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  2صفحه: 

  )٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو 

  شو و در رو، من از دور نظاره یهله بحر
  کنارهبه ایدر کفِ ا،یبود در َتکِ در که

  
  ذَقیبرو از خانه چو ب ،یدیچو رخ شاه بد

خهله گم شو چو ستاره ،یدیچو د دیخورش ر  
  

  یپاک و نماز یاشده ،ینوازن بندهاچو بد
  را تو صال گو چو مؤّذن ز مناره همان

  
  و شدماه نظر کن، که دلت روشن از نیتو در ا

  سواره ستدیشاه نگه کن، که رس نیدر ا تو
  

  نه بترسم، نه بلرزم، چو کشَد خنجرِ عزت
  خدا خنجرِ او را بدهم رِشوت و پاره به

  
  لطافت صفتِ او؟که بود آب که دارد به

  دو صد چشمه برآرد ز دلِ مرمر و خاره که
  

  رهیُتتماج و حر یپ تو همه روز برقص
  و حراره تیب نیا یهوسِ دل پ چه دان تو

  
  نَفورم میز زر و س ن،یمیبرِ س دمیچو بد

  شمارهمیز کِف س مشیست نسنَفور که
  

  یدیکه سبسار چو ب یتو از آن بار ندار
  کارههمه که شدست یاز آن کار ندار تو
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  دهیم و کعبه بدهمه حجاج برفته حر

  ست مهارهکه شست دهیشتر هم نخر تو
  

  که همه مست و خَرابند فانیحر یِبنگر سو
  بارهعربده یخمش باش و چنان شو، هله ا تو

  
   



ۀ  برنامه            Program # 876                                              ۸۷۶مشار

  4صفحه: 

  :کنمشمس موالنا شروع م وانیاز د ٢٣٧٢برنامه گنج حضور امروز را با غزل  پرسسالم و احوال با

  

  شو و در رو، من از دور نظاره یهله بحر
  کنارهبه ایدر کفِ ا،یبود در َتکِ در که

  )٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

کدام کار را؟ که  ،کار را بن نیا دیآگاه شو! با عنیاست،  است و خوشحال کلمات آگاه ایاز ادات  هله

از  دیشدن با ایاز جنس در ایشدن  ایدر یو برا یشو ایاز جنس در ،یشو ییایدر عنی ی. بحریشو یبحر

  .میشدن خارج شو از جنس خش عنیبا فکرها  دگیهمان

. هله، میدهانجام م هم تیب نیرا، در ا اتیمعموال اب میکنکوچ که ما م یهایبندمیبنابراين اين تقس پس

از دور تماشا  عنیاز دور نظاره کردن  ،تماشاچ ظاره به معن مثل دور، نَظاره يا ن شو، در رو و کلمات یبحر

 ستدیاموا ایدر یکه رو یزیآن چ ا،ی. کف درایته در عنیا یدر که نماد حضور ما است. تَکِ در طورنیكردن و هم

 راتییما، مثل بدن ما، تغ جاناتیما، مثل ه یمثل فکرها دهد،است که ذهن ما نشان م یزیکه منظور هرچ

به کنار  روندها مکف نیمرتب ا ه ا،یکنار در عنیما. به کناره  وانیما، جان ح وانیح زندگ بدن ما يا حت

  ها نشو.مشغول اين دیگوم روند،م نیاز ب

 تانیفکرها عنی ایدر یهاکف نیا کهنینظر از اانسان صرف یشروع کرده است که ا یطورنیموالنا امروز ا پس

از  ،هست پس آگاه باش! اآلن از جنس خش، از جنس امتداد خدا هست ،هست چه است، تو از جنس زندگ

ها ا انسانمتوجه شده است که م والناکه م دهدنشان م نیدر رو، وارد آب شو و ا ،یجنس دريا شو و برو تو

مهم  یزهایو چ میاز جنس خدا بود م،یبود از جنس زندگ م،یبود ایجهان، از جنس در نیبه ا میابتدا که آمد

ها شدند مرکز و آن میداد تیها حس هوو به آن میما مهم هستند، در ذهن تجسم کرد یبقا یرا که برا جهاننیا

 دهیهمان هانیهستند و با ا زهایفکرها مربوط به آن چ نیکه ا میپرم ریبه فکر د یفکر ینتيجه اآلن از  ما و در

  .میهست

  

  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره



ۀ  برنامه            Program # 876                                              ۸۷۶مشار

  5صفحه: 

  

  ها)(دایره همانیدگ ١شل شماره

  

  (دایره عدم) ٢شل شماره

 نیو عبارت از ا کنندبرنامه توجه م نیبار به ا نیاول یبرا اگر کسان دهمم حیرا باز هم من توض دگیهمان

خودِ  عنی. عدم (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره میجهان مركز عدم دار نیورود به ا یاست که ما در ابتدا

را  الزم زندگ تیخاصعدم مرکز ما است، ما چهار تا  و وقت دهدبه ما نشان نم یزیکه در واقع ذهن چ زندگ

ما از  م،یهست ی. پس بحرمیریگم از خودِ زندگ م،یریگو قدرت را از آن م تیو هدا تیامنمثل عقل، حس 

 نی، اها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره میشوجهان م نیوارد ا . وقتمیاز جنس خدا هست م،یهست ایجنس در

را در ذهنمان  هانیا مهم هستند، هانیا دیگوو ذهن و جامعه م شوندما م یمهم را که سبب بقا یزهایچ

که حس  نیو هم یاریبه عنوان امتداد خدا، به عنوان هش م،یکنم قیها حس وجود تزرو به آن میکنتجسم م

 مییگوم نیاصطالحاً به ا م؛ینیبها مآن قیما و از طر دِید نکِ یمركز ما و ع شوندها مآن م،یکنم قیوجود تزر

  .دنیهمان ایشدن  تیهوهم

 ی کهنیدرست مثل ا م،یدهجهان از دست م نیبه ا میاوليه را که با آن آمد دیآن د مینیبم نیبنابرا پس

و اآلن  میزد دیجد یهانکیع م،یداشت یاریهش ای يا ما به عنوان زندگ مانچشماِن زندگ یتو رنگیب نکیع

 یفکرها ایمختلف  یهارنگ قیاز طر دنید. مینیبمختلف م یفکرها قیاز طر عنیمختلف  یهارنگ قیاز طر

عدم  یاریقبال هش کهدر حال دهدم جسم یاریبه ما هش دهدرا نشان م جهاننیا یزهایمختلف که چ

به  ذهن ریتصو ی کند،م رییدر ذهنمان تندتند تغ وقت جسم یاریهش نیو ا میخالء داشت یاریهش م،یداشت

 جهان باق نیتا بتوانند در ا کنندکار را م نیورود ا یمه در ابتدااست. پس ه نذهکه اسم آن من دیآوجود م
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و  شودم ذهن ریپشتِ سرهم سبب تصو دهیهمان یاز فکرها دنیهستند و پر ذهنآن من کنندبمانند و فکر م

انسان را از جنس خش م،رید کند بودن تمام م ایبودن، از جنس در یبحرر در اثر دردهاشودادیز ی. م 

 دیبا د،یاشده که شما از جنس خش ندیگومثل موالنا به ما م ییهاانسان م،یدار که ما چه اشال میما بپرس

 اشذهندارد بر اساس من ذهنکه من شخص نیچن یو  دیآب دوباره فرو برو یو تو دیبشو یدوباره بحر

و  کندارتباط برقرار م ذهن یهابا من اشذهنمن لهیبه وس شهیهم کند،منعکس م رانید یهم برا من ی

درست  ،ستین ایدر یتو عنیذهن،  اهیاز پا عنی. از دور کندرا از دور تماشا م رانید ایرا  زندگ طور کلبه

 شنا یجورچه شودوارد استخر م و کتاب بخواند که انسان وقت ستدیاستخر با ای ایکس کنار در کهنیمثل ا

موقع وارد  چیه که در علم شنا واقعاً متخصص بشود، ول ندیآموزش بب قدرنیکتاب بخواند و ا قدرنیو ا کندم

. دیابوده که شما تماشاچ د،یها باشاز آن یکار صورت گرفته است و ممن است شما  نیاستخر نشود. ا

تماشاگر بودن  جورنیو ا کندرا فقط تماشا م رید اگرانشن شودنم ایدر ایکه وارد استخر  کس عنی تماشاچ

  .شودم دهیما فراوان د در زندگ

 زندگ یخودشان در باز هستند. ول خوب و قابل اریبس هستند و تماشاچ دهیبودن همان با تماشاچ هالیخ

 میهستند، با ت تیهوبودن هم قدر با تماشاچکه چه دیفوتبال را ببن ی. مثال شما تماشاگرهاکنندشرکت نم

 قتاً یبه دويدن، حق کندشروع م نیآن باز قتدانشِ فوتبال دارند. و طورنیهستند و هم تیهومورد نظرشان هم

پاس  دیبا کرد،چه کار م دیاست، با کستوپ دست چه نیکه ا کنددائمًا قضاوت م برد،لذت نم یاز باز

چپش زد، هزار جور  یبا پا زدم دیراست با یبلند زد، با پا دونمرد، زود زد، نمك رید زد،گل م دیبا داد،م

و  کندم رییشخص بدنش هم تغ یکه با ادامه باز دینیب. مکندو مقاومت م کندو قضاوت م ردیگم رادیا

. ما ستیو دسِت خودش ن خنددها مموقع بعض شود،م ها عصبانموقع بعض کند،م رییهم تغ جاناتشیه

  .دیو تماشاگر نباش دیبشو نیخودتان باز دیکن سع دی. شما بامیستیما خودمان، بازين ن م،یهست طورنیهم هم

 نیکه ا دیبار هم نچش یو  دینباشد که شما هزاران تا كتاب راجع به عسل بخوان یطورنیا دیگوموالنا م پس

. وارد دینشو ایوارد در است، ول یزیچه چ تیمعنو د،یدارد. هزاران کتاب راجع به خدا بخوان یاعسل چه مزه

 نیفضا باز كردن يا تسليم شدن که مربوط به ا حظه،ل نیلحظه، در اطراف اتفاق ا نیواقع در ادر  عنیشدن  ایدر

  است. (دایره عدم)] ٢[شل شمارهشل 

 جورنیا م،یرا دار هادگیهمان نکی، عها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره مینیبم هادگیهمان قیما از طر وقت

 جادیا هادگیبرحسب همان دنی. فعال يادمان باشد که دکنددرد م جادیا ستیجور ن قتیواقع با حق چون در دید

جسم است.  ی کهنیا یراب ،یزبه زمان مجا اندازدو انسان را م کندو مقاومت م کندقضاوت م کند،درد م
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است که  خود زندگ نیا کند،م رییتغ شهیجسم است، جسم هم ی ذهنمن میدهم لیتش ذهنما من وقت

 ندهیخدا گذشته و آ عنی. ستین شناختاست و ثابت است و خدا ثابت است، خدا در زمان روان رییغير قابل تغ

 تینهایب یعمده دارد  تی. البته دو خاصمیدارد ما هم دار تیهر خاص اندارد. ما هم از جنس خدا هستيم. خد

 م،یشوم یبحر به عنوان انسان و وقت کنندم فیدر واقع ما را هم تعر تیدو خاص نیکه ا تیابد یاست 

  ست و خدا است.ا نمادِ زندگ ایدر م،یبشو ایاندازه در دیبا م،یشوم ایوارد در

 میتسل دیکار با نیا یشو. پس برا اآلن از جنس زندگ نیهم عنی» شو و در رو یهله بحر«که  دیگوم پس

   دیگوفكان و مخدا، و كن ای قضاوتِ خودِ زندگ عنیقضا  قیاست که از طر بیترت نیطرحش به ا زندگ. یبشو

ما  زیاتفاق در واقع اتفاق افتادِن، همه چ نیکه ا آوردما به وجود م یلحظه برا نیدر ا اتفاق شود،و م بشو

طرح به  نیو ا دهدما است و ذهن ما آن را نشان م یهاتیاست مثل بدنمان است فکرمان است، همه وضع

 میتسل ایکن  ییفضاگشا ن،یدر اطراف ا دیگوم کند؟کم م یجورکم به ما است، چه یبرا زندگ لۀیوس

و رفتن به ذهن، بدون   (دایره عدم)] ٢[شل شمارهحظه است قبل از قضاوت ل نیاتفاق ا رشیپذ میتسل شو.

به ذهن  یبشوم. اگر برد میتسل دیکه با دیبو دیذهنتان نبا عنیو شرط قبل از قضاوت.  دیشرط، بدون ق دیق

است، اگر  دنو وارِد آب ش خروج ما از خش یبرا میتسل کهنیا یبرا ر،یتمام شد د یاش فکر کردو درباره

فقط ذهن است  د،یذهن هست یتو عنی د،یلحظه قضاوت کنبه. اگر لحظهدیذهن هست یهنوز تو دیقضاوت کن

  .کندکه قضاوت م

نَظاره هر دو درست است و کناره و کناره هر  ایعرض کردم نظاره  »شو و در رو، من از دور نظاره یحرب  هله«

. مثال کناره ندیگوم» ا « زبانانها را فارس»اَ « شتریفتحه هر دو درست است. ب ایدو درست است، شما با کسره 

نُمودن  م،یکلمات است که هر سه جورش مثال ما نَمودن دار . بعضندیگوَنظاره را نظاره م ند،یگورا کناره م

ها من موقع اگر بعض نینابراهرحال، ببه ،عنیهر دو درست است، هر سه درست است  م،ینمودن دار ای میدار

  کناره هر دو درست است. ایگفتم کناره 

فضا باز  . وقت(دایره عدم)] ٢[شل شمارهشل  نیهم عنیشو!  ایدور تماشا نکن، وارد آب شو، وارد در از

طرح شده است، دوباره مرکز ما عدم  زندگ لهیو شرط که به وس دیلحظه بدون ق نیدر اطراف اتفاق ا میکنم

(دایره  ١[شل شماره، بعدًا جسم شد (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهقبال عدم بود  عنی. شودم

و آگاه ما تی، اآلن آگاهانه با فعالها)]همانیدگ جد طورنیما و همخودمان دوباره  یما و تمرکز ما رو تی

وارد  میدار میعدم کن می. اگر مرکز را بتوانمیکنو مرکز را عدم م (دایره عدم)] ٢[شل شماره میشوم میتسل

 ی. ولو شودباشد، از جنس آن م مرکز انسان از هر جنس کهنیا ی. برامیشوم یبحر میو دار میشوبحر م
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 رید د،یشودا ماز جنس خ د،یشوم ایاز جنس در د،یشوم شما از جنس زندگ شودلحظه مرکز شما عدم م

  .دیکناز دور تماشا نم

و  ها)](دایره همانیدگ ١[شل شماره دنیفکرها د ایها رنگ نیبه اصطالح ا قیاز طر عنیدور تماشا کردن  از

است  یجور موجودخدا چه دیکنو تجسم م دیکناست راجع به خدا شما فکر م موقع ی تجسم کردن.  ً ذهنا

اصل  ایفکر، راجع به خدا  قیکه از طر . پس کسدیشوبه او م لیاست شما تبد موقع یبه صورت جسم، 

، مرکز (دایره عدم)] ٢[شل شماره کندکه فضا را باز م کس . ولکنداز دور دارد تماشا م کند،خودش فکر م

 میما بفهم عنی ایاست. َته در ایَته در د،یمروار عنیکه در، در  دیگوو اآلن م شودم ایوارد در کند،را عدم م

  هستند. زندگ یِایکفِ در همه هانیا دهد،که ذهن ما نشان م ییزهایچ نیاآلن که ا

دارد، جان  تیاهم لیما خ جاناتیدارد، ه تیاهم لیما خ یدارد، فکرها تیاهم لیاست که بدن ما خ درست

هر چهار بعد ما که ذهن نشان  دارد، ول تیآن اهم کند،درد م میزنسوزن م که وقت ما، آن جان ذهن

جان  طورنیهم د،یآجسم ما به وجود م یکه در اثر اعماِل فکر رو جانیه ،ذهن ،یزیبعد ف عنی دهد،م

  .اندستادهیما ا یبعد معنو یرو هانیا م،یزنسوزن م وقت دیآما که دردش م وانیح

هم  جان زندۀ زندگ ی د،یآدردش م میکنکه در جسممان حس م جان نیهم ی میدو جور جان دار ما

کار، به  نیا یکه انسان آمده است برا ،وانیجان ح نینه ا میآن زنده بشو اآلن به میخواهکه آن جان را م میدار

[شل شل  نیآن جان که ما با ا دیگوم آلنا پنهان شده است. ریجان آن ز یجان زنده بشود که آن  ی آن

 کامال از جنس زندگ ندازد،یرا ب هادگیهمان در است. هر کس نیا م،یدهنشان م (دایره عدم اولیه)] ٠شماره

که انسان آمده  تای دیمروار نیدر، ا نیا دیگوم در. مییگورا م نیکند، ا بدنش زندگ نیهنوز در ا بشود، ول

 یلحظۀ ابد نیاز ا ایخودش  خدا زنده بشود، از جاودانگ تینهایانسان اگر به ب عنیاست به آن زنده بشود، 

 یزیهر چ ایشما است  یکه فکرها ایاست. کف در ایدر َته در نیا دیگوبه در شده است، م لیآگاه بشود، تبد

  به ساحل.  روندگذرا هستند و م هانیا ست،یجا نآن دهد،که فکر نشان م

 ترقیعم لیخ میبرو دیهست. پس ما با ایدر به ساحل، گذرا هستند ول روندمرتب م ایدر یهاکه کف دیدید

را عدم  نمرکزما میتوانما م عنی. میباش دهیهمان مانیبا فکرها دیکار نبا نیا ی. برامانسطح یفکرها نیاز ا

ما،  میبه عنوان ناظر. پس ذهن با ناظر دار میها را تماشا کنبشوند، آن جادیو ا زندیفکرها هم از ما بربخ م،یکن

 ول م،یداشته باش هادگیهنوز همان م،یعنوان در، ممن است صددرصد به او زنده نباش به میآن ناظر، ما هست

 م،یکنم ییجور فکرهاخبر است، چهدر ذهنمان چه  مینیبب میکن اکه ذهنمان را تماش میدار یاریمقدار هش ی
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تماشاخانه  یجا خالصه. آن مینیبب م،یرنجم م،یشوم که عصبان میکنم منف یجور فکرهامخصوصًا چه

  .کندذهن دارد چه کار م نیاست که ا

ما را اداره  هادگیذهن بدوِن ناظر است که اگر ذهن بدون ناظر باشد و همان ف،یبنا به تعر ذهنواقع من در

 . تو که حاجستیتو ن ارِ یشده است و در اخت ختهیکه شتِر تو افسارش گس دیگواست که امروز م کنند، همان

ده، هنوز شتر هم دل انسان است دل گشوده ش بهکع ،کن ارتیکعبه را ز ایحرم خدا  یبرو خواهو م هست

افسار خوِد تو هم به عنوان امتداد خدا دستِ  عنیشده است.  ختهیتو! چراکه افسارش گس یدیهم نخر

  تو. دانرا نم نیاست، ا اتذهنمن

 میکشم میخوانکه م تیاز موالنا، ما هر ب است و امروز و البته در هر درس مهم اریبس تیب نیا میدیفهم پس

هستم  یمن بحر ایآ دیمثال شما سؤال کن کند،من کار م یرو یجورچه تیب نیکه ا میکنعقب، واقعاً تأمل م

و از  پرمم دهیبه فکر همان دهیفکر همان یاز  نذه یدائمًا تو ایمن فضاگشا هستم؟  آب هستم؟ یاآلن؟ تو

 دهیهمان یهانکیرا، خدا را، خودم را، از پشت ع پس زندگ کنم،را تماشا م ذهن دارم زندگ اه یاز پا عنیدور 

 د،ی. به آن کلمۀ هله توجه کنکار کن دیبا ،ستی. اگر نستمین ییتای یِ ایته در یِ تای دِیهنوز آن مروار و نمیبم

 نیخشم نم،یبرا م نیا«: واکنش نشان بده ،نیرا بب زهایچ ه کهنیا عنی کف من از جنس کف هستم؟ ایآ

همه کف  هانیا ،پس کف هست» .رنجمم نم،یبرا م یآن  د،یآنه خوشم م نم،یبرا هم م نی. اشومم

 از جنس خش فاز ذهن. کف نباش! ک گذرندم هانیدارند ا کف است، ه، هست هانیهستند. اگر مشغول ا

  است.

  بدهم.  حیچند تا شل را توض نیا دیخواهم کرد. اجازه بده یادآوری. چند تا مطلب را میرا خواند تیب نیا بله،

 (دایره عدم)] ٢[شل شماره میتسل نیا تیفیبه ک دیشما با یاست که  نیخواهم کرد ا یادآوریکه  ییزهاین چآ

هن من، ذ یی فضاگشا نیدر ا ایمن واقعاً فضاگشا هستم  ایناظر که آ یِاریلحظه به عنوان هش نیدر ا دیتوجه بن

  کند؟دخالت م

 نیا ایندارد، که آ اشال چیبار، ه ستیصد بار، دو حت زهایچ نیتکرار ا نیخواهم کرد که ا یادآوری رید ی

اتفاق  ایآ دهم؟م صیتشخ ریددو تا را من از هم نیلحظه، ا نیهم اتفاق ا یاست و  لحظه که در واقع زندگ

 امدرست کردنِ زندگ اه یلحظه را پا نیکنم و اتفاق او من در مقابلش مقاومت م کندلحظه من را جذب م نیا

 یکه اتفاقات باز میاگشوده؟ و قبال گفته ینه فضا ای سازندمن را م اتفاقات است که در واقع زندگ رم؟یگم

  است. یگشوده شده جد یفضا نیا هستند، ول زندگ یِ اتفاقاِت ما باز نیهستند. به ما موالنا گفته است که ا
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  (مثلث تغییر با مرکز همانیده) ٣شل شماره

  

  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل شماره

  

  (مثلث همانش) ۵شل شماره

  

  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره
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(مثلث تغییر با مرکز  ٣[شل شمارهکه  دینیبخواهم کرد. پس شما م یادآوریهم،  ریچند مطلب د ی

به  دیکار با نی، ا(مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل شمارهمرکز ما عدم باشد  کهنیا ر،ییتغ یبرا همانیده)]

که  دیمطمئن باش دیبا د،یلحظه هست نیدر ا شهیلحظه که هم نی. شما در اردیما متعهدانه صورت ب لۀیوس

تکرار  دیکار با نیا رد،یصورت ب رییتا تغ دیجا که مقدور است مرکز را عدم نگه دارمرکزتان عدم است و تا آن

 دگیهمان یدفعه  یلحظه بعد  د،یاشده ایوارد در عنیاآلن،  دیهست میبشود. اگر مرکزتان عدم است، تسل

 دیبرگرد دیدوباره با دیدید نکیآن ع قیآمد به مرکزتان، از طر (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣[شل شماره

 دایسال، حداقل ادامه پ یمثال دو سال،  تکرار بشود و مدت دیروز صدها بار با درکار  نیا د،یمرکز را عدم کن

 دیبن دایناظر پ یِاری، هش(مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل شمارهحضور  یِاریهش کند تا شما به اندازۀ کاف

  .دیرا صورت بده رییتغ نیا دیکه بتوان

طول  نیا د،یشوم ایتَِر در یخش ذهن وارد فضا یاز فضا دیشدن است. شما دار یدر واقع همان بحر رییتغ

  . دیصبر کن دیهم با باز د،یشما طول کش ی. اگر دو سال، سه سال، چهار سال، براکشدم

که  دهدنشان م نیی. ضلع پادادمم حیکه اآلن توض (مثلث همانش)] ۵[شل شمارهمثلث همانش است  نیا

 زهایانسان به آن چ عنیرا اآلن گفتم  دگی. همانشودم دهیهمان دهدگذرا که ذهن نشان م یزهایچانسان با 

 شودمرکز انسان باشد، م یزیانسان. هر چ رکزم شوندها مو آن کندم قیو وجود تزر تیصورت فکر حسِ هوبه

 جادیا ذهنجسم به نام من یو  جسم یاریهش ی زهایبر حسب چ دنید جورنیا نی. و بنابرادشید نکیع

  . کندم دایپ ذهنو من کندم دایپ جسم یاریهش نده،یگذشته و آ یبه زمان مجاز رودانسان م کند،م

مقاومت و قضاوت پس  تیدوتا خاص نیاست که قضاوت و مقاومت کند. پس بنابرا نیا ذهنمن تیخاص ی

فضا را باز  میتواننم م،یلحظه مسئله دار نیما با اتفاق ا کهنیا عنی. مقاومت دیآوجود ماز همانش در شما به

 ای دیآخوب است بد است، خوشم م نیا دییگوشما که م عنیلحظه،  نی. اصال مسئله داشتن با اتفاق امیکن

آمدن  خوش قیلحظه از طر نی. اگر در مقابل اتفاق ادیکننم ییو شرط شما فضاگشا دیبدون ق عنی د،یآبدم م

. شما دیدارنگه م دیذهن را دار عنی را و بودن در خش جسم یاریهنوز هش عنی د،یستیو بد آمدن شما با

 یربنایلحظه ز نیکه اتفاق ا شودسبب م زهی. مقاومت و ستکنممقاومت نم د،یآم خوشمکه من چون  دیینگو

 مان،ساختن زندگ یبرا میاستفاده کن زهایاز عقل چ عنی م،یاستفاده کن نذهما بشود و از عقل من ندهیآ زندگ

 یفضا یرو دیتان را بااست که شما زندگ نیچه درست است؟ ا ست؟یدرست ن نیو ا ،یچه معنو ،یچه ماد

که  ییزهاینه با چ د،یو عمل کن دیفکر کن دیاست، عقل خداست. با آن با که عقل زندگ دیکن انیشده بگشوده

که  دیو بدان دینیبب دیلحظه با نی. شما در ادیآاز ذهن ما م شدهشرط یهاصورت واکنشکه به دیشد دهیهمان
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 دی. اگر نداندیبدان دیرا با نیشده آمد؟ اگشوده یفضا نیاز ا ایشد  جادیا ادر شم ذهنمن یهازهیفکر با انگ نیا

باال  و اتفاقات شما را ه افتنداتفاق م زهایچ یطورنیهم اگر. دیهست تانذهنشما در کنترل من صورتنیدر ا

شما، شما  دیشونم یبحر عنی. ستیدرست ن نیا د،یلحظه هست نیاتفاق ا شما در واقع قربان کنند،م نییپا

در خش مو از دور زندگ دیمان را و خودتان را و اصلتان را، خدا را تماشا مزنده  اوکه به  می. ما آمددیکن

  . دیبدان دیخواهم نیاگر با اصطالحات د م،یزنده بشو عنیبه خدا  م،یبشو

شل که مثلث واهمانش است نشان  نی. ا(مثلث واهمانش)] ۶[شل شمارهشل است  نیدر مقابل آن ا اما

همان که عرض کردم،  ؟یجوربشود. چه دیآزاد بشود و با هادگیرا دارد که از همان نیا ییکه انسان توانا دهدم

. در دیشوم میتسل ای دیکنلحظه و شما در اطرافش فضا باز م نیدر ا کندلحظه را خداوند درست م نیاتفاق ا

است،  تیکه عقل است، حس امن زیآن چهارتا چ عنیو عقلش  و زندگ شودمرکزتان دوباره عدم م جهینت

 د،یآم از زندگ د،یآاز عدم م تانیفکرها .کنداست، شما را درست م است، قدرت است، زندگ تیهدا

در  بارِ زندگ عنی شود،و باردار م زدیرم زندگ یشاد زد،یردر آن م است که خرد زندگ یجور یعملتان 

و  تانیکه فکرها دینیبمرکزتان عدم بشود، م کهنیاست. به محض ا دردیب رسد،م جهیبه نت هانیآن هست، ا

راه را درست  کهنیا یبرا کند،نم جادیهم ا رانید یبرا کند،نم جادیا رونیشما درد در ب یابر تانیکارها

کنار و مزاحم  روندم ای افتندم شوندشناخته م ای هادگیهمان واشیواشی دینیبکه م طورهمانشما.  دیروم

از  شودعوض م تانیاریهش ،یلحظه ابد نیبه ا دیشوجمع م ندهیشما از گذشته و آ نی. بنابراشوندشما نم

در شما دارد جا باز  د،یشناختنم ذهنکه در من دیجد تیکه دوتا خاص دیشومتوجه م شود،جنس حضور م

 ذهنمهم است در انسان که من اریبس اریبس تیشر است. شر و صبر دوتا خاص یصبر است و  ی. کندم

از جنس خداست،  عنیمرکزش عدم است  که وقت شود. انسان متوجه مزیپره طورنیو هم شناسدرا نم هانیا

در ما.  شودم یاتومات زیندارد و پره لیبشود، م ذهنجسم بشود، من ای ندارد دوباره از جنس خش لیم

  چه هست. میدیرا هم فهم نیپس ا

  

  ها)(مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧شل شماره
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  (مثلث ستایش با مرکز عدم) ٨شل شماره

 هادگیهمان که وقت دیشومتوجه م ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧[شل شمارهشل  نیشما با ا اما

در مرکزتان هستند و از جنس خش تماشا م دیو از دور دار دیهستزندگ دیکن یهانکیرا و از پشت ع 

. میپرستصورت فکر معنوان بت بهرا به رونی. ما در واقع اجسام بدیپرسترا م هادگیهمان د،ینیبم دگیهمان

را و  تیرا، هدا تیکه عقل را، حسِ امن دینیبو م میستیمتوجه ن م،یپرستدردها را م م،یپرستباورها را م

که  شوداست سبب م یماد یزهایچ شیما که ستا شیستا نیاست که ا نیهم ی. برامیریگها مقدرت را از آن

 خواهدلحظه م نیبا اتفاق ا هر لحظه زندگ عنیاست به ما نرسد.  تیخداوند که جذبه و عنا رید تیدوتا خاص

. ش با مرکز عدم)](مثلث ستای ٨[شل شمارهو مرکزمان عدم بشود  میفضا را باز کن کهبه ما کم کند در صورت

ما را  تواندچون خداوند هم از جنس عدم است، م میو اگر از جنس عدم بشو زندگ تیعنا مییگورا م نیا

آسا در طور معجزهبه دفعهی. رونیبشد ب مانیدردها یوتاز  رون،یبشد ب هادگیهمان یجذب کند از سو

از  زدیرم زهایچ جورنیا ،ییجوانتقام ایمثل رنجش، خشم و حسِ حسادت  ییکه دردها مینیبم مدت کوتاه

 مبا مرکز عد بیترت نیو به ا میدانستقدرت م ای میدانسترا هنر م هانیو ا میبود دهیچسب هانیما. قبال به ا

  .  میشوم دهیو کش میریگقرار م و جذبه زندگ تیعنا یروهایتحت ن

  

  ذهن)(افسانه من ٩شل شماره
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  (حقیقت وجودی انسان) ١٠شل شماره

  است  ذهنهم افسانۀ من نیا اما

  ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره

  شو و در رو، من از دور نظاره یهله بحر
  کنارهبه ایدر کفِ ا،یبود در َتکِ در که

  )٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 که وقت دهدنشان م لیمستط نیاست که ا لیمستط یمثلث همانش داخل  نیکه ا دینیبم نیبنابرا پس

مقاومت و قضاوت  م،یهست ندهیو در گذشته و آ میدار جسم یاریهش م،یدار است، ما من ذهن دهیمرکز ما همان

 لیتبد ای میکن زندگ میتوانکه چرا ما نم موانع ذهن م،یکنبه مانع م لیتبد ایرا  به لحظه زندگ لحظه م،یدار

مشغول به  م،یکن زندگ میکه باز هم نتوان میکنم جادیکه ما ا ذهن یهاطرح عنی. مسئله میکنبه مسئله م

. ستندیما قابل حل ن جسم یاریهش ایذهن ما  لۀیوسهستند که به ییزهایچ و معموال مسائل زندگ میها بشوآن

 یمثالم دفعهی دینیب  و رنجش کهنه  دنیخودِ رنج ای. میها ناراحت هستمدت م،یناراحت هست شیبرامرده

 نیا میاز جنس مسئله است، دوست دار میشومرده ما آرام نم ی کهنیرا نگه داشتن از جنس مسئله است. ا

نه فراموش  م،یکنم نه آشت م،یبخشنه م م،یدیرنج یاز  کهنی. امیبه مسئله بن لیرا تبد زندگ یرویلحظه ن

  . میها تلف کنرا در رنجش زندگ یرویکه ن میما دوست دار کهنیا عنی نیا م،یکنم

نشده،  یکه انسان بحر است. در خش کار ذهن ی یساز. دشمنیسازبه دشمن میرسم تاً ینها طورنیهم و

را در جنگ  ذهنمن میکه بتوان میبه دشمن دار اجیما احت ذهن. در منکندم زهیها ستحتماً قطب دارد که با آن

 ذهن. ما در منمیبن تریقو میم و بتوانیرا مشخص کن شیباشد، مرزها با آن دشمن، جنگ ممن است ذهن

 فیتعر ذهنمن یمرز برا میتا بتوان میها را دشمن خودمان بنامآن م،یها بحث و جدل کنبا انسان میدار اجیاحت

شو و در رو، من  یهله بحر« دیگوموالنا م که وقت دینیشما باز هم بب پس. میکن تیرا تثب ییجدا عنی. میکن

نه؟  ای دیکندر مسائل و موانع و تلف م دیکنم یگذار هیرا سرما لحظه زندگ نی، واقعاً شما در ا»از دور نظاره
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[شل انسان است  یوجود قتی، حق)]ذهن(افسانه من ٩[شل شماره ذهنافسانۀ من نیاما در مقابل ا

لحظۀ شما  نیکه ا دید دیخواه د،یآن مثلث واهمانش را عمل کن اگرکه شما  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره

لحظه با  نیشده در اطراف اتفاق اگشوده یو فضا شودلحظه شروع م نیشده در اطراف اگشوده یفضا لۀیوسبه

  . کندو قدرتش شما را اداره م تشیو هدا تشیاست و حسِ امن خردش که خرد زندگ

 رشیلحظه را با پذ نیو ا دیکنم زیو پره دیشما صبر و شر دار عنی رودجلو م یطورنیا تانزندگ وقت و

درون چشمه  یفضا نیو از ا شوددرونتان دارد گشوده م یکه فضا دیشومتوجه م واشیواشی د،یکنشروع م

 شتریو فضا ب دیکه ادامه بده کم ی. دیآخداوند م ای که از طرف زندگ سببیب ی. شادشودم یجار یشاد

فکر  دیتوانم . حتدیشوم نندهیکه شما آفر دید دیناظر ذهنتان را تماشا بند، دائماً خواه یاریباز بشود و هش

را بذارد کنار و فضا را باز  دهیگذشته و همان یفکرها دیانسان با تی. در نهادیبن دیلحظه تول نیلحظه را ا نیا

چار کنم از طرف  رونیب عنیلحظه الزم است  نیا یکه برا ینگه دارد، مرکز را عدم نگه دارد و فکر ازکند، ب

دادند،  ییبه شما باورها رانید. دینه که مقلّد باش د،یباش نندهیآفر دیدرست است. شما با نیا د،یایب زندگ

 نیچن یاست.  دیاسمش تقل نیمال خودتان هستند. ا هانیکه ا دیفکر کن د،یمرکزتان، بپرست دیرا بذار هانیا

و ش است. با وجود  دیتقل یذهن فضا یکه فضا م،ینشد یکه ما بحر دیآم شیپ ذهنمن یدر فضا حالت

 شینسبت به باورها . هر کسمانینسبت به باورها میتعصب دار اریو ش است، ما بس دیتقل یفضا کهنیا

  است. بله.  ذهنتعصب دارد، در واقع از جنس من

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی) ١١شل شماره

  

  (مثلث بلوغ معنوی) ١٢شل شماره
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  ذهن)اساس زندگ با افسانه من (شش محور ١٣شل شماره

  

  حقیقت وجودی انسان)(شش محور اساس زندگ با  ١۴شل شماره

مرکز ما  شل را در واقع وقت نی. ادهمم حیرا هم توض (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل شمارهشل  نیا

آن در واقع  یظاهر یاز نمودها ی. میستیما بالغ ن یکه واقعاً از نظر معنو دید میهستند، خواه هادگیهمان

بر هرچه که «. و ردیگم ی هادگیو ارزش خود را با همان شودنم شیانداست. انسان فراوان شیاندیابیکم

 ی نی. در ادیآم نییپا جهاننیا یزهایچ عنی هادگیارزش ما تا حد همان ،»یکه همان ارز دانم یلرزم

 ای ندگعنوان امتداد زکه مرکز ما عدم است، ما ارزش خودمان را به (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل شماره

ما هم هست. تا  یدر جهان و برا هست که فراوان مینیب. ممیشوم شیاندو فراوان میکنم دایجنس خدا پ

(مثلث عدم  ١١[شل شمارهمرکز را  نیا دیتوانشما نم عنی. دیشونم شیاندفراوان د،یشما مرکز را عدم نکن

و اگر هم ما دانشش  دیبشو دیتوانباشم، نم شیاندفراوان دیبده ادیکه به من  دییبو دینگه دار بلوغ معنوی)]

 سد،ینوکتاب شنا م ای خوانداستخر نشسته کتاب شنا م اربود که کن دیخواه مثل همان کس م،یرا به شما بده

  خودش هنوز وارد استخر نشده. بله. ول کنند،استخر شنا م پرندم خوانند،مردم م

(شش محور اساس زندگ  ١٣[شل شمارهاست که بنده طرح کردم،  ییهاهم در واقع آن شش ضلع نیا اما

نشان  جای. (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل شمارهو  ذهن)]با افسانه من

در ذهنش  ماند،م در خش و چه کس شودم یبحر عنی کند،م شرفتیپ یاز نظر معنو که چه کس دهدم

(شش محور اساس زندگ با  ١٣[شل شمارهشل  نیکه ا دینیب. و مکندو از دور تماشا م شودم زندان

من از جنس الست  دیاست که بو نیتوجه کند ا دیکه با یزیچ نیکه انسان اول دهدمنشان  ذهن)]افسانه من
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که از جنس او  میدانو م میشد دهیجهان با خداوند همان نیما قبل از ورود به ا کهنیا عنیهستم. جنس الست 

جهان  نیبه ا متّک عنی م،ینیها ببآن قیو از طر میدر مرکزمان بذار یادیز یزهایندارد که ما چ و لزوم میهست

  .میستیالست با یتا رو م،یباش

ندارد که شما  و لزوم میذات خودمان قائم شو یرو میتوانکه با مرکز عدم ما م دیگوالست م نیبنابرا پس

(شش محور  ١۴[شل شمارهشل  نی. و ادیجهان باش نیبه ا متّک ای دینیبب دگیهمان یهانکیحتمًا با ع

و در  میشوم میدار یمرکز ما عدم است بحر که وقت دهدنشان م اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

و فضا باز  میریپذ. چون ممیریپذکرده، م نییلحظه را که قضا تع نیما اتفاق ا صورتنیادر  م،یروم ایدر

در  زندگ کهنیا عنیالقَلَم . و جفکندما کار م یفکان براقضا و کن نیو ا میشوم از جنس زندگ م،یکنم

شل  ی نیکه در ا حالت در .سدینوو بد نم سدیبنو میگذارم د،یسینوو درون ما را م رونیلحظه ب نیا

ما اصال  م،ینیبم هادگیهمان قیکه از طر ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل شماره

از  هادگیهمان نکیع لۀیوسکرده به دای. چراکه قضاوت ما کاهش پمیکنو قضاوت م میهست خودمان قاض

 رید صورتنیخوب است، در ا ایبد است  نیا مییگوخودمان م لحظه. ما وقت نیباالخص اتفاق ا ایاتفاقات، 

را  نیپا ا ریکه ز دی. شما مواظب باشمیگذارپا م ریآن را ز عنی. میندار یلحظه کار نیبا قضاوت خداوند در ا

 ١۴[شل شماره شل نیکند مثل ا نییشما را تع رونیفکان درون و بکه قضا و کن دی. پس اجازه بدهدینگذار

شما فکر و عمل  . و چون از مرکز عدم و با خرد زندگ(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

که مرکزتان را عدم  یالحظه از .دیباش دهیشما نخواهد افتاد، ولو شما همان یبد برا لیاتفاقات خ د،یکنم

 ندیایب زهاینخواهد افتاد، مر دوباره چ تانیبرا ریو اتفاقات بد د سدینوالقَلَم خوب مجف رید د،یکنم

  . اوردیکنترل درب ریمرکزتان و شما را ز

فنونبیالَقلَم و رپس جعنی الم قلم زندگ کهنیا ما را م رونیلحظه درون و ب نیدر اما انعکاس  رونی. بسدینو

،  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل شمارهدرون ماست. اگر مرکز ما عدم باشد

(شش محور  ١٣[شل شمارهاگر جسم باشد است، بدون درد است. ول ین باست،یز رونیانعکاسش در ب

، نه، درد خواهد داشت و ممن است در اثر مقاومت ما و طول دادن ما، ما  ذهن)]اساس زندگ با افسانه من

قطع کنندۀ ش؛ در  عنیالمنون بیاست؛ ر المنونبی. اتفاقات بد که اسمش رمیبد بشو اریدچار اتفاقات بس

 ای دیکن هیمرا تنب دیشما با دهم،به حرف شما گوش نم که من به آسان مییبه خداوند بو میخواهواقع ما م

از بدنم به حرف تو گوش بدهم.  قسمت یخراب حت مات،یو نامال هاکه من در اثر سخت دیاوریب شیاتفاقات بد پ
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(شش محور اساس زندگ با حقیقت  ١۴[شل شماره ییفضاگشا عنیلحظه  نیو گوش دادن به حرف خدا در ا

  ». شو و در درو، من از دور نظاره یهله بحر« دیگوم نیهم یشدن. برا یبحر عنی وجودی انسان)]

 المنونبیالقَلَم و رنه به قضا و کن فکان، نه به جف کنند،از انسانها نه به الست توجه م لیبه هر حال خ پس

 یکه در  افتداتفاقات بد م قدرنی. باالخره اذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل شماره

لحظه  نیاتفاق ا رشیطور که گفتم پذهمان میبزنند. تسل میدست به تسل هادر اثر سخت شوندمجبور م ییجا

 دی. شما نبا(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل شمارهکندمرکز ما را عدم م کهاست 

هستم،  که من از جنس زندگ دیالست را اقرار کن دیدر شما طول بشد. هر چه زودتر با لیکار خ نیا دیبذار

 ی چهل سالتان شده، پنجاه سالتان شده، دردهامثال  د،ی. و اگر هم نکرددیالست را تجربه کن ییو با فضاگشا

مرکزتان عدم بشود، ذهنتان خاموش  د،یبشو میکه تسل نی. و همدیبشو میتسل دیتواناآلن م د،یدیکش یادیز

 د،یذهن را خاموش کن دیشما با د،یخاموش باش دیگواست که در قرآن هست م فرمان یو انصتوا  .شودم

 کسان فانینگاه کن، حر فانیبه حر د،یگوآخر دارد م تیکه خاموش باش، ب دیگوغزل هم آمده. م نیدر ا

هله خاموش باش، مثل  دیگوها مست و خراب هستند. بعد هم مآن دیگوزنده شدند. م هستند که به زندگ

  ها شو و عربده نکش. آن

ما از جنس  دیگو. منامدماست، عربده م مرکز زند،را که در دل ما دارد حرف م ذهنمن ینجوا موالنا حت و

به  یاز فکر دنیو پر شیهابا حرف زدن اشذهنمن دهداجازه م که. هر کسمیو سوت هست میسون هست

منم منم  عنیو او را کنترل کند، در واقع مشغول عربده است. عربده  ردیب اریرا در اخت اشزندگ ر،یفکر د

  است. ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل شمارهشل  نیکه مربوط به ا ذهنکردن با من

خداوند عبارت از  داشتیداشته. گرام خداوند ما را گرام کهنیا عنی میآن کرمنا و کوثر که بارها صحبت کرد و

 کهدر صورت م،یاو را تجربه کن فراوان تینهایبشود و ما ب خواهدخودش زنده م تینهایاست که در ما به ب نیا

 تا،یدر  نیکرمنا و کوثر به هم نیا کند. و اشاره مدفضا گشوده بشو نیمرکز ما عدم بشود و ا میاجازه بده

  .وحدت کامل با زندگ عنی

  :دیگودوم م تیب جا،نیدر ا دیرا، بله. اجازه بده هانیا میداد حیتوض پس

  ذَقیبرو از خانه چو ب ،یدیرخ شاه بد چو
خهله گم شو چو ستاره ،یدیچو د دیخورش ر  

  )٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 یدیهم صورتش را بد عنی یدیرخ شاه را بد ،یدیرخ شاه را بد که وقت دیگوم کند،شطرنج م یبه باز اشاره

است که اگر  نیا اشو معن اده،یصورت پشطرنج است شما را زد، به یهااز مهره یصورت رخ که هم اگر به
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را خواهد زد.  هانیفکان ابا قضا و کن ، زندگذهن)](افسانه من ٩[شل شماره میرا نگه دار هادگیما همان

با آن  که رودشاه قرار گرفت و دارد از دست شما م یرهایمورد اصابت ت دگیهمان یکه  دینیباگر شما م

 نیا توانبه شما نشان بدهد که تو نم خواهدخودش را به شما نشان بدهد. م خواهدم د،یبود دهیهمان

جنسِ شاه  رنگِ یبا نور ب دیما با عنیدر مرکزت باشم.  دیمن با ،یمن در مرکزت بذار یرا به جا دگیهمان

  است، خداوند است.  . شاه، زندگمینیبب

خوانده بشود،  َذقیب ای ذَقیبِ تواندهم م نیا ذَق،یبِ ایهمان  َذقیب ،»َذقیب برو از خانه چو ،یدیرخ شاه بد چو«

عنی دَق،یبِ ایهست  َذقیدرستش ب عنی» برو از خانه«. میما هست نیا در شطرنج و ادهیپ  از خانۀ ذهن برو به

دارد  د،یهست جانیذهن است، ا ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره نی. اییتای یفضا ایعدم  ای ذهنیخانۀ ب

 ،ناله کن را او بزند شما درد بِش هادگیکه همۀ همان ستینا یخورد ریدوتا ت ی وقت زند،شاه شما را م

در مرکزت  هانیاست که ا نیا اشو معن .زندم نیهم یخودش را به شما نشان بدهد برا خواهدبدان که شاه م

برود برود برود به  ادهیاست که اگر پ بیترت نیاشطرنج به  یِ خانه برو جلو و در باز یتو  نینابراباشد ب دینبا

 کند،که با ما م شطرنج یِ جلو ببرد در باز خواهدعنوانِ سرباز، خداوند مما را به عنی. ریوز شودتَه برسد م

 دگیهمان چیه عنی میکه کامال به او زنده بشو وقت میشوخداوند م رِ یما وز .کندخودش م رِ یباالخره ما را وز

، برو از خانه، »برو از خانه ،یدیرخ شاه بد چو«، (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهدر مرکِز ما نباشد. 

 ،»َدقیاز خانه چو بِ برو ،یدیچو رخ شاه بد«آب.  رِ یبار برو ز یآب برو،  یذَره تو ی ،عنیمرکزت را عدم کن 

   فتد؟یخواهد بحاال چه اتفاق م

جلو،  دیروخانه م یو  دیکنفضا باز م ، وقت(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره دینیشل را بب نیا

. رییشروع کن به تغ واشیواشی عنیجلو،  میروما م واشیواشی کهنیا یبرا دیگوشطرنج م کهنیعلتِ ا

 عنیاز مرکزت  کندم لوعدارد ط یدید دیخورش ،یکار را کرد نیطلوع کند از مرکزت. اگر ا دیخورش خواهدم

پس شما  شوند،ظاهر م هانیکه ا یدید واشیشوای سببیب یو قدرت و شاد تیو هدا تینوِر عقل و حسِ امن

که  طورنی، هم»هله گم شو چو ستاره« کند،از مرکز انسان طلوع م دی. خورشدینیبرا م دیخورش یرو دیدار

 عنی» گم شو«گم شو.  ارانهیدانسته و هش ایتو هم ب شوندگم م هاتارهس کندطلوع م رونیدر ب وقت دیخورش

خودمان را به رخ  یهادگیبلند شو. ما مرتب همان هادگیبراساس همان دانم،نگو منَم، من م عنی ؟چ

 زندگ نه که به م؛بن توانمکار را م نیمن ا دانم،از تو م شتریمن ب دانم،. من ممیکشم رانیخودمان و د

خواست حرف بزند  هادگیهمان نیبراساس ا ذهنمن نیهر موقع ا ول میانجام بده میتواننم میزنده نشو
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عنوان به میشوبلند م لحظهنیا عنوانِ من. وقتبه خاموشش کن، خودت را نشان نده، مغرور نباش، بلند نشو

  عکسش است. ست،یگم شدن ن نیهم هستم، ا نم دینیکه من را بب جانیهباشندۀ ذهن ی

روز است، اگر واقعًا روز روشن باشد ستاره  فروتن بودن اصال صفر بودن. شما وقت اریبس اریبس عنیشدن  گم

نه به آن تعداد  میدار دگیاندازۀ ستارگان همانما به کهنیا یدرست است برا لیستاره گم شده و تمث د،ینیبنم

 هانیچ، نقطهذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهشل  نیا مانَدمثل آسمان م دیهر حال؛ شما نگاه کن به ول

ما شروع  زندرا م هادگیاز همان ی وقت زندگ افتد،که م اتفاق ما هستند. ول یهادگیجا همانآن عنی

که من در  دهدنشان م دفعهیلحظه  نیماست. اتفاق ا زندگ یلحظه مبنا نیچرا؟ اتفاق ا دن،یبه نال میکنم

که با آن  یارابطه ی ایاش را از دست دادم. همه ای م،یگورا از دست دادم، مثَل م لماثرِ حرص، نصِف پو

با  دهمرا از دست م امییبایز ای شومم رینه مثال جوان بودم دارم پ ای ر،یبودم از دستم رفت ندارم د دهیهمان

بودم مرکزم بود اآلن  دهیهمان یباور ینه با  ای م،یهست دهیکه با آن همان یزیبودم، حاال هر چ دهیآن همان

به  باشد. مردم وقت تواندکه م یزیاش، هر چباور غلط بوده و چقدر هم من ضرر کردم درباره نیا فهممم

 عصبان کنندم تیشا نالنداشتباه را تکرار نکنند، م ریشُر کنند و د کهنیعوضِ ا برندم یاشتباهشان پِ

  من هم هستم من هم هستم.  دیگودر واقع گم نشدن است، م منف جانیهنه. هر  شوند،م

است.  رییتغ ندِیدر واقع فرآ تیب نیا کهنیا یبرا کندم هیاصطالح تکبه تیب نیا یدارد رو یبعد تیب دیتوجه کن

با پدر و  مانیبا باورها ما مثال ده،یهمان نیبا ا دهیهمان نیبا ا م،یشوم دهیهمان ه مییآکه، ما م میدانما نم

. هرچه که میشوم دهیهمه همان مانیبا دوستانمان و با دردها مانیهالیمادرمان با خواهر برادرمان با فام

 یادیکه تعداد ز مینیبم دفعهیمرکزمان،  میگذارم میشوم دهیبا آن همان ستیخوب زِ یچ دیآم رمانیگ

 دادندرا به ما نشان م و زندگ کردندعشق ارتعاش م قیو از طر میداشت شق. اگر پدر مادرِ عمیدار دگیهمان

 کهنینه ا یندازیشما ب دیرا با هانیبشو، ا دهینشو مختصر همان دهیهمان زیبا همه چ گفتنددر مرکزِ ما، و به ما م

 نی. ما امیبشو دهیهم همان هابشود و با درد جادیبعد درد ا میبشو دهیما، ما با آن همان یجلو دیآهرچه که م

 ی. میبشو دهیهمان میتوانهم م سالپنجاه  ما چهل سال به ما نگفته است که، حت کس میاکار را کرده

همه  نیهم داشته، پس از ا ازدواج کرده، دوست دیدوست بوده با جنسِ مخالفش، مثال سه چهار بار شا کس

انسان  نینگرفته که نگذارد مرکزش ا ادیرا  نی. اشودم دهیباز هم همان شخصبا  شودتجربه، اآلن که آشنا م

شد. به ما نگفتند،  دهیها همانانسان ای زهایبا چ دیکه نبا میفهمبار درد، ما م ی. با کندم رییتغ نیرا چون ا

  .دیگوحاال موالنا م
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ضربه  نیا عنی» خانه را عوض کن«خانه را عوض کن.  ،یبشو ریکه وز برو جلو یضربه را که خورد نیاول دیگوم

 کهنینه ا نداز،یرا بشناس ب هادگیهمان رون،یبرو ب هادگیاز همان رون،یخانه ذهن برو ب نیاز ا دیگوبه شما م

هم که ما را  نیبودم ا دهیشخص همان نیمن با ا تاده؟لحظه اف نیا ستیاتفاق چ نیا ییاوقاتت تلخ بشود بو

چو « ،یع اول را عمل کردااگر آن مصر عنیخودش را نشان خواهد داد  دی. و خورشاَمتَرک کرده رفته، عصبان

است  شرفتَتیپ نیا ،یروم یروم یروم ،یبشو ریوز یکه برو ادهیمثل پ» برو از خانه ،یدیرخ شاه بد

 نیا عنی د؟یایب دیچه خورش عنیکه؛  دهدنشان م دیخورش دیآیب دیکه خورش واشیواشی. ستیومعن شرفتیپ

حل  یبرا ،یشوها خالق مموقع که بعض دینیبم عنی، (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهشل 

 تیشما را هدا آمده، روابطت بهتر شده، زندگ زندگ یِ شاد ،آرام هست زند،ها فکرِ بِر در سرت مچالش

 کنند،نم تیشما را هدا منف جاناتیه کند،نم تیشما را هدا ها،نیرنجش و ا دانمکند، خشم و ترس و نمم

 ؛یشوخسته نم کنساعتها کار م د،یکنکار م دیدار دیکرد دایقدرت پ دینیبم ستند،ین تانیفکرها زۀیانگ

  . دَندیخورش هانیو ا دیآدارد م یمعنو یِانرژ شودپس معلوم م

، »!دانستمداشتم که نم چقدر فکر منف نیذهن من را بب«چه خبر است؟!!  نیبم وقت ،یدید ییروشنا وقت

. طلوع کنددارد طلوع م زندگ ایخداوند  عنیآمده،  زندگ دِیآمده، خورش دیخورش کهنیا یبرا ؟نیبچرا م

 دیشرط دارد با ی. اما دیکه او هست دیکنشود. شما حس مصورتِ شما دارد بلند مبه عنیچه؟  عنی کندم

 ییبو ،قضاوت را صفر کن مقاومت را صفر کن عنی یصفر بشو ،یصفر بشو عنی یگم بشو ،یگم بشو

. آدمها را دیکنفرق م دیدار رانیکه با د دیفهم دیخردمندتر شدن است. شما خواه شیهانشانه دانم،نم

شما  ول دانندنم کنندرا خراب م شانزندگ کنند،مقاومت م کنند،عمل م جانیه یکه از رو دید دیخواه

 د،یکنفکر م دیدهنم عیپاسخ سر د،یتأمل دار دیدار شیدوراند دی. شما حزم داردیام هستشما آر د،یکننم

 هیدر پاسخ. قبال ده ثان دیکننممن فکر کنم، عجله  دیدو سه روز اجازه بده دییگوم عمل یزهایدر چ حت

صورتِ به دیطلوع خورش یهاهمه نشانه هانی. ادیکنکار را نم نیاآلن ا دیدادکه شما پاسختان را م دیکشنم

  باال. دیآم دیخورش نیا شوددر مرکزِ شما دارد باز م ست،زندگ

  *** پایان بخش اول ***
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  یپاک و نماز یاشده ،ینوازبدان بنده چو
  را تو صال گو چو مؤّذن ز مناره همان

  )٢٣٧٢ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

 نیا ذهنمن ی. برانامدم ینوازداد، بنده حیتوض قبل تیما را که در ب یرو کار زندگ ندیکه فرآ دینیبم

که  رخ »ذَقیبرو از خانه چو ب ،یدیرخ شاه بد چو« که: گفتم گفت؟قبل چه م تی. در بستین ینوازبنده

و خانه  یو اگر ترک کرد ترک کن دیاست که خانه ذهن را با نیا اشمعن ،یدیضربه شاه را که د عنی زندم

دارد  دیرا خورش دیرخ خورش ر،یوز یحاال نشد ای یشد یبشو ریجلو، که وز یروم واشیواشی ،یروخانه م

چه  نیکه خوب آقا ا دیگوم ی است ول ینوازهضربات او بند عنیخداوند است  ینوازبنده نیا کندطلوع م

  . خواهماست، من نم ینوازاگر بنده نیاست؟! ا ینوازبنده

 دگیمن را نگه دارد چرا همان یهادگیهماناست که  نیدرست است ا ذهنمن دیمن که از د یبرا ینوازبنده

بدان که  »ینوازچو بدان بنده« دیگوم نیهم یاست برا ینوازنه بنده ستین ینوازکه بنده نیا رد؟یگما را م

 ،خانه خانه جلو رفت عنی یرا عمل کرد قبل تیو اگر ب زندم ریشما را با ت دگیهمان که ینوازبنده نیا

طلوع کرد  دیخورش ،یشد ریزو ایشروع کرد به طلوع کردن،  زندگ دیخورش یدیرا د دیرخ خورش واشیواشی

(حقیقت  ١٠[شل شمارهشل  نیا عنی هادگیاز همان یپاک شد ینوازدر اثر بنده بیترتنیابه زکات بده دیبا

شده در درون گشوده یکه اهل حضور است اگر فضا اهل نماز کس عنی ینماز یشد یو نماز وجودی انسان)]

لحظه به خدا وصل  نیا میاهل حضور هست کهنیا یبرا میهست یباشد، مرکز ما عدم باشد ما نماز شهیما هم

از جنس  ایو حاضر به خداوند  هادگیپاک از همان عنی »یپاک و نماز« ر،یاست د نیهم ینماز برا م،یهست

گو از اذان هیدعوت شب نیکه ا دینگاه کن امارا،  رانید میدعوت کن دیبا صورتنیخداوند شده در ا ای ،یبحر

  دو تلفظ درست است.  هرمناره هست  ایمناره 

 با کس ندیگواذان م وقت و. ندیگواصطالح باال و اذان مها بهدستهگل نیدرا روندگوها مکه اذان دیدانم

 کهنماز،  یسوکه مردم بروند به دیگوآن که اذان م ندیبب کندرا نگاه نم نییگو آن باال پاندارند اذان یکار

فقط اذان را  کندنم یکار نیهمچ ؟مسجد نماز بخوان یروتو چرا نم میگوآقا من دارم اذان م یآ ،ی،آیآ

تر صفر شده، و هرچه ما متواضع عنیمتواضع و فروتن شده،  اریشده بس یکه پاک و نماز کس نیبنابرا .دیگوم

و مردم حرف  شودما بلندتر م اهیجا میشوم یصفر نزد یسوو به میاندازرا م هادگیهرچه همان م،یشوم

  . شنوندما را بهتر م

از آن باال دارد اذان  ر،یرا بشنوند د شیصدا کهنیا یمؤذن رفته آن باال برا کند؟صحبت مؤذن و مناره م چرا

 نیکه ا دیگومثل موالنا م یو انسان معنو دینماز بخوان دییایوقت نماز هست ب دیگوم د؟یگوم چه. دیگوم
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 ،ییتای یبه فضا یاز خانه ذهن برو ادهیمثل پ دیبه خداوند زنده بشو د،یزنده بشو به زندگ دیلحظه شما با

 .کندنم هیتنب آورد،زور نم کند،ندارد، قضاوت نم یکار با کس است؟ ول درست لحظه وقتش است. نیا

 ی و ما هم دوتا، نییپا دیآم دیگواست فقط اذانش را م فروتن یمؤذن منتها کند،کار را م نیهم مؤذن

شما را پاک  کارنیو ا دیحرکت کن ادهیمثل پ دیلحظه. شما بابهلحظه ،زندگ کندم ینوازبنده میبفهم کهنیا

و  دیلحظه تماشاگر ذهنتان باش نیعنوان ناظر در ا. بهدیتا اهل حضور بشو د،یعدم نگه دار دیرا با مرکز .کندم

  . دیانتظار داشته باش کهنیبدون ا دیخوب را بده یزکات رو

همان را، در  کنددعوت م زندگ یرویعنوان نکه به کسمهم است.  اریبس همان »را تو صال گو همان«

من  نیرا دارد که د نید نیکه ا ی ول دهمرا دارد من به او نم نید نیشخص ا نیا دیکه بو ستیذهنش ن

 یشد یتو که پاک و نماز یبرا» را تو صال گو همان« .دیگورا نم نیا ستیدرست ن نیا دهماست من به او م

و  فروتن هست کهخوب، در حال یعنوان زکات روفرق ندارد تو به ریبا انسان د انسان ،یاز جنس خدا شد

  . کنرا پخش م یمعنو یانرژ صفر هست

 بلندتر، مییگودسته که ما از آن جا که ما اذان مگل نیمرتبه ما، ا تر،یقدر به صفر نزدکردم هرچه عرض

 دیموالنا دار یبه صدا شما. شودم دهیشن یجورموالنا چه یصدا دینگاه کن اآلن. شودم دهیما بهتر شن یوصدا

 هانیخوب را داده، ا یکه زکات رو شانیخاطر اخاطر من، بهنه به شودبلند پخش م یو از جا دیکنگوش م

نه  ول دهیرا د زندگ ینوازبنده شانیکه ا دینیبو هم فروتن بوده است و شما م ریخوب است د یزکات رو

شما فرق  یها براآدم د؟یهست فروتن د؟ینیبم زندگ ینوازقبل را بنده تیب قتاًیشما هم حق ایآ با ذهنش.

که من  دیابه خودتان نگاه کرده بارها د؟یکنوت مهمان را دع نقطه زندگ نیصفر از باالتر ذهنندارند؟ با من

  :دیگوو اآلن م دیام؟ نه، اآلن نگاه کنشده یپاک و نماز

کدام ماه دل ما را » دلت روشن از او شد که«نگاه نکن کدام ماه؟  ریبه ماه د عنی» ماه نظر کن نیدر ا تو«

 ،هم ماه زندگ نیا دیآم بایکه به نظر ما ماه ز نیمرکز ماست ا ذهنو من میدار ذهناگر من حتروشن کرده؟ 

 ذهننگاه نکن. به من رونیب یهابه ماه عنی »ماه نظر کن نیدر ا تو«. روشن کرده است دیگوماه خداوند م

عدم  قیکه از طر ها نگاه نکن به ماهروشن شده به آن هانکیع قیدرست شده و از طر هادگیهمان قیکه از طر

 م،یدیدرا ما نم ندهیلحظه نبود گذشته و آ نیآمده مرکزت به آن نگاه کن که دلت روشن از آن شده اگر نور ا

درست  ذهنمن م،یکن یگذارهیآن را سرما میتوانستلحظه نبود که ما نم نیدر ا زندگ یو انرژ اگر نور زندگ

  وجود دارد.  یریماه د ی دیگوکه م دیکنهم، نگاه ممسائل ما  اصال .میمسئله درست کن م،یکن
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  ماه نظر کن، که دلت روشن از او شد  نیدر ا تو
  سواره دستیشاه نگه کن، که رس نیدر ا تو

  )٢٣٧٢شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

به صفر  میتر شدو هرچه متواضع میو متواضع شد میما مثل ستاره گم شد سواره؟ وقت دستیرس شاه چه

سوار  یاریهش عنی دهیاست سواره رس شاه یاآلن  نه، مان؟ذهنمن ایما بلند شد آ اهیجا م،یشد ترینزد

 نیهم میشوچه م مینباش ذهنمن اگر .میو ما هم آن هست د،یمثل خورش کنددارد از مرکز ما طلوع م یاریهش

ما به  منتهااست؟ نه،  دهیهمان یزهایخودش، سوار بر چ سوار بر ست؟یسوار بر چ دهیکه سواره رس شاه زندگ

خودت را شاه  تو نه ،ذهنصورت منمن خودم شاه هستم به مییگوخود ما هم م میکننگاه م رونیب یهاشاه

و در  اوردیدست ببه قدرت ی خواهدبه فراخور حالش در مان خودش، وضع خودش، م ذهنمن هرنکن. 

هم قدرت دارم، من هستم، من رندهیگمیمن هستم، من هم شاه هستم، من هم تصم دیگوم رانیبا د سهیمقا

 ییکه سوار است در اثر فضاگشا به شاه د،ینگاه نکن ذهنبه شاه من د،یشاه نگاه نکن نی. نه، به ادینیرا هم بب

هم  نیا ذهن)](افسانه من ٩شماره[شل نگاه نکن  نیبه ا عنیبه آن نگاه کن و  رسددارد م واشیواشیتو 

  روشن شده است. ماه زندگ ۀلیوسماه به نیا ول میدیچون ماه را ند دیآماه است به نظر ماه م

 میشومتوجه م دیآاز درون ما باال م دیخورش واشیواشیو  میشوو متواضع م میروخانه م نیاز ا حاال وقت 

 عنی .میسوار بشو هادگیبه همان میندار اجیکه احت میهست یاریهش یما  قتاًیناظر حق یاریصورت هشکه به

که  مینیبم افتدم هادگیو همان شودهرچه فضا بازتر م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهحالت  نیا

ندارد  ذهن یزهایچ ای دگیبه همان اجیکه احت ستیاسواره. میکه سوار بر خودمان هست میهست یاریما آن هش

  هست، خدا هست.  در واقع همان شاه هست، همان زندگ نیکه ا دید میخواه میشد تینهایب و وقت

  :  دیگومقدمه م نیحاال پس از ا ُخوب بله،» سواره دستیشاه نگه کن، که رس نیدر ا تو«

  بترسم، نه بلرزم، چو کشَد خنجرِ عزت نه
  خدا خنجرِ او را بدهم رِشوت و پاره به

  )٢٣٧٢ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

  هر دو درست است.  رشوه در فارس به معن نیرِشوت و رشوت هم 

خنجر  زندگ نیا دیگوم. کندم یادآوریرا به ما  قتیحق یهست، دارد  هیپول هست، هد هم به معن پاره

خنجر عزت  نیا نهمن را بشد؟  خواهدواقعاً م نیا کشدخنجر م وقت ول. ذهنبه من ؟به ک دیخواهد کش

 به ما بزرگ نیا م،یندازیو ب میرا بشناس هادگیکه ما همان نیا من را بزرگ کند. خواهداست، م است، بزرگ

و  ندیبم هادگیهمان قیاز طر ذهنمن کهنیا ی. برادهدم کوچ ذهناز نگاه من دهد؟م کوچ ای دهدم
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 ودمانخ یجور. ما چهشودتر مبه نظرش دارد کوچ افتدم شیهادگیخودش را. هرچه همان کندم سهیمقا

دو تا فرزند دارد  ناشیچقدر پول دارد من چقدر پول دارم؟ ا شانیکه ا مییگوم م؟یکنم سهیمقا رانیرا با د

 ایفرزندان من شاگرد اول هستند  چون زندان من کجا فرزندان او کجا؟خُوب فر من هم دو تا فرزند دارم ول

معتاد شده است،  اشی! چیمقامات باال، فرزندان او که ه دانمشدند دکتر شدند، نم لیالتحصرفتند فارغ

 طورنیهستم. هم دهیمن همان یمن برتر هستم، چون با نقش پدر عنیچه؟  عنی است. اریهم ب اشی

  . میکنتجسم م ای میکنخودمان را برتر حساب م م،یکنخودمان تجسم م یمختلف را برا یهانقش

ها حالت نیا در که. ستین که، بزرگ ستیعزت ن کهنیا م،یرسکه به عزت نم میباش یطورنیا میاگر بخواه

 زهایچ با زدن بعض . زندگدیآم ییخنجر عزت در واقع به صورت شناسا نی. اکشدخنجر عزت را م زندگ

که  که وقت دیگواست که م یجور ی تیکه ب دینیب. پس مستین هادگیهمان نیکه تو ا دهدبه ما نشان م

کشتن  یخدا خنجر عزت را برا ای زندگ دیدانم اوال چه؟ شما .لرزمنه م ترسم،خنجر عزت، من نه م دیکش

شما را  ردیگمهم از شما م دگیهمان یبله مثال  ستیو واقعاً هم خنجر دستش ن دیشما خواهد کش ذهنمن

مختلف  یهاالمنونبی. رردیگم رید ی دینداد تی. اگر اهمدیحزم کن د،ینیو بنش دیکه تأمل کن کندمجبور م

ما خودمان را با  کهنیا .ستین بزرگ نیا ،کناشتباه م یچه است؟ که تو دار غامشیپ د؟یگوچه م د،یآم

  .ستین بزرگ ا،یدن نیا بزرگ ست،ین بزرگ نیا میکنخودمان را برتر م یجور یو  میکنم سهیاشخاص مقا

 ترسم،من نه م دیکه کش . وقتدیحتمًا خواهد کش عنی. چو کشد دیاو خنجر عزت را خواهد کش نیبنابرا پس

 لرزم،نه م ترسم،نه م دییشما هم بو. »یکه همان ارز دانم ،یلرز بر هرچه هم«شما چه؟  لرزم،نه م

 اندازم،را م هانیو ا شناسمرا م میهادگینمن هما د،یخواهد کش دانمخنجر بشد من م کهنیاصال قبل از ا

اند که خنجر بد دیبا زهایشده با چ دهیکه ده سالش است، دوازده سالش است و همان کس هر .رومم شوازیپ

بشود و  جادیا یادیبشد و درد ز یبار یکار به جاها کهنی. قبل از ادیاو خواهد کش یبه رو را زندگ بزرگ

  .ندازدیکند ب ییرا شناسا دگیگرفته بشود، خودش نه بترسد، نه بلرزد، همان دگیهمان

 دهم. رشوت مدهممن کادو هم م عنی» به خدا خنجرِ او را بدهم ِرشوت و پاره«: دیگواست که م نیهم یبرا

 یزیچ رشوه کار دارم. نیبه ا یدیشد لیبداند من تما غیراصولو  رقانونیرا غ نیا من حت ذهناگر من دیگوم

چه؟  ی: برادیگوهم م ذهنمن انجام بده، من یبرا غیراصولآقا کار  مییگوم م،ییگوم است که ما به کس

مرکزم عدم  من وقت ول کنماز نظر تو م اوصول رینه، من کار غ دیگوم .نیاست ا غیراصول رد؟یچه ب یبرا

 میریهم به هرحال بم سن یدر  میرا جمع کن هادگیکه همان جانیا میاامدهین ما درست است. نیا نمیباست م
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خش  م،یجامد شد میآمد م،یشده باش یبحر ای میداشته باش ییبه مقصود آمدنمان شناسا کهنیبدون ا میبرو

  .میبشو یبحر میآمد نه م،یریجامد بم یطورنیهم م،یشد

 م،یگرفت ادیرا  ییچون جدا میاز جنس او شد م،یرا تجربه کرد ذهنمن ناً یکه ع ییتجربۀ جدا مدت یاز  پس

 نی. ما امیهست یاریهش یما  م،یها از جنس هم هستکه ما انسان میریگم ادیوحدت را  ارانهیبعداً دوباره هش

  .نیبه ا میدهنم تیکه، اهم میدوباره کشف کن دیرا با

  ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره
  بترسم، نه بلرزم، چو کشَد خنجرِ عزت نه

  خدا خنجرِ او را بدهم رِشوت و پاره به
  )٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 یاریو به دست آوردن هش ییگشاو عدم کردن مرکز و فضا میمشتاق تسل د؟یشما چه؟ شما مشتاق خنجر او هست

 نیاست، هم دنیصبر است، درد کش نیو پاره هم رشوت د؟یو صبر و شر هست هادگیهمان ییناظر و شناسا

 دیعبوس نشو اوردیب شیپ اگر سخت شما مثل موالنا که زندگ دیمشتاق هست ایاست. آ زیپره نیشر است، هم

 لرزمنه م ترسم،من نه م دییبو را. امدگیاتفاق افتاد تا من بشناسم همان نیکه ا دیشر کن دیو خوشحال بشو

و پز  دنیها دآن قیرا در مرکز نگه داشتن، از طر دگیمن را بزرگ کند، همان خواهدکه خداوند م دانمو م

 مردم بزرگ احترام  مردم احترام بذارند به من. کهنیا. ولو ستین بزرگ نیدادن و بلند شدن، من هم هستم، ا

است  نیاست، عزت ا لحظه بزرگ نیبه خدا در ا ای شدن به زندگ لیبله تبد ستین . توجه مردم بزرگستین

   .دیبرو شوازیپ دیبا د،یکادو بده دیو شما با

به  پاره رشوت و پاره است. نیخودش هم نیا د،یجدا بشو دگیکه تا از همان دیبش دیکه حاضر هست یدرد نیا

نه واقعاً  اما شما هم هست. خنجر او، عزت او هم هست. دگیاز همان قسمت پول هم است، پاره به معن معن

شما صبر و شر را  و .دیآم ییقدرت شناسا د،یآم ییبه صورت استعداد شناسا د،یآبه صورت خنجر م

. ذوق دهدنشان م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهشل  نیرا که در ا اقی. اشتدیکنم ششیپ

را هم به من نشان بده، مشتاق  رید دگیهمان ی ایمن را بش. خدا ایبه زنده شدن که ب اقیو اشت نشیآفر

است که  ذهنمن تاردر مقابل رف نیاست و ا اقیاست، اشت شوازیهمان رشوه است، کادو است، پ نیهستم؛ ا

  .یطلباست، کمال یطلبکمال نیهم اشیکه  ذهنمن یاز الوها میباش دیو مواظب با رنجدم

خروج شد در شما:  میدرد قد یکه  ندیبدفعه م ی د،یکنخودتان کار م یسه سال، چهار سال رو شما

که من  شودکامل هستم، چطور م من دانم،درد مانده باشد! من خودم را استاد م نیکه ا کردممن فکر نم«

اصال پس از  د،یدار ذهنهنوز من ؟چرا د،یشوناراحت م» است! دیدارم، واال از من بع دگیهمچون همان ی
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 کندم یکار یدفعه  یاست،  یمعنو اریبس کندفکر م کند،م خوب هم زندگ سه چهار سال که آدم مدت

 دییبو دیبله شر کن د،یاست در او هست، تعجب نکن حرص ی شودمتوجه م کند،غلط، اشتباه م اریبس

  درد را. نیرا، ا دگیهمان نیبه من ا دهدممنون که دارد نشان م لیخ ایخدا

هم هست که  جانیا شودبودن م تماشاچ شود،که سبب نظاره بودن م درد در ما هست و همان عوامل آثار

 ستادهیکنار استخر ا ستم،یکه من مسئول ن ندیگوم یاعده ی شوند؟چرا مردم نظاره هستند، وارد آب نم

من را وارد استخر کند. من، من مسئول  یجور یباالخره  ایمن را هل بدهد  ای ی پرم،من نم«: دیگواست م

 د،یآنم کسچیه د؟یآم ما را نجات بدهد، چه کس دیایب ی مییگوم شهیهم ما ».رمیگنم میمن تصم ستم،ین

  .ستمیمن مسئول ن

استخر،  یخودت بپر دینه شما با م،ییایب رونیبودن ب ما از حالت تماشاچ گذاردنم ذهنابزار مالمت من و

 ستد،یکنار من با دیایب ی مسئول خودش است. هر کس د،یو شما مسئول هست دهدهل نم کس د،یآنم کس

پشتت  خودتان، زندگ تیبه مسئول دیفضا را باز کن دینه! شما با لرزم،م ترسم،من نترسم، نلرزم، من دارم م

از  ،استفاده کن از عقل زندگ ،استفاده کن از قدرت زندگ (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهباشد، 

آقا  ییبو تواننم .ینه بلرز ،نه بترس ،استفاده کن زندگ تیاز هدا ،استفاده کن زندگ تیحس امن

نترسم،  موقع یکنم  ییگشافضا خواهممن م رند،یدست من را هم ب رند،یاطراف مرا ب ند،یایب میهالیفام

بودن خودتان را به عهده  تماشاچ تیمسئول نیبنابرا و خودتان. دیفقط خودتان هست شود،نم یزیهمچون چ

وردیبمن نم دیی. برید خواهم تماشاچ باشم، مزندگ یدر باز خواهم  شرکت کنم و هر لحظه خداوند

  به شما کم کند. خواهدم

زاهد است،  ی می. ما دو تا جنبه دارکندم یهفته قبل گفت که خداوند با ما شطرنج باز یداستان مثنو در

. زاهد که در هفتۀ قبل شودزاهد م گاه شود،دلقک م گاه ذهنداستان به ما گفت. من دلقک در آن ی

لحظه با ما شطرنج  نیخداوند در ا ای ریام ارهکند و دوب اشهیتنب خواستم ریو ام ختیخداوند را ر م دیدید

  .میبرفوراً از او م به صورت تماشاچ ذهن. ما با منکندم یباز

روز  نیخداوند بازنده است، چرا؟ من به ا ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهما  ذهناز نظر عقل من چرا؟

. ستیبلد ن ،یتو مات شد ایمات، که خدا شیشما را بِشد، فوراً ک اگر خنجر عزت بِشد، زندگ عنیام، افتاده

. دیهست اشما شخص خود شم فعل تینه مسئول وضع ،من تو هست تیمسئول وضع ؟کنم یباز یطورنیچرا ا

. در آن قصه میکنم یباز لحظه با شاه شطرنج نینه. ما ا م؟یرا بلد ی. بازدیشو یوارد باز د،ینمان تماشاچ

 یاست، برا یباز ی. دلقک هم برارسدعقلش نم جهیدلقک است، در نت ذهنمن م،یبود، دلقک یطورنیا
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بود که گفت در آخرزمان  نیا راًیدادم اخ حیتوض حاال تانیکه بارها برا اتیودن. در آن ابب یخنداندن است نه جد

اتفاق  که ظاهرش کم کرده، در حالت ایخداوند اسباب طَربِ ما را مه ده،یرس انیبه پا شناختکه زمان روان

شده را گشوده یفضا میااست. ما آمده یشده است جدگشوده یاست، باطنش که فضا یلحظه است، باز نیا

اتفاقات به  یو بد یبراساس خوب جهی. در نتمیدار ذهنچون من م،یاگرفته یو اتفاقات را جد میاگرفته یباز

. بعد کوبدسر دلقک م یرو ریشطرنج را ام یدر آن قصه اجزا جهیدر نت م،یکنو ماتش م میدهم شیخداوند ک

دفعه  نی. منتها اکنددوباره ماتش م ،رفتگ ادی مینی. ببمیکن یباز ایدوباره ب دیگولحظۀ بعد م کوبدم کهنیاز ا

  . نه، نه. هادگیهمان ریز عنیپنهان شده است،  هیشش َنمد ال دانملحاف و نم ریز

داند خداوند را بخن دیکه با ستدلقک ذهنمن نیاتفاقاً ا م،یریگم یلحظه را باز نیما به عنوان دلقک اتفاق ا

 یخودمان را جد میریگم یلحظه را جد نیاتفاق ا . وقتردیقرار ب هیتنب وردباشد که م یجد قدرنیا کهنینه ا

خداوند  گو از مناره که زکات بدهمثل اذان ،یشدمتواضع م دیغزل هم هست، گفت با نیدر ا م،یریگم

 عنوانبه دیدار د،یشما اتفاقات هرچه هست خوشحال دیریگم یلحظه را باز نیاتفاق ا . وقتدیآخوشش م

او بِبرد چون  میگذاراز ما. م دیآخوشش م کوبد،شطرنج را سر ما نم ی. شاه اجزادیکندلقک درست عمل م

 شود. نمکندم یعقل کل باز ،او با قانون زندگ میکنم یباز مانذهنما با من م،یدانرا نم یما قانون باز

را از عوِض من هم  یخُوب آن لیکه خ دیبو دیکند با یکند، اگر باز یبا عقل کل شطرنج باز ذهنعقل من

  . شناسم. من که اصال شطرنج را درست نمکن، چون تو عقل کل هست یتو باز

شود، من  باتریز رونیموقع اتفاقات در بدرون بازتر شود بعد آن یچار کنم فضا کهنیشطرنج مربوط است به ا

 یبذار من باز ،ستیرا بلد ن یباز یدی. هان پس تو فهمدیآخوشش م ریام عموقکن، آن یتو باز ستم،یبلد ن

(حقیقت  ١٠[شل شمارهکه  دی. مشتاق باشدیکن شرفتیتا پ دینه بلرز د،یکند، نه بترس یاو باز دیکنم. بذار

مر  دیریب دیتوانرا نم غامشی. پدیریرا ب غامشیپ کندلحظه را هرجور او درست م نیاتفاق ا وجودی انسان)]

  است. تمام شد رفت. یشدۀ اطرافش که خودش است جدگشوده یاست و فضا یباز نیا دییبو کهنیا

  :شودمربوط م نیهم به ا تیب سه نیا بله

  و ترسم که او باور کند نالم
  کرم آن جور را کمتر کند وز

  )١۵۶٩ تیدفتر اول ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بر قهر و بر لطفش به ِجد عاشقم
  هردو ضد نیمن عاشق ا بوالعجب،

  )١۵٧٠ تیدفتر اول ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  خار، در بستان شوم نیاَر ز واله
  سبب ناالن شوم نیبلبل، ز همچو

  )١۵٧١ تیدفتر اول ب ،یمثنو ،ی(مولو

و  نالممن م دیگو. مدیآبدش م ذهنلحظۀ بد که من نیموالنا به اتفاق ا دیگوکه خوشامد م دینیبم و

 خواهماما نم کشمم ارانهیرا کمتر کند. من درد هش هادگیجور گرفتن همان نیکه خداوند باور کند و ا ترسمم

 هادگیاست که همان و قهرش هستم. قهرش موقع تمسخداوند باور کند و درد را کم کند. من عاشق لطفش ه

عجب من عاشق دوتا ضدّ  دیگو. مکنداست که در عوضش لطف م . لطفش موقعکشدم رونیرا از من ب

لحظه ما  نیدرست است، پس در ا کندم یخداوند اصال هر کار شودهستم، هم قهر، هم لطف. پس معلوم م

خار، از  نیاز ا دیگو. مدیاست، فضا را باز کن یلحظه باز نیپس اتفاق ا م،یکن تقضاو ای میمقاومت کن دینبا

که بستان  ییجا یبروم به  خواهمو من ناراحتم نم ردیگرا از من م دگیهمان نیاآلن ا کهنیقهر، از ا نیا

 یبرا رد،یب خواهمماز من.  ردیرا نگ نیرحم کند، ا خواهمبدهد، نم یرید دگیبه من همان عنیباشد، 

  خنجر عزت است. کهنیا

من  رودهستم دارد م دهیمثال همان یدارم، با  دگیهمان یخار در بستان برم، من اآلن  نیواله َار ز دیگوم

 دیبو دیایب ینشوم. اگر  دهینشوم، با پول همان دهیهمان ریها دکه با انسان رمیگم ادیمن دارم  ناراحتم. ول

مر  اد،یپول ز نیا ای. بخواهمکن، من نم نیزیانسان را جا نیا ایب رود،انسان دارد م نیخُوب ا لیکه خ

 ونیلیمی نی. با اخواهم! نمدهمدالر به تو م ونیلیمیمن  ایمن صدهزار دالر از دستم رفته؟ ب ییگونم

 ریکه د رمیاد بیدرد را بِشم،  خواهممن م اورندیحالت در ب نی. مرا اگر از اخواهمشو، نه نم دهیدالر همان

 ارانهیحالت درد هش نیا خواهم. نمخواهمسبب ناالن خواهم شد، نم نیموقع مثل بلبل از انشوم. آن دهیهمان

  را از دست بدهم.

  بود آب که دارد به لطافت صفتِ او؟ که
  و خاره دو صد چشمه برآرد ز دلِ مرمر که

  )٢٣٧٢شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

در لطافت،  شود که چه کس معن یطورنیکرد. که بود آب که دارد، ممن است ا معن شودرا دوجور م نیا

یقت وجودی (حق ١٠[شل شمارهفضا را گشوده  عنیمثل آب شده  شده؟ چه کس لیآب شده و به صفت او تبد

 نگشود از دل سفت مثل مرمر و س یطورنیشخص ا نیبه صفت او شده؟ که اگر ا لیو در لطافت تبد انسان)]

قدرت،  ت،یهدا ت،یخرد، حس امن یهابازشدۀ درون ما چشمه یاز آن فضا عنی. کندخارا دوصد چشمه باز م

  . شودم یعشق، جار
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 فیآب لط عنی رسد،دوباره به آن م معن نیکه البته ا ست؟یکه آب چ میکن معن یطورنیا میتوانم ای و

 کهنیبا وجود ا ول رودم نیاز ب شود،خش م زیاست. آب نباشد همه چ جهان آب، منبع زندگ نیاست. در ا

آن  کهنیا یبرا ست،ی. به لطافت خدا نستیبه لطافت معشوق ن موقعچیاست، ه فیاست و لط آب منبع زندگ

 ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره نیهم عنی دهیهمان یهادل عنیلطافت از دل سفت که مثل مرمر است 

 ییفضاگشا وقت که صفت زندگ دیگوم . هردو معنرسدم جایبه  چشمه باز کند. هردو معن تواندم

ما  ی. براستین انجه نیدر ا نیا رِ یاست که نظ فیلط قدرنیا (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره میکنم

لحاظ لطافت به است ول زیچ نیترهر موجود زنده مهم یاست. برا زیچ نیتراست و مهم زیچ نیترفیآب لط

را شما  نیو ا دیآم جوشدم د،یآور ماز آن میکنکه فضا را باز م ستین زندگ اتیبا آب ح سهیقابل مقا

  و دردها سفت شده است.  جهاننیا یزهایبا چ دگیمانکه دل ما در اثر ه دینیبم .دیاتجربه کرده

خوشحال شوند،  ایموفق شوند  رانید میدار. ما روا نممینظر شدتنگ م،یجو شدانتقام م،یما حسود شد

که  دیگوم تیب نیدر ا موالناسفت است.  لیها خدل نیا م،یشوناراحت م میشنوم بخت شوند. وقتخوش

ها که سنشان باالست و مدت ییها. و آنشودسفت است و باز نم لینگران باشد که دلش خ دینبا کسچیه

حس  رانیاند که خودشان را جدا از دکرده دایپ نیَتع قدرنیاند دل را، و ادردها را، محم کرده انددهیکوب

کنند،  ییدلشان از جنس مرمر و خاره است، اگر فضاگشا عنیسفت و سخت است  لیخ ییجدا نیو ا کنندم

 یهاو چشمه شودما، انجام بدهند، دلشان نرم م میداد حیغزل توض نیکه در ا یطورخداوند را آن ینوازاگر بنده

  .ییبایعشق، ز رش،یپذ ،یقدرت، شاد ت،یعقل، هدا ت،یحس امن یها. چشمهشودم یجا جاراز آن اتیآب ح

  هم قشنگ است: تیب نیا

  ها بجهگره از زخم دندان یآب باش و ب چون
  مییساو م یکوبم نیقیتا گره دارم  من

  ) ١٣٨٧غزل شماره  شمس،وانید ،ی(مولو

 ییو دردها، با فضاگشا هادگیهمان یی. شما با شناسامیشونرم م ه م،یشونرم م ه ییگشاما در اثر فضا پس

 نیاصال چرا من درد دارم؟ ا خورد؟م ریت دگیهمان نیچرا به ا کهنیشده و اگشوده یفضا یاریبا هش عنی

 شهی. ما همکنددل مرا مثل سنگ سفت م هانیا. ندازمیدردها را ب نیا خواهمم عنی. دیسؤاالت را بن

کنند، موفق شوند، شادشوند؟  خوب زندگ رانیکه د میدارما روا م ایکه آ میکن شیخودمان را آزما میتوانم

تا  گرهیمثل آب باش، ب دیگو. ممیپس گره دار م،ینظر هستما تَنگ م،ینه اشال دار ای باشد. خواهدهرکس م

 دهیتو کوب یهادندان ریکه ز دانمم نیقیرا  نیبجه، و من انسان اگر گره داشته باشم ا زندگ یهااز زخم دندان

اتفاق  دیخواه. مدیباش دیخواهم یجورچه دیریب میخواهم شد. مشخص است، شما خودتان تصم دهیو ساب



ۀ  برنامه            Program # 876                                              ۸۷۶مشار

  31صفحه: 

را  تانزندگ د،یریب یفکرتان را هم جد د،یریب یخودتان را هم جد د،یریب یجد د،یریلحظه را مبنا ب نیا

خنجر  دیبذار دینه فضا را باز کن ای ،زندگ ۀلیوس به دیبشو دهیساب د،یبشو دهیکوب د،یاساس بنا کن نیا یرو

را که شما  دگی. هر همانیاست با آزاد یمساو یی. شناساکندکار م ییبا شناسا زندگ خنجر کار کند. زندگ

گشوده شده خودش را به صورت آن سواره  یکه از فضا دیآبه دست م یایاریبا هش نی. و اافتدم د،یبشناس

  .دهددر درون به ما نشان م

  رِهیُتتماج و حر یپ همه روز برقص تو
  و حرارِه تیب نیا یهوسِ دل پ چه دان تو

  )٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

به خاطر  ،در حرکت هست ،یدوور مو آن ورنیا ،کنم تیفعال ،رقصکه تو تمام لحظات روز را م دیگوم

جور  یهم  رهیاست، حر ُقوتیواقعاً ب یآش و آرد است که غذا که تُتماح نوع رهیو حر تُتماج .رهیتُتماج و حر

 م،یریگم هادگیهمان یرا به عنوان غذا هانیو شر، ا کننددرست م رهیاست که از مغز بادام و غ قیرق یحلوا

  .میریگکه ما از جهان م ییغذا

به ما که  دهدجور غذا م یمثال توجه مردم  م،یریگاز جهان م ی ،ذهنصورت من به م،یدوتا غذا دار ما

مردم  دییاست، تأ نیریاست، توجه مردم ش نیریبادام، ش ۀریمثل حر رهیاست. حر رهیجزو همان تُتماج و حر نیا

 رهیحر نیا د،یآهستم و خوشم م دهیبا آن همان وفالن مل مال من است  افتدم ادمیمن  کهنیاست، ا نیریش

و  کنعمل م ،کنفکر م عنی رقصم ،رقص. تمام روز مدیگواست م نیخاطر ابه  تتیاست. تمام فعال

 دیشما از خودتان بپرس م،یرقص و ما اآلن به خودمان نگاه کن نیدر ا یگم شد ،کار هست نیهم دنبال ا داًیشد

 نیریکه قُوت ندارد، گرچه که ش هانیا رم؟یگم هادگیاست که من از همان ییغذاها یدر رقص پ منلحظات  ایآ

 ،چیه دینیبم دییآم وقت کنند،م فیدو ساعت از شما تعر دیروم ییجا ی شما است. تُتماج قُوت ندارد.

 از خرد زندگ ،گرفتشده عقل مگشوده  یو از فضا یکردم ییگشااگر شما فضا . ولدیندار یزیچ چیه

. آن آمدسبب میب یشاد ی رون،یب دیپرفکر خالق از شما م ی ،یکردم ییگشافضا ،یشدبرخوردار م

  .ستین رهیمثل حر سببیب یشاد

 دهدو اجازه م کندمراقبه است. ذهن را ساکت م هیشب اتیاب نیا م،یخوانموالنا را که ما م اتیاب نیا حت

بار از اول تا آخر  ی وقت دیو حفظ باش دیبار بخوان صدیس ست،یغزل را دو نی. شما ادیآم زندگ یشاد

 یاست،  آسمان اتیشما دنبال اب مکه ذهن خاموش شد و هوسِ مرکز عد دینیبدفعه م ی دیخوانم

 دیدار سببیاست، تازه است، شما ب دیجد ست،یجهان ن نیمال ا که اصال رونیب دیآاز آن دل شما م ییزهایچ

  .دیشوشاد م
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آهنگ  نیسرود را، ا نیرا، ا تیب نیا دیگو. موالنا مدیآکه از درون شما م آسمان فیسرود و تصن عنی حراره

ها و آن نیبم هادگیهمان قیاز طر کهنیا یبرا ،یرا ندار نیتو که شوق ا آورمرا که من از درون درم زندگ

هستند من را  هادگیهمان نیا ایکه آ دییبو د،یکن سؤال ی. خُوب شما هم رقصانندهستند شما را م

مرکز عدم  قینه، دل من از طر ایهستم؟  رهیدنبال تُتماج و حر ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره رقصانند؟م

است  یاکلمه ایاست که  تیو ب و سرود زندگ زندگ ی، هوس شاد(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره

  کدام است؟ بله؛ د؟یآم که از طرف زندگ

  نَفورم میز زر و س ن،یمیبرِ س دمیبد چو
  شماره میز کِف س مشینَفورست نس که

  )٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

پهلو،  عنیمن بر، بر  دیگودو درست است. م هر »مشیبِر س دمیچو بد«ها ممن است باشد نسخه بعض

را من تجربه  ییبایز نیقر قیشدم. از طر یبا آن  عنی دمیمعشوق را د یبایو ز یانقره عنی ن،یمیس یپهلو

فضا را باز کردم، مرکزم  . وقت(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهرا تجربه کردم  سببیب یشاد کردم،

 هانیچنقطه نیاز ا ریرا تجربه کردم، د زندگ ییبایآب و ز رِ یخُرده، سرم را بردم ز یشدم  یعدم شد، رفتم بحر

است، من  جهاننیمهم ا یزهایو چ میکه به صورت زر و س ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره هادگیو همان

  .کنمم یدور

معشوق را، به او زنده  دیکنخورده تجربه م ی ،شما وقت زان،یگر عنی جانیمتنفّر، حاال ا زان،یگر عنی نَفور

که  دینیبرا م یزیچ ی عنی. دیشوم زانیگر ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره هادگیهمان نیاز ا د،یشوم

من  دهم،نه، نم ییگوببلعم، م راات ات را به من بده، بذار من توجهبه طرف من، توجه ایب دیگوم زیآن چ

بشوم،  ی با زندگ (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهفضا را باز کنم  خواهمهستم، من م زانیاز تو گر

 توانکه تو نم دمیکه تو را بذارم مرکزم، اآلن فهم امامدهیام. نآن آمده یبه مقصودم برسم، برا خواهممن م

 کهنیاز ا کنمم زیهستم، پره نیااز  زانیمرکزم. پس من گر ییآم ام را تو ببلع. اگر بذارم توجهمرکز من باش

  به مرکزم.  اورمیرا دوباره ب رونیب زیچ ی

 م،یکن ییگدا میبرو م،یکه ما، اصال پول نداشته باش ستین نیا اشمعن» نَفورم میز زر و س ن،یمیبرِ س دمیبد چو«

به فکر  دیلحظه با نیدر ا باشد، خرد زندگ ادمانی شهیهم .میکار کن دیما را بدهند، نه، ما با ۀخان ۀمردم اجار

 نیاست به فکرش و به عملش، ا یاز او جار فضا را باز کرده است و خرد زندگ . اگر کسزدیو عملمان بر

که  میکامال متوجه باش دی. ما باکندکار صحبت م راجع به نییمفلس باشد. پا تواندجهان نم نیشخص در ا
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 است که به اندازۀ کاف رممنیغ د،یبن یبرخوردار است. اگر شما همچون کار که از خرد زندگ میکنم یکار

  .دیاوریپول درن

پول داشته  کاف ۀبه انداز دیآن پولمان است. ما با یاز اجزا یما هم مهم است و  یبعد ماد نیباشد ا ادمانی

که  ستین نیا اشها معنصحبت نیا داشته باشد. که ارزش پول میبن یدیکار مف دیکار با نیا یبرا م،یباش

 میحاال که موالنا گفته است از زر و س«که:  دیبو ذهنمن ۀکند، در افسان لیجبر تنبالن را به خودش تحم کس

 ، کسنه» .ستمیبه من غذا بدهند، من مسئول خودم ن ندیایمردم ب خوابم،ام مخانه روممن م م،یباش زانیگر

 ییجابه آن د،یشما اگر هم نشد واشیواشی عنیکامال مسئول است.  ند،یند، معشوق را ببیرا بب نیمیکه برِ س

 دیمن با کنم،را مالمت نم خودم را عوض کنم. کس دیمن با افتد،م که هر اتفاق دیکه قبول کن دیرس دیخواه

  من خودم هستم. رییمن و تغ عوض بشوم و مسئول عوض کردنِ

تر بشود، مسئول ریتا وز رودجلو م یبه سو ادهیپ نیهرچه ا عنی شود،تر مهرچه انسان به خداوند زنده پس

 میشوم ترقیاست. هرچه ما عم ایکه امروز بود، گفت که در تَکِ در کند،فکر م ترقیعم شود،تر مپخته شود،م

 یبه آن در نزد ترشیاست، فکرِ دردها است، ما ب هادگیهمان سطح یهافکر ،سطح یها و فکرهاکف نیاز ا

  .میشوتر مسازنده م،یشوتر ممسئول م،یشوم تاتری م،یشو. هرچه درتر ممیشوم

 لحظه را از زندگ نیکه فکر ا (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهخّق باشد  قدرنیا کس شودم مر

و  به تنبل لیبه کار نداشته باشد، م لیم ایدارد حتمًا.  اشال ی! رد؟یبم شخص از گرسنگ نیا اورد،یب

از عوضِ  وت دیبو ی. به رانیگردن د ندازدیرا ب تشیداشته باشد. مسئول تیمسئولیخواب داشته باشد، ب

 ١٠[شل شمارهشل  نیا !نه من فکر کنم. ستیمن فکر کن، فکرها را بده من بجوم، قورت بدهم، الزم ن

خودش را خودش درست کند. هر  یاست که فکرها نیانسان ا یوجود قتیحق دیگوم (حقیقت وجودی انسان)]

 یوجود قتیحق نیفکر قرض کند. ا دینبا کسچیلحظه خودش درست کند، از ه نیفکر خودش را در ا دیبا کس

  انسان است.

 هانیچنقطه نیا ۀباور قرض کنم. هم از کس خواهممن نم دییگومردم هم هست. شما م یباورها م،یو س زَر

 میاست که به نظر ما زر و س دهیکهنۀ پوس یباورها شیهستند. تو میزَر و س ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره

، خودم ، فکر خودم را(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره کنم: نه، من فضا را باز مدییگو. شما مدیآم

 امدهیو خّق معشوق را د بایکنار ز ن،یمیکناِر س ن،یمیبر س کهنیا یهستم. چرا؟ برا نندهیمن آفر کنم،م دیتول

  . امدهیخداوند را د عنی
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 مینس کهنیا یبرا ر؛یچرا د دیگودارد م »مشینَفورم که َنفورست نس میز زر و س ن،یمیبرِ س دمیبد چو«

(افسانه  ٩[شل شماره شماردم میکه دائمًا س است از دست زانیگر نیا شود،عدم بلند م یِفضا نیکه از ا

دارد  رود،م دگیهمان آنبه  دگیهمان نیدر ذهنش، دائمًا از ا . اگر کسشماردم دگی، دائماً همانذهن)]من

 د؟یشمارم دگیرا به صورت هماننقره  یهاسه دیلحظه دار نی. شما چه؟ شما در اشماردنقره م یهاسه

(حقیقت  ١٠[شل شماره دیکناگر فضا باز م ول است. زانیخداوند از شما گر ۀکنندزنده  ِ میکه نس دیبدان

است  دگیکه اسمش همان زیهر چ ایطال  اینقره  یهاسه نیلحظه و ا نیدر اطراِف اتفاق ا وجودی انسان)]

 نیاز اتفاق ا ایباز شده  یفضا یسو ها بهاز آن دیگردانرا برم تانیو رو دیشوم زانیها گرو از آن دیشناسم

 دیبازشده، شما دار یفضا یسولحظه به نیاز اتفاق ا ای .دیشوم موفق دیبازشده، شما دار یفضا یسولحظه به

خوب است و  لیخ نیشود. ا یعملتان جار لحظه به فکر و نیدر ا خرد زندگ دیگذار. شما مدیشوموفق م

  :ریبه شما د دیگوم تیب نیدر ا  دینیبب

  یدیکه سبسار چو ب یاز آن بار ندار تو
  همه کاره که شدست یاز آن کار ندار تو

  )٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 دی. بهست دیسر مثل بسب عنیسبسار  کهنیا یبرا ؟یندار وهیچرا م دانکه م دیگوم وه،یم عنی بار

از آن سمت  وزد،م سمتنیا د،یآسمت م نیاز ا د،یآباد م د،یاست. درخت ب دیب لشیتمث کند؟چار م

 دیتوان. شما نمکندم جادیا رونیکه جهان ب ییمرتب بسته به باد، بسته به فکرها عنی. وزدم سمتآن د،یآم

 د،یطرف بلرز نیا د،یو مثل ب دیقرار بده رونیب یهازهیانگ رون،یب یفکرها رون،یخودتان را در معرض احواالت ب

. ما دیشونم یبحر کهنیا یداشت. چرا؟ برا دیصورت بار نخواه نیدر ا د،یواکنش نشان بده د،یآن طرف بلرز

لحظه  نیدر اطراف اتفاق ا دی. ما بامیریقرار ب رونیب ایمردم  اتیکنترل فکرها، باورها و تحر ریز میتواننم

 یبه آن فضا ،به خرد زندگ می حواسمان به خودمان است فضا را باز کن ٔهمه م،یندار یکه با مردم کار در حال

فکر و عمل شما از  عنیباردار خواهد شد،  ا. آن موقع فکرها و اعمال ممیکن دایدست پ شده، به زندگگشوده

 ای د؟یدار وهیم د؟یکه در مورد شما صادق است؟ بار دار مینیع اول بباباردار بشود. مصر دیبا خرد زندگ قیطر

  .رونیشده است، دو: انعکاس آن در بگشوده  ِی: فضای وه،ی. مدیندار وهیم

است با مقدار  فقط تماشاچ است. اگر کسدرونش باز نشده یِندارد، احتماال فضا وهیم رونیدر ب کس اگر

 زندگ یوارد باز است که. ما موقعنشده یندارد، هنوز وارد باز وهیم کند،نم یباز ول ینشِ بازدا یادیز

 عنیآگاهانه.  ارانه،یعملمان، آن هم هوش و بشود به فکر یاز ما جار خرد زندگ میدهکه اجازه م میشوم



ۀ  برنامه            Program # 876                                              ۸۷۶مشار

  35صفحه: 

 دیرا با نی. اشودوارد فکر و عملتان نم ذهنمخرب من یانرژ نیکه واقعًا ا دیکنلحظه نگاه م نیشما در ا

لحظه شما ناظر فروتن، بدون قضاوت، فقط تماشاگر آن  نیو در ا دیآم از طرف زندگ نی. ادیمطمئن باش

 چیه کند،قضاوت نم چیه کند،هست فوتبال را تماشا م یهم دو جور است.  رونی. تماشاگر هم در بدیهست

 هانیفوتبال را دوست دارد. هرجور باز کهنیا یبرا برد،لذت م ینشسته از باز دهد،نشان نم واکنش هم

ناسزا  واقعًا، نه به کس تلحظه حاضر اس نی. ارودم جلو یبا باز د،یآخوشش م نیا کنندم یو باز دوندم

 ردیگم رونیب دیآم ،شودفوتبال تمام م نه وقت اندازد،سنگ م نه به کس کند،نه قضاوت م د،یگوم

 ی. فقط نشسته بازکندکارها را نم نیاز ا ی چیه چ،ی. هکندنه دعوا م زند،مقابل را کتک م میطرفداران ت

نگاه  شدگتیهوهم یهانکیع قیبا ذهنش و از طر ینه، آن  ی. آن لخوب، عا لیخ کند،را نگاه م

لحظه که  نیدر مقابل اتفاق ا کهنیا یاست برا منف جاناتیپر از ه کند،م دایپ انی. مرتب درونش غلکندم

هم  یینها جۀیباشد. نت طورنیا دی. به نظر او نباکندلحظه دارد مقاومت مبهاست، لحظه یباز ریاز تصاو ی

 ر،یبرده د هامیاز ت ی باستیهم ز لیهرچه باشد خ یینها جۀیآن آدم خردمند، نت یباشد. برا طورنیا دینبا

 یبرا ،یاو باز یاست برا یناراحت است، جد ارینه، بازنده اگر بشود، بس ی نیا یکرد. برا یخوب باز ول

  است. یباز ،یآن شخص باز

 ما م اوالتماشاچ میبشو یوارد باز دیکه با میدان هر علتمینباش . صورت که در ذهن شما هست، شما را به

 خواهمبشوم و م نیباز خواهمباشم م تماشاچ خواهمنم نیمن پس از ا مییداشته است بونگه تماشاچ

با  ذهنعقل من نیکه ا دیبشو مطمئناست، که شما  ییفضاگشا زندگ یحرکت باز نیبار داشته باشم. اول

  .کندنم یگذارانیو بن کندنم نییشما را تع ندۀیآ لحظه زندگ نیمقاومت به اتفاق ا

که  دیهست دیمثل ب دینیبب د،یقرار بده نیبذره ریخوب خودتان را ز ،»یدیکه سبسار چو ب یاز آن بار ندار تو« 

 د،یدار شهیکه ر دیهست درخت یخودتان مثل  ینه خودتان برا ای دیلرزمختلف در جهات مختلف م یاز بادها

و  دیریگم تیو هدا دیریگم تیو حس امن دیریگخدا عقل م ای هست و از زندگ هم در اعماق زندگ تانشهیر

 یتو از آن کار ندار«: دیگوحاال م. و اآلن دیتوجه ندار رونیب یهایبه شاد د،یریگم یو شاد دیریگقدرت م

هر  کهنیا یبرا دهد،نم وهیاست و م یاریکار تو ب ست،یعلت کار تو کار ن نیبه ا». همه کاره که شدست

. شودسبب فکر ما و عمل ما م دگیهمان ی. فکرهاکشدسلطه گرفته و به کار خودش م ریتو را ز دگیهمان

مثل خشم، ترس،  کندم جادیدر ذهنشان ا جهاننیا یکه فکرها جاناتیه یمردم از رو شتریب دیشما نگاه کن

  . هانیا ستیکار است؟ کار ن هانیا ای. آکنندهم عمل م کنندرنجش، حسادت، هم فکر م
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مهم شما از خودتان  اریبس اریسؤال بس ی کرد، ول میهم صحبت خواه یرید اتیاآلن با اب نیراجع به کار هم

دارد؟  یخوب جۀیبرخوردار است؟ نت کار واقعاً از خرد زندگ نیا کنم،کار را م نیلحظه من ا نیکه در ا دیکنم

 یکار نیا ایاند بنم؟ آمن را وادار کرده رانید ایکار را بنم  نیا خواهماصال کار من است؟ من خودم م نیا

خودم  کنم؟م دیدارم تقل یاز  کنم؟م دیتقل ای کنمم یرویعلت است که من از جمع دارم پ نیبه ا کنمکه م

  نه؟ ایکنم ام را صرفش ملحظه نیدارد که ا جهینتکار واقعًا  نیکه ا امدهیسنج ییبا تأمل، با فضاگشا

مسئله  االصولکنند. عل جادیما کار ا یبرا مانیاز جمله دردها دهیهمان زیو هرچ میباش دیمثل ب میخواهنم ما

کار  ذهنمن یبرا یسازدشمن ،یسازو مسئله یساز. مانعریکار است د یاعده ی یدرست کردن هم برا

 کنمم یگذارهیلحظه دارم سرما نیدر ا منرا  زندگ نیا ایلحظه که آ نیدر ا دیشما خوب بسنج .شودحساب م

بحث و جدل و قهر کردن  ،خانوادگ یبعداً حل کنم؟ بومو دیکه من با کندم جادیاست که مسئله ا یکار نیا

 میخواهدوباره م میهفته هم قهر بود ی میدعوا کرد م،یبومو کرد کهنیبعد از ا شود؟هم کار حساب م نیا ایآ

  شود؟کردن کار حساب م آشت نیا م،یکن آشت

 شود؟جنگ کار حساب م جادیا شود؟کار حساب م نیا میصلح کن میکنبعداً کوشش م میکنکه جنگ م ییما

 م،یکنم بله؟ بعد هم آشت شود؟ها کار حساب ممعالجۀ آن شود؟ها کار حساب مآدم کردنزخم ایکشتن 

نفوذ  میتواناست. منتها ما در جمع نم دنوقت تلف کر هانیا ستد،ینه کار ن شود؟کار حساب م م،یکنصلح م

و  دیبخوان دیرا بارها و بارها با تیدو ب نیع اا. شما هر دو مصرمیکار کن میتوانخودمان که م یرو ول میکن

در  دیو هم کار سازنده انجام بده در زندگ دیداشته باش وهیم د،یتا هم بار داشته باش دیکن ادهیخودتان پ یرو

 موقع وهیم ،. بار هم موقعدیایب است که از طرف زندگ نیفکر سازنده ا ایاست که،  نیسازنده ا ر. کالحظه نیا

  . زدیردارد مکه  میباش اریهوش دیحتماً و ما با زدیدر آن بر که باز هم خرد زندگ دیآم

کامل که چند  میتسل ی. میلحظه بجنگ نیبا اتفاق ا دیکار نبا نیا یبرا م،یفضا باز کن دیشدن با اریهوش یبرا

 رونیب زیلحظه چ نیدر ا میدر تسل کهنیا عنی» مع اله وقت ل«آن  ریز میکنوقت است راجع به آن صحبت م

 د،یایدر آن ن رونیعنصر ب چیباشد که ه یطور ییفضاگشا نیا د،یکن ییشما واقعاً فضاگشا عنیدخالت نکند. 

و دردها و  هادگیشناخت همان ای ذهن. مردن به من شودحساب م رکا ن،ی. ادیبشو تایباهم  شما و زندگ

گذشت،  ،ها با عشق، صبر کردن، فروتندارد. بزرگ کردن بچه وهیو کار م شودها کار حساب مانداختن آن

 قیها و ارتعاش به عشق از طردر مرکز آن و شناخت زندگ و ارتعاش به عشق، ارتعاش به زندگ ییفضاگشا

 اشوهیدارد. م وهیو م شودکار حساب م زندگ یرویصورت نها بهآن ییها و شناساآن ین و اثرگذاشتن رویقر
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 دیبدان دی. شما باشودنم دهیاز حد همان شتریب شناسد،وحدت را م شناسد،است که آن بچه عشق را م نیا

  . شودحساب م نعمر تلف کردن و وقت تلف کرد یزیو چه چ شودکار حساب م یزیچه چ

و بر آن اساس رابطه برقرار کردن، چه دوست  در هرکس شناخت زندگ عنیرابطه برقرار کردن  زندگ براساس

. راجع به میبشو یبحر دیکار سازنده کردن با یکار کند. برا خواهدنم . تماشاچشودکار حساب م لیچه فام

  کرد. میاآلن باز هم صحبت خواه نیکار هم

  *** پایان بخش دوم ***
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   دهیحجاج برفته حرم و کعبه بد همه
  که شستست مهاره دهیشتر هم نخر تو

  )٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،یمولو(

اصطالح  ند،یگوزبانان مهار م خُوب باز هم فارس هست و مهار هست، ول مهاره، درستش مهاره نیتلفّظ ا البته

  ماهار هم نوشته شده. درستش مهار است، حت ول م،یمهار نوشت طورنیمعمولش مهار است، ما هم هم

که موالنا  دیدانکنند، منتها م ارتیبروند کعبه را ز خواهدهستند که دلشان م کسان ان،یحاج عنی حجاج

 لشیتمث نیکنند. پس بنابرا ارتیدل خودشان را ز عنیخانۀ خدا  خواهندهستند که م انیمنظورش حاج

به صورت نمادگونه شما به عنوان انسان  ول کنندم ارتیمه و مه را و حرم را ز روندهست که م انیحاج

  دل خودتان است. نیکه خانۀ خدا هم د،یشوارد خانۀ خدا مو ییدر اثر فضاگشا ،ذهن ِ از من

 ارتیگرفتند که بروند کعبه را ز قطع میبشوند و تصم حاج خواستدلشان م قتاً یکه حق ییها: آندیگوم

  بودند، یجدّ  شدنحاج نیکه در ا ییهاانسان مثل موالنا. ییهاآدم اند،دهیرفتند و حرم و کعبه را د هانیکنند، ا

حاال  ای دیخرشتر م دیبرود به مه، با خواستم یشهر ر ایتهران،  از حوال اگر مثال کس میکه قد طورهمان

که حتمًا  شدآماده م از نظر روح دینبود. با بود، کار آسان کار سخت نی. اشدو آماده م دیخراسب م

واقعًا  افتاد،که راه م کس آن نه فقط حرف بزند. چصورت تماشاباشد، به تماشاچ کهنیبروم، نه ا خواهمم

زحمت  دیبا د،یکن تینهایو درونتان را ب دیفضا را باز کن دیخواهم د،یافتبوده، شما هم اگر راه م آدم مصمم

  اآلن آسان شده.بوده،  تهران به مه رفتن کار سخت از حوال افتاد،هم به زحمت م . آن حاجدیبش

گشوده شده که  یبه فضا ده،یهست، همان ذهن ِ که من صورتنیدل، از رفتن به ا رِیهنوز در تسخ سخت نیا ول

 شود،باز م تینهایفضا ب نیکه ا خانۀ خدا دلِ ماست، وقت کهنیا یخانۀ خدا هست، چرا خانۀ خدا هست؟ برا

کعبه هست و  جانیکه: ا دیگوم نیهم یجا، برابروند، خداوند آمده آن هادگیهمان عنی جا.آن دیآخداوند م

امروز  طورکهنیقوه را دارد، هم نیا ذهن ِ مقدّس، دلِ باز شدۀ ماست و هر من یمقدّس است. پس جا جانیا

خواندن اشعار موالنا  قیطر زا ن،یقر قینفوذ کند از طر گفت اگر از مرمر و خاره هم باشد، سفت هم باشد زندگ

را در دلمان احساس  زندگ ارانهیدل باز بشود و ما هش نیا واشیواشیکه  ن،یقر قیاز طر ناتیتلق جورنیو ا

  .میو تجربه کن میکن

 کسان کهطورنیموّفق شدند. هم هانیکه مصمم بودند، درونشان را باز کنند ا که: همۀ آن کسان دیگوم دارد

افسار شترت  کهنیا یکه برا ،یدیهست، شتر هم نخر اتندهینما ریتصو نیتو، که ا اما بروند مه. خواستندکه م

گشوده شده، شما  یفضا نیبه ا ذهن ِ حرکت از من یچه هست؟ برا شتر چه؟ عنیشده، شسته شده.  گسسته

ل مع اله «که همان  رون،یرا بدون دخالت ب ییفضاگشا نیکه شما اول موقع از .دیخواهم یاریشتر هش ی
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 قْتهست باز م» وعنی د،یکن ی واقع میتسل مو نیو ا دیشوذهن ِ : با منمیرا هم ب لیخ میسخت است تسل 

 دیصبر کن دی. بادیصبر کن دیبا ،ذهن ِبا من دیکامل بشو میکه تسل دیاول انتظار داشته باش دیشما نبا شدن.

سال  ی کنمم شنهادیمن پ کندبرنامه گوش م نیکه به ا هرکس عنی. نیپائ دیایب مقداریسرعت فکرها 

 شرفتیاشعار را بخواند، پ نیجلو برود و ا یطورنیو هم فهمدرا نم زهایچ لیو خ فهمدنم کهنیصبر کند، ولو ا

  خواهد کرد.

 که، زمان»ل مع اله وقْت «کامل که موالنا اسمش را گذاشت  میتسل نیکه عه، ا دیشوشما متوجه م یروز ی

را بعدًا  نیا چه؟ عنی ردیشما و خدا قرار ب نیب تواندجا نمخدا با شما در آن غمبریپ حتّ رونیعامل ب چیه

ها را ما فقط جسمبفهمد. ذهن  توانداصرار نکند که با ذهنش بفهمد، با ذهنش نم دیبا کند،آدم درک م

  است. شنیتیمد ایمراقبه  یابزار برا نیهم بارها خدمتتان عرض کردم، بهتر اتیاب نی. اشناسدم

خود سرعت فکرتان خودبه د،یکنرا تکرار م تیمثال چند تا ب کهنیکه پس از ا دید دیرا، خواه هانیا دیبخوان شما

ما در درون  واشیواشی .دیرونم دهیبه فکر همان دهیفکر همان یاز  ریبه آن شدّت د عنی. نیپائ دیآدارد م

 یباالتر یاریهش یحل کرد.  شودنم ذهن ِ را با من ذهن ِ من لۀیوسکه، مسائل ساخته شده به میکندرک م

بار، فضا را درست باز  نیاول یکه ما برا موقع پس شده هست.گشوده یمرکز عدم و فضا نیکه هم دیخواهم

شتر  نیا د،یآتازه افسار شتِر ما دستمان م م،یدهلحظه مقاومت صفر نشان م نیو در مقابل اتّفاق ا میکنم

 د،یآم شتانیکه پ یزیاگر شما به هرچ لرزد،م دیمثل ب یما، با هر باد ذهن ِمن اگر ماست. ذهن ِمن نیهم

 دیکار دارچه دیدانو نم دیدهبدون حضوِر ناظر واکنش نشان م ،بدون آگاه ،یاریبدون هش ار،یبدون اخت

  چه؟ عنی دیکنم

شما  د،یگوم یزیهرچ . اگر هرکسدیستیخودتان ن اریشده، شما در اخت ختهیشتر افسارش گس نیا عنی

 دینیبضررش را فورًا م کهنیا یبرا د،یشوم مانیبعد هم پش ست،یخودتان ن اریکه در اخت دییگوم یزیچی

 یداشته باشد و افسار حالت وحش کم یشتر است. شتر اگر  لشیتمث .ستیشما ن اریپس شتر شما در اخت

بخواهد بدود، ممن است  نیبشود از دستتان در برود و ا ختهیافسارش گس دیهم داشته باشد شما سوارش بشو

درخت، آن درخت  نیبه ا ایپل بخورد  یشود، خُوب سرتان به باالپل رد ب ریبند، از ز جنگل یشما را وارد 

 یکه سوارش بشو یدیتو هنوز شتر هم نخر ده،یشتر هم نخر وت که. فهمدکه نم را شتر وحش نیکه ا بخورد،

لحظه من  نیا که: بل ییکه بو امده،یکنترل و ادارۀ شما در ن ریشما ز ذهن ِ من نیهنوز ا عنیمه.  یبرو

 .کنمو نَظّاره م نمیدارم مالحظه م دهمکه نشان م واکنش ای دهملحظه واکنش نشان نم نی. اکنمسوت م

 عنی دهیشتر هم نخر تو .بردشتر دارد شما را م نیکه ا دینیب. اگر نمنمیبغلط خودم را م یکارها نم،یبم
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هنوز  ،یبرو یاریبا آن هش یسوارش بشو دیشده به مرکز عدم باگشوده یکه، در اثر فضا یاریهنوز آن هش

 ی. براآن هست اریتو در اخت ست،یتو ن اریشده، در اخت ختهیگس اتذهن ِ افسار من کهنیا ی. براامدهیدستت ن

  :دیگوم تیب نیاست که در ا نیهم

  که همه مست و خَرابند  فانیحر یِسو بنگر
  عربده باره یخمش باش و چنان شو، هله ا تو

  )٢٣٧٢غزل شمارۀ  شمس،وانید ،ی(مولو

 ییهاهم انسان هستند. به حافظ نگاه کن، به انسان هانیمثل موالنا نگاه کن، به همراهان، ا فانی: به حردیگوم 

ها را که شترشان آن ذهن یهاها نگاه کن. به مناآلن زنده هستند و به حضور زنده هستند به آن نیکه هم

زنده شده به  فانیبه حر خودشان ندارند نگاه نکن. ذهن ِمن شتر وحش یرو کنترل چیها هو آن بردبرداشته م

 مست زندگ هانیاند نگاه کن که ازنده شده که به زندگ نوعاننگاه کن، به همدمان نگاه کن به هم زندگ

 اند که اتّفاقاتمست چنان را. هادگیاند هماناند، خراب کردهخراب شده هادگینسبت به همان واقعاً هستند.

استفاده  از خرد زندگ شهیاستفاده نکنند، هم که از خرد زندگ کشدنم رونیها را بآن افتدم رون،یکه در ب

که دائماً  کس یها بشو، اذهنت را خاموش کن و مانند آن ایمست خدا هستند. تو هم ب کهنیا یبرا کنندم

هر  میما از جنس سون و سوت هست کهنیبا توجه به ا عربده تو شده. یخوکه عربده  یطوربه کشعربده م

 چه برسد به ما که اصال ما بلند کند،را موالنا عربده حساب م ذهن ِمن واشیگفتار  ،ذهن ِ من ینجوا حتّ

 دیکه با من دانشمندم استادم. آن تواضع دیمن را نگاه کن م،یآقا حق با ما است ما بلد دادیکه داد و ب میشوم

هل  ،یکردقضاوت نم ،نداشت یکار با کس ،یزدنقطه مثل مؤذن حرف م نیتا از باالتر یشدصفر م

  آن کجا رفت؟!  ،یکردزور عوض نممردم را به ،یدادنم

  را حبر و سن ریمر غ کن تا
  کنم را بدخو و خال شیخو

  )٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 خواهدباره است م عربده کهندارد. هر کس یخاموش باشد و حواسش به خودش باشد با مردم کار کهکس

 خورندم یانگور که م همان کسان لشیتمث د،یشناسکش را معربده بشد مردم متوجه بشوند. که شما عربده

من وجود  دیبه من نگاه کن کوبم،را م شمامردم من قدرتمندم، من  یآ ندیگوم رونیب ندیآم کنندمست م

را بند، عربده بشد،  کارنیممن است براساس غرور و دانش ا کس ی. دیهست چیدارم، با وجود من شما ه

بداند  که! هر کس؟دان! چه مداند؟م چه کس ر؛یعربده است د دانممن م دیگوم . هرکسدانمکه من م

  نه.  ای میما عربده باره هست ایکه آ مییآکه. پس ما به خودمان م دانمم دیگوکه نم



ۀ  برنامه            Program # 876                                              ۸۷۶مشار

  41صفحه: 

 دیگوم است. ه یاست، عربده جو یباره است، عربده خو عربده نیا ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره بله،

(حقیقت وجودی  ١٠[شل شمارهشخص  نیمن وجود دارم، بهتر از شما وجود دارم. ا د،ینیمن من، من را بب

هر لحظه که ما فضا را  د،یخاموش باش دیشما هم مرکزتان را عدم کن شود،دارد مست م واشیواشی انسان)]

من تا  ایخودش تمرکز کند که آ یرو . و هر کسشودذهن خاموش م م،یشودرست، خاموش م میکنباز م

را،  دانمم نیمن ا ایآ عنیچه؟  عنیمن   بشوم. و عربده بارگ خواهمبه بعد نم نیحاال عربده باره بودم، از ا

 دیهستم، شما بدان یطورنیکه من ا میگوفوراً م کشم؟را به رخ مردم م هانیرا، قدرتمند هستم را، ا توانمم

عربده  تواندخودش با خداوند نم یرو ییبه تنها کار دارد. کس رانیمردم؟ چون عربده باره بودن با د یآ

. میکه وجود ندار میدانو م میشوو صفر م میشواز جنس سون و سوت م میبشد. اگر ما به خدا زنده بشو

ثابت  نیخودش را ثابت کند، در ح ستارگ خواهداست م زندگ دیخورش کهکس. آن میامثل ستاره گم شده

  شد. دایپ اشذهنکسوف کرد، من  دیکه خورش دینیبم دفعهیکردن 

  :خوانمم تانیغزل برا اتیبه ابراجع تیچند ب یاول است،  تیهمان ب نی. خُوب ابله

  شو و در رو، من از دور نظاره یبحر هله
  به کناره ایکفِ در ا،یبود در َتکِ در که

  )٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  که: دیگوم یموالنا در مثنو م،یآورم یاز مثنو تیب ی

  بود؟  دنینَظاره اهل ِبْخر ک
  بود دنینَظاره گولِ گرد آن
  )٨٣٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 دیخر ییپول است، نه توانا بشیبازار نه ج روداست فقط دوست دارد تماشا بند. م تماشاچ کهکس عنی

. منظور ستین دنیاهل خر نیاست، ا است، نه الزم دارد، فقط تماشاچ یاست، نه مشتر دیبه خر لیاست، نه م

 دیخودتان اعمال کن یو رو دیرا بخوان اتیاب نیا کنممن عرض م شود،خوانده م جانیا اتیاب نیاست، ا نیا

 ای د؟یآب، شنا کن یتو دیبپر دیخواهم ایآب، آ یشو، بپر تو یامروز گفت بحر کهنیا د،یکن دایکاربردش را پ

 اتیاب نیا دیخواهم د؟یکن ییفضاگشا دیخواهم د؟یبشو زندگ یوارد باز د،یکن یباز دانیم دییایب دیخواهم

   د؟یبه کار نبر چیو ه دیو نقل کن دیبشنو دیخواهفقط م ای د؟یکار ببربه تانگرا در عمل، در زند

از  میخواهبردد فقط. ما هم در ذهن م خواهدم دن،یگرد نیاست. ا دنیفقط گوِل گرد آن تماشاچ دیگوم

 یزیبردد، چ دیبا کهنیاحمق است فقط بخاطر ا عنی. میرا خوب بلد باش فکرهانیو ا میفکر به آن فکر برو نیا

به  دیبا مدّت ی. شما پس از میکار ببر به دیبا م،یکشاست که ما زحمت م نیبخرد. منظورش ا خواهدنم
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. دیخودتان شما هست یبرا یانتخاب دانش معنو تی. و مسئولدیو بار دار دیکنکه کار م دیخودتان ثابت کن

 دی. بادیبخر خورد،به دردتان م یکه چه دانش معنو دینیبب دیمن را گول زدند. شما خوب تأمل کن دیینگو

 شیبرا و حتّ دیزحمت بش عنی. دیبن تیقانون جبران را رعا د،یمال خودتان بن دیاب د،یعمل کن دیبا د،یبخر

بودن  تماشاچ یهااز علّت ی. دیدرنرو قانون تعهد و هماهنگ ری. از زدیقانون جبران درنرو ری. از زدیپول بده

  قانون جبران را اجرا کنند.  خواهنداست که نم نیا

از جمع،  دیاوقات تقل کرده است؟ گاه من را تماشاچ چه عامل ،یزیچکه چه  دیشما از خودتان سؤال کن

ما  مییما بو گذارد. جمع نمدیو دست به عمل بزن دییایبودن درب شما از تماشاچ گذاردفشار جمع نم

. میبمان ندر ذه میخواهنم م،یاز جنس خدا بشو رید میخواهما م م،یوارد آب بشو میبشو یمعنو میخواهم

ما را از  میترسم کنند،مالمت م رند،یگم رادیذهن هستند، اطراف ما هستند، ا یکه تو آن کسان کهنیا یبرا

  قانون جبران است. هانیاست، ا نهیهز هانیرا قطع کنند. خُوب ا شانخودشان ندانند، دوست

 نیکه ا دیدار رشوت و پارۀ شما چه هست؟ اگر دوستان د؟یبده دیخواهامروز هم بود در غزل، چه م ،شما

دروغ  د،یباش یبا ما شر دیتوطئه کن ای دیکن بتیغ دیبا ندیگوندارد؟ م دوستان شما را بذارند کنار اشال

  ندارد چشم.  شالا ؛ستیدوست ما ن ریخُوب برو د م؛یبو خواهممن نم د؛ییبو

ها هستند: ترس، عشق به علّت هانیا شمارمکه م ییهانی. همدیکن دایبودنتان را پ علّت تماشاچ دیبا شما

. دانندخشم را قدرت م هابعض دانند،را قدرت م نیا پرستندرا هم م شانیدردها هابعض ها؛دگیهمان

 یخودتان  یو برا ستین دنیاهل خر تماشاچ دیندارند. شما بدان یضعف است، خردورز ستیخشم قدرت ن

. عرض کردم، دهمهم م اشنهیهز خرمم خرم؟نه م ایهستم  من تماشاچ ایکه آ دیداشته باش ییشناسا

  . زیچدارد. متعهد بودن به همه نهیهز هانیقانون جبران و متعهد بودن، ا

پنج و شش است آمدم خانه خسته هستم  تُخوب ساع ما ول یاست برا مهم زیچ یمثال ورزش  میدانما م

واقعًا متعهد است پا  کهآن کس امروز، ول میروباشد حاال نم کنم،م نگاه کنم، تنبل ونیزیتلو خواهمم

مرکز ت خواهد،حضور وقت م پا شود. بله گوش کردن به گنج شودفکر سبب م نی. همشودپا م شود،م

 ذهن. من دیانجام بده دیرا با هانیا ،قانون جبران مال نیوقت، هم نۀیهز نیم. هخواهدعمل م خواهد،م

 حتّ د،یرسنم ییشما، به جا دیرا انجام نده که اگر قانون جبران مال دیاست. مطمئن باش کارنیمخالف ا

صفر. هرچه  ذهنمن ۀمقاومت و انداز عنیمناره  یمناره. باال یاز باال دی. منتها بادیخوب را  نده یذکات رو

 ندیگوذهنشان م یتو یاعدّه ی کهنیا یبرا م،یصفرتر، صفرتر ندار میگوم کهنیعلّت ا تر؛نییصفرتر هرچه پا

 میآمد ریذره د یحاال  مینه ما صفر نبود ندیگوبعد از سه ماه م ر،یذره د یحاال  مییگوم م،یما صفر هست
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 ه جهیدرنت م،ینه ما صفر نبود ندیگوبعد از سه ماه م د،یحاال صبر کن مییگوم م،یشدصفر  ریاآلن د نییپا

  . بله. میصفرتر بشو مییگوم

  چارهیعاشق ب یآ، ا شیمن پ ناموس
  مردم نَّظاره ن ،مردِ نظر باش تا

  )٢٣٠۶شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

خجالت نکش، نگو مردم  رد،یرا ب تیجلو نینگذار ا اور،ین شیرا پ ذهنمن بدل تیثیح ،ذهنتعصب من عنی

 ،یجلو تو مرد نظر ایعاشق ب ی. اصال اظهار نظر مردم را بذار کنار، هم خوبش را هم بدش را. اندیگوچه م

از جنس  کهانسانِ نظر، چه مرد و چه زن. کس عنی. مرد نظر شودو از جنس نظر م کندمرد نظر فضا را باز م

از کنار استخر بپرند  خواهندبشوند، نم یوارد باز خواهندنم یاعدّهیدارد.  بدل تیثیاست نه، ح تماشاچ

  . رودم مانیآبرو م،یستیما خوب بلد ن ندیگواستخر، م

من دانشمندم، من  کنندمردم فکر م دانم؟، چه مسالَم استسالَم است، هفتادمن پنجاه ،توانم هرچقدر

را  نیآقا شما ا ندیگوموالنا را بخوانم، م ایرا گوش بدهم،  یابرنامه ی نم،یکالس بنش یدر  میایاآلن ب

 ذهنرا که من یزیرا بذار کنار. هرچ ذهنمن بدَل تِ یثیح نی. آبرو را بذار کنار، ارودم تانیآبرو د،یانخوانده

. شما دیآشده مگشوده یفضا نیاز ا ارزش اصل ،اصل یبذار کنار. آبرو ست،یآبرو است، آبرو ن نیا دیگوم

 ،یشوم یتر دارعاشق ،نینب جسم یاریبا هش ،نینظر بب یِ اریبا هش عنی ،انساِن نظر باش شتریهرچه ب

  .یشوتر مپاک ،یشوم ینماز ،یشوم یدار ترخداگونه

  بر باد داد دشانیمرا تقل مر
  باد دیدو صد لعنت برآن تقل که

  )۵۶٣ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

نکند، مخصوصًا  دیکه تقل ستین کسچی. همیکنم دیاست. ما تقل دیصورت نَظّاره، تقلاز اشاالت ما به ی بله،

واقعًا  تیدو تا خاص نیو ش است و ا دیتقل ی. ذهن فضادیباش دیمواظبِ تقل دی. شما بااشزندگ یدر ابتدا

 کند،م تهیعنواِن فرد دما به را به اشدهیجمع عق االصول. علمیکنم دیاست. ما از جمع تقلما را فَلَج کرده

جمع که  کنم؟نکند اشتباه م کند،م جادیدر ما ا یادیز اریترِس بس دیو خروج از تقل از ما هست یکه تو 

. و ستیش در آن ن کند،هم اشتباه م شهیهم کند؛. جمع حتماً اشتباه مکند. جمع اشتباه مکنداشتباه نم

». بر باد داد دشانیمر مرا تقل«: دیگوم نیهم ی. برادیتوانکند، شخصِ شما م یرویاز بزرگان پ تواندجمع نم

 جانیحاال هم ول میاقصه است که قبال هم خوانده ی نیمردم و جمع برباد داد. البته ا دِیعمر من را تقل عنی

  ؛ مشّخص است.»د بادیکه دو صد لعنت بر آن تقل« م،یکنم معن
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  حاصالنیب نیچن دِیخاصه تقل
با بر آفالن میابراه خشم  

  )۵۶۴ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 دیها تقلدارند و ما از آن یاوهیاند، نه مندارند. نه کار کرده در زندگ حاصل چیکه ه ییهاانسان دِیتقل مخصوصاً 

شما  ای: آدیاز خودتان بن سؤال یحاال . »حاصالنیب نیچن دِیخاصه تقل«هاست، از آن شتری. جمع بمیکنم

کردن هنگام بزرگ است. اگر کس رونیشده و انعکاس آن در بگشوده یحاصل، فضا گفتم د؟یواقعاً حاصل دار

عشق زنده  است، دارد به یاش حاصل است. بچۀ خوببچه تِ یاش، تربعشق زنده بوده، بچه اش واقعاً بهبچه

بشود.  خواهدسوت دارد و سون دارد، خداگونه م به لیاستفاده کند، م دارد از خردِ زندگ لیم شود،م

هزارساله  دۀیپوس یکه از دست داده، باورها داندرا از دست داده و نم اشگونگاست که خدا حاصل کسیب

  ماست. تِیبله خالق ت،ینس دهیپوس یباورها نیا تی. حاصل بشرداندرا جزوِ حاصل م

 دیبود از آفالن، تو هم با زانیگر میکه ابراه طورنیدر آفالن. هم را داشته باش میخشم ابراه دیتو هم با دیگوم

 نیکه، هم خشم همان د؟یشما دار ایما هستند. آ یهادگیهمان نیبر آفالن. آفالن هم خشم را داشته باش نیا

را  ذهنمن د،ید یااست که ستاره نیا اشحاال معن ؟از آفالن داشت، که گفت چ میکه حضرت ابراه یزیگر

  را دوست ندارم.  نیگفت من آفل کند،دارد افول م نیا دیصورت ستاره. دبه دید

از  دیشما جزو آفالن هستند، حاضر یهادگیها را موالنا زده و نشان داده که همانحرف نیشما هم اآلن که ا ایآ

است که موالنا  خوب، درست ندیگوچون م د؟یکن دیتقل دیخواهم ای د؟یباش زانیگذرا گر یزهایچ عنیآفالن، 

هم  هانیا کنند؟م یطورچرا آن هانیها. ااز آن ی مخُوب، مردم را نگاه کن، من ه د،یگورا م زهایچ نیا

برنامه  به ندیایهمه ب د،یایخانواده ب د،یایاستدالل را دارند، آقا همسرِ من ب نیا هالی. خمیایمن هم ب ندیایب

 زِیچ نیا که یا. شما اگر درک کردهندیآمردم هم نم د،یآخانوادۀ شما هم نم د،یآ. همسرِ شما نممیگوش بده

و آب  یخُوب، عمل کن، واردِ باز ،باشنداشته نیبر آفل لیو م باش میکه مثل ابراه یاست، درک کرد یخوب

  :تیب نیشو و ا

  را حبر و سن ریمر غ  کن تا
  کنم را بدخو و خال شیخو

  )٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

حبر و «. میدرست کن میخواهرا م رانید ده،یجا نرسخودمان به آن کهنیا یدر ذهن، برا میشوم تماشاچ ما

را دانشمند و بلندمرتبه  رانید میخواهدانشمند و بلندمرتبه. ما هنوز خودمان بلندمرتبه نشده، م عنی »سن

 دیبا هرکس ییجا ی. میباش جا تماشاچآن دیبا دائماً و  میشوذهن، از جنسِ ذهن م میروم جهیدرنت م،یبن
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کنم.  حتینص خواهمنم عوض بنم. من به کس توانمرا عوض بنم و نم کس خواهمکه من نم ردیب میتصم

 دیریب دیخواهم د،یریدرس ب دیبا نی. شما از اخوانممن دارم حرفِ موالنا را م کنم،نم حتینص جانیمن ا

 کنم،نم لیتحم کس چیه را به یزیچچیصفر دارم، ه ذهنمن من جانیدر ا ول شود؛شما مربوط م به دیرینگ ای

را  میتصم نیعوض کنم من. و اگر شما هم ا خواهمکس را نم چیه کنم،قضاوت هم نم رم،یگهم نم رادیا

اش نگه داشته، برطرف بشود. همه شما که شما را تماشاچ مانع بزرگ از زندگ یممن است که  د،یگرفت

که  از جمع دی. شاآوردشما فشار م ممن است جمع به د،یکنم دیممن است شما از جمع تقل ست،ین

چه  میهابچه د؟یگوهمسرم چه م ند؟یگوخودم کار کنم مردم چه م ی. من اگر رودیاطرافتان هست، بترس

 میکردما فکر م ؟یطور پدر خانواده بودو چه ؟اشاالت را داشت نیحاال تو ا اآقا پس ت ندیگوم ند؟یگوم

  .دیدانرا م زیچشما همه

. دانمنم زیچچیه دمیمن اآلن فهم دانم؟نم زیچچیآقا، خانم آقا من ه مییبه فرزندانمان بو میتواننم عنی ما

. شما خوردنددرد نمبه چیبودند، ه ذهنمن  شدگتیهوهم یزهایهمه چ هانیا دانمکه من م ییزهایچ نیا

و  دیخودتان فکر کن تِیاز دروِن خودتان با خالق اندور، خودت دیندازیشما ب که من زدم به ییهاهم حرف

  .دیرا گوش بده هانیا دییایب دیخواه. مدیخودتان را درست کن زندگ د،یاوریدرب

  بر دانش، بود غالب فرا دید
  بچربد عامه را  ایدن هم زآن
  )٣٨۵٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نی ع  نندیبرا هم ایدن زآنکه
  نید  دانندرا هم آن جهان و

  )٣٨۵٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 نیشده. اگشوده یفضا دِ ید عنی »دید«. هینس عنی »نیدِ « ،نیع عنی »نیع«. میبخوان میتوانم »نیو دِ  نیع« ای

 یفضا لۀیوسبه دید. »دید«است،  دیمورد تأک لیدر قرآن خ دیدانهم در موالنا، هم که شما م رت،یو بص دنید

 نیدارند، بنابرا دانشِ ذهن ندارند ول دیمردم د عامۀغلبه دارد؛ چون  اریبس شده بر دانِش ذهنگشوده

  مردم در ذهن هستند. شترِیعامۀ مردم، چرا؟ در ذهن هستند. ب دیآچربِش دارد، خوششان م ا،یدن به انددهیچسب

 یزهایدر ذهنشان چ جسم یاریبا هش کهنیا یبسازد، برا ذهنمن دیجهان اول با نیا به دیآکه م هرکس

. پول وجود دارد، خانه وجود مینیبنم یرید زِ یجود دارد، ما چو هانیفقط ا ندیگوم نند،یبم نیرا ع جهاننیا

 نیرا ع هانیا ند،یبفکرمان م ند،یبچشممان م م،ینیبما م ار هانیدارد، همسر وجود دارد، بچه وجود دارد، ا

جهان را که  مربوط به آن یزهایچ نیوجود دارد. بنابرا ریجهاِن د ی ریکه د کنندفکر نم هانی. انندیبم
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حرف  نیاولاز پول که  ریشما نشان بده. غ ؟چ ست،ین ندیگوم دانند،م هیرا نس نیشده هست، اگشوده یفضا

جهان  نیرا که در هم ریمربوط به جهاِن د یزهایچ جهیهم هست؟ درنت یرید زِیچ ریو قدرت، د زندرا م

 ندیگوم دانند،م هیرا نس نیا م،یاو زنده بشو به میکه ما آمد جهان نیجهان است، ا جهان داخل آن نیاست، ا

  .میبرو میریبم دیحاال بعداً البد با میروم میریمآقا م

 ییزهایچ نیکه ا دید میخواه میفضا را باز کرد کهنیجهان است. پس از ا جهان در داخل آن نیا لحظهنی! همنه

 دهدکه ذهن ما نشان م یزیباشد. پس هرچ نیع نیکه ا ستین طورنیهمه توهم است. ا دهد،که ذهن نشان م

 کس ی یاست. برا نیع نیا م،یشوآن زنده م که ما به یاشده، زندگگشوده یآفل است. فضا االصولعل

 هی. نسستیچ هینس ست،یچ نیع فهمدم تمدّ یاز  کرده، پس ییو فضاگشا کندخودش کار م یکه رو

خراب  اتخُوب، اآلن زندگ لیکه خ دیگوم ست؟یچ اشهینس ذهن. منشودم ذهنمن یزهایموقع چآن

شروع  زندگ ندیبم رد،یگ. همسر مشودشروع م اتزندگ همسر که گرفت ،یرهمسر ندا کهنیا یاست برا

 دیدهم پس ک  ه،ینس هینس ه ر،یاآلن د میبچه هم دار م،یبچه ندار م،یدیخانه هم خر م،ینشد. ما خانه ندار

که  هرکس کند،م که فضا را باز کرده دارد زندگ آن بوده. هرکس نیبوده، ع نیا هینس میفهمحاال م ؟زندگ

 یاست، فضا یلحظه جزء باز نیاست. اتّفاقًا اتفاِق ا نیاآلن ع کند،م را انداخته، او دارد زندگ هادگیهمان

که  نیاتفاق است، ا نیاست. آقا ا نیلحظه ع نیعکس است، اتفاق ا ذهنمن یبرا است. نیشده عگشوده

اتفاق به شما  نیو هرچه هم ا ،نیبرا م نی. فضا را باز کن عستیباز نینه ا د؟یکنرا انکار م نیافتاده، شما ا

ماه شش ر،ید سالی ،ییجا یبروم،  رمیاتفاق را ب نیکه اگر دنبال ا دیآم نظراست. به هینس دهدقول م

  بوده است.  هینس نی. ادیدیکه نه نرس دینیب. مرسمم من به زندگ ریدوروز د ر،ید

  ذَقیبرو ازخانه چو ب ،یدیرخ شاه بد چو
خهله گم شو چو ستاره ،یدیچو د دیخورش ر  

  )٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  .میخوانم تیب نیراجع به ا تیب چند

  شیخو یِهایمرادیاز ب عاشقان
  شیخو یِگشتند از موال باخبر
  ) ۴۴۶۶تیدفترسوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

خدا  ه،یرا نس و زندگ میریگم نیلحظه را ع نیما اتفاق ا ذهنکه اآلن هم گفت با من  م،یدار ذهنما من دینیبب

خودش به ما نشان  یهایمرادیها خودش را با بموقع بعض زندگ نه. ول ه،یزنده شدن به او را نس ه،یرا نس

 موضوع مهم نیام و ابار خوانده نیقبال چند ت،یب نیهست در اطراف ا اتیمن هم هستم. اب دیگو. مدهدم
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. تمام زحماتتان شودم دیکه دنبالش هست هدف نیکه ا تانذهنبا من دیکه صددرصد مطمئن دینیباست. شما م

هست که نگذاشت تو به مرادت  نجایا یریکس د ی عنیچه؟  عنی. دیشد مرادینشد. ب دینیبم دیکشرا م

ها و عدم شست قی. شما از طرخدا و زندگ عنی شیخو ی. موالتا به او توجه کن خواهدم. برس

و  کندو دارد مرا اداره م خبرمیهم هست که من از آن ب رید یروین یکه  دیشوکه متوجه م هاستتیموفق

عدم  عنی هایمرادی(ب اد،یز یهایمرادیاز ب دیلحظه است. شما باالخره نبا نیفکان در اقضا و کن یرویآن ن

 که گفت رخ به دو معن تیب نی. درست است؟ مربوط است به ادارم ییکه من موال دیجا برس) به آنتیموفق

 نیهم . ولنیبب خواهصورتش را به شما نشان دهد و تو نم خواهدتو را خداوند زد م دگیاست اگر همان

  برو جلو، از خانه حرکت کن.  ذرهی لو،خانه برو ج ی ،یشد مرادیکه زد و ب

و  رفته جلو رفتشو. و اگر رفته یبپر داخل. وارد باز ریاز کنار استخر د عنینباش.  امروز گفت تماشاچ که

 نیو ا یشوم مرادیب یدار یدیخودش را از درون نشان داد مثل ستاره در روز گم شو. اگر د د،یخورش

 نیآگاه باش در ا اتاز زندگ عنیخودت  یال. از موکنکار م اتذهنبا من یدار عنیشده  ادیز هایمرادیب

  . ییگشالحظه و بسپار دست او با فضا

  هم هست:  تیب نیا و

  شناسخواهم که باشد شه یادهید
  شناسد شاه را در هر لباس تا

  (منسوب به موالنا)

 ی. من ستیکه در موالنا ن ریهرحال چه موالنا گفته باشد چه کس ددارد، به تیهمچو ب یعطار  دیدانم و

لحظه بشناسد، ولو  نیخداوند را در لباس اتفاق ا عنیاآلن که از جنس عدم باشد، که شاه را  خواهمم چشم

فضا  دیبا در هر اتفاق ،لحظه در هر لباس نیدر ا شمابد است.  اریما بس ذهننظر منلحظه به نیلباس اتفاق ا

  . دیو به او زنده شو دینیو خداوند را بب دیرا باز کن

  شناسهم که باشد شهخوا یادهید
  شناسد شاه را در هر لباس تا

  (منسوب به موالنا)

 ادتیبه  نیبم همان اتفاقات هستند. هر اتفاق شودلحظه ظاهر م نیمختلف در ا یهاصورت لباسبه شاه

. خواهمنم ست،یچ نیا دییلباس مبدل شاه است. نگو نیا. نیو شاه را بب کن ییفضاگشا دیکه اطرافش با فتدیب

  نه، شر کن، فضا را باز کن و:



ۀ  برنامه            Program # 876                                              ۸۷۶مشار

  48صفحه: 

  یدیکه سبسار چون ب یاز آن بار ندار تو
  همه کاره که شدست یاز آن کار ندار تو

  )٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

است که کار  ذهنکه مربوط به مردن نسبت به من تیسه ب نیو ا میکرد را معن تیب نیجا اآن کاف اندازۀبه

  آدم.  زندگ یدر ابتدا شودحساب م

  مشتاقِ مست یآن کار است ا کار
  آن کار ار رسد مرگت، خوش است کاندر

  )۴۶٠٨ تیدفترسوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  جوان یا مانینشانِ صدقِ ا شد
  خوش تو را مرگ اندر آن دیآ آنکه

  )۴۶٠٩ تیدفترسوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نیجان چن یتو ا مانِیَنُشد ا گر
  نیکامل، رو ِبجو اکمال د ستین

  )۴۶١٠ تیدفترسوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. دیکن مشتاق مست را شما مثبت و سازنده معن ،که مشتاق مست هست کس یکدام کار، کار است؟ ا دیگوم

شده و گشوده یزنده شود و با فضا دارد به زندگ اقیباز کند و اشت خواهدکه فضا را گشوده و م کس عنی

 لی. پس در اوادیایب شیپ ذهنمن مرگ دیکه در آن کار با دیگواست و دارد به او م مرکز عدم مست زندگ

  . میشوتر مکوچ ای میریمم ذهننسبت به من میکه دار میمطمئن شو دیسلوک با

 نینشان ا نیخوشت خواهد آمد. و ا ذهناز مرگ من صورتنیدر ا کنکه اگر تو با مرکز عدم کار م دیگوم

از  قیحق مانی. اقیحق مانیو ا میدار ذهن مانی. ما ایدار واقع مانی. ایدار مانیاست که واقعًا صدق ا

باور هم  م،یداشته باش ذهن. مندیآم وجودبا باور به یتقلب مانی. ادیآشدن م و از جنس زندگ ییفضاگشا

 مانیا نیدارم. نه ا مانیا باورها هستم ول نیبا ا دهیکه بله خدا وجود دارد، من معتقدم و من همان میداشته باش

و  ذهناست. اگر از کوچ شدن به من نیراست مانتیپس ا یریمم ذهناگر نسبت به من دیگو. مستین

 طورنیرا جستجو کن و هم نید برو اکمال ست،یتو کامل ن نید صورتنیدر ا دیآنم خوشت ذهنمردن به من

از  رساندرا به وحدت م ما. کندتر مکوچ ذهنآن است که ما را نسبت به من واقع نید میدیکه در غزل د

   .ارانهیهش کندجنس خداوند م

  :تیب نیا و
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  مردمان خانه من  نیزم در
  من انهیخود کن، کارِ ب کارِ

  ) ٢۶٣تیدفتردوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شده با خواست شما و تأمل شما دارد انجام گشوده یواقعاً از فضا دیکنکه م یکار د،یلحظه بسنج نیشما در ا و

 عنیخانه نساز.  رانید نیدر زم دیگو. مدیسازخانه م رانید نیهست که در زم نیا هینه، شما شب ای شودم

ما و طرز  میدار ذهنرا بنا نکن، و در ذهن که من اتآن زندگ یدر ذهنت رو گرفت رانیکه از د ییباورها

باورها همه از مردم گرفته  نیلحظه براساس آن است، آن درواقع، چون ا نیو برخوردمان با اتفاق ا مانتلق

  .ستیچ تیخالق میبفهم میفضا را باز کن باری دیاست. ما با رانیاست، خانۀ مردم است، د یدیشده و تقل

در  یساختار یو  دیدهانجام م عمل یو  کندم جادیا یفکر ی زند،سر م عقل یشما  از درون اگر

 کنند،ها دارند شما را اداره مآن دیگرفت رانیکه از د ییمال توست. اگر نه، باورها نیا دیآوجود مبه رونیب

ما  یهادگیما هست همان ذهنمن نیهم انهیب» من انهیکار خود کن، کار ب« دیگوم  .ستیکار ن نینه، ا

  .میاست که از مردم گرفت ییهست،  باورها

  :دیگوم تیب نیالبته دنبالۀ ا 

  تو تن خاک انهیب ستیک
  تو اوست غمناک یاز برا 

  ) ٢۶۴تیدفتردوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 تو و هرکس غمناک نیساخته شده و ا دیاگرفته رانیکه از د ییشماست که براساس باورها ذهنمن انه،یب

  است. ی. ناموسِ تقلبستیآن آبرو ن یاست که امروز گفت آبرو اشذهنمن  نیخاطر همبه

  خدا ملولم بندگ از
  پرستمکه به جان گلو رایز
  ) ١۵۵٧شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

بند.  تواندفضا را باز نم  کهنیا یدرست خدا را بند، برا بندگ تواندنم ذهنمن .صیحر عنی گلوپرست

. از مردن به میملول نباش هادگیهمان ییو شناسا ییکه از فضاگشا میکنخدا را م واقع بندگ ما موقع

با تمام  کهنیا یملولم، برا ییخدا و فضاگشا از بندگ پس .میملول نباش ذهنو کوچ شدن به من ذهنمن

  . درست است؟ امدهیبا خوردن همان عنی. گلو پرست پرستمدگیمن همان صم،یقوا من حر
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  من جعل اَْلهموم هماَ  خود
  لفظ رسول خوانده استم از
  ) ١۵۵٧شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  است. نیا ست؟یچ ثیام، حدرا خوانده ثیحد نیمن ا دیگوم

»نم واَح ف وممالْه ِبه تبتَشَع نم و اهنْيد مه هال فَاهعادِ كالم مدًا؛ هاحاً ومه وممالْه لعج هباِل الي ا لَمالِ الدُّنْي

  »ف اَيِ َاودِيته هلَكَ 

 یهاغم و اگر کس بردم انیاو را از م یویدن یهاواحد محدود کند، خداوند غم را به غم شیغمها هرکس«

  »هالک گردد. نیسرزم نیکه در کدام داردنم ییداشته باشد خداوند به او اعتنا مختلف

  )ثیحد(

 ییرا به غم واحد فضاگشا دگیهمان یهاکه غم است که هرکس نیا اشمعن مهم است. اریبس اریمطلب بس نیا

به او غم  هادگیهمان رید گذارد. نمردیگرا از او م دگیهمان یهاخداوند غم صورتنیا  کند، در لیتبد

غم داشته باشد  هادگیاست بذارد کنار و از تمام همان ییغم واحد را که فضاگشا ی نیا بدهند. و اگر کس

 کندنم ییخداوند به او اعتنا دیگوم صورتنیبند، در ا نیبتواند او را غم دگیها را بند و هر همانو کار آن

  :دیگوم کهنیا نیهالک بشود. پس بنابرا دگیهمان نیکه، که او در کدام

  من جعل اْلهموم هماً  خود
  لفظ رسول خوانده استم از
  )١۵۵٧شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

ام. خُوب را از دهان حضرت رسول خوانده ثیحد نیمن ا د،یگواست: م نی. منظورش ادیشما هم خواند حاال

غم داشته  یفقط  دیرا کنار بذار دگیهمان یهاکه همۀ غم دیحاضر ایآشما اثر کرد؟  یرو دیشما خواند

است،  نی. تمام فکر و ذکرم اکنملحظه فضا باز م نیلحظه، که من اطراف اتّفاق ا نیفکر، در ا ی د،یباش

لحظه  نیا فاقاتّ یها. من همۀ غمکندم رییدارد تغ به من غم بدهد چون ه تواندنملحظه  نیاتّفاق ا نیبنابرا

منظور دارم، فضا را باز کنم.  یغم دارم،  یدر اثر مقاومت، کنار گذاشتم فقط  گذاشتمن اثر م یرا که رو

بتواند به او درد بدهد  دگیموضوع توجه نکند و هر همان نیواقعًا به ا که، اگر کس دهددنبالش ادامه م ،ول

 . موقعستیمهم ن شیآن او را هالک خواهد کرد و خداوند هم برا یاچندت ای هادگیهمان نیاز ا یباالخره 

  ما اثر بذارد.  یاش روو جذبه تشیکه او بتواند با عنا میما فضا باز کن میبتوان که وقت شودمهم م شیبرا
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  یبر دلِ من نشسته دود چون
  زود چو گرد برنجستم؟  چون

  )١۵۵٧شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

ما نشسته است. دارد سؤال  دل اصل ای یاریهش یاست که رو یدود هادگیدل ما دود نشسته است. همان بر

 انسان یبرا شوددود ِبجهم. پس معلوم م نیاز ا توانستمبرنجستم؟ من م عیسر لیمن انسان چرا خ کند،م

  : دهدقدرت م لیو مرجع آن به ما خ تین بیسرعت امان دارد. و همبه ذهناز دوِد من دنیمثل موالنا جه

  من جعل اْلهموم هماً  خود
  لفظ رسول خوانده استم از
  )١۵۵٧شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  .دیکن لیغم تبد یرا به  تانیهاپس تمام غم دیدیو فهم دیرا خواند نیشما هم از لفظ رسول ا اگر

  :تیب نیا و

  دیبرگز نی: رو، هر که غم دگفت
  دیبر یغمها خدا از و باق
  )٣١٣٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ها را غم ۀیبق صورتنیداشته باشد، در ا ییداشته باشد، غم فضاگشا نیلحظه غم د نیدر ا هر کس کهنیا عنی

که هر لحظه ما مقاومت  ستین نیاست. کار ا نیکار است، کار ا نیساده است. و ا لی. خردیگخداوند از او م

که  میحل کن انهیمان را ناشمسائل میگم شد مانیاو فکره مانیدر دردها کهو در حال میکن جادیمسئله ا م،یکن

  . زدیتا مسئله هم بربخپنج یااز هر مسئله ،میحل کن مینتوان

  فرزند جان، کار تو عشق است ییتو
   ؟تو و هرکاره گشت رفت چرا
  )٢۶۶٠شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 میرا بشناس هادگیهمان دیما با عنیکار ما فقط عشق است.  م،یاز جنس خدا هست م،یهست یاریاز جنس هش ما

در ذهن و هر  میشدن. چرا رفت یبا او  عنی. عشق میبشو یبا خدا  ییبا فضاگشا مییایب میرا رها کن هانیو ا

شما  نی! احاالاز خودتان.  دیسؤال کن م؟یهست ولمشغ دگیهمان یبه کارها دهد،کار دست ما م ی دگیهمان

است  نیکار ما ا م،یاز جنس خدا هست م،یرا. ما امتداد خدا هست نیا دیخرم ای دیشوم تماشاچ ایکه  دیهست

 نی. گفت من امیجستم دیگفت مثل گرد با گفت،را م نیقبل هم هم تی. بمیفوراً به او زنده بشو ارانهیکه هش

لحظه  نیمنظور بنم که در ا یغم کنم. هزارتا منظور را  یهزارتا غم را  دیرا خوانده بودم از رسول که من با
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مختلف  ی. و من چرا رفتم به کارهاردیمن و خدا قرار نگ نیب یزیچچیو ه کسچیه میتسل نیباشم، و در ا میتسل

  . است مزدیکار ب هادگیکار همان میداناست. و ما م دهیکش مزدیمن را به کار ب ایدن نیمشغول هستم؟ ا

  :تیب نیا طورنیهم و

  دهیحجاج برفته حرم و کعبه بد همه
  که شستست مهاره دهیشتر هم نخر تو

  )٢٣٧٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  جوان یا ز،یشد، زود برخ صبحدم
  بربند و برس در کاروان رخت

  )٢٠٢١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

(غزل).  گفترا م نیاز درون ما بلند بشود و شعر ا خواهدم دیها صبح است، خورشما همۀ ما انسان یبرا اآلن

 ییهاانسان ،ذهناز من  ییتای یبه فضا روندکه م میوندیبپ انی و به کاروان حاج میپا بشو دیلحظه با نیزود در ا

و  میخرکه م یزیندارد. پس چ اشال کندکنند، اگر جمع کار نمراه کار م نیکه در ا ییهامثل موالنا و انسان

  صبح است. لحظه  نیاست که ا نیا میکنقبول م

  است، خامش کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش یکوشم پ هم من

  )۴١١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 شودبرنامه پخش م نیا قیحرکت کن. و امروزه خوشبختانه در اثر آموزش موالنا که از طر عنیبربند  رخت

و  میکنکم م ریدکه به هم میهست کاروان یاست.  . عالدیکنخودتان کار م یرو نندگانیاز شما ب لیخ

 نیا و با فروتن ذهنمؤّذن از مناره بدون من ثلم د،یگوکه م میکنبه حرف موالنا عمل م میکه ما دار مینیبم

  . دیکنم دیدانش را پخش کن و شما دار

  یارفت و تو غافل خفته کاروان
  انیدر ز ،انیدر ز ،انیز در

  )٢٠٢١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 یادیتعداد ز ی دینیباآلن م ایاند ما گذاشته یدانش را برا نیراه را رفتند و ا نیمثل موالنا ا ییهاانسان اگر

 شرفتیپ هانیکه ا میدانو ما م کنندرا پخش م شانیهاغامیپ  یاعدّه ی روند،از همراهان دارند جلو م

 تینهایما به ب خواستمنظور خداوند بوده از خلق ما که م هک یزی. آن چرودکاروان دارد جلو م نیاند، اکرده

 دی. اگر بخوابدیبخواب دیبرنامه غافل نبا نیبه ا دیکناآلن. شما که گوش م شوددارد عمل م نیا میاو زنده بشو
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کننده  ییراهنما یهاغامیهمه هم پ نیو ا دیبروند و مقصد برسند و شما نرس روندکه م ییهاو کاروان برود، آن

  . دیکه شما قبول کن دیگو. سه بار مانیدر ز ،انیدر ز ،انیدر ز صورت،نیدر ا شوددارد پخش م

  :تیب نیا طورنیهم بله،

  فاضحه ویعمرت برد د چونکه
  باشد اَعوذ و فاتحه نمیب

  )۵۵٢ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به پنجاه  میدیرسوا کننده عمر ما را برد و تلف کرد، رس عنیفاضحه  وید . وقتمیتلف کن دیوقت را نبا قتاًیحق و

 ذهنمن میبذار دینبا مااست واقعًا.  نمیآن موقع پناه بردن به خدا و سورۀ فاتحه را خواندن ب ریشصت، د

تو با دردها  دنِیبا همان ویکه نگذار د کندم هیرا انباشته کند و سفت بشود. موالنا توص هادگیدردها را و همان

لحظه تو  نیدر ا نیبب مییگومرتّب م نیهم یعمرت را تلف کند. برا دهدکه ذهن نشان م یزیو باورها و هرچ

سورۀ فاتحه را  ایدن به خدا و بشود، پناه بر ریفقط. اگر د کنمسئله درست م ای مشغول هست به کار واقع

است که از دست  ییهابه خدا؛ منظور از اَعوذ همۀ سوره یپناه ببر ییایتو ب ذهنندارد. با من دهیخواندن فا

به خدا  طانیکه از دست ش مییگوما م میکنکه ما شروع م یدر هر اقدام معنو ای میبرما به خدا پناه م طانیش

 م،یمحم داشته باش ذهنمن ی ذهنعنوان منبه د؛یبو طانیرا خودِ ش نیا دینگذار قتاًیحق ول برم،پناه م

اش دنباله است. ول نمیب نیا ستیدرست ن نیا برم،به خدا پناه م طانیکه من از دست ش دیتازه بو

  هم است: نیا از ترنمیب زیچ ی دیگوم

  نیاکنون حن نمیچه باشد ب گر
   نیقیزان  ترنمیغفلت ب هست
  )۵۵٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 میقرآن را بخوان یهاسوره مییایاست که ب نمیب نیا میعمرمان را تلف کرد کهکه، درست است که وقت دیگوم

 است اآلن؛ ول نمیناله کردن ب عنی ؛ول م،یبه خدا پناه ببر طانیاز دست ش ای میلعنت بفرست طانیو به ش

دارد  ذهنمن ندیپنجاه شصت هفتاد سال دارد و بب کههر کس عنیاست.  ترنمیب ناًیقیغفلت کردن از آن هم 

 ترنمیهم ب یهم گذاشتن و غفلت کردن از آن  دست یدست رو نیا ندی هم بذارد بنش ِ دست یاگر دست رو

  .دیعمل کن دیهم شما با ازبکه،  دیگواست. م

  زین نالم نمیهم ب نیهمچن
  زیعز یرا نظر کن ا النیذل که

  )۵۵۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو



ۀ  برنامه            Program # 876                                              ۸۷۶مشار

  54صفحه: 

  خداوند، مرا ببخش به من نظر کن. یا ز،یعز یبِنال و که ا نمیب طورنیهم دیگوم

  به گاه ایباشد  گاهیب یقادر
  اله؟  یشد ا فوت ک  یزیتو چ از

  ) ۵۵۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و اگر من بنالم و واقعًا قانون جبران را انجام بدهم و  تو قادر هست موقع،یموقع باشد چه بکه چه به دیگوم

  به من کم کند. تواندبودن دست بردارم، خداوند م از تماشاچ

ل شاهوا عال َتاس مما فاتَک  
 ک م؟شود از قدرتش مطلوب گ  

  )۵۵۶ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ل« شاهوا عال تَاس مقرآن است م ۀیآ نیا» ما فاتَکند را به ما م نیکه ا یکه خداوند دیگوپیزیکه هر چ دهد 

را در  یزیو ما هم چ دیگورا م نیا آن. اگر کس در گذشته گم شده تَأسف نخور به شود،را که از تو گم م

تا  میــ بنال شده ریــ گرچه د نم،یب طورنیهم مید فضا را باز کنیبا میتَأسف بخور دیپس نبا میگذشته گم کرد

عرض کنم که درست  جانیما رشد و نمو کند، آن کشت اول رشد و نمو کند و واقعًا در ا یِ اریاز قدرِت آن هش

و به  شتباهاند، اقرار به ابزرگ دارند که اشتباه کرده ذهنکه من شوندمتوجه م باال درحال یهااست که سن

و  مینیبنش میبذار میدسِت هم بخواه یاست که ما دست رو نیبهتر از ا لیخ »نمیب دنِ ینال«قول موالنا 

 بهتر زندگ میتوانستتََلف کرده، ما م ذهنما از دست رفته و من  سال زندگسال پنجاهکه شصت میتَأسف بخور

 نیله کرد، بله. ا رِپایز ذهنمن ول میکار داشته باش میباش اشتهو بار د میریب یشتریلذت ب ماناز زندگ میکن

   خوانم،م تانیبرا را هم تیچند ب

  کارِ ماست ییوفایو ب عاشق
  ماست ارِیکارِ ماست، چون او  کار

  
  میکن شانیجانِ جملۀ خو قصدِ

  ماست ارِیما کنون َاغ شِیخو هرچه
  

  شد میاقل نیاگر سلطانِ ا عقل
  بر دارِ ماست ختهیدزد آو همچو
  )۴٢٩شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو
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 هادگیبه همانو نسبت میشوم از جنس زندگ میکنما فضا را باز م دیگوم م؟یکار را بن نیا میتوانم مینیبب

 ییوفایب و میبن است که ما عاشق نیا یی. پس کاِر ابتدامیشوم وفایکه در دِل ما بودند ب رونیب یزهایو چ

هستم به تو، وفادار به  وفایاز حاال به بعد ب دمیپرستتو را م المن تا حا مییگو. مهادگینسبت به همان میکن

 کهحال ما در ارِی کهنیای. برادیآفقط هم از ما برم دیآکار، کارِ ماست از دستِ ما برم نیا دیگوالست هستم. م

بودند  شانمانیکه خو هادگیماست. ما اآلن قصدِ جاِن همۀ همان ارِیخداوند است چون او  میکنم ییفضاگشا

 »میکن شانیقصِد جاِن جملۀ خو«از مرکزمان.  میببر رونیاز دلمان ب م،یها را بشآن میخواهم عنی میکنم

  .میرا بش شاوندانمانیخو میکه برو ستین نیا اشمعن

 ،لحاظ ذهنبه میدانستخودمان م لیو فام شیرا خو رونیب یزهایچ ذهنصورتِ منتا حاال در مرکزمان به ما

  .هست جهاننی، تو اهستم . من از جنس خدا هستم زندگمیبا شما ندار لینسبت فام چینه ما ه مییگواآلن م

ما بود اآلن  شِ یما خو لیفام ،دگیصورِت هماندر مرکزمان به هرکس» ستما اریما کنون اغ شِیچه خو هر«

سلطاِن ما  ،ذهنعقل من عنی هادگی"ْ براساسِ هماندیو اگر "د ستمیاست، من از جنس تو ن ریبه ما غنسبت

بود ه به من دستور مدزد است. م داد اآلن مثلزندگ ،یادزد هم بوده ،یتو دزد نیبب میگو  من را تلف

خراب کنم. من  زه،یکنم به مسئله و مانع و دشمن، ست لیلحظه را تبد نیا  که من زندگ ی. تو سبب شدیاکرده

بر دارِ  ختهیهمچو دزد آو«به دار بشم،  خواهممن تو را م ،ینکردم تو دزد بود لحظه را زندگ نیا  زندگ

و هر  یطلبمثل کمال یالوها طورنیدزد است موش است و هم ذهنمن نیا دیبفهم کهنی، شما هم»ماست

 میقد و دهیهر باور پوس م،یادهیما با او همان که در مرکز ما هست و هرکس م،یکه در ذهنمان دار دهیهمان یالو

  . بله.میخواهدور و عقلش را هم نم میاندازرا م هانیا م،یادهیکه با آن همان

  بود؟  ک  جایبه  شیخویب و شیخو
  خارِ ماست د،ی کز ما ِبرو گل هر

  )۴٢٩شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

درون ما  یفضا شودبه خدا هم زنده باشد. نم عنیباشد  شیخویداشته باشد و ب ذهنآدم من شودنم

ور فضا از آن شود،صفر م شودکوچ م ذهنمن نیمانده باشد، نه. ا ذهنباز شده باشد من تینهایب

 نیا م،یباش شیخویاما ب میدست نزن میردا را نگه نیا میتوان. نممیشوم لیما به خدا تبد شودم تینهایب

و  شیخو«. اَندشیخویب کننددارند فکر م ذهن تِیمعنو هالی. خستذهن  شیخویب رید شیخویب

از ما رشد  دگیصورت همانبه ،ذهنصورت منبه کرد. هر گل دایپ شودنم عنی» بود؟ ک جایبه  شیخویب

 شودبلند م دگیهمان یبا  . هر کسمیبدان دیما با رودفرو م مانیخاِر ماست به پا ه،یکشت ثانو نیکند هم

بشود  دهیآدم با آن همان کهنیا خوب است ول لیخ خوشل ،قدر شوفا شدم؟! جوانمن چه دینیبب دیگوم
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 نیمن، ا قدرت بدن ایشده  باز جانیمن ا و خوشل صورتِ جوانگل به نیا دینیرا به رخ مردم بشد، بب نیا

درون  تواننم ،به رخ مردم بش توانورزش کن، نم خواهقدر مباشد، هر چه یسالم باشد قو دیبدن با

  : دیگوو م دیبرو زندگ یبذار رو ده،ییکه از شما رو ستین گل نی. ایبشو دهیبا آن همان ستیآن با یذهنت رو

  ستینامبارک حالت خودپرست
  ما انکارِ ماست مانِیا او کاندر
  )۴٢٩شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

بدشون  عنیحالت است. نامبارک است  نیترنامبارک نیا پرستدرا م اشدارد و من ذهن ذهنمن کس هر

انکار است.  ستین مانیا نیا م،یدار مانیا میکنکه ما فکر م خودپرست نیاست اتفاقات بد خواهد افتاد، که در ا

 عنیمعادلِ انکار است  مانیا نیباشد ا داشتههم  مانیا پرستدرا م اشذهنمن عنیخودپرست است  هر کس

 شیخویکه ب ستموقع مانی. اریکه نداشت د ذهنمن ر،یگر خدا بود که خود نداشت دا ستیخدا ن دیگوم

  . ردیرا ب شیخو یِ جا دیایب

  توست نوسِ یافالطون و جال آنکه
  ماست ماریپر علّت و ب من از

  )۴٢٩شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

 یمعنابه نوسیما جال اتِیدر ادب دیدانم .نوسیهم افالطون است هم جال شانذهنکه من کنندفکر م هابعض

هم افالطون است هم  شانذهنمن هالیخ یعاَلم است. برا لسوفِیف نیپزشِ عالَم و افالطون بهتر نیبهتر

 ،ذهنمن ت،یمن ،دارد، من من . هرکسستینه ن لسوف،یف نیپزش است و هم بهتر نی. هم بهترنوسیجال

اصطالح و به ضیبلد باشد نه افالطون است که فلسفه بلد باشد بله پر از مر شاست که پز نوسینه جال

  عالَم وجود است. درست است؟!  مارِ یب نیو بدتر ضیپر از مر ذهن. منستیماریب

  دیخود بد یِکو نُو ینوبهار
  گلزارست، اما زارِ ماست جانِ
  )۴٢٩شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

. براساسِ باال رفتن دانشتان، رشد دینیخودتان را نب یِ شما نُو د،یشما نوبهار میبده ادیما به جوانانمان  واقعاً 

 دیینگو د،ینیصورِت گل نبرا به دگیهمان نیا دیهست دهیهرچه که با آن همان تان،جوان تان،ییبایز تان،بدن

 نیهمۀ ا دیبذار دیبشو . از جنس زندگدیهست دگبه زن ینزد لیهستم بله شما خ یکه من چه گل نُو

که هم آب  نیزم ی یِ رشد کند. رو زندگ یِ رو د،یبشو دهیهمان دیتوانچهار بعِد شما و هر چه که با آن م

از  دیرا، بذار تانشهیر دیخش بِار یجا یو  از زندگ دیدارد هم کود دارد هم عقل دارد هم نور دارد، نَکن
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 رِ یما غ یباشد اما برا» جاِن گلزار«باشد،  بایز لیدر عالَم ذهن خ دیگو. ممن است که مردیآب ب زندگ

 یِ سوبداند که به دیبا رودم شیپ ذهنبا من که جوان است و قابل قبول است و حم مرگ را دارد. هرکس

را به  هادگیهمان نیا وقت دیآکه به نظرش م هگرچ رودم یگرفتار یسوبه رودضعف م یسوبه روددرد م

واقعًا، ما  هست بایقدر زچه ،نیتو واقعًا بهتر هادگیبه، در گلزارِ همانبهبه ندیگوها مآن دهدمردم نشان م

بهار  یاما در آن میندارند، ما شاگرد اول رانیکه د میدار تیخاص ی ای باتریکه از همه ز میکنهم افتخار م

  . میروم ینابود یسوبه میما دار ،زندگ نیلحاظ قوانبه

  *** پایان بخش سوم ***
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خودش باشد و مالحظه کند که چرا  یتمرکزش رو . قرار شد هرکسمیکنصحبت م وهیم عنیبه کار و بار راجع

که چه  میاکرده نییما تع ایارد؟ آد وهیلحظه اسمش کار است؟ و بار دارد؟ م نیدر ا دهدکه انجام م عمل نیا

 ذهناز من کهنیا ای زدیردر آن م و خرد زندگ دیآگشوده م یِ از فضا میدهکه انجام م یکار نیو ا م؟یخواهم

 قتاً یحق ایما هستند؟  جاناتیفکر و عمل، ه نیما در ا یهازهیانگ زد؟یردر آن م ذهنمخربِ من یو انرژ دیآم

  ند؟یآاز وحدت م ند،یآافکار و اعمال از عشق م نیو ا میکنم ییتایلحظه حسِ  نیما در ا

  اندیجبر ایدر کارِ دن ایانب
  اندیجبر یدر کارِ عْقب کافران

  )۶٧٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  اریاخت یرا کارِ عقْب ایانب
  اریاخت ایرا کاِر دن جاهالن

  )۶٧۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 نیبنابرا زد؛یربه فکر و عملشان م و خرِد زندگ زندگ غامیو پ آورندم غامیور پهستند که از آن کسان ایانب

 ییهاانسان اجبار دارند و مواظبند؛ ول ای یذهن باشد، حالتِ جبر یِ جهان که از رو نیا یِ در کارِ پرداختن به کارها

و رفتن به آن جهان را انجام  ییاجبار اگر هم بشود به کارِ فضاگشا یِ رواز  هانیکافران، ا عنیدارند  ذهنکه من

به آن جهان؛  میبرو م،یریکه ما بم ستین یطورنیجهان درون هم است. ا نیکه آن جهان و ا دینیب. مدهندم

 ییفضاگشا ق یپس ازطر م،یوارد بشو میتواناآلن م نیدر آن است، هم یجهانِ ماد نیبله ما به آن جهان که هم

کار را  نیدارند و براساِس آن من دارند و ا ذهنکه من . کسانمیشوما وارد آن جهان م هادگیهمان ختن یو ر

. کافر هم نامندرا کافر م هانیندارند، موالنا ا ایبه رفتن به در لیم چیهستند و ه و تماشاچ دهندادامه م

که دارند خداوند را،  شوندمتوجه نم ول خورندگرچه که ضرر م اند،هرا پوشاند زندگ کهنیا یبرا نیا عنی

  .پوشانندرا م زندگ

  اریاخت یرا کارِ عقْب ایانب
  اریاخت ایرا کاِر دن جاهالن

  )۶٧۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. اگر شما هم جزء آورندور خبر ممرتب از آن کنند،م ییمرتب فضاگشا اریبا اخت آورانغامیپ غمبران،یپ پس

. اما دیاوریشده خبر بگشوده یِو از آن فضا دیلحظه فضا را باز کن نیکه در ا دیکن اریاخت دیبا د،یباش آورانغامیپ

لحظه است،  نیا تِیش وضعاهانتخابشان، هم لشان،یارشان، میاخت آورند،جهان م نیجاهالن دائماً خبر را از ا

 یِفضا یِنه از رو پردازندم ذهنهست که به آن با من ندهیاتفاقاِت گذشته و آ ایلحظه است و  نیا اتفاقِ 
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که درست است که  یزیبا آن چ میکن دایپ میخواهرا م یبا اشعار موالنا فرق کار میشده. عرض کردم دارگشوده

 ۀزیهم فکرش، هم انگ اش،یهم انرژ کهنیا یندارد؛ برا وهیم هست ول ادیعمل هست و زحمت ز ست،فکر ا

  باشد. اتذهنپنهان از من دیبا کنکه اگر کار م دیگوموالنا م طورنیو هم دیآم ذهنعملش از من

  پنهان کن تو از چشمانِ َخود کار،
  از چشم بد میبود کارت سل تا

  )١۵٠١ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کن بر دام مزد میرا تسل شیخو
  بُدزد یزیز خود چ یاز خود ب وانگه

  )١۵٠٢ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

به تو  رید ذهنمن یِهاکه خودت و انسان یبد یِکار را پنهان کن تا از چشم بد، انرژ اتذهنچشماِن من از

خودمان  ۀهم چشم بِد ضررزنند میکنفضا را باز نم لحظه ول نیکه ا دینیب. مبرسانند، سالم بمان توانندم

که ناظر  میاخوانده یزیرا از ف هیقض نی. بارها انیقر قیازطر رانیبد د یِ ما اثر دارد هم چشم بد انرژ یِ رو

 شود،خراب نم اشیکه انرژ ی. تنها منظورکندم نییمنظور را تع یِناظر انرژ کند،م نییجنسِ منظور را تع

خداوند  میبشو می. اگر تسلمیاثر بذار میتوانخدا نم یما با چشم بدمان رو عنیشده است؛ گشوده یِ فضا

 م،یزنتنها خودمان به خودمان ضرر منه میداشته باش ذهنمن م،ینشو میما اثر بذارد، اما اگر تسل یِ تواند روم

صورت کند که ممن است از جنسِ درد باشد، ما را به نییعجنسِ ما را ت تواندم نیقر ق یطرهم از ذهنهر من

که ما در بزرگ کردن کودکانمان  ییکارها نیتراز مهم ی. میکند که ما خودمان را از جنسِ درد بدان نییدرد تع

را، عشق را در درونِ  و زندگ میبشو از جنسِ زندگ م،یاست که از جنِس عشق بشو نیا میکن تیرعا میتوانم

  .میاوریها به ارتعاش دربآن

 ییشناسا و امتدادِ زندگ عنوانِ زندگبه عنی ؛در کودک را تجربه کنند، حت ها در درون ارتعاش به زندگآن و

: دیگوشده است. مگشوده یِ فضا نیدام مزد ا نی. پس بنابرافتندیهمه به زحمت ب نیا کهنیاز ا بشوند قبل

لحظه  نیشما خودتان را. پس در ا دیکنرا به خداوند م میلحظه تسل نیا در »کن بر دام مزد میرا تسل شیخو«

نه  دیکنشده مگشوده یِ فضا میشده، شما خودتان را تسلگشوده یِ هم فضا یلحظه هست،  نیاتفاق ا ی

 عنی میلتس ست،یپا له شدن و عدم دفاع از حق خود ن رِ یو ز عملیب می. تسلدیریپذاتفاق، اتفاق را فقط م

  .زدیرخرد به عمل ما نم میکن زهیاست. اگر ست لحظه با خرد زندگ نیاتفاقِ ا رییو تغ ییفضاگشا

 یِ . اگر در فضاگذاردشده را موالنا اسمش را دام مزد مگشوده یِ فضا نیا »کن بر دام مزد میرا تسل شیخو«

 دیکرد ییفضاگشا هست. وقت وهیم نیمزد همان بار هست، هم نیا د،یریگشما حتماً مزد م دیشده باشگشوده
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شما و  نیب رید زِیچچیو ه هست یتو با خدا  کهزمان عنی »وقتالهمعل« میطور که اسمش را گذاشتآن

ه ذهن شما خاموش است، چشم بد شما را نگاه موقع هست ک آن د،یریگصورت شما مزد مدر آن ست،یخدا ن

هستند،  هادگیکه همان ذهنمن یِ صفر است، در آن لحظه، از اجزا ذهنمن کهدر حال دیتوانم کند،نم

  :تیب نیا طورنی. و همگذاردنم ذهنمن ،یزدبد توانوگرنه نم ؛یبدزد یزیاز خودت چ ،یبدزد

  ره درشت من باِر گران ز پشت من رفته
  بردباِر من آمده برده بارِ من دلبرِ

  )١٨٣٧ ۀشمس، غزل شمار وانید ،یمولو(

شده دلبرِ بردباِر شما است با خرِد کل و گشوده یِ لحظه، فضا نیدر اطراِف اتفاق ا دیشما فضا را باز کن اگر

 دلبر بردبار است، صبور است، هر موقع با زندگ نی. ابردبارِ شما را م کند،شما حل م یشما را برا یِ هاچالش

که اوست که با خردش  میشومتوجه م ستین ما و او کس نیو ب میشوم ی م،یشوم دهیدر مرکزمان همان

بود و دعوا بود و  زهیحل دسِت او است. پس ره درشتِ من که راه ستراه دهد،ما را آسان انجام م یِ کارها

به راجع میاست. دار دهیرس انیآن به پا شد،با درد انجام م یزیقضاوت بود و مقاومت بود و درد بود، هر چ

 یِبا فضا و دود کردِن انسان هست ول یبا درد و مقاومت و گرفتار ذهنکه کار با من میکنکار صحبت م

باِر ما را ببرد، ما  خواهدهست که م یدلبرِ بردبار ی. شودآسان انجام م ،خردِ زندگ ۀلیوسشده بهگشوده

حاال  م،یادهیدرد کش اریبس م،یاو تجربه نشان داده است که موفق نشده میادهیخودمان کش ذهنبه دوشِ من

  :تیب نیا طورنیو هم میریاست که از او کم ب موقع

  آن قبض کن ۀچار ،یدید قبض
  ز بن دی روسرها جمله م زآنکه
  )٣۶٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شده گشوده یِفضا ،کندر مقابلش مقاومت م ،گرفت یلحظه را جد نیدلت گرفت بدان که اتفاق ا یدید اگر

گرفتن  ی. در اثرِ جدشوددرون جمع م یِ فضا ی شود،درون باز م یِ که فضا میبسط دار یقبض.  ،را بست

 دی: تو بادیگوقبض جسم است. م نیقبض است و ا م،یشولحظه، ما جمع م نیخود و اتفاقِ ا یِ خود، فکرها

  هم ندارد. وهیبه ضررت است، م بن یهر فکر ،بن یموقع هر کارآن کهنیا یبرا قبض را بن نیا ۀچار

. قبض دیروم شهیاز ر یهر سر کهنیا یهم ندارد برا وهیبه ضررت است، م بن یهرفکر ،موقع هرکار بن آن

شدن است، قبض است، منقبض دهییکه رو یزیچ نیقطع شده، اآلن ا از زندگ عنیندارد، قبض  شهیر در زندگ

 نیا یجمع شد نیبشدن باشد؟ اگر ملحظه، منقبض نیدر ا تانوهیم دیخواهم شما شدن است.جمع

  . حاال عکسش:ستین که زندگ یاشهیر عنی» بن« یرو دهییکه رو استیسر نیا ،نیچکه اآلن م ستیاوهیم
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  بسط خود را آب دِه ،یدیبسط د
  با اصحاب دِه  وه،یم دیبرآ چون

  )٣۶٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

پس  ست؟یدست من ن ییگوبه تو کم کند. م خواهدم زندگ کهنیا یحالت برا دلت باز شد، خوشا به یدید

مچاله  خواهددرد از گذشته آمد تو را، م ی نیبم کهنیگفته نشده که چارۀ آن قبض کن. هم هودهیب جانیدر ا

سخت  کهنیاست، ولو ا ییقبض فضاگشا چارۀ .بنچارۀ آن قبض را  فضا را باز کن دیکند، بدان که اآلن با

قبض است  نیباشد که ا تانیاریذهنتان در هش یتو ول د،یو صبر کن توانم: نمدییبو دیبا دیتواناست اگر نم

  را بنم. نیچارۀ ا دیبزنم، با رانیبه د ایبه خودم بزنم  یبیآس یو هرلحظه ممن است 

دست ماست، پس ما  هانیا یچاره بند. هر دو دیایب ی ستیِبا دیگوچارۀ آن قبض کن، نم دیگوما م به

که:  دیگوم تیب نیدر ا کهنیا یبرا دهدنم وهی. معلوم است که قبض ممیخودمان هست وۀیمسئول کار و م

 یشد وصل کهنیا ی، برا»آب دِه« ن،ک ییبازهم فضاگشا یکرد ییو فضاگشا یکرد ییاگر فضاگشا »یدیبسط د«

امروز بشو و  یرا با مردم شر نیدرآمد، ا وهی. اگر مدیآم یشتریآب ب یشووصل م شتریبه خداوند هرچه ب

نقطۀ باال،  یبله مثل مؤّذن برو باال،  ران،ید یقضاوت رو ای رانید رییتغ ینه فشار برا ،یجورگفت چه

و مردم  میکنباالتر صحبت م وانیتر ما از اهرچه فروتن گفتم، صفرکردن خودت. اباال؟ ب یروم یجورچه

  :دیگوم تیب نیو در ا کنندما را قبول م یهاحرف

  خرگه ابدیچون باشد، ب تُرک
  درگه زِیچون باشد عز خاصه
  )۴۵۶ تیدفتر دوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

شده گشوده یفضا نی. چادر اکنم دایچادر پ اگر ترکمن باش ،ترکمن باش دی: اول بادیگوترکمن، م عنی ترک

اول دنبال چادر نگرد، خرگه  ،کن ترکمن: تو اول ثابت دیگو. مکندکه فضا را باز م استاست، ترکمن کس

  بزرگ که قرار بود من واردش بشوم کجاست؟ ییتای یفضا نیچادر بزرگ. اول نگو ا عنینگرد، خرگه 

ما ترکمن بودن خودمان را، انسان بودنمان را، جنس خدا بودنمان را،  ترکمن بودنت را ثابت کن. موقع اول

جنس  ایمرکز عدم نشده ما امتداد خدا  ارانهیکه هش تا زمان م،یکنکز را عدم مکه مر میکناَلَست را ثابت م

  .میستین تیب نیدر ا» ترکمن« ای» اَلَست«

ما را  یاریهش کهنیا یبرا م،یدرگاه هست زیها عزما انسان عنیدرگاه باشد،  زیترکمن عز نیهم که ا مخصوصاً 

درگاه  زیخودش در ما زنده بشود. پس ما عز تینهایحالت به ب نیخدا در بهتر ای تا اآلن زندگ دهیتکامل بخش

اآلن  نیهم م،یکناز خرد خدا استفاده نم کهنیا یبرا م؟یشد لی: چرا انقدر ذلدییگو. شما ممیخداوند هست
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 نیا م،یکنما از قبض فکر و عمل م م،یکنما چاره نم کندبه ما رو م قبض .دهدتان را مجواب قبل یهاتیب

مرکزت در  ،خانم منقبض است. منقبض ایآقا  نی: ادیکه بو ستیمتعصب ن گذارد،تفاوت نم لحظه زندگ

درون شما در  انبساط .شودمنعکس م رونیانبساط در ب نیو ا منبسط هست ،. منبسطشودمنعکس م رونیب

خودش را  ت شما. ُخوب اگر کسدس ست؟یدرد است. دست ک رونیاست، انقباض درون شما در ب ین رونیب

واضح است که کار ندارد، بار هم  دهد،واکنش نشان م نیا وزدمختلف م یبادها د،یرها کرده مثل درخت ب

به کم  آدم هستم، کس نیترخودم مهم هستم، مهم یمن هستم، من مهم هستم، برا نی: ادییگوم شما ندارد.

اش را بنم، اگر منبسط شدم که اگر منقبض شدم چاره نمیبب خواهمخودم کم خودم هستم و م د،یآمن نم

است. هرچه  دردیاست، ب ین رونیانبساط در ب نیانعکاس ا شوممنبسط م شتریو هرچه قدر ب نمیرا بب وهیم

 نیاز ا رینخواهم داشت. د وهیم رسم،نم ییبه جا کنم،با فکرم، با عملم هدفم را فاسد م شوممنقبض م

  :دیگواز دفتر پنجم است، م ٢٢٧۶ تیکه ب تیب نیو ا دیگوکه موالنا م شودتر نمساده

  گشت و ، وجود او نماند چون ته
  خواند شیجانش را خدا در پ باز

  )٢٢٧۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 شودم ته هادگیاز همان ،ذهن ِ انسان از من ، وقت»خواند شیجانش را خدا در پ» بازِ ««: مییبو میتوانم ای

خودش  شیبازِ جاِن او را خداوند به پ م،یبخوان» باز«حاال اگر  ماند،نم اشذهن ِمن عنی اشو وجود موهوم

کار  نی. پس اولخواندخودش م شیدوباره جانِ انسان را به پ شود،م میبخوان» بازْ « اگر ساده. لیخ خواند،م

  .هادگیاز همان ذهن ِ از من میبشو است که ما ته نیا

  مرادیاو ب کشت شست آن چون
  فتاد ایکنارِ رحمتِ در در
  )٢٢٧٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 وجودش، کشت کشت شند،انسان، ناگهان و ناخواسته م کشت ناخواسته، ناگهان. وقت عنی مرادیب

که  میکن ییفضاگشا دیآنقدر با دیبا ذهن ِ من کشت نی. پس اافتدخدا م ای ایدر کنار رحمت در اش،ذهن ِ من

 نیهر قر ،هر ارتعاش ،یفکر ،عمل ،دام. و هر اقمیندار یریچارۀ د چیه زدیبشود و فرو بر ناگهان متالش

  .شودکار حساب م نیبشند، ا کشت نیمورد موالناست ا نیکه در ا کندکه به ما کم م

و هر  میمانم »مرادیب«و  رسدنم جهیبه نت شیو کارها میدار ذهن ِ که اگر ما من دهدرا م معن نیا »مرادیب«

 یخودشان به موال یهایمرادیرا قبال هم خواندم که: عاشقان از ب تشیب کهنیهم م،یمانم »مرادیب«موقع 
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 یروز ی د،یکنناگهان شما فضا را باز م و .میشوم مرادیب م،یشونقبض مبردند، هرموقع ما م یخودشان پ

  باز شد. تینهایکه فضا ب دینیبناگهان م

  شد هوشیچون ب وستیبه حق پ جان
رحمت آن زمان در جوش شد موج  

  )٢٢٧٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

از توبۀ نصوح  دیدانالبتّه م هانی. اشودزنده م یریبه هوش د دفعهی رود،م انسان از هوش جسم وقت

 هوشیب کهنیو هم شودزنده م یزدیبه هوش ا رودم آدم از هوشِ جسم . پس وقتمیاهست که قبال خوانده

  به خدا. شودو انسان زنده م ششبه جو کندموج رحمت شروع م ،جسم یاریبه هش نسبت شودم

باشد  ادتانیهفتۀ قبل است، هفتۀ قبل اگر  یِبخوانم که دنباله مثنو تانیبرا یاز مثنو تیچند ب دیاجازه بده بله،

 » م«ماست،  ذهن ِ و زاهد من زدیرشاه را م » م« یزاهد یکه  میصحبت کرد نیبه ا طور خالصه ما راجعبه

پنهان  رودکه زاهد م میخواناش را امروز مکند و دنباله هیزاهد را تنب ردیگم میتصم ریام .زدیرخدا را م

کرد  هیبه دلقک تشب ذهن ِ انسان را در من شود،نم دایپ باتریاز آن ز ریکه د رید یِ بایز لیتمث ی. در شودم

  دادم. حیکه امروز هم توض

و  بردباشد با عقل خودش شاه را م ذهن ِ دلقک که من نیو ا کندم یشاه شطرنج باز ای ریبا ام : دلقکگفت

صورت زاهد ما هم به کند،دلقکِ ما خۇرد م یرا رو بساط زندگ عنی. کندسرش خۇرد م یشاه شطرنج را تو

 نیبه اتّفاق ا دیکه ما نبا دهدنشان م نیا کند،م هیما را تنب زندگ کهنیا یصورت دلقک. براهم به م،یترسم

  صورت دلقک.صورت زاهد چه بهچه به م،یلحظه مقاومت کن

هست  هست و شوخ ینقش دلقک را که باز قتاًیحق میاگر دلقک هست م،یاز دست بده دیرا با یحالت زاهد نیا

 شد،م شاه عصبان . وقتخنداندندها در دربار شاهان، شاهان را مچون دلقک م،یکن یخوب باز ها،نیو ا

عنوان و ما به کندآن کار را نم رید دیدخن کهنیشاه بخندد و هم ییبو یزیچ ی دی: تو برو تۇ، شاگفتندم

  .میکنبله ماتش م میخنداندلقکِ خدا، خدا را نم

که  کنتو برو شاه را مات کن، محوم کن، بو بد فکر م گفتندکه دلقک بود، نم میدربارِ پادشاهان قد در

لحظه مقاومت  نیکه ما ا شودنم یطورنیکامال وارد است. ا لیتمث نیکرد که. ا شودآن کار را که با شاه نم

. میدانکه ما قضا را نم دیتوجه کن م،یفکان را بدان ُقانون کن کهنیو بدون ا میقضاوت کن م،یکن زهیست م،یکن

  . ستین کاف دیآکه روزمره م شدهجادیحل مسائل ا یبرا اصال آنقدر فکر ما در ذهن کوتاه هست که حتّ

 رِی. زمیگذارپا م ریموقع قضا را ز. بعد آندیآم دهیکه از ذهن همان میفکر هست نیبه ا ما آنقدر متّک موقعآن

 میکنم ی. هر کارشودما سرِ ما م زندگ نیهم عنیفکان سبب خۇردشدن بساط شطرنج، پا گذاشتن قضا و کن
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 ادتانیاگر  و .میفهمو ما نم یهست تو دار یچه رفتار نیکه: ا دیگوم کوبد،سر ما م رانیند اخداو کهنیمثل ا

همه  هانینمد و ا هیبالش و هفت ال دانملحاف و چه م ریرفتند پنهان شدند. دلقک رفت ز هانیا یباشد هر دو

 میپشم، قا یهاخودش، رشته یهارشته ریزاهد هم رفته ز نیکه ا دید میاست و اآلن خواه هادگینشاِن همان

که هم نقش زاهد را و  میدان. نممیاشده هیتنب کهنیا یبرا میترسمان از خدا م ٔهمه عنی ترسد،م ریاز ام شده.

 ایبه مقاومت  لیلحظه تبد نیخدا را در ا » م«است که  کس قی. زاهد حقمیکنم یهم نقش دلقک را غلط باز

. نه زاهِد ما شودم میتسل عنی شودم . زاهد واقعکنددشمن نم ای به موانع ذهن لیبه مسئله، تبد لیتبد

  . کندم یباز یهم جدّ  لیمات کند، خ خواهداست، نه دلقِک ما. دلقِک ما هم شاه را م زاهد واقع

  هست: ترشیت دینیبکه م طورنیهم نیا بله،

 لیو نمودِن جبرئ السالم،هیعلَ  لینمودِن جبرئ ریخود را از کوه حرٰى از وحشتِ د السالم،هیعلَ انداختن مصطف «

  »است. شیها در پکه تو را دولت ندازیکه م یخود را به و السالم،هیعلَ

  را هجر چون بفراخت مصطف
  انداخترا از کوه م شیخو
  )٣۵٣۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

همه از  ول زندلقب حضرت رسول هست، گرچه که حضرت رسول را دارد مثال م دهینورِ برگز عنی مصطف

 میخواه. ما هم ممیستیزنده بود و ما ن دهیبه نور برگز شانیهستند منتها ا دهیهستند. نور برگز جنس مصطف

  . میزنده بشو

. کوه انداختخودش را از کوه م کردرا دلتنگ م حضرت مصطف ییو جدا یهجران و دور که: وقت دیگوم

 خواست. منییپا کردکوه خودش را پرت م یمثال از باال رفتکه م ستین یطورنیاست. ا نینماد جانیهم در ا

. ما اآلن میکنکه ما م یکار نیبدهد. هم مخودش انجا خواستپرت کند و م نییخودش را پا دگیاز کوه همان

. میو صبر کن میفکان عمل کنکه به قضا و کن میو حوصله هم ندار میشونم میبه خدا زنده بشو میخواهم

از  میخودمان را پرت کن میخواهم میدار جسم یاریکه هش در حال جهیو در نت می: زودتر ما زنده بشومییگوم

 جهینت. درمیافتنم ول نییپا میاندازمخودمان را  نیو بنابرا میدرد خالص بشو یاز شرِ  یالوها، زود بعض

به  که از طرف زندگ یاواسطه آن است. غامیرسانندۀ پ یاصطالح فضابه یکه  لیو جبرئ شودالهام به او م

  : دیگواست. م لیاسمش جبرئ جانیدر ا رساندم غامیما پ

  من نی: هلشیجبرئ بفت تا
  تو را بس دولت است از امرِ کن که

  )٣۵٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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خودش را از کوه پرت کند  خواستاست که او م نیا لشیرا نکن. تمث کارنی: که اگفتبه او م لیجبرئ پس

چهل متر  که مثال س دیرینظر نگ را در که از کوه معمول دیتوجه کن گفت: تو خودت را از کوه پرت نکن. ول

. دیگوم شودنم نیا خودش را پرت کند ول دگیاز کوه همان خواستنه. م ن،ییپا انداختبوده خودش را م

هست از امر  یاریبس یهاکه تو را دولت بدهد. رییفکان تو را تغکار را. صبر کن قضا و کن نیکه: نکن ا دیگوم

 سیهم آمده که از سورۀ  جانیدر ا دیآفکان مقضا و کن کهییالبتّه، جاها دیادهیرا شما بارها د نیباش و ا

  :دیگوهست، م

  »ونُ ی فََله کن ُقلیاْن  ئاًیَامره اذَا َاراد شَ انَّما«

. شودکن) پس موجود م عنی: موجود شو، (دیگواست که م نیفرمانش ا ند،یافریرا ب یزیبخواهد چ چون«

  » )ونُ ی(ف

  )٨٢ ۀی)، آ٣۶(سیسوره  م،ی(قرآن کر

ارادۀ خدا اسمش  ،است که ارادۀ اله نیفکان که مرتّب وردِ زبانِ ما هم هست اقضا و کن نیا معن نیو بنابرا 

کنندۀ کنندۀ همۀ جهان هست و منبسطو باز پرورش بالندگ یرویامرِ کن است و ن نیهم شیقضا است و اجرا

 دانممن م کهنیفکان باز کند. اكن دیرا با نیو ا میباز بشو دیکه با میغنچه شد ی میآمد ما است. نیما هم هم

فضا  د،یصبر کن دی. باشودنم نیعجله دارم، ا ندازم،یزود ب دیرا با نیپدرم دارم ا ایکه مثال با رنجش از مادرم 

مقدور  کهییجاکار را بنم، بله شما تا آن نیا خواهمکار را بند. عجله دارم، خودم م نیفکان اکن د،یرا باز کن

  .دیکنصبر م د،یکناست فضا را باز م

مرتّب  کهنیا یاشال نشود. برا نیکه دچار ا ستین کسچیه باًیاست که تقر اصطالح مطلب مهمبه لیخ نیا 

مرحله  نیشما ا شودطور کامل. نمبه میجدا بشو ذهن ِ ما از من شودچون نم م،یافتما به عجله م ذهن ِ با من

دلقک و شراب  کردنِ یکه موالنا گفته: شطرنج باز اپس از آن ماجراه نی. پس بنابراشیدر پ دیرا نداشته باش

خودمان سر  م،یخواهرا نم سِر زندگ ذهن ِ عنوان منزاهد و در آخر قصۀ هفتۀ قبل هم گفت که: ما به ختن یر

علّت راه ما دور است تا بِر معشوق، که  نیا به». آرزوست اشسیرئ« خواهد،را نم زندگ . گفت: او سرمیدار

  بله:». آرزوست اشسیرئ«. میبشو سیرئ میخواهلحظه. م نیدر ا م،یخواهاو را نم سر

  ز انداختن یساکن شد مصطف
  تاختن یدیهجران آور باز
  )٣۵٣٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. اآلن دیساکن بشو دی. شما هم باانداختخودش را نم شد،حضرت رسول ساکن م ،: حضرت مصطفدیگوم

هستم  دهیکه با او همان شخص نیا ندازم،یرا ب دهیهمان یالو نیا ندازم،یدرد را ب نیا خواهم: مییگوم
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فکان باش و فضا را باز را. منتظر کن کارنیکه: نکن ا دیگودارد به شما م لیجبرئ .افتدنم نیبم ندازم،یب

  . بله:شودنم دینیب. مکندو به شما هم حمله م شانیبه ا کردکن، اما باز هم هجران حمله م

  خود را سرنگون از کوه، او باز
  از غم و اندوه او یفکندم

  )٣۵٣٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . بله: کردمعشوق غلبه م ایاز خدا  ،ییغم و اندوه از جدا کهنیا یبرا ندازدیخودش را از کوه ب خواستم دوباره

   لیآن جبرئ یشد دایخود پ باز
  لیبدیتو شاه ب یا ن،یمن ا که

  )٣۵٣٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

را نکن. خودت را از کوه  کارنیکه: ا گفتبه او م شدم شیدایپ لی: دوباره جبرئدیگو. ممانندیب عنی لیبدیب

ها در مورد ما حرف نی. همۀ اهست یرینظیتو شاه ب کهنیا یبرا نداز،یخودت را ن هادگی. از کوه همانندازین

تا قضا و  میو باش میمرکز را عدم کن م،یفضا را باز کن دیبا م،یشر کن دیبا م،یصبر کن دیهم صادق است. با

  .کندلحظه دارد کار مبهرا انجام دهد. امر کن لحظه کارنیفکان، امرِ کن اکن

  تا کشفِ حجاب بودم نیهمچن
  بیآن گهر را او ز ج دیابیب تا

  )٣۵۴٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 قدرنیا عنیکنار رفت.  هادگیبود تا حجاب کنار رفت. حجاب همان یطورنی. همنهیس نیهم عنی »بیجِ«

کرد.  دایپ اشنهیرا در س لیرا و تبد ییتایکه آن گوهر باز هم صبر کرد، فضا را گشود تا آن قدرنیشد، ا تابیب

 ی یفدا هر کس قتاًیکه: حق دهدم حیموالنا توض تیبه بعد در چند ب جانیو از ا میبن دایاله ما هم پءشاان

وقت و توجه و تمرکزش را در  دیاست. با شدن به زندگزنده نیمنظور هم نیجهان و بهتر نیهست در ا یمنظور

  راه صرف کند. نیا

  کشندهر محنت چو خود را م بهرِ
  چونش کشَند؟ ن،یهاست ااصل محنت 

  )٣۵۴١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

وقتشان را، کارشان را  کنند،م سع لیخ عنی کشندخودشان را م از هر محنت ییرها یها برا: آدمدیگوم

 کشند؟م یجوررا چه نیاصل دردها است. ا ذهن ِ از خدا، افتادن در من ییجدا ،ییجدا نی: ادیگو. مگذارندم
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مان را، تمرکزمان را را، توجه مانی. پس وقتمان را، انرژمیبن شیبرا یکار دیما با عنیبشند.  دیرا نبا نیا

  ما است. یهمۀ دردها شۀیاصل و ر نیا کهنیا یبرا. میکار بذار نیا یرو

  است رتیمردمان را ح ییفدا از
  سترتیس یاز ما فدا ی هر

  )٣۵۴٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 کنند،م رتیکردند ح یزیچ ی یمردم خودشان را فدا میشنوم : وقتدیگوو فدا هر دو درست است. م فَدا

  .میشوم خاص رتِیس ی یها فداکدام از ما انسانهر کرد. ول کارنیخودش را وقف ا یجورکه چه

  ست تنخُُنک آنکه فدا کرده یا
  شدنآن یِآن که ارزد فدا بهرِ

 )٣۵۴٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

که واقعا ارزش دارد  یزیچ آن یکه خودش را فدا کرده است، تنش را فدا کرده است، برا کس حالبه خوشا

است که امروز صحبتش  شدن به زندگ لیشدن است، تبد لیتبد نیآن هم ست؟یآدم خودش را فدا کند و آن چ

  کن. نیا یرا فدا اتذهنمن ا،آب و فضا را باز کن و وقتت ر یِ نباش، برو تو گفت: تماشاچ م،یرا کرد

   ستفن ییچونک فدا ی هر
   ستکاندر آن ره صرِف عمر و کشتن 

  )٣۵۴۴ تیدفترپنجم، ب ،ی(موالنا، مثنو

  ُشروق ای یاَنْدَر غُروب کشتن
  ماَند آن گه نه مشوق قیِنه شا که

  )٣۵۴۵ تیدفترپنجم، ب ،ی(موالنا، مثنو

 دهدم حیموالنا توض جانیدر ا و است. اقیکه مورد اشت یزیآن چ عنیعاشق، معشوق،  عنیمشتاق،  عنی قیشا

و در  شودنم لیتبد ریبه جسم د جسم رید میشوم لیتبد است که وقت خاص لیتبد ل،یتبد نیکه ا

 شتریب االصولعل .شودم لیتبد ریحالت د ی ذهنمن یبه  حالت ی ذهنمن یانسان از  ذهنمن

از ما خودمان  یهر نه. دیگوکنند. م لیتبد یبهتر ذهنمن را به ذهنمن خواهندم رند،یگنم جهیمردم نت

 ای یدر غروب که کشتن اما .میکشو خودمان را م میکنعمر م صرفِ» در آن ره«و  میکنم یزیچ ی یرا فدا

 به سخت ذهنشده و اگر در منگشوده  یفضا عنیشروق  ،ذهنو ظلمِت من هاسخت عنیشروق؟ غروب 

ادامه  دیرا نبا سخت م،یهست که از جنس زندگ میبفهم کندما را وادار م سخت م،یکه امروز هم داشت میفتیب
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 هانیا یکم کند، به هر حال هردو ما بازشده و خردش و عشقش به یفضا وشروق  میاگر فضا را باز کن م،یبده

  .ذهنمردِن من ود،شبه مردن ختم م

 دیموضوع را ما با نیا .شودم تاینه معشوق، پس انسان  ماندنه عاشق م کهستجور مردن ی نیا ول

را شما  لیبا ذهن، حاصل تبد اگر درک کند. ریرا د شدهلیتبد زیچ تواندذهن نم میشد لیتبد وقت که میبفهم

نه  ماند،نه مشتاق م ماند،م قی. در آن نه شادیدار ذهنهنوز من د،یانشده لیپس تبد د،یتجسم کن دیتوانم

 ییدو چیندارد، ه نیتع گونهچیو او ه م،یشوبه او م لیما تبد میشوم لیتبد وقت نه معشوق. ماندعاشق م

  را. هانیا دیدانم البته ندارد.

  فَن است نیا یِمقِْبل فدا نیا یبار
  در کشتن است او صد زندگ کانْدر

  )٣۵۴۶تیدفتر پنجم، ب ،ی(موالنا، مثنو

 نسبت ردیماست که م فن نیکه، ا ستراه نیا یِفدا بختیانساِن ن نیا ،بختیآدم ن نیا ن،یبنابرا پس

 کند،را لمس م هست، انسان واقعاً زندگ زندگ لیخ عنیاست  زندگ مردن واقعاً صد نیو در ا ،ذهنبه من

  .رید ستیدرونش ن ذهنمن ماند،نم آثاِر ذهن چیه ،به خود زندگ شودم لیتبد

  و معشوق و عشقش بر دوام عاشق
  نام یمند و ندو عاَلم بهره در

  )٣۵۴٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی(موالنا، مثنو

 شود،م لیتبد بود که انسان وقت حیتوض یقسمت  نی. پس اشودم یعاشق و معشوق و عشق  دینیبب

است و  نیا دیکه شما تجسم کن ستین یزیچ ست،ین ندارد، فرم ییدو شود،م از جنس زندگ شودم تای

  جهان.  نیشده، هم انعکاسش در اگشوده یفضا ،ییتای یرسد، هم در فضا اش در  دو عالم به ما مبهره

  ٰىارحموا اَهل الْهو کرام ای
  ٰىبعدَ التَّو ٰىوِرد التَّو شَْانُهم

  )٣۵۴٨ تیدفترپنجم، ب ،ی(موالنا، مثنو

  : دیگواست، م یعرب تیب نیا

  »ندیدرآ رید است که از هر مرگ به مرگ نیکار آنان ا رایز د،یبزرگوارم بر عشاق رحم آر ارانی یا«

 نینفر کارش ا یکه  میدیبه اهل عشق کم کند. اگر د دیزنده هست با هر انسان بزرگوار که به زندگ پس

 ردیهر لحظه بم عنی رد،یلحظۀ بعد هم بم رد،یلحظۀ بعد هم بم رد،یلحظۀ بعد هم بم رد،یلحظه بم نیاست که ا

مرکز عدم،  ،ییگشالحظه فضا نیا .میریب شیحالت را در پ نیا دیو ما با زندگ و زنده بشود به ذهنبه من
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 ،یباشد هر انسان ارجمند طورنیو اگر ا میریمم ذهننسبت به من میمرکز عدم و دار  ،ییلحظۀ بعد فضاگشا

لحظه با امِر کن به ما بههم مرتب لحظه خود زندگ زنده است به ما کم خواهد کرد. که به زندگ یبزرگوار

  کم خواهد کرد.

  .ستیکه چ مینیدنبالۀ قصه است، بب کند، هیکه آمده تنب یریبه بعد همان ام جانیاز ا 

  او  بر سخت ریم یکن ا عفْو
  او  نگر در درد و بدبخت در

  )٣۵۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی(موالنا، مثنو

 میکنما اآلن توجه م او نگاه کن. او را ببخش و به درد بدبخت زاهد هست هیتو که دنبال تنب ر،یام یا دیگوم

مثل زاهد، مثل دلقک،  ر،یمثل ام کند،مختلف صحبت م یهاموالنا از آدم دیآنظر مکه درست است که به

 یمثال  رد،یگهمه در ما صورت م محله، ول ایشهر  شفاعت اهل طورنیدلقک زاهد را و هم ر،یام هیتنب

سخت  یاریعنوان هشکه تو به دیگواست و اآلن به ما م زاهداز ما  یاجنبه یاز ما دلقک است،  یاجنبه

 دیکه ما با میفهمم اتیاب نیما از ا مثال هست. جانیمختلف در ا یهاکه آدم دی. شما ممن است فکر کنرینگ

 هانیا کاشیکه ا مییگوو اآلن م میاختهیر صورت زاهد مکه ما به نیا م،یاشتباهات گذشتۀ خودمان را ببخش

  . ستیدرست ن نیا م،یمانم ذهنهنوز در من م،یخوربودم و تأسف م ختهیرا نر

  او  بر سخت ریم یکن ا عفْو
  او  نگر در درد و بدبخت در

  )٣۵۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی(موالنا، مثنو

  کند یزِ جرمت هم خدا عفْو تا
  را مْغفرت در آکَند زَلََّتت

  )٣۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو(موالنا، 

  هم از جرمت بذرد. که تو ببخش تا خداوند ندیگوم ریام به

  .میبشو دهیو لغزش بخش بختبد و تا از جهل م،یبخشندۀ خودمان هم باش دیکه ما با میشوما هم اآلن متوجه م 

مختلف  یهاجنبه هانیا د؟یزاهد را ببخش د؟یدلقک را ببخش د؟یخودتان را ببخش دیشما حاضر هست ایآ 

  خودمان است.

  یازِ َغفَلت بس سبو ِبشْسته تو
  یاعفْو دل در بسته دِیام در

  )٣۵۵١ تیدفترپنجم، ب ،ی(موالنا، مثنو
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ها را زاهد سبو صورتکه به میاهاست، ما بود طورنیهم و واقعاً هم دیاشسته یادیز یهااز غفلت سبو دیگوم

  .میاز آنجا که خودمان را ببخش شود؟از کجا شروع م م،یعفو دار دِیو ام میاشسته

  در جزا یابیکن تا عْفو  عفْو
  مو قَدَر اَنْدَر سزا شافَدم

  )٣۵۵٢ تیدفترپنجم، ب ،ی(موالنا، مثنو

تو عفو کن،  نیبنابرا است. قیدق اریبس کشد،فکان، مو را از ماست مقضا و قدر، کن عنیقَدَر  نیکه ا دیگوم

. مینیخودمان بچ ذهنبا من میکه ما بخواه ندیچنم یطورموالنا قصه را آن کنم،عرض م حاال. یابیتا عفو ب

نفع خودمان و مختلف به یهاکه از قسمت نی. هممیبفهم میممن است اصال ما نتوان کندباال نگاه م لیخ

خودمان  جسم یاریبه زور و با هش که میدیما اآلن فهم مثال  خوب است. لیخ م،یکناستفاده م رمانییتغ یبرا

  کار را انجام بدهد. نیا زندگ میمنتظر باش م،ی کن باش ِ منتظر امر دی. بامیندازیب میتواننم دگیرا از کوه همان

به  اندخاستهکه بر کسان ند؟یگورا م هانیا که عفو کن، چه کسان دیگوزاهد است، م هیمثال دنبالۀ تنب اآلن

کائنات است، منتظر است که ما  نیکه در ا یزیهر چ ایاز خودمان باشد باز هم  ییهاقسمت تواندشفاعت، م

  .میکه خودمان خودمان را ببخش میریگم مختلف یهاغامیما پ عنی میزنده بشو به زندگ

و  میشوم هایداریب نیمتوجۀ ا باال وقت نیاست که در سن نیا ردیکه مورد توجه خودمان قرار ب از نکات ی

را متوجه  هانیکه چرا من ا میو خودمان را ببخش میتأسف نخور میبرم یو به اشتباهات پ میشوم حینصا نیا

 دیگوباشد که م حواسمان .ستندیاصال وارد ن هانینداده، ا ادیرا به من  هانیجامعه ا ای نشدم، چرا پدر و مادرم

 کشداست، مو را از ماست م قیدق لیخ زندگ د،یگوکتاب است ملحظه، حساب نیاست ا قیدق لیخ نیا

را از باال نگاه  نیو بخشش همراه باشد، با عشق همراه باشد، ا ییلحظه با فضاگشا نیقدر، مواظب باش که ا

  .دیگوم ما به کندم

دلقک است،  نیشاه است، ا دانمنم نیغالم است، ا نیا د،یدر ذهنتان تجسم کن راچند نفر  دیشما بخواه کهنیا

خودتان را به قصه  دیآزاد کن دیمقدار با ی د،یآجور درنم هانیفالن. ا نیاست، ا غمبریپ نیزاهد است، ا نیا

انسان  یقصه را  شود؟قصه باالخره در شما چونه زنده م نیکه ا دینیبب د،یبارها بخوان ای. دیگوش بده

نگاه  یجور ی عنیگفته است.  ایصورت پوزنده بوده و به که به زندگ یادیهوشمند و با عمق ز اریبس اریبس

دارد جواب  ری! به هر حال اممیطور نگاه کنآن میتواننم مانذهنبا من میر هم دقت کنچقدکه ما هر  کندم

  :جانیدر ا دهدم

ما را چرا شست؟ من  یِ چرا کرد؟ و سبو زاهد را که گستاخ انیرا و همسا عانیمر آن شف ریگفتن ام جواب«

  »او را بدهم. یِ ام که سزاباب شفاعت قبول نخواهم کرد که سوگند خورده نیدر ا
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گرچه که با عفو  دهد،خدا سزا م ای زندگ میکنلحظه م نیکه ا که هر اشتباه میبفهم میتوانم تریت نیما از ا و

 ریرا ز فکانکن ی م،یبن مقاومت ی م،یداشته باش انقباض یکه  ستین طورنی. اکندهم با ما برخورد م

در آن  کهنیا یکند. برا دیکه ما را ناام ستین طورنیجۀ مخربش اینت . ولمینیرا نب اشمنف جۀیو نت میپا له کن

 نیرابطۀ ما با خدا به ا عنی. میکن یباز ریدست د ی ایکه ب دیگوبه دلقک م ریکه ام دینیبشطرنج م یباز

. میکن یکه دوباره باز دیگولحظۀ بعد م سرِ ما اآلن ول کوبداست که درست است که شطرنج را م بیترت

 یلحظۀ بعد دوباره باز م،یدهم شی! ما دوباره کبده شیبه من ک تواندفعه نم نیحواست را جمع کن ا

 کنم یمات تمام شد، بد باز شیک مییگوبه خدا م میلحظه دار نیبه اتفاق ا میکن. مقاومت که ممیکنم

  فرصت هست باز هم.  بله. ول م؟یشوم هی. تنبایخدا

  زند کو سنگ ستیگفت: او ک ریم
  ما؟ سبو را بشند؟ یِسبو بر

  )٣۵۵٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

به درد  لیتبد مینکن را زندگ زندگ ن؟یزم میزیخدا را بر لحظه م نیکه ا میهست به ما است. ما ک خطاب

 دیلحظه با نیا زندگ م؟یو نخور نیزم میزیرا اآلن بر اتیرا، آب ح شراب زندگ میدار بله؟ ما چه حقّ م؟یکن

  . میکنبشود، نم ما زندگ لۀیوسطور پر و کامل بهبه

  نر رِیش میگذر سازد ز کو چون
  ترسان بذرد با صد حذَر ترس
  )٣۵۵۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 عنیاند نر شده ریکه ش ییهاانسان حت ن؛یزم ختیما را ر زاهد فکرنکرده م کهنیسهل است، ا کهنیا دیگوم

نکنند. با  اشتباه موقع یلحظه  نیکه ا کنندلحظه عبور م نیترسان از اها هم ترساند آنبه من زنده شده

  . فتندیفکان در بمبادا با قضا و کن عنی گذرند،لحظه م نیلحظه از ا نیو مواظبت در ا زیصد جور پره

  ما را چرا آزرد دل؟ بندۀ
  مهمانان خَجِل شِیما را پ کرد

  )٣۵۵۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

کوزه را بشند؟ و مهمانان تمام کائنات  نیزم زدیداشت شراب را بر دل بندۀ ما را آزرده کرد؟ چه حقّ چرا

. ندیگوکه بزرگان م طورنیجهان است ا نیدر ا یزیهر چ م،یها شراب بدهبه آن دیهستند، مهمانان خدا که ما با

موالنا  عنی. می. ما به خودمان هم شراب ندادمیآزرد انزاهدم لۀیوسعنوان بندۀ خدا بهدر ضمن ما خودمان را به
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آمده که به من زنده بشود،  نیا یانسان برا نیبه خدا زنده بشود، ا دیبا هرکس دیگوکه م کندنگاه م طورنیا

   خورد؟خودش هم نم ن،یزم زدیردارد؟ چرا شراب را م . آخر چه حقشودصورت زاهد نمبه

  ختیکه ِبه ز خوِن اوست، ر شربت
  ختیزمان همچون زنان از ما گر نیا

  )٣۵۵۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 یاریخونش هش گردد،م جسم یاریبه هش ذهناست که من جسم یاریحضور، نظر که بهتر از هش یاریهش

 خت؟یچه ر یزاهد است. برا نیلحظه بهتر از زمان است که خون ا نیا دیگواست، خونش زمان است. م جسم

در  میدار که ما چه حقّ دیگوم ددار عنیدارد؟  به خون زمان؟ چه حقّ کندم لیچه شراب ما را تبد یبرا

شده است، از  میلحظه رفته قا نیا م؟یلحظه تکان بخور نیکه از ا میدار چه حقّ م؟یباش ندهیزمان گذشته و آ

  ترسش. 

  برد؟ جان از دستِ من او ک  یل
  همچون مرغ باال بر پرد ریگ

  )٣۵۵٧ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. زدیبر توانداز دست او نم ؛ذهنبه زمان، به من کند. انسان از دست خدا فرار مزدیبر توانددست من نم از

 دیبا ایاصال منظور انسان است از آمدن،  نیفضا را باز کند به او زنده بشود؛ ا دیایلحظه ب نیواقعاً در ا دیبا ای

جان از دستِ من  یل«ببرد.  نینباشد که خودش خودش را از ب بزرگ نیبه ا هیتنب نیا دوارمیبشود. ام هیتنب

او ک د؟رحت» ب فرض کن که مثل مرغ بتواند باال بپرد. مچه مرغ بشود چه در سنگ برود دلش را سنگ  دیگو

  . آورمبشود من آن را درم میجا قاکند، برود آن

  بر پرش زنم شیقهرِ خو رِیت
ررده پشیرو بال م نَمبرک  

  )٣۵۵٨ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 کنَمرا م اشذهن ارزشیپر و بال ب نی. و ازمیرم اش،ذهنمن یبه پرها زنمقهر خودم را م ریت دیگوم

 نیخدا را زم صورت زاهد مکه به میدربرود. پس ما مواظب هست توانداز دست من نم عنی. نیزم زمیرم

  . میزینر

  رود در سنگِ سخت، از کوششم گر
  کشَم رونیدلِ سنگش کنون ب از

  )٣۵۵٩ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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 هیشب ذهنمن نیهم جانی. سنگ در اآورمم رونیکه اگر درون سنگ هم برود من از داخل سنگ ب دیگوم

شده و  میدارد و در آن قا فکر کند که دل سفت سنگ دیکه انسان نبا دیگوموالنا به ما م عنیخارا است. 

سنگ زحمت خواهد  نیآوردنِ او از ا رونیب و کشمم رونیجا بمن از آن دیگوبند. م اشهیتنب تواندنم زندگ

  تحمل کند.  دیها را باداشت. زحمت

  بِرانم بر تن او ضربت من
  بود َقوادکان را عبرت که
  )٣۵۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ،ذهناصطالح منبه رتانیغیب جانیبنند. در ا عبرت ریحق رتانِ یغیاصطالح بکه به زنمبر او م ضربت ی من

اد البته فحش است. فحش سبقو ذهناست که موالنا به من مپس زندگدهد . ضربت  به ما خواهد زد تا

  . رندیب درس رندیعبرت ب ندیآهم که بعداً م ذهن یهامن ۀیبق

  هم؟ زیهمه سالوس با ما ن با
  دم دهم نیاو و صد چو او ا دادِ

  )٣۵۶١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 عنیلحظه داد او  نیبا خدا هم بله؟ ا میکنم یبازما با مردم حقّه عنیبا ما هم بله؟  یبازبا همه حّقه دیگوم

 قیکه ال یزیآن چ عنیها پنهان شده خواهم داد. پشم ریو ز دیگوو دروغ م کندکه دارد با خدا نفاق م انسان

. میادهیسزاها را د نیما ا کهنیا یدارد برا ما معن یبرا اتیاب نیااست و سزا است، به او وارد خواهم کرد. البته 

  . مینیبرا هم م شیو سزا میکنبا خدا هم م میکنما با همه سالوس م

د سرکش خشمخونخوارش شده ب  
  آتش آمدبردهانش م از
  )٣۵۶٢ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. هم از چشمش رونیب آمدسرکش شده بود و آتش از آن م ریچشم خونخوار ام دیگوموقع مدر آن نیبنابرا پس

 نیرا زم ما م میتوانباشد؟ م طورنیا تواندرابطۀ ما با خدا م نیا ایو واقعاً آ آمدم رونیهم از دهانش آتش ب

 میخواهما سر خدا م دیگوموالنا آشارا م م؟یزیرو اآلن هم م میاختهیر نیرا زم که ما م  میو اقرار نکن میزیبر

  . میکاله بذار

  هم؟ زیهمه سالوس با ما ن با
  دم دهم نیاو و صد چو او ا دادِ

  )٣۵۶١ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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ما آثارش  جسم تیدر روابط ما، در وضع رونی. و انقباض ما و انعکاسش در بسدینوالقلم بد ملحظه جف نیا

  . میریگسستمان م مانیاز ا میرا که سزا هست یزیلحظه آن چ نی. همشودم دهید

  »زاهد. انِیو همسا عانیو البه کردن شف دنیرا بوس ریام یِ بار دست و پا دوم«

  )٣۵۶٣ تیدفتر پنحم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

داستان ادامه دارد.  نی. ادیااآلن شما هم خسته شده ریهفتۀ بعد. د میبذار دی. دنبالۀ داستان را اجازه بدهبله

که  نی. همدیبن یامطالعه یداستان  نیا یشما هم رو دوارمیخواهم خواند. ام تانیشاءاله هفتۀ بعد براان

  به شما بدهد.  خواهدم غامیکه موالنا چه پ دینیبب یو داستان بعد دینیبرا م ترشیاآلن ت


