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  1صفحه: 

  



  Program # 841                                                                    ۸۴۱برنامه مشاره 

  2صفحه: 

  ١٢٠٥شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو

  

  نگشت جانِ من، َبس مَكُن و مگو كه َبس  ريس
  كَسچيز ه يكم نََزن ،يامَلول گشته گرچه

  
  د تُُرش چونكه رسول از قُنُق گشت مَلول و شُ 

  ورا كرد عِتاب در َعبَس يزديا ناصحِ
  

  َردَتيبگ يموافقت َدردِ دل يگر نكُن
  َنفَس كي زيمگر نيخوش است خوش، ه يفَسنَهم

  
  جنس خود انِيذوق گرفت هر چه او ُپخت م

  از َعَدس ميهم، ما نه َكمهم به ميِبپَز ما
  

  شِكَركَشان نيمن َنبُرَم ز سرخوشان، خاصه از
  بَُود فِراقشان، مرگ كِرا ُبوَد هوس؟ مرگ

  
  مستِ من، داد َسبو به دستِ من فِيدوش، حر
  سِ ُمرَتبسرا بر سَِر نَفْ  يآن َسبو ِبشَكَنم

  
  خود فِيمَعده را من نُكنم حر فينَْفِس ضَع

  مگس نيخوانِ مرا از شوديم خُدوك زانكه
  

  نَنگرم، پرده َشرم بَرَدرَم شيمن پس و پ
  و پَس شيز پ َكَشدَميم يَْكَمندِ ُسكرِ م نكهآز
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  3صفحه: 

  او باشد آفتابِ ما يِكه رو يخوش َسَحر
  ل َعَسسد يِكه باشد او بر سَرِ كو يشب شاد

  
  من شِيپ بيبط شكل ،يتآمد عشق چاش

  شُد َمَجس فيَنهاد بر َرگَم گفت: ضَع دست
  

  ُقوَّتِ دل، بُِگفَتمَش يِگفت: كباب خور پِ
  شراب ران فََرس يِكباب شد، سو يهمگ دلْ

  
  مَخور ياز َكِف هر خَس ،يگفت: شراب اگر خور

  شده ز خاك و خَسصاف ن،يمََنت دَهم ُگز باده
  

  من چه ُكنم شراب را؟ اَبمَتيگر بِگفتم: ا
  و بر َاَرس ليبر َلبِ ن يمُّميَ َروا تَ ستين

  
  تو اتِياْلحَفرَسُ نيَسقا، ك يخاُمش باش ا

  بازُگشا ازو َجَرس َكشَديم اتيحَ  آبِ
  

  از شَرفْ خود نرسد به هر َخَلف اتيآبِ حَ 
  در َغلَس اتيآبِ حَ  يُمخْتَف ستَسبَبنيز
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م واندي از ١٢٠٥ شماره غزل با را امروز حضورگنج ةبرنام يپرسالسالم و احو با

  نگشت جانِ من، َبس مَكُن و مگو كه َبس  ريس
  كَسچيز ه يكم نََزن ،يامَلول گشته گرچه

  )١٢٠٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

حضور  يارهشي ازجنس هاانسان ةهم كهنيا يها براسانجمع ان طورنيو هم يازطرف هر انسان يندگيموالنا به نما پس

لحظه  نيزنده هست در ا يبه زندگ ارانهيهش ايانسان دو وجه دارد  .ميدانيرا م نيهستند ازجنس امتداد خدا هستند ا

 نيا يزهايبا چ دهيدر ذهنش است و همان ايخداست  تيو ابد تينهايازجنس ب يعنياست  تينهايساكن است ازجنس ب

و واضح  نشد. ريكه جان من س ميشنويو خودمان هم م مييگويم يبه زندگ يو جمع يصورت فردپس ما به است. يجهان

  و  يلحظه ابد نيبه ا ديآيها مموقع يدارد و بعض يذهندر ذهنش است من ايآدم  نياست كه ا

  ريدَم او جان َدهَدت رو ز نََفْختُ بپذ
  وف عَِلل است نه موق كونيَ فَ ْ او ُكن كار

  )١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي(

پس از آزاد شدن به  اي مينبود و ما آزاد نشد يكه كاف ميشويمتوجه م يول ميكنيها ما حس مموقع يَدم او را بعض پس

او را بركت  ميتوانيشدن نم يذهنكه دراثر رفتن به ذهن و دوباره من مينيبيم كافي ةباز هم ما به انداز عيوس سايمق

 ندهيگفته شده كه شخص گو يجوركي تيب و »نگَشت جاِن من، بس مَكُن و مگو كه بَس ريس« :ديگويم نيبنابرا ميريبگ

من  يعني »است نه موقوف ِعلل كونيفَكار او كُن« نيدست شماست و بنابرا اريندارم و تمام اخت ياريكه من اخت ديگويم

را مداومت ببخشد و به من بدهد و  نيا رميگياز تو ممن را كه  يمِ نيكه ا ستين يرونيكه علل ب تيب نيمتوجه هستم با ا

دارم  نيپس بنابرا دست توست.اين كه  به اين نتيجه رسيدممن  و يدهيها نمموقع يبعض يدهيها تو مموقع يبعض

و او كه  !گريبرو ذهن د كهنيا يعنيپس بس گفتن او  را متوقف نكن و من را به ذهن نفرست. يمِ نيكه ا كنميالتماس م

  ذهن. روميدارم م واقعدر مييگويبرو ذهن، ما م ديگوينم

 ياتفاق اي ميها حاال در اثر تسلموقع يبعض زهايبا چ ميشد دهيجهان و همان نيبه ا ميآمد يكه وقت دهدينشان م تيپس ب 

به تو دارم و  اجياحت و ستيبََسم ن دانميكه من م ديگويم زنديها را محرف نيكه ا يو شخص ميشويوصل م يما به زندگ

 ديدانيكه م طورنيو هم ياتو از من ملول شده ديگويو م ،يگذاريكم نم يزنينمكه تو كم  دانميكه من م ديگويبعد م

 ياشدهتو در من ملول  يعنيكه امتداد خدا كه من هستم ملول شدم  دهديپس نشان م .زيچچياز ه شوديخدا ملول نم

  .رميبگ رميگياآلن م كهنياز ا شتريب توانميعلت ملول بودن نممن به يعني .يدرد دار ،ياعبوس شده ،ياشده حاليو ب



  Program # 841                                                                    ۸۴۱برنامه مشاره 

  5صفحه: 

هستم كه  يمن هستم كه سبب متوقف شدن شراب زندگ نيگذاشت ا يكم نخواه يزيمن هرچه باشد تو چ تيوضع يول 

 ايبعد  رميگيرا م يلحظه حاضرم از تو بركت زندگ كي ت داشته باشد.مداوم نيا اي رمياز تو بگ شتريلحظه ب نيدر ا

  .شوديتمام م يآن مِ گريو د زنميرا به چشمم م يذهنمن نكيع كي اي رنجميم شوميم نيخشمگ دفعهكي

 ةيكلهم  ديگويم يجانب انسان فردهم از پس مركز عدم مداومت داشته باشد. ايبودن  يلحظه ابد نيدر ا خواهديم 

از  ستين ريس يطوركلها بهو جانِ انسان مياكه ما ملول گشته ديد ديخواه ديريها را درنظر بگانسان ةيها. اگر كلانسان

عشق،  ركت،ب ،يزندگ ت،يخرد، امن كافي ةلحظه به انداز نيدر ا يجمعاً از زندگ ارانهيما هش يعني دهد،يكه او م يزندگ

 ميرا بگذار زهيو ست ميبشو ميكرد تسل ميخواه يما سع ستيدست ما ن نيكه ا مييگوب ميخواهيو م ميريگيلطافت نم

  .ميبشو ليو تبد ميرياز تو بگ يشتريب يكه م ميخواهيكنار، ما م ميكنار و قضاوت را بگذار ميكنار و مقاومت را بگذار

  .ميها بپردازشكل نيبه ا يكم كي اما

  

  (دايره عدم اوليه) ١شكل

 يعني ميابوده يفرمياز جنس ب ميااز جنس عدم بوده ياريصورت هشجهان به نياز ورود به اكه ما قبل ديدانيم شما

توانست جسم را ببافد و از  ياريهش يعني ميخودمان را در شكم مادرمان درست كرد ميآمد يو وقت ميانداشته يجسم

 كنديكارها را م ناي ةامتداد خدا هم ياريهش كي نيپرداختن، هم رو شروع كند در ذهن انسان به فك رونيب ديايجا بآن

  ميشد ليتبد شكل نيموقع به او آن
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  6صفحه: 

  

  ها)(دايره همانيدگي٢شكل 

 دينيبيدر مركزمان قبالً م ميها را گذاشتمهم هستند ما آن هانيرا كه پدر و مادرمان گفتند ا يجهان نيمهم ا يزهايچ

  . ميريگيم يچهار تا بركت را كه ما از زندگ نيا نيد بنابرامركزمان عدم بو )](دايره عدم اوليه ١كل[ش

و قدرت و  تيهدا ت،يچهار تا بركت، عقل، حس امن ز،يچهار تا چ نيا »نگَشت جاِن من، بس مَُكن و مگو كه بَس ريس«

 نيوارد ا ي. وقتميگرفتيم يو از زندگ مياها آشنا بودهبود كه ما با آن ييزهايچ هانيو عشق، لطافت، ا يشاد طورنيهم

چه، اسم من  يعنيدرواقع مال من  ميديبعد فهمو از آن به يچهار سالگدر سه يبه رشد حت ميشروع كرد م،يجهان شد

 ميبا مال من و شروع كرد طورنياصطالح اسم خودمان، كه كلمه است، مفهوم است و همبا به ميشد دهيچه و همان يعني

  . ميشد دهيمال ماست، با آنها همانگفتيم  كهنيو هممال من است  زهايچ نيكه ا مييبگو

 م،يكنيكار را م نيكه ا نيو هم دهد،يكه ذهن ما نشان م ييزهايكردن به چ قيو وجود تزر تيحس هو يعنيشدن  دهيهمان

ر و مادرمان جسم پد دانميپول، نم هيشب ييزهايبا چ ديدانيكه م طورني. و همرنديگيعدم، مركزمان قرار م يها به جاآن

و  رنديمركز ما قرار بگ تواننديم هانيا يعني. ميهست دهيدردها ما همان مختلف مخصوصاً يباورها ايجسم خودمان  اي

و قدرت  تيو هدا تيعنوان عقل، حس امنما به ميريگيم يكه اآلن از زندگ يزيآن چ جهي. درنتمينيها بببرحسب آن

  . ديآينم يد زندگو از خو ديآيم زهايچ نيدرواقع از ا

هستم، جان من ها)] (دايره همانيدگي٢[شكل  حالت نيكه در ا يمن درواقع وقت ديگويم د،يگويشعر را م نيموالنا ا بعد

 تيحس امن رم،ياز تو عقل بگ ديبا دانميمرا وامگذار. من م)] ها(دايره همانيدگي٢كل [ش حالت نيو تو در ا شودينم ريس

   ،برسم شكل نيرا داشته باشم تا بتوانم به او قدرت ت رم،يبگ راو ت تيهدا رم،يبگ
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  7صفحه: 

  

  (دايره عدم)٣شكل 

بده من  يدوباره عدم را در مركزم بگذارم، فضا را در درونم باز كنم. تو پس مِ ندازم،يرا بشناسم و ب هايدگيهمان نيا يعني

  بده.  ادتريز ست،يبروم. بََسم ن)] ايره عدم(د٣كل [ش حالت نيبه ا يقبل)] ها(دايره همانيدگي٢كل [ش حالت نياز ا

  نگشت جانِ من، َبس مَكُن و مگو كه َبس  ريس
  كَسچيز ه يكم نََزن ،يامَلول گشته گرچه

  )١٢٠٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

 تيهوا همبا درده كهنيا يبرا ميملول هست)] ها(دايره همانيدگي٢كل [ش حالت نيكه در ا ميما اآلن متوجه هست يعني

كار مركز ما  نيكه ا دوشرطيلحظه قبل از قضاوت بدون ق نياتفاق ا رشيپذ يعني ميتسل م،يشويم ميتسل يو وقت ميهست

و عمدًا  ارانهيما، هش ميشويم)] (دايره عدم اوليه ١كل[ش نياز جنس ا يعني كند،يم هيجنس اول يعنيرا دوباره از آن عدم 

  .ميكنيم)] (دايره عدم٣كل [ش مركزمان را عدم مييآيم)٢ شكل (حالت نيو دانسته از ا

(دايره ٢كل [ش حالت نيكه از ا يستيبايذهناً. شما م ديريبگ اديكه شما فقط  زنميها را من نمحرف نيا ديكن توجه

 ييخود است، شناسا يكار مستلزم تمركز رو ني. اديشو ليتبد)] (دايره عدم٣كل [ش حالت نيبه ا)] هاهمانيدگي

 ميكنيما شروع م رد،يگيما مركز ما قرار م يما است، چون هرموقع دردها يمخصوصاً دردها يياست، شناسا هايدگيهمان

به  ميكنيكه بعداً هم اآلن نشان خواهم داد، شروع م طورنيو هم گرانيخودمان و د يكردن برا جاديو درد ا بيبه تخر

 ميكنيحالمان هم خوب است، شروع م م،يما مسئله درست كن ستيزم نال چيو ه يسازو دشمن يسازو مانع يسازمسئله

شما  كهنيا يعنيشدن  لي. تبدميشو ليتبد ميخواهيما م پس است كه مركز ما درد دارد. نيانشان  ني. ايسازبه مسئله

تان ظه فضا را در درونلح نيدر اطراف اتفاق ا ييفضاگشا ايلحظه  نيبله گفتن به ا ايلحظه  نياتفاق ا رشيپذ م،يبا تسل
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  8صفحه: 

اصطالح به شما به يو قدرت زندگ تيو هدا تيشعور عدم و عقل و حس امن نيا د،يداريو مركزتان را عدم نگه م ديكنيباز م

و  ديكنيم ييو شناسا دينيبيرا م تانيهايدگيو شما همان هايدگيهمان نيبه ا دهديم يعدم وابستگ ،ينابستگ كي

. ديشوينم دهيهم همان ديجد زيو با چ ديدهيمركزتان قرار نم گريو د دياندازيها را ماست و آن يآزاد يمساو ييشناسا

. مييايدرب)] (دايره عدم٣كل [ش حالت نيبه ا)] ها(دايره همانيدگي٢كل [ش حالت نيكه از ا ميخواهيم يمِ شتريپس ما ب

  :عيسر دهميرا هم نشان م يبعد شكل

  

  )] (مثلث همانش٤كل [ش 

  نگشت جانِ من، َبس مَكُن و مگو كه َبس  ريس
  كَسچيز ه يكم نََزن ،يامَلول گشته گرچه

  )١٢٠٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

و  ميشد دهيهمان زهايمان با چو در ذهن ديآمد ياريصورت هشبه يكه وقت ديدانيم د،يشناسيمثلث همانش را م نيا و

ما، مخصوصاً  ديد نكيها شدند عآن م،ينيبيها مبرحسب آن م،يريگيها ماز آن و قدرت را تيو هدا تيعقل و حس امن

و ذهن دائماً  ميپريم گريد يدگيهمان كيبه  يدگيهمان كيهر لحظه از  كهنيما، ما با توجه به ا ديد نكيدردها شدند ع

 م،يمنِ ساخته شده از فكر هست نياما  ميكنيو فكر م يذهنعنوان منبه ميآوريمن به وجود م كيدرحال حركت است، 

را  يازاست از جنس فكر است و زمان مج فيجسم است، گرچه كه جسمش ظر ،هست يذهن ايهست  يسمش منِ فكرا

و  دياحالت را تجربه كرده نيشما ا م،يكنيم يزندگ ندهيدر گذشته و آ م،يشويم يذهنمن نيما ا يوقت يعني. شناسديم

 بيترت نياادامه دارد و به گريبه فكر د يپرش از فكر نيو ا ديپريم گريبه فكر د ياز فكر ارياختيكه ب دينيبياآلن هم م

  .رفتيماز بين  شديم فيضع يذهنمن د،يكرديكار را نم ني. اگر اديسازيرا م يمن ذهن
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  9صفحه: 

 يزندگ ندهيگذشته و آ و در ميمِن ساخته شده از فكر هست نيكه ا مينيبيما درواقع م يكه وقت ميشويمتوجه م بعد

كه  مينيبيكه آن مقاومت و قضاوت است. م ديآيوجود مدر ما به تيدو تا خاص م،ينيبيم زهايچ نيو برحسب ا ميكنيم

قضاوت و  يجسم ياريو در هش »بد است نيخوب است و ا نيا« مييگويم م،يكنيخوب و بد م م،يكنيخوب و بد م يما هِ

  است.  هايدگيهمان ديدرد كه برحسب همان خوب و بد وجود دا ييشناسا

لحظه مقاومت  نيدر مقابل اتفاق ا يذهن. منميلحظه دار نيدرمقابل اتفاق ا يمقاومت كيما دائماً  ميشويمتوجه م بعد

فاق بله گفتن به ات دي. توجه كنميفضا را باز كن م،ييلحظه بله بگو نيصفر شود و در مقابل اتفاق ا ديمقاومت با نيدارد. ا

كه هزار دالر به من اآلن قرض بده  ديگويبه شما م ي. اگر كسستيكردن ن رفتارموافقت و مطابق آن  اشيلحظه معن نيا

 ديهزار دالر از من قرض بخواه ديتوانيخوب شما م دييگويم ديكنيم ييفكر است و فضاگشا كي ديديرا شن نيو شما ا

  . ديبده شانيكه شما هزار دالر را فورًا به ا ستين نيا اشيگفتن معن . بلهدهميكه به شما قرض نم ميو من هم بگو

كار شما را از جنس  نياست. ا يلحظه در واقع بله گفتن به خود زندگ نيلحظه بله گفتن به اتفاق ا نياتفاق ا رشيپذ پس

عمداً و دانسته  دي. شما بادكنيو مقاومت را صفر م كنديخودتان م يخداگونگ هياول ياريهش نياز جنس هم كند،يالست م

 يآدم كي مثالً  كه ديكه شما اجازه بده ستين نيا اشيمقاومت صفر معن م. عرض كردديلحظه صفر كن نيمقاومت را در ا

 مچين. نه هديبكن ،ديبكن ديخواهيم يشما هر كار كهنيا يعني ميكه تسل دييكه پر از درد است به شما درد بدهد. بگو

  :لتحا نيبه ا ديرسيو م ديكنيرا عوض نم تانيانرژ د،يكنيط فضا را باز م. شما فقستين يزيچ

  

  (مثلث واهمانش)٥شكل 

بله  يعني ييبا فضاگشا توانديكه انسان م دهديكه مثلث واهمانش است، نشان م)] (مثلث واهمانش٥كل [ش حالت نيا

به كنار،  رونديبودند م نكشيكه ع زهايرد، آن چمركزش را عدم ك يلحظه مركزش را عدم كند. وقت نيگفتن به اتفاق ا
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. مييبگو يطورنيا ند،يخدا بب لهيوسبه ند،يبب يندگز لهيوسبه تواندي. مشوديمركزش دوباره عدم م ه،يبه حاش رونديم

جنس عدم  ز جنس جسم است و اآلن ازا كرديبود، فكر م يجسم ياري. قبالً هششوديعوض م اشياريهش جهيدرنت

زمان هم عوض شد،  شوديدر آن لحظه و متوجه م ستياست، از جنس جسم ن يفرميكه از جنس ب كندي. حس مشوديم

آرامش درواقع از مركز  نيكه ا دهديبه انسان دست م يو آرامش كنديم دايپ يلحظه انسان عمق ني. در الحظه نيآمد به ا

  . ميگويچه م ديكنيعدم است كه در ما هست. توجه م

جوابش  ؟هستاالن  ما در ما ةجنس خداگون ،يبا عدم، جنس زندگ ديعدم و د نيا ايكه آ ميگفت ميمثال را زد نيا هابار

آگاهانه از آن استفاده  ديشما با ستنديمنتها آگاه ن ديكنيبله م د؟يكنياز آن استفاده م شهيشما هم اياست كه هست. آ نيا

به من گوش  اي ديكنيگوش م يقيكه شما به موس ميگويآن م يادآوري ستيام بد نرا من زده ليتمث ني. مثالً بارها اديبكن

كلمات كه سكوت است آن را هم  نيفاصله ب ايآ شنود،يم تانيگوش حس نيكلمات را ا ديشنويكلمات را م د،يكنيم

نُت و آن ُنت سكوت  نيا نيب ايكلمه و آن كلمه سكوت هست  نيا نيكه ب فهمميآره من م دييگويشما م د؟يشنويم

 شنوديتان مهمان سكوت درون اسكوت ر شنود؟يم يزيچسكوت را چه شنوديگوش م نيكه كلمات را ا ميگويهست، م

  است.  تانتييكه همان خدا

 نيا ند؟يبيم يزيچرا چه مايبله، هواپ دييگويم د؟ينيب يرا م مايهواپ شوديرد م مايهواپ ديبه آسمان نگاه بكن ميگويم

اطرافش  يخال يُخوب فضا ميگويبله، م دييگويشما م د؟ينيبياطرافش هم م يخال يفضا اي. آتانيتان، چشم حسچشم

مهم است اتفاقاً،  يليجوابش خ نديبب توانديچشم فقط جسم را م ند،يبب توانديچشم كه نم ند؟يبيم يزيچرا در شما چه

از آن ما استفاده  شهيپس هم نديبياآلن در شما هست آن م نيه همعدم درون شما ك ياست كه آن فضا نيجوابش ا

 ميفكر كن ميتوانينم م،يحرف بزن ميتوانينم يحت م،يكن يزندگ ميتوانيما نم صالًدر ما هست، اگر آن نباشد ا م،يكنيم

  .مياشده دهيها هماناز بس كه با آن بلعنديمنتها فكرها دائمًا ما را م

از  اي د،يبشو ماياطراف هواپ ياز جنس فضا دينشو ماياز جنس هواپ ديمركزتان را عدم كن ديخواهيم هارانيحاال شما هش

به  يوقت د،يبشو ديتوانيو م ديكلمات بشو نياز جنس سكون و سكوت ب شنوديگوش م نيكه ا ديكلمه نشو اينُت  سجن

است مقاومت را  يكاف)] (مثلث واهمانش٥كل [ش حالت نيا شوديمقاومت صفر م يوقت د،ييگويلحظه بله م نياتفاق ا

عدم در شما  يفضا ايسكون و سكوت  انكه مركزتان عدم شد هم دينيب يم دفعهكي د،يفضا را باز كن يعني ديصفر كن

 ها،يدگيهمان نينه ا يذهننه من ديبشود، شما آن هست تينهايب ديآسمان درون با ايعدم  يفضا نيگشت، حاال ا داريپد

   نيابنابر
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  نگشت جانِ من، َبس مَكُن و مگو كه َبس  ريس
  كَسچيز ه يكم نََزن ،يامَلول گشته گرچه

  )١٢٠٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

گرفتارم و مركزم را عدم  يدگيكه در حالت قضاوت و مقاومت و همان دانميكه: من م ديگويم يبه زندگ كنديرو م موالنا

كه اگر صبر كنم و  دانميو من م يدهيم ييقدرت شناسا ،يدهيم صيتشخ ،يدهيعقل م ،يهديم يتو به من مِ كنم،يم

عمل واهمانش  دهم،يعمل واهمانش انجام م شوميكه من دارم آزاد م ماست شكر كنكه اآلن به من دست داده يآن حالت

در  ميكرد يگذارهيرا سرما يرايهش مياآمده)] (مثلث همانش٤كل [ش يقبل شكل نيما در ا يعنيساده است  يليخ

است،  نيهم ديكنيتوجه م )]،(مثلث واهمانش٥كل [ش رونيب ميكشيها را قاصدًا و دانسته ماآلن آن يفكر يزهايچ

باور  خواهديپول باشد م خواهديم ديهست دهيكه شما با آن همان يزياز هرچ جهيدرنت ميدهيمانجام  ميعكسش را دار

تان بچه ايدرد باشد مثًال رنجش شما از همسرتان  خواهديآدم باشد م كي خواهديباشد م گريدفكر  كي خواهديباشد م

  .شوديآزاد م ياز داخل آن زندگ ديكنيرا شما حل م هانيا يباشد وقت

 جيتدربهو  يذهنو من يدگيهمان يانباشتگ نينه ا ديكه آن فضا هست ديبدان ديو شما با شوديبازتر م شوديبازتر م اين فضا

 كنميرا من صبر م يمِ نيكه تو بَس مَُكن ا دييگويم د،يكنيصبر م ترشيكه شما ب دينيبيم شوديدرون باز م يفضا نيكه ا

من دارم عمل واهمانش انجام  يكنيو كمك م يدهيم يمركزم عدم است و تو به من مِ يوقت نميبياآلن م كنميو شكر م

 نميبياست من م زيپره نيكه ا شوميهم در خودم متوجه م يادهيپد كيو  كنميتجربه مو اآلن صبر و شكر را  دهميم

  .بشود دهيهمان يجهاننيا يزهايبا چ گريندارد د ليمركز عدم م نيا

  

  (مثلث تغيير) ٦شكل

 يارياز هش بشوم لياصطالح تبدرا هم به شما نشان بدهم اگر قرار باشد من به)] (مثلث تغيير ٦كل[ش رييمثلث تغ نيا

مفهوم  نيا به »نگَشت جانِ من، بس مَُكن و مگو كه بَس ريس« نيراه بشوم، ا نيمتعهد به ا ديحضور با ياريبه هش يجسم
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دارم پس مركزم را عدم نگه ديكنم، من با ليخودم را تبد يذهنبا من توانميكه من خودم نم قتيحق نيبه ا دهيپد نيبه ا

به من كمك بكند و در طول زمان كه مداومت  يزندگ رم،يبگ يمِ يتن مركزم تا از زندگداشبه عدم نگه شوميمتعهد م

را، پس تكرار هر روز، مداومت سه  نيا كنميو هر روز تكرار م كنميخودم كار م يرو مدارد مثالً دو سال سه سال مداو

(مثلث ٥كل [ش كه شكل نيت به اهمانش اس شكلكه )] (مثلث همانش٤كل [ش شكل نيسال چهار سال تا چه بشود؟ تا ا

 جيتدرشما به ياريهش شوديدرون باز م يفضا يكه وقت دينيبيدرون باز بشود، باز بشود باز بشود م يفضا)] واهمانش

 نيدر ا ترشيكه ب دينيبيم يجسم ياريهش يجابه ديحضور دار ياريهش دينيبيبا مركز عدم م دينيبيم شوديم عوض

عشقش را بركتش را  توانديم يو هرموقع مركز ما عدم است از ما زندگ ديكنيتوجه م ندهيذشته و آتا در گ ديلحظه هست

  .ميما هست رديگيم كهيكس نيصادر كند اول

   

  ) ذهني(افسانه من ٧كلش

 يذهنافسانه من شكلبدهم آن هم  حيتوض عيسر ديشناسيكه قبالً م)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش گريد شكلك ياما  

 نيا يذهنافسانه من نيا ياست معنقرار گرفته يليمستط كيكه آن مثلث همانش داخل  دينيبيم يذهناست افسانه من

 هانيكه ا ميگرفت اديما، ما  يبرا استجهان  نيمهم ا يزهايكه چ هانيچجهان با آن نقطه نيبه ا ديايب ياست كه اگر كس

 ميبكن ميتوانينم يها نباشند ما اصالً زندگاگر آن ميكنياست كه ما فكر م يزيچ فيما و مهم بنابه تعر يمهم هستند برا

ما  م،يهست تيهوما با باورها هم م،يهست تيهودور و برمان هم يهاما با آدم ميهست تيهوما با پول هم م،يرويم نيما ازب

 ادامه بدهد و با مقاومت و قضاوترا  يذهنمن نياصطالح ابه يدرست است؟! اگر كس ميهست تيهوبا دردها هم يحت

 جادينكردن مانع ا يزندگ يذهنش برا يعني ،يزندگ يبرا كنديم جاديدر اطراف خودش مانع ا جيتدربكند به يزندگ

خوشبخت باشم،  توانمينم ستيكامل ن ميزندگ ايكنم  يزندگ توانمينم مرا ندار نيچون من ا ديگويمگر مثالً م كنديم

پول ندارم  يمثالً به اندازه كاف ايرا ندارم آن را ندارم  نيو كه من ا آورديدست مبه سهيرا از مقا نيمعموًال ا و آن را ندارم
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 دهديخدا به ما م ،يلحظه زندگ نيكه در ا رديگيرا م ياست كه زندگ نيا اشيمعن كنديم جاديمانع ا كنديم جاديمانع ا

 هودهيب يطورنيهم يعني شوديساز ممسئله يمدت كيبكند پس از  دايادامه پ به مانع و اگر كنديم ليتبد ميكن يزندگ

  .كنديم جاديمسئله ا

از داخلش درد  هك كنديم جاديحل بكند فقط ا خواهدينم ايحل بكند  تواندينم ايكه انسان  يتيوضع يعنيمسئله 

 كهياست هركس يبه مسئله ساز لياها درواقع تمادعو نيهمسرها، زن و شوهرها با هم، ا يِمعمول يمثل دعواها اورد،يدرب

 .دارد يذهنشخص من نيا كنديم جاديمسئله ا هودهيب يطورنيدارد و هم يخوب ينشسته حالش هم خوب است، زندگ

 نيپس بنابرا .كنديم ليمسائلش را به دشمن تبد واشيواشي ماند،يو مسئله حل كردن نم ياما انسان در حد مسئله ساز

آدم درواقع  نيو ا زيسه نوع چ نيبا ا يشويو دشمن، محاصره م نديبيمسئله م ند،يبيدراطراف خودش مانع م جيتدربه

  .استخودش درست كرده يجهنم برا كي

دوزخ را كه اشخاص سرشان را  نيا كند،يم جاديرا ا نيخدا ا ديگويم د،يگويرا م نيا ريباشد اصًال باب صغ ادتانياگر 

 اليانسان در خواب و خ است كه هپروت يذهنجهنم افسانه من نيا يبشوند، فلسفه دردناك ميتسل يعني دآورنيفرود م

 شيكه باورها ديدكند خواهد  يزندگ يذهناگر با من رسديم يسالگانسان به چهل يوقت يمدت كيو پس از  كنديم يزندگ

)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش شخص نيدارد. البتّه ا زهيبا همه ست يجوركي خواندينم رونيب قتياصالً با حق دشيو عقا

   د؟يكنيتوّجه م داند،يو نم فهمديدرواقع او است كه نم يول دانند،ينم فهمند،ينم گرانيكه د كنديفكر م

و  ودههيو ب يخوديكه ب دينيبي. اگر شما مميبمان ذهنيمنِ ةافسان نيدر ا ميخواهياست، ما نم ذهنيمنِ ةافسان نيا پس

و مسئله را شروع  كند،يفرق نم ديبكن جاديهم مسئله ا ليبا دل ديكنيم جادياصالً مسئله ا د،يكنيم جاديمسئله ا ليدليب

ها فراوان در خانواده گريمثال است د د،يكن يآشت ديخواهيبعد م ديكنيدعوا م يكيبا  هودهيبه حل كردن، مثالً ب ديكنيم

 ديگويم ديآيبعد هم م كنديم ياوقات تلخ كنديبخرد با فروشنده دعوا م يزيچكي روديدم مموضوع ، آ نيدارد ا انيجر

  است. هاز مسئل يقسمت يمانيخود پش شود،يم مانيرا كردم، پش كارنيچرا ا

ما اگر ش يبرا ذهنيمنِ ةافسان يو معن ديهست ذهنيمنِ ةپس شما در افسان ديكنيكارها را م نيكه ا دينيبياگر شما م

. شما فكر ديپردازياست نم ليكه تبد ياشما به كار سازنده د،يشوينم ميشما تسل د،ييگوياست كه شما بله نم نيا د،يدار

مثًال مقاومت  كنند،يافتخار م يذهنيهامن يبعض ها،يذهناز مشخّصات منِ يلي. و خديهست يذهنمنِ نيكه هم دياكرده

 هانيا ستند،يقدرت ن هاني. اداننديرا قدرت م يورزنهيرنجش و ك دانند،يرا قدرت مخشم  دانند،يرا قدرت م ديشد

را  نيهم تيب ديها؛ نگاه كنكه انسان ديگويو موالنا م .ضعف انسان است ذهنيمنِ ةضعف هستند. تمام مشخّصات افسان



  Program # 841                                                                    ۸۴۱برنامه مشاره 

  14صفحه: 

بس مكن، دست تو است، متوّقف  يزندگ يا خدا يها، انگشت جان همه انسان ريس م؛يستين ريما س يطور جمعبه د؛يگويم

گر چه  )]،ذهني(افسانه من ٧كل[ش حالتنيدر ا يعنيدر ملول بودن،  مياكه ما از حّد و حدود خارج شده دانمينكن، م

  . يكنيتو، تو كمكت را م يبرا ستيكه انسان باشد مهم ن يتيّتو به هر وضع اامّ  مياملول گشته

  

  ) سان(حقيقت وجودي ان ٨كلش 

خودتان  يخودتان و تمركز شما رو يبه كار رو دياگر شما پرداخت)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش ن،يدر مقابل ا امّا

 د؛يكنيمركزتان را عدم م ديكنيم ييلحظه و فضاگشا نيبه اّتفاق ا دييگويطور مداوم بله ملحظه و هر لحظه به نياست و ا

لحظه؛ از شما  نيبه ا دييآيم شود،يعوض م ياريهش ديشويم يفرميازجنس ب شوديمركزتان عدم م يوقت ديدانيم

  . يزندگ كنديعبور م

 مييگويها مموقع يچه است، بعض ميدانيما اسم آن را نم گر،يبه ما د دهديم يزيچكي ينگشت جان من؛ زندگ ريس

عقل  مييگويها مموقع يعشق است بعض مييگويها مموقع ياست بعض تيّ امنحسّ مييگويها مموقع ياست، بعض يشاد

 م،ينشد ريكلًّا دم او است؛ ما از دم تو س ياست، ول يزندگدرتاست، ق يزندگتِيهدا مييگويها مموقع ياست بعض

 ياهتو كم نخو ميكن تيّ فعال ميبشو داريكه اگر ما ب ميدانمي ما و. هاانسان ةهم م،يدار يذهننبوده هنوز منِ مانيكاف

  . نيكنم، هم كاربشوم و  داريب ديكرد، فقط من با يرا خواه تايخدا حداكثر سع يا نيا نيتو هم ع يعنيگذاشت. 

لحظه شروع كنم، با رضا شروع كنم،  نياتّفاق ا رشيلحظه را با پذ نيلحظه مركزم را عدم كنم، ا نياگر من ا نيبنابرا پس

 يبمانم، بعد از مدّت يطورنيا يشروع كنم و مدّت هانيبا ا رش،يو رضا و پذ زيرهچون مركز عدم همراه است با شكر، صبر، پ

 يعنيباال،  ديآياز مركز من م ست،ين هايدگيهمان يعني ،يرونيب يزهايكه منبعش چ سببيب يشاد كيكه اِ!  ديخواهم د

را فكر  يقبل يفكرها گريشد كه من د من متوجّه خواهم يمّدتكياز در تمام ذرّات وجود من مرتعش است. پس يشاد نيا

چرا؟  د،يآيحل م ِ راه يكه از زندگ نميبيحّل مسئله م يمسئله دارم برا كيلحظه  نيا كنميخلق م ديفكر جد كنمينم
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كه به درد  ستمين ي. من از ته دلم راضكنميمسئله درست نم گريمن متوجّه خواهم شد كه من د يطرفمركزم عدم است از

  . كنمينم جاديا يهم با كس يشكلم فتم،يبه مانع ب فتميمسئله ب به فتميب

با  ديندار ليكه اصًال م ديد ديخواه ديو صبر و شكر كن ديكن عيوس افضا ر د،يكه مركزتان را عدم نگه دار جيتدرشما به

 يتان روهمه حواس ي. ولديارند ليم د،يانتقاد كن د،يريبگ راديا د،يكن ياوقات تلخ د،يكن زهيست د،يدعوا كن گريد يهاآدم

اصطالح با كس كه به ديندار ليم ديد دي. شما خواهديكنيكار را م نيا ديو دار ديدرون را باز كن يخودتان است كه فضا

 گريد يكي يرو ديبگذار ديخودتان بردار يتان را از روحواس اي ديكه او را درست كن ديبه بحث و جدل بپرداز يگريد

  را عوض كنم. گرانيد توانميكه من م دييبگو

عوض كند.  توانديكه م ستاست خدا ا يخودِ زندگ نيفقط ا د،يعوض كن ديتوانيرا نم گرانيكه شما د ديد ديشما خواه

 توانميكه من م يذهنتوهّم منِ ني. اديعوض كن ديتوانيمركزشان را باز كنند، مثل شما، تا عوض بشوند و شما نم ديآنها با

 يذهنمنِ نيخام هم يفكرها هانيام را عوض كنم، ابرادرم را عوض كنم، بچه ايهمسرم را عوض كنم  ايكنم همه را عوض 

 داند؛يمند مقدرت يليانسان خودش را خ ذهنيمنِ ةاست. در افسان ذهنيمنِ ةافسان)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش است،

 ميحرف بزن ميتوانينه. ما م كنند؛يهمه گوش م مييگويم يزيهم من را دوست دارند، هرچ همه كنم،يهمه را عوض م

عمل  كننديهمه گوش م ميزنيما حرف م يگفته است كه وقت يكسندارد. چه يراديهم ا چينكند ه گوش كسچيه

از  ايكه خدا ديگويم)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش مركزش عدم باشد ياست. و اگر كس يذهنمال منِ ني! اكنند؟يم

 ياگر بشود و آن انرژ گران،يد يمؤثر واقع بشود در رو ديبفرستم بلكه شا يانرژ كيمن  ايبگو  يزيچكيمن اآلن  زبان

  . ميمواظب باش ديبا م،يبرگرد يحالت ملولبه ميتوانيما فوراً م كهنيا يدارم. برااگر من مركزم را عدم نگه ،يرا اگر تو بفرست

  

  ) (مثلث عدم بلوغ معنوي٩كل ش 
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  ) (مثلث بلوغ معنوي١٠كل ش 

(مثلث عدم بلوغ ٩كل [ش .ديبكن يامتحان كيشما خودتان را  دهم،يهم به شما نشان م گريمثلث د كيمن  نيازاپس امّا،

تا، كه سه دهدينشان م نشييكه درواقع ضلع پا يترمثلث بزرگ كيدوباره داخل  دينيبيمثلث همانش را م نيا)] معنوي

 ياگر كس شناسد،يشخص ارزش خودش را نم نيا كهنيا يكي. يرونيمثلث ب نيا دهديرا نشان م تيّجور خاصسه

 كنند،يم تياصطالح او را هدابه هايدگيو همان كنديفكر م هايدگيدر مركزش داشته باشد چون برحسب همان يدگيهمان

چون ارزش او به ارزش اجسام  شناسدياست كه ارزش خودش را نم يآدم كيپس  ست،ين يدست زندگ تشيهدا نيبنابرا

 و خداست ارزش ةكه مركزش عدم است ارزش او به انداز)] (مثلث بلوغ معنوي١٠كل [ش يكينيا دارد، برعكسِ  يبستگ

  است.  زندگي

و شناخت از آن مطابقت فكر و حرف و عملش درواقع  شناسديارزش خودش را م)] (مثلث بلوغ معنوي١٠كل [ش آدم نيا

 ييالبا نيا كهياست درحالت نيو راستگو و راست كندياجرا م كنديتعهد م جادي. اخوانديو حرفش با عمل م دارد، فكر

را قرار  اميدگيكه من همان ديايب شيپ يدگهماني ةكه مسئل ديايب شياگر پ ديگوينه، م)] (مثلث عدم بلوغ معنوي٩كل [ش

و الزم  ستيو جمع بودن در من ن تيّو حالت تمام ميگويم من دروغ هم نم،يبيها ماست از دست بدهم، برحسب آن

مهم هستند.  هايدگيهمان نيمن ا يچه اجرا كنم؟ برا يقول بدهم اجرا كنم، برا ايباشد  يكيكه من عملم با حرفم  ستين

د قبًال دار ياست، عدم بلوغ عاطف ثباتيب كند،ياجرا نم كنديتعهد م جاديمزاج است، تعهدش سست است، ا يدمدم

 يتعادل ستيقائل ن يمرز كي گرانيحّق خودش و د نيب يعني ستين يكارآدم مالحظه نيدارد، بنابرا يمعنو اي م،يگفت

اگر  د،ينيرا در خودتان بب يشيانديابيو كم يشيانديفراوان تيخاص نياست. مخصوصًا شما ا شيانديابيو كم ستيقائل ن

 ييباال نيموفق بشوند و شاد بشوند و خوشبخت بشوند از جنس ا گرانيد ديارديروا نم د،يستين ياصطالح راضشما به

و  گرانيد تياگر واقعاً از موفق يول ديكار كن تانخود يرو ديبا ديمواظب باش د،يهست)] (مثلث عدم بلوغ معنوي٩كل [ش
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 يمحك كيخودتان را )] (مثلث بلوغ معنوي١٠كل [ش ديهست شيانديشما فراوان ديشويشما خوشحال م گرانيد يشاد

  .گذرميم ني. از اديبزن

  

  ) ذهني(شش محوراساسي زندگي با افسانه من ١١كلش 

  

  ) (شش محوراساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان ١٢كلش 

(شش محوراساسي زندگي  ١٢كل[ش و)] ذهني(شش محوراساسي زندگي با افسانه من ١١كل[ش شكلدوتا  نيبه ا ميرسيم 

 قتيحق اشيدوم زش،را دارد مرك يذهنافسانه من اشي. اولدينيبيرا شما م يضلعشش نيا )]،ي انسانبا حقيقت وجود

 ياريمركزش عدم است، هش)] (شش محوراساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان ١٢كل[ش يدوم نيانسان را. ا يوجود

 يانرژ نيبله، ا ديگويلحظه م نيبه ا يوقت نيابرابله، بن ديگويلحظه م نيو به ا كنديم زيحضور دارد، شكر وصبر دارد پره

 يعني كنديالست را انكار م)] ذهني(شش محوراساسي زندگي با افسانه من ١١كل[ش ييباال ني. ارديگيرا م يزندگ يِو مِ

از  ايالست  نياز هم نيها هستم، بنابراجسم نياز جنس هم ستم،يمن از جنس خدا ن ستم،ين يمن از جنس زندگ ديگويم

 كهيقضاوت دارد مقاومت دارد. هر كس نيبنابرا شود،يمسائلش شروع م ستم،يعمالً ن ديگوينبودن كه م يجنس زندگ
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هستم، هر  ياز جنس زندگ ديگويم كند،ياصطالح اقرار مآن آدم الست را به كند،يلحظه را با رضا و شكر شروع م نيا

من الست  ديگويم )]،ذهني(شش محوراساسي زندگي با افسانه من ١١كل[ش شكل نيمقاومت و قضاوت دارد مثل ا يكس

 تيعقل و حس امن نيدارم و من ا يجسم ياريرا قبول ندارم خدا از جنس جسم است من هم از جنس جسم هستم، هش

 ستد،يايلحظه در مقابل قضا كه قضاوت خداست م نيدارد در ا ضاوتچون ق نم،يبيو قدرت را از اجسام م تيو هدا

(شش  ١٢كل[ش شكل يكي نيا كهيدر حال شودينم بشيخدا نص ييو شكوفا يبالندگ يرويو ن كند،يمقاومت م

بشو  ديگويخدا م يعنيفكان نفوذ سازنده كن ريكه مركزش عدم است، ز )]،محوراساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان

  .كنديباز م كند، او هر لحظهيباز م يدرون را فقط زندگ يفضا نيا شود،يو م

 يو به شما عقل دهديشما را به شما نشان م يهايدگيهمان دهد،يشما را شفا م ياو دردها د،يداريشما مركز را عدم نگه م

(شش محوراساسي  ١١كل[ش ييباال شكلكه مركز عدم باشد و در  يشرطبه د،يندازيها را بكه آن دهديم يو قدرت دهديم

ما نوشته  رونيدرون و ب شود،يما نوشته م يلحظه كه زندگ نيا جهيتو درن افتدياتفاق نم نيا )]ذهنيزندگي با افسانه من

اگر  كند،يمنعكس م رونيانسان هر لحظه مركز خودش را در ب مياطور كه بارها گفته. همانشوديبد نوشته م شود،يم

 كنديمنعكس م رونيكه در ب يزيآن چ ]،)(شش محوراساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان ١٢كل[ش مركزش عدم باشد

حرف باشد  خواهديم رونياست، اگر در مركزش درد داشته باشد، انعكاس آن در ب درديسازنده و ب نيا كند،يو خلق م

  باشد، با درد همراه است.  يزيچ ديتول خواهديعمل باشد م خواهديم

 شوديباشد بد نوشته م يدگي. اگر همانشودينوشته م يزندگ لهيوسما به رونيلحظه درون و ب نيا يعنيالقلم جفّ نيبنابرا

(شش محوراساسي  ١١كل[ش را يذهن ِمن نيبد كه ا ارياتفاقات بس يعني المنونبي. رشوديخوب نوشته م باشد ياگر خال

مثالً و در  افتديوابط ما مبد كه به ر ارياربسيمثل امراض خطرناك و اتفاقات بس لرزانديواقعاً م)] ذهنيزندگي با افسانه من

 طورنيهم)] ذهني(شش محوراساسي زندگي با افسانه من ١١كل[ش شخص نيا طورني. و همهانيواقع بُرَّنده شك هستند ا

(شش محوراساسي زندگي با حقيقت  ١٢كل[ش يكي نيندارد ا ييو فضاگشا ميدارد تسل يدگيهمان ركزشدر م دينيبيكه م

 زنديدائماً حرف م)] ذهني(شش محوراساسي زندگي با افسانه من ١١كل[ش ييباال طورنيمدارد، ه)] وجودي انسان

 يوقت)] (شش محوراساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان ١٢كل[ش ينييپا ست،يذهنش خاموش ن موقعچيه نيبنابرا

 بينصيبدارد از لطف خدا  ينذهكه افسانه منِ يشخص نيا جيتدربه شود،يدر آن لحظه خاموش م كنديمركزش را عدم م

  .ديگويرا م نيدارد هم تيب نياتفاقاً ا شود،يم
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نفر،  كي ي، شما فرض كن كه خداوند رحمتش را و لطفش را بس كند برا»نگَشت جانِ من، بَس مَُكن و مگو كه بَس ريس«

را پر از درد كرده است و مركزش )] ذهني(شش محوراساسي زندگي با افسانه من ١١كل[ش شخص نيا كهنيا يچرا؟ برا

(شش  ١٢كل[ش شخص نيكه ا جيتدربه ي. ولگريُخوب د ستم،ين يمن از جنس زندگ ديگويو م كنديهر لحظه مقاومت م

 تينهايباشد، ب تينهايفضا اگر ب نيدوم، ا شكل نيا كند،يفضا را باز م)] محوراساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان

باز بشود ما از جنس  تينهايدرون ب يفضا دينيبيطور كه مخدا و كوثر است. همان داشتيگرام ايبودن فضا معادل كرَمّنا 

كوثر و  مييگويم يوقت ديتوجه كن دينيببعشق؛  ،يزندگ يفراوان نيهم ايو از ما كوثر  ميشويخدا م م،يشويم يزندگ

هست، مثل حس  هاناي ةشامل هم هانيهم هست، ا يرآنلفظ ق كيالبته كوثر  م،ييگويم جانيكوثر ما هم ا ديگويموالنا م

 ها،نيحضور، شكر، صبر، ا دِيحضور، د ياريو هش رشيپذ ييتوانا ،ينندگيآفر سبب،يب يقدرت، شاد ت،يعقل، هدا ت،يامن

  كوثر است. اي ستيزندگ يفراوان نياز جنس هم همه

  .كنمياول تكرار م تيمن به شما كمك بكند كه معموالً با ب حاتيتوض نيها و اشكل نيا دوارمياول تمام شد، ام تيب ُخوب

  د تُُرش چونكه رسول از قُنُق گشت مَلول و شُ 
  ورا كرد عِتاب در َعبَس يزديا ناصحِ

  )١٢٠٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

 زند،يحضرت رسول را مثال مهم موالنا  جانيس هست، در ابَ به عَكه مربوط ميداد حيداستان را توض نيكه بارها ا طورهمان

كرد، در سوره  يبه او تند يزديكه رسول از مهمان ملول شد و عبوس شد، بالفاصله ناصِح ا ديگويمهمان، م يعنيقُنُق 

بود،  يجلسه مهم كيقرار داشت و  شيقُر ليدهم. حضرت رسول با َسرانِ قبايرا به شما نشان م شيهاهيعبس كه اآلن آ

 يمعن نيبه ا يعنينشان دادند و  ييروترش شانيحضرت رسول به ا ديگويو م .كرديخل و سؤال مهم آمد دا يكور كي

را بروند به اّمت خودشان و  مسران آمدند اگر قبول كنند اسال نياست، ا يجلسه مهم م،يجلسه دار كي جانيكه حاال ما ا

 يآمد د،يآيهم از دستت بر نم يكار نايال آدم نابشما حا كند،يم شرفتياسالم به هرحال پ نيافراد خودشان بدهند و ا

  . يكنياخالل م ميكه ما دار يكار مهم نيدر ا

جا با ذهنش كه حاال حضرت رسول آن ديدانيشما م گرياو مورد عتاب قرار گرفت و البته حاال د كارنيكه ا ديگويحاال، م

هستند مهم هستند، نه  سيسران، كه رئ نيكه ا كرديفكر م نفوذ قضا نبوده و رياز ز ديدر آن لحظه شا يعني كرديكار م

 ديگويمثال به ما م نيهرحال با ارا نداشته است. به نايمهمان ناب نيا رشيپذ ديشا جهيو درنت ،يخدا و قضا و خرد زندگ

 رياست و لزوماً ز يالحظهنيكار ا ديد ميكه خواه طورنيلزومًا هم ييفضاگشا كنميعرض م د،يكن ييفضاگشا ديبا ماكه ش
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اآلن چرا آمده است مثًال در آن جلسه؟ چرا  نياست كه ا نيا غامياست، پ غاميبلكه گرفتن پ ستينفوذ آن فكر درآمدن ن

كه؛  ديديم كرد،يمتوجه بشوم و اگر فضا را باز م ديرا من با يزيچ كي جانيچرا اصرار دارد؟ پس ا كند؟ياآلن سوال م

  هستند. هاهيهمان آ هانيرا بله، ا تيب ني. حاال اديرا د يد عتاب زندگاتفاقاً فضا را باز كر

  ».ديرا ترش كرد و سر برگردان يرو« 

  )١ هي)، آ٨٠سوره عبس( م،ي(قرآن كر

ا ترش كرد و سر ر يرو«موالنا، عَبَس.  كندياشاره م)هيآ(ني. دارد به اگذرميم عيرا شما البته، من پس سر هانيا ديدانيم

  ،»ديبرگردان

  

  »به نزدش آمد. نايچون آن ناب« 

  )٢ هي)، آ٨٠سوره عبس( م،ي(قرآن كر

  دو است. هيهم آ نيا

  

  »شود؛ زهيكه او پاك ديشا ،يتو چه دان و«

  )٣ هي)، آ٨٠سوره عبس( م،ي(قرآن كر

تو چه  غمبريپ يكه ا ديگويدارد م يعنيدادم.  حيمن توض كهنياست. هم »يچه دان« نيدر ا ياديز يواقع معندر نيا 

  . شيبه درد تو بخورد تا آن سران قر شتريكور ب نيكه ا ديشا م،يما فرستاد ديشا ؟،يدانيم

  »افتد.و پند تو سودمندش  رديپند گ اي«

  )٤ هي)، آ٨٠سوره عبس( م،ي(قرآن كر

كه پند تو سودمند بشود به  رديپند تو را بگ شانيا ديشا اي هستند؟ ساؤاز آن ر ترتياهميكور ب نيكه ا يدانيتو چه م 

  .نايناب نيا

  

  »كه او توانگر است،آن اما«

  )٥ هي)، آ٨٠سوره عبس( م،ي(قرآن كر
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  21صفحه: 

 هايدگيدر همان ياست. پس انسان ممكن است كه وقت هايدگي. توانگر مربوط به همانيديكه توانگر است را گزتو آن يعني 

در  يعنيجا، بردارد، بگذارد آن ياش را از زندگمهم است، توجه هايدگيكه از نظر همان يهر كس ند،يبيها ماست، با آن

  ذهن باشد، خالصه. 

  

  ».يكنيخود بدو م يرو تو«

  )٦ هي)، آ٨٠سوره عبس( م،ي(قرآن كر

. يكنيدارد، به او توجه م يدگيهمان شتريكه توانگر است و ب يچه؟ هر كس يعني. يكنيخود بدو م يكه توانگر است روآن 

 ني. ايتند يعنيتاب كرد. عِتاب عِ نيخاطر هم. بهيهست توجهيندارد، چشم هم ندارد، تو به او ب هايدگيهمان نيكه از اآن

  . ديگويرا م نيهم هم)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش شكل

  د تُُرش چونكه رسول از قُنُق گشت مَلول و شُ 
  ورا كرد عِتاب در َعبَس يزديا ناصحِ

  )١٢٠٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

خدا به ما عتاب  كهنيامكان ا م،يكنيم يزندگ و گذشته ندهيو در زمان آ ميدار يجسم ياريهر موقع ما هش نيبنابرا پس

 يعنيكار را نكند.  نيخداست، تا ا يمورد تند)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش يحالت ني. پس چنكنديكند وجود دارد و م

بده. آن  صيتشخ)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش نده، بلكه برحسب عدم صيرا تشخ تياهم هايدگيبرحسب همان

متوجه شد كه مورد عِتاب خداست و  ديعدم د قياز طر يوقت د،يديم يدگيهمان قيحظه رسول از طرل كي ديشا حظهل

 ني. اديشما هم حالتتان را عوض كن دينگاه كن شانيكه شما به ا ديگوياست. ما هم موالنا محتمًا حالتش را عوض كرده

  است.  يندگز ياست، تند يمورد عتاب زندگ)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش يحالت قبل

اآلن عتاب  مياو اگر ما توجه نكرده شوديبه ما از كوچك شروع م يزندگ ي. تندميادهيرا مرتب د يزندگ يما تند لبتها

ما هستند. پس  ديد نكيها هم عشده كه آن يذهنمن يدردها هيَملول بودن و رنجش و خشم و ترس و بق نيبه هم ليتبد

و موالنا به  مياصحبت كرده يگريمهمان د ايقُنُق  كيبه روزها ما راجع نيكه ا ديكنيم وجهت. ميَملول بشو ديما از قُُنق نبا

فكر  نيا يرو ياديكن. بحث ز ييرايمهمان است و از آن پذ نيا ديآيلحظه به ذهنت م نيكه در ا يداد كه هر فكر اديما 

 ييفضاگشا نيلحظه هم نياز مهمان در ا يياريكن. پذ ييلحظه مهمان است. پس اطرافش فضاگشا نيا تيوضع اي ميكرد

  . ديرياصطالح مهمان را بگبه غاميپ دي. شما باديكنينم ييرايپذ دييايدرنوك درباست. اگر شما نوك
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  22صفحه: 

 ديشما با صورتنيكه مخّرب است، در ا يانسان كيبا  ميشويم نيقر م،يشويم نيما قر يكه وقت ميكنيهم توجه م نيا به

از  ميمواظب باش ديبا م،يباز كن ديبا م،يكني. درست است كه ما فضا را باز مشانيا بياز اثر تخر دينخودتان را حفظ ك

 كي ديكه شما اجازه بده ستين نيلحظه ا نياز مهمان در ا ييرايپذ ي. معنكنديكه مرتب درد صادر م ينيبد، قر نيقر

با  م،يشويم نيقر يكيبا  يرا كه وقت نيا ميدانيما م .شوديم نيبا شما قر كهنيا يشما را خراب كند برا يزندگ يكس

 قدرني. ممكن است ما اديآيدل او به دل ما م تيخاص م،يكنيو صحبت م مينيبيرا م شانيمرتب ا م،يكنيم يزندگ يكي

فضا  كهنيضمن ا نيما. پس بنابرا ميستيموالنا كه ن م،يهست يما اثر بگذارد. ما انسان معمول يكه او نتواند رو مينباش يقو

شما اثر مخرب خواهد  يانسان كه مركزش پر از درد است، رو نيبودن با ا نيكه قر ديهم آگاه هست نياز ا د،يكنيرا باز م

  هست.  ادماني نيا شهيگذاشت. هم

  َردَتيبگ يموافقت َدردِ دل يگر نكُن
  َنفَس كي زيمگر نيخوش است خوش، ه يفَسنَهم

  )١٢٠٥شماره شمس، غزل  وانيد ،يمولو(

 نيدر ا يتيوضع د،يآيم يفكر كي د،يآيم يلحظه مهمان نياگر ا ديگوياست. م ييفضاگشا يمعنموافقت به جانيا در

. رديگيدلت درد م ،يو منقبض بشو ياگر فضا را در اطرافش باز نكن رون،يچه در ذهنت، چه در ب شود،يم ديلحظه تول

. بعد ميكن ييفضاگشا دي. پس ما باافتديمركزت به درد م د،يآيو دردت م يهديواكنش نشان م ،يشويمنقبض م يعني

چون ما فضا را  ،يزندگ ةليوسهمدم شدن به يعني ينفسبا آن، هم يشوينفس مهم ،يكن ييفضاگشا ديگويآن موقع م

كه ما باز  ييطر فضاخابشود، به ياحتمال دارد كه آن شخص هم از جنس زندگ م،يشويم ياز جنس زندگ ميكنيباز م

  .ميكنيم

به  ،يكه شما به هر كس ديگوي. مدهديراه را هم به ما دارد نشان م نيو خطر ا دهديموالنا دارد راه به ما نشان م دينيبب

 د،يرسيكه به آن م يتيوضع د،يرسيكه به آن م يشخص جهي. درنتديفضا را باز كن د،يبشو ميتسل ديرسيم يتيهر وضع

 تيياو به خدا د،يكنيفضا را باز م د،يرسيم يكيبه  ي. شما وقتديكن داريبجنس خدا را  اي دينيخدا را ببدر آن جنس 

. يبه زندگ ديهست ارياآلن هش تانيهر دو ،يبه زندگ ديشويهمدم م د،يشوينفس مهم جهيدرنت شود،يم داريخودش ب

او صحبت  يبعد وقت دهد،گوش ب يكه زندگ دهدياجازه م شما حرف بزند، او هم قياز طر يكه زندگ ديدهيشما اجازه م

 نيلحظه از ا كي يحت ،»َنَفس كي زيمگر نيخوش است خوش، ه ينفسهم«در شما.  نيا كند؛يگوش م يزندگ كنديم

   »نَفَس. كي زيمگُر نيخوش است خوش، ه ينفسهم«فرار نكن به انقباض.  ديگويحالت م
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  23صفحه: 

اگر با  ديگوي. منديگويرا م نيهم هم)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش هاشكل نيا و

و تو  ديارا تجربه كرده نيو شما ا رديگيدلت درد م ،يواكنش نشان بده ديبا ،ينيآن بب قياز طر ،ينيبب يبخواه يذهنمن

مخالفت  كند،يم زهيآدم ست)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش يينفس بشو با آن. همدم بشو چون باالفضا را باز كن، هم ايب

كه هر چه كه تو  ستين ني. موافقت ابرديبه كار م ييفضاگشا يمعنعرض كردم موافقت را موالنا به جانيدر ا كند،يم

 يعنيشده گشوده يفضا ي. موافقت را در معناستيموافقت ن نيمن گوش بدهم و عمل كنم ولو به ضررم باشم. ا ييگويم

 كهنيا ي. براكنميبا شما نم زهيمن ست يباشم ول يطورندارد كه آن يمن لزوم د،يباش ديكه هست يطورآن ديتوانيشما م

من آن كار را  ي. ولديبكن ديخواهيم يشما هر كار كنم،ي. من با شما مقاومت نمكنديمرا از مركز عدم خارج م زهيست نيا

بله شما  دييو بگو ديگوش بده شيهاحتماً به حرف ميباش يكي رويكه پ ستين نيا ييگشافضا اي موافقت ي. معنكنمينم

شما  د،يباش يطورشما آن ميكنيمقاومت نم ي. نه، ولميدهيعمل را انجام م نيهم نيو ما هم بعد از ا دييگويراست م

  . ديفكر كن يطورآن

. تا آن تواندينه فقط خدا م د؟يتوانيم دياوريب ونريب د،ياوريدر ببه ذهني ِمن ةنفر را از درون افسان كي ديتوانيكه نم شما

 يفكر كن دينبا شمارا درست كند و عوض كند.  يذهنمنِ تواندينم يكس اوردينشود عدم را به مركزش ن ميشخص تسل

 پس .شوديبدتر م شودينه نم شود،يعدم م يبه فضا ليو تبد ديآيدرم يذهننفر از منِ كي يكن يزندان ،ياگر كتك بزن

كه  مييها بگوها را عوض كند و به آنآن يزندگ ايخدا  جيتدركه مركزشان را عدم كنند و به ميبده اديبه مردم  ديما با

   .»ميبپز« ميهم بپزو به مييفضا را در اطراف هم بگشا ديكه ما با ديگويم نييخوش است. پا ينفسهم

و شما  ديُخوب نكند شما بكن كند،ياو نم كنميم ييمن فضاگشا دييگويشما م ميدار ييفضاگشا ةفيما وظ ميديفهم پس

 ديشما را كش كهنيبزند. هم بيبه شما آس توانديكه مركزتان عدم است نم يتا زمان ديمطّلع باش نيقر ريآن موقع از تأث

چون دل  باز هم. ميهست نيبه شما لطمه بزند پس ما آگاه از قر توانديم ديشداتفاق  يبه واكنش، شما قربان ،يذهنبه منِ

باز شده  يليو دلتان خ ديشما موالنا هست اگر. گذارديما اثر م يپر از درد رو يهر آدم منف دزدديوگو خو مما بدون گفت

  .ديخودتان را محافظت كن ديكنيكار م و تازه ديهست فيخوشا به حالتان. اگر ضع رديپذياثر نم

بِبَرد. شما  توانديم نيمواظب باش، قر ديحضور دار ياريذره هش كي »دارينش مدام ريبه ز دار،يدل ب نياست ا چراغ«

هر  گذارد،يشما اثر م يرو يونيزيتلو ةعجب! هر برنام رميپذياثر نم چيه كنمينگاه م يونيزينگو كه من هر برنامه تلو

باشد  ادماني.گذارديم اثرشما  يرو ديزنيكه با او حرف م يهر آدم گذارد،يشما اثر م يرو ديكنيكه تماشا م ياصحنه

 يول ميگفت ما تو هست م،يااول گفته ملول شده تيب »درد« هايبعض كنند،يارتعاش م يهمه امتداد خدا هستند، همه انرژ
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  24صفحه: 

 ميرد. چون ما گناه كميدانستيرا چون قبالً نم نيا ميديو ما تازه فهم يزنيتو كم نم ،يدهينم تياما تو اهم م،ياملول شده

اشتباه  ميكنيكه م ييكارها آن ديفقط ما با يكنينه، تو ما را مجازات نم مييگويما را مجازات كند م خواهديخداوند م

  .ميبكن دياست نبا

ت اول *** یان   ***  
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  25صفحه: 

  جنس خود انِيذوق گرفت هر چه او ُپخت م
  از َعَدس ميهم، ما نه َكمهم به ميِبپَز ما

  )١٢٠٥شماره  غزلشمس،  وانيد ،يمولو(

فضا را باز  ميرسيبه هم كه م ديها هم باو ما انسان دهديجنس خودش پخت، آن مزه م انيكه م يزيكه هر چ ديگويم

 م،يپزيگونه خودمان مما با جنس خدا كند،يبه من فضا باز م رسدياو هم م فضا را باز كنم يكيبه  رسمياگر من م .ميكن

درون  يفضا نيا هرچه ها.و انداختن آن هايدگيهمان ييشناسا يعني هم. پخته شدن ميبپز ميكمك كن گريدما به هم

 يهاجنسبا هم ميگذاريم گيعدس را درون د ميستيتر نما كه از عدس كم ديگوي. مميپزيم ميما دار شوديم ترعيوس

تر از عدس پس ما كم كننديكمك م گريدبه هم  رديگيآن را م ةمز گيجا هرچه كه هست در آن دحاال آن پزديخودش م

   .ميستين

 هايدگيهمان قياز طر ميرسيبه هم م يوقت ميتوانيما نم .ستيدرواقع حرف موالنا ن)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش شكل نيا

بلوغ  نيهم پختن. ميكنيبه پختن هم كمك نم صورتنيدرا ميكار را بكن نيا دينبا م،يرا نگه دار يجسم ياريو هُش مينيبب

 يو از جنس مردگ ميشويم ياز جنس زندگ شتريهرچه ب ،ياز نظر معنو ميشويتر مبالغ ميكنياست هرچه ما فضا را باز م

شخص  نيخودش كار كرده ا يها روكه فضا را باز كرده، سال يكس كي. ميپزيم ميدار مييآيم رونيب يجسم ياريهُش

 م،يدردها را حفظ كن ديكه نبا ميشويمتوجه م ميشويهرچه پخته تر م .شخص درد ندارد نياست ا يعقل زندگ يدارا

را  شنهاديپ نيو موالنا ا ميپزيم گريدكه ما به كمك هم ميديپس ما فهم م،يكن جاديمسئله ا دينبا م،يكن جاديدرد ا دينبا

و سبب پخته شدن  ديكنيز مفضا با يو هر شخص تيدر اطراف هر وضع ديرويم رونيصبح ب يشما وقت ايآ. كنديبه ما م

 ايكند  يبركتش را با ما قاط توانديم يزندگ ديشويم ياز جنس زندگ شتريهرچه ب د؟يشويها مها و مزه گرفتن آنآن

 يزيچمان مزه دارد، آنمزه دارد، عمل مانيهاحرف رد،يگيما مزه م يزندگ ميكنيما فكر و عمل م يبرحسب بركت زندگ

دونفر با هم ازدواج  ميپزياست ما رابطه را م نيرياست، روابطمان ش دردياست، ب يكين زيچ كي ميكنيكه درست م

كار  نيا)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش هانينه. ا زنديبه پختن رابطه، اگر هر روز دعوا كنند درد بر كننديشروع م كننديم

هستند )] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش گشافضا در مقابل هم يزن و شوهر وقت ي. وليذهن يِاهمن كننديرا م

به  يكس هر .شونديبالغ م شوند،يها هم پخته مبپزند در همان فضا بچه كننديكمك م گريدلحظه دارند به همبهلحظه

 بله، پس بهتر از عدس كنم؟يها و خودم كمك مانسان يها و مزه گرفتن زندگانسان يمن به پختگ ايخودش نگاه كند آ

  تر از عدس هستم.هستم نه، نه كم
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  26صفحه: 

  شِكَركَشان نيمن َنبُرَم ز سرخوشان، خاصه از
  بَُود فِراقشان، مرگ كِرا ُبوَد هوس؟ مرگ

  )١٢٠٥شماره  شمس، غزل وانيد ،ي(مولو

سرخوشان را نشان )] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش شكل نيهستند ا يزنده به زندگ يهاانسان نيهم سرخوشان

 يفرميكند و از جنس حضور باشد، ب يلحظه جاودانه زندگ نيكه انسان در ا اد،يز يليگر فضا باز شده باشد خا و. دهديم

 ٧كل[ش شخص ني. سرش هم خوش است، اكشديرا م يزندگ ينيريش يعني كِشديشِكر م نيباشد، مركزش عدم باشد ا

سرش اصًال  كنديم قاومتو قضاوت و م نديبيم هايدگيبرحسب همان يهر كس ستيسرش خوش ن)] ذهني(افسانه من

سرخوش  تواندينم كنديتا مسئله درست مكه در روز پنج يآدم سرخوش باشد. هر كس گذارديمقاومت نم ،ستيخوش ن

از  د؟يبريشما هم از سرخوشان از موالنا نم ايآ »من نَبَُرم ز سرخوشان«مسائلش را حل كند.  خواهديم شهيباشد هم

   د؟يبريشان نمشكركَ

محترم است،  شانيدرد برا كهنيا يبرا دهندينم تياست كه به شكركشان اهم نيا يذهن يهامن يهاتيصاز خا يكي

از خودتان  شهي. شما همكننديم جاديدرد ا» درد«نه،  يزندگ سببيب ينه، شاد يزندگ ينيريباارزش است شكر نه، ش

 ايكردم  يمن امروز اوقات تلخ ايآ رد شدم. درديب دمرد ش يهر كس يپهلواز  ايكردم؟  جاديمن امروز درد ا ايآ ديبپرس

رد شدم، با او مقابله  شيكند از پهلو جاديدرد ا خواستيكه م دميرس يشكلم يليآدم خ كيفضا را باز كردم ولو به 

 نيشِكركَشان مرگ است، و ا فراق سرخوشان و د،يگويم كهنيا ي. براديرويم يراه درست ديكنيرا م كارنينكردم؟ اگر ا

عالقه به درد دارد و درد را گذاشته است  يكس دهدينشان م شكل ني. ادهدينشان م)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش شكل

 ايآ ديسؤال را بكن نياصالً ا كند؛يم جاديدشمن ا كند،يم جاديمسئله ا كند،يم جاديمانع ا كند،يم جاديمركزش و درد ا

  نم؟يبينه همه را دوست م اي رم؟چندتا دشمن دا نم؟يبيمسئله م نم؟يبيخودم م يزندگ يراب يذهنمن مانع 

 يجدا است از آنها، چرا جدا است؟ برا ديآيبدش م)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش مرگ است، چرا؟ از شِكرَكشان نيا

فكر  يو خرد زندگ يبا عقل زندگ كهيكس كي يرا: مرگ كِرا را ُبوَد هوس؟ بله، بديگوي! مهانمركزش ِاشكال است.  كهنيا

را دوباره  تياست. امروز دوباره آن ب يذهنمرگ هوس و خواست منِ ديدانيشما م يول ست،ين شيمردن آرزو كنديم

  خواند، ميخواه

   كُنديم رونيز زنده ُمرده ب چون
  تنديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ 

  )٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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دنبال  كند،يم جاديدرد ا كند،يروابط را خراب م سازد،يدشمن م سازد،يمانع م سازد،يزنده كه دائماً مسئله م يذهننِم

كه، اگر تو مركزت عدم بود  ديبگو خواهدي. ميذهنهوس مرگ دارد؟ منِ يكسموالنا، چه كنديدارد سؤال م ست؟يمرگ ن

من خواستم مرگ است؟  ايآ دي. شما از خودتان سؤال كنيكرديمرگ نم يوبوده است، آرز هيّ اول يارياز جنس آن هش

پس من  كنم؟يم جاديمسائل را چرا ا نيا خواهم،يخراب بشود؟ اگر نم اميزندگ خواهميروز است؟ مشدن روزبه رمقيب

  هستم.  دهيهمان

مرگ  د،يشما هم از خودتان بپرس ُبَود هوس؟مرگ كِرا . ميكن دايجوابش را پ مييايكه ما به خودمان ب كنديسؤال م موالنا

 نيا ةهم من؟ يمسئله چه است در زندگ همهنيپس ا ستيمرگ هوس من است؟ ن ايآكِرا ُبوَد هوس؟ مرگ كِرا ُبَود هوس؟ 

كردند آن  جاديا گرانيكه مسائل من را د ديبگو يكرده است؟ من. و اگر كس جاديا يكساست، چه ندهيمسائل من فرسا

  .دارد يذهندوباره فكر كند، همان شخص منِ ديشخص با

  دم به دم يهاغُصِّه ناي توست فعلِ
  قَْد َجفَّ اْلقََلم  يبُوَد معن نيا

  )٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

است كه  نيا اشيچه است؟ معن ديدانيم اشيخوب، معن ايبد  سد،ينويبا قلمش م لحظهنيما را در ا يخدا زندگ كهنيا

دم  يهاغّصه نيا يكرديانباشته نم)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش دم به دم. چون اگر مركزت را يهاغّصه نيكار تو است ا

مرگ  يمن آرزو ايآ ميسؤال را هم كه كرد ني. اميدي. پس فراق ِشكركَشان، فراق موالنا، مرگ است، فهمبله. آمديبه دم نم

باشد كشنده باشد  يخالق باشد تكرار ريبرود غ نياز ب ميبرود، فكرها نينم از ببد خواهميم رم،يزود بم خواهميدارم، م

  از خودمان.  مينه؟ بپرس ايمضر باشد 

  مستِ من، داد َسبو به دستِ من فِيدوش، حر
  را بر سَِر نَْفسِ ُمرَتبس يآن َسبو ِبشَكَنم

  )١٢٠٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

خدا  توانديمست من م فيحر كنم،يمن مركزم را عدم م د،يگويماست.  شبيد يبه معن قبل، البّته لحظهكي يعني دوش،

 يانسان كي. ميپزيزنده شده است باشد، مگر نگفت ما به هم م يكه به زندگ يهركس ايموالنا باشد،  ايباشد  يباشد، زندگ

 كيبه من هم  نيقر ظلحاچون مست بود به گرفتم، او يْ مِ كيمن و مركز من را باز كرد مركزم عدم شد  شيفضاگشا آمد پ

را آب  يآب زندگ يعنيرا،  يْمِ ينه مركزم را عدم كردم از خود خدا گرفتم. سبو ايموالنا را خواندم مست شدم  ايداد.  يْمِ

سخت  سبو را، كوزه را، بر َسرِ نَفِْس سفت شده، نيا خواهميرا، داد دست من، َدمَش را داد دست من، حاال، من م اتيح
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است، خرد  يزندگ يِمِ قيتو، جذب ذهن من بشود. پس از طر نيبرود ا يْسبو و مِ نيا يعني. بشكنمشده، سنگ شده، 

را بر سر نَفِْس سفتِ  مِيْ  ةكوزه را من، كوز كهنياست. هم ياست، قدرت زندگ يزندگ يو شاد تيّامناست، حسّ يزندگ

 ديكنيمركز را عدم م يوقت دينيبيم مانرم بشود؛ ش شكنم،يو رنجش سفت شده است م نهيسختِ خودم كه از ك

 يي. هرموقع فضاگشادهديبه ما دست م يانعطاف كي يلطافت كي ينرمش كيمركزِعدم  نياز هم ديكنيم ييفضاگشا

 شود،يمركز عدم م ي. وقتهيگر گذارديرا م نيها اسم اموقع ي. موالنا بعضميشويم فيما لط ميشويم ميو تسل ميكنيم

 پزديتنها من را م. نهپرورديما را م ي. سوز عشق و باران زندگشودياز ما رد م يزديباران ا ،يزديدمِ ا نيا شود،يفضا باز م

مان، سطح ما. يخاطر اختالفات سطحبه م،يدعوا كن م،يكن زهيست دينبا ميرسي. پس ما به هم مپزديهمدم من را هم م

 دياست، در اصل ما فضا را با يسطح زِ يآن چ كند،يفرق نم م،يمرد هست م،يمان، زن هستممان، جسرنگ مان،يدگيهمان

  . ميپزيم گريدهم ةليوسهم؛ بههم به مي. ما بِپزميكمك كن گريبه همد ميباز كن

بر  د،يريگيم يْ مِ)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش حالتنياز موالنا، بله؟ از ا اي ديريبگ يرا از زندگ يْمِ نيچه شما ا پس

 حالتنياز ا م،يكه قضاوت و مقاومت شما بشكند، كم بشود، آگاه بشو د،يزنيم)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش حالتنيا سر

 ستي. كه مقاومت و قضاوت هنر نمييايدرب)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش حالتنيبه ا)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش

   بلكه صبر و شُكر و واهمانش هنر است.

  مستِ من، داد َسبو به دستِ من فِيدوش، حر
  را بر سَِر نَْفسِ ُمرَتبس يآن َسبو ِبشَكَنم

  )١٢٠٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

  . بله

  خود فِيمَعده را من نُكنم حر فينَْفِس ضَع
  مگس نيخوانِ مرا از شوديم خُدوك زانكه

  )١٢٠٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

. مَعده درواقع ميخوانيدر شعر َمعده م يول مييگويما مِعده م يدر فارس د،يايكه جور درب ميَمعده بخوان ديه را بامِعد جانيا

معده غذا  نكهيافقط مثل ،يذهناست، قدرت ندارد منِ فيمن كه ضع يذهنمنِ د،يگويم نيبنابرا پسهمان مِعده است. 

 حالتِ ني، ا)]ذهني(افسانه من ٧كل[ش حالتنياست، ا فيپس ضع د،خواهيخودش را م يهايآن هم خواستن خواهديم

. گذارميرا در مركزم نم هايدگيهمان نيو ا حالتنيا يعني كنميمن همدم خودم نم د،يگويمعده است، م فِيما نَفْس ضع

 ياسفره كيم است مركزم عد ي. وقت)](حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش من ييخوانِ خدا نيمثل مگس است درا نكهيايبرا
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 زي. پرهدهديعقل، قدرت خدا است، به من دارد م ت،يّ امناست، حسّ تياست، هدا يسفره شاد نيباز شده است كه درا

  . ديايب خواهمينم ديآيم كنديمگس دائماً ِوزِوز م كي سفره نيدارم، رضا دارم، در سر ا رشيدارم، پذ

 هايدگيهمان نيكه از ا يزيمن، آن چ يهاخواستن يعنيمعده  فيعنفس ض نيا نخواهم ياريعنوان هشاگر من به

 تيهو خواهد،يم تياز پول حس امن خواهد،يم يزيچ يدگيماست، كه از هر همان دهيمركز همان نيمعده هم خواهم،يم

زرگ هستم، مهم هستم، ب دهيكه من دارم با آن همان يخاطر پولبه همه نشان بدهد، به رديبگ يبزرگ خواهديم خواهد،يم

همدم شما  فينفس ضع نيا ايآ خواهد؟يمعده شما چه م د؟يخواهيچه م هايدگيشما از همان د؟يخواهيم هستم. شما چه

هستند. پس همدم شما كه  هايدگيبه همانفكرها همه مربوط نيكه ا ديپريهر لحظه از آن فكر به آن فكر م يعنياست؟ 

  .شانيپر يعني دوكمعده. خُ  فيهست؟ نفس ضع

دوستان هستند،  ديادر است، غذا گذاشتهبه زدهيهوا، مثًال سوخوش آب يجا كي ديرفت د،يپهن كرد ياسفره كي شما

شما  ندينشيتا م ند،يننش يغذا يها را شما رومگس ديمرتب با يه كنند،يها آشفته ممگس گذارند،يها نممگس نيا

مگس  م،يدار ييما، خدا ميخوان خداگونه دار كيكه  ديبگو خواهديكند. من فيتان به مگس است، مگس نبرد، كثحواس

اول  د؟يمركزتان را عدم كن ديتوانيشما م د؟يمتوجه مگس خودتان هست اي. شما آكنديرا آلوده م نيذهن ا يهاخواستن

 را خأل م،ينيبيان را مآسم م،يشنويو م مينيبيآسمان با ماست، ما سكون و سكوت را م نيدادم من. ا حيبرنامه توض

با ماست؟ عدم درون همان خداست، جنس  شهيبا عدم درون. پس عدم درون هم ز؟يچبا چه م،ينيبيعدم را م م،ينيبمي

 د،يكني. اگر سكون و سكوت و عدم و خأل در شما هست كه هر لحظه استفاده مرديبگ يشاد خواهديخداگونه ماست. او م

 يو بزرگ تيمركزتان و از آن اهم ديفكر پولتان را بگذار دييايشما ب خواهدي. او نمرديگب سببيب يشاد خواهدياو م

دار بكند؟ خنده يبه پول ما دارد احساس بزرگ اجيخودش دارد آن را. واقعًا خدا احت كهنيا يبرا خواهدياو نم د،يريبگ

  . شوديم شانيمن پر يزندگ كهنيا يبرا ؛»دَمعده را من نكنم همدم خو فينفِس ضع«: ديگويم نيهم يبرا ن؟يا ستين

  نَنگرم، پرده َشرم بَرَدرَم شيمن پس و پ
  و پَس شيز پ َكَشدَميم يَْكَمندِ ُسكرِ م نكهآز

  )١٢٠٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

به  ليتبد كهنيا شرم دارد از يذهناست. منمرا ساخته يذهنمن ندهي. منتها گذشته و آندهيگذشته و آ يعني شيو پ پس

مردم درمورد ما چه فكر  كهنيگذشته و ا يهايشدگتيهوگذشته درواقع هم يهايدگيبه همانعدم بشود. ما نسبت
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 ستمين يطوركه من آن مييبگو ميكشيخجالت م م،يشرم دار درواقع م،ياكه در ذهن مردم ساخته يذهن ريو تصو كننديم

   د؟يكني. توجه مگريد

 دينيبي. اما مكندينگاه م يذهنمن ندهيبه گذشته و آ كنم،ينگاه نم ندهيمن به گذشته و آ يعنيننگرم،  شيپس و پ من

 گرانينظر د ند،يگويچه م گرانيكه د ميكنيفكر م ميدار م،يدار يذهنمن يعنيما،  ميكنيكه نگاه م ندهيكه به گذشته و آ

مركزم را عدم كنم، من  كشميمن. من خجالت نم يبرا ستيمهم ن اصالً  كنند،موقع در مورد من بد فكر ن كيچه هست، 

كه  يكمند كي كنميمركزم را عدم م يوقت كهنيا يمن شاد هستم. چرا؟ برا ميزده بگومردم غم نيب كشميخجالت نم

ه كه من به او لحظ نيلحظه و در ا نيبه ا آورديم رونيب ندهياز زمان گذشته و آ كشديآن است، مرا م يمِ يآن كمند مست

درمورد من چه فكر  يذهنبرحسب من گرانيكه د ستيمن مهم ن يبرا رم،يگيو عقل م رميگيزنده هستم، من از او خرد م

  دارد. ريحق يذهنمن كهنيا يكه به خودش اعتماد ندارد و شرم دارد، برا يآن كس كنند؟يم

 دن،يها خجالت و شرم و عقب كشموقع ي. بعضشوديم مطرح ييپررو ،يصورت گستاخها بهموقع يبعض يذهنمن حقارت

 ميما بتوان كهنيدر ا ز؟يچدر چه م،يمركز ما عدم است، ما شجاع هست يوقت كهياست. درحالت يذهنهر دو من

برحسب عدم مورد موافقت مردم نباشد،  دنيد نيا كهنيا وول م،ينيها نبكنار و برحسب آن ميرا بگذار مانيهايدگيهمان

از  يذهن ريمردم چه تصو كهنيمردم و نظر مردم و ا دهعقي ةمالحظ گري. دديايخوب ن د،يايبه ما، خوششان ن رنديبگ راديا

  . كنمينم نند،يبيم يجورو مرا چه كننديم دايمن پ

 جاديا يذهناست كه من ييهااز آن مانع نيمانع است. هم كي شرم ةن پرديمرا گرفته، ا جلوي كه است شرم ةپرد نيبنابرا

جور  كياطراف من انتظار دارند من  نيا ند،يگويبه خدا زنده شوم، مردم چه م توانميطور ممن چه توانم،يمن نم كند،يم

باشم، من شرم  هانيمثل ا دي،من با»رسوا همرنگ جماعت شو ينشو يخواه«ها رفتار كنم، رفتار كنم، مثل آن يخاص

به  نيبنابرا دهد،يكه عدم به شما م ديحركت كن يزديا يمِ ير شما با كمند مستكه اگ ديگويم نيدارم؛ پس بنابرا

لحظه  نيكه در ا يلحظه، كس نيبه ا آورديم ندهيمرتب شما را از گذشته و آ كهنيا يكرد، برا دينگاه نخواه شيپوپس

كه من  ديگوياست م رالضَي ةمان نعره نينكنم چه خواهد شد. ا تيرا رعا نيكه فردا اگر ا كندينمرا  نيهست، مالحظه ا

فكر كنند درمورد  گريجور د كيجمع  كهنيو ضرر نخواهم كرد، ولو ا كنميم رييو تغ كنميضرر نخواهم كرد مركز را عدم م

  طرد كنند مرا. يحت ايمن 
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  او باشد آفتابِ ما يِكه رو يخوش َسَحر
  دل َعَسس يِكه باشد او بر سَرِ كو يشب شاد

  )١٢٠٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

باشد  ادتانيچون  م،يكه در آن هست يو سحر ميكه ما در آن هست يشب نيكه ا ديگويداروغه، پاسبان، و م يعني عَسَس

 يطورنيدرست است كه ما ا گريدعبارتبه او، به ميشو داريب يعني. صبح ميصبح هست كينزد يليكه موالنا گفته كه ما خ

 ديگويموالنا مرتب م ست،يشبِ شب ن يشب است، ول هايدگيهمانبرحسب  دنيشب و د نيا م،يدار يدگيهمان م،يهست

  سحر است:

  خاموش، كم خروش كستينزد صبح
  تو، تو مكوش يكوشم پ يهم من

  )٤١١شماره  تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يفضا نيو ا ميو به او زنده شو ميندازيب و همه را ميكن ييرا شناسا هايدگيهمان نيما ا كهنيا يعنياست  كينزد صبح

از خواب  ياست كه وقت ياست، چه سحر خوب يچه سحر ديگوياست. م كيو نزد يعمل يليخ نيبشود، ا تينهايدرون ب

 نم،يرا برانم به كنار با عدم بب يدگيبشوم، همان ميتسل نميبيم يدگياآلن با همان يعنيآفتاب ما خدا باشد.  ميشويبلند م

 يمدتكي هنور آفتاب طلوع نكرده است. يسحر است ول نميبيعدم م يسحر است وقت نيا .نميبا عدم بب نم،يعدم بببا 

 ديگويبه ما م و است. يعجب سحر خوب شوديم تينهايدرون ب يفضا يعني كنديمركزم را عدم نگه دارم آفتاب او طلوع م

باشد، چرا؟ با عدم كردن  توانديم ينشان دادم شب شاد )]ذهنيافسانه من( ٧[شكل ييباال شكلشب ذهن كه در  نيكه ا

  داروغه و پاسبان ما. شوديمركز او م

 ةيباز هم از قض كندمي نگاه شما به دارد او مواظب شما شما ةدارندخدا بشود پاسبان شما، نگه ديمركز را عدم كن شما

شما را  كند؟يچكار دارد م .يخود زندگ ست؟يك تاننيقر د،يكنيشما مركزتان را عدم م ميكنياستفاده م ميدار نيقر

 ميكه ما در آن هست يشب نيا پس .ديمركز را عدم نگه دار كند،يم رييدل شما دارد تغ كند،يم ليتبد كند،يدارد متحول م

را بلد  ميتسل كهيچه است؟ كس يبرا ديداني. شب خطرناك مستين يشب خطرناك مينيبيم هايدگيبرحسب همان يعني

 يسركيجهان فقط  نيفكر كند آمده به ا كهيكس انسان است؛ يينها شكل يذهنافسانه من كنديفكر م كهينباشد؛ كس

ها خودش را ها را جمع كند و برحسب آنها فكر كند، آنها را بگذارد مركزش و برحسب آنآن رديبگ اديمهم را  يزهايچ

چه  كه .نيتر از شما هستم هممن مهم ديها بگوكند به آن دايكند سلطه پ دايپ يرترو اگر بتواند ب گرانيكند با د سهيمقا

ندارد من  دهياصالً فا نيا ديباشد بگو داريشخص ب نيشاد باشد ا توانديشب م نيا ست؛ين نيا تو! يريميبشود، فردا كه م
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باران  بارديم يباران زندگ نيا كنميكه مركزم را عدم م دفعههر سحر هم هست. ستيشبِ شب ن نيدرشب هستم اما هم

  .ديگويم نيهم يبرا .سحر هستم كينزد يليخ يشب است درست است، ول شوم،يم تركيمن به صبح نزد بارديرحمت م

فضا باز  ياديمقدار ز )](حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش شكل نيبا ا گرياو، خوب اآلن سحر است د يرو كه يسحر خوش

 هستم، جاودانه ةلحظ نيحضور دارم، در ا ياريهش ديآيم سببيب يو شاد شودينم يمركز ماد رگيشده مركزم مانده د

سحر است، آفتاب دارد  گريد خوبيليخ گر،يد ستميكه ماده ن نميبياز زمان جمع شدم م شوميم دارشهير واشيواشي

و شب هم دارد تمام  كندياو دارد طلوع م سر ماست؟ نه، آفتاب يآفتاب باال نيمنتها آفتاب كه است؟ ا كند،يطلوع م

  انسان؛  يو برا شوديم

 و را، عدم كردن مركز را و صبر را ميتسل ميريبگ اديباشد اگر  يشب شاد توانديمهم است شب شما م نيباشد ا ادماني

 ديو از عقل او استفاده كن به مركزتان دياوريو خدا را ب ديمركزتان را عدم كن ديتوانيشما م كهنياز ا يشكر را و قدرشناس

 نيچوب ريبه دست پور خود شمش يقاض«: هايدگيهمان ستين هايدگيهمان يبرا شكر شما. ديشكر كن ديبا نيا يبرا

آن همان  يول ميشكر كن مينيبها را بله آن مينيبيها را مآن ميدست آوردكه به ييزهايچ يبرا ميكنيما شكر م »دهد،يم

م، شكرباره يدرون را باز كن يفضا ميتوانيكه ما م ميرا بكن يكه شكر اصل ميريگيم ادي ميكر را داراست ش نيچوب ريشمش

 ديگويدارد شكر كند ذاتش شكر است م لينه كه مرض شكر دارد. م كندياست كه دائمًا شكر م يكس شكرباره .ميبشو

تو اداره  قياآلن من ازطر يدهيو خردت را به من مشاد هستم، ت نميبيتو م قيازطر كهنيا يبرا كنميمن شكر م ايخدا

وجه  چيهو عشق و لطافت است و به يو زندگ رشيبودن و شاكر بودن و پذ يحالت حالِت راض نيا هرلحظه اآلن. شوميم

 از يليخ د؟يگذرانيشب هم هست. مگر شما در شب خوش نم كه .نديبيرا م هانيچراكه ا شوديبد نم شود،يآدم كدر نم

دارم  كنميفضا را باز م گذرديبه من خوش هم م يدرد دارم ول دانميدارم م يدگيهمان دانميم دييگويشما اآلن شب را م

  سحر آفتاب شما طلوع كند. تا شاد باشد. توانديذهن م شبِ  شادْ شب است. نيهم يبرا .كنميم شرفتيپ

  من شِيپ بيطب شكل ،يآمد عشق چاشت
  شُد َمَجس فيفت: ضَعنَهاد بر َرَگم گ دست

  )١٢٠٥شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو(

فضا را باز  يكه انسان وقت ديدانيم يضربان زندگ ،ينبض، ضربان زندگ رند،يگيكه نبض را م ييهمان جا يعني مَجَس

 دارد .زنديم ضربانش كند فتديب يذهنها در مناگر مثل مرده يول زند،يضربانش تند م شوديم شتريب اشيزندگ كنديم

 شكلما به  شيلحظه آمده پ نيهم ،صبح اآلن نيهم يصبح كيعشق  ديگويشده، م فيضع اتيكه ضربان زندگ ديگويم
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 رگ ما و نبض ما را گرفته نيا يما دست گذاشته رو شيلحظه آمده پ نيدر ا بيطب شكلخدا به  ديگويواقع مدر ب،يطب

حالت ما، حالت افسانه  نيا يعني ،يكنينم ياصالً زندگ ن،يا زنديكند م قدرنياچرا  ديگويما را، م ينبض زندگ نه بدن

لحظه،  نيسراغ ما، ا ديآيخدا هر لحظه م اي لحظه پس عشق هر ،يعشق چاشت آمد)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش يذهنمن

فضا را باز  ايتو ب يعني خودش. حاال زنديم نييپا نييهستم، دكترت من هستم پا بيكه من طب ديگويلحظه دارد م نيا

پر از مسئله  ،ياز غم هست پر .يهست يپر از سرد جهيو درنت يرا گذاشت هايدگيهمان نيمركزت، تو ا ميايكن، بگذار من ب

 يزندگ زانيم يعني كندينم يموانع است، زندگ دياست، پر از د ينيبانسان پر از مسئله هست، پر از دشمن يوقت ،يهست

  .مينيبيرا در خودمان م يبودن ضربان زندگ نييرا ما پا نيو ا نييتو آمده پا

  ُقوَّتِ دل، بُِگفَتمَش يِگفت: كباب خور پِ
  شراب ران فََرس يِكباب شد، سو يهمگ دلْ

  )١٢٠٥شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو(

او گفتم كه كباب دارم،  هب .رديتا دلت قوت بگ يكباب بخور دي: معشوق گفت، عشق گفت، خدا گفت، تو باديگويم پس

انسان  داند،يرا موالنا ارزش نم ارانهيباشد درد ناهش ادماني .بكشم ارانهيحاضرم درد هش من تو. يدلم، دلم كباب شد برا

اشتباهات، درست كردن  ييصبر، شناسا ارانه،يهش درد ندارد. يهم ارزش يزندگ يننگ است برا نيبكشد ا هودهيدرد ب

مثل  كند،ياستفاده كردن، دل آدم را كباب م يو نرفتن از قدرت زندگ كشديذهن ما را م كهيرحالد ييها و فضاگشاآن

  است. ابدلم كب يعنيمن كه كباب دارم،  اوريتو برو شراب ب رم،يميمن دارم م تيدلم كباب است برا ديگويدارد م كهنيا

  دل خودم را بخورم.  خواهميم

 اوريبرو شراب ب يعنيشراب،  ياسب را بران سو يعنياسب،  يعني فََرس »ران فََرسشراب  يِ كباب شد، سو يهمگ دلْ«

تجربه  ارانهيخودم را با درد هش يكباب دل .كنميرا تجربه م نيدلم كباب است كه هر لحظه ا خواهم؛يشراب م من .ميبرا

در  گريرا د نيا كه ديگويحاال معشوق م بعد بده. شتريب شومينم رياول، س تيب نيهم يعنيتو به من شراب بده؛  كنم،يم

حرف عشق را را هم اگر  نيو ا ستيآمده گفته وضع نبضت خوب ن عشق با عشق. كنديحالت درآمدم دارد صحبت م نيا

  :ديگوياست. پس م ياريآدم هش ديگويرا م اتياب نيو ا فهمديم

  مَخور ياز َكِف هر خَس ،يگفت: شراب اگر خور
  شده ز خاك و خَسصاف ن،يزمََنت دَهم گُ  باده

  )١٢٠٥شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو(
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دارد  يخوش كي هايدگيهمان نيرا نخور، هر كدام از ا هايدگيشراب همان ،يخوريگفت، اگر شراب م يگفت، زندگ عشق

ب نخور، من به تو شرا يو موجود ماد يدگيهمان چي: نه. از كف هديگويما م يو توجه مردم شراب است برا دييما، تا يبرا

 توانديانتخاب شده، البته م يعني نيگز دهميم يشراب كيمن  ،يدگيكن از همان ي. مركزت را عدم كن و خالدهميشراب م

 توانديرا هم م يمعن نيآن شراب را انتخاب كن. ا دهميبه تو م يانتخاب كن، من شراب يعني ن،يگز يعنيهم باشد  يامر

  است. صاف شده هايدگيهمان يعنياز خاك و خس  نيكه ا دهميبه تو م يادهي: شراب برگزديگويدارد م حاً يتلو ايبدهد 

 م،يدار يدگيحال كه همان ني. پس درعميريگيم يكه اآلن با مركز عدم از زندگ يشراب نيا يعني، شده ز خاك و خَس صاف

 م،ياست بخورمخلوط نشده هايدگياصطالح با همانهرا كه ب يشراب ميتوانيلحظه م نيدر اطراف اتفاق ا ييما با فضاگشا

   .استصاف شده

  من چه ُكنم شراب را؟ اَبمَتيگفتم: اگر بِ
  و بر َاَرس ليبر َلبِ ن يمُّميَ َروا تَ ستين

  )١٢٠٥شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو(

مركز را عوض كردن.  يعني كردن آن داياگر من موفق بشوم تو را بگذارم مركزم، تو را پ يعنيكنم،  دايكه اگر تو را پ گفتم

 نيكه ا يكنيم دايآن را در ذهنت پ ،يكن دايپ يتوانيآن را نم ،ينيبب يدگيحسب همانبر ،يدارنگه ياگر مركز را ماد

و تو را بگذارم مركزم، من  نمينب هايدگياگر برحسب همان يعني ابمت،ي. گفتم اگر بديگويدارد م يندارد. پس معن دهيفا

. خواهميشراب نم گريمركز من، من د يياياست تو ب يكاف شوم،يور مچكار كنم؟ من در تو غوطه خواهميشراب را م گريد

  است.  يمن كاف يهايدگيمن و همان يدردها يشستشو ياست، برا يمركز عدم جار نيكه از ا يآب نيا كهنيا يبرا

 يبعض گذاشت،ياثر م كيمن  يرو كردميبا ذهنم تكرار م يوقت كردم،يدر ذهنم داشتم مثالً شعر موالنا را حفظ م من

كه آب  ييجا مميت كردم،يم ممينه داشتم ذهنًا ت اي آمديم اتيآب ح آمد،يذره آب م كيو  شديها مركزم عدم مموقع

است كه ما  ييكارها كي مميت داننديكه نم ييها. آنديكنيم مميوضو گرفتن ت يجادارد كه به ياصول كيشما  ست،ين

 ديگويقبل از نماز و م رنديگياست كه مسلمانان وضو م يآن حالت مان،يبازوها اي مانيهادست يشستشو يجابه ميكنيم

 شوم،يوارد رودخانه م وهستم  ليارس هستم، اآلن در لب ن يو تو ليبزرگ هستم من، بر لب ن يهابر لب رودخانه يكه وقت

 نيما و تكرار ا يكنم. پس تمام كارها مميذهن كه ت رومينم گريمن د د،يآياز تو م يباش كه تو مركزم اتيرودخانه آب ح

  . ميمركزمان را عدم كن كهيموثر هستند تا زمان هانيدارد. البته ا مميت شكل هانيو ا اتياب
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 يمِ نيا ايكه گفتن كه آ نيگشتن، هم يدنبال مِ نيچون هم م،يگردينم يدنبال مِ گريد م،ياگر او را مركزمان گذاشت پس

 ي. مخصوصاً براميقضاوت كن دينبا گذرد،يدارد م يمركز ما عدم شد مِ ميديد يهمه ما وقت ايبه ذهن. شما  ميروياست؟ م

سؤال ذهن  د،يسؤال را نكن نيا خورم؟يرا من م يزدياآلن شراب ا ايكه آ را يزديا يكش ذهن مِمرتب با خط كهيكسان

تو خودت  كنم،ياصًال فكر شراب نم )]،(حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش حالت نيا يعني ابم،ياگر تو را ب نياست. پس بنابرا

 رومينم گرياست، من د يمن كاف يشستشو يبرا يو ارس به اندازه كاف ليرود ن د،يآيم لياندازه رود نبه شراب. يشراب

تو بودن  يبا خواندن اشعار موالنا و دنبال مِ يول ست،ين يآب زندگ ست،يكه آب ن ييجا مم،يت يعنيبكنم،  مميذهن كه ت

  به تو برسم.  ديكه من با ناً ذه دانميم يجا من حاال خودم را مشغول كردم ولآن

ها را غزل نياست كه ما ا نيهم يبرا د،يبه آب برس ديشما با د،ينكن مميكه شما ت ديگويكه موالنا مرتب م ديكنيم توجه

 دي. بالياز تبد دينترس د،يبشو ديبا ليتبد د،يبشو ليتبد ديشما با يول حاتيتوض نيها اثر دارد اغزل نيا خوانم،يم

از شما  يزندگ يشاد ،يزندگ تيحس امن ،يقدرت زندگ ،يزندگ تيهدا ،يزندگ ردخ ديو بگذار ديروز فضا را باز كنروزبه

  ندارد.  دهيفا م،يذهنًا تكرار كن ميريبگ اديرا  اهني. فقط اميفقط شعر بخوان ميدر ذهن بمان ديبشود. ما نبا يجار

است، شب بگذار خوش بگذرد  شب: كه صبح است، ديگوياست و موالنا مرتب م ليتبد يآموزش موالنا برا نيبرنامه و ا نيا

. دينبدا شكلم يليرا ممكن است خ ليشما ذهناً تبد كند،يبه شما كمك م يكوتاه است، زندگ يدگيهمان شكل نيبه تو، ا

 ليتبد يتو با ذهنت تجسم نكن كه چطور ست،يبا خدا كارها دشوار ن يعني ست،يكارها دشوار ن مانيبا كر ديگويم موالنا

 دفعهكي م؟يآيحالت درم نيبه ا يچطور يذهنحالت من نيبدهد كه من از ا حيتوض توانديهم به شما نم يشد. كس يخواه

  .يبشو ليتبد واشيواشي ،يرياندازه نگ ،يقضاوت نكن ،يصبر كن ،يمركز را عدم كن دي. بايدرآمد ينيبيم

  تو اتِياْلحَفرَسُ نيَسقا، ك يخاُمش باش ا
  بازُگشا ازو َجَرس َكشَديم اتيحَ  آبِ

  )١٢٠٥شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو(

هم  يقبل تيدنبال ب نيا ذهن را خاموش كن، ديگويهستند، اآلن م يكيكه هردو  يو هم خود زندگ ميهم ما هست سَقا

خاموش  ديگوي. مديگويرا م ني. اآلن هم همكنميبا ذهنم كار نم گر،يبه ذهنم د رومينم مياياگر تو را ب ديگويهست. م

 اتياسب ح ات،ياسب ح يعني اتيَفَرس الحَ ،يزندگ يعني اتياسب، ح يعنيَفرَس  نيا كهنيا يباش نرو به ذهنت، برا

است آب  نيا لشيتمث ميقد ،يذهنمن يعني. َجرَس ميكشيم اتيو آب ح ميهست يكه زندگ ميهست ياسب، ما اسب يعني

 اي شانيهاكوزه ممرد گشت،ياسب آب بار كرده بود، خانه به خانه م ياسب داشت، رو كي آمديكه نبود، سَقا م يكشلوله
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زنگ  يو صدا دنديشنيشت، مردم زنگوله را مدرست است؟ و اسب زنگوله دا گرفتند،يآب م آوردنديرا م شانيهاكاسه

  .شدندياست، پس آگاه ماسب سَقا آمده گفتنديم دنديشنيرا م يرا، درآ

 شنود،يذهنش را م يصدا كهيهر كس د،يآيكه سَقا دارد م فهمديم شنود،يآدم زنگ را م يوقت ليدر آن تمث اوالً

حمل  اتيو آب ح مياست كه ما هست ياسبزنگ در گردن  اين جَرَس عنوابه يذهنعنوان َجَرس، منرا به اشيذهنمن

و صدا  سر )]،ذهني(افسانه من ٧كل[ش نيرا از گردن اسبت باز كن. چون ا يذهنجََرس را، منِ ني: اديگوي. مميكنيم

 شد،يرد م آمد،يكوچه ممورد اسبِ سقا هم كه از . درياعنوانِ اصل گرفتهذهن را تو به يصدا و سر نيذهنت و ا كنديم

 نيما، زنگِ ما، كه هم يِنه زنگ. برا كرد،ياسب بود كه آب را حمل م كهنيا يكه، اسب مهم بود. برا بودزنگش مهّم ن م،يقد

 نيا م،يكنيفكر م م،يكنيفكر م د،ينيبيزنگ م يِ صدا كند،يصدا م و دائماً و سر كنديِوز مما است كه دارد ِوز يِ ذهنمن

  است. اتيزنگ اسبِ ح يداص

 ةهم براي ها،انسان ةهم يخودمان، برا يتنها برا نه م،يكنيحمل م اتيكه آب ح ميهست ياسب ات،يعنوانِ فََرسُ الْحما به 

چه كه ما . گرميدهي. ما به هم آب مميما سقا هست يعنيَسقا،  ي. اَنْصِتوا، خامُش باش اميكه خاموش باش شرطيبه كائنات،

. مياذهن را اصل گرفته يو صدا سر .ميزنگوله را اصل گرفت كهنيا ي. چرا؟ براخودمون م،يريميم ميدار يشنگاز ت

مهّم است كه من حرف زدم. بابا  يليخ نيكه ا ميكني. فكر مميزنيحرف م م،يكني. فكر مميارا اصل گرفته مانيفكرها

است، من االن حرف زده  كي گريديكي ؟يريگيم يرا جد تيهافو حر ؟يدهيم تيّ است. چرا اهمحرف زده اتيذهنمنِ

  است، زنگوله اسب و شتر بوده است.حرف زده كيكه ناراحتم، بابا او  تسال اس سه

  تو اتِياْلحَفرَسُ نيَسقا، ك يخاُمش باش ا
  بازُگشا ازو َجَرس َكشَديم اتيحَ  آبِ

  )١٢٠٥شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو(

و  ميمان، با عقل خودمان باز كنرا از گردن نيا ديبا ما و است ما ةما زنگول يِذهنو منِ ميَسقّا هست اي م،يسَقا هست ما يعني

مركزش،  گذارديرا م يدگيهمان كيلحظه  انسان هر كهني. ادينيرا بب)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش شكل نيا تيب نيپس از ا

 يجدّ  يليخ شيو فكرها شيهاحرف كندياست و فكر مصدا راه انداخته  و و سر زنديو حرف م كندياو فكر م حسبِبر

. چرا؟ با شوديم ديدر او تول جانيو ه رديگيم يخودش جدّ  دهد،يها واكنش نشان مهستند؟ به آن يهستند، چرا جدّ

 ناي َجَرسِ ةزنگول ني. همهم دَرد كند،يم ديهم فكر تول دن،يد هايدگيهمان قيازطر پساست. شده  دهيآن همان

 تشيّمان اهمزنگ يو صدا . سرميكنيحمل م ي. آب زندگميهست ياست. پس ما اسب زندگ ياسبِ زندگ اي اتيالْحَفََرسُ



  Program # 841                                                                    ۸۴۱برنامه مشاره 

  37صفحه: 

باشد،  ييسّقا كيكه  دياست. فرض كن ناي ما ة: زنگولمييگويم شهيهم ي. براميكنياست كه حمل م ياتياز آب ح ترشيب

 دهم،يكه من م ي: آبييتو بگو ديزنگ اسب من خوب است؟ با ايكه: به زنگ شتر من  دياش بگوهمه كند،يآب هم حمل م

زنگِ اسبِ من؟  ياز صدا ديآيتان مما، شما خوش مياز آب صحبت كن كهنيا يجاآب چطور است؟ به نيگوارا است؟ ا

زنگ را از گردن اسب باز  ميما دار واشيواشي )]،(حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش ايحالت در ب نيبه ا يعنيبله.  د؟يآينم

  و بله. ميكنيم

  از شَرفْ خود نرسد به هر َخَلف اتيآبِ حَ 
  در َغلَس اتيآبِ حَ  يُمخْتَف َسبَبستنيز

  )١٢٠٥شماره  شمس، غزل وانيد ،يمولو(

كه:  ديگويو موالنا م كوكاريو ن صالح يِمعنبه جانيصبح. َخَلف در ا كِينزد يِكيظلمات، مخصوصاً تار ،يكيتار يعني غَلَس

آدم خوب با  كوكار،يكه، َخلَف، ن ديبگو خواهدي. مرسدينم يبه هر َخَلف ن،يباال است، بنابرا يليمَقامش خ اتيآب ح

جنس خدا . ازميگرچه كه ما همه اوالد آدم هست كهنيبه ا كندياشاره م طورنيمو ه ستيَخلَف ن ،يذهنمنِ يارهايمع

است و  مانذهنيمنِ كه خودمان اسب گردن ةزنگول نياز ا دباي آن، ةو تجرب اتيبدست آوردنِ آب ح يبرا يول .ميهست

مقامش باالست، به  كهنيلحاظ ابه اتيآب ح مان.از گردن ميباز كن م،يرينگ يجدّ  م،يآن است، دست بكش يصداوسر

 كند،يم يزندگ يكيدارد و در تار يدگيهمان ياگر كس ياست. ولدرون را باز كرده يكه فضا يبه كس رسد؟يم يكسچه

هم از جنسِ خدا است  نيدارد، ا يذهنكه منِ يهم َخلَف است، چرا؟ انسان نيا د،ياست. منتها با يكيتار نيدر ا اتيآب ح

 رونيب تيّ ادباز كند و مركز را از م ارانهيدرون را هش يفضا استامدهيموقع ن چيه يولخدا در او وجود دارد.  تيّو جنس

  به مركزش.  اورديو عدم را ب اورديب

 هايبعض كهنيا ايو  ميو از جنس خدا هست ميو از جنسِ آدم هست ميمان خََلف هستكه گرچه كه ما همه ديگويپس به ما م

چون مثالً است.  يكوكاريآدم ن نياست، ا يآدم َخَلف ني: امييگوياوقات ما م يكه گاه شانيذهناعتبار مشخّصات منِبه

مثًال  ني: انديگويم .شناسنديم كوكاريعنوان نمردم او را به يدارد. ول يذهنمنِ يول كنديصرف م كويپولش را در راه ن

است. درون را باز كرده يكه فضا رسديم يبه آن كس رسد،يبه هر َخَلف نم ديگوي. مكندياست، عبادت م منئ◌ آدم مثالً مو

 نيذهن. تا ا يكيپنهان و در تار يعني ياست، مُختَفپنهان شده اتياست كه آب ح ليدل نيبد ،يسبب است مُختَف نيز

بالقوّه درست است  اتيانسان نائل نشود، آب ح تيموفق نيو شكر، به ا ارانهيهش و با صبر و درد يدرون را باز نكن يفضا

  . ديِبالفعل نخواهد رس يول م،يبه آن برس ديكه ما با
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را انجام داده  ييفضاگشا نيا ديبا يامتداد خدا است، ول يَخلَف است. هركس يكسصورت هر: به هرديگويم ،ياعتباربه

   د،ينيبيدر صفحه م )]،(دايره عدم اوليه ١[شكل  ميبود يطورنياول ا يعنيباشد. 

  از شَرفْ خود نرسد به هر َخَلف اتيآبِ حَ 
  در َغلَس اتيآبِ حَ  يُمخْتَف َسبَبستنيز

  )١٢٠٥شماره  شمس، غزل وانيد ،يومول(

 د،ي، دوباره با)٢(شكليذهنبه منِ محالت افتاد نياز ا نييپاآمدم  د،ييايفرود ب يعنيبرنامه گذشته گفت به امر اهبطوا،  در

وده . مركز ما عدم بميهست يطورنيما ا كهنيا يبرا م،يبالقّوه ما خلف هست )]،(دايره عدم اوليه ١[شكل حالت نيحاال در ا

 ي)، فضا٣(شكلميبكش ازحمت ر نيا ديبا ي. ولمياوالد آدم هست م،يهنوز جنس خدا هست م،يافتاد ميهست خداو از جنس 

  .ديرا بگو نيا خواهدي. مديبه ما نخواهد رس اتيبالفعل آب ح م،ي. اگر باز نكنميدرون را باز كن

  :ديگويآخِر غزل مهم بودند. م تيدو ب ني. ادشويمربوط م تيدو ب نيبه ا خوانميهم كه اآلن م يتيب نيا بله

  دلدار را با دل و جان ماجراست  ميدا
   روديشما م شيپ نكيا ستيبرون پوست

  )٨٩٨شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

به  دخواهيدارد، لطف دارد، م يوستگيپ يعنيخدا، دائمًا با دل و جان ما ماجرا دارد.  ،يزندگ يعنيكه دلدار،  ديگويم بله،

 يذهن ِمن نيا م،يهست نيا ميكنيكه ما فكر م نيا .روديما م شياست كه پ يرونيپوسِت ب يذهنمنِ نيما كمك كند و ا

. روديشما م شيپ نيا ستي، پوست برون٨٩٨است. دائم دلدار را با دل و جان ماجراست، غزل  يرونيپوست ب نيا م،يهست

هستند.  يرونيپوست ب )]،ذهني(افسانه من ٧كل[ش هايدگيهمان نيا)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش ميهست نيما ا

  دادم.  شاناآلن هم ن نيما عدم است. هم يِ آن جنس درون يول

   نيبانگ درا است ا ن،يسقا است ا اسب
  روديكز برون اسب سقا م كنانبانگ

  )٨٩٨شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 ايشتر،  زنگِ يعني، بانگ درا است، درا  يذهنمنِ يِصدا يعنيزنگوله است،  سقا است مخصوصاً اسبِ نيكه ا ديگويم

ها انسان يعني رود،يم رونيسقا است كه االن از ب اسبِ يسر و صدا يذهنمنِ سروصداي و شتر، و اسب بازهم ةزنگول

محروم باشد و فقط صدا را بشنود و برود و آدم در خانه  رونيسقا از ب اسبِكه  ديفرض كن ،يو به سروصدا نديآيداخل نم

  رد؛ياز سقا آب نگ
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   نيبانگ درا است ا ن،يسقا است ا اسب
  روديكز برون اسب سقا م كنانبانگ

  )٨٩٨شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

ما  ؛)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش ميدر سطح نباش )]،(حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش ميبرو ييكتاي يبه درون فضا ديبا ما

باز  يعنيماست،  تاصلي اسبِ خودِ  است، اسب خودِ  و آب به مانحواس ما باشد، سقا اسبِ زنگِ  حواسمان ةهم ميتوانينم

  است، ايها گوشكل نيا )]،(حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش ييهم فضاگشا

   نيبانگ درا است ا ن،يسقا است ا اسب
  روديكز برون اسب سقا م كنانبانگ

  )٨٩٨، غزل شماره شمس وانيد ،ي(مولو

 م،يكننده هستاصطالح هم پخشهم به م،يهم آب دار ياريعنوان هشآب است، و ما به نيباشد منظور از اسب هم ادماني

و به آب  ميفضا را باز كن ديما با ميرسينم جاچيذهن باشد به ه يِبه سر و صدا يعنياگر حواسمان به زنگ باشد  يول

 دهيفا م،يريو از آن آب نگ شوديو سقا رد م شوديهان! اسب رد م كه مييو بگو ميبشنو اگر زنگ را ميكن دايپ يدسترس

به  ديجا آب هست، شما بادر آن دينيبيم يذهنمنِ دينيبيم ذهنيِخواند كه هر جا كه سروصدا ميندارد، امروز هم خواه

  آب است؛  اشيرو سقا است كه اسبِ نينه سروصدا، ا ديآب توجه كن

اند مردم زنگوله هم به گردنش بسته كيمنتها  ميكنيكه آب حمل م ميهست ياسب كيما  م،ييبگو ميتوانيما م يتباراعبه

و به همه  ميآب را خودمان بخور ميكننده آب بشوآن حمل ديما با رنديگيو آب نم كننديزنگوله اكتفا م نياش به اهمه

سقا را  كه زنگِ اسبِ مينرسد، خوشحال يزيبگذرد به ما هم چ رونيب از كهنينه خوب ا مييبگو كهنينه ا ،ميهم بده

 يليمن خ يسقا زنگوله اسبِ نياست مخصوصاً ا يخوب عجب زنگِ م،يكنيو به آهنگش گوش م ميمشغول هست م،يشنويم

مان كه ذهن يزياز آن چ دينه، حواسمان را با به آن، مياست و حواسمان را بده نديخوشا يليخ شيجالب است، صدا

 م،يزنياست كه ما م ييهاحرف نيماست، هم يدردها نيسقا هم اسبِ يرا در واقع صدا مان،يدردها خواهديم ديگويم

كه  يراداتيا نيهم م،يكنيكه م ياعتراضات نيهم ميكنيكه م ييهاتيشكا نيهم ميكنياست كه م ييهاناله نيهم

  .است اسب يصدا نيا بلندبلند، ميزنيبه خودمان مراجع يهر حرف م،يريگيم

اش زنگوله ينه سر و صدا مينيرا بب بآن اس ديوجود دارد و با ياسب كي جانيكه ا ديشما بدان ديشنويصدا را م نيو اگر ا

كننده آب هستم و كه من حمل دييبه آب و اسب؛ بگو ديبگذار ديزنگ بردار يسر و صدا يحواستان را را از رو را،

زنگ،  يِ سر و صدا كنميفضا را باز م نيآب چه شد، ا مينيبب ميخواهيم صتوا،كنار، ان گذارميرا مذهنم  يسروصدا



  Program # 841                                                                    ۸۴۱برنامه مشاره 

  40صفحه: 

به ذهن و غافل  ميديبه ذهن، هر موقع كش كشديزنگ و توجه به آن است كه ما را م يِسروصدا ميما فضا باز كن گذاردينم

است و مركز عدم است مركز  ماننباشد حواسمان به خوداگر حواسمان به زنگ  م،يمركزمان را عدم كن كهنياز ا ميشد

و ما هم  دهديم رييتغ كند،يما كار م يدارد رو ياست كه زندگ ييتماشا است،يرانيح عدم سكون است، سكوت است.

  .است، سكون، سكوت است يرانيحاين  م،يكنينگاه م ميدار

 دييگويبروند، م ديها هم را بگذاراصًال بروند، كالغ مايهواپ شود،يرد م مايهواپ شونديها وارد مكالغ ميما آسمان هست

وجود دارد، ما  يآسمان كي جانيهست كه ا نيها همه مال اآن يو سروصدا مايها و هواپآن كالغ مانميم يمن آسمان باق

ما از سروصداها فقط به ش دارند يي. سروصداهاگذرديم زيچهمه گذرنديها مكه كالغ مينيبيآسمان را، م ميكنينگاه م

آسمان هستم، آسمان  نيبلكه ا ستم،يشوند ن يكه رد م ييزهايسروصداها و آن چ نيمن ا دييگويم ديكنيآسمان نگاه م

ها آن گريد شوند،يم داريشما معن يبرا زند،يخيفضا برم نيكه در ا ييزهايو چ مايكه كالغ و هواپ دينيبيم ديشويكه م

ما بهتر  يرهافك يسروصدا شود،يها بهتر هم مآن يوصداسر ست،يشما مهم ن يبرا كنند،يم ييداهر سروص رقصند،يم

  .شوديم

  .كه اآلن خواهم خواند مهم، تِيب نيبا ا را انتخاب كردم در ارتباط ياتياب

ت دوم *** یان   ***  
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  :كهدر غزل اين بيت را داشتيم  

  ركَشانشِكَ  نيمن َنبُرَم ز سرخوشان، خاصه از
  بَُود فِراقشان، مرگ كِرا ُبوَد هوس؟ مرگ

  )١٢٠٥شماره  شمس، غزل وانيد ،ي(مولو

 نياش همنمونه كيبُرد، است كه، از سرخوشان و شكركشان نَ يدياست كه، و مف يادهيپسند اريانسان رفتاِر بس يبرا و

 خواهد،يم يكه مرگ را چه كس پرسديو مها مرگ است، و پشت كردن به آن هانياز ا ييخودمان است، و جدا يموالنا

 م،يخوانيم ياتيبزند و اب رضر به ما خواهديبا هر فكرش و رفتارش، م يهنذمنِ خواهد،يم يذهنكه مرگ را منِ ميدانيما م

كه از  ديروشن كند، كه شما مطمئن باش شتريهم دارد كه مطلب را ب يگريد ياتياب ت،يب نيموالنا در ارتباط با ا مينيكه بب

مهم است كه، هر دفعه  تيب نيعلت ا نيو به ا د،ينبُر دانند،يرا اصل م يبخش، كه شاد يشاد يهاشكركشان، از انسان

به غم، و دنبال شَِكر  ميكنيم ليما بگذارد، ما م ياريچشم هش يرا رو يدگيهمان نكيكه، ع شوديموفق م يذهنكه منِ

  اصل،  شونديها مو آن ،يجهاننيا يهايدنبال خوش ميوريم م،يروينم يدنبال شاد م،يروينم

  يرُخ عشق نگر تا به صفت مرد شو در
  يكز دمشان سرد شو ن،يسردان منش نزد

  )٢٨٦٥ ةغزل شمار شمس،وانيد ،ي(مولو

انسان صفاتِ  ،يكن دايبه رخ عاشق نگاه كن همدم عاشق باش، همدِم موالنا باش تا صفاتِ انسان پ ديگويم نيبنابرا پس

 ستين يكنحلو مسئله يسازصفاتِ انسان قضاوت و مقاومت و مسئله د،يدانيكه شما م ييزهايمركزِ عدم است، و همان چ

بشود،  بانياش با مسائلش دست به گرو همه د،ياياز درون آن در ب مسئله تابسازد، و آن را حل كند و پنج  مسئله كيكه 

جمع بشود،  ندهياز گذشته و آ ،ابدي ةلحظ نيبه ا ديايمركزش باز بشود و ب ديباشد، باداشته  ياگر قرار باشد صفتِ انسان

 ذوقيكه ب يكسان يعنيردان، سردان، سَ زدكه ن ديگويم نيباشد، بنابرا يعياو طب يبرا ييبكند، فضاگشا ييو دائماً فضاگشا

 تيدِل ما خاص ن،يقر تيخاص د،يدانيم گريدشما  ن،يها نشآن شيدارند، و ُپر از درد هستند، پ يذهنهستند و منِ

شد،  ديكه شما هم سرد خواه ديگويها، مبا آن ينينشاز هم نيدزدد، پس بنابرا يها مرا از آن يسرد تيخاص دزدد،يم

  . ميسرد نكن يهاانسان نِ يرا همدم و قر مركزمانگيريم كه ما پس نتيجه مي شد. يشد، پُر درد خواه يخواه ذوقيب

كه  كننديو فكر م داننديم يقو اريخودشان را بس يذهن يهاباشد كه من ديموضوع مف نياشاره به ا ديشا جانيادر 

شما اثر  يرو كنديمركزش درد است و درد تشعشع م كهيكس ها سرد نشوند.و از دِم آن ننديبا سردان بنش تواننديم

 يزندگ شونديم نيبا ما قر يوقت يذهن يها. مندينباش اي ديباش به شما دارد كه مواظب خودتان يبستگ گريد گذارد،يم
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: ديگويكه م زنميمن حرف موالنا را م د،يكن نيرا تمر ييها جداكه با انسان كنمينم قي. من شما را تشوكننديما را خراب م

نه،  كننديرا حمل م يدگزن يكه شاد كننديها فكر ماز آن يليخ كنند،يدرد حمل م يذهن يهامواظب باش،اغلب من

  درون باز شده است.  يانسان بودن فضا تي. پس خاصستين يطورنيا

  دگر، جز صورت  زيُرِخ عشق بجو چ از
   يآن است كه با عشق تو همدرد شو كار

  )٢٨٦٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

وحدت مجدد ما با  ديدانيعشق م يعني» رُخِ عشق بجو«: از ديگويم دهديعاشق م يجاها عشق همان معن يبعض در

 ميبعد آمد ميما عدم بود يوقت دهديعشق را نشان م )]،(حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش ريتصو نيا يعني ستيزندگ

 م،يبه مركزمان جدا شد دمبه اطراف و گذاشتن ع هايدگيبا صبر و شكر و راندن همان هايدگيبعد از همان ميشد دهيهمان

 نيپس بنابرا م؛يرها بشو يذهنو من تيّ ما از خود گريوحدت مجدد با خدا د يعني عشق. ميرسيما دوباره به عشق م

را  يذهناز عشق، تو من يعنياست،  يذهنمن نياز صورت بجو. صورت هم ريغ يگريد زيرُخ عشق چ از :ديگويم

   .اتيذهنبزرگ كردن من يعشق استفاده نكن برا از وجو نكن.جست

 يعني يكار كه با عاشق تو همدرد بشو نديگوي: به آن مديگويم »آن است كار؛ دگر، جز صورت زيجو چرُِخ عشق ب از«

 يكي ارانهيهش يبشود، دوباره با زندگ تينهايدرون را باز كند، ب ياست كه فضا نيا ايدن نيمنظور انسان از آمدن به ا

پس تو  يبا او كار كن ،يگام بشوهم ،يمنظور بشوهم ،يمقصود بشوهم يعني يپس همدرد بشو توبشود، به عشق برسد. 

و از  كنديكه فضا را دائماً باز م ستيعاشق كس م؛يكرد فيعاشقان را تعر امروزبا عاشقان كار كن، همدم عاشقان بشو. 

 تيما خاص وگو دلبدون گفت نيگفته از قَر . موالنا گفته،دزدديم تيمركز پر از عشق او، پر از عدم او مركز ما خاص

  . دزدديم

  يبه صفت تو، به هوا برنپر يكُلوخ چون
  يو َگرد شو يار بشكن ،يهوا برشو به

  )٢٨٦٥شمس، غزل  وانيد ،يمولو(

كه ذراتش شُل  ميما مثل كُلوخ هست)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش هايدگيصفتت. چرا؟ در همان ي: مثل كلوخ هستديگويم

ُشل به هم  يليمثل ُكلوخ ذراتش خ هايدگيهمان نيا ميدار يدگيما همان ي. وقتكتاستيعدم  نيا اند،دهيبه هم چسب

كه مقاومت و اگر قضاوت  مياگر درك كن ماهم هست كه شكستن آن ساده است.  نيُكلوخ نماد ا نياست و اتفاقاً ا دهيچسب

 م،ينورافكن قرار بده ريمان را زو مقاومت و قضاوت خود ميسازيرا نم يذهنما من)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش نباشد
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در مقابل  و كرد. ديقضاوت نخواه يكسچيه يرو ييجا كيبه  يمجلس كيبه  ديرويم يكه وقت ديريبگ ميشما تصم يعني

هم  يو كس ديعامل مُبَدِل هست كيجا كرد شما آن ديكرد، فضا باز خواه ديهم مقاومت نخواه يحرف چيهم، ه يكسچيه

(افسانه  ٧كل[ش حالت نيا يعنينه  د،يباش دهياگر ُكلوخِ ُشل به هم چسب يبگذارد ول تواندينم ياثر منفشما  يآن موقع رو

   )].ذهنيمن

و گَرد  يكه بشكن يبپر يتوانيم يبه هوا موقع ،يبپر يتوانيبه هوا تو نم يعني ،»يبه صفت تو به هوا برنپر يُكلوخ چون«

 ديدانيرا هم م يذهنبشكند من يذهنبشكند، من د،يايب رونياز آن ب هايگديدر همان يگذارهيسرما نيا يعني يبشو

 مييآيما نم يعني شكنديتر نمبزرگ يهابا مقاومت و قضاوت يذهنمن. شكنديم يزديمركز عدم و دَم ا ريو تأث ييفضاگشا

آن آدم بزرگ  ديبلكه شا ستين يزيچ نيچن ميو بشكن ميرينفر قرار بگ كي ديمورد انتقاد شد يذهنعنوان منمثالً به

با  هايبعض .ميما گوش شنوا داشته باش كهنيكه ما به شرط ا ديبه ما بگو يزيچكيگشوده شده  يفضا را باز كند و در فضا

 يليهم خ يذهن يهامن يبرا تيب نيهرحال همبه يبشنوند ول تواننديكنند آن موقع نه، نم زهيست خواهنديم يهركس

  بشكنند، گَرد بشوند، بتوانند به هوا بروند.  ديلوخ هستند باكه كُ  استيگو

  سرشت او شكندآن كت به ،ياگر نشكن تو
  ؟يگهر فرد شو يْ مرگت ِشكنَد كِ  چونك

  )٢٨٦٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

گوهر  نيا م،يبشو ياز جنس زندگ كتايصورت نماند و ما به يدگيهمان چيگشوده شده. اگر ه يفضا نيا يعنيفرد  هرگُ

تو را  كهيآن كس يجسم هست نيكه هنوز در ا يوقت يكه بشكن ي: اگر تو كوشش نكنديگويماست، انسان است.  كدانهي

كه  ستين يانسان چيه گر،يد ميريميمرگ، باالخره ما م يعنيخدا كه تو را سرشته خواهد شكاند  ،يزندگ يعنيسرشته 

 ارانهي. هشيرا كوچك كن اتيذهنمن ارانهيهش. يخودت را بشكن يبزود ديتو باكه  دهديم يمعن »يتو اگر نشكن«. ردينم

متوجه  هرموقع. يندازيفوراً ب يدار يدگيهمان يديهرجا كه د يعني يحمله كن اتيذهنبا عدم به من ياريخودت با هش

  . يببخش يعني يندازيفوراً ب يرنجش دار يكيكه از  يشد

تو را سرشته و درست كرده او تو را خواهد شكست. اگر او بشكند  كهيكس» او شكندآن كت به سرشت  يتو اگر نشكن«

تو  پس. شكنندينمو  دهنديرا ادامه م يزندگ يذهنمن يدر افسانه ياعده كي ميگفت يغافل باش يذهنمن نيو تو در ا

شد. فرصت گوهر  يفرد نخواهگوهر  گريتو را با مرگ شكست؛ در آن صورت د يكه زندگ يرا خدا خواهد شكست و وقت

درونمان را  يفضا م،يخودمان كار كن يكه رو مينوجوان هست اي مياست كه واقعًا ما جوان هست يشدن همان موقع كدانهي
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و درد  ميكن جاديكه درد ا ميوجه هم قبول نكن جيبه ه و. ميو آزاد بكن رونيب ميبكش هايدگيخودمان را از همان م،يباز كن

  . مينگه دار ميكن رهيدر مركزمان ذخ ميو انباشته كن مين نگه داررا مركز خودما

  تَرَش سبز كند خِيچون زرد شود، ب برگ
   ياز عشق؟ كزو زرد شو يچرا قانع تو

  )٢٨٦٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو(

. تو چرا از عشق از دكنيآن سبز است آن را سبز م يشهيآن، ر خيچون هنوز ب شوديكه برگ زرد م زيي: در پاديگويم

  . اندازديكشت اول و كشت دوم م اديما را  تيب نيو ا ؟يقانع هست يذهنزرد من يهابرگ نيبه ا يزندگ

لحاِظ ما به يو زرد شده است. وقت ميكاشت را يدگيآن همان يماست و ما رو يشهير »است دهياول كامل و بگز كِشت«

ما  يِو مشخصّات بدن شوديم ريمثل بدن ما كه پ روند،يم شونديپژمرده م هايدگيهمان يعني م،يشويزرد م هايدگيهمان

 رند،يميم هاآن اي دانم،ينم زد،يريهم ممان بهروابط ميشد دهيها همانكه با آن ييهاانسان ايما و  يما و باورها يو فكرها

تَرَش آن را سبز  خِ يب شود،ي: برگ درخت زرد مديگوياست، م نيا لشيهمه نشاِن آفل بودنِ كِشت دّوم است. تمث هانيا

ما كه از نباتات  كننديرا م كارنيو درختان، نباتات، ا اهاني. حاال كه گآورنديمسبز در يها. دوباره درختان برگكنديم

 م،يعمل كن ديبا يعني م،يرا داشته باش هايدگيكه همان برگِ زردِ همان مياز خدا و از عشق قانع هست چرا. ما ميستيكمتر ن

  . ميعمل كن ديقبل از مرگ با

و  هايدگيهمان ييِو شكر و صبر و شناسا ييگشاو فضا)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش گذاشتِن عدم به مركز عمل هم

در  ي. اگر كسميبكن ديرا با نيتمر نيو ساكن شدن در آن است. ا يابد ةلحظ نيبه ا ندهيگذشته و آ يآمدن از زمانِ مجاز

را ادامه بدهد با قضاوت و مقاومت، خواهد مُرد،  يزندگ نيبشود و ا يزندان)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش يذهنمنِ ةافسان

 ختنير)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش هم كتايبوده است. گوهر  كتايبفهمد، درك كند كه گوهر  كهنيبدون ا

  از شده در درون انسان است.ب يشدنِ فضا تينهايب وو رشِد كشتِ اّول  هايدگيهمان

  :ديگوي. مميرا بهتر بفهم يغزل اصل كنديكه كمك م خوانميم تانيبرا عيغزل را سر كي

  يبساز، تا توان اري با
  يو مبتال نمان كسيب تا

  )٢٧٧٣شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

. آورديوجود مبه يكه قضا و خودِ زندگ يالحظهنياق ابه اتّف يفضا باز كن ديبا يساختن با زندگ يو برا ،يبا زندگ يعني ار،ي با

 دينيبي. مينمان ارييو ب كَسي. حدّاكثر كوششت را بكن. تا تو بيتوانيلحظه، تا م نياتّفاق ا هفضا باز كن ب يعنيبساز،  اريبا 
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مان باز شده است. درون يِ قدر فضادارد كه چه يبستگ نيهم به ا گريد يهاكردن ما با انسان دايپ يكه دوست واقع

مان پُر از مركز كهيتا زمان م،يزنيبه مردم لطمه نم م،يشويم يضرريآدم ب كيما  شوديدرون باز م يكه فضا جيتدربه

ما دائماً درد  دهد،يراه نم وَبرشدورما را  كسچيه م،يهست ياست ما آدم مُضرّ)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش يدگيهمان

 اريهستند، مگر از جنس درد باشند. با  زانيها از درد گرهوس مرگ و درد دارد؟ معموالً آدم يكسچه. ميكنيتشعشع م

خدا، نساخته  ،ياصل ارياست كه با  نيخاطر ابه اش،ييتنها اش،يكسيبشنود و بفهمد ب ديبا يذهنمنِ نيا ،يبساز تا توان

گرفتار دردها، گرفتار مسائل.  يعني. مبتال، آورديوجود مبه اريكه  يفضا باز كردن به اتّفاق يعنيساختن  ارياست. گفتم با 

. و گرفتار ميدوست هم ندار ليدلنيبا خدا. به ا ،ياصل اري. با ميستين يكي ارياست كه با  نيما از ا ييپس معلوم است تنها

  ساختن.  اريبا  يعنيز كردن درون را با ي. فضامييايب رد)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش صورتنيبه ا دي. باميهست

  يابيراه  اتيآِب ح بر
  يِسرِّ موافقت بدان گر

  )٢٧٧٣شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 ياگر بدان د،يگويشدن است. م يبه جنس اصل ليبه خدا شدن است، تبد ليسِّرش تبد ،ييگشافضا نيهم يعني موافقت

آِب  د،يگويم م؛يهست يبه اصل خودمان است، ما از جنس زندگ يابيدست ييگشاچه است؛ سِرّ فضا ييگشاكه سِّر فضا

  . ميكن زهيست ميما دوست دار م،يدانيرا نم ييگشاما سِّر فضا ي. وليدانرا ب ييگشاكه اگر تو سِّر فضا يكنيم دايرا پ اتيح

  . ديدانينم را ييگشا فضا ِ سِرّ)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش ديكنيو قضاوت م ديكنياگر شما مقاومت م

 ديموافقت كن لحظهنيكه شما با اتّفاق ا ستين نيا اشيباشد، موافقت معن يموافقت با زندگ توانديعرض كردم، موافقت م

بشود  اديتان زپول ديخواهيم ديدار ولپ تانبيدالر ج. اتّفاق، ممكن است كه شما اآلن دَهديبرو شيو مطابق آن پ

من  ر،ينخ ست؛ين يامسئله خوابميم ابانيندارد من تو خ يآقا اشكال ميير بماند، بگودالدَه شهيكه هم ديخواهينم

است كه  سِرّ نيدانستن ا ،ياست. موافقت با زندگ يِسرّ موافقت، موافقت با زندگ يرا عوض كنم. ول تميوضع خواهميم

اسب  كي زنگِ  يصدا نيا يول ديآيمزنگ  يدرست است كه صدا ديرينظر بگزنگ و اسب را در  ليحاال تمث لحظه،نيا

تو اآلن به من عملم را نشان بده،  يزندگ يا يعني. يموافقت با زندگ يعنيموافقت  سِرّ. كندياست، اسب هم آب حمل م

ذهن،  يِ بختانه در فضاساختن است. خوش ارياست، و با  ي موافقت با زندگ ِسِرّ نيمن فكر كن. ا قِ يفكرم را نشان بده، ازطر

مهمانت است، از آن  نيبه تو، تو ا فرستميم من ،يفكرهر ،يبه ما داده است، گفته است، هراتّفاق يزندگ ينشان كي

  كن، فضا را باز كن.  ييرايپذ د؟يكنيكن، توجه م ييرايپذ
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   يابيراه اتيآِب ح بر
  يِسرِّ موافقت بدان گر

  )٢٧٧٣شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

كه  دانديم د،يگويكه م داند،يسِرّ موافقت را با خدا م كند،يكه فضا را باز م)] وجودي انسان (حقيقت ٨كل[ش شخص نيا

حواسش  د،يرا خواهد د شيرا خواهد شناخت، دردها شيهايدگيرا خواهد شناخت، همان اشيذهن ِ اگر فضا را باز كند من

خواهد شد، خواهد شد،  يجنس زندگ از شتريبدوست خواهد داشت،  شتريروز خودش را ببه خودش خواهد بود، روزبه

خواهد  يجار شيهم برا اتيآِب ح شوديم ليتبد يبه زندگ جيشد و به تدر يتمامًا زندگ يخواهد شد. وقت يتماماً زندگ

 ،يزندگ يِصورت، شادطرف بهاز آن اتيآبِ ح شوديفضا باز م نيا ميمانيم طورنيو هم ميكنيمان را عدم مشد. تا مركز

 ييگشاموافقت و فضا كنديباال. فضا را باز كن، مقاومت قطع م ديآيم جوشديقدرت، م ت،يهدا ت،يّامنحسّ ،يدگخرد زن

با  ديبند است. ما، اصل ما، ِسرّ ما فضاگشاست. شما باببندد، ذهن ما فضا خواهديذهن ما م د،يكن توجّه. كنديراه را باز م

  .ديان عمل كنخودت يخودتان، جنس اصل يسِّر اصل

  شو يكيرو،  اري ةيسا با
  ينشان شتنيز خو يمَنما

  )٢٧٧٣شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

با  را نشان نده، بلكه يشدگتيهوهم چيه يعنيمَنما،  ينشان شتنياز خو )].ذهني(افسانه من ٧كل[ش ديگويرا م نيهم

در مركزت فقط عدم بگذار، چون عدم  يعنيبشو.  يكيكه همان عدم است، )] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش اري يةسا

  .ينيبب يتوانينم هخودش را ك يول يكنيرا حس م اشهيجا است. تو ساخودش آن يعني اري يةاست. سا اري يةدر تو سا

] )ذهني(افسانه من ٧كل[ش يدگيهمان كي وجهچيبه ه يعنينشان نده. ظاهر نكن.  يشو، از خودت نشان يكيرو  اري يةسا با

از خودت  يمركزت دار ديايب يدگيهمان كي نكهيامحضهم هستم. بهنگو من ،»ينشان شتنيز خو يمَنما«مركزت.  اوريرا ن

  . يدهينشان م ينشان

  َرطل گران دهند، دركش گر
  يگران نيجان بگذار، ا يا

  )٢٧٧٣ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

 يذهنمن يِنيرا، سنگ يذهنمن يِگران نيبزرگ را دادند، بخور. ا يمانهي، پشرابِ با رطلِ گران ،ياگر فضا را باز كرد يعني

)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش يذهنمن يمخصوصاً در افسانه ،يذهنانسان، انسان در منِ يعني يگران كند،يرا كه موافقت نم
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دشمن  كيمانع هست،  كي، مسئله هست كي كند،يهر طرف كه نگاه م يعني ست؛يفضاگشا ن ست،است، گران ا نيسنگ

پُر از َدرد است، درِد ارتعاشَش كُند است، حركت ندارد.  حركت كَند، خودش هم توانديهست، آخر كدام طرف بروم؛ نم

قدرت  هانياند؛ ادر عمل سَبك هانيهستند ا)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش كه پُر از عدم هستند، فضاگشا يكسان

فكر  ديبا يذهنمن نيحاال ا)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش فكر كنند. خواهدينم كننديم شانتيهدا يزندگ كهنيدارند. ا

  . گريبه نفَعم است؟ به ضررم است؟ به نفعَم است؟ به ضررم هست؟ قضاوت دارد د نيا ايكنَد كه آ

 ٧كل[ش يذهنرد. آن مندا تيّ سُبك است، حِسِّ امن رود،يم يزندگ تيبا هدا)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش يكي نيا

 ي. براافتديو دائماً هم به خطر م ديآيم زهايچون از چ فتد،يخطر ب به تشيّحس امن ترسديدائماً م)] ذهني(افسانه من

 نيآدم سنگ نيا جهينتدر افتند؛،يبه خطر م آفلند و زهاي. چديآيم زهايو قدرت از چ تيهدا ،عقل ت،يّشخص حسِّ امن نيا

: اگر مركَزت عدم شد، باز شد، ديگويمسُبك است. به او )] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش يكي نيا كهياست درحال

  .نوَر آمد، نترس، بخور؛ فضا را باز كاز آن ياديشرابِ ز دفعهكي

  كَشرَطِل گران دهند، دَر گر
  يگران نيجان بگذار، ا يا

  )٢٧٧٣شماره شمس، غزل وانيد ،ي(مولو

. ديبترسد؛ شما نترس مانيذهنمان خوب بشود، منبشود، وضع شتريب مانيشاد ذرهكي م،يبكن ييشاممكن است فضاگ ما

! د؟يشويكمتر شد، شما نگران م يكنَد. اگر مسائل شما در زندگ يكنَد، بدونِ مسئله زندگ يبدون درد زندگ توانديانسان م

 يشوخ خندند،يتر شدند، به شما ممردم مهربان دينيبيم ديشما فضا را باز كن اگر .شودينگران م تانيذهنشما نه، من

نگران  گذارند،يم شتري. احترام بديبشو دي! نباد؟يشويموقع نگران مآن كنند،يمحبت م رند،يپذيشما را م كنند،يم

ار، ترس را بگذار : شَرم را بگذار كنگفت ميرا بگذار، حركت كن، شراب را بخور. امروز هم در غزل داشت ي! گراند؟يشويم

  است. » ترس« َرشيز م،يكه اآلن خواند» شرم«، »شرم« ديكنيم كنار. توجه

من شما را دوست  ديبگو نفس نداشته باشد نتواند برود به اوو اعتماد به ديايخوشش ب يخانم كيممكن است از  ييآقا كي

من خوَشم «مثًال  گفتيبه من م آمديآقا م نيا كاشيا ديگويآن خانم هم م كهيحالدر دهد؛يدارم، [او را] از دست م

 ترسديَشرم دارد، م نيچون ا يول »ميبا هم ازدواج كن خواهديدلم م ايشما  يخواستگار ميايمثًال ب خواهميم د،يآيم

 ميتوانيكان نمت م،يگران هست كهنيايبرا م،يكنيم انيجور ما خودمان را ب. هزارديبگو روديكوچك بشود، نم اشيذهنمن

  :ديگويدارد م نيبب نترس! فتد؛يخطر ببه مانييجا كي ميتكان بخور ميترسي. مميترسيم م،يبخور
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  صورت شيب ريدل، مپذ يا
  يچو آب در روان باشيم

  )٢٧٧٣شماره غزل شمس،وانيد ،ي(مولو

 يِاريانسان، از هش يا«: ديگويبه ما م . داردميشويجسم م م،يشويرم مفُ  يعني ميريپذيصورت م م،يرويذهن م يوقت ما

انسان  ياست. وقت يچون صورت حتماً در زمانِ مجاز ،»رونيب ايب يو زمان مجاز ندهياز زمانِ گذشته و آ رون،يب ايب يجسم

. ستميحالت، من ن نيكه ا ديكن نيبه خودتان تلق ديشويم يذهنشما من ياست. وقت يذهنمن نيصورت دارد، صورتَش هم

حواَسم  ،كنميدارم انتقاد م رم،يگيم راديدارم ا ،كَشميدارم درد م دهم،يشدم، دارم واكنش نشان م يذهنم دوباره منآمد

  .گرانيرفته به د

)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش صفحه هست: يرا از خودت نشان نده! رو يذهنمن يهاتيخاص يعني» صورت شيب ريمپذ «

 يوقت د،يشويم نيخشمگ يوقت د،يترسيم يوقت شما مخَِرب مثل ترس. جاناتِيه جانات؛يمخصوصاً مقاومت و قضاوت و ه

 ييحسِّ تنها يوقت د،يشوينگران م د،يشويمضطرب م يوقت د،يافتيحسِّ گناه م د،يافتيحسِّ تُاسف مبه يوقت د،يرنجيم

به مركزت را بگذار  هايدگي، گذاشتنِ هماندل من يا. ديريپذيصورت م ديشما دار د،يكنيحسِّ حسادت م يوقت د،يكنيم

  نزن! خيصورت نباش، ُفرم نباش، فضا را باز كن مركز را عدم كن، روان باش؛  گريد نيا ازشيكنار، ب

بشود و از تو َرد  ينبند؛ بگذار زندگ خي رود،يبسته، آن وسط دارد م خي يجو يهاگفت كناره يتيب كيدر  ،يغزل كي در

 رقصديبعد م ديآيوجود مبه يزيچ كيُفرم برقصد.  ديبگذار د،يكه شما مركزتان را عدم بكن رديگيصورت م يموقع نيا

 نديگويم يزيچ زنند،يحرف م مردم روان باش! ر،ي، نگ خ،يم به يبسته شد ،يشد يزندان ،يبند شد ،ي. گرفتروديم و

روان باش،!  رود؛يبه شما م دهديرا م غامشيپ رقصد،يم تييضعو ،يكنيفضا را باز م د،يآيم شيشما پ يبرا يتيوضع كي

 ديآيوجود مبه يزيچكي روند،يو م نديآيوجود مبه و رقصنديها مفُرم ،يدر حركت ،يخودت روان ي. وقتيتو خودت روان

  .ديريپذيو صورت نم ديهست ي، در روان دي.؛ شما در حالِ گسترش هستروديم و

  است ياز جماد صورت پذْرُفتن
  يجان قِياگر از رح َمفْسر،

  )٢٧٧٣شماره شمس، غزل وانيد ،ي(مولو

است، از جامد بودن است. ما كه  ياز جماد يريپذ: صورتديگويممنجمد شدن هست.  يمعنِفسُردن به ايفُسُردن  نيهم

جامد است، )] ذهنيافسانه من( ٧كل[ش شكل نيا نيبنابرا پس شراب خالص. م؛يجان هست قِيما از رح م،يستيجماد ن

 يكه انسان وقت دهديما را نشان م شكلمو ساده  اريبس هاتيب نيپُر از درد است. ا يجامد است، مخصوصًا وقت يذهنمن
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انسان را مثل  هانيدادم، و ا حَشيكه اآلن توض ييدردها نياز هم آورد،يوجود مدرد به ياديمقدار ز شوديم دهيهمان

تكان بخوَرد. نگاه  تواندينم يزيچچيه م،يكه ما هست هايدگيهمان نيجامد، و ا نيو در ا كنديجامد م ،كنديمجسمه م

 يحركت كي يكيتكان بخوَرد. تا  تواندينم زيچچيدارد، ه زيدر خانواده سلطه به همه چ ،ييآقا كي ،يخانم كي ديكن

است؛ را بسته نگاه داشته زيهمه چ ست،يفالن... روان ن ست؟يچ َاشيمعن ؟يكار كردكه چه رديگيم راديا نيا كند،يم

 ديهمه را با يكس كيدر خانواده، در روابط...  ييجوسلطه د،يجامد د،يشما سلطه دار ي. وقتكندينم يآقا فرق ايخانم 

  . يالص هستخ يِاريهش ،ينزن؛ تو از شرابِ خالص هست خي ،دشويناراحت م خورَد،يتكان م يزيچ كيد، تا كنترل كن

. ميخوريهمان را هم م م؛يخالص هست ياريهش م،يشويم تينهايكنار و از جنس ب ميگذاريرا م هايدگيهمان نيا يوقت ما

 اشهمهآن مركِز ما بشود.  ديبا م،يرا بخورآن يخوش كهنيا يبرا م،يمان را بخورمتعلقات يِهايخوش مييآيموقع نمما آن

حسب درد بر يديموقع د. هرديدرد را نگذار د؛يمركزتان، درد را نگذار ديجامد را نگذار يزهايشما چ كهنيابه ديآيم

مان مردم را، حواس ميرها كن ميتوانيآقا ما م اصالً . يِبدان كه جامد شد گران،يخودت و د يبرا يكنيم جاديو درد ا ينيبيم

  . ميرينپذ ما، صورت ميها گوش بدهحرف نيبه خودمان باشد، به ا

 كي يعنياست،  يتّصور يزهايچ يرو يمنِ تّصور كي ةآفل است، روابط آفل است، سلط يزهاياساس چبر يريپذصورت

تكان بخورند و من  توانندينم هانيماِل من است و ا هانيا ديگويمانند، مهبَ شَ يزهايچ كيبه  دهيچسب يمانندهبَ مِن شَ

روان  ،يكلوخ شده، بشكن خودت را، ذرّه شو، بگذار آزاد بشو نيرا، ا خودمتكان بخورم، من هم حالت  توانميهم نم

 دي. از خودتان بپرسميشويمنجمد م شتريب م،يريگيما محكم م ميچسبيم شترينزن. هرچه ب خيمنجمد نباش،  ،يبشو

 د؟يآيدر من باال م ييشده مركزم. كدام درد را دارم؟ چه دردها امدهيبه هرچه چسب ام؟دهيچسب يزيمن اآلن به چه چ

  .ميرا، رها كن گرانيد يرا ما، تمركز رو گرانيكنترل د كنم؟يم دايپ ييهاچه حالت

  جا در مجلس دل درآ كه آن 
   يآسمان فِياست و حر شيع

  )٢٧٧٣شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 »جادر مجلس دل درآ كه آن« )]،سان(حقيقت وجودي ان ٨كل[ش حالت نيهم يعني ايشده در بدر مجلسِ دِل باز ديگويم

من وارد مجلس دل  ايآ ديشما از خودتان بپرس خدا. يعني يآسمان فيهست، و حر يهست، شاد يچه هست؟ زندگ

نه؟ خودتان  ايهمدم من هست  ،يندگز ،يآسمان فِيزنده هستم؟ و حر كنم؟يم يزندگ ايجا ساكنم؟ آدر آن شتريام؟ بشده

  .ديهم به خودتان جواب بده
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 ٨كل[ش ييصراحت حالت نهاموالنا به  ينه. ول د،يرا در مركزتان دار)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش هايدگيهمان نيهنوز ا اگر

جا مجلِس و آن ميبشو يكي يبا همدِم آسمان ميفضا را باز كن ديكه ما با دهديما را به ما نشان م)] (حقيقت وجودي انسان

  است. يو زندگ يخوشگذران

مان انباشته و مركز ميشويمنجمد م يكه وقت كنميم يادآوريفقط  م،يارا قبًال خوانده اتياب نيما ا د،ياجازه بده بله، 

 ياتياب گذارديما اثر م يكه رو نيبر قر دي. موالنا در تأكميشويم شياندكنار، محدود ميگذاريخدا را م يما فراوان شود،يم

 يدياز كوثر د يشو. هر كس قيخدا، اثر دارد تو با او رف تِ ينهايكه از كوثر، ب دينيبيم يكساست. گفته است كه هر  گفته

خدا است، بركت خدا است. عرض  يب نشو. كوثر فراوانشكلب، بدان كه او به تو ضرر خواهد زد و تو هم از كوثر خشكلخ

عشق است،  م؛ييگويم ميدار ميياز آن بگو ييهانهنشا كي كهنيا يالفاظ را برا نيچه هست، ما فقط ا ستيكردم، معلوم ن

است، رضا  رشيخدا است و عَدَم است، پذ تيهست، حس قدرت هست، هدا تيهست، حس امن يهست، فراوان ييبايز

  انسان هم هستند. يهاو صفت هاتيخصوص هانيچه هستند؟ ا هانياست، شكر است، ا

 يذهنكه منِ ديبگو خواهدي. ميانسان داشته باش يهاصفت ،يبشوگونه بكُن كه به صفتْ انسان يكار كي گفتيامروز م 

شده كه دلِ سفت نيبر سر ا شكنميسبو را م نيندارد، سفت است. امروز در غزل هم بود، گفت من ا يانسان يهاصفت

  شده نفسِ من.

  ب شكلز كوثر خ يديهر كه را د 
  چون مرگ و تبهم داريم دشمنش
   )١٢٣٧ تيم، بدفتر پنج ،يمثنو ،ي(مولو

او را دشمن  ديگويم ،يديب دشكلخ د،يآيشده مگشوده ياز فضا د،يآيخدا كه از مركز َعَدم م يرا از فراوان يكس هر

برو با او بجنگ،  ديگويخودت نكن، نم نِ يرا قر نيا م،يرا گفت نيبدار و فكر كن كه مثل مرگ و تب است. بارها گفتم كه قر

  از او دور شو. ديگويم

  تو است و مامِ تو يچه بابا گر
  آشاِم توهست خون قتيحق كو

  )١٢٣٨تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

دشمِن فرزندش  يجوركيدارد، در واقع  يدگيكه در مركزش درد دارد، همان ياگر پدر و مادر تو باشد. پدر و مادر يحتّ

دارند و درد دارند،  يذهنكه منِ ييهاپدر و مادر ديوگيدارد موالنا به صراحت م. »آشاِم توهست خون قتيكو حق«است، 
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گرچه « ست،ين يگونگانسان نيكننده فرزندانشان هستند. اهستند، بدبخت دانشانآشامِ فرزندائماً با هم دعوا دارند، خون

  آشامِ تو هستند.خون قتيشان حقها هر دومادرِ تو، كه آن يعني، »تو است و مام تو يبابا

   ريَسِ  نيا اموزيق بح لِ يخل از
  اول از پدر زاريشد او ب كه

  )١٢٣٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 كهيما دارد. هر كس يهم برا يمعن كي نيحق، ا لِيكه خل نديبيم ل،يخل مِيخدا، از دوست خدا، ابراه لِ ياز خل ديگويم 

دوسِت خدا است، هر كه باشد،  نيا آورد،يخدا را م يِ و فراوان اشيبه زندگ آورديو كوثر را م كنديدرون را باز م يفضا

كه او از  اموزيحق ب لِ يرا تو برو از خل يسبِك زندگ نيا ،يروِش زندگ نيا يعنيبود. بله،  يطورنيهم ا ليخل مِ يآن ابراه

به  ستد،پريرا م شيهايدگيهمان پرستد،يمركزش را م يذهن يهابت يشد. پس هر كس زاريپرست بود بپدرش كه بت

  .ميبكن ييصحبتِ جدا مييايدر كالس عشق، عشقِ موالنا، ب ميبگو خواهمينخواهد داد. من نم زيچچيشما ه

هم كمك به  م،يعمل كن ميريگيم ادياز موالنا  ميما دار ديني. ببميپزيهم مصحبتِ سِرِّ موافقت است، گفت ما به  امروز

با هم  يمعنو يهابا آدم يذهنكه منِ ديكنيم يزندگ ييجا د،يكنيم ندگيز مخلوط ةجامع كيشما در  يول م؛يبپز م،يكن

 يهابت كهيو مواظب خودتان در برابر كسان ديگشا باشفضا شهي. پس شما همديبده صيتشخ ديتوانياند، نمشده يقاط

 نياست كه، راه درست ا نيا. حق اتياب نيهستند. واضح هست ا خبريها از كوثر بكه آن د،يباش پرستنديشان را ممركز

  .ميكن ييگشافضا ميرسياست كه ما به هم م

 گريهمد ديبا ميرسيبه هم م يوقت ن،يا يرو كنديم دكيأت يليموالنا خ م،يرسيكه ما به هم م ديگويهست م ياهيآ كي 

 . انسان در ضررميزنيهم ضرر موگرنه به  ميدر امان باش گريتا از خطرِ ضرر زدن به همد ميكن هيرا به صبر و به خدا توص

 ياست، وقت يانكاريدر ز يذهندر منِ رد،يخودش را بگ يانكاريز يجلو كهنيا يااست. بر يانكاريزدن به هم است، در ز

 هيها را به خدا توصانسان يجوردعوت به خدا است. شما چه ييو فضاگشا ،ييگشاصبر و فضا ديفقط با ميرسيما به هم م

و  ييگشارا به صبر و فضا گريهمد ديبا ميرسيما. ما به هم م ميبكن دينبا يگريد كارچيه اصالً  ،ييگشافضا با د؟يكنيم

  :ديگوياست م نيهم هم ني. اميعمل كن م،يبكن هيبه خدا توص هيتوص

  شو از هر عَدو زاريتوبه كن، ب
  ندارد آِب كوثر در كدو كو

  )١٢٣٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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است  يخوب حتي. نصياو نباش شيآب كوثر در كدو ندارد، پ كهيموضوع را بدان كه هر كس نيه كن، مواظب باش، اتوب 

. اگر مردم ميكه به خدا زنده بشو ميبه هم كمك كن جهيدر نت م،يگشا باشفضا ميرسيكه به هم كه م م،بشنوي ما ةاگر هم

  شما را ببندند. ياست فضا ممكنكه  ييهاآدم زا ديدور بشو يول د،يگشا باششما فضا كنندينم

  روِز كوثَر سُرخ يديرا د هرِكه
  خو ريُمَحمّدخوست با او گ او

  )١٢٣٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 زند،يم عيسر م،يامروز داشت اش،يضربان زندگ يعنيسرخ است،  شيدر درونش رو اديز ييِكه از فضاگشا ديديد يكس اگر

او  يبشو، خو نياو، با او قر يبشو، بگذار خو قيدارد، برو با او رف يمحمد يِ او خو ،يت به خدا و زندگزنده است، زنده اس

  م.يرا خواند هانيكند. بله، ا تيبه تو سرا

مواظب سردان  ينكن، ول يكه از سرخوشان و شكركِشان دور ميخوانيم نيبه اراجع م؟يخوانيبه چه ماما در مورد، راجع

  موالنا: كنديم هيتوص تيب نيخودت باشند و در ا لِيپدر و مادر و فام كهنيباش ولو ا

  ِشناس بانْيرا نوح و َكشت يَول هر
  خَلْق را طوفاْن شِناس نيا صُحبَتِ 
  )٢٢٢٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يزيچ نيچنه است، همبود رونينوح در ب ينوح و طوفان نوح؟ واقعاً كه نه طوفان بوده است نه كشت يادهيشن ديگويم

جا؛ نه. اند آندوتا زوج برده يبوده است، از هر جنس يكشت كياست: طوفان نوح آمده است،  كيسمبل هانينبوده است، ا

با  ينيطوفان چه است؟ همنش ديدانياست. م بانينوح است و كشت مثلمثل موالنا،  يهر انسان ،يكه هر َول ديگويم

بادها داشته  نياز ا ياديجهان. شما مقدار ز نيبه ا دََمديبادِ درد م ياديمقدار ز يذهنمن است، چرا؟ هر يذهن يهامن

دارند، ُخوب  يذهن يهااش منشما، همه نيشما، همنش ني،طوفان است. فرض كن قر يها داشته باشسم نياز ا ،يباش

  .گريطوفان د شوديجمع بشود، م هانيِبدََمد، ا ذرهكيهركدام 

 ست،ين نيدرب يرا طوفان شناس. پس طوفان يذهن يهامن يعنيبا خلق  يصحبتهم ،يهمدم ،ينيهمنش يعنيصحبت 

 يكه ما رو ديگويم د؟يگويچه م دينيبيها. مبه انسان خورديو م كنندياست كه مردم صادر م يدرد يانرژ نيطوفان هم

مركزمان درد داشته باشد، طوفان درد برپا  م،ير فضابند باشاگ م،يگذارياثر سازنده م مي: اگر فضاگشا باشميگذاريهم اثر م

موالنا گوش  يهاما چه است؟ كه به حرف فِيحاال تكل م،يكنيم يها زندگما انسان ن،يزم يما رو حالني. درعميكنيم

  : مييشد، بگولحظه حواسمان به خودمان با نيكه درمقابل اتفاق ا م،يرا دار نيشعور ا م،يرا دار نيما قدرت ا م،يبده
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را  نيا ينخواهم كرد، فضاگشا خواهم بود، فضاگشا خواهم بود. ول سهيكرد، مقا نخواهم ديندارم، تقل يكار گرانيمن با د«
  ».گذارنديمن اثر م يرو يذهن يهاكه من د،يبدان ديكن نيشما به خودتان تلق ديدانياگر نم دانم،يهم م

  نَر يِو َاژَدرها رياز ش زيُگر َكم
  ُكن حََذر شانيو ِز خو انيآشنا ز

  )٢٢٢٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
: ديگوياست م ري. شكندياز خودش دفاع م اي كنديفرار م اي نديبيم ريو اژدها فرار نكن. چون آدم ش ريتو از ش ديگويم

 هانيبترس تو، ا هانياز ا» كنم. يها زندگبا آن ديبا ميو آشناها هالياما فام روم،ياژدها هم نم روم،ينم ريش يمن كه جلو«

كه ما  مييگويم ميخوانيها را كه محرف نيما ا ايپر از درد دارند. آ يذهنمن كهنيا يبرا چرا؟ ،يكن يتو زندگ گذارندينم

 كهنيه ادارم با توجه ب فهيمن وظ«: ديبگو يحواسمان به خودمان باشد، هركس دينه، ما با م؟يفرار كن گرياز همد ديبا

  »درد نكشم. مدرد ندهم، خودم ه گرانيبه د كنم،يدارم و درد حمل م يذهنمن

  نَر يِو َاژَدرها رياز ش زيُگر َكم
  ُكن حََذر شانيو ِز خو انيآشنا ز

  )٢٢٢٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
راِه عشق  نينه، نه ا بَُرم،يم ميهالاميف ةشد من از فردا از هم يطورنيكه حاال كه ا ديريبگ جهينت دينبا تيب نياز ا شما

 ني. راه عشق امباشي گشافضا ما ةو هم ميبزرگ گوش بده كيعارف و به  كي به ما ةاست كه هم ني. راهِ عشق اوالً استين

 ديتوانيم ييگشاو شما با فضا گذارنديشما اثر م يرو هانيكه ا ديبدان يول د،يباش هاليماست كه شما باز هم با همان فا

 يزندگ يي. چون با فضاگشاييبا فضاگشا ديها اثر سازنده بگذارآن يهم رو ديها مصون باشها و گزند آنهم از شّر آن

به ارتعاش  ميتوانيها را مدروِن انسان يِم، زندگيارتعاش كن ي. ما اگر به زندگكنديبه مركز شما، او تشعشع م ديآيم

. شما ستيدر كار ن يمن كند،يم يرا زندگ نيا مييبگو شهيهم ديبا ن،يدر اطراف ا ميبساز» من« دينبا ي. ولمياوريدرب

 مركزصفر، اگر شد، اگر قسمت شد  يبا ادعا يصفر باش ديبا شهيمرتعش كنم، نه، نه، هم يزندگ توانميكه من م ديينگو

  . ديندار ييادعا چيموقع هآن يول د،يشويشما باز بشود، شما بله اثرگذار م يشما عدم بشود، فضا

  بََرنديروزگارَت م يتَالق در
  چََرنديم َاتيبيِ غا ادهاشانْي

  )٢٢٢٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

به كردن راجعوجدل، صحبتبد، بحث يانرژ ،يكنيمالقات م ،يباهم، در تالق دينينشيم ،يها هستبا آن يوقت ديگويم

: چه شده ميكنيرا در آن مجلس برپا م يمنف يدائمًا انرژ گر،يد ميكنيكارها م نيكه ما از ا ،ياوضاع منف ها،يدگيهمان
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 ميكه فضا را باز كن مييگوينم موقعچيكه ما ه فتد؟يب خواهديم يبد اقاتافتاده است؟ چه اتف ياست؟ چه اتفاقات بد

 آورنديلحظه درم نيما را از ا نيست. بنابراا يمنف يو انرژ يمنف يهاحرف يِ ما دارد، نه، تالق يبرا يحلچه راه يزندگ مينيبب

  .كننديما را تلف م يزندگ كشند،يبه زمان و به درد م برنديم

شده  جاديكه ا يدرد م،يكه دار يرنجش م،يكه كرد يازهيمان، باتوجه به ستخانه مييآيم ميشويها دور ماز آن يوقت اما

جدل كردم؟ رنجاندم وحرف را زدم؟ چرا با او دعوا كردم؟ چرا بحث نين چرا ام«: كنديها ما را رها نمآن ادِ ياست، باز هم 

 ميخواهيم جا،نيا ستين كسچيه مييگويخانه، م ميما است، آمد يِبيهم غا نيا» كرد؟ نيرا، چرا به من توه يكي

به راجع م؟يكنيصحبت م ميربه چه دا. راجعگذاردينم شانيادهاي م،يو به خدا زنده بشو ميبشو يو معنو مياستراحت كن

كه اگر با  ميكنيصحبت م نيا بهعراج ن،يگفت دست از شِكَركِشان و سرخوشان و موالنا برندار، با سردان منش كهنيا

 دينبا ،ياگر با سردان باش يول يكنيپخش م يزندگ ،يكنيپخش م ينيريش ،يشويتو هم شكرِكش م ،يشكركِشان باش

 يزندگ ن،يكه از لحاظِ قر ميمن است، اجازه بده ليفام دانمينم نيمادر من است، ا نيمن است، ا ياباب نيا كهنياعتبار ابه

  :ميارا بارها خوانده تيب ني. اشودما تلف ب

  كنديم رونيِز زنده ُمرده ب چون
  َتنديم يمرگ يِزنده سو نفْسِ 

  )٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

هر لحظه  كند،يم رونيرا دائماً ب يذهنمن يِاز خودش مُردگ گر،يد ميه است، ما خودش هستخدا، از خودش كه زند ،يزندگ

دائمًا به  ،يذهنمن يعنينفس زنده،  نيكند. بنابرا رونيكه خودش است، ب يرا از زندگ يذهنمن يِمردگ نيا خواهديم

خودمان را  ميخواهيدائمًا م يذهنعنوان منما به يعني. برديتَنَد ميمرگ م يسوو خودش را به زنديخودش لطمه م

به خودمان  يذهنعنوان من. ما بهميببر نيما خودمان را از ب گذاردياست كه نم ينَشِت زندگ نيو ا ميببر نياز ب م،يبكُش

كار  . هركنديمخرب م يچون او كارها م،يما هست يذهنمن مييبگو ميبشو تيهوهم يذهنبا من ديپس نبا م،يزنيلطمه م

  بكَِشم، رونيب نيبا ا يدگيكنم و خودم را از همان ييمن فقط شناسا دييشما بگو دهديانجام م يذهنكه من يمخرب

كرده است و من اآلن  اميذهنكه من كردم منِ يكارنيكه ا ميمعذرت بخواه يراحتبه ميتوانيخودم را آزاد كنم. پس ما م

 يذهنمنِ يهاشما لطمه يعنيها. صحبت نيو از ا خواهميا را رنجاندم، عذر مكه زدم شم يحرفِ درشت نيام امتوجه شده

هر  يذهنمنِ نياست كه ا نيكه طرح قضا، طرح خرِد كُل، ا ديآيجا ماز آن نيا دييگويم د،ياش را بدانو فلسفه ديرا بدان

و من  كنديكار مچه نيا نميبب خواهميم ناظر يِ اريعنوان هشبه خودش لطمه بزند. من به كنديم يهر فكر كنديم يكار
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حرف را زدم  نينه حق با من است، من ا مييگونكُنم و ن گريكنم و د ييها را شناساآن كارها را به خودم نسبت ندهم، آن

 يطاخ كارنيكه ا كنميم ييحق با من است، نه. من اآلن شناسا يكار را كردم ضرر هم زدم هم به خودم هم به شما ول نيو ا

 ند،را، جدا ك يذهنمنِ يِ مردگ نياز زنده بودن خودش ا خواهديم ياست كه زندگ نيهم هم اششهيمن است و ر يذهنمنِ

  .ميرا هم بخوان نيبله. ا

  از هر مُرَتَبس ديآ ،يبخشلقمه
  و بَس زداَنستيكاِر  ،يبخشحَلق

  )١٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
كه  ميخوانيم نيا يرا برا تيب نيو ا دهديبدهد، لقمه، اما حلق را فقط خدا م يبه كس يكس هر توانديلقمه را م ديگويم

بدهد. پس شما  توانديرا فقط خدا م نيرا بخورد، ا يذهنرا ببلعد، منِ يذهنكه منِ دهديكه به دل ما و عدم م يحلق

 كي توانديلقمه ببخشد انسان م توانديانسان م ،يدنخور زِيچ يعنيببخشد، لقمه  هلقم توانديكه م يذهنمنِ دِ يبراساس د

است كه دل ما اگر  نيا اشيو معن دهديم ياست كه زندگ يزيبدهد؛ حلق چ توانديحلق نم يبدهد، ول يبه كس يزيچ

  .دهديكند، ببلَعد، آن حلق را خدا م ييشناسا خواهديما را م يذهنمنِ

  بخشد جسم را و روح را َحلق
  رِ هر عضوت جدابخشد به حَلق

  )١٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
هم به روح حلق داده است كه  ميخوريهم به روح، هم به ما حلق داده است كه غذا م دهديهم به جسم حلق م نيبنابرا

ن ما حلق . اگر به هر سلول ما و هر ذره بدديگويبه هر عضوت م دهدي. و حلق مميرا بخورد، اگر مركز را عدم كن يذهنمنِ

 خورد،يرا م يضيمر كهنيا يبرا ب،يترت نيبه ا گريد ميشويهم نم ضيرمركز ما عدم باشد، ما م كهيبدهد در صورت

  .خورديرا م يناهماهنگ

  يشو يبخشد كه ِاجالل يگَه نيا
  يشو يوز َدغا و از َدَغل، خال 

  )١٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
 يبشو ليتبد يدرونت باز بشود، به زندگ يفضا ،يكه خداگونه بشو بخشديم يا موقعر نيا دهد،يم حيدارد توض خودش

را در مركزت  يذهنمنِ نيو ا يدار را نگه هايدگيهمان نياگر ا يعني. يبشو يخال يذهنمنِ يِبازو حقه بيو از مكر و فر

 ديرا به خودش بچسباند. ما با يدگيهمان شتريكه ب دهديم يذهنموقع حلق به منِبه تو. آن دهدينه، حلق نم ،ينگه دار

  !ميشو ياجالل
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  سِرِّ سلطان را به َكس يينگو تا
  مگس شيقند را پ يزيتا نر 

  )٢٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يمطالب معنو نياست كه شما ا نيا لي، تمث»مگس شيقند را پ«و  يزيمگس نر شيو قند را پ يينگو يسِرِّ خدا را به كس تا

كردم كه  شنهاديو من پ ميطور كه بارها صحبت كرداست، كه همان يذهنمنِ نيمگس هم د،يارائه كن يذهن يهاه منرا ب

. »مگس شيقند را پ يزيتا نر« ديگويم حيبه طور صر د،يينگو ستيكاره ننيا كهيبه كس د،ينكن غيشما گنج حضور را تبل

 كننديمركزشان را عدم م كهي. كسانميخدا هست يِدوست دارد ما هم طوط يقند را طوط ماند،يموالنا مثل قند م اتياب نيا

 كي شوديمطالب گفته م نيا يقتو كهنيمطالب و ا نيتوجه به ا انِ يجر ني. اشونديها مشخص مراه هستند آن نيو در ا

 مياوريما فشار ب كهني. ااست، كار قضا است يهم كار زندگ نيا شود،يم دهيو كش كنديارتعاش م يكَسكيدر درون  يزيچ

است، كهنه  زدهخي اريبس يبا باورها تيهوهم ايپردرد دارد و  يذهنمنِ كهيبرنامه گوش بده در حال نيكه حتماً به ا يكيبه 

  .دانديكه قدرش را نم ديبگو يبه كس ديندارد، سِرِّ سلطان را نبا دهيفا نيخودش هم كهنه است، ا ت،اس

  جالل آنكس نوشد اسرارِ  گوش
  كو چو سوسن صد زبان افتاد و الل 

  )٢١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

دارد  اديسوسن زبان ز ديدانيم(كه مانند سوسن صدتا زبان دارد، شنوديم ياسرار خدا را آن گوش اياسرار جالل  ديگويم

. در شنوديت كند، او اسرار خدا را مالل باشد سكو كهيالل باشد. هر كس ي، صدتا زبان داشته باشد ول)زنديحرف نم يول

گروه درست  د،ينكن غيتبل د،يپخش نكن ييمطالب را جا نيا موقعچيه د،يهست ديجد ةنندياگر ب نندگانيمورد شما ب

خطرِ انحراف وجود  ديدو نفر بشو د،يكنيخودتان كار م يرو دينفر هست كيرا عرض كنم خدمتتان اگر شما  ني. و ادينكن

 ديتوانينم گرياحتماالً د ديشوده نفر ب شود،يم شتريباز هم ب ديچهار نفر بشو شود،يم شتريخطر ب ديبشو دارد، سه نفر

. درست است كه پاشانديها را مو گروه كنديرخنه م يذهنكند؛ منِ تيگروه را هدا نيا ،يآدِم آگاه كيمگر  د،يادامه ده

ده  كهنيا يبه شرط شود،يحضورْ جمع م يعنيجمعْ حالِت رحمت دارد،  نياند جمع بشوند، اكه به حضور زنده ييهاانسان

برود، در  شيگروه پ نيجمع بشوند موالنا گوش بدهند، امكان ندارد ا كجايفضاگشا باشند، اگر ده نفر آدِم فضابند  دمِ نفر آ

كردن، جز  يكردن، معرف غيبلكردن، تگروه درست ،يزيهر چ ايدانش بگذار  ايعلم، اسمش را علم بگذار  نيدر ا جهينت

تا  ديتنها ادامه ده نيهم ديلطف كن د،يكنيم شرفتيپ ديكنيگوش م امهبرن ني. اگر شما تنها به استين يگريد زيضرر چ

  شما. دينباش ريپذبيكه آس ييجا كي
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  آنكس نوشد اسراِر جالل گوش
  كو چو سوسن صد زبان افتاد و الل 

  )٢١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  :تيب طورنيهم و

  سِرِّ سلطان را به َكس يينگو تا
  مگس شيقند را پ يزيتا نر 

  )٢٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

است، دَغَل هم  يذهنمنِ نيدَغا هم(از دَغَل و دغا، ييشما به تنها ،يبشو يكه اِجالل دهديخدا به ما م يحلق را وقت يعني

مثل سوسن صدتا زبان داشته  ،يزيمگس نر شيقند را پ ،يينگو يسلطان را به كسسِرِّ  ،يبشو ياش است)، خال يحقه باز

  :ديگويكه م تانيهم بخوانم برا نيبله. ا ،يينگو زيچچيه يحرف بزند ول خواهديكه م يباش

  است يتيّ را طاق و ُطرُم، عار خلق
  است يتيّرا طاق و ُطرُم ماه امر

  )١١٠٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 رنديگيقرض م يعنياست،  يتيّعظمت و شكوه)، عار يعنيطاق و طُرُم (دارند طاق و طُُرم، يذهنمنِ كهيكسان يعني َخلق

كه مركزشان را  ياما كسان رنديگيقرض م هايدگيخودشان را از همان يدارند عظمت و بزرگ يذهنكه منِ ي. كسانزهاياز چ

شان هستند، طاق و طُرُم يزدينفوذ دِم ا ريو ز كننديبه امر خدا گوش م ،اندهكرد يدرون را خال ياند، فضاعدم كرده

  اند.شده ياز جنس زندگ كهنيا ياند براجنساً بزرگ شده يعنياست  يتيّماه

  َكشند يطاق و طُرُم، خوار يِپ از
  َخوشند يعِزّ در خوار دِيام بر

  )١١٠٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يتوّهم يِ بزرگ كي ديو به ام كِشنديم يدائماً در عذاب هستند و خوار يجهاننيا يِ ظاهر يِتيَّعار شكوه جالل و خاطرِ به

دارد كه در  دياست. ام ذهنيمنِ ةافسان نيدرد خوش هستند، و ا ريز يفعل يو پست يدر زمان، فعًال در خوار نده،يدر آ

  است.  يش است، راضخو ينذهبرسد، فعًال در دردها و مسائل منِ يبه بزرگ ندهيآ
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  َخدوك ةروزَعزِّ دَه دِيام بر
  اند از َغم، چو دوكخود كرده َگردنِ 

  )١١٠٥ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

نازك  ،يسيرنخ ةليم نيآفلِ چندروزه كه آشفته است، گردنشان را مثل دوك، دوك هم يِموّقت يبزرگ ديبه ام نيبنابرا پس

  اند، از چه؟ از غم.كرده

وم ***** ت  یان   *  
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، انداصطالح مِثل دوك كردهبه شان را از غمگردن يذهنيها، منتوهّم است كهيذهنمن يهاقول دِيموالنا گفت كه بر ام بله

 نياست و در ا يتوهّم يذهنمن يِ بزرگ نياند و اشده ضي، مرانداز غم الغر شده يعني، است يسيرنخ يلهيدوك همان م

  .ييكتاي يفضا يعني، كه من هستم ييجابه آن نديآيكه چرا نم ديگويم تيب

  منم؟ يك نجايا نديآينم چون
  ، آفتابِ روشنم ّ عز نيكاندر

  )١١٠٦ تي، بدفتر دوم ،يمثنو ،ي(مولو

 دايراه پ ييكتاييضا، به فكنند درون را باز يِو فضا رونيب ندياياز ذهن ب يعنيكه من هستم؟  جانيا نديآيمردم نم چرا

 كهنيا ي، برااست يتيّمن ماه يِبزرگ ني، اهم بزرگ هستم يعني من مِثل آفتاب درخشان هستم يبزرگ نيكه در ا كنند

 نيا من در يول است ندهي، در گذشته و آ، َمجاز است، از جنس فكر استاست يم. آن جنسْ توهّاز جنسِ خدا هستم

، خودمان را يِتنها بزرگنه نيبنابرا ؛تابميهستم و مِثل آفتاب م ي، زنده به زندگمستقر هستم يابد يلحظه ني، در الحظه

 ،ميكنيمان را باز مدرون يفضا يوقت ميابييما دوباره م خودمان را يرفتهدست، شرفِ ازخودمان را يرفتهدستاز يبزرگ

  .مي، روشن هستبلكه مِثل آفتاب ميندازايها را مو آن ميشناسيرا م هايدگيهمان

، خوشانمن از سَر«: گفت كهني، مربوط هست به اهست »نيقر«به كه باز هم مربوط خوانميدفتر دوم م ياز مثنو تيب چند

چون  هانكه انسا كنديو موالنا اشاره م هاستدر درون انسان يخوشان و زندگاست كه َسر نيابر  ديتأك ؛»شوميجدا نم

را  يزي. اگر ما تجّسم چكننديوجو مها و اجسام جسترا در مكان ني، اجسم هستند ، از جنسِدارند يجسم يِ اريهش

  .كار غلط است نيا ،ميجو بكنورا از آن جست يزندگ ميو بخواه ميبكن

درونش  ينوع انسان كه فضا كي«، »هدرونش باز شد يِ، فضازنده شده يكه به زندگ يانسان«: دو جور انسان هست پس

، كه داشته يافقط به آن قوّه يكي، از جنس آدم هستند هانيا يِ دو هر گفت ،»كنديم يدر ذهنش زندگ يباز نشده ول

 ؛برسند يتيّماه يِبزرگ كيكه به  رونديكار نم نيدنبال ا مردم يخداست ول از جنسِ  ارانهي، بالقوّه آن هم هشزنده نشده

  .كنديقرض م ،رديگيامانت م يرونيب يزهايرا از چ اشيانسان بزرگ يذهندر من ؛رسنديم يتيعار يِبه بزرگ شهيهم

 يها كه براآن ،ميگوئيم »ديزيبا« وقتي موالناست ةكه مورد عالق ستيعارف ،»ديزيبا« كهنياقّصه مربوط است به  نيا پس

 يري، در راه حج به پموالناست يعارفِ مورد عالقه »ديزيبا« فرق دارد »ديزي« بدانند كه با ،ندشنويرا م »ديزيبا« بارنياول

در  ،ستين »وارهايدر و د«، در »هاستدر دلِ انسان يزندگ ايخدا «كه  ديبگو خواهديبود و م ينوران ريپبرخورد كه آن 
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. وجو كردجست ديها با، بلكه در دلِ انسانوجو كردجست ديها نبااج و خدا را در آن ستين» هامكان«در  ،ستين» قبرها«

  كه: ديگويم ،كنديجا كه با او صحبت مو از آن ديرا د ينوران ريپ نيا ديگويم

  حال ديپرسي، ماو بْنشست شِ يپ
  اليعو هم صاحب شيدرو افتشي

  )٢٢٣٧ تي، بدفتر دوم ،يمثنو ،ي(مولو

در مركزش  يدگيهمان لحاظِاز يعني، است شيدرو نيكه ا ديو فهم دينشست و حالش را پرس يننورا رِ يآن پ شيپ پس

  گفت: پس .است الي؛ واقعاً به خدا زنده شده است و صاحبِ عندارد يزيچچيه

  ؟ديزيبا ي: عزمِ تو كجا اگفت
   ؟ديكَش يغُربت را كجا خواه َرختِ 

  )٢٢٣٨ تي، بدفتر دوم ،يمثنو ،ي(مولو

 زيباالخره در غربت چه چ ،يبه غربت برَو يخواهيو م يرويم يكجا دار«كه  پرسديم ديزياز با ينوران رِ يآن پ پس

   ؟ينيبب يخواهيم

  : قصدِ كعبه دارم از پَِگهگفت
  ؟ زاِد رَه ،يبا خود چه دار ،ني: هگفت

  )٢٢٣٩ تي، بدفتر دوم ،يمثنو ،ي(مولو

  ».مكان)(مّكه يعني؛ خدا يخانه ارتِيبرَوم ز خواهمي، معبه دارماز صبح قصِد ك«: ديگويم

؟ پس هست يچ ،دهديرا م اتيخرج ،كنديبه تو كمك م يكه با خودت دار ي، آن پولراه ي، توشه»زادِ رَه« گفت كه 

 است كه نيكنم و منظورش ا ارتزي را خدا ةخان ايكه به خدا بِرسم  خواستمياز آغاز م ديگوي، مباز هم جاني، در ا»پِگَه«

. خداست ي؛ كعبه خانهدلم مِثل كعبه بشود ،خواهمي، ماز آن آغاز يعني» كعبه دارم از پَِگه قصد: گفت«. به او زنده بشوم

سان به خدا زنده كه ان كند دايوسعت پ ديبا» دل« نيپس ا ؛»دل است ي خانه ْكعبه«اشاره كَند كه  واشيواشي خواهديم

  .بشود

  ستيدو نقره : دارم از ِدَرمگفت
  ستا يدر ةببسته سخت بر گوش نَك

  )٢٢٤٠ تي، بدفتر دوم ،يمثنو ،ي(مولو

  . امبسته ميعبا يدَِرم دارم و محكم به گوشه ستيدو يعني
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  61صفحه: 

  بار هفت كن به ِگردم ي: َطوْفگفت
  نكوتر از طوافِ حج شمار نيو

  )٢٢٤١ تي، بدفتر دوم ،ينومث ،ي(مولو

  ».بشمار يِگل يرا بهتر از طواِف آن خانه نيام و اخدا زنده شده من به كهنيا ي، براهفت بار دور من بگَرد«: گفت پس

  جواد ي، امن نِه شِيها پِدَرم وآن
  مراد و حاصل شد يكه حج كرد دان

  )٢٢٤٢ تي، بدفتر دوم ،يمثنو ،ي(مولو

دلِ انسان است  خدا يخانه« كه ديبگو خواهديم ».يخدا كرد يخانه ارتيكه تو ز دَِرم را به من بده و بِدان تسيدو آن«

  ».مكان را كي، نه شده است، پس من را طواف كن تينهاي، بو دلِ من هم به خدا زنده شده

جا  كي اي، دارند ي، دِل مادهستند يماد ايآ »كِشانرشِكَ «كه واقعًا  مينيبب ميخواهيباز هم م ،.هقصّ  نيمنظور از ا حاال

، دارد يجسم يِ اري، هشجسم است ،يذهن ِدارد و من يذهن ِجهان است و من نيا يزهايبا چ دهيكه همان يكس، هرنه ؟است

كه نه، تو دنباِل  ديگويم ؛نديبب تواندينم يگريد زيجسم چ ازريغ نكهيايبرا ،خواهديم سامرا از اج شيهاازين يهمه

  است.شده تينهايب دِل من كهنياي؛ برامن بگَرد جسم نگَرد و به دورِ

  يافتي يُعمِر باق ،يكرد عُمره
  يبر صَفا بشتافت ،يگشت صاف

  )٢٢٤٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 نيبه ا ديايب ديبا قتاًيبكند، حق يحّج واقع كه انسان دهدي. پس نشان ميو جاودانه شد يجا آوردحجّ عُمره را به نيبنابرا

 يعني ،يناب گشت يعني ،»يصاف گشت«نرود.  ندهيگذشته و آ يجا هم مستقر بشود و به زمان مجازدر آن ،ابدي ةلحظ

  . يشتافت ييكتاي ايصفا  يو به فضا يديكش رونيب هايدگهماني از را وجودت ةهم

  است دهيكه جانت د يآن حَقّ  حقِّ
  است دهيخود بُگز تِ يبر بمرا  كه

  ) ٢٢٤٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي( مولو

 يعنيكه او، است و آشنا با خدا است،  يجانِ تو از جنس زندگ يعنيدارد،  ييكه جانت با آن آشنا ي: به حقِّ آن حقّديگويم

  :ددهي. بعد ادامه مدانديخودش م ِگلي ةهتر از خانمرا ب ده،بُگزي خودش ةخدا، مرا بر خان
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  62صفحه: 

  اوست بِرِّ ةكه خان يهر چند كعبه
  اوست ِسرِّ ةخان زيمن ن خلقتِ 
  ) ٢٢٤٥ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي( مولو

و به اسرار خدا  يكن دايپ يخواهياگر خدا را م يعني. است سِّرش ةاو هست، اما خلقت من خان ييكوني ةكه كعبه خان گرچه

با شِكَركشان. نه  ،كه به خدا زنده شده يبا انسان يبشو نيقر ديبا ،يبشو و به او زنده ياآمده نيهم يكه برا ،يزنده بشو

جا آن كوين يهاانسان يعنياست.  ييكوني ة، گرچه كه آن خانه هم مقدّس است و خانيدورِ جسم جامد بچرخ يبرو كهنيا

ها است، آن در دِل انسان ،يكن دايواقعاً خدا را پ ياست. اّما اگر بخواه ييكوينماد ن ،است ييكويپخش ن يو برا رونديم

  است. ثيبه چندتا حد يمتّك هاني. البته ادهديم حيخودش دارد توض

  »وَ اَنَا ِسرُّهُ.  ياَْلاِنْسانُ سِرّ  «

  »انسان، سِرِّ من است و من، ِسرِّ او.  «

  )يقدس ثي(حد

  سِّر انسان و اسرار خدا نهفته است. ،اندر دلِ انس يعنيانسان سِرّ خداست و خدا سِّر او.  .مشخص است شيمعن كامال

  نرفت يبكرد آن كعبه را در و تا
  نرفت يخانه بجز آن ح نيواندر

  ) ٢٢٤٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 زيچچياز خدا ه رغي من دل ةخان نيهم آن داخل نبوده است، امّا در ا باركيآن ساختمان را درست كرده  كهيزمان از

 نيكرد. بله ا ديخواه دايپ يشده به زندگزنده يهاشما شِكَر را در دل خودتان و در دلِ انسان ،نيابرا. پس بنستين يگريد

  است: يقدس ثيحد كيهم 

.

  »من دارد. شگنجاي منؤدل م يمرا دارد و نه آسمان، ول شيگنجا ن،ينه زم «

  )يقدس ثي(حد

كه نماد مكان است،  نيزم قتاًيحق ،هست يطورنياگر ا ،كه پس ما دينگاه كن ،»مرا دارد و نه آسمان شيگنجا ن،ينه زم «

مرا دارد  شيگنجا نينه زم«باشند.  يظاهرًا مقدّس يها جاهاآن كهنيولو ا ،ها. از مكانمياز مكانْ خدا را جستجو كن دينبا

 ،گنجميمن مؤهستم، در دل م تينهايپس من كه خدا هستم و ب ،»من را دارد. شگنجاي منؤدل م يول«بله.  ،»و نه آسمان

  . خوانديم تيب نيبا ا ،است يقدس ثيحد ها،ثيحد ني. اشوميجا نم يمكان چيدر ه يول شوم،يجا م
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  63صفحه: 

  نرفت يتا بكرد آن كعبه را در و 
  نرفت يخانه بجز آن ح نيواندر

  ) ٢٢٤٦ تيدفتر دوم، ب ،يثنوم ،ي( مولو

  هم نبوده است، بله. باركينبوده است تا حاال، اما در آن كعبه خدا  يگريد زيچ ياز زندگ ريدر دل من غ .يزندگ يعني يح

  ييدهيخدا را د يديچون مرا د 
  ييدهبرگردي صدق ةكعب گِردِ

  ) ٢٢٤٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي( مولو

و تو  يادهيخدا را د كهنيخودش زنده شده، مثل ا تينهايام، او در دل من به بخدا زنده چون من به يديمن را د يوقت

 تينهاياز جنسِ ب ،كند دايگسترش پ يها است. دلِ انسان وقتدلِ انسان ،واقعي ة. پس كعبيادهيگرد واقعي ةاآلن گِرد كعب

 يذهنمنِ دينه جاها و نه؛ توجه كن م،يريها كمك بگدل از آن ديو ما با كَِشديم كراست كه شِ يهمان دل نيخدا بشود، ا

 ميتوانيكه با ذهنمان م يزيهر چفرم، جسم، صورت،  يعنيمكان از جنس مكان است،  يذهنهم از جنِس جا است، منِ

  مركز ما باشد. توانديخدا باشد و آن نم توانديدر آن نم م،يتجسم كن

به  كهني. عّلت اميادهيما پرست مينيبب ميارا كه با ذهنمان توانسته ييزهايچفقط آن  ياز اول زندگ د،ياگر توجه كن و

ما  كهنيا يبرا م،يعدم باش م،يخالء باش ،مياز جنسِ فضا باش م،يساكن باش م،يساكت باش ميدهيامان نم چيخودمان ه

. از ميپرست هستپس بُت ،ميپرستيم يدگيهمان م،يپرستيخدا را نم م،يپرستيرا م هايدگي. ما همانميپرست هستجسم

 يدگيهمان كيبه  يدگيهمان كيما از  دنِيآنقدر سرعت پر گر،يد يدگيهمان كيبه  ميپريم اديسرعت ز با يدگيهمان كي

كه در ما  ي. همان سكونمياست و خدا است، بشو تييّ كه خدا ،مانيما آگاه از جنِس اصل دهدياست، كه اجازه نم اديز

سكوت و سكون را  پسهم سكوت و سكون را.  ،شنوديهم كلمات را م ،كندينفر صحبت م كي ي. وقتدشنويسكوت را م

 يزنگِ گردِن اسب است و حواستان به آن نباشد. ول نيزد گفت: ا يخوب ليامروز موالنا تمث ،نياز بس ا ي. ولميشنويما م

فكر تمام نشده به  نيا كهنيو ما از ا پوشانديا كامًال مها رفكر نبي ةو جالب است كه فاصل نيريما ش يزنگ آنقدر برا نيا

  بله. ،ميشويم يدر ذهن زندان ،جهينت. در ميكنيبه خودِ خدا توّجه نم م،يو از آن طلِب نجات كن ميبپر گريفكر د

.

  »است.  دهيحضرت حق را د ند،يهر كه مرا ب «

  )يقدس ثي(حد
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  64صفحه: 

هم، همچون  ديزيبا نياست كه به خدا زنده شده است. هم يدر واقع در مورد انسان نياست. ا يقدس ثيهم حد نيا

انسان زنده به حضور  كيبه هرحال از آثار  ديتوانيم د،ينكن دايپ صورتنيبه ا يا. شما هم اگر آدم زندهديرا د يشخص

  .ميدهيرا انجام م كارنيا ميآن هم موالنا است كه ما دار د،ياستفاده كن

  من طاعت و حمدِ خداست خدمتِ 
  كه حق از من جداست ينپندار تا

  ) ٢٢٤٨ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي( مولو

. ميشويم يكيما با خدا  شود،يم تينهايدروِن ما ب يفضا ياصطالح به ما ثابت كند كه وقتبه خواهديموالنا م مينيبيم

 ديما با يعنيام؛ خدا است، من به او زنده شده شيواقع طاعت و ستادن به من، در كه خدمت كر ديگويم ينوران ريآن پ

كه خدا از  ديتصور نكن طورنيها؛ تا ادنبال مكان ميرفت م،يها را رها كردما دل انسان م،يها جستجو كنخدا را از دل انسان

  من جدا است.

  باز كن، در من نِگر كوين چشمِ 
  شرنورِ حق اندر ب ينيبب تا

  ) ٢٢٤٩ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي( مولو

ما نور خدا را در بشر  اي. آينيتا نور خدا را در بشر بب ،به من نگاه كن ،ديگويم ديزيرا درست باز كن، به با تيهاچشم

 كهنيا يبرا ،نه م؟ينيبيدر فرزندمان مرا، خدا را،  يگنور زند اي ييخدا ياريپدر، هش ايمادر  كيعنوان مثالً به م؟ينيبيم

 نكِ يبا ع م،ياگر مجسّمه باش م؟ينيخدا را در فرزندمان بب ميتوانيكه ما م ميدانيما م اي. آميكنينگاه م يدگيبا چشم همان

  .ينوران ريپ نياز ا جانيا رديگيم ادي يزيهم چ ديزي. پس بامينيبب ميتوانينه، نم يجسم يِ اريهش

  ها را هوش داشتآن نكته ديزيبا 
  اش در گوش داشتحلقه نيزرّ  همچو

  ) ٢٢٥٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي( مولو

ها خدا در دل انسان يعنياست،  درست نيكه ا ديبه شعورش رس درك كرد، د،يفهم نيبنابرا كرد،يدرست گوش م ديزيبا

عبارت كرد، به نيعج خودش كرد با خودش نيگرفت و ع اديكامالً  يعنيرا به گوشش كرد.  هانيا طاليي ةاست و مثل حلق

  زنده شد. ياو هم به زندگ ينوران ريشدن با آن پ نيزنده شد در اثر قر ياو هم به زندگ گريد
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  65صفحه: 

  دياندر مَز ديزيبا يآمد از و 
  ديدر مُنتها آخر رس يمُنته
  )٢٢٥١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يسوداشت به ليم رفت،يانتها م يسوبه كهيكس آن شد و تينهايب يعنيشد،  ترشيدرون ب يلحاظ وسعت فضابه ديزيبا

بودن با  نيكه قر دهديخدا زنده شد. پس نشان م تينهابي و تسعو ةدرج نيبه آخر يعني. ديبه منتها رس ،انتها برود

و مكان  كننديدرد پخش م كهيمهم است و مواظب بودن از كسان قدراند چسرخوش كنند،يكه شِكَر حمل م ييهاآن

  . ننديبيماده م قيطرو از پرستنديشان هم از جنس جسم است دائماً ماده ماند و دلپرستند و درد پرستند، از جنس جسم

خدا را  اي يكه انسان دامن زندگ دهديمان مربوط است و نشان مبخوانم كه به غزل تانيبرا نيريغزل ساده و ش كي

  ماِل من مسلط است.  يبا فكر اصل يدگيآن همان ايمفهوم  كهنيا يبه ذهن برا روديبالفاصله م يول رديگيم

. كنديرا به خودش اضافه م هازيمن چ و با فكر مالِ شوديم ليكاز فكر اسم انسان و خود تش يذهن: منميباشد گفت ادتاني

با آن  ند،يگويآن اسم را م كننديآن را صدا م يدارد و مردم وقت ياسم كيكه  شوديبچه متوجه م كي يمدت كيبعد از 

 توانديم انساناز جنس ذهن باشد  يزيچاسم كلمه است، كلمه مفهوم است از جنس ذهن است و هر ديمفهوم توجه كن

آغاز  نياز ا يذهنمن مركزي ة. هستشوديآغاز م يطورنيا يذهناصًال من ،گريكند. فكر است د قيتزر تيبهش حس هو

 يكيمن  اياسم و خود و  نيكه ا شوديمتوجه م يمدت كيپس از  د،يآيوجود مم در انسان بهكه فكر من و فكر اس شوديم

كه  يزيمن هم وجود دارد. هرچ مال يذهنجنس  ايكه مفهوم  شوديمن هستم و بعد از آن متوجه م نيا ها،نيهستند ا

 كيمال تو، مال من  ايب نديگويدم به من مرا مر هانيعروسك من، ا دانميمن نم من، توپ ري، مثل شمتعلق به من است

. كنديم قيتزر تيهو به آن حس كنديماضافه  يزيو هرچ كنديرا ذهناً به خودش اضافه م هازياست كه انسان چ يعامل

  كرد. شوديموضوع را در مورد خدا نم ني. ارديگيمركزش قرار م كنديم قيتزر تيحس هو كهنيهم

 نيچنشما بهتر است، هم ياز خدا ميهست نيد نيما كه در ا يخدا نديبگو انياد يبرخ ايمن  يخدا دييبگو ديتوانينم 

كه  من گرچه همه از جنس او هستند و مفهوم مالِ ستين كسچيو متعلق به ه ستين ترشيب يكيوجود ندارد. خدا  يزيچ

خدا را از جنس جسم  ديياگر بگو تواند،يخدا نم به يول ،يتعلق داشتن زيبه اجسام، هرچ كنديم دايتعلق پ يذهندر من

 نيتراز بزرگ يكي نيا دي. شاكنديم يزندانخطرناك و غلط است، انسان را در ذهنش  اريبس اريكار بس نيو ا دياكرده

  :ديگويم نيپس بنابرا كنديم يخطاها است كه انسان را در ذهن زندان
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  ييگوهرِ عطا يدامنش گرفتم، كا يد
  ييمگو، مرنجان كامشب از آِن ما خوش شب

  )٢٩٦٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 يول دست ما دهديها خدا دامنش را مموقع يكه بعض شوديدامنش را گرفتم. پس معلوم م شوديم شبيد ،ييما آنِ 

 كي يعنير است است اسمش گوه يخوب زيچ نيام كه ا. من متوجه شدهميكنيبرخورد م يموضوع چطور نيما با ا مينيبب

كرد،  دايعطا پ قيازطر شوديكه فقط م يگوهر يبعد به آن گفتم كه ا دميام، از جنس عدم دلحظه زنده شده نيلحظه، به ا

 ر،يختان بهخداحافظ شما شب ديخدا به ما بگو يعنيمگو، شب خوش مگو  خوشبخرم. به من شب  توانمياز بازار نم يعني

. شب خوش مگو افتميجا به رنج مجا بخوابم، چون من آنب. من را نفرست به ذهن من آندر ذهن بخوا گريبرو د يعني

كه ما  ديگوياز ما م يندگيالبته موالنا به نما است،دهيشخص فهم نيدرجه ا نيا يعني ،ييمرنجان كه امشب از آن ما

  . ميكنيم ياشتباه نيچنكه ما هم م،يبفهم

 كهيحالدر يعنيامشب  ؟يمال من مييگويتو. چرا م يمن مال مييگويم م،يريعشوق را بگدامن م ميلحظه بتوان كيهم  اگر

پس، بله،  ،يدرست كن يذهن يخدا كيكه تو  شوديسبب م نيچون هم ينگو مال من ،يتو مال من كنميم يدر ذهن زندگ

بزرگش كنم، )] ذهنينه من(افسا ٧كل[ش شكل نيدارد مثل ا يذهنآدم من يبه حضورتان كه پس وقتعرضم  ،يعني

 دهد؟ينشان م ي. كدهدي: خودش را به ما نشان ميعني دهد،يها كه او دامنش را دست ما مموقع يمال من بعض قيازطر

كه  ميشويم وجهمت شوديم)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش لحظه مركزمان عدم كي. ما شوديمركز ما عدم م يوقت

 نيجزو ا يعنيبخرم،  توانمينم رونيرا از ب نياست و من ا يزديلطف ا يعنيهست،  ييگوهر عطا نيو ا ميادامن او را گرفته

  باشد.  توانديها نم نيچنقطه

 يليخ موضوع نيما را متوجه كند به ا خواهديموالنا م ها،نيچنقطه نيبه ا كنديم ليتبد ييآن ما مييگويم كهنيا يول

 يطورنيكار نبر، پس همكن به كاريرا ب نياست ا تيفعال در تو كه مالك يذهن عامل نيا ميمهم، كه اگر به او وصل شد

فقط در حالت  ،يو كنترل كن يدارو نگه يريكه آن را بگ يكن، و مبادا كه بخواه عدم بمان، قضاوت نكن و صبر كن، شكر

رو  نيلحظه زنده شدم ا كيو، خوب شد به حضور ر نيكنم ا اديمن ز دياآلن با دانم،يپا نزن و نگو م و بمان، دست ميتسل

 ديگويم بايطور شاعرانه و زپس به د،يگويرا م هاناي ةكار را. آره، هم نيكنم، نكن ا اديز اميعقل يهاييبا ذهنم با توانا ديبا

حاال  ،يمال ما هست ،يت: از آن ما هسديگويم يبه ذهن برود ول دينباكه  دانديم ، من را به ذهن نفرست،كه: من را مرنجان

  . دهديم يمعشوق چه جواب نديبب
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  دلكش، شد سرخ همچو اخگر يِرو افروخت
  ؟ييگدا نيا بس است دركش، تا چند از گفتا

  )٢٩٦٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 ي زيبا،رو شيبايز يرو يعنيمن به درد افتادم و مثل آتش سرخ شد.  يعني. شيبايشد، سرخ شد آن رخ ز نيخشمگ يعني

 نياصطالح بس كن ابس است، به ،يكرد به من، تو كه از جنس من يافروخت، سرخ شد و مثل آتش شد. تند اشدلكش

  است.  يذهنمن نيمال ا يازمنديو ن ييگدا نيا من،من، مالمن، مال: مالييگويا، چقدر مر ييگدا

  دلكش، شد سرخ همچو اخگر يِرو افروخت
  ؟ييگدا نيا د ازبس است دركش، تا چن گفتا

  )٢٩٦٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

چقدر مال  ا؛يدن نياز ا ييگدا همهنيا گرياست د بس كه دييگويشما به خودتان م م؟يفهميما مصرع دوم را خوب م ايآ

 نياز گفتن اما پس  تيو البته وضع يزندگاصطالح به يشاعرانه تند يبايدا هم مال من؟ به زبان زمن، مال من، مال من! خ

در  و مياز جنس او هست كهنيا يبرا ميبفهم قدرنيخدا انتظار دارد ما ا يعنيدر ذهن،  مياما رفته يعني. دهديرا نشان م

او گوهر  ميدانياول و ما هم م تي. انتظار دارد حاال كه خودش را به ما نشان داده در بميلحظه خرد او را انتخاب كن نيا

 فيبت را تعر كي ميمال ماست؟ ما دار ،يچه مال من هست يعني ؛يمال من هست ميينگو م،يكن است حداقل عمل ييعطا

  ن؟يچه ا يعنيبهتر است  نيآن د ياز خدا نيد نيا يخدا نديگويكه م ييهاآن ميكنيم

كه . من يفهميتو م ست،ي، بابس كن جانيهم يعني بس است دركش، گفتا؛ اخگر دلكش، شد سرخ همچو يور افروخت

 شخص نيمال من كه دامنم رها بشود از دستت؟ مال من، ا ييگويچرا م ،يبار مركزت را عدم كردم، تو دامن مرا گرفت كي

 توانمي. من ميهست هانيچنقطه نياز ا يكيخدا تو  يا يعني ميرده هست نيو ما، اكثراً هم در ا)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش

  چه؛ يعنيقشنگ مشخص است  وب،صاحب تو باشم. خ

  كوين يِرسوِل حق گفت: حاجت ز رو گفتم
  ييتا تو ُمظَفّر آ ،ياگر بخواه درخواه

  )٢٩٦٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

. يبشو روزيبخواه تا تو پ كوين ياز رو يخواهيحضرت رسول فرموده كه تو اگر حاجت م يعنيگفتم رسول خدا گفته  من

كه حضرت  دهيشخص فهم نيا به شما. دهمياست االن نشان م ثيحد كي نيا ديدانيكه البته م ديبگو خواهديحاال م

 فيتعر اشيذهنمن ةليوسرا به بايز يرو يبخواه ول بايز ياز رو يخواهيزده كه شما اگر حاجت م يهمچو حرف كيرسول 
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 ديگويكه م كنديم انيو ساده ب بايغزل ز نيموالنا در ا ،نييپا و عدم است. نيا يرو نيهم بايز يكه رو داندي. نمكنديم

است كه تو از جنس  يموقع كوين ي. روياجسم گرفته يبايز يرا رو كوين يچه! رو يعني كوين يرو يدانينم يتو خام هست

 يبايز ينه از آن رو هرو بخوا نياو گفته از ا گفتمربوط به آن رو است.  ،صورت ست،يرو ن نيو مربوط به ا يشويعدم م

من هم  ».يبشو روزيتا تو پ يدرخواه اگر بخواه كو،ين يحق گفت حاجت ز رو رسول«ام، من به او گفته ديوگي. ميجسم

  است: نيا ثي. بله حدثيحد نيطبق ا خواهميم كوين ياز رو

  »الخَيَر عِنَد حِسانِ الُوجوهِ  ُاطلُُبوا«

  ».ديطلب كن انيبارويرا از ز يو خوب ريخ«

  (حديث)

همان  انيباروينه، ز ؟يجسم ييبايز يعني. باستيواقعًا ز شانيكه رو ييهاهستند؟ آن يسانچه ك انيبارويز حاال،

 ياند فضارا از مركزشان برداشته هايدگيهستند كه همان يهمان سرخوشان هستند، همان كسان ،شِكركِشان هستند

  . يجسم انيباروينه از ز ديطلب كن انيبارويز نيرا از ا يبو خو رياند كه خفرموده شانيشده است. ا تينهايدرونشان ب

  خودكامه است و بدخو كوين يرو :كه گفتا
  ييَروا يكه ناز و جورش، دارد بس رايز

  )٢٩٦٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 يياست. خودرأ يخودرأ يعنيهم بدخو است هم خودكامه!  كوين ياما رو ،ييگويگفت، خدا گفت: بله درست م معشوق

 باستيزن ز كياست، فرض كن  لي. تمثيبشو ميتسل دي. تو باكنديتو توجه نم يهاتو، به خواسته يذهننم يبه رأ يعني

با او ازدواج  خواهنديهمه دنبالش هستند م گر،يد شوديم دكامهتا خواستگار دارد، خودارد، خوب پنجاه يليخواستگار خ

. خدا هم ديگويآن را م يكيآن  ديگويرا م نيواستگار اخ نيآقا ا ديگوينم گرياست. د يخودرأ ،يليخ باستيكنند، ز

درون كه باز  ين فضايموالنا كه ا كنديم في. توصيااشتباه گرفته ديگويرا تو م بايز يرو نياست. ا طورنيهم ديگويم

 يبايمثل آن ز ،ياو را قبول كن يرأ ديشما با كند،يتو نگاه نم يذهنمن يبه رأ نيا يبشو يتو از جنس زندگ شود،يم

  ؛يرونيب

  خودكامه است و بدخو كوين يرو :كه گفتا
  ييَروا يجورش، دارد بس كه ناز و رايز

  )٢٩٦٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو
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. خرنديشده او هرچه ناز دارد م دهيتمام كائنات، هرچه كه آفر خرند،يموجودات ناز و جور او را م تمام رونق. يعني ييروا

 نالميفكان را قبول ندارم، اآلن كه مبشود، من قضا را قبول ندارم، كن يطورآن ميگويكه من هرچه م ديگويما م يذهنمن

 يخواهيكه اگر به خدا م ديبگو خواهدينشده است. عجب! م خواستميكه من م يطورآن كهنيا يبرا كنميم تيشكا

 كهنيا رغميدائمًا عل يعنيچه؟  يعني ياز او را بكشن يمنت او را بكش ديبشود تو با تينهايدرونت ب يزنده بشو

معامله  يخواهيم يطرف حساب است كه، تو با كس يبا كس كهنيا يبله. چرا؟ برا ييبگو دينه تو با ديگويم اتيذهنمن

ه بشود به او زند خواهديجهان م نيدر ا يزيهرچ يعني خرنديدارد، مردم م ييكه ناز و جور او رونق دارد، روا يكن

 ارانهيدرد هش نيجورش هم د؟يرا بكِش شانيناز و جور ا ديها شما حاضرانسان است. در مورد انسان اشياول ارانه،يهش

نوك به  اي مييلحظه بله بگو نيبه اتفاق ا ديلحظه ما با ني. خوب در ادهدينم شاست كه به حرف ما گو نياست. نازش ا

  . ميخواستينم يطورنيچه اصالً ما كه ا يعنياست؟  يچه اتفاق نيا مييبگو ميياينوك در ب

 يچه رو دهد،يرا نشان م كوين يدارد رو »خودكامه است و بدخو كوين يرو« ديگويم يزندگ د،يگويمعشوق م يعني

 يبارويتو حساب كارت را بكن با آن ز يجسم يبارويو ز يجسم يكوين يرو است كه از نيحاال منظورش ا ،يمجس يكوين

است  يخودرأ يذهناست، من يخودرأ)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش شخص نيا دي. خوب، اگر دقت كنيزندگ يعنيبزرگ 

مقاومت  ست؟يچ تيوضع نيا ست؟يفكر چ نيا ست؟ياتفاق چ نيا ديگويو كارش قضاوت و مقاومت است؛ هر لحظه م

ماست. چشم،  دنيمستلزم نازكش)] سان(حقيقت وجودي ان ٨كل[ش مركز نيكه باز شدن ا يدارد، قضاوت دارد. در حال

است  يطورآن تيحاال وضع كنم،ياست چشم فضا را باز م يطورنيا تيچشم، چشم، بله، حاال وضع مييبگو ديهر لحظه با

اصطالح ِسرّ كار است كه به نيكه ا ديگويكن، م زموالنا گفته فضا با كهنيفضا باز بكنم، نه ا ديبا يول خواستميبله من نم

  :ديگويحاال مهرحال، مشخص است. . بهييبله بگو ديهر لحظه با ،ياز جنس الست هست تو

  جان است اتِيجوَرش ح ،اگر چنان است :گفتم
  ييازمايهرگه ب طلسم كان است رايز

  )٢٩٦٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 مياگر بخوان كهنيا يمن است. برا جان يجور او واقعاً زندگ ارانه،يدرد هش نياست پس ا يطورآن من گفتم ديگويم

انسان طلسم است. چرا طلسم است؟ طلسم چه  و جا معدن استحتماً آن دينيبيهرجا شما طلسم م »طلسم، كان است«

 ديفهميم ديبا االصوليعل د،يديطلسم را م آمديشخص م گذاشتند،يها مبود كه سِر گنج ييهاهست؟ طلسم نوشته

 يمعنطلسم را  خواند،يسال آن طلسم را م ٥٠جا مثال آن ستاديايم اورديبِكَنَد گنج را در ب كهنيا ياجگنج است، به جانيا
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. درست دور، بِكَن ندازديگنج است، طلسم را ب نيا ريز واضح است، اشيكند. معن دايرا پ اشيمعن توانستينم يكند ول

. حاال، در مورد انسان ما يبكن دايطلسم گنج را پ رياز ز يعني ،ييماازيب يتوانيتو م ،ييازمايهر موقع كه ب ديگوياست؟ م

گنج است، گنج حضور است و دارد طلسم  ياست. انسان از َبدِْو تولد رو يذهننم نيبه طلسم، طلسم هم ميرسيم

 يت، اسباس اتيحاسبِ  ةزنگول نيكه امروز گفت ا چديپيدر سرمان م ميزنيكه ما م ياهودهيب يهاحرف نيهم خواند،يم

 خوانديكه دارد م دينيبيم ينذهمن كيجا شما هر يعنيست است؟ اش است، دراسب سقّا است، زنگوله كشد،يكه آب م

 يذهناساِس منبر ميكنيما، فكر م يفكرها زند،يكه در سِر ما م ييهاحرف گر،يد ميخوانياش ما طلسم مطلسم را، همه

 م،يكنيتكرار م ميكنيتكرار م يه م،يخوانياز اول م ميگردي. و دوباره برمميخوانيطلسم را م ميدار م،يزنيو بلند حرف م

زنگ را بازگشا از گردنت. گفتم اگر  نيدور و ا ندازديرا ب نيگنج است، ا جانياست كه ا نيا اشيطلسم معن نيا بابا

جا من : هراشيَسِر من طلسم است، معن فهمميم كهنيا يبرسم، برا اتيبه ح كشميم ارانهياست من درد هش يطورنيا

  جا گنج است. آن فهمميم دم،يطلسم د

دور، بِكََند، گنج را  ندازديب ديبا خواند،يَسرش طلسم است، دارد طلسم را م يِ طلسم است، سروصدا كي ينپس هر انسا

عقلش برسد كه  قدرنياست كه ا نيشرطش ا يول كند. دايكند و گنج را پ شيآزما توانديكند و هر موقع بخواهد م دايپ

تا موقع  دهيكه رس يجا باشد، از موقعجا باشد طلسم هم آنآن جگن دياينفر ب كي دينخواند تا آِخر عمرش. فرض كن طلسم

. دارد ميبِكَن ديِبكَن. ما هم با گر،يطلسم است؟ نخوان د نيا ينيبيچه؟ مگر نم يعني. خوانديرا دارد م هانيمرگ فقط ا

هست و به ما گفته  نجگ كي رشيذهن، ز يكه سروصدا ديديفهم اي د؟يخوانيبه ما، شما هنوز طلسم م ديگويرا م نيا

  عشق است.  اشيكيخرد است،  اشيكيو دو كان  »دكّان تو، مدفون دو كان نيا ريز« :ديگويقبًال، م

خردمند است عشق هم دارد،  يسكه هستند. هر كس كي يو عشق، كه هر دو در واقع دو رو يخرِد زندگ خرد و عشق،

 يندگيطلسم را نما دينيبيرا كه م)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش شكل نيپس ا بله،عشق دارد خردمند هم هست.  يهر كس

 يابر خورديدرد نمبه شانيهااند در سرشان، فكرو سروصدا راه انداخته پَرنديم گريبه فكر د يكه مردم از فكر كنديم

(حقيقت وجودي  ٨كل[ش ، هر موقع مركزمان عدم است»خداست اندازشريكمان و ت ما« .زديخينماز عدم بر كهنيا

آن و ما كمان و  يتو زديريم يخرد زندگ كهنيا يبرا خورنديآن فكرها به درد م كنديما فكر م قيخدا از طر )]،انسان

و  زديريم آنبه  ارانهيهش يخرد زندگ كهنيا يخواهد بود، برا درديعملِ ب عمل، نيا ،ميخداست و عمل كن اندازشريت

  كامالً مشخص است.  م،يشويخواهد بود و ما خالق م درديآن هم ب ميسازيكه م يزيآن چ
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گنج است  ةطلسم، نشان دهياست كه فهم يشخص)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش ني. اديآيبا مركز عدم م تيپس خالق

 جانيا نيكند، ا امتحانكند،  شيانسان آزما يدر هر سن ديگوي. مكنديم دايگنج را دارد از مركزش پ ييو با فضاگشا

   است.

  كدام است؟  نكو يخام است، رو ثيحد ني: اگفت
   ييوفايرنگ و نقش دام است، مكر است و ب نيا

  )٢٩٦٤ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

. يديرا درست نفهم نيبخواه، ا بايز يحاجتت را از رو ايتو ب ديگويم كهني. اتو يديرا درست نفهم ثيحد نيگفت: ا معشوق

 يكدام است؟ آهان منظورت از رو نكو يِ رو يفهمياست. تو به من بگو م يجسم يِبارويكه منظورش آدم ز يفكر كرد

 ييوفاياست و ب لهياست، و مكر و حرنگ و نقش دامِ تو  نيا آن است، گرا دهد؟ي، رنگ و نقش است كه ذهنت نشان منكو

 ،يشدن به زندگدر مورد زنده يعنيمالِ من.  ميگفتينم ،ميو خام نبود ميديفهميبه اََلست. اگر ما م ييوفايبه معشوق، ب

 يگكه ما از جنس زند مييگويم ميما دار يعنيبه اَلست را.  ييوفايو ب لهيو ح ميبكن يفكرِ مالِ من را خنث نيا ديما با

ما از  مييگويما م دن،يد ياريهش نكيدر مركزمان با ع يزيچكيبا جسم بودن و گذاشتن  م،ييگويلحظه مهر  م،يستين

بود؟  ميخواه يآخرَسر از جنس زندگ يجورچه م،يستين يما از جنس زندگ مييگويلحظه م. ُخوب هرميستين يجنس زندگ

   )].ذهني(افسانه من ٧كل[ش يفضا را باز نكرد ،يديپس تو با ذهنت فهم

 ديبا اي ينيبيبا ذهنت م ايكدام است؟ آ نكو يِبه من بگو رو فتاده،يجا نتو  يبرا ،يدينفهم ،»خام است ث،يحد ني: اگفت«

 صورتني، در اينيبيم)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش اگر با ذهنت ؟ينيبب)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش يفضا باز كن

 شوقبله. دوباره مع ،است يبه زندگ ييوفايب اشجهيو نت لهيدام است و ح نيو ا دهيت كه ذهنت آفراس يرنگ و نقش نيا

  : ديگويم يدگزن د،يگويعشق م ،ديگويم

  آن ندارد  دانكهيجانِ جان ندارد، م چون
  ييَكس كه جان سپارد، در صورتِ فنا بس

  ) ٢٩٦٤ ةشمس، غزل شمار وانيد ،ي(مولو

 يعنيجاِن جان را ندارد؛ جانِ جان )] ذهني(افسانه من ٧كل[ش يكس كي ي: وقتديگويم .ديگويما مبه  يجانب زندگ از

 م،ينيبيم هايدگيهمان قيكه از طر يذهنما در من ،يجان اصل ،يخدا و زندگ يعني دهد،يجان م يذهنمن نيكه به ا يجان

آن  ،را ندارد يآن زندگ يعني )]،ذهني(افسانه من ٧كل[ش حالت نياگر جاِن جان ندارد، ا م؛يكنيجاِن جان را حس نم

از  شوند،يها هستند كه فنا مآدم يليخ )].(حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش بركت را نيبركت را ندارد، كدام بركت را؟ ا
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 نيا .يينادر صورتِ ف رديميم يعني ،»بس كَس كه جان سپارد« )]،ذهني(افسانه من ٧كل[ش حالت نيا يعني رونديم نيب

جانِ  ديمرگ. حاال شما از خودتان بپرس يعنيصورتِ منسوب به فنا است  )]،ذهني(افسانه من ٧كل[ش است ييصورتِ فنا

است كه به  يجان نيشده، اگشوده يدر مركز و فضا)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش عدم يعنيجانِ جان  د؟يجان دار

 ٨كل[ش مانيبلكه جاِن اصل م،يخواهيرا نم يذهنجان من گري. ما ددهديجان م)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش يذهنمن

 جانيآن در ا ،»آن ندارد دانكهيم«ما،  ميخواهيرا م »آن«و  يشدن با زندگ يكي م،يخواهيرا م)] (حقيقت وجودي انسان

 تيخاص ،يگونگخدا يهاتيخاص د،يآيجا ماست، هرچه اسمش هست، هرچه كه از آن يزديبركت است، همان فرِّ ا نيهم

 يزندگ و از جسم نكو يِرو دنِيمواظب باش كه در اثر غلط د ديگويآن هست، شعور. پس م يتو زيچكه همهكننده، آنزنده

  .رونديم نياز ب شونديمردم در ذهنشان فنا م )]،ذهني(افسانه من ٧كل[ش حالت نيمثل ا استن،خو

  را تو هست ُكن فَنا ،خوش عِذارا كه گفتم
  ييايميساز ِمسِّ ما را، تو جاِن ك زَر

  )٢٩٦٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 يبايز ينه رو ،ياست، تو هست زيچچه كوين يِرو دميچهره، من فهم يعنيِعذار  دم،يمن اآلن فهم يبارويز يكه ا گفتم

ِعذار در دل من است. گفتم كه خوش نيا دهد،يشدن فضا در درونم خودش را به من نشان مآن رو كه از باز ،يجسم

بده،  يفنا را هست كن، به او هست نيتو ا م،يارفته نيدر ذهنمان از ب م،ياشده يعِذارا، حاال درست است كه ما فانخوش

درون من  يبگذار فضا ،يخال يبه فضا ز؟يچكن، به چه ليرا تبد يذهنمن يعنيمِسِّ ما را تو زر كن،  نيبگذار زنده بشود، ا

دَمِ  نيباز هم ا ايميك جانيا ر. دكنديم ليآن است كه مس را به زر تبد ايمياست. ك يدگيهمان نيبشود. مس هم تيهانيب

  مثل موالنا. دهديبه ما م يزندگبهزنده نِ يقر دهد،يخوب به ما م نِ يكه قر ييآن خو اي ديآياست كه از مركز عدم م يزديا

من  ،يتو هست ايميجانِ ك كهنيا يمن را زنده كن، مِس ما را زر كن، برا ايا را، تو بِعذارا تو هست كُن فَنكه، خوش گفتم

هستِ  نيا د،يآيِعذار مكه با گذاشتن عدم به درونمان آن خوش ميداني. حاال ما ميبه من كمك كن ييايتو ب ديبا دميفهم

طال  زدنديبوده است كه اگر به مس م ياماده كي فرضبنابه ايميك ديداني. مكنديم يگبه زِر زند لتبدي را ما ةفناگون

  در درون ما است. عيوس تينهايب يِو زر فضا يذهنو من هايدگيمس نماد همان جاني. در اشديم

  ديايبِ ايميتا ك ديَ مِس بِبا مِ يَتسل
  ييايآس رونِيب ِكنيَول يگندم تو

  )٢٩٦٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو
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لحظه است قبل از  نياتفاقِ ا رشِيپذ ميبشود. تسل ميتسل دي: مِس باديگويم دهديش را به ما مدرس گرياآلن د موالنا

 نياطراف اتفاق ا ييفضاگشا اي دوشرطيلحظه بدون ق نيگفتن به اتفاق ابله اي دوشرطيقضاوت و رفتن به ذهن و بدون ق

  :ديانبساط صحبت كن قياو گفته است به ما با من ازطر كهنيا يبرا دوشرط،يلحظه بدون ق

  حق ُگسترد بهر ما ِبساط حكمِ
  ِانبساط قِياز طر دييبگو كه

  )٢٦٧٠ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ميپس تسل د،يايب ايميك ديگوي. مگر نمديايب ايميبشود تا ك ميتسل ديمِس با ديگوي. ميبشو ميتسل ديهر لحظه تو با يعني

. گندم يهست يدگيپس همان ،يستيهنوز آرد ن يعني يگندم هست ،يندم هسترا گفتم، تو گ اشيبشو معن ميبشو، تسل

بشوند،  ياريبه هش ليتبد يعنيآرد بشوند،  ديبا هانيما هستند، ا يهاگندم هانيچنقطه ني. تمام ايهست دهيهمان يعني

عدم  يوقت يول ،يدم هست. تو گنهايدگيگندم است همان هانيبله. ا ،بشوند)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش يطورنيا

 اينفر برود آس كي دهي. چه فايهست ايآس رونيرا آرد كنم، پس ب هانيمن بتوانم ا ،يآوريمركزت من را نم ،يآوريرا نم

است،  دهياست، به ما چسب جانيهم هم ايو آس مياشده ينرود. ما در ذهنمان زندان ايآس يتو يرا آرد كند، ول مشگند

 ايآس در م،يمركزمان را عدم كن كهني. همديآيوجود مكردن مركزمان بهكه از عدم ييايبه آس مياوريب ديمان را باگندم

. ميمركز را عدم كن كهنيشرط ابه خورد،يم كنديم دايما را پ يهايدگيانهم دهد،ي. امروز گفت خدا به ما حلق مميهست

  مهم است: تيب ني. اندكيما را آرد م يهاخدا، گندم يِ ايآس شوديمركِز عدم م

  يتو ِمسّ ناشناس يتو ناِسپاس گفتا
  يينمايكه م هانيز ،ياسيشكّ و در ق در

  )٢٩٦٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

  خدا به من گفت:  معشوق،

در مركزت بوده است،  شهياست به تو، هم دهيبوده است، چسب جانيا ابيآس ؟ي. چرا ناسپاس هستيتو ناسپاس هست«

 »م؟يبا تسل يكني. تو چرا من را مركزت نمستميمن از تو جدا ن لحظهكيام، با تو بوده است، من با تو بوده يزندگخِرَد 

 ميتسل توانديم كهينشود درحال ميتسل ي. اگر كسكنديم ابيمركز ما را آس ميتسل م،يگفت تسل يقبل تيب ديتوجه كن

تو  خواهميفكان دارم، ممن كه قضا دارم، كن«: ديگوي. مگرياس است دُخوب ناسپ د،يلحظه بله نگو نيبشود و به اتفاق ا

 ،يآوريو چون من را نم يرا دار ارياخت نيو تو ا تبه مركز اوريبه تو كمك كنم. تو فقط من را ب خواهميرا زنده كنم، م

بدهم كه تمام كائنات را  يِخرَدبه تو  خواهمي. من ميدانيقدر من را نم ،يبه من ناسپاس هستپس نسبت ،يگذاريماده م
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را خدا به  هانيا »!؟يداني! قدر من را م؟يپس تو سپاسگزار من هست ؟يكنيكار م يبا عقل جزو ياتو آمده كند،ياداره م

  .ديگويما م

 ينگاه كنصورت حضورِ ناظر اگر به ذهنت است. تو به زيچچه يشناسيتو مس را نم ،يتو مِسّ ناشناس ،يتو ناسِپاس«: گفتا

در  طورنيو هم يدانيآردنشده را آرد م يهاتو گندم ،يارا زر گرفته تيها. تو مسستيمس است، زر ن نيكه ا يفهميم

 قيازطر ي. وقتميدار نيقيبا مركزِ عدم  م،يكنيمركزمان را عدم م ام ي. وقتدنيبا ذهن د يعنيشك  ».يشك هست

 ميهست يموجود ذهن كيكه،  مينيبيدرست نم م،ينيبيم يجسم نكيع كي قيو هر لحظه ازطر مينيبيم هايدگيهمان

  .ميپس شك دار م،يستياز جنس او ن يول ميكه به خدا ذهناً ما معتقد هست

 ي. كسكنديكار م سهيبا مقا يذهنكه من ديداني. شما مجانيدر ا يكنيم سهيمقا زهايمن را با چ يعني يهست اسيق در

 يجوراست. چه گرانيخودش با د ةسيتنها راهش مقا ،يابر است، جدا شده است از زندگ كيكه در ذهن است مثل 

 مياما تاحاال توجه نكرده ديشا كدامچيآنقدر خطرناك است، ه هانيكه ا ديكني. توجه مهايدگيبا همان كند؟يم سهيمقا

 روديم شهيباشد، ُخوب هم اسيو ق اش در شك باشدكه همه يكس ديگوي. مدهديم حيكه موالنا توض يصورتنيابه

نه، راهِ  ايهستم  گرانيبرتر از د يذهن يزهايو آن چ هايدگيهمان نياست كه من براساس ا نيدائماً دنبال ا سه،يمقا

 دانديدارد و م نيقي صورتنيداشته باشد، درا يدر اعماق زندگ شهيدرست خودش را كه ندارد كه. اگر انسان ر يريگاندازه

  است.  يكسچه

 نندهياگر انسان آفر د،يايقدرت ب د،يايب تيهدا د،يايعقل ب د،يايب تيحسِّ امن د،يايب سببيب يِ اگر از اعماق وجودش شاد

بگذارد، به خودش ثابت بشود كه فضا  شيمعرض نمارا به ييفضاگشا ييرا فكر نكند، اگر انسان توانا يميقد يهارباشد، فك

كه  هانيخداگونه است. ز تيهم خاص ييهستم، فضاگشا ييارد كه من از جنس فضاگشاد نيقيباز كند، پس  توانديم

قضاوت من  ،يكنيقضاوت م ،يكنيمقاومت م ،يدهيم انهر لحظه واكنش نش دهد،يكه نشان م طورنيا يعني يينمايم

. اگر تو مركزت را ينيبيجسم م قيازطر ،يجسم هست ،يدار يجسم ياريهش ،يهست ندهيآ و در گذشته ،يرا قبول ندار

را  هانيا ؛يدانيو قدر من را م يشناسيكه من را م دميفهميم ،يداشتيو با صبر مركزت را عدم نگه م يكرديعدم م

   .ديگويم يزندگ

موقع از شك و و آن ،يكرديمن را حس م ناًيموقع عكه آن ،يستيتو ن هايدگيمِس همان نيكه ا يديفهميمركز عدم م با

 ي. در غزل قبلدهميم يمن به تو زندگ ،ينيبيمن م ةليشك ندارد به وس گريمركز عدم د كهنيا يبرا يآمديم در اسيق

 كسچيمركز عدم دارد خودش را با ه كهيكس ،يرفتينم اسيهم به ق موقعچيه ده،يگز ،دهميكه من به تو شراب م گفتيم
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 يعني درممي را شرم ةپرد َدَرم،مي را شرم ةمن پرد گفتيم يكه در غزل قبلهست  سهيمقا ني. اتّفاقاً اكندينم سهيمقا

 سهيمقا افتد،يم تيّ را، در محدود دشخو گرانيآدم با د كنديم سهيمقا يوقت كنم،ينم سهيمقا كسچيخودم را با ه

خوب همسر من  ،يو هم دارمن همسر دارم، ت ؟ياست. ُخوب من چقدر پول دارم؟ تو چقدر پول دار هايدگيبراساس همان

تو؟ ُخوب به نمراتشان نگاه  يهابچه ايترند من زرنگ يهابچه م،يصحبت كن مينيبنش ايمالِ شما؟ خوب ب ايبهتر است 

 شما؟ ةخان اي است بهتر من ةمال من بهتر است، خان م،ينگاه كن شانيبه قدرت بدن م،يرا نگاه كن شانيگلو خوش ميكن

من بهتر از  زِيچهمه گر،ياست د اسيق هانيمن، ا نيشما؟ معلوم است د نيد ايمن بهتر است  ندي من، ةخان است معلوم

  كرد؛ دايآها راهش را پ ،ياسيدر شكّ و در ق ،يناشناس ِمس ،ي، ناسپاسكه حواست باشد ديگويشماست. معشوق م

  يُگفتم كه ُحكم دار ،يشُدم به زار انيِگر
  ييروشنااَصل  ياِ ياريَرس به  اديفر 

  )٢٩٦٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 كي هايدگيهمان يكردن برا هيكردن واقعاً نه كه، ِزرِزر گر هيكند، حاال گر هيكند، گر يزار ديكه با ديانسان فهم ديگويم

  نه. كردن، آن را هيبه گر كنديشروع م دهديرا از دست م هانيچنقطه نيهست آدم ا يموقع كياز دست دادم،  يزيچ

شدن و  فيلط يعني. بارديما بارانش را م قِ ياز طر يزدياَبر رحمتِ ا نيمركز را عدم كردن و ا يعني قتاًيكردن حق هيگر 

عشق  نيع نيو ا م،يرا در جهان پخش كن يزندگ يانرژ م،يرا در جهان پخش كن يزندگ يروياز ما عبور كند و ما ن يزندگ

 يقبل يندارم. خالصه آن كارها يعالج چيكه من ه دميفهميمن م كهنيا يعنيهم  يزاربه ،»يزارشدم به انيگر«است. 

 ،يزديفرِّ ا نيرا گذاشتم كنار، و مركزم را عدم كردم و ا هانيو دانش دارم و ا دانميمقاومت و قضاوت و م نيبكنم، ا ديرا نبا

  حكم توست. ، حكم، و به او گفتم كه كنديجا عبور ماز آن يزديَدِم ا

تو قضاوت  كنميمن قضاوت نم كنم،يمن قضاوت نم كنم،يفضا باز م م،يگويلحظه بله م نيا تيبه وضع م،يگويمن بله م

 يا ،يكن ياريمن را  ديتو با ،يمن برس اديبه فر ديرَس، تو با اديفر ،يفَكانِ تو هستم، گفتم كه حكم داركُن عيكن. من مط

و از خودش  ياست به زار انيگر ر،يتصو نيا)] (حقيقت وجودي انسان ٨كلش[ ريتصو نيدرست ا يعني ،يياصلِ روشنا

 ني. اخواندينم تيب نيبا ا ،يذهن ِ ما در من يخودكامگ نيا ميكه به خودمان نگاه كن دينيبيم ستيندارد، خودكامه ن يأر

  :ديگويبله حاال م ،ميكن ليخودمان را تبد ميتوانينم يذهن ِ كه ما با من دهديبه ما م يگريد نشيب كي تيب

  َاشك بَنده، آغاز َكرد خنده ديد چون
  ييشد شَرق و غَرب َزنده، زان لطف و آشنا 

  )٢٩٦٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو
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چه  دن،ياو به مركز ما آمد و شروع كرد به خند يشد، شروع كرد به خنده. وقت ميتسل كند،يم هياش گربنده ديد يوقت

 يعنيشرق و غرب،  ايتمام كائنات باشد،  توانديانسان م يبرا يعنيشرق و غرب،  شود،يده مشرق و غرب زن شود؟يم

شرق و غرب  يعني رود،يم نيكه ازب يزيچ غرب آن د؟يآيوجود مبه كه يزيآن چ برديكار مها موالنا بهموقع يشرق بعض

 كند،ينم نيمن را غمگ يحالت چيزنده شدم، ه يعني گري. شرق و غربِ من زنده شد، ديو مردگ يعنوان زندگمن به ،يعني

  . ميشويم نيما غمگ رديميغرب م د،يآيوجود مبه يكي ميشويشرق، ما خوشحال م دينگاه كن

آن برقصد. از آن  ميگذاريما م صورتنيدرا روديم نيازب شوديم ديتول يفرم كيما اثر ندارد.  يرو گريو غرب د قشر

كه ما موقع تولد جشن  دينيبيشرق و غرب. م ،تولد و مرگ شد. يهردو زندگ ،تولد و مرگ مييبگو ،ييلطف و روشنا

 شهيكه هم ديخندياگر م خنددياست كه معشوق در ما نم نيخاطر ابه ني. اميريگيموقع مرگ عزا م ميريگيم

 نيا ازبي ديآيوجود مبه يزيچ كي هكنيجاودانه بشود، از ا ابدي ةلحظ نيبه ا ديايب يهر كس م،يما شاد بود ميديخنديم

  كه: كنديم هياآلن توص بعد .شوديحال هم نمخوش اي شودينم نيغمگ چيه روديم

  همچو باران دييگِر اران،يَهمَرهان و  يا
  ييِلقاتا در َچمن ِنگاران، آرند خوش 

  )٢٩٦٤شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

كه  يكس يعنيلقا معشوق است. خوش يِ صورت است هم به معن يِ قا هم به معنلِ ،يشدن به زندگزنده يعني ييلِقاخوش

و سرنوشتمان  مهستي همراه ما ةها، كه همانسان يكه ا ديگوميبه خدا زنده شده، به ما  كهنيا ايصورت است و خوش

كه، باران رحمت  دينيبي. مدييگرو مثل باران بِ ديهمه مركز را عدم كن اران،يهمرهان و  يا م،يهم باش اري دياست و با يكي

هر موجود زنده  ايباشند  گريد يهاانسان تواننديجهان، نگاران، م نيدر ا اي بارد،يم ميكنيما مركز را عدم م يوقت يزديا

شده به زنده ييِ باي. به زرسنديم ييلقاها به خوشما تمام موجودات مخصوصًا انسان ةيجهان، در اثر گر نيباشد، در ا

  .رسنديمعشوق م

تا  د،يو از او حاجت بخواه دينگاه كن كوين يكه اوّل َغزل گفت رسول فرموده كه شما به رو رسنديم كوين يهمان به رو 

 ميو باران ببار ميهستند، اگر ما فضا باز كن بازي هاانسان ةهمه، هم ديگويم د،يگويم بايكه چقدر ز دينيبينگاران، پس م

 يذهن ِبه من اند،دهيبد رس ارِيبه  اند،دهيرس ييلقابه بد اند،دهينرس ييلقابه خوش هاانانس رسنديم ييلقاها به خوشآن

و همه  ميكمك كن گريد يهاتا به انسان م،يببار اي مييبِگِر م،يفضا را باز كن ديما همه با شوديپس معلوم م اند؛دهيرس

 )]،ذهني(افسانه من ٧كل[ش گرين را هم نشان بدهم مشخص است ديبله ا د،يبده. اجازه دانديهم م ارِ يها را همراه و انسان
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 يكيو سرنوشتمان  ميهست اريو  ميكه ما همراه هست فهمد،ينم استيدگيشخص كه مركزش پر از همان نيرا ا تيب نيا

همه  يعني م،يبشو)] سان(حقيقت وجودي ان ٨كل[ش به او زنده دياست و با يكيو مقصود ما همه  ياست و منظور از زندگ

)] ذهني(افسانه من ٧كل[ش يذهن. منشوديم تينهايبدرونشان  يفضا شونديم ندهز يبه او زنده بشوند وقت ديها باانسان

تا  دييمثل باران بگر ديكن)] (حقيقت وجودي انسان ٨كل[ش مركزتان را عدم ديو از اول شروع كن فهمديرا نم زهايچنيا

اجازه  امازنده شوند.  ارانهيبه خدا هوش يعنيخودشان برسند؛  ييلقابه خوش يگريد زيهرچ ايم از انسان تمام نگاران اع

  :ميابخوانم، قبالً هم خوانده تانيبرا ياز مثنو تيچند ب ديبده

  ن؟مَ خندد چَ  يابر، ك ديَگرنَ  تا
  د لََبن؟جوشَ  يطفل، ك دينگر تا

  )١٣٤تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

! پس دهندينم رينكند به او ش هيتا چمن بخندد! طفل كه گر ديايباران ب دي! باخنددينكند چمن كه نم هيبر اگر گرا يعني

  .يزدي! ابر اديابر بگر نيتا ا م؛ياوريعدم را به مركزمان ب ديبا ،يزديگرفتن رحمت ا يكه ما برا دينيبيم

  قيطر دانديهم روزهكيطفِل  
   قيشف ةيتا رسد دا ميَ بگر كه

  )١٣٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

! كه مركزمان را ميستيرا بلد ن نيا يساله حت شصتچهل، پنجاه يهارا بلد است. ما انسان نيروزه ا كيطفل  ديگويم

  بدهد. ريبه من ش ديايب هيدا ايكنم كه مادرم  هيگر ديروز سن دارد، با كي داند،يطفل م يول م؛يعدم كن

  گانيدا ةيكه دا يدانيتو نم 
  گان؟ياو را ريش هيگريدهد ب كم

  )١٣٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

طبق آن غزل، مركزمان  مينشو ميتا ما تسل يعني! دهدينم ريش هيبدون گر يخدا و زندگ يعني گانيدا ةيكه دا يدانينم ايآ

ماست.  از يزديگذشتن دم ا درون معادل ةيون، گردر ةيچشم، گر نيبا ا ةينه گر م،ينكن هيگر يبه زار م،يرا عدم نكن

  .دهدينم گانيخدا را يعنيرا  رياو ش نياپس بنابر ؛ياست به اعتبار ميتسل

  گوش دار رًا،يَكث ْبكُوايَ فَلْ گفت
  فضِل كردگار رِيش زديبر تا

  )١٣٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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. خوب گوش كن تا ديباش ميتسل د،يمركزتان را عدم كن ديشما با اوقات شترين گفته كه بآقر ةيآ يعنياست كه گفته پس

  كه: ديگويم قرآن است ةيآ ني. بله ازديفضل خدا، دانش خدا، بخشش خدا بر ريش

  »َقلِيلًا َولْيَبْكُوا كَثِيًرا جَزَاءً ِبمَا كَاُنوا يَكْسُِبونَ؛ َفلْيَضْحَُكوا«

  ».نديندك بخندند و فراوان بگركه ا دياند باكه انجام داده ياعمال يسزا به«

  )٨٢ هي)، آ٩سوره توبه( م،يكر قرآن(

خاطر انسان به يعنيچشم نه؛  نيبا ا هيكند، گر هيگر شتريب دياست و با يروح ضيكه انسان مر ستين نيا هيآ نيا يمعن

 زم،يبه مركزش كه من بركت بر اورديمركزش را عدم كند و من را ب توانديتا م ديمانده، با يدگيدر همان ياديمدت ز كهنيا

  اند.از من! راه غلط رفته هانساناند ادور شده يليخ يعني

  ابرست و سوِز آفتاب ةيگر
  دو رشته تاب نيهم ا،يدن ُاستُنِ 

  )١٣٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

ابر باران نبارد و آفتاب نتابد  د،يجهان اگر ابر نگر نيكه در ا طورنيكه هم ديگويتوسل جو، بچسب! م جانيدر ا يعني تاب

ابر  ةيگر پس سوز افتاب و ست،يدر جهان ن يو خرم يسبز چيهست ه يهست، نه درخت ينه چمن يعني شود،ينم يچيه

ببارد با  يزديبگذرد، فضل ا يزديو دم ا يعدم كن ديرا با كه مركز زنديل مي. پس تمثريدو رشته را بگ نيا استيستون دن

نور  نيا ديشدن با او حتماً با يكيشدن با او،  يكي يعنيو سوز عشق،  ايدن نير بُعد تو و از تو برود به امركز عدم به چها

 نيو ا فيحالِت لط نيو ا ميشوبما سفت و سخت  كهنيدلمان عوض شود. پس اعوض بشويم، تا فّر بتابد به ما، تا ما  نيا

كودك حلوافروش  ةيهم از گر تي. اما دو بديرس مينخواه جهينت ما به م،يرا كنار بگذار يزديا سوزِ عشق و بارشِ فضل

  :ميابخوانم كه قبًال خوانده تانيبرا

  كودكِ حلوافروش ديَتا نگر
  به جوش ديآيرحمت در نم بحرِ 

  )٤٤٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

سرخوش  كند،يشكر حمل م د،فروشيم ينيريش فروشديكه حلوا م يعنوانِ كودكبه ميما هست نيحلوافروش، هم كودك

 نيدر ا مينكن هيصورت عدم اگر گرما به يول فروشد؛يحلوا م ،يذهناز من ريما غ يِ است، آن قسمت عدِم ما، من اصل

  .ديآيجوش نم رحمت به بحرِصورت، 
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  بردار، طفل، طفلِ چشمِ توست يا
  ستدان دُرُ  يخود، موقوفِ زار  ِ كام

  )٤٤٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ديهمان چشم عدم. طفل، طفلِ چشم توست، د يعنيتو است؛  ياريبرادر من منظورم از طفل، طفلِ چشمِ هش يا د،يگويم

دار، مركز عدم را نگه نيهم يعنيخودت بدان؛  يِ را موقوف زار تيموفق ،يشوبموفق  يخواهيهست و تو اگر م ياريهوش

است كه  نيتو در ا تي. بدان كه موفقايدر ن يذهنمشخصات من ةيبق و يبمان و به حالت قبض و فضابند ميدر حالت تسل

 ايآ م،يلحظه بسنج نيمهم است كه ما ا اريبس نيرا، ا يدگيهمان كينه  ،يكن دتياصطالح دعدم را به شهيهم ميبا تسل

! يهست حلوافروشصورت  نيدر ا ينيبيعدم م نكيعدم؟ اگر با ع نكيبا ع اي نم؟يبيم يدگيهمان كي ايدرد  نكيمن با ع

آهان! عجب  مييبعد بگو مينيلحظه با چشم عدم بب كي ميكه خواند يغزل نينه مثل ا ،يمانيو م ينيبيعدم م نكياگر با ع

   مال من است! رفت. نيبود ا يزيچ

ك دفعه ي ميا. ما دامن او را گرفتهكنندياخالل كنند، اخالل م ميشويم يكيكه با او  يذهن وقت يآن الگوها مينگذار

كه كودك  ميبفهم ديدوباره با م،يتمام شد. فعالً منفصل شد م،يديبا آن د گريآمد به مركز ما، د يزيچ كي مينيبيم

در مركزمان  ميدارد كه چقدر آن عدم را بتوان نيبه ا يما بستگ تيو موفق نديبيهست كه با عدم م يحلوافروش آن مَن

 اي! آيامروز گفت تو مس ناشناس به ما م،يما، بدان نكيشد ع يماد زيچ كياگر دوبار  ميكن اديفركانسش را ز اي ميدارنگه

  !يزر هست نديگويمردم م كهني! ولو استيمس زر ن نيا د؟ياكه مس شده ديشويمتوجه م ديشويكه مس م يشما وقت

خودم را  شتريمن ب ايواقعاً. آ مينيمان ببرا هم در خود چهار تا ني! حاال اياسيدر شك و در ق ،يناسپاس ،يمس ناشناس تو

كه قبول  ن همم كه خدا هست و فهمميبا ذهنم م ايدارم  نيقي قتاًيمن در شك هستم؟ حق ايآ كنم؟يم سهيمقا گرانيبا د

كه  يشناسه وقتكه مس ينه؟ هركس ايشناس هستم؟ مس . بله.شك است نيكه هست و... نه! ا ميكرد دارم و ثابت هم

  همان مركز عدم است.  ايمي. كگردديم ايميدنبال ك شهيمس م

  كه آن خِلْعَت رسد يخواه يگر هم 
  بر جسد  دهيطفلِ د انيبگر پس

  )٤٤٤ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 هايدگيكه همان يوقت دهد،يكه خدا به ما م يزچي آن برسد، حضور ةآن جام يخواهيم .گريچقدر واضح هست د تيب نيا

 كهنيهم ان؛يبگر يذهنجسد من نيبر ا عدم را ةديبرجسد، پس آن طفل د دهيطفل د انيپس بگر ؟ميخواهيم ميخترا اندا

طفل مركز را عدم كن،  !كردن نه هيكردن و نشستن دستمال گرفتن و گر هينه گر يزديبارش رحمت ا يعني هيگر ميگويم
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 نيبر ا يزدي. پس بگذار بارش رحمت ايذهنمن يعني، جسد را بر جسد ياريطفلِ چشم را، چشم هش ده،يرا، طفل د دهيد

  را شفا بدهد. تيكند، دردها ليرا تبد نيجسد تو ببارد كه بتواند ا

  


