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  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  ا؟يميك شِيما ِكه ْبَود به پ ِمسِّ                 َانا  ييما كه ْبَود؟ چو تو گو يِ ما

  ا؟يَفنا گشتن ِز اِشْراق و ض جُز        چه دارد ُمشِت برف يديخورش شِ يپ

  َتموِز تو كجا ماَند؟ كجا؟ با                                   ريو صد هزاران َزْمهَر ريَزمْهَر

  يُضح نيآمد تَموِز ا ريَزمَْهر                                 ُرخَت دِيخورش يِ هايَتموز با

  خوف و َرجا نيدوزانند ا سهيك                                   ُدكانِ آرزو و شوقِ تو بر

  ُسها آَرديمسَْهو  يِهاسجده                                          َكماِل ِرفْعََتت يُِمَصلّا بر

  تو را؟ ديَصباحْ آموختن با چه                   جانِ ُصبح ياِ ،يرا َگردن َزد خواب

  را عَصا ليِ ها يَِاْژَدرها كرده                       دستِ تو يما را راست ُكن، ا چَپِّ 

  با َبحْرِ فَضْلَت آشِنا امگشته                   رنگ گانهيرا كه من ب زديا شُكرْ

  زان َبْحرِ صَفا دهيد يجاودان                                 بَرآَرم در ُدعا و شُكرْ من كَف

  جادر ُجستنِ تو جابه َرَوميم                  چو جان و منْ چو تَنَهم جايتو ب يا

  فَزاجانْ ياز كاِهش به تو اِ رَْست                     روزْ روز تويب ديكاهيم ُعمر

  را شيكردم خو اوهيَغم َاْر من  چه              و َوْجدبَخشِ هر وجود يّواجِد

  من؟ عِيتو از َتصْد يچون ؟يخوش كه        من عِ يتَرج كُنديمَسالَمت  نيه
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  :كنممي شروع موالنا شمس ديوان از ١٧ ارهشم ترجيع با را امروز حضور گنج برنامه احوالپرسي و سالم با

  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  ا؟يميك شِيما ِكه ْبَود به پ ِمسِّ                 َانا  ييما كه ْبَود؟ چو تو گو يِ ما
 آن ،ما ماي :كه مبزني را حرفي همچون بايد ما از كدام هر و ،خدا به كندمي رو ها انسان همه از نمايندگي به موالنا پس 

 وقتي يا شود،مي باز درون فضاي اين و ،شويمي زنده خودت به ما در وقتي كه تو من مقابل در ،ما گوييممي ما كه چيزي

 پيش را است ذهني من نماد كه مس دوباره و دارد؟ ارزشي چه شودمي زايل من منِ موقع آن و هستم من گوييمي تو كه

 نماد ،است من در تو شدن زنده نماد كه كيميا پيش در ندارد اهميتي يعني ؟است كسي هچ من مس :گويدمي آوردمي

  لحظه. اين در است من در تو بينهايت

 .نيستي تو هستم، من يا هستم من يعني انا چي، يعني ندارد اهميتي يعني بود كه و ،است چي ما از موالنا منظور ببينيم اول

 .هستم من :گويدمي او كه وقتي .هستي من تو و دارم وجود كنم مي عمل و كنممي رفك تو در زندگي يا خدا بعنوان من

 كه همانطور كه ببينيم خواهيممي همينطور و ندارد. ارزشي ما بعنوان ما هاي من مجموعه و من منِ  كه بگوييم خواهيممي

  .خداست انكار واقع در كه است ذهني من نماد مس و است، حضور نماد طال و زنندمي مس به را كيميا دانيدمي

 كيميا و دارد اهميت اين بگوييم و داريم نگه را مس اين ما كه رواست آيا ،كند تبديل را مس اين بايد تو كيمياي مي گويد:

 اما كند،مي مطرح موالنا را سوالي نهمچو دارد ؟نكند تبديل را ما مس اين ،توست عشق توست خرد ،توست تابش كه تو

 شما ما گويدمي وقتي مثالً .ببينيد خودتان روي را انطباقش شما خوانيدمي را ابيات اين كه وقتي كه كنم مي پيشنهاد من

   ؟هستند گروهي چه ؟هستند كساني چه شما زندگي در ما بفهميد فوراً

 گويدمي چرا برد؟مي اربك را ما من بجاي اينجا موالنا چرا ؟گيردمي ما از چيزي چه ،دارد ارتباطي چه ما با شما من اين و

 شودمي اجرا اگر ؟شودمي اجرا شما زندگي در ندارد ارزشي اين آيا .ندارد ارزشي كسي، چه ندارد اهميتي يعني بود؟كه

اصالً مي  ؟متوجه مي شويد شويد،مي زنده او به شما دهدمي نشان را خودش او كه وقتي آيا هستيد؟ آگاه بينيدمي شما

  ؟دهيد مي ادامه را ذهني من فقط يا شويد زنده او به بايد دانيد كه

 بايد من را مختصر توضيح اين هميشه ،است خدا امتداد يا هوشياري امتداد انساني هر كه كرديم بيان گذشته جلسات در

 طلبم همين كه گرچه ،است خاصي جور يك دفعه هر و .باشد استفاده قابل برنامه اين كسي هر براي كه ،بدهم برنامه اول

 مخلوقات به يا جهاني اين هاي چيز يا شدن به بودن ،است بودن جنس از كه خدا امتداد يا هوشياري امتداد از پس .است

 مخلوقات به خودمان نابستگي به بايد هم ما ،است جنس آن از هم ما اصل .نيست وابسته مخلوقاتش به خدا ،نيست وابسته

  .كنيم حس را
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 ابتدا از انساني هر .ماست كردن فكر استعداد ذهن آنجا در شود مي انسان ذهن وارد ود،ش مي جهان اين وارد وقتي پس

 ولي ،هستند چي كه ايم نشناخته درست را فكرها هنوز ما ،هستند انرژي هايفرماسيون فكرها است، بلد را كردن فكر

 كردن فكر انساني هر بنابراين كنيد.مي كرف يا كنيدمي صحبت چي به راجع دانيد مي ،ببينيد توانيدمي را تانيفكرها شما

 مي تجسم را چيزهايي فكرهايش و غيره و شنيدن و ديدن حسش تا پنج وسيله به دارد حس هم تا پنج . واست بلد را

 هوشياري كندمي تزريق وجود حسيا  هويت حس ها فكر آن به و آورد مي در فكر صورت به ذهنش در را چيزها اين و كند

  .دارد را داستعدا اين

 با كه مفهوم آن و وجود آن و .است خودش وجود اين كه كندمي فكر واقع در كندمي تزريق وجود حس اينكه محض به و

 از آن از پس .شودمي مركزش آن شود،مي همانيده آن با يا شود مي هويت هم گوييم مي گهگاهي يا شودمي عجين آن

 ،بود خدا جنس از چون ،داشت را خدا عينك جهان اين به آمدن از قبل يهوشيار پس .بيندمي را جهان آن عينك پشت

  :گويد مي موالنا همين براي .عينكش شودمي آن شودمي هويت هم كه چيزي هر با شده ذهن وارد وقتي

  ١٣٢٩ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

   نموديسبب، عالم كبودت م زان       كبود شةيش يچشمت داشت شِ يپ
 اين و بيند مي را جهان آنها پشت از ديگر هوشياري و كنيم مي پيدا زيادي مادي هاي عينك ما دنيا اين به ورود از پس و

 كه كندمي سعي هوشياري نتيجه در ،است شدگي هويت هم اصطالح به رنگ اساس بر ديد پس نيستند، درست ها ديد

 اشزندگي چرخد، به آنها حوش و حول ،كند زياد را نهاآ زندگي در بيند مي عينكي هراز پشت  بيندمي چيزي هر برحسب

 هستند. ديدش عينك آنها اينكه براي .كند سازماندهي آنها اساس بر را

 حوش و حول را روابطش بقيه و كندمي فكر پول به راجع هميشه چرخد،مي پول گرد تماماً است هويت هم پول با اگر مثالً

 پولش ببيند و كند مي نگاه بيند مي را كسي هر .كنند زياد را پولش كه شودمي دوست كساني با و .كندمي سازماندهي اين

 حول اساس بر كلي طور به را اش زندگي تمام يعني. كند مي برقرار رابطه آنها با كنند مي زياد اگر نه، يا كنندمي زياد را

 ايجاد يواش يواش و است غلط كردن دگيزن جور اين ،ديد جور اين كند مي سازماندهي ها شدگي هويت هم اين محور

 رود مي سنش وقتي .بيند مي را جهان هم درد عينك پشت از و دهدمي وجود حس هم دردها به ناآگاهانه كند،مي درد

  .كرده درست ذهني من نام به ذهني تصوير ٢٠ حوالي مثالً

 و دهندمي نشان را بيروني چيزهاي ها رفك كه هستند ها فكر همين يكي است همانيده جنس قلم سه با ذهني من اين 

 پس ،ما بدن يا آن از پس و خانه، وسايل مثل اتومبيل، مثل پول، مثل هستند فيزيكي چيزهاي جمله از بيروني چيزهاي

 چه مثالً  .هستيم هويت هم آنها با ما كه هستند عمل الگوهاي باورها هستند، ها باور هستند، ها فكر فيزيكي هاي چيز از
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 چه را مان سياسي كارهاي كنيم؟مي عبادت جوري چه كنيم؟ مي برخورد بزرگان با جوري چه كنيم؟مي زندگي جوري

 كه هم دردها ها، درد سوم قلم وباشيم.  هويت هم است ممكن الگوها اين با و دارند الگو همه اينها دهيم؟مي انجام جوري

 هويت هم جدايي، حس ما آنها هاي فاميل و چيزها جور ناي با حسادت، مثل خشم، مثل رنجش، مثل اند شده ايجاد

  .است ها شدگي هويت هم شامل كه داريم ذهني من يك سالگي بيست حوالي درپس  .هستيم

 هوشياري اينكه براي ،شود مي جدا خدا از ديگر شودمي عوض عينكش شودمي هويت هم وقتي كه بينيدمي من اين

 افتاده جدايي به ديگر االن ،مادي عينك نداشت عينك اينكه براي ببينيد را خدا توانست مي اول ،كندمي پيدا جسمي

 كه شودمي سبب خدا از جدايي اين و شودمي جدا كلي بطور ،بگيرد جدي را ها عينك و ها شدگي هويت هم همين اگر

   .بكند تنهايي احساس

 ما اينكه براي .ماست منظور يا ماست مأموريت مخالف ماندن اينجور و .شودمي حرص دچار ،نكند سيرس چيزي هيچ و

 دوباره ،بيندازيم و كنيم شناسايي را آنها جهاني اين چيزهاي اين با شدن هويت هم از پس خدايي هوشياري بعنوان آمديم

 بينهايت اندازه به اگر .بشود بينهايت مان اندازه و ،هوشيارانه دفعه اين بشويم خدا جنس از ،بشويم جنس همان از برگرديم

 اين و شويممي ابدي هم ما ابدي لحظه اين از ،لحظه اين از شويممي آگاه پس ،لحظه اين به كنيممي نقل بشويم زنده خدا

  .است جهان اين به كسي هر آمدن قصد و منظور

 كندمي كرف گرفته جدي را خودش ديد و جدايي به افتاد و ذهني من يك نام به شد هويت هم چيزها با رفت كه كسي اما،

 چون و آيدمي زندگي از امنيت حس اينكه براي كند،مي امنيت عدم حس آدم اين بيندمي كه است همين درست ديد كه

 را اسرار تمام و بوديم خدا جنس از ما جهان اين به آمدن از قبل دانش، و .دهدمي دست از را امنيت حس آن شده جدا

 و پدر از خوانيممي كتاب از ،كنيممي ذخيره دانشي يك شودمي عوض انديدم و شويممي هويت هم كه همين داريم،

 دانش شودمي شويممي هويت هم هم، هااين همه با گيريممي ياد دانشگاه و دبيرستان و دبستان از ،گيريممي ياد مادرمان

   .كندنمي كار است ناقص بينيممي ،كندنمي ارضا را ما هم آن ولي ،ما كتابي سطحي

 به كندمي شروع هست جسمي هوشياري ديد كه ديدي چنين يك و افتدمي خطر به ما آرامش و ما اصيل شادي ابراينبن

 ها بچه و همسر مثل اشخاص از جمله از خواستند، خوشبختي خواستن، آرامش خواستن، زندگي ها شدگي هويت هم از

 شخص اين و شودمي ايجاد كينه و شودمي ايجاد رنجش شوديم ايجاد توقع شود مي ايجاد درد و .بدهند توانندنمي اينها و

 كند مي رو شدانش به نياز شامنيت به نياز و شامنيت حس رفع براي ولي .شده اينطوري چرا كه داند نمي يا ،كه تواند نمي

 را هايي آدم جهان در ،جهان به كندمي رو خدا از است قطع چون ذهني من ما، است، ما آن اسم كه ديگري بافت يك به



  Program # 795                                                             ۷۹۵برنامه مشاره 

  6فحه: ص

 خودش دوست را آنها ،كندمي برقرار رابطه آنها با دارند فكري مشابهت مثالً  مثل ،دارند شدگي هويت هم مشابهت كه

 امنيت حس جمع از خواهدمي نتيجه در و ،اينها به كندمي وصل را خودش ،گيردمي ارتباط اصطالح به آنها با و ،داندمي

 بكند، هم دانايي حس را اين دارد قبول جمع و دانشها سري يك و هستند معتقد ورهابا سري يك به جمع چون و بگيرد

  بكند. زندگي تواندنمي ما بدون كند مي درست ما يك ذهني من بنابراين پس

 اين در گيرد مي خدا از را شدانش و را اش شادي و را امنيتش حس و گيردمي تماس خدا با است زنده حضور به كه انساني

 است ممكن ،باشند نفر دو است ممكن جمع اين حاال ،جمع به كند مي رو است شده قطع و دارد ذهني من كه كسي لحظه،

 باشگاه يك اعضاي كه است ممكن باشد، دوستانش و خانواده است ممكن باشد، اشخانواده است ممكن باشد همسرش

 مذهب يك يا ،هستيم مشترك ،كرديم تقسيم ديگرهم با را باورها ما كه باشد سياسي سازمان يك اعضاي باشد، ورزشي

  .كشيدن شيره كندمي شروع ما آن از كندمي درست ما انسان نتيجه در باشد،

 امنيت حس ،كشدمي شيره ما از كه كسي هر گيرد،مي ما از يكي اين گيردمي خدا از است زنده حضور به كه يكي آن

 مهم خيلي ما ذهني من براي خوب است شيطان نماينده ذهني من كهاين براي .است شيطان اختيار در حتما گيردمي

 كندمي رو است قطع كه هم خدا از ،بكند تواندنمي كاري تنهايي ذهني من چون ما، ماي :گويدمي موالنا همين براي است،

 ساز مسأله ذات در هنيذ من اينكه براي ،است مندعالقه خيلي ما به ذهني من اين و ما ما، ما، گويدمي اشهمه ما، به

 اين براي كند زخيم را اش بيروني پوسته كهاين رايب چرا ،است سازي دشمن و .است سازي مسأله كارخانه يك اصالً  ،است

  .داد خواهم نشان هم امروز ايد ديده قبالً شما و كندمي ستيزه

 يكي ،است مقاومت يكي :دهيممي بروز تخاصي تا دو ما، مركز شودمي آن و چيزي يك با شويممي هويت هم ما كه همين

 در مقاومت و گرفتيم، ديگران از كه دانشي بله؟ بگيريم جامعه از است ممكن ،ما از ماست دانش براساس قضاوت قضاوت،

 ايزدي خرد كه گذاردنمي ،خداست مقابل در مقاومت كه لحظه اين اتفاق و اتفاقات مقابل در مقاومت است. ذهني من ذات

 مهم هم خيلي باشد ما از يكي اگر ،ما چارچوب در ذهني من بعالوه پس و بشود، ما وجود وارد زندگي ،بشود ما ودوج وارد

  .نيست كاري خراب كارخانه مگر بكند، زيادي هاي كاري خراب تواندمي باشد

 ايجاد كاري خراب چقدر ،كسي هر عقيده با كندمي مقاومت و دانممي من كه مغرور من يك خانواده در من كنيد نگاه شما

 همه چون و ،بكند بزرگ خيلي هاي خرابكاري تواندمي كنند حمايتش نفر ميليون صد مثالً  بيفتد اگر من همان ؟كندمي

 هاده كند،مي ايجاد جنگ رود مي دفعه يك زنند،مي دست هم همه كندنمي محكومش هم كسي هيچ هستند مشترك

  .است ما به متكي بنابراين ،است مهم خيلي ما من براي .گيرد مي هم آفرين ،ميرند مي نفر هزار
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 من شويم،مي زنده تو به ما وقتي ؟است كسي چه هستيم متكي داريم دوستش خيلي ما كه اي ما اين كه گويدمي موالنا

 فضاي اين بشوم، تسليم لحظه اين در اگر كنم باز را فضا اگر ،امنيت حس گرفتن براي دانشم، براي هستم ما به متكي االن

 امنيت حس بدهي، شادي بدهي، خرد من به تو بشوم زنده تو به من كني برقرار من در را خودت تو ،هستي تو شده گشوده

   خورد.نمي درد به يعني خورد؟مي درد چه به كردممي افتخار آن به همه اين كه من ماي يا ما ماي اين بدهي

 او به شما و شما مركز به بگذارد را پايش خدا كه بياوريد بوجود شرايطي بايد ماش يعني انا، گويي تو چو بود كه ما ماي

 تسليم« شما، تسليم يا گيردمي صورت لحظه اين اتفاق اطراف در شما فضاگشايي با گفتيم بارها كار اين .بشويد زنده

 من كرده درست خدا را لحظه ينا اتفاق گوييد مي شما ».شرط و قيد بدون قضاوت از قبل است لحظه اين اتفاق پذيرش

 خدا يك همان ،كندمي زندگي يك همان جنس از دوباره را ما انگيز شگفت پديده اين ،پذيرممي شرط و قيد بدون را اين

  دهد.مي ما به حضور و خدائيت آن از اي مزه يك .داديم دست از را خاصيت آن فعالً  ،بوديم اول از كه كندمي

 متوجه كنيممي باز را فضا وقتي شديم، فكرهايمان ناظر ما كه بينيممي دفعه يك بشويم واقعي تسليم كه موقعي آن در

 ما ذهن در لحظه هر و بوديم، مان فكرهاي اسير ما تابحال .هستيم كننده فكر ما ،خيزدبرمي ما از فكرها اين كه شويممي

 هم وقتي چون ناظر بدون حضور يعني ذهني من ر،ديگ ينهم يعني ذهني من بود، كرده اسير را ما اتوماتيك پريدمي

 اصطالح به اتونومي داراي تقريباً و مستقل زندگي يك ذهني من اين ،گرفت قرار ما چشم جلوي ها عينك اين شديم هويت

 گويدمي گوييممي بهش ما هم چي هر دارد، مقصود دارد، هدف كند،مي فكر خودش براي .ذهني من اين است خودگردان

 كه ذهني من همين ولي بشوم. تسليم بگذار من بشوي؟ تسليم خواهينمي مگر ،رسانممي خدا به را تو من كنم،يم من

 به دارد ديسفانكشن اصطالح به دارد كاري نااصل هميشه ،است او هاي عينك پشت از ما ديد و االن ماست مركز در

  .است مرض دارد علت يعني انگليسي

  ٢٦٧٧ تيبدفتر سوم،  ،يمثنو ،يمولو

   ست يآفت يشناساز آن در حق كه                    ست يگفتند: در دل عّلت ايانب
 ذهني من حرف به بنابراين بشناسيم را خدا ما گذاردنمي كه دارد وجود مرض يك ما مركز ما دل در اند گفته پيغمبران

 آگاهانه توانيممي ما ،يمكن دعوت مركزمان به را خدا كه ماست اختيار در كه فهميممي ما پس بله؟ كنيم. گوش نبايد

 را فضا كندمي تعيين قضا كه اتفاقاتي مقابل در كرد خواهم سعي ممكن حد تا اين از پس :بگيريم تصميم و كنيم انتخاب

 ،بينممي دارم را فكرهايم من كه بينممي يكدفعه شده گشوده فضاي اين كنممي باز واقعاً را قضا كه دفعه هر ،كنم باز

 عمالً  شما كه گويممي عمالً  و .لحظه آن در شود،مي خاموش افتد،مي كار از ذهني من و ،هستم فكرهايم ناظر بنابراين

 عقب بكشيد بايد نه، ،بشويد رد و كنيد ترجمه ساده زبان به را موالنا مشكل بيت يك كنيد توصيف اينكه نه ،كنيد تجربه
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 هويت هم آن با كه هستم مذهب يك عضو من است؟ همسرم و من كيست؟ من ماي كه بگوييد بيت اين مورد در مثالً

 زدههيجان م؟رومي پايين و باال من افتدمي آن به اتفاقات وقتي كه هستم؟ فوتبال باشگاه يك مثالً  عضو من هستم؟

 را خود من عقب بكشيد بشناسيد، بايد كيست؟ من ماي شود،نمي اصالً  نيست ديگر يكي شوم؟مي خشمگين شوم،مي

 شما و است. دروغين دانش حس و امنيت حس اين .است دروغين انرژي اين گيرد؟مي انرژي جمعي چه از شما من نيدببي

   شما، مركز به بيايد او كنيد باز را فضا شما هوشيارانه كنيد باز را فضا است منتظر خدا لحظه اين در كه دانيدمي

  ١٣٨١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

   او ساكن شود از ُكن َفكان آنگه                   از المكان نهد يقدم بر و حق
  است؟ درست فكان، كُن از ديگر خوردمي همه ها اين شود ساكت يا شود ساكن يا شود خاموش او آنگه

 طال است مس اين شده هويت هم دردهاي با همراه است باارزش قدر اين ما براي كه ذهني من اين كه گويدمي همينطور و

 تان ذهن و لحظه اين در شويدمي حاضر شما وقتي ،است شاهد و ناظر حضور كيميا كيميا، پيش در يا مقابل در و نيست،

 هم كه شويدمي متوجه شما .كندمي تماشا را شما مس و ،خداست جنس از شاهد و ناظر حضور اين كنيدمي تماشا را

   .ناظر حضور اين پيش به ندارد ارزشي اين و داريد ذهني من و داريد مركزتان در شدگي هويت

 كنيممي فكر دانيممي من دانيممي خود را مي ما چون بود؟ هك ما مس گويدمي بود، چه ما مس گويدنمي كه بينيدمي و

 كرده متقاعد يا ماست، ذهني من كه ايم كرده فكر موقع آن از چيزها آن با شديم هويت هم كه موقعي از است، انسان اين

 باز و ،ندارد ارزشي هيچ هم ذهني من اين نيستيم ذهني من ما كه شويممي متوجه موالنا از زامرو ما هستي، من تو كه

 كيمياي بايد را تو نداري، ارزش تو بگوييم و كنيم، تماشا را مان ذهني من توانيممي كيميا بصورت ما خود حتي فضا كردن

  است؟ درست .دارد امكان اين و حضور يعني طال .كند طال به تبديل ناظر حضور

 شما، براي ندارد ارزش اگر و ندارد، ارزش من مس و من منِ ندارد، ارزش كه شويدمي متوجه بينيدمي را تانيما شما پس

 معني فقط يا است اينطوري .آيادهمنمي نشان واكنش اطرافم ذهني هاي من به من پس را، آن كنيدب هظمالح بايد شما

 جمع از كندمي كاري يك جمع وقتي ،ندارد اهميت ما ماي اگر خوب بود؟ كه ما ماي دگوييمي شما شويد؟مي رد و كنيدمي

 گوييدنمي شما پس ترسيد؟مي چرا شويد؟مي خشمگين چرا دهيد؟مي نشان واكنش چرا شما كندمي كاري يك نفر يك

 خدا كيمياي مقابل در من مس گوييدمي شما ،گرفتيد را ذهني من شما پس دارد، اهميت من براي گوييدمي شما ،بود كه

   كنم، حفظش خواهممي من است باارزش خيلي

 هاي من به ندهيد نشان هم واكنش ناظر حضور بصورت نكنيد حفظ را تان ذهني من شما بشود باعث بايد بيت اين يعني

 به لحظه اين از گرم د،گيرينمي ياد چيزي شما كند،نمي كار شما در بيت گيردنمي صورت اتفاق اين اگر ،اطرفتان ذهني
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 دوستانتان تانهاي بچه مثل ،همسرتان مثل اطرفتان ذهني هاي من با اينكه به كنيد عمل كه گيريدمي تصميم شما بعد

 هستي نادان تو نيستي، بلد تو گويندمي كنند،مي تحريك را شما مرتب ،دارند ذهني هاي من هايتان فاميل همسايگانتان،

 ؟دهيدنمي يا دهيدمي نشان واكنش شما است، غلط خوانيمي موالنا كه اين اصالً ؟كردي را كار آن چرا كردي را كار اين چرا

 توانممي كه خدا كيمياي مقابل در دهندمي تشكيل را ما ماي جمعاً  كه او مس او مس ،من مس كه گرفتيم ياد هم با چون

 بگويند بگويند مي خواهند چه هر يا است؟ اينطوري بگويند، دبخواهن چه هر ،ندارد اهميتي بشوم زنده او به فضاگشايي با

   گذارد.مي اثر شما روي ولي

 امروز درس براي كه يادآوري براي شما براي سريع بدهم توضيح را ها اين قبالً دادم نشان تصوير تا چند بدهيد اجازه اما

  :بخوانيد هدوبار را بيت اين شما تصوير اين با، آره داشت خواهيم الزم موالنا

  

  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  ا؟يميك شِ يما ِكه ْبَود به پ ِمسِّ                      اَنا  ييما كه بْوَد؟ چو تو گو يِ ما
 چه است ذهني من نماد واقع در و شد خواهد متولد شاپرك و پروانه اين تويش از و است چپ سمت كه اي حشره آن

 من در ما حضور االن شد شد خواهد متولد ما حضور ما ذهني من از دانيم مي ما شاپرك؟ اين خرد مقابل در دارد ارزشي

 دهيم،مي ادامه را كار اين آفل چيزهاي با شدگي هويت هم به دادن ادامه همانطور و قضاوت و مقاومت با ما و است ما ذهني

 وضعيتش ولي كند عوض را عقايدش و برود راه كند برود راه تند بگيرد تصميم اين اگر اينكه رودمي راه كه حشره اين عقل

  خورد؟مي درد چه به اين بشود متولد او از شاپرك اين كه نكند عوض را

 عقلشان آيا ،كنند جمع هم با هم را هايشان عقل ،باشند تا هزار صد است درخت روي كه چپ سمت حشره اين از كن فرض

 ،نه است؟ يكي است ديگري بُعد يك اصالً ،كند پرواز ندتوا مي است اختيارش در آسمان كه وري اين شاپرك اين عقل با

 بينش يك هم اين پس است؟ درست .كنند مي اشتباه بيشتر شوند جمع جا يك هاي حشره اين از تا هزار صد اينكه ولو

  دهدمي شما به

  .دهم مي نشان شما به دوباره من هم را هااين داديم نشان شما به مثلث تا چند اما
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 هوشياري مثلث يكي بله بله .ببينيد شما كنم مي بزرگش فرستادند كردند درست دوستان از بعضي كه تاس اين يكي

 اين دبيني مي ،آينده و گذشته زمان به رفتن و گذرا، هاي چيز با همانش برنامه اول دادم توضيح كه همين .بود جسمي

 را ابيات اين و دهد مي انجام هوشياري كه جسمي هاي چيز با شدن هويت هم چسبيدن شدن يكي همانيدن، را، مثلث

  .ايم خوانده آن باره در

   ٣٦٩٧ تي، بسومدفتر  ،يمثنو ،يمولو

   آن زمان شينديفراقِ او ب از                        در جهان يشاد گرد ياز و هرچه
 در يگير مي شادي وي از كه چه هر يعني ،بله .هست ٣٦٩٧ بيت سوم دفتر نيستيد بلد اگر بلديد شما كه را اشعار بقيه و

 ممكن فكر همين بنابراين شد خواهد جدا تو از روزي يك و است آفل چيست آن كه بدان هست در بيرون آن و جهان

 درست مثلث ضلع دو آفل چيزهاي با شويممي همانيده همينكه و كنيد شل را خود چسبندگي تو شود سبب كه است

  :نوشتند آنجا دوستان كه است مقاومت يكي شودمي

   ٣١٨ تيدفتر دّوم، ب ،يومثن ،يمولو

  ي شود از تو بَر ،يتو ناَاْهل چون                   يگَرچه حِكَمت را به َتكرار آوَر
 در كند تلقين تو به بخواهد هم خدا ور آن از و بخواني هم موالنا اگر بگيري. را زندگي خرد تواني نمي كني مقاومت اگر

 خواهد دور تو از ايزدي خرد اين و دانش اين و تحكم اين ،هستي ذهني من جنس از ،هستي مقاومت جنس از چون واقع

 »گذرد مي ذهنت از كه بيرون در يچيز يك با درون در داشتن مسئله يعني مقاومت« كني، مي مقاومت كه زماني تا شد

 خصوصيت از يكي قضاوت هست قضاوت از ديگر يكي .شود وجودت مي وارد زندگي خرد كني صفر را مقاومت بتواني اگر

 چه كه بدهد تشخيص خواهدمي اول كند مي قضاوت مختلف داليل به كند مي قضاوت مرتب كه است هنيذ من هاي
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 كندمي زياد اگر ،بشود دور آن از كند مي كم اگر .مي كند كم چيزي چه و كندمي زياد را هايش شدگي هويت هم چيزي

  .گذاشتند اينجا هم را بيت اين و آره .بشود نزديك آن به

  ٣١٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

   تا اصلِ نور روديم د،ينپايم                            كور يكالِم پاك در دل ها پس
 نمي را ايزدي خرد را خدا پاك كالم كند مي قضاوت اش ذهني دانش آن اساس بر و دانم مي گويدمي كه كسي هر يعني

  بود. مثلث يك اين. بگيرد تواند

  

 مي عذرخواهي خدا از االن دارد ذهني من فهميده كه هست كسي شما بين اگر است حضور هوشياري مثلث بعدي مثلث

 اين و نكنم قضاوت و نكنم مقاومتو  كنم گشايي فضا لحظه اين اتفاق مقابل در مي گيرم تصميم اين از پس من كه كند

 است، شواهمان يا است استغفار آن اسم كه زندمي دست كاري به صورت اين در خوردنمي درد به هم من كتابي دانش

 و هستم هويت هم دردهايم و هايم باور بل بدنم با ام بچه با همسرم با پولم با مثالً  من اينكهشناسايي  يعني واهمانش

  .نوشتند ها اين زير آره .بكنم آنها از را هويتم خواهممي

  ٨٣٦دفتر اول، بيت  مولوي، مثنوي،

  نك كار آمد خالق امر به غم                       كن استغفار تو بيني غم چونكه
 جنس از بشوند متوجه كه دهد مي كساني به را غم اصطالح به خدا كه بدان ،خودت در بيني مي غم تو اينكه محض به

 كردم درست ذهني من من كه است خدا از عذرخواهي موقع بيني مي خودت در را غم وقتي هستند، جسمي هوشياري
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 مي درك من بدهم. انجام واهمانش خواهممي خواهم، مي عذر ،كشيدم تو رخ به را خودم دانش و گرفتم را تو خرد جلوي

  است؟ درست آمده خدا امر به غم اين دانممي من و ،تو از كنم عذرخواهي ،كنم استغفار من تا فرستادي تو را غم كه كنم

  :زيرش اندنوشته را بيت اين بود صبر يكي مثلث اين ديگر ضلع دو

  ١٨٥٣ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

   وَالَعصر را آگه بخوان آِخرِ                           فالن يكرد ا نيرا با حق قر صبر
 بايد بشويد من جنس از شويد نزديك من به خواهيد مي اگر گفته يعني ،كرده يكي خودش با را صبر خداوند كه گويد مي

 كُن با من داري نگه باز بايد را فضا ،كني مي باز را فضا تو آورم مي وجود به لحظه اين در را اتفاق من يعني .كنيد صبر

 در كه .بخوان را والعصر سوره آخر برو تو كني نمي باور اگر تواني نمي ديدت با .تواني نمي خودت تو كنم كار تو روي فكان

 است كاري زيان در انسان :كه گويدمي دومش آيه در خدا كه .داديم توضيح اينجا بارها و بارها عصر يا والعصر سوره آخر

   دارد. ذهني من انسان يعني است يكار زيان در انسان

 احسان است زيانكاري در بكند كاري هر است، كاري زيان در انسان اين باال اين نداريم، بد و خوب ذهني من ما مورد توجه

 در كند خرج خدا راه در را پولش است زيانكاري در بكند كاري هر ،است زيانكاري در كند عبادت است زيانكاري در كند

 آنجا كه اين براي بخوان خوب را سوره اين آخر تو گويدمي مثلث اين مورد در كند،مي شامن با اينكه براي است زيانكاري

  .كن نيك عمل بيا تو نوشته

 اين در يعني ،خداست اندازش تير و كمان ما طور همين و شود مي آدم فكر وارد زندگي خرد كه است عملي نيك عمل

 هم را اولش مصرع خداست اندازش تير و كمان ما .كندمي فكر تو طريق از خدا يا زندگي گويدمي كنيمي باز را فضا لحظه

 بله ،خداست تيراندازش هستيد كمآن شما اگر .كنيد حفظ المثل ضرب يك عنوان به را دوم مصرع شما بلكه خوانم نمي

   ، نه.كندمي فكر شما ذهنيتان من اگر .شود مي فكرتان وارد زندگي خرد است، درست كارتان اين

 روي و ،هم صبر ،صبر به كندمي توصيه خدا به آوردن رو و صبر به كندمي دعوت را ما گويدمي آيه كه گويدمي اينجا در و

 و آيدمي شما طرف به و شما روي مركزتان در فضا شده گشوده طريق از خدا اينكه براي .است يكي دو هر خدا به آوردن

 به تواندنمي خدا اينصورت در ،بدهيد نشان واكنش و ببنديد را فضا زودي و كنيد صبر نتوانيد اگر آيد،مي شما مركز به

  .بيايد خواهدمي لحظه هر او گذاريدنمي شما يعني .بيايد شما مركز

 غزل در كه شديد متوجه شما ،خواند خواهيم هم امروز كه است دليل اين به شكر است، شكر اش بعدي ضلع همينطور و

 براي بوده اي وسيله اين و ،بشويد خالص ذهني من شر از توانيدمي كه فهميديد داشتيد ذهني من درحاليكه هست مه

 تبديل بعداً  ولي ،مقدمتاً  باشد ها نعمت براي تواندمي ابتدا در شكر .كنيدمي شكر كار اين براي خدا بينهايت به شدن زنده
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 نعمت بخاطر نه شوم،مي زنده تو به دارم يواش يواش اينكه براي كنممي كرش من خدايا گوييدمي شما اينكه به شودمي

  :اند نوشته اينجا همين براي ها،

  ٢٨٩٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

   نعمت رود؟ يسو يك ُشكرباره              نعمت، خوشتر از نعمت بود شكر
   كه است شكرگزار و است خرسند دائماً  هست زنده حضور به يعني ،است اي حرفه كننده شكر كه كسي باره كرشُ

 اتومبيل داده، نان مثالً  شمااو به  اينكه نه بشويد، زنده او به كه كنيد شكر بايد اصل در شما يعني شود،مي زنده دارد خدا به

 شكر ما تا است خوب قدرشناسي و قدرداني و شده، داده چيزهاي آن براي شكر آن مقدمتاً  گويممي و داده، خانه داده،

  :اند نوشته هم باال آره بگيريم، ياد لياص

  ٢١٤٢مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

   او از وصلم ده مژده من كه گفت همي صبر
  او از انبارم صاحب من كه گفت همي شكر

 هك گويدمي صبر كنيد صبر بتوانيد اگر هستند، موالنا طاليي و كليدي ابيات اينها كنيد، حفظ توانيدميهمه  را شعرها اين

 شكر شما اگر گويدمي شكر و شد، خواهيد خدا به وصل شد خواهيد زنده او به تو كه دهممي هم را اين خبر دارم من

  .بود هوشياري مثلثهم  اين بود، خواهيد خدا انبار بود، خواهيد او انبار صاحب شما يعني كنيدمي

  

 حضور هوشياري به ذهني من از تبديل و تغيير گفتيم هك ببينيد هم را اين كنيد لطف داديم نشان ديگر مثلث يك اما 

 هم و دارم ذهني من من، كه آگاهانه و هوشيارانه تصميم يعني تعهد داديم، توضيح باشد هماهنگي و تعهد با بايد حتماً 

 پولم و قتمو جمله از را ام منابع تمام و كنم، كار خودم روي خواهممي من ،هستند من عينك ها آن و شدم چيزها با هويت
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 راه اين توي هم را تان وقت ،كنيدمي خرج راه اين در را پولتان واقعاً عمل در ديديد اگر و .كرد خواهم صرف راه اين در را

  .كنيدنمي تلف و گذاريدمي

 ديزيا مقدار مثالً ،كند تلف را شما وقت دارد ميل شما ذهن كه داديد تشخيص و ناظر حضور بعنوان را خودتان ديديد و

 را اينها جلوي اگر اينها و اينترنت توي زدن گشت يا مردم با صحبت يا خورد،نمي دردتان به كه كنيد تماشا تلويزيون

 ثابت بايد و هستيد، متعهد كه فهميدمي كرديد خرج راه اين در را تان پول و كرديد تان وقت در جويي صرفه و گرفتيد

 ذهني من به توانيدنمي شما .نيستيد ذهني من داشتن نگه زنده به متعهد و ،هستيد حضور به متعهد كه خودتان به كنيد

 تعهد اگر و .هستيد تبديل و هستيد خدا به شدن زنده و هستيد حضور به متعهد كه كنيد وانمود اينطوري و باشيد متعهد

 حتي اينكه بدون شود،مي هماهنگ اوليه تعهد آن با تان اعمال و تان فكرهاي و تان ذهن كه بينيدمي باشيد داشته واقعي

  :نوشته زير در باشيد داشته اطالع شما

  ٢٩٨١مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة  

  تو كه را تو مر نرسد مي كار مزد زان
  گهي گه ،كار اين در تو نيستي پيوسته

 را ديگر ضلع تا دو آن كهاين براي گيرينمي را ات معنوي تمرين و را عبادتت مزد علت اين به اصطالح به تو كه گويدمي

 گنج امروز شما اينكه يعني مداومت .است تكرار از غير مداومت بود مداومت اش يكي ديگرش ضلع دو كني،نمي رعايت

 يك كه است اين تكرار و .روز هر كنيدمي را كار اين سال چندين تا كنيد،مي گوش حضور گنج فردا كنيد،مي گوش حضور

 كه بدانيد بايد شما و دهيدمي ادامه زمان طول در يعني مداومت .بيت يك تكرار كنيد،ب كرارت بار صدها شايد را بيت

 ذهني من جمله از .هستند شما تكرار دشمن و مداومت دشمن تعهد، دشمن بيرون در ذهني هاي من يا شيطاني نيروهاي

  آنجا، تندنوش را ابيات اين و كني؟مي تكرار را چيزي يك چقدر گويدمي مرتب خودمان،

  ١٢٢١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   انياِنس نياو ز ديَجو ِاستعانَت                         چون عاجز شود در اِفِْتتان ويد
 تكرار نگذارد كه فرستدمي را ها آدم آيدمي هستيد متعهد و هستيد هماهنگ واقعاً شما ببينيد بشود عاجز اگر ديو يعني

 داشت نخواهد مداومت ذهني من كه است چيزهايي آن از يكي هم مداومت و گذارد،نمي خودتان ذهني من با يا كنيدب

 از هم بيت اين و دهيد،نمي گوش ديگر هم بعد دهيدمي گوش حضور گنج شما ماه سه يكدفعه كه نيست اينطوري يعني

   اند، آورده گذشته درسهاي
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   ٤٣٢٦ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  باْنَگت بَر َزَند اَنْدَر نَهاد ويد                              ادبا ِاْجتِه يكُن نيچو عَزِْم د تو
 خود ذهني من بوسيله شيطان باشي داشته مداومت و كني كار خودت روي متعهدانه بگيري تصميم با اگر ترساندمي يعني

 تماشاگران مدام بايد شاهد حضور و ناظر حضور بعنوان بنابراين پس .ترساندمي و نكن را كار اين زندمي بانگ دروندر  تو

 جلوي و گذارند،مي تأثير شما ذهني من روي ديگران يا گذاري،مي تأثير خودت كه. گذرد مي ذهنت در كه باشيد چيزي

 بگيرد، را شما مداومت يا بگيرد را شما تكرار جلوي كسي :مخرب يا هستند اينها منفي تأثيرات بگيريد، را منفي تأثيرات

 بيت يك آره ديديد، را اينها خوب كن، رها را تبديل اين شما نيست، ستدر تعهد اين كه شما، تعهد در بكند رخنه يا

 خودتان براي را بيت اين شما است مهم بسيار كه است تعهد و است تكرار و مداومت به مربوط كه نويسممي حافظ از ديگر

  :گويدمي .بفهميد و كنيد معني

  ١٧٨حافظ، غزليات، غزل شماره 

  همه َرخت يمِ واسِتَدَند از گرِو  انيصوف
   ما بود كه در خانه َخمّار بماند دَلقِ

 خمار خانه در اش ذهني من لباس منظور ،گذاشت را لباسش اصطالح به را رختش رفت صوفي هر كه است اين اش معني

 يعني آورند در گرو از رفتند همه ،بگيرد يمِ تا است هايش شدگي هويت هم نماد دلق .را دلقش مثالً ،فروش مي يعني

 مي باز را فضا لحظه اين در شما كه است اين اش معني .بردارند دست ذهني من از نتوانستند يعني بدهيد را ما دلق گفتند

 ذهن وقتي شما پيش اين گوييممي خدا دست دهيممي را ذهني من دلق موقع آن در شويدمي كامل تسليم يك كنيد

 ما، به دهدمي مي خدا گذاريممي خدا پيش را ما پوشيديم كه آني ذهني من لباس يا ذهني من دلق و شودمي خاموش

 لحظه، آن در است خودش بركات و است، زيبايي است، عشق است، خرد شامل كه دهدمي حيات آب كننده، زنده شراب

  .كندمي را كار همين هم بعد لحظه كند،مي را كار همين هم بعد لحظه و

 لطف بشوم خشمگين خواهممي االن دارم الزم بده من به ذهني من كه گويدنمي خدا به يعني آوردنمي در گرو از حافظ

 پس خدا پيش بگذارد را اش ذهني من دلق كه نبود صوفي هيچ گويدمي .نه بشوم خشمگين من بدهيد را عبا اين كنيد

 را دلقت ندارد لزومي كه ويدبگ ما به خداكه  بشود موقعي يك .كند ذوب را ذهني من دلق اين فكان كُن با خدا تا نگيرد،

  .شدي زنده من به ديگر برو ،شد تمام دلق ديگر بگذاري

 پس يعني واستدند صوفيان حافظ، از غير به دارند، سست تعهد ندارند، تكرار ندارند، مداومت ها آدم كه بگويد خواهدمي

 من دلق نگرفتم، را دلقم من فقط ه،بد پس گفتند بودند گذاشته را شان ذهني من يعني رخت، همه مي گرو از گرفتند
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 نداشته ادعا هم ما كه ما براي است الگو يك و ندارد ادعايي حافظ كه دهدمي نشان دوم مصرع .است خمار خانه در هنوز

 هم اگر ،نداشتم ذهني من اول از اصالً  من گوييممي ما از بعضي مانده درصد ٧٠ رفته ما ذهني من از درصد ٣٠ ،باشيم

   .است ذهني من مال ها ادعا اينجور ،نمانده هيچي رفته بين از همه ماهه سه تا دو اين در داشتم

مهم است،  زيچند تا چ م،ينيرا بب گريهمد ديمهم است. اجازه بده اريبس اريخاموش كردن ذهن، بس صبر، كه بينيدمي پس

سكوت است و خاموش كردن ذهن كه امروز  شايكي. ميفهميكه م ميو مطمئن باش ميصحبت كن گريما با همد ديرا با نهايا

فضا  ديُكن فَكان است، شما با شايكيخاموش كن.  راخاموش باش، ذهن  يعني د،يآياز فرمان اَنصِتو م د،يد ميهم خواه

ما كه اگر  يخطرناك برا زيچ كيآنجا است.  هايشدگتيهوبه مركز شما داشته باشد كه هم يدسترس يزندگ د،يرا باز كن

 يعنيقضا  يكه شما جلو دهدينشان م يمسلط باشد، قضاوت است. قضاوت بر اساس دانش ذهن يمن ذهن م،يت نكنسكو

بر اساس دانشتان، درست  دياستادهياتفاق است، ا نيكه بهتر كنديشما خلق م يرا برا يلحظه كه اتفاق نيدر ا خدافكر 

  است؟ 

او  يعني شود،يكار سبب كُن فَكان م نيقضاوتتان صفر است، اشما  كند،يلحظه قضاوت م نيخدا در ا يعنيپس قضا 

 د،يشويشما كمان م كند،يم تانيبه فكرها يو دسترس كنديم دايپبه مركزتان  يو خدا دسترس شوديبشو و م ديگويم

  مدت ذهنتان خاموش است. نيو در ا ديكنيفكر نم يو شما به عنوان من ذهن كندياو فكر م

  : ديگويم م،ياوريب تيحياز مس ديگذاريكه اسمش را م يزيهم، هرچ حتينص ايدو تا مثال هم  دياجازه بده د،ياما نگاه كن

  ٤٦:١٠ قيكتاب عهد عت 
»Be still, and know that I am God« 

  »و ساكن باش و بدان كه من خدا هستم. ساكت«
كامل،  ميتسل ؟يكنيخاموش م يچه جور ،يدذهنت را كامًال خاموش كر يلحظه ذهن را خاموش كن، وقت نيدر ا يعني

 كي نيدرست است؟ ا د،يابه خدا شده ليشما تبد يعنيكامل، مقاومت صفر، هر چه هست آنجا، او خداست،  ييفضاگشا

  يد.گفت همه نياست و شما كه ا النامو يمعادل اَنصِتو نياالن، ا نيرا هم نهايكه معادل ا .مطلب

  ١٤:١٤خروج 
The LORD will fight for you; you need only to be still 

  »يكه تو ساكت باش يبه شرط د،يتو خواهد جنگ يبرا خدا«

 يو در مقابل من ذهن طانيخدا در مركز تو، در مقابل ش ديرا ساكت كن يمعادل كُن فَكان است. اگر من ذهن نيهم نيا

درست  شود،يبشو و م ديگوياو م مي گوييد: ،دييگوينم ديشما جنگ د،يگويم ديزبان جد كي. حاال به ديخواهد جنگ

درست نشانه گرفته است مركز  دينيبيو م .است مهم يليخ انيحيمس يدوتا مطلب هم برا نيا د،يديرا هم د نياست؟ ا
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امكان زنده شدن ما به خدا وجود ندارد.  د،ينكن تيرا. تا ذهن ساكت نشود، سكوت نكند، اَنصِتو را شما رعا يشدگتيهوهم

درست مثل  كند،ياست كه شما را به خدا زنده م يعامل كياست،  يگريتر كيخاموش كردن ذهن  نيا نكهيدرست مثل ا

 شود،ينم زند،يجرقه م د،يكنيامتحان م يروشن بشود، ه زنديجرقه م ديكنيم يسع ديدار ياست كه شما ه يفندك كي

  كه فندك روشن شد. دينيبيعه مدف كيپس از ده پانزده بار  شود،ينم د،يكنيامتحان م

 شوديباز نم يبه اندازه كاف يول شود،يمفضا باز  د،يكنيذهن را خاموش م يي. شما با فضاگشاديهست نطوريپس شما هم هم

عامل زنده كننده  ني. پس اديكنيدوباره ذهن را خاموش م د،يكنيدوباره امتحان م د،يخدا زنده بشو تينهايكه شما به ب

: ديگوياول جور است كه م تيها با بصحبت نيو ا .كردن فكر استخاموش ست،ياو فكر كردن ن تينهايدا و به بشما به خ

كه  يدارد هر كار يكه من ذهن يماها، خالصه هر كس يعنيما  يكه ما يقي، درك عم»انا ييُبوَد چو تو گو يما ك يما«

اَنصِتو  ديجواب دادن به آنها. شما هر جور شده با يبرا فتديب تيلبه فعا ديذهن شما نبا ني. بنابراستياصًال مهم ن كنديم

  . ديكن تيرا رعا

 خوانم،يم تانيرا برا ديخاموش باش يعنيكه در آنها فرمان اَنصِتو آمده است،  يمهم اتيتمام است، اب باًياما من دوباره تقر

كلمه اَنصِتو  نيكه در آن ا يتيهر ب د،يخواهيم يديكل د،يخواهيم ييطال اتي. شما ابديرا حفظ كن نهايشما ا دوارميام

. گفتم اگر شما ديذهنتان را خاموش كن ديد كه شما بتوانيتكرار كن نقدريا د،يرا حفظ كن ديخاموش باش يعنيآمده است، 

 كيساعت  كيمثالً در  د،يبكن اديز ديجور كارها را با نيا كند،يلحظه خاموش م كيذهنتان  ييفضاگشا اي ميدر اثر تسل

  . ديكن اديدو بار، سه بار، چهار بار، پنجاه بار، صد بار، فركانسش را ز ديبكن واشي واشي د،يكرديبار م

 ديكنيخاموش م د،يشويذهن را، به او زنده م ديكنيخاموش م د،يشويبه او زنده م ديكنيچون هر موقع ذهن را خاموش م

 يتا زمان نكهيا ي. براديبُرد د،يدر اثر صبر و شكر فضا را باز نگه دار د،يكنيز مفضا را با يوقت ديو اگر بتوان ديشويزنده م

. ميخدا زنده بشو تينهايبه ب ميتوانينم ي. ما با من ذهنكندياو كار م كند،يشما كار م يرو انفضا باز است، ُكن فَك نيكه ا

 هايشدگتيهومخمصه هم نيما را از ا خواهديم يگحالت ما است. زند نيتريعيخدا طب تينهايزنده شدن به ب ديتوجه كن

 نكياز پشت ع دنيد م،يجنس خدا هست ازفهمش آسان است كه ما اگر  د،يشوي. االن شما متوجه ماورديدرب

  چقدر بد است، چقدر خطرناك و مخرب است. يشدگتيهوهم

بله، بله،  م؟يدهيم صيلبته، نفع و ضرر را تشخا م؟يخردمند هست م،يحضور ناظر باش كي م،ياگر ما به حضور زنده باش ايآ

انجام  توانديم هم باز كرديكه قبالً م ييذهن ما همان كارها نكهيا يبله. برا م؟يبكن ميتوانيم دايمان را هم پآدرس خانه

چهارراه  دفترتان، سر ديرويذهن م كياتومات ديگذاريتان مشما از خانه كند،يم يكه رانندگ ستين يبدهد. من ذهن
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بله، بهتر،  برد؟يذهن باز هم ما را م ميبه حضور زنده بشو اي. آبََردياست، ذهنتان م گريد يجا كيحواستان  ستد،يايم

تمام  رود،يم نيدار از بمن يشدگ يشرط ماند،يم يشدگ يشده است، شرط يبافت شرط كيذهن  نكهيا يبرا

بهتر  يعنيصورت  نيبه بهتر ديتوانيم ديكرديكه قبًال م ييهمان كارها ،مانديفعال م ماند،يذهنتان زنده م يهاتيخاص

  د؟يكنيرفته است باال، توجه م تانياريهوش نكهيا يبرا دياز آن، انجام بده

  

  

  

ت اول *** یان   ***  
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كه چرا تكرار  دينگو يمن ذهن چيه دوارميهم تكرار است. ام نهايام، اقبًال خوانده تان،يبرا خوانميرا تند تند م اتياب نيا

شما ممكن است  د،ياز خودتان سوال كن كنميتكرار نم ديگويشما م ياست. اگر من ذهن شرفتي. تكرار ابزار پديكنيم

 گر،يهاست د زيهمان چ د؟يو وقت به وقت بخوان دينماز را هر روز بخوان نيا نداچرا گفته د،يبوده باش يمذهب يادوره كي

  :ديگوي. مندينشيجان ما م يتو م،يفهميرا م شيتكرار و مداومت، تكرار و مداومت، باالخره ما معن م؟ينتكرار ك ديچرا ما با

  ٢٠٧١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،مولوي

  غَفَلت و ُنقصانِ ماست لِيدَل كان            َخَبر گفتن َخطاست انينايب شِ يپ
 يدانش ذهن ،يدار يتو اگر من ذهن ديگوينا و بزرگان. ممثل موال انينايب هياست؟ خدا. بق يك نايب نيبزرگتر دييمن بگو به

 يكه از خرد زندگ يبزرگ و بزرگان همه خدا است، ُخوب چرا ذهنت را خاموش نكن يبزرگان حرف نزن، ول شيپ يدار

ن ذه ؟ينيبيرا م ني. ُخوب ايغافل هست ،يكار هستنااصل ،يهست اقصاست كه تو ن نينشان ا ،ي. اگر نكنياستفاده كن

است  نيا يقضاوت برا ديدياالن شما فهم و قضاوت كند. خواهديواكنش نشان بدهد؟ م خواهديم يچ يما فعال است برا

بروم  خواهميمن اصال م خواهم،يمن هست؟ نم يبرا يزيمن هست؟ ُخوب چه چ يبرا يزيچه چ نجايا نميكه من بب

 تيآن ب ديريبگ ميتصم ديتواني. اصال شما مكنديفروكش م هاقضاوت نميبيم كدفعهيندارم،  يكس كار چيبا ه يمهمان

  يديكل تيكه آن ب يكه تا زمان ديد كه و بدانييرا بگو يديكل

  ٣١٩٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  يكنيم يرا بدخو و خال شيخو                      يرا َحبر و َسن ريمَر غ يُكن تا
 يكار يبا كس د،ينورافكن خودتان باش ريخودتان ز دي. شما بادشويشروع نم شرفتتانيپ دياوريرا شما به اجرا درن نيا اگر

 يكار يمن با كس ديي. بگوكنديشما فروكش م يهاهفتاد درصد قضاوت د،ينداشته باش يكار ياگر با كس د،ينداشته باش

و  مينكن . قضاوتستميبلد ن كنم،ينم ميگويبكن من را م حتيهم به من گفت نص يهر كس كنم،يهم نم حتيندارم، نص

است كه بتوانم خودم را با  نيا يبرا كنم،يخوب و بد م كنم،يكه قضاوت م گريد ليدل كيام كه من گرفته اديهم  نيا

است، به درد من  يمن ذهن ارك نيا م،يايدرب مبرتر ه گرانيكنم خودم را با د سهياگر مقا دميكنم، من فهم سهيمقا گرانيد

  .كرد، من را شاد نخواهد كردمن را خوشبخت نخواهد  خورد،ينم

 كياست،  ياست، موقت نياست، دروغ يمصنوع نيا رميگيخودم و برتر درآمدن خودم م سهيكه از مقا يايآن خوش

 ينقصان است. برا نيغفلت است، ا نيا م؛كار را بكن نيكار را بكنم، هم نيهم ديبعدا دوباره با كشد،يطول نم شتريب قهيدق

 شيهستم. پس پ يباال؟ من چشمه شاد ديآيم جوشدياستفاده نكنم كه از اعماق خودم م يگزند لياص ياز شاد يچ

  به نفعتان است. ديسكوت كن شتريشما هر چقدر ب يعنيخدا.  شيپ نطوريهم م،يبكن ديسكوت با انينايب
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  ٢٠٧٢ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،مولوي

  اَنِْصتواآمد خطاب  نيا َبهرِ                               َنفْعِ تو يُشد َخموش نا،يب شِ يپ
 ينپرد، سلطه رو گريبه فكر د يفكريك كه حرف نزند، از  يلحظه، خاموش كردن من ذهن نيدر ا يزندگ شيپ نا،يب شيپ

آفل  زيآفل به آن چ زيچ نيمرتب از ا م،يقضاوت نكن م،يمقاومت نكن يه م،يرا زنده نگه ندار يما نداشته باشد، من ذهن

فرمان اَنصِتو  نيا يبه اصل خودم. برا برديمن را م نكهيا ي. براتبه نفع من اس سكوت من ناها،يب نيناتريب شيپ م،ينپر

نخواهد  شيكارتان پ ديرا اجرا نكن ديخاموش باش نيتا شما ا د؟يكني. توجه مديصادر شده است كه گفته خاموش باش

  رفت.

  ٢٠٧٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،مولوي

  اندك گو، دراز اَنْدَر مَكَش كْ يل                  َخوش يْ بگو َبر گو ديَِبفرما َگر
گفت بگو، تو حرف بزن. اگر هم موالنا  يهم در مورد بزرگان صادق است هم در مورد خدا. اگر گفت بگو، اگر بزرگ تيب نيا

 يمن ذهن ،يبرو شتريذره ب كيكه  يوسعت نده به من ذهن گريرا د تيفكرها يفكر كن، ول يفكر كن يخواهيم يرا خواند

  طولش نده، طولش نده. يعنيندك گو، دراز اَْنَدر مَكَش، ا كْي. لديآيم

  ٢٠٧٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،مولوي

  بگو، با َامْرْ ساز نيشَرم ُچنانهم                  كه َاْنَدر كَش دراز ديَ ِبفرما وَر
را  يالهام بعد ميبعد برو ميآن الهام را گرفت كند،يها به مركز ما الهام مموقع يخدا هم گفت، خدا بعض ايگفت  يبزرگ اگر

و گفت  .كنم، نه يقاط شدهتيهوهم يباورها م،يذهن يهامن هيام با بقرا گرفته نيا نكهينه ا م،يريرا بگ يالهام بعد م،يريبگ

 يول د،يمنتظر هستم شما صحبت كن يول ميگويبگو. ُخوب من م شرم زده نطوريكن، هم ازبله حرف بزن، حرف زدن را در

هستم، وسط كار  ميتسل نداز،يتو بكار ب يخدا هر موقع خواست يا كنم،يمن ذهنم را خاموش م ،كنميامر را اطاعت م

. ُخوب يزنيمن حرف م قيتو از طر زنميمن حرف نم يوقت دانميو من م .زنميمن حرف نم يزنيتا شما حرف م پرم،ينم

كامل،  نسكو شود،يا ذهنتان ساكت مسكوت است. هر موقع شم ل،يتبد گِريريگرفتنش سخت است؟ گفتم ت ادي نيا

  . ديشويشما باز م زند،يحرف نم

است.  اكنش. انقباض وزنديانبساط با ما حرف م قيانبساط است. خدا از طر يكيانقباض است،  يكي ميما دو تا روش دار

ر موقع فضا را باز . هديشويمنقبض م د،يشويم نيخشمگ د،يرنجيم د،يترسي. هر موقع شما مشوديمنقبض م يمن ذهن

با  يزندگ شتر،ي. هرچه انبساط بديكنيباز م د،يكنيفضا را باز م د،يكنيبه صورت حضور ناظر ذهنتان را نگاه م ديكنيم

  كار كند.  توانديشما بهتر م يروكار كند و  توانديتر مشما راحت
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 ي. كتابدينحو م نيدتريبه شد گريد ديخورش ينعيشدت تابستان،  يعنيتموز، تموز  نيگفته است ا ميغزل دار يامروز تو

 شود،يخاموش م يمن ذهن م،يشويكه ما كامالً منبسط م يصورت؟ وقت نيدتريبه شد تابديما م يخدا به من ذهن ديخورش

هم  تيب نيا بله، .شوديكمتر وارد وجود ما م يول تابديهنوز او م رود،ي. هرچه مقاومت باال مشوديمقاومت صفر م

  :خوانميم

  ١٦٢٢ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  را حق بفرمود: اَنِْصُتوا گوشها           جنس تو ياو زبان، ن ،يتو گوش چون
 ييفضاگشا نياش با اخدا زنده است، چه خدا باشد كه تجربه تينهايمثل موالنا باشد كه به حضور زنده است، به ب يبزرگ چه

 ديشده باش ليمگر تبد م،يهست يما از جنس من ذهن نكهيا يابر ست،ين كه بزرگ و خدا از جنس تو ديگوياست فقط، م

  نه حرف زدن. م،يهست دنيشن م،يما در مرحله گوش هست نيشما. بنابرا

  ٣١٩٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  شُدن  يبِگو مَهْراس از خال نيه                     چون شُد ِدَلت با آن عََدن ُمتَِّصل
 يما؟ وقت ميدهيگوش م يسكوت كن، حرف نزن، گوش باش، گوش بده. ك نيابرابن ،يجدا هست ،يدار يمن ذهن يوقت

شما  يعني ش،ياست و عمل ييراه خاموش كردن ذهن فضاگشا ني. بهترشودياما ذهن خاموش نم م،يكنيذهن را خاموش م

 يهر اتفاق رون،يب دييآيشما از خانه م د،يكنيم ركتح ايدر دن ،ييفضاگشا ياستعداد دارا كي اي يفضا كيبه عنوان 

  . ديشويشما منقبض نم د،يكنيفضا را باز م شترياتفاق بزرگتر، ب د،يكنيفضا را باز م افتديم

 شهيبگو من منقبض شدم، اشتباه كردم و استغفار كن، عذر بخواه، صبر و شكر را پ يواكنش نشان داد يديهر موقع د

تان، دوستتان و را در مورد همسرتان، بچه زهايچ نيا ديامتحان كن ديتوانيباز كن صبر كن و شما م راكن، صبر كن، فضا 

و خدا گفته است اگر در مرحله  ستياز جنس خدا ن ست،يدارد در مرحله گوش است، از جنس بزرگ ن يمن ذهن يهركس

  است: هيهمان آ ني. آره، اديخاموش باش يعنياَنصِتو،  ،يگوش هست

  ٢٠۴ هي)، آ٧سوره اعراف( م،کري قرآن
  ُقرَِئ الْقُْرآُن فَاسَْتمُِعوا َلهُ َوَأنْصِتُوا لََعلَّكُمْ تُْرحَُمونَ  وَِإذَا

  ديباشد كه از لطف و رحمت پروردگار برخوردار شو دينيگز يو خاموش ديقرآن خوانده شود گوش فرا ده هرگاه

قرآن  كياما  ه،يآ نيهم صادق است، ادر مورد آن  نيهمان قرآن است كه ا يكي برد،يبكار م يقرآن را در دو معن موالنا

تواند صحبت كند كه از درون هر كسي كند. اگر او در اين لحظه ميدر درون هر كسي خدا دارد صحبت مي است كه نيا

. و قبًال خواندم اين را، بايد بكنيمتواند صحبت كند، در اين صورت شما بايد گوش باشيد، بنابراين ذهن را خاموش مي

كند، هيچ حرفي آيد به اين جهان، مدتها گوش ميگويد كه هر كودكي اولش كه ميدانم، مي كنم، مير ميدوباره تكرا
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كند. ولي اگر در آن مدت كه بايد گوش بدهد، كند. پس از اينكه يك مدتي گوش كرد، زبان باز ميزند. فقط گوش مينمي

  زبان باز كند.  تواندتي بكند و شروع بكند به حرفهاي نامربوط زدن، نميتي

زند، انسان بالغ. ما به عنوان من ذهني مدتها بايد هشيارانه با فضاگشايي ذهنمان حاال اين تمثيل را در مورد انسان هم مي

گوييم توانيم به خودمان فشار بياوريم، مينگذاريم حرف بزند. نه به زور، بايد فضاگشايي. توجه كنيد ما نمي ،را ساكت كنيم

 نكنم. همچوكنم، خاموشش مياش ميذهنم را خفهاين گيرم يقه ستم، من با ديگران فرق دارم، من ميمن اگر من ه

  شود.چيزي نيست. آن موقع من ذهني قوي مي

توانيد روي ذهنتان اثر بگذاريد. اگر بخواهيد جنگ كنيد، بگوييد من تنها فقط فضاگشايي و به صورت حضور شاهد مي

زند. تنها موقعي كه شما فقط شاهد هستيد، ناظر هستيد كنم، يعني من ذهني دارد حرف ميا ميقوي هستم، من اين كار ر

گذاريد، مفيد هستيد. وگرنه اگر ذهنتان كار كنيد، شما داريد روي خودتان اثر ميگوييد و هيچ عملي نميو هيچي نمي

  كند، نه. كند، ذهنتان عمل ميمي

   ١٦٢٣ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  خاموش باشد، جمله گوش يمدت           رنوشيش دياّول چون بزا كودك
  زند.دهد. حرف نمينوشد اولش و مدتها خاموش است و گوش ميآيد شير ميگويد وقتي ميدرست است؟ كودك مي

   ١٦٢٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  سخن، تا او سخن آموختن از                                 لب دوختن  دشيبايم يمّدت
  گويد غير از گريه تا از مادرش سخن ياد بگيرد. دو ماهه، سه ماهه، چهار ماهه، هيچي نمي بايد حرف زند، بچه

   ١٦٢٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  كنديم يتيرا ُگنِگ گ شتنيخو             كنديم يتيوَر نباشد گوش و ت 
اي كه مرغان تي كلمهكند، تيب تياگر اين بچه گوش ندهد، ساكت نباشد، ذهنش را خاموش نكند و حرفهاي نامربوط را تي

  شود. تواند باز كند، الل ميشود، زبان نميبدان خوانند، زبان كودكانه، يعني خاموشي كامل نباشد، در اين صورت گنگ مي

   ١٦٢٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  كند در نطق، جوش؟ يباشد، ك الل        كش نبود آغاز گوش  ،ياصل َكرِّ 
شود. اگر كسي گوشش خراب باشد، كسي است كه از اول گوش نداشته، به اصطالح، بنابراين الل ميگويد كر مادرزاد مي

و اين بيت در ما صادق است. ما هشيارانه بلد نيستيم فرمان انصتوا را  .شود، چون نتوانسته گوش بدهدزبانش هم باز نمي

ساكت باش ذهن را صادر كردم. هر ديني. در ما كه  رعايت كنيم. شما به هر ديني برويد كه من امروز مثال زدم، فرمان
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بينيد چقدر راجع به خاموشي صحبت شده و االن ديگر اين انصتوا را شما ياد گرفتيد، اميدوارم با اين تاكيدها ديگر شما مي

  خوانم.شما اجرا كنيد. ابيات بعديش هم سريع برايتان مي

ي كه چهل سال نشنيده، پنجاه سال نشنيده، كر بوده ديگر، االن هم بعضي از ما نسبت به صداي خدا كر هستيم. من ذهن

شنويد يا صداهايي هم فقط صداي ذهنتان را مي :كنمشنود. من از شما سوال ميكر شده، االن فقط صداي ذهنش را مي

تواند كسي ميشود؟ وحي كه فقط مال پيغمبران نيست كه. هر اي به مركز شما ميآيد؟ آيا يك وحياز طرف زندگي مي

  اجازه بدهد خدا از طريق او فكر كند. بله.

اندازي، بلكه خدا از طريق تو تير اندازيد، تير نميگويد فقط شما تير ميموالنا چقدر اين ما رَميتَ اذ َرميتَ را گفته. مي

مثالً در هفت هشت سالگي اندازد. ما كمان و تيراندازش خداست. اما كر مادرزاد گوش ندارد. ما هم وقتي بزرگ شديم، مي

كنيد كه خاموش كردن مي گفتند كه ببين تو خودت را به كري نزن، ذهنت را خاموش كن. توجه يا زودتر بايد به ما مي

  ذهن معادل شنيدن صداي خداست. 

لمان شنود. ما هم كه االن بيست سالمان است، سي سالمان است، چهل ساشود، صداي مادرش را ميبچه ابتدا خاموش مي

شويم. ما الل تي كنيم، ما الل ميشنويم. اگر ذهن را خاموش نكنيم، تيكنيم، صداي خدا را مياست، ذهن را خاموش مي

شنويم، شنويم، ولي صداي خدا را نميزنيم و صداي ذهن را ميهم شديم ديگر. درست است كه به زبان ذهن حرف مي

ريزد. ما عمل نيك انجام شنويم. خرد زندگي به فكر و عمل ما نمينمي شنويم، صداي خرد زندگي راصداي زندگي را نمي

  دهيم. عمل نيك عبارت از اين است كه خرد زندگي به آن بريزد. ما ايمان نياورديم.نمي

گفت در آن شعر كه آخر والعصر را آگه بخوان. اگر آگه بخوانيم از خودمان بايد بپرسيم كه آيا ما ايمان آورديم؟ ايمان 

كرديم. مدتي اين من ذهني را گوش مي ،كرديمآمديم خودمان را الل ميآورديم، ما ميياورديم. براي اينكه اگر ايمان مين

توانست از طريق ما هم حرف بزند. زديم، يواش يواش به زبان زندگي، يعني زندگي ميكرديم، حرف نميكه به او گوش مي

مان توانيم گليمممكن است مثل پيغمبر نتوانيم حرف بزنيم، ولي باالخره كه مي پيغمبران هم همين كار را كردند. حاال ما

  كنيم مثل كارها از روي حرص، قدرت طلبي، ضرر زدن به ديگران. را از آب بكشيم بيرون. كارهاي خطرناك را نمي

در زيانكاري كه انسان گفت واندم،  من  رفتم خاين سوره را بخوان،  برو (يك جايي انسان بايد بگويد كه طبق گفته موالنا كه

 ذهنم راتوانم گويد نميذهنم را خاموش كنم. ميام را بگيرم آنموقع است كه من بايد يك جايي جلو اين زيانكاري است،

زند؟ براي اينكه زيان زننده همين من ذهني است. حاال چرا زيان مي م،بگير توانمرا نمي كاري، جلوي زيانخاموش كنم

زند. اين كيه؟ دائمًا هم نكه اينقدر بايد زيان بزند كه از طريق زيان من متوجه بشوم. بابا يك كسي به من زياد ميبراي اي
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گذارم خدا از طريق زنم، همين من ذهني خودم. چرا؟ براي اينكه نميفهمم خودم ميزنند. يك روزي ميگفتم مردم مي

  است.  ِهركند. آن هم همش ام صحبت ميهنيكنم، من ذمن صحبت كند. همش خودم دارم صحبت مي

تواند حرف بزند يعني شما تك تك اين ابيات را به خودتان اعمال كنيد. بگوييد آيا اللم؟ اللم يعني خدا از طريق من مي

اي كه ؟ به درجهحرف مي زند امزند و چه درصدي من ذهنيتواند چه درصدي را خدا حرف ميزنم؟ اگر مييا من حرف مي

  من دارم به خودم ضرر مي زنم. چرا اين كار را مي كنم؟  زندام حرف ميمن ذهني

   ١٦٢٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  منطق از َرهِ سَمع اندرآ يِ سو                                 نطق را  دياّول َسمع با زآنكه
ردن به آن مادر وقتي تو گوش نكردي و براي گوش ك مي گويد براي نطق يا حرف زدن اول بايد گوش كرد، مثل آن بچه، 

اي؟ نه. سوي منطق يعني بسوي زبان باز كردن، زبان خدا زبان دوممان يعني خدا بايد ذهن را خاموش كني، آيا كرده

گفتم تريگر زنده زندگي، زبان خرد، زبان عشق از طريق گوش دادن بيا. اما گوش دادن معادل خاموش كردن ذهن است. 

يك دفعه  است. هر دفعه كه ذهن را خاموش مي كني امكان اين وجود دارد كه شدن به بينهايت خدا خاموش كردن ذهن 

بينيد كه به يك زندگي زنده شديد كنيد، يك دفعه ميها كه پي در پي ميكردن زنده شويد. در يكي از اين خاموشبه او 

  كه تا حاال نشده بوديد. 

مي بينيد گلها را يك جور ديگر مي بينيد، آدمها را  ،بينيديك جور ديگري مييك هوشياري آمد كه تا حال نداشتيد، 

ات را، همسرت را، مردم را كهنه مي ديدي، يك جور ديگر مي بينيد، همه چيز تازه است، كهنگي وجود ندارد، قبًال بچه

  حاال همه چيز تازه شد. نو به نو مي بينيد. » آقا اينها را كه ديديم بابا«بيات بودند همه چيز، 

بدهيد اين ابيات را دوباره برايتان بخوانم، اينجا باز هم انصتوا هست و اينكه بگويي نمي دانم. شما خواهش مي  بلي اجازه

كنم بنشينيد اين ابيات را بخوانيد و خودتان تامل كنيد، بگوييد كه مقاومت من در مقابل اتفاقات االن در چه وضعي است؟ 

ين لحظه من مي گويم مي دانم و اين مي دانم من در مقابل خدا در چه در مقابل زندگي اقضاوت من در چه وضعي است؟ 

  وضعي است؟ ارزيابي كنيد. مي گويد كه:

  ٣١٦٩ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َمرِد آن يجاَنتْ چون نباش رفت                          تو ِسالحِ ُرستَمان يِبپوش َگر
آن حريفي كه آن را مي بيند لباس رستم را جنگجو نباشد اصال جنگ نكرده باشد لباس رستم را بپوشد، خوب يك كسي 

حمله مي كند، اگر ما روي خودمان كار نكرديم، يك مدتي ساكت نبوديم، نگذاشتيم خدا به مركز ما دسترسي پيدا كند، 

 ن فَكان، يعني حقيقتًا از خرد زندگي برخوردار نيستيم، بهتر است ادعا نكنيم. اصًال ادعا نكنيم. چي كار داريم ما! كهكُ
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ام، من و موالنا مو نمي زنيم! خوب خراب خواهي شد، اين ام، لباس موالنا را پوشيدهبگوييم آي مردم من به حضور زنده

  كارت خراب شد. و اگر مردم فشار آوردند كه نه تو مي داني و اينها زير بار نبايد برويم. 

ا هم مي گوييم لباس رستم را نمي خواهم يك موقع هست مردم مي گويند لباس رستم را بپوش جنگجو هستي بابا، م

بپوشم، لباس موالنا را نمي خواهم بپوشم، من عارف نيستم و دانا هم نيستم، بينا هم نيستم، دست از سر من برداريد. 

ايد خشمگين نپوشيد مگر مرد آن باشيد. اگر به اندازه رستم هستيد لباس رستم بپوشيد، ولي اگر شما مي دانيد آزاد نشده

شويد، شما خودتان مي دانيد حسود هستيد، قضاوت مي كنيد، مقاومت مي كنيد، تعداد زيادي چيز آفل در مركزتان  مي

هست كه با آنها هم هويت هستيد و ذهنتان مرتب دارد كار مي كند، بعضي موقعها حتي ناراحت مي كند نمي گذارد شب 

ستي. پس شما ببين كه در مرحله ي كه نيدانخودت كه مي ،مبخوابي، تو نيا بگويي كه آقا من رستم هستم، موالنا هست

آقا من وسط كار هستم، دارم روي خودم وسط كاري. شوي؟ حشرگي هستي، مرحله پروانگي هستي يا داري زاييده مي

  كنم. به من نگوييد استاد. درست است؟ كار مي

كشد بيرون. درست لد حشره يعني من ذهني ميدانيد، فيلمش را نشان دادم، دارد خودش را از جآن تصوير وسطي مي

  است؟ 

  ٣١٧٠ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َشهْ بُرد سَر نيبود از سَريِكه ب هر        پسر يبُْگذار ا غيسِپَر ُكن، ت جانْ
به يعني اين جان من ذهني را سپر كن، چطوري؟ فضا را باز كن. بگذار كن فكان روي تو كار كند، خدا روي تو كار كند، 

هايت را ببين، به صورت حضور ناظر نگاه كن، قضاوت نكن، عجله نكن، ادعا نكن، بگذار زندگي هويت شدگيمركزت، هم

اينها را حل كند و از بين ببرد. جان سپر كن، تيغ بگذار اي پسر، يعني مقاومت را بگذار، شمشير نكش. بگذار زندگي 

تواند از شاه يعني خدا سر بگيرد. يعني سر هني را از دست بدهد، ميها را ببرد. هر كسي اين سر من ذهويت شدگيهم

  خرد بگيرد، سر عشق بگيرد، مشخص است. 

  ٣١٧١ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و، هم جانِ تو َخْست دييِز تو زا هم            و مَْكرِ تو است لهيسِالحَت ح آن
آيد؟ كر من ذهني، فكرهاي ما در من ذهني از كجا مياسلحه، وقتي من ذهني داريم در حشرگي، فكر بر اساس حشرگي، ف

هويت شدگي كه داريم يا از كتاب خوانديم ايم. از آن ديدي كه داريم، از آن اطالعات هماز آن عينكهايي كه درست كرده

ان را تعمير هويت شدگي را زياد كنيم يا حفظش كنيم يا خودمكنيم؟ براي اينكه هميا از ديگران گرفتيم. براي چي فكر مي

كنيم. حتي خشم و ترس و دشمني هم يكي به ما توهين كرده، من ذهني ما كوچك شده، االن داريم بزرگش مي كنيم.
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شود ما از من ذهني و ابزارهاي او استفاده نكنيم و پي ببريم به اينكه اين چيزي كه االن مي .جزو اين حيله و مكر است

از من  ،كنم به صورت حضور ناظر، اين را من درست كردمكنم، اگر نگاه مينگاه ميجلوي چشم من است و من دارم به آن 

  خواهم. كند. پس من اين را نمياما دارد زندگي مرا خراب مي ،زاييده

يعني ما انسانها درست است كه در مرحله حشرگي ممكن است باشيم، من ذهني داشته باشيم، ولي زندگي به ما اين 

هويت گذرد؟ چه همفضا را باز كنيم، به صورت حضور ناظر ذهنمان را نگاه كنيم. ببينيم آنجا چي مي امكان را داده كه

توجه بگيرم. ما فقط روي  ،م؟ ولي اگر ديدم دارم، نبايد ادعا كنم ندارم تا از مردم جايزه بگيرم يا تاييد بگيرمها دارشدگي

به ثبوت رسيده باشد، به عمل درآمده باشد. هر كسي به اين برنامه  كنيم. با كسي كاري نداريم. اين بايدخودمان كار مي

  نكند. براي اينكه پيشرفت نخواهد كرد. گوش كند، اگر حواسش به ديگران است باخته. اصالً گوش نكند، گوش مي

و شمع  خواهد روي خودش كار كندكند همسرش را عوض كند، نگاه نكند. هر كسي ميهر كسي به اين برنامه نگاه مي

هويت حضورش را روشن كند، خرد زندگي را بياورد به مركزش، عينكهايش را بشناسد و اينها را بيندازد دور عينكهاي هم

كني شدگي را، نگاه كند. به رفيق جون جونيش نگويد كه تو هم عينكهايت را بياور بينداز دور. و شما روي خودت كار مي

كنم اين گويي اين از من زاييده و تخريب كرده زندگي من را. هر كاري ميهستي، ميو با ديگران كاري نداري، ناظر ذهنت 

  يعني زخمي كردن. بله اين بيتها را قبالً هم خواندم: كند، خستنكند. يعني جان مرا زخمي ميخراب مي

  ٣١٧٢ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دَُول ديآ شيكُن كه پ َلتيح تَركِ           ليَ حِ  نيز يسود چيه ينكرد چون
شما يك سني داريد، ولو جوان هستيد بيست سال، برگرديد به اين بيست سال نگاه كنيد، ببينيد كه از اين جور فكر 

ام را زياد كنم، خودم را با ديگران مقايسه كنم هويت شدگيكردن كه بر اساس من ذهني بوده، بر اساس اين بوده كه هم

اي چيدم يا نه؟ سود بردم يا نه؟ و تاييد جلب كنم، قدرداني جلب كنم، من هيچ ميوه و برتر از آب دربيايم تا بتوانم توجه

  خواهيد ديد نه. از اول اين من ذهني تخريب كرده. 

از اين جور فكر كردن تا حاال سودي نبردم، پس بايد حيلت را، اين جور فكر كردن را ترك كنم تا نيكبختي و دولت از 

ها فكر نكنم و ذهنم را ساده كنم در هويت شدگيكنم، ذهنم را خاموش كنم، بر اساس هم طرف خدا بيايد و چطوري فكر

  اختيار زندگي قرار بدهم كه كمان بشود بدون مقاومت، او تير بيندازد. ما كمان و تيراندازش خداست. 
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  ٣١٧٣ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َربُّ اْلِمنَن َطَلبيَفن گو، م تَركِ                بر ِز فَن يلحظه َنخورْد يكي چون
بله، ببينيد آمدن ربُّ المِنَن يعني خدا و زندگي، ربُّ المِنَن يعني خداي همه نعمتها، به مركز شما مستلزم خاموشي ذهن  

تو ميوه نخوردي، ها هويت شدگيگويد حتي يك لحظه هم از اين حيله كردن، از اين فكر كردن بر اساس هماست. مي

خواهم خدا از طريق بكن و بگو كه من مي است س ترك اين نوع فكر كردن را كه بر اساس من ذهنيهيچي گيرت نيامده. پ

  من فكر كند. براي اينكار بايد مقاومتم را صفر كنم.

حاال همه اين بيتها بايد روي شما منطبق شود و به عمل دربيايد. مبادا ما بياييم بيت را معني كنيم، بگوييم معنيش را 

كنيد و حول محور كنيد. باز هم فكر ميشما ببينيد كه باز هم بر اساس من ذهني فكر مي حافظ شما. نه.فهميديم خدا

هويت شدگي را زياد كنيد يا در اين فكر يك خردي هست. اين كنيد كه همچرخيد. باز هم فكر ميها ميهويت شدگيهم

دانم و اين دانش  گوييد كه من مياساس دانايي خودتان و مييا نه بر  ،آيد با مقاومت صفر و با دانش صفرفكر از آنور مي

  ؟كنيدخورد به اين موضوع داريد فكر ميشما نمي

حل آوردن بايد به او زنده شويد. من قسمتي از مساله هستيم، آوريد؟ براي راهحل ميآيا شما جزوي از مساله هستيد يا راه

كنم، كدام يكي است، بايد جواب بدهيد؟ من روز به روز در اين ل ميسازي هستم يا نه كليد هستم، مسائل را حمساله

شود، دشمني خانواده كوچك خودم مساله درست كن هستم يا مساله حل كن؟ روز به روز در اين خانواده مسائل كم مي

كه با من ذهني فكر شود چرا؟ براي اينشود و اگر زيادتر ميشود يا روز به روز زيادتر ميشود، بحث و جدل كم ميكم مي

 گويند حرف، حرف من است، براي اينكه من ميكنند، ميكنند، برتري جويي ميكنند، براي اينكه قدرت طلبي ميمي

  ، آزادي هم براي ديگران قائل هستم؟ كردمكنم يا نه فضا را باز دانم. آيا من كنترل مي

  ٣١٧٤ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُكن و ُبگْذر ِز شوم يگول شتنيخو        عُلوم نيو ابر ت ستيُمبارك ن چون
اي كه نشان هويت شدگي. اتفاقات بد خواهد افتاد. يعني اين حشرهگويد بدان كه اين بدشگون است، اين علم، علم هممي

دهيم هر چقدر هم كتاب خوانده باشد، عقل داشته باشد، تجربه داشته باشد، فكرش، عقلش، عملش بدشگون است تا مي

ور زاييده شود. اين طرح خداست، انسان در زيانكاري است اگر من ذهني داشته باشد، مگر ايمان آورده باشد. ايمان حض

  آوردن چه هست؟ 

دانم و تا حاال خدا را انكار كردم و االن خودم را تسليم كن  ايمان آوردن اعتراف به اين است كه من من ذهني دارم، نمي

گذارد، من فضا را باز نم، من االن به قضا توجه دارم، وقتي قضا يك اتفاقي پيش من ميككنم، كن فكان ميفيكون مي
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فهمم كه او عقل كل است و من با گويم چرا خدا مرا اين طوري كرده، من ميگويم، نميكنم، ناسزا نميكنم، دعوا نميمي

شوم خرد زندگي از من عبور كند، تسليم ميگذارم كنم و من ديگر قضاوت نخواهم كرد. ميعقل محدودم دارم قضاوت مي

هويت شدگي من بدشگون است، دانم مقاومت من و قضاوت من و هم كنم تا از شوميت دربيايم. من ميو فضا را باز مي

كنيم نسبت به هويت بشويم. پس ما خودمان را نادان ميمبارك نيست. هيچ علمي به ما كمك نخواهد كرد اگر با آن هم

  همين علومي كه با آنها هم هويت هستيم. ،اين علوم

  ٣١٧٥ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ما عَلَّْمتَنا رَ يغَ  هياِل اي                                            گو كه ال ِعْلمَ لَنا كيِ مَال چون
  .يچه خود به ما آموختجز آن  ست،ين يفرشتگان بگو: خداوندا ما را دانش مانند

نجا، ولي تكرار تكرار و تكرار. مانند فرشتگان بگو كه ما علمي نداريم، ممكن است چندين بار اين بيت را ما خوانده باشيم اي

يعني اين لحظه اگر شما در مقابل خدا يا زندگي بگوييد كه من علمي ندارم غير از علمي كه تو به من بدهي، بايد ذهن را 

غير از علمي كه تو به ما ي خدا اگويد فرشتگان گفتند كه ما علمي نداريم گويي. ميخاموش كني، انصتوا. اگر نكني نمي

حل را بده. ديديد ذهنت گوييد خدايا من علمي ندارم، همين االن به من راهدهي. شما هم با خاموش كردن ذهنتان ميمي

  فضا را باز كن. راه را پيدا كن براي خاموش كردن ذهن.  ،آيد دخالت كندمي

بينيد وقتي غزل گوييد مديتيشن. شما ميراقبه است. همان چيزي كه مياتفاقاً خواندن اين ابيات مخصوصاً ابيات موالنا م

ترسيدم براي اينكه ترسم بگويم صد بار بخوانيد، دويست بار بخوانيد، قبالً ميخوانيد، خوب االن ديگر نميمي را شما 

تكرار كنيد. االن خيلي از شما  گوييدخوانيم كافي است ديگر، شما چرا به ما ميگفتند آقا ما يكبار دو بار سه بار ميمي

  گوييم مداومت داشته باشيد و تكرار كنيد گوشهايي هست كه بشنود.تكرار كرديد و نتيجه را ديديد، االن اينكه مي

دانم  تا او به ما علم بدهد و من مي ؛كنم، انصتوادانم، پس ذهنم را خاموش مي گوييم خدايا من نميپس در اين لحظه مي

كنم و ذهنم حرف بزند من الل خواهم شد. يعني خدا از طريق من حرف نخواهد زد. پس  تيهستم، اگر تيكه مثل كودك 

تي تشبيه بينيد موالنا حرف زدن ما را كه اين همه حرف زديم با ذهنمان تا حاال، پنجاه سال، شصت سال اين را به تيمي

گويد، به مادرش گوش بدهد تا او زبان نهيچي كه بر ندارد كند. يعني حرفهاي نامربوط اين كودك سه چهار ماهه كه صمي

     خوانم.كنند. اين بيت هم كه به اين مربوط است ميتي ميياد بگيرد. بيشتر مردم تي

  ٣١٧٥ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ما َعلَّْمتَنا رَ يغَ  هياِل اي                                              گو كه ال ِعلْمَ لَنا كيِ مَال چون
  ما را دانشي نيست جز آنچه خود به ما آموختي. اين هم ترجمه سليسش است.  مانند فرشتگان بگو خداوندا
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  ٣٢ هي، آ٢سوره بقره م،كريقرآن

  »ميدانا و حك ييكه تو ،يفرمود ميتعلچه تو خود به ما جز آن ميدانيتو، ما نم ي: مُنزّهگفتند«
  

اي، ما را دانشي نيست. تويي داناي حكيم. از اينجا آمده. و اين گفتند منزّه هستي تو. ما را جز آنچه خود به ما آموخته

  كنم:بيت هم كه شبيه آن است قبًال خواندم، فقط تكرار مي

  ١١٣٠تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دسِت تو عَّلمتَنا رديتا بگ                                       لمَ لَنا : ال عِ يگو ك،يمال چون
دهد كه دست شما را غير از دانشي كه در اثر خاموش كردن ذهن دست تو هم اصطالح جالبي است، نشان مي اين بگيرد

كنيم به دانش تقليدي. مانند مالئك بگو كه من علمي ندارم يد، چيزي نخواهد گرفت. ما دستمان را دراز ميمي آاز آنور 

دهد، دست شما را بگيرد. بله اجازه بدهيد اين بيت را هم در متَنا يعني دانشي كه او در اين لحظه به شما چيزي ميتا َعلَّ

  :گويدانتهاي همين قسمت بخوانم. مي

  ١٨٨٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يآمادگ ديند يكه در مرد هر                     يجهان صورت شود آن مادگ آن
و شناسايي مي كنيم هم  كنيمكنيم و به صورت حضور ناظر ذهنمان را تماشا ميرا باز مي ببينيد در اين لحظه يا ما فضا

اندازيم. اگر اين كار را نكنيم، منقبض شويم، خشمگين شويم، واكنش نشان و مردانه، جوانمردانه مي هويت شدگيمان را

، چرا من اينطوري شدم، اصًال چرا من بايد مسئوليتي بكنيم، بگوييم به ما مربوط نيست، يكي بيايد درست كنددهيم، بي

گذارد مادگي. مادگي گوييد اين كار را نكنيد، در اين صورت موالنا اسم اين را مياينجا به دنيا بيايم و هر چيزي كه شما مي

  يعني نامردي.

دانيد شما آن جهان  ميكند. آن جهان يعني در آن جهان، گويد اين لحظه در اين فضا خودش را نمايان مياين نامردي مي

كنيم و درك نمي ،هويت شدگي دارمرويم كه من همما همين لحظه است. اين نامردي ما و ناجوانمردي ما كه ما زير بار نمي

ام، گوييم من نابوده شدهاند، ميدانم ظلم كرده اند، نميام، مرا كتك زدهمن فلج شده ،كنيمكه اين همه شكايت كه مي

يعني آن چيزي كه شما از آن جنس هستيد به . »بر صدف آید ضرر، نی بر گوهر«مان نيست كه حالي ام،شكسته شده

رسد، آن خداگونگي شما. پس بنابراين به اين من ذهني شما ضرر توانسته ضرر ببيند، آفتي به آن نمينام خداييت نمي

و نكشد عقب و ناظر  ،خواهد مقاومت كندشته ميتواند اين را درك كند و بر اساس آن دردهاي گذاگر كسي نميرسيده. 

گويد اين مادگي، اين نامردي صورت خودش زند پس نامرد است. مياگر ندست به تسليم فضا را باز كند و ذهنش باشد و 
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آن جهان صورت شود، آن مادگي، يعني ماده بودن، دهد، صورتش همين من ذهني است. دهد و دارد نشان ميرا نشان مي

  ه در مردي نديد آمادگي، هر كه در مردانگي آمادگي در خودش نبيند.هر ك

روند در مردانگي، در جوانمردي. بينيد كه جلوتر از مردان راه ميتوجه كنيد صحبت مرد و زن نيست. االن خانمها مي

هويت ند و همآيند روي خط، اتفاقاً ما هم به خانمها احتياج داريم كه جوانمردي كنچقدر خانمها هستند كه مي

به هر حال شعر درد تربيت كنند و پرورش بدهند. هاي بيتا بتوانند بچه ،هايشان را بيندازند به حضور برسندشدگي

را بپذيري. بگويي من هشياري جسمي دارم، كيفيت  انگويد كه بايد مرد باشي. يعني شما االن بايد مسئوليت خودتمي

هويت شدگي زيادي دارم. من بايد روي خودم تمركز كنم و ن متوجه شدم همهشياري حضور من بسيار پايين است. م

  روي خودم بايد كار كنم.  .كاري با ديگران نداشته باشم

براي اينكه روي خودم كار كنم بايد ذهنم را خاموش كنم. بايد فضا را باز كنم، كن فكان را به مركزم دعوت كنم. به قضا 

ات منفي نداشته باشم مثل واكنش، مثل ترس، اينها مسئوليت من است. من بايد مسئوليت تن در بدهم. در اين لحظه هيجان

خواهم مقاومت نشان بدهم، روم مي بپذيرم، بايد مداومت و تكرار داشته باشم. بايد لحظه به لحظه كه به ناجوانمردي مي

ارد. در اينجا مردي هم اين نيست كه مثالً بايد عذر بخواهم. هر كسي زير بار اين نرود، مرد نيست. در مردي آمادگي ند

واقعًا، بتواند يك زني را حامله كند، نه مردي يعني جوانمردي و آمادگي به اين كار. درست است؟ چند بيت  مرد باشد

   :گويد كهتر موالنا ميپايين

   ١٩٠٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

    يو خُّرم يخود خوش يِبه خو چون
  ؟يَرميم تيدِ خوچه از دَرخور پس

ي خودت هواخخواهم اينطوري باشم و متمايل به جبر هستي و نميگوييم من ميخوب اگر به خوي من ذهني و اينكه مي

روي و با اين خشم و ترس و عادتهاي بد من ذهني مثل حسادت و روي، مسئوليت نميرا عوض كني، زير بار مردي نمي

طراب و احساس خبط و احساس گناه و غرور و قدرت طلبي و خيلي مواقع يك حس جدايي و حس تنهايي و نگراني و اض

گويي من من، چون به خوي خود خوشي و خرمي، در اين صورت آن چيزهايي كه كنيم، هي ميخوشي، به اينها افتخار مي

  ؟ كنيخورد، پس از آنها چرا فرار ميآيد، آن ضررهايي كه به تو ميدر خور خويت هستند، به تو مي

كني، تو يكسري آدمها را و رويدادها را به كني، جذب ميتو از جنس درد هستي، آدمهاي دردمند را به خودت دعوت مي

خواهم من ذهني داشته باشم و به كسي گويي كه من ميكني؟ مگر تو نميكني، چرا ديگر شكايت ميخودت جذب مي

زندگي خردش را بريزد به  دگذاركني؟ اگر كسي نمير ناله ميمربوط نيست، خوب در خور آن همين اوضاع است. چرا ديگ
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شود، بآيد، بايد ناراحت كند، نتايجش ميفكرهايش و عملش و در اين لحظه بر اساس خشم، بر اساس حسادت عمل مي

  شكايت كند؟ نه، نبايد بكند. 

كنيم، د آورديم ما كه از آن شكايت ميكني پس؟ اين چيزهايي كه به وجورمي. چرا فرار ميپس چه از در خورد خويت مي

هايت عمل داني و بر اساس دانسته دانم، اگر تو مي گويند من ميناشي از آن جور فكر كردن است، حيلت و اينكه مي

  خورد. مي اين رمي؟ چرا ناراحتي پس؟ و اين بيت بهاش چرا ميكردي و آن بر اساس دشمني بود و تخريب بود، از نتيجه

  ٣١٨٢تيدفتر پنجم، ب ،يثنوم ،يمولو

  قَدْ َجفَّ اْلقََلم يِّبُوَد َمعن نيا                        دَمبهدَم يِهاُغصّه نيتوست ا فِْعلِ
كند و خدا اين لحظه مطابق با شايستگي هاي دم به دم را ايجاد مياين كارهاي خود توست، من ذهني توست كه اين غصه

شود به آن چيزي كه شايسته خشك مي خداكند. قلم يين ميتو، كيفيت زندگي تو و كيفيت هشياري تو و حال ترا تع

نويسد، تو از آن ناراحتي؟ خوب اگر ناراحتي عوض كن. چرا عوض هستي و اگر ناشايسته هستي و اگر قلم خدا بد مي

  روي؟ مي كني؟ چرا زير بار مسئوليت ننمي

  :ينبو ثحدي

  ».يسزاوار بود چهشد قلم به آن خشك«
گذاريد، خدا از طريق شما فكر كند بستگي دارد چه درصدي شما را مي كند.مي رسيمدر اين لحظه قلم خدا زندگي ما را ت

دانم، پس  گويي ميگذاري براي اينكه مقاومتت باال است، قضاوتت باال است، ميو عمل كند و خردش را بريزد. اگر نمي

ش كجاست. آفريند. چرا ناراحتي؟ ناراحتي، بدان منشاآفريند، درد، درد مي، دردهايت ميكندات دارد كار ميمن ذهني

اده آنجا كه تو فضا را باز كني بيايد به مركز شما، شما تا حاال انكار كردي. تخودتي. گله از خدا نكن. خدا هر لحظه وايس

  نكن. 

   ١٩٠٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ريخنجر بگ دت،يخوش آ يُرستم            ريبگچادر  دت،يخوش آ يمادگ
كند، خانمها، توهين به خانمها نيست، جنگ آيد، برو چادر سرت بگير. آن كسي كه چادر سرش مياز مادگي خوشت مي

خواهي به خدا زنده آيد، در اين صورت خنجر بگير. اگر ميروند كه، ولي اگر ادعاي رستمي داري، از رستمي خوش مينمي

هويت رست شود، در اين صورت مسئوليت قبول كن، به صورت حضور ناظر به ذهنت نگاه كن، همشوي و زندگيت د

كنم، ترسي، نميكشي، ميهاي خودت را با قانون قضا و كن فكان بشناس و بينداز، خنجر بگير رستمي. نه، عقب ميشدگي

خواهم فرار كنم، حالش را ندارم، ضعيف خواهم مواد بكشم، ميخواهم معتاد بشوم، ميحالش را ندارم، سست هستم، مي
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ديگر گله نكن. بله چند تا بيت هم راجع به  ،ضعيف باشآنطوري باش برو هستم، يك كسي بيايد درست كند، خوب برو 

  خوانم:انصتوا دوباره مي

  ٣٦٩٢ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  وگوزبانتان من َشوَم در گفت تا               اَنصتوا ديشما خاموش باش پس
ن بيت هم خيلي مهم است. توجه كنيد ما يك بيت از غزل خوانديم البته ترجيع بود. در جهان دو جور ما وجود دارد: اي

آييم به اين ها و دردهايمان است. ميهويت شدگيشويم به خاطر همشناسيم كه به سويش جذب مياولين ما كه ما مي

مان ما جنسكند، هم به سوي آن دردهاي همرد ايجاد ميكنيم. من ذهني مقدار زيادي دجهان من ذهني درست مي

 كه ما هم داريم. خوشمان مي كندكنيم، به يك درد خاصي ارتعاش ميشويم، چه بسا با كسي كه ازدواج ميكشيده مي

رنجم. مان ميرنجد، من هم از هارتعاش داريم ابتدا. او مثالً از اين مييد از همدردي. همدردي به معناي اينكه دردهاي همآ

آيد. پس ما عين هم داريم فكر آيد، من هم خوشم ميآيد، او از اين خوشش ميآيد، من هم بدم مياو از اين بدش مي

  كنيم. خيلي مشابه هستيم. ما بايد برويم ازدواج كنيم. مي

بينيد ن به خدا. االن ميشود بر اساس معنويت، بر اساس زنده شددرست مي شويم. يك مااست، به هم جذب مياين يك ما 

شود، ما همه به يك شويد و زبان شما او دارد ميشويد، به خدا زنده ميدر گنج حضور كه شما داريد به زندگي زنده مي

كنند كه يك كسي كه گنج زنيم. ما به هم اعتماد داريم. هيچ كدام از اين گنج حضوريهاي اصيل حس نميزبان حرف مي

توانند يا تخريب كند يا ضرر بزند. به موقع مي ،دهد، ممكن است از آنها چيزي بدزددگوش مي حضور را به صورت اصيل

تواند به اصطالح وحدت يا متكي باشند براي يك كاري. ولي من ذهني هيچ موقع به يك من ذهني ديگر نمي ،اعتماد كنند

  شوند. پيدا كند. دو تا من ذهني واحد نمي

تواند حرف بزند. ما خودمان به آن يك زندگي زنده شديم، آن يك زندگي از طريق همه ما مي اگر ما به خدا زنده شديم،

كنيم. آيد. به همديگر كمك ميگذاريم او حرف بزند. بعد آن موقع از حرفهاي همديگر خوشمان ميزنيم، ميحرف نمي

زند. در هر كنم، خدا حرف ميخاموش مي زند. من هم ذهنم راكنيد، خدا حرف ميبراي اينكه شما ذهنتان را خاموش مي

ها و اين جور آدمها از جمع شدن اين جور جاذبه هم گوش مي كند هم حرف مي زند. زند.كسي خدا با خودش حرف مي

آيد. اين ما، من ندارد. اين ما، خودش است. اين ديگر به وجود مي اس زنده شدن به زندگي است، يك ماكه جاذبه بر اس

  ب است. ما، خيلي خو

  دهد از طريق درد درست كردن. كند، اگر من ذهني داشته باشد، ماليات به شيطان ميهر كسي كه در اين جهان زندگي مي
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يي بيرون، بايد مقاومت كني، بايد قضاوت كني، بايد مساله ايجاد كني، بايد دعوا كني، آ گويد صبح كه ميشيطان به او مي

و او هم برود خانه  ،برود حال يكي ديگر را بگيرد. تو بايد روزي ده نفر را خشمگين كنيحال يكي ديگر را بگيري و او هم 

دعوا كند. اينها را بايد به عنوان ماليات به من بدهي چون من ذهني داري. خدا هم اگر در كسي به او زنده شده باشد 

دي مرا پخش كني، يك ما درست كني براي گويد بايد اين بركت را ببري پخش كني، شادهد. ميخودش، او هم ماليات مي

  كنيد. منتها اين ما ديگر ماهيت ندارد.اينكه سينرژيش زياد است. توجه مي

  ٣٦٩٢ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  وگوزبانتان من َشَوم در گفت تا              اَنصتوا ديشما خاموش باش پس
كنند تا خدا زبانشان بشود در گفتگو. پس اين امكان گويد. پس همه بشرها ذهنشان را خاموش اين را براي همه بشرها مي

بينيد كه از هر كسي روي كي بايد كار كند؟ روي خودش. مي ما بايد به اين سو برويم. گفت.دارد. اگر نداشت موالنا نمي

يل موفق ايد، فقط به همين دلايم. شما اگر موفق شدهايم روي خودمان كار كنيم موفق شدهزماني كه ما تصميم گرفته

ايد فضا را باز كرديد، زندگي را آورديد به مركزتان، كمك كرده به ايد. شما حواستان به خودتان بوده و اجازه دادهشده

  تواند كمك كند.توانسته به شما. االن هم هيچ كس نميشما. هيچ كس نمي

بينيد فقط شويد. ميكند، شما تسليم مي تواند به شما كمكاگر شما بدانيد و عميقاً درك كنيد كه هيچ كس در جهان نمي

تواند به من كمك كند و دانم كسي نمي رسانم، مي يك نفر ماند و آن هم زندگي است، من ديگر توقعاتم را به صفر مي

آورم مركزم تا به من كمك كند. كاري هم به كنم و مرتب آن يك زندگي را مياين ذهنم را خاموش ميو شوم. تسليم مي

  رم. كسي ندا

  ٢٧٢٦ تيسوم، ب ،دفتريمثنو ،يمولو

  اَنصتوا يِاز جانان، جزا ديآ                                         تا بر جاِن تو  ر،يبپذ اَنصتُوا
گويد. فرمان خاموش كن ذهنت را بپذير تا بر مركز تو، جان تو، هشياري تو، روح تو يعني آن جان اوليه ببينيد دو بار مي

آيد و اين پاداش آن است. شما كنيم ذهنمان را خودش ميوش مياز خدا، از جانان پاداش خاموش باشيد بيايد. ولي خام

بگوييد من بيشتر  ،رسيد. شما بياييد يك عادتي براي خودتان بكنيدرسيد. عمل نكنيد نميعمل كنيد به نتيجه مي

كه مردم خواهم خاموش باشم. اينطوري نباشد كه هيچ جا حرف نزنيم. ولي رشته سخن را به دست نگيريم. حرف نزنيم مي

زنيم. وگرنه كه ما سخنور نيستيم كه مجلس در اختيار ما باشد. هر چقدر دانيم. اگر بيفتد، ما هم حرف مي بفهمند مي

كند. هر چقدر كمتر مقاومت كنيم، مقايسه كنيم، كنيم بهتر است. يعني انصتوا دارد كار مينكمتر حرف بزنيم و خودنمايي 
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اي چه اشتهاي نصيحت دارند. اين نصيحت كردن بهتر است. ديديد يك عده  بگوييمهر چقدر كمتر قضاوت كنيم و كمتر 

    خيلي بد است. نصيحت كردن ما را بيچاره كرده.

  ١٤٦٦ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َوع كنان بر َبدر تو َسَفه: َوع از                       سگان َكرَّاند ز امر اَنصُتوا  نيا
زنيم. االن ا به عنوان من ذهني كر هستيم از فرمان انصتوا، هي داريم حرف مييعني ماين در مورد خدا هم صادق است، 

دانيم. از فرمان انصتوا كر هستند.  پريم و ميخواهد حرف بزند و خردش را به ما بدهد، ما فكر بعد از فكر مي زندگي مي

خواهي بدر ند بر بدر تو. تو ميكنهاي ذهني يعني. از بس كه احمق هستند هي عوعو مي گذارد سگان. مناسمش را مي

خواهي انسانها خواهي خودت را برقرار كني در مركز انسانها. ميرا، ماه شب چهارده را در مركز آنها به وجود بياوري، تو مي

كنند به تو. عو عو چي هست؟ همين حرفهاي ما. حرفهاي را به خودت زنده كني. اينها از بس احمق هستند دارند عوعو مي

هني ما. مخصوصا موقعي كه از روي واكنش، خشم، ترس، حسادت، حس تنهايي، توقع و هزار تا خاصيت من ذهني من ذ

  زنيم. مي

  ٣١٩٩ تيپنجم، ب ،دفتريمثنو ،يمولو

  كه آبت را به الغ يعني اَنصتُوا
  ست باغخشكتلف َكم كن كه لب نيه

آيد، مثل آسياباني است كه اگر آسياب كار ظه از آنور ميفرمان ذهنت را خاموش كن يعني اينكه اين آب زندگي كه هر لح

بندد كه به رود آب را ميافتد. اگر نه كه آسيابان ميچرخاند، به كار ميآيد سنگها را ميكند و گندم داشته باشد، آب مي

كند به آسياب شما. مي كنيد، آسيابان خدا آب را روان. اگر شما در اين لحظه تسليم هستيد و فضا را باز مييدآسياب نيا

هايتان را ببيند از توش خودتان را بكشيد، واهمانش هويت شدگيكنيد. هم ردهايتان را آخواهيد درشتيچون شما مي

  بندد. آورد وگرنه آب را ميبكنيد. در نتيجه تسليم هستيد. آسيابان آب را مي

عشق زندگي، بركت آرامش زندگي ، خرد زندگي، كند. آب زندگيكند آب زندگي را تلف ميهر كسي كه مقاومت مي

زندگي بايد وارد چهار بعد ما بشود به شرط اينكه ذهنمان را خاموش كنيم. فرمان خاموش كنيد ذهنتان را، يعني آب 

زندگي را در اين لحظه بگيريد و وارد باغتان بكنيد، وارد فكرهايتان بكنيد، هيجاناتتان بكنيد، هيجاناتتان را از جنس 

شق بكنيد، زيبايي بكنيد، نه واكنشهاي شرطي شده منفي. تلف نكنيد آب را. براي اينكه باغ تو در چهار بعد خشكيده. ع

دانم است، هيجاناتت از جنس خشم است، جان نداري. سست  فكرهايت بر اساس هيجانات است، مقاومت است، مي

  شود يا شده. هستي، حضور نداري. جسمت دارد مريض مي
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دهد آب زندگي وارد اين چهار بعد داريم، جسم، فكر، هيجانات و آن زندگي يا جان جسمي ما. هر كسي اجازه مي چهار تا

در چهار بعد خشكيده. شما باغتان را ببينيد، اگر بدنتان مريض است، باغش بعدش بشود، در چهار بعد آبادان است، وگرنه 

  با توقع از جهان بيرون. اين را هم خوانديم. نگذاشتيد آب بيايد، با مقاومت. با خشم، با رنجش، 

  

  

  

ت دوم *** یان   ***  
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  فهميم:بله رسيديم دوباره به غزل يا ترجيع. االن ديگر معني اين بيت را مي

  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  ا؟يميك شِيما ِكه ْبوَد به پ مِسِّ                 َانا  ييما كه ْبوَد؟ چو تو گو يِ ما
بين ابيات، ابياتي از مثنوي خواهم خواند، مجبورم براي توضيح ابيات و فهميدنش، ولي از شما خواهش  توجه كنيد كه من

كنم اين ترجيع را خودش را سر هم بخوانيد. اينها بيتهايش به هم چسبيده است. براي همين هر بيت را من دوباره مي

شود. ولي اين آورم توضيحش كامل نميمثنوي هم نميابيات وقفه بيفتد، ولي وقتي بين خواهم كنم. من نميتكرار مي

كنم و اين پيشنهاد واقعاً الزم است شما بشنويد كه غزل يك تكه است، ترجيع يك تكه است، بيتهايش به پيشنهاد را مي

  هم مربوط است. 

گذاريم كه بايد ميما و را توانسته كامل باشد ولي اينجا ما فرصتي كه داريم محدود است، در نتيجه اين ترازاين ترجيع مي

شويد. خوانيم شما متوجه ميچكار بايد بكنيم. غزل را يك تكه بخوانيم يا بين ابياتيش مثنوي هم بخوانيم؟ مثنوي مي

توانيم بدهيم، ممكن است شما متوجه نشويد. در نتيجه شما شود، توضيح نميخوانيم يك دفعه بيت معني ادبي مينمي

دانيد، هي غزل را تكرار كنيد و تكرار كنيد، سر هم شكي نداريد كه همه را مي يد كامالً ديگر هيچبيات را فهميدوقتي ا

  كند. بخوانيد دوباره. خواهيد ديد كه غزل يا ترجيع ذهن شما را خاموش مي

يواش ذهنتان شود. يواش خوانيد خواهيد ديد كه ميل شما از پريدن از يك فكري به فكر ديگر كمتر ميهي هر دفعه كه مي

شويد كه همان طور كه موالنا گفتند اين فكرها شويد آن فضا. متوجه ميشود، شما ميشود. يكجايي منفصل ميآرامتر مي

  خيزند. پس من در كنترل فكرهايم هستم. نه فكرها در كنترل من. از شما برمي

مرا زير سلطه داشتند. بدون اختيار من، من  تا حاال فكرها مرا جمع كرده بودند، اين فضاي بينهايت را در خودشان و

شد، من اين فضا هستم. چرا باز شد؟ براي اينكه من مرتب ذهنم را باز پريدم از يك فكري به فكر ديگر. االن فضا مي

بينم من بينم. ميد، مينخيزكردم، فندك روشن شد و فضاي اليتناهي باز شد، من فكرهايم كه از من برميخاموش مي

كند كه منِ من نيست و اين نيروي برتر همان كنم، يك نيروي برتري مير دارم هر فكري بكنم و اين فكرها را من نمياختيا

  زندگي است. 

  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  ا؟يَفنا گشتن ِز اِشْراق و ض جُز        چه دارد ُمشِت برف يديخورش شِ يپ
برف؟ براي  كند و من ذهني ما را به يك مشت برف، چرا يك مشتشبيه ميبينيد كه زندگي را، خدا را به خورشيد تمي

شود. مشت برف براي در اين لحظه خورشيد خدا در اثر تسليم ما بتابد، اين مشت برف ما آب مي اينكه اگر اجازه بدهيم



  Program # 795                                                             ۷۹۵برنامه مشاره 

  37فحه: ص

ارتعاش پايين. پس من  سرد است، براي اينكه مقدار زيادي درد دارد، بعالوههويت شدگي ماست هاي برف هماينكه دانه

تابد، چه چيزي دارد عرضه كند؟ هيچي. پس ما به صورت ذهني ما در مقابل خورشيد خدا كه در اثر فضاگشايي دارد مي

سنجد كه اين لحظه هاي ما با خرد زندگي نميهويت شدگيبينيم عقل همكنيم، ميحضور ناظر در حال تسليم نگاه مي

ها را. در اثر عبور آن دم ايزدي يعني هويت شدگيكنيم هم. پس بنابراين ما شناسايي ميشودوارد فكر ما و عمل ما مي

  كند، ضيا، ضيا يعني روشنايي.آيد و براي من روشني ايجاد ميآيد، بركتي مياشراق، اشراق يعني از آنور نيرويي مي

آيد، خردي كه از آنور مي آيد،تي كه از آنور ميآيد يا بركدر اثر روشنايي اين فضاي گشوده شده و نيرويي كه از آنور مي

من ذهني من جز فنا گشتن يعني ذوب شدن و از بين رفتن و آن آب را پس دادن هيچ چاره ذهن من هم خاموش است، 

  ديگري دارد؟ نه. 

بينيد اين شما مي برند. خورشيد خدا بايد آب كند برف ما را. ودانيد ديگر كه من ذهني را چطوري از بين مياالن شما مي

يك مشت برف است. هر كسي يك مشت برف دارد، منتها هيچ موقع ما نيامديم آگاهانه خودمان را در معرض اشراق و 

ها و دردهايمان را ببينيم و شناسايي كنيم و هويت شدگيضياي زندگي قرار بدهيم. به وضعيتي دربياييم كه بتوانيم هم

خورند. اينها جسم هستند، اينها خدا نيستند. پس بايد خورشيد زندگي به درد ما نمي به اين درجه خرد برسيم كه اينها

  بيايد به مركز ما. 

  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  تَموِز تو كجا مانَد؟ كجا؟ با                                  ريو صد هزاران َزْمهَر ريَزمْهَر
ي دارد و مقدار زيادي درد را انباشته كرده، زمهرير يعني سرماي سخت، يعني من ذهني پر از درد. يك كسي كه من ذهن

گويد كه من زندگي كند كه ميدانم كتك خورده، مورد ظلم قرار گرفته و اظهار تاسف مي رنجيده، كوبيده كينه كرده، نمي

ال گويند كه بيا حاهويت شدگي، به او مينكردم، زندگي من گذشته، حيف من، هزار جور درد دارد، هم درد دارد و هم هم

كند، اين قدر چسبيده به اين باورهايش، فهمد هشياريش پايين است. زمهرير است. نه قبول مياينها را عمل كن، نمي

تواند گويد حتي زمهرير هم نميكند، من ذهني افسرده، ميپرستد، نه به بنده گوش مي، نه خدا را ميشدهباورپرست 

  شود. بمقاومت كند. يعني هيچ كس نبايد نااميد 

يك زمهرير، يك سرماي سخت، يعني از آن مشت برف هم آمد به يخ. من ذهني شما كه بيشتر از يخ نيست. و صد هزاران 

يعني ميليونها زمهريز اگر بيايند تسليم شوند و فضا را باز كنند و بگذارند تموز او بتابد، تموز يعني شدت تابش زمهرير 

بركت زندگي از آنور، دم ايزدي با شدت كامل بتابد؟ تموز، تموز يعني وسط  توانيد كاري بكنيد كهدر تابستان. شما مي

  تابد. خورشيد با گرماي سخت مي ،چله تابستان ديگر
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گويد زمهرير من و صد هزاران زمهرير ديگر يعني انسان ديگر كه مثل من هستند، اگر من كاري كنم كه اين تابش تو مي

گويم انصتوا، يعني خاموش باشيد، و ذهنم را خاموش كنم، انصتوا. هر دفعه كه مي شديد بشود، يعني كامًال تسليم بشوم

د، هم روشنايي دارد، ضيا دهكند، شفا ميخاموش باشيد، خاموش باشم، تموز او هم گرماي عشق دارد و هم درمان مي

شوم اين دردها از توهم به ميكند، متوجه دهد. وقتي دردهاي من شفا پيدا ميدهد، به من خرد ميدارد، شناسايي مي

ايم شوم كه هنوز آن قسمت من زنده است، خداييت من زنده است، آسيب نديده. اگر آسيب ديدهوجود آمده. متوجه مي

  من ذهني من بوده.

يك گويد. شما مطمئن باشيد. اگر زمهرير هم هستيد. و صد هزار زمهرير در جهان وجود دارد با تموز او اگر دارد به ما مي

شود. كاري بكنيم كه شديد بتابد اين نور نخواهد ماند. پس ما نبايد نگران باشيم كه اين همه درد است در جهان چي مي

بينيد كه زندگي كند؟ شما بياييد فضا را باز كنيد، ذهن را خاموش كنيد، ميآدم فلج شده در اثر افسردگي را كي درمان مي

  كند. درمان مي

  ١٧شماره  عاتيترجشمس،  وانيد ،يمولو

  يُضح نيآمد َتموِز ا ريَزمَْهر                              ُرَخت دِيخورش يِ هايَتموز با
گويد با تابشهاي شديد خورشيد روي تو اين تابش كند. ميو ما را از يك خطا يا اشتباه كه ممكن است پيش بيايد آگاه مي

تابيم. آهاي مردم من بلد هستم. كسي ميگوييم ما خورشيد من ذهنيِ من زمهرير است. چون ما به عنوان من ذهني ما مي

ها موفق شده. كسي فرض كن در چهل سالگي مقدار زيادي دانش هويت شدگيكه به لحاظ به دست آوردن و انباشتن هم

، مقدار زيادي پول، مستغالت، حاال اگر مرد است همسر، زن، بچه، ثروت، خانه خوب و همه، اعتبار، مردم به باشداندوخته 

يك جايي بين صبح و ظهر است.  ضحيگويد من ظهر هستم. كنند. اين هم ميدهند و به حرفش هم گوش مير مياو اعتبا

    حاال فرض كن ظهر. من ظهر هستم آقا، آهاي مردم، ظهر من است. يعني من ذهني دارم.

ش ظهر اين كه بر اساس داند كه اين تاب گويد تابش من ذهني اين، اين شخص را به اشتباه انداخته، ولي اين نميمي

ها را در هويت شدگيفهمد. يعني هر كسي موفقيت بر اساس همها است، اين خودش زمهرير است، نميهويت شدگيهم

خواهد از خر شيطان پايين بيايد، در اين صورت بايد بداند زمهرير است. آن تابش به درد بالد و نميبيند و ميخودش مي

  . تواند اثر بگذارد و نه روي خودش. اين آدم كارش خراب خواهد شد يك جاييخورد. نه روي كسي مينمي

هاي گذرا است، يك جايي اين گذراها چون پوسيده كشيده هويت شدگيچون اين آدم متكي به جهان است، متكي به هم

آيد و از جنس مي گويد آن تموزي و آن تابش شديدي كه از خورشيد رخ توميخواهد شد و همه چيز فرو خواهد ريخت. 

دهد و مشت برف ما را بخشي است، دم تو است، زنده كننده است، شفابخش است، و شناسايي ميزندگي است، زندگي
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كند زودي، اگر ما اين شدت را همين طور ادامه بدهيم، در اين صورت تموزي من ذهني و دردهايش زمهرير است، آب مي

گوييم من كه وضعم خوب است. آقا خانم بيا موالنا را بخوان. ما مي ا را عقب انداخته.فهمد. و اين اشتباه ممنتها انسان نمي

اي حل است و مسالهگويي راهاي ندارم. آن چيزي كه مي. مسالهاي ندارم، من ذهني داريمن كه وضعم خوب است، مساله

  هويت هستي. بيت خوبي است. چون با آن هم ،ندارد خودش مساله است. همان وضع خوب مساله است

  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  خوف و َرجا نيدوزانند ا سهيك                                   ُدكانِ آرزو و شوقِ تو بر
به اين جهان، اين آرزو را دارد  آيدگويد اينجا دكان آرزو و شوق خداست، يعني هر كسي كه ميكنيد موالنا ميتوجه مي

و اين جهان دكان آرزو و شوق ماست به  .ن هشياري كه به بينهايت خدا زنده شودو اين شوق را در ذاتش دارد به عنوا

عنوان هشياري. حاال ما به چي تبديل كرديم؟ به دكان من ذهني كه هر چه بيشتر انباشته كنم بهتر است. ما هم تقصيري 

  بيند. زند، آنطوري ميهويت شدگي به چشم ميشود و عينك همهويت مينداريم. وقتي آدم هم

مگر بيت قبل را كه ما معني كرديم واقعاً به يك اعتباري تقصير ماست و به يك اعتباري هم تقصير ما نيست. كسي كه 

گوييم اين درست است؟ ولي ُخوب بهش نگفتند. خوب ما به او هم مي رداند. آخ تابش از دردهاي خودش را تموز خدا مي

ه سنگ بخورد، بعد بگويد چي شد؟ من اين همه كه وضعم خوب بود؟ از كند. بايد درد بكشد، بايد سرش بقبول نمي

ام را از دست دادم، آن مقامي هم كه دارم را از دست دادم، حاال هيچي نمانده. هايم رفتند، سرمايههمسرم جدا شدم، بچه

  ي. هيچي نمانده. پس چي شد اين؟ من ماندم فقط. من كه االن حالم خراب است. آن آبرويي هم كه داشتم رفت. هيچ

فهميم زمهرير بوده. رفت آن چيزي كرديم زمهرير است. االن كه رفت ميولي آن موقعي كه داشتيم زمهرير بود، فكر نمي

فهميم اين بيتها به هم مربوط هستند. اينجا درست است كه، يعني اين گفتيم تموز خدا زمهرير بوده. حاال ما ميكه مي

ها را جمع كنيم، هويت شدگيو بايد هم ،دانيمها، اينجا را ما دكان هر چه بيشتر بهتر ميدگيهويت شجهان ما از پشت هم

كند، يا رئيس هزار نفر از پشت عينك آنها را ببينيم، زياد كنيم و ما درست كنيم، هر كسي كه ماي بزرگ دارد، افتخار مي

  كند به ما. است يا هزار نفر قبولش دارند، افتخار مي

كند كه آمده رئيس هزار نفر بشود. هزار نفر بگويند كه شما حرف بزن و ما گوش داند. اصًال فكر مي تاري دارد. نميما گرف

اينجا دكان آرزو و شوق زنده شدن به بينهايت خداست كه در ذات ما گذاشته شده. براي  ،بدهيم. براي اين آمدي؟ نه

اند كيسه دوختند. كيسه دوختن يعني توقع داشتن از همين اي آمدههگويد در دكان آرزو و شوق تو. حاال يك عدهمين مي

هويت ها. ما توقع زندگي از آن چيزهايي داريم كه در كيسه همهويت شدگيگذاريم، يعني از همچيزهايي كه در كيسه مي

ه او هستيم، نه آرزو ها گذاشتيم. غلط است اين. اول بايد تشخيص بدهيم كه ما در دكان آرزو و شوق زنده شدن بشدگي
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 يكه من توو ييزهايچ نيا نكهيتوقع داشتن ا ون در كيسه. ايها و دردها و گذاشتن هويت شدگيو شوق جمع كردن هم

  دهند آقا. يم يزندگ نهايتابش دارند ا نهايتموز دارند ا نهايگذاشتم ا سهيك

 .كند يكار م يخاص يابتدا با خوف و رجا يذهن و من ديترس رجا ام يعنيبرد خوف  يبعد لفظ خوف و رجا را به كار م 

ما  ،ديام يعنيرجا  .ترس ،هايشدگ تياز دست دادن هم هو يبرا يذهن نترِس م يعني ميدار يمن ذهن يوقت يعنيخوف 

خوب است اآلن  ،وضع ما خوب است؟ بله ،ميبه بانك بدهكار ياديمثالً مقدار ز ميخانه دار كيكه  مينيب يم ميكن ينگاه م

 يرا نگه م يشدگ تيهوهم  نيكه ا ميدار ديكه ام ،رجاست نيپس ا ميدار يخانه را نگه م نيدهد پس ا يما پول م زنسيب

ترس . ديآ يترس م ميبده ميتوان يشود قسط خانه را نم يشود درآمد ما كم م يما خراب م زنسيوضع ب كدفعهي .ميدار

من  نيهم نيدرست بشود ا يمن ذهن ديو ام يه با ترس من ذهنك يحال نيكند ا يدرست م ديكند ام يحال ما را خراب م

  .خورد ياست به درد نم يذهن

را چسباندم به  ميشوقم و آرزو نيمن به زور ا ،نبوده هايشدگ تيدكان جمع كردن هم هو نجايبفهمد كه ا ياما اگر كس 

به آن توجه  ديمن با ،است انيدر جر زنده شدن به آن يدر ذات من به طور خودكار شوق و آرزو ،هايشدگ تيهم هو نيا

پول داشته  ياديهم مقدار ز ،توانم به خدا زنده بشوم يمن هم م ،شود با هم جمع كرد يدو تا را هم م نيدرضمن ا .بكنم

 اورميپول درب شتريتوانم ب يمن م ،كند يمن اگر به او زنده باشم او خردش را در من جار .نباشم تيبا آن هم هو يول ،باشم

  .شوم ينم تيبا آن هم هو يول اورميخواهم درب ير ماگ

ذهنم  ،انصتوا ،شوم يم ميكنم هرلحظه تسل يمن فضا را باز م صورت نيدكان آرزو و شوق توست در ا نجاياگر من بدانم ا

 يور يتو دار ،يماند تو هست يكه م يزيآن چ ،آنجا يدانم تو هست يكنم م يذهنم را خاموش م يوقت ،كنم يرا خاموش م

 رونيرا در ب ميالبته كارها ،در كار است من زنده شدن در تو و شوق شوم پس آرزو يزنده م من دارم به تو يكن يمن كار م

از  يليفهمم كه به خ يم زيشود به پره يم ليخوف تبد .شود يم گريجور د كيخوف و رجا  نيآن موقع ا .دهم يانجام م

خواهد  نيكارد مطمئن است كه ا يدرخت م يباغبان وقت ،باغبان ديد به امشو يم ليرجا تبد .دست بزنم ديكارها نبا

  . ديدار ياگر نه من ذهن ؟در زنده شدن به خدا؟ نه ديباغبان را دار ديشما ام ايآ .دييرو

 ديداراگر ن ،كند يكار م يشوق و ذوق زندگ ديما؟ اگر دار ميدار زيخوف به عنوان پره نيا ايبه خدا؟ آ ديچرا شما زنده نشو

 يعني .ديدار يصورت من ذهن نيدر ا سهيك يتو مياست كه گذاشت يشدگ تيهم هو يزهايو خوف و رجا مربوط به چ

بله  .ما را درست كن ديد نيا ايخدا مينيب يما بد م ديگو يم ديگو يهم م نيياتفاقًا پا .دينيب يبد م ،كار را دياشتباه گرفت

مجموعه هست مهم  نيهم در ا »خدا را خواستن رياز خدا غ« تيمورد كه ب نيدر ابخوانم  يمثنو تيچند تا ب دياجازه بده



  Program # 795                                                             ۷۹۵برنامه مشاره 

  41فحه: ص

خنجر به دست  ديرستم هست ،ديبكن يجوانمرد ديخواه يكه شما م مينيبب ميبخوان تيب نيرا بعد از ا اتياب نياست ا

من را درست كند و  دياياخته بروز اند نيكه من را به ا يو هر كس ،ستيبه من مربوط ن دييو بگو ديبكن ينامرد اي ديريبگ

  :كه ديگو يكنم و م يمن را درست كند و حركت نم ديايخدا ب

  ٧٧٢ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُعمرجو شُديُچنان َحضرت َهم در                       لَعْنَت بود كو رِ يهم از تاث آن
 نكهيا ديگو يم ،م گفته باشد چشمخدا ه !او را زنده نگه دارد تا مزاحم انسانها بشود امتيتا قكه از خدا خواسته  طانيش

خواهد به  يم ،است طانيكه از جنس ش ستادهيما هم در مقابل خدا ا يمن ذهن نكهيكماا ،ستادهيدر مقابل خدا ا طانيش

لعنت خدا بوده كه آدم  رياز تاُث ديگو يم .يشو يوگرنه عامل او م .كنكرده تو ن طانيكار را نكن ش نيكه تو ا ديما بگو

من را  تيطانيش نيكه هم ديگو يبعد م ،من را به خودت زنده كن ديبه او بگو نكهيا يباشد به جا ستادهيخدا ا شيپ

 ياگر كس ديگو يم يعني .شد ينم يطور نيكرد ا ياگر خدا لعنتش نم ديگو يم .من را نكش، كنم ادامه بده يخواهش م

 ؟مييايب رونيلعنت ب نياز ا ميتوان يما م ايآ ،لعنت خداستدر اثر  نيا ،دهد يدهد و دردها را ادامه م يرا ادامه م يمن ذهن

   .ميلعنت را خودمان درست كرد نيا نكهيا يبله برا

  ٧٧٣ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كاستن يو كُلّ  ستياَفْزون َظنّ                            خدا را خواستن رِ يخدا غ از
 ديخواه يم يحاال اسمش را هر چ ؛خدا به نام ميهست يميعظ يروين كيما در آغوش  ميدان يلحظه م نيدر ا نكهيا

 ديگو يم .نديب يم داند و يرا هم او م زيو همه چ ما به آن تعلق دارد زيفكر ما و همه چ نيجسم ما و ا نيا و ؛ديبگذار

 يزيچ گرياز د ريغ ،ما را آب كن ما را به خودت زنده كن يمن ذهن نيا مييكه بگو ميبخواه نيا رازياآلن اگر از خدا غ نكهيا

  .بهتر شتريب يهرچ مييگو يم ميو دار ،ميدار يصورت من ذهن نيدر ا ميبخواه

كنند  يم يفكر كي .هستند يمن ذهن يدر خوف و رجا گفت كه مردم ميداشت عيترج تيباال در ب تيهست در ب ادتاني

 يم ديكنند ناام يم رگيفكر د هيشود  يعوض م طيد لحظه بعد شرا،شون يشود خوشحال م يكارمان درست م نديگو يم

 ميكن يزندگ ينطوريا دينبا .كند يم جاديذهن ااينها را همه ناراحتي  ،يراحت يناراحت هي مرتبشوند  يناراحت م ،شوند

خوب چرا تو از او  ،دبشو ادتريحقوق من ز نيكمك كن ا ايخوب حاال خدا يليكه خ مييگو يم ميخواه يما از خدا م ،ما

 اديپول را ز ؟يكن اديو پولت را ز يو تو خردش را استفاده كن ،و خردش را بدهد به تو ،كندبه خودش زنده  يخواه ينم

ذهن باشد و با ظّن كار كند و فكر من  يكه تو يهر كس ديگو يم .يبكن يتوان يتو خودت م .است يكردن كه كار آسان

كاستن  يكل ،كند يرا نابود م شيمه زندگآدم ه نيرا بخواهد ا يشدگ تيهم هو كي دااز خ ريو از خدا غ ،كار كند يذهن
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 ،از خودش را ريغ ميخواه يم زيهمه چغير از خدا ما از خدا  ميكن يكار را م نيو ما ا .رساند يرا به صفر م شيزندگ يعني

ما  يرا بده دعاها نيرا بده ا نيا ،را بده نيكه ا ميگفت شهيهم ما در ما به خودش زنده بشود؟ مياز خدا خواست يما ك

  .بوده ينطوريا

  ١٤٠ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

   پاك زدانِيَ  َنشْنَوديَوزْ َكَرم م                   است و َهالك انزي كان دُعاها بسْ
لطف و مرحمت آن  يخدا از رو ديگو يم .اصًال به ضرر ماست نهايآن را بده ا ،را بده نيا مييگو ياز دعاها كه م يليخ

كه اصالً ما اآلن مرده  ديشن ياگر آنها را م ،شنود يكه همه اش به ضرر ماست نماست  يمن ذهن يما را كه از رو يدعاها

  :اش هيبق ميبود

  ٧٧٤ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يشانِگروَبه رْ،يحُضورِ ش در                       يگانگيغَرقْ در ب يعُمر خاصه
 يدر حال ، در ترجيع هست:هست هم عيترج اتيدر اب ،داند يرا م نيتواند به خدا زنده بشود و ا يانسان كه م مخصوصاً 

 يوگرنه افتاده بودم تو ،خواهد يشكر م يليخ نيزنده بشوم ا توانم به تو يم دميكه من در ذهن بودم خدا را شكر كه فهم

خالص  ياز من ذهن ميتوان يكه م ميخدا را شكر كن ديما با يعني يمن ذهن يعني .نداشت رونيكه راه به ب يتله ا كي

شد به نام انسان  ميبه نظر شما ما موفق خواه ايآ .اآلن هم خطر وجود دارد .كرد يخودش را نابود م تيّيشروگرنه ب ميبشو

   م؟يببر نيرا از ب گريسبب خواهد شد كه ما همد يتوهم و ترس توهم اي ميبشو قيفا يبه من ذهن

بار به كار  مرگ يسالح ها ديت تولرا چرا در جه يتكنولوژ شرفتيهمه پ نيا ،ستين يترس توهم نيا و ميترس ياگر نم

 ميداشت يعمر من ذهن كيما  ،يگانگيغرق در ب يخاصه عمر بشود؟ يكار كه چ نيدر ا ميكن يهمه خرج م نيا م؟يبرد

 ،كردن لهيدر ح يو غرق در حقه باز ،ميخدا بود يعني ريدر حضور ش شهيهم .ميكرد يزندگ ييدر جدا ،مياز خدا بود گانهيب

و  هايشدگ تيبر اساس هم هو ،من آمدم به او زنده بشوم نكهيبه ا دنينفهمچيه ،گشتن هايشدگ تيوحول محور هم ه

   :كه مييگو يم ميما دار ،ما فكر كند قيكمان نشدن تا او از طر ،دردها فكر كردن

  ٧٧٥ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كمتر َشوَم اَْفزون ُكن كه تا َمهَْلم              تَر َرَومدِْه كه تا َپس َشميب ُعمر
شما  ،دييفرما يم يهستم شما هر چبابا من بنده تو خوب ديبه خدا بگو نكهيا يبه جا طانيش ،گفته يرا م نيهم ا طانيش

 ما .امتيمهلت هم به من بده تا ق ،كنم يگفته نه نم ،شوم چشم يبه آدم سجده كن من در او به خودم زنده م دييگو يم

بشوم  تيهم هو شتريبده تا من ب شتريب يشدگ تيهم هو مييگو يم ميخواه يش را نماز خدا خود يهم به عنوان من ذهن

من پس  جلوتر؟ ايروم  يمن پس تر م زيبا پانزده تا چ رگيدو ماه د تميهم هو زياگر من االن با ده تا چ .كن اديتعدادش را ز
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 شرفتيپمن ،روم يجلو م ايروم  يقب عقب ممن ع دياز خودتان سوال كن ديبا شما ».ده تا پس تر روم شميب عمر«. روم يم

شده من  اديشده پنج تا ز اديز يشدگ تياالن كه پانزده تا هم هو ،حالم بهتر از االن بود شيدو ماه پ .پس رفت ايكنم  يم

   .شومبكن تا من كمتر  يحالم خراب تر شده. به من فرصت بده عمرم را طوالن

اگر سالم باشد دو سه  ،است گوشيباز ديجهان دو ماهه سه ماهه نگاه كن نيه اب ديآ يكه م يبچه ا كيكه  ديكن اهشما نگ

را كه  تييخدا نيآتش فشان معنا ا نيكه ا واشي واشي ن،يفهمد ا ينم مييگو يما م ،شاد است كنديم يسالش است باز

 ياش را ما به حساب نم يندگبه ز ليو م شيو خنده ها يگوشيباز ،فهمد ينم مييگو ياصال، م ميآور ياوال ما به حساب نم

فهمد من  ينم نيا ببرد، شتريفروشند كه سود آدم ب يخرند به كجا م يآهن را از كجا م نيداند ا ينم مييگو يم .ميآور

است كه موالنا گفت به عنوان  وسفيآن  ؟هست يك ريشود تقص يآن بچه دارد كمتر م ،من كمتر بشوم يعنيفهمم.  يم

به  ميانداز يبچه را به چاه م نيما ا بله ،از زنان اياز اخوان كنم  شكوهاز مادران از خانم ها؟  ايم از برادران گله كن وسفي

  ميانداز يدرد م

  ٧٧٦ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  جو ُبوَدباشد كه لَعَْنت يكس بَد                      كه لَْعنَت را ِنشانه او َبوَد تا
رود كه به عنوان حضور  يجلو م يكس ،ميرو يپس م ميدار ميور يعقب م ميدار ،ميدار يشدگ تيهم هو شتريچه ب هر

 تيهم هو ديايب ييروشنا ؛امروز گفت؛ دياياشراق ب ،ديايب يزديخرد ا ديايب يزديو بگذارد دم ا ،ناظر به ذهنش نگاه كند

 يشدگ تير هم هوه ديآ يلعنت م يشدگ تيرود و با هر هم هو يعقب م داردكند  يدارد م اديو اگر ز ندازديها را ب يشدگ

 تيهم هو نيا نكياز پشت ع ينيخدا بب نكياز پشت ع نكهيا يتو به جا يرا برداشت نيا يتو خدا را گذاشت ديگو يم

  .باشد كه لعنت جو بود يكس بد. لعنت است كيغلط  ديو هر د ينيب يم يشدگ

 ايخدا ديشود كه راه برود بگو يم دايپ يكس رآخ .ستين ياست آدم خردمند يآدم بد نيكه دنبال لعنت باشد ا يآدم

 شتريب ميدار ليچون ما م ،ميهست يطور نيعمال ما ا .يزيچ نيكه همچ شود يلعنت كن به من، نم ايخدا ،لعنت كن بر من

 ميكن يو دقت نم .ميده ياعتبار م ،ميقبول دار شتريرا ب ندارد ما آ شتريب يشدگ تيهم هو يهر كس .ميبشو تيهم هو

  .و حالش چطور است يانو رو يكه وضع روح
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  ٧٧٧ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  خوش، در قُربْ، جاْن پَروردَن است ُعمرْ 
  خوردن است نيزاغ از َبهِْر سَرگ ُعمرِ 

 .جانش را پرورش بدهد ،به خدا زنده شده باشد ،خدا باشد ياست كه آدم پهلو نيخوش ا يزندگ ،عمر خوش ويدگ يم

و شما هم به صورت حضور ناظر تماشاگر چهار بعدتان  ،او جان شما را پرورش بدهد ديكن ييهر لحظه شما فضا گشا يعني

زاغ هم  ،يو زاغ بشو ،اول منبسط شدن تيب نيا يبه جا يمنقبض بشو دياما شما بخواه .ديتان باش شرفتيپ  و ،ديباش

 شتريعمر ب نيبكند ا يل زاغ زندگمث يهر كس .يمن ذهن يعني ،خورد يخواهد و دارد و هم كثافات را م يم يعمر طوالن

را از  يو توجه و حس قدردان دييتا نياست؟ هم يكثافت چ .كثافت ،فضله يعني نيسرگ .بخورد نيخواهد كه سرگ يم

كار  نيكه ا يعامل نيو ا .است نيسرگ نيهم نيا يبه عنوان زندگ ميريگ ياز جهان م رونيكه ما از ب يهر چ ،گرفتن رونيب

   .خواهد يم يعمر طوالن .هم زاغ است نيا يكند من ذهن يرا م

 ديكن يبرنامه را گوش م نياگر شما پنجاه سالتان است و ا دينكن يكه شما عمرش را طوالن م؟يخوان يرا م نيحاال چرا ا

بداند  ديبا يهر كس يول ،نكرده يحضور زنده شده عمرش را طوالن ده سال دارد و ياگر كس ديكن يم يعمرش را طوالن

به  م؟يرنجش بخور م؟يخشم بخور ميبشو نيدرست است ما خشمگ نيا رآخ .خوردن است كثافت يبرا نيكردن ا يطوالن

را  يبافت ذهن نيا يعنيباشنده را  نيو عمر ا ست؟ين كثافت نيا ،ميخوررا ب يمنف جاناتيه هينظر شما درست است؟ بق

  بشود. يچكه  بفرما، اديز يعمر ما را در من ذهن نيا ايخدا ،يطوالن

  ٧٧٨ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دِْه كه َبس بَدگوهرَم َنميا ميدا                خوَرميدِْه كه تا ُگه م َشميب ُعمرْ 
ما از  ،را به من بده نيا شهيشوم هم نيكثافات رو بخورم فضله ها رو بخورم تا برنجم خشمگ نيبه من عمر بده تا ا شتريب

 يغذاها نيهم ،قضاوت دارد مقاومت دارد يهر كس .خواهديم را نيا از خدا دارديرا نگاه م نيا يهر كس .ميخواه يخدا م

آن  است تييآن گوهر من كه خدا .گوهر من بد است نكهيا يبرا ؟است شتهنگه دا يچ يوگرنه برا ،خواهديرا م يمن ذهن

 يمن م ،مور يو كار نم تيمسئولبار  ريو ز شيو دردها يمن ذهن نيبه ا دميمال من كه چسب .ستيبد ن كس چيهمال   ،نه

   ر.گيكثافت بخورم د خواهم

فرمان  .گذاشت ديبه فردا نبا مروزرا از ا يمن ذهن نيا .مينباش طانيمثل ش ،ميكار را نكن نيكه ا ميخور يرا م نيا يبرا

 يحرف ها به ميخشم ما گوش نده يبه حرف ها .ميگوش نده يمن ذهن يبه حرف ها .مياجرا كن ديرا با ديخاموش باش

 يشما نم تييكه آن خدا دياوريشما در نظر ب نكهيبه محض ا .ميانتقام جو باش ديما نبا .ميما گوش نده نهيرنجش ما ك
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 ديستيداستان غمناك ن رگيشما د .ميببخش ميتوان يگذشته را م ،ميببخش ميتوان يرنجش ها را م نديبب بيتوانسته آس

است قصه  يقصه من ذهن نيا .لحظه نيبه ا دييايب ،ديندازيقصه را ب ديا باكند شم يقصه غمناك حمل م كي يهر من ذهن

   .او زنده شوم تينها يبه ب ديهستم با تييمن خدا ،قصه من .ستيمن ن

  ٧٧٩ تيدفترپنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  زاَغم وا رَهان يِ َكزْ خو يديگو            دَهانُگه خوار است آن َگنْده گرنه
خواهد بخورد در  يكثافت نم ؛ستيحاال به اصطالح موالنا گه خوار ن ؛ان كثافت پر از دردشبا آن ده يزاغ من ذهن نيا اگر

باال  ميبر ياز ما دست م يكي، كدام برهان يزاغ يخو نيمن را از ا ايگفت خدا يبرد باال به خدا م يصورت دست م نيا

 از ما تا حاال يكيكدام  .ميبده كه بچسب يشدگ تيبه ما هم هو مييگو يما م شتريبرهان. ب يزاغ يخو نيمن را از ا مييبگو

كه  دميرفتارها را پرست دميباورها را پرست دميتو را نپرستمن من تا حاال باور پرست بودم  ايكه خدا ميبه خدا دست كرد

 ،را كرد كار نيا ديآنجا با ،ندرو يراه م يطور نيشوند ا يپا م يطورنيا نندينش يم يطور نيا ند،كن يعبادت م يطور نيا

  . دميمن كه تو را نپرست ،دميپرست ها را نيمن ا

با  يشدگ تيكه هم هو ستين يكه خدا پرست يباور پرست .من باور پرست بودم ،؟ما ميخواه يمعذرت م ميگفت يك

لق  يهمه فكرها دكن يم ديذهن ما چقدر فكر تول ديكند شما نگاه كن يم ديباورهاست فكرهاست فكر ها را ذهن تول

 ديكنترل نداشته باش و ديعقب ذهن تان را نگاه كن ديكش يلحظه م كي .ديناظر را نگاه كن يذهن ب ايشما فكر  ،دهستن

 نيدرصد انود و نه  .كند يخواهد م يدلش م يهر فكر يطور نيخودش هم يچرخد برا يم يطور نيذهن هم دينيب يم

  .ندارد تييابه خد يربط نهايكدام از ا چيو مضر است ه خوديو ب يها تكرار

 نهياز ك ديآ يخشم ها م ،ديآ ياست كه حل نشده در گذشته، از رنجش ها م ييزهايچ كي .ديآ يها همه از گذشته م نيا

 ياتفاق م يطور نيفكر ها هم نيا يوقت .كند يو ما را كثافت خوار م ،ديآ يها م نياز ا ديآ يها م ييانتقام جو ،ديآ يها م

 يها را م نيو ما ا ،است و ضرر دارد به بدن ما يمنف جاناتيه نيكه ا ديآ يم يجاناتيما، هتن  هكنند ب يافتند اعمال م

   :ديگو يچه م تيب نيا ميديبله االن فهم .كن شتريها را ب نيا مييگو يو م .ميخواه يم شتريو از خدا ب ،ميخور

  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  خوف و َرجا نيند ادوزان سهيك                                    ُدكانِ آرزو و شوقِ تو بر
 ينم سهياوست ما ك تينهايبلكه آرزو و شوق زنده شدن به ب ستيدكان جمع كردن و كثافت خوردن ن نجايا ميديفهم پس

باغبان  ديما هم ام ياست، رجا زيما، خوف ما پره ي. خوف و َرجاميرا هم قبول ندار يمِن ذهن يو رَجا خوفو اين  ميدوز

اگر  م،ييگوياگر دروغ نم م،ياگر در كارمان صادق هست م،يكنياز ته دل م يشد، اگر دعا ميهاست كه حتما به او زنده خوا
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را  يكيآن  تيب ني. ها، اميبه او زنده بشو ميخواهيمان، واقعا ميكار معنو ست،ين يجهان نيا يزهايكارمان بر اساس چ

  :كنديم ليتكم

  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  ُسها آَرديمسَْهو  يِهاسجده                                          َكماِل ِرفْعََتت يُِمَصلّا بر
 تينهاينماز ب گاهيپس ما در جا ،يبزرگ يعنياو است، رفعت  تينهاياوج، كمال خدا ب يعنينماز، كمال  گاهيجا يعني مصال

دكان آرزو و  نجايكند. آنجا گفت، ا دايبه اندازه خدا بشود، كمال پ ديما با ياريهوش نيا يبزرگ يعني. ميشدن به او هست

كمال رفعت  يلحظه و حاال مصال نيا يعنينقطه،  نيا ديدانيجهان، شما م ني. و در اديگويجهان را م نيشوق تو است، ا

به  شياو زنده بشود. بزرگ تينهايبه ب نكهيا يجهان در نمازگاه خدا است برا نيبه ا ديآيكه م يهر انسان يعنياو هست. 

  اندازه خدا بشود. 

 نيكوچولو ا ينطوريهم ميشد تياز بس هم هو نطوريچون هم ميفعال سُها هست م؛يستاره كوچك، كه ما باش نيها، ااما سُ 

 زها،يبا چ يشدگ تيهم هو م،يستاره كوچولو كه ما باش ني. اكنديم يها را اشتباهسجده كند؟يم كاريچ زند،يسو سو م

 تيدارد به اتفاقات و به هم هو ،به مركزش اورديا باز كند، تو را بفضا ر نكهيا يكند، به جا ميبه تو تعظ نكهيا يبه جا

  . كنديسجده م ياشتباه كند،يسجده م هايشدگ

 يآن از نظر شرع كند،ياستفاده م انيب ياصطالحات برا نيموالنا از ا ست،يمطرح ن ياصطالح سجده سهو شرع نجايدر ا

سجده  نجها نيا يزهايبه چ يعني ،ياشتباه يزهايما به چ ديگويم نجايدر ا يول .دارد يخاص يمعنا كيسجده سهو هم 

اتفاق، شما  مينه تسل ديشويقضا م ميتسل يول ديكنيباز م شيفضا را برا د،ينيبيلحظه اتفاق را م ني. شما در اميكنيم

 ميتسل شهيما هم ست،ين به اتفاق ميدر اطراف اتفاق، تسل ييفضا گشا مييگويم نكهيپس ا د،ياتفاق را عوض كن ديخواهيم

  حرف بزند.  ديذهن ما نبا م،يكنيرا باز م ضاف مييگوي. ما مميشويبه خدا م

 يمن راض ،يبه عنوان منِ ذهن ميگوينم يزيمن چ مييگوي. مميكنيذهن را خاموش م يعني ميكنيفضا را باز م يوقت

 اردنماز استاند نينماز، واقعا ا نجاينماز من بوده است. ا گاهيجا نجاي. و اشوميهستم، من شاكرم، چون دارم به تو زنده م

ما به  نجاي. ارديگينماز هر لحظه صورت م نيو از جنس خدا شدن در هر لحظه و ا ييفضا گشا يعني نجاينماز در ا ست،ين

ست و طرح او قانون قضا و قدر كه فكر خدا ا يعني. در مقابل قضا، ميكنيفضا گشا عمل م ياريجوهر و هوش كيعنوان 

  . ميبشو وتا به اندازه ا ميكنياست ما فضا را باز م

موقع ما به اندازه  چيه شوديزنده شدن البته انتها ندارد، پس نم نيو ا شوديخدا دارد ما را در ما به خودش زنده م يعني

. شما از خودتان مينكن يشتباها يهاكه سجده يبله؟ به شرط م،يشويو بزرگتر م ميشويم ترقيمرتب عم يول ميشوياو نم
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 د؟يكنيسجده م ايبه مال دن د؟يكنيبه دردها سجده م د؟يكنيبه اتفاقات سجده م د؟يكنيشما به باورها سجده م ديبپرس

كه فضا  نيكه هم ديكنيتوجه م يول م،ينداشت ينور ميما ُسها بود مييبگو ميتوانيبه خدا؟. ما م اي د؟يكنيسجده م يبه چ

خواهد شد. به  ديبه خورش ليسُها تبد د،يكنيم اديرا ز دشو تعدا ديكنيباز م د،يكنيباز م د،يكنيباز م د،يكنيمرا باز 

  :ميهم بخوان تيدو ب نيبله؟. ا م،ينيمان را ببذهن ميتوانيم شتريما ب شوديم شترينور ب شود،يم شترينور ب جيتدر

  ٢٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نوِر َخوش نياست تا ا ميظتَعْ شَرطْ 
  َكشرا سُرمه دگانيديب نيا گردد

چشم  يكه ب يذهن يهامن نيو ا ديايَدم او ب د،يايتا نور خوش ب ميدر مقابل خدا بكن مياست كه تعظ نيشرط ا ه؟يچ شرط

 ميبود كه قد يموادكه آن  ديدانيسُرمه بكشد. سرمه بكشد؛ سرمه م نند،يبيم هانكيع نياز پشت ا نكهيا يهستند، برا

. به مينيبيشده م تيهم هو يهانكيع نيرا بر دارد. ما از پشت ا هانكيع نيا يعني كند،يمعتقد بودند چشم را پر نور م

  :است و يواقع ميرا بر دارد، شرطش تسل هانكيع نيا يعنيچشم انسانها سرمه بكشد، 

  ٤١٢٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َنْبوَد در َضاللت تُركتاز سود                       ارِ دراز  است نه ك ميتسل شرط
 نيكامل، بدون قضاوت و مقاومت، مقاومت صفر. مقاومت صفر در ا رشيپذ يعني يواقع مياست. تسل يواقع ميتسل شرط

 ميبشو ميتسل ميلحظه فضا را باز كن نياست كه در ا نيما و زنده شدن به خدا ا شرفتيكامل است. شرط پ ميلحظه تسل

كتاب را  نيحاال ا ييبگو يرا حفظ كن يعقل حشرگ ،يكن ظآن حشره را حف يت، نه كار دراز، نه منِ ذهنبدون مقاوم

ما  يهاخواندن نيكه ا ميرا هم بخوانم؛ مواظب باش نيرا هم بخوانم، حاال آن را هم بخوانم، ا يمثنو ينجايبخوانم، حاال ا

شعر را  ديگر، نبايد ديگذشت فياالن از توص نندگانياز شما ب يليبهتر نباشد. خ شترينباشد، هر چه ب يباز هم ظن افزون

  .ديبه خودتان ِاعمال كن ديبا د،يزنده بشو ديبا تيب ايبه شعر  د،يكن يمعن

انسان در  نكهيهستم؟ ا ميواقعا تسل اي كنميمن كار دراز دارم م دياست نه كار دراز؛ شما از خودتان بپرس ميشرط تسل

 دهيفا نيا كنم،يرا م نكاريمن من، من ا ديبگو يتاز كند، اسب بدواند، هُترك يمنِ ذهن يكيارو ت يضاللت، در گمراه

به حضور برسم؛  يچه جور دانمينكند، من خودم بلدم، من م دخالتكس در كار من  چيه د،يندارد؛ من بلدم، از من بپرس

  . رسدينم جهيهم به نت رونيب يهاييراهنماكند. معموال  ييو خدا از درون ما را راهنما ميفضا را باز كن ديبا
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  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  تو را؟ ديصَباحْ آموختن با چه                    جانِ ُصبح ياِ ،يرا َگردن َزد خواب
 ،يزنيرا گردنش را م يخواب منِ ذهن نيتو ا كنميفضا را باز م يكه من وقت ديگويم د،يگويم يزندگ كيبه همان  دارد

باشم و در حالت صبر و شكر  مي. من اگر لحظه به لحظه تسلشوميم دارياز خواب ب شود،يساكت م ميم، منِ ذهناصال ذهن

من را به  ي. تو خواب مِن ذهنرونيب پرميم يكنم، از خواب مِن ذهن ياهعذرخو شوميدارم منحرف م دميباشم، و اگر د

 شوميكه من دارم به تو زنده م يتو هست يعني ،يتو جان صبح هستو  ينگاه داشت دارياالن ب ،يكرد داريمن را ب يختيهم ر

  جان صبح.  يا شوميم ليمن است، دارم به تو تبد يداريو صبح من است، روز من است، ب

 كردم،يم فيتوص ه،يصبح چ گفتميداشتم به تو م يبدهم، من تا حاال منِ ذهن اديبه تو صبح را  ميايچه كه من ب يعني

بپردازم.  فيو به توص دانميم مياست كه من در مقابل تو بگو نيا يبه حضور، چه جا رسنديم ينطوري، ااست نيحضور ا

همه من  نياگر به روز برسم به تو زنده خواهم شد، چرا ا ،يهست نجان م ،يو روز من هست يخدا كه تو جان روز هست يا

  گفتم؟  يجور چه ه،يصبح چ ميبه تو بگو ميايوقت صرف كردم و تلف كردم كه ب

و  شوديو به خدا زنده م شوديم دارياست كه آدم از خواب ذهن و دردها ب نيصبح عبارت از ا كنم؛يم فيدارم توص يه

به تو زنده  كردميفضا را باز م ديرا كردم، من با نكاريبه تو، چرا من ا دهم؟يم اديدارم  يبه ك كنم،يرا تكرار م نيا يه

 نيا يعنيبودم.  فيش در توصاهش حرف زدم، هماهمن هم ،يمن را به خودت زنده كن يا بودتو هر لحظه آنج شدم،يم

. هر چه كه تو دانميبگو نم ديكه به ما بگو آورديم موالنا به ما تيچقدر ب دينيبب دانم،يتو نگو من م ديگويبه ما م تيب

  . نيا ستيست ندر نيا ،يدهيم اديبه خدا  يتو دار ،يبه عنوان منِ ذهن يدانيم

به  رون،يب مييايب گريد فياز توص دي. ما بايدهيشانس زنده شدن به او را از دست م ،يكنيوقت خودت را خراب م يدار

. نگاه نهايبه ا ديزنده بشو د،يبه خودتان اِعمال كن د،ينكن يرا معن هاتيب نيا گريما، شما د ميكرد فيتوص ياندازه كاف

از  تيب نيو ا يبس است لغت معن گريد ،بكنم ديزنده بشوم من، چه كار با يبه چ ديبا د،يگويمچه  تيب نيا دينيبب ديكن

شدم  يذهن زندان ياست كه من تو نيهم يدادم برايم اديصبح را به خدا  ي. من تا حاال معندهديم يچه معن ينظر ادب

  ماندم. 

  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  را عَصا ليِ ها يَِاژَْدرها كرده                        دستِ تو يا ما را راست كُن، چَپِّ 
 نكيمن با ع نم،يبيمن اشتباه م ديگويترسناك. م يعني لياژدها، مار بزرگ. ها يعنيو اِژدرها هر دو درست است،  اَژدرها

 چپ: نميرا بردار بگذار من درست بب هانكيع ايتو ب نميبيراست را چپ م نم،يبيچپ را راست م نم،يبيكه م يمنِ ذهن
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 كيرا كه  يمنِ ذهن نيو ا يرا از مركز من بردار يشدگ تيهم هو يهانكيع نيا يتوانيم تو؛ دست تو يما را راست كن ا

  . يذهن من را ساده كن يعني ،يكن لياست، ترسناك است به عصا تبد ليها ياژدها

 م،يكنيم يگذارهيرا سرما يزندگ نيما هماست،  يزندگ نياژدها در واقع نماد هم م،يكنيم ميدار كاريما چ ديتوجه كن

زنده  يما به زندگ يوقت م،يزنده بشو نآو به  ميذهن را ساده كن نكهيا يكه ما را ببلعد، به جا ميكنيدرست م يمنِ ذهن

ا آن ابزار دست ما، عصا، ب شوديم نيا ميخواهياز آن من نم گريد  شود،يذهن ما ساده م م،يشويبه خدا زنده م م،يشويم

 يهر كار دانمينم م،يكن تيبچه ترب م،ياوريپول درب م،يكار كن م،يدرست عمل كن م،ينيدر جهان درست بب ميتوانيم

  ذهِن بدون من. كند،يآن عصا به ما كمك م ميبكن ميخواهيم

به  زهايتا آن چ ازهيشو با چ تيهم هو مييگويما م م،يهست يما ك ديبه ما بگو ميمان نخواهو چقدر خوب است ما از ذهن

 مياجدا شده م،يكنيم دايپ تيهو م،يهست يآدم حساب ميفهميما م نقدريپولمان شد ا يوقت م،يهست يچما  نديما بگو

ما را به خودش زنده  خواهديخدا م يعني. دهنديرا م يمصنوع دهند،يرا به ما نم ياصل تيآنها هو م،يهست يك ميدانينم

  . شوديبه عصا بشود و م ليتبد نياست ا دهيبلعكه ما را  يياژدها نيو ا رديبگ مانكند منِ ما را از ذهن

باشد، گفت قبال، گفت دوتا  ادتانيكه اگر  دينيشما بب كنديهم كمك م تيب نيشده است و ا نندگانياز شما ب يليخ يبرا

است، ما با  بيفر يسرا يعنيجهان دارالقرار است،  نيا ند،يبيم يآب، ذهن وقت يكيآتش است،  يكيدر هست، 

 تيكه هم هو مينيبيم يمنِ ذهن يهانكيبا ع م؟ينيبيم ي. چه جورمينيبياشتباه م مينيبيم يمِن ذهن يهانكيع

 ارانهيرفتن و درد هوش تيبار مسئول ريز يگرفتن از آنها آب است، آب است، ول يآنها و انرژ يو رفتن به سو هايشدگ

  آتش است.  نهايا شكر، ،ييصبر، شناسا دن،يكش

از  آورند،يتو، از آب سر درم روندياز در آتش م كه يگفت آن كسان يول .برود ارانهيبار درد هوش ريز خواهدينم يكس

تو از آتش  رونديكه از در آب م ييآنها اندازند،يرا م شانيهايشدگ تيكه هم هو ييآنها يعني آورند،يگلستان سر درم

و  بيفر يسرا شوديجهان م نيا ميزنيمان مرا به چشم هانكيع يوقت جهيدر نت آورندير درماز درد س آورند،يسر درم

  :ديگويرا م نيهم هم تيدو ب يكي ني. اكننديمردم اشتباه م

  ٤٣٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  وَصفْ صَف از حِْرص و شِتاب جَْوقَجْوقْ
  آب يِ سو زانيز آتْش ُگر ُمحْتَرِز

تأمل كنند، فضا را باز كنند، به  نكهيحرص و عجله بدون ا ياست از رو اديز يليدسته آدمها، تعدادشان هم خ دسته يعني

فرار  كنند؟يم كاريچ گر،ياز همد ديتقل يبا عجله، از رو كنند،يكار را نم نيشان را نگاه كنند، اصورت حضور ناظر ذهن
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 هايشدگ تيهم هو يعنيآب،  يو انداختن آنها و صبر كردن و به سو هايشدگ تيهم هو يياز شناسا يعنياز آتش،  كننديم

  بله. م،يخطا هست نيما دچار ا يمتاسفانه در جوان نها،ياز ا يخوشبخت ت،يهو دانم،يو چه م يخوش يو تقاضا

  ٤٣٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َخبَريب يالِاْعتبار ا اِْعِتبارَ                                          ز آتش بَرآَوْردند سَر الجََرم
شروع  شانيدردها شونديم تيچون هم هو يمدت كيپس از  نهايا شوند،يم يوارد در آب زنديگريكه از آتش م ييآنها

سالتان  ستيشما كه ب يعني د،يريبگ ادي د،يريبگ اديمردم  ي. اآورنديدرد سر در م يعنياز آتش  نيپس بنابرا .شوديم

تلف شده  شينكرده است، زندگ يزندگ سوزد،يدرد م يتو دينيبب ديكن به پدرتان نگاه د،ياست به بابا بزرگتان نگاه كن

و از هم  يبشو تيرا ادامه نده، تو هم مثل آنها عمل نكن كه هم هو يخبر. مِن ذهن يب ياعتبار االعتبار ا ر؛يبگ ادياست، 

كه با آنها  رونديم يانهج نيا يزهايچ يمردم به سو يعني. يو وارد بشو ينيو آن را آب بب يبخواه يزندگ يشدگ تيهو

  . ننديبيرا آب م نيو ا رنديبگ يبشوند و از آنها زندگ تيهم هو

  ٤٣٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  قَبول يْ آتش َمَنم چَشمه  ميَ نِ  من             گول جانِ يگ يآتش ا زديم بانگ
به نظر آتش  ستميمردم من آتش ن يآ ،هاجيگ يا وكه آتش است،  ديگويم هايشدگ تيهم هو ييو شناسا ارانهيهوش درد

  من.  يبه من، به سو دييايخدا هستم، ب رشيمن چشمه پذ د،يرا به چشم زد يماد يهانكيع نيچون شما ا ميآيم

  ٤٣٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  از شَرَر زيمَگْر چيو ه يمن آ در                     نَظَريب ياند اكرده يَبندچَشمْ
چشم تو گذاشتند،  يرا جلو هانكيع نيا نكهيا يرت گرفته است، چشم تو را بستند، براصو ييسِحر و جادو كي نجايا

نظر  د،ينظر ندار د،يدهيرا سازمان م تانيهايزندگ هايشدگ تيهم هو نيا قيرا. شما از طر يشدگ تيهم هو يهانكيع

 ياريهوش لهيبه وس يتوانيمكه ن يكس ي. اهياول ياريوشبر حسب آن ه دنيد ،يزديا ياريبر حسب هوش دنيد يعني

 يتو ايمن آتش، ب يتو اياند، بچشمت را بسته ،ينيبيم هايشدگ تيهم هو نكيع قيو از طر ينيبب تييخدا ،ينيبب هياول

  . زينگر ارانهيدرد هوش يعنياز آتش  ،يعذرخواه يتو ايب ،ييفضا گشا يتو ايشكر، ب يتو ايصبر، ب

  ٤٣٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيجا شَرار و دود ن نيا ليخَل يا
  ستني ِنمْرود ةكه ِسْحر و ُخْدع جُز

 تيهم هو دينبا ديكه فهم يليآن خل هيشب يدوست خدا، ا ي. اديهست ليشما هم مثل خل ل،يخل يا د،يگويشما م به

و آتش گلستان شد.  ارانهيدرد هوش يعنيخودش را انداخت به آتش،  د،يكش ارانهيدرد هوش جهيرا بپرستد و در نت يشدگ
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 ستيخدا ن يستاره آفل، منِ ذهن نيكه متوجه شده است كه ا يآدم نيرا، اول يمِن ذهن يعني د،يد ياستاره كي ليخل

دوست خدا هست هم همان حضرت  يهم به معن ليبوده است. خل ليبه باور برسد خل ديو نبا مينيبب ميتوانيكه ما هنوز نم

  دوست خدا.  يعني ليبه هر صورت خل ل،يخل ميابراه

 نيگذرا است، ا نيا ديبپرستم، بعد د خواهميمن است م يخدا نيبود، گفت ا يكه همان من ذهن ديد يااو ستاره ديگويم

 تيهم هو ييدر شناسا يليكه تو هم خل يا :ديگويافول كرد، گفت من افول كنندگان را دوست ندارم. االن به شما م

ِسحر و دروغ  نيا نكهيا يبرا ديآيم ينطوريا د،يآيفقط به نظر مشكل م نيا ست،يو دود نو انداختن آنها شرار  هايشدگ

  بزرگ است، نمرود است.  يمنِ ذهن

  ٤٣٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ياآِب توست و تو َپروانه آتشْ                           ياحَقْ اگر فَرزانه لِ يَخل چون
ما اصال  م،يچرا؟ ما شوق زنده شدن به او را دار م،يدوست خدا هستما همه  ليخل ميابراه ايدوست حق، دوست خدا،  مانند

از جنس او است. پس به عنوان  نكهيا يبرا ست،ياست كه دوست خدا نباشد، نه ن يدر جهان انسان ايآ م،ياز جنس او هست

آب توست نه  ارانهيهوش درد نيهستند، ا يفرزانه هستند، اگر بدانند ك سانهاهمه ان ؛يكه هست ،ياامتداد خدا اگر فرزانه

. يرا بسوزان تيهايشدگ تيهم هو يعني ،يبسوزان يشد تيكه خودت را االن كه هم هو ياو تو پروانه يشدگ تيآن هم هو

  :يچ يعني ميدياالن فهم

  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  تو را؟ ديَصباحْ آموختن با چه                   جانِ ُصبح ياِ ،يرا َگردن َزد خواب
  . ميديفهم گريرا د نيا يمعن

  

وم*** ت  یان  ***  
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  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  با َبحْرِ فَضْلَت آشِنا امگشته                   رنگ گانهيرا كه من ب زديا شُكرْ
رنگ  ،شدم تيهوجهان شدم و با فكرها هم نيوارد ا ياريبه عنوان امتداد تو به صورت هوش يكه من وقت ديبگو خواهديم

را  يرنگ گانهيكه ب يهم در حالت ،رنگم گانهيهم ب من نيبنابرا .يرنگيتو ب شناسد،يرا نم يرنگيرنگ، ب نيا و .كردم دايپ

 تيهوبا فكرها هم ياريبصورت هوش يما وقت يعنيشكر كنم.  ديكار با نيا يو برا .توانستم تو را بشناسم كنميدارم تجربه م

 شهي. مثال رنگ قرمز هممينيبيرنگها را م م،ينيبيرنگ م ديگويم نجاياكه در  يشدگ تيهوهم ينكهايع نيو ا ميشده ا

 رنگيكه رنگ ب دانديو نم .نديبب توانديرا نم گريد يرنگها ند،يبيقرمز را م شهياست كه هم نياش ا يقرمز است. معن

 هايشدگ تيهوهم قياز طر و دميديرنگها م قيكه من از طر يخدا را شكر؛ درحال ديگويمادرش است، از آن جدا شده م

  دانش تو آشنا شدم.  يايبا در يول ،باشم ينطوريتا ابد ا توانستميو م دميديم

ما كه  ميفهميحاال م و افتاده به ذهن و بعد از آن دهيجه وانياز ح ديدانيكه انسان كه م كنديم ياداوريدارد  تيب نيا

ها  يشدگ تيهوهم قيكه از طر يشده كه در حال يكرده. چطور دايخاب پدر ذهن انت ياو زنده بشود ول تينها يبه ب ديبا

است، اندازه ما هم  تينهايوجود دارد، ب يياست، ازجنس خداست. خدا ياريكه از جنس هوش دهيفهم ،ياريهوش دهيديم

. چطور مينده بشوو قرار است ما به آن ز كنديم فيما را هم توص كند،يم فيكه خدا را توص يزياست. هرچ يكيبا او 

  . شناسديرا نم رنگي. چون رنگ رنگ بديفهميم دياالصول نبا يعل ده؟يفهم

 تيب ني. و استين يكه انسان در تله من ذهن كنديمكار موالنا شكر  نيا ي. و برانديبياست كه رنگ را م رنگيرنگ ب

 نيو ما ا ميهست تينها يب ميهست يجنس زندگ كه ما از ميكه االن دار ييقدرت شناسا نيا يما هم برا كنديم ياداوري

 تپش يفكرها نيو ا ميستيشده ن تيهم هو يفكرها نياالن كه ما ا ميادهيما فهم نكهي. و اميستيها ن يشدگ تيهوهم

 يشكر دارد. برا يليشكر ندارد؟ خ ميستيفكرها ن نيحاصل از ا يو دردها ،ميستين نهايا پرديسر هم كه در ذهن ما م

  را.  نهايا ميندازيب ميتوان ي. ممياز شرشان راحت بشو ميتوانيم نكهيا

 نكهيا يبرا ميكنيشكر نم كارنيا يشكر ندارد؟ حاال ما برا نهاي. اميگرفت اديرا  ييفضاگشا م،يگرفت اديرا  ميما االن تسل

مختلف  يبا باورها ميواهخي. مميمتفاوت داشته باش يرنگها ميخواهيم م،ينيبيهنوز برحسب رنگها م يدر من ذهن

بلكه خودمان را بزرگ ببينيم. مي خواهد بگويد كه اين ديد  .اديبا متعلقات ز ميبشو تيهوهم ميخواهي. مميبشو تيهوهم

ايم كه از جنس بينهايت خدا هستيم شما به اين شكر اشتباه است اين ديد رنگ است. اگر ما بعنوان انسان متوجه شده

تر برويد، فكر كنيم داريم كه پولتان زياد شده، كه شما بتوانيد هم هويت بشويد، بقول خودش عقبكنيد. نه بخاطر اين

   :پيشرفت مي كنيم. و اين چند بيت را دوباره مي خوانم برايتان، مي گويد



  Program # 795                                                             ۷۹۵برنامه مشاره 

  53فحه: ص

  ٢٨٩٦ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ت َرَود؟نِْعمَ  يِ سو يكِ  شُكْرباره              َتر از نِْعَمت ُبوَدنِْعَمت خوش شُْكرِ
شما شكر مي كنيد بخاطر اينكه شكر كردن را ياد گرفتيد، شكر بهتر از خود نعمت است. چون نعمت چيزي است كه ما با 

آن هم هويت هستيم. شكرباره كسي كه از جنس زندگي است، و زندگي دايماً، اگر انسان از جنس زندگي باشد دايماً 

داست، ما االن شكر مي كنيم بعنوان من ذهني كه مي توانيم از جنس شكرباره است شكر مي كند به اينكه از جنس خ

خدا بشويم هوشيارانه بينهايت بشويم ابديت بشويم، جاودانه بشويم. پايين هم مي گويد، و مي توانيم از دردها خالص 

 يندارم. پس كس ايارم را د نيا نكهيبخاطر ا نهبشويم، مي توانيم هر چه مي خواهيم خلق كنيم، مي توانيم انتخاب كنيم، 

  . رودينعمت نم ياست به سو يكه شكرباره است از جنس زندگ

 تيهوكه با نعمت هم ي. هركسروديم نيمركزش، شكر از ب شوديبشود آن م تيهوبرود با آن هم شينعمت اگر به سوچون 

از  ييبا نعمت سبب جدا يشدگ تيهوهم نيهم نكهيا يبرا شود؟ينم ادتريز نيچرا ا ديگوياست، م ياست دائمًا ناراض

با  كنديم سهيمردم؛ خودش را مقا شودياش، م ييشناسا صش،يتشخ اياش  سهيمقا گاهيتنها پا جهيدر نت شود،يخدا م

  از او داشته باشد.  شتريهست كه باالخره ب يكيكمتر از آنهاست.  چون شوديم ياوقات ناراض شتريمردم. و ب

 دايپ يمن ذهن چيشما ه يعني. دهدينم ياست به عنوان نعمت، به او زندگ تيهوكه با آن هم يزيچ نيا گريو از طرف د

اش است كه گذشته يمن ذهن كي هيپا زيداستان غم انگ نيا شهيباشد و شكرگزار باشد. هم يكه راض ايكرد در دن دينخواه

  است.

  ٢٨٩٧ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تْ چو پوستجاِن نِعَْمت و نِْعمَ  شُكرْ
  دوست يِكه ُشكر آَرد تو را تا كو زان

نعمت است، تماشاكننده نعمت است و نعمت  جادكنندهيشكر جاِن نعمت است. شكر بوجودآورنده نعمت است، ا ديگويم

 يعني .آورديخدا م يشكر، شكر، شكر تو را تا كو نكهيا يمثل پوست است. شكر مغز است، نعمت پوست است. چرا؟ برا

 يعذرخواه گرشيو ضلع د .حضور است ياريمثلث هوش ضلعباشد صبر و شكر دوتا  ادماني. يگرديره به اصلت برمدوبا

را رها كند، چاره اش شكر  شيها يشدگ تيهوبشود، هم دهيواهمان خواهديم يواهمانش است. اگر كس اياستغفار است  اي

شما  گريعبارت د به ه من اشتباه كردم شكر را رها كردم.ك ياز زندگ يعذرخواه روديو هرموقع به ذهن م .و صبر است

شكر بخاطر نعمت؟ اگر شما از جنس  اي د،يبشو ديتوانياز جنس خدا م د،يكه از جنس خدا هست ديكنيم نيشكر بخاطر ا

  واهد رفت. و آن نعمت باالخره خ ديافتيجدا م ديري. اگر فقط نعمت را بگدياوريبه دست ب ديتوانينعمت را م ديخدا بشو
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  .ديگويرا دارد م ني. همميرا بفهم تيكه آن ب ميخوانيرا م نهايا

  ٢٨٩٨ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نِْعمَت ُكن به دامِ شُكرِ  دِ يْصَ                            آَرد غِْفَلت و شُكرْ ِانْتِباه نِْعَمت
 داري. اما شكر شما را بديآيود موج غفلت به جهيدرنت شوديم دتيد نكيع ،يشويم تيهوكه نعمت كه با آن هم ديگويم

از  ديفهميرا م تتانيهو د،يريگيسبب را از اعماق وجودتان م يب يشما شاد شوديفضا باز م ي. وقتدارديبه حضور نگه م

 ني. بنابراديكنيباز شده و از جنس خداشدن شكر م يحالت فضا نيا يبرا د،ياافتهيبه آرامش دست  د،يهست يجنس زندگ

 يعده ا كياست.  داركنندهياز خواب ذهن، پس شكر ب يداريب ،يداريب يعني. انتباه آورديبه وجود م يداريبشكر  نيا

است. تا  ييكار شناسا كياست،  يكار علم كيشكر  ست،ين ياست. شكر كار مذهب يكار مذهب كيشكر  كننديفكر م

  بفهمد.  توانديرا نم يزيچ كينكند قدر  يينفر شناسا كي

 ميكنيشكر م يزيچ ي. ما براديكنيشكر م شي. براديدانيو قدرش را م ديشناسيخدا را م ديبشو ياز جنس زندگشما اگر 

 ونيليم كي. الماس ممكن است بدهتوپ به من  كي ريرا بگ نيا ديگويبچه، م كيالماس را بده به  كي. شما ميكه شناخته ا

خدا  ييشناسا ياست. من ذهن نطوريهم هم نيندارد. ا ييشناسا كهنيا يدالر است. چرا؟ برا كيباشد، توپ  متشيدالر ق

 نيبه او زنده بشود و ا توانديم نكهيبخاطر ا كنديشكر م نيخدا را دارد. بنابرا ييكه فضا را باز كرده شناسا يرا ندارد. كس

كامل از خواب ذهن را به  يداريب شوم،يجنس م نيبشوم و شده ام و چقدر خوب كه از ا خواهميجنس م نياز ا كهشكر 

كه از نعمت دست برندار. نگو نعمت بد است، بلكه فضا را باز كن در دام شكر شاه  ديگويبه ما م ني. بنابراآورديوجود م

را تكرار  تهايب نيمن ا خوب،. نعمت كن به دام شكر شاه ديص .يبا استفاده از خرد زندگ اوريباش، نعمت ها را هم به دست ب

  .مياخوانده تيهم سه ب حشيتوض يبرا م،يكه خواند فتدين هاتيب نيوقفه بتا  كنميم

  ١٧ عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  با َبْحرِ فَْضَلت آشِنا امگشته                    رنگ گانهيرا كه من ب زديا شُكرْ
او را  من ييجورها كي شناسد،يداشتم، از جنس ذهن بودم و ذهن خدا را نم گانهيكه رنگ ب يرا شكر كه در حال خدا

 دهيافريما را ن ي. زندگمشيما بشناس خواهديم ياست كه زندگ نيعلتش هم ا كيشناختم و با بحر دانشش آشنا شدم. 

اشتباه است  يليخ نيپر از درد نگه دارد. ا يمن ذهن نيدر ا و ،خارج كند و به خودش هم زنده نكند يوانيكه از حالت ح

 م،يو دردها را دوست داشته باش ميبشو تيهوهم زهايجهان با چ نيفقط در ا ميكه ما آمده ا :فكر كند ينطوريا يكياگر 

 ميخدا آشنا شده ا يتناهيدانش ال ياياست؛ نه! ما با در يخوب زيچ نيو ا ميباش نيدائماً غمگ م،يعزا را دوست داشته باش

  .مياداشته يكه من ذهن يدر حال
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  ١٧ عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  زان َبْحرِ صَفا دهيد يجاودان                                ُدعا و شُكرْ منبَرآَرم در  كَف
رنگ بوده ام،  گانهيداشته ام، ب يكه من ذهن يدر حال نكهيا يدارم در دعا و شكر، چرا؟ برا يدست بر م ديگو يم دوباره

 دارد. موقع ها ياو را بعض تينها يرنگ امكان زنده شدن به ب گانهيآن ب يعنيربه كردم، جمن جاودانه بودن به خدا را ت

 اريكه به عمق بس ديد ديخواه د،يفضا را با مقاومت صفر كامال باز كن د،يدار يكه من ذهن يدر حال ديكامل بشو ميتسل شما

 يو آگاه م ،يلحظه ابد نيبه ا دييآ يدفعه م كيو  د،يكن يم دايدست پ يزيو به آرامش شگفت انگ د،يشو يزنده م ياديز

  مهم است. يليخ ن،يتجربه كردن و امكان تجربه كردن ا يباشد ول هلحظ كي ممكن است ،يلحظه ابد نياز ا ديشو

 يشكر دارد و دعا نيا ديگو يم م،ياكرده ييشناسا م،ياكرده دايخلوص، ما جاودانه بودن را پ ،يبحر ناب ،ييكتايبحر  از

مرا  ايباشد كه خدا نيا ديا بام يترم كن، پس دعا قيترم كن، عم قيحضور، عم نيزنده كن به ا شتريمرا ب ايخدا نكهيا

از پشت  گريخواهم د يمن نم ر،يرا هم بگ ميها يشدگ تيهم هو ي هيبق كهاست  نيبه خودت زنده كن، معادلش ا شتريب

را بده، آن را بده،  نيباشد كه ا نيا ديما نبا يباشد، دعا نيا ديما با يدعا نم،يها جهان و تو را بب يشدگ تيهم هو نكيع

  .ستنديدعا ن نهايا ؟يده ينم نيبه ا يچرا به آن، آن را داد ؟يكم داد نيچرا از ا

 يمن ذهن نكهيتوانم زنده بشوم و تو را شناخته ام، با وجود ا يمن به تو م نكهيشكر هم به خاطر نعمت نباشد، به خاطر ا و

كه تو خودت را  يدر مواقع ايه ك يموقع ،يموقع ها خودت را به من نشان داد يشناسم، چرا بعض يتو را م يدارم تا حدود

 يو م ميدان يما م نكهيدرست است؟ اصال صرف ا ،يبودن را به من نشان داد رايمجاودانه بودن را و نا يبه من نشان داد

ما گذرا هستند،  يجهان آفل و گذرا هستند؟ مثال فكرها نيا يزهايچ ميدان يگذرا هستند، ما از كجا م زهايكه چ ميشناس

 نكهيا ياز خودتان، برا ديسوال كن م؟يدان ياز كجا م م؟يدان يهمه گذرا هستند، از كجا م مينيب يبه فكر مكه  ييزهايچ

رنگ در ما وجود  يآن عنصر ب نكهيا يبرا م؟يشناس يدر ما وجود دارد، از كجا ما رنگ را م ياريبه نام هوش راينام زيچ كي

  .مينيب يآن مبا  م،يشو يموقع ها ما به آن زنده م يدارد، و بعض

دارد، و خودش را به  يدفعه بر م كيها را  نكيع نيا ديگو يموقع ها خدا م يبعض ميدار نكيكه هزار تا ع يدر حال يعني

 يترس كجا رفت؟ از مرگ م نيپس ا دميترس يم نهمهيِاه، ا ميشو يدهد ما متوجه م ينشان م يدهد و وقت يما نشان م

گذرا  م،يكن يتجربه نم ارانهيرا هوش نيهم كه ا يدر موار يول ،دهد يما دست مبه  ييرايكجا رفت؟ حس نام دم،يترس

بدن  نيكه پول گذراست، خانه گذراست، ا ديدان يشما هم م م،ينيب يم م،ينيبب ميتوان يرا كه به ذهن م ييزهايبودن چ

  چرا؟ ل،يگذراست مثل خل دينيبب ديتوان يكه در فكرتان م يزيگذراست، هر چ
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آنجاست، هر موقع  د،ياز آن استفاده كن ديدهد، هر موقع بخواه يرا به شما نشان م خودش ييرايآن نام نكهيا يبرا

 د،ينيرا بب تانيعقب فكرها ديبكش ديتوان يم ديهر موقع بخواه د،ينيب يها م نكياز پشت ع ديشو يم تيهم هو د،ينخواه

 پس .ديشو يجذب آنها م ديهر موقع نخواه د،ينيبدردها را ب د،ينيآن آفل ها را، رنگ ها را آنجا بب د،يذهنتان را تماشا كن

 يكار كي م،يهست همه يعنيهر چه زودتر ما را جاودانه كن،  ايكه خدا ميو دعا كن م،يشكر كن دياستعداد ما با نيا يبرا

و  م،يتكان نخور گريلحظه د نياز ا م،يباشنده بشو م،يلحظه ساكن بشو نيدر ا مييايب گر،يد مينشو دهيكن ما به ذهن كش

  :ديگو يرا م نيهم م،ينرو ندهيبه گذشته و آ

  ١٧ عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  جادر ُجستنِ تو جابه رََوميم                   چو جان و منْ چو تَنَهم جايتو ب يا
جا  يكنم، تو ب يو ذهنم جستجو م ميمن تو را با فكرها يول م،يهست يكيكه تو و من  ميكه ما االن شناخته ا ديگو يم

 يهستم، من هم فرم ندارم، ول ياريمثل جان، من هم جان هستم، من هم هوش يفرم ندار يعني ،يالمكان هست ،يهست

 كيلحظه به  نيا يعنيروم،  يم ييبه جا ييجا كياز  وت يتن در ذهن هستم، در جستجو كي ،يمن ذهن كيمن مثل 

فكر هستم  نيدر ا يپرم، وقت يفكر به آن فكر م نيوم، از افرم بش يتو بشوم، ب نكهيا يخواهم تو بشوم، بجا يمكان، م

  .شوم يمكان م كيبه  ليتبد يعنيمكان هستم،  كيجا،  كي

 يم دهييبشوم، هر لحظه زا ليتبد تينها يذهن ببُرم و كامال به ب زكه امكان دارد كه من ا يلحظه به لحظه، در حال يعني

 يجا م يخواهم به تو برسم ول يخواهم كه به تو برسم، ظاهرا م ي، و مشوم به عنوان جسم يو بلند م يجسم كيشوم به 

را جستجو  توخودم دارم  اليشوم، به خ يشوم، لحظه بعد هم مكان م يمكان م كيشوم، لحظه بعد هم  يشوم، مكان م

جستجو  ني، اكنم يدر ذهنم از مكان به مكان جستجو م يجسم ياريجستجو غلط است، چون تو را با هوش نيكنم، و ا يم

مكان  يمن ذهن كياگر هزار سال هم در ذهنم تو را به عنوان جا و مكان با  من .يجا هست يكه تو ب يغلط است، در حال

  .يستيتو از جنس مكان ن نكهيا ينخواهم كرد برا دايدار جستجو كنم پ

 يفضا را باز كنم، آن فضا ديم، بادر ذهنم بمانم، بصورت من، بصورت فرم، تو را جستجو كن ديچكار بكنم؟ نبا ديپس با

 ديكند، من نبا تينها يكند، ب عتريآن خودش خودش را بزرگتر كند، وس ،يفرم است، آن هم تو هست يگشوده شده كه ب

 تينها يخودش خلق كرده است كه ب ريكه خدا ما را به تصو نديگو يما، م يچون من ذهن .ام دنبال تو بگردم يبا من ذهن

و  يذهن يخدا كياست، ما  يخودمان كه من ذهن ريبه تصو ميخلق كرده ا ييخدا كيدر ذهن،  ميتاده ااست، بعد ما اف

خودش  تينها يكه خدا ما را بر اساس ب يدر حالت .ميكن ينم دايپ م،يگرد يدر ذهنمان، دنبال او م ميخلق كرد يجسم
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 د،يگو يرا م نيا نييپا تياست، و اتفاقا در ب تيبدو عمرمان ا تينها يما ب ياندازه  م،يما او هست يعنيخلق كرده است، 

  كه: م،يهست كه بخوان شيهم جا نيبله، ا

   ٢٧٢٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َجذوبِ رحمت است يو خاموش صبر
  نشان ُجستن، نشانِ عّلت است نيو

به  ليشوم، لحظه به لحظه تبد يبه فرم م ليشوم، تبد يبه فرم م ليمن تبد د،يگو يم ييباال تيب نيا د؟يكن يم توجه

 يزيچه چ يول .غلط است نيبشوم آخر سر به تو زنده خواهم شد، ا ليكنم كه اگر به فرم تبد يشوم، فكر م يفرم م

و صبر و  ستمين ميو دردها يشدگ تيهم هو نيمن ا نكهيو صبر، درك ا ييذهن و صبر، فضا گشا يدرست است؟ خاموش

مهم  يليرحمت توست، خ ديصبر و خاموش كردن ذهن، جذب كننده شد ،ييفضا گشا نياز آن حالت، بنابر ا يعذرخواه

  .ميساكت باش م،يكه حرف نزن د،يو عمل كن ديرا بدان نياست شما ا

از  ديكن يكه من خدا هستم، هر موقع ذهن را خاموش م ديبدان د،يساكت باش د،يبه انصتوا، بله، ساكن باش ميديرس دوباره

و  م،يشو ياز جنس ماده م ميزن يشده حرف م تيكند، هر موقع با ذهن هم هو يكار م تانيو او برا د،يشو يجنس خدا م

  در مركز ماست. يو من ذهن يشدگ تيمرض هم هو نينشان هم نيا ،انسان دنبال نشان خدا باشد، دنبال نشان برود نكهيا

  ٢٧٢٦ تيسوم، ب ،دفتريمثنو ،يمولو

  َانصتوا يِ از جانان، جزا ديآ                                          تا بر جاِن تو  ر،يبپذ اَنصتُوا
كامل، تا بر  ميكنند، با تسل يخاموش م ييذهن را خاموش كن، ذهن را با فضا گشا ر،يخاموش كن ذهن را بپذ فرمان

 دايپاداشش خودش است، زنده شدن خودش است، پ د،يايسكوت ذهن ب نيتو، روح تو از خدا، جانان، پاداش ا ياريهوش

  بله،  م،يگرد يكه بصورت مكان دنبالش م ،ميكردكردن اوست، كه تا حاال گم 

  ٢٠٤ هي)، آ٧سوره اعراف( م،يرآن كرق

…

  ». ديباشد كه از لطف و رحمت پروردگار برخوردار شو د،ينيگز يخاموش …«
  .ميارا بارها و بارها خوانده  نيا

  ١٨٥١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ب يلَب يزن زّر و سَر را ا نيزم بر           بيطب نيا شيُنكس، پ ينخواه گر
 نصورتيمرض برگردد، در ا نيذهن دوباره فعال بشود و ا د،يو فضا را باز كرد ديكه ذهن را خاموش كرد ديخواه ينم اگر

را رها كن، زر را رها  تيها يشدگ تينشو، هم هو تيهم هو يداشتن تعلق زيچ چيبزن، با ه نيدانم، سر را به زم يبگو نم
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شما را به اصطالح  يكن يدارد و فكر م يارزش ماد تيكه برا يزيهر چ ت،يدارد برا يارزش ماد شيكه برا يزيكن، هر چ

 ميدي، االن فهمبله ،يخردمند، اگر خردمند هست يله كن ا تيپا ريرا ز نيا ،يهست تينگاه خواهد داشت و با آن هم هو

  چه: يعني

  ١٧ شماره عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  جادر جُستِن تو جابه َرَوميم                    چو جان و مْن چو َتنَهم جايتو ب يا
  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  فَزاجانْ ياز كاِهش به تو اِ رَْست                       روزْ روز تويب ديكاهيم ُعمر
 يگذرا بوده، فكر م يزهايچ ،يمن ذهن نيبوده ا نيشتم، چون بر اساس آفلدا يدر ذهن بودم، من ذهن يوقت ديگو يم

سال مانده، روز  ستيهشتاد سال، نود سال عمر كنم، ده سال مانده، ب ديگو يمانده؟ م گريخوب، چند سال د يليكردم خ

 يو م نديب يا جسم مبوده، كه مر يمال من ذهن ديد نيا شود، يكردم كه عمرم دارد كم م يگذشت فكر م يبه روز كه م

  دارد. يعمر كيجسم  نيا ديگو

كه  ديد ديهم باشند، خواه يدو تا پهلو نيا ديبرنامه امروز هم نگاه كن دييايو ب ديبه برنامه اول ما نگاه كن ديشما برو االن

روز به روز  يافتاده، از نگاه من ذهن ياتفاق كيعوض شده، عوض شده بله،  يليزند خ يدارد حرف م نجايكه ا يشخص نيا

  .ميشو يزنده م ميشود، اگر به او دار يم يروز به روز عمرمان طوالن ياز نگاه زندگ م،يشود تا به مرگ برس يعمر كم م

هشتاد نود سال ما  نيدر ا يزمان كياگر در  ،يكه جاودانه هست يبه تو زنده شدم، تو به من نشان داد يوقت ديگو يم

وجود ندارد،  يكه مرگ ميشو يمتوجه م ،يلحظه ابد نياز ا ميو آگاه بشو ميساكن بشو يبدلحظه ا نيلحظه، ا نيبه ا مييايب

 يم شتريشود، جانتان ب يم شتريجانتان ب د،يانداز يرا م يشدگ تيهم هو اروز به روز شم يعنياست،  ندهيو خدا جان فزا

هم  نيكه هر چه زودتر ا نستيكار ا ديلك .ديره يشما از آفل بودن م نكهيا يشود، برا يم شتريشود، و عمرتان هم ب

  .ديندازيو ب ديها را شما بشناس يشدگ تيهو

فضا را تا ممكن  دياو با ديتموز خورش يبرا م،يتو استفاده كن ديخورش تموزاز  ديكار امروز موالنا گفته كه ما با نيا يبرا

 شما تواند مقاومت را صفر كند. ينم نكهيا يدارد، برا يحد ييفضا گشا يهر كس يبرا د،ياست با مقاومت صفر باز كن

 نيا واشي واشيباز هم خوب است،  د،يكاهش بده ديممكن است تا هشتاد درصد بتوان ديكن ياگرصد در صد مقاومت م

درصد مقاومت،  ستيب ن،ييپا ايباالخره هفتاد درصد مقاومت، شصت درصد مقاومت، ب دن،يكند به تاب يشروع م ديخورش

كه عمر  يا يتمام شده، پس آن نگران يشدگ تيهم هو كهدهد  ينشان م نيصفر درصد مقاومت، ا ديرس يم ييجا كي
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عمال با زنده شدن به او كه ما جاودانه  ميرسد، آن از ما رفت، چون درك كرد يمرگ دارد م يشود، بزود يمن دارد كم م

  .ميهست

  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  را شيكردم خو اوهيغَم َارْ من  چه                وجودو َوجْدَبخشِ هر  يّواجِد
در انبار توست، خرد در انبار توست،  زيهمه چ ،يبخش هست يتوست، و شاد شيپ زيهمه چ ،يكه تو دارنده هست ديگو يم

كه وجود دارد،  يزيبه هر چ ؟يبه ك ،يبخش يرا م نهايدر انبار توست، عمر در انبار توست، و ا يعشق در انبار توست، شاد

من  نيكه ا يمن از وقت نيا نكهيا يغم بخورم؟ نه، برا ديرا گم كردم، با ما ياگر من، من ذهن نيمله انسان، بنابر ااز ج

تو بوده نه  شيپ يو آرامش و شاد ،يده يسبب م يآرامش ب ،يده يسبب م يب يبه من شاد يرا انداختم، تو دار يذهن

  ه.غلط بود ديها، آن د يشدگ تينه در هم هو رون،يدر ب

اصال شما  ا،يدن ييرها شدم از گدا كهكنم، چون  ينداشته، شكر م يمن زندگ يها يشدگ تيكه شناختم هم هو يوقت از

را  نيسر بزن، تو را خدا ا ايبه من تلفن بزن، ب ايآدمها؟ تو را خدا ب ييگدا د؟يشكر كن دينبا ديراحت شد ايدن يياگر از گدا

كن مرا، دوست من بشو، توجه بده به من، عشق  دييخانه ام را بزرگتر كنم، تا نيا منكمك كن  ر،يبه من بده، دستم را بگ

دهند  يكه مردم م ييزهايچ نيدر ا ديديكه فهم ياز وقت د؟ياها راحت نشده ييگدا نيبده به من، به فكر من باش، شما از ا

ضرر  ميندازيطلبد، ب يرا م يزندگ يآن گدا را كه از جهان همه  پس پوچ است. ست،ين يچيه ميكن يم ييما گدا يوقت

 يغم چيپس ه رم،يگ يام را انداخته ام، همه را از تو م يخداست، و من ذهن ديگو يم نهايهمه ا ينه، دارنده  م؟يكن يم

  ام را انداخته ام. يمن ذهن نيندارم كه ا

  ١٧شماره  عاتيشمس، ترج وانيد ،يمولو

  من؟ عِيتو از تَْصد يچون ؟يخوش كه            من عِيتَرج ُكنديمَسالمَت  نيه
است كه  نينشان دادن ا ديجور شا كي نيها را ندارد، شكسته وزن را، ا يكيوزن آن  تيب نيكه ا دينيب يم انيپا در

كنم،  يتو م ميرا تقد عيترج نيتفاهم و درك ا نيبودم، شكستم، و ا دهيخودم را كه چ ميمن نظم پارك خودم را، گل ايخدا

 يمن كه امتداد تو هستم، تو از خوش ؟يريپذ يرا تو م مياندازه تسل نياخدا  يمن است، ا ميتسل ي من اندازه عيترج نيا

 ؟يكه خوش ؟يهست ياز شكر من راض ؟يهست يمن راض يمن امتداد تو هستم، از خوش ؟يدر من خوش ايآ ،يمن خبر دار

  من؟ يخدا از زحمت ها يا يچگونه ا ؟يچون

من نگذاشتم،  ،يبه من كمك كن يخواست يداشتم، تو م يماد يها نكيبودم، ع نيدروغ كردم، يعمر ناآگاه كيمن  يعني

 يليخ دم،يبد د يليدر غفلت بودم، خ يليمن خ ،يفرستاد يتو مرا خلق كرد دييگو يشما به خدا م نكهيمثل ا د،يببخش
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كند، و به ما  انيرا ب يقتيحق كيخواهد  يشما؟ م يما چطور يابه شما، با زحمت ه ميزحمت داد يليظلم كردم به تو، خ

 د،يبر عهده او بگذارشما را  نيتوانست، ا يو خدا در شما اگر م د؟يكه شما امتداد خدا هست ديخبر دار ايكه شما آ ديبگو

 ديتوانست يم نيخردمندتر از ا د،يبشو ديتوانست يم نيمنبسط تر و شادتر از ا يليشد، شما خ يم نهايشادتر از ا يليخ

   .است نيخدا سالم ما ا به د،يبشو

چطور عمل  ؟ياچگونه ؟يكند؟ خوش يم يشما را راض نيا م،يكن يعمل م يعني م،يكن يرا درك م نهايا م،يرا گفت نهايا

 اندهد كه باز هم ما با ذهنم ينشان م نيزحمت باز هم هست؟ ا نيتا حاال زحمت داده ام، ا ؟يهست يكنم من؟ راض يم

كه ما ممكن  ميو بدان ميريو با خط كش ذهنمان اندازه نگ ميكار كن ديدهد كه ما با ينشان م نيا ،ميرياندازه بگ ميتوان ينم

 يعني عيخداست، تصد عيو درد ما تصد يشدگ تيهم هو نيا م،يدرد داشته باش م،يداشته باش يشدگ تياست هم هو

  زحمت دادن، دردسر دادن.

خوانم دوباره با شكل  يم تانيكه برا يمثنو م،يوانم، هنوز وقت داربخ تانيبرا ياز مثنو تيچند ب كي دياجازه بده اما

 د،يگذار يم يزيكرم، اسمش را هر چ ايحشره  نيشاهپرك از داخل ا مانيهست، شكل آن حشره دست چپ، و وسط زا

ردها، است، همراه با د ينشان من ذهن يدست چپ يحشره  نيا ميشده، كه گفت دهييشاهپرك كامل زا اي پروانه بعد هم

  :ديگو يكامل، موالنا م شيزا يعني يسوم م،يبشو مياگر تسل ،يحضور از من ذهن مانيزا نديفرا يدوم

  ١٩٢٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ال يّ اجزا يكه ا دياوًال گو                                            اياندروِن اول يُ هانغمه
 نيبنابر ا ست،ين زهايبا چ يشدگ تيم هوه گريمثل موالنا مركزشان به خدا زنده شده، عدم شده، د يبزرگ يانسانها اياول

باشد كه از  ادمانيهم  تيآن ب رون،يفرستد ب يشده نغمه م يمركز خال نيا قيزند، از طر يساز م كيرا مثل  نيخدا ا

  با ارتعاش است. شيها يبا حرف است، بعض شيها يرود، بعض يبركت به جهان م عهزاران نو يمركز نيچن

  ١٢٠٨ تيب دفتر اوّل، ،يمثنو ،يمولو

  ز دل زديهزاران تَرجمان خ صد                           و ِسجِل  مايا ريُنطق و غ رِيغ
رود،  ياز بركت ها به جهان م گريو اشاره و نوشتن، سجل، هزاران نوع د ماءياز حرف زدن و ا رياز مركز انسان غ يعني

ال،  ياجزا يكه ا ديگو يم يرنطويرود، ا يم رونيكه از مركز زنده شده گان به خدا ب يينغمه ها نيشود، پس ا يساطع م

كند، من  يم يبزرگ، كه همه اش خدا را نف ياست از من ذهن يجزئ كيدارد  يكه من ذهن يهر انسان يعنيال  ياجزا

 يجزئ كي يهر من ذهن نيكند، بنابر ا يم يكند و خدا را نف يها نگاه م يشدگ تيكند، به هم هو ينگاه م رونيبه ب يذهن

 يجزئ اياز اول يكيجهان، هر  يشدگ تيهم هو يروهايدرد، ن يروهاين ،يطانيش يروهاين ييبگو يخواه ياست از، حاال م
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نغمه  ايخدا در مركز اول اينوازد  يرا م يينغمه ها ايپس درون اول .از خدا هستند يعنيآزاد شده هستند،  يارياز كل هوش

  : ديگو يم د؟يگو يگذارد و چه م يجهان اثر م يهنذ يمن ها يآورد كه رو يرا بوجود م ينوازد، ارتعاشات يرا م ييها

  ١٩٢٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديكن رونيو وَْهم، سر ب اليخ نيا                      ديسَرها بَر َزن ،يْ نَف يِ ِز ال نيه
 نيانكار، ا يبالدر ال د،يدرست كرده ا يدر ذهن، من ذهن يجهان نيا يزهايبا چ ديشده ا تيكه هم هو ييها ياريهوش يا

 د،يكن رونيب يمن ذهن يحشره  ياز تو يوسط ريتصو نيسر را مثل ا د،يشده ا دهيچيپ د،يآ يار با مقاومت بوجود مانك

 نياز ا ست،ين يخرد زندگ نهايو وهم است، ا اليخ نهايا د،يبه آنها مشغول و ديكن يكه آنجا م ييآن فكرها د،يسرها بر زن

 نيهم اياول نياز ا يكي د،يشنو ينغمه ها را از موالنا شما م نيخوب، ا .ديكن رونيرا ب ياريسر هوش ،يو وهم، سر اصل اليخ

  موالناست.

  ١٩٢٧ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  و نَزاد ديينَرو تانيباق جانِ                              در َكْون و َفساد دهيهمه پوس يا
بوجود آمدن،  يعنيكون  رفتن آنها، نيآفل و از ب يزهايچ جاديا يعني ،يو تباه جاديكه در ا يذهن يمن ها يهمه  يا

 نيهستند، ا نيهستند، اشتباها مشغول ا ييخدا ياريگرچه كه هوش ،يمن ذهن يرفتن، و انسانها نياز ب يعنيفساد 

كار، در توهمات  نيبچسبم، در ا گريد زيچ كيرفت غصه بخورم، به  نيبشوم، آن از ب تيبوجود آمد من با آن هم هو

جان  آن كننده. جاديا ييتو ،يو تباه جاديدر ا دهيتماما پوس يده اند، مرده اند، اش دهيخودشان پوس يخودشان و دردها

 يساكن م نجايو در ا يلحظه ابد نيبه ا يآمد يم ديو قبل از مردن با رديم يتو كه نم ياريتو، آن هوش تيآن خدائ ،يباق

 ادتريز د،يآمد، نه توانست برو يم رونيبپوسته  تويوسط از  ريمثل تصو ديو با يلحظه ابد نياز ا يشد يو آگاه م ،يشد

  .ديبشود، نه توانست بزا

خاموش كردن  كيدفعه وقتش برسد، در  كيبكند و  دايپ شيرو ارانهيهوش ياريهوش نيكه ا يشما فضا را باز نكرد يعني

كار را، در  نيا ينكرد ،يبشو يپروانه دست راست نيمثل ا رون؟يب يو از ذهن بپر يبشو تينها يدفعه ب كي يمن ذهن

كرد،  جاديا يزيچ كيذهنت  ،يمشغول بود يو تباه جادياو تو در  ،يكار را بكن نيخواست تو ا يكه هر لحظه خدا م يحال

  چه؟  يعني ،يديچسب گريد زيچ كيبه  ،يرفت، ناراحت شد نياز ب ،يديچسب

  ١٩٢٨ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  هاَسر بَر َزنند از َدْخمه هاجان                       هازان نَغمه ياَشّمه ميبگو َگر
را به  ايمركز اول ينغمه ها نياز ا يقسمت كي ،ياگر خالصه ا م،يمرده ا تويشكه ما  يذهن نيهم يعنيقبر،  يعني دخمه

سر بر خواهد  د،يبه خواب ذهن و درد فرو رفته ا يعني د،يمرده ا د،يا دهيقبرها كه در آن پوس نيجانتان از ا م،يشما بگو
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كه  يكه با جان و دل به نغمه ا يتمام ما وجود دارد، در صورت يبرا يمن ذهن يحشره  نيآمدن از ا رونيكان بام يعني .زد

 يبا من ذهن م،يبشنو ديچون با حضور با م،يفضا را باز كن يعني م،يشود گوش بده يشود و پخش م يزده م اءياز مركز اول

  :ديگو يرا م نيو حاال هم م،يبشنو ميتوان يكه نم

  ١٩٢٩ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يومول

  ستينَْقِل آن به تو، َدستور ن كيل       ستيُكن، كان دور ن كيرا نزد گوش
 يعنيچه؟  يعنيشو  دنيشو، آماده شن دنيآماده شن يعنيچه؟  يعني كترينزد اوريگوش ات را ب كتر،ينزد اوريات را ب گوش

 ياگر خاموش كن د،يشن يسر خودت را خواه يصدا ،يفكر بپر كيبه  يفكر كياز  ،يفضا را باز كن، چون اگر فضا را ببند

من مجاز  يكه فضا را باز نكرد يتا زمان ،يشو يصحبت ها م نيا دنيشن لتو قاب نصورتيدر ا ،يذهنت را، فضا را باز كن

  .يخودت را آماده كن ديبا ،يبشنو يتوان ينم يبا من ذهن ،يرا بشنو نهايخدا دستور نداده كه ا ستم،ين

 د؟يكن كيگوش تان را نزد ديخواه يم د؟يمتعهد بشو ديخواه يبه انتخاب شما دارد، شما م يواقعا بستگ نجايدر ا حاال

كجا  ستند،ينغمه ها از تو دور ناين  ايزند،  يكه حرف م يفضا را باز كن، كه آن كس يعنيكن،  كيكه گوش ات را نزد

 كياست، گوش را نزد رونيدور دور، حواست به ب ياست، تو رفت تركيمركز تو، خدا از رگ گردن به شما نزد نيهستند؟ هم

و  ،يرا داشته باش نيا دنيشن يستگيكن كه شا يكار كيو  ،يبشنو يتوان يم ست،يكن، آماده شو، فضا را باز كن، دور ن

  .يرا بشنو نيخدا مجاز نخواهد دانست ا يفضا را باز نكن ،ياگر مركزت را باز نكن

دهد، فكر بعد  يدارد و ادامه م يكه من ذهن يو هر كس د،يبشنو ديتوان ينم يكه با من ذهن ديبدانمهم است شما  يليخ

 نيدستور خدا ا ديگو يدهد، م ياجازه نم د،يبكند نخواهد شن ياست، هر كار تيپرد، و با آنها هم هو ياز فكر در سرش م

  .يرا بشنو نيكه تو ا ستين

  ١٩٣٠ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  اياست و ح اتيحَ  شانيرا ز مُرده                  اياَند َاْولَوقت لِ يكه ِاسْراف نيه
اسرافيل فرشته اي است كه روز قيامت شيپور  .اسرافيل زمان هستند ،در اين مورد موالنا ،آگاه باش كه اوليا كه ديگو يم

و ديوان شمس مي زند و كساني كه و نمادِ اين است كه آدمي مثل موالنا شيپور مثنوي  .مي زند و مرده ها را زنده مي كند

زندگي پيدا  ،و گر چه مرده بودند ولي زنده مي شوند ،در ذهن شان مرده اند توجه شان جلب مي شود  فضا را باز مي كنند

ما  ،حيا در اينجا مي تواند حياي واقعي باشد كه وقتي زنده شدند عارشان مي شود بروند دوباره به من ذهني .مي كنند

 ،بعضي نسخه ها نما است .خجالت  هم نمي كشيم ،خدا را انكار مي كنيم ،درد داريم ،من ذهني داريم ،داريم كهاالن حيا ن

زياد  ،رشد مي كند ،رشد مي كند ،يعني فضا گشايي مي كنيم و حضور در ما رشد مي كند ،اگر نما بخوانيم مي شود رشد
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پس انسان هايي مثل  ،توجه مي كنيد .گر جمع نمي شوديك دفعه دي ،گشوده مي شود ،فضا گشوده مي شود ،مي شود

با كم كردن  ،اينكه نمي دانم ،و با تواضع ،با مداومت ،با تكرار ،كه ما آماده كنيم خودمان را با تعهد ،موالنا مهم هستند

  .كم كردن كه مي گويم ،با كم كردن قضاوت ،مقاومت

 ،مان را بتوانيم زنده كنيموا. مرده انصت ،خاموش كردن ذهن ،ن يعنيصفر كرد ،من به خاطر مالحظه خودمان را مي كنيم ما 

خودت بايد  .بشيند بگويد يكي مي آيد ما را زنده مي كند ،هيچ كس نبايد دست روي دست هم بگذارد ،ما مسئول هستيم

ن ديگر شرمش مي شود  پس حيا بخوانيم يعني اينكه انسا .تكرار كنيد زنده بشويد ،همين ابيات را شما بخوانيد ،كار كني

وسعت بخشيدن به  ،نما يعني رشد .مقاومت كند ،دوباره درد ايجاد كند ،برود من ذهني  درست بكند ،خدا را انكار بكند

  .مركز خود

  ١٩٣١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  َجهَد زآواَزشان اَنْدَر كَفَن بَر                                   مُرده، اندر گوِر َتن يهاجان
 ،و افسرده شده اند ،در ذهن فرو رفته اند ،هشياري هايي كه به خواب هم هويت شدگي و درد ،ليامي گويد از آواز مركز او

در گور ذهن  در حالي كه كفن هم هويت شدگي ها را پوشيده اند، يك دفعه كفن را  ،بي حال هستند ،و در واقع مرده اند

  .ر بيرون مي آيداز درون شان پروانه حضو .مي دَرَند و مثل اين حشره دريده مي شوند

  ١٩٣٢ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  كردن، كاِر آواِز خداست زنده                        آواْز، زآواها ُجداست ني: اديگو
و ما به عنوان هشياري  ،همين كه فضا به اندازه كافي باز شد در مركز ما ،همين كه سرش را از پشت اين حشره بيرون آورد

مي گوييم اين  ؟چه مي گوييم ،شادي زندگي را حس كرديم ،گي را حس كرديمو حضور ناظر ذهن مان را ديديم و خرد زند

اين جدا  ،من ذهني را تقويت مي كرد ،من ذهني بود ،آواز موالنا از آواهايي كه قبال شنيده بودم كه همه اش مال ذهن بود

اين  ،ن آوا از آواهاي ديگر جدا استاين ابيات و اي ؟.مگر شما را زنده نمي كند اين ابيات .اين زنده مي كند آدم را .است

يعني وقتي شما فضا را باز مي كنيد و اين مركز  .زنده كردن كار آواز خدا است ،خدا است كه از مركز موالنا حرف زده است

  .شما به ارتعاش در مي آيد

  ١٣٨١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  كاناو ساكن شود از ُكن فَ  آنگه                    نهد از المكان يقدم بر و حق،
شما هم زحمت مي  ،براي اينكه شما خودتان را آماده كرديد ،وقتي كن فكان كار مي كند خدا دارد شما را زنده مي كند

مي گوييد من فهميدم بايد به  ،تعهد داريد ،يك روز نكنيد ،شما نمي آييد يك روز كار كنيد ،شما متعهد هستيد ،كشيد

من بايد  ،بي حال هستم ،در من ذهني مرده ام ،را به تله انداخته استاين من ذهني م ،بي نهايت زندگي زنده بشوم
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به كسي ديگر هم نگاه نمي كنم و اگر اين كار را بكنم  ،هر روز هم بايد كار كنم .متعهدانه روي خودم با صبر و شكر كار كنم

تموز خدا را در  ،مرا زنده بكند .ارد بشودو مركزم را باز خواهم كرد تا َدم ايزدي و ،مي دانم كه پيغام موالنا را خواهم گرفت

  وضعيتي به وجود خواهم آورد كه اين َدم ايزدي كه مي گويد: ،مركزم به وجود خواهم آورد

   ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رياو جان دهدت رو ز نََفْختُ بپذ دمِ
   ست، نه موقوفِ علل ُكونيَاو ُكْن فَ  كارِ 

 ،دست من است كه ذهنم را خاموش كنم .دست من است ،با گرماي َتموز بتابد ،با گرماي كامل ،ملاين َدم ايزدي با شدت كا

يك  ،يك روز گنج حضور گوش مي كنم .نخواهي نمي شود ،مي شود داگر بخواهي .متعهدانه  و هشيارانه ،بايد خاموش كنم

 ،مي گذارم مردم ،بهتر مي شود رها مي كنم يك ذره حالم ،يك مدتي كار مي كنم ،يك روز نمي كنم ،روز جبران مي كنم

مي گويند شما  ،موالنا بخوانم ،استاد كه گفتند ديگر عارم مي شود گوش بدهم ،به من استاد بگويند ،دوربرم جمع بشوند

 حياي ،حيا پيدا كردم ديگر ،اين ها را قبول نمي كنم ،حيا دارم ،شرم مي كنم ؟كه خودتان موالنا هستيد  شما ديگر چرا

  :مي گويند ،خجالت مي كشم كه اين وضعيت ها را قبول كنم ،زندگي پيدا كردم

  ١٩٣٣ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  ميحَق آمد، همه بَرخاست بانگِ                         ميكاست يو به ُكلّ  ميِبُمرد ما
نمانده است  يعني هيچ چيز .پيدا كرديم ،تمام ،اين زنده شدگان مي گويند كه ما نسبت به من ذهني مرديم و كاهش كلي

صور اسرافيل  ،آواز خدا را شنيديم همه بلند شديم .ما بمرديم و بكلي كاستيم .هيچ هم هويت شدگي نماند ،از من ذهني

شما  ؟شما چي .و شيپور اسرافيل همان نغمه اي بود كه از مركز بزرگان بلند شد ،شيپور اسرافيل را شنيديم ،را شنيديم

آماده  ،فضا را باز كرديد ؟دردهايتان را انداخته ايد ؟آيا به من ذهني تان مرده ايد .از خودتان بپرسيد ؟چقدر كاستيد

  .چه اندازه برخاسته ايد از اين قبر من ذهني .شديد كه خدا بتواند به مركزتان الهام بكند

  ١٩٣٤ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  بيْ را زِ ج ميَ َدهَد، كو داد َمر آن               بيحِجيحَق، َاْندر ِحجاب و ب بانگِ
اگر درست  ،نغمه هايي كه يا ارتعاشي كه اين بيت ها ،بانگي كه از مركز اوليا بلند مي شود :مي گويد ،كه همان جِيب است

 ،اندر حجاب يا بدون حجاب .به وسيله ارتعاش ،چه بدون حرف ،چه به وسيله حرف .بفهميم درمركز ما ايجاد مي كند

يعني از  ،همان را مي دهد به مريم كه از گريبانش داد .ن اين طوري شده استبه خاطر وز ،حجيب يعني همان حجاب

 ،تمثيل است اين ،مريم به عيسي حامله شد در حالي كه با كسي نخوابيده بود ،مي خواهد مريم را مثال بزند ،مركزش داد

هم به  مانيو زا ،دييما خواهد زا حيذهن مس نيو از ا ،ذهن است يما تو يحاملگ نيا و ما هم حامله شده ايم .تمثيل است
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كه فضا را باز  يبدون حرف در صورت ايحرف  ي لهيها به وس غاميپ نيو ا ،صورت خواهد گرفت اءياول ينغمه  ي لهيوس

   .رسد يبه مركز ما م ،ميكن

 يحاملگ م،ييبزا دياالن از ذهن با ذهن، يتو ميرفت ياريبه عنوان هوش ما نكهيا يبرا ؟قبال صورت گرفته چرا يحاملگ نيا

بوده كه خدا در طرح خدا بوده و زائوندن از ذهن هم  ينديفرآ كي يشدگ تيهم هو يعني ،خدا صورت گرفته ي لهيبه وس

  .خودش يها غاميپ اي اياول ،بزرگان يبا نغمه ها

با حجاب و  يف زندگاز طر ،ديلحظه فضا باز كن نيشما هر لحظه در اطراف اتفاق ا، ديندار اجياحتبه بزرگان هم اصال شما

 زيچ نيا نوشته شد، يزيچ كيذهنتون  يكه االن تو ديفهم ياصال شما م، آيد يبه حرف م يعنيحجاب  يب ،حجاب يب

 دايپ يانرژ حالتان خوب شد و ،كند يم اديرا ز يارتعاش زندگ نيا ،كند ينه مركز ما االن ارتعاش م اي، است يديجد

   :خوانم يم تانيها را هم برا هيآ نيكند و ا يده به ما هم كمك مكمك كر ميطور كه به مر نيهم ،ديكرد

  ٥١ هي، آ٤٢يسوره شور م،كريقرآن

 
تا  فرستديم يافرشته ايعالم  بياز پس پرده غ اي يمگر به وح ديآن نباشد كه خدا با او سخن گو يارايرا  يبشر چيه و«

  »است. ميبلند مرتبه حك يكند، كه او خدا يبه امر خدا، هر چه او خواهد وح
  
 ايو دن يذهن يمن ها اي يمن ذهن ي هليبه وس رديدر ما صورت بگ يتحول كيكه اگر قرار باشد كه  ديخواهد بگو يم

 ييفضا گشا نيهم ديبا ،مينگاه كن دينبا رونيبه ب نيپس بنابرا ؟ديكن يتوجه م .خدا خواهد بود ي لهيبه وس، نخواهد بود

 نيدعوا كند با خدا كه چرا ا ديايب ديكس نبا چيه ،ميبه قانون قضا توجه كن وبه مركزمان  ميو كن فكان را دعوت كن ميكن

 يبرا .ياست كه تو الزم دار ياتفاق همان اتفاق نيا ،كند ييفضا گشا ديآن با يبه جا ،يمن به وجود آورد ياقعه را براو

  . دانا است يعنياست،  ميو حك هياو بلند پا نكهيا

 هم نيچرا ا ييگو يم يدار يشدگ تيتو چون هم هو ؟داند صالح تو چه هست يكل است و م خرداو  نكهيا  يچرا؟ برا

من  ،شود يدارد كم م نيا، كردم يام را سازمان ده يو حول محور آن زندگ ،نميب يمن كه بر حسب آن م يشدگ تيهو

  .ستيدرست ن نيا ،با خدا ؟يبا چه كس ،بشود من گله دارم و دعوا دارم اديخواستم ز يم ،خواهم كم بشود ينم

  ٩١ هي، آ٢١ايسوره انب م،كريقرآن

و او را با فرزندش  ميدينگاه داشت و ما در آن از روح خود بدم زهيكه شرمگاه خود را پاك ادكن،يرا  ميمر يعنيآن زن  و«
  ».مياهل عالم قرار داد يبزرگ برا يتيمعجز و آ يسيع
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ما كه حضور  حيكند و مس يكه جهان انسان را حامله نم ديريبگ ادياز آن  ديما باكه  است يليتمث كي ميمر انيرج يعني

 يبرا رونيپس ما ب مركزمان داده شده و او ما را خواهد زائوند، بانمان،يگر قياز طر ،خدا صورت گرفته ي لهيما است به وس

 د،ييزا ميحضور خودمان را خواه ايخودمان را  حيما هم مس ،دهييرا زا حيسم ميطور كه مر نيهم و .ميكن ينم كار نگاه نيا

 يب ما را، حيمس يعني خدا بهتر بلد است ما را بزائوند، ميو اگر اجازه بده ،است مانيزا يدرد ها ،درد ها نيا يو همه 

   :ديگو يبعد م رون،ياز ذهن بكشد ب يعني ،خودش را در ما مستقر كند تينها

  ١٩٣٥ تيدفتر اوّل، ب ،ينومث ،يمولو

  از عدم ز آوازِ دوست ديبازگرد                         پوست ريز دگانيفناپوس يا
آن عقل  ريز پوست آن حشره، ،يپوست من ذهن ريدر ز ديهم فنا شده ا ،ديهست دهيكه هم پوس يكسان يا ديگو يم

 يم تيب نيآواز خدا، ا ي لهيوس به ،يدگيپوس نياز ا ،ينابود نياز عدم از ا ،از عدم ديبرگرد د،يبشو دهييزا ،ييحشره ا

 يبعض دهد. يو مرگ نجات نم يدگيفنا بودن و پوس نيكند و از ا ينم داريبشما را  ياز آواز دوست كس ريغ، كه ديگو

  را نوشته اند:  نينسخه ها ا

  ١٩٣٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  از عدم ز آواِز دوست ديبازگرد                 پوست ريكرده ز ستيفناتان ن يا
 د،ينابود شده ا د،يشده ا ستين د،يعدم شده ا ،ديشده ا يكه فان يمن ذهن يانسان ها يا يعني دهد، يرا م يمعن نهما

خدا شما را  يعني ،فقط آواز دوست د،يبرگرد ينابود نياز ا عدم، نياز ا ،يشدگ تيپوست، پوست هم هو ريز ديمرده ا

كار  نيخودتان ا، دهد يدم او به شما م ،ديكن يبه آن طرف نگاه م و ديكن يباز م افضا ر ايحاال آواز دوست  دهد، ينجات م

 يگريد زي. به هر حال آواز خدا شما را نجات خواهد داد. چديشما فضا را باز كن ديحرف بزرگان كمك كن  با اي ديرا بكن

  تواند.  ينم

  ١٩٣٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  از ُحْلقومِ عَبْدُاللّهْ ُبَود رچهگَ                             آن آواْز، خود از َشْه بَُود ُمطْلَق
گرچه كه  ،تواند ما را زنده كند ينم يگريآواز د چيه د،يآ يمطلقا از خدا م تواند ما را زنده كند يكه م يآن آواز ديگو يم

گر چه كه اشاره  ،يآدم معمول كي يعني خدا، يبنده  يعنيجا  نيعبد اهللا در ا ،خدا باشد يبنده  كيممكن است از حلق 

، آواز دوست به راه افتاده نيا شانيا ،خدا بوده و از حلقوم آن يآن هم بنده  يعنيتواند باشد.  يبه حضرت رسول هم م

كه  ديگو يامروز موالنا به شما م ،يآواز شاه است. هر كس نيكه ا ديدان يم تواند شما را زنده كند و يآواز موالنا هم م يول

در  است كه ييها هيآ نيا بله .تواند زنده كند يشما را م دياياگر از طرف شاه ب، ديايب رونيب يآواز از دهان هر كس نيا

 تيبشود از هم هو يكه ته يانسان ها، به هر مركز انسان يدهد به همه  يم ميموالنا تعم يول مورد حضرت رسول است،
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 يآنچنان يها اميكه توانسته اند پ يبرانغميپ .شده اند ياز انسان ها كامال ته يبعض ديشود. منتها توجه كن يم يوح ،يشدگ

 ،ميكن يدست و آن دست م نيو ا ميده يو كشش م ميكن يمعطل م ياست كه ما ه نياشكال ما ا .شده اند يته اورند،يب

و من  ،و تعهد مان سست است ميو تعهد ندار ميدار يو نگه م ميانداز يم يو ه ؟شود يچه م مينيحاال بب ،از امروز به فردا

 ياز رو يعنيهوا  يشده از رو يمركزش خال ،زنده شده يكه به زندگ يهر كس يول .حاال هنوز فردا هست ديگو يم يذهن

مخصوصا مربوط به حضرت  ،تواند باشد يم يها مربوط به هر انسان نيو ا .ديگو يسخن نم يمن ذهن ياز رو يعني ،نفس

  .رسول هم هست

   ٣ هي، آ٥٣سوره نجم م،كريقرآن

  ».گويدنمىسخن از روى هوى  و«
   ٤ هي، آ٥٣سوره نجم م،كريقرآن

  »شود.چه بدو وحى مىاين سخن جز آن نيست«
كه شما مثال در  يشود. نه آن وح يم يشود وح يم يكه مركز ما خال جيبه تدر نيشما. بله پس بنابرا ديدان يها را م نيا

 يمركزش را خال جيتواند به تدر يم يهر كس ،شود يم يراه حل مسائل شما وح يول .باشد يگبزر يليكتاب خ كيحد 

  .زديو فكر و عملش بر ديايبه مركزش ب يزديكند و خرد ا

  ١٩٣٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  َحواس و منْ رضا و خشِم تو منْ                     او را من زبان و َچشِم تو گفته
خدا به او گفته من  مركزش را باز كند، باشد، غاميپ دنيكه قابل شن يگفته هر كس خودش يخدا به بنده  نيبنابرا پس

 نيتو ا شوم، يمن چشم تو م ،را ببند يتو چشم حس .من زبان تو بشوم ،تو انصتوا .شوم يشوم و چشم تو م يزبان تو م

هر موقع الزم شد تو نگران نباش  .شوم يو من رضا و خشم تو م شوم، يممن حواس تو  ندازيحواس پنجگانه را از كار ب

 نيتو استعداد خشم خشمگ يعني شوم. يهم م نيهر موقع الزم شد من خشمگ ،برند ينشوم و اموالم را م نيكه من خشمگ

به بنده  ؟ديگو يم يخدا به چه كس ،من در مركز تو عمل كنم تو بگذار ،شوم يتو م يمن رضا .يده يشدن را از دست نم

  .به هر حال كند، يم دايگفتار را پ نيا دنيشن تيه قابلك يخودش به هر كس ي

  ١٩٣٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  يسِر توصاِحْب  يِچه جا ،يتو سِرّ            يتو بْصِريُ يو ب ْسمَعيَ يكه ب رو،
با  ارانهيتعهد دارد و صبر و شكر دارد و بصورت هش و كند. يخودش كار م يكه رو يكند به كس يرو م يزندگ ديگو يم

ذهنت را با حضور ناظر، با  يكن يتماشا م ي: االن كه دارديگو يكند به او م يبا حضور ناظر ذهنش را تماشا م ،ييفضا گشا
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رو،  .راحت باشد التيشوم، خ يشوم، هم چشم تو م يمن هم گوش تو م ،يشنو يبا گوش من م ،يكن يچشم من تماشا م

نه كه صاحب  ،يتو سر من ،يرا بدان سر من تو هست نيدر ضمن ا .شوم يمن چشم و گوش تو م يعنيرا بكن،  تيبرو كارها

  د؟يكن يتوجه م م،يهست يكيمن و تو  ،يسر من

  ١٩٣٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  الّلُه َلهْ تو را باشم كه كانَ من                           ِللَّهْ از َوَلهْ مَْن كانَ يُشد چون
خدا  د؟يگو يم يفقط، ك يباش من يشدن به من برا ليو شوق تبد فرط دوست داشتن، آرزو يعنياگر تو از وله  ديگو يم

 د؟يكن يتوجه م .شوم يتو م يمن همه اش برا ينباش تيها يشدگ تيهم هو يو برا يمن باش يكه تو اگر برا ديگو يم

حاال  »،اوست يخدا باشد خدا هم برا يبرا يهر كس« :كه يثيكند به حد يرا وابسته م نياو خواهم بود، ا يمن برا كه

او هم صد در  ياو باش يتوست، صد در صد برا يدرصد برا كياو هم  يخدا باش يدرصد برا كيتو  نكهيدارد به ا يبستگ

 ياو چشم ما م .كند ياو به ما كمك م ميشود اگر صداقت داشته باش ينم ميباش نيكار دروغ نيتوست، اگر در ا يصد برا

   :هم نيبله ا .ديعمل كن ديامكان دارد، شما با نكهيا يبرا م؟يخوان يمچه  يرا برا نهايا .شود يشود و گوش ما م

  :ينبو ثحدي

  »اوست. يبرا زيخدا باشد، خدا ن يكه برا هر«
 ثيحد ايمربوط به نماز شب، نماز ظهر  بصري يو ب سمعي يب نيحاال ا ،نيا يكيدو مطلب مهم بود  نيپس ا د؟يكن يم توجه

 ميما كه در ذهن هست يعنينماز شب  ست،ينماز شب واقعا نماز ن نجاينماز شب، در ا يعنيقرب نوافل، نوافل جمع نافله 

فاصله  نيهر چقدر تعداد ا ميشوبكه به او وصل  دشاب ييذهن فاصله ها شبدر  م،يكه به او وصل شو ميكن دايرا پ يفواصل

 ييزهايچ نياگر ما را بردارد، اگر چن د،يآ يدوباره فكر م م،يبشو وصلو ما به او  فتديب يفاصله ا كي كدفعهيفكر،  يعنيها 

شود و ما  يچشم ما م گوش واو  نصورتيدر ا ميشو يما وصل م و افتد يكه اتفاق م ييدر زمانها فتد،يدر ما اتفاق ب اديز

و  ديوسط شب نماز بخوان ديه شما بلند شوك ستين نيا يمعن به نيا ليو .ميشنو يو به گوش او م مينيب يبه چشم او م

   .قرب نافله ها ثيحد نيهم يعني نيكه ا ديفكر كن

و در  ديكن جاديرا ا يشب ذهن فواصل رد ديبا د،يكه شما فقط نماز بخوان ستين يمعن نينماز به ا ينماز شب ول يعنينافله 

 نيشدن ا اديو در اثر ز ديشده ا يكي د،يكرده ا دايب پكه شما به او قر ديو متوجه بشو ،يبا زندگ ديبشو يكيآن فاصله ها 

 يكه او هم برا ديگو يموالنا م د،ياو باش ياگر تماما برا .دياو باش يكه تماما برا ديريگ يم ميفاصله هاست كه شما تصم

  .ثيحد نيشود طبق ا يم شما
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  ١٩٤٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  آفتاِب روَشَنم م،يگو چههر                          َمَنم يتو را، گاه ميگو ييتو َگهْ 
موقع  يمن تو هستم، بعض ميگو يموقع ها به تو م يبعض د،يگو يم يرا از زبان زندگ نهايا د؟يگو يم يرا ك نهايا د،يگو يم

 تانيكه خواندم برا ياز غزل تيدو ب ت،يب نيا حيتوض يبرا .ر هر دو حالت من مثل آفتاب روشنمها هم من من هستم، د

فكر بعد از فكر مرتب  م،يكن يمره ذهن را پا ايرا  يذهن من ما يدوباره وقت ،هست كه نيمربوط به ا نيا خوانم، يدوباره م

و عمق  ،رونيب ديآ يپوست اصل ما م ريپرده را و از ز نيا ميدر يكه م ييدر جاها .كند يم جاديگذرد پرده ا ياز ذهن ما م

و با گوش  مينيب يبا چشم او م ميفهم يآن موقع هاست كه م ،ميهست يك ميفهم يآن موقع هاست كه ما م ميكن يم دايپ

  درست است؟ ميشنو ياو م

 نيخواهم ا يكه من م ميگوئ يم ،ميتجربه ها را كرد نيشد، ما ا نطوريحاال كه ا م،يهست يك ميفهم يموقع هاست كه م آن

كه  يعجله ا م،يكه ما داشت يآن حرص ينعي .زدير يفرو م يمن ذهن كدفعهيبشود  اديز نهايا يوقت .بشود اديتجربه ها ز

 گريد ،بودند يشدگ تيفكرها هم هو نيكه ا گريبه فكر د ياز فكر ،يك فكريبه  دنياز پر ميكه داشت يديو آن ام ميداشت

در  ،يبه زندگ ميشو يزنده م نجايا مينيب يم اينجادست به نقد  نكهيا يندارد برا دهيكه فا مينيب يم م،يدار يدست برم

  بود:  نيا ١٩٤٩ يمعروف و عال اريزل بسآن غ

  ١٩٤٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  در ُبتكَده ساعتي آمد تو ُصنْعِ صورتِ 
  شَمَن شُديآن َدم، گاه ُبْت م شُديَگْه شَمَن ُبت م

 يوقت هكدفعي .تو آمد به مركز من كه بتكده بود، من باور پرست بودم و درد پرست بودم يدگاريصورت آفر يوقت يعني

 يمتوجه شدم كه من گاه كدفعهيمن،  فضا را باز كردم و خدا قدمش را گذاشت به مركز من، نهد از المكان يحق قدم بر و

تابانم، هر چه كه او به  يرا به جهان م نيا م،يآ يبه صورت فرم در م يوقت ،شوم يشارژ م نصورتيشوم در ا يم يكيبا او 

   .كنم يدهم، ساطع م يبه جهان م را نيدهد در حالت وحدت من ا يمن م

متوجه شدم  كدفعهيبه مركز بت پرست من، من  يتو آمد يوقت يعني؛ شد شمن يشد آن دم گاه بت م يشمن بت م گه

 ،كنم از تو جدا هستم يشوم و حس م ياز تو جدا م يدهم از تو، گاه ينم صيشوم، خودم را تشخ يم يكيبا تو  يمن گاه

 نكهيا يبرا .ستمكنم، به جهان بفر انيرا ب زهايخواهم چ ياست كه م يشوم، آن موقع يم يكيا تو گردم و ب يفورا برم يول

  .رديگ يكار صورت نم نيذهن نروم ا به ذهن بروم، تا ديبا

   



  Program # 795                                                             ۷۹۵برنامه مشاره 

  70فحه: ص

  ١٩٤٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  بينَعْتِ اَْحمَد بر َصل شُديَنْقش م زماني هر
  نآشكارا از َوثَ  دنديشنيسِرِّ وحدت م

 يغامياز تو پ ،شوم يم يكيمن با تو  يعني .شد ينقش م بيبر صل يهر لحظه صفت احمد :ميگفت ميكرد يموقع معن آن

شوم به  يم خكوبيو دارم م ،كردم دايروم و نقش پ يجهان م يكه دارم به سو نميب يبه ذهن م ميآ يو بعد م رميگ يم

جنس هستند  كيتمام بزرگان از  ،بوده يكي حيمس ارسول بكه جنس حضرت احمد، حضرت  ديخواهد بگو يم نيا .بيصل

  درست است؟ م،يجنس هست كياز  ،ميهمه ما از جنس خدا هست

 يم ميآئ يم ميكن انيب ميخواه يلحظه كه م كي م،يده ينم صيخودمان را تشخ ميشو يم يكيلحظه با او  كيكه  يوقت

را  يزديا غاميپ يعنيشود،  يم دهير وحدت از ما شن، بازهم سّ بودن، بت بودن ما هم در موقع وثن يول م،يجدا شد مينيب

  :ديگو يم ميداد حيرا قبال توض نهايا ميكن يابالغ م انيبه جهان

  ١٩٤١ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  يجا ُمشكالِت عاَلمشُد آن َحل                         يكجا تاَبم ِز ِمشْكاِت دَم هر
لحظه مستقر  نيلحظه و در ا نيبه ا ييايب انسان اگر ي: اديگو يخدا م د؟يگو يم يلحظه بتابم، ك نيجا من از چراغ ا هر

پس  .شود يخردم را به جهان بفرستم، مشكالت جهان حل م ،لحظه بتابم نيو من از دم ا يكن يمركزت را خال يبشو

 يول ،ميهست لحظه نيلحظه، ما چراغ دان ا نيكم هست كه از چراغ دان ا يليخ ميهمه مشكل دار نيشود ما ا يمعلوم م

و با  ،ميشو يلحظه مستقر م نيدر ا م،يشو يلحظه روشن م نيشود به ا يچراغ ما روشن م يوقت .ميآئ يلحظه نم نيبه ا

در  ميلحظه هست نيو آن موقع در ا ،ميكن يجهان پخش م نيبه ا ميآئ يو م ميريگ يم غامياز او پ م،يشو يم يكياو 

مشكالت را  ميتوان يكه خودش مشكل ساز است نم يوگرنه با من ذهن .ودش يمشكالت خودمان و عالم حل م نصورتيا

  .ميحل كن

  ١٩٤٢ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  دَمِ ما، گردد آن ُظْلمت چو چاْشت از            را كافتابش بَرنداشت يُظلْمَت
بخشد،  يرا قوام م را آفتاب نتوانست بردارد، آفتاب ذهن ما يكيتار نيا ديگو يم .است يمن ذهن يكيتاراين ظلمت 

و من  ،كند يم تيما را تقو يكه پنج حس ما را و فكرها يآفتاب نتوانسته در حال نيا رون،يب يعنيآورد، آفتاب  يبوجود م

مثل روز  يمن ذهن يكياز دم ما آن ظلمت و تار يول .ردظلمت را بوجود آورده نتوانسته بردا نيكند ا يدرست م يذهن

هم به ما كمك  يرونيو علم ب ييروشنا نيو ا .كرد ميذهن حل نخواه يكيتمان را با تارپس ما مشكال .شود يروشن م
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درست كردن  ياو برا قيرا از طر غامشيلحظه مستقر بشود تا خدا بتواند پ نيبه ا ديايب ايدب يپس هركس .نخواهد كرد

  عالم بفرستد. نيبه ا انياو و جهان يدگزن

  ١٩٤٣ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُگشوديرا، ِز آدمْ َاسْما م گرانيد             َاْسما ِنمود ْش،يرا او به خو يآدم
رم را عشقم ر من هستند، من سّما، گفت همه انسان ها سّ يعنيداده  ادي: به انسان، به حضرت آدم، خدا اسما را ديگو يم

 يدم م نيبا تابش ا و د؟يكن يتوجه م م،يبده اديدر جهان  زياسماء را به همه چ ديكنم، پس ما با يم انيآنها ب قيرا از طر

 م،يبده ادي رهيهم مثل نباتات، جمادات و غ گرياسرار را به موجودات د نيا ميتوان يم ،ميانسانها را به حضور برسان ميتوان

 ماكه  ستين يزيچ نهايا ديرود، توجه كن يشده ما به جهان م يخال كه از دل ما، دل يزيآن چ قيارتعاش، از طر قياز طر

  .ميو تجربه كن ميزنده بشو ديبا ميكن انيب يليخ نبا ذه ميبتوان

  ٣١ هي، آ٢سوره بقره م،كريقرآن

  »ها را به تمامى به آدم بياموخت.و نام« 
   ١٩٤٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  خواه از َكدو ،يْ مَ  رياز ُخم گ خواه               نوَرش، خواه ازو ريزآدم گ خواه
است  ياست، كدو انسان ييكتاي يايخواه از كدو، خم در ريخواه از خدا، خواه از خم بگ ر،ياز آدم بگ يخواه ي: مديگو يم

 از اي رياز حضرت آدم بگ يخواه يم هست. يكيدو  هر از خدا؟ اي ديرياز موالنا بگ ديخواه يكه به او زنده شده، شما م

  هست. يكيدو  هر خدا؟

   ١٩٤٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  سخت ستوستهيَكدو با ُخّم، پ نيك
  َبخت كين يِچو تو، شاد آن َكدو ين

خوردن  يبرا به كدو زندير يخورده م كيخم هست پر از شراب، از آن  اياز خم،  زندير يرا م يكه م يزيكدو، كدو چ نيا

 خته،ير غمبرآنيپ به هم كدوست، نيا ختهيبه موالنا رمقدار  كياست، شراب است،  اتيهم خم است، خم آب ح خدا پس

است و با هم  وستهيبا اصل سخت پ ايموالنا با خم  نيكدو، ا نيا ديگو يم .خورند يها از آنها م يو بعض ختهير اءيبه اول

ش از هم ا يكه شاد ستيموالنا مثل تو ن يعنيها، آن كدو  يشدگ تيبه هم هو يارتباط دارند، نه مثل تو كه شاد هست

  است به آن اصل، وستهياو سخت پ ،ديايها ب يشدگ تيهو
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  ١٩٤٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  يَرا يِلمْن َوجْه بْصِرْ يُ  يَوَالَّذ                        ي, مُْصطَفيمَْن رَآن ي: طوبگفت
  هست،  ريز نيا اش بنظرم ترجمه

  :ينبو ثحدي

  »است. دهيكه او مرا د نديرا ب يكه كَس يحال كَس به . و هفت بار خوشانديكه مرا ب يبه حال كَس خوشا«
رود  ياو م م،يكن ينفر را به چراغ حضور روشن م كيكه ما  ديگو يقسمت موالنا م نيكه، در ا ديخواهد بگو يم يعني 

را خدا روشن  يكند، اول يرا روشن م گريد يكيكند، او  يرا روشن م گريد يكيد رو يكند و او م يرا روشن م گريد يكي

آن صفت حضور را از  نكهيا يبرا ند،يكه مرا بب يخوشا بحال كس ديگو يخدا روشن كرده، م را هم در واقع يكرده و آخر

است،  دهيكه مرا د نديرا بب يسك آنكه  يبه حضور زنده است و هفت بار خوشا بحال كس نيمن با ارتعاش گرفته و بنابرا

كه از  يو كسان بزرگان موضوع در مورد نيو ا .هفت بار بهتر او را به حضور برساند، كمك كند ديتواند شا ياو هم م يعني

  .كنند از جمله شما مطرح است و قابل اعمال است يبزرگان استفاده م

به زبان  ديشو يو شما كه به حضور زنده م ،سدينو ياده نمس يليخ ديشا دينيب ياگر موالنا به خدا زنده شده، موالنا م

تر معلوم است راحت د،يگوئ يشما ساده تر م ونو چ .ديزنده كن گرانيموضوع را با ارتعاش در مركز د نيا ديتوان يساده م

ه ما تجربه برنام نيموضوع را در ا نيزند و ا يمشكل حرف م ديكه مثل موالنا ست شا يو آن كس .و دركش دنشياست فهم

  .نديگو يما به زبان ساده م نندگانيرا ب قيعم يليخ ميكه مفاه دينيب يم م،يكن يم

 ييكه سواد باال ييآدمها يغامهايپ م،يريپذ يو اثر م ميفهم يما م نديگو يكه م يكه سواد ندارند به زبان ييآنها يحت

به سواد  يربط ياثر گذار نيا دينيب يشما م يول هان،سواد بد است  ميگو يمن نم د،يادهيندارند اثر گذارتر است، شما د

را  گريشمع د كيو او  ،ميكن يم وشنرا ر يشمع كيپس هر كدام از ما اگر شمع حضورمان روشن بشود  .ندارد نهايو ا

 ديشما بگوئ دينبا ،نور هستند كيهمه شان  نهايا .كند يرا هم روشن م گريرود چهار نفر د يكند و آن شمع م يروشن م

  روشن هستند. يزدينور هستند همه به نور ا كيكرد، همه شمع ها  يروشن م ديكه آن شمع اول با

  ١٩٤٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديرا كَش ينوِر شمع يچراغ چون
  ديآن شمع د نيقيَ آن را،  ديد هرِكه

 دهيرا د هيآن شمع اول نيقي ديرا د ييروشنا نيكه ا يهركس ،ديشمع ها را كش نياز ا يكيكه نور  يكه هر چراغ ديگو يم

  است. دهيخدا را د نكهياست، مثل ا
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  ١٩٤٨ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  اَصل شُد يِ آِخر لِقا دنِيد                                تا صد چراغ َاْر نَْقل شُد نيچُنهم
شن كرد رفت تا را رو نيآن را روشن كرد، آن ا نيا ينطورياگر صد تا، صد عالمت كثرت است، اگر صد تا چراغ، هم يعني

 ينور است نور خداست، پس فرق كيهر دو  م،يديرا د ياول نكهيدرست مثل ا مينيرا بب يآخر نصورتيآخر و نقل شد در ا

را به حضور برساند و او هم تا صد تا هزار  گريد يكيبرسد، او برود  ربه حضو يكيبزنم  يحرف كيبنده  ديكند كه شا ينم

اصل  هياصل است، موالناست، آن هم شب يكيآن  هياصلش است، اصلش هم شب هيبش ديآ يبرود او م ينطوريتا هم

  .خداست

را اگر صادق  نسانهاتواند مركز ا يارتعاش حضور م مياگر صداقت داشته باش ميگذار يهم اثر م يما رو گريد يبه عبارت

گفت گوشتان را  .ديبكن غاميپ دنينخودتان را آماده ش ديكنند، گفت شما با يياگر فضا گشا ،اگر متعهد باشند ،باشند

ذهن  نيا ،يناظر را ول كرد يذهن ب ينطوريهم .نخودت را آماده ك يعنيكن  كيگوش ات را نزد ست،يدور ن ديكن كينزد

 .مينظارت خودمان نگه دار ريمان را ز يمن ذهن ديرسم؟ ما با يكه چرا من به حضور نم ييگو يكند بعد هم م يم يهر كار

و كنترل  ينيبازب ريدارد بصورت ناظر ذهنش را ز فهيوظ يهر كس م،يبود كه نوشت يقانون اساس نيهم نيا ياز راهها يكي

 يم يبگو، هر كار يخواهد به هر كس يبكن، هر چه دلت م يخواه يم يول نكند كه برو هر كار .و اداره خودش نگه دارد

  .ميكنترل خودمان نگه دار ريز ميدار ميدان يم مان را يماست كه ذهنمان را، من ذهن تيمسئول بكن، نه، يخواه

  ١٩٤٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  خواه از َشمعِ جان ست،ين يفَرق چيه            ِبسْتان تو آن نياز نورِ پَس خواه
  ندارد. ياز خدا روشن كن، فرق يعني ،ياز اول ايشمعت را روشن كن  يبرو از آن آخر يخواه يم تو

  ١٩٥٠ تي، بدفتر اوّل ،يمثنو ،يمولو

  نينوَرش ِز شمعِ غاِبر نيب خواه                          نينور، از چراغِ آِخر نيب خواه
  بوده است. نيخواه از شمع گذشتگان كه اول ر،يبگ نينور را از چراغ آخر يخواه يكه م ديگو يم
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