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  2صفحه: 

  )۵٩۶ شمس، غزل  وانید ،ی(مولو

آید آن مه كه ز پیدایی در چشم نم  
  زاید شن همگعشقش بی جان از مزۀ

  

  آن رویش   بویش وز تابشِ  عقل از مزۀ
خندد هم خیره هم، خاید هم دست هم  

  

  باشم حیرانش م ،هر صبح ز سیرانش 
  ننماید باو روی  ،تا جان نشود حیران 
  

هر چیز كه مدر بی ، بین خبری بین  
  خبری واله او پرده بنگشاید تا با

  

 او نَ دم همدمبدو،  او نَ جان محرمبدو  
  شاید او نیز نم ،و اندیشه كه این داند

  

  رده بسوزیده جان ب   ،تن پرده بدوزیده
  بساید نَبا این دو مخالف دل بر عشق بِ

  

  ین خانه ا بیانه تا هست در دو لشرِ 
  فزاید نَ در چالش و در كوشش جز گرد بِ

  

ببری جان خواه ریز به سلطانب ،  
  در خدمتِ تریاق تا زهر بَِنگزاید 

  

  او  ناز به بختِم  ،او درختِ در زیِر
  پر از رحمت تا حشر بیاساید  تا جانِ

  

  بینین چون دیده شود حقالدّاز شاه صالح
  د جان مشعله بربای  ،صالح آرد دل رو به  
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  از دیوان شمس موالنا شروع م کنم.   ۵٩۶پرس برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوال 

آید آن مه كه ز پیدایی در چشم نم  
  زاید شن همگعشقش بی جان از مزۀ

  )۵٩۶ شمس، غزل  وانید ،یمولو(

  پیدایی: ظهور، آشاری 

  بارور کردن، حامله کردنگشن: 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

از بس که    ،ی آشار  عنی  ،ییدای. پ دیگذار که اسمش را م  ی زی هرچ  ،ی اریهش   ،خداوند، زندگ   عنی  مه»  «آن

. منتها جان  شود نم   ده یچشم و ذهن ما د  نیهم    عنی  ،چشم حس   لۀ یوسبه   عن ی  د»یآ  در چشم نم«آشار است.  

داشته    علت ذهن  ای ما،    می را فکر کن  ذهنعلت    کهنیهست، از مزۀ عشق او بدون ا  ذهنِ من   جان یما که در ا

  .  دیزا ما را م  من اصل  ای باشد، جان ما 

  دا یپ  میتوان نم  اوال که علت ذهن  عن ی  منظور از حامل   جا ن یحامله شدن و در ا  ا ی حامله کردن    عن ی  گشن»«

کند    دایپ  تینهایذات خودش زنده بشود و عمق ب  یخدا که انسان به رو  تِینهایبه ب  ای  حیکه انسان به مس  می کن

   که کس   ستین  نیعلت احامله هست به  م یمر  کهن یا  ح،یو مس  می مر  لیبه تمث   کند م   یاحامله است. و اشاره 

  او را حامله کرده.   ده،یاصطالح با او خواببه

  ی هازاده بشود، براساس علت  دیهست که از آن با  یار یکه حامله به هش  ذهنِ عنوان من ما هم به  حامل  نیبنابرا

که   دینیب ما را حامله کرده. پس م    علت ذهن   ی  ا یما را حامله کرده    ا یکه دن   ستی ن   یطور نیا  ست، ین   رونیب

 اش ذهنِ که در من   داند است که انسان نم  نیاش ا. مسئله کند انسان را مطرح م  مسئلۀ  تیب  نیموالنا باز هم در ا

   ذهن ِ خداست، درواقع اصل وجود ما جذب ذهن شده و در من   تیو ابد  تینهایب   عنی است،    ح یحامله به مس

  است. 

که عوامل    دهد ش نشان مخود   نی. ادیبزا  دیبا  چشد،  عشق او م ٔ از مزه   که درحال  ذهنِ من   عن یجان    نیبنابرا

  .  اندیما را بزا تواند نم دهد، که ذهن ما نشان م  ی زیچ آن   ،رونیب
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  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١شل 

  

  (دایره عدم)  ٢شل 

 شود، م  دهید  اولیه)](دایره عدم    ٠شل  [ها  شل  نیکه در ا  طورن یاست امروز، هم  نیا  لشیتمث  نیپس بنابرا

است، درواقع ما امتداد    مه»«که همان    فرمی ب  یار یهش  شود، جهان م   نیوارد ا  فرمیب  یار ی هش  صورتانسان به

ا  میخدا هست  از    ی ریذهنمان تصو  لۀیوسبه   میو نخواه   م ینگاه نکن  ما با چشم حس   که صورت در  داست یپ  نیو 

  .  میخداوند داشته باش  ای اصلمان 

. پس  مین یبب  میتوان نم   م،ین یبب   میخواه صورت جسم م آشار است، فقط چون ما خداوند را به   عن ی  »ییدایپ«

  م، ییآ و به چشم نم   (دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [  میشو جهان م  نیوارد ا  فرمی ب  یار ی صورت هشما به   نیبنابرا

و قدرت را از   تیهدا و تیعقل و حس امن  تیمرکز ما عدم است و چهار تا خاص. می شو نم دهیچشم د لۀیوسبه

  است.   جان» «اسمش   ها)(دایره همانیدگ  ١شل [ جا ن یکه ا میده م  لیتش یز یچ  مییآ و م میریگ عدم م
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جان،    دیگو را م   نیهست، ا  ذهنِ من   عن یهست،    جان ذهن  یموالنا.    یهست در همه جا   در دو معن   جان

ها  موقع   لی ما را هم خ  جان زندۀ زندگ  عن ی  م،یشو زنده م  شدن به زندگ  دهییما را هم که بعد از زا  جان اصل

  هست.   هکه منظورش از جان چ   دینی بب دیبا نهی . شما با زمدیگو جان م

ما الزم است، مثل    یبقا   یجامعه را که برا  لحاظمهم به   ی زها یچ   ن یا  م،یشو جهان م   نیوارد ا   وقت  نیبنابرا  پس

نوشته شده،    ها)(دایره همانیدگ   ١شل  [شل    نیکه در ا  یز یها، هرچخانواده، مثل نقش   ی پول، مثل اعضا

و مهم است،    دیآ که به ذهن م  یز یهرچ  ، طورکلباور به   ، شخص  ، اس یس   ،ی مذهب  ی کار، باورها   یهامثل روش 

م  هانیا ما تجسم  به   میکن را  ما  همو  آن   زندگ   ای  ماه»«امتداد    نیعنوان  هوبه  و    میکن م   قیتزر  تیها حس 

  . دن»یهمان« مییگو را م  تی حس هو ق یتزر نیاصطالحاً ا

 م یکن م  قیحس وجود تزر  ای  ت یکه حس هو  ن یفکر، هم  لۀیوسخود را درست کردن، منتها به  ن یع   عنی   دنیهمان  

 لیتبد  (دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [مرکز ما از عدم    نیمرکز ما، بنابرا  شوند ها م آن زها،یچ   نیا  یِصورت فکر به

را    زیچهمه   ن یما پس از ا  شوند، ما م   دید  نک یها ع و چون آن  ها)(دایره همانیدگ   ١شل  [به جسم    شود م

  .  میشو م ن»یبجسم « ما   نی. بنابرامینیب جسم م   ای  جسم ی اریبرحسب هش

جسم    میخواه  آن را هم م  م، ین یبب  میتوان نم   م، ین یاصل خودمان را بب  میگرد برم  وقت   م،یشو م  نیبجسم   وقت

   عن ی  م، یاصل ما که ما امتدادش هست   ا یخداوند    جسم  یاریهش   ایجسم    نکی. با عستیو آن جسم ن  می نیبب

  . شود نم دهی اصل ما امتداد آن است، د

پ«  بعد او پ  ستین  ی طورن یا  دیگوم   » ییدایآن مه که ز    نک ی ع  م، ینیب بد م   نکیمنتها ما با ع   ست،ین  دایکه 

و قدرت را    تیهدا  ت،یمرکز ما و ما عقل، حس امن  شوند ما م  یها دگ یهمان   نیا  ن، ی. پس از امی نیب م   جسم

آفل    م،یبن  میتوان که ما با ذهنمان تجسم م  یز یهمه آفل هستند، هرچ  هان یچون ا  جهی. و درنت میریگ ها ماز آن 

و قدرت، آفل هستند،    تی و هدا  ت یمثل عقل، حس امن  میریگ ها مرا هم که ما از آن   هات یخاص  نیهستند، ا

  . داریگذرا هستند و ناپا عنی

  دار یکه پا  م یریب  یخوب  تی حس امن   میتوان . ما از پولمان نمدهند نم  دارشه یر  تیبه ما مثال حس امن   جه یدرنت

با چ  ایباشد   تغآن   م،یهست  ده یهمان  رید  ی هاآدم  ا ی   جهاننیا  ی زهایمثل چ  رید  یزها یاگر    ر ییها هم چون 

  . دیاموضوع را تجربه کرده  نی . شما امیترس ما م کنند م

چ  دنیهمان  نیهم   ول پو  ذهن  ریتصو  ی  ،جسم   یاری هش  زها،ی با  و  مبه  ای چرخان  اسمش    آورد وجود  که 

  بچشد.  یااز عشق مزه  دی بله با دیزا خود نمجان خودبه   دیگو هست. م  جان»«  ت یب نیاست. در ا ذهن ِمن 
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در اطراف اتفاق    یی فضاگشا  قیبارها از طر   میکار گفت   نی ا  م،یکن م   دای دست پ  دوباره ما به زندگ  ی چجور  حاال 

ا  م یگذارم   میاست که اسمش را تسل  عمل  ا یلحظه هست،    نیا در    ده ید  (دایره عدم)]  ٢شل  [ شل    نیکه 

   .شود م

را   زها یو چ  کند لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که دوباره مرکز ما را عدم م نی اتفاق ا رشیپذ عن ی میتسل

  . شود مرکز ما دوباره عدم م  راند، م ه یاصطالح به کنار، به حاشاز مرکز ما به 

  د، یبذار  د یخواه خداوند، اسمش را هرچه م   ا یشدن با اصلمان     ی  ا یتجربه وحدت     عنیعدم شدن مرکز ما   

و    میصورت آن آمده بودکه به  یزی همان چ  (دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [  میشو اصلمان م  ارانهیدوباره هش   عنی

  ارانه، یهش   امنته   (دایره عدم)]  ٢شل  [  دیآ م  شیپ  هیم کردن مرکز آن حالت اول. اآلن دوباره با عدمیاز دست داد

از عشق    تابش  ای  یااست، مزه   ذهنِ جان ما که همان من   ییمحض فضاگشابه   جهی. درنتمیهست   اریهش  ریاآلن د

  ن ی. درواقع ما درون اآورد درم   ها)(دایره همانیدگ   ١شل  [  نیتابش است که ما را از درون ا  نیو هم  چشد م

  اآلن.   می هست ذهن ِمن 

  د» یزا هم گشنی از مزۀ عشقش ب جان«

  بدون حامل،  وعنیبدون علت،    د ییبدون علت، شما ب  جسم   یار ی درواقع هش   و معلول    برقرار کردن علت

  ی و در مثنو   میدار اجی به آن احت  بقا و زندگ یبرا رونی است، که ما در جهان ب است، علت و معلول ذهن ذهن

  که  میقبال خواند

  یی دهیها دچون سبب تو ز طفل 
  ییدهی سبب، از جهل بر چفس در
    )٣١۵٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   ها از مسبِب غافلسبب با

   ل یها زآن ماروپوش نیا یِسو
  ) ٣١۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  کند  شروع م  شود، گرسنه م   . مثال طفل وقتشود گرفته م  ادیاز ابتدا    ذهن   یهابرقرار کردن علت و معلول   پس

  ر ی به او ش  خواهد  را برداشت م  ریش  شهیکه توجه مادرش جلب شد آمد، فرض کن که ش  د ینیب کردن. م ه یبه گر

آن کار را    کند م  ه یگر  وقت  ندیب . مکند م  ه یربدهد و اگر سرش مشغول بشود مثال تلفن زنگ بزند، دوباره گ

  درست کردن. ریمادرش گذاشت کنار و شروع کرد به دوباره ش
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صه  . خالکند م هیحرف بزند، دوباره گر  یجا با  دفعه در زنگ بزند و بخواهد برود در را باز کند، آن   یاگر   

توجه مادرش    بخواهد  نیعلت و معلول است، پس بنابرا  نیا  شود،  م  ر یکردن منجربه ش  هی که گر  شود متوجه م

تأ را جلب کند    دییو  ببه  ر یش  ا یمادرش  خ   ای   اورد،ی دست   ش عوض بشود گر  سیمثالم   ه یکرده، پوش  ،کند  

را    هان یمعلول هستند. ما از ابتدا ا  دیآ که م  زها یسروصدا علت است و توجه آن چ   دینیب م   کند،  سروصدا م

  . میشو م  و شرط  م یریگ م ادی

که    یهمراه باشد، آن رفتار   دیبا  یر ی. اگر با عوامل دمیکار را بن   نیا  که ک   میری گ م  ادی شدن هم ما    شرط 

ها و با آن عوامل همراه و با آن مان   هابا آن زمان   م،یاور یدست برا به   یز یچ  ایعنوان علت  به   میده انجام م

  . میکن م

هم که   هیکه گر  مینیب م  دفعه ی   ول  دهند، به ما م  می خواه که م   یزیبله آن چ  م، یکن م   هیگر  مینیب مثال م  

  ه ی که گر  میشو و متوجه م   خرد نم   شود، م   عصبان  دنی خر  یجارا بخر، به   زیفالن چ  میی گو به پدرمان م  میکن م

  . کند کار نم  جانیدر ا

  م ی نیب دالر به من بده، م   ستیبابا ب  مییگو از کار، خانه و خسته است و گرسنه است، م   دیآ پدرمان م  وقت  ای

 م  نیخشم دالر را نم   ستیب  شود ولدهد .  وقت  غذا م حالش خوب م  خورد ،اخالقش خوب م   شود  ،شود  

تا پدرمان غذا    م یکن ما صبر م  نی. بنابرادهد دالر م  دالر، س   ستیب  یجا دالر بده، به   ستیب  میی گو م  خندد،  م

  ن ی ا  دیبا  ییهاکه چه زمان   می شو م  خواستن ما، طلب ما، علت است و شرط   م،یزنکه م   ییهاحرف   نیبخورد. ا

  .  میرفتار را انجام بده

هم ربط دادنِ علت و  به   عن یهم    جسم   یار ی هش  ا یشدن هم     است. شرط   شدهذهن شرط   ی فضا  طورکل به 

  ی ها و معلول   است. منتها علت   نیهم    جسم  یار ی کاِر علت و معلول، پس هش  ن یدر ا  میشو ها، ما استاد مل معلو 

  .  ندیب ها را ماست که جسم  ذهن یفقط در فضا  شدگ  . شرط کند در مورد زنده شدن به خدا کار نم ذهن

  ن ی کنم، ا  زیپره  دانم فضا باز بشود، بروم عبادت کنم، نم   نیکار ببرم که ابه   که من چه عامل   دییشما بو  اگر

  ح ی را توض  گشن»ی ب«. دارم کلمۀ  کنند کار نم   هان یا  دهد، را که ذهن نشان م  هانیکار را بنم، آن کار را بنم، ا

  . میاده ید یچجور   دادم از طفل  حیتوض نیکه اآلن هم » یاده یها دچون سبب   تو ز طفل«گفت   کهنیو ا دهم م

  ن ی. بنابرامیاو در آن هم استاد شده  میریب  میخواه که م   یز یآن چ  میکه چار کن  میاگرفته   ادیتمام    طفل  از

  . » ها از مسبب غافلبا سبب « نیبه سبب، بنابرا ی ادهی چسب  عنی »یاده یدر سبب از جهل برچفس« دیگو م
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ما مجدداً    دیبا  عن ی.  آوردصورت عشق م و آن را به   اندیزا ما را م   است. خود زندگ   مسبِب خود زندگ   جان یا  در

  . (دایره عدم)] ٢شل [  اندیبزا ذهنمن  نیخود خداوند، ما را از ا  ، و خود زندگ میمرکزمان را عدم کن 

  ی . برامیهست  لیما  لیدل  نی ها هستند، به او معلول   علت  نی ها همروپوش   ها»روپوش  نیا  یسو «  دیگو م  بعد

بار، دو بار کار    ی اگر    م،ی اکرده   دا ی. باالخره راهش را پمیاما گرفته   ذهن   ی هاعلت  ق یرا از طر  ی زیهرچ   کهنیا

  .  میریگ م  م،یبر کار مدرست در آن حالت به کند،  مکار  چه حالت  ،چه موقع   ،یز یچه چ میاکرده  داینکرده، پ

م  میزن م   کل  یاست.    طورن یکه خداوند هم هم  میکن م  فکر از ذهن  را  ولاندیزا خالصه، ما   .  کار    نیا

حالت   نیتا ما به ا   صبر کن  ، مرکز را عدم کن  ،  فضا را باز کن  د یاست. فقط با  سببی و ب  علتی و ب  گشنیب

  در مرکز ما نماند.   یا دگیهمان چیکه ه  میبرس  (دایره عدم اولیه)] ٠شل [

  ارانه یدر مرکز ما نباشد، دوباره هش   یا دگیهمان  چیاست که ه  نیجهان ا  نیمنظور از آمدن ما به ا  م یگفت  بارها 

  .ها)(دایره همانیدگ  ١شل [ ذهنِ من   نیاز ا میبشو دهییزا میبو ر یبار د ی  عن ی م،یزنده بشو  به زندگ

بار هم از     ی  رون،یب  مییآ بار از شم مادرمان م   ی  عن ی  شود، م  دهیدوم نام  شِی شدن که معموال زا  دهییزا 

  .  مینگاه نکن ذهن  یها است. به علت علتی ب نیا ،ذهنِ شم من 

ما، با    یما، معنو  عرفان  ی . همۀ کارهادهد را به ما نشان م  مانع بزرگ  یموالنا    جان یا  دیکن توجه م  حاال

چار    میدان که م    تا زمان  م،یچار کن  میدان است. ما م  اثریاش بهمه   نیبنابرا  کند، م   نییعلت است، ذهن تع

نه در تجارت    م،یگو دارم م  در مورد زنده شدن به زندگ   م، یبن   دیچار با  می. اگر ندانستیمرکز ما عدم ن   می کن

  .  دییگو تجارت کند؟ راست م یآقا آدم نداند چجور   دییگو شما م رون،یب

که به   میکن ما م  که چه اشتباهات میما بفهم  دیروشن کن ییهاروزها من از شما خواهش کردم که چراغ  نیا پس

که    دوارم یو ام   (دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [  میرس و به منظورمان نم   میشو خداوند زنده نم  تیو ابد  تینهایب

  ی از مثنو   اتی من اب  رح،ط   ی و ارائه    شتریب  حیتوض  یو برا   دیدرست کن  طرح  ی ذهنتان    حت   لۀیوسشما به 

  . ع یامروز سر خوانم م  تانیبرا

(دایره عدم    ٠شل [  رونیب  دیآ ذره م  یاز درون    یآفتاب  ی  کهنیبه ا  کند م هیشدن را تشب  دهییزا  نیا  موالنا

ا  شدن  دهییزا  نیا  عن ی،  اولیه)] ب«   میی گو م  جانیکه  مزۀ عشقش  از  داخل    وقت   د»یزا هم  گشنی جان  از  ما 

تمام    دیگو درخشان است که م  و بزرگ    نیا  قدرنی. ارون ی ب  مییآ صورت آفتاب مبه   م،یشو م  دهییزا  ذهنمن 

  : دیگو در برابر ما کوچ است. پس م هاها و کهشان و آسمان  ن یزم
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  ذره نهان  ی در  یآفتاب

  دهان  دیآن ذره بشا ناگهان
  ) ۴۵٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  .  کند دهانش را باز م دهان» دیناگهان آن ذره بشا«نهان،   ذهنما داخل من  م یهست یآفتاب  ی عنی

  ن یذره گردد افالک و زم ذره

  نی چون جست از کم  د،یآن خورش شِیپ
  ) ۴۵٨١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

مرکز بازشده    نیاصل ما که از ا  عنی  دیآن خورش   شیخودمان پ   نیزم  ها و حتتمام افالک، کهشان  نیبنابرا

  د، یخورش   ن یکه ا  . وقت شود ذره م   ی، کوچ،  (دایره عدم اولیه)]  ٠شل  [  شود متولد م  (دایره عدم)]  ٢شل  [

کوچ    آندربرابر    زیچفضا باز است که همه   نیا  قدرنی ا  م،یاز مرکزمان طلوع کرد  دیصورت خورشما به  عنی

  :دیگو است. بعد موالنا م 

  چه درخورِد تن است؟   جان نیچن نیا

  جان هردو دست نیتن از ا  یبشو ا نیه
  ) ۴۵٨٢ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  گشته وِثاقِ جان، بس است تن یا

  نشست؟   تانَد بحر در مش چند
  ) ۴۵٨٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

از من  میدار   جان  ی که ما    دیگو موالنا م  پس اگر  ا  ذهنکه  آفتاب     ی  شود، م   تینهایب  نیمتولد بشود، 

است.  تینهایب درخشان  اجان»   ن یچن  نیا«  دیگو م  بزرگِ  د  نی،  اصل  ریجان  را    تن» «  وقت‐است    جاِن 

دو     ذهنِ منتها من   ،یبشو  نیکه دو دستت را از ا  دیگو م  ذهنِ است، و به من   ذهنِ من   ستۀیچه شا  ‐آورد م

   ذهن   عواملو    دانم . با زور و استدالل و م ندیاز عشق بب   ارتعاش  میدیکه امروز فهم   دیشو م   دستش را موقع 

  . دارد ما را در ذهن نگه م   نه. عوامل ذهن

که جان ما    هست  که اتاق   ذهن ِمن   ای ذهن    یا   عنیاتاق.    عنیوثاق    تن گشته وثاِق جان»  یا «که    دیگو م  بعد

  ی جا نگه ندار، برارا آن  دیاندازۀ خورش به  که جان دیگو م  ذهنعنوان من به ما به   عن ی بس است» «جاست،  آن

  نگه داشت؟  شود چقدر م   ،یدار نگه م  دیبا  چقدرمش    یرا در   ایدر است، ی اندازۀ دربه نیا کهنیا
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. چقدر  میرو درد م  ریز  جهی درنت  میگذار بشود طلوع کند، ما نم  داریب  خواهد از درون ما م   دیخورش  نیا  عنی

  : دیگو م  دیهم توجه کن ت یب نیپس ا ؟درد را ادامه بده نیا خواه م

  نَست یو عجبِ من ا  یدر عجب کس  هر 

  د؟یآ م  انیچون به م ان،ینگنجد به م کاو
  ) ٨٠۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

خدا در    تِینهای ب  یکه چجور   کنم تعجب م  نیمن از ا  کند، تعجب م   ی زیچ   یاز    که هرکس   دیگو موالنا م  پس

  ،  عنی  شود جا نم  جاچ یه  گنجد، نم   انی که در م  یز یآن چ  ان»ی کو نگنجد به م« جا شده،    کوچ  نیذهن به ا  نیا

  م، یها شدجذب ذهن   عنوان من اصل. ما به دهما رفته جذب ش  یدر فکرها  عنیآمده در جا، جا شده؟!    یچجور 

 است، ی مثل در  ن یکه ا  د یگوتابان است. م   د یکه مثل خورش   تینهای و ب  م، یشو م  تینهای ب  رون یب  م ییای جا باز آن 

  .  کنم تعجب م نیعنوان ذهن جا شده، من از ابه  کوچ مشدر 

صورت  باال و اآلن به   مییایب  میطلوع کن  دیصورت خورشاز مرکزمان به   دیما با  د»یزا  هم  گشنی ب«  میدیفهم  پس

که شما با    دوارم یام   خوانم، م   ات ی. اما اباندیجا بزاما را از آن  دیو خداوند با  میدر ذهنمان جا شد  تینهایب

  .  دیدرست کن طرح  ی اتی اب نیهم

   زندگ   یرو   هم نماد قائم شدن زندگ  حیمس  عنیاست.    حیما حامله به مس  ذهنِ شروع شد که من   جانیاز ا  پس

انسان است.   انسان رو   تواند حضور و نظر م  یار یآن هش  عن یدر  به جهان    خودش قائم بشود و متک   یدر 

  .  مینی بب ها دگ یهمان نکی ندارد ما با ع  نباشد. لزوم

شدن دوجور    مرادیو ب  میرس به هدف نم  م،یشو م   مرادی ب  م،یده که ما ادامه م   ی طورن یکه هم  دیگو موالنا م   و

  م ی نیب م  م،یبشو دهییزا ذهندادم از من  حیکه امروز توض که با علل ذهن  م،یکن م ی ما هرکار کهنیا یاست. 

  .  شود نم

که ما به    م ینیب هم م  رونیهم هست، در ب  رونیدر ب  یماد  ی مرادی. بستی لحاظ معنوبه   یمرادی اسمش ب  نیا

  است.ما شده  بی نص یو معنو یماد  یمرادی . پس بمیرس نم میخواه  که م ییزهای آن چ

  رون یدرون باز بشود، انعکاسش در ب   یفضا  میخواه ما م  م؟ی خواه ما چه م  دن،یبه خواسته نرس  عن ی  یمرادیب 

  رون یب زیچهمه  و بدن ما مثال سالم بشود،   میکن م  دیکه تول یز یروابط ما، آن چ  یاثر بذارد رو نیبشود، ا ین

  است.  یمرادی ب نیا ، درون هن کند  م  شرفتیپ رونیکند. نه ب شرفتیما سالم بشود و پ
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هستم که   به من توجه کن، من   دیگو م  است که زندگ  نیا  یمرادیاست. ب  یکار   ی  یبرا  یمرادیب  ول  دیگو م

  ی راهنما  عنیقالوزِ بهشت است    یمرادی . پس بستین   یاکاره  ذهنتو با من   ،ذهننه تو با من   کنم دارم کار م

  بهشت است.

که خودم     و معلول ذهن  براساس علت  ذهنکه من دارم با من   دییبو  د یبا  دیسر نم  جهیموقع شما به نت   هر

  .  رسد نم جهیبه نت نیا کنم،  برقرار کردم براساس فکر خودم، دارم کار م

  شد قالووزِ بهشت  یمرادیب

  سِرشت خوش یاْلجنَّة شنو ا حفَّتِ
  ) ۴۴۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  راهنما  شرو،ی: پالووزق

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

سرشت   کهنیا  یکه سرشتت خوب است، برا  کس  ی، اخوش سرشت»   یحفَّتِ الْجنَّة شنو ا« :  دیگو م  جهینت  در

    که دیگو را بشنو م ثیحد  نیما خداگونه است، تو ا

  الْجنَّةُ بِالْمارِه، و حفَّتِ النّار بِالشَّهواتِ.»  حفَّتِ«

  شده و دوزخ در شهوات.»  دهیپوش ندی ناخوشا ی هاز یدر چ بهشت«

  ) ثی(حد

  م یخواه  که م  یز یچ  ینه، هر موقع به    د؟یآ مر ما خوشمان م   ،یکه ناموفق بشو  دیآ تو خوشت نم  عنی

و   ییفضاگشا  نام به  یریعامل د  ی  است که بفهم  نی ا  یبرا  ناراحت  نیا  دیگو . ممیشو ناراحت م  میرس نم

تو    لیدل  نیبه هم   زدیر به فکر و عملت که نم  زدیکار کند که خردش را بر  دیخداوند در تو با  ای   زندگ  ایعشق  

  . ناموفق هست

سخت است، چرا؟ عادت    کارنیا  است ول  نیا  غامیعشق کار کند، پ  یگذار  نم  ،ی آور عدم را در مرکزت نم   عنی 

  .  که من بلد هستم، با آن کار کن ییگو و م  که بلد هست و معلول روابط علت ۀلیوسکه به  یکرد

کار سخت   می ستیبلد ن  میکه ما قبول کن  هیقض  نیا  اصال  الت ما ا  شتریاست. باست که ما م  نیمش من  «   مییگو

  ماست.   افتۀیکمال  ذهناز من  قسمت نیو ا دانم» م

  :  دیگو که م نیا
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  ز پندار کمال  بتَر  علّت

  ذُودالل  یاندر جان تو ا ستین
  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

کامل   زش یکه همه چ میادرست کرده ذهنمن  ی ما  عن یپندار کمالِ ما،  نیاز ا است که قسمت لیدل نی هم به

 دهند  برنامه گوش نم   نیبه ا  ها ل یخ  ،دانم» من م« روشن    لیهست خ   ییتابلو  یاش  در هر گوشه   باًیاست و تقر

  .دان . نه نمدیگو چه م دانمم  ند یگو م دهند گوش م  ای

. اصال میدان م   هانیاز ا  شتری . ما اآلن بمیدان را که م  هان یا  م،یدان ما که م  دیگو را م زهایچ   نیموالنا ا  نی! اها

  .  مینقص دار میریاست که ما بپذ نیبهشت در ا نی است. بنابرا ندیدرواقع ناخوشا دانم نم کهنیا رفتنیپذ

بپرس   اصال نم  چرا  دیشما  نم   چرا زندگ   شوم؟ موفق  ادی جواب بده  شود؟ من درست  که    ستین  نی. جوابش 

  گذارد،  نم  فالن دانم نم  گذارند، مردم نم گذارد،  همسرم نم  ر،ید گذارد نم  که آقا معلوم است فالن  دییبو

که اآلن صحبت    ستند،ین  هان یا  کنم، م   ندگ ز  ی بد  یجا  کنم، کار م   یبد   یکردند، جا  یطور ن یپدر و مادرم ا

  . میکن م

   زندگ   ای خداوند    ایعشق را    ، مرکز را عدم کن  دیکه با  آورد قالووِز بهشت است و فشار م  یمرادیب  نیبنابرا  پس

مرکزمان،    میاوریآن را ب  دیبا  ید یناام  یجابه  میبشو  دیناام  دیاما نبا  م،یشو م  دیپس ما ناام  به مرکزت   یاوریرا ب

   ذهن که دوزخ که همان من   دیگو است و آن موقع م ختبله س میاآلن گفت  نیسخت است هم  م، یکن  یی فضاگشا

  آسان است.    لیاست که خ ییزهایاست در چ 

امروز هم صحبت خواه  مثال که ذهن عادت کرده به آن توجه کند سخت است،    ییزهایاز چ   زیکرد، پره  میما 

  . یساز در بدن   حت  یکار  چیدر ه میموفق بشو  میتوان ما نم ز یبدون پره ولسخت است 

است. بدن   طورن یهم هم   ی ن یبدنش را درست کند ا  تواند وگرنه نم اد یکند از خوردن ز  زیپره د یبا  کس ی 

  . میکن   زیپره میما بتوان ‐د ید میامروز خواه‐  کهن یدرست کرد مر ا شود را که حضور است نم اصل

  : می بخوان دیشعر را با  نیا صورتن یدرا م،یتوان نم م،یشو م  دینا ام  وقت پس

  دیاو نَه  شیبه پ  هایدیناام

  د یجه رونی ب دوایزِ دردِ ب تا
  ) ٣٣٨٧ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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 دواست، ی که درد ب  ذهنمن  نیو عدم کردنِ مرکز تا از ا  ییگشابا فضا   ؟یجور او، چه   ش یپ   میبذار  دیرا با  ید یناام

 کهن یهم از ا  نیا  م، یبجه  رونیب  شود، درست نم   حتیبا نص   ست،ین  رون یاست، در ب  شان یا  شی پ  شیچون دوا

  .می بشو دینبا دی پس ناام م،یشو م  دیو ناام میشو م مرادیب

  د یرا بفهم  اش و معن   د یرا حفظ کن  هان یشما ا  دوارمیما، اساس کار است. من ام  م یدار  ت یو درواقع چهارتا ب 

  که اساس کار است، چه هست.  ی بعد تیو دو ب تیدو ب نی که ا دین ی. ببدانم م  دیینگو

  : دیگو م

  یی سازدر آخر زمان کرد طَرب اری

  یی ظاهِر او بازباطن او جِدِّ جِد، 
  

  علم کشت  نیبد اریجملۀ عشّاق را 
  یی تا نکند هان و هان، جهل تو طنّاز

  ) ٣٠١٣شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

کار     شناختکه در زمان روان   ذهنمن    عنی . اوال که آخر زمان است  دیگو موالنا م  تی دو ب  نیرا در ا  زهایچ    لیخ

برا  کند، م وقت  ی آن  است.  تمام شده  م   انسان  به وحدت هش   شود مرکز عدم  زندگ   ارانۀیانسان  با    مجدد 

انسان، زمان به   یبرا  عنیدر آخر زمان،    پساست.    شناخت آخِر زمان روان   ‐که از دست داده بود‐  رسد م

شروع بشود،    اشی مستقر بشود تکان نخورد که طربش شروع بشود، شاد  یلحظۀ ابد  نیدر ا  د یبا  دهی آخر رس

  . سببشی ب یشاد

هم   ی ز یمهم است و آن چ ن یمهم است، ا  ل یجدِّ جد است خ ن یشده که باطن است، اگشوده  ی فضا نیا نیبنابرا

  ن ی ا  م،یده واکنش نشان م  قدرن یما ا  دهد که ذهن ما نشان م  ی زیاست. هرچ   یباز   ن یا  دهد، که ذهن نشان م

  خداوند است.    یِباز

اول هماهنگ    تیشده و جمله را درواقع با بکشته    قیطر  نیاز ا  ،ذهنشده نسبت به منکشته    اگر عاشق  دیگو م

  :  دیگو م  کند، م

    علم کشت» نیبد ار یعشاق را  ۀجمل«

  .ست زندگ ای نماد خداوند  اریکشته،   اری کشته،  ذهنعاشقان را نسبت به من  ار،ی  عنی
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  ی مبادا تو برو  عنی. یاش را بخرو تو عشوه  یگرعشوه ، یتو شروع کند به طناز  ذهنمن  عنیجهل  نیمبادا ا تا

در    ای  به آن واکنش نشان بده  دهد را که اآلن ذهنت نشان م  یز یذهن، مبادا آن چ  و معلولبه روابط علت  

  به اتفاقات توجه کن   ،یاتفاقات بشو  قربان  امباد  ،یآن بشو  و قربان  یاز جنس آن بشو  برابرش مقاومت کن 

  .  است، توجه نکن اریاست،  وجود آورندۀ اتفاق که مسبب اصلو به به

  » ییتو طنّاز نکند هان و هان، جهل تا«

که    طورن یو هم  کن توجه نم  اش و معلولعلت    ۀبه رابط  ی را نخر  ذهنمن   ۀ، اگر عشورا نخر   ذهنمن   عشوۀ

  . دیاست، توجه کن تیدو ب نیاست ا علت و دام»«مربوط به  

  د ی لحظه که اگر آمد ن یدر ا د یرا بدان  نیا دیو شما با کشد ما، ما را به دام ذهن م دانم و م  و معلول ذهن علت

  است:  نیا تی دو ب نیبه دام، و ا ، شناختدوباره به زمان روان  دینرو د، یلحظه و ساکن شد نیبه ا

  در روز و شب ما را،  یبد نینه عشق شمس الد اگر 

  ز دام و از سبب ما را؟!  یکجا بود  ها فراغت
  

  دمار از ما ز تابِ خود،  ،یشهوت برآورد  بتِ
  تاب و تب، ما را  یاز تابشِ عشقش، نبود اگر 

  ) ٧١شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

    یبا او    م یلحظه مرکز را عدم کرد  نیا   عنیعشق خداوند     عنی  نیالدعشق شمس   ن،یالدکه عشق شمس   دیگو م

درست است که    م،یاستعداد را دار  نیذات است و ما هم ابهقائم   یِ اریاز جنس هش   ن یالد. در ضمن شمس میشد

  امتمان یق  عن ی  میستیبا  مان اصل  یپا   یکه هرلحظه رو  میرا دار  تیاستعداد و قابل  نیا  م،یشد  دهیهمان  میآمد

  بشود. 

   که زندگ  مان  اصل یپا یرو  میبلند بشو د؟یکن است. توجه م ستادنیخود ا  یپا یو رو  کردنام ی اصال ق امتیق

ا  دیگو . مذهناست، خداوند است نه من  ذات نبود، در هرلحظه، روز و  بهقائم   ی اریهش   نیهم   ن،یاگر عشق 

  کجا بود؟   دام و سبب»«ما از    یبرا شیآسا  صورتن یدرا شه، یشب، هم 

م  عنی به سبب  م  کهآن   د، یکن توجه که  نشان  ا  نیا  دهد ذهن  معنو  شود نم  شود،  م  نیسببِ  . شما  تیدر 

. افت به دام ذهن م  کن کار را م ن ی. استین  یز یچون چ! هم به زندگ شوم زنده م کنم کار را م  نیا دییگو م

  . ریمعلول د یبه  را علت قرار بده معلولمعلول، آن   نیبه ا یعلت برو نیشما از ا کهن یا عنیدام 
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من را عوض    ندیآ کردم م  س یچون خ  کنم م  هیاآلن گر  رم،یگ م   ریش  کنم م  هیگر  دیگو آن بچه، بچه م  مثل

مرا    دیبا  زند باالخره حدس م   ؟ خواه  تو چه م  دیگومامانم م   کنم،  م  هیرا که گرفتم دوباره گر  ر یش  کنند،  م

  را بخورم.   رمیبغل کند، به من نگاه کند، عشق بدهد تا من ش 

بچ  ذهن  ی هاعلت  نیا  ن،یبنابرا  پس در  نم  جانیا  گرفتم  ادی  که  بهرید  کند کار  را  آن  اگر  بِبرم،  .  کار 

  .  رید میبه دام ذهن، ما هم در دام ذهن هست افتم م  صورتنیدرا

امان برگشت    عنینبود و زنده شدن به ذات خود نبود،    ییگشافضا   عنینبود،    نی الدّاگر عشق شمس   دیگو م

درا نبود،  خداوند  به  زنده شدن  من  نیا  صورت ن یو  توجه کن   ذهنبت  است،  بت شهوت  طر  نیا  دیکه   قی از 

ذره   ی   خواهد، م  شه یهم  شتر یبذره    ی.  ذهنمن   نیزنده است ا  ، رونیب   یزهایاز چ  رهیو جذبِ ش  دگ یهمان 

که از جهان   بت  عنیجهان، بت شهوت  نیاز ا رهیش دنِیکش عن یحرص است. بعد آن موقع شهوت  نیا شتر،یب

شدن با او، گرما و خرد    ی   عنی. اگر از تابشِ عشق او،  آورد مدمار از روزگار ما بر  صورت ن یدرا  کشد، م   رهیش

  ی تابش خرد، تابش عقل و گرما    عنی،  تب، ما را»و  تاب    ی اگر از تابشِ عشقش، نبود«  آمد، به کم ما نم

  . آورد بت شهوت دمار از روزگار ما درم صورت ن یعشق اگر نبود، درا

که    ستی زیلحظه آن چ   نیسبب در ا   عنی  م،یها نچسببه سبب   ی چجور  دهد به ما نشان م  تیدو ب  نیپس ا 

که ذهن نشان    ی زیبه آن چ   و عمل کن که توجه کن   نی است. هم  ی شده، آزادگشوده یفضا   . دهد ذهن نشان م

و    آورد  از روزگارت درم  دمار به دام ذهن، و بت شهوت آن موقع    افت م  ،هست  ده یکه با آن همان  دهد م

وتب تاب   نی. و امروز گفت از ایاوریدست به ب  توانعشق را نم   یو گرما   خرد زندگ  عن یتِب عشق را،  وتاب 

 ذهنعشق است که ما از من  م  دهییزا پس متوجه ممیشو . که چرا ما موفّق نم  میشومیشو  .  

  د ی با  دگیهمان  یهاپرده  نی. پس بنابراریباز بشود د  دی فضا با  نیکه ا  میدان م  م،ید یرا فهم  زهایچ  نیاگر ما ا  و

  بشود.  دهیسوز

  صبر یِرا دارو  دهید یِها پرده

  بِسوزد، هم بِسازد شَرح صدْر  هم
  ) ٧١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

ْدر    شَرحعنیص  ما پرده  یدرون را باز کردن. پس جلو  یفضا دگیهمان   یهاچشمانِ عدم  صبر    دیهست، منتها با

  نۀ ی بسوزاند و س  را زندگ  دگ یهمان   یها تا پرده  م یکن  ییگشافضا   م،ی صبر کن  دیبا  میمرکز را عدم کرد   وقت  م، ی کن

  . دیصبر کن   دیبا د، یصبر کن  د،یتوجه کن دیبا دیهست صبری ما را، درون ما را باز کند. شما اگر ب
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ا  کند درون را شروع م  یخداوند فضا   ای  پس زندگ   باز کردن، در  آ  عاقل   یاعدّه   ی   انیم   نیبه   ا ی هستند. 

ا  اند،ده یچسب  ذهنکه به من   ییهاآن ا  جسم   یاریلحظه هش  ن یدر    ی دربروند؟ هر کار   توانند م  هان یدارند، 

  نه. دیگو بنند؟ م  خواهند  م

  .اندی بندگانِ بند  هانیا دیگو عاقالن هستند. م   یدو جور آدم هست،  پس

  اند یبندگانِ بند  عاقالنش،

  اند یو قند  یشر عاشقانش،
  ) ۴۴٧١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

تىهاً مهارِ عاقالن  ایارک  

تىعاً بهارِ ب ایادالن یطَو  
  ) ۴۴٧٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  عاشقان است.»  بهارِ د،ییا ی ب یرضا و خرسند یافسارِ عاقالن است، اما از رو  د، ییای ب لیمی کراهت و ب  یرو  از«

کنم؟     زندگ  یطور نیا  خواهم من م   د ینکند، بو  ی رویقاعدۀ تکامل پ  نیجهان باشد و از ا  نیهست در ا  کس  ایآ

  عاشق است. یعاقل است،  ی م، یدو جور آدم دار راه را بروند. منته نیا دینه. همه با

  است.   یو قند   یلحظه شر  نیا  نیبنابرا  ، با زندگ  کندم   یهمار   کند م   ییگشاکه مرتب فضا   ست کس  عاشق، 

  گذارد  م  را زندگ  هانیاستفاده کنم. ا  ذهن  یها بروم به طرف جهان، از علت  خواهم نه، م  دیگو عاقل م  اما

  توانند  نم  ادی ز  هان یا  کشد، را م   هان یدر تور انداخته، ا  ها، ن یبسته به ا  یبند   یرا    ها ن ینه. ا  دیگو بروند؟ م 

  . روند م  راحتبه  شان. عاشقان خودآورد را به زور م  هانیبروند، ا

مسئله    د،یاشتباه کن  عنی  د؟ یبرو  دیبا  ذهنبه زور و کتک و درِد من   د،یکه شما عاقل هست  دینی شما بب  پس

به سمت    دیبعد مجبور بشو  د،یدرد بش  د،ینرس  جهیو به نت  دیدشمن درست کن  د،یمانع درست کن   د،یدرست کن

  د، یمرکز را عدم کن د،یکه فضا را باز کن  دیکن اآلن قبول م د،یکن م  ینه، همار  ای د؟ یبشو دهییزا د؟یبرو زندگ

 شه یهم   د، یهست   یو قند   یشر  نیبنابرا  د،یبر م  ب ینص  سببی ب  یلحظه از شاد به شما کم کند، هر   زندگ

  .دیری گ را م تیآن چهارتا خاص  د، یو آرامش دار دی شاد هست

باز کند    خواهد ها را مدرون انسان   یکه خداوند فضا  د یگو . مآورد که از قرآن م  دیگو م  یجالب  زیچ  ی  بعد

 کنند،  مقاومت م  یاعده  ی. مییآ ما م ند یگو م اند،ی و قند  یکه شر  همان کسان  کنند،  باز م یاعده   یو 
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  ن یا  تیب  نیا  و معن  کند استفاده م  یطورنیقرآن ا  ۀیآ  نی. پس از اروند و به زور م  لیمیبا کراهت و ب  هانیا

بهارِ عاشقان    د،ییای ب  یرضا و خرسند  یافسارِ عاقالن است، اما از رو   د،ییای ب  لیمی کراهت و ب  یرو   از«  است:

  است.»

تىهاً مهارِ عاقالن  ایارک  

تىعاً بهارِ ب ایادالن یطَو  
  ) ۴۴٧٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

هستند. اما    ر یدور بروند و در ذهن اس  اد یز  توانند مثل افسار نم  هان یدارند که ا  یمهار   یعاقالن    نیبنابرا  پس

و مربوط    رسندم  دالنیب  ا یدرونشان باز بشود، به بهار عاشقان    یفضا  گذارند و م  روند  که با اطاعت م  ییهاآن

  هست.  هیآ نیبه ا

»ثُم  تَولَ ٰىاسا ها ومالس تضِ اىراللا ولَه خانٌ فََقالد تَ  ایا َقالَتَا اهرک ا أوعطَونَای   عیطَائن«.    

دود  سپس« آن  و  پرداخت  آسمان  زم  یبه  و  آسمان  به  پس  «خواه    نیبود.  ب  ایگفت:  گفتند:  .»  دییایناخواه 

  .»» می«فرمانبردار آمد

  ) ١١  ۀی)، آ۴١سورۀ فصلت ( م،ی(قرآن کر

ما   که خداوند وقت  دیگوبرود. پس دارد م   تیمند است که با رضا. ظاهراً اصل ما عالقهمیبا اطاعت آمد  عنی

  به باز کردن آسمان.  کند شروع م  تمد   یپس از  آورد جهان م نیرا به ا

   ذهن من   نیاست. دود، هم   ی به آسمان درون ما، و آن دود پردازد خداوند م   عنی، به آسمان پرداخت» سپس «

   عنیرا،    نیزم  د؟یکن آسمان را باز م  دیگو به شما م   عن ی  ؟یباز بشو  خواه م  دی گو است. بعد به آسمان م

  ن ی ا  دیبن   دیبا  دیچه نخواه  دیچه بخواه  م؟یهست من درست کرد  ادتانی   د؟یکن ذهنت را صاف و بدون من م

  : دیگو م  نیهم  یکار را. برا 

تىهاً مهارِ عاقالن  ایارک  

تىعاً بهارِ ب ایادالن یطَو  
  ) ۴۴٧٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

که چشم،    میکه ما گفت   دیگو م  هی آ  نیا  . ولدیباز کن  یو با شاد   اخالقبا خوش   ای  دیبه زور آسمان را باز کن   ای

عدم    د،یمرکزتان را عدم کن   دیاگر شما بتوان  د،یتوجه کن  که،ن یا  عنی  م؟ییگو چشم را نم  نیچطور ا  . ولمیما آمد
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در    کند که مقاومت م  یزی چ   آن   .کند و مقاومت نم  کشردنو گ  برد فرمان م  م،ی چشم آمد  دیگو م    به زندگ

  .  هاست دگیما، همان

  د ی باز بشود، درون ما با  دیما با   نۀیس  نی. اشود م  دهیها با صبر درپرده  طورن یشعرها، هم  نیاز ا  میدیما فهم   پس

با  دیگو باز بشود، خداوند به ما م   م یکن عدم م   با اخالق خوش، و ما وقت   ای به زور    را باز کن  نهی س  دیکه 

  .  میبن دیو با  مینکار را ب نیا میتوان که با اخالق خوش م میفهم م

ا  حاال ادی. در طرحتان بذار دیدان خودتان م  رید  د،یری گ م  اد یرا    هان یشما  مقاومت    دیخواه شما م   کهن ی. 

کار،   نیتا درد شما را مجبور بند به ا دیو درد بش دیرا نگه دار  دگیهنوز همان د،ی هنوز فضا را باز نکن د،ی کن

  .د یدان خودتان م ریرا د نیا

ا  ی برا  میبن   نگاه  ی  دیاما اجازه بد  پس، طور خالصه ارائه  که اآلن خدمتتان من به   طرح  نیکامل کردنِ 

   کس  ی است.     و مهمان، درواقع داستان ما و زندگ  وسف یو مهمانش. و داستان    وسفیبه داستان    کنم، م

  ور ن ی. و او هم ایاور یکادو ب  ،ی اور ی ب  اتسوغ   دیبا  ییایاگر خانۀ من ب  دیگو م   وسفیبرود،    وسفی خانۀ    خواهد م

ش  خود   نهیی در آ  باست،یببرم چون او ز  نهیی آ  دیگو دارد. م  وسفیچه ببرم؟! هرچه ببرم    ندیب م  کند ور نگاه مآن

  کند.  ادی من هم   ند،یب خودش را م . وقت ندیرا بب

است که خداوند اآلن به ما    نیا  کند، م  نییخدا را دارد تب  ای   زندگ  دیی قصه رابطۀ ما و بو  نیاما موالنا که با ا  و

  نه ییآ  میکن ما فکر م  . ول»ی اور ی ب  نهیی آ  دیبا  ییآ است، م  ییتای  یخانۀ من فضا  ،ی اوریب   نهییآ  دیبا«  دیگو م

 د یدان که دل ماست، مرکز ماست، که اول م  نه ییآ  نیدهد که ا م  ح یخودش توض   صاف باشد کامال. ول  دیبا

  د یو مرکز ما نبا  میاکه ما اشتباه کرده   م یما اقرار کن  کهن یمحض ااست، به   دگ یشلوغ است و پر از همان    لیخ

 میشو به مرکزمان، ما م   میاوریعدم را ب  ای را،    و زندگ  می بشو  میتسل  م،یکن فضا را باز    می کن  باشد و سع  دهیهمان 

  . آورد را م نیپس از اولِ قصه، ا نی. بنابرانهییآ

  : دیگو رابطۀ ما را با خدا. م  کند م ف یتوص تیب نیا

  که خاست  ییو نقص، هرجا ستین

  هاستشهی جملۀ پ یخوب نۀیآ
  ) ٣٢٠۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  مثال: ‐دهد م  حیتوض  نییالبته پا‐که   زند مثال م  عنوانبه
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  جذوع  د ی با هم  دهیناتراش

  فروع  ایدروگر اصل سازد  تا
  ) ٣٢٠۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

معن : جمع جِذع به ذوعج  تنۀ درخت خرما  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   ن یب افتاده م   درخت   ی   نیب که تنۀ درخت را م  دیگو . مجانیام اآورده را    اش یحاال من    زند م ادیز مثال

کندۀ    نیو ا  ندیب م   زیدر آن م  کند نگاه م   نینجار به ا   وقت  هست، ول  دهیناصاف است و نتراش  لیخ   نیکه ا

و    تراشد و م  برد م   بایز  ی زها ی. نجار از آن چ دهد م  قرارنجار    اری خودش را در اخت  استده یدرخت که نتراش 

و    زیم  یکه از آن کندۀ درخت چجور  کند . آدم تعجب مکند درست م   و صندل  ز یمثال م  کند، هم وصل مبه

  صورت ن یو نقص هرجا خودش را نشان بدهد، درا ستی که ن  دیگو م  نیدرآمد! پس بنابرا قشنگ نیبه ا صندل

  .  هاستشه یپ ینۀ خوبییآ

ما را درست    دۀیاست که مرکز همان  نیا  ش یهااز تخصص    یخداوند درست کردِن ماست، تخصصش،    شۀیپ

  ی که شعرها  طورن یاست و هم  دهیمرکز خراب است، همان  نیکه ا  میو اعتراف کن  می اقرار کن   دیکند. فقط ما با

ماست نه    رِیتقص  های د یناام  نیا  ها،دن یبه هدف نرس  نیا   شود، م  جادیکه ا  ییدردها  نیکه ا  دهد نشان م  یبعد

درست است که ما فکر    نهیی . آکند م   نه ییمن نقص دارم ما را آ  کهن یاعترافِ کامل به ا  نیپس بنابرا  آن.   رِ یتقص

  صاف باشد.  دیبا میکن م

  :میارا خوانده  تیب نیا

  آن دلِ پر نور و بِر یِبرا از

  ها منتظرآن سلطانِ دل  هست
  ) ٨٨٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  یی وین  ،ی: نربِ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  د یاست که با  دیآن خورش   عنیشدۀ ماست که پر از نور است  ها که خداوند است منتظر دلِ صاف دل   سلطان

واقعاً    است. ول  نیخداوند منتظرِ ا  د،یای ب  رونیو نور ب  ین  دیاز مرکز ما با  عنیاست.    یطلوع کند و پر از ن
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باشد؟ نه! فقط    صاف  نیدارد به ا  نه! لزوم   است؟  صاف  نیما به ا  نۀیی آ  نیا  م،یکن درست م  ذهنما من   وقت

  که نقص دارد. میاعتراف کن  دیبا

و    رود دکتر نم  موقعچ یاست، ه  ضیبار نرود که مر   رِیاعتراف نکند، ز  تا کس  دیگو م  زند، م  یاد ی ز  یهامثال 

نقص در هرجا  «گفت که    نی هم  ی. درست است؟ براستم»ین   ضی مر«  خورد، اگر دکتر هم دوا بدهد دواها را نم

که سِر من آمده شخصاً   ییبالها ن یماست ا رِ یتقص می ما اعتراف کن زد؟یخ نقص در ما برم ی . چجورکه خاست»

بله عقل من درست کار    ت،یام، نه وضع چه نه همسرم، نه ب  ر، یام، نه اشخاص دخودم است، نه خانواده  رِ یتقص

  . کند نم

بفهمد   دیو جمع با  شود پر از درد م  شود م   رانیو  جا ی جمع بشود،    کند عقل مردم که درست کار نم  وقت  و

  . مینقص دار میکن ماست که ما اقرار نم ذهنمن  ری تقص  ستیخدا ن  ر یتقص نیاشال هست، ا ی  جان یکه ا

خداوند مثل    م،ینجارِ خداوند قرار بده  اری و خودمان را در اخت   م یکه نقص دار  می اقرار کن  دیما با  نیپس بنابرا 

  : دیرا بخوان تی ب  نیما کار کند تا دل ما صاف بشود، منتها اگر شما ا  دۀیتنۀ نتراش  نیا ینجار رو

آلوده را پنداشت نیتو ا دل  

   دل برداشت دل ز اهل الجرم 
  ) ٢٢۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ر ی: ناچار، ناگزجرمال

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

که دل    م یکن اقرار نم  صورتن یدرا  م،ی بسنده کن  نیو به ا میرا که مرکز ماست اآلن، دل بنام  ذهنمن   ن یما ا  اگر

   ذهن من   یهات یخاص   یسر   ی آن، ما    لیو در تش  ذهن. در من میکن ما خراب است، به نقصمان اعتراف نم 

  . میکن ها استفاده م از آن  شهیکوچ نشود، هم مان ذهنمن  کهن یا یو برا میریگ م  ادیرا 

  م ییگو م   م،ینرو  تیباِر مسئول   رِیکه اصال ز  جسم  یاریدر هش   ذهندر من   میاگرفته  ادی است که ما    نیا  اشی 

باعث   رانید ما هست ول ریتقص مییاست که بو نیا ن،یذره بهتر از ا  ی. درست است؟ ستیما ن ریآقا تقص 

  اوضاع باشد، مالمت!   خواهد باشد م  لیفام  خواهد حاال م  ، یبه مالمتِ  میاند و شروع کنشده

اه بنم. نه!  سبب شد من اشتب رید ی که من حاال درست است که اشتباه کردم ول  میریگ م  ادیمالمت را   ما

 صورت ن یدرا  ،یدل بپندار   ‐را   ذهنمن   عنی‐آلوده را اگر    نیو تو ا  یسبب نشد، خودت اشتباه کرد  رید  ی

  خواهد بود.   بای ز  رونیدر ب انعکاسشنه  شود دل، دل م  نینه ا د،ید که آثارش را خواه  بدان دیبا



ۀ  برنامه       Program # 904                                                                         ۹۰۴مشار

  21صفحه: 

ب  در  آلودگ  آلودگ  ن یهم  رونیانعکاسش  بود،  در  خواهد  کنارِ  و  آلودگراه  اها،ی شهرها  انعکاسِ  مرکز    ها 

است   نیا  اش معن   اند،ختهی جا رها را همه که خاکروبه   دی نیب م   یبی مملت غر  یدر    دیرو هاست. شما م انسان

  که درونشان آلوده است، انعکاسش آن است. 

را جمع    شان یزهایبد را، مردم چ  زیدانه چ   ی   چ، یاست، اصال ه  ز یجا تمهمه   م ینیب هم م  ر یمملت د  ی 

  جا چ یکه ه   ییجا  ی  اندازندم  برند درش را و م   بندندم   یاسه یمثال ک   یز یچ  یدر    اندازند، نم   ابانی خ   کنند م

  . دینیب نم جاچ یآشغال، ه دیببخش مییگو که م  ی زیشما آن چ 

  نه یی آ  صورتن یدل آلوده هست، درا  نیکه ا  میبار نرو  رِ یو ز  میاگر دل آلوده را جزو خودمان بن  نیبنابرا  پس

را   تیب  نیا  نیهم  یخدا. برا  نۀیی آ  میشو درجهتِ رفع آن، م  میآلوده هست و کوشش کن   میی. اگر بومیستین

  : دیگو موالنا، م  آورد م

  وصفِ کمال  نۀییآ  هانقص

  عز و جالل  نۀیآن حقارت آ و
  ) ٣٢١٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

بند و دل از    دیآ از دستش برم  یکه به نقصش اعتراف کند و کار کند و طلب داشته باشد و هرکار   انسان  عنی

  : نیباال بود، در هم یهات یاهل دل برندارد که در ب

آلوده را پنداشت نیتو ا دل  

   دل ز اهل دل برداشت الجرم 
  ) ٢٢۶٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   اج ی احت  میکن ما دل آلوده را دل م  . ُخوب، وقت مثل موالنا برداشت  عن ی  دل ز اهل دل»«ناچار  به   عنی  الجرم»

  ن یهم   م،یاعتراف کن  مانیهاو صادقانه به نقص   مانه ی اما اگر صم  م،ینقص ندار  مییگو  و م  میندار  اهل دل»«به  

به کمال برساند به خودش    تواند را م   نیخداوند ا عنی   ال،وصفِ کم   نۀییآ  شود ها مها و نقص اعتراف به نقص 

  کند.  لیتبد

عشق   م یکه فضا را باز کن میده و اجازه م  توانم» و نم  دانم نم «  میی گو ما که م  ذهنو حقارت من   آن کوچ و

که مقاومت    ستین  یز یباال و در وجود ما چ  دیآ دارد م  دی خورش  نیرفته ارفته   عنی  انَدیبِزا  انَد،یکار کند تا ما را بزا

   ع یطب  نیما، هم  ی هاحسادت   ن یما، ا  یهاخشم   نیدل آلوده، ا  ن ینه ا  م ییگو و ما نم  رد یکار را ب  نیا  ی کند جلو

  !  ریاست آقا همه هستند د
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وجود دارد، من با عدم کردن مرکز    یر یخرد د  یاست،    ری حق  نیو ا  داند نم  ام ذهنمن   نیا  نمیب من م  کهنیا  و

و جاللِ خداوند است،    بزرگ  نۀیی آ  ن یا  کند، آن خرد دارد از من عبور م   م،یتسل  عن ی   شدن با زندگ  یو مواز 

  ن ی به ا  د یحتمًا با  د،یآ م  تی ب  نیکه شما را درست کند و ا  دیده قرار م   زندگ  ارِیشما خودتان را در اخت   عنی

  : دیعمل کن د،یشما معتقد باش  تیب

ه نیتوست ا فعلم یهاغُصمبهدد  

  قَدْ جف الَْقلَم  بود معن نیا
  ) ٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  عن ی  شود من تجربه م   لۀیوسدم به بهلحظه. اگر غُصه دم  نیدر ا  سدینو ما را اآلن م  رونیخداوند درون و ب   عنی

من اقرار کنم، اگر اقرار کنم    دیرا با  نی. ادیآ من اشال دارم، فعل من غلط است، فعل من از مرکز آلوده م

  .شوم خداوند، اگر نکنم نم نۀ ییآ شوم م

اسمش را  ‐  یرا    نیوصوف باشد، حتماً خداوند را نشان بدهد، نه! اکه صاف   ستیالزم ن   نهییآ  م یدیفهم  پس

زندگ  بذار  کند م   نهییآ  ‐بذار  ما  هم میاگر  هم  دار  زهاستیچ  ن ی. گذاشتن  شما   ی ی  م، ییگو م   میکه 

  تِ یثی که به ح  دیگو م   م،یهم دار  مروزا  د،یگوش نده   ،ذهن به حرف من   دیگوش نده  د،یو عمل کن  دیکن  ادداشتی

  .رود م  میکه آبرو ذهنمن  بدل

  :دیدان است م ث یهم که حد نیا

»فالقٍ.»  ج بِما أنْت الْقَلَم  

» یشد قلم به آنچه سزاوار بود خش «.  

  ) ثی(حد

»فج  «.کائن وبِما ه الْقَلَم  

» شد قلم به آنچه بودن خش  «.است  

  ) ثی(حد

  ن یا  سد،ینو م  رونیهم انعکاسش را در ب  سدینو درون ما را م  یلحظه قلم خداوند، هم اندازۀ فضا  نیدر ا  پس

ما از خداوند    ،یاندازۀ سزاوار . به »ی لحظه سزاوار بود  ن یکه در ا  یز یچبه آن «است    خش شد قلم» « اسمش  

  . شنم»من رو ، تا تو با من روشن«: دیگو م  ن یهم یبرا م،یریگ م  زندگ
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  ن یدلم آلوده هست و انعکاسِ ا  کن اعتراف م  نقص دارم، وقت  ییگو تا م  ،یرو بار م   رِیتا ز  ،سزاوار هست   تا

ا  رونِیدل آلوده است که ب با    ی همار‐   کن م   با زندگ  یهمار   ،کن نم   تیاست، ناله و شا  ی طورنیمن 

  سه یخودت را مقا  ،کن حسادت نم  ،کن مقاومت نم   ، کن مالمت نم  ‐است  میاست، تسل  ییفضاگشا  زندگ

است که در    نی. تمام هنر ما ایداد  لیرا به جسم تقل   خودت  است که  نیا  اش معن   سهیباشد مقا  ادمانی   ،کن نم

مقاومت نکن   نیا آن چ  میلحظه،  م  یز یبه  . میشو از جنس جسم م   می چون مقاومت کن   دهد، که ذهن نشان 

  .  می. فضا باز کن کند جسم م مقاومت ما را از جنس 

ما هست   یفضا  هم  زندگ   می بازشده  معن  هم  و  دار  نیا  اش است،  دارمیکن م  یهمار   م یاست که  او    می.  به 

م  ای ب  مییگو م دارم،  با  خواهم مرکزم، طلب  ا  دیعوض بشوم. شما  با  من    دیبقبوالن  هاتیب  نی به خودتان  که 

و  شود، نم  دی. شما اگر نخواهست»ین  هطلب، نان سنّتِ ال  یب«عوض بشوم.    خواهم عوض بشوم و م   توانم م

 ن یشما و بنابرا  دیشو نم   نهییآ  شود، نم   د،یدان شما کامل است و شما م   ذهنمن  نیکه ا  د یاگر هم فکر کن

  . دیمراقب باش  دیبا شهیهم

  تو داریو ب   مراقب باش گر 

  هر دم پاسخ کردار تو نیب
  ) ٢۴۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

و    زدیر در آن م  که خرد زندگ   ییکه، فکرها  دید  دیخواه  دی صورت حضوِر ناظر ذهنتان را تماشا کنشما به  اگر

از من  ییفکرها  اش،جهینت   شود چه م  دیکن عمل م  ا  د،یآ م  ذهنکه  اتفاق  با  مقاومت  تول  نیدراثِر   د یلحظه 

  ! شودچه م  اشجه یآن نت شود، م

   . کسد یبازشده هست؟ مراقب باش  یفضا   نیاز ا  کنمکه م   و عمل  کنم که من م  ی فکر  نیا  ای که آ  دییبپا  دیبا

حواستان    د یرا درست کن  رانید  دیشما، اگر بخواه   دیتوان خودش است. نم  یکه مراقب است حواسش تمامًا رو 

    کنم؟ دارم م  ر ناظرِ احوالِ خود، چا عنی. مراقب دیباشد، مراقب باش  رانیبه د

   عن ی.  نیا  ستین  یمذهب  زیچ   ی هم    میکن  زی. پرهمی کن زیپره  دیشد که ما با  میها ما متوجه خواهموقع   ل یخ  و

.  خورد نم  کند، را نگاه م   پپس  دیآ م  د،یریورزشار را درنظر ب  یاصال. شما    م یدست نزن  ییکارها  یبه  

را نگاه م   یغذا   ی ا . چه م خورد نم  د،یآ خوشش م  کند، چرب  نان و  و  نشاسته  و  برنج    ا یرا    هان یدانم، 

است؟    ی مذهب  زِیچ    ی  نی. اکند م   ز یپره  خورد؟  بله، چرا نم  خواهد؟ . دلش مخورد کم م    لیخ  ا ی  خورد  نم

  کار را.   نیا کند مضر هستند. نم هان یکه دارد ا هدف  ی یکه برا  دهد م  صینه. تشخ 
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  د یشما هست   نی. شما، امیبن  دینبا  دیبا  یکه چه کار  دهد قشنگ نشان م   میمراقب باش  م،یهست   طورن یهم هم   ما

  . شود م  رید زیچ  یپاسخش  دینیب م کهنیا  ی. برادیده م  صی که تشخ 

چهار  ‐که سه   ندیب م   خورد ماه م  ی  خورد، بد را م  یغذا   د،یریآن ورزشار را در نظر ب  شما وقت   خُوب

  کار را.   نیا کند ! نم ندیب اضافه شد، ُخوب پاسخ کردارش را م لویک

 دیبو  تواند که، آن ورزشار نم   م ییگو به خداوند! به مردم! به اوضاع! م  میکن پاسخ کردارمان را وصل م  ما

  . ینخور  توانست او است! تو م رِ یگذاشت من خوردم، تقص م یبد جلو یمادرم، غذا دانم، که همسرم، نم

  که را   ت یب نیا یشو متوجه م مراقب هست  وقت  طورن یهم  و

  است  قیرا ال دِرم دادن، سخ  آن
  عاشق است یِسپردن خود سخا جان

  ) ٢٢٣۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

خ س بخشنده و جوانمرد :  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

دادن»«آن    د،یگو م ال  عنی ،  ِدرم  و  است  خرج کردن، سخاوتِ شخصِ سخاوتمند  آ  قیپول  و  است.   ۀنییاو 

!  کنند نم   د،ی کن  تیرا رعا  قانون جبران مال   مییگو م  یاعده   ی.  کند که پولش را خرج م   است، کس  یثروتمند 

  .  ستندیسخاوت هستند؟ نه ن قیال ایآ

بن   اما را  آن کار  اگر  باالتر، که  آن  بن   ن یا  دیشا  از  هم  را  ذهن  نیا  ، کار  جانِ  عاشق،  را،    اش است که 

، چرا  دِرم دادن»«ُخوب اگر در    ؟دگ یبه همان جان بدهد نسبت  خواهد بسپارد؟ م  خواهد را، م  اش دگ یهمان 

  .  یبذر  توان پس از جانت نم یبذر توان ؟ گفته اگر از دِرمت نمدوتا را باهم آورده  نیموالنا ا

   ی   ای را     دگیجان همان  ول   م یکه عاشق هست  میادعا کن   میتوان ، ما نمعاشق است»  یِسپردن خود سخا   جان«

را که ذهن   یز یچ  ی که    ستین  ییگشافضا   نی. استیصدق ن   نی. استیطلب ن  نیبرود. ا  می را نده  دگ یهمان 

ما عاشق    میی به ذهن، و بو  م یکه برو  دانم، به م  میو بچسب  دانم م  م ییبو  ا ی  رد،ی اآلن ما را ب  دهد نشان م 

ِدرم  «  ن یاش همبدهد برود، مقدمه   عنیرا بسپارد،    اش است که جاِن ذهن   نی. عاشق امی ستی! ما عاشق ن میهست

 م، یو طلب دار  می و صادق هست  میعاشق هست   میکن و ادعا م   دیکن توجه م  م،یمراقب هست  وقت   امااست.    دادن»

فکرمان را    م یتوان م  م؟ یخودمان را نگه دار  م یتوان م  ز یپره  ی در فضا   کاف   ۀاندازما به   ا یکه آ  میشو متوجه م 

  : دیگو مهم است، م   لیخ  تیدو ب  نیا م؟ یخودمان انتخاب کن 
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  25صفحه: 

  آن را نکو باشد که او  اریاخت

ِتَّقُوا   مالخود باشد اندر ا  
  ) ۶۴٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  نهار یز ،ینباشد حفظ و تقو چون

  ار یاخت ندازیکن آلت، ب دور
  ) ۶۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ار ی و آن را اخت  د، یاوریفکر ب  ی  د،یاوریباور ب   ی  تانذهنو از من   دانم من م  دییبو  دی خواه لحظه م  نیا  شما

  نه.   دیگو است؟ م اریاخت  نینظر شما ابه ا ی. آدی کن

ا  ییو توانا  ار ی اخت ا  نیانتخاب در  صاحب    زیپره  ی است که در فضا   مالِ کس  نیلحظه که کدام فکر را بنم، 

شد، توان  شخص را نتواند ب  نیا  رونیاز ب  یز یچ  عنیخودش باشد، مال خودش باشد. مال خودش باشد  

  را نداشته باشد.    دنشیکش

اگر شما دائمًا در    نتواند شما را بشد. ول  دهد که ذهن نشان م  یز یلحظه آن چ  نی است که در ا  نیا  اش معن

پس شما    شود، متوقف نم   رید  زیبه چ  یزیچ   یاز    دن یفکِر پر  نیا  د،یمعلول هست   و  در علت   د،یذهن هست

! پس مجبور  د؟یکن   زیپره  ی. چجور دیرا هم ندار  وا»اتَّقُ«  نیدست ذهنتان است. و ا  ارتانیاصال، اخت   دیندار   اری اخت

  مثل موالنا.   آدم یبه دست  د یرا بده ار ی اخت نیا دیهست

 م ی. نگوام ذهنفکر من   یجا را من انتخاب کنم به   نیا   د،یگو موالنا چه م  نیا  نمی که، من صادقانه بب  دییبو

  ۀ کامل شد  ذهناز من   یچون جزو  دارد، ذهن است. که دست از سر ما برنم   دانم م  ه یبرعل  ت یدو ب  نی. ادانم م

  .  میکنما است، که به مردم ارائه م 

  ،  مقاومت نشان نده   ،که واکنش نشان نده  یدارخودت را نگه  اگر نتوان  »ی چون نباشد حفظ و تقو« :  دیگو م

  خواهد  حفظ است. حاال ذهنم هرچه م  نیا  دهد، لحظه نشان م  نیکه ذهنت در ا  یز یاز آن چ  نخواه  یز یچ

  خوب است.   لیخ  نی. اروم نشان بدهد، من طرفش نم 

  ن یهم  یرا. برا  ار ی اخت  نداز یکار نبر، برا به   اری آلتِ اخت  نی ا  نهار» یز«مواظب باش،    یندار   »ی حفظ و تقو «  دیگو م 

که ذهن ما    یز ینه آن چ  می عمل کن  هان یو به ا  میتکرار کن  میموالنا را بخوان  اتیاب  نیها ما االزم است تا مدت 

  .  دیگو م
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  26صفحه: 

  جاها ن یبوده آن موقع خُوب مردم سواد نداشتند او هم سواد نداشته، ا   می که، موالنا که قد  دییبو  دییای ن  شما 

   گفته بود چقدر عال   میگوکه من م   یطور ن یرا ا  جانی! اگر اگفته   یطور ن یرا ا  جانیکه ا  فی، واقعاً ح اشتباه کرده 

  !شد ! کامل مشد م

تو    کندبدبخت م  نیدور. ا  نداز یرا ب  دانم م  ذهن   ریتصو  نی. اخودت را عوض کن  دینه آقا، نه خانم، شما با 

  را.  

فکر    یجلو   توانم ندارد. اگر من نمخودش نگه   ۀکه ذهن ما را نکشد و در سلط  می دار  اریما آن موقع اخت   فقط

ر یبه فکر د  ی که از فکر   رمیکردنم را ب  که آن    زهایشده هستم با چ  تیهوفکر تمام نشده چنان هم   نینپرم، ا

  . کنم من را، که تندتند فکر م کشد م ی

 کهن یتا هم   ست،یدر شما چ   تیب  نیا  ۀمورد استفاد  یکه درواقع جا   دینی بب  دیصبر ندار  قدرن یاز شما ا  بعض  حت

  خواهد  را م هان یذهن مثل اژدها ا کهنیرا بو! مثل ا  یرا بو، آن  یآن  د،یفهم را م تیب ی ذهناً معن

 ی رو  یاچه مورد استفاده  د؟یگو چه م   تیب  نیخُوب ا  د،ی نتجسم ک   د،ی. تأمل کن دیرا نگاه کن  تیببلعد. نه! شما ب

  کند،  درمان م   نیاستفاده را، اشتباهتان را، نقصتان را که ا  یبعد آن جا  دیرا ببند تانیهاچشم   عنیمن دارد؟  

  .  دیکن دایپ

   . وگرنه معن دیاز آن استفاده کن   دیها به خودش مجذوب بند که بتوانممن است شما را ساعت   تیب  ی

  !  ن؟یدارد ا دهیرا بو! خُوب چه فا  یآن   میدیرا فهم اشیادب

   اش دنبال تازگرا بو. همه   یرا بو، آن     یآن    دی گو م  دیرا فهم  اش معن  کهن ی هم  کند، ترجمه م  ذهن

م ا  دیگو است.  قبال خواند  تیب  نیآقا  را   اش فقط معن   ز،یچچیحاال به چه دردت خورده؟! ه  دیخواند  م؛یرا 

  . انمد م

  م ی. خواندمی کن  دایپ  ران،یخودمان، نه د  اش را در زندگکه مورد استفاده   میخوان را م  اتیاب  نیندارد. ا  دهیفا  نیا

  ناظر و مراقب خودم باشم.  دیکه با

  *** پایان بخش اول *** 
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  27صفحه: 

  یی و توانا  اریکه اخت   میدیبرحذر باش، آگاه باش. پس فهم  عنی  نهاریز  د،یکن  شهیتقوا پ  د،یکن   زیپره  عنی  اتَّقُوا»«

مثل    بزرگ  ی به    مدت  می. اگر از جنسِ ذهن هستمیدرست است که ما از جنس ذهن نباش   انتخاب، موقع

آن کارها را انجام    طور ن یهم   د، یگو او چه م  مین یبب  می کن  د یاز او تقل  مییبو  میتوان م  و حت  می موالنا توجه کن

  : تیب نیا  طورن یلحظه ذهن ما را نکشد؟ و هم نیکه ا میرس م ییجا به  ای که آ م ینی و بب میبده

  جوان  یتَن ا نیمهمانخانه ا  هست

  دوان  دینو آ فِیض  صباح هر 
  ) ٣۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

مهمان فیض :  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  فرستد  م   غامیبله. پ  اند؟یما را بزا   خواهد ما را زنده کند؟ م   خواهد  به ماست؟ م  َتش یخداوند توجه و عنا  ایآ 

مهمان    ی لحظه،    نیا  مییلحظه، که بهتر است بوخانه است و هرتن ما مثل مهمان   نیا  دیگو به ما؟ بله. م 

م   عن ی  رسد، م   دیجد ظاه  یفکر   ی  د ینیبشما  ذهنتان  باش  شود، م   ردر  مراقب  را   نیا  غامیپ  دیاگر  فکر 

  . نی مهمان است ا ی  د،یریگ م

.  دیریگ را م  غامشیپ  د،یکن  ییرایو از آن پذ  دیاست، اگر فضا را باز کن  مهمان   دهد، که ذهنتان نشان م  اتفاقات

ما از ذهن،   اندنِیزا  ی و کوششَش برا   زندگ  تِ یعنا  نیاز ا  م یاستفاده کن  م یتوان فرصت را که م  ن یو ما متأسفانه ا

  متأسفانه.   میده را از دست م تی موقع نیا م،یده از دست م

و هم به شدّت با   شود م  نهیی نقص خودش را واقعاً بشناسد، هم آ که اگر انسان  جانیبه ا م یرس م  طورن یهم  و

  . پس:  دیها خواهد کوش کارِ مداوم، در جهت رفع آن 

  و شناخت  دیرا د  شیکه نقصِ خو هر 

  استکمال خود، دو اسبه تاخت اندر
  ) ٣٢١٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ذواْلجالل  یِبه سو پردنم  زآن

  خود را کمال  بردم  گمان کو
  ) ٣٢١٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
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  28صفحه: 

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت

  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین
  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

کمالاکمال خواه  دن،ی: به کمال رسان ست   

  از شتاب کردن و به شتاب رفتن  هیاسبه تاختن: کنا دو

  : صاحب ناز و کرشمه ذُودالل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

و شما طرح خودتان   دی توجه کن کنم شما ارائه م یبرا ولوطرح کوچ  یکه االن،  طرح  نیشما به ا دوارمیام  من

عنوان  . شما به دیاز اوضاع خودتان داشته باش   فهم درست  ی که شما    شود سبب م   ذهن  یهاطرح   نی. ادیرا بده

و تجسم    دیفرموله بن   دیرا بتوان  نیدر ذهن ا  ل. حداقد یهست  تی و در چه وضع  دیخواه  چه م   دیبدان  دیناظر با

  است؟   یکه وضعتان چجور  دی کن

طرح درست نشده، و    نیدرست نشده، ا  نیتا ا  . ولدیرس به حضور م   وقت   زد،یرمهم  به  بعداً  نیکه ا  گرچه

 تواند کن م پرتحواس   قدرن یباشد، ا  ادی شما ز  یبرا  تواند م  رونیب  مزاحم   قدرنیا  د، یرا ندان   زها یچ    لیشما خ 

  . دیباشد که نگذارد شما اصال راه درست برو ادیز

   ذهنمن    ی  ده، ی و نخراش  ده یدرخت هستم نتراش   ۀندمن تازه مثل ک  کهن یعنوان اص خودتان را بهشما نق   پس

ا ا  دیگو من کار کند. و م   یکه رو   دهم قرار م    زندگ  ارِ ی نقص است، من خودم را در اخت  نیدارم  علّت    ن یبه 

  پندارِ کمال» «  نیو ا  م،یدانجا ما م در آن   م،یاهدرست کرد  آلده یا  ذهن  ریتصو  یکه ما    میپر خداوند نم  یِسوبه

جا ما داننده  هست، در آن   دانم» م« از اقالم آن    یکه گفتم    میاکه از خودمان درست کرده   ذهن   ریتصو  عنی

  . میهست

است   دان»همه «که   مثل همدان سرد است. هرکس  دان»همه «  د، یگو و م دان» همه «  د یگو اوقات موالنا م گاه

  ی . برا کند م  دیدرد تول  عنی  کند، م   دیسرد است و سرما تول   ذهن   ریتصو  نیدان دارد و اهمه   ذهنمن   عنی

  :  دیگو م  نیهم

  بتّر ز پندارِ کمال  علّت

  ذُودالل  یاندر جانِ تو ا ستین
  ) ٣٢١۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
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  29صفحه: 

جا  که در آن   دیکامل دار  ذهناگر شما من   د؟ یست ین  ا ی  د یهست   نه ییشما آ  ای که آ  دهد نشان م  تیب  سه   نیا  پس

  ر ی خودتان را ز  د،یصادق باش  قتاً،یحق   دیاگر اقرار کن   . ولدیباش  دیتوان و نم  دیستی ن   زندگ  ۀنیی شما آ  د،یدان م

  د یو بشناس   دیباش  ها دگ یمراقب همان  د،یخودتان باش  ارِمراقب رفت  د،یمراقب خودتان باش   د،ینورافکن قرار بده

  د، یخودتان کار کن   یو رو   د یریعهده ب  خودتان را به   ی ار ی هش  تی مسئول  د،یبار برو  رِیو ز  دی هست  دهیکه همان 

دست    نیرا صاف کند، فقط ا  نهیی که او آ  دیده خداوند، و اجازه م   ۀنییآ  وسف،ی  ۀنیی آ  ، زندگ  ۀنییآ  دیشو م

  .  است زندگ

  نیا  کند، به ما کم م   زندگ  ای  کند به ما کم م  ر»یپ«  . منتها وقتکند هم کم م  ر»یپ«  دیگو م  نییپا

  بخوانم: تانیرا هم برا تیب نی . پس اگذارد شده به حساب خودش م کامل ذهنمن 

  بسا سرمستِ نار و نارجو  یا

  مطلق داند اورا نورِ   شتنیخو
  ) ١٣۶۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : آتش ارن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ی جو وو در جست   کنند هستند که سرمست درد هستند و درد پخش م   ذهنصورتِ من به   ییهابسا انسان   یا

درست است؟ شما به خودتان   نی. ادانند صاف شده م  ۀنیی آ  دانند، خودشان را نوِر مطلق م  درد هستند ول 

  د یکن به خودتان نگاه م  وقت  د، ولیدرد هست  ۀ تجربه کنند  د،یدرد هست   ۀشما پراکنده کنند  دین یبب  دینگاه کن 

  .  دیدان خودتان را حضورِ کامل م 

  کمال»   پندارِ«در   م،یهست  ی طورن یاز ما ا  لی. خستین  نیا  د،یدان خودتان م یدردها  نیرا هم مسئول ا  رانید

  م، یکن م  میدار  واقعاً زندگ  میکن فکر م  م،یکن درد پخش م  که حال در   پندارِ کمال»«. و در  میهست   یطور ن یما ا

  . ستین زندگ  نینه ا

  ی خور که تو نان م  یتو پندار ای

  ی خور مار و کاهشِ جان م  زَهِر
  ) ٣۴۵٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  اد یز  مانیدردها  شود، بزرگ م  مان ذهنمن   کند، م  دایکاهش پ  مان و جان اصل  م ی خور زهرمار م  لحظههر   ما

  . می که ما نورِ مطلق هست مییگو م  شود، م
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  30صفحه: 

ا  مینیب م  می کن نگاه م  مانذهنمن   به    وح   نیهم  نیا  ، جسم  یِ ار ی عنوان هشبه  دانم که من م   ی ز یچ   نیکه 

درد است، اسمش گفت زهرمار است،    خورم هم که م   ییغذا  نی. و اطور ن یا  ستیخداوند است، عقل کل است، ن

  کشند درد م  رانید  کهنیسبب است، از ای ب  یشاد  نیهم   نیهمان خرد است، ا  نیاست، ا  یزدیهمان نور ا  نیا

خودم هم که درد   ر،ید  نیهم  عنیخداوند    سببیب  یشاد  ر،یاست د  یشاد   نیهم  نیُخوب ا  برم، من لذت م

  که  دیگو . اما م طورنی ا ستین ر،یاست د یشاد  نیهم برم، لذت م  کشم م

  او  ندیخود را بس شسته ب گرچه

  جو  ِریز  نیدان و سرگ  صاف آبِ
  ) ٣٢١٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

چهارپانیرگس ان ی: مدفوع  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

را م  ذهن  یهامن  حرف    بایز  لیها هم خ موقع  دارند، بعض  احترام سطح   ی  شنند، در ظاهر خودشان 

هست. بله آقا شما    دانم بزرگ آن پشت هست، م  ذهنمن   ی  ول   کنند، م  میتعظ  کنند، کوچ م  زنند، م

  .  دانم من استاد هستم، من بهتر از شما م  عنی د،یاستاد ما هست  د، یاستاد هست 

   ی که    ن یباال. هم  دیآ چوب بزنند م یبا    ،ی که    نی هم  ده،یآن مدفوع خواب  ریاست که ز  آب صاف  ی  نیا

آب صاف است، شما   نیا  آمد دردها آمد باال، به نظر م   نیواکنش شروع کرد ا  دینیب م  دفعه ی   فتدیب  اتفاق

  پنداِر کمال» «همان    نیشد؟ ا  یطور نیا  دفعه یشد    یو چجور   د،یزد حرف م  بایز    لیخ  د،یاخالق هستخوش 

  است؟ نه.  نهییآ نیا ایاست. آ

ا  شما م   ذهن   آرامش سطح   نیاگر  آرامش  ا  نیا  دیدان را،  و کاهش جان است،     شستگ   نیهمان زهرمار 

  لی . ما خمیگرفت  ادی است که    ییهامعلول   و   از علّت   یهم    ن یدن است، از  گول   یاست برا   ی که تقلّب  ذهنمن 

   یاز مردم.    میریگ م  میخواه که م   یز یآن چ  م،یبزن   که اگر خودمان را به تواضع مصنوع   مینیب ها م موقع 

دان و     آبِ صاف« .  میریگم   م یخواه را که م   یز یها چو از آن   م، یگذار به مردم م  م یدار  ی تقلب  احترام مصنوع 

  جو»  رِیز  نیسرگ

   فَت  یا نیتگِ جو هست سرگ  در

  مر تو را دینما  جو صاف  گرچه
  ) ٣٢١٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
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  فطَن دانِ پر راه ِری پ هست

  کن ینْفس و تن را جو یِها یجو
  ) ٣٢٢٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ن یی: ژرفا، عمق، پاتَگ

  : جوان، جوانمرد  ٰ فَت

  یی دانا ،یار ی هوش ،رک یز   : جمع فطْنَه، به معنفطَن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

شده، توجه کن! گرچه که فعال    نینشته   دگ یکثافاتِ درد و همان   ای   هان یسرگ  م،یدر ته جو که ما باش  نیبنابرا  پس

    یو کم گرفتن از خود خداوند،  ییفضاگشا ی کند، به ما کم م  میاما دوتا منبع دار دیآ نظر صاف مبه

انتخاب خودتان را فعال بذار    دهد به شما اَمان نم  ذهنن که اگر م  م یدیمثل موالنا. که امروز فهم  انسان   ر،یپ

دانش را هم داشته    نیاست. در ضمن ا  دی تقل  نیآن را عمل کن، ش نکن، نگو ا  دی گو کنار، هرچه که موالنا م

  . یمستقل بشو  دیباش که تو با

  م، یاول وابسته هست   م،یکن از ابتدا ما شروع م   توجه کن که وقت  میبلوغ هم که بارها صحبت کرد  فِیط  نیا  به

مستقل   شود، در ابعادِ مختلف مستقل م  واشیواش یکه طفل چقدر وابسته است به پدر و مادرش،    دینیب م   عنی

   عن ینابسته    شود، نابسته م   ود،ش مستقل م  حاصطالبه   ی ماد  ی از کارها   لیتا در خ   شود، مستقل م  شود، م

  مستقل.    نیهم

بودم     یفرزند    شی سال پ  ست یخانه بخرم، تا ب  اورم،یپول درب   توانم و من م   به نابستگ  رود م  پس از وابستگ

  د ی خُوب، هست   ل یهمسر دارم، بچه دارم، مستقل هستم، خ  دانم نم   دم،یاآلن خانه خر  گرفتم، م  یبیپول توج

    .جاستمتقابل که عشق در آن نام وابستگهست به یریقسمت د ی ف،یط  ی  . ولنیآفر

به    میوابسته بشو  دیبا  م،یمستقل بشو  میتوان اول اگر نم  ول  میمستقل بشو  دیرفته ما باکه رفته   مینیب پس م

  ی جو   ایکه آ  دیگو . و بعد مکند کثافات را پاک م   نیا  عنینفس را،    یهای موالنا و اوست که جو   مثل  انسان

  پاک کند؟ نه.  تواند خودش را م ذهننه، من  دیگو پاک کند؟ م  تواند خودش را م

  توانَد پاک کرد؟  خود را ک یجو

  از علم خدا شُد علم مرد  نافع
  ) ٣٢٢١ تی دفتر اول ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  را  شیدستۀ خو غ،یتراشد ت ک 

  را  شیر نیسپار ا به جراح  رو،
  ) ٣٢٢٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  . [صورت] ش یر  نیزخم، نه ا  عنی شیر

  ات ی آبِ ح  گذرد، که آب خدا م   میهست   ییجو  ی ما    م،یهست   یطور ما هم آن   گذرد، جا آب ماز آن   ییجو  ی

  ن یما ا  تیمسئول  کند، م  راب یتمام عالم را س  گذرد،به عالَم م   رود م  کند، م  رابیما را س  گذرد م   گذرد، م

و دردها    ها دگ یهمان  نیو ا م یهست  ذهنِ من  . وقت میزیبرکت بر  م،یزیخرد بر م،یزیجهان عشق بر نیاست که به ا

  خودش را پاک کند.   تواند نم یطور که جو نه، همان   م؟ یپاک کن  میتوان ما، خودمان م  یِشده در جو  نینشته

کند اول،    زی تم  ریپ   ی  دیکند، ما را هم با  زیتم   د یایب  لی با ب   انسان  ی  د یبا  گذرد را که آب م   ییجو   یشما  

صد بار،    دیتکرار کن   د،یرا بخوان  اتیاب  نی. امیخوان را م  اتیاب  نیا  نیهم   یبرا  م،یخوان  موالنا را م  نیهم  یبرا

  شما را پاک کند.   یبار، بله اثر کند جو صدی بار، س ستیدو

با انسان   دیعلم  ب  خدا کم علم م   ای   رد،یاز  باز  را  فضا  زندگ  دیکن شما  م  خودِ   به شما کم ،اگر    کند

  د یگو م  دهد اَمان نم  ذهنمن   د،یپر م  ریبه فکرِ د  یفکر  یاز    دهد، فکر اَمان نم   د،یفضا را باز کن  دیتوان نم

. تراشد دستۀ خودش را نم  ییچاقو چ یکه ه  دیو بدان دی ریاز علم موالنا کم ب صورتن یهستم، درا جان یمن ا

 ذهنمن  نم   ن یخودش را از ب،درم  نیهم   ی برا  ب ذهناول، دراثرِ تابش عشق، من   تِ یگفت که امروز در ب   م د، یزا  

بده  جراح یزخم را برو به  نیا دیگو هم م جانیاز درونَش برود. ا دیخورش  دهد اجازه م  د،یاز ما را م عنی

  . توان تو خودت نم

ما    جان یرا از خودت ندان، ا  نیزخم شما گذاشت، ا  یِرو   مورد موالنا مرهم  نیدر ا  ر، یکه اگر پ  دیگو االن م  و

  ی را؟ برا  هان یا  میخوان چه م ی. برای، نه خودت نکرد بوده، خودم کردم» آقا از خودم  «   مییگو م   م،یاشال دار

  ن یخودم کردم، ا  دییاگر بو  کهن یا  یخودم کردم، برا  دیی شعرها خوب شد نگو  نیاگر حالتان با خواندن ا  کهنیا

  . دیشو م  تیهوهم دانم با م  دانم، م  دییگو شما م رد،یگ جزوِ آن پندارِ کمال قرار م رود خودم کردم م

به موالنا گوش    کند، برنامه گوش م  نیخانم به ا  دینیبخانواده م   ی. در  دانم متداول است که من م  لیخ  نیا

  زها یچ   نیا  دان را، از کجا م   زهایچ   نیا  دان را، کجا م   زهایچ   نیا  دانم من م  دانم، که م   د یگو آقا م  کند، م

 دانم،  من م ست،یمن خوب ن یبچۀ من خوب است، برا  یبرا  نیخانم من خوب است، ا  یِبرا  نیا  دانم، را؟ م 

  ی شتر یبفروشم سود ب  سک چه  را از کجا بخرم، به    یز یچ  ی را،    رونی علت و معلولِ ب  نیقوان  دانم من م   عنی



ۀ  برنامه       Program # 904                                                                         ۹۰۴مشار

  33صفحه: 

 ن یهم   یاست، برا یریعلم د ی نیا ،دان . نه نم دانم را هم م یآن  نیپس بنابرا دانم، را م ن یببرم، من ا

به   ااز علم خدا سود ببرد ت  دیعلم انسان با عنی، نافع از علم خدا شُد علم مرد»«نافع از علم خدا شد.  دیگو م

  : دیگو م  جان یبرسد، پس در ا ییجا ی

  ریتو، پ شِینهد مرهم بر آن ر ور

  ری زمان ساکن شود درد و نَف  آن
  ) ٣٢٢۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ست افتهیکه صحت  یکه پندار تا

  ست مرهم بر آنجا تافته پرتوِ
  ) ٣٢٢۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ش یرپشت یز مرهم سر مش ا نیه

  ش یآن ز پرتو دان، مدان از اصل خو و
  ) ٣٢٢٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  نَهند زخم م  یِکه رو یی: دارومرهم

  اد یو فر ی: ناله و زاررینَف

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

شما    یو دردها    دگی همان  یهاشعرها مرهم به زخم   نیموالنا با ا  ر ی. اگر پاتذهنمن   عنی  شیاصل خو  جان یا  در

تا که  «بدان، از موالنا بدان نه از خودت، نه از پندارِ کمالَت.    از مرهم  نیحالت خوب شد، ا  یدیگذاشت و د

  پرتِو مرهم است.   نیاست، نه خوب نشده بله ا هخوب شد  نیا کن تو فکر م ،ست» افته یکه صحت  یپندار

زخم  از مرهم سر مش، هنوز پشتت    دانم، گرفتم و تمام شد و م  اد ینگو که من    نیکه پس بنابرا  دیگو بعد م

  خودت مدان.    ذهنبدان، از من  ات یاب نیارتعاشِ ا ای خوب شدن حالت را از پرتو  نیاست و ا

که    دیدوتا قصه را بخوان  نیشما ا  دوارمیهست، ام   آوردم که کافر شدِن کاتِب وح  یعدرا از داستان ب  هانیو ا

. و در داستان  دیاستفاده کن   تان و در زندگ   دیریرا ب  شی هاغامیو پ  دهم م   حیتوض  جان یکوچولو ا  ی من هم دارم  

  وسف ی که به ما در داستان    د یگو هست که گفتم خداوند م  ادتانیکه    دیگو م   کند، م   انی ب  ی طورن یموالنا ا  یبعد

آقا    مییگو است، ما م  هم دلَت  نهیآ  اور،یب  نهیکه آ  فهماند به ما م  ی جوریباالخره    د،یاوریکادو ب  میبرا  دیبا

ما هم اقرار    کنم،  من، من درستش م  نۀیآ  شود اقرار کن خراب است، م  د یگو خراب است. م   لیدلِ ما خ   نیا
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او د   میکن م اما اگر همکند م  رستخراب است  حالمان خوب بشود،    ی ذره  جا ن یا  می که گفت  ییزهایچ   ن ی. 

 ذهندوباره من   و  دیایما باال بیخودم کردم  که    مییب  ر یداستان دم   ی ،م  آورد نه یعنوانِ آنگاه کن تو به   دی گو  

بود،    کاتب وح  رسول،حضرت    شیآمده بود پ  کس  ی   ،. مثل کاتب وح که فقط کاتب باش  هست  نهی آ  موقع

  دخالت کند.  نه در وح سدی را بنو  وح دیبا کاتبِ وح 

را من از مرکزت بردارم،    ها دگ یهمان   نیا   اجازه بده  دی تو با  د یگو م  دهد،  ما را با خداوند نشان م  دوباره رابطۀ

پس رابطۀ ما با    د،دخالت نکند، اجرا کن  سد،یمن را بنو  ذهنت ساده بشود، ذهنت فقط الهامات من را، وح

  .  میسینو م  معلوم شد، ذهن ما ساده، ما فقط مثل آن کاتبِ وح زندگ  ا یخداوند 

  م یدوباره دار  آن موقع  م،یکن  کار را م  نیا  میکه دار  میما هست  نیاستنباط دست بدهد که ا  نیبه ما ا  ی ذرهاگر  

 د یآ و من ما م   م یزن هم مهرچه ترازو را به  م،یدهم ز، ترازو را بهمن روشنم»  تا تو با من روشن«که    مییگو م

  رِ یز  جان یو اگر در ا  شود آب قطع م  نیا  شود، قطع م   وح   نیا  دانم، من م  کنم، من دارم فکر م  مییگو باال م

  . میکن نم دا یپ بدل تِیثی ح  ایناموس  صورتن یدرا م،یکه من اشتباه کردم و برگرد میبار برو

  تِ یثی ح  ای ناموس    نیکه ا  د یگو م  نیهم   یبرا  رود،  بار نم  ر یز   که آن کاتب وح  مین یب م  قصۀ آن کاتِب وح   در

ما    یِدر سطح باال هستم، صد من آهن است به پا   دانم است، پندارِ کمال است که من م   ذهنکه مال من   بدل

  :دیگو  م  د،یرا توجه کن تیسه ب  نیفقط ا م،یخوان که اآلن م

  ست افتهی یدر خود خانه نور گرچه

  ست منور تافته  ۀیز همسا آن
  ) ٣٢۵۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  من  نیکن، غره مشو، ب  شر 

  من  نیخودب چیدار و ه گوش
  ) ٣٢۵٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

   تیعار نی و درد کا غی در صد

  را دور کرد از اُمت اُمتان
  ) ٣٢۵٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
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آرامش    م،یشاد هم هست   شود، درست م  مانیکارها  می نیب م  م،یفهم  ما اآلن خوب م  ده،یتاب  یخانۀ ما نور   در

نه فضا را    ای  آمد،جا داشت ماز آن  یخواند  موالنا م  ما، حواست باشد اگر داشت   خرد آمد داخل زندگ   م،یدار

مال خودت باشد،   نیمن، ا یی بو ینبود که شما منقبض بشو  یطورن یا آمد، بود م از خودِ زندگ  یکرد باز م

گوش بده،    دانم، که من م  ریشُر کن، مغرور مشو و دماغَت را باال نگ  ایب  نیمنور تافته. پس بنابرا  هیاز همسا

  .  نیخودت را نب

   خانۀ بغل   زکه ا   قرض  زِیچ   نیکه ا  کنند  اشتباه م  جا ن یها در اصد افسوس که انسان   غ،یهزار در  دیگو م   ول

کامال مشخص   ریدور کرد، د شدند م کاتبِ وح  دیکه با و اُمت ها را از بندگمردم و اُمتان را، اُمت رندیگ م

اشتباه کرد ما  اگر  م   رِیز  ای  م یاست.  اشتباه  کوچ    رود، م   مانیآبرو  م ییگو م  م،یبرو  میتوان نم  ای  میرو بار 

  مواظب باش.  دیگو موالنا م م،یکن م دایناموس پ صورتن یدرا م،یشو م

  د یحق ناموس را صد من حد  کرده

  د ی بسته به بندِ ناپد بس یا
  ) ٣٢۴٠ تیل، ب او دفتر ،ی مثنو ،ی مولو(

جا  ما، که در آن   یشده برا  درست    ذهن  ریتصو  ن یدر ا  کهن یا  عن یرا صد من آهن کرده،    بدل  تِ یثی ح  خداوند

که همان ناموس    ذهنمن   یآبرو   نیمن من من. ا  زِیچ تا  ، من از شما باالترم و هزار من بلدم  دانم، من م  م، ییگو م

. پس میکه ما حرکت کن   گذارد است، نمما بسته شده   یاست که به پا   است، مثل صد من آهن   بدل  تیثی و ح

م، من اشتباه  . آقا، خانشنوند من اشتباه کردم. ولو هزاران نفر دارند م  م، ییگو . ممیرو بار م   رِیما ز  نیبنابرا

  کس چ یبلَد است؟ ه  . چه کسمیریگ م   ادی  میدار  واشیواشیکدام آبرو؟ ما    ؟یی. چه آبرورود ما نم  یکردم و آبرو

  .ستیبلد ن

در کتاب    م،یکرد  دیکه ما از مردم تقل  ییزهایچ  نیما؟ ا  میاز کجا بلد  م؟یستیکه بلد ن  میرو بار نم  ریچطور ما ز 

ور  از آن   میدانش آن است که فضا را باز کن   ایدانش است؟    نیعقل است؟ ا  نیا  م،یشد  دهیها همان با آن   م،یخواند

.  شود تندتند عوض م  . هکند کار نم   یدر جهان ماد    حت   روزبهکه روز   می نیب م  م،ی گرفت  ادیکه ما    دانش  د؟یایب

مهم هستند؟    لیخ   هانیا  ها، ن یکه ا  مییگو گردد، م   دست مبهسال است، دست   را که هزاران  یز یچ  چطور ما آن

نفر    هزارانچون    میگو م  دانم، من هم م   دانند، را که هزاران نفر م  یزیآن چ   طورن یرا و هم  هانیا  دانم من م

آبرو آن است که آدم به خداوند    . میماست؟ ما آبرو ندار  ی ماست. چه آبرو   یاست، آبرو   یخوب  زیچ  نیا  دانند، م

  . دهد م  حیکه خودش اآلن توض  اورد،یور بزنده بشود، خرد از آن 



ۀ  برنامه       Program # 904                                                                         ۹۰۴مشار

  36صفحه: 

.  دیبار نرو  رِیز  د،یکه اشتباه کن  د یفتیتله ب  نیا  یتو   دیکه نبا  دیدان است. حاال پس شما م   دیبندِ ناپد  نیا  دیگو م

  ن یهنوز ا  د، ی. اشتباه کن دیمالمت کن   د، یکن   شتباه . ادیندازیب  ران یبه گردن د  د،یدار   ذهنچون من   دیاشتباه کن 

  . دی را نشن  افتهیکمال  ذهنمن 

من   را   زیچهمه   د یوسط بلند بشود، بو  نیا  یکه    ستی ن  یطور ن ی. امیکم کن  میتوان ما به هم م   د،یکن  توجه

 تو   م، یکن را بلند م   یفقط عقل ناقص ماست که    نیاست، ا   رممنی. غ شود نم  ی ز یچون چ. اصال هم دانم م

! بعد مردم را دانم ! پس من مدانم را من م زیچهمه  ند،یگو ! همه مدانم را من م زیچهمه  !دان را م  زیچهمه 

  وجود ندارد.  یزی چون چ به جهنم. هم  برد م

دارد، صد من آهن است، پس   ن یکه ا  ناموس   ن یو ا  ستی ما حضور ن   ذهن  ریتصو  نی که ا  م یبار برو  رِ یاگر ما ز  و

بشوم، قانع    لیتبد  دیمن با  ه  .میرد شو  دیبا  جانیاز ا  م،یکه ما هست   ییجانیا  مییگو . ممیشو م  ریپذانعطاف 

  که است  ن یهم یکه اآلن هستم. برا ی زیچ به آن  شوم نم

آنکه اندر هر رِباط  من غالم  

  را واصل نداند بر سماط  شیخو
  ) ٣٢۵٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ترک کرد  د یکه ببا رِباط بس

  روز مرد  یبه مسن دررسد  تا
  ) ٣٢۶٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  سرا: خانه، سرا، منزل، کاروانِرباط

  گشوده شده  تِینهای ب یفضا ، ییتای ی: بساط، سفره، خوان، فضا سماط

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 ده   دی باال. حاال خورش  دیایب  د یخورش  نیا  م،یفضا را باز کن  مییگو م   م،یشو م   لیتبد   ما ه   ی هات یوضع  نیا  عنی

 د یبا  سرا است. هکاروان   ی رِباط است.    ی  هانیدرصد آمده باال. ا  م ی درصد آمده باال. ن   یدرصد آمده باال.  

ترک    دیسراها را بااز کاروان   لیمتولد بشود. خ   دیخورش  کامالتا    فضا را باز کن   ،ی رد شو.  ی. رد شویرد شو

  . می است برس ییتای یکه فضا  تا به مسن اصل می کن

از خرد است    پر   باست،یشدۀ ما درواقع زگشوده   ی ما فضا   ی اریکه هش   دهد به ما توجه م  ت یدو ب  ن یا  طورن یهم  و

  است. پس  دانزباله   یما  ذهناما من 
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  و جمال  یبه خوب  نازدهم  تن

و بال  روح رو پ پنهان کرده فَر  
  ) ٣٢۶٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ؟ ستیمزبله تو ک  یکا  دشیگو

   ستی روز از پرتوِ من ز دوی
  ) ٣٢۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  روبهخاک  ختنیر ی : جامزبله

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

م   ما دارد،  گشوده   یفضا    یکه    میفهم اآلن  وجود  ا  ذهنمن    یشده  دارد.  است.   ذهنمن   نیوجود  مزبله 

 عجب خوشل هستم.  هستم  بایکه من ز  کند . افتخار م کند ناز م  ول   ، عنی دان است. سطل آشغال  خاکروبه 

  م، یشده، چون طلب ندارگشوده  یبه فضا   م یکن پندار کمال، اما چون توجه نم  نیهم   کند؟ را دارد ارائه مچه  

روح ما پنهان کرده    م،یروبارش نم   رِ یرا ز  زهایچ  ل یخ  م، یکن مراقبه نم  م،یستیچون ناظر ن  م،یستیچون صادق ن 

  باال. دیآ بشود، نم  دهییزا دی که با ید یآن خورش ،اصل ی ار ی آن هش عنیخودش را، 

بار    رِیما ز  ند یگو است که م  نی هم  ی. برامیهست   دهیرسبه کمال   ذهنمن   نیاش در ارائۀ اما همه   کهن یا  یبرا 

دروغ است.    دانند ندارد. مردم م   آن دروغ بود. اشال  دادم، که بابا من از خودم نشان م  یزیچ   نیکه ا  میبرو

و درد    دگ یدان که پر از همانزباله   یمزبله، ا  یا  دیگوگشوده بشود، م  دیشده که باگشوده   یِآن فضا   نیبنابرا

نور من است که آمده   نی. استیچند روز از تشعشع نور من ز ؟ ذهنعنوان من به  هست اصال تو چه کس ،هست

  : دیگو م  جانی . و امیبه آن توجه کن دیاست. ما با نور زندگ  عنیداخل، تو را روشن کرده است. 

  روح است نُطق و چشم و گوش  پرتوِ

  آتش بود در آب، جوش  پرتوِ
  ) ٣٢٧٢ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ها ن یا  دن،یو شن  دنیمثل د  کند حسم کار م تا  فکر کنم، پنج   توانم من م   کهن یا  م،یشو ما اآلن متوجه م  پس

  . کنند کار نم  هان یدر من نباشد، ا یار ی است. اگر هش  یاریپرتو هش

  ن یا  جوشد، آب دارد م   نیب و اگر شما م  دنیو گوش شن  دنیحرف زدن و چشم د   عن ی،  روح است نُطق»   پرتوِ«

  .د ی کن دای آن آتش را پ یبرو دی شما با عن ی. جوشد نم  یخودیاست. ب رشیپرتو آتش ز
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  ن یرا، خود را بب وید ید یند گر 

  ن یدر جب یجنون نَبود کبود یب
  ) ٣٢٨۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

   شان ی: پنی جب

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ؟ نیب را نم  وی د  دیگو م  ست؟یچ  وی د  دیگو است. م  طانیش   ندۀیاست، نما  وی د  ذهندارند، من    ذهنمن   ها  لیخ

 . نماد شود آدم کبود نم  شان ی. بدوِن جنون، پنی. پس خودت را ببهست   وی چون خودِ د ، هست  و یچون جذب د

  هست؟ چه 

روابط ما خراب است. وضع    رونیدر ب  د،ی نبود. شما نگاه کن  یطور ن یتو ا  رونینبود، ب  ویاگر درون تو د  دیگو م

در ذهنمان    م،یدر تَنمان دار  یمسئله و گرفتارتا  هزار  .برد ما خراب است. تن ما خراب است. خوابمان نم  رونیب

زندگ  نیجب  یِکبود   نی. امی درست فکر کن  میتوان . نم میدار است. ما نوشته شده   شانی ما در پ  ماست. وضع 

  د، یکن نگاه م یاعده   یدارد. به  سببی ب ی نه، شاد ای درد است  ر یز ن یکه ا  د یفهم م  د، یرا نگاه کن   ی افۀ یق

درونش    از  تیحا  نی. انی در جب  یکبود  ؟ییگو هان چه م   ،ییگو م  یز یچ  یدعوا کنند. تا    خواهند م   ًاصال

  ن» یدر جب ینَبود کبود جنون ی ب« .کند تظاهر م رونیب یجور نیدرونت است که ا وی د دیگو . مکند م

و پندار کمال را ارائه   ذهنمن اآلن من  ا یکه آ  لرزد، م  دی باشد، دائمًا مثل بداشته   مانیا  اگر کس   دیگو حاال م  و

  دهم؟  کبر و غرور نشان م   ایخدا باشم؟   نۀییکه آ کنم من اآلن اقرار به نقصم م  ای آ کنم؟ م

  بود  مانیا ن یاو را برگِ ا کههر 

  لرزان بود  نیا  میبرگ، از ب چوهم
  ) ٣٢٨٩ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ی ادهی از آن خند ویو د سیبِل بر 

  ی ادهیمردم د  ِیتو خود را ن که
  ) ٣٢٩٠ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  طانیش  س،ی: مخفف ابل سیبِل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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ا  کسهر برگ  داشته   مانیبرگ  بازشده    یفضا  عنیباشد،  داشته   مانی ا  خردهی    هرکس   نوا،  عنیباشد، 

باشد،  داشته برگ را    نیباشد، اگر اباشد، وصل باشد، عشق در او زنده شده کرده داریباشد و با خداوند دداشته 

  ی ز ی. مبادا واکنش نشان بدهم. مبادا جذب آن چاوردی حالت درب  نیمن را از ا  یدائماً مواظب است که مبادا 

ذهنم،   وید ن یرا بدهم دست هم  ارمیخارج بشوم. مبادا اخت  اتَّقوا» «  ی. مبادا از فضا دهد ذهنم نشان م  هبشوم ک 

  نقص   چ یه  د، یآقا شما استاد هست   ند، یارائه کنم. مردم بو  افته یال کم   ذهن  ر یتصو  ی. مبادا به مردم  امذهنمن 

  !می ! معلوم است که هست رید  میبله هست  مییگو . م دیندار

  بود، مانیا نیاو را برِگ ا کههر

  لرزان بود  نی ا می چو برگ درخت، از بهم

در پندار کمالت،    کن فکر م  حالن یدر ع  ول   ،که از جنس او هست  یخند  م  نیا  یبرا  ویو د  سیبه ابل  تو   دیگو م

  ! ستی. ن انسان هست  نی. بهتر مردم هست نیبهتر

نشسته و   نیرالمؤمنیام یجا به سیکه هزاران سال است، در جهان ابل د،یکه، توجه کن دیگو م  جانیو در ا پس،

  . فهمد نم  کسچیه

  ن یلع سِیهزاران سال ابل صد

  نیراْلمومنیاَبدالِ اَم بود
  ) ٣٢٩۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  که داشت  یزد با آدم از ناز پنجه

  وقِت چاشت نیرسوا، همچو سرگ  گشت
  ) ٣٢٩٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  اسب و االغ و استر، مدفوع  لیقباز  انی چهارپا  ۀ: فضلنیسرگ

  از آفتاب گذشته  : اول روز، ساعتچاشت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

است در    دهیرسکمال به   ذهنهمان من   نیا  ن، ی. پس بنابرام یستی. متوجه ن میکن را ما دائماً عمل م  تیدو ب  نیا

است. در خود ما  طانیاست از جنس ش ویپندار کمال. پندار کمال از جنس د دیگوکه م  ذهن  ریتصو ن یما. هم

 ر، ید  در پندار کمال. از طرف  میشناس  مؤمنان م  رِیما، خودمان را ام  کهنیا  ینشسته، برا  نیرالمؤمنیام  یجا به
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از بدو تولد    خیطول تار  در  د یگو . ممیشناس  م  ن یرمؤمنیاست، او را هم ام   طانیهم که از جنس ش  رید  ی

  . ستندیها متوجه ن نشسته و انسان  نیرالمؤمن یام  یجا به  طانیبشر، ش

  ن یلع سِیهزاران سال ابل صد

  نیراْلمومنیاَبدالِ اَم بود
  ) ٣٢٩۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

   به آدم، آدم چه کس   زندپنجه م   جهیدرنت ،  باال   د یایب  د ی خورش  ن یا  گذارد ما، در ما نم    ذهنمن   ن یحاال هم  ول

  ن ی ، اذره نهان»  یدر    یآفتاب«باال، گفت:    مییآ نهانگاه م   نیاز ا  دیصورتِ خورشکه به  میاست؟ آدم ما هست

  در است.    رکا   نیخداوند در هرلحظه دنبالِ ا  دیگو باال؟ م  دیآ ها، چرا نمباال در تمام انسان  دیایب  دیآفتاب با

عمل    ر،یرا ب   غامیپ  نیا  فرستد، به شما م   غامیپ  یدر هرلحظه    فرستد، م   مهمان    ی  ، فیض  یهرلحظه  

اقرار    ی و درد دار   دگ یهمان   همهن یا  کهن یکه تو باوجوِد ا  فرستد م  غامیکن، من را بذار مرکزت، در هرلحظه پ

  .  میفهم ما نم  م،یکن من، بذار من کار کنم، ما قبول نم ۀن ییکن، بشو آ

   ذهن که در من  ییهای سبز  نیا میکن ما، چرا؟ فکر م با ظهورِ آدم، اصل ما در مرکزِ می کن م ییزورآزما جهیدرنت

  د یای آفتاب ب و وقت  دهییکثافت رو  یاست که رو   ییهای نه، سبز   هان یا  دیگو است، م  یواقعاً سبز   هان یا  دهییرو

بد    ل یناز خ  دینی، بب که داشت»  یپنجه زد با آدم از ناز «:  دیگو م  نیهم  ی. براشود گندش بلند م  یِباال، بو 

  ما.   میصحبت کرد نیبه ابه خداوند، چقدر راجع  اجیعدم احت   عن یناز  دیگو م نیاست. ا

ابزارِ    ذهنمن  بد است،    ل یبه خداوند ندارم. خ  اجی من احت  دیگو ناز دارد، م  دانم» من م«در پندارِ کمال با 

   ذهن من   ن یباال، ا  دآیم صورتِ خداوند از درونمان  فضا باز بشود، از درون به   دیآدم با  نیا   عنی  پنجه زد با آدم»«

  .  میدار اج یکه احت  م یفهم ندارم. حاال ما م اجیمن احت  دیگو م کهن یا یبرا گذارد، پنجه زده با آن، نم

  ی هاجنگ   م،یشت دا  جنگِ جهان تا  ما چند   ، یصورتِ فرد هم به   ،صورتِ جمع هم به  م؟ یبار ما رسوا شد  چند

ا  رانیها وها کشته شده، خانه آدم   م،یداشت   بزرگِ محل که    ست؟یبشر ن  ییرسوا  نی شده، مردم آواره شدند، 

را م  ییآن جا  یِرو   دهییرو  ییفکرها مباد تخم گل  ختند،یر و م  رونیب  آوردند که مستراح  را  جا  آن   آورد  ها 

  گذاشت،  تعفن نم  یِبو   یشد که م   ی نزد  ول   جا،نیاست ا   ی زارسبزه عجب    گفت م    یو از دور    کاشت م

  . دیای آفتاب باال ب کهن ی، هموقتِ چاشت» نیهمچو سرگ «

ب  کس  ی  عنی درونش  آفتاب  بذارد  من   یبو   نیبم  دفعه یباال    دیای اگر  از  از    د،یآم  اش ذهنتعفن 

  م، یهست  جوب یما ع  م،یما حسود هست  میشو متوجه م  میشو  ذره که روشن م  ی.  شیها دگ یاز همان  ش،یدردها
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است،   آلدهیا کرد که فکر م کس یبرا  ست؟ینبد  یبو هان یا م،یخواه ما اصال بدِ مردم را م  م، یکن م  بتیما غ 

باال،    دیآ ذره م  ی آفتاب دروِن ما    وقت  م؟یکه ما حسود باش  ستین  بیع  نیا  کردند،  م  دشییمردم هم تأ

ها  آدم  نیآقا چه خبر است؟ من بدتر  م،یکن باال به حضور ناظر و مراقب به ذهنمان نگاه م   دیآ ما م  یار یهش

   مردم شاد زندگ  دارم هستم، من روا نم  لیها هستم. من حسود هستم، من بخ ن آدمیبهتر  کردم هستم، فکر م

چرا هست.   د؟یآ که از من م   ستیتعفن ن  یها بو مردم و گفتن آن   بیکردن ع  دایپ  ست؟یتعفن ن   یبو   هان یکنند، ا

  . دانستم مردم م  ِیگفت خودم را ن  کهنیا ی برا دم؟یشن چرا تا حاال نم 

ام    عنی  ن» یرالمؤمن یابدال ام «را جزو    خودم هست که از جنس    نی رالمؤمنیام   ی   عنیابدال    ن، یرالمؤمنیبدل 

  ن یاست ا  ذهنمن   کهنیآقا ا  دیگو . میشجا  یرا بذار  ن یکنار، ا  یآن را بذار   یاوری را ب  یحضور است، بعد  

  است.  اصل نبدلِ م  ذهنبدَلش است، من  ند،ینش او م یجا واقعاً به 

زنده   خداوندبه ذات که به    صورت حضور ناظر و حضور قائم به ذات، انسان قائم که به  ست کس  نیرالمؤمن یام

  باال.  دیای او ب گذارد که نم ذهنمن   نیهست، نه ا شود م

  
  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

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

  بود:  نیاول ا تیباشد ب  ادتانی (مثلث تغییر با مرکز همانیده)] ٣شل  [اول دوباره،  تیبه ب م یخُوب، برگشت

  د ی آدر چشم نم ییدای مه که ز پ آن

  د یزاهم  گشنیاز مزۀ عشقش ب جان
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

(مثلث تغییر با    ۴شل  [مرکز ما عدم بشود    دیبا  رییتغ  یکه برا  میدان . مدهم م  ح یها را توضشل  نیا  عیسر

و    دیمداومت داشته باش   د،ی صبر کن  دیبا  رد،یدر شما صورت ب  لیتبد  نیا  دیکه با  دیدان و اآلن م   مرکز عدم)]

  .  دیمرتب مرکز را عدم کن   د،یاصطالح عمل را تکرار کن به  نیا دیتوان هرچقدر م

آفل که    یزها یبا چ  میشو م ده یهمان  که وقت  دهد نشان م  (مثلث همانش)]  ۵شل [ شل   نیا ر یاز طرف د و

  ها ن یبا ا  دیگذرا است، اگر آمد  عن یآفل است،    دهد را که ذهن شما نشان م  یز یهرچ  می گفت  دهد، ذهن نشان م 

  د ینیب م  دفعه ی  ، یمجاز   انِ در زم  دیافتاد  د،یکرد  دایپ  جسم   یار ی شدند مرکز شما و هش  هان یا  د، یشد  دهیهمان 

خوب و  کردن و    خوب و بد  عن ی  م یوجود آمد و قضاوت گفتقضاوت و مقاومت هم در شما به   تِی که دوتا خاص

  . دیکن فضا باز نم  عن ی  دیکن  لحظه را قضاوت م  نیاست که شما اگر اتفاق ا  نیلحظه اشالش ا  نیکردن در ا  بد

 ام زندگ  د ییگو م  د،یکن م  اد ی را ز   دگی و اگر همان  د یخواه م  زندگ   دیکن م   خوب و بدلحظه که    نیاز اتفاق ا  پس

شما کار    کهنیقضاوت است و ا  نیا  شود،کم م  ام زندگ  دییگو م  شود کم م  دگی . اگر همان شود م  ادیدارد ز

  هم مقاومت است.   نیشده، ا گشوده یداشتن با فضا  ارو سرِوک  ییگشافضا  یجالحظه به نیبا اتفاق ا دیدار

شما با آن    دیآم  دیپد  یزی چ  ی  عن ی. مقاومت  ییایرودررو درب  ،کن   زهیست  ییایکه شما ب  ستین  نیا  مقاومت

که ذهنتان نشان    یز ینه با آن چ  د،یشده کار دارگشوده  ی که شما با فضا  دینیب م  دی. اگر فضا را باز کن دیکار دار

چ  نیا  میبشو  دهی همان  کهن یهم  پس  .دهد م ا  دیآ م  زیدوتا  به  ما  مقاومت خو    تِی دوتا خاص  نیو  و  قضاوت 

که    اگر ما همان طرح  (مثلث واهمانش)]  ۶شل  [  نی. اما درمقابل ادیتوجه کن   کنم . خوب خواهش ممیاگرفته

در مرکز شما باشد،    دینبا  ده یصورت همانآفل به   ز یکه چ  دیشو متوجه م  دیباش  دهیاآلن ارائه کردم خوب فهم
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بازشده    یفضا   د،یفضا را باز کن  د،یکن انتخاب م  د،یریگ م   می کار تصم  نیا  یبرا  عدم باشد.  دیپس مرکز شما با

شده مرکز شما باشد،  گشوده  ی. خُوب اگر فضادهد که با مقاومت ذهنتان نشان م ی زیبشود مرکز شما نه آن چ 

صبر    ی  شما،خودش را فوراً ارائه کرد با مرکز عدم به    تیخاص  دوتا  دیشو متوجه م   شود، مرکز شما عدم م

  :گفت م  م،یرا داشت هاتیب نیشر است که ما ا یاست، 

  شُِر نعم ایصبر  ایدو ره آمد در روش  نیا

  دو راه را نی مر  دنیتو نَتان د یِشمع رو یب
  ) ٢١شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

مهم است که امروز هم    قدرن یا  زیپره   نیشر است و ا   یصبر است،    ی  ت،یروش معنو نیدو راه دارد ا  پس

  ز، یپره  اُفتد م  ادتان ی دوباره    د، یکن شما شر م   عن یام،  نوشته   جان یمن ا  دینیب که شما دو بار م   اتَقوا»«  میداشت

  ده یبا آن همان  دیآ که به دستم م   یز یآن چ  کنم صبر م  کهن یاز ا  زیپره.  زیپره  افتدم   ادتانیدوباره    د یکن صبر م

عدم مرکزم    طورن یو هم  شوم نم   ده یبا آن همان   آمده ول  رمیکه گ   ی زیآن چ   کهنیا  یبرا  کنم  . شر مشوم نم

  م یتصم  دیدار  اشم  شود، مرکز عدم م  د،یکن فضا را باز م   باشد که وقت  ادتانیو    برد هست. صبر و شر ما را م

  :دیآ م  ادتانی ت یکه آن ب دیریگ م

  تمام میتوکل جز که تسل جز 

  غم و راحت همه مرست و دام  در
  ) ۴۶٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

   هست. پس وقت  میتسل  نی و عدم کردن مرکز هم  ییگشادرواقع فضا   د،یکن شده توکل مگشوده   یفضا   نیا  به

که در غم و راحت همه    ن،یاز ا   ر یفضا، مهم است. غ  نیآوردن عدم به مرکز و توکل به ا  عنی  م،ی تسل  مییگو م

ا  ریمر و دام است، غ ا  میدان و ما م  ؟است. درست است   ذهنمال من   میبن   یهر کار  نیاز   ی فضا  نیکه 

  قبال:  می داشت ت یب یاست.    ما کاف یشده که هم خداوند هست و هم ما، براگشوده

  نباشد هر دو عالم گو مباش  گر 

  با توام تنها خوش است  تمام تو
  )٧١اشعار، غزل  وانی عطار، د(

نباشد،    دهد نشان م  (مثلث همانش)]  ۵شل  [  ذهنرا که من  دو عالم   نیا  ن،یمالِ عطار است. پس بنابرا  نیا

 دهد  عالم را نشان م  یآن  یعالم را،  نیا یندارد چون او  در مرکزم نباشد، اشال دگ یهمان چیه عنی
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. بارها  با توام تنها خوش است»«است،    خداوند تمام است، کاف   عن ی  ، تو تمام  دی گو دو جسم است. مهر  که 

   ما کاف   یخداوند برا«   دیگو در قرآن هست که م  یاهیآ   یهست. در     خداوند کاف   کهنیدر ا  میاخوانده   اتیاب

  که  م یرا داشت  تیب نیا طورن یو هم »ستا

  و بس  میعبادت مر تو را آر که

عو بس میهم ز تو دار  یاری طَم  
  ) ٢٩٣٢ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

است   نیهست. منظورم ا او کاف م،یطلب  م  یاریاز او   (مثلث واهمانش)] ۶شل [  میکن فقط فضا را باز م  پس

  ن یاز ا  یز یچ  به   عن یهست،    هست. کاف    کاف  د،یشوم   میتسل   د،یکن توکل م   د،یافضا را باز کرده  ر یکه شما د

در شر و صبر،    عن یو توکل در غم و راحت   میتسل  جزکه   دیدان و م  دیندار   اجیاحت  ها دگیهمان ها،ن یچنقطه

  مر و دام است.    یز یچالش، در راحت بدون چالش، هرچ  عنیدر غم 

  
  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل 

  
  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل 

  

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

(مثلث ستایش    ٨شل  [لحظه در فکر کم به ما است    نیا  زندگ   ایکه خداوند    دی ریهم در نظر ب  ن یاما شما ا

  م یدار  فهیو ما وظ  ندجذب ک   ها دگ یجنس خودش را از همان   خواهد است دائماً م   ت یاسمش عنا  با مرکز عدم)]

  . میکن شیو او را ستا میکه مرکزمان را عدم کن 

بنابرا  ستا  هان یچنقطه  نیا   وقت  نیپس  ما  همانیدگ   ٧شل  [  م یکنم   شیرا  مرکز  با  ستایش   ها)] (مثلث 

ما را بشد و    تواند خداوند نم  عن ی.  شود م  میجذبه عق  ت،یعنا  م، یپرست م  م،یکن م  شیرا ستا  ها دگ یهمان 

  ش یزا  نیبشود و ا  یاز ما جار   آب زندگ   م یگذار نم  ،عن ی  میریگ به ما. کمش نم   م یکن م  اثریتوجهش را ما ب

  .ردیگ صورت نم 

  ها)] (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل [ شل قبل نیا عنی میکرد فضا را باز م م،یکرد اگر ما توکل م 

کار    تیمرکز عدم هست، جذبه و عنا  دهم که اآلن نشان م   شل  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨شل  [  نیا  ای

  .گرفت صورت م  عیسر ل یخ شدن از ذهن دهییزا نیا کند، م

  است. ذهنِ  من ٔ هم افسانه  ن یا اما

  ذهن)] (افسانه من  ٩شل [

  د ی آدر چشم نم ییدای مه که ز پ آن

  د یزاهم  گشنی عشقش بٔ از مزه جان
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

ا  معلوم که من    دییبو  دییای اگر شما ب  ن،ی. بنابرادهد ها را نشان معلت   دهد، گشن را نشان م  نیاست که 

و قضاوت و مقاومت   رمیگ م  زهایچ  نیو قدرت را از ا  تی و هدا  تیو عقل و حس امن   دارم را نگه م  ها دگ یهمان 

 کنم م زندگ  ها دگیهمان کنم، م  زندگ پروتاصطالح هبه یدر فضا  دهم، را ادامه م جسم  یار ی هش کنم، م

موانع   د،یکن به مانع م   لیرا تبد  زندگ  یرو یشما ن  جیتدرکه به   دید  دیخواه  کنم، م   زندگ   یو در زمان مجاز
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ا   و دشمنان ذهن  مسائل ذهن  ، ذهن   ذهنِ جهنم من   ا ی  ذهنِ  من ٔ اسمش افسانه   نیا  د، یهست  ر یدرگ  هان یو با 

کرد، مر درد    د یاز درون خودتان طلوع نخواه  د یعنوان خورششما به   د، یرا ادامه بده  ت یوضع  نیاست و اگر ا

  . زدیهم بربه ذهن)](افسانه من  ٩شل  [ نی که کل ا اوردی فشار ب قدرنیا

  آورد  به ما فشار م   قدرنیو مسئله حل کردن است، ا   ی ساز مسئله   نیکه هم   ذهن ِمن   یهم دردها   اوقات گاه

  باشد گفت:  ادتان ی اگر  ها، از سخت ریغ ای از آن راه  ری و غ شود م  متالش  ذهنِ من  نیکه ا

ئتهاً مهارِ عاقالن  ایارک  

ئتعاً بهارِ ب ایادالن یطَو  
  ) ۴۴٧٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

درد    قدرن یا  دیدربروند، با  توانند افسار عاقالن است، عاقالن نم   نیا  د یزور و به کتک با درد اطاعت کن  به   عنی

  ی همار   عنی  ییگشااطاعت کردن براساس خواست و رِضا و فضا   عنی  طوعاً»  ای ائت«  بشوند. ول  میبِشند تا تسل

  است، بهار عاشقان است.  دالنی بهار ب با زندگ 

از ده،     مدت   یخداوند پس از     عنی.  کند را انتخاب م  کرهاً»  ا یائت «  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [شخص    نیا

ور  را باز کند و اگر مرکز عدم بشود، ما با اطاعت به آن  آسمان درون هر انسان  خواهدبعد م  به  سالدوازده 

  . میبرو با سخت  م،یبرو د یباشد، با کتک با ذهنمن   نیاگر مرکز هم م،یرو م

  ،  زندگ   ص ی با مرکز عدم و با تشخ   د، ییای با اطاعت ب  ای   د ییای به زور ب  ا یقرآن،    ۀیگفت که، با استفاده از آ  ول

(حقیقت وجودی    ١٠شل  [شل    نیا  شود که م  میروشاءاله که با اطاعت م . انمیی آ که نه با اطاعت م  میگفت

  . شود درون با مرکز عدم دارد باز م  یا فض نیا م،یرو م  میکه با اطاعت دار دهد شل نشان م  نی. اانسان)]

  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل [

  د ی آدر چشم نم ییدای مه که ز پ آن

  د یزاهم  گشنی عشقش بٔ از مزه جان
    )۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

ما و    ذهنِ به من   افتد م  زندگ    ٔنده یزا  ،  زندگٔ کننده زنده  ، زندگ  یبا ی تشعشع ز  د،یکن مرکز را عدم م   کهن یهم

فضا در    واشیواش ی  م،یکن قبول م  رشیلحظه را با پذ  نیکه ا  طورن یو هم  زیصبر و شر و پره  دراثر  جهینتدر

  باال.  مییآ م  دیعنوان خورشما به  شود، درون باز م 



ۀ  برنامه       Program # 904                                                                         ۹۰۴مشار

  47صفحه: 

  سبب ی ب  یشاد  واشیواشی   یطور ن یو هم  میکن شروع م  رشیپذ  با اول لحظه را    ندیفرآ   نیکه در ا  دید  می خواه

م به شاد   د،یآ وجود  ما  باز مچشمه   ی   سبب،ی ب  یدر  ما  درون  در  از    طور ن یو هم  شود اش     مدت    یپس 

  . شود م دا یدر ما پ نشی و ذوق آفر نندگیآفر

قدرت    ، زندگ  تیهدا  ، که، عقل زندگ  مینیب باال، م   مییآ م   دیعنوان خورش ما به  شود، م  ترع یفضا وس   نیا  هرچه

  ن یدر ا  . ولشود و حال ما خوب م   کند در وجود ما کار م  ، زندگ  سببِیب  یِ شاد  ، زندگ   تیحس امن   ، زندگ

حال ما خوب نخواهد    میبرو  ش یپ  راروش    نیاست اگر ا   ذهن منٔ که افسانه   ذهن)](افسانه من  ٩شل  [شل باال  

  شد. 

 ییهاطرح ما چراغ   نیدر ا کم کند که د یبخوانم. شا تانیبعد برا به  جا ن یدوباره از ا تیچند ب  دیاجازه بده  اما

ما در مرکزمان    م،یحداقل در فهم درست بفهم  م،یدرست بفهم  م،یکم کند اشتباه نکن  اتی اب  نیا  م،ی را روشن کن

و علت و    ذهن  نیکه با قوان  ییهااست و درمان   دگی و آن مرض همان   میدار  ضی مر  ی  عن ی  .میاشال دار

ها براساس علت  آن   کهنیا  ی ما را درست کند، برا  تواند نم  رونیب   بیطب  عن یما اثر ندارد.   یرو   کنند معلول م 

  کند،  م شنهادیرا به ما پ   راه ی  کند،  که با ذهن کار م   رونیب   بیهر طب   نی. پس بنابراکنند و معلول عمل م 

  .  کندتر مکردن مرکز ما، خراب  عمارت کردن و درست یجا به

  ١٠۴  تیاز دفتر اول ب خوانم را م تیسه ب نیا

  اند کرده  شانی: هر دارو که اگفت

  اند کرده رانیو  ست،ی عمارت ن آن
  ) ١٠۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  بودند از حالِ درون  خبر یب

  ْفتَرون یمما  ذُالهیاَستَع
  ) ١٠۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  نهفت  یرنج و، کشف شد بر و دید

  پنهان کرد و، با سلطان نگفت  یل 
  ) ١٠۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  . بافند که بر هم م یبیبه خدا از اکاذ برم : پناه مفْتَرونیمما   ُذالهیاَستَع

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  ها  دگ یهمان  نیا  خواهند  را درمان کنند، م  ذهنِ من   خواهند، م   ذهن  یها من   کهنیکه از ا  دیگو موالنا م  عنی

ما   انند،یما را بزا عنیباال،   اورندی را از درون ما ب  دیخورش  نیکنند و ا را متالش  ذهنرا از مرکز ما بردارند، من 

  . کند را بدتر م

   زندگ   تیو ابد  زندگ   تینهایکه به ب  هرکس  ایموالنا    ، اله  بیطب  ای دکتر    اند»کرده  شان یکه ا  یی«گفت: هر دارو 

اند،  نشان داده   یرمعنویغ  رمتخصص،یغ   بانیکه طب  ییهاکه راه   ندیب م  کند، نگاه م  ذهنبه من   زنده شده، وقت 

هم کرده.   تراد یز  چ،یمرکزش را کم نکرده ه  یدردها   ه،بزرگ هم کرد  چ،یرا کوچ نکرده ه  ذهنمن  کدامچیه

  بعد مردم.    ی برا  میچ ینسخه نپ  میدار  ذهنِ تا من   دیبودند، پس مواظب باش  خبریاز حال درون ب  هان یا  دیگو م

رنج انسان     اله  بیطب   ی. پس  ذهندر درمان من   بافند م  ذهن  یهامن   نیکه ا  یب ی از اکاذ  برم پناه م   دیگو م

  است. دگیکه از همان  ندیب را م

مثال طرف حرص دارد، طرف    میی گو م  م، ییگو اصطالح از آثار سخن مبه   میکن ما دائماً محوم م  د،ینتوجه ک 

آدم   نیطرف عالقه به قدرت دارد، عاشق قدرت است، عالقه به پول دارد، عاشق پول است، ا نیشهوت دارد، ا

باشد، تب کند،    ضینفر مر  ی  کهن یآثار است، درست مثل ا  هان ی. امیکن حسود است و حسادت را محوم م

  برود.   نیکه تب از ب خوب کن  دیتب اثر آن مرض است، آن مرض را با م، یما لعنت به تب بفرست 

  د، ی نکن  بتیغ   د،یکه آقا حسود نباش   مییگو م   میکن موعظه م  د،یآ درست است که بدمان م  م،یدان اآلن م  ما

ادیرا کوچ نکن   کس   د،یسر هم حرف نزن ِ پشت  د، ییرا نگو  هاب یع  د،ینکن  یابیب یع   ،ییجوب یع آثار    هان ی. 

آثار    نیا  شود، کار م  نیباعث ا  یزیچه چ   م،یاشده  دهیهمان   یزی که با چه چ  مینیبه درون بب  میبرگرد  دیاست، با

  . میفهم را که نم یز یچ  میبباف  یطور ن یهم  کهن ینه ا شود، م

مثل موالنا گوش     بزرگ  ی بهتر است به    می انتخاب ندار  ییو توانا  میدان که نم   عرض کردم تا زمان  نیهم   یبرا 

ممن است    ول  برد، رنج م یزیاز چه چ   ذهنمن   ندیب م   اله  بیطب  ی  دیگو . ممیرا بخوان  هان یهم   م،یبده

  کار کند، درست است؟  شیرو واشیواش ی دیپنهان کند، نگو

  که   دیگو م جا نیا و

  از سودا و از صفرا نبود رنجش

  ز دود  دیآ  دی پد زمی هر ه یِبو
  ) ١٠٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
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  کو زارِ دل است ش،یاز زار دید

  خوش است و، او گرفتارِ دل است  تن
  ) ١٠٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  . زدیخ  اندوهبار که از فرط اندوه و سخت یاکه مشرف به هالکت باشد. مجازاً ناله  : حالت کسیزار

  اندوه  ن،یافسرده، غم : زارنده، نالنده،زار

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

  زها یچ  نیخوردن توازن هورمون و ا  همبهاز سودا و صفرا و    ست، ین  اشاِل جسم   ذهنرنج ما به عنوان من   پس

که مثال اگر حرص    فهم م  کن نگاه م  کس  یبه    وقت   عنی  دیآ م  دیاز دود پد  زمیه   یبو  دیگو . مستین

  ست ین  نیبه خاطر ا  نی. ادیآ  م  ده یاز مرکز همان  کهاست    ی درد  نیا  کند،  را کوچ م  ران ید  کند، م   بت یدارد، غ 

اش خراب است، نه. پس  جهاز هاضمه ایاست    فیضع  ش یهامثال دست   ای است.    ختهیر  همبه شیهاکه هورمون 

  کند،  محوم م  کند، م  تی شا  کند، دارد ناله م  ه  بینیم یم م کن را نگاه م  کس  ی مثال    ،یاز زار   نیبنابرا

    ! کنم  رییتغ توانم نم  دیگو جبر دارد، م

 دیدان م   تان،یها لیخ  دیهستم، شما که عارف هست  دانم هستم، در جبرِ م   ذهندر جبر من   دیگو که م   ب کسو خ

که خودمان را    میکن اشتباه م  قدرن یما ا  ،ذهنمن   نیبا ا  عنی.  ستیدارد، بدنش خراب ن  ذهندرد من   نیکه ا

ها  علّت  م،یدان بد م م،ینیب بد م کهنیا ی. براشود م ضی جسممان مر  ،حتّ   سمبه لحاظ ج میانداز به خطر م

است، در جسم ماست. اصال در    رون یآثارش در ب  نیمرض ما و ا نیعلّت ا  میکن . فکر ممیده م صیرا بد تشخ 

آب    د،یوربخ   بیس  دانم نم  د،یبخور  جیهو  ،ویدش خوب م  دیرا بخور  زیآقا فالن چ  ندی گو . مستیجسم ما ن

  . رود نم نیاز ب ، دگی همان ، ذهن. من دیباش خوار اه یاش گهمه  د،یپرتقال بخور

  ص ی قشنگ تشخ   ریکه شما هم اآلن د  ذهنانسان من   ی  ی از زار  کو زارِ دل است»  ش،یاز زار  دید«  نیبنابرا 

احساس گناه دارد،    ترسد،است، م   ندهی نگران آ  کند،حسادت م   کند، مالمت م   کس  ی  دیدیاگر د  ،دیده م

زار دل است. مرکزش    نیکه ا  فهمد م   ، کار را کردم  ن یا  ش یسال پ   سرش چرا س  ی تو  زند احساس خبط دارد، م

  بدنش خراب است.   کهن یخراب است، نه ا

ب اگر مرکزمان  و خ  .میدر مرکزمان درد دار  م،ی ما گرفتار مرکزمان هست  خوش است و او گرفتارِ دل است.»  تن«

  :  دیگو و اآلن م  میبن دیبا ییکه چه دوا میبدان دی با صورتن یدرا م،یدرد دار
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  ست یرا در گوش کردن شرط ن  سرمه

  ست ی دل را جستن از تن شرط ن کارِ
  ) ١٠٩۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  مش  یرو ناز کن، خوار ،دل گر 

  شر منوش و زَهر چش  ،تن ور
  ) ١٠٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  تن را نافع است و قند، بد  زهر،

  مدَد یهمان بهتر که باشد ب تن
  ) ١٠٩٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

اگر سرمه را به چشم بشند،    کردند فکر م  م یقد‐. اگر سرمه را  زنند به گوش نم  کشند،  سرمه را در چشم م

  سرمه «،  رار»السم بِاعلَ  هالسرمه جو و «و انداختن آن     دگیشناخت همان  عنیسرمه    جان یدر ا  ‐شود پرنور م

  رون،یرا از آن بش ب  یار ی را بشناس و هش   دگ یهمان    عن ی  زند،  م  ل یبه چشم، تمث  دندیکش سرمه را م  جو»

  ؟ است درست  بشود. رتیبذار بص

 که ن یبار رفتن، ا ر یشدن، ز  زندگ نۀ ییبه خود نگاه کردن، آ یاصورت مراقبه ه . بمیگفت زهایچ   لیو پس امروز خ

   من اصل  جایِبه  ذهنکه من   دیفهم  شما م  کهنی. ادیدان در پندار کمال م   د،یپندار کمال دار  دیفهم شما م 

و درست    ذهنکه با خدمت کردن به من   دیدان و شما م  .دیپرست آن را م  دیدار  د،یدان شما نشسته و شما نم 

  . کند به ما کم نم  هان یا م،یبساز م،ی به مردم ارائه کن یترکامل  ذهن ریکه تصو نیکردن پندار کمال، ا

اگر   دیگو تا بله دل درست بشود. م   دیتن بوش   نیا  اصال در سالمت   ا ی  ست» یشرط ن   از تن دل را جستن    کار «

کار دل بن، فضا را باز    عن ی  ؟چ   عن یمش.    یبرو افتخار کن و خوار  د،یدل دار  د،یشده دار  گشوده   یفضا 

  .  میکار را بن  نیما ا کند ، باز کن و افتخار کن. و موالنا کم م باز کن کن،  

  بن.   ارانه ی هش  د به در  لیزهر را تبد  نیو ا  زهر بچش  د یبا  صورت ن یدرا  ، تن هست  د، یهست   ذهناگر من   ول

  تواند  را نم  زندگ   سببیب  یشر بنوشد. شاد   تواند است، پندار کمال دارد، نم   ذهنتن است، من   کسهر

  .دیآ ور نماز آن  اتی . آب حردیب تواند بفهمد، نم
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تن   کهن یا  یخاطر خودت است. برا است به   ارانهی اگر ناهش  ،کش امروز گفت تو بدان که اگر درد م   نیبنابرا  پس

  کار را.   نینکن ا ، خواه کار خدا را م ذهناز من  ،خواه . از تنت کار دل مهست

  نی ریش  کهن یا  ی. برانده  ن یر یش  ،درد بده  ،ذهنبه تن، من   دیبا  دیگو م  بد»  ،قند  و   تن را نافع است  زهر،«

   ذهن به من   عنیباشد.    مددیحالش بد است. تن همان که ب  یاست که برا  رونیب  یزها یهمان چ  رد،یگ ن مکه آ

  . کنم ر! من به تو کم نمیب برو بم و ! خآ رمیم چه خواست. من دارم مهر د، یکم کن   دینبا

م   ما  م   دیآ درد  ب  تلخ اوقات   خواهد باال،  درد  که  م   ردیکند  اوقات   ،د ییگو بخورد، شما  االن  من   تلخ نه 

م   شوم، م   می تسل  کشم،م   ارانه ی ولو درد هش  کنم نم باز  اوقات کنم فضا  اگر  با  تلخ .  تو  درد بشم    د یکنم، 

  .  یبخور

  خواهد  آمده باال م  ستدر شما ه  یدرد  ی شما، حسادت شما آمده باال، رنجش شما آمده باال،    یاز دردها   ی

ندرد   ی سرتان و فکرها  ندی و بنش  ردیشما را بن   د،یآور ببخورد. شما م  د، یدردزا ب د، ینه. آگاه هست  د ییگو  

که درد    دینیب حواستان به خودتان است. م  ست،ین  رانیحواستان به د  د،ی. مراقب هستدیچون مراقب هست 

فکر را    ردیب  خواهد  . مدی کن اتصال را قطع م  نیا  د،ی گذار نم  رد،یب  کاربه  را   تانیفکرها  خواهد آمد باال، م 

اتصال را    یی. فضاگشاییبا فضاگشا  دیکن دردآور، شما فوراً اتصال را قطع م  یبه فکرها  دیشروع کن   ،درد شما 

  . کند قطع م

  تن را نافع است و قند، بد  زهر،

  مدَد یهمان بهتر که باشد ب تن
  ) ١٠٩٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

    که  دیگو اآلن م و

  ، هر خَس ید یدر دل گر بد خارِ

  ؟غمان را بر کس  یبود ک  دست،
  ) ١۵٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  نَهد  یدم خر خار ریبه ز کس

  جهد نداند دفع آن، بر م خر 
  ) ١۵۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
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  تر زند و آن خار، محم برجهد

  برکنَد  یکه خار   دی با عاقل
  ) ١۵۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  ها.  نسخه بعض خارش برکند»«  ای

خار است. شما    ذهنمن   یدردها   ش،یو دردها  ذهنمن  عنیبا خار دل، خار دل    می تیهوکه هم   که وقت   دیگو م

  د؟ یشرکت چقدر سود کرد  عنوانبه   آقا شما   ندیگو ها سود دارند، م درد است، مثال شرکت   ذهنسود من   دیدان م

کردم   جاد یدرد ا  قدرن یا  کشد، خط را م  کند،  م  حساب  د؟یسود کرد  چقدرشما    ندیگو م  ذهن. به من قدرنیا

  .  خار دل»«  دیگو م  نیهم یاست، برا ذهنامسال. آن سود من 

اسمش    ،مینیب دردمان، نم با    میهست   دهیبا ذهن است، چون همان  دهیاست که همان    خس کس   ، هر خس  دیگو م

خار است و نقص    نیوجود دارد و ا   ذهندر مرکزشان من   دانستند ها ماگر انسان   دیگو را گذاشته است خس. م 

  دارند.   ها دسترسها هم بر آنغم   نیبنابرا  سپ  نند،یب چون خس هستند نم  شدند،خدا م   نۀیی به آ  لیدارند، تبد

   ذهن من   دانند ها اصال نم است. پس انسان  ذهنمن   جانیو زبون در ا  ه یفروما  عنیهم    خس ؛  هاغم   عن یغمان:  

  دارند و درد دارند در مرکزشان.  

  ، هر خَس ید یدر دل گر بد خارِ

  ؟غمان را بر کس  یبود ک  دست،
  ) ١۵٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

به آن    یخر نزد  دم   ریبه ز دییایکه شما ب  ی طورکنند. اما همان   دا یپ  دسترس  توانستند ها نمها به آدم غم   عنی

 اندازد  جفتک م   شتریچه بهر  به جفتک انداختن،   کند دفعش شروع م   ی خر برا  د، یخار فرو کن    ی  گاهش من ینش

ب  نیا نم   آورد، مما را درد    ، ذهن. ما هم من رود فرو م  شتریخار  روع  در مرکزمان است، ش  ن یا  مینیب چون 

خار بدتر    م،یورآدرم را   ذهنمن   یکردن، مالمت کردن. تمام اداها   تلخاوقات به واکنش نشان دادن،   میکن م

  :  دیگو است که م  نیهم یبرا شود، م  شتریدرد ما ب شود، م

  نَهد  یدم خر خار ریبه ز کس

  جهد نداند دفع آن، بر م خر 
  ) ١۵۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(
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موالنا   د یبا  مدّت  ی که شما  میی گو م ن یهم  ی برا اورد، ی ب رونیخار دلش را ب  نیا تواند عنوان خر نم به  ذهنمن 

  .  دیعجله نکن د، یناظر خودتان باش د،یخودتان کار کن  یرو   د،یشر کن  د، یصبر کن  د،یگوش کن

ز« به  ا  ال کردن قسمتؤعجله و شتاب، س  نَهد»  یدم خر خار  ریکس  خر است. خر   یها یاندازجفتک   نیاز 

آن را    تواند خر که نم  د، یدم خر بذار  ریز  یخار   ، یز یچی    . شما ری. واضح است دداند دفع آن را نم  دیگو م

  د یای مثل موالنا ب   آدم  ی  م یبایست  د ی. ما هم بارونیآن خار را بشد ب  د یایب   انسان   یتا    دبایست  د یبا  اورد، یدرب

  .  رونیب اورد یبدهد و ب صی خار را تشخ  نیا

  ش ی هم پ  ذهنمن   ی.  دهد نم  صی او تشخ   اوریخار را درب  نیا  د یو بو  ر یخر د   ی  شی اگر آن خر برود به پ

  تر زند» محم   ،و آن خار   ده برج«  دیگو م  نی هم  ی. برادهد نم   صی او تشخ   ر،یپ  جایِبهبرود    رید  ذهنمن   ی

  ند. آن خار را ب دیبا یری پ ،یخردمند  ، عاقل

  *** پایان بخش دوم *** 
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که    ییها. و امروز موالنا گفت که، درمان ستیدردش ن  ست،یمتوجه خارِ مرکزش ن  نذهکه من   میمتوجه شد  پس

. و کند تر مخوب کردن، خراب    عنیمارت کردن،  ع   یجا را به    ذهناست و من   دهیفای ب  کنند م  ذهن  یهامن 

خرِ     ی  ا ی  تواند، که خر م  می دم خَر خار بنهند و انتظار داشته باش  ریاست که ز  نیا ه یشب  نیزد که، ا لیبعد تمث 

بِنَد.    نیا  تواند م  رید را  زندگ  خواهد، م  یخردمند   خواهد،  م   عاقل  ی خار  به    ر ی پ  خواهد،  م    زنده 

  که  دهد م  حی. و توضمیمورد ما موالنا را انتخاب کرد نیرا بِنَد که در ا نیا خواهد،  م

  ز بهرِ دفع خار از سوز و درد   خر 

  صد جا زخم کرد   انداخت،م  جفته
  ) ١۵۶ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  اُستاد بود نیخارچ میح آن

  آزمود جا به جا م  زدم دست
  ) ١۵٧ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

را    شیجاکه همه   زند ور مآن   ورن یا  قدرنیو خودش را ا  اندازد دفع خار جفتک م  یکه خر برا   دیدان شما م  و

دائماً به ما درد  نیکه ا م،یدار شین ی  م،یدار یخار  ی که در مرکزمان  ستی. ما هم حواسمان نکند م  زخم

  . کند م یکار خراب  دهد، م

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون

  تَند م مرگ  یزنده سو نَْفسِ
  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

خراب    ذهنمن   نیا ما  مرکزِ  خراب کند م   ی کاردر  ما  د  یکار .  به گردنِ  دائماً  است  ما  به  ضرر  که    ران یرا 

  ی کار خراب   دیکه دار  دینیب م  شما وقت  کهن یبه ا  کندول اشاره م ا   تی. بمیکن م  می ما خودمان دار  م،یانداز م

 شود  من در مرکزم چه دارم که سبب م  دییبو  د،یکن  هصورتِ ناظر نگا خودتان را به   دیستی. بادیستیبا  دیکن م

موالنا    دیرا انتخاب نکن  ذهن  یهاکم من   یخودم کار کنم. و برا  یرو  دیخراب بشود، من با  قدرن یا  رونمیکه ب

انتخاب کن پ  دگیهمان   عن یاست.    نیخارچ   م یکه ح  د،ی را  پ  کند،  م  دا یرا  را  که    دینیب م  کند، م   دایدردها 

  .  دیشد نهیآ کهن یا ی. چرا؟ برادینیب خودتان را م  یشما دردها  م، یخوان را م ها ت یب نیکه ما ا واشیواشی

و   دیاو صادقانه از ته دلتان براساس خواستِ خودتان و انتخابِ خودتان انتخاب کرده   مانهی که شما صم  زمان  از

اشاالت خودتان را    ییجورهای    خدا. و   نۀیآ  دیااز آن موقع شده  د،ینقص دار  د،یدار  رادیکه ا  دیاقبول کرده 
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  تان ی اریدر هش  مدت  ی  .دیشو م است. آزاد    یآزاد  یِاو مس   یی. شناسادیکن م  ییشناسا  د،ینیب م  د،یکن م  دایپ

   مدت   ی. پس از  فتدیب  دیبا  نیام، رنجش دارم ااز بچه  ام، که من از پدرم، از مادرم، از همسرِ قبل  دیدار منگه

  ن یرا به شما نشان داده تا حاال؟ موالنا، با هم   هانیا  . چه کسدیکرد  ییشناسا  کهنیا  یرفت، برا   ست،ین  دینیب م

  . یسرکش نشو ، ماِل خودت ندان افتد م نور از خانۀ بغل  مواظب باش وقت  ،که امروز گفت . اتیاب

که ما    ییبایز  اری بس  ذهنجز من  ستین  ی زیپردۀ پندار چ   .دیآ دوباره آن پردۀ پندار م  م یسرکش بشو  کهن یهم

.  شود که ارائه به مردم سبب ناموس م  میفهم ارائه به مردم است. ما اآلن م  یبرا  نیا  م،یاخودمان ساخته   یبرا

است به دردِ خداوند هم    نی که دروغ   بایز   ذهن  رِیتصو  نی. و آن موقع امی خواه را نم  بدَل  تِ یثیما ناموس و ح 

  . میشو هم نم نهیآ رید  م،یدان ما م وقت م،یدان ما م  مییگو م  شانیما در مقابل ا کهنیا ی برا خورد، که نم

کندۀ   نیا میکار کند. مثل نجار که گفت شیرو دیایبشود که آن ب نهیآ یما  یِما و گرفتار  زُمخت نیاقال بذار ا 

ما خراب است، مرکِز ما   ذهنمن   نیا  چقدرکه هر  دی. و توجه کنکند درست م   بایز  صندل  زیو م  برد درخت را م

  نهیآ  م، یطلبِ درست کردن داشته باش   م، ی خراب است و بخواه  میاگر قبول کن   م،یبشو   م یخراب است، اگر تسل

  . دهد خودش را نشان م  یِو خداوند استاد میشو م

  محبِ عفو، از ما عفو کن   یکا

  رنج ناسورِ کهن  بِیطب یا
  ) ٣٢۵٣ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

  م یکن ما مقاومت م  قدرنی عفو را دوست دارد، کم را دوست دارد. چرا ا  عن یاو محب عفو است،    د،یگو م

  او ما را عفو کند، کم کند؟   میگذار نم

ساده حداقل    ی هاغزل   نی. امان سراغ غزلمان، غزل اصل  میرو بعد م  خوانم  م  تان ی غزل ساده براتا  دو   جان یا  در

  : دیگو . م دیخوب دقت کن  کنم . خواهش مدینیب چه است، و شما درست م  ان یکه جر  فهماند مفهوم را به ما م 

  ما  یفتاد ب   یرا سفر  ما

  ما  یجا دلِ ما گشاد ب آن
  

  شد مه که ز ما نهان هم آن
  ما  یبر رخ ما نهاد ب  رخ
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  میدر غم دوست جان بداد چون
  ما  یاو بزاد ب را غم ما

  ) ١٢٨شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

ما را    د، یگو است. م  من اصل  رید  من  »« یاست،    ذهنمن   نیا  کند، م  ف یتعر  من»«  یموالنا    دینیب م  پس

   ذهن ما بدون من   اصل  من  میکن فضا را باز م  که وقت  شود افتاد. پس مشخص م  ی سفر  یما    ذهنبدونِ من

قبل بود. آن سفر نه، با   یهااست؟ هفته   ادتانی  ها، دگی به همان  میکرد به سفر. تا حاال سفر م   کند ما شروع م

با مرکزِ عدم،    دهد شده خودش را به ما نشان مگشوده  یما که دراثِر فضا   من اصل  می خواه م  .میکرد ما سفر م 

  .شود شده دِل ما باز م گشوده  یفضا  نیما به ا  میکن سفر را م  سفر کند، که وقت ذهنبدون من 

شد، ما حسِ وحدت    یبا ما    عن یرخش را بر رخ ما نهاد،    شد، خداوند، که از ما نهان م  عن ی  ه»آن م«و  

و درنتمیکرد ا  جهی.  ما و وحدتِ ما که گفت  نیدراثرِ  ما در   ،ذهنبه من   خورد تابشش م  میگشوده شدنِ دِل 

  . میشو م  ریگآسان  ذهنمن 

منظورِ زنده شدن    ای دردِ    ایغم     عنی   م،یکه غم او را دار  م یشو . و متوجه مرود م   میده را م   جانِ ذهن   جهیدرنت

زنده شدن به   که مرکزِ عدم ما غم  میدیما، ما فهم  من اصل  عنی  ما»یما را غم او بزاد ب«.  میرا دار   به زندگ

ما را غم او  « از ذهن.    میشد  ده ییرفت. زا  می را رها کرد  ذهنمن   یها غم   نیمعشوق، به خداوند، را دارد، بنابرا

  شد.   دهییزا  ذهنما از من   ما و دخالت آن من اصل  ذهن. بدون من ما»یبزاد ب

   م یمست ب شهیهم مییما

  ما  یشاد ب  شهیهم مییما
  

  هرگز ادی دی را من ما
  ما  یب  ادی میخود هست ما

  
  مییشاد، گو میاما شده یب
  ما  یباد ب شهی ما که هم یا

  ) ١٢٨شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  .می مست هست  م،یریگ م  ها دگی از همان میریگ م  زهایکه از چ  یا م ، رونیب بدون م ما
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   م یمست ب شهیهم مییما

  ما  یشاد ب  شهیهم مییما
  ) ١٢٨شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

اگر    دهد، نشان م  ذهنرا که من   ییهاسبب  نیا  نی. پس بنابرامیدار  سببی ب  یِشاد  شهیما هم  ذهنمن  بدون

  غلط است. نیخواهم داشت، ا سببی ب یِبرسم شاد  نیبرسم، به ا نیبرسم، به ا نیبه ا

  ،  ذهن. بدون من میهست  یزدیمسِت شرابِ ا  شهیما هم   رونیب  یزها یچ   بدوِن م  » میمست ب  شهیهم  مییما«

نکنند چون   ادی ما را  ذهن ی ها من  ه در درون ما است.  یچون چشمۀ شاد   میشاد هست شهیما هم  ما،ی ب عنی

 دیآ ما باال نم  ذهنمن  باال. وقت آورند ما را م   ِ ذهنمن کنند، م  ادیما را  زنند که به ما زنگ م ذهن  یهامن 

   زندگ   ادِی در    دی. ما بامیخودمان هست  ادیبه    م،یخدا هست  ادی شده هست، مرکزِ ما عدم است، ما به  شوده و فضا گ

من را نکند، به من    اد ی  کسچیه   هرگز»  ادی   دیما را من « .  می زنده به او باش  د یبا  میباش    زندگ  ادِ یم. ما در  یباش

  . ندیمرا بب  دیای زنگ نزند، ن

   ذهنمردم، اگر من   پرساحوال  دیاست که شما بدان  نیا   اش معن  م، یکن    که ما تنها زندگ  ست ین  نیا  اش معن  نیا

  . آورد شما را باال م  نگران آورد، شما را باال م  ذهنداشته باشند، فقط من 

 که ن یا  یبرا  م،یهست   زندگ  ادی در    م،یخداوند هست   ادیما در    ذهنمنیب  کهنیا  یچرا؟ برا  هرگز»  ادی  دیرا من   ما«

  . میشو م  از جنس زندگ

عنوان  ما به  شهیکاش که هم   ی ا  میی گو م  م؟ یی گو . چه مم یما شاد هست    ذهنبدون من   م» ییشاد گو  میاشده   ما یب«

   اصل  یِما   می به هم کم کن  دیباشند. ما با  ذهنها بدون من کاش همۀ آدم  یا   م،یباش   ذهنبدون من   من اصل

خودمان را    دی. نه عقامیبه هم کم کن  دیما است. با  رِکا   نی. اذهنخداوند بدون من   تِینهایزنده به ب  م،یباش

  ادِ یخودمان در    دیکار با  نی ا  ی . برارانیدر د  زندگ   یی با شناسا  ، زور. با ارتعاش زندگ  نه به   م،یکن  لیتحم

  .  میباش زندگ

  همه بسته بود بر ما   درها

  ما  یچو راه داد ب بشود
  

  ستبنده قبادی ما دلِ ک  با
  ما  یب قباد ی چو ک  ستبنده
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  ده یو بد ره یز ن مییما
  ما  یطاعت و از فساد ب از
  ) ١٢٨شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  است.  نماد قدرت و سلطان نجا ی: در اقبادیک

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

است، دِر خدا بسته    است، درِ خدا بسته   ما بسته   ی برا  زندگ  ی هم درها  دی نیب م  شما   همه بسته بود بر ما»   درها«

درد  آخرش به   اورمیدست برا به  نیبروم ا  دییگو م دیرو م سمت   است شما به هر  هم بسته   رونیب  ی باشد درها

  . ست یهم باز ن  رونیدر ب یدر  چیه خورد، م

 جادیرابطه درد ا  نیاز ا  دهد نم  ه ما زندگ همسر ما ب  مینیب م   م،یکن  دایهمسر پ  م یازدواج کن   مییایب  مییگو م

وجود  خودشان را به   ی ها هم دردسرهاکه آن   م ینیب ها حال ما را بهتر کنند مبچه  م یدار بشوبچه  م ییگو شد. م

است    شیاست، گشا  رونیدر ب  ی  دیآنظر مبه   مینیب  که به ذهنمان م   یزیما بدتر شد. هرچ  آوردند، زندگ

  . شود بسته باشد آن هم بسته م دِر زندگ  نیاگر ا

  همه بسته بود بر ما   درها

  ما  یچو راه داد ب بشود
  ) ١٢٨شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

با ما دل  «هم بر ما باز شد.    رونیب  یباز شد، درها  تنها درِ زندگکه نه   مینیب درش را باز کرد م  زندگ  وقت

. اما بنده  ستیاست، شاه ن ایدن   نیباشد بندۀ ا  دهیشاه، اگر شاه همان   عن ی  قبادیاگر شاه، ک ،  است»بنده   قبادیک

نداشته    من»«  هم نداشته باشد ول  مقام   چیکه ه   اشدب  اگر انسان   عنیباشد مثل شاه است؛    من» «  یاگر ب

  جهان است.  نیباشد، شاه ا

قضاوت    عنی  بدو یکه از ن  می ما هست  نیاو بنابر  اوردیدر کنترل ب  رد،یرا در سلطه ب  مرکزش  تواند نم   یز یچچیه

  . م یره ما از قضاوت م  تیدر نها د،ینکن وبد ی ن د،یقضاوت نکن قدرنیا م ییگو م کهنی. امیاده یره

  ده یو بد ره یز ن مییما

  ما  یطاعت و از فساد ب از
  ) ١٢٨شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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  یسالم است، آن   چقدراست    یآدم خوب  چقدر  کند شخص عبادت م  نیکه ا  مییگو نم ما    ذهنبدون من   عنی

 دهد انجام م   ییکارها  ی   نفری    نیصرفًا ا  نی. بنابرامینگاه کن  دیاو فاسد است، به دل با  ر،یراه د  ی  رفته 

ممن است واقعاً به    کسی.    یطاعت است نه فساِد آن  نینه طاعتِ ا  نیا  ، ذهنبا من   دیآ نظر عبادت م به

م    زندگ ما  نظرِ  از  نکند،  را  آن کارها  باشد،  ا  نیا  مییگو زنده  است،  دبه   نیفاسد  آن  نه    دارن یفرض  است. 

  است، زنده به خداوند است. زنده به زندگ  چقدر   نینکن بله بب یبندطبقه   یطورنیا

  : دیاغزل را قبال خوانده   نیو ا  می غزلمان را بخوان  میشما بخوانم بعد برو  ی ساده هم برا   لیغزل خ   ی  د یبده  اجازه

  و ما غرقه در نشانَش  نشانیب  ستروح

  و سر تا قدم مانش  مانیب  ستروح
  

  شی مجو  یالحظه ی ؟یابیکه تا ب خواه
  مدانش  یالحظه ی ؟ که تا بدان خواه

  ) ١٢۶۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  . م ینخوان ای میبخوان  سؤال میتوان اول را م یهاقسمت  آن

  ز آشارش   یدور ،ییدر نهانْش جو چون

  از نهانش  یمحجوب ،ییآشار جو چون
  ) ١٢۶۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  : در حجاب، در پردهحجوبم

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

آن خدا    م یکن وجو مصورت نشان جست پس هرچه که به   مینشان ندار  م، یامتداد خدا هست   میهست   یار ی هش  ی

  . می ستیما هم ن  ست،ین

آن روح    یهانشان   م،ی نیبذهنمان م   باکه    ییزهای، پس همۀ آن چو ما غرق در نشانش»   نشانیب  ست روح«

، پس  بس شد از آثار مرا»« ،  بس شد از آثار مرا» «  که  گفت م   م یداشت  ت یب   یدر    و  .است، آثار آن روح است 

  .میاشده  ریاز آثار ما س  نیبنابرا

غرقه    م،یشد  تیهوپس ما اگر هم   ست، یما ن اصل  یِار ی هش  نیکه ا  میدان ما م  دهد که ذهنمان نشان م  ز یچآن

  . شود است که در ذهن ما رد م یی همۀ فکرها شیها. نشان ستیکار درست ن نیا میدان ها منشان در  میشد
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روح مان ندارد از جنسِ مان    نیآن است و ا  یهانشان  مین یبب  میتوان به ذهن م  م،یما و هرچه که دار  بدن

اش همه   عنی  سر تا قدم مانش»«است.    ما خال  درصد بدنِ  ٩٩/٩٩  هادانیزیطبق نظر ف  میدان ما م   ول  ستین

  . میما او هست

ها  موقع   که بعض  خال   یبه فضا   میرس کنند آخرِ سر م  هیبخواهند تجز  لیاگر ما را خ  تیکه درنها  ندیگو م

  د ی فقط با  م، یخداوند هست   ا ی  م یهست  یار ی ما از جنس هش  نی. پس بنابرا، ماها موج استموقع   جامد است، بعض

صورت خأل در ما نفوذ  خودش را به  وجود ما خأل هست و زندگ تمام است. جامد بودن ما توهم نیکه ا میبدان

وجو  لحظه با ذهنت جست    ی  اش؟ی ابیب   خواه م   دیگو . ممیو به آن زنده بشو  م یکن  دایرا پ  ن یا  دیداده. اما ما با

  نکن. ییشناسا لحظه با ذهنت  ی اش؟ بشناس  خواه  نکن. م

  م یصحبت کرد  همه ن یا  دیکن  ت یانصتوا را رعا  دیتوان شما هم م  ،ش» یمجو  یالحظه   ی  ؟ یابی که تا ب  خواه«

 دهد  که ذهن نشان م  یز یچآن   عنیصورت ذهن، نشان،  اصل خودتان را به  ای ذهن و خداوند و    به خاموشراجع 

  . د یوجو نکنجست   جسم یار ی با هش د،یوجو نکنجست

  د یگو . ممیبه او بشو  لیتبد  دیما با  یشو به او م  لیلحظه نشناس، تبد  ی خدا را؟    د،یگو م  بشناس  خواه م

در درونت   وجو کن جست   رونی اگر در ب  عن ی  ، ن یاگر آشارش را بب   ، نیب آشارش را نم  یی اگر در نهان بجو

آشار و پنهان   نیاز ا  دیکه با  دیگو م   نیبنابرا  س. پتوان را نم  رونشیب  وجو کناگر در درون جست  ، نیب نم

  جسم   یهردو فضا  کهنیا ی است نه در درون توست برا رون ینه در ب  عنی . یخارج بشو  دهد، که ذهن نشان م

  :  دیگو هست اما م

  به برهان  یشد رونیز آشار و پنهان ب چون

  در امانش خسبدراز کن خوش م پاها
  

  جانت روانه گردد  ، تو ز ره بمان  چون
  از جان و از روانش دی چه رحمت آ وآنگه

  
  عنان را؟  کش  حبس کرده جان را، تا ک یا

  درجهانش، اما نه در جهانش  درتاز،
  ) ١٢۶۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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از حرکت بازداشتن. مجاز از بازا  دنی: زمام مرکب را کشدنیکش  نان ع را  او  کردن. همان    و توقف   ستادنیو 

  .ذهنمقاومتِ من 

  واداشتن  ع یحرکت سر ا ی: به جهش، پرش، جهاندن

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  د یگو . مدیگو هم م  نییپا  عنی  یبذر   نیاگر از ا  رد،یگ ذهن صورت م   لۀ یوساگر آشار و پنهان که به  دیگو م

  ی و نرو   توجه نکن   دهد که ذهنت نشان م  یز یچآنو به    لحظه باز کن   نیبه ذهنت، اگر فضا را در ا  یاگر نرو

شده است برهان گشوده   یفضا   نیهم  جان یدر ا  برهان با برهان،    ؟ یچجور   ، جو کنوخدا را جست   ا یجا خودت  آن

  . ستین ذهن  یهابرهان، برهان  ،یی در خودت با فضاگشا کن  دایبرهان را پ نیا ی جوری خودش است اگر 

  ی زنده شد   زندگ   نیبرهان به ا ن ی، اگر به ابه برهان، پاها دراز کن خوش» ی شد رونیز آشار و پنهان ب  چون«

حس   ت،یحس امن ری. اآلن دیاز جنس او شد کهنیا ی را دراز کن در امانش بخسب، برا تیپاها صورتنیدر ا

  . یریگ را از او م  یبودن، حس شاد حس زنده  ت،یهدا

   جو کن و جست    ها زندگکه از آن  ی نرو  ها دگیبه همان  ، اگر به ذهنت مسافرت نکن    عنی،  » تو ز ره بمان  چون«

به    ذهنصورت من به   ای   اگر تو با ذهنت سفر نکن  ، که اگر مقاومت نکن  د یگو م  ن ییو پا  شود، جانت روان م 

  ات ی  حِ به روان شدن، آب  کند شروع م جانت نیا بخواه زندگ  جانو از آ در ذهنت سر نزن مختلف  یهاز یچ

که    در صورت   شود جا رد مکه آب از آن   میهست   ییجو  ی ما    میامروز گفت   ن یاز ما گذشتن. هم  کند شروع م 

  مقاومت صفر باشد. 

از جان و روان شدنِ    دیآم   چه لطف  د،یآ چه رحمت م  آن موقع،  از جان و از روانش»   دیچه رحمت آ  وانگه«

که جانت    کس   یا   ؟ مقاومت کن  ، ترمز کن   خواه م   ، تا ک عنان را؟»   کش   حبس کرده جان را، تا ک  یا «آن.  

  . دنیرا کش بعنان اس عنی دن ی عنان کش ، کن و مقاومت م یرا در ذهنت حبس کرد 

زندگ   عنی  م  یرو  یکار   ی  خواهدم   هرلحظه که  ما  بند  م  ش ی جلو  میترس ما  توکل  میریگ را    م، ی ندار. 

صورت  بتاز به   عنی  میبخوان  یطور ن یا  میتوان م  درتاز»«.  دست زندگ   میسپار خودمان را نم  م،یندار  ییفضاگشا

را   یز یچآن  عنی، جهانش جهانش» «از او بلند شو اما نرو به   دنیصورت جه به  عنی ، درجهانش» «بتاز   یار یهش

  .دهد که ذهن نشان م 

  رد وای از ذهن ب  عن یبذار تو را بجهاند او،     عنی  دنشی در تاز در جه   مییبو  میتوانست م  ا ی  درجهانش»  درتاز«

  . دیدان م ر یرا د هانی. بله ادهد که ذهن نشان م  به جهان آن، به جهان  دیشما را بجهاند. اما نه شما برو
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  حسد را یِاز کور  ،ییحرص کوب پا یب

  از حرص ترجمانش  دی حسد نگو رایز
  

  چو دونان؟ یدو  بهِر دو نان تا ک ز   آخر 
  سنانش؟ یخور  آخر ز بهِر سه نان تا ک  و

  ) ١٢۶۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  ه ی: پست، فروماوند

  زه ی: سرن سنان

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

را که    ی زیذره آن چ   یتو   کهن یبه ا لحظه فضا را باز کن و حواست را نده  ن یدر ا  عن ی » ییحرص کوب پا یب«

.  دن یلحاظ همانبه   ، خواه شما نم  نیاز ا  ادتری. اصال قبول کن که زخواه اده یز  عن یحرص    ،اضافه کن   یدار

بشود. و    ادتری شما ز   تا زندگ  کن   ادتری  ذره، زی ذره،    ی را    ها  دگیهمان  خواهد  . نم »ییحرص کوب پا  یب«

  را بذار کنار، خودت را کاهش نده به جسم.   سه یشما مقا عن یبذار حسد کور بشود. حسد کور بشود 

به جسم، خودمان را با    میده خودمان را کاهش م  میهست  ما که از جنس زندگ  د؟یآ وجود مبه   یچجور   حسد

را نگذار در خودت    دهیپد  نی ا  د،یگو . مشود م   مانی و حسود  مییایبرتر درب  میخواه م   م،یکن م   سهیمقا  رید  ی

  .  دیای وجود ببه

حسد    دِ یمرض تول  نیاز ا  قسمت    ی  کهن یا  ی برا  میبشو  ران یبرتر از د  م،یاضافه کن  م،یاضافه کن   م یخواه م   ه  ما 

را    جهان   ی زهایچ  خواهدکه حرص دارد و م    آدم حسود، حرص دارد و کس   عنی حسد،    کهنیا  ی . براکند م

نم  دا یپ   بند و زندگ  ادتر یز است    ادتان ی کند.    ان یرا ب   زندگ   تواند نم    عنی  د،بن  ترجمانِ زندگ   تواند کند 

  که  گفت م

  و سِجل  ماءیا ِری نُطق و غ ِریغ

  ز دل  زدیهزاران ترجمان خ صد
  ) ١٢٠٨ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی مولو(

   زندگ  م یتوان از نوشتن، صد هزاران جور ما م  ر یو اشاره، غ  ما یاز ا  ر یگفتن، غ  رِ یغ  نُطق و»   رِ یغ«از نوشتن،    ریغ

  .  زندگ   انِیب عن ی ترجمان»«. م یکن انیرا ب
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نگران   کهن یبدوِن ا  حرص،یب  د،یگو م   لیدل  نیکند. به هم  انیرا ب زندگ  تواند که حرص دارد نم  کس  نیبنابرا

  .  حسد» یِاز کور  ،ییحرص کوب پا یب«. دنی شروع کن به رقص  باش دهی همان یزهایکردن چ   ادتریز

  ها  دگیزد جلو؛ بذار، بذار بزند آقا، بذار بزنند در همان  نیا  ن،یا  دیگو هرچه به تو م  سه یذهنت از نظرِ مقا  و

  کنم. انی را ب  زندگ  خواهم من م  م،ی کن سهیما خودمان را مقا خواهد  از ما جلوتر، نم

نانت بشود دو نان    ی   عنی   ؟ کن خودت را پست م چقدردوتا نان   ی برا  د،یگو م  کند،  م خودش دارد معن   و

درد    ،یبخور   زهیسرن  دیبا  قدر ن یا  تا نان کندوتا نان را سه   کهنیا  ی . بعد آن موقع براکن خودت را پست م 

  .  دهیچه؟! در جهاِن همان  ی! برابش

  ی اریهش  ایروح    یِها. نشان ی تو غرقه در نشانِ روح نشو   بیترتنیابه ما گفت که، مواظب باش به  د؟یکن م  توجه 

که تا    خواه«  نیباشد ا  ادمانی.  میآمد  نیهم  یبرا  د؟ی کن . توجه م مشیو بشناس  م ینیاست که ما بب  نیا  یبرا

  : میبخوان سؤال ای  ،»یابیب

  شی مجو  یالحظه ی ؟یابیکه تا ب خواه

  مدانش  یالحظه ی ؟ که تا بدان خواه
  ) ١٢۶۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

برا  ؟یابی ب  خواه م  برامی آمد  افتنی   م،ی آمد  دنیابی  ی اصال اَلَست    میمجدد آمد  ییشناسا  ی.  از جنسِ  ما، ما 

صورِت خودمان  به   م یاو را بشناس  م، یابی است که او را ب  نیما ا  . اصال مقصودِ زندگ میکار آمد  ن یا  ی برا  میهست

  .کند کار را م  نی و او ا م،ی تا به او زنده بشو

. و آن موقع غرق  کار را گرفت  ن یا  یِجلو   و با ذهنت بشناس   ییبجو  خواه  با ذهنت م  کهن یتو با ا  د،یگو م

نشان یشد  ش یهانشان از  و  هش  نیا  شیها.  ما  هشم یکرد  دا یپ  جسم   یِار یاست که  ما    یا جسم  یِ اری.  که 

مشغولش    دیماست، ما نبا  یِ اریماست، هش   از آثارِ روح  م یخور م  زه یسرن   ه  میدو نان را سه نان بخور  م یخواه م

  ش یهااما ما مشغول نشان   م،یبه آن زنده بشو  دیکه ما با  و»  نشانیب  ست روح«:  دیگو م  نیهم   ی. برامیباش

  .  میخواه را نم  شیها! ما نشان میهست

  ن یا   عنیماست.    یِار ی تن ما لباسِ روح ماست، لباسِ هش  ن یکه، ا  د یگو م  تیچند ب  نیموالنا در ا  طورن یهم  و

مثل کفشِ روح ما   ایلباس  هانیا م،یکن ما حس م وانیصورت حکه به  ما، جان و جانِ ذهن  جانیتن، فکر، ه

  . میروح زنده بشو  نیبه ا دیاست و ما با
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روح    یِموزۀ پا  ،ی پا  نیدستِ روح است و ا  نیدست، آست   نیاست و ا   آنکه تن، روح را چون لباس  انِی ب  در«

  است.»

  تیتر) (

اش که امروز هم گفت همه   م یدار  یار یهش   یما است. پس ما    دستِ اصل   نیدست درواقع آست  نیا  د،یگو م

مثل لباس    نیا  م،ینیب عنواِن پوشش مکه به   یزیچ  نیاست. و ا  یار ی درصِد ما آن هش  ٩٩/٩٩است،    یاریآن هش

  .  هاتی ب  نیطبق ا  میمشغول لباس بشو  دیآن روح ما است، نبا

  که تن آمد چون لباس  بدان تا

  س یرا مل بجو البِس، لباس رو،
  ) ١۶١٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  اله خوشترست  دِیرا توح  روح

  رست ید ییظاهر، دست و پا ِریغ
  ) ١۶١١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : پوشنده لباس بِسال

  شدن فتهیو ش  دنیبوس  به معن  دنیسی: فعل امر از لسیمل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  جاناتمان یتن و فکر و جانمان و ه  نیا  ب یما، مثل لباس است. ما از ترک   ذهنمورد من   نیبدان که تن ما، در ا  تو

  پوششِ روح ما است.   نیکه، ا دیگو . ممیدرست کرد ذهنمن  ی

  ی ار یهش  نی. ما قبل از مردن به اآورد تن ما را به رقص درم  نیکه ا  ستی ار یهش  نیکه، ا  گفت م   میامروز داشت   و

از مرکز ما است، معادل زنده شدن ما به   د یخورش  نیآمدن ا   رونیمعادلِ ب  نی. امی آگاه بشو  م، یزنده بشو  دیبا

کن، نه لباس را. لباس را    دایرا پ  پوشندهباسبدان که تن لباس است و برو ل  خداست، تو  تیو ابد  تینهایب

  . س»ی مل«

ا   ریتر است. و غشدن با خدا خوش   یما،    یار یروح ما، هش  یبرا  د،یگوم  بعد   ی و پا  ظاهر ما دست  نیاز 

  م، یوجود کامل هست  ی ما    شود زنده م  یار ی هش  ی که رو  ی اریهش  ،ی  یار ی عنوانِ هشما به   عنی.  م یدار  یرید

  ما.  می کن دا یپ دیآن را با
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  و ائتالف  نیو پا در خواب ب دست

  دان، مدانَش از گزاف  قتیحق  آن
  ) ١۶١٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  بدن  یدار  بدنیکه ب یتُو آن

  شدن  رونی مترس از جسم، جان ب پس
  ) ١۶١٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

الفاوستگ ی پ وستن،یبا هم پ وستن،ی: به هم پئت   

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   ی   ، یر یانسان د  ی   یدی د  یخواب خواِب حضور است، اگر در خواب فضا را باز کرد   نیکه، اگر، ا  دیگو م

   عن یاز گزاف است،    نیکه از جنس حضور است، نظر است، در تو زنده شد نترس و فکر نکن که ا  یریشخص د

  دروغ است.  

. اگر در شما متولد شد  شود در ما متولد م  یریانسان د  یکه    مینیب م  میکن که فضا را باز م  واشیواشی  پس

  .  »ساخت و از نو آدم   دیببا رید عالم« ما.  میآمد  نیهم یاصل شماست، اصال برا نیا ست،یخرافه ن نیا

 م یشو باال، که امروز گفت ما متولد م   دیآ در مرکز ما م  ها  دگی شدن همان  است که از متالش  نیهم   دیآدم جد  نیا

  . می اوری صورتِ ذهن دربنه به م،یبشو لیتبد م،یعمل کن  دیرا با هان ی. اذهناز من 

تو   نیام. اکه قبل از مردن من نَقل کرده  دیگو موالنا م نیهم  ی. برایبدن دار  بدنیکه ب  تو هست  نیا  د،یگو م

جانت از    کهنیا  نیپس بنابرا  ،ی به آن زنده بشو  توانکه م   یدار   یریبدن د  ی  ی که بدون بدن ظاهر   هست

  اصال نترس.  رونی جسمت برود ب

صورتِ حضور  و دارد به   شود دارد زنده م  ی ریبدن د   ی  ، یر ید  یار ی هش  ی که در درون تو    ی متوجه شد  اگر

ا  ر،یرا نگ  شیجلو  ند،یب را م   تیناظر فکرها خرافات است و دروغ است. درست است؟ خُوب اجازه    نینگو 

  اول دوباره.  تیبه ب میدیرس  دیبده



ۀ  برنامه       Program # 904                                                                         ۹۰۴مشار

  66صفحه: 

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 

  

  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل 

  

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

  

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

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]   ١١شل [

  د ی آدر چشم نم ییدای مه که ز پ آن

  د یزاهم  گشنیاز مزۀ عشقش ب جان
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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. دهم هم به شما نشان م   (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢شل  [  ،(مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١شل  [دو شل    نیا

 ی ار ی و قضاوت و مقاومت و هش  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١شل  [داشته باشد    دگ یکه اگر مرکز انسان همان

  ل ی ها، تقلجسم   ها،ن یچنقطه  نیاست و ارزش خودش را به ارزش ا  شیاندی ابیداشته باشد، معموال کم   جسم

  . ندیصورتِ فکر و جسم ببرا و خداوند را به  لش خودش را و اص خواهد شخص م نیو ا دهد م

  ر یی تغ  دراثرِ ارتعاشِ عشق  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢شل [ می کن یی فضاگشا که فکر کردن درصورت جور ن یهم  و

  . میشناس  عنوانِ انسان مارزش خودمان را به  میدان  ما م  واشیواش ی کند، م

زنده    نیهم   ن یرالمؤمنیام  نیکه ا   میشو متوجه م  ن،ی رالمؤمنیام  یِ جانشسته به   طانیش  نیا  گفت، امروز م  کهنیا  و

درون باز    یفضا   نیمرتب ا  عنی.  ردیگ صورت م  لیتبد نیا  واشیواشیخداوند است و    تینهایشدنِ انسان به ب

 م ی دار و روا م  معنوی)](مثلث بلوغ  ١٢شل  [ میشو م شیاند ما فراوان مینیب م شود و هرچه بازتر م شود م

  میشو و متوجه م   میفهم ارزش خودمان را م  ران،یرا به د  فراوان  ران،یرا به د  خوشبخت  ران، یرا به د  زندگ

  من کم کنم»  ترازو کم کن  از/  من روشنم  ،تا تو با من روشن «  .میروشن باش به زندگ  میخواه  که مرتب م

  . میدار و مرتب مرکزمان را عدم نگه م م ینظر دار یِار ی هش یاد ی و مقدار ز م یزنهم نمما به   مینیب ترازو را م 

  ١۴شل  [و    ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من  ١٣شل  [  ضلعشش  شلدوتا    نیا  طورن یو هم 

  ت یب  نیبه ا  بدهم که اگر کس  حیخدمت شما توض  عیرا سر  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]

 ییگشامتوجه خواهد شد که هرچه فضا   و  خواهد رفت.  رون یاز مرکزش ب  ها دگ یهمان  نیا  واشیواش یعمل کند  

به اَلست و از    کند هستم و هرچه اقرار م  که من از جنس زندگ   دیگو دارد م  کند، دارد اقرارِ اَلست م   کند م

و    سدینو را م رونشیلحظه خداوند درون و ب نیا عنی کند،  فکان به او کم مقضا و کن  شود م  جنس زندگ

  . او کار کند یِرو   که زندگ دهد و اجازه م کند او مقاومت نم

و مرتب    افتد نم  شیبرا  ریو اتفاقات بد د   شود منعکس م   رونیکه درونش در ب  ندیب م  رود و هرچه جلوتر م

  شود  باز م  قدرن یفضا ا  نیکه ذهنش خاموش است و باالخره ا  کند و مرتب تجربه م  کند م  ییاگشو فضا   میتسل

  خداست.   و فراوان داشت گرام ای همان کرمنا و کوثر  نیبشود که ا تینهایذهن، و ب ازبشود  دهییکه زا

  دوم:  تیب دیگو اما م م، یدیاول را فهم  تیب پس 

  ش یتابِش آن رووز  شیاز مزۀ بو عقل

  د ی خاهم دست هم  خندد،هم  رهیخ هم
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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مرکز را عدم   که ما. اما عقل درصورت   ذهنمن   عقل  م؟یکن  رییما تغ   گذارد نم   یز یچ  چه   ،ی عقل جزو  عنی  عقل

  . گذارد عقل ما اثر م   یِدرون ما، رو   ییگشافضا   ریعبارت د  به   د،چش  ارتعاش را مٔ مزه   می و فضا را باز کن  می کن

  .دهد را از دست م  اشی ر یگعقل سخت نیا و

(افسانه    ٩شل  [  هاشل  نی در ا  میکن مرکز را عدم م   وقت   مینیب م   پس  ش»یوز تابشِ آن رو  شیاز مزۀ بو  عقل«

  کند،  تابِش عشق م  کند،معشوق، خداوند تشعشع م   یِ ، رو (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [و    ذهن)]من 

  ذهن)] (افسانه من  ٩شل [ .چشد اش را م مزه  ذهنو من  کند م  تابشِ زندگ 

م  نیبنابرا خند  کند شروع  آزاد شدنش    ذهنمن  دنِییخاو دست   دنیخند  ن یا  دن،ییخاو دست   دنیبه  لزومًا 

م   ت یب  ی هم    نییپا  ست،ین که  ا  دیگو دارد  درحالموقع    بعض  دن ییخاو دست   دن یخند  رهی خ   نیکه    که ها 

   ذهن هنوز من   د یخوان را م   زهایچ   ن یآمده، مثال شما ا  ش یاز شما هم پ  بعض   ینرفته، برا  ن یهنوز از ب  ذهنمن 

  به ما نگفتند؟!   سالست یرا در ب هان یکه چرا ا دییگو م  دیدار

  ، د خند م هودهیب  عن ی  ره یخ  ذهنمن    ول  د یدار   ذهنهنوز من  ده یموالنا به شما خواب ییروشنا کهنیا  ی برا  چرا؟ 

  د، یدیرا چش  شیو تابشِ رو  شی بؤ است که مزه   لیدل  نی ا  به  حالتان خوب شده.  د،یخند  به چه م   دیدان شما نم

  ه ینور از خانۀ همسا  نیاز، ا  د یرا گرفت  یانرژ   نیگفت اگر ا  د، یریگ را م  ی آن انرژ  ول   د یدار  ذهنشما هنوز من 

  . دهیتاب

  ی خود ی ب  طورن یهم  د،یبخند  ره یممن است که خ  دیدار  دگیهمان  یادی هنوز مقدار ز  دیکن فضا را باز م   وقت  پس

 ره یخ  نیا  د، یخند م   دیده م  صی تشخ   ی اریصورت هش دارد و شما به  قتیخنده هست که حق   ی   ول  د،یبخند

  .است سببی ب یاز شاد نیا .ستین

اشتباه کردم؟ چرا    چقدرکارها را،    نیگاز گرفتن دست، چرا من ا  عنی  دنییخادست  دن،یی خادست   طورن یو هم 

  ده یفایهم ب  ذهنشدنِ من   مان یپش  . نیا  عن یشدن    مانیپش   فتادم؟یفکر ن  نیشدم؟ چرا زودتر به ا  ده یهمان  قدرنیا

  که تمام شد.   دیاعتماد نکن  ول دیشما کار کن  دهد است، فعال خوب است، اجازه م

  خندم،  هم م   ی طورن یو هم دم،ی فهم را م هان یا  سالست یدر ب  کاشی که ا   میگومن که دارم م  دییگو م   شما 

  ول  میصبر کن   م،یکار کن   دیبا  م،یشد  یطور ن یا  شیاز تابشِ رو  م،یدیرا چش  شیبو  ٔ مزه  .میکار کن   دیتمام نشده با

  . ردیصورت ب مانیکه زا  دهد ما اجازه م  ذهنمن  است. چرا؟ یشروع خوب

  فقط تابشش نباشد.  دین ی بب قتاًیحق  د، ین یشما آفتاب را بب عنیاگر صبح بشود، صبح  دیگو م ی بعد تیب در
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  رانش ی ح باشمم رانش،یصبح ز س هر 

  د ی بننما یاو رو ران،ی جان نشود ح تا
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

 رانش، یح   رانش،یشده س  در فارس  ول  .هان یهستند ا  یدرست، اَدب   میخواه  اگر م  می با فتحه بخوان   د یرا با  هانیا

  . میبخوان فارس میتوان م

  رانش ی ح باشمم رانش،یصبح ز س هر 

  د ی بِنَنْما یاو رو ران،ی جان نشود ح تا
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

 دفعه ی  د، یکرد  دایمقدار حضور پ ی  دیآمد  یاز تار  د،ینی شما آفتاب را بب  عنی ق یصبح بشود صبح حق  اگر

زندگ  دینیب م او  س  که  او شد  کند، م   ییایپو  کند، م  رانیدارد  به شما دست    رانیح  دفعه ی  د،یشما هم 

  ! کنم؟ م  رییتغ رممن دا  یانگشت به دهان ماندن که ا، چجور  عنی رانیح  دهد، م

ذهنتان نم   عقل و شما م  رسد ال  دیکه عقل ذهنتان نبا  دیفهمبرسد، اش   ندارد نم،خوب است   چقدر  رسد

  . دیکن نم هیو توج   دیکن هیتوج  دیتوان چقدر خوب است که نم   رسد، که نم

است که خداوند    نیا  رانیح  قتاً یحق  نیا  ستین  ذهنمن   ج یگ   رانیح   نیا  رانش»یح  باشم م  رانش،یصبح ز س   هر«

معلول    و  اآلن از قانون علت   ریما د  کهن یا  یبا ذهنمان، برا  میفهم ما نم  دهد م  ریی ها را چنان تغ کار   زندگ  ای

ا  میخارج شد ا  کارِ ذهن   نیکه  ذهن تجسم   صورتهرا ب  یمعنو   زِی چ  یما    عنی  ردیگ صورت م  نیرا بنم، 

  . میکن م  ییایپو میصورت او دارچون ما به  میشو م  رانیح  رانش،یصبح از س  هر .میاز آن گذشت  م، یکن م

و از   میانگشت به دهان نمان م،ینشو رانیح  صورتِ جانِ زندۀ زندگما به   عنینشود،  رانیتا جانِ ما ح  دیگو م 

توض  هی توج نمان  حیو  نم   مییبو  م، یباز  رو  رسد، عقلمان  نم   یِاو  نشان  را  هنوز    دهد،خودش  شما  چرا که 

  . دیکن ییبا ذهنتان شناسا د یخواه م

مرکز را    مدت  یاگر شما    م،یشو خارج م   ذهن)](افسانه من  ٩شل  [  ذهنافسانه من  ستمیس  نیما از ا  پس

وجودی  ١٠شل  [  دیعدم کن باشد،    د،یبشو  میتسل  د،یکن  ییگشافضا   انسان)]  (حقیقت  به خودتان  حواستان 

  د یکه ا، دار  دیشو دفعه متوجه م  ی صدها مرتبه،    دیهمه را بخوان  م یکه امروز خواند  ییهات یب  نیمخصوصاً ا

در درون شما    و تحوالت  رییتغ   ی  رد،یگ در شما دارد صورت م  یرید  یِار یهش  ییایپو  یو    دیشو م   رانیح
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 ر ید یبنم  توانم کار را من نم  نی! اافتد؟ دارد م  که چه اتفاق  د یمان م  رانیو شما ح ردیگ دارد صورت م

  . کند دارد م کهن یمثل ا

  ی او رو «  دهد، در درون به شما خودش را نشان م  آرامش  ی   دینیب م  آن موقعو    د یکن را در درون حس م  نیا

  ن یاست، ا  سببیب  ی شاد  ن یکه ا  میشو متوجه م   م،یشو م  رانیح  را که نمود، وقت   شیرو  ،ی رو  او  د» یبِننما

ا  نیا  د،یآ نم  رونیاز ب  تیاست، حس امن   تیامن  حسِ  سازنده    یفکرها   یخرد است، از آن    نیعقل است، 

  به راه درست.  میشو م  تیهدا میما دار دیآ م

جانِ ما هم مشعله    کند م  دا یما راهش را پ  دلِ  د»یجان مشعله بِربا« که    دیگو غزل هم م  آخرِ  تیدر ب  کهن یا  کما

  . میکن و بعد هم احساس قدرت هم م  رد،یگ دست مبه

   نیب یخبریدر ب ، نیبکه م   ز یچ  هر 

  د یواله او پرده بنگشا یباخبر تا
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

د  ی اری خودِ هش  نیکه ا  گفتم   میکه امروز داشت   دیگو م تمام    دنی و شن  دنینه تنها د  شود، م   دنیکه سببِ 

  است.  یخبر یب نیو ا  ردیگ صورت م  ی اریخودِ هش   لۀیوسعالوه فکر کردن بهما به   یهاحس 

که    یز یچ  ، نیب را مفقط آن ذهن    د ینیب نم  یز یچچ یه  دی خبردار از ذهن باش  شه یاگر قرار باشد شما هم  دیگو م

در آن    که در خبرِ ذهن   یخبری ب  یِفضا   نیدر ا   اگر فضا را باز کن  ول ،اگر در ذهن باش   دهد، ذهنت نشان م 

  . یشو را متوجه م یخبر ی . خودِ بنیب را م تیفکرها ست،ین

  ی خبر یب  .نیب م  یخبریدر ب  ن یرا اگر قرار باشد بب   خودِ زندگ  دیگو م  »ن یب  یخبریدر ب  نیب که م  زی«هرچ  

  ی ها. چون شما خبر را از پرده کند نم  باز  او پرده را  ،یتا با خبر   ، ذهن  زِیچ   ی  عنیعدم. خبر    ،یار ی هش  عنی

خداوند پرده   عنیاو پرده را باز کند،  کهنیاو و ا دنید ی برا دیگو هرحال م. به یریب خواه  و ذهن م دهیهمان 

  ،  کن  هیرا با ذهنت توج  زی چهمه   قرار باشد هرلحظه بخواه  اگر.   راحت باش  یخبریبا ب  دیرا باز کند، تو با

  . کنداو پرده را باز نم  موقعچ یه ، کن  ییشناسا ،استدالل کن 

   نیب یخبریدر ب  ،نیبکه م   ز یهرچ

  د یواله او پرده بنگشا یباخبر تا
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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  ١٠شل  [  شده،گشوده   یما فضا  کهنیرا هم به شما نشان بدهم. ا  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [هاشل  نیپس ا

و    م ینیب که او آمده مرکز ما، او را م   می کن حس م  م،یکن را ما مالقات م    خود زندگ  (حقیقت وجودی انسان)] 

   عن یاست.    یخبریدر ب  نیا  م،ینیب صورت حضور ناظر مبه   م،ینیب م   یاصورت مراقبه به  رونیآثارش هم در ب

  مرکز عدم.  عنی  یخبریب

به    ای  ، نیب آن م  قیو از طر  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [  هست  دهی همان  یکه مرکزت    تا زمان   »یباخبر   تا«

که از    هاست دگ یپردۀ همان نیاو پرده را باز نخواهد کرد. پرده هم   ، کن صورت ذهن توجه ملحظه به   ن یاتفاق ا

  ن یا  که تا زمان  عنی  .است  ارو قضاوت و مقاومت هم برقر  ردیگ ما را م   یو جلو  میپر م  ریبه فکر د  یفکر  ی

  او پرده را باز نخواهد کرد. میکن حفظ م  میما دار ذهن)](افسانه من ٩شل  [شل را 

  همدم او نَبود، جان محرم او نَبود دم

  د یشانم  ز یداند، او ن نیکه ا شهیاند و
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  ست ین ستهی: شادیشا من

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ما مال ذهن است. همدم    گفتارِ  نیا  دیگو باشد. م  دنینفس کش  حت   ایگو باشد  وگفت  تواند م  جانیدر ا  دم

. و ما  ستین  مان ما محرم آن جان اصل  ذهن  جان  .میمرکز عدم داشته باش  دیهمدم شدن با  ی. براستین  زندگ

.  شود را. آشار م  هان یا  مییگو م  ریدبه هم   میرا، دار  هان یا  م یفهم م  شهیو با اند  می کن صحبت م   م یکه اآلن دار

  م یی گورا م  هانیو ذهن است. پس ا  دنی گوها هم فهموگفت  نیا  عنی.  ستیآن ن  ستۀیاو هم شا  دیگو م   .میفهم م

  ه یو توج  میدیما فهم   مییبو  م،یکن م  هیتوج   کهن یهم ا  کهن ینه ا  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [.  میبشو  لیکه ما تبد

ما محرم آن     ذهن  . جانِستیهمدم خداوند ن  کند، ذهنش کار م   زند،  که حرف م  هرکس   پس  تمام شد.   م، یکرد

  کرد.  میو تولّد ما از ذهن ما حس خواه  ییکه از فضاگشا جان (حقیقت وجودی انسان)] ١٠شل  [. ستیجان ن

ببه  که که موقع  جان م   یاریهش   یرو  یاریخداوند هش   تینهایصورت  ب  شود منطبق  ما    دار شه یر  تینهای و 

  .میشو روان م  . ساکنمیشو م

  ن یا  . ولمیفهم م  میکن صحبت م  ر یبا همد  میبه فکر اآلن دار  می فهم م  شهیرا به اند  هان یاست که ا  درست

  که وقت  میبدان  دی. نبامیبشو  لیتبد  دی. بامیبمان   باق  شهی در حد اند  دی. نباستیشده نگشوده   یفضا   نیا  ستۀیشا

  .  یبشو  لیتبد دی. بایبشو لیدتب  دیکه با  دیگو به ما م دنی تمام شد. نه! فهم میدیفهم
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  ده یجان برده بسوز  ده،ی پرده بدوز تن

  د ی دو مخالف دل بر عشق بِنَبسا نیا با
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  : دوخته دهیدوزب

  : سوخته دهیبسوز
  کند : لمس نم دیبِنَبسا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  بدهم.  نشان

  ده یجان برده بسوز  ده،ی پرده بدوز تن

  د ی دو مخالف دل بر عشق بِنَبسا نیا با
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  یی بایز  زیچ    ی  میرو . راه م میبشو  ده یهمان  د یجد  ی زهای با چ  م یخواه . ما مرتب م دوزد ما دائماً م   ذهنمن   پس

پرده.    ی  شود به مرکزمان م   مییایب  م، ی کن  قیتزر  ت یبه آن حس هو  م یخواه م   کند، توجه ما را جذب م   مینیب م

  پرده است.  ی دگ یهر همان

. مرتب  سوزاند را م   نیا  برد خداوند و خودمان. اما جان هم م   ن یب  م؟یدوز بر پردۀ کجا م   م،یدوز ما پرده م  ایآ

ور  از آن   ما زندگ   م یمرتب پرده بدوز   ه  دیگو م .  دهد قرار م  رهای. اصابت تدهدرا مورد اصابت قرار م   هانیا

بسوزاند. خوب تا ک او بسوزاند؟   میپرده بدوز د یبا  

ما   ریاز طرف د  کند ما را ذوب م   یها خ ی  ،زندگ  یطرف گرما  یاز    د»یدو مخالف دل بر عشق بِنَبسا  نیبا ا«

  ذهن)]من (افسانه   ٩شل  [شل.  نی. با ا میکن درست م  خیدائماً 

  . کند لمس نم عن ی دیبِنَبسا سوخته. عنی دهی دوخته. بسوز  عنی دهیبدوز

.  دوزد م  دیجد  نکیچشمان عدم ماست. ع  یها جلو پرده  ن ی. ادوزد دائماً پرده م  ذهنمن   ای تَن    نیبنابرا  پس

انسان)]   ١٠شل  [.  دیندوز  دیپردۀ جد    عنی  ز یپره  ا یاتقوا   ا  (حقیقت وجودی     عنی  زیشل هست. پره   ن یدر 

  .برد م  نیرا از ب  هان یا زندگ م،یدوز م  یاهر پرده  نی. پس بنابرانیهم

. عشق را  دیرس   م یما به عشق نخواه  کنند، دو مخالف در دل ما کار م  ن یمخالف هم هستند. تا ا  یرو یدوتا ن  نیا

.  دیجد  یها دگ یاز همان   میکن   زیپره  دیبا  ییجا   یکه ما در    می فهم ما م  تیب  نیکرد. پس اآلن از ا  میلمس نخواه
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را مورد اصابت   ها نیا  زندگ م، یدوز پرده م  که که تا زمان م یو بدان می . پرده ندوزدیدرد جد  جاد یاز ا م یکن زیپره

  خودش قرار خواهد داد. یها گلوله

علّت    مینقص دار  مییگو م میکن م  ییکه فضاگشا  است که از وقت  ادمانیهم    تیآن ب  م،یکن  ییما فضاگشا  اگر

  شود  . مشغول مکند م یبله سپر  اندازد، نم ریخداوند ت ریبعد داز آن به  م،یداشته باش و طلب واقع  میدار

  . میندازیرا ب ا هما را به ما نشان بدهد تا ما آن   یها دگیهمان کهنیبه ا

به    میکن شروع م   که ما، از وقت  یها دگ یهمان  نیبه ا  ذهن)](افسانه من   ٩شل  [  ازداند حوادث م  ریقضا ت  پس

سپر    عن یما.    یبرا  کند م  یبا آن. پس از آن سپر   یو همار  ییفضاگشا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [

  .  شود م رونیب یبالها

  خانه  نیتا هست در ا انهیلشرِ ب دو

  د ی چالش و در کوشش جز گرد بِنَفزا در
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

در چالش و در کوشش هستند، فقط گردوخاک بلند    هان یو ا  کنند دو لشر ضد هم در خانۀ ما کار م   که زمان   تا

همانشود م ما  دارمیشو م  دهی .  عادت  زندگمیبشو  دهیهمان  می .   .  م م   هانیا  زند ما  از  غصه  ردیگ را  ما   .

  . میکن ناله م م،یده واکنش نشان م  م،یکن اعتراض م م،یخور م

گردوخاک هستند. پس    هانی. اشود بلند م  تیو شا   اعتراض  یمرتب درد و فکرها  عن یگردوخاک    جهینت  در

 ٩شل  [.  دهد خودش قرار م  یرها یما را مورد اصابت ت  یها دگ یهمان   لطف، زندگ  یکه از رو  می ما متوجه

  را.   هانیا ذهن)](افسانه من 

شل   نیطبق ا  دیخداوند است، پس ما با  ر یما مورد اصابت ت  یها دگ یکه اگر همان   م یریگ م  ادی  ن یاز هم  ول

  ی همار  م،یقبول کن   ت یمسئول  م، یبار برو  ر یو ز  دیجد  دگیاز همان   میکن   زیپره  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [

  . میو گردوخاک بلند نکن  ندازدیما را به ما نشان بدهد و ب  یها دگ یکه بتواند همان   با زندگ ییبا فضاگشا می کن

حرف    د،یکن م  هیتوج   د،یکن ناله م   د،یکن شد که مرتب اعتراض م  دیمتوجه خواه   د،ی اگر گردوخاک بلند کن   شما

پشت  د،یزن م زدن  حرف  فکرها اصال  اپشت  یسرهم،  درد،  با  همراه  است که    نیهم  هان یسرهم  گردوخاک 

  ی وضعمان در چجور   می نیبب  مینگاه کن   مانبه خود  یاصورت مراقبه به   میتوان چه خبر است. نم  مین یما بب   گذارد نم

  است.
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اآلن    . ولزند را م  لیدارد آن تمث  یطور نی. اندیب باشد آدم، آدم را نم  ادیز  لیمثال گردوخاک خ  کهنیا  مثل

  پناه ببر.  سلطان یبه  ،ی جان ببر  خواه که اگر م  کند م  شنهادیپ

   به سلطان زیبر   ،جان  یببر خواه

  د یتا زهر بِنَگزا اقیخدمتِ تر  در
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  : پادزهر اقیرت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

سلطان. سلطان    ی  شیفرار کن برو پ  صورتن یدرا  ؟ کن  داینجات پ  ؟یجان ببر    خواه نگزد شما را. م   عنی

از درون به سلطان خداوند وصل   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [ د، یکن م  ییشما فضاگشا ایدوجور است. 

  .دیشو م

 ن یاصطالح از ابه   ،یسپرها   نیاز ا  ،جانت را نجات بده  خواه م   عنیفضا را باز کن.    » جان  یببر   خواه«

  صورت ن یدرا  ، کن  داینجات پ   خواه م  ذهنمن   ی هازحمت   نیو از ا  کن   داینجات پ  خواه بال اگر م   یرها یت

  خداوند.  عن یفضا را باز کن، وصل شو به سلطان 

سلطان    به...»   زیبر   جان  ی ببر   خواه«که موالناست.    ن یپناه ببر به سلطان زم  ، کن  ییفضاگشا  توان نم   ای

عوض بشود. بذار هردفعه که فضا را    اتی ار ی کن. بذار هش  نیشعرها را بخوان و به خودت تلق  ن یموالنا، هم

حاصل    ذهن)](افسانه من   ٩شل  [  یزهرها   نی. تا ادزهرپا  عن ی  اق یتَر  ای   اقی . تردیایور ب پادزهر از آن   ،کن باز م 

  نشود.  خته یبه جانت ر ها دگیاز همان

  ذهن  یِ هامن   ر،ید  ی  کند، خودمان است که دردها را بلند م  ذهنمن   ی  م،ی پس دو تا منبع زهر هم دار

  ن یهم قیاز طر گذارند، اثر م نیقر قیاز طر  دیدان . و شما مگذارند اثر م کنند، به مرکز ما حمله م هردومردم. 

  به مرکز ما اثر بذارد.   تواند پر از درد م ذهنمن   یارتعاش، 

ا  کند، خودمان اگر دائماً درد درست م   ذهننه، من   ای که دارد پرده درست    کنداگر درد درست م   نیگفت 

  .  میگذار خداوند دائماً به فکر کم به ماست و ما نم   م،یباشد که امروز خواند ادمانی. و کند م

اگر   ند،یگو م  ها لیخ   ‐ماست  ی هااعتراضات ماست، حرف   نیم گرد و خاک ه‐  می اگر گرد و خاک بلند کن   و

  م ی ظالم هست  کهن یا  یبرا  شود؟ ظلم م   قدرن ی. چرا ادیرس به دادمان م  ر،ید  ستینبود! ن   ی طورن یخدا بود که ا
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 که ن یا  ی. برامیحسود هست  کهن یا  ی. برا میاز جنس جسم هست   کهن یا  یاست. برا   دهیمرکز ما همان   کهن یا  یما. برا

  درد بشد.   شتریب خواهد و م د،یآ خوشش م کشد، درد م  کس ی ندیب درد دارد، م مرکز ما وقت نیا

. دهند . مردم هم نشان م ون یزیدر تلو  م،یکن کشتار مردم را تماشا م  م،یخور غذا م  که درحال  م،یخور غذا م   ما

  م؟ یشد حسی چرا ب گذارد؟ما اثر نم   یمنظره چرا رو  نیا  م؟یهست یا ما چجور زندگ

. دیآ خوشمان م  کنند،  ظلم م  م ینیب م  کهن ی. از امیاز آن جنس هست  کهنیا  ی. برامیدار  ذهنمن   کهنیا  یبرا

و    یآدم ن  اریما بس  مییگو  م   د،یهست   شما چجور آدم  دیبو  کس  اگر.  میپندار کمال هم دار  یالبته ما  

  . زند از ما سرنم ظلم  چیمرام و فضاگشا و عادل و هخوش 

ها چه  آن   دهند، را نشان م  هانیکه ا  . و آن کسانگذارند ما اثر م  یمناظر رو   نیکه ا  میفهم نم   ما حت  جهیدرنت

 نند، یب همه م   م،یده دردناک را نشان م  منظرۀ  یآقا    ند یگو مها هم درد دارند.  آن  کهن یا  ی! براکنند م  فیک

  .دانند هم نم دیشا.  شوند همه به درد دچار م

را بخوان.     بزرگ   ی. موالنا بخوان.  بِبر به سلطان  را، پناه   هان ینگاه نکن ا  » جان   یببر   خواه «   د، یگو به شما م

بند.    خنث را    هان یا  خت،ی ها رتا که زهر آن .  تانیبه زندگ  دیای . پادزهر بدیای ب  اقی آن را تماشا نکن. بذار تر

(حقیقت وجودی    ١٠شل  [ .  میشد  حسی وارد شده که ما ب  زهرببرد. تا زهر وارد جان شما نشود.    نیاثرش را از ب

  غذا؟  نیبه ما، ا دچسب م  ی. چجور کهن یمثل ا شود مردم بهتر هضم م  یما با دردها  یغذا  عنی انسان)]

  :  دیگو م  حاال

  به بختِ او  نازدرختِ او، م  ِری ز در

  د ی اسایجانِ پر از رحمت تا حشر ب تا
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

با    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [باشد،    زندگ  تواند سلطان گفتم م  نیسلطان، حاال ا  نیدرخت ا  ریز  در

  باشد.   ریبزرگ د ی  ایموالنا باشد،  تواند م  ای درخت او»  ر یدر ز« د،یشو شما به او وصل م ییگشافضا 

او هست  ریز  در مال خودت    اتَّقوا»«  یکه در هنوز فضا   دیدان م   ،خوان دائماً آن را م   کهن یا  یبرا  ، درخت 

  .  ستین

  بخوانم؟   یکه من اآلن چه شعر پرس م  بزرگ یاز   ، را انتخاب کن  تیذهنفکر من کهن یا یجابه نیبنابرا
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ما، چند تا شعر خوب   یلحظه، چجور  نیباشم ا آرامش داشته  خواهم آرام باشم؟ م  ی چجور خورم،  غذا م رآخ

  کند؟  م جادیرا ا  هان یاش به درد و اکه همه   ی تا شعر چند  ی  ای م یکنم  دایآرامش پ میموالنا بخوان

. شما  دیایبذار بخت او ب  عن یافتخار کن، تفاخر کن به بخت او،    عن ی  بختِ او»به    ناز درختِ او، م  رِی«در ز 

 اشعار موالنا را م  نیا  دینیبم درست فکر م  م،یخوان درست حس ممیکن . فضا باز م میکن . ی . از فضا میکن  

ما باز کند،    یرا جلو  زندگ  .زدیبه فکر و عمل ما بر  تواند که م   آن برکت  عنی. بخت  دیآشده بخت مگشوده

د دار  یدیآن  ما  م  د ید  م،ی که  درست  مشود ما   .  آ  میفهم بوده،  چه  ما  خواهدبود.    ندۀیکه گذشتۀ  چه  ما 

  .  مینیب م  م،یده م  صی. تشخ روند ور م ما به کدام  ذهن یهات یوضع

فضل   رد،یگ را م  بخشش زندگ   رد،یگ را م   لطف زندگ  رد،یگ را م   که دائماً رحمت زندگ   تا جان   نیبنابرا

به بختِ    ناز  درختِ او، م  رِی ز  در «ساکن شو.    ، یلحظۀ ابد  ن یبه ا  ا ی ب  عن ی.  دیاسایب امت یتا ق  رد،یگ را م    زندگ

  کن.   دائماً بخت او را اعمال  عن ی او»

و فکر بعد از فکر    م،یبشو  م یتوان . اگر نممیبه خداوند وصل بشو  ،ییبا فضاگشا  م یتوانست همۀ ما م  کاش یا

به حرف مردم گوش    د،یمثل موالنا دست برندار  آدم بزرگ  یاز دامن    د،یدار  ذهنمن  د،ینیب و شما م  دیآ م

  از جمع.   دینکن دی. تقلکند . جمع اشتباه م دی. به جمع نگاه نکندینده

   ذهن از جمع به من   دیتقلاز جمع.    دیاست، مخصوصاً تقل  دیتقل  ، ذهناز اشاالت بزرگ من  ی  د،یکن   توجه

که صد    دیرا قبول دار  یباور ی شما. دهد حس دانش هم م است. حت نیدروغ نیا . ولدهد م تیحس امن 

که اگر غلط بود که    دییگو م  .دیکن نفر قبول دارند. خوب حس دانش م   اردی لیم   ینفر قبول دارند.    ونی لیم

  . کردند قبول نم  هانیا

 جهیپشت من هستند. درنت   هان یا  دییگو م  د،یشدند، شما هم شد  دهیها همانکه آن  ییزهایچون با چ  آن موقع  بعد

درست است که   ت یاست. حس امن  درون خال  ول د،یر یگ بزرگ م رونِ یو از ب دیریگ  م رون یرا از ب ت یحس امن

  شما.  دیریب از زندگ 

  به بختِ او  نازدرختِ او، م  ِری ز در

  د ی اسایجانِ پر از رحمت تا حشر ب تا
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

  .  دیاسایتا ابد ب عنی. امتی ق عن ی حشر
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  نیبشود حق دهیچون د  نیالدّشاه صالح از

  د ی رو به صالح آرد، جان مشعله بربا دل
  ) ۵٩۶شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

زنده    ،به زندگ   هم نداشته، ول  یسواد درست و حساب  ،یز یتبر  موالنا بوده بعد از شمس   ار ی  نیالدصالح  دیدان م

 ن» یالدّاز شاه صالح «  دیگوم .  گذارد است، اسمش را شاه م  زنده   را که به زندگ   موالنا کس   نیبنابرا  وبوده.  

  رفته، شاه شده.   تینهای است که قائم به ذات خودش است و تا ب  نَماد انسان نیالدصالح  ول

  ن ی و ا  ،یبود، تو هم بشو طور که او شدههمان   ،یزنده بشو  نیالدبه شاه صالح   ،اگر تو واقعًا به آن زندگ  دیگو م

جان شما،    و.  ستیصالحش چ   ددان م  دهد، م  صیتشخ   امرکز شما صالح ر  صورتنی باشد، درا  نیبچشمانت حق 

مرکز ما رو به صالح  م یدار ذهنکه من   پس تا زمان رد،ی گ چراغ به دست م  رد،یگذهن شما مشعله به دست م 

  .  آورد نم

خوب بشود، هم    یچجور  رون یب  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠شل  [  میده م  صی هم تشخ   کهن یا  عنی  صالح

  و در درون ما از جنس زندگ   شود تر مهرچه فضا گشوده   م،یدان را م   نیخوب بشود، و ما ا  یدرون چجور 

  ماست.   انعکاس درون  رونی چون ب شود،  هم بهتر دارد م  رونیب  م،یشو خداوند م   م،یشو م

از درون ذهن    د یشروع شد که گفت شما با  جا ن یاز ا  تی باشد ب  ادمان ی  شود،  متولد م  دیخورش  نیهرچه ا  پس

  . میباشمتولد شده  دیاآلن آخر غزل ما با سبب،ی ب ، بدون حامل گشن،ی . بدیمتولد بشو

مرکز ما    صورتنیبود، درا  نیالدکه شاه صالح  میزنده شد  همان زندگ  ،ی اریما با همان هش  جهیدرنت  م،یاگر شد

مرکز   نیاتأثیر    ذهن ما هم چون ساده شده، تحت  و.  ستیصالح چ  داند هم باز شده م  اریکه عدم شده، و بس

  .  میده م  صیهم صالح خودمان را تشخ  رونیما ب  عن یچراغ به دست گرفته، 

باشد    ادتانی .  مثل کاتِب وح   سدینو را م   زندگ  شده فقط دارد وح   من» «که چون ذهن ما بدون    جاستن یا  و

را    ییزهایاز خودش چ   کند شروع م  دیآ م   دگیهمان  ای   ذهنمن   وقت .  میهست   گفت، گفت ما مثل کاتب وح

در عملمان    میزیآن خرد را بر  م،ی آن را فکر کن  دیآ ور مو هرچه که از آن  میذهنمان را ساده کن  دیبا  ریبافتن. ما د

  دست ما.   دهد و آن چراغ را م

  سوم *** *** پایان بخش  
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ا  شود مربوط م   طورکلکه به  میده م   حیقسمت از برنامه چند عنوان توض  نیا  در آدم  کهنیبه  ها عوض  چرا 

  یِ اری به هش  جسم  یِار یهش  لیشدن البته مربوط به تبد  عوض   نیعوض بشوند، و ا  خواهند نم  ایو    شوند، نم

  حضور هم هست. 

که موضوعات آن   میرا هفتۀ گذشته خواند اتی اب هم هست و برخ  رونیب  مربوط به وضع زندگ شدنعوض  نیا

  .کنم را من تکرار م 

  بشوند.»  ذهنها دچار جبر مندادنِ خود سخت شود و انسان ر ییتغ شود سبب م «عوامل

  م یو نتوان   می بمان  زندگ   تی وضع   ی که در    م یکن چرا ما حسِ اجبار م  کهن یا  عنی  م یگذشته صحبت کرد  هفتۀ

به ما،    کند م   لیتحم   ذهنِ که جبر را من   میداد  حیتوض  طور ن یو هم   میبده  رش ییتغ  میو نخواه  میبده   رشییتغ

جبر چون جان هست که   ی  است. ول   نتنبال  ایجبر منبالن    نیا  کند، م  لیتحم   جسم   یاریرا که هش  یجبر 

  .م ی از مرکزمان طلوع کن دیخورش  یمثل   دیما با دیگو م

   ذهنِ من   شهیهم دیکه ما با  دیگو را م  نی. جبر تنبالن عکس امیندار  نیجز ا راه چی سرنوشت ماست و ه نیا و

غلط  نیاست، ا ریناپذاجتناب  میزن م رونیهم که در ب یی البته آن ضررها م،یرا هم تحمل کن شیو دردها میباش

  است.

  که میت را داش  نیا طورن یهم  و

  .رادیرفع ا یدر خود، و تالش نکردن برا رادیا دنِیند ،یبه آموزشِ معنو  ازی عدم احساسِ ن ‐١

ها حس  از انسان   ل یخ  ،یبه آموزش معنو   ازی . عدم احساس نمیامروز هم صحبت کرد  یمورد تا حدود   نیدر ا 

حضور بشوند. با    ی ار یاز جنس هش  ستیدارند. الزم ن  اج ی احت  ییفضاگشا  عن ی  ، یکه به آموزش معنو   کنند نم

  کنند.  زندگ توانند م  جسم   یار یهش

را در خود    رادی. ما امیبشو  لیتبد  د یکه ما با  دهد که نشان م  میخواند   اتی هم جلسۀ گذشته و هم امروز اب  ول

  ران یضرر به خود است را به د  ایدرد است    اشجه ینت   طورکل را که به  رادیا  نیکه ا میدار  ییو ابزارها  مینیب نم

را    رییو طلبِ تغ  دیو اعتراف کن   د ینی در خود بب  رادیا  گررفع آن. امروز گفت ا   یبرا  م ی و تالش نکن  م ینسبت بده

  . دیشوخدا م   نۀیشما آ د،یداشته باش مانهی طور صادقانه و صمبه

  : طورن یو هم  
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  ی هات یمشغول  قینهفته است از طر   ریکه در ز  یبه دردکردنِ خود نسبت   حسیخود و ب  یدردها   دنِیپوشان   ‐٢

  . ارانهی عدم تحمل درد هش طورنی و هم  ریبه فکر د یاز فکر  دن یپر ای و کار افزا، و  هودهیب

   حت   ایصحبت با مردم،    ون،ی زیتلو  یاشتغال به تماشا  قی که ما از طر  میبود که قبال صحبت کرد  یهم مطلب  نیا

روزها    نیا  دانم، نم  وب،یوت ی   سبوک،یمثل ف  )Media(  ا یمد  نیاصطالح، اگردش کردن در به   ایمطالعۀ کتاب،  

  . میرا حس نکن مان ی او درده میمشغول بشو  میتلرام، واتساپ، که بتوان نستاگرام،یا

  . میرا انکار بن  اشال میخواه و م   میما دار  اشال  یکه   دهند دردها هشدار م ول 

ما ندارند، فقط سرِ    ی برا  یاده یفا  چیه   هات یمشغول   نیا عن ی.  ردیگ صورت م   هوده یب   ی هات یکار با مشغول  نیا  و

  کارافزا هم هستند.   هان یو ا کنند ما را گرم م 

و    اوردیعدم را به مرکزش ب  تواند نم  کهنیتناسب ابه  شود  انسان که از مرکز عدم خارج م  کهنیا  عن ی  کارافزا،

  .زدیر هم مآن ترازو را به 

  من کم کنم ، از ترازو کم کن

  من روشنم  ، تو با من روشن تا
  ) ١٩٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  . میکن م  ادیما کارها را ز  میکن او روشن نم لۀیوسرا به مان زندگ  کهن یا تناسببه

  . دیباش  هودهی که مواظبِ جهدِ ب دهد و موالنا هشدار م هودهیجهدِ ب  ،ی کارهوده یب کهن یا عن یکردِن کار  ادیز

سرِ پول   ها دگیهمان  یِهاسال با بهانه   را پس از چند   اش کند، دوست   آدم مثال دوست  کهن یا  عنی  هوده،یب  جهدِ

.  شود م   و روابط انسان  شود ها م بهتر از انسان   ها دگی همان  ۀی . پول و بقزدیهم بربودن را به   ل یفام   ا ی   ره،یو غ

  .دیآ م  شیپ ییکارافزا

را   یز یهرچ کهنیبه ا کنداشاره م  ال»«هست.  ال و اتَّقوا»«کلمات   ، عرفان اتیدر ادب یقو  اری دو کلمۀ بس دیشا 

من    مییبو  عن ی.  می کن  ال»«   دیبا  نی. بنابرامیست یپس ما هم ن  ست،یخداوند از آن جنس ن  دهد که ذهن نشان م

از    یاور یبه مرکزت. چون به مرکزت ب  اور یپس ن  ، ستین   ناگر از جنس آ   کهنیا   عنی   زیو پره  ستم یاز جنس تو ن

  . یشو جنس آن م 

قبول    تیاول مسئول  عن ی  ارانه ی. درد هش خواهد م  ارانهیمراحل درد هش   ن یاز ا  لی خ   د، یدان که م  طورن یهم  و

  . دیکن م
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خودش    ریتقص  کهن یقبول ا  کند، را مالمت م  رانیبوده و د  رانید  ریتقص  دیگو هاست مکه سال   ذهنمن   یبرا

  درد برود و درد را تحمل کند.  ریز د یسخت است. با ل یبوده خ

  یی زهایهمۀ آن چ   هیبر عل  که نیا  یآن سخت است، برا  رش یپذ  ول  رم،یچاره ندارم بپذ  کهن یا  عن ی  ارانهیهش  درد

  زند،  است لطمه م   ذهنمن   بدل  تِیث یمن که ح   و تا حاال عمل کردم. و مخصوصاً به ناموسِ  کنم است که فکر م 

  . شوم م خودم کوچ   من در چشم مردم و حت

. اگر قبول کنم که اشتباهات من بوده و  دانستم من نم   شود معلوم م  شود، به پندارِ کمال من وارد م   یالطمه 

آن عامل بوده    رِیکنم و آن را مالمت کنم، به مردم بقبوالنم که تقص   دا یپ  عامل   یاست که    ن یکار ا  نیترراحت 

  :  طورن یمن ظاهر شده. هم که در زندگ 

٣‐   ذهندچار جبِر من  اعتقاد به ا مسئله که م  نیشدن با عدم دردها رها شد.   نیداد و از ا  رییخود را تغ   توان

ما   ییرها  یبرا   و راه  میپر درد را ادامه ده  زندگ  نیا  شهیاست که هم  ن یقضا و سرنوشِت ما در ا  کهن یتصوِر ا

  وجود ندارد. 

ما    یما و باورها   یِ ها دگیما سخت بشود. فقط همان  زندگ   ا ی.  م یکه ما درد بش  کند  نم  جابیا  ییقضا  چیه 

کار خدا بوده، کار قضا    مییو بو  م یرا بش  هودهیهمه درد ب  ن یا  کند ما را وادار م  م، یهست   دهی ها همانکه با آن 

  بوده، کار قضا نبوده.  

. مسائل  میوجود آوردمسئله را به   همهن یا  میدست هم دادبهمن است، هم جمعاً. با هم دست   ری فردًا تقص  هم

  چهارم بود:  طورنی . و هممیکن ما جنگ  خواهد . خداوند نمستیاست، قضا ن  اقدام جمع ی جنگ، 

  راه  نیعدم صدق در ا ‐۴

   عوض بشوند، طلِب واقع  خواهند نم  راستکنند و به   یی فضاگشا  خواهند صداقت ندارند و گرچه م  ها ل یخ 

  د یخواه که م   د یریگ م  میواقعاً تصم   د،یبا خودتان هست  است که، شما وقت   نیا  ی داریب   یو    نش یب   ی ندارند،  

  است که من طال باشم، نه مس.   نیا اکه من از جنِس طال هستم و جبِر قض  د یینه، و بو ای  دیعوض بشو

من   فعال جنسِ  از  م   ذهنکه  لطمه  به خودم  و  د  زنم، هستم  م  ران یبه  ازنم لطمه  در  من  به   نی.     راستکار 

   و راست   ت یجد  یِ از رو   خواهم م   نیعوض بشوم و ا  خواهم خودم کار کنم و عوض بشوم و م  یرو   خواهم  م

  .  کنند مردم نگاه م  کهن یخاطر اباشد. نه به 

  .  دیداشته باش  یاز موانع هست که شما صداقت در کار معنو یهم  نیا پس
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   قیعدم طلب حق ‐۵

نان    طلبی ب«که    میدان ندارند. ما م  مردم طلب واقع  شترِیکه ب  میهم صحبت کرد  نی عدم طلب، که ا  طورن یهم 

  که  دیگو بعد مبه  جان یاز ا میبخوان  دیرا اجازه بده اتی اب نیو ا ست» یسنت اله ن

  من، مملتِ عشق طلب کن  زهیاست

  اْلمۇت رهاند مملتت از مل  نیکا
  ) ۶۵٢شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی مولو(

مقاومِت درون  زه،ی: ست زهیستا  

 لۇتملی: عزرائ الم  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

از جنس ذهن شدن، توجه   مقاومت   یجا به چ   کردن،  آن  نشان م   ی زیکردن به  از آن زندگ   دهد که ذهن    و 

  .  میعشق را طلب کن یفضا  نیو ا میکن  ییکار داشتن با آن بهتر است فضاگشاوخواستن و سر 

.  میگشوده کار دار  ی و با فضا   م یکن م  ییکه ما فضاگشا  م ینگاه کن  یاصورت مراقبه به خودمان به   م یتوان م  ما 

به مرکزمان،    میاوری که خداوند را ب  م یرا دار  نیطلب ا  ر یعبارت د. به می ما، طلب آن را دار  ی آن مهم است برا

مملت عشق،    نیا  دیگو و م  دهد که ذهن نشان م  یزی چبه آن    میکار دار  ای  مینه سروکار دار  ای  می اوریعدم را ب

است که اوال ما در    نیعبارت از ا  لیو منظورش از عزرائ   دهد نجات م  لیاز دست عزرائعشق شما را    یفضا   نیا

  . میریم که نم  میدان موقع واقعًا م  مرد، آن  میمان خواه ٔ که همه  میریم به تن م دوم وقت ،ی م،یریم ذهن نم

لحظۀ   نیدر ا  میما را بشد ما آمد  دیایاو ب  کهنیقبل از ا  کهنیا  یما را بشد، چرا؟ برا  تواند نم  لیعزرائ   عنی 

  . میو جاودانه شد  میهست یلحظۀ ابد نیو آگاه از ا میساکن شد یابد

  : تیب نیا طورن یما را بشد و هم تواند نم ری د لیعزرائ م یمرده باش ذهنِ اگر خودمان قبال به من  ما

  مباش  یزاریگفت: اُدعوا اله، ب 

  مهرهاش   یرها ی بجوشد ش تا
  ) ١٩۵۴ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ی قرآن است و    ۀیگرچه که آ  م، ییخالصه و ساده بو  می . اگر بخواه تان به زندگ   دیاور یمن را ب   عنی  اله»اُدعوا «

  نوشته شده است. جور خاص
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»قُل  ٰنمحوا الرعوِ ادا هوا العا ۖ◌ اديا اوا  متَدْع «.َنساْلح اءمسا فَلَه  

  : چه اله را بخوانيد چه رحمان را بخوانيد، هر كدام را كه بخوانيد، نامهاى نيو از آنِ اوست.» «بو

  ) ١١٠ هی)، آ١٧سوره اسراء( م،ی(قرآن کر

فضا    د،یمرکزتان، من را بخوانبه    دیاور ی من را ب  عنی  اُدعوااله»«و پس    ردیگ آن را م  اله»اُدعوا«بو    نی و هم 

  . دیرا باز کن

  طور ن ی. همراه با تواضع و فروتن  نینباش. کار کن در ا  طلبی ب  عنی  مباش»  یزاریب«متواضع باش.    نیبنابرا

  درگاه فقط:   نیدر ا دیدان که م 

  و اضطرار   خضوع و بندگ  جز 

  حضرت ندارد اعتبار نیاندر
  ) ١٣٢٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  کنم  پس دعوت م  آورم خودم را باال نم  آورم، را باال نم  ام ذهنمن، من   کهنیا  عن ی  نباش»   یزاری ب«پس    و

  خداوند را به مرکزم. 

  ی من جار   ی از جو  ات ی. آب ح شود م  ی مهر او جار   ری فضا را باز کنم دعوت کنم او را به مرکزم، ش  کهن یهم

طلب است و از من    نیو ا  دهد را به من نشان م  ها دگیهمان  کند، م  رابیچهار بعد من را س  نی. اول اشود م

  .زدیر جهان م  نیبه ا زد،یر م رونیب

  : میکننم  شرفتیکه ما چرا پ ششم

  است.  ذهنمن  ی هااز جمع  یریو اثرپذ نیحفظ نکردنِ خود از اثِر قر ‐ ۶

  بد) نیعدم حفظ خود از اثر قر(

نانسان  پس  مواظب  قسمت ستندیها  چراکه   .  همان ا  ایما،    دگی از  کمال  پندار  در  ما  ما    نینشان  است که 

که     کسکه هر   . در حالت م یکن فکر م   یطورن یما ا  ایما اثر بذارد    یرو  تواند نم  . کسمیهست  ریناپذب یآس

 ز یهست. شما پره  اتَّقوا»«  نی از هم   قسمت  ی  نیا  دیو شا  نیقر  قیاز طر  گذارد ما اثر م  یرو   دیآ ما م  شیپ

 ی هاجمع من   طورن یو هم کنند  و ساطع م کنند که در مرکزشان درد دارند و درد ارتعاش م ییهااز آدم  دیکن م

  . ذهن
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را قبال    اتیاب  نیو ا  میریپذ م   که اثر منف  میبدان  دیبا  م یهست   ذهن  ی هاما اثر دارد. اگر در جمع من   یرو  جمع

  ی خو   نیما ا  دیگذشته است. نبا  یتکرار   اتیاب  گذاردشما اثر م  یکه رو   اتیکه اب  دیتوجه کن  ول  میاخوانده 

. خورند درد نم  به   ر ید  هانیا  امده یبار شن   ن یرا من چند  هان یکه حاال که ا  م یخودمان داشته باش   ی را رو  ذهنمن 

  : دیگو . مستی درست ن نیا هم،خوا تازه م زی. من چ ستندیتازه ن هانیا

  بد) نیعدم حفظ خود از اثر قر(

  ها نهیدر س هانهیاز س رودم

  ها نهیره پنهان، صالح و ک  از
  ) ١۴٢١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

کننده و  محدود   یو انرژ  هانهی و خوب و هم ک   دارکنندهیب   یانرژ  عنیاز مرکز من به مرکز شما، هم صالح،    عنی

  . رود م ریدبه هم  و یها درد و ارتعاش ن. از مرکز انسان رود درد م قیکننده و تزرکننده، منقبض جمع 

  : طورن یهستم. هم ریناپذب ی که من آس می ادعا کن دیاز ما نبا کدامچ ی. همی گذار اثر م ریدهم  ی رو  ما

  بد) نیعدم حفظ خود از اثر قر(

  ست َ یماریآن ب تأثیر  هم از نیا

  ست َ یاو در جمله جفتان سار  زهِر
  ) ٢۶٨٣ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

فت به معن فتانجج جمع :  ن یهمنش  ن،ی زوج، قر  

  کننده ت ی: سرایسار 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

م   یمسر  عن ی  یسار  ما  همان  ای ما    یها دگ یهمان  میدان است.  سرا   دۀیمرکز  د  کند م  تیما  مراکز  .  ر یبه 

 ییشناسا  صورت فرشته و زندگها را به. چراکه ما آن رندیگ را از ما م  شان ذهنِ ما من   یهابچه  االصول عل

  . میکن نم

بد  تأثیر  ذهنصورت من ها را بهما انسان   یی. شناساکند م  ییشناسا ذهنرا من  یر یهر شخص د ذهنمن  هر

ناظر جنس منظور  «باشد که    ادتان ی   شهیمدرن هم   یزیف   ۀیقض   نیو ا  کند م  ذهنمنها را از جنس  . آن گذارد م

  .» کند م  نییرا تع
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.  دیگذار ها اثر سازنده و مثبت م آن   ی. رو دینیب م  ها را زندگآن  دیرو جا مهر  د،یباش  شما از جنس زندگ  اگر

  . دهندو همان را بروز م  شوند م ییشناسا ها از جنس زندگآن

  : تیچند ب  نیا طورن یما است و هم یرو  نیواقع اثر قردر  نیهست. ا ی مسر  دگیمرض همان  نیا نیبنابرا پس

  بد) نیعدم حفظ خود از اثر قر(

د  حقمه الصذاتِ پاکِ ال  

  بد  ارِیبود بِه مارِ بد از  که
  ) ٢۶٣۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  میستانَد از سل بد جان  مارِ

  م ینارِ مق  یِبد آرد سو ارِی
  ) ٢۶٣۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  او یوگوو گفت  قولیب نی قَر  از

  او  یبدزدد دل نهان از خو خو
  ) ٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  از صفاتِ خداوند از، ینیصمد: ب 

  ده ی: مار گزمیسل

  ن ی: همنش نیقَر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

موالنا   زند حرف م  یجورنیواقع ادر  ایسوگند  ازینیکه به ذات پاک خداوند ب دیگو . ممیارا قبال خوانده  هانیا

  ن یاز ا  و اگر کس  میرا دار ازینی هست، که ما هم ذات پاک خداوند ب  ازینیکه حق فقط در ذات پاک خداوند ب

  یمار بد    کهنیا  یبد است و بدتر از مارِ بد است. برا  ار ی  صورتن یداشته باشد درا  ذهنذات خارج بشود و من 

  . آورد جهنم جاودانه م  یسوبد ما را به  اری ول کشد و م زند بار ما را م

با ما    شود، همراه ما م  شود، که با ما جفت م  کس  عنی   ن،یکه از قر  دیگو و بعد م  م»ینارِ مق   یِبد آرد سو   ارِی«

. دزدد بد او را م   یدل ما خو   م،یکه ما حرف بزن  نیدوست ما است. بدون ا  زند، با ما حرف م   کند،  م   زندگ

  .دزدد خوب را هم م یالبته خو 
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را    ازینی ند بحضور دارند. ذات پاک خداو  یها خو که آن  دیدوست بشو  ییهاالزم است که شما با انسان   پس 

  چ یما ه  عن ی  شود، در ما هم زنده م   میشو ما به حضور زنده م  که وقت   از ینیذات پاک خداوند ب  نیدارند. ا

  . میبه جهان ندار یاز ین

 آرامش داشته   ای جهان ندارد تا شاد بشود    ن یدر ا  ی زیبه چ   ی ازی که جنس ما ن  دهد مصرع اول نشان م   نیا  و

  باشد.

  ر یخودت باش، از ش   ی هالی مواظب دوستان و فام  دیگو موالنا م  م،یکن که صحبت م  نیبه قرراجع   طورن یهم  و

  .  انی از دوستان و آشنا رینترس تو، غ زیچ  چیاز ه عنینَر نترس،  یو اژدها 

  ن یهم  ی. براکنند ما را خراب م  هستند که زندگ   هان یدارند و درد دارند. ا  ذهنکه من   انیو آشنا  دوستان

  که  دیگو م

  بد) نیعدم حفظ خود از اثر قر(

  شناس  بانیرا نوح و کشت  هر ول 

  خلق را طوفان شناس  نیا صحبتِ
  ) ٢٢٢۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  نر یو اژدرها  ریاز ش ز یگر  کم

  کن حذَر   شانیو ز خو انیآشنا ز
  ) ٢٢٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  برند روزگارت م تالق  در

  چرند م اتیبیغا ادهاشان ی
  ) ٢٢٢٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

ول   انسان  هر را که  ا   مثل موالنا  و     زندگ  بان یرا کشت   نیاست،  نوح  بشناس. پس موالنا  نوح  مثل  بشناس. 

  خلق را طوفان شناس.   ن یا ، ذهنی هامن  نیا ن یامثال موالنا. اما همنش ایها است انسان  کشت  کنندۀتیهدا

 ز ی چآمده باال همه   نیشده که سطح آب در زم  یجار  لیقدر سبوده که آن   نیکه فکر نکن که طوفان نوح ا  دیگو م

طوفان    هر انسان  زندگ   در  ها است.انسان   طوفان نوح در زندگ  نینبوده بله ا  ی ز یچون چآب رفته. هم   ریز

بحران    زاند،یانگ طوفان را در ما برم  ی جوری  کسهر  عن یهستند    نانشینشطوفان هم  نیو منبع ا  شود برپا م
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دارند. اما    ذهنکه من   خلق را. پس خلق منبع طوفان هستند. خلق  نیا  نینشهم  عنی. صحبت  کند خلق م

 ترش یب  کشت   ی.  کند م  ییتای  ما را سوارِ کشت   دهد، ما را نجات م  است، او کشت  بانیکشت موالنا، عارف  

  . ییتای یرفت به فضا   ذهناز من  دیکه با مییگو م  است که ه ییتای کشت نی نوح هم وجود ندارد، کشت

نترس، از اژدها نترس    ریکه تو از ش  دیگو م   نیبنابرا  ،طلوع کن   دیاز مرکزت با  دیکه مثل خورش  مییگو امروز م 

عمرت    ،زن حرف م   نینش م  ذهن  ی ها با من  که وقت  چرا؟  ها بترس.حذر كن، از آن   انیبله از دوستان و آشنا

و روزگارت    کند م  جادیکه درد ا  کنند صحبت م  دنیبه همان راجع   ای  کنند صحبت م  به دردراجع   کنند، را تلف م

  .  کنند عمرت را تلف م کنند،  را تلف م

حرف را زدم؟    نیچرا ا«که    کن فکر م  بارهها دوآن  بتیخانه و در غ   ییآ م   کن م  دا یها پکه با آن   یبعد گرفتار 

   ببرم؟ اآلن عصبان   نی از ب  ی کار کنم؟ رنجشم را چجوررا چه    امنه ی ک   ن یمن حاال ا  دم؟ یچرا رنجاندم؟ چرا رنج 

ها  آن   بتی در غ  گذارند نم  چرند،  را م  اتی بیغا  رود،نم   نیکه از ب  ادهاشانی  نی، بنابراکار کنم؟»هستم، چه  

هم مالقاتشان مضر    شان،ی بی. پس هم غایبه خدا زنده بشَو  ، کن   یمعنو   ن یواقعاً، تمر  باز کن   رافضا    بتوان

  . میکن صحبت م  ذهن ی ها به مناست؛ راجع 

  : دیگوم  تیچند ب  نیا طورن یهم  و

  بد) نیعدم حفظ خود از اثر قر(

  لب ز کوثر خش یدیکه را د  هر 

  همچون مرگ و تب  دارم دشمنش
    )١٢٣٧ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  تو است و مام تو  یچه بابا گر 

  آشام تو هست خون  قتیحق  کو
    )١٢٣٨ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ر یس نیا اموز یحق ب لیخل از

  اول از پدر  زاری شد او ب که
  ) ١٢٣٩ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  . کند» بد حفظ نم  نیآدم خودش را از قر« کهن یا ترِیمطالب مربوط است به ت  نیا تمام
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است، هرکه حسود است، هرکه در   سیهرکه خس ، نیبم  بینصی خدا ب که هرکه را که از فراوان  دیگو م موالنا

دشمن تو    نی، بنابرارا به او نداده  اش خداوند فراوان  عن ی لب است،  آدم از کوثر خش   ن یمرکزش درد دارد، ا

  است مثل مرگ و تب. 

.  میگذران م ذهن   ی هاما تمام عمرمان را با من  کهنیا  ی هم باور کردنش سخت است، برا   ی قدر   ی  زها یچ  نیا

شخص پدر و    ن یاگر ا   حت  دیگو . م میمواظب خودمان باش  یاصورتِ مراقبه به   دیکه چقدر با  دهد نشان م  نیا

چون در مرکزشان درد دارند،    نند،یب م  ذهنمن ِ صورت مادرِ توست، اگر پدر و مادرِ تو هم هست، چون تو را به 

پرست بود، از او  که پدرش بت  اموزی ب  لیخل  میرا از ابراه  ن یآشام تو هستند، دشمن تو هستند، تو اواقع خون در

  شد.   زاریب

از د  التیتمث   نیا  پس نشان م  ن یکه  آمده،  از من   دهد هم  خود  چقدر حفاظتِ  از     ذهن  ی هاکه  و حفظ خود 

ها و  از آن  زیپره  م؛یزیبپره  کنند، وابسته م   ذهنما را به من  نیارتعاش و قر  قیطر  از  کهنیها و اآن   یهاب یآس

  حفظ خود الزم است. 

  ران یاز د د یتقل ‐ ٧

  است.  د»یتقل«  هفتم و

و با    میخواه چه م   میکه ما بدان  دهد اجازه نم  رانیاز د  دیاست. تقل   دیتقل  یدارند، ذهن فضا   ذهنمن   هاآدم

   ذهنمن   میکن م  دیکه تقل  مالِ ذهن است. تا زمان   دیو تقل  میکن   ازیبا خداوند راز و ن   می بتوان  م،یخودمان تنها باش

  :دیگو م  تیدو ب نیا .ادامه دارد 

  بر باد داد دشانیمرا تقل مر 

  باد  دیصد لعنت بر آن تقل دو که
    )۵۶٣ تیب دفتر دوم،  ،ی مثنو ،ی مولو(

  حاصالن یب  نیچن دِی تقل خاصه

با بر آفالن  میابراه خشم  
  ) ۵۶۴ تیب دفتر دوم،  ،ی مثنو ،ی مولو(

که دو صد لعنت بر  «.  کند م  ذهناز جنسِ من   عن ی  دهد باد م  بر   دیرا تقل   که هر انسان  د یگو م  نیبنابرا  پس

که     کساست. هر   ن یمرکزشان از جنسِ آفلکه    حاصالن،ی ب  ، ذهن  ی ها من   دِ ی، مخصوصاً تقلباد»   دی[آن] تقل   نیا
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  ق یطر  است، اصال از   د»یتقل« جمله    دارد، که از   ار  ذهنمن   یهات یاست، تمام خصوص   نیمرکزش از جنس آفل

  جا.  آن  دگ یآمده آن همان  دیتقل

گفت   طورن یهم هم  یفضا   میبارها  است،   من   یۀبق   طورن یش مثل ک   ذهنآثارِ  مثل حسادت،  مثل    نه،یاست 

  د یتقل   قی طر  ما از   ا ر  هان یا  ۀجا هست، هم آن   هان ینشدن و ترس و اضطراب، همۀ ا  ریس   تِ یمثل خاص  ، ییجوانتقام 

  .می ریگ م  ادی دیتقل  قیطر ما حسادت را هم از   م؛یریگ م ادی

  م یورز تعصب نم  قدرنیاست، ا  رانیو مالِ د  میتگرف  اد ی   دیتقل  قیطر  از   میچه که در مرکزمان دارهر  میبدان  اگر

  م، یرا ما اختراع نکرد  هانی . استندیماِل ما هستند، مالِ ما ن  هان یا  میکن . فکر م رید  می تعصب ندار  ها، نیبه ا

  که از جنسِ فکر است، آفل است.  یز ی. هرچمیدیافری ن م،ینکرد دیتول

م  طور ن یهم   و ب  ن یا  دیدان که  تحو  کس   یاست که    یاقصه    یاز    تیدو  و  آورد  را  مسئول    لیخرش   مثال

  ها ش یدرو  نیجا. ابودند آن   شیدرو  یسر   یموقع    کند، نگه دارد. بعد آن  ماریخرش را ت  ایسرا داد  کاروان 

و رفتند خر را    جا،ن یا  میبرپا کن  )   )Partyقوِل معروف پارتامشب به   م، یرا بفروش   ن یتوطئه کردند. گفتند خرِ ا

  . دنیو بعد سماع آغاز شد، رقص  دندیو خوردند و نوش   دندیو آذوقه خر لیفروختند و تمام وسا

م  دنیرقص  موقع ر ید  قدرنیبود که ا  نی. خالصه منظورشان اخر برفت»« و    »خر برفت «و    »خر برفت«:  گفتند 

خر  « و    »خر برفت«که    گفت صاحِب خر هم م  نی. بعد ادیرفت، پر  ذهنو حالمان خوب است، من  میمست شد

آمد به او گفت که بابا، خِر تو را فروختند،    ار ب  ن یاو سپرده بود، چند  ، و آن مسئوِل خر که به خر برفت» « و    »برفت

  . خر برفت»«و   »خر برفت «و   »خر برفت «: برو،  گفت م  کرد، او توجه نم ها، ن یو ا خورند دارند م

  !ری: خرِ خودم دگفت د؟ییگو گفت که کدام خر را م رد،یب لیصبح که رفت خرش را تحو بعد

  کنند  م  )  )Partyاصطالح دارند پارتبه   جانیفروختند و از پولش دارند ا  هانیکه ا  میبه تو بو  امدمی: مر نگفت

  : چند بار آمدم:گفت .رید گفت به من م یآمد  : خوب، مگفت !هان یو ا رقصند و م

  

  ) رانیاز د دیتقل(

  : وله آمدم من بارها گفت

  کارها  نی تو را آگه کنم ز تا
  ) ۵۵٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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  پسر یکه «خر رفت» ا  گفتهم تو

  ترباذوق  ندگانیهمه گو از
  ) ۵۶٠ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  :: من فکر کردم تو عاقل گفت ! گفت که از همه بهتر م خر برفت»«  گفت م  بایز قدرنیا

  عاقل است  ایکه او عارف است  گفتم بازم 

  مردِ عارف است   ست، قضا راض  نیز

  که او خود واقف است  گشتم [بازم

  مردِ عارف است  ست، قضا راض  نیز

  )] ۵۶١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  . یشعر  نیچن  ،یز یچ  نیچن  یخالصه  

ا  گفتم به خودم م  گفت م  عنی خر  « و    خر برفت»«  دیگوم   است، سواد دارد، وقت   دهی شخص که فهم  نیکه 

  تو؟!  یکرد م  دی. نکند فقط تقلدیگو چه م داند ، م برفت»

ما هم    گفتند، ها مهرچه آن   م،ینگاه کرد  رانیاز ما، که ما فقط به د  مثل برخ   د یبعد متوجه شد، شا  بله،

کردم اوال؟ مخصوصاً چرا از   دیکه به خودمان چرا تقل  می فرست بعد لعنت م  م،یدیرا بعداً فهم  اش معن   م،یگفت

  .کردم م  دیعارف تقل ی از  رفتم کردم؟ اقال م  دیتقل هانیا

  که  دیگو موالنا م ن یهم ی است و برا  از عوامل است، از عوامل منف  یاصطالح به  د»یتقل «که  م یدیفهم پس

  ) رانیاز د دیتقل(

  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(
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  کن  شهینظر را پ ،ید یز تقل یب

  کن  شهیعقل خود اند یِبرا هم
  ) ٣٣۴۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  بله.  م؟یما چشم عدم دار ایآ

  را چشم رانید  ای خودمان   ذهنمثل من  هی چرا چشم سف  م، ینگاه کن   ییبا چشم عدم خودمان با فضاگشا  پس

  ! م؟یمر خودمان چشم ندار م؟یکن  دیچرا تقل  م؟یخودمان بن 

چه کورکورانه    یبرا م؛ یتأمل کن م ینی بنش مان  گوشِ خودِ حس نیبا ا م، ینه، ندار ای ، گوشِ عدم!تو»  یدار  گوش«

  ! م؟ی کن  دیتقل دیبا

قبول    یشنو  ها م! هرچه از آن ؟ی شَو احمق را چرا گرو م  یها ، گوشِ آدمتو، به گوشِ خود شنو»  یدار  گوش«

  .  یشَو ها م و تابع آن  یدار

خردِ   یو برا  توان را عوض کن، م  اتی اریکن، فضا را باز کن، هش  شهینظر را پ  یار ی هش  دینکن، بدونِ تقل  دیتقل

ها  موقع  کن، اسمش بعض  تأمل»«خودت قرار بده،     خردِ درون  اری در اخت  راذهنت    عنیکن،    شهیخودت اند

  . حزم»« ، حزم» «  میی گوم   اوقات است، گاه  تأمل»«

  

   رونی هر خوراکِ مسموم ب طور کل  و به  رونیب ینکردن از اخبارِ پر سر و صدا زیپره ‐ ٨

  . رونی از خوراکِ مسموم ب طورِکل و به  رونی ب ینکردن از اخبارِ پر سر و صدا  ز یهست پره هشتم و 

  گذارند،  م   ) Media(   ا یمد  نی و هرچه که در ا  دیگو م   ونی زیاخبار و هرچه تلو  نیاز ا  دیدار  شما خودتان را نگه م  ایآ

  د ی خواه  اگر م  د،ینگاه کن  یانتخاب  دیبا  اری . شما بسدی کن و هرچه که آمد نگاه م  د؟یکن نم  ا ی  د یکن م  زیپره

  .  دیشو م  موممس  شود، . وگرنه درونتان آلوده م دیکن شرفتیپ

و من واقعاً   کند کننده است. حال آدم را خراب ممسموم  ند،یگو م  هاون یزیمخصوصاً تلو  رونیب یخبرها  ترشیب

به بعد واقعاً اخبار نگاه    سن   یاز    دیکن را بنم که اگر قبول م   شنهادیپ  نیا  نندگان،ی به تجربۀ شما ب  دیشا

  ی زهایجا چدر آن   کند، اخبارِ مسموم گوش م  شستههشتاد سالش است، ن  کس   ی مثال شصت،    میی! بودینکن

  .  دیبدن خودتان را سالم نگه دار دیدار تی. خُوب، شما مسئولندیگو بد م
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شعرها را بردار    نیکتاب خوب بخوان، چهار تا شعر موالنا بخوان، ا   یآن بلند شو، ورزش کن، راه برو.    یجا به

و    میزُل زد  م،ینشست  کهنیخوب بشود. بدنت نرم بشود. ا  التکن به خودت، بذار ح   نیبرو، حفظ کن، تلق راه  

ه  م   یطورنیا و بدن سفت م  میلرز،مقاومت م   شودی  رلبیو ز  میکن  ه  ناسزا مر حتماً    نیا  م،ییگوم

  !  میزیرخودمان و درون خودمان م  ی رو   میسم است که دار نی! ام؟یکار را بن  ن یا میمجبور

    که تیب  نیا طورن یهم  و

  )رون یهر خوراِک مسموم ب طور کل و به  رونیب ینکردن از اخبارِ پر سر و صدا زیپره(

  ییضرورت هم تو  : مفتگفت

  ی مجرم شو ،یگر خور  ضرورتیب
  ) ۵٣٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  بِه  ز یضرورت هست، هم پره ور

  ضمانِ آن بده  یبار ،یخور  ور
  ) ۵٣١ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

فتم فتوا دهنده :  

  : تعهد کردن، به عهده گرفتن ضمان

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

برنامه را گوش    یشما    کهن یخوراک که ا   ی. و فتوادهنده ضرورتِ  دیدان بارها خوانده شده، م   ت یدو ب  نیا

اگر ضرورت هم هست   دیگو و م  دی و انتخاب کن دیبده  ص یتشخ  د ی. شما بادیاست، شما هست سم  ن یا دیکن م

در تو   ی که درد   ی را گوش کرد  ی زیچ    یاگر    ،ی . اگر خورددیبن  د یبا  ز یپره  ‐ری د  میآن داستان را خواند‐

  .  ییایعواقب آن هم برب از عهدۀ  دیبا ی کرد  جادیشد و درد ا داریب

ما   کهن یا  عن یو اساساً    شی تأمل و دوراند   معنبه   حزم»«  شوند، شروع م  حزم»«که با    یاشعار   طورن یهم   و

  حزم.  دیگو  حزم، م  مان، به زندگ  میاور ینظر را ب یاری هش میبتوان

  نظر است.  یِ اری. حزم تأمل با هشستین  شیواقعًا دوراند  ول ،شیدوراند  مییگو م  اوقات گاه 

  :  دیگو بپردازد. م  یرضروریغ ی که به کارها کس گو؛اوه ی گو،اده ی ز عن ی فَضول 
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  )رون یهر خوراِک مسموم ب طور کل و به  رونیب ینکردن از اخبارِ پر سر و صدا زیپره(

  ی آن باشد که ظن بد بر  حزم

  ی از بد، بر  یو شو  یز یگر  تا
  ) ٢۶٧ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ست آن رسول سوء الظن گفته حزم،

  فَضول  یا دانقدم را دام م  هر 
  ) ٢۶٨ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

ل با هشزمحنظر  یِار ی : تام  

  بپردازد. ی ضرور ریغ ی که به کارها کس گو،ادهی : زفَضول

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

و اطرافش فضا باز    یظن بد ببر  دهد که ذهن نشان م   یز یبه چ   شهیاست که هم  نیحزم، عبارت از ا  دیگو م  پس

   اتفاق  نیبشوم. ا  ده یدام من باشد، من با آن همان  نیممن است ا  کهن یا   عنی  ؛قبولش نکن   و بدون بررس   کن

و اگر ظن بد   فتمیاشد من درون آن بدام ب ی ستممن ا ،رون یب یزهایچ نیدراثر تلق دهد که ذهنم نشان م

  . باش یو از بد بر و فضا باز کن  دهد که ذهنت نشان م یز یاز آن چ یزیبر توان م  ،یببر

  نیو حزم آن است. بنابرا  دهد که ذهن نشان م   یز یبه هرچ  د یحضرت رسول فرموده که سوءالظن ببر  دیگو م

  .میالظن ببرسوء دهد که ذهن نشان م  ی زیحزم، که به هرچ   حزم، سوءالظن هست. معن 

  م، یکن نم  تیرا ما رعا  هانی از ا  کدامچ یالبته ه  ، فتیکه ممن است در دام ب  دان هر قدم را تو دام م  دیگو م   و

 تر ش یب  م یکن حضور و گله م  یاری به هش  جسم   یاریاز هش  میبشو  لیکه تبد  میانتظار دار  ول  م؛ی ستیمواظب ن   چیه

  . دهد که ذهن نشان م  یزی به آن چ  میالظن ندار! ما سوءمیشو اوقات که چرا ما نم 

ما    لیاست. تبد  ادیز  لیهم بزند خخلوت ما را به  کهنیاست. احتمال ا  ادیز  لیخ  دی ای به مرکز ما ب  کهن یا  احتمال

  ق ی داشته باشد، از طر  ذهنو من   شود ما م  نیقر  کس  ی  کهن یاست. احتمال ا  ادیز  لیخ   ندازد ی را به عقب ب

اثر بذارد خ  یرو   نیقر ا  ادی ز  لی ما  ن  کهن یاست. احتمال   ی امنظره   ی درونش    نم،یب اخبار م  ساعتم ی اآلن 

بشود    هیپا  ای است و    ادی ز  ل یکند خ   ت یها بماند و من را اذبه مرکز من و سال   دیایمنظره ب  نینشان بدهند که ا

  .  میکن نم اطیاست. احت  ادی ز  لیکند، خ جادیاصال درد ا ارد،ی من را باال ب  یدردها ایابه، مش  یدردها  یبرا
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  هم هست:  تیدو ب نیا هرحالبه

  )رون یهر خوراِک مسموم ب طور کل و به  رونیب ینکردن از اخبارِ پر سر و صدا زیپره(

  صحرا هست هموار و فراخ  یرو

  اُوستاخ کم ران   ست،قدم دام   هر 
  ) ٢۶٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  دود که دام کو؟ بِز کوه  آن

  بتازد، دامش افتد در گلو  چون
  ) ٢٧٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  : گستاخانه وستاخا

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖    

گستاخانه  هر قدمش دام است،    هموار و فراخ است. ول  اریبس  دهد که ذهن نشان م   زی ذهن، آن چ  یصحرا

به تله    که بزِ کوه   کند زرنگ است، فکر م  لی خ  بزِ کوه  دیگو . م زند را موالنا مثال م  بزِ کوه   نیمدو! و ا

  : کو دام؟!  دیگو م  ‐زرنگ است  اریبس انساننماد  بزِ کوه‐ تازد م  که دام کو؟! وقت دود . مافتد نم

  شود  سالمان م  ستیب  وقت  آقا، دام کجا بود! ول  مییگو  انسان زرنگ م   یعنوان  که ما به دیکن نگاه م  شما

  .  مییای از درونش در ب میتوان افتاده گردن ما، نم ذهنکه دام من  مینیب م

  گذارد،  راحتش نم   که   ییهای با درد، گرفتار  دگ یپر از واکنش، پر از مقاومت، پر از همان   سالهست یجوان ب  ی

  ن ی دام کو؟! بفرما! هم  گفت  یبود   بند، هرلحظه ممن است بپرد، دام است. تو که بزِ کوه  انیممن است طغ 

  .  شیدر گلو افتد م تازد، م کهن یهم دود که دام کو؟» بزِ کوه  آن«دام است. 

  )رون یهر خوراِک مسموم ب طور کل و به  رونیب ینکردن از اخبارِ پر سر و صدا زیپره(

  تو را بدیآن باشد که نفر   حزم،

  سرا نیا یِهاو نوش و دام  چرب
  ) ٢١٩ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

 م یدید  یز یچ  ی  خودش است. وقت  یِافکن رو نور   طورن یحزم آن است که آدم خودش را نگه دارد. هم  دیگو م

دام است   ن یا  میبدان  د یجهان است، با  ن ینوش ا  چرب و   دیآ نظر مجذب کند ببرد و به   خواهد  که توجه ما را م
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  ده یبا آن همان   عن یآمد به مرکز ما    یز یبه مرکز ما. چ  دیآ طرفش، آن م  میبرو  کهن یمحض ا. چون به میو نرو

ما در    م،یبشو  دهیو توجه ما را جذب کند، با آن همان  د یای که به مرکز ما ب  یز ی. هرچمیو در دام آن افتاد  میشد

  . میدامش هست 

و ما    ندازدیما را به دام ب  تواند نم  و کس  میخوش بود   لیاولش خ   م؟یجدا بشو  میتوان نم   ها دگیما از همان  چرا

  م یکن م   ی که هرکار  میدار  ییها دگیکه همان  م ینیب . اآلن مهان یو ا  گذارد ما اثر نم   یرو   یز یو چ  میزرنگ هست 

خوشمان    هان یاول از راه چرب و نوش آمدند، آقا ا  هانی. امیواز چنگش رها بش  میتوان نم   ماند، م  ادیمثل اعت 

  هستند.   یندیآخوش   ل یخ  یزهایچ  هانی. ادیآ م

  )رون یهر خوراِک مسموم ب طور کل و به  رونیب ینکردن از اخبارِ پر سر و صدا زیپره(

  آن باشد که چون دعوت کنند  حزم

  اند : مست و خواهانِ منیینگو تو
  ) ٢٣٠ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  مرغ دان  ِری صف   شان،یا دعوتِ

  در ممن نهان  ادیکند ص که
  ) ٢٣١ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

که عاشق من هستند، مست    دییشما نگو  کنند، شما را دعوت م   ذهن  یِهامن   حزم آن است که وقت  دیگو م

عجب بابا! پس مردم مست و    کشند،  من م  ی مردم من را دوست دارند، خودشان را برا  قدرن یمن هستند. ا

  خواهان تو هستند.  

  دارد که وقت   سوت   ی  ادیکن ص  . فرض آورد مدر   ادیاست که خودِ ص  مرغ  یِصدا  هی شب  شانیدعوت ا  دیگو م

  کند  پرندۀ ماده دارد دعوت م  ندیب م  شود، پرندۀ نَر هم از آن باال رد م   نیرندۀ مثال ماده است. اپ  یصدا  زند، م

جا، فورًا وارد مرغ است، گذاشته آن   ی هست. عکس    یز یچ   ،یامجسمه    یآن هم    د،یآ . مجان ینر را ا  ی

  . شود دام م

جا،  مرغ را گذاشته آن   ی پنهان شده،    ادی . صکند نهان شده منهانگاه، که    عنی   در ممن»  ادی کند ص  که « 

  است.  نیا هیشب  ، ذهن یهادعوت من  دیگو  . م آورد ممرغ در  یصدا
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  )رون یهر خوراِک مسموم ب طور کل و به  رونیب ینکردن از اخبارِ پر سر و صدا زیپره(

  که ره تا دِه برد  دی با حازِم 

  طاعون آورد  نبود طمع حزم
  ) ۴٧۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ریبا تدب رک،ی: محتاط و زازمح

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

تا دِه    میو برو  م یو اشتباه نکن  م یحرکت کن   ذهناز من   میتوان . ما نم میریگ م   اد یما از بزرگان    د یحزم را شا  نیا

قدم. اگر حزم بهقدم   م، یریمثل موالنا ب  ییهاما از آدم  دیحزم را شا  ن ی. امیبرس  ییتای  یتا فضا    عنی   م،یبرس

است که انسان    دگیهمان  نی . طاعون همآورد مرض طاعون را م  ا م  یاست، برا  ذهننباشد، طَمع ما که مالِ من 

  برود.  تواند نم  یراه معنو  عن یراه برود  تواند نم

  ند، یچ خار را م   ی  دیآمثل موالنا مرتب م  ،ن» یخارچ «   نیجلو، گفت ا  میمرحله بروبهامروز گفت مرحله   دیبا

  د ی نیب م  د،یآمد  شی که شما با گنج حضور پ  ی طورن یهم  آورد، م  رونیرا ب  یدرد بعد  آورد، م   رونیدرد را ب  ی

شما را به شما نشان    یدردها   جیتدراصطالح که موالنا باشد به به   نندهیخارچ  عنی  نی خارچ   نیو ا  دیکه حزم داشت

اآلن شما حازم    د،یکرد  تیاصطالح خودتان را تقوشما را به شما نشان داده و شما در آن نقاط به   یهاداده، ضعف 

و فضا را   ندازدی بشناسد و ب  جیتدررا به  ها دگیهمان  تواند م . هرکسدیرو م شیاست که پ  نیهم   یبرا  د، یهست

  . رود دارد م ییتای یفضا  ای دِه  یسواست، به  حازم  نیا کند،باز 

مشغول    رد،یگ را نم  شیجلو  خواهم، م   ها دگیهمان  ایاز متعلقات    ادی که ز  خواهاده ی و حرص، همان ز  طمع

  قدر ن یرا اضافه کنم، ا  نیحاال ا  دییبه ذهن بو  دیرو نم  د،یچون حازم هست  دیکن. شما فضا باز م ستیذهن ن

  : دیحزم دار کهن یا یبرا کند، را اضافه نم   شما زندگ یبرا دهیهمان  یزها یاضافه بشود. اضافه شدن چ ام زندگ

  )رون یهر خوراِک مسموم ب طور کل و به  رونیب ینکردن از اخبارِ پر سر و صدا زیپره(

  نداند مِر او ا خدا کس

  و واره زآن دغا  زیخدا بر  در
  ) ۴٧٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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و از    زیتو فضا را باز کن و به خدا بر  نیبنابرا  داند، نم  رید  از خدا کس  ریرا غ  ذهنمر من   نیکه ا  دیگو م 

  دغا خودت را رها کن، واضح است. نهم هست: گر،له یح نیا

  دادِن شخِص خود  رییتمرکز بر تغ جایِبهدادنِ جامعه   رییتغ  ایو  ریانسانِ د ی دادنِ  رییتمرکز بر تغ  ‐ ٩ 

  ) رید یانسانها یگذاشتن تمرکز بر رو(

نُه، که نم   نیا  عامل بب  م،یکن  رییما تغ  گذارد آ  دین یشما  تغ   ایکه    ا ی  دیهست  ریانسان د  یدادن    ر ییمشغول 

  م، یندار  ی بدهم. ما با جامعه کار  رییجامعه را تغ  خواهم  م  که من   دییگو م  دینه نشست  ای   دیهست  رید  یها انسان

را نم   جان یمن هم ن   رییقصد من تغ  د، یدان بدهم. شما خودتان م  ر ییتغ  خواهم نشستم شما    ر یی تغ  ست، یشما 

خودتان    یو رو   دیرا اگر احساس بن  رییکه لزوم تغ   دیشما هست   نیاست. ا  هانیا  انی قصد من ب  ست،ین  کسچیه

  . دیبده رییخودتان را تغ  دینتوا م  د،یکار کن 

کس  اصال،  کس  رید  را نم ند. بنابرا  نیا  دیبدهد و نبا  ر ییتغ  تواندما خودمان را رها نم  نیقصد را ب ی رو   میکن  

  :افتد م  ادمانی تی ب نیپس ا م،یکار کن رانید

  ) رید یانسانها یگذاشتن تمرکز بر رو(

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا

   کنم  بدخو و خال را  شیخو
  ) ٣١٩۶ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

دانشمند، دانا برح :  

  بلند مرتبه  ع،ی: رف سن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

کن  اگر را رها  تمرکز کن    خودت  را دانشمند بنکه آن  رانید  یرو  و  به  و عاقل بن  ها     برسان   ییجاو 

خودت هم    ، کن رییتغ   تنها آن را نتوانستنه   کند، دارد کار م   ات ذهنبه ذهنت و من   که رفت  نیب م دفعهی

و    م، یکن خودمان کار م   یدهد که ما فقط رو  نشان م   ت یب  نی. پس ایشد  ی از انرژ   خال  ،ی شد   بدخو و خال

  از دفتر دوم: تیب نیا طورن یهم

  ست اوخود را رها کرده مردۀ

  رفو دی را جو  انهیب مردۀ
  ) ١۵١ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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که   م؟ یچرا مردۀ خودمان را زنده نکن   م؟یکار کن رانید  ذهنمن  یرو   م،یخودمان را رها کن  ذهنمن  د یما با  ایآ

خودمان    یهاراد یا  م،یکن پس مردۀ خودمان را رها نم  م؟یانیخودمان است؟ چرا خودمان را نزا  ذهنمن   نیهم

  ن ی ا  افتد، موضوع جا نم  نی . امیکن خودمان کار م  ی اش روهمه   م،یکار کن  رانید  یرو   م یبرو  میریگ نم  دهیرا ناد

که با من    رید   یکه اگر    کنند فرض غلط را م   نیها اها است و انسان زننده لطمه   نیتراز مهم    یموضوع  

  ندارد. دهیآن عوض نشود، من هم عوض بشوم، فا  کند، م  زندگ

  ر ییمن اول او را تغ   ای  کهنیمانع بشود، ا   د ینه؟ نبا  ا یدارد    دهیفا  دین یبب   د،یست، شما عوض بشوغلط ا  هیفرض  نیا

  ر یهرکس د  ای. اگر همسر شما هم هست،  شود نم  یزیچون چ که او بهتر بشود من حالم خوب بشود، هم   دهم م

 کند  م   رییشما او هم تغ  واقع  رییکه با تغ  دید دی و خواه دیخودتان کار کن  یکنار رو   دی هست، شما آن را بذار

  .ستین شان یا رییهدف شما تغ  ول

  ) رید یانسانها یگذاشتن تمرکز بر رو(

  ی گر نوحه  ران،یآ، بر د دهید

  ی گر و، بر خود م نیبنش مدّت
  ) ۴٧٩ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  ی برا   ایب  ،کن م  هیگر  رانیچشم من چرا به د  یا   ؟کن م  هیگر  رانیچرا به د  ا،ینور چشم من مثال، ب  یا  عنی

ا  هیخودت گر ا  یا   ران،یما بر حال د  م یخور همه افسوس م  ن یکن.   شد، م   ی طورآن   شد، م   یطور ن یکاش 

  . میمردۀ خودمان را رها کرد کردند،رفتار را م   نیا زدند، حرف را م نیا شدند، م  یطورنیا

که آن    م ینی . ببمیکن  هیحال خودمان گر   بعد به   م، یرا متوقف کن   هی گر  نیا  د یبا  م،یکن م   ه یگر   کس  یبرا   هرموقع

و برطرف    میکن  دایها را پما کجاست؟ آن  یهاما کجاست، درد   یها دگ یناقص ما کجاست، همان  یها قسمت

  دهم: طور ن یم و هم یکن  هیخودمان گر ی برا میکن  هیگر رانی د یبرا کهنیا ی جا. به می کن

  رانید ۀ بر عهد ریو انداختن تقص  تی خود، مالمت، شا  یار یهش مسئولیتعدم قبول   ‐ ١٠

  ) تیمالمت و شا ،مسئولیت عدم قبول  (

شما    مییگو را، که م   رانی د  م یکن نه مالمت م  ای   م؟یریپذ لحظه م  نیرا در ا  مان ی اریهش   تیف یک   ت یما مسئول  ایآ

ها  آن  ست، یما ن ر یتقص مییگو  و م میکن م  ت یشا شوم؟  من ناراحت م د یکن کار را م ن یا د،یزن حرف را م نیا

 نیلحظه هستم و ا  نیخودم در ا  یار ی هش  تیفی مسئول ک   نبشوم، نه م  کارها را بنند تا من عصبان   نیا  دینبا
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  ت یمن مسئول  دییشما بو  کنند،  کار م  چه   رانیکه د  ستی. مهم نشود از من سلب نم  موقعچ یه  ت یمسئول

ا  یار ی هش  تیف یک ا  نیخودم را در    ت یفیک   دیمن با   عنیبذارم.    توانم را کنار نم  تیمسئول  نیلحظه دارم و 

  بنند.  خواهند م ی هرکار رانیحضور نگه دارم، د  حالترا در   امی ار یهش

  ) تیمالمت و شا ،مسئولیت عدم قبول  (

  جو  ِریغ دیجو نرو   یبار چون

  گرو؟  ز که خواه ،یتو کرد  قرض
  ) ۴٢۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

خود را بر کس  جرم ر ید   منه  

  پاداش دِه  نیو گوشِ خود بد هوش
  ) ۴٢۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

   بر خود نه، که تو خود کاشت جرم

   جزا و عدلِ حق کن آشت با
  ) ۴٢٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

 د یآ نم  ریکس د   ی  ،یتو بدهار   ،. اگر تو قرض کندیآ گندم به عمل نم  د،یآ جو عمل م  ،ی جو بار  اگر

گردن   میانداز بعد م  د،یآ وجود مدرد به  جهیدرنت  م،یکن فکر م  م،یکن عمل م   ذهنشما را بدهد. ما با من   بده

  .رانید

لحظه مراقب رفتارمان، فکرمان و عملمان   نیا  میتوان ما م  اینسبت نده. آ  رید  جرم خودت را به کس  دیگو م

عواقب    ن یکه ا  م یریبپذ  دیبا  دیآ م   ذهناگر از من   د؟یآ  حضور م  ی از فضا  ا ی  دیآم    ذهناز من   نیکه ا  میباش

دارد که از    نیبه ا  بستگ  کن که م  یکه هرکار   دِه،کار بِ  نیبه ا  دیگو خواهد داشت و تمام هوش و گوشَت را م

  د یایحضور ب   یعواقب خواهد داشت. اگر از فضا   عنیپاداش    جان یپاداش خواهد داشت، در ا  نیا  د،یآ کجا م 

جرم بر خود نه، بو من کردم که    دیگو م  نیهم  یبد خواهد شد. برا  دیایب  ذهنمن  ی خوب خواهد شد، اگر فضا 

که آن    کند م   جاب یموقع عدل حق ا  بعد آن   ، حضور کاشت  یچه از فضا  چه از ذهن کاشت  ، تتو خودت کاش

  لحظه.   نینوشته بشود در ا القلم»جف «حالت  
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از خشم   ،ذهناست، اگر از من    ین   جۀیکه نت دیآ وجود مبه   جهینت    ی  ، کن شده عمل مگشوده   یبا فضا   اگر

و   شی. نگو که خداوند عدل و جزادید  بد خواه  صورتنیدر ا  یعمل کرد  هانیو رنجش و حسادت و ا  نهیو ک

کن با عدل     به تو، آشت  دی رس  ی نه. اگر بد  کند،  م  خواهد دلش م  ی و کتاب ندارد، هرکار  حساب   چیه   هانیا

  است. ت یقبول مسئول نیبار برو و ا  ریام، زحق، بو که حق من بوده واقعاً، من اشتباه کرده 

است که با عدل خداوند    نی نشان ا  د،یکن و ناله م  تیست، اگر شما مالمت و شاا   تیآن مالمت و شا  عکس

  : میخوان م  میکه مرتب دار ت یب نی. و ادیندار  آشت

  ) تیمالمت و شا ،مسئولیت عدم قبول  (

  من کم کنم  ترازو کم کن از

  من روشنم   تو با من روشن تا
  ) ١٩٠٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  آن   میکن توجه م   م،یبند فضا را م  م،ی به او روشن هست  میکن فضا را باز م   کهن یهم  م،یزن م هم  به  را ما   ترازو

به ذهن، جذب    رود که حواسمان م   نی . هممیکن از ترازو کم م   م،یکن مقاومت م  دهد، که ذهن نشان م   یز یچ

.  دیآ کمتر نور م  بندد، او هم م  م،یبند ما م   ر،ید  می کن م   میخودمان دار  شود،و فضا بسته م   میشو ذهن م

که ما روشن   یااندازهفضا را باز کن با او روشن بشو، به   د؟یآ چرا نور نم  ییبو  یرا ببند   یاچه یدر  ی انگار  

  .بندد او هم م میبند که م  یااندازهبه  شود، او هم روشن م  میهست

و    راه ما راست  نیدر ا می. گفتمیگفت  هاز یچ  ل یامروز خ  م،یرا روشن کن   مان ما که زندگ   میرا دار اریاخت  نیا پس

  که منبسط شدم من.  مییگو م  م،یشو ما منقبض م  م،یصداقت ندار

اصطالح به  نی! نکند اند؟یگو چه م  رانید  د،یآ از ناموس م  ای  دیآ م   دیما از تقل  یهااز رفتار   یادی ز  مقدار

که تا حاال به مردم    یز یفکر کنند درمورد من، آن چ  ری د  جوری    من کوچ بشود، مردم  ی پندار  ذهن رِیتصو

  در ترازو.  رند اثر دا هان یبرود، ا میدار شود، آبرونشان دادم آن له 

ب  میتوان نم  میبشو  نیدروغ   کهن یهم  ما خرد  خداوند  ا  م،یریاز  تمام  در  مسئول  نیپس  قبول    مانت یکارها  را 

  م یکن را لوث م  تیمسئول   م ییگو دروغ م   ا یکار    به   میآور ناموس را م   ای   رانیاز د  می کن م  د یاگر ما تقل  م، یکن نم

خشم،    م،یدهم  تَن   هاتیخاص  ۀیمالمت، حسادت و بق  ت،یمثل شا  ذهنمن   یهابه واکنش   میده نه، تن م  ای

  ترس. 
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با    دیکه دار  دی مواظب باش  د،یموقع شما فضا را بست  هر   عنی  م،یانداز را از گردن خودمان م  ت یمسئول  میدار

 ذهنمن عمل م ن است برا د،یکنر درست کنخودتان درد  یممعن یشما نه،  د، یس   همۀ ما و  

  ) تیمالمت و شا ،مسئولیت عدم قبول  (

ه نیتوست ا فعلم یِهاغُصمبهدد  

  قَدْ جف الَْقلَم  بود معن نیا
  ) ٣١٨٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

ماست    یخاطر اَعمال ماست، فکرها به  دیآ ما م  یکه برا  دمبهدم   یهاغصه   ر،ید  نی را حفظ هست  تیب  نیا  رید

و   سدینو تو م  ستگیتو را مطابق شا  رونیدرون و ب  لحظه زندگ  نیاست، که ا  نی هم   القلم»قَدْ جف  » و معن

و توجه به ذهن    میکن که فضا باز م  یااندازه  به   و  میکن که چقدر فضا باز م  نیدارد به ا  ما بستگ   ستگیشا

نم  میرو نم ما شا  یاریهش   میگذار و    ستۀ یشا  م،یشو لطف خدا م  ستۀ ی. شامیشو م   ستهیرا ذهن جذب کند 

  م ی دار ریکه د طورن یو هم  میشو نور خداوند م  رشیپذ

»فالقٍ.  ج بِما أنْت الْقَلَم «  

  » . یشد قلم به آنچه سزاوار بود خشك«

  ) ثی(حد

»فج .کائن وبِما ه الَْقلَم «  

  » است. شد قلم به آنچه بودن  خشك«

  ) ثی(حد
    طورن یو هم میخواند بارها 

  ) تیمالمت و شا ،مسئولیت عدم قبول  (

  تو داریو ب   مراقب باش گر 

  هر دم پاسخ کردار تو نیب
  ) ٢۴۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

که   نیب لحظه منباشه هر   رانیو حواست به خودت باشه به د  ناظر به ذهنت نگاه کن   یار ی صورت هشبه  اگر

  . دیآ م  یز یچ  ی کن حضور عمل م  یاریاز هش  رون،یدر ب دیآ وجود مبه  یز یچ  ی کن عمل م  ذهنبا من 
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لحظه و هر   دهد پاسخ م  رید  جوری    !یبند م   دهد، پاسخ م  ی جوری  رونیب  کن فضا را باز م   نیا  وقت

خودت   ستند،یمردم ن  نیا  ،کن خودت را خلق م   یهاتی وضع  یکه خودت دار   نیب م  ، نیب پاسخ کردارت را م

  !  هست

  ) تیمالمت و شا ،مسئولیت عدم قبول  (

  تو داریو ب   مراقب باش گر 

  هر دم پاسخ کردار تو نیب
  ) ٢۴۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  دت ی جف الَْقلَم کژ آ ،ی رو  کژ 

  دت یسعادت زا ،یآر  راست
  ) ٣١٣٣ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

از   ، فضا را باز کن ، باش نی اگر راست سد،ینو القلم هم کژ م جف  ی برو  ذهنبا من  ی و کژ برو یفضا را ببند  اگر

  .سدینو تو سعادت م یبرا شود،  قلم خداوند که خش م عنیالقلم جف،    باش جنس زندگ 

 فعنی  القلمج   شد، هم کب قلم خشرلحظه که ما متوجه م   نیم عنی  م،یکرد  دیتول   یز یچچه   میشو    قلم خداوند

 م،یکرد  اشتباه  ی  عنی  ستیاش خوب نخش شده   که وقت  . پس مینیب اش را ما مشدهخش   خش شد، ه 

  . میکژ بود م،ینبود نیراست

هرچقدر فضا    م،یشو کژتر م میکن فکر و عمل م   ذهنمن  قیاز طر  میکن م   یرا قو   مان ذهنمن  میرو م  هرچقدر 

  .میشو م ترن یراست میده را دخالت م  ذهنو کمتر من   میکن باز م م،یکن م باز  م،یکن را باز م

  ) تیمالمت و شا ،مسئولیت عدم قبول  (

  آن بود   جف اْلَقلَم ک معن

  بود؟  سانیجفاها با وفا  که
  ) ٣١۵١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  جفا را، هم جفا جف اْلَقلَم  بل

  وفا را هم وفا جف اْلَقلَم  وآن
  ) ٣١۵٢ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(
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قبول مسئولراجع   میدار  عدم  م   تیبه  و شا  میکن صحبت  مالمت  آن  م  تی که عکس  معن   دیگو است،     که 

 فسانیکه جفا با وفا    ستین  نیالْقَلَم اج  لحظه م  نیا  است. جفا درمن از جنس زندگ  دیگو   عن ی  ستم،ین   

  . یشو م عمال از جنس زندگ   ،یشو م  از جنس زندگ  ،کن هستم. وفا، فضا را باز م  ذهنمن 

دوتا با هم فرق دارن،    ن یا  ، باش  ذهناز جنس من    جفا کن  ای و    از جنس اَلست باش    لحظه اگر وفا کن  نیا  پس

اگر   کند، هم جفا م   آن   عنی  سد،ینو الْقَلَم، جفا م جف ،   جفا کن   باش  ذهندارند؟ اگر از جنس من   چه فرق

  ،  کن خلق م   . فکر عالکن خلق م   یخوب  زیچ  ،یشو م  از جنس زندگ   کن  وفا  . کند آن هم وفا م  ، وفا کن

و خودش را در   دکن خداوند هم وفا م  عنیجهان،  نیبه ا یآور عشق را م  زد،یر به فکر و عملت م خرد زندگ 

  .دهد و خودش را مرکز شما قرار م  دهد شما قرار م ار ی اخت

درد    جهیدر نت  دیکن مرکز شما باشد، شما از آن فکر و عمل م   ذهنهمان من   گذارد ! نه، ماما اگر جفا کن 

لحظه شما   نیا  در   م،یو انتظار وفا دار  میکن که ما جفا م   دی. توجه کن ستین  سانی. پس جفا با وفا  دیکن م  جادیا

! در مقابل  گذارم؟ نم  ای  گذارم م  شیجنس اَلَستم را به معرض نما  ایکه من آ  دیکن  ت یو قبول مسئول  دیبدان  دیبا

از عهدۀ    دیبا  دیکن را ارائه م  تان جسم   تیرا؟ اگر جنس  ام جسم   تیجنس  ای  کنم اَلَستم را ارائه م  تیجنس  زندگ

  . کند به شما وفا نم چون زندگ د،یایعواقبش هم برب

که نه! تو را خدا، حاال امروز لطف کن از    دیبه شما بو  دیآ نم من از جنس جسم هستم، زندگ   دییاگر بو شما 

بذار عواقبش    م،یخوب!! از جنس جفا باش، عواقبش را بد  لی خ  ،از جنس جفا هست  دیگو جنس من باش. نه! م

  کهباشد گفت  ادمانی  تیآن ب و  .بن  دیکار را نبا نیکند که ا تو، به تو حالبا ضرر به 

  ) تیمالمت و شا ،مسئولیت عدم قبول  (

تىهاً مهارِ عاقالن  ایارک  

تىعاً بهارِ ب ایادالن یطَو  
  ) ۴۴٧٢ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی مولو(

  :  تیب  نیا طورن یهم  و

  امت ی مالمت برهد روِز ق وِیخدا د به

  او مهِر تو دارد اگر اقرارِ تو دارد  اگر 
  ) ٧۵٨شمس، غزل   وانید ،ی مولو(
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است،    ذهنمن   ویاست، د  و یاز مشخصات د  یمالمت که    نیا  دیگو مالمت کند، م  ذهنمن   عنیمالمت    وید

   عن یباشد،    باشد و اقرارش را داشته   و مهر خدا را داشته   میکن  لحظه، اگر ما فضا را باز   نیا  عن ی  امتیدر روز ق

فضا    میرا اگر بتوان  رانیهم خودمان را، هم د  میکن مالمت م  م،یمالمت هست  ویما اآلن د  ر،ید  میکن   فضا باز 

که من از جنس اَلَستم   دیگوخدا را دارد، م شده، مهر خدا را دارد و اقرار  گشوده   یفضا   نیکه ا  یطور به   م،یکن   باز 

  برهد.  تواند مالمت م  وید نیا رود، شده و مهر آن هم دارد به آن سمت م چون فضا باز 

مهر خدا و اقرار او را به    کنند، برهند، چون فضا را باز نم   توانند مالمت نم  ویاز دست د  کنند فکر م  ها لیخ

  :  طورن یو هم  اورندیمرکزشان ب

  ) تیمالمت و شا ،مسئولیت عدم قبول  (

  ار ز زمانه کند، بو تو ۇرا تیشا

  ست؟خوش است و زمانه را چه شده تویب زمانه
  ) ۴٩٢شمس، غزل   وانید ،ی مولو(

نباشد بدون تو زمانه    ذهنکه اگر من   کند، به او بو   ت یاز اوضاع و احوال و زمانه شا  ذهنمن   دیگو م  اگر

   ذهن در من  میعنوان انسان چرا رفت ما به  عن ی! کن توجه نم یلحظۀ ابد نیا عنیخوش است. تو به آن زمانه، 

زمانه است، لحظۀ    عنوانبه  جان یکه در ا  یلحظۀ ابد  نی به اتفاقات و اوضاع، به زمانه، مر ا  میریگ م  رادیو ا

  ار یاست در اخت    امان  نیکه ا  دیگو ندارد، به ما م   اشال   چیدارد؟ ه   شده چه اشالگشوده   یو فضا   یابد

  شناختبه زمان، از زمان روان   م یو رفت  میخارج شد  یلحظۀ ابد   نیکه از ا  م یقبول کن  تیاگر مسئول  عن یما،  

  .شود لحظه، کار درست م  نیا به میدبرگر

بده  خُوب بذار  اشه یبق  دیاجازه  آ  یبرا  میرا  تا  ندهیجلسۀ  دارتانیبرا  میخواند  ١١.  اراجع   می.  صحبت   نیبه 

  .  میکن نم رییکه چرا ما تغ  میکن م
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