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  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید مولوی،(

  یو شاد   من ز در درآمد، به مبارک  بتِ
  ی مرادیبه جهانِ ب دم، یمرادِ دل رس به

  
  بپرس چون درآمد؟ که برون نرفت هرگز تو

  یبود جماد  درآمد و برون شد، صفت که
  

  برون شد   مو که: چون شد؟ ز چونگ  غلطم،
  یزاد چونهیتو ز ب نیول  ،یاچونه تو

  
  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه

  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 
  

  پسندم، همه تن چو گل بخندم  یخود یب همه
  ی گشاد یدر  نیببندم، که چن انیطرب م به

  

  (مقابل حدوث)   میقد ، نگیری: دقدَم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٢٨۴٢برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ  پرسسالم و احوال  با

  یو شاد   من ز در درآمد، به مبارك  بتِ
  ی مرادیبه جهانِ ب دم، یمرادِ دل رس به

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید مولوی،(

خداست، از درِ    ای  ست ، معشوق من، که همان زندگ«بت من»که    دیگو م   موالنا از زبان انسان، هر انسان  پس

او زنده    ت» ینهای «بو    ت»ی«ابدمن به     عنی   ریعبارت دکرد. به    در من تجل   زندگ  ای خداوند     عنیمن وارد شد،  

  شدم.

در انسان، به خودش    زندگ  ایکه خداوند    دیگو قسمت اولش م  م،یبن  میرا به چهار قسمت تقس  تیاگر ب  پس

  همراه است.  »یو شاد  «مبارک زنده شدن با  نیو ا شود است، حتماً زنده م تینهای که ب

   . مبارکستیهمراه ن  یو شاد  در ذهن است، با مبارک   دگ یکه حالت انسان که حالت همان   دهد نشان م  پس

  باست، یاست، ز  دردیب  رونیدر ب  اشجه ینت   کند، م   یو هر کار   کند م   یانسان هر فکر   عنیخجسته بودن،    عنی

  قدم است.مبارک   کند، نم جادیا زهی ست کند، نم جادیمقاومت ا

درد پخش    عنیکه قدممان مبارک است؟    میهست   یاما در مرحله   ا یغزل که آ  نیدر ا   می دقت کن  دیپس ما با 

از در آمده و درآمدنِ    «بت من»  ای وجود دارد؟    سببیب  یدر ما شاد   ایو آ  میکننم   جادیو درد هم ا  میکن نم

متوقف بشود، نه،   ییجا  ی باشد    داشته  تیخداوند از در و زنده شدن ما به او، نه که نها  ا ی   معشوق عرفان

  . ردیگ تحت ادارۀ آن قرار م مان بله زندگ

در او به خودش زنده    که زندگ  دهد اجازه م  جیتدربه بعد که به  یاکه انسان از لحظه  دید  می امروز خواه  و

فکرها تمام  م  شیبشود،  ز  شود خالق  و کن قانون    ریو  ا  عنی  دیآ درم   فکان»«قضا  هرلحظه   کهن یمثل  خدا 

    .»شود «بشو و م : دیگو م

  کند،  م  رانیکه د  ییکارها  ا ی  ها شدگ انسان را به حوادث و اتفاقات و شرط   زندگ   ریمس   ذهنمن   نیبنابرا

امورمان، زندگ  عن ی.  اندازد نم ادارۀ  به   ما  را شخصاً  و سرنوشت خودمان  م  خودمان  مسئول    م،یریگ عهده 

  ی هادرواقع هدف   دل» «مراد  ما که    یبرا  کند م   فیدوباره مراد را تعر  ، دم»ی «به مرادِ دل رسو در قسمت    میشو م

  .  ستین  جهانن یا  جسم
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ا  م،یبارها گفت  کهن یهم  دل»  «مراد از طر  نیعبارت از  ب  زندگ   ،ییفضاگشا  قیاست که در دلِ ما    تِ ینهایبه 

هم من هستم هم   د یطلوع کند که آن خورش  یدیخورش   ی صورتِ  به   از درون ما زندگ  عنیخودش زنده بشود،  

  م یدار  که در زندگ   ذهن   یها با هدف   «مراد دل»پژمرده بشود و صفر بشود.    ذهنمن   نیخداوند است، بنابرا  خودِ

  ما و در زمان هستند، فرق دارد.

که در    ییهارا با هدف   «مراد دل»   ذهن. من میکن درست م   ذهنمن   م، یشو جهان م  ن یکه ما وارد ا   حالت   در

ا  دیزمان با را م  کهنیبه آن برسد، مثل  بخت خوش   کنم،م  دایبچه پ  کنم، م   دایهمسر پ  رم،یگفالن مدرک 

  .  ردیگ م  یها با آن  آورم، پول درم قدرن یا شوم، م

تجسم    نه که ما ذهناً  د،یایو واقعاً درب  دیای از در درب  «بت»است که   نیکه عبارت از ا  کند را اشاره م   دل»  «مراد

  . ردیگ صورت م »یمرادی «جهانِ بدر  نی ا کند است که موالنا اشاره م بیکه درآمده و عج  می کن

. کند م  مرادیمراد، شما را ب  نیا  ، داشته باش  اگر مراد ذهن  کهنیکند موالنا به ا   اشاره م  »ی مرادی«جهان ب 

فکر است، جهت همسر    ی   نیت پولدار شدن، اکه جهت دارند، مثل جه  میشو متولد م   ییابتدا ما به فضا   عنی

همه جهت هستند و اگر    هان یا  دن،یخر  نه جهت خا  دن،یکردن، جهت مدرک گرفتن، جهت فالن مقام رس   دایپ

  ها برود. جهت   نیدر ا وقت شود م  مرادیانسان باالخره ب رند،یدر مرکز انسان قرار ب  هانیا

   از هر طرف   عنی  شود، م  » ی مرادی«جهان ب  یاست واردِ    یانسان موجود   دیبو  خواهد  م  کهن یمثل ا  درست

  ت ی نهایکه بال ندارد، آن هم فضا را در درون باز کند و به ب  مانَد راه م   یفقط    دهد به او بال م  زندگ  رود م

  او زنده بشود.  

که به     ذهن  ی هاکه در جهت   م یفهم را م   ن یا  م،یکن که ما اآلن با چشم ذهن نگاه م  یمرادی جهان ب  نیاز ا  حاال 

   که زندگ   مراد زندگ  را به دست آوردم و موفق شدم ول  ز یچ  نیا  مییما ممن است که بو  رسد، فکر ما م

  درد ی سان بان   عنی باشد،    ی دردی ب  شد،با  یباشد، آرامش باشد، خردمند   ی داشته باشد، در آن شاد  تیف یک

حسادت و    د،یدان را که شما م  زهایچ  نیو همه ا  یورز نه ی خشم و ترس و رنجش و ک   یکند، مثل دردها   زندگ

  درد هستند.   هانیا

«مرادِ  تو به    »یمرادی «جهان بادامه نده. بفهم که در    لی کار را خ   نیپس ا  کند، م  مرادی که جهانْ تو را ب  دیگو م

جا  است، جهان حضور است که آن   ییتایجهان    »یمرادی «جهاِن ب  ، لحاظ چشم زندگ. البته به  رس م  دلت»

نگاه    دیگو که م  دهد انسان قرار م  اریدر اخت   اطالعات   یساده موالنا امروز    لیخ  ندارد ول  آدم مرادِ جسم 
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ها را با دلت نرو، آن مرادها را در دلت  راه نی. اات چشم ذهن دهد،مراد به تو نشان م یهاکن، چشمت جهت 

  که  می نگذار، مثال پولت را در دلت نگذار و ما اشعارش را بلد

  تو را بال داد از هر جهت 
   جهاتَتیبازکشَد به ب تا

  ) ٣۶٨شمس، غزل  وان ید مولوی،( 

  ی رو که تو م جهت   ن یکه ا  د یتا باالخره به ما بو میدیبه درد رس  م، یدیبه بال رس  می رفت   یدر هر جهت فکر   عنی

مراد    عنیخواهد کرد.    مراد»ی«بتو را    نیا  ،ی کرد  «مراد»را    نیدر زمان است و ا  نی و ا  برس  اَت به هدف ذهن 

  . یریب توان را از او نم اتی را، شاد اتبختدلت را، خوش 

و به مراد دلت که زنده شدن   ی فضا را باز کرد ن یکه ا یبرو  ها موقع جهت  ن یبهتر است که تو در ا نیبنابرا پس

  .ست یها مراد نهدف   نیو در ا  یها بروهدف   نیدنبال ا  ،کن با حضور ناظر به ذهنت نگاه م   که به اوست، درحال

دار بشوم، بچه درست کنم،  خُوب، بچه  ل یمن آمدم خ  یی مثال بو  ،ی برو  هان یدنبال ا  عنوان مراِد زندگاگر به  و

من    زندگ   ی مرادها   هان یبرسانم، خانه بخرم، به مقام برسم، مردم احترام بذارند به من، ا  ییرا به جا  هانیا

  . دید  جا بال خواهدر آن  ،کن که به ذهن تجسم م  است، در هر مفهوم

  :م یکن م  یاهم امروز اشاره  باز م، یرا بلد هات یب نیما ا و

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب
  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی ثنوم  مولوی،( 

. بهتر  یفکر   یهادر جهت   شود م   مرادیب  شود، جهان م   نیکه وارد ا  کساست که هر   نیا  اَش معن  یمرادیب

  نخواهد.  یفکر یهااست هرچه زودتر بفهمد که مراد از جهت 

  ی مراد یجهان جهانِ ب  نیکه ا   ی شو متوجه م   کن از دور که نگاه م  کهن یا  یمهم است، برا   لیمطلب خ   نیا

  ؟ است، چرا   است و عال   قیطرح دق   ن ی. ارسد انسان به مرادِ دلش م  د، یرس   شود که به مراد نم  است. در جهان 

  د ی گو . خُب مرسدبست مبه بن  رود،  قرار داده به هر طرف که م  ییخداوند در جا  ای  انسان را زندگ   کهن یا  یبرا

  پس کدام طرف بروم؟ 
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   ی شما فقط    د یگو غزل م  اتفاقاً   جا فضا را باز کن.  ن یها را رها کن، همجهت   نیا  دیگو موالنا م   د ینیب م  سرآخر 

  ن یاست که ا  و آن قدم قدم  یدرست بردار   دی. آن را بامیقدم ندار   یاز    ش یب  ،ی بردار   توان م  شه یقدم هم

  .  میلحظه هست نیما در ا شهیچون هم  م،ی. قدم دوم ما نداریدارلحظه برم

را پ  دیدیقدم است. اگر د   یقدم    پس  که در ذهن    دیبردارم، بدان  ی چجور  دیکن م  نیبش یقدم دوم، سوم 

  . دیرس  دیو نخواه دیهست

که علتش    دیگو . مدهد م  حیموالنا علتِ رها نشدنِ ما را در ذهن امروز توض میکه از غزل متوجه شد طورن یهم

که    کن تو فکر م عنی. دیبه خدا دار  دنیرس  یبرا «روش»و   »ی «چندو   »«چون و  » «چونگ است که شما   نیا

از در درم  «بتِ»    ذهن  رِیتصو   ی  ذهنچون من   ، هست   نه»«چوو خودت هم    دیآ درم  ی طورنیا  د،یآ شما 

  که حالتان چطور است؟  م ییگو م  م،یرس به مردم م حت   «چونه هستم؟»: میپرس است، دائماً ما م 

ا  م یکن معتبر است که ما قبول م   حالتان چطور است، موقع    ش ی ها دگ یهمان   تِ یشخص به وضع  نیکه حالِ 

  حال چطور باشد.  شود دارد. پس م بستگ

آخر،    مییگوم  بعد م  «حال»چطور  چطور  حالِ    دیگو م  شود؟ چرا  بستگ   یخُب،  وضع  نفر   تِیبه 

حالش بد است.   شود،  تر محالش خوب است. اگر کم  شود،  م اد یلحظه پولش ز نی دارد. اگر ا شیها دگ یهمان 

  پس حالش در دستِ اتفاقات است. 

ندارد که ذهنت نشان    ییهات یبه وضع  حالِ تو است، بستگ  یکه نه، مرادِ دلِ تو که خوب  دیگو موالنا م  اما

  ذهن من    ی  یِ جاکرده به  خوب است. اگر آن حال، حالِ معشوقت باشد که در دلت تجل  شهیهم   نیا  دهد؛ م

  است.   یقدم و توأم با شادمبارک  نیو ا

  
  (دایره عدم اولیه)  ٠شل
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  ها) (دایره همانیدگ  ١شل

  
  (دایره عدم)  ٢شل

  :(دایره عدم اولیه)] ٠[شل  میکن  ها هم بررسشل نیرا با ا  تیب نیا دیاجازه بده  خُب

 البته قبل   شود، جهان م  نیواردِ ا  کهن یمحضِ او به   شود جهان م   نیواردِ ا  فرمیب  یِار ی صورتِ هشانسان به  پس

قدم است، هم شاد است، هم مرادِ  خداوند با اوست، هم مبارک   عنیجهان هم بتش با اوست،    نیاز ورود به ا

 ییها. واردِ جهاِن انسان شود م   یمرادی جهانِ ب  اردِکه و  زهایچ  نیبه ا  ستین  ار یدلش را بلد است و البته هش

  است که در مرکزشان هست. ییزهای دست آوردنِ چ مراد در به  کنند فکر م  هان یکه ا شود م

که ذهنش    ییزهایبا چ  شود م  دهیهمان   مییگو اصطالحاً م   شود، وارد م   و وقت  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل

مهم هستند مثل پول، مثل   شیبقا  یاش براپدر و مادرش و خانواده   یها حت یطبق نص  زهایچ  نیو ا  دهد نشان م

  خانواده.    یاعضا نیهم

و    کند م  قیفکر است حسِ وجود تزر   یکه    هان یا  را دارد که به مفهوم ذهن   ییتوانا  نیا  ی ار ی هش  نیبنابرا

  ی  قیاز طر  فرمی ب  یار یهش  کهن یدرست مثل ا  د،ید  نکِیع   ی  شود آن م  کند،م   قیحسِ وجود تزر  کهن یهم

  .نکشیع  شود آن م و ندیب برحسبِ آن م عنی ند،یب فکر است م یکه  ید یجد نکِیع

  زند  دست م   تیفعال    یبه    ند،یب ها م آن   قیمرکزش و از طر  گذارد  مهم را م  یزها یآن چ   ۀ هم  جیتدربه  پس

 ر یدبه هم   ادی با سرعتِ ز  ها دگیهمان  نیفکِر ا  دنِیو از پر  ده یفکر برحسبِ افکارِ همان  ایکردن    دهینام فکرِ همان به

(دایره عدم  ٠[شل و چون مرکزش  ذهناسمش هست من  د،یآ وجود م در حالِ حرکت به  ایپو ذهن  رِیتصو ی

  . ردیگ م  میمفاه  نی و قدرت را از ا تیو هدا تی دفعه عقل و حسِ امن  نیعوض شده، ا «عدم»از   اولیه)]
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   اگر طوالن    نگاه کردن به جهان اگر موقت باشد، اشال ندارد، ول  نیچنن یا  ها)](دایره همانیدگ   ١[شلو   

  طور ن یجسم است. هم   یکه    کند و باالخره فکر م  نیی پا  دیآ م  اشی ار ی و هش  کند م  جادیبشود، انسان درد ا

موالنا    جانیدر ا  عنیهست،    یآمدن و رفتن صفتِ جماد   عنی،  «آمدن و شدن»  نیکه ا  دیگو که در غزل هست م

صفت را    نیبه خودش اضافه کرده و ا  «صفت»صورتِ  را به   ذهنمن   نیو ا  دگ یهمان  نیا  یار یکه هش  دیگو م

  . آساناز خودش جدا کند به تواند م

ا  یار ی بله آن هش  ست،ین   ذهنبشود که من   اریاست فقط هش   کاف  تواند  وجود آورده و م را به  نیاست که 

ذهنش را تماشا    عن ی  ند، یرا بب   هان یجدا کند و ا  هانک ی ع  ن یاز ا  ا ی  دن ید  جورنیا  ا ی   ذهنمن   نیخودش را از ا

  کند.  

که     عقل  نیو متوجه بشود که ا  ها دگیهمان  نیرا بدهد به طرزِ فکر برحسبِ ا  ارش ی که اخت  ستیالزم ن   ی ار یهش

هم برحسبِ    تشیهدا  و   ردیگ  م  زهایچ  نیو کم شدنِ ا  ادی را هم از ز  ت یاست. حسِ امن  ها  دگیاآلن دارد، عقل همان

. قدرتش هم  رود آن طرف م   شود، م   ادتری ز  شیها دگی طرف که همان   هراست.    ها دگ یهمان   نیفکر کردن به ا

  است؛ متوجه بشود.  ذهنقدرت مالِ من  نیمثل قدرتِ پول، قدرتِ مقام که ا هاستن یقدرتِ ا

  شود،  م  منته  زهیبه ست   شود، م  به مقاومت منته  شود، م   کردن به درد منته    زندگ   جورنیکه ا  دیگو م  و

   ذهن   زِیچ   ن یبدهد که ا  صی چاره را دارد که تشخ   نیو انسان ا  (دایره عدم)]  ٢[شل  شود  م   منته  یکاربه خراب 

 ها ت یکار دارد، از وضع  هاتی ضعهست با و  »ذهن«من   ن یکه اسمش هم  بافِت ذهن  ن یکه آمده مرکزش و ا  ستین

  . خواهد م  زندگ

و متوجه شدن    لحظه است»  نیدر اطرافِ اتفاقِ ا  یی«فضاگشادست بزند و آن    به فن  دیایب  تواند م  نیبنابرا  و

  ن یبدهد، بنابرا  زندگ  تواند به من نم  نیو ا  ستمیمن ن  ست، ین  زندگ  نیا  دهد که ذهن نشان م  تیوضع  کهنیبه ا

  .ستین  «مرادِ من»

مهم هستند و ما    ار یبس  تی ب  نیدر ا  »ی مرادی«جهانِ بو   «مرادِ دل»  ،» یو شاد    «مبارک،  «بت»کلماتِ  دینیب م

  .  میکن صحبت م  میشان داردرباره 

حالت    نیوگرنه ما در ااست مثل موالنا    بزرگ  ی شخص هم حتماً    نیو ا  دیگو به ما م  کس  بار وقت   نیاول  یبرا

  ره یکه داخل دا ییزهایچ نی است که هم نیجهان ا نیکه مرادِ ما در ا میکرد فکر م ها)] (دایره همانیدگ  ١[شل
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مرادِ دلِ ما    هانیدردها، ا  حت   ای  اورهااصال ب  ای  زهایچ  جورن یاست مثل پول، مثل بچه، مثل مل، مثل مقام، ا

  هستند. 

واقع  و توجه و احترام مردم و آن هم در   دییاست ماننِد تأ  جهانن یدارد که ا  ییآوردهادست  یصفت هم    نیو ا 

  د ی که با  دیگو که موالنا م  ات یاب  ن یغلط است با ا  نیکه ا  شود متوجه م   جهان است، ول نیحاصل کارِ من در ا

کم    دهد لحظه نشان م  نیکه ذهنت در ا   یز یکه از آن چ  دیگو به ما م   (دایره عدم)]  ٢[شل   عنی  .یبشو  میتسل

  شده هست.باز  یفضا نیهم نخواه، بله اطراف آن فضا باز کن، زندگ تو زندگ اد،ی ز ای

  عنیبه اصلمان    لیتبد  ترشی ما ب  شود، تر مفضا گشوده   نیچه اکه هر   میشو و متوجه م   میکن کار را م   نیا  ما

  مان،  به زندگ   دیآ م  ترش یب   خجستگ   م،یشو به او زنده م   ترش ی چه بو هر   میشو همان خدا م   عنی  میشو بت م

  که درد ندارد.   شود م  یآورددست  ن یا م،یکن و عمل م  میکن م  یهر فکر عنی

ما م  قبال م  یکه هر کار   میدید به درد منته  میکن   م ،در جهت   شود دار ممن   یها چرا؟ قبال اآلن فقط    ،م یرفت

سبب    دهد،  که اآلن به من دست م  یشاد   ن یکه ا  میشو . بعد متوجه م»یو شاد    «به مبارک   م یکن فضا باز م

  . دیآ لحظه نم نیا تِی از وضع  نیندارد، پس بنابرا

فضا باز   است که ما در اطرافش  نیا  یفقط برا  دهد که ذهنمان نشان م  یز یکه آن چ  میشو متوجه م  واشیواشی

فضا باز    ترش ی هرچه ب  ول  م، ینیب را نم   «جا»  و گرچه که ما آن   دیآ م  رید  یاز جا   »ی و شاد   «مبارکو    می کن

  متوقف شد که قربان  رید  د،یآ دستِ خودمان م   دمانخو   زندگ   ۀکنترل و ادار  ترشی که ب  دیآنظر مبه   م،یکن م

بند،    یکار  یبزند،    حرف ی  کس  ی  ای  میناراحت بشو  م،یفکر بن   ه  م،یفکرهامان بشو  م،یحوادث بشو

  . میما ناراحت بشو

  ی با آمدِن فضا  »یو شاد   «مبارک   واشیواش ی  نی. پس بنابراشود ها کم م که آن حالت   مینیب م   ییبا فضاگشا 

بهگشوده تجلشده  زندگ    صورتِ  به  م   خداوند  فضا    .دیآ ما  هرچه  مگشوده و  هش   شود، تر  متوجه    ارانهیما 

که مراِد دِل من    میکن م  ییشناسا  میو دار  می رس م  یریدل د  یبه    ،یر یحالت د  یبه    میکه ما دار  میشو م

  نبود که بذارم در مرکزم.  هاز یچ نیجهان، واقعاً ا ن یاز آمدن به ا

بِنم    ارانه ی را هش  تم یکه من هو  شود سبب م  کار ن یکه ا  من یب و م  ییبا فضاگشا  کنمرا من از مرکزم دور م   هانیا 

ها فکر کنم و از جنس او  مرکز من، و من برحسب آن دی ایب هان یکه اگر هرکدام از ا نم ی بب نه یو به ع  زها یچ  نیاز ا

  است.  »ی مرادی«بجهان   جهان،ن یکه ا شوم . متوجه مشوم م مراد»ی «ببشوم بروم به سمت آن، آخرسر 
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شدن به او  خداوند من را به مراد دل من که زنده  »یمرادی«بمرکزم. و در جهانِ   دیا ی ب  گذارم را نم زیچچ یه  پس

  که  می. و داشترسم به بال م روم م  است که من در هر جهت  نیهم  یبرساند. برا خواهد است م

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَند م مرگ  یزنده سو نْفسِ

  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی ثنوم  مولوی،(

،  ها)] (دایره همانیدگ   ١[شلباشد    ها دگی برحسب همان  د یو د  ذهنمن   ای   ذهن  ری تصو  نیکه هم   زنده»  «نْفس

  شود؟  م  به درد منته کنم م و هر عمل  کنم م یکه چرا من هر فکر میشو و متوجه م  زند دائماً به ما ضرر م

بدتر هم    چ، یکه نشد که ه   بخو   ام خوب کنم ولام را با همسرم با بچهکردم که رابطه   همه سع  ن یچرا من ا

  کار را بنم. زندگ  نیا  خواستم م  ذهنو عقل من   هادگ یکه برحسب همان   شوم را من متوجه م  نیا  لیشد؟ دل

  کار را بنم.   نیشده اگشوده  یفضا  نی و ا (دایره عدم)] ٢[شلعشق  قیاز طر خواهد از من م

  اَنْصتُوا دیشما خاموش باش پس
  گو  وزبانتان من شوم در گفت  تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی ثنوم  مولوی،(

عمل    یهاو راه   کند فکر م  زند، ما حرف م   قیشده از طرگشوده   یفضا  نیکه ا  میشو متوجه م  واشیواشی  بعد

نشان م ما  به  برا  دهد را  خاص  یو  اتّفاق  غ  حلّراه   ی  افتد م   هرلحظه که  خزانۀ    ی فضا   نیکه هم  ب،یاز 

   ذهن که من   ییو رفتارها  ها  شدگ شرط   اردچ   ر یو ما د  دهد و به ما نشان م  آورد م  رونیشده است بگشوده

 م یبار هم که امتحان کرد  نی. و چندمیست ین  رید  هات یوضع  قربان.  میست یصورتِ واکنش نبه   کند م  لیبه ما تحم

  .  میخواه نم  جهاننیا ی زهایاز چ «مراد» ریپس د کند م  مراد»ی«ب جهان انسان را  نیا میدید

در مرکز ما    دگیهمان  چیکه ه  م یکن که فضا را باز م  میدار نگه م  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شلمرکز را عدم    قدرآن

  ح یتوض  یبدهم،    حیرا توض  یبعد  تیسه ب  طورن یبدهم و هم  حیتوض  تانیاول را برا  تیدو ب  دینمانَد. اجازه بده

    که  دیگو دوم م تیب  م،یخواند کهاول را  تی. بمی بپرداز اتشی به جزئ میبه غزل بدهم بعد برگردراجع   کلّ

  بپرس چون درآمد؟ که برون نرفت هرگز تو
  یبود جماد  درآمد و برون شد، صفت که

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید مولوی،(
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تو   دانم من م   دیگو م  شود، موالنا شروع م   حیتوض   جان یاز ا  ر،ید  یکه چون ذهن دار  «تو بپرس»که    دیگو م

  ؟ ی طلوع کرد؟ چه کار کرد   د یخورش  یصورت  آمد به مرکز تو و از درون تو به  یکه خداوند چجور  دی پرس  خواه

    «تو بپرس چون درآمد؟»که    دیگوم  نی هم یبه ما هم بو. برا

  د یگو نرفت. م  رونی. آمد و بدیپرس  خواه   ایرا بپرس و    نینرفت. ا  رونیچونه درآمد که هرگز ب عنی  ،«چون» 

  «جمادات» است که    صفت  شدن، رون یکه درآمدن و ب  می بخوان  یرا مصدر   نیحاال ا  شدن،رون یکه درآمدن و ب

  دارند.  

. اما  رود و م   شود م  لیتش  ذهنمن   نی. پس بنابرا ذهنو کل من   ها دگ یهمان   ن ی هم  عنی از جماد،    منظور

  داً یحادث است، جد  ی است،    تی وضع   ی   ذهنمن   ن یکه ا  میشد و اگر متوجه م   رود  اصل ما نم  ا ی خداوند  

   هستم، نَه که زندگ   که من خودِ زندگ   که حاال  میشدمتوجه م   م،یهست  میقد  دیگو م  نییدرست شده و ما پا

  هستم، امتداد خدا هستم. ندارم، خودِ زندگ دارم، زندگ

که    داشته باشم، زندگ  زندگ  توانم هست. من نم  جانیکه ا  دانستم چونه درآمد؟ م  دمیپرس که نم  دیگو م

ن   ای   ستین   ذهن  زیچ زندگ  ستیجسم  زندگ  که، پس من خودِ  پس من هستم،    هستم، حاال که خودِ  هستم 

  من است.   ذهنمن  نیا برد، م فیتشر شود، مهمان م  رود، م  د،یآ که م یز ی. آن چرمیم نم

بود، آمد و رفت،    «جماد»  ذهنمن  عن یاست.    «جمادات» صفت    شدن،رون ی، درآمد و بدرآمد و برون شد»   «که 

   ی  ی. آمد برامیهست   ما از جنس زندگ  کهنیا  یباشد، برا  شهیکه با ما هم   توانست نم   ذهنرا بفهم. من   نیا

  .  میبمان جهان جسم را، باق م،یآن جهان را بشناس لۀیوسبه  میکه ما بتوان ییشناسا یبرا ،ی کار

پس آمد  خورد،  درد ما نمشدن به اوست بهما که زنده «مرادِ» ی بودن، برا  ما از جنس زندگ  تِیخدائ  ی برا ول

  که  دیگو م  یبعد  تیو رفت. اما در سه ب

  برون شد   مو که: چون شد؟ ز چونگ  غلطم،
  یزاد چونهیتو ز ب نیول  ،یاچونه تو

  
  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه

  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 
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  پسندم، همه تن چو گل بخندم  یخود یب همه
  ی گشاد یدر  نیببندم، که چن انیطرب م به

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  (مقابل حدوث)   میقد ، نگیری: دقدَم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

حوش آن وباشد و حول   غزل که نکتۀ اصل  نی. نکته، در امیسؤال کن  دینبا  عنیغلط گفتم که سؤال کن.    دیگو م

. ذهن، مربوط به جسم  میکن شروع م  ذهنرا با من   مان است که ما ابتدا زندگ  نیهم هست، ا   یاریمطالب بس

  است.  تیاست، وضع

دست را به   نیا  شود چقدر است؟ و چونه م   عن یچند است؟    ست؟یسؤال همراه است، چ   نیبا ا  شهیهم   نیبنابرا

به خداوند زنده بشود. فوراً    د یکه انسان با  ند یگو چونه؟ حاال، م  میپرس ما م  شهی هم  «چون؟» چونه؟  آورد؟  

  .  دهند م حیهم توض یاعدّه  ی ، «چونه؟»که  پرسد ما م  ذهنمن 

تو از    اما  «چونه؟»  پرساست که دائماّ م   نیا  یشوموفق نم   ،یشو به خداوند زنده نم  کهنیعلت ا  دیگو م

اول گفت که   تیچون در ب   ، بپرس  خواست  و م  «چونه؟»اگر به ذهنت آمد که  دیگو  . مستین  جنس چونگ

 کند  بو، او هم شروع م   ؟ یزنده شد   ی من به خدا زنده شدم، چطور  م،یگو م   کهنی ، هم«بتِ من ز در درآمد»

انجام   نیا  ن،یا  یرو   میکن م  دی. و امروز تأک ستیح نیاست، قابل توض  فَکان»«قضا و کن کار    نیبه گفتن. نه، ا

  است.  رونیب  شدن از چونگ

  رون یذهن ما ب  از چونگ   ن یبرون شد. انجام شدنِ ا   از چونگ   نیچونه شد؟ ا  مو که چون شد؟»  «غلطم

  .کند که خداوند ما را چونه به خودش زنده م  میحدس بزن میتوان بوده، ما نم 

زمان    ۀ لیوسبه   میریگ هرلحظه ما اندازه م   کهن یا  یبرا  ،هست    از جنس چونگ  ،ی دار   ذهنتو چون من   حاال 

خوب بودم،    شیپ قۀ یاندازۀ ذهن ماست، حاِل ذهن است که آقا، پنج دق یر یگاندازه یبرا  ی. زمان مجاز یمجاز 

ساعت بعد حالم    می مقدار پولم رفته. ن  ی   ش،یپ  قۀیتر شدم از پنج دقکم   که نیا  ی. چرا؟ براستمیاآلن خوب ن

  اآلن خوبم، پولم برگشت.   ؟ی . چطورشود خوب م 

تو   دیگو م  نی هم یاست. برا  از جنس چونگ ذهنهستم. ذهن و من  من از جنس چونگ  ن یپس بنابرا حاال،

  .  کن ذهن نگاه م ی ها نک ی ع قی از طر ،ی دار ذهنهنوز من  عنی ،یاچونه 
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  . یاچونه یپس ب ،ی زاده شد  چونهیتو بدان که از چونه، از ب اما

است که در    ییلحظه فضاگشابه. پس کار ما لحظه شهی فضا باز کرد هم   دیبودن با  چونه یب  یبرا  دیدان م  شما

لحظه   نیدر ا  شهیچون هم  م یقدم ندار  نیاست، دوم  ییقدم فضاگشا  نیاول   ،یبعد  تیب  نیهم   د،یگو م  نییپا

  .  میهست

.  کند ندارد. دارد سوأل م   است، خأل است، چونگ   ست»ی«ن. عدم که  پرسد دارد م   چونه بد عدم را؟»  «چه 

  ندارد.  عدم چونگ

  ذهناست. من   که حادث  ذهن در مقابل من   م،یقد  میما، قد  ازل  یاریآن هش   عنی، قدَم  قدَم را؟»  نشان نه  «چه

او ما را درست کرده. او ما    م،یاست. خداوند را ما درست نکرد. قدَم را خداوند درست کرده میرا ما درست کرد

  .  میرا هم درست نکرده، ما خودش هست

وند  خدا  ای ذهن از قدَم    دیتوجه کن  ؟کن م   فی چه تعر  یبرا   ؟یگذار  چه نشان م  یبرا  قدَم را؟»   نشان نه   «چه 

است، خداوند    یطور نیخداوند عادل است، خداوند ا  م ییگو ما م   دارد. حت  فاتیدارد، توص   ف یتعار  زندگ  ای

  ندارد.  انخأل و عدم که نش  دیگو . ممینهنشان م  عنیاست،  یطور آن

  م ی ما دار   عنیجسم است، اگر به خدا اطالق بشود   مالِ  فی کردن، که توص  فینشان گذاشتن، توص  دینیبم  پس

  ف یتوصیو ب  چونهیماند، ما خودمان هم ب  میخودمان خواه   فی . پس ما در توصمیکن  م  فی خودمان را هم توص

  . میهست

  ح یخودمان را توض  میتوانچون نم   ست،یکه در مرکزمان جسم ن  میشو متوجه م   م،یبرد  یمطلب پ  نیموقع به ا  هر

خوب است، چون مرکز ما عدم است    شه یحالت چطور است؟ چون حال ما هم  پرسد از ما نم   کس  ری. دمیبده

که چون   م ییضرر بند، بو  ه ک   کند نم   نس ی زیحالش خوب است چون ب  شهیاز جنس خدا است. خدا هم    عنی

  ضرر کرده امروز حوصله ندارد.

خوب   اریقدم است، بس  نیاول  شهیقدم که هم  نیخوب نگاه کن که اول  ،»ی نکو نهادقدم را، که تو بس    نیاول  «نگر

لحظه، درست بذارد    نیقدم است در ا  نیاول   شهیقدم را که هم  نیاول  . اگر کس فضا را باز کن   عن ی  یبذار

  چنان فضا باز کند که در مرکزش جسم نمانَد، کارش درست است.   عنی
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.  » یقدم را که تو بس نکو نهاد   نی«نگر اول.  میدرست بذار  دیقدم را با  نی. اولمیبن  دیچار با  میدی ما فهم  پس

   که وقت  دهیخداوند از ما پرس  دیگو . چون ممیاَلَست است که ما درست گذاشت نیقدم، اولِ اولِ قدم، هم نیاول

  .  تو هستم، تو از جنس من هست یحاال به زبان ساده، من خدا   ؟شناس  که من را م ، عنی دیگو اَلَست م

 م یوارد ذهن که شد  ول  م،یآن موقع قدم را درست گذاشت  عن ی.  «بله»  میگفت   میقدم را که درست گذاشت  نیاول  ما

  ق ی به انسان. در انسان در ذهن از طر  میدیپر  وان یاز ح   وان،ی جماد و نبات و ح  میآمد   م، یهم آمد  و راه طوالن

  .  م یجسم هست مییگو حاال م  م،ینیب ها مجسم 

قدم    نیکه ما اول  میگفت  م  می چون اگر مراد دل را گم نکرده بود  م،ی چه؟ ما مراد دل را گم کرد   عنی   میهست   جسم

.  م ی گذاشت است و مرکز را عدم کردن است، درست م  ییگشالحظه است و فضا   نیرا که درواقع بله گفتن به اتفاق ا

  .  دی کن ییفضاگشا دیکار با نیا یرامن از جنس خدا هستم ب دییاست که شما بو نیقدم ا نیاول

قدم    نی من از جنس خدا هستم. سوم  د ییگو قدم است. دوباره م  ن یقدم همان اول  ن یدوم  ست؟یقدم چ  نیدوم

  قدم است.   نیباز هم اول م،یلحظه هست  نیدر ا شه یهم کهن یا یبرا م،یقدم ندار  نیسوم ست؟ یچ

ا  قدم را که قدم   نیاگر اول  »ی قدم را که تو بس نکو نهاد  نیاول  «نگر درست    ،ی دارلحظه برم  نی است که 

خود    ر ید  ، کن اش فضا را باز م. همه یپسند م  یخودی اش بکه همه   د ید  خواه  ، فضا را باز کن  ، یبذار

  است.   دهیچقدر پسند نیو ا یندار  ذهنمن  ، یندار

   ول   خندد،  گفت گل سرخ هم م   م، ی گل سرخ. هفتۀ گذشته داشت  د، یخند دائمًا مثل گل م   دیشو متوجه م  بعد

تو    ول   خندد، نم   شتریچند روز ب  ی  شود، چون آن باآلخره پژمرده م  خندند، م  ی چجور   ده م  ادیتو به آن  

درد و غم بسته بود، شما به طَرب    جادیبه ا  مت که کمر ه  ذهنمن   ی جاکه به   یشو . و متوجه میخند م   جاودانه 

  .  دیطرب هست  جادی متعهد به ا  د،یبند م انیم

قدم را درست برداشتن و مرکز    نیاول  نیلحظه همبهلحظه  عنیطرب،    یبستن برا  انیم   عن یطرب    جادیبه ا  تعهد

مرحله    نیانسان باز کند. آورده ما را به ا  یبرا  خواهدرا خداوند م   یدر  نیچن  کهنی ا  یرا عدم کردن. چرا؟ برا 

خداوند،    برحسِب قضا، برحسبِ  دنیدرِ د  ،دِر تجل  عنی   »یگشاد   یدر  نی«که چنرا به ما باز کند.    یدر   ن یکه چن

د  مینیب م   پس  نه اجسام. ا  دنیکه  درد  و  و جسم شدن  اجسام  به درد چسب  جادیبرحسِب  و  کجا،    دنیکردن 

  کردن کجا؟!  دایو از جنس خداوند شدن و حال خوب پ   ییفضاگشا
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  (این لحظه و توانایی انتخاب)  ١۵شل

   شل   ی را که اآلن گفتم.    یمطالب  نیبدهم، هم  حیامروز، من بتوانم به شما توض  میدرست کرد  ی زیچ   ی   اما

  . کنم تر مرا من بزرگ  نیکه ا  دی، اگر نگاه کن (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل  میدیکش

. انسان انتخاب»  ییلحظه و توانا  نی«ا  دیگو م  شود، م  ده ینقطه د   یکه    ریکه قسمت چپ تصو  دینیب م  پس

لحظه ما    نی. پس در ادهدنشان م    ذهنتوهم ذهن است که من   نده،ی گذشته و آ  نیلحظه است. ا   ن یدر ا  شه یهم

  .میبر کار م انتخابمان را به  ییعنوان انسان توانابه

نوشته    دینیب باال. م   میرو که م  مینیب م  ها دگ یهمان  قیبه ذهن و از طر  میرو ما م  کهنیا   ی.  میانتخاب دار  دوتا

  ، جسم  یاری. هش میکن م  دای پ  جسم   یاری که هش  می نیبم   م،یرو که جلو م   طورن ی. همده»یهمان   ی«ذهن و فکرها 

  .  کند گذرا م یزها یبرحسب چ  دنیو د وتمقاومت و قضا جادیا  ها، دگیبرحسبِ همان دنید

  ،ن یدارم، حتماً با آفل جسم  یار ی به ذهن و هش روم هست که اگر من م ادتان ی شهی را هم  زی سه چ نیشما ا پس

لحظه بهلحظه  کنم،  و بد و خوب م  کنم مقاومت م    عنی   خواهم  م  زندگ  زها یگذرا سروکار دارم، از چ  ی زهایچ

ه و توانایی  (این لحظ  ١۵[شل  رسد که به کجا م   مینی است. اآلن بب   ذهنکار، کارِ من   نیا  .کنم بد و خوب م 
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. شود م  لیتش  ذهنجلو، من   میرو م  م،ینیب طور که باال م . همان رساند م   ذهنکار ما را به من  نی. اانتخاب)]

  . ندهی گذشته و آ یِبه زمانِ مجاز   میاُفت و م  شود بشود، مرکزِ ما جسم م لیتش ذهنمن 

و برحسبِ اندازۀ آن حالِ ما بد و   کند آن را هرلحظه به ما اعالم م  اندازۀ  زمان  ی که    میدار  جسم  ی  پس

  ق ی است که ذهن از طر  آلدهیا  ذهن   رِی. پندارِ کمال تصوبرد  پندار کمال م   ی سوکار ما را به  نی. هم شود خوب م 

(این لحظه و   ١۵[شل   دینیب  که م   طورن یجاست که هم ن یو ا  رود م  شیسوبه   هادگ یفکر کردن برحسبِ همان

  .  میدار  ذهن  یها هست و سبب  شده ذهن است که شرط   یکه اسمش فضا  شود م  ییواردِ فضا  توانایی انتخاب)]

ما را جسم م   ذهن شه یچون جسم هم   م، یستی که ما از جنِس جسم ن   دیکه غزِل اول خواندم که شما بدان  کند  

  ی ریگاندازه   دیحالِ ما هرلحظه با  کهن ی. امیهست  چونهیو ب   میخداوند زاده شد  عنی  چونه یچونه است. ما از ب

  ن توهم است. درست است؟  یا ها،دگ یبد است برحسبِ همان  ایحالم خوب است   نمیبشود بب

که چه    میدان بدونِ فکر، ما م   ی طور اتوماتبه   عنیهست.    شده که شرط   شوم ذهن م  یواردِ فضا   نیپس بنابرا

عمل    یدنبالش آن    مینیب م  م،یکن م    عمل  ی  دفعه ی .  شود م   وصل است و منته  یر ید  زِیبه چه چ   یز یچ

 را به   عمل  ی ای  یفکر  ی و   آورد ما م ادِی به  ار  یری د زِیچ  زی و آن چ مینیب م  یز یچ   ی. میده هم انجام م 

  ذهن است.  یها شدگ شرط  هان ی. اآورد ما م  ادِی

به راجع   همهن یاست که ا  یساز سبب   ای علت و معلول    ی . ذهن فضاشود م   یز یسببِ چه چ  یزیچه چ   کهنیا  و

(این لحظه    ١۵[شل   دینیب که م  طور ن ی. هم میذهن نشو  یِ سازکه ما دچارِ سبب   می ما صحبت کرد  ،ی ساز سبب

انتخاب)] توانایی  سبب   ها شدگ شرط   و  ا  ذهن  یها و  و  است  ذهن  م   نیدر  فکر   شودمنجر  جهاتِ  و    یبه 

  . یمرادیب

  ی ز یچ  یانسان    عن ی.  میکه به آن پندار کمال برس   میگرد م   ذهن   یما دنبالِ مرادها   ،ی در جهاتِ فکر  پس

 م یما برو  کند  دارد و آن مجبور م  آلده یفکر است. منتها حالتِ ا  ی پندار است،    ی که    ذهننام من به   سازد م

و    میشو مرتب ما سرخورده م   م،یرو که م    جسم  ای  می رو که م  دنبال مرادِ ذهن   . ول ذهن  یدنبال مرادها 

  . میشو م  دیناام

که از    میرو است که ما راه را اشتباه م   نیا  اش معن  یمرادی ب  میهست که گفت   یمرادی و ب  ی فکر  ی هاجهت   پس

چرا   شود م  مرادیو ب  خواهد ها مراد مبداند که از جسم   . اگر کسمیشو م  مرادیو ب  می خواه ها مراد مجسم 

  .  کند م شرفتیواقعاً پ شود، م مرادیب
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شود و تلخ بشود و نفهمد که  ب  مرادی ب  ، وقت (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل  دینیب که م   طورن یهم   و

خلق    جهان  یاست.    نیطرح خداوند ا  عنیاست.    یمرادی بفهمد جهانْ جهانِ ب  کهن یا  یبرا  شود م  مرادیب

است،    رادکنم م  دایکنم مراد است، پول پ  دایطرف بروم مراد است، بروم همسر پ  نی ا  دهد، کرده ذهن نشان م

 ها ن یمراد است، آن نقش مراد است، آن مدرک مراد است. دنبال ا   ی  نیمراد است، ا  ترخانۀ بزرگ   دانم نم

  .  میشو م مرادیب  ما ول میرو م

خداوند است   تِینهایرا که زنده شدن به ب  شدم که مراِد واقع  مرادیکه ب  دییگو شما م  میشو م  مرادیب  هردفعه

  کند  . آن پندار کمال چنان ما را مجبور مکند م  جادیمن است ا   سِیمراد را آن پندار کمال که رئ  نیبفهمم و ا

  .  میکن  زندگ   یطورن یم ایمجبور دیآ نظرمان م که ما به  میدنبال مرادها برو

جبرِ ذهن م  نیبنابرا انتخاب)]  ١۵[شل   دینیب . ممیشو دچارِ  توانایی  و  از شرط   (این لحظه  و    ها گشد پس 

ندارم،    یار ی که اصال من اخت  مییگو . م میآور و خودمان را به حساب نم   میشو دچارِ جبر ذهن م  ذهن  یها سبب

  کنم.    زندگ   یطورن یمن مجبورم ا

فشار آوردن به ما در    قیاش را به ما از طرو سلطه   را  اشی تاتوریاصطالح آن دپندار کمال به  کهنیپس از ا  پس،

  م ی رو و م  می کن م  سهیخودمان را مقا  میکن م  اسی و ما ق  یر یب  دیبا  ر،یب  زهایکه برو مراد از چ  یحالتِ جبر

  ر یی را تغ  مان  زندگ  میتوان که م  میآور را به حساب نم   دمانخو  رید  کنند،  کار را م  نیدنبالش چون همۀ مردم ا

  .  میریخودمان را به دست ب  زندگ ارِیاخت  ای میبده

قدم را درست بردار در دستِ ما بود،    نیلحظه بود و موالنا گفت که اول  نیموقع شروع که ا  اریاخت   نیا  که درحال

  رِ ی تصاو  ست،یکه مسبب خدا ن  میشو که متوجه م   ییجا  یپس از آن به    میرس . بعد مها دگیبه همان  میداد

ما و    که زندگ   میشو و ما متوجه م  کنند م  نییتعما را    زندگ   رِیروش و مس   ذهن  رِیتصاو  نیهستند و ا  ذهن

و کارها  لۀ یوسبه   رشیمس و فکرها  م   رانید  ی حوادث  کاره   شود، انتخاب  قبول    واشیواش ی.  میستین  یاما 

حوادث و فکرها را    میکه ما دار  میشو حالت ما متوجه م   نیو در ا  میهست  یحالتِ جبر  یکه ما در    میکن م

  . درست است؟ میکن پرستش م میدار

(این لحظه    ١۵[شل   د ینیبدست راست م   د یطور که دارهمان   ،یابیبه درد، کم   رساند ما را م  یفکر  ن یچن  ی  و

هم    رون یما در درون خراب است، در ب  که حالِ   میشوو درون. متوجه م   رون یدر ب  ب ی، تخرو توانایی انتخاب)]
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و    دیشناس م  اکه شم  ذهنمن  رِیو عوارضِ د میشو م یابی. دچار کم میکن م  یکار خراب   جادِیخراب است. ما ا

  و خشم و ترس و از دست دادن کنترل و ...   ینظرمتداول مثل حسادت و تنگ   یدردها  نیهم نَشیبِ

. فرض  ها دگ یهمان   یسوبه  میبرو  میانتخاب کرد  م،یانتخاب داشت  ییکه ما در آن اول توانا  دیشما متوجه شد  پس

  ی فضابند   کهن یا  یجادفعه به  نیانتخابمان را، ا  ییتوانا  م، یکار ببر را که دستمان است ما به   ارمانی که اخت  دیبن

  همان اول.   می به ذهن، فضا را باز کن  می برو م،یکن مقاومت    م،ی کن

فضاگشا   عنی شما  نقطه  آن  از  چپ  سمِت  ابتدا  همان  فضاگشادیکن   ییاز  عدم    د،ی کن  یی.  مرکزتان  بالفاصله 

  حضور.  یار ی نظر، هش یاریهش شود م  شود، عوض م تانی اری. هششود م

 یانده ی نما  یپندار کمال    م یپندار کمال باشد، که گفت  ریشما ز  زندگ   کهن یا  یجا که اآلن به   دیشو متوجه م   و

   عن ی .  اند»تن بوده    یهردو    طان ی«نفس و ش که    دیدان بزرگ و شما م  دگ یاست از پندار کمال بزرگ، همان 

ا   ذهنمن  کمال،  پندار  ش   هانیما،  جنس  خر  طانیاز  و  خوهستند.    یکار اب هستند  صورت  دو  را    شی«در 

  .  اند»بنموده 

فرشته   دیدان هم که م  نییپا  طور ن یهستند و هم  جنس   یهردو    هان یا  طانینفس ما و ش  ای  ذهنمن  نیبنابرا  پس

  است.   ینظر و جنس خداوند هردو  یاریحضورِ ما، هش   عنی هستند.   یو عقل هم 

  ی زها یاز چ   کند را مجبور م   که ما  م یسلطه و ادارۀ پندار کمال باش  ریما ز  کهن یا  یجا که به   د ینیب م  نیبنابرا  پس

  ردیگ فکان قرار م قانونِ قضا و کن   رِ یو کار ز  ییاصطالح فضاگشابه   رِ یما ز  زندگ  دفعهن یا  م،یمراد بخواه   جسم

  رونِ یدرون و ب  زندگ  ریمس  کنندۀ ن ییتع   ذهنخودم که من   آوردنِکه ما به حساب    می نیب که م  جاستنیکه در ا

  . ذهناز من  ییرها یبا حداکثر توان برا رونیکار بستن همۀ امانات درون و ببله خودم هستم. به ستیمن ن

قوِل موالنا از آن   به  رود و م دیآ که م  جسم  نیوجود دارد که از ا نیامان ا میکن فضا را باز م فقط وقت پس

  م، یده فکان قرار مقانونِ قضا و کن   رِیو خودمان را ز  میکن م   ییفضاگشا  که وقت  دی نیب . ممیرها بشو  میتوان م

  ندارد.    فکان چونگکن 

(این   ١۵[شل .  دهد م  حیذهن هم توض  ر، ید  میپرس کرد ما م   بپرس چونه خداوند تجل  د یگو موالنا م  کهنیا

  بدهم.   حیاجازه بده من توض ندیگو م  ها بعض لحظه و توانایی انتخاب)]
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ا   فضا را باز کن  دیداد، شما با  حیتوض  شود را نم  نیاست که ا   نیااش  نکته   غزل :  دیگو م  زندگ  کهن یو کاِر 

  بدهد.  حیتوض تواند ندارد، ذهن نم  حیتوض  شود» «بشو و م 

  یی قدم با فضاگشا  نیلحظه اول  نیا  عنی  م،یزن دست م  یدگاریآفر  ایبعد ما به صنع  به   جانیاز ا  نیبنابرا  پس

  . ردیگ صورت م جانی ا دن»یبنگر در آفر ده،ی«بذر ز آفر  مییگو م کهن ی. اکند م  یدگاریآفر است و زندگ 

.  میزن بودن دست م   نندهیآفر  ای  یدگار یو به آفر  میکن فضا باز م  م،یگذر ما م  دهدکه ذهن نشان م   ده»ی«آفر  از

  م، یکن درست م  م،یده قدم درست انجام م  ی لحظه با همان    نیفکر و عملمان را در ا  عن یطور خالصه  به

  . میکن م  دیتول دیهرلحظه فکر جد

   زندگ   یطورن یکه ذهن مجبور کرده ما را ا  میگفت . قبال ممیشو خارج م   میکه از جبر دار  میشو متوجه م   بعد

  م ی نیب اآلن م م،یبود ذهنال که در غم من . و قبکند م ر ییو درون تغ  رون یدارد در ب مان  که زندگ  م ینیب م  م،ی کن

علت شاد    نیبه ا  میگو . نمست ذهن   یها و سبب   ها شدگ خارج از شرط   عن ی  سبب»ی «ب  سبب،ی ب  یکه شاد 

  دائمًا شاد هستم.   نمیب هستم، م

ب  کهنیا م:  دیگو آخر غزل م  تیدر  بو    ببندم»  انی «به طرب  تن چو گل بخندم، همه    پسندم»   یخود ی«همه 

که حال خوب، حال خوب دائماً حالم خوب است، خوشحال هستم، طرب دارم،    میشو و متوجه م  دیآ دست مبه

ب  یساختارها  ندارد.    درد،یموفق و  از جهان    خواستم که م  ییزها یآن چ  عن یهم موفق است هم درد در آن 

  درد ندارند.  دست آوردم ولبه

مقاومت    رونیکه در ب  کند م  ییکارها  ،ذهناز مشخصات بارزِ من    ی  رون،یمقاومت در ب  جادیبدون ا  عمل

  کنند،  مقابلش مقاومت مدشمنش هستند، در   یاعده   ی  کند، عمل م   ذهنبا من   هرکس   عن ی.  کند م  جادیا

  جلو برود.   گذارندنم  کنند، باالخره نابودش م 

ازب  کنندهزه یست   یرو ین   ایمقاومت    رود، جلوتر م   هرچه . عمل  شود م  ترف ی او ضع  شود،  تر مبزرگ  برندهن یو 

نظر و مرکزِ عدم،    یِار یصنع و هش  یآوردها دست   رِیو سا  رونیدر درون و ب  فراوان  رون،یمقاومت در ب  جادیبدون ا

غزل    م،یدادم. پس متوجه شد  حیرا من توض  توانایی انتخاب)](این لحظه و    ١۵[شل  نیا  خُب  .دیآ دست مبه

 ی و افتاد  یقدم را بد نهاد نی . اگر اول بِنَه و»ی«ن  یدار  ار ی لحظه اخت نیقدم را تو در ا نیکه اول «نگر»: دیگو م

  . یرو در ذهن، بدان کجا م 
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افتادهانسان  شتریب لحظه؟ چون قدرتِ    نیا  دی افت که در ذهن م  دیاز خودتان بپرس  دیاند در ذهن. شما باها 

. در همان اول  دیبن   دیتوان وجور نمخودتان را جمع   دی فت ی. اگر بدیفتیبه ذهن ب  دیکن انتخاب م   د،یانتخاب دار

  . دی فتیبه ذهن ن د،یباز کن دیفضا را با

  در روز و شب ما را  ی بد  نیالدنه عشق شمس اگر 
  ز دام و از سبب ما را؟!  یکجا بود  ها فراغت

  ) ٧١شمس، غزل   وانید مولوی،(

بعد از پندار   د ینیب م  کهن یهم  فتد، یذهن است. اگر باال ب  یِ سازدام ذهن است، سبب هم سبب   و سبب»  «دام

شرط  به سبب   ، ذهن   ی هاو سبب  ها شدگ کمال،  افتادن  است،  دام  ا  ی های ساز ذهن  اتفاق    ز یچ  نیذهن که 

 سازد افتاده، دائماً ذهن سبب م  اتفاق  نیا  کهن یا  یبشوم برا  ن یغم   د یخوشحال بشوم، اآلن با  د یمن با  افتد م

  . ستیخداوند ن  عنی ستیاالسباب نهستند، اتفاقات هستند، مسبب  ذهن ریها درواقع تصاوو سبب 

  د ی. مواظب باش دیکن شما فضا باز م  کهنیا  یفَکان است، براسبب دائمًا خداوند است، قضاست، کن   نییپا  در

  داشت.   دینخواه «فراغت»  ریذهن، د یهاو سبب  ها شدگ در شرط  دیفتیاگر ب

  ؟» ی ها کجا بود«فراغت ما نبود،    یلحظه برابهلحظه  ییامانِ فضاگشا  نیاگر ا  عنی   ن»یالدنه عشق شمس   «اگر

  . «ز دام و از سبب ما را»  ماند نم د،ینیب که در باال م  یطورن یوجود نداشت، هم فراغت

  م یمجبور   ذهنجبِر من   ریکه ز  دیآ نظر مو ما به   شوند م  ن ییپندار کمال تع   لۀ یوسبه   ذهندر من    ذهن  یهاسبب  

  . می تا خدمتگزارِ پندار کمالمان بشو میجهان باش ن یا یزها یاز چ یابیمراد ی هادنبال جهت که به 

او   م،یکه ما ساخت  میکه به آن پندار برس میبختخوش  موقع  م،ی موفق  ما موقع  ،ذهنمن  دیبا د دیآ ما م نظربه

  : می خوان را امروز هم م ن یو ا کند دارد ما را اداره م

  بتَّر زِ پندارِ کمال  علّت
  ذُو دالل  یاندر جانِ تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی ثنوم  مولوی،(
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  ی گر له ی در ح  ، در عشوه هست  ، تو بفهم که تو در توهم هست  ، ذهنصاحب عشوۀ من   ی ، ا«ذُو دالل»:  دیگو ما م  به

  ی چرا؟ برا  ست،یپندار کمال ن   یِدر جانِ تو به بد  مرض  چ ی. هدر توهم هست   جا،نیدر ا   له یح  عن ی. عشوه  هست

  .دیبرد یاد که شما دنبال مراد م  ندیچ  م  یها را طورسبب  کهنیا

 ها ن یما. ا  یتلخ است برا  م،ی ما به آن پندار برس   گذاردچون نم   یمرادی. بکند م  مرادی ب  زندگ  ر،یطرف د  از

 ن ی. پس بنابرامیرا بخوان  تی ب  نیا  دی خواند. خب اجازه بده  میرا خواه  شیاآلن هم شعرها  دهم، م   حیرا توض

  :دیگو که م   دینیب م

ِسوان  یِخُّفاشت، سو  حمغرب د  
ِسپاشت، سو  حرمشرق روان  یِد  
  ) ۴٧ تیدفتر دوم، ب ،ی ثنوم  مولوی،(

  انسان.  از حسِ روحان  هیکنا  د،یپاشندۀ مروار  د، ی: نثارکنندۀ مرواردرپاش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

(این لحظه و توانایی    ١۵[شل  م؟ یداشته باش   «حس خفّاش»که    میلحظه گفتم قدرت انتخاب دار  ن یدر ا  پس

   دگ یهمان قیاگر از طر مغرب دوان»  یِ«حسِ خُفّاشت، سو .  رود م  ذهنمن   یسوبله؟ حس خفّاش به انتخاب)] 

  .  افتد کار مخفّاشِ ما به حسِ    م،ی نکن ییفضاگشا م،یمنقبض بشو  م،ی نیبب

پندار کمال   (این لحظه و توانایی انتخاب)] ١۵[شل  میکه گفت  ،یکار و خراب  برد مغرب و مرگ م  یسورا به  ما

  ن ی طبق ا  میدان و چون م   می ما مراد بخواه ،یفکر   یهاکه از جهت   کنند ما را مجبور م   ذهن  یهااست و سبب

  است؟  رست. ددیرا بدان  هان یشد. شما ا می خواه  مرادیاست، ما دائماً ب یمرادیاول، جهانْ جهانِ ب تیب

ِسپاشت، سو  «حرپاشِ ما موقع  مشرق روان»  یِدرحس دل که    ستما    (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[ش

َفکان  قانون قضا و کن   رِیز  د،یآ نظر م   یار ی هش  شود، مرکز عدم م   شود، م  دهید  نیی . در پام یکن م  یی فضاگشا

   . کند خداوند در درون ما طلوع م ای  و آفتاب زندگ  میریگ قرار م

  سبب یب  ی است و از جنس شاد    مرکز ما زندگ  م، یدار  یدگار یآفر   م،یباال اآلن و دائماً صنع دار  دیآ او م   عنی

ما    م،یما مسئول هست   م،یدست گرفتبه   خودمان را  که ما خودمان کنترل و ادارۀ زندگ  میشو و متوجه م  میشو م

  . میکاره هست 
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  رانند  ! حوادث ما را مرید  ه یکه من هم مثل بق  م ییبو  م، یاوری حساب ن  که ما خودمان را به   ستین  ی طورنیا

  کشَد  م   ذهنو من   خواهد  که دلت نم   یز یکه هرچ  دیگو خواند م   می خواه  ن یی. پامیرو ور م که به کدام  می نیبب

  !  کن تو م کند، . خداوند نمکند م  یطورنیخداوند ا ام،ی من جبر  دیگو م

  د؟ یدار مشرق برم   یکه سو  دین یقدم هست، شما بب   نیهم اول   شه یقدم هست، هم  نی اول  م یلحظه که گفت  نیا  پس

م  د،یکن م   ی فضابند  ا ی   دیکن م  ییفضاگشا  عنی نشان  م  یسو   د؟ یده واکنش  چه    د، یرو مغرب  انتخابتان 

  هست؟  

  �🔹🔹�پایان بخش اول  �🔹🔹�
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است که    نیا  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شلشل    نیدر ا  میریگ که درنظر م  نکات  نیتراز مهم   ی

  د یبا  شود،  و مرکزتان عدم م  شود حضور م  ا ی  شود،  از جنسِ نظر م  تانی اریو هش   دی کن م   ییشما فضاگشا  وقت

دارد جمع   یار یهش  عنیخودش،   ی سوبه رود  شما دارد م ی ها دگ یاز همان که خودِ خداوند، خودِ زندگ  دیبدان

  . شود شما انجام م  ییبا فضاگشا فَکان»«قضا و کن قانونِ   ریز نیو ا شود م

  : دیگو . مدیشاءاله توجه کنتا شما ان  دهمکه من مرتب نشان م  د ینیرا بب  تیسه ب نیا نیبنابرا پس

  تن مرده نیبه من زنده شود ا چون
  من باشد که رو آرد به من  جانِ

  ) ۴۶٧٨ تیدفتر سوم، ب ،ی ثنوم  مولوی،(

  جان محتشم   نیکنم او را از من
  بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان
  ) ۴۶٧٩ تیدفتر سوم، ب ،ی ثنوم  مولوی،(

  دوست  یِرو  ندینامحرم نب جانِ
  اوست  یِاو از کو همآن جان کاَصل  جز 

  ) ۴۶٨٠ تیدفتر سوم، ب ،ی ثنوم  مولوی،(

ماست، اگر    ذهنمن   نیما که هم  ۀتن مرد  نیکه ا  دیگو م  ر،یاآلن گفتم د  نیکه هم  ییزهایهمان چ  د،ینیبب  پس

 ی که رو   دیگو خداوند م  د،یگو م   از زبان زندگ   نیبه من زنده بشود، من خودم هستم، جانِ خود من است، ا

مرکزتان    د، یداگر شما فضا را باز کر  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل شل   ن یدر ا  عنیبه من،    آورد م

   ذهن شما، من   ذهننه من  رود، خودش م  یسواست که به   ، خودِ زندگ فَکان» «قضا و کن قانونِ    ریعدم شد، ز

  و توهم است.   ستین  یاکاره دیدیفهم  ریشما د

شما    » چونگی«ب د،یزاد  چونه»ی«بو از   دیشو م  چونه»ی «بو شما اآلن، آن موقع    میما قبول کن  دیرا با  نیا

آرد به من»خودش.    ی سوبه   رود صورت خداوند مبه رو  جانِ خداوند است که    نیا   عنی  «جانِ من باشد که 

  .  رود طرف خودش مبه
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شده گشوده   یجانِ فضا   نی از ا   عنی ،  جان»  نی«از اانسان را    عن ی  کنم او را»«من  :  دیگو خداوند م   عن ی  کنم»   «من

، من  فَکان»«قضا و کن شده با  گشوده  یفضا   ق یکه از طر   . آن جاناصطالح بزرگ، بزرگ، صاحبِ به«محتشم»

  .  ندیب او بخششِ من را م بخشم، م

  کس چ یه  ر، ید  م یما ناشر هست  نیهم   ی برا  ند، یب بخشش خداوند را نم  ذهننه، من   ند؟یب هم م   ذهنمن   ایآ

  یی گشافضا   نیآثار شُر، هم   ن یاول   عنی است.    شرها همه سطح   نیرا نگه دارد و ُشر کند، ا  ذهنمن   تواند نم

  . دیشوبه او زنده م  دیو دار دیکن چشم عدمتان را باز م  د،یشما دار کهن یا یاست. چرا؟ برا 

ا  نیاول ب  یجا من اآلن به  د،ییگو است که شما م  نیشُر   عقلیعقل   ذهنمن    از عقل خداوند استفاده دارم 

  . رید  دیکن شر هم نم  د،یدان قَدرش را نم  عنی  د،یاستفاده کن  ذهناگر از عقل من  دانم، و قَدرش را م  کنم م

«جانِ  .  میرو م  میرا دار  نیی پا  رِی. پس ما مس ندیب ، چون از جنس من است بخشش من را مبخششم»  ندی«بب

  .  ندیب خداوند را نم  عنی دوست  یرو  ، ذهنجانِ من   عنی نامحرم»

انتخاب)]  ١۵[شل  میکن که ما راه باال را انتخاب نم  میما متوجه شد  پس را    نییراه پا  (این لحظه و توانایی 

ما    دهد . ذهن هرچه نشان م میکن م   ییگشافضا    عنی  م، ینه م   و یقدم را ن  نیلحظه اول  نیو ا  میکن انتخاب م 

  ذهن. دهد که چه نشان م  ستیو اصال مهم ن م یکن م ییگشافضا 

است که    تنها قدم   گذارم، که اآلن م   من است، درواقع و قدم   زندگ   ۀلحظ  نیلحظه اول  نیا  میی گو ما م  فقط

کامل است که مرکز را عدم    ییگشافضا   ن یندارم بذارم و ا  یر یقدم، قدم د  نیاز ا  ر یبذارم، غ  توانم م   شه یهم

  . آورد مرخداوند د  شودِ قانونِ قضا و بو و م ریو من را ز کند م

  ١۵[شل و باال    ندیب شُر را م  را و   جانِ اصل   بخشد، که او م   حالت، جان  نیکه در ا  دیگو م  نیبنابرا  پس

ذهن   یهای ساز ذهن است، سبب  یپندارِ کمال است و فضا   نیجانِ نامحرم، هم  (این لحظه و توانایی انتخاب)]

  است. 

بشود   مرادیجا بو آن   دارِ ذهنجهت   یکه برود دنبالِ مرادها  کند را مجبور م  پندارِ کمال است که هرکس  جبرِ

به مانع و درد و    لیرا تبد  بشود، برنجد، زندگ   کند، عصبان  تیاعتراض کند، ناله کند، شا  ذهنمن   دِیو با د

  .م یرو آن راه را ما نم دیکن مسئله و دشمن بند، توجه م
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به   ییگشافضا  ق یکه از طر  ندیب والسالم. فقط آن جان م   ندیب خداوند را نم ی رو ذهنمن    عنی، نامحرم»  «جانِ

   که چه اتفاق  دهد مهم است و به ما نشان م   تیسه ب  نیخداوند است. ا  یو اصلش هم از کو   آورد م  یرو شما  

. درست  دیدار قدم را درست برم  ن یشما اول  وقت   (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل شل    نیدر ا  افتد م

  است؟

  داند،  خودش را عاقل م   و پندارِ کمال، هرکس   ذهنمن   دِیاز د  کنند  درست م  ذهنمن   یزود مردم که به   اما 

شناسنده    نی. بهترداند م  زندگ  نیبهتر  دارم ول  نواقص  دیگو خودش را، م   زندگ  داند، م  دردیخودش را ب

  . داند م

ب  نیا  نیبنابرا م  ت یسه  ما  هم  باش  میبدان  م، ی خوان را  درد  جنسِ  از  است  ممن  ما  دردجو   م یکه    م، یباش   و 

  م، یاده یدرواقع به مراد رس  م،یحضور هست  یار ی ما هش  م،یکه ما نورِ مطلق هست  میفکر کن   ول  م،یکن باشدردپخش

  . ستیهم ن خودش در ما زنده شده، اصال بحث تینهای خداوند هم به ب

  بسا سرمستِ نار و نارجو  یا
  را نورِ مطلق داند او  شتنیخو

  ) ١٣۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی ثنوم  مولوی،(

  جذبِ حق  ایمر بندۀ خدا،  جز 
  رهش آرد، بردانَد ورق  با

  ) ١٣۶٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی ثنوم  مولوی،(

  ه ینارِ  الِیبداند کآن خ تا
  ه یا عارِ ستین قتی طر  در

  ) ١٣۶٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی ثنوم  مولوی،(

  ن ی: آتشهینارِ
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  درد است.  نی. پس نار هم نیپر از درد، پر از آتش، آتش عن ی هینار. موقت ، قرض  عنی  هیعار

سرمستِ   هان یکه ا  د،یشما اآلن به خودتان نگاه کن   م،یها که ما هم ممن است جزوش باشانسان   بسا»  ی«ا  پس

  .دانند خدا زنده م  تینهایاما خودشان را به ب  کنند،هستند و دنباِل درد هستند و درد پخش م  ذهن  یدردها 
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  26صفحه: 

  ی طور ن ی. شما اروند بار نم   رِیز  ست، یدرد در من ن  ا ی   دگیهمان  گونهچ یام، همن از نور مطلق ساخته شده   ند یگو م

از جنسِ درد هست   ای آ  د، یفقط نگاه کن   د؟یستین م   د یشما  نورِ صاِف مطلق    ول  دیکن و درد پخش  را  خودتان 

  د؟ یدان م

را به  نیا تواند جذبِ حق، جذبِ خداوند، م ،ییبا فضاگشا ای خداست  ۀمثل موالنا که بند فقط انسان دیگو م

(این لحظه و توانایی    ١۵[شلهم نشان بدهم،    ر ید  بار ی که اآلن به شما نشان دادم،    . در آن شلاوردیراه ب

  ی هاو از جهت   است   ذهن  ی هاو سبب    شدگ رط عوامل ش  رِیز  کند، م   زندگ   ذهندر جبرِ من   اگر کس  انتخاب)] 

االسباب را  است، مسبب   ذهن   رِیو مسببش، تصو  کندو درد پخش م   کند م  جادیو درد ا  شود م  مرادی ب  یفکر

    کند؟ کار مچه   آدم نیچن  ی ست،ین شیمسببِ فکرها فَکان»«قضا و کن   قیخداوند از طر  عنیگذاشته کنار 

 د یبا  ا یخدا است.    ۀبند  ا یکه جذِب خدا    دیگو را م  آدم  ن یچن   یخودش را پاک کند،    یجو   تواند نم  خودش 

و ورقش را   اورد ی حق بِشد و به راه ب  ۀفضا را باز کند و جذب ا یکه زنده به خداست   بشود با موالنا، انسان  نیقر

  را عوض کند.   اش زندگ عن یبرگرداند، 

هم    ها دگیسرمستِ درد است، سرمستِ درد، سرمستِ همان  که مطلق بداند درحال  خودش را نور  اگر کس  ول 

  دیدان عوض بشود، مرکزش چند لحظه عوض بشود، شما م  اشی ار ی هش   عنی هست. اگر ورقش عوض بشود،  

 ال یکه آن خ   دید که بدانیقدم را درست بردار  نیلحظه ا  نیاست ا  کاف  د،یمرکزتان را عوض کن  یاآلن چجور 

که در    دهیهمان  یتمام فکرها   کننده،جاد یفکر، فکِر دردا  عنی  الی را ساخته، خ  ذهنکه من   زیهرچ   عنی  هیعار

به خدا و زنده   دنیرس  قیخودِ درد هستند، در طر  ایکه دردزا هستند و  ییهاال ی خ عن ی ه ینار الِی مرکز ماست، خ

  است.  هی عار ستن،را خوا  شدن به خدا و مرادِ اصل

که    میخوان  را م  هان یخوب ما ا  »یبود جماد   «که درآمد و برون شد، صفت. در غزل هست که  می در غزل هم دار 

کرده و گفته    لیرا به شما تحم  هات یوضع  نی که تا حاال جبر و، و هم  یز یکه آن چ  دیهست   متوجه  . شمامیبفهم

 کهن ی. نه ابرودو  دیایب دیبا نیبوده، ا هیعار نیم است، امرد یرفتارها  ایخوِش حوادث است، شما دست  زندگ

  کند.   نییشما را تع  بماند و زندگ دیایب

و واقعاً    دهم نم  دیگو و م    یبه    دیده قرض م   د،یجمع کرد  پول  ی  دیدیها زحمت کشسال   د یفرض کن  شما

سوءظن    ای   د؟یباعث بشود که شما تمام عمر تلخ بشو  دیمطلب با   ن یهم  ایآ  د،یهم ندار   مدرک  چیه  دهد، هم نم

  است؟  یطور است، جنسشان آن  ی طورن یها جنسشان اها، که آدم به آدم دیکن دایپ
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  27صفحه: 

 د؟ یآور خودتان را به حساب م  د؟یشما صاحب خودتان هست  ای کند؟    ن ییسرنوشت شما را تع  دینفر با  ی   رفتار

«که تو بس    ،ی صورتِ نقدم به  نیبا برداشتن اول  ؟ یزی با چه چ  د؟ یکن م   ن ییسرنوشتِ خودتان را خودتان تع

  را نگاه کن.    نینگر، ا ، »ی قَدَم را که تو بس نکو نهاد نی«نگر اول. »ی نکو نهاد

کرده، موقت است. آن    لیدردساِز ما که سلطه به ما دارد و جبر را به ما تحم   ستمیس  نیپس ا  م؟یدیرا فهم  نیا

و برود و در آخرسر    دیایب  دیکه ذهن بتواند نشان بدهد، با   یز یجنسِ خداوند است. هرچ  رود،  که آمده و نم  یز یچ

  از آن در ما نماند.   ز یچچیه

ا  میبرگرد  اما   ن ی. هم می کن م  دایرا پ  زنده شدن به زندگ  یواقعاً سودا   ذهنها ما در من موقع    بعض   کهن یبه 

  .  دیگو موالنا راست م د،ییگو راست م د ییممن است بو  د،یشنو که شما اآلن م  ییهاحرف 

  اورم یحساب بقرار بدهم، به   فَکان»«قضا و کن قانون    ر یقدم را درست بردارم. خودم را ز  نیواقعاً اول   میایب  من

ران،ید  ا یندهم دست حوادث    رم، یخودم را، سرنوشت خودم را خودم به دست ب   ران،ید  ی اکاره   ا ی   ی فکرها  

  د ینی اما خُوب بب  د،یای به فکر ما ب  نینه. سرنوشتم دست خودم است. ممن است ا ران،ید  یهاحرف   ران،ید

  :دیگو موالنا، م  دیگو چه م 

  نید یِبسا کّفار را سودا یا
  ن یاو ناموس و کبر و آن و ا بندِ
  ) ٣٢۴۶ تیدفتر اول، ب  ،ی ثنوم  مولوی،(

  از آهن بتَر یپنهان، ل  بندِ
  آهن را بِدَرانَد تبر  بندِ

  ) ٣٢۴٧ تیدفتر اول، ب  ،ی ثنوم  مولوی،(

  آهن را توان کردن جدا  بندِ
  را نداند کس دوا  یبیغ بندِ

  ) ٣٢۴٨ تیدفتر اول، ب  ،ی ثنوم  مولوی،(

  د یما ناموس صد من حدبه، چه خوب شد، اما  بهبه  دیی بو  د،یها را از موالنا بشنوحرف   ن یبسا که شما ا  یا

ما به حرف    گذارد . نممیما خَم بشو  گذارد پندار کمالِ ما نم  نیا  م،یپندار کمال دار  کهن یضمن ا  عنی  م،یدار
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  28صفحه: 

 د یگو م   یجور    یموالنا    می نیب م   و وقت  میما موالنا بخوان  گذارد . نممیریب   ادی  یزی که از او چ  می گوش بده  ی

که   میرو بار اشتباه نم  رِیما ز  اصال  .میکن اشتباه م   مییبو  م،ی حرف او را قبول کن  می برو  ست،یکه با ما مطابق ن

  و بهترم. دانم من م  دی گو که م م،یرو را م  سیراه ابل نی. ما هم نمیب من بد م

اگر من   ی  کدام ما که  باش   ذهناز  نم  میی گو م  م، یداشته  ن  دانم؟ من  بهتر  آن کس   ستم؟ی من  او،  که    بند 

  زها، یچ   یۀپندار کمال و بق  ۀانداز   ،ذهنمن   بزرگ  عنیاست و کبرش است. کبر    اش ذهنمن   یآبرو   گذارد، نم

  . ندیب نم بندش پنهان است،  ، ذهن ی هاسبب  هاست، شدگ شرط  ن،یآن و ا

بافت نبود    نیهم بند پنهان است. اگر بند نبود، ا  جا نیمن نور مطلقم، ا  گفت م   کرد، م  جاد یکه درد ا  طورن یهم

  بشود.   مرادیکه ب خواست مراد نم  یماد یهاناموس نداشت، پندار کمال نداشت و از جهت  نیکه ا

به من کم کند،    خواهد م  زندگ  دییبو  د،یفضا را باز کن  د،یو خدا را شر کن   دیبشو  مرادی اگر شما ب  واقعاً

  به من نشان بدهد که من مرض پندار کمال دارم.  خواهد م

دارد    ها، زندگ   م یی. بومی تلخ بشو  م، ی کن  ت یشا  م، ینه ناله کن   م، یما، شر کن   میشو  م  مرادیهر دفعه ب  عنی

و   دانم ناموس و م   نیخودم بروم. تو با ا  یِسودر تو به   خواهم من م  دیگو . مدهد آن مرض را به من نشان م

مرض را معالجه    نیا  َفکان»«کن   گذارم شدم. م  مرضممن متوجه    ،ی گذار ها نماز جهت  ییپندار کمال و مرادجو

  . دیگو سوم م  تیکند، که ب

  را ببرد، اما بند   نیو آهنگر ا  «بند آهن را توان کردن جدا».  برد م  چ یرا، بند آهن را تبر و ق  رونیبند ب  د،یگو م

طر  یبیغ از  بسته   هاست، دگیهمان  قی که  همان   نیا  میاما  ما  نم   ها دگ یرا.  رها  همان   م،یکن را  کام    ها دگیاز 

  .  م یخواه م

  ده یکه آمده همان   کس   ایآ  است، ول  یمرادیجهان جهانِ ب  نیاست که ا  نیکه گفته ا  نکته عال  یغزل    حاال

سالت است، ما    را، تو س   ن یکه درست بفهم ا  ییجوان بو  ینه، به    کند؟ شده، اآلن هم جوان است، قبول م

  است.  یمرادی جهان جهان ب  نیکه واقعاً ا میامتوجه شده 

بود، دست شما درد نکند.    یاست. نوبت شما بود، جهان بامراد   یمرادی ها نوبت ما که شد جهان ب  دیگو م

بامرادجه  نیا  رینخ  ا  یان جهانِ  ُخوب  د  دیبا  نیاست.  به  ما  اول    وار یبرود سرش مثل  همان  برگردد.  بخورد 
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  29صفحه: 

 رید  یجا   ی نخواه، مرادت    نیا  از مراد    مییگو بش، م   ت یتو محروم  مییگو ذره تأمل کند. نم  ی  تواند م

  است. 

شده است و با گشوده   یاصطالح برقرار کند، آن فضا بهما توازن را، باالنس را    در زندگ  تواند که م   یجوهر   آن

  اصطالح معالجه کرد. را به نیا شود ذهن نم  یابزارها

  آهن را توان کردن جدا  بندِ
  را نداند کس دوا  یبیغ بندِ

  ) ٣٢۴٨ تیدفتر اول، ب  ،ی ثنوم  مولوی،(

دارم تکرار    کشانده که ه   ت یوضع  ن یکه خودش را به ا   هرکس   عنی  ، یبی که بند غ  میبه آن شل برگرد  دوباره

«قضا و  که با   ست یخداوند ن   عنی  ست،یمسبب ن   شیهاذهن است و سبب  یسازسبب ر یرفته به ذهن، ز  کنم، م

 ننم ییگشاکند، فضا  نشیی تع  َفکان»ک ،مسبب اصل   کند،  بفهمد.   د یرا با نیکمالش است، ا  دارپن ش،یخدا  

  تواند  هم نم  است که خدا نهاده، کس  یبند   عن یاست،    ی بیبند غ   نیمسببش پندار کمالش است، ا  کس  اگر

بند و    یکار   تواند بند، روانشناس هم نم   تواند نم  ی . دکتر هم کاردیشخص درد خواهد کش  نیباز کند، ا

    کس دوا» ندرا ندا  یبی«بند غ: دیگو م  نیهم  یبند. برا  یکار  تواند هم نم کسچیه

قدم اول   د، یگو که م  تیبه آن ب  گردم حق ورقش را برگرداند. دوباره برم  ۀجذب  ایخدا    ۀ گفت بند  کهن یهم   ن،یا

داشته    ذهنانسان من   شود . نم ندیخودش بب   دیاست که انسان در درون خودش، با  یمطلب  نیرا درست بردار. ا

  .  ست ین ی زیچ  ن یبفهمد، همچ  د،یبو یزیچ   ی کس  ی یگذر   یطورن یباشد و خودش را هم عاقل بداند، هم 

  کس نَجست و حزم  صبر یب ن،ی کم نیز
  را خود، صبر آمد پا و دست  حزم
  ) ٢١٣ تیدفتر سوم، ب ،ی ثنوم  مولوی،(

تمرکز خودمان رو  تا نباشد،    ی ما  صبر    م،یخودمان روشن نباشد، حزم نداشته باش  ینورافکنمان روخودمان 

خودش است که    ی ار ی که هش  میشده و متوجه نشوگشوده  ی با فضا   می قضا گوش نده  غامیو به پ  م ینداشته باش 

را تا   هان ی. امیکن درد م جادیم، ای اگر دخالت کن مان، ذهن با من  م یدخالت کن دیما نبا رود،  م  یار یهش  یسوبه

اجرا نکن  میندان نم  چیخودمان، به ه  یرو   می و  را بنند.    نیا  خواهند نم  یاعده   ی  خُوب  .می رس جا  کارها 
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  30صفحه: 

. ما  میدرست بشو  میریب  ادیما    د،ییبو  یز یچ  یتند    ی طور ن یهم   ا ی  میما درست بشو  دیدعا کن  ا یآقا    ندیگو م

  ی ماد   ی هاجهت   نیچون من دنبال کام و مراد خواستن از هم   د،یطول نده   لیخ  م،ی درست بشو  میخواه  که م

  ر یبه خداوند هم زنده بشوم، خُوب د  رمیگ من کام م  که  بو درحال  ی زیچ    ی  ر،ی را نگ   اخودم هستم. وقت م 

  . شود  نم م،یفکر کن  یطور آن

که بدون    دیریکار را درنظر ببرق دانه    ی ما است. شما    یابزارها   د،یتوجه کن   هان ی. اخوانم را م   تیب  نیو ا

  نیبه مهارت و دانش برق دارد، اگر ا  اجی هستند و احت  دهیچ یپ  قدرن یا  برق  یهاستمیکه س   جهان  نیابزار در ا

  کارش را انجام بدهد.  تواند ابزارها نباشد نم 

  د ینشود، مثل چراغ با  و نورشان در شما روشن  دیو تکرار نکن  دیو حفظ نباش  دیرا هم اگر شما ندان  هاتیب  نیا

ندارد. آخرسر    دهیفا  نیا  دیبار بشنو   ی. اگر  دیریب  میو تصم   دین یبب  هان یا  ۀلیوسموقع بهروشن بشود، شما به 

شما استفاده    کهنیا  ینداشت. برا  دهیفا  ول  م،یدیشن  ندهم خواند   شیهات یب  م،یکه ما به کالس موالنا رفت  دیینگو

  . دیست یرا بلد ن اتیاب نیاز ا

برنامه گوش م  نیبه ا  اوال ن   دیبا  د،یگوش بده  دیاز اول تا آخرش با  د،یکناتیاب  نی. بعد آن موقع ادی تکرار ب   

تا  ابزار دارد. اگر مثال ده   تان یابزار دست شماست مثل آن برقکار. برقکار چند  هانی ا  م،یکن تکرار م   اد یکه ما ز

  . دیهست طورن ی . شما هم همندکار ب تواند نباشد نم شیتاابزار دارد، هشت 

  بتَّر ز پندار کمال  علت
  ذُو دالل یاندر جان تو ا ستین

  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  بس خون رود  ات دهیاز دل و از د 
  رود   رونیب  یمعجِب نیز تو ا تا
  ) ٣٢١۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ست بده یر یانَاخ سیابل علت
  مرض در نفسِ هر مخلوق هست  نیو

  ) ٣٢١۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
    نی : خودبیمعجب

  ذُو دالل: صاحبِ ناز و کرشمه  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  که، ن یا یرا دارد، برا سی مرضِ ابل ذهن. من کند درست م  ذهنجهان، من  نیبه ا دیآ م  هرکس  عنی

    اندتن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
    اندرا بنموده شی در دو صورت خو 

  ) ۴٠۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   مرادخواه  ،خواه است برود کام  دهیصاحبش را که همان  کند ما پندار کمال دارد. پندار کمال مجبور م  ذهنمن 

  ا ی و  د؟یکن توجه م زند،م   ریرا با ت  هانیخداوند ا ایقدغن است. بالفاصله  زهایچ نیاز ا و مرادخواه زهایاز چ

بد   اریرا بس یمرادیبه کام را، ب دنینرس نیو ا ندیب همان م رو چون مراد و پندار کمال د کندم مرادیب کهنیا

  به پندار کمال برسد.  گذارد نم کهن یا یبرا داند، م

که او هم خانه   شوم م فالن  هیتا اتاق خواب دارد، شب خانه را بخرم که مثال پنج نیر ااآلن فکر کرده بودم اگ من

   بشوم. چه کس  شانیاست آقا، نتوانستم مثل ا  یگرفتار    لیتا اتاق خواب دارد، حاال نتوانستم بخرم خ دارد پنج 

برتر از آب     . چه کسدیایبرتر از آب درب  ر ید  یکند با    سهیمقا  خواهد  پندار کمال من، چرا؟ م  آورد؟ فشار م

  . سی ابل د؟یآ درم

من    گذارد نم    . چه کسرانیگرفتم؟ از د  اد ی   بله. از چه کس  کنم؟  م  دی حالت در همه است؟ بله. من تقل  نیا

  خودم.   ذهنهم من  ی ن،یقر  قیاز طر ؟ قی. از چه طر رانید م؟یای حالت درب نیاز ا

من که    ی جابه   ن یبب  د یگوکه خداوند م   دیآ م  ن یا  ادمانی  د؟ یای چه ب  ادمان ی  م، یشو م   مرادی ب  میدفعه گفت   هر

  ص ی تشخ   ، بده  ص ی! شعور هم به تو دادم تشخ خود دان  ، یخودت کرد   س یقضا هستم، تو پندار کمالت را رئ

  درد بش.  ؟ده نم  د،ییبفرما ؟ده م

است. مثال در    ذهنمن   ی فکر کردن پندار کمال، خداوند    قیکه باز هم از طر  دییکه شما بو   ستین   یطورنیا

  ی طور ن ی. امیفهم که ما نم   داند م   ر، ید  کند خودش درست م  میما اشتباه کن   فهمد، را م   زیچها همه آسمان 

  !ستین

قدر خودت    ، ی گذار م  احترام به خودت  کند و فکر م   فهم عنوان امتداد خودش متو به   کند فکر م  خداوند

پندار کمال خودت    امانیکرد، نه از ب   از امانات او استفاده خواه  نی. بنابرافهم م  ،دان خداوند را م   عنی

  . طانیش ای
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م  نیا  ایآ نه.  است؟  ساده  د  دیگو کار  از  و  دل  رود»  اتدهی«از  خون  ب  بس  دفعه  هر    ، یشو م  مرادی چرا؟ 

و     شدگ شرط  بشو  کند م   جابیا  ذهن  ی ها سببما  تلخ  م  میما  تلخ  همه  م  شوند، چون  بد    شوند، نگران 

  . می گرفت  ادیها ما هم از آن  بندند، م  نهیک   شوند، م  نیخشم   رنجند، م  کنند، انتقاد م ند، یگو م

  ی روین  ی.  میکرد فضا باز م   دیکه ما با  میتا بفهم   م،ی درد بش  م،یزیو اش بر  میبشو  مرادی ما ب  دیبا  چقدر

مراد نخواه، مراد من    زیچ  ن یراه غلط است، تو از ا  نیکه ا  دیگو عقل کل دارد به ما م   اینام خداوند  به  یبرتر

راه غلط    نیا  ، خواه م  زندگ  زهایاز چ   رفت  یهستم، من هم خودت هستم. خودت را، اصل خودت را رها کرد 

  ن ی درست کن، هم   ای در پندار کمالت درست است، تو آن غلط را ب  ها دگیو همان  ذهنمن   دیاست، منتها با د

  !رید

  :  تیب نیا و

  ی شوم انیوفایب یفدا چون
  ؟یرو گمانِ بد، بدان سو م از

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

اگر دچار من   ما پندار کمال و جبر و فضا   میهست  ذهناآلن  ب  میمتوجه بشو  دیذهن، با  یو  با    ان ی وفایکه ما 

،  «که درآمد و برون شد» قانون    ن یهستند و در ا  وفایب  دهد را که ذهن نشان م   ییزهای. تمام چ میشد  دهیهمان 

است، گذراست، از   ریپذکه زوال ی زیرود، هرچ  و م دیآ که م ی زیهرچ  ، »ی بود جماد «درآمد و برون شد، صفت 

  .دیآ که به ذهن ما م  یزی هستند؟ هرچ زهایکدام چ هان یاست، و ا رفتن نیب

سرنوشت من    تواند من را ناراحت کند، نم  تواند نم  دهد که ذهن من به من نشان م  یز یهرچ   دیی گو شما م  پس

  ی ز یهرچ  ان»یوفای «بنشو.    انیوفای ب  یاند که فدا است و گذراست، به من گفته   آفل  کهن یا  یکند برا  نییرا تع

  . دهد است که ذهن من نشان م 

اگر قدم اول را    د؟یکار را بن  نیا  دیتوان م   شوم،  من ناراحت نم  دهد که ذهن من نشان م  یز یبه هرچ  پس

  .  دیدار که اآلن برم  قدم وجود دارد، همان قدم   ی  میبله. قدم اول کدام قدم است؟ گفت  یدرست بردار

پندار    م، ینیب م  ها دگ یهمان   قیبه ذهن و از طر  میروم   به ذهن. ُخوب وقت   یرو م    وقت  عن ی  گمانِ بد»  «از

 قدر ن یا  . ما حتم یخواه کام م  انی وفای. ما از بانیوفایب  یسوبه   میرو ذهن، ما م  یساز کمال، جبر ذهن، سبب 

  . میخواه  مراد م  م،یخواه ماز آن هم کام   وفاست،یکه جسم ما هم ب می ستیمتوجه ن 
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  وفاست، یهم ب  نیا  که درحال  رد،یمورد توجه قرار ب  دیمن با   لی من، قدرت من، ه  من، جوان  ییبای ز  مییگو م

  . رود م  نیروز هم از ب ی  شود، تر مباال کهنه   رود دارد م  که دارد سنش د ینیب را م اشیی وفای شما ب

  می خواه از او هم مراد نم  ست،یریهم هست که انسان د  رید  یو اگر    می خواه هم مراد نم  نیما از ا  پس

آن را    ست،ین  وفایاست، خداوند است، ب  هست که عشق است، زندگ  جنس  ی. در او  وفاستیچون او هم ب

فضا    دینشان بدهد، با  تواند عشق و آن را ذهن نم   شود و آن م   میارتباط برقرار کن  میتوان با آن م   م،یخواه م

  . انیوفایاتحاد، بدون ذهن، بدون ب ایبه آن عشق  دیبازشده ارتعاش کن ی فضا ق یاز طر د،یرا باز کن

. اگر  ستین   انیوفای ب  ا ی  نیخاطر آفل ما به   . دوستمیدوست بشو   یکه ما با    شودسبب نم   یی وفاینوع ب  چ یه  و

از    دن ید  ها، دگ یهمان  قینگاه کردن از طر  عنینگاه بد. نگاه بد    عنیبشود، پس از گمان بد است. گمان بد  

چرا وفا نکرد، توجه    مییگو م  میشو م   انیوفایب  آخرسر قربان  م،یشو م   انیوفایب   یسو. بهها دگیهمان  قیطر

  . میبشو دار یب دیبا د؟یکن م

  ی شوم انیوفایب یفدا چون
  ؟یرو گمانِ بد، بدان سو م از

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

  .فکان قرار بدهقانون قضا و کن  ر یکه خودت را ز ؟ یدار برنم ویلحظه قدم را ن نیا چرا

  یی ها و جبر ذهن و زورگواز جهت  و مرادخواه   ها شدگ ذهن و شرط   یساز سبب به    افتد م    گفتم انسان وقت  و

و   پرستد آن را م  دهد، نشان م  زیذهنش هرچ  عنی.  شود پرست مذهن  شود، پندار کمال، آخرسر فکرپرست م

  : دیگو م نی هم ی. برامیپرست خدا را نم   م،یپرست ما ذهنمان را م

  کردم من همه عمر از حول  قبله
  که گم شد در اَجل  االتیخ آن

  ) ١۴۵٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

خودمان    میدیپرست م  دیرا که با  که آن شخص  میشو و متوجه م  زدیرما، همۀ ذهن فرو م  می ریم که م  وقت

  م ی از آن کام خواست  داد، را که ذهنمان نشان م  یز یاو آن چ  یجابا ما بوده. ما به  شهی و خداوند هم   و زندگ  میبود

  کرد؟ پندار کمال.   را چه کس ن ی. امیدیو پرست
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  د؟ یگو چه م   گردد برم  ؟ی موقع نشان ندادپندار کمال را به ما به   نیچرا ا  ایکه خدا  مییگو م  میگرد برم  بعد

چه    خواستم  م  گفتم؟  م  یز یپس به تو چه چ  کردم، م  مرادیکه آدم خردمند، من آن موقع که تو را ب  دیگو م

  ؟  شد قَالووزِ بهشت»  ی مرادی«بخواند که    تانیرا برا  تیب   ن ی. چقدر موالنا انی تو؟ خواستم من را بب  ن یرا بب   یز یچ

  ز ی چ  ی استبداد پندار کمال که  ریرا در ز   خواهمراد  نی که ا  دیقرار بود من را نشان بدهد به تو و بو یمرادیب

م  ذهن انجام  بشو ده است  گرفتار  جبر  در  تو  موقع گفتم  چه  من  کار   ؟ی .  هر  تو   .اصال ندارم  جبر    ی من 

  . بن توانست م  خواست  م

ما متوجه    زد،یر کفر است چون موقع مردن فرو م  دهد نشان م  که ذهن  یز یهرچ  ای فکرها    شِیستا  نیبنابرا 

  بشوم، خداوند بشوم؟  نکردم متوجه زندگ   ییفضاگشا شدم م  مراد»ی«ب که  که چرا موقع میشو م

است،    سالَم است، هفتاد سالَم  موقع من شصت   . بعد آن بوده   ن یمنظور خداوند ا  شدم،  م  مراد»ی«بدفعه    هر

بله   خورده؟ م  ی به چه درد زندگ   نیام من، آخر پس اشده  مرادیاش بهمه  نمیب م  کنم به گذشته نگاه م   وقت

  .خواست  م  ییمرادها ،ی خوردبست ها به بن در جهت  رفت ، یشد مرادی دفعه که ب هر

م  یما خوب  مثال ذهنبا من   میکن،   مردم قَدرش را نم د  دانندم  یب ،را خداوند نم  نیا  کنند چرا نم   ند؟یب ند؟ یب  

  که.   یخاطرِ من نکرد به  کهنیا ی برا یشد مرادیب  دیگو به ما؟ م دیگو چه م 

کبرت را نشان    ،خودت را نشان بده  کهن یخاطِر ابه  ،ی دطلبییخاطر تأبود، به   یکه ماد  یمنظور  ی  خاطرِبه

پندار باالتر.    یخودت را با    که تو مطابق کن   ند یبو  یز یچ   ی خاطرِ پندار کمالت،  به من هستم،    ییبو  ،بده

  ، ول  گفتم کردن م مرادیمن هر دفعه هم به تو با ب دم،ی د که. بله من م   راه من را نرفت ، را رفت  سیتو راه ابل

  سرش    دیبال نآ واریبه د تا
  پندِ دل آن گوشِ کرش  نشنود

  ) ٢٠۶٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

. یهم طلبار شد  یز یچ  ی  تو برگشت  وار،یسرت را کوباندم به د  که! من ه  دی تو که نشن  «گوشِ کر»  نیا

  .  کن را م یکار   یخودت  ییخاطرِ خودنماکه تو به  دانند قَدر نم  مردم موقع دانند،  مردم قَدر نم ییگو م

چرا مردم   ، یکرد م  شدن به من و احسان واقع خاطِر زنده خاطِر من، به و به   منَتیب  یکرد اگر فضا را باز م تو

 ها نیا   د؟ یکن . توجه م یشد  مرادی ب  ی کرد  ی هر کار  ، ی شد  مرادی هم تو ب  ه ی. در آن ناحدانستند قَدرش را م 
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 پرستال ی خ   م،یفضا را باز کن   م،یباش  حزم داشته   م،ییایب  اندم و به خو  میذره تأمل کن   ی  دیکه ما با  دهد نشان م

  . م ینباش

پرست زمان   کند،  م  پرستتی وضع  کند، خبرپرست م   کند، پرست محادثه   کند،  پرست مما را مان   پرستال ی خ

ها  موقع   بعض   م،یکن م  هیها ما گرزمان   بعض   ای لحظه هستند؟    نیها اتمام زمان   م؟ی ستیپرست ن. ما زمان کند م

  ستند؟ یلحظه ن  نیاش از جنس امر همه  م؟یخند م

  ست یچ   یجماد   یهاپس آن صفت  ؟ فضا باز کن  دیلحظه هست و تو با  نیو آن هم ا  ستیقدم ن  ی   زندگ  مر

  ؟ یالطفِ خداوند فرمول گذاشته  یاند؟ چرا براها نرفته چرا آن   دارد؟مو خنده وا  هی که تو را به گر

ما مردم   ی . سبب دردهامیرا بفهم  «درد»را و    ش» ی «نما سبب    خواهد موالنا م   تیسه ب   نیدر ا  ت، یسه ب  نیا  و

قرار    فَکان» «قضا و کن   ریخودمان را ز  م،یدار لحظه درست برنم  نی. چون قدم اول را در امیما هست   ستند،ین

  .  میستیما خالق ن   م،یده نم

  را شین نیسبب ا دانم: م گفت
  را  شیمن گناه خو شناسمم
  ) ١۶٨٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  او مانِیشستم حرمتِ اَ من
  برد دادِستانِ او نمیمی پس

  ) ١۶٨٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  شستم عهد و، دانستم بدست  من
  جرأت به دست  آن شوم دی رس  تا

  ) ١۶٨٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  سوگند  ن،یم ی: جمع مانِیاَ
دست راست نیمی :  
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

کرد،     معشوق در من تجلّ   که وقت  دیگو که موالنا م   می توجه کن   » «شوم نیما به ا  کنم م   شنهاد یمن پ  » «شوم 

عکسِ   عن ی »«مبارک  ،» یو شاد  «بتِ من ز در درآمد، به مبارک . دمیرا د و خجستگ یاول، من شاد  تیدر ب

  من.   میو حالتِ تسل »ی «شادو   »«شوم 
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به اشخاص    میده خودمان را نسبت م  یو دردها   شیما ن ،ذهن   یهاو کارِ سبب   ذهن جبرِ من  رِیدر ز  متأسفانه

ا  ن یکلمه ا  ی ما در    ی علت دردها  کهها. درحالآن   یو کارها   رید لحظه ما قدم اول را درست    نیاست که 

  .  میکن فضا را باز نم  م،ی دار برنم ی ن م،یدار برنم

است دست راست،    لیدست راست من رفته، تمث  دیگو داستان م   نیاز اماناتش رفته، در ا  که قسمت   کس  ی

  م، ی دار  صورتِ زندگباشد که ما به   همه امانات   تواند باشد، م   خرد زندگ   تواند که م   دیگو دست راست م

  ما باشد.  ما باشد، صنع  تیخالق تواند م

را    ش»ی«سببِ نشما    ا یکه از جنس فکر هستند. آ  میشو کهنۀ ذهن م   ی هاما دچار سبب   رود م   ن یاز ب   وقت  که

  . دانم درد را م  نیمن سبب ا  عنی ، را» شین نیسبب ا دانم «گفت: م   د؟یشناس گناه خودتان را م د؟یدان م

. شما گناه خودتان  دانم در هر زمان به ما اعالم بشود و اعمال بشود. من گناه خودم را م  تواندم  تیسه ب  نیا

  گناه ماست.  نیبه ذهن، ا میرو م  م،یدار برنم  ی لحظه ن نیقدم را در ا نیکلمه ا  یدر  د؟یدان را م

از طر  سالدوازده   ،سالده  میریب،   مدت  یاز    پس قدغن است، گناه    ها دگیهمان   نکی ع  قینگاه کردن 

را انداختن و به هدف نزدن    ر ی«ت  معندراصل به   Sin.  برند کار مرا به   sinکلمه    سی. در انگل نیا  عن یاست. گناه  

  . میزن لحظه واقعًا هدف را ما نم  نیا عن ی است»

ها،  واکنش و سبب   قیبه ذهن و از طر   م یرو است. ما م  کردن»   «زندگبرداشتن و    »ی «قدم نلحظه    نیدر ا  هدف

  شِ» ی«سبب ن د؟یشناس ، شما گناه خودتان را مرا»  شی من گناه خو شناسم «مگناه است.   نیا م،یکن م  مردگ

  گناه خودتان است.  نیشما، درد شما هم، هم 

  ن یهم شستم. پس بنابرا  ل یرا که به خداوند گفته بودم من از جنسِ تو هستم شستم، خ قَسم نیاحترام ا من

نگاه کردن با مرکِز عدم، فرق   دیگو عدالت م  د؟یگو دست راست من را برد. چه برد؟ عدالِت او. عدالت چه م

  دارند.   قبا هم فر نکیدو تا ع نیا ،دگ یهمان یدارد با نگاه کردن از 

است، انسان را    دگ یهمان   قی. آن نگاه که از طربرد نگاه نم   یکه آن    برد م  ییجا  یاه، آدم را به  نگ  نیا  و

  ارش یانسان اخت   شود، دچار جبر م  دارد، وام  ذهن  یها و مرادهاکام  قیاز طر  یطلبپندارِ کمال و کمال   ۀسلط  ریز

  . شود حوادث م   چارد  آورد، خودش را به حساب نم دهد، را از دست م



ۀ  برنامه         Program #921                                                     ۹۲۱مشار

  37صفحه: 

دست راستش را   نیمسئول است. پس بنابرا  کند، م  نیی لحظه سرنوشت خودش را، خودش تعبهلحظه  ی  نیا

اقرار م   کهن یا  یبرا   دهد . دستِ راست به او مبرد عدالت خداوند نم  او است.    کند هرلحظه  «صنع از جنس 

  .  دیآ م  خداوند»

خدا با فَر بود  عاشق نعص  
او کافر بود  عاشق صنوعم  

    )١٣۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  «صنع خدا» ساخته شده.    دهد، که ذهن نشان م  یز یچ  آن    عنی  «مصنوع او»گناهار است.     عنی  بود»  «کافر

به ذهن،    برد شده مبسته   ی. فضا ندیآفر است، م  ی دگاریشده آفرگشوده  یِ لحظه. فضا  نیاو در ا  یدگار یآفر  عنی

  . دهیو افکارِ پوس ی ساز به سبب  افتد انسان م

صادق     باشد، در مورد هر انسان   خاص  ن ید  ی ندارد هم جزو     است. لزوم   است هم علم   هم عمل  هانیا

داشته    ن یانسان کجا باشد، اهل کجا باشد، چه د  کند که فرق نم   دید  دیخواه   دی است. شما خوب توجه کن

داشته باشد،    یاچه حرفه   هد،انجام بد  ی چجور  رونیداشته باشد، کارها را در ب  یا سطح   یباشد، چه باورها 

  ها صادق است. مطالب در مورد همۀ انسان   نیهمۀ ا

کار    نیکه ا  م،یهست   از جنس زندگ  م،ی از جنس خداوند هست  مییگو را، که ما م   «عهد الست»  دینبا  انسان  چیه

  ش یگناه است، سبب ن  نیحق ندارد بشند ا  کسچیبشند. ه  رد،یگ صورت م   »ی «قدم نو آن    ییبا فضاگشا

  . شود م

«من عهد او    دیگو . م رودم   نیاست از ب  «صنع»امان ما که    نیتر. بزرگ رود م  نی دست راست ما از ب  باالخره

  .  وستی ظهور پ جرأتم به   و شوم  قدر ادامه دادم تا ناخجستگ، آن بد است» دانستم را شستم م

   شوم   دیگو اول غزل م   تی که ب  دیایب  زندگ   یِو شاد   مبارک   ، خجستگ  م،ی فضا را باز کن  کهن یا  یجاما به   عنی

خودمان    م، یما اآلن فضا را باز کن   ستیالزم ن  م،یبلد  مییگو م   طان یش   ندۀیعنوان نماکه ما به  م،ینیب جرأتمان را م 

آفر هممی بن  نندهیرا  سبب   دهیپوس   یباورها   نی.  به   شده شرط   ی هاو  م را  رها    میبر کار  را  کمالمان  پندار  و 

  . درست است؟ میکن نم
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به    یمرادی ب  نیپندار کمال دارم. ا  که من مرضِ  افتد؟ م   ادمانی چه    م،یشو م   مرادیباشد ب  ادمانی   نیا  حداقل

   از آوردن خود زندگ  ست؟ی . مراد از چ خواستم در مرکزم مراد م  دگ یهمان   یعلت صورت گرفت که من از    نیا

را خواستم،    آن مراد جسم   خداوند به مرکزم»  ردنِ«آومرادِ   نیا  عن یآن مراد    یجا مراد است. به  نیبه مرکزم، ا

  ن، یمی جمع   عن ی مانی . اَآورد خودش سر خودش م   ی بال را خودش با فکرها  د، هرکسبال سرم آم  نیا جهیدرنت

  دست راست هم هست، و:  یمعنا به  نیم یسوگند و 

    انیاو مسبِب را ع ندیب آنکه
  جهان؟  یهانهد دل بر سبب ک 

  ) ٣٧٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

در آن شل، فضا را باز    هرکس   جهان؟»  یهانهد دل بر سبب    «ک،  ») انیع   ای (  انی او مسبِب را ع  ند یب  «آنکه 

نظر پندار    ریکه ز  ذهن   یهابه سبب   ندیشده که همان مسبِب است، خداوند است آن را ببگشوده  ی کند و فضا 

  .  رید نهد دل نم ذهنکمال است و جبر من 

  ن یی من را تع  زندگ  ریمس  رانند، من را م   کنند، من، من را اداره م  ذهن   یهاسبب   ای که آ  دیاز خودتان بپرس   شما

ا  نیا  م یگوم   د؟ یآ از کجا م  کنم که من م   یی فکرها  ن یا  کنند؟  م کار را    ن یکار را کرده، من هم ا  نیشخص 

  د، یآور حساب مخودتان را به  د،یصاحب خودتان هست  ا نه شم  ایشده.    شرط   یطورنیذهنم ا  کهنیا  ی. براکنم م

با    کنم من خودم اآلن فضا باز م   سپارم،  او کرده که کرده! من سرنوشت خودم را دست رفتار او نم  دییگو م

  ی. کدام  کنم م   نییکار کرده تع  او چه   کهنینظر از اخودم را صرف   صنع خداوند رفتار خودم را، طرز زندگ 

  هست؟  

بد هستند، رفتار شما    شدگ از نظر شرط   دهد و ذهن نشان م  کنند که مردم م  ییرهاجهان، کا  یهاسبب  اگر

پس! مشل    می. گرفتاركند نم  نییتع  فکان»«قضا و کن   قیمسبِب از طر  رید  کنند، م   نییشما را تع  ندۀیرا و آ

  جاست. شما آن 

  ی سازپندار کمال، مرض، چه هست و از سبب   میبخوانم که خداوند منتظر است ما بفهم   تان یرا برا  ت یسه ب  نیو ا 

  . میو به صنع او توجه کن   رونیب میذهن بپر
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  م ی و نگذار  میطور کامل باز کن فضا را به   عن ی  م،یبردار  وی قدم را بس ن  لحظهنیدر ا  خواهد م  کار، زندگ  نیا  یبرا

.  ستیکار راحت است؟ نه راحت ن  نیاثر را داشته باشد. خُب ا  نیما کمتر   یرو  دهد که ذهن نشان م   یز یچآن

  . کند هم کم م  کار را بند و زندگ  نیا  تواند بشر م  لو  ستیراحت ن  نیکه نه ا  دیگو م   میخوان  اتفاقاً اآلن م

م  ربسبب یِ: برو سود یگو  
  عجب  یا ؟یکرد ادیز صنعم  چون
  ) ٣١۵۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  همه  نمیپس من تو را ب نی: زگفت
  سبب و آن دمدَمه  یِسو ننگرم

  ) ٣١۵٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : ردوا َلعادوا، کارِ توست دشیگو
  سست  ثاق،یتو اندر توبه و م  یا

  ) ٣١۵٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ی سبب. بعد چرا؟ چون در چون و چونه بود   ی ذهن؟ برو سو  یسازسبب   یتو   یرو چطور نم  دیگو م   خداوند

از    »چون ی«بتو. از    یزاده نشد  » «چونگکه از    دیگو که غزل هم م  می بفهم  میمنتظر باش  دیبا  تو. ما تا ک

  . کند کار م دگاریآفر  «صنع» ا ب چندی و ب چونی. بی چندی و ب چونی و تو خودت ب یزاده شد   »یچند ی«ب

  م یتوان ما م   ک   ؟ی بپر  رونیب  یساز سبب   نیاز ا  دیآمد که با  ادتیتو به    یچجور   ،؟» ی کرد   ادی«چون ز صنعم   

ا ب  یساز سبب   ن یاز  بو  م،یبپر  رونیذهن  اختِ من صاحب   م ییکه  ا  ار ی   هستم،  م   ن یخودم  را  با   خواهم  لحظه 

  ی ساز که ما در سبب   میشولحظه متوجه م    ی   م،یکن فضا را باز م  شده، شروع کنم و ما وقت  هرجور  ییفضاگشا

و    ذهنمن   یخودمختار  ریز  م،ی نبود  «قضا»  رِیز  م،یاو استفاده نکرد  «صنع»از    م،یبود  ها شدگ در شرط   م،یبود

  . میبود «پندار کمال»

بود  میشو م  متوجه فکرپرست  ما  بوداسباب   م، یکه  را  اسباب   م،یپرست  را    میدانست م   «مسبِب»ها  فکرها  و 

  م، یشو را متوجه م  هانی. اداد بودند که ذهن ما نشان م   ییهاها علت اسباب   م،یدیها را پرست اسباب   م،یدیپرست

مرکزم را عدم   عنی  نمیب فقط تو را م  نیاز ا  پسکه من    م،یشو هم متوجه م   دیاآلن هم شا  نیکه، هم  مییگو م
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جهان    نیرا در ا  یسبب  چیو ه  روم نم   جسم  یمرادها   یسو و رفتن به  «پندار کمال»  ی ساز سبب   یسوو به  نمیب م

  که سبب بشود، من به تو برسم.   کنم تجسم نم

  فکان» ْ کن «قضا و    قیاست که از طر  یسببیبه تو برسم و ب  توانم است که من م  یسببیکه ب  دانم فقط م   من

  . دارم مهم بشم فضا را باز نگه  ارانهی. من اگر درد هششود من اعمال م   یرو

 دهد،  ها را به من نشان مسبب، سبب  نیسبب، ا  نیسبب، ا  ن یا  دیگو ها و افسونِ ذهنم که مبه دمدمه   نیبنابرا

  کند  و افسون م  زند د حرف مدار  ه   عنی  د،یآ م  شی هاکه دمدمه   نمیب . ناظر ذهنم هستم، م دهم گوش نم

به  را  من  زندگ  یار یعنوان هشبله  خرد  هم  و  با خودش  و  نم   راهبشد  من  اش گوش  به دمدمه   روم، کند، 

  .دهم نم

بزند و تو را   ذهن   نکیع  ی   ات ذهنمن  نیباش که ا  ن یباش. مواظب ا  «ردوا لَعادوا»مواظب    دیگو م  خداوند

   عن ی  ثاق»ی«م   دیشده و تجدگشوده   یفضا   نیمحم در برگشتن به ا لیبشاند به ذهن دوباره و تو خودت را خ 

  . تو سست هست ن،ی نب از جنس من باش کهنیا

  د ی تصور کن  ی طورن یا  نیپس از ا  د یتوان شما م  م،یستیخُب اگر سست ن  م، ی ستی: سست نمییگو خُب ما اآلن م  

شده  گشوده  یلحظه با فضا  ن یمن ا ، ی ن اریقدم هم بس نیقدم دارد و ا  ی لحظه هست، زندگ  ن یا شه یکه هم

من نگذارد. فقط    ی رو  یاثر  چیه  دهد م که ذهن نشان    ی زیکه آن چ   کنم م  ییچنان فضاگشا  عنی.  دارم مبر

  . شود چه م  نمیبب  ،یزد یا یاریباشد و هش  «صنع»

: هرگاه تو را به عالم اسباب باز گردانم،  دیفرماواقف است م  یابنده  نیچن   مانیاپروردگار که به سست  «حضرتِ

شن و  بندۀ توبه   یاست ا  نی. کارِ تو هم یبر م  ادی و مرا از    یشو م   ی دوباره مفتون همان اسباب و علل ظاهر

  عهد.» سست

  کردن، احسان  یعمل، کار، ن  دن،یآفر نش،ی: آفرصنع

  بی: شهرت، آوازه، مر و فردمدَمه

  اند، بازگردند. شده جهان برگردانده شوند، دوباره به آنچه که از آن نه   نیلَعادوا:اگر آنان به ا ردوا

  .  کنم عنوان ابزار ذکر مقبال، فقط به  رید میرا خواند  هانیا بله،
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ما، مرتب    م یکن به ذهنمان که گوش م  ری. که دذهنمن   یاهو حرف   ب ی. دمدمه: مر و فردنیآفر  عن ی  صنع

  ی ساز «سبب و    پندار کمال»«نفوذ    ریذهن ز  ی بذارد، ببرد تو   اورد،ی درب  فکان» ْ«کن نفوذ    ریما را از ز  خواهد م

لحظه که    نیاز ا  عنی  شود م   یطور ن یرا بنم ا  کار  نیا   شود، م  یطورکار را بنم آن  نیقرار بدهد. که ا  ذهن»

شروع    یو من در زمان مجاز  ندیبردارم، بِنَد ببرد در ذهن، اتفاقات را پشت سرهم بچ   یقدمم را ن  دیمن با

  کردن.  کنم به حرکت 

  من آن ننگرم، رحمت کنم  یل 
  پرست، بر رحمت تنم رحمتم

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

و لطفمان به همه و به خودمان هم   میفضا را باز کن  شهی هم  دیما با  م،یذهن بنگر  یهابه دمدمه  دیما هم نبا پس

  ی زد یرحمت ا  می و بذار  میبردار   و» ی«نرا    قدم»   ن ی«اوللحظه    ن یاست که ا  نیلطف به خودمان ا  ن یباشد. بزرگتر

  شده شامل حالمان بشود. گشوده  ی فضا نیا قی از طر

ا  میشونم   »ذهن«من   م،یشو ما خودمان، خودمان م   هرموقع  اثر م  یزدیرحمت  . خداوند با  کند به جانمان 

دار  رود م  »ذهن«من از    کند، حرکت م فکان» ْ «کن قانون   م  میبه سمت خودش.  عنوان  به   میدار  م؟یرو کجا 

من دارم    میی گو نه م  م،یکن نه اعتراض م   م،یکن . تماشا ممیخداوند زنده بشو  ت»ینهای «ببه    میرو م   یار یهش

را    هان ی. ادیگو را م  ها نیغزل ا  شوم؟ م  لیدارم تبد  یچجور   د؟یآ چطور م   رود؟چطور م   میگو نه م   کنم، م

  . می که غزل را درست بفهم خوانم م

که کردم، سؤال    سؤال. آن  برون شد»  «غلطم، مو که: چون شد؟ ز چونگ:  دیگو ندارد. م   «چطور»  دیگو م

که    د یبو  دینبا   انسان  چیه  «غلطم مو که: چون شد؟» بود.    رونیب  من، از چونگ   ل یکار تبد  نیبود. ا  ذهن

  به خداوند؟»  ذهناز من  شوم م  لی«چونه من دارم تبد

  من آن ننگرم، رحمت کنم  یل 
  پرست، بر رحمت تنم رحمتم

  ) ٣١۵٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   عن ی  م یهست   که از جنِس چونگ   میکن است و ما هرلحظه توجه م   رونیب  از چونگ   ن یبه خداوند، ا  ذهن ِمن 

است و    چونه ی اصل ما ب  که درحالت  ، ذهنمن  عن ی  کرد و چونگ   ف یکرد، حالِ ما را تعر   ف یما را تعر   شود م
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  م ینیب م  م،یرا ما به خودمان اعمال کن  شدهگشوده   یرا و فضا   حِس درپاش» «   نی. و اگر امیاز چونه هم زاده شد

  .  میفقط تماشاگر هست  ،ی چجور میدان و نم چونه،ی صورتِ ببه  میرو م م یدار چونهیصورتِ بما به 

م  ی رادیا  ی است که شما    نیهم   یبرا بد   ی  د، یبرطرف کن   دیخواه  را  نگه    تانیِ اریدر هش   دیدار  ی عادت 

  ن ی از ب دیبا ن یکه ا  دیبود اری رفت. هش نیکه آن عادت بد از ب د ینیب م  مدت  یپس از  د،یزن زور نم د،یدار م

  او کار کرد.  د،ینکرد کاررا انجام داده؟ چون شما   نیا چه کس  د،یکار نکرد چیه برود ول

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش  یپ کوشممن هم 

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

  تو، تو موش»  یپ کوشم هم خداوند) عن ی(«من  ، است، خامش، کم خروش»  ینزد «صبح

  اَنْصتُوا را گوش کن خاموش باش  
  گوش باش  چون زبان حق نگشت 

  ) ٣۴۵۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  جنس تو او زبان، ن ،چون تو گوش 
  را حق بفرمود: اَنْصتُوا هاگوش 

  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

«پس شما  کنم.  من صحبت    دی چون گفته شما خاموش باش  م،یکن فقط گوش م   میی بو  یز یچ  کهن یما بدون ا 

  قرآن است. ۀ یآ د، یخاموش باش   عنی، اَنْصتُوا اَنْصُتوا» دیخاموش باش 

  اَنْصتُوا دیشما خاموش باش پس
  وگو زبانتان من شوم در گفت تا

  ) ٣۶٩٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  گفتگو کنم.  ریدیشما با   قی تا من از طر دی ها ذهن را خاموش کنانسان  یا  عنی 
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  اندر ابتال  جوشنَخود م یا
  و، نه خود مانَد تو را   نه هست  تا

  ) ۴١٧٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

. مرتب  میجوش م    امتحانات زندگ  ، و در ابتالئاتِ زندگ   م یکن فضا را باز م  ی ن  م،یدار مقدم را بر   نیاول  پس

بعد    قۀیدق  ی   م،یبردار  وی قدم را ن  نیا  میی گو درست است که م  عن ی  م،یشو رفوزه م  میده مما امتحان پس 

  . رود م  ادمانی

  که ن یا  یجا. بعد به میکن دوباره باز م  رود م  ادمان یدوباره    م،یکن دوباره فضا را باز م  م،یمالمت کن   کهنیا  بدون

   خجستگ   د،یایب  سببی ب  یکند، شاد    خداوند تجل  م یخواست که ما م  م ینیب کند ما مرتب م   خداوند در ما تجل

از    نیهستم، هم  ال نفوذ پندار کم  ریز  دانم، م  م ییگو اآلن م  د،یایب خُب    خواهم، من مراد م  جهت   ی لحظه 

مالمت کند ما را که   دیای ب  ذهنکه من   ستین   نیا  یامتحانات برا  نیا  ها،ن یدوباره. ا  گردم برم   خواهم معذرت م

  کند ما را، نه.  وسیو مأ توان تو نم

و    جوش م   نییکه برو پا  «نخود»به سِر    زند م  ریاز داستان همان که آشپز با کفگ   نی ، هم«نخود» که    دیگو م 

  بمانَد.   ذهنمن  دیبمانَد، نبا یمجاز   هست دینبا ،یو بپز  بجوش دیبا دیگو م  ؟زن چرا م   دیگو بپز. نخود م

  م، یشو نم   د یناام   م، ی کن کار م  دوباره   م،یشو رفوزه م   م،یشو امتحان م  م، یکن خودمان کار م   یما مرتب رو   پس

  . میتا خوب بپز

ور پندارِ کمال  بازشده، از آن   بازشده، ه   بازشده، ه   یفضا   نیا  پزاند؟ ما را م   ی ز یچه چ  م؟یپز م   یچجور 

ا  بندد، م نقطه که  م   نی همان  ما  هست  آن  یعواقب  یذهن    میرو لحظه  بدارد،  دوباره    میشو م   داریجا 

  م یرو م  رود م   ادمانیدوباره    می کن م  از فضا را ب  میرولحظه هست، م   نیا  شهیلحظه هست، هم   نیا  م،یگرد برم

  . میگرد دوباره برم م،یگرد ذهن، دوباره برم

از پندار کمالمان آگاه م  م یکن خدا را شر م  میشو م   مراد» ی«بهر موقع    دارکند که دارد ما را  چه کار    م ی. 

خودمان را    دیو با  ردیگ صورت م  «حزم و صبر»کار گفتم با    نیا  م،یشو بالغ م  م،یشو پخته م  میدار  م؟یکن م

  م یاشتباه کرد  مییبو  میاشتباه کرد  م،یدان نم   میی بو  میدان اگر نم  م،یغرورمان را بشن  م، یباش   اریهش   م،یبشن

  که اشتباه بند اقرار بند.  است کس »ی ر ی«شصفتِ  نیو ا
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نپخته، دوباره با    نیهنوز ا  ندیب باال، کدبانو م   دیآ م  جوشد بود، نخود م   «نخود»اآلن صحبتِ امتحان    ن یهم

فردا    ؟ یاام. پختهپخته   دیگو نخود م  نپخته، ول   م ینیب باال م  دیآ بپز، دوباره م   نیی برو پا  زند سرش م  ر یکفگ

که نپخته بودم،   ییگو و به خودت م   یشد نیچنان خشم   ،یشد  نیخشم نیب م  صحبت کن   یبا  یرو م

 برا  نیچرا خشم ماد   یاز    کهنیا   ی شدم؟  م  ی جهت  ا  خواستم،  مراد  از    ن یبه    ی ز یچ  ی   کس   ی علت. 

خودم را    کنم؟ شدم، پس رفوزه شدم چه کار م  شدم، فضا باز نکردم، رفوزه  نیبه من نداد خشم  خواستم م

  شده از خداوند. گشوده  یبا فضا  خواهم؟م  . قوت از چه کس شنم م

  و الف  قیاز حق خواهم و توف قوت
  کوه قاف  نیبه سوزن بر کنَم ا تا

  ) ١٣٨٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ها بشند دان که صف یریش سهل
  آن است آن که خود را بشند  ر یش

  ) ١٣٨٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  رد، یگ صورت م «حزم و صبر»با   کارنیلحظه، ابهلحظه کنَم را م   «کوه قاِف ذهن»، «سوزن»که با  دینیب م پس

«ناموسِ صد  من    کهنیبا مطلع بودن از ا  رد،یگ با اعتراف به اشتباه صورت م  رد،یگخود صورت م   یبا تمرکز رو 

خودشان را کوچ    رندیدر جمع که مردم حاضرند بم  اه بار نخواهم رفت. و اقرار به اشتب  رِیدارم ز  د»یمن حد

  نکنند. 

قبول کند که اشتباه کرده،    خواهد در آن صدر نم  کس  یاست که    نیا  یبزرگ برا  جهان  یها بیتخر  نیاکثرِ ا 

   بدل   تِی ثیهزار خروار ح   عن یدارد،    صد من آهن»   بدل  تیث ی«ح   کهن یا  ی . چرا؟ براکند اآلن هم دارد اشتباه م 

از خودش     پندار کمال  ی جبرِ پندار کمالش هست،    م یی وب  یِ تاتوریواقعاً د  رِ ی. زخورد به درد نم   چیدارد، ه 

و قوت    رید  نی هم  عنیکردن    زیپره  م،یکن  زیپره  دی. ما باکنندم  قیبرش هم تشو  دارد که کامل هستم، دور و

و اگر زنده    ، ق»ی«قوت از حق خواهم و توفنه از پندار کمال، نه از مردم، از خداوند.    م؟ ی بخواه  را از چه کس 

و زکات    کند م   ان یو خودش را ب  شود به خداوند زنده م   . انسان وقت ستیادعا بد ن  نیا  دهم، نشان م  م،شد

  . ست ین ذهنمن   یِادعا نیا دهد، خوب را م   یِرو
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ب  نی هم  یصورتِ پندار کمال بد است، برابه   ادعا ، ها بشند»دان که صف   یر ی«سهل ش   دیگو دوم م  تی در 

است     کس  ر»ی«ش. اما ریو شمش خواهد ندارد که، زور بازو م   یپهلوان کار   یصورت  شستن به   صف   دیگو م

جبر    ریمن پندار کمال دارم، من ز  د یبو  رود، بار ب  ر یپندار کمال دارد ز   بار برود، وقت  ر یز  کند اشتباه م    که وقت

بعد آن موقع هم خودش و هم    رم،یانتقام ب  خواهمهستم، من م   نیدرد هستم، من خشم  ریهستم، من ز

  .  اندازد را دارد به خطر م  رانید

را    ای دن  م،یشو تر مبه اشتباهمان، خطرناک  میاعتراف نکن   م،یمقام ما باالتر، اگر ما خودمان را نشن  هرچقدر

  : جهیدرنت م،یده ها را بر باد م آدم  . زندگ میکن خراب م

  و الف  قیاز حق خواهم و توف قوت
  کوه قاف  نیوزن بر کنَم ابه س تا

  ) ١٣٨٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  که ن یمثل ا  رود، نم  دفعه ی   رود، م   واشیواشی   خواهد، دقت م  خواهد، م   «حزم»  خواهد، م  «صبر»  نیا  عنی 

  . را بن «کوه قاف» خواه  م «سوزن» با 

.  رمیگ و مورد احترام مردم قرار م  کنم به اشتباهم اعتراف م   باشم در هر مقام   ر»ی«ش که اگر من    میدان و ما م 

حواسمان باشد که اشتباه    دیما با  عنیباشد.    ذهنمخصوصاً اگر دچار من   کند، که انسان اشتباه م  دانند همه م

  ده، یاش خوابکه رفته خانه   کس  که اشتباه نکند، آن  دینفر نشان بده   ی.  مییاشتباهمان را نگو  کهنینه ا  م،ینکن

  تکرار نکند.  ری. هنر آن است که آدم اشتباه بند، اشتباهش را درست کند و دکند نم یکار چیه

  م یخواه  م  م،یزن ما حرف نم  ییای دن  یبه کارهاراجع   لیحاال خ   م،یکن برنداشتن که ما اشتباه م  ویمورد قدم ن  در

اعتراف    میبرگرد  میتوان ما م  انجامد، لحظه و به درد م  نیقدممان را در ا  میدارکه اگر ما اشتباه برم   می نیبب

لحظه قدممان را    ن یا  م،یبه گذشته برنگرد  ریلحظه د  ن یا  هاست ک   نی. مهم امیو قدم را درست بردار  م؟ یبن

  . میدرست بردار

  �🔹🔹�یان بخش دوم پا �🔹🔹�
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  م ی که گفت   (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل  میشل نشان داد  نیکه با ا  عوض کردن روش زندگ  نیا  ایآ

  م، یرا نظر کن   مانی ار یهش  م، یمرکز را عدم کن   م،یکن  ییو فضاگشا  میانتخابمان استفاده کن   یی لحظه از توانا  نیا

 ن یا  م،یفکان قرار بدهقضا و کن   ریخودمان را ز  و  میخداوند استفاده کن  از صنْع  م،ی اوریخودمان را به حساب ب

  کار آسان است؟ 

  ی فضابند   میبرو  م،یرا بن  ذهنمن   یکارها  نیهم  عنیبه هوا.    میلحظه برو  نیا  مینه! ما دوست دار  دیگو م  موالنا

  یزها یچ  ی مقاومت و قضاوت و فکرها  ده،یبه ذهن همان میبرو (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شلو   می کن

به را  ب آفل  باش   م،یدرست کن   ذهنمن  م،یاوریوجود  داشته  باش   یتو  م،یپندارِ کمال  ذهن  مرتب    میجبر  و 

  . میذهن را داشته باش یهاخواسته 

هست که ذهن دنبالش است و اسمش هواست. پس   جسم   یزها یاز چ   یمرادطلب  ن یذهن هم   یها خواسته   نیا

  :دیگو . م می رک کنت دیرا با نیا

  است  دِهتَرکِ هوا تلخ نیشَ، ا ال
  بعدِ حق بِه است  از تلخ یل 

  ) ١٧۶٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  جِهاد و صوم سخت است و خشن  گر 
  بهتر ز بعدِ ممتَحن  نیا یل 
  ) ١٧۶٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ذُوالـْمنن که  مانَد دم  ک  رنج
  رنجورِ من  یتو ا ؟: چون دتیگو
  ) ١٧٧٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  دیتردی شَ: بدون ش، ب ال
  : روزه، روزه گرفتن صوم

  کننده  : امتحان ممَتحن
  ها، صاحبِ عطاها، از صفاتِ خداوند: صاحب منت ذُوالـْمنن

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    
  ها. کننده. ذُوالْمنن: صاحب نعمت امتحان  عنی روزه. ممَتحن   عنیبدون ش. صوم  عنیبا شَ  پس
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است. اما   ده سخت است، تلخ   لیداشتن خ و فضا را باز نگه   ییلحظه فضاگشا نی که بدون ش در ا  دیگو م 

که انسان    ی با عواقب  سهیدر مقا  ستین   یز یچ  دنیترک هوا و کام نطلب  عن یتر است.  خداوند کم   یِ دور  از تلخ 

  .دهد فکان قرار نم قضا و کن  ریرا ز اش زندگ

و پندارِ کمال و شناخت آن و پختن    ذهناز نفوذ من   دنیره   یتالش برا   عنی جهاد    ز،یاگر تالش و پره  دیگو م 

 ن یا  ، ذهن   ی هاها و مراد نخواستن از جهت و شناخت خواسته   ها  دگیکردن از همان  ز یو پره  ارانهی درد هش  ریز

  عنی  جان یخداوند است. ممتحن در ا  ی دور  ، یدور    عنی بعد    ، ی کار سخت است و خشن است. اما بهتر از دور

  اوست.   شه یکننده هم همکننده، خداوند. امتحان امتحان 

ها احوال  صاحب نعمت   عنیذُوالْمنَن    ،ی بردار  ویقدم را ن   نیا  ، و واقعاً باز کن  که اگر فضا را باز کن  دیگو م

  . کند م  نییحال تو را او تع کند،  م ن ییتو را او تع و چون  پرسد و را م ت

  ١۵[شل   د یشل را نگاه کن  نیاست. ا  طور ن یکه! واقعا هم هم   ماند درد نم   ریکند د  نییحال تو را او تع  اگر

درد را   نیو ا  میرو فکان م قانون قضا و کن  ریو ز  میکنم   ییکه فضاگشا  ، وقت (این لحظه و توانایی انتخاب)]

از چ   م یکن تحمل م  ارانه یهش م   یی زهایکه من  بعد    خواهم، نم  یز یدهد چ که ذهن نشان  اولش سخت است 

  آمد.   سببی ب یشاد  می نیب م دفعه یبه صنْع خداوند،  میکن و عادت م  شود، درست م

ما از جبر    میشو متوجه م   واشیواش ی. و  طورن یخداوند است، صنع هم هم  پرساحوال   نیهم  سببی ب  یشاد

و اگر    میکام بخواه  یماد   یهارا مسبب کرده بود که ما باالجبار از جهت   ذهن  یهاکه پندارِ کمال، سبب  ذهنمن 

  . رود م  نیو از ب شود دارد شناخته م واشیواش یآن  م،ی کن جادیحتماً درد ا  میرینگ

  : دیوگ م بعد

  کت نه آن فهم و فن است  د،ینگو ور
  آن ذوقِ تو پرسش کردن است  یل 

  ) ١٧٧١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  اند دل بانِیکه طب حانیمل آن
  اند لی رنجوران به پرسش ما یسو
  ) ١٧٧٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  با ی ز ن،ی: نمحیمل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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   ول  پرسد، کرده، دارد احوالت را م  جاد یکه در تو ا  ذوق  ن یو ا  سببش ی ب  یشاد خداوند با صنعش، با    دیگو م

  م ی اگر فضا را باز کن  ، نیبب  طور جسم را به   هانیا  خواه و م   هست  ذهن  دینفوذ د  ریز  یادی ز  زانیهنوز تو به م

که    گفت که جان  میرا خواند  تی. و امروز دوباره آن سه بداند خداوند را م   پرسبازشده فهم و فَن احوال  یفضا 

  از من.  کند م  و قدرشناس  شناسد من را م  دهم من م

 ات ذهناما من   شناسد، و نعمتم را هم م  شناسد اگر من به تو جان بدهم، او من را م  دیگو م  از زبان زندگ  عنی

  . آورد و به حساب نم شناسد خداوند را نم  پرساحوال  ، ذهن. پس فهم و فَن منشناسد نم

  خواهند  و م   اند»دل   بانی«طب  هان یکرده ا  که خداوند در درونشان تجل    تمام بانمان، خداوند و تمام کسان  ول

  را بپرسند.   ذهن ی هامن  عن ی هاض ی احوال مر

. موالنا اآلن از ما  آورند ها را به ارتعاش درمدرون آن   زندگ   شوند ها م آن   نیقر  وقت  عنیرا بپرسند    احوالشان

آزادتر    م،یشو شادتر م   میدار  م،یخوان را م   اتشیاب  دینیب دوست دارد حال ما را بپرسد. م  کند، م  پرساحوال 

  . بله و: میشو م

  بر دلِ ما، دو صد قفل باشد  اگر 
  یی و در را گشا  فرست  یدیکل

  
   ما، که روشن چراغ در دلِ درآ 
  یی ایکه خوش توت ده،یدر دو د درآ 

  
  درآرد  اه یلشِر غم س اگر 

  یی و صاحب َلوا رزم  دِیخورش تو
  ) ٣١٢٠شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  : پرچم لَوا
  فرمانروا  ر،یلَوا: ام صاحب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
است که با قضا و     شده خود زندگگشوده   یفضا  قیاز طر  نیکه دوباره هم   دهدهم نشان م   اتی اب  نیا  خُوب

باشد، قفل درد باشد،   دگی قفل همان  ی ادی تعداد ز عنی  «اگر بر دلِ ما، دو صد». کند م  لیفکانش ما را تبدکن 

  . کن و همه را باز م فرست م  دیتو کل 
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ا  نیا  که دست اوست درصورت   دشیکل  پس را در  با  میلحظه که تنها قدم است درست بردار  نیقدم  . پس ما 

رنجش دارم من،    همهن یقفل درد ما را؟ ا  نیا  کند باز م   کجاست؟ چه کس دیکه کل  میست ین  نیذهنمان نگران ا

  . میکن فکر را نم نیاصال ا اندازد؟  م  را چه کس هانیا

خوب هرچه ذهن قضاوت    ا یو بد    می خواه نم  یز یو از آن چ  مینیب لحظه را م  نیاتفاق ا  م، یکن فضا را باز م  فقط

  را او بفرستد.  دیتا کل  میکن . فضا را باز م میبا آن ندار یکار  کند م

و    «بت من ز در درآمد به مبارکرا گفت:    نی. و غزل هم همدیآ او در دل ما درم  میکن فضا را باز م  وقت

  . که تنها چراغ روشن ما تو هست  ما» «درآ در دلِ دییگو  م  د،یکن م  یپس کار  ییشما هم با فضاگشا  ،»ی شاد

نور چشم من که   ادکنندۀیز ای کنندۀ چشم من روشن  یای چشم عدمم را باز کن که سرمۀ توت ،ام»ده یدر دو د «درآ

  . ندیب چشمم بهتر م نم،یب نم دگیبا چشم همان نم،یب هرچه من با چشم عدمم م نم،یبتوانم درست بب

.  دینیب بهتر م  د،یکن فضا را باز م   شتریخودش است. هرچه ب  کند، م   ادتریمن را زسرمۀ او که نور چشم    پس

  . رزم من هست  دیکه تو خورش دانم من م  صورتن یبشود، درا ادی بشود، ز تینهایاگر لشر غم ب

بجنگد، نه من    فکاناست که اجازه بدهم کن   نیبجنگم، ا  یمن چجور  کهن یکنندۀ ارزم من روشن   دیخورش  پس

  . ذهن یهاهاست و کم دنبال سبب   ذهن. من ذهنصورت من به

نه.    دیگو م م،یهست  یساز ها، در سبب سبب   ی سر   ی  ا یبه ما کم کنند    توانند م یاعده  ی  دیآ ما م   نظربه

  دارد.   ییهمه داللت بر فضاگشا هان ی. اتو هست یروز ی رزم و صاحب پرچم و صاحب پرچم پ  دیخورش

  هم بخوانم:  تیدو ب نیا و

  خدا  ندهی زفتست و گشا قفل
  زن واندر رضا  میدر تسل دست

  ) ٣٠٧٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ها ذره گر شود مفتاح ذره
  ا یجز از کبر   ستی ن شیگشا نیا

  ) ٣٠٧۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
  : ستبر، بزرگ زَفت
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قفل   نیکه دوباره آوردم نشان دادم. ا خوانم م  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شلآن شل  ی را برا  هانیا

و  م یبزن م یدست در تسل دیباز کند. پس ما با تواند م  است و تنها زندگ  است، محم قفل سفت   ی ذهنمن 

  . میباش راض م،یرضا داشته باش   ،ذهنمن   دید قیاز طر میشو م مرادیلحظه اگر ب نیمخصوصاً ا

. چون م یهست   است و راض  می تسل  نیبد، ا  ایخوب    دهد، که ذهن نشان م  زیدر اطراف هرچ  میکن را باز م  فضا

استدالل   میرو نم   ما  .میرونم   یساز به سبب   م،یکن هم نم  استدالل ذهن  چیاست. ه  نیکه راهمان ا  میدان م

 د ییگو را هم نم   نینه! ا  کنم، م  ییدرست کند من فضاگشا  تواند است پس چون خداوند م  یطورنیچون ا  می کن

  . دیدار قدم را درست برم نیشما، شما فقط ا

  لۀ یوسبه   نیا  م،یو تسل  ییباز کنند قفل ما را. فقط با فضاگشا  توانند شوند، نم  دیکل  ای اگر تمام ذرات دن  دیگو م 

  .شود خداوند باز م 

خود، به حرف موالنا و استاد    یو تمرکز رو   شرفتیو پ  قیتحق  نیشما واقعاً در ا  کهنیبه اهم راجع   یطلبم  ول

  ن یشما ا  میگو مرتب م   کنم، که خدمتتان عرض م   ییهاحرف   نیبه شما دارد. اگر ا  بستگ  رید  دیکن توجه م

را شما مرتب    هاتیب  نیا  دی نیب م  باالست،که سنشان    ییهامخصوصاً آن   د،یحفظ کن  د،یکن  ادداشتی را    اتیاب

  .  کند ورزش م تان  بعد ذهن د،یکن تکرار م 

و تکرار   دیکن را حفظ م   اتی اب  نیشما ا  فکر کردن وجود دارد. وقت  عنیباال خطرِ عدم ورزِش ذهن    نیسن  در

   ذهنمن   کهن یا  ی.  دینیبدرست م   کهن یا  ی  شود، حالتان خوب م  کهنیا  یدارد.    یشمار ی ب  دیفوا  دیکن م

  . کند شما انتخاب م یبرا  تیب نیا د،ی خوان شما م  ار  تیب نیا کهن یا یشما انتخاب کند، برا یبرا تواند نم

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون
  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور

  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  آن را نکو باشد که او  اریاخت
ِتَّقُوا   مالخود باشد اندر ا  

  ) ۶۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ه ی: برحذر باش،کلمۀ تنبنهاریز
  . دیکن ز یپره د،یکن شهی: تقوا پاتَّقُوا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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نم  م یدار  ذهنمن   وقت نگه دار  میتوان و  را  ن  مییگو م   م،یخودمان  را به   ستمیمن مسئول  حساب    و خودمان 

ا  م،یهست  ذهندر جبر من   م،یاوریب  میتوان نم اخت   کند م  نییتع  هاتیب  ن یتکرار  م  اریما را،  ا  میده را    نیبه 

   ورزش ی ب  کند م  دیمسن را تهد  یهاکه آدم   یطرخ  نیتر. بزرگ کند هم ذهن ما ورزش م  ری. از طرف دهاتیب

  ذهنشان است.  و تنبل 

  نوایبرهنه و ب نیکجا ب  هر 
  است از اوستا  ختهیکه او بر  دان
  ) ٢۵٨٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  دلش  خواهدچنان گردد که م  تا
  حاصلشیدلِ کورِ بدِ ب آن

  ) ٢۵٨٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

کار    اشی معنو   م،ی ندار  یکار   اشی حاال ما ماد   د،ینیبهردو را م   ،یو معنو   یماد   ینوایشما برهنه و ب  هرجا 

  بدان که به حرف استاد عمل نکرده است. ده،یهم زحمت کش لیخ  امدهی ن رشیگ یز یچ  عن ی. میدار

قفلتان را باز    دیکه با  ییدر جا  دیمثل کل  نیا  دی. بذارد یو عمل کن   دیرا حفظ کن   هاتیب  نیا  کنم عرض م   مرتب

باز کند. حفظ کن  د،ی کن را  از طرف ددیقفل شما  تقوحافظۀ   ری.  را  مثل چراغ در شما روشن    کند،  م  تیتان 

من آن   تا  .شود م م  ذهنطور که  کمالش  پندار  م   خواهد و  بله؟ شما  اگر    د؟ یباش   یطور ن یا  دیخواه بشود. 

و پندار کمالتان گوش    تان ذهن. اگر به حرف من دیموالنا گوش بده  عنیبه حرف استاد    دیبشو  د یخواه نم

  .دی کن گوش م دیدار حاصلتانی به دِل کور و ب دیدار دیبده

مرض در    نی«اموالنا گفت که:    نیهم   ی جهان پندار کمال درست نکند. برا  نیبه ا  دیای که ب  ستین   انسان  چیه

  ،  سالنه   ،سالاز هشت   دیای ب  د،یایب  ا یدن  جهان به   نیکه در ا  ستین  کسچ یه  عن ی  نفس هر مخلوق هست»

هم پندار کمال نداشته باشد،    اش ذهننداشته باشد، من   ذهنمن   بماند ول  بذرد و سالم بماند، باق  سالده

  دارد.  اتیاب نیبه ا اجی احت نینفس هم نداشته باشد. بنابرا یهوا

  که اُستا خواست گشت نیچن گر 
   را آراست  شیرا و خو شیخو

  ) ٢۵٩٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  در جهان  زدی که از اُستا گر   هر 
  بدان  نیا زد،یگر ز دولت م  او
  ) ٢۵٩١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

را بخواند و تکرار کند    اتشیو اب  زدیاز موالنا نگر  زد،ی از استاد نگر  هرکس  نی. پس بنابراریاست د  مشخص

   از جنس خداوند بشود، وقت   تواند بدهد. هم م  شیآرا  تواند جهان، هم آن جهانش را م  نیهم ا  صورتنیدرا

  . شود هم درست م رونشیدرون را باز کرد ب  یفضا 

. هم در درونش گرفتار است،  زدیگر جهان و آن جهان م  نیا  بخت یاز استاد فرار کند، بِدان که از ن  هرکس

  بد است. ل یهم خ رون یانعکاسش در ب

تکه تا آخرش. تکه   دیگوش کن  دیبرنامه را از اول با  نیدوباره تکرار کنم، ا  نی هم  ی. برامیکن از استاد فرار نم  پس

. همۀ برنامه را  دیگوش نکن   یطورآن   دیکه شما ابداع کرد   روش  ایاست    تان ذهنمن   لیکه م   یطورآن   د،ینکن

  . دیرا بخوان  اتی همۀ اب د،یگوش کن

م   اتیاب تکرار  ما  مرتب  بعض دیکن  ادداشتی را    هان یا  م یکنکه   .   مموقع ب  دی توان ها  راه     وقت  د،یریعکس 

که چقدر دعا    دید  دیسه ماه خواه. بعد از دو دیتکرار کن  د،یتکرار کن   د،یمرتب تکرار کن   د،یتنها هست  د،یرو م

  . دیاگر گوش کرد د،یحرف را زدم و شما هم گوش کرد  نیبه جان من که ا دیکن م

   فلسف   طیدر وسا دیفزام
   باز برعکسش صف  ل،یدال از
  ) ۵۶٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  و از حجاب   لیاز دل  زدیگر  نیا
  بیمدُْلول سر برده به ج یپ از
  ) ۵٧٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : جمع واسطه طیوسا
   من ذهن  لسوف،یمنسوب به فلسفه، ف: فلسف

  است، خالص، انسان زنده به حضور  همان صاف : مراد از صف صف
  : داللت کرده شده، رهنمون شده مدْلُول
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است، مرتب در   است فلسف ذهنکه از جنس من  که کس دهد نشان م  هاتیب نیجمع واسطه هست. ا  ط یوسا

  .  ذهنمن   عنی اسباب. فلسف عن ی طی ست. وساعلت و معلول است، اسباب ا

سبب    نیعلت و معلول که ا  نیبرسد، آزاد بشود، مرتب به قوان  یی به جا  خواهد م  دهیکه با فکر همان   کسهر

ا  نیا  شود، م  نیا ا  نیا  شود، م  نیسبب  م  یطور ن یا  شود، م  نیسبب  زندگکنند فکر   .  لیخ    است ساده 

  کن.  ییطور کامل فضاگشالحظه، آن قدم را درست بردار، به  نیقدم دارد فقط، هم   ی. ستین یطور آن

  ی  ن ینه! ا  ،فلسف  یآن    که درحال   زد،یگر و از حجاب م   لیاز دل  کند که فضا را باز م  کس  نیبنابرا  پس

   عن یاست و سببش است    لشیشده دلگشوده   یآن فضا   کند فضا را باز م  عنی  اش،نه یبه س  رودم  لیدل  یبرا

ذهنش توجه    شدگ شرط   ی ها به علت و معلول   . اما فلسفدهد قانون قضا قرار م  ریخودش را ز  عنیمسبب،  

  .کند م

  آتش است  لی دخان او را دل  گر 
  دخان ما را در آن آتش خوش است  یب

  ) ۵٧١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  آن آتش که از قرب و وال  خاصه
  آمد به ما   تر یدخان نزد از
  ) ۵٧٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : دود دخان
  و محبت  : دوست وال

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
.  د یبه ذهن، فضا را باز کن  دینرو   شناخت زندگ  ، اثبات زندگ  ی که شما برا  دهدهم دوباره نشان م   نیا  پس

پس خداوند    میگو پس م  نمیب دود را م   که وقت   دیگو. م دیگو م  آتش هست، فلسف  لیدود. دود دل  عنیدخان  

با ذهنم به خداوند    دارم، را نگه م   ذهنمن   دارم، دود را نگه م   که درحال  نم،یبم    ذهندود من    هست. وقت

  . شوم معتقد م

. ستیدود ذهن ن  ای به دخان    لزوم  شود، عشق م  نیع  کند، کنار فضا را باز م   گذارد نه! دخان را م  یآن   

  ، ی ماد  یهامراد خواستن از جهت   ، با ذهن کار کردن، باورپرست  ،شدگ شرط   ،یساز سبب   عنیدود    دینیب م

  چرا؟   دن،یبه مراد نرس کهن ینفوذ پندار کمال بودن، تلخ شدن از ا ریز
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تر پندار کمال من کامل بشود، کم  شود ما. آن مراد سبب م  یاست برا . آن مراد زندگمینیب م  ذهنمن دید با

که از    ش . مخصوصاً آتپندار کمال خودم هستم  چۀیکه من دارم فقط در ذهن، باز  دانم نشود، من نم  رانیاز د

  ماست.  نی است، ع تریو عشق از دود به ما نزد ینزد

  ر ید  کند حرکت م   ما حرکت کند، وقت   یها دگ یاز همان   گفتم زندگ   م،یدر حالت تسل  میده ما اجازه م   عنی

   استدالل ذهن  م،یرو نم  لی و به دل  میدار . هردفعه که درست قدم اول را برممینیب نم   ها دگ یهمان   قی ما از طر

  خودش.    یسوبه رود م  گردد از ما برم  زندگ  صورتنیادر  میکن نم

م  ی سوبه   وقت همان  وقت   رود، خودش  همۀ  زندگ  ی ها دگیاز  م   ما  دارد  رفت، کجا  که    رود؟  برگشت  ما 

ما به ذات خودمان زنده     عن یخداوند قائم بشود.    تی نهای خودش به ب  ی رو  زندگ  رود که، دارد م  میریم نم

  بدون دخان، بدون دود. میشو م

  . دیحفظ هست ریکه شما د هیآ  نیبه هم کند هم اشاره م  نیا و

نَنحرِيدِ.»  «والْو لبح نم هلَيا بقْرا  
  .» میتر یما از رگ گردن او، به او نزد «و
  ) ١۶، آيۀ )۵٠ق (  سورۀ م،یکر قرآن(

و استدالل    ذهندود من   نی . فقط امیهست   یخداوند و ما    عنی.  م»یتری«به او نزد  اتی ح  ای   از رگ گردن»  «ما

  .  میموضوع را عمال تجربه کن  نیما ا  گذارد خود نم دنِیو جسم د ها دگ یبرحسبِ همان دنیو د ی سازو سبب 

. مقاومت صفر بشود،  میخود ما مقاومت را صفر کردبهکه خود   دید  میخواه  میبخوان  ادی را ما ز  اتیاب  نیا  اگر

  ی ار ی هوا فروکش کند، خواستِ نفس فروکش کند، هش م،ینخواه  یز یچ  دهد که ذهن نشان م  ییزهایاز چ  عنی

  خودش قائم شدن.  ی برگشتن و رفتن رو کند شروع م  ها دگیاز همان

صورت آفتاب از مرکز خودمان  ما به   ستی. فقط فضا باز شدن نشود لحظه فضا باز م بهلحظه  کهن یمثل ا  درست

  اول بود: ت ی. برید دیگو است که غزل م ی زی. همان چ میکن صورت خداوند طلوع مبه

  یو شاد   من ز در درآمد، به مبارك  بتِ
  ی مرادیبه جهانِ ب دم، یمرادِ دل رس به

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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  ی که مراد ماد   است. در جهان  یمرادی جهان، جهان ب  نیکه ا  میگرفت  ادیباالخره    اتیاب  نیاز خواندن ا  امروز

هست. پس بن    «کان»دکان ما پنهان دو    نیا  ریز  دیگو است. م  را گذاشته   یوجود ندارد، خداوند مراد معنو 

  : ت یچند ب  نیکن. و ا دایرا که عشق و خرد است پ  «کان»دوتا   نیا رشیدکان را ز نیا

  روح است نطق و چشم و گوش  پرتوِ
  آتش بود در آب، جوش  پرتو

  ) ٣٢٧٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  که پرتوِ جان، بر تن است  چنانآن
  اَبدال، بر جانِ من است پرتوِ

  ) ٣٢٧٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  واکشد پا را زِ جان جان، چو  جانِ
  تن، بدان  جانیچنان گردد که ب جان

  ) ٣٢٧۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

هم که    تیب  نیاست. و ا  یاریدر اثر پرتو هش  نیا  ند،یبم   ای  شنود ما، گوش ما که م  چشم حس  نیکه ا  دیگو م

را    ذهنبه انسان، حاال ما من  وانیح  لیتبد نیا م،یکه ما انسان شد  واقعاً از وقت «بت من ز در درآمد» دیگو م

  اعتبار ندارد.  ذهناصال من  م،یده هم اعتبار به آن م  ل یخ  میده ادامه م

ها، برعکس ما مسن   شوند،موضوع م   نیسرعت متوجه اکه کودکان به   دیشو است که شما متوجه م   نیهم  یبرا 

هست و    چونهیهم ب  استدالل کنند، دودوتا چهارتا کنند. زندگ  خواهند م  باالتر است ه  سنّشان  که کسان

  . اشب  چونهیجا که مقدور است ب است که تو تا آن  نیغزل هم ا غامیپ

  ، هستند فورًا خود زندگ  خود زندگ   ای  خواهند اصطالح مرا به   و خود زندگ  کنند ها چون دودوتا چهارتا نمبچه 

  م ی کن   ییو با ذهن شناسا  می استدالل کن  میخواه مرتب م  ه  میدور شد  لی. ماها که خشناسد را م   زندگ  خود

  . میبرس اوندما به خد  گذارد و استدالل نم   ذهن ی هایی شناسا نیو هم 

د   دیگو م  نیبنابرا  پس شن  دنیکه  م   لۀیوسبه   دنیو  صورت  روح  ا  عن ی.  ردیگ پرتو  ما،  و   نیبعدم   نیاگر 

  .دید چشم ما هم نم  نیا ند،یب را م خال  یو فضا  شنود شنو در ما نبود که سوت را م سوت 
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   آتش هست. پس تمام حرکت ما، زندگ رشیهست که ز  نیجوش از ا  نیا جوشد،  م   نیب جوشِ آب، م  دیگو م

  . م یبه آن زنده بشو م یخواه در ما هست که ما م یار یاست که آن هش لیدل نیما به ا

روح    رود، جان م  که وقت   دینیب م  رد،یمتن م  نیطور که پرتو جان بر تن است، اگر جان نباشد، اهمان   دیگو م

َابدال    ر، ید  ست ین  ز یچچیه   ر،ید  افتد تن م  ن یا  رود، م زنده    که به زندگ   کسان   عن یپوسته است. و پرتو 

  :دیگو . م تابد ، پرتو موالنا بر جان ما ممثل موالنا  تابد، ها م انسان اند، بر جان شده

  جان، چو واکشد پا را زِ جان  جانِ
  تن، بدان  جانیچنان گردد که ب جان

  ) ٣٢٧۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  د یگو . ممیکن جانمان را به او وصل م  ییبا فضاگشا  م،ی کن جانمان را به خداوند وصل م  ،ییما با فضاگشا  پس

. است که اصال جان ندارد   مثل تَن    جان ذهن  نیو ا  جانِ ذهن   ی  شود جان ما م  د،یکار را نکن  نیاگر شما ا

  . شود م  یطورهم آن  ماکه مرده باشد، جان نداشته باشد، آن موقع جان  تَن نیا

 ن یا م،یفضا را باز کن  ن،یزم میسر بذار م،یبشو میکه اگر ما تسل دیگو موالنا م. خوانم را م  تیچند ب نیا حاال

  و  هستند.  هادگ یبه ما، اسرارشان همان دهند ما را اسرارشان را پس م  یما، دردها یها دگ یهمان 

  ن ی من بر زم نَهم از آن رو م سر 
  نید ومی گواه من بود در  تا

  ) ٣٢٧۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

یمکه زُلْزَِلت زِْلزا نید وها ل  
  ها باشد گواه حال نیزم نیا

  ) ٣٢٧۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  تُحدِّث جهرًة اَخْبارها  کو
  و خارها   نیزم  دیسخن آ در

  ) ٣٢٧٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

یمامت ی : روزِ قنید و  
 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    
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   عنی  امتی ق  عنی  نید  ومی  ن» ید  ومی «تا گواه من بود در    شوم م میتسل  عن ی  ن»یمن بر زم  نَهم از آن رو م  «سر

در    که ی طوربه   د،یکن   ییطور کامل فضاگشابه   عن ی  دیلحظه اگر شما قدم را درست بردار  نیلحظه. پس در ا  نیا

قرآن    ی هاه یآ  نیاصطالح، موالنا از اشما به   یها دگ یهمان   نیالحظه،    نیا  امتِ ی نماند، در ق   جسم  چ یمرکزتان ه

  :کند استفاده م 

یمکه زُلْزَِلت زِْلزا نید وها ل  
  ها باشد گواه حال نیزم نیا
  ) ٣٢٧۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

را به زلزله    هان یهستند، ا  ها دگیشما را که همان  نیشده، زم گشوده   یفضا   نیا  د،یکن که فضا را که باز م  دیگو م

  . و لرزاند م  دارد، وا م

  تُحدِّث جهرًة اَخْبارها  کو
  و خارها   نیزم  دیسخن آ در

  ) ٣٢٧٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ما.  یدردها  عنیخارها   ست، دگیهمان ن یزم

  هست: ه یآ نی. و البته ادهند را به ما پس م  ما، خبرشان  یما، دردها یها دگ یهمان  پس

  زُلْزِلَتِ ارض زِلْزالَها. واخْرجتِ ارض اثْقَالَها. وقَال اْنسانُ ما لَها.   «اذَا
  ُتحدِّث اخْبارها. بِانَّ ربكَ اوح لَها.»  يومئذٍ

:  دیاندازد، و انسان بو  رونیگرانش را ب  ی بارها   ن ی] لرزشش بلرزانند، و زمنیدتریرا با [شد   نی که زم  «هنگام 
  است.» کرده    که پروردگارت به او وح  رایز  د؛یگو خود را م   یخبرها   نیاست؟ آن روز است که زم را چه شده   ن یزم
  ) ۵  تا ١  آيات ،)٩٩(زلزال  سورۀ كريم، قرآن(

  . دیشد ییرا؟ با فضاگشا  نمانیما زم میلرزان چونه م   ] لرزشش بلرزانند»نیدتریرا با [شد  نیکه زم  «هنگام 

   دگ یصورت همان به   شود،که از آن آزاد م   ست زندگ   نی بار گرانش هم   اندازد،»  رونی گرانش را ب  یبارها   ن یزم  «و

    گرفته نگه داشته.

که پروردگارت به    رایز  د؛یگو خود را م  ی خبرها نیاست؟ آن روز است که زم را چه شده نی: زمدیانسان بو  «و

  است.»کرده  او وح 



ۀ  برنامه         Program #921                                                     ۹۲۱مشار

  58صفحه: 

ب  نیا  حاال  ا  دهد، نشان م  تیچندتا  بردار  ن یاگر  را زم   م، یقدم را درست    م، یبشو  می تسل  م،یبذار  نی سرمان 

قدم را درست    نیلحظه ا  نیاست، ما در ا   امتیاست، روز ق    زنده شدن به زندگ   لحظه که لحظۀ  نیا  صورتنیادر

   لی بازشده که خ  یفضا   نیو ا   میده صنع قرار م  ریز  م،یده قرار م   َفکان»کن  «قضا و   ریخودمان را ز  م،یدار مبر

   دگیهمان   عنی  نی و زم آورد مرا به حرکت و لرزش در   ن یزم  نیا  داًینمانده در مرکز ما، شد  ی زیچچ یباز شده، ه 

را در خودم    یزیکه من چه چ   دیگو م  یزی به شما و هرچ  دهد را پس م  اش زندگ   دهد، و درد، خبرش را پس م

  .دهد را به شما پس م  نیدارم، ا

نشده زنده   اند، زندگ جا، گرفته اند آنرا که غصب کرده   دردها، زندگ  ییبا شناسا  شوند،  م  دهیشما د  یدردها 

  ها نیاند، اجا مانده اند و آن نشده که زندگ  اند همه زندگ  هان یشما، ا نۀی شما، خشم شما، ک  یهارا مثل رنجش 

  است؟   تدرس م،یدیرا ما فهم نی به ما. پس ا دهند را پس م

  اول که گفت:  تیبه بدوباره راجع  اما

   یو شاد   من ز در درآمد، به مبارک  بتِ
  ی مرادیبه جهانِ ب دم، یمرادِ دل رس به

  ) ٢٨۴٢ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی مولو(

 ده،یاست. علم همان   ذهنو آن علم من  ستیکه شوم است و خجسته ن  می کن م  یز ی به چراجع   ریاشارۀ د  ی

  : دیگو . مدیشو متوجه م  کند، م  جادیشما درد ا یرا که برا اش خرافات است و شوم است، شما شوم 

  علوم نیبر تو ا ست یمبارک ن چون
  کن و، بذر ز شوم  گول  شتنیخو

  ) ٣١٧۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  گو که:  علْم َلناٰ  یمال چون
  علَّمتَناٰماٰ  ری غَ ،اٰله ای

  ) ٣١٧۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  .» جز آنچه خود به ما آموخت ستین  فرشتگان بو: خداوندا، ما را دانش «مانند

  : ابله، نادان، احمق گول
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    
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همان  نیا  پس  به   ده یعلم علت که  و شرط   صورت  در ذهن  معلول  م    شدگ و  د  شود ظاهر  طر  دنِیو  از    قیما 

  ی زهایهست و خواستن مراد از چ   دهیکه همان  ذهن  یها خواستن   دارد، که ما را به خواستن وام  ها دگ یهمان 

. ست یمبارک ن  ن یدارد، ا  بد، شوم  التِح   ن ینفوذ پندار کمال است، ا  ریز  جهاننیخواستن ا  نیو ا  جهان نیا

  ،  شوم، ناخجستگ  نیودت را احمق کن و ساده کن و از اخ   دیگو م  ست،یدانستن مبارک ن  جورن یعلوم، ا  نیا

  بذر.

. پس تو فضا را باز کن بو ده که تو اآلن به من م   یزیچ  از آن   ر ی! غندارم، اله   مالئک بو که من علم  مانند 

 نیا  خورد، من به درد نم   قبل  ی! پس فکرهانیافریاآلن با صنعت تو فکر من را ب  نیندارم. هم   که من علم

  .دهد م  زندگ   ،ییفضاگشابا   دهد؟ م  را چه کس نی. انمی افری فکر ب خواهم لحظه م

  ست، ین  خداوندا ما را دانش  .»که خود به ما آموختجز آن    ستین  فرشتگان بو: خداوندا ما را دانش  «مانند

  .  ده شده تو به من مگشوده  یکه با صنعت در فضا  جز آن 

  ماست.   یعاد زندگ  رِ یمغا ن یکه ا  دینیب آن شل م  در

  :دیگو  قرآن است، م ۀیهم آ نیا

  » .اْلحيم  الْعليم  انْت انَّكَ ۖ◌ قَالُوا سبحانَكَ  علْم لََنا ا ما علَّمتَنَا «
  داناى حيم.» اى دانش نيست. تويى گفتند: منّزه تو. ما را جز آنچه خود به ما آموخته «
  ) ٣٢ هی، آ) ٢سوره بقره ( م،یکر قرآن(

  :دیدان که م  عیهم بخوانم سر تیچند ب نیا و

  ش یخو  یِهایمرادیاز ب عاشقان
  ش یخو یِگشتند از موال خبر با
  ) ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  شد قَالووزِ بهشت  یمرادیب
  سرشت خوش یشنو ا اْلجنَّةحفَّتِ

  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  لشر شروِیپ آهنگ،ش ی: پقَالووز
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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اول امروز،    تیکه طبق ب  دیفهم  م  د،یشُد  جسم   مرادِیوگو اگر ب همه گفت   نی. پس، پس از ادیدان را م   هانیا

  است.  جهان مراد واقع  ،یمراد یجهان ب  نیا است، ول ی مرادی جهاْن جهان ب نیا

آن در    م،یآن در را بزن  م،یدر را بزن  نیا  ه  ندارد ما تا هفتادسال  لزوم   ، کردم تمام درها را بسته زندگ  عرض

از   ریبه درون، د  میلحظه برو  نیا  می فضا باز کن  دیبا  د،یبه درد رس  میدید  میچندتا راه و در را که زد  م،یرا بزن

خدا را شر    م،یشد  مرادیب   میدید  ،ی فکر  یهااز جهت   م یدی بمراد طل  میهم اشتباهاً رفت   وقت   . میمراد نطلب  رونیب

خودم،    یمرادی . من عاشقم از برمیگ م   اد یمن را، من هم رضا دارم و دارم     کن که تو امتحان م  مییکه بو  می کن

ست و من از تو باخبر بشوم، باخبر شدم.  ین  یمرادیکه بفهمم مراد در جهان ب  کن م  مرادی که تو من را ب  فهمم م

  . کنم فضا را باز م نیپس بنابرا

من فضا را باز    ست،ی ریجهان د  ی است، جهان بامراد    مرادیجهان ب  ن یبه من فهماند که ا  ی مرادیب  نیا

نفوذ    ر یبه من فهماند که من ز  اتفاقاً   یمرادی ب  نیجا و اآن   روم تو دارم م   فَکان»«کن دارم به کم تو با    کنم، م

داد مراد   ادی به من  ی مرادیب  نیهم  نیبنابرا ،رون یآمدم ب الم نفوذ پندارِ کم  ر یپندار کمالم هستم، اآلن از جبر و ز

  شده.گشوده  یوجو کنم، از فضا جست   رید یرا از جا 

 م یاعادت کرده   م،یاما خو گرفته   که درحال  است»  دِهترک هوا تلخ   نی«الشَ اکار سخت است. گفت    نیا  میگفت  و

ا  م،یمراد بخواه  یمرادی از جهانِ ب برا  اری مراد بس  نیترِک  قرار    هان ینفوذ قر  ریمرتب ز  کهنیا  یسخت است، 

ها  آن   نفوذ القائات  ریز  دیبه ما القا کنند، ما نبا  خواهند دارند، درواقع م   ییرفتارها  ی ها  آن   می نیب م  م، یریگ م

میریو پندار کمال خودمان قرار ب .  

  :دیدان را م هانیا

  النَّار بِالشَّهواتِ.» بِالْمارِه وحفَّتِ  الْجنَّةُ«حفَّتِ 
  شده و دوزخ در شهوات.»  دهیپوش ندیناخوشا  ییزهایدر چ «بهشت

  ) ینبو  ثی(حد

  است. د یکل م،یخواند  اریرا هم بخوانم، گرچه که بس نیا

  استَت بدان  لیکه م یهر آن کار  در
  ان یع نیب  خود را هم  قدرت

  ) ۶٣۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
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  و خواست ستین لتیکه م یهر آن کار  در
  از خداست  نیک  ،یشد  یآن جبر اندر

  ) ۶٣۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  که نیا  ی برا  د،یآ و خودش هم خوشش م   دیآ م  شیاصطالح پکه دراثر اوامرِ پندار کمال، به   یدر کار   ذهن  من

پندار کمال نباشد    ر یخو را که ز  ن یاما که ا  توانم، م   دیگو م   دهد، انجام م   رود م  رود، پندار کمال م  ی سوبه

  در آن کند است.  ،یماد   یزهایو مراد نطلبد از چ

  استَت بدان  لیکه م یهر آن کار  در
  ان یع نیب  خود را هم  قدرت

  ) ۶٣۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  مان ل یچون اولش م   ست، ین  مان ل یکه م   یی. اما جاتوانممن، من م   مییگو م   دهد، که پندار کمال هل م  ییجاها 

و عادتمان را    میرو درد م  ی سوبه   میاگر متوجه بشو  م،ی درد برو  یسوبه   م یخواه م م یاز جنس درد هست  ست،ین

  .دیآ م  شی ذهن پ کاهل  د،یآ  م ش یپ نرسیا د،یآ م شی پ یکند  م،یترک کن میبخواه

  و خواست ستین لتیکه م یهر آن کار  در
  از خداست  نیک  ،یشد  یآن جبر اندر

  ) ۶٣۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ی زیاصال چ   م،یهست   جادکنندهیخودمان ا  ست،یما از خدا ن  ذهنمن   یاز کارها   کدامچ یما، ه  مییگو را نم  نیا

  نام جبر وجود ندارد.  به

  مطلق   ستیتو هستِ ما را، بر ن بست
  ی مرادیمرادِ ما را بر شرط ب بست

  ) ٢٩٣۵شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

و مراد    میشو م   لیتبد  مطلق»  ستی«نبه    میکن که فضا را باز م  ست ما موقع   . هستمیرا هم قبال خواند  تیب  نیا

  ن یا  دیهم مشخص است. توجه کن  نی. امی جهان چشم بپوش  نیا  ذهن   یکه ما از مرادها   دیآ دست مبه   ما موقع

که     باشد. اتفاقاً کس   خال  دیبا  شهیکه درون ما هم   میی گو م  می. دارمیکن م   ! مرکز را خالهاست ین  ت یمحروم
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را    شی. امروز شعرهارسدهم م   جهاننیا  یها بهتر به آن مراد  برد، لذت م   است بهتر از زندگ  درونش خال

  را هم بخوانم: نیا م، یخواند

  ست جبر را که بس ته نیکن ا ترک 
  ست یسِر سِر جبر چ بدان تا

  ) ٣١٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  جبِر جمع منبالن  نیکن ا ترک 
  از آن جبِر چو جان  یابیخبر  تا
  ) ٣١٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   کن و، کن عاشق  معشوق  ترِک
   ق ی گمان برده که خوب و فا یا

  ) ٣١٨٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ار ی: تنبل، کاهل، بمنبل
  مسلط، برتر   ره،ی: چ قیفا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  ی طورن یکار خداست که ما ا  م،یندار  ما عالج  مییگو شده که م  لیکه دراثر نفوذ پندار کمال ما، به ما تحم   یجبر 

  م یتوان که نم  میدار  ذهن  ل یکه ما دال  یجبر   نیاست. ا  ته   نیجبر را رها کن که ا  نیا  دیگو م  م،یکن م  زندگ

  .  میعوض بشو

عوض    میتوان که ما نم  دهد . هرچه ذهن ما نشان م ستیوارد ن  می عوض بشو  میتوان که ما نم    ذهن  لیدل  چیه

را    مانی وضع اقتصاد   میتوان نم   م، یاوضاع را عوض کن   میتوان نم   م، یکن   شرفتیپ  می توان توهم است. نم  م،یبشو

 دانم،  شعر حفظ کنم، نم   توانم کنم، نم   ادتر یخودم را بهتر کنم، دانشم را ز  یها ییمن توانا  توانم . نممیعوض کن 

  . ند یگوچه م   هان یبفهمم ا توانم نم

که م  یزیهرچ  اصال نم   دییگواست که از پندار کمال م  یجبر  نیا  توانم از توهم م  د،یآ مدیآ . جبر را    نیا  دیگو

باشم، خدا   یطور نیرها کن. مجبورم ا  کند م  لیبه تو تحم   ذهن شدۀ معلول شرط   و  علت  نی که مخصوصًا قوان

  است.  یطور ن یاست، اوضاع ا یطور ن یژنم ا  ای ست، ین یز یچون چخواسته، هم   یطورنیا
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  ست جبر را که بس ته نیکن ا ترک 
  ست یسِر سِر جبر چ بدان تا

  ) ٣١٨٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

ِرجبر هم  س ِریخداوند    کهنیاست. اتفاقاً ا  لیاست، تبد  رییتغ   نیس  جهان  خلق کرده که ذهن نشان مکه   دهد

  رید  یجا   یمراد    هست که بفهم  نیاست، سرش چه هست؟ سرش ا  یمرادیجهان ب  جهان مراد است ول

  .  جا را بنآن   یهست، برو

که    ییزهاینفوذ پندار کمالم، مجبورم از چ   ریکنم را رها کن. که من ز  ریی تغ  توانمجبر است که نم   نیا  دیگو م

  فقط جبر تنبالن است.  نیا  ، ستیاست، مراد بخواهم، مجبورم. مجبور ن یماد   یهاو جهت  دهد ذهنم نشان م

 ن ی است که ا  نیجبر بوده. جبر ا  نیو از جنس خداوند شدن، ا  لیجبِر تبد  نیکه ا  دید  خواه  ،را رها کن   نیا  اگر

که فضا را    ،برس  «جبر چو جان»  یکه به    دهد جبر تو را هل م  نیجهان، ا  نیا  است ول  جهان، جهان ناکام 

  .  یبشو لیبه او تبد باز کن 

جور  . اصال کال ذهن را، آن بافت را، آن پرستند برسم، همه من را م  جان یپندار کمال را رها کن که من ا  نیبنابرا

.  عدم است، عاشق واقع   را رها کن و عاشق باش، معشوق نباش. عاشق مرکزش    جور زندگدادن را، آن نشان

  . هست  روزیو پ هست  بایو در ذهنت در پندار کمالت فکر نکن که ز

که پشت تصورات ماست   ذهن  لیهستند. هر دل ذهن ل یدال نیا م،یهست روزیو پ  بای که ما ز میدار ل یهم دال باز

به    م یدیخواندم، رس  تانیرا برا  هات یب  نیخودش است. بله، خب ا  لیخودش دل  ذهنی ب  لی. دالزدیفروبر  دیبا

  :میشو اول دوباره اآلن متوجه م تیب

  

  ) دهیبا مرکز همان  ریی(مثلث تغ  ٣شل
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  با مرکز عدم) ریی(مثلث تغ  ۴شل

  

  (مثلث همانش)  ۵شل

  

  (مثلث واهمانش)  ۶شل

  

  ) ها دگیبا مرکز همان شی(مثلث ستا ٧شل

  

  با مرکز عدم)  شی(مثلث ستا ٨شل
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  یو شاد   من ز در درآمد، به مبارک  بتِ
  ی مرادیبه جهانِ ب دم، یمرادِ دل رس به

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

همانیده)]  ٣[شل مرکز  با  تغییر  مشل  نیا  (مثلث  نشان  همان  دهد ها  مرکز  به    م،یدار  دهیکه، گرچه که ما 

  . رساند ما را به مراد نم  دهیمرکز همان ن یا م،یبرس میخواه  م  جسم یمرادها 

کار    نیبه مرکز عدم و ا  میشو و متعهد م   میکن ما مرکز را عدم م  نیبنابرا  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل 

:  د یگو م  تیقدم را، ب  نیکه ا  میتعهد را داشته باش   نیوز اگر ار   به  که روز   مینیب و م   شود مداومت دارد، تکرار م 

مرکزمان عدم بشود و   م یاست که فضا را باز کن  نیقدم ما ا  نیاول   ،» یرا که تو بس نکو نهاد   قَدَم   نیگر اول «ن

  قدم است.   نیلحظه اول نیا ایهرلحظه 

در     زندگ عن یکه بتِ من    شود سبب م   نیو آن هم تعهد به مرکز عدم است که ا  می ندار  ترش یقدم ب   یما    پس

نبود که در شل    نیو مراد دل ا  رسم است، دارم به مراد دل م   آوری قدم است، شادکند، مبارک   مرکز من تجل

که آن جهان    دانم بروم و من م  ها دگیهمان  نیاز ا  خواهعلت و معلول ذهن دنبال مراد   نیقوان  لۀیوسبه   قبل

  . دمیاست، فهم  ی مرادی جهان ب ها دگ یهمان 

  ن ی گذرا هستند، آفل   ها دگیهمان   نیشد، ا  ده یمرکزم همان  ام که وقتمتوجه   طورن یو هم(مثلث همانش)]    ۵[شل

ا و  چونگ  ها دگیهمان  ن یهستند  جنس  ا   از  چونگ   ها نیهستند،  ازجنس  چون  کنند م   مرا  من  پس   .

  .  ارانهی اآلن هش کنم زادم، پس مرکزم را عدم م چونگی هستم از ب چونه»ی«ب

که گفت    دهد حس دست م   نیکه اگر مرکزم آفل باشد، گذرا باشد بالفاصله به من ا  شوم من دارم متوجه م   اآلن

  ی ز یچ  نیکه ا  میگو من قضاوت دارم، که م  جهیذهن، درنت   برد . حس خفّاش من را م دهد حس خفاش دست م

خواستن    یزیاساس چ   طور،ن یو هم   شود م  ادی ز  ای  شود م  دارد کم  نیجهان، ا  نیبخواهم از ا   دیکه اآلن من با

حالت را ادامه    نیاگر ا  یبعد  یهادر شل  دانم ام و من مرا متوجه   نیهست. پس من ا  جان یاز جسم هم هم

  خواهم کرد.  لیرا به مسئله و مانع و دشمن تبد  بدهم زندگ

و مسئلۀ    صورت مانع ذهن به   کردن زندگهمراه با تلف   شهیگذرا، قضاوت و مقاومت هم   یزهایهمانش با چ   پس

  . دمیرا هم فهم  هانیهست، ا  یساز و درد و دشمن  ذهن
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.  دارم قدم را خوب برم  نیاول   ییدوباره به فضاگشا  (مثلث واهمانش)]  ۶[شلمن    روم م   نشیب  نیبا ا  پس

هست که من دارم از خداوند   نیلحظه اگر کامل انجام بشود، معادل ا  ن یادر    ییفضاگشا  نیکه ا  شوم متوجه م

اب  کنم،  م    عذرخواه   زندگ  ای خواند   اتی طبق  او شستم. پس    قسمممن    کهن یا  یبرا  م، یکه  با  را  عهدم  را، 

  ام.شده  چونهی شدم، ب مرکزم عدم شد، از جنس او شدم، از جنس زندگ   نمیب م نیبنابرا

خواندم که    اتی به سمت او. امروز باز هم اب  برد من را م  ، چونگی که شدم اگر عدم نگه دارم، ب  چونهی ب  حاال

  نم یب خداوند، پس م   یسوبه  رود خود خداوند است دارد م   شوم، م  لیدارم تبد  دمیمرکزم عدم شدم، د  وقت

  حالت من توأم با صبر و شر است.   نیکه ا

من   طورن یو هم  دهد حالت شر دست م  دهد، حالت رضا به من دست م  شوم،مرتب من سپاسزار م   ه 

را بردارد دوباره    یز یچ  یجا  ندارد برود به جهان، از آن   لیحالت م   نیو ا  کنم چشم عدم استفاده م  نیدارم از ا

  بشود، در مرکزش بذارد.   دهیهمان  اورد،یب

متوجه    واشیواش ی که قبال گفتم،  ها)]  (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  هاها و صحبت طبق آن شل   و

و   (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شلمرکز من عدم است    خداوند دنبال لطف است و وقت  قتاًیکه حق  شوم م

  .  خواهم خداوند مخواهم، دارم از  نم یزی از آن چ دهد، که ذهن نشان م  یز یو از آن چ کنم فضا باز م

صورت  را به  تشیتنها عناو نه شود شامل حال من م کنم، عدم م شِیستا که اش درحالو جذبه  تیمرتب عنا و

  بود. قبال پندار کمال تصرف کرده   کند، که دارد مرکز من را او تصرف م  نمیب م   واشیشوا ی  نم، یب تر شدن مزنده

 ت ی کم  نیروز ا  به  او و روز   یسوبه  برد عدم من را م   نمیب پنداِر کمال، اآلن م  یسوبه  برد کمال من را م  پندارِ

  ت ی. روز به روز عناکنم حس م  ترش یو قدرت را ب  تیو هدا   تیعقل و احساس امن    فیک   یهااصطالح، حالت به

ندارم،   دخالت  چ یندارم، خودم ه  قضاوت چ یو خودم ه کنم  حس م ترش یجذبۀ او را ب  کنم، حس م  ترش یاو را ب

  هستم.   فَکان»«قضا و کن قانون   ریکامال ز

  
  ) ذهن(افسانه من  ٩شل
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  انسان)  یوجود  قتی(حق ١٠شل

  

  ) ی(مثلث عدم بلوغ معنو  ١١شل

  

  )ی (مثلث بلوغ معنو ١٢شل

  

  ) ذهنبا افسانه من  زندگ  (شش محور اساس  ١٣شل

  

  انسان) یوجود  قتیبا حق زندگ  اساس (شش محور  ١۴شل
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من   ٩[شل من  نیا  ذهن)](افسانه  افسانۀ  هم  هم  ذهنشل  توض  نیاست که  ا  حیاآلن  اگر    ن ی دادم، گفتم 

  ن ی خداوند را گرفته هم  تیعنا ی آن ندارد و جلو ی تو یشاد  ست، یمبارک ن  نیدر مرکز من باشند، ا ها دگ یهمان 

نفوذ پندار کمال دائماً    ریدرست کنم و ز  لپندار کما   یکه    کند را گرفته و من را مجبور م  اشجذبه  یاآلن، جلو

  باشم.   رسم که در زمان به آن م جهانن یا یماد   یدنبال مرادها 

 نیا  دیو با  دهد ها به من درد مجهت   نیدر ا  شودم  مرادی هم ب  است، درضمن زندگ  یمرادیب  نیکار ع  نیا 

ها غلط است. درضمن  برحسب آن  دنیو د  ها دگ یهمان   نیا  ینگهدار  کهن یکند، به چه؟ به ا  داریدردها من را ب

  .کند م  یساز کند، دشمن  م  یسازمسئله  کند،  م ی سازکه مرتب ذهن من مانع  شوم متوجه م

و    یسازو مسئله   یسازقضاوت و مقاومت، مانع   ن،ی. آفلشهیبا هم هستند هم  زیتا چشش  نیکه ا  می نیبم  پس

(حقیقت وجودی    ١٠[شل  کنم فضا را باز م  وقت  نیکه درمقابل ا  شوم متوجه م  ر ی. از طرف دیدشمن ساز 

  ز یپره  آورد، شر را م  آورد، را م   برکه آن مرکز عدم ص  دیآ از عدم م  یرید  یو خوها   هات یخاص  ی،  انسان)]

را    هان یو ا  آورد را م   نشیذوق آفر   آورد، را م  سببیب   یشاد  آورد، را م  رشیپذ  آورد، ا مرضا ر  آورد، را م

  من.   به زندگ آورد م

 م ییگو م  کهن یمثل ا  عن یواهمانش   ها،ت یاصطالح خاصبه  نیتمام ا د،یآ که بت من از در که درم د ینیب پس م 

  ی که فضا   د ینیب و م دیآ مرکز شما، صبر و شر م شود با عدم، عدم م دیشو م دهی همان همانش با عدم. وقت 

 ن یکه باال نوشته ا  یای شاد  نی و ا  رشیو پذ  دیکن لحظه را با رضا شروع م   نیشده در درون شما هست و اگشوده

  اول دارد.   تیاست که ب و خجستگ  یهمان شاد 

بد ندارد، بت همان معشوق هست،   معن  جان یبت در ا  شود، تر محالت بت شما دارد بزرگ   نیبا ا واشیواشی

  دارد.  یخداوند در درون شما مبارک است، شاد خداوند در درون شما. پس تجل تَجلّ  عنیخداوند هست، 

 د، یآ م  سببی ب  یو شاد   شود فضا بازتر م   نیمراد دلتان است و هرچه ا  ن یا  شود، که فضا باز م  واشیواشی

  . دی جهان برس  نیشما به ا کرده م مرادیبوده. ب مرادی بوده و چرا ب مرادی ب که آن جهان قبل د یفهم شما م

]  ) ی(مثلث بلوغ معنو  ١٢[شل،  ] )ی(مثلث عدم بلوغ معنو  ١١[شل بدهم    حیها را توضمثلث   ن یا  طورن یهم   و

  ١١[شل  میکن کار نم   زندگ   شد که ما با فراوان  میمتوجه خواه  صورتن یهست در ا  ده یمرکز ما همان  و وقت 

  . ])ی(مثلث عدم بلوغ معنو 
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سرِ   زند م   ر یآن کدبانو با کفگ  م، یامروز شعرش را خواند  د،یستیپخته ن  د، یست یبالغ ن  م ینیب م  کهنیا  برعالوه   شما 

  . خام هست  عن یپخته بشو،  ریبرو ز دیگو نخود، م 

ارزش خودمان    م،یدان ما وجود دارد. ما ارزش خودمان را نم  یابیما و حس کم   هست، خام  دهیکه همان  یمرکز

  . میشن م  هادگ یخاطر ارزش همانقولمان را به  م،یده که قول م   دینیب و م میداد لیرا به جسم تقل 

ند،  بش تواند م  نیکه ا میقائل هست یارزش ماد  یخودمان   ی. خودمان هم برامی جسم هست  ی هم  خودمان

  . مینیب حالت را م  نیو کم بشود. ا ادیز

   زندگ  مخصوصاً حت  ران،یرا به خودتان و د  زندگ  دیدار که روا نم  دینیب م  د،ینیب را م  یابی اگر کم  شما

و د دردناک م  رانیخودتان  مرکزتان همان   دیبدان  د،یکن را  ز  دهیکه  دنبال     ینفوذِ    ر یهست و  پندار کمال، 

  . دینخواهد رس  ییبه جا ن یو ا دیهست  ذهن  یمرادها 

متوجه     عنوان زندگبالفاصله ما ارزش خودمان را به  ])ی (مثلث بلوغ معنو   ١٢[شل  م،یکن مرکز را عدم م  وقت

  م، یریگ م  که از زندگ  تی حس امن  م،یریگ م   که از زندگ   و عقل  زیشر و صبر و پره   ی هات یخاص  نی. با امیشو م

    یو    شود در درونمان آن حسِ درپاشمان زنده م   م،ی ریگ م   که از زندگ   قدرت   م،یریگ م  که از زندگ   تیهدا

  در درون است. طورن یاست، هم  رون یاز حد در ب شیب آن، فراوان رون یاز انعکاسات ب

از    ی. و  دهد ما خودش را به ما نشان م  یمعنو   ای  عاطف   و پختگ  شود منعکس م  رونیدرون در ب  فراوان

  . شند آدم خودش را م کهن یبار رفتن اشتباهات است، ا ریز نی آن هم یها نشانه

صاحب خودش است، خودش را به حساب    کند، قبول م   تیمسئول   شند،که خودش را م  ست کس  ریش  گفت م

را   ام کنم، طرز زندگ   نییسرنوشت خودم را خودم تع  خواهم  من م   دیگو م  شودجبر خارج م   ری. از زآورد م

بدهم به دست آن، تا آخر عمر    راکرده من سرنوشتم    یکار   ی زده،   حرف کس  ی  کهن یکنم، نه ا  نییخودم تع 

  بند.  ن ییتع تواند و سرنوشت مرا نم شود به خودشان مربوط م  رانیتلخ باشم. رفتار د

(شش محور    ١۴[شل   ،ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل  ها عشش ضل  نیا  طورن یهم

  .اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

  ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣[شل
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  یو شاد   من ز در درآمد، به مبارک  بتِ
  ی مرادیبه جهانِ ب دم، یمرادِ دل رس به

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

و از    ستم ین   از جنس زندگ  مییگو م   م، یکن لحظه الست را انکار م  نیو در ا  ستدگ یمرکز ما پر از همان  وقت

و    المنونبی. ما از رکند َفکان به ما کم نمقضا و کن   نیبنابرا  م،یکن جنس جسم هستم و مرتب قضاوت م

 من ی ا  یباشد که عقل جزو   ادمانی   شهیهم   تی. آن بمیدار  ی جزوو عقل    م یخالص بشو  میتوان حوادث ناگوار نم 

  . ستین  المنونب یاز ر

  گه نگون  ره،ی گاه چ ،یجزو  عقل
کلّ  عقل، منیا  از رینون باْلم  

  ) ١١۴۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

که مرکز عدم است، فضا    ست موقع ، عقل کل(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل

(شش محور اساس زندگ با    ١٣[شل   ای مرکز عدم است    کهنیحسب الحظه بربهلحظه    . زندگدیکن را باز م 

  انعکاس درون ماست.  ما   رونیب شهیهم  عنی. کند م  نییما را تع   رونیجسم است، ب ذهن)]افسانه من 

  رون یما آلوده است. انعکاسش در ب رونیاست. درون ما آلوده است، ب    ما فراوان  رونیاست، ب   ما فراوان درون

  :  دیگو که م ت یحال بهر. بهشود م دهید

  یو شاد   من ز در درآمد، به مبارک  بتِ
  ی مرادیبه جهانِ ب دم، یمرادِ دل رس به

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  م، یدار قدم را درست برم  نی اول  وقت   (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شلکه    دینیب م

(شش محور اساس زندگ با حقیقت    ١۴[شلشل    نی . واقعاً اکنند به ما کم م  ضلعشش   یای زوا  نیتمام ا

  یی و فضاگشا  می . تسلدیکن م  استفاده  دیارتان دکه شما از تمام امانات بالقوه   دهد نشان م   وجودی انسان)]

َفکان  نفوذ قضا و کن   ریز  نیمن از جنس تو هستم. بنابرا  دییگو م  دیکنلحظه اقرار به الست م  نیا  د،یکن م

  . دیهست
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ب  زندگ   قلم و  م  رونتانیدرون  هست   سدینو را  تماشاگر  شما  من   د، یو  نم  ذهنبا  بد   د،یکن دخالت  اتفاقات 

  . د یشو خداوند است زنده م  داشت گرام  نیخداوند که هم  تینهای. باآلخره به بشود م  ساکت  ذهنتان  افتد، نم

«بت  مطابقت دارد.    (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شلشل    نیبا ا  ت یب  دینیب م

از درون من    ید یصورت خورش خودش زنده شد، به   تی نهایمن آمد، در درونِ من به ب  خداوند در زندگ  من»

جهان.    نیآمده بودم به ا  نی هم  یمرادِ دلِ من بود. اصال برا  نیبود. ا  یمبارک بود و پر از شاد  نیطلوع کرد و ا

  دم» ی«به مراد دل رسپس 

است.    یمرادی جهان، جهان ب  نیکه ا  میدان و م   رسد باشد م  ضلعشش   نیبه مراد دل اگر راهش مطابق ا  انسان

  ی ماد   یدر جهان دنبال مرادها   که که آن کسان  فهمد خداوند زنده شده م  تینهایکه فضا را باز کرده، به ب  کس

تلخ خواهند شد و ناله خواهند کرد، پر از درد   وخواهند شد    مرادی ب  د،ینخواهند رس   یمراد  چیبه ه  گردند، م

  خواهند شد. 

 ترش یشان بناله   شود، م  ترش یچقدر دردشان بهر  ذهن)]اساس زندگ با افسانه من (شش محور    ١٣[شل 

  ی خواهند شد. تنها، چرا؟ برا  ترض ی و مر  ترچاره یروز بخواهد بود. روزبه  ترش یب  شان در زندگ  یابیکم   شود، م

  است.  یساز نوع سبب  یاست،   ذهننوع اقدام من ی هم  تیشا کهنیا

 م یدان ما م   که اثر دارد. درحال  هان یکردن و ناله کردن و التماس کردن و دعا کردن، ا  تیشا  ذهنمن   دیدر د

  .کند به مرکزمان، خدا به مرکزمان هست که به ما کم م و آوردن زندگ ییفقط فضاگشا

  که:   دیگو  دوم م تیب خوب

  بپرس چون درآمد؟ که برون نرفت هرگز تو
  یبود جماد  صفت درآمد و برون شد، که

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

و سؤال کردن   دن یپرس  ن یکه تو ا  دیگو م   ت یب  چهارم ی  نی بپرس! خود ا  ،پرس اش مکه همه   ، یکه ذهن دار   تو

  ل یاو ما را تبد  فکانو قانون قضا و کن   یی فضاگشا  ریدر ز  م یرا بذار کنار. اگر قرار باشد که ما فضا را باز کن

  .دارد سؤال کردن ما، ما را در ذهن نگه م  ریکند، د
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  م یبو  یز یچ  ی  دیاست. من با  ذهن  زی چ  ی. سؤال  ذهن  یهامراجعه به سبب   عن یچه؟    عنیکردن    سؤال

هن  که تو که ذ  دیگو م   نیهم  ی. براکند کار نم  لیدر مورد تبد  نیرا بشنوم. ا  یفکر  یصورت ذهن، فکر.  به

  نپرس! عن ی د،یپرس خواه   یدار

.  ی را نپرس چجور   نیکرد؟ ا  در من تجل  ی قبل خداوند، معشوق چجور  تینپرس که ب  بپرس چون درآمد؟»  «تو

  آمد؟ که برون نرفت هرگز» «تو بپرس چون در   دیپرس  خواه  یدار   ذهنچون من   ول  شود،  کارت درست م  نپرس

از جنس خداوند    م،ی هست  چونی. ما از جنس باست   یصفت جماد   و برون شدن»   «درآمدن است،    ن یا  جوابش

  بچسبد. تواند نم یز یجهان به چ نیجنس خداوند در ا  نی. امیهست

  شۀ یش  ای  لتریف  یاست،    رنگ یعدم که ب  نکیع  کهنی را گرفتن. مثل ا  صفت  ی  دن،یچسب  عنی  دگ یهمان 

  . اوردیبدر  تواند را م  ن ی. خُب اندیب م  که رنگ گذاشته   جلواَش  رنگ

است.     رنگ  نکشیکرده. چشم، چشم ما است، ع   ر ییکه چشم ما تغ  ست ین  نیا  اش گذاشتن، معن   رنگ  نکیع

  ی برداشتن چند   نکیبرداشت. اما ع  شود را م  هانک یع  نی. پس انیب را بردار قرمز بذار، قرمز م   یحاال شما آب

  «تو بپرس چون درآمد؟ که برون نرفت هرگز» ندارد.   و چون 

ها است.  شدن، صفت جسم   رونیبدان که درآمدن و ب  ،بفهم    خواه ذهن م   ی است اگر در فضا  ن یجوابش ا  حاال 

برود،    میگذاشت را م   یصفت جماد   نیاگر ا  م،ی. ما از اول از جنس او بودشود م  رون ینه ب  د،یآ خداوند نه م 

  .میتا حاال زنده شده بود م،یدیچسب نم

  ن ی . راهش همبه زندگ   شوند تند زنده مکه تند   دینیب م  ، یبه صفت جماد   چسبند کودکان عشق که نم  نیا

  . دیاز حد جامد نشو شیارتعاش عشق، شما ب قیاز طر مییاست که بو

امتداد    ،ی اریکه هش  ست . جامد صفتمیشو تر مجامد   م،یکن م   جادیدرد ا  ترش یب  م،یشو م  دهیهمان  ترش یب  هرچه

م  به خودش  انسان بانیا  ستین   . کار درستردیگ خدا  ا  دی.  ف   نیبفهمد  را  در ده   صلهیموضوع    ، سالبدهد 

  ...  نیکه ا طورها،نیا  سالدوازده  ،سالهشت

از    ی که جماد  دیدان و آمدن و رفتنش هم شما م  رود،و م   دیآ م   یز یچ ی  کهنی. درست مثل امی هست  ا یدر  ما

فکرها مرتب    دینیب گذراست. ذهن گذراست. م  دهدکه ذهن نشان م   یز یجنس آفل است، گذراست. هر چ
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با من ستیثابت ن  یفکر   چی. هکنند م   رییتغ دار  ض بع  میخواه  م  ذهن. گرچه که ما  را ثابت نگه    م،یفکرها 

  اند.ثابت االبد ال هان یا مییگو م

ما از    ول  م،ی. ما ثابتمیما خالق فکر هست  نی. بنابراکند م   رییتغ  ماً ی فکر دا  دینیب . م ستیثابت ن  یفکر  چیه

است،    یشدن، صفت جماد  رونیآمدن و بدر   با ذهنت بفهم  ،پرس تو با ذهنت م  دیگو . م میجنس خدا هست

  نه.   م؟ی ما جامد هست ول

نگاه   ها دگیهمان   قیاز طر  می شو م  دهی. هماندیدان شما م  ریرا د  هانیا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل   رید  خُب

  .رود و م  دیآ م نیجامد است. ا   نیآفل در مرکزمان است. ا یزها ی. چ میقضاوت و مقاومت دار م، یکن م

 ١٠[شل .  موقت و جامد است   ز یچ  ی ما هم    ی ما، دردساز  یساز و دشمن   ی ساز مسئله  ،ی سازموضوع مانع   نیا

انسان)] وجودی  به   واشیواشی  م، یکن م  ییفضاگشا  کهن یهم  (حقیقت  دما  و  عدم  مرکز  متوجه    دیعنوان  عدم 

  ل ی پندار کمال به ما تحم   دید  هبوده ک   لیبوده، تحم  عارض  زیچ   ی  ،ی جماد  تیخاص  ت،یخاص  نیکه ا  میشو م

  ی ماد   یمرادها  م،یبود  جسم یدنبالِ مرادها  ذهن)](افسانه من  ٩[شل   ذهنمن  ما در افسانۀ   کهنی. اکرده م

ا   زندگ   عنوان مرادِ اصلبه   م،یبود ب  آمد نظر ما مبه   ن یو  نه جبر    م ینیب از آن م  میشو م  داری جبر است، ما 

  . ستین

  ی که فضا   آن کس  عن ی.  میمراد بخواه  یماد  یزها یکه از چ   میندار  لیاصال م  شودکه فضا باز م   واشیواش ی  ما

را به مردم نشان    دگ یهمان   ی  رد،یتوجه قرار ب  رد،یقرار ب   دییموردِ تأ  خواهداصال نم  شود درونش باز م

را نشان بدهد،    لشیاَش را نشان بدهد، ه خانه   د،را به مردم نشان بده  لشیاتومب  دانم بدهد، پز بدهد، نم

را ندارد. عدم    لشیبد است، اصال م  کند نه که فکر م   ها،ن یکند، از ا  سهیپز بدهد، مقا  ،ی زی چ  یافتخار کند به  

  کارها را ندارد. نیا لیم (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل

با   کند نم   سهیو آن؟ خداوند خودش را مقا نیبا ا  کندم   سهیمثال خداوند دائمًا خودش را مقا  د یکن فکر م  شما

  . میما هم مثل او هست رد؟یگ م  زندگ کشد؟ م رهی. خداوند از مخلوقاتش شکشد نم رهیش یز یاز چ ا ی کس

«تو  ،  برون شد»   «ز چونگ .  اوردیبما را اصالح کند، از ذهن در   خواهد حاال م   مو که چون شد؟»  «غلطم، 

 دیگو که. م   دیگو اشتباه کردم، غلط گفتم. او که، موالنا غلط نم   دیگو . م»ی زاد  چونهیتو ز ب  نیول  ،یاچونه 

کار را   نینده. نگو آدم ا حی را توض لیتبد بو چونه؟ نگو، سؤال نکن. چونگ دمیآن فکر اشتباه بود که پرس

  ذهن است.   یساز سبب  نیرا، چون ا نینگو ا رسد، بند به خداوند م
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  ن ی به ا  غمبرانیهمۀ پ  عنیهمه در قطع سبب هستند،    دیگو م   غمبرانیاند. پدر قطع سبب آمده   ای انب  گفت، م

  ی طور کار را بنم آن   نیکه ا  دییکه درون ذهنتان نگو  ندیبو  اورند،ی ب  رونیاند که ما را از ذهن بعلت آمده 

کار را    نیکه ا دییگو . اگر شما مشود بشو و م   دیگو او م  کند، م   َفکان کارْ چون خداوند با قضا و کن   شود، م

  شود؟  َفکان چه م ْ قضا و کن  نیپس ا شود، م ی طورن یا کنم بعد آن کار را م شود، م  یطور ن یبنم، ا

  ن ی، امن ز در درآمد»  «بتِاول که گفت:    تیب  د،یشوو زنده نم   دیکن اگر شما کار م   عن ی  جاست،ن یهم  نکته

داخل.    دیای . واقعاً هم که بتش که در را باز نکرده که بریشاعرانه است د  انِی ب  جوری  نیهم اصطالح است، ا

صورتِ  کرد. او به    او در من تجل  عن یشدم،    زنده من به او     عنی است که    ان یب  جور  یکه،    امدهیدرون اتاق ن 

  در مرکز من طلوع کرد. دیخورش

 رون ینفوذِ جبر او ب  رِینابود شد. من هم از ز  ذهنمن   نیصورت او در مرکز من، پس اآمد به   دی اگر خورش  خُوب، 

  عدم گرفتم.  یِرا عوض کردم، خو  می آمدم. من خو

  برون شد»  مو که چون شد؟ ز چونگ  «غلطم،

خداوند    دیطلوع خورش  نیا  کهن یا  یکرد، برا  تجل  که چونه شد، نپرس که چونه خداوند آمد مرکزت،  نپرس

  فکان شد.بود با قضا و کن  رونیب  در درونِ من از چونگ

در مرکز ما هست و ما با   ها دگیهمان  . وقتذهن)](افسانه من ٩[شل  یاو چونه   اآلن از جنس ذهن هست تو

  م، یکن و به خداوند نگاه م  م یکن به جهان نگاه م   یساز علت و معلول و سبب   دِیبا د  نیبنابرا  ها، دگیهمان  دِید

در    م یهست  که ما از جنسِ چونگ  دیتجربه کن  ودتانموضوع را در خ   نیو ا  دی. اصال نگاه کنمیهست  «چونه»

  چونه هستم؟ حالم چطور است؟   میی گو مرتب م ه  ؟ذهنمن 

  » ی زاد  چونهیتو ز ب  نیول  ،یاچونه   «تو

تو    ،ی اریصورتِ هشبه  ، امتداد او هست(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شلکه جنست از جنسِ خداوند است    تو

ا  کند صحبت م   یجور  ی.  یااز او زاده   ، او هست  نیع شنو همان  و سوت   نیبذاتِ عدم  نیا  کهن یکه مثل 

کار   نی. ادهد غلط م مات یاز بس تعل  گذارد، جامعه نم  م،یبشود، ما نگذاشت  تینهایب خواسته اول م ی روزها

ما بهتر   نید  ست، یآن اصال راه ن   کنند،  ها غلط مآن   د،ی عبادت کن  ی طورن یا  د یکار را نکن، شما با  را بن، آن 

  هستند. سهیها در مقاها اصال کفر است. آناست، مالِ آن 
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ِول م  اصال به حال خودش، مزاحمش نم   کردند وت   نیبجنِس عدم   نیا  دند،شبدونِ دخالت ما که  شنو  و س

  : دیگو مرتب هم موالنا م

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش  یپ کوشمهم من
  ) ۴١١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

رسم وفا   نیهست، پس ا  نیاگر جمال ا  دیگو م  م،یکرد نم   نییخداوند تع   یاگر مقررات برا  م،یدیکوش ما نم  اگر

از    فضا باز کن   دی. بایاز جنسِ او بشو  دیوفا با  یگذاشتم. خوب، برا  رسم وفا من اصولِ ذهن   یچه؟ برا  عنی

  . نباش ذهناز جنسِ من  عن ی ،ی بشو ات صلاز جنس خودِ ا دیبا یاز جنس او بشو کهن یا یجنس او. برا

  ها  دگ یهمان   نیچطورم؟ حالم چقدر است؟ چندم؟ پولم چقدر است؟ براساس ا  است.  از جنس چونگ  ذهنمن 

  همه.  هانیارزشم کم شد. ا ن،ییپا میآ دارم م  ارزم؟ مقدار دارم. چقدر م 

پس   د،یخودش را گذاشته در مرکِز ما، گفته مزاحم نشو کهنی. مثل ا»یزاد  چونهیتو ز ب  نیول ،یاچونه  «تو

قرآن استفاده    ۀ یام. موالنا از آشما گذاشته   نۀی است گفت من شرح را در س  ادتانی.  شود گشوده م  ن یا  از چند وقت

  ام. با من با انبساط برخورد کن! شما گذاشته   نۀی کرد، گفت شرح را در س

مسترد بهِر ما بِساط  ححق گ  
   انبساط  قیازطر  دیی: بوکه

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

شما   م،یما فضا باز کن گذارد نم  نیچون قر  د،یکن ییگشاکه شما، حاال فضا  نینه! هم شود؟ منبسط م ذهنمن 

منبسط    دیبا  که درحال  م،یده واکنش نشان م  م،یشو ما مرتب منقبض م  ذهن  یهامن   ی هاحمله   ریز  دینگاه کن 

  .میشد م

خوشش    ذهنکه من   دیگو هم م  راهیبدوب  کس  ی  . حتدیکن  دایانقباض، انبساط پ  یبه جا   دفعهن یشما ا  حاال

بشو  خواهد  م  د،یآ نم منبسط  شما  بدهد،  نشان  واکنش  و  بشود  بشودیمنقبض  منبسط  جنس    د یدار  د ی.  از 

  د یآ م  شی که پ  ت یو هر وضع  یورد هر م   دیما با  عنی.  کند دارد خداوند به شما کم م   د،یشو م  چونگیب

  .میشو خداوند م  هیشب  عنی م، یشو م چونه یب میشو منبسط شدن، که منبسط که م  ی برا میاز آن استفاده کن 
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. به عنی  میشو از جنس خودمان م   م،یشو از جنس خداوند م  م یکن سوت م  م،یشو ساکن م   م،یشو م  ساکت

  .  ذهنصورتِ من به م یحرف بزن دیبا ماًیدا م، یزور از جنس حرف شد

  شوم،  م  لیام، نگو چندم، نگو چونه تبدنپرس، نگو چونه   از چطور و چونگ  مو که: چون شد؟» «غلطم،

  ن ی ا دیاست. توجه کن  رونی ب از چونگ ل،یتبد نیا کهن یا یبا ذهنت حساب نکن، قضاوت نکن، فکر نکن، برا

  .دهد دسِت ما م هرا ب د یدارد کل درست است که غزل کوتاه است، ول یبعد  یهات یو ب تیب

چار کنم    دیکن . سؤال مدیهست   در چونگ  ماًیعلّت است که دا  نیشما به ا  لیکه علّت عدم تبد  دیباش  مطمئن

  . شناسد ذهن نم د،یکن دایپ دیتوان شود؟ نم ترع یفضا وس  نیبه خداوند زنده بشوم؟ چار کنم که ا

به ذهن، آن جاها کجاها است؟    دیرو که م  دیکن م  یکار   یشما    ییجا  ی   د،یکن نم   شرفتیاگر شما پ  عنی

  ن یقدم است در ا  نیو آن ا  م یبردار  میتوان ما م   که در زندگ   بهتر است که تنها قدم   می کن  دا یهم ندارد پ  لزوم

  م ی دیتا حاال پس فهم »یزاد چونهیتو ز ب نیول  ،یا«تو چونه: دیگو بعد م  تیکه ب میبذار  ی لحظه آن را ن

  . نیهم  م،یتجربه کن ییرا با فضاگشا  چونگی. هر لحظه بمیهست  چونهیپس ب م،یازاده  چونهیما از ب

  ی و برا  میکن  ییگشافضا   م،ینکن   لیفکر تبد  م،یجا که مقدور است بحث نکنو تا آن   مییای ب  رونیب  چونگ  از

و کن   ییگشافضا  براقضا  نباش  ش یپ  تی شما موضوع، وضع   یفکان  نگران  آورد.  برا  د،یخواهد  کدام   یُخوب 

آورد به اندازۀ زورتان شما فضا باز   را باال م   یز یچ  ی    لحظه زندگبهلحظه   د،یاصال نگران نباش  ها؟ ت یوضع

حتماً    د،یرو حتمًا تند م  د،ی شد مرادیکه شما ب دهد به شما نشان م کند هم امتحان م ییجاها  ی . و دیکن م

  .دیاحتماً منبسط نشده   د،یرو م  ذهنبا من 

 م،یاشده   مرادی ب  جهیدر نت   میابا انقباض رفته   م،یاحتماً با انبساط جلو نرفته   م، یشو م   ن یکه ما خشم  ییجا  هر

 میاشده   نیخشم است. معن  یمرادیدرد ب  جادیاست، ا  یمرادیب  دنی نج است، ر  یمرادیشدن ب  ن ی. خشم اش 

  .میافکان نبوده نفوذ قضا و کن  ریو ز میانفوذ پندار کمالمان بوده  ریاست که ما در آن لحظه ز نیا

فکان هستم با  قضا و کن  ریلحظه من ز  نیسؤال را بن که ا نیاست. ا است، درس مهم درس مهم نیا خُوب

  و گرفتار ذهن؟  هاتی از وضع ،یکمال و جبر او در خواستن مراد از جهات ماد ِ نفوذ پندار  ریز  ای  ییفضاگشا
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 دیبدان  دیرا تجربه کرد  چونگی. شما هرموقع بامچونه یمن ب  که در حال  ، گرفتار چونگ  دیگو م   جانیا  در

در    دیزن لنگ م  دیدیهر موقع د.  دیکن م   شرفتیپ  دیدار  کند، دارد کار م  زندگ  عن یکه کارتان درست است،  

  . دیهست  ذهنکار را کرده است، گرفتار من  آنطور هستم، چرا آن شخص هستم، چرا آن  طورن یچرا ا  ،چونگ 

  �🔹🔹�یان بخش سوم پا �🔹🔹�
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  به او و تجل شدنبه حالت زنده  ذهنانسان از حالت من  لیتبد مییکه اشتباه است که بو می قبل داشت تیب در

 ح یقابل توض  کار از چونگ  نیا  کهن یا  یغلط است. برا  نیا  شود خداوند در درونِ انسان چونه انجام م  ایمه  

است و   ذهن  حیانسان دست برنداشتن از توض  االتاش  نیتراز بزرگ    یکه    میاست و گفت  رونیذهن انسان ب

  .  مانَد م  بدهد، دائماً در ذهنش زندان حیتوض خواهد بدهد و چون م  حی را توض   لیتبد نیا خواهد م

 ذهن)] (افسانه من  ٩[شل می جسم هست  م،ی از جنس چونه هست ها دگیبرحسب همان  دنیعلت دما به  کهنیا و

است    حالت  یصفت است. پس صفت    ی  نیرفتن مالِ جماد است و ا  رونیقبل گفت که آمدن و ب  تیدر ب

  هیصفت نار  نیا  می مختلف گفت  شعارا  انداخته بشود. و ط   تواند عنوان انسان و مما به   یاریاست از هش  رنگ

  چونه نباش.   ، است و گفت که تو چونه هستشده  انسان موقت است، اشتباهاً دائم یکه برا

ب  بدان تو  ب  هست  چونی که  از  شده   چونی و  زاده  ب یاهم  به  ما  باشد  قرار  اگر  بشو  چونی.    د ی با  م،یزنده 

 و آن   ذهندر اطراف چون است. من   ییگشافضا   قیشدن هم از طر  چون ی ب  می. گفتمیبشو  چونیلحظه ببهلحظه

  است.  چون است، چونگ  دهد که ذهن نشان م  یز یچ

«تو    کند م  کار ما را در ذهن زندان   نیو ا  کند م  چونگ  ایکردن به چون ما را از جنس چون    توجه   نیبنابرا 

  .(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  ،» یزاد  چونهی تو ز ب نیول  ،یاچونه 

  :دیگو م  ۶٣٨غزل  م،یشمس دار وانیرا از د تیب نیا و

  دیایگشت، چنان راست ن ن یگشت و چن چنان
  د ی که چند دیمدان  د،یکه چون دیمدان

  ) ۶٣٨شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

جور    فکان» «قضا و کن با قانون    شود،  م  ی طورآن   م یبن  یطور ن یتصورات ما در ذهنمان که اگر ا  نیبنابرا  پس

  هم ندارند.  به  اصال شباهت د،یآ درنم

  ل ی. تبددیبشو  چونیاز جنس ب  دیکه حالتان چطور است. فقط فضا را باز کن   دیکه شما ندان  دیگو م  نیبنابرا

  ن یهمۀ ا  کهن یا  یو... برا  د یو چند هست   دیاکرده  شرفتیکه چقدر پ  دی و ندان  ردیگ خداوند صورت م  لۀیوسبه

کش  حضور با ذهن و خط  زانیم  یر یگ. پس اندازه میدیهم فهم نیاست، ا ذهن  ی ارهای مع لۀ یوسبه ها ی ریگاندازه

و به    دیشو م  د یو ناام  دیر یگ کش ذهن اندازه مخودتان را با خط   هاموقع   شما برخ   کهن یذهن، غلط است. ا
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اگر   شود جلو. نم   دیبرو  دی. فقط فضا باز کن است  آوران ی کار ز  نیا  د،یانکرده  شرفتیتصور خودتان پ فضا را 

  : تیب نیا طورن یو هم  دینکن شرفتیپ د،یدرست باز کن

  میعلّت است و مستق  یمن ب  کارِ
  میسق  ینه علّت، ا رمی تقد هست

  ) ١۶٢۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  مار ی : بمیسق
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ذهن درواقع باز    لۀ یوسانسان به  یِ خود و جنس معنو یِر یگاندازه   ای   شرفتیپ  زانِ یم  ی ر یگکه اندازه   د یکن م  توجه 

  سنجش هم هستند.  و وزنۀ اری ها درضمن معاست. علت «علت» هم مراجعه به 

است،   یآدم خوب  نیعلت ا  نیا  علت، به  نیا  علت، به  نی ا  به   دییگو م  دیکن م   یابیرا ارز  یشما    دی شما نگاه کن 

است    تان علتِ ذهن ابزار   هست، موردِ استناد و ابزار شماست. وقت   است. پس علت، که ذهن   یآدم خردمند 

  . دیشما در ذهن هست

از ذهن خارج    دیکه حتماً در ذهن باش   د یکن  دایپ  ییها. اگر شما راهمیاز ذهن خارج بشو  میخواه  ما م  دی کن  توجه 

  شد.  دینخواه

است.   یساز که کار خداوند بدون علت، بدون سبب   دیی گو علت که شما م  نیکننده است به اکم   اتیاب  نیا

است بدون    میغلط است و مستق  شود م   یطورنیکنم ا  یطور ن یا  مییگو م   میروهرچه که ما در ذهن م   عنی

شما و خداوند    نیب  تواند نم  کسچ ی. هکند واسطه کار نم   لۀیوسبه   هر انسان  یخداوند رو  ای  واسطه است. زندگ

  واسطه بشود.

تا   دی باز کن دعا، شما فضا را یکار، برا نیا ی. برادیمن دعا بن یکه برا دیی نگو کسچ یشما اصال به ه نیبنابرا 

  باشد.  دی اصطالح بدون علت و بدون ذهن باکار هم به  نیبا شما خداوند کار کند و ا م یمستق

به زبان، آن    دییگو را ندارم. آن علت، هرچه که م  اقتشی علت من ل  نیعلت، به ا  نی که به ا  دییموقع نگو  چ یه 

 میدان و ما نم   دیآ شده مگشوده   یاز فضا   ری، تقدنه علت»  رمی«هست تقدکه    دیگو م   نیهم   یاست و برا   ذهن

شما مشخص است،   یکه برا ییهانه علت  ،مطرح است  زهایچ نیمن و قضا و ا می. خالصه راه من و تسلستیچ

  . ذهنمن   نیهم  عن ی می سق ماری ب مار،یب یا
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  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یرا که تو بس نکو نهاد  قَدَم  نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  (مقابل حدوث)   میقد ، نگیری: دقدَم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

دارد. ذهن    که عدم نشان دارد، چونگ   فکر کن   د یکه تو نبا  د یگو م  د یکن   میرا به چهار قسمت تقس  تیب  اگر

واقعاً     است، ول  که عدم خال  د یبو  ست،یذهن ممن است بپرسد عدم چ  نیبفهمد. بنابرا  خواهد  را م  زیچهمه 

  است، عدم پر از خداست.  پر از زندگ ست،یهم ن  خال  خال

نشان کردن    نیهمه ذهن است. بنابرا  هان یپر باشد، ا  ، و خال  ته  تواند است و نم    که عدم ته  د یکن م  توجه

و جواب دادن به آن غلط است، غلط که انسان    ستیخداوند از جنس چ  سؤال را کردن و جواب دادن که  نیا  عنی

  .دارد را در ذهن نگه م 

   ینزد  ترشیبه خداوند ب  کسچه   روم، خداوند م  یسونگو من چطور به   دیگو غزل م  نیموالنا در ا  دینیب م 

  است. ربطیسؤاالت ب نیبشوم، به او زنده بشوم. ا تر ی بنم به خداوند نزد ییچه کارها شود، م

«چه  است.    نشانیداشته باشد؟ عدم ب  تواند م  ی چطور  ، چونگ«عدم»  دیگو ، م«چه چونه بد عدم را؟»  

  خدا.   عنیکه از اول بوده    یزیچخداوند، ازل، آن  ، یار ی هش نیهم  عن یقدَم  قدَم را؟» نشان نه

در مورد ما هم صادق    هانی آورد، نشان ندارد خداوند. خوب، همۀ اممن است خداوند را به نشان در  چطور

که مرکز ما عدم باشد.    میشو ما متوجه خودمان م   دهد، خودش را به ما نشان م  است. پس اصل ما موقع

فکر است،     یاست،    دگی ان هم  هجسم ک    ی  یجا تا مرکز شما به   د یفضا را باز کن  مییگو مرتب م   نیهم   یبرا

   خال   ش یپا  ر یز  کهن یتحمل است، مثل اقابل   رِ یغ  جسم  یِار ی هش  ی در مرکز انسان برا  «خأل» باشد. اما    «خأل»

  ندارد.   شده، اشال

م اصال ونگ شودما از چ  در مورد زندگ ، و بزرگ  میخداوند، خودمان دست بردار مرتب خودمان را کوچ .

. پس خداوند  می. ما از جنس خداوند هستم ینیب م  ها دگی . برحسب همانمی هست  اسی ما در ق  م،یکن . اگر ممینکن

  ندارد.  ان بوده، نش «ازل»است که از   یزی چ هم، آن «قدَم»ندارد،  چونگ 
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  ی جماد   درست شده. حت   قدَم  لۀیوسحادث است. حادث به  م،ینیب چه که ما به ذهن مکه هر   دیکن توجه م  

  ها ن یا  عنیما حادث است.    یما، حادث است. تمام فکرها   یزیبدِن ف  نیتن ما هم، هم   نیهم، حادث است. ا

  اند. اند بعداً، از اول نبوده ساخته شده 

  مان یابعداً فکره   م،یساز م  یاری عنوان هش. ما بهمیساز ما بدنمان را در شم مادرمان م  دیدان که م  طورن یهم

را خودمان م   ِ ذهن. من می ساز را خودمان م و چون    ،یار ی عنوان هشدرون آن به  میرو که م  میساز خودمان 

  ف یآن را توص  میبتوان  دیداشته باشد. با  دیهم نشان با  «قدَم»  میکن فکر م  م،ینیب م  ها  دگیبرحسب نشان و همان

  . می کن

 ن یاست که شما خوب نگاه کن که اول  نیمصراع دوم ا  کاربردِ عمل   ،» یرا که تو بس نکو نهاد   قَدَم  نیاول  «نگر

کامل.    ییگشافضا   عنی.  بنه   وین   اری تو بس  م،یبردار  می توان است که ما م  لحظه است و تنها قدم  نیقدم را که ا

  یی قدم فضاگشا  ی  نی. امیدارقدم فقط برم  ی  جلو؟  میرو م  یلحظه چجور  نیاز ا  میلحظه هست  نیدر ا  میگفت

به  ن   جسم  چی که ه  یطورکامل است،  خال  ست یدر مرکز ما  ا  و  مرکز ما.  و شما    نیبهتر  ن یاست  قدم است 

  لحظه است در اصل.  نیا شهیلحظۀ بعد، لحظۀ بعد وجود ندارد، هم دییگو م

لحظه   نیدر ا  شهی. همکنندم   رییلحظه تغ  نیدارند در ا  ها ز یفقط چ  م،یلحظه هست  نی در ا  شهیما هم  دیتوجه کن 

لحظه عوض نشده، بدنِ ما عوض شده. ذهن ما   نیلحظه عوض شده، ا نیصفر در ا  ۀ یبدن ما از ثان نی. امیابوده

  .  کند صورت زمان ثبت مبدنمان را به  راتِییتغ

   ی   د ییگو م  د ینیب پارسال، عکستان را م  دیآ م  ادتانی . مثال شما  دهد جسم ما را نشان م  راتِییزمان تغ  پس

  ی طور ن یتان اعنوان جسم به  د،ینبود  ی طورن یا  عنوان زندگ شما به   شیسال پ   ی  بودم.  ی طورن یمن ا  شی سال پ

  . دیکرد  رییتغ  شیسال پ  ی و از  دیبود

را هم    ذهنمن  راتییتغ  رد،یگ را اندازه م یزیف  جسم راتییتنها تغ  نه   رد،یگ جسم را اندازه م  رات ییزمان تغ 

  طور ن یاست. ا  یاز جنس توهم است. زمان مجاز   رد، یگ را اندازه م  ذهنمن   راتییکه تغ  . آن زمان ردیگ اندازه م 

  ر ییتغ  زها یلحظه وجود دارد اما چ   نیلحظه، فقط ا  نیکه در ان یا  یکه آن وجود داشته باشد چرا؟ برا  ستین  یز یچ

   ن یبش یرا پ ندهیآ میتوان ما م و حت  شود که گذشته درست م  دیآ نظر مبه  کنندم  رییتغ  زهای چ وقت  .کنند م

خواهد شد؟    یسال چجور    ی پس از    کند، م  رییلحظه تغ  نیدر ا  که جسم درحال  ن یا  ندهیکه در آ  مینی بب  می کن

  لحظه خواهد بود.  نی سال هم در هم یپس از 
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است که ما    نیلحظه عبارت از ا  نیلحظه است. قَدم، نوع حرکت ما، درواقع در ا  نی از جنس ا  «قدم»  نیبنابرا 

  .  کند نم رییلحظه هست و ثابت است، تغ  نیا شهیلحظه هم نیکه ا میموضوع را خوب درک کن  نیا

  ی . برا روند م   رونیب  شوند، زاده م   ه  شود؟  چه م  کنند م   رییتغ  زها ی. چ کنند م  ر ییغهستند که ت   زهایچ   فقط

  رود؟  خداوند از کجا آمده به کجا م آمدن و شدن صفت اجسام است.  دیگو م  نیهم

  د، یرس درکمان م   د،یرس م  مانیی توانا  د،یرس زورمان م  د،یرس که ما از ابتدا اگر عقلمان م  دیپس نگاه کن 

  ن یلحظه است و در ا  نیا  شهیکه هم   موضوع را کامال درک کند   نیا  . هرکسمیشد لحظه زنده م  نیبه ا  یزود

   ول  شود م  متالش  دفعه ی   کند، م  کند، م  کند، م  ریی جسم تغ   نیا  ند،یب جسمش را م  راتییلحظه بمانَد و تغ

   . ماند جاودانه م مانَد، او م

 ن یا  شهیوند است که ثابت است، هملحظه از جنس خدا   نیا  «چه چونه بد عدم را؟».  دیگو را م  نیهم  دارد

کرده، کهنه    دا یتکامل پ  شده، ه  دی که تول  یز یهرچ  نیلحظه بوده، بنابرا  نیا  شه یهم  د؟یکن لحظه است. توجه م 

  . کند م رییرفته، مرتب تغ  نیشده، از ب

ا  است.    تینهای است. خداوند هم ب  است، خداوند هم ازل  ی لحظه ابد  ن یا  نیهم   ی لحظه، برا  نیپس عدم، 

!  ندهی آ  تینهای ب  عن ی  یگذشته، ابد  تینهایب   عنی  که ازل  ستین   یطور ن یاست. نه، ا   یهر دو     و ازل  یابد

  شود؟  سال چه م  زارمثال بعد از هزاران هزار ه  دییگو وجود ندارد. شما م  یزیچون چ هم

م  رییتغ   زهایلحظه است و چ   نیا  شهی. همستین  یز یچون چهم  اصال ،اما ذهن م  کنند را    راتییتغ  نیا  اندازد

بِدان که   نیا  دیگو لحظه است. پس دارد م  نیا  شهیهم  ست،ین  تیاست، واقع   ذهن  زیچ  ی . پس زمان  ندیبب

  است. دنی هم توهم است و مال ذهن است و بد د ندهی گذشته و آ

خدا را، به نشان    ای   ،تو خودت را که از جنس خدا هست  ی چطور  »دَم را؟  ق   عدم را؟ چه نشان نه  چونه بد  «چه 

 میرو م   م،یشو م   ها شدگت یهواز جنس هم   م،یشو م  تیهوهم   م؟یآور مما به نشان در   ی چجور  ؟ یآور  مدر

  . م یساز م  ذهنبه زمان و من 

. چون  میبردار  میتوان م   ارانهی ، همان قدم را اآلن هم هشما درست گذاشته شده   قدم  ن یتوجه کن که اول  دیگو م

  . میما از جنس تو هست می قدم ما روز الست بوده که ما گفت نیاول



ۀ  برنامه         Program #921                                                     ۹۲۱مشار

  83صفحه: 

  م ییگو آمده، م   ادمانیاآلن    م، یبود، در ذهن بودرفته   ادمانی   مدت   ی را،    نیا  میاآلن هم اگر درست بردار  ن یهم

   لحظه زنده هستم.  نیهستم. از جنس خدا هستم پس در ا «قدم»لحظه هستم! از جنس   نیمن از جنس ا

در من، که دائماً    هاستکننده ر ییتغ   نیاست ا   که مردن  یز ی. آن چ ستمین  است، من مردن   یلحظه ابد  نیا  دانم م

  رد یبم  ستیهم ن  یامسئله   چ یه   رد،یم م   ی روز   یبدن من    نیبدن من هم جزوش است. پس ا  کنند، م  رییتغ

    . ستمین اما من خودم مردن 

. پس شوم است، من هم از جنس او م   است، آمدن و شدن  رفتن نیبقدم، چون نشان از   یاگر نشان بِنهم رو   اما

  نشان جستن، نشان علت است»  نی«ا: گفت م  نیهم  ینشان ننهم. برا کنم م  سع

عنوان  که ما به   ن یا  عنینشان    گردد، لحظه دنبال نشان م بهکه لحظه   است. هرکس یمار یجستن، نشان ب   نشان

و معادل آن قدم الست،   »ی نَهاد  قَدَم را که تو بس نکو   نی«نگر اول.  میصفت دار  م،یدار  ذهننشان من   ، زندگ

  . یحظه، درواقع قدم را بس نکو نهادل نیدر ا د یجانانه بن  ییگشافضا  ی اآلن است. اگر شما  نیهم

ا  رد،یصورت ب  یداریذهن هرموقع ب  در قدم   نیهم اول  شهیقدم است، هم   نیلحظه که اول  نیفرد قدم را در 

  لحظه است.   نیلحظه بعد هم دوباره ا م،یگذار قدم م  ی ما.  میکن لحظه شروع م  نیاز ا شهیاست، چون هم

پس    م،یکن فضا باز م   عنی.  میگذار م  ویقدم را ن  نیلحظه اول  نیدر ا  نیبنابرا.  میخور لحظه ما تکان نم  نیا  از

که    ی زیآن چ   ، یگذار  حاال هرچه اسمش را م  ، یار یخداوند، هش  ی ، رو«قدَم»  ی . حاال اگر شما رومیمتوجه شد

  .  ذهن طورموقتاً، به شود از جنس حادث م ،ی نشان بذار ست،یحادث ن

که حواست    کند م  هی. پس توصمیبشو  میتوان از جنس جسم نم   م،یشو از جنس اجسام م  مصنوع   طوربه   ما

  شود،  چه م  ندهیچه شده، چه نشده؟ در آ  میندار   ی. پس ما کاریبردار  وین  دیقدم را با  نیاآلن باشد که ا  نیهم

  گذشته چه شده؟ 

  م،یدار مبر   ویلحظه را، قدم را ن  نیاآلن ا  نیدوباره هم   . میدارمبر  ویقدم را ن  نیلحظه هست، ا  نیاآلن ا  نیهم 

  .  میکن م یی. هرلحظه فضاگشامیدار مبر  ویقدم را ن  نیلحظه است، ا نیدوباره ا

  م، یبرحسب ذهن صحبت کن   م ی، ما هم چون عادت کرد«من غلطم» :  دیگو م  هرلحظه غلط است. ه  درواقع

لحظه است. هرلحظه مال ذهن    نیا  شه یما! هم  می، هرلحظه ندارهرلحظه  م ییگو م  م، یبرحسب زمان صحبت کن

ها مال  آن   د؟ییگو را م  ندهی آ  قهیلحظه پنج دق  آن مال ذهن است.  د؟ ییگو را م   شیپ   قهی است. آن لحظۀ پنج دق
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لحظه   نیا  لحظه است. درست نگاه کن   نیا  شهیهم  ،به چشم زندگ  درست نگاه کن   اگر بخواه  ذهن است، ول

  . میهست تینهایاست، ما از جنس ب تینهایب

لحظه   نیاز جنس ا  مییآ ما م  شود،م  ترع یوس   شود،م   ترع یوس  د،ی توجه کن  شود، م  ترع یفضا وس  نیا  هرچه

  .  میخور تکان نم  میشولحظه م نیا تِیابد نیبشود، ما مستقر در ا تینها یفضا ب نی. اگر امیشو م

  ی کار   م،یریپذ ما م   ما.   ی با آهنگ قضا، از جمله فکرها  کند م  ر ییلحظه تغ   ن یدر ا  زی چهمه   م ینیب آن موقع م  بعد

   ذهن صورت من ما به   یهادخالت  نیکه ا مینیب . م مییآ درم فَکان» «قضا و کن قانون  ریز  بیترت نی. به امیندار

  است.بوده  انهی چقدر ناش

ابلهانه بوده! اصال چه بوده؟ آن    چقدر، حاال بد هم هست گفتنش، ول  میکرد م   ذهنکه با من   ییآن فکرها 

  چه اصال؟    عنی هان یبوده! ا هودهیمن، چقدر ب  یهامن، رنجش   یهامن، غصه  یها  ناراحت

که اصال    خواستم م  ییزهای مراد را از چ  که  نیا  یکه حق من بوده، برا  ،یمرادیو ب  خاطر ناکام اش بههمه   من

ا  دی مراد ندارد. شما نگاه کن را خوب بفهم   یهاصحبت  نیاگر  ا  دیدان م  د،یامروز موالنا  جهان، جهانِ    نیکه 

  است.  یمرادیب

 د یخواست است. مثال شما  خودتان بوده  ریتقص  د،یشد  دیو ناام  جهانن یا  یزهایاز چ   دی اگر تا حاال مراد خواست   پس

  د؟ ی هست چه کس  دیبدهد، به شما بو تیهمسرتان شما را خوشبخت کند، به شما هو

باال،   دییایمردم ب نیبدهد، حس وجود بدهد، ب تیبه شما هو دیخواست  تانیی بایاز ز ای  د،یاز مقامتان خواست  ای 

و    دیناراحت هست  اریشدم و بس  مرادیکه من ناکام شدم، ب  دیو ناراحت شد  دهینرس  جهیراه به نت  نیباالخره ا

  . دیاز دست داد یزی که چ  دیناام

آدم متوجه بشود اشتباه کرده، پس    د،یبخش فکر اصال اشتباه است. پس شما هم خودتان را م  نیا  د، یکرد  اشتباه 

  . شود م  داریب بخشد، م را  رانیخودش را و د  نیبنابرا کند، اشتباهاتش را قبول م ن،یتمر مدت  یاز 

. بودند تا حاال، همه توهم بوده   کرده   دایکه از همسرشان پ  ییهاآن رنجش  کنند فکر م  شوند، م   داریب  ها ل یخ 

ما،    . واقعًا خوشبختستندین   رونیدر ب  زهایچ   نیبدهد، ا  توانسته اند، نمکه از همسرشان خواسته   ییزهایآن چ

  .  دیگو م ستین  رونیما از ب افتن یما و مراد   تیموفق
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  ن یخُوب ا  م،یدیو مرتب رنج   میما دنبال مراد گشت   ،یمرادی است. در جهان ب  یمرادی جهان، جهان ب  نیا  دیگو م

 ست ین  نیا  اش معن  یز یچ یاست. داشتن    یمرادیجهان، جهانِ ب می دیماست که نفهم ریتقص   ست؟ یک   ر یتقص

  .  دیریاز آن ب دیتوان که شما مراد م 

به شما؟    دهد که چه بشود؟ چه م   د،یباشپول داشته    اردها یل یم  د،یباش  خروارها سه داشته   دیفرض کن  شما

  است.   یمرادینه. ب دهد؟ مراد م   دهد؟م   تیهو دهد؟ م  خوشبخت

حل    دیبا  هان یهست، چون ا  مانع  یهم    نیو اها که فعال در ما انباشته شده  ها و رنجشغصه   نیا  نیبنابرا  پس

  د یگو م  نی. پس بنابرادنی خاطر اشتباه دانستن و اشتباه دبه   میکرد  جادیما ا  یمرادیرا موقع ب  هانیبشوند، ا

    ذهن)](افسانه من  ٩[شل. یبذار  ویبس ن دیرا با  نیلحظه هست و شما ا نیا  شه یقدم هم نینگاه کن، اول

(حقیقت    ١٠[شل   شود تر م. اما هرچه فضا گشوده داند نم  ها شدگتیهوبا نگاه هم    ذهنموضوع را من   نیا

  ذهن است.    لهیوسبه   دنی. فهممی کن م  ییشناسا  م،ینیب م   م،ی فهم ما، ما نم  شود،مرکز عدم م   وجودی انسان)]

ا  فرمی ب  یِاریعنوان هش از مرکز عدم است. ما به   ز،ییکردن، تم   ییو درک کردن و شناسا  دنید بدن    نیکه در 

را   مانی که اگر فکرها  ستین  ی طور ن ی. امیدار  زییتم   م،یدار  ییذات است، قدرت شناسابهکه قائم   کند، م  زندگ

  مضر است. ی زیچه چ  خوب است،   یز یبد است، چه چ یز یچه چ  میفهم  دور، نم میندازیب

  .  میبه او زنده بشو دیکه ما با صورت زندگدر ما هست به  نهی و آ ترازو

  .  میبه عدم بخوان راجع  ت یب چند

  از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را من
   دادم تو را، باشد که با ما خو کن یینهییآ

  ) ٢۴٣۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

باشد. از جنس عدم    دیباشد، از جنس عدم با  دیعدم با من تو را از عدم زادم، مرکزت د،یگو زبان خداوند م  از

را به تخت    تو  . هست  ندهیگذشته و آ   یِدر زمان مجاز   ،  . از جنس فرم باشیالحظه  نیاز جنس ا  شهیهم   ،باش

جهان، پادشاه وجودِ خودت که سرنوشتِ تو را    نینه پادشاه ا  ،پادشاه باش   توانتو م   عنیگذاشتم،    پادشاه

  یی ایدن   نیا  ی زهایآوردن و حرصِ چو کم   نهی مثل رنجش و ک   ذهنمن   یدردها   ، جهانن یا  ی رفتارِ مردم، مرادها

  نکند.   نییتع
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پندار کمال    یدر تختِ سلطنت    کهن یا  ی چرا؟ برا  م، یدر تخِت سلطنت ننشست   م، یست یشاه ن  ذهناآلن در من   ما 

است، در آن    یمرادی و چون جهان ب  می مراد بخواه  یماد  ی هاکه از جهت   کند لحظه ما را مجبور منشسته، هر 

تنها مراد زنده شدن به اوست،    ست،یمراد ن  یاد در طرح خداوند مراد نبوده، مرادِ م  االصول  علَ   ،یماد   یهاجهت 

  .  میشو م  ید یناام م، یشو ما مرتب دچار درد م

    دادم تو را» یانه یی«آ

  کند  در تخت سلطنت نشسته؟ پندار کمال که امر م  چه کس  م،ینه در تخت هست  م،یدار  نه ینه آ  نیبنابرا  پس

  ن ی ا  ول م،یهست زهایاز چ   خواهو کام  سهیباش! ما در جبِر مقا  سه یکام بخواه و در مقا ها شدگت یهوبرو از هم 

  ما را.   کنند  م دار یب هاتیب

  آورم؟  حساب مخودم را به   یار ی عنوان هشمن به   دییشما بو  خُوب  از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را»  «من

دادم پس نداد، اگر  ای دیپولِ من را دزد کس یکنم؟ اگر  نییرا خودم تع  ام را، زندگ  مان زندگ ریمس توانم م

    .ستیکه در تخت بودن ن نیا رود؟  نم ادمیکه تا آخر عمرم  شوم به من آمد ناسزا گفت، من چنان تلخ م 

و سرنوشت خودت را     کنقدم و فضا را باز م   ن یاول  یگذار  را خوب م  تیلحظه شما پا  نیا  عن یبودن    تخت

فکر     یدراثر واکنش    کهنی نه ا  ، کن صنع، خودت خلق م  ق یفکر خودت را اآلن از طر  ، یریگ دست م خودت به 

در تخت    کهن یا  د،یآ م  تیهااز درد   فکرت   کهن ینه ا  کند،  صورت واکنش م و پندار کمال به   ات ذهنمن    خاص

  !  ستینهادن ن

را عدم کرده  دیگو م  خداوند از طرمن مرکزت  تو شاه خودت هست  قیام،  با من صحبت کن،     کس  ، انبساط 

  ز یی و تم   ن یبب  توان م  نهیهم دادم، با آ  نهی را خودت خلق کن. آ  ات به تو بدهد، طرح زندگ   طرح زندگ  تواند نم

.  نیب م  ی دار  رت یهم بص   ،یدار   زیی هم تم  ، تهم از جنس من هس   ،نیب م   رنگیهم با نورِ ب  ، هم شاه  ، یدار

   است، پس چطور رفت  است، فراوان  تیاست، ابد  تینهای من ب  یخو  ،ی ریگ من را م  یکه خو  کردم م  فکر

تأمل    ر، ی! خُوب د؟ی را پادشاه خودت کرد  اب یو ذهن کم    جهان را گرفت نیاز ا  خواهپندار کمال و کام  یخو 

  ! دی کن

  ست ی عدم خود چه مبارک جا نیا
  وجود از عدمست  یِمددها  که

  ) ۴٣۵شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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به هر   کند شده مدد مباز   یفضا   نیچون ا  م،یاست، پس فضا را باز کن   مبارک  یجا   ییعدم با فضاگشا  مرکز

  .  رساند کم م کند، تن ما، به فکر ما عدم کم م نیبه ا عن یوجود، 

    .میکن خرابش م م، یکن عدم را نشان م م،یترس ، ما از عدم م وجود از عدم است»  ی«مددها

  وجود کم گردد د،یهر کجا عدم آ به
  عدم که چو آمد، ازو وجود افزود   زه

  ) ٩۵٠شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

هرچه    شود، وجود کم م  شود، تر مکوچ   اش ذهنمن  عنی  اش عدم بشود، وجود جسم  یهر مرکز  نیبنابرا

  نیاست ا  یخوب  زی. خوشا به حال عدم! چه چ شود تر موجود کم   شود،  تر مفضا گشوده  شود، م  ترش یعدم ب

  شود،  تر م کوچ   ذهنمن   نیهرچه ا  ن چو  شود، اضافه م  عنوان زندگ ما به   ی دارما، هست   عدم که وجودِ اصل

  .  شود پس وجود اضافه م شود، م ترش یاست، از جنس خداست، ب ما که از جنس زندگ وجود اصل 

اضافه    شود، بهتر م  شود، تر موجود دارد، مثل بدن ما سالم   هم که دراصل  یزیآن چ   دیدان م  ریطرف د  از

   زندگ که فراوان   د ید  دیخلق کند و خواه  د یفکِر خالق با   ی  رون، یدر ب  دیکن که شما خلق م   یز ی. هرچشود م

ارد. هم  د  دوتا معن  «ازو وجود افزود»  عن ی  کند،  و بهتر م  کند م  ادتر یوجود آمده را زبه   زِیآن چ   و خرد زندگ

که از    یز یهرچ  ریطرف داز   شود،  تر مکم   ات شده، وجود توهم گشوده   یعنوان فضابه  شود تر موجودِ تو بزرگ 

  : تیب نیو ا شود با خردِ کل خلق م کهنیا  یبرا رد،یگ به خودش م  یحالتِ بهتر   شود، تو خلق م

یخرِج الح  اْلم نم ِیبدان  ت  
  عابدان  دیعدم آمد ام که

  ) ١٠١٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  پرستشران است.»  یِ دواریام ۀیکشد. بدان که عدم ما رونیزنده را از مرده ب  تعال «حق

   از مردگ  عنی  ،کشد» م  رون ی«زنده را از مرده ب.  کشد م   رونیزنده را از مرده ب  تعالرا بفهم که حق   نیا  دیگو م

در    میو فضا را باز کن  با زندگ  میکن   یاگر ما همار   نیجدا بند، پس بنابرا خواهد را دائماً م زندگ  ،ذهنمن 

  .کشد م  رونیاز مردۀ ما ب ای خودش را خداوند از ما  ظه،لح  نیدر ا دهد که ذهن نشان م  یز یاطراف آن چ 
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مرکزمان    م،یکن  ییفضاگشا میتوانست اگر نم  دیعدم است. شما نگاه کن   دشانیعارفان، عاشقان ام  عنی  عابدان

.  م یخودمان، خودمان را نجات بده   میتوان که ما نم  ری د دیدان ما را نجات بدهد، شما م  و زندگ می را عدم کن

  . ریرا د  هان یا  میفهم م  ریها، اآلن د به علت   میرو م  شود، م  تیتقو  ذهنمن   ترشی ب  م،یکن فکر م  ذهنبا من 

  جه یدرنت   م،یتوانست ! نم م؟یآمد درم   حال  و خداوند به ما کم کند، ما به چه   میمرکز را عدم کن  میتوانست نم  اگر

  کنند؟  که خودشان را نابود م   رسند م   یادرجه ها چرا به انسان   . بعضبرد م   نیانسان خودش، خودش را از ب

  ارزش یب  کند،  م  ریخودش را تحق   قدرن یا  ذهن. باالخره من کنند به خودشان نگاه م   ذهنمن   دِ یاز د  کهن یا  یبرا

  .  گذارد خودش نم ی ور  ارزش  ریکه د ندیب م

  شود،  م   ادتریوجود ز  م،ینیب عدم م  قیاوقات از طر  ترشی و ما ب  شود فضا بازتر م  عدم، هرچه  دِیدر د  که درحالت

  : دیگو م  نیهم   یدوست دارد، برا ترش یآدم وجودش را ب

  عدم که چو آمد، ازو وجود افزود»   «زه

  نیارزش ماندن ندارد، ا  کند فکر م  رید  کند م  ریتحق  قدرنیها اموقع   . بعضداند خودش را قابل نم   ذهنمن 

  ی ز یدر اطراف آن چ   میاست که فضا را باز کن   نیتنها راه نجات ما ا  نیبنابرا  است، پس   ذهنغلط من   دِیعلتِ دبه

  .دهد که ذهن نشان م 

و مربوط    دهد که ذهن نشان م  ی زیکه از آن چ   د یآگاه شد  یادرجه است که شما به   نیا  اش معن  یی فضاگشا  نیا 

دن چ   ایبه  م   دیخواه نم  یزیاست،  آن چ  تواند نم  یز یچ  دیدان چون  ا  زیبدهد،  است.    جهان، جهانِ   نیمراد 

  ی برا   دهد، م  به شما زندگ  شدهگشوده   ی فضا  کهنیا  ی برا  انجامد،  نم  صحبت به پوچ  نیاست، ا  یمرادیب

  .  رید دیگو م  نیهم

  نیا  د یاست و شما با  مردگ  دشیاست، هم د   هم مردگ   ذهنمن   ن ی. اکند م  رونیب    را از مردگ   زندگ  دیگو م

  ه یآ  نیمربوط به هم  نی. بله، ادیذهنتان نشو  دِید  قربان  د،یذهنتان نشو  یها علت  و قربان   دیرا بخوان  اتیاب

  . میاهست که بارها خوانده 

كذَٰلكَ  ۚ◌ يخْرِج الْح من الْميِِت ويخْرِج الْميِت من الْح ويحيِي ارض بعدَ موتها « ونَ وجتُْخر. «  
» ردنش زنده مسازد و شما نيز اين چنين از  زنده را از مرده بيرون آرد و مرده را از زنده. و زمين را پس از م

  گورها بيرون شويد.» 
  ) ١٩ هی، آ) ٣٠سوره روم ( م،یکر قرآن(
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   و مردگ  آورد م   رونیب  ذهنما را از مردۀ من   م، یهست   است و ما هم که از جنس زندگ  خداوند که زندگ   پس

  رون یب  ذهنمن   خودش را از مردگ  اندازد، م   رون یرا ب   پس مردگ  آورد، م  رونیب   است از زندگ   ذهنرا که من 

  .  تَنَد م  مرگ  یِسو  ذهناست که من  نیهم  یراب می ، گفت «مرده را از زنده» را که    و آن قسمت دوم کشد م

تمام    عن ی  تند» م   مرگ   ی«سو  تَنَد، م  مرگ  ینفْسِ زنده سو   ای   ذهندائماً من   کند» م  رون یز زنده مرده ب  «چون

 دید  دیخواه   د،ینورافکن قرار بده  ریز  ذهنعنوانِ من ضرر زدن به خود است، اگر درست خودتان را به  شی کارها

  شما.   یضرر هست برا آندر   یجور  ی درواقع  ،ذهنمن  نیا کند م  یکه هر فکر

خوب که نگاه    ول  آورد، دست مرا به  یز یچ  ی  زند، جلو م  رانیاز د  افتد، جلو م  رد، یگ خودش کام م  نظرِبه

  .شود که آخرسر به ضرر شما تمام م  دید دیخواه دی کن

  سازد و شما نيز اين چنين از گورها بيرون شويد.» «زمين را پس از مردنش زنده م  پس

  ن یپس بنابرا  م،یشو م  رونی از گورها ب  نیچن ن یو ما ا  کند مرده، زنده م  اش ذهنمرده، در من   انسان را وقت  عنی

  .  دیدانرا م  هان یشما ا ر، ید میخوان که دائماً م ت یهمان سه ب

  هاست ینشانِ پا نیلبِ بحر، ا تا
  نشانِ پا درونِ بحر الست  پس

  ) ٨٠٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ما نشان ندارد.   یِپا رید  ای داخل در میرو م  وقت ما نشان دارد، ول   یپا میروکه م  ا یتا ساحل در دیدان م 

بعد  به وقت  ی . از دیتکرار کن  دیتوان م  د،ی سیبنو دیتوان و شما م میبرحسبِ ذهن صحبت کن میتوان م  مدت تا

وجود    رینشانِ پا د  کند،کار م   فَکان»«قضا و کن شده که با  گشوده   یدر آن فضا   م،یکن که فضا باز م  رید

  نشان جستن نشانِ علت است.»  نی«ودائماً دنبالِ نشان باشد،  ندارد و اگر کس 

  تا بر جانِ تو   ر،یبپذ اَنْصتُوا
  اَنْصتُوا  یِ از جانان، جزا دیآ
  ) ٢٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  . دیایحرف نزن، نشان نکن، تا بر جاِن تو پاداِش ساکت بودن ب ر، یرا، خاموش کردنِ ذهن را بپذ «اَنْصتُوا» 
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  : طورن یهم  و

محق گسترد بهِر ما بِساط  ح  
  انبساط  قیاز طر  د ییبو که

  ) ٢۶٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  مانندِ فرش و سفره  گستردن زِ ی: هر چ بِساط
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ن ی دوم  دی. اگر فکر کردمیقدم ما ندار  نیقدم است، دوم   نیاول  شهیو هم   دارم قدم را برم  ن یلحظه اول  نیا  عنی

کار را    نیبعد ا  کنم، کار را م  نیاول ا  دییگو هنوز و م   دیاست که شما در ذهن هست  نیا  اش معن  د،یقدم دار

  ق ی از طر  دیلحظه و دار  نیدر ا  دیستادیاگر واقعاً ا   ول  د،ی رو م  دیپس در ذهن دار  کنم، کار را م  نیبعد ا  کنم، م

گسترده   آن قدم هم گسترش است. وقت  د، یقدم دار ی فقط  د،یکن با خداوند صحبت م یی گسترش و فضاگشا

  . دیریتماس ب  دی توان با خداوند م د،یشو م

  ، همه تن چو گل بخندم پسندم یخود یب همه
  ی گشاد یدر  نیببندم، که چن انیطرب م به

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

که    دیدان است و م  ی مارینشان ندارد، نشان جستن نشانِ ب  ی اریبنم، اگر هش   دی اگر نشان نبا  نیبنابرا  پس

  شب است. مینیب م  دگ یهمان قی درواقع روز است، ما چون از طر نیکه ا  دیگو موالنا م

  روز گفتن روز کو؟   انِیم در
  روزجو یرسوا کردن است ا شیخو

  ) ٢٧٢۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

روز است. اگر با ذهن روز را    نیاآلن روز است، فضا را باز کن، بب   ،کن وجو م که مفهوم روز را جست  کس  یا

به او؟   ندیگو روز کو؟ خُب مردم چه م  دیمثال ظهر ساعت دوازده بو کس  یروز،  انی در م کن وجو مجست

  است.  نیروز هم 

  نشانش چه هست؟  د، ینه، روز را نشان بده خُب

  . درخشد آفتاب م  ر،ینشانش؟! روز روز است د خُب
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  روز کو.   میی گو م  م،ینیب م ها دگ یهمان  قیاز طر کهن یا یبرا م،ینیب را نم چون آفتابِ زندگ   ما

. چون  مینی روز را بب میتوانست ما م  سالهشتهفت حت   ،سن جوان  ل یکه، از خ دیگو موالنا م د،یآم نظربه

ها.  در علت  م یاش رفتآن ترازو در ما زنده نشد، همه   نه،یصورتِ عشق به ما کم ندادند، آن آپدر و مادر ما به 

  داشتند.  نگه یساز در سبب  سه،یو در مقا اسی ها هم ما را در قعلت

  پسندم، همه تن چو گل بخندم  یخود یب همه
  ی گشاد یدر  نیببندم، که چن انیطرب م به

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  خواهد  صورتِ آفتاب هرلحظه م خداوند درِ زنده شدن به خودش را باز کرده، از مرکز ما، از درون ما به   پس

اآلن    م،ین یبا ذهنمان بب  م،ی نی تا حاال نشان بب  م یخواستچون م   م، یدی. ما اآلن چون فهم میگذار بلند بشود و ما نم 

از طرنمیبب  خواهم  نشان هم نم  نم، یبب  خواهم  با ذهنم نم  مییگو م  ن یبنابرا  نم، یب نم  دگ یهمان  ق ی. پس من 

پا را درست م همه  ب  گذارم اش  ما  شوم م  خود ی و    «من»    عنی  م، ی ندار  «خود». هر موقع مرکِز ما عدم است، 

  . میندار

تمام    خندم، و با تمام قدرت م  پسندم م  یخودیعمرم را من ب  یۀها، بقلحظه   ۀلحظه، همبهلحظه   عنی  همه، 

   دگ یعلت است که ذهن همان   نیغم به ا  نیکه ا  دینیبمرتعش است. م   یبه شاد   عنی  خندد، وجود من م  یاجزا

خوشش را در جهان    یو بو  خندد و م  شود باز م  درت. مثل گل سرخ که با تمام قردیگ دارد و در مرکِز ما قرار م

مرکزِ ما عدم است، با تمام قدرت شاد    نی. پس بنابرام ی هست  من»  ی«بلحظات    ۀر همما هم د  کند، متساعد م

  و تعهد ما به طرب است.   می خند م م، یهست

که    یا. به درجه رود م   نیطرب از ب   م،ینی آن بب  ق یبه مرکزمان و از طر  میآفل را اگر بذار  زِ یما چ  م، یدان م  ما 

مقاومت، قضاوت، ما   ن،یتا باشد: آفل سه نیو اگر ا میکن قضاوت م م،یکن ما، ما مقاومت م   مرکزِ دیآ م نیآفل

را به    یز ی. پس ما چ رید  میدان را م  هانیو دشمن. ما ا  لهبه درد و مانع و مسئ  زندگ  لیبه تبد  می کن شروع م

  . م یما تعهد به طرب ندار  م،یاوریاگر ب م، یآور مرکزمان نم

   ی و اگر    میشاد باش   شهیهم  دیما با  عنیباشد،    یچون از جنسِ خداوند است، شاد  کند، م  جابیما ا  ذاتِ

 ه یها شبموقع   آدم بعض   ی   کهن یآمد. مثل ا  ش یپ  که چه اشال  د یبپرس  د یرفت، شما با  ن یاز ب  یشاد   یی جا

  د یگو م   نیهم   یاست، برا  ی اد چرا من عوض شدم؟ ذات ما ش   کند؟ بشود. خُب آدم تعجب نم  رید  زی چ  ی
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  سبب؟ یب  میگو . چرا م سببیب  یبه شاد   ،به طربِ زندگ   شوم متعهد م  بندم، م  انی م  ارانهی که من اآلن هش

 نیخُب به ا  میکه بو  ستیذهن ن   یهاخاطرِ علت به  د،یآ ندارد، از ذهن نم  من سبب ذهن  یِشاد  کهنیا  یبرا

به    ن یکرد. ا  هی گر  دیسبب با  نیسبب، به ا  ن یسبب، به ا  ن یبه ا  د،یخند  دیسبب با  نیسبب، به ا  ن یسبب، به ا

  .  ستیبستن ن  انی طرب م

داشتن خود   علتِما به   یِ . ناشادخواهد خداوند م  ، خواه تو م  کهنیا  ی کنم، چرا؟ برا  یشاد   دیبا  لحظهبهلحظه

لحظه که ما با    نیهاست و دور شدن از ابرحسبِ آن   دنیدر مرکز است و د  دگ یعلتِ همان است، داشتن خود به 

ما بذارد، چون    یرو   یز یچ  دینبا  یاثر  چیثابت، ه   م،یهست  یابد  ۀلحظ  نیما ا  عنی  م،یشو م  دهیهمان   راتمانییتغ

 نیبشود به ا  ثابت قاط   زِیچ  نیاگر ا  رات،ییبه تغ  کنند شروع م   زهایچ   اما وقت  م،ی هست  داریپا  م،یثابت هست

به    د؟یکن به توهم، به هپروت. توجه م  رود کند، م   رییتغ  تواند کردن و چون نم   ریی تغ  کند شروع م   رات،ییتغ

  . یمجاز  یِفضا 

   عی. طب می در توهم هست  م،ی هست  غم، مصنوع  میروم   وقت  م،یغم باش  میتوان نم  م،یهست   یدر اصل شاد  ما

است    ذهنمن   ۀحالِت ما که افسان  نیا  م،یپس متوجه شد  رید  است.   یشاد   ع یطب   ست، ین   عیطب   د؟یآ نظر مبه

من   ٩[شل نمذهن)](افسانه  دارد،  خود   ، ،ول   خندد دارد،  است    نیا  غصه  عدم  مرکز    ١٠[شل حالت که 

به    م،یشو لحظه هم ساکن م   نیاگر عدم ثابت بماند، ما در اعدم ثابت شده،    نیو ا   (حقیقت وجودی انسان)]

آ و  وس  میرو  نم  ندهی زمان گذشته  ممیشو م  عیو  برخورد  انبساط  با   . م  م،یکن جنس   م ییگو هرلحظه  از  من 

قدم را دارم، انبساط،    ی  نیانبساط، انبساط، انبساط، انبساط. ا  قیاز طر  کنمبا خداوند برخورد م  ام، زندگ

  قدم، انبساط.  ی نیا

است، شما متوجه    دنیبستن به طرب است، با تمام قدرت مثل گل خند  انی انبساط درواقع م  ن یهم  مینیب م

  مرکز عدم است.   د،یموقع خود ندار  چیو ه  خندد تمام ذرات وجود شما م دیشو م

  : میبخوانرا  تیب نیا

  اب یخود را ب یخودیکن، در ب  جهد
  واله اَعلَم بِالصواب   زودتر،

  ) ٣٢١٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  عتر یخود را هر چه سر  قیمن حق   ، شیخویو در مرتبۀ ب  ، رس  شیخویراه خدا چنان بوش که به مرتبۀ ب  «در

  داناتر است.»  و درست . و خدا به راست یابیب
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کن، هرچه زودتر و بدان که به    دایشده با مرکزِ عدم خودت را پگشوده   یِکوشش کن در فضا   دیگو موالنا م   پس

و به    و به راست   . فضا را باز کن، بدان که به درست ستیآگاه ن   ذهنمن   عنیتر است،  راه صواب خداوند آگاه 

  تر است.درست، خداوند آگاه  راه صواب، سبِ زندگ

هم   لیبه آن غزل، خ  کندهست که کم م  ریغزل د  یبخوانم.  تانیبرا عیسر ل یغزل را خ نیا دیبده اجازه

  که   دیگو ساده است، م

  جهان! دوش نَبد نورِ تو در حلقۀ ما شمع
  بو! شمع رخَت دوش کجا بود کجا؟  راست

  
  تو  دنِیدلِ ما بنگر، کز هوسِ د یِسو

  نشد از طلب و طال بقا  ر ی شد و س ستین
  ) ۴١شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

بقا: عمرش دراز باد  طال  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

عن یبقا    طال   عمرش دراز باد. گاه   در فارس   شخص کار مها به در تمام بقا به رود معن . طال    عمرِ تو دراز باد

عمال   یابد  ۀلحظ  نیشدن به ا  یگسترش و نزد  قیاست که از طر  نیاش با خدا اانسان رابطه  جانیدر ا  مثال، ول 

ا  قیبشود. عمِر من از طر  ترش یعمرِ من ب   عنی بشود،    ترشیطالِ بقا را که عمِر خداوند ب لحظه و    نیآمدن به 

  . میگو طال بقا م ییفضاگشا  قیپس من هم طلب دارم، هم هرلحظه از طر شود، م ترش یجاودانه شدن ب

هرچه من فضا    ول  شود،عمرِ او دراز باد، عمرِ من درازتر م   کهن یعمرت دراز باد، عمرت دراز باد. هم   میگو م

عمرم دارد تمام    رم،ی بم  دیبا  ریکه چند سال د  شوم متوجه م  دفعه ی   شوم، م  ذهن از جنسِ من   بندم، را م

شما    ایکه آ  میبن  دیهر دفعه با  جا،ن یا  میکن ممهم است، بارها صحبتش را    لی. طلب هم خترسم م  شود، م

    د؟یخواه واقعًا م  د؟ی پندارِ کمال رها بشو رِیگکننده و نَفسجبر ناراحت  نیاز ا د یخواه م  د؟یخواه واقعاً م 

  د ی خواه . اگر مدیخواه  مکه    دیخُب، حاال به خودتان ثابت کن  خواهم؟ من م  ایکه آ  د یبه خودتان جواب بده   دیبا

تکرار    د،ی را حفظ کن  اتیاب  د،یخودتان کار کن  یرو  د،یبرنامه را گوش کن   نیا  د،یکن  تیقانوِن جبران را رعا  دیبا

  . دیوقت بذار دیبا د،ی کنصورتِ چراغ روشن به  د،ی ن یبب ات ی اب ۀلیوسو به  دی کن
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جبِر پندارِ    وغی  رِیودش، رها کردنِ خودش از زخ  شرفتِیخودش، پ   رِ ییتغ  یخودش برا  یرو   گذارد وقت م   هرکس

کند،   ق یحاضر است پولش را خرج کند، وقت بذارد، مطالعه کند، تحق   . هرکسخواهد کمال، آن آدم واقعاً م

باشد، درد بشد نگذارد که   خودشواکنش نشان ندهد، حواسش به    ،گوش بدهد، عمل کند، درد بشد حت

  . سندیسرنوشتش را بنو رانید

  ن یی فَکان و صنع خداوند تع قضا و کن   لۀیوسبه   د یماست، با  یرو   یکه جلو   ی زیلحظه، آن چ   ن یما در ا  سرنوشتِ

سال     اآلن س  دمیحرف را زده، من رنج   نیهمسرم ا  دهم، من واکنش نشان م  زندم   نیکه ا  ییهابشود نه حرف 

  در دلم مانده، قلبم شسته.  است

و از جنسِ خداوند است،    شود  درست م  ییکه با فضاگشا  یقلب  نیا  ر،یبشند د  دی با  شند که م  یآن قلب  خُب

  ! پس قلبت را درست کن. شند؟ هم م نیا

  شود،  ما روشن م   ما از درونِ  یشمع جهان وجود دارد. شمع جهان برا    ی، پس  «شمع جهان»  دیگو م  پس

  .کند طلوع م  ییاست که از مرکزِ ما با فضاگشا یدی همان خورش

  نَبد نورِ تو در حلقۀ ما  «دوش
  بو!...»  راست

وارِد ذهن شد  از وقت   میدان ما هم م  و ا  م،یکه  بوده، ما با نورِ   بیشمع جهان غا  نیا  م،یجهان شد  نی وارِد 

بو من بفهمم، با ذهن    یجور   ی   عنی،  «راست بو» تو؟    ی . کجا بودمیدید  ذهنمن   با عقل  م، یدید  ذهنمن 

  . فهمم نم

خَت دوش کجا بود کجا؟»   «شمعر  

  ن یکه از تو جدا شدم، دوش بوده. از روِز الست تا به ا   از وقت  دیگو درواقع دارد م   عن ی  شب، ید  عن ی  «دوش» 

 ی بودم، کجا بود  دهیتا حاال ند  نم،یب و دارم تو را م   ییفضاگشا  قیاز طر  شوم لحظه که من دارم به تو زنده م

  تو؟ 

است که   میاست، معادلِ تسل یینگاه کن. خب معادلِ فضاگشا ر،یها دانسان  عنی ، ما هم دلِ ما بنگر»  ی«سو 

به دلِ من،  ای ب عنیبه دل ما نگاه کن،  ارانهیهش میی گو. نگاه کن، پس ما عمداً م کند خداوند به دلِ ما نگاه م



ۀ  برنامه         Program #921                                                     ۹۲۱مشار

  95صفحه: 

  ر ی ذهن گ  نیمن در ا  نم،یتو را بب  دیکه با  دمیمن اآلن فهم  ،تو را دارم  دنِیبه دلِ من، که من هوِس د  اوریشمع را ب

  . کنم نم

  .شوم نم  ریگسترش. از گسترش و از طلب س  نی. از طلِب تو و اشوم نم  ریمن س  شده، ول  ستین ذهنمن  نیا

راهتان    د،یشو نم  ریس  د،یرا دار  از عالئم زنده شدن است. اگر شما شوق و ذوِق زنده شدن به زندگ  یهم    نیا

  . دهد که ذهن نشان م ییزهایاز چ  ییجودرست است، نه حرصِ کام 

  شود  نم  ریس  ده،یچش  ده،ی هست که د  نینشانِ ا  نیا  د،یآ به ذوق م   د،یآ انسان به شوق م  شود فضا باز م   وقت

شدن طال بقا است   گسترده   ن یزنده بشود، پس هم  ترشی به او ب  خواهد  اش مهمه   عن ی.  ستدیا و از طلب نم

لحظه جاودانه    نیو ا  میلحظه هست  نیما از جنسِ ا  کهنیلحظه، حسِ ا   نیآمدن به ا  ترش یتر شدن و ببا بزرگ   عنی

ب هرچه  ز   م،یشو م   ینزد  ترش ی هست،  ما  عمرِ  ما زشود م   ترادیدارد  عمرِ  او   م یدار  عن ی  شود،  م  ادتری.  به 

  . شودباد، عمرِ ما درازتر م  عمرت طوالن  م ییگو باد. هرچه به او م  عمرت طوالن مییگو م

  :دیگو و اآلن م  بله

  سپهت؟و  لی و خ مهیکجا بود مهت؟ خ دوش
  آنجا، که درو حسن تو بشاد قبا  دولت

  

  دانم کامروز ز غم ،یبه هر جا که بد دوش
  بود همچو دلم مسجدِ ال حول و ال گشته

  ) ۴١شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

شما چه    دیکن فضا را باز م  خدا. وقت  یرویاز ن  ریغ  ییروین  ستین  معن به  «ال حول و ال»  ای   «ال حول و ال»  بله،

پنداِر کمال من هم    نیکرده بود. ا  ری. تا حاال ما را اسستین   روین  ذهنمن   نیا  دییگو م   د یدار  د؟ییگو م   دیدار

  ست ین  یز یچ  نیمن، فرماندۀ من، ا  سی رئ  عنیچه؟    عنیدهد،   چه نشان م   دهمنم   تی. اصال اهمستین  روین

بودم    نیا  قربان  نیبنابرا  خواستم، م  و از آن زندگ  بستم تاحاال بود، چرا؟ من فضا را م  دهد، که ذهنم نشان م

  .دهد که چه نشان م

دوره که وارد ذهن    نیمخصوصاً در ا  ؟ی کجا بود  دم،یماه تو کجا بود؟ از روِز الست من تو را ند  شبید  دیگو م

کنندۀ تو و عاشقانت، کجا  باشم و سپاه کم   دیجا باکه من آن   ییفضا  نیا  عنیچادر بزرگِ تو،    نیشدم و ا

    بودند؟



ۀ  برنامه         Program #921                                                     ۹۲۱مشار

  96صفحه: 

  بشود.  دهیتو د ییبای بشود، ز دهیجا دجا است که حسن تو در آن آن بخت ی ن دانم، را م یز یچ  ی ول

را    زیچ  ی. فقط  گذارم راه نم  نیبدانم. من وقتم را در ا  خواهم نم  ،یاصال کجا بود  ستیمهم ن   دیگو م  حاال

  ی ریغم د  چیاز زنده شدن به تو ه   ر یلحظه مرادِ تو را دارم، غم تو را دارم، غ  نیا    عنی که امروز    دانم اآلن م

  ن یحرف هست، ا نیشعار هست، ا  نیدر دِل من فقط ا  عنی که دِل من شده مسجدِ ال حول و ال،    یطور ندارم. به 

چه؟    عنی.  کنم م  ییهرلحظه فضاگشا  عنیچه؟    عنیخداوند.    یرویاز ن  ریغ  ستین  ییروین  چیحرکت هست که ه 

  قدم است. نیا شهیو هم  دارم قدم را من درست برم نیا عنی

  است؟  درست

  : دیگو کنم، م یادآوری را  تیب نیا و

  مین وانیاز آن د ارانی ی: اگفت
  م یپ دیآ ف ی ضع ز حول  که

  ) ۴٠٨٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  خدا   یرویبه جز ن ییروین ستین  : منظور الحول و ال قُوة ا بِاله به معنحول 
  ه یشالوده، پا ان، ی: بنیپ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
  چ ی که ه  خوانم نماز را م   نی درواقع ا  یی جا هرلحظه من با فضاگشامسجدِ من، دلم است و در آن   دیگو م  کس

  . ستین رویمن ن  ذهنمن  ن،یا عنیخداوند  یرو ین  ست،ین ییروین

  د؟ یباش یطور ن یا دیتوان است. شما م یخوب ر ییتغ لیخ  نیا خب

  م، یقصه دار  ی ، در  کش»«مسجِد مهمان ندارد و در آن    یاثر  چیمن ه  یرو   دهد، که ذهن من نشان م   هرچه

چون اگر مرکزم را و درونم را بخواهم باز کنم که از    ،ترسم» «من نماست    نیاش اکه، درواقع خالصه   دیگو م

به مرکزم،    آورم خدا را دارم م  یرو ین  نیم ه  یخدا، برا  ی رویاز ن  ریغ  ست،ین  ییروین  چ یه  میبو  ییفضاگشا  قیطر

  ام  ذهنکه از حرفِ من   ستمین   ویمن آن د  نیبنابرا.  کند م  دیمن را تهد  دهد من که اآلن هرچه نشان م  ذهنمن  نیا

  بشود.  فی ضع  ادمیبن ام،ی پِ ستم،یبا

  ،  نده  تیاگر اهم   دیگو که م  تان ذهنمن   داتِ یو از تهد  دیکن   یینشود؟ واقعاً فضاگشا  فی شما ضع  اد یبن  شود م

  ، ی شوبدبخت م  دهد، نشان مکه ذهنت    یلحظه نشو  نیاتفاقِ ا  اگر قربان  ، اگر نگران نباش  ،ی اگر غصه نخور

  . نگران باش دیبا
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با فضاگشا  ی قو  قدرنیا  امی پِ  «من مرکزم را مسجدِ ال حول و ال     عنی  .»ستم یکه با  ستمین  ی و یمن د  ،یی است 

  .کنم م

   عنی  م»ی الْعظ  «اَلْعل   نیا  م،یی گو هم که م   م»یالْعظ  «اَلْعلو    « حول و  قُوةَ ا ِباله»  مییگو اوقات م   گاه  بله،

  ی رو یاز ن  ریغ  ییروین  ستین  نیندارد، پس بنابرا  هانیو ا  به حضرتِ عل  مرتبه، از نظرِ معنا ربطخداوندِ بلند 

  مرتبه است. لحظه که بلند نیا در خداوند 

  که   دیگو م بله،

  کنان من تا به سحر ناله گشتمهم  دوش
کدْرب ا ه    و نَف  نَوم جیبِالصبح بدٰ

  ) ۴١شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  برد.»  نیکرد و از ب  شانیچهارده شبۀ تو سحرگاه طالع شد، خوابم را پر «ماه

  ماه شبِ چهارده!  یکه ا دیگو م

طلوع    گذارد نم    طلوع کند؟ ما. چه کس  گذارد  م   از مرکزِ ما. چه کس  کند؟  ماه شب چهارده از کجا طلوع م  نیا

کند؟ ما. ک   م اآلن. چه کس  نیطلوع کند؟ هم  خواهد   فشار م  ش یدستش را گذاشته رو م   دهد باال،   ای ن  دیگو

آفتاب خداوند در    نیشاءاله هرچه زودتر اکه ان   نذهعجلۀ من   نیخوِد ما. هم   نی هم  ،حت   ذهنبا عجلۀ من 

باال، چون    دیای ب  دینگذار  د،ی شما دستتان را گذاشت    عنی من طلوع کند، عجله دارم، زود باش، زود باش،    مرکزِ

نگو، عجله نکن،    ی زیباال، از ذهن خارج بشو، با ذهن چ   اد یزود ب  د یخواه . اگر م دیکن با ذهن عجله م  دیدار

  شتاب نکن. 

دوران مخصوصاً در ذهن، ناله کردم، نالۀ من   نیتمام ا  نی ، پس بنابراکنان»من تا به سحر ناله  گشتم هم   «دوش

  شدن به تو بوده. درواقع نالۀ زنده 

 واش یواش یماه طلوع کرد،    نیا  میفضا را باز کرد  شبۀ تو سحرگاه طلوع کرد. وقت  چه شد؟ ماه چهارده   باالخره

از   کلبه   ذهنخواِب من   دیخورش   دییبو  ایماه،    نیکرد و باالخره با باال آمدنِ ا  شانیمن را پر  ذهنخوابِ من 

  ر، ید  گفت را م  نی . غزل هم همکند . پس ماه او طلوع مدیبن   دیکار با  که چه   دیدان رفت. شما اآلن م  نیب

  . »یو شاد  «بتِ من زِ در درآمد، به مبارکگفت: 
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یی و با فضاگشا  می با ذهن، در ذهن نباش  میعجله نکن   م،ی نکن  جادیمقاومت ا  م،یکنن  جادیاو اگر ما مزاحمت ا  ماه  

  . مییآ م رونی حتماً ب ، ذهن یزهایاز چ  می کام بخواه کند پنداِر کمال که ما را مجبور م وغی رِیاز ز

  : دیگو م بله،

  تو ۀیتو و ما جمله جهان سا ینور ۀیسا
  جدا؟  هیکه او باشد از سا ستدهیکه د نور

  
  او، گاه شود محو درو  یِبود پهلو گاه
  او هست خدا، محو درو هست لقا  یِپهلو

  ) ۴١شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

و نور با هم رابطه    هیهست، حتماً نور هم هست. سا  هی هرجا که سا  دیگو م  د،یگو و نور را م  هیرابطۀ سا  اآلن

عنوانِ  به می او باش ۀی چه سا  ، ذهنعنوانِ من به  میباش هی که رابطۀ ما با خداوند، چه ما سا دیگو دارند و منتها م 

  ی که رو   ی اریهش   ۀیبه سا  شود م لیفوراً تبد  ،ذهنمن  اه،یس   ل یخ ۀیسا  نیهست. ا  ه یحضور، هردو درواقع سا

ما    ای  کشد خودش را کنار م  ،ییبا فضاگشا  شودتر مما شناخته   یبرا  ذهنمنکه    جیتدرخودش قائم است. به

 گر ا  نیندارد. ا  تینها  نیالبته ا  م،یشو ذات خودمان زنده م  یرو   . وقتکند ماه طلوع م   نیو ا  میکن م  ییشناسا

متوقف    ییجا  یکه ما    ستین   یطورنیا  م،یشو گسترش به او زنده م  قی از طر  م،یشو  م  میگسترده دار  دییبو

  موضوع هست.  نیهم مربوط به ا ی بعد تِیسه بادامه دارد و دو  نیا االبد ال م،یبشو

او است. دوباره    ۀیهم سا  ذهن  ی هاخداوند است، من   ۀیبه ذاتِ خودش زنده شده، او سا  کهانسان  نیبنابرا  پس

  خداوند.   یۀسا شود باالخره م رود، م  نیاز ب ذهنکه من  هیاين سا واشیواشی

  . میاو هست  یۀسا  ذهنعنوانِ من خداوند است، ما به   یۀفرق دارد. موالنا سا ذهنخداوند با من  ۀیسا

   دگ یدرد و همان  یاد یاگر مقدارِ ز  م،ی هست  ت ی. ما در هر وضعستیجدا ن  هیهرحال نور از ساکه به   دیگو م  حاال

خداوند    یِاو است، پهلو   یِاوقات پهلو    با نور و گاه  میدار   یارابطه   م،یهست  هیباز هم سا  م،یهست   اهی و س  میدار

او خدا است، ما    شود،  م  ده ینام  «خدا» او    صورتنیااو هست، در  یِاوقات محو در او است. پهلو    است، گاه

  ه ی و سا  کند م   جاد یمانع ا  ی ز یچ   ی   تابد، م  «نور».  دیگو نور را دارد م   م،یشو اما محو در او که م   م،یوجود دار

  ذهنمان که ما با    ستین  یزی چ  و نور»  هی «سا  ۀرابط  ول  شود، محو م  هیباال سا  دیآ که نور م  واشیواشی.  اندازد م

  نور است، گاه محو در آن است.  یِگاه پهلو  ه» ی«سا نی. پس بنابرامیحدس بزن  میبتوان
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کجا رفت؟    هیآن سا  ر،ید  ستین  یاه یسا  چیه  تابد، انداخت و آفتاب اگر آمد باال و از باال م  هیسا  یزیچ  اگر

  به نور شد.  لیتبد هیسا

و   میشو محو در او م م، یشو به نور م  لیتبد  . وقتمیشو به نور م لیباالخره تبد م،ی هست یاه یهم هرجور سا ما 

  است.  «لقا» اسمش  نیا

شعر    وقت   د،یگو مثل موالنا هم شعر م  آدم  وقت   . حتمیدار  «وجود»  م،یاو هست  یِپهلو  م،یشو جدا م   گاه 

  وجود دارد. رون،یب دیآ م دیگو م

ما با خداوند    ۀرابط  پس  .میرس  م  «لقا»در او، به    میشومحو م   . وقت میهست   شیدر واقع پهلو  م،یوجود دار  وقت

  .زند را دارد م  هیتشب نیبا نور است؛ ا هیسا ۀمثل رابط

  زده دستِ طلب، سخت در آن نورِ عجب  هیسا
  به خدا  شیچو باهد بشد نورِ خدا تا

  ) ۴١شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  ه ی که سا  ن یهم  رد،یگ نور را از نور م   هیبه نور است و دستِ طلب دارد، چون سا  دهیکه چسب   طور ن یهم   هیسا  پس

  .  ردیگنور را از نور م  شود، م دهید

و دستِ طلب در او    م یریگنور را از خداوند م   م،یزنده شد  یابه درجه   ای  می هست  ذهنهرحال اگر من هم به   ما

  :میازده

  زده دستِ طلب، سخت»   هی«سا

  ه یحفظ کند. سا  خواهد خودش را م  مدت  یبرا  هیو سا  میهست   هیدرست است که سا  ارانه،یهش   دیشما با  حاال،

در نور   هیسا  د، یفضا را باز کن   دیکه با  دیامتوجه شده   ریشما اآلن د  خودش را حفظ کند، ول  زند زور م    لیخ

دستِ طلبتان    شود،  م  ترش یشما هم ب  طلبِ   شود، تر مکه هرچه فضا گشوده   دیدان محو بشود، و اآلن هم م

بودنمان    ه یسا  کهن یاز ا  م،یبشو   لیتماماً به نور تبد  میخواه م که    میهست   یاه ی. پس ما ساشود تر زده مسخت

به کم  و  بشود  نم    طورکلرنگ   اصال م   م، یترس برود،  هر میکاه پس  پ.  فرصت کاستن  که  از    شی جا  ما  آمد، 

َفکان  موالنا با قضا و کن   یِار یهش   خداوند، حت   یِ ار یکه نوِر خداوند، هش  م یده و اجازه م  میکاه  م  مان  یسا

  طرِف خودش.ما را بشد بِبرد به 
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  : طورن یهم  و

ختگیو درآم  ییجدا شرح و نور  هیسا  
  و َلئن جِىت بِضعفٍ مدَداً تَناهی ال

  ) ۴١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  .» مضاعف بن   یِاریچه تو هم مرا اگر رسد،  نم ان یپا «به

  م، یزیآم از خداوند، و دوباره درم میشو جدا م  ذهنعنوانِ منما به عنی ییکه شرح جدا دیگوم نیبنابرا پس

  . دیآ به ذهن درنم نیا دهد، را انجام م کارن یفَکان، اکن ،ییگشابا فضا  یچجور 

  ان یاست و به پا  تناه یال  نی ا  شود، م  لیبه نور تبد  یچجور   هیسا  کهن ی، او نور»  هیسا  ختگیو درآم  ییجدا ِ«شرح

عنوانِ انبساط در نظر  شرح را به   شرح، حت   نیکه ا  دانم . من م مضاعف کن  یِار یاگرچه تو هم مرا    رسد،  نم

ما از کنترلِ پندارِ کمال    مدت   یکه پس از    دیدان م   تهبشود، الب  ادتر یانبساط من هرچه هم که ز  نیا  د، یریگ م

  . رسد نم انیبه پا موقع چیگسترش ه  نیا ول م،یریگ ا به دستمان م ر مان زندگ   ارِی و اخت میشو خارج م 

  بخوانم: تانیرا هم برا تیب نیا و

  اس یقیب   ف،یتَکیب اتّصال 
  النّاس را با جانِ ناس رب  هست

  ) ٧۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

تَکفی: ک فیفیک  ،یریپذت یداشتن  ت ی  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

«چونه  که    یریپذت یفیهر دو ماِل ذهن است، هم ک   دیدان . م سهیو مقا  یریپذت یفیبدونِ ک   اتصال  ،یارابطه   ی

  . سهیو مقا می که امروز داشت کند م  فی را تعر و چطور» 

  اس یقیب   ف،یتَکیب اتّصال 
  النّاس را با جانِ ناس رب  هست

  ) ٧۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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مردم    پس مقا  تیفیبدونِ ک   یارابطه  ی خداوند که رب مردم است، با جانِ  دارد. پس    امدنیندر   سهیو به 

  یچجور   هیسا  ، «راست:  دیکن  سؤال را نم  نی. شما امیکن  فی را توص  نیا  یکه چجور   می ست یما اصال نگران ن  نیبنابرا

  شود؟»  م  لیبه نور تبد

  م، یبده حیتوض  م،ینیبنش

  کنم.»  ییمن بيايم فضاگشا د،یبده حیتوض  «اول

  د یاصال نگران نشو د،یبردار  ی ن قولِ غزل قبلقدم را به نی. اولدیکن  ییکه شما فضاگشا خوانم را م  اتیاب نیا

  . دیبده دیتوان نم  حیکه توض 

  : تیب  نیا طورن یهم  و

  بارگاه  نیحضرت است ا تینهایب
  را بذار، صدرِ توست راه  صدر

  ) ١٩۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

فضا باز کردم،   رید  کاف  ۀاندازاست به   «صدر»  جانیمتوقف نشو، نگو ا  جاچ یه  ست،ین  ریپذان یراه پا  نیا  عنی

  . میرو دائماً راه م م،یندار «صدر». نه، ریبه خداوند زنده شدم، بس است د کاف ۀاندازبه

  .میدان را م نیا بله،

قُل»  لَو هثْلنَا بِمجِى لَوي وِبر اتملنْ تَنْفَدَ كا لقَب رحدَ الْبي لَنَفِباتِ رملا لدَادم رحاَن الْبا.» كدَدم   
رسد و كلمات پروردگار من به : «اگر دريا براى نوشتن كلمات پروردگار من مركب شود، دريا به پايان م «بو

  رسد، هر چند درياى ديرى به مدد آن بياوريم.»» نم پايان 
  ) ١٠٩ ۀی، آ)١٨سورۀ کهف ( م،یکر قرآن(

«اگر دريا براى نوشتن كلماتِ پروردگارِ من مركب شود،  :  دیگو که م ه یآ ن یبه ا کنم را مربوط م  آن بيتِ قبل  و

 رسد و كلماتِ پروردگارِ من به پايان دريا به پايان مرى به مدد آن بياوريم.» رسد، هر نمچند درياى دي  

به پا  نیا  موقعچ یخداوند، ه   یِایبه در  میوصل بشو  اگر ما حت   عنی الدینخواهد رس  انیگسترش،   . ما    االبد

  . میرس به او نم ول  م،یشو تر مبزرگ

  که   دیگو م تیب ن یا نیمه  یبرا د، یاوری است که شما با ذهنتان به خودتان فشار ن نیکار ا نی بهتر البته
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  اس یقیب   ف،یتَکیب اتّصال 
  النّاس را با جانِ ناس رب  هست

  ) ٧۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

تَکفی: ک فیفیک  ،یریپذت یداشتن  ت ی  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ل یتبد  ن یا  یو چجور   د یو چون  د یکه چند  د یستین  نیجلو، نگرانِ ا  د یرو م  د،یکن م  یی فضاگشا  ن، ی شما هم  پس

آن    میقدم دار  ی   دیریگرا شما در نظر نم   هانیاز ا  کدامچ یمن چقدر است و... ، ه  شرفتِیو پ  ردیگ صورت م

  .د یکن م ییگشاهست، تا حدِّ امان فضا  لحظه» نی«اهم 

  او ۀیمسبب بود و هر چه سبب سا نور
  اله لل سبباً قَْد جعل یسببیب

  ) ۴١ ۀشمس، غزل شمار وانید ،ی مولو(

  قرار داده است.»  زیرا سببِ همه چ یسببی ب «خداوند،

است. پس   زیچدرواقع سببِ همه  یسببی آن است. ب یۀاست، سا  ه یسا ا ینور مسبب است و هرچه سبب  دیگو م

  ی هاسبب   دیاست. شما نرو  زیچسبب همه   نیاست، ا  یسببیشده که بگشوده  ی فضا   نیکه ا  دیدان شما اآلن م 

  د ی. بداندیبشو لیبه نور تبد هیعنوانِ سابه  تا دیقرار ده  اری ها را معو آن  دیرا از ذهنتان بردار شدهن ییتع شیاز پ

 ی فضا   نیکه ا  میدان و ما م  میکن شده و خرد آن کار مگشوده  ی است. ما هم با فضا   هی که نور است که مسببِ سا

از آن  ییهاشده مادِر همۀ سبب گشوده باز    کنم، ها استفاده نماست که من در ذهنم دارم. پس  فقط فضا را 

  .کنم م

  همدگر افتاد مسبب و سبب  ۀنیآ
  را نه یآ دی گشتست، ند  نهیکه نه چون آ  هر 

  ) ۴١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ۀ ن یآ «مسبب و سبب» دیگوم  تیب نی. در امیمسبب خدا است، سبب هم ما هست  درواقع، دراصل نیبنابرا پس

   ی نشده،    نهی دارد و آ  ذهنکه من    . منتها در مورِد انسان تا زماندهد را نشان م  یریآن د   یهم هستند،  

  د ی با  م،ی نیخدا را بب   ای   مینیرا بب  نهیآ  کهنیا  یبرا  ما.  ندیرا بب   نهیآ  تواند نشده، نم  عیوس   اریشدۀ بسگشوده   یفضا 

  . میبشو نهیآ
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  همدگر افتاد مسبب و سبب  ۀنیآ
  را نه یآ دی گشتست، ند  نهیکه نه چون آ  هر 

  ) ۴١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  نه یکه انسان آ  میکن   هیبا ذهن توج  میاگر بخواه  م،ینشو  نهیتا آ  ول  میهست  نهیو آ  می ترازو هست  میدان ما م   بله،

شده گشوده   ی بشود، کوچ بشود، فضا   متالش    ذهنمن  نیا  د ی. باشود نم  نه یآن آ  شود، م   ی طورن یبشود، ا

.  می کن  فی را توص  نهیآ  م،یذهن را نگه دار  میتوان . نمستیچ   نگیآ  میآن موقع بفهم   م،یبشو  نهیبشود، آ  عیوس

  کند.  نهیآ تواندهست که ما را م  فقط زندگ  د،یآ نم فیما هم به توص نگ یآ د،یآ نم فیبه توص  نهیآ

تان  دارد. پس شما هم رابطه   یابا نور رابطه  هی. گفت سام یاو هست   ۀیسا  ول  م،یستین  نه ی آ  م،یدار  ذهناگر من  اآلن

   اتصال   ی  ،یارابطه   یکه    دیدان م  د،یکن . شما فضا را باز مدی کن  هیندارد با ذهنتان توج   را با خداوند لزوم

جسم    ی  ۀمثل رابط   عنی  شود، نم  سهیمقا  یزیبا چ   سهی مقا  بدونِبدهد و    حیتوض  تواند که ذهن نم   تیفیبدونِ ک 

  .دیاصال به ذهن نرو نی. پس بنابراستین ریجسم د  یبا 

 تِ یفیبه چند و چون و ک   چیو ه  کنم خودم. من فقط فضا را باز م   یمن دارم با خدا  اسیقیو ب  تکلفیب  یارابطه

   موقع   یشود.    ترع یفضا وس   نیکوچ بشود، کوچ بشود، کوچ بشود، ا  ذهنتا من   پردازم هم نم   ذهن

  م ی . اگر با ذهن بخواه یشد نهیآ  دیگو نم   نشدم. ذه  نهیکه آ  دیآن موقع خواهم فهم   شوم، م نهی به آ  لیکه تبد

شدم،    نه ی که آ  شوم شدم، متوجه م   نه یکه آ   موقع ی  نم یاگر با ذهن نخواهم بب   ول  شود، نم   موقع چیه   می نیبب

  شد و آن تحوالت در من صورت گرفته.  ادیزنده شدم، عمقم ز

  دارد؟  تینها نیا ایآ

  ادامه دارد. االبد ندارد؛ ال تینها

  


