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  2صفحه: 

   )٢٨٣۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

  انیساق باده که تو شاه زیز گزاف ر
  آسمان تو ز خلق ،لقانخَ ز جنسِ یاهن  تو

  
  تو نرسد به جرعۀ ،باده نبِهزار خُ  دو

  جان ز کجا شرابِ ،خاک کجا شرابِ  ز
  

  وفا ندارد ،چو جهان ،جهان نیا قلو نُ  م
  اودانچو خداست ج یی،خدا و ساغرِ م

  
  آن مالحت یِبه فدا ،و جان و صد دل و جان دل
صورت زِج ؟چه مان انیتو به خاک ی،که دار  

  
  یقراریب به جهانِ یکه دار آتش بزن

  خاند ۀب قُ  خود دلِ ز آتشِ بشاف
  

 که بس ،و بال بخش جان را رپ  سته پر شدش  
 ست و بالِ رپجان ش، پ مت یح که دان  

  
  جان یندارد ا نم ی،اریوشبه ه سخنم

  تانچو ز من سخن س  ،ندو موهبت ک  دحقَ
  

  همه باده گفته باشد ،دیمست گو ههر آنچ که
 به کشت ندنک  باده بادبان زِجان ج  

  
  دح به دستمده آن قَ بِ  ،مستم میکه ن یمدد

  و گران لولم ز م ستَ تو ر  به دولتِ که
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  3صفحه: 

  توبه یِران قبادَبِ  ،توبه یِبال یا هله
 ناگهان یِ که قضا ؟توبه یِتو چه جا رِب  

  
  خان و مان یِتو بال ،کانهر د  خرابِ تو
  کشانچو شتر هم ،یریقاف گ کوه هزِ

  
  دیاینکه به گفت م میآن دگر بو عجب

  انیربش  ه شهک ؟،بو که از تو خوشتر تو
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  4صفحه: 

  .کنمشمس موالنا شروع م وانیاز د ٢٨٣۵زل شمارۀ حضور امروز را با غ برنامۀ گنج سالم و احوالپرس با

  انیباده که تو شاه ساق زیگزاف ر ز
  ز جنسِ خَلقان، تو ز خلق آسمان یانه تو

  )٢٨٣۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو 

ان هم حال به انس نیدر ع ول دیگودارد م ،معشوق عرفان ،که موالنا خطاب به خداوند، زندگ دینیبم پس

است، خداست ما  ما زندگ است که جنس اصل نیا اشو اين زبان، زبان وحدت است، معن دیگودارد م

است و  فراوان تینهایاست، ب از حد است، فراوان شیاست، ب اریبس معنبه گزاف .میامتداد خدا هست

  را درنظر دارد. است، و موالنا هر دو معن هودهیب معنبه طورنیهم

 ز،یما باده بر یخداوند برا فراوان تینهایاز ب عنیو هم به خودمان،  مییگوم هم به زندگ» باده زیگزاف ر ز«

و از  ندیبرا نم نیا ذهناست من هودهیکار ب نیما در ذهن ا دیلحاظ دکه به میحال درنظر دار نیدر ع ول

که مركز ما  میفهمجا ماز آن و .دیآم تیکه از محدود میخورم یاباده ی میشوکه ما متوجه م جاستنیا

ما هر لحظه از  یجسم است و درنتيجه باده برا ی میباشد تا ما از جنس او باش عدم باشد زندگ کهنیا یجابه

که ذهن بتواند تصور  یزیمان، شغلمان، مقاممان، و هرچ ٔ از پولمان از همسرمان، بچه عنیجهان  نیا تیمحدود

 تینهایب جانیکه در ا ستیزیآن چ معنپس گزاف به تصور کند. تواندکه ذهن نم یزینه آن چ زد،یرد مکن

  ببيند. تواندذهن فقط جسم را م کهنیا یبرا ست،یذهن قابل تصور ن لۀیوساست و به تینهایب ایاست  فراوان

جهان  نیکه در ا یزیهرچ عنی »که تو شاه ساقيان« ،هم به زندگ دیگودارد هم به ما م» باده زیگزاف ر ز«

که  یزیمتعلقات و هرچ دانمپول و چه م نیبدهد مثل هم به من م توانداست م و ساق نمیبب توانممن م

حال  نیع در .دیگوم به زندگ د؟یگوم چه کس هب ،دهم ها متو به آن ها هستمن تجسم کنم تو شاه آن

ما  نیا عنی م،یپس ما همراه با خداوند شاه همۀ ساقيان هست د،یگوبه ما هم م مین هم جنس او هستما چو

در مرکزمان و  میجهان را بذار نیاز ا یزیچ یکه  ستین ستهیشا نیا م،یبده م دیکه به جهان با میهست

 قدرنیكه ا افتدم ادمانیمثال  م،یکشم رهیمرکز ما، ما از آن ش دیایکه ب یزیچ آن ما را مست کند. میبخواه

که اشخاص که در اطراف  دیآم ادمانی کندکار م سهیبا مقا ذهنهم چون من شهیو هم میپول در بانک دار

 یپول، به من  نیبشم از ا رهیمن بخواهم ش کهنیاز ا سهیمقا نیندارند، بنابراين از ا پول نما هستند همچو

 هانیهست، ا فان هانیا دیگوم د،یگوهم م نیینُقلَش هست که پا نیهم خوش نیا .دهددست م خوش
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  5صفحه: 

 پس هم به زندگ ستیتو از جنس مخلوقات ن دیگوم د،یگوم یترجالب زیچ یو بعد  اش،خوش ستموقت

  و هم به ما. دیگوخداوند، م د،یگوم

تجسم  شودذهن م لۀیوسجهان هستم که به نیشاه ساقيان اتنها پس من انسان نه» ز جنسِ خَلقان یانه تو«

هستم؟ تو از جنس  از جنس مخلوق نيستم، پس از جنس چه من .ستمیها نکرد، بله من اصال از جنس آن

ما  ول میکنم جهان زندگ نیدرست هم هست. ما در واقع درست است که در ا ،هست طرفتو آن ،آسمان

جهان  نیوارد ا که درست هست که ما وقت دهدنشان م نیا و عالوه انکار فرم.باشد به ادمانی میفرم هست

 یما را از جنس  کارنیمرکزمان، و ا میگذارو م میکنرا با ذهنمان تجسم م جهاننیا یزهایچ میشوم

اما ما  میافتمان مجنس از فکر ساخته شده و درواقع جسم است، درست است که به ز نیکه ا کندم ذهنمن

تو فکر  دیگوم .دیگواشال را به ما دارد م جانیپس هم م،یستین افتندکه در زمان م ییزهایآن چ ساز جن

 ،ستینه! تو از جنس خلقان ن ،در زمان هست کنم رییتغ نیبنابرا ،که از جنس مخلوقات هست یاکرده

نشان  نیا پس .ستیتو تَنَت ن ت که تَنَت مخلوق است، ولدرست اس ،ستیتو مخلوق ن ،ستیمخلوقات ن

و اين فکرها در مرکز  میهست مانیبا فکرها دهیدر ذهن، و همان میاافتاده کهنیعلّت اکه هرکدام از ما به دهدم

 نیه اب میاصورت آن آمدهکه به میهست بله آسمان م،یستین ذهنما آن من .میاساخته ذهنما هستند، و من

  .جهان

  
  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره

  
  ها)(دایره همانیدگ ١ شل شماره
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  6صفحه: 

  
  (دایره عدم) ٢شل شماره

هم  و واقعاً هر کس م،یکه صورت مسئله را بفهم (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهاَشال  نیبه ا میمراجعه کن 

و جنسش  ستیچ همانيدگ داندنم کند،امه را گوش نمبرن یاست که ابتدا نیا اشمعن کندنم شرفتیکه پ

خودش که  از جنس فعل دیبوده با جنس موقت نیبه فرم شده و ا لیچرا جنسش عوض شده تبد و ست؟یچ

(دایره  ٠[شل شماره دینیبکه م طورنیهم برگردد. هیو جنس اول هیحالت اول جسم بودن است رها بشود و به

 یزیو مرکز ما عدم است. و هرچ میشوجهان م نیوارد ا ،امتداد زندگ ،فرمیب ایصورت عدم ما به عدم اولیه)]

جهان  نیوارد ا کهنیمحض ابه ول .میریگو قدرت را از آن م تیهدا ت،یامن که در مرکز ما باشد عقل، حس

ما  یبرا یزیچجهان چه نیکه در ا فکر کن بن توانکه تو فکر م دهندم ادیپدر و مادرمان به ما  میشوم

به  نیپس بنابرا ها را بذار در مرکزت؛، و آنها)](دایره همانیدگ ١ [شل شمارهرا  هانیا ریب ادیمهم است و 

د، هستن ، پدر و مادرت مهمهستند مهم تیهالید، فامهستن مهم تیهامثال پول مهم است، دوست ندیگوما م

 اصطالح باقها سبب بهكه ايناين یچرا؟ برا هستند مهم هانیا میاکه ما درست کرده ییرهاباو نیا طورنیو هم

  .شوندماندن ما م

 ستمیبه فراخور حال خودشان س واناتیدارد، ح ستمیس یخودش  یبقا یجهان برا نیدر ا یموجود هر

بقا از  یها هم براما انسان .طورنیت هم همو نباتا دیدانرا م هانیا شما بمانند، خودشان را دارند که باق

و اين فكر كردن درواقع  م،یفکر کن میتواناستعداد ما م نیاز ا شتریب م،یکناستعداد فکر کردن استفاده م

 یبه ذهنمان و فرآور مانیهاو بردن محصول حس دنیشن دن،یمثل د میکه ما دار پنج تا حس نیهم لۀیوسبه

 یو براساس آن انعکاس  میهست جور آدمتجسم خودمان که چه عالوۀجهان به یسازلآن و پختن آن، و مد

 میهست فرمیجهان اول ب نیبه ا مییآم وقت مییگوما م کهنیا عنیالزم است،  کارنیا ران،ید یبرا ذهن ریتصو

که پدر و  م،یشوم دهیهمان ساسا یزهایپدر و مادرمان با چ لۀیوسبعد به (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره

تو  دهندم ادیما الزمند مثال به ما  یبقا یبرا ها)](دایره همانیدگ ١ [شل شماره هانیا کنندمادرمان فکر م

و هزارجور  ینرو نیماش ریکه ز ییبپا یشورد م ابانیاز خ وقت دیبا ،درس بخوان دیبا د،یکن دایکار پ دیبا
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  7صفحه: 

شل  عنی میشوم دهیها همانو ما با همه آن میبمان باق میکه ما بتوان دهندم ادیبه ما  ریاصطالح تدببه

 ندیپول مهم است، نگو نیا ندیگوبه ما م مثال  .میدهم تیهو ها حسمرکزمان، و به آن میگذارها را مآن یفکر

است با  مهم زیچ نیما، پس ا میخرپول م نیهم لهیوسرا به اساس یزهایکه آن چ مینیبم م،یفهمهم ما م

 لیخ نیدر سن خورمکه من دارم م دیخر شودم ریش حت د،یخر شودو غذا م د،یرا خر زیهمه چ شودآن م

  مرکزمان. میگذارم میشوم دهیاست و با آن همان مهم زیپول چ میفهمکوچ ما م

ما  مدت یو پس از  کندم لیو ما را به جسم تبد دمان،ید نکیع شودم میگذاررا در مرکزمان م یزیچ هر

 دیداناآلن هم م نیکه هم کنندم رییفکرها در ذهنمان تغ عنیاست  رییحال تغ که ذهنمان در میشومتوجه م

 رییسرعت تغ کنندم رییتغ سرعت خاص یبا  یزدیاصطالح قانون افکرها طبق به نیو ا کنند،م رییدارند تغ

 جادیا یما برا یدارد که مناسب است برا سرعت خاص ی رید یبه فکر یما از فکر دنیاز پر عنیذهن ما 

 ذهن ریتصو جادیا عنیساختن از خودمان  یمدل تقريب یو  ییجدا یریادگی یبرا ذهنو من .ذهنمن ی

  الزم است. رانید یبرا یبیتقر نذه ریتصو ی جادیا یهستم، و برا هستم، و چه کس خودمان، که من ک

و  کندم جادیاشال ا هادگیبرحسب همان دنید مدت یپس از  مخصوصًا الزم است ول زندگ یدر ابتدا و

 میخداوند در مرکزمان نگه دار ،زندگ یجارا به هادگیجهان که اين همان نیآمدن ما به ا با منظور اصل نیا

ذهن من میچه هست، و توانست ذهنمن میدیو فهم میگرفت ادیرا  ییکه ما جدا مدت یاست، پس از  ریمغا

  ما الزم است. یهستند، برا یجورچه رانیکه د ران،ید یبرا یبیمدل تقر یو براساس آن  میدرست کن

فرض کن شما س دیشما نگاه کن مثال ی د،یسال دار کس به شما مآقا را که م نیکه ا دیگوعکسش  دینیب

به مردم؛ شما با  کندمثال خدمت م قایدالر پول دارد، خودش هم رفته است آفر ونیلیم پانصد آدم مثال نیرا ا

 قدرنیا نیکه ا ،فقط با دو تکۀ اطالعات دیبن دیتوانآدم م نیاز ا تجسم ی د،یکه دار و مدل هادگیآن همان

شما درست  یبرا عنیدرست است،  باً یتقر است؟ نه، ول قیل شما دقو مد کند،دارد خدمت م قایپول دارد، آفر

 م؛یتعم یکه سه تا ابزار دارد،  سازد،معموال ذهن م م،یسازکه ما م مدل نیاست. پس بنابرا است و کاف

ذهن ما  میکناست، که نگاه م یسازاست و مدل یریادگیسبب  میهم مثل آن است و تعم نیا عنی میتعم

  . ردیگم ادیهم مثل آن است،  نیمثال فرض کن ا دیگوما م ذهنمن د،یگوم

 هیبق ،یدیچیرا هم پ چیپ یآن  ،یدیچیرا پ چیپ نیکه ا دیگواستادمان م م،یریگم ادی لیاتومب مثال از رانندگ

 حداز  شیاست اما ب یدیمف اریابزار بس یدادن  میتعم نیبنابرا م،یکن میتعم میتواناست. ما م نیهم مثل ا

 یما برا عنی. یسازمدل یذهن است برا یاز ابزارها یمثال حذف. حذف  ای. کندمدل را خراب م م،یتعم
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  8صفحه: 

و با حذف  میپردازهستند، به حذِف مشخصات م یجورچه رانیو د میهست یجورخودمان چه کهنیتجسم ا

 یبهایما. در مورد خودمان مثال ع میریگرا در نظر نم زهایچ لیخ م،یسازم رانید یبرا ذهن ریتصو ی

 ریتصو یاست،  هیمان هم مثل بققسمت نیا مییگوبعد م م،یآوررا م زهایچ یسر یو  میاندازخودمان را م

  . میسازم رانیاز د ذهن ریتصو یاز خودمان و  ذهن

 تواندذهن است که م تیخالق ۀدر واقع جنب نیا عنی ،سیبه انگل distortionاعوجاج است،  رید تیخاص ی

 شود،م یجورچه میآن بساز یرو ریطبقه د ی میطبقه دار یساختمان  یتجسم کند که اگر فرض کن که 

خودش ساخته عوض کند، با کم و  یکه برا یاذهن ریتصو تواندمثال م ایتجسم کند.  تواندقبل از ساختن م

 ذهنمن نیا م،یسازم ذهنمن ی میشوم دهیکه ما همان دینیبم نیبرابسازد. بنا رید زیچ ین کرد ادیز

نه  درست است ول باً یساختن که تقر رانید یبرا ذهن ریتصاو ای ییهامدل یبر اساس خودش  کندشروع م

  ماست.  یاست و سبب بقا ما کاف یبرا باً یهمان تقر کامال، ول

 دیبا نیکه ا میکنو رفتارش، فکر م اشافهیبه ق میکنفروشنده است، نگاه م مثال م،یکنبرخورد م ی ما با

ندارد که مثال  است، لزوم ما کاف یبرا شیگذراندن کار و رد شدن از پهلو یجا براباشد. در آن آدم جورنیا

از خودش و از  سازداست که ذهن م بیتقر ی هنذمن نی. پس بنابرامیبدان شانیدر مورد ا رید زیهزارتا چ

خوب باشد،  تواندم ابزار ما باشد. تا ده دوازده سال توانددائمًا نم نیاست که ا نیاما اشالش ا ران،ید

بعداً  م،یرا اگر ما از دست بده ذهنکه من میرا هم بو نیو ا«. میدار اجیاحت یریابزار د یبعداً ما به 

(دایره  ١ [شل شماره دید نیاز ا ریاست غ یرید دیت؟ آن ابزار دیسچو آن ابزار . »میبساز میانتوم

جسم یاریهش دی، که دها)]همانیدگ دگیهمان قیاز طر دنید ایآن را نم هارا با  یزیاصطالحاً اگر چ شناسد؛

در مرکزمان  میو گذاشت ست،رفتن نیب از عنیحتماً آفل است گذراست،  نیکه ا میبن میذهنمان تجسم توانست

  .دنیما همان مییگورا م نیا دمان،ید نکیشد ع

 ی، (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره میعدم بود میبود ما اول که از جنس زندگ کهنیمثل ا عنی دنیهمان

آن  میبساز میتواناما نم م،یدوباره بساز میخواهخودمان را م عنی. میبساز میخواهم داًیرا جد یرید زیچ

(دایره  ١ [شل شماره ذهننام منکه ساخته شده از فکر است به میسازم یاهیجنس ثانو یرا.  هیجنس اول

یما.  تیاز وضع ستیبیتقر نی. اها)]همانیدگ ذهن ریتصوبقا و نم یو برا یو مجاز دیمف ستتواند 

بدهد. مثال اگر  شهیهم یبرا میالزم دار زندگ یکه ما برا و قدرت تیمنو حسِ ا تیاصطالح آن عقل و هدابه
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دن، ما شکه پول ما شروع کرد به کم  مدت یپس از  م،یریگم تیپول در مرکز ماست، از پولمان حسِ امن

  .میارقدرت ند چیاصال ه ریبرود، د نیپولمان از ب دفعهی میریگاگر قدرت را از پولمان م ای میترسم

عقلش  نیانسان است و ا ییو ابتدا مقدمات دیکه د ها)](دایره همانیدگ ١ [شل شماره دید نیدر مقابل ا اما

(دایره  ٢[شل شمارهاست  یریعقل د یبهتر،  شتریهرچه ب دیگوهم م زهایو عقل چ زهاستیهم عقل چ

 یاتو نه« :دیگوم تیب نیکه در ا میس او بودماست که عقل خداست که از جن هیآن عقل اول ری. عقل دعدم)]

که با  ها)](دایره همانیدگ ١ [شل شماره جانیجنسِ خلقان است ا نیا ؛»تو ز خلق آسمان لقان،ز جنسِ خَ

 م،یهست نیما ا مییگوکه م میکرد لیتبد جسم یخودمان را به  م،ینیبما م جهاننیا یهادگیهمان نکیع

 تند،هس ذهنمن نیا کنندمردم فکر م شتریاز جنس خلقان است. ب ذهنمن نیجسم. و ا نیرد ادا مشخصات

  . بله از مخلوقات آسمان هست ستینه، تو جسم ن ندیگومثل موالنا به ما م عارفان نیبنابرا

س را ما جن نیو ا (دایره عدم)] ٢[شل شمارهجنسش آسمان است جنسش عدم است  عنیمخلوقات آسمان 

 میاست که ما بتوان نیا ؟یجورچه م،یکنم دایغلط است پ دید نیاصال ا کهنیو دانش به ا مجدداً با آگاه

 رنگیب نکیکه ع میبزن یرید نکیع م،یها بردارموقع بعض م،یارا که به چشممان زده دگیهمان نکیع دوباره

 (دایره عدم)] ٢[شل شماره دید نیا دهددارد و نشان مکار امان  نیا است عدم است. هیاول نکیاست و آن ع

 دی. شما اگر بتوانردیگلحظه صورت م نیدر اطراف اتفاق ا ییکار با فضاگشا نی. و امیهست که ما چه کس

 قیاز طر دنیقبل از د عنیلحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن،  نیاتفاق ا رشیپذ میتسل د؛یبشو میتسل

لحظه را، در  نیاتفاق ا دیریاصطالح بپذو شرط شما به دیبدون ق اگر. ها)](دایره همانیدگ ١ ل شماره[ش هانیا

که قبل از آمدن به  شودم (دایره عدم)] ٢[شل شماره یاریمرکزتان آن هش شود،مرکزتان عوض م صورتنیا

مرکزتان  حضور. و وقت اینظر  یاریهش دید مییگواصطالحاً م شود،عوض م دتانیموقع د . آندیجهان بود نیا

 نیکه ا دیشوشما متوجه م دفعهیو  هیبه حاش روندم هنوز هستند، ول هادگیهمان نکه آ دینیبعدم شد م

  درست است، من از جنس آسمان هستم.  تیب

من را با گوشتان  یادر ما هست، بارها مثال زدم که، شما مثال اآلن صد شهیهم فرمیجنس آسمان و ب نیو ا

است.  خال جانیکه ا دیفهمچون م د،یشنوهم مرا  سوتصداها که سوت است،  نیو فاصلۀ ب دیشنوم

ساده  مهم است ول لیو جوابش خ شنود؟صدا را گوشتان م کهدر شما در حال شنودم یزیخأل را چه چ

 لیاند خداوند خاست که گفته نیهم ی. براشهیمعدم وجود دارد ه نیاست که در شما ا نیاست. جوابش ا

از آن استفاده  دیعدم و سون و سوت در ما هست، فقط با پس خود ماست اصال .هاست به ما، بل ینزد
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 نیمانده، چون ما دائماً از ا اریجا بماست که آن تیخاص نیلحظه استفاده از ا نیاتفاق ا رشی. حاال، پذمیکن

 نی. پس بنابراهادگیبرحسب همانش، همان دنید م،یکناستفاده م ها)](دایره همانیدگ ١ [شل شماره تیخاص

 دیشومتوجه م شود،، مرکزتان عدم م(دایره عدم)] ٢[شل شماره دیکنباز م الحظه فض نیدر اطراف اتفاق ا

آمد به شما،  ریقدرت د ی ر،ید تیحسِ امن ی ر،ید دید ی ر،یعقل د ی. دیستین ذهنکه نه، آن من

عدم را  دیبتوان اگرفرق دارد.  لیخ قبل دیکه با د دینیبم ریجور د یو اآلن  ختیکه قبال نبود و ترستان ر

 ییرا شناسا هادگیهمان نیکه شما ا کندبه شما کم م زندگ ایخداوند  صورتنیدر ا د،یدر مرکزتان نگه دار

 ر،یهمانش در شما نباشد د چیه عنی، (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره رهیدا نیبه ا دیو برس دیندازیو ب دیکن

  در مرکزتان نباشد.  دگیهمان چیه

طور به ذهنبه مرکز عدم برسم، من شهیو هم ندازمیرا ب میهادگیمن اگر همان کهممن است بپرسد  یحاال، 

 م،یزننم نکیاگر ع میتوانم شهی. ما همدیکن جادیا دیتوانم هشیرا شما هم ذهننه، من رود؟م نیاز ب کل

 ادمانیهم  نیا د؟یکرد جادیرا شما ا ذهنمن نیاست که ا نی. مر نه امیچشممان بذار یرو رنگ نکیع ی

 ذهنمن میبا فکرها توانست میجهان شد نیوارد ا کهنیهم م،یما خالق هست میباشد چون ما از جنس خدا هست

 چیه جانیه چیو ه ذهنمن چیکه اگر اصال ه دیری. اآلن شما در نظر بمیکه خودمان خبر نداشت م،یدرست کن

 ها)](دایره همانیدگ ١ [شل شماره جانیوجود داشته باشد که ا دگیدر شما نه همان عنیدر شما نماند،  یدرد

 ز،یچ چیهم نماند ه هانیرنجش مثل خشم مثل ترس، امثل  د،یآبوجود م دگیکه در اثر همان ییبود، نه دردها

شما  ایدارد نه درد؛ خُوب آ دگیکه نه همان (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره مرکز خال یبه  دیبرس دییایب

بله آن استعداد  د؟یبشو نیخشم دیتوانبله. م دیاگر بخواه رکزتان؟به م دیاوریپول را ب دیتوانم دیاآلن بخواه

از  ارانهیما، منتها اآلن هش میخالق هست شهی. همدیشوم نیخودتان خشم تیچون شما در اثر خالق د،یا دارر

  .میکناستفاده م تیخالق نیا

لحظه  نیخودش را در ا ی، فکرها(دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهکه مرکزش عدم است  شخص نیچن ی

 و قدرتش را از زندگ تیهدا تیکرساز و دائماً عقل حس امنف شودپس م کند،نم دیتقل سازد،خودش م

 تینهایب تشیخداوند حسِ امن کهنیا یاست برا ادیز لیواقعاً خ تشیعقل کل، حسِ امن شود. عقلش مردیگم

را ما  یزیچ ی کهنیاز ا م،یندار دگیچون همان (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شمارهحالت  نیدر ا عنیاست. 

که مثال اگر من مجردم، ازدواج  میکنو فکر نم میکنرا م مانزندگ م،یترسنم میو از دست بده میداشته باش

 تمیحسِ امن شود،بهتر م تمیهدا شود،م ادتریز ای شودم ادیعقلم ز شوم،تر مکنم، خوشبخت دایکنم همسر پ

 ١ [شل شمارهقسمت  نیفکرها مال ا نی. امیکنال نمفکرها اص نیاز ا شوم،تر مخوشبخت شود،م ادتریز
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است که وقت ها)](دایره همانیدگ دگیبرحسب همانم هاما، فکر م مینیبدگیهمان نیکه اگر ا میکنادتریز ها 

 م،یشوم دهیها همانبا آن م،یکنرا انباشته م هادگیهمان نیامرتب  نیبنابرا شود،م ادتریما هم ز بشوند زندگ

  . شودم ادتریز دگیهمان نیا یحال هم دردها نیدر ع

در مرکز ما باشد.  ذهنو هنوز من میبذر ما از ده دوازده سال دهدخدا اجازه نم ای که زندگ مییهم بو نیا

ده ماه  د،یبزا خواهدهنوز نم است که نه ماه گذشته ول یااملهانسان ح ی هیباشد، شب توانداگر باشد، م

امان ندارد  لحاظ جسمبه یزیدوسال، پنجاه سال گذشته و هنوز حامله است، همچو چ، سال یدوازده ماه 

 د،یانسان حامله نزا یکه اگر  طورنیهم جهیوجود آمده و خُوب درنتما به یامانش برا لحاظ ذهنبه ول

  . میادهیرا نفهم گمنظور زند کهنیا یبرا میادهمر مانما هم در من ذهن رد،یبچه هم بم رد،یممن است بم

سبب  نیا ،ذهنبه نام من یریگبه دست م یابزار ی ،تیخاص یجا، آن یروم دیگوم زندگ منظور

 یریب ادی یکار ی ،یدهان خودت بذار که غذا را کندتوست. ابتدا به تو کم م یو بقا ییجدا یریادگی

 یرید بیترت ی واناتیح. مانب باق و بلد باش را بدان ییخودت، جدا بیدر ج یربذا یاوریپول درب

 غامیبه تو پ توانممن آن موقع نم ،یبشو دهیاز حد همان شیب دینبا ول ،کنکار را م نیتو با فکر ا دارند، ول

و درونش شروع بند به  دم)](دایره ع ٢[شل شماره مرکزش عدم بشود که اگر کس دیدانشما م حاالبدهم. 

، (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره باز بشود شتریب یحد یاز  کهیطورآسمان باز بشود، به نیو ا ییفضاگشا

  برساند به مرکزش، چون او هم از جنس عدم است.  غامیپ تواندم زندگ

 مرکز ما درواقع مرکز وح م،یکنتر مو فضا را گشوده میدارمرکزمان را عدم نگه م شتریهرچه ب نیپس بنابرا

خداوند به  ای زندگ یهاغامیپ عنی باشد، وح بیو غر بیعج دیکه شما فکر کن ستین یزیچ . وحشودم

حل مسائلتان،  یبرا دیآم از زندگ ها الهاماتموقع بسا که شما که مرکزتان عدم است، بعضچه ومرکز عدم. 

در مرکزشان نمانده، از  زیچچیهستند که ه یاعده ی ول و. دیچه کار بن دیدانم دفعهی دیشوشما پا م

  با مرکز عدم آوردند.  یادیز یهاغامیور پموالنا است و از آن نیهم اشیاند و بوده خیافراد در تار جورنیا

 نیخداوند وجود دارد که در ا دییبو ایفکان وجود دارد به نام قضا و کن یادهیکه پد میدانرا هم ما م نیا

که ما در اطرافش  فتدیما الزم است ب یبرا با عقل کل که چه اتفاق دهدم صیو تشخ ردیگم میلحظه تصم

من  افتد،است که م چه اتفاق نیکه ا دیقضاوت کن دینبا ذهنمن دیشما با د نیبنابرا .میکن ییفضاگشا

اتفاق را  نیلحظه ا نیدر ا زندگ ایقضا، اراده خداوند  دییگوم شما بشود. یطورنیقرار نبود ا پسندم،نم
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 دارم،مرکزم را عدم نگه م کنم،م ییفضاگشا نیمن، در اطراف ا یاتفاق است برا نیبهتر نیوجود آورده، ابه

  کار سخت است نیا

چه  نیآمد، آخر ا رمیکمتر گ دهم،از دست م دگیکه من دارم همان هادگیهمان دیذهن دائماً با د کهنیا یبرا 

. کندم تیو اذ کندمخالفت م ذهنذهن، من دیاست، قرار بود پول من دو برابر بشود، نشد. و با د تیوضع

 قیازطر دنیما که با د ذهنعقل من کهنیا یبرا دیکنشما فضا را باز م د،یدهشما به حرفش گوش نم

فکرها  نیدر ا تیخالق گونهچیهجهان است.  نیبقا در ا یاست فقط برا جزئ اریبس دیآدست مبه هادگیهمان

که به ضرر  هادگیبرحسب همان دنیو د ذهنحسب منبر میکنم یادیز یروز ما فکرهابسا در شبانهچه ست،ین

  . بله. میفهمماست و ما نم

[شل شده گشوده یفضا نیاز ا عنی، »باده زیز گزاف ر«. میرا خوب بفهم تیب نیا میاست که گفت یامقدمه نیا

 ٠[شل شماره فضا باز بشود نیو هم به خداوند که ما اگر ا دیگوباده، هم به ما م زیبر (دایره عدم)] ٢شماره

باز شده از  تینهایشده و آسمان درون که بگشوده یفضا نیو ما با ا میهست انیشاه ساق (دایره عدم اولیه)]

جهان است و ما از جنس آسمان  نیهم از جنس مخلوقات ا ذهنکه من میستین جهاننیا قاتومخل نیجنس ا

  . میدیفهم ریرا د نی. بله، امیهست

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده) ٣شل شماره

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل شماره
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 دیبا صورتنیبماند، در ا و مرکز عدم در مرکز ما باقآسمان درون ما باز بشود  نیا کهنیا یبرا دیدانشما م اما

 دیتوان. تا مدائم ییفضاگشا عنی، (مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل شماره مرکز عدم نیبه ا میما متعهد بشو

. دیفضا باز کن ظهلح نیلحظه، در اطراف اتفاق ا نینه اتفاق ا ،لحظه به زندگ نیدر ا دیبشو میتسل دیشما با

با  دیعدم را بذار دیآن را کنار بزن دیمرکزتان، با دیرا آورد یزیچ ی دیاشتباه کرد دیآم ادتانیکه  نیهم

که  دینیبب کهیطورکار به نیبه ا دیلحظه و متعهد باش نیدر اطراف اتفاق ا ییفضاگشا ایلحظه  نیاتفاق ا رشیپذ

 نیمثل خشم، ترس، رنجش ا جاناتیشما ه د،یایز عدم باگر از مرک .دیآو اعمالتان از مرکز عدم م تانیفکرها

 ییفضاگشا بارستیکه ب دیساعت امروز مثال فرض کن ی در. دیکار را تکرار کن نیساده است و ا د،یرا ندار زهایچ

را تا شش  نیو ا دیبن ادیتعداد را ز طورنیو هم بارفردا سو پنج بار، پس ستیساعت ب یفردا در  د،یکرد

  فضا گشوده بشود.  نیتا ا دیادامه بده دیدوسال با سالی، ماه

 ذهنعقل من . وقتمیپرم دهیفکر همان یبه  دهیفکر همان یاز  میشوم دهیما همان که وقت دیبن توجه

مان ما سرعت ذهن ها)](دایره همانیدگ ١ [شل شمارهشل  نیا عنی اورم،یدست ببه هانیاز ا ادیز دیکه من با

. شودم ادتریمثل ترس، مثل خشم، سرعت ذهن باز هم ز شوندبه ما غالب م جاناتیه و وقت میکنم ادیرا ز

مثل  نییپا دیآم یاریهش م،یشوم جیما گ شود،م ادتریز ریبه فکر د یاز فکر دنیپر عنیسرعت ذهن  وقت

اگر شما به خودتان  حاالاست.  نییپا اریبس یاریشه دنیموقع ترس دیدی. شما دمیشد جیگ م،یشد هوشیب کهنیا

 ت،یحس هو ،خوشبخت ،زندگ هانیکه در مرکزم من گذاشتم و گذرا هستند، در ا ییزهایکه در چ دیکن نیتلق

دار بچه ایکنم  دایهمسر پ یمثال  ای اورمیرا به دست ب زیچ نیا کنممن فکر م کهنیوجود ندارد. ا ریتدب ر،یخ

  . ستین یزیچ نهمچو شودبهتر م امدگبشوم، زن

اثر چرخش  درعدم کامل است.  (دایره عدم)] ٢[شل شماره د،ینیبکه م نیسون هم نیصورت اشما به زندگ

کودن  لیکه خ میشوم لیجسم جامد تبد یبه  میبندفضا را م . وقتمیبندفضا را م نیفکرها ما ا عیسر

دارند، از  ادیرنجش ز ایهستند  جونهیک ایهستند  نیخشم ای ترسندمردم که ماست. اکثر  جیگ لیاست، خ

. حاال اگر شما به خودتان واقعًا شوندم ترجیباز هم گ شود،م ادتریسرعت فکرها ز پرند،درد به آن درد م نیا

(مثلث تغییر با  ٣ل شماره[ششل  نیدر ا جا،نیا میحاال نوشت ست،ین زندگ هانیچنقطه نیکه در ا دیبقبوالن

نشان داده شده، در  هادگیهمان عنی هانیچصورت نقطهها بهنوشته ن،یچصورت نقطهها بهآن مرکز همانیده)]

  . دیآم نییسرعت فکرها پا ست،ین ها زندگآن
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(مثلث  ۴شماره[شل  اوردیرا به مرکز ما ب هوش واقع کندم دایفرصت پ زندگ د،یایب نییفکرها پا سرعت

فکر کنم، چرا؟ سرعت فکرها  توانممن آرامش دارم، بهتر م دینیبها مموقع بعض عنی ،تغییر با مرکز عدم)]

همه که من داشتم  نیا. ستین زندگ هادگیهمان نیکه در ا دیدرک کرد قاً یشما عم ن؟یی. چرا آمد پانییآمد پا

اصال  دهند،را به من نم نیچرا ا رم،یآن را ب رم،یرا ب نیدم که ابو عصبان کردم،تندتند فکر م دم،یدوم

 دیآم پاره بشود زندگ شودفکر پاره م نیا ییجای ن،ییپا دیآسرعت م واشیواشی. خواهمنم ست،یالزم ن

  . تینهایصورت ببه د،یشوبلند م صورت زندگشما به عنیباال. 

. میکنتندتند فکر م کهنیا یبرا م؟یستیخالق ن م،یهست فکریب م،یناقص هست م،یتهس دهیخم قدرنیچرا ما ا پس

 ادیما  وقت است ول یاصطالح مطلوبسرعت به ی نیحاال سرعت چرخش ذهن اگر به طرح خداوند بود، ا

مثل  درست. میوشم جیگ میکنم ادیرا ز شخودمان سرعت میکن ادیرا ز هادگیهمان نیا دیکه حتماً با میریگم

ماه هم  را بذراند و آخر سر بعد از ُنه حامل عیطب لیحامله بشود و خ خانم یفرض کن  کس ی کهنیا

به  رید نی. و ادیو نگذارند بزا حامل نیهم هست که مرتب اخالل کنند در ا یندارد.  یگرفتار چیبزاد، ه

  .هانیمتخصص و ا لیدارد و خ اجیدکتر احت

کن،  سهیخودت را مقا فت،یآقا بدو، مسابقه بده، جلوتر ب ندیگوشده، از بس که به ما م طورنیهم هم جانیا در

 یریباتدب ،هست یتو آدم مقتصد ندیبو دیبا ،یریمردم را ب دییتأ دیبا ،یشاگرد اول بشو ،جلو بزن دیتو با

 سهی. مقامیدوما م ،یترخوشبخت ،جمع کن شتریب هادگیهمان نیفالن و هرچه از ا ،هست موفق ،هست

جلو  میتواننم رانیهرموقع هم از د میفتیجلو ب رانیاز د میخواهم .میدوم میکنم سهیمقا م،یدوم میکنم

دارند؛  رانید نیبب میما ندار م،یکه ما عقب افتاد دهدبه ما دست م لیاصطالح ذلاحساس خفت و به م،یبزن

  جاست. دائمًا آن سهیمقا نیچون ا

 د،یدید ها)](دایره همانیدگ ١ [شل شمارهشل  نیدر ا کهنیا یچرا. برا دیدانشما م م؟یکنم سهیمقا چرا

 میتوانو ما نم شودقطع م با زندگ شود،ارتباط ما با خدا قطع م ند،یآبه مرکز ما م هادگیهمان وقت

که  ماندم سهیافقط مق م،یکن دایارزش خودمان را پ کهنیا ی. برامیباش اصطالح زندهبه براساس زندگ

غلط  نیو ا شودم نیما ا یابی. تنها راه ارزمیکن سهیمقا م،یساخت رید یکه از  ذهن ریرا با تصو مانذهنمن

 یر ندارم، کار خوبمن خانه ندارم، همس دیگودارد از خودش که م ذهن ریتصو ی سالهآدم س ی مثال است. 

هم خانه دارد، هم همسر دارد، هم دوتا بچه دارد، هم در کارش  کند،تجسم م رید یندارم؛ بعد آن موقع 
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از  شانیهر دو ول کند،م حقارتخوب احساس  کنند،موفق است، هم پولدار است، هم مردم به او توجه م

  نه.  د،یر کند، نباکا دیشخص نبا نیا میگوهستند. من نم جنس زندگ

فضا را باز  دی. ما بامیباش سهیدر مقا زندگ یرویعنوان نبه میتوانکه ما نم میکنصحبت م میمرکز دار بهراجع

مثل  میچون بست م،یداخل. ما بست دیایب جا زندگاصطالح سوراخ، اول روزن، باز بشود که از آنبه نیا م،یکن

 جهیدرنت م؛یکن سهیمقا رانیخودمان را با د دیو با میارند شهیو ر میا شددو ج میراه ندار جاچیکه ه میابر هست

و حس  شودمثل حسادت م جاناتیسبب ه هانیو ا میکنم احساس کوچ از،یها احساس نموقع لیخ

هستند مخرب  یهاجانیهمه ه هانیا م،یشوم نیهمه، خشم هانیا م،یرنجم دهد،به ما دست م ییجوانتقام

  . دیآسر ما م ییچه بال دیکن توجهبه مرکز ما.  ندیآکه م

ز جنس  یاتو نه«: دیگوکه چرا موالنا م دیبدان د،یرا بدان هانیکه ابتدا شما ا دهمرا من م حاتیتوض نیا

  را.  نیا کنندمردم قبول نم به آسان کهنیا یبرا »خلقان، تو ز خلق آسمان

  
  ثلث همانش)(م ۵شل شماره

  
  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره

که  دهدشل مثلث همانش است، نشان م نیکه ا (مثلث همانش)] ۵[شل شماره دیشل نگاه کن نیبه ا اما

مقاومت در ما و قضاوت  تیدو تا خاص م،یکندرست م ذهنو من جهاننیا یزهایبا چ میشوم دهیهمان وقت

و زمان  یبه زمان مجاز میافتم م،یکنم دایپ جسم یاریهش م،یشوبه جسم م لیبدو ما ت دیآوجود مبه

. ما کندم جادیحال ما را ا راتشییبا تغ ذهنمن. دهدرا نشان م ذهنمن راتییزمان، تغ ای یمجاز
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 خوش م،یباشداشته  یخوب تیاست. اگر وضع که در چه وضع میکنرا قضاوت م مانذهن ریلحظه تصوبهلحظه

  . دهدبه ما دست م

. میستین انیحالت ما شاه ساق نیدر ا زد،یراز گزاف باده نم (مثلث همانش)] ۵[شل شمارهشل  نیپس ا

هست، مقاومت در  ذهن  ٔ دهیپد ی. حاال قضاوت و مقاومت هم میهست هانیچنقطه انیآن ساق یبله گدا

درواقع انکار الست  کهنیا یغلط است، برا آوردوجود مبه ده الهارا عنیلحظه که قضا،  نیاطراف اتفاق ا

درون  یشما از آن سون و سوت و آن فضا کهنیا عنیلحظه  نیکه انکار الست در ا دهدنشان م نیااست. 

 ،جهان خودت ساخت نیبعد از ورود به ا ،که قبال ساخت یابزار یاز  ،کنکه خداگونه است استفاده نم

با آن فضا با آن سون که  یزیاز آن فضا بر دیپس باده را با ،از آن استفاده کن دیبا کهدر حال ؛کناستفاده م

  . میهست انیهست، ما شاه ساق شهیدر درون ما هست که هم

از لذت  برم،هستم؟ مثال اگر از پولم لذت م انیمن شاه ساق ایآ دییبو د؟یاز خودتان بن سؤال یشما  پس

معتاد شدم به  اگرپول.  یمن است، نه من گدا یپول گدا نیبه آن، نه از پول به من، پس ا شودم یمن جار

من است،  من ناراحتم، درواقع آن ساق ستین ما است، و وقت یهادگیجزو همان نیو ا ،ذهننفر، در من ی

 یهاتمام فرم من ساق کهمرا، در حال کرده ریاسنفر است.  ی ذهن ریاست، تصو ذهن ریتصو یمن  ساق

[شل شل  نیاما ا ست،یموضوع ن نیمتوجه ا (مثلث همانش)] ۵[شل شمارهشل  نیجهان هستم. ا نیا

  هست.  (مثلث واهمانش)] ۶شماره

که مقاومت و قضاوت رفت کنار و  دینیبم د،ینیبم دفعهی شود،مرکز عدم م دیکنم ییشما فضاگشا وقت

من اآلن  دینیباست که شما م نیشد که اسمش شر است و شر عبارت از ا جادیدر ما ا تیخاص یموقع آن

 ادتریز تمیشد، حس امن ادتریو عقلم ز نمیبمنظر  یاری. من اآلن با هشدمیدکه قبال نم نمیبم رید جوری

قدرت  یخالق شد، دارا میخداوند و اآلن فکرها یروین مییبو میتوانم .کندم تیمن را هدا ییروین یشد، 

 رییتغ نیکه ا دانمم کنم،دارم، صبر م تأملتر شدم، تحمل دارم، من عاقل دفعهیشدم و  یادیز لیعمل خ

در من  تیخاص یکه  نمیبحال م نیو در ع سازم،خودم را خودم م یعجله ندارم، فکرها کشد،من طول م

  است، بله. زیهم اسمش پره نیا اورم،یجسم ب یمرکزم را آلوده کنم و  رید خواهممشد که من ن جادیا

  مهم است.  لیخ زیپره نیکه، ا دیگوموالنا م دینیبم

  :دیگوم
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  هر دو بهم، ز من شنو دَت،ی و نور با هیسا
  درخِت اتَّقوا شیبنه و دراز شو پ سر

  )٢١۵۵شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

که  دیباش اگر شما کس هم حضور، حت ،داشته باش ذهنمقدار من ی دیهم با عنی دتیو نور با هیسا

 دیتوانم فوراً . دیدرست کن ذهنمقدار من ی دیتوانها خالقانه مموقع بعض د،یگفتم ندار دگیهمان گونهچیه

 د،یبعد آن جنس را از مرکزتان خارج کن د،یاز جنس آن بشو د،ینیبب قیمرکزتان، از آن طر دیاوریرا ب یزیچ ی

و  دیستیجهان ن نیا انیساق یگدا د،یستین هادگینفوذ همان ریز د،یپخته شد د،یاستاد شد د،یچون خالق شد

مرکزتان عدم است،  که وقت دیشوم متوجه دهد،به شما م ییشناسا یرویمرکز عدم ن نیکه ا دینیبمرتب م

شما را  من م  دییگوشما م دیکننگاه م دیدار جهاننیا انیکه به ساق دیر هستحضور شاهد و ناظ یشما 

  . خواهمنم

به توجه  اجیما احت ند،یگوبه ما نم کهنیمثل ا کند،م فیما را تعر کس یمرکز ما عدم است،  وقت قتاًیحق

ما  ند،یگوبه ما نم کهنیمثل ا کنند،م فیهرچه ما را تعر م،یندار اجیاحت ناصال، همچو می. ندارمیمردم ندار

 عنی خورد،مردم به درد مرکز عدم نم دیی. تأندیگوبه ما نم کهنیمثل ا کنندم قدردان هرچه. میمثل سنگ

بود  دییتأ یکه گدا کس آناست.  ذهناست و زبان من یریزبان د ی نی. اندیگوکه چه م فهمداصال نم

 یبرا د،یکنم فیتعر دیکه دار داندم د،یکن فیتعرموالنا را  دیوجود ندارد. شما برو ریعدم د با مرکز جانیا

 و شما از من مثل ناسزا است. دیشما، تمج دییشما، تأ فیبه من، تعر ماندفحش م هیشب نیکه ا دیگوم نیهم

تو «که  دیشوکه شما متوجه م ستجانیعوض شد، ا تانیاریلحظه و هش نیبه ا دیکه آمد دینیبم طورنیهم

 جهاننیا انیکه از ساق که آن زندگ دیشوعدم شد، متوجه م که مرکز مدت نی. همهست» ز خلق آسمان

 نیاز ا قیحق ست،ین قیاست، حق یاست، مجاز ذهن زیچ یاست، آن  مصنوع که آفلند، آن زندگ ندیآم

  . دیآمرکز عدم م

  
  ها)ث ستایش با مرکز همانیدگ(مثل ٧شل شماره



ۀ  برنامه                                                                     Program # 882   ۸۸۲مشار

  18صفحه: 

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم) ٨شل شماره

  
  ذهن)(افسانه من ٩شل شماره

  
  (حقیقت وجودی انسان) ١٠شل شماره

(مثلث  ٨[شل شمارهو  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧[شل شمارهدو تا شل،  نیا طورنیهم و

و  دیکنم شیدرواقع شما خدا را ستا شودمرکزتان عدم م که مهم است، وقت دیدانم ستایش با مرکز عدم)]

باده  یکه گدا دیکن. اگر قبول مدیبرخوردار هست یزدیو جذبه ا تیهر لحظه که مرکزتان عدم است، از عنا

شما درواقع  د،افتلحظه م نیا هم ساده است، هر اتفاق نیو ا د،یمرکز را عدم نگه دار د،یستین تیمحدود

من و من فضا  یاتفاق است برا نیبهتر نیکه ا دیاستدالل، حاال اولش استدالل بن نیالبته غلط است ا د،ییگوم

(مثلث ستایش با مرکز  ٨[شل شمارهبا مرکز عدم  دیشوم دهیکه شما کش دینیبم دفعهی کنم،را باز م

رد  دیدار د،یشواز جنس او م شتریب هرچه. دیشوس او ماز جن واشیواشی دیخداوند، دار یسوبه عدم)]

در  ییشناسا نی، اها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ ٧[شل شماره جسم بودن را دیکنانکار م د،یکنم
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من  اصل یاریهش جسم یاریها را در مرکزم بذارم. هشجسم دیکه من نبا ردیگصورت م درون هر کس

  حضور است. ایم عد یاریهش ست،ین

همه که  نیاست. ا ذهنشل افسانه من نی. ادیهم نگاه کن ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهشل را  نیا اما

 ادیخاطر زشما به ذهنمن نیا د،یکن. اگر قضاوت دیو قضاوت نکن دیمثلث همانش را، بشناس میکنصحبت م

 اگر کس د،ینکن مقاومت است ذهناومت در ذات منخوب و بد است و مق دیگوم هادگیو کم شدن همان

اصال توجه نکند که از خلق آسمان  تیب نیبه ا عنیرا نگه دارد،  ذهنو من جسم یاریرا نشنود و هش هانیا

که سنش  واشیواشی صورتنیجسم است، مخلوق است، در ا عنیجهان است،  نیاست و فکر کند که از خلق ا

 ندیگومردم م مثال . ادیکند و موانع ز زندگ دیکه چرا نبا سازدم عکه مرتب در ذهنش مان دینیبم شود،م ادیز

هنوز، هنوز،  م،یندارم، هنوز خانه نخرد یکنم، هنوز شغل خوب زندگ توانمکه من چون هنوز ازدواج نکردم نم

لحظه  نیکرده، شما که در ا جادیا تانهنذکه من موانع ذهن دینیهستند. شما ب موانع ذهن هانیهنوز، هنوز، ا

 وبسازد.  تانیها را براآن ذهنمن دیاچه هست، شما اجازه داده دیشو شاد با دیخوشبخت باش دیتواننم

فضا را باز کند  کهنیا یجابه تیاست که از هر وضع ذهنمهم من یهااز عادت ی یسازمسئله طورنیهم

شروع  باً یتقر تیدرست بشود از هر وضع خرد زندگ لۀیوسبه تیوضع وجودی انسان)](حقیقت  ١٠[شل شماره

  . ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره یسازبه مسئله کندم

. کندخام را جذب م زندگ ایبر  یخالق، انرژ یاست که انرژ ذهن تیاست در ذهن، وضع تیوضع ی مسئله

بلند بود  تانیو پوچ، صدا چیسر ه م،یکنم تلخما با همسرمان اوقات لیلد چیکه بدون ه دیکنشما نگاه م

 نیمنظورتان ا د،یصحبت کرد د،یهم که پشت سر مادر من شما زنگ زد روزیبه من بود، د نیمنظورتان توه

دانست  دیخواه د،ینورافکن قرار بده ریرا ز تانذهنمن نیصورت حضور ناظر اهزارجور شما اگر به هانیابوده. 

 ییفضاگشا یرد شد، شما  شوداز کنارش م راحتکه به ییهاتیوضع ازدارد مسئله بسازد.  لیم نیکه ا

که به  یزیاصال چ ،یوارد بشو خواهم ذهنبا من ول ،یشونم قاط ،یشورد م هاتیاز کنار وضع بن

است،  یچه رفتار نیا ،یدیاست پوش چه لباس نیا یروراه م یطورندارد، آقا خانم شما چرا اون شما ربط

 نیاست، ا یزیچچه نیا مییبو میزنگ بزن ونیزیتلو یبه  حت میگذاراست، ما وقتمان را م یچه فکر نیا

دنبال  م،یمسئله بساز میدار لیم کهنیا یبرا .دیآن کار را بن دیبا د،یکار را بن نیا دیشما نبا ت،اس یچه کار

  . سازدم ذهندشمن را من م،یدگردشمن م
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(حقیقت وجودی  ١٠[شل شمارهانسان  یوجود قتیحق ی ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره نیمقابل ا در

زنده به عشق مرکزش را عدم  یهابه کم انسان دیانسان با ریبه بعد د است که از ده، دوازده سال انسان)]

 به زندگ عنیبودند  بودند، عشق باشد اگر پدر و مادر ما عشق ادمانیگر را هم عرض بنم که ا نینگه دارد. ا

پدر و مادرمان  عنی. کردندارتعاش م لحظه با مرکز عدم زنده بودند، دائمًا به زندگ نیازنده، به خداوند در 

ها چون آن ول ن،یزم نه خلق دند،یدصورت خلق آسمان مما را به دند،یدرا م در ما که دو سالمان بود زندگ

رفت که ما از جنس  ادمانیما  نی. بنابرادندیبه عشق زنده نبودند، خودشان از جنس جسم بودند، ما را جسم د

را  فرمیب نیمرکز عدم، ا نیو ما ا کردارتعاش م ،بود، به عشق، به زندگ مادرمان عشق اگر. میآسمان هست

 ی کهنیمثل ا شدگتیهوهم نیکه ا میدیفهمم میشدم تیهوهم توق م،یآورددر مرکزمان به ارتعاش درم

  .کندم جادیدر من ا یرییتغ

 زندگ دی. توجه کنمیشدنم دهیاز حد همان شیب ،پنج سال، چهار سال، سه سال، در دو سال حت 

موزون است،  اری. بسمیباش میتوانتوازن؛ عرض کردم ما در شم مادرمان تا نه ماه م گردد،م براساس موزون

ما با عشق بزرگ  جهینت دراست.  جانیا اشال ی. از وقتش گذشته ستیدوازده ماه باشد، نه، موزون ن

 یبرا هستند متاسفانه، چرا؟ یطورنیتمام عالم ا د،یبا عشق بزرگ نشد دیستیشما ن ستمی. فقط من نمینشد

 تو از جنس خدا هست ،ستین ذهنتو من ندینبوده که به ما بو ییت ابزارهاشّدت و حدَّ نیحال به اتا به کهنیا

 انیاد کهنیا یبوده هنوز، برا امدهیموالنا ن کهنیا ی. براهعدم باشد، نبود دیبامرکزت  ،هست تو از جنس زندگ

 دهیرس ییانسان به جا نذهنوع انسان در خطر نبوده، اآلن با من دیو شا هانیهستند ا دیبودند. جد امدهیهم ن

 یشتریب را داشته باشم زندگ نیاگر من ا کهنیخودش، خودش را نابود کند. سِر حرص، سر ا خواهدکه م

را  ریهمد میخواهاست ما م توهم زیچیاز تو جلوتر بزنم، سر از تو جلوتر زدن که  خواهمداشت م اهمخو

دانش که تو خودت خودت را بشناس، اگر  نیشدّت پخش ا جهیدر نت میو آخر سر همه باهم نابود بشو میبش

  شناخت.  از جنس خدا خواه خودت خودت را بشناس

 که من آدم شناسذهننه من ؟هست کسچه ؟هست یزیچتو چه کهنیا عنی شناسخود ،اصال خودشناس

 میساخت داً یهست که ما جد ییزهایها چنه آن ترسو هستم، نمیهستم خشم دهیکه با پول همان دانمهستم که م

 کهنینه ا بشناس صورت زندگخودت را به عنی خودشناس .میساختها را هم نمآن میساختنم ذهناگر من

که شما  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهشل  نیا نیبنابرا شدم پس شرط یطورنیمن ا ییبو

لحظه  نیبه اتفاق ا ای کنمو من در اطرافش فضا باز م کندم نییلحظه را تع نیاتفاق ا لهاراده ا ایقضا  دییگوم

و خودم  رسانمثبوت م را با مرکز عدم به مانییخدا تیدارم جنس عنی .است »ستال«اقرار  نیو ا» بله« میگوم
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و رضا  رشیلحظه را با پذ نیاوست پس ا اریاخت مرکزم اآلن در دهمقرار م یزدیتابش ا ای یزدیرا در معرض فرِ ا

که  ییفضاگشا مدت یپس از  کنمو رضا، شروع م رشیلحظه را با شر و پذ نیا وقت .کنمو شر شروع م

  شادم.  شهیکه من هم نمیبم شودم ترعیآسمان درون وس

پولم  شوممن متوجه م شودم ادیکه من پولم دارد ز ستین نیندارد سببش ا رونیسبب ب »سببیب یشاد« نیا

درست است که  شودزاده م ی ردیمم ی دیآم ی رودم یمن باز هم شادم،  شودکم م شودم ادیز

 یاگر فضا دیهست. شما نگاه کن تیحسِ امن نیهست ا یشاد نیا ر،یدر ز ول شوممحزون م خُردهیمن 

و قدرت ما کم  تیعقل، هدا ت،یحسِ امن ول مین است ما محزون بشومم یدرون باز شده باشد با مرگ 

و آن  میکه ما به آن وابسته بود ردیمم اگر کس را ول هانیما ا میگرفتاز آن شخص نم کهنیا یبرا شودنم

  .ختیمرکز ما فرو ر م،یو ما بدبخت شد زشیبه فرور کندشخص در مرکزِ ما بود، مرکزِ ما شروع م

 دیآاز دروِن شما م نیشما، ا آمد زندگ بخشیو شاد یشاد واشیواشیکه  دینیبم مدت یه و پس از بل 

به ما  توانندنم رونیب یزهایکه واقعاً چ میشوما متوجه م ،ییفضاگشا مدت ی. پس از دیآنم رونیاز ب

 نندهیما آفر هانیباالتر از همه ا مدت یاز پس  و بدهند حسِ وجود بدهند ارزش بدهند. بدهند خوشبخت یشاد

لحظه فکرِ خودتان را خالقانه  نیا دیکنقرض نم شما فکر از کس وجهچیهکه به دیشو. شما متوجه ممیشوم

  است. درواقع منظور زندگ نی. ادیکننم دیتقل کسچیاز ه دیکنخودتان درست م

: من دیگو. ممیمال خودمان بن میریرا ب رید یفکر  میکن دیتقل کسکه ما از  دهدبه ما اجازه نم خداوند

تو هست  یکه برا یدیجد تیوضع یخلق کنم برا دیفکر جد توانممن م کنمدر درون تو در مرکز تو دارم کار م

 نیبه ا دنیرس ینکن منتها برا سهیمقا رانیخودت را با د ست،ین سهیقابل مقا کسچیتو با ه تیاآلن، وضع

  .میصبر کن میخودمان کار کن یرو دیبا حالت مدت

  
  (مثلث عدم بلوغ معنوی) ١١شل شماره
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  (مثلث بلوغ معنوی) ١٢شل شماره

  
  ذهن)(شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣شل شماره

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

 (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل شمارهو  (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل شمارهشل  نیا طورنیو هم 

 از مثلث همانش است. یمثلث واهمانش است  یکه در  دهدکه دو تا مثل را مثلث را نشان م دینیبم

رکزش پر از که م است که کس نیا (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل شمارههست  جانیا مفهوم نیترمهم

است  ابیکم زیجهان همه چ نیدر ا کندفکر م عنیاست  شیاندیابیآدم کم نیآفل است ا یزهایبا چ دگیهمان

او  (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل شماره خدا و فراوان تینهایبه ب رسدببرند کمش به من م رانیو اگر د

درون  یشده که مرکز را عدم کرده فضا لیرد عمال به آن تبداعتقاد دا خداوند کس ندارد و به فراوان یاعتقاد

ارزش خودش  کند،به تعهدش عمل م شودواقعًا متعهد م شناسدشخص ارزش خودش را م نیباز شده، ا

 ییزهایاندازه چارزشش به (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل شماره ی نیا اندازه ارزش خداوند است.به

 شیاندیابیپا بذارد کم ریپا بذارد تعهدش را ز ریقولش را ز تواندم ش گذاشته است به راحتاست که در مرکز
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که مرکزش عدم است  ی نیو ا (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل شمارهاست  شیاندفراوان ی نیاست. ا

  :دیگوم کهنیا دارد. ذهنو توازِن حضور و من دارد پختگ پختگ

  هم ز من شنو هر دو به دتیاو نور ب هیسا
  درخت اتَّقوا شیبنه و دراز شو پ سر

  )٢١۵۵شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

 عنی» اتَقوا« گذاردنم یماد زیکه در مرکزش چ است. هرکس» درخِت اتَقْوا« نیدار انگه مرکزت را خال عنی

درخت « ریبخواب ز عنی» سر بِنه و دراز شو«کن،  آسوده زندگ دیگو. مکندم تیرا دارد رعا دیکن زیپره

ها کامال نور موقع و بعض کندنم دیتو را تهد یخطر چی. هستعال هیدرخت با سا ی» اتَقۇا درخت«» اتَقۇا.

 دانتو کار، م دیآم ذهنمن عنی یشوم هیسا وقت . ولستین یامسئله چیه ه،یها هم ساموقع بشو بعض

  .ستیاصل تو ن ذهنکه من

(شش محور اساس زندگ با افسانه  ١٣[شل شمارهبدهم  حیدو شل هم خدمتتان توض نیا طورنیهم و 

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

آن نوشته  یست که در بااله ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل شماره ضلعشش ی نیا

ساعت که  یهاهست و در جهت عقربه شش ضلع نیدر درون ا ذهنافسانه من دینیبکه م طورنی، هم»اَلَست«

 میلحظه خداوند تصم نیاست که ا نیا اشقضا معن ».فَکانقضا و کن«هست  یگوشه بعد میکنحرکت م

آن  ،»شودبشو م«بو که » فَکانکن«کند  ییو اگر فضاگشا تدافو م فتدیب چه اتفاق هرکس یبرا ردیگم

من از  دیبو عنیکند » اقرار الست«لحظه  نیانسان در ا کهنیا را. رونشیمرکزش را درون و ب کنددرستش م

(شش محور اساس زندگ با حقیقت  ١۴[شل شماره ییهستم با فضاگشا زندگ جنس خداوند هستم از جنس

ما را درست  رونیدرون و ب زندگ میفَکان و بذاربه قضا و کن میکه ما تن بده شودسبب م نسان)]وجودی ا

 چیه داردم شناخت، مرکزش را عدم نگه ذرهیخودش را  کهنیپس از ا شهیکه هم آدم نیچنی یبرا کند.

  . بردکه ش را م اتفاقات عنی »منونالبیر. «»المنونبیر«اتفاق بد اسمش هست  نی. اافتدنم یاتفاق بد

که  دیبو ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل شمارهدارد نگه دهیمرکزش را همان اگر کس

 صورتنیرا انکار کنم در ا امیداشته باشم و جنس خداوند جسم یاریدرست کنم هش ذهنمن فقطمن آمدم 

 ی ایکه قابل عالج نباشد  مرض یمثل  افتدبد م اریاتفاقات بس شوندم ادیکه دردها ز مدت یپس از 

. و افتدم هادگیهمان نیا بهمعموال اتفاقات  دهدمالش را از دست م ای دهداز بدنش را از دست م قسمت
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. چه سدینولحظه م نیقلم خداوند در ا عنی» القلمجف«. سدینوم شیبرا رونیرا در درون و ب خداوند، زندگ

(شش محور اساس  ١۴[شل شماره سدیبا مرکز عدم بنو دیو اجازه بده سدینوحال شما را م سد؟ینورا م

 دیآم افتدو اتفاقات بد م افتدبه درد م کهنیپس از ا ذهنمن نیا وشما،  زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

را  کارنیا دیتوانسالتان است مشما از حاال ده ول بند. ییو فضاگشابشود  میتسل دیکه با جانیبه ا رسدم

 دیدرد بش ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل شماره دیدرد بش قدرنیا دییای. ندیبن

در  دیشروع نکن سالپنجاه سالرا در چهل میتسل نی. ادیدرد بش دیکه نبا دیریب میتا تصم دیدرد بش

(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی  ١۴[شل شماره از مدد زندگ دیکه بتوان دیشروع کن سالده

  .دیفاده کنتاس انسان)]

 یدر آن فضا میکنفضا را باز م که وقت واقع میتسل نیبه اراجع راًیکه اخ دیبشو واقع میو اگر شما تسل 

ذهنتان  دید دیخواه دیرا کامل انجام بده نیا راه ندارد. اگر یریو خداوند، کس د میشده ما هستگشوده

اصطالح شما به به دهدو اجازه م حظه،در آن ل شودصفر م ذهنان خاموش بشود مننتذه شود،خاموش م

 دیو فضا را باز کن دیدارمرکز را عدم نگه طورنی. و اگر شما همبه کم زندگ دیدرست کردن مرکزتان بپرداز

خداوند است  داشتهمان گرام نی. ادیاو زنده شد تیخدا و ابد تینهایکه به ب دید دیخواه مدت یپس از 

  هم آمده:  تیب نیاوست که در ا تینهایب و فراوان

  انیبادِه که تو شاه ساق زیگزاف ر ز
  ز جنس خلقان تو ز خلق آسمان یانه تو

  )٢٨٣۵شمس، غزل شماره  وانید ،ی(مولو

. دییگوبه خودتان هم م دییگوبه خداوند م د،ییگوشما م زیمن باده بر یبرا عیوس تینهایب یاز فضا عنی

 دیریگنم ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من ١٣[شل شماره هانیچنقطه نیپس شما باده را از ا

 دیریگم زندگ با حقیقت وجودی انسان)](شش محور اساس  ١۴[شل شمارهشده گشوده یفضا نیبله از ا

(شش محور اساس زندگ با  ١٣[شل شماره نیچنقطه نیا انِیکه من شاه همه ساق دیقبوالنو به خودتان م

جنس مخلوق  ستمیجسم ن جنس. من از ستمیها نآن یهستم و من گدا هادگیهستم همان ذهن)]افسانه من

از  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل شمارهم بله از خلق آسمان هست ستمین

جسم من است من  هانیا ولن دارم فکر دارم چهار بعد دارم جنس آسمان هستم. درست است که فرم دارم بد

سم پس ما ج میانکار کن میتواننم میما جسم دار کهنیا در عالوه انکار فرم.من جسمم هستم به ستم،یجسمم ن

  عالوه انکار جسم. به میهست
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من  ستمیجسمم ن نیمن ا ستمیجسمم ن نیکه من ا میکنهر لحظه ما انکار م عنیاست  تینهایانکار جسم ب

من  ستمیمن تو ن شودشروع م» ال«هرلحظه با  جهینت در. ستمین ستمین ستمیکه در مرکزم هست، ن یزیچ نیا

را عمال شما  نیا . وقتستمیمن آن ن دهد،ذهنم نشان م دهدم نشان مکه مرکز یزیچآن ستم،ین امیمرکز ماد

  .دیهست قتاً یکه حق دیشوم یزیاز جنس آن چ جهیدر نت شودفضا باز م دیکنم ادهیپ

  *** پایان بخش اول ***
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  تو  ۀُخنبِ باده، نرسد به جرع دوهزار
  ز کجا شرابِ جان ،شرابِ خاک زکجا

  )٢٨٣۵ ۀغزل شمار شمس، وانید ،ی(مولو

 ذهن)](افسانه من ٩ماره[شل ش دیآم هادگیهمان نیکه از ا اورندیرا ب جهان نیباده ا اگر دو هزار خُم عنی

از اعماق وجودمان  میتوانکه ما م یشراب طورنیهم »ستزندگ«خود  »تو« .رسدجرعه شراب تو نم یبه 

دو هزار  عنی» هزار خُنب باده دو« .به زندگ هم گرددهم به ما برم »تو«پس  ان،یبه عنوان شاه ساق میآورم

 یبه  رمیمن شراب ب هانیداشته باشم دو هزار در واقع نماد کثرت است، هزاران تا و از ا دگیتا خم همان

 ای رمیگو آوردن عدم به مرکزم از تو م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره ییتو که از فضاگشا جرعه م

  .رسدنم کنمو حسش م کنمرا م کارنیخودم ا

شراب  ؟کجا رمیگمن م ذهن)](افسانه من ٩ماره[شل ش دگیکه از همان یشراب ؟کجا شراب خاک دیگوم 

کجا و آن کجا؟  نیا عنی ؟کجا رمیگم (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهکه از مرکز عدم  یشراب ،جان

 ذهن)](افسانه من ٩ماره[شل ش هادگیکه از همان یشراب .ستندین سهیبا هم فرق دارند، با هم قابل مقا لیخ

 نیاثرش از ب یموقت است، زود کند،جهان م نیوابسته به ا رد،یگحال من را م کند،مرا مسموم م میریگم

عقل  دهد،به من م دائم مست (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره رمیگکه از تو م یشراب اما .رودم

من را  دهد،م تیخالق دهد،م سببیب یشاد دهد،قدرت م دهد،م تیهدا دهد،م تیحس امن دهد،م

  :دیگوم تیب نیکه در هم کندمستقر م جانیلحظۀ جاودانه و ا نیبه ا آوردم

  چو جهان، وفا ندارد ،جهان نیو ُنقل ا م
  چو خداست جاودان ،ییو ساغرِ خدا م

  )٢٨٣۵ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

(افسانه  ٩[شل شماره هادگیهمان نیاز ا یاز  بش رهیش که شما نیا عنیجهان  نیجهان و نُقل ا نیا  م

 مینیبو م میکنم سهیمقا یما خودمان را با  وقتاست.  اشخوش نیهم نُقلش ،و احساس خوش ذهن)]من

 است، مصنوع رمقیدر واقع گذراست و ب نی. ادهدبه ما دست م خوش یو  میریگم م ی میبرتر لیما خ

 نیمنشأ آن از ب چون ست،رفتن نیمثل جهان است وفا ندارد از ب نیا دیگوماست.  یاست، مجاز است، ذهن

 آفل است، وقت ،عنیاست  ما همه گذرا هستند، پول ما گذراست، فان یهادگیهمان دیکن. توجه مسترفتن

 اما اگر شما م ردحال شما هم ثبات ندا کندم رییچون تغ دیریگدر مرکزتان م ریمتغ زیچ یشما حالتان را از 
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شراب و  نیشده، اگشوده یفضا نیو از ا دیریب (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهمرکز عدم  نیرا از ا

  . دیآم جانیو عشق از ا سببیب یشاد نیمرکز عدم است که مرتب ا نیهم ییساغر خدا ،ییساغر خدا

 ست،شیاست مانند خدا هم ییو ساغر خدا م نیکه ا دیریگجا شراب ماز آن دیکنرا باز م شما فضا پس

 نیاباشد.  ریبرود حاِل شما دائماً متغ نیکه اثرش زود از ب دیخواهموقت نم زیچ یشما  پساست.  جاودان

نم،یلحظه خوشحالم، لحظه بعد غم نم،یخوشحالم، غم ثبات جانیدر ا نمیخوشحالم، غم .وجود ندارد  

  آن مالحت یِو جان و صد دل و جان، به فدا دل
  ؟چه مان انیتو به خاک ،یکه دار صورت جزِ

  )٢٨٣۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

 هستند و جان هادگیهمان نیا ذهنکه دل و جان در من دیگوهم مربوط به ماست، هم به معشوق، م تیب نیا

  . میریگها مکه ما از آن که فرم است، جسم است و جان هادگی. دل همانستجان ذهن میریگم اهنیکه ما از ا

در دلتان هست، در مرکزتان هست  دیمعتاد کس یبه  ای د،یهست دهیکه با آن همان شودپولتان کم م وقت

 نین چه شد؟ رفت. جانمان همآقا، خانم جانتا دیجان ندار دهد؟به شما دست م چه حال روداو م وقت

بود  مانمان بود رفت، جوانشخص بود رفت، پول بود رفت، مقاممان بود رفت، کارمان بود رفت، خوشل

  رفت. 

هزاران  عنیو صد دل و جان  ذهن)](افسانه من ٩ماره[شل ش هانیچنقطه نیهم ی: دل و جان ماددیگوم حاال

 (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره ییثر فضاگشاکه در ا ییبایبشود. همان ز ییبایز نیا یفدا ،دگیهمان

بودن، شما  بایبودن، ز نینم عنی» مالحت«. شومم لیکه من به آن تبد ییبایهمان ز دهد،به من دست م

بعد  ،یبعد فکر ،بعد جسم عنیدر چهار بعدمان  و سالمت سببیب یشدن فضا و آمدن شاد گشودهبا  دینیبب

 رییاحساساتمان تغ م،یشوم بایز م،یشوم فیلط شود،م لیتبد عشق جاناتیبه ه ناتمانجایه ،جانیه

مالحت ماست،  هانی. ارودم نیاز ب هانیو ا نهیآن احساسات خشن مثل خشم و ترس و رنجش و ک رید کند،م

 ستندیهستند خوشل هم ن نیها نمآدم توجه ندارد بعض یظاهر ییبایبه ز کهنیا یبرامالحت؟  مییگوچرا م

  عدم را دارند.  نیرا دارند. ا» آن«چرا؟ آن  د،یدوستشان دار دیآشما خوشتان م ول

 ریغ دیگوم بعد »آن مالحت یو جان و صد دل و جان، به فدا دل« (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره

 نیو ا جانیجسم، فکر، ه نیا بیصورت ، ترک نیاز ا ریهم به ما، غ دیگوهم به خدا م ،یکه دار صورت نیاز ا
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 نیهم ا یاصلمان است که زنده است،  نیمالِ ا ی میدار ما دو جور زندگ ،جسم در جسم، زندگ زندگ

ماست  جاِن جسم نیا زنندآمپول م مثال صورت است باز هم. زوج نیا ،حس زندگ میکه در جسم دار حس

جسم ماست،  نیدر واقع ا میکشو ما درد م رودم میهست دهیهمان م،یمعتاد کس ی به وقت. دیآکه دردش م

 نیفقط ا دیگوم. میهست ما دنبال آن جان اله کشد،ما که درد نم . جان الهکشدماست درد م جاِن جسم

   د؟یصحبت را قبول دار نیاست شما ا انیجهان است به خاک نیا هیصورتت شب

» اتخود خداگونه«کدام خودت؟  شباهت چیه» خودت«مخلوقات است  نیا هیصورت شما شب نیفقط ا دیگوم

 ‐تن‐ نیمورِد ما درست است که ا در اند.درست شده ییایمیاز مواد ش انیندارد که، خاک انیبه خاک شباهت

ا هست که از که در شم یزیاز آن چ ریذهن ما از فکر درست شده است. غ درست شده ول ییایمیاز مواد ش

از  ریغ ،ذهنمن نیجهان، ا نیپس از ورود به ا یهم که خودت درست کرد یدرست شده و  ییایمیمواد ش

خدا زنده  تینهایبه ب دیما با پس از مدت کهنیای. برازشیچ چیه است؟ هیجهان شب نیبه ا یزیچه چ نیا

درون در ما  یفضا نیا .ستیهان، از جنس جسم نج نیدر ا ستین هیشب یزیخدا در ما به چ تینهای. بمیبشو

 نیدر ا یزیبه چ هیشب (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهاست  خال رهیکه آن دا ت،ینهایباز بشود ب

  بله. ت،یپس مهم است ب ستیجهان ن

  : دیگوحاال به ما م 

  یقراریبه جهانِ ب یکه دار بزن آتش
   ز آتشِ خود دلِ ُقبۀ دخان بشاف

  )٢٨٣۵ شمارۀ شمس، غزل وانید ،ی(مولو

 ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره یارهیدا نیا عنیو دردهاست.  هادگینماِد دود همان نیدود و ا عنی دخان

 ستهم ساختمان قُبهدود است.  هیشب نیاست ا نیچو پر از نقطه هادگیهمان رهیدا د،ینیبکه در داخل مثلث م

 عنیدخان  ،»قُبۀ دخان«را به  هادگیهمان نیا نیهم یبد است. براآن مثل گن ینما رونش،یکه به اصطالح ب

 نیا یآسمان ما اآلن تو عنی ،زندگ آورددود درم نیا یآسمان را از تو نیکه ا دیداندود و شما م

 نیا یآسمان اآلن کجاست؟ تواین  م،یشوم لیتبد تینهایب نما به آسما دییگو. شما مهاستنیچنقطه

 ای دیدار رنجش یکه مثال  دینیبو شما م شودم ییکه شناسا هانیچنقطه نیکدام از ا هر. هاستنیچنقطه

شما  دیکندر درونتان و انکار م دیکنرا حل م نیو ا د،یهست دهیبا پولتان همان ای د،یهست دهیهمان یباور یبا 



ۀ  برنامه                                                                     Program # 882   ۸۸۲مشار

  29صفحه: 

 نینمانَد، ا دگیهمان چیو اگر در شما ه شودتر من بزرگآسما افتد،با پول م دگیو همان دیاز جنس پول هست

  . شوداندازۀ خدا م عنی شودم تینهایآسمان ب

و جاودانه  دیشوساکن م جانیو در ا یلحظۀ ابد نیبه ا دییآبشود در دروِن شما م تینهایآسمان ب اگر

 هیشب انیخاک نیتو به ا» تن« نیا از ریه ما گفت که غ، که ب»تن« ردیمم نی. ارودم نیمرگ از ب رید د،یشوم

 د؟یجهان دار نیآفل ا یزهایبه چ چه شباهت ،یلحظه ابد نیدر ا دیباش تینهایلحظه ب نیشما در ا اگر. ستین

خواهد شد، خود شما که  متالش شودم ریدارد پ نیبله، ا(اشاره به تن)  نیا است. هیتان شب ِفقط تن ز،یچچیه

(حقیقت وجودی  ١٠[شل شمارهآتش ما آتش عشق است  یکه دار آتش نیا دیگوم نیهم ی. براریدنه 

  . دیآبا مرکز عدم آتش م کنفضا را باز م است وقت ییآتش شناسا انسان)]

و  دیشناسرا م ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره هادگیهمان ها،نیچنقطه نیاست که ا ییآتش، آتِش شناسا

قرار نداشتن و شما  ت،یحس عدم امن عنی یقراریاست. ب یقراریذهن، جهانِ ب یِ است. فضا قراریجهان ب نیا

 مینیبب م،یزنگ بزن یبه  دیبا ای میلحظه ما آرام ندار ی .دینیقرار نداشتن را در خودتان ممن است بب نیا

کار کنم؟ تلفن بزنم، چه یبردارم بخوانم، به  یزیچ یندارد،  یهم که برنامۀ خوب نیچه دارد ا ونیزیتلو

 یابر دیتواننه نم د؟یبا آرامش نگاه کن و دینیبنش طورنیساعت هم ی دیتوانقرار ندارم. شما م توانمنم

، دارد قراریجهان ب ی هر کس بودن ول قراریب عنیهم بخواند  یقراریب ی دیرا شا نی. امیقرار ندار کهنیا

  ذهنش است. یفضا نیهم ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره قرارشیجهان ب

 دهیکن با چه همان ییصورت حضور ناظر شناساکدام آتش؟ شما فضا را باز کن به ،آتش بزن دیگوبه شما م اآلن

 دید میخواه میناظر به ذهن مان نگاه کن صورت حضورِ به کهنیمحض ابه کند؟م قراریتو را ب یزیچه چ هست

ها قرار ندارند به ما ما، آن میخواهها مچون قرار را از آن کنندم قراریهستند که ما را ب هادگیهمان نیکه ا

  هستند. رییها دائماً در حال تغبدهند، آن

 ١٠[شل شمارهعدم  نیپاره کن، سوراخ کن با آتش خودت، با نور حضورت، با ا عنی» ز آتش خود بشاف«

 یشن است، شما تومه نیکه ا میقوه دارچراغ ی کهنیمثل ا شودمرکز عدم م . وقتیقت وجودی انسان)](حق

و  نیرا بب ددو نیمه را ا نیفضا را باز کن مرکز را عدم کن، با نور آن ا» بشاف ز آتش خود«. دینیبمه را م

 رانیخودش انجام بدهد د یبرا دیدرون خودش بارا در  نیا کن. هر کس دایدلش را باز کن جلو برو، راهت را پ

  .توانندنم
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با مرکز عدم، با  دیانجام بده دیلحظه را در درون با نیاتفاق ا رشیرا در درون و پذ ییگشافضا نیشما ا باالخره

 م،یپرفکر به آن فکر م نیاز ا کهنیآن. هم یتار عنی ذهن. دود مندیرا بشاف ذهنقوه، دود منچراغ نیا

 دنید نکیع نیبا ا دن،ید نکیع نیبا ا دن،ید نکین عیبا ا ر،یبه فکر د یاز فکر دنیدرواقع دود است. پر

  .ستیدود ن نکیعی. با بدینیبب نکیعیفرق دارد که شما ب

 ما با مثال  یهادگیشد که عمدۀ همان دی. شما متوجه خواهییدود را بشن با شناسا یفضا یدلِ  دیگوم پس

 اسیس ای یمذهب یبا باورها هاخانواده است، با دوستانمان است، با باورهاست، بعض یپول است، با اعضا

معتاد باشند با  دیشا هاهستند، بعض دهیهمان حاتیتفر یسریمثال با  هاهستند، بعض دهیهمان شخص ای

که مثال دو سه ساعت  کنندفکر م خورندهستند، اآلن غذا م دهیبا غذا همان هاهستند، بعض دهیمواد همان

در مرکزتان هست و شما  یزیکه چه چ دینیشما بب نیاش در فکر غذا هستند. بنابرابخورند؟ همه یزیبعد چه چ

 د،یآن را از دست بده دیترسم د،یکه در مورد آن فکر کن دیشما مجبور هست کندم قراریب .کندم قراریرا ب

 د؛یاین اخالل دفعهی شود؟م ادیهست؟ ز نیاست که) ا نیاش حواسمان (به اهمه عنی کم بشود، دیترسم

  . خواهماش خراب بشود، نمبو همه

 یشده با خداوند گشوده یوحدت را که با فضا نیآتش عشق را، ا نیا هر کس عنی »یکه دار بزن آتش«

انسان از  یا »یکه دار بزن آتش«ز آن سون استفاده کن، ا دیگودارد م کهنیا مثل دارد در درونش. شود،م

با  ؟یزیاست از آن استفاده کن، به چه چ آن سون و سوت و آن خأل که در درونت هست و از جنس زندگ

 دیتوانشما م دینیب، م»پر و بال بخش جان را« در مرکزت باشد؟ نه. دیدود با نیدود را. واقعًا ا نیا نیآن بب

با  ذهننه با من بخشم،که من حاال به خودم پر و بال م ییخودت بو ایپر و بال بخش جان را  دییبو به خدا

  .دیکن یهمار دیفضا را باز کن دیشما با دیخواهمرکز عدم. به هر حال از خدا هم م

  پر شدشسته  و بال بخش جان را، که بس پر
  که دان حمت ی پ ،و بالِ جان شست پر

  )٢٨٣۵ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

 م،یکنصحبت م ییبه زبان دو دانممربوط است هم به ما. شما م هم به زندگ تیب یهاهمۀ قسمت عنی

 یاریهش ی. در اصل مییگوم ییغلط است، درست است که به زبان دو نیخدا، ا یمن  ی مییگواش مهمه

روز روزبه ذهنمن عنوانبهشما  کند،خودش خودش را کامل م کند،است دارد خودش خودش را آزاد م
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کار  یجورکه امتداد خداوند چه ستمیمن متوجه ن کنم،که من دخالت نم دییگوخودتان را، م دیکنم فیضع

  است که فضا باز کنم، دخالت نکنم.  نیمن کارم ا کند،م

 من است، پر و بال من است، جان زنده زندگ جاِن واقع نیاجان من را پر و بال بده. جان من  دیگوپس م

کردم، به من پر و بال  ییمن شناسا دیگوم اآلن کن. ییگفت شناسا قبل تیبپرد. ب هادگیهمان یبده از رو

 خواهم،. من عقل تو را م(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره هانیا عنیبده، صبر بده، قدرت بده،  زیپره

که پر و بال  خواهمقدرت تو را م خواهم،تو را م تیهدا خواهم،تو را م یشاد خواهم،تو را م تیحسِ امن

درخت  یرو رید خواهمنم بپرم. شیاز رو دمیرا د ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره نیچکنم که نقطه دایپ

 نیبا هر کدام از ا کنمم یبازموقع من عشقهر کهنیا یبپرم، برا خواهمهستم م مرغ نم،یبنش دگیهمان

  . شودپرم شسته م هادگیهمان

پرتان شسته  دیکنم یبازمرکزتان و با آن عشق دیگذارو م دیکنرا تجسم م ذهن زیچ یهر موقع شما 

توجه  نیا د،یکردنم یبازو با آن عشق دیداشتتان را نگه مآن پر رفت، آن لحظه رفت. اگر توجه عنی. شودم

است که  یزیچ ،یاپر و بال من را شسته دیگوم و پرواز کند. اوردیبال درب توانستتان متوجه زنده یزنده رو

. دارد داندم و زندگ میداننم ذهن دیو با د ذهنهست که ما با من زهایچ لی. خدانممن نم دانتو م

  .ستیبشو ن زندگ هادگیهمان نیمن با ا زندگ نیبفهمم ا ،یاپر و بال من را شسته دیگوم

 ییشما را به جا هادگیهمان قیکردن از طر که زندگ دیمتوجه بشو دیخواهم دارم، شما ک از شما سؤال من

آورد؟  دیوجود نخواهشد؟ شما رابطۀ خوب با همسرتان، فرزندانتان، به دینخواهد رساند؟ شما خوشبخت نخواه

 تا ک ول د؟ید دیرا نخواه یرا و شاد رتو قد تیرا، عقل خوب و هدا تیحسِ امن یسعادت را، رو یما روش

 ییبه جا نیا دیاست که بفهم نیکار را ؟ پر و بال جان ما شسته، حمت آن ا نیا دیادامه بده دیخواهم

پوچ  مینیببعد م میکنم عمل ی م،ینکم یفکر ی م،یکارم یزیچ یدر واقع  مانذهنبا من ما .رسدنم

زجر  دیچقدر با م؟یبساز دیچقدر مسئله با م،یسازمسئله م مانذهنما با منشد.  جادیا درد از آب درآمد،

در  میمانع بساز میدشمن بساز دیزحماتمان هدر برود؟ چقدر با زد؟یهم برروابطمان به دیچقدر با م؟یبش

   م؟یبساز دیکه نبا میذهنمان بفهم

[شل در مرکزت  خواهمانسان من م ینشان بدهد که ا مابشند که به  دیپر و بال ما را خداوند چقدر با

و  دیشما از خودتان سؤال کن ؟باشد. تا ک هادگیهمان شودباشم؟ نم (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره

  .دیجوابش را به خودتان بده
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  جان یندارد ا نم ،یاریهوش به سخنم
  دو موهبت کن، چو ز من سخن ستان قَدح

  )٢٨٣۵ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو

دارم،  جسم یاریمن هش کهدر حال ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهن. در منمییگوم به زندگ میدار ما

 ذهنکه من دیدی. دزنمحرف م هادگیبرحسب همان ول زنمنم ندارد، من حرف م یاریسخنم به هش

سرش آوردم. فالن ساختمان  ییبا من درافتاد چه بال موقع فالن کار را کردم. فالن فالن .زندحرف م یجورچه

نم دارد؟ برحسب  هانیاش من، من، من، اکس من کم کردم، اگر من نبودم؛ همهرا من ساختم، به فالن

 میدانها. ما نمنیاست ا نمینم است؟ ب هانیخود، ا انِ یفکر کردن، عمل کردن، سخن گفتن، ب هادگیهمان

است.  نمیاست بله اصال زشت است ب تنها غلطنه ذهنعنوان مناز خودمان و برخواستن به فیکه تعر

. ما هرجا خودمان را نشان دیآو خودمان هم خوشمان نم د،یآاست، مردم خوششان نم نمیب ییخودنما

  جا.آن میکنم دایدشمن پ یسری. میشوم مانیدوباره پش رونیب مییآم میدهم

 نم«هستم  ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهنبه من اریهوش کهدر حال یاریهوش »یاریسخنم به هوش« 

 کنم؟ انیمن خودم را ب ؟از من سخن بستان خواهخداوند م یمن حرف بزنم؟ ا خواه، م»جان یندارد ا

، من را مست (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهمرکز عدم  نیدو قدح به ما بده از ا ی صورتنیدر ا

به  خُوب تو فضا را باز کن لحظه لیکثرت است، چند قدح به من بده. خ ست،یدو، دو عالمت دو ن کن. قدح

خودت هم  کنم ییچون دعاهم ینباشد.  نمیتو ب انیلحظه خداوند به تو شراب بده تا سخنانت و ب

 دانمکه خداوندا م مییبو میرا نگه دار ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهنمن نیما ا شودکن. نم یهمار

 شما .ستین یزیچون چهم دهد،را بده، نه نم اتتو م ول دارمرا نگه م نیحاال من ا است، نمیسخنانم ب

کن، بعد از آن حرف  یتو هم همار» دو موهبت کن قدح« ییگوم اگر .دیکن یهمار با او دیبشو داریب دیبا

وجود با مرکز عدم بار که درد به کارد،موقع او مبار، آن یزیچ یکن، فکر کن عمل کن،  انیبزن خودت را ب

از مرکز عدم  راگ شود،عشق م یاز رو شود،ها سازنده ماز جمله افراد، انسان رونی. رابطۀ آدم با جهان بدیاین

  .دیهنگام ارتباط خورده باش ایارتباط  جادیشراب را قبل از ا نیباشد، اگر شما ا

  همه باده گفته باشد دیهر آنچه مست گو که
  جان جزِ باده بادبان  به کشت نکند

  )٢٨٣۵ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی(مولو
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. واقعاً هم زندشراب است دارد حرف م نیکه، ا ستیمست که خودش ن زند،مست حرف م وقت دیگوم

 ست،یعقلش ن رید زند،خورده حرف م جهاننیآدم مست که شراب ا ی دیاست. شما نگاه کن طورنیهم

از بادۀ تو  ری ما، غما چه جان ذهن جان ما چه جان اصل کنترل شراب است. و در کشت ریز ست،یخودش ن

  کند. بانکند، کشت ملوان تواندکند، نم بادبان تواندنم رید زیچ رم،یگمرکز عدم م که من از تو با یشراب

 هادگیمست همان میما مست غرور هست ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره جانیکه در ا طورنیهم نیبنابرا پس

 ١٠[شل شماره میبخور »م«اگر  ول میروم ینابود یسوما نم ندارد، و به سخن میزنحرف م وقت میهست

اگر  ما .میریگاست که از تو م »ییم«ما، در واقع  ما، بادبان مالحکه:  دیگوموالنا م (حقیقت وجودی انسان)]

اگر قرار باشد شراب تو حرف نزند ما  زندشراب تو حرف م صورتنیدر ا میبشو دیکه با میتو بشو »م«مست 

حرف  یطورنیا خواهم میحرف بزن ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره هادگیهمان قیاز طر مانذهنبا من دیبا

  .میحرف بزن یطورنیا یتو که ما را خلق نکرد م؟یبزن

پنجاه سالمان است، پنجاه سال  دیشا میاگر خوب دقت کن و .دهداست که موالنا به ما م ییهاییشناسا هانیا 

که نه  میشواآلن متوجه م از خودمان بوده ول فیو تعر ذهنمن یهاحرف فقط .بوده نمیما ب یهاحرف

 یاریحرف بزند، آن هش »م«حرف بزند، آن  »م« میریب« م«از او  میفضا را باز کن دیبا. ستین یطورنیا

 یبه طرف نابود انسان را ذهناز آن جان ما بادبان ندارد. بادبان من ریحرف بزند، آن باده حرف بزند، و غ

 یجوراست خُوب شما چه انوسیدر وسط اق است که کشت نیا هیشب ت،یهدا مییگوم کهنیا .کشاندم

 دیکن دایراه را پ دیخواهم دیخواهم تیاگر شما هدا انوسیاق نیدر وسط ا ول د؟یکن دایجهت را پ دیخواهم

 که در مرکزتان هست و با ذهن ییزهایاز چ دیشناساو را نم »م« حاال. دیایاو ب »م« دیبذار دیفضا را باز کن

 هانیچنقطه نیکه از ا »ییم«. هر دیریرا از آن ب« م« دیمجبور دیرینگ »م« هانیاگر از ا دیرینگ م دیشناسم

شناخت.  شوداو را با ذهن نم . مدیایاو ب »م«تا  خواهمنم دییبو آمد  ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره

در واقع حرف شراب است، حرف  دیگومست هرچه م عنی» همه باده گفته باشد د،یمست گوچه هر آن که«

  »جان جزِ باده بادبان به کشت نکند«. ستیمست ن

  مستم، ِبده آن َقدح به دستم  میکه ن یمدد
  و گران به دولتِ تو رستَم ز ملول که

  )٢٨٣۵ شمس، غزل شمارۀ وانید ،ی(مولو 
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ها از ما انسان لیخ» مستم میکه ن یمدد« به خداوند؛ ،به زندگ م؟ییگوم  کن! به چه کسکه کم مییگوم و

  : دیگوم و .میهست مستمین میکنخودمان کار م یرو میکه دار

  با خبرم  اندک شدم مست ول مست
   یکه ز من با خبر یخبرم باز رهان ا نیز

  )٢۴۶٢ شمس، غزل شمارۀ وانید ،ی(مولو

از  یتعداد ایهنوز هستند  )٩ها (شلنیچنقطه نیهنوز چرا؟ ا میباخبر اندک مست ول میا مست شدم بله

چه  ،یکه از من با خبر کس یها مرا باز رهان ابرحسب آن دنید عنی ها،دگیخبر همان نیاز ا هستند. هانیا

 تماشاگر .میخبر است ما هم تماشاگربا  شده خود زندگگشوده یبا فضا از ما با خبر است؟ خود زندگ کس

مدد از  »یمدد« ما حرف بزند. قیکه کامال او از طر میهنوز کامال مست نشد میمستمیکه ن میدیفهمنم مینبود

آن قدح را بده دستم که به کم  مستممیباشد که من هنوز ن ادمانیمرکز عدم  شهیهم دیآشده مگشوده یفضا

[شل  ذهنمن ی و گران به دستم از ملول دیآکه از تو م برکت دهکه تو م یاا بادهب عنیتو، به دولت تو، 

فرم  یسواست که دائماً به ذهنبودن انسان در من نیسنگ نیهم گران. شومرها م ذهن)](افسانه من ٩شماره

  به مرکزمان. میاوریرا ب دگیمانه یکه  میرا دار نیو مرتب شوق ا هادگیهمان یسوبه شودجذب م رودم

دگیاز همان میکه بپر میستین سبیو  ها درد ثابت دگیهمان نیگذشتن از ا دگیبه آن همان به ما مدهد 

را از دست  نیاتفاق افتاده ا یطورنیگذشته ا دم،یاز آن رنج دم،یرنج نیاز ا افتدم ادتانیبه شما  کهنیمثال ا

 .میکنرا حمل م دائم حالیرا، ب دائم ملول ی ما شوندد دارند و با هم که جمع مدر هانیدادم همه ا

بجهم فقط  هانیقدرت ندارم که از ا ستم،یفرز ن ستم،یبودن که سب ن نیو سنگ دائم حالیب نیاز ا دیگوم

  کنم. بله، دایپ توانمرا م نیا دولت توست که قیاز طر

  توبه یِدَران قباتوبه، بِ  یِبال یهله ا
   ناگهان یِ توبه؟ که قضا یِتو چه جا برِ

  )٢٨٣۵ شمس، غزل شمارۀ وانید ،ی(مولو

جدا بشود و برگردد به مرکز  دگیهمان یکند از  ییاست که آدم شناسا نیواقعاً ا قیحق توبه، برگشت عنی توبه

مرکز من هستند  ذهن)](افسانه من ٩ل شماره[ش هادگیهمان هانیچنقطه نیاآلن که ا عنی قیعدم. توبه حق

درواقع  ناست، بازگشت است، برگشت از جها قیتوبه حق نیرا بذارم کنار و دائمًا در مرکز عدم باشم ا هانیا

 یاز  دیگون را میدارد ا میکنمعموال ما م ذهنکه در من یااما توبه نروم به جهان. ریکه د تیبه وضع
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به درد  ذهنو عمل با عقل من هادگیهمان لهیوسبه دنیدر اثر د ما .رید نیچنقطه یبه  میروم نیچنقطه

که من دارم دردناک است ما متوجه  ییزهایچ نیباورها و ا نیکه ا میکنفکر م میاُفتبه درد م وقت میاُفتم

با باورها  دگیهمان نیب شماها دردناک است. دردناک هستند بله همانش با آن ستندین زهایچ نیکه ا میشونم

 دهیبه مرکز شما، شما با آن همان دیایباشد، ب یکه ممن است باور خوب ی. هر باوردیو خود باورها فرق بذار

  ندارد. دهیآن باور فا رید شود،به خرافات م لیتبد دیجسم درست کن دیبه آن باور بشو لیتبد دیبشو

 کنند،باورها را عوض م ستندیباورها خوب ن نیا کنندتا باور دارند فکر مکه پنجاه دیفرض کن یاعده ی ول 

برویم ی دین دیر پیدا  خوردبه درد نم نید نیا ندیگوم کنندرا عوض م نشانیکه د دینیبم هابعض حت

بد  قبل نیاز د کنندشروع م شوندم دهیها همانبا آن دفعهنیحاال ا .کنندم دایپ رید نید ی روندمکنیم، 

  باور. نیدرواقع توبه است. توبه از آن باور آمدن به ا نیا هانیگفتن، خوب گفتن از ا

 نیو ا .را بند کارنیا که کس دهتو امان نم هست ناگهان یتو قضا توبه هست یتو بال ایخدا دیگوم 

را در  دهیپد نیا دیبا شمامردم است.  جان یبشوم واقعًا بال دهیهمان رید زیچ یبد بود با  نیکه ا نیزیجا

بد است  نیکه من با آن در ارتباط هستم ا شخص نیا ایکه من دارم  یزیچ نیکه ا دییو نگو دیخودتان کشف کن

 دیکه با یزیهرچ دیبشو دهیهمان دیآتش در مرکز شما. نبا شوددشمن شما م شودم ،یشوم دهیهمان وقت

از  ن،یقر قیبسا از طرچه دیایب د،یایب تواندمرکز شما نم دیشما، در کنار داشته باش دیاصطالح داشته باشبه

 با میتوانما نم عنی د؛یبرسان بیبه آن آس دیببر نیرا از ب دگیکه باال گفت شما آن همان ییهاآن حمت قیطر

 میاست، امتداد خدا هست ییتای یدر فضا مان ٔشهیکه ر میسته درخت یهرکدام از ما  میبشو دهیهمان ریدهم

  کند. انیاز ما ب خواهدو خداوند خودش را م

اظهار است  بهر« م؛یشوبه او زنده م میکنرا باز م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهفضا  نیبنابرا پس

» ها نهانتا نماند گنج حمت«کند  انیرا ب خودش خواهدخداوند م عنیبهر اظهار  هرکس »خَلق جهان نیا

  کند. انیخود خدا خودش را از ما ب خود زندگ میدرون را باز کن یکه فضا میهرکدام از ما خَلق شد عنی

  خَلق جهان  نیاظهار است ا بهر
  ها نهاننماند گنج حمت تا

  )٣٠٢٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بعد  شودمنبع درد م نیو ا ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهبه مرکزتان  دیگذاررا م یزیچ یاگر شما  ول

. ستین زیآن چ ریهمانش است تقص ریاشتباه است. تقص ستین دگیهمان ریاست تقص زیچ نیا ریتقص دییگوم



ۀ  برنامه                                                                     Program # 882   ۸۸۲مشار
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 دیتواننم دیشوب دهیهمان ول ستندیخود مضر ن یخود عوض بشوند باورها به توانندباورها م دیکنتوجه م

کهنه  شهیعمل است الو هم یالو یاست باور  واضح .دیاندازم رونیمرکزتان را ب کهنیا مثل دیعوض کن

 سالکه مثال س ییهاپروگرم دینگاه کن وتریکامپ یهاپروگرم نی. شما به ادیآکار نمبه شودِدمده م شودم

  آمده. رید زیچ یاآلن  خورددرد نممعمول بود اآلن اصال به شیپ

 ریتقص ستیمن ن ریاشتباه ما که تقص دیکه در اثر د یانه توبه خوب، توبه توبه هست یتو بال ایخدا دیگوم

با کس  رومرا طالق بدهم م نیشخص بد است من اگر ا نیا است. رونیب زیچ نیا ریتقص ستیمن ن دگیهمان

 نیتوجه کند که ا دیبا ها آدم نتواند به توافق برسد ولموقع لیالبته خ . ممن استکنمازدواج م یرید

 زیچ ی دیدارمرا از مرکزتان بر یزیچ یاگر شما  کن. نییرا تع نینبوده اول ا ایشخص در مرکز شما بوده 

 ی تواننم یرا درآورد نیبِبر که ا یرا پِ دهیپد نیرا نکن تو. ا کارنیخطرناک است ا کارنیا دیگذارم رید

 ای زندگ یجااو به خواستم و خراب درآمده که تو از آن زندگ یآورمآن را در ن،یا ی. برایبذار رید زیچ

  است: مهم تیشما ب دیبفهم دیرا با نیخدا نشسته بوده ا

  توبه یِتوبه، ِبدَران قبا یِبال یهله ا
   نناگها یِ توبه؟ که قضا یِتو چه جا برِ

  )٢٨٣۵ شمس، غزل شمارۀ وانید ،ی(مولو

جسم را بردارد  یکه  کندجرأت نم برِ تو کس »؟توبه یبرِ تو چه جا«است.  ذهنپوسته من نیتوبه ا یقبا

بذارم؟! با وجوِد  رید زیچ یتو را بردارم  توانممرکِز من، مر من م ییایاگر تو ب بذارد. ریجسم د ی

را  نیرا بردارم، ا نیا دیکه با دمیبرسم که فهم جانیرا بذارم تازه اشتباه بنم به ا زیچ ی نمتواتو، من م

  حماقت است!! لیخ رید نیبذارم؟! ا رید زِیچ یدوباره  ردارمب

که  کنم نییلحظه خودت با حمتِ خودت تع نیکه ا تو قضا هست »ناگهان یتوبه؟ که قضا یتو چه جا برِ «

با  را بذارم؟ رید زیچ یرا از مرکزم بردارم  یزیچ یام؟ من حق دارم چه کاره باشد، من یجورع چهاوضا

ولو  دیباز کن دیکه شما فضا را با دهدم نشاناین  ؟عقل هست تینهایلحظه تو ب نیا کهدرحال اَم؟نادان نیا

. شما به ستنیزیمند به جاعالقه ذهنچون من. ستین یطورنیبه ضرر توست، ا نیکه ا دیگوم تانذهنمن

. نه خورددرد نمبه هانیا یتا نهوستیواقعاً ب دیهست دهیهمان زیچ تاکه با س دینیبم دیکنمرکزتان نگاه م

تند، که اآلن هس ستین ییجا هانیا ی. جاخورنددرد نمبه دیهست دهیها همانچون با آن خورند،درد مبه هانیا

  هست. است، هرچ هیحاش شیجا هانیا
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ها ارتباط برقرار آن با زندگ عنوان زندگها، بهعنوان مرکزِ عدم با مرکزِ عدم آنبه میمورد انسانها ما حق دار در

  ها بشود.ما عاشق آن و زندگ مینیبب از جنس زندگ ها را همآن م،ینیبم . اگر خودمان را از جنس زندگمیکن

شما  ذهنمن، من ذهنمن کهنیها. نه اما همراه آن ذهنها باشد، نه فرم ما نه منآن ما همراه با زندگ  زندگ

بشود. حاال فردا انتظاراِت من را برآورده  دهیاستفاده کند و با آن همان هانیچقلم از آن نقطه یعنوان را به

غلط  نیجا، اآن اورمیرا ب ریانسانِ د ی رید نیچنقطه یذارم کنار، شما را ب نیچعنوان نقطهبه ،ینکرد

  :دیگوم نیهم یبله برا است.

  خان و مان یِتو بال ،تو خرابِ هر دکان 
قاف گ زِه چو شتر هم ،یریکوه شانک  

  )٢٨٣۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

را هرجور  نیبسازم در ذهنم ا . هر پارککننم، تو خرابش مدر ذه کنمکه من باز م تو هر دکان خداوندا،

 مانیهادگی. همانمیدرواقع در ذهنمان دکان باز کرد ما. کنرا خراب م نیهستم ا دهیها همانکه با آن نمیبچ

 رانیه درا ب ماننشیب م،ینیبها مبرحسبِ آن یا میشوها بلند م. هر لحظه براساسِ آنمیبفروش میخواهرا م

شما  کند. چه بسا دکان شما را خراب مهست درست است؟ تو خراب کنندۀ دکاِن هر انسان نیا م،یفروشم

 ما. فروختتو، دکانت خراب شد، اقالم دکانت را م به من ظلم شده، نه دکان داشت ای. خدادیافتم دردبه 

لباِس  دانم،جوان هستم، خوشل هستم، بلندقد هستم، نمهستم،  بایاول که بدنمان، ز م؟یگذاردر دکان چه م

خانۀ من را  د،ینیمن را بب نیگران است، ماش لیخ دینیساعت من را بب د،ینیجواهرات من را بب د،ینیمن را بب

! میهست دهیما هست! با آن همان ندکا هانیا د،ینیو سواد من را بب دینیبچۀ من را بب د،ینیهمسر من را بب د،ینیبب

 نیا سازند،م ند،یگوم» لو« جانیاست که ا ییساختمانها هیدکان شب نیا زد،یرهم مرا که به نیا حاال

 کشرا م یزیچ ی دفعهی سازندساختمان م ی دفعهی گذارندهم م یهست رو یپالست یزهایچ

  .میهست یطورما هم آن کند،اَش سقوط مهمه

 نیا. »خان و مان یتو بال« میکرد جادیا هادگیهمان نیمان، ما بکه در ذهن ستوابطر نیهم» و مان خان«

و  ،تو ذهنمان، پارک ذهن میدیرا چ هانیام است اخانه نیپولم است ا نیام هست، ابچه نیهمسرم هست ا

کار کند.  یریدارد جور دحق ن کس م،یکرد نییبذرم. ما تع توانمدارند از آن روابط نم روابط با هم هانیا

 فیکوه قاف است! نه. چنان ضع مانذهنمن میکنما فکر م دیگومخداوند.  ،زندگ زدیرهم مرا به هانیا

  . کشانمثل شتر م یریگتو افسار کوه قاف را م ،یزیکنار، کنارۀ هر چ عنی» زِه«ما را، کنار،  کندم
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 دیبفهم زد؟یهم بربه تانپارک ذهن زد؟یهم بران خراب بشود؟ خان و مانتان بهدکانت دیخواهخُوب حاال شما م

 ایشما را بشد؟  دست زندگ ییبا فضاگشا دیرا بده ارتانیاخت دیشما با د،یمانجنگل م یشما مثل 

چقدر  »؟تا ک «گفت:  میرا؟ آن باال هم داشت یآخر سر بشد؟ کدام  دیایبالها سرتان ب نیا دیخواهم

را  هانیچنقطه نیا دکان ماست ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره نیا !!دیتا درد نکش دیدرد بش دیخواهم

قلم فروش  یعنوانِ که ما به یزیکه هر چ عالوه هر دکانبه هاستنیچنقطه نیروابط ا یِ خداوند بال ول میدیچ

  .میکندر دکان استفاده م

با درد و افسارتان  کندباالخره نرمتان م دیداشته باش ریناپذو نفوذ نیبزرگ و سنگ ذهنمنکه هر چقدر هم  شما

دچار  میخواهکه ما نم میریب میاآلن تصم نیما؟ هم میدار میو تصم اریچه اخت حاال،. کشدرا مثل شتر م

. میما، خان و مان هم نداشته باش مینساز است اصال دکان بهتر. میسوز و خراب کردنِ دکان بشوخانمان یبالها

 زیاست، همه چ (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره» عدم یفضا« نیا دییخان و مان و دکانِ ما، همه بو

  . ستمیدکان ندارم، کوه قاف هم ن ،من تو هست

[شل  ذهنمن نیدر ا یاعده ی کهنیا یچرا؟ برا دیدماوند بو دیمنظور از کوه قاف، کوه فرض کن قاف نگو

شده از طرف  که دارند واقعاً وح ییباورها نیا کهنیهستند مثل ا نیسنگ قدرنیا ذهن)](افسانه من ٩شماره

 اند.شده دهیاند هماناند و ماِل خودشان کردهقرض گرفته رانیباورها را از د نیکه ا دانندنم ها،نیخداوند به ا

 قدرنیوصف ا نیگرفته شده و آفل است و ساختۀ پرداختۀ ذهن ماست. با ا رانیدما از  یهادگیهمان تمام

قاف چقدر نرم  یهاکوه که با اشعار موالنا دینیبشما م ول .میکنما حرکت نم مییگوما م مینیسفت و سنگ

ها نبود در اثرِ کار ه آنب یدیام چیغرق بودند و ه ذهننساله هفتادساله که در افسانۀ مشصت ی. آدمهاشوندم

صورت کوه افسارِ ما را به میکنفضا را باز م که وقت میهست ی. پس مثل شترشوندخودشان، دارند آزاد م یرو

  .نیسنگ ذهنمن عنی. کوه قاف کشاندمثل شتر م ردیگکنارِ کوه قاف را م دیگوم ردیگقاف م

  دیاینگفت م که به میآن دگر بو عجب
  انیبو که از تو خوشتر؟، که شه شرب تو

  )٢٨٣۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی(مولو

ندارد. حاال پس » مالحت« نیا خورد،به درد نم نیا میشوم دهیو همان مییگوم کهنیکه ا میدیکه فهم دیگوم

شده گشوده یو تابِش فضا یانرژدم،  نیکدام است؟ هم ی. آن دیآکه به حرف درنم میرا بو یبروم آن 

 یاریبرحسب هش انیب میشناسکه م یزیچ نیا نه» آن دگر«ارتعاش به عشق.  عنی. زنحرف ماست که تو
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(حقیقت  ١٠[شل شمارهشده در درونِ ما برحسبِ آسمانِ گشوده انی. بذهن)](افسانه من ٩[شل شماره جسم

  .است بیعج ذهنمن یبرا نیو ا وجودی انسان)]

 نیا ند؟یگوچه است م هانیا دیگوبشنود م ذهنخدمت شما، من دهمکه من امروز م حاتیتوض نیا حت 

 اثر بذارم. نیقر یارتعاش رو قیفضا را باز کنم به عشق ارتعاش کنم، از طر برومبهتر است » آن دگر«چه؟  عنی

ندارد. بروم فضا  دهیفا ها،دگی، همانذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهنکه گفتار برحسبِ من دمیفهم اآلن

فقط  ایکه او حرف بزند. حاال ممن است او حرف بزند  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره را باز کنم

   کند از من. انیصورت ارتعاش بخودش را به

که انتخاب  . هر صورتهست »انیبشر  شاه «بهتر از تو، خوشتر از تو؟، که تو  من چه کس قیاز طر تو بو 

 یفضا نیاز ا صورِت ارتعاشِ زندگچه به ،کن انیحمتت را ب ،کن انیمن ب قیکه خودت را از طر کنم

خداوند خودش  م،یکه فضا را باز کن میریگم میما هم تصم پساست.  نیریش نیصورت حرف، اشده چه بهگشوده

و اآلن  .میحرف نزن ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهنمن قیاو حرف بزند. ما از طرکند،  انیما ب قیرا از طر

 جاناتیحرف شما از ه ک د،یدار دگیهمان زۀیانگ ک د،یزنحرف م ذهنمن قیاز طر ک دیاشما شناخته رید

 نیا د،یآعدم م یاز فضا و ک  ذهن یهازهیبرحسب انگ دیکنعمل م باال، ک دیآمثل خشم، ترس، م ذهنمن

   .میرا نگو نیا د،یآم ذهنکه از من دیاست بدان هبا شما همرا منف جانیموقع ه هر .دیاشناخته ریرا د

بهتر است ساکت  د،یزنحرف م دیدار دیفضا را باز نکرد د،یزنحرف م دیدار دینخورد» قََدح«هنوز  دینیبم اگر

با باورها هستم، من  دهیهستم، همان نیکوه قاف هستم من، سفت هستم سنگ کهحالدر شودم دیگو. مدیباش

فضا  تو بردمثل شتر جلو م ردیگرا م نیسنگ ذهنبله. آن خداوند درواقع کنارِ من دیگوبروم؟ م دنبالِ زندگ

دارم،  دگیکردم، همان جادید اهمه در نیا م؟یما عوض بشو شودم ایسؤال است آ نیدرست جواب ا را باز کن.

مثل شتر دنبال  ردیگاصطالح کنار شما را مبه من هم عوض بشوم؟ بله. چون او شودمثل کوه قاف هستم، م

 دید َاش فضا را باز کن خواهدنباِل او برو. همه ریطناِب عدم را ب نیفضا را باز کن هم . توکشاندخودش م

  .رساندبه بهشت م بردتو را م یروزیکه 

 ینکتۀ بار یغزل  نیخواند. در ا میخواه یبعداز آن مثنو ع،یسر میرا هم بخوان نیآوردم ا ریغزل د ی اما

 ،یریرادگیا کار گرفته به معنرا به »عیتشن«موالنا کلمۀ  دیکنخودتان کار م یاست که اگر شما رو نیهست و آن ا

 ،کنخودت کار م یکه رو کندرست کار نم ،یتو عقلت را از دست داد کهنیا عنیزدن  عیبد گفتن و تشن
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و شما  رد،یگقرار م ذهن یهامن را بذارد کنار، مورد مالمت و شماتت ذهنبرود و راه من تیراه معنو هرکس

  : دیگوم .دیباش دهیپد نیمواظبِ ا

  همچو زر یَذقَن، دردِه شراب نیمیشاهدِ س یا
  روشن شود، افزون شود نوِر نظر هانهیس ات

  )١٠١۵شمس، غزل شمارۀ  وانید مولوی،(

 م،یکه قبال داشت انیب نیریش طورنیهم ،یبارویز عنیَذَقن  نیمیس د،یدانکه م طورنیچانه، هم عنیذََقن  و

آن  د،یشو ذهنتان م ِ گرشاشما تما شاهد و ناظر، خداوند است که وقت جانیو در ا یبارویمعشوق ز عنیشاهد 

ذهنمان را  حضور ناظر وقت صورتبه د،یجنس هست نو شما هم از آ ستتماشاگر واقعا شاهد و ناظِر زندگ

 مثل شرابِ ان،یب نیریو ش یبارویشاهد ز یکه: ا دیگوم تجربۀ وحدت است. یآن حضورِ ناظر  میکننگاه م

 یدروِن ما، مرکز ما روشن بشود، اآلن تار نیرا بده، که چه بشود؟ که د آن طرف دۀزر را بده! شرابِ مست کنن

حضور است،  یاریحضور است، هش یِاریکنم. نور نظر، نور هش دایتا من نور نظر پ ،هادگیاست در اثر همان

  .ستین جسم یاریشه

(افسانه  ٩[شل شماره هادگیهمان ق یچون از طر ستیما روشن ن نۀیکه س مییگوم میما دار نیبنابرا پس

در که  یزدیتو شراب مثل طال را بده، شراب پر ارزش، شراب زنده کننده، دم ا خداوند یا مینیبم ذهن)]من

[شل  جسم یاریو من هش شودوارِد وجوِد ما م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره ییاثر فضاگشا

 عنی، (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره کنم داینور نظر پ وار بذارم را کن ذهن)](افسانه من ٩شماره

من، قدرت  کنمم دایپ یریو قدرتِ د تیهدا ت،یکه با نور نظر، عقل، حس امن دینیبمن م و نمیتو بب دِ یبا د

مرکز،  عنی نهیس ست،یوشن نمن ر نۀیس نمیبم )٩(شل  هادگیبا همان کهاآلن درحال ول کنم،م دایتو را پ

  دل، قلب، درست است؟

  ِبده دِه، آن جام سلطان ارانِیهش یِکور
  سحر گردد همچو جان، تا شب شود همچون تاجسم

  )١٠١۵شمس، غزل شمارۀ  وانید مولوی،(

  یتار ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره هادگیبر حسب همان دنید دیدانشبِ ذهن است و شما م شب،

» ِده ارانیهش یِکور به«ذهن،  عنی دِه واقع خوابِ فکر است.و شب است در کندم جادیرا ا جسم یِاریهش

 تیمن اهم ول دینیبب توانندها نمآن عنیدارند،  را هادگیهمان جسم یاریکه هش ییهاآدم یِ به کور عنی
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در اطراف  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهده شگشوده یفضا قیرا از طر تو آن جام سلطان دهم،نم

  .لحظه به من بده نیاتفاق ا

که،  ندیگوکنند و م اطرافتان شما را شماتت یهاآدم کهنیکه با وجود ا دیشومصمم م ماش تهایب نیبا ا عنی 

 دیگوچه؟ م عنی سلطان چه؟ جام  عنی ییفضاگشا د؟یاست شما دار زندگاست؟ سب  چه طرز زندگ نیا

 نیا قی، تو از طرذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهحالت  نیبذار آنها کور باشند در ا نندیبها نمکه نه، آن

جسم  نیکنندۀ خودت را به من بده تا اجام مست  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهشده گشوده یفضا

 شود،م جادیا رید یبه فکر یکه در اثر پرِش از فکر ذهن)](افسانه من ٩[شل شمارهمن  ذهنمن عنیمن ، 

 ریبه فکر د یمن با عجله از فکر نیپس بنابرا (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شمارهمثل جان بشود  نیا

  نَپرم.

  ذهنمن که من جسم ل است  انقباض نیشده است. جسم، اگشوده یفضا نیاست جان بشود. جان، اش]

 ادیو باز شدِن روزن و ز هاآرام شدِن فکر نیبه شب است و ا هیانقباض شب نیو ا ذهن)](افسانه من ٩شماره

(حقیقت وجودی  ١٠[شل شماره شودم گشوده شده است. پس هرچه فضا هیبه سحر تشب یاریشدنِ هش

ها کند فکر . وقتمیکنطلوع م میتاب دارمثل آف میما دار عنی. سحر میشوم یما به سحر نزد انسان)]

 دهدکنترلش را از دست م دهد،را از دست م ارشیاخت ذهنمن رید شوند،کند م شوند،کند م شوند،م

تابِش زنده کننده  ی. تاباندرا م واقع زندگو افتابِ ما در میکنما مثل آفتاب طلوع م شودو فضا گشوده م

که ما از جنس سون و  میشوآفتاب ما طلوع بشود ما متوجه م کند،ارتعاش م اِب ما به زندگدارد، آفت

  . میشوم خال رۀیو آن دا میجسم نبود م،یجهان نبود نیاز جنس خلق ا میسوت و جنس خدا بود

 که در ذهنشان زندگ ذهن، اهل دِه کسان عنیکه دِه  دییگوم د؟یریگم ادی یزیچچه تیب نیپس شما از ا

 . جام سلطاندهمانتقاد خواهند کرد، من گوش نم دیخواهند گرفت و بد خواهند د رادیها اآن دیگوم کنند،م

  طلوع کنم. خواهمتا جسمم جان بشود شبم هم صبح بشود، مثل آفتاب م رمیگتو را م

  یزدیدردِه َشرابِ ا ،یخواب را درهم زد چون
  کرم بر خلق بستن هر دو در در دینشا رایز

  ) ١٠١۵شمس، غزل شمارۀ  وانید مولوی،(

بسته  ایدن نیهم دِر ا میدار ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهنما من وقت عنی» بستن هر دو در برخلق«

ولو  میباش دهینو با آن هما میاگر ما پول داشته باش ندیگوم کننداشتباه را م نی. مردم اایاست هم دِر آن دن
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 یغذا م،یرومسافرت م .میکنرا م مانیچشم عدم ما را کور کرده، ما زندگ نیو ا مینیبپول م قیطر از کهنیا

 دهیکه در درون ما هست و با آن همان ییزهایهمۀ آن چ میخرجواهرات م م،یخرخانۀ بزرگ م م،یخورخوب م

 چه آدم موفق ندیگوم کنند،توجه م کنند،م دییمردم ما را تأ م،یگذارم شیها را به معرض نماآن میهست

 ستین یطورنیکار را کردن غلط است ها!، ا نینه که ا ن،ی. غلط است امیکنم و ما هم حس خوشبخت است

. مانی زندگخوب کردنِ  یبرا میاز آن استفاده کن میتواننم میهست دهیما با پول همان وقت .دهدکه ذهن نشان م

  .مانیرفاه زندگ یبرا میاستفاده کن میتواناز آن م مینباش دهیبا آن همان میاگر پول داشته باش ول

که در ذهن،  دینیبم ؟چ عنی ی. خواب انسانها را درهم زدیزد همتو خواب انسانها را به  دیگوم نیهم یبرا

نفر را به من نشان  یشده، شما  جادیدرد ا ول .میافرو رفته هادگیهمان م،یافرو رفته هاما به خواِب فکر

خوب است و کابوس  شانخواب ذهن هانیکه ا دیرا نشان بده یاپول دارند، خانواده لیخ هانیکه ا دیبده

ب که تو خوا دیگوم نیهم ی. براافتدنم شانیدرد ندارند در روابطشان، اتفاقات بد برا عنی نند،یبنم

هم که به شودم جادیدرد ا قدرنیجا ابروند، آن ذهنها به خواب مناگر انسان عنی ختیر مهها را بهانسان

  کرد. زندگ شودنم ز،یچهمه  زدیرم

 م،یبخواب خواهدذهن، دلمان م یتو میبود دهیما که خواب ؟ختیر همخوابِ ما را به یامدی: مر تو ندیگوم

 نیکه هم دِر ا داردکرم تو روا نم کهنیا یشرابت را بده! برا یزد همکه به حاال م؟یما بخواب یذارگچرا نم

نه از  استفاده کن توانجهان م نینه از ا ذهناست که در من نیا اَشهم درِ آن جهان، معن یجهان را ببند

استفاده  توانرا دارم هم که نم هانیمن ا ییگوم جهان هم که نیاز ا یآن جهان که ارتباط ندار با آن جهان.

است با  دهیاست با متعلقاتش همان دهیبا پولش همان . هرکسگذاردترس نم زنتا دست م کهنیا یبرا ،کن

از ما جدا بشود برود ما را تنها  خواهدم کهنیمثل ا روددارد م خورد،است، تا او تکان م دهیهمان کس

 همبابا!! خوابت به یشخص است، ا نیا امهمۀ زندگ رم،یمارد، من هم که عاشقش هستم نباشد که مبذ

جهان. حاال ما هم  جهان را ببندد نه دِر آن نیکه نه دِر ا دارد. و خداوند روا نمریب یزدیبرو شراب ا ختهیر

 ؟یدارشما بسته باشد هم درِ آن جهان؟ روا نم یجهان برا نیکه هم دِر ا یدار. شما چرا روا ممیپس روا ندار

   ؟هست ذهنمن یپس چرا تو

  مزن هودهیب عیخورده جام ذوالمَنن، تَشن یا
  که خاب من کفَر رایکه فازَ من َشر، ز رایز

  )١٠١۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،یمولو(
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 ها، همۀصاحب نعمت هاصاحب احسان عنیاست،  عالتیبار یهاخدا، از صفت عنیذوالمنَن » ذوالمَنن جام«

. میرا در درون خودمان دار فرمیما آن سون و ب همۀ م،یاز جنس او هست ما. همه ٔ میذوالمنَن را خورد جام ما

 اَشرا چشم حس ها. کالغندیبهم آسمان را م ندیبها را مهم کالغ کند،به آسمان که نگاه م اوریتو ب انسان هر

هم  دهد،را که گوش م قیموس انسان هر. ندیبم شی آن جنس خدا ند،یبش مآسمان را آن خأل ند،یبم

 یهازینُت را خودش ، چ شنودم اَشییواقع قسمت خداهم خأل را هم سون را. سون را  در شنودها را منُت

  اند. هستند و جام او را خورده. پس همه از جنس او اَشگوش حس اَش،حس

فازَ «و  ؟یریگم رادیا هودهیب ؟کنتعقل نم چ یبرا یاشراب او را خورده تو که از جنس خدا هست دیگوم

شد و  دینوم دیهرکه کفر ورز» خاب من کفَر«هرکه شُر کرد رستگار شد  عنی دینیبکه م طورنیهم» من شَر

 ١٠[شل شمارهکه چشم عدم است  دیکردن چشم جد دایپ یلحظه برا نیدر ا کسهر واقعا درست است.

 حالتنیعدم که از ا دِ یچشم جد یبرا صورت گرفتار است. هرکس نیدر ا کند،ُشر نم  (حقیقت وجودی انسان)]

 کندم داینجات پها،  دگیهست بر حسب  همان اشیینایحالتِ در واقع ناب  ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره

کار شُرباره  نیا یبرا کند،ناظر به جهان نگاه م یاریکه به صورت هش یطوربه کندم دایپ دیو چشم جد

  .کندم دایصورت نجات پ نیهر لحظه، در ا کنداست، شر م

 ییامان فضاگشا از  کند،امان استفاده نم نیاز ا که شر کرد رستگار شد. هر کس من َشر، هر کس فازَ 

مرکزش را عدم کند و فضا را باز کند و از  تواندامان که م نیاز ا و، (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره

 نیرا فراموش کند و بفهمد که ا ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهنمن تیجنس نیبشود و ا جنس زندگ

 دیصورت ناام نیدر ا گذارد،امان را به اصطالح معطّل م نیا د،ورزبوده است، در آن صورت کفر م هودهیب

  تمام عمرش را درد بشد. دیکه با کندکه فکر م کس عنی دیخواهد شد و ناام

از اشاالت دوستانمان در نگاه کردن  ی. دیکن تیرعا دیکه شما قانون جبران را با کنمعرض م نیهم یبرا

به وجود آورده است.  شانیبرا که زندگ ستقانون شر و استفاده از امان تیاعدم رع نیبرنامه هم نیبه ا

 دیکن فرض .دیشوم دیناام دیرینگ جهینت د،یریگنم جهیقانون جبران را، نت دیگذارپا م ریشما قانون را ز ول

شما  کندکار م نیا کند،نم کار نیا دییگوُخوب  م .دینکن شرفتیپ چیه د،یبرنامه نگاه بن نیکه ده سال به ا

 قیما از طر اگر ؟دیکنبه چه شُر م د،یکنشما شُر نم د،یکنشما درست گوش نم د،یکندرست کار نم

 دِه، ول ارانِیگفت هش م،یکنم خواب است، ما در دِه ذهن زندگ هیشب نیکه ا مینیبم م،ینیبم هادگیهمان

  . نندیبکور هستند، نم هانیا
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 نیا م،یکردم تیشا م،یکردناله م م،یکردم جادیدرد ا م،یدیدما بر حسب دردها م م،یاگر ما کور بود حاال

(حقیقت وجودی  ١٠[شل شماره شوداآلن چشم حضورمان دارد باز م م،یخواستآن را م م،یخواسترا م

شر ندارد؟  نیا ایغلط بوده، آ کردهم ذهنکه من ییکارها نیکه ا مینیبم ما آمده مرکزمان. عدم، انسان)]

که  ستیدفعه چشمش باز بشود مهم ن ی ندیبچشمش واقعًا کور است، نم . اگر کسدیذره فکر کن یواقعاً 

که هست، خارستان است، گلستان است، شهر است، ِده است کوه  ییاست، آن جا یطورچه چ ند،یبچه م

  .ندیبفرق کرده، اآلن م لیشر کند؟ خ دیباز شد، نبا است، کجا هست؟ چشمش

و  میکنکه ما شر نم نیو ا» که خاب من کفَر رایکه فازَ من شَر، ز رایز«: دیگوکه چرا موالنا م میفهمهم م ما

آن هم هست  د،یدانقدرش را نم د،یدار نعمت یکه شما مثال  ستین نی. کفران نعمت امیکنکفران نعمت م

 نیا میکنو نم مینیاو بب قیازطر .میبه خدا زنده بشو میتوانلحظه ما م نیاست که در ا نیکفران ا نیبزرگتر ول

 ذهنکار را بند با من نیا کس هرکفران است.  نیبزرگتر نیا م،یرا ادامه بده ذهنمن میخواهکار را، م

ما بچه بزرگ  مثالما؟  میشوم دیناام یطور. چهدیجا نخواهد رس چیخواهد شد، ه دیکند، باالخره ناام زندگ

هم به ما  مهر و محبت چیاند، هبا عشق بزرگ نشده کهنیا یبرا روند،و م شوندبزرگ م مانیهابچه م،یکنم

و مردم چه  تیمسؤل یجوریاجبار و  یهم که دارند به ما از رو تازه، مهر و محبت ر،ید روندندارند، م

  .هاستنیو بند و ا دیو ق ندیگوم

که عشق دارند خوشا به حالشان،  ییهاعشق، آن یهم عشق دارند، از رو هالیهستند، خ یطورنیهمه ا میگونم

هر تخم  م،یکارکه م یهر تخم به اصطالح فساد ما ما؟ میشوم دیچرا ناام میگوکه ندارد، من دارم م آن کس

 کندم دیدارد و ما را ناام یاثر بد ی م،یکنم هادگیهمان قیکه از طر هر فکر و عمل م،یکاره مک دگیهمان

باالخره گرفت،  میکه مزد خواه مییبو میباز هم کار کن میریمزد نگ میقدر کار کنچه ما .رسدنم جهیچون به نت

چرا با  ،یتو جام خداوند را خورد ،ان هر انسانانس یکه ا دیگودارد م پس .شودآدم، خسته م شودم دیناام

شما  است، اگر کس عیتشن ذهنبد با من یارتعاش انرژ اصال ؟یریگم رادیا ،زنم عیمرتب تَشن ذهنمن دید

صورت جسم که بچه را به یمادر ی .گذاردشما اثر بد م یرو دیدانشما م نیقر قیاز طر ند،یبرا جسم م

 یمادر جام ذوالمنن را نخورده؟ برا نی. مر ازندم عیدارد تشن ندیبنم عشق او را زندگ قیاز طر و ندیبم

است. خداوند نگفته تو برو  هودهیب عیتشن نیا» مزن هودهیب عیخورده جام ذوالمنن، تَشن یا«: دیگوم نیهم

 خداوند .نیبب صورت زندگد، گفته بهبساز ذهنکه مجسمه بشود، من نیمجسمه بب یصورت ات را بهبچه

 نیبشو، ا ریمجسمه د یصورت مجسمه عاشق به یشوم یریانسان د یانسان اگر عاشق  یهم نگفته، ا

 د،یبپرداز شما به ارتعاش عشق اگرنزدن است.  عیتشن نیصورت من، عاشق من در او بشو، ارا گفته؟ نه، گفته به
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اگر  پس .میامروز داشت ست،شراب از او صحبت کند، مست زندگ دیمست است با که هر کس د،یزننم عیتشن

  روا نداشته است. را زندگ نیدر مرکزت درد هست، ا کهنیا یبرا د،یکنشما درد پخش م

 .کندم نییو جنس آن را تع گذاردمنظور اثر م یکه ناظر رو دیگوم م،یدانمدرن را م یزیقانون ف نیما ا 

 م،یکنم نییتع ذهنصورت درد و منبه مینیبرا که م پر از درد، جنس است، هر کس دیدار ذهنشما من اگر

است،  هودهیب عیو تشن ست؟یاست، پس چ عیتشن نیا ،و درد هست جسم هست ،هست ذهنتو من مییگوم

که شر  کس کند،هم استدالل م خودش. میامصنوعاً درست کرده جانینبوده، ما ا نیا زندگ مقصود چرا؟

  .زندنم عیکه شر کرد، تشن کس شود،نکند، رستگار نم

شود و راه برود  بلند ست؟یکه پا دارد چ شرِ کس اصال.  به عشق ارتعاش کن تو چشم عدم را باز کن عنی شر

را  است که سالمت نیسالم ا . شر بدنکندشر نم رودراه نم دارد ول یقو یپاها اگر کس ش،یپاها یرو

 کندشر نم دهد،و ادامه م ماندم ذهندر من هر کس پس .یخوب بخور یغذا ،تو، ورزش کن یدارنگه

کفران  ما .شودم دیناام کندکه کفران نعمت م و کس کندامان وجود دارد، از آن استفاده نم کهنیا برای

عاقل باشد عقلش  آدم .میکنو استفاده نم مینظر را دار یاریبر حسب او با هش دنید ییما توانا م،یکننعمت م

 نیخُوب ا برم،کار نمرا به عقلم عمل کند، ُخوب عقل شما کجا رفته پس؟ نادان یکار نبرد از رورا به

  .ستیناشر

از  ستیموجه ن عیتشن نیا م،ینزم عیو تشن میدار  ذهن)](افسانه من ٩[شل شماره ذهنپس ولو ما من بله،

استعداد  نیو قدرشناس ا دیکه کفر ورز هر کس د،یشر کرد، رستگار شد، ره هر کس دیگوو م طرف زندگ

را ادامه  ذهناگر من دیدانشما م کهنیا یمهم است برا تیب نیا و شد. دیناام ،یینبود، استعداد فضاگشا

  :دیگوم ،قبل تیبه ب کندباز هم کم م جانیو در ا دیرس دینخواهجا  چیشد، به ه دیخواه دیناام دیبده

  زدهو هم م هم مست ده،یم میتو مق یا
  گهر؟یب یا زنچون م هدهیب یِعهایتشن

  )١٠١۵شمس، غزل شمارۀ  وانید ،یمولو(

 م،یت، در آغوش او هستاس طیخداوند بر ما مح ای زندگ م،یهست ییتای یدر فضا م،یهست دهیم میما مق همۀ

هم مست  م،یهست دهیم میهم مق ما .رونیب مییایب میتوانم ،ذهننام منبه میهست یامحفظه یمنتها ما در 

 نیا م،یداررا نگه ذهناگر من هوده،یب یهاعیاگر تشن ول رسد،م زندگ و هر لحظه هم م زدههم م م،یهست

 عیها تشنبر حسب آن دنید م،ینیها بببر حسب آن م،یداررا نگه  ذهن)]نه من(افسا ٩[شل شماره هادگیهمان



ۀ  برنامه                                                                     Program # 882   ۸۸۲مشار

  46صفحه: 

[شل از مرکز عدم  دیما آگاهانه با عنی م،یستیآگاه ن ماناز گهر اصل صورتنیزدن است، در ا هودهیب

 گهریب دیگووگرنه موالنا م م،یدرست داشته باش دید م،یبن تشعشع عشق (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره

  .میاز آن خبر ندار ول میگهر دار د،یهست

 باز کند. تواندخُوب نم داند،رمزش را نم جواهر و پول دارد ول یادیمقدار ز صندوق ینفر در  ی انگار

کدَش را  کس ی دیفرض کن گذاشتند،نقد را م یهاجواهرات و پول سیسوئ یهادر بانک سیدر سوئ مردم

رفته،  ادمیکدَش کو، ندارم،  د،یجواهر من را بده د،یپول من را بده د،یبده دیجا و بوه باشد، برود آنگم کرد

در مرکزمان  م،یدار یمنبع جواهر یما  م،یهست یطورنیهم هم ما برو دنبال کارت. )ندیگوم(ام، گم کرده

 ر،یبه فکر د یاز فکر دنیو پر هادگیهمان نیدر ا کهنیا ییکدَش آرام شدن، شناسا م،یدانکدَش را نم

 دهگشو یفضا یِ اریبا خرد و هش ،ییبا فضاگشا مینیرا بب هادگینخواهد شد، آرام شدن، همان شتریب مانزندگ

اتفاق ما را از  یبه  زهیاعتراض و ست م،یبن میتواننم اتفاق چیبه ه اعتراض چیکه ه میو بدان میبفهم وشده 

 هادگیهمان میتوانگشوده شده، م یبه کم فضا میاگر فضا را باز کن ول میرا هم بدان نیا کند،ها مجنس  آن

  .میو باالخره موفق بشو میندازیو ب میرا بشناس

  *** پایان بخش دوم ***
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 لو م،یقبل خواند ۀقصه را هفت نیاز ا . قسمتمیخواناز دفتر سوم را م داستان دقوق ۀقسمت ادام نیا در

  . دهمم حیتوض تانیاش را براخالصه

 نیهست و ا کشت یدر  شیهادگیکند و همان مرکزش را خال خواهدنماد هرکدام از ما است که م دقوق

نماز را  لیو موالنا تمث میجان هست گفت که: ما در کشت میاست. امروز در غزل هم داشت ایهم در در کشت

 پرسدلحظه و خداوند م نیدر ا م،ینماز هست راست که د نیلحظه مثل ا نیکدام از ما در اکه: هر دیگوم آورد،م

 قرار بود فضا را باز کن ؟یاندازه به مقصود رفتن به جهان تو عمل کردهمه امانات به تو دادم چه نیکه من ا

جهان، در  نیاصطالح رفتن از اهو موقع مردن، ب یمن زنده بشو تِ یمن و ابد تِینهایبه ب ،یو به من زنده بشو

   ؟یاکار کردهچه ،مستقر باش یابدلحظۀ  نیا

است.  زیخراست امت،یدر ق عنی ز،یاست که در رستخ نیمثل ا ستدیام که: انسان وقت دیگوو در نماز، م

 به اَلفاظ کندشروع م توق وللحظه به او زنده شدن.  نیدر ا عنیاندازۀ قدِ خدا قد داشتن؛ به عنی زیخراست

است من  تینهایاندازۀ تو هستم، خداوند بباشد که من به دیبا نیا اش، و معن»بِسم اله«و  »راله َاکب«مثل 

 کند،لحظه سؤال م نی. و مرتّب خداوند در اشودنم تینهایو ب داردرا نگه م ذهنهستم، من تینهایهم ب

 جهیدرنت میستیاندازۀ قدِ او نبه کهنیا یبرا میستیبِاراست  میتوانو ما نم ؟یاکه چه آورده ،انزبیحاال به زبانِ ب

  . کندهمان سؤال را م میشودوباره بلند م م،یکنم نیو او را تحس میروو رکوع م میشوخم م

 میکه من عظ یکردم نین را تحسم تو هم بود. وقت ن یمن تحس ن یتحس یکرد نیکه: بله، من را تحس دیگوم

را نگاه  نییدوباره پا م،یشوشرمنده م ما ؟یکنار بزرگ بشو را گذاشت ذهنتو هم من م،هستم، بزرگ هست

است به او زنده  با اَلفاظ ذهن نی. باز هم آن تحسمیکنم نیجا هم او را تحسسجود آن میرو. دوباره ممیکنم

که چه  بده حیکه: چه شد قرار بود توض دیگوم میشوبلند که م جهیو درنت. ستین و سجدۀ واقع میشونم

 ینمادها هانی. امیستیبِا میتوانچون نم مینینشلحظه. ما باالخره مبهلحظه دارد،از سر ما برنم تدس ؟یاآورده

  نماز است.

 که به زندگ و کسان ایکه از اول میکنه مدست راست را نگا میخُوب جواب ندار لیخ مینیبموقع مآن بعد

موقع کم گذشته است و آن  م،یکم کن میتوانکه: ما به تو نم ندیگوها م. آنمیریاند کم بزنده شده

شدن بود،  بود و از جنس زندگ ییفضاگشا عنیتوبه و عبادت بود؛  م،یزَفت، که در امروز هم داشت یابزارها

رفت  نیاز ب نیتوبه و عبادت که ابزار َزفتِ تو بود ا نیا نی. و بنابراذهناز من  برنگشت یکردرا تَلف  هانیتو ا

و دوستانش و  شیهالیموقع نشسته که بله از فام کنددست چپ نگاه م. ستیساخته ن یاز ما کار
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که  فهمدموقع مبعد آنکه: دست از سر ما بردار.  ندیگوم یها هم با لفظ بدرد آنیکم ب شاوندانشیخو

  به او با تضرع.  آوردروم ستین یرید خداوند کس رازیغ

داستان مربوط  نیموالنا و ا بردم شیموقع داستان را پبخوانم. بعد آن تانیبرا جانیاش را من آوردم در اخالصه

که به او کم کنند تا پشتش  یاعّده یو  شودم نمازشیپ دیآم که دقوق است میتسل تِیفیبه ک

 هادگیهمان نینماز و دعا و تضرع که ا ن یدرح ول زد،یبر شیهادگیچون آماده است همان زد،یبر شیهادگیهمان

درون  شنودرا م یافراد ودادغیج یصدا ایوسط در دفعهیهستند،  همان اهل کشت هادگیهمان نیا زد؛یبر

 ودادغیکه در درونش ج کسان نیاصطالح طرح قادِر مطلق که اته باشد با بهنداش یکار کهنیا یجاو به کشت

از خداوند در  کندراغرق کند، طلب بخشش م هانیبذارد خداوند ا میغرق بشو میخواه: نمندیگوم کنندم

. شوندموفق نم نیبنابرا کنند،م داینجات پ شیهادگیو همان ردیگم قرارمورد اجابت  نیو ا میآن حاِل تسل

از  ی یو نگذار توجه داشته باش دیبا متیتسل تِیفیگوشزد کند که به ک خواهدموالنا به ما م کارنیو با ا

  .خوانمم تانیخالصه برا را قبال خواندم ول هانی. اخوانماش را ممن خالصه پسدخالت کند.  اتاقالم ذهن

  در نماز در شد آن دقوق شیپ
  همچون اطلس آمد، او طراز قوم

  )٢١۴٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کردند آن شاهان قطار  اقتدا
  نامدار یِآن مقتدا یپ در
  )٢١۴١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بودند، به کم او آمده بودند پشتش قرار گرفتند و  شد و آن هفت نفر که از جنس زندگ نمازشیپ دقوق عنی

 نمازشیپ م،ی. ما هر لحظه درواقع اگر فضا را باز کنمیدار شد بر آن هفت نفر و ما هم همچون نقش طیاو مح

  ما کم کنند.  هب خواهندکه از جنس ما هستند حتمًا م یاعدّه یو  میشوم

  مقرون شدند رهایبا تکب چونکه
  شدند رونیقربان از جهان ب همچو

  )٢١۴٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  امام یا نستیا ریتکب  معن
  میتو ما قربان شد شِیخدا پ یکا

  )٢١۴٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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کبر«صحبِت  وقت عنیمقرون شدند  رهایگفتند، با تکب» اَله َاکبر« وقت هانیا آمد که خداوند بزرگ » اَله َا

لحظه درست  نیا. میکنرا نم کارنیشدند و ما ا ونریجهان ب نیبه خداوند شدند و از ا لیهم تبد هانیاست، ا

است  نیا» اَله َاکبر« امام معن یکه: ا دیگو. مستیکامل ن مانییفضاگشا ول میکنم ییاست که فضاگشا

 شنهادیلحظه موالنا پ نینماند. پس ا باق یزیما چ ذهناز ما، از من عنی م؛یتو قربان شد شیخدا ما پ یکه ا

  دهد:م حینماند، ذهن ما ساکت بشود و توض ما باق ذهناز من زیچچیکه ه میکن ییکه ما چنان فضاگشا کندم

  لیو جان همچون خل لیتن چو اسماع
  لیبر جسم َنب ریجان، تکب کرد

  )٢١۴۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کشته تن ز شهوتها و آز گشت
  بِبسم اله، بِسمل در نماز شد
  )٢١۴۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،یولو(م

  ها زدهحق صف شِیپ امتیق چون
  حساب و در مناجات آمده در

  )٢١۴٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 میکنکه م ییفضاگشا نیاست. پس بنابرا لیو جانِ ما مثل خل ،ذهنمن  عنیاست،  لی: تن مثل اسماعدیگوم

را که تا حاال دوست  لیکه اسماع میاست و ما حاضر لیاسماع ذهننم نیاست، ا لیشده خلگشوده یِفضا نیا

و  بینج تِ یجنس ی عنیجسم  ،ی یدرواقع برا دیاب نیا مییگوم» اَله َاکبر« کهنیو هم میکن قربان میداشت

 نیا اشو معن دیگوم» براَله َاک« د،یگوم ریپس جان ما تکببشود.  ما قربان ذهنآن من دیبا ل،ینَب زه،یپاک

 یما است. برا تینهایب نیهم لیصفر شد. جسم نَب ذهنمن نیلحظه و ا نیشدم در ا تینهایاست که من ب

» بِسم اله« کهنیها و آز کشته شد. همما بود از شهوت ذهنتن ما که من  نیپس بنابرا  .میکنم ریما تکب کارنیا

از  شوددر آن باز م شود،آن باز م واشیواشی عنی میآورو نام خدا را م میآوردا را منام خ عنی م؛ییگوم

به او  لیتبد عنی دییگونام خدا که م: بهدیگوموالنا م دینیبم پسما، » ِبسم اله«به . میشوجنس او م

 شیپ امتیلحظه مثل ق نیما در ا ورفت.  نیشد، ذبح شد، از ب قربان عنیبِسمل شد  ذهن. پس من دیشوم

لحظه همۀ ما چه  نیا عنی. میاو در حساب کتاب و مناجات آمده میدیها است، صف کشخداوند، همۀ انسان

 نیحاال آن نمازِ مسلمانان هست آن هم دارد تمر. میستادیلحظه درواقع نماز ا نیا میخوانچه نم میخواننماز م

 نیو قرار است در اطراف اتفاق ا ستادهیخدا ا شاهیلحظه در پ نیدر ا ستین نمسلما اگر کس ول دهد،م

  نماند.  باق ذهناز من زیچچیکند که ه ییلحظه چنان فضاگشا
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 تواندطور متوسط نمبه تیهم صادق است. بشر تیتنها درمورِد فرد صادق است درمورِد بشرداستان نه نیا و

که  دینیباشد. بب دقوق نیهم تواندم تی. درست است؟ پس بشررودجلو م ذهنمن جهیکند درنت ییفضاگشا

لحظه به  نیدر ا ایآ دیبه خودتان هم نگاه کن دیحاال، به جمع نگاه کن ؟طور جمعبه میروم شیما پ یجورچه

پس  شودنم شود؟نم ای شودم صفر ذهنبه تو زنده بشوم، من  خواهم: من مدییگوشما، که م» بِسم اله«

  . ستیدرست ن میتسل نیا

   زیراش زدانی شِیپ ستادهیا
   زیرستخ زِیخمثالِ راست بر

  )٢١۴٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مرا؟ ی: چه آورددیگوهم حق
  مهلت که دادم من تو را نیاندر

  )٢١۴٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 عنی زیخراست امت،ی: قزیرستخ عنی‐که  امتیدرست مثل ق میستادیا زیروند اشخدا شیلحظه ما پ نیا پس

کنار به  میرا بذار ذهنمن نیاز ما انتظار دارد ا لحظه زندگ نیا عنی ستیراست بِا ‐ستدیراست آدم ِبا

ما هم  یِ او پا یِ که پا ادن،ستیاو ا یشدن به پا لندب عنی امتی. قدِ ما اندازۀ خدا باشد. قمیستیاو ِبا تینهایب

  که به تو داده بودم؟ مهلتِ هفتاد، هشتاد سال نیا در ؟یمن چه آورد یکه: برا دیگواست. خداوند م

  عرش یِو هوش و گوش و گوهرها چشم
  تو ز فرش؟ یدیچه خر ،یکرد خرج

  )٢١۵٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

چشم عدم؟ هوشِ  ؟چشم حس ؟را نگه داشت ذهنمن طورنیمه ،ساخت ذهنجا منبه جهاِن فرم، آن رفت

حس؟ هوشِ عدم؟ گوشِ حسعنی عرش بودند. یمال عرش بودند، استعدادها هانیگوشِ عدم؟ که ا ؟  ًواقعا

د؛ عقل کل عقل ما هم بشو م،یمجهز بشو به خرد زندگ م،یفضا را باز کن ایو  مینیبب م،یبشنو میتوانکه ما م

به  ؟یباالخره چه شد؟ چه آورد ،یرا دادم، خرج کرد هانی: ادیگوم سطح باالست. اریبس یاستعدادها هانیا

   ؟یدیبه مقصودت رس ؟یمن زنده شد

  خدا با صد تضرع آن زمان با
  و نذرها کرده به جان عهدها

  )٢١٨۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  چیبرهنه در سجود، آنها که ه سر
  چیپ چیاز پ دیقبله ند انشیرو

  )٢١٨۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 امت،یروز ق ایلحظه  نیدادم اول، نمادِ نماز را گفت که: انسان ا حیتوض یطورنیکه عرض کردم، هم دیکن توجه

دنمان، ب یرو م؛یبشو میتوان. ما اآلن بلند نمستدیراست با تواندمثل نماز است. نماز نمادِ آن است، که نم

  :دیگوبودند را دارد م که در کشت کسان نیا پس .میستیبا میتواننم مانزندگ یپا یرو د،یگونم مانیپا

  خدا با صد تضرع آن زمان با
  و نذرها کرده به جان عهدها

  )٢١٨۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  چیبرهنه در سجود، آنها که ه سر
  چیپ چیاز پ دیقبله ند شانیرو

  )٢١٨۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

 ده،یقبله را ند یرو ها،دگیما برحسبِ همان ایما  یهادگیاز همان کدامچیاست که ه نیدرموردِ فرد باشد، ا اگر

افراِد  نیا یِسروصدا ستد،یاکه به نماز م دقوق نیو ا رید میرا دار هانیا کهنیعلِّت امرکز عدم. به عنیقبله 

: اّتفاق مییگودرست است که ما م م،یبه تسل میکنکه ما شروع م هلحظ نیا ریدعبارتِبه شود؛لند مب کشت

فضا را  کهنیهم. ستیآسان ن دیگوم ییفضاگشا نیا ول د،یشما فضا باز بن آورد،م شیلحظه را قضا پ نیا

اش به فکِر همه کهنیاز ا دند،یقبله را ند یتا حاال رو هانیکه ا شود،بلند م هادگیهمان دادِوغیج ،کنباز م

  .انددگیهمان هانیاند، چون ابوده ایدن نیا

 نیبه امربوط نیبها ممرکزت و هرموقع برحسِب آن یجهان را آورد نیا تِ یجنس عنی فیتعر بنابه دگیهمان

کار را بنم  نیا د؟یآم رمیقدر گچه جانیا د؟یآم رمیقدر گچه جانیا عنیاست،  چیپچیجهان است و جهاِن پ

 یتاحاال رو مانیهادگیهمان ده،یقبله ند شانیرو هانی: ادیگواست. م چیپچیجهان پ ه هانیا از دست ندهم.

  اند.ناله افتاده خطر افتادند، خداشناس شدند، بهبه م،یکنم ییاآلن که ما فضاگشا ول اند،دهیقبله را ند

  گفت ها دارد رجوع نیا ام،یق در
  خجالت شد دوتا او در رکوع وز

  )٢١۵۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  استادن از خجلت نماند قوتِ 
  بخواند حیرکوع از شرم، تسب در

  )٢١۵۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : بردار سررسدفرمان م باز
  رکوع و پاسخ حق برشُمر از

  )٢١۵٧ تیفتر سوم، بد ،یمثنو ،ی(مولو

 یاست که به پا نیدرست مثل ا امیق نیا م،یکنم امیق دادم. وقت حیاست که توض ییزهایچ همان هانیا

و ما  ؟یکار کردچه ؟یچه آورد ؟یکه چه آورد دیآم شیوگوها پگفت نیا . ولمیستیبا میخواهم تینهایب

از خجالتمان و از  م،یرا ندار ستادنیا پا یِت رورکوع و قو میروم م،یستیبا زندگ یپا یرو میتوانچون نم

. میشوخودمان بزرگ نم ول میکنبزرگ م م،یکنم حیخداوند را تسب عنی م؛یخوانم حیشرممان تسب

  : سرت را بلند کن و پاسخ خداوند را بده.دیگوم نداره ذهناً او را ذکر کردن. دهیدوباره فا

  وع آن شرمساربرآرد از رک سر
  کاراندر رو فتد آن خام باز
  )٢١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  : بردار سردشیفرمان آ باز
  سجود و وا ده از کرده خبر از

  )٢١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  برآرد او دگر ره شرمسار سر
  افتد باز در رو همچو مار اندر
  )٢١۶٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

کار، خالصه تازه ش،یاندتازه تجربه،یب عنیکار به سجده آن، خام رودو م شوداز رکوع بلند م دیگوم رمسارش

 دوباره .ستیبه خدا در کارش ن لیو تبد ییفضاگشا کند،ذهناً عبادت م کند،کار را م نیفقط ذهناً ا کهکس

که  ییاستعدادها نیا ؟یکار کرد: چهدیگورا بده که م: سرت را بلند کن از سجود و جوابِ خدا دیآفرمان م

  .روددوباره به سجده م شود،شرمسار م آوردسر را باال م دوباره ؟یکار کرددادم چه

  : سر برآر و بازگودیگو باز
  بخواهم جست از تو مو به مو که
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  )٢١۶١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دست بردار  هایباز نی: از ادیگوخداوند به ما م د؟یگوم که من را بِده! : سرت را بلند کن، جوابدیگوپس م

. جواب ایبه انب کندپس رو م . جواب من را بِده!یشوبا ذهنت به من زنده نم ول ،کنم نیو من را تحس

  !دی: کم کندیگوندارد بدهد. م

  : روز چاره رفتندیگو ایانب
  زَفتافزارِ آنجا بود و دست چاره

  )٢١۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

هنگامیب مرغ و یابدبخت، ر  
  ما گو، خونِ ما اندر مَشو ترکِ 
  )٢١۶٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دستِ چپ یِ برداند به سو رو
  که خَپ ندشیگو ش،یتبار و خو در

  )٢١۶٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   اصطالح: خفه شو!به عنی خَپ

جا که: چارۀ تو آن ندیگوم کنند،ها کم نم. آندیکه: به من کم کن دیگوم ایو اول ایبه انب کندرو م بله،

صورتِ و عبادت کردن به ذهنبرگشت از من نیا میبزرگ که گفت اریافزارِ بسبود و دست ایدن عنیبود، 

» اَله َاکبر« د،ییگورا م یزیچ ی: شما دیگونا. مموال ردیگم بیبه عبادِت ما ع دینیبم است. ییفضاگشا

بشود، ذبح بشود و  دهیسرش بر ذهنمن نیاست که: ا نیا اشمعن» بِسم اَله«. دییگوم» بِسم اَله« د،ییگوم

  .ردیگصورت نم کدامچیکه ه د،یاندازۀ خدا بشواست که شما به نیا» اَله َاکبر«

نداشته،  دهیفا چیکه ه مینیبو ما م ده؟یشما چه فا»ِ بِسم اَله«و » اَله َاکبر« نیکه: از ا پرسدهم ماو  باالخره

 »هنگامیمرغ ب«گناهت نکن. تو  ما را قاط ست،یساخته ن ی: از ما کارندیگوم هانی. اایو انب ایبه اول میکنرو م

. دست از سِر ما نگه داشت هشتادسال، را تا هفتادسال هنذمن عنیبدبخت!  یا ،محلّیخروسِ ب عنی

است  نیبند. صحبت ا یاچاره خواهدنم کسی کهنیدرست مثل ا عنی بردار، ما را به گناهانت آلوده نکن.

 به منظورِ اصل دنیزنده شدن و رس یبرا یکار ی دیدار می: واقعاً شما تصمدیسؤال جواب بده نیکه شما به ا

که: وقتش  ندیگوم هانیا د؟یحرف بزن دیخواهفقط م ایکه زنده شدن به اوست، وحدتِ مجدّد است؟  د،یبن

 خواهدم که: دقوق دیگواآلن م در داستان دقوق کهنیا ی. چرا؟ براحرف بزن خواهگذشته؛ اآلن هم م
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نجاتش  نیا ندازد،یرا ب هانیا خواهدخداوند مغرق بشوند،  خواهنداست، م شیهادگیرا، که همان اهل کشت

و اآلن ما،  ایو انب ایکه از اول دینیبم نیبنابرا پس ها کمشان کن، ببخش.به آن را حاال هانی: ادیگو. مدهدم

م که زنده به حضور هستند ک ییهااز انسان م،یریگاز بزرگان کم نم م،یریگاز موالنا کم نم مینیباآلن م

: بابا برو دنباِل ندیگوم !؟دیبه ما کم کن شود: آقا ممییگوها معنواِن مسخره کردن به آن. فقط بهمیریگنم

: ندیگوها هم مآن ش،یهالیبه فام کندم رو .ی. تو خودت را مسخره کردخواهتو م کهصورت کارت! نه به آن

  نداشته باش. یارما ک باخفه شو!  عنیخَپ! خَپ، اصطالحًا 

  گو با کردگار شیجوابِ خو نیه
  خواجه دست از ما بدار یا م؟یکه ا ما

  )٢١٧٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که: جوابِ خدا را بِده. دست از سرِ ما بردار. ندیگوم شیهالیفام

  خدا یگشتم ا دیهمه نوم کز
  و منتها ییو آخر تو اول

  )٢١٧٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نیها ببخوش اشارت نینماز ا در
  نیقیبخواهد شد  نیک ،بدان تا

  )٢١٧۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

تو کم کن!  ،هم آخر تو هست ،ی! هم اول تو بودایکه: خدا مییگوم م،یشوم دیهست که ما ناام موقعآن

بخواهد  نیک ،بدان تا« اتّفاق خواهد افتاد. زهایچ نیاو بدان که  نیبب زهایچ نیکه: اشاراتِ نماز را به ا دیگوم

 اشمعن ؟کنکار مجهان چه نیاز تو خواهد خواست که چه شد؟ در ا حتماً خداوند، زندگ عنی ،»نیقیشد 

 هانیرا که دادم به تو، ا هاتیاستعدادها و قابل نیکه: تو ا پرسدهر لحظه م پرسد،است که هر لحظه م نیا

  درواقع مقدّمه بود. هانیا اما ؟یدیبه کجا رس ؟یکرد کار عرش بودند، من دادم به تو، چهمالِ 

  »مردِ حازم. تصوراتِ«

  )٢٢٠٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 ییفضاگشا که وقت دانکه تو نم میکنُخوب، فرض م لیکه: خ دیگوهمان قسمت که اآلن نخواندم، م در

تو که حزم  تو، ول یسر است برا نی. ادهدانجام م رونیدر مرکزت و در ب راتییخداوند چه تغ ،زندگ ،کنم

  .حزم بن توانم اتنذهبا من حتّ ،بن توانم شیدوراند ،بن توانم
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مد، شما را آ یریش یکه  دی: فرض کندیگو. مزنداصطالح مثال م، و خودش بهتأمل ،شیدوراند عنی حزم

که  افتم نستیزیموقع به فکرِ بشما را بخورد، در آن بردم ریش بخورد در جنگل. وقت بردبرداشته، دارد م

دارد  چون اتّفاقبدان که اآلن هم و ؟فکرِ جانت هست هب ایتر بشود، بفروشم؟ کجا بروم مل بخرم گران نمیبب

 نیاست که شما در ا نیو مقصودش ا بردتو را دارد م شود، بعد چه ملحظۀ دانقضا که نم رِیش افتد،م

   ن؟یبه ا میدهم تیقدر اهملحظه چه نی. در امیما به او زنده بشو خواهد. خداوند مدیلحظه به او زنده بشو

بعد تا لحظه به نیاز ا اً یمرد، ثان بعداز چند سال خواه دانتو را. اوال که م بردقضا دارد م رِی: شدیگوم

که با  یفکر هر ؟بن خواهکار م. شما چهاو هست یهادندان ن یدر ب ،در چنگالِ او هست ،یریبم کهموقع

 توانم نیبه تو لَطمه خواهد خورد. شما از عهدۀ ا یجوری ،کنم ذهنکه با من هر عمل ،کنم ذهنمن

جا جنگل، آن درسم قهیبعداز مثال ده دق برد،دارد تو را م ریش ؟اقعاً وقت را تلف کنو توانشما م ؟ییایبرب

که چه را بخرم در دکانم بذارم  فکر هست نیبه ا ،بن یکار ی دیبا قهیده دق نیتو را بخورد. در ا خواهدم

 دیگوم بله، .جانت را نجات بده اهخوحتماً م ؟جانت را نجات بده خواهم ایبفروشم؟  شتریکه با سود ب

  که:

  دیرس یریناگهان ش آنچنانکه
  دیکش شهیرا بربود و در ب مرد

  )٢٢٠٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نیدر آن بردن؟ بب شدیچه اند او
  نیاستادِ د یا شیهمان اند تو

  )٢٢٠٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  هاشهیقضا در ب رِ یش کشدم
  هاشهیمشغولِ کار و پ ما جان
  )٢٢٠۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ناگهان  یفرض کن  دیگوم .میدار ادیهم ز تی. امروز بمیخوانآسان هستند تندتند م ریچون د هانیا بله،

ظه لح نیاآلن هم در ا ؟شیاند. موقع بردن تو چه مشهیهمان که گفتم تو را بردارد و ببرد به ب د،یایب یریش

 نیکه ب در حالت م،یهست هادگیلحظه مشغول کار همان نیما در ا عنی. نیاستاد د یا ش،یندیهمان را ب

قضا  میو ما دار ، اله ٔ اراده عنیقضاست، قضا و قدر است. قضا  ریش ر،یش نیو ا میروم میدار ریش یهادندان

اتفاق  یهر لحظه  المنونبیالقلم و ربعدش جف فکان،قضا و کن میهم که گفت ضلعو در آن شش فکان.و کن
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 یهاشهیما مشغول کار و پ جانِ »هاشهیقضا در ب ریش کشدم« .یندازیب ریرا به تأخ نیاگر ا افتدم تیبد برا

  بله؛ است. ذهنمن

  خلق ترسندچنان کز فقر م آن
  آب شور رفته تا به حلق رِ یز

  )٢٢٠۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نیاز آن فقرآفر یبترسند گر
  نیدر زم کشف گشت هاشانگنج

  )٢٢٠۶تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  غم نیاز خوفِ غم در ع شانجمله
  فتاده در عدم هست یپ در

  )٢٢٠٧تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

اش همه م،یارد ذهنمن . وقتترسندم هادگیشدن برحسب همان ریلحاظ فقمردم در ذهنشان به خوب،

 نیاز ا جهیت در .مینرس دگیبه فالن همان ایکم بشوند  هانیا ای میرا از دست بده هادگیهمان نیکه ا میترسم

انسان چنان  عنیتوأم با درد.  جسم یاریهش عنیآب شور  م،یتوأم با درد دار جسم یاریهش میترس، ما رفت

را از دست بدهند  یزیچ کهنیاز ا هانیا دیگوم را دارد. جسم یاریکه فقط آب شور هش کندتندتند فکر م

 یبه جا دندیترساز خداوند م عنیاست،  نیکه فقرآفر . اگر از کسترسندرا از دست بدهند م دگیهمان عنی

و فکر و  خواهد آمد المنونبیفضا باز کنم و اگر باز نکنم ر خواهممن م گفتندفکر بودند، م نیدر ا کهنیا

 یبرا هاستدگیهمان ریگنجمان که ز ییبا فضاگشا د،ینخواهم رس ییخواهد کرد به جا دیمن را ناام ن،عمل م

  .شدما کشف م

 میترسم نیما از ا ذهندر من عنیغم هستند.  نیدر ع فتندیبه غم ب کهنیها از ترس ا انسان ٔ همه هانی ا ٔاما همه

 لیمان با همسرمان خخوب است، رابطه حالمان .میغصه بخور میهرا از دست بد اهدگیهمان نیموقع ا یکه 

کنده  از ما دگیهمان ی م،یشوم ری. از ترس که اگر برود فقدبرود، از دست برو ول میترسخوب است، م

عمل موافق  فکر و ستمیس نیا دیگوم هنوز نرفته است. م،یدچار غم شد دگی. از ترس کنده شدن همانشودم

 یفضا نیا واقع هست زنده بشوم. نیبه فقرآفر خواهماصال فضا بن بو که من م ایتو ب ست،ین با خرد زندگ

و بلند  نمیبب نیکنم و برحسب ا را بنا امزندگ نیرا من داشته باشم و براساس ا نیا ،شده است نه هستگشوده

  است. ذهن بد است، هست هست نینه، ا نیا خودم را نشان بدهم. ن،یبشوم بر اساس ا
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 عدم دو معن پس .ستیهم عدم بد است، عدم خوب ن نیافتادن در عدم. ا ،ذهن هست عنی هست ی پ در

خدا  کهنیا یعدم، عدم خوب است برا نی. اشودمرکزت عدم م ییبا فضاگشا کنفضا را باز م یدارد: 

اصطالح ارزش ندارد. که به یزیچ عنیعدم  یشوهست که نه، منقبض م قعمو ی .شودمرکزت م دیآم

از نظر  ارزش چیکه ه یزیچ عنی جانیدر ا عدمکه ارزش ندارد.  یزیخاطر حسِ وجود در ذهن، افتادن به چبه

   ندارد. زندگ

  هم جالب است. هیآ نیا اما

» َلوى والْقُر لهنَّ اا اتَّقَونُواْ ولَآمنَا عاْ َلفَتَحضِ  هِمیراو آءمالس ناٍت مک رب ...«  

  »...میگشودم شانیرا به رو نیکرده بودند، برکات آسمان و زم شهیپ یزگاریآورده و پره مانیا هاهیاگر مردم قر «

  )٩۶ ۀی)، آ٧اعراف( یسوره  م،ی(قرآن کر

از  کردندم زیو پره آوردندم مانیا کردندذهن. اگر فضا را باز م اهال عنیها، ده عنی هاهیقر عنی مردم

 عنی رون،یشده و انعکاس آن در جهان بگشوده یبرکات فضا صورتنیبه مرکزشان، در ا هادگیآوردن همان

. از گشتها برمشده و انعکاس آن در جهان فرم، به آنبرکات آسمان گشوده پس .شدم بایز اریبس رونشان،یب

واقعًا  عنیآوردن  مانیا آوردند،م مانیاگر ا ذهنمن یهاانسان .دیگواز جانب خدا م د،یگوم جانب زندگ

 کردندفضا را باز م آوردند،م مانیاگر ا. من خدا را قبول دارم، نه. ذهن مانیا کهنیبه خدا شدن، نه ا لیتبد

صورت برکات نیبه مرکزشان، در ا هادگیاز آوردن همان کردندم زیو پره واشیواشی شدندم لیو به او تبد

  . کردندرا تجربه م رونیآسمان درون و انعکاس آن در ب عنیشده گشوده یفضا

 آورند،نم مانیا هانیا منتها »غم نیاز خوف غم در ع شانجمله« :گفتاست که م قبل تیب نیمربوط به هم

غم است. در مرکز ما  نیع ذهنغم است، من نیترس ع نیا ول. ترسنددست بدهند مرا از  یزیچ کهنیاز ا

اگر . میکنرا رها نم ذهن. از ترس غم از دست دادن، منمیادهیغصه است، ما از ترس غم به غم چسب نیع

 یمن، و نیتو د دنید یا« م،یآوردم واقع مانیا میشدبه او م لیتبد ،ییبا فضاگشا میکردرا رها م ذهنمن

 میتواناو را نم یمن است و ما رو مانیاو هم ا یرو دنیمن است، د نیخداوند د دنید پس »من مانیتو ا یرو

  اما،. بله. میبن ییفضاگشا دی. پس بامیبشو لیبه او تبد کهنیمر ا مینیبب

  ».در خالص کشت و شفاعت دقوق دعا«

  ) ٢٢٠٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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در مورد  جانیا در کنند. داینجات پ دعا کند اهل کشت خواهداست م نمازشیکه پ که اآلن دقوق دینیبم

 دیخواهم د،یشوم یو با خدا  دیکنم ییفضاگشا شما وقتما هستند.  یهادگیهمان شخص ما، اهل کشت

را  هانیا دیگردو برم دیآرحمتان م دفعهی ای ندزیبر د،یدوست داشت قدرنیکه ا هادگیهمان نیا دیدعا کن

خواست و  عنیدعا . دیباش دیشده باگشوده یو فضا ییضاگشاخودتان در ف یمواظب دعا د؟یدهنجات م

دل  دیخواهواقعًا م ایآ د؟یکنقدر شما از جهان دل مقدر خالص است. چهکه در شما چه مینیبب دیخواست با

 باالخرههم  هانینه بابا ا دییکه بو شودباعث م شهیشجا هست و آن خُردهآن یاشهیشخُرده ینوز ه ای د،یبن

فضا  اندازه کافبه ایآ م،یبذار نگه دار حاال. شوندمن درست م یو دردها هادگیهمان نیشوند ا درست م

 ای فتد؟یواقعاً ب افتدم دگیست که اگر همانه یدارشتنیبازشده حالت صبر و خو یدر آن فضا د؟یکنرا باز م

  .میبله، بخوان .دیدهو نجاتش م دیریگدوباره م افتدکه م نه. موقع

  دیرا بد امتیآن ق دقوق چون
او دو دیاو جوش رحم دیو اش  

  ) ٢٢٠٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  منگر اندر فعلشان اربی: گفت
  نونشایشه ن یا ریگ دستشان

  ) ٢٢٠٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  سالمتشان به ساحل بازبر خوش
  دستِ تو در بحر و بر دهیرس یا

  ) ٢٢١٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دارند  آدم در کشت یسری ایکه وسط در دیشن دفعهیشروع کرد به نماز،  وقت دقوق دیگوم نیبنابرا پس

 هانیاز ا کدامچیه میقبال هم گفت کهما را نجات بده.  ایخدا م،یغرق شد یکه وا کنندمآه و ناله  کنند،فغان م

 نیا لیو تمث .خداشناس شده بودند دفعهی شدنددارند غرق م دندیاآلن د بودند تا حاال، ول دهیقبله ند یرو

 فتندیبخواهند ب هانیشما اگر ا ییشاو فضاگ میدر اثر تسل میدار زهایبا درد و چ دگیهمه همان نیاست که اگر ا

 افتد،رنجش دارد م ی دینیبم د،یکنناظر نگاه م یاریعنوان هششما به عنی ندازدیرا ب هانیو خداوند ا

هستم من را نگه دار، آه و ناله  الزم زِ یچ یبابا من  دیاگر اسانس آن رنجش ناله کند بو ای فتد؟یب دیگذارم

مواظب  دیگوآمده است، موالنا م بال سر دقوق نیا نه بابا، بذار حاال باشد. حاال امروز نه، بعداً. دییگوبند م

و شروع کرد به اش  دیرحمش جوش دفعهی دیرا بد امتیآن ق وقت دقوق دیگوم پس .دیایسر شما ن دیباش

را تا به  هانیها کم کن. ابه آن ،سته وکاریکه ن هست به اعمالشان نگاه نکن، تو شاه اربیگفت  ختن،یر
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 نیهم در ا ا،یهم در ذهن هم در در عنی. هم در خش کم ما هست ایساحل به سالمت برسان تو هم در در

  هستند. شیهادگیهمان مییگومورد م نیدر ا هانیرا نگاه دار حاال ا هانیفضا. تو ا

  یسرمد میرح یو ا میکر یا
  یبد نیاالن اگذار از بدس در

  ) ٢٢١١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  صد چشم و گوش انیبداده را یا
  ز رشوت بخش کرده عقل و هوش  یب

  ) ٢٢١٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  عطا دهیاز استحقاق بخش شیپ
  از ما جمله کفران و خطا دهید

  ) ٢٢١٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 عنی یسرمد :دینیبطور که مقدرش را ندانستن و همان عنیکفران کردن  م؛یحبت کردرا امروز هم ص هانیا

  بدخواه. ش،یبداند عنیبدسال  ،یابد ،شیهم

اصطالح بر ضد ما به شودخداوند نم شودجاودانه، پس معلوم م میرح یو ا میخداوند کر یا دیگوم پس

برسد به ما، هم بخشنده هست هم مهرباِن جاودانه هست.  یبد شوداعمال ماست که سبب م نیا شدیندیب

 چیو ه یچشم و گوش به ما داد که تو مجان یرا. ا هانیرا بذر، ببخش ا یبد نیا هاشیبداند نیاز ا دیگوم

درست  ول ،یادهیرا به ما بخش هانیا میها بشوبخشش نیما مستحق ا کهنیو قبل از ا از ما نداشت یانتظار

اش هم هست، در مورد ما همه راست. یادهیداز ما فقط لغزش و کفران نعمت  ول یادهیاست که به ما بخش

ما  تیخداوند به قابل م،یکن دایبخشش پ تیکه ما قابل شودکه خداوند، منتظر نم دیگوم عنیصادق است. 

 دیرا در خودتان نبا مانع ذهن نیهم اپس شما  .دیبخشبه همه م کندنم گاهن یقابل نشد دیگوکه ذهن م

 تیدر هر وضع دی. شما هرکس باشستمین ستهیمن هنوز شا کهنیا یبرا کندکه به من کم نم دیکن جادیا

  . دیریکم را ب نیا دیفقط فضا را باز کن دیکم خداوند هست ستهیشا

 نی. امیدار ییقدر ما ابزار شناساه چهک دینگاه کن عنی» عطا دهیاز استحقاق بخش شیپ« دیگوم نیهم یبرا

نگاه  دگیهمان دیو هر لحظه با د میکنپس کفران م میکنسون را گذاشته در مرکز ما، ما از آن استفاده نم

اش همه م،یارا نداشته زندگ یهالطف نیا قو استحقا تیخطا. تا حاال ما قابل م،یکنپس لغزش م میکنم

و آوردن عدم و  ییابزار فضاگشا نیاستفاده از ا نعمت اصل دیکن توجه. میاران نعمت کردهو کف میااشتباه کرده
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خاطر ابتدا ما به  »نعمت رود یسو شرباره ک«: دیگوم نیهم یاست، برا نعمت اصل نیشدن به اوست. ا زنده

ها بزند حرف نیاست آدم از ا ممن ،یخانه داد ،یشرت که به من مثال غذا داد ایخدا میکنها شر منعمت

  بوده است که به او زنده بشود و چشمش باز بشود. بله، نیا یبرا که شر اصل شودبعداً متوجه م ول

  میاز ما گناهانِ عظ میعظ یا
  میعفو کردن در حر توان تو

  )٢٢١۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  میخود را سوخت ،ز آز و حرص ما
  میو آموختدعا را هم ز ت نیو

  )٢٢١۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آن که دعا آموخت حرمتِ
  ظلمت چراغ افروخت نیچن در

  )٢٢١۶ تیدفتر سوم، ب ،ی،مثنوی(مولو

  د،یآاش مالبته دنباله هم هاتیب نیا بله،

  بر لفظش دعا رفتم نیچنهم
  با وفا زمان چون مادرانِ آن

  )٢٢١٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

م اشاز دو چشمش و آن دعا رفت  
  برآمد بر سما م یخود از و یب

  )٢٢١٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  است ریخود د خودان،یب یِدعا آن
  داور است ، گفتِ ستیدعا زو ن آن

  )٢٢١٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

ما هم گناهانمان  د بزرگ، تو بزرگ هستخداون یا دیگوجزو قصه هستند. پس م ریساده هستند د اتیاب نیا

ما از  را. هانیا ببخش ییتای یشده در فضاگشوده یدر فضا ییایکبر میدر حر توانبزرگ است فقط تو م

اصلمان را در  عنی میخودمان را سوخت و ندداد ادیبه ما فقط حرص و طمع را  هانیو ا میدید هادگیهمان قیطر

واقعاً  ول میااشتباه را کرده نی. درست است که ما امیساخت دنیرا صرف همان فقط زندگ م،یصرف کرد هانیا

به ما دعا  کهنیبه احترام و حرمت و ارزش ا عنی م؛یاگرفته ادیاز تو  میباز کن میدعا را هم که فضا را بتوان نیا
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ذهن چراغ  یتار درعدم را افروخته. ذهن چراغ  یدر تار ،یاچراغ افروخته یتار نیو در چن یاداده ادی

 دیچراغ با نیما گذاشته است از ا یبرا دیآم دیقضا پد لۀیوسلحظه که به نیدر اطراف اتفاق ا ییگشافضا

دعا  شیهادگیهمان یهم برا نیا کننددعا م شانیهابچه یمثل مادران باوفا که برا طورنیهم و .میاستفاده کن

 میکندعا م مانیهادگیهمان یدرست است که ما هم برا لیتمث نیالبته ا. کرددعا م کشت اهل یبرا کرد،م

ها هم اثر اند آنزنده به زندگ هانج نیها هم هستند که در اانسان یسری ول میکننم ییگشاو درست فضا

  و حفظ دارند. دارندگسازنده و نگه

  بر لفظش دعا رفتم نیهمچن
  ون مادران با وفازمان چ آن

  )٢٢١٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. دعا شودها دعا پخش مآدم نیاز ا ستیدر مرکزشان ن دگیهمان چیکه ه ییهامثل موالنا، انسان ییهاانسان

. به هر شودشده پخش م زنده خُرده به زندگ یکه ولو  یاز هر مرکز بخشو نظم بخشو سامان رخواهیو خ

صورت ارتعاش بود و آن دعا به فیلط کردم هیهم گر» از دو چشمش و آن دعا رفتم اش« :دیگوم حال

خداوند است و  یما در واقع دعا یدعا میکنما فضا باز م وقت .شدبر آسمان بلند م یخودیاز حالت ب عنی

  .شودخودش مستجاب م یبرا کندکه خداوند م ییدعا نیا

  است ریخود د دان،خویب یدعا آن
  گفت داور است ست،یدعا زو ن آن

  )٢٢١٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 یدعا شود،صفر م ذهنمن عنی شوندم خودیو ب کنندکه فضا را باز م اشخاص یخداوند، دعا عنی داور

دعا از  نیا وبده فرق دارد. را به من بده آن را به من  نیا ندیگوکه م ذهنمن یدعا با دعا نیا ستیرید

  خداوند است.  عنیداور  یدعا نیمن ندارد در آن لحظه، بنابرا کهنیا یبرا ستیشخص ن

  چون او فناست کنددعا، حق م آن
  دعا و آن اجابت از خداست آن

  )٢٢٢٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  انیمخلوق، نه اندر م واسطه
  خبر زآن البه کردن جسم و جان یب

  )٢٢٢١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  و بردبار میحق، رح بندگان
  حق دارند در اصالح کار یخو

  )٢٢٢٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و  کندهم دخالت نم زیچچیجا، هآن دیآاز ذهن نم زیچچیو ه میکنما فضا را کامل باز م وقت نیبنابرا پس

کس  میکه ما و خدا هست ییجا عنی» اله وقت َ مع ل« .میبحث کرد لیهم خ که قبال ستحالت همان حالت نیا

راه ندارد و ما  میشده که ما و خدا هستگشوده یهم به فضا دهیبرگز غمبریها و پفرشته گفت حت ست،ین یرید

ما فناست  ذهننباشد م واقعاً عال ییگشااگر فضا ییموقع فضاگشا پس. میکنناظر نگاه م یاریصورت هشبه

مخلوق  ۀجا واسطو آن دعا و اجابت هم از خداست در آن کندشده دعا مگشوده یفضا کند،خداوند دعا م

  . ستین

  انیمخلوق، نه اندر م واسطه
  خبر زآن البه کردن جسم و جان یب

  )٢٢٢١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. پس گذاشتشده خبر ندارد، اگر خبر داشت نمگشوده یما از البه کردن فضا ذهنجسم و جان ما، من عنی

 یجسم، خلق شده، در فضا عنی» مخلوق« م،یخوردوباره به لفظ مخلوق برم جانیمخلوق، در ا ۀواسط

اهل آسمان  ،ستیمخلوق ن عنیجهان  نیگفت تو از اهل ا میهم در غزل داشت امروز. ستیشده مخلوق نگشوده

شده گشوده یما از البه کردن فضا ذهنکردن؛ پس من یزار عنی» البه کردن«است.  رمفیاسانس تو ب ،هست

بندگان خداوند  هانیا شوند،گشوده م یو فضا کنندم ییفضاگشا یطورنیا کهکسان دیگوم. ستیخبردار ن

خداوند را  یح کارها خوو صبور هستند و در نظم دادن به کارها و اصال دارشتنیمهربان و خو هانیهستند. ا

واقع خداوند  دررا دارد.  داخ یجهان خو نیو اصالح ا دهدر نظم شودزنده م به زندگ کههر کسدارند. 

  . بله،یادر هر رشته آوردافراد جهان را به نظم در م نیهم ۀلیوسبه

  گران یاریشوتان، ریب مهربان،
  گران سخت و در روزِ مقام در

  )٢٢٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ینومث ،ی(مولو

  مبتال یقوم را ا نیبجو ا نیه
  از بال شیدارشان پ متیغن نیه

  )٢٢٢۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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کشت ستر م آن پهلواناز د  
وکشت اهل خود گماند ِ را به جه  

  )٢٢٢۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 کنند،به همه م یاریو  خواهندنم یزیمهربان هستند چ کنندم ییهستند فضاگشا میاشخاص که تسل نیا پس

که مبتال  ذهن یهابه من بعد که پر از مسئله هست. ییسخت و روزها یهاتیدر موقع ؟ییهاتیدر چه موقع

و ما هم  دیها استفاده کنبال به شما بزند از آن کهنیاز ا شی. و پدیجو کنوقوم را جست نیکه ا دیگوهستند م

 دیسالتان است، پانزده سالتان است منتظر نباش ستیب د،یدار شما اگر سن و سال. میکنم میکار را دار نیهم

که در  دی. بداندیبه حضور زنده بشو دیو فضا را باز کن دیکن دایپ دیجو کنومثل موالنا را جست قومبال برسد. 

ولو با فکر، که  شیاند، دورتأمل عنیحزم  دیدار ادیز دگیاگر همان دیحزم کن. دیقضا هست رِیش یهادندان نیب

 دیاز جمع تقل خواهمم ایآ خواهم؟من چه م ،بنم در هر سن نگاه یبه خودم  ست؟یمن چ تیاآلن وضع

کم است به پدرم، مادرم به  لینگاه کنم اگر سنم خ ر،یهم حزم است د نیباشم نگاه کنم ا هیکنم، مثل بق

  . کنندم جور زندگچه هانیدربزرگم امادربزرگم پ

 ییچه بالها دند؟یجا رسچرا به آن دند؟یرس هابتیمص چرا به بعض هانیشاهان، ا  کنم به مثال زندگ نگاه

نکند  دیتقل ذهناگر از جمع من وبند.  توانداست که شخص م ییهاهمه تأمل هانیسرشان آمده چرا آمده؟ ا

 یقوم را ا نیبجو ا نیه« جو کند.وقوم را جست نیبرسد که بتواند برگردد و ا جیش به نتاحزم نیبا هم دیشا

 نیخودش است و قبل از بال ا یمسئله برا جادیاست و ا ذهناست که مبتال به مرض من مبتال کس» مبتال

باالخره از دم . دیآان مسرم یترشیب یبالها شودسنمان باالتر م میروهرچه جلوتر م بدان. متیفرصت را غن

سالم به ساحل  هانیو داد راه انداخته بودند ا غیکه ج هادگیرست؛ در مورد فرد همان اهل کشت دقوق یدعا

ها را نجات داد بود آن خودشان ریو داد و دعا تدب غیمنتها فکر کردند که ج نمردند و اهل کشت عنی دند،یرس

  .ستینفر ن یبه ها فقط راجعصحبت نیو ا

. قصه دیو خودتان را در معرض تابش نور قصه قرار بده دیبار بخوان نیشما قصه را چند کنممن خواهش م 

موالنا  م،یکن ریتفس میو بخواه مینیرا بغل هم بچ زهایچ مانشدهتیهوبا ذهن هم میایکه ما ب ستین یطورنیا

اگر از  میکار و ما بخواه نیدارد ا خاص ییایپو ی زند،دارد حرف م . خود زندگستنفوذ خود زندگ ریز

 م،یفهمکامل نم کهنیولو ا میبخوان. میرا کنار بذار مانذهنمن صیقضاوت و تشخ دیبا میقصه استفاده کن

 رست کشت«: دیگوم . مثال وقتمیریکلش را در نظر ب دفعهی میکلش را بخوان میو بخوان میمقدار بفهم ی

 ینفر که در اثر دعا یتنها مربوط است به نه کندکه دارد دعا م ستدقوق جانیدر ا پهلوان »آن پهلواناز دم 
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 نیا اهل کشت کامل یهادار و انساننام یهااز انسان بعض یدر اثر دعا رهد،م شیهادگیهمان نیخودش ا

حسابِ خودمان  منتها به میجهبالها م لیاز خ خردمنداِن گذشته یِ هاییما در اثرِ راهنما. رهندجهان م

لطفِ  ۀلیوسبه کند،م داینجات پ و مسائل مختلف هایدر طوِل عمرش از گرفتار شخص ی. میگذارم

از وجودم  قسمت یآقا من گرفتار شده بودم، ممن بود  کهخودش بذارد،  یِ گرلهیحسابِ حبه دیخداوند، نبا

 یخودم نبود، بله  یی و دروغگو ریو تزو لهیبه قدرتِ حکردم، خدا را شر.  دایمن نجات پ را از دست بدهم،

  من را نجات داد و آن چه بوده است؟ از خودش سؤال بند. یرید زِیچ

  چه کشت. میکرد دایخودمان نجات پ رِی: خودمان در اثِر تدبندیگوکردند، م داینجات پ بله، حاال اهل کشت 

جا به آن ریاند داند و در ذهن نشستهمن اآلن که رها شده یهادگیمن که همان یِهادگیهمان چه کشت ن،یزم

که: آقا تمام شد رفت، ما  ندیگواند مکه آزاد شده ارهدوب ریما را نجات بده، اآلن د ایو خدا یتضرع و زار

  .میریگرار متو ق دِ ید نکِ یع ،ذهنعنوان منبه میشودوباره بلند م

  در حذَر شانیا یِمر بازو که
  از هنر یریهدف انداخت ت بر

  )٢٢٢۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  رهاَند روبهان را در شار پا
  آن ز دم دانند روباهان غرار و

  )٢٢٢٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نیها با دم خود بازند ک عشق
  نیجانِ ما را در کم رهاندم

  )٢٢٢٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

کشت اهل میما بود،  ریکه: درواقع تدب ندیگو لتیما پر از فض م،یبه هدف زد چراکه ما هنرمند هست یریت 

ها و آن لتِ یاز فض یریت ،بر هدِف خالص شیو دوراند ریدر تدب عنی» در حَذر شانیا یِ که مر بازو«. میهست

 خواهندها را مروباه وقت رهاند،ها را پا م: روباهدیگوم زند،موالنا مثال م جانیو ااخت ها اندآن یِ هنرمند

استفاده  شانیفرار از پا یبرا ر،ید کنندها فرار مروباه کنند،خاطِر دمشان اتفاقًا شار مشار کنند، که به

  است. بله.  اشیبازن دم روباه نمادِ حقّهچو داننداش از دمشان مروباهان همه نیا ول کنند؛م

. ما دانندرا از دمشان م نیا ،غفلت و نادان یِ. پس روباهان از رویخبریگول خوردن، غفلت، ب عنی غرار

شما . میکنم دایها، ما نجات پآن ییراهنما وکار،ین یهابخشش انسان ای یزدیخاطِر لطف اها هم بهانسان
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از  د،یبرکار مموالنا را به یهاییراهنما د،یبرم کارهموالنا را ب یِ و پندها هاحتینص نیا وقت دیاندحتمًا م

از  د،یشوخالص م دیدار کند،و شما را نابود م دیایوجود بممن بود به تانکه در زندگ از مشالت لیخ

. رهاندم رادم ما، ما  نیکه موقع شار ما، ا کنندم یزباها با دمشان عشقروباه نی: ادیگوم. دیخودتان ندان

خطر به وقت دهدما، ما را نجات م یِ هاو دروغ رهایکه تدب مینازم اشیبازو حقّه مانذهنما هم به من

ما و  ذهنمن نیخاطر همبه کنند،خاطر دم روباه است که روباه را شار مبه اتفاقاً .ستین یطورنیا م،یافتم

  . بله. میافتخطر مو نفاقِ او است که ما به رهایها و تزودروغ

  پا را نگه دار از کلوخ روبها،
  شوخ؟چشم یچو نَبود، دم چه سود ا پا

  )٢٢٢٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ما کرام یو پا میچو روباه ما
  ز صدگون انتقام رهاندمانم

  )٢٢٣٠ تیم، بدفتر سو ،یمثنو ،ی(مولو

  ما چون دم ماست ِیبار ۀلیح
  با دم چپ و راست میها باز عشق

  )٢٢٣١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

است.  ذهنمن نیو ا ایحیگستاخ، ب عنیشوخ چشم دینیببزرگان. م عنیگستاخ. کرام  عنیشوخ . چشمبله

مرکزِ عدم  نیا عنیرا  تیپا ذهنانسانِ من یا عنیروبها  نیابنابر پس بزرگواران، بلندهمتان. م،یکرام: جمع کر

درد پا که به دیگوم زند،سنگ م زند،پا را به کلوخ م دود،روباه که م کهنیا یرا از کلوخ نگه دار؛ برا

دم چه  ،اشب داشته: اگر پا ندیگوم. دهددارد تو را نجات م تیدمم است. نه، پا یکه، اصل کار خوردنم

بار اشتباه دوبار، ده بار،ی. فهمدواقعًا نم ذهنمن عنیگستاخ  جانیشوخ در اگستاخ؟ چشم یدارد ا دهیفا

مثل  ذهنما در من م،یکه: ما مثل روباه هست دیگوم. فهمدباز هم نم ول ندیباش را ماشتباه ۀجیو نت کندم

: دیگوم. میستینه، روباه ن کند،به ما کم م ییدم است که در اثرِ فضاگشاکه ع اصل یِ پا یِ. رومیروباه هست

خوِد ما اگر  مثل آن، ول اشخاص ای میقدرش را بدان دیما موالنا است با یِ ما بزرگان هستند، پس پا یِپا

عملمان  ۀجیرداختن نتما هستند از صدگونه بال و بازپ یِ بزرگان که پا نیکه ا. میمثل روباه هست میدار ذهنمن

  . میشوباالخره رها م م،یکنم جادیدرد ا م،یکناشتباه م ذهنبا من از اولِ زندگ. رهانندما را م
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شده و حساب یبار اریکه بس هادگیهمان ق یمختلِف ما از طر یِ فکرها عنی ذهنما در من ۀشدحساب ۀلیح

 ۀشدو حساب قیدق یِهالهیح نیبا ا میکنم یبازو عشق میکنخار مافت شهیهست، مثل دم ما است و ما هم

شده و فکرشده است، حساب اریبس هانیو ا میکنچاه م م،یکشم رانید ینقشه برا م،یکشخودمان، نقشه م

 یِ هالهیبا ح درست است؟ هر کس نیبا دممان چپ و راست. ا میکنم یبازعشقخطرناک است.  لیخ ول

را به دردسر  رانید کشم،در ذهنم نقشه م قدرنیکه من ا کندها افتخار مبه آن کند،م یبازعشق اشذهنمن

  . اندازندخطر مما را به  دیگوم هانیا ،به هر صورت آورمدست مرا به زیچ نیا کشمنقشه م ای اندازمم

  ز استدالل و مر میبجنبان دم
  و بر دینَد از ما زما رانیکه ح تا

  )٢٢٣٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  میخَلقان شد رانیح طالبِ
  میزد تیَطمع اندر اُلوه دستِ

  )٢٢٣٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  میبه افسون، مال دل ها شو تا
  میما، کاندر گو مینیبنم نیا

  )٢٢٣۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 هادگیبرحسبِ همان عنی م؛یجنباناست، م قیدق اریکه بس ذهنفکر کردن با من عنی لهیم حد  نی: ادیگوم

و بر  دیز مانند،م رانیو آن ح نیکه ا یطوربه م،یکنر مو م  میکنها استدالل مو براساِس آن میکنفکر م

 نندیمردم به ما نگاه بنند بب م،یمردم هست رانیم، ما طالبِ حیکن رانیمردم را ح میخواهو ما مو آن.  نیا عنی

ما  یِ فکرها نیکه ا میکنمردم را قانع م م،یکناستدالل م م،یکنجدل م یجورچه م،یدار قیدق یِچه فکرها

  . میطمع در زنده شدن به خدا هم دار میکندرواقع مر م میدانکه ما محال  نیدرست هستند و در ع

  گودال.  عنی. گو ییصفت خدا ،ییخدا عنی تیاُلوه

و  ذهنمن یِکه با فکرها دینیبب د،یبن نگاه ی. شما به خودتان میکن رانیمردم را ح میخواهپس ما م

و  دیدار ذهنحال که من نیدر عنه؟  ای دیزیها برانگکردِن آن رانیمردم را با ح نیتحس دیخواهم هانیبیبار

که  تیمعنو دیگونقاِب م یو با  د؟یشدن به خداوند هم دارطمع در زنده  ایآ دیمردم هست  رانیح بِ طال

. میها بشومالِ دل م،یها را به خودمان جذب کندل میخواهدروغ، م عنیدروغ است، به افسون  میدانم

کند و  قیها تشورا در دل عاً زندگواق ند،یبب ها را زندگزنده هست اگر دل به زندگ کهها، البته کسمالِ دل
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در گودال است خودش و  کهکس ول رد؛یاصطالح مورِد محبت و عشق مردم قرار ببه تواندکند، م بیترغ

خواهد  دیکار تو را ناام نیکه: ا دیگوکار را بند، موالنا م نیا خواهدم هادگیهمان ِ یبار یِ اش با فکرهاهمه

  هد رساند.نخوا ییاجکرد، به

در  لهیح شان؛یبار یِ هالهیها دچارشان هستند. به حاز انسان لیموالنا خ کندکه اآلن م ییهاصحبت نیا 

برحسبِ آن، فکر  دنیدر مرکز و د یزیچ یو اصال گذاشتن . لهیح ها،دگیفکر کردن برحسبِ همان عنیضمن 

داشته  یادیکار استاد باشد و دانشِ ز نیدر ا کهو کس ستین خردِ زندگ نیاکردن است.  لهیکردن برحسبِ آن ح

و مردم را هم  رسدنم جاچیکار ببرد، به هذهن و استدالل و جدل به یهانیبیرا در بار زندگ یِرویباشد و ن

  بعد آن.  دیگورا م زهایچ نیا نیهم یبرا برد؛م راههیبه ب

  قَلَتبان یا و در چه یگو در
  رانیدار از سبالِ دوا دست

  )٢٢٣۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و خَوش بایز رس به بستان چون
  و کش ریاز آن داماِن خَلقان گ بعد

  )٢٢٣۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  حبسِ چار و پنج و َشش میمق یا
  را هم بش رانید ،یینغزجا

  )٢٢٣٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 عنی. قَلتَبان رتیغیب یا هست هادگی: در گودال و چاه هماندیگوگودال. چاه هم که چاه است. م عنی گو

قَلتَبان است. بله، حاال من  نیاش همحاال مؤدبانه م،یدار آن لفظ بد را هم که در فارس ت،یحمیب رت،یغیب

مؤدبانه به ما گفته است که موالنا، حواست به  ییاجی حاالمردم بردار.  یِهالیرا از سب تیها. دستمیگونم

صفتان و اگر تو روباه یروباه و ا یخودت باشد، به افتخار کردن به دمت باشد ا ِیبار ۀلیخودت باشد، به ح

 هاستفاد اتیاب نیاز ا دیبا میدار ذهنو ما اگر من .طمع در زنده شدن به خدا نداشته باش رید مثل روباه هست

جا گفته آن م؟یهست یطورنیقدر ما اقدر در موردِ ما کاربرد دارند و مصداق دارند؟ چهچه هانیکه ا مینیبب میکن

  بود:

  را حبر و سن ریمر غ کن تا
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  کنم را بدخو و خال شیخو
  )٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دست از سِر مردم بردار. هر موقع  عنیمردم بردار؛  لیدست از سب رت،یغیب یا : در چاه هستدیگوم جانیا

را  هانیخودت انعکاسِ ا رونِیدر ب یباز کرد تینهایو ب یهر موقع فضا را باز کرد عنی ؛یدیرس یگلزار یبه 

 یدیخودت که نرس ول دییایش، بو شما هم ببِ ریموقع دامانِ مردم را بشد، آن بایز رونتیدرون و ب ،یدید

که در حبس  کس یا  دنبال ما؟ ایکه ب به زور قانع کن ایمردم را  خواهو مر و استدالل وجدل م لهیبا حچرا 

چهار و پنج و شش  عنیپنج حس و شش جهت  ،نو جان ذه جانیجسم و فکر و ه عنی ،چهار بعدت هست

هست  یخوب یجا دیگومباشد حبس چهار و پنج و شش است،  یمرکزش ماد است، هرکس ینماد جهان ماد

 یخوب یواقعًا من جا ایآ میتک به تک از خودمان سوال کن مان،ما همۀ ایشما  .را هم بش آن جا رانید ن،یا

خودم کار  ینه مردم را رها کنم به حال خودشان رو ایمردم را؟  کنمرها نم د؟ییایشما ب میگوهستم؟ دارم م

  کنم؟ بله

   خرکونِ  فِیچو خَربنده حر یا
  ما را ببر  ،افتی گاه بوسه

  )٢٢٣٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دوست دست  ندادت بندگ چون
  از کجاَات خاسته ست؟ شاه لیم

  )٢٢٣٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   : زهندتیآنکه گو یِهوا در
   در گردنِ جانت زه یابسته
  )٢٢۴٠تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 رودکه پشت سر االغ راه م کس خادم االغ، خرکچ دینیبطور که مخربنده همان ،چک رکه مثل خَ کس یا عنی

را به  ذهنو دهن من میراه افتاد ذهن یهامن ای مانذهنما هم دنبال من عنی کند،خر را نگاه م منگاهیو نش

 زندکه با مرکز عدم حرف م کند با کس سهیرا مقا نیا .ستیحرفش در آن ن اریکه اخت کندم هیخر تشب یآنجا

که  ییهادو سه قدح به من بده و انسان سخن بستان خواهگفت اگر از من م م،یکه امروز هم در غزل داشت

 کنخودت را نگاه م ذهندهن من عنیخر  منگاهیدائمًا نش دیگوتو که م رانیمسلط بشوند به د خواهندم

تو  م،یجا را ماچ کنما را هم ببر آن افتی یگاه خوبتو بوسه ستیکس ن چیدر کنترل ه ست،یکنترل تو نکه در 

آسمان درونت  ،مرکزت را عدم کن ،فضا را باز کن عنی ،که بندۀ خداوند باش یاافتخار نائل نشده نیاگر به ا
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به » از کجااَت خواسته است؟ شاه ل یم« ؟هست یشاه معنو یکه  کنچرا فکر م صورتنیباز بشود در ا

 عنیکنند، به گردنت  نیکه مردم تو را تحس نیبه خاطر ا ؟دانکامل م انسان ؟دانخودت را شاه م لیچه دل

مردم تو  خواهاست فقط م دگیطناب طناب غم است، همان نیپس ا ،یابه گردن روحت و جانت طناب بسته

  .بله طناب. سمان،یر عنیدوم  زه نیآفر عنیاول  زه .ندیبو نیکنند، آفر نیرا تحس

  را بِِهل لتیدم ح نیا روبها،
  کن دل بر خداوندانِ دل  وقف
  )٢٢۴١تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کباب دیکم نا ریپناه ش در
  کم شتاب  فهیج یتو سو روبها،
  )٢٢۴٢تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

   ی حق آنگه شَودال منظورِ یا
  یکل خود رو یسو یچو جزو که

  )٢٢۴٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  .: الشه و مردارعنی فهی: واگذاشتن، رها کردن، جعنی دنیهل بله،

مثل روباه دمت را رها کن و دل را واگذار به  ای ،ذهنفکر کردن با من نیا ،ذهنانسان من ی عنیپس روبها 

تو  .استاست که باز شده و از جنس خدا شده  یی: دل جادیگوبعد م تیدر چند ب یدل، تو دل ندار صاحبان

گشوده شده اصلت باشد در پناه خداوند،  یفضا ،فضا را باز کن ،در پناه خدا باش عنی باش ریاگر در پناه ش

 در پناه زنده شدن به زندگ ،کنم دایرا پآنها  ول یشونم دهیتو با آنها همان عنی شوندکم نم هادگیهمان

مرده  یمثل روباه به سو نیبنابرا آن هم به دست خواهد آمد. کنکه تو با ذهنت تجسم م یزیآن چ عنیکباب 

 دگیالشۀ همان یاصال نرو، مثل روباه به سو عنی» کم شتاب«است شتاب نکن،  هاهمانیدگاز  هیتغذ نیکه هم

 د به مرکز انسانبع .نرو اصال مخواه گهکه: تو منظور خداوند آن دیگو یکل برو یشد که مانند جزء به سو. 

 دایپ و دل واقع میاو برو یاگر قرار باشد به سو میرا باز کن نیا دیسون با صورتب میهست جزئ یپس ما 

دال  یا« .میکه خودمان ساخته ا نذهمن نیخداوند نه ا تیجنس نیسون از ا نیاز ا میکن ییفضاگشا دیبا میکن

بود،  خواه غامیپ زخداوند به تو نگاه خواهد کرد، تو مرک ،زندگ مرکز من موقع یا »یمنظور حق آنگه شو

 بله بود. خواه ذهنمن اآلن بصورت جزء باش ،یکل خودت برو یبود که مانند جزء به سو خواه غامیمحل پ

  :مینیرا هم بب نیا
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كم بِالْفَحشَاء  نُ الشَّيطَا« رمايو الْفَقْر مدُكعي 
ۖ

◌  هالو  مدُكعةً  يرغْفم نْهم ًفَضو  
ۗ

◌  هالو عاسو يملع «  

و  شیکه خدا شما را به آمرزش خو در حال دارد،زشت وا م یو به کارها ترساندم یینوایشما را از ب طانیش«

  »دهنده و داناست. شیخدا گشا. دهدوعده م افزون

  )٢۶٨ هی)، آ٢سورۀ بقره( م،ی(قرآن کر

که  سورۀ بقره است، در حال ٢۶٨ ۀیآ نیا دارد،زشت وا م یو به کارها ترساندم یینوایشما را از ب طانیش

  .دهنده و داناست شی. خدا گشادهدوعده م و افزون شیخدا شما را به آمرزش خو

و به  داردنگه م ذهنما را بصورت من نیبنابرا میرا از دست بده مانیهادگیکه همان سدترم ،ما را طانیش

که خدا  ما را. بله، در حال ترساندم کند،مجبور م دارد،م وا هادگیکردن برحسب همانکردن و عملفکر

که: تو اگر فضا  دیگوبه ما م دگزن ایکه  دیگوخدا به ما م .دهدوعده م و افزون شیشما را به آمرزش خو

نداشته  یبار لۀیح ،ها نباشدنبال آن ،نینب هاهمانیدگبر حسب  ،هگوش ند طانیو به حرف ش را باز کن

دهنده و داناست، پس  شیخدا گشا کنم،ون مزتو را اف ییو با فضاگشا بخشممن تو را م صورتنیدر ا باش

 شیپ شیگشا کند،ما را عوض م تیگشوده شده هم داناست هم وضع یفضا نیا میکنفضا را باز م وقت

  آورد.م

  : نظرمان بر دل استدیگوحق هم
  بر صورت که آن آب و گل است ستین

  )٢٢۴۴تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  هست زی: مرا دل نییگوهم تو
  به پست فرازِ عرش باشد، ن دل

  )٢٢۴۵تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  هم آب هست نیقی رهیگل ت در
  دستآب دیزآن آبت، نشا یل

  )٢٢۴۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

بر صورت  نی، بنابراهاهمانیدگباشد از  که مثل آسمان باشد، خال : نظرمان بر دل است، دلدیگوم خداوند

فرم است، مخلوط آب  عنیو گل است  آب نیکه در مرکزت باشد که ا ستین ذهنو من هاهمانیدگبر  ستین

من هم دل دارم  ذهنبه عنوان من ییگوتو م .است جسم یاریهوش هست در آن ول یاریو گل است، هوش

 کس نیدل وسعتش به اندازه عرش است، آسمان است پس بنابرا ست،یدل ن دگیدلِ همان ست،یآن دل ن ول
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بله  ست،ین تیمحدود ست،یکه دل دارد دلش منقبض ن آدم ن،ییپا که دل دارد بر فراز عرش است نه پست نه

را  هاهمانیدگشخص همۀ  نیس اپ .کشدم نییو پا ما را به پست دگیندارد، هر همان دگیهمان گونهچیه

گل با  دهیهمان ،است فیآب کث نیا آن هم آب دارد ول میکنبه گل نگاه م وقت ره،ی: درگل تدیگوم خته،یر

  : دیهم توجه کن نیا بله وضو. عنیبا آن پاک شد و وضو گرفت، آبدست  شوداست نم

  »قُلُوبِم و اعمالم .الَ نْظُریاموالم و لَن  صورِکم و  الَ الَ نْظُر یاله   انَّ«

  »نگرد به دلها و رفتار شما. شما، بل ییخداوند، ننگرد به صورت ها و دارا همانا«

  )ثیحد(

ما چقدر  کندخداوند نگاه نم دیگوم م،یادهیرا ند ثیحد نیو مثال اها هیآ نیجمعاً ا نیاست که ما ا بیعج

که  دارداو روا نم میاما در مرکز ما است و ما هم صورت شده ییو داراها که صورت نیا یبرا میدار دگیهمان

کرده آسمان شده،  داینگرد که دل ما وسعت پمرکزمان هم جسم باشد بله م م،یباشما از جنس جسم 

نه؟ بله. ایگشوده شده است  یفضا نیرفتار ما از ا ایافتاده، آ هاهمانیدگ  

  گر آب است، مغلوبِ گل است زانکه
  هم دل است نیدلِ خود را مو ک پس

  )٢٢۴٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  برتر است ها آسمان کز دل آن 
  است غمبریپ ایدلِ َابدال  آن

  )٢٢۴٨تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  شده  گشته آن، ز گل صاف پاک
  شده آمده، واف فزون در
  )٢٢۴٩تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

و دردها  زهایبا چ دگیهمان عنی یکه صفات زشت بشر اءیاز اول گروه اءاله،یاول دینیبطور که مهمان بدالاَ

وفا کنندۀ به عهد،  ایاست  کاف هم به معن اند، وافو عدم بدل کرده خال یفضا عنی اله یرا به اوصاف ن

 هم شده، هم کاف کرده پس کاف دایخودش را پ ییخدا تیجنس عنیکه به عهد اَلَست وفا کند  هرکس ،واف

هست  یاریهم آب هست، هوش ذهندر گل آب هست در من دیگوم نیبله پس بنابرا .است است هم واف

ل دکه  است ترس دارد، خشم دارد پس هرکس هاهمانیدگمغلوب  است وقت هاهمانیدگمغلوب  نیمنتها ا

بزرگتر است آن دل، ها درون انسان که از آسمان عنیکه،  دل آن من هم دل دارم. دیبو دیدارد نبا دگیهمان
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 تینهایپاک شدند و صاف شدند و ب هادگیاز همانها دل نیکه انیا یابدال است، بله برا ای غمبریپ آن درون مال

  .اندشده آمده و کاف شدند در فزون

و هرچه  میهست ما از جنس زندگ مییگوم میدار عنیبه اَلَست  میکنم راقرا میدار میکنهرچه ما فضا را باز م

به او  است وقت ما کاف یکه خداوند برا میابارها خوانده .میشوهم م کاف میشوم از جنس زندگ شتریب

ما  ند،یآمرکز ما نم ول میدار اجیاحت م،یندار اجیجهان ما احت نیاز ا یزیچ چیبه ه مینیبم میشوم لیتبد

به اندازۀ ضرورت از  دیگوم نیهم یبرا میدار اجیاحت ما به دل خال ستنیو خوب ز خوشبخت یبرا میدل دار

  :میآن را هم بخوان دیبرندار من. بله اجازه بدهها نیا

  بحر آمده یگل کرده، سو تَرکِ
  شده  یاز زندانِ گل، بحر رسته
  )٢٢۵٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نیما، محبوِس گل مانده ست ه آبِ
   نیرحمت، جذب کن ما را ز ط بحرِ

  )٢٢۵١ تیتر سوم، بدف ،یمثنو ،ی(مولو

  : من تو را در خود کَشمدیگو بحر
  که من آب خَوشم الفم یل

  )٢٢۵٢تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

آمده، پس  ییتای یایدر یرا ترک کرده به سو هاهمانیدگآن شخص  دیگوم ،ریساده هست د اتیاب نیا بله 

 هاهمانیدگشما ترک  مینیبب ایشده، آ ییایبرود و در ایدر یسوکه از گل برهد به  یاز زنداِن گل رسته مثل آب

 میو ما دار ؟دیاشده ییایدر د،یاو دردها جدا شده هادگیاز زندان همان د؟یارفته ییتای یایدر یسوبه د؟یاکرده

 نیآلن در اما که ا یاریهش میخواهخداوند. ما م یا »نیاست، ه آب ما محبوس گل مانده« :مییگوبه خدا م

 خداوند که بحر رحمت هست یا عنیرحمت،  بحر .را آزاد کنآن هاستدگیو در زندان همان هاستدگیهمان

 یرویهمان ن کشم،: من تو را در خودم مدیگوخداوند م د،یگوم ایدرما را از گل جذب کن به طرف خودت. 

تو ادعا  ول» که من آب خَوشم الفم یل«در کار است، و جذبۀ من  تی: عنادیگو. مافتدکار مجذبه به

  حضور هستم. یاریهش عنیآب خوش هستم،  ذهنمن درکه من  کنم

  تو را داردتو محروم م الف
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  آن پنداشت کن، در من درآ ترک
  )٢٢۵٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  رود ایگل خواهد که در در آب
  شَدک آب و م یگرفته پا گل
  )٢٢۵۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خود از دستِ گل یرهانَد پا گر
  بماَند خش و او شد مستقل گل

  )٢٢۵۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

محروم  یزدیمن به حضور زنده شدم ما را از رحمت ا ام،یکه من معنو ذهنما در من یادعا نیا میدیما فهم پس

بله ترک آن پنداشت آن خرافه را در ذهنمان  م،یاز ما ادعا نکن کدامچیجذب کند. پس هما را  تواندنم کند،م

در  ایبرود به در خواهد: در گل آب هست مدیگومکه من کامل هستم، من آزاد شدم.  میآن فکر را که دار ای

که گل  طورنیبشود، اما هم تینهایخداوند ب یسوبرود به خواهدما هست، م آبِ ما هست، زندگ هادگیهمان

ثقل  یرویما ن یهادگیهمان نیا .کشدما را دارد م یاریهش یما هم پا یهادگیگل همان کشد،آب را م یپا

چرا؟ ما  شود،بسته م یفضا زود نیا میکنفضا را باز م است که ما وقت نیهم یجاذبه دارد. برا یرویدارد، ن

جهان  یسوجذبه به نیدارد. در ا که جهان زندگ میاگرفته ادیجهان، ما  یوسبه میشوم دهیکش میدار لیم

  .میکنم دیها تقلما هم از آن اندیطورنیاست، چون جمع ا رمؤث اریاز جمع هم بس دیتقل

 یرویاز دست ن یاریصورت هشخودش را به یپا کس یاگر » خود از دسِت گل یگر رهانَد پا«: دیگوم

 عنی میشوو ما مستقل م شودخش م ذهنمن شود،گل خش م صورتنیبشد برهاند، در ا اهدگیهمان

  .میستیاخدا م تینهایب یپا ،یزدیا یپا یرو میشوجدا م

  از گل آب را؟  ستیچ دنیکش آن
  تو نُقل و شرابِ ناب را جذبِ

  )٢٢۵۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  اناَندر جه هر شهوت نیهمچن
  مال و خواه جاه و خواه نان خواه

  )٢٢۵٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  کند تو را مست نهایز ی هر
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  74صفحه: 

  زندمارت مآن، خُ  یابین چون
  )٢٢۵٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

روز از جهان، ام کهنیا یجاجان تو به کهنیچه هست؟ ا نیچه؟ ا عنی رونیب دنیکه: از گل آب را کش دیگوم

تو نُقل و شرابِ  جذبِ « ،یریب از زندگ ییایتو ب ها،دگیاز همان ،یریاز پولت ب رد،یشراب و نُقل ب م،یداشت

 ،بخواه زندگ هادگیاز همان کهنیا یجاسبب بشود که تو به در واقع زندگ کنکه جذب م از زندگ». ناب را

  به تو کم کند. دیبا دگزن رانیا ول ،یریب هادگیاصلت را از همان

 نیا ،کن یبه مرکزت با آن عشق باز یاوریرا ب یزیدر جهان، هر چ یزیبه چ ران: هر شهوتدیگوم طورنیهم 

مرکزت  دیایکه ب هانیمال باشد، جاه باشد، نان باشد، پول باشد، آدم باشد هرچه باشد، هرکدام از ا خواهدم

از  انیگفت که: تو شراب ساق رید میداشت. امروز یریگشراب م ،شکم رهی. ازش شکندتو را مست م

از تو دور  نیا هست با کس دهیاگر شما همان ،یشوم حالیب نکن دایرا پآن اگر .ریشراب نگ هادگیهمان

 ارهچیب رندیاز تو ب هست دهیکه با آن همان یدار مقام ی. اگر هست دهیهمان شود،بشود حالت خراب م

چون  بشوند ول یوآدم معن یرفت  اگر شاه توانستندها ماز شاه لیخهمان بشد آدم را.  دیشا ،یشوم

در مرکزشان  کهنیا یاز غصه، برا کنندِدق م رودم تشانیموقع بودند وقت دهیهمان تشانیبا شاه بودن و با موقع

  بله. زد،یربوده مرکزشان فرو م

  ست آن شده ل یدل خمار غم، نیا
  بده ست ات بِدان مفقود، مست که

  )٢٢۵٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ریم نیبه اندازۀ ضرورت، ز زج
  رینگردد غالب و بر تو ام تا

  )٢٢۶٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  تو که من صاحبدلم یدیکش سر
  لمندارم، واص یریغ حاجت

  )٢٢۶١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

منقطع گشته و به  انیرا که از جهان و جهان مّتصل شود، رسنده، عارف یریرا که به د یزیچ ای واصل کس

  است.  دهیخداوند) رس عنی( قتیحق
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  75صفحه: 

خمار  و وقت دیآاگر نباشد خمار غمش م ،یریگم تو از آن مست دیایکه به مرکزت ب یزیکه: هرچ دیگوپس م

شده، گم شده.  دیاآلن ناپد نیا گرفتم از آن مست اتبوده در زندگ یزیچیکه  دانحتماً تو م دیآغم م

 ریبه تو مسلّط و ام زیچ نی. تا ادیگوبردار م اجیو ضرورت از او برندار، به اندازۀ احت اجیپس تو به اندازۀ احت

  ندارم، واصلم. به کس جایکه: من صاحبدلم و احت ییگوم یشوبلند م ،کشنشود. تو سرم

  آب در گل سرکشد آنچنانکه
  مدد؟ میمنم آب و چرا جو که

  )٢٢۶٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آلوده را پنداشت نیتو ا دل،
   دل زَ اهل دل برداشت الجرم

  )٢٢۶٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نیکه آن دل باشد ا یروا دار خود
  ن؟یو اَنگب ریبود در عشق ش کو

  )٢٢۶۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. ستیکه در گل است گفت پاک ن یآب من آب هستم، ول دیگوم کشدطور که آب در گل سرم: هماندیگوم

 یکه با مرکز عدم و فضا ستیما ن آب اصل نیا ست،یآب پاک ن نیا دیآم ذهنهم که از من جسم یاریهش

که:  دیگودارد م یاریهش یدارد،  ذهنکه من کس پس .ستینظر ن یاریهش م،یه باشداشت دیشده باگشوده

: دیگوم نی. بنابراخواهممن موالنا نم خواهم،خالص هستم، من مدد نم یاریمن آب خالص هستم، من هش

 تو .والنا برداشتمثل م ییهااز آدم عنیدل از اهل دل،  نیبنابرا ،را پنداشت شدهدهیهمان یفضا نیدل تو ا

عسل، عاشق  عنی نیاست، انگب نیو انگب ریکه عاشق ش یدل باشد؟ مرکز نیکه ا یدارواقعاً انصاف بِدِه، روا م

  همان دل باشد که مورد نظر خداست؟  نیا هاستدگیپول است، عاشق همان

  عکسِ دل است ن،یو اَنگب ریش لطف
  را آن خود از دل حاصل است خوش هر

  )٢٢۶۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بود دل، جوهر و عالَم عرض پس
  دل چون بود دل را غَرض؟ ۀیسا

  )٢٢۶۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  76صفحه: 

  کو عاشق مال است و جاه دل آن
  اهیگل و آبِ س نیزبونِ ا ای

  )٢٢۶٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  :بله

  که در ظُلْمات، او االتیخ ای
  گفت و گو یِبرا پرستدْشانم

  )٢٢۶٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نور یِایآن در رینباشد غ دل
  نظرگاه خدا، و آنگاه کور؟ دل

  )٢٢۶٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دل اندر صد هزاران خاص و عام ،ن
  باشد، کدام است آن کدام؟ ی در

  )٢٢٧٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

آفل در مرکزت  انیساق عنی ،کشم رهیکه تو از آن ش یزیهرچ و عسل و ریش ن،یو انگب ریکه: ش دیگوم

که از  یاانعکاس دل است و هر خوش عنیعکس دل است.  ،دهها ملطف را تو خودت به آن نی: ادیگوم

درست است که  نیو ا میتهس انیما باز هم شاه ساق نیبنابرا پس حاصل شده. از دل اصل ،یریگها مآن

از  هرکس زد،یرلذّت از ما به آن م برد،که لذّت م یزیاست و از هرچ : انسان که صاحبِ دل اصلدیگوم

   .زدیراز ما به آن م دیگذارو لذّت و هرچه که اسمش را م خوش برد،لذّت م یهرکار

  ض است. پس دل انسان جوهر است.: دل جوهر است و هرچه که اطراف است، عالم، عردیگوم پس

  جوهر: آنچه قائم به ذات باشد.

  باشد. ریعرض: آنچه قائم به غ

تن و هرچه که  نیما جوهر است. ا اصلمان جوهر است، آن خداگونگ ،است، جوهر در ما زندگ فیتعر هانیا

 هاعرض .زندیرها فرومرضع رد،یمهمه عرض هستند. جوهر نم هانیا ذهنمن اطراف آن بوجود آمده حتّ

است که مهم است،  تییدر ما فقط خدا نیبند. پس بنابرا انیبوجود آمدند که به جوهر کم کنند، خودش را ب

  باشند. دیدر خدمت آن با ست،یمهم ن زهایچ هیبق
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  77صفحه: 

  بود دل، جوهر و عالَم عرض پس
  دل چون بود دل را غَرض؟ ۀیسا

  )٢٢۶۶ تیسوم، بدفتر  ،یمثنو ،ی(مولو

من ما،  ذهنجوهر بوجود آورده، مثال تن ما، من کهیزیدل بوجود آورده، هرچ کهیزیهرچ نیدل هم ۀیسا

اند و منظور خداوند عرض هانیا د،یآبه فکر ما م میتجسم کن میتوانکه ما م. هرچهاالتیما، تمام خ دگیهمان

 یاریو هش هاستدگیزبون همان ایکه عاشق مال و جاه است  که آن دل دیکه: شما فکر کن دیگوم دل نبوده. ای

 عنیکه عاشق مال است و جاه  مرکز انسان .هادگیهمان عنیگل  است،جسم یاریهش اه،یآبِ س است،جسم

 ییفکرها ایاست.  جسم یاریو هش هادگیهمان نیپست است، بندۀ ا عنیزبون است  ایاست  دهیها همانبا آن

 م،یریو خودمان را باال ب میکار ببروگو بهدر گفت کهنیا یچه؟ برا یبرا م،یپرستکه در ظلمات ذهن ما م

  است و دل نظرگاه خداست. یاریهش یای. دل فقط آن درستندیدل ن هانی: نه. ادیگوم

مرکز  دیبسته باشد، کور باشد؟ ما با هادگیهمان لۀیبوس شودم کند،که، ِدلِ انسان خدا نگاه م استییجا دل

 میرا نگه دار هادگی. همانمیکنخداوند نگاه م نکیع باما هم  عنی. کندکه خداوند نگاه م میباش عدم داشته

نفر هست.  یدر هزاران خاص و عام در  : دل اصلدیگوم موقع نظرگاه خدا هم باشد؟ نه.، بعد آندشکور با

  کدام است آن، کدام؟ 

  *** پایان قسمت سوم ***
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  78صفحه: 

به دل صحبت راجع م و همان قصۀ دقوقخواند تانیکه برا قسمت از برنامه موالنا به دنبال قصۀ دقوق نیا در

دل با  نیاز ا دیایدرصدد برب دیو انسان نبا ستیدل ن شدهتیهوبدهد که دلِ هم حیبه ما توض خواهدو م کندم

 ای میخلقان بشو رانیطالب ح میخواهاست. ما نم شبه ضرر خود کارنید. ادفاع کن ذهنمن یهایگرلهیح

که  میدانم میریخودمان ب تیرا در مورد درجۀ معنو رانید دییحال اگر ما تأهربه  .میها را جلب کنتوجه آن

 ایبا نگاه جداکننده و موالنا  هادگیهمان نیاست و در نجات ا ما مصنوع تیمعنو نیث است و ابع کارنیا

 زۀیدل هست. ر زۀیر ایدل هست  ایدر جهان  .ندیببا چشم خدا م کهنیا مثل دیآنظر مهب کند،نگاه نم ییدو

دل  نیو ا درخشداست م که نورش مصنوع یاستاره یمثل  االصولعل ذهناست. من ذهن یهادل من

  . ستین

 تینهایدر درونش طلوع کرده است و ب انسان هست که آفتاب زندگ یت؛ دو جور انسان اس نیپس بنابرا

نظر به پس که حاضر باشند، آماده باشند. کنداثر م ییهاآثار و نفوذ آن در دل دیگوو اآلن م درخشدشده و م

در آسمان  هانیهستند که ا همه ستارگان اشهیاست بق دیخورش تاها چندصورت آدمجهان فقط به نیدر ا دیآم

گرچه که ما  عنیدل،  زۀیر گذاردرا اسمش را م هانینشدند. ا دیخورش ایهنوز ماه نشدند  هستند ول ییتای

جوهر مهم  ست،یدر اصل عرض مهم ن آدم ولسه نیا آدم،ود نیا آدم،ی نیا مییگوصورت، مها را بهآدم

 تیخدائ ی یاست، آن  دهیپوش تیخدائ ی ی نیاست، ا دهیشپو تیخدائ ی نیا کهنیمثل ا عنیاست. 

 هیاست بق دیخورش نیشده است. ا تینهایب تیخدائ ی دفعهی ول ده،ینرس جهیاست که به نت دهیپوش

  :دیگو. ممیهست ییدو نشی. ما دچار بزنندسو مسو طورنیهم

  دل را ِبهِل، دل را بجو زۀیر
  از او وهچون ک زهیشود آن ر تا

  )٢٢٧١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  خّطۀ وجود نیست اندر طیمح دل
  از احسان و جود افشاندهم زَر

  )٢٢٧٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ها نثارسالم حق سالمت از
  اریبر اهل عاَلم اخت کندم

  )٢٢٧٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  79صفحه: 

به دل  لیدل تبد زۀیکرده و ر دایتکامل پ انسان ای: دیگواست. م هادگیهمان است، ذهندل، من زۀیر پس 

و  ریخ نیا دیگواآلن م .بخشدو به جهان م ردیگرا م ریخ رد،یگرا م سالمت شده است و آن دل از زندگ

که در  زهیل را بجو تا آن ردل را بذار و د زۀیر نیا دیگوهستند. پس م که آماده رسدم ییهابه دل سالمت

 دیگوداشتن مخطۀ وجود نیدر ابزرگ بشوند مثل کوه بشوند.  هانیدارند، ا ذهنکه من ییهاهمه هست، آن

از راه احسان و بخشش و  افشاندم یاریبه همه هش نیاست و بنابرا برگرفتهرا در زیاست. دل همه چ طیدل مح

  .کندو پخش م کندو به اهل عالم انتخاب م ردیگرا م از سالم خداوند سالمت

  ها نثارسالم حق سالمت از
  اریبر اهل عاَلم اخت کندم

  )٢٢٧٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

از  رود،م بیبه عالم غ کند،م ییفضاگشا ای شودبه وحدت زنده م وقت کند،با خدا برخورد م وقت عنی

 جانیدر ا منته کندبه اهل عالم پخش م کندنظم و سامان را انتخاب م کند،را انتخاب م جا سالمتآن

  :دیگوم

  کجا دامن دزست است و معدّ  هر
  رسدنثارِ دل بِداَن کس م آن

  )٢٢٧۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  است و حضور ازیتو آن ن دامن
  منه در دامن آن سنگِ ُفجور نیه

  )٢٢٧۵ تیفتر سوم، بد ،یمثنو ،ی(مولو

  هاَندرد دامنت زاَن سنگ تا
  هانقد را از رنگ بدان تا
  )٢٢٧۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

دامنش درست است، پاک است و آلوده نشده و آماده هست،  کهکسکه هر دیگومهم هستند و م اتیاب نیا

دل  زۀیکدام از ما ر هر. شدنتیهوکردن و همگناه ،یتبهار عنیشده، فجور هم شده، شمردهآماده عنیمعد 

نثار آن دل، به آن شخصِ  م،یبن میکنم سع ایخودمان را  میاو پاک کرده میآماده هست م،یدل دار زۀیاگر ر

را پخش  هانیو ا میکشزحمت م است، ما هم اندک دهیهمه زحمت کش نیآمده ا پس اگر موالنا. رسدآماده م

 هاگدیدامنش را از همان خواهدکه آماده است و م دیخواهد رس به کس دیآم نانثارِ دل که از موال نیا م،یکنم
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و  دیحال ناز نکن نیو در ع دیکن ییاگر فضاگشا عنیاست و حضور،  ازیتو آن ن دامن اصل دیگومکند.  خال

از و حضور درواقع از ین هانیا یدوو هر دیب حضور بنطل د،یو دنبال حضور باش دیبه خداوند داشته باش ازین

  .دیآلحظه م نیدر اطراف اتّفاق ا ییفضاگشا

» لحظه م نی، خوب در ا»است و حضور ازیتو آن ن دامندر دامنت م دیگوخواه دگیسنِگ همان گناه را  و

آن دل  ازین ایو کم او  به زندگ ازیند، نبه خداو ازین د،یکنم ییاگر فضاگشا و حضور را، ازینه ن ای ،یبذار

: دیگوم د؟یگذاررا م دگیهمان یهاا نه سنگی دینظر را دار یاریزنده شده است و هش یکه در  اصل

 ،یازمندیو ن یو طلب دار یحضور دار وقتنشود.  دهیها دررا نگذار تا دامنت از آن سنگ دگیهمان یهاسنگ

با فکرها،  دگیلحظه و همان نیدر ا زندگ عنی فهمرا، خالص را، زر را م و سۀ اصل یسۀ تقلب نیفرق ب

شدن به لحظه زنده نینقد در ا زندگ عنینقد ما هست.  زو فکرها که در مرک زهایبا چ دگیهمان عنیها رنگ

حضور  ازیلحظه ن نیدر ا کهنیا مر دیفهم دوتا را نخواه نیفرق ا دیگو. مدیکنم است که شما زندگ زندگ

  . بله.و آماده باش کن خال هادگیت را از همانکه دامن و کوشش کن داشته باش

  تو دامن از جهان یپر کرد سنگ
  و زَر چون کودکان میز سنگِ س هم

  )٢٢٧٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  و زر، چون زر نبود میس الیخ از
ر دامنزودو غم ف دیصدقت د  
  )٢٢٧٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 : هم ز سنگ نقره و طال مثل کودکان.دیگوم کند،م و اآلن خودش معن یها پر کردت را از سنگنَتو دام پس

 نیا خواهد. ممینداختیرا ن مانیهادگیهنوز همان ول سالمان است،سال، هفتادپس درست است که ما شصت

ها را سنگ نیکودکان ا و زر مانند کودکان. میباشد، هم ز سنگ س یزیچام باشد، با هر با پول باشد، با مق

 دیدان. دامن هم مکند. البته مادرشان دعوا مشودشان پاره مو دامن گذارندم شاندر دامن یباز یبرا

بود،  ادیبودند اگر ز نیگها سنخوب سنگ ول ختندیرها را در دامن مو سنگ دندیپوشبلند م یهاراهنیپ

ها خواستن از آن و زندگ هادگیو زر تجسم همان میس االتیچون خ ول .کردپاره م مدت یدامن را پس از 

  باشد، ادتانیاگر  مینقد داشت جانیکه در ا دهدنقد به تو نم زندگ
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  هاَندرد دامنت زان سنگ تا
  هانقد را از رنگ بدان تا
  )٢٢٧۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 االتیکه از خ یشوکه تو متوجه م دیگو. پس به ما مرندیگرا با نقد اشتباه م دگیهمان عنیرنگ را  مردم

ها از آن چون نتوانست نیفکر است؛ بنابرا یاست،  الیخ ی دگیو هر همان یریب زندگ توانو زر نم میس

افزوده  تمو غَ  دیدامن صدق تو در نیبنابرا تزدر مرک زهایچ یصورت فکربا  یکرد یبازو عشق یریب زندگ

  :دیگوشد. بعد م

  کودکان را سنگ، سنگ؟ دینما ک
  عقل، دامنشان به چنگ ردینگ تا

  )٢٢٧٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دیسپ یِعقل آمد، نه آن مو ر،یپ
  دیبخت و ام نیدر گنجدنم مو

  )٢٢٨٠ تیسوم، بدفتر  ،یمثنو ،ی(مولو

 یبا سنگ باز ریساله دسالشان است، البته دهکودکان که مثال هفت هشت سالشان، ده یکه برا دیگوم

 یها بازبا سنگ داشتندها را برمدر روستاها معمول بود. سنگ هانی. حاال پنج شش سالشان است، اکنندنم

درشهر  روزها نیا کند،م یباز هاسنگکه با  ییروستا یشش ساله، کودک پنج  یکه برا دیگوم کردند،م

صورت ساله هم پول بهکودک شصت ی ی. برادیآنظر سنگ نم. سنگ بهکنندم یباز رید یهایبازبا اسباب

 دیگوم. ستیسنگ ن با شخص دگی. همانستیمقام سنگ ن ها،نیا ستینظرش سنگ ن. بهدیآسنگ نم

 داینکند، خردِ کل را پ دایرا پ نکند، کدام عقل را؟ عقل زندگ دایکودک تا عقل پ  منتها، سنگ هستند هانیا

مقام باشد،  خواهدپول باشد،م خواهدشده، م دهیکه در دامنش گذاشته همان یزیچ نیکه ا فهمدنکند، نم

هم که با  ییروستا الۀپنج، شش سو البته کودک  .دهندنم به او زندگ هانیهستند ا سنگ هانیهرچه باشد ا

 بند، ول یباز دیها نباکه با سنگ فهمدپانزده، شانزده ساله بشود، او هم م او هم وقت کند،م یسنگ باز

  .کندرا پاره م شراهنیپ جهیدرنت شود،تا آن سن متوجه نم

. دانندم ریشده، خودشان را پ دیسپ انیشمو کهنیصرِف ابه هامو. بعض یِدیعقل است، نه سپ دیگوم ریپ

است، که درون و  بخت نیمرکزش ا اوردیآدم خدا را ب کهنیا .گنجدنم د،یام نیبخت و در ا نی: مو در ادیگوم

 زندگ دِ یبه حضور زنده بشود، خورش ،داشته باشد که موّفق بشود در زندگ حتّ دیاو را درست کند و ام رونیب
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که  انسان ی .ستیبه سن ن ست،یبه مو ن نی: ادیگودرست بشود، م رونشیو درون و ب در درونش طلوع کند

هنوز  است که هفتاد سالش است، ول از انسان شتریب لیخ به حضور زنده شده، مثال ده سالش است، عقل او

  .کندکار م شهیقانون جبران هم دیداندارد و البته م ذهنمن

ما از خوابِ  یِداریب قتاًیحق ول د،یشوشما خسته م دانماست و م ادیز اتیاب نیااست که تعداد  درست

. خواهدما م  ِ دگیمختلف همان یهاتوجه به جنبه خواهد،تمرکز م خواهد،وقت م خواهد،م نهیهز ذهنمن

که در خانواده آرامش  دیهست زندگ یمثال شما دنبالِ  دانمم من .دیوقت بذار د،یزحمت بش دیشما با

خانواده موفّق بشود، نپاشد، همۀ  د،یکن یو خردورز دیرا دوست داشته باش ریداشته باشد، عشق باشد، همد

از وقت و توجه و تمرکز،  کاف نۀیدوستانمان بدوِن پرداختِ هز ازبرخ و زحمت است. یریادگیمستلزم  هانیا

 است، ول ادیتعداد ز نیا دانمم خوانم،م تیب یادیهم که تعداد ز من رد.موفّق بشوند؛ امان ندا خواهندم

 قدرچه .مینیمان را ببذهنمختلف من یهااز جهت مان،مختلفِ زندگ یهابه جنبه میو نگاه کن میبخوان دیبا

ها با توجه به آن ایکه آ دینیو بب دیکن تأمل د،یرا شما بخوان اتیاب نیا دوارمیامروز موالنا به ما گفته. من ام زیچ

  :دیگوم یقسمت بعد و .دینیباگر الزم به اصالح م د؟یاصطالح اصالح کنبه د،یتوانخودتان را م

شدن  رانیو ح بیشدن در پردۀ غ دایو ناپ شانیا دنِ یو پر کردِن آن جماعت، بر دعا و شفاعِت دقوق انکار«

  ».نیدر زم ایکه بر هوا رفتند  دقوق

  )٢٢٨١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،یولو(م

که  را نجات داد، متعجب شدند که دقوق اهل کشت دقوق کهنیبودند، از ا چند نفر که پشتِ سر دقوق آن

 دیو حاال اجازه بده زد؟ینگذاشت بر زد،یبر خواستم شیهادگیطور همانبود، چه داوطلبِ زنده شدن به زندگ

 کندلحظه از شما سؤال م نیگفت: خداوند ا م،یو امروز داشت افتدوز در ما اتّفاق مهر ر دهیپد نیا .میبخوان

که:  گفت .قتیچه بوده؟ و در قالبِ نماز ما، که همه هر لحظه درحالِ نماز هستند در حق اتزندگ جۀیکه: نت

: اگر دیگو. خداوند مهست که تو بزرگ م،یکنم نیبا ذهنمان خدا را تحس میشوخم م ه م،یستیبا میتواننم

به چه دردت خورده؟ » بِسم اَله«و » َاکبر اَله« نیا .بزرگ باش دیتو هم با ،من بزرگ هستم، تو هم من هست

به خداوند  میآورو رو م .کنندهر دو رد م شانمانیو خو ایاز اول میخواهو باالخره کم م میشوو ما شرمنده م

 من گل است. رکه د هست یآب هیتو شَبکه:  دیگوم م،یمتوجه است که ما در دعا کردن اشتباه کردو خداوند 

دل  زۀیر ،یدل دار زۀی. تو رو تو آبِ صاف هست یندار اجیکه به من احت کنادعا م ول کشم،م رونیتو را ب

 نیآن، ا و .میشوما رفوزه م امتحاِن عمل یمن به تو کم کنم و در  دهو تو اجازه نم را تو دل پنداشت

پشتِ سرش در  ،احترام دقوقدارند به ‐هفت نماِد کثرت است، فقط عدد است دیشا‐است که هفت مرِد خدا 
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را حفظ کند و آن  تی موقع تواندنم دقوق در قالب نماز آمده، ول جانیکه در ا کنند،مراقبه به او کم م نیا

  د؟یگوکه چه م مینیمختلف دارد و بب یهاقصه جنبه کنمعرض م حاال .شوندم دیناام وقاشخاص از دق

  و آمد به کام آن کشت دیره چون
  نماز آن جماعت هم تمام شد

  )٢٢٨١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  افتادشان با همدگر ُفجُفج
  پدر؟ یاز ما ا ستیک فضول نیک

  )٢٢٨٢ تیب دفتر سوم، ،یمثنو ،ی(مولو

  با آن دگر، گفتند سر ی هر
  مسَتتر پِس پشتِ دقوق از

  )٢٢٨٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دهی: پوشعنی مستَتر؛ سخن گفتن : سخن به آهسته گفتن، دِر گوشعنیفُجفُج  پس؛

چون درحاِل حضور بود،  دعا کرد ول شد،م داشت غرق اهل کشت ؟کار کرد دقوقکه چه دیدید نیبنابرا پس

نماِز آن جماعت هم  دند،یکردند و به کام خود رس داینجات پ اهل کشت وقت نیبنابرا او مستجاب شد. یدعا

بودند،  سِر دقوقکه پشتِ صحبت کردن، همان کسان شروع کردند به درِ گوش هانیموقع اتمام شد و آن

 نیبودند و ا که در پشِت دقوق گفتنددِگر به سر سخن م با آن ی هرما؟  ن یبود ب فضول ک نی: اگفتم

   پس، .کردندپنهان م ها پنهان بود؛ از دقوقصحبت

  : من نکردستم کنونیهر  گفت
  از درون از برون، ن دعا، ن نیا

  )٢٢٨۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  امام ما ز درد نی: مانا اگفت
  برد مناجات بوالفضوالنه

  )٢٢٨۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نیقی اری یکه ا ریآن د گفت
  نینچنیا دینمامرا هم م مر

  )٢٢٨۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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نه به لفظ، به ذهن، به گفتار،  عنینه از درون؛  رون،یاز آن هفت نفر گفتند که: من دعا نکردم، نه از ب هرکدام

 ما فضول نمازِ شیپ عنیکرد. امام ما،  امام ما فضول نیکه ا دیآنظر مگفت: به ید آن بع صورتِ حضور.نه به

 پس .یپندار ،ییمانا: گو پس، .دیآم طورنینظر من هم اهست. به طورنیهم ناًیقیگفت که:  رید یکرد و 

نتوانست آن کار را  دقوق کردند،کم م افراد که از جنِس حضور بودند، از جنِس خدا بودند و به دقوق نیا

  :دیگوم یطورنیا پس .میکنرا م کارِ دقوق نیلحظه هم نیانجام بدهد و ما هم ا درستبه

  بوده است از انقباض فضول او
  بر مختارِ مطلق، اعتراض کرد

  )٢٢٨٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  نگه کردم سپس، تا بنگرم چون
  اهل کرمآن  ندیگوچه م که

  )٢٢٨٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  در مقام دمیرا ند شانیاز ا ی
  بودند از مقام خود تمام رفته
  )٢٢٨٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

او از انقباض بود. انقباض برعکِس انبساط  فضول نیکرده است و ا فضول دقوق نیکه: ا ندیگوها مآن پس،

کم  ای شودتماسمان قطع م میشومنقبض م م،یکنو با خداوند تماس برقرار م میشواست. ما منبسط م

 درد! زِ» امام ما ز درد نی: مانا اگفت« باال ر،ید دیگوم نییشخص درد داشته. پا نیکه: ا دیگوم .شودم

 م؛یدهرا واژگونه انجام ممناجات  م،یاگر ما درد داشته باش شودمعلوم م پس »برد مناجات والفضوالنهب«

 د،یکار را نکن نیبماند. شما ا مانیدردها میخواهاز خداوند م زد،یبر مانیدردها میبخواه کهنیا یجابه عنی

، »مختارِ مطلق«که: بر  دیگوهم م  تیب نیا در .میندازیب دیرا با مانی: دردهامییگوم نیهم ی. برادیمواظب باش

شخص.  نیاو از انقباض بوده، بر خداوند که مختارِ مطلق است، اعتراض کرد ا د. فضولخداوند اعتراض کر عنی

  . زدیرا بر او یهادگیهمان خواستخداوند م

  .ستیجا نآن کس رید دمینگاه کردم، د که: وقت دیگوم

  نگه کردم سپس، تا بنگرم چون
  آن اهل کرم ندیگوچه م که

  )٢٢٨٨ تیب دفتر سوم، ،یمثنو ،ی(مولو
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از مقام خود  ست،یخودش ن یدر جا کدامچیه ریکه د دمیبه من؟ دراجع ندیگوچه م ریبا همد هانیا که

  نبود. دایها پاز آن یزیچچیخود رفته بودند، ه یطورِ کامل رفته بودند، از جابه

  ریباال، نه ز راست، ن به چپ، ن ن
ریمن نشد بر قوم، چ زِیت چشم  
  )٢٢٩٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  آب گشت ییبودند، گو درها
  به دشت یگرد نشان پا و ن ن

  )٢٢٩١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  قبابِ حق شدند آن دم همه در
  روضه رفتند آن رمه؟ نیکدام در

  )٢٢٩٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

آن گرد  یکه نما ستساختمان معنگنبد، آسمان. قُبه به معنجمع قُبه است، به م،یقباب را امروز داشت و

ها به جهت نرفتند. نه به چپ رفتند نه راست، نه باال نه که آن دیگوقبۀ دخان امروز. م میقبال داشت بله، است.

و نه نشان پا و نه که آب گشتند  ییدر بودند گو هیها شبآننکرد.  دایها را پمن آن زیو به هر حال چشم ت ریز

در  کندحق شدند آن اشخاص همه و دارد سؤال م یفضادر  نی. و بنابرادمیجهان من ند نیها در ااز آن یگرد

  . میرا بخوان هانیا دیها رفتند؟ بله اجازه بدهباغ و گلشن آن نیکدام

  قوم را نیماندم، ک ری تح در
  حق بر چشم ما؟ دیبپوشان چون

  )٢٢٩٣ تیر سوم، بدفت ،یمثنو ،ی(مولو

  چنان پنهان شدند از چشم او آن
  در آبِ جو انیغوطۀ ماه مثل
  )٢٢٩۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  بماند شانیدر حسرتِ ا سالها
  اش راند شان،یدر شوقِ ا عمرها
  )٢٢٩۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

. و ما هم شناسدحضور را نم دۀیچون ذهن پد هادهیپد جورنیکه صحبت کردن با ذهن در مورد ا دیکنم توجه

اآلن  نیها همانسان نیو ا. میشناسکه به حضور زنده هستند را نم ییهاانسان میکنکه با ذهنمان که نگاه م
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قوم را خداوند از چشم ما  نیا یجورکه چه اندمم ریدر عجب ماندم در تح دیگوجهان هستند. م نیهم در ا

غوطه بروند  انیماه کهنیپنهان شدند که مثل ا رید یهاانسان ایپنهان شدند  نان از چشم دقوق. چدیپوشان

ها را افراد ماند و اش راند که دوباره آن نیا دنیها در حسرت دو سال د،یها را دآن شودنم ریدر آب جو. د

  .ندیبب

  مردِ حق اندر نظر  ییبو تو
  درآرد با خدا ذکرِ بشر؟ ک

  )٢٢٩۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو(

  فالن یا نجایا خسپدم نیاز خر
  را، نه جان شانیتو ا یدیبشر د که

  )٢٢٩٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مردِ خام یست اشده رانیو نیاز کار
  را چو عام نهایمر ا یدیبشر د که

  )٢٢٩٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

با  یجورمرد خدا چه عنیبا خداوند ذکر بشر کردند  یجورکه مرد حق بودند چه هانیکه ا ییگو: تو مدیگوم

داد به جهان  حیقبال توض خواهد،زنده شده، م که به زندگ مرِد خدا، کس. کندبه بشرها صحبت مخدا راجع

ما  عنیدات کم کند به تمام به موجو خواهدمکم کند.  رید یهابرساند، سامان برساند، به انسان ریخ

و همه را به خودشان  میجهان پخش کن نیشراب او را در ا نیو ا میاو زنده بشو تینهایکه به ب میابه وجود آمده

ها شخص شرابش را به همۀ انسان نیا شودخدا زنده م تینهایبه ب ی کهنیا نیپس بنابرا .میبن داریب

ها چار با انسان ریاند دکه به خدا زنده شده هانیکه ا کنتو اعتراض م دیگومبرساند، کامال درست است. 

نه  نیبها را بشر مکه تو آن کندرست فکر نم عنیعلّت خر فکر تو در گل وامانده  نیبه ا دیگودارند؟ م

 ندارد. رانیبا د یکار رید رسددرجه م نیبه ا ریکه د کس کنفکر م ،کنفکر م اتذهنجان! تو با من

 یطور نیرا بِنَد. نه ا فَشیموفق شده و برود ک  ریبا فقرا ندارد، د یکار ریدار بشود دکه پول درست مثل کس

است که خودش را دائمًا  یاریهش ی نیا کنداو طلوع م دیخورش شودخدا زنده م تینهایکه به ب ! کسستین

علّت  نی. به ادیگوم ذهن، مردِ خام به من»مردِ خام یست اشده رانیو نیاز ا کار«. بله. کندم انیدر جهان ب

 دیو د یچون با چشم بشر ،یدیافراد را تو بشر د نیا یعاد یهاانسان خام که مثل آدم یا کندرست فکر نم

  . میرا دارسرنوشت  نیدرواقع همۀ ما ا ای هانیا بله،. کننگاه م جسم یاریهش
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  خلق جهان نیاظهار است ا بهرِ
  ها نهاننمانَد گنج حمت تا

  )٣٠٢٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

برکت زنده کننده را در کائنات  نی. امیباش یزدیا غامیپ انیمحل ب میکه بتوان میشودرواقع به حضور زنده م ما

 هیآ نیا طورنی. و همگنجدنم جانیاست در ا ذهننکه ماِل م ینظرو تنگ تیمحدود ی. آن فکرهامیپخش کن

  :میرا بخوان

  »ين.اْن انْتُم ا بشَر مثْلُنَا تُرِيُدوَن انْ تَصدُّونَا عما كانَ يعبدُ آباوَنا فَاتُونَا بِسلْطَاٍن مبِ قَالُوا…«

ما  ی. برادیباز دار دندیپرسترا از آنچه پدرانمان م ما دیخواه. مدیستیهمانند ما ن : شما جز مردمانگفتند«

  ».دیاوریروشن ب لیدل

  )١٠ هی)، آ١۴( میسوره ابراه م،ی(قرآن کر

 ذهنمن رسندکه به حضور م ییهاانسان عنیقسمت.  نیو مربوط است به ا دیگورا م نیا ١٠ هیآ میابراه سورۀ

از  میخواهما نم میستیما آماده ن می. و اگر برخورد کنمیبرخورد کن دیها نبابا آن مانیذهنندارند. ما با من

 کردنداعتراض م یسر یقبال  ول پرسنداآلن که از من نم حاالکار غلط است.  نی. امیریها نور بآن دیخورش

 دهیکجا داست. خدا را  ییهاچه حرف نیبا خدا صحبت کند. ا ی کهنیبشود مر ا که وح شودآقا مر م

  . میکه اآلن خواند آوردرا م اتیموالنا آن اب نیهم یاست! برا جسم یاریهش دید د،ید نیشخص؟ ا نیا

حرف  ایاز خودش درآورده است  نیبشود ا به کس شودنم وح نیا شود،م که وح کس ی: به دیگوم

محل  یشوم تینهایب کنباز م ،کنباز م ،کن! شما فضا را باز مستین یزیچ نیچنخودش است. هم

با  میخواهما م ندیگوم هابعض ؟از کجا آمده! دیجد یزهایچ نیپس ا ؟یشوطور نمچه. یشوم وح

  .ستین یزیچون چهم م،یصحبت کن به زبان فارس م،ینیچشممان خدا را بب

 کنم. تعجب من مدی. اصال بحث نکندیبشو لیدتب دیبله با دیبمان دینبا دیبرو دیها نبااستدالل نیشما در ا 

کامال مصداق دارد در  تیسه ب نی. ازنندها محرف نیدارند از ا کنند،که اظهار معلومات هم م یاعدّه یمن 

  : دیگوها که ممورد آن

  مردِ حق اندر نظر  ییبو تو
  درآرد با خدا ذکرِ بشر؟ ک

  )٢٢٩۶ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو
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  فالن یا نجایا خسپدم نیاز خر
  را، نه جان شانیتو ا یدیبشر د که

  )٢٢٩٧ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  مردِ خام یست اشده رانیو نیاز کار
  را چو عام نهایمر ا یدیبشر د که

  )٢٢٩٨ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

 یکار ایو اول غمبرانیموالنا با پ مییرا که حاال بو ییهادارند شما انسان جسم یاریکه هش یعاد یهاآدم مثل

است و  تینهایها بدِل آن بشر است ول هیبشر هستند جسمشان شب هانینه ا ده،ی. موالنا را فقط بشر دمیندار

با  ندیاش ببحس پنج نیبا ا خواهددارد فقط م ذهنکه من منتها کس است. یزدیا غامیظهوِر پ ای انیمحل ب

خدا را بشناسد  تواندم هادگیبر حسب همان دنید عنی ذهنمن کندتعقل کند به قول خودش، فکر م شذهن

دل  جهان نیا یزهایبا چ دهیدل؟ واقعاً دل همان دییگورا م نیگفت شما ا میداشت امروز. ردیب غامیو از او پ

 حیدارد توض خودش. ستینه دل ن ؟دل است نیا دیگودل باشد! نه انصاف بده م نیا یداراست؟ تو روا م

  . دهدم

  نیَلع سِیکه ابل یدیهمان د تو
  نی: من از آتشم، آدم ز طگفت
  )٢٢٩٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

یرا  سانهیابل چشم م ببندد  
  صورت، آخر؟ چند؟ چند؟ نیب چند

  )٢٣٠٠ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  . میبخوان باهم هم مینتواچند؟ چند؟ را م نیا

  با دو چشم همچو جو دقوق یا
  را بجو شانیا د،یمبر اوم نیه
  )٢٣٠١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

چون  سیابل نیبنابرا پسو آدم از گل است.  که گفت من از آتش هستم نیبم سی: تو مثل ابلدیگوم بوخُ

 ییلحظه با فضاگشا ی. دیصورت را د عنی. دیرا د اشسطح خارج د،یش را دخودش از آتش بود آدم را فقط گلَ

و فقط  مرکزت را صورت کن خواهاست ببند. چقدر م ذهنرا که ماِل من سیچشم ابل نیو عدم کردن مرکز ا
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است.  دگی. صورت منظور هماننیرا صورت نب خودت را و زندگ خواهم . باالخره سرانجام تونیصورت بب

 حاال به دقوق .ستیکه فرم دارد آفل است. اصل ما آفل ن یزیهر چ میدانما م که فرم دارد. ول یزین چآ

شست خورد در  نباش. دقوق دیناام دیگوم ،»یبا دو چشم همچو جو دقوق یا«. دیگوبه ما هم م دیگوم

ها را با کمال تأسف از دست تفرص نیشد از دست داد. ما هم لحظه به لحظه ا دایامتحان. فرصت پ ی

  .میدهم

پرست اش صورتپرست که همهباشد. اگر بشِر صورت دواریام دی. بشر بادیگوو به بشر هم م دیگوبه ما م 

کن.  هیباش گر فیلط دیگوو دائمًا م. پرستندرا م یزیچ یشان در دل م،یما خداپرست هست ندیگوهستند م

ها را جستجو کن. را نَبر. آن انسان دتیکن. ام گشوده شده اقدام یدائمًا از فضا نعیبا دو چشم همچو جو 

  است: طانیصحبت ش نی. ابله طلوع کرده است. دشانیکه خورش ییهاانسان

» قَال .ينط نم خَلَقْتَهنَارٍ و نم خَلَقْتَن ْنهم رنَا خَيا«  

  »و او را از گل. یادهیآفر: من از او بهترم. مرا از آتش گفت«

  )٧۶ هی)، آ٣٨سوره ص( م،یکر(قرآن

   است. بله. هیآ نیهم منظورش

  نیَلع سِیکه ابل یدیهمان د تو
  نی: من از آتشم، آدم ز طگفت
  )٢٢٩٩ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  دم ببند یرا  سانهیابل چشم
  صورت، آخر؟ چند؟ چند؟ نیب چند

  )٢٣٠٠ تیسوم، ب دفتر ،یمثنو ،ی(مولو

  با دو چشم همچون جو دقوق یا
  را بجو شانیا د،یمبر اوم نیه
  )٢٣٠١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو 

با  دیما با م،یرا در مرکزمان جستجو کن تیمعنو دیما هم با م،یجستجو کن یانسان معنو دیما هم با عنی

اگر در  م،ینیبصورت م ول میکنجستجو م و اگر ه میرا در مرکزمان جستجو کن خدا را با زندگ ییفضاگشا

به  میکناگر فضا را باز م  م،یستیبا میتوانخداوند نم یپا یرو با کمال شرمندگ ول میشولحظه بلند م نیا
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 م،یبشو دینا ام دیسالم بمانند بازهم نبا هادگیهمان میکنندارد، دعا م یرادیا چینظر خودمان کامل است ه

   خوب، کم ماست. زندگ خداوند و قانون تکامل کهنیا یراب

  بجو، که رکن دولت، جستن است نیه
  در دل اندر بستن است ،یگشاد هر

  )٢٣٠٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  همه کاِر جهان، پرداخته از
  به جان، چون فاخته گوو کو م کو

  )٢٣٠٣ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  ،ییبو کو کو دی. تو هم بایطورنیا : کو کو کو ...دیگوم که رنگ، کوچتر از کبوتر، خاک یاپرنده فاخته بله،

بجو،  نیه کو؟ یخدا کو؟ انسان معنو کو؟ زندگ عنی...، : کو کو ییشده بوگشوده یبا فضا و کن ییفضاگشا

جسم  ی جسم یاریهش ،ذهن دیس دکه براسا ستیذهن ن یستجو، جستجوج نیجستجو کن، منتها ا عنی

 ی م،یرا بردار نیچنقطه ی م،یستین نیزیکه ما دنبال جا میموضوع را قبال خواند نیا ،جستجو کن رید

آن  یجابه میکن دایپ یبهتر زی چی م،یجستجو کن دگیهمان ی نیچنقطه یبراساس  میبذار نیچنقطه

 یذهن است و جستجو یاست در ذهن است، جستجو نیجستجوها هم ترشیچون ب .دیگورا نم نیا م،یبذار

که فضا را باز  یی، جستجو»جستجو یاز ورا ییجستجو« .میکنذهن در زمان است، ما بر حسب ذهن جستجو م

  .کنداز جنس عدم جستجو م یاریهش یفضا نیا ،کنم

هر  ،شیهر گشا ،یستن است و هر گشادج بختیاساس ن عنی ،»بجو، که رکن دولت، جستن است نیه«

هم در کار نبود  یگشاد میشدنم دهیاگر ما همان بست،اگر نم عنیدر مرکز ما در گرو بستن است،  وسعت

 حمتیب نیکه ا دیگوم ات،یاب جورنیجالب است ا لیخ .یگشاد بشو کهنیا یتو را بسته برا کهنیا عنی

 شود،م دیت تولآسمان درون یادیمقدار ز میکنگره را باز م یهر دفعه که  کهنیا یکه ما را بسته، برا ستین

دانید مکار را  نیما گذاشته، ا یغذا برا یسری کسی میکه ما ناآگاه بود که مثال در زمان دیآبنظر م

زنبور که  بچه بور کوچولوزن نیعنکبوت، ا یدر تن  گذاردتخمش را م ی زنبوریمثال  کنندحشرات هم م

 شوداو؛ عنکبوت نابود م یجاست مادرش گذاشته براآن شایغذا خورد،عنکبوت را م د،یآآنجا از تخم در م

 یبرا هاست،دگیهمان نیدردهاست، هم نیرنجشهاست، هم نیما هم، هم یغذا نیا .رودم کندو آن پرواز م

، »همه کارِ جهان، پرداخته از« .شدبسته نبود گشاد نم اگر، »بستن است در دل اندر ،یهر گشاد«: دیگوم نیهم

و با صداقت بو: کو؟  دل ، فضا را باز کن، از ته»به جان گوکو و کو م«کار جهان بردار و  یت را از روحواس
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مثل  دیاین نذه زیکو؟ کو؟، چ :ییگوم یشده که با صداقت، تو به جان دارگشوده یدر آن فضا عنیکو؟، 

  فاخته.

  محتَجِب یا نیبنگر اندر ین
  دعا را، بست حق بر َاستَجِب که

  )٢٣٠۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  که را دل پاک شد از اعتالل هر
  تا ذوالجالل روددعااش م آن

  )٢٣٠۵ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  علت. ،یماریب عنیدار، پنهان؛ اعتالل ابحج عنی د،ینیبم نجایکه در ا طورنیهم محتَجِب،

 عنیدار، پنهان، حجاب عنیپس محتَجِب  ،خود گرفت یپرده جلو کهکس یمحَتِجب، ا یکه ا دیگوم بله،

 قرآن است که االن ۀیآ یاَستَجِب از  نیخداوند دعا را بسته بر اَستَِجب، و ا یدار ذهنکه من کس یا ،ذهنمن

  .مینشان بدهم برگرد دیاجازه بده دهم،نشان مبه شما 

  که استَجِب دارد. دینیبم جانیا و است: هیآ نیا

» قَالو .رِيناخد نَّمهدْخُُلونَ جيس تادبع نونَ عبِرتَكسي نَّ الَّذِينا مَل تَِجبسا ونعاد مبر«  

 نیزودا که در ع کنندم پرستش من سرکش که از یی. آنهامیا تا شما را پاسخ گومر دیپروردگارتان گفت: بخوان «

  ».ندیبه جهنم درآ یخوار

  )۶٠ هی)، آ۴٠سوره غافر( م،ی(قرآن کر

 نیاست، اگر در ا ییفضاگشا دیگوخواندن پرودگار م م،یمرا تا شما را پاسخ گو دیگفت: بخوان پروردگارتان

مرا  عنیکه عدم  ییهاآن کنند،م که از پرستش من سرکش ییهاو آن دیخوانو را ما دیکنلحظه فضا را باز م

 ند،یبه جهنم درآ یخوار نیکه در ع وداز ،کنندسرکش م گذارندم دگیهمان یو  کنندم رونیرا از مرکزشان ب

 لیخوار و ذل کهدرحال .میشوزود وارد جهنم م لیخ م،یکنم دایما پ همچون سرنوشت ی که دینیبم

  است: هیآ نیدر ا یجالب لیکلمات خ ما. میاشده

ونعمرا دی: بخواناد   

 تَجِبساجابت کنما :  
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  .ورزند: استکبار ميستَكبِرونَ 

  .شوندداخل م ی: به زودسيدْخُلُونَ 

 رِيناخر، خوار، ذلدداخ لی: جمع  

 دیباز کن دیفضا را شد عنی دیبلند مرا بخوان یبا صدا د،ی: مرا بخواندیگوکه م دینیباطالعات شما م نیا با

اگر  د،یبلند نشو دگیهمان یبراساس  عنی د،یو استکبار نورز .اجابت کنم کار کنم؟چه لحظه تا من نیدر ا

 نیو ا .دیهست لیاش خوار و ذلهمه کهحالدر ؟به چه صورت ،جهنم یبه  دیشوداخل م یزودبه دیبلند شو

ادعون استجب،  ست،ه )۶٠ هی)، آ۴٠سوره غافر( م،ی(قرآن کر جانی. همۀ آن کلمات در اافتدما م یاتفاق برا

که « که اشاره م کند به  این آیه بسته بر اَستَجِب،  گفت که )٢٣٠۴ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولوجا در این

 یاگر در مرکزتان  شما، ول ییبت دعا را بسته به شدت فضاگشااجا عنی، »دعا را، بست حق بر اَستَِجب

اش پست همه کهحال در دیشوم ذهنوارد جهنم افسانۀ من یزودبه دیکنندگان باشباشد، جزو استکبار یزیچ

  . دهممن شما را نجات م دیاوریو اگر شما عدم را ب دیشوم لیذل د،یشوم

بود،  جانیا ،دگیهمان یماریب عنی، اعتالل »هر که را دل پاک شد از اعتالل«: دیگورا م نیهم یبعد تیو ب

 رود،او تا خدا م یپاک کند، دعا دگیهمان یماریمرکزش را از ب هرکس علت، عارضه. ،یماریب عنیاعتالل 

 ذهنبا من کهنیا یراب شود،ما چرا مستجاب نم یدعا میفهم، پس االن ما م»تا ذوالجالل رودآن دعااش م«

   م،یگوکه م یزیچ نی: خوب نگاه کن به ادیگوم و .میکندعا م

  بجو، که رکن دولت، جستن است نیه
  در دل اندر بستن است ،یگشاد هر

  )٢٣٠٢ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  همه کاِر جهان، پرداخته از
  به جان، چون فاخته گوو کو م کو

  )٢٣٠٣ تیتر سوم، بدف ،یمثنو ،ی(مولو

 .خوانمشما م یمن برا کندرا موالنا اشاره م نیو ا کن ییفضاگشا دیسرهم با  ِپشت عنیکو و کو گفتن،  نیا

مختلف  یهاکه شما به نکته خواهدو دلش م خواندم یاهیآ یکلمه از  یاست که  نیا شانیهنر ا دیدانم

در واقع بعد  کنماجابت م نیا ول .است یدیکلمه کل عنی .اجابت کنم عنی که استَجِب را گفته دیآن توجه کن

که در حال مراقبه و  شخص نیداده که ا حیموالنا توض هدر طول قص د،یاو را بخوان دیمرا، حتمًا با دیاز بخوان

  مرا؟  ی: چه آورددیپرسو خداوند از او م کردسجود م کرد،مرتب رکوع م ز بود مرتب شرمنده شد و هنما
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مرکزمان  میکنما جرأت م کهنیجزو نعمات عرش بودند، ا هانیا ؟یرا چار کرد هانیدادم ا زیهمه چ نیباالخره ا

 میشوم ییفضا یزودتر وارد  زودا زود، هر چه و است. یاسمش استکبارورز نیدر واقع ا میدارنگه دهیهمان ار

  .لیصورت خوار و ذلاست و به ذهنکه اسم آن جهنم است و افسانۀ من

را اجابت کنم،  تانیتا دعا میپاسخ گو ایمرا تا شما را بخوانم  دیپروردگارتان گفت: بخوانمهم است،  هیآ نیا و

که اگر مرکزتان آن  میاداده حیتوض ت،یدر آن مثلث پرستش و عنا کنندم پرستش من سرکش که از ییهاآن

 نیدر ع ده دوازده سال نیهرچه زودتر، هم عنی ا،زود .دیکنم رستش خداوند سرکشباشد، از پ هانیچنقطه

. که کنندو دشمن م به مسئله و موانع ذهن لیرا تبد که زندگ شوندم ذهنافسانۀ من یوارد فضا یخوار

 جیکند و گ هوشیدرد او را بکند و  جادیباال برود و درد ا او فکر کند و سن هادگیانسان بر حسب همان کهنیا

  همان جهنم پر از آتشِ درد است.این جا، آن دربشود 

  

  

  


