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  2صفحه: 

 )٣٠٩٩شمس، غزل  وانی(مولوی، د

 ی پندم استادِ عشق ز استاد بداد

  یبترس ز هرکس که دل بدو داد ن،ی ه که
 

 ی دیکه تو از نوشِ او بنوش  آن کس  هر 

  ی اوت فَصاد شِیبعدِ نوش، کند ن ز
 

 کرد حلقه در گوشَت چشم مستِ کس  چو

  ی آزاد یگوش پنبه برون کن، مجو  ز
 

 دیبنه دِل خود را چو دخل خنده رس  نیبر 

  ی عشرت، ز خرمن شاد دیغم نجو که
 

 مسلّم دهد تو را سلطان   نیزم  مر 

  یبغداد دِیداد به بِشر و جن چنانکه
 

 طوقِ موهبت آمد، شست گردنِ غم چو

  ی دادیداِد خدا و بِمرد ب دی رس 
 

 تابد ماه بر تو م   یهر کجا که رو  به

  ی نورفشان بر خراب و آباد ستمه
 

شب تو را بِه از روز است ،یماه شد  غالم 

  ی هر واد انِیپشتدارِ تو باشد م که
 

 تو را و خُنُک جمله همرهانِ تو را خُُنک

  ی افتاد بختی و ن یسعدِ اکبر که
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 جان   یخوشش اعتماد کن ا یِهاوعده به

  ی عادیممثل ندارد به راستشاه  که
 

 شاه  دیبو نیا رِیگوشِ تو همه تفس به

 ی اشتِر خود را نوا زند حاد چنانکه
 ی حجامتگر  ، : رگ زنیفصاد

 دخل: درآمد، سود (مقابل خرج)

 خراج  نوع  ز،یدهم از هر چ   یعشر: 

 .ستیز معروف که در بغداد م صوف  ، بِشر: ابونصر بشر حاف

 مردم بغداد و از عارفان بزرگ بود. : از یبغداد دِیجن 

 موهبت: عطا، بخشش 

 : صدق قول، راست وعده بودن. یعادیمراست 

 شتران  ی : آواز خواننده برایحاد
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  .کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٣٠٩٩برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ  پرسسالم و احوال  با

  ی عشق ز استاد پندم استادِ بداد
  یبترس ز هرکس که دل بدو داد ن،ی ه که

  ) ٣٠٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

!  نیاست که ه  نیبه من انسان داد و آن پند ا یپند یخودش   یِکه «استادِ عشق» از استاد   دیگو موالنا م پس

  ده یبا او همان   ا ی او آمد به مرکز تو    ذهن   ر یتصو   عنی   ،او گذاشت   اریکه دلت را در اخت    آگاه باش و از هر کس

  از او بترس.  ،یشد

باشنده است که آن هم عشق است و «عشق» وحدت ما    ی  ا ینفر است     یکه اوال استاد    میشو متوجه م  پس

  . دهد خداوند نشان م  ای  را با زندگ

 ست استاد خود زندگ   ست؟یمن شاگردم، انسان شاگرد است. استاد ک   عنی«بداد پندم»،    دیگو م  وقت  پس

اصطالح به   عنیعشق. و عشق    قیبه ما درس بدهد؟ از طر  شانیا  ای   میریبا هم ما درس ب  یخداوند است. چجور 

  تا او بتواند به ما درس بدهد.  نشد یدرآمدن و با خداوند   ذهنو از درون من  یی فضاگشا عن یگنج حضور 

است و    زندگ  ایخداوند است    عن یاست،    یاست که استاد فقط    نیا  میریگ م  تیب  نیکه اآلن از ا  درس  نیاول

و به    میکن درست م  ذهنکه ما من  دیآ م  شیپ  . اشال کار ما موقع میریدرس ب  دیو ما با  میما شاگرد هست 

   ذهنمن  لیما و م یساز مطابق سبب عنی رد،یپذ ما را نم  یهاخداوند درس  کهنیو از ا میده خداوند درس م 

  . میشو متعجب م  افتد نم  می خواه که ما م  آن اتفاقات عن ی رود، نم  شی ما پ

  ی جاخداوند وجود ندارد، پس به   م یگفت م  م،یکرد م  تی شا  م،یکرد ناله م   م،یشد اگر تا حاال متعجب م   خُب

 ادمان ی تا او حرف بزند. و    میکن   واش ی  دیخودمان را با  حرف زدنِ  م،ی ریب  شیما در حرف زدن به خداوند پ  کهنیا

  . خوانم م  تانیشد برا اگر«اَنصتوا» که در طول غزل  ایخاموش بودن  اتیاب افتد م

      
 ١شل   (دایره عدم اولیه) ٠شل    (دایره عدم) ٢شل   ها)(دایره همانیدگ
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صورت  ما به  که وقت  دهدنشان م   د،یبرو  شیپ  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  ها  شل  نیبا ا  دیدرواقع اگر دقت کن  پس

. ما از  میریپذ ما هم م  دهد،درس را خداوند به ما م   شهی جهان مرکزمان عدم است، هم  نیبه ا  مییآ م  یار یهش

 ر یغ   مستین  یر ید  زیچ   چیه  کنم،  و گوش دادن و اقرارِ اَلَست که «من از جنس تو هستم اقرار م  یدرجۀ شاگرد 

  . ردیگ از تو»، بله، صورت م

. وارد  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل   میشو جهان م نیکه وارد ا  تا زمان م،ی هستند ما هم شاگرد هست شانیاستاد ا پس

برا   ی زهایچ   ذهن   ر یتصو  مانی نام فکر کردن و با فکرهابه   یبه کار   م یافت م  میشو جهان م  نیا   ی مهم را که 

چون ما از جنس    مییگو م  صطالحاً. بعد امیآور به فکر م  میآور به ذهن م  م،یکنالزم هستند تصور م   مانیبقا

و مفهوم   ها)](دایره همانیدگ  ١[شل    میکن م  قیتزر تیحس هو  ایها حس وجود به آن  م،ی دار تی و خالق  میهست زندگ

وجود    ها دگ یهمان  نیاز ا  ل ی. و بعد خرندیگ خودش م   وجود به  اند، درواقع حالتِها که از فکر ساخته شدهآن

  . دنیهمان میی گوعمل را م  نیو ا ها دگ یهمان   م ییگو را م زهایچ  نیدارد، ا

  عمل خاص  یالو   ،باور خاص   ی  ای است، مثال پول    رونیب  زیچ  یکه متعلق به    یفکر   زیچ   ی  عن ی  دنیهمان 

انجام    یجور اگر آن کار را آن   کهنیا  یبرا  شود ما مهم م   ی. آن برا میکن م   قیتزر  تی و به آن حس هو  م یریگ را م

  جهان.    نیدر ا میریم نم م،یمان م  به نظر خودمان باق م،یبده

، حاال  اولیه)](دایره عدم    ٠[شل    می گرفت خود خداوند م   عنیو قدرت را از عدم    تیعقل، هدا  ت،یقبال که ما حس امن   و

  کند  م  ادیپول ما را ز  یزیعقل پولمان که چه چ   شود. عقلمان م ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    میریگ م   زهایچ   نیاز ا

  . میریگ م  زهایچ  نیرا و قدرت را از ا تیرا و هدا  تیحس امن ا یعقلمان، و  شود م

«بداد پندم    دارد، کار ما را برحذر م   نیو از ا  ستندیآمده معلم ن  که در مرکزت  دیجد  یزهایچ  نیکه ا  دیگو م  پس

که در ذهنمان تصور   ییزهایچ   نیکه ا میما متوجه بشو کهن یمحض ا. حاال استاد عشق به »یاستادِ عشق ز استاد 

  .ستی ن ها زندگ در آن   ول ند،یایکار ب اصطالح بهما به  جسم  ی ممن است به بقا میکن م

ما به    م، یکن   اد یرا ز  ها نیکه اگر ا  م یکن م  دایعقل را پ  ن یا  ا یکه،    دیآ به فکرمان م  م،یشو م  دهین ما هما  وقت

  ها ن یاز ا  دیبا  یرا اگر به مرکزت بذار   زهایکه مواظب باش، تو چ   دیگو مثل موالنا م  . بعد آدممیرس م   زندگ

  کند  م   دی. و مخصوصًا تأک سوزانند  هستند، تو را م  سوزان  یزهایچ  هانیا  ها؛نیبه ا  یبچسب  کهن ینه ا  ،بترس

  را در مرکزت نگذار.   کس ذهن ریتو تصو کهنیا
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  ست، یبهتر استاد ن   ریاز او د   عنیاز بس که استاد است،    عنی  » ی«ز استاد   »،یپندم استادِ عشق ز استاد   «بداد

    دهد؟ پند م یبه من پند داد. چجور 

و    نیا  البته اََلست  اول به ما داده روز  را    قیدرک عم   نیا  م ییایب  م؟ یاگر چار کن  د،یآ م   ادمانی پند را همان 

  هان یا دهد، نشان م هاتیلحظه از وضع  نیدر ا مانیکه فکرها یز یکه آن چ میلحظه داشته باش نیمان در اهمه 

  . (دایره عدم)] ٢[شل    میکن م  ییفضاگشا هانیندارند، ما در اطراف ا زندگ

ا  رشیپذ  می: «تسلمییگو که م   میتسل  یبرا  ستی ر ینام د  یی فضاگشا لحظه است قبل از قضاوت و    نیاتفاق 

که قبل از ورود به   میبشو یای اریما از جنس همان هش ای که مرکز ما عدم بشود  شود رفتن به ذهن»، و سبب م

  .  (دایره عدم اولیه)] ٠[شل  د  که مرکز ما عدم بو یار یهش نیا  عنی  م،یجهان بود نیا

دارند،    زندگ  هات یوضع  نی ا  میکن فکر م  دهد که ذهن نشان م   یز یپس اگر در اطراف آن چ  (دایره عدم)]  ٢[شل  

درک کن زندگ  میاآلن  و  ندارند  م   رید  یجا   ی   که  مرکز عدم شروع  با  م   شود،هست که    م ی توان بالفاصله 

و ذهنم    دهد به من م  لحظه  نیا  تیوضع   ن یکه ا   زندگ نیکه من از ا  میی به خودمان بو  عن ی  م، یکن   یی فضاگشا

  هستم!  و من خود زندگ  کنم، و فضا را باز م ستین زندگ  نی ا خواهم، نم  دهد نشان م

درست    جان یرا که ا  ذهنمن  نیکه من ا  دییگو م   عنی  د،یکن اَلَست را اعتراف م  دیدار  دیکن مرکز را عدم م  وقت

بودم   م  ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  کرده  ا   کنم انکار  به   نیکه من  با    شوند که فکرها عوض م  جیتدرهستم، چون 

  است.    ذهن اسمش من  دیآ وجود مبه  ذهن ر یتصو یسرعت، 

  کند  م  ر ییمرتب تغ   که ه    ذهنمن   ن یا  کند فکر م  شود، رو مروبه   نیبا ا  اش دفعه در زندگ  ن یاول   کس  هر

اگر   (دایره عدم)]  ٢[شل . بعد  م ی که ما دار  هم دارد که هر اسم  اسم   یخودش است،    کند، م   رییاحوالش هم تغ 

از   دهد که ذهنت نشان م ی ز یچ  نیااز  ا ی. شما ب ستین   طرز زندگ  نیکه نه! ا  دیبه حرف موالنا گوش بدهد بو

اطرافش فضا باز    نیبنابرا  خواهم،  نم  کن، معطل کن، بو من از تو زندگ  اریرا ب  نیا  نخواه، اصال  آن زندگ

  شو.  میتسل  ایکن 

  م ی ذهن فورًا تعم   م،ینده  میلحظه را تعم   نیها! ا  میی گولحظه را م  نیا  میلحظه را، دار  نیاتفاق ا  ریدعبارت به

را که ذهنتان نشان    یز یلحظه شما چ  نیبعد را. ا  ۀیثان   ی بعد، نه    قۀ یدق  ی نه    م،یی گو لحظه را م   نی. ادهد م

که «دل    انسان! بترس از هر کس  ی ! آگاه باش انیه  دیگو م   د،یده حرف گوش م   نیو به ا  دیریپذ م  دهد م

  . »یبدو داد
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   یبا    عنیآدم هست.    ی   ذهن  ریتصو  م،یدر مرکزمان بذار  میتوان که ما م   موجودات  نیتراز خطرناک   ی

  .میبشو اش ذهنعاشق من  مان ذهنمنتها با من  م،یما عاشق و معشوق بشو ریآدم د

در شما و براساس    شود م  جادیا  ذهن   ریتصو  ی   د،یهست  ریتصو  نیدر ا  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  که شما    وقت  چون

او    ذهنشما عاشق من   ذهنمن   ایشما    ذهن   ریتصو  نی. ادیکن درست م  ریکس د  ی هم برا  ذهن  ریتصو  یآن  

  . شود م

  د، یهست   تیهوبا پول هم   دیحاال شما پول دار  که،نیا  یاست، چرا؟ برا  کار خطرناک   نی کار بترس، ا  ن یاز ا  دیگو م

شما    کند،  نم  ر ییدائماً تغ  نیا  شود،  م  ادی باالخره کم و ز  ا ی  د یریگ بعد هم م  د یرو بانک، باالخره م  د یبذار  دیببر

  .میترس ما م   کنند م  رییتغ هان ی. هرموقع اترساند ما را م ها دگ یهمان نیا راتیی. چون تغترسانَد نم قدرن یرا ا

زندگ  ی  ذهن   ریاگر تصو  حاال  براساس همان   آدم در  آدم دائماً  آن  ما    کند،  م  ر ییتغ  ها دگ یما باشد، چون 

 که ن یبه کنترل آن، ادارۀ آن، و مثل ا  میکن که در مرکز ما باشد ما شروع م   یز یهرچ  ر، ی. از طرف دمیترس م

مردم، «که    شوند م  عاص  م،یکن م  رابآن شخص را هم درواقع خ   از ماست و زندگ  ی اصطالح جزوبه   ی

  . »یبترس ز هرکس که دل بدو داد ن،یه

  :دهد ادامه م  بعد

  ی دیاو بنوش که تو از نوشِ  آن کس  هر 
  ی اوت فَصاد شِیبعدِ نوش، کند ن ز

  ) ٣٠٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  یگر حجامت   ، زن: رگ یفصاد

. دهد که آن شخص م  یزی هر چ  ایعسل. اگر تو از عسل    عنینوش    »ید یکه تو از نوشِ او بنوش  آن کس  «هر

قدر ما    دهند، م  دییتأ  دهند، ها ممن است به ما توجه مآن   ،ذهندر من   میریگ که ما از اشخاص م  ییهاعسل

  غذا باشد.   ایممن است عسل ما مثال سس باشد    ای  کنند، م   فیاز ما تعر   کنند، م  مثال قدرشناس  دانند، را م

بدان که    »ی دیاز آن «بنوش   ،دان را که تو عسل م  یزی آمد به مرکز تو و او از هرچ   اگر کس  دیگو م  هرحالبه

  خواهد کرد.   »یاو تو را «فَصاد  شین عن یاوت»  شِی«ن  دن،یبعد از نوش
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هم   یفَصاد  د  طورن یرا  نبه   عنی  دیدی که  ا  عنی  ،زنزدن، رگ   شتریاصطالح    ی زیتنوک   ز یچ  یبا    کهنی مثل 

  درد.  جاد یا عنیخالصه  د،یآ به بدنمان و ما دردمان م  کنند اصطالح فرومبه

را   نیبعد از خوردن به تو درد خواهد داد، ا  ، گرفت  تو زندگ  ها دگ یهمان  نیاز ا  ی اگر از    عن ی»،  بعدِ نوش  «ز

  الخصوص  عل  ،ی در مرکزت بذار  دیرا نبا  یز یچ  چیکه ه  دیگو م   م،یدیاگر فهم  م،یدی . و پس فهمدیبو  خواهد م

آن   د،یآ به مرکز ما م د،یآم  رشیتصو د،یآ که نم دشخو   ،یر یآدم د ی وقت میدان را و ما م ریآدم د ی

  .  میترس ما نباشد، ما م  لیو حرکات او، رفتار او اگر مطابق م  میکن شخص را ما کنترل م

تظاهر   د،یگو دروغ م  دیشا م ییگو چون م  م،یآرامش داشته باش میتوان ما باشد هم، ما نم لیاگر مطابق م  حت

ما قابل اعتماد است،    ذهن. نه من ستیقابل اعتماد ن  ذهنچون من   ست، ین  ی طورنیشخص ا  ن یو واقعاً ا  کند م

که به عهد الست وفا    . کسکند به عهدش وفا نم  نیاکه    دیگو در اشعار موالنا، م  میاده یکه بارها د  طورن یهم

  است.  ن یوجودش دروغ  کند، هم وفا نم اش جهانن یبه عهد ا کند، نم

ا  و اقالم داخل  به  ا  د ینگاه کن  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    رهیدا  ن یشما  باورها هستند، مثل    رهیدا  نیکه در داخل 

  . دیبشو دهیهمان  دیکه اصال نبا هان یبا ا دیگو موالنا م  کهنیو در ا ی مذهب  ،شخص  ، اجتماع ،اس یس  یباورها

  دا یاو قدرت پ  ی رو  می خواه م  م،یشو م  دهیشخص همان   یما با    وقت  دیآ م  شی که پ  از اشاالت  ی  بعد

  خواهد  م  ذهنمن   کهنیا  یبرا  د،یآ خوشش م   لیاز آن خ  ذهناست که من  ییزهایاز آن چ  ی. قدرت  می کن

  .  کند م  سهیباشد، دائمًا خودش را مقا رانیباالتر از د

بودن با خداوند حس   یکه مرکز ما عدم است و براساسِ    (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  حالت    نیاز ا  دیما، توجه کن  وقت

 ١[شل  ردیگ م ها دگیکه حس وجودش را از همان  ذهنبه من   میافت و م میده آن را از دست م  م، یکن وجود م 

 ری، دها)](دایره همانیدگ   زندگ   دسترس خارج م رو شود از  ما  در  م یستین  زندگ   ی پا  ی.  با  ینتو  را  جه خودمان 

د  سهیمقا قدرت    میکن م  یابی ارز  رانیبا  چ  یو  آن  سطح   ییزهایاز  هر  در  که  انسان   یبرا  است 

  .  ذهنمن   یانسان نه، برا یمطرح است، برا  اصطالحبه

(دایره    ٢[شل   می کن م  ییما فضاگشا  . وقت ستیدر مرکزش ن   دگیهمان  چ یکه ه  کس   عنیانسان    مییاگر بو  حاال 

ما را    خداوند آمده به مرکز ما دوباره، دارد زندگ  عنی . مرکز عدم  میده کار را ادامه م   نیا  واشیواش ی،  عدم)]

  خارج شده.  ذهنما از دست من  زندگ  ۀ و ادار کند اداره م
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به قدرت و    لیم  نی. بنابرادی او را کنترل کن   دیمجبور  د،ی بشو  ده یهمان   انسان   یکه اگر با    دیدان شما اآلن م   و

داشتن قدرت خواه  ا  دی دوست  و  خ   نیداشت  نبا   لیکار  قدرت بشو  د یخطرناک است.  کنترل    د،یشما عاشق 

پدر و مادر در خانواده    عنیزن و مرد    نی ب  تکه چقدر تقابل قدر   دینی در سطح خانواده بب  دیتوان را م  نیو ا  دیبشو

  . کشد ور مآن  ی کشد، م  ورنیا  یهست و کشمش هست، 

درد و    جادیبه ا  کند شروع م   دهند، مردم گوش نم  رسد، نم   جه یمن قدرتمندم، اگر قدرتش به نت  دیگو م  ی

 د یگو باشد، زن م که حرف من    دیگو . ممیبه حرف او گوش نکرد  کهنیا  یو چرا؟ برا  یسازمقاومت و مسئله 

م  مرد هم  باشد،  من  وقت   دیگوحرف  منتها  باشد،  م   حرف من  تضاد  م  خورند،  به  شروع    خورند، شست 

هست، در سطح    نیدر سطح خانواده. در سطح جامعه هم هم   ییکارافزا  ،یساز و مسئله  به کارشن   کنند م

  هست.  نیهم هم یفرد

را    کالم نه کس   ۀ. خالصدیبشو   دهیهمان  بشود، نه شما با کس  دهیبا شما همان  ی   دیبذار  دینبا  نیبنابرا  پس

شما را بذارد مرکزش که بخواهد شما را کنترل کند، حس وجود داشتنش    کس   دیبه مرکزتان، نه بذار  دیاور یب

 م چاره ی وگرنه شما را ب رد،یرا از کنترل شما ب است؟ . درست کند    

  

  انایی انتخاب) (این لحظه و تو ١۵شل 

  ۀ گنج است واقعاً. نقش   ۀکه اسمش نقش  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل شل    نیبه ا  میرس م   م،یرا گفت  هان یا  حاال

لحظه    نیو در ا  دیانتخاب دار  ییلحظه هست و شما توانا  نینقطه هست که ا  یکه دست چپ شما    دیگو گنج م
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باز کن  دیانتخاب کن   دیتوان م را  چ   دیی بو  د،یکه فضا  از  نشان م  یزیمن  ذهنم  .  خواهم نم   زندگ   دهد، که 

     .دیقرار بده یزد یدم ا ایفکان» خودتان را در معرض باد «کن  د،ی مرکزتان را عدم کن نیبنابرا

  د، یمقاومت کن  دیتوان م   ایشما فکر کند و شما را خداوند اداره کند،    قیخدا از طر   دی بذار   عنیشده  ساده   طورِبه

 د یگو واضح است که م   عنی را به مرکزت نگذار؛    که گفت که کس  د یحرف موالنا گوش نده  نیبه ا  دیتوان م   ای

     مرکزمان.  میگذار م  میکن را هم نگذار، چون اشخاص را هم ما جسم م   رید زیچ

.  میدار  ذهن ریچون خودمان تصو ، ذهن  ر یتصو ی به  میده ها را کاهش م با اشخاص، آن  م یکن که ما م ی کار

که ارتباط جسم با جسم است،    میبدان  دیبا  ول  شود، سبب ارتباط ما با مردم م  نیو ا  می کن م  یاکار خالقانه   ی

  . ستین با زندگ  ارتباط زندگ 

  د، یازدواج کن  د یخواه م  د،ی است که اگر شما مثال زن و شوهر هست  نیا  جا ن یبنده در ا  ای منظور موالنا و    حاال 

  ۀ رابط  ی هرحال  به   دیخواه م  دی مرد و زن هست  ای  د،یکن م  با هم زندگ  دیاازدواج کرده  د،یبا  صورتنیدرا

  . زندگ  به دیهردوتان زنده بشو دیبا د،یانسان به انسان برقرار بن 

مرکز عدم با هم ارتباط    قی، از طر (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  مرکز هردوتان عدم است    د،ی کار را بن  نیا  د ییای ب  عنی

که اگر مرکز   د ینیب م  صورتن یکه درا  دینیب را م   . خود زندگدینیب را م   خود زندگ  ریدکه در هم   دیبرقرار کن 

  .دیا. خاموش شده دیاکه شما خاموش شده   دینیب شما عدم باشد، مرکز همسرتان هم عدم باشد، م

  اَنْصتوا دیشما خاموش باش پس
  زبانتان من شوم در گفت و گو تا

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

«اَنْصتوا»، زبان شما    د،یشما خاموش هست  رد،یگ قرار م  زندگ  اری ذهنتان در اخت  شود،  مرکزتان عدم م   وقت

  که:   دیشو را متوجه م نیو ا شود زبان خداوند م 

  جنس تو او زبان، ن ،تو گوش چون
  را حق بفرمود: اَنْصتوا  هاگوش
  ) ١۶٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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زبان است،   زندگ  م،یگوش نیبنابرا م،یما شاگرد دیگو. م رید دیگورا م نیا تیانسان گوش است، دو ب عنی

  تا او حرف بزند.  لحاظ ذهن به  میشو پس ما ساکت م

مرکزشان   کهنیا  ی برا  ستند، ی ن  رید یدنبال کنترل    ستند،یزن و مرد دنبال قدرت ن رید  زند،  او حرف م   وقت

و    زند خود خداوند است. پس او حرف م  ست، ها، بله خود زندگ در مرکز آن   ستین   ذهن   ر یشده. تصو   خال

  : دیآ م  ادمانی ما دوباره 

    ستهست ز ی که گفت ن خاموش 
  اَنْصتُواش الن   یاز پ باش
    )١٩٣۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

هرچه   عنی  ست»، هست زی. «خاموش که گفت ن میشوخاموش م   مییآ م م؟یکن چار م مییآ ما درواقع م  عنی

ا  میهست   دهیبا آن همان  م،یزن که حرف م اها)](دایره همانیدگ   ١[شل  حالت    نیدر  حالت که مرکز ما پر از    نی . در 

  زندگ  کهن یا  یدر آن است، حس وجود در آن است. خاموش باش و برا   هست  م،ییگو  است، هرچه م  دگ یهمان 

  تو حرف بزند، شما الل باش.   قیخداوند از طر ای

  یِ سوبه  رود م   م،یکن که فضا را باز م  اش ی،  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل نقشه    نیدوباره به ا  میبرس  خُب

ما     عنیعشق    م ییگو م  . وقتمیریگ عشق قرار م   ای   زندگ  ای خداوند    ۀ ادار  ریذهن و ما در ز  «اَنْصتوا»، خاموش

  .  دهد ذهن قرار م یساز سبب  ۀنفوذ و ادار ریما را ز اش ی. میشد   یبا او  م، یفضا را باز کرد

 ا یکردن و خواستن    و مطابق نظم ذهن زندگ  دنیپر  دهیبه فکر همان  دهیفکر همان  ی از    عن یذهن    یساز سبب

   جهان است. بعض  نیا  یزهایچ دست آوردن  ذهن مربوط به به  یساز سبب   میدانفکر کردن و عمل کردن. م 

ماده     ی   یسوذهن به   شهیهم   نذهن، چو  یساز با سبب    ول  کند،  ها کار نمموقع    بعض  کند،  ها کار مموقع 

بنابرا  د یبا  شناسد، که م  رود  م  یزیچ    ی  ر،یاست د  جسم  یاریهش   رود، م جسم   نیتجسمش کند، پس 

  . م یرس ذهن ما به خدا نم یسازموقع با سبب  چیاست، ه

جهان، مرکز ما عدم   نیبه ا  میکه ما آمد  مییگو م   دهند، ها نشان مشل  نیکه ا  آن منظور اصل   نیبنابرا  پس

دوباره مرکز را    میکرد  یی. فضاگشاها)](دایره همانیدگ   ١[شل  شد    . مرکز ما پر از انباشتگ (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  بوده  

خدا دل ما.    ۀ، شد خان(دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  از مرکز ما پاک شد    ها دگ ی. تمام همان (دایره عدم)]  ٢[شل    میعدم کرد

     رفت.  نی، از ب(دایره عدم)] ٢[شل    میحالت داشت ن یکه در ا ییهاآن عوارض و دردها و کشمش  ۀهم
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  ده ی، همان (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  مرکزش عدم باشد     عنیکار را بند،    نیا  شود،  جهان م  ن یکه وارد ا   کس  اگر

،  (دایره عدم اولیه)] ٠[شل  کند  یی ، فضاگشا(دایره عدم)] ٢[شل  ، مرکزش را دوباره عدم کند ها)](دایره همانیدگ  ١[شل  بشود 

به عشق   عن ی  ده،ی جهان رس  نیچه آمده به ا  یکه برا  اش جارو کند، به منظور اصل  ارانهیرا هش  هان یدوباره ا

، که  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل  بماند    دگ یهمان   ۀمرحل  نیاگر در ا  به خداوند زنده شده، ول  ارانهی دوباره هش  ده،یرس

  اند در ذهنشان. مرده  صورتن یدرا مانند، مردم م  ترشیب

  ها زندگ چون آن   د،یجا نخواهد رس  چیبه ه  خواهد، م  زندگ   دهد که ذهنش نشان م   یز یفقط از آن چ  کس  اگر

  ی زیچ   ختند،یر  هانیکه ا ا  شود . موقع مردن متوجه مرد یم هست، م  دهیمرکزش همان  که آدم درحال  دهند، نم

  رد؟ یگ م   یمزد   ا یجهان. آ  نیداده در ان  انجامکارش را    که از اول بود، ول  یار یدر ذهن نماند و شد همان هش

  صد سال نکرده.   ای که قرار بود بند در طول شصت، هفتاد سال  یآن کار  کهن یا ینه، برا  دیگو م

توانا  اریبس  نیبنابرا  پس از  است که شما  ا  ییمهم  در  انتخاب)]  ١۵[شل لحظه    نیانتخابتان  توانایی  و  لحظه  ، که  (این 

  ی ندارد و فضا است و زندگ یباز دهد، ذهنم نشان م   یزیموضوع است که آن چ  ن یاست و درک ا ییفضاگشا

  ر ید  د،یلحظه را از دست بده   نیو ا  دی. اگر عمل نکندی لحظه عمل کن  نیکار در ا  نیاست، به ا   یشده جدگشوده

  ی من برا   خوانم م  شهیرا هم  هات یب  نی. درست است؟ و ادییای ب  رونیب  دیتوان ذهن و نم  یساز به سبب   دیافتاد

  : دیگو شما که م

  قدَم را؟   چونه بد عدم را؟ چه نشان نه چه
  یقَدَم را که تو بس نکو نهاد   نیاول  نگر 

  ) ٢٨۴٢شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  (مقابل حدوث)   می قد  ، نگی ر ی: د قدَم
  

  . از جنس خدا هست  ، دار نکن، چون از جنس قدَم لحظه خودت را نشان  نیکه در ا  دیگو م  تیب نیا عنی

لحظه    نیو به اتفاق ا  لحظه اگر فضا را باز بن  نیکه در ا  دهد نشان م  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل نقشه    نیا

م  یدار   »،«بل  ییبو الست    کن اعتراف  به  اعتراف  «الست».  الست    کهن یا  عن یبه  روز  در  جدا    وقت  ایما 

عمل    را ما به  نیلحظه ا  نیبله، اآلن در ا  میتو هستم ما گفت  یاز خداوند، او به ما گفته که من خدا  میشد م

  .  میآور درم
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جسم    دهد که ذهنم نشان م  یزیشعور دارم، عقل دارم بفهمم که آن چ   قدرن یو ا  کنم بله، فضا را باز م   مییگو م

اقرار الست است.    نیخدا، ا  ی از جنس تو هستم ا  عنیهستم،    و من خودم از جنس زندگ   ستین   است، زندگ

که    د ییگو شما م  نیاتالف وقت است. بنابرا  قطاست، ف  خودی ب  رید  تان یکارها  ۀیشما، بق  د یکار را نکن  نیاگر ا

خدا  ای خودم را که از جنس خدا هستم   عنی«قدَم» را    نی لحظه. پس بنابرا  نیدر ا  کنم دار نممن خودم را نشان 

  .  کنم دار نمرا نشان 

  :میارا هم خوانده  هاتیب نیا

  جذوبِ رحمت است  و خاموش صبر 
  نشان جستن، نشاِن علّت است نیو

  ) ٢٧٢۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تا بر جانِ تو  ر،یبپذ أنصتُوا
  أنصتُوا  ی از جانان، جزا دیآ

  ) ٢٧٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

.  کند لحظه، فضا را گشوده نگه داشتن، رحمت خداوند را جذب م  نیدر ا  ییفضاگشا   عنیو خاموش بودن    صبر

دار و شما خودتان را نشان   شدهگشوده   یفضا   قیو از طر  ییگشاکنندۀ رحمت خداوند است با فضا جذب   اریبس

  . درست است؟ دیکن نم

شده گشوده   ی که همان فضا  خاموش باش، تا چه بشود؟ تا بر جان تو پاداش خاموش  دیگو م  ن یهم  یبرا  پس

  شه یقدم را که هم   نیکه اول  دینگاه کن  دیشما با  دیگوم   تیب  نیدر ا  نیشماست، برسد. و بنابرا  لیاست و تبد

  . میبردار ییبا فضاگشا عن ی میدرست بردار م،یدار لحظه برم نیدر ا

  : تیب نیا طورن یهم

  من   ارِیو  نی تو قر  یدوش عشق را: ا گفتم
  کنارِ من  نیاز ا بینَفَس غا ی مباش  چیه

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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با تو به وحدت    خواهم خداوند، من م  یعشق، ا  یلحظه که ا  نیدر ا  دیایب  ادشیبه    هرکس  د،یآ م  ادمانی  به

  . من   اریو  نیبرسم که تو قر ارانه یهش

دوباره از جنس   م یکن فضا را باز م کهن یهم  م،ی خداوند است؛ ما از جنس او هست شهیما هم ن یکه قر دی کن توجه 

  دوتا.  نیهست ا ی م،ی . خداوند هست، ما هم هست میهم هست یپهلو  م،یهم هست نیدرواقع قر م،یشو او م

  د؛ یباشد که شما بدون مرکز عدم باش   د ینبا  یالحظه  چی ه   عن یلحظه هم از کنار من غافل نشو،    ی  دیگو م  پس

  ی که ما فکرها   ست ین  یطور ن یا  نی. بنابرادیکن مسئله م   د، یکن درد م   جادیو ا  شود وقتتان تلف م  دیاگر باش

  . م یکن  با آن زندگ  م،یبساز یخوب   ذهنمن   ای می دائماً فکر خوب بن م،یریب اد یخوب 

با خرس است و موالنا در    رمردیش   یکه داستان دوست شدن    میخوان  م  داستان  می دار  دیدان که م   طورن یهم  و

برا قصه که  ان   اشه یبق  تانیآن  ارا  خواند،  خواهم  امروز  وقت  دیگو م   د،ی گو م  یطورن یشاءاله   میی آ م   که 

 دفعه  ی را ببلعد.  نیا تواند درد م یاد بشود اژدها یدرد که ز نیبه درد، ا افتد م نیا م،یکن درست م ذهنمن 

از    دیکن گوش کردن به موالنا که به شما دست داده، خودتان را رها م   قیاز طر  دهد به ما دست م  یاریهش  ی

  دهان اژدها. 

  ی آمده نجات داده، و مثل ما که دردها  رمردیش  یو داد کرده،    غیج  ده،یبلع را م  خرس  ییاژدها  دیگوم  پس

به شما    یآقا من درد دارم،    میو گفت   میناله کرد  دفعه یببرد، نابود کند،    نیما را از ب  خواست م   ذهنمن 

  هنوز هست.  تان ذهنمن   عن یخرستان  ول  بلعد،باالخره نتوانست ب د،یاگفته موالنا را گوش بده، گوش کرده

شده، دارد    یخوب  ذهنمن   ر ید  ذهنمن   نیا  دیگو م   شود، دوست م  اشذهنبا من   رمرد یآن قصه، آن ش   در

جدا    دیبرود، با  نیاز ب   دیخرس با  ن یا  د،یبشو  ق یرف  د یبا خرستان نبا  دیگو م  . موالنا در آن قصهرساند م   دهیفا

  از آن.   دیبشو

  :پس

  من   ارِیو  نی تو قر  یدوش عشق را: ا گفتم
  کنارِ من  نیاز ا بینَفَس غا ی مباش  چیه

  ) ١٨٢٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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اصول    ایحول محورها    د،یری ب  ادی  دیشما هم با  م،یکنصحبت م   اصل  یما حول محورها  شهیهم  دیدان م   شما

 د، یااشتباه کرده   ده،یلغز  تانیپا  ریکه د  دیبدان  د،یشواصول جدا م   ایاز آن محورها و    . وقتدیصحبت کن  اصل

  . دیدار ذهن و من   در ذهن دیاافتاده 

  ، ی ماد  یهاچه هدف   د،یرس  دیبه هدف خواه  دیکن فکر م  د،یکن فکر م   ،یساز در ذهن با سبب  دیاافتاده  اگر

  . دیکرد، پس برگرد د یخواه جادی. درد ادیرس   دینخواه ،ی چه معنو

 ی  نی. اشود که با ما همراه م   کس  ای  زیهرچ   عنی  نیاست. قر  نیاست، قر  اصل  اریاز محورها که بس  ی

و  نیتو قر یبود، «ا  نیقبل قر ت یدوباره در ب دینیب . مکند محور است که موالنا صحبت م   ی نیاصل است، ا

  . من تو هست  اری و  نیکه قر مییگو ما به خداوند م عن یمن»،   اری

او    نیدوباره قر  دیکن مرکز را عدم م  د،یکن م  ییفضاگشا  عشق است، وقت   نیکه از اول بوده، هم  نیقر  نیبهتر

  : نیو بنابرا دیشو م

مبپذاو جان دهدت، رو ز  د ر ینََفخت    
  ست، نه موقوفِ علل    ونیاو کن فَ کار

    )١٣۴۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 دیگو او م   عنیخودتان را درمعرض باد «کن فَکان»،    د،یشو ذهن خارج م   یساز سبب  عنیاز «عَلل»    نیبنابرا

   نظم زندگ   عنی  کند، م  می بعدتان را تنظچهار    شود،وارد وجود شما م   ییو دم او با فضاگشا  شود بشو و م

  . کند را همه درست م هان یا مان،ییشناسا صمان،ی هم به تنمان، هم به تشخ   مان،یهم به فکرها دهد، م

باشد. و امروز دوباره    ادمانی  میشو م  نیما با او قر  ییفضاگشا   قیخداوند است که از طر  نیهم   نیقر  نیبهتر  پس

  .  میکن صحبت م ترش ی است، ب اصل ی از محورها ی نیا کهن یبا توجه به ا

  : خوانمم  شهیرا هم هم  تیدو ب نیا

  او  یِوگوقول و گفت یب نی قَر  از
  او  یِبدزدد دل نهان از خو خو

  ) ٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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. اگر خداوند  دزدد همراه ماست، دل ما، مرکز ما خو م  ای که مقابل ماست    کس   ای   ز یاز هرچ  ن،یاز قر  نیبنابرا

  . ذهن  یها نه از من  میدرواقع از او خو بدزد دی. بامیدزد از او ما خو م صورتنیادر ،ییفضاگشا قیباشد از طر

  ن ی. اگر قردیشو م   ذهناز جنس من  د یکه شما دار دیدان است، شما م  رون یب   ذهن  ی هاشما من   ن یاگر قر  پس

  .دزدد ها مدل شما درد را از آن  واشیواش ی باشند که پر از درد هستند، ییهاشما آدم

در    زندگ   یکه درواقع خو   د یدزد موالنا را م  یشما خو   د،یشما موالنا باشد، دائماً شعر موالنا بخوان  نیقر  اگر

  .کند اصطالح رسوخ مشما به 

  است:  نیهم هم دوم  طورن یهم  و

  ها نهیدر س هانهیاز س رودم
  ها نهیره پنهان، صالح و ک  از

  ) ١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نم   عنیره پنهان»،    «از ارتعاش،  بنابرامی نیفکرمان بب  ای گوشمان و      با چشممان،  میتوان از راه  شما    ن ی. پس 

  ی ز یچه چ  طورن ی«صالح»، درست کردن و هم   ،ییفضاگشا  قی از طر  د یخداوند بن  نی را، مرکزتان را قر  تاننه یس

  و   شما.  نۀیبه س  دیآ خوب از او م  ملفکر خوب، ع  د،ی گذار هرچه که اسمش را م  یوکار یصالح شماست، ن 

  . میدیرا فهم نی. ادیشو م  ورزنه یکه ک   دید دیخواه د،ی قرار بده توزاننه ی اگر خودتان را درمعرض ک  طورن یهم

  ن یکه نگاه کن، قر  دیگو م  ست؟یو آن چ  د،یگو به ما م  یر یمهم د  زیچ  یدفتر دوم، موالنا    ٣۵١۴  تیدر ب  اما

  د؟ یکن . توجه م ری نگ  شیطبق الست، در حرف زدن بر او پ  میاست، خداوند است، ما از جنس او هست    شما زندگ

  د یهست  ی استاد  ی  شیشما پ  دیگفت استاد عشق حرف بزند. فرض کن  د،یآ اول غزل هم جور درم  تیدو ب  با

و حرف خودتان را    دیکن او گوش نم  یهاو اصال به حرف   دیکن از او شما فکر م   ترع یو سر  زند دارد حرف م

  . دیزن را م  دیدانست که م ییها. همان حرف نیچه گفت ا  دمیکه اصال نفهم  دییگو آخرِسر م  د،یزن م

  که:  دیگو م  جانیا در

  مفزا در صفت  شی خو نیقر  بر 
  در عاقبت   نیق یفراق آرد   کآن

  ) ٣۵١۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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موس نُطق  د بر اندازه، ولی ب   
   ین ارِیفزون آمد ز گفِت  هم

  ) ٣۵١۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  با خَضر آمد شقاق  فزون  آن
  هذا فراق  ی : رو تو مثر گفت
  ) ٣۵١۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   و دشمن  یی: جداشقاق 
  پرگو  :مثر 

  

   ی با خضر، داستان ما با خداوند هم هست. ما   داستان موس دی پرگو. توجه کن عن ی. مثر ییجدا  عنی شقاق

تندتر از او    رید  تندتر از خداوند. وقت   زند؟ م   حرف  تندتر از چه کس  زند، دارد حرف م  ه   م،یدار  ذهنمن 

  زند.  تندتر از خضر حرف م است که موس نیا ه یشب زند، حرف م

ما هم    عنیماست    یغمبریهم نماد پ   ما. موس  جاودانگ  ایخداوند است و    عنی  جا هم خضر نماد جاودانگ آن

خداوند    نیکه تو قر  دیگوم   میاوریب  غامیپ  کهنیا  ی. حاال برامیاوریور باز آن   میتوان م  غامیمان پهمه   م،یغمبر یپ

  تندتر از او حرف نزن. ،هست

 د یگذار م  دیکن «اَنْصتوا»، خودتان را خاموش م  ای   دیزنکه شما تندتر از خداوند حرف م   دییشما به من بو  حاال

اگر به    . ول دیریگ نم  شیخودتان پ   نیشما به قر  د،یاو حرف بزند و شما حرف نزن  د یاو حرف بزند؟ اگر بذار

  شد.  دی ه که از او جدا خوا دیگو م  د،ی گرفت  شیخودتان پ نیقر

باال، پدر و مادر ما به    میآمد  طورن یهم   سالدر پنج، شش   میکرد درست م  ذهنما من  اتفاق افتاده وقت  نیهم

    .مواظب باش تندتر از خدا حرف نزن گفتند بودند، م ما نگفتند. اگر عشق

بهتر    زن با خشم حرف م  ،زن بلندتر حرف م  ، زنتندترحرف م  اند هرچهاند، گفته را نگفته   نیموقع ا  چیه

اند که مواظب باش  نگفته   چ ی. هکن   یکار بله هم کتک   ، یبشو   نیخشم  د یبا  ،یر یگ است؛ حق خودت را م

  تو حرف بزند. قی از طر خواهد خداوند م 
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اش رد من امروز از همه   د،ی ر یب  ادیرا هم عرض کنم که اگر چندتا محور را شما خوب    نیخوب. ا  دیتوجه کن   پس

  د، یکن گفته. خودتان را درست م  ی طورن یکه موالنا ا  د یشو متوجه م  د، یکن اشتباه فکر م   شما وقت   شوم، م

  . دینیب لغزشتان را م  یجا 

و ذهنتان به شما مجال    دی زن حرف م   دی. اگر تندتند داردیخودتان را امتحان کن   د،ینیب را م  اش یاآلن    شما

شما تندتر از    زند، خودش حرف م  یبرا   یطورن یهم  نی ا  د،یر یجلوِ فکر کردن ذهنتان را ب  دیتوان و نم  دهد نم

  .  دیزن خداوند حرف م

فزون  نیبر قر  د، یگو را م  نیهم   دارد او جدا    نی قی  د،یرینگ  خودتان که خداوند است در صفِت حرف زدن  از 

  .میجدا شد  یطور ن ی شد، هم دی خواه

  ارِ یفتِ  . «هم فزون آمد ز گر یتا سؤال کرد دهم حرف نزد از نظر خودش سه   اد ی ز  موس   دیگو م   زند،  و مثال م 

حرف    تان ذهنذره از خودتان با من    یشما    عنیخرده حرف زدن که از خودش حرف زد،     ی  ن یهم  »،ین

از خضر، در مورد ما هم حرف زدن ما با خداوند،    عنی  »،ین   ارِی . «هم فزون آمد ز گفتِ  دیرفت   دیگذاشت   د،یبزن

  جلو.  م یزد م،یاز خداوند گذشت

 شود ما هم م   ییشد «آمد شقاق»، و سبب جدا  ییخضر سبب جدا  عنیآن جلوتر زدن «با خَضر»    »،فزون  «آن

. خضر چه گفت؟ «گفت: رو!» برو دنبال کارت و خداوند هم به ما گفته برو  سال، شش و شده و شد در پنج 

  فکر کن، مسائلت را حل کن. ات ذهندنبال کارت، برو با من 

. بابا تو جلو میآمد روز درنم  نیاگر خدا بود که ما به ا میی گو م م، ی شد چارهیلمان است بهم اآلن شصت سا ما 

  اصال حرف بزند، «اَنْصتوا».  از خداوند، نگذاشت یزد

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

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

موقع از   . شما آن میجدا بشو  دیاآلن با  ،زن حرف م  ادی ز  ،پرحرف هست   ، هست  گواده یز  »ی مثر : رو تو  «گفت

ا  دیدوباره برگرد  دیتوان حاال م  د،یخداوند جدا شد خوب    ار ی دوباره بس  تیچند ب  نیبا خاموش کردن ذهن و 

  قرآن است:  ۀیآ نیا دیدان که م طور  است، همان 
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ٰذَا   «قَالكَ … .» هنيبو نيب اقرف  
  ] جدايى ميان من و توست… .» : اين [زمان «گفت

  ) ٧٨ ۀی)، آ١٨سورۀ كهف ( م،ی(قرآن کر

همراه    خواهم که من م  دیگو  به خضر م  که موس  میبار گفت  نیچند  ریکه داستانش را د  دیدان است؟ م   درست

که    طورن یسؤال نکنم. هم  دهم من قول م  دیگو . مکن و سؤال م  زنم  حرف   ادیکه نه، تو ز   دیگو م  م،یایتو ب

را از   ام دگیهمان  دمیافتاد، من د  اتفاق  ی  ،یی جا  یاگر    کنم م   ییخداوندا من فضاگشا  میده ما اآلن قول م 

ما    رود ما از دستمان م   دگ یهمان  یو    دیآ موقعش م   کهن یهم    . ولمیگو نم   یز یمن چ   دهم، دست دارم م 

  .می شو هم م عصبان چ،یه مییگو که م  یزیحاال چ   ت،یو شا دنیبه نال  میکن شروع م 

  . درست است؟ حاال گفت: دیخداحافظ شما. جدا شد  ، زن از من حرف م   ادتریاست تو ز  یطور ن یحاال که ا  گفت

  دور شو  ،یی گو اریبس ا،یموس
  باش و کور شو  نه با من گنگ ور

  ) ٣۵١٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 یی آ اگر با من م  ، کن م  ی رواده یبا ذهنت در حرف زدن ز  د،یگو خداوند هم به ما م   د، یگو م   به موس  خضر 

فضا را باز کن با ذهنت قضاوت نکن، فقط فضا را باز کن    عن یالل، «کور» هم که کور.    عن یالل شو، «گنگ»  

  .  کنم من دارم درست م 

  است، خامش، کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش  یپ کوشمهم من

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

را خاموش کن،    ایکه    دیگو م من هم دارم حرف    حداقل بفهم  نییپا  اوریب   ایگنگ باش و کور شو، ذهنت 

استاد حرف بزند، شاگرد شروع کند تندتر از استاد حرف بزند. استاد    استاد، ه  شی پ  یشاگرد   ی . گفتم  زنم م

چه    ی. خب پس برادانم خودم م  ن به من هم گوش کن»، نه م  زنم،  : «من هم دارم حرف مدیگو به شاگرد م

  استاد؟  شیپ  یآمد

  ییشسته زه یوز ست ،نرفت ور
  یی بسسته  ییرفته به معن تو

  ) ٣۵١٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  مخفّف نشسته است.  :شسته 

ما    »ییشسته   زهیوز ست  ،«ور نرفت  دیگو خداوند هم به ما م  د،یگو م خضر به موس »، که «ور نرفت  دیگو م  و

.  کنم که کم کن، درست کن، من دارم عبادت م  مییگو  خداوند م  شیپ  میانشسته  ذهنو من   زهیست   قیاز طر 

  .  یزیچ  چیدارد، نه ه حضوراست، نه   معن ی ب یهاحرف  یسر  یاست،  یعبادت ما هم تکرار 

برو دنبال کارت، برو    دیگو برو! خداوند هم م  د یگو برو! خضر م  میگو م   ، یاهنوز نشسته  زهیو از ست   ، نرفت  ور

  ی گرداند، تو آن را انتخاب کرد  . تو را درد بر خواهد یااز ادارۀ من خارج شده  ریبن، تو د خواه  م ی هر کار

  به من.  گرداند خب برو، شما را باالخره درد برم دیگو که من خودم بلدم، م  مییگو م  می. ما داررید

  تو را بال داد  هر جهت از
   جهاتَتیبازکشَد به ب تا

    )٣۶٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

ا  خب برو،  را  راه قدرت  برو،  را  پول  راه  حاال  برو  باورها  نی برو،  برو،  را  برو، علم  باالخره    ر ید  یرا  برو،  را 

م یگرد برم تو   . خواه    تلف کن را  بش  قدرن یا  ، وقتت  بفهم  درد  نبا  تا  نرفت بش  د یدرد  اگر  و    . حاال 

وقت است از من جدا   لیخ ،یامن نشسته   شیپ  کن . فکر میاچون از من گسسته  ،یادرواقع رفته   ،یانشسته

  . چون در ذهن خودت هست یاشده

ا  رید  تیچند ب  حاال، که اگر حَدث    دیگو م  دیآکه بعدش م   تیدو ب  ،یکه در آن    امدهی ن  جانیهست که 

باز هم نمازش را    شود از او خارج م  فضوالت   ی  کندم   یکار بد  ی  دفعه ی  خواند، نماز م   کس  ی  ،ی کرد

  م. یهفتۀ قبل خواند ست،ین جان ی. شعر موالنا است، ادهد ادامه م

. حَدث  زند م  لیتمث  ،دوباره نماز بخوان  یریوضو ب  ،ی ر یدوباره طهارت ب  یبرو  د یبا  یاگر حدَث کرد  دیگو م

 ی با آب  یآرام بشو   دیبا  ی. درست است؟ چون حدَث کردی حرف زد  ات ذهنخودت با من   عنیچه؟    عنی  یکرد

  .  ییآن را بشو  یزدیدم ا فرستم، که من م

.  یوصل بشو  توان نم  ،یبه من وصل بشو    خواه م   عنی  ، خوان  نماز م  یاکثافت هنوز نشسته   نیبا ا  وگرنه

درد،    جادیا  عن یفکر کردن    ذهنبا من   وصل بشود، چون  تواند که درد داشته باشد به خداوند نم   کس  عنی

را داشته باشد به    زها یچ   نی حسادت، ا  نه،یکه در مرکزش درد داشته باشد مثال رنجش، ک   مسئله. کس   جادیا

  به او وصل بشوند.   توانندکه از جنس او باشند م   دارد. فقط کسان  رتیوصل بشود، چون او غ   تواند خداوند نم 
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به آن  راجع  م،یمفزا در صفت» هنوز دار  ش یخو نی. «بر قرمیحرف بزن  د یتر از خداوند بامحور، که ما کم  ی  نیا

.  مان تمام زندگ   نیبه ا  میکثافت زد   عنی  م،یذهن، حدَث کرد  یسازبه سبب   میکرد که اگر ما رفت   میصحبت خواه 

.  د یای کار ما درست درب  میو انتظار دار   میاکرده   زندگ  ی سازبا سبب   مان ذهنتمام عمرمان ما با من   که درحال

  مان یهابچه   م،ی باشد، ما همسرمان را دوست داشته باش  مان  گرم باشد، عشق در زندگ  مان خانوادگ    مثال زندگ

  ها ما را دوست داشته باشند.آن  م،یرا دوست داشته باش

  د ی . شما انصاف بدهدیآ نم  از زندگ   د،یآ از «من» م   ست،ین  خودیب  هازه یست   همهنیو ا  هایی جدا  همهنیا  پس

  د؟ یاجرا کرد  د؟ یکن بود، که رابطۀ ما و خداوند است واقعاً اجرا م    موس  که داستان خضر و   تی چند ب  ن یواقعاً ا

  .دیصورت سودش را برد ن یدر ا د،یکرد

  ن ی. «ودیرا جذب کرد  یزدیرحمت ا  د، یو صبر کرد  دیجذوبِ رحمت است» اگر خاموش شد   و خاموش   «صبر

با    ،ی صورت فرم درآوردخودت را به  عنیلحظه    نیا  ،ینشان کرد   ینشان جستن، نشاِن علت است» اگر هم آمد

  ا ی نشان مرضِ توست. حاال ب  نیا ،یفکر کرد  یساز سبب

  تا بر جانِ تو  ر،یبپذ اَنصتوا
  اَنْصتوا  ی از جانان، جزا دیآ

  ) ٢٧٢۶ تیدفتر سوم ،ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پاداش اَنصتوا، خاموش بودن. عنی

هر   ،ییخودتان کار کردن، هر لحظه فضاگشا  یرو   یطور جدبه   دیاست، اگر شما شروع کن   نیا  ریمحور د  ی

  .  شود مزاحم شما نم کس  دیفکر کن   دیشما نبا ست،یسرراست ن  ریمس  نیا ییلحظه فضاگشا

از جنس د  ذهنکه من   دیدان که م   وید    ی درد جهان،    یرویجهان، ن  دگ یهمان   یروین  عنیاست،    ویما هم 

  ادتان ی   دیمهم است که تکرار کن  ل یخ  تیدو ب  نیا  نیهم  یخواهد آورد. برا  شی شما پ  ریمس  نیاخالل در ا  یجور

  باشد:

  چون عاجز شود در افتتان  وید
  ان یانس نیاو ز  دیجو استعانَت

  ) ١٢٢١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی ایاریبا ما،   دیاری شما  که
  یایجانب دار  دییما جانبِ

  ) ١٢٢٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : گمراه کردن افتتان
  

 ران ید  یخودش باشد و رو   یمحور است، حواس آدم رو  یهم    نیشما حواستان به خودتان باشد که ا  اگر

 کار نکند. ه  حواستان به خودتان است، م  ،ییفضاگشا  ،ییفضاگشا  ،ییهر لحظه فضاگشا لیکه خ   دییگو   

  . دیهم باش  ویکردن د اهو گمر یزیانگمواظب فتنه  د،یکن م  دینه! دار کنم، من کارم را دارم م  ریخب د

خوب است».    لیخ  شناسم م  کالس  یکالس،    نیبه ا  میبرو  ای : «بدیگو م  د،ینیب را م   ی  دینیب م  دفعهی

  ی اتفاق برا ن یکه ا  دییبو شه یدوست شما بشود. هم خواهد م زند زنگ م   ه د،یکرد م  شرفتیپ د یشما داشت

  . کنم م شرفتیاتفاق بروم؟ من که دارم خوب پ نیدنبال ا دیو من چرا با افتد؟ چه م   یمن برا

  شه یبا شما دوست بشود و شما را از راه به در کند. هم  دیای ب  کس  دینگذار  دیرو م   شی پ  دیبا موالنا دار  اگر

  مان یدارد من را پش  زند، ها را به من محرف   نیا  کهنیشخص، ا  نیمالقات ا  نیاتفاق، ا  نیکه ا  دیمشوک بشو

    دم؟یشخص را د نیچرا من امروز ا ست؟یک  نیا کند؟ چرا م   کند، اخالل در کار من م  کند، م

اگر نتواند جلوِ    عن یچون عاجز شود در افتتان»    وی«د  آورد، م  شیرا خدا پ  نیا  دینیب را م  که هرکس  دینکن  فکر

نس نیعاجز بشود، در ا رد،یشما را بعن ی ان»یصورت «ا  رید یهاانسان  را سراغ شما م فرستد .  

  د یبن  یاری د،یما هست اری  د،یما از جنس ما هست ش دیگو  ها مکه، به آن  ندیگو . ماند ذهنمن  رید یها انسان

  . دیکن یداراز ما جانب  دی شما جانب ما هست رسد، حضور م  شخص دارد به  نیا

بن،   حتینص  یکه من را    دیبه شما بو  دیای ب  یحواستان جمع باشد به خودتان. چه بسا، چه بسا    دیبا  شما 

  کتاب را بخواند.   نیکند، ا  دایاست. بذار برود خودش پ وی کار د نیا د،ی شما نکن

 رانینکن، و د  حتیرا نص  رانیکه حواست به خودت باشد، د  مییگو م   شه،یهم   میخوان  که م   تی چند ب  نیهم  و

  . درست است؟ کند به شما کم م نینکنند، ا  حتیهم شما را نص

و شما   دیجلو برو گذارد شما نم  ذهنخود من  ا ی طان یش  ا ی و یموضوع است که د  نیبه هم هم راجع  ت یچند ب نیا

  . ترساند را م
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  با اجتهاد  کن  نیچو عزم د تو
  بانگت بر زند اندر نَهاد  و،ید

  ) ۴٣٢۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی غَو یا شیندی مرو زآن سو، ب که
  ی شو شی رنج و درو ر یاس که

  ) ۴٣٢٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : گمراه یغَو
  

 ی مذهب  یباورها  نیا  نید  نیشدن با خدا، بنابرا  ی  عن ی  نیشده. دگشوده   یفضا   عنی  دیدان م  ن»ی«د  ،عنی

  در مرکزتان.   دیبذار دیبشو دهیهمان هانیکه شما با ا ستین

  یی فضاگشا  ، بن  زیپره  ،ی کار ببر تمام کوششت را به   عنیبا اجتهاد»،    کن  نی«تو چو عزم د  دیگو م  نیهم  یبرا

  و ی در درونت، در مرکزت د  ، . اگر عزم کنو به حرف موالنا گوش بده  ر،ید  نیهم   عن ی«با اجتهاد»    ، بن

  را رها نکن.  ها دگ یخداوند، همان یسوبه  ،ییافضاگش یسوکه نرو به  اندازد سروصدا راه م زند، بانگت م 

و با اجتهاد هم    دیخودتان کار کن  یرو  دیکه اگر بخواه  د ی شما فکر نکن  ست،یسرراست ن  نیکه ا  میبو  خواهم م

  ن یکه ا  ش یندیگمراه! ب   یا   عن ی  »، ی غَو  یا   شیندی . «که مرو زآن سو، بدیشما کار کن   گذارد م   وی د  د،یکار کن

  شد.  خواه  شیدرد و درو ریداد ها! اس را از دست خواه  زهایچ

  :دیگو دارد م  و

  ی وابر  اران یز  ،یگرد نوایب
  ی خور  مانیو پش یگرد خوار
  ) ۴٣٢٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یلع وِیبانگِ آن د  میز ب تو
  ن یق یدر ضاللت از  یز یواگر 

  ) ۴٣٢٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   : گمراهضاللت
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  است؟  درست

 گذارند  اطرافت م  تیهادوست  نیها، ا  ی شو جدا م  تی هاتو از دوست   دیگو ما، به ما م   ذهنمن   قیاز طر  وید

  خواهم  م   دیی. شما بویشو تنها م   ؟وآمد کن رفت   خواه م  با چه کس  ؟چار کن  خواه تو م  روند، م

  تنها بشوم.  خواهم  بشوم، م

هر ترس  اصال   ذهنمن   نیکه ا  م  شی پ م  یطور نی: اآورد م   ی طورآن   ، یشو م  ، یشو  م  ابان ی خ  یرو یخواب ،  

  است.  ویبانگ د هان ی. ادیببرد، اصال نترس مارستانی تو را ب ستین کس ،ی شو م  ضیبدبخت، مر

بانگ هم  ی شوم   مانیو پش  »ی. «خوار گرد دیگو ها م  یشو م  لیذل ترس  از  تو     ذهنمن   ن،ی لع  وی د  نیها، 

شده.  گشوده   یاز فضا   عنی   ن»،یقی«از    ذهندوباره به من   کن فرار م   ،یرو  اطرافت درم  ذهن  یها خودت و من 

  م یدیفهم

  است.  ویمزاحمت د نیا

  :دیدان قبال م هاسته یهم که آ هانیا

 وما   ۚ◌ ورجِلكَ وشَارِكهم ف اموالِ واودِ وعدْهم  من استَطَعت منْهم بِصوتكَ واجلب علَيهِم بَِخيلكَ    «واستَفْزِزْ
مدُهعطَانُ يالشَّي ا  اورغُر . «  

بر آنان بتاز و در مال و فرزند با    فرياد خويش هر كه را توان از جاى برانگيز و به يارى سواران و پيادگانت  «با
  شان ندهد.» كه شيطان جز به فريبى وعده ها وعده بده. و حال آن آنان شركت جوى و به آن 

  ) ۶۴  ۀی)، آ١٧سورۀ اسراء ( م،ی(قرآن کر

با  فرياد خويش هركه را توان از جاى برانگيز و به يارى سواران و پيادگانت بر آنان بتاز و در مال و فرزند    «با

  است. طانیش  عنیاست،  و یدستور به د نیآنان شركت جوى»، ا

 نیشان ندهد.» پس بنابراكه شيطان جز به فريبى وعده. «و حال آن ذهن   ی هابه من    عنیها وعده بده.»  به آن   «و

  . دیبترس دیکند، چه بترساند، نبا  ع یچه بخواهد شما را تطم و،ی شما از بانگ د وجهچیهبه

كفَ ۚ◌ عبادِي لَيس لَكَ علَيهِم سلْطَانٌ  «انَّ كَ وِببِر ًيكو   «  
  كاف است.»  شان را بر بندگان من هيچ تسلط نباشد و پروردگار تو براى نگهبان   «تو

  ) ۶۵  ۀی)، آ١٧سورۀ اسراء ( م،ی(قرآن کر
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و    تواند نم   وی د  ای  طانیش  ،کن م   ییفضاگشاکه    هست  اگر کس   عن یرا بر بندگان من هيچ تسلط نباشد»،    «تو

كاف است.» واضح    شان بر او داشته باشد. «پروردگار تو براى نگهبان  یاسلطه  تواند همانش جهان نم  یروین  ای

  .ریاست د

 يعدُكم الْفَقْر ويامركم بِالْفَحشَاء  «الشَّيطَانُ
ۖ

◌ هالو مدُكعةً  يرغْفم نْهم ًفَضو  
ۗ

◌  هالو عاسو يملع . «  
دارد، در حال كه خدا شما را به آمرزش خويش و  ترساند و به كارهاى زشت وا م شما را از بينوايى م  «شيطان

 وعده م دهنده و داناست.» دهد. خدا گشايش افزون  
  ) ٢۶٨ ۀی)، آ٢سورۀ بقره ( م،ی(قرآن کر

دارد، در حال كه خدا شما را به آمرزش خويش و  م ترساند و به كارهاى زشت واشما را از بينوايى م  «شيطان 

 وعده م افزون نیدهد.» اافزون» ،« عن ی و بزرگ شدن.  ییفضاگشا  

ن دهندۀ ما در دروگسترش   نی کنندۀ مسائل ما بله هم تنها حلنه   دهندهش یدهنده و داناست.» گشاگشايش   «خدا 

  . درست است؟ میرا خواند هانی. ادیگو هم آِن اوست م  ییو دانا

اضطراب، از   ق یترس، از طر ق یممن است مزاحم ما بشود و اگر مزاحم شما شد از طر  وی که د م یمتوجه شد پس

  .د یاز دست دادن مال و اموالتان شما نترس ،یی تنها قیطر

پس اگر شما  ترسند، م  ذهن یها. تمام من دیبن  تانذهن بر ترس من غلبه  ییبا فضاگشا دیکار شما با نیا در

  ده، یهمان  یذهن، فضا   گمراه  عن یگفت به کجا؟ به ضاللت،    گرداند . ترس ما را برم دینگران نباش   د،یترس م

  شده.گشوده یفضا  عنی ن»ی قی«از 

  : دیگو م تان، یهم بخوانم برا  تیسه ب نیا و

  بود آن بانِگ غول؟ آخر بو  چون
  خواهم، جاه خواهم، و آب رو  مال

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

  آوازها  ن یا شیدرونِ خو از
  کن تا کشف گردد رازها  منع

  ) ٧٢۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  حق کن، بانگِ غوالن را بسوز  ذکِر
  کرکس بدوز  ن ینرگس را از چشم

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

  باشد. ز یشدن وقت ن   ر ید  به معن  تواند  و م  ، از مالل و دلتنگ  هی شدن روز: کنا  ر ید
  

   ی  عنی  خواهم، مال م   دیگو بانگ غول م   ؟ییگو است؟ سرانجام به من م  یبانگ غول چجور  نیا  دیگو م

که عجب آدم    ند یکه مردم بو  مصنوع   یو آبرو   خواهم قدرت م  خواهم، . مقام مخواهد را م   ها دگیاز همان

  که مردم به من احترام کنند، قدرت هم جزوش است. ،هست  مهم 

  هاست، ن یکه دنبال ا  . هرکسعنیاست    طانیبانگ غول است، بانگ ش  نیخواهم، جاه خواهم، و آب رو» ا  «مال

پس   ندیآ م   آوازها را منع کن، وقت  نیدرون خودت ا  از   دیگو است. م  طانینوکر ش  هاست،ن یبه ا  دهیو چسب

  تو.  یکشف بشود برا ازها را بشنو تا ر  زندگ یبشنوم، فضا را باز کن صدا  خواهم بزن، بو نم 

   ذهنآواز من   ن یکه ا  ی زی کن. «ذکرِ حق کن، بانگِ غوالن را بسوز»، پس آن چ  ییفضاگشا  عن یحق کن»،    «ذکرِ

خدا خدا خدا خدا، نه. فضا را    یی بو  ه  کهن یذکر حق است. ذکر حق هم نه ا  کند، خاموش م  سوزاند، را م 

  . و چشم عدم را باز کن   یو از جنس او بشو  باز کن 

او    قی بدوز، از طر  ذهنکرکس من   نیاز ا  ند،یب چشم عدمت که چشم خداست، با نظر م  نینرگس را» ا  «چشم

هم    نیا  ترساند، . درست است؟ پس غول ما را م نیشده ببگشوده   یبا فضا  ن،ینظر بب  یاریهش   قی. از طرنینب

  شما درست است؟  دیمحور است، آشنا شد  یمحور است، ترس  ی

   ذهن ترساندن من   یمهم است.    اری اربسی بس  د،یباش  نی مواظب قر  دیبود، شما با  نی قر  میکه گفت    محور اصل  ی

بزرگ    ذهنشما که تابع من   ذهنمن   نیا  د،یرو م  دیر یگ و دنبال ترس را م  دیترس ما از درون است. اگر م

  .دی کن شرفتیشما پ گذارد نم کند،  است شما را بدبخت م

  .  دیریگ م  ادی  دیرا دار زی چبه شما، شما همه  میدهم   میکه دار که طرح د ینیبم   د،یدان را م  تیدو ب نیا و

  که:  دیدان م  شما
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  اند تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

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

  بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  هاش دو صورت شدند حمت بهِر

  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

است، تابع غول است. دستورات غول: «مال خواهم، جاه خواهم» که    طانیشما تابع ش  ذهنمن   دیدان م  شما

  تر بشوم. بشوم، از همه مهم  دهیکه با آن همان  م، یاآلن گفت  نیهم

خاطر قدرتش از  خاطر مقامش، به خاطر پولش، بهنفر در جامعه به  ی  کهنیاست، ا مصنوع  یآبرو که آبرو  نیا

که    رید  فهمد گانه است، نمبچه  لی مقام و منصب را واقعًا خ  نیا  کند ص رها نم تر است و آن شخهمه مهم 

  و زنده شدن به خداست.  ییفضاگشا اصل یاست. آبرو  یپالست ی است و آبرو ذهنمن  یآبرو، آبرو  نیا

   ذهن ن م  مصنوع  یآبرو  ،ذهنفضاگشا باشد و به ناموس من   تینهای مرکزش عدم بشود و در درونش ب  کس  اگر

نه به جاه،    دهد، م  ت یندهد، که پس نه به پول اهم  تی اهم   کنند  م دییتر هستم و مردم من را تأکه از همه مهم 

  . زیچچ ینه به مقام، به ه

از جنس نفس    دهد، م  تیاهم   زهایچ  نیدارد به ا  اگر کس  نیاند» پس بنابراتن بوده   یهر دو    طان،یو ش  «نفس

  رون یدر ب  ی  ، ذهندر ما شده من    ی  شانی جنس هستند. فقط صورت ظاهر  ی از    طانیاست و نفس و ش

  . هاست دگیهمانِش درد و همان  یروین

خداوند  گشوده   یفضا  و با  ما  حضور  ا   یشده،  عقل، که  و  فرشته  «چون  به   ی  شانیاست.  خاطر  بدند» 

هستند فقط     یدوتا    نیهم خداوند است. ا   یحضور ماست و     یخداوند دو صورت درآمدند،    یها حمت 

  بزرگ.  تینهایب اش یدر فرم است در ما،  اش یصورتشان جداست، 

  ار ی هم بس  اتیاب  نی. که اطانیتابع ش  م،ینفس باش   میخواه پس ما نم  شود، انسان خداوند به خودش زنده م  در

  بودند:   ایگو
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  بود آن بانِگ غول؟ آخر بو  چون
  خواهم، جاه خواهم، و آب رو  مال

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

  آوازها  ن یا شیدرونِ خو از
  کن تا کشف گردد رازها  منع

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

  حق کن، بانگِ غوالن را بسوز  ذکِر
  کرکس بدوز  ن ینرگس را از چشم

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

  د ی ناموس چار دار  ای   مصنوع  یخاطر مال، مقام و آبرو واقعاً به  دینی خواهم، جاه خواهم، و آب رو» شما بب  «مال

  . دیاز خودتان بپرس  د؟یکن م

  : تیدو ب نیاز ا و

  اند تن بوده یهر دو  طان،یو ش نفس
  اند را بنموده شی دو صورت خو در

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

  بدند  ی  شانیفرشته و عقل، که ا چون
  هاش دو صورت شدند حمت بهِر

  ) ۴٠۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی طور نیخودم را عوض کنم. ا  د یحاال که من عاشق ناموس هستم، پس از جنس نفس هستم با  د یریگ م  جهینت

را هم   نیاز جنس فرشته و عقل بشوم، از جنس خدا بشوم. ا  دیرا. با  ای هم دن  کنم بروم هم خودم را خراب م 

  م؟ یمتوجه شد

باشد،    ادمانی   شهیکه هم  یر یو مطلب د  دهم ، به شما نشان م(این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل شل را    نیا  دوباره

ذهن، فکر  یساز عواقِب سبب  ای رات یو خودمان را از تأث   میفضا را باز کن که  م یانتخاب دار ییلحظه توانا نیدر ا
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فَکان»  قانون «قضا و کن  نفوذ ریشده در زگشوده  یفضا   قیاز طر م یبذار م،یاوریدرب  ها دگیکردن برحسب همان

  خداوند. درست است؟   یدگاریآفر ای صنع  ای

  : خوانم را م  ت یچند ب نیا

  غالم  یا میانیهمه مرغاب ما
  زباِن ما تمام  داندم  بحر 

  ) ٣٧٧٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ری بحر آمد، ما چو طَ  مان،یسل پس
  ر یس میتا اَبد دار مانیسل در

  ) ٣٧٨٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : پرنده  ر یطَ
  

  . میهم بخوان ر»ی«س  ای  ر»ی«طَ  میتوان را م هان یا که

  بِنه  ایدر در یپا مان،یسل با
  چو داود آب، سازد صد ِزرِه  تا

  ) ٣٧٨١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پسر. یا  مییبو میتوان، م غالم  یپسر، ا  یا دیگو م

عن یهم    ریط   است، ول  ریتلفظ درستش طَ  هان یا  دیپرنده، توجه کن  را در فارس  یشما تلفظ عرب ،  فارس  د یکرد  .

  درست است.  هاست،ی عرب نیا ۀشد فارس د،یبخوان  ریس ر،یط  نیهم  هانیا

ا  دیگو م  پس ا   یکه  ا  یپسر،  آب   عنی  میهست  های انسان، ما همه مثل مرغاب  ی خانم، ا  ی آقا،    م، یهست  یمرغ 

ما   داند، زبان ما را م  ای و در میهست  یمرغ آب م،یست ین  . پس ما مرغ خاک داند زبان ما را کامال م  ای در  نیبنابرا

  .  ستین ذهنزبان او من  م،یفهم هم زبان او را م
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سل  دیگو م  حاال  م  مان،ی با  خداوند،  ا  مان، ی سل  د ینیب با  زندگ  هانیبحر،  نمادِ  «پس    ای   همه  است.  خداوند 

در آب شنا   ی که مرغاب  طورن ی. همایدر  هی خداوند شب  م،یما مثل پرنده هست   ر»، یبحر آمد، ما چو طَ  مان، یسل

  .  میدار  ریس مان، یدر سل  ، زندگ  رما هم تا َابد در خداوند، د کند، آن پرواز م ی رو  ای کند م

. فضا را  یانتخاب دار   ییلحظه توانا  نی، ا(این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل فضا را باز کن شل قبل    دیگو م   حاال 

  رون، یب  یپر از ذهن م  ،خواه نم  یزیو از ذهن چ   کنفضا را باز م   وقت بِنه»،    ایدر در  یپا  مان،ی باز کن «با سل

ذهن خش تو زِرِه بسازد.   یبِنه تا آب مثل داود برا ای به در یپا  مانی همراه سل  ا،ی است، به در  

  :میارا قبال خوانده  تیب نیا و

    انداختحوادث به تو هم  ِریکه ت  قضا
    یاز آن سپس سپر   تیرا کند به عنا تو

  ) ٣٠۵۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ا ی در در  یپا   ،یگذار م   در زندگ  یپا   ، با زندگ  مان،یبا خداوند، با سل  ،کن م  ییگشاکن، اگر فضا   ییگشافضا 

  تو زِره ببافد.  یبرا  ایدر بافت زِرِه م  دیدان که داود م  طورن یهم نیو بنابرا یگذار م

شما   . وقتاندازد حوادث م   رِیاست، ت  ده یکه مرکز ما همان  وقت  انداخت»، حوادث به تو هم  رِی«قضا که ت رید

.  شود پس از آن سپر شما م »،ی از آن سپس سپر  ت یاز آن به بعد، «تو را کنَد به عنا د یشُد ای واردِ در مانی با سل

  بزنند.  بیبه شما آس توانند نم  ذهن  یهامن 

لحظه  بهاست که لحظه  نیا  د، یراه را برو  نیبزنند و شما ا ب ینتوانند به شما آس ذهن یها من  کهن یتنها راه ا پس

  ی کند، ترازو دا یپ شیافزا یی گشاذره جهد شما در فضا   ی که  دیدان را هم م   نی. و ادیبشو ا یوارد در مانی با سل

  .کشد خداوند او را م 

  تو افزون بود گر جهدِ ییذره
  خدا موزون بود  یِترازو  در
  ) ٣١۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

عقل    نیو ا  دیایو عقل خداوند ب  یخُرده خردورز   ی.  گذارد  م  ری شما تأث  در زندگ   ییگشافضا   یذره،    ی

 ادتر یخُرده اگر کوششت ز  ی گر جهدِ تو افزون بود»،    یی. «ذره گذارد شما اثر م    زندگ  یقطع بشود، رو   ذهنمن 
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 ی پا   مان،ی . «با سلفهمد م  کشد، او را م   دیگو م   خدا  یخدا موزون بود»، ترازو   یِخدا، «در ترازو  یبشود، ترازو 

  بِنه». درست است؟  ای در در

  جمله حاضرست   شِیپ مان،یسل آن
  بند و، ساحرست چشم رتیغ یل 

  ) ٣٧٨٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و، فضول  ز جهل و، خوابناک  تا
  ملول  یما و، ما از و شِیبه پ او

  ) ٣٧٨٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  را دردِ سر آرد بانِگ رعد  تشنه
  نداند کو کشاند ابِر سعد  چون
  ) ٣٧٨۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی: افسرده، اندوه ملول
  : خجسته، مبارک سعد

  

  م ی کن و فضا را باز نم  میهست  ذهنما حاضر است اما چون ما از جنس من   شیخدا، دائماً پ  مان،یکه سل   دیگو م

م   عنی  رتی غ  رت»،ی«غ از جنس من باش  دیگو قانون خدا  را عدم کن  عن ی  تو  تماس    توان با من م   مرکز 

از من م  ،یریب توان  من م  ،یریدرس ب کنم،   توانم م منبه تو کم تو را جذب کنم، اگرنه نم   توانم کنم .

  وجود ندارد.   ذهن. اصال من کند را جذب نم  ذهنمن 

لحظه است. ما از    نیا  شهیهم   لحظه وجود دارد. زندگ  ن ی. در اصل فقط اکند خداوند با توهم کار نم  دیکن  توجه

هم    تینهایب  یاَبد  ۀلحظ  نی . امیلحظه هست   نیاز جنس ا  عن ی  م،یهست  ای. از جنس درمیلحظه هست   نیجنس ا

  . میهست تینهایو ب یاَبد ۀ لحظ نیهست. ما از جنس ا

 م یکن و فکر م   م یهستند، خودمان را محدود کرد  دهیشان همان که همۀ   ریبه فکر د  یاز فکر   دنیپر  قیاز طر  میآمد

  . م یشو نم رتیدچار قانون غ  رید میخارج بشو ذهنو اگر از من  می هست ذهنمن  نیا

نم  م، یریتماس ب   میتوان با خداوند نم  میهست   ذهنکه ما من    تا زمان  عن ی  رت یغ   رد، یگ او هم با ما تماس 

در توهم هست  ،عنی  تواند نم امیما  غ  نی.  «ل  رت یاسمش  و، ساحرست»،  چشم   رتیغ  یاست.  ما    عن یبند 
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وقتمشین یبب   میتوان نم  .   شخص  ق یاز طر    م   یز یچ  ایم   ز یبرحسب چ  م، ی نیب نم  م، ینیب   م ینیب برحسب عدم 

  . رید

: چرت زدن در ذهن، در خواب ذهن بودن. «فضول»  ». «خوابناک ذهنعقل من   عنیاز جهل، «جهل»    کهن یا  تا

  تو حرف نزن.   ایخدا  زنم، من دارم حرف م   م ییگو م  م،ی زن که جلوتر از خدا م  ییگواده یز  نیهم   ، ییگواده یز  عنی

. اما حوادث  می خور هستخسته و دل  یماست، ما از و   ش یپ  شهیملول»، خداوند هم   یما و، ما از و   شِیبه پ  «او

  بانگ رعد است.   ذهنبه ما در من  یاهر ضربه ،یا. هر حادثه دیآ م شیپ

تو از جنس توهم    و اآلن درک کن  . تو اگر فضا را باز کندیآ حواست باشد، «ابرِ سعد» دارد م  دیگو دارد م  

لحظه،    نیبه ا  حرکت کن  ندهیو از گذشته و آ  لحظه هست  نیاز جنس ا  ،ست ین  ندهی از جنس گذشته و آ  ، ستین

را دارد. آن موقع مسبِب را    یزد یرحمت ا  ارانِ. َابر سعد بدیآ ابِر سعد م  ، شر کن  ، صبر کن  ،ی ساکن بشو

  به کار.  آورد م

  : یبعد ی هاتیب

واو مانده چشمروان   یِست در ج  
  از ذوقِ آبِ آسمان  خبر یب

  ) ٣٧٨۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اسباب راند  یهمت سو مرکبِ
  مسبِب الجرم محروم ماند  از

  ) ٣٧٨۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

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

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

جو   دیگو م در  انسان  م  یِاست، جو   ذهنمن   نیا  یِکه چشم  رد  دارند  را نشان    شوند ذهن، فکرها  حوادث 

. شما  ستین  یز یچون چما را درست کند، هم  خواهد آمد زندگ  شیباالخره پ  حوادث  میکن . ما فکر م دهند م

  . کندشما را درست  زندگ  یچه فرد   چه جمع ، خرد زندگ  دیکن ییگشافضا  دیبا



ۀ  برنامه             Program #938                                              ۹۳۸مشار

  33صفحه: 

و او مانده   «چشمیِست در ج  روان»، ه  ما م را نشان م   یز یچ  فکر چه   نیخُب ا  مییگو را    تیوضع   نیا  دهد؟

ا  یِ جو  ن یا  ،ی کر بعدف  ، یفکر بعد   ، یکه نشد. فکر بعد   نی. ادهد نشان م  لحظه ما ساکن    نیروانِ ذهن در 

  . گذرد م  میهست

ب  م ی کن  ییگشاما فضا   عنیاز ذوقِ آِب آسمان»،    خبری«ب اله  د،یایاز آسمان باران  خرد    د،یای ب  باران رحمت 

گذشت، آن    نیا  ه  دهد؟است که ذهنتان نشان م   ییهات ی. حاال چشم شما در وضعدیآ عشق م  د،یآ م   زندگ

ضربات    شه ی. همستین   یزی چون چ. هم دیایب  ش یپ  یخوب  ت یوضع    ی  کهن یا  دیبه ام   ،  یگذشت، آن    ن یا  ،ی

  . ریفضا را باز کن از من خرد ب  دیگو حوادث م  نیا  ۀهم . ولکند م  حوصلهیضربات شما را ب نیا خورد، م

وستاو مانده   «چشمکه از آسمان    یاست از ذوقِ خرد  خبریروان فکرها، ب  یِ»، چشم انسان مانده است در ج

از آسمان گشوده   عشق  د،یآ م اسباب راند»، آن شل را    ی «مرکبِ همت سو  جهی. درنتدیآ شدۀ درون مکه 

  اد ی که قبال    ییالوهابا    شده، رط ش  یکند با فکرها  یساز ذهن، رفت در ذهن سبب   یسونشان دادم، رفت به

  ها را بند. کردن، رفت آن  دهیپوس  یهزار سال قدمت دارد، فکرها سه  شیها گرفته، بعض

ناچار محروم    به  کند، ما را درست م  زندگ  کند، ما کار م  یرو  ییگشاکه با فضا   خداوند، زندگ   عن یمسبِب    از

کار من را    رونیدر ب  دیآ م  یخرد  یکه ا    ندی ا را باز کند، ببفض  عنی  ندیبب   انیکه مسبِب را ع  ماند. و هرکس

  مزاحم نشوم.  ام ذهنکه من با من  دیگو م  د،یآ اآلن دارد م نیهم  کند،  درست م

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

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

است،    نیمحور ا  ی. پس  م ینیب نم  انیجهان است. پس ما مسبِب را ع  نیکه مربوط به ا  دهد، فکر نشان م   که

کار بردن  و به   ییگشابا فضا   ای   دیدرست کن   د یخواه ذهن م  ی سازرا با سبب   تانشما اآلن زندگ   ، محور اصل

    ؟ خرد زندگ

مسبِب دارد    ست، هر دو اگر با خرد زندگ  ،ی چه فرد   . چه جمع دیبه خودتان جواب بده  د، یخودتان بپرس   از

  طان یش   کند، شما را دارد درست م  زندگ  ریبه فکر د  یاز فکر  دنیذهن، پر  یسازاگر سبب   کند، درست م

    د؟ یخواهد رس   جهیبه نت  ی. کدام کند دارد درست م
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من     کردم و فکر کردم، عمل کردم، زندگ  زندگ  ی طورن یعمر ا  یمن    د ییبو  د،یتوجه کن   تان زندگ   ۀسابق  به

  دارم؟   یصدتا گرفتار  ایدرست شده 

از   ردیگ م   اتی مال  ،ذهنذهن، من   عنیکه جهان غصه هست،    رونیجهان ب  شهیکه هم  دیگو غزل هست، م   در

تان در امتحان بچه  دیآ خبر خوب م  ی که    دینیب ها شما م موقع    . بعضکند اضافه م  را ه   ات یما، مال  ی شاد

  د ی ندار ی زیچچ یبا صدتا خبر بد اصال ه وب، خبر خ یشما با   عن ی. دیآ صدتا خبر بد م د،یقبول شده خوشحال

  . ماندنم  یز یچچ یدر ترازو ه ر،ید

را م   زندگ   ۀهم   ذهنمن   عنی ابه  بلعد، شما  ا  کهنیخاطر  برا  دید  نیبه شما   د یچه من با  یرا داده که اصال 

 ی برا  شوم، م   نی غم  شوم، م  نیغم   شوم،  م  ن یدارم غم   لحظه خوشحال شدم ه   یوشحال بشوم؟  خ

  مسئله دارم.    همهنیا کهنیا

همه مسائل را حل    نیا  توانم درست بشود. چطور م  ام حل کنم تا زندگ  دیمسائل را با  ۀ هم  دیآ نظر من مبه   و

  ساز است.  ذهن مسئله  شود، م دهییزا  شیتاپنج  کنم مسئله را حل م  ی که کنم من، درحال

هست دارد درست    دهیکه همه همان   ریبه فکر د  یاز فکر  دنیذهن و پر  یساز شما برحسب سبب  : زندگسؤال

   خرد زندگ   کند، دارد کار م   زندگ  عن ی  کند، مسبِب دارد کار م   دیکن فضا را باز م  ای  شود؟ گشوده م  شود، م

   زندگ  ی شاد  کند، کار م  زندگ   تیحس امن  کند،  کار م   قدرت زندگ  کند، کار م  زندگ   ت یهدا  کند، دارد کار م

است؟    یکدام    د،یآ در ذهنتان م  دیکنکه تجسم م  ییزهایجهان از چ  نیاز ا  ای  دیآ ور م از آن   نیا  کند؟ کار م

  . دیبه خودتان جواب بده

  �🔹🔹�بخش اول   انيپا  �🔹🔹�

   



ۀ  برنامه             Program #938                                              ۹۳۸مشار

  35صفحه: 

که   دیگو موالنا م  تیب  نی. در اشود آغاز م  ٨١٨ تیکه از ب  میخوان مورد از دفتر ششم م  نیدر ا  یرید  مطلب

ما که شامل    ذهنحس من   نیهم   عن یاما چشم حس ما، حس ما    شوند، لحظه گذرگاه است، فکرها رد م   نیا

.  شوند  درست م  ها دگیهمان  اسِما که براس  یفکرها   ۀعالوبه   ره،یو غ  دنیو شن  دنیپنج حس است، مثل د

  : دیگو م

چشم  رمرد بر نقشِ محس اَْفس  
  و او مستََقر  ن یبممر م تُش
  ) ٨١٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اَحول است دِیاوصافِ د  ییدو نیا
  اول آخر، آخر اول است ورنه
  ) ٨١٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ز بعث  ن؟یِز چِه معلوم گردد ا  ه
  را جو، کم کن اندر بعث بحث  بعث

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

رمعبور  ،ی: گذرگاه، مجر م محل  
تََقرسمقرار گرفتن، استوار، برقرار : محل  
  ن ی: لوچ، دوباَحول

  

لحظه از ذهن ما   نیکه در ا  یی در نقش فکرها  شود و جامد م  کند ما تمرکز م  ذهنکه چشم من   دیگو م  خُب

فکرها که    دیشما نبا  د، یلحظه هست  نیدر ا  شهیهم   د، یلحظه هست  نیاست که شما در ا  نیا  اش . معنگذرند م

نشان    هان یو واکنش به ا  دی ر یب  یرا جد   ها ن یا  شوند، لحظه، از ذهنتان رد م  نیاآلن از ا  شوند رد م   رندیگ م

  .دیبده

بن   نیا  اگر را  م   د،یکار  م  دیشو منجمد  منجمد  چون  پس  فکر.  نقش  م  د، یشو در  منجمد    د،یشو منجمد 

رد شوند، شما مستقر    دیبذار هان یکه ا کند م  شنهادی. دارد پ دیساز جسم م  د،یساز م  ذهنمن  ی  د،یشو م

  . دیساز م  ذهنمن  د،یکن شما حرکت م هان یچون با ا  د،یباش
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 چشم»  ،«رمرد بر نقشِ معنیحس اَفْس   گذرگاه رد م ن یکه از ا یی زهاینقش چ گذرگاه    نیکه از ا ییزهای. چشوند

فکرها    نیا  د،ینی بنش  طورنی فکرها هست، شما هم  نیفکرها هستند. دوجور برخورد با ا  نیتندتند، ا  شوند رد م 

  رد بشوند.  

حرکت    هان یبذار ا  ،حرکت کن  هان یتو هم، با ا  یبذر  هان یبذرند و با ا  دیبا  کن را فکر م   هانیتو ا  دیگو م

. اگر شما  کنند فکرها حرکت م  د،یکن حرکت نم  د،یلحظه مستقر  نیشما در ا  ای   کنند، تو «مستَقَر» باش. زندگ

  . دیرو و م  دیشو کنده م د،ی با فکرها حرکت کن

ذهن    یسازمن از سبب   دییگو . شما م دیکن نم  شرفتی شما پ  فتد،یجا ن   هان ی. تا افتد یتا جا ب  د یبار بخوان  چند

  ست، یما ن است. مسبِب در زندگ   مسبِب خداست و زندگ  ام، به زندگ  اورم ی مسبِب را ب  رون، یبپرم ب  خواهم م

  نه.   د، یپس شما از جنس خدا هست  د،یده م جامرا ان  یاعمال مذهب د، یهست یچون مذهب   دیشما تصور نکن

 د، یشو کنده م د، یشو کنده م از زندگ  و ه  گذرد که اآلن از ذهنتان م   ییبه نقش فکرها دیشو افسرده م شما

  یی فکرها  نیا  میکن فکر م   م؟یکن ما، چرا م  کند؟ م  کار را چه کس  نی. ادیشو از خدا کنده م  عن ی  د،یشو کنده م 

  دهند. م  به ما زندگ  گذرند، م  جان یکه اآلن از ا

  ت یثی از ابعاد ناموس، ح   یهستند.    یمن جد  یفکرها   ن یا  میکن فکر م   کهن یا  یبرا  م، یناموس دار  کهن یا  یبرا

  رون، یب  دیی ایتوهم ب   نی. شما از امیما مهم هست  ندیاست که مردم به حرف ما گوش بدهند، مردم بو  نیما ا  بدل

  . ی طورنیا ست،  یهم خدا که آن هم با شما  یو در جهان   دیکنار. فقط شما هست   دیاصال مردم را بذار

شما   نیمردم هم ع  یۀکه بق  دید د یخواه د، یقت کن . چون ددی. فقط شما هست ستندین  کهن یمردم مثل ا یۀاصال بق 

  صورت ن یهستند، از جنس «مستَقَر» هستند، درا   دارند که در توهمند. اگر از جنس زندگ   ذهنهستند. اگر من 

  . میجنس هست  یما از  ۀشما هستند، از جنس شما هستند، هم نیع

واکنش    شود؟ م  مثل ما عصبان  پرد؟ م   نییباال، پا  ه   شیبعد با فکرها  کند، خداوند فکر م  دیکن فکر م  شما

تکان    م،ی از جنس اصلمان باش  می خواه اگر م  م،ینه، او «مستَقَر» است. ما هم که از جنس او هست  دهد؟ نشان م

فکرها   اه است. ه لحظه است، گذرگ  نی«ممر» است، ا  هبا چه؟ با گذر کردن فکرها از ذهنمان ک   م،ی بخور  دینبا

  . شوند رد م
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و داد    غیاصطالح ج و به   دادیشما داد و ب  د، یکن تماشا م  دیاشما نشسته   دهند، نشان م  لم یف   ی مثال    انگار 

  ی درست کرده برا  را زندگ   لمیف نیمنتها ا د،یکن را تماشا م لمیف دی. داردیده . واکنش نشان نمرید دیکن نم

  . نهشما  ذهنمن   کند، را پخش م  لمیشما. او اآلن دارد ف 

ذهن را درست است که    یساز و سبب   رونیب  دیذهن بپر  یساز است که شما از سبب   نیمن سر ا  یهاصحبت   ۀهم

است که    رونیجهان ب  یهای ساز ها سبب که مثال چار کنم تا مثال سود ببرم، آن   دیدان شما م  یدر جهان ماد

  ده. جا افتا

را    هان یهم باالخره وجود دارد که شما در کارخانه ماش  تیری. مددهد م   جهینت  های ساز سبب   یسر ی جامعه    در

آثار  د، یکن   ی حسابدار  ی چجور  د،ینی بچ   یچجور    ی دارد؟ درست بشود چجور  ی اگر حسابتان غلط بشود، چه 

. توجه کند کار نم   یمعنوذهن در جهان    یساز سبب   است، ول   یذهن در جهان ماد   یسازسبب   هانیاست؟ ا

    د؟یکن م

جهان    نیا  یهای ساز که در سبب   هرکس  هم استادم، نه.  جان یمن استادم، پس ا  جانی . اجان یا  دیاوری آن را ن  شما

شروع    تواند را در جهان م  ییکارها  یجهان استاد باشد،    نیا  معلولو درواقع برقرار کردن روابط علت  عنی

  د یبدهد و چه کارها را نبا  جه یچار کند که نت   داند برساند، موفق کند آن کارخانه را. م  یماد   ۀج یکند و به نت

  خود.   یها به جا بند، آن 

جهان هم موفق   نیباشد و در ا  یکه، اگر آدم خردمند   ستین  یطور ن ی. اردیگ نم  یرا هم آن شخص جد   هاآن

  . ستیجامد ن داند، م  رییو آن طرح را قابل تغ ردیگ نم ید خودش را ج  یباشد، حتماً فکرها 

  ، کم   یرا موالنا    تیب  نیکاش ا   ی«چشم حس اَفْسرد بر نقِش ممر». ا  ،ینگذار جامد بشو   دیگو م نیهم  یبرا

گذرگاه   ن یکه از ا  ییبه نقش فکرها  شود جامد م   شود، افسرده م    ذهنتر گفته بود. چشم من ساده   ر ید  جوری

«ممر» م    عنیو «ُتش»    شوند لحظه رد م   نیا را  او  خودت هم گذرا   کن فکر م   ، نیب گذرا م   عنی  ، نیبتو 

  . یخودت مستقر که درحال ،هست

  ن ی دوب  ذهنمن   ن،یدوب  عنیاَحول»    دِیاست، «د  ذهنکه هست اوصاف من  ییدو  نیا  د،یآم  ییاز دو  نیا  دیگو م

  . مینیب صورِت صورت نم را به  رید ی  م،یخودمان درست نکن  یبرا ذهناست؛ مثال اگر ما من 
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هم از او درست   ذهنمن   ی   م،ینیرا بب  ریآدم د  ی  کهن یا  یبرا  میکن درست م  ذهناست، من   دید  دوجور

   از جنس زندگ  عنی  می«مستَقَر» باش  م،یدرست نکن  ذهنحاال اگر من  ند،یب او را م  ذهن ما من   ذهنمن   م،یکن م

  . مینیب را م  عدم است، در او زندگ دید ست، یاَحول» ن دِیکه «د دی د نیحاال براساسِ ا  م،یباش

ا  منتها  دو  قدرن یما  هرکس   مان ذهن با من   م، یدرست کرد  ذهنما من    عنی  م،یکرد   زندگ  یی در  به     به همه، 

  ر یتصو  ی باشد.    ی طورنیا   د یشخص با  نیا  مییگو م   م،یخّق ل ی. خمیکن درست م    ذهنمن   ی فوراً    میرس م

اولش   آن شخص را، ول  ذهن  ریتصو  می کن عوضش م  واشیواشی   م،یکن با همان شروع م   م،ی کن درست م  ذهن

  خودمان.   ذهنبراساسِ من باشد  یجور ن یا دیبا نیا مییگو . ممیکن تصور م یزیچ  ی

با زندگ  طورنیا نم   عن یبا خداوند غلط است،    ، رابطه  برا    ذهنمن   د، یدرست کن   ذهنمن   دیتوان شما    ی هم 

  در عالم توهم.  دیجدل درست کنوبو، بخند و مذاکره و بحث  ها هآن  ذهنخُب با من   د،یها درست کنآدم

و عبادت و    ازیبه راز و ن  دیو با آن شروع کن   دیهم درست کن  توهم  یا خد  ی  ذهنبراساس من   دیتوان نم  ول

  ی ز یچ یبه  ؟ییگو م رحم کن و حاال به چه کس اینکن و خدا هیو تنب یو بدهار  یکارو طلب  تیگله و شا

  . ستی. نه، آن درست ن یکه خودت درست کرد

دوباره از جنس   ، رها کن  دیرا با  نیبعد ا  ،ی از جنس توهم شد  یآمد   ،ی توجه کن، تو از جنس خدا بود  دیگو م

  ن یا  ،ذهننام من به   بافت ذهن  یدر    م،یاکرده   ر یوسط ما گ نی. پس اول آخر است، آخر اول است. ایاو بشو

  .دیمطلب را بدان نید ایشما، شخص شما با کند؟ م  چه کس  د،یبن یاچاره   ی دیرا با

زنده    از ز،یاز «بعث»، از رستاخ   امت، ی از ق  نیا  د یگو م  شود؟  از کجا معلوم م   ن یتوجه کن، ا   ه  د یگو م  خودش 

  .  دیبفهم دیتوان م  یطورو عدم کردن مرکز. فقط آن ییگشابا فضا  ،شدن به زندگ 

ا  «ه جدل  وبه «بعث» بحثراجع   یسازبا سبب   مواظب باش  دیگو «ز بعث». حاال م  ن؟»یِز چِه معلوم گردد 

اگو نکنوگفت   ، نکن برا   عنی«بعث»    نی.  اندر بعث   دیگو م   ن یهم  ی زنده شدن واقعاً.  را جو، کم کن  «بعث 

در رستاخ ق  ز،یبحث»، بحث نکن  ق  ن ی. همامتی در  از    امت یاآلن  و  او بشو  از جنس  باز کن،  را  توست، فضا 

  جدا بشو.   اتذهنمن 

  قرآن.  یۀآ نیبه هم  کند است؟ و البته اشاره م درست

وه»  «…رخاو لوا  
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  اول و آخر...»  «اوست
  ) ٣  یۀ)، آ۵٧(  دیحد ۀسور م،ی(قرآن کر

. بعد از خروج از  میجهان، او بود  نی. قبل از ورود به ارید  نیهم  عنی. «اوست اول و آخر ...»،  دیدان م   که

و در جبر    ذهنمن  م ی. اگر افتادم یبه او زنده شده باش دی«آخر»، با  م،ی ریبم کهن ی. قبل از امیهم او هست  ذهنمن 

آن    د، یکه آمده بود  یمنظور   یبرا  صورتن یدرا  امد،ین  د یدشما پ  زیرستاخ  عن یبه او،    میو زنده نشد  میآن ماند

  عمل نشد. 

ادیبا توهم هم مرد  د،یتوهم درست کرد  ی  د، یآمد با  نی .  را  از    رون، یب   دیبپر   ذهناز من   د، یپاره کن  دیتوهم 

  :دیگو حاال م   د،یمرکز را عدم کن  د، یگو را م  اشه یو اآلن بق رونیب دیذهن بپر یساز سبب

ردن است شرطل مروِز بعث، او  
  بعث از مرده زنده کردن است  زآنکه

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

  غلط کردند راه نیعالَم ز جمله
  عدَم ترسند و، آن آمد پناه  کز 

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

  علم؟ از تَرکِ علم  مییکجا جو از
  سلم؟ از تَرکِ سلم مییکجا جو از

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

   : صلح، آشتسلم

  

برا  نیا  کهن یا  یبرا  پس ق  ز یرستاخ  ۀ شما لحظ  یلحظه    ز ی . رستاخدیریبم   ذهنبه من   د یباشد، با  امت ی باشد، 

  دهم،  م  تیاهم  همهنیکه ا  ذهنناموس من   نیا  کهنیکوچ بشود. درک ا   ذهنمن  دیشما بذار  عنی  ج یتدر

  . خورد درد نممردم آبرو دارم، به  شیپ

من دارد و گوش دادن من دارد و توجه من دارد    رشیمن دارد و پذ  میو تسل  ییگشافضا   نیبه ا   من بستگ  یآبرو

دارد.    هان یبه ا  من بستگ  امت ی . قمیگو به «بعث» را ممن دارد، دارم راجع   یمن دارد، خردورز   یورز و عشق
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من کوچ بشود، اگر من     ذهنمن   خداوند به من کم کنند، همراه    توانند کوچ بشود. مردم م  امذهنمن 

  کنم.  یکنم، خردورز  یورز عشق

 ردن به من   «شرطل مذهنروزِ بعث» او ،رد  امتیق   ای  ز یرستاخ  ایبعث    کهن یا  یبرا  ستذهنمن   ۀ از م ،  ی    زنده

اند که از  علت اشتباه کرده   نیعالم به ا  یهاعالم، انسان   یهاتمام آدم   دیگو وجود آوردن است. مبه حضور به 

نم   ترسند،  رکز عدم مم را  م  خواهند  مرکزشان  امروز غزل    شه یهم  خواهند عدم بنند.  دارند، که  جسم نگه 

  . اوری را ن  حاال، کس  ،یها. جسم هم آورد  یاور یرا ن   مواظب باش کس  د،یگو م

پناه ما در ا  که درحال  ، مرکز را عدم کن  ، فضا را باز کن  عن ی عدَم ترسند»، عدم    «کز    ن یآن پناه است. تنها 

ا بخشِ قضا و  جان   می به مرکز ما. ما را در معرض نس  آورد مرکز عدم است که خداوند را دوباره م  ن یجهان، 

  .دهد فکان قرار مکن 

   ذهنکه من  یز یذهن؟ از کتاب؟ نه، «از ترکِ علم». از آن چ یساز علم؟» از سبب  م یی: «از کجا جودیگو م  حاال

صلح و   م؟یوجو کنسلم؟» آرامش را از کجا جست   مییترک کن. «از کجا جو  دهد،علم نشان م   ،ی ساز سبببا  

  تر؟ساده  نیاز ا دهد، نشان م شآرام ذهنکه من  یز یاز ترک آن چ م؟ی وجو کنآرامش را از کجا جست 

آرامش در   د،یآن را ترک کن  د،یدان سبب آرامش م ا یو   دیدان ذهن آرامش م یساز را که در سبب   یز یآن چ اگر

را که فکرمان نشان    یز یرا و آن چ  مانی فکرها  م یریگم   یکه ما جد  از بس   شده است، ولگشوده  یفضا   نیا

و خودمان را  میدان را عالم م  ودماندر آن «سلم» هست، آرامش هست و علم هست و خ  م،یکن فکر م  دهد، م

  . ستیدرست ن نیا م،یشو هرلحظه منفجر م  که الدرح  میدان آرام م

  هست؟ از تَرکِ هست  مییکجا جو از
  از تَرکِ دست  ب؟یس مییکجا جو از

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

  ن یالمعنعم ایکرد  تو تان هم
  ن ی برا هست نیبمعدوم ۀدید

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

  



ۀ  برنامه             Program #938                                              ۹۳۸مشار

  41صفحه: 

  د یکو از عدم آمد پد ییدهید
  د ی را همه معدوم د  هست ذاتِ

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

 عمعنری: نیالمو ین  او  
  نابود  و ست ین  شده،ست ی: ن معدوم

  

با    ریبه فکر د  یاز فکر  دن یپر  ؟ ذهنمن   نیاز هم   م؟یوجو کن را، حس وجود را از کجا جست   هست  دیگو م

مردم، از    دیی آن حس وجود در ذهن، از ترک ناموس، از ترک تأ  ،نه، از ترک آن هست   دیگو ذهن؟ م  یساز سبب

  بهتر از همه باشم.  خواهم من م کهن یترک ا

 ۀ س یبه جسم و مقا  م،یکاهش دادن خود که از جنس خدا هست  شود، م سهیکه مقا  یز ی. آن چستی«هست» ن  آن

  است.  موهوم   . آن هستستی هست ن کهآن   ران،یآن با د

. نعمت  هر نعمت   ب»،ی«س  ب؟»، یس  مییدر ذهن. «از کجا جو  حس وجود؟ از ترک هست   ؟ هست  مییکجا جو  از

«از ترکِ دست»، دست من ب؟»ی س  مییآرامش، نعمت خرد، نعمت عشق، محصول، «از کجا جو ابزار    ،ذهن. 

  ذهن دنبال عشق نرو.  یساز سبب با  عن یذهن. از ترک دست،  یسازسبب  ،ذهنمن 

از ترک ابزار   م؟ یوجو کنرا از کجا جست  وه یم   ن یوحدت است. پس ما ا  ۀ ویعشق است، م   ۀوی م  جا ن یدر ا  بیس

دور. از ذهن   یندازیب دیرا با نیا ،به خدا برس توان م  نیکه با ا دهد را که ذهن ابزار نشان م یز یذهن. هرچ

  . کن ییگشافضا . فقط رونیب یبپر

 نیبمعدوم   ۀ دیخدا، چه را؟ «د  عن ی  اور، ی   نیبهتر  یکرد، ا    تو توان   ه   عنیکرد»،    : «هم تو تاندیگو م  ن یهم  یبرا

  . ستیکه ن ندیب را هست م ی زیچ  عن یاست،  ن یبما چشم معدوم ذهنچشم من   نیاآلن ا ن»،یبرا هست 

دارد چقدر به خدا زنده    نیبه ا  ما بستگ  واقع   یآبرو  که . درحالتمیدان م  واقع  ی را آبرو  ذهنناموس من   ما

ور  از آن  میتوان چقدر م   م؟یخدمت کن  م،یبه مردم کم کن   میتوان چقدر م  م؟یآورد یچقدر به عشق رو  م؟یشد

  م؟ یفکر و عمل خردمندانه بن می توان چقدر م  م؟ی اوری ب غامیپ

.  ذهنچشم من   عنی  ن»یبمعدوم  ۀدیکه. «د  میریگ . خُب ما از او کم نمبه ما کم کن   توان فقط تو م  دیگو م

  . نیخداب  عنی  ن،یتو را ب  عنی ن»یب«هست 
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از    ذهنکه در من  یادهید  د»،یکو از عدم آمد پد  ییدهیاست، «د   عدم، عدم منف  نیکه، ا  چشم  دیگواآلن م  و

. ندیب ذات خداوند را معدوم م   عنی  »، دارد، «ذات هست  ذهنکه من   چشم  د،یآوجود م به   ها دگیهمان  قیطر

  . ریاست د نیاشال ما ا

مهم است که شما    ل یرا به شما نشان بدهم. خ  (این لحظه و توانایی انتخاب)]  ١۵[شل شل    ن یا  دیدوباره اجازه بده  خُب

انتخاب شما را    ییو توانا  دیانتخاب دار  ییلحظه که شما توانا  نیدر ا  دیکن  دایخودتان دست پ ییدوباره به توانا

  . وجهچیهبه  رد،یاز شما ب دینبا کسچیه

نظر و    ی اری به هش  د یو برو  د یکن  ییگشاکه فضا   د یاستفاده کن  د یدر شماست، از آن با  مال شماست،   یی توانا  نیا

به فکر و عمل شما     و عشق زندگ   و خرد زندگ  دیکن   یدگار یو هرلحظه آفر  دیریفکان قرار بقضا و کن   ۀادار  ریز

  .زدیبر

شما    عن ی  د،یکار را بن   نیبه شما که شما ا   کند خواندم که کم م  ات یو اب  دیشما بن  دیانتخاب را با  نیا

  .  دیراه کار کن  ن یدر ا جهیدرنت د،یکار را بن نیا دیکه با  دیمتقاعد بشو

راه   نیکه ا  دیخودتان را متقاعد بن دیریکه باز هم شما از آن کم ب خوانم م نیپس از ا  یدوباره مطلب حاال،

  ی ساز که ما را متقاعد کرده برحسبِ سبب    ذهنمن   ی نه ابزارها  کند،  م  لیتحم  ذهنکه من    درست است، نه راه

  ده یهمان  یو باورها  دهیهمان   ی و برحسبِ فکرها  تیودر راه معن  دیذهنتان را فلج کن  ی ساز . شما سبب میذهن برو

  .دینرو

    نیلع سِیهزاران سال ابل صد
   نیراْلمومنیاَبدالِ اَم بود

  ) ٣٢٩۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

و در داستانِ    میکن نشسته و ما به آن عبادت م   نی رالمؤمنیام  یِجا به   نیلع  سیابل  دی گو هزاران سال است م  صد

  آخرش چه گفت؟   نیگاِو زر  نیگفت ا م،یخوان خرس م 

  بانگ کرد، آخر چه گفت؟  نی زر گاوِ
  همه رغبت شفت   نیرا ا کاحمقان

  ) ٢٠۵٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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چه گفته؟   تیباالخره سرانجام به بشر کند، ناموس درست م آورد، را به حرف درم   نیکه د یسامر  ۀگوسال نیا

  اب یاست که در غ   یسامر   ۀهمان گوسال   ذهنمن   نیمردم ا  یکه ا   دیگو که، م  دیگو خاص که نم   ن ید  یبه  

  . دیپرست کرد، گفت به حرف گوساله گوش بدهمردم را گوساله   موس

باالخره چه    زند، دارد حرف م   ذهنگوساله، من   نیا  ،توِ انسان، شخص شما فکر کن باالخره از اول زندگ   حاال 

شما ناموس درست    ینداشته، جز ضرر. برا  یادهیفا  چی ه  ،یز یچ  چیبه آن؟ ه  یمندتو عالقه   همهن یگفته که ا

ما هم    دییمن بلدم. اگر شما بو  د،یست یحرف من باشد، شما بلد ن  دیحرف من، با  د ییگو م  دیشو کرده، خم نم

  اگر بتوانم.   کشمتان،  م زنم م  ست،یمن قابل قبول ن  یبرا م،یبلد

ا  باالخره . پرسد را م  نیمند شدم به آن؟ دارد اعالقه  همهنیبه من گفته که من احمق اچه    نیگاو زر  نیپس 

به ما نزده، دائماً حرفش به ضرر    یدانه حرف حساب  یسرانجام    ن،یگاو زر  نیتعقل کند که ا  تواند م  هرکس

  شخص ما و جامعه بوده.  

فاضله را من    ۀن یقبل، گفت مد  یهاقبل، برنامه   ی هاتی فاضله. در ب  ۀ نیمد  یِسوبه  میما رفت   نیگاو زر  یصدا  با

من بسازم. شما تا حاال    دیبذار   د،یاز عشق من استفاده کن   د،یاز خرد من استفاده کن  د،یفضا را باز کن   سازم، م

    م؟یفاضله را ما ساخت ۀنیکدام مد د؟ یچه ساخت  یسامر   ۀ گوسال نیا یصدا قی از طر

جا که هرلحظه  به آن   برد است، صنع است، ما را م  تی که اصلش خالق   نید   یما امروزه ما فرض کن که    که

  ف ی تعر   نیا  ند،یآفر ما م  قی لحظه را از طر  نیا  تیوضع  ی. خداوند هرلحظه فکر الزم برانی افریب  دیفکرت را با

  ماست. 

  شود م  کهن یآن بچسبم؟ ا  باور جامد به   اورم، یدربصورتِ ذهن  را من به   هانیمن است. ا  نیشدن با او هم د  ی

  . دیکه، پس توجه کن  شود م  یمتب فکر کند، که انسان درست م  ی متب، متب ی

   عن ی  غمبر،یپ  دیگو هم م   جانی بود، ا  خضر و موس  میجا گفت. دوباره آن میگو داستان، حاال من داستان را نم  نیا

  رسول حرف بزند.   گذارد . آن آدم نادان اصال نم کند آدم نادان دارد صحبت م   یحضرت رسول با 

ما حرف بزند، والسالم،    قیخداوند از طر   م یبذار  م،یآرام باش  دیاست که ما با  نیا  لی است، باز هم تمث   لیتمث   نیا

  ی سامر   ۀاو حرف بزند، پس شما به حرف گوسال  دیگذار و نم  دیشو . اگر شما آرام نمستین   یرید  زیچ  رید

  را داشته؟  دهیبه من؟ کدام فا دیگو چه م  نیباالخره ا د،یرا بخوان تی. دوباره آن بدیکن گوش م  دیدار
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  نََفس اندرونم صدخموشِ خوش ز
  که بس  عنی زند بر لب م دست
  ) ٢٠۶١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و، گفتن همچو جو  بحرست خامش 
  تو را، جو را مجو  دی جوم  بحر 
  ) ٢٠۶٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  سر متاب   ایدر یِهااشارت از
  کن، واله اَعلَم ِبالصواب  ختم
  ) ٢٠۶٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کالم.  نی ر یش  نت، یخوش ط   رخواه،ی: آنكه دم و نََفِس او مبارک است، خ نََفسخوش 
 هواب: براست  والبِالص لَماَع که خداوند به راست  و درست  .داناتر است  

  

.  م یگو را و کاربردش را درموردِ انسان دارم م  اش از قصه است، من معن  دیاست؟ از درون، توجه کن  درست

اندرونِ هر انسان  دیگو م از درون اشاره    مرتب زندگ  کند، اشاره م نَفَس» دارد به ما  «صدخموشِ خوش   از 

  حرف نزن، با ذهنت حرف نزن.   ر،یکه بس است د کند م

ها جامد نشو،  تو به نقش آن   شوند، لحظه که گذرگاه است، فکرها رد م   نیکه از ا  گفت که اآلن م   طورن یهم  و

و گفتن   استیبه ذهن درو خاموش بودن نسبت  ییبحر است. فضاگشا  خاموش  دیگو جامد نشو. اآلن م   جهیدرنت

  مثل جو است. 

فکرها را دنبال نکن، مواظب باش، تندتند حرف نزن، «از    یخداوند دنبال ماست. تو جو   د،یجو م   ایرا در   ما

حرف    جلوِ شما فارس   د یایب   کهن ینه ا  کند،  هم اشارت م  ا ینکن. در  چ یسرپ   عن یسر متاب»،    ای در  یِ هااشارت 

از درون به     تا زندگ  یآرام بشو  دیبا  ، یبشنو اشارت را    کهن یا  ی. برادیگو شما نم   یه. مطابق فکرها بزند، ن

  . دیگوش تو بو

اَعلَم بِالصواب»، خداوند به    ای در  یِ هااشارت   «از  هسر متاب». «ختم کن»، تمام کن، بابا خاموش باش، «وال

  داناتر است.   و درست که خداوند به راست  راستداناتر است. به و درست  راست

  . نتی خوش ط  رخواه، یكه دم و نَفَسِ او مبارک است، خ: آن نََفسخوش 
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ا  دیایب  خواهد  اعال از درون من م   ی هاغام ی اعال، پ  یزها یکه چقدر چ   دیگو م  نیبنابرا  پس جهان    نیباال و در 

بانگ    نی: «گاوِ زرمییبو  . ه زنم دارم حرف م اش  من هم درست بشود و من همه  کند، زندگ  انیخودش را ب

  .می خاموش باش م، ییکرد، آخر چه گفت؟» به خودمان بو

   عن ی  م؛ی مان را با خدا بفهمکه ما رابطه   کند  م  غمبر یبا پ  عقلیجوان و جوان ب  نیداستان ا  یااشاره    یحاال    و

  م یخوان . هرچه م دیکار ببربه   نه ی را در آن زم  اتیاب  نیما با خداست. ا   ۀرابط  ه یشب  غمبر، یجوان با پ   نیا  ۀرابط

پ  نیا  ۀ حاال رابط  د ییشما بو ا  ۀبوده، رابط  یطور ن یا  غمبر یجوان با  اگر    ا یهست    ی طورنی من هم با خدا  نه؟ 

  درست کنم.  دیاست با یطورنیا

  ادب یکرد آن ب وستهیپ نیهمچن
  لب سخن ز آن سرد غمبر یپ شِیپ

  ) ٢٠۶۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خبریسخن، او ب دادشم دست
  نظر شِیخبر هرزه بود پ که
  ) ٢٠۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است  بیخبرها از نظر خود نا نیا
  است  بیبهِر غا ست،ی حاضر ن بهِر

  ) ٢٠۶۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گشتن   سر یدادن: حاصل شدن، م   دست
  

مثل ما    زد،  از ذهنش، داشت حرف م  عن یمرتب از لب سردش،     ه  غمبر یپ  ش یآن جوان، در پ  ادب، ی آن ب  پس

  . میشوساکت نم  م،یکن و به حرف خداوند گوش نم  میزن حرف م  مان  ذهنکه مرتب با من 

.  چسباند  آن جوان داشت با ذهنش حرف را به حرف م   ه  آمد، سخن م   ه  عنیسخن»،    دادش م  «دست

ذهن،    یساز که خبر از ذهن براساسِ سبب  دیگو م  کهنینظر»، با توجه به ا  شِی«که خبر هرزه بود پ  خبر»،ی«ب

  . میکن نظر کار م  یار یبا هش  م،یکرد  بازما فضا را    کهنظر، درحال   شیاست پ  هودهیاست، ب  دهیفای هرزه است، ب
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 نی جانش ای  بیدرواقع نا  م،یده م ذهنهم که با من   یکه هر خبر دیگو است»، م  بی خبرها از نظر خود نا  نی«ا

آن نظر شده و    نیجانش   نی که ا  دیشما بدان  م،یزن به خودمان لطمه م  م،یزن نظر است. اگر ما تندتند حرف م 

  نظر وجود دارد.   ی که  دهد خودش به شما اطالع م 

نام به   یر ید  یار ی هش  یکه    دهد نشان م  نیکه من را اداره کند، ا  ستین  نیا  ذهنمن  نیدارم، ا  ذهنمن   من

  نظر وجود دارد.  یار یهش

نظر    ی اری هش  ی کننده است که  درست است که مطلع   ست»، یاست»، «بهِر حاضر ن  ب یخبرها از نظر خود نا  نی«ا

از    ب یکه در ذهنش غا  خورد م   درد کسبه   هان یا   عنیاست؛    ب یغا  یبرا  ست، یحاضر ن  یهم وجود دارد، اما برا 

  زند؟  م  لیاست. توجه، چه را دارد تمث زندگ

است    کس   یکه. خبر برا  دهند خبر نم   ر یبه او د  ده،یدر ماجرا هست، در متن ماجرا همه را د  کس  ی  دیگو م

. پس اگر ما اآلن فضا  کند شد، او هم قصه گوش م  یطور شد، آن   ی طورن یآقا ا  برند، . خبر م ستیا ن جکه در آن 

  . مینداشت اجی احت هنذمن  یهابه سخن  ،به زندگ  می زنده بود  م،یرا باز کرده بود

.  ست یکه حاضر است، ن  کس  ینظر است. برا  نی نظر است، جانش  بینا  عنیاست»،    ب یخبرها از نظر خود نا  نی«ا

  ی درواقع در ماجرا  د، یزن تندتند حرف م  د،ی هست   ذهن  ی است. پس اگر شما در خبرها   بیاست که غا  کس  یبرا

   ی   عنیما    ی هاحرف   ۀدارد، هم  وجودهم     زندگ  ی  دییگو اش مهمه   د ی. داردیکن  نم   زندگ  د، یست ین   زندگ

  .  میهست  بیهم وجود دارد که ما فعال از آن غا  زندگ

. چرا  میندار  زیهم از «بعث»، روز رستاخ  یو خبر   میاست که ما در ذهنمان مرد  نیحرف زدن ما نشان ا   تندتند

  . زنده شدن به زندگ  عن یهمان «بعث» است،    امت ی را انکار کند؟ ق  امتی ق  تواند نم  که کس   دینیب م   هان یدر د

  م، یلحظه فضا را باز کن   نیاست که ا  نیا  امت ی ق  معن   م،ی را بدان  امت ی ق  اگر معن   ست،ین  امتی ق  دیکه بو  هرکس

شما مقصود    کهنیا  ی چرا؟ برا د،یرا انکار نکن امتیق  دی گفتند، مواظب باش نیدر د ول م،یبه خداوند زنده بشو

  .  دیکن انکار م دیجهان را دار نیاز آمدن ما به ا

ا  م یآمد  ما  از مردن،  ا  دیا ی وجود بدر ما به  ز یرستاخ  ن یقبل  که     طرف، حاال وقتآن   میرو  م  م،یریم م  کهن ینه 

  است».  بیبهرِ غا ست،ی« بهرِ حاضر ن جا، ن ی. نه، نه، نه، هم شود م  زیرستاخ میمرد
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  که او اندر نظر موصول شد   هر 
  او معزول شد  شِیخبرها پ نیا

  ) ٢٠۶٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی همنش  با معشوق گشت چونکه
  ن یکن دلان را بعد از ا دفع
  ) ٢٠۶٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گذشت و مرد شد   که از طفل  هر 
  سرد شد   یو دله بر و نامه

  ) ٢٠۶٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : عزل شده معزول
  

اندر نظر موصول شد»،  زند م   ل یهم تمث  باز او  باز کند، به خداوند وصل بشود،     عنی. «هر که  را  هرکه فضا 

  :زند دور و مثال هم م  اندازد را م  هان یا شود، عزل م ششیپ ذهنمن   یخبرها

  ن ی همنش  با معشوق گشت چونکه
  ن یکن دلان را بعد از ا دفع
  ) ٢٠۶٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

دختر    نیا  گفتند م   ،خُب دو نفر نامزد بودند از بچ  م،یاست که قد   نیا  لش یتمث  ست؟یچ  لشیپس تمث   دلان،

با هم    گذاشتند را نم  هانیا   دند،یرس که به بلوغ نم  تا زمان   ول  کنند، آقا پسر با هم ازدواج م  نیخانم و ا

  بشوند.   ینزد

  د، ی. سالم من را برسانآوردند م   بردند، حرف م  دانمو نم   بردند نامه م   دلان هها،  آدم   نشان ی موقع ب  آن   و

  . خوردند درد مها واقعاً به دالله  نی. ااوری است؟ عکسش را ب یاست؟ بزرگ شده؟ دختر چجور یچجور 

ها را  دله  ریکه به معشوقش برسد، د  که هرکس  دیگو ذهن است. م  یها ذهن است، حرف   نیهم   عنی  دله

گذشت و مرد شد»، اگر    : «هر که از طفلدیگو م  نییدر پا  کهن ی دختر و پسر، هم  نی ا  وقت  ریکنار. د  گذارد م

ب  هانیا به  خانم  رید  ،سالست یبرسند  ه  آن  م  که  نم نامه  و  م  برد م  غامیپ  دانم برد  ها  آن   آورد، و 
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 د یدان . حاال شما م خورد درد نمذهن به   نیا  م، یهم. ما هم به خدا برس   به  دند یرس  ر،یکه د  خورد  دردشان نم به

خُب بالغ بشو، انسان    د،یگو دله دارد م  ه   رد؟یگ تماس م  یذهن دله است. آقا با خدا آدم چجور   نیکه ا

  بشو. دله را بذار کنار. درست است؟ 

  را میتعل یخوانَد از پ نامه
  را میتفه یاز پ دیگو  حرف

  ) ٢٠٧٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خبر گفتن خطاست  انینایب شِیپ
  غفلت و نقصان ماست  لی دل  کآن

  ) ٢٠٧١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نفع تو  شد خموش نا،یب شِیپ
  آمد خطابِ اَنْصتُوا  نیا بهِر
  ) ٢٠٧٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

فقط    کهنی. نه امی و تفه  میتعل   یبرا  میزن حرف م  جانی ا  م،یخوان ما کتاب م  م،یخوان ما نامه م  نیبنابرا  پس

  د، یدله است شما را چار کند؟ فضا را باز کن  هانیا  ۀ تمام شد رفت. هم  د،یرا حفظ کن   هان یشما ا  هاست،نیا

  دله است.   دهد که ذهنتان نشان م یزیآن چ  دیبدان

  دیانداز دلان را م  د،یرس به معشوق م  د،یشو به او زنده م  د،یکن پس فضا را باز م   د،یالغ شدانسان ب  شما

  م یو تفه   میتعل   یبرا  م،یها را زده باشحرف   نیفقط ا  کهن ینه ا  میزن ها را م حرف   ها،نیا  دیدان دور، اما اآلن م

ا اصل  پ  نیاست. حاال  حاال،  پ  شی پ  ان،ینایب  شی است که،  خداوند، حرف زدن    ،اصل  نیقر  شی موالنا، حاال 

  خطاست.  

تند تند   تان ذهنماست، شما با من   نیخداوند اآلن قر  ای  ناستیب  خبر گفتن خطاست»، اگر انسان  انینایب  شِی«پ

  اوست، دانا اوست.  نایخطاست. ب نیا د،یزن حرف م
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م  نیا من   دهد نشان  ناقص هست  ذهنکه شما در  و  پ  دیغافل  ا  نا،یب  شیو  در  خداوند،  لحظه   نیمخصوصًا 

خاموش    عن ی. «اَنْصتُوا»  خاموش شدن ماست که خطاب، فرمان «اَنْصتُوا» آمده  ینفع ماست و برا   به    خاموش

  را خواندم، حاال:  شی که اآلن هم شعرها دیباش

  خَوش  یبو، بر گو دی بفرما گر 
  ، دراز اندر مش اندک گو یل 

  ) ٢٠٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  که اندر کش دراز   دیبفرما ور
  بو، با امر ساز  ن یشَرم نیهمچن
  ) ٢٠٧۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ا ی: شرمناک، باح نیشَرم
  امر ساز: از دستور اطاعت کن  با

  

اما    م،یی گو کن، م  ان یبه ما گفت حرف بزن، ب  م،یاگر فضا را باز کرد.  کند م  انیب   ما را با زندگ  ۀرابط  واقعاً

  ، یساز برحسبِ سبب  مییگو از خودمان م رید میدار م،یساخت  ذهنمن  می رفت م،یکه گفت مییگو قدر نمآن رید

  .رینه د

که دراز اندر بش،    دیبوبه درازا مش. اگر به ما    ر یبو، د  زند که او حرف م  اندک گو»، تا زمان   ی«ل

خاموش    دیبا  ییجا  ی  ست؟یفرمان چ  نی. ببیبساز  دی باز هم بو، باز هم بو، اما حواست باشد با امر با  عنی

  ذهن.  یساز نپر به سبب  کهن یا عنی نیا ۀهم عنی ، کن

  ؟ ی برو طهارت کن، نکرد  ،ی حرف زد  ات ذهناگر با من  عنی  »،ی «گر حدَث کرد  گفت م  جا، داستان موسآن   در

در   میافت بعد م  زند، ما حرف م  قیاز طر   چهار کلمه زندگ   ی   م،یکن ما حاال فضا را باز م  ؟یاهنوز نشسته 

  نه.  م،یزنحرف م  م، یزن حرف م م، یزن حرف م ه،  ذهندنده من 

 دانم،  هرلحظه بدان که من نم   عنی»،  بو  نیبو»، «شَرم   نیشَرم   نیکه اندر کش دراز»، «همچن   دیبفرما  «ور

 دانم،  . من نممیگو همان را م  کن و هر جور امر م  زنم تو را دارم م   یها. حرف دانم نم  دانم، نم  دانم، نم

  تمام شد رفت. 
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ز عدم) ۴شل  (مثلث تغییر با مرکز همانیده) ٣شل   (مثلث تغییر با مرک

    
  (مثلث واهمانش) ۶شل   (مثلث همانش) ۵شل 

ا  میدیرس ا  تیدو ب  که،ن یبه  را    دیشاءاله که مفها، انصحبت  نیاول پس از  واقع شده باشد و شما خودتان 

ذهن را   یساز اجتناب از سبب  م، یرا گفت   نی: قردیحرکت کن د یبا ییکه براساِس چه محورها  دیمتقاعد کرده باش 

  شاءاله اثر کرده باشد. ان  م،یگفت  زهایچ  لیخ  م،یبا امر ساختن را گفت نا،یب شی پ م یرا گفت  خاموش م، یگفت

از استاد نسخه  بعض   »یپندم استادِ عشق ز استاد   «بداد بترس ز هرکس که دل بدو    ن،ی. «که هیها هست، 

  ی به گذشتن به فضا   (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل   ذهناز من   ر ییتغ   یکه برا   می. پس ما اآلن متوجه شد»یداد

  به مرکز عدم.   میمتعهد بشو دی، مرکز عدم، با(مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل  ییتای

دوباره عدم    م،یدوباره عدم کن   م،یرا عدم کن   نیعدم شد و دوباره جسم شد، دوباره ا  ییگشامرکزمان با فضا   وقت

«رحمت اندر رحمت    نیهم  م،یکن مرکزمان را عدم م  کهن ی. همکند که خداوند با ما قهر نم  میدان و ما م  می کن

  .  رسد لحظه رحمت مبهآمد تا به سر»، لحظه

قهر کردم رفتم دنبال    ریمن د  ،فضا را بست  شیپ  قهیخُب پنج دق  ل یکه خ  دیکه بو  ستیها نمثل ما انسان   نیا

ا باز م   ری. مثل شستین  یطور ن یکارم،  خداوند مثل ما قهر    ، . زندگشود م   یجار   کن آب است، هر موقع 

  .  ستین  یبرماه از رحمت خ  ی که من حاال قهر کردم رفتم، تا   دیبو کند، نم

  ی ها صحبت   ن یا  ۀکه هم  دین یب . مدیمطلب را شما بدان  نی. مهم است امیده و مداومت م  م یکن تکرار م  پس

  .  دیمرکز را عدم بن ییگشابا فضا  دیاست که شما بتوان نیما، سر ا
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  اندر رحمت آمد تا به سر رحمت
  پسر یرحمت فرو مآ ا  ی بر 

  ) ١٩۴١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رحمت قناعت من.»  یحق سراپا رحمت است؛ بر  «حضرتِ

  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]   ۴[شل    کن لحظه هر موقع مرکز را عدم مبهحضرت حق سراپا رحمت است،  لحظه   عنی

خُرده رحمت، تو قانع نشو. مرتب مرکز را عدم کن    ی بار رحمت،    یدفعه رحمت،    یو با    دیآ رحمت م

  اش رحمت است.  همه  میدان و خداوند م  دیآ ، بذار کم خداوند م(مثلث تغییر با مرکز عدم)] ۴[شل 

در    م یزن . ما از بس حرف مستین   یزیچو چ هم  برد، م نیو ما را از ب  شود م   نیخشم میکن ما تصور م  کهنیا

هم توجه    تیدو ب  نی. به ادی ای رحمت او ب  میگذار نم  م،ی کن خودمان را خراب م  و زندگ  ی سازذهنمان با سبب 

  :دیگو است که م  یسازسبب یها ت یکه در آخر ب دی کن

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

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

  عهدِ بدت، بِدْهم عطا  ننگرم
  مرا خواندم چو م نیکرم، ا از

  ) ٣١۶٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 چ یاز جنس رحمت است و ه   که خداوند از جنس رحمت است، زندگ   د یمهم است شما بدان  اریبس  ت یدو ب  نیا

 نم  نیموقع خشم و انتقام نم شود قهر نم  رد،یگ ،نم ادشی  کند دیکار را کرد نیا روزیکه شما د ماند .  

  ز ی چ    یذهن،     دوباره رفت  دفعه ی  ، از من رحمت گرفت  ،یمرکز را عدم کرد   ،یکه اگر فضا را باز کرد  دیگو م

من آن اشتباهت را در نظر     ی . لرمیگ ندارد، دوباره عدم کن. من آن کارت را در نظر نم  آمد، اشال   یماد 

  ی به تو کم کنم و به عهد بد تو که اوال آمد   خواهممن رحمتم پر است، م   اشهمه  .کنم رحمت م  رم،یگ نم

  ادت یجنس من    ،از جنس من   یتو هستم، تو گفته بود   یمن خدا  یرفت، تو گفته بود  ادتیدر ذهن، الست  

  . کنم را هم نگاه نم نیا ،  ذهنبه من  ید یرفته، چسب 
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اش بخشنده تم. اصال خداوند همه «از کرم»، از بس که من بخشنده هس  بخشم، عهدِ بدت، بِدْهم عطا»، م   «ننگرم

را ما    هان یو قهر و ا  ییجوو انتقام  نهیخست و حسادت و ک   مییگو که م  م ی. ما هستستیبلد ن  رید  زیاست، چ 

  ؟ چار کند است. زندگ  ذهنمن یها ت یخاص  هان یا م،یدار

  ،  کن چه؟ فضا را باز م  عن ی  خوان  من را م  ، خوان مرا»، هرلحظه که من را م   خوان  دم چو م  ن یکرم، ا  «از

  د ی. نرودیریب  اد یرا    هانیاز خداوند، ا  خواه  . خُب شما اگر کم مکنم من کم م   ، کن مرکزت را عدم م

ا  ،ذهنمن   یطورن یهم نم  شد نم  یطور نیاگر خدا بود که  اآن  دانم و   ی طور نیا  جانیا  شد، نم  یطور ن یجا 

  .شد نم

را ببند،    ریش  که. ه  دیآ که آب نم  را بست  ریخُب شما ش  ؟شده چقدر وصلگشوده  یبه فکر و عمل و فضا  شما

لحظه باز    نیفضا را در اطراف اتفاق ا  ؟ باز کن   خواه . مبست  کهن یا  یبرا  دیآ خُب نم  د؟یآ بو چرا آب نم

  نخواه.   زندگ  دهد، که ذهنت نشان م  یزیکن و آن چ 

  ن ی جهان و ا  نیبه ا  م یآمد  که وقت   میمثلث همانش است. ما متوجه شد  (مثلث همانش)]  ۵[شل  هم شل    نیا  خُب

  ت، یدر مرکزمان، عقل، حس امن  م یگذاشت   م، یشد  ده یها هماناست که ما با آن   ییزهایکه درواقع چ  ها ن یچنقطه

  . میریگ م  هان یو قدرت را از ا تیهدا

  نیکردن در ا   زندگ  یبرا  هستند، ول   دیمف   ذهنساختن من   یکه هردوشان برا  تیکه دوتا خاص   میشو م  متوجه

  «مقاومت».    ی«قضاوت» است،   ی ستند،ین دیجهان مف 

انتظار   م،یده م  ریما گ   نیبنابرا  دهد، که ذهن نشان م   یز یخواستن از آن چ  ی زیچ   عن یمقاومت    میابارها گفته   و

دار  م،یدار چ  میتوجه  آن  م  یز یبه  نشان  ذهن  هست  دهد، که  جسم  جنس  از  وضع   م، یچون    زندگ  هات یاز 

  کار غلط است.   نیکه ا میی بو می خواه م  م،یخواه م

خوشحالم، اگر کم    کند م ادیاگر ز کند؟  نم ای  کند م ادی من را ز  دگی لحظه همان نی ا تیوضع   عنی هم  قضاوت 

  دهد  لحظه که ذهنم نشان م  نیا  تیلحظه دارد، اما وضع   نیا  ت یبه وضع  . پس حال من بستگنمیغم   کند م

  است، دست جامعه است، دست اتفاقات است.   رانیدست د ست،یدست من ن
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  ن یو در ا  بده  خواهد هم نم  زندگبدهم و    دهد که ذهنم نشان م  یزیحالم را دست آن چ  توانم من نم  پس

ها را و شما که عکس همسرتان  مخصوصاً آدم   ،ی را در مرکزت نگذار زیچچ یموالنا گفته که مواظب باش ه  تیب

  کار غلط است. نیا د،یخواه م  خوشبخت د،یخواه م  تان و از او زندگ در مرکز  دیرا گذاشت 

  ی پندم استادِ عشق ز استاد بداد
  یبترس ز هرکس که دل بدو داد ن،ی ه که

  ) ٣٠٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

در مرکزتان، امان   یگذار را م   کس  یشما    کار بترس. وقت  نیبرو از همسرت بترس، از ا  کهن ینه ا  بترس

   ذهنمن   یبا    ذهنشما با من   کهن یا  ی. برا دیده رابطه م  ن یدر ا  کند م   جاد یدرد ا  شه یرا که هم  طان یدخالت ش 

در    دیاگرفته   اد یکه در خانواده    ییزهایچ   . آن استذهن    یساز درواقع سبب   جا نی. حاال ادیکن ارتباط برقرار م

  . کندرا ساخته، االن بروز م   تانذهنو من  دیاگرفته  ادی جامعه 

ذهنمن   نیتمام فکر ا  اصال    درد م  جادی است و ا  یساز شما سبب ی . حاال با  کند   کس  یکه نزد    شما است

برس  ،ی بشو  ی  خواه م برس  ای   به وحدت  باش  ،به عشق  داشته  چ  نیا  که درحال  ،  دوستش  از    زیدوتا 

که  کس یبا  توان . شما نم کند م تیریبر غ دیدائماً تأک  ذهنجدا بشوند، چون من  خواهند دائماً م ریدهم

خودش را بشد   خواهد م   که ه  هست   ی وجود   ی  که درحال  ، کن  جاد یعشق ا  دی بخواه   یتازه با او آشنا شد 

  بند. تیریبر غ د یعقب، تأک

  م، یبشو   زندگ  ی از جنس    م یفضا را باز کن  د یما با  کهدرحال  شود، درست م   ییبراساس همانش و جدا  ذهنمن 

. آن موقع مثل نور  میبشو  قاط   ریدبا هم   برحسب زندگ   ، زندگ  یتو هم از جنس    ،زندگ   یمن از جنس  

متحد    توانند موقع نم  چیه  شان یهااما سفال   شوند،  . نور دوتا چراغ در فضا باهم ممزوج ممیشو دوتا چراغ م 

  بشوند. 

، و  (مثلث همانش)]  ۵[شل    بی ترتنیابه  د یکن درست م  ذهنمن   وقت   که   د یکه شما بدان  خوانم  را هم م  تیب  نیا

  م یشو ما م  صورتنی. دراکند م   زندگ  یجسم است در زمان مجاز   ذهنمن   ،شناختبه زمان روان   دیافت م

ذهن    یسازاش در سبب چون همه   م،ینک   یبازبا او عشق   میتوان و ما نم   زند ما سرم  که خداوند مرتب به   بدبخت

  .  میهست
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را،    ی  دیکن کنترل م  وقت. شما  میکن م  است که با او زندگ  کنترل کس  یذهن برا  یسازسبب از    یادی ز  مقدار

خودت باشد،    یحواست رو   د،ینداشته باش   یکار  که گفت با کس  یاز آن محور   دیکه دار  دیمواظب باش   دیبا

  . کن عدول م  یدار

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخُو و خال  شیخو

  ) ٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : دانشمند، دانا حبر 
  بلند مرتبه  ع، ی: رف سن

  

  حواست به خودت باشد.   دیبا میکه گفت  کن قانون عدول م نیاز ا یدار

  گاه گاه  دی بسا دولت که آ یا
  بردد او ز راه  دولت،یب شِیپ

  ) ٢٧۶١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ناشناخت  دی بسا معشوق کآ یا
  نداند عشق باخت  ،بدبخت شیپ

  ) ٢٧۶٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

(مثلث    ۵[شل    دیدار  ذهنشما من   شما سربزند، ول   به  گاه گاه   دیای ب  خداوند، عشق، زندگ  ،بخت ی بسا ن  یا

  د، یری ب  زندگ  دهد ذهنتان نشان م که    یز یکه از آن چ  دیمشغول هست   د، یذهن هست  یساز، در سبب همانش)]

  . دیکن دفعش م  نیبنابرا

بسا معشوق»،    ی. «ا میما کم کند، ما فضا باز نکرد  کرده به  بردد او ز راه» چقدر خداوند سع  دولت،ی ب  شِی«پ

زندگ به    خداوند،  نم  لۀ یوسکه  شناخته  ما  من    بدبخت  شیپ  د یایب  شود،  ذهن  که  ما  اما    م، یدار  ذهنمثل 

گرفته که آن هم جور    ادیرا    ذهنبا من   نذهبرحسب من  یباز. چرا؟ عشق ستیبا خداوند را بلد ن  یبازعشق

بوده حتماً    تی رضا  د،یبود  . اگر راضدینبود  راض  با کس  یبازموقع از عشق   چیه  تان ذهن. شما با من دیآ درنم

  . دیبود  آن موقع از جنس زندگ 
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از   میبخواه  ذهناگر با من  جهیما بشود، درنت  که سبب خوشبخت  میریب  یز یچ  از کس  میتوان موقع ما نم  چیه

  م ی خواه   جاد یگرفت، دائماً درد ا  می خواه   دائماً بدبخت  م، یریب   در مرکز ماست، خوشبخت   رش یکه تصو   آن کس

  بود. می کرد، دائماً طلبار خواه

به من    زی چبده، همه   را بده، آن را بده، خوشبخت  نیکه ا  میچقدر توقع دار  م؟یطلبار هست  ریدما از هم  چقدر

  من است، در مرکز من است. نۀیتو در س ذهن  ریبده، چرا؟ تصو

  هم محور است: نیا م،ینی بب دیبا ذهن را هم در من   بیع نیا و

  زودتر کشفت شود   ،نپرس  چون
انصبر از جمله  مرغدپروتر ب  
  ) ١٨۴٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حاصل شود  رتر ید بپرس ور
  مشل شود   تیصبر یاز ب سهل
  ) ١٨۴٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   لیخ  د یکه شا د ینی بب کنم،  ذکر م   طرح ه  نیدر ا ول  د،یحفظ باش  د یشما با ریکه د میخواند قدرن یرا ا  هانیا

ا بدان  می را بخوان  هان یجلسه  هم به   یفکر   ی هاذهن که برحسب چسباندن علت   ی سازدر سبب   د یما، که شما 

  م ی . با ذهن شما، با چسباندن مفاهشود نم  ی جور   چیه  ن؟یا شود م ی : چجور دیآم   شیاش سؤال پاست، همه 

  . به خدا برس توان هم نمبه

صبر    ، و اگر فضا را باز کن   شود گنج حضور، وصل شدن به خدا زودتر کشف م   نی ا  ، اگر سؤال نکن  دیگو م

ا  نیا  دیگو مرتب م   ذهنکه من  تر است. اگر بپرسمرغ از همه پران   نیا  ، کن را    نیرا بپرس، آن را بپرس، 

ما    فرستند، م  لیمی ا  زنند، زنگ م  ه   کنند، که مردم شروع م   لیرا اشال دارم. اوا  نیبپرس، آن را بپرس، ا

  .نی. اصال تله است اکنند قهر م می جواب بده  میتوان هم که نم 

که    کند العاده مکار خارق   ی مثال واقعاً    کند برنامه گوش کرده سؤال دارد، فکر م  نیکه دو جلسه به ا  کس

  . رمیگ دارم م رادی! من ا ریو علم است د شرفتینشان پ نیا کند، سؤال م 
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. سؤال و جواب از جنس ذهن است.  یشو م در ذهنت زندان  سؤال نکن، چون سؤال بن   ، یخودت دار   رادیا

  . یاز ذهن خارج بشو خواه  شما م

خارج شدن از    عنینظر موالنا سهل،  به    عنی کار آسان است،    نیا  دیگو حاصل شود» دارد م   رترید   بپرس  «ور 

  ، سهل است.آسان است ییتای یذهن و رفتن به فضا  یفضا 

  کنم،  م دایبا سؤال کردن راه را پ  زنم، ذهن، من از همه جلوتر م  یساز سبب   قیاز طر  م،یصبری چون ما ب منتها

. سؤال ما  میکن اش سؤال مهمه   م،یزن سال، چهل سال درجا م   ما س  مینیب م  دفعهی.  کند کار را مشل م 

  . دیصبر کن  د،یساست، بشنا ذهنمن  یهات ی از خاص کند، م  را در ذهن زندان

کردن. اگر    » به کنترل و «حبر و سن  دیکن به مرکزتان، شما شروع م   د یایاگر شخص ب  گفتم،  را م   نیداشتم ا  و

  .  دیهست دهیکه با او همان  دیبدان د، یکن م  را حبر و سن کس

  :خوانم را من م هان یجلسه ا هر

   سنرا حبر و  ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخُو و خال  شیخو

  ) ٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  حبر: دانشمند، دانا 
  بلند مرتبه  ع، ی: رف سن

  

  ست اوخود را رها کرده مردۀ
  رفو دی را جو  انهیب مردۀ

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

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید
  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت

  ) ۴٧٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ی چجور   میبده   ادی  رانید  به   میخواه  است که ما م  نی ما ا  ی و فرد  از مسائل جمع   ل یکه خ  دینگاه کن   شما 

عقل    م،یو دانشمند بن  می بزرگ کن  میخواه  ها را مآن  کنند، ما   عمل   یبنند، چجور  ییکنند، چه فکرها  زندگ

  . میبده ادی ها به آن

  ،  کارها را نکن  ن یکه اگر ا  میاوصل کرده   نیا  و هزار من ناموس هم به   م یهست  خودمان بدخُو و خال  جه یدرنت

  توهم است.   یز یچون چمن نابود شدم. هم   عنی

 خواهد  . م کند م نهیپرا وصله رید یخودش را که در ذهن مرده رها کرده، رفته مردۀ  مردۀ یآن موقع  و

  کار را نکن.  نیبسازد، ا یبهتر  ذهنبسازد، من  ی مردۀ بهتر

  ،  را عوض کن رانید خواست م  ،یگر بودنوحه  رانیعقل من، تا حاال بر د یچشم من، ا  یبه چشمت بو ا و

کن، نگران    ه یخودت را درست کن، به حال خودت گر  نی هم بنش   مدت  ی   نیبعد از ا  ی کرد  هیگر   رانیبه حال د

  نباش.   رانید

 ری تصو   یخودمان را در پندارمان    م،یساز پندار کمال م  م، یکن فکر م   یساز ما در ذهن با سبب  طور ن یهم   و

  دارد.  ذهنرا هر من   تیخاص  نیا م،یدانشمند و عاقل هست اری بس میکن . ما فکر ممیدان کامل م ذهن

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت
  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین

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

  بس خون رود   اتدهیدل و از د از
  رود   رونیب  یمعجِب نیزِ تو ا تا

  ) ٣٢١۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست بده یر یاََنا خ سیابل علّت
  مرض، در نفسِ هر مخلوق هست نیو

  ) ٣٢١۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  : صاحب ناز و کرشمه ذُودالل
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سازوکار،    ی  نیدر شما هم ممن هست باشد. ا  عنی «نفس هر مخلوق هست»،    ای  ذهنمرض» در من   نی«و

  ب ی. هزارتا ع کند کامل تصور م  کند، باال خودش را عاقل تصور م  دیآ م  وقت   ،ذهن من   نیدارد ا  سمیمان

  . ندیب م رانیموقع در د آن  ندیب دارد در خودش نم

 نیدر ما هم هست. بنابرا  مین یب م  رانیکه در د  یبیدر خودش است. هر ع  ندیب م  رانیکه در د  ییهاب یع   همان

   زندگ ی در زمان مجاز است، چرا؟ در توهم و  ب یاصال کلش ع ظاهر کامل که در،به  ذهنمن  ن یبدتر از ا مرض

کامل    میکن ما تصور م  کهنی بدتر از ا  . مرض ستین  دهد م   بی در جانِ انسان که دارد دائماً خودش را فر  کند، م

  برود. رونیاز ما ب  عجب و خودخواه  نیتا ا می زحمت بش  دیبا اریو بس  ستین میهست

داشته    سی ابل  است، هر مرض  ی  ذهنو من   طانیش  س،یابل  مییگو م  کهنیاست. ا  نیهم هم  سیمرض ابل  و

  . میرا دار بیع  نینشده درمقابل خداوند، ما هم االن هم  م ینکرده، تسل ییکه خَم نشده، فضاگشا

 اش معن  م،یریگ م   شیبر خداوند پ  در صفت و در حرف زدن   درمقابل خداوند. وقت   میعدم تسل   عنی  ذهنمن 

  . دی است که استاد را قبول ندارم، استاد عشق را قبول ندارم. شما از خودتان بپرس نیا اش چه هست؟ معن

نشان داد    م،یمثلث همانش داشت  ی ، درواقع مثلث واهمانش است. پس ما  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  شل    نیا  و

.  کند م   زندگ  ندهی گذشته و آ  توهم  ای   یدر زمان مجاز   ذهنمن   م، یساز م   ذهنمرکزمان، من  دیآ م   زهایکه چ 

ن   م یما متوجه شد  کهن یکه هم  م ییبو  م یخواه م   ینیا ن  نیاما در    ست، یمرکز ما عدم  از    دیبا  میست یلحظه 

  است.  هم از زندگ . عذرخواهمیکن خداوند عذرخواه

که شما اَلَست را   از زندگ  دی خواه  عدم، معذرت م یجا که مرکز شما اآلن جسم است به   دیشما اگر متوجه شد 

ا  دیاست که برگرد  نیا    واقع   . و عذرخواهدیااآلن متوجه شده  دیاانکار کرده  مرکز را عدم     عنیلحظه،    ن یبه 

  .  د یخواه از خداوند نم   د،یخواه  م  مرکزتان زندگ  در   از کس   ، یز یچ  ی که اآلن شما از    دیآ م  ادتانی   عنی   د،ی کن

  ش ی نه، من فقط تو را ستا  دییبو  د،ی. مرکز را دوباره عدم کندیعذر بخواه  زندگ  ایکار از خداوند    نیا  یبرا

اقرارِ     عنی  ؛و تو هم خودم هست  خواهم م   از تو خوشبخت  خواهم،  م  یاز تو روز   خواهم، و از تو کم م  کنم م

درست    ی طورن یمتقاعد کردن خودتان که واقعاً ا  نیبا ا  ا یاصطالح کار  به   نیبا ا  دیشما مرکز را عدم کن  اگر  اََلست.

 اش یوجود آمد که  به   تیکه در شما دوتا خاص   دیشوصورت متوجه م   نیموضوع، در ا  ن یا  قیدرکِ عم  ایاست  

  .ز ینام پرهبه  تاس یرید تیخاص  ی شُر. و هردو هم همراه  یاسمش صبر است، 
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باال، شما    دیآ هم م  سببیب  یمقدار شاد   یو    دیشو م  از جنس زندگ  شود، مرکزتان عدم م  که وقت  دینیب م

  . دیخواه  جهان نم نیاز ا د،یخواه نم  یشاد  زها یاز چ  رید

  ی ساز و بدون سبب   لیدلیاصطالح مزه کرد ببه که     زندگ  یکه شاد   دید  دیخواه   د،یکار را ادامه بده  نیخرده ا  ی

  ی که زود   آمد م  ها دگ یاز همان  آمد، ها مکه از جسم  یای جنسش از آن شاد   یشاد  نیا  شود، ذهن حاصل م

  . شناسد جنسش را آن اصل تو م  ست،ا رید زیچ   ی است و جنسش  داریپا  نی. استین رفت به زَوال م

امان    د، یمثال جوان هست  د،یکه چقدر نعمت دار  د ینیب حالت م  ن یا  و در   د یکن شر م  د یکه دار  دی نیب پس م 

پ باش  دیتوان م   د، یکتاب بخوان  دیتوان م  د،ی کن  شرفت یدارد که  ببر  از سالمت   د یسالم  کار    دیتوان م  د،یلذت 

  .دی بن  دیتوان هزارتا کار م د،ی خدمت بن  د،یسازنده بن 

ها زندگ از جسم   کهنی ا  یبرا  د،یفلج شده بود  قبال  م م  تیهو  د،یخواست درست زندگ  دی. د دیخواست ،  ی اریهش  

شر کردن    یبرا  دیبن  یکه هر کار  دیشو شما متوجه م   دیآ م   یروز  ی .  دینیبشما با او م   یبرا  دیآنظر م

   ی اتومات  زیشر ندارم. پره  یید، که آقا من توانایکه اصال شر بن  دیآ زبانتان بند م  جهیدرنت  ست،ین   کاف

  . دیندار لیمرکزتان، م دیاوری را ب ی زیچ  ای  کس دی ندار لیم  دییگو م  شود، م

پس شما چرا   ها؟ن یو ا خانه و لباس و خوشل دانماست با پول و نم  دهی خداوند واقعاً همان  دیکن فکر م شما

  .  دیسؤال را بن د؟یست یجنس نمر با او هم  د،یهست  دهیهمان 

مرکزمان را عدم    ییگشاو هر لحظه با فضا   م یما از جنس خداوند هست  دییگو م   ر،ی د  دیاَلَست را قبول دار  شما 

مر    د؟یشما چرا هست  ستی ن  دهیآفر  ی زهایبه چ  ست،یجهان ن  نیبه ا  . اگر او متکمیشو از جنس او م  میکن م

  . دیپس عمل کن د؟یست یشما از جنس او ن

  : دیرا بلد هست تیب نیلحظه. و ا نیبه ا م یبرگرد دیو با ست از زندگ عذرخواه   عذرخواه هر

  شُِر نعم ایصبر  ایدو ره آمد در روش  نیا
  دو راه را نی مر  دنیتو نتان د یشمع رو یب

  ) ٢١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : نتوان نَتان
  



ۀ  برنامه             Program #938                                              ۹۳۸مشار

  60صفحه: 

نظر و    یار ی مرکز عدم، بدون هش  ییگشاهردو. اما بدون فضا   ای  د، یکن شُر م  ای  د یکن صبر م  ای راه دارد،    دو

ا خداوند  نم  نیچشمان  را  روش  برادید  شود دو  م   ذهنمن   کهنیا  ی .  فکر  است،  طلبار  اگر   کند دائماً 

بدشانس بوده،    کند فکر م   ده، ی کرده نرس  ا یو    ند ک   اد یهم ز  تواند . نمرسد م  کند به زندگ  ادی را ز  ها دگ یهمان 

  ن ی بب ریاست. اآلن د رونی است، ب  رانیاش هم مربوط به دکه چرا من بدبختم، همه  کند م  یسازهزارتا سبب 

  .شود از درونتان شروع م ییگشابا فضا  زندگ دیدان شما دخالت ندارد. م  در زندگ رونیب

  خودتان:   یبرا دیخوان را دائماً م  تیب سه  نیا و

  و صبر شُر یب که مانْد از کاهل  هر 
  جبر  یِپا ردی داند که گ  نیهم او

  ) ١٠۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  که جبر آورد، خود رنجور کرد   هر 
  در گور کرد اش،یهمان رنجور تا

  ) ١٠۶٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

  به الغ  یکه رنجور غمبریپ گفت
  چون چراغ  ردیآرد تا بم رنج
  ) ١٠٧٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

   : تنبلکاهل
  مار ی: ب رنجور

  است.   بددل به معن  نجا ی. در ا : هزل و شوخ الغ
  نشان دادن، تمارض. مار یخود را ب  عنیبه الغ   ی رنجور

  

سخت   رییتغ  کهن یاز حسِ ا  ر،ییاز حسِ عدم تغ  ،از سست  ،از تنبل  ، از کاهل  . اگر کسدی حفظ کن  دیرا با  هانیا

  .  دیرا حفظ کن  ذهنمن  دیخواه  ، که شما م) )Inertia نرسیاست، ا

را    ذهنو دوباره من   دیبار بشنو  ی  د، یرا اصال نخوان   هان یاست که ا  نیشما ا  کاهل  م،یها را زدحرف   نیا  اآلن

توجه    د، یتندتر از خداوند حرف بزن  دیلحظه نبا  نیدر ا  که ن یا  دیتوجه نکن  نتان، یبه قر  د یتوجه نکن  د،یادامه بده

َفکان»  نظم «کن   یجابه   و گرفتن خرد از زندگ  ییگشافضا   یجا ذهن به   یساز به سبب  دیبرو  ، به خاموش  دینکن

   عن ی  د،یعوض بشو هاصحبت  نیاآلن با ا  دیشما نخواه   اگر   است.  کاهل  نیا  د،یخوب داشته باش  و انتظار زندگ 

  .دی عوض بشو دیخواه  نم عنی دنبال کارتان،  دیو برو دیبشنو طورن ی . همدیکاهل هست
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   موقع    ی   ر،ییباشد در تغ   زیکرد و نخواست تند و ت   ل یرا به خودش تحم   ذهنمن   کاهل  ت یخاص   اگر کس 

  د یورزش کن  د یبا  دیدی. فهم د یعمل کن  دیخواه  م  دیدیرا فهم  ی زیچ    ی  دیشو بلند م  د، یهست   ای هست شما پو

جا  آن   دیرو فردا م  نیهم   د یزن زنگ م   د،ی نام کنکدام باشاه ثبت   دیکن م   دایپ  دیدار ماآلن تلفن را بر  ن یهم

  . دیکن ورزش م دیرو جا هم که مهمان  د،یکن نام م ثبت

ذهن    ورزش کند، خب کاهل  دیآدم با  دانم م  سال، دو سال، ول  ی  میرو هم هست که حاال م  موقع  ی

آن در    دید  دیموقع خواهاست.  ا  دیاافتاده  ییفضا  ی که شما  .  د یکن  زندگ   ی طورنیا  دیمجبور   کهن یکه مثل 

  . دیبده رییرا تغ تان زندگ  دی توان . شما مدیست یمجبور ن

شما    میگو جبر است. من م  نیذهن، ا  یسازدر سبب   می ری ب  میتوان را نم  ریبه فکر د  ی از فکر  دنیجلوِ پر  کهنیا

شما    ذهنمن   نیا  عنیاسمش جبر است.    نی. ادیتواننم   د،ینگاه کن  د،یبمان  یطورن ی فکر نکرده هم  قهیدق  پنج

  .  دیر یکار را ب نیجلوِ ا د ی. شما باتانیفکرهادر  دیکن زندگ   یجووتا جست  پراند م ر یبه فکر د یرا از فکر 

من    دانم، من نم  کهن یو مراقبه هست. کار ا  ییگشاکار فضا   ن، یا  ست ی. کار زور ندیپر تندتر م   د،یزور بزن  اگر

تا    د،یشو م   ضی مر دیاوریکار را بند. اگر شما جبر ب  نی ا  زندگ  کنم م  ییگشافضا  توانم، نم   ذهنعنوان من به

  .  کند م  ذهنشما را در قبر من  ،ذهنمن   ضی مر  نیهم

  ض ی که مر  میهست  یای ار یما هش  عن یچه؟    عنیبزند،    ضی خودش را به مر  فرموده که هرکس  غمبریپ  دیگو م

کرد،    ض ی ذهن خودش را مر  یساز رفت و با سبب   . اگر کسمیست ین  ض ی که مر  میما امتداد خدا هست   م،یستین

  .بندد دستمال م کند  که درد نم یدارد به سر

ذره    ی شما    م؟ یکن نم   یساز مسئله   هوده یما ب  ایاست. آ  هودهیب  یِساز مرض در مسئله   نیآثار ا  هودهیب  یِرنجور 

را به زور به    روش زندگ    ی   م؟یکن را مطرح نم  مسائل   ی  هوده یما ب  ای . آدی به جامعه، به خودتان فکر کن

  الزم است؟  نیا ایآ  دییشما بو د؟یای که از درونش مسئله درب میکن نم لیمردم تحم

  ییضرورت هم تو  : مفتگفت
  ی مجرم شَو ،یگر خور  ضرورتیب

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

  : فتوا دهنده مفت
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م  شما م  یکار   نیا  دیکن سؤال  من  م  ییجا  نیا  کنم، که  من  ا  روم، که  م  آدم  نیبا  دوست    ن یا  شوم، که 

  ضرورت دارد؟ ندارد.  نیا شوم م  ضی مر کنم، من فکر م کهن یذهن من ضرورت دارد؟ چرا دارد؟ ا یساز سبب

 ن یبدون سنجِش ضرورت رنج آرد، درد آرد تا ا  ، عقلیبه ب   ، دگ یفایبه ب  ، هودگیبه ب   ی رنجور  غمبر»یپ  «گفت

بال دارد سرتان    ن یکه ا  د ینی. شما بب شود خاموش م  شود روغنش تمام م  واشیواشی .  ردیانسان مثل چراغ بم 

  . دیآور م  دیخودتان دار دیآ نه؟ اگر م ای دیآ م

  �🔹🔹�بخش دوم   انيپا  �🔹🔹�
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 ٧شل  ز همانیدگ ز  ٨شل   ها)(مثلث ستایش با مرک   عدم)(مثلث ستایش با مرک

    
  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل   ذهن)](افسانه من ٩[شل 

دوتا مثلث    نیو منظورم از نشان دادن ا  ت یعنا  ای به مثلث جذبه    م یرس و م  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧[شل  

حرف زدن    لۀیوس. نه بهردیگ   جنس خودش را» صورت م  «جذب زندگ   لۀیوستحول ما به  ترِشیاست که ب  نیا

     ذهن. ی سازسبب  ای ها دگیو فکر کردن برحسب همان 

جنس    که زندگ  کنم فراهم م  طیلحظه من شرا  نیا  دی است که شما از خودتان بپرس   محور اصل  یهم    نیا

  ی ساز برحسب سبب   کنم  ندتند فکر ممن دارم ت  ا یبرهاند؟     ذهنخودش را که من باشم جذب کند و من را از من 

شما اشتباه است. کار شما فقط با    کاراست،     کنم از ذهن خارج بشوم؟ اگر دوم  دا یراه پ  بیترتنیاذهن تا به 

  . پس: میبا تسل رسد،  م  جهیلحظه به نت نیدر اطراف اتفاق ا ییفضاگشا

  ی پندم استادِ عشق ز استاد بداد
  یکه دل بدو داد بترس ز هرکس ن،ی ه که

  ) ٣٠٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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از آن شخص،    میاز او خورد  مانذهنبا من   و اگر عسل  م،یاوریبه مرکزمان ب   دیرا نبا  یز یچ  ای   کس  میاده یفهم  که

  . دیرس  میبعد از نوش حتمًا به درد خواه

ها را ما آن   صورتن یمرکزمان هستند، درادر    زهایچ   ایهست، اشخاص    دهی مرکز ما همان  که وقت   دهد نشان م  و

  زها یچ  ای اشخاص    ای،  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  با مرکز عدم    دیپرست که خدا را م   دین یبب  دی. شما بامیپرست م

  د؟ یپرست را م

که توجه    تیدوتا خاص  نیا  صورت،نیدرا  ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل    دیپرست را م  زهایاشخاص و چ  اگر

  م یخواه ذهنمان، م   یساز و با سبب   میکن ردش م   میلحظه به ماست که به ما کم کند، ما دار   ن یا  ، زندگ

  م ی ده م  دست از    میرا ما دار  یزیچ    یو    دینخواهد رس   جه یکم به نت  نیبه ما کم کنند، ا  رانید  ای خودمان  

  . دهد درحال مرکز عدم، دست م   ستایش با مرکز عدم)](مثلث   ٨[شل  که  ست، و آن جذب زندگ 

که    دیبخوان  قدرن یرا شما ا  ها ن یا  کنم هستند. خواهش م  اساس   هات یب  نیا  خوانم، م  تیمن چندتا ب  هانیا  با

با مرکز عدم ارتعاش    ،با فرکانس زندگ  دیشما با  کند، با ارتعاش و جذب کار م   زندگ   دیتا بدان  د،یحفظ بشو

  تا شما را بشد:  دی کن

  فکر کن  باق  م،یقدر گفت نیا
  اگر جامد بود، رو ذکر کن  فکر 

  ) ١۴٧۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آرد فکر را در اهتزاز   ذکر 
  افسرده ساز  ن یا دِیرا خورش ذکر 

  ) ١۴٧۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تاش خواجه یا یخود جذب است، ل  اصل،
  موقوفِ آن جذبه مباش کن،   کار

  ) ١۴٧٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خود   یدر جا  یز یو تکان خوردنِ چ  دنی : جنباهتزاز
  صاحب دارند   ی که  ند ی : دو غالم را گوتاشخواجه 
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گفته شده، برو    اندازۀ کافبه  م،یکه با هم دار  یابرنامه   ن یو اآلن شما مخصوصاً در ا  م،یگفت   همهن یا  دیگوم  پس

  باال.  دیای ب د،یایکن و بذار فکرها از درون شما برب  ییفضاگشا

  د، یرا تکرار کن   اتیاب  نیا  صورتن یدرا  د،یفضا را باز کن   دیتوان جامد است، اگر مرکزتان جامد است نم  اگر

  . دیموالنا را تکرار کن   اتیاب

را که از درون شما    ق یفکر حق  ن یذکر است باز هم، ا  ، فضا را باز کن    اگر بتوان  ای موالنا، ذکر،    اتی اب  تکرار

  . آورد به «اهتزاز» درم  زد، یخ از آسمان درون برم زد،یخ برم

  ن یا  مییگو اآلن ما م  کند؛ که در ذهن به تو کم م   ی ر ید  زیهرچ   ای   اتیاب  نیکه با تکرار ا  دیبو  خواهد م

  واش یواشی .  شود جامد م   ذهنمن   ن یا  دی خورش  ات یاب  ن یار امؤثر هستند، تکر  ار یهستند، بس   اساس  ار یبس  ات یاب

  .دن یبه جنب کند شروع م  نیا

 کند  که از مرکز ما حرکت م   ست زندگ  م،یبشو  میما، اگر تسل  می جنب م   وقت   م،یارا هم که خوانده  هات یب  آن

  خودش.  یسوبه  رود م

نه حرف زدن ما، فکر کردن    ست، جذب زندگ  کند، که به ما کم م  آن عامل اصل   شه، ی«اصل»، ر  دیگو م

  .  کند شما را جذب م او  ،ن یبنش یدست هم بذار یما، اما تو فکر نکن که دست رو  ما، دانش ذهن 

با  حداکثر را  دار  نیا  م،یبن  دیکوششمان  نگه  عدم  را  م  نیا  م،یمرکزمان  کار کوشش    نیا  خواهد، کار صبر 

در انتخاب    خواهد و دانش م  خواهد خود، کوشش م   ی تمرکز رو  خواهد کوشش م  ،یی فضاگشا  یبرا  خواهد م

حواستان    ای آ  د،یشو جذب م   ای آ  هک   دینورافکن خودتان دار  ریکه خودتان را دائماً ز  اساس  یمحورها  ن»،ی«قر

  ی ر ید  کس  کند، نم  »را «حبر و سن  شما  یریکس د  د، یکن نم   »«حبر و سن   را رید  کس   ای به خودتان است، آ

  د؟ یزن تندتر از خداوند حرف نم  کند، شما را کنترل نم

لحظه از  نیا د؟یآور را به نشان درنم لحظه زندگ نیا ا ی آ ماند، م  ادتانی نیمفزا در صفت»، ا شیخو نیقر «بر

شما    ن یقر  ای   یساز سبب   دی و نگذار  د یبن  ییفضاگشاکه    د یکن انتخابتان و از حق انتخابتان استفاده م  ییتوانا

در ذهن طلسم    دیفت یاگر ب  د؟یکار کن   ذهنجا با نظم و قواعد من جا، در آن آن   دیرا هل بدهد به ذهن، بعد هم برو

  . دیرا اجرا کن  ذهنقواعد من د یمجبور د،یشو م
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مان ها که همه انسان   یتاش، اخواجه   ی همراه، ا   یا  عرض کردم که گفت «اصل جذب است» ول  طورن یهم  پس

  .  میکم بن هم ریهمد و به  میبن دیاست، خداست، کار با هم زندگ  آن  میسرور دار ی

  مثل ناز کردن است:   ت،یترک کار، ترک جد کهنیا یبرا

  بود  یتَرکِ کار چون ناز  زانکه
  بود؟  یدر خوردِ جانباز ک  ناز

  ) ١۴٧٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  غالم  ینه رد ا ش،یقبول اند نه
  مدام  نی برا م  را و نه امر 
  ) ١۴٧٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی اگر حول ا  د،یمحورها کار کن   ن یشما اطراف ا  میکه امروز ذکر کرد  یی محورها  نی کار کردن براساس هم   ترک

به من کم کرد، کرد،    زندگ  دیگو . م از کم زندگ   د،ی کن م   یاز ینی حس ب  د،یدار  عن ی  د، یکن محورها کار نم

  .  رونیب کشم خودم را از آب م  مینکرد هم نکرد، من گل

قبول    نیکه ا  شیندیبا ذهنت ن  نی. پس بنابراستین  یبازدرخورد جان   یاز ینیحس ب  نیچنن یا  ،یناز   نیچننیا

  را اجرا کن.   زندگ  رد است، فقط فضا را باز کن، امر و نه نیاست، ا

نرو،    ،یبرو   جان یا  دیکه نبا  د یکن در درون حس م  دیدی. ددیچار نکن  د،یبه شما خواهد گفت که چار کن   آن

کار را بن، آن کار را    نیکه ا  شود در درون به ما الهام م  امر و نه   نیحرف نزن، ا  ، کس حرف بزن  نیبا ا  دینبا

  نکن.

  ، یبرد  اصل ی حوش محورها و حول    کار را بن نیاگر ا دفعه یهرلحظه،   عنیمدام»  نیب را م  را و نه  «امر 

ش   مرغد ز عرجذبه ناگهان پ  
  صبح، شمع آنگه بش   یدی بد چون

  ) ١۴٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  نورِ اوست چون شد گذاره،  هاچشم
  پوست نیاو در ع ندیبم  مغزها
  ) ١۴٨١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بقا  دِیاندر ذَره خورش ندیب
  اندر قطره، کل بحر را ندیب

  ) ١۴٨٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پرندگان  انۀ ی: آشعش
  : آنچه از حدّ در گذرد، گذرنده.گذاره

  ا ی : دربحر 
  

  ها ن یشما ا  ای.  ستیدر موالنا ن   یرید  اساس  تیب  ها،تی ب  نیاز ا  ریغ  ول   کنم، را دارم تکرار م  هانیا  دانم م  من

  شود،  م   اده یشخص شما پ یرو  یچجور  هات یب  ن یکه ا دین یبب  دیخواه  و نم  د یریگنم   ادی اگر    ا ی  دیریگ م   اد یرا  

  . دیبن یریکار د ی  دیبرو دیرا رها کن   نامهبر نیبهتر است ا د، یکن نم شرفتیپ وقتچ یشما ه 

به    د یمثال برو  د یکن فکر م   ه  د، یکار کن  دی خواه ذهن، م  ی سازو با سبب   دیچرخ  محورها نم   نیحول هم   اگر

  . دیشما در توهم هست د،یرس شما به حضور م د،یصحبت کن  با کس  محل ی  ،ییجا ی

که    د یریگ از خدا را درنظر م  ر یغ  رونْ، یعلتِ ب   یشما     عنی ذهن    ی سازسبب ذهن را،    یساز سبب   د یدار  شما 

ا به  فالن جا، دست   مثال بروم  ا  جا ن یاگر  به  م  نیبزنم،  به حضور  من  بردم،  بزنم، حولش    رسم،  ساختمان 

  . دیخودتان کار کن   یرو  دی. باستین  یزیچون چ هم

عنوان مرغ جذبه  شما به  ،ی دیپر  ها دگیهمۀ همان  یکه با جذبه از رو  دینیب م  دفعه ی   د،یکار را بن  نیا  اگر

  د ی دیو آن موقع د  رون،یبپر ب  یساز شمع ذهن را بش، از سبب   ، یپر م  ی دار   یدیذهن، اگر د   ان یاز آش   یدیپر

  . نیب با نور نظر م یدار ، نیب ها نمانسان  نیب و تفاوت  نیب را م شما رفت در مردم زندگ  دِ»ی«د  نیکه ا

  ست، یهنوز نور «گذاره» ن  زها،یچ   نیو باور و ا  نید  دانمبا هم متفاوتند برحسب رنگ و نم   لی ها خآدم  یدید  اگر

   نظر وقت  دید  دیگو م  نیهم  ی. براندیب را م  زندگ   ند،یب  و اصل را م   گذرداز سطح م  . نور زندگ کند نفوذ نم

«گذاره مشد  مغزها  و  است  خداوند  نور   « د   ندیب اگر    اخلدر  داخل    ذهنمن    کس   یپوست.  دارد،  هم 

  . ندیبرا م  مغز زندگ  اشذهنمن 
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زنده شدن به خداوند    لیپتانس  ایقوه    هر انسان   ندیب م  ند،یب بقا را م   د یمثل موالنا خورش   در هر انسان  نیبنابرا

  هست.  تینهایهست، ب  انوسی اق یهست،  ا یدر یرونش اآلن قطره هست، د که را دارد. درحال

  . ای در عنیچه که از حد درگذرد، گذرنده. بحر . گذاره: آن انهی آش  عنی عش

   ذهن است. افسانۀ من   ذهنافسانۀ من   نیرا هم نشان بدهم. ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  شل،    نیا  دیاجازه بده  و

  است، درواقع جهنم ذهن است.  دگیهمان  رفتۀشیشل پ

را به مرکزت   که بترس، کس  م،یافسانه هست  ن یما دچار هم  ترش ی که ب  دهد به ما پند م   یعشق از استاد   استاد

جهان    ن یا  یزها یهست، هم چ   دهیهم افراد مختلف را آورده به مرکزش، با او همان  ، شخص  نیچن   ی راه نده،  

  پر از درد است. کشد، را م شیدردها حاال   دنیاز عسل خوردن و نوش . بعددهیها نوش را و مرتب از نوش آن 

و قدرت    تیو هدا  تیعقل و حس امن  ها دگی ها را دارد. از همانآن   نکیدر مرکز است و ع  ها دگ یهمان   نیبنابرا  و

مانع    کند،  به مسئله م  لیرا اآلن تبد   زندگ  یرو ین   شخص  نیچن  نیبنابرا مقاومت و قضاوت دارد،  خواهد،  م

که پر از درد است،   انسان  در زندگ  ن محصولیچن  یو  کند م  درد زندگ یو در فضا  کند و دشمن م  کند م

  . ستیدرد چ  نی چارۀ ا می است که بپرس نیا ی برا م،یده هم درد م رانی به د میو اگر پر از درد باش 

نید ی هاها از کتاب نوشته  همه ن یکه اگر ا میبفهم  اوال ،  مثل م سر»، خداوند «رحمت اندر رحمت آمد تا به   دیگو

که من در آن گرفتارم، پر از    ذهنافسانۀ من  نیتا به ما کم کند، پس ا  گردد رحمت است، دنبال فرصت م

  .  نمیرا بب  ادانآب توانم نم  چیهمه خراب بشود، ه   زندگ خواهم دردم و م 

خداوند کرده؟    ست؟یچ   یبرا  نیاست. ا  ذهنافسانۀ من   نیا  شوم، واقعًا ناراحت م  خندد،  م   ی  نمیبروم بب  اگر

حداقل   دیشما باور کن  کهنیشرط ا. بهمیکاهل نشو  کهنیشرط ا بله، به  م؟یعوض کن   میتوان . م میما کرد  م،یما کرد

آن هم    د،یعوض بشو  دیتوان . شما م دیرا عوض کن   تان رون یو ب  درون  ت ی. وضعدیعوض بشو   د یتوان در ذهن م

  . دیعوض بشو دیتوان در مدت کوتاه. با موالنا در مدت کوتاه م

پر از    به خودت نگاه کن. اگر مرکزت  دیگو م  میرا که پر از درد است، که ما دار  ذهنمن   ن یرا، هم   نیالنا امو   و

است، پر از حسادت است، پر از خشم است،    ییجواست، پر از انتقام   نه یدرد است، پر از رنجش است، پر از ک 

است، پر از احساس خبط است، تأسف    نگران  از پر از ترس است، پر از حس گناه است، پر از اضطراب است، پر  
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درد هستند    هان یجهان است، اگر، ا  نیا  ییاست، گدا  است، گرسنگ   رنشدگیمن است، پر از س  فِیاست، ح 

  .  ده  رییخودت را تغ  توان و صبر نباش. تو م شُری کاهل نباش، ب هاست، نی. اگر پر از ارید

نتوانستم    ی سازمن تا حاال با سبب   ییبو  عنیچه؟    عن ی  ، یبشو   می. تسلیبشو  میوجود آمده تا تو تسل به  نیا  و

به مرکزم، او به من    اورمیفضا را باز کنم، دوباره خدا را ب  دیرساندم. حاال من با جان یرا اداره کنم، به ا  ام زندگ

  است.   نیهم  یفقط برا  نیکم کند. ا

درِ کوچ ساخت، گفت:   ی که آمد در قدس    موس  نیکه ا  خوانم م  شیرا برا  تی هم، دو ب   تیب  نیا  نیبنابرا

  کند.  میتعظ  دیبا شود وارد م است، هرکس  معبد من   جانیا

  ریقدس در، بابِ صغ  موس ساخت
  ریفرود آرند سر قوم زَح تا

  ) ٢٩٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آنکه جباران بدند و سرفراز  ز
  از یاست و ن ر ی آن باِب صغ دوزخ
  ) ٢٩٩٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و آزاردهنده  مار ی: مردم بر یقوم زَح 
  : ستمر، ظالم جبار

  

داخل. گفت آقا اسب    ندیای با اسب ب  خواستند م  آمدند، است. چون پادشاهان م   معبد موس  نیهم، هم  نیا

  د یبا  ،داشته باش  نید  خواه . اگر مباش  خواه  شاه م  ،چیکه ه  دیبشو  ادهیتازه پ  د،یبشو  ادهیپ  دیبا  شود، نم

سخت     لیخم هم بشود که خ   رون، یب  دیای ب  سب. خب پادشاه مجبور است از ایخم بشو  د یبا  جا ن یا  ، کن  میتعظ

  ه یمردن است، شب  هی رگو که خم شدن سخت است، شبو مستبِد ز  ذهنمن   یخَم بشود. برا  شود است. مجبور م

  آن خم شدن آن پادشاه است. 

  د یی گو حاال م   موس  ی خدمت شما، آقا  م یب آمدبا اس  م یخب پادشاه با اسب هم آمده، حاال ما لطف کرد  آخر

حاال    شوند، ما خم م   یهمه جلو   م،یشو که! ما که خم نم  ستیدرست ن  کهن ی! ام؟ی ! خم هم بشوم؟یبشو  ادهیپ

  درست است؟!   نیخم بشو؟ آخر ا ییگو م
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  ی جاو خداوند به    تو به کم زندگ  دیگو درد ما م   نی. ا میبشو  میتسل   کند . درد مجبور مدیگو را م  ن یهم  درد

  : دیگو م نی هم  یاست. برا یدار یب یدرد برا نیحواست باشد. ا  ،یدار  اجیذهن احت  یساز سبب

  ریقدس در، بابِ صغ  موس ساخت
  ریفرود آرند سر قوم زَح تا

  ) ٢٩٩۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

به    م،یکن بد هرچه هست م   یکه کارها   ،ذهندر من   می آن پادشاهان که ظالم بودند، که ما هم ظالم هست   عنی

  .  میبشو میتسل م، یفضا را باز کن  م،ییایتا ما به خودمان ب م،یانداز م رانیگردن د

   جور خاص   کردند بودند. مردم را مجبور م   و زورگو  شدند ها جباران بودند و سرفراز، خم نمآن  کهنیا  یبرا

  کنند.   زندگ

  . گفتند واال. شاهان م  ست یدرست ن نی! آخر امیما خم بشو   دییگو شما م م،ی کن ما همه را مجبور م خب

  ، ی ازمندین دیگو . حاال که مهست ازمندیتو ن دیگو است و دارد م ریهمان باب صغ   ،ذهنمن  نیهم  عن ی دوزخ

  : تیدو ب نیتوجه کن به ا

  از شر دی تر آکردن خوش ناز
  که دارد صد خطر ش،ی کم خا ،یل 

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

  ازیآن راه ن آبادستمنیا
  و، با آن ره بساز  ر ینازش گ  تَرکِ

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

  م ییبه پندار کمال بو میذهن برو یساز شر بهتر است، که ما در سبب از  نیخب ا  ازم،ینیب ییبو ناز کن  اگر

م، به  ندار  اجیبه مردم احت   دانم، را که م   زیچهمه   ! چون چی. از مردم که ه میهست   ازی نیما از کم خداوند هم ب

  ندارم.  اج یخداوند هم احت 

و   ییفضاگشا  از،یراه ن  نیخطر دارد. ا  ش، صداَنخورش، نجو  ش»،یکم خا  یاز شر، ل  دیتر آکردن خوش   «ناز

نازش را تمام   نی. ارساندرا، به همه سود م  رون یجهان را،  درون را، ب کند آوردن عدم به مرکز واقعاً آبادان م
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  طلب به کمال   یازینیجبار بودن و حسِ ب  نیهرلحظه ا  کهن یا  یبساز؟ برا  دیگو کن. با آن ره بساز. با آن ره چرا م

  م یرو بعد م  م،یبند لحظه، بعد م  ی  میکن م  یی. فضاگشاریبه ما د  دهد دارد دست م  دینیب . مدهد دست م

  . و  دیریب ادی  دیبا اتیاب نی ذهن. شما از ا یساز سبب

  خراش و م تراش ره، م نیاندر
  فارغ مباش   دم آخر، دم تا

  ) ١٨٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو

ادامه بده، ادامه بده، ادامه بده تا «مرغ   ، یکوچ بشو    ذهننسبت به من  ، ن یبب دی با ه  ، فضا باز کن د یبا ه

  .  یبپر  تواننم  ،. خب ادامه نده دیدیکه از ذهن پر  دینیب م دفعه ی عش»،   جذبه ناگهان پرد زِ

  یشما برد حولِ محورها   ذهنمحورها برد. اگر من   نی. حول امیتکرار کرد  ریبار د   ی را امروز     اصل  ی محورها

 یپردرد برا  ذهنمن  نیا  دمی . فهم ست یراه که جبار ن  نینرو. در ا  ،یغلط که وقت تلف کردن است برد  یماد 

   زندگ   دهد که ذهنم نشان م   ی زیاز آن چ   م، بشو  میتسل  د یکند که من با   وجود آمده، به من فقط حالبه  نیا

 اج ی خداوند احت  ای   کنم من به کم زندگ  نینخواهم، فضا را باز کنم، مرکزم را عدم کنم و دائماً به خودم تلق 

  و از گروه عشق  شوم من از موالنا جدا نم  دانمرا هم م  نی. و اشوم لحظه فارغ نم  یبروم،    دیدارم و تا آخر با

  است.   وی کار د نیشوم. اگر جدا بشوم ا جدا نم 

  وا برد  مانی از کر  ویکه را د  هر 
  سرش را او خَورد  ابد،ی کسش  یب

  ) ٢١۶۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  زمان   یبدَست از جمع رفتن  ی
  بدان  وین نیباشد، ا طانیش مِر

  ) ٢١۶۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : وجب بدَست
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برنامه کم   نیبدان» اگر ا  وین   نیباشد، ا  طانیزمان، مِر ش    یوجب، «از جمع رفتن    ی   عنی بدَست»    ی«

  خراش  «م  نرو، ه   رونیگروه ب  ن یاز ا  د یکرد  دایگنج حضور پ  و گروه عشق  کند اگر موالنا به شما کم م   کند، م

  را کوچ کن.   ذهنمن   نیا تراش»، و م

از کر  دگ یهمان   یرو ین  و، ید  طان، یرا که ش  هرکس رو  مثل موالنا و اشخاص  مان ی جهان،  خودشان کار    ی که 

و سرش را    کند م  دایپ  کسیب  وار،یکنج د  یدر    برد جدا کند، م   دهند، م   غامیگنج حضور پ   نیدر ا  کنند م

حسود    ا یباش، ب  جو نه ی ک  ای بخور، ب  صه غ   ا یتو ب  د یگوم   خورد؟ م  ی . چجور خورد مغزش را م   عنی   خورد، م

  . خورد را م اش باش. زندگ 

. اصال من از  کند مسئله م  کند،  به مانع م   لیهرلحظه تبد  بلعد، ما را م  زندگ   ذهن من   نیکه ا  دینیب م  شما

از خودتان. مسائلم را من درست    دیسؤال کن  د؟ یکن خودتان مسئله درست م  یشما چرا برا  کنم، شما سؤال م

    کنم؟ در من هست که مسئله درست م ی زیچچه   کنم؟ چرا درست م  کنم، م

مثال قدرتم را    ای  رمیانتقام ب  ای   م،یبو  دیبا  یزیچ   یکه    دیآ نظرم مبه  دفعهیاآلن با همسرم نشستم،    من

  رید  میگو چه؟ چرا به خودم نم  یدعوا بشود. برا  جان یو ا  اورمیرا درب  ذهنمن  ی از اداها    ی  ایثابت کنم،  

جمع   کنم کنم، مقاومت بس است. مقاومت که م مقاومت بس است؟ من فضا باز م  ریمقاومت بس است؟ د

  بس است. ری. دکنم م  یکار و خراب  شوم م  ذهنمن  شوم، م

  را خوب بفهم.  نیاست. ا طانیش بیفر  نیا ،یدور بشو  جمع عشق نیاز ا  دیگو وجب م ی

را    زیچ   ایواقعًا کس    دهیاست که فهم  کس  نیا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  انسان است.    یوجود  قتیهم حق  نیا

لحظه   نیاتفاق ا  رشیلحظه را با پذ  نیا  کند، مرکزش را عدم م   کند، م   ییبذارد، پس فضاگشا  د یدر مرکزش نبا

لحظه منجربه   نیاتفاق ا رشیو پذ کند هستم، شروع م  جنس زندگ  من از دیگو که معادل اقرارِ اَلست است، م

  .  شود م سببی ب یشاد

شما هم که شما بروز    یآمده برا  دیکه اآلن شا  امده، یخواهد آمد، اگر ن   یروز   ی  سببیب  ی که شاد   دینیب م

و    یشاد   نی. ادهد اوضاع ندارد که ذهنتان نشان م   به که بستگ   دیکن را در درونتان حس م   ی شاد  جوری

اآلن نه. فضا را باز   د،یشد م  عصبان ن،ییاباال، پ دیدیپر قبال م افتد م اتفاق یجا.  هست آن  شهیآرامش هم

  .  کند با شما آرام برخورد م د یکن . آن هم چون آرام برخورد مدیکن آرام با آن برخورد م  د،یکن م
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  . درست است؟  زد یست جهان م دیبن  زهیست

جهان هم به او    رد،یگ که سخت م  کس  ر، ید  د یگوکوش»، حافظ م جهان بر مردمان سخت  ردیگ م   «سخت

  .  شود جهان نرم م  کند،  که فضا را باز م . کسردیگ سخت م

خرد زندگ  سببی ب  یشاد  پس که    دید  دیخواه  واشیواشی به فکر و عملتان،    دیزیرم   د،یکن را حس م  را، 

  باال.   دیآ م  جوشد از درونتان م نیو ا دیساز لحظه م ن یبه حل مشلتان را در ا. فکِر مربوطدیشو م  نندهیآفر

  م ی را که مرکز ما بودند بنداز  دهیافکار پوس   د ی. ما بامیبرس   جانیبه ا  دیپرداخته. ما با  ت یدر شما به خالق   زندگ

ا  نیبه امربوط فکر    رون،یب   ن ی ا  یاصال برا  ،یدگار ی«صنع»، آفر  ندیگو را م  نی. امیکن   دیلحظه تول  نیلحظه را 

  ش یهزار سال پ سه   ش،یدوهزار سال پ  دۀی پوس  یما فکرها   کهن ی. امی ما امتداد او هست  م،ی هست  دگاری. ما آفرمیآمد

  ش یمعرض نما  خودش را در ما به   ی دگاریصنعش را، آفر  خواهد  م  . زندگ ستی«صنع» ن  کهن یا  م، یپرست را م 

  در ما خلق کند.   دیجد  یفکرها خواهد م  عن یبذارد، 

که شما امتداد صانع    لیدل  ن یاست. چرا؟ به ا  ریی که به نوشته درآمده، به ذهن درآمده، قابل تغ  ی زیهرچ   نیبنابرا

  .  دیهست

ما را    زندگ   تواند نم  یادهیآفر  چیشده. ه  دهیآفر  ده،ی بذر. آفر  دهیاز آفر  دن»،یبنگر در آفر  ده،یز آفر  «بذر

شما را    تواند نم  یفکر   چیه   ،یاده یآفر  چیه   ، کسچیه  ، یز یچچ ی. هدیمحدود کند. شما از جنس خداوند هست

  . ستین تیدود. خداوند از جنس مح دیستین تیمحدود کند. شما از جنس محدود

  ۀ دیپوس  ی بعد باورها  م،یاز جنس خدا بشو  عن یچه؟     عن یبا خداوند    ارانهی مجدد، عشق، وحدت هش  وحدت

  د ی آ نظر شما درست درمبه  د،یدان درست است؟ اصال شما عرفان هم نم  نیا  م؟ی را بپرست  شیهزار سال پسه

    ن؟یا

  د ی کاغذ، برو  یرو   دیآن فکرها را که نوشت  دیگو کند، م   ان ی خودش را از ما ب  خواهدکه عقل کل است، م   خداوند

بپرستآن را  فکر   د،یکن  یساز بعد سبب  د،یها  د  یاز  ا  شود م   نیا  د، یبپر  ریبه فکر  من،   شود م  ن یپرستش 

  د؟ یکن شما کار خداوند را م   عنی خداوند؟ 

بعد    م،یدِمده را بپرست   یباورها   یسر ی  میامدی ن  م؟یآمد  نندگیآفر  یسخت است که ما برا  قدرنیا  نیا  دنیفهم

    خواهد؟  زنده بودن را م  ای  خواهد را م دگ ی. خداوند از ما پوسمیبشو دهیپوس
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. به ما  کند   انی ما ب  قیرا از طر  تش یرا، قدرتش را، هدا  تشی را، خردش را، حس امن  سببشیب  ی شاد  خواهد م   او

  . نیافری ب دیتو با دیگو هم م

  . ستیدرست است؟ نه درست ن نی. امیبپرست  می خواه را م  ده یپوس یباورها  نیهم . ما میستیبلد ن ما

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

    
 با افسانه من ١٣[شل   با حقیقت وجودی انسان)] ١۴[شل   ذهن)](شش محور اساس زندگ   (شش محور اساس زندگ

مرکز شما    وقت  دهد که نشان م   (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل   یو شل بعد   (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل شل    نیا  و

خودتان.    یابیارز  یبرا  ست سنگ مح    ی  ست،ی اریمع   ی.  دینیب خداوند را م  عدم است، واقعاً حس فراوان 

است    دمنه. اگر مرکزتان ع  ا ی است    جسم  یار یاز هش  ترش یلحظه ب  نیحضورتان در ا  یار ی واقعًا مقدار هش  دینیبب

  . دیدار را به همه روا م فراوان نی. بنابرادیرا دار   زندگ  ، شما فراوان(مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[شل  

   در مرکز شما هست که از او زندگ    ، مخصوصاً اگر انسانغ معنوی)](مثلث عدم بلو  ١١[شل  است    ده یمرکزتان همان  اگرنه

  ران یرا به د   را، خوشبخت  زندگ   دیتوان نم  د،یو پر از درد هست  دیهست   شما آدم بدبخت  نیبنابرا  د،یخواه م

  .  دیروا بدار

  ران یبا د  سهیقابل مقا.  دیشو جسم م  ها، دگ یهمان   نی به ارزش هم  دیده ارزش خودتان را کاهش م  نیبنابرا

دمدم  دیشو م م   متأسفانه،  م  د، یشو مزاج  سست  هرکسشود تعهدتان   .    الست به  جنس     عنیتعهدش 

  است.   سستتعهدش با مردم هم به همان  نیرفته، فراموشش شده، پس بنابرا  نیاز ب یخداوند
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[شل  هم    نیندارد. ا  ارزش چی، تعهدش و قولش همعنوی)](مثلث عدم بلوغ    ١١[شل باشد   دهیکه مرکزش همان  هرکس

  د، یحسود هست  عنی  د،ینیب را در خودتان نم  رانیبه د  و رواداشت زندگ  ، اگر شما فراوان(مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢

  . دیبن دیتوان نم . شما خودتان هم زندگ دیکن به خودتان هم ظلم م دیبدان د،یهست لیبخ 

(شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی    ١۴[شل  که مرکزش عدم است    را عرض کنم که هرکس   ضلعشش  نیدوباره ا  اما

   عن یفَکان»،  . خودش را در معرض نظم «قضا و کن کند که اقرار الست م  دینیب م  ها ضلعشش   ن ی، در اانسان)]

[شل  هست    دهیکه مرکزش همان   یآن    ول   ند،یبمرا    »و هرلحظه «امر و نه  دهد خرد کل، عقل خدا قرار م

  ذهن خودش را دارد.   ی ساز، سبب ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣

من از جنس جسم    دیگو هرلحظه م  کند، . اَلست را انکار مکند م  یخودش جار   را در زندگ   اش ذهنمن   نظم

   زندگ   کهن ی. اصال به قضا، اکند صورتِ جسم تجسم م که به  ر ید  یهابا انسان   کندم   سهیهستم و خودش را مقا

  . کند فَکان» به ضررش کار ماست. «کن  قاضخودش  کهن یا یبرا دهد، نم تی اهم چیهست، ه  رندهیگم یتصم 

ذهن    یساز با سبب   ذهنما در من  عنیرد شو، از جنس درد شو؛  از جنس د   دیگوهرلحظه به او م  فَکان»«کن 

  م ییگو م  م،یکن . اَلست را انکار م م یهست  زها یچ   یما گدا  م؟یکن کار را م   نی. چرا آخر ام یخواه از خداوند درد م 

  .  افتد ما م  یو اتفاقات بد برا   سدینو بد م    قلم زندگ  ع. بعد آن موق ستمیمن تو را قبول ندارم، من از جنس تو ن

که مرکز ما عدم است، هر موقع مرکز ما عدم است،    (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل    یآن    در

 ۀ برند   عنی  الْمنون» ب یو «ر  م یما ش ندار  کهن یا  یبرا  افتد، اتفاق بد نم   چیخوب است، ه  رون یانعکاسش در ب

برا  هنذمن   یش  م هم  افتد اتفاق  معن   طورن یو  است،  عدم  ما  تسل  ن یا  اش مرکز  درحال    و   میاست که 

  لحظه. نیدر ا م یهست  ییفضاگشا

  زند  ، واکنش هست، دائمًا حرف مذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل  هست    یدرحال فضابند  ی  آن

  ت ینهای خدا، «کرمنا» و «کوثر» ندارد، از ب  تینهای از ب  هست و اطالع   ده یکه مرکزش همان   کس   عنی   ، یآن  

ا  فراوان  تینهایو ب   ی خودش را در ما زنده کند، خبر   خواهد داشته، م  خداوند ما را گرام   کهنیاو ندارد و 

  ندارد.

  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]   ١۴[شل    وقت   که را گرفته، درحال  شیمحدود و محدوداند  ذهنمن   ن یهم

 دردتر ی است و ب باتریز رونیتنها انعکاسش در بنه  شود، تر مروز آسمان درون بزرگ مرکز ما عدم است و روزبه 

  .  میکنم  دایداشته دست پ  ما را گرام  کهنیداشت خداوند، ابه بزرگ واشیواش ی شود، م
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   به زندگ  دیآ م  فراوان  تینها ی. بمیو فراوان بشو  میبشو  لیبه او تبد  میتوان تماماً ما م  عنیخداوند    داشت گرام

  . میاچه آمده  یکه برا م یفهم ما، آن موقع ما م

 ر، یددر هم    همه، کم به همه و شناخت زندگ  ینعمت برا  تینهایب  ت، یخالق  تینهایب  ، فراوان  تینهایب

َفکان»  براساِس «قضا و کن   شرفتیراه پ  نیما و ا  یبرا  افتد رابطه برقرار کردن، اتفاق م   ریدهم با    براساسِ زندگ

  هست.

  : میرا خواند ت یخُب دو ب 

  ی پندم استادِ عشق ز استاد بداد
  یبترس ز هرکس که دل بدو داد ن،ی ه که

  
  ی دیکه تو از نوشِ او بنوش  آن کس  هر 
  ی فَصاداوت  شِیبعدِ نوش، کند ن ز

  ) ٣٠٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی حجامتگر   ، زن: رگ یفصاد
  

  . میرا در مرکزمان بذار یزی چ  ا ی کس  دیکه نبا می. کامال روشن شدمیدیفهم نظرمبه

  : میخوان هم م تیاما چند ب  

  دهند را چون به دل ره م  صورت
  دهند ندامت آخرش ده م از

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

منزجر شدن و مردم   عنیمعمول است، ده دادن  جانیاصطالح، آذربااست به اصطالح ترک  یده دادن که  نیا

   مثال خاک بر سرت و اگر آدم صورت را، چه بخواهد صورت انسان   ندیگو و م   ندیگو م  یطور ن یا  ریدبه هم

.  شود و از آن منزجر م  شود م مانیپشباشد، به مرکزش راه بدهد، آخرش     جسم ا یباشد و    باشد، فرم انسان

  هست.  اساس تیب د،یری ب اد ی دیتوان را م تیو ب شود م  مانی کار را کردم؟ پش  نیچرا ا  دیگو م دهد، ده م

  : طورن یو هم  
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  گفتن با جهولِ خوابناک پند
  خاک افگندن بود در شوره تخم

  ) ٢٢۶۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  رفو  ردیحمق و جهل نپذ چاکِ
ش ا تخممت کم دِهپندگو  یح  

  ) ٢٢۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : نادان جهول
  : نادان حمق

  دِهش: او را نده   كم
  

  ۀ و افسان  دیدچار جبر بشو  د، یو کاهل باش   دیرا در مرکزتان نگه دار  ده یهمان  ی زهایچ  نیاگر شما ا  دی کن  توجه 

  . عقلیب اریبس دیشو م صورت ن یدرا د،یو فضا باز نکن دیکن  تیشا د،یحرف بزن   و ه د یدرست کن ذهنمن 

  او را نده. عنیدِهش  کم .: نادانحمق  .نادان عن ی جهول

ا  دیشا  پس نم   نیبه  را  پند موالنا  ما  نکند خدامیریپذ علت است که  ه  نکردهی .  چرت    ما نادان خوابناک، 

  . دیرو نم  ،ی خاک اگر تخم گندم باردر ذهنمان. در شوره میزن م

کاربردش را در خودتان    د،یخوان را م   اتی اب  نیشما ا  ا ی آ  کند؟ در شما کار م  اتیاب  نیا  ا یاست که آ  نیا  سؤال

  خودتان را؟   د یکن و عوض م  دیکن م دایپ

. د یکار در ذهنتان م  است، ول  یتخم را، درست است که گندم خوب  نیا  دیشما دار  کند، کار نم   د،یکن نم  اگر

  ا ی آ  دهد، . که موالنا به من پند م دیاست که عجله نکن   ن ی. درست گوش کردن ادیندارد، درست گوش بده  دهیفا

  و در خواب هستم.   نمیب م  ها دگیهمان قیدارم، از طر ذهنهستم؟ نادان هستم چون من   من نادان

    گذارد؟  من اثر م یموالنا رو   اتیاب هم نادان باشد، هم در خواب باش، آدم

ا  دیگو م  اآلن را   نی. استین  کردن  نهیوصله پ  ست،ین  دوختن   ذهنو جهل من   شاف «حمق»، نادان  نیکه 

 نه یو وصله پ  دیرا نگه دار  ذهن من   دیتوان شده، نادان است و شما نم  دهیبفهمد اگر همان  دیبا  شنود هرکس م

  .  دی کن
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  د یعمل کند. شما قانع نباش  جور خاص   یبشود،    تیممن است ترب    ذهن. من دیدرست کن   دیتوان را نم   خرس

  د، یگو موالنا پندش را به من م  دییپندگو. شما بو  یاصال به او پند نده، ا  دیگو و م  دیاز آن جدا بشو  دیبه آن، با

  خودم کار کنم.    یرو   رم،یبپذ خواهم من م

  : تی سه ب نیا طورن یهم

  زنان از دم یمزن تا بشنو دم
  ان ینآمد در زبان و در ب آنچه
  ) ١٣٠۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آفتاب  زآن یمزن تا بشنو دم
  نآمد در کتاب و در خطاب  آنچه

  ) ١٣٠۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مزن تا دم زند بهِر تو روح  دم
  نوح  بذار در کشت  آشنا

  ) ١٣٠٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : شنا آشنا
  

. دم  رینگ   شیوگو بر او پاآلن، در گفت  زند . دم م کنددر درون شما دارد صحبت م   کس   یخاموش باش.    تو

. در  امدهی ن  ان یدر زبان و در ب   ن یکه ا  یدر درون، آن را بشنو   کند که صحبت م   مزن. خاموش باش تا آن کس

در کتاب و خطاب، به    نیا  زند،  م  رف. آفتاب در درون تو دارد حی. دم مزن، از آن آفتاب بشنوستیکتاب ن

  به گوش تو گفته بشود.   دیحرف گفته نشده. در درون با

که غرق ممن است    هست  ای در  یشنا کردن را بذار، در    عن یمزن تا دم زند بهِر تو روح»، «آشنا بذار»،    «دم

شده که گشوده  یفضا ،ییتای  یهست، با ذهنت شنا نکن. فضا را باز کن، وارد فضا ییتای یفضا  ی. یبشو

  شنا.  عنی نوح است بشو. آشنا  کشت

   که هرلحظه زندگ   دیدرک کن   قاًیشما عم   د،یسرعتش را کم کن  د،یخاموش کن   میگو شما اگر ذهن را، حاال نم  و

  لحظه. بهلحظه  م،یریگ را م  غامیپ  نیا  م،یو اگر ما ساکت باش  افتد که م   اتفاق   قیاز طر  فرستد به ما م  غامیپ  ی
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  جوان  یتَن ا نیخانه ا مهمان  هست
  دوان  دینو آ فِیض  صباح هر 

  ) ٣۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ماند اندر گردنم  نیمو ک  نیه
  اکنون باز پرد در عدم هم که

  ) ٣۶۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  وش بیاز جهان غَ دیآ هرچه
  است، او را دار خَوش  فیدلت ض در

  ) ٣۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مهمان : فیض  
  

  ت یوضع  نیبا ذهن مقاومت نکن، نگو ا  د،یآ م  دیمهمان جد  ی خانه است، هرلحظه  تن ما مثل مهمان   نیا  پس

مقاومت    . اگر ردش کنریبه تو بدهد درسش را ب  درس  یآمده    نیآمد، ا  شیپ  ستیچ  نیماند در گردنِ من، ا

  . رود م گردد برم  ، کن

فضا را باز کن،  آورد م شیلحظه پ نیشما ا یفَکان براْ هرچه قضا و کن د،یآ م وش»ب یهرچه «از جهان غ  پس

.  دیکن م  شرفت یهرچه زودتر پ  دیری ب  غامی پ  یطورنیبذار برود. اگر شما ا  ریرا ب  غامشیمهمان است پ  نیا

  . دیریرا ب غامشیو پ  دیبخوان ربا نیرا چند  هانیا کنم شما خواهش م   ات،یاب نیمهم است ا  لیخ

  : نیا طورن یهم  و

  د یبر گردون رس ر ی الض نعرۀ
  د ی بِبر که جان ز جان کندن ره نیه

  ) ٣٣٣٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  میاتن نه  نیما ا میبدانست ما
  میایزم زدانیتن، به  یِورا از

  ) ٣٣۴٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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فرعون دست    ی (ا  نک ی. هان ارسد به ما نم   ی ضرر  چی گفتند: ه  دیرس بلند که به آسمان م   بانگبا    «ساحران

  .» افتی قطع کن که جان ما از جان کندن نجات  ما را)  یو پا

ضضرر، ضرر رساندن ر ی :  
  

ب  زها یشما چ   عنی از مرکزتان  اگر ذهنتان م   د ینبا  هانیا   م یگفت  د، یآور م  رونیرا  و  باشد  ضرر    دیگو در مرکز 

  . کنم من ضرر نم  عنی ر»،ینعره بزن «الض کنم، من ضرر نم  کنم  من ضرر نم دییاصال نشنو و شما بو ،کن م

  ، ده را از دست م   نیا  دیگو  کوچ شما، که م  ذهنمن   قیاز طر  دیگو بزرگ م   ذهنمن   دیگو فرعون م  اگر

  . خواهم بن اماناِت من را بِبر، نم   خواه  م  یبو هر کار   ، ده امانات را از دست م  ، ده مآن را از دست  

   او زندگ   لۀیوسبه   م»یای زما به خداوند «م   ذهنمن   نیا  » یِ«از ورا   م،ی ستین   ذهنمن  ن یکه ما ا  میدیاآلن فهم  ما

  . میکن م

را از مرکزِ    دگیهر همان  عن ی  رسد،  به ما نم  ی ضرر  چی گفتند: «ه   د یرس با بانگ بلند که به آسمان م  ساحران 

ذهن است، بِبر قطع کن که    یِ، که همان ابزارها ما را)   یفرعون دست و پا   ی(ا  نکیکنند، بنند. هان ا  رونیما ب

  ندن است. ک  واقع جان در  ها دگیهمان سبِبرح  ستنیز نی.» پس بنابراافتیجانِ ما از جان کندن نجات  

  » منْقَلبونَ  ربِنَا الَ انَّا ۖ◌  ضير  قَالُوا«
  » گرديم.»: «باك نيست، ما نزدِ پروردگارمان باز م گفتند«
  ) ۵٠  ۀی)، آ٢۶سورۀ شعراء (  م،یکر قرآن(

را   ذهنامانات من  نی. پس بنابرامیگرد پروردگارمان باز مقرآن است، ما نزد  ۀیهم آ  نیا ست،ین باک  گفتند

  . دینترس ذهنمن  داتیو از تهد دیگرد او بازم یسوبه ارانهی هش د یدار د،یشما بِبر

  کرد حلقه در گوشَت چشم مستِ کس  چو
  ی آزاد یگوش پنبه برون کن، مجو  ز

  ) ٣٠٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

به مرکزت، که بعد    یاو را آورد    عنیرا در گوش تو کرد،    ینوکر   ، حلقۀ غالم  انسان  یاگر چشم مستِ    دیگو م

نکن و گوشَت را    یآزاد   یجو وجست   رید  صورتنیدرا  ،ی او تو را کنترل خواهد کرد نوکر او شد  رِیتصو  نیاز ا

  .ی بشنو  گذارد نم ذهنمن  عن یرا. «ِز گوش پنبه برون کن»   نیباز کن خوب و بشنو ا
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. عرض  میافت م  ریگ  میدار   به! عجب شد عاشق شدم، ولبهبه  م ییگو به مرکزمان، م  میآور نفر را م  ی موقع    هر

عاشق    ذهنمن   کهنیا  دیرا، متفاوت بدان  به زندگ   و زندگ  کردم شما عاشق شدن براساِس زنده شدن به زندگ

  به مرکزش.  آورد م  ار کس   ی ریتصو شود عاشق م وقت  ذهنبشود، من  ذهنمن 

مرد چقدر درست است و   نی عنوان زن، ابه   دیکن غلط است. شما مثال فکر م   ذهن  ر یتصو  نیاوقات ا  لیخ   و

  د، یکن خودتان تجسم م   شی را پ  هان یرفتار است و همۀ ااست و چقدر باانصاف است و چقدر خوش   نیچقدر ام

  «زِگوش پنبه برون کن».  نیآمد. بنابرادر  همه دروغ از آب واشیواش ی دینیب م

  ی ز یچ  ی   که وقت  دهد نشان م  نی. است یآزاد ن  ریمن را بشنو که تو د  حتینص   عن یپنبه برون کن»،    «زِگوش 

.  رود از دست م  مانیبله آزاد  میآور را م   کس  ی  م،یرس نه تنها آخرسر به تنفر م   م،یآور را به مرکزمان م 

  کند.  دایرا پ ی آزاد تواند گوش بدهد که نم  دیبا  گردد، م  یدنبال آزاد دگیبا وجود مرکز همان  اگر کس

  م، یکن م  سخنران  یبه آزاد راجع   م، یدار   دگیجور همان  هزار   میست یخودمان آزاد ن  که ها درحال از ما انسان    لیخ

ندارد، چرا؟    یاثر   چیهم ه  اش . سخنرانمیخودمان را آزاد بشو  دی! اول باستیدرست است؟ نه درست ن  نیا

  .ستیخودش آزاد ن  کهنیا یبرا

از مرکزتان و   د،یکن است که مرکزتان را خال  نیا یآزاد  نیاول د،یآزاد بشو دیخواه که اگر شما م  میفهم م پس

که شما    تیوضع   ی . اگر فقط از  دیاد هستواقعاً آز  د،یآزاد بشو  ها دگی. اگر از هماندیآزاد بشو  ها دگیاز همان

  بود هنوز.  می گرفتار خواه ست، ین یآزاد  نیا د،یآزاد بشو  دیخواه م  کند م تیرا اذّ

  ر ی هستند که شما را گ   هاتی که اگر وضع  دهد که اگر شما در ذهنتان نشان م   دیگو م  د،یگو را م   ن یهم  دارد

آن    رِیکه گ  دیآور وجود مبه  یرید  تیوضع  ینه!    د،یشو واقعاً آزاد م   دیآزاد بشو  هات یوضع  نیانداختند، از ا

  . میپاک کن  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  را از مرکزمان  ها دگ یهمان  نیا دی. بادیافت م

  م یکن   رونیاز مرکزمان ب  دیرا که ممن است در آن انسان هم باشد با   هان یچنقطه  نیچه. ا  عن ی  میدیفهم  پس

آزاد م  ،ی وگرنه  زندگ  نیتربزرگ   ی آزاد  ؟ی آزاد  دیگو چرا  ن  کس   ست، موهبت  آزاد  .  کند نم   زندگ  ست یکه 

   ول   م،یکن  جامعه زندگ   با نظم  م یما نظم داشته باش  دی با  البته  ما را محدود کنند.    زندگ  د ینبا   رونی ب  یروها ین

و اگر آمده  ست،یاصال درست ن   ن یا  رد،یرا از ما ب   یآزاد  میبشو  ده یمرکزمان با آن همان دیای ب  یز یچ ی  کهنیا

  . دیگو موالنا چه م می نیبب  میگوشمان را باز کن  دیاز جمله دردها، با میهست  دهیو با آن همان
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  ها  دگیهمان  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    نیتا ا  م،یفضا را باز کن  می مرکزمان را عدم کن  دیپس با  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  

  . میپاک بشود تا ما آزاد بشو

  :میدان را م  نیا و

بشْ حاءیا مییع یمص  
 م  نَْفسال تَخْتَص نَتودا جالس  

  ) ٢٧٢۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مرتکب شده     گناه  ن یتو چن  اهار ی نفس س  رایمن، ز  زهیکند. با من ست   اشياء تو را كور و كر م تو به    «عشق

  است.»

  زه یکند. با من ست   ها تو را كور و كر مانسان   ذهن  ریبه تصو   ایکه عشق تو به اشيا،    دیگو م  خوانم، م   دوباره

ا  گناه   ن یتو چن  اهاری نفس س  رایمن، ز    است ول  یشعر عرب  نیمرتکب شده است. شما درست است که 

  . دیحفظ کن  دیتوان م

لحاظ گوش عدم و   هست ما به   دهیمرکز ما همان   که وقت  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  حالت    نیکه ا  دهد نشان م  نیا

ما    یما برا  اهاریسحالت نفس    نی. و در امیکور و کر هست  زندگ  لۀیوسبه   دنیو شن  دنید  عن ینظر    یار یهش

با مردم که شما    زهیو ست  مالمتبه    میکن موقع ما شروع م  آن   کند، ما را خراب م  و زندگ   کند مسئله درست م

ا  د،یمن را خراب کرد  زندگ را نکن  نیشما  است، نه    دهیمرکزتان همان  که که شما اآلن درحال  دیبدان   د،ی کار 

  . دیشنو نه م دینیب م

»بشَّ  حاء م یع  و یمص «.  
  .» کند تو به اشياء تو را كور و كر م «عشق

  ) ثی(حد
را به مرکزت    زهایگفته که اگر چ  غمبرمانیپ   میواقع مسلمان هستاست، چطور ما در   ثیحد  نیاست که ا  بیعج 

  یرفتارها  چار را چجور    به باورها و بعض   یماد  یزهای موقع ما با عشق به چ  آن   کند، تو را کور و کر م  یبذار

ا  دهند،  انجام م ارکزمانم  میاها را گذاشته را، نوشته   هان یو همۀ  هستند.    ز یهستند، همه چ  ءهمه ش   هان ی. 

  هستند.  زیاست. فکرها و باورها چ زیچ  د،یآ که به فکر درم یز یهرچ
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(حقیقت    ١٠[شل  که ما    حالت   نیدر ا  عنیمن»،    یِکور   نی ست اعشق   یهست «کور   ر ید  یکور  ی   طورن یهم  و

   . کس نیعشق است ا  ی کور  صورتن یدرا  ، با زندگ  میشد  یشده    مرکز ما عدم است و فضا گشوده   وجودی انسان)]

  شده.  مرکزش خال   عنی ند،یب را نم  زهایعشق دارد چ یکه کور 

  من   یِکور نیست اعشق یکور
ِبح میع  و یمن  یاست ا صسح  

  ) ٢٣۶٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

حسن بدان که عشق،    ی. ا معمول   ی عشق است نه کور  یقطعاً کور  یباشم، آن کور   یاگر من، دچار کور   ی«آر 

  .» شودعاشق م  ی و کر  یموجب کور

فضا را باز کرده   انسان ی  عنیعشق  یعشق است، کور یقطعًا کور  یباشم، آن کور  یاگر من، دچار کور یآر

  . معمول  یبه مرکزش راه ندارد. نه کور  یز یچچ یه ند،یب شده، فقط خداوند را م  ی با زندگ 

.  شود م  یو کر  یبدان که عشق، موجب کور   ، یشنو که م   هرکس   یا   عن یانسان، حسن    ی ا  عن یحسن    یا

باشد    نایانسان به خدا ب  ند،ی خدا را بب   تواند و نم  کند در مرکز انسان را کور و کر م  زها یکه گذاشتن چ  طورن یهم

ها نظام  ها با عقل آن را با نظم آن   اش زندگ  ند، یب ها نمها را برحسبِ آن آن   ند،یب نه که نم   ند؛یب را نم  زهایچ

  .دهد نم

  : میخودمان بخوان یبرا  دیند بار باچ  یرا، به نظرم روز  تیب  نیا طورن یهم  و

  بدو  نایخدا، ب  ِری از غ کورم
  باشد بو   نیعشق ا یِمقتضا 

  ) ٢٣۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : الزمه، اقتضا شده مقتضا
  

  ی زیچ    عنی   نم،یب نم   یرید   ز یبِدو» هستم چ  نا ی و «ب  نمی ب از خدا که در مرکزم هست و برحسِب او م  ریمن غ   پس

  را «بو» و عمل کن.  نیا ایاست، تو ب نیبه مرکزم، و الزمۀ «عشق» ا گذارم را نم  رید
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  ر ی خدا. غ  ر یاز غ  کنم  مرکزم را عدم م  کنم، م   ییگشامن فضا   دییهرلحظه بو  د، یرا عمل کن  تیب  ن یشما هم  خُب

والسالم    نم،یب من برحسبِ آن نم  دهد که ذهن نشان م   ی زیچ   آن   دهد، که ذهن نشان م  یزی آن چ  ست؟ یخدا چ

  تمام شد. 

شدن به خداوند    ی  عنیبرحسبِ عدم هستم. و الزمۀ عشق،    عن یاو برحسبِ او،    قی او ازطر  لۀیوسبه   نایب  و

وقتتان را    دیدار  د،یکن نم  ت یرا رعا  ) تی(اشاره به بفرمول    نی. اگر شما ارید  ستین  نیاز ا  ر یاست، غ  ن یهم

  . دیکن تلف م

ا  دیبخوان به  ا  تِ یب  ن،یشعِر  قدرتمند  یارزشمند   نیبه  و  هر   یرا  و  بسنج را،  را  خودتان  آن  با    د، یلحظه 

  . دیکن وقتتان را تلف م د یدار دیست ینه؟ اگر ن ای د یبدو»، هست نای خدا، ب  رِیلحظه. «کورم از غ بهلحظه

  : تیب نیا و

  یتو حاشا که بردانَد رو  از جورِ حافظ
  بندِ توام آزادم از آن روز که در من

  ) ٣١۶غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

. درست است؟  میشو روگردان نم  م،ی کنو صبر م  میما از جورِ خداوند که فضا را باز کرد  دیگو حافظ م   پس

و خداوند افتادم، از آن    زندگ   یِکه فضا را باز کردم و به بند تو  ی. من از روزخدا، زندگ  عنی  جانی«تو» در ا

  .دمید م  هادگ یهمان قیکه از طرقبل از آن  کهن یآزادم هستم. نه ا روز 

  ناً یهم بند است، من آزاد هستم. ع   ن یکه به بند تو افتادم، درست است که ا  یاز روز   دم،ید م  ها  دگی با همان  من

  است:  تی ب نیهم

  بدو  نایخدا، ب  ِری از غ مکور
  باشد بو   نیعشق ا یِمقتضا 

  ) ٢٣۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  :و

  من   یِکور نیست اعشق یکور
ِبح میع  و یمن  یاست ا صسح  

  ) ٢٣۶٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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حسن بدان که عشق،    ی. ا معمول   ی عشق است نه کور  یقطعاً کور  یباشم، آن کور   یاگر من، دچار کور   ی«آر 

  .» شودعاشق م  ی و کر  یموجب کور

  هستند.  هیهم شبچقدر به   دینی بب هانیا

  یحافظ از جورِ تو حاشا که بردانَد رو 
  بندِ توام آزادم از آن روز که در من

  ) ٣١۶غزل  ات، یغزل  وانی(حافظ، د

که فضا    از وقت  کهن یا  یبرا  ارانه،یبه درد هش   کنم و صبر م  کنم من فضا را باز م  د ییگو هم مثل حافظ م  شما

آزاد هستم. اگر در بند   نیجستم، بنابرا رون یب ذهنرا باز کردم، مرکزم عدم شده و در بندِ خدا افتادم از بند من 

  بودم و باورها بودم، آزاد نبودم.  هاز یچ

جا هم  آن   م،یمختلف که آزاد بشو  یها به مان  میو برو  میزیذهن بر  یسازکه اگر با سبب   میدان را م  نیما ا  و

  کرد.  میخواه   جادیا مان ذهنمسائل را با من   نیهم

  راحت دِیبر ام یزیگر  گر 
   آفت دیآ شتیطرف هم پ زآن

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

  ستین دامیو ب ددیب کنج چیه
  ست یگاه حق، آرام نخلوتبه   جز 

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

   درنده و وحش  وانِی: حدد
  

   آفت   یجا هم  در آن   م،یز یبر  از مان  ،ت یاز وضع  ، یز یاگر از چ  دست آوردن راحتبه  دیاگر به ام  دیگو م

  خودم.   ذهنمن  کند؟ م  جادیا را چه کس  یخواهد آمد، پس آفت و گرفتار  شیما با ما است پ ذهنچون من 

چون ما از جنس دد و دام   ست،ین دامیو ب ددی جهان ب  نیدر ا کنج  چیدارم، ه  ذهنمن  که درواقع درحال پس

  ن یهست. در ادر خلوتگاه خداوند آرامش    میکن دد و دام به ما حمله خواهد کرد. فقط فضا را باز م  م، یهست
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آسمان در درونمان    دنیو د  ییفضاگشا  باجهان فقط در خلوتگاه خداوند آرامش هست. خلوتگاه خداوند هم  

  . دهد اصطالح خودش را به ما نشان مبه

  :و

  در دلت آمد، نشست  ال یخ چون
  با تو است یزیگر کجا که م  هر 

  ) ٣٧٧۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

باشد، هرجا    ذهنمن   الی خ  ن یباشد، ا  دهیهمان   ال یاگر خ   دیگو م  کهن یا  ی است، برا  یخوب  ت یب  ل یخ  تیب  نیا

  ر یشل دهمان مسائل را به  ر، یکرده، بروم شهر د جادیمن مسئله ا ی با ما است. اگر در شهر خودم برا میبرو

  خواهد کرد.   جادیا ریدر جامعۀ د

که اگر ماه    دیگو خداوند باشد، حضور باشد، هرجا بروم بازهم با من است، که در غزل م الِیخ   ال،یخ  نیا  اگر

  .  تابد تو م یبرا یحالت هرجا برو خوشا به  تابد م

  : تیسه ب نیا طورن یهم  و

  دام بود اشلهیکرد انسان و ح لهیح
  آشام بودجان پنداشت، خون آنکه

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

  بِبست و دشمن اندر خانه بود  در
  افسانه بود نی فرعون، ز لۀیح

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

  کش نهیهزاران طفل کشت آن ک  صد
  اش اندر خانه  جست،او م  وآنکه

  ) ٩٢٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  له یخودش فکر کرد، ح  ذهن در من   ، یساز درست کرد برحسب سبب    ذهنرفت من    عنیکرد انسان»،    لهی«ح 

  کند،  م جادیاست، دام ا  نی واقع جلو زدن از خداوند است، از قردر   م یکه گفت  یساز سبب   نی. و انیا   عنیکردن  

  دام بود».  اشله یکرد انسان و ح   لهیما، «ح یار ی هش یذهن تله است برا نیا کند،  م جادیتله ا

  کند،  . مسئله درست مخورد آشام است، خونش را م خون   نیکه ا  ، ذهنمن   نامدرست کرد به  ی زیچ    ی  بعد

. گرفتار آورد وجود مهنجار بهنابه   یها ت یوضع  کند، درد درست م  کند، دشمن درست م  کند، مانع درست م 

  .ری در جهان د دینیب م  کند، م

  د یبه ما بو تواند نم . کسمیکن م  زهی ند، ستک  نیما توه   ذهنمن  ن یبه ا جانِ ماست. کس  میکن ما فکر م  ول

  . خورد به ناموسِ پندارِ کمال ما برم  دیدارد! اگر بو بیع  کم ی شما  تیشخص  نیکه ا

  م، یده را راه نم   . کسمیبند آشامش بود و ما در را م جانِ ماست، خون   ذهنمن   عنیجان پنداشت»،    «آنکه

ما را در ذهن عوض    نشیما را عوض کند، رفتار ما را عوض کند، فکر ما را عوض کند، ب  یباورها  تواند نم   کس

  کند. 

  که نیمخربش، درست مثل ا  یها ت یخاص  ۀ یذهن و بق  پندار کمال، کاهل   م، یده را راه نم  کس  میبند را م   در

فرعون هم از    لۀیح  دیگو دشمن در خانه پنهان شده باشد و م  ای ها دزد است، دزد  از نسخه   بعض  د،یدر را ببند

  که دشمن ماست، در درون ماست.  اما آن کس ،یریی هرگونه تغ ی روبه  میما در را بست  عنیافسانه بود،  نیا

. فرعون  کند مالمت م  د،یکن  شما م  کند، نگاه م   رونی که «صد هزاران طفل کشت»، ب  دیگو م  زند مثال م  و

  . شد اش که دشمنش بود بزرگ مدر خانه  را بشد، اما موس  هزاران طفل کشت تا موسصد 

 کند،  کار من را خراب م   چه کس  رون، یدر ب   میگرد ما دنبالِ دشمن م   عنیاش»،  اندر خانه  جست او م   «وآنکه

  .در درون خودم است  کندکار ما را خراب م  و آن کس

  دیخود را چو دخل خنده رس   بنه دلِ نیبر 
  ی عشرت، ز خرمن شاد دیغم نجو که

  ) ٣٠٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : درآمد، سود (مقابل خرج)دخل
  خراج  نوع  ز،یدهم از هر چ   ی: عشر 
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دخل و درآمدِ    ، کن فضا را باز م  موضوع، که وقت  نی بذار، تمرکز کن به ا  نیکه دلت را به ا  دیگو م  موالنا

  . شود ما، پس معلوم م یِاز خرمن شاد  ردیگ نم  اتیغم، مال  ای  ذهنمن  صورتنیدرا د،یآ م سببی ب یشاد

  است. اتی خراج، مال نوع  ز،ی از هرچ دهم ی عن ی عشر،

که معموال    دیشاد بشو  هادگ یاگر شما برحسب همان   دینیب که م   طورن ی، همذهن)](افسانه من  ٩[شل  حالت    نیا  در

  صورت ن یخاطر قضاوت ذهنتان، درابه شما دست بدهد، به    . اگر خوشخوش   میگذار را اسمش را م  یشاد   نیا

  . رود م  نیموقت است و از ب نیا

از    و اصطالح  به    ی  است، شما حت   ی سازکه شما چون کارش مسئله   دی نیب عرض کردم، م  ، مدت  ی پس 

  غم.   کنندۀجاد یبافتِ ا نیهم  اتِی به مال  رود اش مکه دلتان را شاد کند، همه  دینیب نم  ت یوضع

،  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل  و مرکز عدم    ییتمام کوششت و تمرکزت را بذار به فضاگشا  دیگو م  نیبنابرا  پس

،  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ردیب  ات ی که از تو مال  ستین   ذهنمن   ن یا  د،یرس  سببیب  ی شاد  عن یدرآمدِ خنده     که وقت

  . خواهد نم  یزی عشرت»، چ دی«که غم نجو

  کند،  م  لیهرلحظه به مانع و مسئله تبد  بلعد ما را م   که زندگ  ذهنمن   عن ی  م،یاگر «عشرت» هم بخوان   حت

[شل    ی خرمن شاد  »، ی ، ز خرمن شادعشرت   د یکار را بند، که «که غم نجو  نیا  ستی ن  ر ید  کند م  ل یبه درد تبد

  .  ماند ، مالِ خودتان م (حقیقت وجودی انسان)] ١٠

فوراً    رد؟یقرار ب  تان ذهنمورد حملۀ من ایباشد، مال خودتان باشد    دار یکه پا  دیخواه م یشاد   ی شما    خب

رفته که چهارتا    ادتیاست افتاده،  شما چرا    یکه اتفاق خوب  تیوضع  نیخاطر اکه خب حاال به   آورد شما م   ادیبه  

  . حل کن  دیبا یچهارتا مسئله دار   ،ی کننده دارنگران  تیوضع

هرجور    خواهد م   خواهد،م   اتیمال  ذهنرا شست برد. چرا؟ من   نیا  که آن چهارتا مسئله آمد خوش  دینیب م

را   ام من زندگ   دییگو . مدی آگاه باش  دیبه مسئله بند، شما با  لیبه درد بند، تبد  لیشما را تبد  شده زندگ

  کنم.  جادیدرد ا خواهم بنم. نم  دشمنبه مسئله و مانع و  لیتبد خواهم کنم، نم   زندگ  خواهم م

مقاومت نه، مقاومت    رید  شه یهم   د، ینشو  نیمثال خشم   د،یدرد نساز  ، ذهنمن   یِ سازبه عمل درد   دیباش   ار یهش

  کنم.  دایرا پ یر یراه د د یاز مقاومت من با ر یغ دییبو کند، دارد مقاومت م دیدی. دبس است
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  ات یمال   ذهنمن   د ی. مقاومت بندیمقاومت نکن  د،یچالش را حل کن  یبا خردمند   دی فضا را باز کن  د،یکن م  توجه

همه را   د یبشو  ذهنو اگر طول بشد وارد افسانۀ من   ردیگ از شما م   یز یچ   یمقاومت    ن یدرح  عن ی  ردیگ م

  . کشند و درد م  کنندبه درد م  لیرا تبد زندگ  ظهلحبهدائماً، لحظه  کنند، نم  اصال زندگ  ها ل ی. خبلعد م

شما به کم خداوند    عنی  ن یا  د،یخَم بشو  دیشما با  کهن یا   عنی است،    ر» ی «بابِ صغ  نیکه گفت ا  میدیامروز د  که

گذرگاه و فکرها    نیا  عنیبه نقش ممر،    کهن یا  عنی  نیرفته، ا   ادتانی  زیشما رستاخ   کهن یا  عنی  نی. ادیدار  ازین

  ها ن یاز جنس ا   عنی  د، یکن چون مقاومت م  د،یشو ها رد منیشما با ا  د، یشو بلند م  هان یشما با ا  گذرد،  م

  . دیافت ها مآن   . در تلۀدیشو م

شما با    گذرند، لحظه ساکن است، اتفاقات م   نیا  دینیب . م دیشما ساکن هست  که درحال  د،یگذر هم م   شما 

  . دیافت با اتفاق شما اتفاق نم گذرند، اتفاقات م دی. شما ساکن هست دی فتیاتفاق ب  دیاتفاقات نبا

  مرا تا عشر بستاند مرا باندیکس فر   هر 
  ایمن ب  شِیکه پ دیگو  ا،یفهم بدهد   آنکم

  ) ٢١شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  خراج  نوع  ز،یدهم از هر چ   ی: عشر 
  : آن که مرا آنکم

  

   را بدزدد و آن کس  ام زندگ  عنی  رد،یب   اتی به مرکزم تا از من مال  دیآ م  دهد م  بیمرا فر  هرکس  ،یز یهرچ

  . ای من ب شیپ د یگو من، به من م یسوبه  ای ک کن، بخداوند که به من گفته فهم کن، بفهم، در   عنی

خداوند، نمانَم    شیفضا را باز کنم. از فهمم، درکم استفاده کنم بروم پ  دیکه با  شوم من متوجه م   نیپس بنابرا 

  . ها دگ یدر ذهن با همان

  : طورن یهم  و

  ست جانمهشد نیتا با تو قر  
  جا که روم، به گلستانم  هر 

  

  دل شد  نیصورتِ تو قر  تا
  بر آسمانم م،یخاک ن بر 

  ) ١۵۶۶شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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  در گلستان هستم.  روم شدم، هرجا م نیکه فضا را باز کردم با خداوند قر  وقت از

 ن یدر ا  ستم، یدر خاک ن  ستم،ین  ها دگیهمان  یدر رو  ری دلم عدم شده، د  عنیدلم شده    نیقر  صورت زندگ   تا

«مرغ جذبه ناگهان پرد ز عش.» پس    می ام، که گفتام، پرواز کردهجدا شده   هان یشده هستم، از اآسمان گشوده

  د. و یرا انتخاب کن  نتانیکه دوباره مهم است که شما قر  دینیب م

  ماه و شمع روشنم یتو، ا یرو  دمیتا من بد
  وم در گلشنمخرمم، هر جا ر نمیجا نش  هر 

  ) ١٣٨٣شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

چون از جنس    دمیتو را د  یآسمان درون رو   نیشدۀ درون، در اگشوده   یفضا   نیکه فضا را باز کردم و در ا  وقت  از

خداوند، هرجا    ، زندگ   عنی !  کن من را روشن م  و زندگ   که مثل ماه و شمع روشن هست  کس   یتو شدم، ا 

  د ی با   یطور ن یخوب است. ا  شهیهم  المح   عن یشاد هستم، خرم هستم و هرجا بروم در گلستان هستم    نمیبنش

  شما.  دیباش

  مسلّم دهد تو را سلطان   نیزم  مر 
  یبغداد دِیداد به بِشر و جن چنانکه

  ) ٣٠٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ست یز معروف که در بغداد م صوف  ، : ابونصر بِشْرِ حافبِشر 
  : از مردم بغداد و از عارفان بزرگ بود یبغداد دِیجن 

  

دنبال    د یخداوند، شما با  عنیشده بدهد به تو سلطان  گشوده  ی فضا   عنیمسلَّم»    نی کن که «زم   ی کار   ی   عنی

  عن یشما،    نی زم  عنیمسلّم»    نیموهبت را داده. «زم   نیا  یبغداد  دِیکه به بِشر و جن  زند . و مثال م دیباش  نیا

  .شدهم یتسل ن یزم

مسلّم است،    ن یشده زمگشوده  یفضا   نیا  شود،  فضا در درون باز م  شود، مرکز عدم م  ، یشو م  میتسل   وقت

که مرکزش عدم است، در    دارد، فقط! کس یقدرت معنو شدهم یفقط انسان تسل  د،ی هست شدهم یشما انسان تسل

  ندارد.   یهم باشد قدرت معنو  یمذهب  اریوگرنه انسان اگر مرکزش جسم باشد ولو انسان بس  ستیرکزش جسم نم
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داده. بِشر و    یبغداد  دِی بشود و به بِشر و جن  یطورنیکوشش کن تا ا  عنیمسلّم دهد تو را سلطان»    نی زم  «مر

هم از مردم   یبغداد  دِی. جنستیز معروف در بغداد م  بِشر: صوف  د،ینیبصفحه م  یکه در رو  طورن یهم  دی جن

  بود که مورد توجه موالناست.  بغداد و از عارفان بزرگ 

را ما از    ها ن یمردمان است، ا  ن یزم  ن یاتفاقاً ا  ست، یمسلّم ن  ن یزم  ن یکه ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل حالت    ن یاز ا  پس

! تازه مال ما هم بود،  ستیاصال مال ما ن   م،یاده یو چسب  می کن م  مان یافتخار که به باورها  همه نی. امیمردم گرفت 

که   میمسلّم دار  م،یدار  شدهمی تسل   نیبه زم  اجی. پس ما احت می دیچسب م  دینبا  میرا خلق کرده بود  هان یاگر ما ا

  .(حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  شده هست گشوده   یفضا نیهم

  : دیگو م خوانم، م  تانیرا برا تیدو ب نیا

  مردمان، خانه من  نی زم در
  من  انهی خود کن، کاِر ب  کارِ

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

  تو تن خاک انه؟ی ب ستیک 
  تو  اوست غمناک  یبرا  کز 

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

ما    ی. تمام باورها دیرا از مردم گرفت  هان یمردمان است، شما ا  نیذهن. ذهن زم  نیهم   عنیمردمان»   نیزم  «در

تمام پندار کمال ما رو میهم تعصب دار  قدر نی، اشده   از مردم گرفته    اد ی   رانیکه ما از د  ستییهای ز یچ  ی. 

ت صور   یای دگار یآفر  ،صنع  م،یکرده باش   شوده نبوده که ما فضا را گ  یطورنیاست. ا  خودش هم ذهن   م،یگرفت

  . امده یبا آن همان کنم است من درست کردم، چقدر افتخار م  را مثال فرمول هانی که ما ا میی گرفته باشد بو

که مال خودش    داند م  ست،ین  دهیموقع با آن همان   چی انتخاب کند ه  فرمول  یفضا را باز کند و    کس  اگر

  مال مردم است. ست،یمسلّم ن  نشیدارد زم  نیکه زم  به او داده. پس هرکس زندگ ست،ین

آقا، چرا    دیبو  دیای صاحبش ب  مدت   ی بعد از    د،یخانه بن ی  د،یکن  دایپ   خال  نی زم  ی  دیشما اگر برو  خُب

ساخت  هم   جا؟ن یا  خانه  هم  واقعاً  است.  من  نم   طورن یمال  را  خودتان  خانۀ  شما  براساس    د،یساز است، 
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باورها   ها دگ یهمان  م   یو  خانه  شما  زندگ   دیساز مردم  آن  در  است. شما    د، یکن م  و  مردم  انسان     یمال 

  . دیجا بسازتان را آن خانۀ   دیفضا را باز کن  دیبا دیخداگونه هست 

اند. ما را هم مردم ساخته  ذهن من  نینکن و ا انه ی مردمان، خانه من» کار خودت را بن کار ب  نی«در زم  پس

 ها ن یا  دیدان . شما از کجا ممیگرفت   اد یکه ما از مردم    ستییبا باورها و فکرها  دگیهمانما براساس    ذهنمن 

  ! میبشو دهیهمان   هان یبا ا د یدرست هستند؟ تازه درست باشند، ما که نبا

است   ذهنمن   نیحفظ ا  یتو برا   یهاتو و غصه   غمناک   نیتو که ا  ذهنمن   نیهم  ست؟ یک   انهیب  پرسد م  اآلن

در   ییخانۀ خودتان را هم با فضاگشا د، یخانۀ خودتان را بساز  دی. پس شما باسازد م  رانید ن یکه خانه در زم

  : طور ن ی. و هم شود درون خودتان ساخته م

  خسان  دِیخود مذار از د دِید
  کرکسان  نیبه مردارت کشَند ا که

  ) ٣۴٨٩ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ؟ که چ  یچون نرگس فروبند  چشم
  ؟ َاچ یعصااَم کش که کورم ا نیه

  ) ٣۴٩٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : برادر اَچ
  

را نده    نیو ا  نینظر با مرکز عدم بب  یاریچشم خودت را نگذار، فضا را باز کن، مرکزت را عدم کن با هش  دیگو م

مردم را بچسب،    یباورها  ای خودتان را کنار نگذار ب  یدگاریخودتان را، آفر   دی. شما درید ذهن یهامن  دِیبه د

  . کن ی که مردارخور کشند تو را م ذهن یهامن  نیکرکسان» ا نیکن، که «ا دیتقل

گوشت    میدار  م، یکن م   یبرحسب آن شاد  م،یکن م  برحسب آن زندگ  م، یخور را م  دهیباور پوس  یما    وقت

   عن ی  م، یرا بخور  دهیباور پوس  ی  م،یموجود خّق هست    ی. آخر چطور ممن است که ما  میخور مرده را م

  ! م؟یکن برحسب آن زندگ
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هش  دیگو م نرگس،  مانند  درحال   یار ی چشم  از طر  که نظر  م  قیخداوند  م  نیا  ند، یب تو  چ   یبند را    ؟» «که 

چرا ما چشم خّق    م؟یرا بش. واقعاً ما کور  میعصا  ا یاست که من کورم؟ ب   نی! منظورت است؟یمنظورت چ 

  :دیگو . و ممی نک  زندگ دهیپوس ی با باورها ای  م؟یکن دیتقل م یبرو م، یخودمان را باز نکن 

  تو، به چشم خود نگر یدار چشم
  خبریب ه یاز چشم سف  منگر 

  ) ٣٣۴٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تو، به گوشِ خود شنو  یدار گوش
  گرو؟  گوالن را چرا باش گوشِ

  ) ٣٣۴٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کن  شهینظر را پ ،ید یز تقل یب
  کن  شهیعقل خود اند یِبرا هم

  ) ٣٣۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

 خرد ی و ب  هیسف   ذهن  یهاو با چشم من   م یبا چشم خودمان نگاه کن  دیبا  م،یچشم عدم دار  م،یما چشم دار  همۀ

از   میتوان ما م  م، ی. و ما گوش عدم داردین یبب  رید ذهنمن  ا یخودتان   ذهنمن  قیاز طر  دی. شما نبامینگاه نکن

. ما گوش احمقان را  میبشنو  می خواه گوش خودمان م  ا. بمینی بب   زندگ  لۀیوسبه  میتوان . ما م میبشنو   زندگ

بزرگ دارند به ما حرف بزنند ما    ذهنکه من   ییهاآدم   ای   ندیگو مردم چه م   مین یکه بب  میننشست  عنی  میستیگرو ن

  .  میکن نم دی تقل  م،ی گوش بده هانیبه ا

عقل   ی و برا میشو خّق م   م،ی کن فضا را باز م م،یکنمرکز را عدم م  م، یکن م  شهینظر را پ ی اریهش  دیتقل بدونِ

  .میخّق دار  یفکرها م،یکن م شهی . با عقل حضور، با خرد کل اندمیکن م  شهیخودمان اند

  معشوقه نگر یهماره رو پس
  پدر  یبه دستِ توست، بشنو ا نیا

  ) ٣٠٩٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  نیدارد، ا به ما بستگ نیو ا  میخداوند نگاه کن  عنیمعشوقه»  ی«رو  به می فضا را باز کن دیلحظه بابهلحظه پس

بابهلحظه   د؟یدی. حاال شما شنمیبشنو  دیرا با رو  ییبا فضاگشا  دیلحظه  ا  دیخداوند نگاه کن   یبه  دست    نیو 

  .ستیشماست، دست خداوند ن

  : طورن یهم  و

یبر م خشد یچون قَد عتیطب خ  
  د ی ز یاسباب، جانش ال بستۀ

  ) ٢٣٨٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خَرقِ اسباب و علل   یِآن فضا و
  صدرِ اَجل  ی اله، ااَرض هست

  ) ٢٣٨١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نم سود  ده ی: گوشت خش دیقَد
  شود  : افزون نمدیز ی ال

  : پاره کردن خَرق 
  ر یوز نی اعظم، بزرگتر  ِر یاَجل: وز صدرِ

  

  . میدیچسب  ها دگ یذهنمان به همان  لۀیوسبه  عنی عت»ی طب   خیدر ذهن، و «بر م میسفت شد میمنجمد شد  عنی

  . خَرق: پاره کردن. شود : افزون نمدیزیسود. ال نم  دۀیگوشت خش عنی دیقَد

  .  ریوز نیبزرگتر یاعظم، ا رِ یوز یا  عنیاَجل  صدرِ

پنج حس و فکر کردن و    عنی  عت،یطب  خیبر م  ذهن. خش نشو در من دیگو و به همه م   دیگو به شما م  دارد

ا  دنیهمان  در  ماندن  مثل گوشت سفت، قد  نیو  با   میشده که قدگوشت سفت و خش   عنی  دیجهان ذهن، 

  ی دار  ر یبه فکر د  ی فکر از    دنیذهن، پر  یساز سبب   قی از طر    عنی. و «بستۀ اسباب»  کردند خودشان حمل م 

  .شود جانش افزون نم   د»،یزی«جانش ال  شود، و جانت اضافه نم کن م  زندگ

با سبب   ی مانند    عتیطب   خیبه م  دیاشما بسته   ایآ و   ،م   یساز گوشت سفت و خش خالق    چیه  د؟یکن کار 

خَرقِ اسباب و علل»، آن    یِ که «آن فضا  د یگو و اآلن م  د؟ یکن نم  ییفضاگشا  د،یشو عوض نم   چیه   د،یستین
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خردمند!    یاعظم! ا   ریوز  یاست ا  شدهگشوده   یفضا  عن یاله»  ذهن «هست َارض   ی سازکنندۀ سبب پاره   یفضا 

  .ست خطاب بر هر انسان  نیا

  خانه من   نیاز چیه نروم م
  خانه گرفتم وطن  نیتکِ ا در

  ) ٢١٠٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

خانه، در    نیدر ته ا  دییگو. م دیروبه ذهن نم  ریخانه د  نیاز ا  د،یمان  خانه م  نیدر ا   دیکن فضا را باز م  شما

  .امدهیمسن گز ییتای یخانۀ فضا   نیصدر مجلس ا

  خبریتو واخواهم از هر ب دادِ
  دادگر؟ یِدهدَ جز خداکه داد،

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

کرده خواهم گرفت،   ریرا اس  ی اری دارد و هش   ذهنکه من    از هرکس   عنی  خبری من دادِ تو را از هر ب نیبنابرا  پس

زندگ   نیا زبان  مست از   .چه کس  دیگو را  طر  یخدا  دهد، نم   ذهنمن   دهد؟ م   داد  از    ی فضا   قیدادگر 

  . میبفهم میتوان را هم نم یدادگر   ما معن م،ی. پس اگر فضا را باز نکندهد شده مگشوده

  �🔹🔹�بخش سوم  انيپا  �🔹🔹�
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  طوقِ موهبت آمد، شست گردنِ غم چو
  ی دادیداِد خدا و بِمرد ب دی رس 

  ) ٣٠٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : عطا، بخشش موهبت
  

  ی ار ی و به هش  میکن است که در درون ما فضا را باز م  موقع  نیو ا  بند بخشش الهگردن   عنیموهبت»    «طوقِ

در درون ما   ییفضا  یو  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل   شود . پس مرکز عدم ممیکن م  دایبه حضور دست پ اینظر 

  ٩[شل  گردن غم    ت،اس  شانیاست و دِهش ا   بازشده که لطف اله  ی باز است و اگر مرکز عدم و فضا   شه یهم

  .شند م  ذهنمن   عنی ذهن)](افسانه من 

از    ذهنمن  یدادگر یب  ای   یداد یو ب  دیآ دادِ خداوند، عدالت خداوند م   عنی   آمدن موهبت، بخشش اله  نیا  پس

خودمان با    ذهنما با من   ا ی .  کند م  ی دادگریب  کند، ما دائمًا ظلم م   ذهنمن   شود . پس معلوم مرود م  نیب

 هان یاست، ا  یدادگر   نیخودمان، ع  خواستۀ  ،ذهنمن   ی کارها  ن یا  میکن ذهن گرچه که تجسم م  یساز سبب

  همه ظلم است. 

 ن یو ا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    میکن   ییفضاگشا  دیبرود با  نیما از ب  ذهنمن   یدادگریظلم و ب  نیا  میبخواه  اگر

قبل به ما گفت که اگر    تی . در ب میکن م  داینه با فکر کردن در ذهن ما پ  دهد به ما م  طوقِ موهبت را زندگ 

  شما.   یبرا می نشان بده میبخواه

  شده م یتسل  نیزم  نیکه ا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    دیکن  ی کار  ی   دیبا  عنیمسلّم دهد تو را سلطان»    نیزم  «مر

به    دیتوانذهن، به فکرِ پشت فکر نم  یساز با سبب  ری عبارت دشده را سلطان به شما بدهد. بهگشوده   یو فضا 

که    میخواند   اتی خود موالنا. و اب  ای   یادبغد  دِ یعنوان مثال ِبشر و جن، بهکه به دو نفر داده   طور ن ی. هم دیآن برس

شده گشوده   یفضا  ایاله  اسباب و علل ذهن همان ارض   نیکنندۀ اپاره   یکه فضا  می دیو فهم   م،یبن   دیچار با

  است. 

،  ذهن)] (افسانه من  ٩[شل  آمد    ها دگ یهمان   ای آمد به مرکز ما     انسان   ی  کهن یپس از ا  م،ی بن  دیبا  ی کار   ی   عنی  پس

  کند  که دائماً غم درست م   ذهنطوقِ موهبت آمد، گردن من   نیمسلّم داد و ا  نیمسلّم به ما بدهد و اگر زم   ن یزم

  . شند وگرنه نم شند، م
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 با خشم   تر،ش یقضاوت ب  تر،ش یبا مقاومت ب  عنی  د،ی ببر  نیرا از ب  ذهنمن   دیتوان نم  ذهنمن   تیبا تقو  شما

  .شود م تری است قو ذهنمن   نیغم که هم جادکنندۀیا ای درد، غم  جادیا ران،ید یبا تمرکز رو  تر،شیب

  : دیگو موالنا به ما م  رید تیدر ب و

  ریاو ب یگلو دیآ  غم گر 
  داد باش  ِری از او بِستان ام داد

  ) ١٢۵٨شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : عدل، انصاف داد
  

  د، یاوری را به عمل درب یدادگر  دیخواه و م   دیکن و مرکز را عدم م  دیکن که شما فضا را باز م ندیفرآ   نیدر ا  اگر

فضا را باز    رون،یبزن برود ب  عن ی  ر،یاو را ب  یکند، گلو  جادیبه مرکز شما آمد و خواست درد ا  جسم  یاگر  

  کن.   اثریکن ب

.  م یمسئولش ما هست  ول م،یکن کار را م  نیداد باش»، پس گرچه که به کم خداوند ما ا رِیاز او بِستان ام «داد

  د ی ای داد که خداوند است، ب  ریکه ام  مییبو  میاقامت کن   ذهندر من   دینبا  م،یداد ما هست  ریام  د؟یکن توجه م 

  . ستین یز یچ همچو رد،یب ذهن یهاما و من  ذهنمن   نیانتقام ما را از ا

کار با عدم کردن مرکز و راندن   نی. امیبا خرد و عشق عمل کن  دیمنتها دائماً با  م،یدست به کار بشو  دیبا  خودمان

  : طورن ی. و هم ردیگت م از مرکزمان صور  زهایچ

  اندر گردنم میتسل ٔ خرقه
  خوردنم لیمن آسان کرد س  بر 

  ) ١۴٨۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

قبل از    دهد، لحظه که ذهن نشان م   نیاتفاق ا  رشیپذ  ر یعبارت دبه   د،یبشو  میو تسل  د یشما فضا را باز کن  اگر

لحظه بهشده لحظه گشوده   ی فضا  نی. اشود فضا گشوده م   رد، یرفتن به ذهن، اگر در شما صورت ب  قضاوت و 

  . بله مشخص است.کند خوردنتان را آسان م  لیس ارانه یشماست و درد هش میخرقۀ تسل

  تابد ماه بر تو م   یهر کجا که رو  به
  ی نورفشان بر خراب و آباد ستمه

  ) ٣٠٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
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فضا    نیصورت از ا  نیشده سلطان به ما داد در اگشوده  یفضا   عنی  شده،میمسلّم و ثابت و تسل  نیاگر زم  پس

   ذهن همه هم من   م،یکن ذهن حرکت م  یما روشن شد. درست است که ما در فضا زندگ  بارد، م   یار ی نور هش

 را م   مانیکه جلوِ پا  میدار یاهدارند، ما چراغ قو ما از مرکز ما م  دیخورش  ا ی. ماه ما م ینیبب  میتوان تابد .  

شما از تابع بودن به   نیپس بنابرا د، ینیب با چشم عدم م ریشما اآلن د تابد»،  ماه بر تو م   یهر کجا که رو  «به

با    د،یستیتنها ن  د،یبر خودتان را با خودتان م   دیهرجا برو  د،یکجا برو  کند شما فرق نم  ی. برا دیمان رها شد

  .  دیهست  زندگ

زندگ که همۀ آدم   د ینیبم   دیهرجا برو  د،یمهربان باش   د،یشما فضاگشا باش   اگر     یهستند. با    ها از جنس 

اگر    د،یبرو  دیکن   بعد هم خداحافظ  دیصحبت کن  د،یبخند  د،یغذا بخور  د،یدوست بشو  د،یصحبت کن  دیتوان م

  .  دیاگر شما زنده هست  کند، م  انیخودش را از شما ب   اگر زندگ تابد، ماه م

هم شما را دوست ندارد، همه فرار    کسچ یه  د، یکن آن غم را به همه منتقل م  دیهرجا برو  د،یهست  نیغم  اگر

  از شما.  کنند م

شدۀ شما  درست   یهاآن قسمت   تواند م   ی . خراب و آبادتابد م  »ی ماه هست که بر «خراب و آباد  نیبنابرا  پس

را    ها دگ یهمان   تان، در زندگ  دیو شما سامان داد  دهیهرجا که ماه تاب   عنینشده.  درست   یهاباشد و قسمت 

  .تابد جا مکه خراب است هنوز، همه  ییهم به جا  تابد، را، هم به آن م   تانزندگ  دیکرد دردی ب د،یانداخت

 کند  تان هم شروع منشدۀدرست  شود،  تان بهتر مشدۀتان، درستٔ شدهنشده و درست درست   ی هاآن قسمت   پس

.  شود خراب شما دارد درست م  یجا   نیکه ا  دینیب م  واشیواش ی  د،یتا رنجش داشت. اگر شما پنجاه میبه ترم

  ی همه دارد شل خوب  د، یکن بهتر م   د یدار  را که روابطتان    دینیب م   د یدر روابطتان مسئله داشت  رون، یاگر در ب

  . تابد اگر ماه م د؟ یکن . توجه م کند م دایپ

  د یدرست هم دار یاگر جاها  د،یو درد را شما تشعشع کن دگ یهمان  یو انرژ  ذهن)](افسانه من ٩[شل  اگر ماه نتابد   و

را خراب کنند.   شان که زندگ  میده م   ادیرا    مانیها بچه  میدان ما م   یطورن ی. همشود خراب م   یزودها به آن

کار امان دارد، پس از آن   نی شروع کنند به تاباندن ماهشان که ا  سالدر سن هفت، هشت   مانیهااگر بچه

  نیاز موالنا. و ا  میریب  ادیخب اگر    را درست کنند، ول  یخراب  خواهند نه م   شود،خراب م   شان نه زندگ  رید

   مرکزش عدم باشد و فضاگشا باشد، هرجا برود نور زندگ   ، اگر کس (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    دیگو حالت را م
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را    تیخالق  زد،یر م  کند که م  به هر عمل   کند، که م  ی به هر فکر   ند،یب که م   را به هرکس  یاو شاد   ق یاز طر

  .زدیر را م   عشق زندگ زد،یر م

دلم گرفته و    ریو د  بم یغر  رون،یکه من از شهر خودم رفتم ب  دیبو  ستیتابع مان ن   ریهرجا برود د  نیبنابرا

  . زند ها نمحرف   نیها دور شدم و دلم گرفته و از ابودم از آن  دهیها همان که با آن  ییهاانسان رید

  : تیدو ب نیا و

  زیمن که خَصمم هم منم، اندر گر  
  زی خ ز یابد کارِ من آمد خ تا

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

  و نه در خُتَن  من یبه هندست ا نه
  شتن یخو ۀیخصم اوست سا آنکه

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

  : برخاستن و برجستن ز یخ  ز یخ

  

  پس،

  و نه در خُتَن  من یبه هندست ا نه
  شتن یخو ۀیخصم اوست سا آنکه

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

و فضا را باز کند    زدیبر  ذهنمن   نیاز ا  د یداشته باشد، دشمن خودش باشد، و دائماً با  ذهنپس اگر انسان من  

با آن دعوا    تواند تر کند، نمکند، دشمنش را کوچ   یدشمنش دور   نیاز ا  زد،یبرخ  ذهنمن   نیاز ا  زد،یو برخ

  . شود م تری کند چون قو

نخواهد گذاشت که نه در هند، نه در    نیما، ا  ذهنمن  عنیدشمن ما که در درون ماست،    نیکه ا  داند م  و

برو   عنیخُتَن،   از دستش. سا  م ینخواه  منیا  م یهرجا    ۀ ی ما سا  ذهنو من   م یهست  ی اریما هش    عنیما،    ۀیبود 

  ما دشمن ماست.  ذهنماست. من 
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ما    ۀیو آفتاب درونمان اگر طلوع کند سا  م یستیخودمان ن   ۀیکه ما سا  مییبو  م،ینیخودمان را بب   ۀیسا  میتوان م

  . تابد آفتابمان م نیا میآن موقع هرجا برو شود صفر م

  میدان ساز خواهد بود. و ما مما مسئله   یبرا   میباشد هرجا برو  نیما باشد و ا  ذهناگر دشمن ما من  میدیفهم   پس

  ن ی. اذهنمن  ن یبلند شو دور شو از ا  عنیباشد،  ز یزخی خ  د یماست. دائماً کار ما با  ذهنمن   نی که دشمن ما هم

  هم:  نیاست. و ا سر یم  ییهم فقط با فضاگشا

و   یبال ندارد، مر آنکه با پناه جستن به خدا از تقو   آسودگ   چاهیباشد ه  دشمنش درون   که آدم  یی جا «در
  دافع بسازد.»  یپروا سپر

  ) ثی(حد

قرآن عمل    یهاه یاز آ  لیو خ  هاث یحد  نیاز ا  کدامچیکه ما به ه  دینیب . البته م ثی حد  نیمربوط است به ا  نیا

  .  میدیهم تا حاال نشن دیو شا میکن نم

  : میرا داشت  تیب نیا و

   و ما چو باران خش یِهمچو واد تو
  ی و ما چو معمار  یهمچو شهِر خراب تو

  ) ٣٠۵۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ابان ی: ب یواد
  

  م یتسل  م،یمثل باران است. اگر فضا را باز نکن   زندگ  ایو خداوند    میخش هست   یصحرا  ی  هیما شب   پس 

که معمار    میهست  یما شهر خراب  . میها را دارگل   اندنیقوۀ رو  . ولمیمان خش م   طور ن یبه ما نبارد هم  مینشو

صورت   ییو فضاگشا میکار با تسل نیما را آباد کند. ا م یاجازه بده دیکار با نیا یما را آباد کند. برا دیبا  زندگ

  .ردیپذ م

شب تو را بِه از روز است ،یماه شد  غالم  
  ی هر واد انِیپشتدارِ تو باشد م که

  ) ٣٠٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

   ذهنپندار کمال و من   ی  جاد یذهن و ا  یساز سبب   ی جاحواسمان به   همۀ   عنی  م،یاگر ما غالم ماه بشو   دیگو م

درد   کند،  م  جادیدشمن ا کند، م  جادیمانع ا کند،  م جادیو مسئله ا  شود نمکه صد من آهن ناموس دارد، خم  
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اگر غالم ماه    م،یاگر نشو  ران، ما نوکر پندار کمالمانیگردن د  اندازد م   کند م  جادیا  ییکارافزا  کند، م  جادیا

  .  دیخورش  ای دیآ از مرکز ما باال م ییفضاگشا قیماه از طر میبشو

   اتصال به زندگ   بهتر از حت  م،یکن م   جهان فُرم که ما در آن زندگ  نیکه هم   دیبو  خواهد م  صورتنیدرا

را هم    معن  نیا  ت» و حت است، در آن جهان بودن است. «شب تو را بِه از روز اس   شدن با زندگ   یاست،  

از   میر ی. اگر ما بمکن را پخش م   ق عش  ، کن را پخش م  و برکت زندگ   یار ی در جهان هش  یکه تو دار   دهد م

  . میبن  میتوان کار را نم نیا میجهان برو نیا

ما    خداوند حام   ،است، اگر ماه بتابد. اگر زندگ   عال   لیتن و استفاده از ذهن خ  نیبودن در ا  نیبنابرا  پس

فکر و    کنندۀتیما هرلحظه و هدا  و حام   بانیپشت  میخارج شده باش  ذهناگر از من   می باشد در هرلحظه، گفت

  .  کند کم م کند، م تی هدا کند، م  ییاهنمااو ما را ر ت یاست. در هر وضع  عمل ما در هرلحظه خوِد زندگ

باشد. «شب تو را بِه از روز است»، چون شب و روز ضدّ همند،    تی که چه وضع  ستی ما مهم ن  یبرا  نیبنابرا  پس

را    یامسئله    ی  دیباشد. شما دوست داشته باش   چالشی بهتر از ب  زندگ   ی هاچالش  ممن است که حت   عنی

پ  شانی مردم شاد  یاعده  ی   دیکم کن  د،یحل کن اآلن ما م  یکار   نیهمکنند.    دایرا دوباره  شما    میکن که 

را پخش    زندگ  یار یبخش است، که انسان بتواند هشلذت   ل یخ  کار است ول  یدرست است که    نی. ادیکن م

  کند. 

کم به    همهن یخدمت را کرده؟ ا  نیکه ا  ست؟یجهان بهتر از بودن در آن جهان ن  نیموالنا بودن در ا  یبرا  ایآ

  خداوند و عشق خداوند را پخش کرده؟   یشاد  همهن یما کرده؟ ا

شما حواستان    عن ی  می لحظه به آن نقشه نگاه کن  نیبه ا  م ییایاگر ب  عن ی. غالم ماه شدن  میغالم ماه بشو  دیبا  فقط

  . دیاش فضا باز کن است که همه  نیبه ا

  مو  چیقمر ه  ر یغالم قمرم غ من
  مو چیمن جز سخن شمع و شر ه شیپ

  ) ٢٢١٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی زیچ   ی  گذارم و نم  رمیعشق ب   است که از زندگ  نیلحظه فقط حواسم به ا  نیمن در ا  دییگو شما م  نیبنابرا

  مرکزم من غالم آن باشم. درست است؟  دیایب
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ذهن است.   یساز سببغالم    ،ذهن. غالم من هاست دگی آدم غالم همان   جانینَه، ا  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  حالت    نیا

لحظه از    ن یو ا میکه مرکز عدم است، هرلحظه ما فضاگشا هست  دیگو را م   (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  حالت   نیا

  . میکنانتخابمان استفاده م  ییتوانا

  همام  یا که شمع لی قُم اللَّ نیه
  ام یاندر شب بود اندر ق شمع

  ) ١۴۵۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و فروزان است.»  ستاده یشب ا  یکه شمع در تار رایز ز،یمرد، شب هنگام برخبزرگ  یباش ا  «بهوش

  : دیگو قرآن است م ۀیمربوط به آ تیب نیا

قُم»  «.ًيقَل ا لاللَّي  
  را زنده بدار، مر اندك را.»  «شب

  ) ٢ ۀی)، آ٧٣(سورۀ مزمل م،ی(قرآن کر

شب    ن ی. در همیو در ذهن بخواب  ی بشو  دهیعمرت را همان   ترش یمبادا ب  جهان هست   نیدر ا  وقت   کهن یا  عنی

بمان نه که شب   داریرا. ب  ا یدن  ن یشب ا  عنیبمان،  داریفضا را باز کن مثل شمع روشن باش. پس شب را ب  ایدن

  ی شد   دهیباشد. اگر همان  دگ یمرکزت بدون همان  ن ینب ها دگی همان  قیکن که از طر یکار  ی  عن ینخواب، نه.  

  بشو.   دهیهمان  مدت کوتاه 

که در شب روشنت    هست   شمع   یتو    هر انسان  یبزرگوار، ا  یا  عن یهمام»    یا   که شمع  لیقُم اللَّ  نی«ه

پخش بشود، چراکه    تو عشق به جهان   قیو از طر   یندازی نور ب  که بتوان   روشن باش  دیبا  ای. در شب دن کنند م

  . کنند شمع را در شب روشن م 

  تو جهدِ یب یامست  ی دیرس  گر 
  جان، عهدِ تو  ساق یکرد حفظ
  ) ۴١٠٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  او و عذرخواه یبود  دارتپشت
  غالم زَلَّتِ مستِ اله من

  ) ۴١٠٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   حام  بان،یدار: پشت پشت  
  : لغزش زَلَّت
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  .  دیدان که م طورنی هم  بان،یدار: پشتلغزش، پشت عن یزَلَّت  نیبنابرا پس

و به کم    ییبا فضاگشا  نیپس بنابرا  ،ذهنما، بدون کوشش من   ذهن و کوشش ذهن   یساز بدون سبب  اگر

برسد،     مست   زندگ بند، ساق  نیا   زندگ   عنی به ما  را  و    کند خداوند عهدِ ما را حفظ م   عنی جان     کارها 

  ما هست.   بان یپشت

اگر   عنیمسِت اله.  نیمن غالم لغزشِ چن  دیگو . ممیعذرخواه هست یار ی همان هش ق ی آن موقع ما از طر دیگو م

  . کند را او م درست است. کار درست کند نظر ما اشتباه مکه به  مست خداوند باشد هر اشتباه کس

   . همان اشتباهات موالنا که مست ساق می اشتباهات موالنا را درست نکن  مان ذهنکه ما با من   د یبو  خواهد م

آن را اشتباه    میست ینه آن را. چون ما مست ن  م یخودمان را درست کن  د یما با  دیآنظر ما غلط م است، اگر به 

  .  مینیب م

  ا ی   م یکن م  هودهیذهن جهدِ ب  یساز به ذهن با سبب   میرو  م  ای لحظه دو راه وجود دارد    نیکه در ا  د ینیب م  پس

و از صنع استفاده    م، یکن فکان مقضا و کن   م،یکن خودمان را تابع نظم خداوند م  مییآ م   م یکن فضا را باز م

به    دیآن لغزش چقدر خوب است، نبا  می کنم  همنظر مردم لغزش  اگر به  میمست عشق او هست  . وقت میکن م

  . میحرف مردم گوش بده

  تو را و خُنُک جمله همرهانِ تو را خُُنک
  ی افتاد بختی و ن یسعدِ اکبر که

  ) ٣٠٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

خوشا    صورتنیداده بود، درا  دیکه به جن   طورن یمسلّم داد به تو هم  نی و سلطان زم  تابد اگر ماه تو م  دیگو م

  .  کند نور راه همرهان تو را هم روشن م نیکه همراه تو هستند. چون ا به حال تو و خوشا به حال کسان

.  میاصالح کرد لی موالنا خودمان را خ  لۀیوس. ما به میو کرد م یکن م  دایپ م؟ یکن نم دا یما با نور موالنا راه را پ  ایآ

  .  مینکرد سع  اندازۀ کافبه  ای برد ان مزم ای خب   میبن میاگر کامال اصالح نتوانست

. «خُنُک تو را و خُنُک جمله همرهانِ تو را»، چرا؟  میبه حال موالنا، خوشا به حال ما که همراه موالنا هست  خوشا

فکر و    چون برحسِب نظم زندگ  تابد م   چون ماه زندگ  می. هرجا باش میشونخوش   م، ی ما سعد اکبر کهن یا یبرا
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  ش ی ما پ  یجلو  ییبایبه ز  اش زندگهمه   نیذهن، بنابرا  ی سازنه با سبب   ، ذهننه برحسبِ نظم من  میکن عمل م

  .  می سعد اکبر شود، ما گشوده م   یرو

برو   عن یاکبر    سعد برا  یهرجا  خوب  نم  چیه  افتد م  تیاتفاق  بد  شد  افتد،  اتفاق  خوشبخت  چرا؟  میو   .

  به فکر و عملش.  زدیر م  لحظه خرد زندگبهلحظه

  ا ی است.    یالحظه   خوشبخت  می. بارها گفتشود چون هرلحظه خوشبخت م  ست؟ین   بخت ی ن  آدم   ن یچن  خب

جسم    ی  وقت  دیشو بدبخت م  د،یمرکزتان عدم است و فضاگشا هست   وقت  دیشو لحظه شما خوشبخت م   نیا

خودت باشد، فکر خودت    مسلّم بدهد، مالِ   نیبن که خداوند زم   یکار   ی ساده. تو     لیبه مرکزتان. خ   دیآ م

  کار ببر. را به

  ، کجا هست   ،. چالش هست، نه، آسوده هستتابد ماه م  م،یهست   تی که در چه وضع  ستیمهم ن  تابد م  ماه

  واضح است.  ریحال همراهان تو. دحال تو و خوشا به خوشا به 

. کند  م  یکار هرجا برود بدبخت است، خراب  ن یاست نه، ا دهیشخص که مرکزش همان  نیا ذهن)](افسانه من  ٩[شل  

است پر از درد است؟    دهیکه مرکزتان همان  دیهست  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  شخص    نیا  د،یهست  ی  کدام  دین یشما بب 

سعدِ    دیگو که موالنا م   د؟یکه مرکزتان عدم است، فضاگشا هست   دیهست  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شخص    نیا  ای

  . یاکبر 

و هم سعد اکبر   شود لحظه خوشبخت مبهلحظه فضاگشاست، هم لحظهبهکه مرکزش عدم است و لحظه  هرکس

  است. 

  تو سعد  یدار  طالع دمی منَجِم گفت: د ید
  شیاز ماه روزافزونِ خو یول  ی: آر گفتمش

  
  ما؟ کز جمال و طالعش که باشد با مه  مه
  ش یاکبر، سعِد اکبر گشت بر گردونِ خو َنحسِ

  ) ١٢۴٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  : خجسته، مبارک سعد
  شوم  نی اکبر: ستارۀ زحل، بزرگتر  َنحسِ 
   منیخوش  نی بزرگتر  ، یاکبر: ستارۀ مشتر  سعدِ 
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خاطر ستاره و  سعد است. گفتم بله سعد است منتها نه به   دم،یمنجم به من گفت که طالع تو را د روزید  دیگو م

  . تابد که از درونم باال آمده و م خاطر ماه خاطر ماه تو در آسمان، به طالعم، نه به 

  ر یست و تأث ا  ن یطالعت ا  یمتولد بشو   خیتار  نیدر ا  دانم اگر نم   کند،  به حرف منجم که برحسب ذهن فکر م  پس

ا  نیا  یستارگان رو  انسان   وقت   دیگو . مکند را رد م  نیاست، موالنا    ی چه اثر   تابد ها از درونشان م که ماه 

  . زیچچیه  گذارد؟ او م یرو  هات یگردش وضع ا یگردش ستارگان 

  همان گر ز فل زهر ببارد همه شب بر 
  شر اندر شر اندر شر اندر شرم من

  ) ١٣٩۴شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ی کار خشمم خراب   کند، م   . دائماً سازندگتابد ماهم م  کهن یا  یهستم، برا  آدم متفاوت  یمن    کهن یخاطر ابه  نه

است که    نیبشود؟ ا  سهیمقا  تواند م   یچجور  تابد، که در درون من م  آن ماه آسمان با ماه   دیگو . مکند نم

  . کند «سعد اکبر» م  کند، شون م من را خوش 

آن ماه آسمان    تابد،خودش طلوع کرده و م  تِینهایصورت بکه باشد با مه ما؟»، خداوند از مرکز ما به  «مه

ر»  ماه که از جمال و طالعش «نحس اکب  نیاست با ا زیمن دارد؟! ولو هم دارد چقدر ناچ ی رو  یر یچه تأث  ستیچ

من   ، ذهنمن   عنی اکبر» شد.  پهمه    ذهن«سعد  را  بد  اتفاقات  همه   آورد، م  شیاش  اتفاقات خوب  اآلن  اش 

  .افتد م

  : طورن یهم  و

  بِه سازد مرا چ،یندارم ه خود
  صد عنا  نیز وهم دارم است ا که

  ) ٢٣٣۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : رنج عنا
  

  ز ی چچ یلُختم، ه  یار ی هش  ی که در اصل من    دیکن   نیخودتان تلق  و به  دیرا شما بارها بخوان  ت یب  نیا  دوارمی ام  من

  ندارد.   اجی احت ز یچچیبه ه  کهنیا ی ندارد. برا زیچچ یه  را خلق کرده ول  زیچندارم. درست است که خداوند همه 

   ی   ییجا ی   م،یدار  تیموقع  ی   م،یسواد دار  دانم چه م  م، یدار  لیاتومب   م،یهم درست است که خانه دار  ما

  .  میرا ندار  هان یا ول م،یهست یاکاره 
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  که وقت   دید  دیخواه  دیاگر شما خوب تأمل کن  م،یرا دار  هان یا  میکن فکر م   می تیهوهم  هان یچون با ا  ذهنمن   در

  مال ما نبودند.  هانیپس ا ماند، م  هان یا میریم م

  ران یاز د  دهم، من پز م   هان یمال من است، آن مال من است، براساس ا  نیا  میکرد فکر م   ذهنبر من   طورنیا

  تصور اصال درست نبوده.  نیا شوم، م دهیبرتر د

.  دیناراحت بشو  دیچه با  یبرا  د،ینداشته باش  زیچچ یندارم. اگر شما ه  زیچچیو امتداد خدا ه  یار یعنوان هشبه  من 

  . دین یاست، خب بب  قتیحق  ی  نی. ادیداشته باش دیتوان نم زیچچ یشما ه موقعچیه

   ی  من مردم،   میگو م   ده،ی چسب    ی  ذهنما به من   ذهنمن   کهن یا  ی. برامیدار  یزی در وهم، در ذهن ما چ  حاال،

 ده، ییخدا رو  نیاست زنده که در زم  یموجود   یواقعاً، همسرت    یهمسر دارم، دارم، همسر دارم؛ همسر ندار 

  است و حاال جسم هم دارد.  یار ی هش ی

  ده یمال من است، چون با آن همان   نیا  ییگو م  یدرست کرد  شان یا  یبرا  ذهنمن   ی  یدار    ذهنچون من   تو

  ساده است. لیاست. والسالم. فهمش هم خ  زیوهم دردانگ   ن یوهم است و ا  نیا ،هست

  مدت  یتوهم است. پس از    ول  میگذار حاال هست ما احترام م  ،اگر درست دقت کن  ت،یمفهوم مال   نیا

  ن یمال من نبود، مال ا  هانی . ازیچچ ی! هها؟ن یندارم! چه شد پس ا ز یچچیه  رمیم که من دارم م میشو متوجه م

  . ریبودم از جهان د یار ی هش  یبود. من  ایدن

  جان   یخوشش اعتماد کن ا یِهاوعده به
  ی عادیمندارد به راست شاه مثل که

  ) ٣٠٩٩مولوی، دیوان شمس، غزل  (

  : صدق قول، راست وعده بودن یعادیمراست 
  

.  کند  . و هرلحظه کم مکند خوش خداوند اعتماد کن، که خداوند قول داده به ما کم م  ی هابه وعده   دیگو م

  عاد» یمگو و «راست ندارد، مثل ندارد در راست   ریخداوند نظ  عن یکه شاه    ی طورشما فضا را باز کن، اعتماد کن. به

  بودن.
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خداوند هم    مییگو م  م،یزن م  رشیز  میکن تعهد م   م،یستیقول نخوش   م،یستین   عادیم راست   ذهنچون در من   ما

  ر یخداوند ز  میآمد  م،یما فضا را باز کرد  می ! حاال آمدکند؟ فا م! من از کجا بفهمم که خداوند به عهدش وزند م

  . رسد به او م اننه دستم  م،یکن  تیشا میتوان! نه م م؟ی قولش زد، چار کن

تو    ،ی به درد افتاد  یخوش به ما داده گفته تو اگر اشتباه کرد  یها. او وعده می فکر کن  دینبا  یطور ن ی. ما انه

و   کند عمل م   شیها. مطمئن باش که به وعدهکنم به مرکزت من به تو کم م  اوریرا عدم کن من را ب  مرکزت

  ندارد.  ریشاه نظ قولدر خوش 

  ١٠[شل  .  میکن توجه نم   ذهن)](افسانه من  ٩[شل    مان ذهنمن   و تجسمات واه  ریما به حرف و تفس  نیبنابرا  پس

است و به ما    که کمش حتم  میدان به مرکزمان، م   می آور او را م  م،ی کنرا عدم مما مرکز    (حقیقت وجودی انسان)]

  مهم است.  تیب نی. امیرها بشو  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  ذهن  نیکم خواهد کرد تا از ا

به هم و به   م یبن  میتوان اعتماد م  م،یهست  یار ی هش  ی ما    ند یواقعاً بو  ند یای ها بواقعاً، همۀ بشر  تیبشر  اگر

  م ییای کارها ب  نیا  ی جاکردن، به   یبندضرر زدن، دسته   ریدبه هم   کردن،زهی ست  دن، یجنگ  یجا به   میکن هم کم م 

  .مین ببر ی موجود دردزا را از ب نی و ا  میاعتماد کن ریدبه هم

به شاه، اعتماد   میو اعتماد کن میبه هم کم کن مییایب ،ی هم فرد ،جمع  ذهندر درون همه هست، هم من نیا

  .  میباش عاد»یم«راست  ر،یدبه هم  می کن

 ١٠[شل    میبه قولمان وفا کن   دیاست، ما هم با  عادیطور که خداوند راست مکه همان   میریگ م  جهینت  تیب  نیاز ا  و

  . (حقیقت وجودی انسان)]

ها،  کردن آن  ادی و ز ها دگیهمان  نیپرست است، دراثر اجسم   ذهنمن  نیا ذهن)](افسانه من  ٩[شل   کهن یتوجه به ا با

  ر یالزم است، ز زندگ یبرا کند که تجسم م ییزهایدراثر حرص و عالقه به قدرت و عالقه به کنترل و همۀ آن چ

  . زند قولش م

  یی فضاگشا  لیدل  نی. به همم یما به خداوند هم اعتماد ندار  لیدل   نی. به همستیقولش قابل اعتماد ن   ذهنمن  نیا

از    میترس ذهن و کنترل را م   یسازهم ما سبب   لیدل  نی به هم  م،ی کن صبر نم  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    میکن نم

  ن ی. ارود هم از دستمان م   ن یم و ایبلد  میهم که ما دار  ی ز یچن یا  کند، خداوند درست نم  مییگو . ممیدست بده

  است. ذهنتصور، تصور من 
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           ر یبدْهم تو را من جمله خ م،یکاف
  ری غ یِاری واسطۀیب سبب،یب

  ) ٣۵١٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دهم  یر یتو را س نانیب میکاف
  دهم یر یو لشرت م سپاهیب

  ) ٣۵١٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ا یذهن    یساز . و به سبب دهم را به تو م   هار یفضا را باز کن من همۀ خ  ام، تو کاف   یمن برا  دیگو م   خداوند

  سبب، ی«ب  ستیها الزم ن . آنستیالزم ن  ، کن که تجسم م  ییهاواسطه   ای   ،کن که در ذهنت تجسم م   یی هاسبب

فضا را باز کن به تو    . من خواه  را تو نم  ذهنمن   یساز را و سبب   ذهنمن   یار ی   عن ی  ر» یغ   یِار ی  واسطۀیب

  کم کنم. و 

  دهم  یر یتو را س نانیب میکاف
  دهم یر یو لشرت م سپاهیب

  ) ٣۵١٨ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   جهان ن یا  یهاقدرت   ای  یبشو  دهیبا آن همان  توان که م  یز ینان، هرچ  کند،که ذهنت تجسم م  ییبا ابزارها  عنی

  .  کنم م ریها من تو را ام بدون آن  ز،یمثل سپاه، لشر، پول، هر چ

که در    قدرن ی. ایشو م  ریو س  یشو خودت م  زندگ   یهاکنندۀ همۀ جنبه کنترل   ،یشو تو واقعاً پادشاه م   عنی

  . کنم م  ریمن تو را س  شود نم ریس موقعچ یه دیآ نظر مو به   یحرص دار ذهنمن 

  د یآ از درونت م  سببی ب  یشاد    وقت  ،ی خوشبخت بشو  ، یشاد بشو   کهن یا  یبرا  خواه  را م  ها نیبه تو، ا  من

تو مهم    یبرا  پادشاه   چیاصال ه  نمینش تو م  یجا من به  خواست. وقت   نخواه  یشاد  دگیهمان  چیاز ه  ریتو د

  است. ما کاف  یبرا ندخداو. پس یشو م  ری. س خواه نم  یز یاز او چ کهن یا یبرا ست،ین

  دهم  نینرگس و نسر  بهارت یب
  دهم  نیو اوستا تلق  کتابیب

  ) ٣۵١٩ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  درمان کنم  داروتیب میکاف
  کنم دانیرا و چاه را م گور
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  ) ٣۵٢٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

تو را گلستان    رونیدرون تو را، ب  عنی  کنم، م  نیمن دل تو را پر از نرگس و نسر  د، یای بهار ب  کهنیبدون ا  پس

  .کنم را درمان م  تی. من دردهادهم م  ادی  زیاستاد من به تو چ عن یو بدون کتاب و اوستا  کنم م

 ت ینهایو ب  کنم م   عیوس  ،کنم اله» مُ «اَرض   کنم، را باز م  ذهنگور و چاه من   نیدرمان کنم» و ا  داروتی ب  می«کاف

  :  یدر وفادار  طورن یو هم کنم م

  فخر آورد از وفا   ،تعال  حق
  ِرنا؟ یبِعهدٍ غَ  : من اوفگفت
  ) ٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

جز ما، در عهد و  به  فخر و مباهات کرده و فرموده است: «چه کس  ،یوفادار  یِ به خونسبت  ، حق تعال  «حضرت

  وفادارتر است؟»  مان یپ

  دان، وفا با ردِ حق  ییوفایب
  حقوقِ حق ندارد کس سبق  بر 

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

ِحق: آنکه از نظر حق تعال  رد  .مردود است  
  

جهان    نیخداوند که به قولش وفا بند در ا  ریو نظ  کند که خداوند به قولش وفا م  ندیگو م  هاتیب  نیا  پس

فخر و مباهات کرده و   ی وفادار  یبه خو نسبت   تعالفخر آورد از وفا»، «حضرت حق   ، وجود ندارد. «حق تعال

  :  میی گو م م یخوان هم که مرتب م یعر ش نیوفادارتر است؟» ا  مانیجز ما در عهد و پبه  فرموده است چه کس

  گر جهدِ تو افزون بود  ییذره
  خدا موزون بود   یِترازو  در
  ) ٣١۴۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چیه   عنی  سد،ینو حسابت م  و به  ردیگ خدا آن را اندازه م  یترازو  ،کوشش کن  ترش یذره که تو ب  ی  عنی

  . رود نم نیاز ب ییشما با فضاگشا تیزحمت شما و جد

دان، وفا با ردِ حق»،    ییوفای با خداوند است. «ب  ییوفای «ردِ حق»، ب  ، ذهن  ی هاکه وفا کردن با من  دیگو م  و

با چ  عنی با من   شود، نم   دهیهمان  یز یخداوند  با چمیبشو  دهیهمان  دینبا  ذهن  یهاما هم  هم   زهای. خداوند 

  .  م یلخت هست یار ی هش  یما  می. گفت میبشو دی ما هم نبا شود، نم  دهیهمان 
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«ردِ حق» هستند،    با کسان  یدوست بشو  ،یبشو  ده یهمان  ،یاگر بشو  دیگو م ا  ذهنمن   عنیکه   ن یدارند، 

ن براستیدرست  ندارد کس سبق»، به   کهنیا  ی.  بر همه   عدم  ریعبارت د«بر حقوقِ حق   ز ی چکردن مرکزمان 

همان حقوق حق است. حق   نیا م،یدرون را باز کن یفضا  دیاکار ما ب قبل از همه  ز،ی چدارد. قبل از همه  تیاولو

  بشود. تینهایاز جسم بشود و باز بشود و ب ی است که مرکزمان عار نیخداوند در ما ا

  کس   عنی «بر حقوق حق ندارد کس سبق»،    عنی  رد،یکار صورت نگ  نیدارد. اگر ا  تیاولو  زیچکار بر همه   نیا

ا  ردیب  شیپ  تواند نم از    دیاست که عرض کردم با   نیبر حقوق حق. حقوق خداوند هم  و  باز بشود  مرکز ما 

  بشود.  تینهای پاک بشود و ب ها دگ یهمان 

مردود     که از نظر حق تعالحال، ردِ حق: آن هر . بهرید  خواهد  دل را م  ن یهم   یخواست خدا از ماست، برا  نیا

  رآن است: ق یۀمربوط به آ دیدان که م  طور ن یاست و هم 

نمو»  هال نم دِههبِع َفووا  ۚ◌ ارشتَبفَاس مكعيالَّذِي بِب تُمعايب بِه  ◌ۚ ذَٰلو «يمظزُ الْعالَْفو وكَ ه  
ايد شاد باشيد كه كاميابى  چه كس بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد كرد؟ بدين خريد و فروخت كه كرده  «و

است.»  بزرگ  
  ) ١١١ یۀ)، آ٩توبه ( ۀسور م،ی(قرآن کر

که خداوند به عهد خود وفا    دیبهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد کرد»، پس شما مطئمن هست  چه کس  «و

شاد   دیاو فروخت که کرده   د یخر نیشما را درمان خواهد کرد. «بد  یدردها   د،ی خواهد کرد. اگر شما فضا باز کن

  است. بزرگ یابیکه کام  دیاده یعدم خر یو فضا دیارا داده  ذهنمن  عن ی د»،یباش

و بهشت   ردیگ را م  نیا  عنیاش عمل خواهد کرد،  که خداوند به وعده  دیرا بدهد و بو  اش ذهنمن  کس  اگر

  .کند را بدهد برود، خداوند هم وفا م   ذهنشده را به من خواهد داد، پس من گشوده یفضا  دهد، را به من م

  ز کشش  یخود، دست ندار  ۀوعد کن راست
  ینَبر دانی کنان جانبِ مهمه را رقص تا

  ) ٢۴۵۵شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

 ی بر کنان مما را و همه را رقص   کن که تو جذب م  یچون تو به ما قول داد  ، کنخودت را راست م   ۀوعد  پس

  . یآور  ها را به رقص درمآن  ،کن مرکز همه را باز م   عنی دان؛یجانب م

  : تیچند ب  نیا طورن یهم  و
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  ی بر م بس گران جوال چون
  ی بنگر  یکم، که در و  دینبا زآن

  ) ١۵٧۴ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در جوال از تلخ و خَوش؟  یچه دار  که
  را، بش  دنیارزد کش هم  گر 

  ) ١۵٧۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بارجامه. کردند،  حمل بار درست م  یخشن که برا  یپارچه ا ی م یبزرگ از نخ ضخ  سۀ ی: ک جوال
  کمتر باشد، الاقل، دستِ کم.  دی کم: از آن نبا د ینبا زآن

  

  م یرا دار یز یچه چ  ست؟ یچ نیکه ا  م ینگاه کن  دیکم با. دستمیبر م   ها دگی«جوال» پر از همان  ی  نیبنابرا  پس

. شما تا حاال  میببر   ارزد، کردن آن م  و حمل   دنیاگر کش  ست؟یجوال چ  نیاز تلخ و خوش در ا  م؟یکن حمل م

 ن یجوال سنگ   نیهست؟ ا  ییها دگ یهست؟ چه همان  ییچه باورها ست؟یکه درونش چ   دیابه ذهنتان نگاه کرده 

  ارزش دارد؟  دیبر را که م 

  ا ز سنگ کن جوالت ر  خال  ورنه
  و ننگ  اریب نیخود را از ا بازخر 
  ) ١۵٧۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یکش د یباجوال آن کن که م در
  د یسلطانان و شاهانِ رش یِسو

  ) ١۵٧٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  کننده  ت ی: راهنما، هدا دیرش 
  

  ن یاز ا  میکن   جوالمان را خال   د یو ما با  میشده را بذارگشوده   یفضا   دیبا  م، یفقط عدم را بن  د ی«جوال» با  در

  م یکن حمل م  دهیباور پوس   همهن یکه ا  مزدی کار ب  نیو خودمان را از ا  م یسنگ حمل نکن  رید  ده،یهمان  یهاسنگ 

  . می کن را، جوال را خال  گون نیا م،ی کن م  ییو کارافزا میکن م  یساز و مسئله  میکن و عمل م

ننگ    میبن   مزدیو کار ب  م یکن   یساز به ذهن سبب   میبرو   م،یلحظه اگر فضا را باز نکن  نیما در ا  یبرا  دیگو م

را بذار    زهایباشد. در جوال آن چ  یساز که مسئله   مینکن   یکه کار  میبده  صیتشخ   میبتوان  دیاست. چون ما با

  : طورن ی و هم ردخدا ب شی پ ایبرد  شدهتیموالنا و شاهان هدا  یِسوبه شود که م 
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  خود کس را مباد  قی توفیب جهدِ
  جهان، واله اَعلَم بِالسداد  در

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

) نشود. خداوند  تیکوششِ بدونِ موفق  ای مزد    ی(کارِ ب  هودهی گرفتاِر تالشِ ب  جهان، کس  نیدر ا  «اله   نیبنابرا  پس

  داناتر است.»  و درست  به راست

زحمت    د،یرس جا نم  چ یه  ول   د، یکن کوشش م   د؟ یکن م  قیتوفیکه جهد ب  دیاز خودتان بن   ریسؤال د  ی  شما 

  است. قیتوفیجهد ب نیا د، یرس نم  یبه شاد  ول د،یکش م

مثال مثل    شوند دچار مشالت م  ای.  روند م کنند، دعوا م  کنند، قهر م  شوند، بزرگ م  م،یکن بزرگ م  فرزند

ما بچه   ، سرکش  ، نافرمان  الت،ینکردن در تحص   کوشش  ا  مانیهادعوا. چرا  چرا    م؟ یکن م   تیترب   یطورن یرا 

بدو، بدو،    م،یکش زحمت م  م،یکن کار م  انوادهدر خ   قدرنیچرا ا  م؟یشو موفق نم  ول   م،یکش زحمت م  قدرنیا

  .  میکن م  ذهنبا من  کهن یا یچرا؟ برا است،  قیتوفیجهد ب ،ییبدو آخرش درد، دعوا، جدا

   لحظه شما نظم زندگ   نیداناتر است، چرا؟ در ا   و درست   که خداوند داناتر است، به راست  میدان نم  کهنیا  یبرا

  .دیشو م قیتوفی دچار جهد ب د،یکن  را وارد کار م  تانذهننظم من  د،یگذار را و قضا را م 

  بود قیتوفیچو ب  ، فرعون  جهدِ
  بود  قیآن تَفت دوخت، او م هرچه

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

   و درست : راست سداد
  : شافتن قیتَفت

  

  م یموفق نخواه  م،یکار کن  ذهن است. اگر با من   تیاست، بدون موفق  قیتوفیما جهدش ب  ذهنمن   ایفرعون    پس

پاره    م، یدوز . ما هم هرچه مشد پاره م  دوخت،  . فرعون هرچه مشود آن پاره م  دوزد، هرچه م   نیشد، بنابرا

  .می بدوز د یذهن نبا یساز و سبب  ذهن. پس با من شود م

  شاه  دیبو نیا رِیگوشِ تو همه تفس به
  ی اشتِر خود را نوا زند حاد چنانکه

  ) ٣٠٩٩شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  شتران   ی: آوازخواننده برایحاد
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  رِ ی خواهد گفت. «به گوشِ تو همه تفس  ، خداوند، اگر فضا را باز کن  ای   زندگ   عنیغزل را شاه    نیا  ر یتفس  دیگو م

به ذهن،    دادم من   حیدرست است که توض   عنی  دهد؛م    چه معن  نیشاه»، شاه به تو خواهد گفت ا  دیبو  نیا

  . دیورا از شاه بشن  رشیاست که شما تفس  موقع  اش اصل یمعنا  ول

را، جسمتان را، فکرتان    تان را، تمام شئونات زندگ   تان لحظه زندگ  نیا  د،یکن است که فضا را باز م  آن موقع  و

لحظه.   نیدر ا  ،یی با فضاگشا  دیآور درم  را تحت نظم زندگ  زیچرا، همه   تان درون  را، زندگ  جاناتتانیهرا،  

برا  عنی  »ی «حاد  کهی طوربه برا  یآوازخوان  شترها کوک    نیا  خواند،  آواز م  ش یشترها  ی شتران، شتربان که 

  .  روند با آواز او و خوب راه م شوند م

  م ینی بب  میتوان در درون م  م،ی کار را بن  نی. اگر اذهنآهنگ من  یِجا به   با آهنگ زندگ  میکوک بشو  دیهم با  ما

  رود، . چطور شتر مطابق آهنگ شتربان مدیگو است که آخرِسر م  نیهم  شیچه بود؟ معنا  شیغزل معنا  نیکه ا

  . ذهنمن نه با آهنگ مخرب   م،یکن زندگ دیبا ما هم مطابق آهنگ زندگ

غزل    ر یتفس  م،یاگر فضا را باز کن   ول  م، یکن ما حرکت م   ذهنبا آهنگ مخرب من   ذهن)](افسانه من  ٩[شل    جا ن یا  در

ما را با مرکز    لحظه زندگ بهکه لحظه   میشو ، ما متوجه م(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    د یرا از درون به گوش ما بو

  ذهن ما.  یساز کند، نه سبب  تیهدا  دیبا عدم خداوند

رو  یتر یت  نیا خوانده   ی که   قبال هست  م   یاوانه ی د  نوسیجال  گفت  ام که،صفحه  م  ندیبرا  از     یبه    دیآ و 

ب  دیگو شاگردانش م را  است.   وانگانیدوا مالِ د  نیا  دیکه ببخش  دیگوو شاگردش م  اوریکه تو برو آن دوا 

 د،ید خودش را در من نم  تی به من امروز خوب نگاه کرد و اگر جنس   یاوانه ی د  ی  کهن یا  ی برا  اور،ی برو ب  دیگو م

  .کرد نگاه نم  یطور ن یا منبه 

داستان    نیشما ا  دوارمیو ام  م یداستان خرس را بخوان  یۀبق  میدیاگر رس   مین یو بب  میرا بخوان  ن یکه ا  دیاجازه بده  و

  کند،  کار ما را خراب م ذهنمن  ن یا میدان که ما م شود که چطور م  د ین یو بب د یاوریو نکاتش را درب د یرا بخوان

  . میکن  ندگکه با آن ز میکن انتخاب م  م،یریگ م م یتصم ول

به ما. باالخره    رساند م  ما مهربان شده و منافع  ذهنمن   ن یا  مییگو . م دهد ما را بر باد م  آخرسر زندگ   و

  را از خودم جدا کنم.   ذهنمن   نیاست که من ا فی . آخر حکند کم م 
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  یی : «اژدهادیگو که م  اوردیبکند و من را از پا در   جادیاش درد اکه همه   ستین  میخوب شده. مثل قد  رید  اآلن

  ن یاز ب  خواهد  درد ما را م  ی اژدها  م، یشو م  دهیجهان، همان   نیبه ا  م ییآ م  وقت   عنی   د»،یکش مخرس را در 

  رود  م  تانی ار ی هش  د،یکن شما به موالنا گوش م  دفعه ی  ول  کنند، م  خودکش   حت  ها که بعض  دینیب ببرد. م

  . میهست  طورن یاز ما ا ل ی. خدیکن باال، خودتان را از دهان اژدها خالص م

ها  مدت   د،یا. نتوانست کامال شما را ببلعد. اآلن که رها شده دیشما مثال موالنا کم کرده از دهان اژدها جست   به

  د یکن باز هم کار م   ای   د؟یکن  م  و خرستان زندگ  تانذهنهنوز با من   ای است، آ  نیبهتر شده، سؤال ا   تان زندگ

  د؟ یکه از خرستان جدا بشو

ما که   یار ی. هشردیگ سطوح مختلف به خودش م  یار یهش  یاست.    یار یهش   ی  دیدان داستان م  نیا  در

ما،    میکه ناله بن  میشو باال متوجه م  رود خرده م  یما    یار ی هش  ،ذهنمن   در حت   میشو باال متوجه م  رود م

شما     حت  ای مثل موالنا    از آدم  م، یکه ما فضا را باز کن   شود  کردن سبب مناله    ن یو هم  نییپا  میاوری خودمان را ب

  . میبشنو غامیپ د،یده م  غامیدوستان که پ

ام. چرا؟  گرفته   ادی آن را    از بهمان  ندیگو ها م بچه    ام. حتگرفته   اد یرا    نیا   من از فالن  ند یگو مردم م  دینیب م

. پندار کمال  رمیب  ادی  توانم گفته من م  کهنیا  ی. بران ییخودش را آورده پا  کهنیا  یناله کرده، برا  کهنیا  یبرا

     بدهند؟ ادی دانند بدهند؟ چه م  ادی توانند به من م ه : بابا! آخر مردم چدینداشته که بو عال

م نسبت   من هستم،  سر  همه  آدیدان به  سؤال،  پس  من   ای .  با  هنوز  آن    د؟یکن م  زندگ  تانذهنشما  تمام  و 

. مثال  دهد م  حیموالنا توض  اورد،یب  ش یما پ  یبرا  تواند خرس م  نیرا که ا  ییهارا که، لغزش  ییهای کار خراب 

آ  میگو اآلن که من م  نیکه هم   دیگو م    با خرستان زندگ  که  دیشما بفهم  د،یکن م  با خرستان زندگ   ای شما 

  .دی نشو دیناام دیگو . مدیبشو  دیممن است ناام  د،یکن م

. به ما گفته  دیشما هم بنال  د،یخرس نال  دیگو . مدیرحمت بسنده نکن  یبه    دیگو قصه است که م   نیهم   در

  د،یآ م   وهی بعد م  دیآ . مثل اول درخت مدیآ بدن و ذهن اول آمده بعداً حضور م  نی تقدم شما را گول نزند که ا

  حضور.    یِسوبه  یبرو  یدرخت را، خرس را بذار  نیا دیهنوز با عنیتر از درخت است،  مهم   وهیم

  کهن یخرس را رها کن، من دوستت بشوم. مثل ا نیا دیگو  شخص م  نیبه ا ری و پ یبه حضور زنده بشو  یآمد  تو

 رود  ما م   یاریهش  عن ی  ،کن که تو حسادت م   میی گوخرست را رها کن، من دوستت بشوم. م   نیا  دیگو خدا م
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  ن یی پا  دیآ دوباره م   ول  م،ی با خدا دوست بشو  میتوان م  م، یخرس را رها کن   نیاگر ا  میشو که متوجه م   به سطح 

  .میشو م  قیما با خرسمان رف 

م  لیخ ضرر  ما  به  که  ا  دیگو م   یخردمند   یندارد.    اشال  مییگو م   زند، جاها  کن،  رها  را    ن ی خرست 

حرف را    نیمن، از حسادت ا  یدارد برا  دهیفا   لیخ  ذهنمن   نیا  ،ی حسود  میی گوم   کند، م  تیاذ  اتذهنمن 

  افت یرا در  ی زدیرحمت ا  خواه  اگر م   دیگو . م رود م   که آب به پست  دیگو را البته در داستان م  هان ی. ازن م

  برو پست شو. درست است؟  ، کن

  .م یبخوان ییجا  ی تا  میبرس د یشا می بخوان تیرا چند ب نی ا دیحاال اجازه بده   خالصه،

  با اصحابِ خَود نوسیجال  گفت
  مرا تا آن فالن دارو دهد  مر 

  ) ٢٠٩۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ذُوفُنون  ی: ای بدو گفت آن  پس
  دوا خواهند از بهِر جنون  نیا

  ) ٢٠٩۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مو  ر ید ن یاز عقل تو، ا دور
  رو وانهید ی : در من کرد گفت

  ) ٢٠٩٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی صاحب فنون، ا   ی. شاگردش گفت که ااوریاز شاگردانش گفت که برو آن دارو را ب  یآمد به    نوسی جال  پس

است، گفت و از عقل تو دور است.   وانگانیمجنونان است، د ی دوا برا نیا ، عالم هست ۀکه دکتر هم  ی استاد، ا

  .   نزن که استاد ما هم هست ریحرف را د نیا

  د یمن خوش بنگر  یِدر رو ساعت
  د ی من در ن یزد، آست چشمم

  ) ٢٠٩٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  در من از او  ی بد تینه جنس گر 
  رو؟به من آن زشت  یرخ آورد  ک 

  ) ٢٠٩٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ؟ یآمد جنسِ خود، ک   یدینه د گر 
  ؟ یجنس، خود را بر زد ِریبه غ ک 

  ) ٢١٠٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

زُل زد به   عنی  د»،یمن خوش بنگر  یِدر رو    به من رو کرد، به من نگاه کرد. «ساعت  وانهی د  یامروز    گفت

به   خواست م   عنی  د»، یمن در  نی صورتم. «چشمم زد، آست بِشد  را  با من دوست بشود،  من  طرفِ خودش 

  ده یرا در من د  تشیبا من. جنس  ود بش  نیواقعاً قر  خواست . م دی من کش  نیآست   ایشد    ده یدر  نم یکه آست   قدرنیا

  بود.

  در من از او  ی بد تینه جنس گر 
  رو؟به من آن زشت  یرخ آورد  ک 

  ) ٢٠٩٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ؟ یآمد جنسِ خود، ک   یدینه د گر 
  ؟ یجنس، خود را بر زد ِریبه غ ک 

  ) ٢١٠٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   ارتعاش   ی او نگاه کرد،    ما. وقت   میکرد  ارتعاش   ی  عن یبه صورت من زُل زد و چشم زد،     مدت   ی  دیگو م

خودش را،    تی. اگر آن شخص جنس آورد نم  یاو در من نبود، او به من رو   تیدر دل من رخ داد و اگر جنس

  . آمد طرفِ من نمبه وقتچ یه د،ید جنس خودش را در من نم

درد دارد،    کس. پس هر رود جنس خودش م  یِ سوبه   هر جنس  عن ی  رود؟  جنس خودش م  ریشخص به غ  ک

  . رود حضور م یِسواز جنس حضور است، به   کس. هر رود درد م یِسوبه

  ش  چیهیدو کس بر هم زند، ب چون
  هست قدرِ مشترک  انْشانیم در

  ) ٢١٠١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  مر با جنسِ خَود؟   پرد مرغ ک 
  ناجنس، گور است و َلحد  صحبتِ
  ) ٢١٠٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ، ی ز یچ  ی در     عنی قدر مشترک است،    انشان ی بدون ش در م  شوند، با هم دوست م   زنند، هم م کس که به  دو

بلبل با   رود، کالغ با کالغ م   دینیب . مپرد جنسش نم با ناهم  موقع مرغ چ یمشترک هستند. ه   تی خاص  یدر 

  . رود گنجش با گنجش م ،رود  بلبل م

و صحبت ناجنس مانند   شود جنس خودش دوست م با هم مر با جنسِ خَود؟»، پس هر انسان پرد مرغ «ک 

  : دیگو صحبت ناجنس را تحمل کند و اآلن م تواند گور و لَحد است. آدم نم

  » که جنسِ او نبود.  با مرغ  مرغ  دنِیپر سببِ«

   در تَک  دمی گفت: د  میح آن
   َلل َ،ی زاغ با  ید یدوم

  ) ٢١٠٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  عجب ماندم، بجستم حالشان  در
  نشان  ابمی چه قدرِ مشترک  تا

  ) ٢١٠۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و دنگ  رانی من ح  ،یشدم نزد چون
  هر دوان بودند لنگ   دمیبد خود

  ) ٢١٠۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دندیدو ل دوست شده بود، با هم مکه زاغ با ل  دمی که من د گفت م  می ح ابانیب ی که در  دیگو م پس

 هو تعجب کردم که زاغ با ل ت یجنس  چیل  ی مشترک است؟ و نزد  ها نیا  ن یب  ی زی ندارد. چه چ    ،شدم من

  شان لنگ بودند. که هردو  دمیزده بودم دشده بودم، شفت جیگ که درحال

و   میشو م یهم نزدبه  میدار   ذهنچون من   مان  براساسِ لنگ  دیاها ش که ما انسان   دیگو م   تیچند ب  نیا  خُب

   ذهن. پس دوتا من میشوم    یهم نزدبه   م یمشترک دار  ی . چون دردهامیشو م   یهم نزد به   م یچون ناقص هست

.  میما مشترک   در لنگ   است، ول  متفاوتواقع هردو لنگ هستند. درست است که ظاهرشان  در  پرند با هم م

واقعاً به حضور زنده شده باشد، با     که اگر کس  دیبو  خواهد لنگ هستند و البته اآلن م   ذهن  یهاتمام من 

  .  لنگند شان مهردو   صورتن ی. اگر بشود دراستیجنسش ن چون هم  شود، دوست نم  ذهنمن 
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اشال دارد، لنگ    یاگر بشود پس    ا،ی دن  نیبا ظلم ا  ا،ی هست با دن  تیهوکه هم  ذهنبا من   دیای ب  عارف  اگر

 شود  است، معلوم م  د یخورش   یمند به  عالقه    مثال خفاش   یکه اگر    دیگو . پس م ستیاست. پس عارف ن 

  .داد بود، خفاش به آن عالقه نشان نم  دی. اگر خورشستین د یآن خورش

  بود  که او عرش  یشهباز خاصه
  بود  که او فرش  یجغد   ی با

  ) ٢١٠۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  بود نییعلّ  دِی خورش  ی آن
  بود  نیدگر خُفاش کز سج نیو

  ) ٢١٠٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی بر  یبیز هر ع  ،ینور  ی آن
  ی هر در یِگدا   ،یکور ی نیو

  ) ٢١٠٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

   آسمان  :عرش 
   نی : زمفرش 
جثابت، دائم، سخت، چاهنیس : به دوزخ  
  : آسمان هفتم، بهشت، آنجا که نامه عمل فرشتگان است، ملوت اعل نییعلّ

  

   ی فضا را باز کرده و در درونش    عن ی  ست، که او عرش  یها هست. مثال شهباز آدم  نیها بتفاوت   نیا  دیگو م

.  ز یچشده با همه  تیهوجهان است، هم  ن یضا را بسته و مالِ اکه ف ی خدا باز شده با جغد ۀاندازآسمان بزرگ به 

باال آمده     یکه از درون    ستی د یاست، خورش  ن»ییعلّ  دی«خورش   یشهباز است.    یجغد است، آن    ی  نیا

ابه خداوند.  افسان  ست خفاش    ی  نیصورتِ  ته  در  تار  کند، م   زندگ   ذهنمن   ۀکه  ا یدر  به   نی.  هم  دوتا 

  .  خورند نم

ز    ،ینور   ی. «آن  ستین  د یخورش   دیکه خورش   دهد خفاش دوست بشود، نشان م  نیبا ا  دیایب  دیخورش   نیا  اگر

  دگ یهر همان  عن یهر در    یکور است، گدا   ی  نیندارد، ا  دگ یهمان  چیاست که ه  ینور   ی  »،یبر   یبیهر ع

  .ریست د ساده  هانیاست. بله ا

  زند   نیکه بر پرو ماه  یآن 
  زند  نی که بر سرگ  کرم  ی نیو

  ) ٢١٠٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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  نََفس سیع ، رخ وسفی  ی آن
  خر با جرس  ا یو،  گرگ  ی نیو

  ) ٢١١٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پران شده در المان   ی آن
  در کاهدان، همچون سان  ی نیو

  ) ٢١١١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دم  سی: ع نََفس سیع
  : زنگ، زنگوله جرس

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
 که به   خالصه انسان  عنیاست،    نیپر نورتر از پرو  عنی  کند م  تیخاصیرا ب  نیکه اثر پرو  ست ماه   ی  ی  آن

  . کندم   زندگ نی که در سرگ ستکرم  ی نی. ادهیحضور رس

   ی.  کند ها را زنده م است که انسان   نفس» سیو «ع   رخ»وسف ی«  یدوست بشوند.    توانند دوتا باهم نم  نیا

  و ظالم است. درد که همه را م ست خطرناک  ذهنمن   ی درد، است که مردم را م گرگ

مثل   اش ذهنمن   ی اهوی ه  یصدا   رود اند گردنش، هرجا مکه خر شده و زنگوله انداخته   یای اری که هش  یخر  ای

جهان را    شی اهوی ه  م،یآ من دارم م  م،یآ من دارم م  م، یآ : من دارم م دیآ صدا درم  زنگ، به   عن ی«جرس»  

  . می را متوجه هست هان یاست، بله ا » مثل «س در کاهدان  یپران شده در المان» و  یبرداشته. «

  گل با جعل   ،یزبانِ معنو با
  بغَل گنده یکه ا  دیگوهم نیا

  ) ٢١١٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گمان یز گلْشن ب  زانیگر  گر 
  آن نفرت کماِل گلْستان   هست

  ) ٢١١٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  من بر سرِ تو دورباش  رتِیغ
  دور باش  نجایخَس، از ا یکا زندم

  ) ٢١١۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ه یشب   وان یگردانک، ح   نی: سرگ جعل
 نامطبوع لذّت م ی که از بو سوس برد.  
  و خود را به کنار کشند   د یآ تا مردم بدانند که پادشاه م  اندبرده  شاهان م ش یشاپ یپ  می مرصع که در قد یچوب  یدار دوشاخه  زۀ ی: ندورباش
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پر از درد دوست    ذهنحضور زنده باشد ماه در درونش بتابد، با من واقعاً به    که اگر کس  ندیگو م  اتیاب  نیا

  رنگ اه ی س  زیچ    یاست،    گردانَکن یگل با جعل»، جعل همان درواقع سرگ   ،ی «با زبان معنو  نی. بنابراشود نم

مدفوع    یجعل از بو   برد، آن آشناست و لذّت م  یو با بو   برد و با خودش م  دارد مدفوع را برم  ی هااست که تکه 

  .  برد لذّت م 

است با آن «جعل» که با دردها و    یانسان معنو   یاست،    دهیحضوررس انسان به  ی «گل» که نماد    نیبنابرا

  ی از فضا   بدبو، اگر تو از گلستان از گلستان زندگ   یبغل، ا گنده   ی که ا   دیگو سر و کار دارد م    ذهنفضوالت من 

که حضور   ییفضا  ای از گلستان    دیآ بدت م   کهنیا  درواقع نفرتِ تو کمالِ گلستان است.  ،هست   زانیحضور گر

که مَخرِب است اگر با   حضور است. کس  د ییگلستان است، تأ دییدرواقع تأ ن یو درون، ا رون یدر ب کند م  جادیا

کار    یشخص معنو  نیکه واقعاً ا  دهد نشان م  نیبه جهان، دشمن باشد ا  دهد نظم م  دهد که سامان م   کس

  .  دهد انجام م درست

  رت ی. «غدهد اجازه نم  زندگ رتیغ  کهن یا  ی برا  شومهمراه نم   شوم ت نم من با تو دوس دیگو من»، م رتی«غ

  داشتند  خانوادۀ شاه برم  یاعضا   ا یبود که سربازان، نگهبانان شاه    ییهازه یمن بر سر تو دورباش»، «دورباش» ن

دور باش    گفتند ها مموقع   دور باش دور باش. بعض  ند یگو و به مردم م   دندیدواش مخانواده   ایو جلوِ شاه  

دور   دیگو من هم به تو م رتیغ دیگو . مدیو از جلوِ شاه کنار برو دین یو شاه را نب  نی زم  د یبخواب  عن یکور باش  

  دارد. رتیزنده هست غ که به زندگ  خس از من دور باش پس کس  یا دیگو باش، که م

   دن یتو با من ا یز ی آمیب ور
   که از کاِن من  دیگمان آ نیا

  ) ٢١١۵ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  چمن  بدی زم یرا جا  بلبالن
  خوشتر وطن  نی جعل را در چم مر 

  ) ٢١١۶ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  پاک داشت یدی مرا چون از پل حق
  را گماشت؟  یدیسزد بر من پل  چون

  ) ٢١١٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی: بول، سرگ نیچم
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که تو هم از کان من    دیآم   شیتصور پ  نیپست، ا  یا  یدوست بشو   ، آمد کنورفت  ،کن   زشیاگر با من آم   و

  کنند اما جعل در داخل مدفوع.  در چمن زندگ  د یمعدن من خداست. بلبالن با  ،معدن من هست   ،هست

  یی تای یشده، فضا گشوده  یهم آزاد در فضا ی کند، م  و دردها زندگ ها دگ یدر درون همان انسان ی پس

پاک داشته حاال    خداوند من را از زشت   د یگو است. م  یی بای اش زهمه   رون یکه انعکاسش در ب  کند م    زندگ

  بشوم. دیتو پل لۀیوسدوباره به  می ایکه ب داند واقعاً سزاوار نم 

  د ی بد و، آن را بر  شانیرگم ز ی
  د؟ یمن آن بدْرگ کجا خواهد رس  در

  ) ٢١١٨ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  نشانِ آدم آن بود از ازل ی
  سر نهندش از محل  ی مال که

  ) ٢١١٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  س یآنکه آن بِل  ر ینشانِ د ی
  س یشاه و، رئ سر که منَم نَنْهدش
  ) ٢١٢٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی: ناسازگار و خشم بدْرگ
  

  رسند  به من نم   ذهن  یهامن   ،ذهنمن   عنیآن بدرگ    رید  د،یرگم از جهان بود و خداوند آن را بر  ی   عنی

  که   دیگو م زند، م  ریمثال د  یو دارد 

  آدم آن بود از ازل نشانِ  ی
  سر نهندش از محل  ی مال که

  ) ٢١١٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

نشانش هم     یبود که فرشتگان به او سجده کنند.    نیا  شود زنده م    که به زندگ  نشان آدم، انسان  ی   عنی

  . س»ی «که منم شاه و، رئ  دینکند، سجده نکند و بو میو تعظ دیآ از او بدش م سیاست که ابل نیا

صفتان  است که واقعاً فرشته   ن ینشانتان ا  ی   د،یبه خداوند زنده بشو  د یزنده بشو  اگر شما به زندگ  نیبنابرا  پس

از    ذهن  یها من  دیاده یحضور رسشما به   کند م  دییکه تأ  رینشان د  ی  کنند، سجده م  شوند با شما دوست م

   ها را حبر و سن آن  ا یکنند،  د ییشما را تأ دیاطرافتان بخواه   ذهن ی هااز من  د یشما نبا پس .دیآ شان مشما بد
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  ا یکه اگر مثال برنامۀ گنج حضور   دیاستدالل کن   دی. شما نبارندیپذ ها م را آن  حبر و سن  نیکه ا دی فکر کن  دی کن

موالنا   ند یای را ندارند که ب  نی ا  اقتی هنوز ل   ذهن  ی هانَه، من  ر،ید  کردند موالنا خوب بود، خُب همه گوش م 

کنند و درد    جاد یدرد ا  یو فرد  طور جمع به   د یها هستند که بااز انسان    لیفضا را باز کنند. خ   ا یگوش بدهند  

  . ر»یمجبورشان کند، «باب صغ 

انسان قدرت    یعنوان  شما به   لحظهنیبار نشان دادم امروز، ا  ستی. بمیانتخاب کن   میتوان م   میدار  انتخاب

نبا  ول  دیانتخاب دار ا  دیدر طول راه  ب  نیدر  ا  دیفتیتله  اگر  ا  نیکه  خوبند چرا همه گوش    اتیاب  نیموالنا و 

  : دیگو ! دارد مکنند؟  نم

  نشانِ آدم آن بود از ازل ی
  سر نهندش از محل  ی مال که

  ) ٢١١٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  

  س یآنکه آن بِل  ر ینشانِ د ی
  س یسر که منَم شاه و، رئ نَنْهدش
  ) ٢١٢٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  طان یش عن ی س،ی آنکه آن بِل رینشانِ د ی

  س یسر که منَم شاه و، رئ نَنْهدش

  ی هم ساجد شد سیاگر ابل یل 
  ی بد یر یآدم، او غ ینبود او

  ) ٢١٢١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  اوست  زانِیسجودِ هر ملَ، م هم
  جحودِ آن عدو، برهانِ اوست  هم

  ) ٢١٢٢ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  گواه اوست اقراِر ملَ  هم
  گواه اوست کفرانِ س  هم

  ) ٢١٢٣ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  عناد  ز، ی: انکار، ستجحود
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ابل  دیگو م م   سی اگر  به   دفعه ی شما     ذهناگر من   عنی  کرد به آدم سجده م  آمد هم  عنوان حضور  به شما 

 که ن یرا هنوز در استدالل به ا  هان یواقعاً! ا  ست یحضور ن  نیکه ا  دیدر حضورتان ش کن   د یسجده کرد، شما با

او آدم نبود بله    ر ید  صورتن یدرا  کرد مبه آدم سجده    سیاگر ابل  دیگو م  د،یباش  قیبا خرس رف  د یشما نبا

  بود.   ریغ

  شود،  به خدا زنده م  وقت  کند به آدم که سجده م   یاری سجود هر هش  ،ی اریهر هش  یاهم سجودِ هر فرشته   پس

است،     ی  طانیش که با    ذهن من   زۀیبر آن است که واقعاً به خدا زنده شده، هم ست   لیدل   عنیاو است    زانیم

  برهان اوست. 

باشد که شما راهتان درست است. «هم گواه    تواند م  ل یدل   ی  ن یا  کنند، م  زهیبا شما ست  ذهن   ی هامن   اگر

از    ریاست غ  که از جنس زندگ  یار یهر هش  ایصفت  اوست «اقرارِ ملَ»، اقرار هر فرشته  لیدل  عنیاوست»  

  .ذهنمن 

  ی ار ی جانور، هرجور هش  یاریدرخت، هش  یاریهش  ،ی اریاست. هر هش  فرشته   ذهناز من   ریغ  یز یعالَم هرچ   در

   ی هردو    طانیکه «نفس و ش  طانیکفران س کوچ، ش  نی. و اسیو ابل  ذهناز من   ریبه آدم غ  کندسجده م

  است دوباره.  لیهم دل نیما، ا  ذهناند» و من تن بوده

  س کوچ  .عن ی«کفران س». س   ی«اقرار مل  ،«َ یهست  لیدوتا دل پس

  خواهم خواند.    تانیبرا ری شاءاله هفتۀ دداستان خرس را ان  ۀی. بقم یبسنده کن جان یبه هم  دیاجازه بده خُب،

 دیرا بخر  زمان میاستاد کر  یهاکتاب  دی. لطف کندیداستان خرس را خوب مطالعه کن نیا دیبن لطف ی شما

  د یتوان خودتان م   یرو   ینکاتش را چجور  نیکه ا  د ینیو بب   دیاورینکاتش را درب   د،ی آن خوب مطالعه کن   یز رو ا

  . دیاعمال کن 

شما را در ذهن    رسان دهیو فا   خرس از راه دوست  نیا  د؟یکن م   با خرستان هنوز زندگ  ایآ  د،ین یرا بب   تان یهاب یع

  . کند خُرد م که سرِ صاحبش را با سنگ بزرگ  دید میخواه . بعداً  دیکن شما سازش م  دارد، نگه م
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