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  2صفحه: 

  )٢٩٧۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  دلبر اشارت یِ آن دم که دل کند سو
  سر و با سر اشارتیسر رسد به ب زآن

  
  بوداََلست  که به روزِ رنگ اشارت زآن

  به جانِ مؤمن و کافر اشارت کآمد
  

  دیکه قهر و لطف کزآن بحر دررس رایز
  و به گوهر اشارت ستیسنگ اشارت بر

  
  باش شیکه بر حالِ خو ست،یاشارت بر سنگ
  اشارت ریست هر دم، دگوهر بر

  
  بند اوستو آن نقش بر سنگ کرده نقش

  نقش ز آزَر اشارت یِ لحظه سو هر
  

  اشارت، گداخت او دیچون در گهر رس
  چه منَور اشارت ن،یآفر اَحسنت،

  
  بعد از گداز کرد گهر صد هزار جوش

  ر اشارتاز تَفِ آذ دیرسم چون
  

  و بحر گشت و جهان در جهان گرفت دیجوش
  اکبر اشارت زدِیآمدش زِ ا چون

  
  نیو شمسِ د زیست ز تبریما را اشارت

  کوثر اشارت ۀتشنه را ز چشم چون
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  3صفحه: 

  .کنمشمس موالنا شروع م وانیاز د ٢٩٧۴حضور امروز را با غزل برنامه گنج سالم واحوالپرس با

  بر اشارتدل یِ آن دم که دل کند سو
  سر و با سر اشارتیسر رسد به ب زآن

  )٢٩٧۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

به انسان از جمله انسان که ما راجع یالحظه مركز هر باشنده نیلحظه هست و در ا نیا شهیاز آن دم هم منظور

لحظه که دل ما  نیخداست، پس ا ای دلبر نماد زندگ رود،خدا م ای زندگ یسوبه یااشاره م،یکنصحبت م

که  دیگوموالنا م منته د،یآم اشارت یاز آن سر هم در مقابل  فرستدم زندگ یسوبه غامیپ ،اشارت ی

ندارد، با  یندارد، عقل جزو ذهنهست که عقل من کس سریسر متفاوت هست، ب و با سریاشارت به ب نیا

متمرکز و خالصه  اریکه موالنا کار را بس دینیبو خودش عقل دارد، پس م دارد ذهنهست که من سر کس

 منتها وقت فرستد،م به زندگ غامیلحظه چه پ نیدر ا دارد که هر انسان نیبه ا که بستگ دیگو. مکندم

و در اين  ستیبا حرف نلزوماً  غام،یپ نیاشارت، ا نیبه ما بفهماند که ا خواهدم برد،کار مکلمۀ اشارت را به

لحظه مركز ما از چه  نینکته که ا نیا هب میرسم نیو بنابرا ،حرف زدن عنیرا دارد  هیپا نیاشارت حرف کمتر

 هست، انباشتگ یزیچ یو مرکزمان هم  میدار ذهنسر من میداشته باش ذهنهست، و اگر من جنس

 صورتنیدر ا دهد،با کلمۀ گوهر نشان م نییباشد، که در پاباشد عدم  اگر نه، مركز ما خال هاست،دگیهمان

که  دینیب. مبه زندگ میفرستم غامیجور پدو نیبنابرا م،ینیبعدم م قیاز طر م،یندار ذهنعقل من میسر ندار

  . دهدوحدت را نشان م حالنیدرع ول زند،حرف م ىیموالنا گرچه که به زبان دو

که مطابقت با  یسر نیپس ا فرستد،م غامیاصطالح پکه به یکه سر میکن معن میتوانم» رزان س« نیو بنابرا

 میفرستم اشارت یو  میشنورا م یزیچ یکه در سرمان  میما هست نیباشد ا یطورنیاگر ا نیو بنابرا دارددل 

 زیچ یباشد  کزش انباشتگو اگر مر شنود،م یزیچ یدلش عدم باشد، در سرش  کهنیو انسان بسته به ا

 هست، ول یریپر از موجودات د اکه در واقع درست هست که اطراف م دهدنشان م نیو ا شنودم رید

هست  یاينهیجهان هم آ بیترتنیا و به ،يمیگورا م یزیخودمان به خودمان چ م،یشنودائمًا ما خودمان را م

از آن طرف از  عنیزان سر  دیگودرست هست که در ظاهر م» زان سر« نیو پس بنابرا دهد،که ما را نشان م

از  رودم زندگ یسوبه اشارت یلحظه که از دل انسان  نیا دیگوم د،یگورا م نیا تیب عنی ،طرف زندگ

 یبله  ست،ین کردنصحبت ای حرف ای یااشارت، اشارت کلمه نیو ا دیآم رید اشارت یآن سر هم 

جور در واقع در معرض چه کهنیا کندکار م نیقر قیارتعاش هست، و بارها هم صحبت شده که انسان از طر

اگر به  خودت، ول یشنوارتعاش آن را م کناگر به عدم ارتعاش م د،یگوبيت م نیا است. ول ارتعاش

  . یشنورا م نیباز هم هم کنجسم ارتعاش م
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و  دییگوپس شما خودتان م م،یکه اآلن دار که مطابقت دارد متناظر است با دل میدار یسر ی نیپس بنابرا

 د،ییگوباز هم خودتان به خودتان م دیشنوم خاص زیو شما چ دیگوم یزیچ و اگر کس د،یشنوخودتان هم م

 کند،کار م ییصورت دوذهن ما به کهنیا یکه فهمش مشل است برا آيدنظر ممهم است به اریموضوع بس نیا

 یهامن میخود هست یو  میمن هست ی ودمانکه خ ذهنبراساس من م،یکندرست م ذهنما من کهنیهم

 وجود دارد، من یدائمًا  نیو بنابرا م،یکنمنعکس م رید ییزهایمردم و چ یبرا یرید ییخودها ،یرید

 میکنخدا هم م ای را با زندگ کارنیو ا م،یاو درست کرداز  ذهنمن یهم وجود دارد،که ما  ریکس د ی

 رسداز آن سر م میگويپس م م،یکنجسم درست م یاز خدا هم  میآورجسم در م ورتصخودمان را به وقت

 لیحال خهرتر از ما، بهبزرگ ایاست مثل ما،  جسم یآن هم  کندو ذهن فکر م رسداز طرف او م عنی

هست،  ذهنمن ییكال غلط است براساس دو طرز تلق نیاست، ا زندگ ایاسمش خداست  ندتر از ما، ولقدرتم

که اگر مزاحم اين  میدرخت هست یاست در واقع ما مثل  یهشيار یهست که  یطورنیدر واقع خلقت ما ا

در ما کار خودش را  زندگ صورتنیراد م،ینشو مانذهنمن کرداِر با تلق ایگفتاِر  لۀیوسخودمان به ایدرخت 

  . کندم

 لهیوسرا به (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهافتدصورت انسان مبه یاریهش هکه ب اتفاق نیدوباره هم نیاما ا

را  میاز مفاه بعض اصطالح در خدمت شما معانکوتاه من به . امروز پس از بررسمیدهنشان م هارهیدا نیا

 هااين کهنیکه عالوه بر ا مینیکه بب زها،یچ جورنیالْقلَم و امثل جف م،یمثل تسلاَلَست  واهم داد. مثلخ حیتوض

شما در درونتان چه  م،ییگوها را که ما مکه اين میبببن به ذهن، ول میکنم را معن هانیدارد و ما ا یادب معن

که من معموال اول برنامه  ییهابا شل پس از اندک بررس ست؟یمنظور موالنا چ د،یمتوجه بشو دیرا با زیچ

پرداخت،  میها خواهبه آن دهم،م حیاز آمدن انسان را توض ورمنظ طورنیو موضوع برنامه را و هم دهمنشان م

  خواهم کرد بله.  را هم معن ریغزل د یکرد،  میخواه که خواندم معن بعدش هم غزل

  

  ه عدم اولیه)(دایر ٠شل شماره
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  ها)(دایره همانیدگ ١شل شماره

  

  (دایره عدم) ٢شل شماره

 (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهنظر  یاریهش شودجهان وارد م نیکه به ا پس عرض کردم که انسان موقع

جهان  نیارد او حضور، و وقت یاریهش اینظر  یاریهش گوييمهست، که اآلن ما م فرمیب یاریهش یو  ،دارد

 نیبماند ازب کند و خودش را اداره کند وباق دایجهان پ نیراه خودش را در ا کهنیا یبرا یاریهش نیا شود،م

 ها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره. شودم دهیمهم هستند همان شیبقا یکه برا مهم یزهایبا چ دیآنرود، م

که  ذهنجهان، بعداً اگر اين من نیورود به ا یماست، در ابتدا عمل ییذهن ما و فکر ما تنها ابزار شناسا چون

م لیتشبه آن زنده م ارانهیکه هش یاریخود هش زدیاين فرو بر میدهعنیاست  زیمم میشو دهنده  صیتشخ

  به فکر ندارد.  اجیها احتموقع لیخ عنیاست، 

و با  کندم ییذهنش جهان را شناسا لۀیوسو فقط بهرا تجربه نکرده  یاریهنوز آن هش کهکس یصحبت برا نیا

 د،یآنظر مبه دیبع کند،تبادل نظر م شنودم یزیچ یو  دیگورا م یزیچ یهم با فکرش  ریاشخاص د

 نیوارد ا (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره فرمیب یاریصورت هشگذشت انسان است که انسان بهسر نیا ول

 ای قلم ذهن عنیمفهوم  میگوم وقت ،ها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره میبا مثال مفاه شود،جهان م

يا نقش برادر  ش،یهست، مثل مثال پول، مثل نقش پدر و مادر که مهم هستند برا رونیب زیچ ی معادل ذهن

 ای م،معل دانمم چه ایدر، مادر، مثل پ ییهابا نقش شودبزرگ م وقت طورنیو خواهر و افراد خانواده، و هم
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 یزهایچ نیا یشل فکر عنی دنی. همانشودم دهیهمان ردیگعهده مرا كه به و آن نقش کندکه م یکارهر

حس  ت،ی هو ِمثال به پول حس میکنم کارنیما ا کردن، و وقت قیتزر تیها حس هورا گرفتن و به آن رونیب

 ذهن زیچ یکه  میاين استعداد را دار م،یکار را دار نیاامتداد خدا يا ما توان  ای یرایهش میکنم قیوجود تزر

دید نکیو آن بشود مرکز ما و ع میو موقتاً از جنس او بشو م،یکن قیتزر تیو به آن حس هو میریرا مثل پول ب 

او  یسوبه مینس هرچه بشواز ج ،میآور آن را به دست م مینیببرحسب او م و برحسب آن ببينيم. وقت ،ما

 زیکه پول چ فهمددر ابتدا م شودم تیهونفر با پول هم ی مثال پول وقت میکنو آن را جمع م میکنم کتحر

در ذهنش، اتّفاقًا  شود،به پول م لیکه تبد. از جنس آن شدن حقيقتاً نه اينشوداست و از جنس آن م مهم

طور توهم، به دراز جنس او بشود  تواندم یاریشه یجهان است که  یهادهیپد نیترزیانگاز شفت ی نیا

 کند؛م دایخودش را پ  ٔ هیو جنس اول دیایب رونیکند، بعدًا از آن جنس ب را متالش نیکند ا ییمجاز بعد شناسا

بعدًا آن را  م،یشوکه از جنس فکر است م یرید زیچ ی ای میشوم زیچ یموقتًا ما از جنس  نیپس بنابرا

 ارانه،یهش میشوم یاریدوباره هش میزیرها را مآن مییآاز درون آن درم میکنم متالش میکنم ییشناسا

  . دنیهمان عنی کارنیپس ا

 نیا میکنم ییکه اآلن شناسا ییزهایاز چ یصورت فکر مرکز قرار دادن و را به رونیب زیچی عنی دنیهمان

 جادیدرد ا (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهو عدم، خال  از خود زندگ ریمرکز ما باشد غ یزیر چاست که ه

است که ما  نیاش ادرد در مرکز فلسفه جادیو ا ها)](دایره همانیدگ ١[شل شمارهدرد است  اشجهینت کندم

 میکن ییکزمان است آن را شناسادر مر خارج زیچ یکه چون  میبفهم میتحمل کن میتوانچون درد را نم

که  ییسوبه رودخودکار هست که انسان م دهیپد دینیبم نیپس بنابرا م؛یدوباره مرکزمان را عدم کن میندازیب

  .گرددبرم کنددرد دارد بعد درد آگاهش م

کم با  لیرا خ مانیهابچه و مثال میکن ییرا شناسا دهیپد نیا میتوانندارد درد ما را آگاه کند ما م لزوم امروزه

 ه رانیاز د دیعمل تقل لۀیوسندارد که انسان به و لزوم میندازین سهیرا به مقا هانیو ا میبن دهیهمان زهایچ

باالخره  ایبشود  ضیبشود که مر ادیز قدرنیبشود، ا ادیز شیبشود و دردها دهیهمان بند، ه  ادیرا ز هادگیهمان

را از مرکزش  زهایچ نیدرد بشد بنابرا دیبند که نبا یید انسان را وادار بند که شناساحالت در نیدتریشد

در مرکزمان است  ها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره هانیا که وقت غامیپ نیکه ا دینیب. پس ماوردیدرب

 یدلبر هم  یاز سو رستدفم دلبر اشارت یسوما به دم که دل جسم نیا عنی میفرستم زندگ یسوبه

اشارت درد است، اشارت نقش است، در نقش  نیاشارت، هم نیا ول دیآم میبه ما که اآلن سر دار اشارت

نام به یکار به که دست میگرفت ادیکه ما از موالنا  طورنیاگر هم ول دیگورا م نیماندن است. در غزل ا باق
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لحظه است بدون  نیاتفاق ا رشیپذ میاآلن و تسل میبزن میتسل ای دم)](دایره ع ٢[شل شماره ییفضاگشا

و مرکز ما را دوباره  کنددر واقع فضا را در مرکز ما دوباره باز م کارنیقضاوت و ا عنیو رفتن به ذهن  دوشرطیق

 میدهاز دست م ](دایره عدم اولیه) ٠[شل شمارهعدم را که مرکزمان است اول  نیا مییآپس ما م .کندعدم م

(دایره  ٢[شل شماره میزنم میدست به تسل ارانهیبعد هش ها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره میگذارجسم م

. میفرستم زندگ یسوبه غامیپ یو با مرکز عدم  میکنلحظه م نیدر اطراف اتفاق ا ییفضاگشا ای عدم)]

 تیهو شودکار مما اصل ری شودم سریسر ما درواقع ب شوددم مکه مرکز ما ع مرکز عدم وقت نیا دفعهنیا

داشت که  میخواه ی. با مرکز عدم سرمیشنوبشنود، م خواهددر ما م را که زندگ غامیو پ ستیندر آن 

  درست است؟  م،یشنورا م زندگ غامیپ است ذهناست و بدون من سریدرواقع ب

 زندگ غامیپ میسریو در سر خودمان که ب به زندگ میفرستم تب با مرکز عدم اشاراتمر ادامه دارد ه کارنیا و

 در مرکز ما، درون ما نماند دگیهمان چیکه ه میدهادامه م قدرنیرا ا نیو ا میکنم افتیرا در و اشارات زندگ

موقع دوباره درون ما . آنمیشوم ترعیما وس افتندم هادگیو هرچه همان (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره

منظور ما که  نی. پس بنابرامیرسمنظورمان م و به میشوخدا زنده م تینهایو دوباره به ب شودم تینهایب

، (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره جهان با مرکز عدم نیبه ا مییایاست که ب نیداد ا میخواه حیامروز هم توض

 ییشناسا اها رآن ییبعد  ها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره میکنم دگیهمان اول مرکزمان را پر از

به سر  د،یآکه به سر خودمان م ییهاغامیاشارات و پ با (دایره عدم)] ٢[شل شماره با کم زندگ میکنم

دوباره  میکنعمل م میکنر مو ما دوباره فک دیگوم یزیبه گوش ما چ کس یکه  نیا مثل عنی دیآخودمان م

  . مییآدرم (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره صورتنیتا به ا میکنم ییفضاگشا

 نیو ا ستندیرا متوجه ن نیها ااز انسان لیاصطالح موضوع برنامه ما است و سرنوشت انسان است. خبه نیا

و دائماً به خدا اشارات غلط  دارندم رکزشان نگهرا در م ها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره هاانباشتگ

د یشما جسم هست خوبلی: خدیگوخدا هم م م،یما جسم هست میکه ما جسم هست ندیگوم عنی. فرستندم

ما و رها شدن ما  یاست که آزاد نیا میریگما م تیب نیکه از ا از نکات یو  دارممن هم شما را جسم نگه م

به ما  او بستگ تینهایب ایمنظور و زنده شدن ما به خدا  ییو شناسا (دایره عدم)] ٢ل شماره[شاز دردها 

همان را  ،به زندگ دیفرستکه شما م دیگوم غامیما، چون هر پ یآمد سو تیکه اآلن مسئول دینیبدارد. م

  .شودکه از مرکز عدم صادر م میبفرست یخوب غامی. پس بهتر است پدیریگم

  . کنداست که به ما کم م یاول غزل بعد تیبخوانم که ب تانیرا هم برا تیب نیا دیاجازه بده اما

  :دیگوم موالنا
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  باش شیخو اری ار،ی یابیگر ن ییسنا یا
  باش شیمرد کار خو ،یجهان هر مرد و کار در

  )١٢۴۴شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

اول غزل  تیب حیتوض یاآلن برا عدًا خدمتتان ارائه خواهم کرد ولمضمون دارد که ب نیبه هم تیب ی ییسنا

  .میکن را معن نیا دیاجازه بده قبل

منظورش  ول بردم ییدرست است که اسم سنا است ول ییسنا میمنظورش همان ح ،ییناس یکه ا دیگوم

گفته  ییسنا میرا اول ح تیچون ب میریگم ادیاز آن  میما هم دار دیرا گفت تیب نیاست. شما که ا هر انسان

  است.

 ١[شل شمارهحالت  نیاست که با ا نیخودت باش؛ منظورش ا اری ایب صورتنیدر ا نکن دایپ اریاگر  دیگوم

ما نم ها)](دایره همانیدگوقت کهنیا یبرا میکن دایپ اری میتوان دگیهمانرا در مرکزمان م های میگذار 

 م،یجسم هست ی. پس از آن ما شودم لیتش دگیو همان ییبراساس جدا ذهنکه من میکندرست م ذهنمن

دنبال  میگردمثال دنبال همسر م م،یگردم اریجسم جدا دنبال  یصورت به نیبنابرا م؛یجسم جدا هست ی

جسم با  میتواننم میتچون جسم هس ول میبشو قیبا آن رف میخواهم شودمان متولد مبچه میگرددوست م

وجود ندارد که واقعاً  ذهنمن چیجهان ه نیدر ا عنی میکننم دایپ اری نیبنابرا م؛یاصطالح متحد بشوجسم به

 دوست شدن ما با هرکس ایشدن ما  اریجسم جدا است.  یخودش  کهنیا یکند برا دایپ قیحق اریبتواند 

که برقرار  یارابطه نیاست. ا دگیهمان یخاطر است، به یزیچ یطر خاما است و به ذهنمن طیبراساس شرا

آن من  یدر ازا ای دهدارم تو به من م ازیرا ن زهایچ نیاست. ُخوب من ا ازیاوقات براساس ن شتریب میکنم

  . کندفظ مرا ح ییجدا نیدو تا دوست باشد اما ا ایزن و شوهر باشد  خواهدم دهم،را به شما م زهایچ نیا

 کن دایپ نتوانست دوست چیه ذهنانسان، اگر با من یا عنی »ییسنا یا«: دیگوموالنا م جانیدر ا نیهم یبرا

به خدا  عنیخودت با خودت به وحدت برس  ایپس ب کننم دایپ یاری ریو د یکه تنها ماند یدیو آخر سر د

  خدا زنده بشو. تینهایبه ب ؟یآمد یچه منظور یبه منظورت برس برا عنیزنده بشو 

 تیدوتا خاص نیو تا ما به ا تیابد یاست،  تینهایب یدارد  تیخداوند دوتا خاص ای که زندگ میگفت بارها

 میجدا خواه شهی. هممیبشو دوست .میبه وحدت برس م،یوندیواقعًا بپ رید یهابه انسان میتواننم میزنده نشو

  .دهدا زجر مما ر ییجدا نیماند و ا

مهر  میمهربان باش ریدگبا هم میخوب باش لیکه با او خ میریگهمسر م یکه  ما وقت میکنم یادیز کوشش

 میشوجداتر م میروز داربهکه روز مینیببهتر بشود، م مانروز زندگبهروز م،یکن یهمار میمتحد باش میبورز

باهم  خواهندم ذهندوتا من عنی میدوست بشو میخواهم ذهنا منب میداررا نگه م ذهنمن کهنیا یبرا
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که واقعاً در  هر کس میخودمان بشو اریما  دیکردن اول با دایپ اری یکه برا دینیب. پس مشودبشوند، نم قیرف

ا همان را همان ارتعاش ر تینهایکرده همان ب دایپ تینهایعمق ب عنی دهیدرونش با خداوند به وحدت رس

ما به  نیقر قیارتباط برقرار کند ارتعاش کند و از طر بعد با آن زندگ ندیبب تواندهم م ریدر کِس د ار زندگ

 هر انسان هست هر کس عنی یکه در جهان هر مرد و کار دیگوو در مصرع دومش م میکنارتعاش م زندگ

قانون  نیا عنیکار را بند  نیا دیبا صآن شخ کندنم فرق کندم یکار ی . هر انسانکنم یو هر کار

آن خود  ،شدن به زندگکارش براساس زنده عنیمرد کار خودش باشد؛  دیصادق است که با درمورد هر انسان

 لۀیوساعمالمان به مانیفکرها مانیهازهیانگ میدار ذهنما من که وقت دینیب. ماشذهنباشد نه من اشاصل

 ای ذهنمن براساس دوست حت ای شودم نییتع هانیخشم، رنجش، ا یمثال از رو رانید ،رونیب اتیتحر

 عنی میستیما مرد کار خودمان ن نی. بنابراکنمکار را م نیمن ا دهرا م نیقانون جبران شما به من ا حت

لحظه از ما  نیا خرد زندگ هک میانتخاب کن یو کار میزنده باش لحظه به زندگ نیکه ما در ا میستین یطورنیا

  . میدهبه کار برکت م میکار را ما دوست دار نیو ا زدیبه کارمان بر

بند.  نییفکر و عمل تو را تع ذهنمن یهازهیانگ ای جهاننیا یازهاینگذار ن عنیکار و فکر خودت باش،  مردِ

 نیترکه کم میهست درخت یما مثل  عنی. کنندهم کم م به تیدوتا ب نیا کهنیدوباره به ا میگردپس برم

اصال با  ای میبه حداقل برسان م،یبن دیلحظه با نیما، در ا یرو در کار زندگ مانذهنمن لۀیوساخالل را به

کل  عقل عنی کندکه تمام کائنات را اداره م یخرد لۀیوسما به کهنیا ی. برامینکن دخالت چیسوت ذهن ه

ما  کهنیکار کند. با توجه به ا میدر خودش که ما هست خواهدکه او م میهست درخت یو مثل  میمحاصره شد

 م،یدرست کرد مصنوع ای و توهم یقّب ییخدا ی ای زندگ یما در واقع  م،یجدا درست کرد یمجاز ن م ی

 زندگ یدر مورد فکر و عمل آن  ،ذهنمن یهازهیو با فکر و عمل بر اساس انگ میکنگفتگو م میبا آن دار

  . میکننم دایپ اریاست که  نیهم ی. برامیرسنم است که به خوشبخت نیهم ی. برامیکناخالل م میدار

است. بارها  کاف نیا میخودمان باش اریشد. اگر  میحتماً با خودمان مهربان خواه م،یخودمان باش اریما  اگر

خود خدا  ،در واقع خود زندگ میخودمان باش اریاگر  عنیاست.  ما کاف یکه خداوند برا میارا هم خوانده نیا

جهان به  نیبه ا ازیهمه حسِ ن نیاست. ا خودش کاف یخودش است و برا اریدر ما  م،یگذارحاال اسمش را م

 عنیخودمان  اری. میستیدمان نخو اری ست،یکار هم کاِر خودمان ن م،یستیعلّت است که ما انسانِ خودمان ن نیا

 دیشوم یاریلحظه همان هش نیدر ا دییآم دیکنحرکت م یاست. شما از من مجاز ی یاریبا هش یاریهش

خودش  اری ست،یدر مرکز ن دگیهمان چیکه ه (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهحالت  نی. ادیکه از اول بود

(دایره  ١[شل شمارهحالت  نی. اشودهنوز نشده، دارد م دم)](دایره ع ٢[شل شمارهحالت  نیاست. ا
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یو  ستیخودش ن اریانسان  ها)]همانیدگ ذهنمن نیدارد که بر اساس ا یمن مجاز  یکه جدا بر  زیچ

کار رنج  نیاز ا کند،م دایپ ییرا بر اساس جدا اریکند.  دایپ اری خواهدم هاست،دگیو همان ییاساس جدا

 ینزد میتواننم یبه  میبشو ینزد میخواهقدر که مکه هر چه مینیب. ممیبررنج م یی. ما از جدادبرم

موضوع  نیاست شما هم ا ممن. میکن دایپ اری میتوانبه هر حال نم ترسد،م ای کندفرار م ایاو از ما  م،یبشو

 دیه سالتان است، شصت سالتان است تجربه کرده باش. پنجادیاز شما گذشته است، تجربه کرده باش را اگر سنّ

 ذهنروابط را من نیاست، ا دوستانتان، بر اساس روابط تان،یهاشما، همسرتان، بچه اری. دیندار قیحق ارِ یکه 

 دینی. ببترسدوجود دارد که م من ی ،یکارپنهان ی شهی. همدیباش یکه  دیستین قیحق اریبرقرار کرده، 

ما وقت مثال نم میخودمان باش اریی شهی. ما هممیترس حت م،یپنهان دار ییزهایچ را به همسرمان،  زهایچ نیا

  . میدیرا هم د نی. پس امیترسرا، م هانیا مییگومان نمدوست نیمان، بهتربه دوست

از  تیدو ب یرا با  دیگوخودش به گوش خودش م شهیکه انسان هم میندازیجا ب کهنیا یموضوع را برا نیا اما

جهان  نیبه ا ازمندیانسان ن ذهناست که در من نیا کنمم دیهمه تأک نیا کهنی. علّت امیکنم انیب یمثنو

 میدائمًا توقع دار م،یها هستآن ازمندیما ن میکنوجود دارند که ما فکر م رید یهاجهان انسان نیاست. در ا

اگر قرار است به حضور برسم و به  به من کم کنند و حت ندیایرتمند هستند بکه بلد هستند و قد رانیکه د

  از خودت. ریغ یندار کم چیه دیگوبه من کم کنند. موالنا م دیزنده بشوم، با زندگ

مشل  اریبس ذهنمن یبرا ست،ین یریبه خودم کم کنم کس د دیاز خودم که با ریموضوع که غ نیا قبول

توقع نداشته باش و اگر هم  مییبو کهنیو ا کندم جادیپر از توقع است و توقعاتش رنجش ا ذهناست. من

 چی. چون هکندرا قبول نم رکا نیا ،به خودت کم کن توانفقط از خودت داشته باش و خودت م یدار

که  کندواقع فکر نم به خودم کم کنم و در دیکه من خودم با کندقبول نم تیطور کامل مسئولبه ذهنمن

  کم کند.  توانداصال خودش به خودش م

به شما کم کند.  تواندنم یریکس د د،یکه تنها کم به خودتان خودتان هست دیشنواآلن از موالنا م شما

 صیتشخ د،یکناما ابتکار دست خودتان هست. شما انتخاب م کند،و خدا هم از درون شما به شما کم م

 می. اگر درست بفهمیدر هر کار دیکن شرفتیتا پ دیریگرا هم برعهده م تشیو مسئول دیکنقبول م د،یدهم

  . شودتوقعات ما صفر م

  ماند، اما گفتنش رید زیچ
  منَش یب دی الُْقْدس گو ُ تو، روح با

  )١٢٩٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  شتنیهم به گوش خو ییتو گو ،ن
  هم تو من یمن، ا رِیغ من و ن ن

  )١٢٩٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

است دفتر سوم، که  لیهمه حرف که گفتم، در داستان ف نیپس از ا میبه تو بو دیبا رید زیچ یکه  دیگوم

گفت.  هم نخواهد گفت، تو خودت به گوش خودت خواه لیجبرئ نه، حت دیگوبه تو خواهد گفت. م جبرئیل

. دیگودر شما به گوش خودش م زندگ ،لحظه نیدر ا دیکه شما اگر مرکز را عدم کن دیگودارد مهمان معنا را 

. شودم تینهایب جوشد،عدم م نیدر ما، ا جوشددر غزل هم هست، م ،یزیچ ی کهنیدرست مثل ا عنی

 دیگوبه ما کم کند. م دیایب رونیبه ما کم کند، کس ب دیایب رونیب یخدا یوجود ندارد که  یزیچ طورنیا

من و تو  کهدر حال د،یگومن به تو م رینه غ م،یگوگفت، نه من به تو م خواهنه، تو خودت به گوش خودت 

را  نیاست که مرکزت عدم است و تو ا موقع نیا ،یاز من هم بشنو م،یاگر من هم به تو بو عنی. میهست ی

باز هم خودت به خودت  ول رسد،من به شما م لۀیوساآلن به غامیپ ی. درست است که ییگوبه خودت م

  . یشنومرکزت اگر عدم نباشد، جسم باشد، نم ،ینشنو توان. مییگوم

که  ستین یالحظه چیبدهد، ه غامیبه شما پ خواهدم لحظه زندگ نیدر ا شود،م نیا جهینت رید عبارتبه

مرکز  وقت زنده کردن به خودش و کم کردن به ما. ول یاشارت برا قیبدهد از طر غامیخداوند نخواهد به ما پ

 میبه گوش ما که خودش هست عدم است، زندگ امرکز م . وقتمیزنرا، پس م غامیپ میریگما جسم است، ما نم

  د؟یکنه م. توجمیروم شیو پ میدهم صیتشخ م،یکنم یزیو مم میشوم اریو ما از آن هش دیگوم

 هالیبدون مدرک خ کهنیا یبرا خوانمرا م هانیا کهنی. علّت ادیرا توجه کن تیسه ب نیا ت،یدو ب نیاز ا بعد

  است. یطورنیکه ا کنندقبول نم

  ستیب ییبه هر صورت که آ تو
  ستیآن تو ن الهو ن،یمنم ا که،

  )٨٠۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تو ز خلق مانزمان تنها ب ی
  تا به حلق مان شهیغم و اند در

  )٨٠۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  یکه تو آن اَوحد ؟باش تو ک نیا
  یو سرمستِ خود بایخوش و ز که

  )٨٠۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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که  ،ستیبا عنی ستیب ،ستیبا ییایب دهدنشان م اتذهنکه من به هر نقش ،تو به هر صورت ذهن دیگوم

 یهستم، من آدم دانشمند نیمردم من ا یآها ؛به مردم ارائه کن یبساز ذهنهستم، هر جور من نیمن ا ییبو

که  نیهم کهنیا یبرا ،ستین نینه تو ا دیگوهستم؛ م نیهستم، که من ا نیهستم، ام هستم، من آدم باصداقت

تنها  دارد و وقت اجیبه خلق احت ،ذهنچه هست؛ همان نقش، همان منحاال آن نقش هر ن،یا دیگومن هستم م

 ،یروزن فرو مو ح شهیتا حلق، تا خرخره، در غم و اند ر،ید زنندمردم به تو سر نم عنیاز خلق،  مانم

  . ردیگغصه تو را م

 م،یندار اجیبه مردم احت م،ینده بشوبه خداوند ز . وقتمیدار اجیقدر به مردم احتما چه ذهنکه در من دینیبم

 ؟هست نیا تو ک، ذهنمن نینقش، ا نیا دیگو. ممیندار اجیاحت ول م،یلذّت ببر میتوانالبته از بودنشان م

در ذهنمان بر اساس  میکنم جادیرا که ا . پس ما هر نقشهست ییتایکه تو آن  ،»؟باش تو ک نیا«

دائماً خوش است،  ییتایکه آن  میهست ییتای. بله ما آن میستیتم، ما آن نهس نیکه من ا هادگیهمان

  حاال: د؟یکن. توجه مردیگرا از خودش دارد، از جهان نم هانیو همه ا باستیسرمست است، شاد است، ز

شیخو مرغ، شیخو دِیص، خو شیدام  
  شیبام خو ،شیفرش خو ،شیخو صدرِ

  )٨٠٧ تیرم، بدفتر چها ،یمثنو ،ی(مولو

  با خود است میآن باشد که قا جوهر
  ستعرض، باشد که فرع او شده آن

  )٨٠٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ،خودت هست زیچاست که همه نی. مهم استیحاال مهم ن د،یکنم اول را هر جور شما معن تیب نیا حاال

 دیرا خودت با زندگ غامیپ ،کار کن دیکه با هستدر تو گذاشته شده، تو  زیچهمه ،خودت هست زیچهمه

 توانندها به تو کم نمو آن خواهنم یزیچچیو از مردم ه کنم تیخودت جد ،خودت هست مسئول ،یبشنو

 م،یکنفضا را باز م وقت ییتایصورت به ،یگفت اوحد جانیقبل که ا تیدر ب ،ییتایصورت آن بنند، فقط به

کار خودش را انجام  ییتایآن  م،یهست ییتایما آن  کند،و اخالل نم شودلحظه متوقف م ی ذهنمن

. پس در آن دیهست ییتایشما، شما همان  یرو کنددارد کار خودش را م ییتای .ستیدوتا ن رید دهد،م

به دام  م،یدام هست اگر نی. پس بنابراخودت هست زیهمه چ تا،ی یصورت فضاکه شما به دینیبموقع م

کس  مرغ  م،یمرغ خودمان هست م،یخودمان هست م،یاگر مرغ آزاد هست م،یابه دام خودمان افتاده م،یاافتاده

شده است،  تینهایب ماننهی. اگر سمیدام خودمان هست م،ی. اگر دام دارمیخودمان هست دِ یص م،یستین یرید

  . میباز هم خودمان هست
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 یی تایاست،  ییتای یوجود دارد.  وجود دارد، بام وجود ندارد که فرش یزیچ یرطونیا نیبنابرا پس

ساخته است، دام را خودش ساخته  ذهنخودش، خودش است. اگر آمده است من زِ یهمه چ نیشده، ا تینهایب

است،  بامش خودش است، فرشش خودش نیبنابرا پس باشد. ییتایکند و آن  دام را متالش توانداست. م

جوهر است. جوهر آن  نیا دیگوهم صدر مجلس هم درونِ انسان و آن موقع م عنیصدرش خودش است. صدر 

 یاریجوهر انسان که همان هش ذهناست. اآلن در من ذهنبه من است که قائم به ذات خودش است، نه متک

  به جهان است. جهان است، متکبه  ازمندین ند،یبها مآن قیاز طر ،است هادگیاست، قائم به همان

  

 یجوهر  یما  نیپس بنابرا م،یقائم به خودمان هست م،یزنده هست تینهایب یلحظه ما به  نیکه ا دیگوم

لحظه نه در زمان، قائم به  نیلحظه، در ا نیدر ا لحظه، وقت نیمستقر در ا م،یقائم به ذات خود هست یِاریهش

  است.  تینهایبمان هم اندازه م،یخودمان هست

امتداد  ی م،یهست یاریهش ی م،یجوهر هست یبا آثار است که فرع ما شده است. ما  دگیهمان نیا دیگوم

بدن ما عرض است نسبت به جوهر ما.  نی. مثال امیهم دار یآثار یو  میخدا دار تیجنس ی م،یخدا هست

  عرض است. دنیبب تواندکه ذهن م یزیما عرض است. هر چ یفکرها

  

  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل شماره

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل شماره
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  (مثلث همانش) ۵شل شماره

  

  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره

ما  میو گفت (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل شماره عیبدهم سر حیها را هم به شما توضشل نیا اما

 دیکار با نیا یو برا میبرس ییتایبه  م،ییایدرب ذهنمن نیاز ا میخواهم میدار ذهن. منمیکن رییتغ میاهخوم

 م،یکه اآلن کرد ییهاصحبت نیها طبق او مدت (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل شماره میمرکزمان را عدم کن

خودش کار  یرو ایبه خودش کم کند  م کند، زندگبه ما ک حت مییگونم تا زندگ میارمرکز را عدم نگاه د

سه سال، چهار سال، پنج  دیشا کار مستلزم مداومت است و تکرار است. مدت نیکند، خودش را آزاد بند، ا

 برود و از زندگ ندگز یبه سو از مرکز عدم اشارت عنیکار را بنند.  نیا دیده سال با هابعض یسال، برا

را با مرکز عدم  اشارت درست زندگ صورتنیدر ا م،یهست سریچون ب میشنودر سرمان م د،یآبه ما م اشارت

  . میکنم افتیدر م،یشنوم

و  میشوجهان م نیما وارد ا . وقتندیاست، بب دهیتا حاال ند اگر کس (مثلث همانش)] ۵[شل شمارههم  نیا

آن  هانیچکه آن نقطه م،یشوم دهیصورت فکر همانبه رونیاز اجسام ب یادیبا تعداد ز م،یشوم دهیهمان

 جادیدرد ا کند،م ادیز ادرد ر دگیتان عرض کردم که هر هماناآلن خدمت نیو هم دهندرا نشان م هادگیهمان

که  درد ثابت عنی م،یهست دهیهمان زهایچ یادیبا تعداد ز وقت نیمولد درد است. بنابرا دگی. هر همانکندم

  .میاصطالح ما سروکار داربه کند،م رییدائمًا تغ
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 ذهندر من معموال ی دگیهمان راتییدر اثر تغ م،یدرد ثابت داری ها ه باال پام نییذرتوجه م ن،یا رودد؟یکن 

 یدائماً  ول میشوم نیغم م،یدهاز دست م م،یشوذره خوشحال م ی شودم ادیاگر مثال پولمان ز

 آوردبه وجود م تیاست و دو تا خاص ذهندر من بودن یانرژیب ،رمقیب ،حالیب ،حوصلیب ،گرفتگحال

  .میدهمقاومت و قضاوت را نشان م تیاست که ما دو تا خاص نیو آن ا زهایهمانش با چ

 شودم ادیاگر ز م،ینیبم هادگیوبد کردن: ما بر حسب همانوبد کردن است. خوبدر واقع همان خوب قضاوت

 یلحظه بد است. مقاومت  نیا تیوضع شود،لحظه خوب است، اگر کم م نیا تیوضع ها،دگیهمان نیا

لحظه را، دارد  نیاتفاق ا پسنددولو م ذهنلحظه دارد. هر من نیدر مقابل اتفاق ا ذهناست که من تیخاص

. اگر میلحظه دار نیبا اتفاق ا ذهنبر اساس من یکار یاست که ما  نیا اشمعن مقاومت .کندمقاومت م

اسمش  نیا م،یشولحظه ما روبرو م نیبا اتفاق ا ذهنبا من . وقترودم نیمقاومت از ب میکن ییفضاگشا

، (مثلث واهمانش)] ۶[شل شمارهحالت  نیا عنی م،یکنم ییفضاگشا . وقتمیپسندمقاومت است، ولو م

تمرکز  ایکه ما تمرکزمان را  شودسبب م ییفضاگشا میکه گفت میشوم میتسل ای میکنم ییفضاگشا وقت

 زندگ یکه به سو و اشارت شودمرکز ما عدم م جهیو در نت میلحظه بردار نیاتفاق ا یرا از رو ذهنمن

 شرفتیما پ کهنیا عنی. مهست است که من از جنس تو هستم، من از جنس زندگ نیاشارت ا نیا م،یفرستم

 که از جنس مییگوم گاه م،یهست که از جنس زندگ میلحظه اقرار کن نیاست که در ا نیا ،یدر کار معنو میکن

  .میکنماََلست  وفا به ای م،یهستاَلَست 

مسئله در اطرافش  کهنیلحظه در واقع ابزار ما است. اما نه ا نیموضوع را که اتفاق ا نیا میکنتکرار م مرتب

کار سبب خواهد شد که ما  نیا د،یآن را قضاوت کن ذهنعقل من لۀیبه وس ای دیمقاومت کن ای دیکن جادیا

  . میقضاوت کن م،یمنقبض بشو

(مثلث  ۶[شل شماره جهیو در نت میکه فضا باز کن شودم جادیقضا ا ای زندگ لۀیلحظه به وس نیا اتفاق

که رها  میشومتوجه م م،یکن. صبر را ما تجربه مدیآدر ما به وجود م صبر و شر تیدو تا خاص واهمانش)]

کنم که  یادآوریمرکز عدم است.  یِدارد و شر حالت سپاسزار اجیبه زمان احت هادگیشدن از دست همان

 را هم اشهیبق بده یزیچ یکار است. اگر به او در واقع طلب ذهن. منستیبلد ن یسپاسزار ذهنمن

  ندارد. یسپاسزار ایقانون جبران  یبرا یاریبهتر است و مع شتریهرچه ب عنی. خواهدم

است  بی. عجمیاوریاصطالح به خاطر برا، به و قدرشناس یکه شر و سپاسزار میاز جنس عدم بشو دیبا ما

لحظه به خودش، بهلحظهواقعاً  کند،نم تیکه قانون جبران را رعا (مثلث همانش)] ۵[شل شماره ذهنمن نیا

 ول ستما ا یهاتیخاص نیاز مهمتر ی. شر خود زندگ لهیهم به وس خورد،مردم لطمه م لهیهم به وس
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. پس اشارتِ خوب اآلن ما دیلحظه باز کن نیفضا را در اطراف اتفاق ا ای دیبشو میاست که شما تسل سریم موقع

 از طرف زندگ عنیاست، بله، از آن سمت،  (مثلث واهمانش)] ۶[شل شمارهحالت  نیکه در ا میشومتوجه م

  .میبن دیباچار  میدهم صیکه ما تشخ ردیگصورت م ییوگوگفت ی ای ارتعاش یدر سر ما 

  

  ها)(مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧شل شماره

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم) ٨شل شماره

(مثلث ستایش  ٨[شل شمارهو  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧ل شماره[شدو تا مثلث را هم  نیا اما

 ، اشارت(مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨[شل شماره مرکز عدم است به شما نشان بدهم. وقت با مرکز عدم)]

وفا به  ایلَست، . وفا به اَکنماست که من از جنس تو هستم، من وفا به تو دارم م نیا میفرستم که ما به زندگ

صورت مرکز عدم، نه با ذهن، نه صورت ارتعاش، بهمن از جنس تو هستم، منتها به کهنیاقرار به ا عنی زندگ

[شل مثلث  نیمرکزمان عدم شده باشد و ا دی. باستیقبول ن نیبله من از جنس خدا هستم، نه، ا مییبو کهنیا

 نیلحظه است، ا نیدائماً، منظورم ا مییگوم که دائماً وقت دهدنشان م (مثلث ستایش با مرکز عدم)] ٨شماره

 دیگوم آزاد کند ول هادگیهمان نیما را از ا خواهدها و مهمه انسان یبرقرار است برا یزدیا تیلحظه عنا

 ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧[شل شمارهحالت  نیکن، من را بذار مرکزت و اگر ا شیمن را ستا

اشارت است که من از جنس جسم هستم و  نیا عنی رود،دلبر م یکه به سو باشد، اشارت هادگیباشد، همان

  ».اشخُوب جسم ب لیخ ،ُخوب از جنس جسم هست«: دیگوآن هم م
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 که وضع من دانمخُوب من م لیخ:«که  مییبو م،یداشته باش ذهنمن یما  ستین یطورنیکه ا دیکن توجه

! ست؟یمن اشالم چ نیبمر تو نم ر،یدرست کن د ،دانرا م زیهمه چ ،تو که خدا هست ول ست،یخوب ن

ر تو خدا ن رم،دارم، من هزار جور درد دا نهیهستم، من رنجش دارم، من ک نیمن خشمستیمدرست کن، ؟ !

 یخداوند،  یشما،  یکه  ستین یرطونیغلط است. ا دِید نیا کند،کار نم یطورنیا» .یتو که قدرت دار

 نیاز ب ندهیآن من، آن خواهنده، آن گو ،کنذهن را خاموش م ،یشوشما ساکت م است. وقت یاریهش

من که وضعم خراب  ایخدا«: ییگوم . وقتزنضرر نم ریموقع شما د آنبه کار.  کندشروع م زندگ رود،م

نگه  ینقش را دار نیرا و ا من نیچون ا ،کناخالل م یتو دار» ست کن.که، من را در نیباست، شما م

 نیو ا کنمرتب مقاومت م کهنیا یبرا ،ینگه دار خواهوجود دارد و م نیا زند،دارد حرف م نیا ،یدارم

و  میکنت ملحظه قضاو نیا م؛یکنعمل م یا. ما لحظهکنم دیرا تجد نیلحظه ابهلحظه ،کنم دیرا تجد

که موالنا چه  دینیبب دیبشو داری. شما بمیریگخداوند را م تیجذبه و عنا یلوو در واقع ج میکنمقاومت م

  .دییایغلط در ب دید نیو از ا دیگوم

  

  ذهن)(افسانه من ٩شل شماره

  

  (حقیقت وجودی انسان) ١٠شل شماره

  .دهدرا نشان م ذهندر واقع افسانۀ من هم ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهشل  نیا 
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  ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره

  دلبر اشارت یِ دم که دل کند سو آن
  و با سر اشارت سریسر رسد به ب زان

  )٢٩٧۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 یکرد،  دایپ جسم یاریرا گذاشت مرکزش و هش هادگیجهان و همان نیآمد به ا ،انسان، هر انسان اگر

و هر لحظه هم مقاومت و  کندم زندگ ندهیجسم است و در گذشته و آ ذهنمن نیکرد که ا دایپ ذهنمن

لحظه  نیرا در واقع ا و زندگ شمنبه مانع و مسئله و د زندگ لیبه تبد کندشروع م واشیواشیقضاوت دارد، 

صورت درد اشارات دلبر در ما اگر به ر،یعبارت د. بهشودبدتر م رودو هرچه سن او باالتر م کندتلف م

که تو  دهدرا م غامیپ ایاشاره  نیدرد به شما ا نیاآلن، اشارات دلبر درد است. ا دیاگر شما درد دار عنیاست، 

خواهد  رادتیدردت ز ،یو عقل را دار ذهنمن کهو عقلش. تا زمان ذهنمن نیبا ا درست کن اکارت ر تواننم

به  اجیاست که شما احت نیا اشبه مرکزت. و خودِ درد معن میایمن ب ییفضاگشا قیاز طر اجازه بده دیشد، با

افسانۀ  نیگذشته. ما در ا لیوقتش خ عنیشده  دتریو اگر درد شد دیبشو لیتبد دیو با دیدار کم زندگ

  . میکنافراط م لیخ ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهنمن

خداوند رحمش  د؛یآخداوند رحمش م ،ذهنبا من میدعا کن میکن یزار میکن هیاگر گر میکنمثال ما فکر م

رحم  اکه خداوند به شم شود. نمفرستدم زندگ یحالت انسان که دائماً ارتعاش غلط سو نینه به ا ول دیآم

. یجسم بشو خواهو م یشوت از جنس جسم مدر مرکز و عمل نیطور عهر لحظه به کهکند در حال

را کنار  ذهنمن یرفتارها نیمقاومت نکن، ا یجسم بشو خواه، اگر نم»جسم بشوم خواهممن نم« :دیگوم

فقط  ستیدر آن ن تیمعنو چیغلط است، ه ذهنو رفتار من دید طور کلغلط است. به کارنیکه ا نیبذار، بب

  اآلن.  میپرسترا م ذهن یهابت است. و ما بت پرست

را شستند  رونیب یهابت کهاز موقع ساختند؛از چوب م یزیچ ی دند،یپرسترا م رونیب یهابت هامیقد

. میپرستآن را م میهست دهیکه همان یزیبا هر چ م،یدار ذهن یها. ما اآلن بتذهن یهاشدند به بت لیها تبدبت

 ای ییکه شما اگر مرتب با فضاگشا (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهاست  نیا رید  شل عال یاما 

 یفضا واشیواشی د،یکنو رضا شروع م دیکنشروع م رشیلحظه را با پذ نیو ا دیکنمرکز را عدم م میتسل

 م،یکردحاال تجربه نم را که تا سببیب یما شاد مدت یو پس از  شودو باز م شودو باز م شوددرون باز م

ندارد، از درون  رونیسبب ب عنیکه  سببیب یشاد است. سببیب یکه اصل ما از جنس شاد میکنتجربه م

 سببیب یشاد شودتر م. هرچه فضا گشودهدیآباال، در واقع حق ماست، از ذات ما م دیآم جوشدما م
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صبر و شر  نیدائماً ا یطورنیو هم دیآوجود مدر ما به نشیآفرذوِق  و همراه آن پس از مدت شودم ادتریز

  در ما نماند. دگیهمان چیادامه دارد تا ه

***  

است؛ اَلَست  اشکه مثال اول مینیبب م،یبده حیشما توض یرا برا میمفاه نیا دیما اجازه بده نیپس از ا خُوب،

  منظور چه است؟اَلَست  مییگوم وقت

  تسلَاَ

 زندگ ایبا خدا » اَلَست«. ما در کندم نییتع عنوان امتداد زندگجنس ما را به »ستاَلَ«

 میو ما گفت م؟یهست از جنس زندگ ایگرفته است: آ مانیاز ما پ . زندگمیاشده دهیهمان

  بله.

 وقت کهنیا یراب ر،ید خوانمرا نم اتیموالنا، اآلن اب اتیاب نیالست؛ حاال صرف نظر از ا مییگوم وقت پس

. میشوو ما درست متوجه نم ردیگما را م ،یزیو حالت سحرانگ اتیادب ییبایز ات،یادب نیا م،یخوانرا م تیب

 تیب چیمن ه میمفاه نیا حیچه است؟ امروز در توض بشودزنده  دیاصطالح آن معنا که در ما بااصال به دیشا

از جنس خدا  م،یهست ما از جنس زندگ عنیالست،  مییگوم س وقتکار کرد. پ نیا دیشا مینیبب خوانم،نم

 نیو هر موقع ما ا میاز جنس او هست میدانما م عنی. میاشده دهیبا او همان باریو  میامتداد او هست م،یهست

است  نیا اشعنلحظه م نی. بله گفتن به اتفاق امییلحظه بله بو نیبه اتفاق ا دیبا م،یرا کامال درک کرد ضوعمو

لحظه،  نیبه اتفاق ا دییگوم بل . وقتکندم نییقضا تع ایلحظه را خداوند  نیکه اتفاق ا دیکنکه شما قبول م

  من از جنس تو هستم.  دییگومدر واقع عمال به خداوند  د،یکنم ییفضاگشا عنی

 رونیب میاز ذهن آمد ناً،ینه لفظًا، ع دیشواو ماز جنس  ناًیع ،ییلحظه، با فضاگشا نیپس با بله گفتن به اتفاق ا

موضوع را در  نی. امییبو لحظه بل نیبه اتفاق ا دیشدن، با و از جنس زندگ رونیاز ذهن ب دنیپر ی. برارید

لحظه بله،  نیا تیبه وضع ایلحظه بله،  نیبه اتفاق ا مییگوم وقت داد. ول میواهخ حیهم ما توض میتسل

خودتان  تیاست که اول به جنس نیا اش. معندیرا عوض کن تیوضع دیخواهکه شما نم ستین نیا اشمعن

 م،یشواتفاق نم می. ما تسلردیاتفاق برکت ب ت،یو از آن جنس دیاست، اقرار کن زندگ ایکه از جنس خداست 

از جنس  ایلحظه هستم  نیدر ا زندگ میمن تسل عنی یی. فضاگشامیشوم زندگ ایخداوند  میلحظه تسل نیدر ا

  هستم. زندگ
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 است. ما خود زندگ ذهنداشتن مال من م،یرا داشته باش زندگ میتوانکه ما نم دیگوماَلَست  طورنیهم

 شودخدا را نم ای باشد. زندگ رونیب زیچ ی دیبا نیا صورتنیرا داشت؟ در ا زندگ شودجور مچه م،یهست

 میتوان. ما پول را مدیشما داشته باش که شودنم لیاست، زنده است، به جسم تبد زندگ ناًیداشت، خدا ع

هم توهم ذهن است،  نیجزِو من شد اآلن. ا م،یپول را دار نیا مییبو ذهنبا من مان،بیتو ج میبذار میبردار

. شما کنداصل شما کار نم ای . پس، داشتن در مورد خداکندکار نم زندگ ایتوهم در مورد خدا  نیا ول

  . اما،دیزنده بشو ناًیبه خودتان ع دیبا د،یرا داشته باش تانخود دیتواننم

  )اَلَست( 

وفا به عهد  یبرا». لحظه نیبله گفتن به اتفاق ا«با  شود،لحظه محقق م نیدر ا »اَلَست«

و مقاومت  رفتهیظه را نپذلح نی. اگر اتفاق امییگولحظه بله م نی، ما به اتفاق ا»اَلَست«

جفا و ظلم به  نیو ا م؛یا. بله جفا کردهمیاالست) وفا نکرده ایما به عهد خود( م،یکن

  خودمان است.

 د،یشواز جنس خدا م نیو ع قیلحظه، شما به تحق نیبه اتفاق ا مییلحظه اگر بله بو نیا د؟یکنتوجه م 

در  نیطور علحظه به نیدر ا عنیاَلَست  است. وفا کردن بهاَلَست  ا بهوف نیو ا دیکنم دایرا پ تانیاصل تیجنس

لحظه را  نی. اگر اتفاق امییگولحظه بله م نیا اتفاقما به  نی. بنابرامیکه از جنس او هست میمرکزمان اقرار بن

 موافقت ذهن دم. حتکر را من معن »میمقاومت کن«و  م؛یمقاومت کن عنی م،ییبه آن بله نگو عنی رفته،ینپذ

ما از ذهن است. اگر در مقابلش  یداریب یاست، فقط برا زندگ یلحظه باز نیمقاومت است. اتفاق ا جوریهم 

 م،یکندرست م میدار ذهنمن عنیلحظه،  نیبه اتفاق ا میو حواسمان را بده میریب یو آن را جدّ میکنمقاومت 

  . میما به عهدِ خودمان وفا نکرد ورتصنیدر ا شود،از عدم م ریمرکزمان غ

به آن  اول،اول، به آن کشتِ  دگیبه آن همان عنی »دیوفا کنَالَست  به«. دیوفا کناَلَست  به دیلحظه شما با نیا

لحظه جفاست. جفا عکس وفاست. و هرچه  نیجفا است، مقاومت به اتفاق ا نی. امیکناول اعتراف م ییشناسا

به خودمان  میبرود، دار ادمانیاَلَست  لحظه و نیدر مقابل اتفاق ا میلحظه مقاومت کن نیدر ا عنی م،یجفا کن

از جنس درد است، اگر از جنس درد  کند،نمَالَست  به ادارد و وف ذهنمن که. آن کسمیفهمنم م،یکنظلم م

حسود است  ترسد،م است نیاست خشم دهیرنج خداوند درد ندارد. اگر کس د،یستیناََلست  از جنس دیباش

 ادمانی. ستمیمن از جنس تو ن دیگودارد م عنی. ستیناَلَست  از جنس ست،یاز جنس خدا ن زها،یچ ۀیو بق
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از خودتان صادر  چه ارتعاش ،لحظه چه اشارت نیکه شما در ا گردداول م تیدر اطراف آن ب زهایچ نیباشد ا

   د؟یکنتوجه م د،یریگجنس همان را هم م د،یکنم

  . ُخوب،دیشما ارتعاش خوب بن ردیگهمان را م کندم دارد که هر ارتعاش تیخاص یامتداد خداوند  نیا

  )اَلَست(

 تیجنس ییشناسا یبرا م،یشاهِد بودن خود هست ،یاریما به عنوان هش عنی »اَلَست«

 ییشناسا یبرا .میرندا ازیاز جهان ن یزیچ چیما به ه ،خود به عنوان امتداد زندگ

  ندارد. ازیبه ذهن و فکر کردن هم ن حت یاریهش ،خود به عنوان امتداد زندگ ارانۀیهش

  . میشاهدِ بودن خودمان باش دیامتداد خدا، ما با ای یاریاست که به عنوان هش نیااَلَست  معن نیبنابرا پس

که فکرمان  ییزهایچ نیبه فکرها و ا اجیما هم احت جهان ندارد نیبه ا اجیبودن و زنده بودن احت یبرا خداوند

برود بخواند، قبال هم نشان  خواهدم قرآن است اگر کس ۀیآاَلَست  نیباشد ا ادمانی .میندار دهدنشان م

 میکن معن میتوانرا م هانیا نمیبله بب میخوانم تینه ب میدهنشان م هیبه هر حال ما امروز نه آ ول م،یداد

 یزیچ چیما به ه خودمان به عنوان زندگ تیجنس ییشناسا یبرا پس. میزنحرف م میدار خودمان طورنیهم

 یاریهش ،خود به عنوان امتداد زندگ ارانۀیهش ییشناسا یرا. بمیندار ازین دهدنشان م جهان که فکرمان نیاز ا

خداوند در ما  میکه خداوند را بشناس میندار اجیاحت انما به فکرم عنی .ندارد ازیبه ذهن و فکر کردن هم ن حت

کند که  نییتع کهنینه ا کند،استفاده م نشیآفر یاز ذهن برا یاری. هشکندم ییخودش، خودش را شناسا

  .ستیک

 ست،ین دهیکه همان منتها از ذهن میکناستفاده م تیخالق یاز ذهنمان برا یاریما به عنوان هش نیپس بنابرا 

کار و به نااصل عنی فانکشنالسیفانکشنال هست، د هم واژه فارس کاراصل کار است. ِ اصل ست،یکار ن ِاصلنا

 ذهنساختن من یبرا ایحس وجود  ی. برامیهست ما چه کس دیاند که به ما بوذهن را نساخته نیکه ا معن نیا

نماند، حس  دگیهمان چیدر ذهن ه عنیبشود آزاد  نیبشود بعد ا دهیهمان مدت یاند اند. ساختهنساخته

  کار.اصل شودنماند، در آن موقع م یوجود

عنی کاراصل همان کار را انجام مچرخ ماش شیکه در اصل برا دهد وقت نیساخته شده است، مثال  گرد است

رید نیا د،یچهارگوش بساز د،یبساز لیصورت مربع مستطرا به نیکار است. اگر چرخ ماشاصل ست،یکار ناصل 

از آن  یجوراصال چه میدانما نم کهنیا یبرا دهدرا از دست م اشیکاراصل زهایچ لیو خ درست است؟

 یبرا آمد است. اگر کسورفت یبرا شیکاروآمد ساخته شده است، اصلرفت یبرا لیاتومب مثال .میاستفاده کن
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 نیبر اساس آن من درست کرده است، چون ا عنینشان بدهد،  خواهدکه خودش را م کندتَشَخُص استفاده م

کار ساخته نشده است. در  نیا یپر بدهم، برا خواهمدارم، م دارد، من، من بزرگ متیقدر قمثال آن لیاتومب

را از  اشیکاراند استفاده نشود، اصلکه ساخته یآن کار یرا که برا یزی. هرچشودکار منااصل لیاتومب جهینت

 دیبا مانی. مثال پاهادهدرا از دست م اشیکاربدن ما اگر مواظبت نشود اصل یاز اعضا لیخ .دهددست م

کار نااصل م،یراه برو میتواننم ریسست بشود، د میباشد راه نرو فیآن، اگر ضع یرو میباشد راه برو یقو

  بدن، به هر حال،  یاعضا هیبق طورنی. همشودم

  )اَلَست(

امتداد زندگ، هشیاری حت به ذهن و فکر کردن هم نیاز ندارد. هشیاری از ذهن برای 

کند، نه اینکه تعیین کند که کیست... این حقیقت فقط تجربه و دیده آفرینش استفاده م

شود... قابل توضیح با ذهن نیست.م  

 دیما از ذهنمان نبا عنی ست،یکند که ک نییتع کهنینه ا کند،استفاده م نشیآفر یاز ذهن برا یاریهش پس

 دهیهمان زهای. در ذهن با چمیکنکار را م نیا میکه اآلن دار میهست که ما چه کس دیکه به ما بو میبخواه

که در بانک هست،  تو پولت هست دیگوذهنمان به ما م هستم؟ بو من چه کس مییگوبه ذهنمان م میهست

 شما چه کس دیگوو به ما م مادر هست ،هست پدر ،معلم هست ،نقشت هست همان ،هست لیاتومب نیهم

  . کندکار مکار ذهن را نااصل نی. ادیهست

 نینه ا میما فقط تجربه بن دیرا با نی. پس استیبا ذهن ن حیقابل توض شودم دهیفقط تجربه و د قتیحق نیا

 یتو کهنیزنده شد، نه ا لحظه، به زندگ نیبله گفت به ا رون،یاز ذهن آمد ب دیرا بااَلَست  .میکه در ذهن بمان

 نییلحظه تع نیرا در ا تتانیجنس دیشما با مییگوماَلَست  . وقتمیکن معن یصورت ادبفقط به میذهن بمان

کر وجود دارم، ف میوجود دارم، من جدا از فکرها ایبشود که من جدا از دن جادیا تحول ی دیدر شما با د،یکن

ندارم که جنس  اجیاحت ایدن نیا یزهایبه چ ای میهامن به فکر ایهستم  من چه کس دیبو تواندمن به من نم

  بنم. دایرا پ تمیخدائ

  )اَلَست(

با زور  کهنی. امیاز جنس خدا هست ما است. دهیکامل و بز ه،یهمان کشتِ اول »اَلَست«

  . ستیست ندر م،یرا ادامه ده ذهنمن میخواهو درد م
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از جنس خدا  ما در واقع کشتِ اول است. دگیو همان میشد دهیهمان جهان، ما با زندگ نیقبل از آمدن به ا در

با خداوند ما  باری پس. ستیدرست ن م،یرا ادامه ده ذهنمن میخواهبا زور و درد م کهنی. امیهست

 هیثانو یهاکشت نیجهان، ا نیبه ا میآمد کهنی. امیاشب میتواننم ریجنس د میکرد ییرا شناسا مانجنسهم

آن  یرو دیجد یزهایچ کهنیدرست مثل ا م،یادرست کرده جهاننیا یزهایرا با چ یبعد یهادگیهمان عنی

از جنس فکر است  رود،م نیکه از ب دینیبم م،یکارآفل هستند هرچه م هانیچون ا ول م،یکارکشت اول م

  .شناسدرا م یداریکه ناپا میهست یداریهمان عنصر پا م،یهست آفل ریکه ما همان غ دهدما نشان مبه  نیو ا

گذرا هستند، ما  گذرندما از ذهن ما م یفکرها میدان. ما مدیجسم ما فرو خواهد پاش نیکه ا میداناآلن م ما

 ای م،یجهان نباش نیکه ممن است در ا میدانو کم بشود، گذراست، ما م ادیمثال پول ما ممن است ز میدانم

  گذراست.  دوست نیپس ا م،یدوست نباش ریممن است ده سال د میدوست هست با کسان

 کهنیا یگذراست؟ برا دهدجهان است و ذهن نشان م نیکه مال ا یزیچ ی میدهم صیتشخ یجورچه ما

است که کامل هست. حاال، آن کامل هست، آن اََلست  اندر ما هست و هم داریگذرا و جاودانه و پا ریغ زِیچ

کمال آن،  یجاما به مااست، ا نیهست و بهتر ییجنس ما کامل هست و انتخاب شده هست، انتخاب شدۀ خدا

است و  یطلبکمال نیکه ا دید میکه اآلن خواه دیآم شیلحظه پ نیکه ا میکنجستجو م هاتیکمال را در وضع

  .ستیدرست ن میرا ادامه بده ذهنمن میخواهو درد مکه با زور  نیا

 نیا یکند، ما را به خودش زنده کند، ما جلو را متالش ذهنمن خواهدلحظه، خداوند م نیدر ا زندگ عنی

 و خودمان را به سهیبه مقا میبرو م،یکن ادیرا ز هادگیهمان م،یرا پروار کن مانذهنمن میخواهم میکار را گرفت

  .درد دارد. بله کارنیو ا ستیدرست ن کارنیا ها،دگیهمان قیاز طر میبه رخ خودمان بش م،یرخ مردم بش

  )اَلَست(

 ،ییفضاگشا تینهایب عنی تینهایب است. تیو ابد تینهایخداوند: ب یهاتیخصوص 

ود به ما را از سون خ دهد،که ذهن به ما نشان م یزیچ چیه کهنیا ؛یدارشهیعمق و ر

  .. .آورددر نم یاریعنوان هش

خداوند  تیهر خاص عنی کندم نییجنس ما را هم تع نیو ا »است. تیو ابد تینهایخداوند: ب یهاتیخصوص«

 تینهایب عنی تینهایب«.میهست تیما هم ابد م،یهست تینهایهم ب ماما هم همان را دارد. اَلَست  تِیدارد، جنس

ما را از سون خود به عنوان  دهد،که ذهن به ما نشان م یزیچ چیه کهنیا ؛یدارشهیعمق و ر ،ییفضاگشا
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 یطوربه ه،یهمان کشتِ اول یعمق، زنده شدن رو تینهایب عنیخدا در ما  تینهایب پس ».آورددر نم یاریهش

  . بله،آورددرنم شهیا از رنظر مردم، ما ربه رون،یلحاظ ببد به لیولو خ گذردم که از فکرمان یزیکه هر چ

  )اَلَست(

  ...ندهیگذشته و آ شناختجمع بودن از زمان روان ،یلحظه ابد نیاز ا آگاه عنی تیابد

 تیابد معنبه یلحظه ابد نیاز ا لحظه و آگاه نیو آمدن به ا ذهنمن یخارج شدن از زمان مجاز نیبنابرا پس

از لحاظ  م،یهست تینهایمان، از لحاظ مان ب ی میزمان دار بعد یپس ما  ماست. رید تیاست و خاص

  .میهست یلحظۀ ابد نیا م،یزمان جاودانه هست

  )اَلَست(

است. اگر  کاف زندگ ایخدا  کهنیا م؛یهست اریهش »بِالهکف«، ما به »اَلَست«وفا به  در

ازگشت از جهان واهمانش و ب یخودش برا م،ینکن یدخالت و خرابار در کار زندگ

... اشال و شودو بدون درد انجام م عیصورت طببه منظور زندگ نیاست؛ و ا کاف

  شده است. ناش ذهنما به عنوان من یهایراز خرابا ر،یتأخ

 خودش کاف یما و برا یخداوند برا میوفا کناَلَست  و به م،یلحظه فضا را باز کن نی. اگر در ارید دیکرد توجه

است که  نیا اشمعن» بِاله کف« نیا. میو عقل آن به خدا کم کن ذهنندارد که ما با من لزوم عنیت. هس

 ایخدا  کهنی. امیچون ما خودش هست ست،خودش کاف یما، البته در اصل برا یاست هم برا خداوند کاف

خودمان و  عنی ا مرتب در کار زندگم عنی. مینکن یدخالت و خرابار اگر در کار زندگ ست،کاف زندگ

 خود زندگ نیاست. بنابرا واهمانش و بازگشت از جهان کاف یبرا خودش. میکنم یخودمان خرابار تیمعنو

 منظور زندگ نیآن و ا یو دردها ذهناز من میکند و ما آزاد بشو ما را متالش ذهنمن یجوربلد است چه

. الزم شودو بدون درد انجام م عیصورت طباو، به تینهایزنده شدن به ب عنی منظور زندگ ،عیصورت طببه

  . میدرد بش قدرنیا ستین

  . شده است ناش ذهنما به عنوان من یهایاز خرابار م،یکه همه ما دار ریو تأخ میکه همه ما دار اشال

  *** پایان بخش اول ***
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  منظور هست. میبرمکار که به ییهااز واژه رید ی منظور

  )منظور(

زنده شدن به اصل خود، » اَلَست«ها زنده شدن به تمام انسان و درون اصل »منظور«

گنج نهان است و دوست دارد  است. زندگ زندگ تینهایبه ب ایزنده شدن به عشق و 

  شناخته شود. ارانهیهش

  .و فرع رونیمنظور ب ی ،و اصل منظور درون یها دو جور منظور دارند انسان پس

فضا را باز کند، باز کند و باز کند تا  دیآفل، با یزهایبا چ دگیپس از همان دیآجهان م نیکه به ا انسان هر

زنده  زندگ تینهایمرکز عدم به او کم کند تا به اصلش، به آن کشِت اول، به خداوند، به ب قیاز طر زندگ

لحظۀ  نیمستقر در ا ریباز بشود. به عبارت د تینهایدرون، درونش به اندازۀ ببشود در  تینهایب عنیبشود. 

از  میدرست کن ذهنمن مییایکار که ما ب نیآمدند. ا نیهم یبرا انیمنظور همۀ ماست. تمام اد نیبشود. ا یابد

 ایاسمش وحدت  میبشوخدا زنده  تینهایو به ب مییایب رونیکرده ب آن را متالش زندگ کهدر حال ذهنمن

 منظور درون نیعشق است. ا ایاسمش وحدت است  میبشو یبا خداوند  ارانهیمجددًا هش عنی. ستعشق ا

   هاست.همه انسان

جوهرِ مستقر،  نیاز ا است که برکت، خرد زندگ نیعبارت از ا رونی. منظور بدهمرا اآلن نشان م رونیب منظور

مرتب از  دیبرکت با نیا د،یدهانجام م رونیدر ب یکار یشما  عنی .زدیعمل ما برمستقر به فکر و  یِ اریهش

لحظه قابل اجراست  نیا و درون رونیمنظور ب نیاست. ا رونیمنظور ب نیجا روان بشود، اساکن به آن نیا

 ذهنمن عقلیدر واقع ب خردِ زندگ یجاکار را گرفته است. به نیا یجلو ذهنمتأسفانه من . ولیهر بشر یبرا

  .بیترت نیبه ا میرس. ما به منظورمان نمکنددرد م جادیو ا شودوارد فکر و عمل ما م

گنج  نیا خواهدگنج نهان هست م خداوند »شناخته شود. ارانهیگنج نهان است و دوست دارد هش زندگ« پس

کار ما  نیا ی. براکند انیخودش را از ما ب خواهدمبشود و اظهار بشود،  انیها شناخته بشود، بنهان در انسان

  .میو به خود او زنده شو میندازیرا ب هادگیهمه همان دیبا

  )منظور(

 یکس در هر کار هر به جهان است. زندۀ زندگ یِانرژ نیا ختنیما ر رونیب »منظور«

  .کندخدمت م زین رانیبه د ،خالق شده و در خدمت زندگ کند،م
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هم به خودمان  میاگر به آن مستقر ما اآلن زنده بشو پس لحظه قابل اجراست. نیماست که هم رونیمنظور ب نیا

اول در ما و در چهار بعد ما تجربه  برکت زندگ ،عشق زندگ ،خرد زندگ نیا کهنیا یبرا م،یکنخدمت م

. ما میچشمه محروم هست نی. ما از اکندم رابیاست که اول ما را س یاچشمه نی. ارونیب رودبعد م شود،م

  .میهست ذهنمن یارهامشغول ک

 سهیو به مقا میبشو دهیهمان یزیچ یکه با  میموالنا ما هنوز بخواه حیهمه توض نیگانه است که پس از ابچه نیا

 دانم، نممان راتعلق خودمان را، مثل خانه ی ایخودمان را،  تیخصوص یو  میبپرداز رانیخودمان با د

  .میمنظور نباش نیاصال به فکر ا ای میاز قدرتمان سوءاستفاده کن ای م،یجواهرمان را، مقاممان را به رخ مردم بش

منظور  ایآ د؟یکنبه آن عمل م د؟یادهیرا از خلق کردن شما فهم واقعاً منظور زندگ دیشما از خودتان بپرس ایآ

اصال  زد؟یراز شما به جهان م سببیب یشاد زد؟یرلحظه خالقانه م نیشما در ا رونیشما به منظور ب درون

  .دیسؤال کن د؟یارا تجربه کرده سببیب یشما شاد

به  شودخدمت حساب م نیا دیکنکه در روز م یکار نیا د؟یخدمت کن رانیبه خودتان و به د دیتوانم شما

  .دیو جواب بده دیبپرس ران؟یشما و به د

  )منظور(

است که  کانال یکرد. عمل و کار ما  جادیسد و مانع ا زندگ انیجر یجلو تواننم

  باشد. یدر عمل و کار ما جار خرد و برکت زندگ دیبا شود. یجار زندگ یانرژ

 یو انرژ عقلیب زد،یبه فکر و عمل ما نر کندلحظه خردِ کل که کائنات را اداره م نی! اگر در اریاست د روشن

  .کندم جادیدرد ا رونیدر ب زدیربه فکر و عمل ما م ذهنکه از من ی. هر انرژزدیرم ذهنمخرب من

 دیکن جادیدرد ا هیثانبههیروز، ثانبهروز دیتوان. شما نمکندم جادیدائماً درد ا به موجب قانون زندگ دگیهمان

من را  یبدهد و از خدا به زبان بخواهد که دردها شیافزاآدم مرتب درد را  شودکم بشود. م میدردها دییبو

  ببر، شفا بده؟! نیکم کن، از ب

  )منظور(

ما هم به اتفاقات برکت و خرد  ،واقع، با عمل و کار براساس خرد و برکت زندگ در

  هستند. میاتفاق سه نیکه در ا ییهاو هم به تمام انسان میزیرم زندگ
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 نیاست برخوردار بشود تا عوض بشود، ا یکه از شما جار از برکت زندگ دیلحظه با نیکه اتفاق ا دینیبم پس

  .زدیرم ذهنمخرب من یانرژ صورتنیدر ا دیکن ی. اگر شما فضابندردیگصورت م ییگشاکار با فضا

قاومت شما م بودن. وقت ذهناز جنس من یبودن  از جنس زندگ یما،  میدو تا حالت بودن دار عنی

 ماندم برکتیلحظه ب نیاتفاق ا نیبنابرا دیشوم ذهناز جنس من دیشولحظه منقبض م نیبه اتفاق ا دیکنم

هر لحظه  نیو ا میشواتفاق م اتفاق و قربان نس. در واقع ما از جشودفکر و عمل ما م ۀیلحظه پا نیو اتفاق ا

به  و برکت زندگ ییگشاما بر اساس فضا پس .دیا بشناسموضوع ر نیب دی. شما باردیگما صورت م یبرا

 مانرونیاگر اتفاقات عوض بشوند هم ما کار ب و .شوندعوض م هانیکه ا میبخشبرکت م هاتیاتفاقات و وضع

به  میکردن. ما دار دایبه وسعت پ کندو هم درون ما شروع م شودروابطمان درست م تیوضع شود،درست م

  .میشوزنده م منظورمان

  )منظور(

و  شودمحقق م» لحظه نیا«زنده شدن در  یما برا» مقصود«و » منظور«که  میکن توجه

انجام  یمتفاوت از منظور است، هدف در زمان است. ما برا هدف .ستیمنظور هدف ن

  .میکنم یزیرو برنامه یگذارهدف جهان یکارها

اآلن  یدر زمان است، مثال  یماد زیچ ی. هدف دیفرق بذارمنظور و هدف  نیکه شما ب میمتوجه هست پس

 یبرا دیهدف است و در زمان است، با ی نیآخر سال صد هزار دالر داشته باشد. ا خواهددالر پول دارد م ده

 یلحظه و جار نیدر ا ییگشااساس فضا رب دیمنتها طرحش با زد،یبر دیطرح با اورد،یآن کار کند و به دست ب

به  زدیبر گشوده شده خرد زندگ یفضا نیاز ا دیبا میکنم یکار هر به فکر و عملش باشد. ن خرد زندگشد

  .کندهدف را فاسد م لهیوس صورتنیدر ا زد،یبر ریو تدب زدیبر یانرژ ذهناگر از من زد،یفکر و عملمان. اگر نر

خوشحال  دهد،نم یزیکه به شما چ دید دیخواه دیبه آن هدف برس دیبرو دیعمل کن ذهناگر اآلن با من عنی

   شد. جادیدرد ا د،یاستفاده کن دیتواناز آن نم د،ینشد

روابطمان در خانواده  میخواهصلح برقرار بشود، ما م میخواهمثال ما م ،زندگ یهاتیبه وضع دنیرس لۀیوس

در کشورمان رابطۀ خوب داشته  طور جمعبه گانمانهیبا همسا میخواهخانواده خوب بشود. ما م یبا اعضا

وجود  به دیخواهرا که م تیوضع ره د،یخواهاست، شما م تیوضع یهدف است،  یکار  نی. امیباش

 خرد زندگ ختنیو ر ییگشالحظه کارتان بر اساس فضا نی. منتها ادیکنهدف باشد، تجسم م توانندم دیاوریب

به  دیتوانباشد نم زهیو کارتان بر اساس مقاومت و ست دیمقاومت کن دیفضا را ببندبه فکر و عملتان باشد. اگر 
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دست ظاهراً آن هدف را به کهنیانجام شده ولو ا یکارخراب لیکه خ دید دیخواه دیرس. اگر بدیجا برسآن

ممن است  د،یبخر دیخانه را بتوان یممن است  د،یاوریدست ب. ممن است آن صدهزار دالر را بهدیآورد

راه  نیدر ا ول دیفروش داشته باش دیکه به بازار عرضه کن دیاوریبه وجود ب محصول یبعد از ده سال کار 

است  ممن د،یممن است روابطتان را از دست داده باش د،یرا از دست داده باش زهایچ لیممن است که خ

که  یزیچ یدست آوردن ظاهر به زوماًل .دیاده باشرا از دست د زهایچ لیخ د،یبدنتان را از دست داده باش

  نخواهد داد. دیخواهرا که م یزیبه شما آن چ تش،یلحظه هست و وضع نیمربوط به ا

که ندارد اآلن. ما در  دینیببرکت داشته باشد. م میکنکه خلق م یزیما آن چ رونیب رون،یدر ب میخواهم ما

کرده است خداوند  ذهن. منمیااوقات توأم با جنگ است، ما کرده گاه که میکرد جادیا جهان اآلن مشالت

 کهنیا ی. چرا؟ برامیدهادامه م میو دار میاآورده درا به وجو هایکارخراب نیا ذهننکرده است. ما با عقل من

درد دارد،  یادیهم مقدار ز اشذهنمن کند،عمل م اشذهنبا من . هر کسستیمنظورمان چ میستیمتوجه ن

 ،یتوزنهیدرد مثل حسادت، مثل ترس، مثل خشم، مثل رنجش، مثل ک یهازهیدر واقع ما بر اساس انگ

درست باشد وگرنه انعکاسش  دیمرکز با نی. امیکنوار عمل م. ما منافقمیکنو عمل م کرف میدار ییجوانتقام

  خوب نخواهد بود.  رونیدر ب

است؛ هر  »دانمم« یماریدچار ب ذهناست. من »دانمم«ست که اسمش ا یماریب ی یمطلب بعد خُوب

ذهنمن مداند .  

  )»دانمم« یماریب(

ندارد؛ خرد کل است.  دانمم یماریاست. خداوند ب ذهنمن یماریب »دانمم« یماریب

ذهندر من بر اساس شرطشدگدانشِ ذهن د،یدر جهان علّت و اسباب و تقل ها 

و با قضاوت  ،و آن را در برابر عقل کل زندگ میاکرده دایپ عقل جزئ ی. میااندوخته

  .میبرخود در مخالفت با او به کار م

 ذهنمن چیاست. ه »دانمم« یماریب یدارا ذهنکه هر من میشوشد؛ اوال ما متوجه م بیترت نیپس به ا ُخوب 

 یما  ذهنو من میدانما نم داند،م لحظه زندگ نیدر اصل در ا کهرحالت. ددانممن نم دیکه بو ستین

و دچار  ستین ماریشده ب گشوده یآن فضا میکن ییاگشااگر فض عنی. ستین ماریدارد و خداوند ب یعقل محدود

دچار  کندت ممقاوم ای کندقضاوت و مخالفت م دانمشو با م دانمم دیگوم کس اگر .شودنم یماریب

  است. »دانمم« یماریب
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جهان که جهاِن  نیدر ا هاشدگبر اساس شرط ذهن. ما در منکندجهان را اداره م نیبا خرد کل ا خداوند

و  دیو نه تنها آن، بله تقل شودم زیچ نیسببِ ا زیچ نیبا ذهنمان ا ن،یا مییگوعلّت و ابزار و اسباب است، م

 شدگدانش ما شرط نی. با امیاندوزم دانش ذهن ست،نشان داده شده ا هانیچکه با نقطه رید یکارها لیخ

خودش را در ما  رونیب یهایدر مقابل تحر یصورت اتوماترفتارها به نیباورها، ا نیا عنی. میکنم دایپ

  است.  دانمو آن جزء م دهدنشان م

در مقابل عقل کل که عقل خداوند  میکنلحظه علَم م نیرا در ا جزئو آن عقل  میدار عقل جزئ یما  پس

اتّفاق  نیبه ا کهنیا یجابه عنی. میکنلحظه است، ما قضاوت م نیاست و در مقابل قضا که ارادۀ خداوند در ا

بد است و  ایخوب است  نیا دییگوم. اگر شما میفضا را باز کن دیبد است، با ایخوب است  مییلحظه بو نیا

 ایما عقل خودمان را  شود،فضا بسته م دیباز کن دیتوانو فضا را نم دیشوو از جنس اتّفاق م دیکنمقاومت م

 دیپس با ؟!نه د؟یکار را بن نیا دیخواه. شما ممیدهخداوند قرار م »دانمم«خودمان را در مقابل  »دانمم«

  . میمتوجه باش

  )»دانمم« یماریب(

 یماریاز ب م،یکنو در برابر آن مقاومت م میکنلحظه را قضاوت م نیاتّفاق ا کهنیا

ذهن است و ما با آن موافق  ندیآکه اتّفاق خوش ییجا است. حتّ ذهنمن »دانمم«

  .میکنقضاوت و مقاومت م میدار »دانمم« یماریباز بر اساس ب م،یهست

خوشحال  د،یآاتّفاق، خوشم هم م نیکه، من که موافق هستم با ا دیذهن ما بو ممن است عنی د؟یکنم توجه 

لحظه  نیدر اطراف اتّفاق ا دوشرطی. نه؛ شما بدون قکنمنه مقاومت م کنمهم هستم، پس من که نه قضاوت م

   د؟یکنوجه ماست. ت ییفضاگشا نی. صحبت سر ادیکنفضا باز نم رموافق،یچه بد، چه موافق، چه غ ایچه خوب 

  .دیآما م دانماز م نیجور مقاومت است و ا یموافق بودن هم  نیبنابرا پس

  )»دانمم« یماریب(

 ما را قربان »دانمم«. کندم جادیقضاوت و مقاومت ما است و درد ا شۀیر »دانمم«

 »دانمم«اما با  .ستین یاست و جدّ  زندگ یلحظه باز نی. اتّفاق اکندلحظه م نیاتّفاق ا
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ذهنمن، ما قربان آن مزندگ یطرب و شاد یو به جا میشو، جاهالنۀ  یدردها

ذهنمن م ربهرا تجرهیخشم، رنجش، و غ رینظ ییدردها م؛یکن .  

دارد  ذهنهر من  باًیلحظه تقر نیقضاوت و مقاومت ما است. در ا شۀیر »دانمم«که  میشوما متوجه م پس

 ی. چرا؟ براکندلحظه م نیاتّفاق ا ما را قربان »دانمم«. کندم جادیو درد ا کندو مقاومت م کندضاوت مق

 میشوما از جنس اتّفاق م عنیاتّفاق  . قربانکنداتّفاق م لحظه ما را قربان نیمقاومت در مقابل اتّفاق ا کهنیا

 یِ لحظه باز نی. اتّفاق در امیریگم ی. ما اتّفاق را جدّدهدبه ما درد م و اتّفاق میکناستفاده نم و از خرد زندگ

 است. هرکس یباز شده جدّ  یاست، فضا یکه اتّفافات باز گفتم میکه خواند غزل یاست. در  زندگ

او اتّفاق خواهد اتّفاقات خواهد بود و اتّفاق در  قربان صورتنیدرا رد،یب یجدّ ند،ینب یصورت بازاتّفاقات را به

  .میافتما اتّفاق نم کهدرحالت افتدافتاد و او حس خواهد کرد دارد اتّفاق م

. اگر شما اتّفاق دیافتافتند و شما اتّفاق نم. اتّفاقات ممیافتکه اتّفاق نم میدر اصل ما آن جوهر مستقر هست

شما در معرض  صورتنیذهن و درا یبد است برا چون اتفاقات غالباً د،یکنآن دردها را حس م عنی دیافتم

 ستین حالت نیگذرا. ا دیاشما شُده دیافتاتّفاق م دیکه هر لحظه دار دی. اگر شما حس کندیاتّفاق افتادن هست

لحظه  نیدر ا دیبا ذهنمدّت زمانِ کوتاه من یما. ما پس از  میکار طرح نشد نیا ی. برامید داشته باشیکه ما با

  .میقر بشومست

 ایآ ما است. »دانمم« میو قضا را قبول ندار میکنما قضاوت و مقاومت م کهنیکه علّت ا میدیما فهم پس

که:  دیینگو ها هدر صحبت دیبده حیترج دیو شما شا م؟یداناآلن که ما نم میریب ادیدانش را  نیما ا شودم

 مییگوم کهنیاز ا میکن زیپره میتواناصال م ».دانمبله بله بله م دانم،م دانم،ها را من مبله آن دانم،م«

 میدانکه نم میخودمان است، محققاً معترف بشو یتمرکزمان رو لحظه وقت نیدر ا ناً یو ع قتاًیحق دیشا. دانمم

. دیدانشما نم داندخداوند م عنی دیکنم ییلحظه فضاگشا نیدر ا اگر. میکناست که فضا باز م موقع نیو ا

 قدرنیچرا ا دان. اگر مدانممن م دییگواست که شما م نیا اشمعن دیشوو دچار درد م دیبنداگر فضا را م

  ! ؟کشدرد م

 کهنیمهم است ا اریاست. بس زندگ یلحظه باز نی. اتّفاق اکندلحظه م نیاتّفاق ا ما را قربان »دانمم« پس

 »دانمم«اما با  ستین یشدن ما است و جدّ داریب یخدا است و برا یِدر واقع باز نیا افتداتّفاق م هرچه دیبفهم

ذهنمن، ما قربان آن مزندگ یشاد وطرب  یو به جا میشو، یدردها ذهنجاهالنۀ من را تجربه منیا. میکن 

 یدردها دیافتچون اتّفاق م دیرا تجربه کن زندگ سببیب یشاد کهنیا یجا. بهدیکنهر روز م دیکار را شما شا

  . رهیخشم و رنجش و غ رینظ یی. دردهامیکناست، تجربه م »دانمنم«که در واقع  »دانمم«
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  )»دانمم« یماریب(

واگذار  دانستن را به زندگ . وقتمیداناست که نم ما وقت یفرصت رشد برا نیبزرگتر

در کار باشد،  ذهنمن »دانمم«بدون دخالتِ  خرد زندگ میدهو اجازه م میکنم

  . بخشددرونمان را وسعت م یو فضا آموزداز علم خود به ما م زندگ

 به شرط نی. امیداناست که نم ما وقت یفرصت رشد برا نیبزرگتراست.  »دانمم« یماریمربوط به ب هانیا

 مییگوما م صورتنی. درامیلحظه فضا باز کن نیدر مقابل اتّفاق ا ایلحظه  نیا مقاومت با اتّفاق یجااست که به

 دخالتبدون  خرد زندگ میدهو اجازه م میکنگشوده شده واگذار م یفضا نیو دانستن را به ا میداننم

درونمان  یه تنها فضاگشوده شده و ن یاز آن فضا آموزدآن موقع به ما علم م . زندگفتدیکار بما به »دانمم«

اگر  م،یکار کن دیبا یطورنیاست و بدون درد است. ا یهم ن رون،یمرتّب انعکاسش در ب کند،م دایوسعت پ

  . میکار کن یطورنیا دیبا میگذارهدف هم م

  )»دانمم« یماریب(

 ادی یزیبه ما چ کس م،یدانستن داشته باش یهم اگر ادعا یماد یهانهیدر زم حتّ

 یماریب . وقتمیده. چون گوش نممیریگنم ادیبدهند ما  ادیاگر  و حتّ دهد،من

درست  م،یحرفشان را بشنو کهنی. قبل از امیدهبه حرف مردم گوش نم م،یدار »دانمم«

  . میکنم دییتأ ایحرفشان را رد  م،ینو در آن تأمل ک م،یبشنو

 یادعا هم ما وقت رونیب یماد  یهانهی. در زمزندبه ما لطمه نم یوفقط از لحاظ معن »دانمم« یماریب نیا پس

هست، ما  انهیکه ناش میزندست م ییکارها . ما بهمیکنم بیخودمان را تخر شرفتیشانس پ میدانستن دار

گوش  میدانچون م کهنیا یبرا میریگنم ادیبدهد ما  ادی یزیهم بخواهد به ما چ و اگر کس میکنمشاوره نم

به حرف ناصحان و متخصصان گوش  ای میدهبه حرف مردم گوش نم میدار »دانمم« یماریب وقت. میدهنم

  .میکنم دییتأ ایحرفشان را رد  میو در آن تأمل کن میدرست بشنو ای میحرفشان را بشنو کهنیو قبل از ا میدهنم

 میبفهم دی: اول باندیگوکه م اصطالح نیا م،یا گوش بدهم گذارداست نم یماریب ی میکه گفت »دانمم«و  

هم مطمئن  م،یریمردم را ب غامیهم ما حرف مردم و پ فهمند،هم حرف ما را م رانیکه د میو بعد متوجه بشو

  .میفهمکه ما حرف مردم را نمنیا یبرا ردیگصورت نم فهمند،ها هم ما را مکه آن میباش
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 د؟ییگورا م نیشما ا ایکه آ میبار تکرار کن ی و حتّ  میگوش کن ندهیست که ما به حرف گوا نیکار ا نیبهتر

 نی. بنابرامیکردن ندارو عالقه به گوش میدهو گوش نم میفهمکه ما نم شونداوقات مردم متوجه م شتریب

 یدر کاِر دادِن  نی. بنابرامیدیو فهم میداد شکه ما گو شوندمطمئن نم ایو  زنندشان را نمحرف نیبهتر

 .میادهیرا فهم شانیازهایکه ما ن کنندفکر نم کنند،م دایمعامله با ما ش پ ایمراوده با ما  ایبه ما  نسیبِز

و  شودم ادتریاعتمادشان به شما ز دیادهیبفهمند که شما فهم دیها تکرار کنمردم را به آن یهاشما گفته اگر

کامال مطمئن باشد که  دهدکه به شما کار م فراوان دارد، که آن کس دِ یما فوا رونیب یماد  یاکار در کاره نیا

  .دیاگوش کرده شیهاو به حرف دیادهیرا فهم ازشیشما ن

  )»دانمم« یماریب(

. میدههم گوش نم زندگ یهاامیبه پ م،یدهبه حرف بزرگان هم گوش نم »دانمم«با 

محروم  امیاز پ »دانمم« یماریو ما با ب دهدم امیلحظه به ما پ نیق ابا اّتفا زندگ

همه دانش  گر در جمعا .شودم دیاست، موجب تقل یمسر یماریب »دانمم«. میشوم

من  ،»دانمم« مییبو میخواهو م میافتم دیخود را به فروش بذارند، ما هم به تقل

  .میریگم دییتوجه و تأ »دانمم«از نشان دادن ما ،»دانمم«هم 

است،  یطورنیا حتماًلحظه  نی. امیدهبه حرف موالنا گوش نم میدار »دانمم« یماریب . وقتریواضح است د

 »میدانم«چه را  »میدانم«چون  ما .کندما دارد و به ما کم م یبرا غامیپ یآن اّتفاق  افتدم هر اتّفاق

. میریگرا نم زندگ غامیلحظه پ نیبا آن. از اتّفاق ا میهست تی هوکه هم یزیآن چ. »میدانم« را که یزیآن چ

 ای لیاتومب یبدنۀ  یمثال رو نوشته حتّ وارید یرا که رو یآن شعر خواهداآلن م که زندگ دیباور نکن دیشا

 فضا د؟یگواّتفاق به من چه م نی: ادییگوم د،یباش اریشما اگر هش افتدم اتّفاق ی. مینیبب مااتوبوس نوشته 

 ذهن ِ شما از من دنیدرون شماست و رهان یگسترش فضا یبرا غام،یپ نیا میریگرا م غامیپ م،یبن دیرا باز با

و ما  دهدم امیلحظه به ما پ نیبا اتّفاق ا . پس زندگمیریگرا نم غامیاوقات ما پ شتریمتأسفانه ب است. ول

  .میشومحروم م امیاز پ »دانمم« یماریب با

 هر کس دیآبه نظر م م،یهست دهیهمان »دانمم«. ما با شودم دیاست، موجب تقل یمسر یماریب »دانمم«

 دیهمه دانش خود را به فروش بذارند، ما هم به تقل دارد اگر در جمع ذهن ِ من یبرا یشتریاعتبار ب داندم

  .میریگم دییتوجه و تأ »دانمم« از نشان دادن ما ،»دانمم«من هم  ،»دانمم« مییبو میواهخو م میافتم
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خواهد  یحتمًا شما را تحر نیا کنند،دانستن م یکه همه ادعا دیهست مهم، حاال اگر شما در مجلس لیخ

 تیخاص ی ایم دانش خودشان را مرد اگر در جمع دینکن دی. شما تقلدانممن هم م دییکرد که شما هم بو

ما هم  ندیدر کنند بو اسم یکنند،  دییو تأ نندیاند که مردم بباز خودشان را در معرض فروش گذاشته

من هم هستم، من هم دانشمندم. من از شما دانشمندتر  دانم،من هم م مییبو .میفتیب دیبه تقل دیما نبا م،یهست

  .خواهمرا نم دییتوجه و تأ: من آن دییهستم. شما بو

  )»دانمم« یماریب(

لحظه  نیا دیلحظه با نیفکر ا .ردیگخداوند را م یدگاریصنع و آفر یجلو» دانمم«

گذشته  یما از فکرها ،ذهن ِ و از قبل دانستن من »دانمم«خودم  یبا ادعا .خلق شود

  ه.لحظ نیدر ا زندگ یِدگارینه از آفر م،یکناستفاده م

 دیلحظه تول نیلحظه در ما، در هم نیکند که، فکر ا م جابیلحظه ا نیخداوند در ا نشیو آفر» صنع« پس

ما مرض  کهنیلحظه خلق بشود و ا نیا دیلحظه با نی. فکرِ امیقبل هم ما به کار نبر قۀیدق یفکر  بشود. حتّ

ها در مرکز ما هستند، ما در و آن میشد ها شرطنو با آ م،یکنگذشته استفاده م یو از فکرها میدار »دانمم«

  خلق کند. میگذارو نم میمانلحظه را خلق کند، باز م نیلحظه که خداوند فکر ا نیا

  )»دانمم« یماریب(

 »دانمم« نیشده از ا وار شرطافکار مسلسل بندد،فکرها را م نیب یفاصله ،»دانمم«

 لمسائ هاریتدب نیو ا میکنم ریتدب »دانمم«ر اساس حل مسائل ب یاست. خودمان برا

  .ندیآفرم دیجد

 دانماست. پس م »دانمم« نیشده از ا وار شرطافکار مسلسل بندد،فکرها را م نیب یفاصله ،»دانمم«

حل مسائل  یاست خودمان برا »دانمم«اند، از شده وار که شرطافکار مسلسل بندد،فکرها را م نیفاصله ب

اش فاصله دیآفکر م یما  در .ندیآفرم دیجد لمسائ هاریتدب نیو ا میکنم ریتدب »دانمم«خودمان بر اساس 

 در ما شرط نیو ا »دانمم« مییگوکه ما م نیا . ولدیآم ریفکر د یخال هست، بعد  ی عنیاست،  خال

 انددهیبه هم چسب دینیبوار مها مسلسلفکر نیو ا،ریفکر د یبه  میپرم میدانکه م یفکر یشده، ما از 

  .میاگرفته رانیرا از د هانیکه ا ماست. در حالت انشِوار، دمسلسل یو فکرها



ۀ  برنامه            Program # 874                                              ۸۷۴مشار

  34صفحه: 

 جادیا ،ذهن ِ من یلهیوسمان، که بهحل مسائل ی. ما برامیعاجز دیایگشوده شده ب یکه از فضا خلق فکر عال از

 کنند،را حل نم ذهن ِ مسائل من هانیو ا،شدۀ گذشته شرط یهاریاز تدب عنی .میکناستفاده م هنذ ِ شده از من

  . کنندخلق م دیبله مسائل جد

  )»دانمم« یماریب(

 م،یدههم گوش نم زندگ یهاامیبه پ م،یدهبه حرف بزرگان هم گوش نم »دانمم«با 

محروم  امیاز پ ،»دانمم« یماریو ما با ب دهدم امیلحظه به ما پ نیبا اّتفاق ا زندگ

  . میشوم

خود  ایبزرگان مثل موالنا  ایهست  غامیو دو تا منبع پ میدهبه حرف موالنا گوش نم م،یدانما م کهنیمثال ا

 یزیچما چون آن ول افتدلحظه، اتّفاق م نیو مرتّب اتّفاق ا میبندهر دو را م »دانمم« با .ییبا فضاگشا زندگ

 ریلحظه را با گذشته و با دانش گذشته تفس نیاتّفاق ا م،یدانآن را م م،یشد با آن شرط میدانرا که قبال م

  .میشومحروم م غامشیو از پ میکنمقاومت م م،یکنقضاوت م م،یکنم

  )»دانمم« یماریب(

 یبا دانش معنو ذهن ِمن !میکنه ماضاف ذهن ِمن »دانمم«را به  یدانش معنو حتّ ما

 لحظه غافل کند. به عنوان مثال، اتّفاق نیاّتقاق ا یبرا ییما را از فضاگشا تواندم ،خود

اسباب  ذهن ِلحظه، من نیاتّفاق ا یبرا ییفضاگشا یبه جا .افتدم ذهن ِ من ندیناخوشا

  :کندرا گرفته و شروع به مالمتِ ما م یفضابند ومقاومت 

آن در  کهنیا یبه جا م،یشوم تیهوهم م،یاگرفته ادیکه  یزیچآن ،یمعنو یهابا دانش ما .میپس متوجه هست 

اضافه  مانذهن ِو به دانش من میشوم دهیها هماندرون منجر بشود، ما با آن یما، به اصطالح به گسترش فضا

غافل  ییو از فضاگشا میهست دهیبا آن همان کهحال در میشوم یمند معنوما دانش نیبنابرا پس .میکنم

 ذهن ِلحظه، من نیاتّفاق ا یبرا ییفضاگشا یبه جا افتدم ذهن ِمن ندی. اتّفاق ناخوشامیماندر ذهن م م،یشوم

به مالمت  میکناگر ما شروع م نیبنابرا پس .کندو شروع به مالمت م ردیگرا م یاسباب مقاومت و فضابند

ما به نفع خودش  یِما توانسته از دانش معنو ذهنمن م،یهست یکه انسان معنو در حالت یدمان و فضابندخو

  .میکرد بررس یرا تا حدود »دانمم« یماریاضافه بند. پس ب »دانمم«به  عنیاستفاده کند. 
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  )»دانمم« یماریب(

 طورنیکه قلم ا یکرد یچرا کار که .کندم ریرا به دلخواه خودش تعب» اْلَقلَمجف«و 

است. در  ییمقّدم است، فضاگشا زیکار ما که بر هر چ نیکه اولّ در حال !خش شود؟

فرم و  رییتغ یبرارا کارش » فَکانکن«و  مینیبگشوده شده ما درست م یفضا نیا

 ادیدرست  ،اتّفاق نیرا از ا زندگ غامیدرس و پ ،زین ما؛ دهدما انجام م فرمیب

معنوی خود » دانمم« بر اساس ذهن ِست، نه آنچه منا آنچه در نظر زندگ ؛میریگم

  تصور م کند.

ما  خداوند زندگ کهنیبه مالمتِ ما و ا کندما شروع م ذهن ِمن نیپس بنابرا ،»دانمم« یماریدر مورد ب دوباره

کردم که قلم  یکه چرا کار کند،م ریلخواه خودش تعبرا به د کندم میو درون ترس رونیلحظه در ب نیرا در ا

گشوده  یفضا نیاست. در ا ییمقدّم است، فضاگشا زیکار ما که بر هر چ نیکه اولّ خش شود؟ در حال طورنیا

 زندگ غامیدرس و پ زین ما .دهدما انجام م فرمیفرم و ب رییتغ یفَکان کارش براو کن مینیبشده ما درست م

خود  یمعنو »دانمم«بر اساس  ذهنچه مناست، نه آن زندگ . آنچه در نظرمیریگم ادیاتّفاق درست  نیاز ارا 

  .کندتصور م

قلم  کهنیا عنیالْقَلم  َّالْقَلم، جف َّ جف مییگوما م کهنیا تواندم دانم،با ابزار م ذهنکه، من دیکنتوجه م پس

ما  ستگی. شاکندم میما ترس ستگیاساس شالحظه بر نیا رون،یا در درون، در بخداوند حال ما ر ایصنع 

اگر مقاومت صفر  م؟یکنچقدر مقاومت م م؟یکنچقدر باز م م؟یکنفضا را باز م ایدارد که آ نیبه ا بستگ

ما.  یهادگیهمان تیباتوجه به وضع سد،یبنو تواندما م یرا برا نی. بهترمیحالت را دار نیترستهیباشد ما شا

ذهناما من مزندگ کهنیا تواند م یطورنیایرا به گردن  نیا سد،ینو ریعامل دی گردن. به ندازدیب ی 

 یطورنیکردم که ا یکاریخش شود؟ من چرا  یطورنیکه قلم ا یکرد یکه تو چرا کار دیگو. مندازدیب رید

  .یتو باعث شد سد؟یبنو

. مینیبما درست م شدهگشودهیِفضا نیاست. در ا ییمقدم است، فضاگشا زیکار ما که بر هر چ نیاول هرحالبه

و  فرم رییتغ یکارش را برا »شودم و بشو« دیگوخداوند که او م ای زندگ تیخاص نیا شدهگشودهیِدر فضا

فکان فکان هست، کنکن نیکه هم ندگز رییتغ تیاصخ نیو ا شودفضا باز م و وقت دهدما انجام م فرمیب

خداست که فرم و در  تیاست، عشق است. خاص خردِ زندگ تیخاص نیو ا شودبشو و م شود،و م بشو عنی
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 ییفضاگشا یجابه میندازیب رانینوشتن را به گردن د یجورنی. اما اگر ما ادهدم رییما را تغ فرمیدرون ب

  گرفت. میخواهن جهیما نت

 نیاتفاق افتاده، ا یاآلن  ای. آمیریگم ادیاتفاق درست  نیرا از ا زندگ امیدرس و پ م،یاگر فضا باز کن نیبنابرا

همسرتان  ریتقص نیا د،یکن یبندکه فضا دیریگعنوان ابزار ماتفاق را شما به نیو ا فتد؟یباعث شده ب یاتفاق را 

به مالمت خودمان  دیلحظه ما با نیهست. اصال ا رونیعامل ب ی ریتان است، دوستتان است، تقصاست، بچه

   م؟یکن ییفضاگشا ای میبرس رید ی ای

فضا  وقت نیگرفت. پس بنابرا میلحظه را نخواه نیاتفاق ا غامیپ صورتنیدر ا میکنم یبندما فضا لیهر دل به

 دهدرا انجام م درون فرمیب ،رونیب عنیا، فرم م فرمیفرم و ب رییتغ یفکان کارش را براکن م،یکنرا باز م

 چه در نظر زندگو آن مینیبدرست م م،یریگباز شده درس اتفاق را م یفضا یاریبا آن هش زیما ن م،ینیبما م

  .کندخود تصور م یمعنو دانم بر اساس م ذهنچه که منآن نه میریگم ادی م،یریب ادیبوده که ما 

 د،یکن یبنداگر فضا د،یریگم ادیاست را  که در نظر زندگ یزیآن چ د،یکنشما فضا را باز م د؟یکنم توجه

  است. دانمندارد، آن همان مرِض م یادهیآن که فا د،یریگم ادی دیدانکه خودتان م یزیچآن د،یمالمت کن

  )»دانمم« یماریب(

ذهنمن با دانستن سطح، م قیتن عممانع از دانسقضا بلند م یجلو شود؛اگر شود .

گذشته  ذهنما همان تکرار من ما گشوده شود زندگ یها»دانمم«بر اساس  زندگ

کل و  ما براساس عقل زندگ می. اجازه بدهمیدردها را تکرار کن میخواهاست. ما نم

  قضا گشوده شود. ارادۀ

با  قیماست. دانستن عم قیمانع از دانستن عم دانمو م زئعقل ج عنی با دانستن سطح ذهنمن پس

 کهنیا یبرا شودقضا بلند م یو جلو میکنخودمان نگاه م تی. ما از باال به وضعردیگصورت م ییفضاگشا

ما  و اگر زندگ شودم بلندقضا  یپس جلو کندلحظه قضاوت م نی. اگر انسان در اکندخودش قضاوت م

کرد، همان  میخواهد شد. همۀ گذشته را تکرار خواه یما تکرار ما گشوده شود، زندگ »یِ هادانمم«براساس 

 میخواهاگر نم م،یدردها را تکرار کن میخواهنم ماگرفت.  میرا خواه جیداد، همان نتا میکارها را انجام خواه

 زندگ می. اجازه بدهدیقبل را تکرار نکن دگزن »دانمم«و با  دیلحظه فضا باز کن نیدر ا د،یدردها را تکرار کن

کل و ارادۀ قضا گشوده شود. ما بر اساس عقل  
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. میکنم ستادگیما با قضاوتمان در مقابل آن ا هلحظه هست، ک نیدر ا نشیارادۀ قضا ب» کل و ارادۀ قضا عقل« 

 رید ی. اگر به گردن میریب ادی دیارا ب نیانعکاس مرکز ماست. ما ا افتد،م یاتفاق بد رونیهر موقع در ب

که قضا  محروم و از درس زندگ ییفضاگشا صورتنیرا در ا میرا مسئول بدان رونیاسباب ب و و علل میندازیب

بر  که زندگ میدهلحظه اجازه م نیدر ا ییبا فضاگشا ما .میشولحظه درنظر دارد محروم م نیدر ا ندخداو ای

  ما گشوده شود. یکل رو و عقل اساس ارادۀ خداوند

  )»دانمم« یماریب(

 زندگ »دانمم«با  .اندازداسباب به دام م و را در علل ما است.» اَلَست«جفا به  دانمم

خودت  یچرا برادان، اگر م !کنم زندگ چه جوری »دانمم« :میکنلحظه را تلف م نیا

  ؟یاهدشمن ساخت همه درد، مانع، مسأله و نیا

 وفا به ذهن. منمیدار ذهنما من دانمم مییگوم وقت ریواضح است د» است.» اَلَست«جفا به  دانمم«

است، جفا به اََلست  جفا به نیمرکز ما جسم است، بنابرا صورتنیدر ا میدار ذهنچون اگر من ست،یناَلَست 

لحظه، از  نیدر ا میستین از جنس زندگ عنی میکنم اریل را بک و خردِ دانمم مییگوم خداوند است، وقت

ذهنجنس من جفا است.  نیا م،یهست  

 میکنصورت علت و اسباب استفاده ملحظه به نیمرتب از اتفاق ا عنی »اندازداسباب به دام م و را در علل ما«

. مینیبصورت ابزار ملحظه که ما به نیاتفاق ا یرو شودبنا م شود،ما وابسته م زندگ ،یاتفاقات بعد یبرا

چرا  داناگر م» کنم. زندگجوری هکه چ دانمم«: مییگوم. ما میکنلحظه را تلف م نیا زندگ »دانمم«با 

 ای کنممن م ای کندسؤال را از شما موالنا م نیا ؟یاهمه درد، مانع، مسئله و دشمن ساخته نیخودت ا یبرا

موانع  قدرنیچرا ا د؟یدرد دار قدرنیچرا ا داندشما م ذهناگر من، دانم اگر .دیتان از خودتان بپرسخود

 رودنم شیپ اتچرا زندگ ؟یادشمن ساخته قدرنیخودت ا یچرا برا د؟یمسئله دار قدرنیچرا ا د؟یدار ذهن

 میاش کنکه معالجه میخواهاست و ما م ذهنمن یاهیماریاز ب ی »دانمم«که  میدیما فهم پس ؟داناگر م

  موالنا. یهاو استفاده از آموزش ییفضاگشا نیبا هم

  

 از کم زندگ یازینیحس ب کردن به معن ناز. »ناز کردن« یماریبوجود دارد به نام  یرید یماریب ی اما

 ییفضاگشا نیبنابرا ستم،یبه کم خداوند ن دازمنیمن ن دیگوهم م دانم،لحظه هم م نیکه در ا کساست. هر

  .کنداصطالحاً ناز م نیا کنم،نم
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  )از کم زندگ یازینیحس ب »ناز کردن« یماریب(

با » ناز کردن«لحظه.  نیخدا در ا ای از کم زندگ یازینیحس ب عنی »کردن ناز«

 میکناستفاده م از خرد زندگها چالش نیما در ا ایدارد. آ ینزد اریرابطۀ بس »دانمم«

  ؟ذهنمن »دانمم«از  ای

از  دیبا ای د،یها را حل کنآن دیکه شما با اتفاقات د،یآم شیاآلن چالش پ دیاز خودتان بن سؤال ی شما

وگرنه  مانع است، ی. دیببر نیو از ب دیو با عقلتان چالش را حل کن دیستیبا شیجلو دیبا ای د،یکنارش رد شو

و  دیکنفضا را باز م ای دیکناستفاده م ذهنمن دانمها از مچالش نیا یبرا خوب. رودنم شیپ تانزندگ

 شما کاف ذهن. اگر مندیدارم؟ سؤال را خودتان جواب بده اجیو خرد کل احت من به کم زندگ دییگوم

  .دیدار» ناز کردن« یماریب عنی د،یکنناز م دیهست دار

  )از کم زندگ یازینیحس ب »ناز کردن« یماریب(

عمال با مقاومت  ایچه به زبان و  وقت د،یکنلحظه مقاومت م نیدر برابر اتفاق ا وقت«

بهتر است و به خرد  چه اتفاق »دانمم« عنی نیا خواهماتفاق را نم نیا مییگوخود م

  ».کردن ناز« یماریب عنی ،ندارم یازیکل ن

مسئله داشتن با  ی عنیمقاومت  میگفت م،یکنلحظه مقاومت م نیدر برابر اتفاق ا شد، وقت یطورنیا پس

اتفاق را قضا  نیا خواهم،اتفاق را نم نیمن ا مییگوم عمال، وقت ایلحظه در درون. چه به زبان  نیاتفاق ا

اتفاق بد، قضا  عنیکه قضا  دیفکر نکن م،ییگوم ه وقتدرست کرده، ارادۀ خداوند درست کرده، درضمن قضا ک

اصال ردخور  عنی. شودصد اجرا مصددر شودلحظه در مورد ما اجرا م نیخداوند در ا میاراده و تصم عنی

 میریگرا م غامیپ میکن ییما دارد و اگر فضاگشا یبرا غامیپ ی شهیو هم آوردوجود ماتفاق را او به پسندارد. 

نظر ولو به افتد،کم م یبرا افتدما م یلحظه برا نیکه در ا باشد هر اتفاق ادمانی. کندو به ما کم م

 یماریب قدرنیما ا دیناگوار هستند. شا اریاتفاقات هستند که بس که بعض دییگوشما م خوبذهن بد باشد. 

 میتواننم شتریب ریخط ما بوده، د ته رید کهییجا یبه  میادهیکه رس میارا ادامه داده» ناز کردن«و  »دانمم«

 نیا اش. معنمیریرا ب غامیکه پ میندار قبولاتفاق را  نیبهتر است، پس ا چه اتفاق میدانما م . وقتمیبرو

  ندارم.  اجیو به خرد کل احت دانماست که من م
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  )از کم زندگ یازینیحس ب »ناز کردن« یماریب(

خودمان استفاده  یها»دانمم«از  میتوانها محل چالش یکه برا میکنم الیخ وقت«

 میگل توانم: خودم ممییگوعمال با تندتند فکر کردن، م ایچه به زبان و  وقت م،یکن

 ییبه فضاگشا ازیندارم. ن یازین من به کم زندگ عنی نیبشم؛ ا رونیخودم را از آب ب

  »ناز کردن. یِماریب عنی نیندارم؛ ا خرد زندگ زاو استفاده 

 دیاستفاده کن که از تأمل و خردِ زندگ دیکنشما فضا را باز نم افتندها اتفاق مپس چالش ر،یاست د واضح

تندتند  ریفکِر د یبه  یفکر یاز  دنیاز پر ها»دانمم« نیو ا میکنخودمان استفاده م یها»دانمم«و از 

با فکر کردنِ تندتند، مسائلم را  توانمندارم، خودم م زندگبه  اجیمن احت مییگوو در فکرمان م افتداتفاق م

 دی. نبارونیب میبش میتوانخودمان را از آب نم می. گلمیکنم شتری. با فکر کردِن تندتند، مسائل را بحل کنم

کم  زندگندارم که از خرد  یازیندارم، ن ییبه فضاگشا ازیم، نندار اجیخدا احت ای به کم زندگ من مییبو

عنی نیحرف را نزن، ا نیا رم،یب »ناز کردن.«  

  )از کم زندگ یازینیحس ب »ناز کردن« یماریب(

 هم» ناز کردن« یِماریب شود،بزرگ م و ردیگو توجه قرار م دییمورد تأ ذهنمن وقت«

خود که موردِ عالقۀ  یهاقیو تشو دییبرمان با تأ دور و یها. انسانشودم دتریشد

  ».کنندم دتریرا شد یماریب نیماست، ا ذهنمن

موردِ  دفعهیاداره کند  تواندخودش را نم  که واقعًا زندگ کس ی. دیآم شیپ شهیحالت متأسفانه هم نیا

. نه تنها از داندواقعاً م کندفکر م کند،او خودش را گم م نذهو من ردیگاز مردم قرار م یادیتعداد ز دِییتأ

 بشاند. وقت یها را هم به نابوداز آدم یادیتعداد ز ی تواندم شود،محروم م و خرِد زندگ ییفضاگشا

و توجه  کنندم دییشما را تأ یاعده یخطر هست. اگر  جانیخُوب ا رد،یگو توجه قرار م دییمورِد تأ ذهنمن

 دیهست »ردنناز ک« یِماریشما در معرضِ ب کنندصدا م زهایچ نیمثل استاد، معلم، از ا اسام یبا  و کنندم

دور و  یها. پس انسانکندم دتریرا شد یماریب نیتوجه مردم، ا و دیی. تأ زندگ ِ از کم یازینیحسِ ب عنی

  .کنندم دتریرا شد یماریب نیمورد عالقۀ ماست ا اریخود که بس یهاقیتشوو دییبرمان با تأ
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  )از کم زندگ یازینیحس ب »ناز کردن« یماریب(

مرر  ییهاو سخت هااوقات تلخ. »کندناز م« زندگ یبرا عنیدرد دارد،  هرکس«

ما متوجه  کنند، و از زندگ مانیازین یو حسِ ب» ناز کردن«که ما را متوجه  ندیآم

  »!میشونم

 نیخشم ترسد،نم کند،ندارد، حسادت نم نهیرنجش ندارد، ک کندادعا م چه کس م؟یاز ما اآلن درد ندار کدام

 من دییگوم عنی. دیمبتال هست »ناز کردن به زندگ« یِماریبه ب عنی دیاداشتهدردها را نگه نی. اگر شما استین

ِتلخاوقات و مندار اجیاحت شدهگشوده یخداوند با فضا به کمو سخت هار م ییهارکه در خانواده مدیآ .

 نیهستند و ا ازینیب از زندگ کنندفکر م هانیکه ا دهدنشان م نی. اکنندزن و شوهرها دائمًا با هم دعوا م

  .میکن ییفضاگشا دیاب م،یازمندین است که ما به زندگ نینشانِ ا هایو دعواها و گرفتار هاتلخاوقات

  )از کم زندگ یازینیحس ب »ناز کردن« یماریب(

لحظه حس ترس،  نیمن در ا ای: آمیحالِ خود را از نظرِ درد بسنج تیفیلحظه ک نیا در«

از  یازینیحسِ ب عنیما به جهان،  یازمندیبه جهان دارم؟ اتفاقاً ن یازمندین و نگران

زندگ ِکم ...«  

 نده،یو اضطراب از آ عرض کردم مثل ترس، نگران دیدرد دار د،یشما پس به خودتان نگاه کن د؟یکنم توجه

 دینیبم ریبه جهان و در جهانْ افرادِ د ازمندیشما واقعًا خودتان را ن ایخبط از گذشته، آ حسِ احساس گناه، 

شما  عنیبه جهان  ازمندین شتریرچه ب. هدیازمندین قدرنیا دیروم نیاز ب دیریمنباشند شما م که اگر کسان

جهان  نیبه ا ازمندیمن فقط ن ستم،یازمند نیمن به خداوند ن دییگوم دی. داردیمبتال هست» ناز کردن«به مرِض 

ور کمتر است و اگر تماماً وابسته به آن عنیاست  ادتریاست به جهان ز ادتریز ورنیبه ا ازشین هستم. هر کس

  .شدبرعکس م دیبا خواهدنم زیچچیور هاز آن رید عنیجهان است  نیبه ا

  )از کم زندگ یازینیحس ب »ناز کردن« یماریب(

  ».کنم از زندگ یازینیحسِ ب عنی ،یازمندیبه جهان ن شتریچقدر ب هر«

  .دیساده، خودتان را بسنج لیخ
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 میکه ما دار ذهنمن  کل یماریاز ب ستیرید جنبۀ ای ستیرید یماریب ی یکمال طلب ،یطلبکمال یماریب

  .میکنم هیتجز

  )»یطلبکمال« یماریب(

انتظار  ذهنموجب آن، منلحظه است که به نیکامل بودن در ا حسِ توهم یطلبکمال«

لحظه را دارد، که  نیاتفاقِ ا ژهیوبه رانیخودم و د یو معنو یو توقع کامل بودِن ماد

 شرفته،یدر حالت پ ،یکمال طلب یماری. بشودم زین رانیار خودم و دشامل رفتار و گفت

مانند  ییبه دردها »یکمال طلب«. ردیمرا در بر گ زندگ یهابهممن است تمام جن

  ».انجامدم رهیرنجش، مالمت، کنترل کردن و غ

توقع کامل بودن در  نیت و ادر ذهن ماس ست،ذهن حسِ توهم یو  ستذهناوال مالِ من یطلبکمال پس

انتظار  ذهنموجب آن، منبه که«. میهست میکنکه تصور م یزیلحاظ آن چبه میلحظه هست که ما کامل باش نیا

مختلِف  یهادر جنبه میگومن م عنیچه؟  عنی »را دارد رانیخودم و د یو معنو یو توقع کامل بودِن ماد

باشد نمرۀ کامل  ستیب دیبا تَمیمعنو م،یگواشتباه کنم مثال م دینبا زنمف مکامل باشم. حر دیبا ام،زندگ

یاگر  رم،یب ییجا خشم را مالمت م بشوم خودم نیمثال،هر جا م کنمکه من دلم  یطورآن دیبا روم

خودشان باشند، بدَوند  یِسرِ جا دیباشد همه با زیتم زِیتم دیبا زیمثال م رومباشد، رستوران م ملکا خواهدم

آن، واقعًا هم کامل بودن  عنیآن کمالِ من است  باشد و یجورآن دیبا کنمکه من تصور م یزیخالصه آن چ

  انتظار دارم و آن کامل است. یطورها، کامل بودِن من است من آن ستین

 یها. تمام آدمستیر من کامل ننظبزنند که از یحرف مثال ناجور یکامل باشند، مبادا  دیپدر و مادر من با

آن  عنیکامل باشد، کامل  دیلحظه با نیو اتفاق ا ستشرفتهیپ یهادر حالت هانیکامل باشند، ا دیدوِر من با

 تواندلحظه نم نیمحال است. اتفاق ا یزیکه من دارم، همچون چ کامل است، تجسم میگوکه من م یزیچ

که  افتد. اتفاق هم مافتدم زندگ لۀیوسبه افتد،من نم  ذهنمطابق منلحظه اصال  نیکامل باشد. اتفاق ا

. داردخطرناک است و ما را در دردها نگه م اریبس یطلبکمال یماری. بنمیرا بب امیطلبکمال یِ ماریمن ب

 زین رانیدم و دشامل رفتار و گفتاِر خو که لحظه که هرچه هست. نیکمال دارد از اتفاقِ ا وقع طلب، تکمال

 رانیباشد. د خواهمکه من م یطورکامل باشد، آن رانیکه رفتار د میانتظار داشته باش میتوان. ما نمشودم
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آن باشد  رِینکند و اگر غ ایرفتار را بند  نیا من توقع دارم فالن دییگومسئول رفتارِ خودشان هستند و شما م

  .دیرنجشما م

به  »یکمال طلب«. و ردیمرا در بر گ زندگ یهااست تمام جنبه ممن شرفتهیدر حالت پ یطلبکمال یماریب«

 نیبار خشم نیچند یطلب روزکمال عنی» .انجامدمثل رنجش، مالمت، کنترل کردن، خشم، م ییدردها

لحظه بهلحظه طلب خودش را در معرِض خشمکه کمال دینیبدرواقع م دینیبعکسش را م کهنیا یبرا شودم

 ذهنمن  ما کامل باشد، ما نه تنها قربان  ذهنمن ل یلحظه مطابق م نیکه اتفاق ا می. اگر ما توقع داردهدقرار م

 تواندلحظه نم نیخطرناک است و اتفاق ا لیخ م،یهست و کمالِ او هم یحالِت کمال طلب بله قربان میهست

  باشد. کاملما  لیمطابق م

  )»یطلبکمال« یماریب(

 ستیل ی ،ذهنمن ی. براساس الوهامیادر ذهن ساخته رانیاز خود و د یریتصو ی

به دست آوردن و حفظ آن، مقاومت  یبرا و میادهیکامل، در ذهن خود چ از زندگ و نظم

  .میکنم

 شدۀتیهوهم یالوها در ذهن ساخته است و براساس رانیاز خود و د یریتصو یطلب کمال نیبنابرا پس

 خواهداست و م دهیکامل ساخته است و چ  نظم پارک است، از زندگ هیکه شب نظم یو  ستیل ی ذهنمن

 کند،مقاومت م ند،یآن را نب ای دیاینو اگر آن به دست  ستذهن زیچ ی منته اوردیآن کمال را به دست ب

  .کنداتفاق م  دارد. مقاومت کردن، ما را قربان یچه آثار دیدانمقاومت را هم شما م

  )»یطلبکمال« یماریب(

 »یکمال طلب«از  افتد،قضا م لۀیوسلحظه، که به نیمحضِ مقاومت در برابر اتفاق ابه

  .مینیبم بیو عوارض آن آس

و عوارض آن،  یاز کمال طلب افتدقضا م لۀیوسبه که ستیلحظه که کامل ن نیمقاومت در برابر اتفاق ا محضِ به

  . بله.مینیبم بیآس
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  )»یطلبکمال« یماریب(

بلند  رانیدر ما و د ذهناگر من م؛یکن م »یکمال طلب« زیخود ن یدر کار معنو ما

  است. »یکمال طلب«از  نیا م،یافتما به واکنش م و شودم

که عرض  طورنی. هممیخودمان بن یمعنو یهادر حالتتجسم کمال را  میتوانآن ما نم ی طلبو کمال ذهنمن با

قضا  لۀیوسلحظه به نیاتفاق ا به ما نشان بدهد در ما خشم هست. وقت که زندگ میبشو نیخشم دیکردم ما با

واقعاً متنفرم،  تیوضع نیمن از ا مییگوم مینیبم تیوضع یبه ما نشان بدهد مثال ما  یزیچ خواهدم افتدم

وجود  ذهن. پس در شما آثار مندیباش دیتوانتنفر را در شما نشان بدهد، که شما بالّقوه م خواهدم دگزن

م نیدارد، درد وجود دارد. شما خشمپس در شما خشم وجود دارد. شما نمدیشو .طلب عنوان کمالبه دیتوان

که  بر هر حالت د،یفضا را باز کن دی. شما باشدنخواهم  نیهم خشم باریمن  امتیاز حاال به بعد تا ق دییبو

ما حرص  م،یدار دگیاست که ما اآلن همان نیا قتی. حقدیرا قبول کن آن قتیحق یعنوان و به افتداتّفاق م

همچو  شودمن کامل شدم. نم دییبو م،یگل ریز دیبذار دیرا جارو کن هانیا دیتوان. نممیما درد دار م،یدار

  .یزیچ

  )»یطلبکمال« یماریب(

است.  »یطلبکمال«از  ،شدنِ آنبه بهانۀ کامل یدر هر کار ریکردن و تأخموکول ندهیآ به

حظه هم ل نیبودن در ا ما و زنده یانداختن به کار معنو ریبه تأخ نیبا هم یماریب نیا

  .زندم بیآس

را انجام  نیصورت ا نیبه بهتر دیام. باکه هنوز کامل نشده مییگوم م،یدهرا انجام نم یکه ما کار دینیبم

من کامل انجام بدهم.  دیرا با نیکه ا مییگوم م،یکنآن را نم م،یبن میتوانم یمعنو نیتمر یاآلن  بدهم. حت

  .زندم بیلحظه هم آس نیبودن در ا ما و زنده یانداختن به کار معنو ریأخبه ت نیبا هم یماریب نیا

 دیعقب بش خردهی د،یآرام بشو خردهی د،یکن ییفضاگشا خردهی دیتوانلحظه م نیباالخره در ا شما

م بدهم تا انجا صورت عالکار را به نیکنم، ا ییصد فضاگشادرصد دیکه من با دییگو. نمدینیرا بب تیوضع

 ورزش ی کنمآقا اگر ورزش م دیبا من. ردیگما را م یهم جلو رونیدر ب یطلبکمال نیانجام بدهم، نه! ا

 خردهیدمبل سب را بردار،  ی قهیدقپنج یبند. نه آقا شما اآلن بفرما  تواندنم کسچیبنم که ه
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بزن، فعال ثبت نام کن. نه برو باشاه، اصال زنگ ساعتمین ی. امروز قهیکن، حاال پنج دق یطورنیا ،یطورنیا

خوب است. حاال بروم آن ورزش را بنم. من که درست  چه ورزش نمیکنم بب قیتحق هشش ما دیآقا من با

  انجام بدهم، پس بهتر است نکنم. توانمنم

  )»یطلبکمال« یماریب(

، اعمال »لحظه نیا«با توجه به  دیرا با »یطلبکمال« یماریمطالب از جمله ب نیا تمام

 یزیو جهل آن است. اتفاقًا چ ذهنتوهم من یلحظه،  نیکرد. انتظار کمال از اتفاق ا

با  ذهنباشد، اما جهل من دیاست و با قتیحق نیا شودم دهیلحظه د نیکه در ا

رابر در ب ذهنتوهم جاهالنۀ من نیباشد. ا یرید جور دیبا د،یگوم »یطلبکمال«

  قضاست. 

که  دییگولحظه اعمال بشود و شما م نیبا توجه به ا دیبا یطلبکمال یماریکامال روشن است. پس ب رید نیا

. اگر من تصور کنم در فتدیب دی. نباکندذهن من تصور م کهیطورأن ایلحظه توقع کمال ندارم،  نیمن از اتفاق ا

 نیا دییگوم د،ی. شما فضا را باز کندیبذر نیشما از ا د،باش یطورنیا دیاتفاق با نیکه ا ام،ذهنذهنم با من

  صورت کامل.هم به باشد، و آن خواهممن م کهیطور. نه آنکنمباشد. من فضا باز م تواندجور ماتفاق همه

. کنمم دگزن یطورنیهستم و ا تیوضع نیمن در ا افتد،اتفاق م نیلحظه، که ا نیاست در ا نیا قتیحق

رنجش دارم. من  یادیاست که من تعداد ز نیا قتیدارم. حق دگیهمان یادیاست که من تعداد ز نیا قتیحق

. رومنم سهیو به مقا د؟یکنکم باشد. توجه مولو کم کنم،کار م کنم،م ییکامل باشم. من فضاگشا توانمنم

 رید جورِ ی دیبا دیگوم د؟یگوچه م یطلببا کمال ذهنمن . اما جهلکنمنم سهیمن خودم را با موالنا مقا

توهم  نیاست. ا یطلباز کمال نیا د،یکنو اطرافش فضا باز نم دیپسندلحظه را شما نم نیباشد. اگر اتّفاق ا

  .کنددر برابر خرِد کل و ارادۀ خداوند است که تمام کائنات را اداره م ذهننجاهالنۀ م

  )»یطلبکمال« یماریب(

لحظه و اتفاق آن قضاست و درست است. فرم  نیکه هست، ا یزیاست. چ قتیحق قضا

 عنی م،یکرد . اگر اشتباهمیو اطرافش فضا باز کن مینیبب دیلحظه را با نیا تیو وضع

 ی. اما اگر میو بذر میریب ادیآن را  شده،گشودهیدر فضا دیبا میدانشش را نداشت
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 دیبا م،یشو عصبان دی. نباشودعوض نم اشجهینت م،یکنماه را دائم تکرار کارِ اشتب

  .ستیدرست ن »یطلبکمال«. میو روش و کارمان را اصالح کن میریب ادی

است که من  نیا قتیلحظه حق نیاست. ا قتیلحظه حق نیلحظه درواقع خداوند و اتّفاق ا نیدر ا میدیفهم پس

لحظه  نیلحظه هست. در اتّفاق ا نیاتّفاق ا یلحظه هست،  نیا یست درواقع که ه یزیهستم. چ یطورنیا

 دیخداوند است و درست است. با ارادۀلحظه و اتّفاق آن مال  نی. پس اکشممن درد م .است یطورنیبدن من ا

 عنیکردم  اشتباه بشوم. اگر ارادۀ زندگ میتسل عنیو در اطرافش فضا باز کنم  نمیلحظه را بب نیا تیفرم وضع

و بذرم. اما اگر  رمیب ادیآن را  شدهگشودهیدر فضا دی. بارمیپذنداشتم، اشتباه کردم، من م دانش درست

همان خواهد بود که در گذشته بوده است  اشجهیخوب معلوم است نت کنم،دائم تکرار م اکار اشتباه ر ی

 دیکنعمل م یو  دیکنفکر م یاگر  ول دیکنعملتان را عوض م شما فکرتان و دیکنفضا را باز م ای. رید

 دیاست. با ذهنجهل من عنیجهل انسان است،  نیخوب ا د،یشوم و عصبان دیریگرا م قبل جۀیهمان نت

  .ستیدرست ن یطلبکمال م،یبده رییتغ عنی م،یو روش و کارمان را اصالح کن میریب ادی

  )»یطلبکمال« یماریب(

با جهل و  ذهننظم جنگل است. من ،نظم پارک است، نظم قَضا و زندگ یطلبکمال

آن را با  خواهدجنگل را گرفته، م نیاز ا بخش جزئ یاز  یریتوهم خود، تصو

 وۀیش نیاست. ا و توهم ذهن سب زندگ نیا ؛اوردیخود به نظم پارک در ب یطلبکمال

  . آوردم و سرخوردگ یدیناام تیرنجش، خشم، در نها مثل ییدردها ،»یطلبکمال«

 ،ذهننظم جنگل دارد و من ،زندگ م؛یتا نظم داردو مینظم پارک است. گفت یطلبشد. کمال طورنی. پس ابله

 یکه ن افتدم لحظه اتّفاق نینظم جنگل است. ا ،. نظم قضا و زندگندیچرا م زیچ. همهسازدپارک م

هم  ی افتد،م پوسددارد م  درختی. در جنگل هم پسنددکه ذهن نم افتد بعد اتّفاق ماست، لحظۀ

 نظم جنگل است. ول ما هم درهم است، هست. زندگ زیچ. جنگل است، همهکندجوانه زده است دارد رشد م

  است. دهیصورتِ کامل چخوب را به یزهایپارک درست کرده است. همه چ ی ذهنمن

بند  دیکارها را با نیبچۀ من است. ا نیبند. ا دیکارها را نبا نیبند ا دیکارها را با نیهمسر من است. ا نیا

کار  نیا دیبا نیآن کار را نکند، ا دیمن است. آن با لیفام نیبند، اصال صفر. ا دیکارها را نبا نیآن هم کامل، ا

 ذهننظم پارک است. من نیباشم. ا یطورنیا دیخودم هم بااست.  دهیطور کامل، همه را چرا بند، آن هم به
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خود به  یطلبآن را با کمال خواهدجنگل را گرفته م نیاز ا بخش جزئ یاز  یریبا جهل و توهم خود تصو

 وۀیش نیاست ا و توهم ذهن سب زندگ نیا ایاست،  و توهم ذهن سب زندگ نی. ااوردینظم پارک در ب

دنبال را به و سرخوردگ یدیناام تیرا و در نها رید یدردها لیمثل رنجش، خشم و خ ییدردها یطلبکمال

  دارد. بله.

  )»یطلبکمال« یماریب(

و ها انسان یها. براساس برچسبشودها مزدن به انسان چسبباعث بر »یطلبکمال«

استفاده از  یجابه هاو در ارتباط با آن میکنها را قضاوت مما آن شان،یهانقش

 .میکناستفاده م ساختهشیپ یذهن و رفتارها یدهایو نبا دهایاز با شده،گشودهیفضا

ما در  ،»یطلبکمال« یماری. در بشودم دیشد یهاواکنشو  ییباعث جدا »یطلبکمال«

 اریبس یهالحظه، واکنش نیا ناکامل یهاتیوضع ایو  رانیبرابر رفتار ناکامل خود، د

 دۀیعقکه به طینه از آن شرا م،ینیبم بیآس دیشد یها. ما از آن واکنشمیکنم یدیدش

  اشتباه هستند! ایما، ناکامل 

به  ستندیمطابق ذهن ما کامل ن دهند،کارها را ناقص انجام م رانید م،یطلب هستکمال وقت نیبنابرا پس

 میشوها فضاگشا نمو در ارتباط با آن میکنو قضاوت م شانیرو میگذارم اسم یو  میزنها برچسب مآن

باعث  یطلب. کمالمیکناستفاده م ساختهشیپ یرهاو از رفتا میبرکار مبه ذهن یدهایو نبا دهایبا جهیو در نت

و به نظم پارک، مردم از ما  میکن لی. اگر به کمال مدینظرم آشنا هستبه شود،م دیشد یهاو واکنش ییجدا

طور که آن میتوانما در برابر رفتار ناکامل خود که معموال ناکامل است نم یطلبکمال یماری. در بکنندفرار م

مثل ترس، مثل  میکنم یدیشد اریبس یهالحظه، واکنش نیناکامل ا یهاتیوضع ای رانیو د میکن عمل دیبا

که  طینه از آن شرا ند،یبم بیبدنمان آس حت. مینیبم بیآس دیشد یهاخشم، مثل رنجش. ما از آن واکنش

بله  مینیبم بیکه ما آس ستین کاملنا یهاتیما از وضع نیاشتباه هستند. پس بنابرا ایما ناکامل  دۀیبه عق

  . مینیبم بیهاست که آساز واکنشمان نسبت به آن

  *** پایان قسمت دوم ***
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 لۀیوسبه عنیکردن  لهیح .دام بود اشلهیکرد انسان و ح لهیح :دیگومواقع است که موالنا در لهیح یبعد موضوع

ما فکر کند. و مرکزمان  قیاز طر خودِ زندگ ،ییبا فضاگشا میلحظه نگذار نیدر ا عنیفکر کردن،  ذهنمن

. دکنخودش فکر م توهم یهاخواسته یبرا شهیهم ذهنما فکر کند و من یبرا ذهنباشد و من ذهنمن

که زنده شدن به  منظور اصل یجارا به ما، آن میخواهم ذهنمانکه در  ذهن یماد یداشتن منظورها نیبنابرا

 گذرد،م ذهنمن یهاو براساس خواسته ذهنکه در من ییکه همۀ فکرها دینیب. ممیریخداست ب تینهایب

 یکه فضا باز شود و ما به  ستین یطورنیا. دهدهستند، ذهن ما نشان م ذهن جسم یماد یهاخواسته

  . میزنده شو گزند

  )»منظور اصل یجابه ذهن یِماد یداشتن منظورها«  لهیح(

 یو برا کندبد و خوب م رد؛یب از اتفاقات زندگ خواهدخود م یها»لهیح«با  ذهنمن

است. در  »لهیح« ذهنما در من یها. تمام خواستنکندم »لهیح«اتفاقات خوب  جادیا

  .میزناصل کار شده و به خود ضرر م حالت ما، نا نیا

 از اتفاقات زندگ میخواهما م االصول. علردیب از اتفاقات زندگ خواهدخود م یهالهیبا ح ذهنپس من

بد و خوب م م،یریبم لهیاتفاقات خوب ح جادیا یو برا کند،عنی کند ذهنمن لۀیوسبه ی از دهیفکر همان 

که از آن  گردددنبال اتفاق خوب م یطلبو کمال دانمبراساس م همها موقع و بعض گذردم دهیبه فکر همان

کار شده و به خود ضرر اصلحالت ما نا نیاست. در ا لهیح ذهنما در من یها. تمام خواستنردیب زندگ

 ای خداوندبه  ریما د م،یبپر رید دۀیبه فکر همان دهیفکرِ همان یاگر ما قرار باشد که مرتب از  عنی. میزنم

 ستین نیا اشمعن قتاًیحق له،یح مییگوم است. وقت لهیح نیما فکر کند، ا قیاز طر میدهفرصت نم زندگ

 لۀیوسهفکر کردن ب عنیطور ساده که معموال مصطلح است. به است، به آن معن گرلهیکه انسان مار است، ح

  است. لهیح نی. اذهنمن

  )»منظور اصل یجابه ذهن یِماد یداشتن منظورها«  لهیح(

و هر فکر  دیاست. پس هر د »لهیح« هاشدگتیهوما براساس هم نشیفکر و ب هر

 دهدکه ذهن نشان م یزیدست آوردن چبه یبرا است. وقت لهیح دگیبراساس همان

  . میاشده ذهنمن »لۀیح«دچار  میدهه را از دست مشدگشوده یمنقبض شده و فضا
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است  لهیح نیا م،یکنو باز هم فکر م شودو فضا بسته م میدهواکنش نشان م م،یشواگر ما منقبض م پس

. ما کندنم رییتغ ریما د . زندگمیدهرا از دست م زهایچ لیطرزِ فکر ما خ نیکه با ا میما متوجه بشو دیو با

 رید یبه  شدهیو اتومات ادگرفتهیو  شدهفکر شرط یاز  هاشدگو شرط قبل یهادانمر اساس مب

من  مییگوم م،یشوم نیموقع خشمو آن میاکرده جادیکه قبال ا میکنم جادیهمان محصول را ا عنی. میپرم

 لهیح کهنیا یبرا دیاحالت را تجربه کرده نیا! و شما شودمن عوض نم زندگ کنمکار م کنم،هرچه فکر م

  .دیکنم

  )»منظور اصل یجابه ذهن یِماد یداشتن منظورها«  لهیح(

لحظه،  نیدر ا زندگ یجا. ما بهکندم ریلحظه ما را تسخ نیدر ا شدگتیهوهم ی فکرِ

  است.  ذهنمن »لۀیح« نی. امیهست ندهیحفظ آن در آ ایو  شدگتیدنبال آن هم هوبه

 ندهیآ رد خواست ی نده،یدر آ یزیچ ی ای ندهیدر آ تیوضع یدنبال  لهیح نیدائماً با ا ذهنکه من دینیبم

ما  جهی. در نتستین زندگ ذهنمن یاست برا زندگ یلحظه که جا نیاالن، ا عنیبرسد.  است که به زندگ

  .میکنل مموکو ندهیرا به آ زندگ لهیبا ح طور توهمبه

  )»منظور اصل یجابه ذهن یِماد یداشتن منظورها«  لهیح(

و  دزددلحظه را از ما م نیا زندگ ب،یاست؛ با مر و فر »لهیح« ذهنمن یکارها تمام

  است.  »لهیح« ر،یبه فکر د یاز فکر دنی. پراندازدما را به زمان م

لحظه را که  نیا است. پس زندگ لهیح شیو فکرها شیکارهاهمۀ  میداشته باش ذهن. اگر منریاست د واضح

 رید دۀیبه فکر همان دهیفکر همان یاز  دنی. پرندهیآ به زمان توهم اندازدو م دزددبشود از ما م زندگ دیبا

 که در دل واقعاً  یزیآن چ عنی م،یو نفاق دار ییاست. دورو لهیح میکنم ذهندر من یاست. هر کار لهیح

باطنًا آن  م،ییگوکه در ظاهر م یزیچ . آنمییگوم رید زِ یبا ذهنمان چ م،یپوشانرا مدر مرکزمان، آن م،یدار

ندارد.  مطابقت و هماهنگ میدهچه که در ظاهر نشان مهدف ما از فکر، گفتار و رفتارمان با آن عنی. میستین

با آن  میدهکه در ظاهر نشان م یزیچ هست، آن مانیهافو حر مانیفکرها رونمانیب رونمان،یدرون و ب عنی

  ندارد، بله. در مرکز هماهنگ میکه در باطن ما دار یزیچ

  )»منظور اصل یجابه ذهن یِماد یداشتن منظورها«  لهیح(
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 ؛رسم و خوشبخت که با فالن اتفاق، تو به زندگ دیگوظاهر به ما مبه ذهنمن

لحظه محروم  نیدر ا ما را از زندگ ش،یهاها و وسواسآن فکر، توهمبا  کند؛م »لهیح«

  . کندم

 برس نیکه به ا کندو ما را متقاعد م دهدبه ما نشان م ندهیرا در آ تیوضع ی را، خواست ی ذهنپس من

لحظه به  نیر اکه د دهدبه ما امان نم اشیدرپیپ یفکرها عنیها، وسواس داشت. و توهم خواه زندگ

  . میافتبه توهم م و میکنفرار م بیترت نیلحظه به ا نیلحظه است. ما از ا نیا شهیهم زندگ م،یزنده شو زندگ

  

  است. ییو فضاگشا میتسل یحاال موضوع بعد

  )ییو فضاگشا میتسل(

 میعدم مقاومت، تسل عنیبودن؛  در صلح و آشت عنیدر سالمت بودن؛  عنی »میتسل«

عنوان ما به . وقتقضاوت چیبدون ه دوشرط،یقیب» لحظه نیا«اتفاق  رشیپذ عنی

را تجربه  »ییفضاگشا« م،یریپذم دوشرطیو بدون ق دهیلحظه را د نیاتفاق ا یاریهش

عدم مقاومت است. اگر  ،یاست. کار ما عدم فضابند عیطب »ییفضاگشا«. میکنم

 زد،یرلحظه م نیبه اتفاق ا ه، خرد و برکت زندگشدگشوده یفضا نیاز ا م،یمقاومت نکن

  . میاستفاده کن تیوضع رییتغ یخرد، برا نیاز ا میتوانو ما م

و رفتن به  دوشرطیلحظه است قبل از قضاوت، بدون ق نیاتفاق ا رشیدر واقع پذ میتسلشد.  یطورنیپس ا

را  نیا شودبه ما م لحظه اگر ظلم نیفاق او ات میشو فیکه ما ضع ستین نیا معنبه دیدانم میذهن. تسل

بله با  ذهنعقل من ابدهم اما نه ب رییتغ خواهملحظه را م نیاتفاق ا عنی ییو فضاگشا می. تسلمیقبول کن

 ندیگوآقا هرچه م ر،یضعف د عنی میفکر کند که تسل دینبا کسچیشده. پس هگشوده یآرامش و خرد فضا

را با خرد  تیرا، وضع ندیگوبله آن هرچه م د،یشما قبول کن دینبا ندیگو. نه. هرچه مرید میقبول کن دیبا

است که به شما  ظلم نیکه اصال ا میلحظه و فرض کن نیشما در اطراف اتفاق ا . پس وقتدیعوض کن زندگ

باشد نده؟ نه،  مییبو میشو میلتس دیبا ایآ دهم،نم دیگوم دهد،پول شما را برداشته نم کس ی ای شود،م

و با دعوا.  ذهنمن عقلیو ب ذهنمن زۀیاما نه با ست د،ییایدر برابر ظلم درب د،یریپولتان را ب دیتوانشما م
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و هر لحظه شما  دیآچه م آرامش و خرد و عشق زندگ یلحظه از فضا نیکه ا دینیبب د،یبله فضا را باز کن

  . دیکنکه صلح  دیآماده باش

 مییبو میتوان. و درواقع مبا استفاده از خرد زندگ ول دیرا عوض کن تیوضع دیخواهم د،یشما هدفتان را دار

و شما از خرد فضا استفاده  کندلحظه فضا را باز م نیدر اطراف ا ییفضاگشا ایعدم مقاومت  پسعدم مقاومت، 

هم  لیاتفاق خ نیا دمیخوب من فهم لیکه خ دییبو دینبا د،یقضاوت کن دیندارد و نبا دوشرطیق نی. ادیکنم

. دیکنفضا را باز م د،یریگم یذهن است. شما، عرض کردم، اتفاق را باز نیقبولش کرد، ا شودم ست،یبد ن

  شماست. بله. ییرها یبرا د،یکه شما فضا را باز کن دیآاتفاق م

کار  ست،ین یعنوان انسان فضابندبه االصولکاِر ما عل رد،یصورت ب عیطور طببه دیدر انسان با ییفضاگشا

و اتفاق را  زدیربه اتفاق م شده خرد و برکت زندگگشوده یاز فضا میما عدم مقاومت است. اگر مقاومت نکن

  .میاستفاده کن میتوانم تیوضع رییتغ یبرا دگ. از خرد زنکندنفع ما حل ماتفاق را به کند،باردار م

  )ییو فضاگشا میتسل(

 نیاتفاق ا قربان »میتسل« .پنداردشدن م ریو اس قربان معنرا به »میتسل« ذهنمن

 »میتسل«. ما میشولحظه م نیاتفاق ا اتفاقاً ما با مقاومت، قربان .ستیلحظه شدن ن

 ،»ییاگشافض«و  »میتسل«. ما با میاتّفاق بشو ی ریو اس قربان کهنینه ا م،یشوم زندگ

نه بر اساس  ،اما با استفاده از خرد زندگ م،یلحظه فعال هست نیا تیوضع رییتغ یبرا

  .ذهنمن یها»لهیح«و  ها»دانمم«

! یپا له بشو ریز دیبا عنی میتسل کندفکر م ذهن. منپنداردشدن م ریو اس قربان معنرا به »میتسل« ذهنمن

لحظه  نیاتفاق ا . اتفاقاً ما با مقاومت، قربانستیلحظه شدن ن نیاتفاق ا انقرب »میتسل«. ستیدرست ن نیا

شدن  تیوضع قربان معنبه میکه تسل دیاست شما بدان مهم نه اتفاق. م،یشوم زندگ »میتسل«. ما میشوم

 قربان کند،تفاق ماز جنس ا کند،اتفاق م ریمقاومت است که ما را اس نی. اپنداردم یطورنیا ذهنمن ست،ین

 ایما،  میدوتا حالت دار دی. توجه کنمیکن دایپ و عقل توهم میفتیکه ما اتفاق ب شودو سبب م کنداتفاق م

که  نیساکن، مستَقَر. هم ایماست.  ذهنمن نیاست، ا نیاز جنس آفل کند،م رییاست که دارد تغ حالت اتفاق

. اگر مقاومت صفر باشد، ساکن در همه هست، مقاومت صفر باشد ما رودم نیساکن از ب نیاد یمقاومت کن

 رییتغ دیاتفاق، اتفاق را با مینه تسل میشوخدا م م،یشوم زندگ میلحظه ما تسل نی. در امیشواتفاق نم ریاس
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بود اتفاقات دنبال به ول میستین یبطلکند. ما اتفاقاً دنبال کمال رییتغ دیکه نبا افتدنم اتفاق چی. همیده

   .شهیهم م،یهست هاتیوضع م،یهست

با  ؟یجوربهتر بشود، چه تواندما م رونیب از زندگ یا. هر جنبهمیخودمان را بهتر کن زندگ میتوانم ما

 نیمرتّب با ا ،یدر پ یپ یفکرها ریدر مس میفتاُبه اتفاق افتادن، م میو شروع کن می. اگر مقاومت کنییفضاگشا

 ادمانی. میشوگم م مانیو دردها مانیدر فکرها موقعن. آمیدهعقلمان را از دست م م،یفتاُ فاق مفکرها ات

. پس دیآم نییما پا یاریبشود هش شتریدرد دارد و هرچه درد ب میشوکه ما در آن گم م دهیباشد هر فکر همان

 رییتغ یبرا ،»ییفضاگشا«و  »میتسل«. ما با میاتّفاق بشو ی ریو اس قربان کهنینه ا م،یشوم زندگ میما تسل

. ذهنمن  یها»لهیح«و  ها»دانمم«نه بر اساس  ،اما با استفاده از خرد زندگ م،یلحظه فعال هست نیا تیوضع

 میخواههمان که عرض کردم. ما م م،یلحظه فعال هست نیا تیوضع رییتغ یبرا ییو فضاگشا میپس ما با تسل

 ،ذهنمن یهالهیو ح هادانمنه بر اساس م ،خرد زندگ اما با استفاده از میا بهبود ببخشلحظه ر نیا تیوضع

  کامال واضح است.

  )ییو فضاگشا میتسل(

و  »لهیح«با  ذهناست. اما من کار زندگ »ییفضاگشا«است.  عیطب »ییفضاگشا«

حالت، و عدم  نیاما در  ارانهیکند. صبر هش یمقاومت و فضابند خواهدم »دانمم«

  مهم است. اریبس ،دخالت در کار زندگ

 تینهایب تواندما فضاگشا است. آن جوهر ما م ذات اصل عنیاست،  عیطب اریانسان کار بس یبرا ییفضاگشا

است،  ییفضاگشا . کار زندگمیکن ییما فضاگشا خواهدباز بشود، اآلن فشرده شده است و قضا، خداوند، م

 یما هر کار دی. شما نگاه کنکندم یاست که مقاومت و فضابند ذهناست. فقط من یفضابند ذهنکار من

. دیبرو دییبفرما چیه د،یرشته را بخوان نیدانشاه ا دیبرو دیریگم می. شما اآلن تصمردیپذم زندگ میکنم

کار را  نیچرا ا زندما طعنه نمخداوند به ش ،چیه د،یتان را عوض بنرشته دیریگم میبعد از دوسال تصم

  ما و خداوند. عنی ،ییانعطاف و فضاگشا تینهایکار را بن. پس ب آنبرو  دیگوم د،یکنم

. میجاهل شو م،یکه ما خردمند نشو شودو سبب م کندم جادیاست و درد ا ذهنکار من یمقاومت و فضابند 

باز  م،یکنببندد، ما فضا را باز م خواهد. ذهن ممیصبر کن میفضا را باز کن عنیحالت  نیدر ا ارانهیصبر هش

  .میکننم دخالت در کار زندگ م،یکنمقاومت را صفر م م،یکنرا صفر م ذهنو من میدارنگه م
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  )ییو فضاگشا میتسل(

 رییلحظه تغ نیو فرم ا تی. وضعمیلحظه هست نی. ما در امیستیدر لحظات مختلف ن ما

ها به صورت اتفاقلحظه را به نیا تی. ذهن ما وضعکندنم رییلحظه تغ نیا ول کند،م

لحظه، را  نیها را، اآن نیبازِ ب یتا ما فضا گذرندو م ندیآها م. اتفاقدهدما نشان م

 م؛ینیبو عظمت آسمان را م ییبایو ما ز گذرندها در آسمان مکالغ کهنی. مانند امینیبب

صورت،  نیمهم نباشند و تمام توجه ما را جذب نکنند. به هم مانیها براالبته اگر کالغ

باز و  یفضا میتوانبا گذشتن اتفاقات، م م،یاگر ما تمام توجه خود را جذب اتفاق نکن

  . مینیها را ببآن نیساکن ب

ه بعد، لحظه لحظ لحظه،نیکه ا ستین یطورنیکه لحظات مختلف وجود ندارد، ا دی. توجه کنمیمتوجه شد پس

و متفاوت هستند و ما با  گذرنداست که اتفاقات م نیا میکنما لحظات مختلف تجربه م کهنیبعد. علت ا

 ساکن  ٔ لحظه نی. اتفاقات در اافتندلحظه ساکن است و اتفاقات م نی. در واقع امیهست دهیاتفاقات همان

 مینباش دهی. اما اگر ما با اتفاقات همانشوندلحظه است، اتفاقات عوض م نیا شهیلحظه هم نی. اافتندم

  . میمانلحظه ساکن م نیزمان، در ا میرونم

استفاده  مااتفاقات از برکت سون  میلحظه ساکن باش نیاگر در ا . ولمیریگم یاتفاقات را باز نیبنابرا

 کند،م رییلحظه دائماً تغ نیرم او ف تی. وضعمیهست یلحظۀ ابد نیما در ا میستی. ما در لحظات مختلف نکنندم

 یلحظه ساکن است برا نیا ول د،یکنلحظه تجربه م نیآفل را در ا یزهایچ راتییاست. شما تغ نیاز جنس آفل

 دهیکش مینباش دهیاگر همان ول دهد،به ما نشان م هاقصورت اتفالحظه را به نیا تیشما. ذهن ما، وضع

وجود دارد که  یریرناپذییجوهر تغ یسون و  یو در ما  گذرندو م ندیآمبه اتفاقات. اتفاقات  میشونم

 رونیب یهاتیوضع رند،یگو برکت م شوندو اتفاقات عوض م کندساکن است و به اتفاقات نگاه م طورنیهم

  . شوندبهتر م بیترت نیا هما ب

فکرها  نیب شهیهم گذرند،اتفاقات م میما ساکن هست. مینیبلحظه را م نیفکرها ا ایاتفاقات  نیب نیبنابرا پس

. پرندگان از مینیبو عظمت آسمان را م ییبایو ما ز گذرندها در آسمان مکالغ کهنیاست، مانند ا خال یفضا

حظه ل نی. اتفاقات امینیتا ما آسمان را بب گذرندجا مها از آنها. کالغهستند، مثال کالغ اهیس گذرند،آسمان م

که  رونیب هیدرون ما شب در. مینیآسمان درون را بب م،ینیرا بب عیوس تینهایشدۀ بگشوده یتا ما فضا گذرندم
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اگر به آن اتفاقات شما  ول گذرند،هست که اتفاقات م آسمان بزرگ ی م،ینیبآسمان را م گذرندها مکالغ

ما مهم نباشند و تمام توجه ما را جذب  یها براته اگر کالغ. البدینیبآسمان درونتان را م د،یتوجه نکن لیخ

  نکنند. 

 کهیباشد، به طور یشما مهم نباشد و باز یبرا قدرنیلحظه اگر همۀ توجه شما را جذب نکند، ا نیاتفاق ا پس

است، خودش، خودش  عیطب لیخ یی. فضاگشاشودفضا خود به خود باز م د،یشما در برابرش مقاومت نکن

باز  میگذارلحظه، نم نیم در برابر اتفاق ایمقاومت کن میخواهم ادیمنتها ما با توجه و تمرکز ز کند،ا باز مر

  . مینیها را ببآن نیباز و ساکن ب یفضا میتوانشود. با گذشتن اتفاقات، م

  )ییو فضاگشا میتسل(

 قاً ی. عمکندجذب ملحظه مهم است، اتفاق تمام توجه ما را  نیاتفاق ا میفکر کن اگر

که  میریاست! بپذ یاست. فضا مهم و جد یاتفاق باز ست،یکه اتفاق مهم ن میدرک کن

و  ست،یلحظه، اوال مهم ن نیقضاوت ما در مورد اتفاق هرچه باشد، باطل است. اتفاق ا

  اتفاق است.  نیدتریدر ما مف »ییفضاگشا«تجربه  یبرا اًیثان

 میاگر قضاوت کن . ولمیکن ییاست که ما در اطرافش فضاگشا نیا یفقط برااست،  یلحظه باز نیاتفاق ا پس

 نیدر ا کردن. هر اتفاق رییبه تغ میکنو با اتفاقات شروع م شودفضا بسته م صورتنیدر ا م،یریب یو جدّ

  ماست.  ییفضاگشا یاتفاق برا نیبهتر فتدیلحظه ب

  )ییو فضاگشا میتسل(

» اَلَست«وفا به عهد  »ییفضاگشا«. کندم لیخود تبد صلما را به جنس ا ،ییفضاگشا

  است. 
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  . میصحبت کنفکان قضا و کنبه هم راجع یقدر ی دیاجازه بده خُوب

  )فکانو کن قضا(

فرمان بشو، « عنی» َفکانکن«لحظه، براساس عقل کل است؛ و  نیدر ا اله اراده »قضا«

 قیکامال جامع و دق» قَضا«است. طرح  گزند لیو تبد نشیقدرت آفر ،»شودپس م

  است؛ کامال قابل اعتماد است؛

مثال فالن بال سرش آمد، قضا  که فالن ندیگوها مموقع . بعضستیقضا منظور اتفاق بد ن مییگوم کهنیا پس

 یو باورها ذهنممن است که در اثر شدِّت من کس ی. گرچه که ستیوارد ن لیاصطالح خ نیگرفته بود. ا

 مییگورا ما نم نیا ول فتد؛یب شیبرا یبد تفاقا یو رفتار غلط، دچار اشتباه و تصادف بشود مثال،  دهیهمان

لحظه  نیو ارادۀ خداوند در ا میو تصم نشینه. قضا، در واقع ب اورد،یبال سرش ب خواستکه خداوند مثال م

اجرا  رد،یگم میتصم شود،و اآلن اجرا م ردیگم میاو تصم عنیکان هست. فَنهم همراه با ک شهیهست، هم

  . شودلحظه اجرا م نی خداوند در ا ٔ اراده شود،اجرا م حظهل نی. اشودم

فکان هم . و کنکندما را اداره م لحظه هست، بر اساس عقل کل زندگ نیدر ا  اله ٔاراده» قضا« نیبنابرا پس

 یجورما چه دییگواست. پس شما م زندگ لیو تبد نشیخداوند است، قدرت آفر »شودفرمان بشو پس م« عنی

خداوند به کار  شودبشو و م د،یکنفضا را باز م آورد،وجود ملحظه قضا اتفاق را به نیا م،یشوم لیتبد

قابل اعتماد  . اما، طرح خداوند با عقل کل، جامع ودیشوم لیتبد د،یشوشما عوض م یطورنی. اافتدم

  است؟ بله، حتماً هست. 

است.  ادتریما؟ خوب واضح است جواب، عقل خداوند ز ذهنعقل من ایاست  ادتریبه نظر شما عقل خداوند ز

و  دیاتفاق را قضاوت نکن دیاگر دار د؟یلحظه دار نیخداوند در ا نشیشما اعتماد به ب ایاست آ نیسؤال ا ول

 دیی. شما ممن است بومیردرا باز ک یادیز اصطالح معان. امروز بهدیباز کنو در اطرافش فضا  دیریب یباز

حرف را بزند،  نیآدم ا نیمن قضا را قبول کنم. من مثال انتظار ندارم ا گذاردنم یطلبکه توقع براساس کمال

 دیق ذهنمن یکه برا راضام نینه. ا د،یفضا را باز کن دیموقع است که شما با نیکار را بند. اتفاقاً در هم نیا

  .دیکه شما اعتمادتان را به خداوند از دست بده شودسبب ب دینبا نیا میکرد
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  )فکانو کن قضا(

است. قضا براساس  قتیبله حق ست،ی. از جنس توهم نستین ذهنمن یکمال طلب قضا

  . کندلحظه را اداره م نیا کند،است که کل کائنات را اداره م خرد کلّ

است  قتیحق ی. ستیما ن ذهنمن یطلبکمالقضا و کمال خداوند از جنس  تیجامع پس .ریخص است دمش

لحظه به  نیا کند،که همۀ کائنات را اداره م و براساس عقل کل است، همان عقل افتدلحظه اتفاق م نیکه ا

  .کندما را هم اداره م رونیاصطالح درون و ب

  )فکانو کن قضا(

است.  رییو تغ لیتبد یلحظه است؛ توانمند نیما در ا ییشوفا یتوانمند »کانفَ  ْکن«

فرم ما آباد  م،یکن »ییفضاگشا« کهها هست. در صورتدر ذات همۀ انسان یتوانمند نیا

  . شودم دارشهیو ر عیما وس فرمیو ب

 نیاو است. در ا شودِو م فکان، بشولحظه، کن نیخداوند در ا صیقضا، اراده، و تشخ پس مشخص است.

کنند، با  ییها فضاگشاآن کهشرطبه کندها کار م. در درون همۀ انساندهدم رییفکان ما را تغلحظه، کن

  ما آباد خواهد شد. رونیمرتب درون ما و ب ییفضاگشا

  )فکانو کن قضا(

همان  نیو ا م؛یکنم یعمال همار» فَکان ْقضا و کن«با  ،»ییو فضاگشا میتسل«با  ما

فارغ از علت و » فَکانکن« یاالسباب، است. توانمندمسبب ،توکل و اعتماد بر زندگ

که  و آبادان راتییتغ میممن است. ما با ذهن بتوان . گاهکنداسباب، کار م

»نم جادیا رمدر جهان ف» فَکانکغالبًا ممیده حیرا، با اسباب توض کند مثال .مینیب 

اشتباه  نیما را به ا دینبا نیاند. اباغچه باطراوت شده یهاگل دن،یپس از باران بار

» فَکانکن«دارد.  ازیدر جهان فرم ن یانجام کارش، به سبب یبرا» کن فَکانْ «که  ندازدیب
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است، و او بر  زندگ ایخدا » فَکانکن«و » قضا« تاست. پس پش »شودبشو، پس م«

   .ستا و کافتوانا  زیچهمه

با  م،یداد حیکه قبال توض میبشو میو تسل میشد، ما اگر فضا را باز کن یطورنیا پس د؟یکنو داناست. توجه م

»نم» فکانقضا و ک عمالار میتوانهمان توکل و اعتماد بر زندگ نیا م؛یکن یهم  است. اعتماد به

قضا « عنی ،ماست مستقل از علت و اسباب ذهن» فَکانکن«خداوند است و قدرت  عنیاالسباب است مسبب

نکار نم میادرست کرده رونیعلت و معلول که در ب نیما، آن قوان یمطابق فکرها» َفکانو ککند .  

 مییگومثال ما م م،یبده حیرا در جهان فرم توض» فَکانقَضا و کن«کار  میاوقات ما ممن است با ذهن بتوان گاه

قَضا و «از  نیهنوز ا درست است. ول شوند،باطراوت م شوند،ها باز مگل شود،چمن سبز م دیآمباران 

نخداوند م» فَکانککه  میاشتباه کن دی. ما نبادیآ»ناجیجهان احت نیدر ا یزیبه چ شیانجام کارها یبرا »فَکانک 

جهان محتاج  نیدر ا یزیشما به چ تیوضع رییشما و تغ لیکه تبد دیفکر کن دیشما نبا عنیندارد.  اجیدارد، احت

و  یینادا نی. پس بنابرادیکن یبا خداوند همار د،یاستفاده کن و از خرد زندگ دیفضا را باز کن دیاست. شما با

  است.» فَکانقَضا و کن«پشت  زندگ ییتوانا

  )فکانو کن قضا(

که ذهن ما درک  ینظام اسباب است. تمام حیصر قتیحق ی. ستین و شوخ هیکنا نیا

» قضا و کن فَکان«هم بزند. آن را به تواندخلق کرده است، و م را، خود زندگ کندم

که  نیاز ا میو نترس ستا کاف که زندگ میری. بپذکندکار نم ذهنمن یها»دانمم«با 

  .میرا رها کن ذهنمن »دانمم«و  میشو »میتسل«

هستند.  قتیحق ی ستندین شوخ هانیا رهیو غ می، تسل»َفکانقضا و کن« م،یکنکه م ییهاصحبت نیا بله،

 حت میکنهم که ما در ذهنمان فکر م یبراساس دانش موالناست. هر اسباب میکه اآلن زد ییهاحرف نیهم عنی

را که  ییهاها و علت. آن اسبابزدیهم برتواند بهخلق کرده است و م زندگ دیگوو ذهن ما را هم، م ذهنمن

قضا و «کارها  ۀپشت هم کهنیا یبله برا د،یآکه جور در نم دینیباوقات م ترشیب مینیچم ذهندر پارک من

نقضا«است. » فَکانک نبا م» فَکانو کذهنمن یهادانم کار نمکه زندگ میری. بپذکند کافشما، ست .

درست بشود.  رونیشما در درون و ب تا با خرد او زندگ دیاعتماد کن د،یاست فضا را باز کن کاف زندگ ایخداوند 

  .میرا رها کن ذهنمن »دانمم«و  میشو »میتسل« کهنیاز ا میو نترس
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 امانسان را خداوند گر عنی» کرمنا«است.  »کرمنا و کوثر«دارد  عیوس اریبس یکه معنا ریمفهوم د ی 

منظور  نیفرق دارد. پس ا ریهر موجود د ای وانیبه خودش زنده بشود. انسان با ح خواهدداشته و در انسان م

 تیجنس نیزود ا لیو خ میشوگذرا م یزهایاز جنس چ م،یشوم دهیجهان همان نیبه ا مییآکه م میرا که ما دار

 میشوزنده م ارانهیاو هش تینهایوباره به خداوند و بما د شود،م متالش ذهنو من شودما تمام م جسم

  داشته است. خداوند ما را گرام دیگواست که م نیخاطر ابه نیا

دارد.  یابیدارد، کم تیمحدود ذهندارد. من فراوان یزیدر هر چ است. زندگ زندگ درواقع فراوان» کوثر« 

 د،یکناما فضا را که باز م د،یرسم یو معنو یو فقر ماد یبایکم ،یآخرسر به ندار دیدار ذهنمن شما وقت

را که  یزی. هر چرونیهم در ب دیشوو فراوان م دیشوم تینهایهم در درون ب د،یکنباز م د،یکنباز م

  . پس با عقل زندگ دیآدست مبه دیخواهم

  )و کوثر کرمنا(

 .کنداشاره م زندگ فراوان تینهایبه ب» وثرک«به بزرگداشت مقام انسان و » کرمنا«

ها انسان ۀهم عنیخودش را در انسان،  تینهایب نیا خواهداست و م تینهایب خداوند

فرم دارد و  ی عنیرا دارد و هم خواص فرشته؛  وانیزنده کند. انسان، همۀ خواص ح

است که  یاباشنده نیان اولانس دگان،یتمام آفر نیدر ب کهنیا در اصل انکار فرم است.

است. مقام  شود، مقام بزرگ لیتبد زندگ تیو َابد تینهایبه ب ارانهیهش تواندم

  است.» کرمْنا«

ها زنده کند. انسان، همۀ انسان ۀهم عنیخودش را در انسان،  تینهایب نیا خواهداست و م تینهایب خداوند

در اصل  م،یفرم دارد و در اصل انکار فرم است. ما فرم دار ی عنیه؛ را دارد و هم خواص فرشت وانیخواص ح

 میتوانم م،یکنفکر م م،یما بدن دار کهدر حال عنیخداست.  تینهایفرم ب نیو انکار ا میفرم هست نیانکار ا

 ینظرتنگ نیارد. اد تینهایب . و خداوند فراوانمیکه ما زنده بشو خواهدو او م میخدا زنده بشو تینهایبه ب

 میادهیهم خوشبخت بشوند. ما خانه خر رانیکه د میقبول کن میستیما حاضر ن کهنیماست. ا ذهنو خست در من

از  د؟یآاز کجا م نیها نخرند! اآن میادهیما خر م،یقبول کن میستیهم خانه داشته باشد، ما حاضر ن رید ی

  نظر است. بله.انقباض، تنگ ،نذه. منذهنمن ینظرو تنگ تیمحدود
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و  تینهایبه ب ارانهیهش توانداست که م یاباشنده نیانسان اول دگان،یتمام آفر نیدر ب کهنیفرم است، ا انسان

  است.» کرمنْا«است. مقام  شود، مقام بزرگ لیتبد زندگ تیاَبد

 ارانهیهش توانداست که م یاباشنده نیسان اولان دگان،یتمام آفر نیدر ب کهنیانسان فرم است و ا نیبنابرا پس

  است.» کرمنْا« ایخداوند است  داشتاست و اسمش گرام شود، مقام بزرگ لیتبد زندگ تیو ابد تینهایبه ب

  .میاخوانده جانیقرآن است، بارها در ا ۀیآ البته

  )و کوثر کرمنا(

را پس بزند و خودش  هیکشت ثانو ،ذهناست که من نیا زندگ و ضربان تکامل لیم

. علت درد میکشو درد م میکنمقاومت م ذهنعنوان مندر ما رشد کند. ما به

  است. نیما هم یهادنیکش

 ذهنشدن من طرف متالشبه م؟یما کدام سو برو عیطور طببه کهنیا عنی زندگ و ضربان تکامل لیم پس

دخالت  ذهناست، درست است؟ اگر با من هیرشد کردن آن کشت اول است و دیجد یهاشدگتیهوکه هم

 هانیا میشد دهیجهان همان نیدر ا ام راً یکه َاخ دیجد یهاشدگتیهوهم نیا میکردنم یکارو خراب میکردنم

. کردرشد م خداست در ما تینهایشدن به بکه زنده هیو آن کشت اول شدندم اَثریو ب رفتندکنار م افتادندم

  است.  نیما هم هم ی. علت دردهامیکشو درد م میکنمقاومت م ذهنعنوان منما به

  )و کوثر کرمنا(

و عالقه،  میکنم ییخود را شناسا ارانهی. هشمیهست ی ما با شاه زندگ عنی »کرمنا«

شود، ما  نیچننیا . وقتشودقطع م هاشدگتیهوما به جهان و هم یازمندیحرص و ن

  .میکنرا تجربه م زندگ» کوثرِ«و  فراوان تینهایب

موضوع را ما  نیا ارانهیهش ییبا فضاگشا م،یداد حیرا توض نی، ا»الست«در  میهست یما با خداوند  پس

 نیا م،یارد هادگیهمان قیاز طر جهاننیا یزهایو حرص به چ یازمندیحسِ ن همهنیا کهنیو ا میکنم ییشناسا

  .میکنم دایاو دست پ فراوان تینهایببه  او و تِینهایما به ب شود،م نیچننیا . وقتشودقطع م

  )و کوثر کرمنا(

تجربه  ترقیو رواداشت را عم فراوان م،یشوزنده م زندگ تِینهایبه ب شتریچه ب هر

  است. » کوثر« نی. امیدارا مرو رانید خود و یرا برا . تمام برکات زندگمیکنم
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 نینشاِن ا نیا میدارهم روا م رانیو به د میکنجانبه تجربه مطور همهرا به زندگ  هر موقع ما فراوان پس

که ما به  دهددر ما رخ م موقع زندگ فراوان نیو ا میکنم دایدست پ میخداوند دار است که ما به فراوان

  .میبشو زنده او ق یعمق عمو واقعاً  زندگ

  )و کوثر کرمنا(

 ،ذهنبه جهانِ محدود است. در واقع کل من یازمندیحرص و ن ،»یطلب کمال«

مانع از  تیمحدود دِ ید نیا. »کوثر« است، نه فراوان شیاندیابیاست، کم تیمحدود

 سهیمقا جادیا شود؛م رانیما و د یِجهان و برخوردار نیدر ا پخشِ برکاتِ زندگ

  .کندحسادت مو

که  میدیشما اآلن، در آن ناز کردن هم د عنی. آوردجهان م نیبه ا یازمندین آورد،حرص م یکمال طلب خُوب،

خست دارد،  و تیمحدود دِ ید ،ذهناست. من اریمع هانیا ؟به زندگ ای دیازمندین شتریجهان ب نیبه ا واقعاً ایآ

 رانیاگر به د کندو فکر ممحدود است  کنددارد، فکر م داصطالح محدوبه زیچ، از همهاست شیاندیابیکم

شاد  . اگر منستین ریپذانیپا نیکه ا داندزنده شده م که به زندگ کس ول ماَند،برسد به من کم م ادیز

  چشموهمما در حسادت و چشم .شودنم از من کم یزیواقعاً شاد باشند، چ توانندهم م رانیهستم، د

جهان و  نیمانع از پخِش برکاِت خداوند در ا ،ینظرو تنگ تیخست و محدود دِید نی. ارید میستین ذهنمن

  و حسادت است. سهیمقا جهیاست و باالخره نت رانیما و د یبرخوردار

  )و کوثر کرمنا(

 یریگاندازه ت،ینهای. در بکندرا فلج م کش ذهنبا خط یریگاندازه» کوثر«و  »کرمنا«

  ها هست.همۀ انسان یبرا زندگ تِینهایندارد؛ و ب معن

در ما به خودش  خواهدم ،زندگ یبرا میهست زیما عز کهنیاو، ا داشتِ خداوند و گرام فراوان نیبنابرا پس

  هاست.ازه ندارد و حق همۀ انساناند ت،ینهای. بستین یریگبا ذهن قابل اندازه نیزنده بشود، ا

  )و کوثر کرمنا(

. اگر میکناست. ما با ذهن خود آن را خراب م طرح عال یانسان،  یبرا زندگ طرح

ها نبود، خودمان را نابود کرده ما و آثارِ آن یهایکارخراب یوشودر شست زندگ تِ یعنا

  .میبود
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 ست،طرح کامل و عال یما  یبرا طرح زندگ میکه اگر فضا را باز کن مینداها ما مصحبت نیبا ا نیبنابرا پس

. میکنعمل م ذهنو با عقل من میبندفضا را م کهنیا یبرا میکنآن را خراب م ذهنما با دخالِت من منته

تا حاال نابود  صورتنیاما نبود، در  یدردها عنی ذهنمن یاهآثارِ دخالت یوشودر شست اگر توجهاِت زندگ

وشو شست ،ذهنما را با من یِ کارمرتب با لطفِ خودش آثارِ خراب پس که زندگ میمتوجه شد ُخوب .میشده بود

برده  نیانسان تا حاال خودش را از ب دادفرصت را به ما نم نیو اگر ا دهدوشو م. مرتب دردها را شستدهدم

قرار دادنِ  زهیو دردها و انگ ذهنمن در دخالتِ میاصرار کن دی. نبامیهست یناجور رِیبود. اآلن هم ما در مس

  فکر و عملمان. یها براحرص ایفکر و عملمان  یدردها برا

 ،زندگ ایلحظه خداوند  نیا ریعبارت دمرکب قلم خش شد. به عنیالْقَلَم است. جفالّقَلَم جف ریمطلب د

 ستهیو هرچه که شا سدینودستِ خداوند م عنی شود،لحظه نوشته م نیحالِ ما در ا پس سدینوما را م زندگ

ما  تِ یلحظه حالِ ما و وضعبهبوده. لحظه نیما ا تکه سرنوش ستین یطورنی. اشودبه آن خش م میهست

  قلم خش شد. عنیاْلقَلَم . پس جفشودم نییتع

)فب« الَقلَمجشد مرک قلم خش...«(  

»فعنی »الْقَلَمج نع و آفرص شد، به آنچه سزاوارش هست نشیقلم خدا خش.  

 مانستگیشا میکنم یهرچه ما فضابند م،یسزاوار هست شتریب میکنتر ماست؟ و هرچه ما فضا را گشاده درست

بهتر  رونیما در درون و بش زندگ د،ی. شما اگر فضا باز کنشودبد نوشته م عنی شودکمتر م مانیو سزاوار

  خواهد شد.

)فب« الَقلَمجشد مرک قلم خش...«(  

ما چونه  یرو» فَکانقضا و کن« م؟یهست فرمیاز فرم و ب تیفیچه ک ستۀیلحظه شا نیا

   شود؟ما چونه نوشته م رونِیدرون و ب کند؟کار م

. حالتان، دیو به خودتان نگاه کن دینیشما حالتان را بب عنی. میبن میتوانکه از خودمان م ستسؤاالت هانیا

 د،یکنم زهیاست که ست نیلحظه قلم خداوند آن را نوشته است. اگر بد است علتش ا نیوضعتان، هرجور هست ا

 افتداتفاق م ایآ کند؟کار م یطورشما چه یرو فکانکن. اآلن قضا و دیکنعمل م ذهنبا من د،یبندفضا را م

. درون دیجواب بده دیسؤال کن د؟یفرستم به زندگ چه اشارت شود،بشو و م دیگوو او م دیکنفضا را باز م

درون شما بسته  ای باستیز رونیانعکاسش در ب شوددرون شما باز م شود؟نوشته م یطورشما چه رونیو ب

  از خودتان. دیدرد است؟ بپرس رونیشود انعکاسش در بم
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»جعنی ،»الْقَلَمف نع و آفرص نشِیقلم کردم خدمتتان. عرض .یشد به آنچه سزاوار بود خدا خش  

)فب« الَقلَمجشد مرک قلم خش...«(  

. اگر شودبد) نوشته م عنی( یجوری م،یکن یمقاومت، قضاوت و فضابند اگر

حق  یریگمیب، تصم. انتخاشودخوب) نوشته م عنی( یریجور د میکن »ییفضاگشا«

  ماست. فۀیوظ زین تیماست و قبولِ مسئول

 شود،کم م مانستگیشا مانیسزاوار م،یکنم یفضابند لحظه مقاومت و قضاوت و نیاگر در ا نیبنابرا پس

 کس. انتخاب با چهشودخوب نوشته م عنی یریجوِر د میکن یی. اگر فضاگشاشودبد نوشته م مانزندگ

 دیبا دیکه مقاومت کن دیریگم می. اگر تصمدیخودتان هست با شخصِ شما. پس شما مسئوِل زندگاست؟ 

 ول و انتخاب، حق شماست صی. بله، تشخدیلحظه است قبول کن نیشما در ا عواقبش را که بد نوشتن زندگ

  است. نیت. همشماس فۀیقبولِ عوارضش هم، آثارش هم، درواقع وظ هم حق شماست منته تیمسئول

)فب« الَقلَمجشد مرک قلم خش...«(  

در  تیانتخاب و قبول مسئول ص،یبه تشخ ما بستگ رییو جهتِ حرکت و تغ سرنوشت

. ما با میمؤثر باش اریبس مانزندگ تِیفیخود و ک لیدر تبد میتوانلحظه دارد! ما م نیا

 افتیدر زیاز همان نوع اشارت نو  میفرستم اشارت انبساط خود به زندگ ایانقباض 

  .میکنم

لحظه دارد.  نیما در ا تیما انتخاب ما و قبول مسئول صیبه تشخ ما بستگ رییو جهِت حرکت و تغ سرنوشت

 دیگوم» الْقَلَمجف« ،یاروز انداخته، مرا بدبخت کرده است. خودت کرده نیخداوند ما را به ا دییشما نگو

  .یاخودت کرده

  دم به دم یهاغصه نیست اتو فعل
  الْقَلَمَقد جف  بود معن نیا

  )٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

اوقات  باشد. گاه مطالب قابل فهم ،خودمان م،یشده صحبت کنطور سادهامروز شعر ننوشتم که بله به من

را درک کند. ما  کامال معن توانددم نمو آ کندحالتِ جاذبۀ شعر موالنا آدم را مجذوب م نیعرض کردم ا

فضا  ای میفضا باز کن میبده صیتشخ ؟یطورچه م،یمؤثر باش اریبس مانزندگ تیفیخود و ک لیدر تبد میتوانم
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 شوم،. منقبض مگفترا م نیکه غزل هم هم میفرستم اشارت انبساط خود به زندگ ای. ما با انقباض میرا ببند

. انبساط، میدهشما را ادامه م خُوب ما سنگ لیخ ،سنگ هست دیگوو سنگ هستم. خداوند م از جنسِ نقش

من  ییکه بو ستین یطورنیبه اندازۀ من. ا میدهخُوب، اآلن وسعت م لیخ» الست« ستم،از جنس تو ه

 شود،شما شروع ماز  زی. همه چدیبده صیتشخ دیفکر غلط است، شما با نیا ر،یآن بدهد د دهمم صیتشخ

  .میکنم افتیهمان را در میفرستم هر اشارت

)فب« الَقلَمجشد مرک قلم خش...«(  

 یبله برا ،یریادگی ینه برا بردما را به اتفاقات گذشته م» الْقَلَمجف«از  ذهنمن فهم

لحظه، ما را به  نیدر ا» الَْقلَمجف«از  ارانهیهش مالمت و مقاومت. آگاه جادِیا

و  م،یکنم را انتخاب »ییفضاگشا« ارانهیلحظه ما هش نی. اکندم بیترغ »ییفضاگشا«

به  جسم یاریما را از هش قیدق یِنماقطب یمانند » القلمجف«که  میکناعتماد م

  .کندم ییراهنما ورحض یاریهش

به اتفاقات گذشته  بردما را م فهمد،را نم شودم لحظه خش نیقلم صنع در ا نیا ،ذهنمن نیبنابرا پس

 یطورنیشد، فضا را گشودم ا یطورنیفضا را بستم ا مییبه گذشته بو میروگرفتن؛ مثال ما نم ادی یآن هم نه برا

 گردد؛بله دنبال مالمت و مقاومت م کند،را نم ارک نیا ذهنمن نیبد شد، ا یخوب شد  ی نیشد، بب

  به گذشته.  رودم نیهم یرا مسئول بداند برا رید ی خواهدلحظه م نیا تیوضع یبرا عنی

 ارانهیلحظه ما هش نی. اکندم بیترغ ییلحظه ما را به فضاگشا نیدر ا» القلمجف«از  ارانهیهش  آگاه

» القلمجف«که  میکنم و اعتماد م،یکنرا انتخاب م ییفضاگشا ارانهیلحظه ما هش نیا م،یکنم ییفضاگشا

  . میمتوجه شد رید. کندم ییراهنما ورحض یاریبه هش جسم یاریما را از هش قیدق یِ نماقطب یمانند 

  

  است. »المنون ُبیر« یاما مطلبِ بعد

»نون ُبیرعنی »الم رندو معن ۀب شذهنبه من میافتیاست که اگر ما ب نیا اش مروز که ا ییزهایچ نیو هم

شد و  میخواه یدچار حوادث ناگوار صورتنیدر ا م،یرا ادامه بده ذهنمن یِ هایماریب نیو ا میصحبت کرد

و  شِ ما نسبت به خردِ زندگ ۀبرند نیزننده است و اتحمل است و صدمه رقابل یشد که غ میخواه ییهاسخت

  است.  ییفضاگشا
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)نون ُبیررند« المۀب ش«(  

»نو ُبیراست »نالم رنده شچون زندگ .ب نم ناًیرا عو لمس نم مینیبم،یکن  ش

که  میپس ش دار م؛یزنده بشو که به زندگ می. اعتماد ندارمی. اعتماد به قَضا ندارمیدار

   .میبردار ذهنمن »دانمم«دست از  می. ش دارمیرا رها کن هادگیهمان

»نون ُبیراست،  »الم رنده شعنیب است چون زندگ ۀکنندطعق ش نم ناًیرا عو لمس نم مینیبم،یکن  ش

را رها  هادگیکه همان میپس ش دار م؛یزنده بشو که به زندگ می. اعتماد ندارمی. اعتماد به قَضا ندارمیدار

 ۀهست و برندحوادث ناگوار  معنبه »المنون ُبیر« پس. میبردار ذهنمن »دانمم«دست از  می. ش دارمیکن

در  میخدا بن ای و اعتماد به زندگ میکه فضا را باز کن میلحظه ما ش داشته باش نیش است. اگر در ا

  . می. ما اعتماد به قَضا ندارافتدبد م اریاتفاقات بس شرفتهیپ یِ هاتیدر وضع صورتنیا

زنده  به زندگ ناًیو ع میدار ذهنمن اآلن درست است که دیشما از خودتان بپرس میهمه که صحبت کرد نیحاال ا

و  دیکننم ای د؟یکنم شما اعتماد به زندگ د؟یبن ییو فضاگشا دیبشو میتسل دیشما حاضر ایآ م،یستین

 هادگیهمان به نیش دارند بنابرا ذهناغلب مردم در من د؟یادامه بده دیخواهرا م ذهنمن »دانمم«

بد  اریمتوجه بشوند که اتفاقات بس دیاگر ادامه بدهند با ول دهند؛کنترل را ادامه م را و دانمو م انددهیچسب

 م،یاعتماد نکرد و به زندگ میاست که ما ش داشت نینشان ا نیمرض العالج، ا یخواهد افتاد؛ مثال مثل 

 لیخ کهنیاز ا. قبلکنداب مما را خر به ما زندگ شانیآثارِ دردها الِ و اعم ذهنمن ۀادام عنی م؛یفضا نگشود

  .میبه کار ببر دیگوکه موالنا م ییزهایچ نیو هم میدست به کار بشو دیخراب بشود با

)نون ُبیررند« المۀب ش«(  

رفع  یجوره دست خود را براهمه ذهنعنوان منکه ما به ینحوبه افتند،م یبد اتفاقات

. میشوم خود به کم زندگ ازیا باالخره متوجه نت نیپس بنابرا م؛ینیباتفاق بد بسته م

  .دیآبرنم یما کار یکه از عقل جزو میشومتوجه م

ممن است  لحاظ شخصخواهد افتاد، به یاتفاقاِت بد میرا ادامه بده ذهناگر من واشیواشی نیبنابرا پس 

ما دچار  دیلحاظ جمع شابه فتد،یخراب ب یِ هاتیخانواده به وضع لحاظ خانوادگبه د،یایبالها سرمان ب لیکه خ

 میهرچه دار میما بزن عنی م؛یبشو دیشد یخراباردچارِ  ای میو نبودن امانات بشو میبشو قحط م،یجنگ بشو
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رفع اتفاق  یجوره دست خودمان را براهمه ذهنعنوان منکه ما به یبه نحو افتندم یبد اتفاقات. میخراب کن

 میاکرده یفضابند شهیاست که هم نیعلتش ا میمسائلمان را حل کن میتواناز ما اآلن نم لیخ. مینیببد بسته م

 یما کار ذهنعقل من عنیما  یِو از عقل جزو میدار اجیاحت که ما به کمِ زندگ میتا باالخره متوجه بشو

  . دیآبرنم

)نون ُبیررند« المۀب ش«(  

از  میتوانخود، نم »دانمم«. با کنندکار نم رید م،یختشناکه با ذهن م ییهاسبب

 یرهایباالتر از تدب اریکه بس یو خرد رویجاست که ش ما در ن نی. در امییایعهده آن برب

  . شودبرطرف م کند،ما را اداره م ما، زندگ

کارِ  نه جمع ،یصورت فردد نه بهبذار دینبا کسچی. بله؟ هدیاالن قبول کن نیجا بشد. همبه آن دینگذار شما

با عقلم  رید توانم،نم ریکه: د دیکند که باالخره بو جادیمسئله و چالش ا قدرنیبرسد که ا ییبه جا ذهنمن

حال مقاومت کرده و تابه ردیکم ب را باز کند از زندگ ضاف توانستکه م فتدیب ادشیموقع به و آن توانمنم

  و ناز کرده. 

)نون ُبیررند« المۀب ش«(  

 ذهنما در من یکردن را برا که زندگ یاست. حوادث ناگوار »المنون ُ بیر« هاجنگ

  است؛  »المنون ُ بیر« کنند،تنگ و ناممن م

  . افتندهنوز اتفاق م شوند،م خانمانیب شوند،کشته م یادیز یهااست که آدم »المنون ُبیر «ها جنگ پس

   است. »المنون ُبیر« کنند،تنگ و ناممن م ذهنما در من یکردن را برا که زندگ یناگوار حوادثِ 

)نون ُبیررند« المۀب ش«(  

 عی. اتفاقًا طرح طبمیرا ادامه ده ذهنمن »المنون ُ بیر«به  دنیما تا رس ستین الزم

 میتسل«. اگر متعهد به دپسندو طرف را م یزنده شدن خود در انسان، شاد یبرا زندگ

بدون تجربه  میتوان، م»اْلقَلَمجف«گرفتن از  ییبا استفاده و راهنما م،یباش »ییو فضاگشا
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زنده  به زندگ میتوانم م،یو آن را لمس کن مینیرا بب زندگ ب،یمه نیچن نیا یدردها

  .میشو نیقی نیع م؛یشو

ادامه  دیرا نبا ذهنکه من میتا بفهم م؟یخت و ناگوار را تجربه کنس اریالزم است واقعاً ما حوادِث بس ای. آبله

 م،یادهیرس جانیبه ا »دانمم« بِ یاصطالح فرو به دیما گذاشته؟ نه. ما با تقل یِ رو یِ جلو را زندگ نیا ! نه.م؟یبده

و  میهد به تسل. منتها ما متعردیو طرب صورت ب یبا شاد کارنیبوده است که ا نیخداوند ا  عیطرح طب

  . میانبوده ییفضاگشا

لحظه به  میو اگر فضا باز کن کندم میما را ترس لحظه زندگ نیخداوند ا کهنیگرفتن از ا ییاستفاده و راهنما با

با  م،یبده رییخودمان را تغ زندگ بیمه یِ دردها ۀبدون تجرب میتوانما بهتر خواهد شد، ما م لحظه زندگ

  .میشو دهزن به زندگ ناً یو ع میکن دایپ نیقی م،یبشو یخداوند 

)نون ُبیررند« المۀب ش«(  

قطع کردن ش در ما  یبرا یریراه د چیه م،یکناصرار م ذهندر ادامه من وقت ول

به اجبار خاموش شود و ما  ذهندر من »دانمم«که  دیایبه سرمان ب ییمر بال ست،ین

 میجز تسل یاکه چاره جاستنی. اکندما را اداره م زندگ یریکه عقل د میبرس نیقیبه 

  برود.  نیو شمان از ب مینیرا بب زندگ ،زندگ تیتا به عنا ست،ین

  . بله.دیگوکه اشتباه است موالنا م کنندروش را اکثرِ مردم انتخاب م نیا بله

  گه نگون ره،یگاه چ ،یجزو عقل
کلّ  عقل، منیا  از ریبنونالْم  
  )١١۴۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 است که وقت . فقط عقل کلخوردشست م شودواژگون م گاه شود،م روزیپ ما گاه یِ عقل جزو نیا

جلو  قدرنیا عنی م؛یبن ذهناصرار به ادامه من دیاست. پس ما نبا منیا »المنون ُبیر«از  میکنفضا را باز م

  ناگوار. بله. ادثحو رازینباشد غ راه چیه ریکه د ذهنمن ۀدر افسان میبرو

  سرش دی بال نآ وارِیبه د تا
  پندِ دل آن گوشِ کرش نشنود

  ) ٢٠۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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. شنودپندِ دل را نم ذهننخورد من سنگ وارِ یسرش به د عنیسرش؛  دینا »المنون ُبیر«بال همان  وارِ یبه د تا

که  میبفهم ای میادامه بده دیرا نبا ذهنکه من میتا ما بفهم دیایبال به سرمان ب دینباجا بشد. آن میبذار دینبا

 میما را مجبور بند که تسل هاو سخت کندهمه را و ما را هم اداره م که عقل کل است زندگ یترعقل بزرگ

و  یبا شاد راحتبه م،یاآلن فضا را باز کن نیاست هم بهتر ند.را برسا تشیتا خداوند بتواند به ما عنا میبشو

ما  عنیمنظور ما است؛  دنیرس جهینتدرجهتِ به : ضربانِ زندگمیکه گفت دی. توجه کنمیطرب به او زنده بشو

  . میاعمرمان را تلف کرده میبپرداز ریاگر به کاِر د م،یاو زنده بشو تینهایکه به ب میاآمده

)نون ُبیررند« المۀب ش«(  

از  کهنیاز اپس ای م؟یکناستفاده م یداریب یبرا عنوان فرصتبه »المنون ُبیر«ما از  ایآ

   م؟یگردبرم ذهندوباره به ش خود در من میآمد رونیوخامت اوضاع ب

ما  ذهنعقل منکه  میشوو ما متوجه م دیآم هایها هست که گرفتارموقع لیمهم است. خ لیهم خ نیا

 میگرددوباره ما برم شود،بد رفع م تیآن وضع وقت ول م،یاستفاده کن از عقل بزرگ زندگ دیبا. ستیکارگر ن

  .میکار بپرداز نیبه ا دیبزرگتر، نبا المنونبیر یدوباره  م،یدهو به شمان ادامه م ذهنبه من

)نون ُبیررند« المۀب ش«(  

به  نیقیبا  دیبا م،یخالص شو ذهناز دست من میتواننم ذهنوان منعنخودمان به ما

به  المنون،بی.خردمندانه است که قبل از تجربۀ رمیاعتماد مطلق داشته باش زندگ

  .میاعتماد کن زندگ

  درست است. کامأل

  

  . میصحبت کن» اَْنصتوا«به هم راجع کم ی دیاجازه بده حاال

  )»اشساکت ب« اَنْصتوا(

  حالت ما به خداوند است. نیترینزد سوت. دیساکت باش عنی »اَنْصتوا«
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در  شما .دیو در کار من دخالت نکن دیکه ذهنتان را ساکت کن ستفرمان اله د،یساکت باش عنی »اَنْصتوا«

  خداوند است.حالت ما به  نیترینزد سوت .کنمم لیمن هستم که شما را تبد نیا د،یفکر نکن لیمورد تبد

  .میستیخودمان و خداوند ن هیبهتر از حالت سوت شب حالت چیما در ه عنی

  )»اشساکت ب« اَنْصتوا(

لحظه  نیچون ما به اتفاق ا کند،نم جادیا اهویلحظه در ذهن ما ه نیاتفاق ا عنی سوت

 .میکنآن توجه م رندۀیسون و سوت اطراف و دربرگ یبله به فضا م،یکنتوجه نم

  .ستا ذهنمن لۀینخوردن از ح بیو فر زیکردن ذهن، پره ساکت

 دیدانشما م چون کند،نم جادیو همهمه ا اهویلحظه در ذهن ما ه نیانفاق ا عنیساکت باش،  عنی سوت،

  .دیکناست که شما در اطراف آن فقط فضا را باز م یزیچ ست،ین یاست، جد یلحظه باز نیکه اتفاق ا

 یآمده برا »المنونبیر«که  دیریگم ادیاست و اآلن شما از موالنا  »المنونبیر«اوقات، اتفاقات از جنس  گاه

بله به  د،یخواست م و از آن زندگ دیگرفت یو جد دیدیلحظه، اتفاق را د نیاطراف اتفاق ا یفضا یجابه کهنیا

 لۀینخوردن از ح بیو فر زیکردن ذهن، پره ساکت .میکنآن توجه م رندۀیسوت و سون اطراف و دربرگ یفضا

  .ستذهنمن

  )»اشساکت ب« اَنْصتوا(

 ی. سوت ظاهردیگوما سخن م قیاز طر زندگ م،یساکت شو ذهنعنوان منما به اگر

ساکت  ذهنعنوان منما به اگر ست.» انصتوا«جنبه از  یاز صحبت کردن فقط  زیو پره

  .ندیآفرو م کند،ما ارتعاش م قیدر ما از طر زندگ م،یشو و خاموش

اگر  م،یندازیبودن و مهم بودن ب یلحظه را از مقام جد نیاگر انفاق ا م،یرا ساکت کن ذهنخوب، اگر من بله،

 قیاز طر ذهن ما ساکت بشود، پس فضا باز شده، زندگ اگر .شوددر برابرش ذهن ساکت م م،یمقاومت نکن

  .زندما حرف م

  انصتوا دیشما خاموش باش پس
  وگوزبانتان من شوم در گفت تا

  )٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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ساکت «از فرمان  جنبۀ مهم یخاموش کردن ذهن  نیتا من صحبت کنم. پس بنابرا دیشما خاموش باش پس

که حرف  ستی مهم نبه حرف زدن، حاال کندما شروع م قیاز طر زندگ م،یهست. اگر ما خاموش شو »دیباش

. اگر درحال سوت ذهن شما دیریگهمان را م دیفرستم گفت هر اشارت م،یاول داشت تیبزند. امروز در ب

  .دیاوریبه ذهن درب حت دیتوانکه م دیریگم همان در حالت سوت ذهن هم ارتعاش دیارتعاش بفرست

  

  .میصحبت کن »نیقر«هم راجع به  کمی اما

  )نیقر(

ماست  نیقر میکنجذب م یکه در ارتباط با ماست و ما از آن انرژ موضوع ایانسان  ره

  . کندم نییتع زیو جنس ما را ن

جنس شما را از جنس  خواهندم هانیو ا دیمختلف هست یهایاست که شما در معرض انرژ نیا اشمعن نیقر

که توجه  ستفقط کاف د،یموضوع باش ی ینزد ای دیباش ی یندارد که شما نزد خودشان بنند. لزوم

که در ارتباط با ماست و ما از آن  موضوع ای. پس هر انسان دیبن یبستان انرژشما به آن برود و از آن بده

عنوان . ما بهکندم نییجنس منظور را تع یناظر هر .کندم نییماست و جنس ما را تع نیقر میکنجذب م یانرژ

 د،یباش . اگر شما از جنس زندگمیکنم نییجنس آن را تع میکنکه نگاه م یزیبه هرچ ینبع انرژناظر و م ی

در او  یادیو اثر ز دیکنو م دینیبم او را از جنس زندگ دیکنتان که نگاه مبه بچه د،یبه خداوند زنده باش

 دیکنم نییجنس او را تع دیکنح ساطع ماصطالرا به ذهنمن یو انرژ دیدار ذهناگر از جنس من . ولدیدار

  . شوندم ذهناست که من نیقر قیاز طر شتریما ب یها. اتفاقاً بچهدیآدرم ذهنباشد و او هم من ذهنکه من

  )نیقر(

و  ،یاشده ذهنمن یارتعاشِ  »نیقر«است. اگر  ییشناسا لۀیترازو و وس ی »نیقر«

در مرکز خودت  »ذهنمن«که از جنس  ریبپذ ،کندم ادجیارتعاش او در تو مقاومت ا

 یاریهش »کانفَ نک«آن  رشیمربوطه و پذ دگیهمان ییو شناسا »ییفضاگشا«هست. با 

از نظر ارتعاش  یوترین »نیقر«که  میشوم ستهیآزاد کرده و ما شا تیما را از آن جسم

  .میداشته باش به زندگ
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 ،یاشده ذهن ِ من یارتعاش  نیاست. اگر قر ییشناسا لۀیترازو و وس ی »نیقر« خوانم،م ریبار د ی

اگر  کند،م جادیو ارتعاش او در تو مقاومت ا کنندخود م »نیقر«اطراف ما هستند، ما را  ذهن یهامعموال من

در  ذهن ِ از جنس منکه  ریبپذ صورتنیدر ا کند،تان هست و شما را به مقاومت وادار منفر اطراف ی دیدید

در ما نبود،  تیعرض بنم که اگر آن جنس همنیدر شما هست. ا تیکه از آن جنس ریبپذ مرکز خودت هست.

آن،  رشیمربوطه و پذ دگیهمان ییو شناسا ییآن اثر را بذارد. بله، با فضاگشا توانستفقط عدم بود، نم

از نظر ارتعاش به  یوترین »نیقر«که  میشوم ستهیرده و ما شاآزاد ک تیما را از آن جسم یاریهش» فَکانکن«

  .میداشته باش زندگ

ما  »نیقر«زنده شده. اگر  است که به زندگ انسان ایاست،  ذهن ِ من ایما در اطراف ما  »ن یقر« هرحال،به

کننده را در درون ر مقاومتآن عنص میاگر فضا را باز کن م،یکنمقاومت م میکه دار مینیباست و ما م ذهن ِ من

به نفع  میکن ییهم اگر فضاگشا ذهن ِ من »نیقر«پس  کندشده ما را آزاد م گشوده یو آن فضا مینیبخودمان م

 کندم ییرا شناسا در ما زندگ کند،ارتعاش م هم که از جنس زندگ کس یواضح است که  خُوب ماست.

 م،یارتعاش کن به زندگ میتوانما م »نیقر« قیکه گفتم از طر طورنیهم نیرا. پس بنابکندم ما را از جنس زندگ

ما  یهااتّفاقًا بچه کند،نم دایبه آن شدّت پ ذهن ِ من رید .آوردرا در مرکزش به ارتعاش در م  ما زندگ ٔبچه

 ییشناسا زندگ یرویا به عنوان ندو ساله، پنج ساله، هفت ساله که چرا مر یهابچه رنجند،م دیدائماً از ما شا

  . بله،کنم ییاش مرا به عنوان جسم شناساتو؟ همه کننم

  )نیقر(

با انتخاب  میتوانم ما .دزددخو م »نیقر«از  اهم هست، دل م لیتبد یروین ی »نیقر« 

 دی. ما بامیکن یهمار یاریهش لیتبد ندیدر فرآ خود، با زندگ »نیقر« ارانۀیهش

شدن  »نیقر«از  ارانهیو هش میشو »نیقر« زنده به زندگ یهاو انسان با زندگ رانهایهش

  .میکن زیپره ذهن ِ با من

آن در ما  یانرژ میمواجه بشو موضوع ای ما اگر با کس د،یدانهم هست، شما م لیتبد یروین ی »نیقر« پس

 عنی دزددخو م »نیقر«است. دِل ما از  انون زندگق نیمن اثر ندارد، ا ی: من پهلوانم رودیینگو گذارد،اثر م

انتخاب  میتوانم ما .دزدداز دل او خو م م،یبشو همراه ایدل ما،  م،یکن زندگ یبا  م،یبشو ی نیکه قر نیهم

 یهانیقر لۀیبه وس ارانهیهش میتوانصورت م نیباشد، در ا زنده به زندگ ماننیکه قر میداشته باش ارانهیهش

 در صورت دندیبله مف دند،یبد هم مف یهانیخُوب قر لیکه: خ دییگو. البته شما ممیبشو لیتبد به زندگ اریهش
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 نیا میتواناست که ما م زندگ یو شاد ارتعاش به زندگ قیاز طر ترشیب ول د،یصبر کن د،یکن ییکه فضاگشا

   .میکار را بن

  )نیقر(

به هر  ست،یها نانسان یزیف یکردن فاصلهکم قیوماً از طرشدن لز نیکه قر میکن توجه

که  . هنگاممیااو شده »نیقر« میدهقرار م ما خود را در معرض ارتعاش کس شل

 لۀیمقاومت و فکر و ح قیراه نجات از طر م،یکنم دایپ ذهن ِمن ی »نیقر«خود را 

 نیدر ا با خود زندگ شدن»نیقر«و است  یین انتخاب ما فضاگشایبهتر ست،ین ذهن ِمن

  شده است. گشوده یفضا

کنند، نه. خودمان را در معرض  اتاق زندگ یندارد که انسان حتماً با هم در  لزوم شدن»نیقر« م،یدیفهم پس

آن شخص  یخودتان را در معرض انرژ د،یکننگاه م ونیزیتلو یمثال شما به برنامه میدهقرار م یارتعاش 

 م،یکن لهیو ح میکه ما مقاومت کن ستیخُوب ن م،یشوم ذهن ِ من ی »نیقر« وقت نیبنابرا پس .دیدهرار مق

  است.  با خود زندگ شدن»نیقر«و  استییفضاگشا نیرفتار هم نیبله بهتر

  )نیقر(

به  وید حضور را دوست ندارد. و،یکه د میااز بزرگان راه آموخته ایو  به تجربۀ شخص

 کندحتماً حمله م کند،حمله م کندم یخود تمرکز و کار معنو یکه متعهدانه رو سهرک

 ندازدیجدا ن مانیمعنو یهانیما را از قر انهیمخف یهالهیبا ح ویکه د میباش اریهش اریبس

که  ندازدیب ییهاانداخته و چه بسا ما را به جمع ریذهن گ ابانیوگرنه ما را تنها در ب

 یبه راه معنو رانیو دعوت د غیاز تبل زیپره تیاهم دارند. یو دردساز درد ارتعاش

  . شودروشن م شتریب جانیخود و دقّت در انتخاب روابط در ا

به شما حمله خواهد کرد.  و،ید طان،یش د،یروم یکه اگر در راه معنو دیابله، حتماً شما تاحاال تجربه کرده

به او حمله  وید شودم لیو دارد تبد کندکار م شخود یرو ییبا فضاگشا یکه متعهدانه به طور جدّ هرکس

 ی مینیباوقات ما نم گاه انه،یمخف یهالهیبا ح ویکه د میباش اریهش دیو حتمًا حمله خواهد کرد، با کندم
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برنامه را گوش  نیا دییایکه شما هم ب مییگوم میافتم تیوضع ی فرستد،صورت دوست به ما مرا به کس

تله است وگرنه، ما را  نیکار را ا نیا دیبرنامه گوش بِده. نکن نیبه ا ایب دیینگو به کس وجهچیبه ه شما .دیکن

دارند. شما  یکه ارتعاش درد و دردساز اندازدم ییهاو چه بسا ما را به جمع اندازدم ریذهن گ ابانیتنها در ب

من  دییبو دیخودش است و شما نبا رییمسئول تغ کس. هردیبده رییتغ دیوانتکه جمع دردساز را م دیفکر نکن

 نیبه هم یخودش به طور جدّ  دیبا رکسه .دیتواننم د،یرها بشو تانیبه شما کم کنم که از دردها خواهمم

ا ر خودش زحمت بشد تا آزاد بشود. شما کس یرو دیبا میکشخودمان زحمت م یرو میصورت که ما دار

 یِ به راه معنو رانیو دعوت د غیاز تبل زیپره تی. اهمدیافتم راههیآن موقع خودتان به ب د،یعوض کن دیتواننم

  بله. شود،کامال روشن م جانیدر ا ابطخود و دّقت در انتخاب رو

  *** پایان بخش سوم ***
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 میقد اریبس اریقانون بس نیست و اقانون جبران ه دیدانو م میکنطور خالصه صحبت مکه به یبعد مطلب

عدۀ  لۀیوسقانون به نیا یزیانگ. و به طرز شفتبستان ای یریب تواننم تا نده عنیبِده و بستان هست 

 ذهنمن نیکه ا دیشما بدان کهنیا یقانون،  نیا دطور خالصه دوتا جنبه دار. و بهشودپا گذاشته م ریز یادیز

 نیشده به ا لیتش ییوجود آمده و بر اساس جدابه جهان نیا یزهایچ یفکر یهابا شل دگیکه از همان

لزوم گذاشتن وقت و تمرکز و توجه و مداومت  هالی. خدیخودتان کار کن یرو دینخواهد رفت با نیاز ب سادگ

  .یریرا پس ب اتبرود تا زندگ و بده بشناس را به اندازۀ کاف ذهنمن دیبا. نندیبرا نم

  )»و بستان... بده« جبران قانون(

  نظر را بستان.  ایحضور  یاری(خدا) پس بده و هش را به زندگ ذهن: منیمعنو جبران

  .عوض بپرداز ی: در عوض گرفتن دانش معنویماد جبران

ستان. اگر نظر را ب ایحضور  یاریخدا پس بده و هش ای را به زندگ ذهنهست که من نیا یجبران معنو پس

 نیگرفتن ا یدر ازا کهنیا عنی یجبران ماد طورنیو هم دیرس دوباره به وحدت نخواه یرا نگه دار ذهنمن

 دیموفق نخواه دیاست و اگر نکن زمال دنیوقت گذاشتن، زحمت کش نی. پس بنابرابن یخرج ماد دیدانش با

  شد. باز هم موفق نخواه را در عوض گرفتن دانش انجام نده یشد. و اگر جبران ماد

 آورددر م اشسهیاز ک ذهنکه من یرید هاتیبا توج ای دانمم ای ذهنبهتر من شتریبا شعار هرچه ب هالیخ

در  دیشما موفق بشو شودسبب م ایپا بذارند. قانون جبران  ریمختلف قانون جبران را ز یهاجنبه خواهندم

 نیبه علت ا یها در امور ماداز انسان لیخ. علت شست دیخورست مو ش دیشوموفق نم ای ،یهر کار

تخصص آن کار را ندارند و  ایدانش آن کار را،  ای کنند،کار نم کشند،زحمت نم هست که به اندازۀ کاف

 توانندمردم معتقدند که م صورت یمتداول است. به  اریپا گذاشتن قانون جبران بس ریمتأسفانه در کشور ما ز

ضرر خواهد زد. ما  به جمع ایکار دست بزند مسلمًا به خودش  نیبه ا . اگر کساورندیندهند و به دست ب

 یسودمند جینتا میو انتظار داشته باش میرا ندارد سر آن کار بذار یکار ینفر را که تخصص  ی میتواننم

ان ندارد. یزیچ نیهمچ م؛یریبام  

وقتش  ای کهنیا یاست برا طیکه واجد شرا میکن دایهمار خوب پ یمثال  میکشنم اوقات ما زحمت شتریب و

متعهد  به اندازۀ کاف ای ستیکه بلد ن میدهم کار را به کس جهیدر نت میکننگاه نم به اندازۀ کاف ای م،یرا ندار

بدهد و شما به  لیتر تحوکم ردیب رشتیهرچه ب خواهدم د،اعتقاد به قانون جبران ندار کند،نم تیجد ست،ین

 تواندبر اساس کار بنا شده باشد و کسب درآمد، نم یواحد تجار یمثال  ای خورد. اگر کس دیمسئله خواه



ۀ  برنامه            Program # 874                                              ۸۷۴مشار

  73صفحه: 

ادعا  ستیرا بلد ن یکار ی که کس مینیبما فراوان م سر کار بذارد. ول ستیرا بلد ن یرا که کار آدم ی

  .زندم یادیو ضرر ز شودسر کار واقع م تمد یکه بلد است و  رددا

داد  یزیبه من چ که اگر کس دیریب میممن است تصم شودجا که به شخص شما مربوط مهر حال تا آن به

 را گرفتم از زرنگ نیبدهم و حتماً آن را بدهم. فکر نکنم که حاال که ا دیآن چه با یسؤال کنم که در ازا دیمن با

. آن طرف مقابل اگر پول فراوان هم دارد کندنم فرق شیاصال دارد، برا نیا ایخودم بوده  ییداناخودم بوده، از 

چار بنم؟  د،یخواهاز من چه م دیدهرا شما به من م زیچ نیکه ا دیبپرس شهیهم د،یندار یزیچ چیو شما ه

. قانونِ بِدِه و دیریگمورد اعتماد قرار مو  دیریب دیتوان. آن موقع فراوان مدیکه عوضش را بن دیو اصرار بن

شدت و از آن بستان از اول کائنات برقرار بوده، از اول خلقت انسان برقرار بوده اآلن هم برقرار هست به بعد

  شست خواهند خورد. کنندکه اجرا نم کسان

  

  )تعهد و هماهنگ قانون(

  و تعهد را محم کن و ادامه بده.درون متعهد شو  ییقانون جبران به فضاگشا یاجرا با

در واقع متعهد بودن و  عنیاست. تعهد  قانون تعهد و هماهنگ گذرمآن م یاز رو عیسر لیکه خ رید قانون

 تعهد ما باز هم بستگ زانیو م ردیگشما را نم یجلو زیچ چیکه ه ،یکار یمصمم بودن به انجام  یجوری

حتمًا متعهد  میگذارم یکار ی یرو داومتثال اگر ما توجه، کار، تمرکز و مقانون جبران دارد. م یبه اجرا

ما به  م،یو به مرکز عدم متعهد هست میبرنامه متعهد هست نیکه به ا میبه خودمان ثابت کن دیبا ما. میهست

 مانیاخت زندگس یعنوان ابزار برالحظه به نیاز اتفاق ا کهنیبه ا میما تعهد دار م،یمتعهد هست ییگشافضا

 ریبه فکر د یفکر یاز  دنیپر ایو در معرض وسواس  میباش رونیکه از ذهن ب می. متعهد هستمیاستفاده نکن

 ییهاکه اطراف آدم نیبه قانون قر میمتعهد هست م،یکه دائماً ناظر ذهن خودمان باش می. و متعهد هستمیریقرار نگ

و نگاه  میخوانرا م شیحتماً شعرها میاگر به موالنا متعهد هست. و میکنند نباش ذهنمن خواهندکه ما را م

خودمان  رییتغ دیبا میهست ریی. اگر متعهد به تغمیکنخودمان اعمال م یو رو میکنم دایآن را پ معن میکنم

  .مینیرا بب

 خالص بشوم لزوم احتبه ر میو دردها دگیهمان تیوضع نیاز ا توانمکه من م دییگواگر شما م نیبنابرا پس

 جابیاصطالح مداومت را امتعهد بودن لزوم به د،یمتعهد بشو دی. بادیکنکار بذارم اشتباه م لیندارد خ

و اگر عرض کردم  دیخودتان، پس متعهد هست یرو ر. اگر ادامه دارد کادیمداومت داشته باش دیبا عنی کند؛م
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 د،یو اگر متعهد باش دیمتعهد هست دیثابت کن دیبا د،ی. متعهد هستدینکآن خرج م یباارزش را رو یزهایچ لیخ

 دیهست شرفتیو پ دیهست ییمثال اگر متعهد به فضاگشا. دید دیخواه تانآثارش را حتماً در زندگ ،متعهد واقع

 ییگوبیع ،ییجوبیشما مثال ع شود؛که روابطتان دارد بهتر م دید دیخواه مدت یپس از  دیهست لیو تبد

مرض  د،یرونم یطلبکمال یسوو به دیرواداشت دار د،یکنمردم را کوچ نم د،یکننم بتیغ د،یکننم

  . دینیبم ذهنبهبود را در وضع من راست که شما آثا نیا اشمعن . و هماهنگکندم دایدارد بهبود پ »دانمم«

. ستین ریپذامان ییتای یسوبه ذهندر حرکت از من تیموفق قانون جبران و قانون تعهد و هماهنگ بدون

  بود: نیاول ا تیب

  دلبر اشارت یِ دم که دل کنَد سو آن
   و با سر اشارت سریسر رسد به ب زان

  )٢٩٧۴ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

عدم  اینس جسم باشد که دل ما هرچه باشد چه بخواهد از ج می. گفتمیطور کامل راجع به آن صحبت کردبه که

با آن،  ستهیو سزاوار با آن و شا فرستدم زندگ یسوبه ست،یصورت حرف نکه به غامیپ ی ،اشارت ی

بود که اگر  نیو منظور ا شودو تجربه م شوددر خود ما حس م نیو ا .کندم افتیدر اشارت یمطابق با آن 

و  دیفرستم زندگ یسوبه یمؤثر یاشارت سودمند ایتعاش و ار ی د،یمرکز را عدم کن دیکن ییشما فضاگشا

  شود. تجربه م دیندار ذهنمن عنیاست  سریدر سر شما که ب نی. و ادیریگهمان را هم م

  :دیگوم تیب نیبعد ا

  که به روزِ الست بود رنگ اشارت زان
  به جانِ مؤمن و کافر اشارت کآمد

  )٢٩٧۴ شمس، غزل شمارۀ وانید ،ی(مولو

 یچون هم . »اشارت یزان «ها هست نسخه است، بعض است از آن رنگ اشارت از آن نوع نیا دیگوم

که در روز الست آمده  آن نوع اشارت دیگودارد. م رنگیاشارت هست و هم رنگ اشارتِ ارتعاش دارد رنگ ب

بله!  میما گفت ؟که تو از جنس من دهیپرسن سینگلا ای در روز الست خداوند از ما به زبان فارس نیبود. بنابرا

 دیگو. که مستیاشارت بوده. اشارت به حرف ن یبوده است،  بله به زبان سون بوده. به زبان خاموش

. رسداشارت از نوع اشارت روز الست بود که اآلن به جان مؤمن و کافر م نیا عنیکه آمد به جان مؤمن و کافر. 

 یاست که فضابند کافر کس کند،م ییاست که فضاگشا . مؤمن کسکندم فیتعر او کافر رو اآلن مؤمن 

  . شودم دهید ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهشل  نیدر ا فیتوص نی. و اکندم
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 دیگوم کندم که به زندگ که اشارت دهدرا نشان م دهیمرکز همان ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهشل  نیا

حاال  دیگواست. م جنس سنگ نیهم رد،یگهم که م من از جنس سنگ هستم از جنس جسم هستم. و اشارت

و  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره کندم ییمؤمن که فضاگشا نیا سنگ باش! ول که سنگ هست

بان ذهن به حرف بله اشارت به گو به زونه به زبان عرض کردم گفت فرستدم . اشارتکندمرکز را عدم م

  دارد، زبان حرف ندارد.  یریزبان د و جنس زندگ میهست زبان ارتعاش به زبان سون که ما از جنس زندگ

 م،یسریکه مطابق آن ارتعاش و ما چون ب کندم جادیا ارتعاش ی ییفضاگشا نیا میکنم ییفضاگشا وقت پس

. موالنا ستین فیکار به ذهن قابل توص نی. امیانجام بده دیکار را با نی. امیکنم یی. و شناسااز زندگ میشنوم

 خواهدم ستادهینفر کنار استخر ا ی کهنی. مثل ادهدح میبه ما توض میانجام بده دیرا که ما با یاستادانه کار

کارها را که  نیاستخر هم یپرب دیبا دیگوو بعد م دهدبه او م یذره آموزش شنا را مرب یو  ردیب ادیشنا 

  است.  نیهم هم نی. امیگومن چه م یریگم ادیبعد  دهانجام م انهیجا انجام بده اولش ناشگفتم آن

  دیکه قهر و لطف کزان بحر در رس رایز
   و به گوهر اشارت ستیسنگ اشارت بر

  )٢٩٧۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

به سنگ  رسداز طرف خداوند م رسد،م ایاز آن در عنی رسدطف که از آن طرف مقهر و ل کهنیا یبرا دیگوم

 نیاست. پس ا ریاشارت د یمرکز عدم  عنیمرکز جامد به گوهر  ذهنمن عنینوع اشارت است سنگ  ی

بحر  سنگ را در مرکزش دارد و از ایو  هادگیشخص همان نیسنگ است ا ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره

من از جنس سنگ هستم جسم  دیگوم فرستدم که به زندگ . و اشارترسدم غامیپ از طرف زندگ ییتای

(حقیقت  ١٠[شل شماره ی نیپس جسم بمان! اما ا دیگو. مدهدرا به آن م تیارتعاش جسم هستم و زندگ

 ری اشارت دیمتعهد به عدم هستم  دارممن گوهرم مرکزم عدم است و عدم نگه م دیگوم وجودی انسان)]

  . دهدم حیو اآلن خودش توض دیآم نیبه ا

  باش  شیکه بر حالِ خو ست،یسنگ اشارت بر
  اشارت ریگوهرست هر دم د بر

  )٢٩٧۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 اته به حال سنگاست ک نیاشارت ا مرکز جسم عنیسنگ  ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره نیبه ا پس

[شل گوهر  نیمن جسم هستم من سنگ هستم و اما بر ا ییگوم کهنیا یادامه بده؛ برا تیباش. به دردها

سنگ اگر سنگ  یخوب  دیآم یریکه مرکز عدم است هر لحظه اشارت د (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره

من سنگ هستم ُخوب خدا هم  دیگوم رستد؟فبه خدا م چه اشارت سنگهست آن  ابانیکه در ب معمول
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 به زندگ هم اشارت ذهن. منکنماْلقَلَم سنگ خلق ملحظه تو را با جف نیسنگ باش! پس من ا دیگوم

  من سنگ هستم تو سنگ باش.  دیگوم فرستدم

را شفا  میات بده دردهامن را نج ایخدا دیمرکز سنگ باشد به زبان دعا کن دیسنگ را نگه دار دیتوانشما نم

. مرکز شما کندم یریبه زبان سون مرکز شما با خداوند اشارت د کهنیا یبرا .یزیچ نیهمچ شودبده نم

گوهر  ،خواهنم قتاًیاگر حق دیگو. مخواهممن درد را نم دیگوزبانتان م ورنیمن درد هستم. از ا دیگوم

 ی به مرکز جسم ذهن. پس به منسنگ باش خواهپس تو م ،ستین قیباش، فضا را باز کن پس تو حق

  . دیآم یریرا ادامه بده. اما به گوهر اشارت د اتتو سنگ از طرف زندگ دیآاشارت م

  و آن نقش بند اوست سنگ کرده نقش بر
  نقش ز آزر اشارت یِ لحظه سو هر

  )٢٩٧۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

است  ذهنبسته شده و آن نقش که نقش من نقش ی ذهنسنگ من ذهن)](افسانه من ٩شماره [شل نیا بر

 ییفضاگشا کند،است. چرا؟ هر لحظه مقاومت و قضاوت م در ذهن زندان عنیاست بند آن است.  ذهن ریتصو

است که  نیا شودکه رها م انانس ماندکه در بند م انسان با انسان، انسان نیکه فرق ب دینیب. پس مکندنم

که  . آن کسنی. فقط همکندلحظه فضا باز م نیدر اطراف اتفاق ا یلحظه  نیبه اتفاق ا کندمقاومت م ی

است در تو و  نقش تو باق نیخُوب سنگ باش و ا لیخ دیگومن سنگ هستم. م دیگوم کندمقاومت م

 میپدر ابراه ایآزر در واقع عمو  »نقش ز آزر اشارت یِ وهر لحظه س«. میکنم دیلحظه ما نقش را تجدبهلحظه

 لیلحظه م نیهر لحظه ما با مقاومت به اتفاق ا عنیاست.  ذهنتراش بوده منظور از آن همان منبوده و بت

 عنی. فرستدم سنگ غامیسنگ هستم و پ دیگو. پس سنگ ممیشوسنگ م عنینقش سنگ  یسوبه میکنم

(حقیقت  ١٠[شل شماره نیچون من از جنس سنگ هستم. ا دارکه مرا سنگ نگه فرستدم ارتبه خداوند اش

  است؟  یجورچه نی. حاال استیسنگ ن وجودی انسان)]

  اشارت، گداخت او دیدر گهر رس چون
   چه منور اشارت ن،یآفر احسنت،

  )٢٩٧۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

شروع  رسدبه مرکز عدم م رسد،م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهبه گوهر  گاشارت زند وقت

 یعشق و دارد  یگرما ی میارو قبال خوانده تیداغ شدن دوتا خاص نی. و اشودبه گداختن، داغ م کندم

حس  اعشق ر یم گرماحضور ناظر که ه میشوما م صورتنی. در امیشوم ز،ی. ما شناسنده، ممییتابش شناسا

به گداختن و اآلن  کندشروع م رسدگوهر مرکز عدم اشارت خدا م نیدر ا . پس وقتشناسدهم م کندم
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(افسانه  ٩[شل شماره ذهنشما من کهنیاشارت درست است. نه ا نیاشارت. ا نیو احسنت به ا نیآفر دیگوم

دردم  زسنگ باشم، من پر ا خواهممن سنگم م بفرست امغیهر لحظه به خدا پ یسنگ بشو یبشو ذهن)]من

  کار را.  نیپر از درد باشم نکن ا خواهمم

  هزار جوشاز گداز کرد گهر صد بعد
  از تَفِ آذر اشارت دیرسم چون
  )٢٩٧۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

عشق و خرد  یبه داغ شدن، گرما دکنمرکز شروع م نی: ادیگوآتش عشق است، م نیا آتش و عنیآذر  نیا

صورت  ذهنمن لۀیوسصدهزار جوش به نیا دینیبم زند،و صدجور جوش م شوداز آن بلند م ییشناسا

 مانیاز دردها مینخودمان را رها ک میخواهو عقلش م ذهنمن سنگ هستم، ما با من دیگوم ذهنمن رد،یگنم

که  فرستدم غامیپ است، هر لحظه به زندگ که متعهد به مرکز سنگ دارد کسامان ن نیا مان،یهادگیو همان

همان  میفرستکه ما از خودمان م یزیهرچ شنود،من سنگم، من سنگم من سنگم، خوب همان ارتعاش را م

شما  د،یریگظلم م دیکنشما ظلم م د،یریگمهر م دیورزشما مهر م م،یریگنم رید زیچ چیه م،یریگرا م

  .دیریگهمان را م دیدهبروز م یهر رفتار د،ینیبم یریگسخت دیکنم یریگسخت

  هزار جوشاز گداز کرد گهر صد بعد
  از تَفِ آذر اشارت دیرسم چون
  )٢٩٧۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 میتسل ذهناست، مر افسانۀ من ذهنکه افسانۀ من دیگو، را نمذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهشل  نیا

 اشارت زندگ وقت دیگوو مرکزش را عدم کند، م میو تسل ییبعد شروع کند به فضاگشابه ییجا یبشود و از 

از َتِف آتش عشق  حظهلبهلحظه کهنیا یبرا زند،و صدهزار جور جوش م گدازدم نیا د،یآبه مرکز عدم م

  که خداوند به ما کم بند م،یاراه را باز کرده رید ما عنی د،یآاشارت به او م

  .(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره

  و بحر گشت و جهان در جهان گرفت دیجوش
  اکبر اشارت زدیآمدش ز ا چون
  )٢٩٧۴ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

 دیجوش عنی م،یانجام بده ذهنبا من میتوانرا ما نم دنیجوش نیدر مرکزش، خوب ا جوشدانسان م دیگوم

 ییشد افتاد، شناسا ییشناسا عنیسوخت، سوخت  هادگیهمان دیشد، جوش تینهایو ب دیشد، جوش ایو در

که  دیحال خوب را دار د،یرا دار مالز یتوان و شاد نیشما ا دیآعشق م یعشق، شاد یگرما شد افتاد، وقت
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شد و جهان  ایو در دیپس جوش د،ینخواه رید د،یریب دیخواستها منرا که از آ یزیو چ هادگیهمان دیبتوان

را در آغوش گرفت، پس شما  اشیشده است و جهان مادگشوده یفضا نیجهان باز شد که هم یاو باز شد 

تنها قسمت نه د،یدر آغوش گرفت ذهن ریصورت تصوخودتان را به یادقسمت م نیصورت فضا، ابه دیباز شد

  .دیکائنات را در آغوش گرفت تمام دتان را،خو یماد

 شودم تینهایاست که ب یاجهان جهنده نیهم جهانِ دوم نیا، »و بحر گشت و جهان در جهان گرفت دیجوش«

 نیا آمد،لحظه اشارت مبهاکبر لحظه زدیاز ا کهنیا یشد؟ برا یطورنیاست، چرا ا یجهان ماد و جهان اول

(حقیقت  ١٠[شل شمارهحالت  نیهرچه ما در ا عنیتر، تر و بزرگتر و بزرگحالت بزرگ ه به معن عنیاکبر 

 میرساز نظر اندازه به خدا نم موقعچیباز هم جا دارد ما ه میشوتر مبزرگ ،میکنم ییفضاگشا وجودی انسان)]

هر لحظه از  کهنیا یاکبر، برا دیگوم نیهم یبرا م،یتر بشوبزرگ میتر بشوبزرگ میتر بشوو جا هست که بزرگ

 چیو ه ،یتر بشوبزرگ توانباز هم م ،یتر بشوبزرگ توانکه باز هم م دیآتر از ما، اشارت مبزرگ یخدا

  .میرا در آغوش گرفت یو جهان ماد میشد لیخدا تبد تینهاینماند و به ب دگیهمان

  نیو شمس د زیز تبر ستیرا اشارت ما
  چشمۀ کوثر اشارتتشنه را ز  چون

  )٢٩٧۴ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو 

که به او زنده شده، هر دو  لحظه خوِد خداوند و انسان نیکه در ا دیگوم کندبه چشمۀ کوثر اشاره م دینیبم

 دیستشما تشنه ه کند،و به تشنه م شوداست که رد م یااشارۀ چشمه هیشان شبو اشاره کنندبه ما اشاره م

 ،یالزم دار ،من را بخور، تشنه هست ایب کند؟م اشارتآن به شما چه  شودجا رد مآب زالل و خنک از آن ی

 نید و شمس زیتبر ،ییتای یو هر لحظه از فضا میتشنه هست ،ذهناست با من یطورنیانسان هم ا تیوضع

او زنده شده، هر لحظه به  تینهایکه به ب انسان خدا زنده شده است، از هر دو، از خدا و تینهایکه به ب کس

از  ایخدا هستم ب تینهایب تشنه، من چشمه هستم چشمۀ فراوان  ذهنمن یا د،یآارتعاش م دیآم تما اشار

 دیدار دگیهمان د،ی، هستذهن)](افسانه من ٩[شل شماره یطورنیشما، اگر ا مینیمن آب بخور، حاال بب

مسائلتان  رده؟شما را خسته ک ذهنمن یهایدرد شما را خسته کرده؟ گرفتار ایآ د،یریاشارت را ب نیا دیتوانم

که انسان زنده شده  یزیلحظه شمس تبر نی: ادیگوم ؟زیاد است دیدرست کرد ذهناست که با من ادیز لیخ

لحظه  نی آِب کوثرِ خودش، در ابه چشمۀ کنداست دارد شما را دعوت م یلحظۀ ابد نیخدا و ا تینهایبه ب

تو که  رد،یگاشارت را م نیتشنه است هر لحظه ا ودارد  ذهنکه من هر انسان عنی کند،موالنا ما را دعوت م

 نیهم میخوانم میکه اآلن دار ییزهایچ نیبخور، آزاد بشو، هم ریرا ب اتیاز موالنا آب ح ایب یسوزدر درد م

   دهد؛را به شما م غامیپ
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  :خوانمم تانیبرا عیاول آن را خواندم که سر تیکه ب میدار ریغزل کوتاه د ی اما

  باش  شیخو اری ار،ی یابیگر ن ییسنا یا
  باش شیمرد و کار خو ،یجهان هر مرد و کار در

  )١٢۴۴ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

  گفته است تیهمچون ب ییبود که سنا نیآن ا و معن میکرد را معن تیب نیا و

   یدر جهان بار دستیپد که
  یهر مرد و مرد هر کار کار
  )۴٩٩ص  قه،یحد ،ییشعر سنا(

 ییسنا یبه جا جانیحاال در ا ،ییسنا یکه ا دیگوم ییاست از سنا دهیرا شن نیهست، چون ا معن نیهم به

 دیاست که تو با نیا اشپس معن ،کن دایپ اری نتوان ذهناگر با من دهددرواقع موالنا ما را مخاطب قرار م

 قدرنیو ا د،یخودتان دوست خودتان بشو دیتوانحاال شما واقعاً م ،و دوست خودت باش خودت باش اری ییایب

 اری دییاز خودتان، بو ریغ رون،یدر ب دیکن دایپ اری کشدشما را م ذهنمن د،ینباش ذهندوستان من ازمندین

 یاریواقع هشدر دیخودتان باش ارِی قتاًیباشم، اگر حق دیخودم با اریمن خودم  ست،ین یریاز خودم کس د ریغ

  .شودبه خودش، خودش دارد خودش م عنی ،یاریبه هش دیآم کنددارد حرکت م هنذاز من

 دیبا کندم یهر کار است؛ پس در جهان هر انسان زندگ یاریالست هش میالست است، گفت معن نیهم نیا

عنوانِ جوهر، قائم به ذات خودم هستم، هستم که به یاریمن هش رد،یگکه کار از چشمۀ کوثرِ من برکت م دیبو

خوِد  تِ ینهایاز قسمتِ روان ب ریکارِ من غ خواهمبه کارم، من نم رودمن ساکن روان هستم، قسمت روانِ من م

تو بذار جنس  دیگوم نیهم ی. براردیب ریتأث رانیاز د خواهمفکِر من نم رد،یعقل ب رید ییمن از جا

جوهر  یعنوان به ،خودت باش اری دیتو با طورنیو هم کناآلن م هک یبه فکر و کار زدیات خرد برخداگونه

  بله؛ ،کن دایپ تواننم اری رید ذهنبه من یبرو ،ییایحالت در ب نیاگر از ا ،قائم به ذات خودت باش

درست  نیاست. و ا ذهنمن نیکند، ا دایپ تواندنم اری ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهشخص  نیاخُوب 

 ایکه: تو ب دیگوم به فکر و عملش. ول زدیرم اشذهنمن  عقلیو ب برکتیدرواقع ب ول کنداست که کار م

 اتبشو بذار کارِ خودت مالِ خودِ اصل تیهانیو ب (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهن فضا را باز کن یا

  باشد.

  کاروان مر رختِ خود را ره زنند نیز ی هر
  باش شیبارِ خو شیرا پس نشان و پ شتنیخو

  )١٢۴۴ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو
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 اشزندگ عنی دزدد؛خودش را م یۀها، چه مرد چه زن، دارد سرماکاروان انسان نیاز ا انسان ی: هر دیگو م

دشمن  کند،، مانع مذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهشل  نیهم کند،به مسئله م لیلحظه تبد نیرا در ا

و رخت و  رخت ،کاروان مر رختِ خود را ره زنند نیز ی هر .کندنم خودش را زندگ  لحظه زندگ نیا کند،م

شخصِ خودشان را خودشان  است. همه دارند زندگ اشمورد زندگ نیهرچه که آدم دارد و در ا عنیپخت 

بش  عنی را پس نشان شتنیخوکه:  دیگوم نیهم یبرا کنند؛تو هم رحم نم . خُوب پس به زندگدزدندم

کن در اطرافِ  ییفضاگشا (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهحالت  نیبه ا عنیخودت را عقب، جلو نرو، 

به مسئله و مانع  کنندم لیرا تبد شانلحظه دارند زندگ نیها با مقاومت کردن به اتفاِق الحظه. آن نیاتفاق ا

تو اثر  یِ رو نیقر ق یتو را هم خواهند سوزاند، ازطر لحظه پس زندگ نیدر ا سوزانندرا م شانو دشمن، زندگ

خودت  زندگ عنیبارِ خودت  شیپناظرِ اوضاع باش با مرکزِ عدم و  وخواهند گذاشت، تو خودت را بش عقب 

 لیتبد ،به رنجش نکن لیتبد ،یخودت را ندزد لحظه که اوال خودت زندگ نیباش در ا اتباش، مواظب زندگ

تو را هم  حتماً زندگ دزدندخودشان را م زندگ رانیاگر د طورنیو هم به خشم نکن لیتبد ،به درد نکن

  خودت باش.  زندگ عنی بارِ خودت شیپ دیخواهند دزد

سنفان ح مفان دهند و عشق مخرند  
  باش شیخو بارِیخش بذر، جو یِدو جو نیز

  )١٢۴۴ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

سنفان ح عنی و ز یزیآن چ سنو مهم م ییبایکه ذهن حعنی داند دگیهمان،فان ها عشق عنی عشق  که

به خدا  میکشلحظه نم نیما در ا عنی ست؛ین ارتعاِش خوِد زندگ یِکه از رو ، عشقاست ذهنبراساِس من

او  من عاشق زندگ  زندگ جهیدرنت میبشوعاشق  رید یدر  زندگ یآن  ییشناسا ق یازطر م،یزنده بشو

 ییزهایچ ی خواهدم کهنیا یبرا شودم رید ذهنمن یعاشق  فان یِ زهایخاطرِ چمن به ذهنبشود. من

 شوند،صورت انجام م نیبه هم خورندها که شست مازدواج اغلبِ . ردیاز او ب ییزهایچ یبه او بدهد و 

  . دهمرا م نیتو به من آن را بده، من هم به تو ا م،یهست ذهن. دو تا مندهندم حسن فان

هر دو از جنسِ ذهن  هانیخش هستند، ا یِهر دو جو و عشق فان حسن فان عنیدو تا  نیکه: ا دیگوم

  . یشاد یِجو ات،یآِب ح یِاز تو رد بشود، جو شود،که از تو رد م زندگ بارِ یبذر، بذار جو هانیاهستند، از 

 هانیا خرند،م و عشق فان دهندم که حسن فان ییهاو عدم مقاومت. آن ییبا فضاگشا گذرد؟م یجور چه

لحظه  نیکه در اتفاِق ا نندیبب خواهندو م رندیگم یجد رند،یگنم یلحظه را باز نیهستند که اتفاق ا انکس

که  رندیگم یزیچ ی دهندم یزیچ ینه،  ای شدهملحوظ شده، مالحظه  و عشق فان بده بستان حسن فان

  دارد.  هر دو شل ذهن
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 ما را مدتِ کوتاه میریگرا ما م دگیآن همان دیشما نگاه کن کهنیا یخش است؟ برا یِ چرا جو نیهم یبرا

 یمثال  خرد،م متیقگران زیچ ی کس یاست.  ذهنمن آن هم خوش کندخوش م کند،خوشحال م

ممن است  متیقگران زِیچ نیا وبخُ خرد،م متیقگران لیخ زیچ یخانمش، شوهر پولدار،  یبرا یشوهر

را  نیا ان،یدوستان و آشنا دهدبه دو، سه نفر نشان م بردخانم م نیدستبند باشد، گردنبند باشد، ُخوب ا ی

 یبود که دائماً شاد یابزار نی. اگر ارودم ادشیدر صندوق اصال  گذاردم بردقدر خوب است بعد مچه دمیخر

 یورآن بارِ یاست، جو ا است زنده شدن به زندگبا م شهیکه هم یزیآن چ با او بود؛ ول شهیهم دیبا دادم

 نی: ادیگوم نیهم یبرا م؛یآن دو، سه روز خوشحال شد یکه ما برا فان زِ یچ یاست، نه  یشاد یِ است، جو

 دانمهست و نم حوصلیهست و ب خستگ رید میخرعشق م میدهپول م خش است. ما وقت یِدو جو

  . میشوخسته م م،یدوست ندار

 نی. کارِ همخرندم عشق فان دهند،م حسن فان کهنیا یبرا شود؟م رهیدرد ذخ قدرنیها ادر رابطه چرا

 شدگتیهوهم م،یدهرا م شدگتیهوما هم جانیاست. در ا ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهنمن ۀافسان

هم بده  مانیهاما با بچه وست داشتن مشروط است. حتدرواقع د . عشق فانو مخصوصاً عشق فان میخرم

عنوان به نه دوستت ندارم، اگر من را سر بلند کن دوستت دارم، نکن کار را بن نیا م؛یکنم بستان عشق فان

که بچه من رفت دکتر شد، من به مردم پز بدهم، عشق  ندیبو یدکتر بشو یبرو دیبچه دوستت دارم، تو با

 به زندگ عشق زندگ نیدوستت ندارم. نه. ا وگرنه خواهم داشت. وستد لیصورت من تو را خت در آناس فان

. تمام اشاالت سرِ میخودمان بشو بارِ یجو (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره جانیبه ا دییایکه. ب ستین

 میرا نگه دار ذهنمن میخواهم م،یشانجامه عمل بپو ماناز زندگ به منظورِ اصل میخواهاست که ما نم نیا

  .میاصطالح قانع هستبه نو عشق فا و بده بستان حسن فان

   ستیدوستان تا ن نیدست دست ا کشندتم
  باش شیخو ارِیدزد از دستشان و دست دست

  )١٢۴۴ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

 ستیتا ن کشندسه متر باالخره م یدو متر، آن  یمتر، آن  ی ی نیا رند،یگدستت را م یی عنی

ها، ها و عدم توقع از آنبه آن ازیو عدم ن ییگشالحظه با فضا نی. ارید یریمم ذهندر من عنی کنند؛م

 اتکم خودت باش، بذار دست زندگ کن،به خودت کم  رون،یبش ب عنیدستت را از دستشان بدزد؛ 

  تو باشد.  ارِ ی

  . برندبه گورستان م رند،یگبه ما کم کنند. دسِت ما را م رندیدسِت ما را ب رانید میتوقع دار ما
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 کهو ناظرِ اعمالِ خودمان درحال یاریصورت هشو به به زندگ میاز درون وصل بشو میکننم ییما فضاگشا چرا

 رانیاز د میکنخودمان به خودمان کم نمچرا  م؟یو کمِ خودمان باش اریدست میکنم ییهر لحظه فضاگشا

حالت  نیکم کنند، هم توانندبه او م رانید کنداست که فکر م ذهنغلط من دِ ید نیو ا م؟یخواهکم م

لحظه را  نیاتفاِق ا جانیو در ا میهست ذهنمن ۀکه در افسان جانی. ما در اذهن)](افسانه من ٩[شل شماره

 نیرا که از ا مانیازهاین میدار میکنکه ما فکر م فتدیاتفاق ب دیبا یجور یلحظه  نیاتفاِق ا م،یریگم یجد

 دگیاز نوع همان هانیا ول م،یکنلحظه برآورده م نیلحظه با اتفاق ا نیا رها دآدم ۀلیوسبه میکارجهان طلب

 کنندجهان م نیبه ا ازمندِ ین قدرنیا کنند،م دهیهمان قدرنیا کشند: مردم شما را مدیگوم عنیهستند؛ 

 ١٠[شل شمارهرا باز کن  انخواه، فض یزیاز مردم چ ای. تو بییآصورت مرده در مبه ذهنباالخره در قبر به من

. حاال ممن یدستت را از دستشان بدزد بتوان دیوصل شو، منتها با از درون به زندگ (حقیقت وجودی انسان)]

تان را از دست دیتوانم ،ستیبه ن کشَندباشد که دارند شما را م یاعده یشما هم دسِت است دسِت 

 م،یکنرها نم میبه آدم که شما را تا نابود نکن دندیچسب یاعدّه یاند؟ محم گرفته ای د؟یاوریشان در بدست

  کم خودم باشم. خواهمم من خواهم،شما را نم دوست خواهم،نه من کم شما را نم دییشما بو

  نگاران نقش پردۀ آن نگارانِ دلند نیا
  باش شیرا بردار و در رو با نگارِ خو پرده

  )١٢۴۴شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

 دگیهمان ،خواهکه برآورده کنند که م خواهو از مردم م نیبکه در ذهنت م نگاران ذهن نیباش. ا وبرور

که  ییهانقش نیتا به ا عنیدل هستند.  انیباروینقش پردۀ آن ز هانیکه: ا دیگوم یریب و عشق فان بده

به  ایتو ب دیرس پرده هستند نخواه نیکه پشت ا انیبارویبه آن ز ،تو مشغول دهدنشان م ذهن ِ پردۀ پندار من

 نیو عدم مقاومت به اتّفاقِ ا ییظه، با فضاگشالح نیپرده را بردار، پرده پندار را بردار با چه؟ در ا نیطور کامل ا

که ما  لحظه نی. امینیبب میتوانلحظه را م نیاست و ما اتّفاق ا لحظه کم ما نیباشد اتّفاق ا ادمانیلحظه، 

ذهن  شودپردۀ پندار را ذهن ساکت م میزنپرده را کنار م نیلحظه ا نیدر اطراف اتّفاق ا میکنفضا باز م

پرده  نیا یو در رو سازدم ریبه فکر د یاز فکر دنیذهن و پر تیپرده را فعال رود،ود، پرده کنار مساکت بش

صورت  پرده را بردار و به مییگو. ممیخواهم ها زندگما از آن هآفل است ک یهاهمان نقش دیآکه م ییهانقش

 یاریبذار هش عنی م،یهست یو ما  دگبا معشوق خودت باش. معشوِق ما خود زن یاریهش یجلو یاریهش

  .ندی. خودش، خودش را ببندیامتداد خدا، اَلَست خودش، خودش را بب

 ر،ید نیچنقطه یبه  نیچنقطه یاز  دنیبا پر ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره شخص نیکه ا دینیبپس م

 زندگ یِجلو هانیو ا هاستنیچنقطه نیهم هاست،دگیهمان یهاو در آن پرده نقش کندپردۀ پندار را درست م
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 ییهستند گرفته. ما با فضاگشا (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره ییتای یِ فضا نیکه در ا انیبارویرا و ز

 جهیبشود و در نت ی یاریبا هش یاریشده هشگشوده یصورت مرکز عدم، فضاو به میپرده را بردار میتوانم

 عنی دیبا نگار خودتان بشو د،یبا نگار خودتان بشو جهیو در نت دیخودتان بشو اری. دستدیودتان بشوخ اریشما 

  .دیبه وحدت برس دیبشو یبا خدا 

  باش شیاند باش و خوبِ خوب شینگارِ خو با
  باش شیخو ارِیباش و در د شیدو عالم ب از

  )١٢۴۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی( مولو

 شود،فضا باز م وقت شودلحظه مستقر م نیدر ا شوداز زمان جمع م یاریهش ، وقتخودت باش اری با

به  شودقائم م ستد،یاخودش م یبه پا شود،خودش م یاریو هش ماندنم ذهن ِ من ماندنم دگیهمان

با نگار خودمان  ما شودم مستقر یلحظه ابد نیو در ا شودخدا در ما به خودش زنده م عنیخدا  تینهایب

 ریو ذهن ما د کندما فکر م قیاز طر خود زندگ کهنیا یبرا .شیبااندیهم ز م،یهست بایموقع هم زو آن میهست

  .میهست شیبااندیز یبایز جهیدر نت میرا انداخت ذهن ِ شده سرِ من سریسر ندارد، ب

کرده  جادیکه ذهن ا . از آن دو عالمرید ذهن ِ نه من شدیاندما م قیاست که از طر زندگ نیا عنی شیبااندیز

ها ما موقع بعض مینیبم میروآن که در آن عالم که م عالم توهم یهم  یعالم است  نیا یبود، که 

اش همه هانیهست و ا بایز یزهایچ لیاست و خ یشراب است و حور دانممچه ن،یجا به ما اآن میکنتجسم م

 لیآن عالم هم خ امده،ین رمانیگ زیچچیعالم که خراب است جنگ هست و ه نیا .ریهن است دتجسمات ذ

  .رونیب ایرا رها کن، از توهم ب هانیاست ا دو عالَم ذهن نیعالم. ا نیآن عالم بر اساس ا است، تجسم ذهن بایز

 یجا قتاًیحق ول میکنم جهان زندگ نیاست. درست است که ما در ا ییتای یما فضا اریاست؟ د ما کجا ارید

 میغذا بخور دیبا میجسم دار کهنیا یبرا میجهان هست نیاست. بله ا ییتای یدر فضا ست،یما در ذهن ن زندگ

 میباش ییتایوحدت و  یدر فضا میتوانم میکنم دگتن زن نیدر ا کهبشود. در حال تن متالش نیکه ا تا زمان

. آن فضا، آسمان شوداست که از درون باز م ییما فضا ارید ست،یما ذهن ن اریا است. پس دم اریجا دکه آن

  است. ییتای یدرون همان فضا

اگر توجه کند، اگر شما  میزنها را محرف نیا ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهن ِمن نیبه هم میدار بله،

آن دو عالم را  د،یکنکه در ذهنتان تجسم م آن دو عاَلم ات،یاب نیبه ا دیاست توجه کن تانیکار معنو لیاوا

از  دیدانکه م یطورزنده است و همان یاریاست، د قیاست، حق نیع ارید یما  ارِ یذهن ساخته است د

 میدی. امروز فهمدهدخودش را به ما نشان م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهگشودۀ شدۀ درون  یفضا

را  مانذهنمن کهنینه ا شودتحول حاصل م نیا ،زندگ لۀیدر درون به وس دنیاز گوهرکردن مرکز و جوش که



ۀ  برنامه            Program # 874                                              ۸۷۴مشار

  84صفحه: 

باور بهتر از آن  نیکالس بهتر از آن کالس است ا نیا دهد،م رییما را تغ زِیکه چه چ میو دائماً توهم کن میدارنگه

  نه. م،یریا بر یآن  میرها کن دیرا با دگیهمان نیباور است ا

  غرور  دیکز او زا یاز آن خمر من مست رو،
  باش شیخو ارِیو هوش نیب یآن رو غُره

  )١٢۴۴شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو 

 د،یآم هادگیکه از همان یاز شراب ،ذهن ِ از شراب من ذهن ِ را رها کن وگرنه در من ذهن ِ : که برو و مندیگوم

 قیکه از طر نیخداوند را بب یِ نور رو عنی نیرا بب یفقط. تو نورِ آن رو دیزاغرور م خورد که از آن خواه

  .دهدو عدم خودش را به شما نشان م ییفضاگشا

را  ذهن ِ من نیرا. برو ا ذهن ِ من نینه ا ر،یرا تو ب اصل شِیخو آن »باش شیخو ارِ یو هوش نیب ی غُرۀ آن رو«

خوشحال  شود،م ادیکه پولم دارد ز افتادم ادتی یدیکشم رهیش ،گرفتم لت خوشرها کن و تا به حال از پو

را کنار  نیا د،یآجهان م نیا یهادگیکه از همان یشراب شراب را بذار کنار. عنیآن خمر را، آن خمر  یشدم

 یرا تا حدود ذهن ِ من یهایارمیامروز انواع و اقسام ب شود،حاصل م ذهن ِ فقط غرور من کهنیا یبذار برا

باال و  رودم اتیاریهش واشیواشیتو.  زندگ شودقدر روشن مکه چه نیتو فضا را باز کن بب م،یداد حیتوض

را  زندگ یو گرما تابشِ زندگ شود،که باز م نیدر ضمن هم نیبرا م تیهادگیهمان ،نیبرا م اتذهن ِ من

در  شود. هرچه فضا بازتر مشودگشودۀ شما ساطح م یدر واقع از فضا »یرۀ آن روغُ« نیکرد. ا حس خواه

ما که  یِبه آن و نورِ رو میشوتر مزنده میما دار (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره،حالت نیمرکِز ما، ا

  .شودم دتریهم هست شد نور آن

 ٩[شل شماره هادگیکه از همان یشراب نیا . ولییساعشق دارد، هم قدرت شنا ینور هم گرما نیا میگفت

  .شودم ذهن ِ فقط سبب مغرور شدن من دیآم ذهن)](افسانه من

  

  


