
ۀ   برنامه             Program # 894                                              ۸۹۴مشار

  1صفحه: 
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  2صفحه: 

  )۴٩٣غزل   ،شمس وانید ،ی(مولو

جان نگریست  ردی و نظرت در جهانِتو م  
  زین سپس بدان زیست   ،چو باز زنده شدی

  
  رد و بازآمد كس كه چو ادریس مهر آن

 سِمدر  وتست و بر غیوب حفیست مل  
  

و به كدامین ره از جهان رفت؟بیا ب    
  ؟فیستره آمدی كه خَ  ن طرف به كدامینآز و

  
  ها به هر شبی بپرند جان یره كه جمله

  ها به شب ز مرغ تهیست سكه شهر شهر قف 
  
  نپرد  دور م ،ستچو مرغ پای ببسته

به چرخ منرسد وز دوار، او عمیست ج  
  

  د به مرگ و بازپرد  رب عالقه را چو بِ
هر چیز را ببیند چیست   ِرحقیقت و س  

  
 خموش باش كه پ ست عالم خَر  مش  

وب طبلم  قالت م، هیست تُ كه گفت طبل  
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  3صفحه: 

  . کنم شمس موالنا شروع م وانی از د ۴٩٣حضور را با غزل شماره  برنامه امروز گنج  پرسبا سالم و احوال 

   ستیو نظرت در جهانِ جان نگر  یمرد تو
  ست ی ز سپس بدان نیز  ،یباز زنده شد چو

  ) ۴٩٣غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

است که ما در   ی  تصورِ من  ن یا ای  ذهنو منظورش مردن به من  یکه تو مرد  دیگو موالنا خطاب به انسان م پس

که آن   میکن و به اشتباه فکر م  میاخودمان درست کرده  ی برا جهاننیا آفل ذهن یزها یشدن با چ تیهواثر هم

  است.   جسم   یاریاز هش ریغ  ،نظر ،حضور است  ییخدا   یار ی هش ،نظر و . میهست

را    جهان زندگ   ،ید یروحت را د  ای  ی ارینظر جهاِن هش   یار ی و با هش  ی مرد  ذهنکه تو نسبت به من   دیگو م

  ی ار یاز تجربه هش   ریغ   میکن م   ییبا فضاگشا  ایتجربه که با مرکز عدم    نیا  عنی  ،یرا تجربه کرد    زندگ  ،یدید

  . میآور به فهم درم ایرا به ذهن  که ما زندگ  ست جسم

  چه.   عن ی زندگ   یدید ناً ی. ع نی ع ق یشد به تجربه حق  لیتبد دنیصورت فهم به  تجربه کردن زندگ نیا دیگو م

 ی جور دانست که چه   از حاال به بعد خواه   ،به زندگ   یو دوباره زنده شد   ذهننسبت به من   یکه مرد   وقت   و

  ق یکه از طر  میدرست کرد  ذهن جهان و من   نیبه ا  میکه ما آمد  است که تا زمان  نی. پس منظورش اکن   زندگ

  . شودم دهیتر دها راحت شل نیا

  

  (دایره عدم اولیه) ٠شل شماره 

  

  ها) (دایره همانیدگ  ١ شل شماره 
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  4صفحه: 

  

  (دایره عدم)  ٢شل شماره 

امتداد خدا که فرم ندارد و مرکزش    ،یزد یا  یاریهشو    (دایره عدم اولیه)]  ٠[شل شماره صورت مرکز عدم  ما به 

.  میگرفت م  را از خودِ زندگ   زندگ  یهات یف یک   نیا  ،جهان  نیجهان و قبل از ورود به ا  نیبه ا  میعدم است آمد

 هان یداده بودند که ا  ادیرا که پدر و مادر من    جهان نیمهم ا  یزها یچ   ،مان ی با فکرها  ،میجهان شد  نیوارد ا  وقت

اجسام به   نیا قیو مرکزمان عوض شد و از طر ها)](دایره همانیدگ  ١ [شل شماره   میشد دهیهمان ،مهم هستند

  .  میجسم هست  می. فکر کردم یکرد دای پ جسم یار ی هش ،م یجهان و خودمان نگاه کرد

مهم    یزهایو چ  شود جهان م نیوارد ا ،است (دایره عدم اولیه)] ٠[شل شماره  فرمی ب یاریهش یانسان  پس

و    کند م   قیتزر  تیها حسِ هوو به آن   کندتجسم م  ،دهد م  ادیخانواده به او    ،دهد م   ادیرا که جامعه به او  

(دایره    ١  [شل شماره شدن    دهیهمان  مییگو م  ،شودمرکز عوض م   مرکزشان و وقت  شوند ها بالفاصله مآن

 مرتب از ذهن ما م   هانیو چون فکر ا  زهایچ   ن یشدن با ا  تیهوهم   ا ی  ها)]همانیدگ ی مثل    گذرد  یی نمای س  لمیف ،  

است   ذهنهمان من   نیو ا  می هست  ریمتغ   ذهن  ریتصو  نیا  م یکن فکر م  ما.  ذهن  ریتصو   یبه    کند م  لیما را تبد

  ی اریهمان هش   ما است از ما.    یاه یسا  ،است از ما  یری تصو  ی   نیا  ،م یستین  ذهنمن   نیکه ما ا  میدان و ما م 

  م ینیب م  ردیگ صورت م  جا ن یکه در ا  ی ریی منتها تغ  ،جهان  نیبه ا  میصورت امتداد خدا آمدکه به   میهست  فرمیب

از    میکن را که حس م  هر قدرت  ایو قدرت عمل را    تیو هدا   تیو ما عقل و حس امن   شود که مرکز ما عوض م

  زش یپس مرکز ما دائماً درحال فرور  ، کنند م   ر ییدائماً تغ  ،اندآفل   و   رندیاجسام چون متغ   ن یو ا  م یریگ اجسام م  نیا

    است. زشیما هم درحال فرور تیو قدرت و هدا تیحس امن   ،پس عقل ما ،است

   ی   ،به خدا  ،به خودمان  ،به جهان   ها)](دایره همانیدگ   ١  ل شماره [ش  زها ی چ  نیا   نکیاثر نگاه کردن با ع   در

. و درواقع مردن به  ستیتو ن  واقع  سب زندگ   ، سب زندگ  نیکه ا  دیگو . مدهد به ما دست م  سبِ زندگ

کار صورت    نیا  کهن یکه مثل ا  کند چنان صحبت م   تی ب  نیموالنا در ا  وآن.    ییشناسا  عن ی  ذهن   رِ یتصو  نیا

خودش است    یار یرا دارد که هش  قتی حق  نیا  ییقدرت شناسا  هر انسان  عنی  ،گذشته از تو  عنی  یگرفته. تو مرد
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  5صفحه: 

دهد و  به او م  ید ید  ی  ذهن  ریتصو  نیو ا  کند درست م  ذهن   ریتصو  یو    پردفکر به آن فکر م   نیکه از ا

  و است.    ذهنعقل من   نیکه برحسب هم   ردیگ م  ییهام یها و تصمانتخاب   جهیدرنت  ،دهد به او عقل م  دید  نیا

  ی ز یبد است و هرچ   نیا  ،خوب است  نیا  دیگو م  ، کندغلط است. دائماً خوب و بد م   ساده ول  ل یکارش هم خ

لحظه که فکر    نیدائماً با اتفاق ا  وبد است.    کند اگر کم م  ،خوب است  کند م  ادیرا ز  زهایچ  نیکه ا   اتفاق  ای که  

مقاومت و    ، میمقاومت دار  نیبنابرا  ،م یما کار دار  ،دهند فکرها نشان م   ن یلحظه را هم  ن یا  تیوضع   ،ماست 

  .  می وجود دارد به نام تسل یا ده یپد ی که  میدان و ما م دهد قضاوت به ما دست م 

و شرط و قبل از رفتن    دیلحظه را بدون ق  نیکه ما اتفاق ا  (دایره عدم)]  ٢[شل شماره است    نیعبارت از ا  میتسل

لحظه    نیکه جسم از مرکز ما در ا  شود کار سبب م   نیاست. ا  ییآن فضاگشا  ریاسم د  ی.  میبه ذهن قبول کن 

بله همان    ،م یستین   ذهن  ری تصو  ن یاست که ما ا  نیا  ییو شناسا  شروع مردن   نیا  برود کنار و مرکز ما عدم بشود.

در    ییفضاگشا  عنی.  میده کار را ادامه م  نیجهان. پس ا  نیبه ا  م یصورت آن آمدکه به  می هست  یاه یاول   یار یهش

  .  میده ادامه م ،دهد را که ذهن ما نشان م  یز یهر چ  ای لحظه را  نیاطراف اتفاق ا

لحظه نشان   نیکه ذهن ما در ا  یز یهرچ  عنی  (دایره عدم)]  ٢[شل شماره لحظه    نیتفاق ادر اطراف ا  ییفضاگشا

که به ضرر ما تمام شده    افتد م  اتفاق  یاعتبار دارد. اگر مثال    عنیگرچه که معتبر است    ، ستیمهم ن  ،دهد م

اعتبار دارد و ما    ن یخُوب ا  ، میرا از دست داد  ها  دگیاز همان   ی  ای   ،میمقدار پول از دست داد  ی مثال    ا یو  

لحاظ خدا  به   ،اصطالح زندگ  در جهان به   ول  ،اعتبار دارد  رونی. در جهان بمیسود کرد  ای  میکه ضرر کرد  میدان م

  .  ستیاصال مهم ن زندگ تیفیلحاظ ک به  ،م یهست  خودمان که زندگ دیو د

   ذهن من   نیمردن نسبت به هم  ،ست ین  جسم  مردن  ،است و مردن  یاکه مردن کار ساده   دینیب م  نیبنابرا  پس

از جنس    ، اگر عدم بشود  ،شوم من از جنس جسم م   ،است که اگر مرکز من جسم بشود   نیا  ییشناسا  ا ی  ،است

[شل   ،که قبال بودم  به آن حالت  وبارهد  گردم دارم برم  ،شوم م  ام اصل   یاریاز جنس هش  ، از جنس خدا  ایعدم  

هر لحظه   نیکار مشارکت دارم. بنابرا  نیو خودم در ا  دارگونه یب  ،ارانهیهش  دفعهنیا  (دایره عدم اولیه)]  ٠شماره 

عدم نگه    شهیمرکزم را هم  عنی  ،کنم منحرف نم  یری د  زیکار به چ  نیحواسم به خودم است و حواسم را از ا

با خداوند    ارانهی هش  ،دارم م ا  کنم م  یر هما   زندگ  ایو    رون یاز مرکز من بروند ب  ها دگ یهمان  نیتا باالخره 

کار ادامه   نیاگر ا  و.  رمیپس ب  ،کردم  یگذاره یها سرمارا که من در آن   و زندگ  (دایره عدم)]   ٢[شل شماره 

ا  ،بند  دایپ به  اولیه)]  ٠[شل شماره   خال  رۀیدا  نی من دوباره  تبد  (دایره عدم  مرکز عدم    ، خواهم شد   لیبا 
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که فقط   دیگو و م   ،ستمینبه جهان    متک  ،قائم به خودم هستم   هستم. درواقع زندگ   به زندگ  اریهش  دفعهنیا

  . کن  زندگ   یجورچه  دان حالت است که تو م  نیدر ا

درصد به حضور    ستیده ب  ، ی خوب حاال ما     لیکه خ   د یلحاظ مهم است که شما ممن است فکر کن   ن یاز ا  تیب

[شل    ، مرکزت عدم بشود   عنی  ، به زندگ  ی و زنده بشو  ی ریکامال بم   دیبا  ،نه   دیگواست. م   کاف  میهم زنده شد

(دایره  ١ [شل شماره  دیآم  زهایچ نیا که وقت میی گودائماً عدم بماند و معموال م   (دایره عدم اولیه)] ٠شماره 

 م  دهیما همان  هان یمرکزمان و با همه ا  ها)]همانیدگ ها فروم به خواب آن   ،میشو ها  از خواب آن   دیو با  میرو

   و طرز زندگ  میهست   داریب  صورت ن ی. در امینرو  جهان ن یا  یزها یبه خواب چ  رید.  می بمان  داریو ب  م یبشو  داریب

  . ی جورچه  میدان م ای میاگرفته  ادی کردن را 

از همان  اگر پر  با عقل من    دگ یمرکز ما  و  ا  ،م یکن  زندگ  میبخواه  ذهنباشد  ما   زندگ  صورتنیدر  را  کردن 

   سب زندگ   یخودش    یبرا  ها دگ یکه برحسب همان   به فکر هر کس  زندمهر باطل م  تیب  نیا  ،میدان نم

خانه    ،چند تا بچه داشته باشد  ،است که آدم ازدواج کند   نیعبارت از ا  زندگ .  میکندرست کرده که ما درست م 

  ، خوب بخورد  یغذاها  ،مهمان دعوت کند  ،برود  مهمان   ،همسر داشته باشد و دوست داشته باشد  ،داشته باشد

برود هم   ، مسافرت  دائماً  و  بذراند خالصه  بوخنده   یزها یچ  ،طورن یخوش   شود م   هان ی هم  ،بخندد  ، د یدار 

کردن را    پس زندگ  ، کن  اگر زندگ   ذهننه. با من   دیگو موالنا م  ، نه  ، در مرکزش بماند  ها دگیهمان   ول  ، زندگ

  ست ین درواقع آن سبِ زندگ یخودت درست کرد یهم که تو در ذهنت برا زندگ سب  آنبود و  بلد نخواه

   نخواه   ادیرا    کردن زندگ  ،نمانده   نشده و خال  مرکزت خال  که تا زمان  ،خداوند در نظرش بوده  ای  که زندگ 

  . با زندگ یار کارِ هم نیبه ا دیو ادامه بده دیرا شما قبول کن  غامیپ  نیکه ا دوارمیگرفت. من ام

 ٠[شل شماره شل    نیصورت اهست که ما به   نیجهان ا  نیمنظور ما از آمدن به ا  دیدان تان مکه همه   طورن یهم

. میاخداوند زنده شده   تیو ابد  تینهای که ما مجدداً به ب  دهد شل نشان م  نیو ا  میی ای درب  (دایره عدم اولیه)]

از جنس    و  دیشو م   قرلحظه مست  نیدر ا  دییآ هست و شما م  یلحظه لحظۀ جاودانه هست ابد   نیا  عنی  تیابد

[شل    دگ یحالتِ همان  نیدر ا  ذهنمحدود بودنِ من   یجا به  شود م  تینهای اندازۀ شما ب  و  دیشولحظه م  نیا

   زندگ  ذهنعقل من   نیبا ا  ،دارم را نگه م   ذهنمن من   دیهم که بو  کس  هر  .ها)](دایره همانیدگ   ١  شماره 

دچار غم و غصۀ    رود بداند که اگر جوان است هرچه سنَش باالتر م  د یبا  گذرد خوش م  ل یبه من خ  و   کنم م

بشود که مخصوصاً    ادی ز  قدرنیا   حوادث زندگ  عنی  ردیامان ندارد که طوفان نوح او را نگ   خواهد شد.  ذهنمن 

 بعداز سن چهل سال،  که    فتدیب  المنونب یصورت راتفاقات ناگوار به   قدرنیپنج اوپنجاه   ای چهل تا پنجاه    ن یب
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خداوند   کهن یا عنیبه من   ،ییو تجربۀ جدا تنداش ذهنمن  پس از مدت  ،جهان  نیبه ا یآمد کند که تو  یادآور ی

   برکت من را در جهان پراکنده کن  ،من را  عشق  .یبه عشق زنده بشو  عنی  یزنده بشو  ،است  تیابدو  تینهایب

که ذهنت    ییزهایچ  دانم و نم  دنیفقط به خوردن و خواب  ،را انتخاب کن   تیو محدود  سر باز بزن  نیو اگر از ا

بوده    رید  زیچ   ی تو    تیچون مأمور  را بن  کارن یا  توان نم   ،ی بپرداز  ،بخش استلذت   هان یا  دهد نشان م

  است.

  دانم  مثل گاو و خر و نم میشناس  که ما م  ییهامخصوصاً آن   واناتیح  تیصورت انسان با مأمورما به   تیمأمور

او    تیو ابد  تینهایبه ب  می فرق دارد. ما آمد  ل یخ  ،کنند فکر م  دنیکه فقط به خوردن و خواب  زهایچ  جورنیا

از  و آن عبارت   میدار  هم   رونیمنظور ب   ی  حال ن یدر ع   .م ی درنظر داشته باش  دیرا با  منظور زندگ   ن ی. امیزنده بشو

.  زدیبر  ،م یکن که م  یهر فکر  ،م یزن ست مکه د  یبه هر کار  و عشق زندگ  و برکت زندگ   است که خرد زندگ  نیا

ها از برکت حضور ما  آنو  می کن  ییشناسا  صورت زندگ ها را به. انسانزدیاز ما به او بر  میرس که م  به هرکس

که از ما   برکت نیکائنات هست به ا نیدر ا کهی ز یهرچ و  ،نباتات  ،ها بله جمادات انسان  تنهانه شوند.  مندهرهب

  م یی بو  میتوان نم  نیبنابرا.  میآمد  نیا  یما برا  ،دارند  اجی احت  ،خودمان   تِیو ابد  تینهایدر حالتِ ب  شود صادر م 

  ن یهم   یشد. برا   میکنم. حتماً دچار حوادث ناگوار خواه  زندگ  ذهنبا من   یطورن یا  خواهم که ُخوب من م

زنده شد  که «چو   دیگو م توانست    خواه  ،دانست  خواه   عن ی  ستیز  بدان  ست»یز  سپس بدان  نیز  ،یبازْ 

  .  کن زندگ

  
  لث تغییر با مرکز همانیده) (مث  ٣شل شماره 

  
  (مثلث تغییر با مرکز عدم)  ۴شل شماره 
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  (مثلث همانش) ۵شل شماره 

  

  (مثلث واهمانش) ۶شل شماره 

هم همانیده)]  ٣[شل شماره ها  شل  نیا  دیدان که م  طورن یاما  مرکز  با  تغییر  م  (مثلث  که چه    دهند نشان 

 ۴[شل شماره   میمتعهد به مرکز عدم بشو  دیاست که ما با  نیاز اشل عبارت   نی. مثال اولمیبن   دیبا  ییکارها

به    ذهنمن   ل یکه تبد  کند اشاره م  طور ضمن ها موالنا به موقع   بعض  رییتغ  نیو ا  (مثلث تغییر با مرکز عدم)]

  . میبشو لیکه ما هرچه زودتر تبد ستین  یطورنی. اکشد سال طول مده ، سالنه  ،سالاوقات هشت  حضور گاه 

  ٣[شل شماره   م یعجله نکن  ذهنبا من   و   میلحظه ادامه بده  نیدر اطراف اتفاق ا  ییبه فضاگشا  دیبا  نیبنابرا

(مثلث    ۴[شل شماره   میمرکز را عدم کن  که ستیبا م  و  میرس به حضور م   که ک  (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]

به حضوِر خداوند   که ک مینداشته باش  یو کار میو جلو برو میکن  ییهر لحظه فضاگشا عن ی تغییر با مرکز عدم)]

. شوم چرا نم   ای  میزنده شد  ای  میدیکه چقدر به حضور رس   میر یهم اندازه نگ  کش ذهنو با خط   میشو زنده م

[شل    کند م   جسم   یاریما که دائماً قضاوت برحسب هش   ذهن  یهااصطالح برداشتبه   عنیحضور    کشخط 

دائماً غلط هست.    ،ما   یمعنو  شرفت یدر مورد پ  ذهنمن  یها . قضاوت (مثلث تغییر با مرکز همانیده)]  ٣شماره 

اندازه    ذهنرا با من   مانی معنو   شرفتیو پ  ذهناست که خودمان را با من   نیا  میری گ م  اد یکه    یزیچ   یپس  

  . میرینگ
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  ی اریصورت هش جهان به  نیآمد به ا   که انسان وقت (مثلث همانش)] ۵[شل شماره  دهد شل نشان م ن یا اما

  جاد یاز فکر است ا  شدهکه ساخته   ذهنمن   ای   یر یتصو  ای  ی من تصور  ی   ،شد   دهیهمان   اش ذهن   ی زهایچ  نیو با ا

   جسم   یاریهش  ،ستا  ندهیکه معموال گذشته و آ  شود م  یبه زمان مجاز  لیلحظه تبد  نیو زمانش از ا  کند م

ما    .ردیگ به خواب رفتن ما صورت م  ای  مردنِ ما درواقع نسبت به زندگ  دینیب که م  طورن یو هم  کند م  دایپ

که تمام    مانَد م  ادمانیو     ذهندر من   میشو م  یپالست  ز یچ  ی  ،میشو به جسم م   لیتبد  یجور یدرواقع  

و ذهن ما فقط   دهد فکر نشان م ،به ما دهد ذهن نشان م ،میبشو دهیهمان  میتوانها ما م که با آن  ییزهایچآن

ها را تجربه آن   توانند تا حس ما مپنج   ،جهان  نیدر ا  ندنشان بدهد که موجود هست  تواند را م  جهانن یا  یزهایچ

  گذراست.  ،آفل است  ،ند یبب تواند کنند و هرچه که ذهن ما م 

  ، اآلن   دیناراحت هست   شیکه شما برا  یزیکه هرچ   دیشما خوب دقت کن  ،جهاننیا  ی زهایگذرا بودنِ چ   نیا  ی رو

  ن یا  ی زهایودنِ چآفل ب  ا یما گذرا بودِن    کهنی. علت اد یست یگذرا ن   ز یچ   یاز جنس گذراست و شما از جنس  

  رنگ ی اگر نور ب  کهن ی. کما امینی بب  میتوان که م  میهست  ثابت  زیچ  یاست که حتماً ما    نیا  مینیب را م  جهان 

ن  دیسف  ، اصطالحبه   دیسف  ، دینور خورش  نیهم   رنگیب  ، نباشد رنگ   ،نباشد  ،است  رنگی ب  ستیکه  را  ما  ها 

  .  میده صی تشخ  میتوان نم

  م ینی بب  می خواه . مشود م  جاد یدر ما ا  تی دو تا خاص  ،به مرکز ما   دیآ آفل م  زیچ  کهن یبه محض ا  نیبنابرا  پس

 ن یاست؟ چون آن ما است. بنابرا  ی جوراآلن وضعش چه   نیا  ، مینیب برحسب آن م   ،که آمده مرکز ما   یزی چکه آن 

در ذهن   هانیا ،شده از قبل فیبد هم تعر ،شده فیما تعر یبد است ؟ خوب برا ایخوب است   میکن قضاوت م 

  شده است.  رهیما ذخ

لحظه که ذهن نشان    نیا  تِی اصطالح مورد توجه بودنِ وضع به   ،خواستن    زندگ  ای داشتن    ی کار   عنی  مقاومت هم  

  حواستان لحظه    نیکه در ا  دیدان گشوده شده شما م   یفضا   ی به جا  دهد نشان م که ذهن   ی زیهر چ   ای  دهد م

   لحظه از جنس زندگ   نیدر ا  نمی بب  خواهم  من م  دییبو  عنیشده باشد  گشوده   یمتوجه فضا   دیصورت عدم بابه

پس    دیهست  . اگر از جنس جسم دیرو جسم م  یسوبه  دی از جنس جسم هستم؟ اگر از جنس جسم هست  ایهستم  

با   ،به جسم شده لیتبد . اگر کسدیبه جسم شد لیلحظه. در اثر کارداشتن بوده که تبد نیبا اتفاق ا دیکار دار

اگر عدم هست  رود م   ،جسم کار دارد ا  یسوبه  دیرو م  دی به جهان جسم.  بله. پس  کم  نیعدم.  تا    ا ی  تیسه 

  باشد.   ادتانی قضاوت و مقاومت  ،آفل ی زهایهمانش با چ ،تی خاص
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  د یدی را شما از موالنا شن  زهایچ   نیحاال که ا  (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره است    هم مثلث واهمانش  نیا  اما

    :دیگو که م 

  ستیو نظرت در جهانِ جان نگر  یمرد تو
  ست ی ز سپس بدان نیز  ،یبازْ زنده شد چو

  ) ۴٩٣غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  یی را شناسا  هان یا  دیبا  کارن یا  یبشود. برا  ها خالهمانش  ،هان یچنقطه  نیاز ا  دیکه ما مرکزمان با  میشد  متوجه

صورت حضور  که ما را به   رد یصورت ب  تواند م   ییفقط با مرکز عدم و فضاگشا  ،ها  دگ یهمان  یی. شناسامی کن

  .  میکه ذهنمان را تماشا کن   آورد ناظرِ تماشاگر م

بتوان  اگر ا  دیشما  اتفاق  اطراف  را در  ا  دیلحظه باز کن  نیفضا  اتفاق  قربان  نیو  را  و    لحظه شما  آن  نکند  به 

ا  ، دیمقاومت نکن   ،دینچسب که عدم    شود مرکز شما م  ، گشوده شده  ی فضا گشوده شده. آن فضا  صورت ن یدر 

صورتِ  به   دیموقع داربعد آن   ،حظهل  نیبه ا  دیآمد  ،که ذهنتان خاموش شد  دینیبشما م   صورتنیاست. در ا

  د یصبر کن   دیبا  دیرها بشو  دگ یهمان   نیاز ا  کهنیا  یکه برا  دیشو متوجه م  و.  دینیبخودتان را م   دگیهمان  ،ناظر 

و جداشدن از آن    ییشناسا  یبرا  ارانهی به درد هش  کند. صبر اشاره م دیکن کار را م   نیا  و   دیبش  ارانه ی درد هش  و

  م ی بشو  دهیهمان  رید  زیبا چ   م یدوباره ما نرو  کهنیاز ا  زی و پره  ردیصورت ب  دیکار با  نیا  ،کردنِ مرکز   خال  عنی

  . میآن بذار یجا به  رید زیچ  ای

  ی اریکه چشم هش   برعکسِ آن چشم قبل  شود چشم عدمتان باز م ،شود مرکزتان عدم م  کهن یهم   طور ن یو هم  

هم رفت کنار و مرکزتان عدم    عقلش  ،آن رفت کنار   دفعهنیبود. ا  ذهنچشم من   ،ذهنتان بود  چشم  ،بود  جسم

  م ییگو اوقات م    گاه  ا یشما    نیباصطالح آن عدم شما به  نیچشم خداب  ، عدم شما  ، شما  زندگ   چشم   است و 

   ذهنبه من   دیریم م   دیدار  واش یواشی و    دهد به شما دست م  ، دیکه شما از جنس سوت هست  ،شنوِ شماسوت 

  د یفهم  تازه م  ،به زندگ   دی شو زنده م  دیدار  . وقتزندگ  به  دیشو زنده م   دیدار  ، ذهنبه من   دیر یم م   وقت  و

ها  و انسان   دیدید قدر غلط مو چه   دیداشت  ذهندارند و شما من   ذهنو مردم من   گذرد جهان چه م  نیکه بله در ا

   سطح   یهاتفاوت   نیا  ،م یهمه ما امتداد خدا هست  ،قتاً ی حق   ،ستندین   ذهناز جنس من   ،هستند   از جنس زندگ 

است.   توهم  م  ذهنرا من   هانیاهمه  من   ،دهد نشان  ست   ذهنمقاومت  ا  زهیدر جهان    ، کند  م  جادیو جنگ 

  ، خودتان است  ذهنمن   دیخاطر دبه   ،دیآ سرتان م  ییهر بال   ،است  تان ذهنخاطر من اختالفات شما با مردم به 

  .  شود عوض م تان و براساس آن سب زندگ  شود شما فاش م یاست که بعدًا برا یاسرار  هان یهمه ا
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خودمان   ت یوضع  نیکه به ما کم کند که ا  یاز مثنو   تی و چند ب  می بن   نگاه  یبه چند غزل    دی اجازه بده  اما

اضالع    نیاز ا  یصبر    دینیب طور که م همان   (مثلث واهمانش)]  ۶[شل شماره . در شل باال  میرا بهتر بشناس

هستند   یقدرتمند   اریبس  ساده ول  یهاتیب  هاتیب  نیاند و او شر و واهمانش با هم   صبر  مثلث واهمانش است.

  :دیگو موالنا م   ،۵١٢از غزل  خوانم م  تانیکه دارم برا

  ستیمار یب نهیمرا آ صبر 
  ستَ یعاشق غمخوار ینهیآ

  
  صبور  دی نباشد ننما درد

  ست َ یتار  ایدلِ او روشن  که
  

  نشانِ جمال  ستییجو نهیآ
  ست َ یو کلَف عار بیرخم از ع که

  ) ۵١٢غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  ی اریهش  یرو  ییهاله   یدرواقع    ،میشو م   دهی همان  است. وقت   دگیهمان  نیهم  معن به   سی ل و پ   عنی  کلَف 

که طالب    هم حالت کس  ییجونه یآ  ، سیل و پ  ،. لهدی گو کلَف م  جان یرا ا  نیکه ا  م یزن م  نکیع  ای  ،افتد ما م

  .  میکن م  و وجعدم جست   نهیآ م یما دار عن ی ییجونه یآ ،باشد  نهیآ

ا  و شمارهشل    ن یدر  واهمانش)]  ۶[شل  م  یفضا   وقت   (مثلث  باز  م  ، شود درون  م   ، شود باز    ، شود باز 

ا  میبارها گفت  ،ماند  نم  دگ یهمان  چ یو ه  شود باز م  تینهایب آ  ، حالت  نیکه  را    ی زیدارد که هر چ   نهیحالت 

   ذهن من   میتوان ما م   حت   . نندیخودشان را بب   توانند م   ذهن  یها و من   دهد نشان م   رونیطور که هست در بهمان 

و   م یبشو نهیباز شده باشد که هم آ اندازۀ کاف درون به   ی فضا نیا د یبا ،م ینی صورت حضور ناظر ببخودمان را به 

  مان  ذهنبرحسب من   ،میداشته باش  ذهناگر من   ، میتوان سنجش درست اوضاع را ما دار   عنی ترازو    هم ترازو. 

و غلط هم    دید  میو غلط خواه  دید  میخودمان خواه  قبل   یها شدگ مطابق عقل و شرط   صورتن یدرا  ،می نیبب

  کرد.   میقضاوت خواه 

انسان     . پس وقتدگ یهمان   یمار ی ب  ؟ی ماری . کدام بدهد مرا به من نشان م  ی ماریکه صبر است که ب  دیگو م  پس

  طور ن یبه صبر و هم   کند و شروع م  ندیب را م  دگ یهمان   ، ندیب عقب و چالش را م  کشد م   ،دیآ م  شیپ  چالش  ی
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  د یگو م  ،دوم  ، بیتنباشد   ارانهی است. اگر درد هش  ارانهی درد هش   ای  یعاشق غمخوار   نهیآ  دیگو م .  ارانهیدرد هش

صبر    . هرکسکند دارد صبر م  ،است که فضا را باز کرده   انسان   صبور.  دهد صبور خودش را به آدم نشان نم

صورت صبور  خودش را به  صورتن یدرا  ،شود جدا م  ارانهی با درد هش  دگ یهمان  ی که از    ندیب و نم  کند نم

   یرتا   ک   ،روشن است  که دلتان ک دید  دیخواه  ،دیو صبر داشته باش  دیبش  ارانهی . شما اگر درد هشندیب نم

  است. 

  نه یآ  دیخواه شما م   عنیفضا گشودن    ،باشد   جونه یآ  عن ی  ،مرتب فضا باز کند  که اگر کس  دیگو م   طورن یهم  و

به   زندگ برا  ز  ییجونه ی آ  دیگو م  ، یار ی هش  نهیآ  ،دی اوریدست  آ  عنیاست.    ییباینشان  دنبال  ما    نه یهرچه 

عدم    ،ما   ییجونه ی پس آ  ،نندی که جمال خودشان را بب  گردند م  نهیدنبال آ  بایز  یهاکه انسان  طورن یهم  ،میگرد م

  م یشو و از جنس خدا م  میشو م   باتریز  میاست که ما دار  نیشده در مرکز ما نشان اگشوده  یفضا  ،کردن مرکز ما

  زها یچ ل یخ تیسه ب   نیاست. و خُوب از ا  یعار    دگیهمان  سی ل و پ  ب یاز ع  منکه رخ   م یکن م میو ثابت دار

صورت حضور ناظر به و به  میاگر صبر داشته باش  دیگو در خودتان. بعد م  دیکناعمال م   ،دیریگ م  ادیشما  

  :شود م  یطورن یا ،م یذهنمان را نگاه کن

  ستتیعار ،باشد کلَف ور
 داروست و تب افشار قابلست ی  

  

  رنج ز فرعون دور  ینهیآ
  ست یو زنگار   رخ او زنگ  كان

  

  د یهزاران سِر طفالن بر  چند
  ست یسار ی ز قضا دردسر  كم

  ) ۵١٢غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  
   ت یعار  ،است  موقت   نیکه ا  میفهم ما م  ،م یهم داشته باش  دگ یهمان   عنی  ،هم باشد  سیکه اگر ل و پ  دیگو م

آوردن آن؛   نییپا  ایتب    ختنی امان ر  ای  ،دیآم  دیکه از رنج و فشار تب در پوست پد  یآثار   ،یافشاراست. تب

ذهنتان    ،دیکش م   ارانه یو درد هش  د یکن صبور م  دیصورت حضور ناظر داراگر شما به   نیبنابرا  پس  . یافشارتب

  موقت  ، درحال گذر است  ،است  آفل   ز یچ  ی   نیکه ا  دیشو  کلَف دارد و متوجه م  ،دارد   دگیکه همان  دینیب را م 

تب    نیا  وقابل عالج است.    نیاو    ،ستیجزو شما ن  نی ا  ،قرض گرفته شده  رونیاز ب  عن ی  ،است  تی عار  ،است
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  13صفحه: 

  د؟ یکن توجه م  ،را که من از جهان گرفتم پس بدهم  تیعار  زیچ  نیاگر ا  ،ختیخواهد ر  جاناتیخشم و ترس و ه

تب    جادیا  ،از جهان گرفته شده و چون در مرکزتان است   ،است   تیعار  دگ یهمان   ن یکه ا  دیشو متوجه م  شما

  مرض است.  دگ یهمان   ،کرده ض یکرده و شما را مر 

قابل درمان است و درمانش    ، است  ییقابل شناسا  ،قابل عالج است  ن یکه ا  دیشومتوجه م   دیاما شما اآلن دار 

جهان   نیچون از جنس گذراست و از ا واشیواشیاو دارد  ،د یکن خداوند است و شما فضا را باز م لۀیوسهم به

.  ستیچون از جنس شما ن  ، دیکن جدا م   تاندور و از خود  دیانداز م  دی شما دار  ،ستیگرفته شده و جزو من ن

قسمت فرعون    ارانهیدرد هش  نۀی آ  عنیرنج    نۀیآ  دیفرعون را نگه دار  ،د یرا نگه دار  ذهناگر شما من   دیگو م   منتها

همه درد    نیپس ا  دییگو م  ، را نگه دارم  من ذهن  خواهم م   ،دارم  من ذهن   ،که من  دیی. اگر شما بوشود نم

  ی جا حاضرم درد را به   که من حت  ندیگو م  ذهن. مردم در من ستیحساب ن  ارانهیدرد ناهش  ،نه   ست؟یحساب ن

جنگ کنم و عواقبش را هم    ، کنم و مسئله حل کنم   جادیمسئله ا   ، کنم  ییکارافزا  ، به درد عادت کنم  ،بنم    خوش

  . داند م  منتها درد را زندگ  کنم؛ م  تحمل کنم که خودم را ثابت کنم و با درد هم زندگ 

  جاد یا  ،دشمن   جادیا  ،مانع   جاد یا  ،مسئله   جادیما ا  کهنی ا  یچرا؟ برا  ،مهم است   میکه خواند  اول غزل   تیب  نیا

   عن یکار را کرده؛  نیا خشیدر طول تار بشر. میدان م ها را زندگ و حل آن  یگرفتار جادیا ،جنگ  جادیا ،زهیست

 ، پانصد ششصد سال قبل ، ی  د یمثال برو  ول ، نباشد یطور آن   دیبوده. حاال اآلن شا  ذهنمن  زهیاش در ست همه 

اگر زمان صلح   کهن یا ای ،در جنگ بودند ایجنگ بنند  شدند آماده م  ای کشورها  ، لیهرحال قباکه به دینیب م

  مسئله .  میدار  یا ما هم در خانواده همچون سب زندگ   ،جنگ کنند   شدند داشتند آماده م  ،دآرامش بو  ،بود

که    دیگو نکن. م  جادیُخوب مسئله ا  ،میکن مشورت م   ،م یحل کن  میخواه مسائلمان را م  ،دائماً  میکن م  جادیا

رخش ل و    کهنیا  یاست. برا  هودهی و درد ب  ارانهی ناهش  ،فرعون  درد.  شود قسمت فرعون نم  ارانهی درد هش  نهیآ

  نگه دارد.   خواهد زنگ زده و زنگ را م اشنه یآ ،زنگ است  نیا ،ستین رید سیپ

اگر    دفعه ی  زد؟یفرو بر  دیخواه  م   ای   دیزنگ را نگه دار  د یخواه م   ،زنگ زده   تانیکه رو  دیهست   یانه یآ  شما 

  ، فرعون  وپاک کرد.    راحت به   شود هستند که م  ییهاله  هان یکه ا  دید  دیخواه   ،دیو فضا را باز کن   دیبشو  میتسل

  ، به سر فرعون ما   دیآ و بعد م  زند م  لیدارد آن را تمث  ،که بود  آن فرعون   ،دیگو درواقع فرعون بزرگ را م 

که من به    امهد یگفت که خواب د  کرد؟ کار م فرعون چه  فرعون است. چرا؟   ی  ما. هر من ذهن  ذهنمن  نیهم

من را به هم    تمام تخت پادشاه  دیآ م   به نام موس  شود زاده م   یپسر  ی  ییآقا  یدردسر خواهم افتاد.  
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. کشم را م  هان یمن ا  ، شودکه پسر زاده م   یکار کرد؟ گفت هر فرزند چه   ، کار کنمپس من بلد هستم چه   .زدیر م

  چه هست؟    لی. تمثشودهم کشته م  موس ،ریاست د هان یا نیهم ب  پس موس

  ، م یکن به مانع م لیتبد م؟ یکن به چه م  لیتبد ،میکش را م  زندگ ، میستادیلحظه ا نی است که ما در ا نیا ل یتمث

  م یکه ما دار  ریصورت فرعون دبه   ،میکن به درد م  لی تبد  ،میکن به دشمن م  لیتبد  ،می کن به مسئله م  لیتبد

نم    موس  ،نه  دیگو م.  میکش را م   موس را    موس   ، میطور که در داستان فرعون خواند. همان بش  توان را 

خوب    ل یکه من خ  مییگو که م  سب زندگ  نیما با ا  عنیزنده شد.    باالخره به امر زندگ  موس   ،نتوانست بشد

   زندگ  یرو   د یرا که با زندگ  ی رویلحظه ن   نیما؛ ا  میکش را م  لحظه زندگ  نیو در واقع ا زندگ  ی طورنیاست ا

   زندگ   ن یا  میکن فکر م   ،می کن درد م   ای   میکن م    ذهن  ز یچ  ی به    لیو تبد  م یکن نم  ،م یکن   و زندگ   م یقائم بشو

  آفل در مرکز ما ادامه دارد.   یزها یکردن است و معموال مقاومت و قضاوت و چ

من دارد    یبرا  یدردسر   ،خداوند  عن یاز طرف قضا    کهنیاو صد هزاران طفل کشت که گفت که مثل ا  نیبنابرا  پس

قضا. قضا    ی از سو  ،دیآ شما دارد م  ی سوبه   یدردسر   ذهنمن  ایصورت فرعون  به  دیدان و شما م   شود نازل م

حم که هر لحظه اجرا    نیا  ، آن   یاجرا  عنیلحظه و قََدر    نیدر ا  اله  صی تشخ   ،اله  میتصم  ،فرمان اله  عنی

دارد که    یعواقب  ی  نیا  ،ذهن در من   میکن  یگذاره یسرما  ای  میکشلحظه م  نیرا در ا  ما اگر زندگ   عنی.  شود م

  شد مثل فرعون. پس فرعون چه گفت؟ فرعون گفت:   می گرفتارش خواه جیتدربه

  درِ آن خوف ببندم تمام  من
  ست یجار مرا حم و شه كهچون

   

  قضا: بر سر و سبلت مخَند  گفت
  ست یرفته ز جبار  قلم  نیكا

  

  د یرس شو امروز كه موس كور
  ست یكِف او خنجِر قهار در

  ) ۵١٢غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  
کار    نیما ا  ذهنکه در من  ، خود را مسخره کردن  عنی:  دن»ی. «بر سر و سبلت خندرید  دیدان شما اآلن م  پس

  جا ن یرفته» در ا  . «قلم میرا بش   موس  م یخواه که م   مییگو و م   میکش را م  زندگ  ،م یکن لحظه م  نیرا در ا
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تقد به  بنا  انسان که  به سرنوشت  ب  ،رها شده    ذهناز من   ، دیبا  ریاشاره  و    ،خداوند   تینهایبه حضور  دوباره 

. پس «جبار» از  ریما تقد  یاست برا   یطور ن یکه نوشته ا  قلم  ،شده استقلم نوشته   نیزنده شود. ا  ،ارانه یهش

  انجام شود.  دیخروج از ذهن و وحدت مجدد انسان با خداوند حتماً با کهنیخداوند است و اشاره به ا یها نام

   عن یخنجر.    یسوبش به   ، مورد فرعون   ن یدر ا  ،مرد   ،زن   ، هست    هر کس  ، ذهنمن  ی که ا  دیگو به ما م  پس

  کشته بشود. ات ذهنبذار من   ،آزاد کند  ذهنتو را از من   بذار زندگ ، فضا را باز کن

  چیو سر مپ یو  شِیبش پ حلق
  ست ینه زمانِ فن و مار  نیكا

  ) ۵١٢غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  ار ی از کارِ هش  ی که در بِرو  ستین  یباز و حقه   لهیلحظه زمان مر و ح   ن ی. اشود به هر کدام از ما گفته م   عنی

زندگ به  من    شدن  به  مردن  من    عنی.  ها دگی همان   ییشناسا  ا ی  ذهنو  و سرپرا    ذهنحلق  نکن.     چ یبش 

  . موس  روانیپ ، گفتند را سبط م   وسطرفدار م  ،دیدان طور که مکن. «سبط» همان  زه یست ، نکن چ یسرپ

  به ظلم   كه سرشان بشست سبط
  ست یتوشان دولت و پادار بعدِ

  ) ۵١٢غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

. حلق  انیسبط    عنی  قوم سبط  ، موس  روانیثبات. سبط: پ  ، یدار یپا   عنی:  ی. پس پادار یداریپا  عن ی  ی پادار

  دم نزدن.  ،ساکت شدن   ،: گردن دراز کردن دنیکش

خداوند   شی پ  دیرا بش ذهنحلق من   د یخواه چه است؟ واقعاً م   متان ی. ُخوب شما اآلن تصم دیگو به ما م   پس

که سبط از    دیگو م  د؟یبن  یکه فن و مار   دیخواه م  ایهر لحظه فضاگشا هستم    ، هستم  میکه من تسل  دییبو

که در واقع    موس  روانیپ  کهن یا  ی. برا شب  خواسترا تو م   لحظه زندگ  نیکه ا  دیگو است. م   جنس زندگ 

با    ،ها را به ذهن آن   کشدم    ذهنمن   ا یفرعون    ،زنده بشوند  لحظه به زندگ  نیدر ا  خواهند م  که همه کسان

نت  کند م  تیهوهم   یز یچ را    ذهندوباره من   میرو م  ، شدن به زندگ  و زنده  ییفضاگشا  یجاما به  جهیو در 

   زندگ  ،م یهست  ما را در ذهن و ما که از جنس زندگ  کشد جهان م   نیا  ا ی  ،ما را   کشد م   هنذ. من میکن درست م 

  . میریم  هر لحظه م ،در ذهن میریم م  میرو م  ،میکن را رها م 
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دولت و برکت عشق  ی دارا شانیبعد تو ا عن ی«بعِد توشان»  ، بشود  متالش ذهناگر من   عنی ، بعد از تو دیگو م

مرکز ما دائماً    کهن یا  ی برا  ،هستند  ری. اآلن دائماً متغ افتی زنده خواهند بود و ثبات خواهند    به زندگ   ،خواهند بود 

  .کند م  زشیفرور

  شان دهیدر دل و در د یزد  خار
  ست یدمشان نوبتِ گلزار نیا

  ) ۵١٢غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  آورد  را م  یدرد  ی  ،را  جسم   ی  ذهنکه هر لحظه من  دینیباست. م  کرده ها را کور مدائماً چشم آن   عنی

  ، م ینی بب  میدرون ما شروع کند به طلوع و ما بتوان  آفتابِ  ،درون ما  اگر موس  ول  ، کند به چشم عدم ما فرو م

  ستن یو آزاد شدن و ز  یآزاد  جاد ینوبت ا  ،ست گلزار است گلستان ا  دنینوبت د  ،دم نوبتِ شفتن ماست   نیا

دوباره    ،د یری: اگر شما نم دی گو اول م  تیکه چرا ب  دینیب . شما اآلن م گفت را م  نیاول هم  تیکه ب  ،درست است

  توانست.   دیکردن را نخواه زندگ  ، دییای باز ب

را    لحظه اگر شما زندگ  نیکه ا   دینیب . شما اآلن م خوانم اول دارم م  تیب   کم به معن  یها را براغزل   نیمن ا

که ما هم هر لحظه    ،کشت را م   زندگ  عن ی  ،دیبر پسرها را م  ،دیبر زادها را ممثل فرعون که سرِ اول   ،دیبش

هرجا    ،تنها خودمان کار درست است؟ و نه   نیدر ذهن. ُخوب ا  میکن م   ی گذاره یچون سرما  ،میکش را م    زندگ

م آن   ،زنده بشود   به زندگ   خواهد م   یجور  ی  که سبط است هرجا کس را  وا   ،به ذهن   میکش ها  واکنش  به 

ها به  آن   ،تو   ییبعد از فرمانروا  ،بعد از تو   د یگو . ممیکن ها مظلم به آن  ،م یرنجان م ، میکن م    عصبان  ،میدار م

  : گفتکه  ،دیاسال ایاصطالح به  میفر نیاصطالح اول ابه ت ی. در بدیگلزار خواهند رس

  درِ آن خوف ببندم تمام  من
  ست یجار مرا حم و شه كهچون

  ) ۵١٢غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

ا  ، قدرتمند هستم   ، حاال که من شاه هستم  دیگو م  فرعون را م  نیمن دِر  ترس    م یتوان . واقعًا ما مبندم ترس 

درست است   ،م یتوان م ی جورما چه  ، زدیر آفل است فرو م کهن یخاطر اهر لحظه مرکز ما به  م؟یرا ببند ذهنمن 

   و ترس دائم  هان یا  زشیفرور  ،مامرکز    یزها یاصال گذرا بودن چ  م؟یدِر ترس را ببند  ،دست ماست  ار ی که اخت

 د یگو قضا م   و  ما باشد.  اصل  تیوضع  تواند نم  نیا  ،باشد  داریپا  تواند نم   تیوضع  نیاست که ا  نینشانگر ا  ،ما 

که   ، کن خودت را مسخره م یدار  ،خودت را مسخره نکن عن ی ،نخند  لتیکه به سر و سب دیگو خداوند م  ،که
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است که از    قلم  نی. اکن م   زندگ  یدار   یجور که چه  نیب تو نم  عنی  ،بندم من درِ خوف را م  ییگو م  کهنیا

  .  کار را بن  نیکه ا ی تو مجبور  ،من رفته  یجبار 

  قضا: بر سر و سبلت مخَند  گفت
  ست یرفته ز جبار  قلم  نیكا

  ) ۵١٢غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  یی ای جا در باز آن   ، بشود  متالش    ذهنمن   ، درست کن    ذهنمن  ییای که ب  ،تو   ریکه نوشته شده در تقد  ی زی چ  نیا

   مجبور هست   ، عوض کن   توان را من نوشتم تو نم   نیا   ،یمن زنده بشو   تیبه ابد  ، یمن زنده بشو   تینهایبه ب

صورت  چه؟ ما به   عنی  ،کور بشود  دیما با  نذهمن   ،د» یرس  «كور شو امروز كه موس   ،. حاال کار را بن  نیا

از    دیریگ م  ادی  دیغلط است. خُوب شما اآلن دار  نیا  ،را متوقف کن  ذهنمن  دید  نیا  میده م  صیتشخ   یار یهش

  ، بد کردم  و زندگ دمیو غلط د دمی همه درد کش نیو ا نمیب م  ها دگیهمان قی که من دارم از طر یدید نیموالنا ا

  د متوقف کنم. یرا من با نیا

از درون تو دارد بلند    موس نی. و انیبا عدم بب  ،ن ینب  ذهنتو با من   عن یکور بشود.    ،فرعون  ،ذهنمن   دیگو م

خواهد    جادیا  یگرفتار   عنیخنجر قهر است.    ،ی در کفِ او خنجر من است. اگر کور نشو  ،صورت حضوربه  شود م

  د یی شما از کجا آمده و نگو  یها ی که گرفتار  دیشو متوجه م  اتی اب  نیهم شده است. شما اآلن با ا  جادیشد و ا

  د یتوان است خداوند است. و شما نم  شاه است و او زندگ  رید  ی  ،که من شاه هستم حم دستم است. نه

 رید  نیمن پس از ا  ای : «خدادیی گو م  ،دیشو م  میتسل  ،او  شیپ  دیکش حلق را م  نیبله. بنابرا  ،دیدرِ ترس را ببند

  رانیهم د  ،کشتم حضور خودم را م  ،کشتم را ندارم و تا حاال هم سبط خودم را م  دیآن د  ،کنم نم  یبازحقه 

تو و ثبات تو    یدار یدولت تو و پا  ، کن بذار برکت زندگ    را متالش ذهنمن  ای . تو بکنم نم  رید  ن یبعد از ا  ،را

 ن یبه چشم عدم من خار زده و اآلن طبق گفتۀ موالنا نوبت شفتن گل من است بعد از ا  ذهن. تا حاال من دیایب

  کنم.     زندگ  خواهم در گلستان م 

. تو  نمی بب  ، کن که تو م  ،رونیدرونم گشوده باشد و انعکاس درونم را در ب  یفضا   ،مرکزم عدم باشد  شهیهم  عنی

  دم ی. هر جا دکنم م   یهمار   ،کنم م  لیرا تعط  ذهنمن حرف بزن من من   قیتو از طر  ،من فکر کن  قی از طر

به مرکزم    ن یآفل را بعد از ا  زی. چ کنم نم  ،کنم قضاوت م   دمی. هر جا دکنم توبه م   ،گردم برم   کنم مقاومت م

صورت  عقب به  کشم است م  آفل در مرکزم  زیچیاگر متوجه شدم    ،کنم م  رونیرا از مرکزم ب  نیآفل   ،دهم راه نم

  مربوط به صبر بود.   تی چند ب نیباشد ا ادمانی. کنم صبر م ،کشم م ارانه یدرد هش ،کنم م  ییناظر شناسا
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  نزنم زآنكه دم من سست  دم
  ست یو ستّار خاموش نوبتِ

   

  بیحب دیكن كه تا بو خامش
  ستیسخنان كز همه متْوار آن

  ) ۵١٢غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  
به    دیگو که هرچه م  دیدیفهم   ،د یرا خاموش کن  ذهنشما من   ،م یاآلن وقتش است که ما خاموش بشو  خُوب

  که خواندم دم من را شست.   اتیاب نیا کهن یا یضررتان است. پس «دم نزنم» برا

که از ما   ییهاحرف   کهنیا  یبرا.  یفرار  ،شوندهده یپوش  ،پنهان   عنی:  یشستن. متْوار  ،ختنیگس  عنی:  سستن

  است.  ذهندم من  ستین یکه اآلن فرار ییهااست. حرف  زندگ  یها است حرف  یفرار

  ، کشم م  ارانهیدرد هش   ،کنم صبر م   ، کنم است. سوت م  ده یمرکزم همان  دانم اآلن م  کهن یا  ی نزنم» برا  «دم

شست   دم من شست. چه کس  کهن یا  ی. «دم نزنم» براکنم صبر م  ،حضور ناظر تماشاگر ذهنم هستم  صورتبه

من    یو ستّار    . نوبت خاموشزند م  رفاز من دارد ح   . اآلن خود زندگخود زندگ   ؟ ییبا فضاگشا  ، دم من را

  پوشاننده.   عن یاست. ستّار 

قضاوت     حت  ،آشار کنم  یز یحرف بزنم و چ   خواهم نم. نمرا کشف نک   یز یخاموش باشم و چ  خواهم اصال م  من

. قبال رانید  یها ب یخودم هستم هم ستّار ع  ی هاب یطور است. هم ستّار عآن   ،است  طورن یا  تمی کنم: من وضع

  ، کردم ها را ناراحت مآن  ،کردم خودم را ارضا م  ذهنمن  ،خودم  ذهنمن   لۀیوسبه  ران ید  رادیو ا  بیبا کشف ع

  زنده بشود.   به زندگ  خواهد  هست که م سبط هرکس شستم؛ کلّۀ سبط را م زدم با چماق م

حرف بزند. کدام سخنان   بی . «خامش کن» که چه بشود؟ حب دیتو خاموش کن ذهنت را تا خداوند بو ،دیگو م

  ، بود   ی از تو متوار  نذهبرحسب من  یزد که چون تو حرف م  نه. سخنان   د؟یرا بو  ذهنرا؟ آن سخنان من 

و    کش م   ارانهیو درد هش    کن م  دا یبه سر تو عقل پ  دیا یکه اگر ب  یخرد   نیسخنان خداوند. هم    عنی بود.    یفرار

  . و زنده شدن به زندگ  ،مرکز عدم ،شدهگشوده یفضا یسوبه  یرو م

  ۀ یاست و بق   یاری هش  نۀییکه صبر آ   دیدی. فهم کند و به شما کم م  میخواند  عیغزل بود سر   ی   نیا  ،خُوب

  د ی گو م   ،خندد موقع مما آن   لیو سب  شیخداوند به ر  ،من من   دییگو م  دیکن مطالب. که اگر شما مقاومت م
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  ن یا  یاینبوده که تو ب  نیمنظور من ا  ،تو  یبرا  ستین  نی نوشتۀ من ا  ،کن م  چ یسرپ  یمن دار  ریتو از تقد  ،که

  .  داشته باش ذهنجهان موقع مردن هم من 

   عن ی.  کند که جهان ما را مرتب جذب م  دید  م یخواه  کهن یا  یکم کننده است برا  اریهم بس  تیچند ب   ن یا  اما

مرتب ما را    دهد که ذهنمان نشان م  یز یچ   ول   میفضا را باز کن   د یلحظه با  نیدر ا  میدان درست است که ما م 

  .  میروما دنبال ذهنمان م  ، به خودش چسباند و م زند قول م 

  : دیگو . مخوانم م تانی برا  ۵١٠از غزل  تیچند ب و

  ست به بط گفت كه: صحرا خوش باز
  ستكه مرا جا خوش ، : شبت خوشگفت

  

  ست بنهم من كه مرا سر خوش سر 
  ست كه سرت ناخوش مایتو پ راه

   

  ود مسنم ب كی چه که تار گر 
  ست خوش  بایز  وسفِینظِر  در

  ) ۵١٠غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  
. باز  میکن م زندگ   ا ی و در در  م یهست   یاست. که ما درواقع مرغاب  ی. «بط» مرغابجان یدر ا  ،است   ذهنمن  «باز»

  نیلحظه ببلعد. پس بنابرا  ن یحضور ما را در ا  خواهدم   ها دگیجهان و همان  نی. اکند را شار م  یکه مرغاب

که: به آن    دیگو سرتان م  ی آمده باال   یباز   ی  د یکنشنا م   ا یکه در در  دیهست  یمرغاب  یشما با مرکز عدم  

خش  که م نیب بله  ،است  یجا مناظر خوبآن   ای ب ‐ستین  زیچچ یاست ه ریها کوحاال پشت کوه  ‐ پشت کوهها ،  

خوب است. «باز به بط گفت که: صحرا    ای من در  یبرا  ، نه  م ییگو ما م  د؛ییده است بفرماآما  ییقول ما چابه

  ، به ما  ،به مرکز عدم ما  ،شود ذهن ما به ما نشان داده م  لۀیوسلحظه که به نیاتفاق ا نیست» پس بنابراخوش 

که شبتان    د؟ ییگو ذهن. شما چه م   یبه صحرا  ایبه صحرا ب  ا یب  ، ای : بدیگو امتداد خدا م   ، یار ی صورت هشبه

  ، با مرکز عدم  ،ا یدر   ،جا نیبهترش است. من ا  جا ن یا  دیکن ممنون صرف شده هرچه که شما تعارف م  ل یخ  ریخبه

«سر بنهم».    ،دارم ممن مرکز را عدم نگه   ،ا یدر  نیدر هم   نَهم حالم خوب است. من سرم را م   ، از جنس زندگ

  د یگو م  یباز چرا به مرغاب  ای  عقاب  .یبخور   یریکه تو من را ب  و بروم به خشصورت تبه  شوم من بلند نم
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اَمن به من    یجا   میآ نه نم  دیگو م   ،دیاوریب  فیخوب است تشر  لی جا خ! که بخورد آن را: آن؟ به خش  ایب

  است.   ای در نیهم

  د یآ ور درمآب از آن   یتو  رود فرو م  نیا  ردیرا ب  یمرغاب  خواهد آب م  یتو   حت  دیآ که شما باز م  دیدید

  پرد م   ،باال سرش وِزوِز   ه  ،کند را دنبال م  کس  یزنبور    دیدی. مثل آن زنبورها. دردیب  تواند نم  ،رونیب

  م ییگو لحظه م  نیموالنا است البته. پس ما ا  لیتمث  نی. اندیآی آب ب  ریز  توانند زنبورها نم  ،آب  ریز  رود استخر م

«من» ندارم. که سر من اآلن    ،میایسر داشته باشم با سرم باال ب  خواهم نم  شوم م  میتسل  اندازم ا ممن سرم ر

در صحرا برود    هوده یکند راه ب  ییدارد برود کارافزا  ذهنمن    خوش است. هرکس  ای در  ن یدر ا  یصورت مرغاببه

  کند  باز دارد التماس م نیرفتند گفتند: آقا ا  ی. اگر چندتا مرغابمیکن هم نم  دیآن سرش ناخوش است. تقل  هک

 م ی نیبب   میبرو  ، ای در  نیا  ستین   یکه خبر  جانیخبر است اچه   میدان ما که آن پشت را نم  ،ر ید  میبرو  ا یب  دیگو م

  سخت است.  ل یبرگشتن خ یگرد برنم  رید یخبر است! خُوب بروجا چه آن

چاه «گر    یتو  م یافتاد میشد  دهیهمان  میچه؟ ما آمد  عنیاست اآلن؛   ی من تار گرچه که مسن ،که   دیگو م بعد

فضا را    م یخواه م   م یهست  دهیهمان  میدان که ما م  مربوط است به موقع  اتیاب  نیبود مسنم». ا   یچه که تار

که در    دیشو جه مشما متو  شود و فضا گشوده م  شودمرکز عدم م  خرده ی د یکنفضا را باز م   . وقتمیباز کن

   عن ی  ، با من است  وسفی  درست است که در چاه هستم ول   ، دییگو . شما م وسفیمثل    ،د یهست   دگیچاه همان

ست» من فضا را باز کنم مرکزم را  خوش بایز  وسفِ ی. «در نظرِ  ندیب هم با چشم خدا م  وسفی هستم.    وسفیمن  

  :دیگو را م   نیهم یبعد ، بیتاست. حاال لیچاه نبود. تمث   ،چاه  وسفی ی. برانمیب م  وسفیعدم کنم مثل 

  ست چه خوش ،چو در چاه بود دوست
  ست به باال خوش ، چو باالست دوست

   

  به تكِ آبِ تلخ ایبن در در
  ست طلِب گوهِر رعنا خوش در

   

  به است ،نالنده به گلشن بلبل
  ست شرخا خوش ندهیگو طوط

  ) ۵١٠غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو
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تو  ،بله ما  است.  همان  ی مشخص  امروز شروع کرد  م یهست  دگیچاه  فضاگشا  میتازه  وقتییبه   .  یی فضاگشا  

چاه خوب است. اگر    ،به چاه دیای خداوند اگر ب  ،دیگو خداوند است. م  ،شده دوست استگشوده   یفضا  میکن م

پس شما    دوست با من است.  ؟چرا  ،صورت باال خوب است  نیچاه در ا  یآمدم باال  ختمیرا ر  ها دگیهمۀ همان

و دوست با شما    د یکن که فضا را باز م  . تا زمان رونی ب  دییآ از چاه م   ک  ، دیچاه هست  ی اآلن تو  د ینگران نباش

فکر به آن فکر    نیدرست است که از ا  ،ذهن   یا ی در  عن ی  ، آب شور  یای است آن خوب است. و من در بن در

شور    یا یدر   ی به ته آب تلخ در    ،تَه  عن ی  «تک»   ا»یکنم. «در بن در  ز فضا با  دیحواسم است که با  ول  روم م

  ی تا یشما طلبِ گوهر    ایآ.  گردم م   با ی من دنبال آن گوهر ز  منتها   جسم  ی ار یهش  ن یا  عن ی  ، تلخ است  ، هستم

  د؟ یدار ها دگ یتلخ همان  یِ ای در نیحضور را در ا

اصال چاه    ،هست   لیتمث  نیا  شهیهم ‐  کهن یا  یبرا  د؟یگو . چرا مثل چاه م ماند مثل چاه م  نیکه ا  دیگو م  دارد

  د یبا  ای در چاه    فتد یب  ، رونیب   دیای اعمال بشود که انسان از چاه ب  دیبا  یی روین   ی  کهنی ا  یبرا   ‐دگ یچاه همان   عنی

  ، باال   کشد شما را م   کند مصرف م  رو ین   کس   ی  ،باال   مییآ م   ،برد کار م  ، بشند انسان را باال  ندازندیطناب ب

  . برد باال. کار م ییایب  یر یرا ب وارید ی جور  ی دی با ای  ییایب توان خودت نم 

  ران یتأمل کردن و حواست را به د  ،دوباره نگاه کردن   ،صبر   ،ارانهیدرد هش   ،ییشناسا  ن یکار هم  ست؟ یکار چ   نیا

رو   ،ندادن آدم  باشد   یتمام حواس  رو بهلحظه   ،خودش  آن مرغاب  یلحظه  مثل  باز    ، یخودش کار کند.  مرتب 

«تشردیگو م آن  یغذاها   ،پشت کوه  دیاور ی ب  فی:  هست  همان  عنی  چه؟   عنیجا.»  خوشمزه    ن یا  ، دگیآن 

  ! ز ی: «نه!» پرهدیگو م   ،هستند  یاخوشمزه   یغذاها   هان یمشغول بشو! ا  ها دگ یبا همان   ،به ذهن  ای ب  ،دگ یهمان 

   عن یطلب دارد. «طلبِ گوهرِ رعنا»    ،کند م   یی و شناسا  کند و صبر م    دگیاز همان  کند م  زیکه عمال پره  کس   هر

  تلخ ذهن.  یا یدر در  خوب است  نیا دیگو م ، خداوند تیو ابد تینهای ب عن ی ،طلب زنده شدن به منظور اصل

.  ندی که گلشن را بب  میگردم   دنبال بلبل  عنی .  باستیز  نیا  ،دهد آواز عشق سر م  ،نالد  که در گلشن م  بلبل  و

آوازِ عشق    ،ما در گلشن خداوند مثل بلبل   ،مرکز ما   هادگ یهمان  ی جاگوهر آمد به   ،گوهر در ما زنده شد  نیا  وقت

  همراه است.   زندگ   یبا شاد ،میکن م  یهر کار  ،م یکنم  یهر فکر  عنی. میجو شر م ، و مثل طوط  میخوان م

  که:  دیگو و اآلن م  بله

  که ذرات را   ستییخدا نور
    ستخوش پایو ب سر یکنان ب رقص
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  خرد کن کز او   نورِ نیدر ا رقص
  ست خوش ا یتا به ثر  یثَر  تحتِ

  

  که مشو  ، باز مرو   ،یشد ذره
  ست و وفا کن که وفاها خوش صبر 

  ) ۵١٠غزل   ،شمس  وانید ،ی مولو(

  
  ، به اَلَست  کن وفا م   ،کن لحظه صبر م   نیا  عن ی  ،صبر و وفا  ،«صبر و وفا» را دوباره آورد. صبر و وفا   دینیبب

لحظه   نیاتفاق ا  قربان  نیلحظه. بنابرا  نیبه اتفاق ا  ییگو و «بله» م  کن م  مرکز را از جنس زندگ  ،کن صبر م

  «صبر و وفا»!  ، کنبله فضا را باز م  ، یشو نم

در    زیهمه چ  عن ی  ا»یتا ثر  ٰىخاک و منظور از «ثَر  ،نیزم   عنی  میهم بخوان  یثَر   جان یا  میتوانست که م   ٰىثَر  ،بله

  جهان.   نیا

  که  ها را در حالکه آن   یاامتداد خدا است در هر ذره  ، است  یینور خدا  ،است  یزدیا  یار ی هش  نیکه ا  دیگو م

مرکز ما    وقت  ،ذره   .دیذره بشو  دیتوان شما هم م  خُوب  .کند و خوش م   آورد  به رقص درم  ،پاستیو ب  سریب

  .  میجسم است کوه هست  مرکزمان وقت. میعدم است ما ذره هست 

کنان کرده است. پس معلوم رقص   ،ندارند  ذهن  یسر و پا  که تمام ذرات عالم را نور خدا است که در حال  دیگو م

 ، کنار  میرا بذار  مانیهاحرف   نیا  ،کنار  می را بذار  عقل ذهن  ،مینداشته باش   ذهن  یما اگر سر و پا   شود م

ممییبو «من   : ابز  نیا  ، توانم اسباب   من   جهان نیا   ذهن  یارها هم  بذار  جهان نیا   ی هااست.»    کنار.   م یرا 

  ل یتبد  نیا  مییگو که م   ،لحظه  نیا  تیصورت وضعبه  دهد نشان م   ذهناست که من   ییزهایهمان چ   هااسباب 

و    میکن م  کاریرا و قضا را ب  فَکانما کن   عن ی.  شودسبب آن م   نیا  ،شود به آن م  لیآن تبد  ،شودم  نیبه ا

به ذهنمان سبب  را  پا  ها  و  ذهن   ایصورت سر  م  ،بله  ،مان جهان ن یا  ای  ،مان امانات  علَم  را   کنند  خودشان 

  گشوده شده.   ینه امانات فضا  ،هستند امانات ذهن که در حالت ،امانات ماست هان یا مییگو م

صورت امانِ قضا و گشوده شده به  یلحظه از فضا  نیکه شما در ا  کنم جلسه است من مرتب تکرار م  نیچند

لحظه استفاده    نی. چه بسا شما از اتفاق ادهد لحظه که ذهنتان نشان م  نیاز اتفاق ا  ای  دیکن فَکان استفاده مکن 
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  ۀ لیوسبه   می برقص  م یتوان ما هم م  ، کنار  میذارذهن را ب  ی سر و پا   ، میو پا بشو  سریاگر ب  نیبنابرا  پس .  دیکن م

  ذره.  میشو م  ، زندگ

 ن یهرچه که در ا  دیگو ست» مخوش   ایتا به ثر  ٰىتحِت ثَر،  نوِر خرد کن کز او  نی: «رقص در ادیگو م   نیهم  یبرا

  تو   از آن خوش است.   ،جهان هست نیهرچه که در ا  عنی  ،در آسمان   ا یثر  ۀ آن خوش ،ا یتا ثر  ن یعالم هست از زم 

  . ذهننه در عقل من  ،در آن رقص کن  ،د یایب یزدیخرد ا ،فضا را باز کن  ایهم ب

 اگر   با مرکز عدم.  یندار  من   چیه  ،جسم   چیه  ،چیه  عن ی  ذره  !؟ی! ذره شد؟یتو مرکز را عدم کرد  دیگو م  حاال

صبر    ، مرکز را عدم نگه دار  ای ب  .یجسم را بذار مرکزت کوه بشو   کوه نشو! نرو  رید  ، یعدم را تجربه کرد   باری

از جنس تو    ، بو من از جنس تو هستم  ، وفا کن به اَلَست  ،از جنس اََلست باش   ،و وفا کن! مرتب اَلَست باش

  اد ی عتمثل ا ها دگیهمان ،کشند م  ها دگیهمان نرو! ،کشد ذهن م که در حال ، مرکز را عدم نگه دار  عنی  ،هستم

  .  مانند م

 یاعده    ی  ، که  دی. شما فکر نکن ستیعمل هم ن  حت   ، ست ین  لیتبد  زهایچ  نیا  انی و ب  دنیفهم  دیهم بن   توجه 

  ، ردیب  اد یرا    زها یچ   نیممن است ا  کس   ی.  ستین  ل یعمل تبد  ،را بفهمند عمل هم بنند   هان یا  توانند م

دارد   ذهنمن  نگه  پره  زهایچ  لیخ  ول  ،را  م  ،است  ذهنمن   زیپره  ،زیپره  نیا  ول  ، کند  زیرا    ی برا  دانی تا 

   ی  .دیداشته باش   دیتوان م  لی ها خجور مثال   نی. شما از ارونیب  دیای اژدها دوباره ب  نیا  ،بشود  دایپ  اشذهنمن 

عابد هم باشد و خوب عبادت کند تا    ممن است حت  ار یاست و بس  زکاریپره  اریکه بس دیریرا در نظر ب  کس

  .  رونیب دیآ م شه یاز ش اش ذهنبشود من  دایپ  دانیبشود. م دایپ دانیم

  د یرا نگه دار  ذهنکه شما من   ست ین  نیا  ‐گفت   هاتیطور که بهمان ‐ما    ریقضا و تقد  نی. امیبشو  لیتبد  دیبا  ما

موقتاً دست از سر شما بردارد خوب    ،د یبن  شه یش. البته در  دیبن   شهیدر ش   ،دیدرست کن   یمعنو    ذهنو من 

  ن ی هم یبرا  پس. رونیب دیآ م  ذهنمن  ن یا که دیدان شما م . ولدیخودتان کار کن ی است که مزاحم نشود و رو

  کوه نشو.   ،کوه عنیکه مشو»  ،باز مرو ،ی که «ذره شد دیگو م

  ، شناخته بشوند   ها دگ یبذار کامال همان   ،مرکز را عدم نگه دار   ،» تو وفا کن ستو وفا کن که وفاها خوش  «صبر

  ، هستند   نیآفل  دهد جهان ذهنت نشان م   نیهستند. هرچه که در ا  نیآفل   ای از جنس گذرا    ها دگیهمان  ن ی. افتندیب

ها  چنان به آن   ،میار داشته ها روزمره سر و کا ما با آن   که   هانیاز ا  بعض   . ول ها پاک کنمرکزت را از آن   دیبا

  ، ها هم مثل آن استبه انسان   ادیها اعت موقع  که بعض  ،به مواد مخدر  ادیاعت   ،ادی از جمله اعت   ،میامعتاد شده



ۀ   برنامه             Program # 894                                              ۸۹۴مشار

  24صفحه: 

   عن یکنم.»  م  ول ، کار را بنم نیمن ا دینبا دانم : «آقا! من ممییگو ! م میدان . ما م دارد دست از سر ما برنم 

  است.  ذهنرقص در عقل من   نیا ،ستین رقص در خرد زندگ  نیچه؟! ا

  ، باالست  ل یچون سطح فهمتان هم خ  ، دیجلسه گنج حضور گوش بده   ی . شما  ست یکه اصال مهم ن  دن یفهم

:  ندیگو م فهمند  م  ها بعض که چه بشود؟! د؛ییبو بهتر از هر کس ، دیریب  ادی دیتوان را هم م  زهایچ  نیهمۀ ا

:  کهنیا  دارم؛ نه   که چه اشال  امده یفهم   ،تازه کارم شروع شده است   عنی   دنی«تمام شد! خداحافظ شما.» فهم

  .» کنم اشاالتم کار نم یندارم. رو  یکار چ یه رید ،خداحافظ   ،دارم  چه اشال دمی«فهم 

سر و پا    ، رقصند ه ذرات اگر مک  دیگو . مدیگو دارد به شما م  تیبه ب  تیموالنا مرتب ب  دین یاشاالت را بب   و

از انسان    ر یسر و پا ندارد غ   ، خدا به رقص درآمده است  له یوسبه   ،که شاد است   یاجهان هر ذره   ن یندارند. در ا

نه  ،برقص  خرد  ن یدر ا ا ینور خرد کن» تو هم ب نیدر ا «رقص راه را. دهد که سر و پا دارد. به شما دارد نشان م

  ، ی ذره شد   بار ی. و  رقصد خرد م   نیبا ا  ،جهان هست   ن یکه در ا  یز یهر چ  کهنیا   ی. براات ذهندر عقل من 

  . یکوه نشو   ریمواظب باش د

     بخش اول ان يپا    
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  25صفحه: 

  و مو  نیبب ده یچون د  ،کن بس
  ست خوش نایب  ی دهید ،بجو دهید

  
  ن یشَهم شمسِ د ،ز ی تبر  مفخِر

  ست همه فرخنده و تنها خوش با
  ) ۵١٠غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  ی زیچچ یه   نیبب  مانند چشم   ،بس کن   ،که حرف نزن   کند م  ی ادآوری که موالنا مرتب دارد به ما    دینیب م  پس

 ذهنت را نگاه   ،عقب  باش. بش  گفتگویناظرِ ب  . شما هم زند حرف نم  ول   ندیبما م   چشم   نیا  دین یمو. بب 

نگو.    یز یچچ یه  ،را شفا بدهد  تیدردها  ،دمرکزت را عوض کن  بذار زندگ  ،فضا را باز کن  ،تماشا کن  ،کن

  . ذهنمن   دۀینه د ،کن دای عدم پ چشم  ،کن  دایچشم پ  عنیبجو  دهیبجو» د دهی«د

آن خوش  ،شده درست است گشوده  یچشم فضا  ،درست است آن چشم عدم در مرکزت  ،ست»خوش   نایب دۀی«د

.  نیشمسِ د  دِیبه خورش  ،دی به خورش  شود م  لیتبد  شود فضا باز م  نیکه باالخره ا  ن ینب   ذهنمن  با چشم   ،است

خداست    تِیو ابد  تینهایب  نیهم  نیاطلوع کند.    دیکه با  ست درونِ هر انسان   دِ ینماد خورش  ،موالنا   ار ی   نیشمس د

به آن    زیکه تبر  یز یو آن چ  ستیی تای  ینماد فضا  زیتبر  ،زیاست. مفخر تبر  زیکه مفخرِ تبر  شود ما زنده م   که در

  که شهر است. ز یتبر نینمادگونه نه ا زِ یالبته تبر ،است  یزیشمسِ تبر نیهم  کند افتخار م

  ی پا  ی که رو  ست آن انسانو  کند افتخار م   ی دیخورش   ی به    شمس  ی به    ییتای  ی فضا   ،یی تای  یفضا  ،زیتبر 

  ن یدر ا  شود نم  دهیهمان  یزی با چ  ،تنهاست  شهیشخص هم   نیخدا زنده شده که ا  تینهایو به ب  قائم شده   زندگ

ه  ،جهان  فرخنده است.  شود نم  دهی همان   انسان  چ یبا  همه  با  انسان   عنیاست    فرخنده  اما  در  را  ها  خودش 

   . زندگندیب را م    زندگ ،ندیب را م    لحظه مبارکبهلحظه  ،. مبارک است ندیب را م  ی ار ی هش   ی. همان  ندیب م

استبهلخظه مبارک  ه  ، لحظه  و  است  م   فرخنده  ع  م ییگو مرتب   است    د یمثال مبارک     عنی چه؟     عنیشما 

  فرخنده است. صورت زندگبه هر کس دارید عنی است. ندهفرخ ، پر برکت است ،باست یز

   ذهنصورت من . ما بهمیکن   زندگ   دیبا  یجور که چه   میفهم م   میو اآلن ما دار  کند م  ییرا شناسا  زندگ  ، زندگ 

  م ییگو را م   نیا  ،دردمند بشوند  ها همبه همه که آن   م یکن  و دردمان را پخش م  میکن و مرکز پر از درد حرکت م 

  غلط است.  نی. اذهنمن   با روشِ زندگ  ،کردن زندگ
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  26صفحه: 

  ی در همه شاد  ، دیرا حس کرد  یبا همه شاد  ،دیبا همه مبارک بود  ول  دیماند  تایو    شهیهم   دیبود  تایشما    اگر

بدشون   کهن یا  یمن را خراب کرد برا  آدم آمد زندگ  نیا  دییگو نم   ،د یدیرا د  فرخندگ  ،د یدیرا د  زندگ  ،دیدیرا د

   ول   دینیب را هم م  اش ذهندر او. درست است که من   دینیب را م   شما زندگ   دیآ آن آدم م  کهنیا  یبود. برا

 دهد نشان م   تیب  نیو ا  دیشو دو تا نم   شما   .دیتنها هست   ،د یهست  تا یچون شما    گذارد شما اثر نم   یرو   ذهنمن 

زنده بشو  تینهایاگر ما به بکه  برا  بیبه ما آس  توانند نم  رونیب  ذهن  یهامن   ،میخداوند  ما    کهنیا  یبزنند 

  . میکن م دایخداگونه پ تیما هم خاص  ،با همه خوب است خداوند تنهاست ول  ،می تنها هست شهیهم

  ن یهم  فرخنده است. به همۀ ما هم   ، شهیخوب است هم   ی و با هر موجود   تنهاست و با هر انسان  شه یهم  خداوند

درد را    ،م ینیب غم را م  ذهنمن  نک یشاد باش. ما با ع   ، تو از جنس من هست  خُوب  دیگو خداوند. م  دیگو را م

. ُخوب  کشم من درد م   ،آفل رفت از مرکزم  زیچ  نیاپولم کم شده.    ،کم شده   مانی ها دگی همان  مییگو . م مینیب م

  ، را از مرکز ما بردارد   نیآفل  نیا  م یاز خدا بخواه   کهنیعوِض ا  ست؟ین  هیعکسِ قض   ن یکه واقعًا ا  دیشما نگاه کن

درد از فرعون به دور    نۀیگفت آ  مثل فرعون.   ، میکشدرد م   ، میکن م   ت یشا  م یکن ناله م   رود م   ن یآفل   وقت

 ، بودم   دهیهمان  نیمن با ا  ،لطف خداست  نیاست که ا  تی ب  نیفرصتِ هم  دیده را شما از دست م  یز یهرچاست.  

باش که   بس کن و مثل چشم   ، . حرف نزنشوم من از جنس او دارم م  ، شوم من آزاد دارم م  ، به من نشان داد

  و خوب است.  ناستی ب عدم دۀیعدم را بجو. د دۀ ید ،ناله نکن  عنی. حرف نزن زند و حرف نم ندیب م

  

  ها) (مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧شل شماره

  

  (مثلث ستایش با مرکز عدم)  ٨شل شماره 
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  27صفحه: 

  . ها)](مثلث ستایش با مرکز همانیدگ   ٧[شل شماره  میادامه بده  را هم   هاشل  نیا   دیاول اجازه بده  تیبا ب  اما

  ستیو نظرت در جهانِ جان نگر  یمرد تو
  ست ی ز سپس بدان نیز  ،یبازْ زنده شد چو

  ) ۴٩٣غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

[شل  نظر    یار ی صورت هشو به   م یکه مرد  که وقت   مینیب م  طورن یهم  ،به ما   دهدم    معن  شتر یب  تیب  نیا  اآلن

  م ی گذار نم   ر ید  ،  میرا تجربه کرد  لیاص  یشاد   میرا تجربه کرد  خوِد زندگ  (مثلث ستایش با مرکز عدم)]  ٨شماره 

خداوند با    میگفتقبل که    ت یهمان ب   ، مرکز ما عدم است   که وقت  میشو عدم بشود و متوجه م   راز یمرکزمان غ 

متوجه    شما  . ندیگو را م  نی هم  ها هم شل   ،به همه لطف کند  خواهد  م  ،همه فرخنده است با همه خوب است

  خواهد  م  ها دگیخودش و از همان  یسوبه  کشد دارد شما را م  زندگ   ،شود مرکز عدم م  لحظه وقت  نیا  دیشو م

(مثلث ستایش با    ٧[شل شماره   ها دگ یهمان  دیبه د  دی را فوراً برنگردان  دتانی. ددی شما مقاومت نکن   ،رها کند

 و م ها)]مرکز همانیدگ که زندگ ست ین یالحظه چ یکه ه دی نیب  با نظرِ لطف، به شما نگاه نکند.  ت یحما ، کم  

بازْ زنده    چو /    ستیو نظرت در جهانِ جان نگر  ی« تو مرد  تیب  نیطبق ا  ها دگ یهمان  دیکه با د  میما هست  نیا

پرست که ما تا حاال بت   میکن م  ییشناسا  میاآلن دار  و  میستیرا بلد ن  کردن زندگ   ست»یز  سپس بدان  نیز  ،یشد

پرست سنگ   ، میپرست بودآدم  ، میپرست بودزمان   ، میپرست بودمان   ، میدردپرست بود  ،م یباورپرست بود  ،میبود

(مثلث    ٨[شل شماره   میکن  اگر قرار بود خداپرست  کهن یا  یخداپرست. برا  رازیغ  م یبود  زپرستیچهمه   ،میبود

  . مییآ م  رونیب  م یتوهم دار  ن یخُوب از ا  ، عدم نبوده  موقعچ یکه ه  شد مرکزمان عدم م  د یبا  ستایش با مرکز عدم)]

در     و اگر شما اشال  ،عیبدهم سر  حیتا هست به شما توض که چهارده   نقاط لغزش را هم   نیا  د یاما اجازه بده 

  ت یمسئول  نیاست که بزرگتر  ن یو آن ا  د یکن نم  ت ینکات را رعا  ن یچندتا از ا  ای   یاحتماال    د یکن م  دا یپ  ییجای

  : دییگو م  الحظه است و شم  نیدر ا اشی اریهش  تی فیک  ت یمسئول ،انسان

عدم است؟    یار ی هش  ا یاست    جسم  یار ی لحظه هستم که از جنس هش  نیدر ا  امی ار ی هش  ت یفی) من مسئول ک ١

د نه  هستم  ارانیمن  ولو  م   رانید  کهنی.  م  ،ندیگو ناسزا  شما  مزاحم  روز  نبا  ،شوند هر    د ی بذار  دیشما 

  .نییپا  دیایب  تشیف یک  تانی ار یهش

  . رانید  یخودم باشد نه رو  ی رو دیلحظه با  نی) تمرکز من در ا٢
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  28صفحه: 

  . نهیزم  نیخواند در ا م یخواه  اتیامروز هم باز هم اب ، نیاست ا مهم

  است. فکان کن لحظه) و  نی(در اطراف اتفاق ا  ییفضاگشا ،لحظه نی) ابزار مورد استفادۀ من در ا٣

  ابزار مالمت.    ژهیوبه  و   ذهنلحظه) و استفاده از من   نیلحظه است نه مقاومت (به اتفاق ا  نیتنها ابزار ما در ا  نیا

  ،  طور ن یباشد. هم   ابزار درست  تواند نم ،را رانید ای دیکن کردنِ شما که خودتان را مالمت م  مالمت

  ی و معنو  ی) قانون جبران ماد۴

تقر  ی ا  باًیاز نکات ضعف  مان سر  حوصله   ،م یکن خودمان کار نم  ی رو  اندازۀ کاف به است که ما    نیهمۀ ما 

  ی و معنو   یقانون جبران ماد   د ییگو کار. شما م  قدرنیا  ستیالزم ن  مان . به نظر من.ذهن میشو خسته م   ،رود م

 و کم  یاست. در ضمن جبران ماد  یاز لحاظ معنو نیا ،کنم  کار م خودم   یرو . من هر لحظهدهم را انجام م

  .کنم کار غفلت نم نیو در ا دهم به برنامه را هم انجام م

  مرکز عدم ) تعهد به الست و ۵

ا  دیبا  ، من مطمئن هستم   عنیحضور هستم.    یار ی لحظه ناظر مرکز عدم خودم با هش  نیا   ن ی مطمئن باشم که 

الست    ای   که از جنس زندگ  کنم  لحظه اقرار م  نیبه اتفاق اگفتن    » لحظه با «بلبهلحظه  ، لحظه مرکزم عدم است

لحظه با    نیا  ،نباشد   طورنی عدم. اگر ا  مرکزتعهد به الست و    ، ثابت کنم  ، نمی من در خودم بب  د یرا با  نیهستم. ا

خدا   ای  که از جنس زندگ   کنم و انکار م  شوم جسم م  عنی  »ذهنلحظه از جنس «من   نیمقاومت به اتفاق ا

  هستم. 

  ، باشد  عدم   دینبا  مرکزم   ،ستمین   از جنس زندگ  ، ستمیمن از جنس الست ن   دییبو  د یانکار را بن  نیشما ا  اگر

  شد.  دیشما موفق نخواه 

  قدرت انتخاب من و  اری) اخت ۶

  ی کارها   نیا  رانیکه د  دییبو  ،رانیدست د  دیو قدرت انتخاب را نده  اری. اخت ییخودم است با فضاگشا  دست

  ران یدست د  ای   ذهنو دست خودم با مقاومت و من   ، تحمل کنم   توانم نم  شوم م   من عصبان  کنند غلط را م 

  .ران یو واکنش به د دیاز تقل
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  29صفحه: 

با  پس باش   دیشما  مطمئن  لحظه  من   که   دیهر  را دستِ  انتخاب  و    ای  ذهنقدرت  اطراف  به  واکنشِ خودتان 

  .دیده نم  تانط یمح 

  ) دانش و سواد من ٧

شما    ر ییسواد شما در تغ   . اگر دانش و دانم تا دکترا دارم حتمًا من م سه   ،تامن دو   دییبه مدرکتان نگو   متَک  شما 

  ر یی تغ یبرا ،کنم از آن استفاده م خودم   رییتغ  یاست وگرنه ممن است مانع باشد. برا دیمف دیآ کار مواقعاً به 

  . کنم  از آن استفاده نم خودم 

  : طورن یهم

    کنم؟ کدام «من» کار م  ی) برا٨

  ت یرا تقو  تان ذهنمن   ،لحظه با فکر و عملتان   نیا  شما  ، ذهنمن  یبرا  ،اصل  من   یشماره هشت است. برا  نیا

    د؟یکن م  یفضابند ای دیکن م  ییفضاگشا عنی را؟   تان من اصل ا ی دیکن م

  ) زمان ٩

اگر در گذشته و   د؟یهست  ندهیدر گذشته و آ  ای  دیلحظه هست  نیدر ا  عنیلحظه است    نیزمانِ شما ا  ،لحظه  نیا

  ن یدر ا  دیکن م  ن ی. پس بازبکند دارد از شما سؤاستفاده م   ذهنمن  ،دیهست   ذهندر خدمت من   ،د یهست  ندهیآ

  غلط است.  کههستم  ندهی در گذشته و آ ای  دیکن دیتأئ  دیبا ،لحظه مستقر هستم 

  ) شر ١٠

و شرانه    کنم خودم با تمام توان در عمل استفاده م   بهتر کردن زندگ   یامانات خودم (و دانش موالنا) برا  از

تحم  دانم . مدهم م د  دیعقا  لیکه  به  ن  رانیخود  آن چستیشرانه  و  ا  یزی .  عدم    ن یکه غلط است  است: 

بهتر کردن حالِ    یاشعار موالنا برا  خواندن  ، خودم در عمل  ر ییتغ   یطور کامل برااستفاده از امانات خودم به

شُر    یبرا  عنیخودم است.    دییتوجه و تأجلب   یبرا  رانید  یاشعار برا  نیخواندِن ا  ،و شرانۀ من  امذهنمن 

  .  شود چشم عدمتان دارد باز م کهنیا یبرا  د یشاکر باش ،دیباش  ی. هر لحظه راز دینرو ذهنشما من 
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  ) صبر  ١١

صبر است که با حضور ناظر به من    نیا  ست»ی مار یب  نهی گفت: «صبر مرا آ  میصحبت کرد  همهنیصبر که امروز ا

خودمان    ی ماری ب  د یکه با  می هست  ی . ما دکترشوم خودم را متوجه م  یمار ی هستم و من ب  مار ی که ب  دهد نشان م 

  .  میدار دگیهمان یمار ی . ما بمیبده ص یو تشخ  مین یرا بب

  د ی اجازه بده  دیشما با  عنیفَکان هستم.  خودم تابع صبرِ قانون قضا و کن   مختلف زندگ   یهاجنبه   رییتغ  یبرا

 نَفکان درحالقضا و ک م  ییشما فضاگشا  که زندگ  دیکن  بدهد. با عجلۀ شما درست نم   ر ییشما را تغ و شود .

   ذهنمن  نظمیخودم تابع عجله و ب  مختلف زندگ  یهاجنبه   رییتغ  یاست که برا  نی ضد صبر است ا  کهی ز یآن چ

  خودم هستم.  

  . بله. رانیخودم باشم نه د د یبا من در زندگ   اریمع ) ١٢

  ان یب) ١٣

با فضاگشا  انیب   ان یبهتر است ب   به زندگ  د یبشو  د یتوان . شما اگر وصل نمو وصل شدن به زندگ   یی خودم 

  .  انی ب شود نم نیبه اسم خودم ا ران ید یهانوشته . اما نقل دیو ساکت باش   دینکن

  ) تحسین دیران  ١۴

با تحس  طورن یهم ب  رانید  نی چه است؟ تحس  رانید  نی برخوردم  برا  رونیسبب  ب  یاست  رو  شتریکار    ی بر 

حضور خوش است. و اگر    ی نایچشم ب ، دیحضور داشته باش   دید ،گفت حضور است. که امروز م  د ید نیا ، خودم

  ن ی تحس  ،استاد شدم  دییبو  دیو دست از کار بش  دیگم بشو  تانیکه شما در فکرها  شودسبب م  رانید  نیتحس

  اصال. بله.   دیریرا بهتر است نگ  رانید

  

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

  : ذهنبه افسانۀ من  میدیدوباره رس اما

  ستیو نظرت در جهانِ جان نگر  یمرد تو
  ست ی ز سپس بدان نیز  ،یبازْ زنده شد چو

  ) ۴٩٣غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

که    دینیب و م  .کند م  است که انسان در هپروت زندگ   ذهنآخر و عاقبتِ درواقع من    ذهنافسانۀ من   نیا  پس

افسانه    ذهنبا من  مسئله و دشمن    ، را به مانع   کردن سبب خواهد شد که هرلحظه انسان زندگ  اش زندگو 

   و بد زندگ   یی و کاراَفزا  ی سازمسئله   ن یکند که ا  ه یکند. و توج    زندگ  نده یگذشته و آ  ی کند و در زمان مجاز  لیتبد

رابطۀ    ،است. دعوا کردن   روشِ درستِ زندگ  نی کردن و مسئله حل کردن هم  جادیکردن و مسئله ا  زهیکردن و ست

  ی طورن ینه ا  ! نیهم   عنیکردن    زندگ   ن؛یهم  هان یا  ،کردن دعوا کردن  آشت   ، ا کردنکردن دعو  آشت   ، کردن  دایبد پ

  . ستین

دارد.    جسم  یار ی است هش  ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره شخص    ن یدر مرکز ا  ن یکه هنوز آفل د ینیب . مبله

   انسان دچار مشالت فراوان   رسد م  سالچهل   یهاو به سن  کند م  دایادامه پ  جسم   یاریهش  منتها وقت 

   انباشتگ   روزرا ادامه بدهد و روزبه   ذهنکه انسان به هپروت برود من   دهد فرصت نم  زندگ   عنی.  شود م

   عنی  ،شود حمله م   شیبه فکرها  ،شود کند و سالم بماند. به جسمش حمله م  جادیدر مرکزش ا  ها دگ یهمان 

   ذهنمن   جاناتِیتماماً از جنس خشم و ترِس ه  جاناتش ی. ه شود م  اثری ب  شود م  سطح   اریبس  ار ی بس  شیفکرها

  جاد یبد در او ا جاناتیو ه  شود ده به جسمش اعمال م یهمان ی مرتب فکرها کهنی. و بدنش با توجه به اشود م

آدم    . و هرچه زدوترردیمجانش م  ،شود م  جانیو ب  شود م   ضی مر  ،شود مثل خشم و ترس فرسوده م  ،شود م

  بپرد.  رون یب ذهنافسانۀ من   نیو از ا تیوضع  نیاز ا دیبا
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ا  در  ل    نیمقابلل شماره شمن   ٩[ش من   ذهن)](افسانه  افسانۀ  انسان  ذهنکه  ما   ١٠[شل شماره   است 

و    یمرد   تو (  اول  تیب  ن یبه عمل کردن به هم  کند که هرچه زودتر شروع م   م یرا دار  (حقیقت وجودی انسان)]

  م ی توان ما م  کند را عدم م  مرکزش)  ستیز  سپس بدان  نیز  ،ی بازْ زنده شد  چو/    ستینظرت در جهانِ جان نگر

  ، م یما مرکز عدم را تجربه کن  میتوان کنند مرکز عدم را تجربه کنند. م  ییکه فضاگشا  می بده  ادی  مانیهابه بچه

  . میآور ها به ارتعاش درمرا در مرکز آن   و زندگ میشو م  از جنس زندگ  می کن تجربه م کهن یهم

لحظه   نیعالوه اانسان صبر و شر دارد به   سان)](حقیقت وجودی ان  ١٠[شل شماره شل    نیکه در ا  مینیب م

.  دهد به او دست م  نشیو ذوق آفر  کند را تجربه م  سببیب  یشاد   جی. به تدرکندو رضا شروع م   رشیرا با پذ

  ، شود م  شتریرضا ب  ،شودم  شتریب رششیپذ شود باز م شتری. هرچه فضا در او بچرخد چرخه م نیا طورن یهم

   رون یب   یزهایاز چ  ریکه د  سببیب  ی. و شاد شود م  شتریشرش ب  ،شود م  تری صبرش قو  ،شود م   شتریب  زیپره

  ی جور چه   رد یگ م  اد یو دارد    کند م   دا یپ  و ذوق به زندگ   شود م  ترننده ی و آفر  شود م  دتر یشد  شود گرفته نم

 ٩[شل شماره  ن یکه ا ی. برعکسِ آن  شود م  شتریب اَش زندگ شوقِ به  ردیگ م ادی شتر یکند. و هرچه ب  زندگ

 نی تا ا  ،بله  ،شود م   شتریب  اآلن شوقش به زندگ   ،شدم   دتریناام   شد م  شتریب  اَش مردگ  ذهن)](افسانه من 

  : دیگو م  ،خوانم م  تانیاول برا تیب دنیبهتر فهم  یرا دوباره برا تیچندتا ب  نیبشود. ا مرکز کامال خال

یخْرِج اْلح  اْلم نم ِبدان  تی  
  عابدان  دِیعدم آمد ام که
  ) ١٠١٩ ، بیتدفتر پنجم  ،ی مثنو ،ی (مولو

    :دیگو. م ١٠١٩ ، بیتدفتر پنجم  ،م یرا قبال هم خواند تیب نیا

  » پرستشران است. یِدوار یام  یه یما ، . بدان که عدمکشد زنده را از مرده بيرون م   تعال حق«

اصطالح حالتِ خواب ما که مردنِ به  نیلحظه از ابهخداوند لحظه  ،که دیگو دارد به ما م تیب نیا ،نیبنابرا پس

   دگیهمان یبشد. امتداد خداوند تو  رونیب خواهد خودش را م  ، است ذهنمردن در من   ،است  به زندگنسبت

و با خداوند    میرا ادامه بده  ذهنمن که    میکن م  خابانت  میو انتخاب دار  میما چون ارادۀ آزاد دار  ،است  رکردهیگ

لحظه بهو لحظه   کن م  یهمار   با زندگ  یدار  را بدان که اگر مرکز را عدم بن  دهیپد  نیا  . ولمیکن نم  یهمار

  آزاد بند.    ذهنمن  از مردگ  ،را  زندگ  ، خودش را خواهد  م  زندگ
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.  دیشو م  ذهناز جنس من   دیکن هرچه شما مرکز را جسم م   کهنیا  یعابدان است. برا  دیمرکز عدم ام  نیبنابرا  پس

کار را هم با    نینباشد. ا  جسم  یار ی لحظه که از جنس هش  نیدر ا  تانیاریهش  تیف یبه ک   دیآگاه باش  دیشما با

با  دیبده  ص یتشخ   دیتوان نم  ذهنمن    یی . فضاگشادیقضاوت نکن  دی باش  تماشاگرو    دیکن  ییفضاگشا  دیفقط 

  د یجلو برو  طورن ی. همدیقضاوت هم نکن  ، دینداشته باش   ی کار  دهد لحظه که ذهن نشان م  نیبا اتفاق ا  ، دی کن

برتر از شما    رید  ی.  دینباش  کارن ینگران ا  ،کندجدا م  را از مردگ  خداوند خودش زندگ  ،د یگو که دارد م

  . کند شما کار م یدارد رو 

.  خوانم  شما م  یبرا  ن یبه آفلراجع   تی دوباره سه ب  تیسه ب  نی. پس از ادیرا شما بخوان  تی سه ب  ن یا  طورن یهم  و

هست که شما    جانیا  تیب  ازدهی   ،تیمثال ده ب  شود احتماال م  ،تیهم شش ب  نیا  ،را  تیکه چهار ب  داورمیمن ام

 گذارد  به مرکز عدم و نم   کند م  داریشما را ب  رورشم   ی   طورن ی. که همدی. هر روز بخواندیهر روز بخوان  دیشا

  : میرا بارها خواند  اتیاب نیبشد به سمت خودش ول نکند. بله. و ا ، شما را ببلعد ذهنمن 

  کشد م  رونی ز مرده زنده ب چون
  او دارد رشَد   ،که مرده گشت  هر 

  ) ۵۴٩ ، بیتدفتر پنجم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  کند م  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَنَد م مرگ  یِزنده سو نفسِ
  ) ۵۵٠ ، بیتدفتر پنجم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  الصمد  اْلحشو تا مخِْرج مرده
  آورد   رونیمرده ب نی ز ییزنده
  ) ۵۵١ ، بیتدفتر پنجم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  رون یب  ای  ،آورندۀ زنده   رونی: باْلحمْخرِج.  دیگرا : متَنَد م.  تیهدا  عن یبه راه راست رفتن. رشَد    عنی. رشَد:  بله

  .  از مردگ  آورندۀ زندگ

 م ییگو نم   ، لحظه  نی. پس خداوند اآورد م   رونیب  ذهنما را از من  میهست  ذهنو فعال من   م یما زنده هست  عنی.  بله

از مردگ  نیا  ،هرلحظه . شما  کند م  رونیب  میاست و ما هم همان هست  خودش را که زندگ  ذهنمن   لحظه 

را فراهم    ،خواهم  نم  است من از آن زندگ  دگ ین هما  نیکه ا   ییشناسا  عن ی  ،ذهنمقدمات مردن به من   ارانه یهش

شده است.   تیاو هدا  ذهنبه مندر مردن نسبت   کند م یکه همار  هرکس  عنیکه مرده گشت»   «هر.  دیاور یب
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بشد   شما را از مردگ   یبذار  در کار زندگ  و دخالت نکن  فضا را باز کن  عنیاست    نیاصال هم  تیهدا

  .  رونیب

    کندم  رونی ز زنده مرده ب چون
  تَنَد م مرگ  یِزنده سو نفسِ
  ) ۵۵٠ ، بیتدفتر پنجم  ،ی مثنو ،ی (مولو

 ن یاز ا  ،م یاست ما هم او هست  خداوند خودش زندگ   ،است  خودش زندگ  عن ی  کند» م  رونیز زنده مرده ب  «چون

او    ،م یچسب بند ما م   خواهد را بند از شما. او م  ذهنمن   خواهد  مرتب م  عنی.  کند را جدا م  زنده مردگ 

  م ی خواه چرا م   م؛یبن  میبند اگر ما هم بخواه  خواهداو م   ،حاال .  شود م  جادیدرد ا  می چسب بند ما م  خواهد م

دا  کهن یا  یبرا   م؟یبن زنده  م  ماًینفس  ضرر  ما  نگاه کنزند به  شما  هشبه  د ی.  ماد   یار یعنوان  محور    ی حول 

 ، د یکار را بن  نیاگر شما ا  دی گو . مریاست د  نیهم   تی . اصال بدینیب بد م  ،دیآ آن ضرر درم  یاز تو   دی چرخ م

  بود.   میکردن را بلد نخواه زندگ   ،دیبچرخ  یحول محور ماد  عنوان زندگبه

موالنا    میگو را من نم  نیا ، دیکردن را بلد باش   تا زندگ  دی و عدم بچرخ  لحظه حول محور زندگ نیدر ا د یبا شما 

که چرا اگر نسبت به   دیرا بفهم  تیشما آن ب  کند کم م   تیچند ب  نی. و امیگوش بده  دیبه حرفش با  ،دیگو م

که موالنا    ،د یکن  زندگ  دی. ُخوب اگر بلد نباشبود  دیکردن را بلد نخواه  زندگ  ،دی و زنده نشو  دیرینم   ذهنمن 

کردن را     زندگ  د ییای که ب  دی ریب   می. پس ممن است شما تصم دیکن نم    پس زندگ  ، بود  د یبلد نخواه  دیگو م

  همان زندگ  نیا  ،کنند م  تیمرا هدا  میفکرها  که صورت  نیبه ا  کنم که من م   زندگ  نیکه ا  دییو نگو  دیریب  ادی

   تا خارج کننده زندگ  ،ر یبم  ذهنمرده شو. پس نسبت به من   دیگو م  نیهم   یاول قرار بوده بنم! برا  زاست که ا

خداوند دارد   ت ی. هر خاصم یما هم هست  ، و زنده  از ینیب  که زندگ  ها نیا  ۀ هم  ، است؛ حاال  از ینی که صمد است ب

  از ینیخداوند ب  ،میهست  تینهای ما هم ب  ،است  تینهایخداوند ب  ،م یریم ما هم نم  ،ردیم . خداوند نم میما هم دار

  .  میجهان هست   نیا یزهایبه چ ازینی ما هم ب ،است

  ی ازها ی ن  هان یا   ول  ،م یغذا داشته باش  ،م یخانه داشته باش   دانم نم  ، میلباس داشته باش   دیاست که با  درست

 لحظه    ذهناز من   صورت زندگ ما به   ا یکه آ  م یمتوجه بشو  د ی. و ما باستندین   روانشناخت  ازین  ، ما هستند  واقع

ا  ،میشو اگر نم   م؟یشو نم  ای   میشو لحظه خارج م  به .  میفهم  را م  زها یچ   نین صورت فقط در فکرمان ایدر 

  ن یمربوط به ا  هیهم آ  ن یا  ،بشد. بله  رونیب   ذهنمن   مردگ  نیاز ا   زندگ  ای صورت زنده  بذار شما را به   دیگو م

  : دیگومطلب است که مهم است. م 
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  تُوفَكونَ»  فَانَّ  ۖ◌  اله ذَٰلم ۚ◌ تِ ومخْرِج الْميِتِ من الْح الْميِ من الْح يْخرِج ۖ◌ اله فَالق اْلحبِ والنَّوٰى   «انَّ
آورد. اين  آورد و مرده را از زنده بيرون م و زنده را از مرده بيرون م   ،شافددانه و هسته را م   كه  «خداست

  كنند؟» چونه از حق منحرفتان م   ،است خداى يتا. پس 
  ) ٩۵ هیآ ، ) ۶سوره انعام ( ،م ی(قرآن کر

  

موقع   . بعد آنآورد م رونیکه مرده است ما را ب ذهنلحظه از من نیکه ا دیگواز خودتان. م دیسوال کن  خُوب

   رو به خودکش   ذهندائماً من   نیهم   ی. براکند خودش را جدا م  ذهنمن   از مردگ  ،است  خودش که زندگ

من است. شم   ست آدم   هیشب   ذهناست.  خودش  حال کشتن  در  مرتب  من   دینیب م  اکه     یدائمًا    ذهنکه 

  ی هفته کارها  ی  ،عنوان حضور ناظر به   ،د یبه خودتان بن  لطف  ی   دییای بزند. شما ب  به ما ضرر  کند م  ییکارها

که    دید  دیخواه  کند؟ م  ییچه فکرها  نیا  دینی . ببدیکن  ادداشتی  دیتوان اگر م  ،دی ریرا در نظر ب  تانذهنمن 

چار کرده؟ من    فالن موقع چه کس   ،دانم پشت سر من حرف زده؟ نم  کند: «چه کس م  سطح   اریبس  یفکرها 

اتفاق افتاده است. چار   شی سال پ  ستیکه ب  آورد دردها را باال م  بعض   ،جلوتر بزنم؟»   رانیاز د  یجور چه 

    کند؟  دارد م

  ، به شما ضرر بزند  خواهدم   اًکه دائم   دیکن مورد حمل م  نیرا در ا  بافت ذهن ی  ،را   دستگاه  یشما  وقت

 اش معن  نیا  ،زند اصال که لحظه به لحظه به من ضرر م  ن یچه نگه داشتم؟! ا  یرا من برا  نیکه ا  دیپرس شما نم 

  ، میشو به نظرمان عاشق او م   ، میچرخ  ما حول محور او م  ، کند م  دهیآدم همان   ی ما را با    رود م  نیچه هست؟ ا

موضوع درد    ن یاز ا  ، دییگرا  به تلخ   ،است   ذهنبا من    ذهنرابطه ما که رابطه من   ن یا  م ینیب م  واشیواش یبعد  

چه   نیما؟ ا  یچار کرد برا  نی. ُخوب امیدرد را تحمل کن  میتوان نه م ، می رابطه را رها کن م یتوان . ما نه مدیآ م

 ، میکش که درد م  میهست  یابطه را  ی اآلن در    ،میبود  یآدم آزاد   شیماه دو ماه پ  ی بود به نظر شما؟ ما حاال  

ا  چه کس به   نیکرد  شما  کرد؟  خداوند  را؟  فضا کار  کرد؟    د؟یشده کردگشوده   یعنوان  شما  عدم    ا ی مرکز 

  تان؟ ذهنمن 

چون خداوند    ،کند»  م  رونی: «چون ز زنده مرده بتیب  نیهم   ای   ،است  هی آ  نیچرا کرد؟ هم  تان ذهنمن   ،حاال 

 ده یچسب   مردگ  یاست؟ ما.    همراه باشد؛ خودش چه کس  مردگ  ی  ،است  که خودش که زندگ  ردیپذ نم

  ی که رو  ،ها پاک کننده ،زند هم م زهایچ  نیاز ا ،دستمال برداشته ی کهن یبند. مثل ا خواهد را م   نیا ،به ما 

قسمتش    ی   خواهد . او مم یکن م   فی ما کث  ،کند پاک کند. او پاک م  خواهد مرتب م  ه   ،کند را پاک م  زیم

رابطه چرا    نیآخر ا  دیکه بپرس  ،د یکن  شیرها  دیمجبور هست  ریشما د  ،رابطه دردناک شده  نی. مثال همندازدیرا ب
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. چه  دیشو م  دهیکه همان   دیکردم؟ به چه دردم خورد؟ و متوجه بشو  جادیبود من ا  چه  نیاست؟! ا  یطورنیا

که مرتب به شما    د ینیب م  کند؟  چار م  رید  ذهنمن   ن یا  دییگو بعد م   ، دیدار  ذهنمن شود؟     م  دهیهمان  کس

  رتان یتان با مدبه رابطه  ،کند تان حمله م بچه  ،با همسرتان  ،مادرتان   ،مثال به رابطه شما با پدرتان   ،زند ضرر م 

پا    ر یده سال سابقه کارتان را ز  ،د یکن دعوا م  ،د یکن کار م جا ی . ده سال  زند م   یماد  یضررها  ،کند حمله م 

اآلن سه    ، دیدو سه روزه تمام کن   دیتوانست و صلح م  را با آشت   ی کار  ی   د؟یکنکار را م   نی. چرا ادیکن له م

!  د یچرا کرده؟ خُوب بپرس  ، ذهنمن   نیکرده؟ ا   را چه کس  ییکارافزا  نیا  ،تمام نشده   دیگرد سال است دنبالش م 

  . دیرا نگه داشت  مردگ کهنی ا یبرا ،خداوند  کند م  رونیاز زنده مرده را ب کهنیا یبرا

با مرکز عدم   تای  یاست خدا  نیا  دیگو . مهیآ  نیا  طورنی اول غزل و هم  تیو ب  تیسه ب  نیپس مهم است ا  خُوب

 ل یعدم را تبد  شما مرکز  یجور چه   عن ی  کنند؟ که چونه از حق منحرفتان م  دیپس شما فکر کن  ،شما  یبرا

  ن یکه مربوط به آفل  تیسه ب  نیا  طورن یو هم  د؟یکن م  تیرا تقو  ذهنچرا من   د؟یکن  به جسم؟ چرا م  دیکن م

  خواند.  د یگذرا. هرروز با  عنی ،است

  در جهان  یشاد گرد یاز و هرچه
  آن زمان   شیندیفراق او ب از

  ) ٣۶٩٧ ، بیتدفتر سوم ،ی مثنو ،ی (مولو

  بس کس شاد شد  ،شاد گشت زآنچه
  جست و همچون باد شد  یاز و آخر 

  ) ٣۶٩٨ ، بیتدفتر سوم ،ی مثنو ،ی (مولو

  منه  یتو دل بر و  ،تو هم بجهد از
  تو بِجِه  یاز و ،از آن کو بجهد شیپ

  ) ٣۶٩٩ ، بیتدفتر سوم ،ی مثنو ،ی (مولو

  ا ی   دیخواه است که شما م   همان کس  ،باستیآدم ز  نیا  دینیب م   ،نفر   یبه    دیرس م   دییآ شما م  وقت   خُوب

  جاد یو درد ا دیکه از تو خواهد جه   دیآمد به مرکز شما. اگر بدان ،را گرفتم   نیکه آها ا  کند تجسم م تانذهنمن 

 ی ریگ م یطورن یذره ا  ی  ،ی دار نگه م   یطورنیارا    تی هاحداقل انگشت ،یر یگرا سفت نم   نیا  ،خواهد کرد

  ، ردی به زور دستتان را باز کند از شما ب  خواهد م  ی  ،د یمحم گرفت  . ولدیناراحت نشو  قدرن یشما ا  ،که رفت

که ذهنتان    یزیرا آوردند مرکزشان. هر چ   زهایچ  نیمثل تو ا  ها لیخ ،نگاه کن   دیگو . م دیکش  خُوب درد خواه 

  ن یا  ،دیشو از شما خواهد رفت. و اآلن که شاد م  نیا  دیا ی ب  ادتانیو    د ینشو  ،دیشو آن شاد م  ی برا  ،دهد نشان م 
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بله از    ، میشو شاد نم  دهد که ذهن نشان م  زیهر چ  ،. ما از «چه و که»دیگذار م   زندگ   لیاص   یِشاد   ی جارا به 

  ، زتان به مرک   دیاوری که ب دیشو عالقمند م  ما و ش   دهد . هرچه که ذهن نشان ممیشو شاد م    زندگ لیاص  ی شاد

  ، د یاگر شد  طورن ی. و هم دی نشو  دهیبا آن همان  نیبنابرا  ،ی روز  ی از شما جدا خواهد شد    نیباشد که ا  ادتانی

  . تیهم سه ب نی از آن جدا بشوم. پس ا دیبو من با ،تمام بشود و بجهد و جدا بشود  کهن یقبل از ا

از نقاط لغزش ما با توجه به    ی.  تیسه ب  نیا  ،هم بعدش هست. بله  تیب  یبه نظرم بله    ،را  تیسه ب  نیو ا 

 ران ید کهنیاست و ا رانی توجه به د ،است رانید رییتغ  ،ما شده است که سب زندگ  ذهنمن  شدگ شرط 

تمرکزمان  که    میدار  لیاست. ما هزار دل  رانید  یخاطر کارها من به   ناخوش   نیا  ،من ناشاد بشوم  شوند باعث م

رو  از  بردار  یرا  بنابرارید   ی  یرو   میبذار  م یخودمان  برا  نیا  نی.  هرروز  را  م  یاشعار    ، میخوان خودمان 

  ، عالوه ششچهار. سه و چهار به   شود هم م  یبعد  ، بیتتیهم سه ب  نیا  ،میخواند  تیشش ب  جان ی. تا ادیسیبنو

  .تیده ب

   را حبر و سن ر ی مر غ کن تا
   کنم  را بدخو و خال  شیخو

  ) ٣١٩۶ ، بیتدفتر پنجم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  چون شُد دِلَت با آن عدَن  متَّصل
  شُدن  بِو مهراس از خال نیه

  ) ٣١٩٧ بیت، دفتر پنجم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یراست یآمدش کا نی قُل ز امر 
  ن یا استینخواهد شد بو در کم

  ) ٣١٩٨ ، بیتدفتر پنجم  ،ی مثنو ،ی (مولو

 ر ید  یبه    میده است. ما حواسمان را م   نیهم  ،ذهنبا من   میکن  زندگ   میدان و نم  میتوان نم  گفت م  کهنیا

   ذهن دارد. من   ذهنمن   نیو ا  می اوری به راه راست ب  ،می بزرگش کن  ،میما عاقلش کن   ،است  عقلی که به نظر ما ب

طرف    میتوان نم  ذهن  یهاما با من   ،بشود  وضع  ییخودش و خودش را با فضاگشا  یخودش تمرکز کند رو   دیبا

  ز ی چ   ی. همسرتان  دیخودتان کار کن  یرو   دیشما با  ،دیگو به شما ناسزا م   کس  ی . پس شما اگر مثال  میبشو

ناسزا به شما   یپنجره را باز کرد    کس   ی  ،د یکن م  . رانندگ دیخودتان کار کن   یرو   دیشما با  ، دیگو م  یبد

و با کار  دیکن خودتان کار م یشما رو  افتد م هر اتفاق  د؟یکن توجه م  ،دیخودتان کار کن   یرو  دیشما با ،گفت

  ، است   یطور ن یکه ا  دی. مطمئن باشدیبده  رییتغ  دیتوانرا م  رانید  ای  دیتوان خودتان را م  طی مح   ،خودتان  یرو
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  ی . برادینی را در خودتان بب  ر ییتغ  آن  د یشما با  ،کنند   ر ییتغ  ران ید  دیخواه  هم وجود ندارد. اگر م  ی ریراه د

  ، آن موقع حرف بزن  ،«متَّصل چون شُد دِلَت با آن عدَن» ،ییتای  یبه فضا   دیشما اگر وصل شد  دیگو م  ن یهم

  . یشو نم  خال

که متصل     . کسستیکه متصل ن   کس  ران؟یبه د  هدد حواسش را م  چه کس   ،حاال   ؛ستیاگر متصل ن   ول 

  ن ی هم   ی . برادیجا بوکه از آن   ییتای  ی به آن فضا  دهد حواسش را م  ،رانیبه د  دهد باشد حواسش را نم 

  ی آمده که ا  ن یا  یبرا  ، طورن یهم هم   شما و به    غمبریپ  یفرمان قُل برا   د یگو همه قُل آمده. م  ن یدر قرآن ا  دیگو م

به خواب ذهن   رید ،شده داری از خواب ب ،است که مرکزش را عدم کرده و عدم هم مانده  کس ن یراست  ن؛یراست

که    . خُوب آن کسیر یگم   ای از در  کهن یا  یبرا  ،بو  حاال که وصل به من هست   ،بو حاال  دیگو نرفته است. م

را    هان ی. موالنا ادیگو جا ماز آن   ،بدهد؟ نه   رییتغ  خواهد را م   شخص خاص  ی  دیآ م  ،کند امر قُل را اجرا م

جا چه جا بوده که از آن حواسش آن  ، جااز آن  ، ییتای یمتصل شده به فضا  ،گفته است؟ نه  شخص خاص یبرا

وصل    ای به در  دی. پس بامی ده م  رییها تغ خودمان را با آن   ،م یریگ را ما م  هانیا  ، . حاالدیهمان را بو  دیآ م

  طور ن یو هم  می خودمان کار کن  یفقط رو  ،میبهتر است ساکت بشو  می. اگر وصل نشدمی از آن حرف بزنپس    ،میبشو

  :تیب نیا

  که آبت را به الغ  عنی اَنْصتوا
  خُش است باغتَلَف کم کن که لب نیه

  ) ٣١٩٩ ، بیتدفتر پنجم  ،ی مثنو ،ی (مولو

م  هر م  میرا عوض کن  رید   ی  میخواه  موقع ما  حرف زدن  م یکن و شروع  باغ خودمان   دیایب  ادمی   ،به    که 

ران؟ی کار دارم به دچه   ،دهیخش تواعنی ،فرمان اَنْص  ریکه د میخواند قدرن یا ایخاموش باش؛ ب ی قرآن  ۀیآ

است که    ن یخاموش باش؛ و منظورش ا  ، دیگو قرآن است م  ۀی آ  ،دیدان شما م   ،ری ندارد د  است که بله لزوم 

شما حرف بزنم.    قیتا من ازطر  دیدارخاموش نگه   اتا من بتوانم کار کنم. ذهن ر  دیدارشما ذهن را خاموش نگه 

  ر یدهم   خواهد . شما نمدیگو خداوند م   د؟یگو م   چه کس  ، تا من حرف بزنم  دیتا من حرف بزنم. شما حرف نزن

. از درون همه من دارم حرف  کنم ها را من عوض مآن  دیت خودتان را عوض کن اس  شما بهتر   ،دیرا عوض کن 

!  میکنعوض  دیما با میی گوکارتان نباشد. ما م  دیکنییسا شنا  رانیو من را در د دیزنده باش   ن. شما به منمز م

  ر ید  دیبفهم   دیبا  قدرنیا  ما؛ !  دیکن نم  تان که زندگد! خو دیمثل خودتان بن   دیاهخو  م  دیکنخُوب شما عوض 

کنم مثل خودم بنم؟! ما    را عوض   رانیچه د  یبرا  ستیخوب ن   اَم که: من خودم که زندگ  دیهم دار  ذهنمن 
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.  دیمثل ما نشو د یریب اد ی ی دیجد  زیچ   ی: بابا شما میی گو م  میدار مانمان بر موقع واقعاً دست از سر فرزندآن

  !  کنم از ارث هم محرومت م  کنم م نیوالد! وگرنه عاق یمن بشو  لمث  دی: تو باکهنینه ا

   زندگ   دیبذار  د یخاموش باش  ،تان باشد. حواستان به خود دیرا تلف نکن   تانی انرژ  هوده یب  ،دیگو م  نیابربنا   پس

آقا بدن من کامال   که  ،دی به بدنتان نگاه کن  دییای شما ب  ست؟یاست. باغ چ  دهیخش  دی به باغتان نگاه کن  ،کار کند 

درست اعمالش را    نیا  خوابم؟ خوب م   خورم؟  خوب م  یمن؟ حرکت دارد؟ غذا   کنم سالم است؟ ورزش م

  کند؟  ذهن من درست م  ا ی  دیآ ور ماز آن   کنم م  یمن خّق هستند؟ واقعاً هر فکر  یهافکر  دهد؟ انجام م

عقل   کنم؟ م   ت یامنحس   م؛ی که گفت   ی زیهستم؟ قدرت دارم؟ آن چهارتا چ   دار. جان ریغ من است دبا   هانیا

  رون یاز ب  ای  دیآ از درونم م   تیامن حس   کند؟  م  تیرا هدا  در مرکزم عدم من   د؟یآ م  دارم؟ خرد من از زندگ 

  : تیب نیا طورن ی. و همبلهدارم؟!  ردمکار به مخراب است ُخوب من چه  هان یُخوب اگر همۀ ا  رم؟یگ م

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

  ) ٨٢٢، بیت دفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

تنها پناه ما   که . درحالت ترسند شان مکردن مرکز    ها از خالهمۀ انسان    عنی اول هستند.    ت یمربوط به ب  هانیا

آن   ،شده باشدفضا گشوده   ،عدم باشد   در مرکز ما است که وقت    خداوند است. خداوند موقع  عن یمرکز عدم  

. ترسند شان نباشد م در مرکز   ی زیچ   ی مردم تا    لدر مرکز ما نباشد. و  دهد لحظه نشان م   نیکه ذهن در ا  یز یچ

  : طورن ی. همدینترس  ،دیرا عدم کن. پس مرکز  دیآ ترس از آن م  ،در مرکز ترساننده است  زیچ  نی خود هم  که درحالت

    اریبفت آن شهر  نایف جاهدُوا
    قراریب یعنّا نگفت ا  جاهدُوا

  ) ٢٣۵٧ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

از من کار    رون یب  د ینه فضا را ببند  د یشما در من کار کن  د یفضا را باز کن  عنی.  دیدر من کار کن   ، گفته  خداوند

  : طورن ی. و همدی کن

»الَّذِينو   «.يننسحالْم علَم هنَّ الالَنَا وبس منَّهدِييَنا لَنَهدُوا فاهج  
  

را به راهمحقّقًا آن   ،که در ما جهد و کوشش کردندآنان   «و   ارِ یخدا    شهیو هم  ،میکن م  تیهدا  شیخو  یهاها 
  » کاران است. نکو 

  ) ۶٩ ۀی آ ،)٢٩عنکبوت(  سورۀ ،م ی(قرآن کر
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جا بدون  شده خداوند بود در آن گشوده   یفضا  ،فضا را گشودند  عن یآنان که در ما جهد و کوشش کردند»    «و

  ارِ ی خدا    شهیو هم   ، میکن م  تیهدا  شیخو  ی هاها را به راه دخالت کند کار کردند. «محقّقاً آن   ذهنعقل من   کهنیا

راهمحقّقاً آن   ،آنان را که در ما جهد و کوشش کردند  «و  است.» بله:  کاراننکو  را به   ت یهدا  شی خو  یهاها 

مرکز را عدم    دیباز کن   دیکه شما فضا را با  دهد کامال نشان م  نیانکوکاران است.»    ارِی خدا    شهیو هم   ،میکن م

 یی تای  یاز فضا   رونیو ب  دیفضا را ببند . نه  دیشده که درون خداوند است کار کنگشوده  یدر درونِ فضا   دی کن

لحظه   ن یاست که در ا  نیا   معن کار هم به بود. نکو   دیموقع نکوکار نخواهکه آن   دیخودتان کار کن   ی خودتان برا

به فکر و    زدیر م  ذهنمن   یو عقل و انرژ  دی. اگر بستشود وارد فکر و عملتان م  و عشق زندگ  خرد زندگ

  .  یکار ن ای  وی کار ن میهم ما دار  در فارس ، دارد فی تعر  یبود.نکوکار فقط  دی شما نکوکار نخواه عملتان

 ن یکه در ا  ی زیچ    عنیاصال     ین  ، ی ن.  ین  کردار   ، یگفتار ن   ، ین  پندار :  میاصطالح که ما دار  نیا  طورن یهم   و

و عمل    ‐گفتار است  نیفکر البته هم‐ ی و گفتار ن  ی فکر ن   یجور . شما چه دیآ شده مگشوده  یلحظه از فضا

  د ی ایب  ذهن. اگر از من یما ن میی گو به آن م دیآ جا ماز آن  د یکن فضا را باز  دیحتماً با د؟ یکن م  فی را تعر  ین

  باشد:  ادمانی شهیهم تیب  نیکه. پس ا ستین ی که ن

  ار یبفت آن شهر  نایف جاهدُوا
    قراریب ینگفت ا  عنّا جاهدُوا

  ) ٢٣۵٧ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

حواست باشد جاهدُوا عنّا    ،آفل است   ،جسم است   ،زدیر فرو م  ماً ی که مرکزت دا  کس  یخداوند است. ا  ار یشهر

  :میاکه قبال خوانده  تیدو ب  نیا طورن یاز من کار نکن. هم رونیب ،نگفته است. گفته در من کار کن

  تو   از نف   شیاثبات پ رمدم
  ز اثبات بو   یکردم تا بر  نف 

  ) ٧٢١ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ساز را نی ا در نوا آرم به نف 
  راز را دیمرگ گو  ،یر ی بم چون

  ) ٧٢٢ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی مولو(

  م یشو م  به او زنده   میدار  می کن فضا را باز م  وقت   ،است که ما اثبات که زنده شدن به خداوند است  ن یما ا  اشال

من    دهد که ذهنم نشان م  ی زیچ  نیاست که ا  نیا  ییشناسا  شده اثبات است. نفگشوده  یفضا   ،اثبات است  نیا

لحظه   نیکه ا  یزیبه چ  میشد  شرط   ای  میرعالقه دا  قدرن یا  ،ما  میشولحظه م  نیبالفاصله که وارد ا  . ولستمین
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م م  دهد نشان  قضاوت  فوراً  نممی کن ما  ما   . نکن  میتوان ابه   ،می قضاوت  م  کهن یمحض  اثبات    میکن قضاوت 

لحظه اشتباه    ن یما ا   عنی.  ها  لیخ   ی است برا   کار مشل  ،کار   نی. و امیکن نم   دایپ   ما مجال نف   عنی.  پرد م

  .  میلحظه را انکار نکرد ن یاتفاق ا میکرد

من آن    دهد لحظه نشان م  نیا  تیصورت وضع را که ذهن من به  یز یمن آن چ  ،که   دیی گو م  دیشما دار   عنی

بفهم  کهنیا  اگر بدون  . ولستمین ا  دی خودتان  نم  نیکه ذهن  دارد م  ،تواند را که  از طر   رود ذهن  و    ق یجلو 

  ی کار. برا  نیندارد ا  ده یفا  دی ست ین  ز یچ   ن یا  شما  د یبفهم   کهن یولو ا  د یکن قضاوت م  طور ن یهم  ،جلو   رود قضاوت م 

تو   ذهنمن   لۀ یوسبه   دن یفهم  نیا  کهنیا در  م  یو  انجام  اشود ذهن  پرت کند    شود نم   ی طورن ی.  را  که شما 

  .  رونیب یار ی صورت هشبه

  ، ذهن  کهنیبا توجه به ا  . ولردیگ قبل از قضاوت صورت م   توأماً با اثبات است. انکار واقع  شهیهم  واقع   انکار

 کهن یما مثل ا  ، قضاوت و مقاومت  نیبافته شده ا  نیوجودش به قضاوت و مقاومت است و در ذاِت ا  ،ذهنمن 

  ن ی. پس بنابرامی قضاوت نکن  ستمین   نیکه من ا  می کنانکار    میخواه  لحظه که م  نیلحظه ولو ا  یکه    میشو قادرنم 

که   میی بو  میکن نم   دایمجال پ  ،ما   میکن نم  دایپ  مجال نف  عنیتو».    از نف  شیاثبات پ  رمد . «م رمد اثبات م

  هستم.   دهد که ذهنم نشان م  ی زیمن آن چ  میی گو م نیبنابرا پس . ستمیدهد ن   که ذهنم نشان م یز یچ  نیمن ا

که شما   یزیبشود که هر چ  تواند م  و زندگ   نشیسبِ ب ی  نیا  ،کردم و مرتب  من نف ،دیگو در آن قصه م  و

  د ی نگذار   دی. و انکار کنستمین  نیکه من ا  دیایب  ادتانیبالفاصله    دیشو و جلب آن م  دیآ و خوشتان م  دینیب م

امان دارد    ردیطور مداوم صورت بذهن به   لۀیوسبه  می ست یکه ما آن ن  یز یآن چ  ییشناسا  تان. و اگرمرکز   دیایب

  شما رخ بدهد.   یبرا واقع  نف  یبار  نیاول یبرا

  د ی ها را تکرار کنبرنامه   نیا  د یشما با  کنم عرض م   ن یهم  یشما ممن است که رخ ندهد برا  یبرا   واقع  نف  ول

و مزۀ اثبات    دیانکار کن  دیقبل از قضاوت شما بتوان  ییجا   یتا    دیکن  ن یتلق   دیرا تکرار کن  اتیاب  دیگوش بده

  یی جا  ی است. شما    است حس کردن  بو بردن  نی. ابو»ز اثبات    یتا بر  کردم . «نفدیاثبات را بچش  یبو   ایرا  

است     همان انکار واقع  نیا   ، به من دست داد   آرامش   ی لحظه    ن یکه آه! ا  د یکنحس م   دفعه ی خواهد شد  

بماند و    ادتانی و    دیرا حس کن   نیبار اگر ا  ی.  آورد صورت حضور ناظر در مو به  کند که شما را از ذهن جدا م

آن تجربه    د ییگو بود. نه. شما م   بود حاال همان ذهن  اتفاق   یهم    : نه آن دیشما را گول بزند بو  هنذ  دینگذار

. من از کرد من کار نم  یکردم و ذهن رو  دایآرامش پ  دفعهی  ،شاد شدم  دفعه ی بود که من    تجربۀ خاص

هم از مرکزم راندم واقعاً.    لو آف  ستمیآفل ن  زیحس کردم من چ  دفعهیقضاوت و مقاومت خارج شدم. من  
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ا برا  دهیپد  نیخُوب  از    ، که  دیگو غزل است که م  ت یب  یابتدا   ،شما رخ بدهد  یاگر  زندگبعد    اد ی را    مردن 

  .  میریگ م

لحظه بهلحظه  ماًیرا دا  را و سب زندگ  ساز زندگ   عنی ساز را»    نیا  که: «در نوا آرم به نف   دیگو  م   نی هم  یبرا

  م ی گو من دارم م  کند که اآلن دارد من را جلب م  یزیچ   نیکه ا  دیکن م  ییحداقل به ذهن شناسا  ، شما به نف

  .  دیگو  که باالخره آخرش چه م ن ی. تا ببییای به مرکز من ب توان تو نم ، ستمیکه من تو ن

راز را خواهد گفت.    ،و اثبات  زنده شدن به زندگ   عنی  ،مرگ   ، ذهننسبت به من   یری چون بم  دیگو م  ن یهم  یبرا

  ی رو پا   ،د یجهان هست  نیاز ا  ازینی ب  ،دی هست   خودِ زندگ  ،دی خودِ راز هست  است که شما بدان  نیراز عبارت از ا

تو   ،گفت که م   تی . آن بدیندار  اجیاحت   کسچ یه  هب  دیباش  جهان متک  نیندارد به ا  لزوم   ، دیقائم هست  زندگ

  . بله.  رانینسبت به د فرخ هست  ول  تنها هست

بازِ دل زده ،شه چشم ست بر چشم  
ت شده چشمست بازش سخت باهم  

  ) ٢٨٠٨ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  از نظر دیابیز بس همت که  تا
  نر ِریبازِ شه جز ش  ردینگم 

  ) ٢٨٠٩بيت  ،دفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی بازِ معنوچه؟ کان شاه ِریش
  ی تو دشیشارِ توست و هم ص هم

  ) ٢٨١٠ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  م ی آن باز که قبال داشت  ،شده  هیدل به باز تشب   جان یست» اشاه «بر چشم باِز دل زده   ،چشم خداوند    عنیشه    چشم

«چشم    ، ردیگ بلند پرواز است و شار زنده م  کهنیا ی دل براِ عقاب   عن یبازِ دل    ،مثبت شد جان یبود ا  آن منف

پس چشم    ،شده چشم ما  ،صورت عدمچشم خداوند به   ، شدهدل ما چشم شاه    عنیست»  شه بر چشم بازِ دل زده 

خواست خداوند     عنیهمت    ،با همت شده   ار ی صورت بازِ خداوند بسچشم ما به   موقعآن .  ستین   ذهنما چشم من 

به    دی راوی ب  دیکن جهان شار نم  نیاز ا  یز یچ  ،دیکن شار نم  دگیهمان  ریشما د  ،لحظه بزرگ است   نیکه در ا

که همتم بزرگ  از بس   دیگو . مدیایبه مرکز من ن  یز یغير از خداوند و عدم چ  دیگو تان باالست. مهمت   ،مرکزتان 

  ن ییما را تع  دیواقع دنظر که در   نیا  ،نظر است  اتی ار یهش  شود مرکز عدم م   میکن فضا را باز م  وقت   ،شد از نظر

  .ندیب را م   زندگ  ندیب دوباره جنس شاه را م ،ندی جهان ببب نیاز ا یز یکه چ دیآ نم ،م ینی را بب  یز یچچه  کند م
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نر باز هم    ریمنظور از ش   ،نر شار کند  ریش  خواهد م  ،نر است   ریاش دنبال شکه همت بزرگ است همه از بس  

تر کلمات عدم   نیه اتر بشود و البتعدم    ه  خواهد  مرکزش را عدم کرده م  که کس   عنی شدن به خداوند است.  زنده

  ،  به زندگ   دیتر بشوزنده   دیخواه  شما م    عنی بشود    ربازت  ه   میکن وگو م فقط با هم گفت   میدار  ول  ،ندارد    معن

  ش مرکز   که انسان  عن ی  »ی بازِ معنو«کان شاه   ،زنم تمثيل م  یطور ن یرا هم   هانیمن ا  ست؟یچ ریش  دیگو اآلن م

و شار خداوند    میکن واقع خداوند را شار م ما در   عنیکرده هم شار توست    دایعدم شده و چشم خداوند را پ

  ، میشو که باز م   واشیواشی مرکز عدم است    لحظه وقت  نیپس ا  توى»  دشی«هم شار توست و هم ص  ،میشو م

  ت ی . سه تا بمیرس م  ییتایبا او به  میدار ،میشو هم شار او م ،نه  دگی همان میکن را شار م زندگ   میما دار

  : تیدو ب  نیا طورن یو هم ،د یو عمل کن دیخودتان بخوان  یمهم هستند برا  اریبس

  نی شمسِ د ز یدر تبر  ،و دلربا  رباستعقل
  شمس دروست چون نظر ، چون بصر ز ی تبر  آن

  
  نور در او نهان بود ،بصر عيان بود گرچه

  دگر رت یجز به بص  ،نظر  شودنم دهید
  ) ١٠٢١غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  یی تای  یفضا   مییگو م   وقت  ،یی تای  ی. در فضاشودنم   دهید  جسم  یاریهش  لهی وسکه نظر به   دیدان م  شما

ما   لهیوسبه   ،می خداوند هست  دِیخورش ما    ،میشو بلند م  دیصورت خورشما به   شودفضا گشوده م   واقع وقتدر

  ، است   یینای مثل قوۀ ب  زیآن تبر  ،ن یدر ا  دیگو ربا و دلرباست و م عقل  نیو ا  ندازدیبه کائنات ب  خواهد  نورش را م

  است.  یینای و آن فضا مثل قوۀ ب  میما نظر هست  عنینظر است   ،است و شمس  یینای مثل قوۀ ب ییتای یفضا 

   رون یب  لیتمث  نیا  ،است  انیع   مینیب م  کهی زیچآن   مینیب ما م   گرچه وقت  ،که بصر عيان استگرچه :  دیگو م 

 ند یب م   کهی اما آن نظر  ،است  ان یع   نیپس بنابرا  ،می نیبم   رای زیچ   ی  می نیب چشممان م  نیبا ا  . ما وقتزند م

  رد یکه انسان اگر بم دیدان شما م  ،نهان است

  شود  سبب م  نور زندگ   ،است   نور زندگ  نینور هم  نیا  ، که  شود سبب م  ینور   یپس    ندیب نم   ریچشم د  نیا

  ، ببينيم  مان چشم حس  نیا  لهیوسکه ما به   شود سبب م   نور زندگ  ،باالست   تیب  یبرا  لیتمث  نیاست ا  ل یکه تمث

را  آن  کهی نور   اینظر    ول   ،مین یب م  کهی زیچان است آن یع  مینیب که او م گرچه   ،می نیبب  میتوان اگر آن نور نباشد نم

  نهان است.  ندیب م
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  م ی نیب آن نور را نم   ندیکه چشممان بب  شود باعث م  ای  ندیب قلم را م   نیکه ا  ینور   ول  مینیب قلم را م   نیما اآلن ا 

پس    ،کند که با نظر نگاه م   رتیبص  ی مر به    شود نم  ده ینظر د  دیگو . م میکن نگاه م   جسم  ی اریچون با هش 

  . دیبشو لیتبد دیبا ،دیدنبال نظر نگرد تان جسم   یاریشما با هش دهد نشان م نیا

و در اطراف اتفاق    د یرا رها کن   ذهنمن   د یکه با  د یبرس  جهینت   نیکه شما باالخره به ا  م یخوان را م  ات ی اب  نیتمام ا 

 ، جسم   یار ی که با هش دیبشود و شما بدان لینظر تبد یار ی به هش  جسم یار یهش نی و ا  دیلحظه فضا باز کن نیا

آن شما    یبا ابزارها   ، آن   یها با اسباب   ، و با طرز فکر آن  د یبشناس  دیتوان نظر را نم  ی اری هش  تانی با فکرها    عنی

درواقع مانع طلوع    دهد لحظه انجام م  نیکه در ا  ذهنمن   ی کارها  تمام.  دیاوریرا باال ب  د یخورش  نیا  دیتوان نم

   ذهن من   ن یبه نفعتان است. ا  د یخاموش كنيد و به حرفش گوش نده  ران یا  شتر یدرون ماست. هرچه ب  د یخورش

کمتر    دی. هرچه کمتر به حرفش گوش بدهکند واقعاً مانع است و در راه سلوک ما را فلج م  جسم  یار یو هش

  به نفعتان است. دیکن  الشفع

  
  (مثلث عدم بلوغ معنوی)  ١١شل شماره 

  
  (مثلث بلوغ معنوی)  ١٢شل شماره 

  
  ذهن) فسانه من (شش محور اساس زندگ با ا  ١٣شل شماره
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  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)  ١۴شل شماره 

  (مثلث عدم بلوغ معنوی)]   ١١[شل شماره دو شل    نی با ا  کنم م  یادآور ی  تانیاول را دوباره برا  تیب  طورن یهم

  : دیگو م  (مثلث بلوغ معنوی)]  ١٢[شل شماره و 

   ستیو نظرت در جهانِ جان نگر  یمرد تو
  ست ی ز سپس بدان نیز  ،یبازْ زنده شد چو

  ) ۴٩٣غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

 شود  باز م   شتریشما ب  یبرا  تیب  نیا  معن  میخوان اشعار را م  نیو ا  میرو که جلو م   طورن یهم   کنم فکر م  من

مرد  ا  ست»یو نظرت در جهانِ جان نگر  ی«تو  را م   تیب  نیاآلن شما در  مردن  را    ،ستیچ   دیدانهم  نظر  هم 

نظر   لهیوسبه   ستنیکه نگر  ،ست یچ  دیدان را م   ستنیهم نگر  ،ستیچ  دیدان هم جهانِ جان را م  ،ستیچ  دیدان م

به  نه  زنده    ، جسم  ی اریهش   لهیوساست  «باز  م   »یشدهم  د  ، چه   عنی   دیفهم را  به     ذهنمن   ریکه  و  رفت 

شد  تینهایب زنده  بدان  نی«از  ی خدا  ا   فهم م  ست» یز  پس  اگر  نم  لیتبد   دۀیپد  ن یکه  شما    گرفت صورت 

  را بلد نبودند.   کردن زندگ  ،لیکه قبل از تبد  دانند شدند م  لیتبد  که طور کسان ن یو هم  یرا بلد نبود   کردن زندگ

  ها نیا  ،رسد برسد به من نم  رانیاست اگر به د  یمحدود  زیچ یجهان    کهنیا  ،یابیکم با حس    کردن زندگ 

ودش را تا  و ارزش خ  شودم شیاندیابیکه انسان کم  ردیگ صورت م  دهیاست که با مرکز همان ذهنمن   االتی خ

  ی ار یاش هشهمه   عن ی  ،دارد  یمعنو   لوغو عدم ب  دهددر مرکزش هست نزول م   کهیی زهایهمان چ   ،سطح جسم

هش  انسان  ،دارد    جسم معنو  جسم   یار یاگر  انسان  باشد  در   تواند نم   ی داشته   شود م   صورت نیاباشد 

دردپرستعمل   حت  ،باورپرست  و  گفت  ،پرستمان   ،پرست  بارها  ذهن   ،پرستزمان   میکه  خالصه    ،پرستو 

  رد یبم   کساگر    نی. پس بنابراپرستد بت است م   دهدکه ذهنش نشان م   را  ی ز ی. چپرستد را م  ذهن   ز یچی

ارزش خودش    ،دیآ م   رونیب  (مثلث عدم بلوغ معنوی)] ١١[شل شماره   ارزشیو ب  شیاندیابیکم   نیاز ا  رید

 شیاند و فراوان  شود م  شیاند و فراوان  لث بلوغ معنوی)] (مث  ١٢[شل شماره   فهمد صورت امتداد خدا مرا به 

  . آورد ما م  را به زندگ  واقعاً فراوان
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مهم    زهایچ   ، ها مهم هستندکه انسان   م یفهم شده و امتداد خدا مگشوده   ی عنوان فضاما ارزش خودمان را به  

انکار  و  دهند نم  رندیگرا م ریپول همد هال یفام حت دیآ م شیمردم پ  همه مسائل که در زندگ نی. استندین

  ، م یکن مردم را خوار م میکن انتقاد م میریگ م رادیا میکن م بتیغ دانم چه م   ،کنند ظلم م   ریبه همد ،کنند م

(مثلث بلوغ    ١٢[شل شماره   شیانداگر مرکز ما عدم بشود و فراوان  رود م  نیهمه از ب  هانیا  میکن ظلم م 

که در مرکزمان هستند.    زهای و عشق است که ارزش دارد نه چ   هاانسان   ن یکه ا  می بفهم  ما.   به زندگ   دیای ب  معنوی)]

را مثال خواهر    مان لیرابطۀ فام  غ معنوی)](مثلث عدم بلو   ١١[شل شماره   هان یچنقطه   نیاز ا  یخاطر  ما به 

  توانم  مهم است. من م  نیاست ا  بمیج  ی من گرفتم اآلن تو  که پول   نیکه ا  میی بو  میگذار  پا نم   ریرا ز  مانی برادر

 ن ی از آن؟ خُوب حاال ا  امدهیدوش  ریقدر استفاده دارد؟ تا حاال چقدر ش من چه   ی برا  یخواهر برادر   نیمر ا  میبو

  فوراً.  رونیب میپر است که ما از آن م بزرگ بیع  ی  نیخوب ا  ،پرستم را من م  نیپول را گرفتم ا

و    ذهن)](شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣[شل شماره  دوتا شش ضلع  نیهم راجع به ا  اما اندک  

انسان)]  ١۴[شل شماره  زندگ با حقیقت وجودی   اساس ا  (شش محور  به  با نگاه  و    ها شش ضلع   ن یشما 

   مردگ   ن یهم  ،نه   ای   دینظر هست  یار ی به هش  یابیو دست   دی که در راه مردن هست  دیشو متوجه م  تیب  ن یخواندن ا

م ادامه  م   د؟ یده را  را  خودتان  مد یکن   یابیارز  دیتوان و   . سک  که   دینیب همان  که [شل  هست    دهیمرکزش 

  ، ستم یاز جنس خدا ن  ستمین  : من از جنس زندگ دیگو م  ذهن)] (شش محور اساس زندگ با افسانه من   ١٣شماره

ا بنابراجنس   نیاز جنس  و  انکار م  نیها هستم که در مرکز من هست  را  ا  کند الست  اتفاق  به  نه    نیو  لحظه 

  . دیگو م

م  نیبنابرا قضاوت  و  مقاومت  مجاز   افتد به  زمان  تصو  افتد م  یبه  بنابراشود م  اش ذهن  ریو  خداوند   نی. 

و   کند را اجرا م  نشی قضا قوان  ،کند عمل م  رید  جور ی کم کند. قضا    خواهدبه او کم کند م   تواند نم

لحظه قلم صنع  نیا کهن یا یبرا افتد م  بدو مرتب اتفاقات   شود درمانده م شود شخص پر از غم و غصه م نیا

  د یو شا  شود منعکس م   رونیخراب است در بچون درونش    .سدینو را م  رونشیدرون و ب   زندگ  ،نش یآفر  ای

ب او فشار  پِ  اورندی دردها به  و فضا   یباالخره  به تسليم  را خاموش کند   ییگشاببرد  را   اش ذهنمن   ،و ذهنش 

  دا یخدا دست پ  فراوان  تینهای ب  ،خدا  داشتِ کرمنا و گرام   عنیخدا    تینهایبفهمد که آمده به ب  ،کند    متالش

    کند.

 کند  انتخاب م   داند از اول م  (شش محور اساس زندگ با حقیقت وجودی انسان)]  ١۴[شل شماره   ی  نیا

هفت    ،کند و در شش   ییگشافضا   رد یب  ادی    هفت سال،   در شش سال  تواند کند. انسان م  ییکه فضاگشا
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سال   ذهنهمچون من  مهم  زندگ   نیندارد بنابرا  ت یکند. حس امن  ییآرامش را شناسا  ،کند  ییرا شناسا،  

   هر سن  سال س   ریز  مییبو  مثال  ترن ییپا  نیدر سن   ایحس کند چون جوان هست    را   و قدرت زندگ  تیهدا  ،عقل

  یی لحظه شناسا  نیبهتر. باالخره ا  ترن ییپا  نیهر چه زودتر در سن   خوب است ول   خوب است و هر سن  اریبس

موقع مشمول لطف قضا و  آن ،کند عدم م ییمرکزش را با فضاگشا نکهیا یبرا ،است که از جنس زندگ کند م

در درون و   اش لحظه که زندگ  نیآن دائمًا به سود او است و ا  یخداوند و اجرا   ماتیو تصم   شود فکان مکن 

  است.  ی ن اریبس رونیدر ب اش مرکزِ عدمش و برکت زندگ  ،اش انعکاس درون خال ،شود نوشته م  رونیب

و اعمال خوبش را به او نشان    کند او فکر م   قیاست که از طرو درواقع خداوند    کند خالق م  یفکرها  دائماً

از حوادث    ،سدینو لحظه خوب م   نیا  قلم زندگ   ،شود م   ی عملش ن  ،رسد به عملش م  . خرد زندگدهد م

  ، کند  خاموش م  دارش رادائماً ذهن من   ،ردیگ م  ادیروز بهتر  را روزبه   ییگشاو فضا   میتسل  .ماند بد مصون م 

  :د یگو دوم م تیبله ب .شوداو زنده م  او و فراوان تیخدا و ابد تینهای به ب یزودبه

  مرد و باز آمد  سیکه چو ادر  کسآن  هر 
  ستحف وبیملوتست و بر غ مدّرسِ

  ) ۴٩٣غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

فح  عنی   در  ،داناقرآن پبه   سی. البته ادرافتی  دیجاو  اتِیکه ح   یغمبرینام پ  سیا است ول  غمبریلحاظ    اسمش

  ی غمبر یشده؛ پ  اد یاَخنوخ از او    ای نام خَنوخ    در تورات به   ، آمده  لیدر تورات آمده و در انج   دیدان که م  طورن یهم

با خضر   اوقات  است که گاه    نماد جاودانگ  سیادر   دیدان م  ته است؛ الب   غمبریپ  ندیگو ها البته نم آن   ، است که

  اند. اشتباه گرفته  م یاوقات با هرمسِ ح گاه ،انده اشتباه گرفت

که    یز یچ  دوباره زنده شده. آن   ،کامال مرده  ذهنبه من است که نسبت    انسان  سیمنظور موالنا از ادر  هرحالبه

دائمًا زنده    اگر کس  ول  ، هنوز زنده هست  سیکه ادر  ستا  نیاصطالح توافق دارند ادر موردش به   نیهرسه د

کامال مرده و آمده    اش ذهناش نسبت به من هشتاد سال زندگ   ،هفتاد   نیاست که واقعاً در ا  نیهست منظور ا

  خداوند زنده شده است.  تیو مستقر شده و به ابد یلحظۀ ابد نیاست در ا

ُخوب   ،ند یگو اش چه مباره در  انیو اد  ستین   ایاست    غمبری پ  مییبو  کهن یا  ، هست که حاال  ن ینماد ا  سیادر  نیا 

ها نگاه  ما اصال به آن  نیهستند و مختلف هستند و بنابرا  چیدرپچ یپ  لیاصطالح خکه به  دیدان ها م قصه  نیا

  اتِ ی ح   ،خدا زنده شده   تیاست که به ابد  آدم  ی  سیکه ادر  ستا  ن یکه مشخص است ا  یز یچ  آن   فقط.  میکن نم
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به    رید  ،م یمستقر شو  میی ایب   یلحظۀ ابد  نیدر ا  میتوانم   ،من و شما   ، هرانسان  ،انسان  عن یاست.    افتهی  د یجاو

  .مینرو شناخت روان  یِزمانِ مجاز 

  د یمدرس ملوت است. مدرس ملوت شا  دیگو خواند که م  میهم امروز خواه   یدر مثنو   سیبه ادرراجع   ،بله

نقاط    ی  ، درخشان  دینیبم   ییهاستاره  یها را  انسان  ،دین یاست که اگر شما با چشم خداوند بب   معن  نیبه ا

 ، اندآمده  رونیهم ب  شان یها. بعض ذهنمنتها داخل قفس هستند و قفس من   .کنند درخشان که دائمًا نور پخش م

به خداوند زنده   سیکه مثل ادر کس نیاست. بنابرا یطورن یا ندیب که چشم عدم م  یطور نیاند. اشده  دیخورش

نمآن    ول  ی اریصورت هش هاست بهمدرسِ انسان   ،شده را  ا  یبندطبقه   دیآ ها  ا  نیکند که   دارد  ن ید  نیمثال ،  

.  ند یب فقط نور را م  ،ندیب نه. آن قفس را نم  ، من است  نیدهم  یآن   ،من است  لیفام  یآن   ،کافر است   ینیا

  ها.  به جان  کند م  سیاست که دارد تدر مدرسِ ملوت کس  نیبنابرا

موالنا   شما به   ،در کالس  نشسته موالنا  جان  ستاره   ،دیاصورت   مثال دار  د یهست   یامثل  و    دیدرخش  م  دیکه 

 نیبنابرا.  دیندازیرا ب  ها دگی که همان   وقت  د؟یشو م  دی خورش  ک  ،دیبشو  دیخورش  دیتر بشوبزرگ   دیخواه م

  ن یدانا؛ پس بنابرا  عن ی  حف  ، ییتای  ی فضا  ، بیعالم غ    عنی اصل شما در کالس موالنا نشسته است. ملوت  

که زنده    میو دوباره زنده بشو  میریطور کامل بم به   ذهنبه منشما و من نسبت   عنی  ،که   که هر کس  دیگو م

عالم    نیبه تمام ذرات ا  عنی  ،شود آدم مدرس ملوت م  نیا  .زنده شدن به زندگ  عنیمردن    ،رید  میشو م

نم  یبیغ  یها داناست. درس   یبیغ  یهاو بر درس   کند م  سیتدر ما  اآلن    ی ار ی با هش  میده  حیتوض  می توان را 

  .  ستیچ   جسم

  امت ی ق  یسوبه . در کل ما  ستند یکه از جنس جسم ن  رندی ب  ادی تا    های ار ی درس داده بشود به هش  دیکه با  یز یچآن

  خودش را بشناسد.   ارانه ی جهان هش  نیدر ا یز یهر چ عن ی ،م یرو بزرگ م

کنند    یی شناسا  د یقائم به ذات با   زندگ  عن ی  ، ومی ق  صورت ح ها خودشان را به تمام انسان   ، انسان است  اشاول

بشوند  جدا  از جسم  من  ،و  من   ذهناز  گفته   ذهنجدا بشوند.  شما    کهن یهم   هست.  هیسا  یمثل    میابارها 

  د ی خورش   . وقتاندازد نم   هیسا  ریکه د  دینیب باال م  دیآ که م  د یخورش  ،باال  ،باال  ،باال  ،باال   دیای ب  دتانیخورش

صفر    ه یسا.  شود صفر م  هیسا   رید  د یای باال ب  ل یخ  ،دیا ی باال ب   دارد. وقت  هیسا  ،مانع هست  ی زیچ    ی  دیآ م

  دشان یکه خورش   کند م   سی ها تدرهست. مدرس ملوت دارد به جان انسان   هیمثل سا   ذهنپس من   ،شود م

   عن ی  ،است   بیعالم غ  مدرس  مثل موالنا مرد و بازآمد.   ، مرد و بازآمد»  سی که چو ادر  کس. «هر آن دیایباال ب

به شما درس بدهد که شما مثال    دیآ خداوند نم   ،کند م  سی تدر  ن ی. خداوند در زمکند م  سیخدا تدر  کهن یمثل ا
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ا را  ببر  دیبخر  موقعنیآهن  بازار    دیو  ببر  قدرنیا  دیبفروش  ریماه د  یدر فالن  مدرس ملوت    نیا.  دیسود 

ا  ،ستین   ن یا  ،کنند  م  نسیزیب  ای  ،کنند م  ادی را ز  دگ یهمان   یجورچه   ،است  ذهنمن   ،است  جهاننیمدرس 

درس    بله   .دهد هم درس نم  هان یو ا  م یو ش   یزیف  ، دهد هم نم  ی درس کتاب  ،دهد  درس را نم  نی. استین

  م ی. و امروز گفته که اگر به او زنده نشومیبه او زنده بشو  میهاست که بتوان درس جان   ،ستی ما درس معنو   اصل

  بود.   میکردن را بلد نخواه   ما زندگ

و   م یبشو . مدرس ملوتذهن)](افسانه من  ٩[شل شماره   میریبم  سیمثل ادر دیبا ذهنمن  نیما به ا نیبنابرا

دانا به علوم    صورتنیدرا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   ، کند باز م  ،کند که فضا را باز م   هرکس

به    خواهد  انسان زنده شده به حضور م  لۀیسلحظه خداوند به   نیکه ا  ست علوم   یب یخواهد بود. علوم غ   یبیغ

.  ردیگ م  ی به فراخور حال خودش درس معنو  جان هر    شود برنامه پخش م  نیاآلن ا  کهن یا  کمابدهد.    ادی ها  جان 

  :دیگو . م میبخوان تیب نیا انیراجع به ب  تیچند ب  و ،بله

  تو داریو ب   مراقب باش گر 
  هر دم پاسخ کردار تو   نیب

  ) ٢۴۶٠ ، بیتدفتر چهارم ،ی مثنو ،ی (مولو

  رون یجهان ب  ،میذهنمان را نگاه کن   ،م یمرکز را عدم کن  ، م یو فضا را باز کن   میشو  داریاگر ما از خواب ذهن ب  عنی

مرکز عدم    ،میشو از جنس حضور م  که هر لحظه که  دی د  می. خواه می نیب درست م  ،ذهنمان   لۀیوسبه   مین یرا بب

  شود  هر لحظه که مرکز ما جسم م  ست؟یچ   رونیباثرش در    ،م یکن م  ی فکر ن  ،افتد م   اتفاق  ی  ،میشو م

  ، تو  داریو ب مراقب باش  گر  برد؟ و ما را به کدام سمت م  ستیچ رونیانعکاسش در ب  ست؟یچ رونیاثرش در ب

مبهلحظه را  پاسخ عملت  انیب لحظه  ما    یار ی هش  تیف یک   د؟یآاز کجا م   مین یبب  دیبا  ،ما است  یاریهش  نی. 

صورت حضور ناظر  به   ،میزن حرف نم  عنی  میمراقب باش  واز مرکز عدم؟    ای  دیآم   دهیاز مرکز همان   ست؟یچ

فکر ما و حرف ما و عمل    نیبه ا  رونیکه پاسخ ب  م ینی. ببدهد را نشان م   رونیکه جهان ب  میذهنمان را نگاه کن

  است. ر ید جور ی  با مرکز جسم ،است جور  یکه با مرکز عدم  دید م یخواه ست؟یما چ

  عشق  یبو ،مردِ عاشق  دیچه گو  هر 
  عشق  یدر کو  جهددهانَش م  از

  ) ٢٨٨٠ ، بیتدفتر اول ،ی مثنو ،ی (مولو
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   ذهناز جنس من   ، شده و عاشق شده است   ی  که فضا را باز کرده و با زندگ  کس    عنی  ،ساده است    لیخ

انسان    ،انسان سازنده نباشد   تواند نم  عنی  .پرد عشق از دهانش م  یبو   ،کند   یهر کار  ،د ی. هرچه بوستین

  ، کند   یفکر  تواند نم   ،را ندهد   زندگ  یو خوب  عشق و برکت زندگ   ی نزند که بو  حرف   ،عاشق باشد  تواند نم

  نشود.  کند که منجربه آبادان  عمل

است که انسان    ییتنها جا  جانیا  کهن یا  یبرا  ،داند عشق م  ی جهان را کو  نیموالنا ا  م یدیکه بارها د  طور ن یو هم  

  م یخواه درد م   یبه کو   ذهنعشق است. گرچه که ما با من   ی جهان کو  نیا  نیپس بنابرا  ،شود به خداوند زنده م

  ... طورن ی. و همستیدرد ن  یکو   ،عشق است   یکو   جانی که ا  کند ما را عوض م  نشی هم ب  نیا  خُوب.  میکن  لیتبد

  م؟ ینیدانه چ  مرغ خانه تا ک  چو
  میانیچو ما مرغاب ا؟ی شد در چه

  )  ١۵٣٧غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

 ی چه شد؟ فضا  ا ی در  ند؟ یبچ   خواهد  قدر م. چه ندی چرا با نوکش م   ها دگ یکه دائماً همان  م یمرغ خانه هست  ما 

  ص یشما تشخ   پس.  میستی ما که مرغ خانه ن  ،میهست  ی مرغ آب  عنی  ،م یهست  یچه شد؟ چون ما مرغاب  ییتای

 میاجالب است رفته    لیخ  ،دشت   م یبرو  ای گفت ب  ی. آن عقاب آمد به مرغابدیادر ذهن بوده   مدت   ی که    دیده م

  ر یو اآلن د  میانداخت   ای و خودمان را به در  میدر بردجان سالم به   یجور  ی جا. عقاب خواست ما را بخورد که  آن

  ن یو ا کند دشت رفته و جان م  نیکه هنوز در ا کس آن ول . میکن  کار  دیبا ول میبرو رونی ب میخواه نم  ای از در

شود    داریب  دیاو با  ،وجود دارد  امن  یجا  ،وجود دارد   ییایرفته است که در  ادشی  ول   کند جهان به او حمله م

  شود.  یبا عشق   عن ی ،یی تای یای در ،بپرد ای به در دیکه گول خورده و با

  *** پایان بخش دوم *** 
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  . یو زنده شد یمرد  سیکه مثل ادر  کس یکه ا دیگو م

  ؟ ره از جهان رفت  نیبو به کدام ایب
  ست؟که خَف یره آمد نیزآن طرف به کدام و

  ) ۴٩٣غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  ی جور چه   عنی.  دهد جهان را ذهن ما نشان م   نیباشد ا  ادمان ی  .رونیب  جهان رفت  نی به ما بو از کدام راه از ا  ایب

   وقت  ؟یجهان شد   نیواردِ ا  یجور و چه   ،رونیب   رفت  جان یو از ا  میما هم بو ما هم برو  به  !رون؟یب  از ذهن رفت 

که از ما پنهان است.    ؟هست  حالتبه چه   ای  ؟ یدرست کرد   ذهنمن   یواقعًا دوباره آمد   ،ی جهان شد  نیواردِ ا

  پنهان.  عنی خف

انکار   می خواه و تا م شودنم  ،رونیب میبرو میخواه م م ینیب م ها دگ یهمان قیاز طر می دار ذهنما که من  ،پس

هر    ما   !؟ رفت  ی تو چه جور  ، . خوبمیبن  میتوان نم  . انکار واقعمیبر نم   یی و از اثبات بو  میکن قضاوت م   می کن

به     رفت  یچه جور   تو  .میرو م   شهیاش با انداست. همه   شهیاند   ی  ، فکر است  ،است  ی سو  میرو که م   جهت 

  ؟ یار ی صورت هش

  ؟ ره از جهان رفت  نیبو به کدام ایب
  ست؟که خَف یره آمد نیزآن طرف به کدام و

  ) ۴٩٣غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  یی فضا گشا   وقت  ،(حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره   ستیی و آن فضا گشا  میگرفت   اد یراه     یاآلن    ما 

و هر دفعه هم    ،امروز  و  .می شو م  دهیکش  میما دار  واشی  واشیو    کند مرکز را عدم م  ییفضاگشا  نیو ا  میکن م

  ها  دگیهمان  نیاز ا  کشد اش مما را با جذْبه    زندگ  ،شود که هر موقع مرکز عدم م   میدی فهم  ،میداد  حیکه توض 

 ا ی   زندگ   ی برا  شود م  جادیامان ا  ،شود . و مقاومت و قضاوت صفر م میزن که ما حرف نم  وقت  عن ی  .رونیب

ب  ،خداوند بِشد  از ذهن  را  بلد هست  ست راه  نیا  .رونیما  ما  وجودی    ١٠[شل شماره اآلن.   میکه  (حقیقت 

  .دهد را م  شبعد جواب  تِیالبته در ب و . میگرفت ادی از موالنا  عن ی ،انسان)]

  بپرند  یها به هر شبجان یكه جمله  ره
  ستها به شب ز مرغ ته شهر شهر قفس كه

  ) ۴٩٣غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو
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که ما به خواب    وقت  پرند؛تَن م  نیهر شب از ا  ،هاجان   ایها  روح   ،های ار یهمان راه که به اصطالح هش  دیگو م

تأمل کن  ی. شما  میرو م چه   د یذره  انسان  م  ی جورکه  خواب  م  وقت  دیگو م  . رود به  فکر  ا  کند که    ن ی از 

در واقع    یار ی هش  کهنیمثل ا  رود به خواب م   وقت   .یطور   نیهم   دگیبه آن همان  ، دگیبه آن همان  دگ یهمان 

  ن یاز ا  جه ینت  در   بِپرد.    دگیهمان   نیبه ا   دگیهمان  نیاز ا  تواند نم  رید  .ها دگ یاز همۀ همان   شود دستش کنده م

    برگردد.   ،سوخت بزند از آن جهان   ، بِزند  نیبنز  رود  م  میی گو اوقات م   و گاه  شوداز جهان ذهن خارج م   ،جهان 

  بخوابند.   دیبا وانات یهمۀ ح ای انسانها  همۀ

  که«شهر   .رونیب  پرند م   ،هر شب از قفسِ تن  ،همان راه که اَرواح   از  ،بپرند»  یبه هر شب  ،هاجان   یکه جمله    «ره

ساعت سه    ،دِه هزار نفر آدم باشد   یدر    میاگر فرض کن   دند یشب که خواب  ،د یکه شما نگاه کن  ، ها»هر قفس ش

   .دندی بعد ازنصفِ شب همه خواب

  است.   خال  یار ی از هش  عنی  ،ست» است. «زِ مرغ ته  در آن شهر از روح خال  عنیها  بدن  عنی  ،اَبدان  قفسِ

ا  دیبو  خواهد م م  نیکه  ما  هش  می ریب   لیتمث  میتوان را  دستِ    میهست   داریب   وقت  ،هم  ارانهی و  روز  در 

آمدند    هان ی. اهاز یبه چ  دمیهستم. من چسب  من زندگ   کهن یا  یادآوری . با  میبِن  هاز یمان را از چروح   ،مان ی ار یهش

  بسته است.   هانیمن به ا  یبِپرم. پا  توانم نم  ،نمیب م  هان یا  قیمرکز من هستند و من از طر  هانیچون ا  ،به مرکزم

   عنیعدم بروم.    یِار یبه خوابِ به اصطالح هش  توانم م  یدار یطور در ب  ن ی. همروم به خواب م  یجور من چه   و

شما    ول ،لحظه  نیدر ا دهد را نشان م یز یچ ی ذهن  خواب باشم. دهد ام نشان م ذهن  کهی ز ینسبت به آن چ

  .کند م  فی را توص  . دارد انکار واقعدیکن انکار م دیدار عن یشده از آن.  دستتان کنده

. بالخره دستِ  دیاگر خسته باش   دی ریخوابتان را ب  یِجلو  دیتوان که نم   دید  دیخواه  دیخواب امشب که م   شما

از جهان کنده م روح    هوش یفکر ب  نی. آخر دی هم فکر کن  زیراجبِ آن چ  ،دیفکر کن   دیخواست  م   . هشود تان 

  ، من ازهمسرم  دییبو  از آن؟  دیکنده بشو  دیآ هم هر چه که به ذهنتان م  ی اریدر هش  شود . مدی. کنده شددیشُد

م  ،امبچه مادرم خوشبخت   ، لم یفام  دانم چه  و  زندگ خواهم نم  تی. هوخواهمنم   پدر   .  نم ت ی. حماخواهم  

شما مثل    دهد ذهن نشان م  کهی ز یدر مرکز من باشند. و هرچ  د ینبا  هان ی. اخواهم وجود نم. حسِ خواهم نم

 ،کشد که ذهن م   یز یچ  هر  .به زندگ  دیبه آن. با هوش بشو  بتنس  دیبشو  هوشیب  ،دیرو م   دیخواب دار  کهنیا

  به خداوند.  دیشوم  داریب دیدار عن ی. دیرو به خواب عدم م دی. داردی. کنده بشودیبشو هوشیب دینرو
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  بپرند  یها به هر شبجان یكه جمله ره  
  ستها به شب ز مرغ ته شهر شهر قفس كه

  ) ۴٩٣غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

اَقالم   دنیچسب  قدرنی. اریمسئله را دارند د  نیا  ،بروند  توانند که خواب نم  ها. کسان بدن  عن یها  قفس  به 

 که ن یا  یمرغ نَپرد! برا  نیجا. اجا و در هم باز باشد آن باشد چند تا دانه باشد آن    قفس  ی   دیفرض کن  ،قفس

ب او درِ آن قفس را باز  و دارد و خُ  قفس  ی  کس  ی  دیشما فرض کن   ،رید  شود م   جا.چند تا دانه هست آن 

برود درِ قفس را ببندد    دشا ی درِ قفس را باز کند تلفن زنگ بزند    د یکن  فرض   به مرغش.  دهد غذا و آب م  کند م

است اگر   فی : حدینَپرد برود بو  ،جا چون چند تا دانه هست آن  ول  ،بِپرد برود  تواند م   ،جا نشستهو مرغ هم آن 

  حالت ما.   عنیچه؟  عن ی نیدرِ قفس را ببندند. ا ندیای ... بعد دوباره بهانی ! و اماند م  هان یا میما برو

ها  حاال دانه   رید  .خورند قفس به درد نم  نیا  یهاکه دانه  دیکن . شما حسِ مدیکن بار مرکز را عدم م   ی  اگر

  د یمن با  د ییگو م  هست در مرکزتان.  کس   ی  ، پول است  ی  ، مثال   یمختلف:    ی ها ممن است که از شل 

  . درسته؟ نمی بب یار ی با آن هش ایزنده بشوم به او.  عن ی خداوند بروم. ِ بِنم تا به خواب  هان یدستم را از ا

است.    یفکرش جدّ   ،پردم   ن یچبه نقطه   نیچنقطه   یاز   ، ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره شخص   نیا  ، بو خُ

هر   کهن یا  ینکند برا  دایآن راه را پ  عنی.  رود به خواب م  یکه چه جور  دیاین  ادشی  تواند و تا آخرِ عمرش م

[شل  نه.  ی  ن یا  کار دارد ول  دهد ش نشان مکه ذهن   یز یلحظه به آن چ  . هرکندلحظه راه جسم را انتخاب م 

صبر صحبت   هبع و امروز هم راج ،فضا را باز کند  که وقت داند م  ی نیا ،(حقیقت وجودی انسان)] ١٠شماره 

  ، کند است. صبر م  یماریب  نیا  یانه یکه صبر آ  ،م یکه اگر صبر را بشناس  میو دعوِت باز هم صحبت کرد  میکرد

که   ییها دگیهمان معموال .کند م  هعدم را تجرب باریو  شود آزاد م دگیهمان یو از  کشد م  ارانهی درد هوش

و دردناک    دیدیبهش چسب    لیکه خ   گد یهمان  یاند که به ما کم کنند. شما اگر از  آمده   ،دردناک هستند

  . بله.دیآ جا م از آن   یادیبشود که نورِ ز  یاچه یدر  ی. آن  دیکن  شرفتیپ  لیممن است که خ  ،دیآزاد بشو  ،شده

  ،  که  دیگو مهم است. م تیب نیا

  نپرد دور م  ،ستببسته یمرغ پا چو
  ستاو عجم ،وز دوار نرسدچرخ م به

  ) ۴٩٣غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو
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که   یطناب  نیا  میارا بسته   شی پا  میدار  مرغ  یکه    دیمثال فرض کن  ،ییجایبسته باشد به    شیمرغ اگر پا  عنی

  ست یبپرد. عقاب ن  تواند دور نم  ،بِپرد  تواند از ده متر نم  شتریب  رید  ،شده حدوداً ده متر است  بسته  شیبه پا

   به معن   جان یدر ا  ،دوار»  «وز  .نرسد به آسمان م   عنی  ، نرسد»  . «به چرخ مگذاردنم   سمانیر  کهن یا  یبرا  ،رید

  نادان است. ،است خبر یب عن ی ،ست»  جمع  «او پرواز است.

  مان ی هم چون پا  ما   بِپرد.  تواند طناب م   یِبسته باشد به اندازۀ آن دراز  ییبه جا  شیکه مرغ اگر پا   طورن یهم  پس

  خبر یب  ییتای  یاز ذهن. و از پرواز در فضا  میدور بشو  م یتوان ما نم  ،ها دگ یهمان   لۀیوسبسته است به ذهنمان به 

    .می. نسبت به آن نادان هستمیهست

 ها دگ یهمان   نیکه هر کدام از ا  دی نیبب   شما  است.  دارمعن   ، ذهن)](افسانه من   ٩[شل شمارهها  شل  نیا  پس

باشند    کسان   اگر  در ذهن.  دارد است. و شما را نگه م  وابستگ   یاست.    بستگی پا  ی   ،است  نیچکه نقطه 

مردم    کهن یخواب هم بروند. ا  توانند نم  حت  هانیباشد ا  دیشد  اری باشد و همانش بس  ادی ز  دگ یکه تعداد همان

را    تانیپا  ی اریکه به عنوان هش   دیشما هست   نیکه ا  دیتوجه کن   ولاست.    تیب  نیبه خاطرِ ا  ،بخوابند  توانند نم

طرفش    ی خودش ببندد و    یِطرفش را به پا    ی کند و    دا یطناب پ  ی  دیآ نم  مرغ عاقل  چی. هدیابسته   هاز یبه چ

.  میستما مثل مرغ ه  د؟یدیصورت د  نیبه ا  مرغ  یو نتواند پرواز کند. شما تا حاال    ،ستون ببندد   یرا به  

  م یتوان با عقل خدا م  کهی به طور  ،می خردمند هست  یِاری. و پس ما اگر هش دیگو فَرخ م  ،دیگو مرتب موالنا مرغ م 

آوردن    عنی  دگ یصورت همان به  جهان   نیا  یزهایرا به چ  مانیکه پا  میده نم   صی طور ما تشخ چه   ،میفکر کن 

را    نیا  ییما توانا  ای. آمیرا خودمان باز کن  هان یا  میدار  یی قدر تواناآن   می. اگر بستمی ببند  دیها به مرکزمان نباآن

جز    ن یا  ، نخواهد داد  به من زندگ  نیا  ، بستم  نیرا به ا  م یگذاشتم مرکزم و پا  نکه من اآل  ی زیچ   ن یکه ا  میندار

  م یتوان نم  عنینداده است؟     ندارد؟ تا حاال به من زندگ  یاجه ینت  چیزدن به من هو ضرر    ذهنمن   جادیدردسر و ا

  م؟ یبده  صیرا تشخ  نیا

  د؟ یباز کن  دیتوان خودتان م   ،د یکه خودتان بست  یاگره   ،د یرا باز کن  تانیپا  دیکه با  دیبده   صی تشخ   دیتوان نم  شما

از کس آن  دییبو  دیمعذرت بخواه  ،د یکن  آشت   دیتوان نم   د یدیرنج    شما  اشتباه کردم؟  بوده   ی:  شما    ، گره 

  مان ی هاتمام گره  مهستی  امتداد خدا قادر  ، زندگ  یار یعنوان هشبه   ما  !دیتوان م  ،چرا  م؟یباز کن  میتوان نم  ،دیبست

در آن به تله    که گره است و زندگ   یز یهرچ  ، نهی چه ک   ، چه رنجش  ، دگیچه همان  ،ها . شما تمام گره میرا باز کن

دور     لی خ  ،د یبسته باش  ی اگر مرغ پا  دیدان . و شما مدی باز کن   دیبا  ، و دست شماست  دیباز کن   دیتوان افتاده را م

  نخواهد شد.  ترعیفضا وس نیا  عنی  دیرس  دی. به آسمان نخواهدیرس دیبه آسمان نخواه ،د یپرب دیتوان نم
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ممن    ذره یحاال    ییفضاگشا  ،ییفضاگشا  (حقیقت وجودی انسان)]  ١٠[شل شماره :  م ییگو که م  یز یچنیا

 ول  ،ردیاست صورت ب  شما پرواز را نم  عنی. پرواز  دیشناس  د یمرغ هست  دیفرض کن   ،عنوان مرغشما به   کهن یا ،  

رو  دیبپر  دی توان م  دیدید  دگ یهرهمان  شناساش یاز   . است  یآزاد  یمساو  ییشناسا  ، دگیهمان  نیا  دیکن  یی. 

 روند بار نم   ریز  ها  لی. خ دیبش  ارانهی و درد هش  دیو عمل کن   دی ریبپذ  کهنیشرط ااست به  ی آزاد  یمساو   ییشناسا

  ، باز کنند   توانند اند و دِر قفس باز است و خودشان م بسته   ییجا  یعنوان مرغ خودشان به  را به   شانیکه پا

است. ُخوب آدم  یاو هست از بس که آدم خوب ریتقص  ،هستم با کس  دهیبستند. من اگر همان رانی: دندیگو م

  ؟ یشو م  دهیچرا همان ،است با او با عشق رابطه برقرار کن  یخوب

را جزو خود کردن و تمام    و آن  رید   ذهن  ریتصو   یمن به   ذهن   رِیتصو  دنِیچسب    عنی  دگ یهمان   د یکن م  توجه 

قرار   نیا مرکز  در  عاشق  نیا  ،دادن  را   .اصال است  را گسترش   نیا  عنیشدن  غلط    ، دادن گسترش  ،دادنفضا 

   عنوان زندگحاال آن شخص هم به   ،میکن م   و ارتعاش زندگ  به زندگ   میشو زنده م  کهی طوردادن بهگسترش

  ن یعشق دوجانبۀ ب  ی   جانیپس ا  ،گرداند معشق را بر  اگر  .گرداند شده عشق ما را برمگشوده   یفضا   ایتعش  مر

آن را کنترل کنم در    ،شما بچسبم  ذهن   ریبه تصو  خواهم م  ذهنعنوان من من به   کهن یدو انسان هست وگرنه ا

جز    ،است  دگ یهمان   نیا  ،که  ستیعشق ن  کهن یا  ،ی تکان بخور  توان نم    تو مال من  ، را اجرا کنم   نیهم هم  رونیب

غصه و دردِ   ،است   ییکارافزا  عن یندارد و غصه و درد از جنس فرعون است.    یز یچچ یو جز غصه و درد ه  ررض

ها و  اند و در انتظارات و رنجش شده   نیآفرمسئله   ،اندکارافزا شده  ،انددچار همانش شده   مردم  است.  هودهیب

  :دیگو است به موالنا گوش بدهند و خودشان را اصالح کنند. اآلن خودش م   فقط کاف  ،سوزند ها دارند م غصه 

  را چو بِبرد به مرگ و بازپرد  عالقه
  ست ی چ ندیرا بب ز ی و سِر هر چ قت یحق 

  ) ۴٩٣غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

عنوان  پس ما به   ،: «عالقه را چو بِبرد» دیگو دارد م  دی نیب سرچشمه. م   عنی  ،میهم بخوان  سر   میتوان را م  سر

. دیببر   دگ یتان را به همان  ٔ. عالقهدیشما ببر  ، میرا دار   دگ یعالقۀ همان  دن یتوان بر  ، زندگ  ی ار ی هش  ، امتداد خدا

  د یتوان . نمدی را انکار کن  زی چآن   ، دیری بم  ز یچبه آن   دیبا  ،د یببر  د یبا  رگ به م   عنی«عالقه را چو بِبرد به مرگ و»  

را    دگیهمان  دیهستم با  دهی همان  انسان  یمن با    ،میکن  م  ییما شناسا  دیکن  توجه  .دینگه دار  تانی اریدر هش

انجام بدهد.   د یکار را با نیهست که ا  امی ار ی در هش ول  توانم . اآلن نمرمی بم  دگیهمان نینسبت به ا د یبا ،ببرم

فکان با صبرِ خودش با زمان خودش  کن  ،م ینگه دار  مانی ار ی در هش  ،م یکن  ییاگر شناسا  بیترت  نیرا به ا  یز یهرچ

با    موقع چی. ه دیعجله نکن   ،تمام شد رفت  ،د یرها کن  دیرا با   نیکه ا  دیدان هرلحظه م  شما  .برد م  نیرا از ب  نیا
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  د؟ یکن توجه م   ،آن جزوش است  ذهن. چون من میندازی آن را ب  میدی که چسب  یز یچ   یبه    میتوان ما نم   ذهنمن 

که ناظر ذهن است    دیاگر آن صبر کننده باش  . ولدیباش  ذهناگر شما من   ،اندازد جزو خودش را نم   ذهنمن 

  ، روم ها نمموقع   بعض  ،روم ها مموقع   بعض   ،روم من هم م  ،کشد دارد من را م  دگیهمان  نیکه ا  داند و م

 د یرو سه بار م   ،بروم. دو  دی نبا  ،بروم  دیمن نبا  ،فتدیب  دی با  نیکه ا  دینگه دار  تانی ار ی کار کنم؟ در هشچه   دانم نم

کوال  کوکا   نیا  ،ضرر دارد  یز یچ  یشما    ،است  طورن یهم   زیچ  همه   .دیندار  لیم  ری مثال دفعۀ چهارم د  دینیب م

نگه   امی ار ی . خُوب در هشدیخور  م   ول  د یبخور  د یشر است نبا  نیکه ا  دیدان ضرر دارد شما م   میخور را ما م

  ، م. سوشوم جلب م   ،خورم به زور م  ندارم ول  لیدفعۀ بعد م  ،خورم بار م  ی  ،ضرر دارد به من  نیداشتم ا

  .دیآ بدم م نمیب اگر بخورم م ریماه نخورم د  یبخورم.  خواهد دلم نم  رید نمیب چهارم م 

  قت ی که حق  فهمد م  ،شد  ی اریهش   ،ها دگ یجدا شد از همان   موقع وقت آن   ،را چو بِبرد به مرگ و بازپرد»   «عالقه

مرکزش   ، ردیاگر نم   ول  ما او هست.  قتیحق   ، خداوند است  یز یو سرِ هرچ   قتیچه هست. حق   یز یچسِر هر   ای و سرِ  

. سرچشمۀ  تواند بفهمد نم   ش یباشد بخواهد فقط با فکرها   جسم  ی اریهش   ،باشد  از جنس جسم  ،جسم باشد 

را نگه    ها دگ یهمان   ذهن)](افسانه من   ٩[شل شماره   د یخوِد او هست و مواظب باش  یز یسرِ هرچ  ای   یز یهرچ

متوجه    شدهباز   یفضا  نیبا ا  ،دیکن  ازب  ،د یفضا را باز کن  ،چه هست   یزیسرِ هرچ  ایو سر    قتیحق   دیکه بفهم   دیندار

  : تیب نیا و .دیبشو

  یتوي بصر ییو ب  سمعییکه ب رو
  یی سر توصاحب  یِچه جا ،یتوي سر 

  ) ١٩٣٨ ، بیتدفتر اول ،ی مثنو ،ی (مولو

تو با   ، راحت باشد برو  التی انسان خ ی که: ا   دیگو . م ١٩٣٨ ، بیتدفتر اول  ،میارا ما بارها خوانده ت یب نیا پس

  م ینیب با چشم او م  ،میشنو . با گوش خداوند ممیکن م  ییفضاگشا  وقت  ،نیب با چشم من م  یشنو گوش من م 

   تو که وجود جسم  ،داشته باشد وجود جسم  دیبا ر. صاحبِ سست یصاحبِ سر ن ، یتو سر  ، و تو سِر من هست

  . که سرِ من تو هست یشو متوجه م  ،به من یشو زنده م . وقتیندار  ذهنصورت من به

   باش که پرست عالم خَمش   خموش
  ست ی که گفت طبل تُه ،طبل مقالت  موب

  ) ۴٩٣غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو
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.  م یرا پر هم بخوان  ن یا  میتوانست البته ما م  ،است   است که پر از زندگ    : خاموش باش که عالم خموشدیگو م  پس

  ؟ ی گرد دنبال پر م   ، . خاموش باشمیبه پر صحبت کردچون قبال راجع   ، » «خموش باش که پرست عالم خَمش

چون    ، که گفتن به ذهن رفتن  ،کن باش تو فکر م   خاموش  . یبپر  توان م   با پرِ خاموش   ،پر خاموش بودن است

متوجه    ذهن)](افسانه من   ٩اره [شل شم شل    نیا  لۀی وساست. ما به    جا پر از زندگآن   دهد جسم را نشان م 

:  م یی گو هست. ما م   شان داخلش زندگهمۀ   ،من هستند   یها دگ یکه همان   هان یچنقطه   نیکه: تمام ا  میشو م

  ؟ خواه م  من. زندگ  یها باور   عنی  ؟خواه م  خانه. زندگ  عن ی  ؟ خواه م  پول. زندگ   ؟ خواه م   زندگ

  .دیآ که به گفتار در م ،دهد که ذهن من نشان م یز یهرچ

   طبل توخال  ،کردنبا ذهن صحبت  ، گفتنسخن   ،که گفتار   ،زدن را موب حرف  عنی   ،وگو را : طبل گفت دیگو م 

ذهن و ساکت بودن    در خاموش  زندگ  ایکه پر    میدیفهم  پس  م؟یزن قدر حرف م ما چرا آن  است. با طبل توخال

که   یز یچآن   یرو   ،می و قضاوت نکن  ،میکن  ییگشامرتّب فضا   کهاستن یکارمان ا  ما  صورت حضور ناظر استبه

عالم    نیکه ا  میدان م  .میکن م   ییگشافضا   دهد که ذهنمان نشان م   ی زی.هر چ دهد لحظه ذهنمان نشان م  نیا

[شل    ها گد یهمان  نیا  قیذهن و از طر   به   میی ایب  کهنیاست. نه ا  گشوده شده خودِ زندگ  ی فضا  نیو ا   خاموش

   زندگ   ن یاآلن ا  م ییگو م  و  حرفش را بزند.  دگ یهمان   ی هرلحظه    عن ی  . میحرف بزن  ،ذهن)] (افسانه من   ٩شماره 

  هستند.   وجود ذهن  یهم    هانیا  یهمه   .زند اآلن همسرِ من حرف م  ،زند پولِ من حرف م   اآلن  .زند حرف م

خواهد داد   اد یبه ما   آن خاموش  ،م یخاموش شد اگر .م یکن م  زندگ   یطور ن یاگر ا ، غلط است  سب زندگ نیا

  .بله .میبن زندگ  یجور که چه 

  خروش کن  در خَمش  ،خموش کن نفس  ی
   تو ناطق در خَمش  ،سخن تو خامش وقتِ

  ) ٢۴٧٠غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

ز  تیب  نیا باش   ی .  باستیهم  به   ،لحظه خاموش  بن.به  صورت خاموش و  فضا خروش  باز شده   ی صورت 

.  م یذهنمان در واقع ما خاموش هست  لۀیوسموقع سخن گفتن به  ،نیبنابرا  خروش بن. بذار آن فضا حرف بزند.

ما صحبت    قیاو از طر   میکن ما صحبت نم   وقت  زندگ   کهن یا  یبرا  .میزن م  حرف درست  ول  میخاموش هست   وقت

    ،میدان م  ما .کند م

  است ی بعد اتیبه ابهم که مربوط  تیب نیا
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  اند را جاذب انیمر نار  انینار
  اند را طالب انیمر نور انینور 

  ) ٨٣ ، بیتدفتر دوم ،ی مثنو ،ی (مولو

  ذهناز جنس من   که هر کس  و  .روداش مجنس   یسوبه  هر جنس  که  است.  تیبه قانون جنسراجع   یبعد  مطلب

 ی ها انسان  یگشا است به سوکه فضا   کسهر  .رود دردمند م  ذهن  یها من   یسواست و از جنس درد است به

شما    پس   .شود دارد م   از جنس زندگ  ا ی   ،است  ی ار یهش  ا یاز جنس نور و     عنی  ،است  ی که نور  رود گشا مفضا 

  . دیرویم ان ینار یسوبه  ای دی رو م  انی نور ی سوبه واشی واشی که   دینی که بب دیخودتان دار  یهم برا  یاریمع  ی

  .بله

  خلق  یِها بِه که ظلمت ،چه ظُلْمتِ
  خلق یِپا  ردیسر نَبرد آن کس که گ  

  ) ١٣٠٠ ، بیتدفتر اول ،ی مثنو ،ی (مولو

از ظلمت   ،م یکن  ییگشافضا   می بتوان  ،ظلمتِ چاه ما   اگر بهتر است که من   عنی  خلق است.  یهابهتر     ذهن ما 

    یتار ، میما خودمان ظلمت هست   اگر. میکن ییگشااو باشد واقعا فضا  ی تمرکزمان رو ، میخودمان را داشته باش 

  طور.   نیهم  و برد. می ما جان سالم به در نخواه ،مردم  ذهنمن   یبه پا میاده یو چسب  ،می هست ذهنمن 

  امتحان  نیبس بود ا ،جنس  یِرود سو جنس
  رود خر م  یِخر سو ،رودشَه م یِشَه سو

  ) ٨٨٨غزل   ،شمس  وانید ،ی (مولو

  یی جا ی  شما  و  .میروو درد م  ذهنمن   یسوبه  ،م یو درد باش  ،میباش   ذهناگر از جنس من  ،که  میدانم  پس

شاه   ،رود خداوند م  یسواز جنس شاه باشد به  کس. و هردیامتحان نکن   ،د یامتحان را بس کن  نیا  رید  دیبا

  . رود خر م یسوبه  ، خر باشد  ،باشد  از جنس من ذهن هرکس ،رود م

  : دیگو . متانیبرا میخوان  موش و چغز را مٔ از قصه  تیچند ب   جان یدر ا و

تا چغْز را در آب خبر    ، سِر رشته  دنِ یلبِ جو و کشآن چغْز را لب   ،طلب کردنِ آن موش   ی کردن به قصه   رجوع«

  » شود از طلِب او. 
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  ی ابرکه   ی در    یاقورباغه   ی   که  .میاقصه را در دفتر ششم خوانده   نیا  ، باشد  دتان ای اگر    ، به حضورتان که  عرضم

 ستدیا و آن کنار م  ، بشود  تواند وارد آب نم  دیآ موش م   ی و    ، است  ما   یار ی قورباغه هش  ،کند م  زندگ   یآب  ای

حال  به   توجه   ی  تو   .سوزم قورباغه که من عاشق تو شدم و واقعاً در فراق م  نیبه ا  کند و ابراز عشق و عالقه م

  کنم.  دایعشق پ ن یا یبرا یاچاره  توانم و من نم ،ییآ تو نم  کنم تو را صدا م میآ و من م ،من بن

  ی ابتدا هسته  دیدان م  .شود م  لیتش،  که بر هر کس  ،است  من ذهن   ،جهان است. موش  نیموش هم  نیا  پس

من    ،. فکر استمیکن م   ییما من را به صورت خودمان شناسا  ، من  یکلمه   ا ی  ، به صورت اصطالح من  اشی مرکز

هر دو    ،که اسم ما و من   میشو م  متوجه  همه فکر هستند.  هان یا  فکر است.  یما  اسم  طورن ی هم  ،فکر است  ی

  ، ابتدا مثال   در   که متعلق به من هست.   ی زیچ   ، شناسد ا ممن رِ مال   طورن یو هم  ،آن من هستم  نیاست. ا  زیچ   ی

  من.  یِبازهر اسباب  ایو   ،توپِ من  ،من  ریش شهیش

  به حول و حوش ما.   ندیآ م  هان یا  ،م یتجسم کن  میتوان را که ما با ذهن م  زهایاز چ  که بعض   میشو م   متوجه

  ن یا  ی مرکزٔ هسته  کهنی. پس از امیدار را برم  هاز یمال من چ  و با فکرِ  میریگ م  ادیمن و مالِ من را    نیبنابرا

هنوز ما را به  ، در واقع  ذهنمن  نیا و  را.   ذهنمن  ن یا ،میباف م   و ه ،م یکن اضافه م به آن  ، بافته شد  ذهنمن 

  .مینشد  ذهنما هنوز به طور کامل من   عنی ، دهیطور کامل نبلع 

  ی هاز یبر اساِس چ  ذهنکه ابتدا من   دیدان م  ،جهان است   نیو مربوط به ا  ، است  رونیکه در ب   موش  نیا  نیبنابرا

مثل من و  ر؛یشده است. د  لیتش  ،آفل است دهد که ذهن نشان م ی زیهر چ  عنیآفل  ی هاز یآفل و تجسم چ

آفل هستند  هانیا  ،اسم من آفل است. هر چ  جسم  همه  ما با پنج    ای  نشان بدهدکه ذهن    آفل است  یزیمن 

  ،  ذهن. موشِ من شود م  لی تش  ،حال موش   هربه  است.  رفتن   نیآفل است. از ب  م یکشف کن  میمان بتوان حس 

  ی ار ی صورت هشما به   ،اصل ما   اگر  قورباغه اصل ما است.   ا ی  ، جهان بشد. چغزما را به   خواهد که مرتّب م

در    نیا  ،کنم م  در آب زندگ  ،من از جنسِ آب هستم  ول  کند موش دارد ما را وسوسه م   نیکه ا  میخود آمدبه

خش،   هم  یباز و مرغاب یهمان قص نم  شما .شود دیرو به خش .  

  ن ی. و آن اکند من را حل م  یدر واقع مسئله   نیکه ا  امده یشیاند  یفکر   ی: من  دیگو موش م  نیقصه ا  نیدر ا  و

  خواهم  تو و من هر موقع م   یپاهم به   یو    ،خودم ببندم  یپابه  یارشته   ی   ،سمانیر  ی   میایاست که من ب

عنوان قورباغه  . و ما به حشر و نشر کن  با من صحبت کن  ییای و ب  یدار بشورا بشم تو خبر   سمانیر  نیتو را ا

ساخته   رونیکه از ب  موش  نیکه ا   میموش سوخت و باالخره باور کرد  نیحالِ امان به بعد دل   ،میاول مقاومت کرد
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رشته    نیا  ،م یبست  مانیرشته را به پا  نیمند به ما است عاشق ما است. ااست واقعاً عالقه   دست ما ٔ شده و ساخته 

  .شود م  دهیکش  دینیب که مرتّب م ،ستیفکر ن  زبه ج

 ، خودش   یپاسرش را به   یقورباغه ببندد و    یپارا به   سمانیسر ر   ی  ،قصه   نیدر ا  ،موش موفق شده  هرحالبه

  ، ها بشد موقع  بود بعض قرار .کشد دائماً م دهد . امان هم به قورباغه نمشود دور نم ریمنتها از کنار آب د

 پس  کشد.  که حاال که طناب را وصل کرد و قورباغه هم خام شد. لحظه به لحظه طناب را م  دید  رید  ول

و موالنا شروع   کشد موش م  نیاست که ا  سمان یر  نیا  ،قصه   نیدر ا  میکن که ما م  یدرپی پ  یهافکر  نیا  نیبنابرا

  :دی گو م  ،بیترت نیبه ا کند م

  کشَد عشق رِشته م یسِرشته آن
  وصل چغِْز با رشَد  دِیبر ام 

  ) ٢٩۴١ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دم بهدل دم یبر رشته تندم
  ام که سِر رشته به دست آورده 

  ) ٢٩۴٢ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد دل و جان در شهود  یتار  چوهم
  نمود  ییتا سِر رشته به من رو 

  ) ٢٩۴٣ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

    جان یدر ا ،ده یاوقات آفر آغشته و گاه   ،مخلوط شده عنی: سِرشته 
  آغشته است.    معنبه

  باشد.   ختهیآنکه با عشق درآم عنیعشق:  ٔ سِرشته 
  قورباغه.   عنی: چغْز
  .  افتهی  تیهدا عنی با رشَد  ،تیهدا عن ی: رشَد

  است از پروردن عشق و عالقه در دل.  یری دل»: تعب یبر رشته  دن ی«تن

ما که موش    ذهنکه من   معن   نیبه ا  ،موش  عنی عشق  ٔ . سِرشته کند م  شخندیر  یجور  یحاال موالنا دارد    پس

نشان عشقش است و    نیا  ،بافد و م  کشد فکرها را م   ن یبه اصل ما عاشق شده است و هر لحظه که ا  ،است

زنده به فکر و تلف کردن    زندگ  لیتبدبا    ریبه عبارت د  ،طناب فکر   دنیدارم که با کش  دیکه من ام   دیگو م

  سمان یرا به ر  انسان دائماً زندگ   ذهن. من ذهنمن   عنی و    ،به خدا زنده خواهم شد  ،د یمن به خدا خواهم رس  ،آن

عنوان به   میما در آب بود  مدت  یت.  آورده اس  رونیاز آب ب  دید  میو ما را اآلن خواه  کشد و م   کند م  لیفکر تبد

  قورباغه.  
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هم احساس    ل یو خ  دیگوم   ذهنبه خدا زنده خواهم شد.» من   ،حضور   صورت انسان زنده به که: «من به   دیگو م

م «م   دیگو م  ،کند کار  دم   تندکه:  دل  رشتۀ  به    عنیدم»  بهبر  را  انسان  فکرها    دستمرکز  با  و  است  آورده 

دم  ،کند م   یبازعشق فکرها  مبهبا  فکر  م  یفکرها   ،کنددم که  ول کند عاشقانه   .  و    هانیا است  فکر  همه 

که:   میی گو و ما م  ذهنصورت من ما به   ا ی   ذهندست آورده است من را به   که سِر رشتۀ زندگ  دیآ نظرش مبه

  ‐ م یپرست هستبت   ،م یپرست هستجسم   ،م یگرچه که اآلن باورپرست هست‐  دمیزحمت کش  لیکار خ   نی«واقعاً در ا

صورت حضور ناظر و شاهد  به   عنی‐ام  بوده   ام از بس که شاهد زندگ است آقا! مثل تار مو شده   آمدهپدرم در

نبوده که سِر رشتۀ    سادگ  نی. من به اامدهی من زحمت کش  یالغر  نیا  یبرا  ‐است  امدهین  که درآمدم در حالت

  ام.»دست آورده عشق را به 

ا  میکن فکر م   ما   ا ی   میکن عاشقانه م   یو فکرها   میکن م  لیرا به فکر تبد  زندگ   ،صورت موش لحظه به  نیکه 

  نه!  دیگو م  ،همان زنده شدن به خداوند است ،همان وصل است ،همان عشق است هان یا ،م یکن م  یمعنو

  که:   دیگو م  فتد؟ا م  چه اتفاق اآلن

  آمد ناگهان  نیاْلبغُراب خود
  بردش زآن مان  ، شاِر و موش و در

  ) ٢٩۴۴ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  موش از غُراب  برآمد بر هوا چون
  از قعِر آب  ز یشد چغْز ن  منْسحب

  ) ٢٩۴۵ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  در منقارِ زاغ و چغْز هم  موش
  پا در رتَم ختهیهوا آو در
  ) ٢٩۴۶ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  شده.   ده ی: کشمنسحب  کالغ.  عنی  غُراب  و مفارقت.  ییکالغ جدا  عنی  نیالْبغُراب   . سمانیر  ای طناب    عنی  رتَم 

  نخ.  ،رشته عن ی رتَم

م   تیوضع   دیتوجه کن   پس را  من دیگو ما  ما موشِ  درست کرد  ذهن.  م  سمانیر  ، میرا  اکشد را    دن یکش  نی. 

  ده یکه ما با آن همان   یز یهر چ  . ولشود م  لیفکر تبد  سمانِیبه ر  است که زندگ  یپدر یپ  یفکرها   ،سمانیر

شار کرد ناگهان    ،آمد موش را برداشت ییکه کالغ جدا دیگو م از ما جدا خواهد شد.  ،آفل است  نیا  ، میهست
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شما  ،به آن دیاده ی شما چون چسب ،برود  نیآن از ب  ،دیهست تیهوکه شما با آن هم  یز یو از آن مان برد. اگر چ

مثل آن   یی تایاز آب    ی جورکه چه   دیشو . پس شما متوجه مییتای  یاز فضا   ، از آب  د ییآ م  رون یهم با آن ب

  . دییآ م رون یب یمرغاب

.  م یخواند  تیدر آن سه ب  ،ها ِبِجهتو از آن   ،بروند  نیاز ب  هانیا  کهن یقبل از ا  دیگوم   ،اآلن  میشو حاال متوجه م 

  ن ی . امیگوش بده  مان به حرف موشِ ذهن  دیگشوده شده نبا  یعنوان قورباغه و فضاکه ما به  میشو متوجه م 

که کالغ آمد موش را برداشت    دیگو است م  ن یا  لشیتمث .  کند به فکر م  لیچون تبد  ، دزدد ما را م  موش زندگ 

حالت ما در    نیکه ا  ،او هم آمد هوا  ،به موش وصل بود  ،قورباغه  عنی  ،چغز   ، دگیفکرها و همان  قیو چون از طر

ب  دگ یهمان   است.  ها دگ یهمان   شتریب   ی زار   و   هیهنوز گر  ،ما   میبود  ده یکه به آن چسب  ی زیچ   ، رفته است   ن یاز 

 د یگو م قورباغه هم با موش آمد باال.    نی. بنابرامیندازیآن را کامال ب  میما نتوانست   ،ما نرفته است  یبرا  ا ی  ، میکن م

  اند.شده  ختهیآو سمانیهر دو در هوا از ر ،موش در منقار زاغ و قورباغه هم

  د ی : زاغ از مر و کگفتند م خلق
  د؟ یرا چونه کرد ص یآب چغِز
  ) ٢٩۴٧ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  شد اندر آب و چونش در ربود؟ چون
  شاِر زاغ بود؟ ک یآب چغِْز
  ) ٢٩۴٨ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  آن کس  یِسزا  نیگفتا: ا چغْز 
   شود جفتِ خَس  آبانیچو ب کو

  ) ٢٩۴٩ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

   عن ی  ،خلق  پسپست.    ،هی: فروما خَس  .انیآبروی ب  عنی  آبانی ب  است.  لهیو ح  رنگین   به معن  د یک  ای   دیک  ،بله

مخلوقات هش   ، تمام  من   ر یغ   های اریتمام  نم   ذهناز  هنوز  ا  فهمد که  ح   نیکه  با  ن   له یزاغ  دارد    رنگیو    ، که 

  چون قورباغه در آب است.  ،قورباغه را شار کرده است یجور چه 

نورِ   نیا ، میست یآفل است و ما خودمان آفل ن ز یهمه چ میدان ما م   کهن یا ،ییکالغ جدا نیا م یاز خودمان بپرس  ما 

در هوا است؟!   زانی! چرا آوشود؟ چرا ناراحت م  ،ییجدا ا یمرگ  لۀ یوسبه ، ثبات که خودِ خداست نیا ، رنگیب

ما از جنس او   ،میبشو قیرف  دینبا ذهنبا من  ،میبشو قی رف دیکه با موش نبا میفهم چرا نم  یار یعنوان هشما به 

  ! م؟یبخواه  جهان زندگ نیاز ا دیما نبا ،م یستین
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 ،اش موش استواسطه   کند؟ ما اثر کند. چرا اثر م  یرو دینبا  دیمر و ک   ،د» ی: زاغ از مر و کگفتند «خلق م 

  ی رو  ی . خُوب مرگ چه اثرردیم آفل م   زیمرگ است. چون هر چ   ، است  ییرمز جدا  کالغ   است.   ذهنشِ من مو 

به ما دارد؟    یمرگ چه اثر  م؟یستیما مر از جنس خدا ن  ،د یزندۀ جاو  عنوان زندگما به  عن یقورباغه دارد؟  

  . میکن صحبت م هادگ یِگ همانبه مرراجع  میدار

قورباغه را ص  ی جورزاغ چه   نیا  کند م  سؤال و  چ   د یرفت در آب  مربوط به    ،آفل است   ی زهایکرد؟ مرگ که 

  کند؟  شار م   ،می از جنس خدا هست  ،میهست   و ما را که از جنس جاودانگ  شود م  یی تای  یوارد فضا  یجور چه 

 تواند م   ییرا شار کند؟ مر زاغ جدا  غهقوربا  تواند مر زاغ م  ،خواهد  که او م  یز یآن چ  ،خداوند  نیو در قوان

اشتباه شده است. اشتباه را دارد   یی جا  ی انداخته است. پس    دیگو م  ندازد؟یب  ییخدا را شار کند؟ به جدا

  . دهد م حیتوض

همسر    دانم نم  ،دوست ما رفته  ،رفته   کس  ی.  میهست  زانیآوما    شتریدر هوا که ب  میشو م   زانیموقع که ما آو  آن

  ت یو شا  میکن و ناله م  میما اآلن ناراحت هست   ،رفته است  دگیهمان  ی   ،پول ما رفته  ،بچۀ ما رفته  ،ما رفته

است   آن کس   یواقعاً سزا   نیکه ا  دیگو آن موقع م   ، فی کل ، بیت  زان یو در هوا آو  م ی آمد  رون یاز آب ب  ، میکن م

  د یبا  عنوان زندگما به   عنی بشود.    پست  نیقر  ،خَس باشد  نیقر  عن ی  ،جفِت خَس باشد   انیآبروی که مانند ب

نم  میبده  صیتشخ  با من میباش   دگ یدوستِ همان   میتوان که ما    د ی را با  ذهن. من میکن   زندگ  دینبا  ذهن. ما 

  د یخُوب با  ،م یباش  ن یقر  ،می دوست باش  ذهن   ی هابا من   ، میکه امتداد خدا هست   ،انیآبروی . اگر ما مثل بمیندازیب

  . بله. رید میهم بشو زانیآو

  فغان  یا ،ناجنس ارِیفغان از  یا
  مهان  یا ،دییجو  ین نینشهم

  ) ٢٩۵٠، بیت دفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  وب یرا افغان ز نَْفسِ پر ع  عقل
  خوب  یِبر رو ی بد  نیب همچو

  ) ٢٩۵١، بیت دفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یق ی تیکه جنس گفتشم  عقل
    نیاز آب و ط ن ، ستیره معن از

  ) ٢٩۵٢، بیت دفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  توجه است.    ذهنمن   عنی  ،است   یکالبد ماد  ا یاز کالبد    هیکنا  ن یآب و ط  ،گل   عنی  نیط   ،بزرگان  عن ی  مهان 

پنج    لۀ یوسهم بهکه بدن ما    ،دیآ که به ذهن م  یی زهایچ   . تمام آن ردیگ چهار بعد ما را م  ، که ذهن ما  میکن م

   ی . ما ذهن ریتصو ی ،کند به ما ارائه م  ذهنصورت من ها را بهآن  ی. همه دیآمصورت فکر در  حسمان به

را جمع   ها نیا  ز یچ  همه   ، میاز روابطمان دار  ،م یاز مردم دار  ،م یدار  ان از متعلّقاتم   ،می از بدنمان دار   ذهن  ر یتصو

  ، بدن ما هم باشد   تواند و کالبد آن است. کالبد م  ذهننام من به   کند درست م  ذهن   ریتصو   یاز ما    ،کند م

  است.  ذهنمن  ن یبله هم  ،ست یجاها بدن ن  لیخ  ول

قدر  چه   عنیهم فغان.    باز   ،فغان  ی ا  ،ناجنس   اریکه فغان از دست    دیگو م  ،کنداصطالح فغان م دارد به  پس

ناجنس است.    ،آدم   ارِی  وقت  ،آورد وجود مقدر درد بهچه   ،آورد وجود م قدر غصه به چه   ،آورد  وجود مظلم به 

  ن ی مربوط به ا   یاست؛    است با موش که مربوط به خش   ی موجود آب   یقورباغه که     ناجنس اآلن دوست  اری

  ماست.   یار ی هش ،هم که خدا ساخته است ی ،م یجهان است که ما ساخت  نی ساخته شدۀ ا ،جهان است

که واقعاً    دیآ م   ادش ی  دفعه ی   ،در هواست  شی پا  ناجنس گرفته است. وقت  نینشهم   ، ما  ت ییخدا  ، ما  ی ار یهش

  ن ی هم   ی . برارید   ذهنی هامن    ِ نینشچه هم   ، خودمان   ذهنمن    نینشبد داشتم؛ چه هم   نینشمن هم   ،حقّم است 

از جنس حضور باشد.    ، که از جنس ذهن نباشد  دین ک   دایپ   ،د یجستجو کن  نینش! هم مهانی بزرگان! ا   ی : ادیگو م

.  کند دائماً ناله م ، دگ یهمان  عنیهم  ب یع ، ما بیاز عقل نفس پرع ،عقل ما باشد   تواند عقل کل که م دیگو م

مثل    ،ما  ذهنمن   ،نفس ما   عنی.  بایز  یاست رو   مثل دماغ زشت  نی: ادیگو م وب»ی«عقل را افغان ز نَفْس پرع 

  است.   بیپر از ع  ،برد م  نیما را از ب ییبایما. ز  ی اریهش  ایحضور ما و  یِبا ی بر چهرۀ ز است دماغ زشت 

  ی اریاز ره هش   ،از ره حضور است   ،ن یقی  ، تیکه جنس  گفت به او م  ، عقل کل است  ن یا  ،گفت عقل به او م   و

جنس    همهن یا  ،جنس   ی که جنس رود سو  ،ت یکه جنس  دی گو . پس مدهد که ذهن نشان م  یز ینه از آن چ  ،است

  ، د یخوان را م  تیب  نیو شما اآلن ا  روند م  انینور  یسو  ان ی نور  ،روند م  انینار  یسو  انی قصه و نار  نیاولِ ا  میگفت

دوست    با چه کس  نیبب   ست؟یهم ک   ،ستیهم چ   ست؟ی و ک   ست یچ  نتی قر  ،ستیک   نت ینشهم   نیبزرگوار بب   یا

  ؟ خوان م  یچه کتاب  ؟ کننگاه م  یاچه برنامه   ؟هست

از جنس حضور    ا یها دوجور هستند:  تو اثر دارد و انسان   یرو   نیقر  قیاز طر  هانیا  کهن یا  یبرا   ،نیرا بب   هانیا 

که با    دیگو دارد به شما م دیکن هستند. اگر شما فضا را باز م   ذهناز جنس من   ای  اندفضا را باز کرده   ،هستند

حواستان باشد که    د یبا  ،دی ده بشوزن  به زندگ   دی خواه و م   دیدار  ذهن. اما شما من دینشو  قی رف   ذهن  ی هامن 

  .  ستیناجنس است از جنس شما ن  نی. ازند دائماً به شما ضرر م ،خودتان است  ذهنکه من  دیدار قیرف
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   ی ، چغز هستم  یمن  دیی بو دیبا د یکن شما به خودتان نگاه م عنی ، میکن به انسان نگاه م   وقت کلّ  طوربه

موش است؛    نیمن ا   ِ ذهنمن است. اما من  اصل  و آن اصل من است. من   کنم م   قورباغه هستم که در آب زندگ

دارم   زنم و هر موقع حرف م شوم . من خاموش مددوست من باش تواند نم نیو ا کند م  زندگ در خش نیا

آمده و من را    ییجدا  ، مختلف  ی و جاها  کشد دائمًا طناب را م   ،مسلط به من است   نیو ا  زنم حرف م   نیبا ا

که    رسم م  نشیب  نیوجور کردم؛ من اآلن دارم به انگه داشته است. من باالخره خودم را جمع   زانیآو  ،پادرهوا 

من حاال که   تِیجنس  طورن یو هم  ،او بروم  یسوفضا را باز کنم به   دیمن از جنس خداست. من با  تِیدر واقع جنس 

  یهانه آدم   ،ذهن   یهانه من   ،اندزنده شده   هستند مثل موالنا که به زندگ   ییهارا کردم انسان  ییشناسا  نیا

  دردمند.  

او هم    ،دارد   ذهنهم من   درد را دارد فالن   نیمن مثال ا  ذهنمن   ،دارم   ذهنکه چون من   میبو  توانم من نم  و

مشّخصاتِ    قیخودشان را از طر   یرفقا   تِیمردم جنس  شتری. بمیجنس هست ما هم   نی پس بنابرا  ،آن درد را دارد

بد    ل یمن هم خ  همسر قبل   ، ظالم بود  ، بد بود   لیخ   تان . بله؛ شما همسر قبل کنند انتخاب م  شان ذهنمن 

همان    ،کنم من هم فالن ورزش را م   دیکن . شما فالن ورزش را م می جنس هستما هم   نیپس بنابرا  ،ظالم بود   ،بود

جنس  ما هم   ،است   نیهم  نیمن هم ع   یباورها   ،است  نیشما ا  ی. باورها می جنس هستپس ما هم   ،کنم ورزش را م

  ا ی  ذهناست» نه با مشّخصات من   . «از ره معنستین   جنسهم   نیکه ا  دیگو دارد م  ،است. باور جسم  میهست

آن مشخّصات بدن   حت امال من ه  ،است  ی طور. چون شما رنگ بدنتان  جنس  پس ما هم   ، است  یطور ن یم 

هردو زنده به    که دوتا آدم ممن است کالبد متفاوت داشته باشند ول  دهد م  حی دارد توض  نییپانه.    م؛یهست

  .دهد م  حیاآلن دارد توض نیباشند و هم  زندگ

  مو  نیا ،پرست ومشو صورت نیه
ِجنس سربه صورت در مجو تی  

  ) ٢٩۵٣ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  آمد چون جماد و چون حجر صورت
  خبر تیجامد را ز جنس ستین

  ) ٢٩۵۴ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

   گندم  یچو مور و تن چو دانه جان
   هر دم شیسو به سو  کشاندم

  ) ٢٩۵۵ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو
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حرف    نیپرست نباش. اصورت   ،خبردار باش  ،نیه  ،آگاه باش  دیگو م   ،دیگو سنگ. اآلن به ما م   عنیحجر    ،بله

وجو نکن.  را در صورت جست تی. سر جنس میجنس هستباشد ما هم   سان یاگر    ذهنرا مزن که مشخصاِت من 

مثل سنگ    ذهنندارد. من   ر خب   تیسنگ از جنس  عنیمثل جماد و سنگ است و جامد    ذهنمن   عن یصورت  

.  م ی از جنس هم هست  میدار   با هم ما مشابهت  جان یکه ا  دییخبر ندارد. شما نگو  تی از جنس  ،شعور ندارد  ،است

  د یرا با  نیعشق است. شما ا  ،خداوند است ،حضور است  مان اصل  تیدوتا درد هستند. ما جنس  ، ذهندوتا من 

است. به صورت نگاه    یجور چه   ، اآلن دارد  حت   ،اشذهنمن   کس   یکه    ستی. مهم نیدر    دیکن   ییشناسا

  . میکن نگاه نم یبه مشخصات ظاهر ،ما   میکن نم

مثل مور هستند و    های اریهش   ،ها روح   ، هاجان   دیگو . ممیازنده   قدر ما هردو به زندگکه چه   می نیبب   می خواه م 

   تن جسم   طورن یهم   ،ما   ذهن تن ما و من   نیروح مثل مورچه است و ا  ای   یاریتن مثل دانۀ گندم. پس در ما هش

  :  دیگو م  طورن یما مثل گندم است و هم

  داند کان حبوبِ مرتَهن  مور
  و جنسِ من خواهد شدن  لی مستَح

  ) ٢٩۵۶ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  جو)  ای(جو  ،گرفت از راه یمور   ی آن

  دو)  ای(برفت و دو  گندم  ر ید مورِ

  ) ٢٩۵٧ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ،  پس

   ول  ،تازدگندم نم  یِسو جو
   بل ،دی آمور م یِسو مور

  ) ٢٩۵٨، بیت دفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

و    افتن ی   رییتغ  ، شدن  لیتبد   عنیشدن    ل یاز جهان گرفته شده. مستح    عنی  ، به گرو نهاده شده  عن یمرتهن    بله

   ی  نیمنتها ا  ،خواهد شد  وجودشرا خواهد خورد و جزو    نیا  برد که دارد م   گندم   نیکه ا  داند مور م  دیگو م

و ما    ، مرتهن است. از جهان قرض گرفته شده  نیا  ، مین یب که با ذهن م  یز یهرچ   میدان است. ما م    رونیب  ز یچ

هر    ،هم گندم را گرفته   ی  ،جو را گرفته  یمور در راه    یکه    دیگوم  دهد م  حی . و خودش توضمیستین  نیا

مشخصاتِ    عن ی.  ستیگندم مثل جو ن   .دیآ جو م  یگندم دارد سو  دینیب م   دیکن   گاه. و شما اگر ندوند دو دارند م 

  باشد. فرض   یمعنو  ریغ  ،باشد  یمعنو   ای  ،بد باشد  ،چه بخواهد خوب باشد  ،مان در ذهن  میکه ما دار  جهان   نیا
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  ، مور   متفاوت هستند. ول   لیخ   ، ندیآ هم م  ی دوتا به سو  نیا  دینیب م   شما جو است.     یگندم است     ی  دی کن

  هر دو از جنس هم هستند.    ،هر دو مورچه

  دو تا مور هستند.   نیا  ،تازند هم م   یِکه سو   ستندیجو و گندم ن  نیبله. اما ا  د؟یآ  مور م  یِ : مور سودیگو م 

براساس    د ی. شما نباکند نم  نییما را تع  تیجنس ،م ینیبب   میتوان که با ذهنمان م  یتشابه مشخصاِت ظاهر   عنی

تان  به ذهن  دییای ن  عنوان زندگخودتان به   ای.  دیرا به دوست انتخاب کن   یمثال    ای  دی همسر انتخاب کن  دیبرو  نیا

شما   نه. ،د یکن نیی تع قیتان را از آن طر. جنس دیریب را مشخصات خودِ اصل تانو مشخصات ذهن  دینگاه کن

که برداشته از من پس بدهد.  هرچه    دیموش با  نیدارم. ا  موش   یهستم. فعال     من از جنس زندگ  دییگو م

  .  رمیاز موش ب دیرا من با ام زندگ ،د یایب دیبا نیبشود. ا لیدر من مستَه دیبا نیا

جهان دو نفر    نیدر ا  . چون متفاوت هستند.رود گندم نم  یِموقع جو سو   چیه   ،»ول   تازد نم   ،گندم  یِسو  «جو

صورت موش سرِ اختالفاتِ  به   ذهن. چون اختالفات ما در من کنند م  زهیمعموال با هم ست  ،دارند   ذهنکه من 

پس کافر   دیاشده  دهی و همان  دیامرکزتان گذاشته . در  دی پرست باورها را م  نیا  که شما  میی گو است. م  یظاهر 

  هستند.   ذهندوتا هردو من   نیخُب ا  میهست  نداری. ما دم یپرست را ما م  هان یا  ،میباورها را دار  نیما ا  . ولدیهست

  ن یها سرِ اانسان  ی باهم دعوا دارند. دعواها ، کنند م زهینه باهم ست  ند؟یآ هم م  یِپرست هستند بسو دو بت  هر

اند. دعوا کرده   ریبا همد  از جنسِ گندم.  ی  ،از جنسِ جو بوده   یمختلف داشتند. و    یِها که بت  ،بوده  زهایچ

 ن یبنابرا  پس  چون از جنسِ هم بودند.  آمدند هم م   یسوحضور بودند. به  ای  اصل  ۀاگر از جنس مورچ   هان یا  اما

را   ذهن. شما گول من شناسد را نم تیمثل سنگ است جنس نیوجود ندارد. ا   تیجنس  ،ی در مشخصاتِ ظاهر

  :دهد م حی توض شتری. خودش بکند م  نییشما را آن تع  تیجنس  دی . فقط فضا را باز کندینخور

  تابع است  ،گندم یِجو سو  رفتن
  که به جنسش راجع است نیرا ب مور

  ) ٢٩۵٩ ، بیتششم دفتر  ،ی مثنو ،ی (مولو

  جو؟  یِمو: گندم چرا شد سو تو
  بر گرو  ن ،را بر خصم نه  چشم
  ) ٢٩۶٠ ، بیتم ششدفتر  ،ی مثنو ،ی (مولو

  اه یاَسود بر سرِ لبدِ س مورِ
  راه  شِیپ ،دایدانه پ ،پنهان ،مور

  ) ٢٩۶١ ، بیتم ششدفتر  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  نمد.  عنی لبد  اه؛یس  عنیروح؛ َاسود   ،کالبد است و مقصود از مورچه  ،مقصود از جو و گندم  

  کس ی   ،است  اهی س  کس ی   ،تابع است»   ، گندم  یِکه «رفتن جو سو  دیگو م  ،بدهد  حیتوض   خواهد موالنا م   پس

  توانند  م  هان یظاهرشان متفاوت است. ا هان یاست. ا ژاپن   کس ی ،است  سیمثال انگل کس ی  ،است دیسف

. تابع رود م دیآدم رنگِ سف  یسوبه   اهیس  خدا زنده شده باشند. آن آدم رنگِ هر دو از جنسِ حضور باشند. به  

  ها ن یکه در ظاهرشان ا  دینیب. شما م ندیآ هم م  یهمجنس سو  یِاریاست. درواقع دو تا هش   یار یتابع هش  ،است

  .  روند هم م  یِسوبه  ول ندیب که ذهن م یز یچمتفاوت است. آن   زشانیچاختالف دارند. همه 

صورتِ روح آزاد و زنده شده به  هم تابع است و انسان به   یِسوها که در سطح اختالف دارند به رفتن آدم  پس

  االصول  ما عل  عنیراجع است.    ،است  یار یبه جنسِ خودش که آن هم هش  ،جنسِ خودشهم   یبه سو  ، زندگ

  که  هرکس .  رود م  نیها از بتفاوت   ،ی . اختالفاتِ ظاهرمیکن م  ییفضاگشا  کهن یهم   ،به زندگ   میشو زنده م

مثل    ، و جسم  ،یباشد. اختالفات در سطح باور   . اگر واقعکند را انکار م  ذهنو من  کند  م  ییواقعاً فضاگشا

 ن یهم   ق یحق  یِو زنده شدن به خدا  ق یو عشق حق  ق یحق  نداری. و دشود م   تیاهمیب  هان یا  ،زبان  ،پوست  رنگِ

  .  د یشناس عشق م ای به خدا  زنده  ورِحض  ای  یار ی صورت هشاست که شما جنِس خودتان را به

ا  ،که به جنسش راجع است»  نیرا ب  «مور خودش هست که به جنسِ    به ذاتِ  زنده   یِاریجهان هش   نیپس در 

  کنم  م  د یتأک  قدرن یمن ا  که نی. اشوند متحد م   هانی. و ارود ها م آدم   یِخودش بدونِ توجه به اختالفاتِ ظاهر 

است.  أمس  دیکل   کهنی ا  ی برا  ،موضوع   نیا  ی رو بشر  ظاهر   ما لۀ  اختالفات  دار  یسرِ    ا ی.  میجنگ م  میباهم 

است  باهم  مانیباورها است  ای  ،متفاوت  متفاوت  عبادتمان  طرِز   است    مانرنگ   ای  ،مثال زبانمان   ایمتفاوت 

  مان  زندگ   یها سب   ،با هم متفاوت است  مانیزهایچنی و ا  مراسم مثال تولد و مرگ و عروس  ایمتفاوت است.  

را که ذهن بتواند   زیاست. هرچ   یظاهر   هان یا  ۀ هم  باهم متفاوت است. ول  مانیهاارزش   با هم متفاوت است. 

  یِ به سو   میرو . ممیزنده بشو  زندگ  ی با ظاهرِ متفاوت ما اگر به آن    نیبنابرااست.    یظاهر   ، دهد  صیتشخ 

  . کند ها فروکش مو اختالفات و جنگ  میگذار را کنار م  هاتفاوت  ،مان جنسِ اصل 

مذهب    ن یا  ،نیهم آن را دارد. ا  یآن  ،ردرا دا   نید  نی مثال فرض کن ا  ، نیکه آقا ا  م ینپرس  موقعچ یه ،مو» «تو

  ن یچون به د ،روند هم م   یسو باشند چرا به   زه یدر ست  د یکه با هم با هان یمذهب را دارد. ا  نیهم ا  ن یا  ،را دارد 

  ، «خصم نه»   ، چشم را بر خصم نه»  جو؟   یمو: گندم چرا شد سو   «تو.  ستندیاند. باور پرست نزنده شده   اصل

را نگاه کن.    ریاند. آن زهردو از جنس خدا شده  هانینگاه کن که ا ، بِنه یار ی به هش  عن ی ، بِنه ف یبه حر  جان یدر ا

  ام. که از جهان قرض گرفته   یزیچآن   نه به ،بر گرو»  «ن
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چرا    مییگو . م دینیب اما دانه را م   دینیب . شما مورچه را نمرود راه م اهی نَمد س  ای  اه ی س  ی پتو  یرو   اه یس   ۀمورچ

باهم   روند چرا م  هانیا ،متفاوت را دارد  یاست آن باورها  دیکه سف  نیباورها را دارد و ا نیاست ا اهیکه س نیا

شما    گذارد نم   اه یس   یِ. پتو روند راه م  اهی س  یِ پتو   یِ رو ،هستند   رچهدو تا مو  ها نیا  کهن یا  ی. براکنند م   دوست

  .  روند هم م یسوها دارند به روح   عن ی. روند هم م  یِ دارند سو ها. مورچه دینی مورچه را بب

  یی را درهم شناسا و زندگ  روند هم م  یسوبه ،شدهگشوده یِبا فضا  شوند زنده م  به زندگ ها وقتانسان پس

  چه دوست  هان یهم آمدند؟ ا  یسوبه   ،جو است و آن گندم   نیا  ،که چرا   د ینیب شما در ظاهر م  ، . منتهاکنند م

  ؟  هانیدارند اصال ا چه اشتراک  ،دارند

  ی جور چه   ،شانی ارزشها   ،شان  سب زندگ  ،متفاوت دارند   اریبس  یباورها   ،مخالف هم هستند  ینظر باور  از

ممرده   ینیا را  ممرده   ینیا  ،سوزاند اش  چال  را  ا  اش عروس  ی   نیا  ،ن یزم  رِیز  کند اش   ی طور ن یرا 

بر اساسِ عشق است.  آن  اصل   دوستبا هم دارند؟    چه دوست   هانیا  . ردیگم   ی طورآن   یآن   ،ردیگ م ها 

  است. براساسِ زنده شدن به زندگ 

 �🔹🔹�بخش سوم انيپا �🔹🔹�
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و    کنند م   ییذهن شناسا  قی جنس بودن را ازطرهم   ،کنند م   ها که در ذهن زندگاست که انسان   نیسرِ ا  صحبت

  ی ها و خانم   انی آقا  ،موقع ازدواج  و حت  ،هاست دگ یبودِن مخصوصاً همان  ی  ،جنس بودنمنظورشان از هم 

من هم    ، ورزش را دوست دارد  نیا  شانیا«.  انده یها در ظاهر به هم شبآن   یجور که چه   نندی بب  کنند جوان نگاه م 

  ، دوست دارد   یزیف  شانیرا دوست دارم. ا  نیمن هم هم  ،دوست داردرا    لیاتومب   جورنیا  شانیدوست دارم. ا

  . کنند م  تیجنس  جادیمشابهت ا نیبا ا یطورن یهم  »دوست دارم.  ی زیمن هم ف

دوست    ا یاشتباهات را در انتخاب همسر    نیا  جۀیبسا شما نتکار اشتباه است. چه   نیکه ا  کند م  دیتأک  موالنا

اختالفات شروع    پس از مدت کوتاه   و   ستین  ت ینشان جنس  دهد که ذهن نشان م   یکه مشخصات ظاهر   دیادهید

فقط به زنده به حضور    تیکه جنس  دیگو شما م  هو موالنا امروز ب  میاما اصال مشابه نبوده   شود . معلوم م شود م

  ن ی و ا  کند م  دایپ  بیترت  نیش را به اجنس خودفضا را باز کند و به خداوند زنده بشود هم   کس  اگربودن است.  

  ار ی اصطالح معبه  میتوان عامل را ما م   نیفقط ا  ،ما  میموضوع را بشناس  نیاگر ا  کهنیلحاظ ابه  ست مطلب مهم

موقع  آن   و   .اندازد کند و ما را به اشتباه م را که ذهن ارائه م   نه مشخصات  میجنس بودن قرار بدههم   ای مشابهت  

زنده شدن    نیکه صددرصد ا  دیدان و شما م  دهد را از دست م  تشی اهم  یاختالفات ظاهر   دیدیکه د  طورن یهم

   گاه   ا یها  جنگ فرهنگ   همهن ی. ادهد که ذهن نشان م  ز ینه آن چ  کند م  نییرا تع  ها ت یبه حضور است که جنس

  ی را مثال به باورمند  ت یموضوع است که جنس  نیا  طر خا به  نید   یمذاهب داخل     حت  ، هان ید  حت   میی اوقات بو

  .دانند م

که شما    یطور و آن   ،ی طورنیما ا  دیکن م  فی تعر  یطورشما خدا را آن  کهنیسرِ ا  کنند مثال گروه باهم دعوا م  دوتا

خدا    کرد به ذهن.  فیتعر  شود مال شما غلط است. خدا را اصال نم  ندیگو ها هم م آن  ،غلط است   دیکن م   فیتعر

وگرنه اگر   شناسد خودش را م  تی . جنسشود آن جنس م   از  شود زنده م   فقط به او زنده شد. هرکس  شود را م

استنباط    جور ی  حت   ،مختلف است  شهیهم  فاتیو توص  کن  فیبه ذهن توص  به ذهن و بخواه  یبرو  بخواه

اختالفات و    ،هازه یمنشأ ست  نیمتفاوتند و ا  ،به آن ش کرد. کلمات   شود را هم باز هم م  فیاز دوجور توص 

   . میبفهم دیبا ،هاست  دشمن

  نگر ویچشم را: ن دیگو  عقل
  بر؟ دانه یرود ب  هرگز ک  دانه
  ) ٢٩۶٢ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  کلْب  ،اصحاب یِسبب آمد سو  نیز
  قلب   ،ها حبوب و مورصورت  هست

  ) ٢٩۶٣ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  پاکانِ چرخ  یِسو  س یشود ع زآن
  فَرخ   ،جنس ی ،ها مختلفقفس بد

  ) ٢٩۶۴ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  پرنده.  ای جوجه   عنیمنظور س اصحاب کهف است. فَرخ  ،س  عن ی کلْب

.  نی نب   که تو چشمت را باز کن با چشم حس  ،عقل خوب   ،ذهننه عقل من   ،دیگو عقل کل به ما م  ای   زندگ   عقل

 ن ی. بنابرابرد است که دانۀ ذهن را م   ی اری روح و هش  ن یا  عنی  رود؟ بر مدانه بدون دانه   نگاه کن. ک   ترقیدق

. مهم اصل ماست که  ستیمهم ن   ،مختلف باشند  ندهست  ریآفل و متغ  یزها یاش براساس چ ها که همه اگر ذهن

  . تاستیجنس  ی

که اصحاب کهف    دیدان اصحاب آمد. م  ی سوبه   ،بود که س اصحاب کهف که س بود  لیدل   نیبه ا  دیگو م

   س    یو    کردند حضور م   نیبودند که تمر    کسان  هان یکه ا  م یفهم ما م  ر یبودند و خوب حاال د  یاعده   ی

از آن    کهن یا  ی چرا دنبال آدم برود؟ برا  دیس با  دیگو م  و  قرآن.   یها ه یآ  لیراه افتاد در تمث   هان یهم دنبال ا

 آورد  مثال رو م  دفعه ی  دارد ول  ذهنکه من   . هرکسست ذهنس درضمن نماد من   جان یجنس شده بود. در ا

  . شود است که از آن جنس دارد م نیا اش معن ،ست ین ییخودنما یروآوردن برا  نیبه موالنا و ا

مور    ،و مور مرکز است  ،ها هستند مثل گندمحب   عنی  ،حبوب هستند   نیهم  ذهن  یهامن   ایها  صورت   دیگو م  و

ا  مور  است.   هیمور پا  ،اصل است ماست. امتداد خداست    من اصل  ای ذات ماست    ایاست    یار ی هش  جان یدر 

از آن جنس شده   کهنیا  یاپاکان آسمان رفت. چرا؟ بر  یسوبه    سیبود که ع  لیدل  نی به ا  دیگو م  و   صورت ما.به

 ی سوبه   ای   ،که از جنس حضور هستند  رود م  ییهاانسان  یسوبه   ،بود. انسان فضا را باز کند از جنس حضور بشود

  جنس بودند.    یپرنده از    ا ی جوجه    ا یها مختلف بودند و اما جنس  قفس    عنیها  بدن  دیگو م   پس  . رود خداوند م

موالنا جذب    یسوبه  شتریب  ،دیشو و از جنس خدا م  دیکن فضا را باز م   واشیواشیکه اآلن شما که    دینیب م

اعتماد صادقانه    نیو ا  دیشو که از جنس شما هستتد جذب م   به کسان  شتر ی. بدیآ خوشتان م  شتر ی. بدیشو م

  .دیدار نیقی. دیاست و ش ندار 

  :دهد م  حیخودش توض بعد
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  آن فَرخَش نهان  ،و دایقفس پ نیا
  قفس باشد روان؟  ک ،کشقفسیب

  ) ٢٩۶۵ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ری که عقلستش ام خُُنک چشم  یا
ر و قَر  نیبعاقبتبری باشد و ح  

  ) ٢٩۶۶ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  د ی از عقل آور ،زشت و نغز  فرقِ
  د ی گفت و سپ ه یکز س ز چشم  ن

  ) ٢٩۶٧ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

مرغش    ای. و جوجه  ندیب آن را م  جسم  یار ی چون هش  ،داست یپ  ذهنمن   ،بدن  عنیقفس    نیشد. ا  یطور نیا  پس

حبر نوشته.    جان یا  » را حبر و سن   ر یمر غ  کن   «چون   :می حبر دانشمند است. در قبل خواند  ای   حبرنهان است.  

 نیبمنظور روشن   نجایچشمش بدرخشد. در ا  که از فرط خوشحال  : کسریقَردرست است.    حبر و حبر هردو

  است.

که    دیمرغ ما که روح ما باشد نهان است. اما توجه کن  ا ی جوجه   نیا ول داست یما پ  که قفس ذهن دیگو م پس

  د یگو م  شود؟ خودش که جسم است روان م  ،قفس  نیا  ی جورقفس را نکشد پس چه   نیما ا  یار ی هش  ، اگر روح ما

  ن یبو عاقبت   ، ذهننه عقل من  ،عقل کل  عنیاش باشد.  فرمانده   ،باشد. عقل  رشیام  ،که عقل  حال کسخوشا به

  ، میفضا را باز کن   ول  میدار  ذهنلحظه درست است که من   نیاست که ا  نیا  درواقع به معن  نیبعاقبت   باشد.

 م یدان ما م   عنیباشد    نیبجنس خداست. عاقبت  ا یشده و  گشوده   یکه عاقبت ما فضا  مییبو  و  م یعدم را حس کن

  و تجربۀ عدم.   ییفضاگشا  قی بله ازطر  مان منتها نه فقط در فکرمان و در ذهن   میاو زنده بشو  تینهای به ب  د یکه با

 که شما فرق زشت و   دیگو باشد هم دانا باشد. و به ما م   نیبهم روشن   عن ی  ر»یباشد و حبر و قر  نیب«عاقبت 

زشت    یز یکه چه چ   دییبا چشم عدم بو  د ییاز آن عقل بو  د یفضا را باز کن   عنی.  دیرا از عقل کلتان آور  با یز

  . ذهنمن  یینه با دو باستیز  یزیچه چ  ،است

   ذهنمن   د یقدر دکه چه   دی نیب م. پس  کند خوب و بد م  ذهنمن   چشم  د» یگفت و سپ   ه یکز س    ز چشم  «ن

نسبت بدهد و اشتباه بند و ما را    یرا به مشخصات ظاهر   تیجنس  تواند م  ذهنمن   د یغلط باشد. د  تواند م

  اد ی   راکردن    زندگ  ،پس از مردن   دیکه تا شما زنده نشو  دیگو که چرا موالنا م   شوددچار درد کند. پس معلوم م 

  گرفت.  دینخواه
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  دِمن  یِغره شد به خَضرا ،چشم
  : بر محِ ماش زن دیگو  عقل
  ) ٢٩۶٨ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن یبْ مرغست چشم کام آفتِ
  ن یبْ مرغست عقل دام مخْلَصِ

  ) ٢٩۶٩ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  افت یکه عقلش در ن  ،بد ر ید دام
  سو زآن شتافت  نی بد نی ببیغا وح

  ) ٢٩٧٠ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

که    کثافات   ی که رو  ییهاسبزه   عنی  ،زار ن یرسته در سرگ  ی هادِمن: سبزه   یِ خَضرا   ،شدن   فتهیفر   عنی شدن    غره

  ش ی بو  یشد که م   ینزد   ول  آمد م  باینظر ز. از دور به دییرو ها مآن   یرو  ،ختندیر م   هاابان ی در ب  میقد  ،مردم

  تحمل بود. رقابلیغ  لیخُوب خ

  یی بای ز ی زهایو درد معموال چ  دگی است از همان  که در واقع مخلوط ها دگ یهمان  یکه رو  دیگو هم م  جان یا در

  ی باشد. مشخصات ظاهر   با ی ز  ار ی بس  داشته باشد ول   ذهنممن است که من   کس  ی . مثل مثال  کند رشْد م 

جمله   قشنگ   اریبس بزند.  حرف  خوب  باشد.  بو  تواند م  حت   ،ی بندداشته  ولدیشعر   .  درد    شیشعرها

کثافات    یرو   زارن یسرگ  یکه رو   ییهابه سبزه   ،دِمن  یِبه خَضرا   شود م  فتهیفر  یعقل ظاهر  دیگو . م زدیانگ م

ها را  تخم سبزه   ،باد   نیا  دیشببخ   ختندیر که کثافات را م  ییزهایچ   ا یها  پشت حمام   ی . معموال روکنند رشد م 

ممن است مثال گل سرخ هم رشد     حت  با ی ز   لیاست خ   دهییکه بله چندتا گل رو  د ینیب ها را مگل  ا ی   آورد م

  .  آمد م  باینظر زاز دور فقط به بود و ول یزیخحاصل  ی. خُوب جا کرد م

  ، بينندۀ کام   عنی  نیبْ کام   و عقل ما بسنج.  یارها ی آن را با مع  عن یمحِ ماش زن    بر  ،مخففِ مااَش   عن ی  ماش

  محل خالص   ،: پناهاهمْخلَص است. دهیکه به کام رس آن  ،خود است یابی کام یکه در پ کس

  ی و دردها   ها دگ یهمان   یکه رو   ذهن  ندیکه خوشا  ظاهرًا قشنگ  یزها یبه چ  شودم   فتهیفر  ذهنچشم من   پس

با عقل    د یفضا را باز کن  دیشما با   عن ی.  را بسنج   نیبا محِ ما ا  دیتو با  دیگو . اما عقل کل مکند آن رشْد م 

است    ذهنکه چشم من   نیبچشم کام   نیا  دیگو م  بعد.  دیو بسنج   دین یبب  نیب. با چشم عدمدیآن را بسنج   زندگ

  دگ یبه همان   دنی هم رس  ییجو کام   ،است  ی ظاهر  یهاییجو و کام   ها رساست و به کام  ی و دنبالِ مشخصات ظاهر

با پول هم   دییگو شما م  مثالاست.   من  اتمیهوکه  به  اگر  ا  نی.  برسم  پول  باالخره    عال   ل یخ  ن یمبلغ  است. 
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  ، کار را بنم چقدر خوب است  نیاگر ا  ییگو م  ،حس  ،دهد م  یکه به شما لذت ظاهر   یزیهرچ   ای.  دیرس م

  . کنند افراط م  لیراه خ  نیکه در ا ها بعض

ا  دیگو م برسد.    خواهد و به کام م   ند یب که فقط کام م  چشم   ن یجوجه است مرغ است. ا  نیآفتِ هم   نیکه 

است و من با    که کام در آن    همان  ند یکه بب   که اما هر عقل   د یگو م  د؟ یکن توجه م   ، دگ یو همان   ذهن   ی هاکام 

فقط عقل به شما    د یگو مرغ است. م   ن سبب خالصیا میای ب  رون یب  توانم نم  فتم یب  ، دام است  نیا  امده یآن همان 

و از قضا    دینیب شما نم   ،است  نیبب یکه غا  یزد یا  موارد وح  در بعض   دیفضا را باز کن   دی. شما باکند کم نم 

   موقع   ی  ،داشته باش  یکه اگر عقل خوب  ستین  یطورن یشما را از آن آگاه کند. ا  ،دیآ م  رید  یاز جا  ای  دیآ م

و    ندیب را م  زیهمه چ   رید   نیا  میکن هم درست م  یعقل خوب  ی  میکن خودمان کار م   یها رومدت   ماهست  

  د یشما با  نیبنابرا  ،نکند  دای باشد که عقل شما پ  یریدام د  ی نه! ممن است که    دیگو م  ،شود نم  دهیهمان 

  .  دخطر آگاه بن نیشما را از ا اله یقضا  ای  که وح  دیکن  ییفضاگشا شهیهم

  شناخت  و ناجنس از خرد دان جنس
  زود تاخت  دیها نشا صورت یِسو

  ) ٢٩٧١ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  و ل  ل   ،به صورت تیجنس ستین
  جنس ملَ   ،آمد در بشر  سیع

  ) ٢٩٧٢ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  حصار لین ن یفوقِ ا دشی برکش
رغگردون   م، ْغْزش زاغوار چو چ  

  ) ٢٩٧٣ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

به شما    ییعقل کل که در اثر فضاگشا  یجنس و ناجنس را فقط از رو   دیگو م   در نزد من و تو.  عن یو ل    ل

که    زیچ  آن   دیشناخت. شما با عجله نبا  شودم  دیآ حضور م  یکه از فضا   شناخت. از عقل  شود م  کند م   یرو

آن     عنی .  ستی. به ظاهر نست یبه صورت ن  تیمن و تو جنس  ش یپ  دیگو . مدیبرو  د یبدو  دهد ذهنتان نشان م

  .  ستین ،دهد که ذهن نشان م  یز یچ

نت  ،جسم داشت  سیع او را کش  جهیاما جنسش فرشته بود. در  به آسمان و مرغ    دندیباال. کش  دندیچه شد؟ 

آن موش   قی که وصل به جهان بود از طر  و کس  ،که آن کالغ آمد موش را گرفت  دی گو که م  طورن یهم  گردون
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را که جسم داشت    سیع ،ود ب داکه از جنس حضور بود از جنس خ دفعه ی گردون دفعه هم مرغ  نیرفت باال ا

  برد باال.   دیکش  دیگو م

شما را مثل    گردون  مرغ   دفعه ی  دیشو م   از جنس زندگ   دیکن شما فضا را باز م   یورن یا  تیجنس   نیبنابرا  پس

کالغ باال    ،را قورباغه را   که چغز  طور ن یهم   .دیگو فقط دارد مشابهتش را م   ،شد  دهیکه چغز باال کش    آن حالت

ما را    ،میگرچه که در جسم هست   میما اگر از جنس حضور بشو  ،که از جنس حضور است   یر یمرغ د  ی  دیکش

الْغَوث است. و آن به ا  آورد م  یر یقصۀ د  یموالنا  نیا نیی در تب  و  بشد باال. تواند م  ب یترت ن یکه قصۀ عبدُ

  است که:

الْغَوث را    نی. اانیپر  یشد به سو   ده یبود و باالخره کش  یپرشد و نه سال در پنهان  یجنس پرهم   دیوگ م  عبدُ

که ما    ستین   یز یچ  ینماد حضور است. پر  ی پر  ،است   ذهننماد من   وی است. د  وی د  ض ینق   یعرض کنم که پر 

خودش را به ما نشان    یپر  م یکن هر موقع فضا را باز م  پس.  ستین   زهایچ  نی. جن و امیبن  دایپ  رونیب  میبرو

  :دیگو است. پس م  وی ما د  ذهناست. من  ی اصل ماست. اصل ما پر ییبایحضور ما است. ز ی. پردهد م

الْغَوث و ربودنِ پر  یقصه « او به شهر و    ها آمدنِو بعد از سال   ، ساکن شدنِ او  انیپر   انِی او را و سالها م  انیعبدُ
  .» شانیاو با ا و همدل  معن  تیبه حم جنس ان یاو از آن پر فتنی و باز ناش  ،شیفرزندانِ خو

  

اْلغَوث هم بود   ی جنسِ پرعبدُ
  ی پر نُه سال در پنهان ،یپر  چون

  ) ٢٩٧۴ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دگر یِزنش را نسل از شُو شد
  ز مرگش در سمر مانَشیتی وآن

  ) ٢٩٧۵ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

   زن ره ای ،مر او را گرگ زد که
   ممن  ای فتاد اندر چه ای

  ) ٢٩٧۶ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

   و پنهان  انهی مخف دنیپر ،دن یپنهان پر عنی یپرپنهان 

  قصه  ،: افسانه سمر
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  نهانگاه ، نگاهیکم  عنی ممن

شروع    کس   یقصۀ قبل را کامل کند در واقع داستان ماست. با    کهن یا  یبرا  دیگوم   جان یکه موالنا در ا  داستان

الْغَوث است و م  کند م الْغَوث از جنس پر  دیگو که اسمش عبدُ فضا را    عنیشده بود    یشده بود. پس پر  یعبدُ

  ، است  یبودن به او ثابت کرده بود که او از جنس پر   یپر  نس ج  عن ید.  باز کرده بود و از جنس خداوند شده بو

 ی پرچه! پنهان   عنی  دیدانرا شما اآلن م   یپر. پنهان کرد م  یپر. و نُه سال پنهان دید م  یصورت پرخودش را به 

از    نی. بنابرانندیب مردم نم   دیپر م   ها  دگیهمان   ی را و از رو  ها  دگی همان  د یکن م  ییکه شناسا    شما در حال   عنی

  خودتان پنهان است.   ذهنمن   حت ذهن  یها چشم من 

از خودت بدزد.    ی زی شده چ هوشی ب  نیکه ا   حال  کن و در   هوشی را ب اتذهنمن  ن یباشد گفت که تو ا  ادتان ی

میپرپنهان   بلهقبال.    میارا خوانده   شیشعرها  نیا روشبه   نیا  دینیب. پس  پ  اصطالح    شنهاد یاست که موالنا 

  ی انسان رو   کند م  شنهادیاست که موالنا پ  مدت   هانیاحتماال ا   دیآ ده که در موالنا م  ،هشت   ،. کلمۀ نُهکند م

  دند ی کش  هایبود. پر  یپرکه باالخره نُه سال در پنهان   دیگو  مطور کامل بشود.  به  یخودش کار کند تا از جنس پر

  هرحال: . به شود نم دهیما د  یِما و آن قسمت پر یِپرپنهان  عنیبردند. 

  دگر یِزنش را نسل از شُو شد
  ز مرگش در سمر مانَشیتی وآن

  ) ٢٩٧۵ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

کرد و نسل   ریرفت شوهر د  امدیشوهرش ن  دیاز مرگ پدرشان در افسانه شدند و زنش هم د  شیهابچه  عنی

 یپراگر پنهان   دیاست درست از ما. شما نگاه کن  لیتمث  نیرا و ا  ریکسان د  ای  داد را پرورش م   یشوهر بعد

کند.    تیاذ  تواند شما را نم  . ولرود نم  نیکه از ب  ذهنمن   ،د یرا قطع کن  دگ یرشتۀ همان   ،را  دگیو همان  دیبن

 تان ی شما خودتان انرژ   که وقت  دینیب شما م  ،باشند  دگ یها همان و بچهباشد    ذهنعنوان من زن به   لیو اگر تمث

  ، به مسئله و مانع و دشمن و درد   دیکن نم  لیتبد   عنیکه مصرف کند    ذهندسِت من   دیده را نم   تان زندگ  ،را

در   کشد که موش م   یپدری پ  یفکرها  نی. و اکشد جا شروع شد که موش مکه داستان از آن   دیدان خالصه م

  .  شود نم دیشما تول

  ، زنتان است  جانیکه در ا   ذهنمن   دی. نگذاردیخودتان نگه دار  یتان را رو که توجه   دیلحظه آگاه  نیدر ا  عنی

د  لیتمث باز کرده همه   ،ها دگ یهمان   نیهم  عنی  مانی تی  ،مان ی ت ی  و  ر…یاست  را  دهانشان  زندگ شان     اند 

  ، هستند   ها م یتی  ن یها هم اآن  ، دگ یتا همان  صدی س   ،دیدار  میت یپنجاه تا    ، دیپنجاه تا رنجش دار. شما  خواهند م
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   شما که شما زندگ  زندگ   یِ گذاره یاصطالح در اثرِ لطفِ شما و سرماکه آن هم که به   ، است  تان ذهنمن  نیکل ا

به    لیو تبد  کند ها را خراب مآن   ،کند م  زندگ   ذهنمن   دیده م  ول  ، دیست ین  تانی ار ی مسئولِ هش  ، دیکن نم

  .  کند درد م

   یتحر  رانید  جه یاست و در نت  ل یتمث  ن ینظرِ من ابه   ،کرد نم  ی را تحر  اش ذهنکه خودش من  دیگو م  خالصه

مجبور    ،بنند  شیتحر  رانید  ،تان ذهنبه من  دینده  زندگ  ،دینده  یاگر شما انرژ   دیتوجه کن   . ولکردند م

  ، د ینده  یشما انرژ   ها دگی. اگر به همان رودب  نی از ب  ،بشود  فی ضع  واشیواش یرا صرف کند و    اشی نرژاست ا

و   مانند گرسنه م  واشیواشی   هانیا  ،کنند   شانیتحر  رانید  مدت   ی  دیشما فرض کن   ، مدت  یرا    نیفقط ا

   ی. خُوب  دیچرخان  نم   ریپس از آن د  ،د یچرخان است شما م  چرخ    ی  کهنیندارند. درست مثل ا   یانرژ

 تواند  نم   لیها خ . از آنگرفت از شما م  دیرا با  یباالخره انرژ  ول  چرخد ذره م  ی   ،زنددست م  دیآ م  رید

یچرخ پس از   نیدر اثِر واکنش. ا ،ردیب  مدت  م عن ی ،ستدیا  من ذهنچرخ  ما م ستدیا .  

   به چاه   ای  ،دزدها گرفتند کشتندش   ای   ،شخص را گرگ خورد  نیبه سمر افتادند که ا  شیهاکه بچه   دیگو م

  . بله.کردند فکرها م نیخالصه از ا  ،کرده بود گرفت کشتش نی کم دشمن ای  کس  ای  ،افتاد

  مست  ،فرزندانْش در اَشغال جمله
  بدست  ییکه بابا ی نگفتند خود

  ) ٢٩٧٧ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ه یهم عار ، نه سال آمد او بعدِ
  هیباز شد متْوار ،دایپ گشت

  ) ٢٩٧٨ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یمهمانِ فرزندانِ خو مه ی
  شی ب ،رنگ دشیو زآن پس کس ند بود

  ) ٢٩٧٩ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  زودگذر.  ، موقّت   به معن  جا ن ی. در ارندیموقتاً بدهند و سپس بازپس گچه  : آن هیعار  ها.شغل    عنی   َاشغال  ،بله

  شونده.  دهی: پنهان شونده و پوش هیمتْوار

مستِ    ، خودشان بودند  ی مشغولِ کارها  ،شیها دگ یهمان   عنی  ،فرزندانش   ۀ هم  دیگو م  ، دیگو چه م  د ینیب م  پس

  ی خود   یداشتند. بعداز نُه سال آمد    یرفت که پدر   ان ادشی به او نداشتند و اصال    یکار   ،کاِر خودشان بودند 
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  تان یهاو بچه  تان ذهنمن   عن یشما نه سال به زن    کهنیدرست مثل ا  عنیبعدِ نه سال.    ،شد  دیبعد ناپد  ،نشان داد

   ی  ،. بعد از نه سالدیپنهان بشو  دیبرو  ،دینکن  توجه  چیه  ،دی نده  یزیچ  چیه  ، هستند   تانیها دگیکه همان

اصال   تان یهاخُوب زن شما هم شوهر کرده است و بچه  ر یو د  ششانیپ  دییایب  ، ماه  ی   دیگو م  جان یا  ، زمان

نشان    نیبه خودشان مشغول بودند. ا   عنی   ،هستند  کنند که م   ییرفته است و مستِ کارها  ادشانی شما را هم  

مسِت کارِ خودشان هستند. هر    ،دهند نم   تیاصال اهم  عنوانِ زندگما به ما به   یِها  شدگتیهوکه هم   دهد م

  مهمانِ فرزندان بود.   هما ی دارد. خالصه  ییکه بابا داند اصال نم ،مستِ کاِر خودش است دگ یهمان 

پس از   ،ست یچه چزن و ب دیدان م  جان یاست که در ا یجور که چه  دین یتان را بب زن و بچه  تیوضع  دییای شما ب و

ن   رید  ،دیآن برو  عن ی  ،د ییایاصال  را د و    ذهنمن   عنیطورِ کامل  . به دیپنهان بشو  ، دینشان نده  ر یخودتان 

خودشان را   توانند هم نم  رونیب  ِیاز تحر  ریو د  ختیر  ذهنو من   ها دگ یتمام همان   ،رفتند   نیفرزندان از ب

  بله.  ،کنند  میترم

  چنان  انَشیپر  جنسهم برد
  روح را زخم سنان  دیربا که
  ) ٢٩٨٠ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ست جنسِ جنّت آمده بهشت چون
  پرست زدانْیشود   تیز جنس هم

  ) ٢٩٨١ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  فرمود: جود و محمده  ینَب نه
نّت دان شاخآمده؟  ایبه دن ،ج  
  ) ٢٩٨٢ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  . ی خصلت ن  ایخداوند در مرکز   شِیمحمدِه: ستا ایمحمدَه   ،محمدِه ای  محمدِه .زهیسر ن عنی سنان ،پس ،بله

نشان    نیا   عنی چنان»    انَشی پر  جنساو را ربودند. «برد هم   ان یشد که پر  ی جنسِ پرچنان هم   د یگو م  جان یدر ا  و

فضا    نیا  ، میتوجه نکن   ها دگ یبه همان  ، میتوجه نکن   مان ذهنبه من   ،م یکن  ییکه اگر ما واقعاً فضاگشا  دهد م

از ما که جار     مثل بعض  ،م یکن م   م یچه کار دار  م یینگو   سبه ک   ، می کن  یپرگشوده بشود و پنهان   ، گشوده بشود

«آ میزن م ب  ی:  م  دیی ایمردم  حضور  به  دارم  ب  ،رسم  من  هم  سا  دییای شما  برس  یۀدر  حضور  به  ادیمن   ن ی.» 

ا الَْغوث  به  ، نبود   یطور   نیعبدُ  باهوشآدم ه  ،بوده است  یخردمند  ،بوده  اصطالح  کار  چه   گفت نم  کسچیبه 

  .  کرد م  یپرپنهان   ،گفت نم  یز یچ  چیه  اشذهنو به من   ها دگ یبه همان   عن یو زنش    شیهابه بچه   حت  ،کند م
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هم   دیگو م  پس چنان  زندگکه  زندگ  یِها انسان   ا یشد     جنِس  به  ا  زنده  که  بردن   هانیشد  را  او    ، کشاندند 

صحبت به خواب رفتن بود که چطور    امروز.  رود روح از بدن م  ،به بدن  زنند م  زهی که سرن   طور که موقعهمان 

  او هم از بدن رفت.  ، رود روح از بدن م

مهم است    تیب  نیخداپرست است. ا  تشی بنابه جنس  نیبنابرا  ،بهشت از جنسِ بهشت است   که چون اهل  دیگو م

شاخ    نیا  ،خدا در مرکز   عنی  ،فرموده است که بخشش و گذاشتن عدم  غمبرینه پ  دیگو . م یبعد  تِیب  طورن یو هم

آمده    ای ه به دناست ک   درختِ بهشت  شاخ  عن ی  است؟ شاخ بهشت  شاخ بهشت   ایشاخ بهشت است    ،جنت است

 م یتوان فقط ما آن را م   ،از بهشت خم شده است  شاخ   یفقط    جانیدر ا  ،میهست  ایدن  نیما در ا  عنیاست.  

درختِ بهشت نیا ،خودِ خدا در مرکزمان است و بخشش شِی و آن ستا میریب دوتا شاخ   .است  

  ، پرست»زدانْ یشود    تیدر مرکزش خدا است. «هم ز جنس  را فرموده است و بهشت  نیا  غمبری پ  دیگو م  نیبنابرا

  مرکزش عدم است نه جسم. بله؟ بله.   عنی پرستزدانی

از آن    یافروهشته است. هر کس شاخه   ایاز درختان بهشت است که شاخساران آن در دن  درخت  ، «بخشندگ
  ا ی از درختانِ دوزخ است که شاخساران آن در دن    درخت   ، چشمآن شاخه او را به بهشت راه برد. و تنگ   ،ردیگ

  .» داو را به دوزخ راه بر ،آن شاخه  ،ردیاز آن گ  یافروهشته. هر کس شاخه 
  ) ثی(حد

  

و عدم کردن مرکز در    ییفضاگشا  عن ی  ، پرستنه بت  ، پرستزدانیاصطالح  که به   د یگو است که م  ثیحد  نیا

   هر کس   ،شده است  زانیجهان آو نیاست که به ا  همان شاخ درختِ بهشت  ، دوتا با هم  نیا  ،حال بخشش نیع

  برود به بهشت.  کهنیا یبرا رید  ستین رید زِیچ  چیه  ،چیه  ،ردیب تواند را م نیفقط ا

سخن حضرت    نیا‐فروهشته است    ایاز درختان بهشت است که شاخساران آن در دن   درخت  ، : بخشندگدیگو م

   عن ی  ، چشم تنگ   ،آن شاخه او را به بهشت راه برد و برعکسش  ،رد یاز آن گ  یاهر کس شاخه  ‐ رسول است

از    یا. هر کس شاخه تهفروهش  ای از درختان دوزخ است که شاخساران آن در دن  درخت  ،ینظرخساست و تنگ 

  او را به دوزخ راه برد.  ،آن شاخه ،رد یآن گ

داشته   جسم  یِار ی هش  ،در مرکزش جسم باشد  که هر کس  دیگو م   ،کند استفاده م   ثیحد  نیموالنا از ا  پس

  ، کجا است   دیدان به جهنم. جهنم هم م  رود م  ،ردیر برا اگ  نیا  ،نظر باشدتنگ   ،باشد  سیخس   جهیدر نت   ،باشد

افسان  ن یهم کس ذهنمن   ۀهپروتِ  هر   .  فضاگشا با  عدم کند   ییبتواند  را  ع  ،مرکزش  عدم    ن یدر  مرکزِ  حال 
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  ۀ شاخ  نیا ،رد یشاخه را ب  نیرا حفظ کند و ا نیبخشش داشته باشد و ا ،جود داشته باشد   ،است شیاندفراوان

را در دفتر دوم    تیچند ب  نیا  طور ن ی بهشت و هم  یِ سوباال به  برد او را م  کشد شاخه م  نیاست و ا  بهشت  درختِ

  : میداشت

  است از سروِ بهشت  شاخ  ،سخا نیا
  بِهِشت   شاخ نیاو کز کف چن یوا

  ) ١٢٧٣ ، بیتدفتر دوم ،ی مثنو ،ی (مولو

  ترِک هوا نیست ااْلۇثق عروةُ
  جان را بر سما  ،شاخ  نیا برکشَد
  ) ١٢٧۴ ، بیتدفتر دوم ،ی مثنو ،ی (مولو

  ش یک خوب یبرد شاخ سخا ا  تا
  ش یتو را باالکشان تا اصل خو مر 

  ) ١٢٧۵ ، بیتدفتر دوم ،ی مثنو ،ی (مولو

مرکز را عدم نگاه داشتن.    نی هم    عنیالْۇثق    عروةُ  محم و استوار.   رۀیالْۇثق: دستگ   عروةُ   : رها کردن.هشتن  ،بله

محم است.   ۀریدستگ  ،عروةُ اْلۇثق است  نیا  ،میلحظه از جنسِ خدا بشو  نیا  ، امتداد خدا  ،ی اری صورتِ هشما به 

هم بود و شعر    ثیبخشش که در آن حد   عنی سخا»    نی که «ا  دیگو م   ،دیگو را م   ن یهم   ، تیسه ب  ،تیب  نیو ا

   عنیرا رها بند.     شاخ  نی چن  ، که از کفش   به حاِل کس  ی وا  ، است    بهشتاز سروِ    شاخ  دیگو م  ،بود   ناموال

کار را   ن یباشد و ا  س یخس  ،نباشد  شیاند فضا را باز نکند و فراوان  ، که مرکزش را عدم نکند   به حال کس  یوا

چون    ، شود مرکز عدم م  دی کن فضا باز م  گر. پس شما اذهنخواستن من   عنیهوا    دیدان م   ، معادِل ترکِ هوا

   ذهنموتور من  نیا ،ذهنمن یهاترک خواسته  عنی. ترک هوا دیکن ترکِ هوا م ،دیست ین ذهناز جنسِ من  رید

ترکِ    نیست اهمان عروةُ الْۇثق است. «عروةُ الْۇثق   نی هوا با متوقف ساختن ذهن ا  نی. ترک اخواهد دائمًا م

    ا»هو

عدم  نیهم   عن یشاخ»    نیا  «برکشَد مرکز  عدم  ،سخا  ،شاخ که  ستا   ، مرکز  را  ع   ،د یکن م  شیخدا  حال    نیدر 

و آسمان را در درون    کشدجان ما را به آسمان م   ،حالت ما را  نیا  ،دیبخشش دار  ، دیو سخا دار  شیاندفراوان

باز م «تا برد شاخ سخا»کند ما   .  سروِ بهشت  نیا  ،سخا  شاخ شاخ،  کس  یا هست  شیک خوب   که،  چه کس   

لحظه    نیبه اتفاق ا  کهکس  ،است  ریپذانعطاف   ،فضاگشاست  ، مرکزش عدم است  که است؟ آن کس   شیک خوب 

  ن یا  ،شود نم   ذهناز جنس من   ،لحظه از جنس اَلَست است  نیاطراف آن نظر دارد. ا  یبله فضا   ،نظر ندارد



ۀ   برنامه             Program # 894                                              ۸۹۴مشار

  81صفحه: 

جهان    نیوارد ا  که ما وقت    که تو را باال بشد به اصل خودت. همان اصل  ،است  نیدخوب   ، است  شیک خوب 

به   میشو م   داریب  ها دگ ی. اآلن از خواب همانمیرفت   ها دگی به خواب همان  ،میاز دست داد  دگ یبا همان  میشد

  : دی خوان بله شما م ،مؤثر است که   هانیهمۀ ا واشیواش ی شیاصل خو

»ملسي نمو... «.َالْۇثْق ةوركَ بِالْعستَمفَقَِد اس نسحم وهو هال َلا ههجو   
  استوار چنگ زده است.»  ی ره یبه دستگ ،آرد به خدا و نکوکار باشد   ی..هر که رو«

  ) ٢٢ هیآ ،)٣١سوره لقمان(  ،م ی(قرآن کر
  

که مرکزش را عدم   هرکس  آورد؟ م   یبه خدا رو   الْۇثْقَ» هست. چه کسقرآن هست که داخلش «عروة    ۀیآ  نیا

شخص اگر    نیا  .شود نکوکار م  ،به فکر و عملش   زدیر م   و خرد زندگ   شود م   میتسل  کند فضا را باز م   ،کند م

  ، یی طال  سمانیر  نیباشد هم  ادتانی   ،محم و استوار چنگ زده  رۀیبه دستگ  ،بتواند مرکزش را عدم نگه دارد

  زان یاست که در چاه آو  وسفیطناب    ، است  وسف ی که    دیگذار هرچه اسمش را م  ا ی طال    ریزنج   ای   ییطناب طال

 م یریگ م  ،شده طناب ماست گشوده   یو فضا  میتسل   نابط  نیا  ،میشو م  میتسل   میکنفضا را باز م   و وقت  شود م

خداوند با شماست چاه خوش است.    ،د یکن فضا باز م  باال. امروز گفت: وقت  مییآ م   وسفیصورت  از چاه به 

  باال خوش است.   ،باال خداوند با شماست  ،دییایباال ب

  را جمله جنسِ مهر خوان  مهرها
  را جمله جنسِ قهر دان   قهرها

  ) ٢٩٨٣ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  آورد  الاُبال  الاُبال 
  جنسِ هم بوند اندر خرد  زآنکه
  ) ٢٩٨۴ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  از ُنجوم  سی در ادر تیجنس بود
  سال او با زُحل بد در قُدوم  هشت
  ) ٢٩٨۵ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

مهر    نیا  ،شود م  فیلط  ،ورزد عشق م  ،کند فضا را باز م   هرکس  ،ها را از جنس مهر خدا بدانعشق   ،هامهر 

  ، مثل خشم و ترس شود م  منف   یهاجان یپر از ه ،مرکزش  گذارد را م زهایچ  ،بندد فضا را م  خداست. هرکس

  .دیگو م  ،را قهر خدا بدان نیا
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 ها  الاُبال  ،. از جنس هم هستنددیرو م الاُبال یسوبه دی بشو الاُبال ،دیبشو ذهن: شما اگر از جنس مندیگو م

   جاها الاُبال   بعض   ، است  منف   البته الاُبال  جا ن یدر ا  ،از جنس هم هستند. به لحاظ سنجش خرد الاُبال   دیگو م

  هر دو درست است. دیاگر آن را هم بو ،دیگو آن را نم ،موالنا آورد  مثبت م  را به معن

از جنس من ا   عن ی  ،آورد»  الاُبال  «الاُبال باش   ، ی رو م  ذهنمن   یسوبه  باش   ذهنگر  از جنس حضور     اگر 

و خالصه به    دهد نم  تیاهم  که کس  پروایب   به معن  ندارم در فارس  باک  عن ی  . الاُبالی رو حضور م   یسوبه

  نۀ ی: در زم دیگو م  کهنیا  یبرا   .برد هم به کار م  بتمث  موالنا در معن   ،است   اوقات منف  شتریکار برده شده ب

از    تیجنس  میکه خواند  سی: در ادر دیگو . مرود آن م  ی سوبه  ،است   از جنس الاُبال  الاُبال  خرد اگر بسنج 

  جنس نجوم بود.  

  از ُنجوم  سی در ادر تیجنس بود
  سال او با زُحل بد در قُدوم  هشت
  ) ٢٩٨۵ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

گفتم:   ،میبه انسان مربوط کن  میاگر بخواه جانینماد خداست و نجوم در ا ،مییبو د ینمادگونه با وانی ک  ای زحل

که عبداَلغُوث   طور ن یآدم هم   نیا ، کند درونش طلوع م  دیخورش  ، شود خدا زنده م تیو ابد تینهای به ب که کس

قدم    ،با او همراه بود   عنیاست. در قدوم  کار کرده    شی وکرده و خداوند ر  یپرها پنهان مدت   ،کرد م  یپرپنهان 

    .رفت راه م ،زد م

از جنس    عنی  ،ستارۀ آسمان  عن ی  ،واقعاً از جنس ستاره که نشده بود  ،از جنس ستاره شده بود  سی: ادردیگو م

نماد خداست    جان یدر ا  ،ستاره هست  نیترن یزحل سنگ   ا ی  وان یک   ،بود   نیقر  وان یها با ک چون مدت   ،خدا شده بود

  :دهد م حیو خودش دارد توض 

  او  ارِی ،در مغارب ،مشارق در
  و محرم آثارِ او ثیحدهم

  ) ٢٩٨۶ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  چونکه آورد او قُدوم  ،بتیغ بعدِ
  او درسِ نجوم  گفتم ،نی زم در

  ) ٢٩٨٧ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  زده او استارگان خوش صف شِیپ
  در درسِ او حاضر شده  اختران

  ) ٢٩٨٨ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی : ادیگو نشان بدهد. م   تواند که ذهن م   جهان  ن یا  یزها یشدن چ در مرگ و زنده   عنی در مغارب    ،مشارق   در

  ش یبرا  ،شود و به خداوند وصل م  کند است که فضا را درون باز م  حال کس  نیا  ، او بود  اری خداوند    ای  وانی ک

ور . از آنکند طلوع م  یز یچ  ی ای کند غروب م یز یچ  ی عنیمشارق و مغارب   ،افتد اتفاق م یبد زیچ ی

  .شود بچه متولد م  یور از آن  ،مغارب است  نیا ،رد یم م ی ریآدم پ ی

. از  وانیک   ؟ چه کس  ،و محرم اسرار او بود  شد م   نینه غم  شد خوشحال م  لیموارد نه خ  جورنی: در ادیگو م

 تواند  م  بتیغ   ،از چشم مردم نهان شد  کهن یبعد از ا  ،بتیشده بود. بعد از غ   یاز جنس پر  عن ی  ،نجوم شده بود

  د یگو اشعار را م  نیتند اباشد و موالنا ُخوب تند   نمادگونه  تواند م  اتیاب  ن یا  دیکن باشد. توجه م  یپرهمان پنهان 

  جلو.  رود م

خودتان کار    یشما رو   . وقتدیپنهان بشو  دیکه برو  ستین  یطور ن یا  ، یجور چه   دیبشو   بیغ  دیتوان هم م   شما

دوباره     عنی   دیآور م  فیکه تشر   . وقتدیهست  ب یجهان غا  ن یاز نظر مردم ا  ، دیست یجهان ن  ن یو از جنس ا  دیکن م

  صورت ن یدر ا  ،ن یبه زم  ،جهان  ن یقدم زد به ا   عنی   ،جهان «چونکه آورد او قُدوم»  ن یبه کار در ا  د یکن شروع م

  .داد درس نجوم م

ها گفت به ما که  امروز هم در درس   ،زنده شده به زندگ  که نجوم چه هست؟ خدمتتان عرض کردم: کس  درس

از    ،روند  هم م  یسودفعه به   یگندم    یجو و    ی. گفت  کند نم  نییرا تع  تتانیظاهرتان جنس  دیشما توجه کن 

  ، مورچه   عن ی  ،رود  مور م  یدارد سو   رمورها از جنس هم هستند. مو   ریآن ز  ول   به لحاظ ذهن  ستند یجنس هم ن

از جنس خداوند است.   ،است  جهان هست از جنس زندگ  نیکه در ا ی زیهرچ   عنی  ، زده»«استارگان صف    بله؟

و در    شود خدا زنده م   تیو ابد تینهای که به ب   در کالسش نشسته است. هرکس  یار ی صورت هشبه  ز یچپس آن 

ستاره در خدمت او در کالس او    ،یار ی صورت هشجهان به  نیتمام موجودات ا  ،به کار   کند جهان شروع م  نیا

  هستند.  ی اریها هشانسان  ،هاان مخصوصاً انس ، کنند دارند گوش م ،اندنشسته

که    دینیب . م دهد را نشان م  یار ی فقط هش  ،دهد نشان نم   یطور که جسم آن   چشم   ی  ا یبا چشم خدا    شما 

از     پوشش  ی با    م یاش داخلش نور است. همۀ ما نور هستدارد پوسته    ضخامت  ی  ، دارد  یاهاله    ی  هرکس

  که امتداد خداست.   یای اریهش   نیمهم است؟ هم  یز ی. چه چشود م  مواد مهم است؟ نه بعداً متالش  نیمواد. ا
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  شان.همۀ  ، نشسته بود سی ادر دیگو در کالِس م نیا

  زده او استارگان خوش صف شِیپ
  در درسِ او حاضر شده  اختران

  ) ٢٩٨٨ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  نُجوم آوازِ  ،خلق  کهآنچنان
  از خصوص و از عموم  دندیشنم

  ) ٢٩٨٩ ت، بیدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ن ی تا زم دهی کش تیجنس  جذب
  ن یاو کرده مب شیرا پ اختران

  ) ٢٩٩٠ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  نام خود و احوالِ خَود ی  هر 
  او شرح رصد  شی پ بازگفته

  ) ٢٩٩١ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ها ی ار ی هش  عن ینه ستارگان را    ، که مردم آواز ستارگان راچنان آن   ،آشار   عن ی  نیکه: مب   دیگو م  نیبنابرا  پس

حرف بزند؟    توانداش به زبان عشق مبچه  یمادر با    ی.  زنند با هم به زبان عشق حرف م   های ار ی هش  ،را

  ، نه به زبان و به ظاهر و به بدن  ،کند م   ارارتباط برقر  یار ی که زنده شده به خودش با آن هش  یار یهش  ن یهم

  .دندیشن همه م  ،دند یشن ها را مردم از خاص و عام م: آواز ستاره دیگو بود که م شده  ی: طور دیگو م

 ی بو   ، زندگ  یبو   ای   زندگ  یهمه صدا   اش زنده بشود که از ارتعاش زندگ   چنان به زندگ   انسان  ی  شود م  پس

آواز  ،اندبرنامه نشسته  نیکه در ا کسان ول  ستیما ن نی اآلن موالنا ب ،ر ید میشنوم   میعشق را بشنوند. ما دار

  . دیکن گوش م  یار یصورت هشبه  ، دیکن گوش م مصورت نجوشما به  شنوند؟  عشق را اآلن نم یبو  ،نجوم را

  : نیزم   یسوبه کشد موجودات را م  نیکائنات ا یجا از همه  تیکه: جنس دیگو م

  ن ی تا زم دهی کش تیجنس  جذب
  ن یاو کرده مب شیرا پ اختران

  ) ٢٩٩٠ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو
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او نشسته  آشارا و هردر کالس درس  انسان  ،یاند  باالخص  بازهم  اگر  را  اختران  ها  انسان   ،م یریها بحاال 

  ی جور چه   ،رسد کرد  شودم   یجورکه ما را چه   ،بفهمند   توانند م   راحت: حال خود و احوال خود را به دیگو م

برا  شود م را درست کرد؟    د یتأمل کن  ذره یواقعاً    دی ن ینش م  والنااست که شما که در کالس م  نیهم  یما 

  ، دهد  م  حی. اآلن خودش دارد توض دیبپرس   ندارد از کس  لزوم  ،دی خودتان را عوض کن  دیگونه باکه چه   دیفهم م

  : دیگو م

  نوع نظر ی ت؟یجنس ستیچ
  دگرره در هم ابندیبدآن  که

  ) ٢٩٩٢ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  نهان  ینظر که کرد حق در و آن
  جنسِ آن  ینهد در تو؟ تو گرد چون

  ) ٢٩٩٣ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  تن را؟ نظر کشَدطرف چه م   هر 
  کشاند؟ با خبر را ک خبر یب

  ) ٢٩٩۴ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

که از جنس    یآن نظر  ،نوع نظر  ی  ،نظر  ی.  دهد خودش جواب م  ست؟یچ  تیجنس   دیگو م  د؟یکن م   توجه

  دا یراه پ ریبه دل همد ،ری آن نظر به همد لۀیوسبه یز یها و هرچ که انسان ،است  خداوند است از جنس زندگ 

.  یشو م  سیپنهان کرده بود اگر در تو بذارد تو هم جنس ادر  دیگو م  سیرا که خداوند در ادر  ی . آن نظرکنند م

  خبر ی که ب   ذهنمن   دیگو م  نظر.  کشد؟ ور مو آن   ورنی ا  ی زیرا چه چ   ذهنمن   ایتن را    نیا  کند اآلن سؤال م

  باخبر اصل ماست.  ،باخبر  کشاند؟ ور مو آن  ورن یا را چه کس  نیا ،است مثل سنگ است 

  زن نهد  یِخو ،اندر مرد چونکه
  دهد مخنَّث گردد و گان م  او

  ) ٢٩٩۵ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی نر  یِنهد در زن خدا خو چون
  ی زن گردد آن زن سعتَر   طالبِ

  ) ٢٩٩۶ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو
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  ل ی نهد در تو صفاِت جبرئ چون
  لیسب ییبر هوا جو  فَرخ چوهم

  ) ٢٩٩٧ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

   عن ی  نه یچرم .  بندد م   نهیکه چرم   دارد. زن  ر یبه معاشقه با زنان د  شیکه گرا  : زنیسعتَر.  جماع   عن ی  گان

  پرنده ایجوجه   عنی فَرخ .میقد ساختند آلت مردانه که از چرم م

  ن ی گفت ا  میو در غزل داشت  یشو م   سیکه به ما گفت که اگر در شما آن نظر را بذارد تو هم مثل ادر  دیگو م

  ، نبه آ  کنند ذرات توجه م  ۀهم  دهد درس م   وقتمعلّم عشق است.    ،معلّم ملوت است  ،معلّم کائنات است

همۀ ذرات که از جنس خداوند   میکن م   ارتعاش به زندگ  وقت میخدا زنده بشو تیو ابد ت ینهایپس اگر ما به ب

  .  زند ها را محرف  نیدارد ا  ،کنند  هستند به ما توجه م

  الیرا خودش تمث   هات ی خاص  نیاصطالح اباشد. و دارد به   لیثق  ل یخ  زهایچ   نیا  ذهنممن است به عقل من   حاال

مخنَّث    شود مرد نم  ریو زن بودن را بذارد او د  تیزَن   ،زن   یاگر خداوند در مرد خو   دیگو . مدهد م  حیتوض

بذارد آن زن طالب    ینر  تی در زن خاص   اگر.  ریکسان د  اب  دانم م  به جماع کردن با چه   کند و شروع م   شود م

. اگر در تو  خوابد ها م با زن   ،بندد م  اصطالح مصنوعو آلت به   آورد مردها را درم  یادا  ریو د  شود زن م

  بپرم هوا.  یجوربه هوا من چه  کن که نگاه م یشو م یاپرنده  یموقع مثل را بذارد آن  لیصفات جبرئ 

به انسان   دیآ حاال م   است.  ش یهالیتمث   هان یا  ،کند م  جادیمختلف ا  یهاش یمختلف در ما گرا  یها ت یخاص  پس

  ،  که دیگو دوباره م 

  در هوا  ده یبنْهاده د ،منتظر 
  عاشق بر سما  ،انهی ب نیزم از

  ) ٢٩٩٨ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی خر  یِهانهد در تو صفت چون
  ی بر آخُر پر  ، پرت گر هست صد

  ) ٢٩٩٩ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  خوار  موش آمد یصورت ن یپ از
  خوار شد زبونِ موش ثیخب از

  ) ٣٠٠٠ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو
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 موش ی: خورنده خوارموش  

 یفضا  ،صفات عدم  عن ی لی قبل گفت که اگر صفات جبرئ  تیدر ب ،یار ی صورت هشانسان به  ، روح انسان ، مرغ

به هوا    دن یپر  لیما م  صورتن یدر ا  ، با زندگ  میکن   یهمار   میتوان کار م   ن یشده را در تو بنهد که ما در اگشوده

به    ر یعدم ما د  ی هاچشم   ، به هوا   میچشمان را باز کرد   عنی  ده» یبنْهاده د  ، «منتظر  ؟ یجور چه   ، میکن م  دایرا پ

  ده یبنْهاده د  ،. «منتظرزندگ  ،خداوند  یسوبه   کند مرکز عدم دارد نگاه م  می. فضا را باز کردکند جهان نگاه نم

  دن یپر  لیم  کند اصطالح حاال در قفس را باز کردند به هوا نگاه مکه به   مرغ    یدرست مثل    ، هوا  نیوا» نه ادر ه 

  ، کرده   یی که فضاگشا  «عاشق بر سما» انسان  ، انهیب  ،از جهان فرم   عنی  انه»یب  نی بپرد. «از زم  خواهد م   اردد

فضا را باز   خواهد بله م ،ستیها به مرکزش نو آوردن مجدد آن ها دگیعاشق همان ریکرده اآلن د یپرپنهان 

  کند. 

جهان.    نیبه آخور ا  یپر م   اگر صد پر هم داشته باش  ، را بذارد   یو خر   دگ یهمان   یهااگر در تو صفت   دیگو م

توض اآلن خودش  پ  دهد م  حیو  «از  ن  یکه  مموش   امدیصورت  به  دیگو خوار»  و   خاطرموش  جثّه و صورتش 

  ، است  دهیاست که همان  قبل   وشدوباره همان م   جانیاست. موش در ا  لیذل  ،که خوار است  ستین  اشافه یق

  خوار شد. بدش بود که پسِت موش  تیخوار» که کالغ بود. از جنس شد زبون موش  ثْ ی. «از خبذهنمن 

خاطر  بله به   میشو پست نم  میدار  ییچه باورها  ای   ،میست ین  ای   میکه خوشل   ،رنگمان  ،مان خاطر جثّه ما به  پس

  .د یگو . آن موش را مدهد م  حی. دوباره خودش توض میشو ها پست مبا آن  دنیهمان 

  پرست و ظلمت  نی و خا  یجوطعمه
  مست  ،و فُستُق و دوشاب ر یپن از

  ) ٣٠٠١ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  موش  یِاَشْهب را چو باشد خو باز
  موشان باشد و عارِ ۇحوش  ننگِ

  ) ٣٠٠٢ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  پسر یا ،آن هاروت و ماروت یخو
  بشر  یِدادشان خو ،بشت و چون

  ) ٣٠٠٣ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  دوباره 
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  از َلَنحن الصافُّون  درفتادند
  چه بابِل ببسته سرنگون  در

  ) ٣٠٠۴ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

ور شد  لوحشان دمحفوظ از نظر  
ساحر و مسحور شد  شانیا لوح  

  ) ٣٠٠۵ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  همان   لیه ،سر همآن ،همآن و پر 
  مهان   بر عرش و فرعون ییموس

  ) ٣٠٠۶ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

باز    ،انگور. باز اشهب  ای خرما    ۀجوشاند رۀیپسته. دوشاب ش  عنی  فُستُق  سرهم بودند خواندم.چون پشت  هانیا

.  میمنظور ما هست   دیگوهم هست و اآلن م  یقو   اریاست بس  ییبایباز اَشْهب باز ز  ، ی خاکستر  ای  دیسف  یشار 

. م یکن را شار م   هم زندگ  م یهست  . ما هم شار زندگم یرا شار کن    زندگ  دیگفت با  م یما که امروز هم داشت

  .می را شار کن   مردگ میرو نم

خائن    ،خائن است  ،کند وجو مپست شده است که دائماً از جهان طعمه جست   لیدل  نیبه ا  دیگو م  ،موش  نیا  و

به شما ضرر    یجور چه   ذهنمن   نیکه ا  دینی بب  م یامروز گفت  که.  کند م   انتی خ  عنوان زندگواقعاً به ما به   عنی

و ُفستُق و    رینه؟ از چه مست است؟ از پن   ایپرست است  نه؟ ظلمت   ای شما به شما خائن است    ذهن. من زند م

    ستند؟یپسته و دوشاب شما چ  عنیو فُستُق  ریپن د ینیهستند. بب  ها دگینماد همان زها یچ  نیهم  هان یدوشاب. ا

هم ننگِ موشان    صورتنیباشد در ا موش داشته    یاگر خو   است ول  ییبای. باز اَشْهب باز ززند م  لیاآلن تمث 

دانه مثال گوزن    ی تواندبازِ اَشْهب که م  ی کهنیاز ا  وحش واناتی تمام ح عنیاست و هم عارِ ۇحوش است. 

موش! نه تنها   رد؟یموش ب دیایو حاال ب   ،کنند  شار م را هانیکه آن بازها واقعًا گرگ و ا دیدید  ، را شار کند

  . ردیگ موش م ، چه رفته گرفته نیباز را بب  نیا ،م یشرمنده هستند که ما هم باز هست ،کشند بازها خجالت م

آدم   یهم    شیهاکوچ و مثال   زیچ   یبه    کند خودش را آلوده م  ،بزرگ است  ار یبس  اریکه بس  انسان   عنی 

از کنار آن    کهنیا  ی به جا  ، کوچ   دادیرو  ی به    کندم   ن یخودش را قر  ای  دهد واکنش م  ای خودش را    ،بزرگ

هم آورده بودند و شروع    وزپلنگ ی   ی  ، دها بوکه مسابقۀ س   ی امسابقه   یرد بشود و فضا را باز بند. در  

من    رد؛آو نم  نییخودش را پا  وزپلنگی  نیگرفته بودند که ا  جهینت  نیو از ا  دیندو  پلنگوز ی   ،دنیکردند به دو

  ار ی بس  لیه  ،است   یقو  ل ی خ  دیکه فرض کن  آدم   یمن با شما بدوم؟    یجورچه  ،برابر شماستسرعتم سه 
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. خوب  نیزم   کوبد م  داردبرم   ،دیگو م  یز یچ  یاست    فی که ضع  یرمرد ی پ یبعد    ،پهلوان است  ، دارد   درشت

    ؟یاگذاشته   رمردیپ یسر سربه  هست جور پهلوانبه او؟ تو چه  ندیگو مردم چه م

 ، دل است  ن یو او منتظر ا  می خدا زنده بشو  ت یو ابد  تینهای به ب  د یموجود جهان که با  ن یعنوان بهترهم به   ما 

دارد ما را    ن یا  ،م یکن  زندگ  میپرندۀ عظ   ن یا  ۀیما در سا  کهن یعوض ا  دیگو و موش م  م یکن شار موش م  میدار

   آسوده زندگ   آدم پرقدرت    ی  ا ی   شاه  ۀ یسادر    دیکه با  ف ی ضع   گروه  ی   ای   فی آدم ضع    ی. مثل  ردیگ م

  . همچو آدم  ی  میما ننگ دار دیگو م  ،. ننگ موشان باشدگذارد ها مسر آناو رفته سربه  ،کنند

از    وقت   ،ن یدو فرشته بودند آمدند زم  دیدان : آن هاروت و ماروت. هاروت و ماروت مدهد م   حیو بعد توض 

است؛ هاروت    و خرد انسان   یار یشدند و در ضمن هاروت و ماروت نماد هش  ذهنمن  عنیجنس انسان شدند  

را از    تان و شما پاک  دیبهتر است نرو  شما  ها گفت کهو خداوند به آن  نیآمدند زم   ، و ماروت دوتا فرشته بودند

 م یده سامان م   ،ن یزم  میرو ما م  ،ها گفتند: نهتماستان با من قطع نشود. آن   دیباشمواظب    ،دیبرو  ،د یریگ من م

  باال.  میگرد و برم میکن ها را درست مانسان  ،را   ن یزم

ها  انسان   دندید م  ،کردندنگاه م   ییجا   یاز سوراخ    ، ها دست دادبه آن   شدگتیهوهم   و وقت  نیآمدند زم  

  جه یدرنت  شدند؛  ذهنبه انسان من   لیشروع کردند به قضاوت و مقاومت و تبد  دفعه ی.  کنند م  یبد  یکارها 

و خرد صحبت    یاریبه هشراجع   میدار  ،دوباره  میشدن هم امروز داشت  زانیآو  نیهستند. ا  زانیدر چاه بابِل آو

   است. زانیصورت انسان آوکه به  میکن م

  پسر   یا ،آن هاروت و ماروت یخو
  بشر  یبشت و دادشان خو چون

  ) ٣٠٠٣ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  چه شدند؟  ،بشر داد یها خو خداوند به آن   عنی

  از َلَنحن الصافُّون  درفتادند
  چه بابِل ببسته سرنگون  در

  ) ٣٠٠۴ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

نافون» اشاره م  «لنحالص خداوند چه م  نندی که بب  دندیتمام فرشتگان صف کش  کهنیبه ا  کند اجرا    آن را  دیگو

همه ما    ، میبه حضور برس   دی با  ما.  میامروز کالس نجوم داشت  ،م یصف بش  دیصورت حضور باکنند. ما هم به 
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را اجرا   ما آن   ،زند لحظه چه حرف م  نیقضا در ا  مینیبب   ،م یو آماده باش  میخدا زنده بشو  تینهایها به بانسان

  . اندی طور ن یفرشتگان ا ول می کن

چون از آن صف خارج    جهیاز آن صف خارج شدند؛ درنت   ،جزو جرگۀ فرشتگان بشوند  کهنیاز ا  هان یکه ا  دیگو م

هم مربوط به انسان است.    ن یا  .خواندند هستند. قبال از «لوح محفوظ» م  زانیدر چاه بابل سرنگون آو  ،شدند

  م؟ ی خوان از کجا م  ،م یخوان را نم  زهایجهان که چ   نیما از ا  ،م یکن باز م  ،میکن فضا را باز م   وقت   ،دیکن توجه م 

از «لوح محفوظ» دیگو م نم  کهیی جا  یاز    ، :  انسان  بعد  شناسد ذهن  از نظرشان دور شد.  «لوح محفوظ»   .

اصطالح همان  و مسحور» به   «ساحر«ساحر و مسحور».    ، خواندند آن م  یکه از رو   یالوحشان چه شد؟ آن صفحه 

«ساحر و    یفضا   ،کند م   جادیکه ذهن ا   جاناتیو دردها و ه   دگیهمان  ی . فکرهاکند م  جادیکه ذهن ا  ییهاز یچ

  در ذهن.    رید میسحر شد یجورکه ما چه  دیدیمسحور» است. د

ما بفهماند که آن   خواهد م  موالنا   ن ییرا تع   تیجنس  طور کلّبه   ،هابدن  ،دهد ما نشان م  که ذهن   یزیچ  به 

ا  کنند نم ما را منحرف م  ،یهمان سحر و ساحر   قی. ازطرمیاشتباه هست  نیو ما در    ب یو فر  کند چون ذهن 

  . دهد م

 شان ی سر داشتند. هردو  ی  فرعون و موس  دیگو است م  بیعج   ،همان»  لیه  ،سر همان  ،: «پر همان ودیگو م

پر داشته باشند؛ اما    توانستند هردو م  ،بود  جور یهم    شانیهردو پا داشتند و پرها  ،دست داشتند   ، سر داشتند

  .  دیبه جهنم پر ،شد لیفرعون ذل ،دیبر عرش پر ،کرد یپرپنهان  ،دیبه عرش پر موس

    :دیگو م  ١۶۵ هیآ  ،همان سورۀ صافّات ،بله

  الصافُّوَن؛» لَنَحن  «وانَّا
  .)می ستادگانیکه در طاعت حق به صف ا  فرشتگان م ییآينه ما صف زدگانيم.» (و ما «هر

  ) ١۶۵ هی آ ،)٣٧سوره صافات (  ،م ی(قرآن کر
  

  ، به حضور خداوند  ،شان به فرشتگ  دیمثل فرشتگان با ، هاکه انسان   کند استفاده م  یطورن یرا موالنا ا  هیآ  نیا

باشد و از «لوح محفوظ» مطالبشان را    یزد یشده و خرد اگشوده   ی زنده بشوند و دائماً گوششان به فرمان فضا

 کرده م  یپرپنهان   ،که گفت  امروز قصۀ عبدالغُوث   واست.    را مثال زده   سی. ادرسیمثل ادر  ،کنند   انیبخوانند و ب

    .شود م  سیادر دفعه یاست که انسان  یپرنشان دهد از پنهان  خواهد پس م س؛یاست. دوباره رفت ادر
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  ن یخو نشخُو باش و با خوش یپ در
  نیروغن گل را بب یریخُوپذ

  ) ٣٠٠٧ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  شرف   ابدیگور از مرد هم  خاکِ
  و کف   یرو ،نَهد بر گورِ او دل  تا

  ) ٣٠٠٨ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

    جسم پاک  یاز همسا خاک
  ناک مشَرف آمد و اقبال چون
  ) ٣٠٠٩ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

. کند عطر گل را به خود جذب م   ،سرخگل   یهابرگ روغن گل: روغن کنجد که در اثر مخلوط شدن با گل ،بله

  .  ندی بله آن را روغن گل گو ،ندیبه آن روغن کنجد نگو ریاز آن پس د

   ن ع ی. خو  دهد که ذهنت نشان م  یز ینه آن چ  ،خو باش   یکه تو در پ  دیگو چه. م   عنیروغن گل    دمی فهم  پس

روغن گل    ن یکه: تو بب  دیگو م  بعد  .نیخو نشخو باش و با خوش   یدر پ  ،شدهگشوده  یفضا   یخو   ،حضور   یخو 

که    زند . بعد مثال مریگل حضور را ب  یتو هم بو   ،ردیگ گل را م  ی بو   ول  ، است. روغن است  ریخوپذ  یجور چه 

    .ردیگ را از مرده م تی خاص  یجور تو نگاه کن خاک چه 

    شرف ابدیاز مرد  گور خاک
  و کف  یرو ،نَهد بر گورِ او دل  تا

  ) ٣٠٠٩ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  د یگو . نه. ممی نجات بخواه  ،م یجا برکت بخواهو از آن  مین یبنش  ،گورها   سرِ  میما برو  کهنی. نه ازند م   لیتمث  و

دور هم جمع    ا ی  ارت ی ز  یبرا  ندیآ مردم م  ،کرده   دایپ  جا بزرگ خاک آن   ،مثل قبر خود موالنا   ، جاها   که بعض

آن    کند م  دای برکت پ  تیمعنو  نیاند و از اجمع شده   اجآن   ی که پانصد نفر آدم معنو  نند یب م  دفعه ی  شوند م

با   ل یخ  وقت  ، ردیگ به خودش م یمعنو   تیموالنا معتقد است که خاص  ،دیآ نظر مهم به  خاک .  دیگو م  ،خاک 

  د یگو . مشود م  هیهمسا تیمعنو

  جسم پاک    یاز همسا خاک
  ناک  مشَرف آمد و اقبال چون
  ) ٣٠٠٩ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو



ۀ   برنامه             Program # 894                                              ۸۹۴مشار

  92صفحه: 

را م   تِیخاک هم خاص  پس پ   ردیگ جسم پاک  اقبال   کند م  دایو شرف  . مردم  شود م   منیخوش    عن یناک  ْ و 

ا  دینیب م  دفعهی مقدّس   نیکه  را  م   ،خاک  مقدّس  م   ،شمارند نه  احترام  آن  احترام    ،گذارند به  جا  آن  به 

ا  ستی ن  نیا  اش معن   .گذارند م م  ن یکه  باز کند    تواند  خاک  را  آدم  م  ا یچشم  واقعاً    تیخاص   تواند خاک 

    داشته باشد.  شفابخش

  الدّار گو   تو هم اَلجار ثُم پس
  برو دلدار جو  ،یدار دل گر 

  ) ٣٠١٠ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

    شودجان م   رتِیساو هم خاک
    شودم زانی چشم عز   یسرمه

  ) ٣٠١١ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  وار  ْ بسا در گور خفته خاک یا
به نفع و انتشار   ایز صد َاح به  

  ) ٣٠١٢ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

اَلجار  بعد خانه   هیالدّار: اول همسا ثُم (َثلم)    

 ات ه ی که االن همسا  نیبب  ، هست   یار ی . تو از جنس هشر یب  ادیالمثل را بخوان و از آن  ضرب   نیتو هم ا  دیگو م

وگو  گفت   ذهنمن با من   االنما.    میرا بسنج   نیشده است در درون؟ اول اگشوده  ی فضا  ایاست    ذهنمن   ی

«پس تو هم    با موالنا دوستم؟  ای دوستم    ذهن  ی هاشدم؟ با من   هی فضا را باز کردم با خداوند همسا  ،نه  ای  کنم م

    دار جو.برو دل  ،یهمان دل پاک را دار  عن ی ،» یدار  «دل  جان ی. در ایدار  اگر دل ،الجار ثُم الدّار گو» 

    شودجان م   رتِیساو هم خاک
  شود م زانی چشم عز   یسرمه

  ) ٣٠١١ ، بیتدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی (مولو

  ، بسا   ی. ازانیدر چشم عز  کند ارزش جلوه م  و با   کندم   دایجان را پ رتیکه خاک هم س  دیگو م  نیبنابرا  پس

موالنا    مثل موالنا.  ،کند ها کم ماز هزاران نفر آدم زنده به انسان   ترش یب   ول  ،خاک است  ریانسان مرده ز  ی

   کس  چ یبه ه  نفع  چیهزاران نفر آدم زنده هستند که از زنده بودن او ه  ول  ،تیبه انتشار معنو  رساند سود م

ا  ،رسد نم زندگ  ذهنمن   ،مصرف.کننده هستند   هان یفقط  و   ی گذار ه یسرما  ذهنرا هر لحظه در من    هستند 

  را.   ییاافزهم کار  ،کنند . هم درد را به جهان اضافه م کنند م
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شدن است    است و از جنس زندگ  تیبه معنو  ت ی. جنسست یصورت ن به    تیموالنا امروز به ما گفت که جنس   پس

   . یرا در مشخصات ظاهر  تی جنس   ،. نهمیوجو کنجا جست ن را در آ  تیجنس  دیو ما با

 م یشوتر مپر نور   ،میکن شرکت م  یصورت ستاره در کالس انسان معنوکرد و به  هیرا توص  یپرپنهان   طورن یهم  و

  .  دیدیرا که شن  زهایچ  هیو بق

مهم هست. امروز    ار ی بس  اتی . تکرار ابدیرا تکرار بن  اتی و اب  دیمختلف برنامه را گوش کن  یهاقسمت   دوارمیام

  ن یو چند  دیبرنامه را گوش کن  همه   دی و اگر حوصله بن  میمربوط کرد  ریدهم  را به  مهم و مختلف   یها قسمت

  حل خواهد شد.   ذهناز مشل من  که قسمت مهم  دید دیخواه   ،دی تکرار کن ، دیرا بخوان  اتیبار اب

  

  

  


