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مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۴۴۴و

 اي عشق كه كردستي تو زير و زبر خوابم

 خونِ جگر خوابم ست از تو درتا غرقه شد

 يكه از وقت ديگويخود خداست، م ايبودن با خداست  يكيبه عشق كه حالت حس  كنديانسان هست كه رو م نيا پس

كه منظورش  ،فرو رفتم يبه خواب يمرحله از زندگ نيفرم افتادم در ا يو تو ،جهان شدم نيكه من بعنوان امتداد تو وارد ا

كار را؟  كدام. يكار را تو كرد نيكه ا يعشق يا يعني شود،يمو رو  ريتو ز لهيبوسخواب مرتب  نيكه ا ،خواب ذهن است

   :نيهم ميكن ميرا به چهار قسمت تقس تيب نياگر ا پس. يو رو كرد ريخواب مرا ز

 دشويم نيبر ا ليكار قضاست و كُن فكان است و دل نيما صورت گرفته ا يكه برا يا دهيهر پد يعني ،يعشق كه كَردست ياِ

 ياريهوش ايجهان پس از ورود ما به عنوان امتداد خدا  نيكه در ا يخالصه آن كار و. ميبشو ميلحظه تسل نيكه ما در ا

امتداد خدا كه فرم ندارد و ما هم  اي ياريهوش .با فكرها بوده يعني ،بوده يفكر يشدن با فرم ها تيهم هو ،صورت گرفته

 ميديو ما ابتدا چسب .كنديارائه م ارا بصورت فكر به م يجهان نيا يزهايهن چو ذ ،جهان وارد ذهن شده نيدر ا ميآن هست

 ايشدن با آنها  تيموقع هم هو ،كننديرا به ما ارائه م يرونيب يزهايفكرها كه چ نيو ا ميداد تيبه آنها هو اي زهايچ نيبه ا

  .شدند مركز ما ،به خواب آنها رفتن ايبه آنها  دنيچسب

 تيهم هو ،شوديم نيعج ياريبعنوان هوش يعني ،روديمبه خواب  ميامتداد خدا كه ما باش ايخدا  اي ياريهوش نكهيپس ا

از  ،نديبيرا م زيآن همه چ ديد چهيبه مركزش و پس از آن از در گذاردين را مآو  يزيچ كيبه  دهديم تيهو اي شوديم

ما  يقتو يعني ند،يبيم يفُرم ذهن كيا را هم بصورت خد نديبيفرم م كيخودش را  نيبنابرا .جمله خودش را و خدا را

 نكيو آن را ع يزيچ كي يبرود به تو ياريهوش نكهيو ا د،يآيدر ما بوجود م ديد رييتغ نيا ،ميشويجهان م نيوارد ا

  .ياريبه خواب رفتن هوش مييگويم ،خودش بكند

هستند  اگذر ايآفل  يزهايفكرها مربوط به چ نياما چون ا روند،يفرو م يجهان نيا يزهايچ ايپس ابتدا مردم به خواب فرم 

آفل هستند  يزهايچ نهايچرا كه ا .شوديو زبر م ريفوراً ز ،انسانها است شتريدر ذهن كه خواب ب ميرويكه ما م يخواب

 ميچسبيما مثالً م .شوديو خواب ما آشفته م امدنيبه دست ن اي ،رفتن نيبه از ب كننديشروع م اي ،روند يم نياز ب ايمرتب 

او  يمركزمان، پس از مدت كوتاه ميگذاريممكن است همسر ما باشد آن را م ،مال من است نيا مييگويم يكس كيبه 
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آشفته  يجور كيپس خواب او  م،يترسيو ما م ستيكنترل ما ن ريز ،ستيما ن يمن ذهن ليكه مطابق م كنديم يراتييتغ

  .ميبه خواب آنها رفت مينيبيما كه خواب او را م يعني .شوديم

بعد با  ،ميهست تيكه با آن هم هو شوديمان دارد خراب م زنسيب شود،يبا پول مان كم دارد م مينيبيو بعد با پول مان م

 شوديم ديمان دارد سف يموها اي ،شوديم ماريب اي شوديم فيبدن مان دارد ضع مينيبيم ميشويم تيبدن مان هم هو

خواب كه  يآشفتگ نيو منظور از ا. كننديآشفته م اخواب ر كننديم رييكه دارند تغ زهايچ نيهمه ا .ميا ندارر ييبايآن ز

  .ميبشو داريب ديخواب با نيكه از ا ميبفهم ياريما بعنوان هوش كنديكار را م نيعشق ا ديگويم

و آنجا خواب من را  ،يبريفرو م زهايخواب چتو من را به  ،يكنيتو م يعني تيدو قسمت اول به اصطالح ب نيو پس بنابرا

تو  ،يستعشق تو چه كرده :ديگويدرست است؟ م .هستم تيكه من با آنها هم هو ييزهايبردن چ نياز ب اب يكنيآشفته م

 مينيبيهر چه م يمدت كيپس از  ،ستياصًال خواب ن شود،يكابوس م شود،يآشفته م شود،يو زبر م ريو خواب من ز

به بعد  ياز ده سالگ نيدر ابتدا كه هم خواب يآشفتگ نياما من به ا .ستين يجالب اديخواب ز نيپس ا ،من را ندترسايم

   ده؟يتوجه نكردم تا كجا رس شوديشروع م

 لياست، به چه دل ليخواب من به چه دل يآشفتگ نيندادم كه ا تيقدر اهم نيا. ست از تو در خونِ جگر خوابمغرقه شد تا

 ديموقت بوده با نيخواب ا نيبودم رفتم به ا ياريمن كه هوش ،بشوم داريخواب ب نياست كه من از ا ليدل نياست؟ به ا

  .دميمن نفهم را نيخدا زنده بشوم، ا تينهايخودم قائم بشوم و به ب يلحظه رو نيدر او بشوم برگردم  داريب

 ،حاصل از آن يو دردها ،هستم رونيب يزهايه چمربوط ب يآن خواب فكرها يكه خواب من كه هنوز تو دميقدر نفهم نيا

من  تيوضع نيشد، ا ينطوريدرد، ا يعنيام غرق شده در خون جگر،  يزندگ يكه اصالً همه گر،يد نيهم يعنيجگر  خونِ

 يما بصورت فرد يعني كند،يهمه است به ما ارائه م تيوضع و فرد كي تيوضع زا يعكس كيكه  تيب نيحاال موالنا ا .است

اش غرق در خون جگر نباشد  يكه زندگ ستين يفرد چيه كند،يم انيب، شوديم انيب تيب نيكه ا ميهست يكس يجمعو 

 زهايخواب چ يدارد تو يهر چه باشد اگر من ذهن ،باشد شيبخوابد، درو ابانيپول باشد خ يب ،پولدار باشد خواهديم

  :ديگويم افتد،يم يدر هر لحظه چه اتفاق :نيبهتر ا انيب يبرا دهديم حيتوض كيحاال  .اش يپر از درد است زندگ ،است

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۴۴۴و

 بگداخت در انديشه مانند شِكَر، خوابم       از كانِ شِكَر جَستن، اندر شبِ آبستن

ا از او جدا ما ر يزيچه چ .ميهست يكيخدا  اي يهمه ما االن با زندگ يعني .در معدن شكر هستم شهيكه من هم ديگويم

فكر  كيلحظه  نيا پس. به ذهن م؟يجهيم رونيكجا ب م،يجهيم رونيكان ب نيكه لحظه به لحظه بصورت فكر از ا كند؟يم
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 يتمام فكرها ديتوجه كن .ميهست تياست كه ما با آن ها هم هو ييزهايچون مربوط به چ ،ميهست تيما با آن هم هو ديآيم

 نكيما مهم باشد آن ع يهم كه برا يزيهر چ ،ما مهم هستند ياست كه برا ييزهايه چمربوط ب ديآيما كه پشت سر هم م

به رنگ  يمختلف يها نكينگاه كند بعد هم ع نكينفر بدون ع كياست كه  نيا هيشب رستمركز ما د نكيمركز ماست، ع

   .مختلف به چشمش بزند يها

ما هم  .نديبيرنگ را م يو نور ب نديبيمبدون عينك  ند،زينم يوقت ،نديبيم يرنگ زند،يم نكيع يخوب معلوم است وقت

به  ،مياو را دار ييدانا م،ينيبيبا نظر م ،مينيبيبا نور خدا م مينباش تيهم هو يزياگر با چ ميهست ياريدر مركزمان هوش

ما  ديد م،ينيبيبا رنگ آن م رديگيآن را م يجلو ديآيم يشدگ تيهم هو كي نكهيبه محض ا ،ميوصل هست يخرد زندگ

  .شوديعوض م

از  تيگفت هو دنكار با كن نيا ،ميمان، مركزمان بردار ياريچشم هوش يرنگ ها را از جلو ميكنيم يسع ميپس ما دار

صورت  يكه در هر شخص دهديم حيرا دارد توض يا دهيپد يول .است ريانجام پذ ميشد تيكه با آنها هم هو ييزهايچ

فكر معادل جستن ما  نيا دنيشده است، پر تيفكر در واقع هم هو نيا پرد،يفكر م مينيبيكه م يدر هر شخص رد،يگيم

 م،يجهيما م نكهيبه محض ا ياست ول يابد يشاد ،است يآرامش ابد ،داستما خ يفكرها ريز ،خدا است ياز معدن شاد

  .سطح يبه ذهن تو ميرويم

هر  نكهيبه ا ؟يبه چ .ميحامله هست يعني ميه ما آبستن هستك يدر شب يدر اثر عمل جستن از كانِ شكر و شاد ديگويم

ما  ياريهوش مانيلحظه به لحظه امكان زا يعني ،دبشو يكيبا خدا  يعني ،دبشو نهيو آن زم ميلحظه امكان دارد كه ما نجه

 شيامكان برا نيه ابالقوه هر لحظ يهر انسان .شب آبستن او است ،افتديكه انسان به ذهن م ياز ذهن وجود دارد، و از وقت

 مينك يامكان وجود دارد كه ما خرد ورز نيهر لحظه ا م،يجهيوجود دارد كه از ذهنش متولد بشود. درست است كه ما م

  جهم؟يقدر م نيمن ا يچ يكه برا

 يبرا كنم؟يجستجو م زهايچرا من در چ كنم،يم يزندگ يجستجو زهايمن در چ : براي اين كهكه ديبعد به خودش بگو

فقط  ند،يبيو با ذهن م ،را ندارد يزديا ييآن دانا ياريمن هست كه هوش ياريهوش ديد يجلو ينكيع كي شهيش نكهيا

گرفته ام كه در پولم، در همسرم، در بچه ام، كه  اديمن  جهيپس در نت ند،يتواند ببيجسم ها را م .دارد يجسم ياريهوش

پس من  .دميرا فهم نهايخوب ا يليوجود دارد، خ يها زندگ نيدر ا ،هستند و در مركز من هستند يذهن يها فرم ها نيا

به صورت  جهمياست و من م يرونيب يزهايكه مربوط به چ ييفكرها نيكه در ا دميحاال فهم جهم،يتند نم يليخ گريد

  من است،  يفكرها ريز يزندگ ،ندارند يزندگ گريد نجهم چون آنها گريد ،آنها
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است و من از آن متولد بشوم روز است، روز  كيذهن تار يعنيشب آبستن  ،ر شب آبستنممكن است كمك كند د نيهم

ها را به  نكيع نيو ا كنميدرست م يو من ذهن جهميمرتب م يكيوجود دارد  نشيپس دو جور ب .دنيبا نور خدا د يعني

كه از  يزديا ييهمان دانا .نميبب يزديا ييبا دانا كدفعهينجهم،  رميبگ اديكنم و  يخرد ورز نكهيهم ا يكي زنم،يچشمم م

  شب آبستن است امكان دارد  :ديگويهر لحظه م .است وصل بشوم به آن ييخدا ييدانا ،اول با من بوده در ذات من هست

در  گدازميم دهم،يامكان را از دست م نيشب آبستن ا نيدر ا جهميهر لحظه كه م شوميرا متوجه نم نيچون ا اما

  .مانند شكر ؟يمانند چ .خواب من ؟يزيچه چ شه،يخت در اندبُگدا شه،ياند

 خواهميم يزندگ يزيبعنوان من، و از چ شوميبلند م ميآيمن م ،باشد نيريمثل شكر ش توانستيكه م يخواب نيا يعني

 نيحظه و اهر ل گدازديم ،كنديداغ م سوزاند،يذهن من را م نيحاصل از آن در هم يو دردها دهد،يبه من نم زيچ نيا

 يمن ذهن نيخواب هم يكيدو جور خواب هست دوباره آن هم خواب است،  .شوديدرواقع خواب من است كه آشفته م

هنوز  يبه خدا زنده شدم ول ،فرم هستم نيخواب هم چون در ا نياست كه ا يگريخواب د كيبشوم  داريب نياز ا ،است

كه خواب حضور است زنده شدن به خدا است خواب خوش  يدمنتها خواب بع .خواب است كيآن هم  ،بدنم هستم يتو

  . افتد،ياتفاقات بد م شهيهم ،خواب دردها بدشگون است و يخواب من ذهن نيا .است خوش شگون است ميخ

مسموم و درد  يناراحت هستم و انرژ نم،يبيكابوس م ترسميم ،نميبيبد م يخواب ها ،هستم يخواب من ذهن يتو يوقت

وصل  يزديا ييحضور به دانا ميدر خواب خوش خ گران،يد يخودم هم برا يبرا هم كنم،يم شتريدرد را ب كنم،يرا پخش م

 شود،يوارد آن م يزديبركت ا شود،يوارد آن م يزديخرد ا .درد است يب كنم،يخلق م كنم،يم جاديهر چه ا .هستم

  .كنميم يچه اشتباه دميپس من فهم .شوديوارد آن م يزندگ يشاد

به  ادياعت نيدر ا نكهيا يمن معتاد شدم به فكر كردن برا دييگويم .ديشما نپر خوب. رونيب پرميهر لحظه از كان شكر م

 يبرسم، چون زندگ يزودتر به زندگ اي ،ممكن است كه مسائلم را بهتر حل كنم ،داده شده كه هر چه تندتر فكر كنم اديمن 

كه ذهن به  يزيدر هر چ يزندگ .ستين زهايدر چ يزندگ د،يريگيم ادياز موالنا االن شما  ياست، ول يرونيب يزهايدر چ

   .خارج از آن است يبلكه زندگ ،ستين دهديما نشان م

 ميخواه ناً،يعمًال، ع ميزنده شد يبه زندگ يوقت .ستين ياست آن زندگ يزندگ دهديكه ذهن به ما نشان م يزيآن چ يحت

به آن عبادت  ،دادهيخدا نشان م ورترا كه ذهن بص يزيتوهم بوده و آن چ كي نيا ،دهدايكه ذهن نشان م يزيآن چ ديد

است  ياريهوش ليپس موالنا باز هم دنبال تبد .شدميم ليتبد ديمن با ،نداشته دهيآن هم بت بودن آن هم فا كردهيم

حضور  ياريهوش ،روديم نياز ب يجسم يارياز ذهن هوش ميبشو دهييزا يوقت م،يبشو دهييزا ديچون شب آبستن است با
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بله،  ميفرم هست نيا ياست و هنوز تو يزديا ييخأل هست، دانا ياريهوش ستين يكه فرم ندارد، جسم ياريهوش د،يآيم

 ينسبت به من ذهن يعني .و نازك بشوم كيمن مثل هالل بار است كه نيراه حل وجود دارد، راه حلش ا كي ديگويحاال م

  .نميحضور است بب ييرا كه روشنا يكوچك ييروشنا كيقدر الغر بشوم كه  نيا ،الغر بشوم يليخ

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۴۴۴و

 تا شب نبرد هرگز در دورِ قمر خوابم                    لطفِ وصالِ او، گشتم چو هاللِ اوبي

 نيدر مقابل اتفاق ا مينكيم جاديمقاومت ا د،يآيفكر بعد از فكر م ميجدا شده ام كه االن همه ما جدا شده ا دميد يوقت

و  ميو ما چون مقاومت دار ،بركتش را به ما بدهد خواهديم يو زندگ ،يزديبركت ا يزديمقابل ورود خرد ا جهيلحظه در نت

 ميداشت يزديا يياگر دانا ،ما عوض شده ديكه د د،يآيها م نكياز همان ع هاقضاوت ها و مقاومت  نيو ا ميقضاوت دار

  .ميدكريم ييفقط فضاگشا

كلمه  نيو حاال ا زيافتادم، آمدم در اثر پره ييمن به جدا ستيلطف و وصال او ن دميمن بعنوان انسان د ديگويم يوقت

كه من از جنس آنها  ييزهايچ ديكه با دميمن د ،ال كردن نيهم ،يشدگ تياز هم هو زيپره يعني م،يرا به كار ببر اضتير

كه  زيگونه و وسواس آم ماريفكر به آن فكر بصورت ب نياز ا گريد جهيدر نت .ر كردمن را الغ يمن ذهن نيال كنم، و ا ستمين

 نطوريهم اام .من قرار گرفته اريمن در اخت يفكرها ياالن تا حدود .پرميو از دست من خارج بشود نم ،بدون كنترل باشد

 شود،يم دهيد يهالل كوچك كي رونيب ديآيبعد م م،يكنيم هيتشب ميماه را دار ،اق ماهِ آسمانحم روديكه ماه سه روز م

  .مال او ديگويكه م دينيبيگشتم چو هالل او، م

 دهيد ينفهم يبفهم يهالل كوچك كيخدا خودش را به من بصورت  ارانهيهوش زيمن اجازه دادم كه در اثر پره يعني

 دهد،يا خودش را به ما نشان مم يفكرها ريسبب در ز يب يشاد فيآرامش ظر كيبصورت  شهيهالل هم نيو ا ،شوديم

و به خودم  ،شومينم تيو هم هو كنم،يمرتب ال م ،لحظه حواسم به خودم هست نيپس شدم هالل او، پس من در ا

 دهيكش ،رومينم كنم،يآن را ال م كنديرا جذب م من يزيچ دمياگر د ست،ين زهايدر چ يكه زندگ كنميم يادآوري

نسبت به  شوميالغر بشوم و هرچه كوچك تر م يكه من بعنوان من ذهن شوديسبب م يزهايپره نيا يهمه .شومينم

  .باالخره شدم هالل او ،كار هستم فعاالنه نيكار و دنبال ا نياز ا ديآيخوشم م يمن ذهن

 يسودور كه ب نيمن را نكشد، سبب شده كه من در ا يزيلحظه كه من چ نيدادن در ا يبانو نگه ياريو هوش يآگاه نيو ا

همانطور كه  ديگويم زند؟يم يليچه تمث ديكنيتوجه م .ماه شب چهارده بشوم، شب خوابم نبرد روميدارم م روم،يقمر م

هستم،  ينطوريمن هم ا .شوديماه شب چهارده م شوديم راتييبعد در اثر تغ ،شوديبعد هالل م شودينم دهيماه سه روز د
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شدم، حاال  دهيذره د كي ،كردم زياصًال، درست است؟ پره شدمينم دهيد يصباحچند  كيذهن،  يمن هم االن افتادم تو

بشوم؟ تا ماه شب  يچ تا. مهم است، هرگز خوابم نبرد يليهرگز خ يكلمه نيا ،حواسم جمع شده كه در شب هرگز گريد

بشوم، ماه شب چهارده قمر  رومياز هاللش دارم م چرخاند،يم يذهن ه يخدا من را انداخته تو يعنيچهارده بشوم، 

  .او است، اخالل نخواهم كرد راتييتغ كيرا كه  يو تحوالت زندگ راتييتغ نيا يخودم جلو يبا حواس پرت من. بشوم

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۴۴۴و

 تا شب نبرد هرگز در دورِ قمر خوابم                   لطفِ وصالِ او، گشتم چو هاللِ اوبي

 يذهن، در دور قمر خوابم، در گردش ها و تحوالت يتو روميچون خوابم ببرد دوباره م لحظه هم خوابم نبرد كي يعنيهرگز 

خودم در كار او اخالل نخواهم  يمن را قمر كند من با حواس پرت خواهديخدا م يعنيمن قمر بشوم  ،رديگيكه صورت م

  است،  واضح كرد.

او خودش را به  يعني نم،يبيخود من اول هالل او را م ينشدن، با تمركز رو تيبا هم هو زيپس مشخص شد راه حل با پره

او ُپر بتواند  كهيبطور ،بشوم ليشب ذهن، تا به ماه شب چهارده او تبد نيدر هم خوابميو من هرگز نم .دهديمن نشان م

  ام صفر بشود. بله. يمن ذهن ،از من خودش را بتاباند

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۴۴۴و

 ري، با اين همه بيداريچون شب بشود تا

 گويم كاي عشق، ببر خوابمبا عشق همي

 يليخ يشب وقت ديگوير، ماست كه خواب را از من ببَ يمعن نيبُِبر خوابم، هر دو درست است، هر دو به ا ميبخوان ميتوانيم

 ميدار آورد،يبوجود م درد يمدت كيبعد از  يچون هر فكر درد، فكر بعد از فكر بعد از فكر، درد بعد از شوديم كيتار

 رنجم،يم ترسم،يم رود،يم نيآن از ب يزيبه چ چسبميكه من م نيهم م،يكنيشده صحبت م تيهم هو يراجع به فكرها

 رنجم،يمن م ،دهنديبشود مردم نم اديام ز يزندگ ،شده را به من بدهند تيهم هو يزهايچ نيمن توقع دارم ا كه نيهم

  درست است؟  ماند،يها در من م نيو ا كنميست مدر نهيو ك شوم،يم نيخشمگ

هرگز اگر نخوابم من به اندازه هالل هم بشوم چقدر  خوابم،يقبل گفته كه هرگز نم تيدر ب شوديم كيتار يوقت شب

خودتان در  يلحظه حواستان به خودتان باشد تمام تمركزتان رو نياگر شما در ا .خدا يداريمن است؟ ب اريدر اخت يداريب

 اريدر اخت يداريو ب ياريچقدر هوش شود،يم عتريفضا وس نيو لحظه به لحظه ا ديهست ميتسل ،ديهست ييحال فضاگشا

كه راه حل هم انسانها است با  شوديم كيكه شب تار ديگويم يوقت ،ديشويم ميكه تسل ياندازه ا به. يليشماست؟ خ
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خواب من  نيعشق، ا يا :ميگوببه عشق  رسديمن عقلم م ،گذارديلحظه م نيمن در ا اريكه خدا در اخت يداريهمه ب نيا

  .كنديخواب را از من دور م يعني برد،يم اي بُرديم را در ذهن بُبر، و او

 يو دسترس كنديگشوده شده كه شما را از جنس خودتان م يو فضا ميدور كند؟ تسل توانديم كي ميديپس خواب را فهم

عشق  .دارد يمختلف يعشق صورتها ميكنيتوجه م .خدابا خرد كُل،  ،يزديبا خرد ا ديكنيم دايتماس پ ،ديكنيم دايپ

 دهيبسمت او كش ييروين كيدائماً با  ميما كه امتداد خدا هست يعني .جاذبه است يروين ميهست يمن ذهن يكه ما تو اابتد

را  نهايو ا ميرا دوست دار نهايو ا زهايبه چ ميخودمان را چسباند يذهن يها يريادگيمن به زور و با  نكهيو ا م،يشويم

 نيكار ا قتيحق .ستين نيكار ا قتيآگاه نشده كه حق ياريهوش يعنياست،  ياطالع يبعلت ب نيا ،مركزمان ميگذاشت

اصل ما او است، و اصل ما عاشق خودش  نكهيا يچرا؟ برا .مياز خدا دوست دار شتريجهان را ب نيا يزهايكه ما چ ستين

  .كه خودش بشود شوديم دهيكش داردعاشق خودش است دائمًا  ،اصل ما كه خداست يعنياست، 

خودمان قائم  يرو يزديو بصورت ذات ا ميبشو تينهايكه دوباره از جنس ب ميشويم دهيكش تيما دائماً بعنوان خدائ يعني

از جهان، و به  ميماماً كندت ميشد دهيكش يوقت . اماعشق است ييو ابتدا يكشش اصل نيا و بينهايت بشويم. ميبشو

 نيذات مان را ا نيحالت است كه ا نيدر ا .كنديشدن با خدا بروز م يكي ،عشق بصورت وحدت ،مياو زنده شد تينهايب

به  م،يكنيم ييخودمان را بصورت او شناسا يعني م،يكنيم ييدر خودمان شناسا ميرا كه از جنس آن هست ياريهوش

كه  رديصورت بگ تفاقا نيا نكهيبه محض ا م،يكنيم دايمان را پ ياصل تيهو م،يشو يبا او م تيهم هو گرياالن د ياعتبار

همه دردسر  نيكار است، و ا نيا يخدا هم هر لحظه تو م،يآمد نيهم ياصالً برا نكهيا يو آسان هم هست، برا رديبگ ديبا

  .ميموضوع توجه ندار نياست كه ما به ا نيو درد هم بخاطر ا

چرا كه در ابتدا آنها مقابل چشمان ما  م،ينيبيم يها لتريها و ف نكيهنوز با ع نكهيا يبهتر برا شتريهر چه ب مييگويما م

بلكه جلوتر  گرانيبا د ميدهيكردند ما را، آنها را برنداشتند، هنوز ما مسابقه م تيبد ترب ،قرار گرفتند، جامعه قرار داده

ها  نكين عياست كه ابتدا ما ا يغلط ديد نيو ا م،يهست سهيدر مقا شهيهم يجور كي مييايو ما باالتر از آنها در ب ،ميفتيب

به هر حال،  داشت،يما بر م چشمها را از  نكيع نيا يزندگ ميشديم ميو اگر تسل ميهنوز از چشمان مان برنداشت ميرا زد

  .هم عشق است نيا ،ميشويما از جنس او م تيپس در نها

از جمله انسان ها هم عشق است، به محض  زيهمان جنس در همه چ ييعشق است و شناسا شدن با خدا يكيپس حس 

 ديمف اريآدم ها بس درجنس  نيا ييشناسا م،يكنيم ييشناسا يو در هر انسان يزيآن جنس را در هر چ ميآن شد نكهيا

كه به عشق  ديشما االن فرض كن ،كنديم نييكه ناظر جنس منظور را تع ديجد كيزيف يهمان تئور نكهيا ياست، چرا؟ برا
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به  د،ينيبياز جنس خدا م د،ينيبيم يبچه تان را زندگ د،يكنيبه بچه تان نگاه م ديدار ،ديبه وحدت زنده شد ديزنده شد

 ،يدر مركزش به ارتعاش زندگ كنديبچه تان شروع م كند،يم نييچون ناظر جنس منظور را تع ،دباش نطوريا نكهيمحض ا

  .به هپروت روديقدر نم نيا گريد كند،يم ييرا خدا شناسااو هم خودش 

هم  نيكه ا ميزنيرا به چشم بچه مان نم يو رنگ يجهان نيو ا يتقلب يها نكيمادر ع ايقدر ما بعنوان پدر  نيما ا گريد

ترس را هم  ر،يبگ اديبشو خشم را هم  تيدرد هم، هم هو نيبشو. با ا تيهم هم هو نيشو، با ا تيهم هم هو نيبا ا هست

حس  ر،يبگ اديحس خَبط را هم  ر،يبگ ادياحساس گناه را هم  ر،يبگ ادياضطراب را هم  ر،يبگ اديرا هم  ينگران ريبگ ادي

 اديرنجش را هم  ر،يبگ اديتوقع را هم  ر،يبگ اديحسادت را هم  ر،يبگ اديحس ناقص بودن را هم  ر،يبگ اديرا هم  ييجدا

 .شوديكارمان آسان تر م م،يدهينم ادي او آنها را به گريرا، د نهايا ميما بلد هست ر،يبگ اديز ما اكينه را ياد بگير،  ر،يبگ

كند  جاديدرد ا رقد نيا گريد يول ،گرفته اديرا  ييو جدا زهايشده با چ تيهم هو ينفهم يذره همچون بفهم كيپس اول 

و گرفتار بشود و ما هم گرفتار  ،رديبگ ادياو هم كنترل را  وكنترل ما باشد  ريقدر ز نيو ا ،شده باشد تيقدر هم هو نيو ا

  .ديآينم شيپ گريد نهايو ا ميبشو

 مياثر تسل دركه  يداريهمه ب نيراه من است، با ا نيچاره من است ا نيبشود ا كيشب تار يوقت :ديگويبله م ن،يپس بنابرا

 م،يگويبه خدا م رديخدا را بگ يجا توانديعشق م نجايا در ،ميگويبه عشق م رديگيمن قرار م اريو گشودن فضا در اخت

است، جاذبه  نياست، جاذبه ام هم نيخواستم هم م،يگويبه زبان نم ميگوينم ،ميگويگشوده شده م يفضا نيبه ا

به من بر  د،رويخواب م :ديگويم يول .برديالبته كه م برد؟ينم اي برديخوب م ر،من را ببُر، و ببَ يام، خواب ذهنيعيطب

  ديگويمهم است، م اريبس تيب نيو ا .روديم گريد يكيدوباره در  يول گردد،ينم

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۴۴۴و

 از من برود، آيد در شخص دگر خوابم            چون خواب مرا بيند، بگريزد و ننشيند

در شخِص دگر خوابم،  ديمن برود، آ از .را برساند يدرست باشد و معن توانديدو م هر ،ندينسخه ها هست بنش يبعض 

شدم از جنس حضور شدم درست است چون عشق، عشق  يارياز جنس هوش گريچون د دينيمن را بب ديگويخواب م

 ،روديكابوس م نيكه من رفته بودم به آن، ا يخواب نياما ا .گفتم، خواب من را ببر، او هم من را از جنس خودش كرد، خواب

از من  ،روديم ند،يبنش روديمن را بكشد بخواباند، اما نم ديآياز جنس عشق شدم، نم گريچون من د زد،يگرياز من م

  .گريشخص د كيبه  روديدفعه م نيدر شخص دگر خوابم، ا د،ياز من برود آ رود،يم

  است.  ياريهوش كيها انسان ياست، اصل همه نيهم هم قتيكه حق نطوريكه موالنا معتقد است هم دهدينشان م نيا
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مان، هم  ينژادمان، فكرها دانمينم ،ما به علت متفاوت بودن رنگ پوست مان نكهيا م،يندار گريبا هم د يفرق چيما اصالً ه

 شما يعني .ميندار گريبا همد ياديما فرق ز .حس تفاوت توهم است م،يكنيقدر حس تفاوت م نيمان ا يها يشدگ تيهو

هم  نيع نهاياز هم دور باشند، ا نهايا ن،يكره زم گريد يجا كيانسان هم از  كي نيمكره ز يجا كياز  ديريانسان بگ كي

حاال من به  .آمدند در ذهن به خواب رفتند، خواب هم خواب فرم است ، وهستند هستند چون هر دو شان امتداد خدا

آن  رود،يبه خواب دانشش م يكيآن  رود،يبه خواب مقام م يكيآن  رود،يبه خواب همسر م يكيآن  روم،يخواب پول م

خواب وجود  كيپس  م،يرويم نهايهمه اخواب مختلف به  يما به نسبت ها يهمه اي رود،ياش م يبه خواب جوان يكي

   .ميما امتداد خدا هست يحضور، همه ياريهم هوش يكيوجود دارد، در ذهن،  زهايدارد به خواب چ

 نكهيا يها بجاانسان يهمه .هاانسان يهمه م،يدست اتفاق به هم بزن ديما با .ميبه هم كمك كن ديما با :ديگويم موالنا

مان  نيما د ميستين يكيما اصًال  ،ميبا هم دعوا كن ديما با ،يكشور هست نيكشور هستم تو مال ا نيكه من مال ا نديبگو

كه اگر من  ديبگو خواهديم .ستين يزياصًال همچون چ م،يباش ديهم با منمتفاوت است، مذهب مان متفاوت است، ما دش

 رودياما م ،زديگريخواب از من م نيا ،را كه به خدا زنده بشوم ميها يشدگ تيقدر ال كنم هم هو نيا ،بشوم داريقدر ب نيا

چون  د،يآيم گريشخص د كي رد روديم زديآن شخص با من فرق ندارد، از آن هم بگر د،يآيم گريشخص د كيدوباره در 

   .است ياريهوش كي

 گر،يكشور د كيدر  اي بهيدر آدم غر ايدوستم  ايبچه ام  ايرفته مثًال در همسرم  گريد يكيكه االن در  يخواب نيا نكهيا

شود  داريكه او هم از خواب ب ميبه هم كمك كن ديما با يعني ؟يچ يعني .برگشته به او رفته آن هم همان خواب من است

كه  ستيهم ن ينطوريضمن ا دربشود،  دارينفر ب كي ستين ي. شود، كافداريز خواب بشود او هم ا دارياو هم از خواب ب

بشوند كه من  داريكه ب ميگويخوب اصالً من نم .نشوند داريب گرانيبشوم د داريمن ب ديبگو يبشوم من ذهن داريمن ب

است كه فكر  يمن ذهن ديد نيا .آنها در جهنم بسوزند، من هم تماشا كنم كنميم يشدم به حضور زندگ داريقشنگ ب

  نه، نه،  كنم،يم يمن از شما بهتر هستم، من زندگ ميمن بگو ،گران بد باشنديكه من خوب باشم د كنديم

 نديبيم ند،يبيمرا در همه  يزندگ نياصالً ا ،يبه حضور زنده شده به زندگ يدرجه ابه  كند،يم يكه كار معنو يعارف كس

خواب  دييگويم د،ييگويم ينطوريپس شما ا .فقط به خواب فرو رفته اند ،اند يد و زندگكه همه در مركزشان زنده ان

به حضورش زنده بشود به نفع  يكي ميكنيمما كوشش  .هم حضور من است گرانيهم خواب من است، حضور د گرانيد

حضور او شمع او  ،دهچون او كه به حضور زنده ش ،حضور موالنا حضور من هم هست .حضور من هم هست نيهم .ماست

   .كنديمن را هم روشن م
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برنامه كه پخش  نيمثل هم م،يبده ادي گريهم د به ديبا ميدانيما هر چه كه م .حسود باشد دينبا چكسيه ديد نيپس با ا

 تو مييو بگو ميكن ليرا تحم دمانيعقا يبرنامه ها پخش شود، و نه بعنوان من ذهن نجوريا ميكمك كن ديما با م،يكنيم

 يكه همه حواسمان تمركزمان رو رديگيصورت م يكار موقع نينورش بتابد، و ا نيا ميان را روشن كنمشمع ،يدانينم

  كه: ديگويم يبعد تيب نيهم يمهم است برا تيب نيباشد، پس ا دمانخو

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۴۴۴و

 ياران كه چه ياريدم، تنها مگذاريدم

 ت از چشمِ بشر خوابمسچون عشقِ مَلَك برده

 گريد يكيباال اگر خواب از من برود در  تيب يمعن ديگويم .من هستند اري ايمردم دن يشماها و همه يهمه يعني اراني

 اري يشما چجور اراني نكهيا يعنيبرگشت دوباره،  رفت خواب من بود نيندارد، هم يفرق چيبا من ه گريد يكيپس  ،ديايب

 دييگويچرا شما را به عشق در درون نم د،يكنيشمع تان را روشن نم اچر د؟يكنيخودتان كار نم يچرا شما رو د؟يمن هست

  كه خواب من را هم ببر؟

 كيچرا همه مان  د،يمن هست اري قتيدر حق كهيدرحال ديستيمن ن اريپس  ؟ديمن هست اريشما كه  دم،ياريكه چه  اراني

قدر دشمن  نيپس چرا ا .ميهم هست اريپس ما  ست،ين شتريخدا هم ب كي ،ميهمه مان امتداد خدا هست م،يهست ياريهوش

درست است كه خواب از من  ديمن را تنها نگذار :ديگويم دينواز زبان موالنا شما بش .ميديرا فهم نيحاال كه ا م؟يهست

  خواب باشند؟  همهباشم  داريدارد من ب دهيدر شما برگشته، چه فا ،رفته

 داريب ديبه موالنا گوش بده مييبگو مياست كه همه را در خانه شان را بزن نيما ا فهيوظ ايآ م،يكن داريهمه را ب ديما با

كه مردم  .ميكنيپخش م ميرا دار نيهم ميداريو حضورمان را نگه م ميكنيرا روشن م مانشمع  كهنيهم ،نه ،نه ؟ديبشو

  مهم است.  يليهم خ يقبل تيمهم است ب يليخ تيب نيهم .چشمانشان بردارند يرا از رو ييجدا يها نكيع نيا ديبا

 د؟يكنيچرا به من كمك نم .شدمزنده  ييخدا ياريمن االن به هوش د،يمن هست اريانسانها  يهمه من كه اراني يكه ا

به خدا  دييشما هم به عشق درون بگو .نه خواهم؟يمن از شما م يزيچ ،نه د؟يبه من پول بده شود؟يكمك شما چه م

شمع  كي د،يشمع هم شما روشن كن كي د،يشمع هم شما روشن كن كيپس  .برديخواب شما را هم ببرد كه م :دييبگو

 ايما همه مان عاشق خدا  يعنيعشق ملك خواب را از چشم بشر ما برده است،  نكهيا يروشن كند، چرا؟ برا يكيهم آن 

به  نكهينه ا .ميعاشق َملك هست ،ميستين يجهان نيا يزهاينماد خداست، چون ما عاشق چ نجايَملك در ا م،يهست يزندگ

  .است دهعشق خدا بر يعنينماد است، عشق ملك برده است  نهايا ديتوجه كن ميعاشق شو يفرشته خاص



 Program # 777                                                                                         ۷۷۷برنامه مشاره 

  ١٣صفحه: 

زنده  ،اوست تينهايلحظه و به اصل مان كه ب نيبه ا مياقامت در ذهن برگرد يجهان پس از مدت نيبه ا ميچون ما آمد

اصل مان  ،ميعاشق خدا هست يعني ،ميكه ما عاشق ملك هست ميبفهم ديبا ميخواب ذهن هست يتوو االن كه  .ميبشو

خوابش آشفته شده است، شما  ين من ذهنيهم يعني نجايدر ا شرما، ب يچشم بشر نيا نيبنابرا .زهايچ نكهينه ا ميهست

چكار  كنمينم دايپ ،گردمينبال خدا مام د يجسم ياريمن با ذهنم با هوش نكهيا يچرا آشفته شده است؟ برا دييگويم

فرم  قعاش ،يهست يفرم يو عاشق ب يفرم هست يتو ب ،يرويم ياشتباه دار ،ينيبيم ياشتباه دار نكهيا يبرا ؟كنم

 يتو خود خدا هست ،يعشقت را برگردان به اصل خودت، بدان تو خود عشق نيبگذر و ا ياز عشق هر فرم نيبنابرا .يستين

  .يهست يو عاشق زندگ .يجستجو كن زهايرا و خدا را در چ يزندگ ديو نبا يهست يخود زندگ

چشم بشر  .ديگومي خواهد اين را ب .يروبه خواب ذهن فرو ب يتوانينم گريعشق خواب را از چشم تو ربوده تو د نيو ا

ر ذهنش به خواب برود، د گريد تواندينم يبعنوان من ذهن گريبشر د يعني ميكه ما مثًال شب نخواب ستين نيمنظورش ا

 ميموالنا باش اري ديما با پسمربوط به تمام انسانها است،  ،نفر است؟ نه كيمربوط به  نيا ايآ .عشق َملك را دارد نكهيا يبرا

عشق خدا خواب را از  نيو ا ميكه ما عاشق َملك هست ميرا هم بفهم نيو ا ،مياو را تنها نگذار ،ميخودمان كار كن يرو

  .دارد ياست كه من ذهن يبشر گفتم بشر نجايدر ا ،ربوده ما يچشم بشر

بلكه  .ستيبشر ن گريد نيا شوديزنده م ودشاست، امتداد خدا است به خ تيخدائ يكيدو جور حالت است  ديتوجه كن

 كند،يفرم است انكار خدا م يكه تو يكي يفرم است بعالوه انكار فرم، ول نيدر فرم است، ا تيخدائ يانسان است هنوز ول

در ابن  نكهيا يبرا شود،ينم ديگويو م زديريبهم م يسن كيپس از خدا خواب را  نيا ،نديبياش فرم را مهمه نكهيا يبرا

مَلك  ش هميننماد نجايكه در ا ميهم عاشق او هست قتاًيد،حقيعاشق من هست شما د،يشويم زهايشما عاشق چ وابخ

  .ديگوياست، حاال م

س،   وان  وی، د مارٔه و  ۱۴۴۴ل 

 آيد تا صبح و سحر خوابمبا من كه نمي          بنشين اگري عاشق، تا صبحدمِ صادق

بعنوان عاشق كه ذات  ميدانيما م يعنيعاشق  ،يعاشق واقع مينه؟ بله، عاشق هست اي ميقبل گفت ما عاشق هست تيب در

دش است فقط، عاشق مثل ما من كه خودش هم امتداد خداست، خدا هم عاشق خو ،ما عاشق خودش است ياريما هوش

خودمان بايد فقط  ميهم چون از جنس او هست ام .خدا فقط عاشق خودش است، فقط خودش را دوست دارد ست،ين يذهن

كه  ميخودمان هم همان جنس هست م،يستين ميكرد فيكه با ذهن توص ييزهايچ نيخودمان هم ا م،يرا دوست داشته باش

  از جنس اوست.
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 ،يچون عشق َملك دِل ما را ربوده، اگر ميعاشق هست ميديفهم گر،يبله د مييبگو ميچاره ندار ما ؟ياشق: عديگويحاال م 

شده، من بلند  تيفكر هم هو كيلحظه بصورت  نيَنجه، در ا رونيكان شكر ب نيپس از ا ياگر عاشق هست ،ياگر هست

 زد،يآن برنخ زديخيكه از آن فكر برم يا نهيبگذار زم يعنين يبنش ن،يبنش ،يجانيو ه يمن ذهن كيبعنوان  شوميم

بلند  يبصورت من ذهن ،يشويبصورت ذهن بلند م يبلند شو ،يشويبلند م يچ يبلند نشو برا ،ياگر عاشق هست نيبنش

   ؟يذهنت را خاموش كن، تا ك نيبنش ،يشويم

تا صبح بدمد، كدام صبح؟  يعاشق هست اگر نيبنش ديگويخوابم ببرد، االن هم م ديشب هرگز نبا درباال گفت  يها تيدر ب

هالل ماه  قتاًيحق يعنيصبح صادق، صبح صادق  يكيصبح كاذب است  يكيكه دو جور صبح  ديدانيموالنا م .صبح صادق

صبح شده  يعني د،يگويكه صبحدم م گريد ليدر تمث هماه بزرگ شد ياديبه مقدار ز ليتمث در آنحاال  م،يا دهيرا ما د

 نيصبح كاذب هم .ستيصبح كاذب ن يعني م،يگرديبه شب بر نم گريكه د ميدانيما م ،هم روز شده ياديمقدار ز كي

  .ذهن است يجسم ييروشنا

 شود،يم دواقعاً روز دار ميشد دهييزا ،رونيب مياز ذهن آمدديگر ذهن است، صبح صادق  يجسم ييپس صبح كاذب روشنا

 ميحضور آمده ما به خدا دار ياريهوش ،ميشد دارياز خواب ذهن ب م،يكنياست راجع به شب و روز صحبت نم نيا ليتمث

با موالنا كه تا صبح سحر  ،تا صبح، با من نيبنش ياگر عاشق هست ديگويم .ميشويزنده م ميبه عشق دار م،يشويزنده م

كن، نگذار در  نين، و تمررا بخوا زهايچ نيهم رسانم،يمن تو را به صبح م نينشبا من ب :ديگويموالنا م د،يآيخوابم نم

  .يشب به خواب برو

 يك ن،يننش يذهن يمن ها يعني ديآيمرتب خوابش م زنديكه چرت م يبا كس د،يآيخوابش نم كه يبا كس ن؟يبنش يبا ك

 يبله، پس با من ها .نشسته تا صبح بشود شبدر  ديآيكه خوابش نم دينيبنش يبا كس ديشما با .عارفان ؟ديآيخوابش نم

با آنها  ،نديشما با آنها ننش ،كننديو درد پخش م دهنديو واكنش نشان م رونديدردمند كه مرتب به خواب ذهن م يذهن

 كنشوا دميو هر موقع كه د ،حواسم به خودم باشد كنميم يكه من دارم سع ديياطالعات بگو نيبلكه با ا ديمصاحبت نكن

من دارم از كان شكر  .كنميكه من دارم اشتباه م فهمميم شوميد مبلن يجانيو ه يباشنده ذهن كيبصورت  دهمينشان م

و باالخره فاصله  كنميفكرها را آرام م نيو ا ،و مراقب كار خودم هستم شوميآرام م شوم،يمن آرام م ،لحظه نيا جهم،يم

  .دهديدو فكر كه روزن است خودش را به من نشان م نيب

 نيااز  از آن روزن، اگر ديآياز آنجا م يزديكه خرد ا دينيبيبه شما نشان داد م دو فكر خودش را نيهر موقع فاصله ب

است؟  يغالب ما چ ياريكه هوش مينيبب ديكه با ديگويم ديد ميامروز خواه شود،يباز بشود دارد صبح م اديروزن ها ز
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دوباره منفصل  ديوصل شد يدگپنجاه و پنج دفعه به زن د؟يوصل شد يبه زندگ قدرساعت چ يككه در  دينيبيشما م

 ديجنس حضور هست نياز ابيشتر پس  .غالب شما حضور بوده ياريهوش ميريمتوسط بگ كي ميرا جمع كن نيخوب ا ،ديشد

م از جنس ياز جنس تأمل هست ميكه هشتاد درصد، هفتاد درصد از جنس حضور هست مينيبيما م كدفعهي ،يتا من ذهن

دارد  ،خوب است يليخوب خ كند،يدرصد ذهن دارد اخالل م ستيب شود،يا رد ماز م يخرد زندگ ،ميهست يخردورز

 دياگر هنوز صبح نشده با يول .شما يپس روز شده برا كشد،يكه اصالً ذهن شما را نم دينيبيهم م كدفعهي شود،يصبح م

  . ديصبح كاذب نمان نياشما را برساند به صبح دم صادق در  كهمثل موالنا،  برديكه خوابش نم دينيبنش يبا كس

 گريصبح صادق كه د ،يجسم ياريذهن و هوش يعنيخواهم خواند راجع به صبح كاذب و صبح صادق  تانيبرا ياتياب االن

دردها  ياريو هوش يجسم ياريو هوش ميشويمتولد م ميما، ما از ذهن دار يبرا شوديروز دارد م يعني دمديم يصبح واقع

 واشيو  ،شوديتجربه م يزديا يينايكه وصل است به ب ميشناخت يكه تا حاال نم يگريد يرايهوش كيو  ،كنديفروكش م

 ييشناسا ياريآن هوش ،شوديچشم ما برداشته م ياز جلو يكي يكيها  نكيكه ع يزديا ياريهوشآن با  مينيبيما م واشي

  .ما را يها نكيآن ع كنديم

 اريبس اتيخواهم خواند، اب تانين غزل را برايهم يليغزل به اصطالح تكم كين بعد از آ .خوانميم تانياشعار را برا نيبله، ا

در تكرار هست كه معنا به  ديرا تكرار كن اتيام كه شما اببارها خواهش كرده .ديكنبشما تكرار  ديفقط با ،ساده هستند

كل معنا به دست تان نخواهد  ديشنوبار ب كي دياگر تكرار نكن .دهديو معنا خودش را به شما نشان م ندينشيجان شما م

  :ديگويم د،يغزل را مرتب تكرار كن ديبا. مدآ

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۲۶۸۱و

  چه كردي گنج پنهان را چه كردي؟                             نشاط عاشقي گنجيست پنهان
ه با خدا مجددًا لحظ نيبرگردد و در ا ارانهيدرست كرده هوش يانسان كه رفته من ذهن يعني ينشاط عاشق پرسد،يشما م از

گنج  كي نيا يبا زندگ ارانهيحس وحدت مجدد هوش نيا ديگويم .بشود تينهايب ،خودش قائم بشود يرو ايبشود  يكي

 ؟يگنج پنهان را چه كرد يچه كرد ن؟يكجاست ا ؟يرا چكار كرد نگنج پنها نيبه من بگو كه ا ايحضور پنهان است، تو ب

 نيدر ا كنميفكر م نكهيبخاطر ا ،باال جهميكان گنج م نير لحظه كه من از اگفت شب آبستن است، ه د،يشما سؤال كن

 يعني يآرامش عاشق ،يعاشق يشاد يپس نشاط عاشق .بدهم نجهم صيتشخ توانميهست، م يزندگ كنميكه م ييفكرها

 دييكه بگو دياگر رساند ديدهشما جواب ب ؟يرساند جهيبه نت ايمن آ ديگويبه ما م .مالِ ما بوده ارانهيبودن با او هوش يكي

  سؤال: ديو كار كن كنم،يكار م شيدارم رو دييبگو ديبا دياگر نرساند .رساندم
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مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۲۶۸۱و

  بيا بنشين، بگو آن را چه كردي؟                                               ترا با من نه عهدي بود زَ اوّل؟
بله، من  يالست، تو گفت سؤال الست مانيپ نيهم يكه تو از جنس من هست دميانسان از اول مگر من از تو نپرس يا يعني

بلند  نم،يبب نيشب آبستن، بنش ،يو االن در آن شب هست ،ياز جنس من بشو ارانهيو قرار بود هوش .از جنس تو هستم

و آن عهد الست را  مانيتأمل كن، بگو آن پ نيبنش ايب ،نيبا من بنش ن،يگفت بنش ميدر غزل هم داشت .نشو، بصورت فكر

  آمدم.  يچ يبرا دانستمياصًال نم ،رفته است، فراموش كردم ادمي دياست كه ببخش نياخوب جواب ما  ؟ير كردچكا

اگر  ميكه ما داد ييجواب ها نيرا پدر و مادرم به چشم من زده اند، حاال ا نهايا و دميها را به چشمم زدم و بد د نكيع نيا

 دينده يجواب .ديمسئوالنه بده يجواب ها د،يمعقول بده يار و جواب هاكن ديو بگذار ديشما لطف كن دياياز ذهن ب جوابها

من متوجه نبودم كه  ،نبودممن مسئول  ييگويراست م ايخدا دييباشد، بگو تيمالمت باشد و حس عدم مسئول شيكه تو

صبح كاذب من واقعاً  نيا و .بشوم ليو كامًال به تو تبد ،از جنس تو بشوم ارانهيهوش ديبا نجايمن از جنس توام و االن در ا

  خودت كار كن،  يحاال رو .است يكاف نيصبح صادق نبوده، من اشتباه كرده ام، خوب هم

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۲۶۸۱و

  چنان خورشيد خندان را چه كردي؟                          چنان ابري به پيش ما چه بستي؟
 يشدگ تيهمه هم هو نيگفت ا يك ؟يرا ببند نيت اگف يك ؟يبست يچ يرا كه من را از تو جدا كرده برا يابر من ذهن نيا

كنم بعد تو  تيهم هو ياندك كيتو را  خواستميمن م كنميم ريقضا دستم است، تدب ،ديگويخدا م ،من كه ؟يداشته باش

 تيبرا يا دهيچه فا نيآخر ا ،من و خودت نيآن هم ب ؟يابر بزرگ را درست كرد نيا يچ يبه خودم زنده كنم برا اورميرا ب

  دارد؟

خندان را  ديخورش چنانخدا،  يعنينماد من است  ديخورش ،ينيبيرا نم ديخورش كه ؟يما چه بست شيبه پ يچنان ابر 

در  خواستميخودم م ريقانون قضا با قضا هم با تدب يكرده بودم براست تيكه من تو را هم هو ياز مدت پس ؟يچه كرد

و تو  يكنيخراب م ياالن هم دار ،يخراب كرد ترستادم تو با مقاومتف يياقض ،فرستادم يهر موقع من خرد اورم،يب

را خدا از  نهايا ؟يكرد ينطوريو تو چرا ا بمتو بتا قياز طر ديبصورت خورش خواستميمن م ،يخندان من هست ديخورش

   م؟يبده يخوب جوابش را چجور .پرسديما م

 يابر كيدائماً  ،ميدار اجيما هم به نورش احت تابد،يم ديخورش نكهيدرست مثل ا ؟يخندان را چه كرد ديچنان خورش

عقل است؟  نيما آخر؟ ا ميكنيرا ما م نكاريا يچ يبه ما نرسد، خوب برا ديكه نور خورش يآنجا بطور مصنوع ميدرست كرد
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ده پندار را پر نيا ،يكنيابر را درست م نيو ا ،يشويم تيبا آن هم هو يكنيتند تند فكر م يچ يبرا ستياگر عقل ن

مثل موالنا  ديآيكه خوابش نم يبا كس نيبنش ايپس ب .پرسمياز شما م نيهم ،يكنيم يدرست يچ يبرا ،يكنيدرست م

  .كند ييشما را راهنما ذاربگ ،تأمل كن

  

  *** پایان قسمت اول ***
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  .ميبه نظرم اجرا كرد ٦٠٥را كه در برنامه  ١١٧٢غزل  نيا دياجازه بده

وان وی، د مارٔه  و ل     ۱۱۷۲س، 

 اياي، مستي، خرابي، زندهخواهم يكي گوينده

  كآتش به خواب اندرزند وين پرده گويد تا سحر
و خدا را  ميما فضا را باز كن نكهياز ا ريغ نيخراب باشد، زنده باشد، ا ،مست باشد ندهيگو نيكه ا خواهم،يم ندهيگو كي

 ميخود ما هست يعنينباشد،  تيهم هو يزيباشد، زنده باشد، شاد باشد، با چ تواندينم يگريد چكسيه ،مركزمان مياوريب

و  يخرد و شاد يچكار كند؟ به خواب ذهن ما آتش بزند و پرده ها ديايمركز ما، كه ب ديآياو م ميكنيفضا را باز م كهيوقت

  :ديگويم د،يگويرا م نيا تيب نيكه ا .آرامش را به ما بزند

س،  وان  وی، د مارٔه و    ۱۱۷۲ل 

  حُبِْسنَا فِي السََّفر 'اِنّا 'فَارْفُقْ بِنا اَْودَارِنا                يَا سَاحِراً اَبْصَارَنا بالَْغتَ فِي اَسَْحارِنا
  .شدیم زندانی سفر در ما کن، مدارا یا موافقت ما با   ای جادو کننده چشمان ما، در سحر ما مبالغه کردی،

 
آنها  قيو ما از طر ،يگذاشت نكيع ،يچشمان ما تو پرده گذاشت يخدا، كه جلو يا يعنيجادو كننده چشمان ما،  يا يعني

شدن، جامعه  تيموقع هم هو ميكرد يرو ادهيها ز نكيع نيو ما در گذاشتن ا .مينيبب ميتوانيتو نم قيو از طر مينيبيم

 ييزهايبا چه چ شانيرا با بچه ها نهاياندارند، كه  يامالحظه چياصالً ه شانيدادن به بچه ها نكيخانواده در ع يبطور كل

   .كنند تيهم هو ييزهايشدند، با چه چ تيهم هو

كه در سحر ما مبالغه شده با مدارا كن،  ميشويما متوجه مپس  ،يجادو كننده چشمان ما، در ِسحر ما مبالغه كرد يپس ا

به نبات از نبات  اهيبه گ وانياز ح وانيبه حوارد جماد از جماد  ميجدا شد واز ت ميما در سفر خودمان كه شروع كرده بود

 يكه حُبسنا ف يدرست به م،يشد يسفر زندان نيدر ا ميشد يدر ذهن انسان ما زندان ،به ذهن انسان وانياز ح وانيبه ح

   هافتاد يكه چه اتفاق ديشويپس شما متوجه م م،يسفر ما به حبس افتاد نيالسفر در ا

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د    ۱۱۷۲و

 اندر تن من گر رگي هشيار يابي بردرش

  چون شيرگير او نشد او را در اين ره سگ شُمَر
كه من به خواب  ينيبيم يا هياگر در ناح ،كه به ذهن زنده است يكن دايرگ پ كيدر تن من اگر  ،خدا در من يا :ديگويم

كنم به  ليدوباره م ،تو نشوم ريگ ريش ،ن در ذهن هستمو اگر من كه اال ،دور ندازيپاره كن ب ،ذهن فرو رفتم، تو آن را بَِدر

او  ريپس ما ش ،بله .من از سگ كمتر هستم نصورتيدر ا ،نشوم ليتو تبد ريها و به ش يشدگ تيو هم هو يرونيب يزهايچ
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 مينكن يكارما را بدرد و با او همذهني  ياريهوش ياو رگ ها مينگذار ،ميدر ذهن و اگر مقاومت كن ميكن رياگر تأخ ،ميهست

  .سگ بشمارند ،نشمارند ريما را ش ديراه با نيدر ا

 نيتا ا ،نرم بشود ديانسان با م،يكنيما با او موافقت م يعنيمدارا كن،  اي فقتگفت با ما موا گفت،يرا م نيهم هم نجايدر ا

خوابم  يببر، گفت وقتعشق تو خواب را  يكه ا گفتيو امروز هم م .به مركزش ديايمست و خراب و زنده ب يندهيگو

شما  ايآ م،يبده صيتشخ ميتوانياست كه ما م نياش ا يمعن .دارم يداريهمه ب نيكه ا ميگويبه عشق م شوديم نيسنگ

 ديخواهيبه شما دارد، م يبستگ ديرويو دنبالش م ديكنيعمل م نكهيا. ديدهيم صيحتمًا تشخ د؟يدهينم صيتشخ

 ديتوانستيرا نم زهايچ نيحضور نبود ا يارياگر در شما هوش د،يا دهيكز شما؟ شما فهمبه مر ديايمست و خراب و زنده ب

   .خود شما دارد هكامًال ب يبستگ ديكنينم اي ديكنيم نكهيا .ديبكن ديچكار با ديدانيم قاً يشما دق د،يبفهم

از آنور است، شكار از اينور نيست است، شكار بركت او دنبال شكار  ريش يبه زود مينشد ليتو تبد رياگر به ش يول ،بله

هايم زياد شود، زندگيم هويت شدگيخواهد بگويد من اين را هم به خودم اضافه كنم، از جهان بيرون، بلكه، همديگر. نمي

ها زندگي زيادتر نخواهد شد. ما بيشتر گير خواهيم افتاد. هويت شدگيشود، ما ديگر شناختيم كه با انباشتن همزيادتر مي

كه اگر من مقاومت كنم در اينكه تو رگهاي هشياري ذهني مرا بدري، پس من سگم، شير تو نيستم. خوب دانيم. ر نميمگ

  اين خيلي واضح است ديگر. اين بيت را خوانديم در غزل. 

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۴۴۴و

 ماز من برود، آيد در شخص دگر خواب             چون خواب مرا بيند، بگريزد و ننشيند

خوانيم كه شما ببينيد كه همان طور كه گفتم به اصطالح متوسط هشياري، آن هشياري غالب است كه جنس چند بيت مي

  كند. ما را تعيين مي

ر دوم،   وی، د وی،   ۱۴۱۸و

  چونكه زر بيش از مس آمد، آن زرست              حُكم، آن خوراست كآن غالبْ ترست
هويت ر ما غالبتر است. االن خوي حضور در شما غالبتر است يا خوي همگويد كه: حكم مال آن خوست كه آن دمي

گويد: در به اصطالح مخلوط طال و مس اگر مقدار زر، طال بيشتر از مس باشد، يعني اگر در ما ميزان هشياري ها. ميشدگي

  ستيم. حضور بيشتر از هشياري جسمي باشد، پس ما از جنس خدا هستيم، زريم. از جنس هشياري حضور ه

كنيم از اينكه توجه ما را چيزي بدزدد. كنيم به كار روي خودمان، و مرتب پرهيز ميحاال همين طور كه گفتم ما شروع مي

كنيم. اگر هم ها را و پرهيز ميهويت شدگيكنيم همگيريم، و شناسايي ميو اگر هم دزديدند قبالً، اينها را دوباره پس مي
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ها ما اين فضا را گشوده شده نگه داشتيم، و حتي اگر درد بينيم كه االن بيشتر موقع. ميكشيمدرد هشيارانه باشد مي

  كنيم.كنيم، صبر ميداريم، صبر داريم، اين را تحمل مي

بينيم واقعاً در ساعت تعداد دفعاتي كه من تسليم شدم گفت هرگز نبايد در اين شب خوابتان ببرد. پس از يك مدتي مي

شود. خوب هشياري غالب در اين يك ساعت حضور بوده. نتوانست درد مرا گول دگي دارد زيادتر ميو وصل شدم به زن

  گفت، همين بيت، بزند. درد وقتي آمد ديدم. آن بيت كه مي

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۴۴۴و

 از من برود، آيد در شخص دگر خوابم             چون خواب مرا بيند، بگريزد و ننشيند
رود. فرض كن دردهاي شما برود. خواهم، درد از من ميگوييم اي عشق اين درد را نميواب درد هم هست. ما ميقسمتي از اين خ

همه رنجهاي شما انداخته بشود، كينه شما انداخته بشود، خشم شما انداخته بشود، ترس شما انداخته بشود، همه، اصالً دردي نيست 

آيد، گفتيم ما فرقي با هم نداريم. ولي در مورد آيد، در همسرتان مييد. در فرزندتان ميآرود در يكي ديگر ميدر شما. حاال اين مي

گوييد كه اين خواب آيد. دوباره به عشق ميبينيد درد تمام نشده دارد ميبينيد. ميآيد ميخودتان وقتي حاضر هستيد، دردتان مي

  خواهم اين خواب را.را ببر. من نمي

خواهيم. شويم ديگر، ما درد را نميزياد باشد و هشياري حضور غالب باشد، حقيقتاً ما چون از جنس زندگي مياگر ميزان هشياري ما 

تان من درد باشد يا نه؟ اگر هشياري غالبخواهم زندگيم راحت باشد، بييك سوال از خودتان بكنيد. بگوييد واقعاً من از ته دلم مي

آيد خواهم درد داشته باشم. يك روزي مينه مي :گوييدكنيد در مقابل اين سوال. ميمي بينيد كه داريد مقاومتذهني باشد، مي

دهد كه هشياري غالب از جنس خواهم و نه براي ديگران. اين نشان ميخواهم، نه درد براي خودم ميگوييد نه، من نه دردسر ميمي

  يست براي ما. آيد از درد. چون درد الزم نحضور است. واقعاً شما خوشتان نمي

آيا بايد حتماً ما بترسيم، ديگران را بترسانيم؟ حتماً بايد خشمگين بشويم؟ حتماً بايد در خانواده دعوا كنيم؟ حتماً بايد جيغ بزنيم 

شود د، نمييا برنجيم يا حتماً بايد كينه داشته باشيم يا كينه نباش ؟مان، توهين بايد بكنيم ما، حتماً بايد اين كارها را بكنيمسر بچه

ست كه اينها باشند تا بفهميم كه اينها نبايد ا شان اينزندگي كرد. نه، اينها درد است. اينها مال من ذهني هستند و فلسفه وجودي

  باشند. 

ر دوم،   وی، د وی،   ۱۴۱۹و

  هم بر آن تصوير حشرت واجب است                        سيرتي كآن بر وجودت غالب است
غالب است به ما، هشياري جسمي است، هشياري درد است يا هشياري حضور است. االن وقتي  گويد كه االن هر سيرتي كهمي

خيزيم. يعني اين لحظه محشر است، شويم. اگر زندگي باشيم، به صورت زندگي برميشويم، به آن هشياري زنده ميبخواهيم زنده مي

ستيد بيرون. تا حاال جسم بوديد، شديد. از همين كان شكر جَ  شويد؟ تا به حال به صورت فكر بلندقيامت است. شما چطوري زنده مي
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دريم و هم ديگران را. پس از هر جنسي باشيم در اين لحظه كه محشر گويد، درنده بوديد. هم خودمان را ميگرگ بوديد، االن مي

  شويم. است به آن صورت بلند مي

بينيم. اگر تو آيد ميداريم خوابمان نبرد. اگر خوابمان نبرد، وقتي درد ميست كه فضا را باز كنيم، باز نگه ا شما اگر بهترين راه اين

د، ما اصالً ور درّد و ميكند، ما را ميآيد، كارش را ميخواب باشيم، يعني يك چيزي ما را برده باشد هپروت، در خواب آن، درد هم مي

  ما ديدمان در اين حالتها غلط است. خالصه:كنيم. يعني هميشه بينيم. عوضش يكي ديگر را مالمت ميدرد را نمي

ر دوم،   وی، د وی،   ۱۴۲۰و

  رُخي همچون قمر ْساعتي يوسف                                          ساعتي گرگي در آيد در بشر
شويم، مگر اين لحظه قيامت شويم گرگ درنده، به صورت گرگ درنده بلند ميشويم، من ذهني پر از درد، مييعني يك لحظه من مي

شويم به يك گرگ. اما لحظه بعد اگر فضا را باز كنيم، يوسف رخ يعني حضور ما خودش را به صورت ماه شب نيست؟ خوب زنده مي

شود به سوي اين دور به اصطالح گردش ما از هالل يا از محاق كه ماه ديده نمي :دهد. و امروز موالنا به ما گفته كهچهارده نشان مي

بري از ماه ما نيست، اگر تسليم بشويم و مقاومت نكنيم، زندگي خودش ما را راهنمايي قمر است. يعني اين حالت ما كه االن هيچ خ

شويم. اگر مقاومت بكنيم شايد در همين حالت محاق كند با قانون قضا و كن فكان. پس از يك مدت كوتاهي ماه شب چهارده ميمي

  يا هالل باقي بمانيم. بله، 

ر دوم،   وی، د وی،   ۱۴۲۱و

  هااز ره پنهان، صالح و كينه                                                     هاها در سينهود از سينهرمي
بله، اين را كه امروز هم چند بار گفتيم. شما اگر به زندگي زنده شده باشيد، اگر اين لحظه قيامت شماست، به يوسف رخ زنده شديد، 

به مركز يكي ديگر، به مركز همه. اگر  رود به سينه يكي ديگر،پس به بينهايت او زنده شديد. اين از سينه شما به صورت ارتعاش مي

براي چي  رود به مركز انسانهاي ديگر. پس توجه كنيدشويد باز هم از طريق ارتعاش مياز جنس درد باشيد، به صورت گرگ بلند مي

ي ما روي همديگر آيد. يعنرود و در يكي ديگر ميدار شود. كدام بيت؟ بيتي كه خواب از من ميكه آن بيت معنيخوانم؟ اينها را مي

   :گويد كهگذاريم. براي همين موالنا مياثر مي

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۴۴۴و

 ياران كه چه ياريدم، تنها مگذاريدم

 ست از چشمِ بشر خوابمچون عشقِ مَلَك برده
اري هستيم. هشياري امتداد خدا در همه گذاريم. چرا؟ يك هشييعني ما همديگر را نبايد تنها بگذاريم. ما بايد بدانيم روي هم اثر مي

گذارد. اگر از جنس يوسف رخ است، دوباره به است. اگر از جنس گرگ است، از جنس كينه است، از جنس درد است، به همه اثر مي

يم كه بيشتر كه با هم متحد شويم و به همديگر كمك كنيم. اينكه ما همديگر را فلج كن ؟مان چه هستگذارد. پس ما چارههمه اثر مي



 Program # 777                                                                                         ۷۷۷برنامه مشاره 

  ٢٢صفحه: 

هم ارتعاش زندگي، صالح، هم ارتعاش درد، كينه، از ره پنهان از يك مركز انسان به به همديگر درد بدهيم، اين كار نخواهد كرد. 

  رود. مراكز انساني ديگر از راه ارتعاش مي

ر دوم،   وی، د وی،   ۱۴۲۲و

  نررود دانايي و علم و همي                                                       بلكه خود از آدمي در گاو و خر
كند. به عبارت ديگر مركز ما روي حيوانات، نباتات، گويد حتي از مركز انسان به حيوانات هم اين دانايي و علم و هنر سرايت ميمي

نه، بايد رويش تامل كنيد. چه بسا ذهن شما  :گويدگويد. اگر ذهن شما ميگويم، موالنا ميگذارد. من نمياثر سازنده يا اثر مخرب مي

بيند. يك الگو را گذاشته هويت شدگي ميبيند، عينك رنگ و همين گفتارها مقاومت كند براي اينكه با عينك من ذهني ميدر مقابل ا

  غلط است. چه بسا برخي از شما آن طوري باشيد. بله اين را هم خوانديم. گفت: ديگرهويت شده. آن الگو نباشد مركزش و باهاش هم

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۴۴۴و

 آيد تا صبح و سحر خوابمبا من كه نمي         بنشين اگري عاشق، تا صبحدمِ صادق
خوانم براي صبح كاذب كه نماد ذهن است و هشياري جسمي و صبح صادق كه نماد تبديل انسان به هشياري حضور چند بيت مي

و دنبال  ؟شودياري حضور تبديل ميهشياري جسمي ذهني چگونه به هش :است. من اميدوارم كه شما از خودتان سوال نكنيد كه

آورد و تسليم يعني داند. اين كار به وسيله همين قانون قضا كه اتفاقات را به وجود ميجواب نگرديد. چون اين كار را ذهن نمي

كه گل سرخ  شود. همان نيروييگويد بشو و مياو مي ،آيد مركزتان، با كن فكاندهيد با فضاگشايي زندگي ميفضاگشايي و اجازه مي

  كند، همان نيرو بلد است ما را باز كند. آورد و بعد باز مييا به صورت غنچه درمي ،كند از غنچهرا باز مي

رويد، شود به حضور، شما راه غلط داريد ميشما اگر بگوييد كه به من اول توضيح بدهيد كه انسان چگونه از من ذهني تبديل مي

تان كه با اين اشعار دهد. شما در يك جايي از زندگيداند. اين تحولي است كه قضا انجام مينمي دانم، هيچ كسسوال نكن. من نمي

  ش توي علل باشيد، علل ذهني باشيد. اهشويد، نبايد ديگر همآشنا مي

كند. ما ار نمييعني قانون علت و معلول درست است كه در بيرون برقرار است، ولي در مورد تبديل انسانها از من ذهني به حضور ك

دانم داند. اگر كسي بداند يعني بگويد ميدانم از من نپرسيد. هيچ كس نميدانيم چكار كنيم كه حتماً به حضور برسيم. من نمينمي

هاي بيرون بودن را تا حدودي كند. يكجايي بايد شما ديگر موقوف علتگويد. براي اينكه اينكارها را كن فكان ميحتماً دروغ مي

  :گويدبله، مي ازيد، يك مقدار هم االن خواهيم خواند كار را به اصطالح دست خدا بسپاريد.بيند

ر دوم،   وی، د وی،   ۷۵۳و

  منع كن تا كشف گردد رازها                                                         از درونِ خويش اين آوازها
د در سر ما. هر صدايي كه در شونهويت هستيم فعال ميهم آنها درون ما االن آواز من ذهني است كه هر لحظه الگوهاي ذهني كه با

  گويد منع كن تا براي تو رازها كشف شود. آيد در واقع عينك مركز ماست. ميسر ما مي
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ر دوم،   وی، د وی،   ۷۵۴و

  چشم نرگس را ازين كركس بدوز                       ذكِر حق كن، بانِگ غوالن را بسوز
كنيم. ذكر حق ضاگشايي در اطراف اتفاق اين لحظه ما ذكر حق ميدانيد با فذكر حق كن يعني در هر لحظه به او زنده شو و شما مي

يعني اين نيست كه فقط بگويي خدا، خدا، خدا. نه فضا را باز كن به او زنده بشو. در اين موقع بانگ آواز غوالن كه همان الگوها و 

بينيم، با نظر بينيم، با حضور ميدا ميكنيم با عينك خشود. هر موقع ما فضا را باز ميعينكهاي جلوي چشم ما هست، سوخته مي

بينيم. منظور از غوالن ذهن هم مان ميبينيم. به وسيله غوالن ذهنمان ميكنيم با ذهنبنديم و مقاومت ميبينيم، هر موقع ميمي

هويتيم، هم آن د، چون ما باگويند چكار بايد كرد و اين هم چكار بايد كرو به ما مي ،شوندهويت شده است كه فعال ميتمام الگوهاي هم

كنيم. چشم نرگس همين چشم حضور ماست. پرستيم، به آن چسبيديم و اگر جور ديگري باشد ما اعتراض ميمثل جان ماست، مي

  گويد چشم حضور را از اين كركس من ذهني بدوز. مي

ر دوم،   وی، د وی،   ۷۵۵و

  ز دان از رنگِ كاسرنگِ مَي را با                                    صبحِ كاذب را ز صادق وا شناس
كاس يعني كاسه شراب يا جام شراب. پس تو بيا من ذهني را و هشياري جسمي را از صبح صادق، هشياري حضور و فضاي حضور كه 

دهد هست. رنگ هايي كه ذهن به ما نشان ميبينهايت است اين دو تا را يكي نگير. پس رنگ مي با رنگ كاس، رنگ كاس همان رنگ

هويت رنگ است، ولي رنگ ذهن ما همين رنگ هممي بي :گويد كهمي حضور است، مي زندگي است. ميرنگ مي در واقع 

رنگ زندگي يكي نگير. يعني نگو هشياري ها كه مال صبح كاذب است اينها را با مي بيهويت شدگيهاست. خالصه تو رنگ همشدگي

  جسمي با هشياري حضور يكي است.

ر دوم،  وی، د وی،   ۷۵۶ و

  اي پيدا كند صبر و درنگديده                                                تا بَُود كز ديدگانِ هفتْ رنگ
ها، گفتيم با هر چي هويت شدگيها، رنگ همين همتا باشد كه اين هفت رنگ ديدن ما يعني رنگي ديدن ما در ذهن، كدام رنگ

د خام است، توجه زنده است، زندگي براي اينكه هشياري حضور كه موا ،و اين رنگ دارد ،شود عينك ديد ماهويت بشويم، آن ميهم

آيد آن رنگ خاص است. هفت شود، وقتي به يك فكر خاصي درميشود، به يك رنگ تبديل ميزنده است، دارد به جسم تبديل مي

هاي مختلف شود رنگ نور پس از تجزيه است. منظور رنگدانيد هفت رنگ تجزيه ميرنگ يعني رنگارنگ. هفت رنگ را دارد از مي

و نشستن بلكه يك چشم  گويد تا از اين فكرهاي هزار رنگ ما در اثر صبر و فضاگشايي و تامل و ماندناست. پس بنابراين مي فكر

  جديدي پيدا بشود براي ما، درست است؟ 

است،  ماندن ما از خواب ذهن داريما و ب يداريگفتم صبح صادق حالت ب .نمخوا ياز صبح كاذب و صبح صادق را م يدوباره اشعار

 قتيرا حق يذهن ديها واقعاً د يلياست كه خ نيا دبر يموالنا به كار م را ليتمث نيا نكهيعلت ا در ذهن است، وصبح كاذب خواب ما 
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 دربخواهم  ينم ،مييشده به درآ تيهم هو يفكر هوشيارياز  ميستين ركه ما حاضاست  يقيو حق نيعنقدر به نظر ما يا ند.دارمي پن

  ، مي گويد:ميشد رطيش ميعادت كرد آييم.

ماره  ل  س،  وان  وی، د  ۱۳۴۵و

  صبحِ كاذب بُوَد اين قافله را سخت مُضِلّ           لذِّت عشق بتان را ز َزحيران مطلب
 ديو شا .اسهال يها چشيپ يعني زحير و ،ياسهال ماريب نطوريو هم يناله و زار يعني زحير ،كنند يكه ناله م يكسان يعني انزحير

 نيمرتب ا دكنيم يزندگ ذهن كه در يم داشته كه انسانه اسهال نينظر به هم يول د،خور يم يو زار لهنار چه كه گ نيموالنا هم

 نيبتا بتان،  نيور از ا، منظرا انيرو بايلذت عشق زمي گويد كه تو ر حال از طريق ذهن هدر مي رود. به هو  دكن ينشت م ياريهوش

  . ميكن يم يتايكي يكه ما از فضا ن شكاري هما .خدا هست خزانهاست كه در 

دائماً ناله مي بپرسي و  كه  يياز آدم ها ايو نرا تعشق  مي گوييم اين لذت ،ميكن يم انيرا ب يندگبا او و ز ميوش يم تاكي يوقت يعني

 اريبسه انساني اين قافل يبرابح كاذب صبطلبي، اينها غير از ناله چيز ديگري بلد نيستند، چرا كه اينها در صبح كاذب هستند، و 

   .گمراه كننده است

 ميارگذ يم اثرهم  يما رو ويد:گ يكه م ، در آن بيت همكند يت قافله مصحبموالنا  اتياب نيدر ا ديكن يكه شما توجه م يجالب زيو چ

 ،ميهم فرق دارها با سطح و هم هويت شدگي فقط در  ميندار يفرق ما با هم  ، اين كه آيد يم رگيد يكيدر  ودريم من خواب نكهيو ا

هاي انسان . االن هم همينطور است، اكثريتصبح كاذب نيد در اوشبگمراه  اريبس است ممكن يكه قافله انسان ددهين مانش نيا بلي

ود ر يم دكه دار يانسانمي دانند، نمي دانند كه قافله   يداريب نيع اين را وهستند در ذهن  يعنيهستند  روي زمين در صبح كاذب

  است. اره ممكن است كه به نابودي برسد.  و پر از درد كه صبح كاذب يمجس يرشياهو با اين 

كردند، خوابيدند يك جايي و بايد صبح صادق حركت ميموالنا بارها گفته كه قديم قافله خوب شب مي دباش ناادتيكه  مثل قافله هايي

كردند، معموالً مورد دستبرد حيوانات وحشي يا دزدان كت ميشود، حرشود و بعد تاريك مياي صبح كاذب كه اول روشن مياگر قافله

رود و عالوه بر خواهد بگويد كه قافله انساني در صبح كاذب دارد ميرسيدند. ميگرفتند و بيشتر اوقات خوب به هالكت ميقرار مي

  شود، قافله هم نابود خواهد شد.باينكه يك نفر ممكن است نابود 

كنند، كنند، از فضاي حضور فكر نميكنند، بد فكر ميكننده يا آدمهايي اسهالي هستند، بد عمل مي لهه ناخالصه قافله انساني قافل

شود. بلكه شان نميروند، فكرشان غلط است و خرد زندگي در اين لحظه وارد فكر و عملكنند، اكثريت انسانها بيراهه ميعمل نمي

شود. اينها اطالعات شان ميشود و انگيزه فكر و عملشان ميوارد فكر و عملهاست كه هويت شدگيدرد من ذهني و هشياري هم

  دهد. مهمي است كه موالنا به ما مي
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ماره  ل  س،  وان  وی، د  ۳۰۶و

 عشقِ تو چون درآمد، انديشه مُرد پيشش

  عشقِ تو صبحِ صادق، انديشه صبحِ كاذب
ها يعني آن چيزهايي كه ما از جنس آنها نيستيم، برگشتيم در اين هويت شدگيموقتي ما هشيارانه در اثر تسليم و صبر و ال كردن ه

هويت شده كه از هاي همشود عشق ما. اين عشق ما اگر بيايد، انديشهلحظه و به بينهايت او زنده شديم و با او يكي شديم، اين مي

رود. پس عشق ما به يكي شدن اري جسمي هم از بين ميميرد و هشيميرد. يعني من ذهني ميآمد، ميها ميهويت شدگيدرد و هم

جهيم، اين هم صبح كاذب است. دوباره مي شكركان  خيزيم ازهويتيم و مرتب برميهم آن ما با او صبح صادق و انديشه كه ما با

  خوانيم:مطلبي را از ديوان شمس مي

ماره  ل  س،  وان  وی، د  ۵۶۸و

 رست و بيگانهدال بگريز ازين خانه، كه دلگي

  به گلزاري و ايواني كه فرشش آسمان باشد
گوييم. از اين خانه ذهن بگريز كه اين خانه ذهن دلگير و براي ما بيگانه است. براي اينكه هشياري جسمي به مركز خودمان مي

ه باشيم، با دردها سر و كار داشته ها سر و كار داشتهشياري اصلي ما نيست. ذهن هم كه دائماً توي انديشه ما زندگي كنيم و با انديشه

باشيم، اين هم براي ما بيگانه است. جاي اصلي ما فضاي يكتايي است به صورت هشياري پيش خدا كه هيچ دردي در آنجا نيست، 

  ؟هويت شدگي نيست. آنجا جاي ماست و اينجا براي ما دلگير و بيگانه است. واقعاً فهميدن اينها مشكل است به نظر شماهيچ هم

شويم كه چيزها زندگي ندارند، رود باال كه ما متوجه ميتو بيا برو به ايواني. ايوان جاي بلند است. يعني هشياري ما اين قدر مي

شويم كه هر چه كه ما داريم ممكن ها در ذهن ما هستند. ما حتي به صورت هشياري ناظر از جاي بلند متوجه ميهويت شدگيهم

ايوان جاي بلندي است كه آدم هم گلزار را  .تواند باشد كه مركز ما باشد. ايوان آنجاست ديگرقدر مهم نميولي اين  ،است مهم باشد

  شود. ها ديده ميبيند كه پايين چه خبر است. ايوان يعني با هشياري حضور نگاه كردن. با آن ديد زيباييكند مينگاه مي

شويم شود. با آن ديد ما متوجه ميد. همه چيز زشت مينشوها ديده ميت، زشتيها كه پايين است، ايوان نيسهويت شدگيبا ديد هم

هويت با فكرها هستند. كافر نيستند، مقصر نيستند، فقط ناآگاه هستند. كه انسانها از جنس خداييت هستند، فقط يك خرده هم

يم آسمان است، براي اينكه ما تبديل به بينهايت خدا انسانها همه زيبا هستند و قابل تغييرند، چرا؟ براي اينكه آنجايي كه ما نشست

شويم كه ما همه گنجد. با آن ديد است كه ما متوجه ميمان چقدر است؟ بينهايت. پس در اين بينهايت همه چيز ميشديم. وسعت

  انسانها يك چيز بيشتر نيستيم و آن هم خداييت است. 

ند كه من به عنوان انسان فرم هستم، چهار تا بعد دارم، همه انسانها، فيزيكي، اگر همه انسانها بيايند به اين هشياري واقف بشو

ذهني، هيجاني، زندگي فرمي است و عالوه بر اين يك خداييت هم دارم كه بينهايت است، ثبات است، ساكن است، زندگي زنده 
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و چهار بعدم چقدر سالم و زيباست براي اينكه خدا  ،كنماست، در اين لحظه است، من از اين ايوان دارم اين چهار بعدم را هم نگاه مي

  درست كرده و من اين را آلوده كردم، خراب كردم با آن، ديد ذهني است. بله،

ماره  ل  س،  وان  وی، د  ۵۶۸و

 ازين صلحِ پر از كينش، وز اين صبحِ دروغينش

  هميشه اينچنين صبحي هالكِ كاروان باشد
كنند، ولي هنوز كينه دارند، كند، صلح من ذهني صلح پر از كينه است. زن و شوهر با هم آشتي ميح ميببينيد دوباره كاروان را مطر

شان مشروط است، سطحي است، به مصالح است. ولي اگر هر دو از خورد. صلحرنجش دارند، درد دارند. صلح شان زودي به هم مي

كردند. پس صلح پر از كين به و زندگي را در همديگر شناسايي ميشد. عشق شد، يكي ميشان دائمي ميجنس حضور بودند، صلح

  خورد. من ذهني صلحش پر از كين است و در اين صبح دروغين است. درد نمي

گويد بيينيد موالنا نميگويد هميشه اين چنين هشياري، اين چنين صبحي، يعني صبح كاذب، سبب نابودي كاروان خواهد شد. ميمي

خواهد بگويد كه ما انسانها همه از يك جنس هستيم. اصالً فرقي با هم نداريم. اين واهد شد. براي اينكه مرتب مينابودي يك نفر خ

و موالنا  .و قرار است كه آن يك جنس را در اينجا ما تجربه كنيم ،خيلي مهم است كه ما بفهميم كه همه انسانها از يك جنس هستند

ها بتوانند واقعاً رهبر معنوي جهان بشوند. نه ت اين مطالب را بخوانيم و بفهميم شايد ايرانيدهد. اگر ما درسراههايش را نشان مي

تواند به تنها خودشان را نجات بدهند، بلكه همين آموزشهاي موالنا را، فردوسي را و بقيه را، حاال فقط همين موالنا را ما بگيريم، مي

كنند كه فقط من نيستم، كه ها دارند ثابت ميترين ذهنچيزها را. حتي براي دوگم كنند اينجهان خدمت كند. ايشان دارند ثابت مي

  بگويم من خودم را نجات دادم و تمام شد رفت. 

اي ياران مرا تنها نگذاريد. درست  :گويدگذارد به حضور من. براي همين ميآيد فوراً اثر ميبينيد خواب وقتي يكي ديگر ميو مي

تواند كاري بكند. براي نده شدم، ولي همه ما بايد زنده بشويم، كافي نيست يك نفر زنده بشود. يك نفر نمياست كه من به خدا ز

  كنم همه بيايند خودشان را بيان كنند. كنم و تشويق ميدارم پيشنهاد ميمن همين است كه در اين برنامه هم 

آلوده خواهد شد. نه، يك خداييت است، يك استاد است و شما چون كنند همه خودشان را بيان كنند، اين كار ما اي فكر مييك عده

و از هر كسي به يك  .تسليم را ياد گرفتيد و كوچك كردن من را ياد گرفتيد، مرتب اين يك استاد خودش را از شما بيان خواهد كرد

استاد باشد و يك نفر درست صحبت صورت خاص زيبايي بيان خواهد كرد. اين طوري نيست كه فقط از يك نفر بيان بشود، فقط يك 

تواند. براي كند و از هر كسي به نوعي موثر و زيباست و اثرگذار است در اين. يك نفر نميكند، از هر كسي استاد خودش را بيان مي

تان بگذاريد با شمعتان را روشن كنيد، شما هم آدمها را زنده كنيد. گويد تنها نگذاريد مرا. يعني شما هم بياييد شمعهمين موالنا مي

  ديگران ببينند. 
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ماره  ل  س،  وان  وی، د  ۵۶۸و

 بجو آن صبحِ صادق را كه جان بخشد خاليق را

  مسِت عاشق را صبوحي و امان باشد هزاران

  همه ما بايد صبح صادق را جستجو كنيم، در غزل چي داشتيم؟ گفت 

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۴۴۴و

 آيد تا صبح و سحر خوابمبا من كه نمي          تا صبحدمِ صادق، عاشقبنشين اگري 

براي انسانهاي  و آنست كه ،بخشدتو بيا آن صبح صادق كه بيدار شدن از ذهن و بيدار ماندن است بجو كه آن صبح به خاليق جان مي

. پس ما هم كه دنبال خورند، امان هم كه امنيت استعاشق هم شراب است، هم امنيت است. صبوحي شرابي است كه در صبح مي

امنيت و خرد آنوري هستيم، بايد به صبح صادق برسيم، يعني ديگر زمان صبح كاذب تمام شده. بشر تا حاال در صبح كاذب بوده، 

  ميليونها سال. 

ي خوانم اشاره به صبح صادق و كاذب شده. در عين حال درسهااجازه بدهيد يك مطلب ديگر هم بخوانيم. در اين مطالبي كه مي

زنيم، در ضمن و هشياري حضور و اينها حرف مي ديگر موالنا هم هست. خوب توجه كنيد. ما حول و حوش درست است كه صبح

  :گويددهد. ميزنيم، اما چيزهاي ديگري هم موالنا دارد درس ميصبح كاذب را و هشياري جسمي و هشياري دردي داريم حرف مي

ھارم،   ر  وی، د وی،   ۱۶۸۸و

  چنين  كه نماند مشتريت اَعْمي                                            ، ببيندعويي زراندوده مكن ا

زر اندوده كسي هست كه مس است ولي رويش را آب طال داده، يعني انساني كه هنوز در ذهن است، بيدار نشده ولي اين باورها و 

دهد كه مثالً يك آدم ميبه همه هم نشان مثالً خوب عبادت مي كند و آيد. رفتارهاي سطحيش يك جوري است كه به نظر طال مي

هويت شده و در عين حال ممكن است قبول ديني است، ولي من ذهنيش كامل است و دردهايش خيلي زياد است، با همه آنها هم هم

اي زراندوده ادعا نكن، خوب نگاه كن، براي اينكه مشتري تو كه داري گولش  :گويداي از مردم را هدايت كند. ميكند كه يك عده

  بله: هميشه كور نخواهد ماند. زنيمي

ھارم،   ر  وی، د وی،   ۱۶۸۹و

  چشم بنديِّ تو را رسوا كند                                                نور محشر چشمشان بينا كند

م بهتر دانكه وقتي من ذهني داريم ما، حقيقتاً مواظب ادعايمان باشيم، شايد بگوييم با هم كار كنيم، من نمي اين استاين نشان 

كه كجاست، ولي خداي نكرده آب طال به مسش نزند، ظاهرش را خوب جلوه بدهد و مردم را گول بزند.  داند است. آره هر كسي مي
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ها شان اين عينككند از جلوي چشمو مرتب دارد سعي مي ،گويد كه اين لحظه قيامت است و خدا در حال زنده كردن انسانها استمي

و اين تو بودي كه  .بستيشان را ميز كردن چشم مردم داشتي چشمو به زودي مشخص خواهد شد كه تو به جاي با .را بردارد

 كردي، خودت هم به خدا زنده نيستي. و دنبال اين يك آيه قران ميكردي، تو مردم را به خدا زنده نميعينكهاي رنگي را تبليغ مي

  گويد:يد. ميآ

وره ق( م،   ۲۲)، آ ۵۰آن 

 

  ».شدی تيزبني   تو از اين غافل بودى. اما امروز که روز رستاخیز است. ما پرده از برابرت برداشتيم، چندانکه« 
 

  چندان كه تيزبين شدي.  ،شتيمتو از اين غافل بودي، اما امروز كه روز رستاخيز است يعني همين لحظه ما پرده از برابرت بردا

هويت هاي رنگي همها را ميل دارد، هر چه سريعتر پردهدهد كه هر كسي كه در اين لحظه بخواهد چون خدا اين پردهاين آيه نشان مي

  ه خواهد كرد. را از چشم ما بردارد، اگر تسليم بشود و بگذارد قانون قضا و كن فكان كار كند، دم او لحظه به لحظه او را زند شدگي

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د   ۱۳۴۴و

  ست، نه موقوفِ علل كُونيَاو كُنْ فَ  كارِ                   ريدمِ او جان دهدت رو ز نَفَخْتُ بپذ

هويت و اين عينكهاي رنگي هم ،دانيد كه تدبير و اراده خدا بر اين است كه ما را زنده كندپس اين لحظه گرچه ما در ذهن هستيم، مي

شناسد، كن فيكون را داند ولي تسليم نيست، قانون قضا را نميكند ميجلوي چشمهاي ما بردارد و كسي كه ادعا مي شدگي را از

  گويم. گويند من نميشناسد، بايد مواظب باشد كه به زودي مشتش وا خواهد شد. ايشان مينمي

ھارم،   ر  وی، د وی،   ۱۶۹۰و

  اندت جان ها و رشك ديدهحسر                                               اندبنگر آنها را كه آخر ديده

ست كه يك كسي در اين لحظه هر جا ا اند عبارت از ايناند. توجه كنيد آخر را ديدهگويد نگاه كن آن انسانهايي كه آخر را ديدهمي

ده و كند، من ذهني بزرگ دارد، كوچك دارد، در ذهنش درد دارد، كم دارد، زياد دارد، اگر بداند كه اول هشياري بوهست فرقي نمي

داند كند. اين هست آخربين. آخر ما آن است يعني خداست. پس اين ميآخرش هم بايد هشياري بشود، اين آدم حتماً راه را پيدا مي

كه آخرش اين چيزها نيست كه در مركزش هست. آخر ما آن است يعني مركز ما بايد خالي بشود، پر بشود از خدا. اين معني اين 

و  ،ها را بيندازند دورهويت شدگياند. حيفشان نيامده كه هماند باالخره در آخر به او زنده شدهر را ديدهكساني كه آخجمله است. 

اي كاش ما مثل ايشان شويم. ما هم  :گوييم كهكنيم مياينها مورد رشك و حسرت جانها هستند. يعني مثالً ما به موالنا نگاه مي

شويم. زندگي به وسيله ما بخوريم كه ما هم به عمق ايشان ولي حسرت اين را مي ،يمكنخواهيم مثل ايشان شويم. حسادت نميمي

  مان را سروسامان بدهيم.گويد باالخره ما با خرد زندگي زندگيهم بتواند اين طوري شعر بگويد. حاال اين طوري هم نمي
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ھارم،   ر  وی، د وی،   ۱۶۹۱و

  اندفاسد ز اصل سر ببريدهسِرِّ                                              اندبنگر آنها را كه حالي ديده

  اند و مشغول آن هستند. هويت شدگي را در اين لحظه ديدهگويد آنها را هم نگاه كن كه آنها حال و لذت يك هممي

. اينها چطوري هستند، اينها اين آن چسبيديم بهاالن هويت شدگي است كه ما اين حال، اين لحظه نيست، بلكه حال يا لذت يك هم

اند. يعني آنهايي كه حالي بين از اصل خرد زندگي، از اصل سر يعني خدا بريده ،فاسد است، يك هشياري فاسد است من ذهني را كه

هويت ر فاسد دارند، راز فاسد بودنشان از همين همها لحظه به لحظه هستند، اينها يك سّهويت شدگيهستند، مشغول به لذت هم

و لحظه به لحظه از اصل تدبير زندگي با مقاومت و قضاوتهاي خودشان  .منطقي مستهان فلسفي :گفتيمآيد، مثل اينكه ميمي شدگي

ر تدبير شان از سَر فاسد ذهنكند و سّهويت شدگي مشغولشان ميدهند. حال يك همشوند، هر لحظه اين كار را انجام ميبريده مي

  شود. زندگي بريده مي

ھارم،   ر  وی، د وی،   ۱۶۹۲و

  صبح صادق، صبح كاذب، هر دو يك                بين كه در جهل است و شكليپيش حا

ديد آن مشغول است بنابراين در جهل و شك يا عدم يقين  وهويت شدگي كسي كه در اين لحظه گفتم به حال يا لذت موهومي هم

ا در ذهن ماندن هر دو زنده شدن به خدا ي بح كاذب. يعني بيرون آمدن از ذهن،برد، پيش او صبح صادق و صمن ذهني به سر مي

هاي موالنا در مورد بيشتر انسانها صادق است. ما بايد ببينيم كه آيا ما در اين لحظه يقين داريم يكي است، فرقي ندارد. اين صبحت

  يا شك داريم؟ اگر در ذهن هستيم، شك داريم. يقين عين است. 

شود يقين. شك آنست كه اً زندگي را االن زندگي بكند، اين مييقين بايد يك نفر از ذهن آمده باشد به او زنده شده باشد، واقع

شود. اين شك است. جهل هم يعني اينكه همان ديدهاي شود، واقعاً زندگيش باكيفيت ميتوصيف بكند. آدم وقتي به زندگي زنده مي

جنگم، اينها عقل است، اينها دانش ميشود، و من با اينها با خدا دارد و سبب قضاوت ميمن كه مرا در ذهن نگه مي هويت شدگيهم

  است، نه اينها جهل است.

ھارم،   ر  وی، د وی،   ۱۶۹۳و

  داد بر باد هالكت اي جوان                                                  كاروانصبح كاذب، صد هزاران 

هاي درد و دانم، بر اساس انگيزشدر عين حال قضاوت كردن و گفتن اينكه من مي ،اي جوان هشياري جسمي، در ذهن ماندن

توانست بگويد هزاران گويد كاروان را. ميبينيد باز هم ميويت شدگي فكر كردن و عمل كردن هزاران كاروان را بر باد داده. ميههم

گذاريم، ما انسانها يكي هستيم، اين جدايي سطحي خواهد بگويد ما به هم وصل هستيم، ما روي هم اثر ميمينفر نمي گويد،  نفر را.

گويد حاال كه ما يكي هستيم، شوند. حاال من ذهني راه پيدا كرده. ميبيست كه يك نفر، دو نفر به زندگي زنده است. بنابراين كافي ن
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خواهد آدمها را ديندار بكند و اين هويت است با ذهن و هشياري جسمي دارد و درد دارد، به زور ميدر حاليكه باورپرست است، هم

  شود عوض كرد. آدمها را نمييك تله است، تله شيطان است، چون به زور 

شود يك من ذهني را به خدا زنده كرد. انسان ولي به زور نمي ،شود يك من ذهني را به زور به يك من ذهني ديگر تبديل كردمي

بايد با ميل و فضاگشايي، با رضايت، با خشنودي، با شكر، يادتان است گفتيم صبر و شكر و عذرخواهي. بايد شخص خودش بخواهد 

و صبر، شكر، عذرخواهي يك پديده دروني هر شخص است. شما  .درونش انجام بدهد تا از صبح كاذب به صبح صادق برسد در

كند ولي به صورت توانيد چماق را باال سر يكي بگيريد، بگوييد كه به زور بايد صبر و شكر و عذرخواهي بكني. عذرخواهي مينمي

  شود. من ذهني. يعني من ذهنيش قوي مي

شود آدمها را عوض كرد. با گويد با زور و كتك ميشناسد. ميشود. براي اينكه من ذهني زور را خيلي خوب ميتر مياال كار مشكلح

ست براي هالكت كاروان. يعني هر جا زور هست و ترس ا آدمها را تبديل به من ذهني مقاوم كرد و راه خوبيشود ميفقط  زور و كتك

  بريم، نه به سوي خدا و اين پيغام از موالنا كامالً روشن است. انسانها را به سوي هالكت ميهست و اينها، ما داريم 

ھارم،   ر  وی، د وی،   ۱۶۹۴و

  واي آن جان كش ِمحَكّ و گاز نيست              نيست  انداز نيست نقدي كش غلط

باشند كه  اش را نساختهباارزشي نيست كه تلقبي غلط انداز يعني هر چيزي كه انسان را به اشتباه اندازد. يعني در جهان هيچ چيز

ند. مثالً طال حتماً طالي تقلبي هم دارد، طالي خالص داريم، طالي تقلبي هم داريم. نقره، نقره خالص، نقره تقلبي. آدم را گول بز

كند و به اريم كه سطح را آرايش ميپولهاي باارزش مثالً دالر، دالر تقبلي داريم، دالر اصل داريم، در مورد انسان، انسان من ذهني د

خواهد بگويد كه انسانهايي كه من ذهني دارند، شبيه آن گويد من انسان معنوي هستم. ميآيد. ميصورت انسان معنوي درمي

كشد مالند، موقع مزه كردن شيرين است، ولي قورت بدهي ميشكر مي يك اليه آورند ولي رويشزهرهايي كه به صورت قرص درمي

  خواهد بگويد كه شما به خودتان نگاه كنيد. م را. پس بنابراين ميآد

انداز هستيد، هويت شدگي است، غلطتان پر از درد و همكنيد كه خوشرنگ باشد ولي باطنآيا شما خودتان را، ظاهرتان را بزك مي

دانيم اندازد. نميد. من ذهني ما خود ما را به اشتباه مياندازياندازيد. اصالً مردم را نه، خودتان را به اشتباه ميمردم را به اشتباه مي

  اش هم هست.گويد هر چيزي تقلبيآدم معنوي هستيم يا واقعاً آدم تقلبي هستيم. مي

واي به حال جاني كه محك و قيچي نداشته باشد. محك و قيچي مال جواهرفروشها و طالسازان ، نيست نقدي كش غلط انداز نيست

گذارد، و خرد زندگي به ما كنيم و زندگي پايش را ميو جان ما هم در ما، وقتي فضا را باز مي .دهندرا تشخيص مي هست كه عيار طال

كند، آن فضاي گشوده شده و عقلش محك ماست. جان ما االن محك دارد. واي كسي كه، يا واي به حال كسي كه دسترسي پيدا مي

ين صبح كاذب و صادق نگذارد، و آن موقع برود تبعيت كند از يك انساني كه آن هم در من ذهني باشد، در صبح كاذب باشد، فرق ب

  صبح كاذب دارد و در نتيجه همه اين طوري باشند، كاروان به بيراهه برود. 
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درس دارد پس حداقل ما به عنوان يك جواهر فروش ما محك داريم. شما يعني مسئوليت داريد بفهميد كه آيا اين كسي كه به شما 

 ؟اندازدانيم، آيا اين موالنا يا هر كسي، اين آدم واقعاً خالص بوده، يا غلطدهد، حاال در اين مورد ما داريم موالنا را معلم خودمان ميمي

  بيدار كننده است. بله.هايش هم در اين مورد خوشبختانه موالنا خالص است، عميق است، راهنمايي كننده است. همين صحبت

  

  دوم *** *** پایان قسمت
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  گويد:كند. ميخوانم كه آن غزل اول را تكميل مييك غزل بسيار ساده ولي بسيار پرمعني است برايتان مي

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۷۵۱و

 عاشقِ خويش كن، ببر خوابم                                                      تشنه خويش كن، مده آبم
م كسي ربودن، خواب بردن هم به همان معني آمده است. توانستم ببُر هم بخوانيم، ببُر خوابم، خواب بريدن يعني خواب را از چشمي

آيد به من نده. اين خودش نشان آگاهي ماست كه مرا تشنه خودت كن و آب بيروني را كه از جهان مي :گوييمما داريم به زندگي مي

  خواهيم تشنگي واقعي خودمان را پيدا كنيم.خواهيم. مياز بيرون ديگر آب نميما 

خواهم ببُر. يعني روم سراغ چيزهاي بيروني و از آنها زندگي ميميمن ن و اين خواب مرا كه در آن خواب مرتب مرا عاشق خودت ك

شود. هر موقع آب بيروني من را از اين خواب بيدار كن. شما اگر همچو حرفي بزنيد يا اين بيت را خيلي بخوانيد، بيت در شما زنده مي

كند، ديگر يد دارد تشنگي شما را رفع ميآاييد بگيريد، توجه بگيريد، هر چيزي كه به نظر ميخواهيد از بيرون تآيد و شما ميمي

دهد كه شما تشنه زنده شدن به خودتان هستيد يا پرد و اين بيت نشان ميخوريد، ديگر خواب چيزهاي بيروني از سرتان مينمي

آور است. اگر من مكد، اين براي شما زيانمن ذهني از بيرون مي آيد كهو آب بيروني كه به صورت فرم مي ،يكي شدن با او هستيد

  شق چيزهاي بيروني هستيد، پس عاشق خدا نيستيد، در مركزتان آن چيزها هستنداذهني داريد، ع

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۷۵۱و

 اي خيالِ خوشِ تو محرابم                                                                      تا شب و روز در نماز آيم
ميشه حاضر به تو شوم. پس بنابراين هر لحظه من حاضر و ناظر در اين لحظه دارم به جهان نگاه تا شب و روز در نماز آيم يعني ه

خوانم، حضور آن است، خيال خوش آن است، كنم در حالي كه زنده به او هستم، و محراب من يعني آن طرفي كه دارم نماز ميمي

دانيد مي :كند. در نماز آيمال خوش خدا. يعني با لفظ خيال بيان ميخيال خوش او، خي :گويدموالنا حضور آن را هشياري خدايي را مي

  اي ندارد. حضور ديگر فايدهاصطالح نماز، نماز معمولي نيست. در آنجا هم البته حضور هست كه شرط اصلي هست كه نماز بي

كنم تو فكرهايم را بكني، كنم و هر فكري كه ميتا شب و روز در نماز آيم يعني به تو زنده شوم، دائماً با تو باشم، هر كاري كه من مي

  بينم و به تو زنده هستم، نماز بخوانم.تو عمل را به من نشان بدهي، تو بريزي به عملم و فكرم، در حالي كه هميشه ترا مي

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۷۵۱و

 در زمان سويِ مرگ بشتابم                                                                     گر خياِل تو در فنا يابم
ها فاني بشوم، يعني هويت شدگياين هست كه نسبت به من ذهني و هم ،ها راه اينكه من خيال تو را پيدا كنمگويد كه فقط تنمي

ها را هويتاينها را رها كنم. اينها را از مركزم بردارم. گر خيال ترا در فنا پيدا كنم، به عبارت ديگر اگر شما به اندازه كافي اين هم

ظه باشيد، در اين لحظه بيدار باشيد و مواظب باشيد كه خواب نرويد، باالخره او خودش را به صورت بيندازيد، بيندازيد و در اين لح
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سبب در زير سبب يا آرامش بيشويد به صورت يك شادي بيو اولين دفعه كه متوجه او مي .دهدهالل گفتيم به شما نشان مي

  دهد. فكرهايتان خودش را نشان مي

و اين آرامش شما هم به علت چيزي در بيرون نيست، شاد هستيد و اين شادي به خاطر پول  ،م هستيدشويد كه آراشما متوجه مي

نيست، به خاطر آمدن يكي نيست، به خاطر اين نيست كه كسي قرار است دوستان بشود. هيچ چيزي در بيرون نيست كه اين شادي 

گويد فقط خيال تو را من كنيد. ميستيد. داريد خيال او را پيدا ميدانيد چرا شاد هبه وجود آورده. اين شادي آنجا هست و شما نمي

  ميرم. شتابم. يعني نسبت به من ذهني ميكنم، همين لحظه به سوي مرگ ميدر اثر فنا بفهمم، اصالً معطل نمي

هنوز خيال او را مزه روند خواهد بگويد كه علت اينكه آدمها به سرعت و بدون تاخير به سوي مرگ من ذهني نميپس موالنا مي

اند. پس شما بايد اين قدر فضاگشايي كنيد، صبر كنيد، باالخره مزه عسل را بچشيد. يادتان باشد بارها گفتيم كه فرق دارد كه نكرده

 كنيمما راجع به عسل توصيف بنويسيم، مقاله بنويسيم، تحقيق بنويسيم، با اينكه عسل را بچشيم. بيشتر ما االن داريم صبحت مي

شناسيم. بايد بچشيم. براي اين كار بايد كنيم، هنوز نچشيديم. يك روزي كه بچشيم عسل را ميداريم راجع به عسل صحبت مي

  صبر كنيد. صبر، شكر، عذرخواهي.

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۷۵۱و

  جاذب هر مسي چو قَلَّابَم                                                                           بر اميد خيال گوهر تو
شوم به تو و هشياري حضور بم، به اميد اينكه به گوهر تو برسم، گوهر تو همين حضور است، زنده گويد تا حاال اشتباه كردم در ذهنمي

ها. قالب يعني گرداننده چيزها از خالص به ناخالص يا كسي بشدم مثل قالهاي ذهني كشيده ميبه سوي من داشته باشم، در ذهنم

گويد در ذهنم من تا حاال قالبي كردم، مس بودم، به سوي ميپس  كند. قالب يعني قلب كننده.كه سكه يا پول تقلبي درست مي

رسم يا هاي ذهني رفتم. درد داشتم، به سوي دردها رفتم، فكر كردم دارم به گوهر تو ميها رفتم، من ذهني داشتم به سوي منمس

د كه چكار بايد كرد. بايد فاني بشويم از اين راه به گوهرحضور خواهم رسيد. فهميدم اين اشتباه است. حاال در بيت قبل گفته بو

  نسبت به من ذهني. 

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۷۵۱و

 رهزنِ كارواِن اسبابم                                                                               بر اميدِ ُمَسبِّبُ الَْاْسباب
، ها زنده شومگويد كه به اميد اينكه به مسّبب االسباب يعني خدا يا مسبّب االسباب يعني سازنده سببحل است. مياين هم يك راه

آيد كه اين سبب رسيدن من كنم، يعني آگاهم كه به محض اينكه يك اسباب بيروني به نظرم ميهر لحظه اسباب را من راهزني مي

  دانم كه آن سبب علت رسيدن من به خدا نخواهد بود. كنم، ميشود، فوراً آن را قطع ميبه خدا مي

تح االبواب يعني گشاينده درها، هر دوي اين اصطالحات مربوط فَسبب و يا مُيا سازنده  ،هاي خداستمسبّب االسباب يعني خدا يا نام

ها و علتهاي بيروني را سبب موفقيت ش اسباباهخواهد بگويد كه ما در ذهن همبه خداست. اما راجع به اين مطلب خواهيم خواند. مي
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قدر در صبح كاذب يعني من ذهني و با اين عينكهاي رنگي  دانيم. اين كار غلط است. ما اينيا به خدا رسيدن يا زنده شدن به خدا مي

كنيم كه مسبّب االسباب يا به وجود آورنده اسبابهايي هم وجود دارد، عمالً كه اصالً فكر نمي ،هويت شدگي دچار سبب هستيمو هم

  البته. 

يا مقاومت كند  ،شود يا واكنش نشان دهد بايد هر لحظه به جاي اينكه به صورت من بلند ،هر كسي كه اين شعر را بخواهد عمل كند

كند. ما كند، هر موقع فضا را بست و از صبر و شكر خارج شد، عذرخواهي ميكند و صبر و شكر مييا قضاوت كند، فضا را باز مي

گذارد. اگر كسي ها را در بيرون جلوي پاي ما ميكنيم كه مسبّب االسباب است كه اسبابعذرخواهي بلد نيستيم. در نتيجه فكر نمي

مادرشان و خانواده  پدربه اين بيت عمل كند، بايد مالمت را تمام كند. آن كساني كه چهل سالشان است، سي سالشان است، هنوز 

  :كه نديبشوند و بگو داريب ديبا نهايا ،ما شده يسبب بدبخت زهايچ نيكنند كه ا يو جامعه و اتفافات را مالمت م

م، ر  وی، د وی،  ماره  و  ۳۱۸۲   

   َقدْ جَفَّ اْلقَلَم يُِّبوَد معن نيا                                     َدم      به  دَم يهاغُصه نيتوست ا فعلِ
دچار  ،ميشده ا يدرد است كه ما دچار بدبخت نكيع يحت ،يشدگ تيهم هو يرنگ ينكهايع ،غلط ديما به علت د يعني

 يو با عشق برخورد نم ميده يعشق نم گرانيبه د ،ميكن يم را كنترل گرانيد دهايما با آن د ،ميشده ا تيعدم موفق

به صورت  .شوند يآنها هم درد م ،ميكن يم ييدرد شناسا ورتبه ص ميكن يم ييشناسا يما آدمها را در واقع وقت ،ميكن

 نيا ،ميكن ييشناسا يموقع نشده كه ما انسانها را به صورت زندگ چيه ،شوند يآنها هم جسم م ميكن يم ييجسم شناسا

  .ما را پر درد كرده ،كار ما را خراب كرده دهايجور د

 ديلحظه به علت د نيا ،كرده ينطوريفالن اتفاق ما را ا اي ،كردند ينطوريكه پدر مادرمان ما را ا مييبگو ميبرگرد ديما نبا

ما  ،كند داريو ما را ب آورد كه درد بدهد به ما يبوجود م يتيو وضع ،آورد يبه وجود م يغلط ما، مسبب االسباب اسباب

 ايتوانند ما را بدبخت كنند  يمكه  ،هست يرونيو علل ب ليوسا يسِركيدر ذهن ما  ،ميكارواِن اسبابها هست دنبال كننده

كلمه  نيا نيهم يبرا .ميدان يم يبدبخت اي يكاروان اتفاقات را ما عوامل خوشبخت نيهم گريبه عبارت د .خوشبخت كنند

  :كه ميقصار را درست كرد

 ارانهيلحظه هش نيشما اگر در ا .افتند يمن اتفاق م يداريب يشوند بلكه برا يمن نم يبدبخت اي ياتفافات سبب خوشبخت

 كي نكهيبراساس ا يذهن ياريبه عنوان هش ديشد يبلند م يوقت ديلحظه فضا را باز كن نيدر ا ديبا ،ديرهزن اسباب بشو

 نيا .ديبشو تانيذهن يكاروان اسباب ها رهزن ،بله .ديآن را خاموش بكن ،دخواهد به شما كمك كن يم رونيدر ب يعلت

دوباره فضا را  ديكن يعذرخواه ديو اگر فضا را بست .ديباش يياست كه در حالت صبر و شكر و فضاگشا سَريّم يكار موقع

  .ن اسباب استو ره زدن كاروا ،است تانيآوردن مسبب االسباب به زندگ ،يياصالً خودِ فضاگشا .ديباز كن
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 ينم هاخودتان را كامالً وابسته آن يجور كي يول ،ديريگ يكه در نظر نم ستين ينطوريرا ا يرونيب يشما اسبابها يعني

 يبعد اتياب .خواند ميخواه نيراجع به ا يگريحاال مطلب د .كه اصل است تانيبه زندگ ديگذار يپارامتر خدا را هم م ديدان

  :ديگو يساده هستند م اريبس

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۷۵۱و

 تابمكاين فراقِ تو بر نمي                                                                     رحمتي آر و پادشاهي كن

 اي يتا حاال علتها را سبب بدبخت ،تو را قبول دارم تا حاال قبول نداشتم يخدا و من پادشاه يبه من كن ا يلطف تو

آن جور  نكهيا يبكن برا يلطفحاال  ،يدانم پادشاه تو هست يحاال م .دانستم ياتفاقات را م ،دانستم يم ميخوشبخت

ساخته  يتصور يخدا كيذهن داشتم از تو  ديمن د ،ذهن رونِ يمن در ذهن بودم تو ب ،بود ييتصورات من تصورات جدا

 اديخواستم ز يرا م ميهايشدگ تيخواستم هم هو ياز تو فقط جسمها را م ،كردم يبا تو برخورد م ميذهن يبا الگوها ،بودم

  .توانم تحمل كنم يرا نم ييجدا نيا گريمن اآلن د و ،ديببخش ،لط بودندآنها غ يكن

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۷۵۱و

 كه بر آبِ حيات دوالبم                                                                        نالمگردم و هميزان همي

فرستند به  يدلو را به اصطالح م نياطراف چرخ هست و ا يطناب كيكه  ستيا لهيچرخ چاه وس ،چرخ چاه يعني دوالب

 نيا و ،آورد يبا زحمت و دلو را م ،چانديپ يبا دست م ايكه با پا  يكشند باال با چرخ و آن كس يشود و م يپر م ته چاه و

چرخ چاه  يول ،مينشد يما هم اآلن در ذهن روغن كار بله و .نشده يكارروغن  نكهيا يكند برا يچرخ چاه معموًال ناله م

 يچون هنوز روغن كار ،يآور يجهان م نيرا به ا اتيمن آب ح لهيوسب هستم كه تو يمن چرخ ديگو يم .ميهست يزندگ

   .نالم يعلت م نيكنم به ا يو مقاومت م ستمينشدم و در ذهنم هستم روان ن

كن  يفعالً روغن كار ،ناله من ناله عشق خواهد شد ،بعداً ناله من عوض خواهد شد يول ،ذهن ياآلن ناله من از درد است تو

از  ييكتاي ياز فضا ديشما با ،است يمهم يِآگاه يليجهان خ نيمانم در ا يكه من مثل چرخ چاه م يآگاه نيا يول ،مرا

 يفكرها پنهان بشود ك ريگفت كه آب در ز يم يرهست گفت مق ادتاني، است مانيفكرها ريز نجايكه در ا نياعماق زم

  .آورد يما م لهيخدا بوس يآورد منته يفقط م بود كه خدا نيآورد و منظور ا يرا م نيا

 ،در همان خواب ذهن خورد يو مشت محكم ،رونيب اورميرا ب نيتوانم ا يگفت كه با فكر من م ليخوار و ذل يمنطق يفلسف

من چرخ چاهم  ،ميخواه يما اآلن عذر م ،نرفته ادماني يما عذرخواه يول .رفت ادشي يچشم دلش بسته شد و عذرخواه

 نيبعد از ا نيپس بنابرا .ميگو يرا آگاهانه م نهايا ،كن مقضاوت مرا ك ،كن خدا مقاومت مرا كم يا ،گردم يدرست نم
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 يبشوم كه براحت ليتبد يچرخ روان كيرا خواهم انداخت تا به  ميدردها ،درد نخواهم كرد يقضاوت نخواهم كرد ناله از رو

  ،آورد باال بله يفكرها م ريآب را از ز

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۷۵۱و

 كه تويي آفتاب و مهتابم                                                   ام دل و چشمو روزن گشادهزان چ

 ايتا فكر دو نيو فاصله ب ،ديايكه فكر بعد از فكر ن يپس معلوم شد وقت ،تا فكر استدو نيكه ب ديگو يروزن را هم م اآلن

 يرخ چاهو من مرتب چ ،شود يچرخ من هم چون مقاومت ندارم روان م نيا ،روزن باز بشود نيدو تا صندوق باز بشود ا

آورم هم  يم ،جهان نيبه ا زمير يآورم م يم ،جهان نيبه ا زمير يو م رمآو يم ريهستم كه آب را سطل به سطل از آن ز

 تيهم هو نكيچشم من آن ع يجلو گريام و اآلن دروزن را گشاده نيبنابرا .دهم يم گرانيخورم هم به د يخودم م

 نميب يتو م شمبه چ ،ييكتاي يفضا ،م باز شده چرا؟ اآلن هم در روزشده چشم تينهايدلم گشوده شده ب ،ستين هايشدگ

  .يمهتاب من تو هست ،روم يبه ذهن م يهم در شب وقت

 نيا ديكن يتوجه م .نميب يتو م لهيبوس ،نميب يبا تو م رونيدر ذهن در ب يعنيشب روز  ،نميب يمن نم يتا تو نباش يعني

 نكيچشممان ع يجلو ،گشوده نباشد يروزن چيه ،ميا فكر را به فكر وصل كنكه م ؟فرق دارد يقبل ديچقدر با آن د ديد

 ،هاستيشدگ تيهم هو يچون پر از انباشتگ ،دردها باشند دلمان بسته باشد جا نداشته باشدو يشدگ تيهم هو يها

و  يجسم ياريبا هش ميدر ذهن باش ميجهان باش نيدر ا .نباشد ياز آفتاب خبر ميداشته باش يجسم ياريفقط هشو

  .ميبود ينطوريتا حاال ا مينيبب يدرد ياريهش

شدن  ميشدن و تسل ميخدا و تسل ريآمدن او به مركز ما و كن فكان و تدبو ييو فضاگشا يصبر و شكر و عذرخواه ردر اث

 ريآب از ز نيكه ا ميديد واشي واشي ،نهايشدن و صبر كردن و تأمل كردن و ا ميپشت سر هم تسل يشدن و ه ميو تسل

هنوز  ميكن يفكر م يوقت ،ميبا او هست ميكن يفكر نم يوقت .ميدكر دايپ يآب دسترس نيو ما به ا ،باال ديآ يفكرها دارد م

روزِن  ،ديكن يتوجه م .ميآفتاب او هست ميكن يفكر نم يوقت ،ميهست مهتاب او ميكن يفكر م يوقت ،ميباز هم با او هست

  .دلِ ما گشوده است

س وان  وی، د مارٔه و ل   ،۱۷۵۱ 

 مست گردند نام و القابم                                                                    آن زماني كه نامَ تو شنوم

اآلن  ،افتاد ينم ياتفاق چيگفتم ه يرا م خدا اهللا همه دميشن يتو را م قبالً نام ،شنوم يكه حاال نام تو را م نيهم ديگو يم

به صورت  يعنيكه نام و القاب من است  يرچه نيبنابرا .شوم يتو زنده م تينهايشنوم من به ب ينام تو را م نكهيبه محض ا
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چرا؟ من به  .شوند يهمه مست م نهايكه چهار بعد من است ا يزيبدنم فكرم هر چ ،كند يم فيمن را توص كيزيفرم و ف

شما هم اثر داشته باشند تا خدا  يرو ديكلمات با يعني .قبالً نداشتند ،من اثر دارند اآلن يكلمات رو پس .شوم يتو زنده م

 ديآ ياز او م .ديآ يباشد كه از آنور م ييچهار بعد شما مست انرژ نيو ا ،او در شما زنده بشود تينهايب ديبا مييگو يم

  .ديشما هم به او زنده شديعني 

كه به  يزيهر چ ديآ يذهن م فيكه به توص يزيهرچ يعنيو القاب  نام، كه نام تو شَِنَوم مست گردند نام و القابم يزمان آن

 يزندگ ،شما جانيه ،فكر شما ،كند مثل بدن شما يم فيشما را توص ديدر باره اش فكر كن ديتوان يرم كه شما مصورت ف

 يكي ،كه بدن ما به آن زنده هست يزندگ نيهم يكي ميدار يباشد دو جور زندگ ادماني .شما يوانيح يعنيشما  يفرم

 يول رديم ياست و اصل شماست كه آن نم يزندگ كه خود يگريد يزندگ كي يول ،بدن ما زنده هست يكه حت يزندگ

شوند  يهمه مست م نهايا ،ما است بله يزندگ يوانيقسمت ح ديآ يكه ما دردمان م ،هست در بدن نجايكه ا يزندگ نيا

   .ديآ يعشق تو م يكي ،ديآ ينام تو م يكي ديگو يشوند پس م يم هايتابع آن انرژ يعني

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۷۵۱و

 بجهد اين دلِ چو سيمابم                                                                 آن زماني كه آتشِ تو رسد

بشود كه آتش عشق تو  ينطوريا ديبا ايشدم  ليتبد ياآلن وقت .نداشت ياثر چيآتش عشق تو ه ،دل من سنگ بود قبالً 

 جاذبه يرويما به ن گريپس اآلن د .شدن اديكند به ز يشروع م ،كند به باال آمدن يشروع م وهيدل من مثل ج ،رسد يم

دل ما به او پاسخ  ،كند از مركز ما حرف بزند ياو اراده م ،ديآ يكه عشقش م نيهم ،ميده يكِشد پاسخ م يخدا كه ما را م

و حواسمان به هم  ميكن اديز ميرا بخواه هايشدگ تيكند ما فقط هم هو ياو م يكه هر كار ستيمثل سنگ ن .دهد يم

 يم يدارد خال جيمركز من به تدر ،ستين هايشدگ تيم به هم هودهد كه من حواس ينشان م نيا .باشد هايشدگ تيهو

  .شده است ايشود 

 يخال يوقت نيبنابرا .ديكن يرا خال هايشدگ تياز مركزتان هم هو ،صحبتها نيبا ا ديبكن ديچه كار با ديدان يو اآلن شما م

 .ديآ يشق او به حركت در مو با آتش ع .است مابياست س وهيج هيهست كه شب ياريهش كيهست  يزيچ كيشد آنجا 

 ميما منتظر قضا هست يعني ،كند يم لياو تبد نكهياآلن به محض ا .ميقضاوت داشت .ميشتقبالً ما مقاومت دا .آمد يقبالً نم

مسئله ما  ،كند يم نييعمل ما را او تع ،آورد يفكر ما را او بوجود م ،كند به حركت در آوردن يكن فكان دل ما را شروع م

   .است مابيس ،ستيسنگ ن ستيدل ما اآلن سفت ن ،كند يكند چالش را او كمك م يم را او حل

  به هرحال
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مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۷۵۱و

 يابمخود سخن بخش را نمي                                            بس كن از گفت، كز غبارِ سخن

را  يزدير سخن نور اگرد و غبا ،مياگر همه اش حرف بزن نكهيا يبرا ،ميرا بس كن پس موقع آن شده كه ما گفتگو ديگو يم

 ميگفت نخواه يسخنها را م نيلحظه ا نيسخن بخش را كه در ا گريبشود ما د اديغبار زگرد و نيو بنابرا .كم خواهد كرد

سطل  كيرود  يم ،گفت من چرخ چاهم ؟گفت يامروز چ ،رود آنجا يم نكهيكه موالنا هم به محض ا مينيب يپس م .ديد

با آفتاب  گريكه د نديب يذره م كيو  مي زند، خرده حرف كي يوقت ،جهان نيعر به اش انيبصورت ب زدير يآورد م يم

 واشي واشيچون  ،برگردم دوباره آنجا ديبا ديگو يم ،شود يدارد غالب م يذهن ياريو هش نديتواند بب يمهتاب او نم

 ،نميب ينم گريزد د يمن حرف م قيبه من و از طر ديبخش يرا كه سخن م يو من آن كس ،ديآ يدارد به مركز من م زهايچ

  .ميباش شانيمثل ا ديما هم با .به مركز من ديآ يدارد م زهايچ

   :ميگفت را بخوانم يمطلب كي تيب نيراجع به ا ديبله اجازه بده

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۷۵۱و

 رهزنِ كارواِن اسبابم                                                                               بر اميدِ ُمسَبِّبُ الَاْْسباب

كه قبالً  ،كه روشن بشود يخوانم از مثنو يم گريد تياگر كامًال نشده چند ب .ن شده باشدروش شيمعن تيب نيا دوارميام

  :ديگو يم ميخواند

م ،   ر  وی، د وی،   ۱۵۴۷و

  ليك عَزلِ آن مُسَِبّب ظَن َمَبر                                                             اي گرفتار سبب بيرون مََپر
 ستين يثبات چگونهيدر او ه ،كند فقط يم با فكرش كار نيبنابرا .كند يم ياست كه در ذهنش زندگ يسبب كس گرفتار

من اآلن به سخن بخش  :و گفت كه .كه به صورت حضور ناظر خاموش مراقب ذهن باشد ستين يزنده شدن به زندگ يعني

سطل آب برداشته ام  كيمن  ،شوم يگردم آن م يبرمدوباره  ،شوم ياالن دارم دور م ،زد يزنده بودم او داشت حرف م

در  نيبنابرا ،زنده نشده اند يزندگ تينهايبه ب ايهستند كه فعًال به سخن بخش  يعده ا كي يول .جهان نيبه ا زمير يم

جسم سبب آن  نيمثًال ا :ديگو يچون با جسم كار دارد م .كند يعلت معلول كار م نيذهن هم فقط با قوان .ذهن هستند

  .شود قانون علت و معلول يم ينطوريكار را بكند ا نيشود ا يآن كار سبب آن كار م ،شود يجسم م

 ميواقعاً چه كار كن ميدان يما نم .كند يبه حضور كار نم يذهن ياريانسان از هش ليقانون علت و معلول در مورد تبد يول 

 يتوجه م .را قبول ندارد زهايچ نيا يمن ذهن ،قضا و كن فكان است نيموكول به قوان نهايگفتم ا .ميكه به خدا زنده بشو
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حاال  .ديپس گرفتار سبب هست ديكن ياگر قبول نم .دينكن اي ديكه قبول كن ديريگ يم ميكه تصم ديشما هست نيا ديكن

  .كند يفكر م ندينش يكه اآلن مثالً م يهر كس يعنيگرفتار سبب  ،اشكال گرفتار سبب دارد كي

خراب  ميوضع مال ،شود يدرست نم ميرونيكار ب ،جميگ ،همه درد دارم نيمن را كه خراب است ا تيوضع نيا :كه ديگو يم

كنند  يكنم همه اشتباه م يفكر م و ستيخوب ن لميبا فام ،ستيبا همسرم خوب ن ،ستيخوب ن مياست رابطه ام با بچه ها

آن  يكي نيا ،را دولت كرده نيا ،را پدر مادرم كرده نيا ،مختلف يكند به علتها يرا موكول م نهايا .در حق من ظلم كردند

كه در گذشته  ييدهد به علتها يخودش را نسبت م يگرفتار ،خودش را يبدبخت يعني ،بوده رميآنجا مثالً مد ،دهاتفاق افتا

  .ديآ يبه نظر خودش م

و تا  .سدينو يما را دارد م يخدا زندگ يعني .لحظه جف القلم وجود دارد نيداند كه در ا يآدم گرفتار سبب است و نم نيا

من  چيه .ميكن يفضا را باز نم نكهيا يبرا .ما خراب خواهد شد يزندگ ميدار يجسم ياريهش ،ميكه ذهن هست يزمان

  .آورد يرا بوجود م زيو اوست كه دارد همه چ ،هم وجود دارد ييكه فكر كند خدا ستين يذهن

 يرا كه م نيتو ا ،در گذشته يسبب كيبه  يرا وصل كرد تياز زندگ يو هر قسمت ياگر تو گرفتار سبب هست ديگو يم

 مييگو يشنود كه م يرا م نهايدفعه ا كي ،است يافراط يچون من ذهن ،مپر رونيدفعه ب كيسبب  ستميس نياز ا يشنو

نه  ،ميكن ينم يكار چيما ه گريكند د يشد خودش درست م ينطوريپس حاال كه ا .كند يخدا هست و خدا درست م

 ياگر كامالً در فكرها هست ،عزل آن مسبب ظن مبر كيل ،ننك معزولاما خدا را هم  ،مپر رونيتو از سبب ب .ستين ينطوريا

سبب ها را او بوجود  ،آورد يوجود دارد كه سبب ها را بوجود م يمسبب ،وجود دارد ييخدا كيالگو را هم وارد كن كه  نيا

است اصالً  ممكن ديگرفتار سبب بشو داً ياگر شد. به شما دارد يبستگ دينكن اي ديرا شما قبول كن نيحاال ا، آورد يم

 تيبار مسئول ريتواند ز يش مالمت كرده اآلن نمدخو يبدبخت يكه سالها پدر و مادرش را برا يكس .ديقبول كن دينتوان

   .كه خودم كردم ديبرود بگو

ماره  م،   ر  وی، د وی،     ۳۱۸۲و

  جَفَّ اْلقَلَم قَدْ يِّبُوَد معن نيا                            َدم         به  دَم يهاغُصه نيتوست ا فعلِ
 يدار يجسم ياريهش يدار ياآلن چون من ذهن و ،يكه سزاوار هست يزيشود به ان چ يخشك م يلحظه قلم زندگ نيا

 نهايا ،ديآ يبالها سرت م نيا ،يجنگ ياو قدمش را بگذارد و با قضا دائماً م ،يكن يو فضا را باز نم يو خدا را معزول كرد

خدا را معزول نكن، سبب ساز او است، اما  ديگويكرده است. به هر حال، م ياعمده رييتغ كياو ب وخُ  رديبپذ يرا اگر كس

  سبب هم باش.  يتو
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م ،   ر  وی، د وی،   ۱۵۴۸و

  قدرِت مطلق سببها بر دََرد                                                       هر چه خواهد آن مسَبِّب آورد
مخصوصا در مورد  ،يعني. َدرَديرا م يجهان نيا يهاو قدرت مطلق او سبب ،كنديبخواهد م يآن مسبب هر كار د،يگويم

او  نكهيو گشودن فضا، و ا يحضور، جز صبر و شكر و عذر خواه ياريبه هوش ميبرو يجسم ياريمتحول شدن كه از هوش

 :كه ديگويم د؟يبگو خواهديم يكه موالنا چ ديكنيتوجه م ،ي. ولميندار يگريعالج د چيه ،بشو و بشود، كار بكند ديبگو

كار  نيكه واقعا ا ميفهميما م شود،يم نيسببِ ا نيا شود،يم نيسببِ ا نيا نديگويم برند،يسبب م يايما را به دن ابتدا

  .شوديم ينطوريا ميرا بكن

 يبعض نكهيبه ا شوديدادند آسان م اديرا  نهايبه ما ا يقتبعدا و .ديايدر ب يزيچ كي ميكار كن ديكه با ميريگيم اديبعد 

 كيآن موقع است كه در  كنند،يها كار نمموقع يبعض كنند،يها كار مموقع شتريب كنند؛يها كار نمسبب نيها اموقع

درست است كه  ،يكيهم قبول كن كه  نيا ديبگو ،يآدم كيكرد به  قيرا تزر يزندگ ايخدا  شوديسببِ كامل، م يِگرفتار

  .كنديو او قبول م سازديها را مسبب نيا يكيسبب هست، 

را بكند،  يكار كي شدينم قيتشو كرد،ينم دايبه كار پ ليكس م چيجهان ه نيوگرنه اگر قانون علت و معلول نبود، در ا

مدرك  نيسال بخوان ا كي كار را بكن، مثال نيا نديگويم يول د،يآيبه دست م يچه جور زيچ نيمن از كجا بفهمم كه ا

نه  يول .كنديكار م نهايب اوخُ  ،يشويبعد هفت سال بخوان مثال دكتر م ،يشويم پلميدوازده سال بخوان د ،يريگيرا م

  .ديادهيشما د كنديدر همه جا كار نم شهيدر همه جا، و هم شهيهم نكهيا

 ديمطمئن هست يليكه نشد، خ دينيبيآخر سر م ديآوريبه دست م يزيچ كيكه  ديمطمئن هست نقدريها اموقع يليخ

درست لحظه آخر  د،يكنيشخص ازدواج م نيكه با ا ديمطمئن هست يليخ د،يكه نشد، نخرد دينيبيم ديخريرا م نجايكه ا

 مينيبيم شود،يحتما م ميكه كرد ييهابا كوشش ميكنيهست كه ما فكر م زهايچ يليخ يعني. خورديبه هم م دينيبيم

  . ديگويا دارد مر نهاينشد، درست است؟. ا ايكه شد  ميشكر كن ديو آن موقع ما با ،دنش

 دم،يفهم ديبگو يكس كيكه  ستين ييلويك زيچ كياست،  يفيظر ارينكته بس كيموضوع سبب و مُسَبِّب الَْاسْباب  نيا

هم به اصطالح كار  يسببيهست، در ب هادر سبب نكهيتمركز كند و فضا را باز كند، در ضمن ا ديبرود دنبال كارش. دائما با

 شود،يكه بشود، حتما بشود، اگر شد كه م ستيمعلوم هم ن يول ميكنيم م،يبكن ديرا با مانيسع ما حداكثر نكهيكند. در ا

  . بله، ميكنياگر نشد هم كه ما شكر م

  كه: ديگويم
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م ،   ر  وی، د وی،   ۱۵۴۹و

  تا بداند طالبي جُستن مراد                                                          ليك اغلب بر سبب رانَد نَفاد
 كيتا  رديگيعلت و معلول صورت م نيكارها مطابق قوان يعني كند،ياعمال م هيمور جاركار را بر ا ايغالبا سبب را،  اما

و واقعا  ميرسيم ميخواهيكه م ييزهايكه با كار و كوشش به چ ميگرفت اديما  ديگويطالب بتواند مراد را جستجو كند، م

 ميهم، مثال اگر كار كن يو چه جور كار يزيكه چه چ ميريگيم اديهمان جا  و .شوديسبب كار و كوشش م .ميرسيهم م

   .نه م؟يرسيبه خدا هم م ميكار كن نيهم ايآ ،ميآوريپول در م

را  يچون حاال آن سبب ساز د،يكارها را بكن نيا ديب حاال در مورد زنده شدن به خدا باوكه خُ  نديممكن است به ما بگو

 ييفضا گشا م،يگرفتن تسل اديخودِ مثال  يول ست،يقوف سبب نبه اصطالح كامال مو نيكه ا ستدرست ا ،ميگرفت اديآنجا 

 نيدرست است؟، ا م،يفضا را باز كن ميدانيكُن فَكان وجود دارد، قضا وجود دارد، مثال ما م مييگويم نكهيو ا يو عذر خواه

حتما  نجايبه ا گريسال د كي ميكه كار كرد رونيبمثل  ن،يمثال ا مييكه بگو ستين ينطوريا يول كند،يبه ما كمك م

   د؟يكنيتوجه م م،يرسيم

كار كردن  ي. وقتميريگيم ادي ميرا هم دار يسببيو االن كار كردن با ب ميگرفت اديها را كار كردن با سبب يجور كي يول

فاد هست، ها هست، نَنسخه يبعض نجايا. بله، خالصه، بله شوديهم آسان م يسببيكار كردن با ب ،ميگرفت اديها را با سبب

 يجار يَنفاذ به معن اي رسد،يم جهيبا سبب، به نت ديآيها كارها به سر مموقع يليخ يعنيسرآمدن، تمام شدن،  يعنينَفاد 

  :ديگويكارها بر اساس علت و معلول است اغلب. م انيجر يعني افتن،ي انيشدن هست و جر

م ،   ر  وی، د وی،   ۱۵۵۰و

  بايد پديدپس سبب در راه مي                                  جُويد مُريد؟ چون سبب نبود، چه رَه
سبب باشد. پس  ديپس با كند،ينم يبرود، كوشش يبه راه توانديكه نم ديصورت مر نياگر سبب نباشد در ا ديگويم

  باشد، آشكار باشد.  ديپد ديسبب در راه با

م ،   ر  وی، د وی،   ۱۵۵۱و

  ديدار، صُنعش را سزاست كه نه هر                        هاستاين سبب ها بر نظرها پرده
كار  نيبه كار خدا، ا ميبده مياگر آن را تَعم م،يديو به آنها چسب ميها كه ما در ذهن با آنها آشنا هستسبب نيا د،يگويم

به  نيعلت ساخته شده از ذهن است، بنابرا كياز جنس جسم است، فكر است،  دشسبب خو يعنيغلط است. بر نظرها، 

 يخدا چه جور دانديها باشد نمهر كس در سبب يعنيخدا، پرده است.  ديد يعنيجه زنده، نظر، حضور و به تو ياريهوش



 Program # 777                                                                                         ۷۷۷برنامه مشاره 

  ٤٢صفحه: 

 ،كه رديرا بگ يزيچ كي توانديذهن شما نم ديكنيكه فضا را باز م يموقع يول .سبب باز كردن فضا است نجايدر ا .نديبيم

ندارد.  يذهن به آنجاها دسترس .هستيچ ديدانيه نمدر آنجا وجود دارد ك يعامل كي ،يزيچ كي يكنيفضا را باز م يوقت

پرده نظرها  شوديم نيها ابا سبب يبشو تيهم هو ،يبدان كه اگر بچسب يول  ا،ين رونيشما از سبب ب ديگويم نيبنابرا

 نديصُنع او را بب توانديكه ذهن دارد نم ياو، و ُكن فَكان او پرده است، كس نشيآفر ييتوانا يعنيبر صُنع او،  ذهن داريكه د

  . بله:كنديخلق م ياو چه جور ندياز جنس او باشد كامال كه بب ديبا

م ،   ر  وی، د وی،   ۱۵۵۲و

  تا حُجُب را بَر َكَند از بيخ و ُبن                                               يي بايد، سببْ سوراخْ كُن ديده
 رونيدر ب ماننسيزيما در ب نكهيضمن ا يعنيسبب را بگذارد كنار،  يعنيكه سبب را سوراخ كند،  ميخواهيم يچشم كي

 يزيچه چ ميدانيكه ما نم مييگويما م يگريد يفضا كيدر  شود،يم يزيچچه سبب  يزيچه چ ميدانيم م،يسبب دار

 ديكنياست كه شما فضا را باز م يموقع يينايب نيچن كيمُسَبِّب اْلاَسْباب هم هست. و  كي شود،يم يزيسبب چه چ

سبب سوراخ كن  دهيدر واقع معتقد به د كنديصبر و شكر م كند،يم يعذر خواه ي. هر كسميشويم باالخره ما به او زنده

 اثريب م،يكنيو ما آن را سوراخ م ،و حجاب نظر است ميهست تيكه ما با آن هم هو يسبب يعنياست. سبب سوراخ كن 

حجابها  نيخدا را معزول نكن، كه تا ا يپر ولنَ رونيشما از سبب ب :كه اول زده است، گفته است كه ي. همان حرفميكنيم

  و بن بَركَنَد.  خيرا از ب

م ،   ر  وی، د وی،   ۱۵۵۳و

  دكان و  هرزه داند جهد و اَكساب                                               تا مسبِّب بيند اندر المكان

جهان  نيكه در ا دنيحال بب نيبشود، در ع يكيبا او  ند،يخدا را در المكان بب يعنيكه االن گفتم، گفت مسبِّب را،  ينيهم

و بداند كه جَهد كردن بدون  نديمسبِّب را هم بب يول ند،يرا هم بب نهايا شوند،يم گريد يزهايچ كيسبب  ييزهايچ كي

است  نيا شيها، معنكسب يعنيجهد و اكساب و دكان، اكساب  نجا،ياست. در ا هودهيتوجه او، بدون خَِرد او هرز است، ب

  . ديكار نكن اي دينكن نسيزيكه شما ب ستين نيا شيبا ذهن نكوشد. معنكه فقط با ذهن نكوشد، فقط 

م ،   ر  وی، د وی،   ۱۵۵۴و

  نيست اسباب و وسايط اي پدر                                         رسد هر خير و شراز مسبِّب مي
 رسد،يمسبِّب ماز  نهايا داند،يشر م اي دانديم ريرا خ نهايذهن ا كه جهان، نيدر ا م،ينيبيكه ما م يو شر ريهر خ ديگويم

ما كه مالمت دارد، هر  يتصورات منِ ذهن نيبه ا مي. دوباره برگردرسدياز آنها نم دهديكه ذهن نشان م يطياسباب و وسا
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از  شياست حتما ب گذشتهكه در  يهر كس ايو  ،گذشته يبرا كنديرا مالمت م گرانيو د كنديخودش را مالمت م يكس

مردم  ديگويروز انداخته است، م نيخدا من را به ا ديبگو نكهيا يبه جا يعني ،يجهان نيا يهابه سبب كنديحد توجه م

 نيا .غلط است نينبودم ا ليروز انداختند و من خودم َدخ نيمردم من را به ا مييبگو نكهيروز انداختند. ا نيمن را به ا

  . ديدهيشما به مسبِّب بها نم هاست ك نينشانگر ا

موضوع  نيدر مالمت است توجه به ا يبشود. هر كس ميفضا را باز كند و تسل ديلحظه با نيا بدهد در ابه مسبِّب به ياگر كس

به  ميكنياست كه ما فكر نم نيبه خاطر ا زهيهمه مقاومت و دعوا و ست نياصال ا .مردم در مالمت هستند شتريندارد و ب

و هر لحظه خدا حواسش به ما بوده است و  .ميروز افتاد نيبه ا م،يديرس نجايما، ما به ا يمخرِب مِن ذهن يِاريعلت هوش

را  يرونيو ب يذهن يهامسبب م،يديها را دمسبب ميداشت يما چون منِ ذهن ياست، منته كردهيم ميما را ترس يزندگ

و  ديبشو مياست كه اگر شما تسل نيا شيكننده است، معن دواريام يليخ تيب ني. پس استياز آنها ن ديگويم .ميديد

معروف  تيكنم، آن ب يادآوريبه دل شما برسد، به شما كمك خواهد كرد. دوباره باز هم  يزندگ يپا ديلحظه بگذار نيهم

  :ديرو به او كن ديهست يتيدر هر وضع د،يگويرا م

ر دوم،   وی، د وی،    ۳۷۴۵و

  كُمنْهَيَ لَمْ  يهذا الَّذ َنحْوَهُ                                                             ما ُكْنتُم فَوَُلّوا وَجْهَكُم ثَيْحَ 

نشان  نينكرده است. ا ياست كه خدا شما را از آن نه يزيتنها چ نيو ا ديرو به او كن ديهست يتيپس در هر وضع بله،

 كنديمالمت م ييفضا گشا يبه جا ي. اگر كسميبه او توجه نكن م،يتوجه كن يرونيب يهاكه ما ممكن است به اسباب دهديم

را، ما خدا را از  نيا كنميمعزول كرده است و مرتب تكرار م شياز زندگ رابِّب شخص مس نيا رود،ينم تيبار مسئول ريو ز

را عامل به وجود  يرونيب يهاو سبب م،يكرديقضاوت م دانم،يم ميگفتيهمه نم نيوگرنه ا م،يقدرت معزول كرد گاهيپا

  بله.  م،يدانستيم مانيفعل تيآمدن وضع

م ،   ر  وی، د وی،   ۱۵۵۵و

  تا بماند دورِ غفلت چند گاه                                                         خيالي مُنعقِد بر شاهراه جز
است  نيا يبرا نياست، و ا يزندگ ايدر شاهراه خدا  افتهي ليتشك يعنيمُنعَِقد شده،  اليخ كيمثل  يمنِ ذهن يا ديگويم

 يچ ديكنيه مانسانها آماده بشوند. توج يعنيبشود،  شتريب يبشود. دور غفلت چند زمان شتريب يكه دور غفلت چند زمان

موالنا گفته است  نندگان،يشما ب نيهم ديشما نگاه كن شوند،يآماده نم نسانهاطول بكشد، ا ستيالزم ن د،يگويم د؟يگويم

  .ديكار هست نيگاه در اكه شما گه رسديعلت مزد كار نم نيبه ا
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همه واقعا مرتب گوش  شود،يه پخش مبرنام نيدر ا ياكننده داريب اتيكه واقعا اب شوديبرنامه پخش م نياالن ا ايآ

كار به  نيااينكه  يبرا ستند؟يچرا آماده ن ستند،يآماده ن نكهيا يبرا م،يدانينم كنند؟يكه، چرا نم كنندينه، نم كنند؟يم

ذب صبح كا نيا ني. بنابراواشي واشي ينطوريهم .شوديروزه آماده كرد؟ نه، نم كيهمه را  شوديم ايآ .روديم شيپ يكُند

خودتان، زودتر خودتان را آماده  ارانهيهوش ديتوانيم اآدمها. شم شوندياست كه آنجا آماده م افتهي ليتشك اليخ كي

  . ميمردم را عوض كن ميخواهيما م م،يخودمان كار كن يخودمان رو مينگرفت اديما  نكهيا يبرا  .ديكن

مواظب باش همه در روز محشر  يمدع يا گفتيم گر،يد گفتيرا م نيداشت هم ده؛ينرس يينگرفته، خودمان به جا اديما 

دور غفلت، الزم است كه انسانها  نيخودت كار كن. ا ينداشته باش، اول رو گرانيبا د يكار شود،يباز م شتتهستند، مُ

 تيفيكمن و  يارينوعِ هوش نينبوده است، ا يرونيب يهاكه بابا سبب رنديبگ اديآدمها  كشديآماده بشوند، طول م

 يو من از ده سالگ .روز انداخته است نيبوده است كه من را به ا ييتماس من با خدا و فضا گشا زانيم يعنيمن،  ياريهوش

را نداشتند كه در مقابل  ني. و پدر و مادر من، درست است كه من را بزرگ كردند، قدرت ارميبگ اديرا  نيا توانستميم

كارتان درست  د،ينو خدا را معزول نك ديخدا را به مركزتان باز كن ين هم شما اگر پااالن هم ندارند، اال ستند،يخدا ِبا

  او در شما كار كند.  ديبگذار ديفضا را باز كن يعني ديرو به او بكن د،يرو به او بكن يتي. اگر از هر وضعشوديم

. و االن شما كندياو درست م د،يردا يتيهر وضع د،ينداشته باش يوضع من چقدر خراب است، چقدر بد است، كار ديينگو

من  اي د،يسر كار برو ديخواهيكه فردا صبح نم ستين نيا شيمعن ديشويخارج م بب. از سگريد ديشوياز سبب خارج م

 ست،ين يزينه همچون چ د،يشما حقوق من را بده ،ميآياست فردا هم سر كار نم ميخدا كر ستميها نچون در سبب

  نَپَر.  رونيب ديگويم نياز ا شود،يسبب اخراج شما م نيا ديسر كار نرو ديدانيم

 يعني گردد،يما بر اساس قضا و كُن فَكان و جَفَ الَقلَم م يزندگ شهيهم شودياو كه معزول نم د،ياگر معزول كن راخدا  يول

 شود،يم ميتر ترسخوب باشد، از جنس حضور باشد به تياريهوش تيفيشما ك كند،يم ميسما را تر يهر لحظه او زندگ

 د،يريلحظه به عهده بگ نيرا در ا تانياريهوش تيفيك ايخودتان را،  ياريهوش تيمسئول ديشما با نياگر بد باشد بدتر. بنابرا

او اخالقش  ستم،يلحظه ن نيدر ا مياريهوش تيفيكه همسر من بد اخالق است من هم مسئول ك دييرا بگو نيا ديتوانينم

  گرفتار سبب است.  نيا شود،ينم يزيچ نيبروم، همچن تيار مسئولب ريرا درست كند من ز

 خوانميبه درس امروز موالنا. چند تا از آن را م ن،يبه ا كنديخواند كه كمك م مياز موالنا خواه ياتيما اب نيپس از ا بله،

  مان. به اصطالح بعد از استراحت گذارميرا م اشهيبق

  :ديگويم
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ر   وی، د وی،   ۲۰۹۱م،  و

  معرفت، آن كِشت را روييدن است                               زهد اندر كاشتن كوشيدن است
و از  يفضا را باز كن ،يشده نباش تيهم هو زيلحظه از جنس چ نياست كه در ا نيا زيهست؟ پره يچ زيپره د،يگويم

كشت را  نياما ازهد است.  نيآن، ا يتو روديم يكه َخرَد زندگ يبكن يعمل كي ،يبكار يفكر كيگشوده شده  يفضا

وصل  يزديا ييو به دانا يفضا را گشوده نگاه دار نيكه ا است نيمعرفت ا ،يكود بده ،يآب بده ديبا ،يانيشما برو ديبا

 د،يكنيعمل م د،يزني. شما مرتب حرف ميكيآدم با  ِكشتِت خراب بشود، مثل رابطه نيكه ا يو لحظه به لحظه نگذار يبشو

 د،يدارينگاه م هفضا را گشود نيآنجا، و ا زديرياست م يچون مركزتان خال ،يخَِرد زندگ ،يآرامش زندگ ،يزندگ يشاد

  رابطه رشد كند.  نيتا ا ديرويخواب نم

 نطور،يهم زيهمه چ نطور،يباشد. كار هم هم يگريهر كس د ايرابطه شما با فرزندتان باشد، همسرتان باشد  خواهديم

. كنديچه كار كن، كُن فَكان كار م ديگويبه شما م يلحظه زندگ نيدر ا ديكنيم شما فضا را باز نطور،يبرگشتن هم هم

 كند؟يدارد كار م ي. كشوديم شتريب يه شود،يم شتريحضور ب نيدر شما هست و ا يزديا ييمعرفت، دانا نيا ينطوريهم

  . يرونياست نه موقوف علل ب كونيَگفتم، كار او كُن فَ

وم،  ر  وی، د وی،    ۳۳۶۵ و

 رنجِ اين تن، روح را پايندگي ست                                     ُمردنِ تن در رياضت، زندگي ست

كه مردم جمع شدند  نجايمن در ا مييگويم يوقت م،يكنيباز م ايدن ريو خودمان را از ش ميكشيم اضتيما ر يوقت يعني

توجه مردم را  خواهم،يم را نممرد دييتأ نيمن ا دييگويم كدفعهي رم،يقرار بگ دييو مورد تأ ميبگو توانميم يزيچ كي

 خواهديباشد، م ييبايز خواهديم ،يبه مردم نشان بده يتوانيم ار يزيچ كيهست تو  ييجا كي ي. وقتخواهمينم

 ي. مِن ذهنيخواهيكنند، نم يكنند، قدردان يكنند، توجه كنند به تو، دست بزنند، سپاسگزار دييتو را تأ ،دانش باشد

  . شوديكوچك م يمِن ذهن نياست. ا اضتير نياست، ا زهايجور چ نيتشنه ا

 ايدن ريو خودت را از ش يكش يم يسخت ياست. و وقت يزندگ نيا ،يرونيبد ب يغذاهااز  زيپرهدر  يكوچك شدن منِ ذهن

لحظه  نيبه ا مييآ يم ميما دار واشي واشي يعنياست.  ياريهوش يروح ماست. سبب جاودانگ يسبب جاودانگ يكن يباز م

رنج تن رنج من  نجاي. در استين ريپذبدون رنج تن امكان ني. و اميشو يم ندهيپا ميدار ،يلحظه ابد نياز ا ميشو يو آگاه م

  بهتر است.  شتريهمه اش هرچه ب ميكه به چشمش زد ييها نكيكه ع ييدهايبا آن د يمن ذهن يعنياست.  يذهن
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بدانند من مهم هستم،  ديبه من احترام بگذارند، همه با ديشوم، همه باب دهيد ديمن با شتر،يمورد توجه بودن ب شتر،يب دييتا

 يمعتاد كي نكهيدرست مثل ا نيا ميرا ما ببند نهايا يكي يكي. ميرا ما دار دهايد نياست. ا ديد نهايا خوبمن دانا هستم. 

 ميهست زي. ما معتاد به هزاران چشود يدرد نم ي. بديحتما درد خواهد كش نيباز كند، ا ادياعت خواهد خودش را از آن يم

 يبندد، مقاومت م يفضا را م ارانهيرنج هوش نيرا نكشد و هردفعه ا ارانهيرنج هوش ني. تا اميخواه يم يكه از آنها زندگ

  برد.  يكار م ني. خوب اديكن يفضا را باز م د،يكن يم يكند و شما عذرخواه

 نيشما ا يعنياست  كيناميو د ايكار به اصطالح پو كيبرد،  يفعاالنه مبرد، كار  يكه كار م يدر حال ميكن يحاال توجه م

. ببندد شما ديكن يخواهد ببندد دوباره باز م ي. مديكن يخواهد ببندد و شما دوباره باز م يو ذهن م ديرا باز نگه داشت

 يما م نديگو يگرفته اند مآسان  يليها خ ي. بعضديبكن ديكار را با نيبه صبر و شكر. ا ديرو ي. مديكن يم يعذرخواه

 يشدگ تيكند. بله، هزاران هم هو يخودش درست م ميردگ يبه آن ساختمانش، برم ميكش يموالنا دست م ارتيبه ز ميرو

  . بله.زدير يكار؟ نه نم نيبا ا زدير يم نهايهمه ا ،يبا درد دار يشدگ تيهزاران هم هو ،يدار

م،   ر  وی، د وی،    ۱۲۴۱و

  راه را نيا مَنَهجِ ينياب در                                                                           ال و اِلّاَ اهللا را ياننخو تا
 يكي ديبا يعنياهللا اال يسرا نيبه ا يصاف و صوف كن يتوان يتو راه را نم يها را ال نكن يشدگ تيهم هو نيا يكي يكي تا 

كه  يبرد در حال يمكشد و كار  ي. طول ميور به خدا زنده بشو نياز ا يندازيب ،يبه خدا زنده بشو نورياز ا يندازايب يكي

بخواهد جاودانه  ياگر كس نيما، بله. پس بنابرا نهايا يبرا ميريم ياست اصال م اديز يليخ يذهن يغذاها نيعالقه ما به ا

  كارها را بكند. نيا ديبا م،يكار آمده ا نيهم يبشود، به خدا زنده بشود، كه برا

ھارم،   ر  وی، د وی،   ۳۶۲۱و

 تا نيآرد ياد از آن كفرِ َكهُن                                       ن سيرش مَكُننفس، فرعونيست، ها

 رونيذهن از ب قيكه از طر يزيهرچ ايو توجه  دييمثل تا يرونيب يزهاي. به چينفس مثل فرعون است، من ذهن ديگو يم

آفل  يزهايبه چ دني. چسبستي. كفر كهنه كامال واضح است چياورين ادي يميتا از آن كفر كهنه، قد ،مكن ريس ديآ يم

 نهاي، دردها، همه امهست يكه از چه جنس يو فراموش يسركش نيهم نهايقضاوت است، و مقاومت است. و اطراف ااست، 

با  يشدگ تيشود جمع كرد: قضاوت، مقاومت و هم هو يسه تا م نيرا در ا نهايهمه ا يكفر كهنه است. ول نيا يقاط

  آفل. يزهايچ
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ھارم،   ر  وی، د وی،   ۳۶۲۲و

 تا نشد آهن چو اخگر، هين مكوب                                  نگردد َنفْس، خوب بي تَفِ آتش

 يما خوب نخواهد شد. و تا آهن سرخ نشده رو يمن ذهن نيا ارانه،يآتش، بدون درد هوش يتف آتش، بدون گرما يب يعني

فضا را باز  ديما با يعني. زيپره اضت،يبه درد ر م،يفتيبه درد ب ديما با يعنيشود.  يخم نم نكهيا يآتش، تو با پتك نزن. برا

  كار سخت است.  نيكند، به طرفش بروم و ا يكه دارد مرا جلب م يزيچ نيخواهم با ا يمن نم مييبگو م،يكن

به مركزمان. ما از  ميرا نگذار يزيچ كياست كه  نياش ا يمعن مي. بارها گفته امينكن يكه ما زندگ ستين نياش ا يمعن

تا شما  بشودداغ  نيا ارانه،يتف آتش درد هوش يتو ديمان. پس بامركز ميبگذار ميخواه يم ديآ يخوشمان م يزيهرچ

  .ديبه آن شكل بده ديبتوان

ھارم،   ر  وی، د وی،   ۳۶۲۳و

 او نخواهد شد مسلمان، هوش دار                                             گر بگريد، ور بنالد زار زار

ذره من هم  كيحاال  رم،يم يمتو را خدا دارم  ديكند، التماس كند بگو هيما گر يمن ذهن اينفس  نيكه اگر ا ديگو يم

مردم دست بزنند  رم،يموقعش است من مورد توجه قرار بگ نجايبه مركزم، حاال بگذار من ا اورميرا ب زيبشوم، فالن چ تيهو

 نكهيا يگذارم. التماس هم بكند بگو نه. بله. برا يهم نم يشتو بگو نه. بكُ  كنند، دييمرا تا يخوشگل نيكنند، ا فياز من تعر

  بشود. يمتالش ديبا ني. استيدرست بشو ن نيا يعنيمسلمان نخواهد شد  ين ذهنم نيا

 تيحتما از هم هو يخواسته اصالحش كند. من ذهن يرا نگه دارد م يمن ذهن نيخواسته ا يم يتابحال روانشناس آخر

را را گذاشته به مركزش. گذ زيحتما چ يمن ذهن يعني ،رود يم نيآفل دارد از ب زي. چديآ يآفل به دست م يزهايشدن با چ

شود. تو خواب ما را آشفته  ي. امروز گفت خواب آدم آشفته مديرسآدم خواهد ت نيخوب ا را نگه دار. نيا ييگو يشما م

مسلمان نخواهد  يمن ذهن نيكه ا ميتا بفهم ميما صبر كن ديبا يدر خون جگر. تا ك ميكه ما غرقه شد ييتا به جا يكرد

  نخواهد شد.  ميتسل يعنيشد؟ مسلمان 

موقع  چيه ،و او در كار است ،خدا وجود دارد نستدا يشناخت م يشناسد چون اگر خدا را م يخدا را نم يمن ذهن نيا

خدا  ريلحظه تدب نيدانست كه در ا يم يبه قضاوت و به مقاومت زنده است. اگر من ذهن يكرد. اصال من ذهن يقضاوت نم

اصال وجود نداشت. در اثر قضاوت و مقاومت  يبشو بشود كه من ذهن ديبگو دياو باو  ،كند يوجود دارد و كن فكان كار م

حواست جمع باشد،  يعنيدارد. هوش دار  يخودش را نگه م نيو ا ،ميبشو ليبه او تبد ميتوان ياست كه ما نم يمن ذهن
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اسمش مسلمان  گرچه كه .هد شددارد و پر از درد است مركزش، او هم مسلمان نخوا يهم كه من ذهن يرا. هركس نيبفهم ا

  ،به هرحال. دباش

ھارم،   ر  وی، د وی،   ۳۶۲۴و

 پيش موسي سَر نهد البه كنان                                     او چو فرعونست در قحط آنچنان

. يموس شيكند پ يرنش مشود، كُ يكم م شيشود غذاها يقحط م ينفس مثل فرعون است. وقت اي يمن ذهن نيا ديگو يم

 ياست. م يدانست كه حق با موس يشد م يشد و قحط م يكار خراب م ياما وقت ،خدا هستمگفت من  يفرعون هم كه م

كرد، التماس  ي. در نهان كه مردم نفهمند البه هم مدكارها درست بشو ديلطف بكن كيحاال شما  ،ميگفت كه ما اشتباه كرد

   .برود نياز ب ي. تا او دعا كند قحطيكرد به موس يم

 يلياز خ ديكن يبه او، از توجه محروم م ديده ينم دييشود، شما تا يكم م شيشود، غذا يم فيضعما كه  يمن ذهنو االن 

 فيضع نقدريما ا گريكند به التماس كردن: بابا د يشروع م او د،يكن يباز م رونيب رياز ش گريد د،يكن يمحروم م زهايچ

و البه، تو  يكند به زار يباالخره. شروع م ستين بد يذره هم من ذهن كي ،يما را بكش گريد يخواه يشما كه نم ميشده ا

  به او رحم نكن.

ھارم،   ر  وی، د وی،   ۳۶۲۵و

 خر چو بار انداخت ِاسْكيزه زند                            چونكه ُمستغني شد او، طاغي شود

 يم يدر مقابل ك انيكند. طغ يم انيبشود وضعش درست بشود، دوباره طغ يذره قو كي يتو رحم كن نكهيمحض ا به

بودنش  يطاغ تيكند به قضاوت و مقاومت، پس آن خاص يكند. بالفاصله شروع م يدر مقابل خدا م شهيهم انيد؟ طغكن

نماند. و اگر شما از آن  يچيبشود، ه يرود كه متالش يم نياز ب يموقع نرفته. نيو سركش بودنش و مقاومت كردنش از ب

 ديبا يعني. ميكنترلش كن ميتوان يو ما نم يكند به جفتك انداز يمشروع  نيا ديبردار شيو بار را از رو ديخر را رها كن

  . يمن ذهن يعنيذهن باشد  يهمه اش توجه و نظارت شما رو

كه  ديمواظب باش ديناظر است، شما به صورت ناظر خاموش دائمًا با نذهن بدو كي فيدر واقع بنا به تعر ياصال من ذهن

 ينخواهد شد تا زمان يواقع نداريد نيا د،يدان يد بازهم كوچك بشود كه مشود، باز هم كوچك بشو يدارد كوچك م نيا

شود و  يم يغوضعش درست بشود بعداً طا دياگر به او رحم كن ،ديد ديرا نخواه يشاد يدر شما هست و شما رو نيكه ا

  شما را دوباره ناراحت خواهد كرد. بله.

وم *** انی***   ت 
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كه به شما ارائه  يهستند، اگر در آن مجموعه ا يديكل اتياب ايهستند  يهندسه معنو اتيم، ابخوان يم تانيكه برا ياتياب

كه گهگاه دو تا  اتياب نيهستند، و خواندن ا يكننده ا داريب اريساده و بس اتياضافه خواهند شد، اب بعداً  ستند،ين م،يكرد

 نيو ا ند،يب يارها را بر عكس مك يلب اوقات من ذهنشناساند و غا يرا به ما م ياز من ذهن يجنبه ا كيهست،  يكي اي

شود، به  يما م ديرا كه سبب اشتباه د يشدگ تيهم هو نكيآن ع ميبخوان اديو ز ،ميموقع ها اگر خوب بخوان يليخ اتياب

شتباه من ا دنيمختلف د يكه جنبه ها ستا نيبرنامه ا نيو كارِ ا م،يرا عوض كن دمانيد ميتوان يدهد، و ما م يما نشان م

  .ديرا عوض كن ديآن د ديرفتيپذ نكهيو پس از ا د،يكند كه شما قبول كن انيموالنا ب اتيرا چنان با اب يذهن

وم،   ر  وی، د وی،   ۳۳۹۵و

 سودِ جان باشد، رهانَد از وَبال                                                 تا بداني كه زيانِ جسم و مال

 يرها م يبه سود جان ماست، و ما را از بدبخت نصورتيما، در ا يها يشدگ تيبه هم هو دنيرس انيكه ز يبدان ديبا تو

متوجه  م،ينشده باش تيرود هم هو يكه از دستمان م يزيچ كيبا  ،يمال كياگر ما با  .است نياوقات عكس ا شتريكند، ب

اشتباه ما را به  ديو د ده،يما را آن بلع يارياز هش يقسمت م،يشده باش تياگر هم هو يول د،يآ يدردمان نم م،يشو ينم

جان ماست،  ايماست،  ياريبه سود آزاد شدن هش نيا م،يشو يم داريو ما از خواب آن ب روديآن م يانداخته، و مسلما وقت

 نيپس از ا م،يشو يم داريب ميرود، هست، دار يدارد م نياست كه از ب يزيهمان چ دِيغلط كه د ديد كياز  ميو ما دار

  .ديگو يرا م نيا م،يناله كن ديدستمان رفت ما نبا از يزيآن نخواهد بود، پس اگر چ گريد

وم،   ر  وی، د وی،   ۳۳۹۶و

 چون سپردي تن به خدمت، جان بَري                      پس رياضت را به جان شو ُمشتري

 يِ لذت بخش تِيفياز لذت بردن از حال، و ك زيشدن، پره تياز هم هو زيشو، پره يرا با دل و جان مشتر اضتير نيا بنابر

 يخودت را حفظ كن يبگرد كه چه جور نيبا دل و جان دنبال ا يعنيشو،  يلحظه، بله، مشتر نيدر ا يشدگ تيوهم ه كي

  .يجانت را سالم ببر يشو، دنبالش بگرد، تا بتوان ياز دل و جان مشتر ،از آنها يو گرفتن زندگ زهايشدن با چ تياز هم هو

وم،   ر  وی، د وی،   ۳۳۹۷و

 سر بنه، شكرانه دِه، اي كاميار                                                   اختيار ور رياضت آيدت بي

تو باالخره  يعنيآورده،  شيخدا پ ريآمد، بدان كه قانون قضا و تدب شيپ ينطوريهم ،ينكرد اريرا تو اخت اضتياگر ر و

شو، و اعتراض  ميكن، تسل ميكه تعظ ديگو يبله، م .يشو يمحروم م يدار يشدگ تيلذتِ هم هو كيكه از  يمتوجه شده ا

آگاهانه خودت،  ،يكن يكه اگر تو انتخاب م ديگو يم گريبه عبارت د .اريكام يا اب،يكام يشكر كن و شكرانه بده انكن، و 
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را از تو گرفت و تو را  يزيچ كيدفعه  كي يعنيكند،  يانتخاب م تياگر خدا برا يول .نياست، آفر يكار كي نيخوب ا

 يرا كه م يزيچ آن شهيهم م،يكن يرا عمل م نيكه ما عكس ا دينيب يم .يتلخ بشو ،ياعتراض كن ديمحروم كرد، تو نبا

اگر آن نشود، ما  م،يبده شيو خودمان را به مردم نما م،يبر اساس آن من درست كن ميخواه يبا ذهنمان، و م ميخواه

  .تياست موفق نيشو، شكرانه دِه و ا ميكار را نكن، تسل نينه ا ديگو يم .ميشو يتلخ م اريبس

وی وی،  وم،  و ر   ۳۳۹۸، د

 تو نكردي او كشيدت ز امرِ ُكنْ                               چون حقت داد آن رياضت، شكر كن

 ،يابرو شكر كن، تو نكرده د،يرا ُبر تيشدگ تيهم هو اي ،يبشو تيرا كه نگذاشت خدا با آن هم هو اضتيآن ر نيبنابر ا پس

كه  ييرويشود، همان ن يشود، باش و م يباش، و مكند، از كجا؟ از همان امرِ  يانتخاب تو نبوده، دارد خدا به تو كمك م

جور به  نيا .كند يكند، آن هم االن دارد شما را اداره م يزند باز م يم جيكند و به تدر يگل را درست م يغنچه  م،يگفت

ما لطف حتما دارد به ش دياياگر ب د،يآ يم رونيخدا ب رياز تدب ،يجهان ماد ي رهيمحروم شدن از ش ايها،  اضتياصطالح ر

  .ديتلخ نشو د،يشكر كن ديكند، با يم

 يم تيكنند، شكا يكه چقدر مردم ناله م ديشما نگاه كن م،يدانست يما نم د،ده يها را موالنا به ما م يداريب نيخوب ا

 يحتينص .را از آنها گرفته است يشدگ تيهم هو كيامرِ كُن،  نكهيا يبرا رند،يخواهند انتقام بگ يكنند، تلخ هستند، م

هستند،  ييدنبال انتقام جو يتلخ هستند، حت اريكنند، و بس يم تيكنند، شكا يكه االن دارند ناله م يكسان ياست برا

  بال را به سرشان آورده است. نيا يرونيب يكنند سبب ها يچون فكر م

ر اول،   وی، د وی،   ۱۱۹۲و

 دام دان، گرچه ز دانه گويدت                                           دشمن ار چه دوستانه گويدت

 يبرنامه خوب ٧٧٦اطرافمان هستند، برنامه  يذهن يمن ها گريخودمان است، دشمنان د يمن ذهن نيما هم ياصل مندش

شما نخواهند گذاشت كه شما  و اطراف رونيب يذهن يگفت كه من ها يخواندم، و م تانيكه برا ياتيبود، به علت همان اب

به جنگ  ديكه شما الزم است كه برو ستين نيتن دشمن، اجور گف نيا د،يو به خدا زنده بشو ديخودتان كار كن يرو

به شما  ييرويو هر لحظه ن نديب يم يدارد و شما را به صورت من ذهن ياست كه من ذهن يكس نجايدشمن در ا .نه دشمن،

درد  ديو دذهن دارد  ديچه به ارتعاش، كه شما را هم مثل خودش بكند، چون د رو،يكند كه، چه به زبان، چه به ن ياِعمال م

خواهد بكشد به حضور،  يكه شما را م ،يآدم زنده شده به زندگ كي ديخواهد شما را به آنجا بكشد، بر عكس د يدارد م
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كند كه شما  يصحبت م ياز دانه ا نكهيدام است ولو ا نيدوستانه بزند، مهر و محبت بكند، بدان كه ا يپس اگر حرفها

  .ديآ يخوشتان م يليخ

وی، د  وی،   ۱۱۹۳ر اول،  و

 گر به تن لطفي كند، آن قهر دان                                         گر تو را قندي دهد، آن زهر دان

 ينيريباشد، ش ينيريكه از جنس ش گران،يد يمن ذهن ايخودت  يمن ذهن نيدشمن، ا نيبدهد ا يزيچ كيبه تو  اگر

برد، بدان كه  يرا باال م كه منِ ما يزيتوجه است، هر چ نيمهم بودن است، هم نياست، هم دييتا نيهم يمن ذهن يبرا

 د،يدانشمند هست د،يكه معمول است، شما استاد هست ييحرفها نيو هم شيو ستا فيو توص فيتعر يآن زهر است، حت

 يشما لطف كند، من ذهن يمن ذهن يعنيزهر هستند، و اگر به تن شما،  نهايهمه ا د،يقهرمان هست د،يهست بايچقدر ز

  قهر خداست، قبول نكن، بله. گريهر است، به عبارت دق نيبدان كه ا د،يايشما خوشش ب

ر اول،   وی، د وی،   ۱۱۹۴و

 دشمنان را باز نشناسي ز دوست                                       چون قضا آيد، نبيني غيرِ پوست

 د،يآ يقضا م ،ينيب يرا م يذهن يهمان الگوها ،ينيب يها را م نكيهمان ع ،ينيب يفقط سطح را م دياياگر قضا ب ديگو يم

 نيهم يخواهد به ما كمك بكند، ول يم شهياست، هم ياله ريقضا كه تدب ديو البته توجه كن ،يستيبه آن زنده نتو  يعني

ما كار  نقدريا م،يكه در شب آبستن هست يدر حال م،يجه يكان شكَر م نيما از ا نقدريا م،يغزل ها خواند در كه يطور

 نيو در مقابل اتفاق ا م،يخدا خودمان قضاوت كرد ريتدب يعني در مقابل قضا، م،يبرد شيغلط را در ذهنمان پ ديغلط و د

 بيخواهد به ما آس يم ديآ يهر چه م يعنيبُ المَنون است االن، يدر جهت رَ ياله يرهايتدب گريكه د ميلحظه مقاومت كرد

 ديكه با مينستدا يما اصال نم م،ينشمرد متيرا نشانه گرفته است، ما فرصت خدا را غن مانيها يشدگ تيبزند، هم هو

  را. زهايچ نيا ميفهم ياالن از موالنا م م؟يدانست يم م،يكن رييتغ

 ميموقع تسل چيبه آن، ه يزنده نبود چيكه ه ديآ يم نيهم يو برا د،يشو يم تيشما كامال هم هو دياياگر قضا ب ديگو يم

 نيكه ا يبفهم يتوان ينم ينعي ،يده ينم صيآن موقع دوست و دشمن را تشخ ،ينكرد ييموقع فضا گشا چيه ،ينشد

 ايدشمن است  نيكار را نكن، ا نيا ديگو يدوست است، و آن موالنا كه دارد به شما م نيكند، ا يدارد لطف م يمن ذهن

  .يبده صيتشخ يتوان يدوست است؟ نم

ما گوش كند كه اگر ش يم ييدارد صحبت ها بدهند، موالنا دوست است، صيتوانند تشخ يها نم يليهم خ نيهم يبرا

 يزهايو چ م،يكن يم يدشمن م،يقبول ندار ما يول .ديشو يدردها، و به خدا زنده م نياز ا ديشو يرها م د،يعمل كن د،يكن
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هم  نيبله، ا م،يده ينم صيپس دوست را از دشمن تشخ م،يريگ يرا اصل م يمن ذهن ديد م،يريگ يرا اصل م يمن ذهن

  :ديگو ياست، م ثيحد

 د

 

 هرگاه خداوند اراده فرماید به اجنام و اجرای امری، خرد خردمندان را از آنان می ستاند.

  شد. نينچنياگر ا بله،

ر اول،   وی، د وی،   ۱۱۹۵و

 ناله و تسبيح و روزه ساز كن                                    چون چنين شد، اِبْتهال آغاز كن

 ياديمقدار ز ،يات را به عهده نگرفت ياريهش تيفيك تيمسئول ،يقضا حمله كرده است، بدان كه اشتباه كرد يديد اگر

 صيتشخ دينيب ياگر م نيبنابر ا ،ينكرد يغصه ها توجه نيغصه نوشته و شما به ا تيلحظه با َجفّ الَقلم برا نيخدا در ا

ناله  اياخالص بكن، از ته دلت، صادقانه دعا كن، و ب يز رودعا ا كن؟چكار  ايتو ب ست،يدشمن چ ست،يدوست چ ،يده ينم

 زيكن، پره زيپره يعني ر،يجور التماس به خداست، از ته دل دعا كردن است، و عبادت كن و روزه بگ كيناله هم  نيكن، ا

  .كن ييها، و مرتب فضاگشا يشدگ تيكن از هم هو زيكن، پره

 ميو مرتب دار ميكرد دايمثلث را ما پ نيا و روزه است. حيناله و تسب نيهم يعذرخواهكه آن صبر و شكر و  ديكن يتوجه م

 ،يگريپس از د يكيدهد  يحوادث ناگوار دارد رخ م يعنيالمنون  بُيرَ مينيب يهر كدام از ما كه م يعني م،يبر يبه كار م

ناله  نيمعادل هم ييفضا گشا نيا م،يكن يفضا را باز م م،يكن يم يپس مرتب عذرخواه م،يكرد يرو ادهيكه ما ز ميفهم يم

بستم،  يمن تا حاال فضا را م ديگو يم .كند يم يكند، دارد عذرخواه يفضا را باز م يو روزه است، چون هر كس حيو تسب

كند كه من عاجز هستم،  يكند، و از ته دلش ناله م يكند، واقعا فضا را باز م ينم يبه زبان عذرخواه گريكنم، د ياالن باز م

  .يخواهم تو با قانون قضا كار مرا درست كن يام عمل كردم، االن م يا من ذهنمن ب

ر اول،   وی، د وی،   ۱۱۹۶و

 زير سنگِ مكرِ بَد، ما را مكوب                                         ناله مي كن كاي تو عَلّاُم الغُيوب

مرا مكوب،  يمن ذهن يها يدشمن ريتو دعا كن و ناله كن، بگو كه ز ديگو ياست، م يخدا و زندگ نيهم يعني وبيالغ عالم

 م،ييگو يرا م نيا ميدار م،يكن ياست، هر موقع فضا را باز م ييو فضا گشا يعذرخواه نيهم ت،يب نيا ياجرا يبله، ول

رو  ،يكه از هر جا هست يشدم، تو مگر نگفت يكيشدم، االن آمدم با تو  يم دهيمن ذهن بودم، داشتم كوب مييگو يم ميدار
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تعادل  كيصبر و شكر،  نيگفتم ا .كنم يكنم از رفتن به ذهنم، و صبر م يم زيپره گريو االن دكن به من، من رو آوردم، 

حالت شما،  نيو ا د،يداررا باز نگه نيا ديصرف كن روين ديخواهد ببندد و شما با يچون ذهن م است،ياست، پو كيناميد

 تيكه دردناك هم هستند مرا خُرد نكن، بله، ب يمن ذهن يفكرها ريز گر،يد نيكه پس از ا ديگو يدر واقع دارد به خدا م

  :ديگو ياز دفتر ششم است م گريد

م،   ر  وی، د وی،   ۱۴۳۱و

 كم شنو، كآن هست چون سَمِّ كهن                                       دوستيِّ جاهلِ شيرينْ سخن

 يم ديگو يكه م ،يمن ذهن يعنيجاهل  گر،يد يهر من ذهن ايخودمان است، و  يمن ذهن نيسخن هم نيريجاهل ش نياول

 يزداي ييدانا نكهيا يهاست، برا يشدگ تيهم هو نكياز پشت ع دنيد يمن ذهن ييو دانا نشيداند، تمام ب ينم يدانم ول

اصال  يعنيكم شنو  م،يشدن به چشممان زد تيموقع هم هو اكه م ييها نكيع نيشده به هم ضيكه در ذات ما هست، تفو

شكر دارد،  يپوشش سطح كي شانيرو يسمّ يقرصها نيگفتم ا .است سّم كهنه كيمثل  يدوست نيا نكهيا ينشنو، برا

مردم، مثل توجه  يمردم، و قدردان دييشود، مثل تا يخورد فورا مسموم م يوقت يول ،ديآ ياست، آدم خوشش م نيريش

همه سّم  نهايگرفتن ا يآنها را جد فاتيمردم و توص يحرفها م،يريگ يم يكنند و ما جد يكه ما را م ينيهر تحس ،مردم

  كهنه است.

ر دوم،   وی، د وی،     ۲۳۳۰و

  به ُمفلِس وام دِه هيو سرما سود                                        تو را، دشنام ِده ديكه بستا هر

م،   ر  وی، د وی،   ۱۴۳۲و

 جز غم و حسرت از آن نَْفزويدت                                        جانِ مادر، چشمِ روشن، گويدت

 ،ينور چشم من هست ،يمادرجان، كه تو جان من هست نيكه از ااما بدان  ،يمادرجان، تو نور چشم من هست ديگو يتو م به

  جز غم و حسرت به تو اضافه نخواهد شد، بله.

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۵۰۹و

 گر از ره مي نرفتم، مي رهيدم                                               ز راهم برد و آنگاهم به ره كرد

كرد، و  تياو آمد ما را هم هو م،يبود يزديا ييدانا م،يامتداد خودش بود م،يبود ياريما هش د،يگو يداستان ما را م دارد

موقع برگشتن، ما  كون،ياز راه بُرد، دوباره خواست به راه بكند، با قانون قضا و كُن ف نكهيمنحرف كرد از راه برد، پس از ا

او گوش و به حرف  ميو مقاومت نكن م،يو قضاوت نكن م،ينيها نب يشدگ تيهم هو نكيعكه از پشت  مينبود اريهش نقدريا
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لحظه به  ديبا ميو دوازده ساله شد ميو ده ساله شد ميدرست كرد يمن ذهن ميرفت يوقت .مينشد ميما تسل يعني م،يبده

و از  ميما مقاومت كرد اورد،ياو خواست ما را به راه ب يول اورد،يدوباره ما را به راه ب ميگذاشت يم م،يشد يم ميلحظه تسل

 يبعد خودش ما را به ره م م،يكن يكند، ما آن راه را گم م يم تيبرد، چون هم هو يراه م پس او ما را از م،يراه منحرف شد

 ينم نيو بنابر ا ميكن ياز راه خودمان، خودمان را خارج م م،يكن يكند، ما مقاومت م ياو ما را به ره م كهيكند، در حال

ذهنتان  ديشما با د اورد،يدر ب يا را از من ذهنخواهد شم يخدا هر لحظه م ديدان يشما م .است نيپس اشكال ما ا م،يره

  :ديگو يجالب است، م يليخ تيچند ب نيبله ا د،يكن يخودتان خودتان را منحرف م

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۹۰۸و

 ميانِ راه تَركِ دوست كردن                                                        چو از راهت ببردم شرط َنبَْود

ات را از تو  ييدانا نيكردم، بنابر ا تيهم هو يجهان نيا يزهايو با چمن تو را بردم با ذهن  ديگو يم د،يگو يزبان خدا م از

موضوع را متوجه  نيكه من تو را آنجا ترك كنم، پس من تو را ترك نكرده ام، تو چرا ا ستين يشرط دوست نيگرفتم، و ا

تو  ،يبمان نجاي؟ كه همبد به تو دادم خودم، رها كنم ديكه د يتو را در حال ناست كه م يشرط دوست نيمگر ا ؟يشو ينم

 ييكه من به تو دادم، كه هر لحظه با فضاگشا يا يزديا ييخودت، مگر دانا ديجد يمصنوع يدهايد به يكن يچرا اصرار م

كه من تو را رها كنم، من تو را  ستين يشرط دوست نيا يعني ؟يكنيچرا از آن استفاده نم ،ياز آن استفاده كن يتوانيم

   رها نكردم.

وی،  مارٔه و ل  س،  وان   ۱۹۰۸د

 چو طفالنت نهم گاهي به گردن                                     ايت بگيرم همچو پيرانهبغل

ها موقع ي. و بعضيجوان باش نكهيولو ا رم،يگيبغل تو را م ميآيمردها م ريها مثل پموقع يليانسان بدان، منِ خدا، خ يا تو

كُن فَكان كار كند، اگر در  ياگر بگذار يعني ؟يچ يعني. يشويخسته م يوقت برم،يگردنم راه م گذارميهم مثل طفل م

در  م،يكار را بكن نيكار واقعا از ته دلمان ا نيو در ا ميرو به او بكن ميهست يتيعدر هر وض م،يبشو ميلحظه ما تسل نيا

 يا تومن تو ر ،يتو امتداد من هست م،يهست يكيچون  م،يكه ما با هم دوست هست ديگويبه ما از زبان خدا م نصورتيا

  . كنميذهن رها نم

شده است در شاهراه  ليتشك يفضا كي ايگره  ايعقده  كي يمن ذهن نياالن گفت به ما كه ا نيهم موالنا هم گرياز طرف د

درست شده وسط راه به نام  يزيچ كي نجايخدا با ما كار دارد، ا رود،يتكامل م يهنوز به سو ياريهوش يعني. يزندگ

 رميبگ اكند كه من، بابا بگذار من بغل تو ر يكه به ما حال خواهديمعطل شده است. خدا هرچه م آنجا ياريهوش نيذهن، ا



 Program # 777                                                                                         ۷۷۷برنامه مشاره 

  ٥٥صفحه: 

 يبعض رد،يگيبغل ما را م رانيها مثل پموقع ي. پس بعضميگذاريبه مركز خودت؛ ما نم اوريشو، من را ب ميببرم، تو تسل

چون كُن فَكان دارد  م،يدينفهم م،يسوار گردن او بود ينعي. ميما جلو رفت ياديكه مقدار ز مينيبيم كدفعهيها هم موقع

  . ميرا ما انداخت يشدگ تيده تا هم هو كه دينيبيم كدفعهي. كنديكار م

از پدر و  يمن آن درد را ندارم. رنجش گريد ن؟يشد ا يشد؛ چ دياصال ناپد م،يرا ما دار يدرد كيكه  دينيبيم كدفعهي

تو در رفت، حاال خودت  ي: خستگديگويم ن،يزم گذارديبعد م كند،يسوار گردنش م ييجاها كيمادرم داشتم، تمام شد. 

شو بگذار من نشان  ميلحظه به لحظه تسل دهم،يمنتها من را معذور نكن، من همراهت هستم، من راه را نشانت م رو،راه ب

  است. يچ انيكه جر ديشويبدهم. االن از زبان موالنا شما قشنگ متوجه م

وی، مارٔه  و ل  س،  وان   ۱۰۰۲د

 يوسفم از چاه به صحرا دويد                                              چونكه كمنِد تو دلم را كشيد

 يبه سو ميشويم دهيما هر لحظه كش يعنيكه كمند او بصورت جاذبه افتاده گردن دل ما.  ميشويپس ما االن متوجه م بله،

بشوم،  ميمن تسل كهنيهستند. هم رونيدر بكه  هايشدگ تيهم هو يبه سو ميشويم دهيكش مياو، گرچه در ظاهر ما دار

 يعنيبه صحرا،  دوديم د،يآيم رونيمن از ته چاه ب وسفيبشود،  انجام يعيكشش بطور طب نيفضا را باز كنم، بگذارم ا

  . يراحت نيبه ا ،ييكتاي يفضا

. ميكنيو ما مقاومت م كِشديدارد ماصل ما را  يعني كِشد،يكمندِ جاذبه او مركز ما را دارد م ميدانيما نم نكهيو اشكال ا

لحظه، مقاومت در مقابل كشش  ني. مقاومت در مقابل اتفاق استينلحظه  نيبدتر از مقاومت در مقابل اتفاق ا يزيچ چيه

 نينشان ا م،يفضا را باز كن م،يلحظه مقاومت نكن نياست. چون اگر در مقابل اتفاق ا يكيخدا هم هست، هر دو  يبه سو

ن را اعمال اخودت وتو قضا ريتدب ديدار ديكنيمقاومت م يوقت ي. ولديكنيلحظه شما قبول م نيرا در ا ياله رياست كه تدب

  .كنميفضا باز م اي كنميلحظه من مقاومت م نيشما كه ا دينيبب ديموضوع را با ني. اديكنيم

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۰۰۲و

 ه فريادم هم او رسيدباز ب                                                آنكه چو يوسف به چَهَم در فكند

او را  گريما برسد. شما د اديبه فر توانديكه فقط او م ميدانيخدا، كه ما را به چاه فكر انداخته، ما االن م ،يخود زندگ يعني

 كياش بر دل ما بسته شده است، ما االن چاه ذهن و كمند جاذبه يقضا ما را انداخته تو د،يدانيقضا م ياز آن شعرها

كه او به چاه فكر ما را انداخته، به  ميدانيو ما م ،ميشويم دهيكش قتايچه طرف حق بهكه  ميفهميم ميبشو ميرده تسلخُ
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نشان  يرا كه من ذهن يزيها و اسباب و هر چما راه اديبه فر يعني. ديما هم او خواهد رس اديچاه دردها و آخر سر به فر

  .شوديدارد مشخص م د؛يمثل اتفاقات، نخواهد رس دهديم

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۷۲۷و

 به عاقبت غمِ عشقم كشان كشان ببرد

  ست كه اكنون به اختيار رومهمان به ا
 ني. خُوب اگر در اكِشديجاذبه عشق، دارد ما را م نيشد كه ا ميما متوجه خواه دن،يدرد كش همهنيهر حال پس از ا به

 رونيب يبه سو ديكه من نبا ،ييو شناسا صيبا تشخ ار،يبا اخت ميتوانيمكه االن  ديتوجه كن قتيحق نيلحظه شما به ا

 يغلط هستند. وقت ها،نكيچشمم است، ع يمن كه رو يدهايد نيو ا ،بشوم دهيكش هاتيهم هو يبشوم، به سو دهيكش

كه غلط  كنمياز مفضا را ب يوقت دهميم صيمن تشخ گريرا د نيچشم ما. ا يآمدند رو هانيا زهايام با چشده تيهم هو

  .خودم صيبا اراده خودم، تشخ ار،يو من به اخت ،غلط است رونيهست واقعا، هر كشش من به جهان ب

 كنميرا نم كار نيمركز من، من ا ديايتوجه من را ببلعد، فورا ب يزيچ كياجازه بدهم  نكهيا يكه بجا رميگيم ميصماالن ت

 نيدر ا ي. وقتروديم يزندگ يبه سو رود،ينم رونيب يبه سو يبرود. وقت يزندگ يمركز من به سو دهميو بلكه اجازه م

 د،يكه او در مركز شما است، حتما به فكر خدا هست ديستين يرونيب زيچ كيبه فكر  يوقت م،يجهيلحظه از كاِن شِكَر نم

نه.  د،يگردياش دور آن مهمه ،كنديشما را رها نم رونياز ب يزيچ كيلحظه، فكر  نيدر ا گر. اديروياو م يبه سو ديدار

كه به  ميو اراده آزاد استفاده كن ارياخت نياز ا ديبا م،يدار اريكه ما اخت ديگويدارد م تيب ني. در ضمن اكنديكار نم نيا

  .ميبرو يزندگ يبه سو اي ميبرو يرونيب زيچ كي يسو

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۳۱۳۸و

 كي عمر را لذّت ُبَود بي ملحِ بي پايانِ تو ؟                   ذّتيمن آزمودم مدّتي بي تو ندارد ل

او در مركز ما  م،يما به او زنده باش نكهيبدون ناظر، بدون ا يكه زندگ مياآزموده م،ياكرده شيهمه ما آزما كنميفكر م من

با  يبا من ذهن مياهآن درد بوجود آمده است. ما آمد يتا حاال از تو م،يكرد يهر فكر م،يكرد يندارد. هر كار يباشد، لذت

 م،يداشته باش يخوب يزندگ ميخواستيم م،يداشت خوبو واقعا قصد و غرض  ميكن جاديمان رابطه خوب اهمسرمان، با بچه

عمر  نيتو، ا انيپايتو، بدون بركات ب انيپايبدون نمك ب ديگوي. مميبه او زنده نبود نكهيا يخراب شد. چرا؟ برا كدفعهي

 ديد ديخواه دياگر خوب نگاه كن ست؟يصادق ن نيدر مورد شما ا ايآ د،يتان نگاه كنشما به تجربهت. ما لذت نخواهد داش

 يعنياو،  انيپايآن درد بوجود آمده است. چرا؟ ملح ب ياز تو م،يرفت يبه هر طرف م،يما دست زد يزيكه هست. به هر چ
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كنم، هر چه  دايرا پ نياش ذهن است: اخشك است، همه ما يزندگ ايما نبوده است  ياو، در زندگ انيپاينمك و بركت ب

 يدر مركز ما، به جا شوديانباشته م ديآيبهتر همه م شتريهر چه ب نيبهتر. و ا شتريب چهكنم، هر  دايبهتر، آن را پ شتريب

  :ديگوياو. م انيپاينمك ب

م،   ر  وی، د وی،   ۲۸۹۴و

 ه ُبعدي كه بَُود بَعَْدالْوِصالخاص                                      بُعدِ تو مرگيست با درد و نَكال

موقع  چيآدم در ذهن باشد و ه يعنيُبعد خدا. ُبعد خدا  يعني فر،ياست با درد و ك يتو مرگ يدور ديگوي. ميدور يعني بُعد

موقع  چيه يعنيبه دل ما.  د،يآيبه مركز ما م شهيه به مركز ما. او همگشوده شد يبه صورت فضا دياينشود كه او ب ميتسل

كه، بعد  يكه، بُعد ييما. مخصوصا جدا ييجدا نيا فر،يبوده است همراه با درد و ك يمرگ نيو ا ميما حس وحدت با او نكرد

كه از تو جدا  ياز موقع نيه اك ديبگو خواهدياالن است كه ما، م كه مخصوصاً  ديگوياز وصال باشد. بعد وصال، دارد م

  او بوده است.  م،يبود وانيبه صورت جماد، نبات، ح يوقت يعني ،ايمهبود م،يشد

ما سخت  نقدريذهن را كه ا نيكه ا ديبگو خواهدي. موالنا مميهست يكيكه ما اصال ما تو  ديبگو خواهديموالنا م مندر ض

كه  ميشويمتوجه م ميدار گريكه ما االن د دينيبياست، م طورنيم همما است. و واقعا ه يبه علت ندانم كار مياگرفته

 نيا ديگوي. مخصوصا االن مشوديم ياز زندگ ييآنها سبب حس جدا باشدن  تيندارند و هم هو يزندگ يرونيب يزهايچ

. ما االن كه ميدار زهايبا چ يسطح يشدگ تيهم هو كي. ميهست يكيدر ذهن ما با تو  نكهيا يابلهانه است، برا يليخ

  . ميشناسيكار دارد حاال، و مخصوصا هم ما تو را م يليجماد خ م،يستيجماد ن گرياالن كه د م،يستين وانيح گريد

لحظه، لحظه  نياتفاق ا رشيو پذ ييبله را گفتن معادل فضاگشا نيو ا .مييآن بله را بگو دياست كه ما با ياالن موقع يعني

 نيبصورت اتفاق ا گذارديما م ياو جلو يزياجرا بشود كه هر چ ديبا يطورنيست االن به ما اَالَ مانيپ يعنيبه لحظه است. 

   بله،بله گفتن و فضا را گشودن همراه با درد است. نيا ي. ولبله مييبگو ديلحظه، ما با

 دوری از تو مرگی است با درد و عذاب خبصوص دوریی که بعد از وصال باشد. 

س،  وان  وی، د مارٔه و  ۱۷۴۳ل 

 كه دم به دم ز غريبي دو صد زيان داريم               دلِ چو شبنمِ ما را به بحر باز رسان

 نيُبعد، در ا نيباز برسان، كه ما در ا ييكتاي يايشبنم است، از تو جدا شده است، دوباره به در كيدل ما مثل  نيا پس

فكر  يذهن كه جا يتو مياافتاده م،يهست يفرميباز جنس  م،يهست بيغر نجايجهان، ما ا نيدر ا يبيغر نيدر ا ،ييجدا

تن  نيكه در ا يدر حال م،يو برو ميريبم ديكه با ستين نيا اشي. معنستيما ن يجهان جا نيذهن و ا نيها است. او فرم

. ميكن يزندگ ييكتاي ياو در فضا ايبا خدا  ارانهيهوش يعني ،ييكتاي يبه فضا مياز ذهن برو مينقل مكان كن ديبا ميهست
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هر  يعني. رسديبه ما م انيز رهزار جو يعنيغربت ذهن، دو صد  ايذهن  يبيغر نيلحظه به لحظه در ا يعنيدم به دم،  يول

  كه:  ديگويكه م يديكل اتياب تِيبا آن ب كنديم يهمراه تيب نياست. و ا انيز رسديكه م يچ

م،   ر  وی، د وی،     ۵۵۰و

  تنديم يمرگ يزنده سو نفسِ                                         كنديم رونيز زنده مرده ب چون
را كه نفس  يزنده است، مردگ م،يكه از ما كه خودش هست شوديداده م بيترت يطورنيدر هر لحظه كارش ا يعني خدا

  خودش است. بيبه ضرر و تخر كنديم ينفس ما هر كار نيا نيبكند. بنابرا رونياست ب

م،   ر  وی، د وی،   ۲۸۰۲و

 كز بهشتِ وصل، گندم خورده ام                                              برگِ دِي پژمرده امزآن مثالِ 

ام، به عنوان من مثل برگ زمستان پژمرده نيهم يبرا ديگويجَستن از كانِ شِكَر را لحظه به لحظه. م كنديم دييتأ نيا

 خورميم . گندمخورميهر لحظه فرم م يبه او وصل بشوم، منته توانميلحظه من م نيهم يعنيكه از بهشت وصل او،  ،يذهن

در واقع قضاوت  ،. گندم معادلخورميم رونياز ب يزيچ كي خورم،يفكر م كي خورم،يم يقضاوت كيباال  ميآيم يعني

  ما فراهم است.  يلحظه برا نيذهن است. پس بهشت وصل او در ا

چشمان ما  يجلو ،يديد كي ،ينكيع كي م؟يكنيرا م كارنيبه عنوان من. چرا ا ميجهيكان شِكَر م نيهر لحظه ما از ا

نه؟ بعد از  ايهست  كنميهست و به آن نگاه م ياست، زندگ يرونيب زيمربوط به چ كنميكه من م يفكر نيهست كه در ا

فكرها بخوابد در  نياز بهشت وصل، كه اگر ا نيهست. بنابرا يدر آن زندگ كنميكه فكر م گريد زيچ كيبه  پرميآن م

  .شوميخارج مآنجا هستم، من لحظه به لحظه 

م،   ر  وی، د وی،   ۳۷۶۹و

 چنْدمان سوگند داد آن بي نديد                                          ما كنون ديديم، شه ز آغاز ديد

كه در انسان به  خواستيخدا م يعنياست.  دهيخدا از آغاز د م،ينيبيكه ما االن م يزي. بله آن چرينظيب يعني ديند يب

كه ما هم از  رينظي. چقدر آن باشنده بميدانيموضوع را نم نيا ميهست ياالن كه در من ذهن يخودش زنده بشود. ما حت

به  ديبه ما سوگند داد كه مبادا برو م،يكن سهيجهان مقا نيا يزهايرا با چ انخودم دينبا م،يهست رينظيب م،يجنس او هست

 يليخ دتانيد ديمواظب باش ،ديدر آنجا معطل نشو د،ينينگز يدر آنجا سكن يعني د،ينشو نجايكجا؟ به ذهن. گفت وارد ا

. دينده صيتشخ د،يرينگ ميصمكرد ت ديخواه دايكه آنجا پ يديبه من، خودتان با آن د ديعوض نشود، خودتان را بسپار

كه واقعا از جنس َاَلست است، واقعا از جنس خدا  كنديحس م قايلحظه عم نيكه در ا يهر كس م،يداشت نيامروز آخِر ب
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 يفضا را باز كند، صبر و شكر داشته باشد و عذرخواه ديبا شوديبه او زنده بشود، االن هم اگر نم ديلحظه با نياست و در ا

خواهد شد. آخر و عاقبت  يكه آخر سر چ كنديم دايرا پ ديد نيبه او زنده بشود و آخِرش آن است، دارد ا خرهكند تا باال

  .ميبه او زنده شده باش ديبلكه با م،يبرو ميول بگذاردالر پ هاونيليكه موقع مردن م ستين نيا ايدن نيما در ا

م،   ر  وی، د وی،   ۱۷۸۴و

 يك قدم زآن پيشتر ننهاده اي                                                    تو بر آن رنگي كه اّول زاده اي

همان  ،ياذره تكان نخورده كيو  يكه از اول درست كرد يهست يايتو همان من ذهن ديگويم م،يخودمان نگاه كن به

 يطورنيهم نجا،يا ياآمده يچ يبرا ينه اصال فكر كرد ،ينه تأمل كرد ،ينه فضا باز كرد ،يشد مينه تسل. يرنگ را دار

 كيو  هايشدگ تيهم هو يعني. رنگ يهمان رنگ را دار دن،يها ديشدگ تيهم هو نكيبهتر، و از پشت ع شتريب يهر چ

  . ديگوي. راست هم مياقدم هم جلو ننهاده

ها و انداختن آن هايشدگ تيدر مورد شناخت هم هو يايكه من اقدام درست حساب ديكنيم دييتأ شما در مورد خودتان

انباشته كنم و  شتريهر چه ب هايشدگ تين مركزم را با هم هويكردم ا يو تا حاال سع .امكردن مركزم انجام نداده يو خال

 كند؟يم جاديا يزيچه چ كنم؟يم جاديا يچ يدردها را برا نيكه ا پرسمياز خودم م ايام. آكرده جاديدرد ا ياديمقدار ز

فقط  اي كندينم اي كنديم ايآ كند؟يدر كار من دخالت م ياست و كجا است؟ چه جور ياست، ك يمسبب االسباب چ نيا

 ،يكه بود يتهس ياينه، همان من ذهن ديگويم ام؟دهيرا پرس هانيبكنم؛ ا توانميدلم بخواهد م يمن خودم هستم، هر كار

  . يتكان نخورد

ر دوم،   وی، د وی،   ۲۴۸۵و

 همچنان در منزلِ اوّل اسير                                                        سال ها رَه مي رويم و، در اخير

در آخر هنوز در منزل  يول م،يكنيآن كار را م م،يكنيكار را م نيا م،يكنيعبادت م م،يكنيكوشش م مياست دار سالها

هم درد اضافه  يمقدار كي ،ميرا دار هياول يذهن همان من ،ميخدا نرفت يبه سواصال  يعني،ميتكان نخورد،مياول هست

  .ميكرد

م،   ر  وی، د وی،   ۱۷۸۸و

  مانده يي بر جاي، چل سال اي َسفيه                           همچو قومِ موسي اندر َحرِّ تيه
 يراه م ياست كه دار چهل سال ؟چند سال ،يخور يتكان نم يجا مانده ا كيو در  ابانيب يدر گرما يقوم موس مانند

همان جا هستند كه  دنديد يرفتند شب م يروز راه م ،رفتند يگرم راه م يهم در آن صحرا يقوم موس .نادان يا ،يرو
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كه من  ديكن يشما احساس م ؟ميدور شد چيه ،هياول ياز آن من ذهن ميهمه ما كار كرد نيا ؟درست است ،بله ،هستند

 يدرد درست نم گريكه د ديكن ياحساس م ؟كمتر شده تانيكه دردها ديكن يمشما احساس  ؟تان كوچكتر شده يذهن

 د،يكن ياگر م ؟نه اي ؟به مركزتان ديآ ينم ديجد زيچ د؟يشو ينم تيهم هو ديجد زيبا چ گريكه د ديكن ياحساس م ؟ديكن

راه  ميدار ،درد يعني رماكه پر از درد است گ ،يسخت من ذهن يدر گرما يمثل قوم موس ،اگر نه د،يكن يم شرفتيپ ديدار

   .ميبود كه صبح ميهمان جا هست مينيب يعصر م ،ميرو يتا عصر راه م ميشو يبعد صبح پا م ،ميرو يم

م،   ر  وی، د وی،   ۱۷۸۹و

  خويش مي بيني در اول مرحله                                                مي روي هر روز تا شب هَروَله
و تند تند  ،به خودمان ميده ياصال امان نم ،فكر بعد از فكر ،ميكن يهر روز تند تند فكر م يعني ،تند تند راه رفتن هروله

 ،ميمنزل اول هست نيدر هم مينيب يآخر روز م ،ميده يواكنش نشان م ميشو يم نيخشمگ ميترس يم ،ميكن يعمل م

  ها.  نيمشخص است ا ،كوچك نشده كه بزرگ شده فتادهين ياتفاق چيه ،هست كه بود يهمان من ذهن

وی، د وی،  م،  و  ۱۷۹۰ر 

  تا كه داري عشقِ آن گوساله تو                                   نگذري زين بُعدِ سيصد ساله تو
باشد  ادتانيو  ،داد يگاو م يو صدا ديچيپ يهم درست كرده بود كه باد در آن م ياست كه سامر يهمان من ذهن گوساله

 يشدگ تيهم هو يفضا ،فرم يامصر فض ،رونيآمد ب ياز مصر م يوقت يكه موس ميداد حيبار توض نيها را چند نيكه ا

و آن ها هم طال و  د،يبا خودتان برندار يشدگ تيهم هو چيه يعني د،ياوريبا خودتان ن زيچ چيه :به قومش گفت ،هاست

 د،ياوريشد گفت كه آن طال ها را ب دايپ يسامر كيكوه  يرفته بود باال يموس يو وقت .يپنهان را برداشتند شانينقره ها

 نيا .گوساله پرست شدند ردمو م ،يمن ذهن يعني ،ديچيپ يو باد در آن م ،گوساله درست كرد كيو او  طال ها را آوردند

  .ميپرست هست يما من ذهن .ما است يمن ذهن نيگوساله هم

 ست،يعشق خدا در دلت ن نكهيا يبرا ؟چرا ،گذشت يسال هم نخواه صديتو در س يدور نياز ا ييجدا نياز ا ديگو يم

 ديگو يبا احترام م نجايحاال ا راگوساله  نيا يگذشته هم سر و صدا ياست و هفته  يمن ذهن يعني ،تعشق گوساله اس

و  گفت خودتان ،كرد هيگاه خر تشب منينش يرا به سر و صدا يمن ذهن نيا يسر و صدا كند، يگوساله دارد سرو صدا م

 ريترس است و سا، اش خشم است زهيانگ ،ديآ يها م يشدگ تيهم هو ديفكر ها از د نيا ،ديرينگ يرا جد تانيفكر ها

   .است يمن ذهن يدردها 
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آن  شود در آن لحظه، يبه مركز شما از شما صادر م يو آمدن زندگ ييكه از فضا گشا يفقط آن حرف ها ارزش ندارند، نيا

  بله  .يريبگ يدج ديشده را نبا تيهم هو يپس فكر ها ،يبشو تيهم هو ديبا آن هم نبا .تواند ارزش داشته باشد يم

م،   ر  وی، د وی،   ۱۷۹۱و

  بُد بر ايشان تَيه چون گردابِ َتفت                              تا خيالِ عِجل از جانشان نرفت
 ،ميپرست هست يمن ذهن ،ميكه ما عشق گوساله دار يتا زمان يعني ،نرفت رونيگوساله از مركز شان ب يعنيفكر عجل  تا

 يهمسر مان بچه مان را م ريدانم تصو ينم ،ميپول پرست هست ،ميهستباور پرست  ،ميپرست يها را م يشدگ تيهم هو

ذهن مثل  يصحرا يعنيصحرا  يعني هيت نيصورت ا نيدر ا ها در مركزمان است، نيكه ا ،ميپرست هست ريتصو م،يپرست

 د،يآ يكر مف كيكه  يمن ذهن نيكه ا ديخواهد بگو يم .مياست كه ما افتاده ا يمثل گرداب ،گرداب شتابان خواهد بود

  ؟چرا ،ميهست جيچرخد و ما گ يم نيمرتب ا ،ديآ يفكر م كيبعدش 

 ينگاه م يگرداب را چ نيا .ميگرداب را دوست دار ما .ميگرداب را دار نيهم ،ميدارگوساله را  نيعشق هم نكهيا يبرا

 ،ميمقاومت كن ديلحظه نبا نيكه در مقابل اتفاق ا اديب ناادتيلحظه به  كي ،ياريهوش رييتغ ،ميتسل ،ييفضا گشا ؟دارد

 ،يبشو ميتسل قتايحق يعني ،يد ابتهال آغاز كنيگفت با ديبا نيو ا ،دانم يكه من نم ديكن يآور اديلحظه به خودتان  كي

   .دانم ينم ييبگو

 ،اتفاق افتاده به ضررم هست نيا نكهيدر ا ستين يجد گريد ،كند يقضاوت نم گريدانم د ينم دياز ته دلش بگو يهر كس

 اضتيگفت ر ،گرفت تورا از  يزيچ كيبرنامه بود گفت اگر خدا  يامروز هم تو .دانم ينم ييگو يم ،آن اتفاق به نفعم هست

  .بماند ادمانيتا  ميبخوان يليخ ميبخوان ديها را با نيا ،كُن فكان آمد برو خدا را شكر كن ،از طرف ُكن آمد

م،   ر  وی، د وی،   ۱۷۹۲و

  بي نهايت لطف و نعمت ديده اي                                                 لي كزو يابيده ايغيرِ اين ِعج
كه هزاران تا نعمت به ما  ستين نيفقط ا ،كه مانع ما هست يمن ذهن يعنيما  ميكه از خدا گرفته ا ييگوساله ا نياز ا ريغ

 ؟دادهها را  يشدگ تيهم هو نيفقط ا ،ميا دهيچسب نقدريكه ما ا ؟را داده است يمن ذهن يگوساله  نيفقط ا، داده است

  .بوده است يموقت زيچ كي نيا ،را داده؟ نه يتقلب يها نكيع نيفقط ا

كه گفته گوساله  ،به ما فرستاده ينيد يكتاب ها يموالنا و حت قيبزرگان از طر قيدانش به ما بدهد از طر گريچقدر د

 شيدرد چرا پ ديشما بپرس كه آمده شيدرد پ كرده، داريب ،كه مرتب دانش به ما داده ديايب ادمانيپس  ،ديپرست نباش

  ، لطف خداست ،ها هم نعمت است نيموالنا درست شده است ا قيكه از طر ياتياب نيهم؟ آمده شيپ ييراهنما ؟آمده
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م،   ر  وی، د وی،   ۱۷۹۳و

  از دلت، در عشقِ اين گوساله رفت                                  گاو طبعي، ز آن نكوييهاي زَفت
 وانيح ،ما است يبه علت گاو طبع م،يرفتيدلمان رفته و عشق گوساله را پذ بزرگ خدا از اريبس يها يكيآن ن نكهيا علت

 وانياز حالت جماد از حالت نبات از حالت ح ميكه ما باش ياريزفت آزاد شدن هوش يها يينكو نيا يحت ما است، يصفت

دمش  به قانون قضا و كن فكان وبا  ميبشو ميتوجه دارد به ما و اگر تسل نكهيا .زفت بوده يها ييها نكو نيا ،به ذهن انسان

فقط  م؟ينيب يكمك ها را ما نم نياست چطور ا ادشيز يبزرگش است. كمك ها يها ييها همه نكو نيا كند، يما را زنده م

كه گوساله  يگاو طبع نبود ،ينيب يم يبا گاو طبع ينيب يغلط م يها نكينكند كه با ع ديگو يم م،يگوساله را گرفت نيهم

 يكرد ينم يرو ادهياگر ز ،گوساله را هم كه به تو داده بوده نيتازه ا ،يديد ياو را هم م يها يكين ،تو يشد يپرست نم

   :ديگو ي. ميريبگ اديرا  ييهم قضا درست كرده تو جدا نيهم ،يدر گوساله پرست

م،   ر  وی، د وی،   ۳۴۱۲و

  بود؟ چه باري را ديده سلطان  بازِ                                    گر خُفاشي رفت در كور و كبود

 يم .ميكن يكه موالنا را مطالعه م ييما انسان ها نيمثل هم ،اند دهياست كه سلطان را د ييدر مورد آدم ها نيا ديشا بله

كور و كبود  ،رفت در كور بودن و كبود بودن ،دارد يجهل من ذهن يعنيدارد  يكيعالقه به تار خفاش كه كياگر  ديگو

كند  جاديدرد ا يعنيو آنور  نوريو خودش را بزند به ا نديها درست نب نكيبا آن ع ،بشود به لحاظ دلش نايانسان ناب يعني

 ،كه هزار جور خشم ميكرد جاديدرد ا نقدريو ا مينيب ينم تلحاظ كه درس نيبه ا ميو ما كور وكبود .كبود شود جهيو درنت

   .است شيهم كبود نيا ،ميرهزار جور ترس و انواع و اقسام دردها را دا نه،يهزار جور رنجش، هزار جور ك

موقع ها خودش را بهشان نشان  يدانند كه باز سلطان هستند و خدا بعض ياند م دهيكه باز سلطان را د ييآنها ديگو يم

آنها چرا معطل كرده اند،  دنيسبب را د يسبب و آرامش ب يب يشاد نيا شانيفكرها ريدر ز ،هالل را نشان داده نيا ،ادهد

  اند؟ ذهن مانده يتو

م،   ر  وی، د وی،   ۱۷۵۴و

 هر دو عالَم را روا داري خراب ؟                                                     بهرِ اين دُكّاِن طبعِ شوره آب

 يخواه يتو م .است يشدگ تيپر از درد و هم هو ياريهش يعنيذهن كه پر از آب شور است  نيا يعنيدكان  نيا ديگو يم

 يعنيدرست است؟  نيا ،يخراب كن يخواهيهر دو را مفرم است  يعالم را كه فضا نيلحظه و ا نيرا در ا ييكتاي يفضا

عالم  نيو انعكاس او در ا ،ميدر بهشت او باش ميبلند باش وانيا در ،ميباش ييكتاي يدر فضا ميتوان يكه االن م ايهم آن دن
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 ياريهش نيا يعني نيا ؟يهر دو را خراب كن يخواهيم ،مينيافريها را ب ييبايز ،باشد يبهشت مكان كيتواند  يكه م

   .مهم است؟ واقعًا مهم است؟ جوابش نه است نقدريتو ا يپر از درد برا يجسم

م،   ر  وی، د وی،   ۸۱۵و

 شاربِ شورابه آب و گِل اند                                                   اهلِ دنيا زآن سبب اَعمي دل اند

سبب كور دل اند كه  نيبه ا ،گذاشتند مركزشان شانيرا با فكرها ايدن نيا يزهايهستند و چ تيهم هو ايكه با دن يكسان

و  ميشوب داريكه ب ميخوان يها م نيا .نوشند يرا م يشدگ تيپر از درد و پر از هم هو ياريآب ناهش يعنيدائماً آب شور 

  .ميآب ها نخور نياز ا

م،   ر  وی، د وی،   ۴۳۰۶و

 وقِت خوردن گر نمايد سرد و خَوش                              آبِ شوري، نيست درماِن عطش

كه  ديآ يگرچه كه موقع خورن به نظر م ،همراه با درد است شهيهم كه ميخور يكه ما از جهان م يآب نيكه ا ديگو يم

ما عاشق او  نكهيا يچرا؟ برا ميدي. امروز فهمستيدرمان عطش ما ن نيا يگواراست و سرد است خنك است ول يليخ

نخواهد  يما را راض نيا ،ميريبگ يوشخ ميبكش رهيش ،ميآب بخور ميبخواه يرونيب يزهايهرچه هم كه ما از چ .ميهست

 ميبگذار ميهم جمع كن را ايدن .شد ميكامل نخواه مينشو يكيتا با او  ميما ناقص نخواهد برد. نيكرد حس نقص ما را از ب

 مير نخواهيآخر سر س ،ميبكش رهيش ميبخواه زيلحظه بعد از آن چ زيچ نيلحظه بعد از ا زيچ نيلحظه از ا نيمركزمان و ا

  .شد ميبدبخت خواه شد و

م،   ر  وی، د وی،   ۴۳۰۶و

 وقِت خوردن گر نمايد سرد و خَوش                              آبِ شوري، نيست درماِن عطش

م،   ر  وی، د وی،   ۲۲۷۶و

 خاك خوار و آب را كرده رها                                                   قومِ معكوس اند، اندر مُْشَتهي

هم  ديد نكهيا يبرا ،رگياالن چرا د ديدان يو م ،استنكنند وارونه كارند در خو يواقعاً معكوس عمل م يذهن يمن ها همه

خواسته  .كنند يمعكوس عمل م نهايا ،دور شدند يزديو خرد ا يزديا يياز دانا ،دارند يجسم ياريدارند هش يشدگ تيهو

آب و  رونيخورند از ب يم دييتا ،رونيخورند از ب يتوجه م ،ندخور يفرم م يعنيخورند  يخاك م .وارونه است شانيها

   .رها كرده اند ديآ يم ميرا كه با تسل يزندگ
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مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ١١٣٣و

 دويد در پيِ نور و نيافت الّا نار                                          دويد در پيِ آب و نيافت غيرِ سراب

 .كرد دايفقط سراب پ .بود يذهن يخدا يول ديدنبال خدا دو .بود يآب ذهن نيا يول ديدر ذهنش دنبال آب دو انسان

 يم ديرو يم يه ديرو يم ديآ يم ايبه نظر در ديرو يم ،گرم يهست، انعكاس نور در صحراها يچ ديدان يهم مسراب را 

شكر و  ،صبر رگيو االن شما د ديرفت آخر سر به درد رس شيذهن دينور رفت چون با د يپ در بله. ديرس ينم دينيب

  .ديگرفته ا اديرا  يعذرخواه

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ١١٣٣و

 قضا گرفته دو گوشش، كشان كشان كه بيا

 چنين كشند به سويِ جوال گوش حمار

 ،بكشند درد دارد رنديگوش بگ ،گوش انسان ها را گرفته با درد يزديا ريتدب ،قانون قضا ديگو ياالن م .خر يعني حمار

 تيفيكه تو مسئول ك ريبپذ انهاريبرو هش ت،يبار مسئول ريز ايب ديخواهد بكشد بگو يدرد م قيبه زور حاال از طر يعني

من دائماً با تو هستم، تو از من  ،يهست اريهش يتو به اندازه كاف ،يتو از جنس من ،يفهم يتو م ،يخودت هست ياريهش

   .ريكمك نگ يشدگ تيهم هو يها نكيع نياز ا ريكمك بگ

بار  ،بار ريكشد ز يگوش ما را گرفته م خدا ميكش يهمه درد م نيما كه ا يعني .كشند يبار م ريطور خر را ز نيا ديگو يم

كه ما  ميده ينم صيما تشخ ،رگيگوشش را نكشند د ،بار ريب آدم خودش برود زو. خميبرو ميخواه يما هم نم ،تيمسئول

 يم يباال ه ميجه يم يمدت هاست كه از كان شكر ه .ميانداخت ريبه تاخ .ميشو ميتسل ميتوان يبا انتخاب خودمان م

  كرد؟  ديعمل خواه گريجور د كيشما از فردا  ايآ ميديوب االن شنخ .باال ميجه

را عوض  دتانيد يكي يكيكنند و شما  داريشما را ب ،رنديو در شما جان بگ ديرا صدها بار بخوان اتياب نيا ديحاضر ايآ

 تيفيمسئول ك د؟يچشم دلتان شما هست يها از جلو نكيو برداشتن ع دتانيمسئول عوض كردن د ديقبول دار ايآ د؟يكن

 ؟كرده ينطوريهمسر من ا ،كرده ينطوريو مادرم من را ا دركه پ دييگو يباز هم م اي ؟ديلحظه شما هست نيدر ا تانياريهش

  . تيمسئول يعنيجوال هم  ،جوال ريكشد ز يمثل خر م رديگ يخدا گوش ما را م ديبار نرو رياگر زكدام يكي؟ 

ر اول،   وی، د وی،   ۳۶۸۷و

  دست در آبِ حياتي نازدن                                          جان كندن؟ سويِ مرگ آمدن چيست
  مرگ در ذهن رفتن و انسان در يسو ،رفتن و در ذهن مردن يعني ؟يچ يعنياست؟ جان كندن  يچ فشيكندن تعر جان
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   .است جان كندن نيدست نزند ا اتيآب ح نيبه ا ،ديايب اتيبشود آب ح ميتواند باز كند و تسل يكه فضا را م يحال

وی، م،   و ر   ۲۴۴۸وی، د

 آِب شيرين را نديده ست او مدد                                             مرغ چون بر آبِ شوري مي تند

 ياريهش اي يبا آب شور ذهن شهيهم يعني ميديدائماً به آب شور در ذهن تن مثل مرغ، ميمرغ هست ياريبه صورت هش ما

از آنور آب  ميتا حاال فضا را باز نكرد نيبنابرا .ميسر و كار داشت آن با ،ميديدرد دارد، تن يعنيكه درد داشته، شور  يذهن

   ؟ديامتحان كن ديخواه يشما نم ،تواند بكند يبه ما م يدارد چه مدد يمزه ا هچ نيا مينيبب ،ديايب نيريآب ش ،ديايب اتيح

م،   ر  وی، د وی،   ۴۱۶۹و

 آن ُبريده بِْه، به شمشير ضِراب                                              حلق كو َنبْوَد سزايِ آن شراب

 يعنينخورد  اتيكه فقط آب شور بخورد و آب ح يكه حلق ديگو يم .نماد خداست نجايدر ا ،زن ريشمش يعني ضراب

شراب  نيا اقتيو ل ،را بخورد فيكث يجسم ياريآن هش ،كند و دردها را بخورد جاديداشته باشد درد ا ليكه م يانسان

ون نخدا با قا يعنيگردنش را بزنند  نكهيبه، نه ا دهيد برشو هحلق بهتر است بست نينخورد ا ديآ يرا كه از آنور م يروحان

  م،يهم داشت تيب نيا بله،. به دهيزن بر ريشمش ر، شمشيرگيبندد راه را د يقضا م

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۸۰و

 برهم زن و در هم زن اين چرخِ شتابي را                        امروز گزافي ده آن باده نابي را

 يباده ا يعنيدارد،  يبه ناب ليكه م ياز حد بده، آن باده ا شيامروز ب د،يگو يك كند، مكم ديكنم، شا يم يآور ادي فقط

و ذهن ما را برد، دوباره  ميفضا را بست ميديو صبر و شكر و اگر د ييو فضا گشا ميتسل با ؟يچطور د،يآ يكه از آن ور م

 يچرخ شتاب نيو ا را جمع كن نهايا رون،يبرا بكش  ياريرا به هم بزن و هوش يمن ذهن نيو ا ييفضا گشا و يعذرخواه

  بله، م،يكرد حبتص تيب نيبله، مفصل راجب ا .متوقفش كن وايستا، را چكار كن، نيچرخد، ا يذهن كه م

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د     ۱۳۳۰و

 كه بزمست و چنگ و ترنگاه ترنگ                            بگردان شراب اي صنم بي درنگ

 ميكه ما حاضر ميديرس ييما به جا گرينكن، االن د ريشراب را بگردان، تاخ ،يندگز يساق يا ،يرو بايز يصنم، ا يا يعني

را  يآن شراب روحان نيبنابرا م،يكن ينم زهيست م،يكن يقضاوت نم م،يريگ ينم يو عقل مان را جد ميكن ييفضا گشا

خورد، كه االن بزم خداست  ينم آب شور به دردمان نيكه ا ميديما فهم م،يصبر كن ميخواه ينم گريدرنگ، د يب بگردان

  .ميساز و آواز است، خالصه در آن مجلس خدا هست يجا نجايخواهد ما را بزند و ا يو چنگ خداست و م
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مارٔه  ل  س،  وان  وی، د     ۱۳۳۰و

 ببوييد بوي و نبينيد رنگ                                                       ولي بزمِ روحست و ساقيِّ غيب

 نيو ا د،ياست، ببوئ فيلط نيا نيدهد، بنابرا يما شراب مخدا دارد به  يعني بيغ ياست و ساق ياريبزم هوش نجايا يول

 ديكن فكان كار كند، بگذار ديبگذار ديفضا را باز كن ينطوريهم د،ينكن ليبه ذهن تبد يعني د،ياوريرا بصورت رنگ در ن

آهنگ كن فكان  را و يزديا يقيموس نيرا، ا يزديا يشاد نيبدهد و ا يكند، شاد عيو مركز شما را وس .بدهد رييشما را تغ

 دن،يو د دنيفرم دارند، مثل شن هيحس است، بق نيفرم تر يو ب نيتر فيچون كه بو لط ؟بو ديگو يچرا م .ديرا حس كن

 يمن دارم شراب م نكه چقدر اال ديو قضاوت نكن دياوريشراب را به فكر در ن نيا د،ياوريبه فكر درنيعني  د،ينيرنگ نب

  .ديفضا را باز كن د،يكن يفقط شاد ؟يچه ساز و آواز رم،يگ

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د     ۱۳۳۰و

 كه ني عربده بيني آنجا، نه جنگ                        بده مي گزافه به مستانِ حق

 يمستان حق نه باهم عربده م نيا كهشوند،  يكه به حق دارند مست م يفراوان بده به مستان حق، كسان اريبس يم بله،

 يآورند، رنگ در م ياندازند، نه بصورت فرم در م يراه م زهيكنند، نه ست يمت مدهند، نه مقاو يكنند، نه واكنش نشان م

اند، به تو زنده يفقط به تو زنده هستند، وقت نهايشوند، ا يجنگند، نه باور پرست م يبا هم م دنيآورند، بخاطر رنگارنگ د

 يكن يه آرامش تو آرامند، همه كارشان را تو متو مستند، بله، ب يبه شاد نند،يب يتو م ييبا دانا نند،يب يبا خرد تو هم م

 يندارد، مگر كس يبا كس زهيست ،شود يكه به او زنده م يدهد هر كس ينشان م نيجنگ و عربده ندارند، ا نهايا نيبنابرا

  م،يرا هم بخوان نيآورده باشد، بله، ا به رنگ در

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۸۲۵و

 ه شب در آب و گليار برفت و ماند دل، شب هم

 تلخ و خمار مي طپم تا به صبوح، وايِ من

تلخ و خمار خواهم  نصورتيا درو من هم در آب و گل بمانم،  ديايبرود و دل من تنها بماند و شب پشت سر هم ب ارياگر  و

  شما برگردد. يند براتوا يم اري ميو تسل ييها، االن با فضا گشا يليخ يرفته برا اريو االن  .صبر كنم ديبود و تا صبح با

مارٔه  ل  س،  وان  وی، د  ۱۸۲۵و

 بر كفِ پيرِ من بنه، از جهتِ رضايِ من                  بهرِي خداي ساقيا، آن قدحِ شگرف را

  را مست كند،  يمن ذهن يتواند انسانها يرا كه م بيو غر بيبخاطر خودت، آن قدح مست كننده را و عج ايخدا ديگو يم
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كه فقط شراب تو  ديگو يباشد، م يمن ذهن ريپ نيكهنه، هم ريتواند پ يم نجايدر ا ريشوم، پب يبده، تا من راض ريبه كف پ

  رسند. يم ياريبشوند، به هوش ريپ نيكنند از جنس ا يم ليكه م ييتواند انسانها يم
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