يگويرا م نيندارد. ا دهيكه فا يزندگ

و  تيو عقل و حس امن ينباش نندهيآفر ،يفضاگشا نباش ،ينباش ريپذو انعطاف يرينگ يسبب را از زندگ يب يشاد ،يزندگ

  .يكن يزندگ يتوانينم ؟يكن يزندگ يخواهيچگونه م يرينگ يو قدرت از زندگ تيهدا

  ٣٠٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ؟ييچو پرّ و بال و ابَدَني چرات روان
  ؟ينظَر هيچو ما ند،يچرات نب نظر

 مئقا ،ينشو مئذات خودت قا ياز رو تييبه صورت خدا ؟يخودت زنده نشو يصورت روان و روح روچرا تو به ديگويم

چرا  ؟ينيبب يچرا با نور نظر نتوان ي. تو امتداد خدا هستيتو بال و پر همان روان هست كهنيا يبرا  ؟يذات چرا نشوبه

. تو يآن خودت هست ياصل هيچون ما  ؟ينيبب يرنگ نتوان يچرا با نور نظر، نور ب ؟يداشته باش يجسم يارياش هوشهمه

  ؟يديمچرا ناا د،يگو ي. دارد به انسان ميتو هست زيهمه چ هيرماي. خميهست ياريهوش

 ديبا شهيهم ميهست يجسم يارياز جنس هوش ميكنيفكر م م،ينيبيما كه بد م يموقت (افسانه من ذهني)حالت  نيپس ا 

و  ميو كوچك باش ميباش يذهن ِ من ميو ما محدود باش .غلط است نيا م،يداشته باش يفكر يجسم ياريو هوش ميفكر كن

  .دهدين نشان مهرا ذ نيم، ايو دائماً طمع و حرص و انتظار از جهان داشته باش ميبه جهان باش ازمندين

چون پر و بال   ها؟يدگيهمان نيخدا زنده نشوم؟ چرا نتوانم بپرم از ا تينها يروح آزاد شده از ذهن به ب تمن چرا به صور 

است.  زيهمه چ هيرمايمان خمما در اصل ذات يعنينظر است.  هيهم ما ياريهستم و خود هوش ياريخدا هستم پروبال هوش

و   نديبيو نظر ما را م ابدي يكه روان، ما را م ميباش دواريپس ام بله، .مينيافريب ميتوانيم زياست كه ما همه چ نيهم يبرا

 نكيكه مركز ما عدم شد،  ع ميشويما متوجه م دفعهكي. مينيبيم (حقيقت وجودي انسان) نظر  ياريما با هوش يعني

  امكان دارد و زود هم امكان دارد. نيا ديگو ي. مهاستيدگيهمان نكياز ع ريعدم غ

  ٣٠٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ُكند؟ توبه تو با كه توبه، دارد زَهره چه
  ؟يچه باشد كه با تو مانََدش خبر خبر

 نيمثل ا ،يكن مركزت را عدم يتوانيكه تو م ديگويجرئت. م يعني. زَهره يذهن ،يدانش كتاب ،يجهان نيدانش ا يعني خبر

توبه مال  ست؟يتوبه چ  .يو خدا نگه دار ي. مركز خدا كنيدار و عدم نگه يمركزت را عدم كن (حقيقت وجودي انسان)

ت اتوبه جر ديگوي. مگريبه عمل د يرويو م يكنيتوبه م يعمل كياز  ،يحالت كيكه از  (افسانه من ذهني) ستيذهنمن
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حرام  ايكه مثالً بد است  يعمل كيو منظورش از توبه برگشتن از  .يشو يتو از توبه كردن رها م يعنيندارد با تو توبه كند. 

  .كنديم يزندان دارد،يما را در ذهن نگه م نيكه درست است كه ا گريعمل د كياست به 

دانش عدم تو را  نيكه ا ستيچ يمزاحمت كند و دانش ذهن جاديا  ديايتوبه َزهره ندارد كه با تو به اصطالح ب ديگويم 

 ديگويم يعني تو معتبر باشد. يهنوز وجود داشته باشد. هنوز برا نديتو را بب ييدانش خدا نديبب (حقيقت وجودي انسان)

 ما را گرفته است. ياست جلو يخوب يهاكه آنها دانش ميكنيفكر م  م،ياشده تيهوهم آنها كه در ذهن با ييهاكه دانش

 يكه من م ديدانش مقاومت كند و بگو نيدر مقابل ا توانديآن دانش چگونه م ديايدانش خدا ب ديايحاال اگر دانش عدم ب

  خواهم بمانم؟ يخواهم بمانم من م

به درد  گريد دهيپوس يهاكه آن باور يفهميتو شروع كند به كار، م تيو خالق يزديخرد ا كهنيمحض ابه گريعبارت د به

  فكر و عمل. يبرا يدار يديجد يهاتو روش خورندينم

  ٣٠٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ديآ ايميچو ك نيآن مِس ِمسك ستكيَ 
  ؟يبه وصف زَر ياو فَنا نشود از مس كه

قدم گذاشتن خدا به  ا،يمي. كشوديبه طال م ليرا به مس بزنند تبد ايميك د،يايب ايمياگر ك ديگوياست كه م نيا مثالش

 تواندينم يعني ست؟يك يذهنكه مس من ديگويو م .ماست يفكان روكار قضا و كن ،مركز ماست و عدم كردن مركز ماست

   به مركز شما. ديآيم يزندگ يايميك يوقت  مقاومت كند.

  ١٣٨١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  نَهَد از المكان يقَدم بر وِ  حق
   فَكاناو ساكن شود از ُكن َگهآن

فكان به اصطالح و او از كن ،شوديمركز ما عدم م شود،يو ذهن ما خاموش م ميشو يم ميما تسل ديگويم كهنيا محضبه

پس  ،حضور يعني ،»يبه وصف زر«بودن  يمن ذهن از. شوديفنا م يذهن من نيا صورتنيدر ا گذارد،يقدم به مركز ما م

  .(افسانه من ذهني) ستايذهنحالت من نيو مس هم (حقيقت وجودي انسان)حضور است  ندهيزر، طال نما جانيدر ا

كامالً روشن است.  ماندينم يباق يذهنمن نياز ا يزيبه مركز ما چاگر  ديايخدا و قضا ب يايميك ،يزندگ يايميك ديگويم

  . زنديم يگريثال دم

  
  
  



  Program # 821                                                                             ۸۲۱برنامه مشاره 

  63صفحه: 

  ٣٠٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ديچو نوبهار آ نيست دانه مسكيَ كِ 
  ؟يشجر يِ نگردد فنا پِ  شيگدان كه

به درخت  لي. تبددهديرا با ُكن فكان از دست م اشيگ. و خوب، آب هم دارد. دانه، دانهديآي. بهار مميكاريم نيرا زم دانه

كم  يمن ذهن نيگرفته است. و ا يمن ذهن نيرا ا شيَدانه كاشته، رو كي يقبل گفت كه زندگ يهاو هفته ؛. ما همشوديم

 شيهاتي. و بديَ روي. و آن كه اول كاشته شده، آن مرديرا بگ نيا يجلو تواندي. نمپوسديباالخره م شود،يم اديز شود،يم

 ديكه كاشته شده، آن با ياندارد كه. ما هم آن دانه اريكه از خودش كه اخت نيدانه مسك نيا ديگوي. مميارا بارها خوانده

درخت  توانديدر بهار، اگر دانه از دست ندهد، نم را اشيگ. دانهرديرا بگ شيجلو توانديكه نم يمن ذهن نيرشد كند. ا

  .ارانهيمنتها هش مياز دست بده ميخواهيبودن است، م يمن ذهن نيرا كه هم مانيگبشود. و ما هم دانه

 ينوبهار من آمده. هر لحظه نوبهارِ من است. از دَه سالگ ،هستم نياز موالنا كه من دانه مسك ديريگيم ادي اتياب نيبا ا شما

 ليخاتمه بدهم و تبد (افسانه من ذهني)بودن  يمن ذهن يعني يگبه دانه ديبه بعد نوبهار من بوده و من با يبه بعد، ُنه سالگ

. و واكنش نشان ييكتاي ياست در فضا دارشهيبلند است و ر تينهاياش ببه درخت حضور بشوم. درخت حضور اندازه

  . درست است؟رييو تغ هاتيبه وضع دهدينم

 مي. بدانميرا بدان زهايچ نيكه ما ا يدر صورت (حقيقت وجودي انسان) مركز ما باز بشود كامالً وجود دارد نكهيامكان ا يعني

با  يعنياست.  ثمريكند. و مقاومت ما ب ليبا نوبهار خودش ما را به درخت تبد خواهديم يكه زندگ ميهست ياكه ما دانه

به خودش  خواهديهر لحظه من را م يتوطئه نكرده. زندگ يكه زندگ كنميكه من توّكل م ديبدان ديشما با هانيدانستن ا

كنترل  ني. مقاومت نكنم، كه اشوديچه م نمياشم به كن فكان و فضا را باز كنم. ببب يباشم و متّك دواريزنده كند. و من ام

  . رودياز دست م يو زندگ رودياز دستم م

 شيهايدگيهمان يگفتم، من ذهن م،يكنيدرست م يو من ذهن ميشويم تيهوهم ميرويطور كه ما م نيكه هم ديتوجه بكن

پارك  نينظم ا ي. زندگكندي. پارك درست منديچياست، همراه با كنترل، م يكه نظم مسموم يصورت نظم من ذهنرا به

نكند،  رييخودش نگه دارد و تغ يرا سر جا زيو هر لحظه حواسش هست كه همه چ دهيچ يپارك را كه من ذهن نيرا و ا

نظم جنگل را گرفته.  يپارك جلو نيكه ا نيا ي. برازديريبه هم م ام،دهيبشود چون من با آن همان ادتريبلكه بهتر بشود، ز

 شود،يعدم باز م ،(حقيقت وجودي انسان)ميكنيكه ما عدم را باز م يكه در حالت دي. توجه كنميما مثل نظم جنگل را دار

درخت  كيمثل جنگل. جنگل  رود،يم يزيچ كي د،يآيم يزيچ كي. رقصنديم هاتيوضع م،يشويزنده م يما به زندگ
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. رديگيصورت م ياديز راتييتغ و. درست است؟ زنديجوانه م د،يآيتازه دارد درم يكي. عوضش افتديم پوسد،يم يبزرگ

  . نجاستينظم آنجاست. نظم خداگونه ا يول

نظم به هم  نيكه ا ترسديم لرزد،ي. و دائماً مشودياست، با اضطراب است، چه م يبا كنترل است، با نگران ينظم من ذهن

افتاد.  گريكه دَه تا ستون د دينيبيم كدفعهي كَِشد،يها را مستون نياز ا يكي يزندگ .زديبه هم بر دينظم را با ني. ازديبر

ما در  زد،ي. چون به هم نرزديبه هم بر ديبا نكهيا ي. براينگه دار يتواني. نمختيهمه به هم ر يآن كه تو نگه داشته بود

 نيا م،يبلرز ينطوريتا آخر عمرمان ا نكهيا يبرا نجا؟يم ايچه آمد ي. و آنموقع ما براديَ برو توانديآن دانه نم م،يكنترل باش

  است. يايچه زندگ نينگه دارم؟ خوب ا شيسر جا رميرا بگ

. نكند ينگه دار شيو اضطراب سر جا يرا به زور، با نگران زيهمه چ يخواهيم ؟يبكن يخواهيچكار م ياگر نپر ديگويم

پارك  ديممكن است بگو يكي زد؟ينظم پاركتان به هم بر ديگذاريحالت است؟ كه نم نيشما از ا اضطراب شما، استرس

مسموم و با كنترل ذهن  يكه با انرژ نيا ياشكال دارد. برا يندارد. پارك ذهن ياشكال رونيدارد؟ نه، پارك ب يمگر اشكال

 م،يثابت نگه دار ميخواهيكه ما م ييزهاياست، همان چآفل  زيتن آدم را. و چون همه چ لرزانديو دائماً م رديگيصورت م

  . گريد ستياصالً. آن ن اندختهيهم ر شانيهايبعضهستند.  زشيشان در حال گذر هستند. در حال رهمه

 ؟يبكن يخواهي. خوب، چكار مميستيسن ن نيدر ا گرياآلن د م،يخوشگل هست يليخ ميكرديكه مثالً ما فكر م يآنطور

 ينجوريرا ا شانينجايكند؟ چقدر مردم ا رييتغ يخواهيو نم يهست تيهوچون با آن هم ،يخوشگل باش يخواهيبه زور م

. زديبه هم بر دينظم پارك با د؟يكنيكه. توجه م يريرا بگ شيجلو يتواني. خوب، نمكننديم يرا آنطور شانيكنند، آنجايم

  :ديگويم

  ٣٠٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  كه چون درُافتد نار نيمسك زميست هكيَ 
  ؟يرربه شعله شَ زمينگردد ه لدَ بَ

كدام  شود؟ينم ليبه شعله تبد شود؟ينم ليبه آتش تبد شود؟ينم ليبه شَرَر تبد سوزد،يدر آتش نم يرا بگذار زميه

 شود،يور نمشعله يرا در وسط آتش عشق بگذار يكدام من ذهن شود؟يور نمدر آتش شعله يگذاريخشك را م زميه

است.  زميما مثل ه يمن ذهن ني. پس بنابراتواندي. نمدارديم گهن رديگيم يمن ذهن نيو ا شود؟يبه عشق نم ليتبد يعني

نور  نيكه دائمًا ا نيا ياست. برا ياشعله كيمثل عشق است. مثل  نيا ،يكنيفضا را باز م ،يكنيمركز را عدم م يوقت

 ها،يشدگتيهوشده در هم يگذارهيكه وجود ما كه سرما شودي. و سبب مدهديما را شفا م ي. دردهازنديم يزندگ

  چرا، هست. ست؟ين دواركنندهيام هاني. اديشويآزاد م دينيبيآنها را پس بدهند. شما روز به روز م هايشدگتيهوهم
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آتش بزند به آن،  اي فتديفتد نار، به آتش بكه چون دراُ  (افسانه من ذهني)يمن ذهن نيهم يعني ن،يمسك زمِياست ه يك

شعله عشق  كي يگشوده شده، وقت يبه عدم، به فضا يبه آتش، من ذهن زميه ني. ايمن ذهن نينشود ا ليبَدَل نشود، تبد

تر زنده ديدار د،يكنيچكار م ديدار دينيبيروز م بهشعله موالنا هم باشد. شما روز  تواندي. حاال شعله عشق مزنديم

. ديشويخارج م ي. از كنترل من ذهنديشويخارج م ديدار يمن ذهن ياز نظم مصنوع اتياب ني. چرا؟ با خواندن اديشويم

  . ديترسينم گريد

. ترسمينم نم،يبينم ديديم يهنآنطور كه من ذ گري. دكنميمن فضا را باز م دييگوي. مديتوكّل دار نندگانياز شما ب يليخ

. در شوديهم دارد درست م رونتانيكه ب دينيبيتر بشود مذره گشوده كيتر بشود. فضا گشوده نيروز به روز ا خواهميم

به شما  كند،يداخل را بهتر م كند،يرا بهتر م رونيذره ب كيبه ما.  دهدينشان م يزندگ شهي. همديدهيادامه م جهينت

  .كندينم دياست. ناام نيدهد كه راه اينشان م

  ٣٠٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  هاها و دانشهمه عقل هاستستاره
  يشان ِبَدركه پرده ،يآفتاب جهان تو

دانش  شيهايبعض هانيچچون آن نقطه ،(افسانه من ذهني) ميشد تيهوكه ما با آنها هم ييهاها و دانشكه عقل ديگويم

مثل  هاني. اميريگيم هانيو عقلمان را از ا ميدانيهستند كه ما آنها را عقل م يذهن يهستند و عقل هستند و الگوها

. شونديدَر مآنها پرده ،ييآيو تو م شوديعدم م ممركز نكهي. به محض ايتو آفتاب هست يزندگ يستاره هستند و ا

من  يندارند. وقت دهيفا گريآنها د فهممي. من مروديم شانيآبرو يعني شوديم دهيشان در. پردهشوديم دهيشان درپرده

 نم،يبيتو را م سببيب يِ كه شاد يو وقت (حقيقت وجودي انسان) كنميو قدرت تو استفاده م تيهدا ت،ياز عقل، حس امن

 جهي. در نتخورنديبه درد نم نهايا دادند،يبه من م (افسانه من ذهني)ها ها و عقلدانش نيكه ا ييهايكه خوش نميبيم

  . شومينم هانيجذب ا گري. من دروديم شاني. آبروشناسميرا م هانيمن ا شود،يم دهيشان درپرده

  ٣٠٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  هاها و دانشهمه عقل هاستستاره
  يشان ِبَدركه پرده ي،آفتاب جهان تو

  ٣٠٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  آمد و تو فصِل َتموز يخيچو برف و  جهان
  يچون تو شاه بر اثر ،ونماَند از اثر
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 جاديدرد ا يشدگتيهوهر هم م،يشويم تيهوهم ياست. وقت خيكه جهان ذهن مثل برف و  ديگويم نيپس بنابرا بله،

 م،يشويم دهيهمان زيچ نيكه با اول نيكه به محض ا دهدينشان م (افسانه من ذهني) شكل نيا د،ي. اصًال نگاه كنكنديم

 دهيي. مقاومت و قضاوت زاشوديگرفته م زهاياز چ شود،يم يو قدرت مصنوع تيو هدا تيآن چهارتا عقل و حس امن

ارتعاش  نييبا فركانس پا هانيا ميدرد دار يهستند. وقت خيدردها است. و دردها  هيرماي. مقاومت و قضاوت خمشوديم

آمده شده درد.  نييآمده. و درد همان فكر است، منتها ارتعاشش پا نييهمان آب است، منتها ارتعاشش پا خي. كننديم

  دنبال كارش.  روديآن م ،يرا از آن جدا كن يزندگ يعني يذره گرمش كن كياگر 

 ديآيارتعاشش م شود،يتر مهرچه منقبض ني. پس بنابراشوديآب است، بخار است، بخار م نيهم به اصطالح نيهم يزندگ

 يو تو ا ،كنديم جاديبا جهان درد ا يشدگتيهوهم ديگويم يعني خي. پس منظور از برف و شوديم خيو برف و  نييپا

اثرگذار  يو اگر تو بخواه .چله تابستان است اديز اريبس يتموز آن گرما ،يچله تابستان هست ،يفصل تابستان هست يزندگ

 نياز ا گريد ،يمن ذهن ياثرگذار يبجا ،يو تو اثرگذار بشو (حقيقت وجودي انسان)اگر مركزم را عدم كنم يعني ،يبشو

  . ماندينم يزيچ خيبرف و 

نمانده است،  يزيچ چيكه ه دينيبيم يآفتاب در تابستان، پس از مدت زمان كوتاه يجلو ديرا بگذار خي يمقدار كيشما 

 يزيچ هايدگيهمان نيكه از ا ينيبيم يمدت كياست، مركز را عدم كن، پس از  نيهم هم يبخار شد رفت، آفتاب زندگ

  .دينيبيساده است، م يليخ گريد شود،يم ضآدم عو يانرژ شود،يآدم عوض م دينمانده است، د

  ٣٠٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  كه با تو من ماَنم؟ نيبگو منِ ِمسك ميَ ك
  يمن ِنگَر يِ شَوَم من و صد من، چو سو فَنا

فقط ما به او  گذرد،يهم م شهيو هم نگرديهم او به ما م شهيپس هم ،يدرنگر يبرگذر ديگويم نكهيهم غزل از ا امروز

و  ،خيبصورت  ميبمان يباق يدر مقابل آفتاب زندگ ميتوانيم ميكنيكه ما فكر م ديگويم د،يگوي. اشتباه ما را ممينگرينم

كه با تو من  ن،يبگو مِن مِسك َاميو من بمانم؟ ك ييايكه تو ب يمن ذهن نيبا ا اميكه من ك ديبه خودش بگو ديبا يهركس

  ام. تو كرده هيتو بشوم، من خودم را شب هيشب ايمن بمانم  ييايتو ب يعني: شوديم يمانَم؟ با تو من مانم دو جور معن

را به مركز من و من با نظر  تيپا يگذاركه تو ب نيوجود ندارد، هم يمن لطف كن؛ من تو، تو به يكيمن  يكي ميگويم يكي

 ،ينيبيم يزندگ رنگيكه با نور ب ينيبيلحظه م كيكن،  ييما، فضاگشا مينيبيامروز هم گفته است حتماً با نظر م نم،يبب

  . شونديفنا م ايدن يذهن يهاتمام من شوم،ينه تنها من فنا م
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با  ديتوانيراحت م يليهم شخصًا، شخصاً كه شما خ ميبشو دواريامما  ديبا يجمعهم دسته يعنيفَنا َشَوم من و صد من، 

كه  يزيهمان چ د،يبشو ليتبد يبه زندگ يعني د،يكنار، بخار بشو ديرا بگذار تانيخيموالنا  يهاييبه اصطالح راهنما نيا

ها، من و صد من، تمام انسان د،هم كار كنن يجمعها دستهاگر انسان ميدانيما م يفَنا شَوَم من و صد من. ول د،ياز اول بود

ما به  م،يما هم نگاه كن م،يرا برنگردان مانيرو يعني ند،يكه او ما را بب ميما هم بگذار كند،ياگر بگذارند، او كه دائمًا نگاه م

  راحت.  يليخ ماند،يما هم نم ماند،يمن يمن ذهن گريد م،يجهان نگاه نكن

  (افسانه من ذهني)

  ٣٠٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  كه با تو من ماَنم؟ نيبگو منِ ِمسك ميَ ك
  يمن ِنگَر يِ شَوَم من و صد من، چو سو فَنا

 دينيبيكه جهان هم، م ميبشو دواريو ام ينسبت به من ذهن ديريبم د،يفنا بشو ديتوانيكه شما م ديشويم دواريشما ام پس

حواسش به خودش  يبشوند، اگر هر كس مياگر تسل يبه آفتاب زندگ تواننديجهان م نيا يهاو من ،است دواريموالنا ام

 (حقيقت وجودي انسان) نصورتيبه ا م،يفنا بشو ميتوانيصورت ما م نياخودش كار كند، در  يفقط رو ارانهيباشد، هوش

  .مياو زنده بشو تينهايكه مركز ما باز بشود، باز بشود، باز بشود و باالخره به ب مييايدرب

  ٣٠٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  يزيشَمِس تبر َوْصفِ خداوند َكمالِ
  يو قَدَر ياست ِز اوهاِم جَبَر ُگذشته

 يهر كس يعنياو است.  تينهايو كمالش، زنده شدن ما به ب ميرا وصف كن يزيتبر كه شمس ميكه اگر ما بخواه ديگويم

 ديخورش يعنيشمس  ،يعنيهم  يزيو شمس تبر .است يزيكمال شمس تبر نيزنده بشود، ا يزندگ ايخدا  تينهايكه به ب

را  نيكه خدا ا ،خداست ديخورش شود،يخدا زنده م تينهايبكه به  يطلوع خدا در فرم. پس انسان نيا دِ يخورش گر،يد

. فرستديو نورش را و عشقش را و بركاتش را م ،كنديبه جهان نگاه م نيا قياز طر نكهيزنده كرده است، مثل ا نجايا

  .ميرسيكمالش، ما به كمال نم

بشود،  ادتريو عمقمان ز ميهم كار كن م،ينهم كار ك م،يباش دواريام دياهم ب يمثل موالنا، ول ميالبته ممكن است كه برس

 نيا د،ي. اگر بشوديكن تينهايعمقتان را ب د،يشما هست يزياست. پس شمس تبر تينهايب ديگويعمقش م يزيشمس تبر

را  يو قدر يجبر د؟يگويچه م يجبر ؛نديگويكه م يو قدر يجبر يهاانسان يهاوهم يعنيوصفش از اوهام،  گريد

 م،يصورت هست نيبه هم م،يندار اري: آقا ما اختنديگويكه م (افسانه من ذهني) يكسان يعني م،يريبگ يمعن كيبه  ميتوانيم
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و قضاوت و  مياز زندان آن جدا بشو ميو نتوان ميداشته باش يبوده است كه من ذهن نيما ا ريبوده است، تقد نيما ا ريتقد

ما است  ريتقد م،يزيبست گريو با همد ميباش تهداش نهيك م،يهمه رنجش داشته باش نيا م،يكن زهيست م،يمقاومت داشته باش

  درستش كرد؛ نه.  شودينم ،كه شوديجبر است، نم نيا گر،يد

كار را بكند، با باز كردن عدم  نيهم خواهديرو كند، خدا هم م ريرا ز شيزندگ توانديكه انسان م ديبگو خواهديم

 كند،يم دايكه وسعت پ جيبتدر كند،يم دايوسعت پ دهم درونش دار رون،يو انعكاسش در ب (حقيقت وجودي انسان)درون

 يو قدر يو جبر ،را شيبدهد و هم درون رييتغ توانديرا م شيرونيب ي. پس هم زندگشوديدارد بهتر م رونيانعكاسش در ب

قسمت  يچ يقسمت من بوده است؛ چ نياست كه هست، ا ني: همديگوياست، م يمن ذهن نيكه هم (افسانه من ذهني)

باشم خدا  نطوريمن مجبورم ا ييگويتو م ،يهست يتو جبر ،يكنينبوده است، تو قسمتت م نياتو بوده است! قسمت تو 

  نبوده است.  يزيچ نيبوده است؛ همچن نيمن ا ريخواسته است، تقد

 ديبا يبوده است كه آن خوشبخت باشد؛ نه. هر انسان نيا يكيآن  ريبوده است كه بدبخت باشم، تقد نيمن ا ريپس تقد

برسند، خوشبخت بشوند، از  سببيب يها به شادتمام انسان خواهديو خدا م (حقيقت وجودي انسان)كند زدرونش را با

بدبخت  ياعده كيخوب باشد،  رونشانيب يوضع ماد ياعده كي خواهديهم وضعشان خوب بشود. خدا نم ينظر ماد

  . ميما كار نكن شوديما است كه سبب م يو قدر يحالت جبر نيباشند. ا

 گذارديمقاومت هم دارد نم كنديُخوب كار نم كند،ياست، كار نم نيا من ريتقد ديگويم (افسانه من ذهني)شخص  نيا

رها  يو از دام من ذهن يمن ذهن رياز گ توانمي: نه، من مديگويم (حقيقت وجودي انسان) يكي نيكار كند. ا شيخدا رو

رها  شوديم نديگوياند به من ممثل موالنا كه رها شده ييهاآدم م،يمن ذهن نيبا ا دانميمن اگر هم نم نكهيا يبشوم، برا

 ديما كه با يگذاشته است برا ييهاگرچه كه شرط بخشد،يكه او بدون شرط م ديگويراه را برو، موالنا م نيا ايشد، شما ب

تو  ،يمسئله بساز يتوانيتو نم ،يمقاومت كن يتوانيتو نم ،يقضاوت كن يتوانيتو نم ،يباش يآنطور ،يباش ينطوريا

باز هم من  يهم كه هست ينطوريا ديگويم يشرط و شروط آن است، ول نهايا ؛يبگذاررا در مركزت  زهايچ يتوانينم

  بله.  د،يگويخدا م يعني ،يريكن بگ يتو سع دهم،يم

كار كند، زحمت بكشد و  ديكند، با رييتغ تواندياست كه انسان م نياش راجع به اهمه نهايكه ا خوانميدوباره م تيچند ب

هم از نظر  د،يبرس ديتوانيم ديخواهيكه م ييبه آنجا ديكار كن د،يبود، اگر شما زحمت بكش انامروز راجع به قانون جبر

  .يزحمتش را بكش ديفقط قانون جبران است، با ،يهم از نظر معنو يماد
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  ٢٤٥٦شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  يتا به خودش راه َده ،َفَلك گشت َقمَر چند
  يشِكَر تا تو بِدو دَرنِگَر ديُگداز چند

بعد  شود،يم كهياول در مُحاق است، بعد بار شود،يكه ماه شب چهارده همان روز اول ماه شب چهارده نم ديگويم

است كه قمر حداكثر نور  نيا شي. كه ماه شب چهارده معنشوديتا ماه شب چهارده م ،كنديم يمختلف را ط يهاتيوضع

 يهافلك ديساخته است، با (افسانه من ذهني) يمن ذهن ستو انسان هم آمده ا .كنديمنعكس م انينيرا به زم ديخورش

كه او بوده است دوباره  يهمان ،يبه خودش زنده كن ،يكند تا تو او را خودش بكن يمختلف را ط يهاتيمختلف را، وضع

. قمر شوديكه م ،شوديم تينهايبشود، ب خواهديخودش م يوقت رونيرها بشود، در ب ياز من ذهن همان بشود. منتها اگر

  .نيجهان، به زم نيبه ا ميبتابان ميتوانيرا م يزندگ يعني ديحداكثر نور خورش م،يشويم تينهايما ب يو وقت

گداخته نشود، تا  (افسانه من ذهني) يمن ذهن نيبگدازد تا شكر بشود، تا نبات بشود و تا ا ديشكر چقدر با ديگويو م 

 شودينم (حقيقت وجودي انسان) نيبه ا ليآن تبد گرفت،يكه از جهان م ييهاينكشد، آن شاد ارانهينجوشد، تا درد هوش

تو را داشته باشد،  تيكند، بتواند صبر كند، بتواند حس امن زيبتواند شكر كند، بتواند پره رد،ياز تو بگ سببيب يكه شاد

شِكَر باشد، مخصوصًا  تواننديهمه م هانيتو را داشته باشد، قدرت عمل تو را داشته باشد. ا تيعقل تو را داشته باشد، هدا

بوده است كه بدبخت  نيكنم، سرنوشتم ا رييتغ خواهميمن نم :ديگويم يو قدر يكند. جبر رييتغ ديپس با سبب،يب يشاد

  .گريام دبشوم كه شده

  ٢٤٥٦شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  ييُجنون كرد ِخرَد، در َهَوِس سِْلِسله چند
  يِصَفت گشت ِدَلم، تا تو بَرو بَرُگذر چند

 ينسبت به عقل من ذهن ديمن با (افسانه من ذهني)حالت نياز ا يعني ؟بشود وانهيد ديچقدر با عقل من نيكه ا ديگو يم

من  ،َعدََمت ريببند با زنج رتيخدا من را با رنج يا ،(حقيقت وجودي انسان) يزندگ يا ايبكه تو  ميبشوم و بگو وانهيد

 رييبگردد متَِحول بشود تغ ديمركز من چند صفت با .كنم يتوجه نم يبه عقل من ذهن گريد يعنيشدم  وانهيشدم د وانهيد

اشد ب (افسانه من ذهني) يدگيهمان نياگر ا ياز مركز من رد بشو يبتوانتو  ؟يرد بشو از او ييايكند كه عدم بشود كه تو ب

 شهيهم ،ياز من عبور كن يخواه يم شهيتو هم ديگو يم ميامروز هم داشت ،ميشو ياز كنارش ما رد م يشو يكه تو رد نم

بشوم نسبت به  وانهيد ديمن با نيشوم پس بنابرا ينم ،استيمن چون حواسم به دن يبشوم ولمتوجه تو  من يخواه يم

  .از آن روز كه در بند تواَم آزادم من: خواهم به قول حافظ يخدا را م ريمن زنج ميكه بگو يعقل من ذهن
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آزاد  هايدگياآلن كه من خودم را بستم به همان ،شوم يمن آن موقع آزاد م ،عدم ريبا زنج ،يخودت ببند ريمرا با زنج تو اگر

(حقيقت خدا  نكهيا يبرا ديمركزتان نترس ريياز تغ نيكند پس بنابرا رييكند تغ رييتغ يه ديمركز من با نيو ا ستمين

  خواهد  از او بگذرد بله مشخص است  يم وجودي انسان)

  ٢٤٥٦مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  دَم مَدِه و باده بِده ،َقدَح شادِه بده نآ
  يمانده شد از ناله َگر يكه خروس سَحر نيه

شراب  ،باده خودت را بده ،را نده يدَم من ذهن يعنيَدم َمده  ،سبب را بده آن خرد خودت را بده يب يآن شاد ديگو يم بله

من در سحر  ياريهش ،من يعنيكه  يخروس نيا نكهيا يبرا ،رميگ يشود از تو م يمركز من عدم م يوقت ،خودت را بده

زمان ناله كند با  اين در نكهيا يبه جا ،كند يدر زمان ناله م ،كند يعصر دارد ناله م ،محل شده يناله كند رفته اشتباهًا ب

آن قدح  شاد كننده  يزندگ يپس ا ،از ناله درست مانده ،خشم ،تييعصب ،تيشده شكا شيناله ها زمان يرفته تو ،آواز تو

  ؟يچ يعني ديدان يشما م گرياآلن د ،را بده(افسانه من ذهني)

آن را به من  ديآ يكه از جهان م يزيآن چ ،را به من نده (افسانه من ذهني) هايشدگ تيوهم ه نيَدم ا يعنيپس َدم مده 

آن قدح  ميرا بخواه يو باده زندگ ميآن را نخواه ميشو داريكه ب ميخوان يرا م تهايب نيخب ا ،خواهم ينده من آن را نم

 ميبكن هنال ديكه در صبح با ميهست يسبب است و ما خروس يب يكه شاد ميرا بخواه (حقيقت وجودي انسان) شاد كننده

  .ميشعر را هم دار نيكه صبح است و ا ميستيو اآلن هم صبح است منتها ما متوجه ن

  ٤١١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است، خامُش، كم خروش كينزد صبح
  تو، تو، مكوش يكوشم پ يهم من

هم  تيب نيا ،بكند بله يناله درست ،در سحر  ميكه ما باش(حقيقت وجودي انسان)خروس  نيخواهد ا يهم م يزندگ پس

  باشد ادماني

  ١٢٢٧ شماره غزل ،شمس وانيد ،يمولو

  نو آَرد وهيش كيلحظه و هر ساعت  هر
  نشيشيپ وهيتر و نادرتر زان ش نيريش

كه  يو وقت ،َدم َمده و باده بده ،َقَدحِ شاده بده دينيب يشعر را كه م نيا (حقيقت وجودي انسان) نيپس بنابرا ،است درست

 وهيكه لحظه به لحظه با ش ديدان يشما م ،با مركز عدم ميريگ يباده او را م ،ميريگ ينم ميگذار يرا و جهان را م رونيدم ب

   ،مينيب يم تيب نيتواند بفهمد از ا ينم يكه من ذهن نو يها
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  ١٢٢٧ شماره شمس، غزل واني، ديمولو

  نو آَرد وهيش كيلحظه و هر ساعت  هر
  نشيشيپ وهيتر و نادرتر زان ش نيريش

كه به رقص  يب ما به شرطوخ يليخ يول يبر يم دانيما را رقص كنان به م ميامروز در غزل داشت ،كند يرا مِتحَِول م ما

مركز ما  يوقت نياست پس بنابرا شيپ وهيتر و نادرتر از ش نيريش يبعد وهيش شود و يتو هر لحظه نو تر م وهيش مييايدرب

  .ميشو يمتحول م يشتريب يشود مرتب ما با شاد يدارد باز م

  ٢٤٥٦ شماره غزل ،شمس وانيد ،يمولو

  ستيخالله رُ  يهر طََرف ،تانبُ  راباتِبه خَ رگَ 
  يرگَ دِ  يالله ِستان يكيتو ز  ،خارُ  الله

هست كه مرا به خودش  يرخ بايز كي ي، بله اگر هر طرف(افسانه من ذهني) ايدندر  ،رونيدر خرابات بتان در ب ديگو يم

 ،يالله رخ زندگ ،الله رخا ياما ا ،شوم به الله رخان يجهان من جلب م نيدر خرابات ا ،نهاينقطه چ نيهم ،كند يجلب م

 ،هست يرونيب انيبارويز ايو جذاب تر از تمام الله رخان  رت نيريش نيشوم كه ا يحضور من متوجه م نيا ييآ يم يتو وقت

 نيبنابرا پس. يستيجهان ن نياز گلستان ا يهست يگرياز گلستان د تو ،شوم يمن به تو زنده م ييآ يتو م يالله رخا وقت

حضور را زنده  يشاد اي (حقيقت وجودي انسان)حضور را  خوشي ديجهان ما نبا نيا يهايموقع با خط كش خوش چيه

  .كامالً روشن هستند اتياب نيو ا .ميريشدن به حضور را اندازه بگ

  ٢٤٥٦ شماره شمس، غزل واني، ديمولو

   يتو جمالِ ِخرَد هم ،يتو جنون را َمَدد هم
  يهم تو بَال را سَِپر ،رسد َبال از تو ريت

 به من كمك گذارم تو يرا كنار م يعقل من ذهن و شوم يم وانهيمن د يوقت يكننده جنون من هست تو كمك نيبنابرا پس

دهم  يمن جنون نشان م نكهيبه محض ا ،يمن تو هست ياصل خردو؛ يجمال خَِردهم تو ،يجنون را مََددتو هم؛ يكن يم

خودش  يزديخرد ا (حقيقت وجودي انسان) يبايجمال ز دفعهكي ،هايدگيهمان نيدهم نسبت به عقل ا ينشان م يوانگيد

 نيو ا ،(افسانه من ذهني)يشدگ تيخرد هم هو يكياست آن  يزيخرد ا نيفهمم  ا يدهد من فوراً م يرا به من نشان م

  .خورد يبه درد م يزديخرد ا يبايجمال زخورد و  يدرد نم به يشدگ تيعقل هم هو

افتند تو سپر  يم نهايا يزنيم نكهيبه محض ا يول يزن يمرا م يهايدگيهمانتو ،رسد يمن از تو م يهايدگيبال به همان ريو ت

ما  يدهد كه وقت يپس نشان م ،(حقيقت وجودي انسان)خورد  يبه من نم يبيآس ،به من ييبال چيه يشو يمن م
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 نكهيا يخوَرد برا ينم يبيآس چيه هايدگيهمان نياندازد انداختن ا يم يزندگ ميگذار يرا م (افسانه من ذهني) هايدگيهمان

  .خوَرد يبه ما نم يصدمه ا چيه نيبنابرا .رديگ يرا م شيرا انداخت خودش جا يدگيهمان كيخدا  نكهيبه محض ا

 ينطوريخدا ا نكهيا يبرا ديكن ليخودتان را تبد ديتوان يشما م .ديباش دواريشما ام .ديشما نترس ميخوان يرا ما م نهايا

 (افسانه يهايدگيبال را به همان ريكه اوًال ت دينيب يم ،فرستد يبال را او م ريكه ت نيهماست و  نيا يخواهد طرح زندگ يم

 ينم يعني .نخواهد ماند يدگيهمان چيشخص بفهمد كه ه ديو با ميهمه مشخص كن يبرا ديرا با نيا  .زند يما م من ذهني)

 ،ندارد بزند يكه اشكال ميباش ارياگر هش يول ،خواهد زد ريآنها را با ت يزندگ نكهيا يبرا ميرا نگه دار هايدگيهمان ميتوان

  .ميندازياو بزند بهتر است ما ب نكهيقبل از ا

 شما و يكه سپر بال ديد ديشوم خواه يكه بدبخت م دينترسو  فتديب ديشما بگذار ،زد يكيبه  ميديما چسب ،اگر بزند يول

هم انشااهللا كه برسم تمام كنم  يمطلب كي دياجازه بده .بله (حقيقت وجودي انسان)عدم نياو خودش است با ا ، دمهص

صبر  ديتوان يشما م ايزند و آ يما را م يهايشدگ تيهم هو يكه زندگ ميخواند ياآلن م ميكه داشت ميبخوان نيراجع به ا

  :ميرا خواند تيب نيگذشته ا يدر درسها د؟يكن

  ٤٠٨ شماره شمس، غزل واني، ديمولو

  ؟بشكست يكه َخضِر تخته َكشت يديشن آن
  ز َكفِ ظالم جبار بَِرست يكه كشت تا

 ختنياست كه با به هم ر نيآن او ،ميگفت تانيدر آن قصه برا كه دهد يما انجام م يسه تا كار را برا يمرتب زندگ يعني

بزرگ جهان نتواند از آن  يمن ذهن يعني يرونيتا آن ظالم جبار ب ،كند يم وبيذهن ما را مع يكشت نيا ،يدگيهمان كي

خضر همراه  با يكه موس ميگفت ،ياز خضر و موس ميگفت كه به شما يدر داستان .كند يم وبشيمرتب مع ،سواستفاده بكند

كنم و  يگفت نه سئوال نم ؛كرد يو تو سئوال خواه ايگفت كه با من ن يو خضر م ؛خالصه در دو سه جمله يليحاال خ ،شد

  .كنم يگفت نه نم !يكن يكنم كه سئوال م يم ييمن كارها يگفت صبر ندار ،كرد اگر خدا بخواهد صبر خواهم

خواهد ما را متَحول كند  يگذارد به مركز ما م يو او پا م ميكن يعدم م ااآلن مركزمان ر ميشو يما اگر همراه خدا م يعني

 ميشو ينم ليتبد نكهيموانع ا نياز مهمتر يكي ؟شود يم يچه جور ديسئوال كن ديگذراند شما نبا يم يمختلف ياز حالتها

 نيا ،ياريصورت هش به ميگرد يما از جهان برم يكه وقت ،سئوال كردن ماست نيا ميبشو ليگذارد ما تبد يما و نم

 ،مينيبب ميخواه يم نهايكه با ا نكهايع نيا هايدگيو همان يجهان نيا يعقل ها ،زهايبرحسب چ دنيو د يدگيهمان ينكهايع

   .خواند يبا قضا و كُن فَكان نم نهايا
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خواهد  يچه اتفاقات ،اورديدر ب يشخص من را از من ذهن يعني ،خواهد ما را يم يچه جور يزندگ ايخدا  ميدان يما نم

داند پنج  يكس نم چيه ،شيافتد برا يم يفاقداند چه ات يكس نم چيه .فضا باز كنم ديبا يمن در اطراف چه اتفاقات ،افتاد

 يم ،ميشو يم ،خِضر نماد خدا است ،كه همراه خِضر يما به عنوان موس نيپس بنابرا .نه! ؟داند يم ،شود يبعد چه م قهيدق

چون  ،سوال نكن ديگو يم يزندگ ،كنم يفضا را باز م شوم يم ميكنم و تسل يمن مركزم را عدم مخوب  يليخ ميگوئ

   .تو كار كنم يتوانم رو ينم گريمن د يتو كه ذهن برو ،ذهن يرو يتو م يبا هر سوال .سوال با ذهن است

سالم  دياگر شما بخواه ،كند يم وبيما را مع يكشت يكي ،كند يما هر لحظه م يرو يزندگ ايسه تا كار را خدا  نيپس ا

 ،كه قبل از آن كه او بجهد ديگو يم ؛در جهان يشاد گرد يهر چه از و :هك ديگو يم ،ميرا كه خواند تيآن سه ب .دينگه دار

 ،تو خودت رها كن ،رها كن ،گريتو ول كن راحت شو دخوب  ،ما را بزند يدگيهمان ريخدا با ت نكهيقبل از ا .تو بجه به موقع

 يرا هم رها نم ديد نيو ا ميديچسب ،ميدار دوسترا  نهاينه! ما ا نديگو يم ،جهند ياز مردم نم يعده اخوب  ،تو از آن بجه

   .زند يم يآن موقع زندگ ،خوب يليخ ،ميكن

خِضر  نيپس بنابرا .هم درست كرد كه خراب بود يواريد كي ،را هم كُشت يپسر كي ،را سوراخ كرد يپس خِضر آمد كشت

 ،كُشد يپسر را م نيا ؟درست است ،ميكن قاومتم مياگر بخواه ،كند يما را سوراخ م يكه نماد خدا است هر لحظه كشت

پس  .ويدر مقابل د ،بكند يكار با آننتواند  يكند كس يگنج ما را هم درست م واريبعد د .ما است يپسر همان من ذهن

 ،كُشد يمرا  ديجد يمن ذهن نيهر لحظه هم ا .دست بزند تواند يكس نم چيه خدا است واريد ،اصل ما ،حضور ما ،گنج ما

با ذهن  ديتوان يكند شما م يسه تا كار را كه خدا م نيا ايآ .حاال ،كند يما را هم سوراخ م يخورد و كشت يبه درد نم نيا

  .ميشعر را خواند نيا ،ما ميرا خواند زهايچ نيا نيبنابرا .شما يتواند كار كند رو ينم گريد ديچون سوال بكن ؟ديسوال نكن

  (حقيقت وجودي انسان)

   ٤٠٨غزل شماره  ،شمس وانيد ،يمولو

  ؟بشكست يكه ِخضر تختة كشت يديشن آن
  ز َكفِ ظالمِ جَبّار بَِرست يكه كشت تا

حالت  نياگر بخواهد از ا .اورديدر ب (حقيقت وجودي انسان) حالت نيخواسته ما را به ا يكه م .؟ديگو يم ،يديرا شن نيا

 يكه مركز ما خال (حقيقت وجودي انسان)حالت نيدر مركز ما به ا يدگيهمان ،يو انباشتگ ،(افسانه من ذهني) يدگيهمان

قران را ما  هيآ نيا نيبنابرا .ميو سوال نكن ميصبر كن ديما با .كند ليتبد ،عدم مركز ما باشد اي يزندگ شهيباشد و هم

  :كه ديگو يآن دفعه گفت و م ،ميخواند
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  )٦٨( هيآ ،)١٨كهف ( سورهقرآن كريم، 
  »مَا لَم تُِحط ِبهِ خُبًرا يَتصبِرُ َعلَ فَيوَكَ«

  »كرد؟ يصبر خواه ياافتهين يكه بدان آگاه يزيچگونه در برابر چ و«

خِضر  .ديگو يخِضر م ؟ديگو يم يچه كس ،كه ديگو يو م ،خواندم از قران تانيداستانها را برا نيقران است كه ا هيآ نيا

االن  .كرد يسوال نخواه يعني ؟كرد يصبر خواه ياافتهين يكه بدان آگاه يزيكه چگونه در برابر چ ديگو يم يبه موس

و  تو را خواهم زد يهايدگيمن همان .به حضور ياز من ذهن ،كنم ليمن تو را تبد يخواه ياالن م ،پرسد يخدا از ما م

و  يزيخ يو آن پسر را كه تو بر اساس آن برم ،را هم درست خواهم كرد وارتيد يول ،تو را سوراخ خواهم كرد يكشت

صبر  ؟يستيا يوا م ،كنم يمن چه كار دارم م يدان يتو كه نم .آن را هم خواهم كُشت ،رفت نياز ب راخسوراخ كردم و با سو

  .افتي يگفت اگر خدا بخواهد مرا صابر خواه ،كه ديگو يم يموس ،و بله ؟يكن يم

  )٦٩( هيآ ،)١٨كهف ( سورهقرآن كريم، 
  »َلكَ اَمرًا يان شَاَء اهللاٌ صَابِرًا َوال اَعصِ يسَتَِجدُنِ قَالَ« 

  ».نكنم يتو را فرمان يكار چيآنچنان كه در ه افتي يمرا صابر خواه ،اگر خدا بخواهد :گفت«

تا  شوم يم ميمن كار كن من هم تسل يشما رو نيبب ،ميده يبه خدا قول م يما هم مثل موس ،دهد يقول م يموس يعني

 ،مييگو يرا م نيو ما هم هم .عوض كن اصبور خواهم ماند تو مر ينطوريهم ،زنم يكه متحول نشدم من اصال حرف نم يزمان

 يما را م يها يدگيو همان ،من كار بكند يرو يزندگ مييگو يم ،ميكن يخدا بخواهد ما هر لحظه فضا را باز م مييگو يم

 يبه من دسترس يپس كس ،و من مطمئن هستم كه گنجم محفوظ است .كند يما را درست م واريو د ،كُشد يزند و ما را م

  .خوانم يم عيسر ميرا هم خواند اتياب نيا ،هبل، ندارد

تا درونمان  ميمان يشود صبور م يچه م ميدانيما كار كند گرچه كه نم يرو يكه زندگ ميريگ يم ميپس ما تصم خوب، يليخ

مثال  ،ديسوال نكن رونيكه شما مثال در جهان ب ستين نيمنظور ما ا ديسوال نكن مييگو يم ديتوجه كن،متحول بشود

مركز هم  مييگو يم ميما دار ،ديسوال نكن ديخوان يم تيريمد ،ديكن نسيزيب ديخواه يم ،ديخوان يم يميش ،كيزيف

شما در  ،تواند بكند يتواند بكند فقط قضا م يم يكار را فقط زندگ نيا ،به عدم ميمتحول كن ميخواه يشده را م تيهو

سوال  ديخورد با يكند و حق شما را م يم يقانون يب ياگر كس، ديسوال كن ديبا ديدرست كن يزيچ كي ديخواه يم رونيب

  .در جهان ذهن سوال آزاد است ،ديكن

 ديمركز را عدم بكن ديبا ،بكند ديبا يخود زندگ ،ديتوان يشما كه نم ديتان را متحول كن يمن ذهن ديخواه ياگر م يول

و امروز گفته است دانه به  .كند يمن كار م يرو يكه دارد زندگ ديو توكل كن دينباز ك ،ديباز كن ،ديفضا را باز كن نطوريهم
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خدا  تينها يشما هم به ب يپس من ذهن ،ميها را مگر نگفت نيا .شود يزر م ايميك لهيمس به وس، شود يم ليدرخت تبد

  :ديگو يكه م يشود به شرط يم ليتبد

  ٩٧٩ تيب ،دفتر سوم ،يمثنو ،يمولو

  تو هر دو دست  ماً يطلب زن دا در
  رهبر است  كوين ،طلب در راه كه

عدم كردن  يعنيپس طلب داشتن  ،شوم يم يطالب زندگ ،شوم يپس من عدم م .ديدان يم ميخواند گريرا د نهايا ،بله

  .ديگو يم ،حاال ،ديمركزتان را از جنس او نگه دار ديبا ديخواه يشما اگر خدا را م ،مركز

  ٩٨٠ تيب ،، دفتر سومي، مثنويمولو

  ادبيو لوك و ُخفته شكل و ب لنگ
   طلب يو او را م ژيغ ياو م يسو

لوك كه خودت را  ،لنگ يعنيادب  يب خُفته شكل و ،خوانند يها ِخفته م يرا بعض نيا ميو لوك و حاال خُفته بخوان لنگ

پا  ريقضا را ز يكن يقضاوت م يگاه ،ادب يب ،حضور ييآيم يگاه ،به ذهن يرو يم يگاه يزن يو چرت م يكش يم نيزم

به ، دينگه دار ديطلب را شما با نيندارد هر جور شده ا ياشكال ،در مقابل خداست يادب يب نهايا ،يكنيرد م يكن يله م

   ،حواست به خودت هست ،طلب يو او را م ،خز ياو م يسو

  ١٨١٩ تيب ،دفتر اول ،يمثنو ،يمولو

   يآشفتگ نيا ،اريدارد  دوست
   يبه از خفتگ هودهيب كوشش

ها  يدگياز همان يكي ،كند يرا سوراخ م يخِضر كشت ،كَنَد يرا م يزيچ كي ميشو ينگران م ،ميشو يكه ما آشفته م نيا

 نيو ا ،را دوست دارد يخدا آ شفتگ ،بمان يدر حالت آشفتگ ديگو يم ،ميشو يآشفته م رديگ يرا م يكيآن  ،رديگ يرا م

كوشش  نيكار را هم خدا دوست دارد ا نيا ،يخز يدر حال چرت زدن م ،بانهاد يبه هر صورت ب يكن يرا كه تو م يكوشش

  پس.  يكار كن ديكنم با ينم يكار چيه ،هستم يَقدَر ،هستم يمن جََبر ديگو يبهتر از خفتن در ذهن است كه م هودهيب

  ١٨١٩ تيب ،، دفتر اولي، مثنويمولو

   يآشفتگ ني، ااريدارد  دوست
   يبه از خفتگ هودهيب كوشش

 يم اريهش يگاه ،يزن يرا م يچرت من ذهن يگاه يگرديبر م ،آنجا يرو يم ،عدم يگرد يبرم يبه من ذهن يرو يم يه

  ،طلب را از دست نده نياما ا ،يشو
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  ١٨٢٠ تيب ،، دفتر اولي، مثنويمولو

  ستيكار ن ياو ب ،او شاه است آنكه
  ستين ماريكو ب ،طُرفه ياز و ،ناله 

 يعني ستين كاريكه شاه هم ب ديگو يم .ستين كاريموقع ب چيه ،كه به خدا زنده شده است و شاه است يآن كس ديگو يم

كار  كيدائما  .است كارينه خود خدا ب ،كارنديب كه به خدا زنده شده اند ينه انسان هائ گريبه عبارت د ،ستين كاريخدا ب

  .بمان يتوانيكه م يطلب داشته باش تا آنجائ ،كنپس فضا را باز  .كند يما م يرو ديجد

 يم نهايكنند و ا يعارفان در سحر ناله م ،زنده شده اند يكه به زندگ يهائهم انسان ،يطور كه گفت خروس سحر نيو هم

را به  يدگارتعاش زن ،كنند يرا م يناله زندگ نهايپس ا .است زيشگفت انگ يليخ ،ستندين ضيكه مر ينالة انسان هائ ديگو

كه به حضور  يمرتب انسان هائ يعني ،را نهايا ديدان يم ،بله ،كاراستينه خدا ب ،كارنديپس نه عارفان ب .فرستند يجهان م

  .فرستند يم يارتعاشات زندگ (حقيقت وجودي انسان)زنده اند

 نييما را تع نسخواهد ج يكند و م يشود او دائما نگاه م ياگر مركز ما عدم م .است يخدا از جنس زندگ ميگو يو دوباره م

فضا  ميكه نبند يبه شرط ،باالخره جنس ما جنس خودش خواهد شد ،كند نييجنس ما را تع ،كند نييجنس ما را تع .كند

سوال  نكهيا يبرا ،ديحضور با ذهن سوال نكن ياريبه هش يجسم ياريهش ليدر تبد ،ديبا ذهن سوال نكن .ميسوال نكن ،را

  ؟درست است ،گريد ديكن ينم رييتغ ،شود يتحول قطع م نيو ا ذهنبه  ديرو يم ،مال ذهن است

  ١٨٢١ تيب ،، دفتر اولي، مثنويمولو

  پسر: يفرمود رحمان ا نيا بهر
  پسر يشَان ا يُهَو فِ  ومٍيَ  ُكلَّ 

هر  يعني ،است ياست كه حضرت رحمان فرمود او هر روز به كار نيهم يبرا ،انسان يا يعني يپسر معنو يا نيبنابرا پس

نو را دارد  وهيش ،را ديآن كار جد ديپس شما فضا را باز كن ،است يديلحظه در كار جد نيخدا ا .است يديلحظه به كار جد

كش ذهن و با خط چهارچوببا  حاال من بروم با ذهن مينيبب ،مينگران باش دينبا ام دينگران نباش .كند يم ادهيشما پ يرو

 نيا ،يتوانيسوال را نكن نم نيا ؟چقدر خدا مركز من را باز كرده ؟امكرده دايچقدر من وسعت پ نميبب رميذهن اندازه بگ

  .غلط است

 نكهيبا خط كش ذهن و سوال. اوال ا يريمانع هست، اندازه گ نيمهمتر نيا كهنيا يبرا د؟يكنيصحبت م نيچرا راجع به ا

متوقف  يزديكند. تمام لطف ا دايپ يبه شما دسترس توانديچون نم ديذهن باش يتو د،يذهن باش يتو ديبا دينسوال بك

، (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني) شش محور نياست با تمام ا يديبله خدا در هر لحظه كار جد .شوديم
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ذهن متوقف  يرويم ياگر سوال كن كنديشما دارد كار م ياَنصتوا، كَرَّمنا، رو م،يالقلم، تسل َفكان، جفو كن اَلست، قضا

 دشيهر لحظه با كار جد ،ر اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)(شش محويفضا را باز نگه دار ياگر سوال نكن ،يكنيم

  .كنديكار شما را درست م

  ١٨٢١ تيب ،، دفتر اولي، مثنويمولو

  خراشيو م تراشيم ،ره نياندر
  فارغ مباش يدم ،دم آخر تا

كلنگ را  نيو ا يدار يامروز هم گفت كلنگ خراش،يم تراش،يم را يذهنراه هر لحظه مشغول باش، منِ نيدر ا ديگويم

(شش محور اساسي حالت  نيلحظه فارغ، مباش. نه ا كي ،يشويخدا داده با آن كار كن. بله تا َدِم آخر كه به او زنده م

، طلب (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان) فضا را باز كن ،ينيبنش كاريب زندگي با افسانه من ذهني)

در حال  نيا ،فضا را باز نگه دار يكنيو شكر م يكنيصبر م كهي. بگذار به اصطالح در حالژيغياو م يداشته باش و به سو

قضاوت  چينكن و ه جاديمانع ا چيو ه خواهد،يم رويخودش ن نيماندن در حال صبر ماندن درحال شكر ماندن ا ميتسل

  مقاومت نكن. چينكن ه

 ديتحمل كن كنميخواهش م گريد يشده، ول يبخوانم البته برنامه طوالن تانيبرا خواهميهست كه م نجايا تيچند ب كي 

و  روديداود م شياست كه، لقمان پ نيا يبا ارزش و با معن اريبس يبخوانم، و آن قصه تانيرا هم برا تيچند ب نيكه من ا

است كه  يپس لقمان نماد انسان. ميداود رمز خداست و لقمان ما هست نجايا رزره ببافد. د شيداود زره باف بوده كه برا

  .شوديبه مركزش و هر روز و هر لحظه مركزش دارد باز م اورديو عدم را ب .بشود ميتسل توانديطلب دارد و م

را بباف، كه هر چه  حضور يِلباس جنگ يعنيمن زره  يبرا :كه ديگويم يانسان كه رو آورده به زندگ نيما به عنوان ا يعني

كه  نديبيم ،داود شيرود پ يبه من نخورد. درست است؟ من را محافظت كن. و لقمان م اندازديب ريدر جهان ت يذهنمنِ

سوال كند.  ديكه نبا ديآيكه سوال كنم بعد به نظرش م ديگو يبود، و م دهيرا ند يو البته صنعت زره ساز .بافديزره م

زره ما را ببافد، ما  يتا زندگ ميكنيسوال نم ميكنيو فضا را باز م يمعنو نيو تمر تيبه معنو ميپردازيما كه االن م يعني

  است، نيآزاد كند. بله پس قصه ا يذهنرا از منِ

  ١٨٤٢ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  داوِد صفا يلقمان سو رفت
  هاز آهن حلقه كرديكو م ديد
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كه  ينماد ما باشد به عنوان انسان توانديلقمان م ،خالص بود ياريحضرت داود كه داود از هوش يلقمان رفت سو پس

 هايدگيرا از همان ياريهوش يهاحلقه نيكه خدا مرتب ا ،رمز خدا باشد توانديداود م شيبه حضور زنده بشود، پ خواهديم

 ميما هم رفتداود  شيو لقمان هم پس رفت پ .به ما لباس بدوزد خواهديمبالخره  ،كنديبند م گريبه همد آورديم رونيب

(افسانه من  هايدگياز همان يعنيحضور است  يِ اريآهن رمز هوش نجايدر ا سازد،يها مكه از آهن حلقه ديخدا. د شيپ

  .كرد يم  وصل گريبه همد كنديما را م يِاريهوش ذهني)

  ١٨٤٢ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  داوِد صفا يلقمان سو رفت
  هاز آهن حلقه كرديكو م ديد

  .چسبانديم گريبه همد كَنديم هايدگيرا از همان (حقيقت وجودي انسان) عدم يهامرتب حلقه پس

  ١٨٤٣ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ،فكنديرا با همدگر در م جمله
  بلند   شاهِ  آن ،آهنِ پوالد ز

 اريآهنِ بس يعنيزره ببافد، از آهِن پوالد  خواستيم كرديوصل م گريها را به هم دهمه حلقه نيا كرد؟يچه كار م پس

اگر شما  ميشويم ياريما از جنس هوش ياثر ندارد. وقت يرونيب زيبه آن اثر ندارد. چ زيچ چيكه ه ياياريهوش يعنيسفت، 

 ميآن شاه باال كه گفت يعنيشما اثر بد بگذارد. آن شاه بلند  يرو توانديجهان نم د،يرتان را دائماً عدم نگه دامركز ديبتوان

 مييگوياست كه االن صحبتش است كه م نياست. هم يكه بلند مرتبه، در قصه لقمان و داود است. در مورد ما، ما و زندگ

  سوال نكن.  ريكش ذهن اندازه نگمكن با خط يابيكه حرف نزن، قضاوت نكن ارز

چه كه سوال  يعنيسوال نكن اقا  ديگويبشنود م يكس كي نهيرا خارج از زم نيدفعه ا كيسوال نكن،  مييگويم يوقت

 لهيحضور كه به وس يِ اريبه هوش يجسم يِ اريهوش ليسوال در تبد م؟يكرد ما سوال نكن يهر ظلم يپس هر كس، نكن

غلط است  تيهاسوال اينسوال نكن.  يمن ذهن ديبا د رد،يگيفكان صورت مو قضا و كن ،رديگيصورت م يزندگ

  قصه خوب توجه كن.  ني. به اكنديم يهم غلط است و فقط شما را در ذهن زندان شيهاجواب

 هايدگيماست حضور ماست از همان ياريسفت را كه در واقع هوش يهاها را حلقهحلقه كرد؟يچه كار م نيپس بنابرا

 حقيقت وجودي انسان)(لباس عدم  كيكه  خواستيكرد تا ميوصل م گر،يبه همد آورديم رونيب (افسانه من ذهني)

  ما، بدوزد. يبرا
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  ١٨٤٤ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بود دهيزّراد او كم د صنعت
  وسواسش فزود مانديم درعجب

با عدم  يكه چه جور ميدانيما نم م،ياداشته يذهنمنِ شهيما هم، هم نكهيابود. كما دهيند را، يلقمان صنعت زره ساز يعني

مگر ما  پوشنديلباس حضور م آورنديرا در م يذهن ِ لباس من نيا يچه جور  .سازنديم يلباس جنگ سازند،يزره م

بود،  دهيرا لقمان ند يصنعت زره ساز پس. گريد ميديپوشيكه، م ميمسئله نداشت گريكه د ميبود دهياگر ما د م؟يادهيد

   بود. دهياصال ند يعنيبود  دهيكم د

 يعنيوسواسش فزود،  كند؟يكار را م نيچگونه ا رفتيبه ذهنش م گفتيم كردياش نگاه مهمه يعنيدر عجب ماند،  

ما هم همان  ؟يكنيبه هم وصل م هايدگياز همان يآوريرا در م هانيا يسوال كند. چه جور خواستيذهنش قالب شد. م

. چقدر به حضور زنده شدم؟ نكند مييگويم ميا دارم ؟يتا كجا ساخت ،يرا به هم انداخت شي. چندتاميكنيسوال را از خدا م

منتظر باشم؟ از  ديبا گريچند روز د ؟يچقدر كار كرد ؟يكنيهستم، كار م ميتسل مراخدا من د يا ؟يكنينشوم؟ كار م

  .ديسواالت نكن نيا

 يزيبود چه چ دهيند ،بود دهيداشته مثل ما و تا حاال لباس عدم نپوش يذهنمنِ شهيهم يعنيبود  دهيپس صنعتِ زرّاد را ند 

  به حرف زدن با ذهن. ليبه سوال. م ليم يعنيوسواسش فزود. وسواس  نيهست. پس بنابرا

  ١٨٤٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بود واپرسم از او ديچه شا نيكا
  تو به تو؟  ز حلقه يسازيچه م كه

 ميخواهيما االن از خدا م يعنيمن از او بپرسم.  كندياست چه كار دارد م يچه كس نياست مثل ما، ا يچه جور نيا گفت

ذهن  ؟يكنيچه درست م ؟يرا تو به تو بكن هاحلقه اي هايدگيما را از همان نيا ياوريدر ب يخواهيم يچه جور ميبپرس

بپرسد،  تهخواسيم ؟يساز يكه چه م  نه. شناسد؟يلباس حضور را م شناسد؟يمذهن عدم را  كند؟يچه درست م دانديم

  است. دهيو خدا رحم كرده كه نپرس ؟تو به تو يهاحلقه نياز ا

  ١٨٤٦ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است تريصبر اول :با خود گفت باز
  تا مقصود زوتر رهبر است صبر

است صبر مقدم تر است  تري. باز با خود گفت صبر اولميمثل لقمان عمل كن ديزد لقمان، ما هم با بيبه خودش نه دوباره

من اگر فضا را باز كنم، و   ،تا مقصود زوتر رهبر است صبر ام،دهيرا ند يمن كه تاحاال صنعت، زره ساز صبر كنم. ديمن با



  Program # 821                                                                             ۸۲۱برنامه مشاره 

  80صفحه: 

 د،يگويدارد به ما م .رسانديزودتر من را به مقصد م نيا ،فكان كار كندبا قضا و كن يو بگذارم زندگ م،يبمانم در حالت تسل

  صبر كن. صبر كن سوال نكن. 

با  ميبفهم ميتوانيرا ما نم يچجور و چون .است يچجور مينيكه بپرس بب آورديداشت فشار م اشيذهنمنِ نيپس بنابرا

تر ما را رهبر است. انشاهللا كه ما كه سوال نكند و گفت كه صبر تا مقصود زود ديذهن، خوشبختانه لقمان به خاطرش رس

و آن  .گرفته بود كه سوال نكند ميدر آن موقع، مركزش عدم بود، طلب داشت، و تصم كهنيا ي. برامييرا بگو نيهم هم

كه  ديريگيم ميشما هم تصم ديبه سوال دار ليو شما هم م .به سوال دارد ليم يموسقصه خضر را هم خوانده بود، كه 

ذهن  ديرويو م روديمركز عدم از دستتان م ديكه سوال بكن نيتان عدم بماند، به محض اتا مركز ،ي. آرديسوال نكن

و  شوديها پنبه مرشته ،يهمه ديمبفه ديتا بخواه آورد،يم رونيب يذهنخداوند ما را از من يچه جور دينيبب ديخواهيم

  :ديگو يم نيپس بنابرا  .گريد خورديبه درد نم

  ١٨٤٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ،زودتر كشفت شود ،يچون نپرس 
  تر بودمرغ صبر از جمله پرّان 

به ذهن متوقف  يبه ذهن چون، به محض آن كه برو يمركزت و نرو يعدم را بگذار ،يبشو ميتسل ،ياگر فضا را باز كن

 يچون نپرس ،يمان يم يسوال باق يحضور و ناظر و بدر حالت حضور  شما كار كند. يرو تواندينم يزندگ گريكار. د شوديم

 نيرا هم با ا نهايشود و مرغ صبر از همه مرغ ها، از همه روش ها پّرآن تر است بله، پس ا يزودتر كشفت م يسوال نكن

 تاس نيپرسد و اشكالش هم هم يدائما م يداند كه نپرسد، من ذهن يشخص صبر ندارد نم(افسانه من ذهني) نيا د،ينيبب

 يو چگونگ تيفيو ك تيخواهد كم يپرسد، م يزند م يتا حرف م نكهيا يبرا باش؟خاموش  يعنيانصتوا  ديگو يچه م يبرا

تا آنجا  نيذهن، بنابرا يامكان ندارد برا يوجود قتيبه حق يافسانه من ذهن نيتحول از ا يو چگونگ تيكم نيرا بفهمد ا

  بشود،  يزندگ انتانانصتوا تا زب ديشما خاموش باش ديتوان يكه م

  ٣٦٩٢ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َانصتوا ديشما خاموش باش پس
   وگوزبانتان من َشوَم در گفت تا

  و مرغ صبر هم از جمله مرغها پران تر است. دياو حرف بزند مركزتان را عدم كن ديبگذار
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  ١٨٤٨ ، بيتدفتر سوم ،يمثنو ،يمولو

  حاصل شود رتريد يبپرس ور
  مشكل شود تيصبر ياز ب سهل

كند  يآورد و مركز ما را عدم م يدر م ياز من ذهن يما را چجور يكه زندگ يبفهم يو بخواه يبه ذهن و بپرس يبرو اگر

دشمن  ميمساله دار م،يساز يمانع م مي، كه قضاوت و مقاومت دار(افسانه من ذهني) يدگيحالت همان نياز ا يچجور يعني

آورد و  يدر م (افسانه من ذهني) نجاياز ا ياست، چطور يما هم مصنوع تيو قدرت و عقل و هدا تيحس امن م،يساز يم

  ؟كند يم (حقيقت وجودي انسان) ينطوريا

طول  ،شود يتوانست بكند مشكل م يكار آسان كه خدا م نصورتيدر ا يصبر باش يو ب يبده حيذهنا توض يبخواه اگر

 يم يچجور ميكن يمرتب سوال م نكهيا يبرا ،كشد هم يو م دهيما طول كش شتريب ياست كه برا نيهم يكشد برا يم

  .ميدان يشود حل كرد؟ نم يم يها را چجور يدگيهمانشود از ذهن در آمد؟  يم يشود؟ چجور

  ١٨٤٩ ، بيتدفتر سوم ،يمثنو ،يمولو

  لقمان تن بزد، هم در زمان چونكه
  تمام از صنعت داود آن شد

 نيقياگر به طور قطع و  .اش ساخته شدلحظه زره كيگرفت كه سوال نكند در  يقطع ميگرفت، تصم ميلقمان تصم يوقت

 يو به خودش زنده م ،آورد يمن را از ذهن در م يكه چجور يكار زندگ دنيبه سوال كردن و فهم ليحرص سوال كردن، م

   د،يگو يشود، موالنا دارد م يآماده م اندر همان لحظه زره ت ،يكس يبرود برا نياز ب نيكند، اگر ا

خدا چنان  يعنيلحظه شد تمام از صنعت داود آن،  كيخاموش شد، هم در زمان، هم در  يعنيبزد كه لقمان تن  چون

برود پس از در آمدن از  نيبه سوال ما از ب ليبه خودش زنده كند، اگر م لحظه ما را كيتواند در  ياست كه م يصنعت گر

 نكهيا يشود برا يلحظه باشد نم كي واندت يم (افسانه من ذهني)حالت  نيو رفتن به ا (حقيقت وجودي انسان)حالت  نيا

   م،يكن يما سوال م

  ١٨٥٠ ، بيتدفتر سوم ،يمثنو ،يمولو

  او ديو در پوش ديزره ساز پس
  صبر خو ميلقمان كر شيپ

 اي ديداود پوش ديكند بگو يفرق نم د،يداود پوش ديگو يدارد م د؟يپوش يچه كس د،يداود زره ساخت و پوش ديگو يم

 يو تجسم ذهن ،با ذهنمان مياوريسر در ب ياز كار زندگ ميو نخواست ،به سوال رفت ليدر آن لحظه كه ما م د،يلقمان پوش

  و داود شد لقمان،  لقمان شد داود گريكند د ينم رقف ،رفت نيبه عدم از ب يتحول از من ذهن يذهن حيو توض
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  ١٨٥٠ ، بيتدفتر سوم ،يمثنو ،يمولو

  او ديو در پوش ديزره ساز پس
  صبر خو ميلقمان كر شيپ

شده بود و صبر خو، پس  ميلقمان بود منتها لقمان كر نيساخت، به امتداد خودش پوشاند كه امتدادش هم ييزره  يعني

  كه صبر چقدر مهم است و سوال نكردن در تحول، ديشو يمتوجه م

  (افسانه من ذهني)

  ١٨٥٠ ، بيتدفتر سوم ،يمثنو ،يمولو

  او ديو در پوش ديزره ساز پس
  صبر خو ميلقمان كر شيپ

 يكيبا خدا  شد، در آنجا ليتبد (حقيقت وجودي انسان)حالت شكل  نيحالت نماند، ، لقمان به ا نيلقمان خردمند، در ا 

  شد.

  ١٨٥١ ، بيتدفتر سوم ،يمثنو ،يمولو

  يفَت يلباس است ا كوين ني: اگفت
  مَصاف و جنگ دفع زخم را در

خدا به  ت،يساختم برا من است كه يخوب يليلباس خ نيلقمان، حاال فرض كن داود گفت: ا اي ديكند داود بگو ينم فرق

در مصاف  يذهن يدر َمصافِ من ها ،يفَت يجوان، ا يساخته ام ا تياست كه من برا يلباس خوب نيكه: ا ديگو يانسان م

بكنند با  يدانم، هر كار يبه تو، نمحسادت كنند  يذهن يبخواهد به تو زخم چشم بزند، من ها يكس نكهيا يبرا ،رونيب

  لباس را بپوش لباس حضور را، بله، نيخورد، ا يارتعاش درد بفرستند به تو نم شان،يشان، با دردها يذهن يمن ها

  كه ارتعاشات مخرب به تو برسد،  ستين يلباس مثل آن لباس قبل ني: اگفت

  (افسانه من ذهني)

  ١٨٥١ ، بيتدفتر سوم ،يمثنو ،يمولو

  يفَت يلباس است ا كوين نيا :گفت
  مَصاف و جنگ دفع زخم را در

 يجهان نيا يتو را از تمام بالها نيجوان، ا يا يديرا پوش (حقيقت وجودي انسان)لباس عدم  ،يلباس  را داشت نيا قبال

  محافظت خواهد كرد، 
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  ١٨٥٢ ، بيتدفتر سوم ،يمثنو ،يمولو

  است يدم كويصبر هم ن :لقمان گفت
  ست يپناه و دافع هر جا غم كه

ست، صبر دم زنده  يعال اريدم زنده كننده بس كيكه صبر  ديكه به حضور زنده شد فهم يهم متوجه شد، انسان لقمان

كه مقاومت و قضاوت دارد صبر ندارد، پس  (افسانه من ذهني) يمن ذهن نيكننده است كه پناه و دافع تمام غم هاست، ا

 استيتعادل پو كي را نيهم ،شود عدم يمركزتان م د،يشو يم ميتسل ديكن يموجودي انسان) (حقيقتشما مر كز را عدم 

و مركزتان  ديشو ميتسل ديشما بتوان شتريهر چقدر ب .شما كار كند يبتواند رو يزندگ تا ديدار ياست نگه م كيناميو د

 يم ديذهنتان خاموش بشود صبر دار د،يبه نفع شماست، ذهن تان را خاموش كن نيا ديبكن ييفضا گشا اي ديرا عدم كن

  صبر پناه و دفع كننده تمام غم هاست، نيكه ا د،يكن

  ١٨٥٣ ، بيتدفتر سوم ،يمثنو ،يمولو

  فالن  يكرد ا نيرا با حق قر صبر
  َوالَعصر را آگه بخوان آخَرِ 

 ديگو يشود، م ياز جنس من م نديب يكه صبر دارد من را م يكرده، گفت: هركس يكي: صبر را خداوند با خودش ديگو يم

كه صبر ندارد،  (افسانه من ذهني) يمن ذهن نيا نيشما، پس بنابرا ديسوره را خوانده ا نيآخَرِ سوره وَالعَصر را بخوان، كه ا

كه  يهركس ديگو يو مركزش را عدم كرده، و م داردصبر  (حقيقت وجودي انسان) شخص نيا يو از خدا به دور است ول

سوره  نيا سوره را خوب بخوان، نيشود به من، تو آخَرِ ا يم كيشود، نزد يم يكيكند با من  يكند و فضا را باز م يصبر م

  كه: ديگو يم ديدان يالبته شما م كه است: نيهم ا

  ١ هيآ ،)١٠٣سوره والعصر( م،يكر قرآن
  وَاْلعَصر

  به عصر. سوگند

  ) ١( هي) آ١٠٣سوره والعصر ( م،يكر قرآن

  دومش هست هيآ دهد كه، يلحظه را م نيا يعصر معن نجايدر ا 

  ٢ هيآ ،)١٠٣سوره والعصر( م،يكر قرآن
  إِنَّ اْلِإنسَانَ لَفِي خُْسرٍ  

  است. يانكاريدر ز يآدم
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سوره را بخوان، موالنا  نيا ايكه تو ب ديگو يم پساست،  يانكاريدر ز يدارد و هر من ذهن يمن ذهن يآدم نكهيا يبرا چرا؟

 ،خطر است يلحظه ب نيلحظه توجه كن، ا نيبه ما كه به ا يدهد زندگ يپس هشدار م م،يخوان يم ميو ما هم دار ديگو يم

و  ،ينك يم يزندگ ندهيگذشته و آ يعنيدر زمان  يرفت و ،ياقامت كن ديبا لحظه نيدر ا ينباش انكاريكه ز يخواه ياگر م

لحظه  نيدر ا يو نگاه كن كه وقت ،يلحظه هست نيآورم كه تو از جنس ا يم ادتيمن دارم به  ،يشناس يلحظه را نم نيا

  است،  يكار انيدارد در ز يكه من ذهن يپس هر انسان ،يهست گرانيبه خودت و د زدن انيدر ز يستين

  ٢ هيآ ،)١٠٣سوره والعصر( م،يكر قرآن
  ِباْلحَقِّ وَتَوَاَصْوا ِبالصَّبْرِإِلَّا الَّذِيَن آمَنُوا َوعَِمُلوا الصَّاِلَحاتِ وََتَواصَْوا 

  .را به حق و صبر سفارش كردند گريكديكردند و  كين يآورده اند و كارها مانيكه ا ييآنها مگر

 نيو ا  رد،يگ يكنند كه از عدم سرچشمه م يم ييمركزشان و كارها دارند از جنس عدم شدند در مانيكه ا ييآنها فقط 

گذارد با  يما م يپا شيپ يهست كه زندگ ييكارها كين يكنند، كارها يم كين يو كارهااند آورده مانيكه ا پس آنهايي

خرد  نكهيا يبرا .است كيو عمل بر اساس مركز عدم، عمل ن فكر بر اساس مركز عدم ،ديآ يمركز عدم، فكرش از آنجا م

   ،به توش زدير يدر آن م تيخاص چهارو آن  زدير يم يزندگ

 يرا به خدا و صبر سفارش م گريكنند، همد يم كين يآورده اند و از جنس عدم شده اند و كارها مانيكه ا ييآدمها نيو ا

و  م،يكن هياو را به صبر و خدا توص ميكن يكه فضا را باز م نيهم م،يفضا را باز كن ميرس يم يبه هر كس ديكنند، پس ما با

فضا را باز  ديرس يكه م يشما به هر كس م،يكار را بكن نيمه ديما فقط با م،يبكن كار را نيجالب است اگر ما ا يليخ قعاوا

   د،يكار را بكن نيهم نيشود، هم يچه م دينيسفارش به خدا و صبر است، بب ييفضا گشا نيهم ديكن

  (افسانه من ذهني)

  ١٨٥٤ ، بيتدفتر سوم ،يمثنو ،يمولو

  ديحق آفر ايميهزاران ك صد
  ديهمچو صبر آدم ند ييايميك

 چكداميه يول فرستد، ابزار دارد، يفرستد صد هزار جور بركت م يتواند ما را متحول كند خدا م يصد هزار تا جور م يعني

   ست؟يچ ميگفت ا،يميكرسند،  يصبر نم يبه پا

گذآرد، پس صد  ياو قدمش را به مركز ما م يوقت د،يآ يم ياست كه در زندگ ييها تيخاص اياست  يبركات نيهم ايميك

را عدم  انسان، كه فضا را باز كند و مركز ياست برا صبراش  نيبهتر يول دهيآفر ايميخداوند ك اد،يز يليخ يعنيهزاران 

  كند. قصه لقمان هم تمام شد. ليتا خدا انسان را تبد و صبر كندكند  (حقيقت وجودي انسان)
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