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  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ٢٠٥٩ه برنامه گنج حضور امروز را با غزل شمار يسالم و احوالپرس با

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  گُلِْستان و ُگل نامِ ناگهان َلَبم گفت

  ِعذار، كوفت مرا بر دَهانآن ُگلْ  آمد
 حيبوده توض ياريانسان افتاده و آن جزو تكامل هوش يكه برا ياول اتفاق تيغزل در ب نيكه موالنا در ا دينيبيم پس

و  .جهان شدم نيبوده وارد ا يزندگ ايبه خدا  اريو هوش ،امتداد خدا كه فرم ندارد ياريمن بصورت هوش ديگويم دهد،يم

و آن  .اسم گفت كي ،كلمه گفت كيذهن من  نيبنابرا .كردم دايو ذهن پ ،كردم دايوارد ذهن شدم لب پ نكهيپس از ا

اما  .گل و گلستان بودند يعني زهايچ نيبه نظرم آنها نام بهتر ،ن منبه زبا يعنيكه ذهن من گفت آمد به لب من  يكلمات

و با  .زنگفت حرف ن يعني ،به دهان من ديكوب يخدا آمد، و مشت يعني ،كه صورتش مثل گل است يبالفاصله آن باشنده ا

   .كنديمقدمه موالنا غزلش را شروع م نيا

با فكر  ،شده دايوارد ذهن شده فكر پ يوقت ،ش مفهموم را بفهمدكه توانسته در ذهن يكه انسان از وقت دهديو نشان م

مفهموم از ذهنش تكرار  ،شده دايمفهوم پ يعنيخودش نشان بدهد  به، نشان بدهد گريرا به همد يرونيب يزهايتوانسته چ

 ،ود عوض شدهمجهز ب ييشده آن مركز كه به خرد خدا تيهم هو نكهيبه محض ا يول .شده تيشده و انسان با آنها هم هو

 تشياول هو .هكرد قيخود را به آن تزر تيهو يعني ،شده تيكه هم هو نيشده و هم تيرا برده با آن هم هو يزياسم هر چ

گل و  ،كه مهم است يزيما هر چ يكه برا ،را گفته يزيچ كياسم  يوقت ،از جنس خدا بوده ،هستم ياز جنس چ يعني

  .گلستان است

خانه،  دانميمثل نم ل،يهستند، مثل پول، مثل اتومب يكيزيف يزهاياسم چ اي :سه جور هستند ميرا بارها گفت زهايچ نيو ا

اش درباره دينيبا پنج حستان بب يعني ،دينيبا ذهن تان بب يكيزيبصورت ف ديتوانيم شماكه  يزيهر چ اي ايمثل مقام دن

مردم  ،باارزش هستند ميكنيكر مفا مهم هستند دردها هم برابر م ،ما هم درد است يمهم برا زيجور چ كيو  .ديفكر كن

 نهايا كننديفكر م دارند،يشان را نگه م نهيك دارند،يخشم شان را نگه م دارند،يرا نگه م شانيرنجش ها ،رنجنديمثالً م

  .سطل زباله هستند اتيمحتو در واقع نهايچند بار مثال زده ا نكهيهم نهايا كهيدرحال .گل و گلستان هستند

 .خود فكرها هستند يعني ،گل باورها هستند ميبگذار ديكه با ميكنيكه اسمش را ما فكر م گريد زيآن چ بيترت نيبه او 

 ، خيليواقعاً از جنس گل هستند نهايكه ا كردميمن فكر م يول ،يرونيب ميبه تكرار مفاه ردذهن هم شروع ك كدفعهيپس 
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 نكهيا يبرا .را نگو زهايچ نيحرف نزن، ا يعنيدهان من،  يبا مشت زد توو  ،ديهستند اما بالفاصله خدا از راه رس بايز

چشم  ،شونديمركزت م ديد نكيع نهايا يشويم تيهم هو يوقت ،يشويم تيبا آنها هم هو ييگويرا م زهايچ نيا يوقت

  .ينيبا من بب ديبا ،چشم دلت من هستم نكيع كهيدرحال شوند،يدلت م

به  يافتاده و اصالً چ يچه اتفاق دانميو بدبختانه چون من نم .من شروع شده يبر دهان دردها و از آن موقع كه كوفت مرا

از چه گونه  تيافتاده و وضع يبدهد كه چه اتفاق حيبه شما توض ديبا تيب نيهستم، پس ا تيم هم هويبا دردها ،است يچ

آن  ،ديهست تيكه شما با آن هم هو ديگويرا م يزيچ كيذهن شما  .افتديلحظه م نياالن هم ا نياتفاق هم نيو ا .است

به  كوبديو آن گلعِذار م ،شما هم هست يدردهاها نكيع نيجزو اها موقع يو بعض د،ينيبيشما بد م ،شما نكيع شوديم

  .ديتجربه را خوب دار نيشما ا كند،يم جاديدرد ا يعني ،دهان

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َمَنم گُِلستان جانِ  َمَنم، ُسلطان كه گفت

  فُالن؟ ادِيوان َگْه  ،يچون من شَه َحضرتِ
 تيهم هو يزيما با چ نكهيبه محض ا نكهيا يبرا زند؟يحرف را م نيچرا ا .كه پادشاه من هستم سلطان من هستم گفت

 ايدارم  اريمن اخت اي ،خدا هستم كيكه من شر ديآيو به نظر من م .ميسازيمن م كيمركز ما، ما  شوديآن م ميشويم

 يعني .دهميم حيخدا ترج ريتدب ايقضا  نشيكردم بر ب دايپ داًيخودم را كه جد نشيب نيو بنابرا ،من قدرتمند هستم

   .شوميخدا م كيشر

 يدانيو تو م ؟يبود كرد يچه كار نيا ؟يشد كيچطور تو با من شر ،كه سلطان من هستم ديگويخدا به من م ديگويم

 زيهمه چ جان يهست تيهستم كه تو با آن هم هو يزيمن جان همان چ يعنيستم؟ من جان گلستان هستم ه يمن ك

گل و گلستان  نيا ميدنبال مفاه يحاال تو چرا جان گلستان را كه جان تو هم هست رها كرد .هستم، جان تو هم هستم

در بارگاه من  شهيو تو هم ؟يشوين زنده نمچرا به خود م ،يريبگ يزندگ يخواهيدر ذهنت مها و از مفهوم ؟يگرديم

   .شگاهيپ اهبارگ يعنيحضرت  .يمن هست شگاهيدر پ .يهست

و  ارياخت نيو ا ينيمثل من تو بنش يشاه شگاهيدر پ د،يگويم يزندگ د،يگويخدا م ديگويكه م ،يحضرت چون من َشه

 قياز طر ،ينيمن بب قيطر از، ينيمن بب قياز طر يه شوبه من زند ينيمن را بب يكه به من نگاه كن يرا داشته باش ييتوانا

 نيا ييزهايهمه چها فالن نيفالن و فالن و ا ادي ييگويبعد م يآن موقع نشست ،يمن عمل كن قياز طر ،يمن فكر كن

الن فالن آمده، ف يكه اسمش به جا يهست ييزهايبرتر از آن چ يليو تو خ ؟يفهميچطور تو نم ؟يچ يعني .هستند ييايدن



 Program # 779                                                                                                 ۷۷۹برنامه مشاره 

  ٥صفحه: 

 ميتوانيكه ما م يزيهر چ يفالن نشسته بجا .ميكرد فشيو توص ،جهان است نيجسم است كه در ا عسه نو نيهم نجايدر ا

 م،ييبگو يزيچ كيو  ميفكر كن يجور كيو با ذهن مان درباره آن  .ما آشكار بشود يو برا .ميبا پنج حس مان كشف كن

 يريبگ روياز من ن ،يبه من نگاه كن يكن ربه من فك نكهيا يتو بجا يمن نشست شيدر پ ديگويآن، پس خدا م يعنيفالن 

 د؟يآيدرم يتو چ ياز فالن برا ؟يكنيفالن و فالن و فالن م ادي ،يرياز من خرد بگ يرياز من آرامش بگ يريبگ ياز من شاد

   ؟يفهميذهن است چطور تو نم نيا

 وانيو د يكه مثنو گريد يجاها يعنيخواهم خواند،  يگريد ياهااز ج ياتيكه از غزل خواندم اب تيدو ب نيحاال پس از ا

 اريهم خود آنها هم بس ،ميبه ما كمك خواهند كرد هم غزل را بهتر بفهم اتيآنها را خواندم و آن اب نكهيپس از ا ،شمس

 تانيتكه برا كيرا  و غزل ،خوانميرا كه خواندم دوباره م تيدو تا ب نيهم گردميبعداً برم .و پر قدرت هستند يپر معن

واحد كامل  كي ييغزل به تنها نيا كنم،يكار را م نيدادم چرا ا حيو بارها توض .فتديشكاف ن اتياب نيكه ب دخواهم خوان

كه  ميمواظب باش ديقدر با نيا ،بشود دهيبه ضرورت كه فهم ،ميخوانيم يگريد تيما ب اتياب نيبهايي موقع كي .است

هم من  نيهم يبرا نيبخاطر ا .ديبه هم وصل كن ديپراكنده بشود نتوان نيدر ذهن شما ا كدفعهي ،غزل شكافته نشود نيا

  :ديگويم بله. .ديخودش را بارها و بارها و بارها تكرار كن ديديكه كامالً فهم يبارها خواهش كردم شما غزل را وقت

  ٢٨٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ييز آن ماكه تو خاصْ ا ،گدايي هر به منگَر

  ييَبها ْ ارزان، كه تو َبس ِگران شيخو مَفروش
كه در  ،همان سه نوع جنس نشسته يينگاه نكن، گدا گدا ييبه هر گدا ديگويبه انسان م ديگويخدا م اي يزبان زندگ از

به  گذارديآن نم اديو  ،كه مهم است االن توجه شما به آن جذب شده يزيهر چ يعني .غزل به نام گل و گلستان بود نيا

 نكهيا ينگاه نكن، برا ييكه به هر گدا ديگويبه شما م يپس زندگ ،ديوبشبه خدا زنده  گذارديآن نم ادي ،ديباش يزندگ ادي

به من زنده  ديكار كنم، تو با خواهميتو م اي ديگويمن خودم از زبان خدا م يعني .يو مال من هست يخاص هست اريتو بس

  خواهم شد،  ندهپس من به تو ز ،يفرق دار گريد يزيتو با هر چ ،يت و جماد فرق دارو نبا وانيتو با ح .يبشو

و تو هم به من زنده  ،زنده بشوم توانميخودم به تو م تيخودم و ابد تينهايكه من به ب يهست ياگر تو باشنده ا نيبنابرا

 ياستفاده كن ايمزا نيو تو از همه ا ميبشو يكيباهم  دوباره و ميبا هم باش يكه تو در ذهن بود يمدت كيما پس از  ،يبشو

كه تو خودت را به  ديگويبه ما م يعني .يگرانبها هست اريارزان، كه تو بس شيمفروش خو ؟يفروشيچرا خودت را ارزان م
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 يياتوان نيو ا ياراده را دار نيو ا يحق را دار نيتو ا .مفروش، و خودت را كوچك نكن گذرديكه از ذهنت م ييزهايچ نيا

  .ديگويم ياز زبان زندگ يكه به من زنده بشو يو انتخاب را دار صيتشخ

ندارند،  يزيچ چيگدا هستند ه نهايا كهيدر حالت ،يبخواه يو از آنها زندگ يجهان نيا يزهايچ نيبه ا ياگر بچسب نيبنابرا

 يبجا ،ينكه از من بخواهيا يبجا يواهبخ ياز آنها زندگ ،يات را سامان بدهيمركزت، بر حسب آنها زندگ يو آنها را بگذار

و از  ،ياست كه تو من هست نيتو ا تيكه هو يدر حالت ،يريبگ تيو از آنها هو يهست يخودت زندگ يمتوجه بشو نكهيا

از آنها دانش  ،يزنده بشو تينهايبه ب ،من يدار شهياست كه به ر يموقع تتيحس امن كهيدر حال يريبگ تيآنها حس امن

 يريرا بگ زهايچ يخوش يخواهيباشد، بله؟ تو م توانديتو م اريعقل كل است در اخت هكه دانش من ك يتدر حال ،يريبگ

 توانديمن م لياص يكه شاد يدر حالت ،يكه من برتر از فالن هستم خوشحال بشو ييبه ذهنت بگو ،يريرا بگ زهايلذت چ

آره  .ديگويخدا دارد به ما م ؟يفروشيدر ارزان مق نيتو خودت را ا يچ يبرا ،مرتعش باشد شهيدر ذرات وجود تو هم

  :ديگويم .خوانميم ياز مثنو تيبله چند ب م،يغزل را بهتر بفهم كنديكمك م تيخوب ب

   ٣٤٥٧شماره  تيدفتراول، ب ،يمثنو

  به باال دان، َنه اندر آبِ جُو َمه                      را بجو يرو مَُسمّ  ،خواندي اسم
از فكر  يزيچ گذردياز فكر ما م يزيچ از ذهن مي گذرد، كنديفرق نم گفت لب من، شيذهن من كه به جاآنجا گفت  در

 ،ديگويرا م يكلمه ا كيذهنت دارد  ديگويم د،يآيبه لب ما م مييگوياوقات م يگاه د،يآيبعد به زبان ما م گذرديما م

بعد به او زنده  كند،يداللت م ياست در اصل به چ يذهن زيچ كيمفهوم كه  نيكه ا ينيبب ديتو با ،خدا ديگويمثالً م

او  تينهايبه ب ديبا ،يبه آن زنده بشو ديبا ،كه از ذهنت بگذرد ستين ياسم كاف يخدا اسم را گفت يدر مورد زندگ .يبشو

به  گريد يتگف كلمه كيخدا خدا خدا،  مييگويم يخدا، ه مييگويخداست اسم هم ما مثالً م تينهايمسما ب .يزنده بشو

  .او زنده بشو، به حضور او زنده بشو

 يكه شب ماه در آسمان است و عكسش تو نطوريهم ،انعكاس ماه باالست در آب ميمفاه نيكلمات ا نيا ديگويآره بعد م

 يكلمات تو هيآب شب يآب است، پس عكس ماه تو يآن است كه تو يماه واقع كننديفكر م يعده ا كي افتديآب م

داللت به اصل خودت  اياشاره  دهديكه ذهن نشان م چيزي بدان كه آن ني. پس بنابراستيماه ماه ن عكسست، ذهن ما

  ،يبه آن زنده بشو ديتو با كنديخودت م اي كنديم

   ٣٤٥٨شماره  تيدفتراول، ب ،يمثنو

  يسَركي نيكن خود را ِز خود، ه پاك        يبگذر خواهي حرف و نام زِ  گر
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 يستياز جنس درد ن ،يستياز جنس گفتگو ن ،يستياز جنس كلمات ن ،يستيكه تو از جنس مفهوم ن يديفهم اگر ديگويم

 نيو موقع آمدن به ا يهست ياريخودت را كه تو هوش نيبنابرا ،يستيتجسم كند ن توانديكه ذهنت م يزياز جنس هر چ

بشور،  فاتيتوص نيات را كامًال از ا ياريهوش راات  يخود اصل ،يآره؟ همان من ذهن ،يساخت يگريخود د كيجهان 

  .ماست يماد فيتوص دهايو آن د م،يكرد دايشدن ما پ تياست كه موقع هم هوهايي ديهمان د فاتيتوص

واقعًا من  يپدر هستم ول كند،يم فيهستم توص يمرد كينقش است و من را كه  كيپدر  .من پدر هستم ميگويمثًال م

نقشم من هستم، نقش  نكهينه ا ،دهميرا انجام م يپدر فهيوظ نيخدا االن دارم ا تينهايو ب ياريبعنوان هوش .ستميپدر ن

هستم،  گريد يهستم كه بهتر از پدرها يمن پدر ميگويهستم، مثًال من م تياست كه من با آن هم هو فيتوص يمن پدر

كه من كه پدر  ميگويم .نميبيم رمرد است پد كيهم كه  گريآن شخص د .شدم تيهم هو يبا نقش پدر نيپس بنابرا

  .دارد فيتوص كينقش هستم و نقش هم  كيپدر هستم  ، منستميمن از جنس خدا ن يعنيهستم 

پول در اش بچه يبرا كند،يكار م روديكه م يپدر كس سدينويم ندينشيم ؟يچ يعنياست كه پدر  نيهم ا فشيتوص

است مهم  فيتوص گر،ينوشت د شوديرا م نهايا دهديم اديرا  نيا دانمينماش به بچه كند،يمحافظت ماش از بچه آورديم

  .سدينويچه م ستين

از جنس خدا  ،ستمين يهستم زندگ تيدارم و با آن هم هو يكه من از نقش پدر يفاتيكه با آن توص ميبگو خواهميم يعني

 نيا يمن ذهن يو برا .بهتر از آن آقا هستم يليمن خ ميرياگر آنها را در نظر بگ .هستم فاتياز جنس همان توص ستمين

تو  :ديگويم م،ييگويرا م نيهم مي، داردكه ندار شهير نكهيا يبرا ،گردديم يدنبال بهتر شهيهم ،است يكاف بودن بهتر

 به من نيمشت زده كه تو حرف نزن، نام گل و گلستان نبر، من را بب كيو همان اول  ،كار را نيشد نكن ا يخواه شهير يب

  .به من زنده شو ،زنده شو، نام من را هم نبر

 يك ميكامًال بشور، بارها گفت ياريرا از هوش فاتيات را و توص يمن ذهن يهست ياريكه خودت كه هوش ديگويم نيبنابرا

 نيو در اطراف اتفاق ا ،ميستين يكه سلطان او است ما كاره ا مياالن قبول كن ميشد تيهم هو ميما آمد .قضا شورد؟يم

و با آن خردش به  ،مياز جنس او هست ميكه بفهم كنديما را كمك م يباز شده خرد زندگ يآن فضا از ،ميلحظه فضا باز كن

هستم، آن نقش را  تيهم هوام يمادر اي اميكه من مثًال با نقش پدر مينيبيو ما م .دهديو انتخاب م صيتشخ ييما توانا

  .مانديعشق م نهيزم ماند؟يو چه م شورم،يم

كه فرزندم هست  يگريكس د كي يرا برا ييكارها كيدارم  يعشق نهيزم كيدر  يمادر هستم ول ايمن حاال پدر  ميگويم

از جنس خدا هستم  ،هنوز از جنس عشق هستم يول ،دهميرا انجام م فهيوظ يسر كي يعشق نهيزم كيدر  دهميانجام م
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االن  كنديم تياو دارد ما را هدا .كنميم استفادهاو و آرامش او  ياز شاد لحظه از خرد او و از مهر او و نيهستم در ا يكي

كه كجا  كنديم جاديا يوگرنه نقش پدر كند،يم جابيا ينه كه نقش چ ها،نه نقش كند،يم دياالن فكرم را او تول نيهم

 ارك نيا .هستم تيته هم، هم هوو با نوش كنميبشوم، نوشته شده، دارم از نوشته عمل م يبكنم كه پدر خوب ديچكار با

   .ستيدرست ن

   ٣٤٥٩شماره  تيدفتراول، ب ،يمثنو

  شو زنگيبة نيآ اضت،ير در                           رنگ شو يب ،آهني ز آهن چوهم
 تيهم هو نيو جدا شدن از ا زهايبا چ يشد تيكه هم هو ينيبيم ديتو هم با كنند،يچطور كه آهن را داغ م ديگويم

دارد  يچون من ذهن خواهد،يات نم يمن ذهن نكهيولو ا يبخواه ديبا ،يكنب ارانهيهوش زيپره ديبا ،سخت استها يشدگ

 نهيآ كيو  ،ديتحمل كن ديبا ارانهيدرد هوش نيبنابرا د،يشومي خارج  ديدار يشما از اصول من ذهن .شوديكوچك م

 شيها يكه ناخالص دنديتراشيم اي زدنديقدر سمباده م نيرا ا شيو رو كردنديرا از آهن درست م نهيآ ميقد .ديبشو

   .ساختنديزنگ م يب نهيآ كي نيبنابرا ،رفتيم اشيو آن كدر رفتيم

دردها  نيباورها با ا نيبا اها عادت نيكه تو نگاه كن با ا ديبه ما بگو يندگخرد ز ،ميفضا را باز كن واشي واشي ديما هم با

 تيما تا حاال از آنها هو نكهيا يانداختنش سخت است برا ،يندازيب ديرا با نهايا يبشور ديرا با نهايا ،يهست تيهم هو

 است. اضتيدارد و ر يسخت نيا نيرابناب .از ما سخت است نهايجدا كردن ا يكي يكي ميآنها هست ميكنيما فكر م .ميگرفت

   پس :ديگويرا م نيا دارد ،يدهد نه من ذهنما را بصورت خدا نشان ب نهيآ نيكه ا ميبساز نهيآ كي ديبا يول

   ٣٤٦٠شماره  تيدفتراول، ب ،يمثنو

  ذاتِ پاِك صاِف خود ينيبب تا                 كن از اوصافِ خود يرا صاف شخوي
دت خو بله،. است ديمف اريبس اريبس گريد اتيغزل و بطور همزمان با اب دنيفهم يتكرارش برا ،ميرا بارها خواند اتياب نيا

 يپس ما خودمان را بصورت ذهن .صاف كن، خالص كن از همان اوصاف ذهن ايكن  يتو بشور و صاف يهست ياريرا كه هوش

شما  نديبه ما ممكن است بگو .مينشو تيو با آن هم هو ميرينگ يكردند جد فياگر مردم هم ما را توص .ميكن فيتوص دينبا

 ديهست يآدم عادل ديهست يآدم منصف ،ديهست يآدم عاقل د،يهست يوبمادر خ ،ديهست يپدر خوب د،يهست يمعلم خوب

  .مينشو تيرا صفت به ما نسبت بدهند و ما با آن هم هو تيخاص هزار جور

جهان  يزندگ نكيع قياز طر ديخدا هستم، من االن با تينهايهستند در اصل من ب يذهن ميمفاه نهايا مييبگو ميبشنو

پس  نم،يبيمن م فيتوص قياز طر نيغلط است، ا نيا نميبيم يشدگ تيهم هو كي نكيع قياز طر نميبياگر م .نميرا بب
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 تيگل و گلستان با آن هم هوبه كه موقع بردن نام  فيتوص كي نكيع قيلحظه از طر نيكه ا دينيبب نيبعد از ا ديشما با

هست  يمن كي اي نديبيدارد م يزندگ ند،يبب ستين يمن نجايا يعني د،ينيبيم يزندگ قياز طر قتاً يحق اي دينيبيم ديشد

جور  نيمهم مثل خشم مثل ترس مثل رنجش مثل حسادت و ا جاناتيه نياز ا يكياگر  ديدانيم شما ؟نديبيكه آن م

 يمن ذهن زند؟يحرف م يك ديحرف زد كي ديشد نياگر شما خشمگ يعني ،ديدار يدر شما باشد حتماً من ذهن زهايچ

را خوب خدا گفت، من  نيا يرا گفتم ول نيا رسممن از ت دييشما بگو ديتوانينم شود،ينم نيخدا خشمگ نكهيا يشما، برا

كه  ياريهوش نيكه هم يكه اگر همان ذات مينيذات پاك صاف مان را بب نكهيا يپس برا .شودينم يزينگفتم، همچون چ

 رهر جو ،بشود تيو با آنها هم هو ديرا بگو زهايچ نيمهم تر يعني ،دينام گل و گلستان را بگو نكهياز آنور آمده و قبل از ا

  .ميخودمان را از اوصاف خودمان پاك بشور ديبا ميآن بشو ميبود

فضا را  آورديقانون قضا بوجود م يعني يزندگ ليلحظه كه تبد نيدر اطراف اتفاق ا ميگفت م،يامروز هم گفت ميو بارها گفت

 ديمقاومت كن ديداگر ببن .كنديآن خرد دارد، آن به شما كمك م د،يباز شده شما و خدا هست يآن فضا ميكنيباز م

 ميشويم ميكنيمقاومت م م،يكنيم زهيست م،يشويمنقبض م ميبنديم ساده است. يليخ ،ياز جنس من ذهن ديشويم

و  مياول بود يعني .ميبود شهيكه هم يارياز جنس هوش ميشويلحظه م نيدر اطراف اتفاق ا ميكنيفضا را باز م ،يمن ذهن

گفت كه من  ولا تيغزل همان دو ب اتيبله، در اب م،يان زدتبه چشم ديجد نكيمنتها فقط ع م،يهم آن هست شهيهم

 يعقلت، و آن عقل جزو شوديعقل آن م ،نكتيع شوديآن م يفالن كن ادياگر  ،يفالن كن ادي ديتو نبا ،سلطان هستم

   .سان گفتبه ان .ستيتو ن ستهيو شا ،است يعقل من ذهن

 ميكنيراجع به خدا صحبت م يرا هم عرض كنم كه وقت نيا :ديگويم ينطوريخواندم ا تانيكه قبالً هم برا ياتيموالنا در اب

به او  ميكنيفضا را باز م يو وقت .اوست و اصل ما او است زيو در همه چ ،فرم است يب ياريخود خداست كه هوش يكي

 هب كهيكسان .مثل موالنا است ييحضور او در انسانها ايهم وجود او  يكي .ارانهيهوش ميشوياز جنس او م ميشويوصل م

موالنا  نيكه هم ميمورد دار كي .هست يهر كس ،كننديم يجهان دارند زندگ نياو زنده شده اند، و در ا تيو ابد تينهايب

  .بله .ميريگمي دو صورتش را در نظر سلطان هر  ايشاه  مييگويم يوقت نيبنابرا . پسميخوانيرا م اتشياست كه اب

   ٣٤٥٤شماره  تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

      ياباش چون سلطان ِنه تَرعيَّ  تو

  ياِنه بانيمَران،  چون مَردِ كشت خود
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او زنده  تينهايخودت كه به ب يرو يكار كرد اي ،يگذاشت ،يكه اجازه داد يستين ياگر انسان يعني يستيسلطان ن اگر

 دانم،يبگو نم ،باش تيرع ايپس ب يبه سلطان زنده نشد ،يخدا در تو به خودش زنده نشده كه تو هم سلطان باش ،يبشو

ارباب  نيا يمن ذهن نيكه ا ديگويم ها،كنديصحبت نم تيراجع به ارباب و رع ديتوجه كن .باش تيرع يدار ياگر من ذهن

 تيرع نيسلطان باشد ا نيا ديپس با ،است ادترياست قدرتش ز ادتريپولش ز نيچون ا گريد يمن ذهن كيهم  نياست ا

حرف سلطان  تيچون رع .هستم تيبگو من رع اقالً  ،ياست هنوز اگر سلطان نشد يمن ذهن ليتمث نيدر ا ت،يباشد، نه رع

   .كنديارباب را قبول م اي

 نديگويم خواننديمها يكه موالنا را بعض نگو ،به حرف موالنا گوش بده ايب يتو اگر به اندازه موالنا به خدا زنده نشد يعني

مطابق  ديگويم داردمن  ليمطابق م ، براي اين كههم خوب است يليخ نكهيا يبرا فهمميرا من م تيدو ب نيكه خوب ا

به نظرم اصالً  نجايرا ا تيچهار ب نيا يول ،درست است تيدو سه ب نيا ،كنديمن قبول م يمن عقل من ذهن يمن ذهن

 يمنطق نيا ،خورديبه ذهن من نم نيا خورديگذاشتند چون نم جاديكرده آورند ا يگفته قاط گريد يكس كي ،النا نگفتهمو

  :ديگويبعد م.ودبش تيرع خواهديآدم نم نيا ستين

 خودت را، يبريكه چكار كنم جلو م يكنيهر لحظه فكر م يبريو جلو م يحضور و چهار بعد كه تو هست نيخود مران، ا

صاف  شهيخواهد شد، هم يطوفان ايدر نياست، ا يمثل كشت نيرا مران اداره نكن، ا نيات ا يبا من ذهن يعنيخود مران 

ات  يكشت ايبه خدا زنده شده، پس تو ب يسلطان است كه به اندازه كاف نيناخدا باز هم هم ،يستيچون تو ناخدا ن ،ستين

ات، و  يبا من ذهن يكن ليو تحل هيتجز اين ،گوش بده ديگويهر چه او م .النامثل مو يرا فعًال بسپار آگاهانه به دست انسان

   .آنها را پس نزن قبول كن ،يبشو رستكه د يقبول كن ديرا باها اتفاقًا همان ،يدرك كن يتوانيرا كه نم ييآنها

   ٣٤٥٥شماره  تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ريكامل، دُكان تنها مگ ايِنه چون

  ريخم يتا َگرد باشيم وشخدستْ
لحظه زنده  نيآمده به ا يعنيلحظه اقامت دارد  نياست كه در ا يكامل كس ست؟يكامل چ يستيتو چون كامل ن ديگويم

 .دارد تينهايب شهيلحظه ر نيو در ا روديهم نم ندهيبه گذشته و آ ،لحظه آگاه است نياز ا ،لحظه نيا يشده به جاودانگ

 باش،يدستخوش م ،مران ييات را خودت تنها يزندگ يعني يددكان را كه باز كر نيا يستين ينطورياگر ا ديگويم

 ستيآن چ ستيچ نيقدر نگو ا نيا باش بگذار موالنا به تو شكل بدهد، ريخم ر،يمغلوب شو، بپذ يعني باشيدستخوش م

   ؟يفهمينم فهمم،يمن نماينجايش غلط است 
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مغلوب گفتار موالنا  دييمي آشما  ،باشين هر لحظه فضا را باز كن، دست خودش مدل بده، آغوشت را باز ك يصبر كن ول

مغلوب  نيا ،رميبگ ادي خواهمياالن م دانمينم ديبگو يكي نكهيا .رميبگ ادي نياز ا ديبگذار دانمينم دييبگو .ديمي شوب

ر هستند وفسوپر كننديفكر م دارند كه يمن ذهنها يبعض .خودش نشاندن است يرا سر جا يمن ذهن نيشدن است ا

آخر  كند،يم ليو تحل هيتجز دهديآدم به موالنا هم كه گوش م نيا هستند، خوب ناشيا قلفقط عا دانند،يرا م زيهمه چ

ها نكياالن با آن ع ؟يبه چشمت زد نكيهزار تا ع ،با باورها و فكرها ديشد تيكه هم هو يكه موقع ديدانيشما چرا نم

و غلط  ينيبب يخواهيمها نكيتو كه با آن ع ،يبردار يكي يكيرا ها نكيع نيكمك كند االن ا خواهديا مموالن ،ينيبيم

باش، تا مثل  رايباش، پذ ريانعطاف پذ ايپس ب ؟يستيمتوجه ن چرا، ينيبيرا غلط م قتيخوب حرف درست و حق ،ينيبب

  آره  پخت كه خوشمزه باشد، يزيچ ينان كيكه بشود از تو  ،يبشو ريخم

  ٣٤٥٦شماره  تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  باش خاموش كن، گوش را »اَْنصِتوا«

  گوش باش ،يزبانِ حق نگشت چون
و خدا هم  ،تو ذهنت را خاموش كن، مرتب از آن موقع كه لب ما نام گل و گلستان برده .را گوش كن ديخاموش باش فرمان

درد از كجا آغاز شده و ما هنوز  دينيبيپس شما م .درد آغاز شده ،ميكشيزده به دهان ما از آن موقع درد م يمشت كي

و همسر ما و دوست ما و  كنديم جاديدردها را قضا ا نيكه ا ميدانيو هنوز نم م،يكنينم تيرا رعا ديباش خاموش فرمان

   :كه گفتهشعر  هكيدرحال ميما سلطان هست مييگوياست كه ما م نيدردها ا نيو منشأ ا كنند،ينم جاديمردم ا

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َمَنم گُِلستان جانِ  َمَنم، ُسلطان كه گفت

  فُالن؟ ادِيوان َگْه  ،يچون من شَه َحضرتِ
و خدا را هم بصورت  ،ينيبيرا م زهايفقط آن چ ،ينيخدا را بب يتوانيو نم يرا به چشم دلت زدها نكيع نيهنوز ا چون

 يستيتو حرف بزند، پس تو زبان خدا ن قياز طر توانديپس خدا نم ،ينيبيبصورت جسم م ،ينيبيم يموجود ذهن كي

  بله،  يبهتر است گوش بده نيبنابرا

  ٣٤٥٧شماره  تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  گو وارنيشهنشاهان تو مسك با                شكل ِاسْتِْفسار گو بگويي ور
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 يزندگ نيبب ،فضا را باز كن شهيدرست است؟ و هم فهمميم ينطوريرا ا نيال بگو، بگو من ابصورت سؤ ،يهم حرف بزن اگر

مثل موالنا و حافظ هايي انسان يعنيشهنشاهان  كند،يصحبت شهنشاهان را م دينيبب نجايدر ا نيپس بنابرا .ديگويم يچ

از نظر دانش  يعني نوايب نوا،يب ن،يانسان مسك كيبصورت  ديخوانيرا م آنهاكتاب  يزنيو بزرگان با آنها حرف م يو فردوس

با شهنشاهان با  .نه ايدرست نوشته  نميبب خواهميم دانميمن م نكهينه ا رم،يبگ ادي خواهميم ،دانميكه من نم نوا،يب

با  رميرا بگ شيهااگر غلط نوشته، غلط ،كه موالنا درست نوشته ميدرست نوشته بگو ايآ نميمن بخوانم بب ،شوديموالنا نم

اگر هم كه نه  ،شما؟ اگر آن شهنشاه زنده است ديگفت ينطوريواقعاً ا دم؟يبگو، بگو درست فهم يشهنشاهان بصورت سؤال

 فهمم،يمن م سد،ينويم يچ دهيآدم نفهم نيا نكهيدرست بفهمم نه ا ديرا درست بفهمم، من با نيا ديكه من با دييبگو

  د؟يكنيتوجه م

 دييگويو م ديكنيفضا را باز م ديشويمتواضع م يشما وقت .ميريرا بگ يانرژ نيا ميما بتوان نكهيادر  .مهم است نهايا

لحظه توجه  كياست كه شما  نياست ا يديشرط كل نيشرط و ا نياول .ديريگيم اديآن موقع  نميبيو غلط م ،من دانمينم

آنها فكر كردن آمده به چشم  قياز طر اين جور فكر كردن آ نكيع ،ديشد تيهم هو زهايكه با باورها و چ يكه از وقت ديكن

 يكه چجور مينيبب ،ميمثل موالنا را بخوان يوار بزرگ نيمسك ديپس ما با .دينيبيچشم مركز شما و شما غلط م ايدل شما 

موالنا بلد  نيا نميحاال بب يول ارمند يراديا چيمن ه نكهيدرست كنم؟ نه ا ديكند، كجا را من با ييما را راهنما توانديم

   سد؟يبنو يبوده چ

و مجددًا وصل بشود به  ،داشته باشد يمن ذهن يكه اگر كس ديبگو خواهديرا آورده و م يهمچون معن كيدوباره  بله

هم هستند معزول ها نكيخودش عمداً اگر ع اي روند،يم نياز بها نكيآن ع .شوديمعزول م يمن ذهن نصورتيدر ا يزندگ

موالنا را  ديشما آن د د،يكنيفكر م نجوريشما ا يول ،ديگويم نجوريموالنا ا نديبيهست م ييجا كي مثالً  كند،يم

 نيا ديكنيفضا را باز م كدفعهي يول ،عمل كردن درست است ينجوريا دييگويم دياكرده نيسالها شما تمر د،يداريبرم

غلط است،  ركا نيو لطف به خودت است ا گرانيظلم به د نيا :كه ديگويم ،فرستديم يالهام كيباز شده به شما  يفضا

  :ديگويم م،يكار كن ينطوريا ميعادت كرد گريد كنميكار م ينطوريسال ا ستيمن ب نكهيا ، نهيريبگ ديشما آن الهام را با

  ٣٤٦٧شماره  تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  او مَعزول شد شِيا پخبره نيا                    شد موصول نظر اندر او كههر
 ينظر نور .نديساخته و بتواند دوباره با نظر بب يرفته به جهان من ذهن يعنيوصل بشود  يبتواند مجدداً به زندگ يكس هر

را ها يشدگ تيهم هو ديكه د م،يبريرا بكار م يذهن ياريآن هوش يبجا ميكه فعالً ما گم كرد ند،يبياست كه خدا با آن م
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  ١٣صفحه: 

اطالعات من  ،يدانش من ذهن ،يمن ذهن يخبرها ندينظر بب لهيبتواند بوس اً مجدد يهر كس ديگويس مپ .دهديبه ما م

 يشما برا يدر زندگ شودياثر م يب يعنيعزل شده،  يعنيمعزول  شود،يآن عزل م ديآيمها يشدگ تيكه از هم هو يذهن

   شود،يبرداشته م يكي يكيها نكيع نيا

  

  ٣٤٦٨شماره  تيب دفتر دوم، ،يمثنو ،يمولو

  نيكن دَّلالِگان را بعد از دفع             نينشهم گشتي معشوق با كهچون
 كي زند؟يم ليرا تمث يچ .دالله بود بگذار كنار هيرا كه شب يمن ذهن ،يشد يكيبا خدا شما مجدداً  يكه وقت ديگويم

است  ينطوريا شناسم،يرا م يدختر كيكه من  ديگويهست م يخانم كي رم،يزن بگ خواهميمن مثالً م ديگويم يمرد

 كدفعهي ،يهر چ برد،ينامه م برد،يم غاميپ كند،يم يكن، معرف يآن خانم را معرف دييگوياست، خوب شما م يآنطور

خانم را  نيا ديبه معشوق تان با ديديرس گريكه د نيهم د،يكنيمثًال ازدواج م ينيآن معشوق زم با شما شوديدرست م

   .ندارم يبا تو كار گريمن د دييبگو

كه ما االن به  ميديرس يبه حالت گريد يوجود دارد، وقت ييخدا ديذهن هم تا آنجا خوب بوده كه اسم خدا را ببرد به ما بگو

زن هم گرفته بچه  يكس كي م،يكنيهنوز با دالله صحبت م ميذهن اقامت كن يهنوز تو ،ميشوزنده ب ميتوانيخودش م

 ند،يبيهر روز او را م كنديكرده صحبت م دايزن پ شيكه برا يبا آن خانم روديو سه سال هم گذشته هنوز مدار هم شده د

موقع  چيكه ه زند،يم ليآن را تمث د؟يكنيم توجه گر،ياست؟ بابا تمام شد د يچجور كند،يراجع به زن گرفتن صحبت م

  .ينيدر معشوق زم كنديآدم آن كار را نم

زنده شو،  ديبه او زنده بشو ديتوانيوجود دارد شما م ييخدا كي نديبود كه به ما بگو نيا يذهن فقط برا نيكه ا ديگويم

توست،  شيپمعشوق االن  ؟يشويحاال زنده نم ابود، پس تو چر نيا يمعطل نكن برا گريد ،يزنده بشو دياالن با نيهم

 كيتو شر ييگويسلطان منم، تو بعد آن موقع م ،يضرت مندر ح ،يدر بارگاه من ،يمن شيگفت در پ .ديگويرا م نيغزل ا

   .دالله نيهم يعنيفالن و فالن  ادي ،يكنيفالن و فالن م اديبعد آن موقع  يمن هست

 خواهميمن االن م گريد يشما حرفت را زد گر،يد ديگويم يذهن چ نيا ديبشو هخدا زند تينهايبه ب ديتوانيشما االن م

دخالت  نهايكن ا يزندگ يهمسرت در بچه ات، جستجو دانميبرو در پولت، نم ايحاال ب زهايچ نيا كهنيا گريزنده بشوم. د

حاال با خانمت  ميگويمن م ديگوب ديكرده با دايزن پ يمرد كي يكه برا يآن كس ايخودم است، آ يدادن دالله در زندگ

  است؟ كن، خوب به تو چه مربوط يعشق باز يصحبت كن، با آن چجور يهم چجور
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موقعش است كه  ،هستم، از جنس خدا هستم ياريمن از جنس هوش دييگويم د،ييگويتان م يشما االن به من ذهن يعني

 شگاهيآنجا هم گفت در پ نيهم يبرا .ديگويرا م نيا ،يتو دالله بود نجا؟يا ييگويم يمن به او زنده بشوم حاال تو چ

   ؟ينيبيم گريد يزيچ كيچرا  ،ينيبب يتوانيتم و تو من را ممن هس زيمثل من كه ذات همه چ يهمچون سلطان

  

  ٣٤٦٩شماره  تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  سرد شد يو دَلّاله بر وَ  نامه                   گذشت و َمرد شد طفلي از كههر
به  زند،يمان مرد را مه ليتمث رسد،يم ينيبه معشوق زم ،بگذرد و مرد بشود تيكه از دوران طفول يهر كس ديگويم

دنبال  نكهيشروع كرده به ا يكس كيموقع  كيحرف زدن و نامه خواندن  شود،يسرد م شيبرا داللهو  رسديمعشوق م

قدر خوشگل است مثالً  نيدختر ا نيا گفتيآن دالله م ،بدهد ليو خانواده تشك رديكه آن را بگ باشد يبه اصطالح زن

االن  ها،حرف نيخوب بود ا يليخ موقعاست، آن  نيقدش ا دانمينم ،است يطور نياست، صورتش ا يطور نيا شيموها

  .گرينه د

بگذرد، بگذرد و انسان بشود، انسان  توانديهم م يآدم در ده سالگ ميكه ما گفت يمن ذهن يناپختگ نياز ا يپس هر كس

 اديكه  ييزهايآن چ ميخوانيم يه او كه ما هذهن و نام نيا نصورتيخدا زنده بشود، در ا تينهايبه ب ديبا فيبنا به تعر

امتداد  ،يهست ياريكه تو هوش ديدالله بوده به ما بگو يعنيو خود ذهن كه دالله بوده  ،ميهست تيبا آن هم هو ميگرفت

 ديبا گريرا گفته د نيكه ا نيهم د،يبه خدا زنده بشو ديدوباره برو ديكه شما با ديمردم به ذهن بفهم يو آ ،يخدا هست

 ياضاف ،كند يهنوز داللگ يكه من ذهن نيبود، پس نامه ذهن را خواندن و اجازه دادن به ا ديقدر مف نيهم گر،يبرود د

  .از حد است شياست ب

 يدرآورده بود برا بشيرا از ج يقبلهاي بود، و نامه دهيرس يبه معشوق يكه عاشق ديايب ادتانيآن داستان را هم  بله

مال  نهايا ؟يخوانينامه م گريچرا د ،يكن يبا من عشق باز ديبا ،يمن يه او گفت تو االن جلومعشوق ب خواند،يمعشوق م

تو را دوست  قدرنيا ميخوانيم شانيا يو نامه گذشته را االن براايم تهخدا نشس يعنيمعشوق  شيگذشته بوده، پس ما پ

من  شينامه را؟ االن كه پ نيا يخوانيم يچ يبرا. خوانمب تينوشته بودم برا شينامه را كه مثًال ده سال پ نيبگذار ا ،دارم

   م،ينامه بخوان ميآقا ما دوست دار گر،يد يهست

  ٣٤٧٠شماره  تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را ميتفه يِاز پ ديگو حرف                      را ميتعل ِپي از خوانَد نامه
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  ١٥صفحه: 

از ذهنش استفاده  چيه ،جاودانه شده يعني ده،يلحظه رس نيا تياز ابد يبه آگاه ،خدا زنده شده تينهايكه به ب يكس ايآ

 ميكن يكه االن ما م يكار نيهم .دهد ميتعل گرانيبه د نكهيا يبرا كندياز ذهنش استفاده م خواندينامه م .چرا كند؟ينم

 ميزنيو حرف م ،است يبه چ يو چ ستيچ انيجر مييذهن هستند بگو يتو ،ندكلمه هست نهايا ميخوانيموالنا را م اتياب

هن استفاده كرد، ذحس وجود كردن از  ،خواستن تيبدون هو شودياز ذهن م ميو تفه ميتعل يبرا يعنيفهماندن،  يبرا

 د،ينده ديخواهيم ديشما گوش بده ديخواهيندارم م شيهم تو يتيهو چيه خوانميرا م نهايآمدم نشستم ا نجايمن ا

از ذهن استفاده  ميدار .ستين شيتو يتيمن چيه يچيه د،يآيگوش ندهد بدم م يكس ديآيگوش بدهد نه خوشم م يكس

اگر  نكهينه ا ،دياستفاده كن ديتوانيبه بچه تان م ميو تفه ميتعل يشما هم از ذهن تان برا نطور،يشما هم هم م،يكنيم

   .ديهست تيشما هم هو حتيبا آن نصبا آن باور و  يعني ديبشو ياگر گوش نكرد شما عصبان د،يبشو يگوش نكرد عصبان

 نم،يبيم نكيع نيدارم و با ا نكيع كي ،دارم يمن، من ذهن يعنيمن است؟  ديد نيا ؟يكنيم نيبه من توه دييگويم شما

چون به حرف من گوش  ،يلِه كرد ،يمن را كشت نكهياست كه مثل ا نينشان ا نيو ا يپا گذاشت ريمن را ز ديد نيتو ا

از ذهن بعنوان  نكهياست، نه ا ميو تفه ميتعل يبرا كنميمن هم كه دارم صحبت م ديگويموالنا م .نه :ديگويم ،ينكرد

   كند،يرا مطرح م نيدوباره هم خوانم،يرا نم ميها يشدگ تيداستان هم هو كنم،يدالله استفاده م

  ٣٤٧١شماره  تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  غفلت و نقصانِ  ماست ليدل كان           خبر گفتن خطاست انينايب شِ پي
 تيرفته اند به جهان هم هو يعنيكرده اند،  دايدست پ يزديو خرد ا ييهستند كه به دانش خدا يهمان اشخاص انينايب

اند، او زنده شده تينهايلحظه به ب نيداده اند، برداشته اند برگشته اند، و در ا صيرا تشخها نكيع نيا يكي يكياند، شده

را گفتن خطاست،  يذهن يوصل است خبرها يزديمثل موالنا كه به خرد ا يآدم شيپ ديگويم. شده اند، آگاه شده اند نايب

 كي ست،يوصل ن اي يآدم وصل است به خرد زندگ نيكه ا فهمدينگاه كند م يرا دادن، موالنا به هر كس ميمفاه حيتوض

 فهمديم ناشيا ديياست پنج جمله شش جمله بگو يكاف ،يزيهر چ از ديكنيدار باشد تا شما صحبت م شهيهم كه ر يآدم

  .ديكنياستفاده م ياز خرد زندگ اي دييگويكه شما از ذهن م

 ياست كه در من ذهن نيااش يكار را بكند معن نيا يگفتن خطاست و اگر كس انينايب شيرا پ يزندگ يخبرها نيبنابرا

 راديو ا خواننديكه موالنا م ييانسانها ورددر م تيب نيو ا .خالصه رسدينمو عقلش  ،دارد ياست و غافل است و نقص عقل

 يرا برا اتياب نيا ،يذهنت را معزول كن ديبا نايب شيپ خواند،يدارد ذهن خودش را م نايب شيهم صادق است، پ رنديگيم

  گفته سلطان منم،  نكهيا يبرا م؟يخوانيم يچ
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  ١٦صفحه: 

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َمَنم گُِلستان جانِ  َمَنم، ُسلطان كه گفت

  فُالن؟ ادِيوان َگْه  ،يچون من شَه َحضرتِ
  اصالً ما؟ مييگويم ياست، چ نيهم هم نيا. ميشويمشت كوفته به دهان ما، كه تو اَنصتوا خاموش باش، و ما خاموش نم با

اگر فكر ما  ،دياين يخبر كياگر از آنور  ديدانيمبشود؟ شما  يكه چ ميخوانيرا م يذهن يخبرها نكهيا م؟ييگويم يما چ

را با  انينايمطلب ب م،يبشو نايب ميخواهيپس ما م .ندارد يلحظه اثر نيدر ا يزديباردار نشود خردمند نشود از دانش ا

  .دهميم صيمن تشخ كنميقضاوت م دانم،ينه خودخواهانه كه من م م،يبخوان ديبا يينوايوار و ب نيتواضع و با حالت مسك

  ٣٤٧٢شماره  تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  »اَنِْصتوا«آمد خطابِ  نيا بهر                   نفعِ تو يشد خموش نايب شپي
كه به  يانسان شيپ د،يگفته شده خاموش باش نيا يبه نفع ماست برا يخاموش شانيمثل اهاي موالنا، آدمپيش  نا،يب شيپ

را من از كتاب  نهاياز ذهن مان؟ ا م؟يكنيتكرار م يچ يرا برا يتكرار ميصل است، ما مفاهوصل است، به خرد كل و يزندگ

  د،يگويفرمان اَنصتوا از قرآن آمده م نيهم يبرا د؟ييگويم يچ يبرا م،يگرفتم بگذار بگو ادي

  ٣٤٧٣شماره  تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اندك گو، دراز اندر مَكَش كيل            َخوش يْ گو، بَر»بگو«: دبفرماي گر
خوب شادان  ،ديكه بگو، شما هم حرف بزن ديموالنا بفرما نياستاد، ا نياگر ا ديگويم تان،يمطالب را قبالً هم خواندم برا نيا

حتماً از  يكه بكن يمكن، چون طوالناش يطوالن يلياندك گو، خ كيل د،يياما كم بگو ،ديحرف بزن ييبايبه ز د،يحرف بزن

 ياشكال ميكنيبا ذهن صحبت م گريما با همد .كنديزنده به حضور را خسته م ياز ذهن گفتن انسانها ،ييگويمذهنت 

 اي ،مياو صحبت كند ما استفاده كن ديمجهز است و با يكه واقعاً به خرد زندگ يانسان كي يول ميندارد همه مان ذهن دار

 نيا ميو به درازا بكشان ميتكرار كن يعقل خودمان را ه ميبخواه م،ينو بارها بخوا ميو به دقت بخوان ميمطلب او را بخوان

  .ستيدرست ن

  ٣٤٧٤شماره  تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بگو، با امر ساز نيشَرم چنانهم              »اندر َكش دراز«كه  دبفرماي ور
ممكن است  دانميم يول ميگويكه من م ميف بزنافتاده حر ديما با نطوريكه باز هم بگو ادامه بده هم ديبگو ناشياگر ا و

  :بشود كه گفت يبا معن تيمن كه آن ب خوانميرا م نهايايد. اطاعت كن ديگويدرست نباشد و از دستور او م
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   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  َمَنم گُِلستان جانِ  َمَنم، ُسلطان كه گفت

  فُالن؟ ادِيوان َگْه  ،يچون من شَه َحضرتِ
  ست،يمنظورمان شاه مملكت ن ديگويشاه م يوقت دي: توجه كنديگويم ينطوريمثل موالنا ا ينيدر مورد شاهان زم حاال

شاه  نيبه خدا زنده شده ا يعنيدارد،  تينهايب شهيخدا زنده شده، ر تينهاياست كه به ب يشاه در اصطالح موالنا انسان 

ما  نديبيهم م ند،يبيما را م ياريهم هوش ند،يبيهم ذهن ما را م كنديمنگاه  يوقت ،است يآدم خردمند نياست، بله، ا

آنها  نكهيا يبرا ميكنيف زدن ما ضرر مردر ح ميكن يروادهيما ز نكهيبه محض ا ،ميدار يشدگ تيهم هوهاي نكيع

   .ميستيما آماده ن ،ميريبگ ادي ميخواهيكه ما نم فهمنديم

نفر با  كيانگار  .مشخص است اشييدر رفتارش و در فضاگشا نيا يعني ،دانمينم ديوگيم قتاً ياست كه حق يآماده كس

در مورد  .ديكنيشما به او گوش م ديگويهر چه م ناشيخوب ا د،يشناسيو شما نم شناسديشما است راهنما و او راه را م

 د،يباز كن ديلحظه فضا را با بهلحظه  صورتنيدر ا دياز خدا استفاده كن ديخواهياگر هم م ،است نطوريمثل موالنا ا يآدم

  .امكان دارد نيو ا يدچكار كن ديتا او بگو

 ميهست تيمن سلطان هستم ما هر چه كه زبانمان گفته با آن هم هو ديگويبار تكرار كردم كه م نيكه االن چند تيدر آن ب

ما  مييگويم ،است يجهان نيا يزهايعقل چكه ها و براساس آن عقل ميكرد دايما، و عقل آن را پ ديد نكيو آن شده ع

روش غلط  نيا م،يندار اجيبه ما كمك كند احت توانديلحظه م نيكه در ا ييما به خرد خدا ميخردمند هست م،يعاقل هست

  .ميقدر مسأله دار نيا نيهم يبرا .ميروش استفاده كرد نياست، ما از ا

  

ت اول *** یان   ***  
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  :وانمرا هم بخ تيب نيا بله

  ٣٦٨غزل شماره  ،موالنا، ديوان شمس

  جهاتتيباز كشد به ب تا                 تو را بال داد جهتي هر از
قشنگ را به نظر خودم  يزهاينام چ ،نام گل و گلستان بردم ياريجا بعنوان هوش نيبه ا دميرس يگفت وقت نيبنابرا پس

جسم  كيبه  ايفكر  كيجهان، امتداد  نيفكر در ا كيامتداد  يعنيشدم و رفتم به جهت، جهت  تيبردم و با آنها هم هو

جهان  نيدر ا ياريرا هوش يجهت هر شود،يك درد ختم ميبه باالخره  اي ،شوديفكر ختم م كيبه  اي شوديختم م يماد

فكر  يانتوينم يعني يجهت هست يبه ما گفت كه تو از جنس ب نيبنابرا ،بن بست است و آخرش درد است رديبگ شيپ

   ،يبشو تيو با آن هم هو يخلق كن يزيچ يتوانينم ،يبشو تيو با فكر هم هو يكن

ما مهم  يبرا يعني م،يبشو تيمان هم هو دهيكه مبادا با آفر ميهست يا نندهيآفر ما. دنيبنگر در آفر ده،يبله بگذر ز آفر

 نكهيبا آن پز بدهم و خطرناك است، به محض ابگذارم مركزم و  خواهميرا م نيرا من درست كردم، ا نيا مييبشود بگو

  ديگويم د،يگويم ناشيا ها،ميگويدهانمان، من نم زنديخدا با مشت م ميكار را بكن نيا

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  گُلِْستان و ُگل نامِ ناگهان َلَبم گفت

  ِعذار، كوفت مرا بر دَهانآن ُگلْ  آمد
   ٣٦٨شماره  غزل ،موالنا، ديوان شمس

  عشق بر ثباتت خندديم                                يكه خمش كنم نكرد گفتي
ها يشدگ تيهنوز هم هو كنند،يذهنم را خاموش كنم، اما خاموش نم ديمن با نديگويمها انسانها صحبت نيا دنيشن با

 ديگويم .پرنديم گريبه فكر د ياز فكر جهيدر نت زنند،يدر مركزشان مرتب حرف مها يشدگ تيهم هو دارند،يرا نگه م

آن  دهايذهنت غالب است منت غالب است، آن د يول ،يد خاموش بشويكه با يدهيم صيتشخ ،تو به ذهنت همان دالله

 يخواهيفكرها م نيبه جهات، و به فكرها با ا كشديهر لحظه تو را م ،آنها غالب است ديد يكه به چشمت زدهايي نكيع

 ايبا او  وشدن ت يكيعشق  ايعشق، خدا،  ،يشويم ثباتيب نيبنابرا ،يپريم گريبه فكر د ياز فكر ،يبرس يزندگبه 

ما را بكشد با خودش  خواهديكند، خدا هر لحظه م يكيبا خودش  ياريتو را بعنوان هوش كشديكه ماالن جذبات عشق 

  .مينيبيدرد م كهيبه جهات، درحال ميرويم ميكند، ما هم به زور دار يكي
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 يبده صيتشخ يتوانيتو م ،يدهيتو اجازه نم ،يكنيتو عمل نم ديگويم خندد،يخدا م ديگويحالت م نيآن موقع به ا

ثُبات  ايكه ثِبات ندارد  يثبات نداشتن است، هر كس نيهماش جهينت بنابراين ديگويم .درد استاش جهينت ،يدهينم يول

كه ثُبات  يدارند هر كس يداريثُبات دارند پا نهايكوه ا كيدرخت تنومند مثل  كيمثل  ،يدار شهير يعنيندارد، ثُبات 

كه ثبات دارد  يپس كس كند،يفوراً فضا را باز م دهد،يواكنش نشان نم شود،ينم نيخشمگ دمدارد با حرف مردم كار مر

  .ستيواكنش نشان دادن ثبات ن ثبات است، بستن فضا انقباض و يآن فضا، فضا كنديدائماً فضا را باز م

دارد كه  نيبه ا يثبات ندارد، بستگ نيا رنجد،يم شوديم نيخشمگ ترسد،يمثًال م دهد،يكه دائمًا واكنش نشان م يكس

آن برداشته  ينود تا ميداشت نكياگر صد تا ع ،كه آن موقع به چشم ما زده شده برداشته شدههايي نكيع نيچند تا از ا

  .مياگر سه تا چهار تا برداشته شده نه هنوز ندار م،يدار يثبات كيشده 

گلعِذار را  نيحافظ هم هم دينيبخوانم كه مربوط به گلعِذار است كه بب تانيشعر را هم از حافظ برا نيا دياجازه بده بله

گل، و در  ييبايه زب يصورت يعنيگلچهره،  يعنيگلِعذار  ست،يتلفظش هم ِعذار است عُذار نو چهره،  يعنيعِذار  ند،يبيم

  است،  يزندگ اينماد خداست  اتياب نيا

   ٢٦٨غزل شماره  ، غزليات،حافظ

  ز گلستان جهان ما را بس يگلِعذار

  آن سرو روان ما را بس هيچمن سا نيز
همه  نيكه موالنا صحبتش را كرده، ا كند،يُگلعِذار را انتخاب م نيآن هم يو از تو نديبيپس حافظ هم گلستان جهان را م

گلعِذار  كيمن فقط  ،ديآيبه نظر م بايزمهم است من  يبرا ،گل و گلستان است هيو شب دهديكه ذهن من نشان م زيچ

اوست  تياوست، زنده شدن به ابد تينهايزنده شدن به ب ،ستا يزندگ هزنده شدن ب ،ستا يو آن هم زندگ كنميانتخاب م

  دهديم حيچرا؟ خودش توض

ما  ستيزندگ يماست، كه رو يفكرها ريپس چمن ز كارند،يكه درخت م يياست، چمن جا يندگز نهيچمن، چمن زم نيز

 تينهايماست، ب يدار شهير تينهايسرو روان نماد ب خواهم،يم يچمن من سرو روان نيز: ديگويم م،يستاديخدا وا يرو

او،  هيسا ميشويم تينهايو ب ميشويزنده م ما به او يوقت. نه؟ بله ايدارد  هيزنده شدن ما به او، سا يعنيماست،  يبلند

 خواهميپس من م .است يمن كاف يخلقت است برا يهمه نهياو، آرامش او، بركت او، كه در چمن زم يخرد او، شاد

را  شيسرو در ضمن دست و پا .باشم آزاد يسرو كي يزندگ نهيرا بردارم، و در زمها نكيع نيا يهمه ،را بدرم ميفكرها
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 ،يزندگ نهيخدا زم يرو ،نماد زنده شدن به او يعنيسرور بلند  كي .خواهدينم نياز زم يزيبه باالست چ ورجمع كرده 

  جهان، درست است؟ نيمنظور ما از آمدن به ا يعني

   ٢٦٨غزل شماره  ، غزليات،حافظ

  دورم باد اياهل ر صحبتيهم و من

  ِگرانانِ جهان، رطِل ِگران ما را بس از
 ايخودم  يبا من ذهن روميدوباره م ايدارم، آ يدارم خرد يا هياو زنده شدم خدا به من زنده شد، و سا تينهايمن كه به ب 

من سرو  ،ينيهم نش يعني ينه، نه معلوم است كه نه، هم صحبت شوم؟يم نيهمنش ،كننديم ايكه ر گرانيد يبا من ذهن

 نهاينه من از آنها دور خواهم شد، و ا ،يذهنهاي من يعني نيو دروغ قلبت ،ايبا اهل ر ،خدا تينهايروان زنده شده به ب

  .تلخ اند تحمل آنها سخت است يعنياز گرانان جهان  .اند نيسنگ ،گران هستند

قدح بزرگ شراب  نيمهم است من فقط ا يزيچفكر مي كند كه  يهر كس ايجهان،  يذهنهاي من يعنيگرانان جهان 

 توانديلحظه م نيكه خدا به ما در ا يقدح نيبزرگتر يعنيرطل گران  د،يآيم ورنلحظه از آ نيكه ا خواهميرا م يزديا

 نكهيا يگران هستند برا نهايا خواهم،يهستند و تلخ هم هستند نم يذهنهاي را كه من يجهان نيبدهد، پس من گرانان ا

را از دفتر سوم بخوانم  تيب نيا بزرگان اَنصتوا. شيكرد كه پ حتينص موالنااست تحملش،  نيسنگ زننديحرف م يوقت

   :كه ديگويم

   ٤٧٢٦شماره  تيدفتر سوم، ب يمثنو ،يمولو

  ِبدان ،يبر او َبست گريد ةپرد                          از آن يدَمِ هست يا گويي هرچه
 نيا يزهايمربوط به چكلمات  نيو ا ميكلمات را در ذهن مان تكرار كرد نيو ا ميو آمد ميبود ياريهوش يانسانها كه وقت ما

از  ياريشدند كه هوش نكيع كيهر كدام  نهايگفتم ا .ميشد تيهم هو نهايكلمات مفهموم بودند، و با ا نيبودند ا يجهان

 ديگويحاال م دها،يحول و حوش محور آنها آن د دهديم بيترت ،دهديم سازمانما را  يو زندگ نديبيپشت آنها جهان را م

 يزيخودش، هر چ يبرا يوجود دارد من ذهن ،كنديكه حس وجود م يمن ذهن نيو با ذهنت و با ا دهايد نيتو اگر با ا

فكر و با  لهيما بوس يعنياست بر او،  يگريپرده د كي زيچ نيا نكهيا ياست برا يا دهيفا يب زيچ كيراجع به خدا  ييبگو

  .مياو را بشناس يا ميبه خدا زنده بشو ميتوانيكلمات و با گفت و گو نم

 نيا يبه سادگ يعنيگفته  نكهيا ياو كوفت بر دهان ما، برا ديگوياول غزل چرا موالنا م تيكه در ب شوديپس معلوم م

 تيحرفها هم هو نيبه حرف زدن و با ا ميكرد روعش ميبود ياريهوش كدفعهيما  ديگوياست م نيااش ساده شده ،است
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من  ميمفاه نيبا ا ،يزنيحرف م كهيتا زمان نكهيا يبر دهان من، براآمد كوفت  ،مثل گل دارد يمعشوق كه چهره ا نشد

قدر  نيا يچ يآخر برا ،يكنيخودت پرده درست م يخودت برا د،يد يمن را نخواه ،يچشم من نشست يجلو ينيبيرا م

   د،يگويرا م نيا ؟ينيبيخودت من را مهاي با حرف يزنيچرا حرف م ؟يزنيحرف م

 يزندگ ايشما خدا  دياشتباهات توجه نكن نياگر شما به ا م،يكنيم يما چه اشتباه دهديند نشان ممهم هست اتياب نيا

ما نشسته و  يجلو او كهيدرحال نيبنابرا .پرده است كي ديو هر د .ديد ديخواهها يشدگ تيهم هو نكيع قيرا از طر

بلند  ياگر بصورت من ذهن د،يد ميو را نخواهشد و ا ميمن ظاهر خواه كيبعنوان  شهيما هم ،من سلطان هستم ديگويم

حرف نزند حرفش صفر بشود،  گريذهن د م،يساكت بشو م،يساكت بشو م،يمگر ساكت بشو ،مينيبب ميتوانيآن را نم ميبشو

آن را  ميخواهيبا حرف م ميزنيوگرنه اگر حرف م .ميهست ياز جنس چ ميشويم جهمتو يزندگ نهيزم ميشويآن موقع م

  است، درست است؟ يگريپرده د كي مينيبب

  ٤٧٢٧شماره  تيدفتر سوم، ب يمثنو ،يمولو

  به خون ُشستن، ُمحال ست و ُمحال خون      حال و ست قال آن ادراك، آفت
 جاديكه در ذهن ا يزود گذرهاي است و حالها حرف زدن نيخدا زنده شدن به او هم دنيد يعنيآفت درك خدا  پس

واقعاً راجع به خدا چقدر خوب صحبت  زنم،يچقدر من خوب حرف م ميافتيم نيا اديبه  م،يافتيم يزيچ اديبه  ،يمكنيم

 ديگويو م .آفتش قال و حال زوگذر است پس. زنده شدن به او يعنيو درك او  دهد،يبه ما م نيحال دروغ كي نيا كنم،يم

است  نيا هيشب دنيخود را د فاتيتوص قياز طر دنيد خود را اي دن،يذهن خدا را د قيرا زنده كردن از طر ميمفاه نيكه ا

 شوديم يخون نطوريو هم شودينم زيتم ،ييخون را به خون بشو د،يو خون را با آب نشو ديكه آدم خون را به خون بشو

  .شودينم نيا يببر نياز ب يخواهيم گريد يشدگ تيهم هو كيرا با  يشدگ تيمفهوم و هم هو كيشما  يعني

 ينيبب ديبا نكيو انداختن ع ييفرم است و با شناسا يكه ب يزديا ياريو با هوش ييبا فضاگشا ديرا با يگشد تيهم هو

 نيا يكس كيلحظه  كيقرمز است،  ايدن ميكنيبه چشم مان، فكر م ميقرمز زد نكيمثًال ما ع .چشمت ياز رو يبردار

 نيلحظه ا كي ست،يقرمز ن ايآقا دن ديگويم .مز استقر ايآقا دن ديگويم كند،يبا همه هم بحث م دارديرا برم نكيع

رنگ خودش  زياِ همه چ ديگويم ند،يبيرا م رنگيكه نور ب ينكيع نيهم زنديم رنگيب نكيع ،دارديقرمز را برم نكيع

  .زنديقرمز را م نكيع دارديرا برم رنگيب نكيبعد دوباره ع .هم رنگ ندارد نكيع نيو ا دارد،را 

 ييچون شناسا توانميآن موقع م نم،يبيقرمز زدم همه جا را قرمز م نكيع نيكه ا دميد كدفعهيكه من  ديآيم ادمانيما 

بردارم، و  توانميبردارم، بنفش را هم م توانميهم م را يرا برداشتم آب يكياگر  گر،يقرمز را خودم بردارم د نكيكردم ع
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 صيتشخ نيبه شما ا ديآيم يياست كه از فضاگشا رنگيپس نور باست،  يشدگ تيهم هو كيها نكيع نيهر كدام از ا

   .يتوانينم يمطمئن باش ينكن ييتا شناسا دهد،يتوان را مو  دهد،يخرد را م ،دهديرا م

همه  ييگويم ،يديديرا قرمز م زيقرمز است تا حاال همه چ نكيع نيبه شما نشان بدهد كه بابا ا ديبا يكس كي يعني

اما  ،يهست ياريكه نه، تو هوش يديد ،يديرا د قتيحق ،يديد يزديبا خرد ا يلحظه فضا را باز كرد كيت، قرمز اس زيچ

 يداريبرم يكي يكيرا  نهايزده شده ا يمردم زدند، بچگ ،ذهن است يهانكيع نهايا يمختلف به چشمت زدهاي نكيع

 زيچ دنياست، رنج يخوب زيچ نيرا بزن ا نيگفتند ادرد است، كه به تو  يهانكيعها نكيع نياز ا يبعض يشويمتوجه م

 نكشياست ع يخوب زيچ يلياست، احساس گناه خ يخوب زياست، اضطراب داشتن چ يخوب زياست، نگران بودن چ يخوب

كنيم و فكر مي ،كنيمبينيم و غلط عمل ميديگر كه مربوط به ذهن است و ما غلط مي نكيع تارا به چشمت بزن، هزار 

  اش كو؟ نتيجه ندارد. گوييم پس نتيجهكنيم و ميمي درست عمل

كنيد از خودتان بپرسيد اين كاري گويد چرا نتيجه ندارد؟ اصًال شما وقتي يك كار معنوي ميداند و نميهيچ كس هم نمي

زي كه اثر رساند؟ چون تنها چي رساند، چرا مي كنم و ميگويم ثواب دارد و معنوي است و مرا به خدا ميكه من االن مي

و توان انداختنش را داشته باشيد. فقط شناسايي  ،هويت شدگي راست كه شما شناسايي كنيد هما دارد و معنوي است اين

ست كه كار معنوي است. هيچ كار ديگري معنوي نيست. چون فقط همين كار است كه ما ا هويت شدگي و انداختن آنهم

   :كنيم فقط به قول موالنامي كند. بقيه كارها كه مارا به خدا زنده مي

  ٨٣٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  اددالسَّم بِعلَ اَ  اهللاُوَ  ،در جهان                       توفيق خود كس را مبادجهد بي
ش نيست. اين بيت را هم بخوانم برايتان كه قبًال يكنيم ولي موفقيتي تو كنند. يعني كار ميتوفيق ميهمه جهد بي

ام، معشوق زيباچهره يعني خدا آمد و مشت زد ام. دوباره توضيح بدهم كه غزل گفته من اسم گل و گلستان بردهخوانده

ساكت شو. بعد هم گفت كه سلطان من هستم. جان گلستان من هستم. تو هميشه در پيشگاه من  :گفت ،به دهان من

ببيني با من يكي بشوي، از خرد بينهايت من  تواني مرا نشستي. يعني پيش من نشستي. بله، تو پيش من نشستي مي

كني و اين  و بنابراين هميشه بايد به ياد من باشي. پيش من و ياد مرا گذاشتي و االن ياد فالن و فالن را مي .استفاده كني

  بري براي ديدن من. درست نيست. ياد فالن و فالن شده عينك ديد تو كه به كار مي

   :گويداين بيت هم همين را مي
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  ١١١٣شماره تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

 بحر، ُدور اندازََدش لتيوس زان         سازدش لتيَوس مي صورت هرچه 

كه فكر است. آن  ،سازد براي رسيدن به خداگويد انسان يك صورتي را، يك ابزاري را، يك عينك ديدي را وسيله ميمي

شود به او نمي ،اندازد. پس با وسيله كه عمدتًا فكر است و عمل استيموقع بحر يكتايي با همان وسيلت او را بيرون م

بر اساس خرد او عمل كردن است كه معنوي  ،رسيد. تنها تسليم و گشودن فضاست، و به اين ترتيب از جنس او شدن است

ين دو بيت را بخوانم كند. بله، اجازه بدهيد ااست و اثر دارد. فقط تسليم هست كه مهم است. چون ما را از جنس او مي

  .ام كمك كرده باشد به شمابقيه غزل را بخوانم. اميدوارم اين ابياتي كه خوانده

  ٢ ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  گُلِْستان و ُگل نامِ ناگهان َلَبم گفت

  ِعذار، كوفت مرا بر دَهانآن ُگلْ  آمد
كردم. ذهن من مفاهيمي را كه برايم مهم بود و ديگران نشان  پس به صورت هشياري رسيدم به اينجا، يك دفعه ذهن پيدا

اينها را تكرار كرد و وقتي تكرار كرد، آمد به مركزم  ،آمددادند مهم است و به صورت گل و گلستان زيبا به نظر ميمي

بر دهان من. يعني  هويت شدم. شدند عينك ديدم. يك دفعه آن گلعذار يعني خدا پيدا شد و كوبيدهم با آنهااينها. يعني 

حرف نزن. اگر حرف بزني خواهم كوبيد. چون اين حرف ترا از من دور خواهد كرد. و چي گفت؟ گفت كه سلطان منم.  :گفت

شوم و فكر و عملت را من تعيين كنم. من بسلطان منم يعني تو بايد اجازه بدهي اين من ذهنيت برود و من به تو زنده 

  تواني به من زنده شوي، از آنور به صورت من ذهني هي بلند نشو، بلند نشو. و مي هميشه من هستم. وقتي من هستم

گفت كه سلطان منم، جان گلستان منم، هم جان تو من هستم، هم جان آن چيزهايي كه االن تو به صورت مفهوم گذاشتي 

كني. آنها زندگي  ندگي طلب ميدهي و از آنها ز مركزت و حول و حوش آن مفاهيم و چيزهاي بيروني زندگيت را سامان مي

دهم. جان آنها هم هم منم. حاال جان تو هم منم. چرا به جان خودت كه من هستم زنده  ندارند. زندگي آنها را هم من مي

ها كني، منتها با يك پرده. پردهشوي؟ و تو هميشه پيش مني، پيشگاه مني، بارگاه مني، نشستي، مرا داري نگاه مينمي

هويت هستي. و اين درست است تو پرده بگذاري مرا نبيني. با هم با آنهاآيد و ان چيزهايي كه يادت ميچه هستند؟ هم

  خواهي ياد فالن و فالن بكني پيش من. هميشه بايد به ياد من باشي. عينك نگاه كني، مرا نبيني، چرا كه مي
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   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يهر ناَكس يِ ليمَخور س نيه مَني دفِّ 

  مَُكن از َدمِ هر َكْس فَغان نيه يَمن يِنا
زنم. من بلدم، ترا چطوري بزنم. تو نيا گويد تو دف من هستي، من بايد ترا بزنم، من ترا به عنوان دف بزنم، لطيف ميمي

مردم با اين زنند. چرا كه تو به حرفهاي من ذهني بساز و دف اين دنيا بشو كه سيلي بخوري. دف مردم شدي، مردم مي

زنند. اين اهنگي ندارد كه. زند. دف نمي يد به تو يكي سيلي ميآ دهي. هر كسي ميديدهاي مركزت واكنش نشان مي

  زنند. آن هم سيلي هر ناكس، يعني من ذهني. فقط سيلي مي

درونت خالي بشود يعني توانم بزنم؟ وقتي درونت خالي بشود. ناي مني، يعني ني من هستي، كي بايد ترا بزند؟ من. كِي مي

دهم، تو تسليم شو. منتها بايد هشيارانه تو داري؟ من به تو شناسايي ميچي؟ يعني اين عينكها را برداري. چطوري برمي

يد ني ترا بزند كه. تازه ني تو كه ني نيست. آ رسد نبايد فغان كني. نبايد هر كي مي برداري. تو از دم هر كسي كه از راه مي

ات را ني كني. يعني خالي كني؟ پس ما دف خدا هستيم و ني خدا هستيم. او بايد ما را بزند. االن دف خدا و ني تو بايد ني

  شوند كه در مركز ما هستند. شوند يا كساني زده ميشوند. به وسيله آن چيزهايي زده ميخدا به وسيله مردم زده مي

داريم، قدرت شناسايي داريم و بايد كاري بكنيم. يعني هيچ كس  دهد كه ما اختيارو توجه كن به مخور و مكن. نشان مي

كنم، همين گوشه نشستم، خدا بيايد مرا بزند. نبايد بگويد كه خيلي خوب من دف خدا هستم و ني خدا هستم، كاري نمي

گويند سي ميگويد دف مني، هين مخور. مخور به كهمچو چيزي نيست. هشيارانه بايد روي خودت كار كني. براي همين مي

ات تواني نيتواني سيلي مردم را نخوري. تو ميتواني نكني. تو ميكه اختيار داشته باشد. ناي مني، هين مكن. يعني تو مي

را ندهي به مردم بزنند. خوب اين نشانه كار فعاالنه و هشيارانه روي خودمان هست. با چي؟ ببينيد همانجا گفته ديگر. اين 

   ه شما بايد فضا را باز كنيد.واندم كهمه هم بيت خ

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  بپذير ختُ فَ دم او جان دهدت رو ز نَ

  نه موقوف علل ،ستون كُ يَن فَ كار او كُ 
كند. منتها ما بايد هشيار باشيم. يعني شما بايد به صورت ناظر و صبر و شكر در اين لحظه يعني ني ما را هم او خالي مي

گوييد من دهيد به جهان. ميتان را بزند. يعني واكنش نشان نميكنيد از اينكه كسي بگذاريد ني. پرهيز ميكنيدنگاه مي

كشد. من كنم. ذهنم مرا نميكنم به عنوان ناظر. من ذهنم را نگاه ميخدا. من دارم نگاه مي در انگشتهايقلمي هستم 



 Program # 779                                                                                                 ۷۷۹برنامه مشاره 

  ٢٥صفحه: 

آيد، من آن جاها را كشف خواهم كرد، زنند و من دردم مييدهم، مردم دف مرا با سيلي مجاهايي كه واكنش نشان مي

دارم. به جاي اينكه من واكنش شناسايي خواهم كرد و هشيارم صبورانه كه كن فكان كار كند. فضا را هميشه باز نگه مي

  شود كار كند. گويد بكن و ميكنم كه كن فكان يعني او مينشان بدهم، فضا را باز مي

آورد. من فقط كند و اين اتفاقات را به وجود ميكند، تدبير ميدانم ذهن خدا دارد كار مي ل دارم. من ميقانون قضا را قبو

گويد بايد اينطوري ببيني. اين كشد. ذهنم ميبله براي اينكه ذهنم از آنور دارد مرا مي ،كنم. زير فشارم آگاهانهفضا باز مي

گويد نه. من دف چيزها و مردم نيستم. من ناي چيزها يا ني چيزها . ميعينكها را من چشمت گذاشتم كه اينطوري ببيني

  كنيد؟ و مردم نيستم. از دم آنها من فغان نخواهم كرد. ببينيم شما چكار مي

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  چَشم بَدَم دور باد قُباد،يچو من ك شِ پي

  ُكند از ِكهان؟ ادي يندارد كس شَرْم
تواني گويد پيش شاهي همچو من كه جان همه چيز هستم و تو ميينجا به معني شاه است. بله، فقط. ميكيقباد در ا

كني، يعني از هشيارانه به من زنده بشوي و از خرد كل استفاده كني، رفتي از شمع در مقابل خورشيد من استفاده مي

گويد استفاده كني، مرا نخواهي ديد، همين را مي كني و اگر از آن چشم بد كه عينكها جلوش هستند،ذهنت استفاده مي

  تواند ببيند.نظير هستم و چشم بد كه چشم من ذهني باشد مرا نميگويد من شاه بيمصرع اول. مي

ايم كه چشم تواند مرا ببيند. بارها گفتهتواند چشم بزند و هم نميگويد به من نميچشم بدم دور باد. يعني چشم بد هم مي

گويد اين انسانها كه از جنس من هستند و توانايي تشخيص دارند و بيند. ميهويت شدگي خدا را نميشم همبد يعني چ

كنند جلوي من به جاي اينكه مرا ببيند، دارند اين چيزهاي فرومايه و اراده آزاد دارند و قدرت انتخاب دارند آيا شرم نمي

بينند. توانند مرا ببينند. به جاي من آنها را مياين لحظه مي ؟هستند بينند كه آنها مفاهيم چيزهاي اين جهانيپست را مي

كني؟ بيني. شرم نميمن شما را براي اين كار آفريدم كه مرا ببينيد. كه تو خاص از آن مايي. رفتي آنها را مي ؟كنندشرم نمي

  كنيم. كنيم شرم ميچرا درست كه فكر مي

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  كُند از خَزان اديُبوَد كو بهار  زاغ        خَرابه كُند ادِ ي باغ، به كو ُبوَد جغد
گويد جلوي من نشستي، اگر اين فيلترها گويد. ميگويد؟ خدا ميگويد االن در باغي. باغ هم صورت من است. كي ميمي

خواهي ات را جذب نكنند و اين باغ توست. تو نميوجهبيني، اگر فالن و فالن را نبيني. اگر آنها تيا عينكها را برداري مرا مي
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سبب من مال تو باشد، فراواني كند مال تو باشد، بركت من مال تو باشد، شادي بيآن خردي كه تمام كائنات را اداره مي

ابه بيفتد، يك دفعه به ياد خر ،گويد كه اگر يك انساني در باغ زيبا باشدست ميا كوثر من مال تو باشد؟ و تمثيلش اين

  كند. جغد بدشگون است ديگر.خواهد باغ را خرابه مياين بايد خاصيت جغدي داشته باشد. چرا؟ مي

شود. كند، آنجا خرابه ميست كه اگر بيايد يك جاي آباد، جغد بيايد تمثيل است ديگر، از آن استفاده ميا و تمثيلش اين

را تبديل  آنتواند به خدا زنده بشود وضعيت عالي كه انسان مي اين ،خواهد بگويد كه من ذهني چون بدشگون استو مي

ها، دردهاي شبيه حسادت، حس جدايي، حس نقص، هويت شدگيكرده به خرابه، در من ذهني تو ذهن، پر از درد، پر از هم

رنجيم، ميرويم حس خبط، احساس گناه، حس تاسف، از آينده نگرانيم، اضطراب داريم، انتظار داريم، به گذشته مي

  رنجشهاي فراوان داريم، كينه داريم، خشم داريم، ترس داريم، اينها خرابه است ديگر. 

خواهي بدشگون باشي؟ خدا دارد از ما پس جغدي. تو چرا مي ؟كني كه خرابه استباغ روي مرا گذاشتي، ياد ذهن مي

خواهيد جغد باشيد؟ باغ باشيد، چرا ميخواهم شما در كني، چرا جغد شدي؟ من كه ميگويد شرم نميپرسد. ميمي

كند. نشسته بهار است، همه گلها اي هم كه در بهار به جاي اينكه بخواند و شادي كند، ياد پاييز را ميگويد آن پرندهمي

آيد، خيلي زيباست و همه چيز سبز است و اينها، يك دفعه نشسته تو ذهنش باز شده و هوا خيلي خوب است و آب مي

جغدي تو؟ چرا االن كه مگرگويد، پاييز بيايد، هيچ برگي نباشد، زمستان بيايد، خشك باشد، مگر زاغي تو مي گويدمي

  كني، يعني بهار ماست. هميشه بايد بهار انسان باشد. كني، ياد پاييز ميپيش مني، ياد خرابه مي

ي در انسان هست كه بازيگوش هست ببينيد انسان چه موجود خوش شانسي هست. پنج شش سال اوليه كه آثار هشيار

كند. اگر پدر و مادر حواسشان جمع بود، عشقي بودند، همان بعد از پنج شش سال و اصالً عين خيالش نيست و بازي مي

كردند. با شناسايي بچه به صورت زندگي، با ارتعاش به زندگي، يعني خودشان اگر از جنس زندگي بودند، به حضور زنده مي

شد به زندگي. تا هفت هشت سالگي كه شان زنده ميشدند، بچهديدند، به زندگي مرتعش ميشان ميبچهزندگي را در 

  شد. به باغ، به باغ و بهار. كردند، آنجا هم كه ديگر به خرد زندگي، شادي زندگي زنده ميبازيگوش بودند، بازي مي

ا و ديدن باغ روي او كوفا شدن به حضور، زنده شدن به خدبود چقدر عالي بود. بهار يعني ش گيببينيد بهار ما اگر ده سال

انعكاس اين هشياري و اين بهار در بيرون واقعاً بهار بيرون است، يعني تمام چيزهاي خوب در بيرون كه به هر  و پس از آن

نس فكري بركت زندگي رفته، هر چي شما درست كرديد، بركت زندگي توش هست، زيباست و نيك است، چقدر خوش شا

هويت شدگي با باورها، هست انسان. چرا اين قدر بدبخت فلك زده شده و خاك توسر شده. همه تو درد، نزاع، سر هم

من ذهني من حقيقت است، من ذهني تو كفر است  ،اينكه من من ذهني اينطوري دارم، تو من ذهني آنطوري داري، بايد
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م، در حالتي كه هر دو كفر است، هر دو سطحي است. هيچ كدام خدا بايد با هم بستيزيم، من تا كفر ترا به دين تبديل كن

  نيست. 

هويت شدن. آي مردم آن باورها كه مال دين خودتان گويند كه من باورهاي بهتري دارم براي هماي ميدر واقع يك عده

كند؟ من ببينيد. چه فرقي مياست بگذاريد كنار، بياييد باورهاي مرا بگذاريد مركز خودتان از طريق عينك اينها جهان را 

كه به خدا زنده نشدم كه. با باور تو ببينم يا با باور خودم ببينم. خوب به جاي اينكه مال ترا بگذارم، مال خودم را گذاشتم 

براي خودم كنند؟ مگر اينها كم جهنم ايجاد كردند؟ مگر جهنمي كه من ايجاد كردم ديگر. مگر اينها كم درد ايجاد مي

سوزاند، چرا ديگر باورهاي ترا بيايم بگذارم؟ بخواهم تغيير بدهم قصي است، خيلي خوب است، جهنم من مرا ميجهنم نا

  بايد به خدا زنده شوم. بله،

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  در ِكنار يچَنِگ َمن ،َدرزَدي من به چنگ

  سُست شود، بُْگِسالنام كه در َزخْمه تار
اي كه چنگت به من است، فقط بايد هشياري باشي، يعني يد خودت متوجه نيستي. ترا من آوردم به درجهگويد تو شامي

دهد كه من ذهني خيلي شل است. درست گرفتي. براي اينكه من تو هستم. اين نشان ميمرا به من چنگ زدي تو، محكم 

خيلي سطحي و شل است. اگر كسي به ما به همين هويت شدگي داريم. ولي اينها دانم هم است كه ما اين همه درد و نمي

شويم كه ما عين خودش و متوجه مي ،شويمصورت به وسيله همين ابيات بزرگي مثل موالنا حقيقت را بگويد، ما متوجه مي

گويد تو چنگ زدي به من و چنگي هستي در آغوش من، در كنار من، شود. ميبخواهد به ما زنده هستيم. يعني او مي

  زنم. پس تو چنگ مني، يعني تار مني، ساز مني. دنيا نبايد ترا بزند. من بايد بزنم. من ترا مييعني 

گويد هر تاري كه در اثر زدن من زنم. بعد ميزنم، تار ترا مي چنگ به من درزدي، چنگ مني در كنار. و من دارم زخمه مي

هويت شدگي با چيزهاي آفل ه تاري بوده كه از طريق همشل شد تو اين را پاره كن بينداز دور. تاري كه تا حاال شل شد

توانيد همه انسانها را، همه انسانها كه يك هشياري يعني گذرا ما درست كرديم. يعني همين تار من ذهني. يعني شما مي

هستند، يك هشياري در همه، همه ما گفتيم يك جور هستيم، هم به لحاظ من ذهني و هم هشياري، انسانيت چنگ 

  زند و تارهاي ديگر را هم او ميزند. است. و من ذهني را او ميخد

گويد آن تاري كه بر اساس چيزهاي آفل درست شده بود به عنوان من ذهني، آن را هم من . ميهاما يك تار سست شد

هاي توست، سيمهاي من هستند، ها كه سيمزنم، ولي سست شد، تو آن را هشيارانه پاره كن. آن را پاره كني، بقيه سيم مي
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شود، از جنس من است، آني كه شل شد از جنس تو بود، خوب نه توي اصلي، هاي من است، آنهايي كه شل نميولي سيم

  توي تقلبي. آن را پاره كن بينداز دور. آره. 

اگر سالن را  كند كهكند به ما كه به جاي ُبگ، َبگ و سآلن. يادآوري مينگاه به بگسل آن، شايد اين را يادآوري مي از

داند،  مخفف ارسالن يعني شير و اين را هم بگ يعني اولش يعني من ذهني كه، انساني كه خودش را در شجاعت شير مي

گويد كه تار را كه داند خودش را و هم بسيار شجاع و مي داند، من ذهني كه هم سرور مياز نظر سروري هم خيلي باال مي

  شوند. دانند سست مي تي آنهايي كه خودشان را مثل شير شجاع و سرور ميمن بزنم، اگر تار ترا من بزنم، ح

توانيد شما در كنارش داشته باشيد كه از نواختن سيم تو، در حالي كه چنگ من به طور غيرمستقيم اين معنا را هم مي

مالً درست است، هاي ذهني ديگران شل خواهند شد. ولي به هر صورت معني اول كاهستي، هم من ذهني تو و هم من

دهد و آن سيم همين سيم من ذهني است. آن را پاره بينيم كه سيم صدا نميگذرد ما ميبجاست و پس از اينكه مدتي مي

دانيد سازي است كه  هايي كه خدا درست كرده روي چنگ ما ظاهر شد. و چنگ ميبينيد سيمكنيد، بيندازيد دور، مي

تواند نماد مي هاي مختلف دارد و همتواند نماد يك انسان باشد كه جنبه رد، هم ميهاي زياد داتارهاي زياد دارد، سيم

زند. منتها  هايش است. و همه را خدا ميهمه انسانها باشد. يعني همه انسانها مثل چنگي است كه هر انساني يكي از سيم

  ره كردن اين سيم به عهده ماست. شود بايد پاره كرد ريخت دور ولي مسئوليت پادر اين چنگ هر سيمي كه شل مي

كند به شرط اينكه هشيارانه شما فضا اندازد دور. پاره ميكند ميشما نگوييد هر سيمي كه شل شده خدا خودش پاره مي

ها كه انسان قبول كنيد يكي از مهمترين مسئوليتكند. توجه ميستيزه كنيد خدا پاره نمي ،را باز كنيد. اگر فضا را ببنديد

اش را در اين لحظه بر ند مسئوليت كيفيت هشياري در اين لحظه است. هر كسي بايد مسئوليت كيفيت هشياريكمي

عهده بگيرد. ببيند كه آيا فضا را باز كرده و در حالت صبر و شكر است يا در حالت عذرخواهي است. يا نه فضا را بسته و 

ئوليت آگاهي از اين و اينكه بگوييم من اين فضا را بايد باز نگه كند و هشياري پر از درد من ذهني را دارد. مسستيزه مي

  دارم به عهده شماست. وقتي فضا را باز كرديد، تغييرش بر عهده خداست. بله، 

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  نيجهان را بب يِرو ،يادهدي جهان پشتِ

  جهان ديَِنما يْ به خود ُكن كه تا رو پُشت
اي. و تو از پشت اين گويد از پشت پرده خدا را ديدهحاال به پشت جهان، در اينجا جهان رمز خداست، ميگويد تا مي

اي. تو بايد رويش را ببيني. بنابراين اگر پشت به من ذهنيت بكني، پشت به من ذهنيت بكني يعني عينكها خدا را ديده
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گذرد، يا به روي خودت نگه داري و هر فكري كه از ذهنت مينگذاري توجهت برود به چيزي در بيرون، اگر توجه را اينجا 

شود نگذارد هشياري ترا تماماً جلب كند. هشياريت را بتواني نگه طور زنده كسي يا چيزي از جلوي چشمهايت رد مي

ا نگه هويت شدگي دارم، بگيري به زور بكشي بياوري و اينجداري. هشياري رفت به جهتي براي اينكه من در آن جهت هم

  كني.  داري، در واقع پشت به خود مي

ها به جهان كشيده هويت شدگيها. چون ما دائماً از طريق اين همهويت شدگيدهي به اين كشش هميعني پاسخ نمي

ما مي ها بكنيم، خدا خوب رويش را به هويت شدگيشويم. اگر كشيده نشويم، پشت به خودمان بكنيم، پشت به هممي

گويد به شما به مان است. مثل اينكه دارد ميبينيم. در واقع روي او، روي خودمان است، خود اصلياو را ميما روي  كند،

بيني. بله، اين را هم بگويم كه شما يك آهنرباي قوي در نظر بگيريد. هر آهني كه نزديك به جهان نگاه نكن، خودت را مي

  كند. بشود به خودش جلب مي آنحوزه جاذبه 

كند. يك دانه از اين كاميونهاي اسباب بازي هست بگذار آنجا، يك چيز پالستيكي بگذار آنجا، آن را جذب نمي شما بيا

بيني حاال بيا توي آن يك تيكه آهن بگذار. مي اش پالستيك است.چون همه كندآهنرباي قوي آن را به خودش جذب نمي

هويت شدگي و هر هم .هاي بيرون يك حوزه جاذبه استيهويت شدگكه كشيده شد رفت به سوي آهنربا. اين فضاي هم

هويت شدگي را بيندازيد، درست مثل شويد. اگر آن همدر مركز شما مثل يك آهن است. اگر داشته باشيد كشيده مي

  تواند بكشد. اينكه يك چيز پالستيكي است، ديگر نمي

تواند بكشد كه از آن جنس در مركز موقعي شما را ميهاي بيرون بگوييم اين فضاي شيطاني هويت شدگيفضاي جاذبه هم

تواند جلب تواند بكشد، توجه شما را هم نميتواند بكشد. وقتي نميشما باشد. اگر آن جنس را شناختي و انداختي نمي

ين طرف فهمي كه ابيني كه اين شروع كرد به اين طرف رفتن، ميمي ،كند. شما در همان كاميون پالستيكي بيا آهن بگذار

  رود. بيني اينوري ميكشد. بعد آن حوزه را بياور اينور، ميآهنربا هست مي

رود. با نقش پدريم  رود اينور. يعني توجهم دارد مي بيني كه مركز من دارد ميهويت هستم، يك دفعه ميحاال با پول هم

هويت رود. با فالن دردم همين طرفي ميهويت هستم، ارود. با باورهايم همبينم كه اين طرفي ميهويت هستم، ميهم

مان برود به جهان، رود. اگر توجه مان ميرود. حتماً از آن جنس در مركزمان هست كه توجهبينم اين طرفي ميهستم، مي

شود هي. پس كند، دارد كشيده ميام دارد كار ميتوانم بكنم. براي اينكه خودم يعني من ذهنيپشت به خودم نمي

  ها و انداختن آنها تنها كار معنوي است. هويت شدگيهمشناسايي 
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كنم اين كار كنم، فكر ميگوييد من دارم اين كار را ميتان را ارزيابي كنيد. شما ميبراي همين گفتم كار معنوي، زحمت

  رساند؟ بپرسيد.رساند، چرا ميمعنوي است مرا به خدا مي

شك كنيد در آن كار. از روي عادت يا از اينكه جمع  آن كار را، نكنيد ،دسانراگر ديديد نتوانستيد پيدا كنيد كه چرا مي

گويد خوانيد ميكنند، موالنا را ميخواهم ببينيم شما وقتي هزار نفر دارند يك كاري ميكنند، نكنيد. من مياين كار را مي

هزار نفر را؟ بايد حرف موالنا را بگيريد. براي كنيد يا اين كار را نكنيد، اين كار توهم است، شما به حرف موالنا باور مي

  كنند. من ذهني دارند. اينكه اين هزار نفر هر هزارتايشان از هم تقليد مي

كند، به ندرت ما بايد به حرف بزرگان گوش بدهيم كه خودمان را بتوانيم اصالح كنيم، نه جمع. جمع هميشه اشتباه مي

كنند. حرفهايشان مال ذهن است، قديمي است، ممكن است بعضي مواقع ليد ميگويد، به ندرت. چون از هم تقدرست مي

خرند. ممكن روند ميشود، همه مياين چيز را بخريم گران مي مثالً  گويند برويمدر كارهاي مادي جور دربيايد. همه مي

اع و احوال چه طوري اي درست باشد، ولي در اين حد و حدودات مربوط به چيزهاي جهان است كه اوضاست يك دوره

افتد پايين. اينها را جمع چون اينها هم توضيح ذهن است، بعضي شود و مين مياشود و يك چيزي يك دفعه گرمي

كند اصالً معنوي نيست. آيد. يعني كاري كه جمع ميها آنها هم درست هستند ولي به لحاظ معنوي هميشه غلط درميموقع

  دهد خودش:بله، توضيح مي

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  غيدر ،يديند شيخو غ،يم رِ يقَمَرِ ز اي

  گران؟يد نيا يِ در پِ  يدَو هيچو سا چند
ه است، ولي ابري ، شما ديديد بعضي شبها باال ماه شب چهاردهستي يعني اي ماه شب چهارده درخشان منتها زير ابر

هستيم زير ابر. يعني درست مثل اينكه ما اينور هستيم، ماه يد ولي درسته؟ ما هم ماه شب چهارده است. يك نوري مي آ

هاي ماست. آن چه هست، چطوري درست هويت شدگيشب چهارده آنور ابر است. ابر چه هست. ابر همين من ذهني يا هم

هويت نها همآيد. فكر، فكر، فكر و ايآيد. فكر نرفته يك فكر ديگر ميشود؟ با اينكه يك فكر نرفته، يك فكر ديگري ميمي

  كند و اين پرده ميغ است يا ابر است. شده هستند و يك پرده درست مي

بيينم، ما مان را مياز طريق اين ابر، از پشت اين ابر. ما سطح را؟ بينيم خودمانما كجا هستيم؟ ما زير اين. از كجا مي

بيني و نديدي. خويش نديدي دت را نميبينيم. براي همين گفت پشت جهان را ديديد. افسوس كه خومان را ميبيرون

. ر مثل سايه دنبال سايه بايد بدويرود؟ سايه، چقد دريغ و چقدر مثل سايه، چون من ذهني يك سايه است، دنبال چه مي
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اش روي زمين افتاده، كند، سايهگويد يك مرغي باال پرواز ميخوانم. مييك چيزي خواهيم خواهد. امروز هم برايتان مي

كند كه پرنده را كند. باال را نگاه مييك آدم هست، اختيار دارد كه باال را نگاه كند، اختيار دارد كه پايين را نگاه مياينجا 

  اندازد به سايه. دود، تير ميدود، دنبالش ميبيند كه ميكند. در نتيجه عكس آن را روي زمين ميببيند، پايين را نگاه مي

  دهد به ما كه آن زندگي توش نيست. چيزي را نشان مي سايه همين فكرهاي ماست كه يك

شود و كند خودش يك سايه ميكند. پايين را نگاه ميبه طور كلي اين من ذهني سايه است و هشياري پايين را نگاه مي

پي شوي و دنبال يك سايه بروي در بخواهي سايه گردد. پس بنابراين چند چو سايه دوي، چقدر ميدنبال يك سايه مي

دهد. ذهن نشان مي اين ديگران، اين ديگران در به اصطالح تفاوت با زندگي است. اين ديگران يعني همه چيزهايي كه

  خواهي بدوي. چقدر دنبال اينها مي

شود. پشتش را تابد، آفتاب از اين شيشه بيرنگ رد ميگذاري و آفتاب هم ميدانيد وقتي يك شيشه ميسايه خودتان مي

هويت شديم، شيشه ما رنگي شده و افتد رويش. ما هم مثل اين شيشه هستيم. وقتي همكني سايه مي يوقتي رنگ م

مان را مان بدويم كه سايهسايه انداخته. فرض كنيد آفتاب از پشت ما بتابد، ما هم سايه داشته باشيم و هي دنبال سايه

مان نخواهيم رسيد. فقط يك جور شناسايي كه اين سايه يهدود. هيچ موقع به سادويم سايه هم با ما ميبگيريم. وقتي مي

دوم كه خودم را پيدا كنم. چكار كنم؟ بفهمم من است، دنبال سايه خودم نبايد بدوم. پس چكار كنم؟ دنبال سايه خودم مي

  خودم خودم هستم. خودم آن سايه نيستم. خودم ذهنم نيستم. 

كشد عقب به  خورد. يك دفعه ميشود يك دفعه كليك ميهر كسي متوجه ميكنيم باالخره خوانيم تكرار مياينها را مي

اش يك مولد فكر است. ما يك ذهني داريم كه هي بيند كه من ذهنيبيند. مياش را ميعنوان هشياري، من ذهني يا سايه

گفت اين  ٧٧٦ا در برنامه فكرها جدي هستند. حداقل از زماني كه موالن كرديم كهكند. تا حاال ما فكر ميفكر توليد مي

شوند، فكرها شبيه سروصداي نشيمنگاه خر است، جدي نگيريد، فقط فكرهايي كه به وسيله خدا در اين لحظه توليد مي

گذشته،  ،ها چيزي كه خورده قبالً هويت شدگيآنها خردمند هستند. نه اينكه يك مولد فكر وجود دارد كه بر اساس هم

گويد اين فكرها خيلي جدي است، به اينها نگاه كنيد. گفت شما اگر به اينها د، و به شما هم ميكناين دارد فكر توليد مي

كه اين فكرها بدون  ،كنيد. سرو صداي آن همين طور بدون قانون استنگاه كنيد درست مثل اينكه آنجاي خر را نگاه مي

  كند. قانون است. يعني از خرد زندگي پيروي نمي
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  ٣٢صفحه: 

   ٢٠٥٩س، غزل شماره شم وانيد ،يمولو

  بَند كرد َدَغلي از شعر، دامِ  مرا كه بس

  گُْلِستان يِكه ِزَدَستم شكار َجست سو تا
سازي، حرف زدن، درست مثل اينكه آدم بخواهد با ذهن هي قافيه دام شعر يعني قوانين ذهن، يعني چيدن كلمات، جمله

گويد. يكي ر شعر هم هست. يكي زندگي از طريق آدم شعر ميدرست كند و شعر بگويد، بايد هي دنبال قافيه باشد. دو جو

  خورد و اينجا منظورش همين است. گويد. شعرهاي من ذهني به درد نميمن ذهني از طريق آدم شعر مي

گويد كه از بس كه رفتم ذهن دنبال قافيه و دستور زبان و چطوري حرف درست كنم و چطوري فكر كنم و با فكرهايم مي

شوم، بند شدم، گير افتادم، ولي اين گير افتادن اينقدر طوالني بود كه شكار از دستم رفت. شكار چه بود؟ زنده هويت بهم

گويد كه اگر معطل كني، شدن به بينهايت او. فرصت از دستم رفت. آن كجا رفت؟ برگشت رفت پيش خدا دوباره. موالنا مي

خواست در شما به بينهايت تبديل بشود، پس از يك مدتي ديگر شما اميدتان را از دست بدهيد، آن اين هشياري كه مي

  گردد به سوي خدا دوباره. مگر ما به موقع متوجه شويم كه بايد به او زنده شويم. هم برمي

پيش خداست، بارها ها هست كه نوشتند كهستان يا كوهستان، ولي گلستان، منظور از اين گلستان باز هم بعضي نسخه

چرخاند. اگر آسياب خراب بشود و كار شود، آسياب را ميگويد يك آبي هست كه وارد آسياب ميزند، ميموالنا مثال مي

بندد جلوي آسياب و ما هم آنطوري شديم. و رود، ميگذارد بيايد تو، آسياب، از آنوري مينكند، آسيابان آب را ديگر نمي

با اين ابيات موالنا اين اميد  مه ما ديگر شكار را بدست نياوريم وجود ندارد. ولي در هر سني هستيشكار رفته، امكان اينك

  وجود دارد كه ما به او زنده شويم. 

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  بَُدم، ُدزد ِدگَر بانگ كرد يُدزد ِپيِ در

  آن؟ ستيچ نيبازآمدم، گفتم و ه ِهْشَتم،
دزدي بودم كه دزد ديگر مرا صدا كرد. اين دزدي كه در مصرع اولش من دنبالش بودم اين رمز خداست.  گويد دنبال يكمي

شدم. يك دفعه يك كرد. داشتم آزاد ميدزديد و جدا ميهاي مرا ميهويت شدگيگويد من دنبال خدا بودم، داشت هممي

را كه خدا بود جدا شدم كرد مرا. من آن دزد اوليه  دزد ديگر. اين دزد من ذهني است. شروع كرد به سروصدا كردن. صدا

  چيه؟ ها كرد. برگشتم، يعني برگشتم به ذهن دوباره. گفتم كار ميازش. داشت 

  *** پايان قسمت دوم ***
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  ٣٣صفحه: 

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رفت يسو نينشان، ُدزدِ تو ا نكاي كه گفت

  مرا باد داد، آن َدغَلِ كَْژنشان ُدزد
ست نشان. چون وارد ذهن شده ا كه اينك نشان، دزد تو اين سوست. يك نشان ذهني به من نشان داد. گفت اين گفت

بودم، با ذهنم نشان را ديدم. و دزد تو در جهت دنيا رفت. يعني مرا فرستاد دنيا. بيا برو دنيا دزدت را پيدا كن. با اينكار در 

ال خدا بودم و درست مثل اينكه يك نفر فضاگشايي كند، فضاگشايي كند و گويد من دنبهويت كرد. يعني ميواقع مرا هم

برد، دزدد ميها را ميهويت شدگيدر صبر و شكر باشد، عذرخواهي باشد، صبر و شكر و عذرخواهي و روز به روز دارد هم

مش شما را دارد زنده با دَ اندازيد با كن فكان و قانون قضا،كند شما ميدزدد يعني هشيار مياين هم اصطالح است، مي

   نشاني بوديم.دهد، چون در حالت بيكند، دوباره نشان به ما ميكند، يك دفعه يك دزد ديگر صدا ميمي

نشاني نشاني هست كه آن بينشان هستم. آن بيوقتي صبر و شكر و عذرخواهي هست، در آن موقع مثلث من هميشه بي

يك نشاني داد كه نشان همان چيز ذهني است، به من جهت نشان داد. گفت اين شناسد. وقتي نشان به من داد، را مي

  سمت رفت. يعني جهت دنيا را. چي را بر باد داد؟ دزد اوليه را. يعني خدا را بر باد داد براي من. 

ا بود و راهنمايي گر كژ نشاندهنده يعني من ذهني دزد اوليه مرا كه اتصال به خددزد مرا باد داد آن دغل كژنشان. آن حيله

كند كه چه كند يا نميروم به سمت دنيا. خوب اين شما را بيدار مي دارم مياش همهاو بود، آن را بر باد داد. در نتيجه من 

 ،رويد به سوي جهان براي پيدا كردن خدا پس شما داريد مي ،رويداشتباهي كرديم ما؟ شما اگر با نشان به سوي خدا مي

تان عرض كردم كه شما بايد دانيد كه شما از جنس جهان نيستيد، از جنس اين دنيا. بله بارها خدمتو خودتان و شما مي

بندي مشكل نيستند، فقط بايد تكرار كنيد تا معنا اين ابيات را خيلي خيلي زياد تكرار كنيد، اين ابيات از نظر واژه و جمله

  تي از مثنوي برايتان بخوانم. اين بيت را داشتيم. گفت براي توضيح بيشتر بعضي ابيات، ابيا در شما زنده شود.

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يهر ناَكس يِ ليمَخور س نيه مَني دفِّ 

  مَُكن از َدمِ هر َكْس فَغان نيه يَمن يِنا
ند سيلي خواهي گويد. و اگر ديگران بزنتو دف من هستي، من بايد تو را بزنم با لطافت خودم و با روش خودم خدا مي

فغان مكن. يعني نگذار آنها بزنند، يعني  از دم هر كس و ناكسي يعني من ذهنيخورد. و ني مني، من بايد ترا بنوازم، تو 

  :گويدآنها انگيزه فكر و عمل شما بشوند. بله، مي
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  ٣٤صفحه: 

  ٤١٢شماره  تيدفتر اول، ب ،يموالنا، مثنو

  و سود، وز خوِف َزوال انيز وز                      الخي لگْدكوبِ  از روز همه جان،
زنند، زنند، مشت ميهويت شدگيها مرتب به ما لگد مييعني جان ما همه روز يعني هر لحظه از اينكه فكرها از طريق هم

گوييم سود نكرديم، ضرر كرديم. ممكن است اين را از دست بدهيم، آيد؟ از اينكه ما مرتب ميو اين لگدها از كجا مي

اوريم، اين دستمان هست، ممكن است از دستمان برود. اينها چيزهايي هستند كه مرتب در مورد اينها فكر بدست ني

و زير اين فكرها خوف از بين رفتن هست. يعني ترس از مردن هست.  .زنند، يعني به جان ماكنيم و اينها به ما لگد ميمي

  خوريم.ا داريم اين لگدها را از فكرهايمان به صورت جان ميترسد. پس بنابراين مرتب مشود ميمن ذهني وقتي كوچك مي

  ٤١٣شماره  تيدفتر اول، ب ،يموالنا، مثنو

  آسمان، راهِ سفر يِبه سو يْنَ                      لطف و فَر ين مانَدَش،يصفا م ني
به  كه ي كه به صورت فكر بعد از فكرگويد در اثر لگدهاي من ذهنخودتان را ارزيابي كنيد. مي خوانم، شمااين ابيات را مي

آيد. در نتيجه نه لطافتي داريم، نه خلوصي داريم، نه يك زنند، به چي؟ به هشياري ما، به جان كه دردمان ميما لگد مي

شود كه از جنس نابي شويم و فضا را باز كنيم. لطافت و نابي و فر ايزدي يعني از جنس خرد ايزدي شدن از ما دفعه مي

شود. و بنابراين راه سفر به سوي زندگي هم يعني از جنس او شدن هم يا از جهان برگشتن و آمدن دوباره به اين يسلب م

رود. پس متوجه شديم كه سيلي خوردن يعني چي؟ سيلي خوردن يعني از طريق فكرهاي از دست  لحظه هم از بين مي

هويت هستم، مرتب جانمان مشت هم آن من با چونبرود دادن سود و يا ضرر كردن و يا اينكه اين ممكن است از دستم 

  خورد. و لگد مي

   ٤٣١٠شماره  تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُقوا يِّ زان كه َنْبَوْدشان گِران                                   هر هوا ديَ را ُربا هانسَفي مر
، اش را ببلعدكند و توجهتواند او را از جا باست، ميهويت شدگي ب كسي كه نشسته و هر فكري كه مربوط به يك هموخ

هويت شدگي در مركزش سفيه كسي است كه تعداد زيادي هم .تواند توجهش را نگه دارد، اين آدم من ذهني داردنمي

هويت شدگي كه در شود به يك هماي از بيرون كه وارد ميسفيهان را هر هوا يعني هر نيروي جاذبهمي گويد: دارد. 

اي. براي اينكه ريشه ندارند، گوييد اين گل و گلستان است. هر هوا، هر خواستهمركزتان است و ديد آن را هم داريد كه مي

بينيد بينيد كه اگر شما آمديد، فقط ميبراي اينكه عمق ندارند. گراني يا سنگيني قواي روحاني يا معنوي ندارند. پس مي
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  ٣٥صفحه: 

بينيد مرتب به وسيله فكرهاي خودتان يا فكرهايي اي معنوي نداريد، فعالً، و ميهويت شدگي داريد، شما سنگيني قوهم

   شويد، شما گراني قوا نداريد.كنند، شما آشفته ميان القا ميبرت و كه دور

   ٤٣١١شماره  تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  او َحذَر ابديَكژْ نَ  كه ِز بادِ                             آمد مَردِ شَر َلنْگريب ييكشتي
شود لنگر انداخت و ثابت ماند. مرد شر يعني لنگر است. كشتي كه لنگر داشته باشد مييك چنين آدمي مثل كشتي بي

كند. خرد ايزدي به فكر و ها فكر و عمل ميهويت شدگيهويت شدگي دارد، از طريق آن همكسي كه چون مركزش هم

تواند اينور برود، آنور برود ند. اين آدم كشتي بدون لنگر است. كشتي بدون لنگر ميكريزد. يعني كار بد ميعملش نمي

بادهاي مخالف، بادهايي كه  .تواند در امان بداردتواند پرهيز كند، يعني خودش را نميروي آب. و از بادهاي كژ او نمي

ش را دارم از دست مي اافتد كه يكيي ميهويت شدگي دارم، اتفاقهويت شدگي را از بين ببرد. صد تا همخواهد هممي

تواند، در تواند حفظ كند. ريشه داري را نميتواند خودش را حفظ كند، ثباتش را نميدهم. اين باد كژ است از نظر من. نمي

  گويد:ماند، نه فر و نه به سوي آسمان راه سفر. االن ميشود و نه لطفي ميخشمگين مي ،ترسدنتيجه مي

  ٤٣١٢شماره  تيدفتر سوم، ب ،يومثن ،يمولو

  ُكن از عاقِالن وزهيَدر  يلَْنگر                              اَمان را عاقل است عقل لْنگَرِ
گويد كه فقط در اين لحظه خوانم كه شايد هفته ديگر قبالً خواندم اين را. ابيات مهمي هستند اينها. مياين را دوباره مي

راي خرد ايزدي ما بايد فضاي گشوده شده داشته باشيم. بايد در حالت صبر و شكر و عذرخواهي خرد ايزدي است. منتها ب

تواني يد. اگر نميشده است كه از آنجا خرد ايزدي مي آباشيم. پس عاقل هميشه در زير امان يا ايمني اين فضاي گشوده 

گويد. ، عقلي را امانت كن. يعني بيا ببين موالنا چه ميفضا را باز كني و صبر و شكر داشته باشي، تو بيا از عاقالن لنگري را

  عقل آن را بگير اگر خودت نداري، يك بزرگي را بگير. 

ايم. چرا؟ براي اينكه گفت تو دف هر كس و ناكسي نيستي و ناي آنها هم نيستي. ولي ما شده ؟براي چي خوانديم اينها را

كنيم. اگر شما كنيم، گدايي لنگر نميي مثل موالنا هم گدايي عقل نميبراي اينكه به خرد زندگي وصل نيستيم. از انسان

افتيد. آن آيد، شما به ياد يكي از ابيات ميمرتب در موالنا باشيد، اگر اين ابيات كليدي را بخوانيد، وقتي مسائل پيش مي

رد زندگي استفاده كنيد. بله، اين دهد تا خودتان وصل شويد به زندگي و مستقيمًا از خبيت به شما الگوي عمل و فكر مي

  كند كه بسيار قدرتمند است. ها را به نوع ديگر بيان ميابيات هم از دفتر اول كه دوباره همين

  گويد:مي



 Program # 779                                                                                                 ۷۷۹برنامه مشاره 

  ٣٦صفحه: 

   ٣٧٩٥شماره  تيدفتر اول، ب ،يموالنا، مثنو

  است يَرَود از جا ، خَس بادي از آنكه 

  است يز آنكه باِد ناموافق ، خود بس 
ارزش. شود، اين خس است، برگ كاه است. خس يعني يك چيز بيوسيله بادهاي اين جهاني از جا كنده مي آن كسي كه به

هويت افتد. يا ريب المنون باشد يا اينكه اصالً ما با چيزهاي گذرا همباد يعني حوادث ناگوار كه براي من ذهني هميشه مي

يشه. پس باد ناموافق بسيار زياد است. يعني، اگر كسي سي روند هم شديم. چيزهاي گذرا خاصيتش اينست كه از بين مي

ام است، گويد اينها مال من است، اين همسرم است، اين بچههويت هست و ميسالش هست، با فرض كن بيست تا چيز هم

زياد ناموافق بسيار  هويت شده، بادهاياين خونم هست، اين روابطم هست، اين پدرم است، اين مادرم است، با همه هم

هويت هويت بشويم و با چيزي همام كه اگر با كسي هماين چيزها و اتفاقاتي خواهد افتاد. و اين هم فهميده خواهد بود به

  گذاريم و احتمال دارد اتفاق بد به آن شخص يا چيز بيفتد. بله، بشويم، اثر بد رويش مي

اگر شما جسم باشيد و با يكي  ظور را تعيين مي كند،آوريم مي گويد ناظر جنس من اين هم از قانون ناظر و منظور مي

كنيد كه از جنس جسم بشود، شود. هميشه اين نيرو را به او القا ميهويت شده باشيد و او را جسم ببينيد، او جسم ميهم

هم خواهد شود. در نتيجه اتفاقات بد به او خودش را جسم ببيند. اگر خودش را جسم ببيند از خرد ايزدي برخوردار نمي

  گويد. هويت هستيم. اين را ميتوانيم سبب ايجاد اتفاقات بد به آدمهايي بشويم كه با آنها همافتاد. يعني ما مي

  ٣٧٩٦شماره  تيدفتر اول، ب ،يموالنا، مثنو

  بُرد او را كه َنبوَد اهلِ نماز                                 آز بادِ شهوت بادِ و خشم بادِ 
هويت باد خشمگين شدن و باد شهوت جنسي و باد طمع، طمع به چيزهاي اين جهاني كه اينها همه ناشي از هم گويدمي

گويم اينها عوارض هستند. مثًال هويت شدگي است. دوباره ميشدگي است. توجه كنيد خشم، شهوت و آز هر سه آثار هم

م كند و ناسزا بگويد به تب. مثًال خشم كه در مردم وجود مثل اينكه آدم يك مرض بگيرد، مثًال تب كند، تب را آدم محكو

دهند كه شخص در دارد، حرص به طور كلي، عالقه به قدرت و خرابكاري و كنترل اينها عوارض هستند. اينها نشان مي

ه چرا د محكوم كنيم كهويت شدگي برسد. آدمها را نبايهويت شدگي دارد. بنابراين آن شخص بايد برود به هممركزش هم

اندازيم دهيم يا به خطر مياند؟ كه آن را وقتي ما تغيير ميهويت؟ بايد كمك كنيم پيدا كنند كه با چي همخشمگين هستي

آيد. نبود اهل نماز يعني نمازشان حضور شان از كجا ميشوند. آنها خودشان هم بايد بدانند كه خشماينها خشمگين مي

شدند. اين حاال يا چه نماز معمولي را بگوييم يا چه وصل ز بخوانند متصل به خدا نميخواستند نمانداشت. اينها وقتي مي
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ست كه ما ا آييم و حالت طبيعي اينست كه ما در طول روز چندين بار از آن ريشه درميا شدن به زندگي، همش سر اين

  و باد شهوت و باد آز يا بادهاي ديگر  وصل به زندگي بشويم، ريشه داشته باشيم و اگر از ريشه درآمديم به علت باد خشم

   .ميدوباره وصل بشو

 شهيجور بادها از ر نياو را ا ،ستياهل حضور ن يعني ،ستيندارد اهل نماز ن شهيشود ر يكه وصل نم يآن كس ديگو يم

دف تان  ديارنگذ .بزند يتان را كس ين ديگفت نگذار نكهيراجع به ا ؟ميكن يصحبت م يراجع به چ .ندارد شهير نيكند و ا

  .زنند يم يليمردم بزنند س دييزنم اگر بگو يم يجور خاص كيدف تان را من بزنم كه خدا  ،بزنند يليرا س

   ٣٧٩٧شماره  تيدفتر اول، ب ،يموالنا، مثنو

  ور شوم چون كاه ، بادم بادِ اوست           اوست  اديمن ، بن هستيِّ  و كوهم 
شما از  :گريد ميكه گفت نيهم .او درست شده است اديجود من از زنده شدن به بنمن مثل كوهم ثبات دارم و و ديگو يم

 چيه يدار يهست نيكوه و ا نيا .ثبات مثل كوه است نيا ،دياو زنده بشو اديبه بناو  تينهايلحظه به ب نيدر ا دييايجهان ب

پس باد از  ،كه كاه شدم دميًا باد او را داگر مثل كاه بشوم حتم :ديگو يم و .شود يزده نم يرونيب يآدمها لهيموقع بوس

مثل كاه  ريسبك و انعطاف پذ اريبس يدر مقابل باد آن طرف ،ريدم او جان دهدت رو زِ نفخت بپذ :ديآ يم يطرف زندگ

  .مثل كوه هستم يجهان نيدر مقابل اتفاقات ا يول ،هستم

 يكاه در مقابل طوفان مقاومتبرگ چوننداشته باشد  يمقاومت چيه يعنيكاه بشود  ثلكه در مقابل َدم او م يهر كس ،بله

 يم يهر جور ريشما را مثل خم ديندار يمقاومت چيه ديآ يَدم او م ديكن يباز م ديكن يفضا را باز م يشما وقت ،گريندارد د

شما  ،كند تيهم هو يزيو شما را با چ بگذاردخواهد اثر  يم يكي رونياز ب ياما وقت ،ديدهد پس كاه هست يخواهد شكل م

  .است يفرمول زندگ نيا ،او اديبر اساس بن ديمثل كوه هست

  ٣٧٩٨شماره  تيدفتر اول، ب ،يموالنا، مثنو

  من لِيجز عشق اَحَد سَرخ ستين                    من  لِ مي نجُنبد او بادِ به جز
 اي ،سه تا هستم نياز ا يكيو  يهخواست من كه اآلن در حالت صبر و شكر و عذرخوا ،من ليتما ،من ليم نيبنابرا پس

كند  ياوست كه فكر و خواست من را انتخاب م يعني .جنبد يانتخاب او م اي او ليم ايفقط با باد او  ،صبر و شكر هستم

 يكيعشق خدا كه اآلن  يعنيفرمانده من جز عشق احد  ،منسرگروه  ،و سردسته من .وصل هستم شهيمن هم نكهيا يبرا

 يم يوقت ،يعذرخواه اي ييفضا گشا قيهستم حداقل از طر يكياآلن به او وصل هستم به او  يعنيخدا  عشق ،هستم با او

فرمانده من  ،شدن با او يكيو  ،كنم يگردم فضا را باز م يكنم برم يم يمنفصل شدم جدا شدم دوباره عذرخواه نميب
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بله  .رميگ ينم زهيمن انگ ،كم شد ايشد  اديز هايگشد تيكه هم هو يجهان نيبا باد ا ،جنبم يو فقط با باد او من م .است

 يشود اشكال ياِ خوانده م يدر فارسها اَ يليما كه خ ،است در واقع ليسرخَ نيا ،سردسته سرگروه ليسرخَ اي ليسرخ

  :گفت ميهم داشت تيب نيا ،ندارد

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  چَشم بَدَم دور باد قُباد،يچو من ك شِ پي

  ُكند از ِكهان؟ ادي يندارد كس شَرْم
 تياز هم هو اديكند كه  يشرم نم يكس ايآ نديتواند بب يبد من را نمچشم يعني يچون من كه چشم من ذهن يشاه شيپ

و روباه و گرگ  ريش كيآمده كه  نطوريدر دفتر اول ا ميخوان يكه م يداستان كيدر  .بله ؟گان بكنديفروما اي هايشدگ

 يگرگ هم رمز من ذهن .رمز خداست ريو ش .خرگوش كيو  يبز كوه كيگاو و  كي ،بله .شكار كرد ريش رفتند شكار و

از گرگ  رديگ يم اديشود و  يبعداً زرنگ م يول ،دارد ياست كه اول من ذهن يارياست هش يو روباه هم رمز انسان .است

من  و تاس ريمال ش زيهمه چ ديو بگو .من نكند من ،ريش شيكه پ رديگ يم ادي يعني .فكر كند يو چه جور ديبگو يكه چ

   .خواهم يرا نم يزيچ يشدگ تيبصورت هم هو

 يبلد باش ديبا يكن تو گرگ كهنه كار هست ميرا تقس نهايكه ا ديگو يبه گرگ م ريش آورند يشكارها را م يخالصه وقت

پس  ،ريتو ش هستم و روباه هست ومن  :كه ديگو يكند م يكند خودش را مطرح م يكه م ميو بعد تقس ،يكن ميتقس

 يعني .و خرگوش هم كه كوچولو است مال روباه است ،است مال من يمتوسط كه بز كوه ،شكار بزرگ مال تو نيا نيبنابرا

 تيبراساس هم هو ،من نكن كيگفته خودت را شر ،است كه در غزل گفته يزيبا آن چ ريمغا نيا شود و يقائل م تيَّ فرد

را صفر كن  يمن ذهن يعني .خودت را در من محو كن تومن سلطان هستم و نجايو در ا .من نكن كيرخودت را ش يشدگ

  ديگو يم ريش نهايمن هم هستم و ا ديگو ين كه گرگ ميهم نيپس بنابرا ،و در صفر نگه دار

   ٣٠٤٦شماره  تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  بگو ؟يگرگ ُچون گفت يگفت: ا رشي

  ما و تو؟ ييتو گوكه من باشم،  چون
  ؟من و تو ييگو يكه من باشم آنموقع تو م يوقت ،بگو گريد باركي يگفت يچه جور ؟يگفت يگرگ چ يگفت ا ريش

شده با  تيتو هر لحظه با فكر هم هو .من هم هستم ييبگو ديتو نبا يگفت در حضرتِ چون من شه ،خداست ليتمث نيا

خودت  ديو د يمن را بگذار ديكه د يحالت در .است دميهم د نيا ،ستممن هم ه ييبگو يبلند بشو يشدگ تيهم هو ديد
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 مييلحظه ما بگو نيدر ا ديآ يخدا خوشش نم يعني ديآ يخوشش نم ريش نيپس بنابرا .ستين صالح توبه  نيا يريرا بگ

   .تو را قبول ندارم ريو تدب نميب يم ينطوريمن ا ،چشِم من نكيعو يشدگ تيهم هو نيكه براساس ا

 ميشو يو ما با ذهن مان ناراحت م ،افتد ياتفاق م يزيچ كيو  ديآ يخدا بصورت قضا م رين لحظه تدبيكه در ا دهيپد نيا

 يكه گرگ م .است تيب نيلحظه در واقع معادل هم نيبا اتفاق ا زهيست يعني ،ميكن يم زهيو ست ميكن ينمو فضا را باز 

 ريقضا تدب ،ميتن به قضا بده ديكه ما با يدر حالت ،من هم وجود دارم ،مدان يمن هم م نميب يمن هم م ،من هم هستم ديگو

   .ما يذهن ديد ،ما ديد به رديگ يم يشيلحظه كه پ نيخداست در ا

   ٣٠٤٧شماره  تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديد شخوي كو ُبوَد سگ چه خود گرگ،

  د؟يمثل و نَد يب رِيچون من، ش شِ يپ
 نديهست كه خودش را بب يچه سگ يمن ذهن يعنياست  يگرگ چه سگ :ديگو يم .كند يصحبت مموالنا  ريزبان تحق با

 شيجلو ميتوان يما نم ،مانند است يب و رينظ يخدا ب يعني ،مانند نشسته يو ب رينظ يو سلطان ب ريمن ش شيپ كهيدر حال

به صورت او  دياو با شيما هم پ .ستيفرم نو از جنس  .است مانند يب مثل و يو او ب مينيبنش يمن ذهن ايبه صورت جسم 

   .مينشو و از جنس جسم ،مينيمثل و از جنس او بنش يبه صورت ب يعني ،مينيبنش

لحظه بلند  نيا جانيبا فكر و ه تيو بصورت فكرِ او هم هو ميباش تيهم هو يزياست كه با چ نيو تنها راه جسم شدن ما ا

اتفاق بد است و  نيكه ا لحظه نيقضاوت ما در ا ،قضاوت است است و زهيست و نشانش مقاومت است و ،من مييبگو ميبشو

و هر دفعه به  ،خدا ريبا تدب ديآ ينوك به نوك در مخالفت در م مييحاال بگو اي ،كنم رو به رو و كله به كله يم زهيمن ست

   .شود يشدن ما منجر م دهيما و در دنيدر

  ٣٠٤٨شماره  تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديكو خود خر يخر يآ، ا شپي: گفت

  ديآمد، پنجه زد او را در ششيپ
پس هر  .ديو پنجه زد گرگ را در شيمن داشته باشد و آمد پ يعني نديكه خودش را در مقابل من بب يخر ،جلو ايب گفت

 جاديخودمان ا پس دردها را ما .خواهد شد دهيما در تيآن گرگ ميشو يو بلند م ميشو يم تيكه ما باهاش هم هو يزيچ

صالح  نيا ميمقاومت خودمان را به صفر برسان ،قضاوت خودمان حظهل نيدر ا يزندگ ريدر مقابل تدب ميتوان يم .ميكن يم

   .ماست



 Program # 779                                                                                                 ۷۷۹برنامه مشاره 

  ٤٠صفحه: 

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ُكند از خَزان اديبُوَد كو بهار  زاغ        خَرابه ُكند ادِ ي باغ، به كو بُوَد جغد
در حضور خدا  يعني .فتديخرابه ب اديگفت جغد بد شگون است كه در باغ آباد و سبز پر از گل به  .مياشتهم د تيب نيا

بد  .ادياز باغ در ب ،خرابه يعني ،خرابه ذهن بكند برود به آن تو اديهر لحظه  ،او، برود به ذهن تينها يبه ب ،زنده نشود به او

به خزان شكوفا  ميرو يم ميشكوفا بشو ديو در بهار خودمان كه با ميزاغ و ما ديايشود كه از باغ در ب يسبب م شايشگون

 ليشگون و زاغ م به صورت جغد بد يكه دوباره من ذهن ديتا شما بدان ،خوانم يرا دوباره م يديكل تيب نيا .ميشو ينم

   .ميبشو تيم هوه دمانخو تيو زاغ تيبا جغد ديو نبا .كند يكننده به خزان و كثافت دائمًا به ضرر ما كار م

  ٥٥٠شماره  تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تََنديم يمرگ يِزنده سو نَفْسِ                   كُنديم رونبي مُرده زنده ز چون
 ندازديخواهد بكند ب يرا دائماً م يمن ذهن يعني يمردگ ،مياست و ما هم آن هست يچون از امتداد خودش كه زندگ خدا

با  يارياست. پس شما به عنوان هش انيكند حول و حوش ضرر و ز يم يهر عمل ،كند يم يهر فكر يمن ذهن نيا ،دور

و خراب  ،كند يم يچقدر خراب كار نيا دينيب دينگاه كن ربه صورت ناظ .دينشو تيتان هم هو يمن ذهن يفكرها و كارها

   .ديرا و جغد بودن و زاغ بودنش را به خودتان مربوط نكن يكار

 ياسمش را م يدستگاه حاال هر چ نيحادث ا نيا مييگو يم .امتداد خدا بدشگون هستم ياريبه عنوان هشمن  ديينگو

 نيا ديمن با .كند يدهد و بر ضد من كار م يدائماً به من درد م نيا يشدگ تيهو كه من ساختم در اثر هم يابزار ،ديگذار

 .برود نياز ب ،نابود كند ديبگذار خودش را نابود كند، ،خودش نيبهش داده كه ا يپروگرام كيرا  نيكنم و خدا ا يرا متالش

  .كنم يرا به خودم مربوط نم نيا يكنم من كارها يكند من عكسش را م يم نيكه ا يزيپس هر چ

كه  ديدان يم ،ديشد نيخشمگ ييجا كيشما در  نكهيا يعني ؟مينشو تيهم هو يمخرب من ذهن يكه با كارها يچ يعني

 يم قهيده دق ،قهيدقپنج  ،شود يواقعه تمام م نكهيبعد از ا .تان بوده و مخرب است يمال من ذهنشدن  نيخشمگ نيا

خواسته  يآن شخص م دينداشته باش يشما كار .فترا گ نين اآحق داشتم  ديينگو ،ديراجع به موضوع فكر كن ديخواه

  استان به خودتان است.شما حو ،دينداشته باش يخواسته دف شما را بزند كار يم ،شما را بزند ينا

كار مخرب  نيكه ا ديكن ييبلكه شناسا د،ينكن هيو توج دينشو تيكرد هم هو يمن ذهن نيبا خشم ا ،كه مخرب بود يكار با

 يشدم عذر بخواهم. اشكال نيكه خشمگ ييآنجا يو حت ،مخرب است نيكه ا كنم يم ييبود و من انجام دادم و من شناسا

 نيدهد كه شما به ا يكار نشان م نيخواهم، ا يكردم عذر م يبدكار  ،شدم نيمن خشمگ ديشببخ مييبگو ميندارد ما برو
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فكر ام يكه من با من ذهن دييو بگو دييايب به خودتان بوخ ديزد يحرف كي ،دي. اگر حسادت كردديكن يگوش م تيب

اگر  .كار را نكنم نيا رگيكنم و د اگر نشده كه توبه ،مخرب بود، من اگر برمال شده عذر بخواهم نيو ا ،كردم حرف زدم

 يم ،دارد يدست از سر من بر نم يمن ذهن نيبگو ا .كنم يم يخودت نگو خوب كار شيپ يشد گنيو خشم يديرنج

خودش  ،را خدا پروگرام كرده كه خودش نيا ،بكند كيبشوم و من را با خودش شر تيمخربش هم هو يخواهد من با كارها

 يمن چرا باهاش قاط .خودش را نابود خواهد كرد ،خودش يمدت كياست كه پس از  ينيماش كي هيشب نيا .كند را نابود

شود در  يافتد به منم مربوط م يتو اتفاق م يبرا يو هر چ ميقيو رف ميهست يكيو همكارم و  كميبا تو شر ميبشوم و بگو

فرق  يمن ذهن نيخودم و ا نيب ديبامن  ؟يچ يبرود برا نياز ب ديكه با يهست ينيهستم تو ماش تييكه من خدا يحال

   .ديكن يتوجه م بگذارم

 شيما االن پ .ستين يكار درست ما تيزاغ ،ما تيكند، جغد يكند و زاغ چكار م يكه جغد چكار م يقبل اتيبا اب تيب نيا

 ميساز را بده نيا ديبا يچ يبرا ،ديايدر ب ياو اگر بزند ما را آهنگ خوب ،ميچنگ او هست ،ميچنگ به او زد ،ميخدا هست

 ميخزان؟ كه شد ميتواند باشد برو يدر خرابه؟ بهار ما م ميبرو ميباش ميتوان يدر باغ م ديبا يچ يبرا د؟مان بزن يمن ذهن

است  دهيشان است، خزان شان رس يشان است خوشبخت يشان است شاد يسالشان است اوج جوان يدر واقع. مردم س

كند  يخزان م اديزاغشان است كه  ،دشدن ضيو مر دخورن يدائمًا غصه م دغم بغل كردن يزانو ،دهيزمستان شان رس

   .تيب نيكند، مهم است ا يغلط م يزند فكرها يجغدشان است كه فال بد م

با  .ميريمخربش دست كم نگ يرا با كارها يمن ذهن يو بدشگون يشوم .است يخوانم مربوط به شوم يرا م اتياب دوباره

 يما م .ديجرم او نكن كيخودتان را شر ،ديريتان اشتباه كرد به خودتان نگ يمن ذهن ديديد .مينشو تيهم هو يمن ذهن

 يلياز مردم هم خ يعذرخواه يول ،از خداست يعذر خواه قعدر وا يعذر خواههاي از قسمت يكي ،ميعذر بخواه ميتوان

هم عذر بخواهد، اش تواند از بچه يآدم م .بودم نيخشمگ ،حرف بد زدم ،من شما را رنجاندم ديببخش :است يخوب زيچ

 ام مييدارد بگو يچه اشكال ،ميكن ياشتباه م يليخ ؟ميكن يفرزند ده ساله مان اشتباه نم يما؟ جلو ميكن ياشتباه نم

   .گفتم ينطوريبودم ا يعصبان مياشتباه كرد

   ١٩٤٣شماره تيدفترچهارم، ب ،يموالنا، مثنو

  شوند نيهمه َگرگ نَگرگي از كَس صد

  ناپسند ثيگَرِّ خب نيا صهخا
 ن فكرآفكر تمام نشده  نيا ،فكر كند فكر كند ديدائماً با نكهيرا به لحاظ ا يباشد و من ذهن يمن ذهن كياگر  ديگو يم

بدتر  يه ،خاراند يسرش را بخاراند سرش را كه م يه ديكه او با ،كند يم هيگرفته است تشب يكه مرض كچل يبه انسان
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كه پشت ها تيب نيا يعني .هم خارش سر است نيفكر كند و ا ديبا بمرت يمن ذهن نيپس بنابرا .ردخا يم شتريشود ب يم

خواهد  يبازهم م ،كند يم بيتخر شتريهر چه ب ،كند يم بيتخر شيبا فكرها يمثالً من ذهن دينيب يم ديآ يسر هم م

 دستشما  نكهيا يخواست خداست برا نيشود. ا يم شتريب بشيروز به روز تخر يعنيكند  يم بيتخر شتريكند ب بيتخر

را از  نيمن ا .ختياست كه منفجر خواهد شد و بهم خواهد ر يزيچ كي نيا .ستميمن ن دييبگو ،ديبردار ياز من ذهن

مرضِ َگر گرفته، كه بد ذات و به اصطالح ناپسند  نيا . مخصوصاً ياريبه من نرسد به عنوان هوش بشيدور كنم، آس خودم

  :ديگوياست. بعد م يدوست نداشتن اي

   ١٩٤٤شماره  تيدفترچهارم، ب ،يموالنا، مثنو

  دارد ابر را آبياو، ب شرمِ                                  مبادا گبر را عقلي كم گرِّ
بد  يزهايشوم است، چ نيا ديدار ياگر مِن ذهن ديشما بدان ،شد يدوباره كه صحبت جغد شد و بد شگون خواهميم فقط

 بياْلمَنون؟ ر بَيْ است، رَ ادتاني. ديخالص بشو د،يآسوده بشو د،يخواهد افتاد، هر چه زودتر از شرّش راحت بشو اتفاق

 ،يكم عقل يِ مرض كچل نيا د،يگويم. افتديم افتد؛يچرا م دي. نپرسافتديم يمن ذهن ياتفاقات ناگوار، برا يعنيالمنون 

او،  يبد شگون نكهيا يكافر هم نشود، برا بينص هايشدگ تيهم هو كنياز پشت ع زهايچ دنيد ،يشدگ تيهم هو يعني

  . رسديبه ما نم يزياز خدا چ يعني كند،يم آبيرا ب يزدياو، ابر كََرم ا تيجغد

  ١٩٤٥شماره  تيدفترچهارم، ب ،يموالنا، مثنو

  او يِّومياز  رانهيشد و شهر                      او شوميِّ از ابر نبارد نم
 يس ييجا كي. فرض كن شوديم رانهيباشد آنجا و اديز يذهن يهامن نيبد شگون است و هر جا كه از ا نيا ديوگيم

 رانهيو شود؟يب آنجا خراب نموخُ  فتد،ياتفاق بد ب خواهنديهمه م ،همه بد شگون هستند كنند،يم ينفر زندگ ونيليم

 ديهستند و هر لحظه با يوصل به زندگ نهايا كنند،يم يزندگ مآدتعداد  نيهم ،ميريرا در نظر بگ ييجا كيبعد  شود؟ينم

 يليخ شود،يعدم اتصال به خدا سبب اتفاقات بد م شود،ي. پس اتصال به خدا سبب اتفاقات خوب مفتدياتفاق خوب ب

  كه: ميرا هم داشت ني. بعد ارديگيلحظه صورت م نيساده است. اتصال به خدا هم با گشودن فضا در اطراف اتفاق ا

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  در ِكنار يچَنِگ َمن ،َدرزَدي من به چنگ

  سُست شود، بُْگِسالنام كه در َزخْمه تار
االن ما خدا  ارانهيكه درست است كه هوش ديتوجه كن يعني ،ياكه، تو چنگ به من در زده ينطوريا ميكرد يهم معن نيا

 ينطوريا م،يدانستيكه دستمان در دست خدا است، تا حاال نم مينيبيم ميرا باز كن مانيمهااالن چش نيهم يول ،ميرا نگرفت
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 ،يباغ هست يتو ديگويم .گريد ديگويرا م ني. غزل همميستيآگاه ن يم ما، وليلحظه هست نيا يمان توهمه يعني. ديگويم

مال ذهن است، پس چنگ به خدا  ادهاي ني. ايكنيم زييپا اديمثل زاغ  ،يبهار هست يتو ،يكنيخرابه م اديمثل جغد 

 م،يقطع كن ديشل را با ميآن س م،يرُشل دا ميفقط س زند،يو او دارد ما را م مياساز خدا شده م،ياچنگ خدا شده م،يازده

ت است؟. كه اصل ما هست، آنها را بزند، درس ده،يكه خدا كش ييمهايكه رفت س ميتا آن س م،يقطع كن ارانهيهوش ديو ما با

  :ديگويم خوانم،يرا م تيچند ب نيو ا

  ١٤٨٧شمس، غزل شماره  وانيموالنا، د

  ستني خبرم خود زمزمة از چنگم، چون

  و َاسرار ندانم ميگويهم َاسرار
خودم خبر ندارم،  يخودم و آواز خوان يياز شعر گو يعنيمن مانند چنگ در دست خدا هستم و از زمزمه خودم،  يعني

 ستين ينطوريهست. پس ا يچ دانمياسرار را با ذهنم نم فهمم،ياسرار را نم يول كنميفاش م آورميرا م يراسرار آن وَ 

اسرار را از آن َور به  ميوصل هست ي. وقتميكنيرا ما خلق م نهايا بعداست،  يخوب زيچ نيبا ذهنمان ا ميفهميكه اول م

 دي. اول تولميفهميبعدا ما م سدينويذهن ما م يتو يرا زندگ غاميپ م،يآوريموَر  نيرا از آن وَر به ا غاميپ م،يآوريوَر م نيا

با ذهنشان بفهمند كه  تواننديغام آوران نميها پموقع يليخ ي. ولميبفهم ميبعد ممكن است با ذهنمان هم بتوان ميكنيم

  بفهمد. اسرار آنجا را  توانديذهن نم نكهيا يآوردند. برا يآوردند، چ يرا چه جور نيا

  ١٤٨٧شمس، غزل شماره  وانيموالنا، د

  و بازار ندانم سازميَهم بازار                   بازار به كه من َگزم و ترازو مانند
حضور من. حضور من  يعنيمثل متِر بازار هستم،  يريگو واحد اندازه ،يمن مثل ترازو ديگويساده هستند، م اتياب نيا

من است كه  ياريهوش زانيم نيمن هم يترازو يعني، سازم و بازار ندانم يهم بازار :فهمديار را نمباز يول سازديبازار را م

به اصطالح به  ماصيتشخ نيهم قيمن هم از طر يريگدارم و اندازه يذهن ياريحضور دارم، چقدر هوش ياريچقدر هوش

  كه: ديگوي. بعد مفهمديبازار را نم يول كندياست كه بازار را درست م نهايو ا .حضور هست ياريهوش لهيوس

  ١٤٨٧شمس، غزل شماره  وانيموالنا، د

  و ُمضطر خودبي قلم چو عشقم ِاصبَع در

  من و طومار ندانم سمينو طومار
 هاغاميپ يول سم،ينويرا م هاغامياسرار و پ يصفحه طوالن ايو طومار  ،انگشتان خداوند نيمثل قلم هستم االن ب نيبنابرا پس

 تواندياو م م،يشويخداوند مثل قلم م يدر دستها ميشويكه ما از ذهن خارج م يكه وقت دهدينشان م ني. پس ادانميمرا ن
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 نشي. اگر بميساز دست او بشو ميكه بتوان ميخودمان را كنار بگذار يجزئ نشيب ديما فكر كند و عمل كند. و با قياز طر

لحظه مال ما نخواهد بود. بله،  نياو در ا ريتدب ،ميدهنده نگاه دار صيتشخ م،يخودمان را به عنوان قضاوت كننده نگاه دار

  :ميرا هم داشت نيا

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  غيدر ،يديند شيخو غ،يم رِ يقَمَرِ ز اي

  گران؟يد نيا يِ در پِ  يدَو هيچو سا چند
از دفتر اول را  تيچندتا ب نيافسوس دارد. و ا يجا نيو ا ينيبيابر، خودت را نم ريز يماه شب چهارده هست كيگفت  و

  :اش را گفتم، گفتكه خالصه خوانم،يم

   ٤١٧شماره  تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  َوش ْ بر خاك، َپرّان مرغ دوديم                         اشهساي پَّران باال بر مرغ،
 نيزم يرو اشهيافتاده است، سا نيزم يعكسش رو پرد،ينده در باال مپر ديگويم م،يبار تا حاال خواند نيرا چند لشيتمث

به ذهن نگاه  يعني كنديرا كه نگاه م نييو پا كنديرا نگاه م نيباال را نگاه كند، پائ نكهيا يابله به جا كيافتاده است و 

 هيرا شكار كند و سا هيسا خواهديو م روديم هيدنبال سا نيبنابرا .نديبيه پرنده را ميو سا شوديم هيخودش سا كند،يم

را  شيتا قدرت خالق فكر كند،يپرت م كند،يپرت م كند،ياست مرتب پَرت م شيرا كه فكرها رهايو ت ستيقابل شكار ن

  . دهدياز دست م

   ٤١٨شماره  تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  شود هيمايه بچندانك دوديم                      شود هيآن سا ادِيّص ،ابلهي
 م،ياست، امروز هم داشت يرا كه خود زندگ ديو ص ،نديبيم هايشدگ تيهم هو نيهم قياست كه از طر يارياَبله هوش پس

به خدا زنده  م،يبه او زنده بشو ميجهان آمد نيآن است كه در ا ديص م،يدار ديص كياز دستم جست. ما فقط  ديگفت ص

را، زنده  ديآن ص ي. ولدهدياست كه ذهن ما نشان م يماد يدهايص گريد دياست. ص ما ديص نياو، ا تينهايبه ب م،يبشو

  . گريد ديگويرا م نيدارد هم م،يانجام بده ميتوانيشدن به خدا را با ذهن نم

گفت  م،يبه او برس ميتوانيفكر كردن و رفتن به جهان، ما م قيكه ما از طر ديآيبه نظر م يذهن يهانكيع نيا قياز طر

 كي يعني ،نشان بود نيمن، و ا ياريهوش ديد يگذاشت جلو ينكيع كي يعنيداد،  يدزد كَژ نشان آورد به من نشان نيا

به من مفهوم خدا را نشان داد، من از آن موقع تا  نها،يو ا دنيبه ذهن افتادم و به فهم گريبود بعد هم من د يجسم زيچ

  شدم. ابله ،يچ چي. هدوميمفهوم خدا م اي هيحاال دنبال سا
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   ٤١٨شماره  تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  شود هيمايچندانكه ب دوديم                    شود هيآن سا ادِيّص ،ابلهي
   ٤١٩شماره  تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  كآن عكسِ آن، مرِغ هواست خبربي

  كجاست هيكه اصل آن سا خبريب
ما به باال نگاه كند، مرغ  ديآن مرغ باال است. توجه كن رود،يم نيكه در زم ياهيسا نياطالع داشته باشد كه ا نكهيا بدون

به  م،ياندازيم هيبه ذهن سا ميكنيكه نگاه م نيياالن، پا نيهم م،ياو هست شيپ شهيهم م،يباال هست شهيهم م،يهست

كه  خبري. بميخدا هست شيكه االن پ ميهست ياريما هوش نكهيغافل از ا م،يدويخودمان م هيدنبال سا يعنوان من ذهن

ما  ياست ول يخدا است، در آسمان است، آسمان رمز زندگ شيباال است، پ يتو هيكجاست، اصل آن سا هياصل آن سا

  . ديبخوان ديبار با نيشما، چند ديبخوان ديرا با نهاي. اميكنيرا نگاه م نييپا

   ٤٢٠شماره  تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  وجوشود از جست يخال تَرَكشَش                 او هيسا يِازد به سواند رتي
 ليخودش را تبد ياست. زندگ يزندگ يهايانرژ نهايو ا كند،يفكر م كند،يفكر م يعني اندازد،يم يرا ه شياو فكرها پس

 هيرا به سا نهاياش اهمه ي، ولزنده شدن به خدا ايتا برسد به آن شكار  كنديفكر م يعني اندازد،يم كند،يفكر م ريبه ت

 روديم ،شوديم هيباز هم از جنس سا شود،يبه مفرغ م ليتبد شيفكرها يعني. كه خوردينم ريكه ت هيبه سا اندازد،يم

به دست  ندهياست كه در آ ييزهايدر چ يزندگ مييگوياست كه ما م نيصورتش ا كيهمان  نيدرست ا .هيدنبال سا

 مييگويم م،يرآوردرا هم به صورت مفهوم د يمفهوم است. زندگ كي ميكنيكه االن تجسم م يزيچآن  يول ،آورد ميخواه

 نهايا يعني كنم،ياست كه تجسم م يتيوضع نيدر ا كنم،ياست كه االن من تجسم م يزيچ نيو در ا نيا يعني يزندگ

به هشتاد،  رسديتوان فكر كردن ندارد، م رگيد يعني ،شوديم يخال ردانشيت ديگويو، م يتلف كردن وقت و انرژ يحالتها

  و شكار رفت.  اورديبه دست ن گريكه د فهمدينود و م

   ٤٢١شماره  تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  تَفت ه،يدر شكارِ سا دنيدو از           شد، عُْمر رفت تهي عمرش تركَشِ 
  . ديدو هيشكار كردن سا شد، عمرش تمام شد، از بس كه تند دنبال يعمرش خال ردانيت يعني
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   ٤٢٢شماره  تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  اشهيو سا الياز خ وارهاَند                 اشهيچو باشد دا زداني ساية
فكرها و  يعني اليخ نياند، از اكه به حضور زنده ييخدا موالنا است، انسانها هيباشد؛ سا اشهيخدا دا هياگر سا ديگويم

  . رهانديوا م او را هيسا

   ٤٢٣شماره  تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  خدا ةعالم و زند نياو ز مردة                          خدابود بندة  زداني ةساي
او زنده شده است، به  تينهايبه ب يعنيخدا است،  ياست كه بنده واقع يكس نياست؟ ا يك ديدانيخدا م هيسا ديگويم

 ني. پس به انديبيخدا م نشيرا از چشمش در آورده است، با ب هايشدگ تيهمه هم هو نكيع يعني عالم مرده است، نيا

  :ميهم داشت نيا بله،خدا.  تينهايعالم مرده است و زنده شده است به ب

   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  بَند كرد َدَغلي از شعر، دامِ  مرا كه بس

  گُْلِستان يِكه ِزَدَستم شكار َجست سو تا
قرار بدهم  يزيرا بعد از چه چ يزيجمله درست كنم و چه چ ياش توجه به دستور زبان و چه جورجنبه كيدام ذهن  گفت

 خواهنديمردم در ذهنشان مرتب م يعنيانداخت.  ريدام شعر است. از بس حقه باز است من را گ نيو خوب حرف بزنم، ا

 نقدريدام است. ا نيو ا اورند،يبه صورت حرف در ب اورند،يدر ب ومه صورت مفهب با،يرا به صورت ز يمعنو يزهايچ يكه حت

كه من  يآن زندگ يعنيزنده شدن به خدا، رفت، از دستم رفت.  يعنيدام نگاه داشت كه آن شكار،  نيا يمن را تو

  :ديگويباشد، م نادمايهم  تيب نيخدا مجددا. بله، ا شيبشوم آن رفت پ تينهايزنده بشوم و ب او به خواستميم

  ١٧٢٧شماره  تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  من دارِ يجز د ش،يَمند دميگو               و دلداِر من  شمياند هقافي
كه مرو  ديگويمرتب به من م ،يدرست كنم، اما دلدار من، زندگ هيقاف خواهميم شم،يانديم هيو قاف روميدر ذهن م يعني

تو فكر كنم.  قيمن از طر ،ينيفكر نكن، بگذار من را بب يذهن يهابا چهارچوب يعنيدرست نكن.  هيبه ذهن و آنجا قاف

كه من بتوانم ذهن تو را به كار  ،ينيباشد كه من را بب نيحواست به ا دياهر لحظه ب ش،ينديمن را ب داريفقط د ديگويم

  صورت در آمده است.  نيذهنم به ا نيا ميا منِ ذهن. چون از بس كه خودم استفاده كردم بندازيخودت به كار ن ندازم،يب
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   ٢٠٥٩شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رفت يسو نينشان، ُدزدِ تو ا نكاي كه گفت

  مرا باد داد، آن َدغَلِ كَْژنشان ُدزد
بودم  دهيو من چسب ديدزديمن را م يهايشدگ تيبودم، هم هو يدزد كيكه من دنبال  گفتيآخر غزل م تيدو ب نيا و

 يصدا كرد من را، حواسم را پرت كرد، بعد آن دزد قبل گريدزد د كي كدفعهي شدم،يداشتم به او زنده م كردم،ينم شيرها

به من نشان  ينشان ماد كينشانش.  نيا ؟يخواهيهم نشان، مگر دزد نم نيا ايگفت ب ه؟يچها را رها كردم، آمدم گفتم

جهت برو، دزد  نيبه ا ا،يذهن من نگاه كردم، گفت، ب نكيرا به ذهن، از پشت عمن  ديكش يبه ذهن. وقت ديداد من را كش

آن دزد  ،ينيبب يندار گريد زيچ يجسم يارياز هوش ريغ ينيبيم ينطوريصفات را داشته باشد و اگر حاال كه ا نيا ديبا

  . نيبرو دنبال ا يدزد كه نشان دارد، نشان جسم نيتوهم بود، ا يقبل

 اريبود،  يمن را كه دزد اصل هيرا نشان بدهد، دزد اول يفرميب توانديكژ نشان دادن، چون ذهن نم نيابا  نيپس بنابرا

 ي: هكنديكه دارد با آن مثلث كار م يامكان دارد كه انسان ني. پس ادادبر باد  ،ديدزديرا م هايشدگ تيبود، هم هو ياصل

بكشد دوباره به ذهن.  ،حواسش را پرت كند ديايب يكس كي هكدفعي ،يصبر و شكر، صبر و شكر، عذر خواه ،يعذر خواه

 ندازدينتواند فتنه ب طانيش اي ويشما باشند. گفت اگر د ليدوستان و فام تواننديم نهايكه ا ميگفت ليو هفته گذشته به تفص

 خوانم،يم تيدو ب يكي ت،يب نيا يسراغتان. برا فرستديآدمها را م يعني ان،ياو از انس ديكار شما، استعانت جو نيدر ا

  :ديگويبله، م

  ٩٩٩شماره  تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  جوهر به َخس بفروختند نيچن تا         دوختند يرا به ِسحر هاشاندهدي
 نيچشم ما، گفتند از ا يراگذاشتند جلو نيهم ،كردند تيهم هو يزيبا چ نكهيا يعنيدل ما انسانها را با سحر،  چشم

شدن  تينهايو امكان ب يجوهر عال ني. تا امينيو جسم بب مينيخدا را نب گريبا آن سحر دوختن ما د نيبنابرا ،دينيبب قيطر

اند. تا ما فرصت را از ما گرفته نيا م،يشويآفتاب م ميياياگر ب ،است نذهن پنها يكه تو ميهست ياذره ديرا كه خورش

است كه  ييزهايچ نيبه برگ كاه. برگ كاه در واقع نماد هم ميرا فروخت ذاتمان نيرا، ا تينهايب نيجوهر را، ا نيا ميآمد

  . ميذهن گرفت يتو

 بيمن دائما دنبال تخر نيا م،يو بر اساس آن من درست كرد ميديچسب م،يذهن گرفت يكه تو ييزهايچ نيجالب است، هم

و چقدر  افتديما دارد م يبرا يكه چه اتفاقكند  داريما را ب دياطالعات با نيا م،يهست تيخودش است و ما هم با آن هم هو
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ما  ستشده ا يو چه جور ميشويم ديناام م،يرسينم جهيبه نت م،يكنيغلط كار م م،ينيبي. غلط مميدار قيتوفيما جهد ب

  :ميهم داشت تيب ني. اميفروشيو هنوز هم م مياجوهر خودمان را به خس فروخته

  ١٠١٤شماره  تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ابد نِيمردوِد نفر يا منگر                    كژساِز خَود نةآيي ز همه در
 يتو يشدگ تيهم هو يهانكيع نكهيا يكژنشان دهنده، چرا كژنشان است؟ برا يعنيكژنشان  م،يآنجا كژنشان داشت در

است كه  يانهييرا هم دارد، آ كژنشان دهنده را دارد كژسازنده نيا يكژسازنده. هر كس يعنيچشممان است، كژساز هم 

ما  ديگويكه او م يآن طور نكهينه ا م،ينيبيخودمان م ينيكژب بقبعد مطا م،يكني. مثال موالنا را ما كژ مسازديكژ م

  :ديگوي. مميفهميم

  ١٠١٤شماره  تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ابد نِ ينفر مردودِ يا منگر                  كژساِز َخود نةآيي ز همه در
بشود و  تواندينم ييكتاي يموقع وارد فضا چيفرم دارد، ه نكهيا يهم از نظر خدا االن رد است، برا يعنيابد  نينفر مردود

 چيه نكهيا يشده است، برا نينفر يمِن ذهن نيشده هم هست، ا نينفر رسد،يبهش نم يزديچون خرد ا بيترت نيبه ا

 رسديبهش نم زيچ چيو با مقاومتش هم ه دانديم كند،يكند، قضاوت ميم زهيما ستدائ رسد،يبهش نم ياز زندگ يبركت

خودش نبود. ما با مِن  بياش دنبال تخرنشده بود كه همه ني. اگر نفريزندگ لهيشده است به وس نينفر نيبنابرا ،ياز زندگ

و كژساز است.  نيا فتديب دياب م،ياو بشو از جنس ديمردود است. با يمنِ ذهن م،يبشو ييكتاي يوارد فضا ميخواهيم يذهن

  است.  يمِن ذهن يهاتيخاص نهايكه ا دينيرا بب نهايكژنشان، ا ن،يفقط كژساز و كژب خواستميم

  

وم *** ت  یان   ***  
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كه بعداً متوجه  رونديم يآب يمردم دسته دسته به سو دهديكه نشان م خوانمياز دفتر پنجم م يقسمت مطلب نيا در

ها يشدگ تيهواز پشت هم نكهيو انتخاب آنها به علت ا يذهن يهاكه كار من دهديآتش است. و موالنا هشدار م شونديم

سوزد.  يآتش و م يرود تو يم ،نور است نكهيا اليبه خ ند،يب ينور م نهكار پروانه است. پروا هيو شب ،غلط است ننديبيم

كه  ت،يكندن هو ياست برا ارانهيدرد هوش نيهم نيكنند و ا يند و صبر مكن يو تحمل م ننديب يكه نار م يكسان يول

  آتش نبوده بلكه آب بوده. نيكه ا نديبيبعد م كند،يو شكر م كنديصبر م يوقت ند،يب يرا آتش م نهاياولش ذهن ا

  ٤٣٣شماره  تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شتاب و حرص از صف صف و جَْوقجْوق

  آب يِ سو زاني، ُگرز آتش ُمحتَرِز
دارند،  يشدگ تيهوهم نكيبهتر، چون ع شتريحرص، حرص هرچه ب يدارند و از رو يمن ذهن اديمردم به تعداد ز يعني

شان و آرامش شان،يكنند كه شاد يو فكر م ،يشدگ تيكردن همان هم هو اديز يآنها را برا برديم يشدگ تيهوهم آن

آتش  نجايروند. در ا يآب م يكنند و به سو يم يكار عجله دارند. و از آتش دور نياخواهد شد و در  شتريب شانيزندگ

آتش  نيا ديگو يو م ،كند يدست بردار قبول نم يشدگ تيهوهمنيكه از ا ييآدمها بگو نياست، مثال به ا ارانهيدرد هوش

  ش است.يكنند آب تو يه فكر مك يشدگ تيهوهم يروند به سو يكنند از آتش و م يم ياست چون درد دارد. پس دور

  ٤٣٤شماره  تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  خبريب ياَلِْاعتبار ا ِاعتبار                     سر برآوردند آتش ز الجََرم
از آن را درد  تيتوانند بگذارند و كندن هو يرا در مركز م يشدگ تيهم هو كيكه فكر كردند جسم را،  ييآنها يعني

سر در  شتريدر آخر به ناچار از درد ب دانند،يبه آن م شتريب دنيكردن آن و چسب اديو آب را در ز داننديآتش م دانند،يم

 يا ريبگ ادي ر،يبگ اديناآگاه اعتبار االعتبار،  ي. اديگويدوباره م ر،يبگ عبرت يا ريكه عبرت بگ ديگويآورند. و بعد م يم

  دهد: يم حي. بعد خودش توضيدسته باش نيا وممكن است جزتو هم  يعني! خبريب

  ٤٣٥شماره  تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  قبولآتش، منم چشمة  امين من           گول جانِ يگ يآتش ا زدمي بانگ
است، و آنجا درد هست، چون گم شده در  تيهوهم يزيچ كيبا  شوديكه آدم متوجه م ديآ يم شيپ يوقت ديگويم

و  جيگ يا :كه ديگويبلند م يبا صدا ارانهيشنود. درد هوش يرا نم ارانهيدرد هوش نيا ياست، صدا جيفكرش و دردش، گ

 تيهم هو نيچشمه قبول خدا هستم و اگر تو ا هستم، اتي. من چشمه آب حستميگمشده، من ظاهراً آتشم، من آتش ن
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 يشويم ياريشد، چون از جنس هوش ياهدرواقع مورد قبول خدا خو ،يرا بكش ارانهيدرد هوش نيو ا يندازيرا ب يشدگ

  دهد. يرا به ما م غاميپ نيا ارانهيبود. پس درد هوش يخواه اتيمجدداً و چشمه آب ح

  ٤٣٦شماره  تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  از شََرر زيمگر چيو ه يمن آ در                  نظريب ياند اكرده بندي ْ چشم
چشم  نجاي. اينيبيم يشدگ تيهوهم ديبلكه با د ،ينيب يخدا نم ديخدا، با د يعنينظر  ياريكه با هوش يكس يا ديگويم

 ،يچشمانت دار يجلو يتيرا كه با آن هم هو نكيع نياست كه تو ا نيو سِّرش هم ااش يكرده اند. چشم بند يبند

 يجسم ياريكه با هوش يكس يا نظر،يب يچه خبر است. پس ا كه يديد يم ،يديد ي. اگر با چشم خدا مينيب يم يآنطور

  درد را بكش و شكر كن. نيصبر كن و ا ست،يبكش و از آتش فرار نكن. با ارانهيدرد هوش يعني. يدر من آ يكن ينگاه م

  ٤٣٧شماره  تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيشَرار و دود ن جانيا ليخل اي

  ستني نمرودكه ِسحر و ُخدعة  جز
 نجايا ديگو ياز آن جنس بود. م ليكه خل ديهست ياريهمان هوش يعني. ديزمان هست ليشما خلكه  ديگو يبه شما م حاال

. فقط سحر ستين يزيچ نطورياست، ا شيدرد تو ياديمقدار ز ينيب يكه با ذهنت م يزيچ ني. استيشعله آتش و دود ن

دچار  نيبنابرا ،ينيب يت آنها مگذاشته و تو چون از پش متچش يرا جلوها نكيع نيبزرگ است كه ا يمن ذهن بيو فر

هم  ييشناسا اي ايدن نيكندن از ا ي. پس صبر و شكر برايفرار كن يخواه ياز آن م ،ينمرود شده ا بيهمان سحر و فر

  .تبزرگ اس يمن ذهن يعنيسحر و خدعه نمرود است،  ريو انداختن آنها الزم است، گرچه كه ذهن ما زها يشدگ تيهو

  ٤٣٨شماره  تينجم، بدفتر پ ،يمثنو ،يمولو

  ييآِب توست و تو پروانه آتش              ييحق اگر فرزانه لِ خلي چون
 ييخرد خدا يعني يفرزانه هست نطوريدوست، و هم يعني ليخل ،يدوست خدا هست اي ،يخدا هست ليتو از جنس خل اگر

آتش  نيدهد ا يكه ذهنش نشان م نيكه آتش، هم ينيبب يتوان يماالن  ،يباز كن يتوان يكه م ،يكن يفضا را باز م اي يدار

  .يستپروانه ه هيشب ،يآب است و تو پروانه هست نياست، ا

  ٤٣٩شماره  تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يصد هزارم پَر بُد غايدر يكا                    ندا داردهمي پروانه جانِ 
را ها يشدگ تيتواند هم هو يكه با صبر و شكر م دهياست كه فهم ينپروانه انسا نجايدهد. ا يجان پروانه ندا م ديگو يم

االن  نيداشتم كه هم يكاش صدهزار پر ذهن يدهد ا يتو، بلند ندا م يجان تو، نه من ذهن ،جان تو اصال ديگو ي. مندازديب
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  ٥١صفحه: 

هزاران  نيا :كه ديگو يآن م د،يات، نه آن د ينه من ذهن ،يجانت گوش بده ياگر تو به ندا ديگو يم يعنيسوزاندم.  يم

  و آزادكننده است. باستيز نقدرياالن بسوزانم. ا نيرا هم يشدگ تيهم هو

  ٤٤٠شماره  تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چشم و دِل ناَمحَرمان يِ كور                  امانيز آتش ب ديسوز همي تا
كه از آنها  ييكه از آنها صادر شده، فكرها ييمن، روشهاهاي يشدگ تيمن، هم هو يمن، من ذهن يماد يبال و پرها نيا تا

همه بدون امان، بدون  نهايالزم هستند، ا نهايمن هستند، ا يابزارها نهايكنم ا يكه من فكر م ييدردها نيصادر شده، هم

هاي من ينعيچشم و مركز نامحرمان  نكهيسوخت، و ولو ا يو بدون تامل م هبه آنها فرصت داده بشود، بدون وقف نكهيا

  .گريد ديگو يكار را دوست ندارند، دارد م نيمردم ا تياكثر يعني ،دوست ندارد يذهن

  ٤٤١شماره  تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يوَرنشيبَرو رحم آرَم از ب من                  خَري از جاهل رحم آرَد من بر
كند خوب است، و  ياز بس كه خر است، حالش فكر م ند،يب يم يشدگ تيهم هو دياست، با د يجاهل كه من ذهن يعني

است اش ياز نفهم نيبكَند، و ا ايدرد است تا بتواند خودش را از دن ريز نيا ديگو يسوزد، م ياالن هم دلش به حال من م

دلم آورم،  يكنم، رحم م يمن به او رحم م گرياز طرف د .شوم يممن دارم آزاد  .سوزد يدلش به حال من م ينطوريكه ا

را ها يشدگ تيهم هو نياگر ا نميب يمن االن م نم،يب يمن چون با نظر م .حضورم نشيو ب رتيسوزد، از بص يبه حالش م

آن  .سوزم يرا م نهايتند تند ا نيشوم، و بنابر ا ياو زنده م تينها يشوم، و به ب يشوم، از جنس خدا م يآزاد م ندازم،يب

 تيكردن هم هو ادياو دنبال ز نكهيا يسوزد، برا يدر اصل من دلم به حال او م يول ،سوزد يخانم دلش به حال من م ايآقا 

درد  يحاصل از آن است، او دارد به سو يمخصوصا باورها و دردها ها،يشدگ تيدر هم هو شتريو گم شدن بها يشدگ

 روم. يم يآزاد يرود، من دارم بسو يم شتريب

  ٤٤٢شماره  تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  پروانه به عكِس كاِر ماست كارِ       هاستآتش كه جاِن آب ناي خاصه
 نيآدم، به ا نيبه ا ز،يچ نيمن معتاد هستم به ا ديباشد و بگو اريكه آدم هش ارانه،يآتش، آتش درد هوش نيا مخصوصا

دردها و فكرها هم  نيبا ا كه من تا حاال نيا ييو اصال شناسا ندازم،يخواهم ب يرا مها نيدرد هستم، ا نيفكر، عاشق ا

 بيع يداند و ب يداند، و شجاع م يخودش را سرور م يمن ذهن نكهيدارم، خودش دردآور است، ا يبودم، من ذهن تيهو
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  ٥٢صفحه: 

عقب  ميبكش يبه نوع ديبا ،ميهست يدارد، و ما كه االن من ذهن ياديدرد ز نيا ،يدار بيتو ع مييداند، االن به او بگو يم

  شوم. يمن دارم آزاد م ست،يال ذهن است، مال ما ندرد م نيا مييو بگو

 يكه تا حاال با چهارچوبها يدردناك است، من رم،يلحظه به عهده بگ نيرا در اام ياريهش تيفيك تيمن مسئول نكهيا

خودم  غلط ينشهايمن خودم با ب ميرا و بگو تيروز انداخته اند و االن قبول كنم مسئول نيمن را به ا گرانيدام گفته يذهن

است كه من آگاه هستم  نيااش ياست، معن ارانهيدرد آگاهانه و هش نكهيا ياست، برا يكار سخت نيا دم،يرس نجايبه ا

هست كه  ارانهيآتش، درد هش نيكنم كه من كردم، خوب ا يمن بودند، قبول م نكيعها يشدگ تيهم هو نميب ياالن، م

گفتم اوال بر عكس كار  د،يگو ياست، و كار پروانه، االن م اتيآب حجان آبهاست، جان  نياگر بكشم با صبر و شكر، ا

  سوزد. يشود و م يماست، پروانه كه وارد آتش م

  ٤٤٣شماره  تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شود ينار و، در نور نديبب دل                   رَوَد ينور و، در نار نندببي او
سوزد،  يشود م يرود، بعد وارد آتش م ير است، شعله شمع نور دارد، دنبال نور مكند كه نو يپروانه فكر م نكهيا يبرا

نور است،  نديب يدفعه م كيبزرگان،  يياگر توانست وارد بشود، با راهنما ند،يب يماست، اول نار م يدل ما كه من ذهن يول

ترسم، من  ينم گر،يد دياردش شدو ياريكه شما به عنوان هش نيهم ند،يب يرا آتش م نياولش ذهن ا د؟يكن يتوجه م

 يشوم، اگر معتاد هستم، مثال حت يوابسته نم زيچ نيشوم، من به ا يشخص وابسته نم نياندازم، من به ا يرا م زيچ نيا

سخت  اريتصورش بس ن،يااول، اصال گفتن  ديآ يخواهم وابسته بشوم، به نظر نار م ينم زيچ نيبه مواد، من به ا ادياعت

وارد  شتريب ها،يشدگ تيدر هم هو زها،يدر چ نديب ينور م يمن ذهن .شد نور نديب يدفعه م كيشود،  يم وارد ياست، ول

 د؟يكن يشود، توجه م يم شتريشود، درد ب يدر آتش م شتريب نديب يرود م يشود، هر چه جلوتر م يم يشدگ تيهم هو

  آن كارِ پروانه است.

  ٤٤٤شماره  تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  لياز آلِ خل ستيك ينيبب تا                 ليلَْعب آمد از رِبّ جل نيچن نيا
 لياز جنس خل يهستند، چه كسان لياز آل خل يكه چه كسان مينيبزرگ آمده تا ما بب ياز خدا يباز نيچن كي ديگو يم

از جنس خدا هستند،  اند دهيهستند، از جنس خدا هستند، و فهم ياريهستند، هش ياز جنس زندگ يهستند، چه كسان

و برگشتن به  يعذرخواه نيا نكهيخوانم مربوط است به ا يكه االن م گرياست مطلب، مطلب د نيكنند، بله، ا يو عمل م

 اريلحظه، بس نيبه ا مياسمش استغفار است، برگرد نياز خدا، و ا ميكن يذهن، عذرخواه ميرفت ميدياگر د يعنيلحظه،  نيا
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 ميبشو مممكن است گ م،يشو يگشوده شده خارج م يفضا نياز ا ،يزديتوجه ا ريكه ما از ز نيهم نكهيا يمهم است، برا

  .ديايو بال سِر ما ب

   ١٩٩٩شماره  تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يلومو
  يهر طرف ُگرِگ قو ديآ شتيپ            يشو بيزمان غا ناي چشمم ز گر

به ذهن، آنجا هر  يرو يم ،يفضا را باز نكن ،ينباش ميه تو تسللحظ كياگر  يعني د،يگو يكه خدا به شما م ديكن فرض

  كنند. يرا كامل م گريمطالب همد نيا د،يدان يامروز شما م حاتيبا توض گريشد، و د يگرگ خواه كيدچار  يبرو يطرف

   ٢٠٠٠شماره  تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يلومو
  را دگر يزندگان ينيكه نب                چون ِشكر  دِبخاي را استخوانت

 ياريكه ما را نگه داشته هش يزيآن چ ست،يتن ن نيما ا ياستخوان بند نكهيا يتو، برا ياريهش نيهم يعني استخوان

 گريما را خواهند خورد، كه د يبه ذهن، زندگ ميرفت يعنيجود مثل شكر، دوست دارد،  يخورد، م يتو را م يارياست، هش

 نيو در ا د،يبشو ميتسل د،يفضا را باز كن ديكه هر لحظه با دينر مهم است شما بداپس چقد م،ينيب يرا نم يزندگ يرو

  درست خواهند كرد. دردسرها ذهن گرگ دياگر برو د،يبشو يزديتوجهات ا ريگشوده شده ز يفضا

   ٢٠٠١شماره  تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يلومو
  گردد تلف يزميه ياز ب آتش                 از علف يآِخر بمان ر،مگي آن

 ،يوصل نباش ،ياگر فضا را باز نكن يذهن، گرگ هم تو را نخورد، ول يبرو يعنينباشد،  ياصال فرض كن آنطور ديگو يم

نور است  يغذا نيهم نجاياز علف، علف در ا يافت يم ،يريگ ينور نم يرا در مركزت نگذارد، غذا شيخدا پا ،يحاضر نباش

رسد،  يبه آن نم زميچون ه واشي واشيآتش عشق تو  نياست، و ا يزدياست، خرد ا يزديا ياست، شاد يزديبركت ا اي

 يم زميه د،يايكه ن زميه م،يما آتش عشق هست يعنيشود،  يشود، خاموش م يشود، آتش تمام م يتلف م نصورتيدر ا

  .يرياگر تو غذا از آنطرف نگ يشو يتلف م د،يآ ياز آنطرف م ديگو

   ٢٠٠٢شماره  تيب دفتر چهارم، ،يمثنو ،يلومو
  بار، كه جاَنت منم يوز گران               از تصرّف كردنم زيبمگْر نهي

و بصورت حضور ناظر،  م،يكن يلحظه به لحظه كه فضا را باز م ميدان يدر تّصرف من باش، و ما م شهيانسان هم يِ تو پس

بگذار من تو را تصّرف  ديگو يم م،يتصّرف خدا هستتواند تصّرف كند، در  يو ذهنمان ما را نم م،يكن يذهن مان را نگاه م

و  ،يبردار ديرا از جلو چشمت باها نكيع نيكه ا ينيب يكنم، بله، تو م يم اريكنم و تو را هش يتصّرف م يكنم، و وقت

ر لحظه بودن، آگاه بودن، ه اريهش ت،يبار گران مسئول ،يو بارِ گران را تحمّل كن ،يباش ديبا اريهش ،يباش ديمسئول با
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 يبگذر، سخت است م ديد آنآمد، از  يمها يشدگ تياز آن لذاّت زود گذر كه از هم هو گريحواس ات به خودت هست، د

  .يشو يم داريب يبه من كه جانت هستم دار يبدان كه تو دار يفهمم، ول

 د،يخواهد كش يحتما سخت نه،ارايطرف، هش نيبه ا ايگردد از دن يكه بر م يهر كس يعنيفرار نكن،  تيمسئول ياز گران پس

كنند كه  يم ييجهان و كارها يروند بسو يكار را بكنند، جوق جوق، دسته دسته م نيخواهند ا ينم ياعده كيخوب 

انسانها دوست دارند  ست،ين قيتوف يجَهد ب يعنيدارد،  يارزش معنو ديگو يكه موالنا م ييزهايچ نيندارد، ا يارزش معنو

آنجا مرا زنده كند به خدا،  ايدست بزنم، آن سنگ  ييجا كيخرافات، بروم  نيكه آسان است، همرا بكنند  ييكارها كي

بدهم دعا كند، آن دعا  يبه كس يپول كي ايهم به من خوش بگذرد، من به خدا زنده بشوم،  م،يايمسافرت بروم ب كي

 يشود، موالنا از زبان زندگ يرد به ما گفته مخدا دا ،ياز طرف زندگ نهايا .خرافات است نهايكند، ا يخودش كار را درست م

  .ديگو يم

   ٢٠٠٢شماره  تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يلومو
  بار، كه جاَنت منم يوز گران                         از تصرّف كردنم زيبمگْر نهي

   ٢٠٠٣شماره  تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يلومو
  خودپرست يالب را ُبَود اغ حكم،        هم كه نفست غالبست ستوري تو
مركزش ها نكيو آن ع ند،يتواند بب ياز آن نم ريچشمش گذاشته، غ يرا جلوها نكيدارد، و آن ع يكه من ذهن يكس

زنم، تو  يندارد از نظر موالنا، من دارم حرف موالنا را م ياديفرق ز وانيبا ح نيا ند،يب يم وانيح هيآدم شب نيهستند، ا

حضور  ياريهش يعنيتو، غالب است،  ينفس تو، من ذهن نيا نكهيا يبرا ،يهست وانيح ،يهست چهارپا يعني ،يسُتور

پس حكم آن  ،يكن يفاصله دو فكرت را حس نم نيجا ا چيفكر، فكر، فكر، ه .غالب است يجسم ياريهش ست،يغالب ن

 يمها يشدگ تيآن هم هوو ها نكياست، به تو آن ع يجسم ياريغالب تو، هش ياريكند، هش يغالب صادر م ياريهش

و  ييحاصل از آن هم مثل ترس و خشم و حسادت و همه آن دردها، آنها حس جدا يچكار بكن، كه معموال دردها ديگو

  فكرها وعمل ما هست. ي زهيانگ نهايحس نقص، ا

 م،يكن يها را ممخّرب مان غالب است، ما آن كار جاناتيو ه ميدر ذهن هست يكند كه ما وقت ينم ينطوريهم ا وانيح يحت

رنجشها  م،يرنج يما م م،يما توقع دار م،يما انتقام جو هست رند،يانتقام بگايم دهيما نشن واناتيمثال، ح ميريگ يما انتقام م

كند،  ينم يهمچون كار يوانيح چيه م،يدوست هست ميده ينشان م ميمثال ما دشمن م،يما، ما منافق هست ميكوب يرا م

  همراه با درد، غالب است. يجسم ياريهش نكهيا يبرا م،يكن يكنند كه ما م ينم واناتيكارها را ح يليخ
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   ٢٠٠٤شماره  تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يلومو
  ال: تَعديرا عرب گو يتاز اسبِ       ُذوالجَالل خواندت اسب نخواندت، خر

انسان را خر  ديگو يم .خدا يعني، خداست يصاحب جالل، و از اسام يعنيذوالجالل  ده،يخدا تو را خر ننام ديگو يم

است، هر  تيقابل ترب ياست كه هر انسان نياسب است، و منظورش ا يبه معن ينخوانده، بلكه گفته تعال، و تعال در عرب

  .ديرا بگو نيخواهد ا يشدن است، م دارياست، ب يداريب قابلآدم  نيهر چقدر هم در ذهنش گم شده باشد، ا يانسان

دانم؟  يم تيمن خودم را قابل ترب ايكه آ نديبه خودش نگاه كند، بب يهر كس يعني د،يخودتان نگاه كن به ديشما با حاال

توانم رها كنم،  يم دنيمقاومت، و رنج زه،يحالت واكنش، واكنش، واكنش، ست نيتوانم نرم كنم؟ من از ا يمن خودم را م

  .يتوان يخدا گفته م نكهيا يكنم، برا يكنم، خرد ورز ملو فضا را باز كنم، انعطاف داشته باشم، تا

   ٢٠٠٥شماره  تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يلومو
  بهرِ ُاستوراِن نَفسِ پُر َجفا                     يآخُر بود حق را ُمصطف رِمي

، اسبانِ اسب حاال اسمش را گذاشته ،ياصطبل خدا بوده، برا سيير ديگو يحضرت رسول، م ،يحضرت مصطف ديگو يم

انسانها،  نيرفته ا ادشاني نهاياََلست، و ا مانيرفته پ ادشاني يعنيكه فعال در جفا هستند، جفا برعكس وفاست،  ينفس

از جنس الست هستند، كه  ديآ يم ادشانيانسانها،  به ميكمك كن يكم كياست،  يحافظه شان قو د،يآ يم ادشاني يول

  .و تا حاال به خودشان جفا كرده اند، بله

   ٢٠٠٦شماره  تيدفتر چهارم، ب ،يومثن ،يلومو
  ضميدهم، من را اضتْتانير تا                   َكرَم جذبِ  از گفت تَعاَلو قل

ذهن باالتر  نياز ا يعنيمن،  شيپ دييايباال، ب ديياياو و بخششِ او و جذبِ او به ما گفته است ب يِ بزرگ آن به خدا با ديگو يم

و  يدرخت ياريبه حالت هوش ميرويمرتب م م،يكنيكه ما م يكار نيا يعنيكه،  ميبرو ميتوانيكه نم نيي. ما پادييايب

مسئول  م،يستيمسئول ن گر،ياالن گفت د نيهم م،يبشو وانيح ميخواهيكه م ميكنيمثال ما تظاهر م ،يوانيح ياريهوش

 يزياند كه غرا گذاشتهر هانشيب يكسرياست؟  يچ واني. حميبسته هست ستميس كي م،يستين مانياريهوش تيفيك

 ت،اس يزيمال او غر كند،يما است. فرق نم يهايشدگ تيما هم، همان هم هو يهانشيمنتها ب ند،يبيها ماست، با آن

  . ميشده برو تيهم هو يِماد يِ هانشيب نيا يوَرا ميتوانيكه ما م رسديبه فكر ما نم ياست. ول يمال ما مصنوع

مشروب  وانيدوتا ل كي توانديم يهر انسان يعني م،يتواني. آره، ما مدييايب ديباال با د،ينرو نييپا د،يتوانيكه م ديگويم

فضا را باز كند و برود باال، از جنس  توانديبشود، م يدرخت ياريبرود هوش شياريشبرود، هو فتديب يبخورد و ِتلِپ يالكل
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 يعني م،ياگذشته شيهزاران سال پ ،يوانيح ياريو هوش يرختد ياريما چون از هوش م،يراه ندار نييما پا يخدا بشود. ول

  به باال است.  ياريتكامل هوش م،يبرگرد ميتوانيما عقب نم

مثل  ميكنيم يسع يعني ن،ييپا ميبرو ميكنيم يفقط به باال راه است و ما سع م،يكه ما هست ييجا نيخالصه از ا يعني

ما  ن،ييپا ديآيم اريبس ياريهوش م،يشويو دِپِرس م آورنديفشار م انميهاغصه ي. وقتميدرخت بشو اي ميبشو وانيح

 ياريكه هوش نييپا ديآيآنقدر م ياريهوش م،يخورياد ميبخش زآرام يهاقرص نياز ا اي ،ميرا بفهم قيحقا گريد ميتوانينم

لطف  كند،يدارد جذب م يزديِم اباال و كَرَ  دييايب دي. پس به ما گفته است باميفهمينم يچيه شود،يم يدر حد درخت

كننده اسب هستم،  تيمن ترب :ها است گفته است كهكننده انسان تيكه ترب يگريهر كس د اي. و حضرت رسول يزديا

 ديگويقرآن است م هيهم آ نياست. بله ا تيكه، قابل ترب يانسان كيكه،  ينفس نيا يكننده نفس هستم. ول تيمن ترب

  است: نيا شايكياها آمده است، ج يليُقلْ َتعَاَلْوا خ

  ١٥١ هي)، آ٦سوره انعام ( م،كري قرآن

.

و پدر و مادر را نكو  د،ياوريكه بدو شرك م نيو آن ا رام كرده است.چه پروردگارتان حتا بخوانم شما را بر آن دييايبگو ب «

 ،يچه آن زشت د،ينشو كينزد هايو به زشت م،يده يما شما و آنان را روز رايز ديفقر مَكُش نيو فرزندان خود را از ب ديدار

است كه خدا شما را بدان  يزيچ نيرا كه خدا حرام كرده است مگر به حق. و ا ينَفْس ديآشكار باشد و چه نهان.و مَكُش

  ». ديكن شهيسفارش كرده، باشد كه اند

   ٢٠٠٧شماره  تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يلومو
  امستوران، بس لگدها خورده نيز                 امكرده مَُرِوّض تا را هانْفس

به خودمان  ديام. واقعا ما باخورده ادي، لگد زهاها، من از آننفس يعنيها، اسب تيام به تربكه شروع كرده ياز وقت ديگويم

 ميريپذيما م ايآ م؟يارا بوجود آورده هاتيوضع نيكه ما خودمان ا ميارفتهيپذ ايآ م؟ياكه ما االن نرم شده مينيبب مييايب

رچه زودتر به او است كه ما ه خواستهيم ياز اول زندگ م،يكه خواند ياتياب م،يكه امروز خواند يغزل نيكه با توجه به ا

 ايآ ام،دهيمن تنها اگر هم فهم كنند،يم يطورمردم آن ديگويحاال اگر جوق جوق م م؟ياكرده يروادهيو ما ز م،يزنده بشو

 تيبه ترب گريكه من د دييبگو د،يد به حرف بزرگان گوش بدهيحرف گروه مردم؟ شما با ايبه حرف موالنا گوش بدهم  ديبا

  كند. تيبشوم، موالنا من را ترب تيترب خواهميبزنم، من م اهمخويام لگد نمكننده
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   ٢٠٠٨شماره  تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يلومو
  ييلگدهااش نباشد چاره از                         ييپارهاضتري باشد كجا هر

ها مرتب مشت و آن روند،يم تيترب ريكه ز ييهاها باشد، بعد آنكننده انسان تيانسانِ عاشقِ ترب كيهر جا  ديگويم

  ها حمله خواهند كرد. بله،موقع يخواهند گرفت و بعض راديمقاومت خواهند كرد، ا يعنيلگد حواله خواهند كرد، 

   ٢٠٠٩شماره  تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يلومو
  دادنِ خامان، بالست اضتير كه                     استانبي بر بال اغلب الجَرم

دادن و  يكه سخت كنند،يرا پخش م غاميپ اي آورند،يم غاميكه پ ييهاآن اي ،شوديم غمبرانيپ بيغالبا بال نصناچار  به

ها قبول ندارند، آن د؛يهست تيهم هو زيها چعلت كه با ده نيبه ا د،ي: شما خام هستمييبه خامان بگو نكهيدادن و ا زيپره

كه شما اشتباه  كننديفكر م نيبنابرا پندارند،يم قتيخودشان را حق دِ ي، ددارند شانخود دِ يرا د هايشدگ تيها هم هوآن

را،  يذهن يهامن يعنيخامان را،  خواهديكه م يكس يخطر برا ني. بنابرادييگويرا م قتيشما حق نكهيولو ا د،يكنيم

  بدهد، وجود دارد.  زيبدهد، پره اضتير

   ٢٠١٠شماره  تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يلومو
  ديو مَْرَكبِ سلطان شو واشيُ  تا                  ديرَو رغايُ از دََمم  دسْكسُكاني

انداز دست يتو لياتوموب كي نكهي. مثل اروديناهموار راه م ارياست كه بس ياسب ايمثال خر  اياست  ييچهارپا سُكُْسك

 كنديم فكر دهد،يواكنش نشان م كند،ياست، مقاومت م دهياست كه خام است، تازه به دوران رس يانسان هياست و شب

سُكُْسك  م،يرويبه افراط م يمن ذهن ييدر شكوفا ياز ما وقت يفقط او بلد است. بله، بعض ستيبلد ن يچيه كسچيه

  ما.  ميستيبزرگان ن حتينص يرايپذ يبه راحت يعني م،يشويم

خرد او،  ،يزديوارد بشود. دم ا يزديو دَمِ ا ميفضا را باز كن ميتوانيما م د،يداني. و شما االن مديرَو رغايُ از َدمَم  ديسُكْسُكان

 م،يدهيكه اجازه نم كرد،يبه ما ثابت م يكس م،يداديبد ما را به ما نشان بدهد. اگر ما اجازه م يهانكيمشكالت ما را، ع

 م،يناهموار هست م،يسُكُْسك هست يوقت يول .ميآمديو كوتاه م ميديكشيما عقب م م،يكنياشتباه م م،ينيبيكه ما بد م

خطرناك است.  يليكار خ نيما اثر بگذارد و ا يرو يكس ميدهياز من، اجازه نم ريغ داندينم يزيچ يكس مييگويم يوقت

  .. بلهميناهموار نشو م،يآره، ما سُكْسُك نشو

اسب  دينيبيم كننديم تيسب را تربكه ا يمدت كيپس از  رود،ينرم راه م رود،يكه هموار راه م ياسب يعنيهم  واشيُ

  است.  نيهم هم رغايُو  نديبنش شيرو توانديبچه هم م رودينرم راه م يليخ
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 مياصال خوِد تسل م،يتسل م،يتسل م،يتسل ايپس ما از دم بزرگان، خالصه، از خواندن آثار بزرگان مثل مخصوصا موالنا، و 

به  د،يگويناسزا م نيبه ا ست،ين يفيانسان لط ناهموار،. سُكُْسك، كنديم فيلطما را  كند،يما را نرم م كند،يفضا را باز م

دانشمند  يِافتخار است. من ذهن يمن ذهن يبرا ني. البته اكنديم زهيبا آن ست كند،يمخالفت م نيبا ا د،يگويآن ناسزا م

 يليخ دانم،يكه من بهتر م ،رديبگ راديا توانديم ،يبه هر كس ،يبه موالنا، حافظ، فردوس يحت رد،يبگ راديبه همه ا توانديم

  باشد. يمرب يهمچون انسان كيخطرناك است. خدا نكند 

   ٢٠١١شماره  تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يلومو
  از ادب دهيستورانِ رَم يا                       َرب گفت تَعالوْا ُقلْ تَعالوْا قلْ

 يبه سو نديايبگو آنجا نمانند، در ذهن نمانند، ب ند،يايبگو: باال ب غمبريپ يا يعني ند،يايبگو، باال ب يعنيگفته است قُل،  يعني

از پشت  د،يمن را نگاه كن د،يباال را نگاه كن د،يرا نگاه نكن هيسا د،يرا نگاه نكن نيبگو زم ن،يو زم هيمن. در اصطالح سا

تو فكر  قياز طر توانميمن م ن،يفقط من را بب ش،ياندين هينكن، فقط فضا را باز كن. گفت قاف هنگا يشدگ تيهم هو نكيع

  .نييكرد، فقط من را ب يكنم، نگران فكر كردن نباش. نگران نباش كه ضرر خواه

 دهيرم انيچهارپا هيشب ان،يرا بگو. بگو در ضمن كه شما چهارپا نيباال، فقط ا نديايباال، بگو ب نديايآره، خدا گفته است بگو ب

 اي د،يگوياز طرف خدا م يعنيمن،  ديبگذار ديكار را، فضا را باز كن نيا دينكن د،يافرار كرده يعني د،يسته تياز ادب و ترب

است كه االن در حضور من شما  يادبيب نيكند و ادب كند و ا تيام، شما را تربكه من در او به خودم زنده شده يكس

گرگ را  ريكه ش ديديد ريمن. و در داستان ش دييگويو م ديكنيمركزتان نگاه م يهانكياز پشت آن ع هامنت د،يانشسته

 ماتيتصم ديبا يعنيدرست كند.  يمانندِ جسم كيمثل من،  يماننديب يشاه شياست كه در پ ي. گفت گرگ چه سگديدر

   .يآورديبه عهده من و خودت را به حساب نم يگذاشتيرا م

   ٢٠١٢شماره  تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يلومو
  مشو نيتو پُر از ك نيتمكيدو ب زان           مشو نيغمگ ينب يا ند،ياني رگ

نشو.  نيگوش نكردند، غمگ ،يكنند و تو حرفت را زد زهيبمانند و ست يبه باال و در ذهن باق ندياياگر ن غمبريپ يا ديگويم

 ي. مگر من هرچكننديمردم گوش م نديگويكه م يفكر كنند كه هرچ ديعالم است كه نبا انيهمه مرب يبرا غاميپ نيا

 ،يكه تو به ذهن نرو شندادند، مواظب با تيو گوش نكردند و اهم امدندين گرا نيبنابرا د؟يكنيشما گوش م نجايا ميگويم

به حرف تو گوش  كنند،يكه از تو اطاعت نم نيتمكيچند نفر ب نيمقاومت مردم تو را به ذهن نَِكشد، تو زنده به من بمان، ا

 يغمبريپ چيكه البته ه يشويم جدااز من  ،يبشو نيپر ك نكهيا يبرا ،يبشو نيتو را به ذهن نكشد كه پُر ك كنند،ينم

  . شودينم غمبريپ گريبشود د نيبشود، چون پر ك نيكه پر ك كنديرا نم كارنيا



 Program # 779                                                                                                 ۷۷۹برنامه مشاره 

  ٥٩صفحه: 

 ديگويخدا از لطف خودش م كه كنديم انيرا ب قتيحق نيقسمت، ا نيو ا تانيبرا خوانميهم م يقسمت كوتاه كيبله، 

كه او به ما داده كه به او  ياهيهد نيو ا ميفرصت استفاده كن نيو از ا ،مياش نخوابما همه ايتا در شب دن دهديبه ما درد م

  .ميما است، از آن غافل نشو يو منظور زندگ ميزنده بشو

  ٢٢٥٩ه شمار تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شگاومي نچُو شب، جمله نُخسپم تا

  شيحق از لطفِ خو ديبخش دردها
اش، تا لحظه مرگ آنجا مثل ذهن نمانم همه يذهن رفتم، تو يوقت ا،يشب دن يعنيسرتاسر شب،  نكهيا يكه برا ديگويم

است كه ما را از  نيا يبرا دهديكه خدا به ما م يينخوابم، خدا از لطف خودش به من درد داده است. پس دردها شيگاوم

 خوانديرا م هانيا يهر كس يبله. ول م،يشويدرد نباشد ما شكسته نم اگرو منم منم گفتن باز بدارد.  يكشو گردن يحَرون

 ،يو امروز موالنا گفت كه اگر تو خودت عقل ندار ميانتخاب كن ميتوانيما م يعنيواقعا به آن درجه به درد نرود.  توانديم

  كن از عاقالن.  وِزهيعقل َدر

تا شصت  مياوال كِشَش نده گريد م،يو عمل كن ميريبگ اديزود  يليخ د،يگويچه م مينيبب ميموالنا را بخوان ميتوانيهمه ما م

. گريدرد بس است د ميكه ما بفهم يتا موقع ديآي. درد مميهمه درد نكش نيا ايزنده شدن به او را، ثان نيا يهفتاد سالگ

شدن  ميكه تسل ياشوم؛ تا لحظهيم ميام، االن تسلاالن شكسته شده گري: درد بس است من دديگفت ديديهر موقع شما د

 د،يبشوم، با ميتسل ديمن با ديآيم ميو دردها كنم،يكه من دارم مقاومت م ميدياگر فهم ي. ولديآيدرد م ميريادنگيرا ما 

  . خالصه،شوديبشوم، درد متوقف م ريپذانعطاف دينرم بشوم، با ديعوض بشوم، با ديبشوم، سُكُسك هستم، با رغايُگفت، 

  ٢٢٦٠ه شمار تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شكست، آن رحمِ شاهان جُوش كرد نزي

  من خاموش كرد دِياز تهد دوزخ
 يكس كيكه باالخره  آورديدرد آنقدر فشار م ييجا كي يعني. شوميم دهيمن خم د،يآيدردها شكست م نياز ا ديگويم

االن گفتم، نه،  نيبرساند؟ هم نجايفشار و زور و درد ما را به ا ديبا ايبه نرم شدن. آ شوديو آماده م گردديدنبال كمك م

 گريد خواهميسالم است، من نم ستي: من ده سالم است، بدييگويم ديخوانيم ار هاني. ُخوب شما اتوانديانتخاب هم م

االن فضا را باز  نيام و همگرفته اديرا  هانيا من بس است، مديكه درد كش قدرنيهم گر،يمثل پدر و مادرم افراط كنم د

  .كنديقضا درست م دميلحظه كه فهم نيدر اطراف اتفاق ا كنميم
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  ٦٠صفحه: 

مثل  يعني. رديگيما مورد توجه خدا قرار م رييتغ نيتررا من مطمئنم كه كوچك نيدنبال ما است و ا مايخدا دا ريتدب نيا

 يكس م،يذره انعطاف كرد كي م،ياكرده رييكه ما حاال تغ دييرا. شما نگو ام كنديه مدارد نگا يآدم باهوش كي نكهيا

آدم به حضور  شيشما در پ يعني. كنديشكست ره به خدا و شاهان جوش م ني. پس از اشوديم دهيكه؛ فورا د نديبينم

تو،  يچون بست يول ،يزندگ بهاو  كنديمارتعاش او در شما اثر بكند. ارتعاش  ديشا دانم،ينم دييو بگو ديزنده، خم بشو

بعد دوزخ  ،يشنو يحرفش را م ايكند  يم بشو، ارتعاش او در تو اثر فيباز كن، فضا را باز كن، لط ايتو اثر ندارد. تو ب يرو

  .كند ينم ديما را تهد دوزخ، گريد ،كند يما را خاموش م

ما در تصرف  مينيب يبله م .كند يم ديتهد شيرا با دردها ما ،مولد درد است و هر لحظه هم ذهن ما ذهن ما يعنيدوزخ 

آن  ؟شد يآن دردها چ ،حالمان خوب است يمدت ،ميهستدر تصرف موالنا  اي ميكن يم ييفضا گشا يعني ميخدا هست

خودتان كار  ياست كه شما رو يفرصت نيخاموش كردند و ا ،ساكت شدند ،نرفتند نياز ب ،االن ستين ؟شد يچها حمله

 يبعد ادامه بده ،دانم يآنجا م دميمغرور بشود كه من رس يو مبادا كس ديرا بردارها نكيع ،ديرا بر دارها لتريف نيو ا ديكن

  .ات صفر بشود يكه من ذهن يادامه بده يادامه بده

  ٢٢٦١ه شمار تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اوست در هارحمت كه آمد گنج رنج،

  پوست ديتازه شد، چو ِبخْراش مغز،
 ،درد ،نه يدرد نا آگاه ها،نه يرنج نا آگاه ديتوجه كن د،ينيگنج بب نيپس شما رنج را بعد از ا رنج گنج است، ،ديگو يم آره

نه مسئله  ،داند يم قيتوف كيرا  نيا ،كند يرا حل مها كشد آن يزحمت م ،كند مسائل مشكل يم جاديمسئله ا يمن ذهن

 ،كردن جاديكردن و دشمن ا جاديمسئله ا نيا ،مان يمن ذهن ي لهيبه وس ارانهينا هوش اي هارانيهوش ،عمدا ميكن جاديرا ا

ب از اول وخ ،نيبود ا يتيعجب موفق مييگو يم م،يكن يم يآشت ميكش يبعد با دشمن زحمت م ميكن يم جاديدشمن ا

  .كه ستيكار ن نكهيا ،نكن جادينكن مسئله ا جاديدشمن ا

كار اشتباه  يجا كيكند  يم يبه ما حال ،كند يما را خم م ديآ يكه اولش آن دردها م ،است نهارايدرد هوش نجايدر ا رنج

كه مجبور كرده شما هم  هيشود همان درد اول يم ارانهيدرد هوش دردها، بعد از آن ،يچه اشتباه ميشو يما متوجه م ،است

 يوقت ديگو يم.در آن است يالههاي كه رحمت ،تارانه شده هر دو گنج اسيبه درد هوش ليتبد نيو االن هم ا ،ديخم بشو

 را بردارند، يشدگ تياز پوست هم هو يهر قسمتبه  .ميرس يما به مغز م يعنيشود  يمغز تازه م ،و مغز را بتراشند پوست

  .ديگو ياالن م بعد.ميكن يحس م را ما مغز خودمان را ذات خودمان
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  ٢٢٦٢ه شمار تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و درد يكردن بر غم و َسست صبر                و سرد كيرادر موضعِ تارب اي
 يليشود كه خ يآدم متوجه م ييجا كيچون  يو سرد زندگ كيتار تيبرادر من وضع يا ديگو يم ،آسان است گريدها نيا

دانم روابطش با  ينم ده،بدهكار ش ده،يكش ييواقعا به جدااش يكرده و اشتباهات من ذهن جاديا ادياشتباه كرده و درد ز

و سرد  كيموضع تار نيا ،با پدر مادرش خراب شده خراب شده، نيبا ا ،با همسرش خراب شده بچه هاش خراب شده؟

  . يخودت كار كن يرو يرا بردارها پوسته نيا واشي واشي يبه درد ول يو صبر كن يبشو داريب .ميصبر كن ديآره با،است

  ٢٢٦٣ه شمار تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است يهمه در پست هايبلند كآن       است يو، جام مست وانحي چشمة
همه در كوچك ها بلند شدن نياست و جام مست كننده است و ا اتيآب ح يچشمه  دنيكش ارانهيدرد هوش نيا ديگو يم

 نيا يعني ،ميشو يد تر مبلن م،يشو ياز آنطرف باز تر م ،ينسبت به من ذهن ميشو ياست. هر چه پست م يشدن من ذهن

  .ديدان يرا مها نياست ا يمن ذهن نوانهمه در كوچك كردن خودمان به عها شرفتيو پها يبزرگ

  ٢٢٦٤ه شمار تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  از آن زيبهارست آن خزان، مگْر در             خزان اندر مُْضَمرست بهاران آن
كه درست است  ستين شيحال يبهارش است ول كيكند  يحس م ،يسالگ سي ،پنج بيست ورسد به  يم يانسان وقت ،بله

كند  يفكر م شود، ياز هر لحاظ دارد شكوفا م، شده اديپولش ز ،شكوفا شده ياز نظر علم، شكوفا شده يكه به نظر جسم

 يتو م ديگو يم .است بهار شكوفا شدن به حضور ،ستين بهار نيا .واقعا بهار استايم شكوفا شده يكه بعنوان من ذهن

كدام از  چيبه ه يعني ،يرا خزان بكن نيا، ديبه به من را نگاه كن، غلط هم هست ديرا كه ظاهرا د يبهار من ذهن نيا يتوان

  .شود يبهارت شروع م ،را نيا يخزان كرد يوقت ديگو يمبله ، ديپز ندها نيا

به  يت درست كردااالن با من يخواه يكه م ييزهايچ نيا يپست بكن نكهيا يعني، از آن زياست آن خزان مگر در بهار 

خالصه شكوفا شدن  .يبهار واقع ،بهارت شروع شد ينيب يدفعه م كي ،يخزان كن را خودت عمداً  نيا ،ينده ،يآن پز بده

ارد شكوفا شده و د يكه به من ذهن يكس ايآ يول .بهار است يشدگ تيهو هم ديگرچه كه با د ،ستيبهار ن، يبه من ذهن

برسد و آن درد ها برود برود به درد ديبا ايپز نده  ستيبهار ن نيشد آن را متقاعد كرد كه واقعا ا يبهارم است م ديگو يم

  . ديبه او بگو
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 ،نديب يكه انسان عكس م ميگفت يامروز آن قسمت اول مثنو، ديبه آن درد برس ديده يادامه نم ديشما اگر خردمند باش

 نيشكوفا شدن و از ا نيكند ا يفكر م ،رود تو آتش يم نديب يآب م يمن ذهن ،رود تو نار يم دنيب يآن پروانه نور م

 شود، يبد م يليخ آن بوده، يآتش تو نديب يدفعه م كياست  آن يآب خواستن و پز دادن به مردم آب توها ييشكوفا

  . يزيو از آن نگر يعمدا و دانسته خزان كن ديهمان بهار را با

  ٢٢٦٥ه شمار تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  در مرِگ خود ُعمِر دراز طلبيم             بساز وحشت با و باش، غم همرهِ 
در مرگ من  و نترس، ،بمان با ترسش بساز، را، يبهار من ذهن نيخزان كند ا نكهيباش و با وحشت ا ارانهيغم هوش همراه

  را جستجو كن  يخود جاودانگ يذهن

  ٢٢٦٦ تير دوم، بدفت ،يمثنو ،مولوي

  جا بد است  نينفس تو ك ديگو آنچه

  چون كار او ضد آمد ست  مشنوش
 ،ستين يبهار تو در پست نيات را كوچك نكن و ا يمن ذهن يعني كار را نكن بد است، نيكه ا دينفس تو به تو بگو نكهيا

هر  .كار نفس تو ضد است نكهيا يبر ا را گوش نده نيكه ا ديگو يم ،بده شيخودت را نما، را بگذار بزرگ بشود يپست نيا

  به آن گوش نده عكسش كن. ييگو يچه م

  ٢٢٦٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  در جهان تيآمد وص نيچن نيا                  غمبرانيپ تو خالفش كن كه از
عكسش  ن،ينب يرآن طو به آن گوش نده، د،ينيب يشده م تيهم هوهاي نكينفست با آن ع هر چه كه ديگو يم يعني

  كردند. يتيوص نيچن كيبه ما  غمبرانيپ نكهيا يبرا، بكن
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