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  2صفحه: 

  ١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  سپهرِ مُعَظَّم يجانم: ِكا گفتيدوش م 
  ها اندر ِاشَْكمشعله ،يزنانمَُعلَّق َبس

  
  تينهايب يگردش ت،يجنايب ُگنهيب

  رسِم ماَتم ييلين ت،يَتَنت در شكا بر
  

  اندر آتش ليَگه خوش و گاه ناخوش، چون خل
  دَهماَ  مِ يراهَشه و هم گداَوش، چون ب هم

  
  يحاَلَتت دردناك ،يصورتت َسهمناك

  َارَقم چِيو پ يدار اهايآس گردش
  

  َكسگفت چرخِ مقّدس، چون نترسم از آن
  چون جهّنم؟ ُكنديبهشِت جهان را م كاو

  
  يسازََدش زنگ و روم يدر َكَفش خاك موم

  ش ِشكَّر و َسمدَ سازَ  ،يباز و بوم ساَزدَش
  

  آشكارا نيچن نيا ارا،ي ستيهاناو نَ 
  متَّ ست ما را، تا شود او مُكَ كرد شيپ

  
  خاشاك پنهان؟ رِ يز هانيشود بحِر ك يكِ 

  و در َبم ريخاشاك َرقصان، موج در ز گشته
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  ت بر سَرِ آب جاَنتچون تَِن خاكدانَ 
  مو در غَ  يُتتُق كرده تَن را در عروس جان

  
  يَشموس ،ييتندخو ،يدر ُتتُق نوعروس

  عالَم كِ ين بر بَد و ،يخوش ُفسوس كُنديم
  

  يقراريچرخ ازو ب ،يزارخاك ازو سبزه
  زو مُعاف و مَُسلَّم ياريطرف بخت هر

  
  ينيَصبر ازو ُمسْتَع ،ينيعقل ازو ُمْسَتق

  آدم و نقشا خاك از ،ينيببيازو غ عشق
  

  انيشوها دستآب ان،يو جو انيباد پو
  ميخاك خامُش چو مر ان،يگو حانهيمس ما

  
  نيخاك يِّ كشت گِردِ ن،يها ببحر با موج

  در َتِك چاهِ َزمَزم نيها بو مّكه كعبه
  

  فكَنيَ در َچهْ مَ  شي: تو تَن َزن، خوديشَه بگو
  تو كردن دَْلو و َحبْل از شَلوَلم يندان كه
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانيد از ١٦٥٥برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يپرسسالم و احوال با

  سپهرِ مُعَظَّم ي: كِاجانم گفتيدوش م
  ها اندر ِاشَْكمشعله ،يزنانمَُعلَّق َبس

  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو 

تجربه را  نيدارم ا يعني ن،يشپي ةلحظ نيهم يعنيدوش  گفت،يرا به من م قتيحق نيجانم ا شبيكه د ديگويم پس

 يانسان كياست، معلوم است كه  ياريجان هش نيهم جانم، جانش گفتيدوش م پس .كنميتجربه م نم،يبياآلن م نيهم

جان  نيا گشوده شده زنده است. يبلكه به آن فضا ستيزنده ن يذهنبه جان من گريلحظه د نيكرده و در ا ييفضاگشا

 دم،يشن اميقيرا از جان حق نيا شيلحظه پ كي اياآلن  نيمن هم ديگويم نيبنابرا و با او. كندياست كه دارد صحبت م

 رييدرحال تغ يزنيمعلق م قدرنيبزرگ، چرا ا ارياربسيآسمان بس يا يعنيسپهر معظم،  يكا گفت،يم يطورنيه من اب

  ؟يآتش دار ،يشعله دار ،يهمه درد دار نيو در شكمت ا ؟يهست

درحال  قدرنيكه چرا ا ديگويم كندينفر به آسمان نگاه م كي كهنيآسمان را، مثل ا زنديم لياست كه موالنا تمث درست

  نگاه كردن ما به آسمان است. لشيپس تمث ،يآرامش ندار ،يسكون ندار ،يگرديم ياش دارتو؟ همه يهست رييتغ

 خواهديموالنا م يول زنديم ليدرست است كه نگاه كردن به آسمان را تمث م،يآسمان بزرگ هست كياما ما هم در درون  

 ارياربسيآسمان بس كيكه ما  ميرا درمورد خودمان درك كن قيحقا نيو ا ميكن آسمان بزرگ به خودمان نگاه كيما بعنوان 

در  ميمان داردرد در درون ياديكه مقدار ز ميكوچك شد قدرنيا يول شوديكه تمام كائنات در ما جا م ميبزرگ هست

آسمان  نيا كهنيا يبرا م،يهست رييچرا درحال تغ ديدانيشما م گريحاال د .ميهست رييو دائماً هم درحال تغ ميمان دارشكم

ما  كننديم رييو آفل هستند تغ رييقابل تغ يزهايما كه چ يهايدگيهمان يشده وقت هايدگيما كوچك شده و جذب همان

  .ميزنان هستما هم در حال معلق ميدانيها را خودمان مچون آن

تو  مگر .شوديم اربديحالت بس يه شود،يم ارخوبيحالت بس يه ،يشويو باال م نييچقدر سر و ته و پا يعني زنانمعلق

طور ها دردها هستند موالنا بهشعله جانيو گرچه كه در ا ؟يباش ديو مثل خورش يروشن باش ديكه با يستين يآسمان

 در درون تو صورتنيدرا يبشو ليبه آن تبد يسپهر معظم كه تو هست نيكه اگر ا كنديم يادآوريدارد به ما  ميرمستقيغ

 يكوچك اربسي آسمان بلكه هست، ما در عشق ةاآلن نه شعل ميما نه آسمان بزرگ هست يعني عشق خواهد بود. يهاشعله

ما درواقع خودمان به خودمان  د؟يگويرا كه به ما م نيو ا ميمان داردر شكم ياديز يذهن است و دردها يكه فضا ميهست
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  5صفحه: 

دفتر سوم  يمثنوكه در  طورنيهم گر،ينفر د كيبه  دينفر بگو كي ديباكه  ديجانم، شما فكر نكن گفتيم دوش .مييگويم

  .ديگويم

  شتنيهم به گوشِ خو ييتو گو ين
  هم تو من يمن، ا رِ يغ يمن و ن ين

  )١٢٩٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

ها را خودمان درك نيو ا هايابيقتيحق نيلحظه ا نيبه ا مييآيم لحظه نيدر ا ميكنيم ييفضاگشا يما وقت شهيهم يعني

 كيدرجهان  ميهست ياريهش كيما امتداد  ديدانيجانم، م گفتيدوش م نيبنابرا پس .مييگويبه گوش خودمان م

اآلن بصورت ما آمده و  ،ياريهش ت،ييخدا، خدا كي نيخدا وجود دارد كه در همه نفوذ كرده و در انسان هم كي ياريهش

و فكرها، باورها و دردها.  يكيزيف يزهايسه نوع هستند، چ زهايچ نيكه ا مياالبًا گفتهو غ زهايشده با چ دهيرفته همان

  شدند. زيسه جور چ نيجذب ا

كه  كنميصحبت م ياست كه من معموالً بطور عاد علتنياساده صحبت كنم به خواهميم زيچ ميگويم يمن ه ديببخش(

 ديكه با كنديم يصحبت كي كهيكه كس كنميرد كه من فكر نمتر هم صحبت كمشكل شوديآره م و همه متوجه بشوند.

صحبت كند كه  يطور ديشنوندگان بفهمند بلكه با درصديمشكل صحبت كند كه مثًال س قدرنيا ديهمه بفهمند حتمًا با

  )از صد نفر حداقل نود نفر متوجه بشوند

 كردميرا خودم درك م زهايچ نيا كردم،يتجربه را م نيداشتم ا يعني جانم گفتيدوش م ديگويم يوقت نيپس بنابرا بله،

به ما دست  ييهالحظه باالخره در درون دركبهدراطراف اتفاقات لحظه ميشويكه ما مرتب فضاگشا م يوقت ديدانيو شما م

 ،ييگويخودت به گوش خودت م يعني؛ شتنيهم به گوش خو ييتو گو ين :ديگويموالنا م تيب نيواقع او در دهديم

  .تييو خدا ياريكدام خود؟ آن خود هش ،ييگويخودت به گوش خودت م شهيهم

 ميشويو در فكرها گم م ميپريم گريفكر د كيبه  يفكر كيكه از  يجور كيسرعت فكر را  نياگر ما ا گريدبعبارت

 ميتوانيو ما م ميشد ياريهش جا ما از جنسآنسلسله فكر قطع بشود در نيا ييجاكي ن،ييپا نييپا نييپا نييپا مياوريب

 د،يگويم يزيچ كيامتداد خدا به گوش خودش، خودش  ياريهش آن يعني ميهست ياريبه گوش خودمان، خودمان كه هش

من  ين، شتنيهم به گوش خو ييتو گو ين اي ييپس هم تو گو ديكنينه، توجه م د،يآن بگو ديبگو نيكه ا ستين يطورنيا

است  ياريهش كي يعني ميهست يكيتو و من  كهيمن، درحال رينه غ ،يذهنبعنوان من ميگوينم به تو يعنيمن،  ريغ يو ن

 ميدر درون خودمان دار ميتجربه كن يزيچ كيو ما  ديبگو يزيچ كي رونياز ب يكسكياصطالح در تو در من و اگر هم به
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  6صفحه: 

 آورد،يوجود ماصطالح، بهبه كنديم "Trigger" تريگر حالت را در ما نيا خصآن ش كهيدرحال مييگويدر گوش خودمان م

چه. دارد موالنا  يعني ميمتوجه شد پس .مييگويخودمان به گوش خودمان م شهيهم ميكه ما تجربه كن شوديسبب م

  ها نشان خواهم داد.شكل نياآلن با ا ياريكه بصورت هش ديگويانسان را م تيوضع

  

  (دايره عدم اوليه) ١شكل شماره

  

   ها)(دايره همانيدگي ٢مارهشكل ش

  

  (دايره عدم) ٣شكل شماره



  Program # 843                                                                                  ۸۴۳برنامه مشاره 

  7صفحه: 

 دهديعدم را نشان م دهديكه خأل را نشان م (دايره عدم اوليه)] ١[شكل شمارهشكل  نياست ا تييانسان ابتدا خدا كه

با  يدگيمانمركز عدم را در اثر ه نيجهان ا نيبه ا ديآيم ياست و وقت ياست امتداد زندگ يفرميكه انسان از جنس ب

كه پدر و مادر ما  يزيپول، مثل كار، هرچ ثلم گر،يد يمثل پدر و مادر، مثل آدمها دهديكه فكر به آدم نشان م ييزهايچ

 نيا م،يكنيم قيوجود تزر حس، ميكنيم قيتزر تيبه آنها حس هو ميكنيبه ما گفتند كه ارزش دارد ما آنها را تجسم م

 ميرا دار ييتوانا نيعنوان امتداد خدا كه اما به يعني ياريهش كهنيمحض اشدن. به تيهوهم اي دنيهمان مييگويكار را م

مركز ما. پس مركز عدم فعالً  شوديآن م م،ينيبالفاصله برحسب آن بب م،يكن قيتزر تيحس هو م،يريرا بگ يفكر زيچ كي

اصطالح درونش من دارد، مركز به دهد،يدست م اآلن به ما يچه فكر كهنيبه ا با توجه يرود و مراكز مختلفياز دست م

  .شوديما م

 يمختلف يرنگ يهانكيكه ع دينيبي. پس ممينيبيآن م نكيبا ع م،ينيبيبرحسب آن م شود،يمركز ما م يزيچ يوقت

 ريوتص كي اديبا سرعت ز گريفكر د كيبه  يفكر كياز  دنياست و دراثر پر يجسم ياريهش ،ياريهش ني. اميكنيم دايپ

انسان الزم است.  يبقا يبرا يول ستين يمن واقع ،يذهناست. من »يذهنمن«كه اسمش  شوديم جاديدر ذهن ما ا يذهن

  بماند.  يكند و باق يزندگ توانديجهان نم نيدر ا يذهنمن ليبدون تشك يكس يعني

است،  ياريكه درواقع انعكاس هش يذهننم كي ةليوسبه ميديما فهم كهنيابتدا الزم است و پس از ا يذهنمن نيبنابرا

 ياصطالح جهان را براجور به كيباشندگان هم  هيجهان بماند و بق نيبتواند در ا كهنيا يبرا كند،يدرست م ياريهش

ها را ادامه بدهند. ما انسان شانيزندگ يعنيبمانند،  يكنند كه باق ارچك دهنديم صيو تشخ كننديم داريخودشان معن

كه مثالً غذا را در  ميدهيم صيتشخ يذهنآن من ةليوساست و به ييجدا زيچ كيو آن  ميكنيدرست م يذهنمن كي

 بيكار كنم، پول را در ج دياب نيبنابرا كنم،يفرق م گريد يهافرق دارند، و من با آدم گرانيمن و د م،يدهان خودمان بگذار

  همه عوامل بقا است.  هانيخودم بگذارم. ا

 يذهنمن نياگر ا ياست. ول »يعقل جزئ«كه  »يذهنعقل من« مييگويكه م كنديم دايپ يعقل كي ياريهش رجونيا

 نيو ا كنديدرد م ياديمقدار ز جاديا صورتنياست، در ا» بهتر شتريهر چه ب«كند كه شعارش  دايادامه پ» من«عنوان به

 كنم،يدرد را در جهان پخش م نم،يحسب درد بب. اگر برمينيبيم دهاو من برحسب در رنديگيدردها هم در مركز من قرار م

  .شوديمن م يمن بشود، سبب نابود يسبب بقا خواستيكه م يذهنمن ني. همستيمن ن يبه نفع بقا نيو ا كنميم ادتريز

 ارانهيهش ديايب د،يدانيچكار كند؟ همان است كه شما م دياست. بعدًا با ديانسان مف يبرا ييتا جا يذهنمن نيپس بنابرا 

 نيا ند،يگويبزرگان م اي ديگويموالنا م ايكه  مييگويمركزش. حاال ما م اورديهمان عدم را كه قبالً از جنس او بود ب
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  8صفحه: 

عقل  اي يذهنعنوان عقل منبه ديريگيكه از آن م يعقل نيا ست،ياصل شما ن نيا شود،يم دهيحالت د نيكه به ا يذهنمن

. دهندينم تيچون آفل هستند به شما حس امن هانيا د،يريگيم زهايكه از چ يتي. حس امنستين يعقل خوب ،يجزو

  . ستين تيهدا ها،نيا تي. هداميترسيم شهيكه ما هم دينيبيم

 شوند،يفكرها دائماً به جسم ما اعمال م نيا كهنيا يبرا م،يداشته باش جانيكه ما ه شونديسبب م هانيا كهنيا يبرا

 هاني. ادنكنيم تيما را هدا هانيو ا دهديمثل خشم و ترس و رنجش به ما دست م يجاناتيو ه كننديم جانيه جاديا

 يانرژ م،يندار يقدرت عمل م،يهم ندار ياست، ما قدرت زشيحال فرور رو چون مركز ما دائماً د ستندين يدرست تيهدا

  . (دايره عدم)] ٣[شكل شمارهحالت  نيبه ا م،يعوض كن ديرا ما با ها)](دايره همانيدگي ٢[شكل شمارهحالت  ني. اميندار

 م،يحالت از جنس آن بود نيكه قبل از آمدن به ا يمركزمان، همان عدم مياوريو دانسته عدم را ب ارانهيهش ديما با يعني

نوز در ما هست، و عدم ما ه ياريو هش يفرميحالت ب نيبه مركزمان و ا مياوريما است ب يهمان عدم كه جنس اصل

 ياريچون همان هش يما از دست برود، ول يما، خداگونگ ياصل تيبرود، جنس نيعدم ازب نيكه ما ا ستين يطورنيا

  .كندينم دايپ يعقل درست ند،يبيدرست نم ند،يبيبد م كند،ينگاه م هانكيع نيا قيازطر

ها است و برحسب جسم يجسم ياريكه هش ها)]گي(دايره همانيد ٢[شكل شمارهحالت  نيكه از ا مينيبب ميخواهيم

و دانسته عدم را باز كند.  ارانهيبشود كه دوباره هش ليتبد (دايره عدم)] ٣[شكل شمارهحالت  نيبه ا يچطور دينيبيم

 مين داركه اآل ييدهايد نياگر برحسب ا يعني. ميكار را بكن نيا ميتوانينم يذهنما با عقل من ديگويكه، موالنا م ديگويم

دوباره  ميبا آن عقل بخواه ايكه  ميها بخواهها، از آنو واكنش دهاياز د يليهم هستند خ شدهيو شرط يذهنعنوان منبه

  است.  رممكنيكار غ نيا م،يآن عدم بشو

  را شيدسته خو غيتراشد ت يك
  را شير نيسپار ا يبه جراح رو

  )٣٢٢٢ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 نيدارد و هم يخاص يدفاع يهازميو مكان ندازديوجود داشتنش را به خطر ب خواهدينم موقعچيه يذهنمن نيا يعني

. خورديبه درد ما نم گرياست كه اآلن د يذهنمن يو بقا يدفاع يهازميهم جزو مكان هانيو ا دنيشدن و ترس نيخشمگ

كرده در مركزش،  ييفضاگشا يرا عدم كرده، مقدار كه مركزش ظهلح كيكه  ديگويم ميكنيپس حاال به شعر كه نگاه م

آسمان بزرگ  كيدفعه متوجه شده كه سپهر ُمعَظّم است،  كي، (دايره عدم)] ٣[شكل شماره عدم شده يمركزش وقت

مركزش را عدم  يكه وقت شودياآلن، و متوجه م نديبيم هايدگيهمان قيازطر كهنيعلت ارفته به ادشياست و بوده، 
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  9صفحه: 

است، عقل خداست، عقل كل  (دايره عدم اوليه)] ١[شكل شماره هيهمان عقل اول نيكرد. ا دايپ يگريعقل د كي كند،يم

مركز ما عدم  »ميتسل« يعنيلحظه قبل از قضاوت  نياتفاق ا رشيبه پذ ديداني. شما مميكنيكه مركز را عدم م ياست، وقت

 شوديرانده م ها)](دايره همانيدگي ٢[شكل شماره هايدگيهمان نياكه از اول بوده و  شودياز همان جنس م يعني شود،يم

و آوردن  شودياز خدا گرفته م شود،يو قدرت ما از همان عدم گرفته م تيو هدا تيموقع عقل و حس امن آنو  هيبه حاش

لحظه  نيكه اتفاق ا ستين نيا اشيمعن ميتسل اي يياست درواقع و فضاگشا »ييفضاگشا« نيهم يزندگ ايخدا به مركز ما 

  .يذهنم منتها با عقل كل، با عقل خوب نه با عقل منيبده رييتغ ميخواهيبلكه م م،يبده رييتغ ميخواهيرا ما نم

دفعه متوجه شدم  كي (دايره عدم)] ٣[شكل شماره مركزم عدم شد ي، وقت»سپهر ُمعَظّم يجانم كا گفتيدوش م« پس،

 هايدگيهمان نيبه ا دميكه چسبزنان هستم، چرااست، ُمَعلّق يذهنجسم كه من نير اهستم، اما د عيآسمان وس كيكه من 

خودم را  بي. پس عكنميم رييمن هم با حالم تغ كننديم رييكه تغ هايدگي، و همانها)](دايره همانيدگي ٢[شكل شماره

  است؟ بله.  . درستيدرونت دار ،يمركزت دار يعني ،يهمه هم درد در شكمت دار نيو ا دميد

  

  (مثلث همانش) ٤شكل شماره

  

  (مثلث واهمانش) ٥شكل شماره 
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  10صفحه: 

  را هم نشان بدهم به شما.   (مثلث واهمانش)] ٥[شكل شمارهو  (مثلث همانش)] ٤[شكل شمارهدو شكل  نيكه ا ديدانيم

  سپهرِ مُعَظَّم يجانم: كِا گفتيدوش م
  ها اندر ِاشَْكمشعله ،يزنانمَُعلَّق َبس

  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو( 

 كيآفل درواقع ما  يزهايبا چ دنيهمان يعنيها ما و مركز قرار دادن آن يفكر يهادادن به فرم تيحس هو نديفرآ در

را با هم  هانيفكر است، ا كي هم »من« ةفكر است و كلم كياسم ما  ميديقدم كه فهم نيو در اول ميداد ليتشك يذهنمن

را به خودمان اضافه  زهاياست، چ» مال من«كه درواقع فكر  يگريفكر د كيبا  ميهسته درست كرد كيو  ميكرد نيعج

حالت سبب مقاومت  نيمركزمان عدم است كه ا ياآلن وقت ميشوي. بعد بالفاصله متوجه مميشد دهيها همانبا آن اي ميكرد

بد است  نياگويي؛ اين خوب است و مي ياوت دارقض ينيبب يزيچ كيبرحسب  كهنيمحض ابه يعني. شوديو قضاوت م

نام به يگريد تيخاص كي طورنيهست، هم يذهناست كه من يجسم ياريهش نيا يِ اصل و خوب و بد كردن مشخصه

آفل است و  يزهايبا چ دنياش همانقاعده نيكه  ا دينيبيرا م (مثلث همانش)] ٤[شكل شمارهمثلث  نيمقاومت. پس ا

  قضاوت و مقاومت،همراه است با 

 يطورنيا يوقت م،يلحظه بود نيدر ا شهيزمان عوض شد، ما هم زهايبا چ ميدش دهيهمان كهنيكه هم ميو ما متوجه شد 

. شناسدينم ندهيزمان گذشته و آ نيلحظه هست، ا نيدر ا نيا م،ياز جنس خدا بود (دايره عدم اوليه)] ١[شكل شماره ميبود

 كي م،يدرست كرد يذهنمن كي زهايبا چ ميشد دهيهمان ها)](دايره همانيدگي ٢ل شماره[شك ميشد يطورنيا يوقت

 ندهياست. گذشته و آ يزمان مجاز ،يدر زمان روانشناخت يعنياست  ندهيگذشته و آ زمانشد كه در  دايپ يجسم ياريهش

كه  جيتدرما و به ين وجود ندارد برااآل ندهيكه گذشته و آ دينيبيلحظه وجود دارد م نياآلن ا كهنيا يمجاز است برا

و  شوديآزاد م هايدگيما از آن همان تيهو  (دايره عدم)] ٣[شكل شماره شوديدرون باز م يو فضا ميكنيم ييفضاگشا

   شود؟يچقدر باز م شود،يفضا باز م نيا دينيبيم شود،يفضا باز م نيا

بزرگ كه من هستم، چطور  تينهايآسمان ب يكه: ا دييگويبه خودتان م: سپهر مَُعظَّم، پس شما هم اآلن ديگويموالنا م

كه در اثر  ديتجربه كن طورنيرا هم قتيحق نيا ديكندرد در شكمم دارم، شما هم تجربه  قدرنيو ا زنميمَُعلق م قدرنيا

لحظه بود  نيتان كه ازمان د،ياكرده دايپ يجسم ياريهش كي زهايبا چ (مثلث همانش)] ٤[شكل شمارهشدن  دهيهمان

 ديكنيو بد و خوب م ديريگيو قدرت م تيو هدا تيعقل و حس امن زهايهست و از چ ندهياست االن گذشته و آعوض شده

 نيا ديايب شيكه پ يزيمرتب هرچ د،يآسان رد بشو يزيچ كي يكه از پهلو ستين يطورنيا زها،يبه چ ديدهيم ريو گ
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 يعنيمقاومت است  كيو خوب گفتن هم خودش  كندياست، در مقابل بدها مقاومت م خوب است، بد ديگويم يذهنمن

  .با آن كار دارد يجوركيلحظه،  نيدر ا تيوضع كي ياز پهلو گذرديآسان نم

و  ديمقاومت كن دينبا ديگشوده شده بشو يو فضا ديبشو ياز جنس زندگ ديلحظه از جنس اَلست بشو نياگر ا ديباو شما 

جان ما  يعنيكه  ميشعر متوجه شد نيمثلث هست و ما اآلن با ا نيا (مثلث واهمانش)] ٥[شكل شمارهت است حال نيآن ا

درد  قدرنيقدر سخت ُمَعلق نزن، انيا يبزرگ كه تو هست اريآسمان بس يكه: ا ديگوياصل ما كه همان عدم است به ما م

 دهيهمان ييزهايكه با چه چ ميكن ييبا مركز عدم شناساكه ما  شوديكار سبب م نياصطالح جمع نكن و ادر شكمت به

لحظه  نيبه ا مييآيم ميكنيو مقاومت نم ميكنيم ييكه هرموقع فضاگشا ميشويمتوجه م م،يانداريها را بو آن ميهست

 ،ميشويآن لحظه جمع م ياز زمان مجاز گريلحظه، د نيبه ا مييآيم شوديزمان عوض م شود،يم عوض مانياريهوش

   .شكر است يكيصبر است  يكيشد  جاديا تيدوتا خاص مينيبيو م شوديحضور م مانياريهش

 نيكه ا ميشويو متوجه م مياما است كه ازدست داده يجنس اصل يما است، خداگونگ يمركز عدم كه جنس اصل نيو ا

 ٢[شكل شماره جانيا يعنيدم كه نشان دا يمثل آن شكل قبل خواهديدلش نم يعنياست  زيپره يما دارا يخداگونگ

 (مثلث واهمانش)] ٥[شكل شمارهمركز ما عدم است  ي. وقتميندار ليم زها،يبشود با چ دهيهمان يه ها)](دايره همانيدگي

 نيا ميادامه بده اكار ر نيمركز ما باشند و اگر ا گريد زهايچ ميندار لياست ما م ياريهش ايخدا است  اي يزندگ يعني

صبر  نيكه اسمش را گذاشته موالنا سپهر مُعَظَّم باز خواهد شد پس ما با هم تينهايدرون به اندازه ب يفضا نيا ارانهيهش

كار را  نيلحظه و عدم كردن مركز ا نيلحظه و آمدن به ا نياتفاق ا رشيو پذ (مثلث واهمانش)] ٥[شكل شمارهو شكر 

  كرد. ميخواه

  

  (مثلث تغيير) ٦شكل شماره



  Program # 843                                                                                  ۸۴۳برنامه مشاره 

  12صفحه: 

 يعنيمستلزم تكرار است  رييتغ نيرا هم نشان بدهم. ا (مثلث تغيير)] ٦[شكل شماره رييمثلث تغ نيمن ا اجنيدر ا اما

حالت صبر و شكر  نيبه ا (مثلث همانش)] ٤[شكل شماره يدگيو همان حالت مقاومت و قضاوت نياز ا دياگر شما بخواه

 رد ديو سپهر مُعَظَّم بشو ديباز كن تينهايفضا را ب نيو ا ديبشو ليو مركز عدم تبد (مثلث واهمانش)] ٥[شكل شماره

متعهد  يعني د،يكار را بكن نيا ديسال شا نيچند (مثلث تغيير)] ٦[شكل شماره ديكن ييمرتب فضاگشا ديبا صورتنيا

مركز عدم با آن تعهد، تعهدتان به مركز عدم است، تعهدتان به  ديكار و رفتارتان و فكرتان را هماهنگ كن نيبه ا ديبشو

 (مثلث واهمانش)] ٥[شكل شمارهشكل  نيدر ا ستبه عدم مقاومت، مركز عدم معادل مقاومت صفر و قضاوت صفر ا اياست 

 يمدت يبرا يعنيمداومت  ني. بنابرادهديو حالت سكوت به ذهن ما دست م رسانديموقع به صفر مرا در آن يذهنكه من

  .  كنديكمك م ر)](مثلث تغيي ٦[شكل شمارهو تكرار  يزمان

 كهيصورتدادم، در حيمقدارش را هفته قبل توض كي كهنيبدهم و آن ا حيرا توض يمهم اريموضوع بس كي دياجازه بده اما

  : ديگويم خوانميم تانيرا دوباره برا تيب نيماند. ا ميخواه يزندان يذهنما در من ميبكن مينتوان اي ميمركز را ما عدم نكن

  بدان تيِّ مِنَ اْلمَ  يَّ ْلحَ ا ْخرِجُ يُ 
  عابدان ديعدم آمد ام كه

  ) ١٠١٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو 

 گرانشيستا ايگران عابدان، پرستش دي: تنها امديگويهستند، م يذهنها كه در منما، همه انسان ايشما  يعني عابدان

باز كنند سپهر  تينهايدرون را ب يفضا نيا خواهنديم گريعبارت دبه خدا زنده بشوند، به خواهنديكه م ييهاانسان يعني

 (مثلث همانش)] ٤[شكل شماره نديايدرب حالت مقاومت و قضاوت نيو از ا (مثلث واهمانش)] ٥[شكل شمارهمُعَظَّم بشوند 

به  يكس. پس چهمينمهم است كه بدا نيا ميايدرب ميتوانينم يذهناآلن در ذهن با عقل من مياشده يما زندان ديتوجه كن

 ميعدم كن ميمركز را بتوان ديبتواند به ما كمك كند با يزندگ كهنيا يخدا. برا ،يخود زندگ ني: اديگويم كند؟يما كمك م

اصطالح خودش را به ما نشان لحظه به نيدر اطراف اتفاق ا ييو مركز عدم با فضاگشا (مثلث واهمانش)] ٥[شكل شماره

 ترسميكردم م يادآوريبار من  نيعدم در ما هست، چند م،يآوريوجود مكه ما به ستين يزيعدم چباشد  ادماني. دهديم

در ما هست،  ديگذاريكه اسمش را م يزيرچه ،ياريخدا، هش ،يكه عدم و خداگونگ ،ديريبگ راديتكرار بكنم شما ا گريد

 ميكنيو از آن دائماً استفاده م ،ميكنيم جاديدت آن را ابا عبا اي ميكنيكه م ييبا كارها اي ميكه ما با تسل ستين يطورنيا

  . ميستيو متوجه ن
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اطرافش را  يفضا ميگويم له،ب دييگويم د؟ينيبيها را مكالغ شونديها رد مكالغ دي: به آسمان نگاه كنميگويمثالً م

 نديبب تواندياطراف را كه چشم نم يفضا آن ند،يبيم يچشم حس نيها را اكه كالغ ميگويبله، م دييگويشما م د؟ينيبيم

كه در ما وجود دارد  ييكه، خأل ياست كه همان عدم نيمهم است، جوابش ا يليجوابش خ ند؟يبيم يزيچدر شما چه

كلمات  نيفاصله ب ميگويبله، م دييگويم د؟يشنويكلمات را م زنميمن حرف م ي: وقتميگوي. منديبيمآن  يعنوان زندگبه

سكوت را در شما  نيا ميگويبله، م دييگويكه سكوت شد، م دينيبيم كهنيا يبرا د؟يشنويت است سكوت هم مكه سكو

خدا در ما وجود  نيسكون، ا نيعدم، ا نيا وتسك نياست كه سكوت درون شما، پس ا نيجوابش ا شنود؟يم يزيچچه

اگر از  يذهنمن كهنيا يبرا ميريكه بم ميترسيو م ميپريم گريبه فكر د يسرعت از فكرما به كهنيعلت ابه يدارد ول

اگر  بافد،يخودش را م يذهنفكر است كه من رييدر اثر تغ نييپا ديآيفكر م واشيواشي رد،يمينپرد م گريبه فكر د يفكر

 يذهننم ستديبا گذرديكه مرتب در ذهن ما م يفكر ييجا كيرا كم سرعت بكند بآلخره  شيمراقبه كند، فكرها يكس

  .شوديصفر م

شما را  يي. فضاگشاييفضاگشا د،يبكن ديتوانيهم م لحظهنيا اتفاقو عدم مقاومت درمقابل  ييكار را شما با فضاگشا نيا 

. ديمتوجّه بشو د،يكه شما عدم را تجربه كن شوديسبب م كند،ينم ليشما را درواقع به عدم تبد كند،يم ليبه عدم تبد

كه  وشگ شنود،يما كه م يدرست است؟ حس شنوديگوش ما م ني. مثالً اكنديه خودش كار مهست ك يزيچكيدر ما 

 ميريميكه م يخوب وقت ند،يبيگوش بشنود. چشم ما م نيا شوديسبب م ياريبشنود كه، باز هم آن هش توانديخودش نم

از اوست از اوست از  د،يگويست كه مامروز در غزل هم ا شود،يپس معلوم م ند،يبينم گريچشم كه د نيما به جسم، ا

 شوديبلكه سبب م ند،يبيرا م يزندگ ند،يبيسكون را م ند،يبياو عدم را م هاتن. نهنديبياو م ةليوساوست، پس چشم به

عدم وجود  ني. پس در ما اطورنيهم هم هيگوش ما بشنود، بق ند،يحسِّ ما، كار كنند؛ چشم ما ببما، پنج يهاحس نيكه ا

  :ديگويم يارد. وقتد

  سپهرِ مُعَظَّم يجانم: كِا گفتيدوش م
  ها اندر ِاشَْكمشعله ،يزنانمَُعلَّق َبس

  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو 

 يفكركياز  دنيشما اصرار در پر نكهيايعدم خودش را به شما نشان داده است، چرا نشان داده است؟ برا لحظهكي يعني

كه  ست،يدر شما ن ،يترس ،يخشم ،يرنجش چيه د،يارا انداخته تانيمدّتها شما دردها نكهيايبرا د،ياهنكرد گريبه فكر د

 نيكه ا ديشويو متوّجه م ديدهياصًال نشان نم اي ديدهينشان نم اديز گريو شما واكنش د كنند،يم جيآدم را گ هانيا
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  14صفحه: 

را  كارنيكه من دارم ا ديكنيتماشا م ديو دار ديپريما كمتر مهم شآن پرد،يم گريبه فكر د ياست كه از فكر يذهنمنِ

تان ذهن ديآن تماشاكننده بازهم همان عدم است. اگر شما بتوان نكهياي. براشوديذهن، ذهن كندتر م ي. و با تماشاكنميم

نشان  خواهديدهد، معدم خودش را به شما نشان داده است. عدم به هزارصورت خودش را به ما نشان ب ديرا تماشا كن

  . پس،مينيبب ميخواهيبدهد، و ما نم

  سپهرِ مُعَظَّم يجانم: كِا گفتيدوش م
  ها اندر ِاشَْكمشعله ،يزنانمَُعلَّق َبس

  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو 

 كنديبه آن، مقاومت م هدديم ريگ يما هِ يذهنمنِ مينيبيم ميمان نگاه كنصورت حضورِناظر به ذهنبه ميرا عدم كن مركز

 رسد،يم يبه زندگ ردياگر آن را بگ كنديرا بدهد، چرا بدهد؟ فكر م زيچ نيتوّقع دارد، ا نياز ا رنجد،يم نيدرمقابل آن، از ا

نگاه  مانيذهنناظر به منِ يِاريصورت هشاگر به اوقاتي. گاهكنديدار مخنده كند،يم حمقانها يو كارها رسد،يبه ثمر م

 شوديبلند م دفعهكي! دهدي! به همه واكنش نشان منياست ا وانهي! دكند؟يم يطورنيچرا ا نيا م،يخنديم يكلّ ميكن

ناظر  يِ اريصورت هشآ! اگر به ديگويم ندينشيم عدب شوديم نيخشمگ كند،يرا گم م شيوپادست زند،يم ييهاحرفكي

  ! بله. ستمين يطورنيمن هستم؟ من كه ا نيا كند؟يرا م كارنيت دارد اهس يكسچه نيا ديگويآن حالت را نگاه كند م

  حال؛هربه

  بدان تْيِّ مِنَ اْلمَ  يَّ الحَ  خرِجُ يُ 
  عابدان ديعدم آمد ام كه
  )١٠١٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

است  نيما ا دي. تنها امميرا عدم كنمركزمان  ميتوانياست كه ما م نيما، تنها راه ما، ا ديكه تنها ام دهدينشان م تيب نيا

كه  ميزنيم هاييحرف ما. درواقع است ما وجود ةآن عدم، آن خدا، خودش را به ما نشان بدهد و آن هم يجوركيكه 

 چهيعني دهم؛يمن حضورم را از دست م نديگويم ند،يگويم نندگانيب يعني م،ييگويها مموقع ياست، مثالً بعض يمعنيب

را از دست  ي! من زندگدهميكه من خدا را از دست م دييشما بگو نكهيا!  درست مثلدهم؟يرا از دست ممن حضورم 

خدا را  ايحضور را  دهنديرا اساس قرار م يذهنمنِ ،يعنيتو؟!  يپس كه هست يدهيرا از دست م ي! ُخوب زندگدهميم

 كننديشان خوب است فكر محال ذرّهكيه باشد، بعد متعّلق باشد، تعّلق داشت توانديكه آن م كننديجسم فرض م كي

  حضور رفت!  نديگويم روديآن حاله م دفعهكيدر حضور هستند، 
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كه  يكس نيا ديكمك كن ديتوانيم يول ديحضور را داشته باش ديتواني. شما نمديزنيمعّلق م ديشما دار رودينم حضور

 تان،ةليتان، تنها وستنها امكان دتان،يكه، تنها ام ديگوي. حاال، موالنا منباشد گريبرود و د ليتحل نيمن دارم ا ديگويم

كه به  يذهنمنِ نيعدم كردن مركز است تا، تا؛ ا نيهم د،يها آزاد بشوحالت نياز ا د،ياز زندان ذهن آزاد بشو ديكه بتوان

  . ديدارعدم نگه ديشما مركز را با يول د،يزندان ذهن آزاد بشو نيبه شما كمك كند شما از ا يتا زندگ كند؛يشما كمك نم

 مييايدرست ب ايرا درست بفهم،  نيا كند،يجدا م يذهنمنِ يعني يرا از مردگ يخداوند زندگ نكهيايعني ،يَّالْحَ خرِجُ يُ

 نيو ا ،اورديب رونيب م،يخودش را، كه ما هست خواهديخداوند م يذهنمنِ نياست، كه از ا نيهم مربوط به ا تيب م،يبفهم

در شما صورت نخواهد گرفت.  كارنيا ديمركزتان را عدم كن ديبدهد. اگر شما نتوان نجاما توانديكار را با مركز عدم فقط م

! آورميوجود معدم را دارم به دييآيشما نم د،يآيوجود نم. گفتم، آن بهدهديخودش را به ما نشان م ميمركز عدم با تسل

 د،ييگويم ديدارم، دار نكهيادرست مثل كنم،يم نيتأم ! حضور در ما هست. حضور را دارمكنميم نيحضور را دارم تأم

حرف  يرا وقت يذهناست. اشتباهات منِ يذهنمنِ يهاحرف هانيا كنم،يم نيرا تأم يزندگ كنميم نيدارم خدا را تأم

  . ديحرف نزن ييو به زبان دُو ديشما بدان زنديم

 هانيا رم،يگيبا خدا تماس م نم،يبيمن، م مييگويمرتّب م يهِ  ميزنيما به زبان ذهن چون حرف م جانيدر ا د،يتوّجه كن

صورت عدم نفوذ كرده است در ما، خدا اسمش است، گفتم، امتدادش آمده در ما به ياريهش كيهمه غلط است. درواقع 

را بكند.  كارنيبتواند ا نتا آ مياست كه مركز را عدم كن نيا اما كار م ةفيبشود، و وظ داريب خواهديخدا م نيو ا د،يرا بگذار

 ديآيكه، حاال او بلد است توانا است م دييبگو دي. شما نبارديگيباشد صورت نم هانيچاگر مركز عدم نباشد و آن نقطه

  اش است:هم ترجمه ني. اميدار يافهيو وظ يهمكار كينه، ما هم  كند،يرا م كارنيا

   »پرستشگران است. يِ دواريام ةيكشد. بدان كه عدم ما رونيزنده را از مُرده ب يتعال حق«

سه كلمه را  نياست. ما ا تيعنا گريد يكيجَذِْبه است،  يكياست و  شيستا ايپرستش است  يكيتا كلمه است، سه نيا

 كنديرا ممكن م تيعنا نيو ا رديگيصورت م يكه با مركز عدم پرستش واقع ديتا شما بدان ميكنيم يبررس كياآلن  نيهم

  .كنديو َجذْبه كار خودش را م

  : كه گفت ،٩٤٠ غزل در قبل ةهفت ميرا داشت تيب نيما ا و

  است شيخو شيستا قتيبه حق َشتيِ ستا
  را ِبُستود شيآفتابْ ِستا چشمِ خو كه

  )٩٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو
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. اگر مركزش كنديم يواقع شيستا ،يعدم است و وصل است به زندگ اآلن متوّجه عدم است مركزش يكسكياگر  يعني

است  نيا كارني. اشكال اكنديم شيرا ستا هانيچبلكه نقطه كندينم شيخدا را ستا يعنياست  هانيچجسم است، نقطه

و  ميعبادت كن در مركز ما است هرچقدر هم كه ما هانيچقطهن نيا كهيبه ما كمك كند. تا زمان توانديكه خدا نم

است خواندم  يرا كه اساس تيآن ب نيهم يندارد. برا دهياند بازهم فاسفارش كرده هانيكه د ميانجام بده ييكارهاكي

 ميمانديم يذهن زندان در اْلَابَدياگر مركزِعدم نبود ما اِل يعنياست؟ عدم است.  زيچچه شگران،يستا يعنيعابدان،  ديكه، ام

 ايآمدند  غمبرانيپ يتعداد كيبوده است كه  راًيمانده است و اخ يبشر از بدو تولّد در ذهن زندان دينيبيكه م طورنيو هم

كه متوّجه حضور  يشخص نياول دييكه شما بگو ستيُمدون ن يطورآن خ،يتار دانم،ينم ن،يمثل موالنا، حاال ا ييهاانسان

 اي شيبه سه هزار و ششصد، پانصد سال پ رسديم مثالًكه نوشته شده است  يزيچآن يبوده است، ول يكسبوده چه

انسان چقدر  نيهزار سال، ببهزار سال. دهده ريحاال بگ ست،ين يزياصالً چ شيچهارهزار سال پ يعني ش،يچهارهزار سال پ

 ميستين ام ،يهنذمنِ نيدرست كه ا ميبفهم ميتوانيكرده است ما نم ييهمه راهنما نيعمر دارد، هنوز كه هنوز است موالنا ا

  هستند. يها ذهناست، منتها بت يپرستبلكه بت ستين شيستا ميپرستيكه خدا را م يطورو آن

  است شيخو شيستا قتيبه حق َشتيِ ستا
  را ِبُستود شيآفتابْ ِستا چشمِ خو كه

  )٩٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو 

كه چشم من  ديگويمركزش عدم است، دارد م يعني رستدپيلحظه، آفتاب رمز خداست، آفتاب را م نيدر ا كهيكس هر

  درست است؟ ست،ين هايدگياست و چشم همان ياريچشم هش نيهم

  بود كه: نيو آن ا ميخواند گريد تيب كي حاال،

  مدّاحِ خود است د،يخورش مادحِ 
  دو چشمم روشن و نامُْرمَد است كه

  )٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 انياز او ب يو مقاومت و قضاوت ندارد، خرد زندگ نديبيعدم م لهيلحظه بوس نيدر ا كهيكس د،يرشكننده خومدح يعني

 ياريدو چشم من روشن است و چشمم سالم است. چشم سالم چشم هش ديگويكه م كنديدارد خودش را مدح م شود،يم

ما  مييگويم ميدر واقع ما دار ها،يگديبرحسب همان دنيدبله. اما  هاست،يدگيبرحسب همان دنياست، چشم ناسالم د

  جهيدر نت م،يدار يذهنمن ياست وقت يبهتر از خرد زندگ ميكنيكه ما عرضه م يخرد نيا م،يدانيبهتر م
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  جهان، ذَمِّ خود است ديخورش ذَمِّ
  و بد است كيدو چشمم كور و تار كه

  )١٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

و عدم ندارد در مركزش، امكان كمك خدا  نديبيم هايدگيلحظه برحسب همان نيدر ا كهيكس . پسديدانيرا م هانيا بله،

  .دهديرا به او كه بتواند از ذهن آزاد بشود از دست م

  :ديگويسوره فرقان است، م ٧٧ هيآ اشيكيدوباره،  دهميكه به شما نشان م ميداشت هيآ دوتا

  »لِزَامًا؛ يَُكونُ  َفسَْوفَ كَذَّبْتُمْ َفقَدْ  ۖ◌ ا دُعَاؤُُكمْ مَا َيْعَبُأ بِكُمْ رَبِّي َلوْلَ  ُقلْ

پرداخت، كه شما : اگر پروردگار من شما را به طاعت خويش (به دعا و پرستش به مركز عدم) نخوانده بود به شما نمىبگو«

  »ايد و كيفرتان همراهتان خواهد بود.تكذيب كرده

  )٧٧ هي) آ٢٥سوره فرقان ( م،ي(قرآن كر

اگر  يعني، ».پرداختيپرستش با مركز عدم) نخوانده بود به شما نم اي(به دعا  شيپروردگار من شما را به طاعت خو گرا«

 »مياكرده بيما تكذ«و  پردازديصورت خدا هم به ما نم نينكند، در ا يعبادت واقع اي يو اطاعت واقع يپرستش واقع يكس

را در  هايدگيهمان كهيكه ما در حال ديايب ادتاني د،يكن يادآوري. فقط مياتهرا نگه داش دهيما مركز همان كهنيا يعني

 خواهديكارها به ما كمك خواهد كرد. موالنا م نيا ميكنيبا ذهنمان، فكر م ميكنيم يخوب يكارها ميمركزمان نگه دار

قبل خواندم كجاها  يهاهفته دهم،ينشان م رمرا او آورده من دا هانيكه ا رد،يگيهم كمك م هاهيآ نيبا استفاده از ا ديبگو

 ايلحظه  نيو امكان پرداختن خدا به ما را در ا ميكنيخالصه، مركزمان را عدم نم ميداريرا نگه م يذهنآورده است؛ ما منِ

را  هانيچاست، كمك او، نقطه يزندگ يِواقع شيستا ديخالصه، اگر مركز را عدم كن يلي. خميدهيكمك او را از دست م

كه به شما  ديگويم نيهم يبرا ديدهيامكان را شما از دست م نيا د،يو عدم نكن ديرا نگه دار هايدگيهمان دينگه دار

كه در  ،يها و دردهاضررها و آفت نيو ا ديكرد بيعدم را تكذ ديرا نگه داشت هايدگيچون شما همان د،يگويم پردازدينم

  هم مهم است: نيهمراه ما خواهد بود. ا م،كَها اندر اِششعله ديگوياول م تيب

  »الَْيِقينُ؛ يَأْتَِيكَ  ٰ◌ رََبَّك حَتَّى وَاعْبُدْ «

  »(مرگ) تو را در رسد. نيقيپروردگارت را پرستش كن، تا  و«

  )٩٩ هي، آ١٥سوره حجر  م،ي(قرآن كر
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 يذهنمنِ گريباز بشود كه شما د رقدنيفضا ا نيا يعني ،يبرس نيقيبه  كهيمركز را عدم كن در واقع، تا زمان ديگويم 

 دهميبه شما نشان م يمثلث كيباشد صحبِت پرستش است، اآلن  ادماني، »پروردگارت را پرستش كن و« .دينداشته باش

 هايدگيهمان قياز طر يعدم باشد. اگر كس دياست كه مركز با نيا اشيضلع آن پرستش است و پرستش معن كيكه 

كار سبب  ني. اكنديرا پرستش م يجهاننيا يزهايو چ هايدگيبلكه همان همان كنديستش نمخدا را پر كند،يپرستش م

 دهميسه كلمه را اآلن نشان م نيا م،يريهم در نظر بگ نيزندان ذهن نجات بدهد. ا نيبتواند ما را از ا ينخواهد شد كه زندگ

  .»تيعنا«و » جذبه«، »پرستش«سه واژه  ايسه كلمه  يبه شما، ول

 يجهان نيا يزهايجذب چ ميعنوان امتداد خدا رفتما به يعني. كَشدياو دائماً ما را م يعنيو جذبه  يزديتوجه ا يعني تياعن

 م،يخواهيم يو از آنها نجات و زندگ ياريعنوان هشبه زهايبه چ ميديو ما چسب ميشويم دهياو كش لهيدائماً ما بوس م،يشد

كه اگر مركز عدم باشد، پرستش درست است،  مييبگو ميخواهيم يول م،يدهيم تدسرا از  يجذب زندگ ايامكان جذبه 

  به ما است.  يزديهم توجه ا تيچون مركز عدم است، عنا كنديدرست است، جذبه كار م شيستا

ا توجه او به م ديشما مركز را عدم كن كهنيبه محض ا ها،هيآ نيطبق هم كه،نياست كه به محض ا نيا اشيمعن تيعنا

و  يبرس نيقيموقع؟ تا به مركز را عدم كن عدم نگه دار تا، تا چه يعني، »و پروردگارت را پرستش كن تا« .شوديجلب م

  .خوانميم تانيرا برا تيچند ب نيدرست است؟ بله. ا رد،يبم اتيذهن ِ من

  ستيقسمت و اَعداد ن ،يمعان در
  ستيو اَفراد ن هيتجز يمعان در

  )٦٨١ تيول، بدفتر ا ،يمثنو ،ي(مولو

جسم  ميآمد مياست كه اول عدم بود ادتانيزنده بشود دوباره،  (دايره عدم)] ٣[شكل شماره عدم نيبه ا ياگر كس يعني

[شكل  نيهم گريد يهاكه ما و انسان ميشويمتوجه م ميكنيفضا را باز م يوقت م،يكنيفضا را باز م ارانهيدوباره هش م،يشد

اگر  يعنيرا جدا كرد از هم.  هادمآ شودينم نيبنابرا م،يشده هستگشوده يفضا نيا يعني م،يهست (دايره عدم)] ٣شماره

من همه را مثل خودم  ،يهست يگريآدم د كيمن تجسم بكنم تو  توانمينم د،يزنده بشوم شما هم بشو يمن به زندگ

  : ديگويم نيهم ي. برانميبياز جنس خودم م نميبيم

  ستياد نقسمت و َاعد ،يمعان در
  ستيو اَفراد ن هيتجز يمعان در

  )٦٨١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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است  يگرياو شخص د يهست يگريكه تو شخص د مينيبي. درست است كه با ذهنمان ميبكن هيرا تجز زهايچ يتوانينم

 ميا را باز كرده باشاگر فض يلحاظ معنا و زندگ چون به يول ،يظاهر يهاو تفاوت يهستم از نظر جسم يگريمن شخص د

. بله، تفاوت نميبب ياز زندگ ريغ توانميكرده باشم من شما را نم زمن فضا را با دياگر شما باز نكرده باش يحت م؛يهست يكي

  .ستيمهم ن اديز يظاهر

  خَوش است ارانيبا  ار،ي اتّحادِ 
  صورت سرَكش است ر،يگيمعن يِپا

  )٦٨٢ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

مقدمه است.  هانياآلن خواهد آمد كه من دنبال آن هستم به شما نشان دهم، ا اصلي ةاست كه آن واژ ياشعار هانيا

درون را باز  فضاي هاانسان ةخوش است. اگر هم اربسي هاانسان ةاتّحادش با هم د،يريبگ ياگر زندگ اري كهنيكه، ا ديگويم

  .ميرا تجربه كن ييجدا ميتوانينم م،ينيبيم يكيرا  گرهمدي ما ةكنند به او زنده بشوند هم

 كهنيا يسركش است برا يذهنمن كهنيا يدرون زنده بشو برا يبه فضا يعني »صورت سركش است ر،يگ يمعن يِ پا« 

ما خودمان  شوديفضا كه باز م ،يزندگ اي يكند. معن تيتثب خواهديرا م ييو جدا دهديواكنش نشان م كنديمقاومت م

و جدا  شوديسركش م نيا م،يشويم يذهنمن شود،يبسته م نيا يوقت م،يريگيم يكيو با خدا  گريد يهاانرا با انس

  :ديگوي. اآلن منديبيم

  ، گُدازان ُكن به رنجسركش صورتِ 
  او وحدت، چو گنج رِيز ينيبب تا

  )٦٨٣ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

بكش و ناظر ذهنت  ارانهيذوب كن، پس درد بكش، درد هش يعني بگداز  ارانهيدرد هش لهيوسبهسركش را تو  يذهنمن نيا

صورت سركش و  نيا ريكه ز نيافتادند، بب هانيا يتا وقت ندازيرا و دردها را ب يدگيو همان يشد تيهوكه هم نيباش، بب

(دايره  ٣[شكل شمارهحالت  نيا يعنيجا است، آدها مثل گنج آن هيوحدت ما با خدا و بق دهيهمان يفكرها اي يذهنمن

  جا است. درست است؟ها مركز عدم آنشكل نيكه در تمام ا دينيبي، فضا را باز كن، فضا را باز كن، فضا را باز كن، معدم)]

خدا بود،  شيهم مربوط به امكان ستا هاهياست، آن آ يموقع شيبود. ستا »شيستا«به كه خواندم راجع يتيچند ب آن

 د،يامكان استفاده نكن ني. اگر از اديكنيخدا استفاده نم شياز امكان ستا د،يكنيشما مركزتان را عدم نماگر  ديتوجه كن

كه، شما موضوع  ميبخوان تيما هزار تا ب ستيالزم ن گريخوب . د تيو چند ب ممهم را نشان داد هيدو تا آ نيمن امروز هم ا

 يواقع شياست. ستا يواقع شيماست. مركز عدم، ستا دي. عدم، امديهم نشو جيبعد گ د،يبفهم ديتوانيم تيرا از چند ب
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  20صفحه: 

 يو رو ينكن ادتصورت سركش است، مواظب باش با صورت سركش عب ديگويبه ما است و دارد م يامكان كمك زندگ

  :ديگويذوب بشود. حاال م ديصورت با ني. منتها ايخودت كار نكن

  او يهاتيعنا ،يتو نگذار وَر
  او يِ لم موالد يُگدازد ا خود

  )٦٤٨ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

دلم بنده او، غالم او، موال  ياست، ذوب خواهد كرد. ا »تيعنا«كلمه  نيتوجهات او، منظورم ا ،ينكن ياگر تو همكار يعني

بماند. اگر  دلم عدم يعنياو  يبنده مطرح است. دلم موال جانيغالم، در ا ياست، هم موال، سرور و هم به معن يدو تا معن

  . روديم نيازب تيعنا نيو امكان ا ميدار يسرور يما ادعا صورتنيصورت سركش باشد، در ا

كه مركزمان  ميلحظه باز نكن نيو دانسته فضا را در ا ارانهيو اگر ما عمداً هش ديآيصورت درد ماوقات به يخدا گاه تيعنا

است. و دارد  تيدردها هم جزو عنا نيشد و ا ميدچار درد خواه صورتنيدر ا م،يكن شيخدا را ستا قتاً يعدم بشود و حق

 يموضوع باش نيمتوجه ا ديبا ارانهيبه تو كمك كنم، اما تو هش خواهميتو. من م يكنينم يزيچ كيكه توجه به  ديگويم

طرف ما سخت است. و موضوع از  نيرا. توجه به ا هايندگيمركزت، نه هما ياوريمن را ب ،يلحظه باز كن نيكه فضا را در ا

  . ديتوجه كن ديمتوجه هست گريحاال شما د

ت اول *** یان   ***  
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  21صفحه: 

  

  

  ها)الف (مثلث ستايش با مركز همانيدگي٦شكل شماره

  

  ب (مثلث ستايش با مركز عدم)٦شكل شماره

كه قاعده  دهديلث نشان ممث ني. اديرا توجه كن ها)]الف (مثلث ستايش با مركز همانيدگي٦[شكل شمارهمثلث  نيابله، 

است كه مركز ما عدم  يموقع شيجذب، ستا ايضلعش جذبه است  كياست،  تيضلعش عنا كياست،  شيمثلث ستا نيا

جذبه  اياست كه مركز ما عدم است و جذب  يهم موقع تي، و عناب (مثلث ستايش با مركز عدم)]٦[شكل شمارهاست 

است كه مركز ما عدم  ياو، موقع يسوبه هايدگياز همان ميبشو دهيو ما كشو عمًال بكشد  كشديهم كه ما را م يزندگ

نگه  دهيرا دارند. مركز را همان ها)]الف (مثلث ستايش با مركز همانيدگي٦[شكل شمارهحالت  نيا شتريب مردماست. 

ما خدا را  نديگوياما ماست  يشان مصنوعو قدرت تيو هدا تيعقل و حس امن پرستند،يرا م هايدگيهمان نيداشتند، ا
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  22صفحه: 

شكل  نيا يعني ،ينگذاراگر تو  يعني. ستين يزيهستند، دنبال جذبه هستند. همچون چ تي. دنبال عناميكنيم شيستا

. درد ما را فشار ديآيصورت درد محالت به نياو در ا يهاتي، عناها)]الف (مثلث ستايش با مركز همانيدگي٦[شكل شماره

  .ميكشيم مانيرا دانسته به زندگ تي، ما عنا»او يهاتيعنا ،يوَر تو نگذار« وجود ندارد. يدرد جانيدر ا يخواهد آورد. ول

 ني. استينباشد، حتماً مركز ما عدم ن يكيهم هست. اگر  گريد يباشد، دو تا هانياز ا يكيكه اگر  ديكنيتوجه م پس

 يبا هم كار كنند، مدت كوتاه هانياگر ا او و جذبه. تيعنا ،يزندگ ايخدا  يواقع شيمركز عدم، ستابا هم است.  زيچهارتا چ

 نيو دنبال ا ديرا در مركز نگه دار يدگيشما همان دياگر بخواه ي. ولميبشوراحت  يكه ما از من ذهن ديطول خواهد كش

  امكان ندارد. ديها باشبركت

  را شيها خوهم به دل دينما او
  را شدروي ةبدوزد خرق او
  )٦٨٥ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو 

 ييزهايچ نيشما اگر ا يعنيها، اول با اخالق خوب، دوم با درد، او باالخره خودش را به شما نشان خواهد داد، به دل ديگويم

 خواهديم يكه زندگ دهدينشان م تيب ني. اديفتيكه به درد ب ستيالزم ن د،يو انجام بده ديگوش بده شوديكه اآلن گفته م

، خرقه »را شياو بدوزد خرقه درو«ها خودش را، به دل دهدينشان م يعني دي. او نمادكن دايراه پ ارانهيا هشبه دل شم

مردم  شتري. اگر واقعاً بميپوشيو لباس حضور م ميكَنيرا ما م هايدگيلباس همان نيا يعنيخرقه حضور،  يعني شيدرو

 يهابت هايدگيكنند، همان ها)]لث ستايش با مركز همانيدگيالف (مث٦[شكل شماره هايدگيهمان نيا قيازطر ندياين

 نيا ديهمه هم زحمت بكشند، نه. با نيا يول كنند،يم شيكنند، فكر كنند خدا را ستا شيرا عبادت كنند، ستا ركزشانم

  . كامًال واضح است. اورنديوجود برا به ب (مثلث ستايش با مركز عدم)]٦[شكل شمارهحالت 

  را شيها خوبه دل هم دينما او
  را شدروي ةبدوزد خرق او
  )٦٨٥ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو 

در  يزندگ يعنيوجود دارد.  تيو عنا ديكنيم يدرست شيكه ستا ديد ديخواه يزودبه د،يشما مركز را عدم نگه دار اگر

[شكل حالت  نيترس در ا .ستيترس چ نيگفت كه ا م،ي. بله، او غفورست و رحكنديبه شما كمك م ياهر شعبه

  است. ها)]الف (مثلث ستايش با مركز همانيدگي٦شماره

  شما شودينم 
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  23صفحه: 

  ستيز غم مرده كه دست از نان ته يا
  ست؟يترس چ نيا م،يغفورست و رح چون

  )٣٠٨٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 كشد،يو جذبه هم برقرار است و دارد ما را م ميكنيم شيخدا را ستا ميكنيفكر م حالنيدرع م،يما از غم مرد جانيا در

 نيا گفتيلحظه م نيبه ا آمديعلت است. اگر م نيموفق نشده به ا ياگر كس ديهم با ما است. توجه كن يزديو توجه ا

 لحظه را، فضا را باز كنم. عرض كردم، نيا تيلحظه را، وضع نياتفاق ا رميپذاست، فضا را باز كنم، ب نيمن ا تيلحظه وضع

 يطورنيا ديبا االبدياست تا ال نيمن ا تيكه وضع ستين نيدادن به ا تيلحظه رضا نياتفاق ا رشيبارها هم تكرار كردم پذ

  . ميتسل نديگويرا م ني. اتيضعو رييتغ يبرا ديكنياستفاده م ياز خرد زندگ د،يكنيباشد، نه. شما فضا را باز م

 چيو ه نديبنش ياگوشه كيكه انسان در آن حالت فقط  ستين رفعّاليغ اي وْ يكار پَس كيعمل فعّاالنه است،  كي ميتسل

شده به شما عقل و فكر و عمل گشوده يفضا نيپر از حركت است. چرا؟ ا ميهستم، نه، تسل مينكند كه من تسل يكار

 يقدرت زندگ ،)]ب (مثلث ستايش با مركز عدم٦[شكل شماره تحال نيدر ا ديبا شماست. نگاه كن ي. قدرت زندگدهديم

او دارد  د،يكنيم شيشما درست خدا را ستا كهنيبا شماست. ضمن ا يزندگ تيو هدا يزندگ تيو حس امن يو عقل زندگ

 شود،ياجرا نم يليشما به دل يدر زندگ ب (مثلث ستايش با مركز عدم)]٦[شكل شمارهشكل  ني.  اگر ادهديم رييشما را تغ

 تيو عنا ديكنيم شيدر آن موقع شما خدا را ستا وست. يجسم ن يعنين عدم است، ساده است. مركزتا يليشكل هم خ

عدم  ميدانيجذب كند خدا از جنس عدم است البته ما نم توانديجذب او هم كه عدم را م يعنياو هم  ةاو با شماست، جذب

  . ستيچ

 ست،يچ ميدانيكلمه م مييگويم يوقت ميكنيفكر م مييگويها هم كلمه مموقع ياش كلمه است بعضهمه هانيا ديكن توجه

كه جسم  ميدانيم م؟يهست ياست؟ خودمان از چه جنس يخدا از چه جنس ميدانينم ما ست؟يچ ستيعدم معلوم ن

 ديتوجه هم بكن نيعدم را بشناسم و ا خواهميم من ست؟يعدم چ ميسؤال را كن نيا ديموقع نبا چيه نيپس بنابرا ميستين

 اديكه  ييو باورها هايدگيفكر كردن برحسب همان يعنيما  يجسم ياريبقاست هُش يما برا يجسم ياريهُش نيكه ا

. پس ميعدم را بشناس يفكر كردن، فكر كردن معمول نيهم ةليوسبه ميتوانياست و ما نم يجسم ياريهُش كي ميگرفت

ها سؤال و جواب نيا يكار به جا نيبهتر .ميشناسب ميتوانيو عقلش خدا را نم يذهنمنِ نيما با ا يعني ديسؤال را نكن نيا

خواهد آمد آن  شيفكر كردن براساس عدم پ يگريجور د كيبعد آن موقع  ميكن ييگشااست كه ما فضا نيا يذهنبا منِ

الف (مثلث ستايش با مركز ٦[شكل شمارهحالت نيدر ا دينكن اآلنجواب سؤال خودتان را.  ديفهميموقع خودتان م
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  24صفحه: 

 ييپس فضاگشا ديبفهم يذهنعقل  منِ نيبا ا ديتوانيمن بفهمم شما نم ديبده حيبه من توض ديينگو شما. ها)]همانيدگي

  كار كند.  رييموتور تغ نيا ديبگذار د،يبشو ليتبد ياديمقدار ز ديكن

  . و جذب اوست يزديا تيدرست، عنا شيمركز عدم، ستا رييتغ موتور

  :ديگويم خوانميرا هم م تيب نيا بله

  تاشخواجه يا كيخود جذب است، ل اصل،
  كن، موقوفِ آن جذبه مباش كار

  )١٤٧٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

ب (مثلث ٦[شكل شماره نيا يعنيكه او ما را جذب كند؛  مياوريوجود ببه ياصطالح امكاناست كه ما به نياصل ا يعني

  مركز عدم، ستايش با مركز عدم)]

 ،يكنيمقاومت م يديهر جا د ،يكنيمقاومت م يمرتب فضا باز كن، آگاه باش كه دار يعنين، كار كن؛ تو كار ك ديگويم پس

خاطر به ،يخواهيم يزندگ هايدگياز همان يبه جهان، دار يشويم دهيكش يدار ،يشويم تيهوهم يدار ،يكنيقضاوت م

و  يآوريمركز را از عدم درم يشما دار ستيرست نكار د نيباش كه ا آگاه. يترسيم اي يشويم نيخشمگ هايدگيهمان

الف ٦[شكل شمارهحالت  نيا يول ديتندتند فكر كن د،يباش نيو خشمگ ديداشته باش جانيه ديتوانيگرچه كه شما م

 رون،يدر ب يكرد كاَرت هم درست نخواهد شد حت دينخواه رييخواهد بود شما تغ ها)](مثلث ستايش با مركز همانيدگي

كه آدم  شوديكار سبب م نيو جذبه هست چون ا شيو ستا تيهم مستلزم مركز عدم و عنا رونيكار ب شرفتيپ يحت

از  يرياست، نازاست و خ ميكالً عق يذهنمنِ نيا پس .يذهنكند نسبت به منِ دايپ يشتريكند، قدرت ب دايپ يعقل بهتر

  .ديبكن ديكه چكار با ديآگاه باش سپ. كنديكه مقاومت و قضاوت م ميادهيو قبالً هم د ديآيآن نم

 كنديكه م يشخص اشتباه نيا .نيدست نگذار و بنش يباال گفت: دست رو تيب نيپس ا تان؛يرا هم بخوانم برا نيا بله،

 كنم،ينم يمن هم كار برديم كنديمرا جذب كند جذب م دياصل جذب است، خدا هم با دميمن فهم خوبيليخ ديگويم

 كي كهنيا يبرا ميتاش هستما همه خواجه يعنيتاش تاش، خواجهخواجه يكه ا ديگوي. نه، مدارديگه مرا ن هايدگيهمان

. ميتاش هستپس ما خواجه ستيسرور دارند آن هم زندگ كيها انسان ةهماست.  يآن سرور هم زندگ ميسرور دار

تاش خواجه طورنيآقا دارند ما هم هم كير دارند، سرو كيچند بنده كه  ايسرور دارند  كيدوتا بنده كه  يعنيتاش خواجه

آن جذبه كار خودش را  مينكن يكه ما كار مينباش دواريام يعني ميو موقوف آن جذبه نباش ميكار كن ديپس با ميهست

  تان،يبرا خوانميهم م تيچند ب نيا بعد.كنديم
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  25صفحه: 

   يگر كس َكنيَكن خاك مَچهْ همچو
  يرس يكه در آب ،يتن خاك نيز

  )٢٠٤٤ تيدفتر پنجم، ب ،ي،مثنويولو(م

 ريو ز يرا بِكَن هايدگيهمان نيتا ا يبكن يخواهيم ياگر واقعاً كار يهست يكن مرتب چاه بِكن اگر واقعاً كسچاه مانند

پس  ،يآب زندگ هاست،يدگيهمان نيا ريآب، ز ،»يرس يكه در آب ،يتن خاك نيز«.يكن دايگنج است آن را پ هايدگيهمان

 نياست. هم ميتسل نيهم ميزنده نشد يكه به زندگ يتا زمان ستيچ ديبدان ديخواهيكار ما هم اگر م ميبكن يكار ديما با

 ميفضا باز كن م،يتأمل كن ميو واكنش نشان نده ميو كم كن مينيمان را ببحواسمان به خودمون باشد و مقاومت و قضاوت

است كه  ييكارها هانيا مينشو دهيهمان ديجد زيبا چ ميبكش ارانهيشاگر الزم است درد هُ  ميبله، صبر كن »ميفضا باز كن«

كه مركز  ياآلن با ماست همان عدم ي. زندگستين يزندگ زهايكه در چ ميو خوب درك كن مي. حرص نزنميبكن ميتوانيما م

 يكس. آنمياز دست بده را يزندگ ايو  مياوريدست ب را به يزندگ ميتوانينم ميهست ياست ما خود زندگ يماست خود زندگ

  است. ريدرآورده است و خودش هم تصو ريصورت تصورا به ياست كه زندگ يذهنمنِ آورديدست مرا به يكه زندگ

 داريو ب ميبشو داريب م،يها بشوتوهم نيتوهم است متوجه ا هانيدنبالش است ا يريتصو كيكه  يذهنمنِ اي ريتصو كي

 تيوضع چياست. ما ه يذهنهمان منِ ناظريمان ما را جذب كند، ذهن بذهن ميو نگذار مياشمان ب. دائماً ناظر ذهنميبمان

. مينيو بب يذهنمنِ نيا كنديچكار دارد م مينيتا بب ميمان هستناظر به ذهن دائماً. ميداشته باش ميخواهيرا نم ناظريذهن ب

 كياگر  مثالً  .مينيرا بب راتمانييتغ ميرا نگه دار شيكارها مانياريو ُهش ماننشيب ريو در ز مينيبب ميكنينم ياگر هم كار

آن را  ميخواهيم ميديرنج ياز كس م،يندازيآن را ب ميتوانياآلن نم يول ميندازيآن را ب  ديكه با ميبدان ميدار يعادت بد

  . ندازميكنم و ببخشم و ب دايرا پتوان  نيا خواهميم گذاردينم يذهنمنِ كهنياياآلن امكانش را ندارم برا يول ميندازيب

الف (مثلث ستايش با مركز ٦[شكل شمارهخاك دارد  نيا بله. مينور افكن خودمان هست رياش خودمان زهمه خالصه

  : ديگويو م ها)]همانيدگي

  يگر كس كنيكن خاك مَچهْ همچو
   يرس يكه در آب ،يتن خاك نيز

  )٢٠٤٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

ب ٦[شكل شمارهمثلث  ني. دوباره ايها آزاد كن تا به آب برسبكن و كشف كن خودت را از آن يكييكيرا  هايدگيهمان نيا

مرتب مركزت را عدم كن، مرتب مركزت را عدم كن، مرتب  يعني دهم؛يرا به شما نشان م  (مثلث ستايش با مركز عدم)]

  مركزت را عدم كن.
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  26صفحه: 

  نيخدا، آبِ مَع ةرسد جذب گر
  نيناَكنده، بجوشد از زم هچا

  )٢٠٤٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 كيها در انسان تياكثر ديتوجه كن ي. ولجوشديكندن م آب گوارا و روان بدون چاه نياگر جذبه خدا برسد ا ديگويم

 م،يدار ان را ماده نگهمركزم ميگرفت اديمنتها ما  كنديكار م شههمي خدا ة. جذبشونديبزرگ نم يعشق يفضا ايخانواده و 

و مادر ما عشق كه پدر  ميشديبزرگ م يااگر ما در خانواده شود،يدرد م سبب برعكس خدا ة. جذبكنديكار نم جهيدرنت

  ندارد  ييكه معنا، جدا دنديفهميو م دنديديرا م يو زندگ دنديديزنده بودند و در ما مرتب عشق را م يداشتند و به زندگ

 ميشديهمان عدم م يزودما به دنديديم يصورت زندگو ما را به دادنديرا نشان م نيو عمالً ا ميرا خواند هاتيب نيا امروز

وجود دارد  ياست. و مركز ماد طورنيفعالً هم ست،يهم ن گله يجا چيها هانسان شتريب يبرا ي. ولكرديخدا كار م ةو جذب

 ميخواهيمپس  ربا داردكوه است آهن كيفرض كن  ميشوينم دهيما كش يول كنديآن كار م افتد،يخدا از كار م ةو جذب

بكشد؟ بعد،  يجورآن چه ستيدر ما ن يآهن چيه م،يبست يكيكمربند پالست كيُخوب ما مثالً  يرُبا ما را بكِشد ولكوهِ آهن

مرّتب  ي. ولكشديبا دارد شما را مرُآن كوِه آهن دينيبيم ديكن زانيآهن از خودتان آو لويشش كپنج كي دييايشما اگر ب

ما از آن  يول كشديبكشد. او م توانديُخوب نم ميبكن زانيبكشد به خودمان آو تواندينم رُباهنكه آ يكيپالست يهاوزنه

  .ميكه برو ميستيجنس ن

چاه  كهنياارا؛ بدونگو يعني نيكننده، َمعكمك يعني نيمُع ست،ين نياست مُع نيَمع نيا ن؛مَعي آبِ خدا، ةرسد جذب گر

  باال. بله.  ديآياز اعماقِ وجوِد ما م جوشديو خرد م شادي ةچشم ميبكَن

 ها)]الف (مثلث ستايش با مركز همانيدگي٦[شكل شماره صورت نيبدون عشق به ا يهادر خانواده تياكثر ما به علّت ترب

. در عوض  ما كندياضافه م تيّ وضع نيو ِگله به ا تيكاباشد ش ادماني. ديِگله نكن چياست. ه يدگيمركز ما همان م،يهست

 چه ما ةكه گذشت ستيمهم ن م،يكنيم  ب (مثلث ستايش با مركز عدم)]٦[شكل شمارهمركز را عدم  م،يكنيفضا را باز م

 تيّ امنكه در شكل نشان داده شده، عقل و حسِّ  طورنيهم يو خرد زندگ سببيب شادي و برسد خدا ةجْذب كه است، بوده

  باال. دياياز اعماق وجود ما بجوشد ب سببيب يو قدرت و شاد تيو هدا

  تو، به گوش آن مباش ُكنيم كار
  تراشياندك خاكِ َچه را م اندك

  ) ٢٠٤٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو
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  27صفحه: 

 يعنيبه گوشِ آن مباش  منتظرِ آن نباش. ،يكار كن ديكار كن. خودت با د،يگويمرّتب موالنا م دينيكار كن. بب د،يگويم

  خاِك چاه را بتراش. بله،  واشيواشي ديايمنتظر جذْبه نباش، تا امكانش به وجود ب

  تو، به گوش آن مباش ُكنيم كار
  تراشياندك خاكِ َچه را م اندك

  ) ٢٠٤٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

ب ٦[شكل شماره. يكار كن دينمان. با يباق ها)]يالف (مثلث ستايش با مركز همانيدگ٦[شكل شمارهصورت  نيبه ا يعني

  . لحظهنيدر ا ديبشو ميتسل اي ديكن يياست كه شما فضاگشا نيا نشيترو كار واقعًا مهم (مثلث ستايش با مركز عدم)]

  ديشد پد يگنج د،يد يكه رنج هر
  ديرس يكرد، در جَدّ يچه جِدّ هر

  ) ٢٠٤٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يكار كرد، هركس يراه، هركس نيدر ا ديكش ارانهيدردِ هش يكه، هركس ديگوي. مبيبهره و نص يعنيتالش، َجدّ  يعني جِدّ 

 شيهايدگيهمان يصبر كرد، هركس يقانون جبران را انجام داد، هركس ينداشت، هركس هودهيانتظار ب يمتعهّد بود، هركس

را و تأمل  راديا ديكرد و د ييفضاگشا يا رضا شروع كرد، هركسب يركسشكر كرد، ه يكرد، هركس زيپره يهركس د،يرا د

. دهديگنج آخرسَر خودش را نشان م صورتنيكرد و واكنش نشان نداد فضا را باز نگه داشت و عدم را نگه داشت، در ا

را  ها)]الف (مثلث ستايش با مركز همانيدگي٦[شكل شماره هاني. همديرس يبيبهره و نص كيتالش كرد، در  يهركس

  بكنند.  يكار كهنيهستند بدون ا بيها در انتظار بهره و نصاز انسان يلي. متأسفانه خديگويم

را به  ش،يو ستا تيبا مركز عدم، جذْبه، عنا ديشما با گر،يد دينيبيم ب (مثلث ستايش با مركز عدم)]٦[شكل شماره بله،

 لحظهنيا گر،دي عبارتبه است، خدا ةكننداست، مَْدح ديِح خورشكه من اآلن چشمم مادِ ديكن نيي. اوّل تعديندازيكار ب

كن. اگر با چشم  نييرا اوّل تع نياست؟ ا يذهنبا چشم خودم كه منِ اي نميبيچشم خدا م اينظر  ايعدم  نيا ةليوسمن به

 يسادگ نينه. به هم ،ينيبيم يذهن. اگر به چشم منِكنديو جذْبه هم كار م تيعنا ،يكنياو را هم پرستش م ينيبيخدا م

انتظار است،  ،ها)]الف (مثلث ستايش با مركز همانيدگي٦[شكل شماره يذهنبد منِ يهاتيّ از خاص يكي  ن،ياست. بنابرا

انتظاِر درست  ميانتظارِ پاداش دار ،يذهنبا منِ ميكنيعبادت م ديما، فرض كن ميدهيانجام م اكاره يسركيتوّقع است. 

كه اشتباه كجا است. اگر درست  ها،تيب نيبا ا دهنديها نشان مشكل ني. اميكنيدرست عمل نم يول م،يدارشدن كارها 

  كند. دايپ تواندياشتباهش را م يهركس ديدقّت كن
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  28صفحه: 

  : ُركوع است و ُسجود غمبريپ گفت
  وجود ةدِر حق، كوفتن حلق بر

  )٢٠٤٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

را  تيّ وضع يكني. هر لحظه به خدا سجده مميتسل يعني ييفضاگشا يعنيسجده  نيفرمود كه، احضرت رسول  د،يگويم

من،  د،يگويكه م يذهنقدِ راسِت منِ نيا يعني. ييفضاگشا يعني قتاً ي. پس سجود حقيكنيقضا درست كرده است قبول م

با  يعني كه من مقاومت و قضاوتم صفر است، ،يفتيبه سجده ب الخرهو با يخم كن ،ي. و خم كنيخم كن ديرا با نيمن، من، ا

 ةكه درِ حق را زدن با حلق ينيا د،يگويگفته است. م غمبريخدا هستم، پ مِ يهستم در مقابِل تو، پس من تسل يكي نيزم

وجود  يذهنمنِ ها)]الف (مثلث ستايش با مركز همانيدگي٦[شكل شماره گريد ميما اآلن وجود هست نكهيابراي وجود،

 ب (مثلث ستايش با مركز عدم)]٦[شكل شمارهرا بزند؟ ركوع است و سجود. و ركوع و سجود  ادرِ خد يجور، چهاست

  . اندازديو جذبه را به كار م تيو عنا شيو ستا كنديمركز را عدم م

  زنديآن در هر آن كو م ةحلق
  كند رونيب يبهِر او دولت سَر 

  )٢٠٤٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

سرش  يبختكيدولت و ن م،يكردن، با تسل يي؟ با ركوع و سجود، با خم شدن و با فضاگشابا چه زند،يدرِ خدا را م يكسهر

متوّجه  دفعهكيشما  كند،يم رونيب ي. دولت سَردهديعدم خودش را به شما نشان م يعني ،. اّتفاقاً كنديم رونيرا ب

  . ديشد يكه از جنس زندگ ديشويمتوّجه م. دينيبيبا چشِم عدم م ارانهيكه هش ديشويم

[شكل  ديدار يذهنكه فعًال منِ دياست كه شما متوجّه بشو نيكارها ا نيتراز مهم يكي. دي. عجله نكنديكن دصبريبا

 يهِ د؛يكنيو شتاب م ديكنيكه اگر عجله م ديو بدان ديو عجله نكن ها)]الف (مثلث ستايش با مركز همانيدگي٦شماره

به آن در  زند،يدر م نيبه ا كند،يرا م رآن فك كند،يفكر را م نيا خواند،يآن را م  خواند،يآن را م خواند،يرا م نيامرّتب 

. ديكنيو قضاوت نم ديكنيكاِر قانون مزرعه است. شما كار م نيانجام بدهد. ا يزندگ ديبا نيتر. اآرام ست،ين نيا زند؛يم

 بيدرخت س د،يكاريرا م يدرخت كيشما  م،يون مزرعه كارش را انجام بدهد. بارها گفتطبق قان يتا زندگ ديكنيصبر م

 دهد؟يسال دّوم چندتا م دهد؟يم بيكه سال اوّل چندتا س دينيبب د،يرسيآفتاب، به آن م د،يدهيكود م د،يدهيرا، آب م

[شكل با مركز عدم  شيو ستا تيذْبه و عناج  نيهم دي. بگذارستيما دست ما ن رييتغ ني. بنابراستيدست ما ن هانيو ا

كه  ييهمان فضا يعنيكرد، عدم  دايدرون وسعت پ يفضا نيا يكار بكند. وقت ب (مثلث ستايش با مركز عدم)]٦شماره

در ما هست، خودش  شهيو هم شوديفضا م دنيو در ضمن سبب د شوديم دنيكه سبب د ياريكه همان هش يهمان بركت
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  29صفحه: 

حالتِ  نيكه در ا دي. شما دّقت كنديترسينم گريذهن ساكت شده، آرام شده، شما د كهيدر حال هدديرا به ما نشان م

به فكر  ياز فكر دنيو از پر ميندار تيّ ما حسِّ امن هانيچنقطه ها)]الف (مثلث ستايش با مركز همانيدگي٦[شكل شماره

كه  دي. شما تند تند فكر كنديآيكرها به دست نماز موضوع ف تيّ . امنميهست تيّما دنبال به دست آوردن امن گريد

مان با ذهن م،يكنينمعجله  م،يكني. كار مديما در فكرها. پس عجله نكن ميشويگم م شتريكه. ب شودينم شتريب تانتيّامن

اتفاقات  يليها خموقع ي. بعضكنديم دايخودش را پ ريكند و كارها مس تيما را هدا يزندگ دي. بگذارميكنيهم قضاوت نم

استفاده  ياز خرد زندگ د،يشما فضا را گشوده نگه دار يكه به ضرر ماست، ول ديگويم يذهنكه به نفع ماست، من افتديم

  به غزلمان.  مي. بله. برگشتيذهننه عقل من د،يكن

  

  ذهني)](افسانه من ٧[شكل شماره

  

  (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شماره
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  30صفحه: 

  سپهرِ مُعَظَّم يجانم: كِا گفتيدوش م
  ها اندر ِاشَْكمشعله ،يزنانمَُعلَّق َبس

  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

شخص فكر كرده  نيا كهنيا ي. براكنديم يرا معن تيب نيكامالً ا ذهني)](افسانه من ٧[شكل شمارهشكل  نيكه ا دينيبيم

را نگه داشته، زمان  يجسم ياريرا نگه داشته، هش يذهنمن نيبنابرا ست،يآسمان بزرگ ن چياست، ه يذهنكه فقط من

را به مانع و مسئله و  يمرتب زندگ نيباال است. بنابرا اريبس تشرا نگه داشته، مقاومت و قضاو ندهيگذشته و آ يمجاز

 ذهني)](افسانه من ٧[شكل شماره شخص  ني. اخواهديم هايدگيرا از همان يدر هر لحظه و زندگ كنديم ليدشمن تبد

و مقدار  روديو باال م نيياست. حالش پا رييزنان است، دائماً در حال تغآسمان بزرگ را بسته، كوچك كرده و ُمَعلّق ايسپهر 

  در شكمش دارد.  ردد ياديز

بزرگ است و تجربه كرده  اريآسمان بس كيكه متوجه شده كه  (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شماره  يكي نيا و

زنان هستم و دردها در شكمم فعًال مَُعلّق يكه من آسمان بزرگ هستم، ول ديگويآسمان را، به گوش خودش ماز  يمقدار

عدم  دينظر باشد، مركز من با يارياز جنس هش ديمن با ياريكنم. هش ييرا شناسا ميهايدگيهمان خواهميدارم. من م

كه  شوديمركزش را عدم كند. متوجه م كنديم ي. دارد سعمركز من باشد تواندينم كدامچيه هانيچباشد. پس آن نقطه

شناخته  هايدگيهمان نيتا ا كنديو صبر و شكرش دائماً هست، صبر م شوديشروع م رشيهر لحظه با پذ واشيواشي

ي (حقيقت وجود ٨[شكل شماره  ابدي ةلحظ نيبه ا ديايب ندهيگذشته و آ يمجاز زماناز  واشيواشيو  فتنديبشوند و ب

  جا مستقر بشود. و در آن انسان)]

باال،  ديآيم جوشديم سببيب يكه از اعماق وجودش شاد شوديمتوجه م شود،يم ترعيدرون وس يفضا نيهر چه ا و

. ستين هانيچنقطه نيا ست،ين ذهني)](افسانه من ٧[شكل شماره شكل قبل  يهايدگيهمان يهايخوش نيا يگدا گريد

انتظار داشته باشد،  ايبخواهد  يوشها خنگاه كند، از آن گريد يهانگاه كند، به مِلكِش نگاه كند، به آدمبه پولش  ديآينم

 (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شماره  را از مركز عدم زيهمه چ نيها، بنابرااز آدم اي رونيتوقع داشته باشد از جهان ب

  . شوديم نندهيانسان آفر كه مينيبيم جيتدرو به رديگيم ياز خود زندگ اي

داشت و قضاوت و مقاومت  يجسم ياريكه حالت هش ياز آن حالت قبل قتاًيمتوجه خواهد شد كه حق يمدت كيپس از  و

 ٨[شكل شماره به مركز عدم  رسديو م شوديبود، از آن دارد جدا م شيانديابيو كم دانستيو ارزش خودش را نم كرديم

 نيراست كند،يبه تعهداتش عمل م كند،يعمل م زنديم يو هر حرف دانديه ارزش خودش را مك (حقيقت وجودي انسان)]
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  31صفحه: 

 ياريوجود آمده. قبالً فقط هشحضور در او به ياريو هش يجسم ياريهش نيب ياست چون مركزش عدم است و دارد توازن

 كي ايوجود آمد. به يجسم ياريمقدار هش كيكه  شوديمتوجه م شوديحضورش كم م ياريهش يبود. اآلن وقت يجسم

  . قادر است كه فضا را باز كند. كنديفضا را باز م د،يآيوجود مبه يتيوضع يوقت

 شيانديكه فراوان شوديمتوجه م واشيواشيكرده.  داياست آن را پ ييخودش كه فضاگشا ياصل تيخاص نيبنابرا پس

بود،  شيانديابيكم يكيآن  كهيباشند، موفق باشند، در حالت ها شاد باشند، خوشبختكه انسان دارديروا م يعنياست، 

نكرد. در  دايرا پ يموقع آن خوب چيكه ه خواستيم يخوب شخود يبرا خواست،يم يمردم بد يبود، برا شياندمرگ

شروع  اشيزندگ واشيواشي دارد،يو به خودش هم روا م گرانيرا به د يفراوان دارديكه واقعًا روا م شوديمتوجه م جانيا

  . شوديم

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوي)] ٩[شكل شماره

  

  (مثلث بلوغ معنوي)] ١٠[شكل شماره
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  32صفحه: 

  

  ذهني)](شش محور اساسي زندگي با افسانه من  ١١ [شكل شماره

  

  (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)]  ١٢ [شكل شماره

 يخوب يارهايمع توانديم (مثلث بلوغ معنوي)] ١٠[شكل شمارهو  غ معنوي)](مثلث عدم بلو ٩[شكل شمارهدو شكل  نيو ا

(شش   ١٢ [شكل شمارهو  ذهني)](شش محور اساسي زندگي با افسانه من  ١١ [شكل شمارهدو شكل هم  نيا پسباشد. 

 ديبكن ياسهيمقا كيبود،  تيو جذبه و عنا شيكه ستا يشما با آن مثلث محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)]

را نگه داشته و هر  ذهنيمن ةاست، افسان يدگيكه مركزش همان يكس نيكه ا دينيبياست. م ادتانيها كه آن يدر حالت

 حالدر  وجهچيهكه به دهدينشان م ذهني)](شش محور اساسي زندگي با افسانه من  ١١ [شكل شماره ناي ةگوششش

كه  دهدينشان م (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)]  ١٢ شماره[شكل  يكينيا ي. ولستين شرفتيپ

 كند،يكه قضا به او كمك م شودياست و متوجه م يكه از جنس زندگ شوديلحظه با مركز عدم متوجه م نيشخص در ا نيا

دارند  تيتا خاصفكان كه آن سهو كن اقض واشيواشيكه  نديبيم رد،يپذيها را مآن ارانهيهش آورديوجود مكه به ياتفاقات

كه هر لحظه  ميشويو متوجه م كنديفكان دارد كار مبا قضا و كن جانيو جذبه هر سه در ا تيو عنا شيستا ميكه گفت

 ييمرتب فضاگشا افتد،ينم شيجَفَّ الَقلَم و اتفاقات بد برا سد،ينويرا خدا خوب م اشيزندگ يهاتيرا، وضع اشيزندگ
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  33صفحه: 

 ييناظر ذهن خودش است، دائماً فضاگشا كند،يخودش را تماشا م ياريعنوان هشبه كنديو خودش را دارد نگاه م كنديم

  . كنديم

حواسش هست كه مركزش عدم باشد،  (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)]  ١٢ [شكل شمارهشخص  نيا

افتاده در  ريشخص واقعًا گ نياست، ا خبريب ذهني)]فسانه من(شش محور اساسي زندگي با ا  ١١ [شكل شماره يكي نيا

هر چه  كنديچه آمده، فكر م يدر مقاومت و قضاوت خودش، اصًال خبر ندارد كه برا نده،يدر گذشته و آ ،يجسم ياريهش

 گرانيدر ذهن د يلعا يذهن ريتصو كيكند و  سهيمقا گرانيبكند، خودش را با د اديرا ز هانيچنقطه نيا ديبا ر،بهت شتريب

(شش محور اساسي   ١٢ [شكل شمارهانسان  نيكند.ا سهيكند، ودائماً خودش را مقا يزندگ اشيذهن ريكند و با تصو جاديا

 لقاب گرانيكه با د شوديمتوجه م كنديو فضا را باز م كنديكه مركزش را دارد عدم م زندگي با حقيقت وجودي انسان)]

متوجه  واشيواشي. »ستيقسمت و اعداد ن يدر معان«. گفت شوديبه آن معنا زنده م واشيواشيچون  ست،ين سهيمقا

در درونش و  شوديم ترعيبله. مرتب هر چه فضا وس م،يستين سهيو قابل مقا ميجنس هست كيكه ما همه از  ميشويم

 هايدگيهمان نياز ا ميكه ما دار ميشويمتوجه م كند،يهم كار م هو جذب تيفكان و عناو قضا و كن نديبيعدم م ةليوسبه

است  يمطلب مهم يليجذبه خ نيو ا ميكنيرها م ميكنيرا ول م هايدگيهمان نيا واشيواشياو،  يسوبه ميشويم دهيكش

  .افتنديچشم ما م زا هانيا واشيواشي رون،يب كشديم هايدگيهمان نيدرواقع خدا ما را از ا ميكه اگر اجازه بده

ها و از آن ميداشته باش ميتوانيها را مكم شده، ما همان مانيكه زندگ ميفكر كن ديما نبا افتند،يز چشم ما ما يوقت 

اَنصِتوا  يمعنشود، تر ميشويم كه ذهن ما دارد ساكتيواش متوجه ميو يواش. ستنديها مركز ما نفقط آن مياستفاده كن

 ميشويمتوجه م بعدساكت باشد تا مركز عدم كار كند.  يذهنعنوان منن بهماذهن ديكه با واشيواشي ميشويرا متوجه م

ما،  يدر زندگ يبركات زندگ يفراوان طورنيخداست و هم داشتيگرام يمعن ني. اميشويبه خدا زنده م ميكه واقعًا ما دار

  دوم  تيبه ب ميرسيمختصر م حيتوض نيمخصوصًا در درون ما. و پس از ا

  تينهايب يگردش ت،يجنايب ُگنهيب
  رسِم ماَتم ييلين ت،يَتَنت در شكا بر

  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو 

آن باز هم درست است  جانمان آمده است. اديبه  يعني آورده است ادشياست كه جانش  ينشبي آن ةدنبالِ آن تجرب هنوز

 ،ينكرد يتيجنا ،يندار يگناه چيكه تو ه ديگويم كندي. به آسمان نگاه مديگويانسان به خودش م ديگويكه به آسمان م

 گردديو برم يديلباس كبود پوش ،يديلباس عزا پوش يعني يو كبود هست يكنيم تيو شكا يدائماً در گردش هست يول
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  34صفحه: 

در  قدرنيچرا ا ،ينكرد يتيگناه و جنا چهي خداست ةكه انداز يآسمان يآسمان معظم ا ي: انانسا يا ديگويبه انسان، م

 ضيمان را تفودر گردش، سكون يزهايبا چ ميهست دهيما همان كهنيا يبرا چرا. ميدانيما م ؟يذهنت به گردش افتاد

  .ميشويم داريب ميها، داربه آن ميكرد

كه لباس عزا است ماتم است و كبود است  يذهنلباس من ميكنيم تيشكا كهيدرحال م،يكنيم تيموقع دائماً شكاآن بعد

 يدگيهمان يهانكيع نيا ياريهش كهيتا زمان م،يرا ندار يزندگ لهيبوس دنيروشن حضور د لباس .ميادهياست پوش هريو ت

  .ميخوريچون دائماً غصه م ميدياست لباس عزا  پوش هايدگيهمان قيما ازطر نشيرا زده ب

غصه نخورد  شوديآفل نم يزهايچ است با ذهني)](افسانه من ٧[شكل شماره دهيهمان ياست كه اگر كس نيا اشيمعن

كه  ييزهايآن چ كهنيا يتوقع نداشته باشد، برا شودينرنجد، نم شودينباشد، نم نيخشمگ شودينترسد نم شودينم

خودش را  يذهنمن نشيكه انسان در ب دهدينشان م نيو ا  .ديبه ما هم بده مييگوياست م گرانيشده دست د دهيهمان

  .دانديگناهكار م

 ياصالً گناهكار ميستيما گناهكار ن د؛يندازيگناهكار هستند ب ديكنيفكر م دياست شما دار  هانيچكه جزو نقطه يباور هر

. ما ميتازه به خودمان ضرر زد ميانجام داد يغلط ييكارها كيغلط  نشيدر اثر ب م،يشد دهيهمان ميآمد ما ندارد. يما معن

خودش را گناهكار  كهيكس يعني آوردينم نجايا هودهيرا هم موالنا ب تيجنايب نهگيب نيا ميبشو داريب ميخواهياز آن م

آسمان  نيا يهست يفضادار تينهايكه ب يانسان يسپهر معظم، ا يكه ا ديگويواقع مدر يعني  آزاد كند خودش را. داند،يم

  .خداست ةتو انداز

 يفضادار تينهايب يعني تينهايب م،يرا دار تيو خاصد نيما هم هم تيابد يكي تينهايب يكيدارد  تيدو خاص خدا

   ؟يهست نهيس شيگشا يتو گدا چهيام، برارا گشوده اتنهيگفت من س گرياست د نيشرح صدر، شرح صدر هم تينهايب

 ميندار يتيحاال گناه و جنا م،يندار يتيگناه و جنا و .ميما شرح صدر هست پس را گشودم. اتنهيقرآن گفت من س هيآ در

 ديبه شما، شما از خودتان بپرس دهديموالنا م نيرا هم يو آگاه ميندار يآگاه كهنيا يبرا م؟يچيپيدر دردها م قدرنيچرا ا

درد  نيفكر به آن فكر، از ا نياز ا ؟يهست وقفهيدر گردش ب قدرنيچرا ا ،ينكرد يتيگناه و جنا عيوس تينهايآسمان ب يا

(حقيقت  ٨[شكل شمارهشكل  نيحاال هم ؟يديلباس غم و غصه را پوش نيچرا ا قدر؟نيا يكنيم تيبه آن درد و چرا شكا

 ميكه ما دار يكار نيدر ا ايآ .ميكنيفضا را باز م ميحالت و داراز آن ميشويم داريكه ما ب دهدينشان م وجودي انسان)]

 چه؟ يعنيو پرستش و مركز عدم  تيه و عناپس جذب كند؟يهم به ما كمك م يزندگ نشيدرك و ب نيدر ا ميدهيانجام م

  .كنديچه؟ البته كه كمك م يعني تيعنا پس
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  35صفحه: 

 يگريكار د چيه م،ياو گذاشت چرخيالو چوب يدرحال كمك بوده و ما خرابكار ياز روز نخست خدا به هركس يعني 

چرا غصه  ،يغصه دار قدرنيا اچر ،ينكرد يتيتو كه گناه و جنا ديگويبه ما م دارد به ما كمك كند. مينگذاشت مينكرد

محدود  قدرنيچرا ا ؟يدار نهيك قدرنيچرا ا ؟يهست دهيرنج قدرنيچرا ا ؟يهست نيچرا خشمگ ؟يترسيچرا م ؟يخوريم

  شما. ديبده جواب من كه تو را آسمان كردم. يهست

  اندر آتش ليَگه خوش و گاه ناخوش، چون خل
  َادَهم مِ يَشه و هم گداَوش، چون براه هم

  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو 

 يهارا رها كرد و تجربه ياش شاهشاه بود، خالصه ديدانيَادهم كه م ميابراه يعنيهردو درست است  ميبِراه اي ميبَراه

  .مياما گفته جانياند كه چندتا را قبًال امختلف از او نقل كرده

 باالخره گشتيبام قصرش و داشت منفر آمده بوده پشت كيكه  مورد هم كه جالب هم هست كيمورد در شكار بوده،  كي

شترم را گم كردم، گفت  گردم،يگفت كه من دنبال شترم م م،يابراه شيبردند پ ؟يكنيمأموران گرفتند گفتند كه چكار م

چكار  كاخ نيخدا در ا ،يهم برگشت گفت كه تو هم دنبال خدا هست ناشيا كند؟يبام قصر من چكار مشتر تو پشت

 يپادشاه باالخره دنبال خدا بود در قصرش. شانيا كهنيا يرو كرد چون برابه آن رونيَادهم را از ا ميابراه نيهم كند؟يم

  .هانيرا رها كرد و ا

 كهنيا يبرا ،يكه تو هم مثل آن هست ديگويدارد موالنا م يها درست باشد ولقصه نياز ا كيكه كدام  ستيمهم ن حاال

 ديتوانيداستانش را م گريو د هانيو ا يو شاگرد تيرا رفت دنبال عرفان و معنو يَادهم كه رها كرد پادشاه مياهابر يوقت

. اشيذهنبا من يعني .گشتيبود دنبال خدا م يجهان نيا يزهايچ يگدا كهيدرحالموقع كه شاه بود گدا بود. آن د؛يبخوان

 يموقع گدا بود وقتكه آن ديبگو خواهديموالنا م يبود. اول شاه بود. ول ذهني)](افسانه من ٧[شكل شماره طورنياول ا

ما گاه خوش  طورنيهم و تازه شاه شد. (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شمارهكرد  يرا رها كرد و مركزش را خال هانيا

وش خ زهايبدست آورن چ يما برا ذهني)](افسانه من ٧[شكل شمارهكه باال باشد  يذهندر من يعنيگاه ناخوش.  ميهست

  ها ناخوش.ازدست دادن آن يبرا ميشويم

 ليخل ،يهست ليمثل خل كيكه تو اآلن  ديگويقرار گرفت م ارانهينمرود در آتش درد هش لهيبوس ليكه خل نطوريهم يول

كه در  شودينفر متوجه م كي يعنيچه؟  يعني گلستان شد. شيآتش برا و آتش را رفتيكرد، پذ يانتخاب جالب كي

و بهتر شدن اوضاع خوش بودن و در قطب مخالفش بد شدِن وضع و ناخوش شدن، بخاطر  يدگيهمان بخاطر يذهنمن
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  36صفحه: 

كه  ديآينظر مبه نيو ا مينيبيكه من اآلن م يزيچ نيگفت بهتر است كه ا ليخل نيغلط است، پس بنابرا نيا هايدگيهمان

 ٧[شكل شماره مرا دوست ندار نيآفلپس  رم.را دوست ندا نيو گفت من آفل ستيخدا ن نيا پرستميمن م تمن اس يخدا

. يانتخاب داشته باش يتوانيم يدر آتش ليكه تو مثل خل ديگويداشت، موالنا م يدگيمقدار همان كي، ذهني)](افسانه من

 دهد،يستاره نشان م دهد،يكه خودش را ماه نشان م يزيچ نيآتش درد به تو گلستان بشود. ا يبكش ارانهيدرد هش اي

 يمن است، وقت يخدا نيبود، گفت كه ا يذهنمن نيكه هم ديد يااول ستاره ندارم،را دوست  نيگفت من آفل ليخل چون

كه  يزيكه هرچ ميبده ميتوانيم يصيما هم همچون تشخ ايخدا باشد. آ تواندينم نيافول كرد، ا نيافول كرد گفت نه، ا

و اگر خوش و  ميبپرست دي. نباستيخدا ن نيا م،يشوياخوش مو ما به خاطرش خوش و ن روديم نيو ازب كنديافول م

 يعنياو گلستان شد،  يبرا ارانهيهمان درد هش جهيدرنت پرستم،يرا نم ني. او گفت نه من اميپرستيم م،يشويناخوش م

  آزاد شد. 

كم  يو وقت ميوشيما خوش م شوديم اديمقدارش ز يكه وقت هايدگيهمان نيكه ا ميبده صياست ما تشخ يكاف فقط

است،  ياست كه مجاز ينشيب كي نيا م،يستيما ن نيا دهديرا نشان م نيكه ا ستميس نيا م،يشويناخوش م شود،يم

 ارانهيدر درد هش ليپس خل .(حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شمارهدارم كه مال عدم است  ينشيب كياست، من  يذهن

 يابد يبه شاد يعني افت،يدست  يابد يو به خوش رونيب ديفضا پر . از آنستيداد كه خوش و ناخوش خوب ن صيتشخ

. گفت رونيآمد ب ذهني)](افسانه من ٧[شكل شمارهحالت  نياز ا سبب،يب يشكل، شاد نيا دهدينشان م جانيكه در ا

(حقيقت وجودي  ٨[شكل شماره از عدم د،ياياز درون ب ديبا مي. من خوششوميناخوش نم ايخوش  نيچنقطه نيخاطر ابه

 ميخداست و تصم نيا ديد يخداست كه عدم است. وقت نيكه مركز من نبود، آن خدا نبود، اآلن ا يزيآن چ د،يايب انسان)]

  هم شروع شد به فوران. كه امروز در غزل هست چاه زمزم.  سببيب يخداست، شاد نيگرفت، انتخاب كرد ا

. منتها ديآياست كه از اعماق وجود ما م يچاه شاد نيزمزم، چاه زمزم هم در تكِ  چاه نيها بكعبه و مكه ديگويغزل م در

: خالصه هنوز ديگوي. بله، مديبرسد، عجله نكن جهيتا به نت ديصبر كن د،يدارعدم را نگه دي. شما بازديبر يدگيهمان ديبا

آسمان  كي يبرا نيآقا ا مييگويم ميكنيصورت آسمان نگاه مما به خودمان به طالح،اصبه كند،يدارد به آسمان نگاه م

مثل  ديبا ايجهان خوش و ناخوش بشود،  نيدر ا يزيچ كيخاطر است كه به بندهيز نيكه از جنس خداست، ا تينهايب

 شوديكه در قصر دنبال خدا نم ميبده صيادهم تشخ ميما هم مثل ابراه ستين ستهيشا ايآ ؟يكيبشود، كدام  داريب ليخل

  . يباش ازينياست كه مركزت عدم باشد و ب نيا ياصل ياست. شاه ييگشت و آن گدا
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  يحاَلَتت دردناك ،يصورتت َسهمناك
  َارَقم چِيو پ يدار اهايآس گردش

  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 ديآيم باران يكه وقت طورنيهم كند،يبه انسان صحبت مراجع كند،يصحبت م كه درست است كه با آسمان ميديفهم اآلن

دفعه باز  كي شوديناراحت م رد،يگيدفعه م كيآسمان  كنديو آسمان قلنبه و فالن، رعد و برق، ناله م شوديو ابر م

برازنده است  ،يترسناك است، از اول گفته تو آسمان ُمعزّم هست يليتو خ رتو، صورت تو، ظاه افهيكه ق ديگويم شود،يم

بدنت، بدنت دارد  ت،يصورت هم جزوش است، ظاهرت، فكرها نيورت نه، حاال اص نيترسناك باشد. ا قدرنيصورتت ا

تو هم  يهامثل خشم و ترس تو را گرفته، ظاهرت سهمناك است، حالت جاناتتياست، ه يمنف تيفكرها شود،يم ضيمر

 ؟يچيبپ ديهمه با ني. ايديچيبه خودت پ اهيو س ديو مثل مار سف يشويله م يدار ابيآس ريز كهنيدردناك است و مثل ا

  از ما. كنديدارد سوال م يعني ؟يتا نرم بشو يدرد بكش ديهمه با نيا ايآ

نه؟ اگر  ايدردناك و سهمناك باشد  قدرنيدرست است كه ظاهر تو ا ايآ ت،ينهاياندازه خدا و بكه به يهست يكه آسمان تو

درون ما  يفضا ايبود. آ بايانعكاسش هم ز ن،رويدر ب (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شمارهدرون عدم بود  يفضا

و  شوديما از جنس عشق م جاناتيه ه؟ن اي شوديما خالق م ينه؟ فكرها اي شوديبدن ما سالم م نيبشود، ا تينهايب

 رشيپذ شود،يبخشش م شود،يم يمهربان شود،ينرمش م شود،يم ييفضاگشا شود،يم ياخالقخوش شود،يم ييبايز

 گر،يظاهر ما است د هانيهستند، اما ظاهر  هاني. اشونديم دهيلحظه آفر نيدر ا يزندگ لهيوسما به يهافكر شود،يم

 شود،يسهمناك نم گريد هانيمان چطور است، ظاهر ما است. او حال ميدار يچه احساسات كهنيا است،ما ظاهر ما  يفكرها

  .   شوديدردناك نم

له  يزندگ ابيآس ريز يذهنكه در من ستيالزم ن ميرا بشناس مانيهايدگيهمان يآسانبهو  مياگر مركز را عدم نگه دار ما

 يكه زندگ ديكنياز هم جدا بشود. توجه م مانيديو سپ ياهيبه هم تا س ميچيبپ ذهني)](افسانه من ٧[شكل شماره ميبشو

 ها،يدگيهمان شود،يجهان م نيجذب ا د،يآيما م صورتخدا به ،ي. زندگاورديب رونياست كه خودش را از مرده ب نيدنبال ا

 ت،ينهايبه ب كنديخودش قائم م يلحظه رو نيدر ا كند،يم داريب كند،يم داريب كند،يم داريخودش را ب واشيواشيبعد 

 يعني م،يشويمزاحم م شتري. هرچه بميشويمزاحم م يذهنخودش را، ما با عقل من ايبكند ما را  داريب خواهديم يوقت

  با قضا كارش را بكند. ميگذارينم م،يكنيمقاومت و قضاوت م يعني ميشويمزاحم م م،يشوينم ميتسل
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نتواند  نيبكنند ا ييكارها كيو مثالً  ندازنديراه ب اهويمردم جمع بشوند ه د،يبزا خواهديم ياخانم حامله كيمثل  درست

 يطور. ما هم آنديزايحال خود رها كنند، خودش مباشد، به يآرام يجا كياگر  يمزاحم بشوند، اخالل كنند، ول د،يبزا

تر از ساده يليمان آرد بشود، خگندم ديما با يعني. ميكه نكن ميشويم داري. بميكني. دائماً در كار خودمان اخالل مميهست

است. علتش، مسئله  يذهنمن يردانگه يبه هم از درد. علتش؟ مقاومت برا ميچيندارد كه بپ ي. لزومشوديآرد م هانيا

حل است. خودش راه هانيها كه ابه آن كردنها را مسئله نشان ندادن و افتخار ها است. مسئلهو افتخار به مسئله يساز

همه البته عالئم مرض است. مرض  هانياست. ا يساز و افتخار به دشمن داشتن است. علتش مانع يساز علتش؟ دشمن

  . ديداني. شما ماست دنيهمان ياصل

سرش  كند،يآثار دارد، مثالً تب م م،يمرض دار كي كهنيدرست مثل ا .هانيترس، رنجش، توقع، همه آثار هستند ا خشم،

از خودمان  اريقابل درمان است اگر ما هش يراحتمرض به نيآثار هستند، آثار آن مرض هستند، و ا هانيا كند،يدرد م

 ديگويآسمان م ياست. وقتبه چه روز افتاده نيآسمان پر از خرد بب كيكه  ميكرديودمان نگاه م. پس تا حاال ما به خميباش

را هم  هانشيب ني. همميكنيم دايپ يدسترس ميابه خردمان كه از اول داشته ميما دار شود،يآسمان بازتر م نيهرچه ا

  .گريد ميكنيدرك م مينظرم داراند ما هم بهدست آوردهبزرگان به

  َكسگفت چرخِ مقّدس، چون نترسم از آن
  چون جهّنم؟ ُكنديبهشِت جهان را م كاو

  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو 

گفت چرخ  (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شماره نيگشوده شده است. ا يفضا نيجان است، هم نيمقّدس هم چرخ

عدم  د،يكنيم ييگشاشما فضا ي. وقتستيآسمان مقّدس ن ينذهچرخ مقّدس به آن گفته است. من كهنيا يمقدّس، برا

ما متوجه  ايدهد يبه ما دست م نشيب نيگشوده شده آسمان مقّدس است و ا يِفضا نيا رد،يگيدر مركزتان قرار م

نترسم؟  يو من از او چطور كنديجهان را اداره م نيا يِخرد كي كند،ياداره م ياباشنده كيجهان را  نيكه ا ميشويم

 ذهني)](افسانه من ٧[شكل شمارهدارم را نگه يذهنكه اگر من، من ميشويما متوجه م شوديكه فضا گشوده م نيهم يعني

 شوديفضا باز م يوقت كهنياست. درست مثل ا يكار ترسناك نيم را عدم نكنم او از آن ِخرِد ُكل استفاده نكنم و مركز

 كهنيبترسم از خدا مثًال نه ا ديكه من با شوديآدم متوجه م يمدت كيپس از  )](حقيقت وجودي انسان ٨[شكل شماره

من جهنم  يجهان را برا نيا بگذارم او اداره كند، او من را اداره كند. چون اگر من اداره كنم، بهشتِ ديبا يذهنترس من

  است؟ ست. دركنديم
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  َكسگفت چرخِ مقّدس، چون نترسم از آن
  چون جهّنم؟ ُكنديا مبهشِت جهان ر كاو

  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو 

كه اگر ما  ميمواظب باش ديكه ما با ميكنيما درك م (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شماره شوديكه فضا باز م جيتدربه

 ٧[شكل شمارهمان باشند زمرك مان،يهايدگيو همان مانيدردها ميو بخواه ميو فضا را باز نكن ميمان نگذارعدم را در مركز

 اطياحت ديكرد. پس من با هدجهان را جهنم خوا نيما بهشت ا يِذهنمن ايما  قياو ازطر صورتنيدر ا ذهني)](افسانه من

  .ستميبلد است فقط مالمت كند، من مسئول ن يذهننه. من كند؟يم اطيهم احت يذهنمن ايكنم. آ

  دَمبهدَم يهاغصه نيفعلِ توست ا
  القلمَجفَّقَد يُِبود معن نيا

  )٣١٨١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

ماده را،  كياست؟  يكه فعل خوَدش است، فعل خودَش چ كنديفكر نم ذهني)](افسانه من ٧[شكل شمارهشخص  نيا

(حقيقت  ٨[شكل شمارهعدم  قِيطرو از نديبياو م قيازطر نكشيعنوان عرا گذاشته است در مركزش به يدگيهمان كي

كه  تانيرا گرفته است. امروز باز هم خواندم برا يو پرستش واقع تيجذبه و عنا ِ يجلو ني. بنابرانديبينم وجودي انسان)]

  عابدان. ديآمد ام عدم

كه ما را از جنس خدا  (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شماره شوديچرخ مقّدس، آسمان مقّدس، باز م نيهرچه ا پس

دست قضا و خِرد  ميكارها را بده كهنيا يدست او، دست قضا، برا ميكارها را بده ديكه با ميفهميم ترشيما ب كنديم

 ميدار ميدي. هرموقع ما دمينكن ادهاستف يذهنو قضاوت و خوب و بد من يذهنو از عقل من ميكن ييگشافضا ديبا يزندگ

 كنديدارد كار م يذهنكه من ميبدان ديبد است، با نياست اخوب  نيبد است، ا نيخوب است ا نيا م،يكنيبحث و َجدَل م

ب وشُكر بكند، شُكر بكند، و قدرشناس باشد، خُ  يلحظه اگر كس ني. اميكنيجهان را كه بهشت است، جهنم م نيا ميو دار

 كي ميهست ضيكه ما مر ديچه؟ فرض كن يعنيب اگر كه نكند، وخُ  يذهنعقِل من يجاخدا استفاده كند به قلاز ع ديبا

چه؟پس  يعنيب و. خُ ميدهيما به حرف آن گوش نم يما را درمان كند ول توانديماهر و حاذق هم هست او م اريدكتر بس

 ديما با ميخوب بشو م،يما استفاده كن مين دكتر خوب بتوانياز ا كهنيا ي. براگريد ميدانيدكتر خوب را نم نيما َقدرِ ا

  است.  نيهم . شُكر همميمان را عدم كنمركز

 م،يرا بفهم يزندگ يِ اريارزش خودمان را و مركز عدم را و  مياگر بتوان را دانستن. يزيچ كي. ارزش يقدرشناس يعني شُكر

وقت مركز ما باشد. چه يفكر كيكه هر لحظه  ميرا داشته باش ذهني)](افسانه من ٧[شكل شمارهحالت  نيا گريد دينبا
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بدن ما اعمال  يرو زيكه آن چ يوقت م؟يفهميوقت ماست. چه تيهو ه در آن فكر حسّك يمركز ما است؟ وقت يفكر كي

شما مهم است  يبرا نيهست. ا يزيحاال هرچ شود،يم جاديا يخاص جانِيه كي ايمثل: ترس، خشم،  يجانيه كي شوديم

 ادي. اگر زديهست تيهوهم زين چكه با آ ديبدان ديآيوجود مو دنبالش قضاوت است. هرموقع قضاوت و مقاومت در شما به

جهان را جهنم  نيبهشت ا ديو شما دار ديخودتان كار كن يرو ديبا ديهست تيهوهم زهايچ يليپس با خ ديآيوجود مبه

همه جنگ كرده  ني. بشر اگريد مياكرده م؟يانكرده اي مياجهان را جهنم كرده نيما بهشت ا ايكه آ دي. شما نگاه كنديكنيم

ما همه، ما همه از هم  ميترسيمن مجهز باشم و از هم م ديجنگ و با يبرا شوديكه آماده م دينيبيآلن هم كه ماست، ا

خودمان  نوعانِ. ما درواقع همستيقسمت و اعداد ن يدر معان اندياريهش كيها انسان ة. امروز گفته است همميترسيم

و مرتب  ميمان را حل كنمسائل يذهنبا عقلِ من ميخواهيم م،ينكيم جاديخودمان مسئله ا نيو ب مينيبيرا دشمن م

. چرخ گريهمه غلط است د هاني. اميدانيخودمان م يرا ما مانع زندگ گريد يهانيد يحت گريد يهاتيّ و مل گريد يهاآدم

 م،يكنيمان تجربه مدر ذهن را هانيا ميفهميم واشيواشيما  يعني. ديگويبه ما م شوديباز م يرا وقت زهايچ نيمقدّس ا

  :ديگوي. حاال ممييگويم دمانخودمان به گوش خو

  يسازََدش زنگ و روم يدر َكَفش خاك موم
  ش ِشكَّر و َسمدَ سازَ  ،يباز و بوم ساَزدَش
  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو 

بكنم كه  ذهني)](افسانه من ٧[شكل شماره هانيچنقطه نيم را از ااگر من مركز كهيكس در َكِف   آن  ؟يكسَكِف   چه در

 ٨[شكل شماره ميمان را عدم كنمركز ميكه اگر ما بتوان ديخاك موم است. پس نگاه كن كند،يجهان را بهشت و جهنم م نيا

 صورتنيما كار كنند در ا يها براآن يعني م،يكن دايپ و به جذبه دست تيو به عنا شيو به ستا (حقيقت وجودي انسان)]

 هانيما، ا ِيجان جسمما،  جاناتيما، ه بدن، فرم ما، فكر ما يعنيخاك . كنديو فرم ما را عوض م كنديدرون را باز م يفضا

 توانديكه ما را م ميرا اگر بگذار هانيا دهدينرم شكل م يعنياش مثل موم است. كه در دست ديگويم هانيخاك هستند. ا

  ند، بك يفضا را باز كند روم

  .آسمان معظم نيگشوده شده، هم يِفضا يروم ،يذهننماد من اهيس؛ اهي: سيعني يزنگ؛ دي: سفيعني يروم

 يزنگ كنديم يذهنمن ميبرو شيپ يذهنبا عقل من ميقضاوت كن م،ياگر مقاومت كن كند،يآسمان را باز م ميبگذار اگر

است نماد  ديكه سف يروم ،يذهننماد من اهيموالنا دارد كه س را ليتمث نيبار و ااهل زنگ يعنيدر ضمن  ي. زنگكنديم

 ذهني)](افسانه من ٧[شكل شمارهاست.  ينماد خرابكار ديدانيم كه؛ : جغديعني بوماست.  نيحضور. باز و بوم هم هم
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 ٨[شكل شماره عدمما مركز را  ي. وقتگردديخدا برم يِسوبه باز .زنديضرر م كند،يم يخرابكار است. خرابكار يذهنمن

  .كنديكار را خودش م نيا و .ميكنياو دوباره پرواز م يِسوو به ميشويباز م ميكنيم (حقيقت وجودي انسان)]

فقط  يذهندر من ديياين ديمتوجه باش ديو هر موقع هم بست ديراه كمك خدا به خودتان را باز كن ديبا غزلِ امروز شما با 

 د،يايب يبه ما كمك كند شاد دياگر مركز را عدم كن تواندي، پس م»شِكر و قند، شِكر و سمسازدت « ديانتظار داشته باش

 يِمقاومت منشاء همه دردها ،يذهنمن يِهاغم يعني د،يآيسَم م ميكنيمقاومت م ميبندينه، فضا را م است،شكر  نيكه ا

به بدن  زد،يريَسم به تمام وجودمان م ميكنيما مقاومت م ديآيم شيپ يتيوضع كيلحظه  نيماست، سَم؛ هر موقع در ا

 يذهنمن يمقاومت برا ديتوجه كن م،يمقاومت كن ميما درست نشد اصالً مقاومت؛  زديريما، به چهار بُعد ما م يما، به فكر ها

ا ر نيا كنند،يمخالفت م ديگويم يزيهرچ يهستند هركس هاياست، مثلِ بعض ادياش زمقاومت يقدرت است هركس كي

است آن قدرت  يقدرتِ واقع ييقدرت است، فضاگشا يينرمش و فضاگشا  طور؛نيا ستين دانند،ياقتدار و قدرت م

كه نگاه كن، اداره امور  ديگويفضا به من م نيا شوديفضا كه باز م نيپس گفت: ا كند،ياست كه آدم را نابود م يمصنوع

در  يرا هركس نيكرد و ا يجهان كه بهشت است جهنم خواه نيارا بده به دست او، با عدم نگهداشتن مركز، وگرنه 

درون شما، مثلِ موم است و اگر مقاومت  يدر كَفَش، چه فرم شما،  چه فضا هك ديگويتجربه كرده است و اآلن م اشيزندگ

  تو؟ يخواهيكدام را م زديريو خرد م يبه تمام وجودت وگرنه شاد زديريسَم م ديكنيم

  ص است.مشخ گريخوب د 

ت دوم *** یان   ***  

   



  Program # 843                                                                                  ۸۴۳برنامه مشاره 

  42صفحه: 

  آشكارا نيچن نيا ارا،ي ستيهاناو نَ 
  متَّ ست ما را، تا شود او مُكَ كرد شيپ

  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو 

 شوديصورت م نيدر ا اراي! اراي ستياو نهان ميبخوان يياصطالح اگر به صورت ِنداالبته به ارا،يتوانمند، قدرتمند،  يعني ارا،ي

 ةباشند كي ياست او پنهان است، پس خدا و زندگ يدرون يعنياو،  ستيتوانمند، نهان يبه معن اراي  يمن، مثالً، ول اري يا

 مينيبيفقط فرم خودمان را م مانيذهنمن ديكرده، ما اآلن با د شيآشكارا ما را پ نيچن نيااست، توانمند، اما  نهاني

باشنده  كيكه  ميساده است ما االن متوجه هست يليآن خ دنيرده آشكارا، دك شيپس ما را پ م،يدار يجسم ياريهوش

كه درست است كه  ميشويما متوجه م م،ينيبيكند و پنهان است، ما او را نم يدارد ما را اداره م يقدرت نهان كي ،ينهان

پس مُكَتَّم،  م،يببر شيپ ديو با ديشا كه يخودمان را آنطور يِزندگ ميتوانينم يدر ذهن، ول ميدانيما خودمان را قدرتمند م

 دهيپوش  مُكَتَّم،كرده و قائم شده، تا شود او  شياست و ما را آشكارا پ يقدرتمند ياو باشنده نهان ديگويشده، مپنهان يعني

آن  اول و در تياست كه در ب نيهم يبه ما نشان بدهد، برا خواهديخودش را آشكار كند خودش را م خواهديم يباشد ول

درون  يكه با گشودن فضا ديكنيدرون را،  توجه م يِفضا كنديباز م  نيهم يگفته آسمان مقدس، سپهر مقدس، برا تيب

  شد ميما به او مبدل خواه

  او پنهان بماند؟ شوديكه مگر م ديگويم اآلن

  خاشاك پنهان؟ رِ يز هانيشود بحِر ك يكِ 
  و در َبم ريخاشاك َرقصان، موج در ز گشته

  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يلو(مو 

عقلِ  كيو  ميدار يجسم ياريجسم است و ما هش كي نيو ا ميكنيدرست م يذهن: درست است كه ما اول منديگويم

 نهاني ةباشند نيكه ا ميمتوجه باش ديبا يول ميكنيبهتر اداره م شتريو خودمان را با هرچه ب ميكنيم دايدر ذهن پ يجزو

كائنات است،  نيا رِيكه ز ييايبَحِر كائنات، در يعني هان،يماند، بَحِر كيرا به ما نشان بدهد و پنهان نمخودش  خواهديم

 كهنيا يخاشاك، برا ديگويم گريرا د نيا دينيبيخاشاكِ جسمِ من، فكرِ من، چهار بعدِ من، م نيا ريز ؛يخدا و زندگ يعني

كه  يدر حال مياو زنده بشو تيبه ابد و تينهايبه ب يمدت كيجهان پس از  نيدر ا ميما آمد ستيظاهر مهم ن نيدر ما هم ا

 يباشندگ نيعمِق ا م،يلحظه مستقر بشو نيدر ا م،يثَبات بشو كي م،يسكون بشو كي م،يقائم به ذات بشو م،يجسم دار

كه جهان  ي فرم ما بَحرخاشاكِ  رِ يكه در ز ديگويهم است، م تينهايمعادلِ آسمان ب تينهايعمق ب نيباشد، ا تينهايب

كه،  دينيبيم يعنيخاشاك  نيآشكار بكند، چرا كه ا خواهدينه، خودش را م شود؟يپنهان م يچطور ستاده،يآن ا يرو
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باال  روديم نييپا يو بم است، ه ريدر ز ريو موج در ز رقصديدائمًا م هانيخاشاك، ا ديگويرا م هانيجسِم ما،  فكِر ما، ا

حاال كه   رقصاند،يو بم آن م ريجسم ما را با امواِج ز نيكه ا استيدر نيپس ا رقصد،يم ايدر ياك هم رورود و خاش يم

است كه خودش را به ما نشان بدهد، چطور ممكن است  نيرقص هم ا نيو منظور از ا ميرقصيشد، هر لحظه ما م طورنيا

فرِم ظاهرًا مهِم ما، كه  نيدر پشت ا يكه زندگ ميمتوجه بشوپس ما   م،يباش اطالعيو از آن ب مينيرقص را بب نيكه ما ا

 شوديمگر م يخودش را به ما نشان بدهد، گفت پنهان شده ول خواهديم يقرار دارد و آن زندگ ديآيمهم م يليما خ يبرا

ها كه سبب كنديفكر م ند،يو بَم را بب ريموج ز خواهدي، نمذهني)](افسانه من ٧[شكل شمارهشخص  نيپنهان بماند؟ بله، ا

 يبرا ميخوب، معلق زنان هم هست ،ياول هم گفته، كه معلق زنان هست تيدر ب چرخانند،يرا م نيهستند كه ا يرونيب

باال و  روديخاشاك هم م ن،ييباال و پا ديآيكه موج م ديديد كند،يخاشاك دارد كار م ريو بم در ز ريموج ز نيا كهنيا

  .تاست، خداس يزندگ ايمنظور از در  دهد،يم رييما را دارد تغكه  استيپس در  ن،ييپا

تجربه  ارانهيخودش را به ما نشان بدهد،  ما خدا را هش خواهديكه راه مطلع شدن به او،  پس او م جانيبه ا مييآ يحاال م

به كار  اُفتديكه كارگر مهم  يواقع شِي؛  و ستايمرا گذاشته، امروز گفت شيامكان ستا كارنيا يبرا م،يبكن ميخواهيم

 ييايآن در واشي واشي مياگر مركز را عدم كن يعنياست،   (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شمارهمركز عدم  د،يآيم

ما خاشاك  يِتنِ ما و فكرها نيشد كه واقعاً ا ميخاشاكِ ماست،  خودش را به ما نشان خواهد داد بعد ما متوجه خواه ريكه ز

 اشاكخ ياز لحاِظ جسم يعني ُافتد،ينم ياتفاق چيه ميريما بم زد،يخاشاك هم بر نياوست و اگر ا يكارهستند، اصلِ

  :ديگويدارد م ميبه او زنده شد گريچون د زد،يبر

  ت بر سَرِ آب جاَنتچون تَِن خاكدانَ 
  مو در غَ  يُتتُق كرده تَن را در عروس جان

  )١٦٥٥(مولوي، ديوان شمس، غزل شماره  

 يتن كيخاكدان  زنديريمثلِ قندان كه در آن قند م شود،يفقط در آن خاك م يعني: مانند تن خاكدان، خاكدان ديگويم

جان  طور،نيجانت هم هم طورنيهم است،يدر يرو بر خاشاك تنِ خاكدان نياست و ا ييايمياست كه در آن مواد ش

و در غم است  يمرتب در عروس كهنيا يا پرده كرده؟ براپرده چر نيو ا» پرده كرده تن را«: ديگوي. بعد جان ماتيجسم

  . رديگيم هايدگيكه از همان ستيو غم يشاد نيو غم را هم يعروس نيو ا

به بهتر شدن  ميكرده اگر ما بتوان خبريما را از خدا ب ها،يدگيخاطر همانما به يو ناخوش يخوش نيكه ا شوديمعلوم م پس

ما  كهنيا ورفت.  ميو غم فرو نخواه يدر عروس صورتنيدرا م؛ينباش نيتر شدن آن غمگو به بد ميفرم خوشحال نباش
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 صورتنيدرا م؛يهستند و از غم فرار كن يهمه ذهن هانيباشد و ا يباشد، عروس يباشد، عروس يعروس يه ميخواهيم

 نيخودش را به ما نشان بدهد ا خواهديم ايدر كهيدرحال م؛ياز خاشاك باخبر گريكار، ما را در سطح نگه داشته ما د نيا

و كًال جسم ما مثل  ذهني)](افسانه من ٧[شكل شماره ستيدگيكه پر از همان يتن ني. انديگويرا م نيها هم همشكل

 صورتنيباشد؛ درا يطورنينشان خواهد داد و اگر ا ييآب است، آب هم خودش را به ما پس از فضاگشا يما رو يجان ذهن

واقعاً آن خودش را به ما نشان بدهد  ميرها كن ديپرده را با نيو غم است ما ا يعروس يپرده پرده نيهست و اپرده  نيهم

  . ايدر يخس و خاشاك رو نينه ا ميما او هست ميو ما بفهم (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شماره

  :ديگويخودش م حاال

  يَشموس ،ييتندخو ،يدر ُتتُق نوعروس
  عالَم كِ يبر بَد و ن ،يسخوش ُفسو كُنديم

  )١٦٥٥(مولوي، ديوان شمس، غزل شماره  

وجود دارد  يعروس كيپندار ما،  يو غم ما، پرده يشاد يپرده نيا ريز يعنينو عروس وجود دارد  كي: در پرده ديگويم

ن فضا در مقابل آ شود،يكه باز م ييكه، آن فضا ياريهش نيا يعنيَچموش، سركش  يعنيعروس تندخو و شَموس  نيكه ا

 م،يستيعروس با نيدر مقابل ا يذهنمن يهابا فكر و خواسته دينبا ماما سركش است و تندخوست.  يذهنمن يهاخواسته

گوش بدهند.  ديداماد به حرف عروس با يهرحال خانوادهبه ايناز كردن عروس است و خوب داماد  نيهم لشيپس تمث

  عروس ممكن است تندخو باشد، انتظارات داشته باشدو  كندياستفاده م ليدارد از آن تمث

دارد كه  ييهاخواسته كيفكرها و  كيخدا و مركز عدم  نيخودش را به ما نشان بدهد ا خواهديكه م يزندگ نيا يعني

ان نوعروس خودش را به ما نش نيتا ا ميريما بپذ ديرا با تي. آن وضعشوديم ليبه ما تحم تيصورت وضعبا قضا به هانيا

 ميكنيعالم. در مورد ما هر چه فضا را باز م كيبد و ن يدارد برا يخوب ريب: تدديگوينو عروس م نيكه ا ديبدهد و توجه كن

به آن.  كنديم ييتندخو شوديفضا هم اگر باز م نيو ا كنديمخالفت م شتريب شيهاما با قضاوت يذهنكه من مينيبيم

 د،يگويگوش بده و تند م من: به حرف ديگويم كنديردش م ديگويم ني. هرچه ا: تو حرف نزنديبگو كهنيدرست مثل ا

 اشيتند رسد،يبه ما م يبيآس كي م،يكنيضرر م ميكنيگوش م يذهنموقع ما به حرف منهر دينيبيهم مثالً م اشيتند

 مييبگو مانيذهنبه من كه ميما هست نيا دهديما گوش نم يذهناست كه به حرف من نيا اشياست و سركش نيهم

 يليو داماد هم خ باستيز يلياگر البته درست عمل كنم حالت داماد و عروس. عروس خ ن،يساكت باش درست مثل هم

  : چشم، چشم بله چشم، حتماً بله چشم.ديگويبه داماد م ديگويعاشق است و عروس هرچه م
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را ما  نيا يبه ما خودش را نشان بدهد ول خواهديمكه  يعروس. عروس نيسركش است ا ني. اميهست طورنيهم هم ما

: نه، ديگويكه هر لحظه م يذهننه من دانديو بد ما را م كيتازه است كه ن يزندگ نيعروس است و ا نيا ريتدب ميدانيم

شما به  ما كه ييراهنما يما، برا ياست برا يجالب ارينكات بس جانيا بوخكه  ستيعقلش كه عقل ن يذهننه، نه چون من

 نيا دانديصالح ما را او م داند،ياو م ذهني)](افسانه من ٧[شكل شمارهكه ساكت باش، حرف نزن.  دييبگو تانيذهنمن

  پرده است.  ايهمان تُتُق است 

 نه تنها در مورد فرد، در مورد نيا دانديجهان را بهتر م ريوجود دارد كه تدب يَشموس ،ييتندخو ،ينو عروس كي نيا ريز

 يزمان كه آن فضا نيكنند در ا ييفضاگشا ديها باها كامالً صادق است كه انسانانسان يهاتيها و وضعتمام جهان و انسان

  كند.  ريگشوده شده تدب

 يكه فرم ذهن ميو خاشاك گوش بدهاگر ما به عقل خس  يما، كه فعًال پنهان است ول مياستفاده كن ديبا يعقل زندگ از

جا  نيا دراست.  يزندگ نيعروس است هم نيهم ييتندخو نيضررش هم هم م،يكنيماست، ما ضرر م يدگيماست، همان

گشوده  يفضا نيعقل ا يول (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شماره دهدينو عروس دارد خودش را نشان م دينيبيم

ولو با  ميساكتش كن ديما با يذهنمن ديدانيبشود و ساكت بشود؟ شما م ميتسل ديبا يك .فرق دارد يذهنشده با عقل من

  . كنميم دايدست پ يشكر كه من به عقل درست و حساب ايصبر و شكر خدا ،ييصبر، فضاگشا

، نكن نه، نه زيدو روز است پره ايبشو، دن دهيكه حرص بزن، برو همان كنديم ديتهد يذهنمن كند،ياعتراض م يذهنمن

اگر قدرت  ،يخواهياگر عقل م ،يخواهيم تياگر هدا ،يخواهياگر آرامش م ،يخواهيم سببيب يگوش نده اگر شاد

  :ديگوي. اآلن مدهدينشان م ييبده كه خودش را با فضاگشا شبه حرف عروس گو يخواهيخوب م ياگر زندگ ،يخواهيم

  يقراريچرخ ازو ب ،يزارخاك ازو سبزه
  زو مُعاف و مَُسلَّم ياريطرف بخت هر

  )١٦٥٥شمس، غزل شماره (مولوي، ديوان  

كه  اينشان دهد از آن در خواهديخودش را م ميكنيفضا را باز م يكه وقت ي: نگاه كن از آن عروس، از آن زندگديگويم

چهاربعد ما  شود،يآبادان م شود،يزار مزار شده، آبادان شده خاك. پس خاك ما هم از او سبزهخاشاك ماست سبزه ريز

 ،»يقراريازو ب چرخ« .رديگيسامان م رد،يگينظم م شود،يزار شده خاك ما هم از او آباد مو سبزهكه خاك از ا طورنيهم

 ديعاشق است و چرخ ما هم، آسمان درون ما هم از او با اياست  قراري: از او بديگويم ديچرخ ما چرخ آسمان هم نگاه كن

 قراريب م،يشويعاشق م شتريكه ب مينيبيم م،يكنيزتر مهرچه ما فضا را با يعني رديگيعاشق بشود، عشق را از او م
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هست و از او معاف  يخوشبخت كي يكنيهر طرف نگاه م ،»ياريهر طرف بخت« م،يبه او زنده بشو م،يكه به او برس ميشويم

و ضرر و  تيّذمعاف از هرگونه آزار و ا يعنيسالم مانده از اوست  يعنيو مسلَّم  هاستيمعاف از بد يعنيو مسلَّم است 

  مسلَّم سالمت از هر لحاظ.

 ٨[شكل شماره دهديشكل نشان م نيا دهند،يها هم نشان مشكل نيا ميستياگر ن ميبشو اريبخت ديما با دينيبيم

  عاشق بشود.  توانديزار بشود، درون ما مسبزه توانديبدن ما، فكر ما، احساسات ما م (حقيقت وجودي انسان)]

  فَكانكمِ ُكنْحُ  يهاچوگان شيپ
  المكان اندر مكان و ميدَويم

  )٢٤٦٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،ي(مولو

اگر فضا را باز كنند، او از ضرر  يعنيباشند و از او  يخوشبخت يهاانسان تواننديم يكنيها هر طرف نگاه مانسان ةهم

  : ديگوي. بعد مگري. بله كامالً روشن است ددارديو سالم نگه م كنديمعاف م

  ينيَصبر ازو ُمسْتَع ،ينيعقل ازو ُمْسَتق
  و نقش آدما خاك از ،ينيببيازو غ عشق

  )١٦٥٥(مولوي، ديوان شمس، غزل شماره  

 هايدگيرا از همان نيقيما االن  دي. توجه كنرديگيرا از او م (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شماره نيقيعقل ما،  ديگويم

است  يموقع نيقي. ذهني)](افسانه من ٧[شكل شماره شك است يذهن فضا يفضا كند،يم ديشك تول نيا م،يخواهيم

 يذهنعقل، عقل است. در من نيا رد،يبگ نيقيعقل از او  ،(حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شماره ميكه ما فضا را باز بكن

را از او  نيقيعقل  ديگوي. مديكنيجه متو شود،يم گريجور د كي م،يريگيعدم م زمان را اعقل يوقت شود،يجور م كي

  به خاطر آن است.  نيببيخواهنده. عاشق، غكمك يعني نيمُسَتع رد،يگيصابر كمك را از او م ايصبر  رد،يگيم

 يعني رد،يگيصبر ما كمك م كند،يم دايپ نيقيعقل ما  شود،يباز م شود،يباز م شود،يفضا باز م يكه وقت دينگاه كن پس

. ميشويم نيببيعنوان عاشق از او غبه م،يريگيم نيقيعنوان عاقل از او به م،يريگيعنوان صبركننده از او كمك مما به

عدم  ياريهش ست،ين يجسم ياريهش ند،يبيفقط جسم را نم ند،يبيشده، فقط فرم را نمگشوده يفضا نيا ن،يببيغ

را  يها زندگاست. مثالً درون انسان نيببيجسمش غ ند،يبيم مرا ه زهايچ يليو خ نديبيعدم جسم را م يارياست. هش

 زانيهستند. م دهيبا چه همان هاهستند، منت ياز جنس زندگ هانيكه ا نديبيقشنگ م كنديها كه نگاه م. به انساننديبيم

 دن،يحالت دشمن د ني. اخواهنديكمك م هانيهستند. ا ريتقصيهستند، ب گناهيب هانيچقدر است، ا شانيدگيهمان

  . روديم نياز ب دنيكافر د
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 ،يچرخيم قدرنيچرا ا ،يريتقصيب ،يگناهيامروز هم گفت تو ب م،يكمك كن گريها به همدما انسان ميتوانستياگر م ما

 يرا عصبان گريو همد ميآورديرا به ارتعاش درم يزندگ گري. اگر ما در همديناآگاه كهنيا يبرا ؟يبه زحمت افتاد

، »خاك از او نقش آدم«. ميديرسيو خاك درست م ينيببيخدا و به غ كمكو به  نيقيبه  هانيما زودتر از ا م،يكردينم

 نياست چرا كه در ا يزيانگخاك كه جسم انسان است، به خاطر او هست كه نقش آدم شده. نقش آدم، نقش شگفت نيا

بدن ما را، مغز ما را ساخته كه االن  يخودش زنده بشود. زندگ تينهايبه ب توانديم يمغز كه انسان است زندگ نينقش با ا

مغز ساخته بشود، مغز انسان. پس خاك از او نقش آدم.  نيا دهيطول كش يليخودش در ما زنده بشود. خ تينهايبه ب

  است، سركش است، تند است، خودش را نشان بدهد.  سموشبه صورت نوعروس كه  خواهديكه او م ديگويم

 هايدگيهمان يعنيبهتر؟ شما  شتريواقعًا هر چه ب د؟يندازيرا از كار ب تانيمن ذهن ديخواهيها واقعاً شما نمصحبت نيا با

االن با  آورد؟يسر ما م ييچه بالها دن،يعدم ند قيو از طر دنيد يدگيهمان قياز طر ديدانينم د؟يشناسياالن نم گريرا د

 نيخودش را در ما نشان بدهد؟ گفت ا ايدر نياز آمدن ما هست كه ا يمنظور كيكه  ديدرك كن ديتوانيغزل شما نم نيا

 يعنيبه ما نشان بدهد.  خواهديخودش را م يعنيبحر عالم،  نيا ماند،يپنهان م يك يرا گرفته، ول شيَخس و خاشاك رو

 ميتوانيم مينيبب هايدگيهمان قياز طر ايآ. ميآگاه باش ارانهيدر ما به خودش زنده بشود. ما از او هش خواهديم يعنيچه؟ 

مهم است. چرا؟ گفتم،  يلينقش انسان است. خ نينقش آدم هم هم نيكه نه. پس ا ديدانيم م؟يمنظور نائل شو نيبه ا

  موالنا است.  نيهم شيهابه خدا آگاه بشود. نمونه توانديم ارانهيهش كهنيا يبرا

خاك ما  ني. پس ايكيكرده از طرف  انيرا ب هانيا يزندگ اي ديبگو توانديذهنش م شعرها را آدم با نيا ديكنيفكر م شما

  است: نيهم ديگويمهم است. االن دارد م يليهم خ

  انيشوآبها دست ان،يو جو انيباد پو
  ميخاك خامُش چو مر ان،يگو حانهيمس ما

  )١٦٥٥(مولوي، ديوان شمس، غزل شماره  

است كه  هايناهماهنگ اني. جوگذرديم شود،يمركزش را و فضا باز م گذارديكه عدم را م ياز انسان يزديدَم ا ،يزندگ باد

نه تنها در  ها،يدگيانسان را از دردها، از همان دهديشستشو م ديآيور مكه از آن ييهارا ذوب كند، حل كند، و آب هانيا

 جانيعاقل، عاقل در ا ،يگفت عقل وقت دهد،ينشان م خودش را به ما يكه او وقت دينيبي. پس مگرانيخود انسان، در د

 نيببيعاشق از او غ كند،يكه صبر م يكس رد،يگيو صابر از او كمك م كنديم دايرا از او پ نيقيخوب است، خردمند، 
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ها آب ان،يو جو انيموقع، باد پو نآ شوديچهار بعد ما، چه م دهد،يو خاك هم كار خودش را درست انجام م شوديم

  .انيشودست

و  زنديآن حرف م قياست كه خدا از طر ياياريدر واقع هش حي. مسمييگويم حانهي. ما مسميزنيحرف م حيمثل مس ما

ما به  ارشدنينماد هش حي. مسزنديدر ما حرف م حيمس شود،يخاموش م يذهنمن د،يآيبه حرف درم يحضور ما وقت

صورت خاك ما، ذهن ما خاموش  نيدر ا كند،يم انيرا از ما ب شو او خود ميشويم ارياو هش تينهايما به ب يخداست. وقت

  . زنديحرف نم يمن ذهن قياز طر گرياست، د

كه چند  حيزدن مسسه روز. و حرف ميشدن مربه آن خاموش كندي. اشاره مميخاك خاموش چو مر ديگويم نيهم يبرا

در مورد ما  يجا است. ول. بله. اشاره به آندهميغزل به شما نشان م انيموضوع است، كه در پا نياست مربوط به ا هيتا آ

بشوند، در  ندهيماست) و بادها پو يارينماد هش حيدر شما حرف بزند (مس حيذهن خاموش بشود و مس كهنيا يعني

 يهابشوند، دست انيوها شكنند، حل كنند، آب دايرا، مسائل را در جهان پ هايو ناهماهنگ نديايبه حركت درب كهيحالت

نگه  يو مدت ميكنيما مركز را عدم م كهنيمحض ابه گر،يعبارت د. بهنديآلوده را بشو يهاجسم يعني ند،يآلوده را بشو

  . دهديحالت به ما دست م نيا م،يداريم

 د،يشويما را م يتمام ابزارها ،ديشويما را، عمل ما را، فكر ما را م يهادست د،يآيور مها كه از آنآب ان،يو جو انيپو باد

و ذهن ما هم خاموش  ،(حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شمارهزنديو خدا از ما حرف م ميشويم حيما هم مثل مس

ما شكرباره  يمدت كيو پس از  شوديم. فضا باز شودي. قضاوت و مقاومت صفر مروديم نياز ب گريد  حالت ني. اشوديم

قبل بود. گفت  تي. ما به اصطالح، صبر مال بدهدينم يمعن گريرفتند، صبر هم د نيما از ب يهايگديهمان ي. وقتميشويم

فضا باز شد و مركز عدم  نيكه ا يمدت كيچون پس از  ،يشويم يكيبا او  شوديو فضا باز م يريگيكمك م يكنيصبر م

 گر،يعشق است د نيا ميو عاشق ميستين يذهنمنجنس و از  ميهست يكه از جنس زندگ ميكنيما حس م م،ياشترا نگه د

  با خدا.  ارانهيطور هشوحدت مجدد به يعنيعشق 

  انيشوآبها دست ان،يو جو انيباد پو
  ميخاك خامُش چو مر ان،يگو حانهيمس ما

  )١٦٥٥(مولوي، ديوان شمس، غزل شماره  

  مادر است.در شكِم  يسيو سخن گفتنِ ع مي: اشاره به سكوت حضرت مرمي*خاُمش چو مر

  : ديگويم اآلن 
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  نيخاك يِّ گِردِ كشت ن،يبحر با موجها ب
  در َتِك چاهِ َزمَزم نيها بو مّكه كعبه
  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو 

با  ايكه در نيبب ن،يبب شيهارا با موج ايتو در ديگويكار برد. مرا به »نيب« يكلمه شوديم ييفقط با فضاگشا نيا خوب

 ييكتاي يايما در در يهمه يعنيچهار بُعد ما را در َبر گرفته، گِردش را گرفته،  نيما را كه ا يِخاك يِكشت نيا شيهاموج

 ميداررا نگه يذهنمن نيما ا كهنيامگر  ستيبه ضرر ما ن يموج چيهمه به كمك ما، ه ديآيم ايدر نيا يهاو موج ميهست

  .ميبه او زنده بشو ديكه با ميفهميمان را مما منظور از آمدن اتياب نيو از ا ذهني)](افسانه من ٧[شكل شماره

است كه هاجر مادِر  بيترت نياست كه در مّكه هست و داستان كوتاهش به ا ياچشمه كي كيچاه زمزم حاال سمبل

 ياچشمه كي لياسماع يپا ريباالخره از ز ها،نيگرم و ا يليو تشنه شدند و خ ارتيز يهر دو در مكّه بودند برا لياسماع

 ميبكَن ديكه ما با ستيو چاه زمزم همان چاه .است كيسمبل ني: اديگويچشمه، زمزم هست كه موالنا م نيكه ا ديدم

مّكه است، شهر  كي ي: هر انسانديگويدارد م كهنيامختلف، مثل  يهاكعبه هست و مكهّ كي كهيو درحال نييپا ميبرو

خداست گرچه كه  يخداست. پس دلِ همه، خانه يكه خداست خانه يقيحق يت، كعبهكعبه هس كياست و در مركزش 

 كيهست،  ياريهش كي يول ستمختلف ا يهامختلف نمادِ انسان يهامختلف هست. مّكه يهامكّه يكعبه هست ول كي

چاه  يبكَن ديشما با يعنيت ها در ته چاهِ زمزم اسخداست و منتها كعبه و مّكه يها خانهانسان يخدا هست پس مركز همه

  . هاستيدگيهمان نيا ريز يعني يرا برو

و بحر ُپر از  كنديم تدارد صحب كيكعبه، سمبل كيشهر است، شهر مكّه است با  كي يهر انسان ها،يدگيهمان نيا ريز

اگر  ستيكشت نيفتن اها همه در جهت شكا. موجزنديما را محاصره كرده و موج م يِ ما را و تن خاك يِذهنمن نيموج، ا

مثل  يهر انسان يعني ميما، اگر به آب برس ميبه آب برس كهنيا يبرا ذهني)](افسانه من ٧[شكل شماره ميريبگ يذهنمن

 يِپا رياز ز يابد يِ شاد نيو ا (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شمارهكند  دايدست پ ديبا يابد يِبه منبعِ شاد كهنيا

هم  يِرا همه موالنا قاط هاني. اجوشديكند، م يرا قربان اشيذهنمن يعنيقربان بشود  ليل اسماعكه بخواهد مث يهركس

داده كه شما  حيتوض او امروز  چاه را هم به م دينداررا نگه  هايدگيكه شما همان ديمختلف را، بتواند بگو يكرده نمادها

 ذهني)](افسانه من ٧[شكل شماره يذهنبا من و ديچاه را بكَن ديتواني: شما نمديگويم نييپا تياما در ب ديچاه را بكَن

 ستي. كارِ تو نديبكش رونيآب ب يذهنبا گفتار من ،يذهنبا  اصطالحات منچاهِ زمزم با دَلْو و طنابِ ذهن و  نياز ا ديتوانينم

جسِم عالم،  نيتماِم ا ريپس ز هان،يگفت بحِر ك ،يبزرگ انوسيكه اق ميديپس مركزَت را عدم كن. پس فهم ستيكارِ زندگ
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 نيا مياجازه بده ديمحاصره كرده، گِردِ ما هست و ما با ايدر نيها را هم اهست و هركدام از ما انسان ييكتاي يايدر كي

كه صاحبِ كعبه  (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شماره ميمّكه هست كيكه  ميرا بشكند و ما متوجّه هست يامواجِ كشت

 نيبشود. اگر ا ياست از ما جار سببيب ياست همان شاد يشاد يزمزم هم كه چشمه يو چاهِ زمزم هم، چشمه ميهست

 طِيمن شرا اتفاق نخواهد افتاد. امروز هم نيا م،يدارنگه يمركز را ماد م،يداررا نگه ذهني)](افسانه من ٧[شكل شمارهشكل 

 تيها از جمله عناكه تمام آن ديكنيمركز عدم باشد وگرنه توّجه م ديبا كهرا به شما نشان دادم  شيو جَذْبه و ستا تيعنا

خاموش نشدِن  يهمه بر ضدِ ما عمل خواهند كرد حتّ هانيا الْمَنونبياْلَقلَم و رَفكان و جَفّو جَذْبه و قَضا و كُنْ شيو ستا

 ميبكن ميخواهينم ستين مينتوان د،يبكن ديا نخواهي ديبكن دياگر نتوان د،يذهن را خاموش كن دييگويذهن، َانْصِتوا كه م

  .ديرس ميخواه يكه با حركت ذهن ما به زندگ ميكنيهنوز فكر م كهنيايبرا

در ما هست  يبدهد. آن زندگ يما زندگ به توانديبرسد كه حركتِ ذهن نم نشيب نيابرسد، به  يداريب نيبه ا ديبا يهركس

(افسانه  ٧[شكل شمارهصفحه هست  يكه رو تيوضع نيا ينشان بدهد و ادامه خودش را به ما خواهديهر لحظه م

 ميبخواه ميمسئله درست كن و ميبخواه ين جهان زندگياز اجساِم ا و ميبپَر يبه فكر يفكر كيكه از  ذهني)]من

 يفكرها يدهيپد نيكه ا ميبفهم ميآرامش داشته باش دياصطالح آخر عاقبت ندارد ما باكار به نيا م،يمان را حل كنمسائل

 يِشاد ي. چشمه، چشمهكنديم بينصيچشمه ب نيو از ا برديهست ما را به خواب فرو م تيها هوكه در آن يپدريپ

  و كنديم دييرا تأ نيهم ا يبعد تيبجوشد. ب ديبا يهركس يپا رياست كه از ز سببيب

  فكَنيَ در َچهْ مَ  شي: تو تَن َزن، خوديشَه بگو
  تو كردن دَْلو و َحبْل از شَلوَلم يانند كه

  )١٦٥٥شمس، غزل شماره  وانيد ،ي(مولو

 يدزد كيكه حاال از دودكِش  ننديبينشسته بودند، م يآقا و خانم كي ايو گو ستيذهن يوگودرواقع گفت شلولم

و  شودينم اشيچيه نييند پاشلوَلم و خودش را از باال پَرت ك ديكه بگو يكه هركس ديگويتو، و خانم م ديايب خواهديم

و  نييپا پردينخواهد شد و م اشيچيرا بكند و ه اشيكه دزد نييپا َردو بپَ ديشلولَم بگو خوبيليكه خ كنديدزد فكر م

 نِيع يذهنكه گفتار من ديگويهست م گريد زيچ كي اياست  نيا اي. حاال قصه رنديگيو دزد را م شكنديم شيدست و پا

كه  ديگويم يعني .نشود اتيچيو ه يبپر نييكه از باال به پا يتوانيتو نم ييبگو پس شلولم، شلولم، شلولم است شلولم

نكن، مركزت را عدم كن من  ي، تو كار»زن تو َتن«. كه تو ساكت باش بگذار من عمل كنم ديگويخدا به ما م يعنيشاه 

 يتوانينم يذهنبا عمل من ،يذهنبا گفتار من ،يذهنبا فكر من يعنيولم تو از شل كهنيا يچاه؛ برا يُافتيعمل كنم وگرنه م
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كه با ذهنَت  يبا َدْلو ياز چاه زندگ يندازيطناب را ب نيا يتوانينم يعني يفَنِّ َدلْو و حَبْل را درست انجام بده اصطالحتو به

  .يذهَنت عمل نكن يلهيوسبه و ياكت باشس يعني »يتن بزن«. پس بهتر است يتوانيتو نم يبكِش اتيآب ح يدرست كرد

 يتو ياُفتياز شلولم، م شودينم تيزيچ يفتيچاه ببه يكنيفكر متو يعني »فَكنيَدر َچْه مَ شي: تو تَن زَن، خوديبگو َشه«

چاِه  بدتر به ميبرس يبه زندگ ميخواهيآن فكر م ةليوسبه تيهوهم يفكر كيهرموقع با  يعني گر،يد ميچاه كه افتاد

  .مانيزندگ يدست و پا شكَنَد،يما م يدست و پا م،ينيبيم بيو آس ميُافتيچاهِ ذهن م م،يُافتيم يزندگ

كدام كار را؟  ،يرا انجام بده كارنيا يتوانينم يعني »تو كردن يكه ندان فكَن،يَ در َچه مَ شي: تو َتن َزن، خوديبگو شه« 

[شكل از َشلولَم  دنيكشاتيآبِ ح دن،يكشآب ياز چاه زندگ دن،يكشاِه زمزم آباز چ يعنيدَْلو و حَبل را،  يهاكيتكن

  .يذهنمنِ يهابا فكر ،يذهن يهابا فكر يعني ذهني)](افسانه من ٧شماره

ها را بلد اصالً آن فن (حقيقت وجودي انسان)] ٨[شكل شماره نيآب نكش. ا يرا نگه ندار و از چاهِ زندگ يذهنمنِ پس

باشد  ادمانيهم  هيو آن آ شيو جذبه و امكان ستا تيبا عنا يبلكه فضا را باز كن، مركزت را َعدم كن بگذار زندگ. ستين

من  شِ يكه؟ گفت اگر، گفت بگو كه اگر امكاِن ستا دينبود، امكاِن كمك هم نبود، توجه كرد شيكه گفت اگر امكان ستا

. ديمانديم يذهنتا من به شما كمك كنم در منِ ديركز را عَدم كنو م ديبشو مياگر امكان نداشت كه شما تسل يعنينبود 

 ديكنيمعمل  يذهنو با منِ ديشوينم ميو تسل د،يكنيو َعَدم نم ديدانيرا م نيا د،يكنيتان را َعَدم نمحاال كه شما مركز

 ةليوسكه به ديود تا شما بفهمبا شما خواهد ب شهيآلتِ شكنجه است كه هم كيشما است،  فرِيك يذهنمنِ نيا نيبنابرا

من شما را خلق كردم در  د،يكاِر مرا هم مختل كرد يذهنو با ماندن در منِ ديستين يذهنشما منِ د،يعمل نكن يذهنمنِ

را اآلن ما  نيكه چه؟ ا ديكنيم يزندگ يذهنكار و شما آخر در منِ نيدارم از ا يودمقص كيشما به خودم زنده بشوم و 

  .ميبكن مليأت كي هم با مانهمه

مَنَش را با  نيبشود، بعد ا دهيها همانرا جمع كند، با آن زهايچ ،يذهن ِ عنوان منبكند به يدر ذهنش زندگ ديايب انسان

لحاظِ پول و به قتاًيحق ايخودش را برتر جلوه بدهد  كنديم سهياصطالح مقاها بهبا آن كهنيكند بخاطِر ا سهيمقا گرانيد

است؟ كه چه بشود؟ بعد  يجور زندگچه نيا دهد؟يم يچه معن نيباشد، ا گرانيبرتر از د هانيقدرت و ا ايدانش و لحاظِ به

بود،  يعال يلياست واقعًا؟ كه انسان آمده امروز غزل هم خ داريشما معن يبرا نيچه؟ ا يعني نيا رد،ياز چند سال هم بم

چه  يآخر برا ،يتو اهلِ سكون هست ،يكنيم رييهمه تغ نيا ،يردا تينهايدردها در شكمت است، گردش ب نيگفت ا

  موالنا. بله.  گريگفته است د يطورنيا ؟يفهميكه چه بشود؟ تو چرا نم ؟يكنيرا م كارنيا

  :ميرا داشت تيب نياما ا
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  انيشوآبها دست ان،يو جو انيباد پو
  ميخاك خامُش چو مر ان،يگو حانهيمس ما

  )١٦٥٥ل شماره (مولوي، ديوان شمس، غز 

فراموش شده  ادهايمرده بودم و از  نياز ا شيكاش پ ي. گفت: اديكشان ييتنه درخت خرما ياو را به سو دنييزا درد«

  »بودم.

  )٢٣ هي)، آ١٩( ميسوره مر م،ي(قرآن كر

 جانيبه ا كهنيا يبرا ميگويرا م هانيا ،»ديكشان ييتنه درخت خرما ياو را به سو دنييدرد زا«. ديدقت كن هاهيآ نيبه ا 

 دنيي. دردِ زاديگويم ميرا مر هاني، ا»فراموش شده بودم ادهايمرده بودم و از  نياز ا شيكاش پ يگفت ا«مربوط است. 

 مانيبه خودِ اصل م،يحامله هست ياريبه هُش م،يحامله هست حيهست. ما اآلن به مس همما  دنييدرِد زا نيباشد هم مانادي

 ميكنينم داياز جهان، راه را پ ميبرگرد ميخواهي. مميكنينم دايراهش را پ شود،ينم يول مييبزا ميخواهي. مميهست حامله

  بله. م،يازده يدگيهمان يهانكيع كهنيا يبرا

  »روان ساخت. يآب يتو جو يپا رياز ز پروردگارت او ندا داد: محزون مباش، رياز ز كودك«

  )٢٤ هي)، آ١٩( ميسوره مر م،ي(قرآن كر

. شوديم يطرف جاراست كه از آن يآب نيا ،»انيشوآبها دست انيوو ج انيپو«آب در واقع امروز هم بود كه  يجو نيا

دَمِ او  نيو ا شوديم شتريصورتِ آب روز به روز بكه دَمِ او به ديد ديخواه ديمركزِ عَدَم نگه دار د،يشما اگر فضا را باز كن

و دردها  هايدگيهمان ني. ايشد دهينكه فقط هما يندار يتيگفته است تو ُجرم و جنا همكننده است از هر لحاظ. امروز پاك

هست كه  ادتانيشده ندا داد به شما، كه امروز گفت، گشوده يآن فضا يعني »كودك ندا داد«. پس برديم شورديرا م

  : ميگفت

  شتنيهم بگوش خو ييتو گو ،ين
  هم تو من يا رمنيمن ونه غ نه

  ) ١٢٩٩ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  درست است؟  د،يگويوشِ خودش مآدم خودش به گ يعني

  .كنديهمان آب است. بعد صحبت خرما م نيخالصه ا
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  ».زديفرو ر تيبرا دهيتازه چ يرا بجنبان تا خرما نخل«

  )٢٥ هي)، آ١٩( ميسوره مر م،ي(قرآن كر

تازه  ينخل را به بجنبان تا خرما«. دهديخودش را نشان م يزندگ ينيريش واشيواشيكه  دينيبيم ،»نخل را بجنبان« 

 گريرا د هانيكه ا د،يجد تِيعشق، امن سبب،يب يشاد خورد،ينور م يآدم غذا واشيواشي. »زديفرو ر تيبرا دهيچ

 كهنيآن، ا يهاشده است و صحبتگشوده يضاآن ف يهاوهيم لكهب ستيواقعاً خرما ن جاني. پس نخل در ادياخوانده

  است؟ ادتاني »انيشوآبها دست ان،يو پو انيباد جو ان،يگوحانهيما مس«: گفتيم

ام و رحمان روزه نذر كرده يخدا ي: برايبگو يديرا د يكس انيو شادمان باش و اگر از آدم اشاميزن، بخور و ب يا پس«

  ».ميگويسخن نم يبشر چيامروز با ه

  )٢٦ هي)، آ١٩( ميسوره مر م،ي(قرآن كر

خاموش  دياست كه خاك شما و ذهنِ ما با نيا شيعنم ،»ميخاك خاموش چو مر« :گفتيم كرد،ياشاره م جانيداشت به ا 

 توانديما نم قيخدا از طر يعنيدر ما حرف نخواهد زد.  حيمس زنديذهن ما حرف م كهيحرف بزند. تا زمان حيباشد تا مس

 گفتگويِ  ةمن روزه هستم، روز دييكه شما بگو كردياشاره م هيآ ني. پس به اگريعبارت دبه م،يزنيحرف بزند اگر ما حرف م

  حرف بزند، بله. حيها خاموش خواهد ماند تا مسمدت اميذهندارم، منِ يذهن

  »سلطان محمود و غالِم هندو قصهْ«

  )١٣٨٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

ادامه خواهم داد از آن  مبرگشتي كه هندو غالمِ  و محمود سلطان ةخواند، قصّ  ميشما خواه يرا برا ياقّصه كيامروز ما 

  است و به غزل هم ارتباط دارد. يجالب اريبس اربسي ةقّصه كه قصّ 

وم *** ت  یان   ***  
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 محمود سلطان ةبخوانم و عنوان قّصه هست قصّ  تانيبرا شود،يشروع م ١٣٨٣ تياز دفتر ششم كه از ب ياتياب ديبده اجازه

قّصه را  نيكه عطار ا يطورآن كنديم نينا تحساست و موال دهيقّصه را عطار هم درواقع به نظم كش ناي و هندو غالم و

دارد و آن  يخوانانسان است كه با مطالب غزل هم تيمربوط به وضع ديدانيطور كه مقّصه همان نيداده است و ا حيتوض

ر ذهن به ذهن انسان، د وانياز ح وان،ياز جماد به نبات، از نبات به ح يعني يارياست كه انسان كه پس از تكامل هُش نيا

تختِ  يرو كهيدرحال ها،يدگيخاطر هماناست در ذهنش به هيداده است، در حال ترس و گر ليرا تشك يذهنانسان كه من

 نيداشته باشد. بنابرا تينهايسكون داشته باشد، عمقِ ب تواندينشسته است و فوراً م يزندگ ايخدا  يعنيشاه  شيپ ييطال

 ياريرمز خدا است كه در چالشِ تكاملِ هُش يغاز محمودِ ،يرمز خدا است و غازمحمود  سلطان م،يغالم هندو ما هست

 هيخودش نشانده است و هرچه داشته به او داده است و او دارد گر يِآمده است، او را پهلو رشيانسان گ نامبه  يابنده كي

  كه:  پرسديو سلطان محمود از او م كنديم

   »؟يكنيم هيگر يزيچچه يانسان، برا يدر كائنات برا يلحاظ زندگان، بهدر جه يمقام را دار نيتو اآلن بهتر«

  كه:  ديگويهمان انسان باشد م كهغالم  ايبنده  نيو ا

شاءاهللا كه ان گفتيم كرديم نينفر كهيو موقع ترسانديذهن بودم، مادرم من را از تو م ارِيدر د يعني اريدر آن د يمن وقت«

 كي ؟يكنيم يبد نيبه ا نيكه چرا نفر كرديو پدرم او را مالمت م يفتيمحمود ارسالن ب ،يفتيبمحمود  كه دست سلطان

  »مادرم كجا است اآلن كهيمن را از تو ترسانده بودند درحال اريو در آن د ؟يندار نيبهتر از ا نيفرن

 نيام. بله اجهان به همان عمق نشسته شاهِ  شيمن پ ند،يبب توانديكه نم نديكجا است من را بب يذهنمن يعنيكه،  نديبب 

چقدر مهم است و باالخره توكل و دادِن  نيما مهم است و قر يصبر چقدر در زندگ كهنيبه اعالوه قّصه راجعقّصه است به

كه  ديگويدر ابتدا م يول دهد،يم حيتوض اتيرا در قّصه با جزئ هانيچقدر مهم هستند، ا هانيا ،يخود به زندگ ارياخت

  عطار بهتر از من گفته است.

  گفته است هِيْ اهللاِ َعلَ  َرحَْمةُ 
  سُفته است يَشه محمودِ غاز ِذْكرِ

  )١٣٨٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 »هِ يْ َرْحمَُة اهللاِ َعلَ«نقل كرده است. پس  اتيداستان را با جزئ نيصورت ا نيبه بهتر شانيخدا رحمت كند به عطار، ا يعني

  گرفته است. شانيكه قّصه را از ا كنديو اعتراف معطار است  نيهم
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  آن ُهمام شِيِهند، پ يَِغزا َكزْ
  ُغالم كياوفتاَدش  َمتيغَن در

  )١٣٨٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 جانياست و در ا ينيجنگِ د يكه به معن ديدانيگرفت. پس َغزا م متيرا به غن يغالم كياز جنگ هند آن بزرگوار  كه

است، كه باالخره آمده،  يارياست، تكامل است، تكامل ُهش يبه زندگ يشدن هر موجودزنده يچالشِ تكامل برامعادل 

را به تكامل رسانده است پس از  يموجود كيخدا باالخره  ديگويكه آن انسان باشد و م يغالِم عال كياست به  دهيرس

  غالم. نيو آن انسان است، هم اديز يهاچالش

  كرد و بر َتخَتش ِنشانْد شفهيَخل پَس
  و فرزند خوانْد َدشيِسَپْه بُگْز بر

  )١٣٨٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 د،يخودش كرد و بر تخت سلطنت نشاند و به تمام كائنات و موجودات جهان برگز نيغالم را جانش نيسلطان محمود ا پس

با  ميتوانيدائماً م كهنيا يبرا م،يما فرزند خدا هست يعني» .يتو فرزند من هست«و گفت:  ميدانيرا ما م هانيداد، ا يبرتر

  دارد. يخوانبا غزل هم يليبشود، خ يجارو خِرَِد او در ما  مياو در تماس باش

  ُتو به تُو ةو َعرض و َوصْفِ قصّ  طول
  ِبجو نْيَكالمِ آن بزرگِ د در

  )١٣٨٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

با وسعت  ن،يعطار را بخوان، آن بزرگوار، بزرگِ د نهمي ةبرو قصّ  ،يبفهم اتيو با جزئ يبفهم كه درست يخواهيم ديگويم

  و گذاردياست كه موالنا به عطار م يهم احترام نيداده است. ا حيمطالب را توض اتيو جزئ

  َتختِ ُنضار نيآن كودك َبر حاِصل
  اريقُبادِ شهر يِپَهْلو ِشْسته

  )١٣٨٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

خالص،  ميزر و س اي يزيخالص از هرچ يعنيكودك كه انسان باشد، بر تخت تماماً طال، نُضار  نياست كه ا نيكالم ا خالصه

طور كه سلطان محمود آن غالم را رمز خدا است. همان جانيشاه كه در ا يعني اريقباِد شهر يِنشَسِته پهلو يعنيشِستِه 

 شيخدا هم ما را پهلو» .يو فرزند من هست يو تو شاه هست يمن هست نيانشتو هم ج« خودش نشاند گفت: يآورد و پهلو
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 نيمثل ا ميمشغول هست يو زار هيچراكه در ذهنمان به گر م،يستيما متوجه ن يخالص نشانده است ول يِ اريهُش يِاآلن رو

  كودك.

  به سوز يرانْدياشك م ،يكرد هيگر
  روزْروزيپ يَشهْ او را كه ا گفت

  )١٣٨٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

به و نسبت مياو خدا نشسته يزندگ شيدارد، ما هم پ يبه همه برترشاه نشسته است و نسبت يآن كودك كه پهلو يعني

شاه، در مورد قّصه سلطان محمود به آن كودك، در مورد  پس .ميكنيم هياو، ما هم گر كرديم هيگر م،يدار يبرتر زيچهمه

به ما گفت  م،ي. در غزل هم داشتديگويبه ما م» !يشد روزيپ كهيكس يموفق، ا يا اب،يكام يا«كه:  ديگويم ما خدا به ما

را بد كرده  توكه در تو جا گرفته است، حال  ييزهايآن چ ت،يچطور محتوا ،يهست يبزرگ اريآسماِن بس كهيكس يا«كه: 

 ؟يمگر خَِردِ من را ندار ؟يستني من ةمگر تو انداز ؟يستيو شاه نمگر ت ؟يقدرت ندار ؟يسلطه ندار هانياست؟ مگر تو به ا

 ؟يمن را ندار يشاد ؟يمن را ندار تيامن ؟يمن را ندار تيهدا ؟يمگر رهنموِد من را هم ندار ؟يمگر قدرت من را ندار

  . بله،فتگيرا م نيغزل هم هم د،يگويبه ما م »؟يكنيم هيدر هر لحظه؟ چرا گر كنميمگر من به تو كمك نم

  دوَلتَت ُشد ناُگوار؟ ؟ييچه ِگر از
  اريشهر نِ يقَر ،ياَْمالك فَْوقِ 
  )١٣٨٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ايشاهان باشد  تواندي. امالك مهستي فرشتگان ةمگر بختَت بد شده است؟ تو فوقِ هم ؟يكنيم هيگر يزيچچه يبرا

 دزدد،يوگو، دلِ ما خو مبدونِ گفت ن،يچه؟ از قر يعني نيت كه قراس ادتاني ،يعني. يهست اريشهر نِ يفرشتگان و قر

چه  ؟يكنيم هيگر يزيچچه يبرا ؟ياجهان شده نِ يتو، چرا قر يهستمن  نياآلن قر«كه:  ديگويدرواقع خدا هم به ما م

 ار،يشهر نيقر» .يشته باشعقل من را دا ،يمن را داشته باش يبزرگ ،يمن را داشته باش يِ خو يتوانيتو؟ تو م يدار ياشكال

  خدا. يعني جهان،  ِشاه يعني ،يانشسته اريشهر يِ پهلو

  و سپاه رانيَتخت و وز نيبَر ا تو
  تَخَتت صَفْ َزده چون َنجْم و ماه شِ يپ

  )١٣٩٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

مانند ستارگان  اندستادهيصف تو ا يهرچه كه در كائنات است جلو يعنيو سپاه  رانيوز نيو تمام ا يتخت نشست نيدر ا تو

!!، با توجه به نيو هست قر توانديلحظه م نيكه در ا كندي. دارد موالنا انسان را وصف ميهست ديتو خورش يعنيو ماه، 



  Program # 843                                                                                  ۸۴۳برنامه مشاره 

  57صفحه: 

ها آن خواهدياست و م شيهايشدگتيهورا دارد و جهان هم همان هم انتمام حواسش به جهان است، حرص جه كهنيا

است، به  يسطح يخوشحال نيو ا شوديبشوند خوشحال م ادياگر ز شودينشوند ناراحت م اديها زد، اگر آنبكن اديرا ز

  شاه است. نيكه قر دانديكارها مشغول است نم نيا

  زآن است زار امهيكودك: گر گفت
  اريمرا مادر در آن شهر و د كه

  ) ١٣٩١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  در ذهن بودم. يوقت يعني اريشدّت، كه مادرمان در آن شهر و د نيبه ا كنميم هيگر نيطر اخاكه به ديگويم كودك

  هر زمان يكرد ديتواَم تهد از
  در دستِ محمود ارسالن نمتيب

  )١٣٩٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

. پس ما يفتيو پهلوان، ب ريش يعنيشاءاهللا دسِت محموِد ارسالن از تو هر لحظه، كه ان ترسانديمادرم مرا م نيبنابرا پس

با  كننديكنند از خدا دور م كيبه خدا نزد كهنيا يِ جاچقدر بد است كه ما را به دينياند. ببرا در ذهن از خدا ترسانده

دوباره  كننديدوباره زنده م كُشنديم كنند،يصدجور شكنجه م سوزانند،يم طورنياطور است ترساندن ما، كه جهنم آن

 يمهربان است گاه يكه گاه مياتجسّم كرده يذهن يِخدا كيها. ما هم با ذهن، در جهان ذهن، حرف نياز ا ند،كُشيم

 كند،يشكنجه م ميجا هم كه بروآن كند،شكنجه ب جانيطرح توطئه دارد و آورده ما را در ا كي يول كند،يآدم را شكنجه م

 دنيد جورنياست و ا يذهنافسانه من نيما، جهنم هم مينيبيم غلط كهنيما درست كرده است. غافل از ا يجهنم برا

كه  ديگويبه ما م يو او با هزار مهربان مياخدا نشسته شيكه ما اآلن پ ديگويموالنا م نياست. پس بنابرا دنياست و ترس

ترسانده است. مادرش  كه مرا مادرم ديگويم يمهربان هستم، ول ورزم،يمن هر لحظه به تو مهر م ،يمن هست نيجانشتو 

 ديها، مرا از تو ترسانده است. پس ما نباآن يهانشيو ب  يذهن يهاذهن بودم، من ي. وقتيذهناست؟ منِ يچه كس

  م.ياز خدا بترسان يطور كلمردم را به ايرا  مانيهابچه

  پس پدر، مر مادرم را در جواب
  چه خشم است و عذاب؟ نيك ،يجنگ كرد

  )١٣٩٣ تيششم، ب دفتر ،يمثنو ،ي(مولو

 ينيچه نفر نيا ،يدهيبچه را عذاب م يطورنيو ا يهست نيخشمگ قدرنيكه، با دعوا، كه چرا ا گفتيهم به مادرم م پدرم

  است؟ بله.
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  دگر ينينفر چيه يابينيم
  تر؟ُمهِلك َسهل نِينفر نيچن نيز

  )١٣٩٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

دست خدا، خدا  يفتيانشاءاهللا كه ب ست؟يمگر فرزندت ن يكنيرا م نينفر نيد؟ چرا اوجود ندار يگريد نينفر چيه نيبب

  بله. گر،يد يهابزند و انواع و اقسام ترس نيكند، به زم ليتو را ذل

كه اآلن كه در  ميشويذهن. پس ما متوجه م اريدر د ار؟يدر كدام د ار،يبود وضع من در آن د يجورنيكه ا ديگويم 

  كه: ديگويو ترس ما از عدم است؛ خودش م ميترسيو م مياكرده ريگ يذهنمن

  غلط كردند راه نيجمله عالم ز
  َعدَم ترسند و آن آمد پناه َكز

  )٨٢٢تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ياريا هش. ممياما راه را گم كرده ليدل نياند، به اما را از عدم ترسانده كهنيا يبرا ترسندمي عدم از هاآدم ةهم يعني

و عدم در مركز ما پناه  يفرميب كهيدر حالت م،يترسيم يفرميو ب يجسميبه جسم و از ب ميكنيم ليم ميدار يجسم

ما را آزاد كند از  تواندينم يزندگ ميعدم كن مياست. اگر مركزمان را نتوان دياماست. امروز گفت هم پناه است هم تنها 

  بله. شود،ينم ينذهبا منِ ميهم بكن يذهن، هر كار

  يدلنيو بس سنگ يرحميب سخت
  ياو را قاتل ريبه صد شمش كه

  )١٣٩٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ياو را بكُش يخواهيصدجور م ست؟يو دل تو سفت است، مگر فرزند تو ن يهست رحميكه چقدر ب گفتيبه مادرم م پدرم

 كُشند،يمختلف م يهابا عذاب اي گزنديمثالً مارها م ايبكُشند  خواهنديمصدجور ما را  ايدر آن دن ايدر جهنم  كهنيا يبرا

 ديكه ما نبا ديگويها منتظر ماست. پس موالنا مها در توّهم انسانعذاب ني. خالصه، اكُشنديدوباره م كننديزنده م ايحاال 

موالنا انسان  لي. پس معلوم شد كه تمثميبترسان ديااصالً نب يطور كلبه م،يمردم را و مخصوصًا فرزندانمان را از خدا بترسان

از عدم  كهنيا يبرا كند،يمركزش استفاده نم دنبودن به علت عدم نكر نيقر نياز ا يخداست ول نياست كه اآلن قر

 كيسان ذهن. حاال، ان اريدر د يعني ارياند او را در آن دچرا؟ ترسانده ترسد،ياز خدا م يعني ترسدياز عدم م ترسد،يم

 زنديم يذهن يهانكيو ع شوديم دهيو همان شوديوارد ذهن م يامتداد خدا، وقت ياريعنوان هشاست، به يموجود شجاع

 اديبه او  يدانش معنو خواهندياصطالح مبزرگان جامعه كه به ايدر عالم ذهن پدر و مادر  كند،يم دايپ يذهن يهاو گوش
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 »يدگيهمان«كه  نديبگو ديبا كهي. در حالتكنديم يطورنيبد نكن خدا ا يكارها نديگويم ترسانند،يبدهند او را از خدا م

براساس  نديگومي است، هادردسر ةهم شهيگناه است و ر نديگويرا نم دنيد جورنياست. ا اهگن دنيد جورنيگناه است، ا

كه تو مََرض خودت را  نديبگو دي. باديدا بترساز خ دينكن ديكنيكه م ييكارها ني)، ايذهنمن نديگوي(حاال نميذهنمن

هستند.  يماريدر واقع عالئم ب ،يذهنآثار بد منِ نيا ةبه قدرت و هم ليخشم و حرص و م كهنيا ينشو برا دهيبشناس، همان

ود تب بكند بش ضينفر مر كي كهنيمثل ا ترسانند،ياز خدا م شوديم دايآثارش پ ياند، وقترا رها كرده يماريبه هر حال ب

است و عالج  رضم نيا نديَمرَض را نشان بدهند به آدم، بگو ديغلط است با نيكه از خدا بترس تب نكن. بله ا نديگويم

 يجسمت خال يپا رِ يز يمركزت را عدم كن ،يمركزت را عدم كن دياست، با زهايبا چ يدگيخاطر هماناست. به نيآن هم ا

  .كنمينعره بزن كه من ضرر نم م،يبزن كه هفته گذشته خواند »رضيال« ة. نترس، نعراتيذهنمن شود،يم

  يگشتم رانيز گفتِ هر دو ح من
  يو غم ميمرا ب يدل افتاد در

  )١٣٩٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

هنوز به  يهفت هشت سالگ يچهار سالگ ،يدر سه سالگ ديآيبّچه هم اّول كه م كهنيا يبرا شدميم رانيمن ح ديگويم

همه  نيا كهنياز ا شوديم رانيطور كامل. پس حبه كنديفكر نم يذهنبا منِ ست،ين دهيهمان قدرنيزنده است، ا يزندگ

  جهان است. نيترس است در ا

  يگشتم رانيز گفتِ هر دو ح من
  يو غم ميمرا ب يدل افتاد در

  )١٣٩٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  اصطالح پدر و مادرم.به يهاصحبت از ُافتاديمركز من ترس و غم م در

  عجب يخوست محمود، اچه دوزخْ تا
  و ُكَرب ليست در وَ َمثَل گشته كه

  )١٣٩٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

كه چه  دهنديم اديقصه محمود، سلطان محمود. و به انسان  نيخوست، در اخدا چقدر دوزخ نيكه ا گفتميخودم م به

 اشجَذْبه تشيبا عنا خواهدياش ماست لطف است كمك است، همه يخدا منبع مهربان كهيحال خدا، در نيخوست ادوزخ

طلب داشته  ،يبا عدم كردن مركز دعا كن يتوانيبه ما كمك كند. امكان عدم شدن مركز را به ما داده است. گفته است م

. به ما نديگويرا نم هانينه ا كنم؛يكمك م من به تو ،ياوريرا بدست ب ياريدوباره چشم هش ،يداشته باش شيستا ،يباش
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كودك  نياندوه، مَثَل شده است. پس ا يها و در سختخوست. كه در نابود كردن و گرفتار كردن آدمكه، دوزخْ نديگويم

 احترام او به همه و وزراء ةسلطان است و هم نيو قَر نيجانش كهيدر حال كنديم هيسلطان محمود نشسته است گر شيپ

بودن  نيامكان و از ا نياز ا يول م،يتهس يابد ةلحظنيا م،يهست عيوس تينهايب يفضا كي. در مورد ما هم، ما كننديم

ترسانده  يكس. چهميبشو ليبه او تبد ديكه با ياز همان م؟يترسيم يكس. از چهميترسيم نكهيايبرا م،يكنياستفاده نم

  . كننديكه غلط فكر م ييهاارند، آند يذهنكه منِ ييهااست؟ در ذهن مردم، آن

  تو  مِ ياز ب يدميلرزيهم من
  تو مِ ياز اكرام و از تعظ غافل
  )١٣٩٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

. ميلرزياز ما م يكه برخ طورنياز ترس تو، هم دميلرزيموقع من به خودم مآن د،يگويمهم است. م يليخ ميو تعظ اكرام

كه از ترس جهنّم ما  زننديتان بودم زنگ ممن خدمت ونيزيكه در تلو يسال ستيب نيدر طول اهستند كه  ياعده كي

جا بروند آن رنديكه بم نياز ا يسالگچهل ،يسالگيس ،يسالگستيعمالً در ب گريد هانيا ،يآر برد،يمان نمشب خواب

داشت احسانِ بزرگ نيو از ا دميلرزيبه خودم م من د،يگوي. مبَرَديشان نمشب خواب ها،نيهست و ا يجهّنم چه مسائل

 ،يهست يخوب اشهمه ،يمن ندار يبرا يطرح بد چيه ،يمن را بزرگ كن يخواهيو م ياش تو احسان هستتو، كه همه

  نه؟ ميريگيم ادي يزيچ هاتيب نيكه، غافل بودم. حاال، ما از ا دانستميرا نم نيمن ا ،ياش لطف هستهمه

  . ديكنيم دايخودتان را پ نشيو شما ب ميرويم جلو يطورنيهم

  زمان  نيا نديكو؟ تا بب مادرم
  شاهِ جهان يمرا بر تخت ا مَر

  )١٣٩٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 نكهيايبرا گر؟يد ستيرفته است اآلن كه ن گريد يذهنكو منِ يذهنآن منِ م،ييگويما هم به خدا م د،يگويبه شاه م كودك

 د،يترسيهمان ترس را دارد. پس اگر شما م نشِيب يذهن. منِديفهميرا نم زهايچ نيا ارانهيبود كه آدم هش يذهناگر منِ

بترسد كه به او  يزي. آدم اگر از چديبشو ليبه او تبد ديبا نكهياي. براديدار يذهنمنِ د،يترسياز خدا م د،يترسياز عدم م

 يعني ن،يتخت زرّ يخدا بر تخت سلطنت رو شيكه من پ نديزمان بب نيد، كو؟ تا ابو يذهن. مادرم كه منِشودينم ليتبد

درونش  يهمه بروند انسان فضا هايدگينمن خالص شده است. فرض كن آن هما ياريهش يعنيام. خالص، نشسته ياريهش

. يبا خدا با زندگاست؟  يچه كس نيقر ايقِران كرده است،  يكسنشسته است؟ با چه يكسچه شيبشود، پ تينهايب

  :ديگويآمده است. اآلن خودش م شيپ هادهيپد نياست كه ا يذهنچون دراثر مرگ منِ ند؟يكو بب يذهنموقع منِآن
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  سََعتيب يآن محموِد توست ا فقر،
  ترسانََدت يهم ميازو دا طبع

  )١٤٠٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

شدن مركز  يخال د،يگوي. مينداشته باش يدگيدانه هم همان كي يرويبه مركزت م ياست كه وقت نيفقر ا ست؟يچ فقر

درونت گشاده نشده است، باز  يفضا كهيكس يتو فقر تو است. ا يخدا است. خدا يعنيهمان شاه جهان،  ها،يدگياز همان

  . ترسانديا متو ر ميطبع از او دا ؛يذهنمنِ يعنيطبع  ،ييو توانا يگشادگ يعنيسََعت  سََعت؛يب ينشده است، ا

  محموِد راد نيرحِم ا يبدان گر
  عاقبت محمود باد ييبگو خوش

  )١٤٠١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يعنيكه عاقبتت محمود باد،  ديگويراحت م يليقدر مهربان است. خچه يزندگ نيخدا و ا نيمحمود ا نيكه ا يبدان اگر

و عاقبت محمود  يبكش رونيها بذوب بشوند و تو خودت را از آن هايدگيهمان نيدر مركزت ا ديايشاءالّله كه فقر بإن

است  ياش شاداش لطف است همهاش رحم است همهكه خدا همه يبداناگر  ؛يبشو ليبه او تبد  يخدا بشو يعني ،يبشو

  است. تيّاش امناش آرامش است همههمه

شما  آورد،نمي بوجود خدا ةرا توطئ يگرفتار نيا شوديم يسبب گرفتار يذهنمان در منِكه ما اشتباهات ديبكن توّجه

 ديآياآلن دانش خوب دارد م م،يكن دايدانش خوب پ ديبا ما. ديبدان تانيو سبب گرفتار ديخدا را مالمت كن اي يزندگ دينبا

 يهنذمنِ ،يستين يذهنكه تو منِ يخودت را بشناس تيّموقع ياست، كه بدان زهايچ نيدست شما، دانش خوب هم

 كنم،يم يمن خداپرست ديگويم ،يذهنمنِ پرستديمركزش را م يها. بتنديبيم يجورخدا را چه ند،يبيم يجورچه

و خدا منتظر است كه  روديم رديميكه م الشي. به خدانديم يرا خداپرست يدردپرست داند،يم يرا خداپرست ياورپرستب

كه انسان  ييروين كيقابل قبول است كه،  نيمنتظر است. و ا ندازد،يرا ب او يخطرناك اريبس يجا كيبه  ديطرف كه رسآن

به ما كوثر را  كهنيداشته است ا يخدا ما را گرام كهنياست كه به خودش زنده بكند ا نيو منظورش هم كنديرا خلق م

عمل  ةجينه نت اي است؟ خدا ةتوطئه است؟ توطئ يعني هانيبه ما داده است، ا يزيخودش را از هر چ تينهايداده است ب

  غلط ما؟  دنيغلط ما؟ د فكر و

درد  ميپرستيباور م ميپرستيمقام م ميپرستيپول م ميكنيم دايحرص پ مينيبيم هايدگيبرحسب همان كهنيما ا

قدر به چه گريخدا است؟ د ريتقص نيندارد، ا يريو خ كنديدرد م جاديكردن ا يزندگ جورنيكه ا ميدانيو نم ميپرستيم

 دينينب هايدگياست؟ كه شما برحسب همان امدهيموالنا ن يهاگفته ايقرآن و  اتيدر آ زهايچ نيا رمگ ند؟يما بزرگان بگو
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 دينبا ديكه عقل آدم رساست بعد از آن زيجا يسالگدوازده ،يسالگده ،يسالگتا ُنه گريد يدگيبس است. همان يگديهمان

ها همه نشانه نيبا ا دنشيفهم گريد هانيا ند،يد ببيبا يبرحسب زندگ ند،يبب ديبابرحسب خدا  ند،يبب زهايبرحسب چ

  كه.  ستيسخت ن

 يبرا يفكر كرده عمل كرده، درد، استرس، گرفتار هايگديدارد و برحسب همان سالستيب يحتّ كهياست كس نينه ا مگر

عدم  قياز طر يوقت شوديخراب م اشيزندگ نديبيم يدگيهمان قياز طر يبفهمد كه وقت توانديآورده، نم شيخودش پ

و برحسب  نديعدم بب قياز طر شهيكه هم رديبگ اديعقلش برسد  ديُخوب پس با شود؟يدرست م اشيزندگ نديبيم

درك داشته باشد  ديبا قدرنيپدر و مادرش و جامعه او را ترسانده است. و ا نكهيو از عدم نترسد ولو ا ندينب هايدگيهمان

  انسان توطئه كرده باشد.  يبرا توانديعظمت نم نيخدا به اكه 

   دل ْ ميب يآن محموِد توست ا فقر،
  مادِر طبعِ مُضل  نيشنو ز كم

  )١٤٠٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 دلمْيترسو. ب يتو است محمود تو است، ا يخدا نيكردنش، هم دايدرون تو و وسعت پ يشدن فضا يخال نيا د،يگويم

 ؟يكساصًال گوش نده، نشنو، از چه يعنيهم است. كم شنو  ميدر مركزش دارد در دلش ب يگديكه همان يترسو. كس يعني

  است، يذهنب مادرِ ما منِوخُ  يعنياست، مادرِ طَبع  يذهنمنِ يبه معن عباشد طَب ادمانيگمراه كننده.  يذهنمادر منِ نياز ا

. يذهنهم از شكمِ من يكي ،مييآيم رونياز شكمِ مادرمان ب يكي: ،ميَشويم دهيير زابا دو ؛ميَشويم دهييزا يذهناز من ما

به حرفش  ديبا ايآ يول ميمردي، ما م، اگر او نبودرا پرورش داده ما چرا؟ .؛ مادِر ماستهمان ذهن است يذهنپس شكمِ من

  .نه ديگوينه؛ اآلن م ؟ميگوش بده م،يبزرگ شد ياآلن، وقت

  نيقيتو  يشكاِر فقر َگرد چون
  نيد ومِ يَ  يكودك اشك بار همچو

  )١٤٠٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

ما  نكهيايبرا ،يرا بَردار هانيچنقطه نيا ،يكن يدرون را خال يِفضا يعني ،يفقر ِ درون بَشو نيشكاِر ا : اگر توديگويم

 لحظه نيادر  »نيقي«. مينينب يطوركه آن ميترسيم م؛ينيبيحسبِ آنها مبر م،يداريرا نگه م هايدگيرا، همان هانيچنقطه

لحظه  نيا انسان در كهنياحتمالِ ا يعني لحظه است نيا در يهر كس امتيق امت،يروز ق يعني نيد ومِي«. است نيد ومِ ي كه

  .لحظه است نيا »نيد ومي« .نيد ومِ ي«  ؛ستادنيا خدا يپا يِ ، روبلند شدن يعني امتي، قبه خدا زنده بشود
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، لحظه نيا انسان در يول شوق است يهيگر  ْهيگر نيا . حاالكرد يخواه هيگر لحظه نيا در ناً يقي ،يتو به فقر زنده بَشو اگر

 اديرا  هانيما ا گريد ،كنديمركزش را عدم م يهم وقت گريطرفِ داز ،دهي، ترسنگران است يذهنعنوانِ منكه به نديبيم

 باز بشود شتريب درون يفضا يعني؛ بشود شتريفقرش ب كه ديآيروز شوقش مروزبه ،كنديعدم م همركزش را ك م،يگرفت

 نيپس شما در ا ،رديگياو را م يِ خو ،كنديبا خدا قِران م يوقت ،رديگياو را م يِ خو ،كنديِقران م يذهنبا من يوقت يول

اگر مقاومت صفر  ،يذهنبا من ديشويم نيقر ،ديكنيمقاومت م اگر .يذهنن، نه با مبا خدا ،ميبا تسل ديكنيقِران م لحظه

  امتِ ي، پس قلحظه نيا در يَشويزنده م يو دار يشدن با زندگ نيقر ؟بهتر است يكي؛ كدام با خدا ديشويم نيقر ،شوديم

  ، با مركزِ عدم. با خدا يبَشو نيراگر تو ق لحظه، نيا توست در

 يكي ،يآدم كي يِبرا شوديم يخال ،شوديم يدرون خال يهست فضا يموقع كي. است يكيبا فقر  مركزِ عدم ديكن توجه

 يذهنطور كه من. همانتَنَديخودش م يرو يهِ مركزِ عدم ني، ُخب  ا، مركزش را عدم كردهلحظه ني، اوللحظه كيفقط  هم

آن  يِ، رو، مفهوم بودكلمه بود كي» من«، »من« ديشما گفت ،ديجسم تن يِرو يذهنمن نكهيا يبرا ؛يذهنمن شد ،ديتن

ُخو  ديآيروز شما شوقتان مبه. روزديتنيعدم م ،ديكنيم» عدم«را  ني. حاال ايذهنشد من ،فكري ةماد ،ديديماده تن

خوشتان  خودتان يبرا ،يكه از مركزِ ماد ديشويم مطمئن ،يمدت كياز و پس دينسِ او بَشواز ج شتريو باز خدا  ديبدزد

  .ديآينم

  اندر پرورش تَن مادر است گرچه
  تر استاز صد دشمَنت دشمن كيل

  )١٤٠٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 تر است،تا دشمن هم دشمن از صد ياست ولردهمواظبت ك ، از شمامادر بوده يْذهنمن نيا تو يِدر پرورش و بقا چهگر

و  ميبَشو زنده يزندگ به ،ميمركز را عدم كن ديما با گريبعد دجا به از آن است ديما مف يبرا ييجاكيتا  يذهنمن يعني

  .زنديبه ما ضرر م يذهنمن نيكه ا دينيبي؛ مرا يذهنمن يِعقِل جزو هن ،ميكن دايخرَدِ او را پ

، دار بَشوممن پول«: مييگويمثالً م ،شوديما م يِ سببِ بقا يذهنمن نيكه دُرست است كه ا ميرا ُدرست بفهم نيا اگر

 ميكنيم اديآن را ز ،مييشويم دهيهمان ، با پولما ميكنيم اديرا ز هازيآن چ ،ميشَويم دهيهمان يوقت »...ثروتمند بَشوم

كه  ادتريز ادتر،يهر روز ز ميگويم نيمثل ماش توانميمن نم..، ادتريز ،ادتريز ادتر،يزروز هر  يكه هِ عقلِمان برسد ديبا يول

 ميتوانيموضوع را نم ني. ما اموضوع را متوجه بَشوم نيا دي من است و با ِ دشمن ني؛ ادارم اصطالح نگهمن تَِن مادر را به

 ميتوانينم ،ميدر ذهن هست ي. وقتديآياز مركِز عدم م ،ديآياز حضور م وازنتترازو و  نيا نكهيا يبرا ،ميمتوجه بشو



  Program # 843                                                                                  ۸۴۳برنامه مشاره 

  64صفحه: 

، جاست نيترخطرناك ، عدمنه«: مييگويم عوض؛ درجاست نيترخطرناك نيا ،ميآن هستدر  كه اآلن يزيچ نيا ميبفهم

  »جهان محروم بشوم يهمه نعمتها نيامن از  شودي، او سبب ماست ، او خطرناكزنده بشوم خدااگر من به

را  زهايو آن چ روديم نيترس از ب ،يخارج بَشو كه اگر شما از ذهن ديد ي. خوب توجه كن. خواهيَشويمحروم نم ؛نه

ترس  ،يدر ذهن هست يوقت ،ياستفاده كن يتواني م ً . اصالياستفاده كن يتوانيصورت م نيها به بهتر، از آنداشت يخواه

  .يكن استفاده يكه دار ييزهاياز آن چ گذارديمن

  داروُجوت كرد مار،يچو شد ب تَن
  شد، مَر تو را طاغوت كرد يَقو وَر

  )١٤٠٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

همه  نيباوجوِد ا يليو خ مياش دارنگه ميدار لي، كه ما همه مِاگر بمانَد يذهنمن ني: اديگوي. مديگويچه م دينيبب حاال

وضعش خراب  يعني، بشود مارياگر ب نيا ديگويم ؛ميداريو نگه م ميدهياش م، كِشما بد است يِ برا ميدانيكه م دانش

،  شوديپولش كم م ،شوديم ضيمر دفعهكي ،يذهنكه من دينيبيم و عالج. ييجودارو هب كندي، آدم شروع مبشود

 گريد يهزار تا مسئله ،مانديتنها م ،كنديم دايپ يرابطه بد شيهابا بچه ،شوديماز همسرش جدا  ،شوديورشكست م

  ؟!شدم يطورني، اكار كردم، من چهخداوندا، به من كمك كن« :َبرديرا باال م شيهادست دفعهكي ،كنديم دايهم پ

  .شد فيضع ت؛وداروجُ

داشته  ي) روابط خوبدانمي، (نم، جوان باشدخوب بشود نسشيزيب عهدفكي، خوب بشود سوخدا نكند وضعش از آن  اما

كه  ديبگو خواهديم ،كنديم انيسخت طغ ،شوديم» طاغوت«وَر ، از آنبشود ادي، قدرتش زبشود ادي، پولش زباشد

  .شوديم» طاغوت« اشيقو» .اشي، نه قوخوب است فشينه ضع يْذهنمن«

ابعاد  ي، اگر در همهبشود تريقو يبُعد كياگر در  .كنديم انيطغ يذهنمن ؛كنديم انياست كه طغ يايذهنمن »طاغوت«

  .كنَد انيكه طغ ستيكاف بُعد كي، در همان نشود تريهم قو

جه به حرفِ خَردِ و چيه به ،مركزش گذارديرا نم عدم ،كنديمقاومت م ،دهديقرار م را مالك عقلش يعني» كردن انيطغ« 

مِثل  شيدردها افتد،يم تشيهدا شود،يغالب م جاناتشيه ،خودش است يِ عقليعقِل ب نيهم ،دهديگوش نم يزندگ

 ،يزيهر چ اي، ، چه از نظر دانش، چه از نظر مقامرفتهباال يِذهنمن پس. است» طاغوت« نيا ؛...شيهانهيك ش،يرنجش ها

  .ييجوبه دارو كنديشروع م ،شوديكه م فياما ضع است» طاغوت«
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؛ وضعش كننده را نگه ندارگمراه يِ ذهنمن يعني» مادِرطبِع مُضِل«  نيا كه زديري] دستمان ميرا [رو يموالنا آب پاك پس

، هم بشود ماريب ،كنديوَر سقوط مبشود از آن» طاغوت«حاال [اگر]  كه ميدانيما م يول خورديَدرد نم به هم خوب بشود

را  يذهنمن« ثابت كند كه خواهديموالنا م ؛خورديدرد نم اصًال  به يذهنمن كه دينگاه كن پس روديم نيوَر از بكه از آن

  ».تَرك كن

  را فيحَ َتنِ پُر نيزرِه دان ا چون
  را فيو نه صَ  ديشِتا را شا ين

  )١٤٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  .)تابستان يعني ميبخوان ميتوانيهم م فيصِ اي في(صَ

، . اگر سرد باشدسوزانديم بدن را ،شوديكه گرم م از لباس آهن اگر گرم باشد، ،ي، لباس جنگمِثل زره است ني: اديگويم

از پشم و  ديبا  ،ستكه از آهن ا لباسِ رزم خورديبه درِد پوشش نم  يعني كنديباز هم بدن را ناراحت م ،شوديكه سرد م

است كه از فلز  يمِثل لباس جنگ يذهن: منديگويم .و از لباسِ مناسب در تابستان دياستفاده كن تاندر زمس از لباسِ گرم

 يعنيزمستان  شود،ي[است] كه وضعِ آدم خوب م يوقت تابستان« .خوردي، به درِد  تابستان و زمستان نمساخته شده

  !پس نگه ندار ؛خوَرديدرد نمبه از هر لحاظ ،شوديوضع  وضعش بد م

  بهرِ صبر را كوستيبد ن ارِ ي
  صبر كردن صَدر را ديگشا كه

  )١٤٠٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 استمضر  نيا ياست كه تو بدان نيا دارد و آن دهيفا كي، اما بد است ارِ ي يذهنمنِ نيا«: ديگويرا موالنا م يجالب زيچ كي

خوب  يليبد خ اري ديگويصبر كردن م ي. برايو صبر داشته باش يناظر به آن نگاه كن صورتبه يو اطرافش فصا باز كن

است وجود آوردهبه يزيچ كي يكه اگر زندگ دينيبيعنوان صبر عامل صبر خوب است پس مما به يذهناست، نه تنها من

به درد  يذهنكه من ديدانيشما م يعنيو صبر است.  ييگشاداده است و آن فضا واقعاً راه رها شدن از آن را هم به ما نشان

. ديكنيم نيتمر گرانيد يذهنمن ايخودتان  يذهندر اطراف من ييگشاصبر كردن را با فضا نيپس بنابرا خورديشما نم

 ودنكه گش دينيبيپس م كند،يم درون را باز يرا فضا نهيس يعني. كنديصدر را باز م ديگويصبر كردن م كهنيا يبرا

 يياست. گفت توانا ييفضاگشا ييتوانا ميكه به شما قبًال عرضه كرد ييدهاياز آن كل يكيدرون چقدر مهم است،  يفضا

 مييآياست كه م نيا اشي. معنديرا باز كن نهيس يعنيدرون را صدر را، صدر  يمن به شما دادم. با صبر فضا ييفضاگشا

به درد  نياول بشناس كه ا ن،يرا بب يذهنمن نيشدم، نه هم چارهيبخت شدم، ببد يوا مييگويم م،يكنيدرست م يذهنمن
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 يذهنمن ريفضا باز كن، بپذ يكنيكه م ييدر اطراف كارها يكنيصورت حضور ناظر كه ذهنت را نگاه مبعد به خورديتو  نم

باز شده، فضا را كه باز  يفضا نيا ذارفضا را باز كن بگ ،يافقت كننه كه با آن مو ريهم بپذ شيهاو اصول تمام ادا ،يدار

 طور،نيهم هم گرانيد يذهن يهادر اطراف من طورنيرا حل كند ببرد و هم نيا شوديبالفاصله مركزت عدم م يكنيم

  خوب است. يليصبر كردن خ يبرا يذهنيهامن

  َمه با شب ُمنّور داَرَدش صبرِ
  فَر دارََدشُگل با خار اَذْ  صبرِ

  )١٤٠٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

به محاق  روديم ي. وقتشودينم دهيبه مُحاق، ماه د روديكه ماه سه روز م ديدانيپرنور، م يعنيبو، منور خوش يعني اَْذَفر

صبر  يتوق كند،يصبر م نم؟يبيشد؟ چرا نم كيكه چرا شب شد؟ چرا تار ديگوياست. ماه نم كيتار گريشب است د

سرخ خار گل ني. صبر، گل همشوديماه شب چهارده م رودميدر اثر صبر  شود،يم دهيد يحالل كيپس از سه روز  كنديم

 يذهنخار من يول ميهست ياريما هم درست است كه هش د،يآيمن خار خوشم نم ست؟يخار چ نيا ديگويسرخ نمدارد گل

 يعنيبو . خوشكنديمبو ما را خوش يذهنپس صبر ما هم با خار من كنديبو مبا ما است، اگر صبر گل با خارش آن را خوش

  بدبو است. بله.  يذهنمن كند،يم ياز جنس زندگ

  فَرث و خون انِياندر م ريش صبرِ
  اللَّبُوناو را ناِعشِ ِابْنُ كرده

  )١٤٠٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يجا كياز  ريش ن،يمدفوع و سرگ يعنيفرث:  بخش،تايپرورش دهنده و ح يعنيبچه شتر، ناعش:  يعني: اللَُّبوناِبْنُ

درست است كه ما اآلن در  يعني كنديصبر م يطرفش كثافت است ول كيطرفش خون است و  كيكه  گذرديم يحساس

 ياريعنوان هشبه ميهست يذهنمن يهايشدگتيهوو هم دهادر يعني هايشدگتيهوو هم يذهنكثافات من نيب يذهنمن

بچه  ر،ي. ششودمي شتر بچه ةدهنده و پرورش دهند اتيآن موقع ح كند،يصبر م ريكه ش طورنيهم م،ياگر صبر كن يول

 يخواهياگر م ديگويندارد، م يشكل چيحضور انسان باشد، كه حضور انسان ه توانديبچه شتر م دهد،يشتر را پرورش م

پر از  ياآلن پر از درد كهيدر كجا؟ در ذهن، درحال يصبر كن ديندارد، تو با يلكه شك يزيچ ،يتو به حضور زنده بشو

  .يصبر كن ،يصبر كن ،يفضا را باز كن ،يمركز را عدم كن ،يهست يشدگتيهوهم

  . ميرا خواند هيآ نيهم كه قبالً ا نيآن مركز عدم به تو كمك كند بله ا تا
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.

 رابتانيس د،يآيو خون برون م نيسرگ انيكه از شكمشان از م يخالص رياست. از ش يپند انيشما در چارپا يبرا و«

  »كه به كام نوشندگانش گواراست. يري. شميكنيم

  )٦٦ ةآي ،)١٦(نحل ةسور م،يآن كر(قر

صبر  ةجينت هيآ نيهست، و از ا هيآ نيشعر مربوط به ا نيا يعنيفرث و خون صحبتش هست  كهنيبا توجه به ا موالنا

  . رديگيم

ھارم *** ت  یان   ***  
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  با منكران ايانب يْ جمله صبرِ
  قِرانخاصِ حق و صاحب َكردشان

  )١٤١٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

انسان بزرگ در مورد ما قران ما با خدا است. پس صبر همه  كيبا  كنديانسان قران م يعنيصاحب قران  يعني قرانصاحب

 جهينكردند، فضا را باز كردند و صبر كردند درنت زهيصبر كردند. دعوا نكردند، ست كردنديانكار م كهيبا كسان غمبرانيپ

است در اثر صبر بوده رند،يبگ غاميها توانستند پبا خدا مرتب پس آن كردندقران  خاص حق، چه يهاصبر شدن انسان نيا

قران  گريمعلوم است كه شما اآلن د يول .اقبال هم هستخوش اي بختكين يمعن قران بهكه صاحب قران شدند، صاحب

و  دزديدل ما خو م گو،وفتو گ قوليب يچطور نيكه از قر ديدانيرا م نيقر يو شعرها ديدانيرا م زهايچ نيو ا نيو قر

 ميتر هستما بزرگ ؟يزندگ ايتر است ما بزرگ يكس. چهيزندگ نيقر م؟يشويم يكسچه نيقر ميكنيمركز را عدم م يوقت

گونه خدا يخو ني. پس بنابراميدزديما از او خو م م،يدزديما از او خو م دزدد؟يخو م يكساز چه يكسخدا؟ خدا، چه اي

درست  شيخدا، ستا شيو امكان ستا تيجذبه، عنا ميدر اثر ارتعاشات مركز عدم كه امروز گفت يعني شود،يم دهر ما زنما د

 كنديدعا م يمركز عدم است، وقت يهستند. وقت زيچ كي هانيو دعا و پرستش ا شيكه ستا دينيبيخدا، امكان دعا، م

  .ديكنيرا بده آن را بده، توجه م نيكه ا ديگويآدم، نم

  خدا را خواستن  رِ يخدا غ از
  كاستن يو، ُكلّ  ستيافزون ظنِّ 

  )٧٧٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

خودش دعا است. و موالنا  نيمركز ما عدم است ا يرا بده آن را بده، وقت نيكه به من ا مييگويما از خدا نم ييدعا چيه در

 نيپرستش است، ا نيا كند،يخودش هم برآورده م خواهد،يشما م يااو بر كند،يمركز عدم است او دعا م يوقت ديگويم

 دهيو جذبه هم  فا تيعنا جهيوجود ندارد. و درنت هانياز ا كدامچيه باشداست. اگر مركز عدم ن شيستا نيدعا است، ا

ها، مثال نيبا ا ديشا م،يارصبر ند يذهن. كه ما در منكنديبه صبر صحبت مبله دارد راجع كند،يبه ما نم يكمك گر،يندارد د

ببندد فضا را و  خواهديم يذهنمن ،يكنيفضا را باز م ،يكنيمركز را عدم م يعنيدوستان ما توجه كنند به صبر، صبر 

 يرونيب زيكه چ ديرا دار يآگاه نيبخواهد و شما ا يهست زندگ دهيكه به آن حرص دارد همان يزيچ كيبرود از جهان، از 

قدرت خدا پشت من است، من قدرتمند هستم، من  يببندد، ول خواهديم يذهنمن كنم،يفضا را باز م ندارد من يزندگ

 ريز كهنيولو ا بندميمن فضا را نم رم،يگيرا از او م تميمن هدا رم،يگيمن عقلم را از او م رم،يگيرا از او م تميحس امن

  . كشديم يذهنمن د،يكشيشما نم ديداني. درد هم شما مديدرد باش
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  ُدرست يْجامه يكي ينيرا ب هركه
  او آن را به صبر و َكسب جُست كهدان

  )١٤١١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

كه گران  استدهيپوش يلباس خوب ،دهيپوش يكيجامه ش كي كهيكس ديگويم ،يدارد و هم معنو يماد يهم معن تيب نيا

لحاظ را بخرد. حاال به نياشته و كسب كرده است و صبر كرده تا توانسته ا) دbusiness(ينسيزيب كي است بدان كه متيق

را در آورده  يذهنو لباس من دهيكه واقعاً لباس حضور پوش ينيبيرا م كسي هر. است حضور ةجام درست ةجام يمعنو

مركز عدم بوده  قياست و طلبش هم از طر تهاست، بدان كه صبر كرده و كسبِ  عدم داشته است، هر لحظه طلب داش

  است. 

   نوايبرهنه و ب يديكه را د هر
  او آن گوا يِصبريبر ب هست

  )١٤١٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 جانيكار نكرده و صبر نداشته است. و در ا شانياست، بدان كه ا نوايكه لخت است، لباس ندارد و ب يديرا د يكس هر

ندارد، ُخوب معلوم است نه  يزيچ چيه يكس كي رونيب ،يلحاظ مادبه ايشد. و با يذهنمن نيهم توانديم نوايبرهنه و ب

كار را  نيمن ا ديگويم كند،يروز سوم فرار م اورد،يدوام ب توانديكار، نم سرِ روديكار كرده نه صبر داشته است. دو روز م

 اياست كه ب گفتهيم يذهنجا و منآن دهستايگرفته است، ا اديرا  ياحرفه كي كهيب آن كسوانجام بدهم! خ توانمينم

جا و آن حرفه آن ستادهياست ا دهيكشيم ارانهي! به حرفش گوش نداده است، گرچه كه درد هشجانيا ستي! نارونيبرو ب

  گرفته است.  اديرا 

  كه ُمسْتَوِحش بود پُر غصّه جان هر
  ِاقِتران ييباشد با َدغا كرده

  )١٤١٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

و جانش پر از غّصه است، بدان كه  ترسديم كهي. هر كسمناكيزده و بوحشت يعني. مُسَتوحِش زنديحرفش را م دينيبب

 يذهنكه من يدرون يچه با دغا يرونيب يدغا كيقِران كرده بوده است. حاال، چه با  يبازحّقه ،يمكار ،يگرلهيح كيبا 

است.  يمهم زيچ يليخ نيقر نيشدن. ا نيشدن، قر نيكردن، همنش رانقِ  نيهم يعنيماست، اقتران كرده است. اقتران 

 با چه نديبب ديكه انسان با كنديصحبت م نيبه ابه صبر صحبت كرد. راجع. راجعكنديصحبت م نيبه قراآلن دارد راجع

ما  م،يدهيم صيخاآلن تش ياريعنوان هشخودمان است، كه ما به يذهنمن نيخطرناك هم نيقر نياست؟ اول نيقر يكس
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. از طرف ستميبه تو بچسبم، من تو ن خواهميمن نم رم،يخو بگ خواهميكه من از تو نم مييگويم م،يريگياز او فاصله م

 د،يكنيمركزتان را جسم م ياست. با چه؟ با مركز عدم!  شما وقت يرا كه خود زندگ يگريد نيقر كي ميكنيطلب م گريد

  . ديابا خدا قِران كرده ديكنيمركز را عدم م ي. وقتدياخودتان قران كرده يذهنبا من د،يدار يجسم ياريهش

باز قِران كرده است، كه حّقه ،يبا مركز ماد ،يذهنآدم با من نيو جانش پر از غّصه است، ا ترسديكه م يهركس ديگويم

  . كنديدر مورد ما صدق م دهيپد نياست! دغا است. و ا

  و اِْلفِ با وفا ياگر كرد صبر
  َقفا نيا يفراق او نخورد ار

  )١٤١٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

كه با وفا است، اگر  ديگزيمبر يو خدا را به دوست كرديصبر م كرد،يدوست. اگر صبر م يعني. ِالف يگردنپس يعني قفا

صورت از  نيبشود، در ا نيقِران كند، قر وفايآفل و ب يزهايبگذارد مركزش، با چ يدگيكند و همان يمركز را ماد آمدينم

به  ايخودمان،  يذهندغا، با من كيبا  ميشويم نيما هر موقع قر يعنيخورد! يرا نم يگردنپس نيو خدا ا يفراق زندگ

  .ميشويم هيتنب م،يخوريم يليس شهيهم گر،يد يكي

  نيچون انگب ،يبا حق ساخت يُخو
  نيلََبن كه ال ُاِحبُّ الْاِفل با

  )١٤١٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ريعسل، عسل با ش يعني نيو انگب ريش يعنيلبن  ر،يكه عسل با ش طورنيهم شد،يم نيصورت اگر با خدا قر نيدر ا كه

 ايكه من فروشوندگان  ميگفتيو م شديم يخدا قاط ياريما با هش ياري. هشميشديم يما هم با خدا قاط شود،يم يقاط

 پرستم،يو نم گذارميآفل را در مركزم نم زيمن چ يعني »نياْلاِفل ُاحِبُّ ال «گذرا را دوست ندارم.  يزهايچ يعني را نيآفل

 نيدر ا د؟يادر مركزتان گذاشته د؟يپرستيرا م نيآفل ايآ د،ي. شما از خودتان بپرسگريد ميداد حيامروز توض ل،يمثل خل

هستند؟  يدر شما اثر دارد. اصًال دوستان شما چه كسان او يو خو ديقِران هستدغا  كي با !ديستيصورت كه با خدا قِران ن

 ديگوياآلن م د؟يكنينشست و برخاست م يبا چه كسان د؟يكنيصرف م ياهست؟ روز را با چه برنامه يشما چه كس نيقر

 يسپارينم دزدديو م يكنيماعتماد ن كهيتو، زر خالص است. زر خالص را كه تو به كس يِنيمصاحبت تو، همنش نيكه ا

 شود؟يم يقاط نينه با آفل ايكه خوشمزه بشود؟  شوديم يو عسل قاط ريخدا مثل ش ياريشما با هش ياريهش ايكه! آ

   .از خودتان ديبپرس
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  همچنان يتنها نماند الجَرم
  مانده به راه از كاروان يكآتش
  )١٤١٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

. مياجا مانده ي. ما از كاروان زندگمانديآتش از كاروان م كيطور كه همان ماند،يصورت تنها نم نيچار، در ابه نا اي نيبنابرا

 گري. دمياجا مانده يكه از كاروان زندگ ميهست يخاموشمهيما مثل آتِش ن يعني بود، َاطالل صحبت هم گذشته ةو هفت

كه اآلن به خدا زنده شده  ميكرديكار م يزندگ يبا ضربان تكامل يگبا كاروان زند اگرچه!  يعني نيكه ا ميشويمتوجه م

. ميستين ي. ما همراه كاروان زندگميكرديم ينوعانمان دشمنهمه با هم نيا م،يكرديجنگ م ديهمه نبا ني. ما كه اميبود

  . ديگويرا م نيافتاده در مورد انسان، دارد ا ريگ يذهنآمده در من ياريهش يعني

  شد ريغ نِيقر يصبريز ب چون
  شد ريخيفِراقش پُر غم و ب در

  )١٤١٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يجورچه دي. توجه كنمياست، ما از جنس عدم هست ريغ يذهنشد، من ياز زندگ ريغ نِيرفت قر يصبريدر اثر ب چون

با  يقِران نيا دياآلن با م،يشد زهايب چجذ ميرفت م،يجهان از جنس عدم بود نيبه ا ميآمد يجهان. وقت نيبه ا مياآمده

چون  م،يبشو ريغ ني. اگر قرميهست چون از جنس عدم م،ين خدا بشويقر ميتوانيو ما فقط م م،يرا كنار بگذار زهايچ

 كيكه  مي. ما صبر نداردهديرا هم م دنيپر يگريبه فكر د فكري از ةدهندنشان يصبريب نيما اصًال، ا م؛يهست صبريب

فكر  نياز ا ي. هميبشو يسكچه  نيقر ديعنوان عدم باكه ما به مينيبب ميبدون فكر باش قهيدو دق قه،يدق كي م،يردفكر ك

در فراق خدا  جهي. در نتديآيبه وجود م يصبرياست، اصالً از ب يصبريب نيع يذهندرد به آن درد! من نيبه آن فكر! از ا

پُر غم و  نيندارد، بادام پوك است. و ا دهيفا يذهنفكر و عمل من چيه يعني ريخي. بمياشده بركتيپر غم و ب يو زندگ

 يجورمن واقعًا چه يكه اآلن زندگ ديي. شما چهل سالتان است بگوشوديها تجربه متكِ انسانتك يدر زندگ نبود ريخيب

طور كه د، هست؟ خودم آنبشو خواستميكه م يطوراآلن مثًال آن فرزندم آن ام،دهيهمه زحمت كش نياست؟ من ا

مضر است مثل غم داشتن،  نديگويكه م ييزهايچ نيا كنم؟يم يهست؟ روابطم هست؟ احساس خوشبخت خواستميم

را ندارم!؟ واقعًا  هابيع نيرا من ندارم؟! ا هانيبودن، حسود بودن، انتقاد كردن، ا شانياسترس داشتن، نگران بودن، پر

  هستند؟  ريخ هانيا

  :ديگويد مآهان دار
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   يچون هست َزرِّ َدهَده صحبتت
   ؟ينهيچون امانت م نيِخا شيپ

  )١٤١٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

تو  يخالص است، چطور ياريهش) زرِ خالص است ينينشهم يعني(صحبت  اتينيخدا، همنش تيعنوان عدم و جنسبه تو

 ليكن، به دشمن تبد ليكن، به مسئله تبد ليمانع تبد بكن؟ به يخواهيم يخودت كه هركار يذهنمن شيپ يگذاريم

 ليتبد هانيشما را به ا يزندگ يذهن. منريكن، انتقام بگ يبورز، بِرَنج، دشمن نهيكن! ك ليتبد يخواهيكن، به هرچه م

  واضح است. گري. دستخائن ا گر،يد كنديم

  تو يِهابا او كُن كامانت يخو
  از اُفول و از عُتُو ديآ منيا
  )١٤١٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو(

 شوديم اي. آيافتادن، تلف شدن و از تجاوز و تعدٌ يعنيباشد از افول  منيتو ا يامانت تو، زندگ نيخو كن كه ا يكس با

ما تلف  يچقدر وقت ما، زندگ دينيتلف نكند، حمله نكند؟ بب يعنينكند؟  يبه آن تعد يبشود در ما و كس يما زندگ يزندگ

 نيمركز را عدم كن با خدا خو كن كه ا م؟يخو كن ديبا ي. ما با چه كسميشويتلخ مچقدر ما بدحال و اوقات د،شويم

 يها. چرا منيخودت را خودت بكن يبماند. خودت زندگ يباق شتيتو، زر خالص تو سالمت پ يزندگ نيتو، ا ينيهمنش

  تلف كند؟ اتيذهنتلف كنند؟ چرا من يذهن

  ديُخو را آفر كن كه با او يخو
  ديرا َپرور ايانب يهايخو

  )١٤٢٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو 

ها كه اسمشان انسان يعنيرا او پرورش داده  غمبرانيخوب پ يهايو خو ده؛يكه خدا آفر ده،يخو كن كه خو را آفر يكس با

موقع آن  چيه كردنديجهان قِران م نيا يذهن يهااند. اگر با منشده يطورنياند كه ابا خدا قِران كرده هانياست ا ايانب

را از او  هانيآدم با خدا قِران كرده و ا نيا م،يريگيم ادي يزيموالنا ما از او چ مثلكه  ي. پس هركسگرفتنديخوها را نم

  گرفته است.

  َرِمه بازَت دهد يبِدْه ييبَرّه
  هر صفت خود َرب بُوَد ةپَرورند
  )١٤٢١ تيبدفتر ششم،  ،يمثنو ،ي(مولو
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را در ما خودِ  ييكويو هر صفت ن دهديرا، او به تو َرِمه بازم اتيزندگ ياگر تلف نكن يعني يبه او بده يااگر برّه ديگويم

شما  ديبا يول ميريگيم اديرا ما از موالنا  هانيدرست است كه ا ميمهم است كه ما بفهم يليپس خ دهديخدا پرورش م

با آن مثلث  گريشما كار كند. امروز د يرو يتا زندگ ديبمان يحالت باق نيو در ا ديبكن ييشافضاگ د،يمركز را عدم كن

 ةدرست است عمًال كه مركز ما عدم باشد و جذب يموقع شيكه پرستش و ستا م،ينظرم ما مطلب را به عرض شما رساندبه

با قضا  يزندگ ميكنيم ييما فضاگشا ظهند، هر لحفكان واقعاً به نفع ما كار كو قضا و كن فتديكار بخدا به تعناي و خدا

 ياتفاقات برا ست،يبدبخت شدن ما ن ايخوشبخت شدن  ي. اتفاقات برافرستديما م يلحظه برا نياتفاق مناسب را در ا

ما  كند،يشده و عدم مركزمان خرد كل است. او به ما كمك مگشوده يخرد فضا م،يكنيم ييماست؛ فضاگشا يداريب

. و ميندار اجياحت يذهنبه عقل من گريد ميبمان يجهان باق نيكه از ما گذشت در ا يسن كيپس از  خردبا آن  ميتوانيم

 ميبتوان م،يشد ليتبد يفضا گشوده شد به زندگ كهنيچه پس از ا م،يرا نگه دار مانيزندگ نيا و ميفضا را باز كن نيچه ما ا

  داد. بله. به ما عوضش را باز خواهد يزندگ ميبكن يخدمت

....

  »انجام دهد، ده برابر به او پاداش دهند... يكيكار ن هركس«

  )١٦٠ ةآي ،)٦( انعام ةسور م،ي(قرآن كر

  . جانيا ميارا بارها نشان داده نيقرآن است. البته ا ةيهم آ نيا

  ينهيگرگ امانت م شيپ برّه
  يرا مفرما َهمَره سفويو  گرگ

  )١٤٢٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 كيبه  يعني ؛يگذاريگرگ م شيبره را پ نيا ،يذهنبا من يكنيماست. قِران م يذهنماست. گرگ، من ياريهش برّه،

بكن و ما  ديگويم كنديم ليما را به مانع و به مسئله و به دشمن تبد يزندگ يرويمرتب ن ياست ول يكه مجاز ياباشنده

را چرا  نياصل توست. ا وسف،يگرگ بخورد؟  يدهيات را مچرا بره ؟يكنيكار را م نيموضوع. چرا ا نياز ا ميستيآگاه ن

  »يرا مفرما همره وسفي و گرگ«كه بدرد؟  يذهندست گرگ من يدهيم

  يروبَه دياگر با تو نما گرگ
  يزو بِه ديَ مكن باور، كه نا نيه

  )١٤٢٣ تير ششم، بدفت ،يمثنو ،ي(مولو
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از  ريبگ يزندگ ايبكند و ما را متقاعد كند كه بله، تو ب ياگر بخواهد روباه يذهنحاال گرگ من ،ييكوين يعني يبِه

 يذهن را بزند به چشم ما، روباه يهانكيبكند و ما را به جسم ببرد، به ذهن ببرد و ع يگرلهيو بخواهد ح هايدگيهمان

گرگ  نيكه از ا» مكن باور نيه«باور نكن،  موقعچيه م،ينياو بب قيطر ازكند كه ما  لهيه حبكند ك يكار كي يعنيبكند 

درد  اشجهينت ميبكن يهر عمل م،يبكن يهر فكر يعني. ديآيدرنم يخوب زيچ چيه ،يبركت چيه ،ييكوين چيه يذهنمن

  خواهد شد.

  يدلهم ديار با تو نما جاهل
  يزخمت زند از جاهل عاقبت

  )١٤٢٤ تيدفتر ششم، ب ،يثنوم ،ي(مولو

ها ِقران كند عاقبت به ما زخم كنند، دل ما با آن يدلاگر با ما هم طور،نيهم هم يرونيب يذهن يهاما، من يذهنتنها من نه

است كه واقعاً امروز موالنا دارد هشدار  نيهم ياست، برا يضرر، ضرر معنو نجايضرر خواهند رساند. در ا يعنيخواهند زد 

دوست  يابا چه برنامه د،يدوست هست د،يهست نينشهم يذهن يهاكه با من دينيببكه شما  هانينسبت به قر هدديم

به شما،  ديگويرا دارد م هاناي ةهم ست؟ياستاد شما ك د،يخوانيم يچه كتاب د،يكنيگوش م يابه چه برنامه د،يهست

  :ديگويم

  يدلهم ديار با تو نما جاهل
  ياز جاهل زخمت زند عاقبت

  )١٤٢٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  .ميبشو دينبا او نيبرساند، پس ما قر يادهيدر جهان كه به ما بتواند فا ستين يايذهنمن چيه

  ُبوَد يدو آلت دارد و خنث او
  شود دايپ گُمانيهردو ب فعلِ

  )١٤٢٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

جالب است.  يليخ يول ستين يمجلس يليگرچه خ ليتمث نيدوتا آلت دارد. ا يذهنهر من اي يجاهل نيچنكي ديگويم

زنانه دارد هم مردانه دارد.  ياست كه دو آلت دارد، هم آلت تناسل يمثل انسان يذهنالبته، من ليتمث ديگويكه م يانسان

  :خوانميم تانيبرا
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  َذكَر را از زنان پنهان كند او
  كند شانيكه خود را خواهرِ ا تا

  )١٤٢٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

مرد است و  ست،يواقعًا خواهر كه ن يمن خواهر شما هستم ول ديگويو م كنديمردانه را از زنان پنهان م يآلت تناسل او

  هم در كار است. بله. اشيمردانگ تيجنس

  از مردان به كف پنهان كند ُشّله
  كه خود را جنس آن مردان كند تا

  )١٤٢٧ تيدفتر ششم، ب ،ينومث ،ي(مولو

واقعًا  يكه من هم مرد هستم، ول ديگويمردان م شيو پ كندياش را هم با كَفَش پنهان مزنانه يموقع آن آلت تناسلآن بعد

  نه مرد است نه زن و،

  مكتوم او ...: زآن فالن زداني گفت
  بر خُرطومِ او ميساز ييشُّله
  )١٤٢٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 دهديطرف نشان م كيدورو است و در ذهن است، از  كند،ياصطالح نفاق مرا كه به يايذهنمن نيما اسرار چن ديگويم

عنوان انسان به يعال يذهن ريتصو كيو  دهديرا انجام م يمعنو كارهاي ةو هم كنديزاهد است و عبادت م يليكه واقعاً خ

است، حرصش  گرلهيهرحال حباز تمام است و بهحقه كي اشيذهنمن گريداز طرف  سازد،يها مدر ذهن انسان يمعنو

 كي اشيذهنمن گري. از طرف دسازديها مدر ذهن انسان يعنوان انسان معنوبه يعال يذهن ريتصو كي و تمام است

مركزش پُر از  در اشيذهنجاست. منآن اشيدگياست، حرصش تمام است و همان گرلهيهرحال حباز تمام است و بهحقه

 نيهمچ كي گذارميكه من نم ديگوي. و خداوند ماستجآن شيو دردها شيهالهيبا ح هانچينقطه ةاست. هم نيچنقطه

. و كنميم شيرسوا نيبماند. بنابرا يخودش باق گول زدن مردم و يبرا يذهن تيخاص ،يذهن يبا دوگونه باشندگ يانسان

  است: نياش اترجمه

  ».ميكنياست آشكار م يياهل نفاق را كه همانا دورو ةديپوش بِ يه است: عفرمود خداوند«

  )١٤٢٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

قبل، قناعت  يهابه ناموس، هفته يذهن ري. به تصوميعلت مهم است كه ما به ظاهر قناعت نكن نيواقعاً به ا ليتمث نيا

كه  يخودت قبول كن يهستم، برا يهستم، بعد، معنو يطورنيمن ا ساختن در اذهان مردم كه يذهن ري. تصومينكن
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طرز  نيا ،يدار گرلهيح يذهنكه من يدانيهم خودت م گريمردم قبول دارند. از طرف د كهنيا يهست، برا يطورنيا

زت را برمال را ،يكن يزندگ يطورنيتو ا گذارميكه من نم ديگويو خدا م كنديشدن به خدا كار نمزنده ديبه ام يزندگ

متداول  يليخ يزندگ جورنيا كهيكرد. درحال يزندگ شودينم يطورنيكه ا يتا بفهم كنم،يم يكار تو را خنث ني. و اكنميم

  است.

  ما زآن ذو َدالل انِينايكه ب تا
  از فنِ او در َجوال نديآيدرن
  )١٤٢٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

به جوال او  _عشوه ب،يفر يذودالل: دارا _صاحبِ عشوه  نياز ا نند،يبيند و با عدم ماما زنده ياريكه به هش يكسان تا

ها انسان ستنديدر باطن ن ،يها كه در ظاهر معنوآدم جورنيگول او را نخورند. ا يعني» از فنِ او در جوال نديايدرن«. فتندين

ممكن است  زدان،ين كه انسان رسوا خواهد شد، گفت بود مطمئن .ميكنياو را رسوا م اكه م ديگوي. مدهنديم بيرا فر

مردم من را  كهنيعوض كنم. و ا ديكار كنم. با خودم يرو دي. من بارسدينم ييبه جا يزندگ جورنيكه ا رديما را بگ يجلو

كه باالخره  ديگويم اكنم، موالن جاديمقبول ا يذهن ريتصو كيام خودم قبول دارند كه توانسته يذهنو كوشش من يبا سع

. گرانيد يخودتان نه برا ينه برا د،يرسينم جهيبه نت يعني. ديبرو شيپ ديتوانينم يطورني. اكنديخدا شما را رسوا م

  و در جوال او نروند. ننديكه بب ميدهيم چشم گرانيو به د ميكنيرا رسوا م نيا ديگويما، م يول

  ينَر ديَ آن كز هر َذَكر نا حاصل
  يرس اگر دانشورز جاهل ت نيه

  )١٤٣٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

مردانه دارد مرد است. تو برو از جاهل  يكه آلت تناسل يكه هركس ستين يطورنياست كه ا نيحاصل كالم ا ديگويم

خودت و از  يذهنبترس، از من يذهناز من يعنياز جاهل بترس،  ،يهست دهي. اگر فهميبترس اگر صاحب دانش هست

  ».زنديسر نم يمردانگ يمرد راز ه» «.يورز جاهل ترس اگر دانش نيه«مردم بترس.  ينذهمن

  سخننيريجاهلِ ش يِّدوست
  هست چون َسمِّ ُكَهن شنو، كآن كم

  )١٤٣١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

اصًال  ي، ولباشد نديتو خوشا يممكن است برا كنديصحبت م نيريش كند،يكه خوب صحبت م يذهنكه من ديگويم

  مثل سم كهنه است.  ن،يرياز جمله سخنان ش ديآيدرم يذهنهرچه از من كهنيا يحرفش را نشنو، برا
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  دتيمادر، چشمِ روشن، گو جانِ 
  دتيَ حسرت از آن نَفْزو غم و جز

  )١٤٣٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

به تو  يزياز غم و حسرت چ ريشخص غ نين كه از ابدا يول ،يچشم روشن من، تو چشم من يمادر جان و ا ديگويتو م به

  . ديتجربه كن ديتوانياست كه شما روزمره م ييزهايچ هاني. اشودياضافه نم

  آن مادر جِهار ديپدر را گو مر
  ام شد بس ِنزارز مكتب بّچه كه

  )١٤٣٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 خواهديبِبُرد، اگر م يذهن يهامن يعنيبكشد و از دوستان جاهل،  رانهايدرد هش ديكه انسان با ديگويموالنا م جانيا در

كه  ديگويبه شوهرش م داند،يصالح بچه را نم يكه ظاهراً دلسوز است ول يمادر كيكه  زنديم ليكند. و تمث شرفتيپ

برو  ييگويم ،پدربه ،يريگيسخت م قدرنيام از بس مكتب رفته، مدرسه رفته و درس خوانده الغر شده و چرا ابچه نيا

است  يخَِرد زندگ جانيپدر در ا نه. ديگوي. پدر مهانيو ا رديمقدار بگردد و آسان بگ كي يطورنيهم نيمدرسه؟ بگذار ا

ندارد، سهل  يكه اشكال ديگويم مادر ي. ولميجدا بشو مانيذهنو صبر تا از من زيو پره ميريكه ما به خودمان سخت بگ

  دار.را نگه يذهنمن نيًال احاال فع ر،يبگ

  آن مادر جِهار ديپدر را گو مر
  ام شد بس ِنزارز مكتب بّچه كه

  )١٤٣٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 ضينوشته الغر شده، مر هانيو ا فيام رفت مكتب و تكلكه از بس بچه ديگويآشكارا. پس مادر بچه به پدر م يعني جهار

  شده، ناتوان شده.

  ييَگَرش آورد گريزنِ د از
  ؟ييَجور و جفا كم كرد نيا يو بر

  )١٤٣٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

بچه من را كه چون من را  يعني. ديگويمادر م ؟يكرديبه او جفا م قدرنيبود هم گرتيبچه از زن د نيكه اگر ا ديگويم

  كه: ديگويآن پدر م ي. وليكنيظلم را م نيا يدوست ندار
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  78صفحه: 

  امبّچه نيا يگر بُدجُِز تو  از
  هم زين يفُشار آن زن بگفت نيا

  )١٤٣٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 هايمن ةهم يعني. زديرا م يكه تو زد يحرف نيمادر او هم هم صورتنيهم بود، در ا گريبچه از كس د نياگر ا ديگويم

گمراه  يذهنكننده هستند. منگمراه يذهننمادران م نيهم هانينكشد. ا ارانهيدوست دارند كه انسان درد هش يذهن

باشد و مادر نفْس  يخرد زندگ تواندي. پس پدر مميما بفهم زنديم ليمث! موالنا دارد تستين يكننده، منظور مادر واقع

 ي. اما وقتيصبر كن ،يكن زيپره ديبا ديگويمركز عدم به ما م م،يكنيلحظه، ما مركز را عدم م نيدر ا ياست. خرد زندگ

 ،يريميم ،يچهار روز عمر دار ؟يريگيسخت م قدرنيبه خودت؟ چرا ا يكنيچرا ظلم م ديگويم يذهنبا من ميكنيقِران م

  :ديگويدارد. حاال مرا نگه يذهنكه من يذهنمن يهابه همان راه دارديكار را بكن آن كار را بكن و ما را وام نيبرو ا

  او يبايمادر و ت نيِبجَه ز نيه
  او يبابا ِبه از حلوا يِ ليس

  )١٤٣٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

با پدر صحبت  ،يكنيكه االن نشان دادم. مركز را عدم م ينيهم د،يگويِبَجه. به ما م بشيو فر يذهنمادر من نياز ا ديگويم

 يكيراه، آن نيبرو ا ايب ديگويم ني. ايكنيبا مادِر نفس صحبت م يكنيم يبا خدا. مركز را ماد ،يبا خرد زندگ ،يكنيم

به تو بدهد،  خواهدياست كه آن مادر م ييبهتر از حلوا ارانهيصبر، درد هش ،يسخت با،با يلينه مواظب باش. س ديگويم

  بدهد.  خواهدينفس م

  مادر نَفْس و، بابا عقلِ راد هست
  و، آخر صد گشاد يّتنگ اوّلش
  )١٤٣٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

است  يماست، بابا عقل كل، عقل خدا. اولش سخت يذهنمادر همان نفس ماست، من ديگوي. مكنديم يخودش معن النا

اولش  ي. وليخوشبخت ،يدرون، صد جور نعمت، صد جور رفاه، صد جور شاد يبعدش هم صد جور به اصطالح گشاد فضا

 نيپدر و مادر هم ديمادر، نفْس است. توجه كن جانيا تهبال يعنينَكِش.  ديگوي. مادر ميبكش ارانهيصبر و درد هش ديبا

  . ستين ي. منظور مادر واقعرنديمادران به خودشان نگ زند،ياست كه موالنا م يالتيتمث

  :ديگويحاال م
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  79صفحه: 

  ادَرسفري هاعقل ةدهند يا
  كسچيتو نخواهد ه ينخواه تا

  )١٤٣٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 مييگويم كهنينخواهد خواست. پس ا كسچيه يما برس، اگر تو نخواه اديبه فر ،يزندگ يدا، اخ اي ها،عقل ةدهند يا پس

نه از َنفْسَم، نه  شنومياز عقل راد م دارم،يو عدم نگه م كنميعمالً من مركزم را عدم م يعنيرس  ادفري هاعقل ةدهند يا

  .ميرا انجام بده كار نيا ديعمالً با ام؛يذهناز من

  ييكويب از توست و هم آن نطَلَ  هم
  ييآخِر تو ،ييَاوَّل تو م؟ياكه ما

  )١٤٣٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 م؟يهست يكس. ما چهييكوي. هم طلب از تو است و هم آن بركت و نيكنيتو طلب م كنم،يمركزم را عدم م ديگويم

موقع  يحت اي كه،نيقبل از ا ،يست. اول تو بودا هايدگياست، عقلش عقِل همان يمن مجاز كياست؟  يكسچه يذهنمن

 يذهنمن نيوسط ا نيا م،يبشو ليبه تو تبد ميخواهيما م همآخر  ،يجهان شد نيكه وارد ا يجهان تو بود نيورود به ا

 نيما است از دست ا ييهم رها ييكويطلب از تو باشد. آن ن كنم،يبه ما كمك كن. پس من مركزم را عدم م گذارد،ينم

 دهم،ياول نشان م ،يخال ةرياول او بوده است، آخر هم او است. آن دا ميديخودمان. پس اآلن ما فهم يِ ذهنمن يهاشوهع

 زيچچيه م،يكنيباز م ارانهيما است. هُش يذهنآن من دهم،ينشان م نيچپر از نقطه رهيدا كي. بعداً ميستياو است، ما كه ن

تَن  نيا يتو م،يهست هنوز زنده م،يهست ارياو است، ما هم ُهش م،يشوياول م ةريداهمان  ارانهيو دوباره هُش ماندينم

  .ميشويخاموش م يذهنعنوان منما به م،يستين ياتو بكن، هم تو طلب كن، ما اصًال كاره مييگويم ميدار ي. ولميهست

  بگو تو، هم تو بِْشنو، هم تو باش هم
  تَراش نيبا چند ميهمه الش ما

  )١٤٤٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

. ميستيان مركز عدم تو باش، اصالً ما نعنوعنوان مركزِ عدم تو بشنو، بهعنوان عدم تو بگو، بهخودت در مركز ما باش، به تو

 تيهوبا پول هم شتريب يكيمختلف دارد:  يهاتراشه يذهن يها. منتها منزيچچيه ؟يذهنعنوان منبه ميهست يزيچما چه

خاص  نفركيبا  يكياست،  تيهوبا خانواده هم يكياست،  تيهوبا باور هم يكي ،است تيهوبا مستغالت هم يكي است،

 اتياب نيمن، من، شما اآلن با ا ديگويكه م يذهنمن نيا يعنيآخرسر.  زيچچيه يتراش، ول نياست، چند تيهوهم

  است. چيكه ه ديفهميم
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  80صفحه: 

  شبگو تو، هم تو ِبْشنو، هم تو با هم
  تَراش نيبا چند ميهمه الش ما

  )١٤٤٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  حَواله، َرغَْبت اَفْزا در ُسجود نيز
  َجبْر مَفْرِست و ُخمود يِّكاِهل

  )١٤٤١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

پس تو رغبت ما را به  م،يكنيمدخالت ن يذهنعنوان منتو، ما به اريبا مركزِ عدم در اخت ميارا گذاشته ارمانيما اخت كهنيا

را نفرست.  يذهنمن يو خمودگ يو سست يرا نفرست، تنبل يجبرِ ذهن يِكن، تو تنبل ادتريبه سجده در برابر تو ز م،يتسل

 نم،يبيم هايدگيهمان قيمن ازطر«: ديگويم يذهناست. جبرِ من زيچچه يذهنجبر من كه دهديدارد نشان م ن،يما را از ا

 توانميرا نم تميمن وضع«: ديگويم يذهناست. جبر من يذهنجبر من نيا »بكنم. توانميهم نم يهم ندارم، كار ياچاره

و پرستش و مركز  تيكه عنا ميرا صحبت كرد هكه امروز هم هم ديكنيمركز را عدم م يوقت ديدانيشما م يول» عوض كنم.

رغبت شما  شود،يشما عوض م ين همه در كار است، دارد زندگفكاهمه در كار است، قضا و كن هانيعدم و جذبه و ا

 مياست كه تسل ادماني ميتسل م،يتسل يعنيبه سجده  شود،يدرون باز م يفضا شود،يعوض م تانيزندگ يروز وقتروزبه

 يِِل جبرآدِم كاه ي. ولديرا عوض كن هاتيوضع ديخواهيشما م ست،ين هاتيدر برابر وضع مياست، تسل يندگدر برابر ز

پدرم است مادرم است، ژن ما  ريكنم، اصالً در ژن ما است، تقص يزندگ يطورنيمن محكوم هستم ا«: ديگويم يذهنمن

 رياست، تقص سميرئ ريتقص« :نديگويم هايبعض »م.يهست نخشمگي ما ةهم م،يباش نيخشمگ دياست، ما با يطورنيا

را در  ياست كه عوامل يذهنمن يجبرها هانيا ».ميبكن ميتوانينم يمان كارما خود كنند،يبزرگترها است كه ما را اداره م

  :ديگويو اآلن دارد م ميكنيو اجرا م ميدانيم م،ينيبيخودمان م يسبب بدبخت رونيب

  باشد پَرّ و باِل كاِمالن َجبْر
  هم زندان و بَندِ كاهِالن جَبْر،

  )١٤٤٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

او زنده بشوم،  تينهايبه ب ديبشوم، با يكيبروم با او  دياست كه من حتماً با نيمركز عدم است جبر ا يجبر، وقت ديگويم

 توانميزندان بمانم، نم نيا يتو ديمن با«: نديگويم يطورنيا نند،يبيم هايدگيكه با همان ييهاجبر است. جبر انسان نيا

  »نم.عوض ك توانميرا نم تميوضع رون،يبروم ب

  است. ريتنبل (و ناقص) در حكم زندان و زنج يهاانسان براي جبر اما است، پر و بال ةكامل به منزل يهاانسان يبرا جبر
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  81صفحه: 

  جَبْر را نيدان ا ليآِب ن َهمچو
  مؤمن را و خوْن َمر َگْبر را آب،

  )١٤٤٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

خون  ليخون است، رود ن نيگبر، كافر، طرفداران فرعون، ا يب است، برامومن آ ي. براديگويجبر م نياست ا ليآب ن مثل

 يكه مركزش ماد يكس آن است، يكه مركزش عدم است، آب است آب زندگ يآن كس د،يآيم يآب زندگ يعني. شوديم

مانع و را به مسئله، به  ياست كه زندگ نيدارد، جبرش ا يذهناست، من يكه مركزش ماد ي. آن كسشودياست، خون م

بكشد، بعد  ارانهيكند، درد هُش ييفضاگشا كهنيبه ا كنديم ليرا اولش تبد يزندگ يكيآن  كند،يم ليبه دشمن تبد

كار را بكند، آن محكوم  نيمحكوم است ا نيا آورد؛يذرات وجودش به ارتعاش در م امو در تم كنديم يرا زندگ يزندگ

  د؟يهست يكياست آن كار را بكند، شما كدام 

  سُلْطان بَرَد يِ بازان را سو بال،
  زاغان را به گورستان بَرَد بال،

  )١٤٤٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يروياز ن نديگويكه م يزندگ يروين نيجبر، هم نيهم يعنيهستند كه مركزشان عدم است. بال  يهمان كسان بازان

 يمركزِ ماد برد،يخدا م يسورا، به يمعنو يهاها را، انسانن. مركزِ عدم انساميخودمان را آزاد كن ميكنياستفاده م يزندگ

زاغ  هانيا كند،يمركز را دردناك م كند،يآن را مركز م ها،يدگيدر همان كنديم يگذارهيرا سرما يكه زندگ يكس يعني

 ديمجبور هست اي ديوخدا بر يسوبه ديشما مجبور هست ايآ د؟يكنيبه گورستان. شما كدام را انتخاب م رونديهستند م

  باز؟ انتخاِب خودتان است. اي ديشما زاغ هست د؟يگورستان برو يسوبه

  گرد اكنون تو در شَرحِ عَدَم بازْ 
  َسم شيچو پاَزهرست و پِنْدار كه

  )١٤٤٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 يمعنبه جانيون تو در َشرحِ َعدَم، شرح در اتوجه كن به باز شدِن عدم در مركز ما، در درون ما. باْز گرد اكن ديگويم اآلن

مثل پادزهر است و  نيا ماند،يو مركز عدم م شوديفضا باز م يوقت نيبلكه باز شدنِ عدم در درون ما كه ا ست،ين فيتوص

 يعنيگشودن، شرح  ايتو برگرد در شرح  ديگوياآلن م يعنيسم است.  كنديفكر م ند،يبيم يذهنكه با من يكس يول

  ؟يدرون را باز كن يِفضا يحاضر هست ايصحبت آ همهنيگشودن فضا در درون، پس از ا يعنيكه شرح  ديدانيگشودن م
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  82صفحه: 

  تاشخواجه يا نيهِنْدوَبچّه ه َهمچو
  ِز َمحْمودِ عَدَْم تَرسان مَباش رو،

  )١٤٤٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

سَرَور  كياست كه  يابنده اياست كه  يكه دوتا غالم مياها گفتهتاش بارتاشِ من، خواجهخواجه اي هندو ةبچ نيا مثل

 همهنيپس از ا حاال خدا سرور ما است، برو از محموِد عدم نترس. كهنيا يبرا ميتاش هستها همه خواجهدارند، ما انسان

  مركِز شما.: عدم در مركز، مِثلِ خداست در ديگويم د؟يتان را عدم كنكه مركز ديترسيشما م ايصحبت آ

  يايترس كه اكنون در وَ  يوجود از
  يايو تو ال شَ  يالشَ  التيآن خ 

  )١٤٤٧تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

  .يبترس، از ذهن بترس كه اآلن درون آن هست يذهن ِ عدم نترس، بلكه از من از

از جنس آن  ،يا آن قِران كردو چون تو ب ؛زيچچيه ست،ين زيچچيه يعني ياست، الشَ يالشَ  اتدهيهمان االتيآن خ و

  .يهست يتو هم الشَ ،يهست

 كهني: تو از محمودِ عدم، اديگويپس به ما م از جنسِ مجاز. يعني ز،يچچيه يعني زيچنَ يعني ي، الشَزيچ يعني ي، شَيالشَ

اآلن نترس  يده ولاست كه مادرت كه نفست است تو را ترسان درست نترس. يو عدم نگهدار ،يباز كن ،يرا عدم كن مركزت

  است. يالشَ كنديهم كه م ياالتياست و تمام خ يالشَ يذهن ِ من ني،و بدان كه ا گريها دصحبت همهنيبا ا

  ستعاشق شده ييبر الش ييالش
  سترا ره زده ينچيمر ه ينچيه

  )١٤٤٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

قِران كرده با  يوقت ياريعاشق شده. هوش يذهن ِ باشد، به من يرايهوش ايباشد  يذهن ِ كه من يالشَ كيدر ما،  ديگويم 

  شدن.  يحساب زِيبه، از جنِس چ كنديقِران كند با خدا شروع م ياريهوش ني. اگر ازيچچي، شده هيالشَ

ه ك يايارياست. هوش ينچيه ،يذهن ِ من نيا ينچيعاشق شده، و ه يالشَ يِذهن ِ من كيبه  يبه عنوان الش ياريهوش پس

  راه او را زده است. ند،يبيم هايدگيهمان قيبا او قِران كرده و از طر
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  انياز م االتيخ نيبرون شد ا چون
  انيگشت نامعقولِ تو بر تو عَ  

  )١٤٤٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،ي(مولو

 گونهنيكه، چقدر ا يشويمتوّجه م شود،يم رونياز تو ب رود،يم انيبا مركزِ عدم، از م شدهتيّ هوهم االتيخ نيا يوقت

و  شوديدرون باز م يفضا كهنياند. پس از انامعقول بوده هانيها، اها و ترسمربوط به آن جاناتيها و هو خشم ،االتيخ

چقدر  دهايد نيبوده و ا يغلط يدهايَاش كرده، چه ددر ذهن ييكه چه خطاها شوديممتوجّه  شود،يانسان به او زنده م

 نيها چقدر نامعقول است، امقاومت نيها چقدر نامعقول است، ابحث و جدل نيكه ا شوديسان متوجه منامعقول بودند. ان

 يالشَ يذهن ِدر من االتيخ نيكه ا يتا زمان يها چقدر نامعقول است، ولجنگ نيچقدر نامعقول است، ا هاياوقات تلخ

 كهني. به محض استندينه، نامعقول ن م،يكنيعمل م و ميكنيها فكر مو بر حسب آن ميريگيم يها را جدهست و ما آن

  نامعقول و بر ضدِّ ما هست. اريبس يذهن ِ من يكه فكرها مينيبيعدم، م نكِيبا ع شوديمركز عدم م
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