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  2صفحه: 

  ) ٣٠٧۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ی افروزمرا دل  ارِیآمد  مسلّم

 یروز   عشق داد مرا فضل حق، زه چه
 

 سرم برود، گو برو، مرا سر اوست  اگر 

 ی دوزاز کلَه و از سر و کلَه دمیره
 

 به گوشِ من آورد و گفت در گوشم دهان

 ی اموزیب اموزمت،یب ثیحد ی
 

 خونِ تو شود همه مش ختن  یِآهو چو

 ی پوز تو ز ما به خوش یبچر  دم اگر 
 

 ؟ ننگِ جان و تن چه کش  ،یا جانِ جان شده چو

 ؟ی چه اندوز  ییحبه ، یاکاِن زر شده چو
 

 را فانیمجلسِ خوبان بش حر  یِسو به

 ی بن قالووز  وانیخضر و چشمۀ ح  به
 

 ی انگور ستین ستدهیلعل رس شراب

 ی شر خوز نیا ستی نثار شد و ن شر 
 

 ی است تو باز  آتش  ی و حرص  هوا

 ی سوزگزاف پر و بال را چه م بپر،
 

 که خلق ندانند بانگ را ز صدا خمش

 ی روزیرا ز پ روزهیپ که دان ییتو
 

 : پاک دهن یخوش پوز

 یی راهنما  ،ی: رهبریقالووز

 : منسوب به خوزستانیخوز

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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  3صفحه: 

  :کنم شمس موالنا شروع م  وانیاز د ٣٠٧۴برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شماره  پرسسالم و احوال  با

  ی افروزمرا دل  ارِیآمد  مسلّم
  یروز   عشق داد مرا فضل حق، زه چه

  ) ٣٠٧۴شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

   ی عنوان  به   «مرا»انسان را، نه فقط    عن ی  «مرا»خداوند.    ، زندگ  عنی  من»  اری«. و  حتم   ، قطع  عن ی  «مسلّم»

کردن    اریدل افروختن، روشن کردن دل، گرما دادن به دل، هش  عنی  »یافروز«دل ها را.  فرد خاص، تمام انسان 

  .  مانی ار ی مرکزمان، باال بردن هش

  بخششِ دانشِ   عن یبخشش خداوند که همراه با دانش است،    عن ی، فضل حق  «چه عشق داد مرا فضل حق»  و

داشتم و شما   ریعشق د  ی قبال من    کهنیبه ا  گردد برم  «چه عشق»  نیداد به من! ا  چه عشق  خداوند، زندگ 

وارد   اآلن، وقت  دهم که به شما نشان م  ییهاشل  نی، چون قبال طبق ا«چه عشق داد مرا»  دیگو چرا م  دیدان م

  را داشتم.    زهایجهان شدم عشق چ  نیا

  رم، یگ م  ها دگیهمان   قیاز طر  رم،یگ جهان م  نیکه من از ا  حق، دانشِ حق، نه دانش  یاریحق، هش   فضل  پس

  زها یعشق، عشق به چ   نیا   شود . پس معلوم م رمیگم    از زندگ  ییکه دراثرِ فضاگشا   آن نه. بله آن دانش

خداوند    ای   و من با زندگ  ستندیمرکزم ن  ر یها داز من رفت، آن   داد که ذهنم نشان م   زهای. پس عشق به چستین

  ام. شده ی

  گرفتم  م   جهانن یا  یزها یکه من از چ   ییاست نه آن غذا  ن یا  یروز   ، »ی روز   عشق داد مرا فضل حق، زه  «چه 

  . دمید ها هم مآن  ق یو در مرکزم بودند و از طر داد که ذهنم نشان م

هست که    جهاننیا  ی زهایچ  میکن به ما بفهماند که ما اشتباهاً فکر م  کهن یا  ی؟ برامسلّم آمد» «   دیگو چرا م   اما

 ها ن یا  م یکن . چرا؟ فکر ممیهست   هان یشب و روز دنبال ا  نیهم  ی حتماً و قطعاً دل ما را روشن خواهد کرد. برا

   ذهن من   عنی  م، یه با ذهنمان دوست دارک   ییهاعشق آدم   کنند، دل ما را روشن م  کنند، ما را روشن م   زندگ

از    شود را، دانش را و عقل را م   بختخوش   نیپس ا  کند،  بخت مها ما را خوش ها را دوست دارد، آن ما آن 

  ن یهم  میبشنو  میتوان که از بزرگان م  از سخنان  ی.  می کن ما توجه به حرف بزرگان نم  نیهم   یجهان گرفت. برا

  . ری د یها ت یاست و ب تیب ی
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  4صفحه: 

  

  (دایره عدم اولیه)  ٠شل 

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١شل 

  

  (دایره عدم)  ٢شل 

 فرمی ب  یِار ی صورت هشدادم انسان به  حیکه بارها من توض  طورن یهم  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل    دینیب م  پس

و   «عقل» را که    ساز زندگ   تِی و چهارتا خاص  شود جهان م  نیاست، وارد ا  که فرم ندارد چرا که مرکزش خال

  .ردیگ از خداوند م رد،یگ م هست از خود زندگ  «قدرت»و   ت»ی«هداو   ت»ی«حس امن 

که    ندیگو پدر و مادرش، جامعه م  میبارها گفت   ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    شود جهان م  نیوارد ا  وقت   ول

که    ییزهایچ  نیا  ول  داشته باش  دیپول است که با  نشیترالزم است، مهم   زهایچ  نی جهان ا  نیتو در ا  یبقا  یبرا

شغلَت و دانشَت و    طورن یو هم  تیهال یمثل همسرت، پدر و مادرت، خواهر و برادرت، فام  نیب در ذهنت م

مرکزمان.    میذارگ را م  هانی عوامل بقا هستند و ما اشتباهاً ا  هانیا  م،یده که ما به شما م   ییمقامت و باورها

  ها.   فکر آن  شوند، ها که وارد مرکز ما نم درواقع آن 
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  5صفحه: 

ما    یِ اریاست که هش   نیا  اش معن   رد،یگ صورت فکر است، در مرکز ما قرار م که به   د یجد  ی هافرم   نیا  کهن یا  و

  ش یبه جا  اولیه)](دایره عدم    ٠[شل   میو عدم را که داشت   زندگ  یِاری هش  نیهم   عن ی  کند،  را جذب خودش م

را    ها ن ی، و ما اها)](دایره همانیدگ   ١[شل    شوند آشار م  زها یچ   ن یو ا  شود فعال پنهان م  «عدم» .  ندینش م

  . مینیب جهان را م  هانیا قی مرکزمان و از طر میگذار م

ا  م یگفت م  میداشت ا  شود ها اشغال مجسم   لۀ یوسکه مرکزمان به   بیترت  نیکه به    ی فکر  ی هاها فرم جسم   نی و 

  نکِ یو برحسب ع   زها یچ   نی از ا  «قدرت»و    ت»ی«هداو    ت»ی«حس امن،  «عقل» به گرفتن    میکن هستند. ما شروع م 

ا  میکن باور م   ا ی  م یکن فرض م  نی. و بنابرامینیب جهان را م   هانیا روشن خواهند کرد،    زهایچ  ن یکه دل ما را 

  جسم هستند.   هان یا کنند، م  یتار هانیدل ما را ا کهن یغافل از ا

. خُوب ما به عقب (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل  دل ما مجدداً عدم بشود    دیدل ما روشن بشود، با  کهنیا  یبرا

اها)](دایره همانیدگ   ١[شل    م یبرگرد  میتوان نم  ن یاند و ما به زبان اهم مرکز ما را اشغال کرده   زهایچ  نی، 

امیزن است حرف م  جسم  یِار ی اجسام که هش   لۀ یوسکه ما به   شود در مرکزمان سبب م  زهایچ  نی. گذاشتن 

  .  میها که از جنس فکر هستند حرکت کنجسم  نیا ن یب مانیفکرها

   ی   »ی ار ی «پرندۀ هشصورت  به   زهایچ   نیا  ینشستن رو  ایفکرها    نیا  نیب  م، یهست  دهیفکر که با آن همان   حرکت

ها ما منعکس شده و انسان   ی که در ذهن ما، فکرها  هست. من  ذهنکه آن همان من   کند م   جادیا   ذهن  ریتصو

  اصلشان است.   ذهنکه من   کنند فکر م

را   زندگ   یدل ما را روشن خواهند کرد و گرما هانیا می و فکر کن  میفکر کن جسم  یِ اریاگر ما برحسب هش ول

مجدداً    د یکه با  اندده یو فهم  اندده یموضوع را فهم   نیکه ا  . و بزرگان دهند که نم   م ینیب به ما خواهند داد، م 

   طورِ قطعتو به   کهنیکه توجه کن. ا  ند یگو موالنا م  مثلبشوند، به ما     مرکز را عدم کنند و دوباره از جنس زندگ

  غلط است.  نیخواهد کرد، ا ترتو را روشن   بهتر زندگ تر،ش یکه هرچه ب یافرض کرده 

غلط است.    کنند، دلت را روشن م   هانیا  یتو فکر کرد    قطع  کهنیا  عن ی،  «مسلّم آمد» که    دیگو م  تیب  نیدر ا  و

  م یدان ما م  من»   اری«است.    من»   اری«آن    کند، دل ما را روشن م   ی زیچه چ   طور قطع که به   د یبدان  دیخواه  اگر م

که    دینیب ما باشد، چرا؟ شما م   اریدوست ما باشد،    تواند نم  یز یچ   چ یجهان ه  نی در ا.  ستند ین   زهایچ  ن یکه ا

  . شوند هستند و مرتب عوض م رفتن نیباز  هانیا
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و با ماست    میاست که قبال آن بود  ماست و خوِد ماست، همان خودِ زندگ  نیکه دائماً با ماست و ع  یار ی  آن

امتداد    ،یار ی هش  ن،یبعدم  ا یشنو  سوت   نیصورت هم به  نیبعدم   ای   زندگ  نیو ا  اولیه)] (دایره عدم    ٠[شل  

  با ما هست.  شهیخدا در ما هست، هم

  ن ی که ا  میکن را عوض م  مانٔ ده یعق  میدار  ها)](دایره همانیدگ   ١[شل    میباش  دهیاآلن ما اگر درست فهم   پس

  کنند،  دلم را روشن نم  دهند، نم   به من زندگ   هانیکه ا  امده یهم فهم   دیکه در مرکزمان هستند و شا  ییزهایچ

  ی فضا    یو    میدردمند هست   دمآ   یما دردناک شد، ما    که زندگ  م ینیب م  جیتدرو به  دهند به من درد م  هانیا

  . کند م  درد در ما زندگ 

بهتر، دل ما    شتر یهرچه ب  میکرد که فکر م   تیآن قطع   می بفهم   دیچهل با  ، به س  دهی اگر سنمان رس   ریاآلن د  و

خوب،   زندگ یاز    میمند بشوجهان واقعاً بهره   نیدر ا میتوان و ما م  دهد عشق م ی و گرما  کند تر مرا روشن 

پر از   م،یشو م  نی آدم خشم ی خورد، هم مبه  مان،یهاروابطمان با همسرمان، با بچه   مثال.  ستین یطورنیا

  .  کننددل ما را روشن نم  زهایچ نی که ا میفهم  م م، یشو درد م

  کند،  دلت را روشن م  طور قطعبه  ی زیکه چه چ   بدان   خواه اگر تو م   دیگو باورمان بشود موالنا م   دیشا  اآلن

[شل   می مرکزمان را عدم کن  م یبتوان  دیدوباره با  «فضل حق»  د؟یآ م  یچجور   حق»  «فضل  است.  «فضل حق»  نیا

لحظه که   نیدر اطراف اتفاق ا  ییبا فضاگشا  م؟یمرکزمان را دوباره عدم کن  میتوانم  ی، و چجور(دایره عدم)]  ٢

  نیا  ت یهست، وضع  دهیکه با آن همان  دیآ که در مرکزش م   یز یهرچ  خواهد ذهن م  عنی.  دهد ذهن نشان م

زندگ  آن  از  نم   رد یب  لحظه،  (دایره    ١[شل    زها یچ  نیا  ی از صورت فکر  خواهد ذهن م  ای .  ردیب  تواند و 

 زندگ  ها)]همانیدگ که نم ردیب تواند ردیب  .  

آن عشق    د،یها داشت آدم  ذهن   ریبه تصو  ای   دیداشت  زهای که شما به چ   که آن عشق  دیگو اآلن موالنا به ما م  و

و گشودن   (دایره عدم)]  ٢[شل  هست که با دوباره مرکز کردن عدم    یریعشق د  ی بود.    زهاینبود، عشق به چ 

  وجود خواهد آمد.  در تو به  هی به حاش ها دگ یهمان نیدرون و راندن ا یفضا 

[شل   ها دگ یکه از همان   عقل   ای  یآن انرژ  ایداد؟ آ  . چه کسدیعشق جد  نیاست ا   عجب عشق  عشق داد»  «چه

١   مو از جهان    ها)](دایره همانیدگ دست آوردم؟ با  به   یداد؟ نه. فضل حق داد. فضل حق را چجور   گرفتم

 ان هم  نیا میدان که ما م (دایره عدم)] ٢[شل لحظه  نی در اطراف اتفاق ا ییدوباره مرکز کردن عدم و فضاگشا

  است.   میتسل  یمعنا
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  کند  رط، که مرکز ما را دوباره عدم مو ش  دیبدون ق  دهد لحظه است که ذهن نشان م  نیاتفاق ا  رشیپذ  میتسل

(دایره عدم    ٠[شل  .  میجهان از آن جنس بود  نیکه قبل از ورود به ا  کند م   یار ی ما را از جنس همان هش  ای

  درست است؟   اولیه)]

  م یکه بارها گفت  «قضا»   نیا  ، » ی«روز   نیکه ا  مینیب م  (دایره عدم)]  ٢[شل  مرکزمان عدم بشود    کهن یمحض ابه  و

  ز ی چ  ی  نیا  میریگ م   که از زندگ  و قدرت  تیهدا  ت،ی عقل، حس امن  نیاصال هم  ا ی  سببیب  یصورت شاد به

مان  از همسرمان، از بچه   م،ی گرفت که از پولمان م  ها)](دایره همانیدگ ١[شل   است. با آن حالت قبل  یرید

  فرق دارد.   م، یگرفت م

ا  میشو متوجه م  بعد    ی  م،یکرد م  سهیمقا  رانیبا د  میبود  تیهوها هم که با آن  ییزهایما فقط چ   جان یکه 

 لیدلی ب  یِشاد  واشیواشیاآلن    ول   میداشت  منف   جاناتیاوقات هم ما ه  ترشیب  داد، به ما دست م   ییها خوش

  م، یآرام هست   شهیمان، ما هم  چه هست، آمده زندگ   لی دلکه ذهن نشان بدهد    سببی ، ب(دایره عدم)]  ٢[شل  

است و سازنده است. و    دردی ب  رونیفضا در ب  نیکه انعکاس ا  میشو و متوجه م   شود  روابطمان دارد بهتر م

که دل ما روشن   مینیب م  واشیواشیو    دیآ اصطالح برمخالق به   یمرکز عدم فکرها  نیکه از ا  میشو متوجه م

  . میعشق دار یگرما   م،یدار زندگ یباالست، و هم گرما  مانی ار ی و هم هش م یهم عقل دار  عنی. شود م

و مرکز عدم را تا   ییفضاگشا نی. و اشوم م یخداوند دارم   ای من مجدداً با زندگ عن ی «چه عشق داد» نیا و

  (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل اند. در مرکز من نم  دگ یهمان   چیکه ه دهم جا ادامه مآن

و حواسش به خودش باشد و ه   ند یفرآ   نیا   اگر کس  ادامه بدهد  نمانَد، مرکزش     دگ یهمان   چیرا  مرکزش  در 

ا  دیآ م  صورتن یعدم بشود، درا  شه یهم همان    نیکه ا  شود مستقر م   ی لحظۀ ابد  ن یو در ا  یلحظۀ ابد  ن یبه 

   زندگ   ایاندازۀ خدا    عنیشود   م  تینهایاش هم بهست، و اندازه  ات»ی «چشمۀ آب حهست،    وان»ی«چشمۀ ح 

  . میکار را بن نیا دیاست. با نی. ما کارمان اشود م

مخصوصاً دردها در مرکزتان   زهایکه اگر چ دیبرگرد اشتباه یاز  طور قطعبه کند شما را دعوت م  تیب پس

  » ی افروز«دل که دوباره آن    کند است که به شما کم م  «فضل حق». فقط  دیاوریرا از مرکزتان درب  هان یهستند، ا

  است. زها از دست رفته یبا چ  دگیدراثرِ همان »ی افروز«دل . آن دیاوریدست برا به
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  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)  ٣شل 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم) ۴شل 

  
  (مثلث همانش)  ۵شل 

  
  (مثلث واهمانش)  ۶شل 

با مرکز همانیده)]  ٣[شل  مرکزمان    که کار درحال   نیا  یبرا   میگفت تغییر  متعهد    د یهست، با  دهیهمان   (مثلث 

  کند،  کار م   شناختکه در زمان روان   ذهنمن   ن ی، تا ا(مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل  به مرکز عدم    میبشو

  . کند کار م یاست که در زمانِ مجاز ی مجاز  ذهن ریاست، تصو ی مجاز زیچ  ی  ،زمان ذهن   عنی

. اما زمان  کنند م  رییتغ  زهای و چ  میلحظه هست   نیدر ا  شهیلحظه است، ما هم  نیا  قیو زمان حق   زمان اصل 

  نده یبه آ  روند ها گذشته هستند که دارند م دارد، و درواقع انسان   ندهی است که گذشته و آ  ذهنمن  نیا  یمجاز 

  ه ثمر برسند.  ب
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و شما به خودتان نگاه   (مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل  به مرکز عدم    میمتعهد بشو  دیما با  رییتغ  یبرا  پس

مرکزتان،   دیآ جسم م  یو مرتب  شود نه؟ اگر مرکزتان عوض م  ای  دیمتعهد به مرکز عدم هست ای آ دین یبب دی کن

  ن ی که اتفاق ا  میفت لحظه، بارها گ  ن یدر اطراف اتفاق ا  دی کن  ییبه خودتان باشد، دوباره فضاگشا  حواستان  دیبا

باز به   زندگ  یلحظه  را  آن  است که  و قضا  فضا   آورد وجود ماست  جِدگشوده   یو  است. شما    یجِد  یِشده 

   .دهد  شده هست در مرکزتان، که آن به شما عقل درست مگشوده  یحواستان به فضا 

با عقل آن    د،یآ عقل درست نم  دهیکه از مرکز همان  میدان م  طور قطع اآلن به   ریکه د   م ییگو م  میما دار   عنی

  ن یکه خداوند هم کارش ا  می را. و بارها گفت   رانید  و هم زندگ  کنم خودم را خراب م   اگر کار کنم، هم زندگ

دائماً به خودش   ذهن. پس من کند م   رون یرا ب  ردگما باشد، م  است که از زنده بودنِ خودش که زنده بودنِ

  .زند لطمه م 

  کنَد م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَنَد م مرگ  یزنده سو نفسِ

  ) ۵۵٠ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

وحوش ضرر زدن به خودتان  حول دائماً    (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣[شل    دهیکه با مرکز همان   دیاده ید  شما

روشن نشده، و عشق    «فضل حق»   لۀیوسو دلتان به   دیاخودتان کار نکرده   یو اگر تا حاال رو   دیگرد م   رانیو د

کرده،    نیشما را خشم  زهایو عشق چ  دیرا دار  زهایحتماً عشق چ  د،یانکرده  دایرا پ  «عشق عدم»  عن ی  دیجد

از دردها   ورزنه ی کرده، ک   دهیرنج  پر    رانیو مالمت د  دیرا کنترل کن  رانید  دیخواه کرده و م  رید  یکرده، 

  شما را خراب کرده.   است که زندگ  دید  نیباشد که ا  ادتانیمن را خراب کردند، فقط    زندگ  رانیکه د  دیکن م

را    بودنِ درست کردنِ زندگ   قطع  نیکه ا  دیگو شما را خراب کرده و موالنا م   زندگ  ها دگیبرحسبِ همان  دید 

نظرم به   دیبا  یطور ن یا  »ی افروزمرا دل   اری «مسلّم آمد  .  دی ندازی ب  رونیب  تانله یشما از مَخ   ،جسم   یِار ی هش  لۀیوسبه

و خداوند و   از خود زندگ  دی . باای ب  رونیب  کنند بخت مشما را خوش   زهایکه چ   ت یاز آن قطع   عنی  .میبخوان

  .  یر یکم ب  «فضل حق»

  ی زها یچ   نیا   که وقت  دهدشل نشان م   نی، ا(مثلث همانش)]  ۵[شل  شل    نیبه ا  میرس م  میگذر م   کهنیا  از

ا  عن یمرکزمان،    ندیآ م  ذهن ا  می کن اول توجه م  م،یشو م   ده یهمان  ها نیبا    رفتن ن یآفل هستند، ازب  هانی که 

  .  دیآ وجود مدر ما به  ضاوتمقاومت و ق تِیو دو تا خاص کند مرکز ما دائمًا سقوط م  جهیهستند، درنت 
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   ذهن با من   ی. هر جور رفتار میزن شده م  تیهوکه ما با ذهن هم   ست و هر حرف  ستی درواقع هر کار  مقاومت

 زه یلحظه و ست نیخواستن از اتفاق ا مانند زندگ م،یشناس آن را م یهاجنبه   . و بعضشود مقاومت حساب م 

موقع انجام ندادن،  کارها را به     حت  ، . ترمز داشتنشودبه جنگ م   لیتبد  مقاومت در حالت جمع   نیکردن، ا

ا م  ذهنمن   نرسیمثل  دارد،  ذهن. من شود مقاومت حساب  برا  یهادعا کردن   حت   مقاومت  دست به  یما 

(مثلث    ۶[شل  که فضل حق    میست یمقاومت است چرا که ما معتقد ن   نیرا بده به ما، ا  نیکه خدا ا  زها یآوردن چ 

  را در بر دارد.   زهایچ ن یهمۀ ا واهمانش)]

همه است، دل من را روشن کند، و ما    اری  میمن گفت   اریکه    تواند، من م   اریاگر مسلم است که فقط    نیبنابرا  و

دلمان شاد بشود، درضمن    م، یگرم بشود، بخند  مان  زندگ  م یخواه م   م، یهم دائماً دنبال روشن کردن دلمان هست 

  .ستین شدهتی هودلِ هم  نیو ا م،یبده صی را تشخ  زیچباشد همه  زیت اریبس مانی ار ی هش م یخواه م

ا  میشو متوجه م  (مثلث همانش)]  ۵[شل    پس دائماً هم  ا  یزها یچ   نیکه   لحظه نشان    نیآفل را که معموال

م  دهد، م قضاوت  میکن قضاوت  م   عنی.  و  کردن.  بد  و  قبول کن   ی هاتی وضع  میخواه خوب  را    م،یخوب 

  .  دینی حالت را در خودتان بب  نیا دیبتوان دی. شما بامی بران رونیب مان بد را از زندگ یهات یوضع

آفل  ادی  ا یشده    ما قطع  ی برا  وقت با جمع کردن  که  همه گذرا هستند، در    جهانن یا  ی زهایکه چ  ن، یدادند 

 د یرا حداقل عوض بن  دهیعق  نیو ا  د یش کن  شیبودن را رو  قطع   نیا  م، یخوشبخت بشو  م یتوان مرکزمان م

کار    نیکه ا  دیفعال بدان  د،یهنوز مقاومت و قضاوت را کنار بذار  دیتوان . اگر هم نمستین  یطورنیا  دییبو

  . کند نم

من    ارِ ی که فقط    م یاگر قبول کرد  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل    میدان طور که مهمان   کند؟ کار م  یز یچچه    حاال

  . شهیدر مرکز من باشد هم  دیصورت عدم بابه ارمیعنوان انسان روشن کند، پس دل من را به  تواند م

عذر    که من دارم از حالت قبل   شوم متوجه م  شود لحظه مرکزم عدم م  نیاطراف اتفاق ا  یی دراثر فضاگشا  وقت

  فضل حق.   شیپ ،خودِ زندگ  شی پ خواهم؟ عذر م چه کس شیپ . خواهم م

م  میشو متوجه م  وقت   عنی مقاومت  (مثلث    ۵[شل  شل    نیا  لۀیوسدر مقابل فضل حق، به  میکن که ما 

عقلهمانش)] حق  هم   ، چون فضل  که  وقت   هاشدگت یهودارد  طر  ندارند،  از  و    مینیب م  ها دگیهمان  قی ما 

 د، یآ است که عقل خودمان خوب است و عقل حق را که از فضل حق م   نیا  اش معن  م،یمقاومت و قضاوت دار

  . شود آدم خراب م خطرناک است و زندگ   اری کار بس نی. امیندار اجیاحت  م،ی خواه نم
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  م یکن را هم وادار م  رانید   اند. حتنبوده   ران یبوده، علتش د  نیشما خراب شده علتش ا  اگر زندگ   کهن یا  کما

ما را خراب کنند، بعد    زندگ  میکن ها را دعوت م که آن   میما هست  نیما را خراب کنند. ا  کنند زندگ  زهیبا ما ست

خودت    ضررزننده را به زندگ   ی هابود که دردها را و آدم   یجنس شما طور    ها خراب کردند. ولآن   م ییگو م

کار را    نیآن. و ما ا  یجا به  ها دگ یعقل همان رد کردن فضل حق و گذاشتن    نیبا هم   ؟ی آورد  یچجور   و  .یآورد 

  . رید م یبن می خواه نم

را از    زیچ   ن یا  ای   د،یرنج  م  د،یشو م   ن یخشم  د یو دار  دینیب جهان را م   یز یچ  ی که برحسب    دیدید  کهن یهم

  ادتان ی  شود، افروخته م  دلتان  دیشو اگر بدهد خوشبخت م  کهن یا  یبرا  د،یرنج  اگر ندهد از او م  دیخواه  م  ی

و عقل   میریگ ما فضل حق را م   کهنیاز ا  دنیعقب کش  حاال،  .دیخواه و عذر م  دیکشعقب م  ریو د  دیآ م

ا  میگذار را م  ذهنمن  مثلث    نییکه آن ضلع پا  شود، م  دهید  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  شل    نیکنار، در 

  .  لحظه» نیو برگشت به ا عذرخواه«واهمانش،  ، نوشته عذرخواه

م   کهن یهم روان   میرفت   مینیب ما  زمان  ا  میگرد برم  شناختبه  وقت  نیبه  و  م  لحظه،  عدم  را    م ی کن مرکزمان 

   زندگ   یی شوفا  یرو ی. نکند فَکان کار مْ عقل با قضا و کن   نیو ا  کند در ما کار م  ی ریعقل د  ی که    مینیب م

که آن    م ینیب و ما م  کندباشد اداره م   د یبا  کهطور  ما را با سرعت خاصِ خودش آن  با فضل حق دارد زندگ 

  اسمش صبر است.   نیو ا م،یآن رفتار را قبول دار  م،یسرعت را ما قبول دار

  د یآمد و عشق جد  یبهتر  یِروز   یآمد،    دیجد  یِکه روز   مینیب و م  شود که مرکزمان عدم م  نیهم  طور،ن یهم  و

  .  میکن ها فرق دارد و فضل حق هم هست، شر م و آن کدورت   زهایآمد که با عشق به چ 

که چشممان    میی گو به مرکِز عدم، م  میشو واقعاً متعهد م  میاگر شر بن  کهن یاز ا  درواقع قدرشناس   عنی  شر

لحظۀ   نیبه ا  میمرکزمان عدم است آمد  که وقت   میشو متوجه م  و.  مینیب م   زندگ  لۀیوسبه  شود دارد باز م 

  عوض شد.   زیچنظر شد و همه  یار یما از جنس هش ی ار ی هش ،یابد

«چه عشق داد مرا فضل .  ستیچ دیکه عشق جد  دهدکامال نشان م   (مثلث واهمانش)]  ۶[شل  شل    نیا  پس

  . »ی روز  حق، زه

به    دیجلو. با  دیبرو  دیکن  معن   دیرا بخوان  تیب  کهنی. نه ادیانجام بده  دیکار را شما با  نیرا و ا  ندیفرآ   نیا  حاال،

  .  دیخودتان نگاه کن 
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کردن    باتریمن اآلن روشن کردن دل را، ز  ای که آ  د،ین یدادم در خودتان بب  حیتوض  تیبه بکه راجع   ییزهایهمان چ  و

که اگر مرکزم    دانم از من جدا شد و من م   تیقطع   نینه ا  ای   ؟ نمیب م  ها دگیکردن عشق را در همان  دا یرا، پ   زندگ

  ی مجاز   یبه فضا   روم م  لحظه، وقت   نیبه ا  م یاینکنم که ب  را دوباره عدم نکنم و صبر و شر نکنم و عذرخواه 

  . شود که نم د یفهم و م شود؟ هستم از آن عذر نخواهم، م  ی مجاز مصنوع   زِیچ  نیا کنم فکر م

است. چرا چالش    چالش  ی کار    نیکه واقعاً ا  میو متوجه بشو  میعمال انجام بده   دیبا   م یفهم را م   زهایچ   نیا  اگر

(مثلث    ۵[شل    ذهنشما را من   خواهند م  نیقر  قیدارند و از طر  ذهنمردم من   تیاکثر  کهن یا  یاست؟ برا

بهتر    ترش یدارند، فرهنگ مقاومت دارند، فرهنگ هرچه ب  ذهنمردم فرهنگ من   ت یاکثر  و  بنند.   همانش)]

دعوا    کنند، م   زهیست  کنند، اداره م  یطور را آن   شاندارند، زندگ   ها دگیبرحسب همان   دنیدارند، فرهنگ د

ا  کنند  قضاوت م  کنند،  م مردم  از  م   یرا    ی ریرادگیا  رند، یگ م  رادیو  تغ   دانند، نوع هنر  و    ر ییانتقاد کردن 

  .  بالند آن م یو برا دانند، هنر م جور یرا  رانید

و    یورز نه ی شدن و دعوا کردن و ک   نی و خشم  دنیو رنج   کند، م   ل یرا جمع به شما تحم  هات یخاص  ن یا  خُوب

  است، همۀ مردم دارند.   ی هم عاد هان یهمۀ ا

  ی برا  ا ی  د یخودتان درست کن  یفرهنگ سازنده برا  ی  دیخواه  مخرب م  ذهنفرهنگ من   یشما داخل    پس

   ذهن آن فرهنگ مخربِ بزرگ که با عقل من   کهن یا  یبراکار با چالش همراه است.    ن یا  د،ی تان درست کنخانواده

  (مثلث واهمانش)]   ۶[شل  حواستان به خودتان باشد    دیرا اداره بند، مسلط است و شما با  زندگ  خواهد م

  . د ینشان نده رانیبه د د،یخودتان را هم پنهان بن   راتییتغ  حت

دل  تیاکثر  و دل    یتاردل  ،یکدر مردم  همانش)]  ۵[شل  حالت    نیا  عنی  . دانندم   یافروز را،  را    (مثلث 

است،    ترش یب  رانیکه من پولم از د  سه، یگرفتن از مقا  و مصنوع    یلذت پالست  جور ی . و  دانند م   ی افروزدل

و    دانند م   ی را روز  هانیا  ، هستم  باتریاست، خودم ز  تری قو  لمیاست، مقامم باالتر است و ه   ترش ی ب  دوستم

  خواهم  که من نه نم  دییو بو  دییایبه خودتان ب  دی. و شما بادیباش  یطورن یوادار بنند که شما هم ا  خواهند م

  باشم.   یطور آن

   ذهن هست و من   دهیاست که، ابتدا که مرکزمان همان   نی ا  میتوجه کن  دینظر من باهم که حتماً به  رید  زیچ   ی  و

ظاهر ممن است شعر  که به گرچه که برحسب درد است.   میدار  یو طرز فکر   طرز تلق یفرهنگ و    ی  میدار

  درد را رها بند.   نیا خواهد مرکز ما از جنس درد است و نم ول  میموالنا بخوان
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آخر    تیو در ب   تو،  ،دانتو م   دیگو م  د،یگو آخر غزل م   ت یدر ب  کهن یکما ا  ،ی اریعنوان هش که به  د یهست  شما

  «مرا»   نیهم   جانیدر ا  »«تو .  دان انعکاس ذهن را، تو م  عنیو صدا    ست زندگ   یرا که ندا  فرق بانگ   دیگو که م

است.    یار ی ، از جنس هش(مثلث تغییر با مرکز عدم)]  ۴[شل  است که مرکزش عدم است     انسان  «مرا» هست.  

  .  میشو ن را بعداً ما متوجه میاست. ا یمجاز   زیچ  ی اصال وجود ندارد،  ذهنمن  ست،ین ذهنمن  «مرا» 

را   ام زندگ   خواهم که من م  میگو که درست است که من به حرف م  دیریگ موضوع را شما در نظر م  نیا  پس

   بشود، ول  مردم بهتر بشود، بهتر بشود نه، عال  ۀیام، بقبنم، روابطم با دوستانم، همسرم، خانواده   دردیب

  .  دین ینخواستن را بب  نیو ا  خواهم، من نم   قتاًیعلت جنس مرکزم حق به

که نه من    دیی. بو(مثلث واهمانش)]  ۶[شل    دیکن  لی به خواستن تبد  ییرا هر جور شده با فضاگشا  نخواستن

. د یخواه شده مگشوده   یشما با جنس فضا   بذارد ول  خواهد درست بشود. مرکزتان نم  ام زندگ  خواهم م

  خردمند هست و دلتان روشن بشود.  و  دیواقعاً شما خردمند بشو خواهد چون آن جنس م

  

  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧شل 

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل 

«چه عشق داد    »ی افروزمرا دل  ارِی«مسلّم آمد    مییگو م  کهن یاست که، ا  نیا  دیدانکه شما م   رید  زیچ   ی   اما

(مثلث ستایش با    ٨[شل    دیآ و جذبه با مرکز عدم م  ت یعنا  قیکه فضل حق از طر  دیدان ، م مرا فضل حق» 

  د یخواه نم   د،یاول باور ندار  تیب  نیاست که به ا  نیا  اش معن  د ینگه دار  دهیشما مرکزتان را همان  اگر  .مرکز عدم)]

  .  دیو بذر د ییبه حرف بو د یخواه فقط م  د،یعمل کن 
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و    تیمرکز عدم است، عقل و حس امن  که وقت   می نیبم   (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  شل    نیبا ا  ما

لحظه بهخداوند لحظه   ا ی  موضوع که زندگ   نیبه ا  م یکن عالوه توجه م. به میریگ م   و قدرت را از زندگ  تیهدا

  . تو، تو موش» یپ کوشم «من هم: دیگو دنبال ماست که م 

  است، خامش کم خروش  ینزد صبح
  تو، تو موش  یکوشم پ هم من
  ) ۴١١ تیدفتر سوم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

. و بارها  هاست دگ یهمان   یِگرفتار   ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل    نیدنبال رها کردن ما از ا   دائماً

   عن یاست.    تیعلت اشتباه بشربه   یاد یو ز  انباشتگ   نی به ا  ها دگ یهمان  نیام که اهم خدمتتان من عرض کرده

  ٨[شل  کنند   م  ییشان شناسارا در مرکز بچه  که عشق داشته باشند، فوراً زندگ  می داشته باش  اگر مادران

  .ست با زندگ   شان مستلزم برخورد زندگدر بچه  زندگ ییو شناسا (مثلث ستایش با مرکز عدم)]

 ً که خواهد شد، حتما   ، جهانن یا  یزها یبا چ  شود م  دهی بچه همان  که ها، درحال موقع  ل یخ  می اگر ما بتوان   عنی

   دگ یارتعاش بند، همان که او هم به زندگ  یطور به م،یارتعاش کن  و به زندگ  میبشود، مرکزش را عدم کن دیبا

  . خواهدم  نَفكاْ که واقعاً قضا و کن  شود آن م   عنی. شود کم م 

و    ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ  ٧[شل  انسان باشد که    در مركز  انباشتگ  قدرنیا  می خواه ما م  کهنیا

را،    زهای چ  نیندهد ا  صیتشخ   ن،ییپا  دیای ب  یاریاصال نتواند برگردد و هش  رید  نی بشود که ا  ادیز  قدرنیدرد ا

  اشتباه ماست.  

است،    یچجور  دیگو به ما م  تیب  نیخداوند با توجه خودش، توجه خودش را ا ای  که زندگ   میدان را م  نیا  ول

(مثلث    ٨[شل  اگر مرکز ما عدم بشود    ول  دهد بخشش حق که دانشش را به ما م   عنی،  «فضل حق»  دیگو م

  .کشد خودش م  یسوما را به   طورن ی، و هم ستایش با مرکز عدم)]

 ٧[شل    زهایقبال عشق چ  کهن یا  ی. براشود م   دار معن  «چه عشق داد مرا»  نیا  شود که مرکز ما عدم م  نیهم

 مرکز همانیدگ با  داشت   ها)](مثلث ستایش  عدم    میرا  ما  مرکز عدم)]  ٨[شل  مرکز  با  بشود    (مثلث ستایش 

زندگ   قتاًیکه حق   مینیب م ا  م،یهست  از جنس زندگ   ما.  میرا دار  ما عشق  است که از جنس او   نیعشقمان به 

  .  میآمد نیهم   یاصال برا م،یبرس تینهای و به آن ب میبشو
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  م، یکن م   ش یما او را فقط ستا  که و جذبۀ خودش درحال  تیبا عنا  زندگ   ا یلحظه هم خداوند  بهکه لحظه  می نیب م  و

فضل حق قطع    میگذار و ما نم  دیآ لحظه مبهلحظه. فضل حق  کند م  تینهایو ب  کند ما را از جنس خودش م

  بشود.

  ا ی   ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل  مرکزمان    دیآ م  یزیچ   یکه    وقت  شود؟ قطع م  حق ک  فضل

  ۀ ی از آ عن یاست.  «ردوا لَعادوا»ما تکرار کرده و اصطالحش   یرا موالنا مرتب برا دهی پد  نیبه ذهن. ا میگرد برم

   کار توست. دهیکه برگشت به مرکز همان  کند قرآن استفاده م

که نه، کار    دیگو او م ول (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل   کنم که مرکز را عدم م  مییگو به خداوند م  ما

  من به تو کم کنم.   یو نگذار  است که مرکزت را جسم کن نیتو ا

لحظه،    ن یبرگشت به ا  عنیتوبه،   نی، در اسست»  ثاق،یتو اندر توبه و م   ی«ا   ثاق، یتوبه و م  نیکه در ا  دیگو م   و

  . دادم، تو سست هست حیتعهد، که اآلن توض نیتوبه و ا نیاز ذهن رفتن به مرکز عدم، در ا

جذبه و، اآلن    و  تیعنا  ،کن م  هر موقع مرکز را عدم   عن ی.  «رحمتم پرست، من بر رحمت تَنَم»که    دیگو م  اما

  .  کنم . من به گذشته نگاه نمشود م  بتیفضل من، همراه توست، نص  دیگو م

   به شرط  تنم،  رحمتم پر است بر رحمت م د یگو که خداوند م د ییرا بو ن ی. همپرست، بر رحمت تَنَم» «رحمتم

  .  یشو که از رحمت من محروم م تو هست نی. اکنکه مرکز را عدم  

به مرکز    یگرد بعد برم  کن لحظه مرکز را عدم م  ی  ییآ . مسست هست  ثاقیدر توبه و م  کهن یا  یبرا  چرا؟

  ت ی شماست و مسئول  فۀیوظ  حاال، .  کار را بن  ن یا  دی، نباها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل    دهیهمان 

  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨[شل  و خودتان را در معرض فضل حق   دیبرنگرد ده یشماست که به مرکز همان

  . دیو نگه دار دیقرار بده

  

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

  دهم  م  حین هر دفعه توض را م  ذهن. افسانۀ من ذهن)](افسانه من   ٩[شل  است     ذهنهم افسانۀ من   نیاما ا 

  .اندوسته ی که تازه به ما پ کسان یبرا

  ی افروزمرا دل  ارِیآمد  مسلّم
  یروز   عشق داد مرا فضل حق، زه چه

  ) ٣٠٧۴شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

و    تیو هدا  تیکه عقل و حس امن   یطور بشود به  جادیا   دگیهمان  یبند و دردها   ده یمرکزش را همان   کس  اگر

  ثاق ی راه برنگردد، در توبه و م  نیو مقاومت و قضاوت همراهش باشد و از ا  ردیمرکزش ب  یزها یقدرت را از چ 

  کند،  م  مسئلۀ ذهن   کند، م    ذهن  انعبه م   لیرا تبد  که زندگ  مینیب صورت م   ن یبرود، در ا  ادش یسست باشد،  

  است.   ذهنکار من  یساز دشمن ، یساز مسئله   ،یساز . و مانعکند م  و دشمن ذهن

م  واشیواشی فضا   می نیب ما  وارد  شده   اریبس  یکه  امیامخرب  من   نی.  جهنم  افسانۀ   ست، ذهندرواقع 

در هپروت.    میما رفت   ست،یجور ن   رونیب  تیما با واقع   یفکرها   نیاز ا  کدامچ یکه ه   می شو . متوجه مستذهنمن 

ممن است فکر کند که دلش    آدم  نیچن   است. حت شده  یدل ما روشن نشود، دل ما تار  میخواست  م  که نیا  و

  است.  ی دلش تار ست،یروشن است، اما دلش روشن ن

  د یبا  زندگ  کشد، اش درد مهمه   کهنیهمان دل روشن است. ا  ،یکه دل تار  کندفکر م   ذهنافسانۀ من   نیهم

  باشد.  یطورنیا

است،    ذهنکه از جنس من   در مقابل کس  عن یکه،    می نیب ما م   ذهن)](افسانه من   ٩[شل    نیدر مقابل ا  و

  (حقیقت وجودی انسان)]   ١٠[شل    میدار  یریشل د  یاست دائماً،    نده یدارد و در گذشته و آ  جسم  یار یهش
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و صبر و شر    دیدار و نگه م   د یکن است که شما مرکز را عدم م  انسان است و آن موقع   ی وجود   قتی که حق

  .  دیکن باز م د، یکن باز م  . و فضا را ه دیریپذ و شر و صبر م  رشیلحظه را با پذ نیو اتفاق ا دیکن م

راه به ما کم   نیا طور قطعاند که واقعاً بهاند، تجربه کردهکار را کرده  نیکه ا ییها آن  ای د،یاتجربه کرده شما

 ٩[شل  کردن مرکز    یاست. با تار ن یشده که راه ا شما قطع  یو برا شود تر مدل ما روشن روزروزبه  .کند م

که هرچه فضا    دیشو کار ما درست نخواهد شد. و متوجه م   شتریب  یها  دگیو گذاشتن همان  ذهن)](افسانه من 

که    د یکن م  حسو شما    شود م  شتریدارد ب  تان عشق شما به خداوند، به خودتان، به خود اصل  شود، بازتر م

 ً که قبال   ستی زیاز آن چ   ریغ   رت،یو بص  یینایو ب  ییدانا  نیدانش و ا  نی. استی رید   زیفضل حق و دانشِ حق چ 

  ها ن یشدند، ا  لیاص  هانیا   «قدرت»و    ت»ی«هداو    ت»ی «حس امن و    «عقل»  نیکه ا  د ینیب مرتب م   و  .میاده یما د

  ر ییندارد که تغ  رونیب  یزهایبه چ   بستگ   تیحس امن  نیو ا  دیکن م   ق یحق  تِیشما حس امن  عن ی  کنند کار م 

  ثابت است.   نیبند، ا

عمل، و   یاز حد برا  شیقدرتِ ب  یو    دیدار  درون  یِنما قطب   ی  دینیب شما م  و   دیآ م  شما از زندگ  عقل

   ی، بله  ذهن)](افسانه من   ٩[شل    ها دگیهمان  نیاز ا   دیآ نم   رون یاز ب  ریشما د  یِ که شاد  دینیب مرتب م 

 و   دیرو ها نمسبب   یِندارد و شما سو   که سببِ ذهن  (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  است    یسببی ب  یشاد

  رفتند.    هاسبب

ها و روابط آن   ها دگیکه همان  میکرد که ما فکر م   ذهن)](افسانه من   ٩[شل بودند    ذهنمن  نیدر هم  هاسبب

شده و مرکز  گشوده   یفضا   نی . بله استیشده که نه، ن    ما مسلّم شده، قطع  یماست، اآلن برا  بختسبِب خوش 

انسان)]  ١٠[شل  عدم هست   که    م ینیب م   عملطور  . بعد بهکند ما را درست م   که زندگ  (حقیقت وجودی 

  . میبر م  ضی و ما از آن ف  دیما جوش  در زندگ سببیب یِشاد  مۀچش

لحظه   نیا  میها همه رفتند. ما دارآن   ها، دگ یقبال برحسب همان   میکرد که ما م   ییکه آن فکرها  می نیب م  طورن یهم

را اآلن ما    یدگاریو صنع، توجه به صنع، قدرت آفر نندگیآفر نیو ا مینیآفر لحظه را م نیفکِر مربوط به اتفاقِ ا

که در مرکز ما بودند   ذهن)](افسانه من  ٩[شل  دهیپوس می قد ۀکهن ینه فکرها  م،یو به آن کار دار میکرد دایپ

  بودند.  دهیو از گذشتگان به ما رس

هر    عن ی  جا ن یا  «مرا»   دیگو که م    ، هر انسان(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    ی وجود  قتِ یو در حالت حق  

ور  لحظه که از آن   نیفکرِ ا  و  کند لحظه م  نیلحظه، اتفاقِ ا  نیچالشِ ا  یلحظه را برا  ن یبا مرکزِ عدم فکر ا  ،انسان
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  د، یکن نم   یساز که شما چون مسئله   دینیب م  جیتدربه  . ولدیباشمسئلۀ شماست اگر داشته    شیگشا  دِیکل  دیآ م

  .ذهن)](افسانه من  ٩[شل   شوند مسائل کم م

  ١٠[شل  حل شد، تمام شد    عدم. وقت   یبا فضا  دیکه مسائل گذشته را شما حل کن  کشد طول م  مدت  ی

انسان)]  برا  رانی. اگر ددیکن نم  رید  »یساز «مسئله که    دید  دی ، خواه(حقیقت وجودی  شما    ی هم بخواهند 

  مسئله بسازند.   دیگذار نم د،یگذار مسئله بسازند، نم

است    «فضل حق»اآلن که    ساز»«سبب .  دیآمد  رونیب  «سبب»چرا؟ از    کند، نم  »یساز «مانع که ذهنتان    دینیب م  و

با فضا کند به شما کم م از سبب   میشو م  ساز»«سبب گشوده هست که ما متوجه    ی.    رون یب  ذهن   یها و 

  . مییآ م

  که،  دیگو . ممیقبال هم خواند خوانم، م  تانیرا برا تیسه ب نیا

  که من  منیباش و فارِغ و ا شاد
  کنم با تو که باران، با چمن  آن
  ) ١٧٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تو غم مخَور   خورمغم تو م من
  ترم از صد پدر تو من مشفق بر 
  ) ١٧٣ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  راز را با کس مو  نیو هان ا  هان
  از تو، شَه کند بس جستجو  گرچه
  ) ١٧۴ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

.  دیگو م   زندگ  د، یگو خداوند م  د؟ یگو م  ، چه کس«شاد باش و فارِغ»  دیگو م  کهن یمُخور. ا   عنیمَخور    غم

،  «فارِغ» .  دیآ م  «مرکز عدم»از    سببیب  یِکه شاد   میداشت  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  شل    نیدر ا  ، عنی

  . میریگ است که ما م م مه یزها یاز آن چ   ی دینی بب  تیحس امن ،من» ی «او  دیآ جا م از آن  ،ت» ی«حس امن 

  :دیگو م  تیب نیدر ا پس
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  که من  منیشاد باش و فارِغ و ا 
  با تو که باران، با چمن  کنم آن
  ) ١٧٢ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

.  دی کم کن د،یها را سبز کنسبزه نیا کنم که خواهش م دییبه باران بو دیآ باران م اگر شما وقت دیکن  توجه

در   کهن یا  ی. چرا؟ براشودحماقت؟ حماقت حساب م   ای  شود عقل حساب م   شود؟ حساب م  یزیچ  چه   نیا

که   هست که هر حرف  نیهم ی. براستین   اجیما احت   به فضول  ریها را سبز کند، دذاتِ باران هست که سبزه 

  . شود مقاومت حساب م  م،یزن با ذهنمان م

  ی هر رفتار  ، که چقدر است. هر حرف دی نیوسعت مقاومت را بب  ذهن)](افسانه من  ٩[شل  ها  در آن شل شما

  .  د» یها را باز کن گل  د،ی «چمن را سبز کن :  مییگو به باران م میدار  عنی. شود ب مبا ذهنمان، مقاومت حسا 

هم    ریآن ز  د،یتان و کامال مسدود کن باغچه   یرو   دیبش  یچتر    ی   دییای ب  د،یآ باران م  که اگر شما درحال  خوب

 که ن یها نرسد و پس از اها پژمرده بشوند و باران هم به آنکه سبزه  د یروشن کن  یقو   اریاربسیبس  یِ چندتا بخار

!   ما، چمن ما چرا سبز نشد؟ خُوب، نشدند، تو نگذاشت  یهای سبز   نیا  د ییبو  دیباران رد شد، اصال چتر را بردار

  ! دیای باران ب نگذاشت

وقت   پس حق»  مییگو م  شما   م  «فضل عدم  را  انسان)]  ١٠[شل    دیکن مرکز  وجودی    ی ز یچ  چیه  (حقیقت 

«فضل  ،  «فضل حق» خداوند که با    ای  به زندگ  دی. درواقع دارشود مقاومت حساب م  د،ییاگر بو  د،ییگو نم

  . دیکن   از فقط فضا را ب  د،ینخواه  از زندگ   ی زیچ   د، ینخواه  د،یشما دخالت نکند. پس دعا نکن   ذهنمن   عن ی  حق» 

   سازنده. وقت   یهابه جهت   رود م   ، زندگ   یرو یفضل حق، ن  ن ینه، ا  م؟ یکار کن   دی نبا  مان ی هاهدف   ی ما برا  ایآ

ا    ی   د،یندازیرا راه ب  زنسیب   ی شما.    دیممن است اختراع کن   یز یچ  ی  د، یکن لحظه م  نیفکِر خالق در 

شما دخالتتان    کهنیفرق دارد به ا  ول.  دینکن  یکار  چیکه شما ه  ستین  نیجمله ا  نیا  . معندیری ب  ادیرا    یاحرفه 

  .دیو تابع آن عقل بشو دیرا صفر کن  تان ذهنرا، قضاوتتان را، عقل من 

سبز     کار را بن  ن یکار را بن، آن کار را بن، شما ا  ن یکه ا  د ییگو به باران م  دی دار  د،یاگر نکن  د، ی نکن  اگر

مرتب   ه م،یکن کار را همۀ ما م   ن ی. و استیبه اظهار نظر ما ن  سبز کند، لزوم   یچجور   داند . باران مشوم م

  . »یکار را بن، آن کار را بن، آن کار را نکرد  نیرا بده، آن را بده، ا نیا ای «خدا
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  شعرها.  نیبه ا دیتوجه کن  ؟یشو و ساکت نم   کن فضا را باز نم چرا

ا  «شاد و  فارِغ  و  آن ک   منیباش  من،  تو»که  با  چه کسنم   ،  محق»را؟    نیا  دیگو  طر«فضل از    ی فضا   قی، 

  . . تا حاال نگذاشتمیای ، بذار من ب«که باران با چمن» شده، گشوده

  خورم  غم خود را نخور، من غم تو را م   ات ذهنمن   لۀیوستو به   دیگو م    ، زندگتو غم مَخور»   خورم  غم تو م  «من 

  .  دیایفقط فضا را باز کن، بذار فضل من ب 

که    یر یگ را که در نظر م  تمام کسان   شده،تیهوهم   یفکرها  لۀیوسبه   تو   عن ی،  ترم از صد پدر» مشفق   به تو   «من

تر ها مؤثرتر هستم، مهربان کم کنند، من از آن   به تو  هست   دهیها همانکه با آن  ییزهایکم کنند و تمام چ   به تو

  . هان تا آ دانم هستم، من صالح تو را بهتر م

  د یگو م  ست، یتر ناز پدر و مادر که مشفق   ر یفقط فضا را باز کن. د  ر،یکم نگ  رید  ی هاآدم   از جهان و   عنی

  ممن است کار کند.   ذهنچار کند، پدرت با من   ددان پدرت نم   کهن یا  یتر هستم برامهربان   من از پدرت به تو 

نگو     . به کسکن صحبت م  ذهنبا من   کهن یا  یدهانت را باز نکن برا   عنی  راز را با کس مو»   ن یو هان ا  «هان 

  چ ینگو. به ه  یز یچ  د،یهم پرس  ن یشاه زم   دم،یپرس  من هم از تو  . حت شودقطع م  ن یا  ،شوم» «من دارم بهتر م 

  جواب نده، به من جواب نده.    شاه

جواب    ات با من ذهن  ،که جواب بده  ن یبه من جواب نده، فقط فضا را باز کن. هم  دیگو خدا به شما م  عنی

باشد    ادتی  اگر به ذهن هم رفت   عنی،  «گرچه از تو، شه کند بس جستجو». اصال ذهنت را خاموش کن.  ده م

  آباد کنم.  یجور را چ تو  زندگ دانم من باران هستم، م  ،نخواه  یز یچ  ،حرف نزن

دخالت   تان ذهنو با من   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل    دیشما اگر مرکز را عدم کن  د،یشو متوجه م   شما

را    نیا  بِپرد وسط و   ذهننم   دیبذار  د یبهتر شد نبا  . اما وقت شود شما بهتر م   زندگ   در مدت کوتاه  دینکن

بو    عنیبس است    دی ت. هر موقع گف«بس است»  دییبو  و   دی، و شما متوقف کن «من کردم»  دیغَصب کند و 

  . ستیاست، بس ن ذهنمن 

 ست یندر شما زنده بشود. مهم    دیبذار  د، یرا تکرار کن   اتی اب  نیکه ا  کنم  بارها عرض م  و   د یایب  د یبا  «فضل حق»

  د ی را واقعاً خوب بفهم ییزهایچ یاست که شما  نیا مهمچهار ساعت، پنج ساعت صحبت کنم،  جان یکه من ا
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   عن ی  وگو»«گفت،  «گفتن» .  شود م  »یادآور ی«سبِب    «تکرار»  شود، م  «تعهد»سببِ    «تکرار»و،    دیو تکرار کن 

  .کند کار م یباران چجور دانم» «مکه من   دییگو م  دیشما دار

بتوان  البته است که  ممن  توض  میما  م   می بده  حیعلماً  چار  باران  خاص   ول  کند که  و     سبزکنندگ  تیآن 

حق»  ای باران    آبادکنندگ  نم   «فضل  ما  کس  یچجور  میدان را  اگر  دارد    ذهنمن   عنیبداند    است.  دارد، 

    د؟یکن توجه م کند، م  «مقاومت»

را    ت یسه ب  نیاتا چراغ بشود در دل شما و روشن کند.    دیکن تکرار م  د، یخوان را م   ها ت یب  نیشما ا  نیبنابرا  پس

  م یما بفهم  میاگر بتوان  «مقاومت».  ستیکه مقاومت چ  دیتا شما واقعاً بدان  خوانممن دوباره م   م،یاقبال خوانده 

  شود  کم م  لیخ  ول  شودصفر م   میگو و مقاومت حاال نم  میکن نم  شود، از ما مقاومت حساب م  ییچه رفتارها

  در ما. 

  گفت:  م،یاغزل که خوانده  نیا در

  پدر و مادر عقل است و روح  چون
  دوست عاق؟ یچون شَوم ا  ،ییدو تو هر 

  

  را که جهان را همه   کس خاصه
  شقاق یکند، فرد شود ب ترک 

  

  کش شیعشق کشَد پ الجرمش
  محمد به سحرگه براق  همچو

  ) ١٣١٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

  : نافرمان، سرکش با پدر و مادرعاق

  زه ی : چون و چرا، ست شقاق
  : نام مرکب حضرت رسول در شب معراجبراق

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 که نی. امیبده  حیتوض  ترشی ب  کم  یاول را    تیب  نیهم نبودند در آن غزل. من خواستم ا  رِیز  هاتیب  نیا  البته

از انسان    ریکه غ   دیدان و شما م   زند و دارد مثال م  »«نافرمان  عنی، عاق  «مقاومت»   عن یچه؟ عاق    عنی  «عاق»

عقل، و عقلشان، که    یدارند    یاریهش  ی  د،یریب  رنباتات، همه هرکدام را درنظ  وانات،ی همۀ موجودات، ح

  چار کن.   دیگو م شانی ار ی هم هست، به هش جانیدر ا
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وانات ی ح  مثال   ار مکه ش م  کنند ار م   یچجور   دانندش،م  شانی اری بلد هستند، عقلشان به هش  کنند د ی گو  

 ها ن یجمادات به ما هستند، ا  دانم موجودات مثل نباتات و نم  ۀیاز بق  تر ی نزد  لیکه خ  واناتیکه چار بن. ح 

  روح خداوند است. ر از عقل و یعقل و روح دارند که غ  یبفهمند که درواقع  توانند نم

که مثال خواهد    شود متوجه م  شود، قائم م   یار ی هش  یرو  یار ی هش  حضور، وقت  یار ی فقط انسان هست که در هش

 ی اننده یب  یدر او    کهنیا  یبرا  فهمد؟ م   یو چجور  گذارد اثر م   زهایچ   یزمان رو   شود، م   ریمرد، جسمش دارد پ

  و اصل ماست.  ست است و آن خودِ زندگ ریرناپذییهست که تغ  تیخاص   یهست، 

مسلط کنم، فکر کنم که در ذهن   ذهن  یار یذهن بروم و عقل ذهن را به هش  توانمکه من نم   دیگو م   جانیا  در

   ما زندگ    است که وقت  نیا  اش معن  ،  پدر دارم و مادر دارم که عقل و روح است. عقل و روح من هر دو تو هست

عقل و   نیکه ا  میشو متوجه م   دفعه یشود،   قائم م  یار یهش  یرو   یار ی هش  م،یشو م  از جنس زندگ  م،یشو م

ندار  هوشِ ذهن  از ماست و ما حق    »  «طرفِ زندگ  م، ی طرف بمان  نیا  د ی. بامیجا و عاق بشوآن   م یبرو  میجدا 

  . میبمان

دارد. من   یر ید  ستمیس  ی  وانی ح  کهن یا  یبرا  م،یباش  میتوان ما نم  عنی  ستم،ین  وانی مثل ح  که من   دیگو م

. اگر  میپس در ذهن هست  می نباش  یلحظه با خداوند ما    نیدر ا  عن یطرفِ تو باشم. اگر طرفِ تو نباشم    دیبا

  ، دان به آنچه تو صالح من م  ز؟ یچبه چه   کنم، م    نافرمان   عنی  کنم مقاومت م  عن یهستم    «عاق» ذهن باشم  

  د؟ یکن . توجه مفَکان»«قضا و کن به 

   ذهن دارد عقل من  عقل ی نیدارم، ا ذهنمن   یجا که من آن  دیآنظر مکه ذهن به  دینی شما ذهن را نب اگر

  اگر   .کند خداوند شما را اداره م  ی اری عقل خداوند، هش  صورت ن یهستم درا  نیو من جدا از ا  ، هوش ذهن   یو  

.  با زندگ  کند م  زهیآن من ست  د،یدار  «من»  یباال پس شما    دیآ م  ذهن. اگر مندیشو  عاق م  دیذهن بشو  قاط 

  یار ی صورت هشبه   ایکه    دهد نشان م   تیب  نی. موالنا در امیشو عاق م   میصورت من بلند بشوکند به   رهیاگر ست

  . دیآ نم فضل زندگ  میعاق بشو م،یشو م  قعا ای د،یرو و به ذهن نم د ینیب را م  ناظر ذهنتان

ا  ریتو بشوم، غ   دی. من باکه اصال عقل و روح تو هست  دیگو م  ت یب  نیا  در و نافرمان    روم در ذهن م  ن یاز 

سروکار    » «پدر و مادرِ مصنوعجا با  . در آن رمیگ را م    ذهنبه تو، عقل من . اگر نافرمان بشوم نسبتشوم م

  ا ی خداوند را     بالندگ  ی رویو عقل قضا و ن    من عقل زندگ  کهن یا  عن ی  «عاق، نافرمان» کلمۀ    دی کن  توجه   دارم.

  خطرناک است. اریکار بس نیو ا  رمیگ خودم را م ذهن. عقل من کنم را دارم رد م   زندگ
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جهان را طالق بدهد، جدا بشود، جدا   که اگر کس  دیگو باشد، م ١٣١٣که غزل  یبعد  یهات ی در ب طور ن یهم  و

طرفِ تو، تو براقِ عروج   دیای از ذهن ب  عنی  ذهنبشود، بدونِ بحث و جدل من   یبا تو    عنیبشود فرد بشود،  

  . کش م ش یپا رِیرا ز

اگر    عنیهستند.    هیشب   «مسلّم»با    «الجرم»  نید. اندار  یریراه د  چیناچار، اصال هبه   عنیالجرمش    «الجرمش» 

به او زنده   کهن یکه چاره نباشد جز ا  دیقرار بده  تیخودتان را در موقع  ایرا    خداوند و زندگ  دیخواه شما م 

  .دیآ م  «الجرم» نیهم  د،یبشو

  کش شیعشق کشَد پ الجرمش
  محمد به سحرگه براق  همچو

  ) ١٣١٣شمس، غزل  وانی د ،یمولو (

و   کند حضور م  ی اریآمد، شما را سوار براقِ هش  شیحضرت رسول پ  ی برا  دیگو که م  طور ن یلحظه هم   نیا  عنی

   ذهن من  چیه رید د،یپراست که شما تمامًا از ذهن م  یدرپیپ ییشده است، فضاگشاگشوده یهمان فضا  نیا

  . مانَد نم  باق

و به    میحرف بزن  ذهنبود که ما با من   نیا  رشی. شل ددیرا هم شما مالحظه فرمود  «مقاومت»شل    ی  پس

از دعاها    لیکن و، خ   یطور کن و آن   یطور ن یآبادان کن و ا  یکه چجور  مییبو  دیآ م   که از طرفِ زندگ   باران

  ما.  ذهنمن  یدعاها  شود، نم  ابما مستج  یخدا را شر که دعاها   دیگواست، که موالنا م  یطورنیا

شما ناظرِ   یی. با فضاگشارونیب مییایکه از ذهن ب میضرر نزن میاگر بخواه میچاره ندار چیکه ه  دینیب م  جانیا و

مقاومت    شود نم  د،یوگرنه اگر ذهن باش  دیکن مقاومت نم  د،یستین  «عاق»  د،یناظر ذهن شد  وقت   د،یشو ذهن م

  کنار.  دی را مسلّم بذار   طرزِ تَلق نیا  د،یو مقاومت نکن  دیدر ذهن باش دیتوان . شما نم دینکن

  �🔹🔹�بخش اول  انیپا �🔹🔹�
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  ها، زیرِ پایمان طور مسلَم و قطع براِق عروج، پرواز از همانیدگ از این سه بیت نتیجه گرفتیم که اگر بخواهیم به

بشویم. جهان را ترک کنیم. و از جهان کم نگیریم و حرف نزنیم،    «فرد»کشیده بشود، ما باید فضا را باز کنیم و  

  با ذهن حرف نزنیم، اصال حرف نزنیم. 

  اَنْصتُوا یعن که آبت را به الغ 
  خش است باغهین تلف کم کن، که لب

  ) ٣١٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

توانیم نیروی زندگ را بیریم و تبدیل به مانع و مسئله و دشمن و مقاومت و درد بنیم، بوییم که زندگ  نم ما  

  اصطالح شوفا نشد، دلِ ما روشن نشد.  ما به 

که آبت را بیهوده، یعن آب زندگ را بیهوده تلف نکن. وقت حرف  ذهن را ساکت کن یا ساکت باشید، یعن این 

 زنیم با ذم از جهان م چیزی، کم هن، وقت حرف م خواهیم که وقت  این، یعن زنیم و در ذهن هستیم یعن

  مقاومت. 

ما عدم که م   «فرد»شود که ما  لحظه سبب م گشایی در هر پس فضا   مرکِز  یتا م بشویم.  ما  با  شود  شویم 

حضورِ ناظر نگاه کنیم در طرفِ زندگ  صورت  آییم. وقت بهصورت حضوِر ناظر م زندگ. وقت یتا بشویم به

شویم که در ذهن هم ی هشیاری هست، ی عقل،  و متوجه م  هستیم و پدر و مادر و همه چیزمان او است.

چیزِ مستقل باشد برای خودش، برحسب    که ی اینگیرد، نه  موقع آن هشیاریِ عقل ذهن هم از این کم م آن

 ضوع.  ها. توجه کنید به موهمانیدگ  

 من بهتر از این نم ویم، اگر شما متوجه نمتا متوجه بشوید. و اگر  توانم ب شوید باید این اشعار را بخوانید 

 زحمت بیهوده م ما ی کشیم، شماها هم  متوجه نشوید و روی خودتان کار نکنید، ما موفق نخواهیم شد. یعن

 گشایی، اگر تا حاال با خودتان تعهد نکردید که من  به فضا   گذارید، اگر متعهد نیستید به مرکز عدم،وقتتان را م

 درد را نم خواهم در زندگ خواهم آزاد بشوم، و این را در عمل خواهیم فهمید، اگر مرتب به این برنامه  ام من م

 موقع گوش نم کنید، بعض ها گوش م کنید، معن خواهید شما دردهایتان بروند.  اش این است که نم  

خواهید از خودتان  خواهید دردهایتان را بیندازید یا نه. اگر نمباید با خودتان تکلیفتان را روشن کنید که م شما  

 بپرسید چرا نم کم روی خودتان کار کنید،  بهخواهید راهش آن نیست که شاید وقت خواهم. اگر م وقت خیل
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 ران باشد. اگر واقعاً ماین ابیات، اول عمل کنید فکر کنید و خودتان را    خواهید باید مطابقحواستان به دی

  وفق بدهید. 

 کنید، باید خودتان را اصالح  اگر با این ابیات رفتارتان مغایر است، عقلتان مخالف است، بدانید که اشتباه م

 ها را.  خوانم اینکنید. برای همین م  

 شود که شما عاشق  در این دو بیت گفته م «نعآفریدگاری او هستید، نه  خداوند هستید،    «ص«مصنوع»    او. عاشق

همانیدگ عاشق ها. مصنوع یعن  

  عاشق صنع تواَم در شر و صبر
بر؟ عاشقباشم چو گ صنوع کم  

  ) ١٣۶٠مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  عاشق صنع خدا با فَر بود 
  عاشق مصنوع او کافر بود 

  ) ١٣۶١مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  صنع: آفرینش، آفریدن

  شُر و صبر: در اینجا کنایه از نعمت و بالست.
  گبر: کافر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 کنم؟ عاشق آفریدگاریِ خداوند هستم؟ و در حال  باید از خودتان بپرسید که آیا در این لحظه، من فضا را باز م

فَکان و سرعت و  ْ که معتقدم به کن ی اینشود، صبر براکه چشم عدمم باز م شر و صبر هستم؟ شر برای این 

  ام ندارم.ذهن نیروی شوفایی او، عجله با من 

 ر و صبر معناش این است که شما آیا من درواقع شذهن تان را دخالت م دهید؟ اگر  کنید در این فرآیند یا نم

 م ر و صبر نمدهید ش ر و صبر نکنید موفق نمشوید.کنید. اگر ش  

  شود.  تان م است که وارد زندگ «فضل حق»شایی و عشق به آفریدگاریِ خداوند، این همان  گفضا  

کنید خودتان  شود محروم م گوید بشو و م فَکان که او م ْ اگر مقاومت کنید و نگذارید، یعن از صنع حق و کن 

 م کند؟ خودتان.را. چه کس  
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ذهن  وسیلۀ من ذهن و به صورت مناهم خودم را درست کنم. به خوذهن بوید که من م شما نگذارید به، من 

 شدن و از بین رفتن من خواهم خودم را اصالح کنم. برای این نگویید که من م ما کوچ است. که اصالح ذهن  

ها ذهن عجله دارد با معیارهای خودش که از طریق همانیدگ تواند شر و صبر را بشناسد. من ذهن نم من 

  فرق دارند.   «صنع» دست آورده. این معیارها مادی هستند با  به

 افتد. برای این کار باید مرکزتان کار م افتد. مالِ شما به کار میعن نیروی آفریدگاریِ شما در این لحظه به   «صنع»

 شما درست نم بیعدم بشود، اگر نشود زندگ شود. یعن کنید. شما عزمتان را باید جزم کنید  خود دارید کار م

 باید از بین برود. با من خواهم عوض کنم. برای عوض شدن، این منکه خودم را م ذهن هم نم توانم، ذهن

  ام را از بین ببرم. ذهنمن 

  او م حق از طریق صنُع فضلنع او هستم، نه عاشق همانیدگها یا فکرهایی که زاییده  آید. من پس عاشق ص

وسیلۀ خداوند خلق  کار رفت، آن دیر رفت. لحظۀ بعد ی فکر دیر بهشده. ی فکری که زاییده شد و به

 م شما خلق م کنید. شود در شما، یعن  

کار بردن فکِر قدیم از طریق کنید. بهضل حق محروم م کار ببرید، خودتان را از فنکنید، اگر فکر قدیم را به 

 م مقاومت حساب   ،همانیدگ نم چیزی گیرتان  مقاومت کنید  باران   آید.شود.  به  دارید   یعن مقاومت کنید 

 به نصیحت شما، راهنمایی شما برای سبز کردن  م ن. باران احتیاجن، آن کار را بگویید که این کار را ب

ارد. ندارد، در ذاتش هست. درنتیجه آبادان و درست کردن چهار بعد ما یعن فکرهای ما، زندگ ما  ها ندسبزه

  چنین بدن ما، سالم کردن بدن ما، در ذات فضل حق و صنع او است. و هم 

  باران م را سبز م از طریق فضای گشودهآید چمن  باراِن آب حیات مکند،   طور که در غزل آید، همان شده 

ما را درست م هست، زندگ نم ،عنوان حضور ناظر، مقاومت را در درونتان  کند. شما باید بهکند. مقاومت کن

 تماشا کنید. و نکنید. م حق را قطع م کنید. کنید، فضل  

کنید. تمرکز، یعن  که شما قطع م شود. برای اینها مقاومت حساب م تمرکز روی دیران برای عوض کردن آن

آیم باال. اگر از صنع خداوند  ذهن م صورت من کنم، بهام را فعال مذهن روم من فتن روی دیران، یعن من م ر

 ران هیچ کاری ندارید روی خودتان کار ماستفاده کنید، روی دی روی خودتان کار م کنید،  کنید. اتفاقاً وقت

 ران اثر مخداوند روی دی نعگذارد.  ص  
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از درون خودمان درحال ما از طر  زندگ زندگ و برکت  اولین فیض را  یق کار روی خودمان و بیان شادی  که 

 خودمان م ران اثر مبلند شویم  عنوان من که این را قطع کنیم برویم ذهن بهاینگذاریم. نه بریم به روی دی ذهن

  ذهن خودمان عوض کنیم! ها را با من ذهن آن آید باال تمرکز کنیم که من شان م ذهن روی دیران که من 

شویم ما. این بیت خیل  م  «عاق» شود. همین اآلن نشان دادم،  ذهن مقاومت حساب م صورت من بلند شدن به 

  مهم است. 

  چون پدر و مادر عقل است و روح 
  هر دو تویی، چون شَوم ای دوست عاق؟

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  سرکش با پدر و مادرعاق: نافرمان، 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

یعن ای خداوند من چجوری تو را رها کنم، پیش تو نباشم؟ با تو ی نباشم؟ همین که با تو ی نباشم عاق  

 م من نم .شدم عاقبشوم، به ذهن بروم من  «عاق»توانم بروم به ذهن  شوم. چون هر دو تو هست شدم.    ذهن

 کنید؟  توجه م  

گویند عاقِ والدین است. ما  ها سرپیچ کند، م هرکس که عاقِ والدین بشود، به والدینش ظلم کند، از حرف آن 

 هم عاقِ خدا م ر کارمان درست نمشود. شویم، دی  

 خدا با فَر بود»گوید: برای همین م نعص وه ایزدی است، برکت ایزدی است«عاشقپس شما از طریق  ، فَر، ش .

  گشایی عاشق صنع هستید.  فضا 

این  این ها را من م حاال، چرا  برای  اگر ی خوانم؟  ندارد که  فایده  طوری  چیزهای زیادی بخوانیم و همین   که 

بخوانیم برویم جلو. باید شما پیاده کنید روی خودتان. یعن شما از خودتان بپرسید: در این لحظه من عاشق  

  هستم؟ یا آفریدۀ او؟ صنع خداوند 

 ها باورهای قبل هم هستند، تمام باورهایی که در تمام  ها را در مرکزتان گذاشتید، آفریدهبینید که آفریده اگر م

  شوید. ها را بذارید مرکزتان کافر م روی زمین وجود دارد آفریدۀ او هست، اگر آن 

  آید.صورت فکر م فکر است، به  آیدور م یعن اولین ساخته که از آن  «عاشق مصنوع او»
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 چیزی را خلق م ن است بسازد. شما فکرِ یچیزی در بیرون مم کنید، بعد فکر را تبدیل به عمل  فکر ی

 م کنید. عمل سبب م چیزی بیرون ساخته بشود. م چیزی است ساخته شده؟ خُوب از   گویند این چه شود ی

  شویم.  ه ساختیم دیر عاشقش نم فکرتان آمده ساخته شده. حاال آن چیزی ک 

شده شویم. همین که ساخته شده نم آفرینیم، عاشق چیزِ ساخته که کارِ ما صنع است، اصال ما همیشه م برای این

    مانیم که تا شُوه او را داشته باشیم.عاشق صنع خدا باق م  شویم. دائماًشویم، کافر م ذهن م بشویم، من 

  این بیت را شما برای خودتان بخوانید:   طورو همین 

  این دو ره آمد در روش یا صبر یا شُِر نعم
  بی شمع روی تو نتان دیدن مرین دو راه را

  ) ٢١مولوی، دیوان شمس، غزل (

  نَتان: نتوان

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ذهن بلند بشوم، صبر و  صورت من صورت تو بلند نشوم، به و به  یعن اگر من فضا را باز نکنم، تو نیایی مرکزم

 ر را نمُر با من شتوانم ببینم. صبر و ش ی ذهن ر نمود پیدا مکند.  جوِر دی  

 ها را تفسير کنید با من کنم که شما نباید شعرِ موالنا را بخوانید و این برای همین هم عرض متان. باید  ذهن

ها باید کم کنند شما تغییر بنید. و خواهید دید که تمام این اشعار اگر  ها بنید. اینذهن را تابع اینمن 

کند، دارد آفلین را  تر م دارد مقاومت و قضاوت را کم   درست معن بشود، تفسیر بشود و اعمال بشود به شما، 

 کند.  از مرکز شما بیرون م  

این  آفل  که عدم مرکزتان است معن اصال صرفِ  اگر برحسب ی چیز  آفل نیست.  این است که ی چیز  اش 

 را خواهید دید.  نم رِ واقعُبینید، صبر و ش  

ذهن تشخیص  دهیم، با من نید که ما قانونِ جبران را انجام نم ذاتِ ما شاکر است، قدرشناس است. شما نگاه ک 

 دهیم قانون جبران چه است. دائماَ َ در هرچه بیش نم گذاریم و ضررهایش را  تر بهتر قانون جبران را زیر پا م

 بینیم.  هم م  
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 م چیزی را مجان ما ی ذگدانیم، ارزش خواهیم، چرا؟ قدرش را نم کنیم. فکر ماری نم   مصنوع» کنیم که اگر»  

 را جمع کنیم ی م به ما زندگ جا، این انباشتگ دهد، دل ما را روشن م کند. کند. نم  

 قانون جبران ی دراثر عدم ادعا م کس دفعه ی م کاری را که بلد نیست، بلد است و حت مصدر   رود  کند ی

 شود که بلد نیست، مسئله آن کار م م کند.آفرین  

بینید که قوانین زندگ را باید شما رعایت بنید. منتها خیل از قوانین زندگ را بدون شمع رویِ او،  م   پس

  توانیم بفهمیم. که حضورِ ناظر بشویم، نم یعن بدون این 

 نم ما  هم  را  جبران  نم قانون  هم  را   قدرشناس نم فهمیم،  ما  نم فهمیم.  و  بدانیم  قدر  دراثر توانیم    دانیم. 

 را ما از دست م انات زندگو ام از برکاتِ زندگ خیل دهیم. قدرناشناس  

دفعه متوجه قانون  کنید ی شناس و، یعن هر موقع شما مرکزتان را عدم م توجه کنید، قدرشناس و ارزش

 شوید.جبران م  

گوید  ذهن م شود. ول من نم بینید که اگر صبر نکنید، دردِ هشیارانه نکشید،  ای از آن است. م صبر ی جنبه 

 م گذارد.  شود. چرا؟ قانون جبران را زیر پا م  

کنم، از فضل ایزدی و خرِد زندگ استفاده  گویید من فضا را باز م گشایی قانون جبران است. شما م خودِ فضا 

 کنم و من م را م دهم برود. ذهن  

 در بیت هست، بیت دوم همین را م گوید  گوید، م  برود و نگه داری یعن ر را ندهود. سبر ر را بدهباید این س

 قانون جبران را رعایت نم .کن  

نورِ فضای که کس م درست مثل این   با   یعن او،  با شمع روی  نبینم با من گشوده  گوید، من اگر  ذهن  شده، 

 ببینم، م توانم ببینم. نم  .ببین توان  

ذهن  کار ببرید. رها کنید اصال اوضاع جهان را که براساس من در خودتان عرض کردم، بهها را شما باید  خُوب این 

 م با خودمان خوب نیستیم،  گردد، این فرهنگ غلط است. م فردی ستیزه داریم، یعن بینید که ما در زندگ

 ببینیم در این صورت به   توانستیمشمع روی او م زدیم. اگر بیهمه ضرر به خودمان نم اگر خوب بودیم که این 

 خودمان ضرر نم شدیم. زدیم، دشمن خودمان نم  



ۀ  برنامه         Program #915                                             ۹۱۵مشار

  30صفحه: 

اندازۀ خودتان به شما  کس به شما اگر با شمع روی او، با هشیاری حضور ببینید همین اآلن، خواهید دید که هیچ 

دشمن خودتان، خودتان هستید. بدترین ضرری که زده، جلوی فضل ایزدی    ترینبدی نکرده، ضرر نزده، و بزرگ 

ذهن را برای شما معتبر شمرده، فکر کرده با این  را گرفته است. بدترین ضرری که زده، این است که عقل من 

 م را درست کرد و شما باور کردید، هنوز هم م شود زندگ کنید، هنوز هم م یشرفت کردید، پکنید. اگر نم

 کردید. م  

  شود.  صبر و ُشر نمشمع روی او و بی جا رسیدند که بیهایی که پیشرفت کردند به اینآن

 کند شود که شر بند، و فکر م ذهن که ناموسش صد من آهن است، اصال خَم نم و صبر و شرِ مصنوع من 

 من است، درحال من حق است، حق آن که میلش است، میل است که ما قانون جبران را رعایت کنیم،    ذهن

 را م زنده نشده، مزایای زندگ است. اگر دشمن ما نبود، عرض کردم،  خواهد. این مننکرده، به زندگ ذهن

 نع را نمجلویِ ص ایزدی را نم لّمگرفت. جلویِ فضلسگرفت. م   دانست که من نم آدم را خوشبخت م کند. ذهن  

رساند؟  رساند یا نم ذهن که این عقل من را به جایی م کنید در عقل من ندن این غزل ش م شاید شما با خوا

 و فکر م کنید نم رساند اقدام شما چه است؟ از خودتان بپرسید، به خودتان جواب دهید. رساند. خُوب اگر نم  

  شُر و صبرهر که مانْد از کاهل بی
  او همین داند که گیرد پاِی جبر

  ) ١٠۶٨لوی، مثنوی، دفتر اول، بیت مو(

  هر که جبر آورد، خود رنجور کرد 
  تا همان رنجوری اش، در گور کرد

  ) ١٠۶٩مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

 تنبل :کاهل  

  رنجور: بیمار 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ذهن کاهل است و شما را محوم کرده به جبر که از ، که خواهید دید که منامو این دو بیت را بارها خوانده

 ذهن نم شود بیرون رفت. درحالت م زندگ خواهد شما را از ذهن دربیاورد، شما من که قانون تکامل  ذهن

  نداشته باشید.  
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 خوانم، دو بیت را البته. برای همین این بیت را دوباره م  

،  «که گیرد پایِ جبر» یعن غیر از این کار دیر بلد نیست،    «او همین داند»  شُر و صبر»هل بی«هر که مانْد از کا

  ذهن باق بمانم. شما مجبور نیستید.  ذهن و در فرهنگ من که من مجبورم در من 

" اگر با اینرس ولInertia و با مقررات و فرهنگ من " پیش بروید، این م ندی را بر ذهنشما مسلط    خواهد ک

ذهن  ذهن را و این طرز فکر و خویِ من ذهن ادامه دارد، باید ادامه بدهم این من ذهن را که من کند. اینرس من 

 زندگ دردهایش هم باید ادامه بدهم، ول و حت وفا مام ش شود.شود. نم  

  شُر و صبرهر که مانْد از کاهل بی
  او همین داند که گیرد پاِی جبر

  ) ١٠۶٨لوی، مثنوی، دفتر اول، بیت مو(

ذهن را بنم، مجبورم مقاومت کنم، مجبورم ستیزه کنم، مجبورم تمام  پاِی جبر، یعن مجبورم این کارهای من 

  کند انجام بدهم. نه مجبور نیست. ذهن به من دیته م رفتارهایی را که من 

طوری هستند،  طوری است، خانوادۀ ما همه اینژِنم این و اگر فکر کن مجبوری به دلیل، و دالیل خودش را دارد،  

 جامعه نم اقتصادی ایجاب نم ،های ذهن است.  سازی ها و مانع ها بهانه کند، نه. این گذارد، امور سیاس  

شما در این جبر که من حتماً مجبورم در ذهن بمانم، موانع ذهن و مسائل را که ایجاد کرده و دردهایی را هم  

ها شما را در کاهل نگه  بینید، و اینبینید، برحسبِ مسئله م اد کرده ببینید، که شما برحسبِ درد م که ایج 

 ندی.  مدارد، ک  

 درحالت که موالنا م زمان کار است، شما م لحظه کار است، ی و بتازی.  گوید، ی بیندازی  را  توان همه 

شود. هرگونه عدم  کند. مقاومت کنید نم دِ شما را عوض م گفتند دیر. فضل حق دیهای قبل همین را م شعر

 تَّقُوا» گوید پرهیز، که مرتب موالنا ممقاومت است.  «ا ،  

تان را ی  تان را روی خودتان نگه دارید درنتیجه فضا را باز کنید، بذارید توجه که توجه جایِ این اگر شما به 

شود شما  شوید. اصال نم که از جنس ذهن دارید مست، برای اینهای مقاومت اچیز بیرون ببلعد، ی از جنبه 

طوری نیست که، برای  های مختلف دارد، اینبروید ذهن، مقاومت نداشته باشید. عرض کردم، مقاومت جنبه 

 گویم شما بشناسید. همین م  
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 داریم م سبز کن، مقاومت است. خدایا این را بده، چرا    طوری طوری ببار، آن گویید این گوییم شما به باران م

در  مقاومت  بده،  را  آن  کردی؟  را  کناین کار  و  قضا  این ْمقابل  اتفاق  چرا  است.  به فَکان  افتاد؟  جای  طوری 

  دهم. جا بود، دوباره نشان م چرا را گفت بذار کنار. توجه کنید به کلمات، این وچون  گشایی.فضا 

  وچرا.  چون. شقاق یعنشقاق»«بی

  خاصه کس را که جهان را همه 
  شقاق ترک کند، فرد شود بی

  ) ١٣١٣مولوی، دیوان شمس، غزل (

  چرا، ستیزه وشقاق: چون 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

پریم، کاهل  چرا م وجدل با کس، خداوند. پس بدون چون وچرای ذهن، بدون بحث و یعن بدون چون   شقاق» «بی

 شویم.  نم  

های ذهن است و پس شما در ذهن هستید  تر در ذهن، ی از الو شما بدانید که کاهل، سست، اقامتِ بیش 

ذهن دارد، تا ثابت کند که در ذهن باید بماند، مجبور کس دالیل پیدا کند که ذهن دارد، مناگر کاهلید. و هر 

 یرد تا در این صورت باید بداند که  شود، بیمار است. اگر این جور ب است در ذهن بماند، بیمار میماری را ب

  خواهید در قبر ذهن بمیرید.  میرد. و شما نم یواش در قبرِ ذهن م دارد یواش 

این  برای  در ذهن مرده باشید، چرا؟  آوردهممن است بیست سالتان باشد  اینکه جبر  برای  با موانع  اید،  که 

  هم در ذهن باشم. لزوم ندارد بویید، بودن شما در ذهن یعن همین! خوااید که من م ذهن، مسائل ذهن گفته 

های خوبی ها حرف موقع   گوید؟! حاال لزوم ندارد به حرف بزند. خیلکس که در ذهن است دارد چه م هر

 است این.   «نفاق»زند، که گفت موالنا  م  

مرکز  اگر  شما  من گفتم.  هم  نامروز  باز  را  فضا  نیست،  عدم  مرکز تان  م کردید،  و  است  جسم  من تان  گویید 

 خواهم آدم خوش مبخت   بشوم، م را حس کنم، دلم روشن بشود، دارید دروغ م گویید.  خواهم گرمای زندگ

ها خواند؟ یا این تان م زنید با مرکزخواهد! شما باید ببینید که آن حرف که م تان ی چیز دیر م چرا؟! مرکز 

  برد آن طرف نه حرفتان. تان است که اصل شما را م تند؟ چون مرکزبا هم مغایر هس 
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 برای همین است که ما حرف مزنیم، با حرف تعهد م کنیم. درست است؟  کنیم، عمل نم  

  طور: و همین 

  دیده ما چون بس علّت دروست
  رو فنا کن دید خود در دید دوست 

  ) ٩٢١مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

  دید او نعم اْلعوضدید ما را 
  یابی اندر دید او کل غَرض 

  ) ٩٢٢مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت (

  علّت: بیماری

  نعم الْعوض: بهترین عوض 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

بینید این دید اشال دارد. امروز بهتر است که از  م   هاگنیداید که وقت از طریق هما و اگر شما قبول نکرده 

 ویید این دید غلط میرید بموالنا یاد ب بیند، درست نم کند و بیند، این دید مریض است، گرفتاری ایجاد م

گرفتاری را من دارم ایجاد م ران مکنم و من گردن دی کند، این دید، دیدِ اندازم، این دید مسئولیت قبول نم  

  جبر است من قبول کردم در ذهن بمانم.  

دهد و برای این  تصمیم بیرم که عنایت او است و فضل او است که مرا از این ذهن نجات م   «مسلَّم» من باید  

نه تنها محوم    جا طبق این دو بیت قبل در قبر ذهن بمیرم، محوم نیستم.نیامدم که در ذهن درد ایجاد کنم، این 

در شعر  خداوند م نیستم،  قبل گفت که  بِشد. گفت    «براق»خواهد  های  زیر شما  یعن    «الجرم»،  «الجرم»را 

  چار، یعن قانون زندگ.  نابه

 ر خداوند قانونش را که زیر پا نماگر شما این «الجرم»گذارد که!  دی .   کند،  کار را کردید، او هم آن کار را م

  .  کنداو کم م  «ترازو کم کن»ول از  

شود، ترازو است. هرچه  تان کم م کنید زندگ بینید و مقاومت م ها م گنید وسیلۀ هما ای که شما به اندازهبه

تر شما  شود. هرچه بیش تان درست م کنید، زندگ بینید، مقاومت نم کنید، از طریق او م تر فضا را باز م بیش

 کنید، از طریق چیزمقاومت م بینید، ها م زندگ شود. دست شماست. تان کم م  
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گیر بشود، روشن بشود و عمل بشود. و  خوانیم تا شما تکرار کنید و در شما جای ها را ماین این بیتبرپس بنا 

  خواهید داشت.    توفیق»«جهدِ بیاگر عمل نکنید 

  ذهن. دید و راهنمایی من  توفیق یعن کار باکس نکند. جهد بی گوییم نصیب هیچ توفیق را خداوند م جهد بی 

یعن    «دید خود در دید دوست»،  «رو فنا کن» گوید  دارد به ما م   «رو فنا کن»  «دیده ما چون بس علّت دروست»

  ، بذار این عینکت بشود. شدهرا فنا کن به دیدن از طریق فضای گشوده  گنید دیدن از طریق هما 

وزِی جدید، این بهترین عوض است. یعن ببینید باز هم قانون  و این دید جدید، گفت عشق جدید، فضل حق، ر 

 جبران، م آن را نم یری.  گوید این را ندهب توان  

 ض»گوید:  بیت دوم هم همین را مرا چه مادی، چه معنوی،  «یابی اندر دیدِ او کل غَر همۀ غرض زندگ یعن .

  خواهید، در آن دید است.  دانید چه م ذهن نم منهرچه که در این جهان الزم است شما بخواهید، که با  

تمام چیزهای خوب که ما الزم داریم، مثل قدرت، مثل هدایت، مثل حس امنیت، مثل عقل، مثل شادی، مثل  

  آید.افروزی، همه از آن دید م آفریدن، روابط خوب، دل 

 نید خواهم باهم به این نتیجه برسیم که با دید هما من مشما درست نخواهد شد. دید من  ها، باگ زندگ ذهن

کنید، جِد یا شما در این راه کوشش م ّ هد مکنید، و این مهم وج شود، قانون جبران را رعایت  ترین منظورتان م

 تمام جنبه م در  را  قانون جبران  زندگ کنید،  رعایت م های  در هر جنبه تان  ما ی چیزی  کنید؛   زندگ از  ای 

 خواهیم اوم چه باید بدهم؟  پرسیم ل م  

 یرم چه باید بدهم؟ نه اینمخواهم این شغل را یاد بم که این شغل مجانکه آن  آید! نم آید. و حساب کن

 و بدهید. ندهید، نم ،چه هست باید بده برود، و ما این دید شود. در این مورد، م گوید باید این دید را بده

 خواهیم بدهیم برودرا نم شما، م . توانید شعر موالنا را بخوانید و با دید من گویم، نم تان بسنجید بعد  ذهن

  کار بردم و به من کم نکرده!  تان را بنید، بویید شعر موالنا را به ذهن ذهن و فکرهای من های من همین رفتار 

 چون آخرسر م نم ه کند، من اآلن دگویید که موالنا خواندن که به آدم کم   نکرده،  سال است م خوانم کم

 اگر م م کرد، حتماً کرده بود! نه، کم با من کند. شما م خوان ذهن م با من ات معن ،کن ات عمل ذهن

 با من م ،کن ات ذهن  هم فکر م و درست نم کن .بین  
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 که واقعاً طالیی است. نم ؟! بیت موالنا را بخوان، بیت بزرگان را بخوان.و این دو بیتدان  

  اختیار آن را نکو باشد که او 
  مالِ خود باشد اندر اتَّقُوا 

  ) ۶۴٩مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

  چون نباشد حفظ و تقوی، زینهار 
  دور کن آلت، بینداز اختیار 

  ) ۶۵٠پنجم، بیت مولوی، مثنوی، دفتر (

  اتَّقُوا: بترسید، تقوا پیشه کنید.  

  زینهار: بر حذر باش، کلمه تنبیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 کنید که این فکر م های متعدد، بیکه در تماس کنم؟ برای این ها را من چرا تکرار م بینم که همه فقط  شمار! م

 سؤال م کنند، مجاناً منی  توانمچجوری م  به خدا وصل بشوم؟! نم  .توان  

 من حواست باید به خودت باشد و ما هم م دانیم وقت نیدداریم، دیِد بد داریم، از طریق هما   ذهنگ بینیم،  ها م

  ذهن است.  است، انتخابِ من ذهن که اختیارمان، اختیار من خورد. برای ایندرد نم  اختیارمان به 

کند هزار  ذهن درست مثل حیوان عمل م ب فرقِ بین انسان و حیوان است، ول من درست است که قدرت انتخا 

گفت که به هر موجودی در این جهان ی عقل دادی، ی هشیاری، گفت، م که در آن شعر م برابر بدتر. برای این

  اش در اختیار تو است.  در حیوان عقل و هشیاری 

 وید که من من حیوان نمدارمآید ب ذهن   گیرم. حیوان کارهایی که ما با من خودم تصمیم م ذهن   کنیم، که  م

ست،  که در اختیار زندگ کند؟ برای اینکند که. چرا؟ چرا نم زنیم، نم یمان لطمه م ها جنس به خودمان و هم 

  گوییم من!شویم م کند. اما ما بلند م کار را نم زندگ این 

کنیم که اختیار  مان فکر م خاطر مثال مقام این دنیایی گوییم من بهشویم م بلند م   ذهن وسیلۀ من خُوب اگر به 

کنید که این مخرب است؟! آن  و دید آن است، فکر نم   ذهن اساس من داریم تصمیم بیریم، و این تصمیم بر 

 وید بابا این درست مبیت موالنا را بخواند ب ناموس من،  ذگوید؟! آبروی این من شخص نباید ی یعن هن

 ن آهن است خم نمبشوم این بیت این شوم، من باید خم صد م گوید. من باید بنشینم سِر جای خودم،  طوری م
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دانم، من  گویند که من م که مردم به من م که خیل مقام باالیی دارم، ولو این که شاه هستم، ولو اینولو این 

 م دانم، دنیا را خراب  دانم که نم کنم. م  

 وست که در فضای گشوده برای همین منی تَّقُوا» شدۀ  گوید اختیار برای کستَّقُوا چه فضایی است؟ فقط  «اا ،

  کند، اتَّقُوا فضای پرهیز است.  شده است که پرهیز م فضای گشوده

 م توجه   که فضا را باز کرده مرکزش  گوید کس چه؟ یعن خودش یعن خودش است، مال را عدم کرده و مال

این شخص به  چیزی    کند، وقت ی صورت حضور ناظر به جهان نگاه م خودش را روی خودش نگه داشته، 

 گذرد که به م دلرباست توجهش را جذب نم نظر خیل توجهش را، خودش را، ول نم کند برود جذب  کند. یعن

  ل خودش است. آن بشود، ما

 یا چیزی در بیرون نم کس خودش، یعن مال  شد، توجهش روی خودش قائم است. مالتواند توجهش را ب

 ، یعن پرهیز. مواظب است. تنها حضورِ ناظر است که مواظب است. و آن «اتَّقُوا»خود باشد در فضای باز شدۀ  

  موقع ما اختیار داریم.  

من   وقت داریم م  گوذهن همانیدگ اختیاِر  چه کس است؟  اختیارِ  نیست.  اختیار  آن  نفس  ید  اختیارِ  هاست، 

ذهن مخرب است. اصال  های منذهن ما که اختیار ندارد که، تمام انتخاب ذهن ماست. من ماست، اختیارِ من 

های صد من  ناموس تر بدتر.  تعریف یعن جلوی فضل حق را گرفته، یعن مقاومت. هرچه بزرگ   به  ذهن بنا من 

کند. خواهد باشد، ندارد. و بزرگترین تخریب را آن شخص م که م حدید یعن هیچ عقل خداگونه ندارد، هر 

 را در جهت مخرب به حرکت دربیاورد.  های تواند جمع من چرا؟ م ذهن  

ه دارد خودش را،  یعن کس اگر مال خودش نباشد، نتواند پرهیز کند، نتواند نگ  «چون نباشد حفظ و تقوی»

  زینهار، مبادا! دور کن آلت. یعن این توانایی انتخاب را بینداز دور. اختیار را بینداز. 

وسیلۀ  مان را به ذهنای نداریم که من کار کنیم؟ بیت موالنا را بخوانیم. یعن در ابتدا ما هیچ چاره   نتیجه چه در

  وش بدهیم.  گفتار بزرگان بسنجيم و عوضش کنیم، کوچش کنیم، گ

تر گویند باید کوچ شان م شود. همۀ ات بهتر م ذهن را بزرگتر کن زندگ هیچ بزرگ نیست که بوید من 

 کوچ .کن کوچ ،د تر کنرما باید به حرفشان گوش کنیم. ما محروم از این خ .صفر کن ،های  ورزی تر کن

  ایم. بزرگان بوده 
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 بن اآلن که ما م توانیم، یعن ده و همۀ یاران گنج حضور که خودشان را بیان م کنند،  کنند و این ابیات را تکرار م

 داریم اندیشۀ بزرگان را به رو م کنیم و مرتب خودمان را با این آوریم. تکرار مها م کنیم،  سنجیم و درست م

 دیدمان را عوض م ما داریم دیدمان را عوض م .کنیم، کنیم، این بیت قبل م کنید.  و شما کم  

ها فضل حق کم  اند، به همۀ انسانها مثل ی چشمه های دیِد ما این است که همۀ انسانو ی از عوض شدن 

 نفر همه کند، درنتیجه پیغام خوب از هر م ن است بیان بشود. شما نباید فکر کنید که یمم را   زچیکس

 داند، نه.م  

های عشق را، که شما خودتان را بیان  طور پیغام های جمعه را گذاشتیم که، و همین برای همین ما این برنامۀ روز 

 م کنید جبران کنید.  کنید و باید بیان کنید اگر م خواهید کم  

ذهن جلویتان را بیرد باید بویید، و یا تلفن بزنید  که خجالت بشید و منشما بهترین پیغامتان را بدون این 

ها را بیریم و پخش کنیم.  که بفرستید از طُرق به ما، که تعیین کردیم چجوری، و ما آن یا این بویید روز جمعه،  

 پخش م ر گوش  کنیم، حاال، شما باید دیدتان را عوض کنید، و به حرف دوستانمان و انسان و وقتهای دی

 نفر م بدهیم. نباید فکر کنید که فقط ی ت.  داند تمام شد رفداند یا دو نفر م  

دهم،  ها را توضیح م کنیم، که من اینای که باهم داریم اجرا م خود شما منبع پیغام هستید. بنابراین این برنامه

دهیم  سنجیم، و ابتدای کار اختیارمان را م کنیم و خودمان را م های بزرگان را، اندیشۀ بزرگان را، بیان م بیت

  گوید.  چیز، ببینم این چه م ، من هیچ، عقل من هیچ گویدگوییم این بیت چه م ها، م دست آن

 دارم. تا این فضا این که من سنجم، من اختیار ندارم برای اینمن خودم را با این م قدر گشوده بشود که  ذهن

  اصطالح صنع خداوند از طریق شما کار کند.  صنع آفریدگاری به 

 زی از این جهان اختیار شما را ندُزدد، شما خواهید دید که  بشوید و چی  «فرد»فهمید اگر  آن موقع خودتان م

 ین مخشم وقت مثال شوید متوجه م ین هستید، ماختیار من را گرفته شوید خشم این خشم  است. گویید 

 انتظار و توقع که دنبالش رنجش م آید اختیار شما را گرفته آید و خشم م خودتان است. شما م دانید که مال

  دزدد؟  د یا نه توجه شما را چیزهای مختلف در این جهان م هستی

 از آن چیزهایی که اختیار را م ی دزدد درد است، درد. اگر شما درد حمل م ها  دانید، این کنید خودتان م

گیرد آید باال و فکرهایتان را در اختیار م توانید اختیار داشته باشید. وقت درد دارید، م نم   باید بیفتند، وگرنه
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 و مخرب م و شما فکرهای منف خورد. چرا؟ برای  کنید آن موقع بیت موالنا را بخوانید. آن موقع به دردتان م

  کند.  گیرد، فلج م نید، جلویش را م که آن درد را و آن القائات را، که شما بروید آن کار بد را باین

 آمده این عقل را م گیرید نه آن عقل را. این عقل از طرف زندگ  است. درست است که آمده و گفته شده، ول

 است را روشن م ر شما را که مال زندگکند.  آن موتور دی  

با ی دعوا کنید، فالن، اوقات تلخ  کرد، شما درد بیشتری، خشمین بشوید  ذهن با درد داشت کار م اآلن من

 کنید، ی مود "دفعه م بینید این بیت شما را به یMood  ر آن حالت دعواری برد، که دیحالت دی و به ی "

  از بين رفت.  

قدر تکرار کرده بودید که یادتان آمد، گفتید ها! این سالح است، این  که این چرا خواندید بیت را؟! برای این

تان  بینید که موتور زندگ خوانید مخوانید، م خوانم. ه م کند، من م جا به من کم م است که اين   ابزاری

شما نباید فضل ایزدی را قطع کنید و به   روشن شد، فضا باز شد. فضا باز بشود کم آمد، فضل ایزدی آمد.

 ست مفضای گشوده خورید. قوۀ تمییز از این چالشِ دردمند در ذهن بپردازید، ش آید. شده م  

  آید، شعرهایش را حفظ هستید دیر. حفظ کنید. ها به یادتان م ، این «اتَّقُوا» ،  «اَنْصتُوا» اگر دیدید فضا بسته شد  

ای، پنهان بشوم با کس کار نداشته باشم تا این بویید اآلن است که من خراباری کنم، بروم بنشینم ی گوشه 

  حالت بذرد.  

  

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل 

  

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

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

،  شناسید را هم که م   (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل  و    (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل  ها  خُوب این شل 

  گذرم. ها م فقط سریع از آن 

  افروزی مسلّم آمد یارِ مرا دل
  چه عشق داد مرا فضل حق، زه روزی

  ) ٣٠٧۴مولوی، دیوان شمس، غزل (

 اگر شما نظرتان را عوض کردید، و م هادانید که این انباشتگ   ری غیر از  دل شما را روشن نمکند، و عشق دی

 پیدا کردید، فضل حق دارد م ل  آید  عشق به چیزهای این جهاندر این صورت  (مثلث بلوغ معنوی)] ١٢[ش ،

 از عالماتش این است که فراوان مرکزتان عدم است. خواهید دید که یر کمیابیاندیش ماندیش شوید، دی

  نیستید.   (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل 

 روا م ران. و ایندارید شادی و خوش یعنرا، برای دی را، زندگ اندیش باشید  طوری نیست که کمیابی بخت

شود. اين حالت بخل، که دیران بدبخت  بخت بشوند خوشحال بشوند از من کم م بویید که اگر دیران خوش 

 بشوند من خوشد، خوش شوام زیادتر م بخت ام زیادتر م رود.  شود، از ما م  

چه دیران به وضع بدی بیفتند، به بدبخت بیفتند،  ذهن، که هرهای غلط است ما داریم در من این هم ی از دید 

 که مقایسه م این به نفع من است. چرا؟ وقت طوری شاد و  ها کمتر از من هستند؛ ما این بینم که این کنم م

ها ندارند خُوب خیل ما بهتریم دیر! این بلوغ نیست. این بلوغ معنوی نیست. بلوغ معنوی  فراوان، آن   چیزهمه 
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هایی است که  دارید این ی از عالمت دارد. اگر شما روا م ، پختگ، روا م (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل  

بخت بشوند شاد  اند. اگر دیران خوش کشبینید که خوش، خوش م است. و م فضل حق وارد زندگ شما شده

 بشوند ی بینید که همین انرژی شادی آن دفعه م کند.  ها ما را هم شاد م  

کل مثل ی خانواده که فرض کن ده نفر آدم در    طور ناچار باید اآلن به داد هم برسیم. یعن بهیعن ما هم به 

 چیزِ اتفاق بدی م ی خانواده هست تا به ی افی تد همه م ند چه شده؟ و مکنند، در  دو خواهند کم

  طور است.  جهان هم همین 

دیر را تخریب کنیم، باید ی عقل خوبی  که باهم دعوا کنیم و جنگ راه بیندازیم، و امانات هم جای این ما به 

بینید  کنند. پس م که خراب  جا را درست کنند، نه این بشریت پیدا کند که هرجا نارسایی هست همه بدَوند آن 

آن عقل را نداریم ما، ما روا نداریم. روا نداشتن درواقع ستیزه با فضل حق است. خداوند از جنس فراوان است  

  است. این یعن مقاومت شدید. خواهد به این جهان بیاورد یعن فضل خداوند را قطع کرده کس فراوان را نم هر

نهایت فراوان باشید، من فراوان  کند که شما باید بی ها امر مانسان نهایت در جهان هست، به تمام  ی بی

  هستم، من کمیاب و کمبود نیستم. اسمش زندگ است یا خداست. 

اندیش باشم  خواهم کمیابی گوییم که من م م   (مثلث عدم بلوغ معنوی)]  ١١[شل  ما با انباشته کردن مرکزمان  

جنگم. و این آخر و عاقبت  نیاز را در این جهان رواج بدهم، یعن با تو م و کمیابی را در این جهان، قحط را،  

  ندارد. اگر تمام بشریت را بیرد، ما دنبال نابودی خودمان هستیم. 

 های شبیه این: خوانیم و بیت توجه کنید، آن بیت معروف که هر دفعه چندین بار م  

رده بیرون مند چون ز زنده مک  
نفِس زنده سویِ مرگ تَنَد م  

  ) ۵۵٠مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (

زنده داشته باشند، اکثریت مردم به تخریب طور جمع هم کار م به اگر اکثریت مردم روی زمین نفس  کند. 

 م جنگ مشغول  همین  نمودهایش  از   ی مخالفت شوند.  همین  تهدیدهاست،  همین  همین هاست،  هاست، 

 هاست.  دشمن  
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ی بینید  دفعه م جایی خراب دارد م که ی جایی ظاهراً دارد درست م شود، بعد آن جایی که شود، ی

هایی که ذهن تخریبی  جا. آدمروند به آن جا م ها از آن جا، چون آدمکند به آناش را منتقل م خراب شده، خرابی 

 دارند، در جهان دارند پخش م جهان را دارند خراب م کنند. شوند، یعن  

آید، احتیاج به کم دارد، در بوم خودشان، در جایی که زندگ  نظر خراب م د برویم آن جاهایی که بهما بای

 وییم شما این کنند، آن مجا را درست کنیم، ب  ذاریم، سعانات هم در اختیارشان بکنید، ام جا شاد زندگ

  ها هم پیشرفت بنند مثل ما. کنیم که این 

 ١١[شل  ذهن است ها بدبخت بشوند. این کار نخواهد کرد، این همین عقل من ، آنکه ما پیشرفت کنیمنه این

اش خواهد شد. اندیش است. در مورد جمع بشریت سبب نابودی ، این همین کمیابی(مثلث عدم بلوغ معنوی)]

 را یاد م ر. و ما از بزرگان طرز زندگگیریم دی  

اش، یعن اگر شما فضا را باز کنید از  اش و مرکزی ها نمود بیرون کنید، منتتک روی خودتان کار م بهشما تک 

 ران اثر مطریق ارتعاش و قرین روی دی اش هم بهگذارید. نمود بیرون که در بیرون م بینند دیده  وسیلۀ کسان

 شود.م  

 م ی و  که  م بینند  کارهایی که  شما  م دفعه  است.  سازنده  م کنید  چار  شما  اینکنیگویند  چرا  قدر  د؟ 

پیوندند. از طرف به شما نزدی بشوند، سؤال کنند از طریق قرین  ها هم م خوشبخت هستید، شاد هستید؟ و آن 

  گذارد.ها اثر م ارتعاش مرکزتان روی مرکز آن

دانید هم سریع توضیح بدهم که م   ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل  ضلع  این شش

 سلّم است که از طریق همانیدگحق را گرفته و برایش م که مرکزش همانیده است و جلوی فَضل ها البته. هرکس

 م نکار مکند. تواند خوشبخت بشود، دلش افروخته بشود، آن شخص همین اآلن دارد اَلَست را ا  

 دارد م تصمیم و تشخیص گوید من از جنس جسم هستمیعن نیستم. بنابراین جلوی قضا یعن از جنس زندگ .

 خداوند را در این لحظه م وفایی خداوند را مگیرد و با مقاومتش بسته، هیچ فضل  گیرد و جلوی قدرتِ ش

 ایزدی به او نم رسد و این لحظه زندگ شود. انعکاسات مرکزش در  اش در مرکزش، در بیرون، بد رقم زده م

و بیش بیرو از درد است  پر  ریبن مخرب است،  اوقات  فَلجش م َ تر  بد،  یعن حوادث  کند، گرفتارش  الْمنون 

 م بدنش را خراب م کند، حتکند به تسلیم و فضاگشایی و ساکت کردن ذهن و این  کند. باالخره مجبورش م

  راه، راه درست نیست.  
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 خودش را به ما نشان م هستم و شما آمدید  دهد، اگباالخره زندگ ر بتوانیم زنده بمانیم، که من از جنس فراوان

ام، و اصال برای این خلق شدید که در شما من به  به این جهان که به من زنده بشوید. من شما را گرام داشته 

  فهمند. کنند، نم های ذهن این را همان اول که اَلَست را انکار م خودم زنده بشوم. ول من 

آن   باز م اما  را  انسان)]   ١۴[شل  کند  کس که حقیقتًا فضا  با حقیقت وجودی   زندگ  اساس ،  (شش محور 

 مرکزش را عدم مر دارد، پرهیز دارد، نمتَّقُوا»گذارد توجهش دزدیده بشود، در فضای  کند، صبر و شا»    زندگ

 م این لحظه را م کند. به سبب دست پیدا م شادِی بی پذیرد، شر دارد، صبر دارد، پذیرش دارد، به  کند، 

 راه را برایش باز م نعخودش، ص همان آفرینندگ ،کند. آفرینندگ  

 ما م همان اول که مرکزش را عدم کرده اقرار کرده از جنس زندگ ست، خودش قضاوت  بینیم چنین شخص

 گیرد، اتفاقات را به ندارد، خداوند تصمیم م ک وجود م ه بهآورد. هر اتفاق وسیلۀ قضا در اطرافش  آید بهوجود م

 کند. فضا باز م  

کند و قلم زندگ در این لحظه درون  کند، شوفا م اش را درست م شده زندگ َفکان از طریق فضای گشودهْ کن 

 و بیرونش را دارد م نویسد و خوب م نویسد و اتفاقات بد نم زند،  افتد. دائماً دست به تسلیم و فضاگشایی م

 از اول زده، و ذهنش را خاموش م کند. ی او. بیند که تبدیل شد به بیدفعه م نهایت خداوند و فراوان  

  این بیت را دیر معن کردیم.

  افروزی مسلّم آمد یارِ مرا دل
  چه عشق داد مرا فضل حق، زه روزی

  ) ٣٠٧۴مولوی، دیوان شمس، غزل (

 گوید که: و بیت دوم م  

  اگر سرم برود، گو برو، مرا سر اوست 
  دوزی رهیدم از کلَه و از سر و کلَه

  ) ٣٠٧۴مولوی، دیوان شمس، غزل (

ذهن ماست،  ذهن ماست، سرِ من یعن باید سرم برود، سر چه است؟ عقل ماست، عقل من   «اگر سرم برود» 

خم بشود، مثل ی وزنۀ بزرگ است که به پای  تواند  ذهن ماست که گفتیم صد من آهن است، که نم آبروی من 

  است.عدمش بسته شده 
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کنم که برود، باید  . من موافقت م شده خواهد رفت وسیلۀ فضاِی گشودهیعن سرِ تو به  «اگر سرم برود، گو برو»

  برود. 

هر دو معن را    «سرِ اوست»،  «سر اوست»اگر بخوانیم، یا    «سرِ اوست»،  «اگر سرم برود، گو برو، مرا سر اوست»

 رِ اوست»گوید. ممن سودای او را دارم، سودای این من  «س ش را ندارم، یعنرو س ِر اوست»ذهنمرا س»  .  

ل  خواهم، یعن عق گوید که سرِ او مال من خواهد بود، من این سر را نم این معن را هم م  «مرا سِر اوست»

شده با ، این فضاِی گشوده (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  کنم  خواهم. بله فضا را باز م ذهن را نم من 

 مرکز عدم م م، عقل خداوند مرشود س که تمام کائنات را اداره م ّشود عقلم، عقل کل شود. کند، سرِ من م  

  رهم.دوزی م ر و کلَهصورت از کلَه و سام برود، دراینذهن و اگر سرِ من 

  اگر سرم برود، گو برو، مرا سر اوست 
  دوزی رهیدم از کلَه و از سر و کلَه

  ) ٣٠٧٧مولوی، دیوان شمس، غزل (

  دوزی مشغول کلَه   ذهن)](افسانه من  ٩[شل  ذهن  ذهن است. و اگر دقت کنید از اول عمرمان در من سر، سرِ من 

اصطالح همین بزرگ بوده دیر، بهترین کاله همین تاج  خواهیم کاله که قدیم نشان به ایم. کاله، مرتب م شده

  است.گذاشته ور کس کاله مناسب خودش را سرش م شاه بوده، و از آن 

دست ا به دهد. هرچه که مهویت شدن، و کاله را آدم به مردم نشان م دوزی یعن ه جمع کردن، هم پس کلَه

 هم م آن  با  مآوریم،  م هویت  نمایش  معرض  به  طاووسیتمان،  آن  در  و  عالمت  شویم  ماست،  گذاریم، کاله 

 شخصیت ماست، که م گوید غلط است.دانید اآلن موالنا م  

 ر درست مکه در ذهنش س ایم عاقلترین هستم، ما اآلن فهمیده کند که من عاقل هرکس  ترین خداست، زندگ

  کند. که تمام کائنات را اداره م ترین است؟ برای این با فضاگشایی، چرا عاقل است

 شخص مان ماندیم، ما روابطمان را با من ما در زندگ ذهن ری که باید برود  مان نمتوانیم تنظیم کنیم. با س

 داریم عشق م ورزیم م بینیم که طرف مقابل واکنش بد نشان م همه گوییم که ما  دهد. م خواهیم محبت  اش م

 کنیم، نیت خوب داریم، طرف مقابل مقاومت م کنیم، کم گوید نه. کند، م   گوییم آدم خوبی نیست. ببخشید  م

  کند!  طوری م ورزم، او این همه عشق م برم، آدم عوض است، من این کار م این کلمه را به 
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این  از  من غافل  با سر  داریم  ما  با کاله  که   ،من ذهن کار م ذهن و م اصال که  خواهیم کالهکنیم  دوزی کنیم. 

 اله مگوییم شما بیایید به حرف من گوش بدهید درست بشوید، داریم ک دوزی م من م دانم شما کنیم، یعن

 نم دانید. درحال در درونش باید فضاگشایی  که م است. هرکس داننده وجود دارد و آن هم زندگ دانیم ی

  آید.شود، از طریق من نم د، چشمه بشود و پیغام که از طریق چشمۀ شخص شما بیان م کن

که این کمیابی آب پیش بیاید در کرۀ زمین که حاال این هم باید فکری به  شما روی زمین گشتید، قبل از این

کند، ی  شدیدًا فوران م   اصطالح آبشجا ی چشمۀ شدید به دیدید. اینهای مختلف م حالش بنند، چشمه 

ور هست که اطرافش را سبز کرده  رفت ی چشمه آن ، سه، چند کیلومتر م خرده، ی دو ور است، ی چشمه آن 

  است.

آیند ای م اش را باز کند. ی عده اش را باز کند، اول کوشش کند چشمه هر انسان ی چشمه است، باید چشمه 

 سنگ م عده اندازند چشمه را خفه م ای هم سنگ کنند. ی دارند که چشمه جاری بشود، در روی  ها را برم

  اند.ها هم چشمه کرۀ زمین. انسان 

ها را به مجلس خوبان بِش، قالووزی کن به این لحظۀ  گوید تو بیا انسان طور که در غزل هم هست، م همین 

  ان باید از آن جنس بشویم.  که قالووزی کنیم به این لحظۀ ابدی خودمابدی. خُوب برای این 

 ِر من پس ما از این بیت مفهمیم که س این را از بین خواهد  ذهن مان باید برود، این عقل ما باید برود و زندگ

  برد. 

شود، دارد از بین  تان دارد زایل م ذهن کنید و عقل من اگر فضا باز م   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  پس  

 م ویید برو. برای اینگرود، شما م رِ خداوند، دارد مر سر من که عقل کل، سندارید. و  شود سر شما، دی ذهن

 ر از کاله سر عقل کل کاله نمخواهد و شما دی رهید.  دوزی م  

 انشا بنویسید که من چجوری کاله م تر برای خودم، دارم دوزم؟ هر روز کاله قشنگ باید با خودتان بنشینید ی

  کنم پیش مردم. تر م بزرگ  خودم را 

کنیم خودمان را، توجه کنیم پیش مردم، داریم از فضل ایزدی، فضل حق، محروم م تر م هرچه خودمان را بزرگ 

 م که شما بلند م لکنید؟ که من بلدم. به هر ش گویید بلدم، دارید کاله شوید م حال  کنید، درعین دوزی م
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 ویید کاله  وزی دکنید. تمام کاله مقاومت مابزارِ مقاومت شما است. شما باید ب ها مقاومت در آن هست، یعن

 خواهم، کاله این نم نم ر خداوند کاله اینجهانخواهم. س نم خواهد.  جهان  

 خداوند از ما نم اصال کنید؛ منپرسد شما چجوری فکر م چجوری فکر م شما راست این ذهن کند؟ ما مطابق

  پرسد. طوری نم ت را بچرخانیم، نه اینکائنا 

 تو  کنیم. ما باید اآلن بفهمیم که این من برای همین ما ستیزه مما هست که باید برود، نباید حرف بزند، اَنْص ذهن

 ذهن برحسب همانیدگ را برای این گفتند. ذهن را ساکت کن یعن ها حرف م دوزد. زند، کاله م  

دوزید تا پیش مردم دیده  ذهن، و چجوری هر روز کاله بهتری برای خودتان مکاله من ذهن،  شما باید سر من 

  شان بهتر است! با حرف مردم کاری نداریم. بشوید، بویند عجب کاله دارد این! خُوب این کاله از دیروزی 

  دهان به گوشِ من آورد و گفت در گوشم
  ی حدیث بیاموزمت، بیاموزی 

  ) ٣٠٧۴غزل مولوی، دیوان شمس، (

 نیم: یا مب هردو. «بیاموزی؟» توانیم سؤال ،  

که ذهنم ساکت شد، سروصدا را  دهان به گوش من آورد، چه کس؟ یعن خداوند، زندگ. چرا آورد؟ برای این 

. همین (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  . دهان به گوش من آورد یعن فضا را باز کردم. یعن این:  خواباندم

 در گوش من بود، نجوا م کند. که فضا را باز کردم، ساکت شدم، دهان زندگ  

 که سروصدا راه انداخته و از این فکر م کس یعن هد،  خواهد کالهش را به مردم نشان بدپرد به آن فکر و م

اگر حواس ما به این است که دیده بشویم، در مقایسه با مردم هر جور شده بهتر جلوه کنیم، حواسمان به بیرون  

 را نم شنویم. است ما پیغام زندگ  

کند؟  زند؟ نجوا م ها حرف م آیا فقط خداوند به گوش بعض از آدم  «دهان به گوشِ من آورد و گفت در گوشم»

ها سروصدا راه انداختیم ما، هیاهو  هایی که سروصدا راه انداختند، بعض موقع نتها انسان م  ها.نه، تمام انسان 

 م انداختیم  موقعراه   بعض مردم،  نم شنوند   ماست کس سر  در  هیاهو  هم  نم ها  فرق  هیاهو  شنود،  کند 

  شنوید. شنوید دیر صدای زندگ را نم ذهن خودتان را م هیاهوست، شما اگر صدای من 
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خواهم  یعن گوش دلم، با مرکز عدم. ی حدیث، ی درس به تو م   دهان به گوشِ من آورد و گفت در گوشم»«

  گیری؟  ، یاد م «بیاموزی؟» بخوانیم، یا سوال بنیم   «بیاموزی» یاد بدهم، بیاموزی. حتمًا باید یاد بیری اگر 

 نیم، شما یاد مب حاال، سوال که سروصدای  خواهگیرید؟ اآلن خداوند م وید. اوالچیزی ب د به گوش شما ی

  گری در بیرون است.  خاطر جلوهذهن خاموش است؟ سروصدا و هیاهوی ذهن به 

 آید آن اگر شما فرد بشوید و چیزهایی که از جهان م ها احتیاج  گویم به آن ها را روشن کنندۀ دل ندانید، نم

را ی گوشه کز کنید بنشینید، نه، ی چنین آدم دائماً فعال    ندارید از نظر مادی، اصال طالق بدهید جهان

  است. 

ی از مشخصات حضور کار زیاد است، کار سازنده. شما کسان مثل موالنا را ببین چقدر بیت گفته، چقدر کار  

دهد  قد م جا که عقل ما  بینیم باز هم هست. و آن موقع همۀ ابیاتش هم تا آنخوانیم م است. هرچه ما م کرده 

 خردمندانه است و ما م ما را ی ،ی بینیم هر بیت ایرادی از ما را به ما  جوری م خواهد تغییر بدهد و ی

 است. ور آمده گوید. از کجا آمده؟ از آن م  

 باور م ما اآلن داریم عمال حرف بزند. و این بیتکنیم که م از طریق ی ت  جهها را هم موالنا بی شود زندگ

 نگفته که م خداوند به ما م ،گوید شما ساکت باشید هیاهو را  گوید شما ساکت باشید من حرف بزنم. زندگ

 خاموش کنید من از طریق شما حرف م تواند حرف بزند. زنم. پس از طریق ما م  

اد بیرید؟  خواهید اآلن ی شما م  «دهان به گوشِ من آورد و گفت در گوشم»«ی حدیث بیاموزمت، بیاموزی؟»

  خیل چیزها گفته تا حاال.  

توانید از جهان عقل بیرید و با عقل  طور حتم و یقین بدانید که شما نم همان اولین بیت ی درس بود، به 

افروزیِ  وجود آورده خالص کنید. باید به فضل حق و عشق جدید و دل هایی که او به ذهن خودتان را از بدبختمن 

  جدید میل داشته باشید و اآلن بیاموزید.  او و روزیِ 

 خوانم: آن این است، بله البته این ابیات را هم م  

  ست از صفا  روزنِ جانم گشاده
واسطه نامۀ خدارسد بیم  

  ) ٢۴٠٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (
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 پس م فضا را باز م شود که روزن جان ما وقتایم،  دانید ما روزن را بسته کنیم از هشیاری خالص باز بشود. م

م حباب زندگ ما داخل ی کنیم و دائماً صدای خودمان را م شنویم انعکاس صدای  شنویم. صدایی که ما م

فضا را باز کنیم وقت جنس ما از جنِس نابی  خودمان در دیوارهای ذهن است و روزن هم بسته است. ول اگر  

 شود، بدون واسطه، بدون اینم یا چیزی ما چیزی طلب کنیم پیغام خدا م رسدکه از کس  

 گوید، از دفتر سوم: این چند بیت هم جالب است که م  

  چیز دیر ماند، اما گفتنش 
نَش اْلُقدْس گوید بیبا تو، روحم  

  ) ١٢٩٨بیت مولوی، مثنوی، دفتر سوم، (

  ن، تو گویی هم به گوشِ خویشتن 
  ن من و، ن غیِر من، ای هم تو من 

  ) ١٢٩٩مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  همچو آن وقت که خواب اندر روی  
  تو ز پیشِ خود، به پیشِ خود شوی 

  ) ١٣٠٠مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

 م این سه بیت جالب است کم ویم، داستان فیل است. این ابیات  گوید چیز دیکند. اما مر مانده من به تو ب

  در داستان فیل است در دفتر سوم.  

 م گوید که، روح الْقُدُس، جبرئیل، بدون من به تو م گوید. بعد م گویی. گوید که نه، خودت به گوش خودت م

 خودمان به گوش خودمان م پس وقت به گوش خودش م خود زندگ تو گویی هم به  وید،  گگوییم، یعن ،ن»

  .  گوشِ خویشتن»

 انسان دائمًا خودش به گوش خودش چیزی م یعن ر نمگوید، کس دیگوید. نه من م گوید.  گویم، نه غیرِ من م

 پس من به شما چیزی نم گویم، غیرِ من هم چیزی به شما نم گوید، موالنا هم نم ه فضا را باز مگوید، بل کن

  گوید.  گویی. یعن زندگ به گوش زندگ م خودت م  خودت به گوش
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زند  دهد که در ما زندگ حرف م ها همه از ی جنس هستیم. پس این نشان م یعن ما انسان  «ای هم تو من»

 هم گوش م و زندگکه خواب م کند. مثل آن موقع واقع خودمان پیش خودمان بینیم در رویم و خواب م

 رویم. در خوابم  باشد.  هست که ما از جنس خودمان م شویم. اگر خواب البته خواب درست  

شویم، هشیاری  رویم خودمان م شویم م مان جدا م ذهنتو ز پیشِ خویش به پیِش خود شوی. یعن ما از من 

 شود. روی هشیاری منطبق م  

از من  شود، از پیشِ خودش قائم م آید روی  شود و م ذهن جدا م پس حضور شبیه خواب است. هشیاری 

  شود. رود به پیش خودش، یعن روِی خودش قائم م کند خودش است ماش که فکر م ذهن خویش، یعن من 

  گوشِ آنکس نوشد اسراِر جالل  
  کو چو سوسن صد زبان افتاد و الل 

  ) ٢١مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  نوشد: مخفّف نیوشد به معن بِشَنود

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 م و اسرار خدا را کس شنود که مانند سوسن صدتا زبان دارد، ما به صدجور از طریق همانیدگ توانیم  ها م

 توا را رعایت ماَنْص حرف بزنیم ول کنیم حرف نم شویم.زنیم و الل م  

 الل م شویم نسبت وقت زند.به ذهن او از طریق ما حرف م  

  �🔹🔹�یان بخش دوم پا �🔹🔹�
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 از پیغام این هست، م قسمت من به ی ،گوید اگر سروصدای ذهن را بخوابان به گوش تو ی عنوان زندگ 

 گویم.چیزی م  

شخونِ تو شود همه م چو آهویِ ختن  
  پوزی اگر دم بچری تو ز ما به خوش

  ) ٣٠٧۴مولوی، دیوان شمس، غزل (

شود. خون ما اآلن همان  بو م گوید که تو آهوی خُتَن هست که خونش مادۀ خوش . م دهنپوزی یعن پاک خوش 

 است که م در رگ هشیاری  من رود  بلند م ذهن، من های  را   ل  ذهنهمین ش یعن (افسانه    ٩[شل  کند، 

ستیم که هرچقدر  ذهن نیستیم، ما ی موجود جدیدی ه. ما اگر به این حقیقت هشیار بشویم که ما من ذهن)]من 

 ل  شود، به اصلمان، به آن موجود که باید باشیم، حقیقت وجودی انسان  این فضا گشوده محقیقت    ١٠[ش)

  شویم.  تر م ، داریم زنده وجودی انسان)] 

 گوید که خون من پس م از همانیدگ اگر   ل  ها  ذهنافسانه من   ٩[ش)[(بیرون کشیده بشود، من   ذهن  ذهن

ی بیرون  ها ی میرد، خون یعن هشیاری، اگر این هشیاری از همانیدگ خون نداشته باشد م بمیرد، چون  

کنند،  هایی که ما را اذیت م در اطراف همانیدگ   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  کشیده بشود با فضاگشایی  

  صورت درد درآوردیم. تند که بهشده هسگذاری درد دارند، حت دردها، تمام دردهای ما درواقع هشیاریِ سرمایه 

  م ما وقت رنجیم خون م مقدار باید زندگ همیشه ی مان را بدهیم این رنجش و خشم و  دهیم به درد، یعن

جور عادت کردن که زندگ را ما بیریم و در  بینید این طور که م ذهن را زنده نگه داریم. و همین دردهای من 

من رگ  بیهای  جریان  به   من ذهن و  مانعندازیم  سبب  داریم، گفتیم  نگه  زنده  را   مسئله ذهن سازی،  سازی، 

  شود. شود و دردسازی م سازی م دشمن 

 گیرد، فضاگشایی درواقع هشیاریِ خون را اگر ما نکنیم این کار را و گفتیم این کار با فضاگشایی صورت م

 م د از همانیدگم ف ها و به آن زنده م شود. ما وقت ضا را باز م کنیم، از همانیدگ گیریم و  ها هشیاری را م

 به آن زنده م م گیریم وسیع شویم، ه تر م م گیریم وسیع شویم، ه شویم. تر م  

 برای همین م تو بیا خونِ هشیاری را از همانیدگ ،یر، به آن زنده بشو و بوی  گوید که تو آهوی خُتَن هستها ب

دردی  چیزی که دست بزن بوی خوشِ بی بوی عشق را، مثل مش است. آن موقع به هر خوش عشق را بیر، بوی  

  و شادی و آرامش از آن بیرون خواهد آمد.  
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ذهن  شود. خون من ها مثل آهوی خُتَن هستند که خونش تبدیل به مش م ، همۀ انسان«چو آهوی خُتَن»پس 

 م ششود، منتها باید ی ما هم تبدیل به م  ری از من، چجوری م؟ با فضاگشایی و  لحظه بِچچریم از زندگ

  .(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  مرکز عدم 

 هر موقع فضاگشایی م ریم و منتها آخرِ سر  کنیم از او مپوزی» «خوش چ   شما   پوزی» «خوش آورد.  را م یعن

 چیزی قاط ان، هم خودمان را نمایش بدهیم و دیده بشویم،  جا بچریم از این جه شود هم از این اَش نکنید. نم

طرف  حال بخواهیم از آن ذهن بلند بشویم و درعینصورت من هم بخواهیم مورد توجه مردم قرار بیریم، هم به

  پوزی» «خوش ذهن به کار فضاگشایی  نیست. قاط کردن من   پوزی» «خوش نیست. ریا،    پوزی»«خوش بچریم، این  

  نیست. 

خالص باش. برای این کار باید ذهن خاموشِ خاموش باشد. شما با    لحظه خالصِ یعن در این    پوزی» خوش «

نم من   سع ذهن م با فضاگشایی  ساکت کنید،  را  ذهن  به کنید  فضاگشایی  باشد  یادمان  آن  توانید.  وسیلۀ 

 از ما که اآلن وجود دارد و م قسمت گیرد. خواهد گشوده بشود، صورت م  

های قبل، شما از  که از ذهن استفاده کنید و ابزارهای ذهن و فکرهای همانیده و عینک جای این یعن شما به  

 آن استفاده نم م کم کنندکنید. بنابراین در ابتدا این ابیات خیل شما مطابق این ابیات رفتار م کنید،  . وقت

و    بین»«عدم کنید. احتمال دارد که تکرار ابیات، فضاگشایی و استفاده از آن جنسِ ذهن استفاده نم از دیدِ من 

  در ما استفاده بنیم، احتمالش خیل زیاد است.  شنو»«سوت 

 ونِ درونتان  که از آن اصلتان،  توانیم باز کنیم برای ایناگر فضا نموت و ساز آن قسمتِ خداوندتان، از آن س

 که م را ببیند، و هرلحظه از آن استفاده م تواند عدم را بشنود و فضای خال بینیم، این دیدنِ کنیم، چرا؟ ما م

 او وسیلۀشنود، به وسیلۀ منتها چشمان ما. گوشمان م گیرد، بهصورت م   بین»«عدموسیلۀ زندگ و آن  ما به 

 م کند. چطور ما هشیارانه از آن نتوانیم استفاد کنیم؟ که این اتفاقِ  شنود. پس آن در ما هست، هرلحظه کار م

 ست.پوزی کنید؟ و عرضم در خوش این لحظه را به ما نشان بدهد؟ آن چشم هم دارد، توجه م  

این  یا شما نم کنیم خوش که پیشرفت نم علت  قان پوز نیستیم،  ون جبران را و آن توجه و دقت را و  آیید آن 

 هستم، این لحظه از خدا    دهن»«پاک هستم،    پوز»«خوش لحظه  گوییم من این  حواستان روی خودتان باشد، که م

 رم با فضاگشایی، لحظۀ بعد هم همین مطور، لحظۀ بعد  طور، لحظۀ بعد هم همین طور، لحظۀ بعد هم همین چ
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ای نیست که مرکز من عدم نباشد، ول وقت عدم نشد، من  لحظه  روم جلو. هیچ  م  طوری طور، همین هم همین 

 زار رضا آشفته است»«چمن فهمم، چرا؟ م .  

[شل  ذهن ناراض است  هم همراه است، چون این جنس راض است، جنس من  «رضا»درضمن فضاگشایی با  

های حدی توجه کنید، به  بینید دیر، به مثالید. م ذهن را راض بنتوانید من . شما نم ذهن)](افسانه من   ٩

ها ی قسمت از ی مملت  که شاید با ثروت آن   قدر زیاد دارندچیز دارند و اینهایی توجه کنید که همه آدم

اصطالح زندگ کند ول ناراض هستند. شما چرا ناراض هستید؟!  کوچ یا کل مملت کوچ، اصال بتواند به 

  .ذهن)](افسانه من  ٩[شل  شناسد که رضا را نم برای این

نیستند.    پوز»«خوش که  . برای این(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  که رضا ماِل این جنسِ عدم است  برای این  

شدن نیست و شما  پوزی را و زندگ را و رضا را از زیاد شدن چیزها بیریم، این تماماگر ما قرار باشد که خوش 

 آدم مثال ها ظاهرشان چون مورد توجه هستند و مورد تأئید  قدرتمندِ بسیار ثروتمند نگاه کنید. این هایِ به زندگ

شوند، نگهبان دارند،  های خوب سوار م روند خُوب ماشین ور م ور و آن آید وقت این نظر مها، به هستند و این 

 خوبی دارند! فالن، شما م گویید چه زندگ  

  خوب نیست. چون رضا ندارند، این شازندگ همه خراب ن اصال کاری که دائماً در خراب کنند. احتمال این کاری م

 ز دادنشان به این است که مباشند وجود دارد. تمام پ صدَر کاری باشند  توانند همانیدگها را زیاد کنند. اگر در م

 م پول شما را زیاد م گویند که ما مثال گویکنیم. م کنید پس شما برو آن باال بنشین! درآمد  ند: پول ما را زیاد م

 شده هستند با این چیزها. هویتها هم چون هم شود، آن ما زیاد م  

تا به مش تبدیل    «از من بچر»فقط    «از من بچر»جا  گوید موالنا در اینکه م ول آیا زندگ و رضا و شر، این  

  ها خبری نیست.  و عشق را بده، نه، از این بخت بشوی یعن بوی خوش و خوش

 «شخونِ تو شود همه م چو آهوی خُتَن»   این توانایی را دارد، این استعداد را دارد،  به ما دارد م گوید. هرکس

 پوزی»«بچری از ما به خوش لحظه اگر ی.    

 پس معلوم م ی شود حت    غذا نگرفته نچریدهما از خداوند    پوزی»«خوشلحظه، به  دفعه، ی ایم. ایم یعن

  ایم هشیارانه فضل او شامل حال ما بشود. توجه کنید این ابیات بیدارکننده هست.نگذاشته 
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اش در حالِ تسلیم  کنم، همه اش فضاگشایی م گوییم یا شما ممن است ادعا بنید من همه که ما ه م این 

 ه بار هم در عمرتان تسلیم نشدهستم، شاید شما ی دائماً این ذهن بوده. البته شما م دانید که این  اید، یعن

 ابیات را اگر آدم بخواند و عمل کند زندگ اش بهتر م شود، کمتر مسئله م کنید؟  سازد، توجه م  

تواند از ی حد  اش بنید دیو را، دیو نم ذهن کوچ بشود، کوچ بشود یا شما بتوانید درون شیشه اگر من

دهید شما، گذاشتید درون شیشه، سر آن را هم بستید و  جاست، ول اجازه نم بازی کند، نمرده آنتری  بیش

 نم ری چیزها را رعایت مس گذارید بیاید بیرون، چرا؟ ی  کید هستید، یعن کنید و در رعایت کردن هم بسیار اَ

 که برای خودتان زیر پا نم اید. پرهیز مگذاشته  گذارید آن قوانین پرهیِز تنها نم جایی  تواند ما را بهکنید، ول

 ه کنید! ما نمرا نگه داریم و پانصد توانیم من برساند، توج تا چیز بنویسیم که ما این ذهن   کنیم،  کارها را نم

  رسیم. جایی نم واقعاً هم نکنیم، باز هم به

سازی کنیم،  تر دشمن سازی کنیم، کم مسئله   ترسازی کنیم، کم تر مانع صورت ممن است کم یعن حاال، دراین 

ایجاد کنیم، مزاحم دیران نشویم، دیران هم مزاحم ما نشوند، زندگ ما    بسازیم، درد کم   البته اگر مسئله کم 

 ساکت م لطمه نم شود، کس زند باآلخره بدونِ مزاحمتِ مردم م رویم. اگر بخواهیم به  میریم از این جهان م

  کنند. زنند و زندگ ما را خراب م ها هم لطمه م نیم، به آن لطمه بزنیم، آن این لطمه بز

تبدیل بشود، فضا را باز ما بحثمان سر این است که آیا ما آهوی ختن هستیم، م ششود همۀ خونِ ما به م

درست است که از  ذهن را نگه داریم  ایم. اگر فقط پرهیز کنیم، من کنیم به او تبدیل بشویم؟ برای همین آمده 

  .ماند یعن ماند، دیو م ذهن مخیل از مسائل ممن است اجتناب کنیم ول من 

  بله این بیت هم داشتیم:  

  خوش بچر ای گاوِ عنبربخشِ نَْفسِ مطمئن 
  پوزی کن در چنین ساحل حالل است ار تو خوش

  ) ٢٧٧٧مولوی، دیوان شمس، غزل (

  ای خوشبوهگاوِ عنبربخش: عنبرماه؛ عنبر: ماد
  سورۀ فجر  ٢٧نَفِْس مطمئن: اشاره به آیۀ 

  پوزی: پاک دهنخوش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  سورۀ فجر. ٢٧گاوِ عنبربخِش یعن عطرآگین نفسِ مطمئنه که اشاره دارد به همین آیۀ 
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فضای  همین  ساحل که  در  خوش گشوده  باید  و  بِچرد  هست  خوششده  بند،  تأکید پوزی  بند  روی    پوزی 

ذره پوزی نیست؛ همان ی کنید؟ که این خوش پوزی است، که آیا شما از جهانِ بیرون ی مقداری قاط م خوش 

 کردن کار را خراب م کند و این آیه را داشتیم: قاط  

  «يا ايتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ. ارجِع الَ ربِكِ راضيًة مرضيةً.» 

  رامش يافته. راض و مرض به سوى پروردگارت بازگرد.» «اى روح آ 
  ) ٢٨و   ٢٧)، آیات ٨٩(قرآن کریم، سورۀ فجر (

  

صورت هشیاریِ حضور  شده است، ما هستیم بهای روح آرامش یافته، روح آرامش یافته همین فضای گشوده

که هرلحظه پیغام به ما از  . این همان آیۀ معروف ارجع هست،  سوی پروردگارت بازگرد»«راض و مرض به 

 م سوی من بازگرد» «به رسد  زندگ   ای،  صورت هشیاری سوار هشیاری شدهای، به که سوارِ هشیاری شده درحال

  طور:  هم راض هست، هم مرض هست و همین 

  از هر جهت تو را بال داد
  جهاتَتتا بازکشَد به بی

  
  گفت که خمش کنم نکردی 

عشق بر ثباتت خنددم  
  ) ٣۶٨مولوی، دیوان شمس، غزل (

  جهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالَم اله بی 

  ثُبات: پایداری، پابرجا بودن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

پوزی بنید، یعن  خواهید خوش ها م های مادی را امتحان کردید دیدید بال داده با همان جهت اگر شما جهت 

شده بچرید، پس فضا را درست باز  خواهید از فضای گشوده کنید م ، فکِر همانیده م کنیدحال که فکر م درعین 

 کنید یا این نم کنید که از آن غذا بچرید، از آن غذا بخورید. قدر باز نم  

 گفت عجب روزی بیت اول هم داشت م ای است این، آن روزی را پیدا نم پیدا م کند کنید و آن روزی را کس

  خاموش کند ذهنش را. که واقعاً  
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باشیم   باید مواظب  به فکر دیر هل    همیشه  از ی فکری  را  نیروی محرکۀ ذهن وجود دارد که ما   که ی

 م فکر همانیده بپریم، یا نه، ما با فضای گشوده دهد، مجبور م فکر همانیده به ی کند که از ی مان  شده حال

رویم دنبالش  ها یعن فکرهایی که ما م دهند. جهت دهند، بال مبه ما روزی نم   ها ایم که جهت شده، فهمیده 

 م یرم خوش مثالجهت است؛ بچهگوییم که همسر ب دار بشوم خوش بخت بشوم این ی  بخت بشوم به زندگ

بد باشند،    ها برسم؛ خانه بخرم به زندگ برسم؛ درس بخوانم این مدرک را بیرم به زندگ برسم. نه که این 

 جهتِ فکری که با آن همانیده هستید نم شما این راه را نم برسید  روید که به خوش تواند باشد، یعن بخت

 از این فضای گشوده خوش  دانیدم بخت آید. این جهت شده م خدا برسید.   روید که به ها را نم  

 یریم برویم بتوانیم جهت ما نممرسوم است که ما جهتِ باورهای های باورهای همانیده را ب ه خدا برسیم. کامال

های باورهای همانیده، باورهای سیاس است، اقتصادی است، اجتماع است،  همانیده را بیریم برویم جهت

توانید این لحظه فضا را باز  ها باورهایی هستند که جهت هستند، سوی مادی هستند. شما نم است، این  مذهبی 

روید، وقت با باوری همانیده  ها را م ها را بروید. وقت جهت ، به او زنده نشوید، جهت نبینید   نکنید و خدا را

 هستید، خاموش نم نید، ذهن را خاموش نمنید. توانید بتوانید ب  

گوید با  خواهد به ما فضلش را بدهد و م معن خداوند است. عشق همان کس که م جا به بنابراین عشق در این 

پوزی از من بچر یعن چه؟ یعن فضا را باز کن بذار من فضلم را بدهم به تو، پوزی از من بچر، خوشخوش 

کند. ول ما آن را رها کردیم، باور  چیز را درست م دانشم را بدهم به تو. اما فضل ایزدی مثل باران است همه 

 کنیم، در جهت نم ها م یریمرویم، مبرویم که به جایی برسیم آن فکر ما را به جهنم    گوییم باید این فکر را ب

 د.مرب  

  گفت که خمش کنم نکردی 
خندد عشق بر ثباتتم  

  ) ٣۶٨مولوی، دیوان شمس، غزل (

، ه ردوا  «ای تو اندر توبه و میثاق سست»این ثباتِ ما درواقع سست ما در برگشت و در تعهد است دیر.  

پوز  جا هست، خوش جور چیزِ ذهن آن زور بنیم، چندین خواهیم فضا به ! ی لحظه هم که با ناخالص م لَعادوا

گیرید،  که خالصانه از زندگ شما غذا م پوزی را، این خوش  دهم که عمل کنیم.توضیح م   ها را من نیستیم، این 

تواند بفهمد که شما واقعاً  ن یا کس دیر نم شود. شما باید بفهمید، مشود، فهمیده م وسیلۀ شما درک م به
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چرید،  واقع نود و پنج درصد یا نُه درصد از جهان م خواهید بچرید درپوز هستید یا نه، وقت از زندگ م خوش 

  ور، آن کاف نیست.ی درصد از آن 

  تا که پش مش گردد ای مرید 
  ها باید در آن روضه چرید  سال

  ) ٢۴٧٢ر پنجم، بیت مولوی، مثنوی، دفت(

عنوان  ها است، دردها است. مش بشود، ما که به ذهن است، همانیدگ است. پش من   این بیت هم بیدارکننده 

  ها فضاگشایی کنیم.  شده بچریم، باید سال مریدِ خداوند هستیم باید در آن روضۀ فضای گشوده 

 م نم عرض  ما  است که  تسلیم کاری  و  فضاگشایی  این  اینکنم  برای  بنیم  فشار  توانیم   بیرون نیروهای  که 

 م از طریق قرین روی    است.آورد، ما را در نفوذ گرفته آورند، قرین فشار م شما باید ببینید و بدانید چه کسان

 خرب مشما اثرِ م نم گذارند. مخرب یعن م کس زنده بشوید. ی خواهد بیاید پیش ما، ما  گذارند به زندگ

توانیم از آن روضه  بندیم، نم برد ذهن، فضا را م گوید فورًا ما را م خواهیم بنیم ی چیزی م ایی م فضاگش

  بچریم و این بیت: 

  یی کنَمت پاک، با دو صد پر و بال فرشته
  که در تو هیچ نَمانَد، کدورتِ بشَری 

  ) ٣٠۵۶مولوی، دیوان شمس، غزل (

یعن هرلحظه    «دو صد پر و بال»کند که  ، یعن به هشیاریِ خودش زنده م کندای م پس زندگ، ما را ی فرشته 

 شیوۀ نو تو را م با ی .رانم از روی همانیدگت پاک»«فرشته پنَمپوزی است. پاک، پاک همین خوش  یی ک  

 حواستان به این باشد که این فضای گشود در این لحظه م ین فرشته  شده خالص است یا نه! پس این هم بایست

 دهد از روی  است منتها حاال کوچولو است. این فرشته را اگر تقویت کنید به دو صد شیوه که قضا به او نشان م

 همانیدگ که در ما هیچ طوری پرد، بهها م که از همانیدگ دِری و سیاهگونه ک ها م ماند و آید نم  

  ای، ننگِ جان و تن چه کش؟ چو جانِ جان شده
  یی چه اندوزی؟ای، حبهزر شده چو کانِ

  ) ٣٠٧۴مولوی، دیوان شمس، غزل (
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  خواهد باز بشود، آمادهشنو م بین و سوت که در ما هشیاریِ عدم ایم، برای اینتوجه کنید که ما جانِ جان شده

جانِ    است در ما، اصل ما هم او است، این  شنو که درواقع خود زندگ بین و سوت هستیم. این هشیاریِ عدم 

  جان ذهن است.  

که شما وقت  توانیم زنده بشویم. کمااین آورد م وجود م یعن ما به جان که ذهن را به  ای» «چو جانِ جان شده 

 شوید درواقع آن عدمهشیاریِ ناظر م بین را م گیرید، ماین لحظه م توانید شما  گویید من این هستم، یعن

صورت هشیاری به هشیاری زنده بشویم و نگاه کنیم ذهنمان  توانیم به ن ما که م ذهن. بنابرایاین باشید یا من 

توانیم  ما اآلن م   توانیم ببینیم، چرا منّتَش را بشیم؟ چرا زیر این ننگ برویم که ذهن خودمان را م را، این من 

ذهن و عقلش را بشیم؟  و ابدیت زندگ، خداوند زنده بشویم، بعد آن موقع منّت و ننگِ جانِ من  نهایتبه بی

 چرا این ننگ را قبول م کنیم؟ سؤال م گوید این فضای گشوده کند. و م ما فضا را م توانیم باز شده، یعن

های من به  «همانیدگ ین نتیجه برسیم که  طور قطع به اکنیم، حاال ما با خودمان بنشینیم فکر کنیم، واقعاً به 

 نم وسیلۀ آن دهند، سویی که به من زندگ ها م روم، به درد ختم م شود، من آمدم در این  شود، بال ختم م

  . نهایت و ابدیت خداوند زنده بشوم»جهان هرچه زودتر و به بی 

ی و هشیاری و هشیار بودن از این لحظۀ  خداوند دوتا خاصیت دارد، ابدیت یعن ساکن شدن در این لحظۀ ابد

نهایت وسعت. من آن هستم. هر خاصیت خداوند دارد من هم دارم، منتها در این جسم باید به او  ابدی و بی 

  زنده بشوم.

 شومهرچه بیشتر به او زنده م بیشتر نگاه م ، من کنم م بینم که ی  داشته، ی عقل داشتم و این ی ذهن

 داشته، دنبال تأیید و توجه مردم م خاص جور زندگ داشته، ی شته و اآلن که به هشیاری حضور زنده  هوشگ

نمایی  بینم ی قطب بینم، قدرت عمل دارم، م کنم، حس امنیت واقع را م سبب را تجربه م ام و شادی بی شده

 درون من، من را هدایت م کند، برای  کند، بعد آن موقع عقل دارم و عقل من واقعاً عقل است، در بیرون کار م

 خودم کار م کانِ  کند، این عقل خوبی است. ُخوب این  کند، در تنظیم روابطم با جهانِ بیرون با مردم کار م»

  است، معدن زر است.  زر» 

ذهن من باشد، برای چه ذخیره کنم؟ برای چه داشته باشم؟ این جز درد به من  را که من  «حبه»  حاال که من این

 چیزی نم ام، من را هم کند، امتحان کرده دهد. عقلش هم که کار نم ها آفل هستند،  کند با چیزها و آن هویت م

 م وقت شم بفهمم نباید درروند من درد مشم؟ کشم. من چقدر باید درد بد ب  
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ام ذهن طوری بوده. من کنم، حت ازدواجم هم اینها رابطه برقرار م جای عشق، با هشیاری ذهن با آدم من به

اند. دردش را دیر به کشمش افتاده ذهن، با هم ذهن ازدواج کرده، دوتا عقل جزوی، دوتا عقل منبا ی من 

اآلن م من کشیده  این من ام. من  این   «حبه»  ذهن من یبینم  را  که من کشیدهاست، برای  ام عقب دارم آن 

 بینم، پس من این بیننده هستم نه آن من م پس من این را نم .ه»خواهم این  ذهنبکاِن زر» است، من    «ح»  

  دهد با تمام ابعاد و خصوصیاتش.  خودش را به شما نشان م   «کانِ زر»را رها کن   «حبه»هستم. همین که 

خواهد. این هم عرض بنم، شما  خواهد و ناامیدی از جهان م کنم این کار، تمرکز روی خود م رض م منتها ع

با آدم  ست بخورید، هکنید، ش زندگ ها بروند، شما درد بشید،  هویت بشوید، آن ها هم نباید چهل سال 

د، عقلتان عقل چیزها باشد  شدگ برویهویت های مادی با هم بدنتان خراب بشود، غصه بخورید، بعد در جهت 

  شست بخورید، دوباره برگردید فلج بشوید، بدنتان خراب بشود، برای چه؟! 

کشم. ذهن را نم گوید. من ننگ این من طوری م شما از اول با استفاده از موالنا راهتان را پیدا کنید. ببینید این

 م انسان این ننگ یعن چه؟ یعن نیست. شته باشد بفهمد که من قدر شعور ندادانید یعن ذهن  

 ق و قدرت فضاگشایی، عقل خداوند که مح تواند کار ما را درست کند، از  ننگ عبارت از این است که فَضل

قدر ما شعور تشخیص نداشته باشیم.  ذهن و عقلش استفاده کنیم. یعن این آن استفاده نکنیم، اما از این من 

 ایم! انسان باید شرمندۀ این کار باشد. گوید این ننگ است. شرمندهم  

کند. اگر شما پیش  اندازد. هشیاری جسم کار نم همه جنگ راه م و اگر نگاه کنید، همین عقل است که این 

با استفاده از این ابیات به این نتیجه رسیدید که واقعًا هشیاری جسم   ‐با کس هم صحبت نکنید ‐خودتان  

 خو کار نم اید، خُوب دست بردارید  دتان هم نگاه کردید، دیدید که چقدر مسئله درست کردهکند و به زندگ

هایی که با خودمان داریم بوییم. بوییم مثال  دیر! و به هم کم کنیم که با هم مشالت خودمان را در چالش 

  ر کم بنیم.  دیها را بویید که به هم ها اینمن این کار را کردم، این چالش را حل کردم. در پیغام 

 فضا را باز م ویم که شما وقتاین را ب از شما م پیغام هم که  کنید، ی آید بیرون، ولو حاال آن بیت قبل

نیم مثل اآلن داشت ماین پوزی»«خوشگفت  عمل اگر نتوانستیم ب پوز» «خوش هم نیستیم،    پوز»«خوشکه  ، ول 

م ممن است که صددرصد پیغام زندگ نباشد، ول ی درصدی از  آید، این پیغاایم. ی پیغام منسبی شده

 مقدار زیادی خردمندانه است. حاال این پیغام را شما م نویسید در آن حالِت خوب، نیایید با  آن هست، ی



ۀ  برنامه         Program #915                                             ۹۱۵مشار

  58صفحه: 

خوانم! نه، بخوانید. ذهن دو ساعت بعد ارزیابی کنید، بویید این چیست من نوشتم؟! آبروریزی است نم من 

  کنید؟ اید درست بوده. توجه مغام که در آن حال نوشته آن پی

در موقع فضاگشایی و حال خوب وقت مرکز عدم است، ما ی دیدی داریم، ی فکری داریم، ی بیان از ما  

 م جوشیم فضا بسته است، چون مرتّب از  شود، آن درست است. بعدًا اگر فضا را ببندیم، بیاییم با مردم که م

کنیم پیغام خودمان را، خیل  آید باال؛ آن موقع وقت ارزیابی م ذهن ما م گذارند، من روی ما اثر م   طریق قرین 

  دار نیست.آید، معن نظر م بد به

نباید بخورید. م گول من   زر»گوید شما  ذهن خودتان را  بسا در آن فضاگشایی، معدن َزر  اید. چه شده   «کانِ 

 زَری از آن م جاشوید، ی   این زَر، مفرغ است. آن موقع خودنمایی، دیده  آورید. بعد با دید من بیرون م ذهن

  گذارند! نه. شود، ببین چقدر احترام م طوری م شدن، زَر است! که آدم این

ها را داشته باشد و  یعن انسان دائماً دید همانیدگ   ذهن)](افسانه من   ٩[شل  پس فهمیدیم ننگ جان و تن  

زند ادامه بدهد. ماین  را   گ ننگ است، درحال این  امان فضاگشایی  گوید  (حقیقت وجودی    ١٠[شل  که 

.  ذهن)](افسانه من   ٩[شل  ذهن است  همین من   «حبه»یابی به این مرکز عدم در ما وجود دارد.  و دست   انسان)]

  ایم:. و این ابیات را قبال هم خواندهانسان)] (حقیقت وجودی ١٠[شل  شده است فضای گشوده  «کاِن زَر» 

ما چو کشتزنیم ها به هم بر م  
  چشمیم و، در آبِ روشنیم تیره 

  ) ١٢٧٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  ای تو در کشت تن، رفته به خواب 
  آب را دیدی، نگر در آبِ آب 

  ) ١٢٧٣مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

  نَدَش راست کو مآب را آبی
روح را روحخوانَدَش ست کو م  

  ) ١٢٧۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت (

ما مثل کشت پس من   های ذهن ها به هم برممقاومت، و درحال که چشم همانیدگ داریم،  خورند، در حال 

  شده هستیم. چشم هستیم، در فضای یتایی هستیم، در فضای گشودهتیره
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ای، این هشیاری جسم به خواب ذهن فرورفته   «ای تو در کشت تن»ای،  خواب رفته ذهن به  و ای کس که در من 

اندازد و هشیاری جسم را یا هشیاری  کار م ای که آن هشیاری را به را دیدی، حاال به آِب آب بنگر، هشیاری 

 را که امروز م و به آن زنده بشوی، آن آبِ مگفت خونش را باید به ذهن ر  ن اصطالح بِمآب دی را ی ذهن

 راند.م  

 که م حاال حیوان ،حیوان است. روح من گوییم منظور ما روح من و روح روح بزرگ ذهن را ی تری هست ذهن

 که م روح خداوند م را  آن  ما که جذب ذهن شده،  و  خوانَدَش. پس روح  بند  خوانَدَش که جذب خودش 

 ش صورت مهست، برگرد بهگیرد. این  هرلحظه این خوان جِعرسوی من. و بیت بعدی: هم درست معادل همین ا  

  به سویِ مجلسِ خوبان بش حریفان را
  به خضر و چشمۀ حیوان بن قالووزی 

  ) ٣٠٧۴مولوی، دیوان شمس، غزل (

 به ما م را که م به  گوید که تو وظیفه داری هر انسان شب ،زیبارویان.  «مجلس خوبان»بین خوبان یعن .

اند. و حاال ی مجلس  اند، به حضور زنده شدهزیبارویان کس که روی هشیاری را دارند، به هشیاری زنده شده

هایی به  ین شما بینندگان هستید که پیغام است، با اشتراک شما، همخوبان که در این گنج حضور درست شده

 دهید.  این زیبایی م  

کنید. فضاگشایی  جا که شما فضاگشایی نم این هم عرض بنم که این غزل نباید شما را ی موقع بشاند به آن

از فضای    هاشنویم. این پیغام ها را م شود، این های خوب از شما بیان م تواند درک کند. پیغام ذهن نم را من 

و حضور م گشوده نم شده  اگر  نم آید. شما  برنامه گوش  این  به  باز کنید،  را  فضا  ادامه توانستید  یا  کردید 

 ش حریفان را» «بهدادید. پس نمسوی مجلسِ خوبان ب.  

  ذهن متقاعدشان کنیم؟ توانیم با منشود؟ م زور م ها را چجوری به مجلس خوبان بشیم؟ بهخُوب، ما آدم 

را باز کنیم به  آیند به مجلس خوبان؟ نه، نم جدل کنیم م واگر بحث آیند. تنها راهش این است که ما فضا 

 ما هشیاری حضور باشیم، فقط از طریق فضاگشایی هست که شما م زنده بشویم. یعن را  زندگ توانید زندگ

 م به او نشان بدهید، او دنبال آن زندگ آید.در درون ی  

وقت  مرتعش شدند، حس کردند عشق را، ی مرکزشان عدم   مردم به زندگ لحظه وقت را، ی شدن با زندگ

 شد، ی دفعه متوجه م شود، آن شوند که حالشان عوض م شوند. پس کشیدن مردم، حریفان  موقع کشیده م
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 هرکس یعن که با او برخورد م را که م هرکس ،را که کن هر انسان .بین   هشیاری تیز حضور را در  م بین

آیند، اگر شما صبر و شر داشته  ذهن پیش شما م ها با منخودت برقرار کن، یعن فضاگشایی کن. انسان 

  خواهد شما را از جنس آفل بند.  موقع، چون آن شخص م آنباشید و فضا را باز کنید، از جنس آفل نشوید  

آید،  آید، ی دردی م فضاگشایی و شناخت آفل که اآلن ی آفل م   شما مواظب هستید که با صبر و شر و

 م واکنش ی باوری م آید به مرکز من، ی آید، نم دید که  خواهم بیاید، من همین عدم نگه م دارم. خواه

 آن شخص نم روی او اثر م شما از طریق زندگ ذارد ولگذارید.تواند روی شما اثر ب  

که ، به خضر و چشمۀ حیوان یعن هرکس «به خضر و چشمۀ حیوان» ،   خوبان بش حریفان را»«به سویِ مجلسِ

 م در این جهان زندگ و آب حیات م جاودانگ خضر یعن ،ند. کند به جاودانگپیدا ب تواند دسترس  

آن دسترس    چشمۀ حیوان، حیوان یعن آب حیات، به چشمۀ آب حیات که در درونش است با فضاگشایی به

 پیدا م کنید در این لحظۀ ابدی هستید، این لحظۀ ابدی چشمۀ آب حیات است و کند. هرموقع فضاگشایی م

 است که م این لحظۀ ابدی. این لحظۀ ابدی مال انسان خضر است، خضر یعن شود،  آید در این لحظه مستقر م

 تکان نم به گذشته و آینده نم رود، بهخورد، یعن   رود. زمان مجازی نم  

 عمیق شد، هشیاری مجازی و ذهن را م این لحظۀ ابدی وقت فهمد که بهشناسد، م تواند به صورت ناظر م

، پس  «به خضر و چشمۀ حیوان بن قالووزی» گرداند.  جا برم ذهن نگاه کند، وقت قسمت از وجودش رفت آن 

 ها را راهنمایی کنم به این لحظۀ ابدی که چشمۀ آب  است، انسانگیرید وظیفۀ من این  شما از این بیت یاد م

 نم چجوری؟ چجوری اگر بپرس حیات است. ول گوید این تواند، چون ذهنت م تواند. طوری، این را ذهن نم  

چیز ذهن. شما    شده ی   که ذهن بخواهد بوید چطوری و آن را تعریف کند خراب شده دیر،که همین برای این

توانید او را به چشمۀ حیوان راهنمایی کن،  ذهن به کس، نم دادن باورها یا ی چیزهای مادی، عقل من   با یاد 

اند. باید خودت از آن به مجلس خوبان بش. مجلس خوبان یعن مجلس تمام کسان که به زندگ زنده شده

 جنس بشوی، شما م آیید مرکز را عدم م کنید، فضا را باز م کنید. کنید، فقط فضاگشایی م  

 م به هرکس خواهد ببندد برای این رسید ذهن م خواهد واکنش نشان بدهد به حرف که م زند و  هایی که او م

 شما فضا را باز م کنید، بیشتر اوقات انصتوا را رعایت م ها به  شوید، خواهید دید که انسان کنید، ساکت م

 شوند این ترتیب راهنمایی م کنیم. به چشمۀ حیوان. همین کاری که اآلن ما م  
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 در این برنامه ما به شما نم ار نکن. مار کن، چگوییم چ م گوییم این ابیات را بخوان. وقت  آن زندگ خوان

 درونت شروع م کند به ارتعاش. ارتعاش م در نتیجه با این  کند، با چه ارتعاش م .کند؟ با خداوند، با زندگ

  شود.شود، عشق زندگ زیادتر م سوی آن، با این ارتعاش، عشق جهان کم م رود به عاش م ارت

 همین با این ارتعاش م .چون از جنس جسم نیست ،شما عاشق جسم نیست فهم فضای  که فضا را باز م ،کن

جنس خودش است.    مند به خودش است،مند نیست به جسم. عالقه بازشده از جنس جسم نیست، بنابراین عالقه 

 ران هم مبیند، به برای همین است که جنس خودش را در دی کند.  سوی جنس خودش حرکت م  

 گفت: همین اآلن م روح را روح» همین خواندش»ست که م ، که فضا را باز م متوجه م روح  کن شوی که ی

  شوید. شوید، جذب جهان نم ور م ب این خواند، دارید جذ تری به نام زندگ یا خداوند دارد شما را م بزرگ

 این معن اش این نیست که شما چیزهای مادی را نم اش این است که عاشق آن خواهید. معن شوید، عشق  ها نم

 م را  آن شناسید. ما عاشق جسم دیری  بهها هستیم،  را  مفهوم م ها  فلج  صورت جسم،  مرکزمان،  به  آوریم 

 م رود. پس این بیت را بخوانید و همین شویم، عقلمان از بین م  طور بخوانید ببینید که در شما چه تغییرات

  آید.وجود م به

 م گوییم موالنا م م سوی خداوند و صبر و عشق. خُوب،  رسم، آن را باید توصیه کنم به گوید که من به هرکس

طوری بخوانید گفته این کار  همین شوید با ذهن جواب بدهید.  اش را مجبور م نپرسید چجوری، چون چجوری 

  رود.دهید م تان را م ذهن کنید عقل من یواش که فضاگشایی م را بنید و خواهید دید یواش

 نم را  وقت م امروز در غزل گفت عقلم برود جلواش  ما  این است که عقل  رود، وقت عقل  گیرم. اشال ما 

که شما ی شمع را روشن کردید، آفتاب طلوع  عن درست مثل این داریم آن را. یآید، هنوز نگه م تری م بزرگ

 م شمع را شما نگاه م کند، آن شمع در مقابل آفتاب چیزی نیست ول بینید. خُوب، شمع  کنید. آفتاب را نم

  را اگر فقط نگاه کنید، اگر بتوانید ببینید شمع را، آن باز هم هشیاری و نورش محدود است.

هایی های دیر را به مجلس انسانتوانیم انسانفهمیدیم که با مرکز همانیده نم   ذهن)] من   (افسانه  ٩[شل  

زنده  این اند. نم بشیم که به هشیاری  برای   ،به جاودانگ بیاوریم  به هرکس  توانیم  آفل هستیم  از جنس  که 

 م را در او تقویت م ل  کنیم.  رسیم، آفلپس باید از جنس مرکز عدم یا فضای    (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[ش

شده بشویم، که دیران را راهنمایی کنیم به این لحظۀ ابدی که هم از جنس خضر بشویم، هم چشمۀ آب  گشوده

حیات را از این لحظۀ ابدی پیدا کنیم. فهمیدیم که چشمۀ آب حیات در فضای مجازی و زمان مجازی نیست.  
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شود که از فضای مجازی خارج بشوید یا واقعًا بویید من  گویید، سبب م شما م   گوییم و یا ها را که م آیا این 

 ر نمخواهم باشم؟ در این فضا دی  

 خُوب، اگر نم ؟ آیا تشخیص مدر این فضا نیست ک ،باش خواه ؟ نموییم  دهشود ما در این فضا باشیم، ب

  ن را خواید دید، کارهای خوبتان را هم خواهید دید. نیستیم. یعن تمرکزتان روی خودتان باشد، اشاالتتا

  ست نیست انگوری شراب لعل رسیده
  شر نثار شد و نیست این شر خوزی 

  ) ٣٠٧۴مولوی، دیوان شمس، غزل (

 گوید که برای انسان شراب قرمز مست م گوید این شراب انگوری نیست.  کنندۀ درواقع دم ایزدی رسیده، م

آید. پس شراب قرمز از طرف زندگ رسیده، فضا را باز  ها م هرچیزی است که از همانیدگ شراب انگوری نماد 

 م ل  خورم.  کنم، از آن مافسانه من   ٩[ش)[(این شراب شبیه شرابی که یا از جنس شرابی که مثل تأیید    ذهن

 از همانیدگ توجه  آیا من شراب  ها م و  بپرسید  خودتان  از  خُوب، شما  نیست.  را مست آید  عدم  مرکز  کنندۀ 

 م خورم، با فضاگشایی شراب م خورم یا این شراب از بیرون م آید یا از بیرون؟  آید؟ از درونم م  

 منسوب  م نیست، خوزی یعن ر خوزستانر. اما این شرسیده، ش رسیده است، شادی زندگ گوید شیرین

ای  گوید این شر اعالی مادی نیست، این شادی خوزستان خوب بوده. م   موقع هم شرِبه خوزستان البد آن 

آید. آیا  از زندگ م   (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل  . این شادی  نیست که از بهترین چیزهای این جهان بیاید 

ید؟ تشخیص  گذاراصطالح فرق م آید، بهای که از چیزها م آید و شادی ای که از اعماق وجودتان م شما شادی 

 از درونم آمد؟  م دهید؟ این قوۀ تمییز در شما هست که این از بیرون آمد، این ی  

خاطر  ی سببش مثال ی همانیدگ را من به معرض نمایش گذاشتم. این خوش به   سبب بود، آن این ی بی

های شما مثال با شعورند، این  این آمد که گفتند چه آدم زیبایی هست، ماشاءاله چقدر موفق هست، چقدر بچه 

  شده آمد؟ جا آمد؟ یا نه از فضای گشوده از این

 م موالنا  مادۀ مستپس  هم  شر،  هم  شادی،  هم  این خاصیت گوید  دیر  آمده، شما   زندگ طرف  از  کننده 

از جهان مادی بیرید.مست نباید  را   و شیرین کنندگ   از هر چیز مادی ما شراب م یا  یادمان باشد،  گیریم 

 م گیریم باید در مرکز شیرین مان باشد، نباشد نم چیزی را م موقع هست ی یریم. یتان  گذارید مرکز توانیم ب

 از آن شراب م ر مگیرید، ش گیرید. ی  هست عدم را م گذارید. موقع  
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 آیا از وضعیت این لحظه م نم یرید، ولر بپیش    ید؟دهد ناراحت هست خواهید شراب و ش یا نه، هر وضعیت

 بیاید شما فضا را باز م درست است. آیا فضا را باز م کنید؟ دوم کنید متوجه فضاگشایی م  شوید؟ اگر مدت

 تمرین کنید خواهید دید که این فضاگشایی نه تنها کلید حل مسائل را به شما م  شادی هم، ی ه یدهد، بل

  ها را هم با خود دارد. خ کردن و این حالت جدّی نبودن و شوخ بودن و شو 

کنید.  آید، با همه هم شوخ م صورت شوخ م گیرید بهها را جدی نم بینید وضعیت ها م شما بعض موقع 

 جدی م چیز کوچولو خیل هست ی موقع ی موقع هر   موقع مرکزتان جسم است.کند. آن شود، اهمیت پیدا م  

  موقع مرکزتان عدم است. که برای دیران جدّی است، آن آید ولو این نظر شوخ مهم که اتفاق به 

 م اآلن تشخیص  را   بیرون شر  زندگ و  بیرون، شر  و شرابِ   زندگ بین شرابِ  فرق  باید  پس شما  دهید. 

  تشخیص بدهید، از شراب بیرون و از شیرین بیرون باید پرهیز کنید. 

توانید آزمایش کنید یعن خودتان باید دهان خودتان را م پوزی خودتان را، پاک پوزی است. خوشوش این خ 

 خودتان را ارزیابی کنید؛ آیا من پاک م خورم یا از همانیدگ ها م مقدار از این خورم؟ مخلوط م ور  خورم؟ ی

 گیرم یه مقدار از این م م پوزی نیست.  کنم. این خوش ور قاط م از    برای همین موالنا به ما گفت که اگر ید

  گوید. کنم. یعن موالنا از زبان زندگ م پوزی کن، من تو را زنده م من خوش 

آتش است تو بازی  هوا و حرص ی  
سوزی بپر، گزاف پر و بال را چه م  

  ) ٣٠٧۴مولوی، دیوان شمس، غزل (

ها در مرکز ما  چین کدام از این نقطهمرکز ما همانیده باشد، هر   ذهن هواست. اگرهوا یعن خواستن. خواستن من 

سوی خودش خواهد با استفاده از نیروی زندگ، خودش را زیاد کند و به آن م   ذهن)](افسانه من   ٩[شل  باشد  

 در بیرون حرکت م و حرص و شهوتِ رسیدن به آن  شود.کند، جذب م خواستن برحسب همانیدگ ها  هوا یعن

 م گوید که مثل آتش م گشایی در اطراف اتفاق این لحظه هوا و حرصمان را  سوزاند. پس ما با فضا مانَد، م

  . (حقیقت وجودی انسان)] ١٠[شل  نظر داریم  زیر

  فهمیدیم که موالنا م م یعن باز همین عقاب است. باز هست .بپری.  گوید این آتش است و تو باز هست توان

هرکس یعن   تواند هوای نفس، موتوِر خواستن من م اش را ببیند و ببیند که عالوهذهن  بر این خواستن، ی

کند که در آن  تر و زودتر و با اشتهای زیاد به آن برسد و فکر م حرص، ی شهوت هم دارد که هرچه سریع 
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گوید خواهیم م چیزی که م  به آن  ذهن برای رسیدنکردن بیش از اندازۀ ما با منعجلۀ ما و کار  زندگ هست.

  ذهن پر از هوا و حرص است، پر از آتش است. این آتش است. پس من 

 درد. دردها ما را فلج م این آتش یعن گوید بپر. پس همین کنند. ما باز هستیم. به ما م کنیم  که فضا را باز م

 م از جنس زندگ ا و حرص آن هتوانیم بپریم و این آتش خواسته شویم، م گوید که  ها ما را نسوزاند. و به ما م

 زاف، پر و بالَت را برای چه مگ بیهوده یعن ما م پر و بال زندگ ؟ یعنسوزد. سوزان  

 شناخت است. خواستن ما مثال برای به های روان ذهن، خواسته های من ذهن، خواسته یادمان باشد هوای من  

خواهیم مثال میزان پولمان را مردم بفهمند و تا ما معتبر دیده  که ما م ر شدن، این چشم آمدن، دیده شدن، مشهو

  بشویم این از جنس هوا و حرص است. 

سری نیازها دارد. این هم مفید است  ذهن که ی جسم مجازی است یشناخت است. مناین نیاز، نیازِ روان  

شناخت هوا و حرص دارد. آدم خودش را  نیاز روان   ا بدانید.شناخت و نیاز حقیق رکه شما فرق بین نیاز روان 

 به آب و آتش م که همانیده م با انسان زند که به آن برسد. مثال خواهیم به او برسیم. شب و روز در  شویم م

نقشه م کشیم که چجوری به او برسیم.فکرش هستیم. ه   حاال نم سوزانددانیم اگر به او برسیم، ما را م  .

برد، یعن امانات معنوی ما را  ها دارد انرژی خوبِ ما را از بین م ور دویدن ور و آن ها و این همین خواستن 

 م بندد.سوزاند، فضا را م  

م   شدهفضای گشوده  عقل  ما  م به  امنیت  م دهد، حس  قدرت  و  هدایت  م دهد،  را  دهد، شادی  این  دهد. 

 بد، فلج بندد و با کدورت م ها و محصوالت ذهن کند و ما از آنکننده، ما را آشنا م کنیم. مثل  ها استفاده م

  که ی نفر هر روز غذای مسموم بخورد تا جسمش را از بین ببرد. این

هوا و حرص یآتش   است تو بازی  
سوزی بپر، گزاف پر و بال را چه م  

  ) ٣٠٧۴مولوی، دیوان شمس، غزل (

ها ممن است فکر کنند بپر گزاف یعن خیل  شود. بعض معن بیهوده م طوری اگر بخوانیم، یعن گزاف بهاین

 ر و بال را چه مبیش از حد، زیاد هم هست. پ زاف به معنر. گهست. سوزی؟ آن بپ هم به همین معن  
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سوزاند،  سوزاند. اصل ما را م ها ما را م ذهن و همانیدگ پس در این بیت فهمیدیم که هوا و حرص براساس من  

 از بین م برکند و عالوهبرد، خراب م   عد ما را هم فلج مآن تمام چهار ب هست    کند. یادمان باشد ی موقع

 آتشفشان کرده چیزهای آتش  باغچ   بارید به شما باران م کوه ی هم هست از باال مثال موقع ۀ حیاطتان، ی

  کند؟ جا را آبادان م کدام ی این تان.بارد به باغچۀ ها مو خیل سوزاننده و این 

  ر نمدارد که به باغچۀ شما، باغچۀ دلِ شما دردها بریزند؟ م از هردانیم که  لزوم»؟ هر  تو را بال داد»   جهت

 است. معلوم م جهت در ی هوا و حرص در مرکز شما است. شما را م جسم سوزانَد. درست مثل شود ی

  تان.بارد به باغچۀ کننده، آتش م جای باران زنده که بهاین

  خمش که خلق ندانند بانگ را ز صدا
  تویی که دان پیروزه را ز پیروزی 

  ) ٣٠٧۴غزل مولوی، دیوان شمس، (

 است، که از  های این گوید خاموش باش که مردم چون همانیده هستند با چیز م بانگ که ندای زندگ ،جهان

  آید صدا، باید صدا بخوانیم، صدا نباید بخوانیم چون صدا انعکاس صدا است. شده م گشوده این فضای 

  گوید که آن م   گشوده  اول نیست. اآلن از فضای گوید انعکاس است. دستِ  چیزی که ذهن م ل آید  شده نمش]

  ها. . انعکاس پیغام زندگ است از طریق همانیدگ ذهن)](افسانه من  ٩

 «دا، تویی که دانتو در این  «خمش که خلق ندانند بانگ را ز ص ما، خداوندی جا اشاره م کند به جنس زندگ

  . ن)](حقیقت وجودی انسا ١٠[شل  ما، خداگونگ ما  

  «را که با مرکز عدم قابل شنیدن  چون تو من   «تویی که دان که ندای زندگ تو از آن جنس نیست .نیست ذهن

که را آورد به گوش من. کدام گوش من؟ به گوش عدم من. چرا شنیدم؟ برای این   است که امروز هم گفت سرش

  خواستم بشنوم. که سروصدای بیرون را نم که ساکت بودم. برای این گوِش سر را من بسته بودم. برای این

دانند  م پس تو خاموش باش، هیاهوی بیرون را نشنو، چون این جماعت ن   «خمش که خلق ندانند بانگ را ز صدا»

موقع این دوتا را تشخیص  ذهن دارد هیچک بانگ زندگ است، ک انعکاس آن بانگ است. پس کس که من 

 ل  دهد  نمافسانه من  ٩[ش)[(پیغام بیشتر اوقات برای من   .ذهن ذهن یبها از طریق درد منون  آید، از رالم

 م را بشنوند. کنند که بانگ یا آید. بنابراین فضا را باز نم ندای زندگ  
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شود و صدای دوم کنید بعد آن منعکس م زنید، ندا م که در کوهستان شما اول ی بانگ مدرست مثل این  

 داست مشنوید. ذهن، آن دوم است که ما از طریق حرف را که همان ص زدن همانیدگ شنویم و فایده ندارد  ها م

  این.

 «ل  ، «تویی که دانویید من آن   وجودی انسان)](حقیقت  ١٠[شحاال این تویی را اآلن شما باید تجربه کنید، ب

ها هستند. پیروزی یعن موفقیت، پیروزی  شده هستم که پیروزه را، پیروزه یا فیروزه همین همانیدگ فضای گشوده 

ها را، یا  همانیدگ   ، یعن «پیروزه»  ها از مرکز. پس اصل ماکردن مرکز و راندن همانیدگ   یعن فضاگشایی و عدم 

ی  به به! عجب این انگشتر گوییم بهاست. فرض کن ی انگشتر فیروزه دارید شما. م   «پیروزه»ذهن ی  کل من 

  ایم پیروز بشویم.  است! ول این فیروزه اگر با آن همانیده هستید، پیروزی نیست، ما آمده 

ما، این را بذاری کنار و فضا را باز کن، باز کن، باز  آید در مرکز شنظر م پیروزی یعن آن چیزی که باارزش به 

دانید. شاءاله که شما فرق بین فیروزه را با پیروزی م کن، آن دایرۀ خال بشوی، این پیروزی است. خُوب، ان

  کند جواهر است در مرکز، اصال پیروزی نیست.  ها، آن چیزهایی که ذهن فکر م انباشتن فیروزه

که این ننگ  ها اصال پیروزی نیست. پیروزی عبارت از این است که ما بیدار بشویم به اینق همانیدگ دیدن از طری

کار ببرم، در این جهان به خودم لطمه بزنم و به حرف موالنا  ذهن را به ذهن باق بمانم، عقل من است من من 

ریختن روابط من، جلوی    هممن، برای به ذهن، من نیستم، بله عامل است برای تخریب  گوش نکنم که این من 

  است، جلوی پیروزی من را گرفته است. بخت من را گرفته خوش 

آید،  شده مصورت حضور ناظر، که از این فضای گشوده ذهن، من نیستم. بهکه این منمن باید بیدار بشوم به این

ها  ها چسبیده و از آن هایش هستند که به آن به آن نگاه کنم و ببینم که این چه اشاالت دارد؟ اشاالتش درد

 کند.  بر ضد من استفاده م  

کنم،  کنم، صبر م آید، من فضا را باز م کشد این داخل. وقت دردهایم باال م آید، من را م ها باال م وقت درد 

 گذارم من نم ننذهنیرند که من را جذب ذهن باین پیروزی من  ام و دردها فکرهای من را در اختیار ب د. 

  است. 

 درد باال م فضا را باز  پیروزی عبارت از این است که وقت ،تحت تأثیرش قرار نگیری، صبر کن آید، تو کامال

وقت    کن، شر کن. بفهم این آفل است، این درد است، حرف نزن، تا این نیروی زندگ را نده این ببلعد.

 را باید خودت بخوری به خواهد درد ایجاد کند، با آن همم به آن. غذای زندگ صورت  راه نشوی، غذا نده
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ذهن را ببین که موانع  سازیِ منشادی، نده این به درد تبدیل کند. پیروزی عبارت از این است که شما مانع 

 دارد درست م ببین کند که شما نم باید در ذهن زندان باشید، موانع را  زندگ کنید، شما  که این  توانید  ید 

 سازد. م  

من مسئله   دردسازی  است.  پیروزی  این  ببینید،  را   درد سازی ذهن دادن  است.  پیروزی  ببینید،  را  به  اش  ها 

خودتان، به دیران را ببینید، پیروزی است. اگر حرص و هوا را در خود ببینید، پیروزی است. اگر دیران را به  

اش و فضا  کنید، پیروزی است. اگر با ی رفت در خیابان، دیدی م این لحظۀ ابدی و به مجلس خوبان، هدایت  

که از دیدن تو خوشحال شد، پیروزی است،    طوری رویی با او برخورد کردی، به را باز کردی و واقعاً با خوش

  زندگ را حس کرد، پیروزی است. اگر کس را عصبان کردی، پیروزی نیست. 

ها رد بشویم، به هرکس ی چیزی بوییم. تو این ایراد را داری! به آن ی  م این پیروزی نیست که از پهلوی آد

کند، عیب  ذهن با هرکس کار دارد. انتقاد م ها اصال پیروزی نیست. من لطمه بزنیم، به آن ی مشت بزنیم! این

 م ست است، پیروزی نیست. این ابیات هم بخواهد مردم را درست کند، این گوید، مها ش خوانم: رایتان م  

  گفتِ تو، زان سان که عکس دیریست 
  جمله احوالت، به جز هم عکس نیست

  ) ۴۶۶١مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  خشم و ذوقت هر دو عکِس دیران 
  شادیِ قواده و خشم عوان

  ) ۴۶۶٢مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  آن عوان را، آن ضعیف آخر چه کرد؟
  کینه زجر و درد که دهد او را به 

  ) ۴۶۶٣مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (

  آغوش به هم برساند.قَواده: پاانداز، کس که زنان و مردان را برای هم
 ومتعوان: مأمور ح  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 م باشد. این ک صحبت ما، گفتِ ما باید گفتِ زندگ فضا باز م کنیم در اطراف اتفاق این لحظه. شود؟ وقت

رد م شود عکس دیری. ی کس م شود، م گفتِ ما، واکنش م   وگرنه از پهلوی ما  شود، ی چیزی  آید 
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 ما ذخیره کرده گوید ما هم مطابق جوابی که من م ذهن صورت منآییم باال به است، م به او م گوییم، این  ذهن

 است، انعکاس جهان بیرون است. کند، عکس عکس است. اگر مردم و جهان بیرون، گفتار شما را تعیین م  

 ران هستند  گوید حال تو هم، همۀ احواالتت این لحظه، لحظۀ بعد، لحظۀ بعد، همه مدی اش عکس است. یعن

 حال خراب و  که یا اتفاقات هستند که حال تو را تعیین م کنند. بنابراین حال خرابت، خشمت و ذوقت، یعن

  زند. اس است و واقعاً مثال م حال خوبت هردو عکس است، هردو انعک

 مرد و زن را به گوید شادی م است که ی ات، مثل شادی قواده است. قواده کس  این مرد  هم م رساند. وقت

 و زن با هم شروع م یف ماست که به گوش کردن  کنند به اختالط، این ک ومتوان هم مأمور حکند، قواده. و ع

گوید این عوان، این مأمور حومت، چرا این ضعیف را شنجه  کند. م شنجه م ترش، ی را  به حرف بزرگ 

 کند؟ برای این م ر است. اگر فضا را باز مدی که انعکاس حرف ی را نم بود، ی توانست  کرد، از جنس زندگ

  شنجه کند. 

  آن عوان را، آن ضعیف آخر چه کرد؟
  که دهد او را به کینه زجر و درد 

  ) ۴۶۶٣وی، مثنوی، دفتر ششم، بیت مول(

 نفر آن م به ی ومتگوید مأمور ح اش که دشمن صدساله اش را دارد، مثل ایندهد و کینه قدر زجر و درد م

ی آدم دیر در   که عکِس یا انعکاسِ یا اثرِکاری به این نکرده است. چرا؟ برای این  که او هیچحال است. در

خشمین کرده را  این  شخص،  درحال این  خواندهاست.  و  فهمیدیم   قبال فضای  که  از  ما  ذوق  و  خشم  ایم که 

طور این  کنم. و همین ایم که البته آن خشم ی جور دیر است. حاال دیر تکرار نم شده بیاید. و خوانده گشوده

  سه بیت: 

  عکس، چندان باید از یارانِ خَوش 
  کش  ْ عکس، آبوی از بحِر بیکه ش
  ) ۵۶۶مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (

  عکس، کاول زد، تو آن تقلید دان 
  چون پیاپی شد، شود تحقیق آن 

  ) ۵۶٧مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (
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  تا نشد تحقیق، از یاران مبر
 رل، نگشت آن قطره، دساز صدف م  

  ) ۵۶٨مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (

 را  م بیت  شما   وقت خوش.  یاران  موالنا،  مثل   یاران از  بخوانیم،  را  موالنا  شعر   مثال باید  ما  ابتدا  که  گوید 

 م کنید و من خوانید، به آن عمل م را فلج م قدر تکرار کنید که  کنید، این خوب است و این را باید اینذهن

  یی، آب بشید، آب زندگ را بشید.فضا باز بشود تا از بحرِ بدون انعکاس، یعن بحر یتا

 ش بشوی از آن توانید آب این فضا باز بشود، شما مبحر    ک  اثر و انعکاس شعر خواندن مثال و بدان که اولین 

 موالنا، این تقلید است، اول پیاپی بشود، فضا باز م وقت اش. ول فضا باز  شود، تحقیق م شود. تحقیق یعن

  آید.ا م است، دیر از شمشده

گوید که تا تحقیق به  رسیم به تحقیق و م ها، از تقلید و از انعکاس م پس با خواندن اشعار موالنا و تکرار آن 

شوید، صنع از طریق شما  کنندۀ راز زندگ ماست، تا این فضا باز نشده، فضا باز شود، شما بیان انجام نرسیده 

 کار م ق منشوید. تا به آکند، شما خال ر. البته درست است که مبمثل موالنا م گوییم  جا نرسیدید، از یاران

یاران مثل موالنا، ول واقعاً این گروه گنج حضور هم که از شما بینندگان خوب تشیل شده، و خردمند تشیل  

  است، یاران خوب هستند، همین یاران خوش هستند. شده

 متا این قطره، د گوید که باید صبر کن بشود. تمثیلش همین قطره، صدف م قدر افتد قطرۀ باران، باید این ر

قدر باید تحقیق ادامه پیدا کند، این شعر خواندن باشد، با  صبر کن که این قطره تبدیل به در بشود. یعن این 

  آورند. م در  یاران ما باشیم، از طریق همدل و قرین بودن و اثر خوب دیران که در ما زندگ را به ارتعاش 

 بینید همۀ تلفن م را در شما به ارتعاش در هایی که به برنامه م شود، زندگبشود.  م رآورند تا قطرۀ شما د

طور این دو  گشایی دست پیدا بنید. و همین داری، فضا نهایت فضا قدر گشوده بشود دیر به بییعن فضا آن 

  بیت:

  خامش بحرست و، گفتن همچو جو 
  جوید تو را، جو را مجو ر مبح
  ) ٢٠۶٢مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (
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  هایِ دریا سر متاب از اشارت
  ختم کن، واله اَعلَم ِبالصواب 

  ) ٢٠۶٣مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (

 وصل م که شما را به زندگ پس خاموش لبد. ما  طکند، دریاست و گفتن با ذهن مثل جو است و دریا ما را م

را جست  یا جو  اشارت نباید ذهن  از  و  باز کنیم  را  و فضا  کنیم  دریا، خداوند،  وجو   یعن های فضای بازشده، 

سرپیچ نکنیم و خاموش باشیم، تمام کنیم این کار ذهن را و بدانیم که خداوند به فقط به صواب آگاه است.  

حیران باشم که زندگ این   توانم بفهمم. با ذهن نم ذهن از آن اطالع ندارد. خاموش باشیم بوییم من یعن من 

 در این لحظه بیفتد. تبدیل را انجام خواهد داد و اوست که م گشایی کنم. من فقط باید فضا  داند چه اتفاق  

  �🔹🔹�یان بخش سوم پا �🔹🔹�
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  تان یبرا  ٩١٣قصه را در برنامۀ    نیاز ا   . قسمتخوانمم   تان یرا برا  » ماه  «سه از قصۀ    ت یقسمت چند ب  نیا  در

ها عاقل هستند، دستۀ  دسته از آن  ی.  کند م   میدستۀ مشخص تقس  ها را به سهموالنا انسان  میخواندم و گفت 

  هستند، دستۀ سوم نادان هستند.   عاقلم ین رید

  رد یگ عشق و خرد را به دست م  مشعل  کند، فضا را باز م   عن یاست که با مشعله است،    دستۀ اول گفت کس  و

  ن یآن هم   ی به فضل حق که نمودها  می کن م  دا یپ  دسترس  ییگشاکه با فضا   میداد  ح یو امروز مفصل هم توض

و   سببی ب  یشاد   طورن یعمل ما و هم  ِ قدرت   عنیما،    یِمند ما، قدرت   تِیما، هدا  تِیما، حس امن   یِخردمند

مقاومت    دنیما و عدم مقاومت و د  شیاند ما، فراوان  یِما، بلوغ معنو   ییگشاو فضا   رشیما و قدرت پذ  نندگیآفر

  شود  زده م  ذهنمن   لۀیوسکه به   هر حرف  باًیتقر  میکه امروز گفت  ،ذهنمقاومتِ من   یهادر خود و شناخت راه 

  کند مقاومت است. م  یو هر کار 

 ن ی فکان در ارا که قضا و کن   ی ز یآن چ  عنی.  ستین  ییگشاواقع آشنا به فضا علت مقاومت است که در   نیو به ا 

  ن یما، از آن خبر ندارد. پس گفت عاقل آن است که با مشعله است. و ا  یِداریب  ی برا  آورند وجود ملحظه به

متوجه    هان یاز ا  ی.  کردند شنا م    تا ماهسه ن  یذهن ا  رِیآمدند، در آب  هااد یص  ندیب م   کهن یعاقل، هم  ماه 

  رد یگ دست مبه  ییگشاخرد را با فضا   ای . مشعل عشق را،  کنند م  دشیاست و ص   ادیجهان پر از ص   نیکه ا  شود م

م ه  د یگو و  با  ا  کدامچ یکه  نم   ذهن  ی هامن   نیاز  تمام    گذارند نم  هانیا  کهن یا  ی برا  کنم مشورت  به  من 

همراه    هان یکه دارم، اگر با ا  لیکه دارم، آن پتانس  یاقوه  آنکنم.    دایخودم دست پ  و عمل   دانش  یهایی توانا

  خواهد  تنگِ ذهن م   یِذهن، از جا  ریاز آب  است که، اگر کس  نیآن ا  . معن دیمشورت کنم، نخواهم رس  ایبشوم،  

خودت   یآهت را برا  د یبا  ،یکه ماند   وقت  دیگو را فاش نکند و م  حرف بزند و اسرارش  دینبا  حرکت کند، با کس 

  . بن

راه سخت است و   نینگو که چقدر ا  دوباره برگرد به خودت، به کس    عنی،  آه اندر چاه کن» «چون علو گفت  

فرموده است که اگر شما راز   غمبری ها نزن. و درضمن گفت که بزرگان از جمله پحرف   نیاز ا د،یکن شما چار م

  که:  تیب نیابه  میدیو باالخره رس دیرس دیبه مقصد خواه  یزود  دیرا پنهان کن 

  آن حذور  رفترا پا ساخت، م نهیس
  مقام با خطر تا بحِر نور  از

  ) ٢٢٣۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  و محتاط آمده است.  شیدوراند  به معن  جانیکه سخت بترسد. در ا کننده، کس زی پره  اری : بسحذور

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

گاه با  اقامت   ای  تیاز موقع   زکنندهی پره  اری بس  عنی  «حذور».  رفت م  ییبا فضاگشا  عن یرا باز پا ساخت    نهیس

رفت نه با ابزار ذهن.   ییرفت، با فضاگشا  اشنه ی . پس با سییتایتا بحر    ریذهن و آن آب  عنیخطر، پر از خطر  

 ت ینهای جا بآن  دیرس  راه دور بود منتها وقت نی. اترا گرف ای رفت و راه در  بود که گفت آن ماه نیا یبعد تیب

  شد.

  گرفت  ایره در ، آن ماه رفت
ور و پهنۀ پهنا گرفت  راهد  

  ) ٢٢٣٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  هم بود: تی دو ب نیهم  نیا بله،

  رازِ تو چون دل شود  گورخانۀ
  مرادت زودتر حاصل شود  آن
  ) ١٧۵ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  که هر که سر نهفت  غمبریپ گفت
  جفت  شیگردد با مرادِ خو زود
  ) ١٧۶ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ها  به خودت و جواب   یو دوباره برگرد  ییبو  دینبا  را با کس  نیا  د،یآ م  شیپ  ییگشادر راه فضا   هر مشل  پس،

نه   کردن، را پنهان   زندگ   یو رفتن به سو   ییسر فضاگشا  نیهم   عنیکردن،  . سر پنهان یریب  ییگشارا از فضا 

هر    ستند،یسر ن  هان یمردم بفهمند. ا  دینبا  دم،یرا خر  زی چ  نیکه مثال امروز ا  ییاسرارت را به مردم نگو  کهنیا

  هستند.  ذهنمن   یسرها هان یا ها،نیا ستند یسر ن دهد،  است که ذهن نشان م  ییزهایه چکه مربوط ب یسر

  عاقل م ین   ماه  طور ن ی. هم  رس راز را، زودتر به مقصد م  ن یا  در دلت پنهان باشد و اگر پنهان کن  د یتو با  راز

ا  ارِ ی که    دید ا  عاقلم ین  نی عاقل رفته و  نرفتم، چرا با  او  با    شان یمانده و فکر کرد که حسرت بخورد که چرا 

ا از  و چرا  نکردم  بعد متوجه مدمینپرس  شانی مشورت   . رفته که حسرت   شود به گذشته خطا است و  خوردن 

  است.   هودهیآن ب ادِیو  گردد گذشته برنم گردد، برنم
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  گذشته حسرت آوردن خطاست  بر 
  آن هباست  ادِیرفته،   دینآ باز

  ) ٢٢۴۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  است. هودهی ب به معن  جانیگرد و غبار پراکنده. در ا : مخفّف هباء به معن هبا

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  ش ی موالنا قصۀ پرنده را پ  ت یب  ن یغبار است و دنبالۀ ا  و  آن گرد    اصل   است معن  هودهیب   به معن  جانیدر ا  هبا 

  . آورد م

  تر» ی«ت

  » مانیو روزگار مبر در پش  ش یمخور، تدارکِ وقت اند  مانیکه بر گذشته پش  کرد  تی «قصۀ آن مرغ گرفته که وص 

  ) ٢٢۴۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

ابه  تری ت  نیهم    ه یتشب  یو هم    دیگو هم قصه م  نیریقصۀ کوتاه و ش  نیاصطالح پرَارزش است و موالنا در 

 کند م    حتیو نص   می بپر  میخواه م   ی اریعنوان هش بپرد و ما به   خواهد  مرغ روح ما، در واقع م  نیا  کهن یا  کند، م

  .میشو متوجه نم   م،یباش  ذهنمن   م،یباش  نادان جنسِاگر از   م،یشو متوجه م  میبه ما، منتها اگر ما مرغ باش 

صورِت ذهن  به   دیدان که م  طورن یور، گذشته هممخ   مانی است که بر گذشته پش  نیمرغ روح به ما ا  تِیپس، وص 

 ن یبه ا  عن ی  ، ش»یاند«تدارکِ وقت.  میاست که امروز هم مفصال صحبت کرد   شناختاست. گذشته، زمان روان

و روزگار خودت را    شدیندیبازشده ب  یِلحظه فضا باز کن، تدارک را بذار آن فضا   ن یو اطراف اتفاق ا  ایلحظه ب

  است:  نیکوتاه ا و آن قصۀ   مانیتلف نکن در پش

  گرفت از مر و دام مرغ  ی آن
  خواجۀ همام  ی مرغ او را گفت: ا 

  ) ٢٢۴۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ی اخورده  شانیگاوان و م بس تو
  یااُشتر به قربان کرده بس تو
  ) ٢٢۴۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  ز آنها در زَمن   ر یس نگشت تو
  من  یِاز اجزا ر یس ی نگرد هم

  ) ٢٢۴٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

 ن یا  م،یدرست کرد  ذهنصورتِ ذهن درآمده. در ذهن ما من است که به   یاریهش  نی هم   جا، ن یدر ا  » ی«آن    و

مرغ را با    دینیب طور که م و همان  زند مرغ با ما حرف م  ،ییروح ما را گرفته و با مختصر فضاگشا  مرغ  ذهنمن 

و دچار    میاگرفته   ذهنمن  بی خودمان را، با فر  ییاخد  یار ی خودمان را، هش  یار یهش  عنیما،    میامر و دام گرفته

  . میامر و دام خودمان کرده 

  ،  داشت   یاد یز  یها شدگتیهوتو هم   ،ذهنمن   یا   عنی خواجۀ بزرگوار    یکه ا  دیگو مرغ جان ما به ما م  پس

  د یگو زمن م  زمان، و وقت   عن ی، زَمن  ها در زَمن»ز آن   ریس  «تو نگشت .  یانشده  ریها سبزرگ، کوچ، و از آن 

روان   عنی زمان  بنابرا  .شناختهمان  به   شود م  نیا  نیپس  تو  روان    ذهنمن   عنوانکه  زمان  از    شناختدر 

  ی گو وطرزِ گفت   نیکن برود و ا  را رها   نیندارد، ا  یاجثه   ،  مرغ را که گرفت  نی. حاال، ای نشد  ریس  ها شدگت یهوهم

  . خورد به چه دردت م ،فهم از آن نم  زیچچ یکه تو ه یای ار یهش  نیاست که ا ذهنما با من 

است     درواقع صحبت   عنی  کوچ است.  اریو بس  مصرفی مرغ ب  نیتو که ا  یبرا ،  من»  یاز اجزا   ریس   ینگرد   «هم

  که   دیگو . و مذهنما با من   یاریهش نیب

  مرا، تا که سه پندت بر دهم   هل
  اَبلهم ای رکم،ی ز بدان تا

  ) ٢٢۴٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  آن پند هم در دست تو اولِ
  بستِ تو کهلبر بام  شیثان
  ) ٢٢۴٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو ،ی(مولو

  سۇم پندت دهم من بر درخت  وآن
  بخت ین یسه پند گرد نیاز که
  ) ٢٢۵٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : رها کن هل
   شده با کاهل، کاهل: بستهبستکهل 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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تا پند به تو  شد. تو من را رها کن، سه   نخواه  ر یکه از من که تو س دیگو شما به شما م  یار ی فرض کن هش  پس

آن را. پند    ندیب ابله م   ،ذهن من    است، ول  رکیز  ی اری ابله هستم؟ و البته مرغ هش  ای   رکمیز   بدهم که بفهم

نخواهد    فهمد، نم   ذهنخواهند داد، من  شانیکه ا  یپند  نیا  دیدان که م   طورن یو هم  بفهم  توان م   نمیبدهم بب

  بر گذشته است.   انشی . چرا؟ بندیفهم

  ن ی . اشود هم رها م  ندهیآ  م، یاست که تو به گذشته افسوس نخور و اگر ما گذشته را رها کن   نیها ااز پند   ی

است، مقابلش آن هم    یهم که قطب بعد  ندهی آ  د،یاست. شما اگر گذشته را رها کن   ییدو  ، شناختزمان روان 

هم     ذهنخود من   شود،  تمام م  زد، یر فروم  کند، م  در آن زندگ  ذهنکه من    شناختزمان روان   پس.  افتد م

  .شود تمام م

   هم وقت   اش . دوممیمتوجه بشو  میتوان پند را اول ما م  نیپس ا  عن ی،  «اوِل آن پند هم در دستِ تو» :  دیگو م

در دست است،    است رفتن، اول  مراحل  دینیبم  نیهنوز دور نشدم و پس بنابرا  عنی  م،یگوم  دمیپشت بام رس

  به مرزش. دیآ بعد آن هم م ،ی ار ی هش نیذهن هست ا ریگ

آن پرنده دور بشود،   میگذاردور شدم از تو. و متأسفانه ما نم   رید  عن یو    میگو بر درخت م  دیگو را هم م   سوم

  .  دیگو ذهن را م یهاوار یبسته شده با کاهل که درواقع د عنی «کهل بست»بله، 

  که  دیگو م

  آن سخُن  نستیبر دستست، ا  آنچه
  را ز کس باور من  محال که

  ) ٢٢۵١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  چون گفت اول پندِ زَفت  کفَش  بر 
  رفت  واریآزاد و، بر آن د گشت

  ) ٢٢۵٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : بر گذشته غم مخَور رید گفت
  ز تو بذشت، زآن حسرت مبر چون
  ) ٢٢۵٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (



ۀ  برنامه         Program #915                                             ۹۱۵مشار

  76صفحه: 

  یی فضاگشا  کهن یهم    عنی.  م یکه خردمند بشو  می. اگر بخواهمیکن م   دای است که در درون ما، ما پ  یپند   هانیا  پس

و به غزل   میاست که امروز هم صحبتش را کرد  نیا  اش ی  ز،ی را. دوتا چ  زیدوتا چ   نیا  میشو متوجه م  م،ی کن

روشن کردن دل     عنی   »ی افروزمرا دل  ارِیآمد    لم «مسکه:    گفت بود، م  نیکه در غزل بود ا  یز یمربوط بود. آن چ

  در دست خداوند است.   طور قطع انسان به 

  ن یاست، محال ا  نیا  «محال»  نیهم هست؟ نه. پس ا  ذهنمن   ایجهان    نیدر دست ا  ایاست که آ  نیسؤال ا  حاال

ما را به    تواند م   ذهنمن   ای   میشو خوشبخت م   ذهنکه در من  می است که ما باور کن  نیا  رممنی غ  ای است که  

همه    ن یا  م،ی. اگر باور نکرده بودمیباور کرد  را  «محال»که ما    د یبه ما بو  خواهد  خداوند برساند و موالنا م 

   ذهن اقدامات من   لۀیوسکه به  می. حتماً باور کردذهنحفظ من  یبرا  می گذاشت عمرمان را نم  م،یگذاشت نم   نهیهز

که  میکرد را ما درست نم   عقل  لیو طو ضی عر یهاهمه سازمان  نیا. وگرنه دیرس م یو فکر آن به خداوند خواه 

  . کنند م  زهیبا هم ست  همشان همه 

زنده   ا یشده گشوده  ی فضا ا ی حضور   یار ی هش گونه چ یها، هسازمان  نیاز ا کدامچ یکه در ه میشد م  د یمتوجه با ما 

با     ول  کند، م  تیهووحدت مجدد، آزاد شدن از ذهن وجود ندارد، بله انسان را با ذهن هم   ای شدن با خداوند  

را باور نکن و    رممن یکه شما با امر غ  دیگو کار م  نیا. موالنا با  میاممن را باور کرده   ریما امرِ غ   ن،یوصف ا

  پند است.   نیاول نیا

  آن سخُن  نستی بر دستست ا آنچه
  را ز کس باور من  محال که

  ) ٢٢۵١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

اآلن من که   عنیدرضمن قابل حصول است.    میگو که در دست تو م  یز یآن چ  کهنی ا  عن ی  بر دستست»  «آنچه

   عن ی  «بر دستست»است.    رشیبا ذهن قابل پذ  و محال است، حت   دیبه خداوند رس   شود نم  ذهنبا من   میگو م

  . و می کن  قیرا تحق اش درست میتوان . ممیباورش کن  میتوان م

  کَفش چون گفت اول پندِ زَفت   بر 
  رفت  واریآزاد و، بر آن د گشت

  ) ٢٢۵٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  .  عن یبزرگ  «زَفت»اول پندِ زَفت است،  نیا کفَش چون گفت اول پندِ زَفت» «بر
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که ما بدون   د،ی را باور نکن  «محال»اگر شما   کهن یا عنی . آزاد شد، دیگو را روح ما به ما م  میعظ  اریپند بس نیا

که اصطالح    «فضل حق»و    ییجز فضاگشا  عن ی.  میشو به عشق زنده نم  م،یشو زنده نم   به زندگ  «فضل حق»

  . میاد بشوآز ذهناز من  عنی م،ی، محال است که ما به خدا زنده بشو«فضل حق» امروز بود،  

  ی. پس  میریگ را نم  ذهنمحم من    عنی   شود، شل م  خرده یکه محال است، دست ما    می اگر قبول کن  ول

  . واری تا د میرو و م شود درجه روح ما آزاد م

  : بر گذشته غم مخَور رید گفت
  ز تو بذشت، زآن حسرت مبر چون
  ) ٢٢۵٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  مخور.  عن ی : بر گذشته غم مَخور»رید «گفت

ا  پند  که ن یا  یبرا  م،یخور که ما دائمًا به گذشته حسرت م    حال است که بر گذشته حسرت مخور، در   نیدوم 

لحظه    نیهم وجود ندارد، فقط ا  ندهیوجود ندارد، آ  یااست، اصال گذشته   شناختروان صورت زمان  گذشته به

  ن لحظه را بخور. گذشته را رها کن.  یا عن ی وقت»  شۀی«اند د،یگو قسمت م  نی ا تریدر ت  نیهم  یاست. برا

  ن ی هم از ب   یبرود، آن    نی از ب  اش ی. اگر  دارند را نگه م  ریددوتا قطب است که هم   میدان م   ندهی گذشته و آ

  یلحظه است. برا  نیا  که واقعًا وجود ندارد. زمان اصل  شناختاست. زمان روان   . و دوتا قطب توهمرود م

ذهنت چه    نیبش عقب، فضا را باز کن، بب  عنی  «وقت بن».  وقت بن»  شۀی«اندکه    دیگو م  تری در ت  نیهم

  .  اوریشده بگشوده  ی حل آن مشل راه حل را از فضا  یو برا دهد نشان م

.  م یآزاد بشو  شناختاز زمان روان   دیبا  االصول عل  م،یریپند را بپذ   نیبه گذشته غم مخور. اگر واقعاً ا  دیگو م  پس

را، که    ذهنمن   نیامتحان کند ا  خواهد نفهمد، اآلن مرغ م   دوتا را کس  نیهست. پس اگر ا  دوتا پند کاف  نیهم

  . شود را متوجه بشود، عاقل م  هاز یچ   بعض عاقلم ینآدم  دیگو . م دیگو م عاقلم ی آدم ن یرا برا نیا

  د؟ ی دو پند را گرفت نیشما ا حاال

ا  ی محال  امر  با من   نیجنبۀ  زندگ   دیبشو  تایدوباره    د،یخالص بشو  ذهناز من  ذهناست که شما  و    با 

نباشد، چون    ذهناست که من   نیتمام صحبت ما ا  کهحال در   ، ذهنمرکزتان عدم بشود با من   د،یبشو  تینهایب

دوتا با هم    نیا  عنیاست،    شناختروان درواقع امتداد گذشتۀ    ذهن. و من ستیحضور ن  ریباشد د  ذهنمن 
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که    ذهن. اما من صورت زندگزمان حضور است، زمان ما هست به  ،یلحظۀ ابد  نیا  ،یلحظۀ ابد  نیهستند. ا

  انِ آن است.  زم نده،یاست، گذشته و آ توهم زیچ  ی

که تمام بشر در گذشته هست،    دیبذشت حسرت آن را نبر. اگر توجه کن    وقت  د،یگو بر گذشته غم مخور م  پس

که براساس گذشته ما    دیآجا م ها از آن و جنگ   دیآجا ماز آن  هازه یست  االصول است و عل  تیهوبا گذشته هم

شد و حسرت    فی ح  م،یآن را داشت  م،یرا داشت  نیکه ا  میکن که به گذشته افتخار م   دی نیب . و چقدر م میمن ساخت

  .  مینی و حاال بب  کند م  کار درواقع شما را در ذهن زندان نیکه ا  دیگوکه موالنا م  حالدر  م،یبر م

را اآلن امتحان  خودمان    میرا که با مر و دام مرغ را گرفته. پس ما دار   کس  نیا  کند درواقع امتحان م   مرغ

  م؟ یقبول بشو  میتوان که بر گذشته غم مخور، محال را باور نکن، م   امتحان  نیاز ا  میتوان که م   مین یبب  م، یکن م

حاال بعداً    مین یکنار که! پس بب   د یکنار؟ نگذاشت  دیحسرت گذشته را گذاشت  ر؟ید  د یستیدر ذهن اآلن ن  ا یآ  شما 

  ! شود چه م 

  میاز آن گفتش که در جِسمم کت بعد
  میتیدر  ِی ست دِرمسنگ ده
  ) ٢٢۵۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  تو، بخِت فرزندانِ تو دولتِ
  آن گوهر، به حق جانِ تو بود

  ) ٢٢۵۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نبود اتیدر، که روز  یکرد فوت
  در وجود نباشد مثل آن در که
  ) ٢٢۵۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  شده، پنهان شده دهی : متوم، پوشمی کت 
  دِرمسنگ: به وزِن ده دِرم  ده
ِرابی و کم همتایب ِدیدرشت و تک، مروار ِدی: مروارمی ت ی د  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

پس    زند، به چه حرف م راجع، پس معلوم است  «نباشد مثل آن در در وجود»  دهد، را م  غامیموالنا پ  د ینیبب

قرار است که    عن ی  ست،یکه در وجود ن  دیآ وجود م به   یدر   ی  ،ی ریکه شما اگر بم   دیبو  ذهنبه من   خواهد م
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ب از  به   پس.  یبرو  ن یتو  ا  ی اریعنوان هش ما  باش  نیاگر  داشته  را  نخور  م یدرک  به گذشته حسرت  امر    م،یکه 

است،    «ردوا لَعادوا»  ۀیکه دوباره آن قض  دینیب م  . ولمیریپذ را م   حتینص  نیما ا  م، ی را هم باور نکن  رممن یغ

  .  ردیگ م اندازه به ذهن، با ذهن دیآ م

مرغ به او گفت که    عنی  «بعد از آن گفتش»  د،یریحضور را با ذهن اندازه نگ  یهاکه حالت  میگو من م   مرتب

   عن ی:  میتیمتوم. در    عنی  م یو دِرمسنگ به وزنِ ده دِرم و کت  دِرمسنگ»  «ده در جسم هستم،    دهیپنهان و پوش

درواقع دولت توست،    نیو ا  تایبود، در    م یتی دِرم در  من، ده    داننه یکه در درون من، در چ  گفت   درشت.  دیمروار

 ن یها درواقع دولتشان در افرزندان تو. پس تمام انسان  توست و همۀ  بخت یتوست، برکت توست، ن  خوشبخت

  در را بشناسند به آن زنده بشوند.  نیاست که ا

  ن یبه ا  تا، یدرِ    نیخدا به ا  تینهایشدن به ب  در، زنده   نیواقعاً ا  ایآ  ،»ی در را فوت کرد   نی«ا: که  دیگو م  بعد

شخص اآلن دوتا انتخاب   نیکه ا  مینیب . و م ستیدر در وجود ن   نیکه مثل ا  شود؟ ما م  یاست؟ روز   ییتای

پندها را    ۀ یبق  ریذهن را رها کند مثل مرغ بپرد برود د  یبرگشته به ذهن، با ذهن فکر کند.    کهن یا  یدارد  

  .  ردیب از زندگ 

چون اگر    میفهم  باطناً نم  ول   می فهم که م  مییگو ما ظاهراً م  عن یکه دنبال پند سوم هم هست.    مینیب م  ول

پرنده را    نی. امروز گفت با حرص و هوا امیدیپر مثل عقاب م   رفت،  م  میکرد مرغ روحمان را رها م دمیفهم م

  نسوزان. 

  وقتِ زادن حامله  آنچنانکه
  دارد، خواجه شد در غُلغله  ناله

  ) ٢٢۵٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  کردمت  حتی نص گفتش: ن  مرغ
  غمت؟  یمبادا بر گذشتۀ د که
  ) ٢٢۵٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ؟یخور گذشت و رفت، غم چون م  چون
  ی کر  ایفهم پندم،   ینکرد ای
  ) ٢٢۵٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  روز ی: مخفّفِ دید

مرغ    ن یمرغ و شخص که با مر ا  بِیترک   نی. چون اگر امی در ذهن، هم فهم پند ندار  میآن، هم کر هست   یدو  هر

  به ذهن.  گردد که مرغ دوباره برم مینیب م  . ولرفت م دیپر مرغ م  د، یفهم را گرفته، م 

  وقتِ زادن حامله  آنچنانکه
  دارد، خواجه شد در غُلغله  ناله

    )٢٢۵٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  د ی گو شد و مرغ به او م  مانی پش  عنیشخص شد در غُلغُله،    نیا  کند و ناله م  دیزاکه م   است؛ مثل زن  مشخص

  ؟ ی خور  گذشت و رفت چرا غم م   کردم که بر گذشته، غم مخور. و وقت   حتینص  دی گو ما م یاریهش   عنیکه،  

  . میفهم را نم   حتینص ن یکه ما ا شود پس معلوم م

زنده    کنم به زندگ   ییفضاگشا  توانستم من م  شیپ  ۀیثان   ی شما که گذشته، گذشت.    دیفهم : چرا نمدیگو م

  بنم؟  توانم کار ملحظه که در دست است چه  نیا نمیبشوم، نکردم تمام شد. بب 

صورت  به  میفضا را باز کن   دیبا  م،یفهم را نم   پند زندگ   ذهنصورت من ما به  ای  ذهن که من   دیگو مرغ م  پس

  ی زد یا  یِار ی هش  ،»ی ار ی«هش  دین یبب   ،یار ی ما، هش  ای  میداشته باش   ذهناگر من   میفهم . پس اآلن ممیمرغ بفهم

  . شود م عقلی ذهن ب یپرد به سو م ا یعاقل، خردمند  شود عدم، م یبه سو پرد م  ایاست. 

. و از  میکن بر گذشته، گذشته را رها نم  می کن به ذهن و ناله م  میگرد که ما برم  دی گو که موالنا م  م ینیب و م  

و کر    میکه فهم پند بن   میکن کر است. حاال ما فضا را باز م  کند؛ فهم پند نم   ذهنکه من   دیگو لحاظ م  نیا

  :  دیگو م  یطورن یو ا م ینباش

  دوم پندت بفتم کز ضالل  وآن
  تو باور من قوِل محال  چیه
  ) ٢٢۶٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  اسد  یخود سه دِرمسنگ ا مین من
  دِرمسنگ اندرونم چون بود؟ ده
  ) ٢٢۶١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  ن یباز آمد به خود، گفتا که ه خواجه
  نیومیگو آن پندِ خوبِ س باز

  ) ٢٢۶٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  غفلت  ،: گمراه ضالل
  رمردی ش نجای: در ااسد 

سن ی : سومنی ومی  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

قول    ایامر محال    ،بود که از گمراه  نیا  یکه پند دوم را داده بودم به تو، دوتا پند دادم    دیگوم  نیبنابرا  پس

  ن یپس ا شود، م  یدِرم در در من جا  ده  یچجور  ست،یدِرم ن  را باور نکن. من خودم تمام وجودم سه  رممنیغ

   کن به جسم م   لیرا تبد  مربوط به زندگ   زی را و هرچ  نیا  فهم  که تو نم  دیخواهد بو  م  است.  ریدرِ د  یدر،  

  د ی با حضور نوشت   . وقتدینکن   یابیارز  ذهنحضور را با من   لۀینوشته شده به وس  غام یشما پ  گفتم که امروز م

آن درست درآمده. بعد    دی ودهمان موقع که حاضر ب  د،یبهترش نکن  د،ینکن  تیاد  ریبعداً د  دیرا بخوان  نیهم

  . «خواجه باز آمد به خود»که  دیگو م

  کند  فضا را جمع م  ای  شود، م  از جنس زندگ  کندانسان فضا را باز م  ایدارد،    دوتا معن   خود بازآمدن»  «به

  د یگو که م   ن یا  یشده برا  ذهن که باز آمد به خود، دوباره من   شود . پس معلوم مشود خودش م   ذهندوباره من 

  آمده:  جان یا تیسه ب ن یحاال ا نی. بنابرادهد م  وجود ندارد، پند سوم را زندگ  سوم پند پند سوم را بو. 

  کردم من همه عمر از حول  قبله
  که گم شد در اجل  االتیخ آن
  ) ١۴۵٣ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ست یآن مردگان از مرگ ن حسرتِ
  ست یا میها کردکاندر نقش زآْنست

  ) ١۴۵۴ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  آن نقش است و کف  نکهیا میدیند ما
  علف  ابدیجنبد و   ایز در کف

  ) ١۴۵۵ تیدفتر ششم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  نداشتن است.  نی بواقع  د یمراد د نجایشدن، در ا نی دوب ،: لوچحول
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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از باورکردن، اآلن    ترشیب  ا ی   میرا باور کرد  رممنیبه آن مربوط است که اگر ما امر غ  لیدل  نیبه ا  هاتیب  نیا

 میاز ذهن بپر  دی. پس بامیرس به منظورمان نم  م،یشوبه خداوند زنده نم   میکه اگر در ذهن بمان  میکن قبول م 

پر باز    میتوان صورت پرنده مبه   ر یممن است ما دری غ   یز یچ   ی   . البته وقتمیبپر  دهد و ذهن هم اجازه م 

  . دیگو که موالنا م طورن یا م،یپر . از دست میتا حدّ  میبپر  م،ی کن

. اما صحبت  میرو م رونیمرز ذهن و ب یتا انتها  م،یروتا بام م  می هم اگر بر گذشته حسرت نخور خُردهی بعد

لحظه چون  بهلحظه   دهد،به ما پند م    زندگ  ریپس از آن د  م، یرو اگر م   م؟ یرو م  ای  میگرد است که برم   نیسر ا

  و:  میمختلف هست   یپندها   مشخص است که دنبال ه میگرد برم وقت ول  .میستیدر ذهن ن رید

  بدآن  یخوش عمل کرد  ی: آرگفت
  ان یپندِ ثالث را میبو تا

  ) ٢٢۶٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  گفتن با جهولِ خوابناک پند
  خاک افگندن بود در شوره تخم

  ) ٢٢۶۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  رفو  ردیحمق و جهل نپذ چاکِ
ش ا تخممت کم دِهپندگو  یح  

  ) ٢٢۶۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : نادان جهول
  : او را نده دِهش كم

  : نادان حمق
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 که ن یا  ی . براگشت دنبال پند سوم نم   ،ی کرد که اگر به آن دوتا پند عمل م  د یگوم   جا ن یموالنا آشارا ا  رید

  . گرفت قرار م فَکان و خرد زندگچون در معرض قضا و کن  داد، لحظه به تو پند مبهلحظه  بعد از آن زندگ

  ری او جان دهدت رو ز نََفخت بپذ دم
  است، نه موقوف علل  ون یفَ ْ او کن کار

  ) ١٣۴۴شمس، غزل  وانی د ،یمولو (
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او    عنیفکان  به کن   میدهو تن م   ذهن   یهادنبال کارش، علت   رود ها معلت   م،ی اگر از ذهن خارج شد  عنی

  .ردیگ صورت م  ییدر حال فضاگشا کارنی. اشود» «بشو و م : دیگو م

لحظه از  بهآن دوتا بند را عمل کند و پند سوم که لحظه  قتاًیشخص موفق نشده که حق  نیکه ا شود معلوم م پس

عنوان  عمل کردن به آن دوتا بود و خارج شدن از ذهن بود. پس موالنا به ما به   نی هم   متش ی ق  رسد،  م   زندگ

  شود،  نم  انیرا  ،یاگر نداد  . ولیریگ م  دها را بعداً از زندگپن  ،ی را داد  ذهنکه اگر تو من  دیگو م  یار یهش

  ، بدان» یخوش عمل کرد ی «گفت: آراست. پس   ذهنپندار من  نیهم متشی ق ایمزدش 

  کنند  را باور م  رممنیکار غ  فهمند،  دوتا پند را نم   نیها که ااز انسان   کند که موالنا دارد انتقاد م   شود م  معلوم

. میخور ندارد که ما بر گذشته حسرت م  بیو ع  میخودمان را نجات بده  میتوانما م   جسم  یِار ی که با هش

  ا یاش حسرت بر گذشته است،  که همه   میها نداشتوگو در رسانه گفت   همهنیا  م،یکرد خُوب اگر پندها را قبول م 

  از گذشته است. ف یو توص فیتعر

است.   یچجور میدان و کارش را نم میشناس است که ما خدا را نم  نیا اش معن از گذشته» فی و توص  فی«تعر 

نفر متولد شده و اآلن    یاز    دانش  ی  شیهزار سال پ  سه   ش،یدو هزار سال پ  ش،یچطور شده که هزار سال پ

کار    جسم   یِاریهش   کند،کار م   ذهنمن که    میتوهم هست  نیمتولد بشود؟! پس ما دچارِا  تواند نفر نم  یاز  

 نیپس بنابرا  م،یاست زنده نگه دار  شناخت گذشته را که زمان روان   دیاست و با  رممنیغ  نیا  که درحالت  کند، م

   شناختروان   ۀندی در آ  میرو م  میدار  ، و ناراض  دهیبه ثمر نرس  ۀگذشت  ی صورتِ  هم وجود دارد، پس به  ندهیآ

  است.   رممنیاز غ  یرید  ۀجنب  یهم  نیشد، ا میکه نخواه میبشو راض  م،یبه ثمر برس ها دگ یهمان  ۀلیوسبه

  د یبا  خواست  نم   ان ی. اگر راخواه م   ان یتو را  دهم، نم  انیکه پندِ ثالث را من را  دیگو م  نی هم  یبرا  بعد

 ا ی که    نادان  یِهاپند گفتن با انسان   دیگو م   نی. پس بنابرار ینبود د  ذهنمن   عنی   ،یکرد آن دوتا را قبول م 

  که در خواب هستند.  یا ذهن  یهامن 

  .  : نادان. کم دِهش: او را نده، اصال پند نده. حمق: نادانجهول

خُوب    افکند، زار ماست که انسان تخم را در شوره   نی مثل ا  اندده یکه در ذهن خواب  پند گفتن با نادانان  پس

  د یاثر بند با  کند؟در ما اثر م  می خوان که م  اتیاب  نیا  ای که آ  مین یاست، بب  طورنی . واقعاً هم همکند رشد نم

ما را اداره کند، دست    خردِ کل زندگ  ترش یروز بروزبه   ها، دگیهمان  یاز رو   میبپر  دیکوچ بشود، با  ذهنمن 

  .  نندگیبه آفر سبب، یب یِبه شاد  میکن دایپ
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  ا ی   د؟یکن لحظه را خلق م  ن یو فکر ا  دیکن اآلن فضا را باز م   دیکه موالنا خواند  همهن یا  دیرساز خودتان بپ  شما

باز   لیشما فضا را خ   افتد،که ناگهان م   اتفاق   ی  ایآ  د؟یبر کار م را به  شده و شرط   دهیهمان  یباز هم فکرها

  امتحانِ شماست.   ن یا د؟یده واکنش نشان م د،یبند فضا را م ای دیآحل م جا راهکه از آن   دیکن م

   ذهندرواقع من   و جهل»   «نادان ،  «حمق و جهل»و جهل،     شافِ نادان  عن ی  «چاکِ حمق»که    دیگو م   ول

موالنا، تو به   یا  م،یح  یکه ا  دیگو م   نیرفو کرد، بنابرا  شود نم   دیگورا م  نیاست، ا  ذهناست، عقل من

  پند مو.  ذهن  یهامن 

  عاقل م یکه ن  می. حاال اگر ما ادعا دارکند راز را پنهان م  شود، که خردمند م  کس  کهنیبه ا  میگرد برم  دوباره

ا  دیبا  م، یهست ن  ای  م یریب  جهینت  اتی اب  نیاز  تبد  نادانمه ی آن  به عقل  را  ا  میکن  لی خودمان  البته     ماه  نیکه 

  است:   جان ی . همرودم  شود، که رها م  مینیب م ادیپس از زحمت ز عاقلمه ین

  و خود را مرده کردن»  عاقلمی ن آن ماه  دنِ یشیاند «چاره

  ) تری(ت

  ) ٢٢۶۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

مرده بند، اگر قبول نکرد    دیگو م   ذهنخودش را نسبت به من   دیآن دوتا پند را قبول کرد، با   اگر کس  پس

«جهولِ  درواقع  ذهنو اآلن گفت که فکر کردِن من کند فکر م اشذهنمن  ۀلیوسو به تند هنوز بر نفْسِ زنده م

  . آورد وجود م را به   خوابناک»

نادان، در خواب ذهن و درد،    اریبس  عنی  «جهول».  ذهنمن   فیتعر  یاست برا  یاصطالح جالب  خوابناک»  «جهولِ

  د یکه شا  دیبشود، ممن است حاضر بشود بو  ادی. فقط درد هست که اگر زکنداصال اثر نم  رد،یپذ پند را نم

  موالنا.   شِی اشالم را ببرم پ نیاشال داشته باشم، ا

ا  ییهاکه انسان   همو هرچقدر   زار  شوره   دیگو ها مان انس  جورنیمثل موالنا تخم سخن را پراکنده کنند، چون 

  د، یخوان شما م   د، یگو م  تی ب   یموالنا    افتد، تخم سخن م    یهست    موقع   ی.  کند ها رشد نمهستند، در آن 

 ی . برا دیرو م  د،یشو م  (رد)  د،یکن م   د و ر  دیکن م  و معن   دیخوان هست م    موقع  ی .  دیخور تکان م  دفعهی

که انسان    شود سبب م  «تکرار» که    میدان را م  نیصورتِ چراغ روشن بشود. و ما ابه  ها ت یب  نیکه ا  میگو م   ن یهم

  را بفهمد.   ت»یب یِ«معنا   موقع ی
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  دگر وقتِ بال ماه گفت
  عاقل جدا  ۀی ماند از سا چونکه

  ) ٢٢۶۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  قیشد و از غم عت ایدر یِسو کو
  ق یرف ویشد از من چنان ن فوت

  ) ٢٢۶٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و بر خود زنم شمی زآن نند یل 
  زمان مرده کنم نیرا ا  شتنیخو

  ) ٢٢۶٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : آزادشده قی عت 
خود دست   ران،ید  مساعدتِیب   عن ی: «بر خود زنم  د یگوم  لسون ی را تحمل کنم؛ ن  ماتیتا نامال  کنم فوِق طاقت م   خود زَنَم: سع  بر

  .»شومبار م
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

عاقل    ی  یۀکه سا  دهد عاقل جدا ماندم، رفت؛ عاقل رفت. نشان م  یۀکه از سا  د یگو م  عاقلمه ی ن  ماه  پس

  موالنا بر سرِ شما است.   یۀکم کند، آن سا تواند موالنا م   اتیبرنامه با اب نی مهم است. هم   اری سِر ما بس

عاقل خوب. و    نیعاقل بر سرِ شماست، ا  یۀواقعاً سا  د، یبخوان  د، یبخوان  د،یرا بخوان  هات یب  میی گو م  کهن یهم

پس از زحمت    عاقلمه ین  را جمع کرد، ول   شیدست و پا  ا،یدن  نیا  تیوضع   ۀکه عاقل با مختصر مالحظ  دینیب م

رفت و از غم    ای در  یِسوعاقل به  نیکه ا  دیگو . م ذهنمن   یبسوزد، در دردها   در درد  دینادان حاال با  ول اد،یز

  آزاد شد. 

:  دیگو م  لسون یرا تحمل کنم؛ ن  ماتیتا نامال  کنم  فوِق طاقت م  سع   عن ی  «بر خود زَنَم» آزادشده.    عن ی  ق» ی «عت

تا   «بر خود زنم»هم درست است. پس   نیو ا شوم»  کار مخود دست به   ران،یمساعدتِ د ی ب عن ی«بر خود زنم 

  از خودم بپرسم.  دیبودم، با رانیبه جهان بودم و بر د  حاال که متک

  رون یاز ب  ر یها در من است، من دسؤال   ۀکه جوابِ هم   دیی بو   عنی  د، یبر خود بزن  دیشما هم با  یروز   ی

بپرسم، از    ستند،یمسافر ن  ستند،یراه ن  نیکه در ا  ییهاکه اگر از انسان  امدهیبپرسم، مخصوصًا هم شن  خواهم نم

از توانا را   ی«ااستفاده کنم. گفت:    توانم نم  میهاییاماناتم و  با مسافر  از ذهن    ی، مسافر زن»  ی مسافر،  که 



ۀ  برنامه         Program #915                                             ۹۱۵مشار

  86صفحه: 

  خواهد  که در ذهن اقامت کرده و نم  مشورت کند نه کس  دیبا  ریبا مسافرِ د  ییتای  یِبرود به فضا   خواهد م

  برود. 

.  م یقدرش را بدان  دیمثل موالنا، با  ییبه منبع دانا  میدار  اگر ما دسترس   ، ق»یرف  و ی«فوت شد از من چنان ن   پس

 زمان خودم را نسبت   نیو ا  شوم به خودم م   چون رفته و متک  کنم، به آن فکر نمراجع  ریکه من د  دیگو م  ول

  .  رانمیم م ذهنبه من 

  د یشا  راندن»یم «م.  رانمیم م  میگو م   کشم، م  میگو نم  م،یگوم  تانیاصطالح برا  ن ی هم با هم  «مرده کنم»  نیا

  ح ی است. خودش توض  رید  ز یچ  ی   «کشتن».  شود کوچ م   ذهنمن   کنم،  هست که فضا را باز م   معن   نیبه ا

  :دهد م

  برآرم اشْم خود بر زَبر پس
  بر آب بر رومو، م ر یز  پشت،

  ) ٢٢۶٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  چنانکه خس رود  یبر و روم م
  چنانکه کس رود   به سباح ن
  ) ٢٢٧٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  بسپارم به آب   شیگردم، خو مرده
  از مرگ، اَمنست از عذاب  شیپ  مرِگ
  ) ٢٢٧١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ری: رو، مقابل ززَبر
  ی : شناگرسباح

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  . ی: شناگر . سباحریرو، مقابل ز  عنیکه، زَبر  دیگو م پس

را خاموش کند، با ذهنش کار نکند، با منش کار نکند،   اش ذهن  یابزارها  دیکه با  کند فکر م   عاقلم ین  ماه 

  روم،  آب مثل خس م   یو رو  آورم که من شم خودم را باال م   دیگو شخص جلوه نکند. پس م  ایصورتِ من  به

هست، شخص    شخص   جا نیا  ها، ن یبلدم و ا  شناکه من    نند ی بب  هان یکه ا  دهم خودم را نشان م  کنم،  نه شنا م

  زنده هست. 
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خودش   کند، فضا را باز م  ماه   ن یهم  لحظه  نی. از امیسپار م    شده به زندگگشوده  ی ما خودمان را با فضا  پس

  مصرف یب  میتوان ما هم م   شود، م  مصرفی کنندگان بو نسبت به استفاده   َفکان»«قضا و کن به    سپارد را م

شما    کنندگان بت ی غ  د، ینکن   بت ی. اگر غرندیپذ نم   ی اریانتقادکنندگان شما را به    د،ی . اگر شما انتقاد نکنمیبشو

  .  دیمصرفیکنندگان بو سوءاستفاده انیگودروغ  یبرا صورتنیدرا د،یی. اگر دروغ نگورندیپذ نم یاریرا به 

  ی شناگر   یبرا  عنی.  م یندار  شیبرا  یااستفاده   چیه   م،یباش   مصرفیو فرعون ب  ذهنمن   یبرا  میتوان ما م   عنی

خودم را   شوم، نم  دهید آورم، مختلف ذهن رونم  یهاخودم را در جنبه   یشناگر  دیگو م  ن،یا رود ممثل کس ن 

، خودم را بسپارم به آب»  شی «مرده گردم، خو.  ذهنشدن نسبت به من  مردن و کوچ   عن ی  دهم، نم   ش ینما

مرگ قبل از مردن    عنی  یار یت و مرگ اخ  میسپار م  فَکان»«قضا و کن ما هم خودمان را به    سپارم به آب م

  از عذاب.  کند که آدم را آزاد م  دیگو م

و مقاومت    میشو م   تیهواست که با درد ما هم   موقع  «عذاب»که عذاب ندارد فرق دارد.    یبا درد   «عذاب»

  .شود م  «عذاب»به   لیتبد «درد»  م،یستیدر مقابلش با میبشو ده ی. با درد اگر همانمیدار

   رزم   یهاورزشارها که ورزش   نیاز ا  لی ثال خ. مستین  «عذاب»  است ول  «درد»هست،    «دردها»از    لیخ

ا  ریدبه هم   کنند م    بعض   شود، عذاب نم   ول  دیآ هم دردشان م   لیخ  زنند،  م  لیخ   هانیلد و مشت و 

  هم هست.  ندیآخوش  درد است ول  کهن یا یبرا ست،یاز دردها عذاب ن ل ی. خدیآ ها خوششان هم م موقع 

  عذاب همان است.   نیا  شود، به عذاب م  لیتبد  کند،در مقابل درد، که ذهن م   مقاومت کن  کهن یبه محضِ ا  و

  :کند هم کم م  تیب نیا

  بدان  نجا،ینه نحو ا دیبام محو
  در آب ران  خطر یب  ،یتو محو گر 

  ) ٢٨۴١ تیدفتر اول، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  م یبخواه  ، یمثل نحو   م یو اگر بلد باش  میما محو بشو  دیبا   زندگ   انی هست. پس در جر  بان»  و کشت  ی «نحو  همان 

  د ی به شما. پس با  میگو نم  ریشد و داستان را د  میغرق خواه  صورت نیادر   ها، نیو ا   م یندازی کار بذهنمان را به 

  م. یو خودمان را کس بن  مینه با ذهنمان حرف بزن م،یمحو بشو

  هم جالب است: تیدو ب نیبله ا
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  مترس  ندهیجهان زا حادثۀ از
  مترس  ندهیپا ستیهرچه رسد چو ن  وز

  
  دان م متیعمر را غن  دمی نیا

  مترس  ندهیوزِ آ شیندیرفته م از
  ) ٩٧۶ شمس، رباع  وانی د ،یمولو (

که    از حادثۀ جهان  یی، پس با فضاگشامترس»   ندهیوز آ  شیندی«از رفته م   ای  مترس»  ندهیو ز آ  شیندی رفته م  «از

به  حادثه  ممرتب  ا  میترس نم  آورد وجود  پا  نیو  ارندیمتغ   گذرند، م  ستند،ین  ندهیحوادث  با   نی.  را  لحظه 

هم    نده یکردم از آعرض   میشی ندیچون اگر ب  م،یشیاند از رفته نم  وجهچ یهو به   میدان م   متی ما غن  » یی«فضاگشا

  . آورد ما م  اد یپرنده را به  حتِینص  نیهم  تیدو ب نیا م؛یبترس دیبا

  : دیگو م

   فَت  یاز مرگ اَمنست ا شیپ  مرگ 
   فرمود ما را مصطف نیچن نیا
  ) ٢٢٧٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : موتُوا کلُّم من قَبل اَنْ گفت
یتا  تَنوتُوا بِاْلفتَم توالْم  

از   شی. (پدیریها بم از آنکه مرگ دررسد و در آن حال شما با فتنه  شی پ دیریبم  (ص) فرمود: جملامبریپ«

  .)» دین یرا برگز ی ار ی مرگ اخت ، یمرگ اجبار 
  ) ٢٢٧٣ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  است و مصطف تیامن  یرفتن به فضا   د،یگو م  نیخاک، ا  ریز م یبرو ردیتن بم  کهنی از ا شی پ یار ی مرِگ اخت پس

  معروف:  ثِیاند که حدفرموده  شانیفرموده و ا یطور ن یحضرت رسول ا  عنی

  قَبل اَنْ تَمۇتوا.»  «موتُوا

  .» د یریاز آنکه بم شیپ دی ری«بم
  ) ثی(حد
با  افتد م  ادشی  ماه  نیا  پس ا  ردیبم  دیکه  از  ابزارها  عنی  رد»ی«بم.  ردیبم  کهنیقبل   ذهن  یتمام را   اش

  . مرد م رفت،یپذ پرنده را آن شخص م  حتِیکه اگر نص یطور همان  ندازد،ی از کار ب اصطالحبه
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سبب مردن ما بشود    دینکردن با  را باور   رممنیبود، بر گذشته حسرت نخوردن و امر غ  «مردن»پندِ سوم    نۀیهز

  د یری بم  «جملود: که حضرت رسول فرم  دیگو . پس ممیدیدو پند را ما نفهم  نیاگر نشود ا ، ذهننسبت به من 

خاک، مرگ   ر یرفتن ز  عنی ی از مرگ اجبار  ش یپ د،یریها بمکه مرگ دررسد و در آن حال شما با فتنه از آن  شیپ

  .» دین یرا برگز  یار ی اخت

  . آورد م ادشیبه  را ماه  هان یا م،یریو بم میکوچ بشو  دیبا ذهنزودتر ما نسبت به من   هرچه

  و شم باال فگند  مرد  چنانهم
  و گه بلند  بینش بردشم آب

  ) ٢٢٧۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ذهن بزرگ    ی. ما هم اآلن با ابزارهارفت م  ماه   نیا  برد، م  نییپاهرجور آب باال   کرد، مقاومت نم   نیپس بنابرا 

و کوچ و بزرگ   م یکن ما فضا باز م آورد،  وجود م لحظه را به ن یاتفاقِ ا «قضا»هرجور که  م، یشو و کوچ نم

 د، یای خوشمان ب  ای   میلحظه و با مقاومت به آن کوچ و بزرگ بشو  نیکه با اتفاقِ ا  ستین  ی طورن ی. امیشو نم

ب برو  دیایبدمان  ا  دیگو م  .میی ایب  نییپا  م،یباال  رو  ن یکه  خس   مثل بود  م   یمرده     عن ی   «خس»  رفت، آب 

  شده، مقاومتش صفر شده.  چیکه ه یاذهنمن 

  زآن قاصدان بس غُصه برد   ی  هر 
  بهتر بمرد  ماه   غایدر که

  ) ٢٢٧۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  غ یاو از آن گفتِ در شدم شاد
  غ یرستم ز ت م،ی باز  نیرفت ا شیپ

  ) ٢٢٧۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ارجمند  ادِیص   یگرفتش  پس
  بر او تُف کرد و بر خاکش فگند  پس
  ) ٢٢٧٧ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  رنگی و ن لهی : حیباز
  ماهر و حاذق  ادِیارجمند: ص  ادِی ص

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  
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 اش  ، معن بهتر بود»  «ماهبهتر بود،    ماه   نیا  کهنیا  یغصه خوردند، چرا؟ برا   ،عنی  ادانی قصدکنندگان، ص  آن

را    جهان و خرد آن   کند گرفته و فضا را باز م  ادیجهان را    نیکه فنون ا  کس  عاقل،مه ین   است که، ماه  نیا

  د ی فرض کن   ریعبارِت د. بهماه  نیشد ا  فیکه ح   ندیگو م  ادانیآن ص  نیکار کند و بنابرا  تواند بهتر م  داند، م

  شناسد،  جهان را م  ن یا  یها وفنکار کرده، تمام فوت    ذهنجهان با من   نیپنجاه سال در اچهل   کس   ی که  

   ول  داند، را همه م  هان یرفته، تجربه کرده، ا   در تمام ابعادِ زندگ  د،یگو راست م  ک   د، یگو دروغ م  ک  داند م

  ن ی هم   ی برا  شناسد، را م    ذهنجهانِ من   نیپس بنابرا  کند،  کنار، فضا را باز م  گذارد را م  هان یهمۀ ا  دفعهی

    خورد، درد مبه ماه  نی، ابهتر» «ماه  دیگو م

زندگبه   منتها  ول  ها شدگت یهواگر کامال آن هم  اد، ی ز   لیخ   خورد  م   دردِ  بذارد،  م   را کنار    خواهد  جهان 

چون    گذارند، جهان م   نیا  ار ی را بلدند و خودشان را در اخت  جهانن یکه فنون ا  سوءاستفاده کند، خوب از کسان

تر،  هرچقدر زرنگ   ،ی کارمنتها در جهِت خراب   بنند، کارها    ل یخ  توانند جهان، م  نیزرنگ هستند در ا   لیخ

بنابراکار خراب  م   آدم  نیچن   ی   بزرگ وقت   ذهنمن    عنی جهان    نیا  نیتر.  از دست  تأسف    اریبس  دهد،  را 

  رفت. ریتاحاال در خدمت ما بود، اآلن د نیکه ا  خورد م

از شما سوءاستفاده    کسان   وقت   عن ی  ها،ن یا  ۀاز گفت  شد حال مخوش   ماه   نیا  ایشخص    آن  ول  بله، که 

.  دیحال بشوخوش   د یشما با  خورد، درد نم به   رید  نیبه ا  ند یها، اگر بواز کارِ غلط آن   تیحما  یبرا  کردند م

  ر، ید خورد درد نمبه نیکه ا  دیگو سازمان م آن کند، گرفته، سوءاستفاده م اریشما را در اخت سازمان ی ای

 امی که باز  شود شاد م  نیهرچه، پس ا  ایشده    ریتنبل شده، پ  کند، کار نم   ادیز  دانم، عقلش کم شده، نم   ای

  ن یکه ا  ند یدست از سر شما بردارند بو  انی جهان  دیکن  ی شما کار  اگرگرفت، باور کردند، رها کردند من را.  

حال  خوش   دیاز شما سوءاستفاده کنند، خوب شما با  توانند نم  د،ییآ ها نمکار آن چون به  ر،ید  خورد درد نمبه

خاک،    بهارجمند گرفت و به او تُف کرد و انداخت  ادِیص  ی  نیهم خوشحال شده. پس بنابرا  ماه نیا د،یبشو

  برساند.  ای شد، آزاد شد که خودش را بتواند به در مصرفیب  وقت برود، ول رد، خو  درد نمبه نیا

  هم از دفتر پنجم جالب است:  تیدو ب نیا بله،

  با تو ضد شوند  ارانْتیدم اَر  نیا
  روند   تو برگردند و در خصم وز
  ) ١۵٠٣ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  شد  روزیبو: نَک روزِ من پ نیه
  فردا خواست شد، امروز شد  آنچه
  ) ١۵٠۴ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

هستند ضد تو بشوند و رو بردانند و دشمن    ذهنتو که من   ارانیلحظه اگر    نیا  دیگو  . مدیگو را م   معن   نیهم

  ارانم ی  عن یبشود، اآلن شد،    یطور نیشدم، قرار بود فردا ا  روزیتو بشوند، خوب خوشحال باش، بو که اآلن پ

  .ریبخورم، رفتند د تکانمن   گذاشتند داشتند و گرفته بودند من را و نم  ذهنکه من 

  سرا نیمن گشتند اهل ا ضدِّ
  مرا نیشیشد پ  نیع امتیق تا
  ) ١۵٠۵ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  از آنکه روزگارِ خود برم  شیپ
  آورم  انی به پا  شانی با ا عمر 

  ) ١۵٠۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

ار شد نی عشد: آش  
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  هم دفتر پنجم است، بله. باز

.  دم یره ریمن د  عن ی  مرا»  نیش یشد پ  نیع   امتی«تا ق من آشار شد   ی جهان، ضدّ من شدند، پس برا  نیا  اهل

از شما نتوانند    انی جهان  نی که ا  دیبزن  حالت    ی   د،یبزن   خودتان را به مردگ  دیکه اگر شما بتوان   دهد پس نشان م 

شما آزاد شده و دست از سرِ    یماد  از زندگ   یابعاد   صورتنیاسوءاستفاده کنند، روزگار شما را تلف بنند، در 

  اند. شما برداشته 

عنیشد  نیع   .ار شدآش  

  از آنکه روزگارِ خود برم  شیپ
  آورم  انی به پا  شانی با ا عمر 

  ) ١۵٠۶ تیدفتر پنجم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  . کند چار م   می نیحاال بب   ها تلف کنم. خُوب آن ماه آدم  جورنیعمرم تلف بشود و عمرم را با ا  کهنیقبل از ا  عنی
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  غَلْطان رفت پنهان اندر آب  غَلْط
  اضطراب  کردآن احمق هم  مانْد

  ) ٢٢٧٨ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  میآن سل جستچپ و از راست م از
  م یبِرهانَد گل شیجهدِ خوبه  تا
  ) ٢٢٧٩ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  افگندند و اندر دام ماند  دام
  او را در آن آتش نشاند  احمق 

  ) ٢٢٨٠ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  احمق و کودن است. به معن  نجای: در امی سل
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

   غَلْطان خودش را انداخت به آب و رفت و ک غَلْط   یجور  یرا انداختند خاک، باالخره    عاقلمه ین  ماه  نیا  پس

 ست  موضوعات ندارد. نادان کس  نیبه ا  است که اصال توجه  کس  «نادان»  ست؟ی ک   «نادان»ماند؟ آن نادان.  

دارد.    هست، جبر ذهن  یاکه راه چاره   کند م فکر ن  ول  سوزد، در درد م  کند، م   زندگ  جسم    ِی اریکه با هش 

. دائماً دردش را  کشد چرا درد م  داند در ذهن بماند، نم   دیحتماً با  کند امروز گفت صبر و شر ندارد، فکر م

جهان عوض    یجور  یو منتظر است که    کند نم   تیقبول مسئول  اندازد، م  رانیگردنِ د  د،یآ که از مرکزش م

  بشود.او درست  بشود، زندگ 

  د یای ب  ی.  شود ها عوض مآن   اوضاع عوض بشود، زندگ  کنند که فکر م   د؟یشناس ها را م آدم   جورن یشما ا  ایآ

   عوض بشود، اوضاع درست بشود، زندگ  دیبا اجتماع  ، اسی س ،ی اقتصاد تیاوضاع را عوض بند! وضع دیبا

  است.  «نادان»همان  نیمن هم درست بشود؛ ا

خودش را    ش»ی«به جهدِ خو اش، ذهندل، تا به جهدِ من آن ساده  عن ی ،م» ی آن سل جست چپ و از راست م  «از

  ی دردها   ، ذهنمن   ی هااو را در آتش  ذهنمن    نادان  ،» «احمق،  «اندر دام ماند» آزاد کند، اما تور را افکندند و  

  بخورند.  بنندبردند سرخش  عنی دیگوم  جان ینشاند. در ا ذهنمن 
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  یاسِر آتش، به پشت تابه بر 
  ی احماقت گشت او همخوابه با
  ) ٢٢٨١ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  ریاز تَفِ سع دی جوشهم او
  ر؟ی نَذ اتکی: اََلم  گفتش م  عقل

  ) ٢٢٨٢ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  از شنجه وز بال  گفتهم او
   کافران قاُلوا بل جانِ همچو

  ) ٢٢٨٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

حرارِت سوزانری سع تَف :  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 دن یذهن، در حالِ درد کش تابۀ ماه   ینادان هم رو  ی ها. آن آدم ریرا بردند سرخ بنند د  ماه ن یکه ا  دیگو م

  و سرخ شدن هستند.  

  یاسِر آتش، به پشت تابه بر 
  ی احماقت گشت او همخوابه با
  ) ٢٢٨٣ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  حرارتِ سوزان.   اد،ی ز لی خ  ی گرما  عنی  ریتَفِ سع ،ر»یاز تَفِ سع د یجوش هم «او

  ا ی «آکه    گفت و عقل م  دیآ م  ن ییپا  یار ی و هش  شود م  ادی ز   ذهنمن   ی است که دردها   سوزان موقع  حرارت

و    «چرا آمد.» :  گفت شنجه و بال مانند جان کافران م  رِ یقرآن است و در ز  ۀیآ  نی و ا  امد؟»ی ن  یاهشداردهنده 

  هستند:  هان یقرآن هستند. ا یهاهیبه آ مربوط  هانیا

لَّذِينلو»  نَّمهج ذَابع ِهِمبوا بِرفَرك ◌ۖ  سبِىو يرصالْم . «  

  اند عذاب جهنّم باشد و جهنّم بد سرانجام است.» به پروردگارشان كافر شده  براى كسان كه  «و
  ) ۶ ۀی)، آ۶٧سوره مل (  م،ی(قرآن کر
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  است. اش ی نیا بله؟

عذاب   ذهندر افسانۀ من   دیبا   صورت نیاسوم در    و در ذهن بماند مثل آن ماه  ردیپندها را نپذ  نیکه ا  کس   عنی

  راه را برود.   نیا دیانسان، انسان نبا یاست برا یبشد. سرانجام بد

  .» الْقُوا فيها سمعوا لَها شَهِيقًا وه تَفُور  «اذَا

  در جهنم افكنده شوند، به جوش آيد و بانگ زشتش را بشنوند،»  «چون
  ) ٧ ۀی)، آ۶٧سوره مل (  م،ی(قرآن کر

  

  و  کند دردها انسان ناله م  در جوشِ پس

ادَتك»   ظالْغَي نم زيتَم 
ۖ

  » .نَذِير ياتكم الَم خَزنَتُها  سالَهم فَوج فيها الْق كلَّما  ◌

پاره   «نزديك خشم  از  را است كه  شما  «آيا  خازنانش گويندشان:  افكنند،  آن  در  را   فوج چون  و  شود.  پاره 
  اى نيامد؟»» دهنده بيم

  ) ٨ ۀی)، آ۶٧سوره مل (  م،ی(قرآن کر

  .گفت را م   نیهم

  را بخوانَد؟   هاتیب نیبه شما ا امدیمثال موالنا ن ایآ

  ضَلٍ كبِيرٍ.» بلَ قَْد جاءنَا نَذِير فَكذَّبنَا وقُلْنَا ما نَزل اله من شَء انْ انْتُم ا ف  «قَالُوا

دهنده آمد ول تكذيبش كرديم و گفتيم: خدا هيچ چيز نازل نكرده است؛» شما در گمراه  : «چرا، بيم «گويند
  بزرگ هستيد.» 

  ) ٩ ۀی)، آ۶٧سوره مل (  م،ی(قرآن کر

ند به ما  عارفان و بزرگان، آمد  طورن یهم  ا، ی و اول  غمبرانی صورت پآمد، هم به  دهندهم ی هشداردهنده و ب  چرا،

   شما در گمراه   د،یو بزرگان هست  دی و شما که موالنا هست  دیآ طرف نم   از آن   ییوح  چ یکه ه  میما گفت   گفتند، ول

  نه ما.  د،یهست

  بار من  نیاو که گر ا گفتم  باز
  شن محنِت گردن نی رهم ز وا
  ) ٢٢٨۴ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (
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  وطن  ییاینسازم جز به در  من
ن  یریآبرا نسازم من س  

  ) ٢٢٨۵ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  و آمن شوم  میجو حدیب آبِ
  روم ابد در امن و صحت م تا
  ) ٢٢٨۶ تیدفتر چهارم، ب ،یمثنو   ،یمولو (

  : ساكن شدن، آرميدن، جاى  گرفتن در خانه  سن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

ما.  مثل  

  ی شن رها بشوم، من فقط در فضا محنتِ گردن   نیبار به من فرصت داده بشود و از ا  نیکه اگر ا  گفت م   دوباره

 تِی نهای خواهم جست، من ب  حدیب  ی ای در   عنی  حد»ی «آبِ ب. من  روم ذهن نم  رِیگو در آب   کنم وطن م  ییتای

 شوم جا ساکن م در آن   ،یلحظۀ ابد   نیبه ا  میآ م  عنی  » «تا ابدو    رمیگ را از او م  تی و امن   کنم خدا را انتخاب م

  . مانم ذهن نم رِیگو در آب 

  مان ی ما پش  د،یآ م   ذهنمن  یو دردها  دیآ م  ادیمحنتِ ز  که وقت  مییگو است که م  «ردوا لَعادوا»همان    نیا

 . میکن را نم   ذهنمن   ی کارها  م، یکن کارها نم   ن یاز ا  ریکه اگر به ما فرصت داده بشود، د  م ییگو م  م،یشو م

  . آورد را م «ردوا لَعادوا»  نیهم  یقصۀ بعد  اتفاقاً

  :دیگو را م   نیهم

به من داده بشود، من جبران    که من اآلن در ذهن هستم، گرفتار هستم. اگر فرصت   دیگو احمق م   ماه   پس

  حت یانسان در درد، نص   وقت  جا،نیاست ا  یجالب  خواند، نکتۀ  میخواه   یکه، در قصۀ بعد  دیگو . موالنا مکنم م

است    ن یهم  ی. براردیگ است که پند م  زندگ  قلشده و عگشوده   یفضا   نیو ا  کند متأسفانه قبول نم  شنود، را م

  . دهند دوباره آن کار را انجام م کنند، را قبول م یز یچ  ی ه یکه دراثرِ فشار و تنب ییهاکه انسان 

  ی به فضا   روم م   کنم، فضا را باز م   روم درد رها بشوم، م  نیاگر از ا  مییفقط نگو  م،ی اگر دچار درد شد  دیبا  پس

ا  ، ییتای نم   نیدر  با ذهن م مانم ذهن  استدالل م  مییگو . چون  اگر    ادمانیبله    م،یفهم  نم  م،یکن و  باشد 
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  اد یدرسمان را    م، یکش م  ارانه یدرد هش   که درحال   ،ییتا ی  ی با عقل فضا  م، ی فضا را باز کن  دیبا  م، یگرفتار شد

میریب .  

که صبح    دیگو . م جانیدر ا  آورد  را م  «ردوا لَعادوا»که باز هم    د ینیب موضوع است که م  نیبه اراجع   یبعد  قصۀ 

  کاذب وفا ندارد. 

احمق وقتِ گرفتار   انیب« کردِن  ه  یآنکه عهد  نَدَم  وانَّهم    ییوفا  چیو   نْهع نُهوا  لما  لَعادوا  ردوا   َلوو ندارد، که 

  لَاذِبون. صبح کاذب وفا ندارد» 

  ) ٢٢٨٧ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  د؟ یکن ، توجه مندارد»  ییوفا چیو نَدَم ه  یآنکه عهد کردِن احمق وقِت گرفتار   انی«ب

که اگر دوباره به من فرصت داده    دیگو م   شود، تابه است دارد سرخ م  یرو  کشد،درد م   که نادان درحال  ماه 

   ول م،یکه خواند  اتیطبق آن اب  کنم، استفاده م «صنع»سست نخواهم شد، از   ثاقی در م کنم بشود، من توبه م 

فضا را باز    دیه باوفا ندارد، بل  نیا  رد،یب  میتصم   یرگرفتا   یِار ی اگر با هش  یحالتِ گرفتار   نیکه در ا  مینیب م

  کند، با آن فضا، با آن عقل درک کند. 

  �🔹🔹�بخش چهارم  انیپا �🔹🔹�

  

  

  

  

  


