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  2صفحه: 

  ) ٢٣۵٧ ۀشمار  زلغشمس،  وانید ،ی (مولو

  گشته دلت چو سنگِ خاره  یا
  چاره؟ ستی خاره و سنگ چ با

  
  را؟  هاشهیبا خاره چه چاره ش 

  پاره آنکه شوند پاره جز 
  

  چو صبح صادق  یخند زآن م 
  تو جان دهد ستاره  شِیپ تا

  
  بشاد  ش یتا عشق کنارِ خو

  بر کناره  ختیگر  شهیاند
  

  مت یآن هز  دی چون صبر بد
  سوارهیبجست  ز ین او

  
  شد صبر و خرد بمانْد سودا

  حراره   کندو م  دیگر م
  

  رت یعص ییز جدا  خَلق 
  راه فتاده چون عصاره  بر 

  
  ست خون جرشان هر چند شده

  ره و چاره  نیدر ا چستند
  

  کار  نیبهِر ا میشد انهیب
  هزارکارهعقل و دلِ   با
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  3صفحه: 

  
  اماره قةُی اَْلعشْق حق 

ماره وطَباَلةُ ا عرّالش  
  

  ر یمغ رنایاحذَر فَام
لٍر َلدَ کحسیه ه غار  

  
هذا و کراقاً  اُتْرف فص  

باره  تَنْشَقالْع هلوهل  
  

  مؤذِّن  یامام ا ختیبر 
  فرورو از مناره خاموش 
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  4صفحه: 

  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢٣۵٧حضور امروز را با غزل شمارۀ  برنامۀ گنج  پرساحوال سالم و  با

  گشته دلت چو سنگِ خاره  یا
  چاره؟ ستی خاره و سنگ چ با

  ) ٢٣۵٧غزل شمارۀ  شمس،  وانی ، د ی ( مولو

سروده   ایگفته شده  ایوحدت نوشته شده  کامال به زبانِ هی اول اتیغزل و مخصوصاً اب نیا دینیب که م  طورن یهم

انسان که دلت مثل سنگ خارا سفت شده است در    ی: ا دیگو خداوند به ما م   ای  زندگ   کهن یشده است. مثل ا

همايندگ  ا  ها، اثر  چاره   ن یبا  مثل سنگ،  م   م یکن م  ضفر   ست؟ یات چدلِ سفتِ  به شما  اآلن،    دیگو که خدا 

طرف    از  ؟ بن  خواه  کار مدلت مثل سنگ شده است، چه   ،ی کرد   جادیو درد ا  یدار   شدگت یهوهم   همهنیا

به   ن یهم  رید را ما  امتداِد خدا متوجه شد حرف  امییگو م  م، یزن به خداوند م   م،یعنوان  تو هست  ن ی:    ،  دل، 

    د؟ یشیاند واه خ یادر خوِد من، باالخره چه چاره  ایها در ما انسان   عنی در ما، در ما  ی که سفت شد یطورنیا

شما    کهن ی. درست مثل ادیگو به خودش م  یدار یخُرده ب  یخداگونۀ ما با    یِار یکه در واقع هش  دینیب م  پس

 کند  امتداد خدا در ما با خودش دارد صحبت م   ای   دیزنها را م حرف  نیعنوان امتدادِ خدا به گوش خودتان ابه

  ن یهنر را دارند و ما هم از ا  نیخوشبختانه هم   الناخواِب ذهن است. و مو از    یداریمقدار ب  ی کار مستلزم    نیو ا

ا  ن یکه اگر چند  میکن برکت استفاده م    یِ از فضا   واشیواش ی که    میشو را تکرار بنيم، متوجه م  ات یاب  ن یبار 

  . رونیب مییآ م  میدار م،ی ادويى که به آن عادت کرده 

  
  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره 

  
  ها) (دایره همانیدگ  ١ شل شماره 
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  5صفحه: 

  
  (دایره عدم)  ٢شل شماره 

(دایره    ٠[شل شماره است    فرمی ب  دیدان که م  طورن یهم  ی اریاست که هش  نیا  ییدو  یِفضا   ست؟یچ  ییدو  یفضا 

  . شود م  ده یهمان  کند،  صورت فکر تجسم مکه به   رونی ب  ی زهایبا چ  شود جهان م  ن یوارد ا  و وقت   عدم اولیه)]

. فرق ما با  میاستعدادِ فکر کردن دار  م،یشو جهان م  نی ها که وارد اهر کدام از ما انسان   کهن یا  عنی  دگ یهمان 

است. ما پنج تا حسمان    یز یچفکر کردن چه   میدان و م  میاست که ما استعداد فکر کردن دار  نیجانداران ا  ۀیبق

  زها یاز آن چ  ایو    میساز از جهان م  مدل   ی که    میدار  ی تعدادبه نام ذهن. اس   ییبه جا  میبر و م   میانداز کار مبه

  . رونیب زِیچ  یکردن به  قیحسِ وجود تزر  عنی  دنیو همان میساز م

را دارد و   رونیب  یزهایاستعداد تجسم چ  ،یار یعنوان هشها به ما انسان   ای  یار یکه هش  میگفت م   میداشت  بله،

  دشید  نکیع  شوند م   زهایکند، آن چ   قیحس وجود تزر  کهن یمحض اکند. به   قیتزر  تیها حسِ هوآنبه    تواند م

 ١  [شل شماره   شود جسم م  جه یو در نت  دیآ م   رونیاست، ب  از عدم بودن که خود زندگ   مرکز   مرکزش و  ا یو  

 ا  ها)](دایره همانیدگ است که ما تجسم م   ییزهایچ هانیو معموال م قیتزر  تیها حِس هوآن  و به  میکن و    م یکن

کار مستلزم در واقع حرکِت فکر است.    نی. امیرو ها، م از آن    ی  ،یر یها به فکر داز آن   یمرتب از فکر  

  .  گذرد م ها دگ یهمان نیو از ا کند که فکر ما به سرعت حرکت م  دینیب م

وجود  بزرگ به   ذهن  رِیتصو  ی دارند،    تیهو  ها حس آن  ٔ که همه   ها دگ یهمان   نیدر اثر گذشت از ا   جه ینت  در

و    م یساز عکس از خودمان م  ی  کهن یمثل ا  م، ی سازاز خودمان م   یر ی. در واقع ما تصوذهننام من به  دیآ م

که    ی ز یهرچ   دیدان و شما م  کنند م   رییو تغ  ندآفل هست  زهایچ  نیا  کهن یا  ی. براکند م   رییعکس مرتب تغ  نیا

ا  میکش م  رونیها ما باز آن   تی چهار تا خاص  نیمرکز ما باشد، ا و   تیعقل و حس امن  تیچهار تا خاص  نیو 

اولیه)]  ٠[شل شماره باال    ریتصو  نیا  در  و قدرت است.  تیهدا    را از خودِ زندگ   هانیا  دی نیب م  (دایره عدم 

که حسِ    م یاو را دار  تی حسِ امن  م، یجهان، عقل خدا را دار  ن یقبل از ورود به ا  میرا دار  . پس عقل زندگمیریگ م

  گما دست خدا است يا زند   تی. هداکند است که تمام کائنات را اداره م   است و عقل   محم  اری بس  تیامن

  گذرا ندارد. یزها یچ  نیبه ا و قدرت ما بستگ  میدار یاست. قدرت واقعاً بسيار باالي
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  م، یبشو  دهیهمان  میمجبور هست  ها)](دایره همانیدگ  ١  [شل شماره  زها یچ   ن یبا ا  میشو جهان م   ن ید اوار وقت

ا از آن    می. اگر بخواهستین  شهیهم   یاستفادۀ آن برا  ول  م،یبقا احتياج دار  یرا برا  ذهن  ریتصو  نیچرا؟ ما 

  د ی د  نکِیع   نی. اگر اام  دید  نکیع  شوند م   هانیا  نیو بنابرا  استفاده نکنيم   میاگر نخواه  م،یبن  دیاستفاده با

م  دائم ا  د ینیب باشد،  امن  نی که  هدا  ت یعقل و حس  م  تیو  به خطر  ما  قدرت  تبد  افتد و  به   شود م   لیو 

گذرا هستند،    عنیآفل هستند،    هان یجهان و چون ا  نیدر ا   زهایو قدرت چ   تیهدا  ت،ی اصطالح عقل، حس امنبه

به دست    افتد م  تمانیهدا  کند،  م  ر ییتغ   تمانیحسِ امن   کند، م  رییما هم عقلمان تغ  کنند، م  رییتغ   ه  هانیا

  داشت.  مینخواه  و قدرت چندان میترس بين رفتن، ما م  به از  کنند شروع م  هانی ا و وقت ها دگیهمان نیهم

  شوند،  م  ما جسم  یهانک ی ع  شود، مرکز ما جسم م   . قبال عدم بود. وقتشود در واقع مرکز ما جسم م  پس

 که ن یاست که ولو ا  عدم  یِار ی هش  اینظر    یِار ی از هش  ریغ   جسم  یِار ی هش  نیو ا  میکن م دایپ  جسم  یِار ی ما هش

  . می داشت (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره  جهان نیقبل از ورود به ا م،یآگاه نبود

  یی حالتِ نها  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   ذهنعنوان من کردن به   که زندگ   ندیگو عارفان به ما م   و

(دایره    ٢[شل شماره را از مرکزش بردارد و دوباره مرکزش را عدم کند    زهایچ  نی مجدداً ا  دیبا  ست، یانسان ن

در مرکزش    دگ یهمان   چیه  عنی،  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره در مرکزش نماند    زیچچیو آخرِ سر ه  عدم)]

  کنند  و شروع م  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   م یگذار را در مرکزمان م  زهای چ  وقت   میدان نماند و ما م 

است به هم   ذهنمن   نیتمام وجود ما که هم  کهنی. در واقع مثل امیترس کردن، ما م   رییو تغ  ختنیفرور  هانیا

  .زدیر م

ما از خودمان درست م  ذهنمن   نیا  اما  بر  رانید  یبرا   ذهنانعکاِس من   یبرا   شود م  ه یپا  م،یکن که  . پس 

مان،  همسرمان، بچه   یهم برا   ذهنمن    ی  م، یکن که از خودمان درست م    ذهن  ریو تصو  ها دگیهمان  ن یاساس ا

  ن ی را تخم   ی  دمانیاست که بر اساس د  هساد  اریکار بس  نیو ا  میکن منعکس م  م،یرس م   دوستمان، به هرکس

خودش    م یکن است، ما فکر م  اش ذهنمن  میکن باشد. البته ما فکر نم   ی جورچه   دی با  اش ذهنمن   ن یکه ا  میبزن

  ذهنمن    یبا خدا صحبت کردن،    میکن شروع م   . بنابراين وقتمیریگ را هم خودمان م  ذهنمن   نیاست و ا

  . میکن منعکس م م،یکن خدا درست م یهم برا

   ام حرف بزند و در زندگ بچه  ذهنمن با من   ذهنمن   ا یخدا حرف بزند    ذهنمن با من   ذهنکه من   عنی  ییدو

که عدم است و    مانی وجود   قتیصورت حق موقع ما به   چیه   .زنند با هم حرف م   ذهن   ی هاروزمره در واقع من 

  . میکن ارتباط برقرار نم م،ی زن حرف نم رید  یبا  م،ی ما از جنس خدا هست عن یاست،  تیاست و خدائ زندگ
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قدر چه   کهن یو ما مردم را بر حسب ا  زنند حرف م  ها دگی و بر حسب همان  زنند با هم حرف م   ذهن   یهامن   پس

. خودمان را  میکن م   ی ابیارز  آورند، دست مبه   ا یو    دارند را نگه م   ها نیا  ی جور دارند و چه   ها دگیهمان  ن یاز ا

  ده یبا آن همان  م،یقدر پول دارمثال ما چه   م ینیب م  م، یکن م  سهیمردم مقا  ذهنبا من    ذهنمن   ن یبر اساس هم

  ی جور مردم چه   یها ما نسبت به بچه  ی هابچه   م،یهست  دهی که با آن همان   م یبچه دار  م،ی ندار  ا ی  می همسر دار  م، یهست

  ها هستند.  ها هستند، بدتر از آن هستند، بهتر از آن 

به فکر    یاز فکر   دنیدر مرکز و پر  ها نیگذاشتن ا  کهنیا   ی. برامیکن م  یابیخودمان را ارز  سه یبه هر حال با مقا

  ارانه ی هش  ،طور کامل از زندگ ، ما را بهها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره است    زهایچ  نیکه فکر هم  رید

م اولیه)]  ٠[شل شماره   می . قبال وصل بودکند قطع  ا(دایره عدم  اآلن که  بود.  به    هان ی، مرکز ما عدم  آمدند 

شروع    ذهنبا من   وقت  پس  .میافت م  ییبه جدا  م،یشو، ما قطع م ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره مرکزمان  

  یی هاحرف   کهن یا  یندارد. برا  یادهیفا  چیندارد، اصال ه   یصحبت کردن اثر   نیبا خداوند صحبت کردن، ا  میکن م

است. ما    ها دگیهمان  نیاز هم  م،یخواه هم که م   یز یچ  و  است  ها دگیهمان  نیهمۀ آن بر حسب ا  میزن که ما م

که   افتد نم  ادشیکند،    زندگ  یطورنیاگر ا  ها است و کسکردن آن   ادیاست، ز  ها دگیهمان  یدارنگه   مانیدعا

  بشود.  یبرگردد، مرکزش را عدم کند، با خدا  دیدوباره با

خدا    در با  ما  شماره   میبود    یواقع  اولیه)]  ٠[شل  عدم  آمد(دایره  شد  م ی،  شماره   می جدا  (دایره    ١  [شل 

 همانیدگ[(یبا خدا    ارانه یهش  دی، دوباره باها  ل شماره   م یبشوش]یبا خدا    کهنیا  ی. برا(دایره عدم)]  ٢    

  ی ز یاگر با چ  م،ی که گفت زهایچ نیعالوۀ همۀ ابه   میادهیما فهم   و .  میو نگه دار  م یمرکزمان را عدم کن  د یبا  م،یبشو

 زها یبا چ  دگ یهمان   جهیدر ما. در نت   کند م  جادی، آن درد اها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره  م یبشو  دهیهمان 

  یی . دردهاکند م  جاد یبه فراخورِ حاِل خودش در ما درد ا دگ یهر همان  عنی .کند م  جاد یدرد ا  زندگ  یدر ابتدا 

  جور ن یحس خبط و احساس گناه و ا ای  ندهی از آ  اضطراب و نگران  ای و ترس و حسادت    ی ورزنه یمثل رنجش و ک 

 یی هات یخاص   اند. و حت اند، مرکز ما شدهآمده   زها یچ   نی است که ا  نیاز ا   ناش   عنی است.     ذهنمن مال    زها، یچ

 ها ن یا  م،یخواه مرتب م   م،ی شو نم  ریما س  کهن یدائم ما و ا  گرسنگ   تِیمثل خاص  م،یکن که مرتب صحبت م 

عدم    نکیع  کهنیا  یمان است، برادر مرکز   زهایچ  نیعلت وجود ااست که به  ذهنمن  یهات یاصطالح از خاصبه

  .  میندار

را که آفل هستند و گذرا هستند، اول    ییزهایچ  یدرست است.    اری بس  که طرح زندگ  دینیب م  نیبنابرا  پس

چرا مرکز    ترسم؟اش مچرا من همه   کند از خودش سؤال م  هرکس  زند،یر فروم   هان یمرکز ما. چون ا  گذارد م
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در مرکزش هستند.   هان یاست که ا نیعلت امتوجه بشود به  د یدرد دارم؟ باالخره با همه ن یچرا ا  زد؟یر من فروم

که    میاده یرا هم د  نی. و اشود درست م  اش زندگ   ند،ی نب  هان یا  قیکند و از طر  مرکزش را خال  واشیواشی  اگر

  ل ی . در واقع ما تبدمیزن لطمه م  ران یبه خودمان و به د  م، یکن و عمل م   می کن فکر م  هان یکه بر حسب ا  تا زمان 

   به سابقۀ زندگ   بنند. اگر اندک   زندگ  ران ید  میگذار نه م   م،یکن م   که نه خودمان زندگ  میشو م  یبه موجود 

نه    سنگِ خاره،  دیگو هم م جان یکه ا  میداشت   یقو   ذهنکه من   که تا زمان  میشو متوجه م  م،یخودمان دقت کن

  کنند.   زندگ   رانید میگذاشت نه م م،یکرد م  خودمان زندگ 

تنگ   ییهات ی خاص حسادت،  م  رانید  کهن یا  ،ینظرمثل  م  شوند موفق  ناراحت  نم  میشو ما  با   میتوان و 

همه    هان یا  م،ی باش   می صم   لیخ   م یکه بتوان  ی طوربه   ،رابطۀ عشق   م،ی رابطه برقرار کن  مانیهابچه   ای همسرمان  

دارند،   ذهنشوهر، هر دو من   یزن،   ی مثال فرض کن   ، ذهندو تا من  چونهستند.   ذهنمن   یها ت یاز خاص

  ر ی که تصو  د ینیب م  را دوست داشته باشند، ول   ریبا هم به وحدت برسند، به عشق برسند، همد  خواهند  م

اند،  شده   دههم با درد آلو  متفاوت هستند و چون در طول زندگ  ار ی بس  هانیا  م، یکن که ما از هم درست م  یا ذهن

که    کند موقع آدم فکر مباال و آن  دیآ دردها که از خودشان است، م   نیدرد هستند. ا  ی هم زن، هم مرد دارا

اآن نتکند م  جادیطرف  در  عشق  جهی.  درستِ  مرکز     رابطۀ  شدِن  باز  از  قبل  شمارهرا،  (دایره    ١  [شل 

اش را با همسرش  که رابطه   ردیگ م  میتصم   یشوهر   ا ی  هر زن   بارهابا همسر برقرار کرد.    شود ، نم ها)]دگ همانی

  همه ن یاول بشود که با هم ازدواج کردند، حاال که پنج شش سال گذشته و ا  یدرست کند، مثل همان روزها

.  کنند  دارند کار م  ذهناست که با من   نی. علتش اشود نم  نندیب م  کنند، م  یشده است، هر کار  جادیرنجش ا

  .شد کار درست م صورت ن یدر ا کردند، و مرکزشان را عدم م کردند خودشان کار م  یهر کدام رو  راگ

من    یکه برا مسائل  نیکه ا میدی فهم و م  میکرد خودمان کار م یفقط رو  م،ینداشت یما با طرف مقابل کار   اگر

کار را    نیوجود خداوند در مرکزم و ا  قینه از طر  نم،یبم   زهایچ  ق یاست که من از طر  ن یخاطر ابه   د،یآ م   شیپ

و حواسم فقط به خودم بود؛ کارمان درست    مخودم را درست کن  دیمن انجام بدهم، من با  خواهد نم  زندگ

  ران یکه د  کند م انسان فکر    ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   ها دگ یهمان   دی متأسفانه در د  ول  .شد م

  ی باورها   ند،یب م   زهایش ندارد، بر حسب چ  چیخودش که درست است ه  دیدر د  کهن یا  یمقصر هستند، برا

ست،  یما ن   ر یتقص  نیپس بنابرا  م، یکن اشتباه نم   ریما که د  میی گو هستند، م   نیع  دید  هان یو ا  ندیب خودش م

  است.   رانید ریتقص
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   ذهنعنوان من که شما به   د یاز خدا بپرس   د، یدرست کن   ذهنمن    یشما    د ییای که ن  دیگو موالنا م   دینیب م  پس

  م یصحبت را فرض کن  نیا  پس   شما را درست کند.  زندگ  ،یبشو  توان نم  یبا او    که کس جدا، در حال  ی  ای

کردم، من امتدادِ تو    ییکه من شناسا د ییگو م   عنی»  گشته دلت چو سنِگ خاره  یابه خدا. پس «   دییگو شما م 

شما    کهن یا  یبرا  باست،یکار ز  نی! ا؟ی سفت کرد  قدرنیچرا خودت را در مرکزم ا  ،هستم و مرکز من هم تو هست 

  کند،  من مختار هستم و مقاومت م   دیگو که م  ذهنرا از من  اری اخت  واشیواشیدست او،    دیده را م  ار ی اخت

فکان است،  است و قضا است و کن   که کار دست زندگ   می فکر کن  تیوضع  نیچقدر ما در ا  هر.  دیآور م  رونیب

و   کند و قضاوت م   داند م  رندهیگم یمتأسفانه با دِل سنگِ خاره، انسان خودش را تصم  ما بهتر است. ول  یبرا

  .دید می اآلن خواه  کند، مقاومت م 

حاال با دِل خاره و سنگ،    ،ی در من سفت شد  ، ن تو هست که دلِ م  د ییگو که شما به خدا م   میکن فرض م   پس

  ز یچ  همهن یکه تو چرا با ا  د یگو به شما م  زندگ  ریطرف د  ازچارۀ من هم دست توست.    ست؟یچارۀ من چ

چقدر    نیب ! مر نم یشد  رحمی سنگ شده است؟! چقدر ب  قدرنیو دلت ا  یکرد  جاد یو درد ا  یشد  تیهوهم

و    کند امتدادِ خداوند با خودش صحبت م  کهن یمثل ا  ،  دو تا را با هم مخلوط کن  ن یسفت شده است. و حاال ا

 رون یب دییآ م  د،یکن صحبت م رید ذهنبا من  دیدار ذهنمن   یبا  کهن یشما از ا  عنیوحدت است.  دِید نیا

  .  دیکار را بن نیا دیو با

خود  ، خودبه (دایره عدم)]  ٢[شل شماره   دیکن لحظه باز م  نیکه شما فضا را در اطراف اتفاق ا  کار وقت   نیا

جهان    نیکه قبل از آمدن به ا  دیشو امتداد خدا م   ا ی  دی شو م  یار ی به آن هش  لیشما تبد  عنی.  ردیگ صورت م 

دادِ    یکه ا   دییگو م  شما.  زند  حرف را او م  نیو ا  دیآ م  شیپ  زندگ   ای و حالت وحدت شما با خداوند    دیبود

دارم و    جسم   یِار یاش هشکه دلم سنگ شده است و همه   کنم م  ییشناسا  شوم، ! من اآلن دارم متوجه مدادیب

  باال.   ندیآ م  میدردها نمیب م  نم،یب م هان یا قی از طر

  نیو ا  دیکن ذهنتان را نگاه م   دیناظر دار  یاریصورت هشکه به   دینیب م   د،یشما درست فضا را باز کرده باش  اگر

   جور دلچه   نیکه ا  د یبترس  د،یممن است وحشت کن  د، ین یبار اگر شما بب  نیاول  ی . برا دینیب دل سنگ را م

  کنم  م  منف   یهستم، دائماً من فکرها   شتناکآدم وح  ل یاست من دارم! من خ  جور منچه  نیاست من دارم و ا

!  کنم؟  مردم دخالت م   در زندگ  قدرن ینظر هستم؟! چرا اتنگ   قدرن یحسود هستم، چرا ا  زنم،  و به خودم لطمه م

دوباره جذب    د،یو ممن است بترس  دینیب را م  هانی! همۀ اکنم؟ نم  ! چرا زندگکنم؟ چرا به خودم رحم نم

دل من سنگ شده است    ، دگ یکه بله، در اثر همان  دیبرو  تیبار مسئول   ریز  دیو با  دی بترس   دینبا  ل. ودیذهن بشو
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   ول   توانم، نم  ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   ذهنعنوان من به  منرا درست کند.    نیا  تواند م   و زندگ

فضا باز    وقت مرکزم،    اورمیو او را ب   (دایره عدم)]  ٢[شل شماره خداوند، اگر من فضا را باز کنم    ، خودِ زندگ

جا شروع  به مرکز شما و کار شما از آن   دیآ خداوند است، م  ا یاست    گشوده شده همان زندگ   یفضا   د، یکن م

  شما.  کار اصل شود، م

  ن یبنابرا  پس  .ذهنمن   ای  جسم   یار یو نه از هش  دیعدم بشو  یِار ی است که از جنس هش  نیشما ا  کار اصل  پس

به    دیخودتان دار  فرمیب  یِار ی صورت هشکه به   دید  دیموقع خواه . آن دیصحبت کن  دیعدم با عدم با  صورتِ به

نظر    یِاری است، از جنس هش  شناسنده از جنس زندگ  نیو ا  دیکن م   یی. شناسادییگو م  ییزهایچ  یخودتان  

  است.   یدیجد یار ی هش ی نیاست. ا

رفته است، من دارم عوض    نیکه آن حالت از ب  دییبو  د یبترس  دینبا  تان، به زندگ   دی آ م  د یجد  ی اریهش   نیا  وقت

   . اشالشود کم م  ها دگی همان   نیا  لهیوسکنترل شما به  دینیب نکند وضعم خراب بشود و مرتب م  شوم، م

  کند  فروکش م  ها دگ یترسِ همان   ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   دینیب م  واشیواش یو    دیترس ندارد، نم 

 ٢[شل شماره . و  دیکش م  نفس  ی و شما    شود م  دی کمتر تول ای  شود نم  دیتول  رید  قبل  یاز دردها  ل یو خ

تا خاص  دید   میاآلن خواه   (دایره عدم)] مقاومت و قضاوت است، در شما کم م  ذهنمن   ت یکه دو    . شود  که 

ا  جیتدربه اتفاق  از  نم به  د، یخواه نم   یز یلحظه چ  نی که شما  آن  با  از آن چ به  د،یساب اصطالح    ی زیاصطالح، 

. اآلن عقل و حس  ماند عدم در مرکز شما م  نیکه ا  دینیب م  ها،ن یو ا  دیکن و در مقابلش مقاومت نم  دیخواه نم

و حس    دیکن م  یشتریب  تی که شما حس امن   دینیب . مشود گرفته م   و قدرت شما از زندگ  تیو هدا  تیامن

  . دین یب عملتان را م د،ینیب را م  تانیصورت حضور ناظر فکرها. دائماً به دیکن وحدت م 

ندارد، اآلن وضعتان دارد بهتر    . اشالزدیر به فکر و عملتان م   یریعقل د  یشد که    دیمتوجه خواه  بعد

خودتان را که   ی مخصوصاً دردها  د،یبود دهیهمان یز یچبا چه  کهن یبه ا د یکن م دایپ  ییشناسا جیتدرو به شود م

درد   اشیدر واقع سطر سوم،    ن،ییپا  د،ینگاه کن  رهی. داخل داها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   دینیب م

  د، یببخش  د،یندازی را ب  تانیهارنجش   دیدار  لیکه م  دیشو بعد متوجه م  م،یهست  دهی است، که ما با دردها همان

  ل ی خودتان باشد. م  یتمرکزتان رو  د،یدر کار مردم دخالت نکن  دیدار  لیم  د،یندازی را ب  تانیهانه ی ک  دیدار  لیم

فکر و    دیدار  خود زندگ  ایمطابق دستورالعمل عدم    ریاآلن د  کهنیا  یبرا  د،ینب  ت یقانون جبران را رعا  دیدار

را    ها دگ یهمان  نیا  اشوی  واش یبه دست خدا و    ،به دست زندگ  افتد . پس فکر و عمل شما مدیکن عمل م

  د، یایب  رون ی. اگر کامال بدیآ م  رون یب  ها دگیهمان  نیاز ا  تان است و زندگ   یآزاد   یمساو   ییشناسا.  دیشناس م
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  تان ی اری منتها هش  د، یکه قبال بود  یاره ی. همان دا(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره   دیشو م  خال   رهیبه دا  لیتبد

ا  دییآ م  دیکن . شما حرکت مرود م  نیاز ب  جسم  یاریهش  شود، نظر م  یار یاآلن هش  شود، عوض م   نیبه 

  . دیشوو ساکن آنجا م  یلحظۀ ابد

ابد  نیا جا  یلحظۀ  تکان نخورد،    یاگر  و  باشد  آ  دینرو  عنیسونت شما  و  ا  نده،یبه گذشته  صورت    نیدر 

  ت یو دائماً حس امن   شود مرکز عدم م  شود، است که در درون ما باز م  آسمان  نی. اشود م  تینهایتان باندازه

 هر.  دیبر که در عمل به کار م   دیکن م   دایپ   می قدرت عظ  افتد، خدا م   افتد، م  ت ما دست زندگیهدا  م، یکن م

که در واقع عقل    زهاینه از عقل چ  د،یکن استفاده م   و از عقل زندگ   دیاوریبه دست ب  دیتوان م  دیچه که بخواه

در مرکز ما هست،    ها)](دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   پول   وقتبهتر.    شتریهرچه ب  دیگو است که م  نیا  زهایچ

(دایره    ٠[شل شماره عدم    وقت   کنم بهتر است، ول  ادتری هر چقدر پولم را ز  دیگو م  د،یگو که به ما م  عقل

اگر آشپز   پزد، نفر غذا م  ی مثال    کهنیا  عن یشما، توازن    به زندگ  دیآ م   توازن  ی مرکزتان است،    عدم اولیه)]

است، گوشت    چقدر اگر گوشت  زد،ینم بر  زد،یداند چقدر فلفل بر فکر کند م  ریندارد د   باشد، لزوم  یماهر 

(دایره   ١  [شل شماره حالت    نیکه در ا  دیآ شما م  توازن در زندگ   نیاز اقالمش چقدر باشد. ا  داشته باشد.

 جسم   یاریهش ها)]همانیدگ   .توازن وجود ندارد  

ا  میکن نگاه م  حیتوض  نیهرصورت ما پس از ا  به هم    اتی اب  ۀیکامال به زبان وحدت گفته شده، بق  تیب  ن یکه 

دفعه زائل    ی   ذهنمن  نیو هم شما با او. بنابرا  کند خداوند با شما دارد صحبت م  دیآ نظر مبه   هم.  طورن یهم

  . بله. دیکن م نی به گوش خودتان تلق یار یصورت هشو شما به  شود، م

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل شماره 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم)  ۴شل شماره 
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ا  پس مرکز همانیده)]  ٣[شل شماره که    د ینیب م  حیتوض  نیاز  با  تغییر  از حالت    اگر  (مثلث  باشد شما  قرار 

  ۴[شل شماره به مرکز عدم    میبشو  لیمرکزمان است و دلمان سنگ خاره است، تبد  زهایچ   نیا  عن ی  ذهنمن 

تغییر با مرکز عدم)]  باز بشود، با  (مثلث    ادتان یهرموقع    عنیبه مرکز عدم،    میمتعهد بشو  دیو آسمان درون 

لحظه   نیدر اطراف اتفاق ا  شهیاست که هم  نیا  اش معن  د،یمرکزتان را عدم کن   دی توان و تا آنجا که م  افتد م

  .  دیشو م  میتسل ای  دیکن فضا باز م

ا  رشیپذ  م،یتسل از جنس هش  نیاتفاق  را  از قضاوت که شما  قبل  است  م  یار ی لحظه  همان    عنی.  کند عدم 

  ف ی را تعر  میتسل  دیاست. شما با ذهن نبا  میاسمش تسل  نی. ادیجهان داشت   نیورود به اکه قبل از    هی اول  یار یهش

است که    نیموقع درست مثل ا  آن.  دیواشتباه متوجه بش  دیکن م  فیرا تعر  میو ممن است با ذهن که تسل  دیبن

  ت با آن موافق  افتد، م   هر اتفاق  د،یگو م   یز یهر چ  . هرکسیز یموافقت کردن با هر چ  عنی  میتسل  دیکن فکر م

. بله  میبده  ر ییلحظه را تغ  نیا  تیوضع   می خواه که ما نم  ستین  نیا  قتاًیحق   میتسل  . ستین  نیا  می. تسلدی کن

و    کند فضا را باز م   می. تسلمیرا قطع کن    ذهنو عقل من   میاستفاده کن   از عقل زندگ   م یخواه  م  رش ییتغ  یبرا

  .  کند م  لیشما را تبد

  ی باور   نیا  دییگو است. شما م   مسئله ذهن   یبا موافقت فرق دارد، موافقت    رشیباشد، پذ   رشیپذ  م،یتسل  اگر

. هنوز ممن است در ذهن باشد.  دیرا عمل کن  نی هم  دیانجام کار من با آن موافق هستم، بله برو  یبرا  د یکه دار

  ت یخالق  دیخواه به ذهن من برساند، و م   یفکر   ی  زندگ   خواهم و م   دانم نم  دیی لحظه اگر بو  نیدر ا  ول

شما به    قیخداوند از طر   ،و زندگ   دیفضا را باز کن  دیبا  د،ی لحظه خلق کن  نیفکر خودتان را در ا  د،یداشته باش

  . ستین ی رشی. پس موافقت با پذهیاست قض یطور ن یبپردازد. ا تیخالق

طور مرر مرکزتان  طور مداوم و هر روز به به   عنی  مدت طوالن   ی  دیبا  د،یکن  رییهرحال شما اگر قرار باشد تغ  به

است که اول شما دل مثل   نی ا  تیب  ن یبا ا  رییتغ  یراه برا  دیشا  نیو بهتر   . دیریکم ب  و از زندگ   دیرا عدم کن 

  که دل من سنگ   دیو انکار نکن   دیدل شما سنگ است، اگر دار  میگو . من نم دین یبب  دیسنگ خودتان را اگر دار

ا   و چون همه ما وقت   ستین ا  میشو م  دهیهمان   م،یشو جهان م   ن یوارد  دردها مثل    ن یا.  میکن م   جادیو درد 

  ز ی . از همه چستین  یکار معنو   یبرا  یجالب  زیدرد چ   م،ی کن و محم م  میگذار آجرها م  یکه ال   ماند م  مانیس

  زها یبا چ   دگیو متأسفانه همان  نییپا  آورد  ما را م  یار ی باال و هش   دیآ موقع م   ی  شود، است، پنهان م  تری موذ

آفل است،   زیبا چ  دگ یبوده که چون همان   نیا  و طرح زندگ  کند م  جادیدرد ا  دگی همان  هر.  کند م  جادیدرد ا
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  ر یی تغ  نیچون ا.  شوند نم  دهیآفل و گذرا همان  ز یانسان، چون شعور خدا را هم دارد، متوجه بشود که بابا با چ

  کند.   شما را خراب م دید ن یاگر در مرکزتان باشد، ا کند م  رییتغ کهی ز یو چ  کند م

  ش یهاشه یش   نیکه ا  میبزن  می داشته باش   نکی ع  ا ی  م یمان داشته باشچشم   یرو    یاتومات  نکی ع   یما    د یفرض کن

باالخره    ر، یجور د   یلحظه بعد    م،ینیب م  یطور نیلحظه ا  نیا  م،ینیب کند، خوب ما درست نم  ر ییمرتب تغ 

  ی اریکه هش   مینی بب  رنگیبا نور ب   خواهد م  و زندگ   اندازد ما را به وحشت م   دید  ریی تغ  نیاما.    مینیب م   یچطور 

باالخره    کند خدا را با خودش حمل م    عنیاست که انسان که شعور او را    نیحضور است، پس فرض خداوند ا

مرکزش باشد، که    نیکه ا  شوند نم  دهیهمان   زد،یر آفل و گذرا که دائمًا فرو م  زیبفهمد که با چ  ندازد،یکار ببه

  جا. بذارند آن   محم  زیچ  ی دیدائمًا بترساند او را، حداقل با

   بشناسد و آن خود زندگ  تواند . ذهن نم دیآ است که به ذهن نم یزینکند چ  رییجهان که تغ نیمحم در ا  زیچ

تمام فکرها، باورها،    د، ین یبب  د یرا که با ذهن بتوان  یز یهر چ  د؟یکن است، خود خداوند است، عدم است. توجه م

درون ما باشند. اگر بشوند    توانند  مرکز ما باشند، نم  توانند نم  هان یادرد، درد هم جسم است.    ، یزی ف  زیهر چ 

 ت یاکثر   عنیاند، همه ما درواقع،  نبوده   ستند، ین  متأسفانه چون پدرومادر ما عشق   . پس ابتداشود دل ما خاره م

  که پدر و مادرش عاشق باشند.   اورد ی شانس ب  ی کهن یمردم جهان، مر ا

است؟ آن آدم    یواقعاً به خدا زنده باشند. مرکزشان عدم بوده باشد. آن آدم چجور   عنیچه؟    عن یباشند    عاشق

  ن ییناظر جنس منظور را تع   دیگو که م    یزیف  ه یو آن قض   ن یقر  قی مرکزش، از طر  کند ارتعاش م    دائماً به زندگ

عنوان شما به   عن یکند،    ییشناسا   صورت زندگبه   کند م  یی اش را که شناساپدر جنس بچه   ای مادر     ی.  کند م

عنوان امتداد خدا و واقعاً به آن ارتعاش  به   کنم م   ییتو را شناسا  که من  د ییگو پدر به بچۀ دو ساله م  ا یمادر  

. ندیرا بب  اش دگ یصورت حضور ناظر همان بشود و به  دهی همان   تواند اتفاقاً او م  .نیرا هم بب  دگیبعد همان  بند.

است. و پدرومادرش دارند به او    فرع است به اصل که همان زندگ   دگ یکه همان  دیبعد آن موقع خواهد فهم 

.  میما مجسمه شد  اند،دهیما چون از جنس مجسمه بودند و ما را به صورت مجسمه د  پدرومادر.  کنند ارتعاش م 

  م، یشد دهیمهم هستند، همان  نهایما گذاشتند، گفتند ا ی هرچه جلو  میپس آمد خاره. ، مرکز سنگ عن یمجسمه 

   دگ یهمان   یآجرها  نیب  مان ی دردها س   ن یا  جهی. درنت میشد  دهیکرده و با دردش هم همان  جادیدرد ا   دگیهمانهر  

خدا. شما اسمش را    ا ی   کامل از زندگ  یی جدا  شود . مشود اصال نور قطع م   از ده دوازده سال  پساست،  

  . مینال همان فراق است که ما م  نیا د،یبذار
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لحظه را بارها    نیلحظه و اتفاق ا  نیدر اطراف اتفاق ا  ییو فضاگشا  میتوان پس تعهد به مرکز عدم تا آنجا که م  

  ن یدر ا   زندگ  ا یارادۀ خداوند     عنیبه قضا، قضا    د یبه هرحال معتقد باش  دیبا  شما.  کند م  ن ییکه قضا تع   میگفت

  ست یچ چاره؟    ستیهم که گفت چ  جانی. امی هست  یاارهفرد بدون چ   یکه ما    میفهم همۀ ما م  ایلحظه. شما  

با   پرسد ام چه هست؟ خداوند هم از شما مچاره چه هست؟ با دل سنگم چاره   دی از خودتان بپرس  شما  چاره؟

خرد    هاشه یاست که ش  نیاش اچاره   دیگو دوم م  تیب  ات چه هست؟ دل سنگ تو که دل من هم هست، چاره 

  کند.   زندگ  تواند با سنگ نم شهیبشوند. چون ش 

   ی  دگ یهر همان   د،یبشو  ها)] (دایره همانیدگ   ١  [شل شماره   دهیما که اگر شما همان  میدان را هم م  نیا  و

روز از    نی شما، توقعات ما از اول  د یاز جهان دار  که  کندم   جاد یتوقع ا   ی  دگ یهر همان   کهن یا  ی است. برا  شهیش

  م ی توقع دار  یز یچ   ی  از هرکس  شود، دوستانمان شروع م  مان،یهال یپدر و مادرمان، از برادر خواهرمان، فام

به    میتوان م  ما  ادامه دارد.  وستهی پ  طورن یها همرنجش  نی. امیرنج  ما م   شود، توقعات برآورده نم  نیو چون ا

  ی  شدگت یهوبشوند، هر هم  تیهواگر هم  م، یکه بده  هم  اد یتوقع نداشته باشند. البته  م یبده ادی  مانیهابچه

  جه یجا. در نتآن   کند است از جهان که دائماً کار م  خواست   ی  دگ یهر همان   د؟یکنتقاضاست از جهان، توجه م 

  .  شهیصد تا ش  عنی جا هست، در آن  محم  د، صد تا خواهندۀیهست دهی همان ز یاگر شما با صد تا چ

م  دینگاه کن  شما ازدواج  ما  ش  خانۀ  رود م   خانم  ی  م،یکن که  تا  چند  اندازۀ   شهیهمسرش،  به    دارد؟ 

فکر    کهن یا  یتوقع نداشته باشد، برا  تواند توقعاتش است، نم   ش یهاشه یدارد و ش  شهیش  شیها شدگت یهوهم

صد جور تقاضا   طور، ن یهم هم  یا آن ی برآورده خواهد کرد.  ش، یخواهد کرد برا هی را همسرش ته  هان یا کند م

را طرف   است، خوشبخت  مثال خوشبخت   اش  یرا برآورده خواهد کرد،    هانیمثال زنش ا  کند فکر م  دارد و 

هستند.    شه یش  هان یبدهد. به هر حال ا  تواند همسر ما که نم   د،یآ از درون ما م  برآورده خواهد کرد. خوشبخت

و   شند، م  شهیش از همان   دل  بله،  ب   دگ یکه پر  که   خواهد شست. اصال دل  هان یا  دیگو م  دوم  تیباشد، 

  . .ستیبشند، دل ن

که شسته،    ستیدل ن   ده»یپر  ه ید  د،یکه پر   شسته، مرغ  هیکه شست، د  : «دلمیخوان هم م   آهنگ  ی

شسته»    ه یکه شست د   «دل   طرز زندگ  جور ن یا  و   شند که. دل که از جنس خداست، که نم  شند دل که نم 

م  شود نم  رید  عنی بدبخت  م   کنددرمان کرد؛  چه  را.  د  هک   دل  دیگو آدم  دل که    ریشست  شسته؟ 

باشد که دل من را شست،    نیر شعار شما ااگ  .آورد بال را سر شما م  نیشماست که ا   دگی. همان شند نم

  د یاست، مرض است، نبا  چارگیاست، ب  بدبخت  نسخۀ  نیدرست کرد، ا  شود دل را نم  نیبدبخت شدم، ا  رید
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دفتر سوم،    ،ی مثنو  ،ی (مولو»  نظرگاه خدا وانگاه کور؟  دل«  خداوند است.   اهی. دل ما جادیبن  ی همچون فکر

  .  دگ یپر از همان  عن ی کور ) ٢٢۶٩ تیب

  ؟ ی جورچه   د،یکار کن   دیشما با  مدت  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل شماره که    دینیب هر صورت م  به

کار    نیا  د یکن تکرار م   و ه  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل شماره به مرکزتان    دیآور خداوند را م   که در حال

(مثلث تغییر با مرکز    ٣[شل شماره به مرکز    دیآ م   هادگ ی. مرتب همان ستیکار آسان ن  نیکه ا  دید  دیرا و خواه 

تا    خواهند  هستند، م   شهیش  ند، هست  که توقع   میگو م  هان ی، هر کدام از اهمانیده)] برآورده بشوند. شما صد 

خانم بشوم و هر کدام از    ای آقا    ن یمرکز ا  خواهم  که اآلن من م  دهند را هل م  ری همد  هان یا  دیدار  دگ یهمان 

  ها!   دینگه دار  دیرا مواظب باش   شهیش   نی: «ادییگو را، به مردم م  هاشه یش  نیشما هم ااست،    شه یش  ی ها  آن

  . میدار نظرات طور ن یدرستش کرد.» بله، ا شود نم ریوگرنه د را مواظب باش نشن   شهیهمسر من، ش یا

  
  (مثلث همانش) ۵شل شماره 

  
  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره 

  یی و شناسا  زهایبا چ   شود م  دهیانسان همان  که وقت   دهد نشان م   (مثلث همانش)]  ۵[شل شماره شل    نیا

هم ما    ران یاست و به د  ذهن   رِیتصو   ذهن. من سازدم   ذهنطور که گفتم من همان   ، صورت زندگبه   شود نم

من   مان ذهن من   م،یساز م   ذهنمن  م   ذهن  ی هابا  برقرار  گذشته    شهیهم   کند، ارتباط   م، یهست   ندهیآ  و در 

که    میشو عالوه متوجه م. بهمیریگ م زهایو قدرت را از چ   تیو هدا  تیو عقل و حس امن  میدار  جسم یار یهش

  م یتوان خواستن. نم  یز یچ  عن یمقاومت    می و بارها گفت  میکن و مقاومت م  میکن لحظه قضاوت م  نیدائمًا در ا

توقع است از    ی  ها، دگی همان  ها،شه یش  نی. گفتم هر کدام از ام یهست  شهیپر از ش  کهن یا  یبرا  م،ینخواه  یز یچ

  . شود اصطالح مشخص مبه  هر کس   یبرا  م یخواه م   کساز چه   عنیاست،    یز یچحاال هدفش چه  رون،یجهان ب
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   لحظه شما زندگ   نیکه از اتفاق ا  دهد لحظه، خودِ قضاوت نشان م   نیدر ا  دیکن قضاوت، شما خوب و بد م  پس

خوب کردنِ اتفاقات قدغن    ندارند و بد و   اتفاقات زندگ   د، یبخواه   زندگ  دیلحظه نبا  نی. از اتفاق ادیخواه م

از    ی  به ضرر شماست و   د یگو شما م  ذهنن که کامال به نفع شماست، م  افتداآلن م   است. چه بسا اتفاق 

که به درد    ستین  واقعاً دانش  هاست، دگی. دانستنش برحسب هماندانم است که م  نیا  ذهنمن   نیمشخصات ا

ا  ی کار   ی  ا یخواستن     بد، خوب بد، خوب بد، و زندگ  خوب   طورن یبخورد و هم اتفاق  با  لحظه،    نیداشتن 

  اسمش مقاومت است. 

شما واکنش نشان    ذهنمنو    افتد که اتفاق م   دینی. ببدین یکلمات را در خودتان بب  نیا  معن  دیبتوان   دیبا  شما

  د، یفضا باز کن  دیتوان نم   د،ی خواه  م  یزیچ    یلحظه شما    نیکه از اتفاق ا  د ینیصورت حضور ناظر بب و به   دهد م

و   ربنا یمن باشند. ز زندگ   ی مبنا  توانند اتفاقات نم   هک د یبفهم  دیکار شما خوب با  ن یا  ی. برادیکن باز  فضا    دیبا

.  دییگو گشوده شده است، شما به خودتان م   یباشد، بله عدم است، فضا   تواند من اتفاق نم  زندگ   ون یفونداس

شل    نیا  اما  .دیکن با خودتان صحبت م  دیغزل در واقع صحبت کردن با خود است، خودِ شما دار  نیچون ا

  م، یاده یرا ما فهم  تیب نیا  که اگر معن دهد نشان م  (مثلث واهمانش)] ۶[شل شماره 

  سنگِ خاره   گشته دلت چو یا
  چاره؟ ستی خاره و سنگ چ با

  ) ٢٣۵٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ها شه یکه «ش دیگو دوم م  تیکه گفتم ب طورن یو هم دیاور ی را ب زندگ د،یاست که شما فضا را باز کن نیچاره ا و

م  و شما  اگر من   دیدانخواهند شست»  دار  ذهنکه    ها شه یو ش   (مثلث همانش)]  ۵[شل شماره   میرا نگه 

  ۵[شل شماره شل    نیا  عن یدرد ممن است واقعًا ما را نابود کند.    نیا  م، یدچاِر درد بشو  م، یبشنند و ما برنج 

بشنند    هاشه یش   عنی  د،یدرد بش  و   دیقضاوت کن   اگر شما مقاومت و  د، ینیب ه مرا شما ک  (مثلث همانش)]

  اآلن.  د یدار ادیز  شهیچون دلِ ما خاره است؛ اگر دل شما سنگ است، سفت است، پس ش

خداست، توجه    ر یتلحظه در معرضِ    نیا  د،ید  میخواه   ،دگ ی. هر همان گذارد نم  شند، را اوال خداوند م  ها شهیش

شما در    دگیهمان  افتد، م   اتفاق   یلحظه    نی. ادیبفهم  دیاز موالنا شما با  ریرا د  نیا  م؟یگو چه م  دیکن م

  ی جا شما به   او بزند و   دیاگر شما بذار  نیبنابرا.  دیمطمئن مطمئن باش  زند، خداوند است، دارد م   رِ یمعرض ت

  د، یبرنج   د، یبشو  ن یخشم  د،یکن  تیشا  د، یاز خداوند، ناله کن   دیریکم ب  و   دیو آزاد بشو  دیفضا باز کن  کهنیا

  ارانه یدرد خوب وجود دارد که آن درد هش   ی  اما  .دیکش م   دگیدرد همان  د،یکش م  هودهیدرِد ب  دیدار  عنی
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را    هان یا  درد دارد. اگر زندگ   دگ یشدم، هر همان  دهیکه من همان  د یرو م  ت یبار مسئول  ریشما اوال ز  که   است،

شم  کهنیخواهد گرفت، من اآلن داوطلبانه قبل از او    ردیخواست از من بشم،    شیب  ای  درد باز حد درد ب

  .  ندازمی را ب هانیا

شما   شسته بشود. ول   هاشهیاست که ش   نیچاره ا  ست؟یچ  ارهکه با خاره، چ   دیگو م  د یرس  م یدوم خواه  تیب

است؟    نیکند؟ چارۀ شما ا داریو درد شما را ب  دیشما را بشند؟ درد بش  یهاشهی ش   زور زندگ  به  دیخواه م

نداشته باشم. چون هر    شهی اصال ش  ای بشنم    ای را خودم    هاشه یکه من بهتر است ش  دیر یب  ادینه، از موالنا    ای

من هفتاد   د یسیبنو دیتوان. شما م رود م  نیاز ب دگ یهمان  ی دیدار از مرکزتان برم ارانهی را که شما هش  وقعت

  ها شه ی. تمام شد شخواهمرا نم  کدامچ یکردم، ه  بررس  ی یهفتاد تا را من    نیا  خواهم، از همسرم م  زیتا چ

  است.  شهیاز فرزندتان، از خودتان، ش  رتان،از ماد د، یهمسرتان، ممن است از پدرتان بخواهبه نسبت 

دارد، با    شیدارد، با زور بازو  اش دارد، با جوان  اشدارد، با خوشل  شیبا خودش دارد، با مو  دگ یهمان   آدم

  ی   دیگو م  هان یبا آن دارد. هر کدام از ا  زند م   یساز    یپولش دارد، با استعدادش دارد، با هنرش دارد،  

  ،  زن ساز م  یی جا   ی  ی رو م   ، نز ساز م  خوب شما فرض کن    دهند؛ نم   هست، وقت  یتو   به من بده، آن   یز یچ

اصال توجه    دیزن ساز م   یطورن یهم  . ولدیچون توقع داشت  دیشو خُوب ناراحت م  زنند، نم  ادیمردم دست ز

اله! چقدر خوب  ! بارک نی : «آفرندی که مردم بو  دی اوری نان درب د یخواه نم  ن ی. از اند یگو که مردم چه م  دیندار

خاطِر دل خودتان  به   ند،یگو که مردم چه م   دیکن حاال، اصال نگاه نم  دیرو م  دیشو و پا م  دیزن !» خُوب مدیزن م

  . دیزن م

آمده است،    انسان واقعًا به عقل زندگ  دینیبم  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره مثلث    نیدر ا  نیبنابرا  پس

ا  نمیب من دارم م  که   ییها دگ یهمان  نیکه ا  شود مرکزش را عدم کرده است و متوجه م وقت    ها نیدر ذهنم، 

. توانم نم   امذهنمن   با من    برد، م  ن یفَکانش دارد از برا خودِ عدم با کن   هان یطول بشد و ا  د یشا  کشد، م

  همه نیا  نیاست. پس بنابرا  کارهچ یه  ذهنمن   نیکه ا  میشو فوراً، فوراً متوجه م   ییکه با فضاگشا  یزی چ  ی  عنی

  کنم،  خودم که سهل هستم، مردم را هم عوض م  کنم، را عوض م   نیا  کنم،  م  یطورن ی: من امیکه ادعا داشت 

نه    د،آی از دستش برنم  یکار   چیه  شود ! متوجه مزیچ چ یه  شود، م    بادِ آدم خال  مثل  یطور ن یدفعه هم  ی

  یی به فضاگشا  کند لحظه شروع م  نیساکن و ساکت در ا  جهی. در نترا  ران یعوض کند نه د  تواند خودش را م

که،    واشیواش ی که،    شود. متوجه م میکن کار م  م،یکن م   م یدار  ،ی کار  یحاال شد    .و کم گرفتن از زندگ

  را کور کرده بودند؛   شیهاعدمش. چشم  دِید شود، باز م  دشید
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ل شماره   هانیا  خدا، وانگاه کور؟»،  «دل نظرگاهش یهاکه چشم   واشیواشیکور بودند،    (مثلث همانش)]  ۵[ش  

صورت به  ند،یب که م  رنگینور ب  ایعدم    نکی ع  قیها از طرموقع   بعض   ندیب چشم عدمش، م  عن ی  شود، باز م

ناظر ذ م  هنشحضور  ا  ندیب م  ند،یب را    دفعه ینظر است،  تنگ   کند،  دارد حسادت م  اشذهنمن   نیهنوز 

  ی   ذهنمن   ن یکه ا  ندیب خودش را جدا کرده است، م   ناراحت است، ول  نیموفق شده ا  ی  شود متوجه م 

هم درد   مقدار  یجا هست،  آن   رود، اما نم  ستم،یخودش که من آن ن  یاست برا  یز یچ  ی  ست، دگ یهمان 

  جا هست. حاال آن   شود،نم  نمیب م  ندازمی را ب هانیا خواهم  مثال از مادرم، پدرم، هرچه م امده یدارد. من رنج 

چشمتان    کهن ی، از ا(مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره با مرکز عدم    دیریگ هر صورت شما از خداوند کم م  به

 ت یخاص   نی. و اشود چشمتان باز م   کهن یهم  د،یاور یدست بکه به  ییزهایخاطر چ نه به  د،یکن شر م  شود، باز م 

گشته دلت چو سنگِ    یا«  رید  اآلن  بشود.  دهیهمان  دیجد  ز یبا چ  رید  خواهد دارد و نم   زیاست که پره  نیعدم ا

ا  دیآ نظرمان م»، چاره به چاره؟  ستیخاره، با خاره و سنگ چ    ل یسنگ است، خ   لی دل ما خ  کهن یکه ولو 

   زندگ  می بذار  م، یاست که ما فضا را باز کن   نیاش هم شده است، چاره   ده یهمان  زی سفت است، با هزار جور چ

  ما کار بند.    یرو

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل شماره

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل شماره 

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

که خداوند هر لحظه  دینیب . مست کار زندگ  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل شماره هم    نیا  بله،

(مثلث    ٨[شل شماره جنس خودش را که همان عدم است    ییروین  ی . با  کشد دارد به ما و دارد ما را م  تیعنا

لحظه، مرکزتان را عدم نگه   نیدر اطراف اتفاق ا ییبا فضاگشا دی. اگر شما بتوانکشد ، م ستایش با مرکز عدم)]

. شما  کند جدا م  ها دگ یاز همان  کشد بفهمد، م   تان ذهنمن   عنی  د،یبفهم  ودتانخ  کهنیشما را بدون ا  د،یدار

   ت به پول، نسبت به بعض نسب   ریسال، د  یپس از    د،یکن برنامه گوش م   نیسال به ا  ی  وقت   دید  دی خواه

  ت ی ها کمتر شده است. حاال اهم عشقتان به آن   ایتان  عالقه  د،یرا ندار  تیآن حساس  د،یبود  دهی ها همانبا آن   زهایچ

  ن یبنابرا  پس  تمرکز و کنترلتان بود.  ریآن و دائماً ز  یبرا  دی شد اصطالح ناراحت م قدر که قبال بهنه آن   ول  دیده م

ما خودش است و    ش یاو و ستا  تیو عنا  میریگ و عدم کردن مرکز، مورد کششِ خداوند قرار م   ییبا فضاگشا

  .دیآ و قدرت ما از او م  تیو هدا تیعقل و حس امن  م،یحفظ کن  میحالت را بتوان  نیاگر ا مینیب م

  م،یامان تجربه کرده همه را     ذهن. افسانۀ من ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره است    ذهنهم افسانۀ من   نیا  و

 م یبه حضور زنده بشو  که در ده دوازده سال  میریاز عارفان ب  می ما کم نتوانست  قدرنیبه هر حال ا  کهنیا  یبرا

  ر ی تصو  یخودش    یکند، برا م  زندگ  جسم  یار یبا هش  یکه در زمانِ مجاز  ذهن. من میرا ادامه نده  نیو ا

آدم که عقلش را   نیترعاقل   نی هم   . ولداند ها مآدم   نیتر، خودش را عاقلو عقل خودش را دارد   سازد م  ذهن

که    سازد م    موانع ذهن  یسر   ی   عن یبه مانع،    کندم   ل یرا تبد   در ذهنش زندگ  رد، یگ م   ها دگ یهمان  نیاز ا

تمام نشده   تتانال یتحص  دانم چه م  د،ی که مثال همسر ندار  دیکن بند. اگر شما در ذهنتان فکر م  زندگ  دینبا

  د، یکن  زندگ  دینبا  ها، نیاند از خانه بروند و ابزرگ نشده   تانیهابچه   ای  د،یادهیفرض کن هنوز خانه نخر  ایاست،  

ا  د یکن  ندگ ز  دیتوان طور کامل نم که اآلن به  دیدار  لیدل  یاست. اگر    موانع ذهن  هانیا لحظه، پس    نیدر 

  .شود شروع م  ام زندگ اورمیدست برا به  نیاگر ا دیگو ذهنتان موانع ساخته است. م

ا  اما کارها    ی  ست،ین  نیفقط  من   یاز  ا  زندگ  لیتبد  ذهنعمدۀ  است.  نیدر  مسئله  به  ما    مسائل  لحظه 

مسئله بسازد. شما نگاه    ی   دادیاز هر رو  کند م  سع  ذهن . من سازد دائماً م  ذهنهستند که من   ییهات یوضع

من   دی کن روز،  ز  تانذهندر  ده  ریرا  قرار  ز  دینیب م  د، ینورافکن  دفعه    ی  رود، م   مختلف  جاناتیه  ریکه 
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مثال فالن کس چه کار کرده است. اصال   افتد م   ادشیدفعه     ی  شود،  دفعه نگران م  ی   رد،یگ حسادتش م 

   واقعۀ س یدارد شما  اآلن لزوم عنیاست.  یساز رنجش گذشته، مسئله ی ایترسناک   تیوضع ی جادیا

دوست     عنیکار را،    نیدوست دارد ا  ذهندارد؟ من   چه لزوم   د؟ یناراحت بشو  دیاور ی ب  ادتان ی را به    شی سال پ

  و دشمنانش هم ذهن  سازد دشمن م  ، ذهنمن  نیسطح باال برسد ا  یهادارد مسئله بسازد. و اگر به حالت 

    یدشمن از    ذهنمن   ی خودش را،    ذهنمن   نیا  کند وجود ندارد. تجسم م  رونی در ب  یزیهستند، همچون چ 

: «آقا  دیاز آن آدم بپرس دیبرو شما. سازد دشمن م  سازد، بسازد. مسئله م  تواند م  سازد، خودش م   سازد، م

دوست دارم.»، «آقا ما فکر    لی شما را هم خ  ستم،یدشمن شما ن: «آقا من  دیگو!» م د؟ی شما دشمن من هست

است    ادتانی   د،یشما دشمن ما هست   کنم، «نه اشتباه نم  د»،ی.»، «شما اشتباه کرددی شما دشمن ما هست   میکرد

به دشمن    اجی احت  ما ما.»  م یگفت  یز یچ  ی حاال   ستم،ی«آقا من دشمن شما ن  را؟»  زی فالن چ  د،یفالن حرف را زد

. اگر یساز دشمن   ،ی سازمسئله   ،ی ساز: مانع دیسه تا کانالِ اتالف باش  نیمواظبِ ا  دیو شما با  ذهندر من   میدار

  .  دیکن کار را م  نیا  دیحتماً دار  د،یدار ذهنمن 

اشتباه    می ما دار  میما گذاشته است که ما متوجه بشو  یجلو   کار را زندگ  نی أ فلسفه  ست؟ یکار چ  نی ا ٔفلسفه   حاال،

ا  ا ی: آکنم را م   تیاآلن سؤالِ ب   کنم، و از شما سؤال م  دیگو را م   نیهم   ت یو ب  میکن م مانع    د یبا  قدرن یشما 

  دار یبه شما تا ب  اورد یبشود که فشار ب  اد یز  قدرنیا  نیا   تا  دیدرد بساز  د، یدشمن بساز  د، یمسئله بساز  د، یبساز

از   پرد وحشتناک باشد م    ل یدفعه خ  ی   ند،یب کابوس م  ند،یب بد م  یهاآدم مثال خواب   کهنیمثل ا  د؟یبشو

ا  رید  د،یریب  ادیرا    زهایچ  نیا  د،یکن  ییشناسا  دیتوان نه، م  ای شما؟    د یخواه  م  یطور خواب؛ آن   جاد یدرد 

ندارد     دک یهم خراب بشود که    نیو ا  کند بدن را خراب م  نیا  هر رنجش  ، یهر درد   ، یاشه ی. چون هر شدینکن

  . میاشتباه را بن نیا دینبا م، یبدنمان را خراب کن  میتوان . پس ما فوراً ممیاز بازار بخر میکه برو

  : می. حاال از شما سؤال بن کندسؤال را م  نیاآلن ا تیب پس

  گشته دلت چو سنگِ خاره  یا
  چاره؟ ستی خاره و سنگ چ با

  ) ٢٣۵٧ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

   ی که هر کدام    دیادامه بده  دیخواه  را م  شنشه یش   زندگ  ن یهم  ست؟یچاره چ  د،یشما جواب بده  خُوب

  د ی خواه م   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره که با عدم کردن مرکز    یریچارۀ د  ی نه،    ای درد دارد؟  

  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره   ی وجود  قتی حق  نیخداوند به شما کم بند؟ حاال، در مقابلش ا
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(افسانه   ٩[شل شماره حالت  نیخاره شده است، ادامه نده آن حالت را، ا  تمرکز ی دید وقت  دیگواست که م

ا  ذهن)]من  نده،  ادامه  مقاومت،    نی را  مقاومت، قضاوت،  است. قضاوت،  ا  زندگغلط  اتفاق  از    ن یخواستن 

مانع  زندگ  ،ی سازدشمن   ،یساز مسئله   ،یساز لحظه،  ا  اتالف  زندگ  نیدر     ذهنکردن و من   لحظه، در زمان 

  با هم دعوا کنند.  هاذهنمن   میساختن و بذار ذهنمن   رانیخود و د  یداشتن، برا

   وانیح   ی  کهن یمثل ا  ذهنمن   نیا  د،یذهنتان نگاه کن به    تانیپشتِ فکرها  یِار یصورت هششما اآلن اگر به  عنی

   خواه  قدر متو چه   گفتهفته قبل م   ایکه    دیگو با همه دعوا بند. که اتفاقًا در قصه امروز م  خواهد است، م

   خواه  تو چرا م ت،یپشت فکرها یِار ی عنوان هش. بهخورداش دارد ممثل گاو است، همه  نی! ا؟ کن گاوچران

   ی! باالخره ها؟ن یتو، نشنند ا یرا نگه دار  شهیصدتا ش خواه م  یجور چه  ؟را بچران  دهیهمان یفکرها نیا

از آهن است،    ستین  شهیآقا بار ما ش  م ییبو  ای   میشوتر مموفق   میکن حمل م   شهیاگر بارِ ش   ما  .رید  شند م

   ی  م، یندار  نانیما به خودمان اطم  عنیاست،    شهیبار ش  ها دگ یهمان  شود؟ نم  ز یچ  چیه  ندازندیسنگ هم ب

  ر یحاال د  شند، م  مانشهیما ش  دیگو م   یز یچ  ی  کس   ینکرده    ییدفعه خدا  ی   م،یشو وارد م  ییجا

باش  شهیش  دیبا  قدرچه   !م؟یکار کنچه  تازه ش  می داشته  دوباره م  شند م   ی ی  هاشه یما؟  اگر  میساز ما   .

   دگ یهمان نیهم شهینداشته باش. ش شهیش دهد م غامیبه شما دارد پ زندگ  ایخداوند  شند، م  تانیهاشهیش

  :دیگو دوم م  تیدوم است، بله. ب تیاست، ب

  را؟  هاشهیخاره چه چاره ش  با
  پاره  که شوند پارهآن جز 

  ) ٢٣۵٧ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

  

  *** بخش اول  انیپا*** 
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 اتیاب  نیمن از ا  منظورخوانم بعد از آن به ابیات غزل باز خواهیم گشت  در این قسمت چند بیت از مثنوی م    که

   ی و    دیبده  وندیبه هم پ  دی توان را م  هان یکه ا  دینیو بب  تی به هر ب  دیاست که شما دقت کن  نیا  خوانم اآلن م

طرح کوچ   که م   ی آن کار  ای  یاز کار معنو ن  دیخواهذهن  یهاطرح .  دیخودتان بساز  یبرا  دیب  راه    نیدر ا

حضور    بمانند. طرح ذهن   توانند نم  شنند، ها بعداً مطرح   نیا   کم کنند انسان اشتباه نکند ول  توانند م

   شما دانش   کند اشتباه م  از حد اشتباه نکند. و وقت   شی که ب  رندی را ب  ذهنمن   یجلو   توانند اول م  ول  ستین

گرچه که استدالل کار ذهن است   د،یبا خودتان استدالل کن   دیتوان است و م  ید یمف  یدانش معنو   نیکه ا  دیدار

ها  طرح   نیا  ول  شند ها را مطرح   نیا  بعد زندگ   کند،درست م   طرح ذهن   یاست. پس انسان اول    دیمف  ول

  هستند.   دی ما مف  ی ظهور برا  یدر ابتدا

  قدرِ تن از جان بود  همچنانکه 
  جان از پرتوِ جانان بود  قدرِ 
  ) ٢۵٣۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

جانان به   ی که پرتو داند قدر جانش را م کس  که جان داشته باشد ول داند قدر تن خودش را م کس  دیگو م

به   ل یخ  ها دگ یهمان  نیو ا  دیآ آن م  یو دردها   شودم  اد ی ز  دگیکه همان  واشیواشیکه   دیدیاو بتابد. و شما د

.  می بفهم  میتوان را نم   یز یچچ یقدر ه  رید  میشو م  جدا   . وقتمیشو جدا م  میگفت   از زندگ  ریما د  چسبند هم م

   و نور زندگ   دیاگر شما فضا را باز کن   عن یجانان است.    ی که از پرتو  د ینیب م  ،شناسارزش   ، پس قدرشناس

  . دیفهم  دی قدر تنتان را خواه دیکن  دایو اگر جان پ  دیکن م  دایجان پ دیایب

  دهند،  را مورد سوءاستفاده قرار م   شان  یزیتن ف   ها تنشان را، حتاز انسان   ل یچرا خ  میفهم ما م   ت یب  نیو از ا

  ی پرتو   کهن یا  ید. چرا جان ندارند؟ برا. چرا؟ جان ندارندانند ارزشش را نم  ستند، ی و متوجه ن   کنند خرابش م 

و قدر تنم را بدانم،  ارمرا نگه د ذهنمن  خواهم که من م دییگو شما نم  کهنیا ی. مهم است براتابد جانان نم

    جهان، قدر زمان را بشناسم. نیرا بشناسم در ا زهای را، قدر چ  ام تن جسم  حت

نم  ای    یزیاصطالح فبدن به   که ارزش وقت را، ارزش حت  د یبده  اد یدارد     ذهنمن که     به کس  دیتوان شما 

.  فهمد  نرو، نم  را نخور، دوروبر دود نرو، مشروب الل  زها یچ خودش را بداند: تنبل نباش، ورزش کن، بعض 

قدر    د،یکن مواظبت نم   از تنتان  شمادشمن خودش است. پس اگر    تابد، جانان نم  یپرتو  کهن یا  یچرا؟ برا

کارها     ما بعض  کهن یا  .رسد خدا به شما نم ی پرتو   عنی   تابد، جانان نم  یکه پرتو   د یبدان  دیدان را نم  تان  زندگ

خدا    یباشد، پرتو   تواند جانان نم  یپرتو   ،ی مذهب  یشدن با باورها   تیهوهم   م، یباورها را دار   بعض  ای   میکن را م 
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  د ی . اگر نشومیبشو   یخدا    ای   موقت دوباره با زندگ   ییجدا   یپس از    جهان  نیدر ا  م یباشد. ما آمد  تواند نم

 شود . با دل سنگ نم دیبذار  تیمعنو  ای  دیبذار  نیشما اسمش را د   دیتوان مرا ن  نیا  دیو باورها را نگه دار

  . ت یب ی نیبود. ا دارنید

  اندک آب را دزدد هوا  اندک 
  هم احمق از شما    دزدد نیچن نید

  )  ٢۵٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی گرما   ایذره هوا  که نصف شده، ذره   دین یبب  دییایعصر ب  دیصبح بذار  د،یمقدار آب بذار  یکاسه    ی در    شما

 ن ید  واشیواش یبا شما باشد آن هم    ذهنمن   یاگر    دیگو. مبرد م   کند بخار م  دزدد، آب را م  دییهوا بو

 ل یو به او تبد  کند فضا را باز م   است. هرکس  وندبه خدا  یاریهش   به معن  جانیدر ا  نی. ددزدد را از شما م 

که    دیگو موالنا مرتب به ما م   و  من»  مان ی تو ا  یرو  یمن، و   نیتو د  دنید  ی«ا   دارد.  ن یجهان د  نیدر ا  شود م

در واقع   نید  جان یدزدد هم احمق از شما»، در ا  نیچن  نیباشد. «د  نید  تواند نم   رپرستباورها جسم هستند، باو 

که    م ینیب م  بعد از مدت  می ما دوست باش  ذهن   ی هااگر با من  واشیواش ی   عنیاست.    است، زندگ   ی ار یهش

  . میاها شده ما هم مثل آن  اندده یدزدنمانده است،  نیدر ما د رید

خودتان   د؟یکن الزم است. توجه م  ن یقر  قیرا از شما بدزدند از طر  نیکه ممن است د  ییهااز آدم   زیپره  پس

ها با خودمان  احمق   نیاز ا   ی.  دزدد را از شما م   نید  ذهنمن   عن یاحمق    تیب  نیکه با ا  دیدان . اآلن مدیدان م

از     ذهننشود. من   کسچیبه ه   نی احمق است توه  هنذ من   م ییگو م  خودمان است. وقت  ذهناست دائماً، من 

   ذهن با من   میتوان . ما نمزند و دائماً به خودش لطمه م  ردیگ م  میو تصم   ندیب م  ها دگیدردها و همان  قیطر

  ی کار   نیکه ا  داند خدا م  ای ناظر    ی اریهش   ی فقط    م،یبفهم   م یتوان ما نم م،یمواظب لطمه زدن به خودمان باش

و   میکن فکر م   ذهنبرحسب من   وقت  . ول میرسان  سود م  ا ی  م یزن اآلن واقعاً به خودمان لطمه م  میکن که ما م 

  . میزن حتمًا به خودمان لطمه م  میکن عمل م 

. اصال  کند م   لیرا به مسئله، به مانع و دشمن تبد   دائماً زندگ  جا،ن یکه اسمش را گذاشته احمق در ا  ذهنمن  

  ،  ذهنمن   ، نازِندگ   طرف  طرف هستند.  نیا  زهایتعداد چ  ی مرکز عدم هستند،    اند،طرف زندگ   زها یداد چ تع  ی

چ است،  قضاوت  است،  ا  زیمقاومت  است،  ا  جادیآفل  اتفاق  به  مقاومت  است که  چ  نیدرد  است،    ز یلحظه 

داشتن است،    شهیش  ،طور کلبهاست    زهایچ  ایاست    ها ت یخواستن از وضع  زندگ  ای خواستن، انتظار داشتن  

توقع دارد در    کند، حمل م  شهیش  کهن یا  یبرا   دارد،است که استعداد رنجش    رنجش بالقوه کس  دن،یبالقوه رنج 
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به مانع کردن    لینکردن است، تبد  لحظه زندگ  نیرا در ا  زندگ  ‐  است  ذهنمالِ من  هان یا  ‐  جهان و زندگ 

است.    ی است، زمان مجاز  جسم   یار ی به دشمن کردن است، هش  لیبه مسئله کردن است، تبد  لیاست، تبد

  هم هستند.  هیباشد بق یطرف هستند همه،   ی هانیا

صورت حضور ناظر ذهن را  به   ،ییلحظه، فضاگشا  نیشُر، صبر، مرکز عدم، ا  ،ییرضا، فضاگشا   ریطرف د  از

ا  را از  سببیب   یشاد  واشیواشیو    دنید لحظه ساختن، اگر    نیلحظه را ا  نیدرون گرفتن، خالق بودن، فکر 

ا   الهامات  زندگ  دیبذار دائماً    دیبا  شما  عدم است.  مرکز  یها ت یخاص  هان یبه مرکز شما وارد کند، سوت، 

: مقاومت  نه صبر و شر دارم؟ صبر و شر: عدم. آفل  ای که اآلن مقاومت و قضاوت دارم    دیرا حفظ باش   هانیا

  ی ار ی : جسم، هشندهیگذشته و آ  ی: مانع، مسئله دشمن، درد. زمان مجاز و قضاوت. مقاومت و قضاوت و آفل 

  ن ی بودن در ا   رضا، راض  سبب،ی ب  یشاد   ، فوران زندگ   ف، ی لط  دلدل سنگ.    ‐می امروز دار‐سنگ،    ، جسم

  نیلحظه، صبر، شر، سونت در ا  نینخواستن از اتفاق ا  یزی لحظه، چ  نیتفاق اا  رشیپذ  ، ییلحظه، فضاگشا

  طرف هستند.   ی هم  هان ینکردن ا زهیبرخورد نکردن با اتفاق، ست ،یلحظۀ ابد

   ی  د ید  دیهست: شما خواه  ه یهم که هست؛ بق  هیبق  دی دید   یبد را شما در    ی هات یخاص  ن یاز ا  یاگر    پس

  نالد،  چقدر ظلم شده به او، م  د،یگو م  ش یهااز رنجش   ند یاست، تا بنش   نیکه دل سنگ دارد حتمًا خشم   کس

  ‐ صحبت «احمق» است  نیکه ا ‐  دین یدل سنگ بنش  ی دردش را به شما بدهد، امان ندارد شما با  خواهد م

  .» انددل آدم را شسته   میندار  یااره چ  چی: «هدیگو بد م  یها ت ی. از وضعدیبد حال نشو  عنیحالتان گرفته نشود،  

  .داند نم یاچاره  داند، نم  یاچاره   چیه  ر،ید زهایچ  نیو از ا

د یی . نگودیهم جواب نده  اآلن   ست؟یام چچاره  دین یبب  د، ینگذر  د؟یاول را شما جواب داد  تیسؤال ب  نیا  اصال  

. «خُوب جامعه درست بشود،  رانیعهدۀ دبه   دی . نگذارریبشوند د  درست  هات یاست که بله وضع  نیام اچاره 

  که نی.» ارید  میهست  یطورن یاست ما هم ا  یطورنیکه ا   . معلوم است تا موقع رید  شود درست م  زیهمه چ 

. دزدد را از شما م   همان احمق است که زندگ  نیا  د؟یخودتان دار  یبرا  یااست. شما چه چاره   یحالت جبر

ماست. ما    تییماست، خدا  یار ی هش  ن یما هم  نیچون د  دزدد، را م   یاریهش   عنی  دزدد، م   نید  دیگو م  وقت

  ن یاست که د  جونه یکه ک   است، کس  نیکه خشم  . کسمی ندار  یار ی هش  م،یندار  نید  میزنده نشو  تییاگر به خدا

دارد،   نیاو د قتاًیعدم داشته باشد، حق  زدرون را آسمان بند و دائماً مرک  یکه توانست فضا  ندارد که! هر کس

  داشته باشد. نی حاال ظاهرًا هر د
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  شد دهان  نیر یاز آن اقبال، ش چون
  ملِ جهان  شد بر آدم سرد
  ) ١٢٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

باز کرد  وقت را  ن  ،ی فضا  آن  از  اقبال،  آن  از  ما ش  ، بخت یاز آن عسل،  وقت   نیر یدهان  شاد   شد،    ی حس 

جهان   نیا ملِ جهان، پادشاه صورتنیدر ا رون؛یشد از درون، نه از ب نیریدهانمان ش ، خوشبخت سبب،یب

از آن اقبال    م،یده را ادامه م  ذهنچون من   ما  تمام شد.  عنی. «سرد شد»  شود تمام م  ها دگ یعالقه به همان   ای

 چِشم؟  عسل را م  نیکه من ا  دییبو  د یبا  ول   م،یزن حرف م  ل ی. شما درست است که خشود نم   ن یریدهانمان ش 

گشوده شده، مرکز عدم را تجربه کردم    یصحبت هست، فضا  همهنیکه ا  سببیب  یشاد   ، عسل زندگ  نیتا حاال ا

  زنم؟  دارم فقط حرف م ای

که اشتباهات    د ینی را بب  هانی شما برشمردم و از شما خواهش کردم ا  یرا برا   ارها ی تعداد مع  ی من    ٨٨۵مه  برنا  در

موفق    موفق شده، چه کس  چه کس  امدهیو د  کنم سال است با شما دارم کار م   ستی ما. من اآلن ب  مینکن   اساس

قانون   اگر کس   کم کند. ول  خواهد خدا، م  ، زندگ  کهن یا  یکار آسان است، برا  نیدر ا  تینشده است. موفق

نکند، هر لحظه حواسش به خودش نباشد که اآلن که    تی نکند، قانون تعهد به مرکزِ عدم را رعا  ت یجبران را رعا

   ن ی خشم  د، یکن  یشما فضابند   شود نم   بندد؟ م  ای  کند فضا را باز م  ران؟ید  یرو  کند،  خودش کار م   یدارد رو 

  شود  . نمرید  کنم م  ی من دارم کار معنو  دییبو  د؛یدرست کن  شهیش  د،یبشن  شهیش   د،یو برنج   دیبترس  د،یبشو

ا  نیاول  !نیا   ران یبه د  یخودتان؟ کار   دیکن درست کار م  دی نیعنوان ناظرِ خودتان بباست که شما به   نیکار 

با  میندار اصال شما  ه  ی من کار  دیریب  م یتصم   د یما.  وظا   ندارم، حت  کس چیبه  من  به  فم یهمسرم.  عنوان  را 

ندارد. البته من     بشود، به من ربط  ی نومع  خواهد  ام مبچه   کهن یا  ول   دهم، انجام م   یپدر و مادر   ا ی  ی همسر

  .ندیب شمع روشن بشود، نورش را م  نیخود ابشوم، خودبه 

سؤال کن   پس خودتان  آد یاز  م   ها دگ یهمان   ای:  سرد  دارند  من  دل  عالقه  شوند؟ در  ممن  به    شود ام کم 

ام و دارم با دلِ  را در مرکزم گذاشته   هان یا  یطور ن ی هم  ا یها در مرکزم.  من به گذاشتن آن   لیم  عنی  ها؟ دگ یهمان 

    کنم؟ م  یکار معنو  ول روم، سنگ راه م

ملِ جهان» اگر ملِ جهان سرد نشده   شد دهان، سرد شد بر آدم   نیریاست: «چون از آن اقبال، ش   اری مع

  بشود.  نیری ش دیکن  نشده است. سع ن یریاست، پس از آن اقبال دهانتان ش
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  قهِر خداست : رنج احمقگفت
  قهر، آن ابتالست   ستی ن یو کور رنج

  ) ٢۵٩٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

درد است   جادیدشمن و ا جادیمانع، ا جادیمسئله، ا جادیکه عمدتاً ا ،ذهنمن   عنی  احمق ی که  دردها دیگو م

مثل پول   دگ یهمان  ی قی شما از طر د،یبن یکار  ی  د،یبشو نیشما خشم عنیبر حسبِ درد است.   دنیو د

تصمدیریب  م یتصم  د،ینیبب به مرکز عدم بستگ  م ی.  باشد  شما  ه   ، نداشته  باشد.    بستگ   جاناتتانیبه  داشته 

   عن ی«قهر خدا» است. «قهر خدا»    ن یاست و ا  اسمش رنج احمق  کند، م  جادیا  ذهن که من   ییدردها  دیگو م

  کند  م  جادیا  ذهنکه من   یی. دردهامیدار   ما رنج احمق ٔما همه   و  .میکن م   کار غلط   یخدا ما را گرفته است،  

مان با بچه م،یکش درد م  م،ی کن با همسرمان دعوا م م،یکش درد م م،یکن دعوا م  یدر جهان، مثل مثال ما با 

است.    احمق رنج  ها نیا م؛یکش درد م م،یکن با خودمان فکر م م ینینش خودمان م م، یکش درد م م، یکن دعوا م

او دارد    عن ی»  نه! «قهر خدا   م،یکش ما هم م  کشند همه درد م  دیقهر خداست. فکر نکن   ن یا  هوده،یب  یدردها   نیا

شما   کهنیا یبرا دهد، درد را م نیقضا دارد ا آورد، م  شیقضا دارد پ آورد، م شی دارد پ زندگ   آورد، م شیپ

  در مرکزتان.  یز یبا چ دیاشده  دهیهمان 

   ی  هان یابتال است، ا  دیگو م   هان یآدم بشند، ا  یپا  کهن یو مثال کور بودن، کر بودن، ا  دنیدرد کش   دیگو م

   ل یخ   شود،  کور متولد م  کس   ی .  جسم  ضی با مر  دی است. شما فرق بذار   جسم   ضی مر ی است،    ض یمر

ا هم    اشال  چیناقص است، ه   قسمتش   ی.،  ستیقهر خدا ن  ست،یقهر ن  نیخُوب، کور از مادر متولد شده، 

.  کند  دارد ما را نابود م  اتفاقاً درد احمق  م؟یکار کن را چه   ما رنج احمق   اما  .کنند ندارد، مردم به او کم م

با من   یدردها  را تحر  م،یکن  درست م  مان ذهنما که ما خودمان  برا   کنند،  م  ی ما  مردم درد درست    یما 

   ی ما   خواهد خداوند م  دی گو م  عن یچه؟    عنیقهر خداست.  نیو ا کنند ما درد درست م  ی ها براآن  م، یکن م

خودش باشد    دی. مرکز ما باجسم باشد   تواند مرکز ما نم  م؟یمتوجه بشو  د یرا با  یزیچ . چه میرا متوجه بشو  یز یچ

  .شود قهر خدا سبب درد م جه یدر نت د؟یکنمرکز ما خودش باشد. توجه م  میبذار  میخواه و ما نم 

به پول،    ، یز یچ  یبه    میاُخوب، ما معتاد شده  لی: خ میی گو ما م  م،یکش ما م   ارانهی درد هست درد هش   جور ی 

  ی به مواد مخدر هم    ادی . آن اعتیرا مرکزت بذار  یز یچ    ی   عنی. معتاد  رید  شود  به آدم، آدم معتاد م

  ر یرا تسخ   هانیاصطالح جسم و فکر و ابه   ۀ،هم  کهنیا  یاست، منتها آن خطرناک است، برا  ادی از اعت  یاشعبه 

به مرکز    دیآ است، هر دو م  یبه پول، هر دو    اد یبه مواد مخدر با اعت  ادی اعت  طور، ن ی هم هم  نیا  . ولکند م

  ت یهوهم   ی زیبا چ   میتوان . ما نمدیایبه مرکز ما ب  تواندنم   زیچچ یعالقۀ ه   ز، یچچ یه  آدم، قدغن است از نظر خدا.
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هستند، دچار قهر خدا هستند. آن    دهیبدون اطالع همان  مردم  شد.  میدچار قهر خدا خواه  م،ی. اگر بشومیبشو

   زندگ  ابان ی خ  یما بدبخت، اصال تو  ،ی نه خانه داد ،ینه پول داد  ؟ یداد  یز یچبه ما چه  ای : «خداندیگو مردم م 

کن! هر    : «مرکزت را خال د یگو م  د،یکن م  زندگ   ابانیندارد شما خ   یکار  او  !»؟ی حاال قهر هم دار   م،یکن م

  .» مورد قهر من هست  ی باشد. اگر بذار  تواند نم  یز یمرکزت من هستم، چ  ، گدا هست  ، شاه هست  ، هست  کس

  ریحمت خور، که شد نوِر ست  حرفِ
  ری حجب را ناپذ یتو نورِ ب یا

  ) ١٢٨۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ا  دیآ باز شده م  یحمت از فضا  حرف ذهن    ده،یمستور، پوش  عنی   ریاست، ست  ریاصطالح ستنورِ، به   نیکه 

.  رینورِ ست   د یگو م  ن یهم  ی. براندیبب  تواند نم   جسم   یار ی حضور را، هش  ی اری. نور عدم را، هشندی بب  تواند نم

 ریرا ناپذ  پردهی و نورِ ب  دهیبا دل همان  یدار  ذهنکه من   یی تو  یا  ها.پرده   عنی. حجب  دهیمستور، پوش  عن ی  ریست

ن  نیا  رندۀیپذ   عنی  ، هست استینور عدم  به   نیا  ی برا  تیب  ست؟ یچ   یبرا  تی ب  نی. حاال  عنوان  است که شما 

حضور را    یار ی خداگونه را، هش  یار ی هش  د،یرا نگه دار  ذهنرا و من   جسم  یاریکه اگر هش  دیبدان  ذهنمن 

.  دیدار نگه م  د یرا دار  نیکه ا  دیدان و شما م  دی را نگه ندار  جسم   یار ی را و هش  ذهن. پس من رفتیپذ  دیواهنخ 

   ی بشود.    شتریسوادمان ب  م،یبخوان  شتریتا کتاب ب  دو سه   یحاال ما    مییکه بو  ستیبه مطالعۀ کتاب ن   نیا

  . دیبده امخودتان انج   یخودتان برا  دیاست که شما با یکار  یاست،  یهنر

  جسم  یار ی و ما با هش  کندم   جاد یا  رانید  یبرا   ذهن  ری تصو  کند، کار م   یی که دو  ذهن من   نیکه با ا  دیبدان  اول

پول    قدرن یرا به من بده، ا  ز ی مثال چ  ن،ی: امییگو م   م،یارتباط دار   ریبا همد   جسم  یها با صحبت   ر،یبا همد

مشخص است ما م   هانیا  یهر دو  ن،یا  ر؛یب د نمبا خداون  ا . م مینیب ن  یطورن یا  میتواننورِ    نی. امیمعامله ب

ذهن نور    دیبو  خواهد . مندیب است و ذهن م   است که جسم  یاریهش  ایاست    ینور   ، نوِر جسم  ست،ین  ریست

  . ندیبب تواند عدم را نم 

در  پس ذهنت  با  د  دانم نم   ، کن م  افتی هرچه که  ا  دم،یخواب  فالن،  خ  هان یتجسم کردم،  خود   االت ی همه 

 ل یشما تبد  ست، یخودتان هم ن   ه یشب  ست،یخدا ن  ه یشب  چی ه   د،ینیب . اگر با ذهن مستیحضور ن   هان یشماست، ا

حضور را هم    یار یو هش  دی خدا را د  و اصل شما را    شود . با ذهن نمرونیب  د ییایاز ذهن ب  د یبا   عنی.  دیانشده

  ! دیرا نگه ندار  جسم ذهن  یِار ی درک کرد. پس هش شود نم
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  ی رو  یا یر یاز حق ب اتیح چون
  ی رواز گل، م مستغن یشو پس

  ) ١٢٨٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

را از   و زندگ  دیاگر فضا را باز کن   د،یخودتان کار کن  یِرو   دیکن م سع  دیشما که دار  یا   قت،یروندۀ راه حق   یا

دگ یاز همان   ،ی ریخدا ب ستغن   هام   م و م   یشو عنی.  یرو  تا زمان   ا ی را    اتی ح  د،ینکرد  ییگشاکه شما فضا  

که آن    مییما بو  جیتدرخواست. به  دیخواه   زندگ  هادگ یهمان  نیاز ا  شهیشما هم   د، یر یرا از خداوند ب  زندگ

ها که  آن   نیآشارتر. از  خواهم من نم  دهد را که او به من م  یز یو آن چ  دهد را که ذهن من نشان م  یز یچ

از گل، گل    دیباش   مستَغن   دیمردم است. شما با  یگذارو ارزش    و قدرشناس  دییتوجه و تأ  م، یشناس  همۀ ما م

  . ها  دگ یهمان ، دگ یهمان  عنی

شدم از    ازینی شدم؟ ب  شدم؟ مستغن  ریکه من واقعاً س  دییبو  د،یسؤال سازنده کن   د یخواه اگر م  د،یو سؤال کن

همان  ای   دگ یهمان  تجسم کن  خواهم؟  م   یز یچ  ها  دگیاز  بو  د،یو   بچه  دییمثل مقامم،  همسرم،  پولم،  ام، 

که به آن افتخار    یی زهایهمان چ   م، یزور بازو  لم،یه   د،یمختلف را تجسم کن   ی زهایبدنم، در بدنتان چ  التم، یتحص

شما    هان یخاطر ابه   ها،نیا   یبرا   ای  د یشد  مستغن   هانی . شما از اریگل هستند د  هانیهنرم، دانشم، ا  م، یکن م

پس از خداوند    دیخواه م  ها ن ی. اگر از ادینشد  مستغن  دیخواه م   یز یاگر چ  د؟ی خواه  از مردم م  یز یچ  ی

خُوب،   لیکه خ   دیی ما؛ شما بو  میباز شود. و تجربه دار  ریدر د  ی  د،یببند  دیدر را با  نی. ادیریب  دیتوان نم

 ن یساعت از ب  میدر آمد از درون آن؟ اثرش پس از ن  یز یکردند چه چ  دیینفر من را تأ  ستیتا حاال صد نفر، دو

است خوشحال    شتریب  یبرتر هستم، پولم از    یکه از    کنم حس م   . وقتدبه من دست دا  ذره خوش  یرفت.  

 د یی. شما ممن است بوستین  سببی ب  یکه شاد   نی. ا قه یپنج دق  مانَد؟ چقدر م   خوشحال  ن یا  . ولشوم م

ا به  نباش  راض  هاقهیپنج دق  نیمن  نه،  برادیهستم.  ن  یذات ما شاد  کهنیا  ی.   از   میاامدهیاست. ما اصال که 

  .ستی ما ن   تیمأمور نیا م،یشدن به خدا را فراموش کنو زنده  م یریب خوش  ها دگ یهمان 

  غم  نیاز خوِف غم در ع شانجمله
  فتاده در عدم   هست یپ در

  ) ٢٢٠٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شده هستند. موالنا    تیهوها که همهمۀ انسان   باًیها، تقرهمۀ انسان   عنیشان  جمله   د،یگو ها را مانسان   همۀ

ها به حضور برسند.  از آدم   ی اد یکه مثال در جهان تعداد ز  ست ین  دوار یام    لیکه خ   دیآ ها به نظر مموقع    بعض
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را از   ن یاگر ا د ییگو غم هستند. شما م نیشوند، اآلن در ع   ن یغم  نده یدر آ کهن یها از ترس اهمۀ انسان  دیگو م

م است.  غ  نیع  ذهن. من ذهن من    عنیغم    ن ی. عکند غم م  نیبه ع   لیشما را تبد  نی هم  شود، دست بدهم چه م 

  ن ی ع م،یفت یبه غم ب  موقع  ی کهن یما از ترسِ ا  عنیخودش است. سازندۀ غم است، پر از غم است.   عنی نیع

واقعاً فضا را باز   ای دیکن غم را درست م نیلحظه ع نیدر ا  دینی بب دیلحظه. شما با ن یدر ا میکن غم را درست م 

که   یا به دنبال هست   ،یهست. و در پ  ییهست، روشنا  که درونش زندگ  دیکن درست م  ییفضا  ی  د،یکن م

عدم    نیاند به عدم. عدم، اآن هستند، افتاده   الدنب  گردند در ذهنشان م   یز یچ  ی.  کنند م  جادیبا ذهنشان ا

  ندارند.   ارزش چینباشند، ه  یز یچ  چیه کهنیاند به افنا. افتاده  عنیاست،  منف

که   یطور را قبول ندارد که اآلن آن   ذهنمن نیاست که اآلن ا یرید ذهنمن  یانسان در ذهنش دنبال  کهنیا

مثال    کنم است. من تجسم م   یخوب   هست   ی  ن یبشود که ا   ذهن  ریتصو   یبه    لیتبد  ندهی در آ  ندیب خودش را م

بزرگ شود، مردم من را دوست داشته باشند، مهمان دعوت    قدرنیام اشود، خانه   قدرن یپولم ا  ریده سال د

  هم موقع خواکه آن    ذهنمن  ی است که به دنبالش هستم. و     همه هست  هان یام را نشان بدهم، اکنم، خانه 

  د یگو م  نیهم  یواقعاً خودم است. برا  نیا  کنم است، فکر م  ذهنمن  نیا  کنم فکر نم  ،یواقعاً    نیساخت که ا

 م یترس م   یز یام. ما از چشده  چیه  ،یام به فنا و عدم مجاز افتاده   یمجاز   ذهنمن  نیا  ،ی مجاز  هست  نیا  یدر پ

  . شود چرا م د،ی ذره تأمل کن  ی. مین یخودمان بب  ررا د  دهیپد نیا میتوان . ممیآن هست نیکه اآلن ع 

  ات یمن ح ابم ی ز زخم لَخْت  تا
  ثقات  یا از گاوِ موس لی قت چون

  ) ١۴٣٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هست که در    ارانهی زخم لَخت همان درد هش  جان یدم گاو است. در ا  ن یدر واقع هم  لَخت  معتمدان.   عنی  ثقات 

اشاره م  عن ی  لیقَت است.     دگیاز همان  ییشناخت و رها  یلحظه برا  نیا که فقط    داستان    یبه    کند کشته. 

  د ی. شما بادیکن احتماال درست کار نم   دیندار   ارانهیلحظه درد هش  نیکه اگر شما در ا  میاوری را ب  تیب  نیخواستم ا

که در دلم بود اآلن دارم    یزی چ  یاز    نمیب من واقعًا دارم م  دییکه بو  دیباش  دهیکش  ارانهی دردِ هش  یمقدار   ی

کار    میکه دار  میفکر کن   مان،ی دردها  مان،ی در فکرها  میما گم شو  میتوان . نمدینیبب  دیو آن را با  شوم جدا م

به آن   یکه موالنا در مثنو   یابه قصه   کند است. و اشاره م  ها دگیرها شدن از همان ی معنو  کار   .میکن م   ی معنو

ا  کند اشاره م    داشته و وارث  یاد یبوده است که مال و ثروت ز  یهودی   ی   است که در زمان موس  نیو آن 

منتظر ماش. و عموزادهعموزاده   ش، ی از پسرعمو  رینداشته غ و    ردیم نم   ندیب م  رد،یشخص بم  نیا  شود اش 

را   نیکه ا اندازد منتها داد و قال راه م کند، و اموالش را تصاحب م  کشد آدم ثروتمند را م نیهم  کند توطئه م
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و    شود.  دایپ  نیقاتل ا  دیکه با  به موس   کند م  تیکنم و شا  دایقاتلش را پ  نیا  دی کشته است، من با  چه کس

  زنند با دمش م  زنند، کشته و دمش را که م  نیبه ا  دیو دمش را بزن   دیو بش  دی اوری که گاو زرد ب   دیگو م  موس

  ب یترت  نیاش که او را کشته بود و به ابه عموزاده   کنداشاره م   شود زنده م  . وقت شود به کشته، کشته زنده م

  .  شود م دایقاتل پ

 ی ار ی ما در اثر هش  کهن یمحض ااست. به   ذهنمن   ن یمو گاو زرد هم ه  می ما هست  نی نمادگونه، کشته هم   نیو ا

،  است   زخم دم گاوکه زخم لَخت است،    میشو م  ارانهیاز گاو دچار درد هش  قسمت یآزادشده از کشته شدن  

  اندازم،  م  کنم،  م  ییرا شناسا  دگ یهمان   یو    کشم را م  ارانهی که شالقِ درد هش  جیتدربه    عنی.  ابمی م  اتیمن ح 

است    ذهنمن  نیا  نیاصطالح زنده شد. پس بنابرابه  مقتول که از گاوِ موس  ایمانند آن کشته    کنم، م   دایپ  اتی ح

درد    ی   عنی  م،یاز آن را اگر ما جدا کن  قسمت   یو    گردد و خودش هم دارد دنبال قاتل م  که ما را کشته

  . کشد ما را دارد م  که چه کس د ید میخواه م،یکن ییو شناسا   میبش یاارانه یهش

ه را  لحظ  نیا  که ذهن دائماً زندگ دید  دیخواه  د،ینیذهنتان را بب  ارانه،یخُرده درد هش ی  نیصورت هم شما به 

ش  بلعد، م همان  مسئله   ها،شه یبا  همان  مسئله   یما    عنی.  های سازبا  مانع   ی سازکارخانۀ  و    یساز و 

درد خواهد داشت، نگران    ن یا  د،یریجاها ب   در بعض   اکار ر  نیا  یجلو  ارانهیو اگر هش  میهست  یسازدشمن 

  را نگران خواهد کرد.   ذهنمرکز عدم است من   که براساسِ  دیجد   سبِ زندگ   ی.  دیترس  م یشد، خواه   می خواه

. اگر دردِ  دیبدان ییرا معادل شناسا ارانه ی درد هش دیاند. و پس شما باکه زنده شده   معتمدان، کسان   عنی  ثقات

ذهن را    جهتی ما ب  شود . نمردیگ صورت نم  ی و کار  دهد م   بی احتماال ذهن شما را دارد فر  ست،ین  ارانه یهش

کار    میکه ما دار  مییو بو  م یبرو  ذهن   اهیبه آن جا  نموضع ذه   نیاز ا  م،یفکر به آن فکر بپر  نیاز ا  م،یبچرخان

  . میکن م

  کنم  رونیپس ز دل ب نیرا ز توبه
  خُلد توبه چون کنم؟ اتِیح از

  ) ٩٠١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

شما    دیبا  طور کلبه   عنی  ،یی تای  یدرواقع رفتن از ذهن به فضا   شود، اش صحبت مدرباره   همهنیاکه    توبه

لحظۀ    نیبه ا  دیتوبه هست و برو  نیا  ام من.کار برگشته  نیو از ا  خواهم نم   زندگ   ها دگ یکه من از همان   دییبو

  ر یبه دتو  م،یو فضا را باز کرد  میلحظه مستقر شد  نید و در ا لخُ  اتی به ح  میدیرس  د، وقت لخُ  اتی که ح  یابد

  .کنند  جاودان که توبه نم   اتی که، از ح کند نم  دایپ  معن
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که من    د ییگو هست و شما م  ششیگفتم پ  طور ن ی که هم  یاارانه یدرد هش   یباشد حتماً    ادمانی   شهیهم   توبه

  رون، یآمدن از ذهن به ب  پس  زنده شدم.  به زندگ  ریدرجۀ د  یو    رونیب  دمیخودم را کش  دگیهمان   نیاز ا  رید

 اگر   .دهد نم   توبه معن   میهست   ییتای  یفضا باز شد، در فضا   توبه هست، وقت   نیا  ییتای  یرفتن به فضا 

   یبه    ذهن   زیچ   یاز    کنند اند، احتماال در ذهن توبه م احتماال عادت به توبه کرده   کنند مردم هنوز توبه م 

  د ی گذار م ریباور د  ی  دیدار مبر   دیهست   دهی را که با آن همان  ی باور   یکه شما    ن یا  .روند م رید   ذهن  ز یچ

  ش یباور را جا  نیرستگار شدم چون ا  ریتوبه کردم، اآلن من د  از باور قبل  دییگو م  دیشو م  دهیبا آن همان

و در عدم، در   دیکن مرتب فضا را باز م   دیفضا را باز کرد  وقت   ول  .نیا  ستیتوبه ن  ست،یتوبه ن   نیگذاشتم، ا

مجموع است،    یاست.  تکه ی زندگ   ی نیا . ریجا دبه آن  میبرو جا ن یکه از ا ستیگشوده شده جا ن  یفضا 

  رفت.  ری د یبه جا ییجا  یبرگشت از  شود نم  ریدر مجموع د

  د ینیکه شما در خودتان بب   دهم م حیدارم توض. من فقط  دیگو موالنا دارد م   کنند،ذهن مردم توبۀ اشتباه م   در

نه هنوز در ذهنتان    ای   ؟دیرفت  ؟ییتای  یبه فضا  دیروم  دیدار  دیتوبه کرد  ایکار توبه کردم آ  نیاز ا  دییگو که م

   اه یجا   یاز    اگر  .دیو جواب بده  دیبسنج   دیبا  ودتانخ  ر؟ید  اهیجا  یبه    دی رفت  اه یجا   یاز    دیهست

  ندارد. دهیاثر است، فا  یب دیشو ناراحت هم م دیکش خفّت هم م ر، ید اهیجا  یبه  دیرو م

  د؟ یره بود آن چون که از چون چون
    دیرس چون  یب اتستانِیح در

  ) ١١٩٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

هنوز در    کند حالتش دارد صحبت م   که هنوز از چونگ  کس   نیبنابرا  چونه مالِ ذهن است.   عنی چون   حاال،

   شما چون   ذهنحاِل من   ف ی. توصکند م   فیتوص  ای  کند م  فیتعر  اش ذهناست، دارد از من   ذهنمن   چون

 ی ابد  اتستانی در ح  صورتنی در ا  د یکه چونه هست  دیفهم نم  اگر  لحظه.  نیشما در ا  چونگ   عن ی  است، چون

ا  یابد   زندگ  یجا   عن ی  ی ابد  اناتست ی ح.  دیهست ا  ن یکه  باشد،  اگشوده  یفضا   نیلحظه    ن یشده در مرکزتان، 

را    تان ذهنمن   دیخودتان را، حال خودتان را دار   دیکن م  فی ندارد. اگر شما توص  و چون  چونگ  اتستان ی ح

حالتان چطور است. البته خوب    دیدی فهم وگرنه نم د، یکن  را گزارش م تان ذهنحالِ من   دیدار د،یکن م ف یتوص

  درآورد.  فی به توص شود را نم یآن خوب است ول

 اتستان یمالِ ذهن است و به ح  است؟ چونگ  دهیره  چونگ   ، که از چون  دارد آن کس  چونه چون   دیگو م

  است؟  دهیرس  چون یب
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  زند از جانِ کامل معجزات   بر 
    اتیجانِ طالب چون ح ِری ضم بر 

  ) ١٣٠٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   عن یکه اگر فضا باز بشود بر جان طالب، به درون طالب   دیگو م  رسد، لحظه به ما م   نیا  که زندگ  طورن یهم

دوجور ما    عنیو اگر هم،    دی کن   ییاگر فضاگشا  دهد. در درون شما معجزه رخ مشود معجزه م  ،ی شاگرد معنو

  ن یدر ا  می منبع ماست که فضا را باز کن  نیتراست که به   خود خداست، زندگ   ی  م، یکن  دایپ  میتوان م   ه یهمسا

که به    کامل منتها هم خداست هم کس  جان  زند از جاِن کامل معجزات»  «بر  لحظه که معجزه در درون ما بشود.

در درون   کند موالنا واقعاً معجزه م  مینیب مورد م  نیکه به خدا زنده شده که در ا  کس  اگر  خدا زنده شده است. 

  . کنند م  رییها دارند تغ ما، انسان 

به خودتان،    دیکن و اعمال م  دیکن تکرار م  ادی را ز  اتی اب  نیا  د،یکن برنامه را گوش م  نیشما متعهدانه ا  وقت

  معجزه است.  هیشب   ستین  معمول   شرفتیپ  شرفت،یو پ  دی کن م  شرفتیپ  دیدار  دینیبم   د،یکن م   دایکاربردش را پ

او زنده شده چه خود خداوند، خود   تینهاینفر انسان است که به خدا و ب  یجان،   نیاز جان کامل، چه ا  پس

  رسد  به ما م  که زندگ  طورن یهم   رسد،  م  اتی که ح  طورن یهم.  دهد در درون ما، در دل ما معجزه رخ م   زندگ

  . دید دیهم شما در درونتان خواهرا  ریی لحظه، معجزات تغ بهلحظه

  
  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل شماره 

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

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

دو شل    نیا  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل شماره بدهم.    حیبه شما توض  عیها را هم سرشل   نیا  دیبده  اجازه

ارزش خودش را    (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل شماره است    دهیمرکزش همان  که انسان وقت   دینیب را م

ها  شخص که برحسب جسم   نیها را دارد و اارزش جسم   نیکه از جنس خداست بنابرا  داند نم  عنی  داند، نم

بسنج   کهنیا  ی برا  است.  شیاندی ابیکم   شهیهم  ندیب م کم  د ینیبب   د،یخودتان  شما   ا ی   دیهست  شیاندی ابی که 

احتماال    دیدار را روا م  زندگ  ران یبه خودتان و به د  اگر  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل شماره  ؟شیاندفراوان

  ا ی او زنده شده    تینهایهم که به ب  است و هرکس   تینها ی خداوند ب  کهن یا  یبرا  دیاشما مرکزتان را عدم کرده 

ما فراوان   در زندگ  زهایکه چ  شود سبب م   شیاندفراوان  است.  شیاند عدم مرکزش بوده فراوان  حداقل مدت

   صورت زندگما ارزش خودمان را به ماند م  و باق شود مرکزمان عدم م  وقت دین یب که م طورن یهم و بشوند.

   ی که ما    ستین  ی طورنیاست. ا    یو فکر و حرف و عملمان    م یاز جنس او هست  م یفهم  م  م، یکن م   ییشناسا

  م یهست   نیو راست  میکن اجرا نم  میکن م  یتعهد   م،یکنعمل نم   میزن م  حرف  ایو    می زن آن م  ریز  م،یده م  قول

  . میهست  از جنس زندگ  کهنیا یبرا

ارزش ما   میهست   ذهن  ریتصو  ی   میچون جسم هست   (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل شماره در  باال    ول

ا  بستگ را    م یتوان بشوند ما م  ادی ز  ای اصطالح کم بشوند  به   هان یچدارد. اگر نقطه   هان یچنقطه   نیبه  حرفمان 

هم نشان    (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل شماره ها  شل  ن یواقع ا  در و    م یتعهدمان را بشن  م، یعوض کن 

انسان    عن یآمده مرکزش.    ها دگ ین همان یا  کهن یخاطر اپا گذاشته، به   ریکه چرا انسان تعهد الست را ز  دهند م

لحظه    نیو در ا  ندیب م  کند. دائمًا خودش را جسم  دایپ   تواند از جنس خدا نم   ای  عنوان خداگونگ خودش را به 
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مرکزش    دیکار با نیا ی، برا(مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل شمارههستم که بله من از جنس تو   دیبو تواند نم

  شل  هم جالب هستند.   دو  نیا اما عدم بشود.

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

  سنگِ خاره   گشته دلت چو یا
  چاره؟ ستی سنگ چ خاره و با

  ) ٢٣۵٧غزل شمارۀ شمس،  وانید ،ی (مولو

انکار م   که وقت  دینیب م  خُوب را  اول الست  از جنس زندگ   مییگو م  میکن دل ما سنگ خاره است،     که ما 

وجود  لحظه را به  نیلحظه که اتفاق ا  نیخدا را در ا  خدا و ارادۀ  عن یقضاوِت قضا    م،ی و چون قضاوت دار  میستین

او بشو و   دیگو فَکان که م لحظه، کن  نیاتفاق ا  طرافدر ا  میکن چون فضا باز نم  جهی در نت  و  میریپذ نم  آورد م

خداوند، حال ما را،    عنیالقلم جف  .میشو م  المنون بی الْقَلم و ردچار جف  جهیو در نت  میکن استفاده نم  شود م

  ا ی   میکن الست را انکار م  م،ی کن نم  ای   میکن فضا باز م  کهن یلحظه برحسب ا  نیا  رونی ما را، در درون و ب  تیوضع

ا  اریباشد اتفاقات بس  دهی. اگر مرکزمان همانسدینو م  میکن نم   اد ی ز  قدرن یا  دین اتفاقات بایبد خواهد افتاد. 

  قدر نیخواهد شد که ا یطور ن یا ها! د یگو است، نم نیمن ا   چارۀ دیگو م  ی د،یگو م  تیکه ب طورن یبشود هم

  کند.  داریرا ب  مندرد بشم، باالخره درد  فتدیمن ب یاتفاقات بد برا

  ن ی آدم در سن  تواند م  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل شماره   ین ینه، ا  یآن

الست را    لحظه فضا باز کند و   نیکه در اطراف اتفاق ا  رد یرا ب  می تصم  ن یا  سالهشت   ، سالده   حت   نیپائ

از    عن یبله گفتن    ،ییفضاگشا  ن لحظه و یبله گفتن به اتفاق ا  عن یمن از جنس خدا هستم.    دیاعتراف کند، بو

مرکزتان را عدم   وقت  عن یو عدم کردنِ مرکز، خودش اقرار به الست است،    خواهم  نم    ن لحظه زندگیاتفاق ا

  د ی شما دار   عنیشد رفت، کارتان درست شد. از آن لحظه به بعد    من از جنس خدا هستم، تمام   د ییگو م  دیکن م

  د یگو فکان، او مو کن   دیرفتیوجود آورد و شما پذاتفاق را به  نیا  کهن یا  یچرا؟ برا  د،یده به حرف قضا گوش م

  .  کند کار م شود بشو و م

 م یدائماً تسل  افتد، اتفاقات بد نم  سد،ینو م  بای شما هم ز  رونیب  کند، شما را باز م  قلم خداوند درونِ  نیا  شهیهم

از قضاوت.    بللحظه است ق  نیاتفاق ا  رشیپذ  میگفت   می. تسلدیبشو  از جنس او   دیخواه چون هر لحظه م  دیهست

  ، سالزودتر بهتر، هشت قدر  هرچه   ،یبه زود   هرکس  عنی  .دیکن م   دیکار را دار   ن یا  ادی پس شما بدون درد ز

اتفاق    رشیپذ  عن ی  میبه عمل تسل  دیبا  سالست یب  ، سالنشد هجده  ،سالدوازده  ،سالده   ، سالهفت
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  م ی انصتوا را دار  عن ی  شودکه ذهن ما خاموش م   می نیبم  میشو م   واقع  میهر موقع تسللحظه دست بزند و    نیا

لحظه    ن یآمدن به ا  ا یاو    تیو ابد   تینهایزنده شدن به ب  ا یخدا    داشت به گرام  میما دار  جیتدر. به میکن م  ت یرعا

چ  ی. باالخره اگر ه میشو به خداوند زنده م  میما دار  شود باز م  شتری. هرچه فضا در درون بمیزن دست م  یابد

    د،یگو دوم م  تیشد بله ب میاو ما زنده خواه  بزرگ تینهای او و ب فراوان تی نهای نمانَد، به ب دگ یهمان 

  را؟  هاشهیخاره چه چاره ش  با
  آنکه شوند پاره پاره  جز 

  ) ٢٣۵٧غزل شمارۀ شمس،  وانید ،ی (مولو

ا  پس گشته دلت چو سنگِ    یاول گفت: «ا  تیب  کامال مشخص است.  اتیاب  نیا  غامیپ  رید  حیتوض   همهنیاز 

  ی ار ی هش  ت،ییعنوان خداچاره؟» شما اآلن به  ستی«با خاره و سنگ چ   ای «با خاره»    ر،یآن ز  رید  دیدیخاره» د

دلم سنگ شده، با دل سنگ    دییگو م  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل شماره 

 است که   نیچاره ا  یُخوب،    ست؟یام چچاره   ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل شماره

  است که زندگ   راه است و راه   نیترراه است و کوتاه   نیعدم بهتر  مرکز با    یی شناسا  نی. امیبزن  ییدست به شناسا

  :  یاگر خاره را نگه دار  دیگو ! میاست که نه سنگ خاره را نگه دار نیهم ا  رید ی. کند م  شنهادیپ

  را؟   هاشهیخاره چه چاره ش  با
  آنکه شوند پاره پاره  جز 

  ) ٢٣۵٧غزل شمارۀ شمس،  وانید ،ی (مولو

  ی جور به سنگ خارا چه   را بزن  هاشه یاگر ش  شوند؟ م یجورچه   هاشه یش  دیخاره بذار یرا نزد  هاشهیش  اگر

پاره. ُخوب شما م  شوند م  شوند؟ م که توقعات    ، ی   ی  دیکن   ییرا شناسا  تان یهاشهیکه ش  دیخواه  پاره 

من    دییبو  دیکن  ییرا که شناسا  دگ یهمان  هر.  دیها آزاد بشواز دست آن   یی. با شناسادیندازی است، ب  دگ یهمان 

  ی کار   توانم من نم دییگوم   دیدار نگه م  تانیاریدر هش  وقت   د،ینگه دار  تانی اریهستم و در هش  دهیهمان  نیبا ا

از    فتد،یب  دیبا  نیآگاه هستم ا  کنم ول که    دی. چرا؟ شما اجازه دادستیافتاده، ن  دینیب دوماه م  ماه یپس 

نگفت  ابه شم    زندگ نکرد  اندازم نم   د یکم کند.  لج  لحظه  ست  دیهر  آن    ا ی  اندازم نم   د ینگفت  ای.  دی کن   زه یبا 

   زندگ   نمیبب  دارم را من نگه م  نی. پس استمیخودم بلد ن  ول  ندازمیب  خواهم من م  ییگو . مندازمیب  شود نم

چه  م   یجور به من   کم آن مس کند در  غزل  و  م  ری.  م رود دارد   . دار   اگر  د،یگو نگه  خارا  را سنگ    ی دلت 

م  هاشهیش هم شنند م   هاشهی ش   شوند؟ چه  شما  و  بب   نی.  چه   دین یرا  ما  بهکه  با سنگِ  دلمان  قدر  اصطالح 
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م   یها شهیش را  م  یهاشه ی. مردم هم شمی شن مردم  را  ما ش شنند ما  باش  شه ی. اگر  مرتب    میداشته  مردم 

کار  چه   دیگو . و اآلن خودش دارد به ما م ستی! نه، خوب نهوده؟یدرِد ب  م،یخوب است؟ درد بش  نیبشنند ا

   ی  م یهستند گفت  شهیش  ی هر کدام    ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ها ن یچنقطه  ن یا  نیکرد. پس بنابرا  دیبا

را گفتم هل    ریدهم  هان یچنقطه  نی. و اریخواست است، که فعال است آن ز  ی  دگیتوقع هستند. هر همان

 ست» دل پشتم ش  یها«از تناقض   گفت . که مخواهممن م   دیگو م  یآن   خواهم، من م   ندیگو م  دهند، م

دل پشتم شسته    یهاتناقض   نیده از اسر من را با دستت نوازش ب  ایب  گفت . به معشوق ممیهفتۀ قبل داشت

  م ی که خودشان سنگ هستند ما سنگ را نگه دار  هانی چهستند. اگر نقطه   شهیش  هان یچنقطه  نیاست. پس ا

  ١٠[شل شماره است که    ن ی. راه امیروراه را ب  نیا  میخواه و نم   دید  می خواه  بیخواهند شست ما آس  ها شهیش

  : دیگو . اآلن خودش دارد ممیو روز به روز نرمتر بشو میما فضا را باز کن   (حقیقت وجودی انسان)]

  چو صبح صادق   ی خندم زان
  تو جان دهد ستاره  شیپ تا

  ) ٢٣۵٧غزل شمارۀ شمس،  وانید ،ی (مولو

   به زبان وحدت است. چه کس  تیبازهم ب د ینیب . اآلن مکند است. نمادگونه صحبت م دگ یهمان نیهم  ستاره 

.  د یدخالت نکن   دیریگ م  می . شما تصمدی به شما فضا را باز کن  کند لحظه کم م  نیدر ا   . زندگ زندگ   خندد؟ م

. او  خندد در مرکز شما و او م   شود، م  بازخداوند    نی. دخالت با مقاومت و قضاوت است. بنابرادیمقاومت نکن 

ا  میی گو . ممییگو به شما م  میدار   کهن ی. درست مثل ادیخند شما هم م  خندد که م لحظه فضا را باز    نیدر 

لحظه شما مقاومت   نیاست. پس ا   ذهنمن   ن یهم  ن، یدروغ  عن ی. صبح کاذب،  خندد مثل صبح صادق م   کند م

    وحدت. ندیگو را م   نیشما، هر دو باهم. ا  ، زندگ کند؟ باز م . چه کسشود فضا باز م دیکن نم

لحظه    نیهرحال در ابه  . ولدیگو خداوند هم به شما م   دییگو چو صبح صادق» شما به خداوند م  یخند «زان م 

   باال. وقت  دیآ صبح است و آفتاب دارد م  ریواقعاً د عنی. صبح صادق است مثل صبح صادق شود فضا باز م 

م م  دیآ آفتاب  ستاره جان  د  دهد، باال  نم  ریدر آسمان،  وقت نیب ستاره   .  درون م باال ستارۀ    دیآ آفتاب 

. شما چون  دیبخند  دی. پس چاره را گفت؛ شما مثل صبح صادق بارید  شود نم  دهی. دکند غروب م  دگ یهمان 

من به با  دیبخند  دیتوان نم   ذهنعنوان  باز ک   دیپس  زندگ  زندگ   دینفضا  و  شما  بخند  بخندد،  تا  دیباهم   .

  ن ی که ا  دیکن م   یی. بله شما شناسادهد م  بله زندگ   شند اآلن نم  ریاست، د  شهیکه همان ش  ،دگ یهمان 

.   خواست قبال از ستاره م ، جا اثر گرفت فضا باز شد از آن  د یصبح صادق دم کهنیا ی است. چرا؟ برا جا یتوقع ب

  .  است دگینستاره هما
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قدر  چه   د یآسمان را نگاه کن  ، اصطالح معمولشِب به   هیشب ذهن، شب   عنی  شود، ستاره؟ شب که م  دیگو چرا م 

   دگ ی. اتفاقاً ما چندتا همانمی ندار  دگ یهمان   هاون یل یماست. حاال ما م  ه یست. شبطستاره    هاون یل یست؟ مهستاره  

  ن ی. شما هممیکن ما همه را تارومار م  ریکه د  شود م  ادی ز  ی اریش ه  قدرنیا  زدیآن فروبر  یدوتا   ی  م یدرشت دار

  گفت:  م،یخواند  یاالن مثنو خُرده،  یکه 

  شد دهان   نیر یاز آن اقبال، ش چون
  ملِ جهان  شد بر آدم سرد
  ) ١٢٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است که من و خداوند هردو مثل صبح صادق   نیکه چاره ا می گرفت جه ی. پس نتمیاآلن خواند ن یاست؟ هم ادتانی

  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل شماره حالت    نیشما ا  اگر  شناخته بشود و مثل ستاره اُفول کند.  دگی تا همان  میبخند

  ١٠[شل شماره   ییفضاگشا  صبح کاذب است. ول  نی ا  د،ینخواهد خند  دیمقاومت و قضاوت کن   دیرا حفظ کن

کار  لحظه صبح صادق است. هر لحظه که ما تمام توانمان را به   نیطراف اتفاق ادر ا  (حقیقت وجودی انسان)]

  و فضا در درونمان باز بشود.   میقضاوت را صفر کن میمقاومت را صفر کن   میندازیب

.  کند خودش فضا را باز م  زندگ  د یرا صفر کن  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره شما اگر مقاومت و قضاوت   

هر    ا یشما،    ا ی   خندد خداوند، م   ، شما. زندگ  ا ی  کند باز م  که واقعاً زندگ   د یبفهم  دیتوان نم   ت یب  نیدر ا   عنی

که ستاره هستند جان    هانی چنقطه  نیمثل صبح صادق. تا ا  میخند است که هر دو باهم م  نیا قتیدو باهم. حق 

باال. حاال خودش    دیای درونمان بآفتاب    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   ر یبدهند و روزمان بشود د

  :دهد م  حیدارد توض

  بشاد  ش یعشق کنارِ خو تا
  بر کناره  ختیگر  شهیاند

  ) ٢٣۵٧غزل شمارۀ شمس،  وانید ،ی (مولو

باز م  نیهم  عنی را  باز م   دیکن که فضا  را  آغوشش  به صورت هش   کند دارد خداوند  را  آغوش   یاریشما  در 

عشق    ست؟یبغل، آغوش، را بشاد. عشق چ   عنی . تا عشق، کنار،  دیمرکز را عدم نگه دار  کهن یشرط ا. به ردیگ م

عشق    ، ذهننه من،    صورت زندگبه   انسان   یار ی هش  ییشناسا  ا ی   انسان  یار ی شدن هش   یوحدت ما با اوست.  

   ذهن چون من   ستمین  ذهنکه من من    دیکن م  ییدر درون شناسا  دیدار  دیکن است. هر لحظه که شما فضا را باز م 

ذهن   شۀیاند  نیهم  شهی. اندکند عشق آغوشش را باز م  جهیدر نت  د،یشو م   شما از جنس زندگ  شود خاموش م 
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بر کناره».    ختیگر  شهی. «اندستیدر مرکز شما ن  ری. دهیفرار کرد رفت به حاش   عنیبر کناره»    خت یاست. «گر

  ییکه شما فضاگشا  ن ی. اآلن در مرکز است، همدهم نشان م  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شمارهها  شل   نیدر ا

شماره   دیکن م انسان)]  ١٠[شل  وجودی  زندگ  عن ی، عشق،  (حقیقت  با  شما  م  ، وحدت    شۀ یاند  شود، باز 

 ذهنمن   ل شمارهافسانه من   ٩[ش)[(کنترل م  ذهن که قبال ما را فرار م  کرد  م  کند ا  رود اتفاقاً در    ن یکنار. 

  پس رفتند کنار. درست است؟    هان یچآن نقطه  دهد نشان م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره شل  

  :دیگو م  یبعد تی . در بشود مشخص م ریماست. کامال د یراه آزاد  نیا

  مت یآن هز  دی صبر بد چون
  سوارهیبجست  ز ین او

  ) ٢٣۵٧ شمس، غزل شمارۀ وانید ،ی (مولو

(حقیقت وجودی    ١٠[شل شماره   جا ن یکه ما ا  ستیاصطالح سازنده ندر ذهن است صبر به   ریتأخ   جانیدر ا  صبر

  م ی صبر کن  دیما با  ییکه موقع فضاگشا  ستین  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره صبر    ن ی. امیدار  انسان)]

.  ذهن)] (افسانه من   ٩[شل شماره در ذهن    ریتأخ  عنی  جان ی. صبر در اردیصورت ب  رییکه تغ  ارانهیبا درد هش

به ماندن در    ل یم ایدر ذهن،    ریتأخ   وقت   دیگو م   مت» ی آن هز  دیصبر بد  «چون. میرا دار صبر منف  نیمان اهمه 

   جسم  ی اریما در اقامت در ذهن و هش   لیم   ‐اصطالحبه    نرسیا  ،یزیاصل مانْد در ف   م ییگو م  گاه   ‐ذهن  

  شه یاند/     بشاد  شیعشق کنارِ خو  تا(  قبل را:  تیرا؟ فرار ب  کسآن فرار را؛ فرار چه   د ید  وقت  دیگو داشتن، م

ساده است. ذهن ما دارد فکر بعد    ل یخ  نیا  د،یچه؟ توجه کن  عنی  شهیپس اند  .را  شهیاند  فرار)  بر کناره  ختیگر

راه را    میبند م  جهیدر نت   ده،یفکر همان   ی به    میپر م  ده یفکر همان   ی. ما از  انددهیهمان   هان یا  کند،  از فکر م

  . جان یا دراست  شهیاسمش اند نیفکرها پنهان است، ا نیا ری. اصل ما زبه زندگ

از حضور   ول میکن خودمان کار م  یحاال، من و شما هم اآلن سه سال است چهار سال است پنج سال است رو  

از ذهن، رفتن به فضا  برا  ست،ین  یکامل خبر   میاز تسل  ست،ین   یخبر  ییتای  یو حرکت  صبر    کهن یا  یچرا؟ 

 د ی گو : اصل مانْد. اصل مانْد مگفتند م  میم قدییبو  اصطالح، در فارس به  میدار   نرسیا  کهن یا  یبرا   م،یکن م

به آن وارد شود، درست    ییرویحالتش را حفظ کند، مر ن  خواهد باشد م  را که به هر صورت  یزیکه هر چ 

باز بدارد. هر    یی روین   یبماند، مر    در حال حرکت باق   خواهد که در حال حرکت است م    جسم   ی  است؟

  ده یکش   عنی  نرس ی. قانون ارید  نرسیا  ندیگو را م  نی ساکن باشد تا ابد، ا  خواهد که ساکن است م  جسم

   عنیبه درون ذهن،    میشو م  دهیما کش  یار ی صورت هشما، به   میدار  دگ یچون همان   کشد، ذهن م   م،یشو م

  .  هچ  عنیصبر  دیمهم است که بدان  م،یرا حفظ کن جسم   یاریهش  میخواه . ما م میجسم باش م یخواه م
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ماندن در    ر ید  شود؟ چه م   م، یبپر   ریبه فکر د  ی فکر  ی از    مینداشته باش   ل یما م  عن یبرود    شهیاند  دیگو م

  ی در ذهن، برا   داشت نگه م  شهیچون ما را اند  م؟یبمان  جان یا  ریکه چرا د  میشو ندارد، ما متوجه م  دهیذهن فا

و تنها    هیهم سوار اسبش شد و    نیمت» آن فرار را، ای«آن هز  دیگو شاعرانه م  »دی: «چون صبر بددیگو م  نیهم

  م یشنو م  تیکه ما شا  همهن یدر ذهن. پس ا  ریتأخ  عنیصبر هم رفت. صبر    عنینشد،    منتظر کس  ریرفت، د

  د؟ یکن را کم نم   شهی. چرا انددیکن را کم نم   شهیاند  کهنی ا  یبرا  م؟یدر ذهن ماند  طورن یهم   میکار کن که آقا ما چه 

خدا    ا ی   خوِد زندگ  ی جاها بهکه آدم   د یدارند، هنوز معتقد هست   و اجسام زندگ  هاتی که وضع  د یمعتقد هست  وز هن

  ها ن یا  شود، شما درست م   اگر عوض بشوند زندگ   هاتی وضع  دیکن بدهند، هنوز فکر م    به شما زندگ  توانند م

  .  دهد نشان م یطور ن یغلط است، ذهن ا

  شود،  بهتر م   تشیبله وضع  نیپول است، ا  بشیخُوب در ج   رد،یب  حقوق  یکار برود    لبته ممن است آدم سرِا

   زندگ   ت یفرق دارد. وضع  با زندگ   زندگ  تی . وضعشود بهتر نم  اش زندگ   ول  شود بهتر م  اش رون یب  تیوضع

  . دیهست  و شما خود زندگ  ستیاز جنس ذهن ن  است، خودِ زندگ ذهن  زیچ  ی

  ذهن)] (افسانه من  ٩[شل شماره 

  مت یآن هز  دی صبر بد چون
  سوارهیبجست  ز ین او

  ) ٢٣۵٧شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  

به اقامت در ذهن    لیم   عنی  مت»یآن هز  دی. «چون صبر بدمینشد، گفت ما هم رفت   منتظر کس   عنی  سوارهی

  ماند؟   چه کس دیگو هم بلند شد رفت و بعد م  نیرفت، ا  شهیکه اند دید

  ذهن)] (افسانه من  ٩[شل شماره 

  صبر و خرد بماند سودا شد
  حراره   کندو م  دیگر م
  ) ٢٣۵٧شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

خوب نشان   ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره   ریتصاو ن یکردن، و ا یخواندن، شاد   فیسرود و تصن  عن ی حراره

به    دهیفکر همان   یاز    دنیدر ذهن و پر  ریبه تأخ  لیرفتند، صبر و خرد رفتند. م  عنی . «شد صبر و خرد»  دهد م

،  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره رفت، چه ماند؟ عشق    ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره  دهیفکر همان
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  یی زهایاز همان چ   کند؟ کار ممرکز عدم چه   کند؟ کار م عشق. مرکز، عدم شد عشق ماند. عشق چه   عنیسودا  

که   یز یهزارجور چ  ، عشق، برکت زندگ  ، نندگی آفر  ،یقدرت، شاد  ت،یهدا  ت،یجا نوشته، عقل، حس امنکه آن 

  .  کند طرف پخش م  نیبه ا آورد ور م الزم است، از آن  زندگ  یبرا

  ی دائماً شاد   عنی  کند . حراره مکند و حراره م  کند م  انی لطافت را ب  کند،  م  انی خودش را ب  ن عی  د» یگر «م

  د، یآ اشش م  د، یگر . مکند  جهان پخش م  نیو به ا  آورد را م    برکات زندگ  عنی  کند . پس حراره م کند م

در    ریتأخ   وقت   پس  .برد م  ض ی خودش هم ف کند، را به جهان پخش م    دلش برکت زندگ  د،یآ اش از دلش م

  کردن.  یکردن و سرود خواندن، شاد  هیبه گر کند مرکز عدم با عشق شروع م رود، م  دهیهمان شۀیذهن و اند

  رت یعص ییز جدا  خلق 
  راه فتاده چون عصاره  بر 
  ) ٢٣۵٧ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

از شراب تو جدا شده    کهنیاز ا  جماعت   دیگو از جانب انسان به خداوند است. م  تی ب  نیمشخص شد که ا  اآلن

با    م،یکنندۀ تو را ندار  مست  یِاری. ما چون هش  جسم  یاریهش   عنیاست،    ظیغل  رود، دارد راه م  رهیمثل ش

  ند یگو م  ها حاال بعض   رود، است نم   ظی غل  رهی. شرود راه م   رهیراه افتاده مثل ش  جسم   یاریو هش  ذهنمن 

  عصاره.  ندیگو اش را مرا، آن تفاله  اشره یاصطالح انگور را گرفته باشند شکه به  یاتفاله  عنیعصاره 

ندارد.    ی حرکت ندارد، قدرت ندارد، شاد  رود کند راه م    لیخ    ذهنو من   جسم   یار یکه هش  دیبو  خواهد م

اثر همان  جماعت  بنابرا  دایپ  جسم   یار ی هش  ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره   زهایبا چ  دنیدر  از    نیکردند، 

در    ستیروح ن   ست،یدر آن ن   ندارد، زندگ   یاصطالح کند است، شاد کردنشان به   شراب تو جدا شدند و زندگ 

  دا یپ  او دسترس  به شراب  د ی. پس ما باده که تو م  یتو، شراب   ری عص  عنی  رت»یعص  ییز جدا  «خلق  .ذهنمن 

  ت یو خاص  ده یهمان  ی هاشهیکه اگر اند   م یدیاو هم اآلن فهم  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   . شرابمی کن

هاست  ما مدت   دیگو . مرسد شراب به ما م  نیبرود، فقط عشق بماند، ا  نیصبر کردن در ذهن از ب  نرسیا

را با کرم مقا   ی. درست شما حرکت  میکن هاست کند حرکت م مدت   م، یشراب هست   نیمنتظر ا   سه یشاپرک 

شاپرک    ی از داخلش    شود م  زانیآو  دفعه یبعد    شود، چاق م  خورد  م   خورد  م  خورد م  د، یآ . کرم مدی کن

که،    رسد حرکت کند به حرکت او که نم عیرقدر هم سکرم هر چه   نیکرم کجا؟! ا  نی . آن شاپرک کجا ادیآ در م

 پرد که شاپرک م  آن حرکت خورد،  که کرم م یبا شراب  خورد،  که شاپرک م یآن شراب  . ولکند او دارد پرواز م 

  . رسد حرکت کند، بِدَود هم به شاپرک نم عیقدر سراست؟ کرم هر چه   یبا حرکت کرم  رود م
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  ست خون جرشان شده هرچند
اره  نیدر ا ستندچره و چ  
  ) ٢٣۵٧ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

  م یتوانست را م   ن یو چاب. البته ا  زی ت  عن ی. و چست  دیآ م  »آره «و    »چ « زننده، استوار. و از  ضربه   ،ی : قوچاره

  م ییبو  دیبا  می بخوان  یطورآن .  میبخوان  ی طورنیاست که فعال ا  باتریز  ره و چِاره»، ول  نی«چِستند و در ا  میبخوان

   معن   بایصورت ز  نیحاال به ا  هم موالنا در نظر داشته است، ول   نیا  دیکاره هستند. شاچه هستند و چه   هانیا

از جنس    هان یدرونشان درد است، اما ا   عنی ها جرشان خون شده  که درست است که انسان   دیگو م  .میکن م

ما مثل   عنی می از جنس او بشو می تند، درست هم هست. ما فضا را باز کنهستند، چاب هس  زیهستند، ت چست

ن و شاپرک  ا  م،یست یکرم  در  آناً  تب  م،یبن  ییفضاگشا  میتوانلحظه م  نیما  چست   لی دکرم  به شاپرک بشود. 

  کامال مشخص است.   تیهستند، چاب هستند و ضربه زننده، که ب

جرمان    م،یو کند هست ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره  م ینیب م ها  دگی همان قیدرست است که اآلن ما از طر

  ته هم نوش   جان یاش اهمه   م،ی ده را از خودمان بروز م  ذهنمن   یها ت یو خاص  م یکنناله م   م یخون شده، درد دار

قضاوت   ره،ی باال گفت ش م،یدار جسم   ظیغل  یِار یهش م، یساز دشمن م  م،یساز مسئله م م،ی ساز شده؛ مانع م

آ  م، یکن مقاومت م   م یکن م حس    هاست،  دگیو عقلمان کم است، عقل همان  م یکن م  زندگ   ندهی در گذشته و 

  ی اد ی دوستان ز  کهن یولو ا  ترسند  م  ذهن  یاهکه نترسد؟! همۀ من   دیدید   ذهن. شما من میترس م  میندار  تیامن

اند، قدرت ندارند و باالتر را از دست داده  تشانیهدا  ترسند، ها ماست، آن   شانپشت  یلشر  ی   دارند، حت

  از همه درد دارند در مرکزشان.

فضا را    کهن یمحض ا، اما به ذهن)] (افسانه من   ٩[شل شماره عکس    نیا  عنی ست خون جرشان»  شده   «هرچند

و  شوند چاب م  شوند چست م انسان)] (حقیقت وجودی ١٠[شل شماره لحظه  نیباز کنند در اطراف اتفاق ا

  به تو برسند.  یزود   ندازند،یرا ب  شانیرا بشناسند، دردها  شانیها دگیهمان  توانند زننده، مضربه

  *** بخش دوم  انیپا*** 
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  بیانه شدیم بهر این کار 
  با عقل و دل هزارکاره

  ) ٢٣۵٧ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی (مولو

  انه ی ب  میهزارکاره شد  کهنی خاطر او به   م یاز تو دور افتاد  کهن یبه علت ا   زنندگو ضربه   چاب  حالتِ  یبرا  دیگو م

عادت    قدرن ی. ما امیاز جنس تو بشو  دیبا  میچاب بشو  کهن یا  یبرا  م یچاب بشو  میستیما بلد ن   عنی.  میشد

  .  دید شود مهم   رید جور ی که  میکن اصال فکر نم مین یبب  ها دگیکه با همان میکرد

 ٩[شل شماره دارند    در مرکزشان  یاد یز  یهاقبل گفت که درست است که جرشان خون است غصه   تیپس در ب

تو تَن دربدهند و در اطراف    ی اگر بدانند که از جنس تو هستند و به قضا  ها ول انسان  نیا  ذهن)](افسانه من 

صورت حضور ناظر  فضاگشا بشوند به   جودی انسان)](حقیقت و  ١٠[شل شماره لحظه فضا باز کنند    نیاتفاق ا

بب  یار یبا هش نظر  و  م  شانیها دگ یهمان   نند،یناظر و حضور  پرحرکت م   نندیب را  و    شوند چست م  شوند،و 

از    ندازند، یرا بشناسند و ب  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   شانیها دگ یهمان   توانند فوراً م   عنی زننده  ضربه

  .  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره ما   میجنس تو هست 

  ی زیچ   ا ی  کس  م یاجازه نده م، یخُردش کن  میتوان را که به ما غصه بدهد م  یز یما هرچ   عنی زننده  ضربه  نیبنابرا

  ق یاز بس از طر کهنیا یبرا  ستندینه بلد ن دیگو کار را؟ م نیبلد هستند ا ایآ جهان به ما غصه بدهد ول نیدر ا

ا  نند یب م  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره  ها دگ یهمان   نیا [شل  در کاِر از جنس تو شدن    عن یکار    نیدر 

ما از    عنیراه،    نیاند از اشده  انهی ب  اریاند بسشده  ناش  اریاصطالح بسبه  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شماره 

[شل   دگ یهمان ی قیهر لحظه از طر کهنیا ی چرا؟ برا م،یار شده دو اریبس میتسل و  ییو فضاگشا تیراه معنو

کار را بلد    یهزار کار فقط    یجا. اگر به میهزارکاره شد  میکن و عمل م  میکن فکر م  ذهن)](افسانه من   ٩شماره 

. داد م  انجام   کارها را خود زندگ  ۀیبق  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره بود    ییآن فضاگشا  و  میبود

  انه یب کار دور شدم و  نیراه و از ا  نیمن هم از ا  ای آ میو از خودمان بپرس  می به خودمان مراجعه کن بله. پس اآلن 

ن  یمن ا  کنند،  نم  ای   کنند کار را م  نیا  رانید  کهن ینظر از ارا بلد هستم و صرف   ییو فضاگشا  می نه تسل  ا یشدم؟  

هزارکاره    توانم نم  ریاست. من د  لیتبد  تیمعنو  ست،ی چ   تیمعنو  دمیانجام بدهم؟ من فهم   خواهم  کار را م

است و مرکز عدم است و    ییبشوم. آن کار فضاگشا  کاره ی، بهتر است  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره بشوم  

هزار    یمن برا  قیاز طر   تواند م  ندگو ز  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره شدن است    از جنس زندگ 

فکرم هم    چیه فکر کنم و  ها دگ یهمان قیمن از طر کهنی درست است، نه ا نیا و  بندمورد هزار تا فکر متفاوت 
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  د یاصطالح مفبه  و   بایز  اریاربسی بس  اتی که اب  یبعد  تیهست، سه ب  یعرب  یبعد  تیمؤثر نباشد، عاقالنه نباشد. ب

  : دیگو هستند. م 

شْقق   اَْلعه قةُی حماراال  
ماره وطَباَلةُ اال عرّالش  

  ) ٢٣۵٧شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

   عالمت عشق است.» ٔ است و شعر، طبل زننده  ییفرمانروا قتیحق  «عشق
  ست، یپس همچون مشل هم ن  ،ییفرمانروا  عن یعالمت و نشان، اماره    عن یاَماره    م، یرا اَماره بخوان   دوم  اگر

معلوم است، اماره هم معلوم است، شعر هم که    هم   قتیعشق که معلوم است، حق   کهنیا  ی برا  ستین  هم  یعرب

و  م  معلوم است  را  به   میتوان طَبال  بومخفف  طَبال  باشد    عنیم  ییاصطالح  اگر عالمت  اَماره  و  زننده.  طبل 

شده ساده   طوربه  است و شعر، طبل زنندۀ عالمتِ عشق است.  ییفرمانروا  قتِیعشق، حق  دیگو مشخص است م

فرمانروا باشد. وحدتِ    تواند نم  ذهنمن    عنیها، فرمانروا عشق است  ما انسان   زندگ  یکه برا  د یبو  خواهد م

  انسان به عشق است.   ییفرمانروا قتِیما است، حق ی وجود  قتیحق   ،ما با زندگ 

ها نشان  شل  نیبا ا  میدرون باز بشود. اگر بخواه  یخودمان که فضا   تییشدن به خدا  لیال تبدعم  عنیعشق هم  

 چ یدر واقع ه  هاست دگ یهمان   ق یکه حالتِ فکر کردن از طر  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره حالت    نیا  میبده

 انی ب  ،ذهن   انِی ب  دیگو م  ‐ستین  یحاال لزوماً شعرِ ادب‐شعر    دیگو م   شد، . اگر ذهن ما ساده مستین  یز یچ

دارد و آن ذهن   طَبال  ایطبل   یعشق فرمانرواست و  د یگو که م  دیکن فرمانرواست. و دقت م نیطَبالِ ا  ذهن

خداوند است،    اصلمان   م،ی زنده بشو  دیکه ما که به اصلمان با  دهد ماست. اوال نشان م    ذهن  انی ماست، ب

  م یمستقر بشو  جانیدر ا  یلحظۀ ابد  ن یبه ا  مییای ب  میندار  یاما چاره  عنیاست.    تیابد   مییبو  ایاست    تینهایب

  د ی گو پرچم، م  دیگو هم دارد که نم   یزیچ    ی  ، پرچم   یفرمانروا    نیفرمانروا است. و ا  نیا  و   میبشو  تینهایب  و

فرمانروا که    نیکه ا  دیگوم   یبعد   تیهم هست. ب  فرمانروا در حال جنگ   نیو ا  زند مرتب م   عنیطبال، طبال  

  م، یرس . اآلن مکند اآلن غارت م   یگذار  او م  یجلو  هرا ک  یز یهرچ  عنی  کند غارت م  کند، عشق باشد غارت م 

  .  مینی را بب  نیا دیاجازه بده

عالم است.    نیا  ییفرمانروا  قتیاست. عشق حق ساده    است ول   یدرست است که عرب  م،یدیکه، پس فهم   دیگو م

خداوند است    تینهای ما به ب  لیتبد  ای خداوند است    تِی نهای به عشق که وحدتِ ما با ب  میندار  یاچاره   چ یما ه 

عنی .  ردیصورت ب   طرز زندگ   نیا   ل شمارهافسانه من   ٩[ش)[(دگیهمان  ها،ن یچکه نقطه   ذهن م یرا گذاشت   ها  
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عشق    نیا  کهن یا  ی درست است برا  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل شماره   نیغلط است بله ا  ن یا  جا،ن یدر ا

اگر شما مرکزتان    پس  و مرکز ما عدم مانده است.  میشد   یبا او    میکه ما فضا را باز کرد  دهد نشان م   نیاست، ا

  .  دیهست  ذهنمن  ریاس د،یست یخودتان ن یفرمانروا  صورتنیدر ا دینشده باش ل یبه عشق تبد باشد و جسم 

   ذهن   انی هر ب  م، یکن م   ذهن  ان یب  ا ی  مییگو ما شعر م   ای   دیگو موالنا شعر م  م ییشعر که بو  جان یحاال در ا  و

  ا ی درست باشد    انشی. درست است که ممن است بمیکن   انیب   میتوانست است وگرنه ما نم  بر وجودِ زندگ   لیدل

. میکن  انی ب  ی مطلب معنو  ی   ای  م یی شعر بو  م ییای مثل موالنا ب  ا ی  م یرا اظهار کن   ذهنمن   م یتوان غلط باشد، ما م

و    کند م   معرفاست که طبل فرمانروا را    ییسروصدا  دیگو  هر دو م  ،زندگ   انِیچه ب  ذهنمن   انِی هرحال چه ببه

  :  دیگو ست. ممشخص ا تیب نیدارد که در ا فرمانروا طبل جنگ

  ر یمغ رنایفَام احذَر
لٍر َلدَ کحسیه  هغار  

  ) ٢٣۵٧شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

  .» کند را غارت م زیما غارتگر است. هر سحرگاه همه چ   ریکه ام  زی«بپره
لحظه،    نیلحظه، ا  نیا   عنی   یعشق، غارتگر است. هر سحر  ن ی هم  عن یما    رِ یام  ز، یحواست باشد، بپره   دیگو م

ا ا  یلحظه است، لحظۀ بعد  نیبعداً هم که  آن    یرو   یرا که جلو   یزیهرچ  یلحظه است، هر سحر  نیهم که 

حواست    ز،ی. «احذَر»: بپرهد یکن  عنخودتان خوب م  یرا برا  تیب  نیاست شما ا  مهم    لی. خ کند غارت م  یبذار

هرچ  جا آن ا  یز یباشد،  در  که  م  ن یرا  خدا  مقابل  در  ا  یر یگ لحظه  است    نیو  شماره ذهن  (افسانه    ٩[شل 

   ن ی چهر نقطه   کند؟ را غارت م  یزی. چه چ کند ما غارت م  رِیلحظه ام  نی. اکند آن را دارد غارت م  ذهن)]من 

اشتباه است    ن یو ا  کند غارت م  ، یر یب  ن یچنقطه   دیشما نبا  ن ی. پس بنابرایر یگآن م   ی لحظه جلو  نیرا که ا

کن و رحم کن   ادیرا ز نیهستم، تو را خدا ا دهیهمان یرید زیچ  ایکه خداوندا من با پول   دییبو دییایکه شما ب

ستند  یدعا ن  هان یکن! ا  ادیکن، مال ما را ز  را کم نکن، مالِ مردم را کم   هان یا  م،یدار  نیچنقطه   همهن یبه ما! ما ا

را    نی. ابرد م  نیاز ب  زندم    عنی  کند غارت م   ،یر یگآن م   یمرکزت، جلو   یگذار را که م   یز یهرچ  کهنیا  یبرا

  شعر را نشان بدهم. ریبار د ی  دیگو . بله. پس دارد مکند خداوند م  کند؟ م  چه کس

  ر یمغ رنایفَام احذَر
لٍر َلدَ کحسیه  هغار  

  ) ٢٣۵٧شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو
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طبل آن است.    زند، در واقع ضربانِ ذهن شما که م   عن ی.  کند غارت م   زند، که م  ما با طبل  ریکه ام  زیبپره

. هرچه  دیست یآن نا  ی که طبل جنگ است، طبل غارت است، شما جلو  دیر یعنوان طبل فرمانروا برا به   نیشما ا

  .  کند رت مصورت جسم، غابه  کن را که ارائه م

شما    د،ی ستیبا  دیتوان او نم   یخُوب شما که جلو   کند، شما را غارت م    دگیلحظه همان  نیاگر ا  د یپس نگاه کن

نم   یجلو  ب  د،یکن  ییشناسا  د،ی کن  یهمار   نیبنابرا  دیستی با  دیتوان خداوند  ما    ریام  دییبو  د، ییای به خودتان 

طبل جنگ است دارد    نیا  زند، دارد م   تهم طبلش اس  نیا  کند من دارد کار م   تَق ذهنتَق   نیغارتگر است، ا

غارتگر    ر»یما «مغ  ر یپس ام  ، عنی«احذَر» حواست باشد    دیگو م   ن یهم  یمن حواسم باشد. برا  کند،  غارت م

  م ی که ما خودمان را آماده کن   ستی. پس بهتر نیها نه، «کل سحرٍ» هر سحرموقع   است. آن هم چه موقع؟ بعض

واقعاً فکرم را دادم به آن، در    کند م  تیمن را اذ  زیچ  نیلحظه ا  نیخُوب، ا  لیبِبر، خ  مییگو او غارت کند؟ م 

   که غارت کن  یآورد  شیرا پ  نیلحظه ا  نیو هم   ، غارت کن  خواه  غارت کن، تو که م  دارمنگه م  امی ار یهش

  ی که جلو  یزیغاره» هرچ   هی غارت کند. «لَدَ  خواهد همان را م  آورد را که باال م  یزی لحظه هم هرچ   نیو ا  .رید

(حقیقت    ١٠[شل شماره مر عدم    کند غارت م   یگذار او م  یرو  یرا که جلو   ی ز یهر چ  عن یاست    شیرو

  .  رید کند . عدم را غارت نم یرا بذار   وجودی انسان)]

  اد ی کن آن را ز  اد یرا ز  نیمن گفتم ا  که بابا ه   دیریب  ادی تا     دیشما عدم را بذار   کهن یا  یبرا   کند؟ غارت م  چرا

او را بذارم    کهن یا  یجا به  کنم م  . من بفهمم پس من دارم کار غلطردیگ را م  هانیکند ا  ادیز  کهن یا  ی جاکن به 

  کند،  کن. او هم نم   ادی را ز  نیا  م یگو م  ه   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره را گذاشتم    رید  ز یچ  ی مرکزم  

 ل یرا تکم   نیا  یبعد   تیکار من غلط است. درست است؟ ُخوب ب  نی. پس اکند غارت هم م  چ، یکه ه  کند نم

  باز هم.   کند م

کراقاً  اُتْرف فص هذا و  
باره  تَنْشَقالْع هلوهل  

  ) ٢٣۵٧شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

  .» ترکد فراق زهره سخن م میکن. از ب فیرا فروگذار و هجران را توص نی«ا
را وصف    ییجدا  عن یفراق    ا ی . حاال بمیکه زد  ییهاحرف   ن یها را رها کن اصال. احرف   نیرا فروگذار ا  نیا  دیگو م

 ییهان یرا رها کن ا  هانیا  ا ی ب  کن   ف یرا توص  ییشما جدا   کن. اگر بخواه  فیتوص  عن یکن. صف    ف یکن توص 

حرف  بمیزن م  میدار  که  تو  توص  ای.  را  حا  فی فراق  بخواه  الکن.  را  فراق  شما  با  کن   فی توص  اگر    د یواقعاً 
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جدا از    عنوان زندگمن به   ییبو  عن ی.  را تجربه کن   یی ناظر، فراق را جدا  یار یصورت هشبه   کن  یی فضاگشا

  .  نیذهنم هستم و ذهن را بب  نیا

باش که آن    یر یباشندۀ د  یباش    یر یواحد د  ی شما    عنیکن    فیکن، نه که ذهناً توص   فی صف، توص

از ترس    ای   ییاز ترس جدا  دیی . و متوجه شو که از ترس او، از ترس او، چه بونیبراساس حضور است ذهن را بب

  ن ی . حواست باشد مواظب باش. ازیباال گفته بپره  تی. در بم یبترس  د ینبا  ییجدا  از  دیما با  عن یعشق     عنیاو  

مطلب را    نیحاال ا  دیگو برحذر باش حواست باشد. اآلن م  گفتهست؟ اآلن    ادتانی.  ماند درست مثل اتَقوا م 

.  ی که تو جدا شد  ن یناظر بب  ی اریصورت هش را وصف کن. به   یی جدا  ا ی. تو باوریبه مغزت فشار ن   ادی بذار کنار، ز

ما جدا   م یجدا شد  م یبله بله بله ما جدا شد   ه  م ییبو  نه ذهناً   م، ی درک کن  می را ما خوب بفهم  یی جدا  کهن یا  یبرا

ِبش عقب به  ر،ید  میهست را بب   ی اریصورت هش نه.  بب  ذهنمن   نیذهنت  بب  ها دگیهمان  ن یرا  را   نی. انیرا 

حرف بزند،   تواند نم  ذهن. منزدیر عبارات به هم م   تحال   نیفراق را. متوجه بشو که در اکن    فیتوص   ندیگو م

  از ترس او، از ترس عشق.  ترکد زهرۀ سخن م

مقاومت کند.    تواند در مقابلش نم   جسم  ا ی   باشندۀ ذهن  چیو ه  زند عشق فرمانرواست. طبل جنگ م  عنی

. ترسد . م زدیر هم مبه  شی هاحرف بزند، حرف   تواند ضور ناظر، ذهن نمصورت حطرف او به  دیحاال که شما آمد

   عن ی. «تَنْشَق لهوله الْعباره»  دیآمده به مرکزتان، شما به خدا زنده شد  زندگ  ریحرف بزند. چون اآلن د  ترسد م

صورت حضور ناظر به  که هر موقع شما به   د ینیب م  پس.  ترکد . زَهرۀ سخن مشودشقه م از ترس او عبارت شقه 

. دیخند . شما م زدیر هم م بزند. عباراتش به  تواند از ترسش حرف نم  ای  شود ساکت م   ای ذهن    د یکن ذهن نگاه م

م با  دیشو شما متوجه  آن   دیکه حرف، سخن  باز  نت دی ایب  تواند نم  ذهناز من   دی ای ور  در  اگر    ذهنمن   جهی. 

حر  هم نشود  مبه  شی هاف خاموش  ازدیر هم  اگر  و  ب  نی .  ما  در  به   فتدیاتفاق  به جدا  وجهچیهما   ر ید  ییتن 

 ها  دگ یدوباره به همان   میبرو   میدارد ذهن ما و ما حرص دار  نرسیدرست است که ا  م،یرو نم  عنی.  میده نم

  م ی ندار  لیم   م،یبرو  می خواه نم   ریما د  که  شود م  جادی در ما ا  خاص  زیپره  یکه    میشو متوجه م  دفعه ی  ول

  .کشد نم  لمانی. ممیبه ذهن برو

را،    ذهنمن   یها حرف   عنیرا رها کن،    نیفروگذار، ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره را    نیبله پس  گفت ا 

   عن یخودت بفهم درک کن که فراق    یبرا  عنیکن.    فی حرف را بذار کنار و فراق را توص   رید  میزن حرف م

برا با  نیا  ی چه؟  بب  د یکار  را  ذهنت  ناظر  ترسش  ید  ات ذهنو متوجه شو که من   ، نی به صورت حضور  از  ر 

  .زدیر هم م حرف بزند، عباراتش به تواند نم
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را    گفتار ذهن  .  دی که شما به آن بعداً نگاه بن  دوارمی مهم هستند. حاال ام  اریبس  تیسه ب  نی. امیشد  متوجه

و حضور ناظر ذهنت را تماشا کن.   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   صورت مرکز عدمفروگذار و به

به هم وصل کند.    را  ها دگی بدهد. همان  وندیهم پ  را به   زهایچ  تواند حالت ذهن در واقع نم   نیمتوجه بشو که در ا

.  زدیر هم فرومبه   شود شقه مشقه   شد، م   لیتش  ها دگیهمان   قیکه از طر  و عبارات ذهن   افتد له م فاص  نشانیب

  در آن حالت.  ردیکنترل ب ر یحرف بزند ما را ز تواند نم

  مؤذِّن   یامام ا ختیبر 
  فرورو از مناره خاموش 

  ) ٢٣۵٧ شمس، غزل شمارۀ وانید ،ی (مولو

در اصطالح    کلمه منارِه هست ول  نیکه از مناره، تلفظ درست ا  کند م  هی به مؤذِّن تشب  ذهنعنوان من را به   ما

.  ند یگو مساجد و معابد که از آنجا اذان م   یمانند بر باالاست بلند و ستون   یاهمان سازه   مییگو هم منارِه هم م 

مؤذِّن    یکه ا  دیگو ماصطالحًا منارِه.    ایهم هست. منارِه    ییشنارو  ینور و جا  یجا    معنطور به  نیگلدسته و هم 

   معن    ول  یی گو اذان م  یبلند دار   یجا    یدر     که رفت   ذهنمن   ی ا   عنی.  ییگو در آن باال اذان م  که رفت 

  .  دیگو . به ما مرید  ستین عنیامام از مسجد فرار کرده  ، فهم اذانت را نم

،  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره حالت    نیا  عنیوجود خدا در مرکزمان است    نجایامام در ا  دیگو م

 یی گو اکبر م اله   ،ییگو اذان م  یدار  یصدمتر  ذهنبلند با قد من  یکه در جا   کس  یا  دیگو امام است. م   نیا

و بشنود امام درونت است   دیاکبر بواله دیکه با کسآن کهن یا یبرا ؟فهم . چرا نمفهم را نم اش معن  ول

  .ندازی ن اههمه سروصدا ر نیشده است. ا دهیکه آن، آن پوش 

  مؤذِّن   یامام ا ختیبر 
  فرورو از مناره خاموش 

  ) ٢٣۵٧ شمس، غزل شمارۀ وانید ،ی (مولو

اصطالح اذان به   یگلدسته دار   ی باال  ییمؤذِّن بو  یبه    کهن یمنارِه. درست مثل ا  نیبرو از ا  نییپا  عنی  فرورو

که. و شما هم    نجایا  ستینماز، امام ن   ندیایکه مردم ب   ییگو م   ی . تو دارستیامام جماعت در مسجد ن  ییگو م

اکبر  اله   دی دار    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   فضا باز است  نیکه امامتان در درونتان هست؟ ا  د ینیبب

  ٩[شل شماره حالت    نیبه امام در ا  م یما مجال نداد  کهنی خاطر انه، امام رفته به   ا ی  دیزن حرف م   د یدار  د؟ ییگو م

  .  م ییگو اکبر ماله میدار ها دگیهمان قی. از طر میهست ذهن)](افسانه من 
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ا  اگر بلند  که و کس   د ییگوم   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   صورت ن یبه    زند،  دارد حرف م   ی هم که از 

امام رفته    کهن یا  ی حرف نزن برا  ن ییبرو پا  دیگو . مدیبه من گوش بده   دییایاست که من بلدم ب  ن یمنظورش ا

در    امام  ای آ  ،یصدمتر   ذهنبلند با من   اهیجا  نیاز ا  می زن حرف م   ایآ  مین یبب  میهم به خودمان نگاه کن  مااست.

امام    نیا  قیما از طر  یهانه حرف   ای حرف بزند؟    میدهبه امام نم   مجال  میزن ازبس حرف م  ایمرکز ما هست  

(حقیقت وجودی    ١٠[شل شماره شده  گشوده   یفضا   نی ا  به اندازۀ کاف  میاگر فضا را باز کرد  پس  شود؟ زده م

  م ییای و ب  میفضا بسته شده، بهتر است که ساکت بشو  ختهیُخوب بزند. اگر نه، اگر امام گر   زند، حرف م   انسان)]

  . یکرد خودت درست  یبلند که برا اهیجا ن یاز ا ایب ن یی. خاموش باش و پانییپا

که در آن کلمۀ  میرا داشت  تی ب نی. هفتۀ گذشته امیبخوان یمثنو خرده ی میتا وقت دار دیغزل بود اجازه بد نیا

بود  «جوعُ  تشب  ذهنمن   دیشد  اریبس  گگرسن   عنیالْبقَر»  م  ای که    کرد به مرض  هیکه  که هرچه    رندیگ گاوها 

  . و گفت که: شوند نم ریس  خورند م

  عشق از خارا کند چشمه روانْ ما را  یِعصا
  ی بّقار   شی ب نیمن ز ارا،ی اْلبقَر جوعُ نیز تو

  ) ٢۵٠٢شمس، غزل شماره  وانید ،ی (مولو

نشو     قاط  نیفکرها. بنابرا  ن یپشت ا  که تو حضور ناظر هست   دیگو اصطالح. موالنا آشارا مبه   : گاوچرانیبقّار

  د ی غزل اشاره کردند، هر لحظه ما با  ی عرب  تیآخرِ غزل و آن سه ب تیکه ب  طورن ینشو. هم  دهی. همان تیبا فکرها

را   آ  میبن   ن یبازب  ی خودمان    مان ی فقط فکرها  ا ی  م؟ یهست  مان ی پشتِ فکرها  قیزنده و عم   یِار ی ما هش  ا یکه 

صورتِ  . اگر نه، به ستیامام ن  کهن یا  یبرا  ن ییپا  ا یآخرِ غزل گفت: ب  تِ یکه در ب  م یهست  مان ی فقط فکرها  اگر  م؟یهست

.  م ینی بب  میتوان پس امام با ما است که م   م یکن م  ف یفراق را توص  نیو ا  م یکن به ذهنمان نگاه م  میحضورِ ناظر دار

را    مان ی حاال که فکرها  م،ینی بب  میتوانست نم  میاگر جذب فکرها بود  م،ینی را بب  مانیفکرها   میتوانست اگر نبود نم 

  درونِ ما است.  مرکزِ ما است، زندگ  امام همان زندگ  جانیخدا، در ا  ای  پس زندگ مینیب م

   . گفت که: وقتمیخارا را داشت   نیگذشته هم هم  ۀدر غزلمان، هفت  میهفته هم خارا داشت  نیگفت که، اتفاقاً ا  و

دلِ سنگت     عنی خارا    نیبه ا   زن است، م  موس   یِعدم عصا   نیا  د،یکن لحظه را باز م  نیاطرافِ اتفاق ا  یِفضا 

م  روان  آن   زندگ   عنی  شود؛ و چشمه  جاراز  ا  تو و    .شود م  ی جا  ا  نیفقط  بفهم که  م   همه نیرا    ،  خواه که 

است،    ریناپذی ر یس  ات و گرسنگ  یاو موتوِر خواستن ذهن را روشن نگاه داشته   خواه م   ، خواه م   ، خواه م

    ؟ گاوچران باش   خواه م   . تا کچران را م  ذهنگاوِ من   یدار  تیپشِت فکرها  یِاری صورتِ هشتو بفهم که تو به 
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  که  خداوند زنده بشود درحال  تِینهایبه ب  دیکه با  میهست  ت ییخدا  م، یهست   یار یما، آن هش  میما امام هست   عنی

ا  م یهست که ما گاو ذهنمان را بچران  سته یشا  ای . آمیشو ما به ذات خودمان قائم م   ر ی گاوِ ذهن اصال س  نیو 

 نشود؟ ه را م   نیا ،آن را م خورد ،آن را م   خورد نم  ر یو س خورد یموالنا  تیب نی. و درموردِ اشود  هی ا قص  

  هست.  ترشیت دینیب طور که م رد که، همان دا

که علفِ    ن،یاحیبزرگ را پر کند از نبات و ر  ٔ ره یآن جز  بزرگ، حق تعال  ستیارهیآن گاو که تنها در جز  تیحا

چون شب شود خوابش نبرد از غصه    ، یاگاو باشد. تا به شب آن گاو همه را بخورد و فَربِه شود، چون کوه پاره 

 صحرا را ٔ همه   زدیچون خالل، روز برخالغر شود هم   هغص  نیفردا چه خورم؟ تا از  دمی و خوف که همۀ صحرا را چر

  ند یب م  نیچنهاست که او هم سال   رد،یباز بخورد و فَربِه شود، باز شبش همان غم ب  ،یاز د   ندیتر بسبزتر و انبوه 

  . کند و اعتماد نم

  

گاو را    نیکه ا  میهست  ی اریو البته ما هش   چرد م  رهیهست که در آن جز  یگاو   یهست،    یاره یجز  ی  دیگو م

نظر داشته    رِیخودمان را ز  ذهنمن   عن یگاو    نیو حرکاتِ ا  م یجدا بشو  م ی. اگر بتوانمیگاو هست   قاط  ول  میچران م

  طور ن ی. و همریاندازه بخور، بس است درا نخور، آن را نخور، آن را نخور، به   نی: امیی بو  میتوان به آن م  میباش

چقدر    یز یاز هرچ  دیگو م   اش، به زندگ   دیآ توازن م  ای  شود دلِ آدم سرد م  گفتم   میکه در غزل امروز خواند

  است: نیا ترشی . پس تمیفهم  م  جسم  یِ اریرا با هش  هان یمن است؟ ا بردارم متناسب با زندگ 

که علفِ    ن،یاحی بزرگ را پر کند از نبات و ر  ۀریآن جز  بزرگ، حق تعال  ستیاره یآن گاو که تنها در جز  تیحا«

گاوچران    یاری عنوانِ هشاست، ما هم به  ذهنجهان است و گاو هم من   نیا  رهیجز  نیکه ا  میدان م  »گاو باشد.

. موالنا اصرار دارد که ما خودمان را از  میشد   ی  وبا گا  م یهست  ذهنمن   م یکن که درواقع چون فکر م  میهست

  را داشت.   معن   نیهم میکه در غزل خواند یعرب ت یب ن یو سوم می گاو جدا کن

که    طورن یچاق شود، هم   عن یفربه    »پس علِف آن گاو باشد، تا به شب آن گاو همه را بخورد و فَربه شود،«

چون شب شود خوابش    ،یاچون کوه پاره « گرسنه است و    مباز ه  شود و چاق م  خورد ما م   ذهنمن   دینیب م

غصه الغر شود   نیفردا چه خورم؟ تا از ا  دمیه همه صحرا را چرک«ترس،    عن یخوف    »نبرد از غصه و خوف، 

از     عنی  »، یاز د   ندیتر بصحرا را سبزتر و انبوه  ۀهم   زدیروز برخ « چوب نازک،    عنیخَالل هم    » چون خَالل، هم

هاست که او  سال  رد،یباز شبش همان غم ب« شود، و چاق م خورد دوباره م  »فَربِه شود، وباز بخورد « روز،ید

   کاف  ۀاندازو به   میاما هرچند سالمان است، خورده   عنیاست    ترشی ت  نیا  » .کند و اعتماد نم  ندیب م  نیچن هم
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باز    شده و اشباع شده ول  ریس  دیما شا  یهاتمام جنبه   باًی تقر  ذهنعنواِن من به   م،یاو چاق شده  میاخورده   ریس

  امده ی کم ن  یز یو چ  کند هست که دارد ما را اداره م  زندگ  ی هست و    نیکه ا  میکن و اعتماد نم  می خواه هم م

را    تیب  نیو ا  میکن   زندگ   می وانت م  م،یبپرداز  لیاص  یِلحظه به شاد  نیدر ا  میتوان تا حاال و کم نخواهد آمد. ما م

  بارها.  میاخوانده 

  تمام  میتوکل، جز که تسل جز 
  در غم و راحت، همه مرست و دام 

  ) ۴۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

و اعتماد    د یریلحظه را بپذ  ن یو اتفاق ا  دیکن   ییلحظه فضاگشا  نیدر ا  دیتوان م  ای که آ  دیشما از خودتان بپرس   حاال 

شما را غارت کند و شما    دگ یلحظه همان  نیدر ا  دیعشق و بذار  ایشده  گشوده   یِفضا   نیا  ای به خداوند    دی کن

بود که    میگاو خواه   نیهم   هی شب  میکن   زندگ   م یبخواه  ها دگ یهمان   قی. اگر ازطردینکن  زندگ  ها دگیهمان  ق یازطر

  است:  یطورن ی. پس امیخوان داستانش را م میاآلن دار

  سبز هست اندر جهان  رۀی جز  ی
  دهان ْ تنها خوش ستیگاو اندرو

  ) ٢٨۵۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  صحرا را چرد او تا به شب جمله
  و منتَجب می شود زَفْت و عظ تا

  ) ٢٨۵۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که فردا چه خورم؟  شهیز اند شب
  مو الغر ز غم  او چون تارِ گردد
  ) ٢٨۵٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و هم    خورد م   اریکه هم سبزه بس  یدهان: گاو گاو خوش   و  .کند م  فی را توص  ذهنهر من  تیوضع  تیسه ب  نیا

چاق و سرحال    معنبه   جانیشده، در ا  دهیبرگز  عنی  منتَجب؛  یستبر، قو   عنی  زَفت  .کند  از نوع مرغوب آن چرا م

که    دهد را م  نیا  معن   جان ی. منتَجب در امی خودمان را دار  اختصاص  تیحالِت فرد  یما    طورن یهست. هم

  ی گاو  دِیبخورم، در د  توانم خوب بخورم، هرچه م  زِیبخورم، چ   ادیز  دیمن با  ،ذهنمن متفاوت هستم در من 

  .  ریهست. پس مشخص است د یطورنیا
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است، فقط جهانِ ذهن    ییتا ی  یِجا فضا همه   کهن یا  یبرا   ره؟یجز  دیگو سبز هست. چرا م  ۀریجز   ی:  دیگو م

   ی   نیذهن باال آمده از جسم و ا  نیا  کهن یدرست مثل ا  میهست   ییتای  یِا یاست از جسم. ما درونِ در   رهیجز  ی

  ست، ین  شتریب  ذهنمن   ی   ذهن   یهامن   ۀکه همن یا  یبرا  کند؛ م  گاو زندگ  یواقعاً    جان یاست، در ا  یاره یجز

 ست، ین  ی رید  ز یچ  ، ذهنمن   ی  م، یحضور دار  یجنس هستند. در جهان، درموردِ انسان     یاز    جمع کن 

ا ما  محتوا   ذهن  یهامن   منتها  .میهست   یطور ن یهمۀ  هستند چون  متفاوت  هم  و    کند م   فرق   دگیهمان   یِبا 

نود درصد    رید   یدرصد با غذا،    ستیب  دانم . ممن است من ده درصد با پول، چه م کند نسبتش هم فرق م 

هم و  غذا  با  درصد  پنجاه  پول،  همان  طورن یبا  فرق  انسان  نی ب  دنیهمان  یِمحتوا   ایو    دنینسبتِ  و    کند مها 

مختلف باورها مختلف هستند.    انِی که باورها مختلف هستند، در اد  دینیب مختلف م  یهات یدر مل  طورن یهم

باورها  نیبنابرا ارزش   زهایمتفاوت است، چ  مانیما  متفاوت است ولمتفاوت هستند،    ز یچ   ی  دنیهمان   ها 

اش را است. همه   ذهنمن   نیو خواستن، ا  ییجدا  جادِیو ا   ذهن   یِزها یبا چ  دنیهمان    عنی   ذهنمن   عنیاست؛  

  .  دیگو م  جانیا

شش    دییحاال بو  کند، م   زندگ  ذهنمن   یجا  جهان است، در آن   نیسبز هست که هم  ۀریجز  ی:  دیگو م

  ی ار ی هش  یهستند، همه    جور ی عدم هم همه    یهای اریو هش   ذهنمن   ی  شود م  جمع کن  ،ذهنمن   اردی لیم

تفاوت وجود دارد.    همهنی ا  انیاد  درمثال    م،یمتفاوت هست   همهن یما ا  کهن یهستند، همه از جنِس خدا هستند. ا

به    دیگو م   ن یا  ،یتو کافر   دیگو مذهب به آن م  نیا  انواع مذاهب وجود دارد که حت   دینیب م  نید   یدر     حت

مان وحدت است. اگر همه   نی وجود دارد آن هم د  نید  ی فقط    میبود   قیحق   دارِنیاگر ما د  که درحال  ، یآن کافر 

بروبه آن   دیاصال تفاوت وجود نداشت و ما با  میبه خدا زنده شده بود انتقاد    دینیب . ممیسو  را دارد  که گاو 

  ما.  میرا آورد تیب نیا ن یهم ی: اعتماد ندارد؛ برادیگو . مکند م

  تمام  میتوکل، جز که تسل جز 
  در غم و راحت، همه مرست و دام 

  ) ۴۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

خوب است، بد    مان دگ یهمان  تیهم وضع   عن یتمام در غم و راحت» در غم و راحت    می توکل، جز که تسل  «جز 

آن    راز یغ  م،ی و تسل  م یتوکل داشته باش  دیهست با  یما هرجور   زندگ   تی. در هر لحظه وضعکند است، فرق نم

 یگاو   ی جا  سبز هست در جهان، در آن   رۀیجز   ی  پس  که ذهن به ما نشان بدهد مر و دام است.  یز یهرچ

 م   اد یخوراک است، زدهان که خوش خوش هم نم   ریو س   خورد زندگ   شود  م صحرا را تا شب م  ۀ. همکند  چرد  

  م یهست   ییاستثنا  زِیچ  ی  ر،ید  شود دارد، بهتر از او نم   خاص  تِیفرد  کند هم فکر م  و هرکس  شود تا بزرگ م 
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دار که «فردا چه خورم؟» از غصه  و غصه  ده یهمان ۀشیاز اند شود شب که م ول م؛یفرق دار  ران یبا د ا ما، مآقا  

شب    عمال وقت  م،ی کن کار م همهن یروز ا حالت ما است که حت  نیکه ا  ن،یا  معن   ن ی. اشود مثل تارِ مو الغر م

  شتر یرا بنم؟ کجا بروم؟ چار بنم که باز هم ب  ه که فردا کدام معامل  میفکر هست   ن یاش به اخانه همه   مییآ م

  چه؟ بله، پس:   امدی ن رمیاگر گ د؟ یایب رمیگ

  صبح، گردد سبز دشت  دی برآ  چون
  سبز و کشت  لی رسته قَص  انیم تا

  ) ٢٨۵٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  افتد گاو، با جوعُ الْبقَر اندر
  به شب آن را چرد او سر به سر تا

  ) ٢٨۵٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زَفْت و فربِه و لمتُر شود  باز
  و قوت پر شود   هیتنش از پ آن

  ) ٢٨۶٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

جا سبز است. دوباره گاو با  آمده باال باز هم، همه   هاعلف  نیکه تا کمر ا  ندیب م  رونیب  دیآ م  شود صبح م  وقت

جا که زور دارد و  تا آن   دنیبه چر  افتد م  رشیناپذی ری س   ذهنانسان با من   عن ی  رش، یناپذی ری س   آن گرسنگ

  شود،  دوباره بزرگ م   گردد؛ برم  خورد را م  زیچهمه   کند، دارد و به انواع و اقسام جاها نگاه م   یقدرت فکر 

  : دین یها را هم شما بب لغت  نیدرضمن ا شود، م  میو عظ  شود مچاق  

  ی ها ی مار ی الْبقَر: از ب  ُ جوع   علف است.    معنبه   جا ن یدهند. در ا  انی : بوته سبز گندم و جو که به چهارپالیقَص

که    یروآن. از  ستی گاو   هم مبتال به گرسنگ  ذهن. منشود نم   ریس  خورد بدان هرچه م  یمعده است که مبتال 

سخت    منظور گرسنگ   نجایاند. در ا الْبقَر موسوم کرده  ُرا به جوع   یمار ی ب  نیا  شود، مبتال م  اریگاو بدان مرض بس

  .ی: چربهیپ : چاق، (فربه).لَمتُر .ستذهنمن 

 اش ذهنمن و    شود و بزرگ م  شود به خوردن، دوباره چاق م   افتد م   ذهنمن   ،یگاو   دوباره با گرسنگ   پس

شده، مقامش باال رفته،   ادیکه قدرتش ز  کند شده، حس م   ادیکه پولش ز  کند حس م  شود؛ و قوت م  هیپر از پ

  . بله:کند م  هیحس قوت و قدرت و پ ها دگیبراساس همان عنی
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  شب اندر تب افتد از فَزع  باز
  شود الغر ز خُوفِ منْتَجع  تا

  ) ٢٨۶١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چه خواهم خورد فردا وقتِ خَور؟  که
  است کارِ آن بقَر نیا سالها

  ) ٢٨۶٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سال من   نیکه چند  شدیندین چیه
  چمن   نیزار و زسبزه نیز خورم م

  ) ٢٨۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گاو.   عنی بقَر : چراگاه.منْتَجع .میترس و ب عنیفزع  بله، .دیدان گاو م عنیهم  بقَر خوردن.  عن ی خَور

نشود و فکر    دایفردا علف پ  کهن یاز ترسِ ا  شود از ترس، تا الغر م  شود : شب دچار تب مدیگو دوباره م  پس،

هاست کار  کنم؟ و سال   کارنتوانم بنم، چه   ادیز  ایرا از دست بدهم    زهایچ  نیاست که فردا اگر ا  نیو ذکرش ا

  نیاز ا خورم سال، شصت سال است من دارم م  هسال، پنجا که چهل  کند نم شهیاند چیاست. ه ن یگاو هم نیا

  کم نشده.  یز یچمن و چ  نیزار و از اسبزه

  ام یروز آمدیکم ن یروز  چیه
  ام؟ یترس و غم و دلسوز نیا ستیچ

  ) ٢٨۶۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن گاوِ زَفت  شود،چون شب م باز
  الغر که آوه رزق رفت  شودم

  ) ٢٨۶۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  جهان  نیآن گاوست و آن دشت، ا نفس،
  الغر شود از خوفِ نان  هم  کو

  ) ٢٨۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که در    ذهنمن   ا یگاو    نیا  کند : فکر نم دیگو م  واحسرتا. دردا،    غا،ی در   عنیاست، آوه     دگ ینان همان همان  بله،

ترس و    نیپس ا  امده،ینکنم، کم ن  دایپ  ینبوده که من روز   یروز   چیکردم، ه  که من زندگ  چهل، پنجاه سال  نیا
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آن گاوِ زَفت و چاق شده    شود، شب م   : وقت دیگو ناراحتم؟ دوباره م  قدرن یدرد من از کجاست؟ چرا اغم و دل 

   عنی: نفس ما،  دیگو م  فردا؟  میکه واحسرتا! رزق از دستمان رفت. غذا رفت. چه بخور  شود م  غرز غصه الا

ما مرتّب از خوفِ از دست دادن   ذهنمن   ای نفس ما    نی جهان است و ا  نیما آن گاو است و آن دشت ا  ذهنمن 

  . شود الغر م  ها دگ یهمان 

  ا ی   د؟یرا از دست بده هادگ یهمان  کهن یاز ا  دیترس که: واقعًا شما م   د یاز خودتان بن  سؤال   ی   جان یحاال در ا

ا  د؟ یاوریدست نبه  د یهست  دهیکه با آن همان  یز یچآن   ای   د؟یای ب  رتانیکم گ  که بهتر    دیآ فکر به ما نم  نیحاال 

  م یتوان ما نم  م، یهمه صحبت کرد  نیرا از دست بدهم نترسم؟ مخصوصاً هم که ا  دگی همان   نیا  کهن یکه از ا  ستین

دست و تجربه نشان داده به  میآوردست مما به   اندازۀ کافرا که به  ها دگی همان  نیو ا  می ریب  زندگ  دگیاز همان

   ی   همن ی. بله، اپوشاند را م   زندگ  هان یهست و ا  رید  ی ما جا   زندگ  دهد، نم   به ما اصال زندگ  م، یآور م

  :  دیگو ت مقرآن اس هیآ

  انساَن خُلق هُلوعاً»  «انَّ
  .»اندده یآفر با یو ناش صی را حر آدم  نهیآ «هر

  ) ١٩  هی)، آ٧٠سوره معارج( م،ی(قرآن کر

  م، یست ین  بای و ناش  صی . ما در اصل حرمیشد  یطورنیما ا  اند،دهی افرین  یطور نیرا در اصل ا  آدم   دیکن   توجه

  م یرا که بارها گفت   لشیدال  ، ذهندر من   میمنتها ما افتاد  م،یبشو  بایو ناش   صی نبوده که ما حر  نیمنظور خداوند ا

  م ی نشد  ییشناسا  موقعچ یه  کهن یا  یبرا  ؟ ذهنمن   رصِدر ح  می کرد  یرواده ی که چرا ما ز  میداد  ح یامروز هم توض

قدر الزم  چه  یز یاز هرچ  ندیبب   تواند م   عنیقدرت توازُن دارد،    ولو بچه در هرشخص   که زندگ  ،عنوان زندگ به

را از راه    ریهمد  میاش دارمرکزمان خردمند نبوده، ما همه   م،ینشد  ییشناسا  صورت زندگاست. ما چون به 

در    امروز  .میریگ م  ادیحرص را    نیهم  م،یریگ نم   ادیخوب    زیچ  م،یکن م  دیتقل  ری . ما از همدمیکن منحرف م

را از شما    یاری را، هش  را، زندگ  نیهم مهم بودند. گفت: احمق د  لیکه خ   ها تیبدر آن تک   میداشت   یمثنو

  : تیب نیا عن یقبل است،  تی. بله، دنبالۀ بدزدد آب را م  واشیواشیطور که هوا همان  دزدد م

  جهان  نیآن گاوست و آن دشت، ا نفس،
  الغر شود از خوفِ نان  هم  کو

  ) ٢٨۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  چه خواهم خورد مستقبل؟ عجب  که
  فردا از کجا سازم طلب؟  ُلوتِ
  ) ٢٨۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و کم نامد ز خَور  یخورد سالها
  نگر مستقبل کن و ماض ترِک
  ) ٢٨۶٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . دیای جور در ب ه یکه قاف میخوان َخور و نگر م طور ن یرا هم   هان یخُور، ا  نیهم  عن ی خَور

  آر  ادیو پوتِ خورده را هم  ُلوت
  اندر غابِر و کم باش زار  منگر 
  ) ٢٨۶٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ا  عن ی. غابر  ها و پوت: انواع خوردن  لُوت  .طعام، خوردن  عن ی  لُوت هست در    ندهیآ  معن به  نجایماندگار در 

  گذشته.  عنی مقابل ماض

بود و واقعاً الزم است هم که ما به خودمان نگاه    ذهنگاو من  ن یمنظور از ا  م یدی: فهمدیگو م   ذهنمن   دیگو م

من   ذهنن م  نینشود، ا  نیتوه  نکرده به کس  ی موالناست، خدا   لیصورت حاال تمثما به   ذهنمن   نیکه ا  می کن

گاو هستم بدون    نیچرانندۀ ا  ای گاوچرانِ    ، زندگ   د خردمن  ی اریعنوان هش من هم به   ا یگاو است، آ  نیاگر مثل ا

را بچرانم؟    نیا  توانم نه من م   ای   روم؟ من هم دنبالش م  چرد م   ه هرچ  کشد، گاو من را دنبالش م   نیکنترل؟ ا

:  دیگو م  لطفاً.  دیجوابش را بده  د،ی را از خودتان سؤال کن  نیبخور. ا  قدرن یبخور، ا  نی: از آن نخور، از امیبو

  هم خواهد بود.  ندهیبوده، در آ همهن یدر گذشته ا  ای که آ کند، سؤال را نم نیا

  چه خواهم خورد مستقبل؟ عجب  که
  فردا از کجا سازم طلب؟  ُلوتِ
  ) ٢٨۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ا آندهیآ   عنی. مستقبل  خورد را م   نیغصۀ     ل یواقعاً خ  شود؟ من چه م  تیچه خواهد (شد)؟ وضع   ندهی. در 

دالر هم دارد او هم نگران    ونیل یصدم  کهکساست. آن   نگران  ذهنمن   یهات یاز خاص  ی  عنیسخت است.  

و خوردنت کم    یها خوردسال:  دیگو کنم؟ م  دایفردا را من از کجا پ  ی غذا  نگران است؟  ریاست، او چرا د

به     نگاه  ی   ،یهم دار   ذهنباش، اگر من   نده ی. تو حاال نگران آیخورد   یآورد   ریگ  خواست نشده، هرچه که م
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  توان م   ، نی بب  زندگ   دیبا د  مرکزت را عدم کن  توان که نم  م یبن، حاال فرض کن  استدالل   ی ات بن  گذشته

  مختلف   ی : آن غذاهادیگونگرانم؟ م   قدرن یکم نشده، چرا ا  ز یچچ یه  خورم : چهل سال است دارم مییکه بو

 ها را هم به آن  ،ی خورد به اندازۀ کاف ها دگ یاز همۀ همان  ، یخورد  زیذهنت خورده، همه چ  عن ی ، یرا که خورد 

  نده، ینگران آ  هودهیو ب  میزار و درمانده هست  ما  و درمانده نباش.  ارهمه ز  نینگاه نکن، ا  ندهی و به آ  اوری ب  ادتی

را ب  خواهد  است که م  یدرد  همن یدرد است، ا  ی  همن یا  کهنیا  یبرا  ت یهوکند، منتها ما با آن هم   داریما 

ما را واقعاً   اضطراب و نگران  نیا  دیدانست . شما ممیاضطراب دار  م،ی هست  ندهینگران آ  م،یکش درد را م  م،یهست

  .  آورد رماز پا د

که    میدیفهم م  م،ینیبا مرکز عدم بب  میباز بن   میتوانست : آخر من نگران چه هستم؟ اگر ما فضا را مدیبپرس   شما

دائماً خواستن، خواستن از    ، خواه اده یاست. ز  ذهنمن   ی هات یاز خاص    یاست و    هوده ی قدر بچه    نگران  نیا

  م یگو را اصال الزم ندارم من؟ من نم  ن یکار کنم که اچه   خواهم  را من م  نیا  م یکناز آن. ُخوب ما سؤال نم   نیا

    .موقعچی ه  کنم نم حتیمن نص م،یگو  ها! دارم از زبان موالنا م

قصۀ آن گاو    نی. امیآورد  نی ا  هم دنبالِ  یاقصه   ی  م،یداستان بخوان   نیهم از ا  کم ی  دی حاال اجازه بده  بله،

است که    هم قصه کوتاه   نی و ا  کند : عارف از مرکز عدم طلب کم مدیگو که م  ی اقصه   ی بود، در مقابلش  

  :دیگو بعد. بله، م  عتبرود به سا اشه ی بق دیشا ،م یشروع کن دیاآلن اجازه بده

شدنِ او از   و مستغن  یابد اتِیح  یعارف از سرچشمه استمدادِ انِیب
عن   عالمةُ ذال الَّجاف که   وفایب ی آبها  یها استعداد و اجتذاب از چشمه

ها اعتماد کند در طلبِ  آن چشمه ی چون بر مددها  که آدم دارِاْلغُرور
  سست شود.  میدا باق یچشمه

  دینگشا یتو را در هاهیعار کز              دیباز درونِ جانِ تو م یکار
  دیآ  رونیکه آن ز ب ییزآن جو بِه         آب از دروِن خانه یچشمه   ی

  ) ٣۵٩۶ تِیب ترِ یدفتر ششم، ت ،ی مثنو ،ی (مولو

  سال   عنوان عارف وکه شما به  کند م  انی دارد موالنا ب  عن ی  ، »ی ابد  اتیاستمداد عارف از سرچشمۀ ح   ان یب«

از مرکز عدم که   ردیگ شخص کم م  نیا  ،یی تای  یبرود به فضا   خواهد  م  ذهنکه از من  کس   عنی  راه زندگ

بتواند به او    لحظه تا زندگ  ن یبه ا  دیایفضا را باز کند ب  دیکه با  داند م   عن یجاودانه است،    اتیسرچشمۀ ح 

  م یباش   ندهی در گذشته و آ  م، ییای لحظه ب  نیو به ا  م یفضا را باز کن  می باشد اگر نتوان  ادمانی   کند.  دایپ   دسترس
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خودمان را در دسترس    میدار  فه یما وظ  شه،یهم  داند که او که م  د ییرا نگو  ن یندارد. شما ا  خداوند به ما دسترس 

ها را بزند خُرد  مانع   نیا  دیکند، با   ارتغ   دیاو با  ارانه،یطور هش به   میاگر در دسترس او قرار نده   م،یاو قرار بده

  دردناک است.   ل یخ  نیدرد دارد، ا  نیا  کهنیا  یبرا  دیرا نخواه  ن یو شما ا  کند را خُرد م  یکند، هر لحظه هم  

ذهن   دیو با د میبن  قدرشناس رد،یگ را از ما م  دگیلحظه همان نیلطف خداوند را که ا مینگرفت ادیچون ما  و

  نالند،  شما به حال مردم. مردم م  دینگاه کن  ؟ را از من گرفت  دگیهمان  نیکه چرا ا  میکن دائماً ناله م   مینگر م

رسم    نی: ادیگو م   دارد  .ردیگ ها، دارد م را خدا گرفته از آن   ها دگیهمان  کهنیا  یهستند برا  نیخشم   اند،ده یرنج 

را او    هان ی چنقطه   نی. امیکن اشتباه م  میشده، ما دار   شنهاد یاست که به ما پ  سب زندگ  نیخداوند است، ا

  : دیگو را م نیهم هم  نیخواهد گرفت، نگذار مرکزت. ا

که   ن یلحظه است با مرکز عدم، هم   نیکه ا  یابد  زندگ  عنی  »ی ابد  اتیح   یاستمداد عارف از سرچشمه   انیب«

  و مستغن« میشو مستقر م  یابد لحظۀ نیدر ا مییآ م م یکن حرکت م ندهیما از گذشته و آ دیمرکزتان را عدم کن

استمداد   «   شدن  از ینی ب  عنی»  شدن از  «  عن ی»  او  و    ی هااز چشمه «  جذب کردن  عنی»  جتذابا کم گرفتن 

  ی زها یچ    عنی  وفای که آفلند، ب  ها دگیکه از همان  ییزهای همان چ    عنی  وفا یب  ی هاآب   ی هاچشمه   »، وفا یب  ی هاآب 

  ن یکردن از ا یدور  دیگو » که عالمت آن معن دارِالْغُرور   که عالمةُ ذال التَّجافهستند، «  وفایهمه ب جهان نیا

  ها  دگ یهمان  دید  عنی  کنند، ها درست مکه آن   و جهان   ها دگیکردن از همان  یدور  عنیهست،    بیفر  نجها

  ی چون بر مددها   که آدم «  دهد به ما نشان م   ها دگ یهمان  د یکه د  بیفر  ی سرا  نیاز ا  یدور  پس.  کنند درست م 

در طلب  اعتماد کند، «  هادگ یهمان   عنی آفل    یهاچشمه   ی ها» که اگر انسان به کم ها اعتماد کند آن چشمه 

داشته باشد   لیم  ای عادت کند    اگر کس   عنی  »سست شود.   م یداماندگار، جاودانه، «  عن ی   باق  » باق  یچشمه 

همان  شتریب از  زندگ  ها دگیبرود  بخواهد،  خوشبخت    آب  بخواهد،    بخواهد،   بخواهد، کم عشق  بخواهد، 

 مرکز ماست،  ٔ بازشده   یکه درواقع فضا    باقٔ از چشمه   صورتنیها هم جزوش هستند در ابخواهد و آدم   بان یپشت

از    دنیگز  یدور  عنی»  عن دارِالْغُرور   التَّجاف«  .میاشده  یطور ن یو ما ا  شود م  سستو    ردیب  زندگ  تواند نم

ما    ی رو   ی جلو  ها دگیهمان  د ید  نیاست که عرض کردم ا   هم جهان  ب یهم، جهان فر  ب یفر  یسرا   ب،یفر  یسرا

عشق است،    یدرواقع آن جلو   مینیب آن م  قیرا که اآلن ما از طر  دگیکه هر همان  می. امروز در غزل داشتگذارد م

  . کند را غارت م آن خداست،  یجلو 

. ما  میست یو ما متوجه ن  بلعد م  میگذار م  شیباز شده، هرچه که جلو  ییدهان اژدها   ی  کهن یدرست مثل ا  عنی

قانون    کهن ینه ا  میرا عوض کن   دمانیدانشمان را، د  دیما با  عن ی.  بلعد هم م  او کن،    ادی آن را ز  مییگو به او م 

 اد یرا ز  هان یا  کنم دارم خواهش م  یا دگ یهر همان   م ییگو است، م  ذهنما قانون من   قانون   .میرا عوض کن    زندگ
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  ی که؟ برا   خواند دوتا با هم نم   نی. خُوب اکنم من غارت م   یدار  یا دگ یهر همان   دیگو هم ماو  کن، قانون  

  ی سرا ن یجزو هم مسرتان خواستن از ه  که زندگ   دیدانست . شما اگر م می هست ن یغم همه ن یاست که ما ا ن یهم

  . دیخواستنم  از او خوشبخت د،یخواست  نم  است از او زندگ بیفر

داشت   اصال جهان ش  شه،یش  میامروز  «دارِالْغُرور»  جهان  شهیدرواقع  ز  است.  تعداد  آن، من    ی اد یاست که در 

.  شند دل من م  کهنیبشند مثل ا  بشند و هرکدام هم  تواند است که م  شهیش  یدارم که هرکدام    دگ یهمان 

از پدرتان، مادرتان،    کهنی از ا  د یشسته هستاست که اگر شما دل   د یمف  شسته هستند.مردم دل   نیهم   یبرا

که آن   دیبدان  دیکردند با  تی اموالتان را گرفتند، کتکتان زدند، اذ  کهنیا  یبرا  دیدی رنج   از کس  ایتان  خانواده

 شه یش  کهن یا  یاخودتان بوده بر ریشسته و تقص  تانیهاشهیاست. ش  ریناپذ  ب یآس  د یکه اصال و ذاتاً هست   یز یچ

عالمت   ن یهم میرنج  م میدی و هرموقع د میرا از مرکزمان بردار هاشه یش میتوان ما م  م ی. اآلن که بالغ شددیداشت

  ها  دگ یهمان  بندۀیدر نگاه فر  من  قسمت من را ناقص بند.  ی  نیممن است ا  شند دارد م  شهیباشد که ش

  هستم. 

  ن یخشم  د ینبا  د،یبرنج   دینبا  د، یدر مرکزتان سروکار دار  یاشه یکه با ش  دیشما بدان  دی رنج  م  دیدیهرموقع شما د 

بله حقّتان  «)  دیاو هم (بو  »نظر شما حقّم نبود؟به  دمی آقا، خانم من رنج «  دییبو  یبه    دیبرو  دینبا  د،یبشو

به من   را زندگ  نیرا من درست کنم، ا  نیا  دیینه، به خودتان بو  ». دیبشو  نیخشم  دید، بایبرنج   دیاست، با

را. خوب است که اشتباه من را با   نیبردار من نخواستم ا  ا ی: خدادییگو غارت کند، م  خواهد  م  دهد نشان م 

  بِرنجم.  که حقّم است که    میی ایبرب  ذهنمن   یها نک یبا ع  هشیدر صدد توج  کهنی. نه ایدرد به من نشان داد  نیا

  م یخور . هرطرف تکان ممیاخودمان درست کرده  یبرا  شه یش   یا یدن  دن، یحق ندارد برنجد. ما با رنج   کسچیه

را    ها شه یجبران ش  یم . ما دائماً دارشند از ما م  یاشهی ش   ی  خورد  هم تکان م   . هرکس شند م   ی  شۀیش

  ست یدل ن  نیکه، پس ا  شند دل که نم   با. با: نه، تو دل مرا شستدیگو او هم م   . دل من را شست میکن م

  جالب است:  لی خ  رباع   نیبوده. ا شهیاز ش

  د یباز درونِ جانِ تو م یکار 
  د ی نگشا یتو را در  هاهیعار کز 

  

  آب از درونِ خانه  یچشمه ی
د ی آ رونیکه آن ز ب ییجو  زآن بِه  

  ) ٧٧٧ شمس، رباع  وان ید ،ی (مولو
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  د ی در درون و مرکز تو با  یکار   ی . پس  میبخوان  میخواه است که م  یاقصه   یمربوط به    رباع   نیا  درواقع

درست شد؟ عار  رون،ینه در ب  ردیصورت بعن ی  هی  قرض،  دگ یهستند، همان   ییهاشه یش  هانیا هستند که    ییها

مرکزمان    هان یو ا  میهست  دهیبا آن همان   ارا که م  یز ی. هرچمیاز جهان قرض گرفت  می جهان شد  نیوارد ا  ما وقت

  . م یبشو  دهیبا پولمان همان  م یندار  اج یاحت   م،یندار  هانیبه ا  اجی . ما احتمیاقرض گرفته   م،یاهستند از جهان گرفته 

 کهن یا  یبرا   م،یقرار بده  رانیخودمان با د سۀیمقا یو مبنا  میرگ کن پولمان را در ذهنمان بز   میندار  اجی احت  ما

تو گشوده    یبرا  یما هستند در  یها دگ یکه همان   هاهی هستند. از عار  هی عار  هانینه. ا  م،یهست  تیهوبا آن هم

دست نخواهد به   هاه یاز عار  دیخواه  در جهان م  کهگشوده نخواهد شد. هرچه    ات درِ زندگ   عن ینخواهد شد،  

  آمد. 

  ن ی. امیکن    زندگ  دیبا  میهست   ما زندگ  م،یهست  از شعبات زندگ    یباشندۀ خداگونه و    ی که ما    دیکن   توجه 

از آن    م،یریب  از آن زندگ   می در مرکزمان باشد و ما بخواه  یز یچ  ی  کهن ی. امیکن  را زندگ  زندگ  دیلحظه با

و برتر   سهیمقا  ق یو از طر  می قرار بده  رانیسه با دیمقا  یرا مبنا  نیو ا  م یریب  از آن خوشبخت  م، یری ب  تیاهم

ا  خوش  ی درآمدن   بدهد،  ما دست  انکبت  زندگ  نیبه  است  اشتباه  است،  شاد   طورچه   .نی بار    ی ما منبع 

  م، یهست  یابد  یشاد   م، یهست  ی ابد  اتیچشمۀ ح   م،یعمق دار  تینهای ب  م،یزنده بشو  ما اگر به زندگ  م، یهست

  از ما قرض کنند.  دیبا هان یا م؟یقرض کن یز یچ  ی  میخواه ما م  جهانن یا یزهایموقع از چ آن

   چاه   ی. اگر  دیای ب  رونیاز ب   ییجو   یاست که    نیچشمۀ آب باشد، بهتر از ا  ی : اگر داخل خانه  دیگو م  و

  ها  دگیاست که از همان   ییباشد، جو   ادمانی  رونیب  یقطع بشود، جو  رون یب  یدر درون خانۀ شما باشد، اگر جو 

  کنم،  ُخوب پولم را نگاه م   ست؟یمن چ  زندگ   یجوآقا  «   ندیگو م   کنند، م   زندگ   یطور نیمعموال مردم ا  د،یآ م

  کنم،  را نگاه م  همسرم  د،یآ جا م از آن   ییجو  ی  کنم،  ام را نگاه م. بچه یاه یبار  د،یآ جا ماز آن   ییجو  ی

آن   ییجو  ی ماز  را نگاه م   یاقتصاد  دانم م  چه   ،اس یس   ،. مقام اجتماع دیآ جا     » !ییجو  ی  کنم، خودم 

  ی رود   ی   رونیاز ب  یحساب  ونددیپ به هم م   که وقت   دیآ نظر مبه   ونددیپ است که به هم م  ییهاه یارب  هانیا

  ها ن یم، پول دارم، از همۀ اهست   ، خوشلهستم  آدم جوان، جوان  ی   یبرا  رونیب  ی ها چشمۀ خوش عنی  شد.

  رون یرا نخواه که از ب  ی جو  نی: نه، ادیگو . میآب حساب   ی  شود م   شود، با هم که جمع م   رون یب  دیآ آب م

ر  بهت   لیآن خ   د،یای جا بها از آنموقع   آب، بعض  یچاه بزن،    یچشمه بزن،    ی . در دلت، در مرکزت  دیآ م

  درواقع.   دیگو را اآلن م   نیبله و دارد هم  د،یایبه شما ب  قرض   یزها ی و چ  رونیاز ب  دائم  یجو   یاست که    نیاز ا

  : دیگو. م میشما نشان بده  یبرا میکرد ه ی ما ته ریبا آن تصاو تی را فکر کنم نُه ب  هیاول اتیاب
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  زها ی اصل چ ِزیکار حبذا
  زها یکار ن یآرد از  فارغت

  ) ٣۵٩۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ی اکه، چشمه   قنات  آن  حالخوشا به   !به: بهدیگو و م  دیآ که م  یقنات. قنات، آب  عنی  دینیب که م   طورن ی هم  زیکار

و آن    زها»ی اصل چ  زِی«حبذا کار  د،یآ از آسمان درون م  د،یآ شده مگشوده   یاز فضا   د،یآ که از مرکز عدم م

که همه    یاه یکه، آن مواد اول  خام  همان زندگ   عنی.  آورد وجود م   را هم آن به  زهای. چزهاستیقناتِ اصل چ

  در دسترس ما باشد.  تواند آن م  کند،  را درست م  زیچ

  زها ی اصل چ ِزیکار حبذا
  زها یکار ن یآرد از  فارغت

  ) ٣۵٩۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   وقت   عنی   زهایاصل چ  زی. کار ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره  هانیا  ست، دگی همان  یزهایکار  زهایکار  نیا

  شود  م  یقناتِ درون و مرکز جار  شود، فضا باز م   شود م  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   مرکز عدم

  ت یهدا د،یآ عقل م د،یآم  تیجا، حس امن از آن  دیآم سببی ب یکه شاد دهد نشان م یخوبشل به نیکه ا

  دیآ م  نندگ یو مخصوصاً آفر  دیآ فراوان م   یِاریهش  د،یآ انعطاف م   د،یآم  رشیقدرت پذ  د،یآ قدرت م  د،یآ م

.  دیکن را امروز تکرار نم  یروز ی. آسمان درون باز بشود شما فکر دمیشو فکرمان م   ۀ نندیلحظه آفر  نیما ا  عنی

  .  کند آن خلق م یفکر ی یهر مورد  یبرا

مرکزمان   هان یا میشد دهیهمان دهیپوس  ، میقد ی زهایکه ما با چ ذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره  جان یدر ا اما

ا از  .  کنند  درست م  ذهن   ۀ رودخان   یهم    هان یا  می خواه م    خوشبخت  م،یخواه م   که ما زندگ   هان یاست، 

  ،  را بخواه   زهایبله قناتِ اصل چ   را نخواه   هان یا  ،ی آسوده بشو  ، یفارغ بشو   هان یاز ا  دیبا  که: تو   دیگو م

  .  شود آشارتر نم (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره نیاز ا رید نیا

مطمئن    دیریگ م  ذهن  خوش  تانیها دگیو از همان  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره  دیدار  دگی اگر شما همان

و با خداوند    دیکن است، احساس تفاوت م   شما سطح   یشاد  د،یناشاد هست   د،ی دار  ذهنمن   یکه    دیباش

 د یها و خداوند حفظ خواه را از انسان  ییجدا  د،یبشو   ی  دیتوان نم  رید  یِهابا انسان   د،یبشو  ی  دیتوان نم

و  مانع  نیا  کرد  م  دیکن م  یساز دشمن و    یساز مسئله   ،یساز لحظه  قنات   دیدان و  با  که    مصنوع   یِهاکه 

  راب یما س  م،ی بمان  شنهخواهد شد که ما ت  نیقنات سبب ا  نیا  طورن یهم   ستند،ین  کنندهراب یس   ستندیکننده نارضاء 
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  د ینیب خواهد شد. شما م  دتریروز شدو خواستن روزبه   می خواه  دائماً م  جهیدرنت  هارون یقناتِ ب  نیاز ا  میشو نم

هم   دیشا  خواهد ساله م  ستیبه همان شدت ب  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره شصت ساله    ذهنمن   ی

  از ینی ب  ،عن ی، الزم ندارد  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره بخواهد    دیبفهمد که نبا  تواند و نم  شتریب

  است.

   کششربت م نبوعیز صد  تو
   زان صد کم شود، کاهد خوش هرچه

  ) ٣۵٩٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

عنی  نبوعی    چشمه، «تو ز صدشربت م  نبوعی شک«   عن ی   ل    نیهمل شماره شافسانه من   ٩[ش)[(از صد ذهن ،

  ا ی دیکش م د ینیبب  دی. شما به خودتان نگاه کن کش م تو، شربت زندگ  یاست برا خوش   ۀچشم ی  ،دگ یهمان 

قناتِ   ای   ۀچشم  دگ یهستند، چشمه هستند. هر همان  نبوع ی  هان یچنقطه   نیهم   و   دیبن  یکار ی  دیکش نه؟ اگر م 

  نبوع یز صد    کننده است. پس «توبله تشنه  ست،ین  کنندهراب یس  ست،یکننده نارضاء  که  است  سطح   خوش

  کش شربت م    دگیاز چند همان  ا ی  دگ یصد عالمت کثرت است، از هزار همان   ، دگیاز صد همان  »، کش شربت م

  .شود م  باحوال ما خرا زد،یر اوضاع را به هم م ۀکم بشود هم  یکه اگر  دیدیمتأسفانه د و

(حقیقت    ١٠[شل شماره   یابد   اتی ح  ۀاز چشم  دیکه  با  دیبو  خواهد م  »، زان صد کم شود، کاهد خوش  «هرچه

ممنوع است   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   هان یچنقطه  نیاز ا  دن ی. شربت کشدی شربت بش  وجودی انسان)]

  م، یدار  دگیصد تا همان  م،یچشمه دار  م،یدار  نبوعیکه ما مثال واقعاً صد تا   دیدیکم است، شما د   ی  دیگو م  و

 م ی کن . اصال حساب نمکندحال ما را خراب م   یخراب شده، همان    شا یاست    شیآن سرِ جا  ی نودونه تا

  است. بله. شیآن سر جا  یکه آقا نودونه تا 

   سن  ۀاز درون، چشم د یبجوش چون
   غن یها گرداستراِق چشمه ز

  ) ٣۵٩٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

(حقیقت وجودی    ١٠[شل شماره   ن یا  عن یپرارزشِ عدم،    ۀ چشم   عنیبلند مرتبه،    ع،یرف    عنی  سن   ، سن   ۀ چشم

ا  ،یفضا را باز کرد   وقت  »،سن   ۀاز درون، چشم  دی. «چون بجوش انسان)]   ، یشاد   ۀ چشم  نیمرکز عدم شد و 

  دنِ یدزد  ای از قرض گرفتن    صورتن یآمد باال، در ا  دیقدرت، عشق، از مرکز تو جوش  ت،یهدا  ت،ی امن  عقل، حس 

(افسانه    ٩[شل شماره هادگ یهمان    نیکه ما از ا  م یفهم اوال ما م  پس  .یشو م  از ینی ب  دگیهمان  یها چشمه 
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(حقیقت وجودی    ١٠[شل شماره   ییپرارزش با فضاگشا  ، ، سن  عال  ۀچشم  نی. امی شربت بش  دینبا  ذهن)]من 

  . دینکرد نیتمر کاف ۀاندازبه  دهی. اگر از درون شما نجوشدیمرکزِ عدم از درون ما خواهد جوشو   انسان)]

ا  ای، چهارده  ٨٨۵  ۀکه در برنام  یمطالب   کنم هم تکرار م   باز   ها ن ی: امی صحبت شد که گفت  جان یپانزده تا بود 

استفاده   دیتوان برنامه نم   نیاز ا   د ینکن  تینکات را شما رعا  اگر بعض   عنیهستند؛    یواقعًا معنو   یهالغزشاه 

برنامه را از  دی کن قر  دینخوان   رید  زیچ   د،یگوش بده  دیبا  بار   نی چند  د، یگوش بده   د یاول تا آخر با.    ن یو از 

 ها ن یا  ، ذهن  یهامن   دینگذار  د،یرا حفظ کن  نیواقعاً ا  دیآ حضور به وجود م  یار یاگر هش    .دی کن  یدور   ذهنمن 

  .  میعوض کن میرا نخواه  خودمان باشد. کس  یخودمان باشد، تمرکز رو  یببرند. تمرکز فقط رو غمایرا به 

کند،    دایبرنامه گسترش پ  خواهم من نم  د،یبن  خواهدنم   د،ینکن  معرف  به کس  کنم برنامه را خواهش م   نیا

ت  ممن اس  دیکن   معرف    یبرنامه را به    نیشما اگر ا   . ولدهد اگر الزم باشد خودش، خودش را گسترش م

دادن  ریی تغ یرا رو   زتانشما ممن است تمرک  د،یشما ناراحت بشو د،یبشو مانیو شما پش دیای ها خوششان نآن

  ادتان یموالنا  نیا .خورد موالنا به درد نم نی: ادییبو د، یبشو دیموقع ناامآن  دیعوض کن دیو نتوان  دیبذار ی

خودمان را   حت م، یرا عوض کن  ران ید میتوان خودمان است. ما نم  رییتغ ی برا ست،ین  رانید ر ییتغ یباشد برا

مسئله را،    ن یا  میریما سهل ب  دینبا  قدرن یبه ما کم کند. ا   زندگ  میمر اجازه بده   م،یعوض کن  میتوان هم نم 

را به راه راست هدا  شوم که آقا من بلند م را بخواهم عوض     هرکس  کنم، همه را عوض م  کنم، م   تیهمه 

با حالت    میده . ما تمام حواسمان را مستین  یز یچون چهم  کنم، فورًا عوض م   کنم، م به خودمان آن هم 

  .  م یستیکه ما بلد ن  یتواضع و حالتِ خاکسار

  د، یهست   رانیو برتر از د  دیدان م   دیکن است که فکر م    شما که ذهن  یِ سوبه  دیآ موج دانش م   وقت   قتاً یحق

که کار نکند.    شود  سبب م  اشتباه کوچولو   یکه    کنم را عرض م  هان ی. انییپا  دییای ب  دیواقعاً مثل آن مؤذِّن با

  م یما درست استفاده نکرد  دییگو . شما نمخورد : موالنا به درد نمدییگو بعد شما بعداز سه سال، چهار سال م

. آن کارها را  میبن  دیکارها را ما نبا یسر ی. دیکن ادداشتیا را شم  زیو نکاتِ ر دی درست استفاده بن ن،یاز ا

مخصوصاً    بزرگان   مطالب  .کند کار نم  مییگو موقع مآن  می کن نم  شرفتیپ  شود، متوقف م  شرفتمانیپ  میکن که م 

در خدمت شما    ونیزیسال اآلن در تلو  ستیب  عنیسال که من در خدمتتان بودم،    ستی. بکند موالنا واقعاً کار م

 را هم   ران ید  کند خودش کار م  یو آدم که رو   راه هستم   نیوپنج سال است در اچهل ‐ هستم. من اآلن چهل

  .  دندراه بو نیکه در ا ییهاآن  کند، تماشا م 
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 د یآ به نظرش م  ییزهایچ  ی مثال بِالْنسبه موفق شد؟    نشد؟ چه کس  موفق شد؟ چه کس   مثال چه کس  ندیب م

 ها  بعض   دهند؟  طول م  قدرن یا  ها چرا بعض  کشد، م  ای   دهیمثال طول کش   همه نیخوِد من، چرا ا   که چرا مثال حت

درست  ،ی زود م  سواد  زنده  حضور  به  ندارند  شاد هم  به  پ  سببی ب  یشوند،  چه    هان یا  کنند، م  دایدست 

  ز یبفهمند. اگر چ  دیبا  کنند فکر م  شود، سواد دارند سواد مانع م   ل یکه خ  ییهامعموال آن کنند؟ م   اشتباهات

ا  مهم  فهمدندیفهم م  هانیبود  و  دنِی.  عدم  م  شربت  نیا  مرکز  اآلن  چشمدیگو که  از   د یآ م  رونیب  سن   ۀ: 

بعد   د،یکن فکر م  دیامان ندارد چون شما با ذهن دار  دیشما سواد دکترا هم داشته باش   ذهن، ولو   ۀلیوسبه

که    ییهاآن   م،یفرمول بلد هست  همهنیا  ،م یسه تا کتاب خواند‐که حاال ما دو   دیکن موقع ممن است فکر  آن

  . نه، دارند. رند ندا یحساب واقعًا عقل درست و   کنندصحبت م  زهایچ نیبه اراجع 

 ی من درست رو  ایکه آ مین یبب میباش زیو واقعاً ت  میمردم هم گوش کن یها غامیبه پ م،ی پس مرتب شعرها را بخوان

   حت   دیتوان را تا موفق بشوم. شما م  کنم روش کارم درست    کنم، نه؟ اگر درست کار نم  ا ی  کنم خودم کار م

برنامه    نیاگر درست به ا  د،یو از شر آن راحت بشو  دی کن   ییشناسا  دیکن  را متالش  ذهندرعرضِ سه ماه من 

  .  دیگوش کن

  ار ی و بس بایز  د، یجد ات ی با اب  کنم تکرار م   باً ی تقر  یادر هر برنامه   دیرا که الزم است شما بدان یز یآن چ  من تمام 

ن و استفاده از  در گوش کرد  اشال  ی حتماً    کند  اثر نم  ول   کند برنامه را گوش م  نیا  مؤثِر موالنا. اگر کس 

  برنامه هست.   نیا

  *** بخش سوم  انیپا*** 
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 چرد  م   یارهیبود که موالنا گفت در جز  یقصۀ گاو   ی  م،ی خوان م  میسرِهم دارکه دو تا قصه پشتِ  دیدان پس م

دل دارد، ترس دارد و تمام    دائماً دردِ  د، یای ن  رشیعلف گ   کهن یاز ترس ا   است، ول  امدهی موقع علفش کم ن  چیو ه

جهان است و ما    ن یدشت هم ا  نیاست و ا   ذهنمن   نیگاو هم   نیآخِر سر گفت که ا و  را دارد.   ذهنمن  یدردها 

  شد.   میبه سرنوشت آن گاو دچار خواه  م،یرا برو  هادگ یکه اگر راه همان  میدان م

  یی زهایدلت سرد بشود و از چ   کهن یا  یرمودند که براموالنا ف  م،یو در اواسطش هست   می که آغاز کرد  ی ریقصۀ د  در

است، چشمۀ   ی بلندمرتبه را که چشمۀ شاد ای چشمۀ سن   نیا دیبا ،نخواه  زندگ  یجهان قرض کرد   نیکه از ا

  . دهد که ذهنت نشان م ستین ییزهایچچشمه در   نی. ات باز کناست، از درونت و از مرکز عشق

   از درون، چشمۀ سن  د یبجوش چون
   غَن یها گرداستراِق چشمه ز

  ) ٣۵٩٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 ن یجهان، ذهناً از ا  نیکه ما موقع ورود به ا  ییزهایاز چ  دنیکش  رهیمشروع ش  ریطور غبه  دن،یدزد  عنی  استراق

  ی شد از شاد   می محروم خواه  م،یریها ما شربت بدور. و اگر مرتب از آن   میزیبر  دیها را باآن   م،یجهان قرض کرد

  : دیگو م  یبعد ت یب دارد. چشمۀ با ارزشِ بلندمرتبه که فقط انسان به آن دسترس  نیو آرامشِ ا

  چو ز آب و گل بود  نَتیاْلعقُرةُ
  قُره دردِ دل بود نیا راتبۀ

  ) ٣۵٩٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

در واقع    عن ی  نیالْعقُرةُ   دییاگر بو   نی. بنابرامیکن را ما کسره م  ها نیا   که در فارس  نیالْعهمان قُرةُ   ا ی  نیالْعقُرةُ

   عن یآب و گل باشد، و آب و گل    نکت ی . اگر عدینیب آن م  ق یکه از طر  نک یهمان ع   ای مردم چشمت    ای    اهیس

ت خواهد بود.  مرکز   یِدردها   د، یآ م  نکیع   نیکه از ا  یو مستَمر   یمقَرر   عن ی  ن، یا  ۀراتب   صورت ن یدر ا  ، دگ یهمان 

ها ترس است، خشم است، رنجش است،  آن  نیتر. از متداول میرا امروز تکرار کرد  دگیمرکزِ همان  یکه دردها

قصۀ قبل بود گفت   دراست، که    نشدن است، نگران  ریاست و س  یابی به کم  لیاست و م  ییجواست، انتقام   نهیک

شل    نیت که امرکز   نکیاگر ع  دیگو م  نیبنابرا  پس  . شود بخوابد و الغر م  تواند شب نم   گاو از نگران  نیا

چو ز    نَتیالْعقُرةُ «  شوند،مرتب مرکزِ انسان م   هان یچآن نقطه  دهد، نشان م  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره 

   اه ی اصطالح سبه  ن یا  ای   نکیع  نیا  جۀیکار، نت   ن یا  جهینت  صورتن یدر ا  ، دگیهمان   عن یآب و گل بود»، آب و گل  

  درد است.  د،ی گذار هرچه اسمش م  ای م،ی نیب که م نیبچشم، آن ذره 
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از   شانیداشته باشد که مردم ش کنند که دردها  که لزوم  کنم . من فکر نمریکامال آشار است د  تیب  نیا

  . کند م دیدرد تول دید نیاند و اخودشان کرده  نکیرا، ع ها دگیها را، همان. مردم در واقع آب و گل دیآ کجا م 

از درون    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره را با مرکز عدم   چشمۀ سن  نیکه ا  کند موالنا اشاره م   پس

  که:  دیگو م  زند و اآلن مثال م میباز کن 

  از برون   دیرا چون آب آ قلعه
  زمانِ امن باشد بر فُزون  در

  ) ٣۶٠٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   موقع  د،یای ب  رونیبنند، اگر آب از ب  زندگ   یآن تو   جماعت   م،ی داشته باش  یاقلعه  ی اگر    دیگو م  زند م   مثال

قلعه   نیو ا  شود وضعش خوب م   شرفت،یبه پ  کند قلعه شروع م  نیهست، ا  تیخوب است و امن  زیکه همه چ 

بعد جسمه  یبعد فکر   د،یچهار بعد دار  شما   ماست.   ی هم قلعۀ فرد بعد    نیا   عنیست،  ه   ست،  تن ماست، 

صورت  به   پس  .نندک  قلعه درست م  ی  شوند م   بیچهار تا با هم ترک   نیماست و بعد جانِ ماست، ا جاناتیه

   رونیب  یهای و احوالش با جو   به فزون  کند قلعه شروع م   نیا  ، اصطالح جوانو موقع به  میقلعه دار  ی  یفرد

م  م  کند شروع  حس  انسان  خوش شدن.  و  بهتر شدن  م   کند به  موفق  دارد  به  شود،که  محالش   د یآ نظر 

  ی ز یچ  ی  شود،  جوان م   ه   شود، شروع م  سال  ازدهده دو  نیمرتب از هم  کهنیا  ی. براشود روز بهتر مبهروز 

به    دیآ م دیجد یزهایچ   کند، تَنَش رشد م  کند، م  دایکار پ  شود، م شتریب  لشیتحص  کند، به خودش اضافه م

  موقع حالش خوب است.است، آن  شرفت یرو به پ زیو چون جوان است و همه چ  اش، زندگ

که هفده،    می نیب م  ییها. ما آدمستیبر فزون ن  یهم متأسفانه قلعۀ فرد  نیدر آن سن  روزها حت  نیگرچه که ا 

آثارش را در    تواند م  ذهن. پس من خورند دارند، قرص م  استرس دارند، نگران  ها ن یهجده سالشان است، ا

  ی هاست که تو ما در واقع قلعۀ همۀ انسان   معما. قلعۀ ج   میهم دار  قلعۀ جمع  ی   اما  هم بروز بدهد.  جوان

به    جهان   یهامثال در جنگ   افتد، به خطر م   طور جمع اوقات به  که آن قلعه گاه  دینیب و م  کنند م  آن زندگ

م وقت   قسمت  ی  ای  افتد خطر  آن  م  از  ناح   شود،  جنگ  اقتصاد   ای  شود، م   ناامن  یاه یدر  خراب    یوضع 

نظر به   رد،یگ را دربرم  تیکه کل بشر  یریهر بحران د  ای   یاقتصاد  یهابحران   ،یبشر   یهادر بحران  شود، م

علم    رونیب  یها ی آن جو  رید  که  دیآ م از کتاب   مخصوصاً  ما  م که  نم  م،یریگ ها   ما کم    یو    کنند  به 

زمان ما   ن یهم کم بند که در ا باال تا به قلعۀ جمع  د یایها بجوشد باز درون انسان  دیبا ، ییدانا  ی ،دانش

  د ی زمان الزم است و شا نیها در اانسان  روناز د یزدیا  یی جوششِ دانا  عن یجوشش،  ن یبه ا م یدار اج یواقعاً احت 

  : دیگو . پس مشود  است که دانش موالنا دارد پخش م لیدل نیهم به ا
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  از برون   دیرا چون آب آ قلعه
  زمانِ امن باشد بر فزون  در

  ) ٣۶٠٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مشل  نیا  و نشان   کامال شماره  نیا  دهند، ها  من   ٩[شل  ا  یاقلعه  ذهن)](افسانه  از  آبش    ن یاست که 

از گرفتن شربت از    میشو و ما خوش م  ستیاز ماست، درون ما ن  رونیب  زیچ  هادگ ی. هماندیآ م  ها دگ یهمان 

نم  سال  ها تا سبحران  نی. غالباً اها دگیهمان  نیا پ  کهن یهم   ول  دهد، رخ     و زندگ   میکن م  دایما همسر 

و بحران رابطه با همسر، با فرزند، کامال   شوند ها شروع م بحران  نیا  م،یرو و سر کار م   میکن مشترک آغاز م 

که حداقل  دهند اآلن به ما نم  یشربِت خوب ها دگ یآن همان   نیبنابرا پس زمان هم.   نیاوج گرفته است اآلن در ا

فردبه پول    مییبو  یصورتِ  است،  خوب  حالم  پس  دارم،  شغل  دارم،  خانه  دارم،  بچه  دارم،  همسر  من  که 

به    میدار  اجیکه ما احت   مییبو  میخواه . خالصه ممیهست  نیاست. ما از درون غم پس حالم خوب    آورم درم

    .(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره چشمۀ عدم در درون   نیا

  دشمن گرِد آن حلقه کنَد  کهچون
  که اندر خونشان غرقه کنَد  تا

  ) ٣۶٠١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  طور ن یو هم  بشد  اوردیب  رونیها را بآدم  خواهدقلعه هست، دشمن حمله کرده است و م  ی  وقت  زند م  مثال

در غزل گفت که عشق در واقع فرمانروا    ها،  دگیقلعۀ ما هم در محاصرۀ خداوند است. قلعۀ همان  د ینیب که م

است،    دگیکه همان  کندرا ارائه م   یز یچ  یذهن ما    کهن یذهن ماست و هم  نیهم هم  اش است و طبل جنگ 

  . میارا خوانده  هان یهر صبح در حال غارت است. ا کند، او غارت م

  ی ز یچ   یدر هر لحظه    عنی که غارت نکند.    ستین  صبح   چیو ه  کند گفت مواظب باش فرمانروا دارد غارت م 

  شان  دگیقدرشناس باشند، شر کنند که همان   کهن یا  ی جا به   افتند مردم به درد م  البته   .کند از شما را غارت م

م  آزاد  دارند  ناله م  شوند، گرفته شد و   معموال  ،م   ه یگر  کنند  ،م   ی زار  کنند ا  کنندم   ت یو ش  ،ناسزا   کنند

را محاصره کند و بخواهد افراد قلعه    یاقلعه  یدشمن اگر    دیگو م  تیکه ب  طورنی هر صورت هم  به.  ندیگو م

که آن نقاط   م ینیب ما برسد به پنجاه سال، شصت سال، هفتاد سال، م  یِرا بشد، در مورد ما هم اگر قلعۀ فرد

  ها ن یچنقطه   نیرو به افول است. پس ا  هان یمقام، همۀ ا  ای   جوان  ا ی  یی بایو ز  مثل قدرت بدن  می که داشت  قُوت

. جمعًا هم  طورن یهم هم  ع جم   ایو    یطور فردافراد قلعۀ ماست به  نی،  هم ذهن)]فسانه من (ا  ٩[شل شماره
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براساس   مان ما سبِ زندگ  ست، یاآلن خوب ن   م،یرا عوض کن   مان جمع   که ما سبِ زندگ   خواهد م  زندگ

ن  دو ملت  چیه  م،یانهاده   ییجدا با هم دوست   ن  قیبه طر  ای و    ستندیکامال ضوابط    ستند، یعشق با هم دوست 

که    ست ین  نیا  طور جمع و منظور ما از رابطه به  میهم اعتماد ندار  به است، ما کال    یاست، قرارداد   ضوابط ذهن 

رابطه   نی. پس امیها را غارت کن از آن  یز یچ  ی میخواه ها بر فزون باشند، بله مو آن  میها کم کن به ملت

که همۀ   مینیب هر حال م به مذموم است. و از نظر زندگ راخالقیرفتارها کامال غ نیا خورد، درد خداوند نم به

. پس اگر (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل شماره از درون بجوشد  د یکه چشمه با  دیبو خواهد  م ها تیب نیا

ابرندم   رونیرا محاصره کند، اول آب را از ب  یادشمن قلعه  . اگر  افتاد اتفاق م  شهیکه هماست    لیتمث  نی. 

  .کردند اول آبش را قطع م کردند، حمله م یاقلعه  یبه  جماعت 

  را بِبرند آن سپاه   رونیب آب
  نباشد قلعه را زآنها پناه تا

  ) ٣۶٠٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

آن   ریقلعه د  کنند، قطع م  شود که داخل قلعه م   ییهاآب   نیبنابرا نماز  . پس معلوم ردیکم ب   تواند ها 

 دیآ ،  م ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   هان یچنقطه  نیکه از ا  ییهاما هم آب   یِ در مورد قلعۀ فرد   شود م

  کار ن یا  یبِبرد. برا  ودشآب نخواهد، خ  ها دگیهمان   عنی   هان یچنقطه  نیقطع خواهد شد. چه خوب که انسان از ا

  : دیگو . بعد مبرد اول آب را م کند، ه بند. پس دشمن قلعه را محاصره مچاه در درون قلع  دیبا

  از درون   یچاه شور ی زمان  آن
از برون   نیر یش  حونِیز صد ج بِه  

  ) ٣۶٠٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

آب    ر یقطع کند د  شود که وارد آن قلعه م   ییهارا محاصره کند، تمام آب   یاقلعه   دیای اگر دشمن ب  نیبنابرا  پس

در را باز کنند    رونیب   ندیاینباشد، مردم فورًا مجبور هستند ب  یآب  چ ینباشد ه  چاه  چ ینرود، و اگر داخل قلعه ه 

در    م،یادر مرکزمان نکنده    چاه  مان  شخص  در زندگ  ع موقما هم به   م، یهست   طورنی بشوند. و ما هم هم   میو تسل

م  ی   یکه    بارها ی وج  نیا  جهینت م  شوند قطع  نال  میکن ما شروع  مدنیبه  اآلن   . رید  م ینیب    ما به  مردم 

  ران یبله محتاج د  میندار   قدرت بدن  م،یست یجوان ن  می ستین  بای ز  ریما د  کهنیا  یبرا  کنند، توجه نم  یطور آن

  ده یها همان که با آن   ببرند. به هر حال آن امانات  ییبه جا  ییجا  یما را حرکت بدهند از    کهن یا  یبرا  میهست

  : دیگو رفته است. م  نیاز ب میبود
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  از درون   یچاه شور ی زمان  آن
از برون   نیر یش  حونِیز صد ج بِه  

  ) ٣۶٠٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نرس  یاگر    عنی [شل   دیآ م  سببیب  یشاد  یها  موقع   از درون بعض  م،یدیچاه شور ولو کامال به آب 

 سببی ب  یاسمش شاد   مییشور که از درون ما که بو  مهی ن  ای چاه شور   نی، ا(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شماره 

باز    داخ یسواز درونمان به  یاچه یدر   یبه هر حال    م،یشو ها خالق مموقع  بعض ای است     خردِ زندگ ایاست  

باشد، بهتر از صدتا رودخانه    رمقیقدر هم بچاه که در درون ما باز شده هر چه  نیو ا  چهیدر  نیا  دیگو م   م،یکرد

که    میدان ما م   نیبنابرا  پس  ما حمله خواهد شد.  ی ها دگ یکه به همان  د یبو  خواهد است. و اآلن م  رون یاز ب

(افسانه    ٩ل شماره [ش    ها دگ یهمان   زییکه سنش باال نرود و دچار پا  ست ین  انسان  چیما خواهد آمد. ه  زییپا

موقع به  آن   ر ید  دیآ از درونش م  ت، یخالق  سبب،ی ب  یِشاد   ن یموقع اگر ازمستان بشود. آن   ا یبشود،    ذهن)]من 

ما    د،یآ م هان یچنقطه  نیکه از ا  ییبارهایبه جو  خالصهندارد.   اجیها احت رودخانه   ن یندارد، به ا  اجی احت  کس

حرفش    ریبه نفع ماست. و اآلن د  میبشو  ازینی ها بو از آن  میموضوع را بفهم  نیو هرچه زودتر ا  میندار   اجی احت

  : زند را م

عرها قاطسباب و لشمرگ   یِاال  
  به قطع شاخ و برگ   دی آ ید چوهم

  ) ٣۶٠۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

عسباب    قاطعن یاال  ذهنعادت من   نیاسباب و اسباب هم که جمع سبب است، هم   ٔ کنندهقطع    ماست که از

  ی زی . مردم آن چشود ظاهر م   ذهن  زیچ   ی صورت  لحظه به  نیها معموال در او سبب  خواهد م  ها زندگ سبب

  ی هات یسبب وضع  تیوضع  نیکه ا  کنند و فکر م   دانند آن را سبب م   نند، یب لحظه م  نیرا که با ذهنشان در ا

که شما نگاه کن که    دیگوموالنا م    ها خواهد داد. ولبه آن   بهتر زندگ   یهات یوضع  نیخواهد شد و ا  یبهتر

لحظه،   نیدر ا  دیرا سبب بدان  هات یکنندۀ اسباب است و اگر شما وضعقطع  ایبرنده    نیاز ب  زندگ   ایخداوند  

با ذهن م   خُوب  لو  میرا بارها گفت  هانیا ا  شود؛جذب نم   قیعم  دیشا  لیخ  م،ینیب چون  لحظه شما    نیدر 

    .میشده را؟ دوتا اسباب دارگشوده  یفضا  ای دیدان م  تان لحظه را سبب بهتر شدن زندگ نیا تیوضع

که عمومًا در    هان یچنقطه  ن یو با ذهنتان ا  دیچشمۀ درون را باز کن  نیا  دیکه شما با  دیگو اآلن دوباره موالنا م 

است که    نیا  م یهمه ناراحت هست  نیما ا  کهن ی. و علت اشود ظاهر م   ذهنمن   یصورت سبب برالحظه به  نیا
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ماست. عموم مردم فکر   یها سبب شادسبب  نیکه ا  دهد ها را ذهنمان نشان م. سببستند یها خوب نسبب

  ده ی پس پول سبب است، با آن همان  شوند، م  ترخوشبخت  شوند، شادتر م  هانیبشود، ا  ادی شان زپول   کنند م

من هست. اگر همسرم    اصطالح خوشبختسبب به  نیباشد، ا  میگو که من م  یطورنیاگر ا  تیوضع   ای.  میهست

  ر، یسبب است د  هانیآن کار را نکند؛ ا  ایآن کار را بند    ایدوست داشته باشد    شتریرفتار کند، مرا ب  یطورنیا

  ماست.    ماست، سبب خوشبخت زندگ  ر ییسبب تغ هان یکه ا میکن درک م ذهناً ما 

  د ی بدان  سبب زندگ  دهد ها را که ذهن نشان مبه مرکزتان، سبب   و آوردن زندگ  ییفضاگشا   یجا اگر شما به   ول

. پس هرچه  ستین  ی طورنی مرگ به ما ثابت خواهد کرد که ا  ا یخداوند     موقع   ی  م، یاکه عادت کرده   طور ن یهم

بفهم بنابرا  می زودتر  پس  است.  به  نیبهتر  را  ذ  طور کلاسباب  م   هنکه  کرد.   دهد نشان  خواهد  قطع    مرگ 

  نبوع ی . اول هم گفته از صد  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   ادی ز  یها دگ یحمله به همان   عنی مرگ»    ی«لشرها 

به قطع شاخ    دیزمستان، آ   عن ی  یچو دمرگ هم   ی. پس قاطع االسباب و لشرهاکش شربت م  ،کش م  رهیش

  : دینیب که م  طور ن یو برگ. و هم 

  یها  وابستگ آرزوها، و    ‐طنابِ    کنندهقطع  عن ی‐  قاطع االسباب صفت مرگ است، از آنرو که مرگ قطّاع رسن«  

سپاه    خشاند،یبرگ و بار درختان را م  ‐یهمان د ‐   است. پس همانطور که هجوم خزان و زمستان  آدم  یویدن

  » .است قاطع برگ و بار وجود آدم  زیمرگ ن

که   یز یکه به هر چ  میاگرفته   اد ی  م،یااست که ما عادت کرده   آدم   یها  دگیهمان  نیهم    و برگ و بار وجود آدم 

(افسانه    ٩[شل شماره است    رهیدا  نی که غالباً داخل هم  م، یبشو  دهیها همان با آن   رد،ی قرار ب  سه یمقا  هیپا  تواند م

خداوند است هر لحظه   تیقاطع االسباب که در واقع خاص  نیا  دیاوال که توجه کن   پس  .هان یچ، نقطه ذهن)]من 

فت عشق غارتگر است. پس عشق غارتگر اسباب است.  گ  ر، یغزل هم داشت د  میدی که د  طورن یهم  کند، کار م 

اشاره    همشما درست خواهد شد. و پس باز    بشود زندگ   یطوراگر آن  دهد است که ذهن نشان م  یزیاسباب چ 

  دهد  و خودش را نشان م  کند ،  به ما رو م ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره حالت    نیکه اسباب که در ا  کند م

  ها نیقطع خواهد کرد. اتفاقاً اگر با ا  را زندگ   هانیاست، ا  ها سبب خوشبخت اسباب   نیکه ا  میکن و ما باور م

  ی ها مثل بدن ما در جنبه   م یکه ما دار  صفات   نی، هم (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره  مینشو  دهیهمان 

  .  ماند تر ممختلف سالم 

  سبب است.  ن یبه همجالب است، راجع   ل یخ میاکه قبال خوانده تیدو ب نیا
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  در روز و شب ما را،  ی بد  نیالدنه عشق شمس اگر 
  ز دام و از سبب ما را؟!  یکجا بود  ها فراغت

  
  دمار از ما ز تابِ خود،  ،یشهوت برآورد  بتِ
  تاب و تب، ما را  یاز تابش عشقش، نبود اگر 

  ) ٧١شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

ا  میفضا را باز کن   میتوانست اگر ما نم   دیگو م  عنی  دام و سبب است.  دینیب م     یلحظه    نیو با خداوند در 

  ن یاگر اتفاق ا عن ی. میاز دام و سبب، ما فراغت نداشت  صورتن یما نبود، در ا یامان برا نیهر لحظه ا م،یبشو

  ، دگ یبه  همان   ،ی زیدر دام ذهن، بت شهوت به هر چ  نیبنابرا   دیافتبالفاصله به دام ذهن م  د،یلحظه را سبب بدان

ما را    ذهنبد من   یتابش انرژ  عنیدمار از ما ز تابِ خود»،     یآن. «بت شهوت برآورد   یِهم رو  شهوت جنس 

م  ا  کرد، نابود  ا   یو    ییفضاگشا  نیاگر  و  نبود  خداوند  با  و گرما  ن یشدن  نور  تابش  ما    ی تابش،  را  عشق 

  . میشد م  چارهیما ب م،یریاو باز  میتوانست نم

سبب    ای دارد    درونش خوشبخت  نیا  دیکن را که با ذهنتان فکر م  یز یاست که شما هرچ  مهم  ینکته  نیپس ا

طور  همان   جوشد درون شما م   یاز چشمه   است. خوشبخت   ذهنمن  دید  نیغلط است ا  نیخواهد شد ا  خوشبخت

نه    د، یسبب بدان  دهد را که ذهن نشان م   ی زیآن چ   ا یلحظه را    ن یشما اتّفاق ا  ر. اگدیگو هم م  ت یدو ب  ن یکه ا

  افتاد. مهم است. بله.  د یگشوده شده را، دائمًا  در دام ذهن خواه یفضا 

                                                                                                                             .دهم نشان م دوباره  است،قاطع االسباب».  تیکه...  «آن دنبال آن ب دیگو م

  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره 

عرها قاطسباب و لشمرگ   یِاال  
  به قطع شاخ و برگ دی آ ید چوهم

  )  ٣۶٠۴ تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی ها که مرگ   د ینیب شما م  کند، که مرتّب حمله م  کند، جهان به ما حمله م  نیکه زمستان عمر ما در ا  وقت

. مثال با  ها دگیمردن همان   عنیکوچ    ی ها. مرگ ردیگ  جهان صورت م  نیکوچ قبل از مردن به جسم در ا

 شود  مادربزرگمان فوت م  ای پدر بزرگمان    ای که پدرمان    دیمثال فرض کن   ای  رود او م  م،یشو م  تیهوهم   دوست

. دهند ها، رخ م موقع  بعض  ستندیاست که کوچ هم ن  ییهامرگ   هانی. امیها را دوست دارکه ما آن   در حال
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کننده اسباب و  . پس قطعمیشو ما متوجه نم    ول  میگذاشت ها را در مرکزمان مآن  دیکه ما نبا  دهند نشان م

که    ی طورکه واقعاً آن   م ینیب م   رود،  ها. هرچه سنّمان باالتر ممرگ   ن یا  شود م  ادتریز  جیتدرمرگ به    ی لشرها

  مرگ درست است.  یلشر ها  دیگو م

مثال توپش را   یاپسر بچه  کهنی. مر امیکه از دست بده  میندار  یز یما حاال چ مثال ده سال  م یکوچ که هست

را    یادختر بچه   ای گم کند   باز  ای کند،    گمعروسش  متوجه    شود،  م  م یرا گم کند. اون هم ترم  اشی اسباب 

   خودش هشدار دهنده است ول   هانیهم مرگ هست بله مرگ کوچولو است. ا  نیمرگ است ا  نیکه ا  شود نم

 ی لشرها  کند حمله م   وقت  دیگو . به هر حال مردیگرا آن شخص چون سنّش کم است نم ب آن هشدار  و خُ

  صورت:  نیمرگ، در ا

  جهان نبود مدَدشان از بهار   در
    ار ی یِمر در جان، بهارِ رو  جز 

  )   ٣۶٠۵ت یدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  لقب شد خاک را دار اْلغُرور   زآن،
  الْعبور َ ومیپا را سپس  کشَد  کو

  )   ٣۶٠۶ تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    دی دواز آن بر راست و بر چپ م شیپ
  د ی نچ یز یدرد تو، چ نمیبچ که

  )  ٣۶٠٧ت یدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   عن ی:  الْعبورَ وم ی عقب؛    عنیسپس    ها؛ دگیجهان، جهان همان   نیا  عن ی  رنگ، ین  یسرا   عنی. پس دارالغرور  بله

  هنگام مرگ؛ ای هنگام عبور 

  ن یاز ا میکن که عبور م . در آن موقع وقتکند جهان عبور م نیاز ا رد،یم نم یاریهش کهن یا یبرا دیگو م  عبور

که    یشو و متوجه م  شودم   ذهن متالش   شود، م  موقع تن تو متالشکه مواظب باش آن   دیگو جهان، موالنا م 

   ذهن   زیهمان چ   نتیالعقُرة  ید یذهن د  نکی چون با ع   با تو بوده است ول  به آن برس  خواست که م  یز یهر چ

  ن یدر ا  صورت ن یدر ا  کنند مرگ به ما حمله م   ی لشرها   . به هر حال وقتیآب و گل بوده است، متوجه نشد   ای

. بهار  رونی. «در جهان نبود مددشان از بهار»،  بهار برید  می ریکم ب  میتوان ما نم  ها دگ یجهان از بهار همان 

   تا چهل سال  س  نیب  ر،ی است د  چهل سال،  همان س  ها دگ یهمان   ایو    از نظر جسم  نیدر واقع هم  صشخ 
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ا  رد،یکم ب  تواند بهار نم   ن یبهار انسان است و از ا کم    اری  ی در جانش در درونش از بهار رو   کهن یمر 

ول.  ردیب  ُوو خاگر سنّتان س  نمیبب  دییب شما به من ب  هست سرا در درونتان    اری  یهست بهار رو   وپنج

  د؟ ینییب نم   ای   د؟ینیب م  رونیدرون باز شده و درون بازشده است و شما انعکاس آن را در ب  یفضا   عنی  د؟یادهید

  .  مینی در ذهنمان بب که ن یاست نه ا رو آن بها یبشو  یو با آن  دینی را بب  اری  ی رو  عنی اری یشما بهار رو 

  شود، بهار است، شوفا م  ن یخوب است، آن خوب است، ا  ن یا  مییگو ذهن است. که ما م    یدوتا جا هست  

  ار یبه    واش ی  واش یو    شومدرون گسترده م نه، در    ای   یااز هر جنبه   کنم م  دایجوان هستم، بله دارم گسترش پ

  ی جهان دارالغُرور، سرا   نیا   لیدل  نیبه ا  دیگو مبهار من است.    نی. و اشوم ل میبه خدا تبد  عن ی  شوم م  لیتبد

به   کشد را م  شیپا  ازیذهنمان، موقع ن  یله یبه وس  مینیب جهان م  نیکه از ا  یزیآن چ  نیلقب گرفته که هم  بیفر

که    می نیب م  ر، یپس کم کن دُخوب    ل یکه خ  مییگو م   ها دگ یهمان  قیاز طر  میافت عقب. ما که به دردسر م 

تجاوز شد، غالم    او  باشد که به  ادتان ی . داستان آن غالم را  رید  می. ما درد دارکند کم نم زیچ   چیه   کسچیه

قبل از آن، به    دیگو متجاوز کرد.    او   به  شتر یبه دادش برسد ب  کهن یا  یبه جا   ا ی. دندیبه دادش نرس  هندو کس 

  دهد، را نشان م   نیجهان، ا  نیا م،یدار ذهنمن  ما وقت د،یدو . به راست و به چپ مدیدو راست و به چپ م

  ن ی چقدر ا!  نی! آن را بب نیرا بب   نیا  م،یدو  ور م ور و آن ن یا  ه  دهد، چقدر قشنگ است!  آن را نشان م   نیبب

بزرگتر درست کن و به من خدمت کن و  دگیبشو... همان دهیآن  همان  اب ها،نیخوب است! مال تو هست ا  زیچ

جهان درد ما    نیا  وقتچی: هدیگو م  . نمیچ دردت را من م   کنم، من کمت م  ینگران نباش اگر به درد افتاد

است    ار ی   یبهار رو   ا یدرون است و    یچشمه همین    نیا   کند که به ما کم م  تنها منبع  عنیاست.    دهیرا نچ 

  شاءاله؛ان  دین یبب  دیاگر شما بتوان

  مر تو را وقتِ غَمان   بفت او
  ان یاز تو رنج و، ده که در م دور

  )  ٣۶٠٨ تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سپاه رنج آمد، بست دم  چون
  ام دهیتو را  من د دیگونم خود

  )  ٣۶٠٩ تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سان زد مثَل  نی بد طان یش یپِ حق
  ل یتو را در رزم آرد با ح که

  ) ٣۶١٠ تیدفترششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  هم هست:  نیا بله قرآن هست. ۀیآ ی  نیبعد از ا البه

 الْيوم من النَّاِس وانّ جار لَم  زَين لَهم الشَّيطَاُن اعمالَهم وقَال  غَالب لَم    «واذْ
ۖ

  علَ   نَكص   الْفىتَانِ   تَراءتِ  فَلَما  ◌
هيبقع   قَالو ّنا رِيءب  منْكم ّنٰى  ارا ام  َنوتَر ّنخَ  اااف   هال ◌ۚ هالقَابِ شَدِيدُ والْع . «  

.  م یو من پناه شما  شود نم روز یبر شما پ  و گفت: امروز از مردم کس اراستیرا در نظرشان ب  کردارشان  طان ی«ش
من    د،ینیب که شما نم  نمیب م ییزهایچ   زارم،کهیچون دو فوج روبرو شدند او بازگشت و گفت من از شما ب  ول

  .» کند عقوبت م که او به سخت ترسم از خدا م
  ) ۴٨ ۀی)، آ٨انفال( یسوره م،ی(قرآن کر

. ما افتخار  ردیگ کار صورت م  نیا  ذهنواقعًا هم در من   »اراست ی کردارشان را در نظرشان ب  طانیش «  :دیگو م

بر شما    امروز از مردم کس  :و گفت«است    رانیهمه به ضرر خودمان و به د  کهبه اعمالمان در حال   میکن م

   ذهن من   یهابه هر حال وسوسه   م،یگو نم  راآن قصه    ول   ن،یاست ا  متّک  یاقصه   یالبتّه به    ،»شود نم   روزیپ

من پناه شما هستم و به شما کم    دیگو م   طانیش»  .م یو من پناه شما«   :دیگواست را م  طانیش  ینده یکه نما

را نشان    ذهنمن   یها تیخاص   د،یحرص داشته باش  د،یبه حرف من گوش بده  د،یبشو  دهیشما همان   کنم، م

من   :چون دو فوج روبرو شدند او بازگشت و گفت  ول«  د،یاگر به دردسر افتاد  کنم من به شما کم م   دیبده

  »  .کند عقوبت م که او به سخت ترسم من از خدا م د،ینیب که شما نم نمیب م  ییزهایکه چ زارم،یاز شما ب

که موقع غم بذار به شما کم    دیگو به ما م  طانیش  ا یجهان    نیا  عن ی  .هاله یح   عن یهم    لیو ح   ن؛یبنابرا  پس

 که در حال   ،رس موقع به درد نم   چیشاءاله باشد که ه شما و درد ان   ن یکنم و از تو رنج دور باشد و ده تا کوه ب

تو    یطر خ  چیبشو، ه  تیهوکه ناراحت نباش،هم   دیگوبه ما م   طانیطور ش  چه  دردزا است.  شدگت یهوهر هم

  بشو.   تیبا آن  هم هو کند که دارد در تو رشد م   یزیهر چ  کند نم  دیرا تهد

 شود  م  سهیمقا یه یو پا میشو م  دهیهمان  مینیب که در خودمان م یخوب  تیکه ناآگاهانه ما با هر خاص  دینیب م

 تری پدر من قو  مییگو م می بچه که هست  از شما هستم، حتّ  ترتر از شما هستم، من جوان . من خوشل رانیبا د

  دگیبه خاطر همان  هانیمادرِ من بهتر از مادرِ شماست. ا  یدارتر از شماست، آشپز از شما هست، مادرم مثال خانه

دور    قدرن یدرد و رنج از تو دور باشد، ا  دیگو م  طانیدرد دارد. ش  یباصطالح قوه   ل یپتانس  هانیا  یهمه است.  

  دیآ م   سپاه رنج موقع  د،یآ سپاه رنج م   . اما وقت کنممن کم م   دیگو باشد، ده تا کوه. حاال کجاست درد. م

حرف    رید  نیاند و ارفته   ن یها از بآن   ر،ید  ستندین  م،یبش  رهیش  میتوان نم  دهیهمان  یهاچشمه   نیکه ما از ا

خواندم که    تانیرا برا  هیآن آ  عنی مثل زده،     طانیو حق به ش  شناسم که من تو را م  دیگو اصال به ما نم  زند نم

با   دگیاست مقاومت و قضاوت و همان  طانیکار ش  می کن که اصال ما م  یکار  عنی  دارد وا م   زهیشما را به ست

  است.  طانیآفل کار ش  یزهایچ
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ارتعاش    دائماً به زندگ   وزنده باشند     باشند به زندگ  پدر و مادرمان عشق   م، یشو  ده یقرار بوده ما مختصر همان 

  م ینی و بب  میخودمان را بشناس  تیفرد  م، یریب   ادیرا    ییجدا   م، یهم بشو  دهیهمان  م،یزنده باش   بنند، ما به زندگ

اگر    نیا   عنی  م؛یحرص بزن  ز یچبه همه   صورت ن ینه که به ا  م، یفردًا خودمان را حفظ کن   م،یکار کن دیکه بله ما با

 شود،  تر م هرچقدر ما دلمان سنگ    عنیموفق شده در کارش با ما؛    ل یخ  طانین شی ا  م، یری را ب  شانیصحبت ا

ما جلو    شان یاگر با لفظ ا  م،یشو م   طانیاز خداوند، بندۀ ش  میشو جداتر م   م،یشو تر مسفت   م،یشو م  تررحم یب

  : دیوگم   طانیاآلن. خالصه ش  میبرو

  دهم، من با تواَم  یار یتو را  که
  دوم تو من م شِی خَطَرها پ در

  ) ٣۶١١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خدنگ  ری باشم گه ت اسپرت
  تو باشم اندر وقتِ تنگ  مخْلَصِ

  ) ٣۶١٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تو کنم در انتعاش  یِفدا  جان
  مردانه باش  هال   ،یر ی ش ،رستم
  ) ٣۶١٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

من کجا رستم هستم؟   زد،یر . بابا مرکز من دارد فرومدگ ی همان نیبا هم  ، : تو رستم هستدیگو م طانیش عنی

عدم    که مرکزش  سترستم باشد؟ رستم کس  زدیکه مرکز آدم فروبر  شود . مر مترسم هستم؟ من م  ریکجا ش

؛  بود  ریچوب ت  ساختند، را از آن م  ریدرخت است که چوب محم دارد که ت  : نوعخدنگ  هرحال،باشد. به

هان،    عنیهست،    ه ی: از ادات تنبهال؛  ی: نکو حال شدن، بهبودانتعاش؛  محل خالص  زگاه،یگر  عنی  مْخلَص

  آگاه باش 

درحال  دیگو م  طان،یش   دییبو  ای ما    ذهنمن  ای  ها شدگتیهوهم   پس، تو هستم،  با  من  ما نوکرش    که که: 

 دوم تو م   یمن جلو   دیایب  ش یپ  ی دهم، من با تواَم» به تو کم خواهم کرد و اگر خطر  ی اری«که تو را    م، یهست

. دهم نگران نباش، من تو را نجات م  ورد، بخ   مهم زیبه چ   محم  ریت  ی عن ی د،یایخدنگ ب  ریکه ت و موقع 

و محل خالص    رمیگ من دستت را م  ،بن   چارگیو حس ب  زندیفروبر  ها دگیتنگ باشد، اگر همان  ات گاگر زند

  موقع، چ یه  شود تو که البته وضعت بد نم  ،کن   دایتو بهبود پ  کهن یا  یبرا  کنم، تو م  یو جانم را فدا   شوم تو م
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  دۀ ییو زا  دیآ م    دگیبا هر همان  ی! رنج و گرفتار یتا کوه هست، حاال تو رنج و گرفتار   ده   ی تو و درد و گرفتار  نیب

  کند،  جهان دارد م  نیا  ای  طانیکه ازجانِب ش  ییهاصحبت  نیا  .م ینیب م  یطور با ذهن ما آن   است، ول   دگ یهمان 

غلط    دیو د  مینیب که ما چقدر غلط م   دی . شما نگاه کنها  دگ یهمان   قیازطر  دهد م  حی ما را توض  د یدرواقع طرز د

نم متوجه  را  باش»    ،یر یش  ، «رستم.  می شو خودمان  مردانه  من   عنیهال  با  مرکزمان    که درحال  ذهنما 

   وقت   م،ی ستیبا  م یاز ما مردانه نتوانست  کدامچ ی. ه میستی مردانه با  دیبا  م، یهست   ریو ش  م یرستم هست  زدیر فروم

  . میناراحت شد م،یوحشت کرد  م،یدیهمۀ ما ترس م؛یبود ذهنو ما هم من   ختندیر م ها دگ یهمان 

  ها عشوه نیکفرش آورد ز  یِسو
  جواِل خُدعه و مر و دها  آن

  ) ٣۶١۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  قدم بنهاد، در خندق فتاد  چون
  به قاها قاه خنده لب گشاد  او

  ) ٣۶١۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ه، ها دارم ز تومن طمع  آیب  
  ز تو  زارمی: رو رو که ب دشیگو

  ) ٣۶١۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

و با   د یایجهان که ب نیدر ا ست ین کسچ ی. ه میشو م دهی چرا؟ ما همان برد، کفر م  یسو ما را به  طان یپس ش  بله،

  یِ نشود. «سو   دهی مهم است، با آن همان  ندیگو پدر و مادرش م  ای  شیو مهم است برا  دیآ او م   یهرچه که جلو

   رک یز  عنی  دها ؛ ییخودنما ب،یفر عنی  عشوه ها، ب یفر عنیها ها» عشوهعشوه  نیکفرش آورد ز

  ها عشوه نیکفرش آورد ز  یِسو
  جواِل خُدعه و مر و دها  آن

  ) ٣۶١۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نوکرش     ذهنکه ما در من   طان یکه: ش  دیگو . پس مندیگو بزرگ را م  سۀیک   ، مثل گون  دیدان هم که م  جوال 

که چقدر به   مین یبب  دیهست، واقعًا با  رک یز  معندها هم که به  نیاست. ا   رک یو ز  بیجوالِ مر و فر  ی   م،یهست

است و    رکیز  ارزش است. هرکس  ی   رک یز  ،ذهنمنبودن و متأسفانه در جهانِ    رکیز  نیا  زند ما لطمه م

  شان  رک یاست و مردم از ز  رک یز   لیخ  نی: آقا اند یگوم   ها،ن یو ا  گذارد و آن کاله م  نیو سرِ ا  دیگو دروغ م
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  می نکن  تیاگر ما قانون جبران را رعا  مثال   است!   رکی: چقدر زشود و همه هم دهانشان باز م  کنند م  فیتعر

  ادش ی او    م یبدهار  میدانما م  م،ی ما هم نده  رد،یبرود نگ  ادشی  م، یرا تماماً نده   کس  ی حق   ای   م،یهست  رکیز

 یی واقعًا دانا  ها دگ یهمان  در انباشتگ  . اگر کسریاست د   رک یز  نیرفته؛ ُخوب ا  ادشیکه    میی برود، ما هم بو

است،     بزرگ  بیع  نیا  که. درحالت م یکن م  نشیخرج بدهد و مهارت داشته باشد؛ ما تحسدانش به   ،خرج بدهدبه

  ن ی آن هم  نی . اولکند برسد، هم بدنش را خراب م  ییبه جا  تواند نم  کس   رک یبا ز  عنیآدم را.    کند بدبخت م

را    یز یچ  یما    دیآ نظر مبه  ت خوب است، در کوتاه مد  فقط ظاهرش   نیپا گذاشتن قانون جبران است، ا  ریز

  .شود ضررمان تمام م  در دراز مدت به  ول م،یکن جمع م

  ش ی پا کهن ی هم رود، م  ردیگ ها را مآن  دِیو د ها دگ یکه راه همان هرکس عن یقدم بنهاد، در خندق فتاد»  «چون

  دن یبه خند  کند خنده لب گشاد»، شروع م. «او به قاها قاه  دنیبه خند  کند خندق. او شروع م  افتد م  گذارد را م

: برو  دیگو . آن م دیمن انتظار دارم به من کم کن  ایب  ر،ید  دیکم کن  دیاوریب  فی که: تشر  مییگو به ما. ما م

 د یتوان از مجموعش هم نم د،ی ریب تیحما  دیتوان نم ها دگیهمان ن یآخرِسر شما از ا  عنی از تو.  زارمیبرو! من ب

از کس  د،یریب  م  قیکه ما را تشو دگیهمان   یروی که درواقع ن  میبشو  دهی همان  میبرو  کند  که    ست،جهان ا  نیا

راه    دیهست که نبا  نیا  اش . معنکند او هم به ما کم نم  کند، م  جادیکشش را ا  ن یا  کند،م  جادیثقل را ا  نیا

  :  دیگو . بله و او ممیرا برو ها دگ یهمان 

  عدلِ کردگار ز  ید ینترس  تو
  دو دست از من بدار  ترسم،هم من

  ) ٣۶١٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   حق: خود او جدا شد از بِه  گفت
  ؟ ره هم ک  رهایتزو نیبد تو

  ) ٣۶١٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و مفعول در روزِ شمار   فاعل
  سنگسار   فِیو حر  انداهیروس
  ) ٣۶١٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

که: تو از عدل    دیگو به ما م طان یش  نیا حاال  ؛بخت ی سعادت، ن  ،  ین ،ی خوب  عنی  بِه که:  د یگو پس م بله،

.  م یمقاومت کرد  م،یکرد  زهیست   می کن  ییفضاگشا  کهنیا  ی جالحظه ما به  نی! ادیگو. راست م یدی خداوند نترس
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.  م یباسبب خواست  ی شاد  م،ی بخواه  سببی ب  یشاد   م، یبخواه  شده، از خداوند زندگ گشوده  یِاز فضا   کهن یا  یجا به

: تو از عدل کردگار  دیگو . مها دگ یبهتر شدن وضعمان براساسِ همان   ها، دگیشدن همان  ادیز  یبرا  میکرد  یشاد

: خداوند گفته  دیگو م  هرحالبه   .ایدست از سر من بردار، دنبال من ن   ترسم، : من مدیگو م طانیش   ،ید ینترس

  د یگو . و اآلن مبره  توان نم  طان یش  یرها یو تو با تزو  ستین  یذاتش ن  نیجدا شده، ا  یاز ن  طانیش  نیا

هستند.    اه یلحظه، هر دو روس   نیا  عن ی  امتیفاعل و مفعول در روز ق   کهنیا  یام، براکه: تو نگو من گول خورده 

  د یرا خراب کند بو  اش زندگ  فتد،یداشته باشد و به ضرر ب  ذهنمن   تواند نم   که: کس  دیبو  خواهد  موالنا م

عهده  را دائمًا به  مانی ار یهش  تیمسئول  دیگول زده است. ما با  یاستاد  یفرضاً    ای من را گول زده    طانیکه ش

که از چه کس  دیکن  ییخوب شناسا  دیکه درواقع با  دیشما هست  نی. امیریب م اد ی  د؟یریگ    

   دنبال کس  کند، بزرگان را رها م   . اگر کسم یریب  ادی   د یبزرگان با  ای صحبت کردم: ما از موالنا    جان یبارها ا

  پس .  ستیقابل قبول ن   نیخانم من را گول زد، ا  ای آقا    نی : ادیگو که خودش در کار خودش مانده و بعد م  رود م

و گول : گول دیگو م روسخورده  درواقع  دو  هر  به   اه ی زننده  ما  آدم گول هستند.  هم عنوان  احساسِ    شهیخورده 

  ر ی خانم ما را گول زد، تقص  ای آقا    نیکه: آقا ا  ندیگو و م  روند نفر م   یها دنبال  . غالباً دستهمیکن م  گناهیب

ن  نه! شما هم مقصردیگو . م ستیما  اد   فعول. «فاعل و مدی:  روِز شمار» در    امت یروز ق  مییبو  ایلحظه    نیر 

ا  یزها یبا چ  عنیسنگسار»    فِیهستند و «حر  اه ی روس ب  بله  بمباران خواهند شد.  هانیبد    ح ی توض  شتریو اآلن 

  .دهد م

  در حم و داد  ن یق یزن و، ره زَدهره
  چه بعدند و در بِىس المهاد  در

  ) ٣۶٢٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  فت یرا و، غول را کو را فر  گول
  فت ی ش دیباخالص و فَوز م از

  ) ٣۶٢١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اند  در گل نجایا ر یخر و خرگ هم
  جا آفلند و آن  جانیا غافلند

  ) ٣۶٢٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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که راهش    کس  زند، که راه مردم را م  کس  زن: گمراه و گمراه کننده؛ره و    زدهره   مهم هستند. بله،  تیسه ب  نیا

   اهیاست، جا   ذهنافسانۀ من   ن یالمهاد: هم  بِىس  .خورد  که گول م    کس  زند، که گول م   کس  شود؛ زده م 

از درد که ما اسمش را گذاشت   ۀ دیذهن همان  عن یاست،    ی بد  اهیاست، جا   اهیاست، بد جا افسانۀ    میپر 

به    تیسه ب  نیا  بله،  .یرستگار   عنیفَوز    ای. و فُوز  جهانن یمنظور دوزخ است، دوزخ ا  و دوزخ هست  ذهنمن 

:  ند یگو م  کنند، م گناه یب کنند، م تیاحساس مظلوم  شود، که راهشان زده م  علت مهم است که کسان  نیا

  .  میدانشمان را، دانشِ خودمان را باال ببر  می.» نه! ما مسئول هستمیشد، ما گول خورد«آقا راه ما زده 

قرآن دارد و شما با گوش دادن   ۀیو آ  ثیحد  یادیتعداد ز  شود، م  میبرنامه که بر اساس موالنا تنظ   نیاتفاقاً ا

 ها ن یا  ث،یحد  طورن یو هم  ستیچ  نید  دیفهم و م   دیریگ م   ادیقرآن    ۀیآ  یادی برنامه، مقدار ز  نیو کامل به ا  قیدق

  یِ موالنا انتخاب کرده است؟    را چه کس  هان یو ا  دیشنو از منبع م   عنیشده است.    ی از زبان حضرت رسول جار

خودش هم به   ریاست. از طرف د  کاف  نشید  یبداند، برا  یرا اگر    هانیداده است که ا  صیبزرگ، تشخ 

وجود ندارد که انسان مطالعه کند، دانشش را ببرد باال که   نیبهتر از ا  یز یچ پس  داده است.  حیتوض   اندازۀ کاف 

  ت یمسئول ن یا کند و به خوردِ ما بدهد و از آن راه ما را گول بزند.  لیرا به خرافات تبد  واقع  نیمثال د  دیای ن ی

را تلف نکن ا  د یشماست که وقت    اد ی : «من چرا  دیی. نگودیرا باال ببر  و دانش خودتان  دی را مطالعه کن   هان یو 

ر من دانشجورم؟یبسطح دانشتان را از فرهنگ خودتان باال    د یهستم؟!» نه! شما مسئول هست  ات یادب  ی! م

  .  ستیچ  دیرا بفهم نتان ید  د ی. شما مسئول هستدیببر

به    دیای ب  رد،یب  ادی  ی: «آقا  دییها. نگوبه آن   دینگاه کن  دیشما بردار  دیواقعاً گوهرها را با  میین، حاال بویو ا

  م ین ی. بب ستمیمن مقصر ن  دیی گو . شما مشود زن م ره  دیآ موقع م بعد آن   رد،یگ م  ادی  رود م   ی.»  دیما هم بو

 ن ی ق ی«  ن، یق ی  .زند که راه م  که راهش زده شده است و آن کس   کس   عنیزن»  و، ره   زَده«ره   .دیگو موالنا چه م

از خدا به دور     عنیفاصله،     عنی  ،ییجدا  عن یو بعد، بعد    ییدر چاه جدا  شانیدر حم و داِد» خداوند، هر دو

  . زند را نم باشد که راه کس یزد یا یینفر دانا یهستند. اگر  ذهنهستند و در جهنم هستند، در افسانۀ من 

آدم احمق که    عنی«گول را و، غول را»    د یگو زن»، دوباره مزَده و، ره ره «   د یموالنا بو  کند بسنده نم  ن یبه ا  و

  ی منتظر رستگار  دیبه دور هستند، نبا  یاست، هر دو از خالص شدن و رستگار   فتهیکه او را فر  گول خورده و غول

تأک   و   باشند.  شود  که خر م   آن کس  رد،یگ خر م    ی  شود، خر م   ی  ر»، ی«هم خر و خرگ  کند م   دیدوباره 

  .  ی وقتت را تلف کرد کهن یا یخودت است، برا ری اند؛ نه، تقص من را خر گرفته  ستیمن ن ریتقص  دیگو م
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کننده    داریبرنامۀ ب  ن یبهتر  ناموال  یها با شعرها برنامه   نیبرنامه است و ا  ن یهفتم  هشتصد و هشتاد و   نیحاال ا

  د یو خودتان هم مطالعه کن  د یها گوش بدهبرنامه   نیبه ا  دیتوان شما م   خرافات، از خواب ذهن.  است از خوابِ 

نه    خواهم، م  دیباشم، نه مر  ریخرگ   خواهمدانش خودم را باال ببرم. نه م  خواهم که من م  دی و فرداً مسئول باش

در    کنم و اگر بتوانم کم م  ندیرافی خالق باشد، فکر خودش را خودش ب  دیبا  کند. هر کس  دیاز من تقل  کس

  م یگو کنم، م دیاز تو تقل خواهم گفت من م  . هر کسرم یگ خر نم بزرگان، ول ماتیدر تعل  ،یار ی پراکندن هش

  .شوم خر هم نم  ستم؛یبلد ن  یزیبرو دنبال کارت، من چ 

جهان غافل هستند،   نیدر ا  عن یغافلند،    جا ن یهستند. ا  ر یهستند، گ  دگ یدر گل همان   جا» ن یا  ر یخر و خرگ «هم

و در فضا   نیغافل برا  شِیپ  ییتای  ی هستند  آفل هستند،  چ  دهی همان  کهن یا  یخدا  که    کسهر   هستند.  زهایبا 

  ش ی او را پ  ش یهادرد    عنیکه درد پرست است،    کسهر  باور آفل است.   کهن یا  یباورپرست است، آفل است برا

  بله،   .دیتر نگوساده  نیاز ا  ر ی، دجهان هم غافل است. بله   ن یخدا آفل است، در ا  ش ی است. پ  او آفل  رانند،  م

  المهاد» دارد. «بِئس  ش یاست که تو یاه یهم آ نیا

  الْمهاد»  ولَبِىس  ۚ◌   جهنَّم  َفحسبه ۚ◌ قيل لَه اتَّق اله اخَذَتْه الْعزةُ بِاثْم  «واذَا
از خدا بترس، خودخواه   و« به او گويند كه  او را بس  چون  را به گناه كشاند. جهنم، آن آراماه بد،  او  اش 

  » باشد.
  ) ٢٠۶ هی)، آ ٢سوره بقره( م،ی(قرآن کر

  ن یهم   عنی. جهنم، آن آراماه بد،  اش او را به گناه كشاندچون به او گويند كه از خدا بترس، خودخواه   و

  : دیگو م حاال را بس باشد. او ، ذهنافسانۀ من 

  را که وا گردند از آن   کسان  جز 
  از خزان   ند یبهارِ فضل آ در
  ) ٣۶٢٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ریپذآرند و، خدا توبه توبه
  ر یو، او نعم ام رندیاو گ امِر

  ) ٣۶٢۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

    نیحن مانی بر آرند از پش چون
  ن یالمذْنب نیلرزد از اَن  عرش

  ) ٣۶٢۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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 ن یخداوند بهتر  عن یفرمانروا،    نیبهتر  و،ین   یفرمانروا  عن ی  ریاالمپس نعم   مهم است.  ل یهم خ  تیسه ب  نیا  بله

 میااگر هر کدام از ما که حاال گول خورده   عن ی  کاران. گنه ٔ ناله   عنی:  نیالمذْنب  نیاَن؛  ناله  عن ی  نین ؛ حفرمانروا است

  ت ی مسئول  خواهم که نه، من م  مییگو دور، م   میانداز را م  دهیا  نیا  ها،نیو ا  میاکه مظلوم واقع شده  میکن و فکر م

 ذهناز جنس من   امی ار یهش  تیف یلحظه هستم. اگر ک  نی خودم در ا  یار ی من مسئول هش  رم،یعهده بخودم را به 

. گردم و برم  رمیگ م   ادی   گذارم، راه م  نیا  ی دانشم را باال ببرم. من وقتم را تو  دیاست، خودم مسئول هستم. من با

   جهان کس   نیدر ا  عنیبد.    اریبس  اهیالمهاد» هستند، در آن جادر  «بِئس   دیگو قبل م  یهات یب  دیکن توجه م

من  در  زنده است و  افسانۀ من   ذهنکه  ا  ذهناست،  ا  ذهنآدم در جهنم من   نیاست،   جا ن یاست در واقع، 

  آراماه بد است. 

بد هستند، در گل    یدر جا   هانیَزده همۀ ازَن و ره گول و غول، ره  ر،یگفت که خر و خرگ  طورن یخالصه هم  و

از   ریغ دیگو بعد اآلن م   بدشان. تیداشته باشند از وضع و خالص ی انتظار رستگار دیهستند، آفل هستند، نبا

  ن ی که از ا  ردیب  میتصم  یاگر    عن یرا که واگردند از آن»    کسان  «جز  هستند؟  ها چه کسان آن   ،یاعده  ی

برگردند و بفهمند که    ها،دگ یهمان ها،ن یچنقطه   نیاز ا  دنیکه امروز فرموند شربت کش  طورن یو هم  ها دگ یهمان 

گشوده شدۀ    ی ضادر ف  نیلحظه فضا را باز کنند و بنابرا  نیها حمله خواهد کرد و اجا خزان است و مرگ به آنآن

  . ند یرا بب یزدیو  بخشش ا ی زدیبهارِ دانشِ ا نند،ی مرکزشان بهارِ فضل را بب

فضا را باز    کهن یهم   با هم است.  ی زدیجا بخشش و دانش ادرون گشوده شده که در آن   یفضا  عنیفضل    بهارِ 

فضل    نیا  دینیب فضل» م  بهارِ   «در  .میکن م  دایپ  یزدیا  ییدانا  شود، او و جذبۀ او شامل حال ما م   تیعنا  م،ی کن

تنها بهار داند را بهار م به دادشان    زی چ  چیه  د یگوم گفت بهارِ جان،    تی ب  ی امروز هم در    م یکه ما دار  ی. 

  بهارِ فضل.  دیگو م  جانیا  ار،ی یِمر بهارِ رو  رسد نم

لحظه    نیدر اطراف اتفاق ا  م، یخواه  نم   زندگ  ها دگ یهمان  نیما از ا  کهن یاز ا  میشوم   داریب  م یما اآلن دار  خالصه

م سبب   قبال م   م،یدید که  باز  ا  میده نم  ریگ   چیه  م، یکن فضا  اتفاق  نم  نیبه  مقاومت  بلند    م،یکن لحظه، 

و    میصفر هست  م،یمتواضع هست  م،یشرگزار هست  م،یو صبور هست  میکن نم  انی طغ  م، یکن نم  سرکش  م،یشو نم

که ذهن خزان    می فهم و م  میشو وارد بهارِ فضل خداوند م  یی و با فضاگشا  شیهاتی و خاص   ذهناز من   م یبرگشت

  ها  دگ یهمۀ ما که همان میاواقعاً شناخته  ریما د کهنیا یتوبه خوب است، برا نیدفعه توبه بنند، ا نیا و بود.

  از جمله باورها و دردها در مرکزمان   رون یو گذاشتن اجسام ب  دگ ی. پس از همانکند ها به ما کم نمو راه آن

راه   ن یتوبه در واقع برگشتن از ا ن یا و  .میگرد ما برم  م،ی کن ها، ما توبه مو فکر کردن و عمل کردن بر حسب آن 
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   لحظه زندگ  نیا  تیوضع  د؟یکن لحظه شما از کدام اسباب استفاده م  نیا  کهنیدر ا شود خالصه م عنیاست.  

  د، یکن مقاومت نم  د، یکن و فضا را باز م دی خواه گشوده شده م  یگشوده شده؟ اگر از فضا  یفضا ای د یخواه م

  . ییتای یبه فضا  دیااز ذهن و رفته  د،یواقعاً توبه کرد

و» او    رند ی. «امرِ او گرندیگگشوده شده از او امر م   یاست و با فضا   ریپذو خداوند هر لحظه توبه  میآور توبه م  

 ن ی. اوست بهتردیگو است م  ر یام  نینه او بهتر   هاست؟دگ یاست؟ مثل همان  طانیاست؟  مثل ش  ی ریجور ام چه 

  رِ ی ام  چیه  ،ییبا فضاگشا  ،از عشق، بهتر از وحدت با زندگ   تر جهان به  نیدر ا   عنی .  ر»یفرمانروا و «او نعم ام

   ل یخ  کهن یکه رفته، كماا  از آن راه   شود م   مانیانسان پش  وقتو   کند.  ییفرمانروا دیکه به ما با  ستین  یرید

زندگ نکرديد، و تأسف خورديد که چرا    د یبود  ندهی ها که هماکه شما آن سال   دیبرنامه توضيح داد  ن یاز شما درا

  .دیرا نَرو ها دگیکه راه همان دیزودتر متوجه اشتباه خودتان نشد

که ما  ییعرش آن فضا یفضا  نیا دفعه ی مان ی ناله کنند از پش عنی ن» یحن   مانیبرآرند از پش «چون  :دیگو م 

  هست، آن زندگ   عال  ار یاو بس  لرزش  بد؟  ای لرزش آن خوب هست    دن،یبه لرز  کند را محاصره کرده شروع م

ما از ناله    لیما و تبد  رییبه تغ  کند شروع م   عن ینه؟    ای  میکن ما هم ارتعاش م   کند ار تعاش م  زندگ    ر،ید

  . کند ارتعاش م لرزد، عرش م دیگو م  میراه غلط رفت  می کاران که ما اشتباه کردگنه

  لرزد، که مادر بر وَلد   چنانآن
  کشَد به باال م رد،یگ   دستشان

  ) ٣۶٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  از غُرور   دهی خداتان واخر   یکا
  فضل و، نک ربِ غفور  اضِیر َنک

  ) ٣۶٢٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  برگ و رزقِ جاودان  تاننیاز بعد
  حق بود، نه از ناودان  یهوا از

  ) ٣۶٢٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ا  لرزد ما چنان م  رندهیدر برگ   یفضا  نیا  دیگو م بوستان و    عنی  اضیپس ر  .لرزد مادر بر بچه م   کهنی مثل 

کاران که  از نالۀ گنه   لرزد گفت: که عرش م  پس  آموزنده و بخشنده.  ار ی بس   عنیغفور از صفات خداوند    ؛هاباغ 

بروند    دیرا نبا  دگ نیکه راه هما  نداه دیفهم   قتاًیهستند که حق   ییهاآدم   هان یهستند و آن کارها را کردند ا  مان یپش
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  ی چنان لرزد، طور آن   دیگو م   .خواهند  نم  زندگ   همانیدگ  چیاز ه   روند نم   همانیدگراه    رید  روند، نم   ریو د

 خداتان   که کسان ی : که ادیگو م  االن و کشد و به باال م   رد یگ شان را مو دست  لرزد که مادر به بچه م لرزد م

  . است خداوند بخشنده، آمرزنده نیاست باغ فضل و دانش خداوند و ا نیا ذهن از غرور من  دیخر  دوباره

ما باز کند، و ما را    ی لحظه آماده است ما را ببخشد وباغ فضلش را رو  نیخدا ا ای   که زندگ   دوش معلوم م  سپ

  یی شناسا  م یبده  ص یتشخ   د یکه ما با  م یریرا به عهده ب  تی مسئول  نیا  ارانه ی بخرد، اگر ما هش  ذهناز غرور من 

برگ   .خورد  دیشما برگ و رزق جاودان خواه   نیبعد از ا  عنی  تان»نی«بعد از ا  .میرا نرو  هاهمانیدگ که راه    می کن

که از طرف خداوند    شیهم  ینعمت و غذا  مییبو  کهنیدر واقع مثل ا  جان ینوا در ا  عن یو رزق جاودان برگ  

شما   یها از حس   جاودانگ  یغذا  نیخورد، و ا دی خواه  جاودانگ  یشما غذا نیجهان، بعد از ا نینه از ا دیآ م

از آسمان    دیآ حق م  یجهان، و از هوا نیاز ا  عنیناودان    ،دیآ جهان نم  نیاز ا  دیآ نم  ذهنمن   از  عنی  دیآ نم

ها در شهرها و روستاها که االن هم هست البته، بام   می قد  ندیگو و تمثيلش م  .نه از ذهن  د،یآ گشوده شده م

از   شد آلود م گل   خورد به پشت بام که م  ول  آمد، باران صاف م  جابام آسمان بود آن   یباال  ریبود د  کاهل 

    .آلود بودگل ر ید نییپا آمد ناودان که م

 که  ناودان هست، هرکس   نیو ا  ردیگ جهان م  نیواقع از ادر   ردیگ غذا م   هاهمانیدگ از ذهنش و از    که پس هرکس

 رد، یگ م   یلحظه ابد   نیلحظه و از ا  نیآمده به ا  صورتن یدر ا  ردیگ جا غذا ماز آن   کند آسمان درون را باز م 

ساده   ل یخ  عنی  یلحظه ابد  نیزنده شدن به ا  عنیهم    جاودانگ  .رود م   جاودانگ  یسوبه  واشیواش یدارد  

. امروز  دیترک کرد  ول  دیکرد  ییشناسا  دیدیشما آن را د  یبا جسم مجاز   میهست   یدر زمان مجاز   شهیکه ما هم 

تان را که به صورت حضور ناظر شما جسم ذهن   وقت   عنی  دیکن   فیدر غزل هم گفت که شما فراق را توصبود  

حمله    دگ یبه هر همان   نیا  ستم، یرا فعال کنم، من گاوچران ن   ن یا  خواهم نم  ریمن د  دیریگ م  میتصم   شما  د،یدید

  ن یهم   ن یکه ا  دیگو م  روم، بچرانم، من دنبالش  نم را    نیا  خواهم من نم  ست، ین  ربشو یو س  خورد و م  کند م

با ارتعاشش    کند ارتعاش م   و زندگ   دیشو خداوند م   ییوارد باغ دانا  د ینرو  دی تَرکش کن  ریتوبه است. اگر د

   وارد باغ فضل و دانش زندگ   ردخَ م  ذهنو شما را از غرور من  د،یکن م  ییشناسا  عنوان زندگشما خودتان به 

  قدر بخشنده است. خداوند چه  نیکه ا دیشو جا متوجه مو آن  کند، م

  ی ، غذا م یخور م   جاودانگ  یو غذا  میشو مستقر م  یابدلحظه    نیدر ا  می که ما دار  میشو متوجه م  واشیواشیو  

  :دیگو االن م  م، یخورور غذا م از آن  م یخور نور م 
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  رش کرد   طی بر وسا ایدر چونکه
  به ترِک مش کرد   ،چون ماه  تشنه

  ) ٣۶٢٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

جا  آن هست، ما آن   یهست، ذهن تو  ییتای  ی ای در  ی هست    رهیهست ذهن جز  رهیامروز هم گفت جز،  ایدر

  رت یغ  میبشو  ییتای  یوارد فضا   میکه اگر با اسباب با ذهن بخواه  میکرد  ییما شناسا  . وقت میکن م   زندگ

نم بشو   گذارد خداوند  غ  ،آوردن  رت یغ   عن یرش    م،یوارد  م   ای   رتیقانون   رشزمان  دیگو تا  در    که که 

از    دیبا  م، یبشو   ی  میتوان با خداوند نم   میدار  ذهنو من  مینیب هست و ما از طريق آن م   ی زیچ ی مرکزمان  

 ن یحاال که شما ا  .هاابزارها سبب    هاله ی وس  عنی  طیوسا  ط،یبر وسا  کند م   رتیغ  .  می بشو  یتا    میجنس او بشو

بشويد، در     یبا او    گذارد نم  رتشیغ   دیخدا برو  ی سوبه   له یوس  صورتبهصورت جسم  که اگر به   دیدان را م 

صبر    ریامروز گفت صبر، د  رید  ا،یبه در  دیپر از مش ذهن م  مثل ماه   دیکه شما تشنه هست   صورتنیا

  م یقبل را بهتر بفهم  تیب  کند، کم م   م،یارا قبال خوانده   تیب  ن یا  طورن یدر ذهن و هم  دیکن نم  ریتأخ   دیکن نم

  :دیگو م

  سازدش  لتیوس چه صورت م   هر 
  بحر، دور اندازدش  لتیزآن وس 

  ) ١١١٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ا یدر   اندازد، م  رونیما را ب  ا یدر   لهیهمان وس  ق یاز طر  می خدا برو  یسوو به   میرا ما انتخاب کن    ذهن  لهیهر وس   ما

  ی از جنس فضا دیفضا را باز کن دیبا شما :دیگو م  رتیقانون غ  ست زندگ رتیهمان غ نیا ییتای یا ی در عنی

اگر مرکزت عدم نباشد جسم باشد از جنس باور باشد    ،ی برو  او بتوان  یسوبا مرکز عدم که به  دیشده بشوگشوده

 اندازد،  تو را دور م   لهیبا آن وس  یرو  که به طرفش م  لهیبا همان وس  ای در  صورتنیباشد در ا  همانیدگ درد باشد  

  . یبشو  ردشوا توان نم

عده خودشان را    ی  م،یکن ارتباط با خدا نم   لهیموقع باورها را، فکرها را، دردها را، وس  چیما ه   نیپس بنابرا

  ست ین  ی زیچ   نو بله به خدا برسند، همچ   مالند به سرشان، گل م  کوبند م  کنند شان م تن   خ یم  دهند،  زجر م

  د ی نی بب  دیرا که شما با ذهنتان بتوان  یز یهرچ  .هست  لهیوس  ههم  هانیبه خدا برسد ا  خواهد با زدن خودش م

پس      .دیشو دور انداخته م  لهی همان وس  قیاز طر  دیبشو   یبا خدا    دیرا اگر انتخاب کن   لهیهست، آن وس  لهیوس

 له یوسبه   کس  گذارد نم  شت ریغ  عن ی  کند رش م  طیخداوند به وسا  میدان : چون ما م دیگو باال م   تیدر ب
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 گذارد،  همه را در ذهن م   ها،همانیدگ از همه    شود لخت م  شود م  بشود، پس تشنه ماه   جاوارد آن   لهیوس

خودش برداشت وارد    ای  یز یچ   ی چون اگر    برد، با خودش نم  چ یه  ا،یبه در  پرد ش ذهن ماز م  دفعهی

بشود  نم دار  .تواند  دوست  ما  ببر  دگ یهمان  میو  با خودمان  ا  م،یرا  مرتب   میسل ت  تیفیک   نهما  نیو  هست، 

ک  میتسلکه    میاش صحبت کرددرباره  ه   ایدارد    تیف یشما  نبر  چ یندارد؟ گفت که  خودتان  همان    نیا  .دیبا 

   عن ی  اندازد آتش م  یرا تو   لیخل   م یابراه  وقت   ل یجبرئ  دیگو م   کهاست     همان  نی» امع اله وقت  «ل  یجور ی

نه، به کم تو    دیگو کم کنم؟ م  وت  من به  خواهم  دیگو جبرئيل م   م،یبش  ارانهی تنها درد هش  دیما با

  .ندارم اجی احت

به شما کم کند خودتان    دینبا  کسچ یه  دیشو م   ارانهی درد هش  ریو ز  دیکن االن هم شما را که فضا را باز م 

ست که ما موالنا  ادرست    ط است.ی به من کم بند، آن وسا   ی  دییگو شما م  کهن یهم   ، و خودتان  دیهست

آدم باشد    ی  تواند م  لهی، آن وس   لهی خودتان با خودتان بدون وس  د یشما با  کنممن هم صحبت م   م،یخوان م

    .ای به در دیاز مش ذهنتان بپر د،یبشو یی تای یبدون آن وارد فضا  یز یهرچ  ای علم باشد  ی ای

  

  

 


