
  Program # 792                                                                                ۷۹۲برنامه مشاره 

  1صفحه: 

  



  Program # 792                                                                                ۷۹۲برنامه مشاره 

  2صفحه: 

  ١٩٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  در كاِر من ،ييافسرده ،يُدخوِل هر غَر از
  من ارِ يآلودشان از بادا وصفِ نَفْس دور

  و مَكر هايثيو خب شانياز َننگِ ا ديَرم دَر
  من ارِ يدِل هش نيا ارم،يمَدحِ  يْفهيَوظ از

  يبَدَرگ ،يدارلعنت بر سَرِ افسوس خاكِ 
  َهنجاِر من نيدَرهم ا يُكند از خاكسار كو

  كو بُِدزدد حِكمَتم ،يدستِ دُزد دهيبُر يا
  بر َسرِ بازاِر من رديُدّكان بگ يگَه وان

  من؟ شَرم از كجا يِمَر ِورا از رو دينا شَرم
  از اسراِر من ميَحراَمش باد هر تَْعل يا

  كز شقاوت تا روَد گُمرَه روَد يحَرام آن
  ذواْلَجالل از ُحرمَتِ دلداِر من يو ا اَربي

  از صَفا رشيآن َضم اي يركياز ز خاطرش
  من ارِ ي يكرد ادي ،يفَرازِ عَرش رفت بر

  من، از شِرَكِت ناكَس مََرم نِيدلِ ِمسك يا
  سُنَّت ِز ناَاْهالن بُوَد ناچاِر من نيزان كه ا 

  خورَنديَغران و مُلَِحدان مَر آب و نان را م َگر
  عاِر من نيا يِنَگْذارم پِ  چينان ه خوردنِ 

  ِلقازان َمه ييمُژده كيكُن تا َدر رسد  صبر
  ابرِ گوهرداِر من ديَ ُكن تا رو نما صبر

  آن باشد دال َكزْ َمدِْح آن َبحْرِ َصفا صبر
  گفتاِر من يو بِشْنو يّ بل ينگردان رو

  از جهان زييرفت تم ياز ُلطفِ مَعان رميگ
  ُدرباِر من؟ مِيَ دل و جاِن  يِ روَد بو يكِ 
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  3صفحه: 

  َروَد؟ يكِ  وَميبو، از خَد گرانيرَود از د وَرْ 
  آن تا اََبد َتْذكاِر من ن،يشََهْنشَه شَمسِ د از

  َدر زيتبر يَهم ديَ َشرابِ جانِ من رو َكزْ
  رُخساِر منوة يبُنان بر شو ُگلْ  هاالله

  ِز َرشِك سِِرّ توست رتيهمه غ نيخداوند ا يا
  من آزارِ يب و شاهِ نينازن يِ هوا يا

  ام َرشِك تو را در حَِقّ اوكرده ياسيق من
  اَْندَر َرشِك تو باطل بُوَد پَرگاِر من كيل

  حِجاب نيدانم كه از چند ن،يَشَهْنَشه َشمسِ د يا
  زاِر من يهاالبه نيا َاتيداريب ودبِشْنَ 

  َكزْ پَرتوِ َرشكِ خداست نيا نديتو ب نشيب
  سَْگساِر مننة ياز هر طَرَف بر س هاسنگ

  سواِر جانِ من نيرا ك نيَكرَم َمْپسَند ا از
  َرْهواِر من نياز ديبه َخرگاَهت فرود آ جُز

  به ُجز خَرگاِه تو من از خدا ديفرو آ وَرْ 
  من ارِ ي ايخدا يمَْحض خواهم، ا يَِفنا من

  يَكزْ هََوس صد تُْخِم مار اَْندَر َرگ دميد دوش
  ِامتحان را، تا چه گردد ماِر من َدرفكَندم

  ُفزوديشُده او هر زمان در م يمار َدَمشيد
  ام زان صَنعَت و ِكرداِر منگشته مانيپَش من

  قَصدِ او كردم َو او از خشمِ خود مانْيپش من
  پُر َزهراِر من دندانِ يَهم َزديم نيزم بر

  بَدفعل و بَدَرگ سَرَكشد يشاگردك نيُچن نيك
  اِْدراِر من نيرنج و ا نيَمُكن ا عيخدا ضا يا
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  4صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ١٩٧١ برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره يسالم و احوالپرس با

  ١٩٧١غزل شماره شمس،  وانيد ،يمولو

  در كاِر من ،يياَفُْسرده ،غَري هر دُخولِ  از
  من ارِ يبادا وَْصفِ َنْفس آلودشان از  دور

شدن  تيهم هو ياست كه بجا ياريموالنا از هوش ليفاحشه و تمث اي يروسپ يبه معن ير در فارسغَ  ديدانيكه م نطوريهم

و  .است ليفقط تمثباشد زن  اير مرد باشد غَ نيكه ا كنديو فرق نم .است تيهم هو ياديز يزهايشدن با چ كتايبا خدا و 

 يكار افسردگ نيا جهينت ،بماند يباق تيهم هو نطوريبشود و هم تيهم هو يجهان نيا يزهايكه با چ ياريهر هوش ديدانيم

   .داخل شدن دخالت كردن يعنيبودن است، دخول هم  نيغمگ يا

 نيا يزهايبا چ دهيهمان ايشده  تيداخل شدن هر انسان هم هو ايدخالت كردن  اياز وارد شدن  :است نيا تيب يمعن پس

كه رفته ام به جهان و االن  ياريمن هوش يعنيدر كار من  ،حالش خراب است يعني ،افسرده است كهيدرحال يجهان

و مبادا كه آنها اثر بگذراند در مركز من  يعنيدور بادا؟  يزيچ هچ .او زنده بشوم، دور بادا تينهايتا به خدا و ب گردميبرم

و من خدا را نفس  .و جسم بكنند اورنديخداگونه درب ياريمركز من را از هوش يعني يعنيمن را از جنس خودشان بكنند 

  .بكنم فيآلوده توص

 ،دهديدست ما م يگريابزار د اي لهيوس مييوبگ ،كيو  كند،يموالنا دوباره مسأله انسان را مطرح م تيب نيدر هم دينيبيم

 نيما در ا تيما و وضع ياريو حالت هوش .ميفرم هست يو ب ميامتداد خدا هست يعني ميهست يارياوًال ما هوش نكهيو آن ا

من  نكهيا يبرا ،كنميم فيتوص ينطوريمن خدا را ا ديگويدارد م يهر حالت يهر كس يعني .ما از خداست فيلحظه توص

  .دهميانجام م كنميم انيشكل كه هستم و خودم را ب نيا هخدا را ب فيلحظه من توص نيا ،هستم اوامتداد 

او و زنده  تينهايكه ما خدا را بصورت ب مينيهمه ما االن بب يعنيجهان  نيبه ا ميآمد ميما كه امتداد خدا هست نيپس بنابرا

 فيتوص ييحالت فضاگشا نطوريو ثبات و هم يدار شهير يداريپا كيلحظه بصورت  نيساكن در ا يعنياو  تيبه ابد

 اي ميبرخودار يزندگ يو شاد يو عشق زندگ يهر لحظه از خرد زندگ م؟يخوريخداگونه م يهر لحظه غذا ايآ م؟يكنيم

   ؟مان نفس آلوده است فيتوص اينه؟ 

 ،در مصرع اول گفت كهاست  يمن ذهن فيتوص نيهم ،مردم به آن مشغول هستند شترينفس آلوده از خدا كه ب فيتوص

شده  دهيهمان ايشده  تيبا آنها هم هو ياريكه هوش يزيهر چ يعني يدگيهستند و هر همان دهيهمان ياديز يزهايكه با چ

ر است و افسرده كه غَ ياريهوش كجوري اي يمن ذهن كي ؛فيتوص نيبنابرا .مركزش نطوريو هم ،دشيد نكيآن شده ع

به من  ديد نيا نيبنابرا .نميبيدرست نم يعني مينيبيم يدگيهمان نكيرا با ع نمن تو را و جها :است كه نياز خدا ا ؛است
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  5صفحه: 

 نهاياضطراب، حس خبط ا ،يحسادت، نگران ،ييحس نقص، حس تنها نه،يمثل رنجش،ك ييدردها ،درد داده ياديمقدار ز

  .كنميم فيتوص ينطوريرا دارم، و من خدا را ا

كه  يكسان نكهيا يبرا .شودينشان داده م يو افسردگ يردر همان غَ نسانا يفعل تيكه وضع مينيبيم نيحاال پس بنابرا

اند آنها افسرده شده ديو با د ،اند دهيبه آنها چسب يعنيشده اند  دهيهمان ياديز يزهايبا چ ياريهوش ايبعنوان امتداد خدا 

 يداخل شدن در زندگ ايحاال داخل بودن  .هم داخل بشوند گرانيد يالزم دارند در زندگ نهايغم دارند ا ياديمقدار ز يعني

قبًال  .ميكنيدخالت م گرانيد يدر زندگ ميفكر كن ميحرف بزن گرانيبا د دينبا ،ستيبا آنها ن نلزومًا حرف زد گرانيد

موضوع را بسط  نيغزل ا نيو موالنا در ا .كنديم نييو جنس آن را تع گذارديمنظور اثر م يرو يكه هر ناظر مياگفته

  .ديآيو ترازو درم نهيآ كيكه در واقع غزل بصورت  دهديم حيرا توض يالبو مط دهديم

مشغول  يكه به چه كار دهديذهن تان را نشان م ،دهديغزل را هم خودتان را نشان م نيا دياگر شما خوب بخوان يعني

 يريگاندازه يياناتو ياريهوش ،ديو ترازو دار ديحضور هست يوقت ديهست نهآياز جنس  ديهست ياست و شما از چه جنس

آن موقع از جنس بودن  ،ديداشته باش يريو ابزار اندازه گ نهيبصورت آ ديبشو اريو اگر شما هوش .تعادل را دارد جاديو ا

  .ديعمل هم بكن ديتوانيم ديهست

 مثالً  .ديانجام بده ديبا يرييخودتان چه تغ يكه رو دينيكه شما بب دهدياز شما را نشان م يتيوضع كي يتيپس هر ب

ر را به كلمه غَ  نيهستم؟ موالنا ا يو افسردگ يرمن از جنس غَ ايكه آ دياز خودتان سؤال كن ديتوانياول شما م تيب نيهم

اال بكند كه ح يكه حاال قضاوت ارزش خواهدينم نكه،يا يفاحشه باشد برا اي يكه چه حاال مرد چه زن روسپ برديكار م

 ياز نظر ماد تواندينه م ،ندارد يا ندهيفاحشه آ يخانم و آقا كيزند كه يم ليتمث يول .خوب است ايفاحشه بد است 

  نه مي تواند با كسي ازدواج كند موفق باشد، در عشق موفق باشد. ،موفق بشود

شوهر دارد و با خدا يكي نيست پس نتيجه مي گيريم كسي كه با چيزهاي اين جهان هم هويت است و بقول خودش صدتا 

علت كلمه  نيبه ا ،نه آن جهانش شوديدرست م شجهان نينه ا نيبنابرا خردمند نخواهد بود، فكرهايش خالق نخواهد بود،

هستم؟  دهيجهان همان نيدر ا ييزهايمن با چ ايآ ،شما و من يعني پرسدياالن از خودش م يحاال هر كس .برديغر را بكار م

ها و  يشدگ تيهم هو نيا ييكار من كه شناسا ايآ د؟يد نيمن افسرده هستم؟ بخاطر ا ايمن هستند؟ آ ديد كنيعو آنها 

 يها من گريد يغرها اي شود؟يخداست درست انجام م تينهايانداختن آنها و برگشت از جهان و زنده شدن به ثبات و ب

  ؟گذارنديو نم گذارنديو به مركز من اثر م كننديخودشان را وارد م گريد يذهن
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  6صفحه: 

از  كنميم يو آنها را عصبان كنميم يو مركزشان را دستكار كنميدخالت م گرانيد يزندگ در ياگر من بعنوان من ذهن

كارها  نيا يهستند؟ و من چجور يچه كسان نهايرا ا نهايا آورميو به درد م كنمياز جنس رنجش م كنميجنس خشم م

من متوجه هستم  ايبه كار من؟ آ شونديداخل م يكسان يچ دهند؟يمن انجام م يكار را رو نيهم ا يچه كسان كنم؟يرا م

چون  شوديدفعه از جنس ماده م كيمركز من  ،كنميخودم كار م يبه كار من كه دارم رو شونديوارد م نهايا يكه وقت

 ،بشود يكيو با خدا  ييكتاي ياز جهان برگردد برود به فضا خواهديكه م يهر كس نكهيا ، برايگشوده شده بود يقبالً فضا

 يرو كنميگشوده شده من را كه من دارم كار م يفضا نيخوب ا ،لحظه نيكند در اطراف اتفاق ا ييلحظه فضاگشا ره ديبا

   بندند؟يم يخودم چه كسان

با خشم، با  يعني كنم؟يم فيفس آلوده توصخدا را ن ،بندميمركز من و من فضا را م يرو گذارندياثر م نهايا يوقت ايآ

 كنميفكر م گذارميم شيرا به نما يمن ذهن يعني ،يمن ذهن اتيو تمام خصوص گران،يد ربا دخالت در كا يحسادت، حت

 ديگويغزل م نيموالنا در ا ميگفت گر،يد ميچون ما امتداد او هست .كنميم انيخدا را دارم ب ،دهميم شيخدا را دارم نما

 خواهميدخالت كنند، من نم نهايا خواهميمن يعنيدوربادا  :ديگويم نيا ؟يكنيم فيتوص يكه خدا را چجور نيكه شما بب

كند خدا را، اوالً به حرف باشد  فيام توص يمن ذهن يعنينفس آلوده باشد،  كنميم فيتوص يوقت ؛خداست ارشي ؛را ارمي

من خدا  ايباشد، آ يذهن دياز د يا زهيانگ كي ،باشد يجهان نيا يزهايهم مربوط به دست آوردن چ اًيثان ،به او زنده نباشم

  .دينه شما از خودتان بپرس اي كنم؟يم فيتوص ينطوريا را

لطمه را  نيشتريب انمانياطراف يخودمان و من ذهن يمن ذهن ديد ميكه االن خواه نطوريهم و كند؟يكار من را فلج م يك

دارد و  يمن ذهن نديكه بب يكه هر كس ديا دهيموالنا و قبًال هم د اتياز اب ديد ميو االن خواه .زننديراه به ما م نيدر ا

اش  ياطراف از جمله من ذهن يذهن يمن ها ندازديرا ب نهايها را بشناسد و ا يدگيهمان نيدارد و بخواهد ا يدگيهمان

سنت  نيا ،بوده نطورينكن، تا بوده هم تيكار شكا نيمن تو از ا نيدل مسك نيا ديگويدر غزل م .گذارندينم گذارند،ينم

 گرانيخودش كار كند د يبخواهد صادقانه رو يو كس كنند،يدارند شركت م يكه من ذهن يكار كسان نيا يتو ،بوده

  .گذارندينم

پدر و مادرم  گذارد؟يمخرب م اي گذارديم يما اثر منف يرو يك مينيما بب نكهيا يبرا د؟يگويم يچرا موالنا همچون غزل و

كارم  طيمح يهستند؟ تو ميهستند؟ دوست ها ميهستند؟ خواهر و برادرها ميخودم است؟ بچه ها ياست؟ من ذهن

من  نيهستم؟ ا نيبصورت حضور ناظر مواظب ا ايكند؟ آيم يمن چقدر خراب كار يها هستند؟ من ذهن يهستند؟ ك
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  7صفحه: 

كار من  نيا ،است صادقانه است ليواقعاً اص فين توصيكه ا گذارديم نيو بحساب ا كنديخدا را م فيمن توص يذهن

  .ديپرسيشما از خودتان م يعني ؟درست است

 ميكن يفقط ترجمه ادب ميخوانيرا ما م اتياب نياو اگر  د،ينياست و ترازو شما خودتان را بب نهيآ يتياست، هر ب نهيآ ميگفت

 ياشكال كي ديمتوجه شد ديرا خواند تيب نياگر شما ا .و ترازو مياز آنها استفاده كن نهيبصورت آ ديندارد، با يا دهيفا چيه

  .كندياگر نه، نه كار نم ،كنديدارد كار م تيب ديو آن را عوض كرد ديدار

راجع  ،شما را روشن كند ديامروز با اتياب نيمجموعه ا يول ميخواند كه قبًال هم خواند همخوا ياز مثنو ياتياب تيپس از ب

و با توجه به  ؟اطراف يذهن يچقدر من ها ؟گذارميمخرب م ،گذارم يم يخودم اثر منف يچقدر من رو :كه هيقض نيبه ا

مدرن  كيزيساده ف هيقض نيا شهيهم .وارد بشود گرانيد يدوست دارد در زندگ يدانست كه هر من ذهن ميغزل خواه نيا

اگر از جنس عدم باشد از جنس ثبات  .گذاردياثر م گريد يمركز انسان ها يباشد رو يباشد مركز ما از هر جنس ادتاني

 تيجنس هم هو ازاگر ، آورديرا در مركز آنها به ارتعاش درم يزندگ يعني گذارديم وار ياثر زندگ دشبا يخدا باشد زندگ

اثر  و كند،يم داريدرد را در مركز آنها ب نصورتيباشد و با درد باشد به درد ارتعاش كند در ا يجهان نيا يزهايبا چ يشدگ

  .گذارديمخرب م

 .كه در اطراف شما هستند مركز دارند ييچون آدمها ؟ديهست يذهن يچه من ها ريتأث ريكه شما ز دينيو از آنور دوباره بب

 يبچه ها يرو يشما همچون اثر ايآ ؟گذارنديشما م ياثر را مرتب رو نيو ا ؟مركز پر از درد دارند ؟دارند يمركز ماد ايآ

و ترازو از آن استفاده  نهيبصورت آ ديبا ميخوانيهم كه م يتيهر ب .ديد ميرا ما االن خواه نهايا ؟بله د؟يگذاريخودتان م

  .كنميدوباره تكرار م .است يكار چ ميقبل گفت يهست كار، كار، هفته ها تيب نيا در دينيبب .ديكن

فكر سازنده و كار  يو كار ك فكر نيكه ا ميبدان ديفكر است، با يكيكار است  يكيمهم است  يليما خ يهست برا زيدو چ

شده  ليبه خدا تبد ايكنم  ييلحظه فضاگشا نيسازنده است كه من كمان باشم در ا يسازنده است، و موالنا گفته كه فكر

نه در ابتدا اگر  اي ،زديبه فكر و عملم بر يباز هم خرد زندگ سازنده است كه يو كار .من فكر كند قياز طر يباشم و زندگ

 ستيسازنده ن گريكارها د هيكار سازنده است بق نيا .ندازميرا و آنها را ب ميها يدگيكنم همان ييشناسا رمدا يمن ذهن

  .ميرا داشته ا تيب نيبله ا م،يكنيم يرا تند تند بررس نهايا .شودياصال كار حساب نم

  ١٣٠٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كاِر حَْق بر كارها دارد َسبَق                           گفت حَق تَيْ اِْذ رَمَ  تَ َرَميْ  ما
 نيبه ا ميكه ما آمد يمدت كيپس از  يعني كنميتو فكر م قيمن از طر يكنيكه خدا گفته در قرآن كه تو فكر نم ديگويم

خدا  اي يتا زندگ ،ميبشو ليدور و به حضور تبد ميندازيب ميكن يرا متالش يمن ذهن ديبا ،ميدرست كرد يجهان من ذهن
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و خرد  ،است كيگونه هست و عمل ن داريعمل ب نيا نصورتيدر ا .مينو براساس آن فكر ما عمل ك .ما فكر كند قياز طر

 يرا متالش يكار كه تو من ذهن نيخدا گفته ا .به عملم زديريم ديآيكه از آنور م يخرد يعنيو خرد خداگونه هم،  يزندگ

  .دارد تيدارد الو يبه همه كارها برتر يدور و به من زنده بشو يندازيو ب يكن

 يكه من ذهن ياست، پس تا زمان نياصًال كار ا .ديندازيب گريد يرا جلوتر از كارها نيا يعنيحق بر كارها دارد سبق  كار

 يمن ذهن لهيچون بوس ،كه بادام پوك كاشتن است ميدانيفكر و عمل م ميدرد در مركزمان دار ،ميدار يدگيهمان ميدار

قرآن  هيهم كه آ تيب كيو  كنديتكرار م و موالنا ميخواند يليقرآن است كه تا حاال خ هيآ نيا .درست است م،يكنيفكر م

  :ديگويو م .ديگويم نيبراساس ا ستيدر آن ن

  ١٧ هي، آ٨سوره انفال م،كريقرآن

......

  »انداخت.انداختى، خدا بود كه تير مىانداختى، تو تير نمىگاه كه تير مىآن و«
اش باشد  يبراساس من ذهن ديانب كنديانسان كه فكر م ديگويم برديانسان بكار م يبه فكر برا آورديرا م هيآ نيموالنا ا

   :ديگويشعر را م نياش باشد و بعد ا يبراساس خداگونگ ديبا

  ٦١٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  خداست اندازشريا كمان و تم                   آن نه ز ماست  ر،يت مِبپرّاني گر
اگر ما  ديگويباشد، م ينطوريا دياست كه انسان با يماست، حالت شرفتهيپ اي افتهيدرواقع حالت دگرگون  تيب نيا پس

 قيكه از طر يو آن كس ميكمان باش ديبلكه ما با ،ما باشد ياز من ذهن يعنياز ما باشد  ديآن نبا ميفكر كن يعني ميبپران ريت

پس هر موقع مقاومت ما صفر است و قضاوت  كند،يكمان مقاومت نم كند،يكمان قضاوت نم .آن خدا باشد كنديما فكر م

ما شروع  گذارنديمركز ما م يمردم اثر مخرب رو نكهيما فكر كند، خوب به محض ا قياز طر توانديما صفر است خدا م

   .شهيهم ديكمان بمان يعني ديكمان را حفظ كن ديشما با .مييآيبه قضاوت و مقاومت پس ما از كمان بودن درم ميكنيم

بله ما  ديشما بدان ديرا با نيا گذاردينم يچجور گذارد؟ينم يك ،مييگويرا م نيما هم هم !گذارندينم ديياست بگو ممكن

مواظب خودتان  ارانهياگر خودتان هوش ،ديكنيم يكه زندگ ينطوريشما اگر ا يعنيگفت كه نخواهند گذاشت  ميهم خواه

شما  ،گذارنديشما اثر م يو چگونه رو يذهن يچه من ها دينيبب دينورافكن خودتان قرار نده ريخودتان ز دينباش

شما فكر كند و  قيكه خدا از طر نجايبه ا ديرس ديموقع نخواه چيه .ديمان بشوك ديتوانينم ،ديبه حضور برس ديتوانينم

 ديتان خواه يهنمن ذ لهيبوس شهيشما هم دانم،ينم دييبگو يعني .ديقضاوت باش يمقاومت و ب يشما فقط كمان ب جهيدر نت
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آن موقع كارتان خراب  ،دانديخدا نم دانميمن م دييشما بگو يعني ديكن فيتوص ينطوريو اگر شما خدا را ا دانم،يگفت م

  .ديسر و سامان بده تان و درون تان را رونيكار ب ديتوانيموقع نم چيخواهد شد ه

مقاومت  يب د؟يشما كمان هست ايآ د،يندار اي ديشما اشكال دار دينيبب ديبا حاال م،يكنيم داياشكاالت را امروز پ ميما دار

به حساب خدا  ديكنينه شما خودتان فكر م اي ؟اندازديم ريشما ت قيو خدا از طر ،دانمينم دييگويقضاوت و م يو ب

 ،كه مقاومت ما صفر قضاوت ما صفر ميحال برس نيبه ا ديما با يعني .ار ماستك تينها تيب نيا يول ؟يكيكدام  د،يگذاريم

 .ماست يگرفتار نياز ا ريماست غ يعيحالت طب نيا .فكر نكند يموقع من ذهن چيه ،ما فكر كند قيخدا از طر شهيهم

آن حالت  كنديم فيتوص تيب نيا ،ميافسرده نباش مير نباشغَ ميخواهياگر م ،يافسرده ا يرهر غَ ديگويم نيبخاطر هم

بشود كه از نظر موالنا  يادآوريتا  خوانميشما م يرا برا اتياب نياول بود كار دوباره، دوباره ا تيرا، درست است؟ اما در ب

  :نكرده دايمصداق پ تيب نيوسط راه است هنوز ا ايكه تازه شروع كرده  يكس ياست برا يكار چ

  ٦١٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  خداست اندازشريا كمان و تم                  آن نه ز ماست  ر،يت مِبپرّاني گر
  :ديگوياست م نيكار ا نصورتيدر ا ميقضاوت نشد يمقاومت و ب يما كمان ب هنوز

   ٤٦٠٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  مشتاِق مست  اي كارست آن كار
  كاندر آن كار، َار رسد مرگت، خوش است 

 ،يبه او زنده بشو يبرگرد يهم مشتاق هست ،يهست يكه در اصل تو هم مست زندگ يكس يآن كار كار است كه ا ديگويم

 ينطوريعادت بد ا يما از رو ،در واقع ميجهان ندار اب يشدگ تيبه هم هو يو عالقه ا ميهست يهمه ما از جنس زندگ يعني

 يكه در آن كار اگر ما نسبت به من ذهن .ميامتداد خدا هست نكهيا يبرا ميهمه ما مشتاق مست هست نيبنابرا پس م،يشد

كوچك  ايو انداختن آن ها ها  يشدگ تيهم هو يياست كه سبب شناسا يكار عبارت از كار يعني .خوش است ميريبم

به خدا، پس  ميزنده بشو ميبزرگ بشو يذهن ننسبت به م ميكوچك بشو يعني .مرتب ميريباشد و ما بم يشدن به من ذهن

  .كار است ابتدا نيا

 يتو يو خرد زندگ دهديما انجام م قياست كه او از طر يكار است؟ كار يآن كار چجور ميبه خدا زنده شد ميديرس يوقت

 .كنم فيتوص ودهخدا را نفس آل خواهميمن نم :باشد گفت ادمانياول  تينفس آلوده ندارد، ب يها زهيو انگ .زديريآن م

 ايهستم آ نيغمگ كند؟يم فيخدا را چگونه توص نيلحظه من دارم ا نيكه در ا يحالت نيا ميپرسياز خودمان م شهيهم

من خدا را درست  يتنگ نظر نياست، پس ا تينهايو ب يفراوان جنسخدا از  ،تنگ نظر هستم شود؟يم نيخدا هم غمگ
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 فيتوص ايدرست  انيبها نيپس ا ستيكه افسرده ن . افسرده ام خداستيحسود هستم؟ خدا كه حسود ن كند،ينم فيتوص

آن ها و  ييشناسا ست؟يكار كنم، كار چ ديبا ،يشدگ تيهم هو ست؟ياشكالم چ .اشكال دارم كي ست،يدرست خدا ن

  انداختن آنها، 

   ٤٦٠٩ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  خوش ترا مرگ اندر آن ديكه آآن             جوان يا ماناي صدقِ نشان شد
نشان  نيخوب ا ،موضوع نياز ا يشاد باش ديايو خوشت ب يريبم ياگر نسبت به من ذهن يكنيم يهر موقع تو كار ديگويم

گشوده شده  يفضا نيا يعنيممكن است،  ييكار فقط موقع فضاگشا نيچرا؟ ا .درست است مانتيكه آن موقع تو ا دهديم

ام را  يشدگ تيهم هو خواهميمن االن م ايآ .ميدار يچه اشكال اكه م دهدينشان م نيلحظه هست كه ا نياطراف اتفاق ا

ترسم  خواهميمن م ندازم؟يب رنجشم را خواهميرا ببخشم، من م يكي خواهميمن م ندازميب خواهمينه؟ اگر م اي ندازميب

ام سهيمقا يباشم، جلو هاصالً نداشت اي رميحسادتم را بگ يجلو خواهميمن م ندازم؟يخشمم را ب خواهميمن م ندازم؟يرا ب

  .درست است مانميكه فضا را گشوده ام و ا دهدينشان م نيا ديآيكار خوشم م نيو از ا خواهمياگر م رم؟يرا بگ

اتفاق  رشيپذ ميتسل ديآيبدست م ميتسل به او از حالت دنو زنده ش ميدرست است كه به او زنده بشو يما موقع مانيا

پس  كند،يما م يخداگونگ يعني هياول ياريو شرط كه ما را از جنس همان هوش ديلحظه است قبل از قضاوت و بدون ق نيا

را  انخودت نهيآ كيپس االن شما بعنوان  .هم دارم مانيهستم صدق ا ميهر موقع در حالت تسل .هستم ميدر حالت تسل

 د،يندازيتان را ب يكه دردها ديآيخوشتان م د؟يدار مانيكارها صدق ا نيدر ا ديكنيروزها م نيكه ا ييكارها ايآ .ديببن

  ؟دانديم هيرا سرما نهايا ايكند؟يتان مقاومت م يمن ذهن اي ؟ديكن ييشناسا

 ديداشته باش مانيو صدق ا ديكه كار بكن ديريبگ ميشما تصم ايآ .دوباره در كار من ميكنيراجع به كار صحبت م ميدار

 يچه وضع دييبگو ديحق دار .نه د؟يگله كن ديشما حق دار .اطراف تان خواهند گذاشت؟ نه، نخواهند گذاشت يآدمها

باشد،  ديبا نطوريبوده هم ينطوريبوده از اول هم ينطورياز اول هم ديگويم نكهيا يبرا.نه ت؟اس ينطوريچرا ا .است؟ نه

   :ديگويخدا، م به ديخودتان را زنده كن ديبا طيشرا نيشما در هم

   ٤٦١٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نيكامل، رَو بجُو ِاكمال د ستين               نيجان چن يتو ا مانِاي نشد گر

 يفضا را باز كن يبرو ديبا نصورتيدر ا كند،يات دارد كار م يمن ذهن ،يپس فضا را نگشود ستين ينطوريتو ا مانيا اگر

  .يبشو ميتسل ديبا ،يرا كامل كن نتيو د
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   ٤٦١١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دوست ْ مرگ شد تو كارِ اندر كه هر
  كراهت دوست، اوست يبر دل تو، ب

از  ،شما هستند يدوست واقع نهاياز ا يكيكدام  ،ديآدم ها دار يليشما در اطراف تان خ .كنديم فيدوست را هم تعر االن

به خودم  شتريمن ب ايآ .ديكن نييتع ديموضوع را با نيدشمن خودتان؟ ا اي ديخودتان دوست خودتان هست ،جمله خودتان

من دوست دارم كه  ايآ .مصداق دارد در مورد من تيب نيا رسانميماگر سود  ؟رسانميسود م اي زنميضرر م زنميلطمه م

اطراف تو  ياگر كس ديگويدارد م باست؟يز ايمركز من زشت است  يبرا نيا رميميم يوقت رم؟يبم ينسبت به من ذهن

 فهممياالن م .هستم يكه من از جنس زندگ دييگويباشد شما م يمركز شما ارتعاش زندگ يرو شاثر مركز ،باشد كه اثرش

  .ندازميب خواهمياست م يشدگ تيرا كه هم هو ينازندگ نيپس ا .زنده بشوم نيبه ا خواهمياست م يچ يزندگ

داد مثل موالنا او  منرا به  يانرژ نيا يندارد، پس آن كس يندارد حالت زشت يصورت زشت ست،ين يمرگ زشت نيها ا

را  نيا ،ديآيخودم را كوچك كنم به نظر او زشت م خواهميم يوقت ،هم اطراف من هست يكياگر  يول .دوست من است

پس  ،شوديام بزرگتر م يمن من ذهن ،من را كنديم نيخشمگ يوقت كنديم نيمثالً من را خشمگ ،كنديبه من هم القا م

دوست من  نيخشمم شعله ور بشود، پس ا خواهميخشمم را بخوابانم، م خواهميمن آن موقع نم ،ستيمرگ دوست ن

خودم هم اگر به خودم  .دوست من است نيا يبه من من سبك تر بشوم نسبت به من ذهن كنديكمك م يهر ك ست،ين

  .خودم هستم، وگرنه دشمن خودم هستمپس خودم دوست  شوديكه كار حساب م كنميم ييكارها كنميكمك م

من  كنم،يم هيو توج كنم،يام را بزرگ م يمن ذهن كنم،يمقاومت م كنم،يقضاوت م رم،يگيم راديلحظه من دارم ا راگر ه

 نياكه  كنميت مشدم االن دو ساعته دارم صحب يگفته عصبان يزيچ كي يكس كي كنم،يم ريخودم را تعم يذهن

دشمن خودم  ب،يترت نيبه ا كنميم ريام را تعم يپس من دارم من ذهن ،است حق با من بوده هيمن قابل توج تيعصبان

   ت،يب نيبا هم ؟دشمن خودتان اي ديدوست خودتان هست دينيپس شما بب .ستميدوست خودم ن .هستم

   ٤٦١١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دوست ْ مرگ شد تو كارِ اندر كه هر
  كراهت دوست، اوست يبر دل تو، ب

 ديكار درست و سودمند به خودتان انجام بده ديكه شما اگر بخواه ديدانيو شما م ست،يكار چ ميديپس ما فهم ،فكر اما

 فهيوظ نياثر بگذارند، ا تواننديشما م يبزنند رو يحرف نكهيبدون ا ،تاباننديكه به مركز شما م يبا انرژ شهيهم انتانياطراف

 يفالن دييبگو ديتوانينم .تان باشد انينفوذ اطراف ريفكرتان و عمل تان ز دينگذارو  د،يشما است كه مركزتان را حفظ كن
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 كنميبرنامه را تماشا م نيخوب ا .يوست كه نگذارت تيمسئول ،خوب نگذار خراب كند كند،يحال من را خراب م ديآيم

فكر كن  نيبنش ،كن فكر كن نتخابا گذارد،يآدم اثر م يرو ونيزيخوب نكن، تلو ،كنديحال من را خراب م ونيزيدر تلو

  .نه .كنميبود من نگاه م يهر چ نكهينه ا .بخواهم نگاه كنم ونيزيتماشا كنم اگر تلو ديمن كدام برنامه را با

خودت  نكهيا يبرا ،يدشمن خودت خودت هست نيربدت يباش ينطورياگر ا ميكنيصحبت م ييزهايچ نيراجع به ا ميدار

 گذارنديو اثر م كنند،يكه صحبت م يياز مركز آدم ها د؟يآياز كجا م ،يگذاريم خربم يها يرا در معرض آفات انرژ

 ديبا يكار كيچهار تا  نيترازو، فكر، عمل، ا نه،يانسان مهم است، آ يدو تا برا نيفكر و كار و عمل ا ميمركز تو، گفت يرو

كه  يكس كي .القا نكند يمن ذهن كي دانمينم ا،القا نكند به شم ونيزيتلو .ديايجهان ن نيكه خداگونه باشد، از ا يبكن

   .ييكتاي ياز جهان به فضا ديشما برگرد ديتوانيرا، وگرنه نم زيچهار تا چ نيرا ا نهايدرد دارد القا نكند ا

   ٣٢٠٧ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يشَه ديآ شيراه آن باشد كه پ              يَره دبگشاي كه باشد آن فكر
 راندازشياست كه ما كمان و ت نيا دهديما نشان م يرا برا يكه راه يتنها فكر .ما باز كند يرا برا يآن است كه راه فكر

 يكه آن موقع زندگ يمقاومت ما صفر قضاوت ما صفر آن فكر ميلحظه فضا را باز كن نيدر ا ميبشو ميخداست، كه ما تسل

  . راهنما هست. كنديم بازآن راه را  .آن ترازو هست كنديما م قياز طر

ما را گرفته اند  يجلو ،گذارنديشده نم تيهم هو يها نكيع نيفكر آن است كه راه برگشت از جهان كه ا نيبنابرا پس

را باز  يراه ديگويمفكر ها،  نيبا ا د،ينيبيها را م نكيكه آن ع دينيجلو برود، و شما ببكنار بزند  ايآنها را سوراخ كند 

با  ديشما با خدا مالقات كن د،يآ شيخدا پ يعنيشاه  ديآ شيراه آن است كه شاه پ ديگويم .كنديم فيراه را هم تعر .كند

   .ديمالقات كن يزندگ

   ٣٢٠٨ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ها و لشكر َشه شودمخزن نه به             َشه ُبوَد شپي كه باشد آن شاه
 ،يخودت هست اياست كه به خدا زنده شده  يانسان ايخدا است  ايشاه  ستين يجهان نيشاه شاه ا كنديم فيرا هم تعر شاه

در  ميكنيما خدا را كه مالقات م ديمالقات كن ديهست تينهايخودتان را كه ب ديل شما باآلماب يعني .يكه به خدا زنده شد

نه،  .خداست نيا مييبگو مينيرا بب يا هيسا كي ميخواهيمان م يكه با من ذهن هن م،يكنيمان را مالقات م يواقع خود اصل

فكر شاه نباشد  يشاه نباشد، از رو يشدگ تيبا هم هو يعني ،باشد شاه شاه آن است كه از خودش .ميهست رونياز ذهن ب

 .قدرت با پول، شاه نباشد با يشدگ تيبه مخزن ها و لشكر با هم هو م،ياو زنده بشو تينهايما به ب يعنيدر فكر شاه نباشد 

ها را دوباره تكرار  نياما چرا ا .ميكرد فيفكر را هم تعر ميكرد فيكار را هم تعر دينيبيپس م م،يما به او زنده بشو يعني
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رد و بدل  يبا شما حرف نكهيولو ا ،گذارندير ها اثر مفكر شما و كار شما گفت افسردگان و غَ نيا يرو نكهيا يبرا م؟يكنيم

  ديدانيو شما خوب م ميرا هم خوانده ا تيب نياول گفته بله ا تيب ،نكنند

  ٢١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  شكرِ نَِعم ايصبر  ايدو َره آمد در َروِش،  ناي
  دو راه را نيمَر ا دنيتو َنتان، د يِشمع رو يب

دخالت  .است يضلعش عذرخواه كي ،ضلعش شكر است كي ،صبر است ضلعش كي ديشما گفت ديكرد فيمثلث تعر كي

كه در حالت صبر  ديكنيم يشما سع .آورديم رونيمثلث ب نيبد آنها در مركز ما، ما را از ا يما و اثر انرژ يدر زندگ گرانيد

را  ياست عذرخواه ممكنخودتان  يمن ذهن اي انتانياطراف يول .دير بخواهعذ ديدو خارج شد نيو اگر از ا ،ديشكر باش اي

 يو شما بعنوان من ذهن ،شما اثر بگذارند يرو يذهن يمن ها دياجازه بده دينبا د،يآگاه باش ديشما با ،ممكن كند ريغ

  .دياثر بگذار گرانيد يرو

 گذارند؟يمن اثر مخرب م يرو ينگذارم، چه كسان ،گذارميم ياثر منف يچه كسان يكه من رو ديكن نييشما گفتم تع يعني

جدا بشوم،  توانميپدرم است؟ نم .مواظب باشم ديترك كنم با توانميمن كه مادرم را نم ؟مادرم است .آنها باشم واظبم

 داًيدر حضور آنها شد توانميم يست ولبچه ام است؟ خوب بچه ام ا .همسرم را داشته باشم ديخوب با ؟همسرم است

 ،مشغول است ييكتاي يبه كار برگشت از جهان به فضا لكه الزم دانسته و در عم يو هر كس .مواظب باشم ،حاضر باشم

 .آدم ها را سراغ شما خواهد فرستاد كنديهم دارد كار م طانيبداند ش ديبا ،كنديم يو كار واقع كنديفكر خالق م يعني

   .ديآيما م ياثرات مخرب رو نيارتباطات ماست كه ا قيمعموًال از طر

كند،  يتنها زندگ توانديانسان كه نم .كند يتنها زندگ گرانيبرخورد با د گرانيبدون رابطه با د توانديو متأسفانه انسان نم

 ياثرشان را رو يذهن يبه اصطالح ارتباط تنگاتنگ من ها نيو در ا .كند يخانواده زندگ يكند تو يجامعه زندگ يتو ديبا

كه  ديرويم ييآدم ها شيپ يوقت .ديباش ظبموا ديبا دييآياگر شما از حالت صبر و شكر درم نيو پس بنابرا .گذارنديما م

اش  يلحظه هست كه خرابكار نيا نكهيا يبرا د،يكامالً حاضر باش ديبا ،دارند كه پر از درد است يمركز نهايا ديكنيفكر م

  . ديكنيشما مقاومت م افتديم ياتفاق كي كند؟يوارد م ياش را چجور يخرابكار .كندمي ارد ورا 

 نكهيبه محض ا يندارند، ول يباز شده آنها دسترس يبه آن فضا دياگر فضا را باز كن ،ديقضاوت نكن اگر، ديمقاومت نكن اگر

شان را بزنند، پس  بيآس تواننديم ،مقاومت به چشم تان زدند ايقضاوت  ايالمت م نكيع كيشما را در ذهن و  دنيكش

نگاه  .كه خدا فضاگشا است .خداست فيتوص يراه ها نياز بهتر يكي ييشما و فضاگشا ديهست ييهر لحظه آماده فضاگشا

. خشمگين كنديآن باز م يبرا ميشويذره سبك م كيباز كرده،  شيخدا فضا را برا يهر شكل ميدار يما من ذهن ديكن
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مي شويم براي آن هم باز مي كند، من ذهني مان را قوي مي كنيم براي آن هم باز مي كند، خوب البته عواقبش را مي 

بينيم ما، ولي اجازه مي دهد ما باشيم ولي چماق ندارد كه تا جنبيدم بزند به سرمان بگويد نه خير چرا اين كار را كردي؟ 

كه ما  ياتيحدس ديگويم د،يگويو در غزل هم م ميكن ييشناسا ميما بفهم دهدياجازه م يواش يواش فضا را باز مي كند

   .بله كند،يكار نم طورقانون خدا آن ايرشك خدا  ميزنيبا ذهن مان م

و  .گذارنديمركز ما اثر م يكه اطراف ما هستند رو ييكه مركز آدم ها ديبخوانم كه شما مطمئن باش ياتياب خواهميم اما

 روميكه من همه جا م ميادعا كن ديكدام از ما نبا چيما رد و بدل بشود، ه نيب يكلمه ا نكهيولو ا يحت ديشما مواظب باش

بخواهم  يمن ندارد با هر كس يرو ياثر چيهستم كه ه يقدر قو نيو ا كنميم اشارا تم زيهمه چ دهم،يگوش م زيبه همه چ

 خوانميرا تند تند م اتياب نينه، ا .هستم يمن قو نكهيا يمن ندارند برا يرو ياثر چيه كنميو تبادل نظر م كنميصحبت م

  :ديگويم تانيبرا

   ١٤٢١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  هانهياز رَه پنهان صالح و ك                        هانهيدر س هانهياز س رودمي
 يرويصالح ن ،ياريهوش بركت ،ياريهوش يكين ،ياريهوش گريدل د كيبه  يلد كياز  يا نهيس كياز  يمركز كي از

 يباشد زندگ يكه در مركزش زندگ يپس كس .روديدرد هر دو م يعني نهيكننده، كلمه صالح، و ك ييراهنما يرويرََشد، ن

  .شوديمركز شما آلوده م فرستد،يرا م نهيباشد ك نهيبه مركز شما، اگر ك فرستديرا م

   ١٤٢٢ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و علم و هنر ييدانا روديم                    در گاو و خر آدمي از خود بلكه
 يپس ناظر رو .ميرا خواند نيا وانات،يبه ح ميهر چه كه دار ايدرد،  ،ييدانا نيا كنديم تياز مركز ما سرا يحت ديگويم

 يناظر رو .بگذارد توانديما اثر م يآن هم رو ميگذاريآن اثر م يرو ميرسيم يما به هر كس گذارد،ياثر م شهيمنظور هم

 كيشما را تحر ردو د ،نديبيشما را درد م ،اگر خودش از جنس درد باشد ،كنديم نييو جنس آن را تع گذارديمنظور اثر م

مجسمه  ،باش داشته يكه تو هم من ذهن كنديم نيمجسمه هست به ما تلق ،است يخودش از جنس من ذهن كند،يم

  .ميشديم يو ما زندگ ديديم يما را بصورت زندگ مياطرافش بود ميكرديم داياگر موالنا را پ .باش

 ريما مرتب ز ،نه ؟ميشويعوض م كدفعهيما  ريدو تأث ريتأث كي ايدو آدم  اي كي ريكه در اثر تأث مييگويم ميا ما داريآ

مختلف  ياز حالت ها شونديبا هم جمع م نهايا ،گذارديبد م يكي گذاردياثر خوب م يكي م،يريگيمختلف قرار م راتيتأث

 يزيچ كيو آن موقع دست به  مينيبياحوالت خودمان را م ،ميباش ماننورافكن خود رياگر خودمان ز يول .ميشويرد م
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 ييآدم ها اطرافر تا سم، تا زه م،يريدر معرض تابش نور قرار بگ شتريكه ب ميكنيم ييما كارها ز،يبه نام پره ميزنيم

  .كار برگشت از جهان يتو ميموفق بشو ميخواهيچون م ميگردينم

كه مركز من خدا  شوديدر كار من سبب م يو افسرده ا ياست كه از داخل شدن و از دخالت هر غر نيامروز صحبت سر ا

آدم  نمينگاه كنم بب ديرد، من بايكار صورت نگ نيمواظب باشم ا ديمن با رديكار صورت بگ نيكند، اما مبادا ا فيرا بد توص

از  نيو ا كنديم فيتوص لياص يآنكه با شاد ؟لياص يبا شاد ايابراز درد  با با درد؟ كننديم فيتوص يها خدا را چجور

دشمن من است خودم هم از جنس آن  يكيآن  .است نيواقعًا دوست من ا خورديبدرد من م نيا ديآياعماق وجودش م

  .دشمن خودم هستم مهستم من هم خودم را من ه

زن  نيمرد است ا نيا دييندارد، بگو يمعن تيجنس نجايا ديآياز آنور م يارياست هوش يچجور ديواقع شما توجه كن در

اش  يآلودگ شوديآلوده م ديآيم ياريكه هوش،موضوع را نيا ديد ميآن است االن هم خواه رياست تقص نيا رياست تقص

 كيدر  .است اديبا فكر كم است با درد ز ،با باور كم است يشدگ تيهم هو يجنس كيو در  .است يشدگ تيهم با هم هو

است  يمن ذهن يكي .است ادتريو من عاقل هستم ز دانميمن م نكهيبا ا يول ،با درد كمتر است يشدگ تيهم هو يجنس

 نعقل م دانميمن م ديگويمن م يكيآن  .كنديم جاديهمه اش درد ا مييگويم مينگاه كن يعني ،به درد دارد شيكه گرا

  .دانميو م فهمم،ياز همه بهتر م ،دارم يذهن

از  نازميمن به عقلم م دانميمن م ديگويكه م يكي ني. اشوديم دهيدر خانم ها د شتريبه درد دارد ب شيكه گرا هيآن اول

 جهانكه آلوده شده  يارينوع هوش نيا ،دو تا دست در دست هم نيا .مرد دياسمش را بگذار فهمميو م دانميهمه بهتر م

 ياريندارد، هوش يزن و مرد، زن و مرد معن دييشما نگو .كننديم يهمكار كنند،يكمك م گريبه همد كند،يرا دارد خراب م

 مياالن خواه .كنديرا آلوده م نيا يزيچه چ مينيبب ميبرو ديما با .شوديمرد م يكي ،شوديزن م يكياست كه در سطح 

  . كرد ميمورد صحبت خواه نيدر ا شتريب ديد

ت اول *** یان   ***  
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   ميرا هم داشت تيب نيا بله

  ٣١٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  داد دست دينشا يپس به هر دست      هست  يآدم رو سيابل َبسي چون
داشته  اديبا درد ز ،داشته باشد اديز يزهايبا چ يدگيهست كه اگر مركز من همان نيا تيسيهست؟ ابل يدر چ تيسيابل

بهتر  ،دانميبه م شيگرا يشدگ تيچه هم هو ،به درد شيگرا يشدگ تيچه هم هو ،گريد ميكرد فيو االن تعر دباش

  . ديهستند، شما به مركزشان نگاه كن اديبصورت زن و مرد ز .هستند يسيابل يهر دو ،يفهميتو نم فهمميمن م دانم،يم

  .ديموفق بشو ديخواهيم اگر .ديدست بده دينبا يبه هر كس د،يبشو قيرف دينبا يبا هر كس پس

انسان  كيانسان ها،  يشده انسان ها رو تيو نفوذ مراكز هم هو ريراجع به تأث م؟يكنيصحبت م ميدار يما راجع به چ

برگردم،  خواهميمن م .مخرب در امان باشم راتيتأث نياز ا خواهميمن م دييگويم .چه زن مرد ديشخص شما هست

تلف كنم، پس  خواهميمنحرف بشوم، وقتم را نم خواهمينم رند،يكارم را بگ يخواهم جلويبشوم، نم يعصبان خواهمينم

   گذارند؟يمن اثر م يرو يآدم ها چجور ؟يكنم از چه كسان زيپره ديمن با

 ،رنديها در مركز من قرار بگ نيبگذارم كه ا دياگر شد من مبادا نبا ،بشود ديوارد مركز من نبا يهر افسرده ا يهر غر

 دييگويشما م يعنيكار را بكنم  نيا دينبا . منكنم كه نفس آلوده هست فيتوص يجور كيمن خدا را  ،را كنند من كيتحر

هر لحظه اثرات بدش را  ديشويم قيو رفاشما شما با  شيپ ديآيم يآدم رو سيخوب ابل .ديگويبه خودش م يهر كس

مان را باز  چشماننه،  ميكن يتنها زندگ مينكن دايباعث بشود كه ما دوست پ ديصحبت ها نبا نيا .گذارديشما م يرو

  .ميكنيم

 ديشويموفق نم يوقت .دييآيم يطيدر چه شرا اتين ابيا نهيآ دهدينشان م نهيآ،يتيدر چه وضع كه ديدانيشما االن م 

شما پنجاه سالتان است شصت سالتان  يوقت ديدانيم ؟ شماشما ديشويچرا موفق نم .ديكن دايعلت را پ ديبرگرد ديبا

چقدر  !كننديآدم ها چقدر عبادت م .ديكرده ا اديز يليخ يليخ ينيد معنوي يا احتماالً كار ،ديا كرده يزندگ رانياست ا

 يكمان بشو ديگفت تو با ،گريامروز گفت د شوند؟يچرا به خدا زنده نم شود؟ينم يزيچ چيپس چرا ه كشند؟يزحمت م

   ؛ديگويخدا م ؛راندازيمن ت

شما چراغ  ؟يزيشما با هر چ ديكنينم زهيست ايآ ديكنيو مقاومت م ديكنيهر لحظه قضاوت م اي ديشما كمان شد ايآ

 ييچراغ حضور روشنا يعنيچراغ  م،يچراغ نشد ميشد يما قاض ميباشر منصف گا د،ييخودتان بگو ؟ديشد يقاض اي ديشد

هستند خداگونه  يندگاز جنس ز ننديبكنند، بب يبكنند چه عمل يچه فكر ،ننديخودشان را بب يپا يهمه جلو اندازديم

با  كنديقضاوت م يهر كس د،يگرفتار بشو د،يبكن يمثل من قضاوت ذهن دييايكه ب كنديدعوت م آنها را يقاض .هستند
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  17صفحه: 

 ديبه ما گفته قبًال گفته مثل فرشتگان ما با .آدم كارش خراب است نيا .دانديپس خدا نم ،دانميمن م ديگويم يمن ذهن

   .دهدياو نم دانميم مييگوي كه ما م يتا زمان .تا او به ما دانش بدهد ،دانمينم مييلحظه بگو نيدر ا

اگر  .ديبه من نشان ده ؟يبراساس من ذهن كنديهست قضاوت نم يبا قضاوت، ك دانم؟يمن م مييگويم يبه چه صورت

در  يهر كس :تندگف غمبرانيكه پ ميشويم يدوباره متوجه مرض مييآيپس ما االن م ،بله م،يگويم كيتبر ديشما هست

مرض  نيا ،ميهست تيوكرده با آن هم ما هم ه جادياست و االن هم كه درد ا يشدگ تيمرض هم هو نيو ا .مركزش دارد

   مياز مدح درست خدا عاجز هست م،يكن فيدرست توص م،يما خدا را بشناس گذاردينم

  ٢٦٧٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيآفت يشناسكه از آن در حق               ستيگفتند در دل عّلت اانبي
خدا را كه  گذارديمرض نم نيو ا .است يمرض نيوجود دارد و ا يشدگ تيگفته اند در دل انسان ها هم هو پيغمبران

جارو نشده و  نياز جنس درد هم هست تا ا ،نهايشده در مركز ا ليتشك يچون آن مرض براساس جنس ماد .بشناسند

 تواننديلحظه م نيكه ا كننديهم نم يقدرشناس يو حت .شوندينم شوند،يخداشناس نم نهايرا نگرفته ا شانيعدم جا

و  ،مرض نيبخاطر ا ،كننديهر لحظه قضاوت م نكهيا يچرا؟ برا .كند ييفضا را باز كنند و كُن فكان و خدا آنها را راهنما

   .ديآيقضاوت خدا درم يقضاوت جلو نيا

 چيه م،يكشيدرد م ميريگيُكن فكانش را م يجلو ميكنيمما هم قضاوت  .كنديو با كُن فكان كار م كنديخدا قضاوت م

اثر  ياست و ب ميعق يمن ذهن يكارها دهد،يانجام م يكار را من ذهن يول م،يكنيكار هم م .ميشناسيموقع خدا را هم نم

 كهيزمان ات ست،يفكر هم ن ستيكار ن نيگفت ا .بادام پوك كاشتن است د،يآيدر نم يزيچ چياز آن ه يعني .است نازا است

 تيمرض كه هم هو نيا اما .كدام بدرد نخواهد خورد چيكرتان نه عمل تان هخدا باشد نه ف راندازشيت ديشما كمان نشد

  .گذاردياثر م كنديم تين سراينه ا :ديگويم ماند؟يم يدر مركز انسان باشد فقط در مركز انسان باق يشدگ

  ٢٦٨٣ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است يُجفتان سارزهر او در جمله             است يماريآن ب رثيهم از تا ناي
و با دردها حاصل هم  ،جهان دارد نيا يزهايبا چ يشدگ تيكه هم هو يكس ياست، شما اگر از پهلو يمسر يعني يسار

 يمقدار نكهيهر روز مثل ا .آورديشما را از پا درم ديكن ياگر با او زندگ .گذارديشما اثر م يدرد رو نيا ،ديدارد رد بشو

مان  يرا به رگ بچه ها يمن مادر من پدر همچون زهر مياز خودمان سؤال كن ديما با ايآ .دنكنيم قيزهر را به جان ما تزر

 يخوب ميما دار ايآ ،ميما همه مان از خودمان بپرس يعنيبعنوان پدر و مادر  ديشما با م؟يكنيم قيهر روز ناآگاهانه تزر
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  18صفحه: 

 ؟ميآماده كرد دهيآنور رس زآتش فشان معنا كه تازه ا كي ،امتداد خدا كي ينشو و نما يرا كه برا طيما آن مح ؟ميكنيم

   م؟يمسموم كن ميخواهيرا م يزندگ نيا اي

 طينه ما مح اي ؟شوديجان م يب ،شوديكوچك م شود،يمسموم م ،شوديما آلوده م هليمرتب بوس دهيتازه رس يزندگ نيا

آتش فشان  نيا م؟يفراهم آورد يچه امكانات م؟يآورد يچجور مياگر آورد ؟بعنوان پدر و مادر ميآن را بوجود آور ييشكوفا

 يامتداد خداست من چجور نيكه، ا ستين وانيح كه، ستين مهمجس ،كه خورديغذا نم خورد،ينم ريمعنا فقط كه ش

، ام دهيبچه را به همان جا برسانم كه خودم رس نيا خواهميمن م ايام؟ آ دهيجا رس نيبه ا يمن چجور ،مسموم شده ام

 گذارد،يم اثربچه  نيا يمن رو يماريب گذارد،يبچه اثر م نيا يمن رو يماريب ريتأث ،من ريزهر من، تأث نيكه ا دانميم من

   ؟دانمينم ايرا  نيا دانميم

 نيماش كيو بزرگ هم بشود  ميبهش و گرمش كن ميبده ريكه آنجا ش مانديم وانيح كيبچه مثل  نيا كنميفكر م اي

را در مركز  ياست؟ زندگ يمركز من از جنس زندگ ايآ ؟دهميمن عشق م ايآ ؟ديگر خواهديچه م گريد م،يخريم شيبرا

كه ذهن  ييزهايدرصد به غذا، و آن چ يكدرد  اجيدرصد به عشق من احت من نود ونهبچه  نينه؟ ا اي كنم؟يم يياو شناسا

   كنم؟يمن عشق را فراهم م ايآ .او است يعيطب ازيآن هم ن كه دهد،يمن نشان م

من  .ديآياز همه بدش م ديآيآدم كه از خودش بدش م ؟ديآياز خودم بدم م نكهيا يبرا ديآيبچه ام بدم م از اصالً اي

آدم خودش را دوست داشته باشد به همه  .است نيو دروغ ديگويدروغ م نيهم يبرا د،يآياز خودش بدش م يذهن

 ديايآدم از خودش خوشش ب .ديآيخوشمان نم دماناز خو نكهيا يبرا مييگويچرا ما دروغ م .هستم ينطوريمن ا ديگويم

كه  ميكنيوانمود م گريجور د كي .بفهمند گرانيد ميخواهينم ديآيچون خوشمان نم .هستم ينطوريمن ا ديگويم

   .شما ديرا هم بدان نيا گفتهبله  م،يهست

  ١٠١٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  عابِدان دِيكه عََدم آمد ام                         بِدان تيّ مِنَ اْلمَ  يَّ الْحَ  خْرِجْ ي
همه ما  اورد،يب رونيب يرا از مرده من ذهن يتو بدان كه هر لحظه خدا درصدد است كه زنده ا :كه ديگويم نيترجمه ا و

خودش را كه ما هم  از تويش كه را داغان كند نيا يعني يمرده من ذهن نياز ا خواهديلحظه به لحظه خدا م ميدانيم

ن مركز عدم بشود ياست كه ا نيخداوند هستند ا يواقع هكه مدوح كنند يعابدان با كسان ديو ام اورد،يب رونيب ميهست

   درست است؟

  »پرستشگران است. یِ دواریامة یکشد، بدان که عدم ما رونیزنده را از مرده ب یتعال حق«
  حالتش هم بله؟  كيكه چون  ميمعروف خوانده ا تيش را در آن سه بامربوط به مفصل نيالبته ا 
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  19صفحه: 

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تََنديم يمرگ يِنفسِ زنده سو                   كُنديم رونبي مُرده زنده زِ  چون
را  يهست كه خدا از زنده امتداد خودش مردگ نيبخاطر ا ،يمن ذهن يخرابكار د،يرا همه حفظ كرده ا تيسه ب نيا

 .را پاك كند يمردگ ،است كه از خودش كه زنده هست نيپس خدا هر لحظه دنبال ا .دور ندازديب ،بكشد رونيب خواهديم

با نفس مان  ديكه ما نبابه ما نشان مي دهد  قتيحق نيو ا .تنديم ينفس دائمًا حول و حوش مرگ و خرابكار نيا نيبنابرا

 نيتا ا ،ميمرتب از خودمان جدا كن كنديم يكه خراب كار يزيآن چ ميكن تماشامرتب بايد خودمان را  .ميباش تيهم هو

  .ديايدو تا حالت بوجود ب

 نجايا كشديم رونياست ب يهم خودش را كه زندگ يمرده من ذهن يعنياز مرده  ،كنديمرتب از زنده مرده را جدا م يعني

  :ديگويقرآن است دوباره م هيمربوط به آ نياما ا .ديگويحالت را م نيا

  ١٩هي، آ٣٠سوره روم م،كريقرآن

سازد و شما نيز اين چنين از گورها بيرون را از مُرده بيرون آَرد و ُمرده را از زنده. و زمين را پس از مُردنش زنده مى زنده«
  »شويد.

 اورديب رونيب خواهديهر لحظه م يخودش را از مرده من ذهن يعني آورديم رونيزنده را از مرده ب م،يكه قبًال گفت يهمان

 يخرابكار تند،يوش مرگ محدائماً حول و  يمردگ نيپس ا .جدا كند ياز زندگ خواهديرا م نياست ا يو مرده كه من ذهن

 يخرابكار يمن ذهن ميگذر ياز ده سال دوازده سال كه م .ما يبرا كندياالن كار نم گريد يكه من ذهن مينيتا ما بب ،تنديم

 كي .دارد يگريد ديد كي .ديرا ادامه ده يمن ذهن گريشما د خواهديكه خدا نم ديبه ما بگو نكهيا يچرا؟ برا كنديم

هنجار استفاده كن نه  نياز ا ،يزندگ نياز ا ،عقل نياز ا گريتو د ديگويم .به شما بدهد خواهديدارد آن را م يگريعقل د

  .ميدهيرا ادامه م يما تا لب گور من ذهن .كنديم كتهيد يكه من ذهن يزيچ آن

مربوط به  نيا گريواضح است د» ديشويآورده م رونيگونه از گورها ب نيو ا كندياش زنده م يرا پس از مردگ نيو زم«

 كندياستفاده م هيآ نيها بصورت انسان مرده اند و موالنا از ا ياريذهن است كه هوش نيگور هم ايذهن است، قبر  نيهم

ما تماشاگر  ديپس دائمًا با .كنديجدا م يرا از مردگ يو زندگ ،كنديرا از زنده جدا م يمردگ يكه چجور دينيبب :ديگويم

كار  بله؟ ،شوديبشو و م ديگويكُن فكان كه م ميبگذار ،ميقضاوت را صفر كن ،ميرا صفر كن متمقاو .ميموضوع باش نيا

   .رديعمل صورت بگ نيكند، تا ا

ها را  يك .گذاردينه نم گذارد؟يم طانيكه، ش گذارندينمنه  گذارند؟يمردم م رديعمل اگر بخواهد صورت بگ نيخوب ا

 .ديبدان ديرا شما با نيا .مانع در زنده شدن ما به خدا هستند نيبزرگتر ااطراف م يآدم ها .سراغ ما؟ آدم ها را فرستديم
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  20صفحه: 

شد من اصالً  ينطوريحاال كه ا دييبگو ديبرگرد يبعنوان من ذهن ديتوانينم .ديروابط تان را حفظ كن ديحال شما با نيدر ع

 نيو خدا در هم ديكن يشبكه روابط زندگ نيدر هم ديشما با . نه،است يهم من ذهن نيا ،كنميم يزندگ ابانيب يتو روميم

 د،يكنيو اشكاالت را رفع م دينيبيو اشكاالت خودتان را م ديكنيشما فضا را باز م آورديبوجود م يشبكه روابط اتفاقات

  :ديگويم. بله

  ٢٨٠١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه فَكندَندَم چو آدم از جِنان                     از زنان؟ اي كنم ِاخوان از ناله
 يانسان ياريهوش .است چه مرد چه زن يانسان ياريهوش وسفياست؟  يك وسفي د،يگويم وسفي د؟يگويم يرا ك نيا

از  اي ،بكنم وسفيمن ناله از برداران  ديگويم .نيآلوده كردن ا كننديهم مردان هم زنان شروع م ،ديآيكه از طرف خدا م

 ييكتاي يبهشت فضا يعنيو انسان را از جنان  .را آلوده كنند ياريوشكمك كردند كه ه گريبه هم د نهايا يزنان؟ كه هر دو

 .اصلم انكار فرم است، فرم بعالوه انكار فرم هستم يول ،من فرم دارم نكهيبه ا ارانهيبشود هوش ليلحظه كه انسان تبد نيا

خدا كه ثبات او هست  تينهايبه ب كنميم يبدن زندگ نيا يتو ،كنميم يفرم زندگ نيا يتو كهيلحظه درحال نيمن در ا

   د،يآيروحم از آنور م ياتفاقات، در مقابل اتفاقات، و غذا ،كامالً فضاگشا هستم ،زنده ام

   ١٠٨٣ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  مر او را ناسزاست يوانيح قوتِ               بشر، نوِر خداست يِّاصل قُوتِ 
 يمهم زيچ نيا ميخوريكه ما نان م ييغذا نيا د،يآيخرد من عشق من بركت من از آنور م يمن غذا يقوت من غذا نيا

خورده غذا  كيفرم بعالوه انكار فرم، فرمش كه با  فيانسان هست بنا به تعر نكهيا .ديآيما از آنور م ياصل غذا ،كه ستين

 ما» شر نور خداستب ياصل قوت«:ديگويم نيهم يبرا .ديآياز آنور م شياو است، غذا تينهاياصلش كه ب ماند،يزنده م

از آن  دهديبه ما م يپز كه خوش ياز آن انرژ ميبده پز، ميكن اديرا ز نپول ما دياست كه با نيما ا يغذا ميكنيفكر م

آن همان نور  ،دهديبه ما دست م يخوش كياز آن برتر بودن  ،مييايبرتر درب ميكن سهيخودمان را مقا .ميكنياستفاده م

  .ستيخداست! نه آن نور خدا ن

  ٢٨٠١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه فَكندَندَم چو آدم از جِنان                     از زنان؟ اي كنم ِاخوان از ناله
 نيآمد به ا ياريدو جور هوش ديگويم كند،يسؤال م ياريموالنا بعنوان هوش .كنديسؤال م وسفيكه  تيب كي نيهم

به  شيآن گرا ،به درد دارد شيبا باورها و دردها كه گرا يشدگ تيكه هم هو ،خانم ها ظاهر شد ايبصورت زن  يكي ،جهان

به  شيگرا ،بعالوه درد يجهان نيا يبا باورها و با دانش ها شد تيآمد هم هو ياريهوش كي گذارد،يدرد را بعنوان عشق م

 ،دافتيم خايزل ريبعدش هم گ اندازند،يكه برادرانش به چاه م دينيبيم وسفي انيدر جر .هم شد مرد نيدارد ا يعقل جزو
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  21صفحه: 

زن  ريكه تقص مييد بگويجا اصالً نبا نيپس در ا .كنديموالنا سؤال م ،پرسديبرادرانش؟ م ايظلم كرده  شتريب خايخوب زل

  .مرد است اياست 

از جنس  يكي ،است يتقلب ارانهيدوباره به خدا زنده نشده هوش يكه هر دو اگر من ذهن ،جهان نيهست در ا يدو جور انرژ

خانم هستند  نهايا دييكه بگو ،به درد است شيگرا يجهان نيا يزهايبا چ يشدگ تيهم هو ،به درد است شيگرا ،درد است

دنبال تر هستند، آن  نهايا ،مردها هستند نهايا ،است نيتر دهياست، فهم نيعاقل تر است، عاقل تر هم يكيظاهرشان، 

 .كه خودش از جنس درد است يدر حالت يفهميكه تو اصال عشق نم ييگويم يكي نيبه درد دارد به ا شيجنس كه گرا

كه  نجاياز ا دانميمن م اورم،يمن بلد هستم بروم پول درب نكهيا يبرا ،يفهمينم يزيچ چيتو اصالً ه ديگويكه م يكي نيا

  .هم مرد است نيا .دانميپس من بهتر م شناسم،يراه كدام است، راه ها را من م نيكوتاه تر ميرويفالن جا م

 يكي .گذارنديم وسفي يدر مركزشان هر دوشان اثر مخرب رو .شده و از جنس جسم هستند تيآنها هم هو يهر دو يول

 وسفياست،  وسفي يراجع به خرابكار ستيو سكس ن دنيراجع به خواب وسفيداستان  ديتوجه كن .باشد زناز آنها كه 

كه  گر،يعلت جالب است د نيبه ا وسفيان داست .امتداد خداست ،ماست تينماد خدائ وسفيماست، نماد است،  تيخدائ

  .ديآيجهان كه بصورت ما درم نيا يتو ديآيم يچ وسفيسر 

 د،يآياز آنور م وسفي ديچه مردمان چه زن مان، درست است؟ نگاه كن م،ياز دست داده هست وسفي قعدر وا وسفيما هم 

مقدار درد  كيخود زن  م،يكنياش م يعصبان م،يآوريزن است بال سر زن م كيشكم  يتو يوقت .زن است كيشكم  يتو

و  خوردياو را م ريشش سال اولش كه بغل او است ش ،تا پنج ديآيم رونيب كند،يم هياز درد مادرش تغذ وسفي نيدارد، ا

 جهيدر نت ،ستيمركزش به عشق مرتعش ن نكهيا يبرا ،دهديعشق به او نم كنديو مادر به او نگاه م كندينگاه م شيبه رو

  .كنديخودش را م يآن كه خرابكار جهيدر نت ،چه مرد باشد بغلش چه زن ،كنديم رشيتحق دهديمرتب دردش را م

ما  ،يبشو تيهم هو ديبا ،يفكر كن ديمثل ما با نديگويمردها، مردها م نديآياخوان م شوديك ذره كه بزرگ مياز آنور  

ناله از اخوان كنم يا از  من« حاال بعداً د،يآيچه مرد باشد چه زن آخرش بصورت ما درم چارهيب وسفي م،يعاقل تر هست

مادر بايد خيلي مواظب شد، پدر هم  ،بينيد در اينجا از همين يك بيتشما مي واقعاً اگر بخواهيم اصالح كنيم. حاال »زنان؟

  درد ايجاد كنم، بايد مواظب باشم. وار دور او بگردد كه اين خانم من حامله است، نبايد بايد پروانه

اش تا به بچه ،آيا اين مواظب بودن ساده است؟ فضاگشايي و احترام و ايجاد يك فضاي عشق براي مادري كه حامله است

دانيم اصًال اين را كه ما نبايد به يوسف درد در شكم مادر تزريق كنيم.  درد ندهد، ساده است؟ ساده نيست كه. آيا ما مي
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آيد، بچه كوچولو است، سه ماهش كنيم با خانم حامله. بعدش هم كه به وجود ميم اصالً؟ يا نه بحث و جدل ميداني مي

  مهم نيست براي ما. من ذهني ما بايد ارضا شود. ما كنيم. اصًال است، چهار ماهش است، يكسالش است، هي دعوا مي

 اي در كار من. پس ببينيد هشياري دارد حرف ميافسردهكنيم؟ گفته از دخول هر غَري امروز راجع به چي صحبت مي

برد. يك هنجاري گويد من يك هنجاري دارم، بعداً كلمه هنجار را به كار ميزند. خدا مي زند. انگار خدا دارد حرف مي

اي در كار دهري، هر افسرآورم. هر غَ كنم، ميكنم، اين را زنده ميفرستم، خودم با كن فكان كار ميدارم، يك يوسفي مي

  شود كه اين يوسف مرا بد توصيف بكند. اشتباه بكند. من نبايد دخالت كند. سبب مي

دانيم كه  ايم كه به عنوان زن و مادر بايد مواظب باشيم درد پخش نكنيم، دردهايمان را بيندازيم؟ ميآيا ما فهميده

آورم؟ رايش به درد را به عنوان عشق به حساب ميو گرايش به درد دارم و اين گ ،هويت شدگي با دانش هستم و دردهم

هايم، چه به همسرم، چه به حاضرم روي خودم كار كنم و تمام دردهايم را بيندازم و اين درد را پخش نكنم، چه به بچه

 هاي ذهنيشوم از اين موضوع؟ آيا بقيه منخواهم دردناك بشوم، آگاه ميمحيطم، آگاه از اين موضوع هستم؟ وقتي مي

  كنند تندتند؟ اخوان حاضرند همكاري كنند؟ يا مرا تحريك مي ،مواظب من هستند

دانند كه اين حالت دانشمندي بر اساس دانش ذهني كاربري ندارد. جلوي فضل خدا درآمده، جلوي دانش خدا  اخوان مي

خواهيم بگوييم ما گرديم. نمييدانيم. ما ديگر دنبال برتري نمتوانند بگويند نميدانند؟ مي درآمده در اين لحظه. مي

گفتيم شما عشق بلد توانند به اخوان بگويند كه ما تا حاال مييم. ما داناتريم. دنبال تر نيستيم ديگر. خانمها ميترفهميده

  زنيم. نيستيد، ما ديگر اين حرف را نمي

. ما بايد به هم احترام ديگر گوييماين نمي فهميد، بعد ازگفتيم شما نميتوانند به خانمها بگويند تا حاال ميآقايان مي

بگذاريم، مواظب هم باشيم. هر كسي بايد مواظب رفتار خودش باشد، حضور خودش باشد كه من چقدر حاضر هستم و 

رسيم به آن يك بيت طاليي تا كني مر غير را حبر و سني امروز  كنم؟ از اينجا ميناظر هستم و خدا را چطوري توصيف مي

  بيت طاليي: هم خودتان را ببينيد. بله ايناين را. پس شما چه جزو اخوان هستيد چه جزو زنان، بايد س خوانمميدوباره 

  ٣١٩٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يكنيم يرا بدخو و خال شيخو                   يرا حَبر و َسن ريمَر غ كُني تا
دانيد. يعني اگر بخواهي تمركز كني روي ديگران و تمركز را از روي خودت برداري و ديگران را حبر،  كه معنيش را مي 

و اين كار انسان را از  .بدخو و خالي خواهي بود بخواهي درست كني ديگران را، خودتدانشمند و بلند مرتبه بكني، يعني 

و اين بهترين راه، بهترين وسيله براي من ذهني است  ،كندبرد به ذهن، ذهن روي ذهن تمركز ميفضاي گشوده شده مي

  .عينكهاي ذهني به ما بزندو  شوده شده دربياورد و ببرد به ذهنكه ما را از فضاي گ
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خواهد كند، چه كسي ميو شما از خودتان سوال كنيد، بگوييد اول طبق شعر موالنا چه كسي در زندگي من دخالت مي

اش توانم جلوي اين را بگيرم. انگيزهكند در كار من. من ميراست هدايت كند؟ دخالت مي مرا درست كند، آدم كند، به راه

ن از حضور دربيايم و شود كه مخواهد مرا عوض كند. اين كار سبب ميچه هست؟ آيا واقعاً خودش بلد است؟ به زور مي

د اينها در زندگي من؟ آيا من اينها را شناسايي كند؟ چند نفر هستنبا او مقابله كنم. چرا او اين كار را مي بروم به ذهن؛

  كردم؟ 

گوييم بيا در زندگي من دخالت كن. باز هم علت اين كار از هسته مركزي من مي ،كنيمتوجه بكنيد ما آدمها را دعوت مي

خواهيم آيد اين است كه ما نمياش مييد. يكي از خاصيتهاي من ذهني ما اصًال از اصلش و بافتش و ريشهآذهني مي

 كنم، خواهم زن بگيرم، شوهرگوييم بيا در زندگي من دخالت كن. من ميمسئوليت قبول كنيم. در نتيجه به ديگران مي

اي انتخاب بكنم؟ چكار بكنم؟ كجا زندگي كنم؟ شما بگوييد. يعني شما بگوييد من با كي بايد اين كار را بكنم؟ چه رشته

  من مسئول نيستم. 

خواهد فضا را باز خواهد خالق باشد. نميخواهد فكر كند، نمياش است. نميركزي من ذهني تنبلييكي از خاصيتهاي م

گويد تو بگو و يك دليل پشتش هم اين است كه من يكي را داشته باشم مالمت كنم. چون مالمت يكي از ابزارهاي كند. مي

كه ما آدمها را بگوييم بيا در زندگي من دخالت شود تقويت و تعمير من ذهني است. مالمت و حس عدم مسئوليت سبب مي

شود كه ما به ديگران بگوييم بيا و مرا از حضور دربياور، كن. يك دليلش كه باز هم به هسته مركزي من ذهني مربوط مي

  خواهيم تغيير كنيم. كنيم اين است كه ما ميل به تغيير نداريم. نميدعوت مي

دانيد كه شما به عنوان امتداد  ايد چه هست. شما ميبراي تغيير است؟ شما ديگر فهميده كنيم. آيا واقعاً اين همه سوال مي

ايد. اينها را بايد شناسايي كنيد، بيندازيد و رها شويد. هويت شدهايد با يك سري چيزها همخدا و هشياري آمده

من ذهني عالقه به تغيير ندارد، نداري.  خواهي. عالقه به تغييركنيد. نميخواهيد اين كار را بكنيد. هي سوال مينمي

شوي، كي عالقمند است؟ من بگويد اين من ذهني را بايد تغيير بدهي، به من زنده هشياري دارد. خدا دارد. خدا به ما مي

ودش خواهد خاي ميذهني يا زندگي شما؟ آن قسمت زنده شما؟ من ذهني عالقمند نيست. طبق اصل ماند هر موجود زنده

   كند، زنده بماند. بله. را حفظ

شود من ديگران را دعوت كنم در زندگي من دخالت كنند و از اين كار شما بايد بنويسيد روي كاغذ چه عواملي باعث مي

توانيد موفق شويد. يكي ديگر شما بياييد تمركز كنيد روي خودتان و آيد؟ بنويسيد، پيدا كنيد، نكنيد، نميخوشم مي
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به زور، اگر شده هم به زور، در زندگي شما دخالت كنند، چرا دوست دارند در زندگي شما دخالت  ببينيد كه آدمهايي كه

  :كنند؟ غزل ما اين طوري شروع شده. گفت

  ١٩٧١غزل شماره  شمس، وانيد ،يمولو

  در كاِر من ،يياَفُْسرده ،غَري هر دُخولِ  از
  من ارِ يبادا وَْصفِ َنْفس آلودشان از  دور

كنم. اين از من دور باشد. يك كاري ر و افسرده در كار من، من وصف نفس آلوده از يارم كه خدا باشد مياثر دخول هر غَدر 

آيند هاي ذهني روي من كه فعالً من ذهني دارم، زياد است. چرا اينها ميبايد بكنم كه اين كار نشود. دور بادا. پس تاثير من

خواهد شما را تغيير بدهد مثل كند. ميدم امنيت است. من ذهني حس امنيت نميكنند. يكي از عللش حس عدخالت مي

خواهد شما را تغيير بدهد مثل خودش بكند، تا تعداد خودش را زياد كند، از جمع حس امنيت خودش بكند. من ذهني مي

  بگيرد. بله؟

شما اجازه بدهيد، حس برتري طلبي، همين يكي ديگر حس برتري است. اگر يكي ديگر بيايد در زندگي شما دخالت كند و 

كني من برتر از تو هستم. من دنبال تر گويد تو كه به حرف من گوش ميشود. ميتر كه من ذهني دنبالش است ارضا مي

كني. فرق دارد كه موالنا حرف بزند ما گوش كنيم يا يك من زنم تو گوش مي دهي. چون من حرف ميهستم تو به من مي

كه بگويد يكي هست  ،كند. ولي او به اين احتياج داردزند ما را فلج مي زند ما گوش كنيم. من ذهني حرف ميذهني حرف ب

كه من  ،كندكند. كي هست در زندگي شما؟ پيدا كنيد كه به عنوان تر از شما استفاده ميكه به حرف من گوش مي

  ج دارد. تر، داناتر از تو هستم. و اين تر به هر من ذهني احتيافهميده

توانند، درد جديد را يكي ديگر اين هست كه آدمها دنبال قطب براي ايجاد درد هستند. آدمها درد دارند. اين درد را نمي

كنند براي اين كار. يكي مگر يكي را پيدا كنند باهاش ستيزه كنند. زن و شوهرها از همديگر استفاده مي ،درست كنند

خواهد يك چيزي به خواهد يك جوري درد ايجاد كند. ميخواهد درست كند. مينميآيد شما را درست كند، واقعاً مي

شما برنجيد، او برنجد، خشمگين شويد، شما بشويد و  درد،ستيزه كند، دعوا بشود، از آنجا  ،شما بگويد شما بگوييد نه

  ايشان بشود، تا درد ايجاد كنند تا آن قسمت دردشان تغذيه كند. 

خواهد شما را حبر و سني كند ولي انگيزه كند؟ كه ميچه كسي براي ايجاد درد از شما استفاده ميپس شما پيدا كنيد 

تان؟ با تان، دوستكنيد؟ پيدا كنيد. همسرتان، بچهديگري دارد. شما چي؟ شما از چه كساني براي ايجاد درد استفاده مي

شويد. شما بدعنق ايد بدانيد كه هر دفعه شما خالي ميكنيد؟ پيدا كنيد. شما بكنيد و آشتي ميچه كسي مرتب دعوا مي

  شويد. اين به ضرر شما است. مي
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پس اين بيت طاليي را شما رويش بررسي بفرماييد. بله، ببينيد كه آيا شما دنبال تغيير ديگران هستيد؟ اينها چه كساني 

هايي دارند؟ حدس بزنيد، بگذاريد انگيزهو چه كساني دنبال تغيير شما هستند و چه  ،هستند، دست از سرشان برداريد

هاي من تان را بشناسيد. بدانيد كه اين انگيزههاي من ذهنيدست از سرتان بردارند. اگر شما اينطوري هستيد، انگيزه

 ،هويت شدگي دارمكند دخالت در زندگي ديگران بكنيد. ولي بگوييد من كه اين همه همذهني است كه شما را مجبور مي

توانم بهتر است روي خودم كار كنم؟ اين توانم زندگي ديگران را نجات بدهم يا نه؟ اگر نميو بينا به زندگي نشدم، آيا مي

  كنم. قدر كار كنم كه چراغ بشوم، نورم بيفتد، چراغم روشن بشود. تا روشن نشده، من فقط روي خودم كار مي

كند. نه كه حرف سعدي غلط باشد، بينيد كه من ذهني چه اشتباهي ميخواهم چند بيت از سعدي بخوانم شما باما من مي

ولي برداشت من ذهني ما غلط است. چون ما هنوز بينا نشديم. هنوز به خدا زنده نشديم، هنوز خردمند نشديم. سعدي 

  گويد:مي

   پادشاهان رتيباب اول، س ،يسعد

  عضوها را نماند قرار دگر                              به درد آورد روزگار يعضو چو
  دانيد شما. بله كه معنيش را ديگر بهتر از من مي

   پادشاهان رتيباب اول، س ،يسعد

  يكه نامت نهند آدم دينشا                              يغم يب گرانيكز محنت د تو
خوب شما ممكن است بگوييد كه آدم به درد ديگران بايد برسد. سعدي گفته كه اگر از محنت ديگران آدم خبر نداشته 

زندگي ديگران به باشد، نبايد نام آدم را آدم گذاشت. اين كامًال درست است. ولي بايد ببينيم كه اينكه با كار ديگران، 

شان دهيم و ديگري كاري به زندگيبريم يك چيز بالعوضي را ميا ميكنيم، اين حقيقتاً براي كمك است؟ مدخالت مي

آيد؟ آيا من ذهني ما در ما به وجود مي برتر بودن، حس بزرگي، حس مقايسه هاي من ذهني مثلنداريم؟ آيا انگيزه

ك كمكي گوييد خداحافظ شما. خوب اين يدهيد ميبريد به يكي مييك موقعي هست شما پانصد دالر مي بخشد؟مي

  ايد، خيلي هم عالي است اگر از روي انسانيت است. است كه شما كرده

گوييد خيلي خوب با هم دوست شويم. ديگر شما بعد از اين اگر مساله داشتيد از من دهيد، بعد ميولي اگر پانصد دالر مي

از من بپرس. تو كه خودت  خواهيبپرس. من فكرهايم عالي است. شما ديگر خودت الزم نيست فكر كني. هر فكري مي

بلد نيستي از من بپرس. اين پانصد دالر را هم بگير. اين براي ارضاي من ذهني شماست يا حقيقتاً به عنوان انسان و فضاي 

  كنيد؟ كدام يكي است؟ گشوده شده كمك مي
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بايد جلويش را بگيريد. بايد  ،كنداين كمك را مي دارد هاي من ذهني است كهبينيد كه من ذهني شماست، انگيزهاگر مي

خواهيد كمك كنيد يا اين براي ارضاي من ذهني شماست؟ يا وقتي بشناسيد. حقيقتاً از محنت ديگران مطلع هستيد مي

دهيم گويد خدا را شكر كه ما بينوا نيستيم، مثل اين نيستيم. خوب اينها هم پول ميبينيد، مييك آدم بينوايي را مي

خورد. اما يك چيز كنيد. اين شكر كه به درد نميكنيد؟ شكر هم ميم. اينطوري هست؟ مقايسه ميكنيديگر، كمكي مي

  :ديگر

   پادشاهان رتيباب اول، س ،يسعد

  ديسخن گفتن نشا يدر و مرا                     ديفضول من بر آ يب يكار چو
كند بدون فضولي من، دخالت من، بربيايد الزم نيست من خوب اين عدم دخالت است. يعني هر كاري كه يك كسي مي

  سخني بگويم. اما 

   پادشاهان رتيباب اول، س ،يسعد

  گناه است نميخاموش بنش اگر                و چاه است نايكه ناب نميگر ب و
گناه است. تمثيلش  افتد، اگر خاموش بنشينمرود، يك قدم هم بردارد به چاه مييعني اگر ببينم كه يك كوري دارد مي

كنيم، آيا كنيم و بر اساس اين بيت به زندگي ديگران دخالت ميولي وقتي اين را به خودمان اعمال مي .خيلي عالي است

كند؟ نكند ما كور هستيم. و آن كسي را كه فكر يا من ذهني ما اين طوري تصور مي ،حقيقتًا ما بينا هستيم و او كور است

  بيند. او بيناست يا بهتر از ما ميكنيم او كور است مي

گوييم ما بينا هستيم و او كور است، االن خودش را فهمد. اينكه ما ميفهمد يا ما؟ شايد او بهتر ميآيا بچه ما بهتر مي

شما در . »تا كني مر غير را حبر و سني«كنيم. اندازد در چاه، اين درست است؟ ما راجع به آن بيت طاليي صحبت ميمي

كنيد؟ موالنا اين را گفته كه ما جلوي يك مانع و ابزار مخرب كه دخالت ما در زندگي ديگران گي ديگران چرا دخالت ميزند

داند كه اين كار چه دخالت  يا دخالت ديگران در ما و تغيير ما است جلويش را بگيرد. مي .است و تغيير ديگران است

يا اصالً با فرستادن انرژي باشد، مركز من روي  يا هر چي باشد، زور باشد حرفي باشد يا عملي باشد، به دعوت ما باشد، به

  شويد احتماالً به خاطر همين موضوع است. تر ما نداريم در جهان، اگر شما موفق نمييكي اثر بگذارد، يعني از اين مخرب

  . مي كنند كنيد، ديگران در زندگي شما دخالتشما در زندگي ديگران دخالت مي

كند، بينا ميداند در حالي كه كور هست. شما بايد سوال كنيد. ن بيت مجوزش هست. هر من ذهني خودش را بينا ميو همي

هر كسي بايد سوال كند. آيا من بينا شدم؟ بينا شدن يعني به بينهايت خدا زنده شدن. به اين لحظه ابدي آگاه شدن. همه 

ام؟ من ام؟ اين توفيق حاصل شده؟ آيا تسليم شدهتن. آيا من انداختهها را انداختن، همه دردها را انداخهويت شدگيهم
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زير كن فكان بودم. آيا قضاوت من صفر شده؟ مقاومت من صفر شده؟ يعني من درد ندارم؟ من چراغ هستم االن يا نابينا 

 چاه بيفتد؟ يا به نظرم خواهد واقعاًگذارم اين كار را بكند، ميهستم؟ چاه چه هست؟ يعني واقعاً اين شخصي كه من نمي

من چرا به گرفتاري خودم نرسم؟ اين تمثيل افراطي هست گرفتاري ندارم؟ چاه است؟ يعني من خودم در چاه نيستم؟ 

افتد در چاه، خودش هم نابينا است. من بايد، خوب چاه را تعريف كن، نابينا را تعريف گويد آقا يك نفر دارد ميالبته. مي

كنم آن چاه است، اين آدم هم نابينا است، بايد بروم دخالت كنم، نگذارم ابينا نيست كه. من فكر ميكن، واقعاً چاه و ن

  گويدخوانم. مياندازم. نبايد اين كار را بكنم. اما يك مطلب ديگر دوباره از سعدي ميبيفتد و با اين كار او را در چاه مي

  شانيباب دوم، در اخالق درو ،يسعد

  ياز دهان و دست گرگ ديرهان                   يرا بزرگ يگوسپَند دميشن
خورده، گرگ را رم داده، گويد شنيدم يك آدم بزرگي، يك گوسفندي را از دست گرگ نجات داد. گرگ داشته ميمي

  گوسفند را آورده.

  شانيباب دوم، در اخالق درو ،يسعد

  ديبنال يگوسپند از و روان                     ديكارد در حلقش بمال شبانگه
  خواست بخورد و همان موقع روان گوسفند از او ناليد كه اما آورد خانه. چاقويش را برداشت شب، سرش را بريد، مي

  شانيباب دوم، در اخالق درو ،يسعد

  يعاقبت خود گرگ بود دميد چو             ياز چنگال گرگم در ربود كه
دست گرگ نجات دادي. ولي عاقبت ديدم كه گرگ من تو بودي. آيا ما آدمها را، هاي مختلف. كه تو مرا از حاال نسخه

يا  ؟شان بكنيمو ما شكنجه ،رهانيم كه در چنگال ما بيفتندهايمان را، همسرمان را، دوستانمان را از چنگ ديگران ميبچه

ر جامعه بسنجيد. ما بايد ببينيم آيا به كنيم؟ شما وضعيت خودتان را در خانواده، دكنيم، فضا را باز ميواقعاً خدمت مي

دهيم دهيم؟ آخر سر خودمان آنها را شكنجه مياين كار را انجام ميخوب مان، مان، اعضاي خانوادهعنوان محافظت خانواده

شان كنيم؟ رهانيم كه خودمان شكنجهكنيم؟ گرگشان ما هستيم؟ ميبه عنوان يك قطب براي ايجاد يك درد استفاده مي

  ينها همه در آن بيت است. و ا

  ٣١٩٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يكنيم يرا بدخو و خال شيخو                 يرا َحبر و َسن ريمَر غ كُني تا
گويد كه هر غري و هر آيد به اين جهان و ميگويد، هشياري ميو بيت اول غزل كه گفته از، مثل اينكه يوسف دارد مي

من نبايد دخالت بكند. من را بايد كن فكان و قانون قضا هدايت بكند. گفتن اينها و توضيح اينها هشدار اي در كار افسرده

ترازو، بودن، عمل و فكر است كه من در چه وضعيتي هستم شخصاً. حواسم بايد به  يينه،دهد به هر كسي كه گفتم آمي
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درند؟ به عنوان دوست، به عنوان حامي، هر روز مرا مي ام. چند نفرخودم باشد. من گرگ چند نفر هستم؟ من نه من ذهني

  به عنوان نگهدارنده من؟

هاي توانيد از دخول يا دخالت مناين را هم يادمان باشد. حاال صحبت امروز سر اين است شما به عنوان امتداد خدا مي 

موالنا به ما گفته مواظب  به در ببريد؟ن سالم ذهني، مخصوصاً منهاي ذهني پردرد در كارتان كه برگشت از جهان است، جا

، يعني متعهد را گول بزندشما  دتان كار كنيد و شيطان نتواندبراي اينكه حتي اگر شما خيلي جدي روي خو ،بايد باشيد

ها هويت شدگيتان نگاه كنيد، شناسايي كنيد همباشيد هر روز به موالنا گوش كنيد، هر روز به عنوان حضور ناظر به ذهن

و شما اين را  .كه نگذارند شما اين كار را بكنيد ،يكي يكي بيندازيد، اين شيطان در جلد آدمها كساني را خواهد فرستاد را

  مطمئن باشيد كه اين شعرها درست است.

   ١٢٢١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  انيِانس نياو ز ديِاستعاَنت جو                   چون عاجِز شود در ِافِْتتان ودي
انگيزي و گمراه كردن شما عاجز شود، در اين صورت از انسانهاي من ذهني استفاده فتنه ازيعني شيطان و ديو وقتي 

   :فرستد سراغتانكند. انسانهايي كه من ذهني دارند، آنها را ميمي

   ١٢٢٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يايجانب دار دييجانب ما                              ياياريبا ما  دياري شما كه
گويد شما يار ما هستيد، يعني آنها مطئمن شويد در اين دو بيت، موالنا يك حقيقت بزرگي را فاش كرده، كه به آنها مي

خواب هستند. در اند. در هاي ذهني در فكرها و دردها گم شدهكنند. چون همه مندانند اين كار را چطوري ميهم نمي

گوييم؟ براي اينكه كنند. چرا اينها را ميكنند به كساني كه به طور جدي روي خودشان كار ميخواب مزاحمت ايجاد مي

د و شما عصباني شويد. شما از حضور تفاقي بيفتد و شما را غافلگير كنشما مواظب باشيد. دائمًا منتظر باشيد كه يك ا

 كنيد و اتفاق خواهد افتاد. به وسيله كي؟ بهمي فضاگشايي باشيد. اتفاق افتاد، شما فضا باز دربياييد. هميشه بايد آماده 

دوستانتان باشند، خواهر و  تان باشد، همسرتان باشد،رابطه داريد. ممكن است بچه وسيله همان كساني كه شما با آنها

  تواند باشد، فروشنده فروشگاه باشد، برادرتان باشد، هر كسي مي

   ١٢٢٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يومول

  يايجانب دار دييجانب ما                             ياياريبا ما  دياري شما كه
فرستد سراغ شما، يك فهمند، ميكند و آنها هم نميگويد اين شخص دارد كار ميهاي ذهني مييعني شيطان به من

شود، ستيزه كنيد و نتوانيد به طور مستمر روي خودتان كار كنيد. ممكن بآورد كه شما حواستان پرت اتفاقاتي به وجود مي
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خوب يك  ها گويدشويد بگويد كه بابا موالنا چه هست، حاال اين همه گوش كردي، راست ميباست با يكي دوست 

   م شد.خواهي بميري؟ رها كن اين را. برويم زندگي كنيم. برويم. تمانمي رتي، يك دو ماهي، چه خبر است،مساف

توانيد ديو را اي در كار من جلوگيري بكنيد، ميري، افسردهدانيم. شما براي اينكه از دخول هر غَ اما يك چيزي را هم مي

  در شيشه بكنيد. ديو خودتان را. 

  ١٢١١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  حجت كندشة يرا در ش ويد                            زند رايي شَرّ  دفع بَهرِ شرع
گويد اين كارها را تان، گفتيد اين قانون اساسي به من ميشما وقتي حاضريد، فضاگشا هستيد، قانون اساسي نوشتيد همه

ام، االن ام، نه در درد گم شدهبكنم، اين كارها را نكنم، االن حواسم جمع است. نه خشمگين هستم و نه در فكر گم شده

ن كارها پرهيز خواهم كرد، اين كار، اين كار، اين كارها را خواهم كرد. بنابراين اين گويم از ايفضا گشوده است، من مي

  زند.كه اگر اين اصول را رعايت كنم، ديو در شيشه است، لطمه نمي ،اصول را رعايت خواهم كرد

ه چهار نفر در يك شهر بينيم يك سكنيم. خيلي مواقع ميزنم. ما آدمها را به هم معرفي نمي توجه كنيد من مثالً مثال مي

كنيم. كنند مردم، آقا مردم را به ما معرفي كنيد. نميشوند. اصرار هم ميبهستند، خيلي هم خوب است با هم آشنا 

يم اين مسئوليت را بر عهده بگيريم. يكي بيايد به يكي لطمه بزند و خواهشود. نميدانيم از اين زاويه ديو وارد ميمي

  ج حضور ما را به هم معرفي كرد. بگويند كه شهبازي و گن

دي به كنيم ولي يك دونه سيدي خوانندگان را پخش ميشود؟ ما سيشما بايد ببينيد كه ديو از چه سوراخهايي وارد مي

دانيم از آن طريق كنيم ميشود. خيلي كارها را نميگوييم از آن طريق وارد ميدهيم. چه كادو، چه فروش. ميكسي نمي

كنيد. شما هم همين طور. و اگر ديو يك دفعه يك اتفاقاتي به وجود آورد كه شما با يك عزيزي د. توجه ميشووارد مي

افتد دعوا كرديد، نبايد برگرديد بگوييد كه چرا من پيشرفت نكردم؟ اين چه اتفاقي بود افتاد؟ اينها اتفاقاتي است كه مي

بوديد، بايد آن اتفاق را دورش يك خط بكشيد و جدا نگه داريد.  گيرو شما بايد حاضر باشيد. اگر حاضر نبوديد و غافل

  اش دائماً فضاگشايي و زنده شدن به خداست. آورد براي شما و چارهبدانيد كه اين را يك نيرويي به وجود مي

آيد و دل ما ميتواند ما را به راه راست هدايت كند اين فضاي گشوده شده و تمام الهاماتي است كه به تنها نيرويي كه مي

ند نفوذ كنند اين توانتواند نفوذ كند و آدمها نميتواند نفوذ كند. تنها جايي كه ديو نمياگر فضا گشوده باشد، ديو نمي

بينيم. و هر موقع ديديم كه دهد. هست ولي ما نميفضاي گشوده شده است كه از طريق تسليم خودش را به ما نشان مي

و اين يك چيز  ،كنمكنيم و يك موضوعي پيش آمده كه من دارم ستيزه ميكنيم، مقاومت ميكنيم، ستيزه ميقضاوت مي

  آفل است، رها بايد بكني. يك چيز آفل است، گذرا است. 
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سر يك باور است، سر يك مال دنيا است، هر چي. درد است. اينها همه آفل هستند. فكر است. من گير كردم. گيرم را از 

چسبي، اين را قبل از مي شوي از اين جهان وچيز آفل است، گفته هر چيزي كه برايش شاد مي اينكه متوجه بشوم يك

  اينكه اين ترا ترك كند، تو ترك كن. سه بيت طاليي كه شما همه حفظ هستيد. 

 دانم من ذهني دارم ولي خوب حاال كه من، من ذهني من ميوقتي كه پس اين كار كه ديو را شيشه حجت برهان بكنيد، 

دارم، منهاي ذهني روي من ذهني من اثر خواهند گذاشت. اگر من ذهني نداشته باشيد، صفر شده باشد، هيچ كس در 

آيم يك ايم. بنابراين من ميهويت شدهدانيم همولي ما كه اينطوري نيستيم. ما مي ،تواند روي شما اثر بگذاردجهان نمي

كند تا يواش ي خواهم كرد و چه كارهايي نخواهم كرد. آن به من كمك مينويسم چه كارهايكنم و آنجا ميليستي تهيه مي

ادم، تهايم را شناسايي كنم. هر موقع ديدم روي قضاوتم وايسهويت شدگيتا بتوانم هم ،يواش زندگي به من كمك كند

شوم كنم. تسليم ميمي دانم زندگي است. من رها دانم در مقابل مي دانم. و اين مي گويم ميفهمم كه من دارم ميمن مي

  دانم.  گويم نميمي

دانم  كنم. همان بايد باعث شود كه فضا را باز كنم. چون ميتوانم فضا را باز كنم، همان موقع باز ميهر جا ديديم كه نمي

كنم، آن كنم. هر موقع فضا را باز ميبندم، من خدا را بد تعريف ميكه اصل من فضاگشايي است. هر موقع ديدم فضا را مي

بندم و منقبض كنم و ميكنم. چون يكي از صفات خدا فضاگشايي است. هر موقع من مقاومت ميرا درست تعريف مي

  .كنم. اين را هم خوانديم؟ بلهفهمم كه دارم خدا را بد مدح ميشوم، ميمي

  

ت دوم *** یان   ***  
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و موالنا  .گذاردانسانها بدون گفتگو روي مركز شما اثر ميگويد كه مركز اجازه دهيد دوباره يك مطلبي بخوانم كه مي

گوييم كه من با كنيم. ما به عنوان من ذهني ميخورد. چون ما كه باور نميزند؟ يعني قسم مي ببينيد چطوري حرف مي

  :گويدپذيرم. ميبينم و اثر نمياي را ميروم، هر برنامه كنم، همه جا ميهمه صحبت مي

   ٢٦٣٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َبد ارِ يكه ُبوَد به مار بَد                              الصَّمَد اهللا پاك ذاتِ حقِ
كند كه ذات تو هم، اصل تو هم، از همان جنس است اي هم مينياز و اشارهخورم به ذات پاك خداوند بيگويد قسم ميمي

بريم به يار بد؟ آيا شما از زور تنهايي نيستيد، چطوري ما از تنهايي پناه ميو شما نيازمند دوست بد نيستيد، انرژي بد 

  بريد به يك ياري كه مركزش پر از درد است؟ اين روا است؟ پناه مي

   ٢٦٣٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بَد ارِ يكه ُبوَد به مار بَد                               الصَّمَد اهللا پاك ذاتِ حقِ
  زند و ممكن است ما را بكشد، بهتر از يار بد است. كه مار بد، مار زنگي كه نيش مي

   ٢٦٣٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  مينار مق يبَد آرد سو اري                          ميستاند از سل جاني بَد مار
آورد در يك من ذهني پر از درد تا اما يار بد انسان را مي ،ميريم ديگرگويد مار را بگزد ميَسليم يعني مار گزيده. مي 

ها و دردهاي حاصل از آن تا قيامت خواهيم هويت شدگيكند. اگر يار بد با ما باشد، ما در اين همگويد مقيم ميقيامت مي

گذارد ما پيشرفت نمي خواهد بگويد كه نفوذ مركز بد روي ما اين قدر زياد است كهماند. نار مقيم يعني نار مستقر. مي

  كنيم. به سوي خدا برويم. به اصلمان زنده شويم. 

   ٢٦٣٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  او يخو بدزدد دل نهان از خو                   او يگووو گفت قوليب نقري از
حرف بزنيم و گفتگو كنيم، اين بيت كامالً واضح است ديگر. از كسي كه پهلوي ما هست و دوست ماست، بدون اينكه 

گذارد. پس گذارد. اثر بد ميدزدد. يعني مركز او روي خوي مركز ما اثر ميحرفي رد و بدل بشود، مركز ما خوي او را مي

اي در از دخول هر غري افسرده«ايم و بقيه را خواهيم خواند، شويد كه با اين بيت اول غزل كه خواندهشما االن متوجه مي

آيد، چه بخواهد دخالت كند، چه بخواهد من پهلويش باشم و ناظر جنس منظور را، يا ه آثار بدي به وجود مي، چ»كار من

هايمان شويد كه ما چه اثر مخربي روي بچهمشاهده كننده مركز آدم مورد مشاهده را تعيين بكند. و از اينجا شما متوجه مي

هايمان را مسموم نكنيم. توانيم بچهگذاريم. ما ميتوانيم هايمان ميي بچهاي رواي، زنده كنندهگذاريم يا چه اثر سازندهمي

  و اين وظيفه مادران است كه مركزشان به عشق مرتعش بشود. 
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گويد من از دست اخوان بنالم يا از دست زنان، يعني از جنس مرد بنالم يا از جنس گويد من بنالم، شما مياينكه يوسف مي

عرض كردم مرد هم  چه كسي بيشتر اثر دارد، زن، مادر.هست، ولي اگر بخواهيم اصالح كنيم،  حاال جوابش هر چي ؟زن

وار اطراف خانم حامله بگردد كه نگذارد درد بكشد. اين راه درستش است. خانم حامله درد ندارد، درد به تواند پروانهمي

ا باز كند هر لحظه. و امتداد خدا را در شكم مادر داند كه بايد فض هم مواظب اين كار هست و مي شود، مرداو وارد نمي

  دزدد از مراكز انسانهاي ديگر. پس مركز ما خو مي شود. بلهاي دارد در شكم مادر تشكيل ميببيند. نه اينكه يك مجسمه

   ٢٦٣٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را هياز تو ما هيمايدزدد آن ب                    را هساي تو بر افكند او كهچون
هويت شدگي را، روي تو افكند، يعني اثرش را روي مركز تو گذاشت، آن گويد او سايه را وقتي سايه درد را، سايه هممي

دزدد. يعني زندگيت و مركزش پر از درد است، مرتب مايه زندگي را از تو مي ،مايه كسي است كه من ذهني داردمايه، بيبي

  دزدند.رود. يعني زندگي مركز ما را آدمهاي اطراف هي مي دزدد مييد و او ميآ مي دزدد. زندگيرا مي

   ٢٦٣٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بَد او را زمّرد دان كه هست اري            گشت مست اژدهايي گر تو عقل
گويد عقل تو كه تو فكر كند. ميميكند، اژدها را كور كند كه زمرد افعي را كور ميد كه از يك تمثيلي استفاده مييدان مي

گذاري، اگر اژدهاي مست هم باشد، آن يار بد كه انرژي بد دارد، مركز دهي و نمي كني خيلي عاقلي، تشخيص ميمي

تواند تشخيص بدهد. پس نگو كه من خيلي عاقل كند. يعني عقل تو نميعقل تو را كور مي مثل زمرد هويت شده دارد،هم

كنم و همه كار كنم و ستيزه ميبينم و بحث و جدل ميكنم و هر آدمي را ميه تلويزيوني را تماشا ميهستم و هر برنام

هويت شدگي را تحريك چيزي؟ براي اينكه آن آدم آن عينكهاي هم نشود همچوشود. مگر ميام هم نميكنم و هيچيمي

برد ترا در ذهن و عينكهاي زند. عينك اول را زد، ميرا ميآيد عينك اول كنيد، يكي ميييد فضا را باز ميآشما مي كند.مي

هويت شده به چشم شما االن كه فضا را باز كرده بوديد، زند. شما بايد مواظب باشيد، وقتي ديديد عينك همبعدي را مي

ي خشمگين زده شد، زودي اين عينك را برداريد با فضاگشايي. نه با مقاومت و قضاوت. اگر ديدي قضاوت كردي و دار

  تان زنده شوي و از آن محيط خارج شوي.برگردي به عقل اصلي برگردي. اين وظيفه شماست كه شوي، بايدمي

   ٢٦٣٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  طعن اوت اندر كف طاعون نهد                             جهد رونيعقلت بدو بدة دي
بيند و اثر او روي تو، طعن اوت، يعني جهد. نمييعني چشم عقلت بيرون ميشود. گويد ديده عقل واقعي تو كور ميمي

كند. بينيد كه يعني مركز تو را مريض ميدهد. ميطعن او تو را، اثر منفي او تو را، يا طعنه او ترا در دستان طاعون قرار مي

  .بلهكند. ميبيه هويت شدگي با درد و چيزها را موالنا به طاعون تشبينيد هممي
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ايد من ذهني را كنار بگذاريد، پس با اين اشعار و اين همه توضيح فهميديم كه اگر شما انساني هستيد كه تصميم گرفته

خواهند دخالت كنند در كار شما و هاي ذهني ميها را بشناسيد و بيندازيد، اين كار با توجه به اينكه منهويت شدگيهم

و شما نبايد برگرديد بگوييد كه چرا اينطوري هست. همين طور كه هست كه  .تنگذارند، به آساني صورت نخواهد گرف

  بيت اول اين بود هست.

  ١٩٧١غزل شماره  شمس، وانيد ،يمولو

  در كاِر من ،يياَفُْسرده ،غَري هر دُخولِ  از
  من ارِ يبادا وَْصفِ َنْفس آلودشان از  دور

من اثر بگذارند و در نتيجه من يارم را به جاي اينكه به صورت حقيقي آنطور  خواهم انسانهاي ديگر در مركزيعني من نمي

ام توصيف كنم. و گفتيم غر انسانهاي كه يارم هست، آن طور كه خدا هست توصيف كنم، به صورت نفس آلوده با من ذهني

كار هم كار شناسايي  هويت شدگي است.و افسرده هم نتيجه درد اين هم ،هويت شده با چيزهاي اين جهاني استهم

گرفتن پيغامهاي زندگي و پخش در اين جهان است، كار. بيت بعدي  است و انداختن آنها. پس از آن هاهويت شدگيهم

  :گويدمي

  ١٩٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  و مَكر هايثيو خب شانياز َننگِ ا ديَرم دَر
  من ارِ يدِل هش نيا ارم،يمَدحِ  يْفهيَوظ از

هاي ذهني روي من اثر از چي؟ از اينكه اين من مركز من. . چي؟رميد يعني فرار كرد، جا خالي داد رميد يعني اثر نكرد،در 

ها روي من اثر بگذارند. مكر يعني تفكر آنها بر اساس من گويد بدرگيپايين مي ،هاها يعني بدكاريبگذارند. خبيثي

و من اينكه اين آدمهاي  .هاي آنها روي من اثر نكردو خبيثي ،تحريك نكردشان، بر اساس دردهايشان من ذهني مرا ذهني

من نيامدم از آنها تقليد كنم. درست است؟ پس اين دل هشيار  ،زيادي از جنس آدم هستند و به اين كار مشغول هستند

  ها و مكر ايشان.من رميد، فرار كرد، از ننگ ايشان و خبيثي

كردم. اين گشودم و يارم را درست مدح ميدر حالي كه هي فضا را مي يارم مشغول بودم. اما چگونه؟ در حالي كه به مدح

خواستند دخالت كنند نگذارند، من برهم. پس يك راهي براي ها و مكر همان كساني كه ميكار باعث شد كه از خبيثي

نگذارند وجود دارد و آن اين است  ،نخواهند داخل بشوند به مركز مها و مكر آن كساني كه ميفرار كردن من از خبيثي

  ام هم اين است كه خدا را درست مدح كنم. كه من يك وظيفه دارم. وظيفه
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كند، من هم درست مدح كردن خدا يعني لحظه به لحظه من فضا را باز كنم در اطراف اتفاق اين لحظه. خدا اتفاق ايجاد مي

شود كه آن و باعث مي .است. فضاگشايي بهترين مدح خدا است كنم. اين وظيفه من است. وظيفه من فضاگشاييباز مي

ايجاد كنند، فلج كنند مرا، نتوانند. اين در مورد كسي است كه  تخواستند داخل بشوند و مزاحمهاي ذهني كه ميمن

را توانيم وضعيت من ذهني كند. ولي همين بيت را يك جور ديگري معني كنيم در اين صورت ميوظيفه مدح يار مي

  شود، پس دو تا انتخاب است:توصيف كنيم. يعني آن موقع مي

رمد از خبيثي انسانهاي ديگر، يك جور ديگر هست، دهد، بنابراين مي يكي وظيفه مدح يار را درست به اصطالح انجام مي

مد، پس در اين ردهد، در نتيجه دل هشيارش اين وظيفه را از انجام وظيفه مينه، وظيفه مدح يار را درست انجام نمي

بنديد در نتيجه دهد از دخالت مردم و اثر آنها. فضا را ميكنيد، فضاي گشوده شده شما را نجات ميلحظه فضا را باز مي

دهيد، از هاي آنها واكنش نشان ميهاي آنها. شما به خبيثيشود؟ خبيثيرمد. چي باعث ميدل شما از وظيفه مدح يار مي

كند به خاطر اينكه وظيفه را درست انجام نداديد. كنيد، دل هشيارتان فرار ميفضا را باز مي مانيد.وظيفه مدح يار مي

  درست است؟ 

خواهيد برگرديد به اين برنامه موالنا هم پس اين طوري شد. اين دو بيت اول كه بسيار مهم است. شما كه از جهان مي

شان دانيد كه انسانهاي ديگر با من ذهني در مركزتان، ميهويت شدگي داريد، درد داريد دانيد هم كنيد، ميگوش مي

داخل خواهند شد و خرابكاري خواهند كرد، چه با شما گفتگو كنند و چه فقط از پهلوي شما رد بشوند، كار شما فضاگشايي 

يعني دل از  شود كه دل هشيار شماو اين كار سبب مي .و مدح يار را درست انجام دادن .در اطراف اتفاق اين لحظه است

ها و مكر آن آدمها. در اثر وظيفه مدح يار از اثرات منفي خبيثي ،جنس هشياري شما خداگونه شما در برود. نجات پيدا كند

  درست است؟

  ١٩٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يبَدَرگ ،يدارلعنت بر سَرِ افسوس خاكِ 
  َهنجاِر من نيدَرهم ا يُكند از خاكسار كو

گويد كه اين كسي كه من ذهني خواهد بخاك بر سر افسوس كار و بدرگ، اما نه خاك معمولي، خاك لعنت، مي :گويدمي

هاي من ذهني من ذهني هميشه افسوس كار است، چرا؟ براي اينكه فكرهايش بر اساس من ذهني است، انگيزه دارد.

اندازد. بر مت نكند، قضاوت نكند و خدا تير بيوكارد، هيچ موقع كماني نيست كه ستيزه نكند، مقااست، بادام پوك مي

خورد، پشيمان رسد. هميشه افسوس مياندازد. بنابراين به نتيجه نميهاي اين جهاني و نفس خودش تير مياساس انگيزه

  گويد چه خرد زندگي؟كند. مياست و زندگي را مسخره مي
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و بدرگ است. بدرگ را پايين هم  ،خورد به گذشتهمياين آدم، در واقع هر من ذهني افسوس كار است، يعني افسوس 

دهد. بدرگ درست مثل اين است كه يك رگي از زندگي يا حيات كه انسان باشد، هشياري انساني باشد، چون توضيح مي

هويت شدگي پيدا كرده، چه زن باشد و چه مرد، بدرگ شده. يك رگي از خدا و هر كسي يك رگ كوچولويي از اين هم

است، پس شخص بنده يا هر كس ديگري كه يك مويرگي از اين رگ بزرگ حيات هستم كه بد شده، به علت  رگ بزرگ

شود. در گويد مار ميكه بعد مي ،گويد اينها تخمهاي مار بودند. هر كسي يك تخم مار داردهويت شدگي، در پايين ميهم

كند، اين هويت شدگي را حفظ ميكسي كه هم خواهد بگويد كه هر افسوس كار و بدرگ يعنيآخر غزل هست. پس مي

  آدم مورد لعنت و نفرين زندگي خواهد بود. 

دهد كه آيا من بدرگ هستم، با چيزهايي اين بيت به صورت آيينه به ما نشان مي» خاك لعنت بر سر افسوس كاري، بدرگي«

خورم. هميشه شوم، افسوس ميو پشيمان ميكنم كنم، عمل ميهاي نفس آلوده فكر ميهويت هستم و دائمًا با انگيزههم

كه از روي ذلت و خواري خودم هنجار زندگي را، هنجار يوسف را به  ،و ،خورم كه چرا تلف كردم وقتم راافسوس اين را مي

خواهد بگويد هر كسي اين هنجار يوسفي را، هشياري خدايي را به هم بريزد، هنجارش چه هست؟ ريزم. ميهم مي

با خرد زندگي است. هنجار يعني روش، روش كار، روش فكر، روش عمل. يوسف، خود زندگي، امتدادش، هنجارش خرد 

  خرد كل هنجار خودش را دارد. ما هنجار خودمان را تحميل كرديم. زندگي، 

هويت شده به هم هويت شدگي بر هم زدن اين هنجار است. هر قضاوت كردن در اين لحظه بر اساس باورهاي همهر هم

دانيم هر لحظه مورد لعنت  كنيم؟ از حقارت خودمان، از كوچكي خودمان. مييختن هنجار يوسف است. چرا اين كار را مير

كند در مقابل اتفاق اين لحظه و همين طور مقاومت را خدا هستيم، خاك لعنت يعني واقعًا يك كسي كه االن مقاومت مي

  دگي وارد فكر و عملش بشود، مورد لعنت خداست. گذارد خرد زنو نمي ،كنددر مقابل زندگي هم مي

گويد كه آن كسي كه بعد از ده دوازده سال هنوز من ذهني و دردهايش را ادامه يعني خيلي واضح اين بيت آيينه است. مي

دارد، مورد لعنت زندگي است. زندگي نخواهد گذاشت كارش در بيرون درست هايش را نگه ميهويت شدگيدهد و هممي

بيند و هنجار زندگي را به هم كار است، بدرگ است، ذليل و كوچك است و خودش را كوچك ميود. اين آدم افسوسبش

خواهد كند، با كن فكان ميگذارد زندگي راهش را پيدا كند هر لحظه. اين لحظه خدا قضاوت ميو نمي ،ريزد هر لحظهمي

و  .آيداش ميآيد، از پستيآيد، از كوچكش ميو اين دخالت از حقارتش مي ،كندعمل كند، اين شخص دارد دخالت مي

شود. كند كه برو كارهايت درست ميخاك بر سر است، آن هم چه جور خاكي؟ خاك لعنت. يعني خدا برايش دعا نمي
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اين جهان. ما اين يعني امتداد خدا در  .آيددهد چه باليي سر يوسف مياي است نشان ميبينيد كه غزل يك آيينهمي

  ريزيم.هنجار يوسفي را به هم مي

  ١٩٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  كو بُِدزدد حِكمَتم ،يدستِ دُزد دهيبُر يا
  بر َسرِ بازاِر من رديُدّكان بگ يگَه وان

يعني بردي اين بازار مال كي هست؟ بازار زندگي است، بازار خداست. بريده دست دزد؟ يعني دستش كوتاه خواهد شد. 

خواهد يك حقيقتي را بيان كند و به شود. ميشود و كوتاه ميگويد دستش را ببرند. كوتاه ميندارد عملش و فكرش. نمي

ريزيد؟ بيت باال، آيا هنجار زندگي را به هم مي گفت، در باال شما بايد بپرسيد از ما بگويد كه شما همين طور كه در بااليي

ريزم، هنجار يوسف را، زندگي را، اين به خاطر دزديدن دانش آيا اين هنجاري كه من به هم مي. بعد بياييد به بيت پايين

دزديدن ديگر. آيا من زندگي را دزديدم، به صورت رنجش و كينه با خودم دارم، من دزدم؟  هويت شدن يعنيخداست، هم

  شياري است. هويت شدن. يك جورهايي از زبان خداست، از زبان هدزديدن يعني همان هم

من اسما را به آدم آموختم، آدم هم به گفت گويد من دانش دادم به تو، من جاهاي ديگر خوانديم، گويد؟ ميخدا چه مي

ا همه آموخته، يعني هر كسي هشياري دارد كه تمام اطالعات را دارد. پس خدا به ما آموخته به اندازه كافي. اين دانش ر

به چيزهاي ذهني و چسبيدي به آنها و زندگي را حبس كردي در ذهنت، حكمت مرا  يگرفتي، بعد آن موقع تبديل كرد

كنم، اكنم، شادي خودم را بپراكنم، بركت خودم را بپراخواستم عشق را بپردزديدي و سر بازار من كه بازار عشق است، مي

فروشي. خاك بر سرت ها را مييهويت شدگفروشي. همبه تو هم بدهم، آن موقع دكان من ذهني باز كردي، دانش را مي

  گويد. مي

  ١٩٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  كو بُِدزدد حِكمَتم ،يدستِ دُزد دهيبُر يا
  بر َسرِ بازاِر من رديُدّكان بگ يگَه وان

هميشه دكان منفي است. هر كسي در اين جهان دكان باز كرده بر اساس دانش دزديده شده، هر كسي زندگي را گرفته 

هويت فروشي را باز كرده و دارد صورت ذهني درآورده، به درد تبديل كرده و بعد در اين جهان دكان درد فروشي، هم به

گذارد اين دست دراز شود و گويد اين دستش كوتاه است و كوتاه خواهد شد. خدا نميكند، ميبر اساس آنها ستيزه مي

  بينيم االن. ردي ندارد. و ما مياين بُ 
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هويت شدگي روند، با دانش همروند، با قدرت طلبي جلو مياين جهان ببينيد تمام دستهايي كه با حرص جلو ميشما در 

بينيم همين طور است. كار و ما در زندگي شخصي خودمان هم مي .خورندروند، بردي ندارند. آخر سر شكست ميجلو مي

هويت شده راي اينكه ما دكان باز كرديم. ما بر اساس باورهاي همرود براي اينكه دست ما را خدا كوتاه كرده. بما جلو نمي

داني يا من نسبت به تو يك تري دارم. بايد  دانم و تو نمي كه من مي ،كنيم، جنگ راه انداختيمداريم با آدمها ستيزه مي

نگيم. دكان باز ا بجدار است، مال تو كافر است. بيقبول كني. من ذهني من بهتر از من ذهني توست. من ذهني من دين

  خواهيم دكان را گسترش بدهيم و شعبه هم پيدا كنيم. كرديم و مي

خوب اينها آيينه است براي شما. ترازو است يا نه. شما بايد از خودتان بپرسيد كه آيا من دردهايم زندگي دزديده شده 

ست كه من زندگي را بدزدم، محدودبين باشم؟ دهد، الزم انيست؟ اين لحظه خدا به اندازه كوثر، بينهايت زندگي به من مي

دارم اصال اينها را خودم را نگه دارم؟ بپرسيد از خودتان.  هايم را نگه دارم؟ هيجانات كهنه پوسيدهالزم است اين كينه

   ام؟شود و دستم كوتاه است. آيا دكان باز كردهشايد به اين علت است كه مورد لعنت زندگي هستم و كارم درست نمي

  ١٩٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  من؟ شَرم از كجا يِمَر ِورا از رو دينا شَرم
  از اسراِر من ميَحراَمش باد هر تَْعل يا

 تيهم هو نيا ،بد رگ است ،كه افسوس كار است يكس نيا يمن ذهن نيا ديگو يم ،نياز زبان خداست به ما ا ديكن فرض

و اگر من  ،كه من همه اسرار را آموختم به او يدستش هم كوتاه شده در حال ،را نگه داشته مورد لعنت من است هايشدگ

را به رِخ قضاوت من كه خدا هستم  شيبراساس من ذهن قضاوتها يداند ول يرا رها كند به من زنده شود همه را م يذهن

 ديگو يبعد م .ميكن يشرم نمما از خدا  يعني ؟كارها را بكند نيمن نگاه كند و ا يكند كه به رو يشرم نم ايآ ،كشد يم

 يو م اردكه ترازو د ستيزندگ .و شرم دارد اياست كه ح يفقط زندگ .كه شرم ندارد يمن ذهن ،شرم ندارد ؟شرم از كجا

مشغول است در فكرها و  يكه به من ذهن ياريهش ،بد است يزيداند چه چ يكه نم يبد است من ذهن يزيداند كه چه چ

  دردها گم شده شرم از كجا؟

تمام  ،خراب كرد به باد داد ،پا له كرد ريحرام كرد ز ،حرامش بشود و حرامش شده ،از اسرار من ميحرامش باد هر تعل يا

 كيحرف را  نيا، از اسرار من ميحرامش باد هر تعل يكه از اسرار خودم به او داده بودم همه را خراب كرد ا ييآن آموزشها

 يو رها نم ميديو چسب ميدار يكه من ذهن ييبه ما انسانها ديگو يخدا م ،ديگو يخدا زنده شده م تينهايكه به ب ياريهش

 ؟يشو يچرا از جنس من نم ؟يستيمگر تو از جنس من ن ؟ندادم اديمگر من اسرار را به تو  :ديگو ياز زبان خدا م .ميكن

 يمگر بو ؟يفهم يمن را نم يمگر بو ؟ياريبه عنوان هش يكش يمگر تو بو نم :ديگو يم نيندادم؟ پائ صيمگر به تو تشخ
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 ينم صيكه ذهنت تشخ رميگ ،يكن يبو نم يكش يچرا بو نم ،يفهم يحتمًا م ؟يفهم ياشخاص به من زنده شده اند را نم

  .يبكش يتوان يبو كه م يدهد ول

ما  نكهيا .است و درد است شرم آور است يمن ذهن يكه از رو ام يكارها نيكه ا ديگو يبه ما م نهيبه صورت آئ تيو ب

 ،گريكار همد يتو ميكن يم يخرابكار ،ميكوچك كرد يخودمان را در من ذهن نقدريو ا ميهست يمجهز به اسرار زندگ

 ،لعنت خدا پشت ماست نكهيغافل از ا ،فتنديبه وضع بد ب گرانيد ميكن يآرزو م ،ميكن يم سهيمقا ،ميكن يحسادت م

 يما دچارش م ،رسد يدرواقع اثرش به ما م ميكن يم گرانيد يبرا يبد يهر آرزو .كند يآرزو را م نيهمان لعنت دارد ا

  .ميبه خودمان به صورت حضور ناظر نگاه كن دياست كه ما با نيا شيمعن .ميشو

از خودم  دياست كه شخص من دارم؟ من با يخداگونگ نيا م؟يكن يصورت مدح م نيكه خدا را به ا ميكن يما شرم نم ايآ

موفق  گرانيد نكهيا گرانيد يبد من برا يآرزوها نيدرد من ا جاديا نيا ، تنگ نظري من،حسادت من نيا ،سئوال كنم

در رفتار  نيكنم؟ ا يم فيتوصمن خدا را  تينهايب يچه جور؟خداست تينهايكوثر و ب نيا ،شوم يشوند من ناراحت م يم

  كنم؟ يشود شرم م ياگر نم ؟شود ينم ايشود  يمن ظاهر م يمن در فكرها

  ١٩٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  من؟ شَرم از كجا يِمَر ِورا از رو دينا شَرم
  از اسراِر من ميَحراَمش باد هر تَْعل يا

  ١٩٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  كز شقاوت تا روَد گُمرَه روَد يحَرام آن
  ذواْلَجالل از ُحرمَتِ دلداِر من يو ا اَربي

به  را و زهايدزد كه گرفته چ نيا ديگو يم ،گردد يدلدار من برم ميتا رود به حر ،يبدبخت يعنيشقاوت  ،دزد يعني يحرام

تا از  يدزد از بدبخت آن ،دزد درآمده يامتداد من است ول ،اتشيدر رگ ح ،تخم مار است در رگش نهايو ا دهيآن چسب

رود از حرمت دلدار من  تا. رود يگشوده شده دور م ياز فضا ،شود يخدا دور م مياز حر يعني ،رود يدلدار من م ميحر

  .شود يگمراه م ،گمره رود

 نيا ،ميهم بدبخت ميهم دزد ميشو يو متوجه م .ميشو يگمراه م ميشو يگشوده شده خارج م يكه از فضا نيما هم يعني

تو  ميمن از حر ،صاحب جالل و شكوه يا ،خدا يا ،خدا يا ،اربي مييبگو ديما با يعني د؟يگو يو ذوالجالل نم اربيچرا 

ما را  نيو ا زهايبا چ ميشد تيهم هو تيخدا و خدائ فيبه عنوان توص ستين ينطوريا ديگو يم ولي .روم ينم رونيب

 .ميگمراه بوده ا شهيهم ،ميگمراه رفته ا ميتا رفته ا ،ميدلدارمان كه خارج شده ا ميكه از حر ميستيبدبخت كرده و متوجه ن
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 يعنيذوالجالل گفتن  يو ا اربي نيهم .مييگو ينم .روم ينم رونيب متيحرذوالجالل من از  يو ا اربي مييبگو يه ديو با

  .كه مييگو يرا؟ نم نيا مييگو يم ،لحظه نيدانم در ا يمن نم نكهيفضا را باز كردن و قضاوت نكردن و عمالً گفتن ا

همان  ييفضاگشا ،كنم ستفادههر لحظه من از آن ا ديرا با ييفضا گشا تيخاص .است َسريَّم ييدلدار من با فضاگشا فيتوص

 ميداند كه از حر يو اگر م ،كند داينجات پ يو از بدبخت ديذوالجالل بگو يو ا اربيخواهد  ياگر م يهركس .است ميتسل

لحظه است قبل  نياتفاق ا رشيپذ ميتسل ،بشود ميتسل ديصورت با نيرود در ا يشود و گمراه م يرود و منحرف م يم اري

 ،يعقل اله يعنيقضا  .كند يلحظه را قضا را درست م نياتفاق ا نكهيا يو شرط برا ديرفتن به ذهن بدون ق يعنياز قضاوت 

  .كمك به ما يكند برا يعقل كل درست م

 ،كند تيفضا در اطرافش باز شود و آن فضا ما را هدا ،ميريكه ما اتفاق را بپذ آوردياتفاق را بوجود م نديب يما را م تيوضع

 يم .رفت ميگمراه خواه ميفضا خارج شد نيكه از ا نيهم ،ميقضاوت كن ميمقاومت كن ،ميكن زهيست ،ميندفضا را بب يول

 ميحر ،ستيذوالجالل بلد ن يو ا اربيكه  يكس نيا .ديگو يكند م يكار را م نيكه ا يدزد به كس ،اصطالحات بدبخت دينيب

  .رود يفهمد گمراه دارد م ينم ،شناسد يخدا را نم

را  يبدبخت است و زندگ يِكه شق نيهم ،كند اديمن را  ارياگر  نكهيشخص هم راه نجات دارد به شرط ا نيا ديگو يبعد م

كند  اديمن را  اريآدم اگر  نيا ،كند يو مركزش گذاشته و رها نم دهيو باورها را چسب نهيبه صورت رنجش و ك دهيدزد

صورت  نيفضا را باز كند در ا يعني ،فقط خدا خدا گفتن نكهياكردن نه  ادي ،فضا را باز كند يعني ،از جنس او بشود يعني

  .شود يبه اندازه عرش م

  ١٩٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  از صَفا رشيآن َضم اي يركياز ز خاطرش
  من ارِ ي يكرد ادي ،يفَرازِ عَرش رفت بر

كرد، خاطرش ساده بود و  يم دايصورت باطنش صفا پ نيبود، در ا يمن م ادي يا اري يكرد، ا يم اديمن را  ارياگر  يعني

كرد، خلوص  يم دايو صفا پ يداد، باطنش هم كه ناب يم صيشد، خوب تشخ يذهنش، ذهنش ساده م يعنيشد،  يم ركيز

از كجا شروع كرد؟ از  ياريهمه راه حل هست، هوش يبرا يعني ،شد يم تينها يدرونش اندازه ب جهيكرد، در نت يم دايپ

 ييفضا گشا قياز طر اريوصف  فهيبه وظ يشوند، گفت اگر كس ينفس آلوده م فيكنند، سبب توص يآنكه آدمها دخالت م

لعنت بر  اكگذارند، افسوس كاران و بد رگها كه خ يافسوس كاران نم يخطرات، ول نيرَمد از ا يآدم م نيمشغول بشود، ا

  .زندير يرا به هم م يهنجار زندگ زند،ير يشده، و پَست هستند، هنجاِر خدا را به هم م ختهيسرشان ر



  Program # 792                                                                                ۷۹۲برنامه مشاره 

  40صفحه: 

 نيندارد ا يانسانها اسرار خدا را گرفته اند، معطل كرده اند، حرامشان باد، دستشان كوتاه خواهد شد، بُرد نيا ديگو يم

شود، و  يرود، گمراه م يكه م اري ميو از حر .ديذوالجالل بگو نيرّب و ا ايرفته  ادشيبعد گفت كه  نها،يو عمل ا نهايفكر ا

فضا را باز كند، هر لحظه فضا را باز كند  يعنيكند،  اديمرا مرتب  ارياگر  يول .رود يفهمد گمراه دارد م ياش نم ياز بدبخت

شود، همان  يم تينها يفضا ب نيو ا ،يكند به ناب يشود، باطنش، مركزش شروع م يم ركيخاطرش، ذهنش ز نصورتيدر ا

  :ديگو يپس راه هست، بعد م ،يآدم شق

  ١٩٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  من، از شِرَكِت ناكَس مََرم نِيدلِ ِمسك يا
  سُنَّت ِز ناَاْهالن بُوَد ناچاِر من نيزان كه ا 

 يشدگ تيآگاهانه شروع كرده به شناخت هم هو ارانه،يكه از جهان هوش يهر كس د،يبگو نشيبه دل مسك ديبا يكس هر

 م،يرا ندار يكنند به او، و ما به جز خدا كس يحمله م يذهن يمن ها يها و انداختن آنها، شناخت دردها و انداختن آنها، ول

  من. نيدل مسك يا مييگو يبه دل خودمان م

 كيشر ايشركت كردن و  نيكار، هم نيشركت ناكسان در ا يحت ايقرار دادن باشد، و  كيشر يتواند به معن يم شركت

 نيكنند، از ا يكنند، با ذهن كار م يدهند و فضا را باز نم يقرار م كيكه ناكسان به خدا شر نيا ديگو يقرار دادن، م

 يكه نم دييشما ممكن است بگو نيگذارند، هم يمن اثر م نيدل مسك هدارند، ب يمن ذهن نهايا نكهيا يكارشان نروند، برا

 يم نيهم يتواند باشد، برا يشما نم يبهانه برا نيا يخودم كار كنم، ول يگذارند من رو يگذارند، دور و بر من آدمها نم

  كه: ديگو

از اول زمان  يعنينااهالن بوده،  قيسنت از اول، از طر نيندارم ا يمن چاره ا يعنيسنت ز نااهالن بود ناچار من،  نيا زانكه

قرار دادن  كيشر يعنيو نااهالن به شركت  .او اثر بد گذاشته اند يخودش كار كند، نااهالن رو يخواسته رو يآدم هر كس

سنت  نيا ديكرده اند، من بارا اشتباه  اينو خودشان را خداگونه جا زده اند،  اند،داشتن مشغول بوده  يبه خدا و من ذهن

اطراف ما به  يآدمهاة ليتواند به وس يسنت م نيكنم، ا يم يزندگ نهايا توانم كه، با يروش نااهالن را تحمل كنم، نم نيو ا

  ما اِعمال بشود.

خواهم كار كنم،  ينم گريگذارد، پس من د يگذارد، بچه ام نم يكه خوب همسرم نم دييبگو دياست كه شما نبا نيا شيمعن

ذهنش به او كمك  يعنيخاطرش  ،كند اديمرا  اريبود،  نيبدبخت، ا يآن شق يحت :باال گفت تيدر ب د،ييبگو ديتوان ينم

 ديصبر داشته باشم، با ديتا آنجا من با يشود، ول يم تينها يب زهكند به اندا يم دايكند، باطنش هم مرتب وسعت پ يم

دانم اگر  يهر لحظه فضاگشا باشم، مقاومت نكنم، واكنش نشان ندهم، من م ديحضورم را حفظ كنم، با ديباشم، با زيت
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 نيا نكهيا يكنم، برا هيتوانم توج يشدم نم ياتفاق بشوم، اگر قربان يقربان ديشوم، من نبا ياتفاق م يمقاومت بكنم قربان

  . دييتحمل كند، شما به خودتان بگو ديراه است با نيكه در ا يسنت از نااهالن از اول بوده، ناچارا هر كس

گذارند، قابل قبول  ينم نهايشود، ا يتوانم، نم يكه من نه، نم دنيشكردن و علت ترا هيتوج ،ييمظلوم نما نيبنابر ا پس

 يذهن يدهد، كه درست است كه من ها ياول خودش جواب م تيكه مطرح كرده در ب يموالنا به آن موضوع يعني ست،ين

 يچون خدا پشتتان است، نم وسف،يشما به عنوان  يول .كنند التدخ وسفيخواهند داخل بشوند و به كار  يم يليبه دال

 ياست كه موالنا م يديمف ييراهنما د؟يكن يتوجه م د،يخودتان كار نكن يو رو .ديقرار بده ليرا دل يرونيعوامل ب ديتوان

  كند.

  ١٩٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  خورَنديَغران و مُلَِحدان مَر آب و نان را م َگر
  عاِر من نيا يِنَگْذارم پِ  چينان ه خوردنِ 

 نيا يزهايكه با چ يكسان بانينانج ب،ياسمشان نانج ميياست كه حاال بگو يكسان گريد مياگر غَران، غَران گفت ديگو يم

تواند تجسم  يجهان كه ذهن م نيدر ا يتعلق داشتن يزهايهستند، با پول، با مقام، با دانش، با تمام چ تيهم هو يجهان

 يكه خدا را انكار م يكس يعنيشوند، ُملحد  ياز آنها منتفع م يعني ند،خور يآنها را هم م يهستند، ول تيكند، هم هو

كند با من  يآدم فكر م نيكند، ا ينم هر لحظه فضا را باز د،يگو يذوالجالل نم يو ا اربيكه  يهر كس يعني يكند، آن شق

  ملحد است. نيرا حل كند، ا زيتواند همه چ يم يمن ذهن يفكرها لهيو بوس يذهن

هستند، مركزشان است،  تيهستند و از آنها برخوردارند، منتها با آنها هم هو زهايجهان صاحب چ نيو ُملحدان در ا غَران

 يهم داشته باشد؟ م يتعلق داشتن يزهايچ نيتواند ا يشده م يكرده و از جنس زندگ يكه مركز را خال يانسان كي ايآ

خوب  يشود غذا يمن ننگم م .شود داشته باشم يرا دارند من ننگم م نهايا نها،ين اچو ميتوانم بگو يبله، من نم :ديگو

هستند، خوب تو هم داشته باش،  تيدارند كه با آنها هم هو يرا كسان نهايا نكهيا يداشته باشم، برا يخوب ليبخورم، اتومب

  نباش. تيهم هو

 ديكند، و من نبا يرا دارد، از آنها استفاده م نهايآدم ا نيكه ا يعار نيا يعنيعار من،  نيا ينگذارم پ چينان ه خورن

از  ديگذارم، من هم با ينه، من خوردن نان را نم :ديگو يهستم، م نيا هيكه من هم شب ديآ ياستفاده كنم، چون به نظر م

كشم بد رگ بشوم، من خجالت  يهست كه من خجالت م نيعار ا .ستين عار نيبرخوردار بشوم، و ا يجهان نيا ينعمت ها

دارد، من هم  لياتومب يكس كي نكهيا يكشم ُملحد بشوم، ول يبشوم، من خجالت م تيهم هو يعنيكشم غَر بشوم،  يم

 تيدارد، هم هو ودهد كه چون ا ينم يمعن نيرا دارم، ا نيدارد، من هم هم يخانه ا كي يكس كيرا دارم،  لياتومب نيهم



  Program # 792                                                                                ۷۹۲برنامه مشاره 

  42صفحه: 

پز  لشياست، او به اتومب لشياتومب نيا شانيمن مركزم روشن است، باز است، مركز ا ستم،ين تياست، من دارم، هم هو

ها  يليكشم، و جواب خ يمن عار ندارم، خجالت نم م،ياستفاده كن ميتوان يدهم، پس ما هر دو م يمن پز نم يدهد ول يم

 ينم تياست، مسئول يمن ذهن نيخواهند كار بكنند، ا ينم يتنبل ياز رو يذهن يهامن  يبعض نكهيا يدهد، برا يرا م

بخواهد به خدا زنده  يگفته اند هر كس زد؟يبر يزيبه چه چ يكند، خوب اگر انسان كار نكند، خرد زندگ يكار نم رد،يپذ

 شوديبه خدا برسد، م تا است، قدغنكنند، سكس  يازدواج نم يعده ا كياست كه  نيهم يازدواج بكند، برا ديبشود نبا

  غلط است.  نيا ؟يزيچ نيهمچن

 كتريكه محروم است، گرسنه است، به خدا نزد يگفته است؟ كس ياست؟ ك كتريندارد به خدا نزد زيچ چيكه ه يكس ايآ

 توجه م،يرا داشته باش زهايهم چ م،يهم به خدا زنده بشو ميتواني. پس ما مكنديفكر م ينطورياست؟ نه. غَر و ُملحِد ا

 شود،يآدم به خدا زنده نم نيداشته باشد ا ايمال دن يكه هر كس ميندازيرا دور ب دهيفايو ب يفكر سطح ني. و اد؟يكنيم

داشته باشد به آن بچسبد، آن را مركزش بكند، آن غلط است. شما هر چقدر  ايكه مال دن يضد خدا است. نه، هر كس

 ايخرج كن. آ ،ياوريپول در ب يتوانيبه انسانها، اگر م ت،كمكيمركزت نگذار، در راه انسان يپول داشته باش ول يخواهيم

  : ديگويپس موالنا م م؟يرسانديرا به شما م غاميپ نيا يچه جور ميپول نداشت

 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  خورَندَگر َغران و مُلَِحدان مَر آب و نان را مي
  خوردنِ نان هيچ َنگْذارم ِپيِ اين عاِر من

  . د؟يكنيم توجه

 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ِلقايي زان َمهصبر ُكن تا َدر رسد يك مُژده
  صبر ُكن تا رو نماَيد ابرِ گوهرداِر من

 م،ييپر درد، مركزها بگو يذهن يهاانسان، كه مشكالت را گفت، گفت، من ياريبه هر هوش د،يگويم يانسان ياريهوش به

هم  ي. هر كسگذاردياثر م وسفي يمرد، مركزش رو ايبه صورت زن  ياريهوش كيهر جا،  ،ير كزن، مرد، ه كند،يفرق نم

كار هم بكن، پول  يرا گفته است، ول هانيا رد،يپذيم يمنف ريتاث هماو  كنديخودش كار م يبا تعهد رو يكه به طور جد

 كي ،يبركت كي ،يميعال كيخدا،  يعنيرو،  بايز نينشو. اما صبر كن تا از ا تيبا آن هم هو يكن ول يخوب زندگ اور،يدر ب

 كيصبر كن  ز،يپره مقدار كيپس از  م،ينيبيما هالل ماه را م نكهيو مثل ا يبه تو برسد. صبر كن زنده بشو يشيگشا

  آرامش است: كياست،  سببيب يشاد كيالهام است،  كيبرسد، خبر خوب  يخبر خوب
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 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ِلقايي زان َمهصبر ُكن تا َدر رسد يك مُژده
  صبر ُكن تا رو نماَيد ابرِ گوهرداِر من

بشود، شما بشود،  يارياز زبان هوش توانديم هاني. ابارديخرد م بارد،يكه بركت م يابر نيا م،ياگر صبر كن كنديرو م پس

كه امتدادش  يزندگ ايبشود  ياز زبان زندگ ايصبر كنم تا رو بكند  دييبگو ديتواني. شما به خودتان مديهست ياريكه هوش

ظاهر  يروز كي بارديكه گوهر م يابر نيكه ا ديداني. پس شما هم مزنديم حرف وسفي زند،يدارد حرف م ديشما هست

 يهمه آدمها نيكه ا ييبگو يرا گفته است، گفته است تو حق ندار طيو شرا ديبكن ديصبر با ي. ولديخواهد شد، اگر صبر كن

  . نان هم بخور، بر خوردار بشو. توانميمن نم گذارند،يمن اثر م يرو يشَق

مجبور  خواهنديدخالت كنند، آدمها م خواهندياست، آدمها م اديز يلياست، بد رگ هم خ اديز يليهم خ كارافسوس 

به حضور زنده  خواهديكه م ياخالل در كار كس يعنيسنت از اول بوده است،  نيا ،يكن فيرا بد توص اريكنند تو را تو 

باال  ي. تا به حال ابرديشن يخبر خوش را خواه يصبر كن رو اگ .يصبر كن ديتو با ن،يبوده است. با وصف ا شهيبشود هم

فضا  ،يابر شما عوض شد، چون صبر كرد يعني. باردياالن ابر من عوض شد، ابر من گوهر م د،يباريسر ما بوده كه درد م

 يكار ،يكرد زبا ،يباز كرد ،يباز كرد ي. هي. آن آدمها خواستند دخالت كنند ببندند، شما نبستيصبر كرد ،يرا باز كرد

  هر لحظه هم آن شعر مورد نظرت است : ،يدخالت كرد ي. نه به كار كسيكس نداشت چيهم به ه

  ٣١٩٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يكنيم يرا بدخو و خال شيخو                 يرا َحبر و َسن ريمَر غ كُني تا
تا  يكني. صبر ميكنيدخالت م ينه در كار كس ،يكنيم زيپره ،يشويدخالت كند در كار شما، دور م يكس يگذاريم نه

 رت،ي. ضميشويخالق م د،يآيخوب م يخبرها شود،يكه به دلت الهام م ينيبيمرتب م يه زد،يريابر گوهربار بركتش را م

 تيهم هو ديجد يزهايبا چ شود،يكمتر م يشدگ تيهم هو شود،يم رتذهنت دارد ساده شود،يباطنت دارد گشوده م

 يكسان يكنيو نگاه م يدهيپز نم تيهاداشته ي. برايخواهينم يزندگ دهديكه ذهن نشان م ييزهاياز چ گريد ،يشوينم

  . يستيتو مثل آنها ن دهند،يكه پُز م

متوجه  دهد،يدانشش دارد ُپز م ،يزيچ كيبه  ايبه مالش  يكس كي ،ينيبيآنها را م ،يكنيم سهياگر ذهنت مقا يحت

از  فتميعقب ب نكهيا يبرا ميآي. من نمستمين ينطوريمن ا گذارد،يم شيرا به نما شيدارد منِ ذهن نيفورا كه ا يشويم

كه تو  كنمپس بگذار ثابت  ينگاه كن به خانه من، دانش دار ،يبدهم: تو خانه دار شيرا به او نما يزيچ كيمن هم  نيا

  من اثر ندارد. يعار رو نيندارم، ا ينه من با او كار ؛يدانينم
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 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  صبر آن باشد دال َكزْ َمدِْح آن َبحْرِ َصفا
  اِر منرو نگرداني بليّ و ِبشْنوي گفت

آن بحر صفا، بحر  ماياست كه دا نيصبر ا كياست؟  يبا خودم صحبت كنم، صبر چ خواهميدل من؟ م ياست ا يچ صبر

از  ،يباش شياند يفراوان ،يفضا را باز كن ،يبگذار شيرا به نما شيهاتيخاص يعني ،يخدا را، تو مدح كن يعنيرا،  ييكتاي

. اگر اتفاق يقضاوت نكن ،يمقاومت نكن ،ينكن زهيمقابل اتفاقات ست در ،يآرام باش ،ياوريآرامش ب ،ياوريب ياعماقت شاد

نه، صبر  ،يآن بحر صفا است، اگر بست شيستا اي فيتوص دح،اصال م ييفضا گشا د،يو فضا باز كرد ديلحظه تو را نبلع نيا

   ديگوي. ميكنيرا مدح م يمنِ ذهن ،يكنياالن خدا را مدح نم گريد يگفت، تو فضا را بست يزيچ يكس كيپس. اگر  يندار

 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  صبر آن باشد دال َكزْ َمدِْح آن َبحْرِ َصفا
  رو نگرداني بلّي و ِبشْنوي گفتاِر من

فراوان است، كه  زيكه همه چ ،يفراوان يعنيكوثر،  شيو نما ييبا فضا گشا ماً يمن دا دييبگو ديشما با ،يرو نگردان ديبا اول

آرامش داشته  شتريشاد باش، هر چه ب شتريب كن، هر چه  يكن، هر چه بهتر زندگ يتو داشته باش، تو موفق باش، تو زندگ

  . ميكنيآن بحر صفا را وصف م ميدار گر،يد استباش، همه داشته باشند، كوثر خدا 

آدم افسرده هم  كيخدا را،  كننديم فيه آنها هم توصافسرد يآدمها دانميَغران و منكران و نم نيا يعني يرو نگردان

من اثر  يرو كنديم فيتوص ياو خدا را آنطور يوقت كند،يم فيخوب غلط توص كند،يم فيتوص يخدا را با افسردگ

و  يفضا را باز كن نيا ،يكه تو درست َمدح كن گذارد؟ياثر نم يصبر آن است كه اثر نگذارد. و چه جور ديگويم گذارد،يم

كه من از  يكه روز الست گفت يمحكم يبل ،ييو بله را بگو يرو نگردان ،يتو نبند ،يكه ببند آوردياو فشار م ،يصبر كن

 يبل ،ييبگو يبل نكهيا يبرا .درست است 'بلى ييچه بگو يبل ييبگو ه. چميبخوان ميتوانستيهم م 'بلىجنس تو هستم. 

  دارد.  ارانهيدرد هوش ،يندازيب ديبا ينيبب يشدگ تيهم هو كي ديشا يمحكم، فضا را باز كن

من  يعنيبله  كنم،يمقاومت نم يعنياتفاق،  نيبه ا مييگويو بله م كنميمحكم را. بله من فضا را باز م يبل ،يرو نگردان

فضا  نكهيا ياست؟ برا ارانهيچرا هوش د،يايبه وجود ب ارانهي. ممكن است درد هوشكنميمن قضاوت نم كنم،ينم قاومتم

 يهمان توبه است، همان عذر خواه نيا ،ياالن باز كن ديبا يكه بست يآگاه باش ديشما با ،يكه فضا را بست نيباز است. هم
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  45صفحه: 

. مييگويمن چه م ينيبب يبشنو، گفتار من ي: بشنوميبرگرد ديفورا با شتما اثر گذا يرو يو اتفاق مياست، هر موقع بست

  .است ياز زبان زندگ د؟يكنيتوجه م شنود،يگشوده شده است كه حرف من را م يآن فضا نكهيا يبرا

 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  صبر آن باشد دال َكزْ َمدِْح آن َبحْرِ َصفا
  رو نگرداني بلّي و ِبشْنوي گفتاِر من

 ديگويم ل،يدفتر سوم داستان ف .  درديگويبه گوش خودش م ياري. هوشدييگويبه خودتان م ياريبه عنوان هوش شما 

. خدا ديگويكه خدا به گوش تو م ستين ينطوريا ست،ين يگريكس د ،ييگويش خودت به گوش خودت ماهرا هم نهايا

به زبان شما حرف  يزندگ ،يرا بشنو يگفتار زندگ يعني. يكه رو نگردان يبه شرط د،يگويبه صورت تو، م هم به گوش تو،

نشان  يچ نهيآ نيا ،يدار يكه چه اشكال ينيبيها است كه شما م. در آن حالتيكنيو عمل م يشنويو شما هم م زنديم

 يچ ملع نيو ا يكنيم يچه فكر ،يانجام بده ديبا يحالتِ بودن است، چه عمل نيو ا د،يگويم يترازو چ نيا دهد،يم

  كند؟يهست االن كه شما را آزاد م

وم *** ت  یان   ***  
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 ١٩٧١ديوان شمس، غزل شماره  مولوي،

  گيرم از لُطفِ مَعاني رفت تمييز از جهان
  كِي روَد بوِي دل و جاِن َيمِ ُدرباِر من؟

از جهان  يذهن صيتشخ اي ص،يتشخ ييتوانا ،يزديخرد ا ،يزديا يغامهاياز شدت لطافت حضور، پ ميفرض كن ديگويم 

 رند،يپنج تا حس و فكرها بگ نيهم لهياو را به وس يغامهايبخواهند خدا را و پ ،داشته باشند يهمه منِ ذهن يعنيبرود، 

دل و جان  يبو نياما ا رند،يبگ تواننديرا نم يآن معان ندازند،يچون فقط بلد هستند فكر كنند و پنج حسشان را به كار ب

را  ي. ما ارتعاشات زندگكندياصل ما ارتعاش م ايبه صورت فطرت ما  يزندگ يعني رود؟يم نياز ب يدُربارنده من ك يايدر

  .يمن را بشنو غاميدر باال گفته است صبر كن و فضا را گشاده نگاه دار تا پ اي ف،يآرامش ظر كيبه صورت 

كه  نطوري. و همديآيم يبه صورت معان د،يآيبه صورت ارتعاش م د،يآيبه صورت گفتار نم غامهايآن پ ديبگو خواهديم

 كنديدفعه حس آرامش م كي ي. پس اگر كسشوديذهن ما به صورت فكر نوشته م ياگر ذهن ساده باشد توگفته است 

 يهاحالت يبرا رديگيم اشهياصال گر كند،يم ييبايدفعه حس ز كي كند،يم سببيب يحس شاد ش،يفكرها ريدر ز

  دُربارنده من است.  يايدر يهمان بو نيا ،يانسان

بلكه اگر صبر  م،ينيبفرستد ما به چشممان بب يزيچ كي ايما  يكه به صورت فكرها ستيرا الزم ن شيغامهايپ يپس زندگ

 ني. همديد ميكرد، خواه ميخواه دايپ نشيكرد، ب ميخواه افتيدر الهامرا به صورت  يزندگ يغامهايدر مركزمان پ ميكن

. مينيبيبه صورت حضور ناظر ذهنمان را م ميشويدفعه متوجه م كي م،يكنيم دايو ترازو پ ميشويم نهيآ مييگويكه م

رنجش  نيبا ا دهدينشان م مابه ش ياگر زندگ افتد،يآنجا م يكه چه اتفاق دينيبيم ديذهنتان را دار دينيب اگر شما ببوخُ 

  .دهديرا م ديد نياست كه به شما ا يب ارتعاشات زندگوخُ  ديهست تيشما هم هو

خدا را با پنج تا حس  اي يافراد كه اصرار دارند زندگ شتريكه در ب ديگويكه. پس در واقع م نديبب توانديچشم كه نم نيا 

اگر فضا را گشوده نگاه  يول .كار را بكند نيا تواندينم شان،يذهن ييشناسا يعني ز،ييتَم نند،يبب شانيو فكرها شانيظاهر

خودش را به  يرا كشف خواهند كرد، آشكار خواهند كرد، زندگ يارتعاش زندگ ايرا،  يزندگ يعشق را، بو يدارند، بو

  مختلف به ما نشان خواهد داد.  يهاصورت

كه به  ييوجود دارد، هم انسانها تينهايخدا به صورت ب اي يهم زندگ نكهيبه ا كنديبه بعد شروع م نجايحاال از ا بله،

 جاديا يزندگ لهيبه وس اي ديآيم يهم از زندگ تينهايب يايبو به صورت در نيا ديگوياند. و ماو زنده شده تينهايب

نماد گونه  يزيو شمس تبر .است يزياش شمس تبرنمونه كياند.  زنده شده وكه به ا ييانسانها لهيهم به وس شود،يم

 ،يدار شهي. به صورت رشوديدر ما ظاهر م ن،ياست كه به صورت ثبات، كه خودش گفته است تمك يتينهايهمان حضور ب
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  47صفحه: 

در ما  زيكه همه چ يربه طو ،شوديدر ما ظاهر م تينهايب يبه صورت فضا تينهايعمق ب نيكه ا اديز اريبس اريعمق بس

  : ديگوي. مشوديجا م

 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  وَْر رَود از ديگران بو، از َخديوَم ِكي َروَد؟
  َتْذكاِر مناز شَهَنْشَه َشمسِ دين، آن تا اَبَد 

 يآنها بو را نشنوند، ارتعاش زندگ ميفرض كن نند،يبب خواهنديبا ذهنشان م كنند،يكه با ذهنشان كار م ياز كسان ديگويم 

آنها  رود؟يم يخدا زنده شده است ك تينهايكه به ب يهر كس اي ،يزياز سرور من، شمس تبر يدر مركزشان را نشنوند، ول

خدا  تينهايكه به ب يمادر كي. آورنديارتعاش را در ما به وجود م نيا  يعني دهند،يبو را م نيبه صورت انسان ا شهيهم

  را در مركزش بفهمد.  يارتعاش زندگ تواندي. بچه مكنديارتعاش م ياش به زندگزنده شده است در مركز بچه

 يارتعاش كند، ول يچه جور به زندگ دانديبشود، گر چه كه او بهتر م يمشغول غذا بشود، باز خواهدياگر بچه خودش م 

ارتعاش را نفهمد. كه  نيبو را ، ا نيا توانديم ياش، چه جورمادر زنده شده لهيبه وس د،يآيمركزش به ارتعاش در م يوقت

 نيبه ا ندياياست كه تا ابد ب نيمقصودشان ا اي كنند،يم يتمام انسانها دارند سع م،يكنيم يسع ميكه دار ديگويدارد م

  زنده بشوند.  تيجنس نيالحظه و به 

 يك كنم،ياو را در خودم زنده م تيبه طور جاودانه من دارم جنس يعنيابد ، تا، آن تا ابد َتذْكار من ن،يشهنشه شمس د از

 ،يلحظه ابد نيبه ا ديايفرم باشد ب نياست كه در ا نيمقصود انسان ا يعنيخدا را.  تينهايب اي يزيرا؟ سرورم شمس تبر

 ميتوانينرود به ذهنش. و ما هم م  يعني كند،بودن را تكرار  نجايا مايزنده بشود، آگاه بشود و دا يلحظه ابد نيبه ا نجايدر ا

 يبرا د؟يگوي. حاال چرا بو مميبو بكش ميبخواه هايشدگ تيهم هو نكيع قيمان، از طرذهن يتو ميما نرو م،يريبگ ادي

  .  كنديم هيرا به بو تشب يارتعاش زندگ ني.  اشودينم دهيحس است، د نيترفيو لط نيترفيبو ظر نكهيا

 كاريچ ،يمنِ ذهن يعني ،يشق نيا آورد،يم اديمن را به  اريهم گفته است، گفته است كه اگر لحظه به لحظه  البه هر حال قب

از  ديگويم د،يگويم را ني. االن هم همشدياو زنده م تينهايباطنش، به ب رش،يهم ضم شد،يهم ذهنش ساده م كرد؟يم

كه َتذكار ما، تكرار ما، ذكر ما،  ميريگيم ادي ميو ما دار .رودياو زنده شده نم تينهايكه به ب ياگر بو برود، از كس گرانيد

 نيدارد مقصود انسان از آمدن به ا دينيبيهمان جنس بشود. م يبه صورت زندگ ،ينه به زبان، بلكه به صورت باز هم معن

فرم است  نيا يكه تو يهم كس ،يزندگ كرانيَب يايدر م،ياز خدا سود ببر ميتوانيكه ما هم م ديگويو م .ديگويجهان را م

  : ديگويو به  او زنده شده است. بله، م
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 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  َدرتبريز  َهمي َكزْ شَراِب جانِ من رويَد
  بُنان بر شيوة رُخساِر منها و ُگلْ الله

صورت  نيزنده بشوم در ا تينهايو به ب اديو به عمق ز ايلحظه باشم و به آن در نيدر ا شهيلحظه و هم نيبه ا ميايمن ب اگر 

  :شوميم تيب نيصورت مصداق ا نيرا ندارم.  در ا يمِن ذهن افهيق گريمن د

  ١١٩٧ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دِه نجات يثباتيب نيرا ز خلق                   و ثبات نيدهنده قوت و تمك يا
 يثباتيب نيخلق را از ا ،يدهيم يدارشهير ،يدهيو ثبات م يدهيم ييو فضا گشا يدهيم يآن وَر يكه غذا يكس يا

زنده بودن را نگاه  نيام و ابه خدا زنده شده يعني كنم،يم يزيلحظه تكرار شمس تبر نينجات بده. پس اگر من ثابت در ا

 گرانيمن و د يبرا شود،يو به جهان پخش م كنديكه از من عبور م ياز شراب جان من، از آن خرد، از آن بركت دارم،يم

ها و هالل كند؟يرشد م يكائنات، چ يعني ،يفرميهم جهان فرم است، هم ب زيتبر ز،يدر تبر يعنيدر،  زيدر تبر ز،يدر تبر

 شود،يتخم گل كاشته م تب. مرشوديكوچك گل كاشته م يهاهم گلبنان، درخت شوديهم گلها باز م يعنيگُلبُنان. 

  . شيتو زديريم يكه بركت زندگ يآگاهانه، عمل عمل يعني. شوديباز م شوديكاشته م شود،يباز م شوديكاشته م

 يآن ارتعاش يعنياست.  يزندگ يمن رو يرخسار من، رو گريرخسار من. د يوهيبر ش ؟يا وهيبر چه ش ؟يبر چه هنجار

. كه از ستمياز جنس ذهن ن گريد كنم،يتكرار م يرا ه يلحظه زندگ نيچرا؟ آمدم به ا شود،يكه از صورت من ظاهر م

خورده  كه به هم يروش زندگ اي وهيش ايالله ها و گلبنان بر هنجار  يفرم يشراب جان من در كائنات، در جهان فرم و ب

كه  دينيبي. مدينيبيم تانيشخص يشما مرتب اتفاقات خوب را در زندگ يعني. شوديم دهييدرست شد، رو گريبود االن د

 يفكر نم يكند من ذهن يعمل نم يمن ذهن گريد ندفعهيشده. ا ونخوش شگ زي. همه چزدير يبه اتفاقات م يبركت زندگ

  . ميستين ي. قاضميچراغ شد گري. دميكندخالت گرانيد يبه زندگ ميندار ليم گري. دميستين يشق گريكند. د

 ي. چون خودمان چشمه زندگميندار ليم م،يكنيدخالت م يكس يكند نه ما در زندگ يما دخالت م يزندگ يتو ينه كس

بشوند؟ بله. از چه استفاده  ينطوريا تواننديماست. خوب همه م ي. رخسارمان همان خداگونگمي. رخسار دارميشده ا

از هنجار صورت  اتياب نيبله. ا كند؟يمثل موالنا. موالنا به ما كمك م يانسان اي ياز خود زندگ ايغزل؟  نيطبق ا كننديم

 شوديسبب م غامهايپ نيبله. ا كند؟يما اثر م يرو غامهايپ نيبله. ا رسد؟ياز آنور م غامهايپ نيزنده او پخش شده؟ بله. ا

  . ميشويزنده م ميدار م،يكن افتيدر غاميكنار، خودمان پ ميكه ما ذهن را بگذار
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  49صفحه: 

. ميزنيو دست به فكركردن و عمل كردن م رسانديما را به بودن م كنديو ترازو عمل م نهيبصورت آ اتياب نيهم يعني

 ديداني. مدينباش يخودتان قاض ديقضاوت خدا را قبول كن ديدار ليم . شما االنيكنيم رييتغ يدار نيبب تبشما مر

تان  يفرم يشود. قسمت ب يبشو و م ديگويم يزندگ ديفضا را باز كرد يعني. كنديفكان كار مكن وهيش نيو بر ا ديدانينم

حس  گريد يشما در مركز آدمها قياز طر يارتعاش زندگ ،يزندگ يبو. شوديُدربار م يايشود. دارد در يم عتريدارد وس

  .شوديم

 ديدار ديزنده شده ا يبه مركز من، االن شما چون به زندگ كننديغرها و افسرده ها حمله م گفتياول كه م تيبرعكس ب

. چرا؟ شما دهديم دستبه او  يحس خوب ،خوابديخشمش م ديشويرد م يكي ي. تا شما از پهلوگرانيبه د ديكنيكمك م

شراب جان او  دينيبيدفعه م كي. ديآور يس خداست به ارتعاش درماست، از جن ياريمركز او را كه از جنس هوش يزندگ

  :ديگوي. مكنديصحبت م رتي. بله االن راجع به غشوديم يجار

 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  اي خداوند اين همه غيرت ِز َرشِك سِِرّ توست
  آزاِر منبي اي هوايِ نازنين و شاهِ

همان  رتيدارد. غ رتيخدا زنده شده ازجمله خود موالنا غ تينها يكه به ب يبه هركس يزيكه شمس تبر ديبگو خواهديم 

 ياست كه هركس نياو زنده شده، عبارت از ا تينها يكه به ب يچه به كس ديخداوند چه به خدا بگو نيخداست. ا رتيغ

 يشدگ تيهودارد هم يكه من ذهن يكند. هركس افتيدر توانديرا نم غاميپ ،شودينم ياز جنس زندگ كنديفضا را باز نم

تواند انتظار داشته  ينم نيا .كندينگاه م رونيو دائما به ب ،كنديجستجو م رونيها در ب يشدگ تيهورا در هم يدارد، زندگ

 تيامن حس ،بطلبم يزندگ يرونيب يزهايهم نگاه كنم، از چ رونيكنم، ب جاديداشته باشم، درد هم ا يباشد كه من من ذهن

هم كه به خدا زنده شده وصل  يكس كي اي يزيبطلبم، درضمن به خدا هم وصل باشم، به شمس تبر يبطلبم خوشبخت

لحظه ذهن را  نيقانون است كه حداقل ما در ا كي نيا دهد،ياجازه م يموقع رتي. غگذاردينم رتي! غنيا شوديباشم، نم

   .ميدار يكه من ذهن گرچه. ميو فضا را باز كن ميخاموش كن

هركس  اي يزيو مركزتان از جنس خداست، هم خدا هم شمس تبر يموقع در آن لحظه كه شما ذهن را خاموش كردآن

. پس يآزاريو شاه ب نينازن يتو هوا ديگويدارد م ي. ولديايبه شما ب غاميكه پ دهديكه به خدا زنده شده اجازه م يگريد

. و ميريبگ ميتوان يكه نخواهد بدهد. ما نم ستين ينطوريا ستيآزار است. حسود ن يب دهزنده ش يكه به زندگ يهركس

 يمن ذهن لهيكه ما به وس يزيآن چ گري. به عبارت ديفضا را باز كن ،يرا باز كن نيا ديتو با ديگويقانون خداست كه م نيا

را نگه  ميها يشدگ تيهم هو ،دارمينگه م راام من من مييگويما م م؟يكني. ما چه فكر مستين يآن عمل ميكن يفكر م



  Program # 792                                                                                ۷۹۲برنامه مشاره 

  50صفحه: 

معامله  كيخوب  دهدياگر م نم،ياول بدهد من بب ديگويكه م ييزهايآن چ دياي. خدا بدارميرا نگه م مي. دردهادارميم

 ديآيشد و واقعا بركت دارد م ادياگر ز دميمن هم، د دهميرا م يمن ذهن ني! اول بدهد، من آن موقع اگريد ميكنيم

  .يزيچ نهمچو شوديكنار. نم گذارميرا م نهايا شوميدارم زنده م ديآيم يندگز

وجود  ياست كه در تو سِرّ نيبخاطر ا كننديم يدشمن ،كننديم يحسود ديمردم كه به تو شا نهمهيخداوند ا ي: اديگويم

 يكي يكيكه ما  يدرصورت كنديه مخدا، ما را به خودش زند ،يزيشمس تبر گرياست. به عبارت د رتيتابع غ نيدارد كه ا

موالنا حسود  نيا ميفهمينم يزيچ ميخوانيكه مثال اگر موالنا را م ميكن كرف ديبرود. و ما نبا ميرا بده يذهن يمن ها نيا

 آزاريشاه ب كياست،  ينينازن يفضا كي. نه موالنا دهدينم هايبه بعض كنديم يباز يپارت دهديم هاي. به بعضگرياست د

است. زنده است، مهربان است.  نياست، نازن فيهم لط اري. بسگذارديتفاوت هم نم .دهديكس درد نم چياست. به ه

ما با صدق و  نكهيا يبدهد. برا توانديقانون خداست، نم رتيدارد. غ رتيزنده شده، اما غ يكه به زندگ يهركس نطوريهم

  .ميرويفقر جلو نم

  ٧٢٩شمس، غزل شمارة  وانيد ،يمولو

  به راهِ عاشقان ييآ شيبه فقر و صدق پ گر
   تو را هم صحبتِ مردان كند يزيتبر شمسِ

 خواهديدلم م قتايندارم. صدق كه حق يزيلحظه، من در مركزم چ نيبازشده در ا يفضا يعنيبا فقر، فقر  مييگويم ما

حاال با تو هم با چالش  نگه دارم خواهميام را ممن، من ميبگو خواهميراه صادقم. نم نيو در ا ،ينسبت به من ذهن رميبم

 ديدارد شا يزياگر چ نيا نمي. بگذار من ببميبه او ندار ياعتقاد نكهيا يبرا ميفهمينم ميخواني. موالنا را مشوميروبرو م

 يعني. فقر ينه فقر دار ينه اعتقاد دار ،ينه عالقه دار يچون نه صدق دار يبفهم گذاردينم رتي. غفهمميداشته باشد م

وضعم خراب است. اصال ما اعتراف  قعامن وا ييبگو نكهيا يعنيصدق  آورم؟يدرم يزيچ نيا ياز تو نميدانم، بب ينم

نه بابا  مييگويبه زبان م يخراب است ول م؟يكنيم يآنجا هم منافق ايو حالمان خراب است؟  ميدار يكه من ذهن ميكنيم

  . نه، ستين مانيزيما كه چ

 ديگوياست و االن م آزاريو شاه ب نينازن يهوا يدارد ول رتيهم غ خدا زنده شده آن تينهايكه به ب يكس نيپس بنابرا

 يآدم يبه جا گذارديخودش را م ديكن يموالنا توجه م نجايمن در ا ديگوي. مميبفهم ميتوانيرا نم نيكه ما با ذهنمان ا

به  نطوري. همكنديسرور نگاه م كيخدا زنده شده به صورت  تينها يكه به ب يزيدارد. و به شمس تبر يكه هنوز من ذهن

  :ديگويم نيهم يبرا نديبيم يخودش را آدم كوچك د؟يكنيخدا. توجه م
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  51صفحه: 

 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ام َرشِك تو را در حَِقّ اومن قياسي كرده
  اَْندَر َرشِك تو باطل بُوَد پَرگاِر منليك 

 رتيدرمورد غ كنميكه من با ذهنم فكر م ينطوريا ديگوي. ميريگاندازه لهيوس ،يريگاندازه اريمع يعني نجايدر ا پرگار 

تو  رتيدارم غ اسيمن است. من از راه ق يهمه غلط است. تجسمات ذهن نهايا يهست آزاريهم كه گفتم شاه ب نيتو و هم

به ذهنم  ييزهايچ كي يعنيدرست است  بايتقر ميگويهرچه با ذهنم م يعني. كنميم يريگاندازه يرا كه اسرار را دار

 ،يتو مهربان ميگوي. مكنميم انيب يمن ذهن يعني يتو را در حق آن شق رتيدارم غ سهي. پس من از راه مقاميگويم ديآيم

 مييگويرا فقط م نهاي. اگذارديمن رتيقانون غ د،يآيفقر و صدق نم قيچون او از طر ،يدهيتو به او هم م ،ييتو فضاگشا

  .ستين ينطوريكه ا قتايوگرنه حق م،يبكن ديچكار با ميكه بفهم

به  ميتن بده ميكن يكه خودمان را راض مييگويرا م نهايا م،يكنيكه ما تجسم م ستين ينطوريخدا هم با ما كه ا برخورد

است، آرامش  ياست، لطف است، كمك است، شاد رشيتماماً پذ ي. وگرنه زندگميو فقر و صدق داشته باش رتيقانون غ

هر لحظه به ما  م،يمقاومت نكن م،ياست ما قضاوت نكن ي. كافندكمك ك ميبه ما كه خودش هست خواهدياست، هر لحظه م

 يكه به زندگ يهر كس اي يزيشمس تبر ايخدا  ،يرا برساند. زندگ شيشفابخش يكمكش را برساند، كَرَمش را برساند، دارو

  دارند.  تيخاص كيهمه  نهايزنده شده است، ا

 رتشيغ گر،ياست د نيما را دوست ندارد، رَشكَش هم هم خداحتما  م،ياكرده يسركش يليما خ مييكه بگو ستين ينطوريا

باطل است، تو  نهايا ،يدار رتيدر مورد رشك تو كه غ زنميكه م ييحرفها نياست كه ما را دوست نداشته باشد؛ نه. ا نيا

 كند،ينم انينهم مطلب را بيا آزار،يو شاه ب نينازن يكه من گفتم هوااين. يهست نهايتر از او باالتر و مهربان ترعيوس يليخ

  .رديگينم من است، درست اندازه يريگاندازه لهيپرگار من كه وس نيا

كه قبال هم گفته است  د،يآيكوشش ما بحساب م نيتركه كوچك نديگويبه ما م اتياب نيا ند؟يگويا مر يچ اتياب نيا

را  نيخدا ا يجهد تو افزون بشود، ترازو ياندك ديگويخدا موزون ُبَود. م يدر ترازو ،يكار بكن نيكوچكتر ديگويم گر،يد

 اشدهيها فاصحبت ني. ُخوب اميكنيكه كار نم ميما هست نيكه قهر كرده باشد خدا با ما، ا ستين ينطوري. پس اكشديم

خودم  يومن دارم ر د،يآيجهد من بحساب م نيحاال كه كوچكتر دييگويم د،يكار بكن ديشويم قياست كه شما تشو نيا

كنم  يدارم، درست است؟ پس من فضا را باز كنم، صبر كنم، شكر كنم، عذرخواه ديكار كنم، پس ام ديو با كنميكار م

موفق  يروز كي اندازم،يرا ب يشدگ تيكنم، هم هو ييبرگردم، به صورت حضور ناظر به ذهنم نگاه كنم، مرتب شناسا

  :ديگويرا م نيهم لهخواهم شد و هر لحظه خدا پشت و پناه من است. ب
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  52صفحه: 

 ١٩٧١شماره مولوي، ديوان شمس، غزل 

  اي شََهْنَشه شَمسِ دين، دانم كه از چندين حِجاب
  هاي زاِر منَات اين البهبِشْنَود بيداري

گرچه كه من  دانميجنس هستند، م كياز  نهايخدا، همه ا يكه به خدا زنده شده، ا يانسان يا ،يزيشمس تبر يا 

من را،  يهاناله نيمن را، ا يهاالتماس نيكه ا يدار ياريچنان هوش ،يدار يداريتو چنان ب يدارم، ول ياديز يهاحجاب

 زهايچ نيهمه ا سامان،يب ف،يآشفته، ظر يعنيزار بشود، زار  خواهديمن را م يقلب اقياشت نيمن را، ا يهادرخواست نيا

 يآن شكل شود،يم يشكل نيا شود،يآشفته م نكهيمن، البه من، ولو ا يزار نيا ديگويم دهد،يرا م يمعنا دهد،يرا م

  تو.  يشنويتو همه را م يول شوديم

ذره صدق نشان  كيمن  شودينم يعنيبه تو،  دنيرس اقياشتكه من بصورت التماس و  ستين ياالبه ست،ين ياناله چيه

 تيب نيدارم. ا اديز يشدگ تيدارم من، هنوز هم هو ياديز يهانكيع نكهيولو ا ،يبدهم و فقر نشان بدهم تو نشنو

شمس است، گرچه كه االن  كيموالنا خودش هم  م،يريكمك بگ ميتوانيهم از موالنا م يعنياست؟ بله.  دواركنندهيام

 ،يشنويكه هرجور ناله كنم، تو م يدار يداريب كي ،ياتو به خدا زنده شده ديگوياست كه م يزيمخاطبش شمس تبر

  بشوم، درست است؟ ديناام نميبيكه دارم و تو را نم ييهاردهپ نيبخاطر ا دي. من نبايشنويهرجور التماس كنم، تو م

 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  بينش تو بيند اين َكزْ پَرتوِ َرشكِ خداست
  ها از هر طََرف بر سينة سَْگساِر منسنگ

. توجه نديبيوضع من را م نيا ند،يبيم ،يزيشمس تبر يا ،يزنده شد يكه به زندگ يانسان يتو ا يينايقوه ب ديگويم

و هر  ميدار ياديز يهايشدگ تيكه ما هم هو ،ما يموالنا خودش را گذاشته است به جا د،يگويموالنا خودش را نم ديكن

رشك  نكهيا يبرا ند،يبيتو م نشيوضع من را ب ديگويهستند. م ديد نكيپرده هستند، حجاب هستند، ع نهايكدام از ا

. يشنويباشد تو م شياگر صدق تو كنميناله م نيخدا است. كوچكتر رتيتو انعكاس غ نشيتو پرتو رشك خدا است، ب

 نين غَرها، ايا ها،يشق نيا يهاها را دارم، سنگپرده نيدارم و ا يشدگ تيكه من چون هم هو ينيبيرا هم م نياما ا

  .رسديمن، م يمن ذهن يعنيصفت من، سگ نهيافسردگان، مرتب به س

 يعنيدارد،  ياديز يهانكيمن ع يمن ذهن نيمركز من است و ا يدارم، من ذهن يكه من هنوز من ذهن يدانيتو م يعني

صفت من را سگ نهيس نياهستند، من به اصطالح حجاب دارم.  نكيكه آنها پرده هستند، ع ميشدگ تيبه تعداد هم هو

. يدانيرا هم م نيها خواهد آمد، تو ابا درد دارد، سنگ يشدگ تيمن، مركز من، هم هو نهيكه س يو تا زمان ،كرده است
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 يكه وقت ديبگو خواهديدر كاِر من، م ،ييَافُْسرده ،ياست، از اول گفته است به اصطالح از ُدخوِل هر غَر نهيآ نهايُخوب ا

 كي. ما فقط به عنوان كندياو دارد كار خودش را درست م نكهيمثل ا شود،يكار خدا م گريكار ما د م،يكنيم زكه فضا را با

موالنا  اتياب قياز طر اي ميارتعاش كرد يبه زندگ م،يديچون بو را كش م،يدار اقياشت ارانهيداوطلبانه و هوش ،ياريهوش

خودش  ياهر افسرده ،يكه هر غر نديبيم نششيب م،يكنيكار م ميدار فقر و صدق قياست، از طر يچ انيجر ميديفهم

  . كنديصفت من ضربه وارد مسگ نهيارتعاش به س قياز طر كند،يرا وارد م

 نكهيا يبرا گذارد؟يچرا اثر م گذارد،يمركز من اثر م يكه درد دارد، رو شودياز كنار من رد م يكه هر كس ينيبيتو م

گاز  خواستنديها هار بودند و مسگ نكهيا يبرا د،زدنيعادت بد هم بود كه به سگ سنگ م نيا ميدسگسار است. ُخوب ق

از جنس درد  رد،يگاز بگ خواهديخطرناك است م كند،يعوعو م يمركز ما هم ه ترساندند،يم كردند،يعوعو م رند،يبگ

  . اندازنديسنگ م نياست، بنابرا

كه به خدا زنده شده است هم مهربان است،  ي. پس هر انسانكنديو مالحظه م نديبيمموضوع را هم  نيتو ا نشيب ديگويم

. اگر فقر و مياست كه ما فقر و صدق ندار نيبخاطر ا ميريگينم يزيهم فضاگشا است، هم كمك كننده است، اگر ما چ

از  كند،ياو هم مالحظه م ديگويمو خدا  شوديزده م يما ه نهيكه سنگ هم به س دانديم كند،ياو مالحظه م ميصدق دار

  :ديگوي. بله مكنديآن هم شما را حفظ م

 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  از َكرَم َمْپسَند اين را كين سواِر جانِ من
  جُز به َخرگاَهت فرود آيد ازين َرْهواِر من

كه  ،ياريشهو يرو يارياست، هوش ياريهوش نيام كه اشده يمركب كيام، سوار من االن فضا را باز كرده ديگويم ُخوب

عكس  رود،ياست، خوشقدم است، قشنگ راه م عيمط يعنياسب رهوار است،  كيام كه من سوار شده ياياريهوش نيا

 شوم،يم ميام، تسلبودم. االن فضا را باز كرده يسوار من ذهن ،رهوار كه قبًال سوار شده بودم، نافرمان بود، سركش بود

را مپسند كه من دوباره  نيشدم، از كََرم تو ا نيمن سوار ا ديگوي. مروديكه قشنگ راه م يمركب شوم،يسوار اسب رهوار م

 يعنيتو،  تينهايچادر ب از ريغ ييمركب خوب شده است، جا نيجان من كه سوار ا نيبه ذهن كه ا فتميبشوم ب ادهيپ نياز ا

  . ديايفرود ب ييكتاي ياز فضا ريغ

خدا زنده شده است دارد، هم خدا دارد و ما  تينهايكه به ب يدارد، هم كس يزيفضا را هم شمس تبر نيمعلوم است كه ا

 ياز فضا ريغ ،است االن ياريجان من كه سوار هوش نياز كَرَم مپسند كه ا اي: خدامييرا بگو نيهم ميتوانيبه خدا هم م

 ميتصم د،يريرا بگ ميتصم نيهم ديبروم. شما هم بابه ذهن  گريد خواهميمن نم يعني. ديايفرود ب گريد يجا ييكتاي
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 تينهايفضا باز، باز، باز، ب ديبرو د،يبرو د،يبرو ينطوريفضا بسته نشود، هم نيا گرياالن، د دياكه فضا را باز كرده دياگرفته

 يدوباره سوار اسب چموش من ذهن د،يبشو ادهيو فرمانبر پ عياز اسب رهوار و مط ديخواهيم د،ينه، انتظار ندار اي د،يبشو

  :ديگويشما و االن م ديخواهينم ايآدم را،  زنديم نيبه زم اندازد،يلگد م كند،يم زهيكه ست ديبشو

 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  َوْر فرو آيد به ُجز خَرگاِه تو من از خدا
  من َفنايِ َمْحض خواهم، اي خدايا ياِر من

از جنس تو  كنميشده است، االن حس م ياريمن سوار هوش ياريام، جان من، هوشاگر من االن فضا را باز كرده ديگويم 

 د،يگذارياسمش را م يغرها، حاال هر چ اي زهايحدخالت عمق را در اثر  نيا خواهميام، نمكرده دايپ يعمق كيهستم و 

. مياياست فرود ب تينهايدر چادر بزرگ تو كه ب خواهميم ،ميايب گر فروديد يجا خواهميافسردگان، از دست بدهم، من نم

را به چشم من  نكشيع كياگر ذهن بتواند  ،يشدگ تيهم هو كيبه ذهن دوباره، به  فتميب كدفعهي گريد يجا ميياياگر ب

 يجنس تو هستم و تو بود از دانميمن كه م ديگويدارد م نكهيمن از خدا، مثل ا نصورتيبزند، من دوباره بروم ذهن، در ا

  .محض هستم يكه من دنبال فنا دانميآن موقع من اگر افتادم م ،يكرديكار م يداشت

 ديدانيبار بده، بار دادن كه م ايخدا يمن را راه بده، ا ايخدا ميگوياز من نماند و من دارم م يچيه خواهميمن م يعني

خدا  يا يعنيتو، خدمتشان برسند.  نديايب يمردم عاد دادندياجازه م يعني دادند،يها بار مشاه ميقد گر،يد يچ يعني

از  ريغ خواهمي: نمدييبگو ديتوانيم ينطوري. شما هم افتميذهن ب خواهمينم گريوارد كن من را به درگاه خودت، من د

كه من  د؟يآيم ادمي يذهن چ. اگر هم افتادم به برميبه سر م مياالن در حالت تسل م،ييايفرود ب گريد يجا ييكتاي يفضا

 يكيبا خدا  خواهمينماند و من م يشدگ تياز هم هو يچيه يعني خواهم،يمحض م يمحض بشوم، من فنا يفنا ديبا

  بشوم تماماً، درست است؟ بله.

 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  دوش ديدم َكزْ َهَوس صد تُْخِم مار اَْنَدر َرگي
  تا چه گردد ماِر مندَرفَكندم ِامتحان را، 

را  يزندگ نكيهمان لحظه كه فضا را باز كرده بودم و ع يعنيهستند. دوش  هايشدگ تيمار همان هم هو يهاتخم نيا 

 تيهم هو شيتو ،يزندگ اتياز ح يرگ كيمتوجه شدم كه  كدفعهيبه كنار بودند،  يشدگ تيهم هو يهانكيع نيداشتم ا

هوس  ،يهوس ذهن، هوس من ذهن يعنيكز هوس  وس،كز ه دمي. دوش ديانسان ياريهوش يعنيافتاده است،  يشدگ

 يهاتخم يعنيمار بودند. صد تخم  يهاباشد، تخم يانسان ياريكه هوش اتياز ح يرگ كيدر  ،يخداگونگ يانسان، نه از رو
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ها در تخم نيم، بعد اهست يانسان ياريهوش نياز ا ياهستم، شعبه نياز ا يرگ كي. و من متوجه شدم كه من هم ياديز

  هم هست.  نم

همه ماها امتحان  يعني ؟يچ يعني ن؟يا شوديم يخواهد شد، چه مار يمار چه جور نيكه ا نميگفتم بگذار امتحان كنم بب

كه از  ديگوي. موالنا مشوديم يرشد بكند باالخره چ نهايدر ذهن، ا مياكه ما افكنده يتخم مار نيكه ا مينيكه بب مياكرده

ادامه بدهد،  نيرگش هست، بد رگ است، ا يتو يشدگ تيهم هو يهاآدم ده ساله كه تخم كيكه  ميبگذار ديهوس، ما نبا

 ديگوينه. م اي شوديها مار متخم نينه، باالخره ا اي شوديحاال مار تو اژدها م مينيادامه بدهد بب م،يهم بكن قشيتشو

 ديكه ما نبا ديگويم تيب نيو هم كنديتخم مار را مار م ينطوريا يهر انسان يعني. شودينگذار بشود، اژدها م شود،يم

بشوند مار  نهايفرزندانمان هست، فرزندان هفت هشت ساله، ا ديجد يشدگ تيهم هو نيمار كه هم يهاتخم نيا ميبگذار

  شد؟ يحاال چ يبزرگ. ول

 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  ُفزوداو هر زمان در ميديَدَمش ماري شُده 
  ام زان صَنعَت و ِكرداِر منمن پَشيمان گشته

من و هر لحظه هم دارد  يمن ذهن نيهم شده ا يمار شده كه چه مار كي نيا دميساله شدم، د يبزرگ شدم، س كدفعهي 

مار، چرا  نيشد و ا يرمار شد، چه ما كيرشد كرد و  مانيكه من ذهن ميادهيشده، ما همه د يمار دمشي. دشوديبزرگتر م

بزند و زهرش  شين توانديدارد، هم دندان دارد كه م يشدگ تيهو هم يعني دهيچسب نيهم به زم نكهيا يمار؟ برا ديگويم

 نيا ميهر زمان هم ما دوست دار فُزود،يُشده او هر زمان در م يمار دَمَشيهمان َغرِ افسرده كه اول گفته بود. د زد،يرا بر

 ،يبزرگ نيمانم االن كه مار به ايمن پش ميبگو ،بزرگتر بشود، بعد، دوش كه فضا را باز كرده بودم، آن فضا به من خرد داد

  را. گرانيهم خودم را هم د زنديهم م شيام كه پر از درد هم هست، ندرست كرده يبزرگ نيمن به ا

هوس بود و هم  ياش از روزده بودم كه همه يكرده بودم و هر فن نهيزم نيكه در ا يهر كار يعنياز هر صنعت و كِرداِر من 

انجام داده بودم  يمن ذهن لهيمار بود، به نفع مار بود، از همه آن كارها كه بوس يهاتخم نيبود، بر اساس هم يشدگ تيهو

خطرناك شده است.  يارما م يمن ذهن نيكه ا مينيبيو االن م .ميهست مانيمان پشما االن همه نكهيشدم، كماا مانيپش

 كيحضور،  ياريبر اساس هوش ميكنيم شيبرا يهست كه واقعا كار يمانيپش يكيدو جور است،  يمانيپش نيحاال ا

 يكه ما كار ديگويرا م يمانيآن پش النا. حاال موميكنينم يكار چياست و ه ياست و سطح يهم هست كه ذهن يمانيپش

  .ميكنيم
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 ١٩٧١شماره مولوي، ديوان شمس، غزل 

  من پشيمانْ قَصدِ او كردم َو او از خشمِ خود
  دنداِن پُر َزهراِر منهَمي َزدبر زمين مي

فضا باز شده بود، متوجه شدم  نكهيا يببرم، چرا؟ برا نيمار را من از ب نيا ديشدم گفتم هرجور شده با مانيچنان پش من 

چنان قصد  نيبنابرا ستم،يمار ن نيهستم، من اصال از جنس ا تينهايهستم، ب تييهستم، خدا ياريكه من از جنس هوش

 شوم،يم تيمار، نه با باورها هم هو يا دهميبه تو رضا نم ميگويمهم  ،مانميهم پش يعنياو كردم، چنان قصد او كردم 

 ايتو من را  گذارميمن نم ،يبزن شين ،يريگاز بگ يخواهيدر ضمن تو م گر،يد دمياز هر گونه باشد، من فهم خواهديم

  شده است.  نياما او خشمگ ،يبزن شيرا ن گريكس د

 زد،يمن م نيبر زم يعني ،زديم نيمار دندان پر زهرش را بر زم نيمن، ا هرارِپُر زَ دندانِيهم زديم نياز خشم خود بر زم

بودم. از خشم خود بر  تيمار هم هو نيها مال خودم است، من تا حاال با ادندان نيبعد متوجه شدم ا زد،يمن م بر فرم

حمله  يو وقت كندياو حمله م كنميرا كه م ميرا متوجه شدم قصد من ذهن نيپُر َزهرارِ من، ا دندانِيهَم زديم نيزم

  هم آگاه شدم.  نيدندان زهرناك خودم، از ا شودياو م دهم،يمن پاسخ م كند،يم

 مانيبزرگ بشود و چنان االن هم پش نقدريمار ا نيكه گذاشتم ا ميهستم از آن كارها مانيكه حاال كه من پش ديگويحاال م

نسبت  رميبم خواهمينباشد، م ميمن ذهن خواهميمن م يعني ،يعنيام كرده اام، قصد كشتنش رهستم كه قصد او كرده

 ميتقد ياش دودستهمه آمديز آنور مهر چه ا خورد،يمن را م يزندگ گرفتي. قبال مشوديم ياو عصبان يول ،يبه من ذهن

نگران بشو، احساس خبط كن،  بترس، ر،يكن، انتقام بگ نهيبه رنجش كن، ك ليتبد ريرا بگ نهايا ايتو ب گفتميم كردم،يم

  .ما ميكرديكار را م نيغصه بخور، ا ر،ياحساس گناه كن، بد بگذران، عزا بگ

هم  ميحال كردم،يجنگ م كردند،يدعوا م كردند،يبه جان من و به جان مردم، آنها هم عوض م زيرا زهر بر گرانيبرو د

شده است، عجب!  يمار بزرگ نيا شود،ينم يزيچ نيا كردميم فكركه تخم كوچولو بود من  يمار نيگفتم ا كدفعهينبود، 

ها، صحبت نياالن با ا ميامان شدهخودم كه همه يشدم از كارها مانيمار بودم. چون پش نيعمر در خدمت ا كيپس من 

به من غذا  ديگويم يه زند،يرا م گريد يكي زند،يمن را م يه رود؟يم نياز ب يراحت نياو مگر به ا يول مياقصد او كرده

 تير هم دندانهاتو هر چقد كنم،يعقب به صورت حضور ناظر به تو نگاه م كشمياالن هم بده، من گفتم م يبده، تا حاال داد

 زهيكنم، ست دايمن قطب پ يخواهيم طورنيتو هم ،يريبم يكه تو از گرسنگ دهميبهت نم يزيچ يرا به من نشان بده

  . دهمينم ،يجاد كنم تو بخوريكنم، دعوا كنم، درد ا
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تحريك مي  ،يكي ديگر را به من .به آن مي ريزد ،زهرش را به اين مي ريزد ،غافل كه مي شوم ،تهديد مي كند يآنهم ه

مي  ،پياده مي كند ،رهوار ،سوار شده ام ،گاهي اوقات من را از اين اسب ،گاهي اوقات هم هويت مي كند ،بر عليه من كند

به  ،قسمت ،ولي مي دانم درد دارد ،مي آيم دوباره به حالت صبر و شكر ،من عذر خواهي مي كنم ،اندازد توي جهنم دوباره

مواظب باش كه اين  ،االن مي گويد كه اي خدا من شاگرد كوچولوي تو هستم .من ذهني دارد اشاره مي كندقسمت درد 

   .مي گويد اين ها را گفتم تا اذعان كرده باشم .حقوق من را قطع نكن ،رنج من را و وظيفه مستمري من را

 ١٩٧١مولوي، ديوان شمس، غزل شماره 

  سَرَكشدكين ُچنين شاگردكي بَدفعل و بَدَرگ 
  اي خدا ضايع َمُكن اين رنج و اين اِْدراِر من

اينك شاگرد كوچولو هستم و توضيح دادم كه من يك مار درست كردم االن هم پشيمان هستم او دارد سرش را اين ور  

 ،و بد رگ هستم ،و من مي دانم هنوز بد فعل هستم ،يا به خود من ،مي خواهد زهرش را بريزد به يكي .و آن ور مي كوبد

بد رگ و بد فعل  هنوز خدايا من سركِشي خواهم كرد چون .اين آدم سركِشي خواهد كرد ،يعني هم هويت شدگي دارم

 ،من هم دارم درد هشيارانه مي كشم ،كه از آن ور مي دهي تو لطف كن اين حقوق ما را .هستم و شاگرد كوچولو هستم

   .و لطفا اين سركشي بنده را جدي نگير .به ما بدهي ،ه بركت تو استاين درد هشيارانه ما را ك ،اين حق وحقوق

يعني  ،تازه كار است ،چون اين شاگرد هنوز بلد نيست ،سركشي ما را ببخش ،ببخش ،بله .يعني ما داريم به خدا مي گوييم

نه اين كه بگوييد ديروز من يكي دو  .در پيش بايد بگيريد مي گويد الگويي هست كه شما .داريم به خدا مي گوييم ،ما

شما مي  ،شما مي دانيد كه بد فعل و بد رگ هستيد ،دقيقه تسليم شده بودم خدايا چطور شد ما را به حضور نرساندي

با  ،شما مي دانيد كه درد ايجاد كرديم ،مي دانيد كه يك ماري را بزرگ كرديم .دانيد كه از طريق فقر و صدق نمي آييم

آيا همه شما از  ،اصال معلوم نيست شما پشيمان باشيد ،درست است كه پشيمان ممكن است باشيم ،شديم درد هم هويت

   ؟هشيارانه ،آيا قصد اين مار را كرديد شما ،خودتان پشيمان هستيد كه اين كارها را كرديد

و خيلي  ،يا زبان ما دراز است ،به هر حال كوتاه بياييد، همه شما اقرار مي كنيد كه شاگرد كوچولوي خدا هستيد كه بايد

نه اين جوري نمي  ،سعي كنيم چقدر بايد ديگر .داريم سعي مي كنيم كه شما مثل اين كه نمي خواهيد حقوق ما را بدهيد

   .در اثر فضا گشايي از آن ور مي آيد و نماد بركت و ِخرد زندگي است ،مستمري ،اِدرار يعني حقوق ،شود صحبت كرد

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رياو جان دهدت، رو ز َنَفختُ بپذ دَمِ
   ست، نه موقوفِ علل ُكونيَاو ُكْن فَ  كار
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زندگي ما را  .به اندازه آن حقوق مي گيريم ،چقدر مقاومت كم مي كنيم ،چقدر فضا را باز مي كنيم ،حقوق ما است ،دَم او

   .َجف الَقلم االن دارد مي نويسد

 ٣١٨٢تر پنجم، بيت مولوي، مثنوي، دف

  الَْقلم ّاين بُوَد معني قَد َجف                   دَمبههاي دَمفعلِ توست اين غصّه
پس غصه هاي دَم به دَم باز هم  ،كيفيت زندگي ما را .به اندازه شايستگي مان خدا زندگي ما را در اين لحظه مي نويسد 

يعني پرگار همه ما . يك منظور از اين شعرها اين است كه به ما هم گفت كه پرگار من غلط مي كشد ،حاال .تقصير ما است

هنوز ما به حضور  ،در ذهنمان نبايد طلبكار باشيم كه ما به اندازه ده برابر رسيدن به حضور كاركرده ايم .غلط مي كشد

آخر هم گفت اين مار هي سرش را اين ور  ،كار نمي كنيمما درست  ،اين حرف ها را نداريم ما ؟آخر يعني چه .نرسيده ايم

 ،همه ما داريم .مار سمي شده است .مار بزرگي شده است ،پشيمان هم اگر شده باشيم اين مار زنده است ،آن ور مي زند

 تقصير چه يوسف از ما مي پرسد اين .اژدها شده است آمده ،اين همان يوسفي است كه مي توانست يوسف باقي بماند

   ؟زنان يا مردان ،كسي بوده است

  ٢٨٠١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه فكَندَندَم چو آدم از ِجنان                       از زنان؟ اي كنم ِاخوان از ناله
فعال در اين لحظه ما  ،فرق نمي كند چه كسي ؟چه كسي ؟چه كسي اين يوسف را اژدها كرده است ؟شما چه مي گوييد

قسمت ما اين بوده كه در شصت سالگي من بفهمم كه يك  ،آن طوري هستيم كه هستيم ،خودمان هر چند سال داريم

 .و هر چه او دستور داده است من انجام داده ام ،ماري دارم كه من شصت سال است كه به او غذا مي دهم و مي پرستم

و هميشه توجيه كردم حق  ،ن مار من هم خود من را نيش زده است هم ديگران رااي ،فكر كردم خدا دارد دستور مي دهد

  .غافل از اينكه مدتها است كه او يعني خدا مي خواهد مرده را از اين زنده بيرون مي كند ،با من است

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تََنديم يمرگ يِنفسِ زنده سو                   كُنديم رونبي مُرده زنده زِ  چون
يكي ديگر  ،مرا نيش مي زنددارد هي  ،اين مار من ،در نتيجه اين مرده مدت ها است كه مي خواهد اين مرده را جدا كند

مي گويم حق با من  ،همه اين ها را من توجيه مي كنم با ذهنم ،با آن دعوا مي كند ،با اين دعوا مي كند ،را نيش مي زند

  .من مارم بودم ،اصال مار من بود ،حق با مار من نبود .فهميدم نه ! االن ،است

ولو اين كه شقي هستم  ،اگر يارم را ياد كنم ،بله :گفت ؟عالج دارد اين .االن فهميدم من مار نيستم بابا من يوسف هستم

او با ُكن فَكان به من  .اگر مرتب فضا را باز كنم ياد او را بكنم ،ضميرم به اندازه عرش مي شود ،باطنم ،ذهنم ساده مي شود

 ،چه ديني داشته باشم ،مهم نيست چه باورهايي داشته باشم .فقط انسان باشم ،هر كي باشم ،هر كي باشم ،كمك مي كند
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نم اجازه بدهم قانون همين كه من فضا را باز ك ،چه دردي داشته باشم ،با چه هم هويت شده باشم ،چه مذهبي داشته باشم

 ،ديگر تمام مي كنيم برنامه را .اما يك مثنوي دو سه بيتي مي خوانم ،قضا و با كُن فَكان كار بكند مرا مي تواند معالجه كند

  :مي گويد

  ١٣٢١مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  جنبشِ هر كَس به سوِي جاذب است
  جذب صادق، نه چو جذبِ كاذب است

هر كسي در مركزش با هر چيزي كه هم هويت است از هر جنسي  ،به سوي جذب كننده مي رود پس حركت هر كسي 

 به سوي موالنا به سوي ،اگر كسي مركزش از جنس عدم است از جنس زندگي است ،به سوي آن كشيده مي شود ،است

به سوي  ،اگر كسي در مركزش هم هويت شدگي با باور و درد و گرايش به درد دارد .به سوي خدا كشيده مي شود ،شمس

شما  ،يكي جاذب كاذب است ،يكي جاذب صادق است .اين جا دو جور جذب موالنا مشخص مي كند .درد كشيده مي شود

 ،ويد به سوي من ذهنيفضا را مي بنديد كشيده مي ش ،فضا را باز مي كنيد در مركزتان كشيده مي شويد به سوي موالنا

جذب صادق  ،كشيده شدن به سوي يك انسان معنوي ،كشيده شدن به سوي من ذهني جاذب است يا جذب كاذب است

   .توجه مي كنيد ! شما بايد ببينيد به چه طرفي كشيده مي شويد .است

  ١٣٢٢مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  َكَشدكت مي ه پيدا نه و آنرشت           روي َگه گُمره و گه در َرشَدمي
 ،به سوي گُمَرهي مي روي ،مي بندي .هدايت مي روي ،به سوي َرشَد مي روي ،مي گويد بعضي موقع ها فضا را باز مي كني 

و نمي داني چه طوري كشيده  ،و رشته پيدا نيست و مشخص نيست چه كسي تو را مي كِشد ،چون از جنس جسم مي شوي

  :بعد مي گويد .مشخص نيست و آن كِشنده هم مي شوي

  ١٣٢٣مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  بين، مهارت را مَبينتو َكِشش مي                       اشتر كوري، مِهار تو َرهين
ولي توجه كن مَهار دست يك  .مَهار را مي بيني و مَهار تو را مي كشد و گاهي اوقات ،مي گويد تو مثل شتر كور هستي 

مي گويد تو كِشش را ببين و آن وسيله كِشش را  ،آن چيز ذهني است كه ما مي بينيم ،افسار ،َمهار يا ِمهار ،ساربان است

بايد ببينيم به  ،پس ما بايد فضا را باز كنيم از جنس زندگي بشويم و كشيده بشويم به سوي زندگي ،كِشنده را ببين ،نبين

درست مثل  ند،يبب را. علل اين صحبت ها شبيه اين است كه يك كسي موقوف علل باشد .شيده مي شويمچه سويي ك

 يذهن يها زيمهار چ ،كشد يمهار دارد م ديساربان است و بگو كينفهمد كه سر مهار دست  ،نديشتر فقط مهار را بب كي
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  60صفحه: 

 يم يذهن يها نكيع ،به ذهن يافت يم يكن يم هيذهن و توج يرو يم ينياتفاقات را بب ديگو يم اتفاقات است، است،

   .كالمة و فضا را گشوده نگهدار خالص ،كشد يدارد تو را م يكيكه  يو بدان ،نيتو آن ها را نب، يزن

  ١٣٢٤مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  پس نماندي اين جهان داُرالغِرار         گر شدي محسوس جذاب و ِمهار
 ادتانياگر  شد. دارالغرار، ينم بيجهان فر،جهان نيصورت ا نيدر ا اگر جذب كننده و مهار هر دو مشخص بود، ديگو يم 

 نيخوب ا يليخ :نديگو يكنند م يبا ذهن كه نگاه م است، يآب يكياست  نيآتش يكي گفت كه دو تا در هست، يباشد م

 تيهم هو يها يهاست و خوش يشدگ تيآب است و هم هو نكهيا، تو نروم آ ياست من نم نيآتش، است ارانهيدرد هوش

از آتش سر  رفتند، يها م يشدگ تيهم هو يشدند به سو يوارد م يكه از در آب ييآن ها .تو نيروم آ يم، هاست يشدگ

 يعني آوردند، ياز آب سر در م شدند يم ارانهيدرد هوش يعنيوارد آتش  كه ييان ها م،يقصه را خواند نيآوردند. ا يدر م

  .دنديرس يبه خدا م، دنديرس يم يشدند و به شاد يبعدا آزاد م

را  يخوش يها لهيو وس نديب يها را م لهيذهن وس ،نديب يغلط م شهيهم، نديب يكه ذهن م يزيآن چ يعنيپس دارالغرار 

صورت ما  نيدر ا ،و مهار هر دو محسوس بود كنندهاگر جذب  ديگو يم ،ديآ يهم خوشش نم ارانهياز درد هوش ،نديب يم

 ييالهياست كه آن وس نيموالنا ا ديتاك نيو پس بنابر ا ميكن ياشتباه م شهيما هم يعني، ميگفت يجهان دارالغرار نم نيبه ا

جاذب صادق جذب  گذارب ،فضا را گشوده شده نگهدار، نگاه نكن به آن افتد تو يكه م ياتفاق آن كند، يكه ما را جذب م

 ارانهيو درد هوش .آن به نظر دردناك باشد نديب يرا كه ذهنت م يا لهيآن وس نكهيولوا است، نياخالصه اش  صادق بكند.

كه  ديگو يم ،يبگذار بكشد فقط تو مواظب باش در حالت صبر و شكر باش نيكشنده را بب با ذهنت قضاوت نكن،، يبكش

  .ميدو ينم ويما دنبال د فعال، ميموضوع را كه ما دار نيدارد اگر درست بفهمد ا يكه من ذهن ياگر كس يحت

  ١٣٢٥مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  شودُسخرة ديو سِتَنَبه مي                       رودگبر ديدي كو پيِ سگ مي
 قتيحقة پوشانند ايكافر است  يگبر به معن نجايدارد، در ا يشدگ تياست كه هم هو يگبر كس ،ديد ياگر گبر م ديگو يم 

گبر  يجور كيما در واقع ة هم، ميپندار دارة پرد كي ميدار يما چون من ذهنة است كه هم يزندگة پوشانند ،است

 ويد يكه دنبال من ذهن ديد ياگر گبر هم م ديگو يم كنند حاال يم ندارد كه معموال يگريد يمعن نجايگبر در ا ،ميهست

مطالب را اگر  نيهم ا يما با من ذهن يعني، كرد يكار را نم نيا زشت است، ويدة سلط ريز ايمسخره  ايدود و سخره  يم

  .زشت هستم ويدة سلط ريدوم و ز يم ويكه من دنبال د ميبفهم ميتوان يم ميچند بار بخوان
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  61صفحه: 

  ١٣٢٦مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  پايِ خود را واَكشيدي َگبر نيز                   در پيِ او َكي شدي مانندِ حيز؟
ما دنبال مارمان  مار، ميدر غزل داشت، است يجا سگ من ذهن نيدر ا ،يدو يكه دنبال سگ م ديد ياگر گبر م ديگو يم

حفظ حضور ناظر سخت باشد و درد آور باشد  ،اگر مواظبت كردن از مار ،مينيبب ديبا ؟مينيمار را بب يكارها اي ،ميبرو ديبا

 ميمواظب باش ديبا مياگر قصد كشتنش را دار ،ميمار درست كرد كيكه ما  ديگو يم لدر غز .نه م؟يفرار كن ميرها كن ديبا

 .خواهد بكند يم يهر كار بگذار دييگو يم دينينش يم دييآ يبعد هم م ،ديكن يم يشما مار را عصبان زند، يم شين نيا

حضور ناظر را حالت صبر و شكر را ما نگه  ديزند؟ پس با يم شيرا ن گرانيشما و د، يمار عصبان ديكن يب شما فكر نموخ

چه  يها را برا زيچ نيا ؟از كجا آمده نيا .زند يبه ما لطمه م يمن ذهن نيكه ا ديكن يچون فكر نم ميباش زيت ديبا م،يدار

  .و افسرده شما را راحت نخواهد گذاشت بد يها يگفته انرژ نكهيا يبرا ؟مييگو يم

  ١٩٧١شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  در كاِر من ،ييافسرده ،يُدخوِل هر غَر از
  من ارِ يآلودشان از بادا وصفِ نَفْس دور

موضوع را رها  ديما با ،را نيما ا ميدان يكه م يدر حال ايآ يول اش را به شما وارد خواهد كرد، يانرژ ،ييافسرده   غَر هر

خودمان  دينه با ؟ميبجنگ ديبا خواهد بكند؟ يدلش م يهر كار ييافسرده ، َغري  هر؟ خواهد بكند يم يمار ما هر كار ميكن

 ،دهيفهمد كه دنبال سگ دو يفضا را باز كند م ايپوشاند  يرا م يكه زندگ يآن كس، گبر.ميباش گشافضا  ديبا، ميكن را حفظ

درغزل هم  ،ديگو يگرفتنش را مآن حالت عو عو كردن و گاز  اصطالح است،، باشد يبد وانيسگ ح نكهيسگ نه ا نجايا

  .سلطه گرفته ريكارش ما را ز نيبا ا و ميداشت

 نيا يرو يكنترل كه ما اصال ستين ينطوريا ؟ستين كيفكر اتو مات نيا ؟ميپر ينم گريفكر د به يفكر كي ازاالن ما  ايآ

سال  ٣٠كه  يبد يلياتفاق خ كيمثال يك دفعه ما را  ؟زند ينم شيما را ن هاش يفكر ها بعض نيا يتو ايآ ؟ ميفكر ها ندار

خوابمان  هم شب بلكه ميشو يكه سه چهار ساعت ناراحت م ؟زند ينم شيما را ن نيا ؟آورد ينم ادمانيبه  ارافتاده  شيپ

كند  ياست و عو عو م يكه عصبان يسگ هار نيما دنبال ا نيپس بنابرا است. ينطوريكه ا ميبدان ديبا يول ؟برد چرا ينم

فكر ة سلط ريما ز وتسلسل و فكر و اشتغال ما به فكر ادامه دارد  نيكه ا ميدان يو م ،ميدو ينم رديو ممكن است گاز بگ

  رود. ياو نم يپ ،نامرد يعني زيرا مانند ح نياگر بداند كافر ا ،ميكننده هست
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  62صفحه: 

  ١٣٢٦مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  پاِي خود را واَكشيدي گَبر نيز                     در پيِ او َكي شدي ماننِد حيز؟
 دارم، يولو من ذهن ،ستيكنم درست ن يكه من م يكار نيا ديگو يم ،فكر كند ندينش يم هم يگبر هم من ذهن يحت

  زند  يم گريمثال د كي افتد. يدر درونش دارد م يبفهمد چه اتفاق ديبشنود با يامروز را هر من ذهن يصحبت ها نياالن ا

  ١٣٢٧مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  َكي پيِ ايشان بدآن دّكان شدي؟                     گاو، گر واقف ز قصّابان ُبدي
 نيكه ا ميدان يما م داند كه، ينم ؟رفت يم يبه دكان قصاب ،خواهند بكشنش يدانست كه قصابان م يگاو اگر م ديگو يم

 ينم ؟ميده يم پس چرا به آن غذا ما را خواهد خورد؟ واشي واشياژدها  نيمار ا نيا ميكن يپشت سر هم م يفكر ها

 واشي مار نيكه ا ميمواظب باش نقدريا ديبا يول .شده يهم عصبان نيا گر،يد ميده ينم ميا دهيكه فهم ياز روز م،يدان

   .رديبم ياز گرسنگ واشي

  ١٣٢٨مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  يا بدادي شيرشان از چاپلوس؟              ايشان ُسپوسيا بخوردي از كِف 
 يما م يعني .داد يهم م ريبه آن ها ش كرد يم ينيريخود ش يو حت ،خورد يم  غذا خورد، ياز كف قصابان سپوس م اي

 ييموقع ها لطف ها يبعض ميكن يم ينيريما را خواهد خورد ما خود ش ،پرورد يمار را م نيا بزرگ، يمن ذهن نيا ميدان

  . ميكن تشيكه تقو ميكن يهم م يگريد يكارها ابر آن غذاه عالوه ،ميكن يهم عمدا م

  ١٣٢٩مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

  گر ز مقصودِ علف واقف بُدي          ، كي علف هضمش شدي؟بخوردي ور
اگر  ،خورد ياوال علف را نم ،را ببرد چله بشود و سرش ،دهد تا چاق بشود يدانست كه قصاب بهش علف م يگاو اگر م نيا

 ميشو يم تيهم هو ميبهتر و دار شتريهر چه ب مييگو يهمه م نيكه ا ميدانست ياگر ما م شد، يخورد هضمش نم يهم م

 يكار را م نيا يك بهتر، شتريصنعت هر چه ب نيبا ا، ميده يمار را پرورش م كي ميو دار ،كار ما را خواهد كشت نيو ا

  .ميكرد ينم ؟ميكرد

پز ما را  نيا، ميده يبا پولمان با مقام مان كه پز م دانم ينم ،با خانه مان يشدگ تيهم هو كيكه بر اساس  مياگر بدان

 م،يده يپز نم گريالن دا .ميدان يب االن موخ ،ميدان يمن شد، يزهر مار م ميريگ يكه از آنجا م يخوش نيا، خواهد كشت

  م،يزن يبده اآلن پس م شتريب ميزد يقبال له له م شود. يهضم مان نم ،ميريگ يكند توجه بدهد به ما نم دييتا يهر كس

 خواهد مار ما را اژدها كند. يم ،خواهد ما را كافر كند يم خواهد ما را بكشد، يقصاب است علف را داده م نيا مييگو يم

  .گذارد يشما م يرو يچه اثر كه دينيو بب ديات را بخوانياب نيا ديبخوان بار نيغزل را چند نيكه شما ا دوارميام
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  63صفحه: 
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