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  2صفحه: 

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  كه چه در خواب شُدست نيبر لبِ جو ب ييتشنه
  كه چه پُرتاب شدست نيسَرِ گنج، گدا ب بر

  

  يَلبا كز ِگرِِه سِحِْر كس بسا ُخشك يا
  از آب چو دوالب شُدست خبريَاَرس ب در

  

  ؟يدكه گرِو شمع شُ ،ي بَند َار نَبُد ْ چشم
   مهتاب شُدستناِسخِ يسََحر كآفتابِ

  

  َمه را نديترسد َار شمع نباشد ِبنَب
  ُشدست مابيترس چو س نيآن گول از دلِ

  

  ستلَدِ  وانْشيست كه دنهان مانِيچون سل
  ستدمحجوب از او َمفخَرِ ُحجّاب شُ  جانِ 

  

  ِدال كه حََجرش لَعل شُدستبَسا سنگ يا
  مِْعصَره دوشاب شُدست نيَبسا غوره در يا

  

  كزو ستبيغ ةو ُگلگونچه َمشّاطه  نيا
  ُرِخ ُعشّاق چو عنّاب شُدست يزعفران

  

  او يِچند عثماِن پُر از شَرم كه از مَست
  شكَن گشته و َخّطاب شُدستُعَمر شَرم چون

  
  ديطُرفه قَفّال كز اَنفاس ُكَند قفل و كل

  ُدكان بَستم كاو فاتحِ َاْبواب شُدست من
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  3صفحه: 

  :كنممي شمس موالنا شروع وانياز د ٤١٥ز را با غزل شماره برنامه گنج حضور امرو يسالم و احوالپرس با

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  كه چه در خواب شُدست نيبر لبِ جو ب ييتشنه
  كه چه پُرتاب شدست نيسَرِ گنج، گدا ب بر

  

  است،آب سخت به خواب رفته  يكه لبِ جو كندمي هيتشب ياانسان را بصورت تشنه يموالنا حالت فعل پس

خواب  نيخواب هم نيو ا ند،يبيآب را نم يعنيكه چقدر سخت به خواب رفته است،  نيبب يرا بر لب جو يا: تشنهديگويم

 يزهايچ يآمده و با صورت فكر ياريبصورت هش نكهي: باز هم انسان بخاطر اديگومي بعد هاست،يدگيخواب همان ايذهن 

و  نديبمي همان خوابِ مصراع اول جهان را يعني هايدگيهمان قيطر ز، و اشده دهيمهم بوده همان شيكه برا يجهان نيا

 خواهد،مي تيهو خواهد،مي يزندگها آن از نيبنابرا ،هستند دشيد نكيعها آن و ند،يبمي و خودش را نديبمي خدا را

 رد،يكام بگ دياز جهان با كنديم به جهان كه فكر يازمندين نيكرده و ا جاديبه جهان ا يازمندين كي خواهد،مي يخوشبخت

 ازمنديكه مثالً ن يكس كي ،يقرارياست، مثل خشم، ب يذهنمعمول من جاناتيپُرتاب شده و پُرتاب همان ه رد،يبگ يزندگ

  برسد، ازشيبه ن خواهدمي است فوراً 

 يمثال كيحضور لِ گنجبر سر گنج نشسته، در برنامه او ،يانسان فعل يعنيجهان است  يشخصِ گدا كه گدا نيا ديگويم

به  گفتمي شدمي از آنجا رد يو هر كس كردمي يينشسته بود و گدا يصندوق يرو ينفر كنار رهگذر كي ميگفت ،ميزد

گفت  ؟يباز كرد ينشست شيكه رو يصندوق يتا حاال تو :كهبه او گفت  كدفعهي يعابر كيكمك كن، بعد  يزيچ كيمن 

  خبر نداشته، چرا؟  يول ،يمتيق يزهايپر از جواهر است و طال است و چ ديدنه، گفت باز كن نگاه كن، باز كرد 

كه مربوط  يكه از ذهن مان بصورت فرم ذهن ييزهايما هم به چ كرده،مي نگاه ندشدمي كه از آنجا رد ييزهايفقط به آن چ

 نيمقر كه ع ايدر مقابل مستقر،  در مقابل مستقر، َممر گذاردمي را مَمرها آن اسم موالنا گذرد،مي جهان است نيبه ا

لحظه مستقر است  نيهست، و در ا يلحظه به خودش آگاه است ك نيهست انسان در ا يموقع كي يعنيمستقر است، 

كه  ييزهايلحظه را رها كرده و رفته به چ نيگنج سكونت در ا يگنج است، ول نيدارد ا عمق ،يزندگ تِ ينهايبصورت ب

 يزندگها آن از شودمي كه هر لحظه عوض يذهن يهاتيوضع يعني كند،مي نگاه گذردمي و فكرها از ذهنش يبصورت ذهن

هم ها آن ؟هستم يكه من ك دييبه من بگو :كه ديگوميها آن به خواهد،مي يخوشبخت خواهد،مي تيهو خواهد،مي

در ما هست  يديشد اريبس اريبس يازمندين كي نكهيا يشخص گدا است، گدا است برا نيا نيبنابرا ند،يبگو توانندينم
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گنج به ما آشكار  يعنيگنج نشسته،  يشخص رو نيكه ا ديگومي موالنا يول .ما شده يقراريب اي يسبب پُرتاب كهيبطور

  .مينيبينم ميكنمي چون ما به ذهن نگاه يول ،است

 خواهدمي را يو آن آبِ خواب نديبمي و در خواب آب دهيكنار آب خواب يكس كياست كه  نيهم در مصراع اول ا لشيو تمث

كه  ديبگو خواهدمي گريبعبارت د .تشنه نباشد گريبردارد بخورد و د تواندمي آب، آب يبشود، از جو داريآدم اگر ب نيو ا

  .ديآمي كه از آنور ميهست اتيآب ح ميهست يآب زندگ ياست، تشنه اشيتشنگ يكي :دارد يفعل يذهنمن  تيدو تا خاص

 يذهنو من ميلحظه مستقر بشو نيدر ا ديبا م،يريرا بگ اتيآب ح م،يريرا بگ يآب زندگ م،يريرا بگ يآب آن طرف هنكيا يبرا

 ندهياز گذشته و آ م،يكار را بكن نيهم ديباز هم با ميجهان نشو نيو محتاج ا ميكن دايگنج را پ نكهيا يبرا و م،ينداشته باش

   .ميلحظه مستقر بشو نيدر ا ميجمع بشو

 ريانسان اصالً س نكهيبصورت حس نقص و ا ييگدا نيجهان، و ا نيبه ا ييگدا يكي ديگومي را يذهنمن تيدو تا خاصپس 

 يذهنگداست، من يذهناست، من اشييهمان گدا نيدر او هست، ا يازمنديحس ن كيو  ،ستيبشو ن ريو س شود،ينم

و  .ميكنمي آب را جستجو نياز جهان ا يذهنمن قياز طر يول ،ميدار اجيما احت يبه آب زندگ نكهيا يتشنه است، برا

مثل مثالً  ،يدگيهمان يهاتيموفق زكه ا ييهايخوش :مثل ميگرفت يآب زندگ يكه ما بجا يآب ذهن يهاصورت نيبهتر

 ر مردممردم و اعتبا يقدردان ايو توجه مردم  دييتا اي ميكنمي شدن پولمان حس اديپولمان ز اديكه از ازد ييهايخوش

 يخواب يهاهمان آبها اين و .كندينم رابيما را س يول م،يريگمي است كه ما از جهان ييهابه اصطالح آن آبها اين

  .مينيبمي خوابهستند در 

 و وارد ذهن ديآمي ياريكار كه هش نيكه ا ديبگو خواهدمي يبعد اتيدر اب د،يگومي يمشخص شد كه امروز موالنا چ پس

مان، مهم هستند؟ پدر و مادرها آن ا كهداده به م ادي يمهم هستند، ك شيكه برا رديگمي را يذهن يزهايو چ شودمي

آن  ،ميكرد قيتزر تيحس هوها آن به و ميرا گرفتها ، آنفرمي آنها تدر جامعه مهم هستند و صور زهايچ نيجامعه، كه ا

ما  نيبنابرا كند،مي رييهم با زمان تغ يل كرده، جسم ذهنبد ياست ما را به جسم ذهن دنيكار كه اسمش همان نيموقع ا

 ميبرمي در زمان به سر نيبنابرا م،يدار يكدام از ما داستان زندگ هر شده، جاديما ا يبرا ندهيبه زمان، گذشته و آ ميافتاد

   .با ما هستندها آن ما ديد نكيشدن ع دنيكه موقع همان هايدگيو همان همان ،لحظه نيا يبجا

و آن  يريگمي جهان نيرا كه از ا يزيهر چ :ديگومي سحر شدن، گذاردمي را موالنا اسمش را هايدگيهمان قياز طر دنيد

جهان  نياز اها آن چون واشي واشي .ييآيآن درم يدر سحر و جادو ،ينيبمي برحسب آن و مركزتدر  يگذارمي را

  .كندمي جهان ما را سحر نيهستند ا
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 نيا نكهيا يبرا ،كندمي هيبتش رزنيپ كيرا به  ايدن نيباالخره ا يعني ايدن نيا يبه نام عجوزه كابل ميخواند ياو قصه

 م،يكنمي همان كار را ما ،كردندمي و فوت زدندمي سمانيها را در مثًال راز زنان بودند كه گره شتريجادوگران و ساحران ب

 ميكنمي يگذارهيرا در آن سرما يزندگ يروين يعني ،به آن ميكنمي تب فوتو مر ،ميكنمي جاديگره ا كي ميرنجمي مثالً ما

 نيااز حق ندارند، و  گرانيو چقدر د ميچقدر حق دار م،يدهمي ها مثالً موجه جلوهو آن رنجش ميزنمي حرف اشارهو درب

  .ميدار اديما گره ز وهاست، در واقع فوت كردن به گرهها اين حرفها و

بله، اگر انشاهللا  است،يدن ندهينما نيجادوگر هم نيو ا ،ميجادوگر هست ميدار يذهنكه من ياهر كدام به اندازه نيپس بنابرا

خواهم خواند االن،  تانياز آنجا برا يتيچند ب كيو  .خواند ميسِحر شدن شاهزاده را امروز خواه يريگجهيآن نت ميديرس

  :ديگومي و خوانممي ينطوريهم تانيبپردازم برا ارهيتصو نيبا ا حيبه توض نكهيقبل از ا تيچند ب

  ٣٢٤٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو
  احتراز يب زندمي يبر و موج

  دراز ابانيدر ب انيپو خفته،
زند. يعني هر كدام از ما كه در خواب مي و موج آب به او ،اول تيهمان ب هيخفته شب يكنار جو يكس كي :كه ديگويم

بينيم كه همان بيابان مي زند. ولي ما در خواب ذهنمان يك بيابان به اصطالح درازمي ب زندگي به ماذهن هستيم موج آ

  كنيم. مي ذهن است و در آنجا جستجوي آب

 زهايچون بر حسب چ هايدگياز آن، در خواب همان ميما دور شد يماست، ول نياست، ع كينزد يليآب، خدا به ما خ يعني

 ميبشناس يكييكيرا  هايدگيهمان نيو اگر ا .ميكنمي وجوجست يآب ذهن ،ميما در خواب ذهن دار در مركزمان، مينيبمي

هم  انياست. البته اد نيهم يو موالنا هم برا .است نيهم يبرنامه برا نياو  .خواهد رفت نيحالت از ب نيكنار، ا ميو بگذار

 ديبا شانحينصا با آن انيو اد ،روندمي ان به خواب ذهن فروجه نيبه ا نديآمي يها وقتانسان ياست كه همه نيهم يبرا

لحظه  نيدر ا اورنديبكشند ب اصطالحاز زمان به اي ،لحظه نيدر ا يداريبرگردانند از خواب ذهن به ب ارانهيها را هشانسان

  د، اگر موفق بشوند البته.بكنن ليتبد ارانهيمستقر بكنند، از جنس ذهن او را به جنس خدا كه از اوّل از آن جنس بوده هش

  ٣٢٤١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديَشد يهاعطش نديبمي ُخفته
  دياَقَرب مِنُه مِن َحبلُ الوَر آب

  است. تركيآب از رگِ گردن به او نزد يتشنه است، ول داًيخفته شد :ديگويم
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است  نيا منظورش است. تركيبه او نزدگردنش  ايآب از رگ قلبش  كهيشده در حال يشخص خفته دچار عطش سخت آن

 ايآب  يوجوو جست يذهن يزهايبا چ دنياست، ما در ذهن و همان كيبه ما نزد يليماست، خ نيع يكه خدا و آب زندگ

  :ديگومي قرآن است كه هيآ نيا د،يد ميطور كه خواهنيهم ني. و اميشومي و دور مياخدا در ذهن از او دور شده

  ١٦ هي)، آ٥٠( سوره ق قرآن كريم،
  » وَنَحُْن َأْقرَبُ ِإلَْيهِ مِْن حَْبلِ اْلوَِريدِ .. .«

  »  ميكتريبه او نزد يو ما از رگ قلب آدم.. .«

هم از  تياو از جنس ماست. و چند ب م،ياو هست نيع يعني م،يتركيبه او نزد ياز رگ گردن آدم اي يما از رگ قلب آدم و

  :ديگومي . موالناخوانممي دفتر پنجم

  ١٠٧٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يسَررهيِهل خ چيسَر خود پ در
  ؟يدِر دل زَن، چرا بر هر در رو

را، االن  اتيكن، نه سر من ذهن دايرا پ اتياريآن سر هش ا،يو به خودت ب ،است اتياريكه سر هش يسر دار كيتو  يعني

 اتيكه سر خداگونگ اتيمحور سر اصل ات،يدور سر اصل چ،يبپ اتيبه سر اصل ني. پس بنابرايكنمي كار يبا سر من ذهن

 هايدگيهمان قياز طر دنيد ورا، حماقت را، جهل را  يَسررهيخ نيو ا هايدگيبچرخ، نه محور همان ياست بچرخ، محور زندگ

  كنار بگذار.  يعنيبگذار كنار. ِهلْ  ستين يرا كه سر خوب

صورت عدم و به شود،مي فضا باز يباز شده باشد در مركز ما، وقت يفضا نيا ديبا يرو درِ دل زن، دل اصل ديگومي بعد

محتاج  يكه من ذهن ديدانمي شما ؟يماست. چرا بر هر در يدل اصل نيا افتند،مي ايبه اطراف  شوندمي رانده هايدگيهمان

 يبرا هايدگيهمان به درِ يرومي . چرارا بزن، مركزت را خداگونه بكن يبرو در اصل ديگومي است، پس يبه هر درِ جسم

  ببرند.  نياز ب توانندينمها آن را اتيو ِگداگونگ يآن تشنگ ؟تيازهايرفع ن

  ١٠٧٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آبِ جو انيم ييبه زانو تا
  جوو آن تو آب نياز خود ز غافل

 م،يهست ييكتاي يدر فضا م،يهست يزندگ توياست، ما  كينزد به ما يقدر زندگ نيا يعني ،يتا زانو به آبِ جو فرو رفت يعني

از  يعنيو آن،  نيو ز ميغافل هست ميهست ياريكه هش ماني. از خود اصلهايدگيهمان نيا قيبه ذهن از طر ميرومي منتها

رفع  يبرا مان،يرفع تشنگ يبرا ميخواهمي ها آب. ما از انسانميخواهمي ما آب دهد،مي و آن كه ذهن نشان نيا

جهان  نيدر ا يزيچچيمحتاج ه م،يستيها نما محتاج انسان .ميها هستكه ما محتاج انسان مييگومي مان،يازمندين



  Program # 826                                                                                 ۸۲۶برنامه مشاره 

  7صفحه: 

دست را بهها اين ميكار كن ميتوانمي م،يستيما محتاج ن مانيماد يازهايرفع ن يبرابه ما البته.  يدادن زندگ يبرا م،يستين

اگر  نكهيا ايو  ميريممي يينباشند، ما از تنها گرانيكرده در ما كه اگر د جاديا يذهن ِ ه منك يازمنديآن ن يول م،ياوريب

ندارد كه در  ييزهايبه چ يشما بستگ يندگشما در درون شماست. ز ي. زندگشودينم يچيه؟ شودمي نباشند چه زهايچ

 را يخودتان را و جهان را و زندگها آن قيطردر مركزتان و از  ديو گذاشت ديهست دهيهمانها آن هستند و شما با رونيب

   .دينيبمي

  ١٠٧٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آب و پس هم آبِ بامَدَد شيپ
  سَد و َخلف سَد ش،يرا پ هاچشم

مان را خدا ما را محاصره كرده، منتها ما حواس ،يآب ما را محاصره كرده، آب زندگ نيپشت سر، پس بنابرا يعني َخلف

 ميشد يذهن ِ من كي. ميهستها آن از جنس م،يهست دهيهمانها آن و چون با گذردمي كه االن از ذهن ييزهايبه چ مياداده

كه از جنس توهم است، محاصره شده  يذهن ِ من نيكه ا يدر حالت ،دارد يجسم ياريهش ند،يبمي يذهن يزهايكه چ

 را شينه پ م،ينيبمي يدگيمنتها چون بر حسب همان م،يستدر آغوش خدا ه شهيخدا، پس ما هم اي يزندگ ايآب  لهيوسبه

  .مينيبيآب را نم يعني م،ينيبمي و نه پس را مينيبمي

. ما مينيبب گذارديخدا نم رتيغ م،يباش يذهن ِ كه اگر از جنس من مينيبيعلت نم نيكه به ا دهدمي حيبعدًا موالنا توض و

و  .ميو عدم نگه دار ميعدم كن ميتسل قيمركزمان را از طر ديبا م،يس او بشواز جن كهنيا يو برا مياز جنس او باش ديبا

خودمان كه  يبه جنس اصل يذهن ِبكند. دوباره از من ليخودش ما را تبد يپرورش يرويبا ن يعنيفَكانش  ْ خدا با قضا و كُن

  . نميرا بب يآن زندگ ميتوانينم مينيبمي االن كه با ذهن يجنس اوست، ول

اگر با عدم  م،ينباش يارياست كه اگر از جنس هش نيدارد، منظورش ا رتيغ يزندگ :ديگومي موالنا ،باشد ادمانيهم  نيا

 يليخ ميمفاهها اين .مينيبب ميتوانمي فقط جسم م،ينيبب ميتوانيخدا را نم م،ينيمان نبدوباره با آن جنس خداگونه م،ينينب

  :تانيبرا مرا هم بخوان تيب نياست. بله ا يواضح

  ٤٣٣٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اممُرده ييَسر گنج از گدا بر
  اماندر غفلت و در پَرده زانكه

شدن با خدا.  يكيگنج وحدت و  ،يگنج هست، گنج زندگ كي شيفكرها ريكه االن هرجا هست، در ز يهر كس يعني

 كه يزيهرچ ميتوانمي كه ما ،امكانات يهمه يه فضاب بردمي ما را ارانهيشدن ما با خدا مجدداً هش يكيباشد كه  ادماني
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گنج  يول ست،ين يگنج ماد ديگومي كه يگنج نيا نيپس بنابرا ه،. بلمياوريوجود ببه اتيجهان از ماد نيدر ا ميخواهمي

 يزندگ تيابه هد د،يكن دايدست پ يزندگ تيبه امن د،يكن دايدست پ ياگر به خرد زندگ شما. شودمي ديهم از آن تول يماد

 ديتوانمي د،يخواهمي جهان نيهرچه كه در ا د،يباش نندهيو آفر ديكن دايدست پ يو به قدرت عمل زندگ ديكن دايدست پ

  هم آسان است.  يليو خ دياوريدست ببه ديكن ديتول

و  نيربيحق ن،يرا محدودبها آن هايدگيبر حسب همان دنياند، منتها دگنج نشسته يوها رانسان نيپس بنابرا

 زهاياز چ ديوجود آورده كه ما با در ما به يازمندين كياست. گفتم كرده شياندييو گدا شيانديابيكم ش،يمحدوداند

و اسمش  ميهست يازمنديمتوجه ن ما. ستين يقياست و حق يمصنوع يازمندين نيا م،يبشو ريتا س مياوريدست ببه شتريب

  است.  ييگدا

. گذاردنمي از اين گنج استفاده بكنم، خوي گدا صفتي گذاردينم ييام، اما گداگنج نشستهدرست است كه در سر  ديگويم

شنوم. نمي بينم با گوش خدانمي بينم. با چشم خداميها آن هستم. بر حسب هاچرا؟ براي اينكه در غفلت و پردة همانيدگي

 مستقر لحظهنيدر ا مييآمي كهي. وقتشودمي ماخدا چشم و گوش  اي يموالنا به ما گفته كه زندگهاي گذشته در درس

گنج،  ني. پس اميكنمي دايعمق پ تينهايب م،يشومي تينهاياز جنس ب ميشومي مستقر لحظهنيدر ا يوقت م،يشومي

 ييگدا ياست، ول يامكانات زندگ يبه همه يحال دسترس نياست، در ع داكردنيپ تينهايلحظه و عمق ب نيدر ا تقراراس

  :ديگومي . در دفتر پنجمگذاردينم

  ٩١٨ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  قضا انداخت ما را در عَذاب گر
  رود آن خو و طبعِ مُستَطاب؟ يكِ 

شديم ما مي شديم، طرح الهيمي ، اگر تسليم قضازهايبا چ ميشد دهيهمان مياما آمده يكه اگر در اثر طرح زندگ ديگويم

است، شده دهيجهان همان نيدر ا ييزهايبا چ ياست مطابق طرحِ زندگ آمده ياگر كس يعنيآورد. مي را از من ذهني بيرون

مقاومت و قضاوت  دادند،مي اديرا به او  مياست، اگر تسلكرده دايپ يجسم يِارياست، هُشكرده دايپ يجسم يهانكيع

  . هايدگياز همان كردمي دوباره قضا او را رها كرد،ينم

در  م،يريگمي زهيست يِ خو م،يريگمي را يذهنمنِ يِ و خو ميزنمي به مقاومت و قضاوت دست مياز تسل شترين بما چو يول

 اتفاق يقربان اًدائم ميكنمي زهيو چون ست .ميجنگمي خودمان، با قضاوتِ خدا يهاو با قضاوت ميشومي يزندان يذهنمنِ

  . ميبَپر رونياتفاقات ب از ميتوانينم م،يشومي از جنسِ اتفاق م،يشومي
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خو و طبِع  نيما، هم يما، خو و طبعِ عال يآن خو و طبعِ عال ياست ولصورت انداخته ني: اگر قضا ما را به اديگومي پس

كه درست  ميشومي مطمئن تيب نيپس ما با ا .رودينم نيآن از ب م،يهست ياريماست كه از جنسِ هُش يخداگونگ يعال

آن خو و طبِع  يول م،ياشده شيو محدوداند مياشده شياندييو گدا ميااست، ما گدا شدهآمدهبال  يلياست سر ما خ

 نيهفتاد سالمان است، هشتاد سالمان است، صد سالمان است، آن از ب كهنيبرگردد ولو ا تواندمي شهيخداگونه ما هم

  : ديگومي هم يبعد تيآن. بله در ب شوديو خراب نم استنرفته

  ٩١٩ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شوم؟ يگدا گشتم، گدارو ك گر
  لباسم كهنه گردد، من نُواَم  ور

 يِاصل يِ رو يول مياجهان شده ازمنديو ن ميااست كه گدا شده كه درست ميفهممي امتداد خدا اي ياريعنوان هُشما به پس

است. اگر  موقت است كه ما را به آن صورت انداخته يدهايفقط د ،مياست، ما خداگونه هستما، عوض نشده يِاريما، هُش

  . ميدوباره آن طبعِ مستطاب را دار ميرا از خودمان دور كن هانكيآن ع ايرا  ديآن د

كه  يزيهستم، با هرچ يذهن زندان يِتو دم،ياالن لباسِ ذهن پوش ،است، لباسم كهنه شده : لباسم اگر كهنه شدهديگويم

 شهياما جنساً من هم ،استيدن نيآن. لباسم كهنه است بله مالِ ا يِتو ميشومي آن، زاده يِتو ميرومي ميشومي تيهوهم

 صندوق نرود، يِ تو زهاينشود با چ دهياگر حواسش باشد كه همان نيبنابرا رسد،مي ورتازه از آنبه انسان تازه يعنينُوَام، 

  نو به نو به خداوند زنده بشود، بله.  تواندمي

ادتان هست كه ي تيشما آن ب نكهيا يكياضافه كنم،  هاتيب نيام به اهم كه قبالً خوانده تيدو ب يكي ديازه بدهاما اج

  : ديگومي ميخوانمي شهيهم

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ندكُ مي رونبي مرده زنده زِ  چون
  َتندمي يمرگ يزنده سو نفسِ 

و مستطاب است، از جنسِ خداست و  ييجنس ُِنو نيخدا از هم كند،مي كه نگاه انسان يفعل تيوضع: خدا به ديگومي پس

هرلحظه  خواهدمي را يذهنرا از ما دور كند. چون زِ زنده مرده منِ يذهنمنِ ايرا،  يگكهنه نياست كه هرلحظه ا نيكارش ا

 ميكه به خودمان لطمه بزن ميكنمي ييماً كارهادائ يعني .ميتَنمي حولِ مرگ يذهننِعنوان مما به نيپس بنابرا ،بكند رونيب

باشد،  تيهوهم هايدگيحسب همانبر دنيو د يدگيبا همان دينبا كسچيكه ه ميريگمي جهي. پس نتميمرگ برو يسوبه

همه به خودمان  نياست كه ما ا ليدل نيو به ا .رودمي مرگ يسو: من تو هستم آن هم بهديگومي باشد تيهوچون اگر هم
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 يخرابكار د،يزنمي كه مرتب به خودتان لطمه دينيبمي و ،ديدشمن ِخودتان هست نيتر. اگر شما بزرگميزنمي لطمه

 د،ياشده دهيهمان تانيذهنكه با منِ ديحتمًا بدان تان،يمختلِف زندگ يهادر كارتان، در روابطتان، در جنبه ديكنمي

  .كندمي يتان خرابكاريذهنمنِ

 يخرابكار نيكه ا ديدانستمي اگر د،يشومي كيشر هايبا آن در خرابكار ،هستم اميذهنمن منِ :دييگومي و شما چون 

هستم،  نيكه من ا ديگفتينم يعني د،يكردمي بكند، شما خودتان را از او جدا يخرابكار نيكه ا خواهدمي و خدا كندمي

  . كندمي بيدائماً تخر نيا ستمين يذهن ِمن نيمن ا ديگفتمي د،يكردمي كاران د،يكردمي آن را ال

. ديكنمي توجه د،يريبگ ديتوانيرا نم يذهنمنِ بيتخر يجلو يذهنو شما با منِ كندمي بياست كه تخر يذهندر ما فقط منِ

وابطتان ر د،يكنمي مرتب اشتباه دينيبمي د،يد ديخواه ديزنمي به خودتان لطمه ديديمطلب، پس شما اگر د كي نيبعد ا

 نكهيخاطر ابه ديآمي از شما بَدش يكي د،يدهمي خودتان را نشان د،يدهمي را از دست تانيمشتر د،يكنمي را خراب

 ديهست يطورنيكه ا ديدي. اگر ديذهنمنِ نيا كندمي يمرتب خرابكار ستيدوتا ن يكي يعني. ديدهمي خودتان را نشان

 تيخاص نياز مهمتر يكيكه  ميگفت يذهنمنِ ياشكل افسانهآن  در و كندمي جاديا يذهنكه منِ يكه مشكالت ديد ديخواه

  مسئله است، مسئله درست كردن است.  جاديا يذهنمنِ يها

شروع كند به من ذهني  يمدت كياست كه پس از  يطرح زندگ نيكه ا ديبدان ديكنمي شما مسئله درست ديديد اگر

خودتان را هم  يو حتنيندازيد  گرانيگردن د ديكنمي يپس شما اگر خرابكار .ستمين نيمن ا دييتا شما بگو ،يخرابكار

 ياريهوش كيمن  ستم،يمن ن نيا ستم،ين دهيخرابكار همان نيكه من با ا ديموضوع باش نيفقط آگاه از ا .ديمالمت نكن

  .است؟ ا بشوم درستجد نيهر چه زودتر از ا خواهممي من كهاست خرابكار  رگيد ستميس كي نيا ،هستم يگريد

  كه گفت: ميهم داشت يتيب كيبعد 

  ٢٠٦٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َسرش  ديبال نا واريبه د تا
  پند دل آن گوش َكرش نشنود

 هايدگيبر حسب همان دنيد يعنيسِحر  نيا اثر ،ميجهان هست نيسِحر ا يدگي: ما كه در اثر همانكه ديگومي موالنا يعني

دارم و  ياشكاليك من  نكهيمثل اكه  ديتا بگو ،بزرگ سر انسان بخورد يبال واريد كيبه  ديادامه دارد و با يو خرابكار

 ،بيفتدبد  ارين اتفاق بسآ المنون،بين رآ نكهيمهم است كه ما قبل از ا يليخ تيب نيا بوخرا باز كند.  شيهاگوش

بزرگتر،  يكم كيبزرگتر،  يكم كيبزرگتر،  يكم كيبعد  ،چككو يخرابكار اول. كندمي يخرابكار يذهنكه منِ دينيبمي

كه اشكال  ميبفهم ديكوچك ما با يهايخرابكار نيبا هم. اگر شودببزرگ خيلي  ديبگذار دينبا ،شودمي بزرگترمرتب  ديگر
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 خواهمينم اميهنذمن با منِ نكهيبه ا شوممي داريمن اآلن ب يول ،دارند يذهناست، همه منِ يذهندارم من، اشكال منِ

 كارما مرتب مرتب  نكهيبه ا ميهم خواند يتيدوب كي طورنيهر حال هم به هستم. اميذهنمن منِ ميبشوم بگو دهيهمان

 سخت هم كار د،يشومي مشغولهست.  تانيمعنو ناتيهر جور كه شما تمر ميكنمي عبادت اي م،يرسيباالخره نم ميكنمي

  :ديگومي كه دباش ناادميشعر  آن. ديرسيجا نم چيهكه به  دينيبمي يول د،يكنمي

  ١٧٨٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  هياندر حَرِّ ت يقوِم موس همچو
   هيسَف يچل سال ا ،يبر جا ييمانده

   ،يرسيجا نم چيه دينيبمي بله اگر ،ياچهل سال است كه مانده ابانيب يدر گرما يمانند قوم موس يعني

  ١٧٨٩ تيتر ششم، بدف ،يمثنو ،يمولو

  هر روز تا شب هَرَوله يرويم
  هدر اول مرحل ينيبمي شيخو 

اگر براي شما هم يك همچون اتفاقي بيني كه از اول بودي. مي روي منتها خودت را همانجامي تند تند هر روز تا شب يعني 

و  ديهست يذهن كيكه متاسفانه در  ديبدان ديرسيجا نم چيو هكنيد مي افتد مدتها است كه روي خودتان كارمي دارد

 ،يبه آباد ديبرگرد ابانيكه از ب ديكنينم يكار ،ابانيب يجاآن به رويد مي ابانيب يجا نيكه از ا ديهست يابانيب كي

دراز دنبال  ابانيدر خواب، در ب يول زندمي آدم نادان آب بهش نيا :گفت كه ميموالنا امروز خواند يكه در شعرها طورهمان

است در خواب،  سياست، تنش خ سيخ شيلباس ها كند،مي سشيخ زند،مي آب به او دهيجو خواب كنار. گرددمي آب

در  نيپس بنابرا .ميدار يحالت نوهمچ كي ابان،يدر ب آن هم سراب نديبمي آب خوابِ ،خودش هم تشنه است. در خواب

 را نگه يذهنمنِ يول ميكنمي ن كاراخودم يور يذهنمنِ ،از صبح تا شب، تند تند با ذهن ميرومي ميدار ابانيب يگرما

  :دهممي شياول به شما نما تيب نيرا تند تند با اها شكل نيبه بعد ا نجاياز ا بله .ميدارمي

  

  ها)(دايره همانيدگي ١شكل 
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  كه: ميگفت د،ينيبب
  ٤١٥ ةشمس، غزل شمار وانيد ،يمولو

  دستكه چه در خواب شُ نيبر لبِ جو ب ييتشنه
  كه چه پُرتاب شُدست نيسرِ گنج، گدا ب بر

مهم هستند، ها اين ديگومي جامعه نكهيا يما مهم هستند، برا يجهان برا نيدر ا دينيبمي را كه زهايچ نيهر كدام از ا و

 ياريت هشبه صور يو از جمله باورها و دردها، و انسان وقت زهايچ هيمثل مثًال پول، مثل كار، مثل همسر، مثل بچه، و بق

 قيتزر تيحس هوها آن به كند،مي را در فكرش تجسم زهايچ نيا يعنينها، يا يجهان، با شكِل فكر نيبه ا رسدمي

كار، در ِسحر  نيشود با امي : آدم جادوديگومي امروز موالنا جهيو در نت دش،يد نكيع شوندميها آن كند، بالفاصلهمي

  .كندمي سِحرآن شما را  ،ينيبمي آن قيو از طر يشومي دهيمانكه ه يزيبا هرچ د،يآمي جهان در نيا

جور سِحر  نيا يعنيجادوگرتر از هاروت و ماروت هست،  ايبه اصطالح دن نيا ديگومي كه موالنا ا،يكه دن يمدت كياز  پس

 ني: اديگومي هست اتيدر اب يو بعداً هم حت زند،مي ليسحر را به عنوان تمث نينوع سِحر شدن است، و ا نيشدن مهم تر

كه آن سِحِر حالل هست،  ميكنمي ييشود كارهامي مركز ما عدم يقتسحر حالل هست كه و كي حاالسِحر حرام هست، 

ها آن در سِحر م،يشومي دهيهمانها اين كه ما با جيدر سِحر آن درآمدن هست، و به تدر ،يزيچ كيبرحسبِ  دنيپس د

 ت،يامن سبه صورت عقل، ح ياز آب زندگ يو نوع م،يشومي دور ياز آب زندگ نكهيا يبرا م،يتشنه هست م،ييآيدرم

هست، و هزاران  ييبايچهار تا، عشق هست، ز نيا ستندين يزندگ يآبها ينشان داده شده، همه نجايو قدرت در ا تيهدا

و چهار تا  اصطالحاً است يگو بركت زند ريكوثر خ نيپس بنابرا .كوثر استها آن هست كه نام ياز زندگ گريتا بركت د

 دهيآب به ما چسب نيا كهيهستند، ما به صورت تشنه درحال رتو قد تيو هدا تيعقل و حس امن ن،يهمها آن نيترمهم

  .ميدر خواب هست م،يهست زند،مي است،

به  ديببخش ،ميرفته ا يارياست، پس ما به خواب هش ياريبه خواب رفتن هش ن،يبعد از اها اين برحسبِ دنيد درضمن

 زهايچ نيرا از هم ياست، و آب زندگ يآب زندگ يتشنه يبه خواب ذهن رفته است، ول ياريهش اي م،يخواب ذهن رفته ا

  .خواهدمي

 اگر برحسبِ  يماست، ول ييهمان گدا نيشدن، ا زهايچ نيا ازمنديو ن دنيد طورنيو ا نيرا بب يي: گداديگومي طورنيهم و

بشود كه در  يمركز ما خال نيمركز عدم ما، اگر ا يعنيواقع مركز ما عدم بشود، گنج ماست، گنج ما ما، در مينينبها اين

  : ميدهمي شكل نشان نيا
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  13صفحه: 

  

  (دايره عدم) ٢شكل 
 واشي واشيو  م،يمركزمان را عدم كن ديرفع بشود، با مانيتشنگ نيا ميخواهمي اگر م،ياكرده دايدر واقع به گنج دست پ

 يكي يكيبعد  ه،يبه حاش مياول بران م،يندازيرا بها آن رون،يب ميبكِشها آن و خودمان را از مينيرا بب هايدگيهمان نيا

 نيكه: ا ديگومي دينيبمي كه نطوريهم و ما رفع بشود. يما و تشنگ يگدا صفت نيو ا م،يبكِش رونيبها آن خودمان را از

دارد،  يكه من ذهن يجاناتيهمان ه يعنير است، پس پُرتاب قرا ياست، چقدر ب نيگنج چقدر خشمگ نيگدا برسِر ا

 فيمن ح ديگومي من مثالً، آدم فِ يو ح ،يمانيبه گذشته مربوط است، مثل حس تاسف، حس پش اي يمن ذهن جاناتيه

 ندهيس از آترها اين و اضطراب، ينگران اي نده،يترس از آ اي د،يآمي كه از گذشته ييزهايتمام آن چ و نها،يشدم، فالن و ا

(دايره  زهايچ قياز طر دنيحالت د نياز هم ينظرتنگ ،ينظرمثل حسادت و تنگ اتياز خصوص يبعض ايهستند، 

 سيخس نيكند، بنابرا جمع شتريهرچه ب خواهدمي را بدهد، و زهايچ نيا خواهديكه انسان نم ديآمي بوجود ها)همانيدگي

 به جسم ليبودن، و درضمن چون تبد سيخس نيپس بنابرا كند،يم سيانسان را خس دنيد زهايچ برحسب شود.مي

و  يياحساس تنها نيپس ا كند،مي ييبشود، احساس تنها يكي يعنيرابطه برقرار كند،  توانديكس نم چيو با ه شودمي

نسبت  يُشون ريو س يحالت گرسنگ كي نيپس بنابرا شود،ينم ريس يازمندين نيا طورنيوهم كند،ياو را وِل نم يكسيب

 حياست، كه االن توض يذهنمن يتابها نيهمها اين همان پُرتاب هست،ها اين و حس نقص در ما هست، زهايبه تمام چ

  .تانيدادم برا

  شكل نيبه ا مياگر برو نيبنابرا پس
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  14صفحه: 

  (مثلث همانش) ٣شكل 

در  تيشد، دوتا خاص دهيهمان نكهيمحض اعلت تشنه هست كه جسم شده، و به نيكه به ا دينيبمي تشنه برلِب جو، نيا

جهان شد،  نيجهان شد، در واقع مسحور ا نيكه آمد و سِحر ا يهركس نيقضاوت و مقاومت، پس بنابرا يعنياو زاده شد، 

قضاوت  يكياست،  يدگيهمان يكيخطرناك دارد:  اريبس تيسه تا خاص ،يدگيهمان قيدرآمد از طر هانج نيدر سِحر ا

 ايكه آ دينيبب د،يبه خودتان نگاه كن تيب نيشما با ا خواهممي شر هستند، و من يسه تا محورها نيمقاومت، ا يكياست، 

 د،ياسخت به خواب رفته د،يديخوابكه در لبِ جو  ديهست يانه؟ تشنه اي ديهست هيشما شب ها)(دايره همانيدگيشكل  نيبا ا

 د،ينيبيرا نم يآب زندگ يعني د،ينيبيآب را نم نيا د،يو چون شما مشغول قضاوت و مقاومت هست زند،مي آب به شما يول

  .ديدهمي شاو گسترش ديدارمي را نگاه هايدگيو همان د،ينيبمي هانيآن نقطه چ قيو هرلحظه از طر

  :شكل هست نيمقابلش ا در

  

  (مثلث واهمانش) ٤شكل 

 داريب هايدگياز خواب همان خواهممي در خواب هستم،كه من  دييبگو د،ييايبه خودتان ب يموالنا اندك تيب نياگر شما با ا 

ر سرِ گنج دكنم، من  دايدست پ يزندگ يبه فراوان ،يبه كوثرِ زندگ خواهممي ام،ام، تنگ نظر شدهبشوم، در ضمن گدا شده

دادم را  حيرا كه توض يجاناتيه ،يذهنمن يهالحظه بخورم، و آن تاب نيرا در ا اتيتوانم آب حمي من ام،خدا نشسته

 ديكردمي لحظه كه تابحال در مقابلش مقاومت نياگر در مقابل اتفاق ا نيام، پس بنابراشده ريسها اين از گر،يد خواهمينم

 دفعه كي د،يزيبا آن نست د،يفضا را باز كن د،يآمي لحظه كه نيا اقاتف يعني د،يبشو مياگر تسل د،يشدمي آن يو قربان

 دينيبمي دفعه كيجهان و  نيبه ا ميهست كه از اول بصورت آن ما آمد ياريعدم همان هش. م شدكه مركزتان عد دينيبمي

 مياشده داريكه ما ب ديجد سِجن نيشد، و در ذات ا جاديارزنده و سازنده به نام: صبر و شكر در ما ا اريبس تيكه دو تا خاص

به صورت فكر، و  يجهان نيا يزهايبشود با چ يقاط گريدندارد  ليكه عدم م دينيبمي هست، شما زيپره ها،يدگياز همان
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  15صفحه: 

را  زيپره م،يدهمي صبر و شكر را ادامه م،يدهمي مركز عدم را ادامه نيبنابرا پس .ديايدر بها آن يسلطه ايدر گرو آنها، 

   آورد،يدرم يياز گدا كند،مي داريطرز كار ما را از خواب ب نيبله، ا ،يبعد يهابه شكل ميرسمي م،يدهمي ادامه

  

  (افسانه من ذهني) ٥شكل 

و قضاوتش را نگه دارد، و از  مقاومت يعنيادامه بدهد،  ييبخواهد به خواب ادامه بدهد و به گدا ميگفت يكس كياما اگر 

  : ديگومي كه رد،ينگ ادي يچيشعر موالنا ه نيا

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  خواب شُدستكه چه در  نيبر لبِ جو ب ييتشنه
  كه چه پُرتاب شُدست نيسرِ گنج، گدا ب بر

تاب گفته شده، و نفهمد كه  نجايكه در ا ند،يو دردها را بب جاناتينه آن ه ند،يرا بب اشيازمندينه ن ند،يرا بب اشييگدا نه

فكر  نيكه چقدر از ا نديخودش را بب يو تشنگ گردد،مي يتوهّم گردد،مي يمحروم است، و دنبال گنج وَهم ياز گَنج واقع

 نكهياست، و به خاطر ا يمن توهّم يتشنگ نيكه ا ديببرد، بگو نيرا از ب اشيو تشنگ يتا برود گرسنگ پرد،مي به آن فكر

  بشوم. داريب خواهممي يدگيهستم، از همان هايدگيهمان نيدر خواب هستم، در خواب ا

ندارد، و قضاوت و مقاومت را  يكس هم ربط چيپُرتاب باشم، به ه خواهممي در خواب باشم، خواهممي نه، دياگر بگو يول

 واشيباشد،  يكيباشد، پالست يو قدرتش مصنوع تيو هدا تيامنعقل و حس ند،يبب هايدگيهمان قيادامه بدهد، و از طر

اش ، و تخريباش راكند زندگيمي تخريب و زند،مي دارد به او لطمه (افسانه من ذهني)شكل  نيكه ا ديخواهد د واشي

 يهمه توهمها اين است، كه ينيبو مانع ينيبو مسئله ينيبو دشمن يسازو دشمن يسازمسئله ،يسازمانع قيطر ازهم 

  .ديريكم نگرا دست يذهن ِ من يِ سازمسئله ييِ توانا نيهستند. شما ا

كه درست  ندارد ياصًال لزوم د،ينكمي كه شما درست يكه مسائل ديد ديخودتان، خواه يبه زندگ دياگر خوب دقّت كن 

 يگديمقاومت و قضاوت و همان ياست. پس ادامه يذهن ِ من يُسلطه ريدر ز كندمي مسئله درست يخوديب ي. اگر كسديبكن
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  16صفحه: 

 شود،مي تشنه شتريب شود،مي در خواب شتريو ب كشاندمي جهنم ذهن اي يذهنمنِ يانسان را به افسانهها آن و گسترش

  . شودمي شتريب اشييو گدا .شودمي دور جو از گن شودمي ابپُرت شتريب

  

  (حقيقت وجودي انسان) ٦شكل 

مان را عََدم و مركز ميلحظه فضا باز كن نيا تياست كه هر لحظه ما در اطراف وضع نيوجود دارد و آن ا يراه نجات كياما 

ت و قدرت يهدا ت،يّعقل، حس امن شود،مي مركز َعَدم يوقت. ميبران هيرا به حاش هايدگيو در همان ابتدا همان ،مينگاه دار

. هر لحظه را با ديآمي به وجود زيو پره ديآمي سازنده، صبر و شكر، در ما به وجود اريبس تِ ي. دوتا خاصشودمي لياص

 دماناز اعماق وجو شود،يكه نم ديتول شود،مي ديتول سببيب يو شاد ليضلِع چپِ مستط م،يكنمي شروع رشيپذ

  . ميهست يما از جنس شاد ت،اس يباال. چون اصل ما شاد ديآمي جوشدمي

 دهيبه چهار ُبعدش دم سببيب يكه از آن َعَدم شاد نديبمي خرده نگاه دارد كيَعَدم را بگذارد مركزش و  يهر كس

 ني. اياتش كوك شد با زندگذر ي. اصًال همهكنندمي ارتعاش يكه ذّرات وجودش همه به شاد نديبمي دفعهكي. شودمي

كوك بشود، با آن هماهنگ باشد، و  يدارد كه با عَدَم كوك بشود، به زندگ ليچهار بعدِ ما م تمام. و كندمي عدَمَ كوك

  .كامالً با اصل ما هماهنگ است يشاد

 يينش، شناساعمل واهما پساست.  نندهيخدا آفر م،يما از جنس خدا هست م،يهست نندهيذاتًا ما آفر طورنيو هم 

 يبه شاد م،يو رضا شروع كن رشيلحظه را از پذ نيكه ا نيبه ا كشاندمي ما را واشيواشيو صبر و شكر،  هايدگيهمان

ما است،  يراهِ بدبخت (افسانه من ذهني) يراِه نجات ما است. و حالت قبل ني. اميبشو نندهيآفر م،يكن دايدست پ سببيب

 كي ديدر زنداِن ذهن است. با كند،مي در خودش مقاومت و قضاوت ياست. هر كس ينهذمنِ يما است، تله رافتادنيگ

 بيتخر نيدارد، ا يدگيكه مقاومت و قضاوت و همان (افسانه من ذهني)شكل  نيكه ا ميخودش بكند. امروز گفت يبرا يكار

  :ديگومي كه خوردمي شكل نيبه ا تي. همان بكندمي

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي
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  17صفحه: 

  كندمي رونيچون ز زنده مُرده ب 
  َتندمي يمرگ يِ نفسِ زنده سو 

 مركز را عدم د،يكنمي شكر د،يكنمي شما صبر ديدياست. اگر د يراهِ آزاد يكي نينه. ا (حقيقت وجودي انسان) يكي نيا

 صبر دينيبب د،يا امتحان كنخودتان ر ديتوانمي . شما هر لحظهديهست يشما در راه درست د،يآمي سببيب يشاد د،يكنمي

 ديدار يهم هستند. اگر صبر واقع گريد يكه آن دوتا ديبدان د،ي. اگر مقاومت دارد؟يمقاومت و قضاوت دار اي ديو شكر دار

 شكر يو رضا هم همراه شكر است. هر كس رشيپذ نيهم هستند. و ا گريد يكه آن دوتا ديبدان ديدار يشكر واقع اي

 نيكه اگر در ا مياست. و مهم است كه بدان يلحظه راض نيباشد حتماً رضا هم با او است. در ا يعاگر شكرش واق كند،مي

  . ميرياز خدا كمك بگ ميتوانيما، نم مينباش يلحظه راض

  

  (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني) ٧شكل 

  :ميكنمي يبررس تيب نيهم با ا (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)شكل  نيا يطورنيهم

  ٤١٥ هشمس، غزل، شمار وانيد ،يمولو

  كه چه در خواب شدست نيجو ببر لبِ ييتشنه 
  كه چه پُرتاب شدست نيب سَرِ گنج، گدا بر

در خواب ذهن است و پُرتاب  يكه اگر كس دهدمي نشان (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)شكل  نيو ا 

شش  نيو تمام آن شش گوشه ا نديبمي هايدگيهمان قيشخص از طر نيدارد، ا يذهن يتشنگ دارد و يياست و حالت گدا

 كند،مي ِانكارشخص  نيرا اها آن كمكش به ما است، يهانشانه ايبه ما است،  يكمك زندگ يهاكه در واقع روش يضلع

قضاوت و مقاومت دارند،  ،يد در مِن ذهنافتادن ريگ هايلي. خيگريكمك بكند به عبارت د شانيخدا به ا گذاردينم يعني
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  18صفحه: 

كردن به قضاوت و  تيكردن و ناله كردن و شكا نينفر يبه جا ديباها اين اند.كمك خدا را هم بسته يحال جلو نيدر ع

  مقاومت توجّه كنند. 

است، خدا به شما  ديتان شدهمراه با آن قضاوت و مقاومت د،يدار يدگيكه اگر شما در مركزتان همان ديريبگ اديشما خوب 

 تواندينم د،يبشو ضيمر د،يداشته باش يازمنديتا نو هزاران ديبخواب ابانيخ يو تو ديگدا بشو نكهيكمك نخواهد كرد ولو ا

شما  شود،مي چرا؟ اوّلش از اَلَست شروع د،يكنمي . شما كمك خدا را ردديكنمي شما َرَدش نكهيا يكمك كند. چرا؟ برا

 دياو را قبول ندار ي. اگر قضاديخدا را قبول ندار يقضا ديبعدش هم چون قضاوت دار ستم،يجنس تو ن من از دييگومي اوّل

  را به مركز شما بگذارد،  شيكه او پا ديدهياجازه نم نيبنابرا

  

  (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان) ٨شكل 

شخص قضاوت  ني، كه مركزش را َعدَم كرده است. ا)(شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان يكي نيبرعكس ا

 شود،مي بشو ديگومي خدا ني. بنابراكندمي فضا باز آوردمي لحظه كه قضا به وجود نيدر اطراف اتفاق ا نيبنابرا كند،ينم

 دتريشد شيگرفتار (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني) يكي نيا شود،مي هر لحظه، آزاد شود،مي بشو

مركزش در  نكهيا يبرا افتد،مي رونيب اتفاقات بد (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني) يكي نيا ي. براشودمي

شود به آنچه سزاوار هستي. مي اين اسمش َجفَ الَقلم است، جَفَ الَقلم يعني قلم خشك شودمي هر لحظه منعكس رونيب

بيند، مي هاسزاوار زندگي نيست براي اينكه از طريق همانيدگي ذهني)(شش محور اساسي زندگي با افسانه من اين شخص 

  شود بد است.مي كند، و بنابراين هر چه كه در بيرون از مركزش منعكسمي و تخريب

(شش محور اساسي زندگي با افسانه خوب است. اين يكي  (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)اين يكي 

  شود:مي ر اتفاقات بدگفتيم دچا من ذهني)

  ٢٠٦٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو
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  19صفحه: 

  َسرش  ديبال نا واريبه د تا
  پند دل آن گوش َكرش نشنود

(شش محور اساسي . ولي اين شخص شنودنمي آيد باز هممي باز سرشهم شنود به ديوار بال نمي هم اين گوش كرش باز 

كه، به قول موالنا،  فهمدمي شودمي اش كمرده يك ذره شاديكه مركزش را عدم ك زندگي با حقيقت وجودي انسان)

 مياش خواهدرباره يشعر كيگلستان است، امروز هم  كيگلستان رضا آشفته است. رضا  يعنيزار رضا آشفته است. سمن

  خواند. 

د بالخره، اسمش اتفاق ب افتد،ينم (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)شخص  نيپس، بله، اتفاق بد به ا

شخص  ني. بالخره ممكن است اافتدمي (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)شخص  نياْلمَنُون است، به ا بَيْرَ

لحظه است  نياتفاق ا رشيپذ ميبشود، تسل مياتفاقات بد مجبور بكند كه تسل ،يزندگ يدارد، فشارها يدگيرا كه همان

(شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي شكل  نيا هك دينيبمي و شرط. شما ديق قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون

، (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني) ييشكل باال يبا اراده و انتخاب خودش، ول شود،مي ميخودش تسل انسان)

 مياگر بشود، تسل اد،يز دنيد كشدر اد،يشدن ز دهيكوب اد،ي. پس از اتفاقات زشودمي ميدارد، به زور تسل يدگيكه همان

 كند،مي باز (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)شخص  نيفضا را مثل ا اي رودمي نياز ب اي. شودمي

  .شودمي ذهنش خاموش كندمي مركزش را عََدم نكهيبه محض ا كند،مي مركزش را َعَدم

كه من  ديخاموش باش يعني. اَنْصِتوا، شوديذهنش خاموش نم (شش محور اساسي زندگي با افسانه من ذهني)شخص  نيا

خدا است،  تينهايكه زنده شدن به ب يي. بالخره هدف نهاديگومي خدا د،يگومي يشما حرف بزنم. زندگ قيبتوانم از طر

خواهد افتاد كه مركز ما اتفاق  يموقع ني. امياو زنده بشو ياو، به كوثر او و فراوان تينهايجهان، به ب نيبه ا ميهمه ما آمد

باز بشود كه همه  نقدريباز بشود، ا تينهايشروع بشود و ب (شش محور اساسي زندگي با حقيقت وجودي انسان)از عََدم 

(شش محور  يي. در شكل باالشودمي در ما جا زيو همه چ ميشومي بزرگ م،يشومي كائنات در آن جا بشود. ما بزرگ

در ما جا  زيچ چيه گريو د ميشومي كوچك م،يشومي كوچك م،يشومي كوچك ذهني)اساسي زندگي با افسانه من 

  . د؟يخواهينم ايبه شما كمك كند؟  يزندگ ديخواهمي لحظه نيكه شما در ا دهندمي دوتا شكل نشان ني. پس اشودينم

  
  

ت اول *** یان   ***  
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  20صفحه: 

  :ديگومي يبعد تيب

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يَلبا كز ِگرِِه سِحِْر كس بسا ُخشك يا
  از آب چو دوالب شُدست خبريَاَرس ب در

جنس هستند،  نياز ا نيزم يرو يانسانها شترياست، ب اديز يليجور آدم خ نيا يعني شود،مي دهيد اريچه بس د،يگويم

گره  نكهيشده است به خاطر ا هديهمان يزيچ اي يرفته است به ذهن، با كس ،يزيچ اي ،يكس كيكه به خاطر گرِه سِحِر 

 نجايدر خواب آن فرو رفته است، در اََرس؛ اَرَس در ا ند،يبمي آن قيدرست شده است، از طر نكيدرست شده است، ع

  رود است؛  يبه معن نجايدر ا يول د،يدانمي همه ران،يهم است در شمال ا يارودخانه، َارَس اسم رودخانه يعنيمطلقاً 

ما  يعني. اشداز آب خبر نداشته ب يبچرخد ول يعنيمثل چرخ چاه بشود،  يآب باشد، ول يباشد، تو رود يتو يكس يعني

 كنند و طنابي دورش بودمي كردند يا االن هم كهمي كه از چوب درست ديدانمي چرخ چاه م،يهم مثل چرخ چاه هست

كه  ديكن تجسم ديتوانمي شما چَرخدمي فقط رفت تو آب، چرخ چاه كه آب را از چاه بكشند كه از آب خبر ندارد كه!مي

  از كجا؟ از چاه.  .آب بكشد خواهدمي چرخدمي چرا چرخد؟مي . چرا ذهن دائماً دياز آب خبر ندار دياهچاه شدچرخ

بلكه  ميچرخانميمرتب  را و ما ذهن .مانيفكرها رياز كجا؟ از ز ؛گذردمي رودخانه خدا دائماً ديگومي .يرودخانه هست تو

آب  ميديفهممي اگر .چرخدمي چرخِ فقط نياست اصالً، ا يآب چ ميدانيتازه نم .ميآب بكش ،يذهنچاهِ م،يكه زد ياز چاه

 .گريد خوردمي دارديمكه آب بكشد كه، بر آوردينم چاهآدم كه از رودخانه چرخ .ميقول موالنا، در آب هستاست به يچ

  مخصوصًا هم اگر در آب باشد. 

هستند و شما  يزيچ اي ياند چرا؟ در گِرِه ِسحرِ كستشنه ياريصورت هُششان خشك است بهها هستند كه لبآدم بَسايا

 نيو قضاوت داشته باشد ا قاومتم ،نديبب هايدگيهمان قيكه از طر يكس يعنيچه.  يعني ديدانمي (افسانه من ذهني) االن

 زيچ كي ايشخص باشد  كيهرچه هستند ممكن است ها آن ،است هانيشخص لبش خشك است و در گِرِه آن نقطه چ

 فوراً ند،يبمي بكند فوراً (حقيقت وجودي انسان)مركزش را عدم  كهيدر حال نديبيرودخانه است نم تويشخص نيباشد و ا

است  يآب چ انددينم ِكشد،مي رودخانه كه چاه است آب ياز تو كندمي كراست فشده ليچاه تبدكه به چرخ نديبمي

  . ديكنمي توجه

تأمل  ُخردهكي ديشما با دينيبب خوب شناسد؟يچرخ، آب را نم نيكه ا مينيبمي صورت ذهنچاه بودنمان را بهما چرخِ ايآ

 ديرا بگذار تيب ت،يبه آن ب تياز آن ب ديشما عجله نكن يول ،ديگومي بها راگران اريبس اريبس اتياب نيموالنا ا ،ديكن

   .امدر رودخانه كهيچاه هستم درحالمن چرخ ديگومي موالنا .چاه هستمكه من چرخ ديخوب تأمل كن انتيجلو
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  21صفحه: 

 يرا از دوتا جا تيچند ب نيبله. ا عيسر ميخوانمي مان راغزل ميگرديبعد برم خوانممي تانيدو تا غزل برا از تيب چند

؟ شودمي يمن حاضر بشود چ ياگر ساق :كه ديگومي .خوانممي نيا يغزل است برا يگرياست و د عيترج يكيكه  گريد

را  اياگر دور بشوم دن ديگومي ؟شودمي و اگر دور بشوم چه ؟شودمي يبشوم چ يكي يلحظه اگر با زندگ نيمن در ا يعني

  .بكنم توانممي يياگر با من باشد چه كارها ،ندارد دهيمن بدهند فاهم به

  ٢٣شماره  عات،يشمس، ترج وانيد ،يمولو

  ياو خورَدم يوز باده ،يحاضر بُد ميساق گر
  يشرحِ َچشمِ جاُدَوش صد ِسحرِ مطلق كردَم در

لحظه  نيصورت حضور ناظر و ثابت در ابه ،بودم يكيخدا حاضر بود من با او  يعني ،من حاضر بود ياگر ساق ديگويم

دارم  يذهنمنِ كيكه من  ستين يطورنيا گر،يودم دمنم حاضر ب يعنيحاضر بود  ميساق ،كردممي بودم نگاه دارشهير

با چشم  گريو د ،من شوممي قيعم تينهايب ميشومي يكي دوهر يوقت ميهست يكينه هردو  ،دارد يهم ساق يذهنمنِ كي

م بشود رانده بشود و مركز عد هايدگيهمان نيكه اگر ا ديكنمي كنار. توجه رودمي يذهنچشم منِ نيا كنم،مي نگاه يساق

  . نديبمي من قيطرخدا از  اي ،نميبمي من با چشم خدا نكهيامثل 

 يعنياو  يچشم جادو حيشرح، توض ايبسط  اي نيهم يعنيدر شرحِ، شرح  خوردممي حاضر بود و من باده او را مياگر ساق

ما  يوقت با سِحر حرام كه دينك سهيخدا، مقا چشم لهيوسبه نشيب يعنيسِحر مطلق  .كردممي  مطلق ِچشم خدا، صد سِحر

 هايدگيبرحسب همان يارياست؟ هُش يچ (افسانه من ذهني) نيا گر،يهست د جانيكه ا مينيبمي هايدگيهمان قياز طر

   .منتها سِحر حرام است كندمي هم ِسحر نيا ،نديبمي

سِحر  نيسِحر مطلق است ا نيا نديبمي با چشمِ معشوق ،نديبمي عدم قيكه از طر (حقيقت وجودي انسان) نيسِحر ا يول

عدم باشد مركزش، مركزش،  شهيمطلق باشد، هم ياريهش مطلق عمل كند. ياريانسان با هُش نكهيا يعنيحالل است 

 مياو را دار يما هرلحظه چشم جادو شودمي باز تينهايب يفضابه يپس وقت .باز شده باشد تينهايب يدرونش به فضا

   .آن است يچشم جادو حيما هر عمل ما توض نشير به يعني ،ميدهمي حيتوض

 .مينيبمي ما، چگونه دينيبب شهيشما هم .رودمي نيكه غلط بود از ب يقبل يدهايو آن د ،كندمي دايپ رتيچشم ما بص يعني

شم اگر با چ شودمي يچ مينيبب يجورنيكه اگر ا ديگومي و مرتب ستيدرست ن دنيد نيكه ا ديبگو خواهدمي موالنا

  .شودمي يچ دينيكه با چشم معشوق بب ديگومي دارد االن .شودمي يچ مينيمعشوق بب
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  22صفحه: 

  ٢٣شماره  ات،عيترج ،شمس وانيد ،يمولو

  ياو شد رِ يگريخاطرِ ُاشتُرِدَلم، خوش ش گر
  يآورَدم نيز رِيزمان در ز نينر را ا رانِ يش

شتر هم  نكهيا ي، شتردل برا(افسانه من ذهني) شتردل مركز نيكه اگر ا ديگومي ؛يذهنمن نيهم يعنياشتر دل،  خاطر

كه  اميذهنمن نياگر ا ،دهدمي را ظاهرًا به شتر دارد نسبت يذهنمن يهاتيو هم همه خصوص يانهيترسو هست و هم ك

  ، شجاع بشود. است شتر ايدلِ شتر هست  هيشده دلم كه شب

  جو، بله. آره، نهياُشتردل بد دل، ترسو ك ر،يه مجاز شجاع دلب ريگريش بودن؛ »به نظرم نجايا« شجاع يعني ريرگيش

را بگذارد كنار و  هايگديهمان نيا ،درست شده (افسانه من ذهني) هايدگيمن كه از همان يجو نهيدل ك نيا ديگومي اگر 

جهان وجود  نير اصورت هرچه كه در خارج از من وجود دارد، دناي در ،بشود (حقيقت وجودي انسان)ترس برود و شجاع 

 ،شوممي را سوارها اين من ،جهان باشند نيباشند، شجاع باشند منتها از جنس ا يهرچقدر هم كه قو ؛نر رانيش ،دارد

 .ترسمينم زيچچيمن از ه ،به من غلبه كند توانديجهان نم نيدر ا يزيچچيه يعني آورممي سلطه ريرا زها اين يعني

  .ديبگو يطورنيا خواهدمي

هم از  تيدر چند ب ؟شودمي شود چهبزنده  يكند و به زندگ يكه اگر انسان مركزش را خال ديگومي واشي واشي دس دارپ

 ديندارد كه شما شاه هم بشو دهيفا چيادامه داشته باشد ه ييجدا نياگر ا :كه خواهد گفت كه ميخوانمي گريغزل د كي

 دينباش يكيشما با او  يول ،ننديسر كالس شما بنش نديايهم ب ياديان زاگر شاگرد ،ديباش داشتهرا هم  ايو تمام ثروت دن

 يذهنكه با من ديتا شما مطمئن بشو خوانممي نيهم يمن هم برا آورد،ينم يتو زندگ يندارد برا دهيفاها اين از كدامچيه

  درد نخواهد خورد. به دياوريبدست ب يروزيهرچقدر پ

  ٢٣ره شما ات،عيترج ،شمس وانيد ،يمولو

  خَرَمنش بايزان ماه ز ،چون ُسنُبلَش يِابرو زان
  يگردون گرَدم ردِبر گِ  ،يگاو تَن واَرستم نيز

 مركز ما عدم يكه وقت دينيبمي شما (حقيقت وجودي انسان)شكل  نيبه ا مييآمي ما يكه وقت ديگومي بيترت نيبه ا پس

و  ييبايو خرمن ز ،شودمي بايما ز ياست ابرو بايزمثل سنبل  شيابرو ديگومي ،شودمي چشم ما چشم او شودمي

 يعني (افسانه من ذهني)گاو تن  نياو سبب خواهد شد كه از ا دياو و د ييروشنا نيپس بنابرا مينيبمي را ما اشييروشنا

(حقيقت ر از ابرو آره منظو ،كندمي جاديا دشياطراف دكه در ييهاييباياو و ز يياو و روشنا ديپس بدون د .بَِرهَم يذهنمن

 يجسم يهاييبايز مينياو بب ديو اگر ما با د كندمي جادياطرافش ابرو ا يهرچشم ،يديكه هرد دينيبمي وجودي انسان)
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  23صفحه: 

خدا در ما سبب  يو ماد يمعنو اتياصطالح تجلبه ديگومي آن است يابرو مثلكه  ،كنندمي هم به ما كمك يجهان نيا

  .ميگِرد خدا بگرد يعني م،يگِرد آسمان بگرد مييايو ب ميِبرَه يذهناز منِ م،يهاز گاو تن بِرَ  ماكه  خواهد شد

(افسانه من شكل  نيبر عكِس ا گشتم،مي يزندگ اي (حقيقت وجودي انسان)حول محور عدم  نيا ،يبر گِرِد گردون گَرَدم

 و حوش آن حولو  رديگمي در نظررا در واقع  يمادّ  زيچ كي شهي. ذهن همشهيهم گردممي يكه ِگرد محور مادّ ذهني)

گاوِ تن،  ايتن،  نيكه ا دينيبمي نم،يبمي بر حسب آن اي گردم،مي حولش گردم،مي . گِردشنديبمي بر حسب آن گردد،مي

حول  (حقيقت وجودي انسان) يكي نيا يول گردد،ميها آن حول اي گرددمي يذهن يمادّ  يزهايبر حسب چ ،يذهنمنِ

  . ديااز گاو تن رسته يعني د،يگردينم يمادّ زيو حول چ ديگردمي شما حول عدم ديديس هر موقع د. پگرددمي عدم

  ٢٣شماره  عات،يشمس، ترج وانيد ،يمولو 

  از مجلس سلطانِ خود يميَ آ رونيب سَرَمست
  يَدرمان دِِه هر َدردَم ،يفرمان دِهِ هر َشهَرم 

بكنم، آن  يجهان، در جهان كار نيبه ا ميايهستم، ماندم. و اگر بخواهم ب يكيبشوم، با او  يكيمن اگر با او  نيبنابرا پس

هستم. فرق دارد  ينابِ زندگمي سرمست هستم. سرمست از ميآمي رونيب يذهنِ ساده من. ول افتد،مي موقع ذهنم به كار

 يذهن. با خشم منِميبرو يزندگ يبا مست م،ينه عدم باش اي م،يبرو يذهنمنِ خشمجهان، با  نيبه ا ميرومي يكه، ما وقت

با ما مراوده  خواهندمي همه م،يبرو يزندگ يبا ما برخورد بكند، با مست خواهديكس نم چيه م،يكنمي يخرابكار م،يبرو

ِده هر شهر هستم و درمان رماندهبشود، من ف يطوراگر آن رون،يب ميآمي داشته باشند. پس من سرمست از مجلس خدا

  هر درد هستم.  يپس دواهر درد هستم. 

. و مسائل را حل ميشفادهنده بشو م،يكه ما واقعاً شفا بده شودمي شدن ما، سبب يكيحالت عدم ما و  نيكه ا دينيبيم

 شخص نيا د؛يدو تا را نگاه كن نيا ؛يِ ذهن. فرق دارد كه من با منِكندمي اش به مشكالت اضافهبا خشم يذهن. منِميكن

 ساز استكه هر لحظه مسئله يساز است، آدممسئله د،يآمي رونيبا حرص ب د،يآمي رونيبا خشم ب (افسانه من ذهني)

كه مسائل را حل كند، نه كه به مسائل اضافه كند  كنندمي را فرمانده هر شهر يها را حل كند!، ُخوب كسمسئله خواهدمي

  بكند كه.  ماريب شتريب نكهيباشد نه ا دِهمانكه در كنندمي را پزشك يكه. كس

(حقيقت كه از مجلس سلطانم  شوممي دِه هر دردو درمان شوممي كن و فرمانده هر شهرحلمسئله يمن موقع ديگويم

 زيبشوم، به همه چ يكيكه اگر من با او  دهدمي همه نشانها اين كه دينيبمي . پسرونيب ميايمست ب وجودي انسان)

 دينيخوب، حاال بب يول ديدانمي . البته االن هم شمارسميجا نم چينشوم، به ه يكيبا او كه اگر  ديد ميو بعداً خواه رسممي

  : كندمي ساحره صحبت نيراجع به ا
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  24صفحه: 

  ٢٣شماره  عات،يشمس، ترج وانيد ،يمولو 

       يجانم واشُد يِ ساحره، از پا نيعُقده ا گر
  يصد رستم و صد مَرَدم ،يهر َرهَزن يِ بر كور 

(افسانه من ينطوريآمدم ا دينيبمي نجايشدم، ا دهيمن آمدم همان يعنيجان من باز بشود؛  ياز پا ايه دنساحر نيگره ا اگر

 ريمن را گ ايساحره دن ني. پس بنابرانميبميها آن قياز طر ها،نيچنقطه نيمن بسته شده است به ا يشدم، پا ذهني)

 او يهانكيكه با ع ي. تا زماننميبمي او يهانكيع نم،يبمي او يزهايمن بر حسب چ ،يدگيهمان قيانداخته است از طر

 يزندگ كند؟مي باز يرا ك نيگره باز بشود، ا نيعقده، ا نياگر ا ديگومي من باز نشده است. يبندش از جانِ پا نيا نم،يبمي

  . كندمي باز

كه  يتا زمان يول م،يمركزمان را عَدَم كن م،يبشو ميلتس ديبا كند،مي ما باز يها را از پاگره نيقضا و كُنْ فَكان ا ميبارها گفت

 آمد، شيپ (حقيقت وجودي انسان)حالت  نيحالت صورت نخواهد گرفت. اگر ا نيا د،يكنمي شما قضاوت و مقاومت

راهزن ما هستند.  نها،يا كيبه  كي (افسانه من ذهني) هايدگيهمان نيتمام ا است؟ يرهزن ك ،يهر رهزن يبر كور ديگومي

  ما.  يدزد زندگ شودمي و آن مييآيدر ِسحْر او درم م،يبشو دهيكه همان يزيهر چ با

. شوممي انسان يليخ يعني شوم،مي و صد تا انسان شوممي راهزنان صدتا پهلوان نيتمام ا يآن موقع به كور د،يگويم

 يليخ وانسان  يليخ يعنينسان باشد. آن است كه هم شجاع باشد، پهلوان باشد، صد تا رستم باشد، صد تا ا يانسان واقع

  جانم باز بشود. درست است؟. ياز پا ايساحره دن نيگره ا . اگر(حقيقت وجودي انسان)شجاع يليپهلوان، خ

 يكيبا خدا  ،يبود كه اگر من با سلطان، با زندگ نيراجع به ا عيتمام شد. گفتم آن ترج عيتمام شد، ترج زهايبله، آن چ 

و سِحْر هم از آنجا  .ميجهان هست ني. و امروز غزل از آنجا شروع شده است كه ما در سِْحر اديديد ؟شودمي بشوم چه

 كه االن اتياب ني. و در امينيبميها آن جهان بر حسب نيا يزهايبا چ ميشد دهيهمان ميشروع شده است كه ما آمد

  ندارد.  دهيفا يه برسبه هر چ ،ينباش يكيكه، اگر با او  ديگومي موالنا ١٠٦٢غزل  خوانممي

  ١٠٦٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ريگ دهيمن جَمالَت، صد جهان خود د َنميَنب چون
  ريگ دهيتو نباشد، سِرِّ سِّر بِشن ثِيحد چون

را نگاه دارم و  ميهايدگيصورت بمانم، كه همان ني، اگر به ا(افسانه من ذهني)شدم  دهيام جهان، همانمن رفته يعني 

باشد،  (حقيقت وجودي انسان)شكل  نيا ديبا نميچون جمالت را بب نم،يجمالت را نب نيو مقاومت كنم، پس بنابراقضاوت 

دارد.  دهيچه فا دم،يفرض كن كه من صدتا جهان را د ر،يگ دهيمن جمالت، صد جهان خود د (افسانه من ذهني) نمينب چون
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  25صفحه: 

. من اگر با چشم تو نگاه نكنم، صدتا جهان است نگررهيو خ رهيخ كند،مي مثل چشمِ بُز مرده است، دارد نگاه نيقبالً گفت ا

از  (حقيقت وجودي انسان)تو نباشد؛ اگر تو  ثيدارد، صد جور فكر بكنم. چون حد دهيچه فا نم،يصدتا كشور بب نم،يبب

ل كنم، فرض كن سِرِّ من عم يذهناگر با منِ (افسانه من ذهني)صورت  نيدر ا ،يفكرها را تو نساز ،يمن حرف نزن قيطر

  كه.  فهمميسِر را من بشنوم، نم

. چون اردند دهيبدان كه فا شود،مي چه ينيبب ينرو زحمت بكش كه بشنو گريد يعني ريگ دهي. بشنريگ دهيسِرِّ ِسر بشن

كن به دست فرض  :ديگومي االن اورم،يرا هم به دست ب يكيآن  اورم،يرا هم به دست ب نياجازه بده من ا نديگومي مردم

  . شوديتو درست نم ي. زندگشودينم يچيه ،يآورد

  ١٠٦٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

       َتشيَّ آدم و ذُرّ  دهيكه در خوابت ند يا
  ريگ دهيكه پُرسم وصفِ ُحسَنت؟ از همه پرس از

كه  دنديدمي اگر ارانه،ي، هشمجدداً  انددهيكه، آدم و فرزندان آدم، موالنا معتقد است كه انسانها خدا را ند ديگويم

 يچند تا جنگ جهان م،يكرديهمه جنگ نم نيكه ا ميشدمي به خدا زنده ارانهيجهان. اگر ما هش شدينم يطورنيا

ما،  يعنيكه آدم و فرزندان آدم،  يزندگ يخدا، ا يا يعني ،ي. اِ ميآورديهمه اسلحه كشنده كه به وجود نم نيا م،يكردينم

بپرسم؟ از  يخوب، من وصف جمالت را از ك م،يزنده نشد يعني شانيبه ا ميديخواب ند م،يديدر خواب ندكدام او را  چيه

فقط  داند،يتو نم درباره زيچ چيبپرسم كه ه يكه من وصف جمال تو را از كس شودمي . مگردند؟يخواب ند يكه تو يكسان

  . زندمي با ذهن دارد حرف

 د،يسوال نكن ميگومي همه من نيا يديفرض كن از همه هم پرس د،يگومي ندارد.را موالنا قبول  يذهن فاتيتوص يعني

 ظه،لح كي ميكنياگر ما فضا را باز نم م،يچشيرا نم ي. اگر ما مزه زندگكنندمي گريجور د كي كنند،مي دوباره سوال

، (افسانه من ذهني)است  يدگيناست، اگر مركز ما هما يچطور دنيخدا د قياز طر مينيكه بب ميكنيمركزمان را عدم نم

  دارد؟.  دهيگفتگوها چه فا نيا

و چون  ميريگمي ما هم آن را كندمي پرت يذهن زيچ كي رد،يگمي آن شخص با ذهنش ميكنمي پرت يذهن يزيچ كيما 

 چيه ند،كنمي قضاوت كنند،مي هستند، با آن مخالفت تيهودارند كه با آن هم يلفمخت يما باورها يذهن يهامن نيا

ما صحبت كند. درست است؟.  قياز طر يزندگ مي. ارتباط آن است كه ما خاموش باشارتباط كه شوديكه نم نيا ،يعني زيچ

هم  شدنزنده . ديبه او زنده بشو ديندارد. شما با دهيندارد. از دانشمندان فا دهيمشخصات خدا از مردم فا دنيپس پرس

 د،يدارمي كه مركز را عدم نگه يدر حال ديدرون را باز كن يفضا ديبا ،دينيبمي است كه (حقيقت وجودي انسان)شكل  نيهم
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  26صفحه: 

 (افسانه من ذهني) يطورنيا ديتوانيبا صبر و شكر، نم د،يبشو تينهايب رون،يب ديخودتان را بكِش هايدگيهمان يو از همه

  .مشخصات خدا هب راجعها اين و دنيبه سوال كردن و پرس ديشروع كن ،ديباش

  ١٠٦٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  نهان انينايِز ب ينباشم در ِوصالت، ا چون
  ريگ دهيبهشت و حور و دولت تا اَبد باش در

فرض كن در  ،ينهان يذهن انينايكه از ب يكس ي، ا(افسانه من ذهني) حالت نيا يعني ،اگر در وصال تو نباشم ديگويم

كه البته ما  دن،يباش برد،مي كاررا موالنا به دهيهستند، تا ابد ساكن باشم، باش يهمه ذهنها اين بهشت و حور و دولت، كه

(حقيقت حالت نيا وصالش پس بودن، مستقر بودن. يعني دنيباش دن،يباش م،يكار ببربه ميتوانمي يول م،يبريكار نمبه

كه ادعا هم دارند نهان است،  ن ذهني)(افسانه م يذهن انينايدرون است، خدا از ب ياست، باز شدن فضا وجودي انسان)

  ندارد. دهيدر وصالت نباشم، بهشت و حور و دولت و هرچه هم به من بدهند فا ديگومي و اگر

  ١٠٦٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  يهر دَم َنتيخشم و ناِز شِكَّر نمينب چون
  ريگ دهيمَر مرا ناز يَسرِ شاهانِ معن بر

دائماً در  ديمن با يعني نم،يرا بر سِر خودم نب تو نيرا نكِشم و تو را نشناسم، خشم و نازِ شكر كه: من اگر منّت تو ديگويم

 شوند،مي مردم دوِر ما جمع م،يكنمي شرفتيذره پ كي ياست كه وقت نيا ميكه ما دار ياشكال كيتو باشم. حاال،  ارياخت

 ي. ما تا هر موقعمياستاد شد م،يديما رس گر،يتمام شد د ميكنمي به بعد ما فكر موقعناز آ كنند،مي استاد استادمرتب  و

. اگر قرار باشد كه من ناز تو را نكِشم و در وصال تو ميمعشوق را تجربه كن نيخشم و ناِز شكّر ديبا ميكه به اصطالح هست

  هستم.  (افسانه من ذهني)يذهنمن از جنس من نيپس بنابرا رم،ينباشم، خرد تو را نگ

بر سرِ شاهان  گر،يد ديگومي را نيهم داشته باشم، هزار نفر آدم دانشمند هم در كالس من باشند، يذهنمن فرض كن من

 يما سخنران يبرا ايمّنت مرا بكِشند كه ب نديايبها آن ناز كنم،ها آن جهان هستند، من به نيكه در ا يآن كسان يعني يمعن

 يكه شاهان معن يطورجهان برسم، به نيدر ا يكه: به هر مقام ديگومي هك دينيبمي پس د؟يگومي نيدارد ا دهيكن. چه فا

، در (حقيقت وجودي انسان) نميبه من احترام بگذارند، اگر من خشم و ناز تو را بر سرم نب نند،يدر كالس من بنش نديايب

  ندارد، بله. دهيآن فا صورتنيا
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  27صفحه: 

  ١٠٦٢شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  دون يِايدن ةساِحر نيدن افنا خواهد ش چون
  ريگ دهيو َبخت و گنج و عاَلم را به من بخش تخت

موقع مُردن فنا خواهد شد، دائمًا هم در حال فنا  ن،يهست. ا يذهنمن نيپست، هم يايدون، دن يايدن ةساحر نيا بله،

هستند،  يفانها اين م،يبشو دهيعاَلم باارزش است همان نيبا تخت و بخت و گنج و هرچه كه در ا ديشدن است، و ما نبا

كه در  يتا زمان م،يساحره هست نيا ارياست كه: ما در اخت نيكالم ا خالصهرا به ما ببخشند. ها اين كه ميباشها اين دنبال

ها اين : نروديگومي ندارد. دهيفا ميهرچه هم كه داشته باش ها،يدگيهمان قياز طر ميجهان هست نيا يساحره نيا يسلطه

  خالص شو، اول به وصال او برس. ايدن يساحره نياول از دستِ ا ،ياوريه دست برا ب

. آن منظور، زنده شدن به ميمنظور كه همه مشترك هستند برس نيبه اول ديجهان، با نيبه ا مياما آمده م،يدانمي ما پس

 ي: جاري. منظور دومميكمك كن گريبه همد ديكه با مييگومي نيهم يبرا م،يمنظور همه مشترك نيخداست. در ا تينهايب

 يزيچ كي م،ي. ما خالق هستميشومي كه ما خالق يدر هرجهت است،به فكر و عمل م يبركت زندگ ،يشدن خرِد زندگ

  منظور ماست. نيدوم نيا زد،يرمي يشده خردِ زندگخلق زِ يبه آن چ م،يكنمي خلق

. حاال فرض كن به او زنده ميادهينرس يبه منظور اصل م،يگه داررا ن يذهنمن م،يكه اگر ما به او زنده نشو دينيبمي پس

ممكن است  يكي يول م،يادهينرس ياما تخت و بخت و گنج و هرچه در عاَلم است به ما بدهند، خوب، به منظور اصل م،ينشو

 نيمن اصالً ا اد،يول زپ د،يبه من پول بده ست؟يها چحرف ني: آقا اديگوب ،نگاه كند (افسانه من ذهني) يذهنمن دِيبا د

آدم  نياز ا ديما نبا كند،مي آدم اشتباه نينگه دارم. ا خواهممي من قضاوت و مقاومت و همانش را شود،يسرم نم زهايچ

بوده،  ايدن ةساحر نيا ةسُخركه در  ديخواهد د يروز كيجهان، چون  نيچه آمده به ا يبرا دانديآدم نم ني. اميكن ديتقل

 شودمي متوجه نها؟يرا من نتوانستم ببرم، چه شد اها اين پس خت،يرها اين يهمه ينيبمي ردن. موقع مردنبود آن؟ مُ يكِ

  .(حقيقت وجودي انسان) مينيبمي آن اشتباه را االن يكه اشتباه كرده، ما جلو

  غزل را. هيو بق خوانم،مي تانيبرا عيرا سر تيدو ب نيآن شعرها هم تمام شد، ا بله،

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  كه چه در خواب شُدست نيبر لبِ جو ب ييتشنه
  كه چه پُرتاب شُدست نيسَرِ گنج، گدا ب بر

  دوم هم بود: تياول بود، ب تيب نيا
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  28صفحه: 

  ٤١٥ ةشمس، غزل شمار وانيد ،يمولو

  يَبسا خشك َلبا كز ِگرِه سِحِر كس يا
  خبر از آب چو دوالب شُدستيَاَرس ب در

  :ديگومي باشد، يبعد حاتيخواندم كه در اول توض م،يرا خوانده بود تيدو ب نيا

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو 

  ؟يكه گرِو شمع شُد ،يبَند َار نَبُد چشم
  ناسِخِ مهتاب شُدست يسحر كآفتابِ

از جنس خدا  م،يهست تيما هستند، ما خدائ يهايدگيهمان نيبندها همبند نداشت، چشماگر انسان چشم ديگويم

بند ما. اگر چشم چشم يرو ديآمي بندصورت چشمبه يدگيهمان م،يشومي دهيهمان يوقت م،يچشم خدا را دار م،يهست

بند است كه است، به خاطر چشم يذهناست، نور من يمشمع نور جس م،يامحتاج شمع د؟يدمي با شمع ينبود چه كس

مهتاب است، تا شب است  يكنندهمحو ايكننده مَسخ يآفتابِ َسحر نكهيا يچرا؟ برا نند،يبمي مردم با نور شمع ذهن

پس آفتاب  نند،يبيبا نور مهتاب نم كنند،يبه مهتاب نگاه نم گريآفتاب كه طلوع كند كه مردم د نند،يبمي مردم با مهتاب

  .كندمي نور مهتاب را محو يسَحَر

 ميخواهمي هايدگيبرحسب همان م،يكنيرا رها نم يجسم يِ اريهش اي نورِ م،يبند هنوز داراز ما كه چشم يبعض يبرا اگر

 ياست كه آفتاب طلوع كرده، برا نيهم ا اشياست. معن يذهن يها نكيبند داشتن است، علتش ععلتش چشم م،ينيبب

 د،يگومي م،يواندشعرها را هم خ نيو بشنود، ا نديبب يزندگ قيكه بتواند از طر يانسان بعد از پنج شش سال، آفتاب زندگ

  . ينيبا چشم من بب ديتو با شوم،مي كه: من چشم و گوش تو ديگومي خدا

 ذرهكي. شودمي دشيدارد، آن د يدگيهمان يسركي ديآمي انسان ،يدگيساده است، نه با چشم همان يليخ گريد نيا

دور، با چشم  اندازدمي كَند،مي راها آن ست،يچ نكشيو ع ستيچ يدگيهمان دهدمي صيبزرگ شد، ده دوازده سال، تشخ

است  نيكه، مگر نه ا ديديبا نور شمعِ ذهن نم ينبود، كس هانكيع نيكه: اگر هنوز ا ديگومي ساده، و موالنا ند،يبمي خدا

 (افسانه من دهياست كه همان يبه شمع موقع اجياحت ندارند؟ اجيبه نور شمع و مهتاب احت گريمردم د ديآمي كه آفتاب در

، نور مهتاب (حقيقت وجودي انسان)آفتابِ عدم طلوع كرد در مركز ما  ي. وقتميو قضاوت و مقاومت دار م،يهست ذهني)

 شغلش قياز طر ند،يبمي فرزندش قياز طر ند،يبمي پولش قيمحو نشده، از طر يكس ي. اگر براكندمي ذهن را محو

  بندش هستند. ْچشمها آن همانيده است، هاآن با هنوز يعني ند،يبمي كلشيه قياز طر ند،يبمي
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  29صفحه: 

   ٤١٥شماره  غزل ،شمس وانيد ،يمولو

  َمه را  نديَار شمع نباشد ِبنَب ترسَد
  شُدست مابيس ترس چو نيآن گول از ا دلِ

ذهن  دِيد يعنيكه اگر شمع نباشد،  ترسدمي بند به چشمش است،شخص كه چشم نيا ديگومي .وهيج يعني مابيس

 قدرنيا ند،يرا بگذارد كنار، خدا را نب هايدگيشمع را بگذارد كنار، همان نيترس كه ا ني. و از انديخدا را نب ينعينباشد، ماه 

واقعًا شما هم  اي. آشودمي . كوچك و بزرگدهدمي شكل رييتغ كند،مي رييتغمرتب  است. وهيكه دلش مثل ج ترسدمي

 . عدم چشمِ خدا است. واقعاً شما فكرنديبمي چشم ما با عدم، خدا را مياررا برد هايدگيهمان نياگر ما ا د؟يهست يطورنيا

  .ميترسمي است كه نيهم يبرا م؟ينيبب ميتوانينباشد ما خدا را نم هايدگيهمان نكِ يع ديكنمي

 نه،يدرد، رنجش، ك يهانكيع ؟يرا نگه داشت (افسانه من ذهني) هانكيع نيپس؟ ا يترسمي چرا ست،ين يطورنيا اگر

حس  ،ييحس جدا ،يياحساس تنها ،يقرارياول گفته تاب، پُرتاب مثل خشم، مثل ب تيحسب درد، كه امروز در ببر دنيد

 قدرنيما ا يعني م؟ينيبب ميتوانيرا نم انباشد ما خد زهايچ نيحرص و خشم و ا دياگر د يعني. يريناپذيرينقص، س

(افسانه شخص  نيپس ا م؟ينيما خدا را بب گذاردينم ديد نيكه ا ميبفهم ميوانتيغلط است؟ نمها اين كه ميبفهم ميتوانينم

 فكر نديبمي آدم غلط گر،ياست د ني. ِسحر هماستيكه مقاومت و قضاوت دارد در ِسحر دن ي. كسترسدمي من ذهني)

ها آن گرفتار است، دانميرا جادو كردند، سحر كردند، نم يفالن مييگومي هم كه ما ي. و آن سِحرنديبمي درست كندمي

   كند؟مي فيتعر يچه جور ديدانمي وجود ندارد. فقط موالنا سِحر راها آن همه غلط است.

و آن شد  يداد ود وج ِ حس يكرد قيتزر تيو به فكر حِس هو ديبه فكر درآور ديرا شما گرفت يزيچ كياگر  ديگويم

او قانع  دِ يو به د يافتاد است و به توهّم او يفكر زِيچ ز،ين چو آ يو از جنس او شد ،(افسانه من ذهني) دتيد نكِيع

آدم  ،يكار را كرد نيا يرا گرفت ي. اگر كسايسِحر است، سِحِر دن نيا ،يو به خواب آن فرو رفت يديآن د قيو از طر يشد

به نظر خودش  باشد دشيد نكيبشود، بگذارد مركزش، ع تيهوآن هم ارا در ذهنش تجسّم كند، ب يكس كيممكن است 

  است.  تيهوبا او هم يعاشق او شده است و حولِ محور او بچرخد، ول

نباشد، خدا را  يجسم يِ اريشمعِ هش ني. اگر اترسدمي يذهنمنِ ترسد،مي شخص نيكه ا ديگومي است. يمهم تيپس ب

رص و خشم را از دست بدهد و خدا ح كهنياز ترس ا لشكه د يطور. بهنياحمق است ا ربماند، چقد بينصيب ند،ينتواند بب

 نيا د،يكنمي تان را عدممركز د،يكنمي تان را عدمدل ميكه گفت ييهاشما به روش يشده. خوب، وقت وهيمثل ج نديرا نب

كه  دينيبمي االن. دينيبمي شما نشان بدهد، به خواهدمي را كه موالنا يقتي. مطمئنم كه شما االن حقرودمي نياز ب ديد
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  30صفحه: 

را ها اين اگر كهنيا يبرا ،ديزيرا دور برها اين ديديو ترس ديسَر كرد يذهن ِمن تيها با حرص و خشم و هزارتا خاصسال

  به خدا بوده. دنيمانع رسها اين و ،ديبه خدا نرس ديزيدور بر

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  دلَست وانْشينهاَنست كه د مانِ يچون سل 
  خَر ُحّجاب ُشدستمَفمحجوب از او جانِ 

مثل  م،يكه باال صحبتش را كرد (افسانه من ذهني) يشخص نيكه ا ديگومي پوشاننده. اريپوشانندگان، بس يعني حُجّاب

نماد زنده شدنِ  مانيهستند و سل مانسلي هاانسانهمه  يعني دهيكه هنوز به ظهور نرس يمانيپنهان است. سل مانِيسل

و از  ،لحظه بشود نيساكن ا ابديلحظه  نيبه ا ديايخدا زنده بشود و ب تينهايبه ب يخداست. هركس تينهايانسان به ب

است. نماد  مانياصطالحًا سل نيجهان و آن جهان بشود، ا نيسلطان ا نيآگاه بشود و جاودانه بشود، بنابرا يلحظه ابد نيا

  نهان است. مانِ يلمثل س زهايهست با چ دهيكه انسان همان يتا زمان امادرست است؟  گر،ياست د

ش دِل هايدگيهمان يعني وهايش هستند. دِدل وهايبالُقوه است. االن د مانِيسل يذهنهر منِ يعنيبالُقوه است.  مانِيسل يعني

از  دهيجانِ محجوب، جانِ پوش ديگومي مركزمان هستند. هايدگيكه همان مينهان هست مانِيهستند. پس هركدام از ما سل

 يذهنيهااصطالح منهستند. جاِن محجوب از او مورد افتخاِر به قتيپوشندگان حق طالحاصتخاِر بهباعث اف دهيپد نيا

دارند  يذهنعِده آدم هم منِ كي. استدهيدارد، جانش پوش يذهنمنِ يانسان كيكه  دينيبمي شما يعني! ؟يچ يعنياست. 

  . كنندمي خارافت نيبه اها آن هاست،هاست، استاد آنآن سيرئ يذهنمنِ نيا

نهان است،  مانِيچون خودش سل ينهان است. ول مانِيسل كند،مي خراب كند،مي بيكه استاد است تخر يذهنمنِ نيا

. جانِ كنندمي به او افتخار روانشيهم پ كند،مي هم خودش به خودش افتخار طور،نيهم هم روانشياست و پ وانيش ددِل

. و اگر كندمي يخرابكار كهيممكن است افتخار كند به خودش در حال دَاش هستندل وانيدارد و د يذهنمحجوب كه منِ

ما  يذهنفرض كنند. در منِ يدهرا سامان َاشيخرابكار دينفر كه خرابكار است افتخار كنند، شا كيمحجوب به  يهاجان

زنده شده  يزندگ به ياگر كس آشكار بشود. ديبا مانياست. سل يخرابكار ميكنمي كه ييكه كارها ميشويمتوجه نم

. كنديشخص افتخار نم نيهم به ا ياست، كسزنده شده يكه به زندگ كندي، اوًال افتخار نم(حقيقت وجودي انسان)باشد

 كندمي بيباال برسد تخر يجاهااگر به  (افسانه من ذهني) دهيجانِ پوش ي. ولستيجزو حُجّاب ن ست،يشخص مخرب ن نيا

  . فهمندينم كنند،مي به او افتخارو خودش  روانشيو پ
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  31صفحه: 

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ِدلَست  وانْشيَنهانست كه د مانِيسل چون
  محجوب از او َمفخَر ُحجّاب شدست جانِ 

 َاش محجوب است؟ از كجاآن شخص هم جان ايآ د؟يكنمي افتخار يكس يكه برا دينيبب ديشما جانِ محجوب دار اگر

به خودش نگاه  ي. هركسمياصال ً به خودمان نگاه كن د؟يكنمي يدهسامان اي ديكنمي بيشما تخر اي. آستين ديدانمي

به  ديباشم. نبا ديمورد افتخار پوشانندگان نبا صورتنيهستم در ا لقوههستم؟ اگر با مانيبالفِعل سل ايمن بالُقوه  ايكند. آ

: جانِ محجوب ديگومي دارد يم افتخار كنم، اگر جانِ محجوب دارم. ولخودم به خود دي. نباديبه من افتخار كن ميمردم بگو

مردم به او  گذاردمي هم كند،مي . هم خودش به خودش افتخاركندمي يخطرناك ياست. جاِن محجوب كارها نيكارش ا

  . دكنمي خداگونه يكارها كندمي فكر كند،مي بياست و تخر طانينفوذ ش ريز كهيافتخار كنند. در حال

كند چندتا  (حقيقت وجودي انسان)به او هست و اگر مركزش را عدم  ديكه ام ديگومي يبعد اتينهان در اب مانِيسل نياما ا

كه  ييهاتيآن خاص به عالوه ديآمي كه بعداً ليتبد نيمرز ب مينيبمي تيب نيا پس متحول بشود. تواندمي كه زندمي مثال

 دي. ما نباميريرا بگ يذهنمن يكارواقعاً خراب يش مهم است كه ما جلوو آن مصرع دوم هست.دارد،  يذهنمن يطور كلبه

گرفتنِ  يعوض نيو به ا دهدمي سامان ميكنمي ما فكر يول كندمي بيكه جهان را تخر ميبزرگ بكن يذهنمن كيافتخار به 

  .ميكنمي افتخار بيتخر يجابه يدهاصطالح سامانبه

 ما، ممكن است كه دلِ سنگِ ما َلعل بشود و غوره ميهست و اگر مركزمان را عدم كن ديكه ام ديگومي بعدبه  جانياز ا بله،

برسد و  كهنيانگور بشود به شرط ا رهيبشود. ش رهيبه ش ليبشود و تبد ليتبد دهيما در اثر تابش آفتاب به انگور رس

انسان  ي. وقتميبرس ديبا ميمثل غوره هست ميشومي تيهوهم يما وقت كهنيا مثل يعني. ديايش َدر ببشود و آب دهيكوب

و  رودمي كه ثيو ب ثيح نيدر ا كهنيمثل ا شودمي و آزاد گردديو برم شودمي تيهوو هم ديآمي است، ياريهش

ه چ نيخوب، ا ديبگو دينبا كسچياست. ه يطرح زندگ نيو ا دهدمي انسان انجام يرو يزندگ يتحوالت كي گردديبرم

 يطرح بهتر ،يخدا كار بهتر م؟يندازيرا ب هايشدگتيهوهم ديبعدش هم با م،يشد تيهوحاال هم ميداشته كه ما آمد دهيفا

  طرح است.  نيبهتر نينداشته؟ نه، ا

 م،يانگور دار دنو زرد ش دنيرس م،يتابش آفتاب دار م،يطور كه غوره دار. همانميكنمي نگاه ميدار يذهنما با عقل من

انگور  رهيش ايو دوشاب  پزندمي و آورندمي ش را درو آب ،كوبندمي بزرگ كه انگور را يهاو در آن ظرف ميانگور دار دنيچ

  حضور ما است. ياريانگور معادل هش رهي. شآورندمي دسترا به
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  32صفحه: 

 اريور هست. و چه بس. لَعل نماد حضشودمي به لَعل ليها تبدسنگ انسان يهاكه دل شودمي دهيد اريچه بس ديگويم

 انگور هم رهيكه ش ييهمان جا سرهيم سره،يم يعنيجهان  نيا يريگوهيمكارخانه آب نيكه غوره در ا شودمي دهيد

  حضور بشود. ياريهش يعنيبه دوشاب  ليتبد رنديگمي

(حقيقت وجودي به لَعل  ليش تبدسنگ يعنيش است كه حجر (افسانه من ذهني)دل سنگ نيكامالً مشخص است. ا گريد

. بله، يجهان نيا يزهايبه چ ميادهياست. سِفت چسب (افسانه من ذهني)غوره  ني. دوباره اشودمي فضا باز شود،مي انسان)

كه ما خودمان  تاس نيكار ا نيبكوبند. بهتر ديبا مياست و ما هم انگور هست يريگوهيمكارخانه آب جانيكه ا ميدانمي يول

 ني. بعد در عميبرس م،يكه مثل انگور زرد بشو ميبا تسل ميقرار بده (حقيقت وجودي انسان)دا خ ديرا در معرض خورش

در  ياريمقدار هش كيكه  قتاًيحق يمدت كيمان گرفته بشود. و پس از آب ارانه،يدرد هش ،يجهان نيا يهاحال با كوبش

 م،يبِكش ارانهيهش مقدار درد كيممكن است  شولا يعني. ميكِشينم گريهم د ارانهيكه دَرد هش ديد ميما حاصل شد، خواه

  .ميكشيهم نم ارانهيهش درد يما حت م،يگرفته باش اديرا ما  ييگشافضا تيو خاص مياگر مركزمان را عدم نگه دار يول

 داشتن مركزشانعدم نگه نيهم قياز طر روندمي كه بهشت ييهاكه آن ديگومي بايز يليخ مياكوچك خوانده ةقص كي

. ما آن جهنم را ميكه قرار بود كه در راه بهشت ما از جهنم َرد بشو پرسندمي بعد از فرشته ،ييكتاي يبه فضا رونديم

نبود؟ ها اين طور آتش وگفت چه .در راه، آن جهنم بود ديديكه د يمسبز و خر يكه آن جا ديگومي بعد فرشته ؟ميديند

لحظه تو  به لحظه كهنيا ي. براميكنمي صحبت ميحاال ما با زبان خودمان دار .دياشده ميشما تسل كهنيا يگفت كه نه، برا

. به هرحال يديتا به بهشت رس د. جهنم هم سبز و خّرم شيادهيجهنم را ند نيبنابرا ،يافضا را باز كرده ،ياشده ميتسل

درست  َسرهيحاال مِ يمدت كيپس از  پس، .مياهحاال خواند. دو بار تاتانيبرا ميخوانمي اگر الزم بشود آن قسمت را دوباره

 يو زندگ ميريگمي اديرا  ييگشاكه فضا ميرسمي جاما به آن يوقت يول رونيب ديايش بآب يفشار بده ديرا با وهياست كه م

  :ديگومي بله م،يبكِش ديهم نبا ارانهيهش درد گريد كند،مي ما انتخاب يبرا

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  است كز او بيچه مَشّاطه و ُگلگونه غ نيا
  ُرِخ عشّاق چو َعناب شدست يزعفران

و  يشاد كه نماد ديگومي . عَناب همان رنگ قرمز رانديگومي مصطلح است كه عَناب حاال هم درست است البته. عُناب

 گرشيآرا نيا :كه ديگومي ميبزرگ كن: سُرخاب، و اگر يعنيگونه ُگل گر،شي: آرايعنيكه مشاطه  ديگومي هست. و يسالمت

كه رنگ زرد عّشاق را  پرسدمي است؟ دارد يچ اشونهگخدا و گُل گرشيخالصه آرا بَرد،مي كاركه به ياونهگو ُگل يزندگ

خاطر شان زرد است بهرنگ ياند ولخودشان و عاشق يبه كار رو كنندمي كه شروع يكسان يعني. كندمي به قرمز ليتبد
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  33صفحه: 

 يعني. شودمي قرمز شود،مي شان مثل عَناببا صبر و شكر رنگ كنندمي درون را باز يفضا ياند، وقتدر ذهن بوده كهنيا

  .رسندمي يبه سالمت اشيو از لحاظ چهار بُعد ماد ياز رنگ زرد به رنگ سالم از هر لحاظ، از لحاظ معنو

 ما مركزمان را عدم ياست. وقت زيگونه پرهگل نيگفته است اكه  مياخوانده يدر مثنو ست؟يگونه چُگل نيكه: ا ديگويم

 تيمحروم يذهنبه لحاظ من زي. پرهستين تيمحروم زيپره .دهدمي در ذات ما هست خودش را به ما نشان زيپره ميكنمي

با  ند،يبيم عدم ديبا د كند،مي و مركزش را باز شودمي ميتسل يوقت ي. ولكندمي خودش يفشار برا جادياست. انسان ا

 عدم سرچشمه از ذات انسان و دلِ  ز،يپره يعني »الُقلوبيَتقو«. اصطالح شودمي نديآخوش اريبس زيپره ند،يبمي خدا ديد

 يشيآرا لهيو وس گرشيطور آرافكانْ چهقضا و كُنْ نيبنابرا بله، .ميخوانمي داده، امروز هم حيرا موالنا به ما توض رد،يگمي

  .كندمي دارد سوال ؟كندمي يبه رنگ سالم عَناب ليرا تبد يذهنا، رنگ زرد مناست كه انسان ر

 يذهن. و منكندمي ما را عوض يزندگ ييشكوفا يروين شود،مي بشو و ديگومي فكاْن، خداكنْ ،يزندگ يرويش نجواب بله،

: شما ديگومي موالنا .ميخوانمي يذهننم يهاتيرا در مورد خصوص يادياطالع ندارد. ما امروز از موالنا مطالب ز نياز ا

 ماريما را شفا بدهد. اگر ب يدردها يعني ،رنگ زرد ما را سُرخ بكند تواندمي اشيدگبالن يرويبا ن ي. زندگدينگران نباش

 يگآب زند يو جلو زهايبا چ ميشومي تيهوما هم يوقت است. يذهنمن يماريما غالباً ب يماريما را سالمت كند. ب ميهست

  م،يريگمي را

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رياو جان َدهَدت رو ِز نََفختُ بپذ دَم
  نه موقوف ِعلل ستكونيفاو كن كار

ما را  كندمي شود. و اين سئوال رامي بشود، چهار بعدمان مريض وارد وجودمان ميگذاريما نم شود،مي قطع ياو وقت دَم

شما نگران  كند،مي ما را سرخ يدارد كه رنگ زعفران يااست و گلگونه ياخدا َمشّاطه يعني نكه،يبه ا كندمي قيتشو

 رهيبسا غوره ش يا شود،مي قيعق سنگبسا  ينهان گفت كه ا مانيسل تيپس از آن ب يقبل يتهايچگونه، در ب دينباش

  . ميذهن حدس بزنبا  ستي. ما الزم نكندمي كار خودش را يبيبا گلگونه غ يبيو مَشّاطه غ شودمي

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  او يِعثماِن پُر از شَرم كه از مَست چند
  شكَن گشته و َخّطاب شُدستُعَمر شَرم چون

پس از عمر و ابوبكر  گفتهمي و رفتهينم شتريدو تا پله ب رفتهمي منبر هم كه يبوده و باال يخجالت يليعثمان خ نديگويم

 زند،مي مسلمانان البته يرا برا ليتمث نيبوده، و دارد ا يندارم، بروم باال، خجالت يزيجرات ندارم، چ يليمن خها اين و
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  34صفحه: 

 نجايدر ا يول ،البته پدرش خطاب بوده نجايعمر در ا يول شان،اتيو خصوص انسانها جور نيكه آشنا هستند با ا ييآنها

 نكهي. اكشدمي شيرا پ يدوباره شرم و حس حقارت من ذهن نجايخودش هم سخنور بوده و در ا ،ديگومي مشخصات او را

  . ديآمي يذهن نحس حقارت هم از ذات م نيا ،ميشوببه خدا زنده  ميتوانيما نم مييگومي ما يدر من ذهن

و دم او  شودمي مركز ما عدم يوقت رساند،مي كند،مي و پخته كندمي انگور را زرد ديكه نور خورش طورنيهم ديگويم

 و شروع شودمي عمر هيو شب شودمي مست ،مثل عثمان كه پر از شرم است يدم او جان دهدت، آدم تابد،مي رتبم

  . ديبه آن نگاه كن لياست فقط. به صورت تمث ليتمث لبتهاها اين را زدن. يبه حرف زندگ كندمي

شراب  يمن حرف بزند. وقت قيطراز  شودينم يكه زندگ ديگومي و ،كندمي كه شرم دارد، حس حقارت يهر كس پس

(افسانه من  نيرا زدن. بله. ا يزندگ يبه حرفها كندمي و شروع شكندمي شرمش كندمي دايرا خورد، جرأت پ يزندگ

. شرم را عدم هم ستين يشرم واقعاً زندگ نيا دهد،مي يمصنوع مبه ما شر دنيد هايدگيهمان قيشرم دارد، از طر ذهني)

 (حقيقت وجودي انسان) يكي نيخوب است. ا يايح نيدارد. واقعاً ا يشرم زندگ كيزنده شده  يدگكه به زن يدارد. كس

حقارت  شكند،مي شرم آدم د،يآمي يمست زندگ يوقت ياست، ول يحس كوچك يذهنبد است. درواقع شرم من يايح

  . شودمي يكيو با خدا  رودمي آدم

 يمن ذهن كهيو تازمان ميكنمي را حفظ يذهنشرم است، ما من نيكه ا يانتا زم زندمي كه موالنا حرف ييهااز علت يكي

. چون خدا را در ذهنشان ميخدا را ندار اقتيكه ما ل نديگومي مردم شتري. بميشو يكي ميتوانيبا خدا نم م،يكنمي را حفظ

بدانند كه اصلشان خداست  ديو با .ها غلط استتجسم ني. اكنندمي تجسم سمانهادر آ يزيچ ايپادشاه  كيآدم بزرگ،  كي

است،  كترينزدها آن . خدا در همه هست و از رگ گردن هم بهشودمي زندهها آن در تييخدا زد،يحقارت بر نيو اگر ا

ما  دينبا يمصنوع دي. با دميارا پوشاندهها آن يرو هايدگيماست، خدا اصل ماست، ذات ماست. ما فقط با همان نيع يعني

  كند. به هر حال: يزندان يذهنشرم ما را در من نيو ا ميناحساس شرم ك

ت دوم *** یان   ***  
  
   

   



  Program # 826                                                                                 ۸۲۶برنامه مشاره 

  35صفحه: 

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ديقَفّال كز اَنفاس كَند قفل و كل طُرفه
  ِدكان بَستم كاو فاتحِ َاْبواب شُدست من

است كه  يزيانگساز شگفتقفل كيخدا  ب،يو غر بينادر، عج ز،يانگشگفت يعنيرفه طُ  دساز،يكل ايساز قفل يعني قفال

. پس نجايبه ا خوردمي . انفاس هم جمع نفس است و هم نَفَس و هر دوكندمي درست ديكل يقفل و گاه ياز مركز ما گاه

 قفلمرتب  .كندمي باز كندمي (حقيقت وجودي انسان)عدم  كند،مي قفل كندمي (افسانه من ذهني) يذهنمن نيبنابرا

 ميباز هست يچه هست، وقت ديبه ما نشان بدهد كه قفل چه هست و كل كندمي و باز كندمي قفل كند،مي و باز كندمي

 نيكه ا شدميمتوجه خواه م،يرا كنار بگذار زهياگر ما مقاومت و ست ؟است يچطور ميقفل هست يو وقت ؟است يچطور

  كه من دكانم را بستم.  ديگومي و كندمي باز ،كندمي ديكل كند،مي قفال مركز ما را قفل

درها،  ندهيگشا يعنيابواب فاتح نكهيا يحرف دكان ذهن است. من بستم برا نيا زدممي داشتم حرف يعني د،يگومي موالنا

دكان ذهن  دياب نكاريا يخداست. برا در بسته دل ما يندهيدر است. پس گشا يابواب جمع در است. جمع باب كه به معن

  . ميخاموش باش م،يرا ببند

 كي ،(افسانه من ذهني) شكل نيا يعنيدكان  بندد،مي كه دكان را يتو هم دكان را ببند و كس يعنيمن دكان بستم،  بله

در واقع ها اين ،زندمي حرف يدگيهمان كي كندمي يگريد يتجسم كي كند،مي يتجسم كي زند،مي حرف يدگيهمان

 را يفرم ذهن كيرا،  يفكر ذهن كي يعني ميخوانمي كه امروز هم ،دكان نيدر ا يكنمي يدوزگفت پاره ميقبًال هم خواند

دكان را  نيدكان است. بنابراها اين .يكنمي درست يمن ذهن ،يدوزميمرتب  ،يدوزميمرتب  ،يبه فرم ذهن يبندمي

  تو كار كند.  ي، درِ دلها رو(حقيقت وجودي انسان) درها ندهيببند بگذار گشا

 به ما نشانمرتب  كند،مي با قضا كار كند، باز مياگر بگذار كند،مي دهيهمان يزيچ كيما را با  يعني زند،مي گره يو زندگ

 چه. يعنيباز بودن  ميدانيكه اصالً نم مياقدر بسته بوده نيكه ما ا ديتوجه كن ي. وليچ يعنيكه باز و بسته بودن  دهدمي

چه هست،  رشيچه هست، پذ سببيب يكه شاد مينيلحظه باز كند بب كيل ما را خداوند قفل د ميبگذار كباري ديبا حاال

 تهايب نيا نها،يا حيرا در توض ياتياب دياجازه بده اما .ميكار را بكن نيرضا چه هست، صبر چه هست، شكر چه هست، بله ا

    گفت: م،يرا داشت تيب ني. انديگومي چه اتياب نيا ميبفهم شتريبخوانم كه ب
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  36صفحه: 

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يلومو

  ؟يگرِو شمع شد يك ،يبَند َار نَبُد  ْ چشم
  ناسِخِ مهتاب شُدست يسََحر كآفتابِ

كه آفتاب طلوع  ياست در حال دنيگرفتن شمع ذهن به دست است و با نور شمع د شوديبشر كه بشر متوجه نم اشكال

 ليتمث نيو ا .به نور شمع ميحواسمان را داد نكهيا يبرا !نور نداردظهر است،  باًيكه االن تقر يما آفتاب يو برا است. كرده

مورد صادق است،  نيبخواهد به نور شمع نگاه كند در ا هنوز،شمع را خاموش نكند  يكس كياست كه آفتاب طلوع كند 

را الزم دارم. من شمع  يآفتاب همه جا را روشن كرده ول ست،يكه به من مربوط ن ديبگو يكس كيآفتاب طلوع كند  يعني

 متوجهما  يول ميدنبالش برو دهدمي نشان يذهنرا كه من يزيو آن چ يجسم ياريما هش يدار است براخنده نقدريا

  . ميستين

 مينيبب ديكه آشكار است با يزيكه آن چ ،ما يرو گذاردمي كه اثر ديدميخواه مياگر هم تكرار بكن اتياب نيخواندن ا از

 كندمي حرما را سِ گريد زيآن چ دني. آن، منتها دمينيرا بب گريد زيچ كي ميخواهمي نكهيا يبرا م؟ينيبي. چرا نممينيبينم

 نيكامالً آشكار است. ا يگريد قتيحق كي كهيبه ما جا انداخته درحالت قتيخودش را به صورت حق زيآن چنان كه آن چ

  :ميرا داشت اتياب

  ٢٧٢١ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چراغ دين هر كه او جوروش روز
  دارد بَالغ شيُجستن، كور نيع

 در روز روشن من دنبال چراغ ديگومي كهنيدنبال چراغ بگردد، هم ايدر روز روشن چراغ روشن كند  يهر كس ديگويم

ن هر گويد كه االمي بعبارت ديگر دارد. ناستيآدم ناب نيكه ا دهدمي نشان ،چراغ داشته باشم كي خواهممي و گردممي

 تواندمي ند،يعدم بب قيچراغ حضور را داشته باشد از طر تواندمي بزرگتر است ايده سالش است دوازده سالش است  يكس

به چراغ  دهيدنبال چراغ ذهن است و چسب نصورتيدر ا نديبيو آن آفتاب را نم كنديفضا را در درونش باز كند، اگر باز نم

  .نديبمي هايدگيهمان قياز طر يعنيور است كه كور است، ك دهدمي نشان نيذهن ا

  ٢٧٢٢ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يابرده يگمان ي،نيبينم ور
  ياتو اندر پرده ،صباح است و كه

 ده،يموالنا د نكهيا يبرا ،طلوع كرده ديكه صبح است خورش ياحدس زنده يول ،ينيبيحضور را نم ديخورش ،ينيبينم اگر

  ميما در پرده هست يول ،حتمًا وجود دارد دهيد يكس كيحاال  مياما هم حدس زده
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  37صفحه: 

  ٢٧٢٣ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  فاش ،گفت نيخود را مكن ز يكور
  و در انتظار فضل باش خاُمش

با  يدار يدگيهمان يعني يكور ،ينشان نده كه كور هست د،يچراغ بده كيبا حرف زدن كه كو آفتاب؟ به من  ديگويم

 ياگر ما به خاموش ميحرف نزن ميريبگ ميتصم ميتوانمي و ما هم .خاموش باش، ذهنت را خاموش كن ،ينيبمي هايدگيهمان

  م؟يبزنحرف  يچ يبرا م،يتوانمي كه ديد ميخواه ميعادت كن

 د،يريگمي ادي يزيچ كي د،يحرف نزن ديهم دار يذهنهم حرف زدن به ضرر ماست، شما اگر من يذهنبلحاظ من يعني

 نيكه ا ديريبگ ميو واقعًا تصم ،ديشما خاموش باش يگريسطح د كياگر در  يول د،يريگينم ادي يزيچچيه ديف بزنحر

 شتريپس هر چه ب ،شودمي كيتحر اميذهنمن زنممي حرف شتريهر چه ب ،است يذهنندارد مال من دهيحرف زدن فا

  .ميباش در انتظار فضل خدا ميخاموش باش ما .ديخاموش باش ،اَنصتوا

  ٢٧٢٤ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  روز گفتن روز كو؟ انيم در
  روز جو يرسوا كردن است ا شيخو

 ياگر چشم داشت ؟ينيبيروز را نم يگردمي تو دنبال روز ند؟يگومي كه روز كو؟خوب مردم چه ديظهر بگو ١٢ساعت  يكس

 و زندمي حرف اشيذهنكه االن با من يآن كس كند،مي شخص خودش را رسوا نيپس ا گر،يروز است د يديفهممي

 دارد د؟يگومي يدارد چ ،بنشاند يخودش را به كرس يشدگتيهوهم ديبنشاند و عقا يرا به كرس اشيذهنمن خواهدمي

كافر هستند،  هيبق ندارميكه حق با من است فقط من د گفتميكه نم دميدمي اگر نم،يبينممن  ستميمن بلد ن ديگومي

 طفق قتيبكند كه حق خواهدمي ثابت يهر كس كنم،مي خودم را دارم رسوا ،من كور هستم يعني ميگومي ينطوريا يتوق

  ظهر!  ١٢ساعت  گرددمي دنبال روز ،كندمي دارد خودش را رسوا ،اوست بيدر ج

موقع هست در شب  كي نديبمي روز است پس روز را آدم نديگومي موقع هست كي ند،يبمي با شمع نكهيا يبرا چرا؟

دنبال  يعنيآن روزجوست، روزجوست  گرددمي در ذهنش است با ذهنش دنبال روز ياگر كس ،يگردمي دنبال روز يهست

  به او زنده بشو. ،دور ندازيروز و حضور و خدا را ب يذهن ريتصو ،يگردمي روز يذهن ريتصو

 مانشده به تن سيخ مانيهالباس زند،مي ب، آب به ماآ يكنار جو مياست كه ما خواب هست نيهمه مربوط به ا نهايا

مان با ذهن و اصل يخدا و زندگ دنيمنتها آن سراب است، د ابان،يدر ب مينيبمي آب را ميخواب دار يما تو يول ،خوردمي

  به او زنده شدن. ينيبصورت ع ايو 
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  38صفحه: 

  ٢٧٢٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  استجذوب رحمت يو خاموش صبر
  ستا تنشان ُجستن نشان علّ  نيو

همراه با ها اين و شكر، صبر م،يدهمي ها ما به صبر هر دفعه نشانشكل نيا يكردن و خاموش كردن ذهن، چقدر تو صبر

ذهنتان خاموش  ديد ديخواه ييموقع فضاگشا ديفضا را باز كن ي، شما اگر بطور واقعاست ذهن ياست، خاموش يخاموش

 ذهن ما خاموش يواقع ميموقع تسل ،ميبشو ميهم تسل ميهم حرف بزن م،يهم فضا را باز كن ميهم حرف بزن شودينمشد. 

 شما فضا را باز يوقت فعال، نفس فعال، يذهنمن يعنيخاموش نشدن ذهن،  نكهيا يبرا .شودمي خودش خاموش شودمي

 ديجهان بود نيكه قبل از آمدن به ا ياريهمان هش ،يزديا ياريبه مركزتان خودتان را به هش ديآورمي و عدم را ديكنمي

 يذهنخوب من ديهست ياريمن، االن از جنس هش اي ديباش يارياز جنس هش ديتوانمي ايخوب شما  ،ديكنمي ليتبد

  را ادامه بده، نيهم .خاموش شد

  دا را جستنو در ذهن بودن و نشان خ ست،ا يبركت اله ست،ا يرحمت اله ديو خاموش كردن ذهن جذب كننده شد صبر

 هايدگيكه انسان برحسب همان ميدار يدگيمرض همان كيپس  ست،ا يدگيمرض همان نيمرض است، مرض هم نشان

نرفته،  نيمستطاب از ب ينرفته خو نياصلت از ب يول يرا گرفت نيا يامروز هم گفت خو ،خو گرفته ،و عادت كرده نديبمي

 يول ،دارد يعال يما دارد، آن ذات ما خو ذات هم ييخو كيما دارد هم ذات  يعادت كي ،ميدار يسطح يهاعادت كيما 

برحسب اجسام، عقل اجسام،  دنيبه قدرت، عشق به قدرت، د ليمثل حرص، مثل خشم، مثل م مارگونهيب يهاما عادت

  .مرض است يهانشانهها اين بهتر، شتريهر چه ب

نشان خدا بصورت  ،است شانن يكه در جستجو يكسكه نشان جستن،  يكس ديگومي دينشان جستن توجه كن يعني

است،  ضيآدم مر نيا ،ديگومي از خدا يزيچ كيخداست  فيكه در ذهنش دنبال نشان خداست توص يذهن، هر كس

با  پردازدمي زهيهم دارد و به ست ديتأك و دهد،مي را شيهاشدن به خدا نشان ليتبد يبجا ،دارد يدگياست، همان ضيمر

  د،ييبگو ينطوريا ديبا دييگومي يه شما چرا نشان خدا را آنطورك گريد يكسان

حرص مثل  ،مييبه حرص ناسزا بگو دياست، ما نبا يشدگتيهومرض هم مياست، حرص، عشق به قدرت، عال ميعال نشان

نت بر تب، تب كه لع دييبگو ديتوانينم ديبه خود مرض بپرداز نكهيا يشما بجا آورند،مي از امراض تب يبعض ماند،مي تب

حرص واقعًا نشان است،  آورد؟مي د، كدام مرض است تب بوجوديكن داياصلش را پ يبرو ديشما با .است يزيچ كينشان 

مرض هستند، رنجش  كي ميعال ،نشان هستندها اين يذهنكه گفت امروز بعنوان تابِ من ييزهايخشم نشان است، تمام چ

خود مرض  ،و حسادت نشان است سهياست، مقا يشدگتيهواست و هم يذهننشان است، نشان من نهيكنشان است، 
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  39صفحه: 

شما  نه، م،يبكش ميريتب دارد بگ يهر كس مييبگو نكهيدرست مثل ا ،ميبكش ميريحسود است بگ يهر كس مييبگو ست،ين

بد  ييگومي اگر بوخيليچقدر بد است، خ مييبگو ديبا شهيبه ر ميبرو ديكه چقدر بد است كه آدم حسود است، با ديينگو

  .ميپردازمي موقع به خود مرضو اشخاص، آن زهايبشود، با چ دهياست آدم همان

  ٢٧٢٦ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تا بر جان تو  ريبپْذ اَنِْصتوا
  اَنِْصتوا ياز جانان جزا ديآ

پاداشش  .ديايش شدن ذهن بتا بر جان تو پاداش خامو ديذهن را خاموش كن نيپس بنابرا د،يخاموش باش يعني اَنْصِتوا

 هايدگيو ما را از همان دهدمي ما را شفا يو دردها ديآمي كه بر جان ما ست،ا يزديدم شفابخش ا ،است يزديهمان دم ا

  :ديدانمي كه است يمهم هيرا هم آ نيبله ا كند،مي رها

  ٢٠٤ آيه)، ٧اعراف( سوره قرآن كريم،
  ﴾٢٠٤﴿وْا َلُه َوَأنصِتُواْ لَعَلَّكُْم تُْرحَُمونَ وَِإذَا ُقرَِئ الْقُْرآُن فَاسَْتمِعُ 

  » . ديباشد كه از لطف و رحمت پروردگار برخوردار شو د،ينيگز يخاموش«... 

   م،ياما استفاده كرده اَنصتوا نيبارها از ا كه

  ٢٧٢٧ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

   بيطب نيا شيپ ،ُنكس ينخواه گر
  بيَلب ير را او سَ  زن زرّ  نيزم بر

 همه يعنيزر  ،خدا بِ يطب شيچكار كن؟ پ ،ايبرگردد تو ب يدگيهمان يماريب نيا ديخواهيخردمند اگر نم يا يعني

سَر هم عقل  .ميشدينم دهيمن زر است، طال است چرا؟ باارزش نبود با آن همان يبرا ميما دار يدگيهر همان هايدگيهمان

 نيبگو امرتب  برگردد، يماريب يخواهيخردمند، اگر نم يپا ِله كن، ا ريزرا  اهگويد عقل و تمام همانيدگيمي آنهاست.

 يماريب يخواهنمي اگر است، حرف نزن، اَنصتوا هودهياست، ب ييگومن گزافه يهاحرف نيا خورد،يدرد نمعقل من به

   خردمند. يعني بيو لب ،يماريبرگردد. نُكس: برگشت ب

كه به اصطالح  ديخواهمي اگر ديخوانم، شما بامي كه قبالً خواندم ياتياب نيا نكهيلت اضمن خدمت شما عرض كنم كه ع در

و مرتب تكرار  ديرا حفظ بكنها اين و ديدانمي كه خوب ديكن دايرا پ ياتياب ديبا د،يبلند شو هايشدگ تيهم هو نيا ياز رو

ماند، مي هر كدام مثل موتورها اين شما اثر بكند، يرو تياه بپنج نيكه ا ميبخوان تيب پنجاه مييآيامروز مثالً اگر ما ب د،يكن

 مييبگو اي تواند.نمي تيب كيها، احتماالً  يدگيهمان يكند از رومي بلند ،شما را بطور همزمان اگر روشن بشودها اين يروين
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  40صفحه: 

 كيهست؟ با  ياشكالتان چ ،ديافتاد ريخودتان را، كجا گ تيوضع دينيبمي شود شما بهترمي مثالً پنجاه تا چراغ روشن

  شود. نمي چراغ

خودتان  يبرا ديسيبنو د،يشود حفظ بكنمي اگر د،يرا مرتب شما تكرار بكنها اين ديبكن دايپ يديكل اتياست كه شما اب نيا

شود، مي شلشود، مي ذره ِگرِه باز كي ديخوانمي . هر دفعه كهديبخوان د،يبخوان د،يبخوانمرتب  راها اين تيمثالً صدتا ب

  يشود. بلنمي دفعه كي ديتكرار كن ديبا يول

  گفت:  م،يرا در غزل داشت تيب نيا

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  دل است واْنشياست كه دنهان مانِيچون سل
  ستمحجوب از او َمفخَرِ حُّجاب شده جانِ 

 ما شروع كهياند. عرض كردم موقعش شدهمركز وانْ ينهان است، منتها د مانيسل كي يذهناست، هر من يمهم تيب

بسا كه ما كه بر ما جمع نشوند، چه و دارند دور يذهنكه من يكه افراد ميمواظب باش ديخودمان با يكار روبه ميكنمي

ها آن يدگيو همان ،دوست ما هستندها آن ميفكر كن م،يبشو دهيانهمها آن و با ميبخور بيفر مينهان هست مانيهنوز سل

صورت دزد  به كند،مي عمل ويصورت د به زيچ ايبا شخص  يدگي. هر همانكنندمي عمل ويصورت دبهها آن بشود دلِ ما،

  .ميكن شرفتيما پ گذارديو نم كندمي عمل

ودمان ما به خ اي كنند،مي واقع به ما افتخار جان محجوب ما در ايشوند، مي بر ما جمع و محجوب كه دور يهاو چه آن جان

 جاديبه مركز ما اخالل ا ديجد يزهايبا آوردن چ يذهنمن ميبگذار ديما نبا م،يريگمي خودمان را يجلو م،يكنمي افتخار

قبالً  م،يبخوان تيچند ب مانيبه سل راجع اما .ديجد يهايدگياست، نه همان يدگيهمان يهانكيكند.كار درستْ برداشتن ع

هم كار كه همه با ديتامل بكن آن يرو د،يرا روشن كن اتياب ني. باز هم گفتم موتورِ انمخوامي عيرا سرها اين م،يخواند

  :ديگومي كنند،

  ٣٧٧٩ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  غالم يا ميانيهمه مرغاب ما
  زبانِ ما تمام داندمي بَحر

 ايغالم و در يپسر، ا يا ميهست ايما مالِ در كند،مي فياش را كثكه معموالً النه يمرغ خانگ يجابه ميهست يهمه مرغاب ما

پس اين فهميم. مي و ما هم زبان آن را .داندمي است و خدا زبان ما را ياريما، ذات ما هش يعني داندمي زبان ما را كامالً 

  زباني كه اينجا باز كرديم و براساس آن من ذهني درست كزديم، اين خيلي مهم نيست. 
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  41صفحه: 

  ٣٧٨٠ تي، بدفتر دوم ،يمثنو ،يمولو

  چو طَيْر پس سليمان، بحر آمد، ما
  در سُليمان تا اَبَد داريم َسيْر

مثل بحر است،  مانيسل پسخوانيم، مي اش رااينها فارسي شدند سِير و طِير عربي بايد طَير و سَير بخوانيم، ولي فارسي

منتها  ميكنمي اآلن هم م،يكنياآلن كه نم ،ميبكن ريس مانيدر سل ديما تا ابد با ،يمرغاب يعني ،ريما چو ط ،يعني استيدر

 ندازميرا بها اين :ديگومي غزل گفت، تي. مثل بمياگر نترس ميدار يدگيهمان كهنيا يبرا ده؟يمحجوب، چرا پوش ده،يپوش

  .ينيماه را بب گذارندينمها اين نم،يبنمي دور ماه را

 د،ينكن هيتوج كنممي خواهش يذهنكرد. با من ميخواه ريس مانيتا ابد در سل ميلحظه مستقر بشو نيدر ا ميياياگر ب پس

جسم  م،ينيبمي را جسم يجسم ياريهش م،ينيبمي هايدگيچون با همان د؛يگومي موالنا چه دينيبب ديفقط گوش كن

 كهيتا زمان .ميبودن خارج بشواز جسم ميخواهمي ما كرد. هيتوج شوديرا نم زهايچ نيو با جسم ا مينيبمي جسم م،يهست

 همه شود،مي يجسم متالش نيا يروز كيكرد.  ميخواه يمانند زندگجسمْ د،يد ميرا خواه ندمانجسم ،ميجسم هست

  :ديگومي . حاالميبا ما بوده، ما فقط به جسم توجه كرد ميخواستمي كه ما يزيآن چ ميشومي متوجه گر،يد ميريممي

  ٣٧٨١ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  هبِنِ  ايدر در يپا مان،يلس با
  چو داود آب، سازد صد زره تا

 ياريهش يعنيكه آب  نيكن بب موقع نگاهوحدت، آن يايبشو، در ايموقع وارد درآن يمانيمركزت را عدم كن با سل تو

 م،يشومي ميپس هر لحظه ما تسل .لطمه بزند توانديبه تو نم گريد رونيكه جهان ب سازدمي زره كيتو  يبرا يجورچه

  نماد خداست. مانيسل نجايدر ا م،يبا خدا هست يعني م،يهست مانيموقع با سلآن م،يكنمي مركزمان را عدم

 ميگذارمي پا را يآب را وقت يهاحلقه نيا ليما زره بسازد، تمث يبرا ساختمي داود زره كهطورنيپا بگذار تا هم ايدر به

هر لحظه  م،يكنمي باز م،يكنمي فضا را باز م،يكنمي مرتب كه مركزمان را عدم كهنيا يعني .كندمي هيبه آب، به زره تشب

. ما اگر زديرمي هايدگيهمان كهنيا يبرا شود،مي ما ساخته يزره برا طورني. همميشومي ييكتاي يوارد فضا مانيبا سل

  .رديگمي را هايدگيجهان؟ فقط همان رديبگ از ما خواهدمي به ما لطمه بزند. چه توانديجهان نم مينداشته باش يدگيهمان

  ٣٧٨٢ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  جمله حاضرست شيپ مان،يسل آن
  بند و ساحرستچشم رتيغ كيل
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  42صفحه: 

 چه؟ يعني رتيدارد، غ رتيو خدا غ ،مينيبمي مانهمه حاضر است منتها چون با ذهن شيخدا پ مان،ي: سلديگويم

. با فكرت ينيمرا بب يتوانينم يدگي. با چشمِ جسم و همانينيبب يتوانيمرا نم ،ينيبيمن من كه با چشم ي: تا زمانديگومي

 ؟يجورچه كنم،مي از جنس او بشوم؟ مركزم را عدم يجورچه ،ينيبب يتوانمي مرا ي. از جنس من بشوينيبب يتوانيمرا نم

 رتيپس غ كند؛مي دي. انقباضْ عدم را ناپدشودمي عدم دنيشده هست، انبساطْ سبب دگشوده ي. عدم فضاييگشابا فضا

  بسته،  هايدگيما را همان مچش ديبند و ساحر است؛ پس چشم ما را توجه كنچشم ند،يچشم ما دور را بب گذارديخدا كه نم

 يزندگ رتِيغ كهنيايبرا م؟ينيبينم چرافهميم مي بينيم االنمي بينيم هوشياري جسميمي و تا زماني كه با همانيدگي

با چشِم  ،ينيبمي من را يمن نگاه كن با چشمِ .ينيبب يتوانيمن را نم يكنمي نگاه ،ينيبمي يگديگفته تا با همان گذارد،ينم

   گر،يد ميكنمي كار را نيهم ميدار ،يبشو ليبه من تبد ديبا يمن نگاه كن

 يادهيفا چيه يشوينه؟ نم اي يشومي ليتبدها اين مه كار وه نيهمه عبادت و ا نيا ه؟ن اي يشومي ليتبد ينيبب ديشما با

دارد  دشيمتوجه بشود كه د ،بشود ليانسان تبد كهنيندارد مگر ا دهيفا يمعنو كارِ چيه ،ندارد دهيفا يكارچيندارد، ه

 تركوچك يذهنمنِ ،شودمي كم هايدگيهمان سبِبرح دنيد ،نديبمي با نظر نديبمي حضور دِيروز با دبهروز ،شودمي عوض

است شما  يطورنياگر ا شود،مي ش بازتردرون يِفضا نيا و ،شودمي همانِش كمتر شودمي مقاومت و قضاوت كمتر شودمي

  .دييآمي رونيب اياز سِحرِ دن ديدار

ِسحر كند  خواهدمي گريد يكي همسِحر حالل است. ما را  نيا ديگومي هست آن هم خداست، گريساحرِ د كيمنتها  

 خودتان تِيبه جنسِ خدائ ليكه تبد جيتدرشما به يعني .كنديِسحر كه نم گر،يسِحِر خداست اصطالح است د نيا ،دوباره

است  جهان بودن بد در سِحرِ د،يتا حاال در سِحرِ جهان بود د،ييآيمناِم خدا دربه ياباشنده كيدوباره در سِحرِ  ،ديشومي

 يهانشيب كي .كندمي آدم ياالعادهخارق يكارها كي يعنيحالل.  او بودن اسمش را گذاشت سِحرِدر سِحِر  ،است رمضِ

  كند. هيتوج تواندياست؟ ذهن نماز كجا آمده نيا د،يگومي ياالعادهخارق

  ٣٧٨٣ تيدوم، بدفتر ،يمثنو ،يمولو

  و فَضول يّ زجهل و خوابناك تا
  مَلول يما و ما از و شِ يبه پ او

بودن و فَضول،  يذهنخوابِ من اي يو در خوابناك يذهنمن يِكارندانم ،يذهنحسب منبر دنيد يعنيخاطرِ جهل، جهل به تا

مان اصطالح حوصلهما و ما از او به شِ يخدا پ ،هايدگيحسبِ همانحسبِ ذهن برزدِن ذهن برحرف ،ذهن يهاييگوهودهيب

من به شود؟مي اديز يجورچه ميهايشدگتيهوهم ديآمي خوشش ،فته استراش از خدا سرحوصله يذهنمن سررفته.

ها آن حسببر هاست،يدگيبه فكر همان يكسهر هاست،يدگياش به فكر همانهمه شود؟مي اديز يجوربگو پولم چه
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اش را خدا حوصله ،ردبمي اش سركه حوصله يكسهر نيبنابرا .بََرديماش را سَرحوصله ،يشدن به زندگزنده نديبمي

  دارد؟  يادهيرا، چه فا زهايچ نيا دينده حياو توض شما به بََرد،يمسَر

قانون  ،كنديمخودش كار يِ مند است و روعلم و عالقه نيدنبالِ ا ديآمي هست كه واقعاً  يكيواقع، جور آدم هست در دو

 يقوِل شعر قبل، گمان برده به يگمان كي،  متَحول نشدهشخص اگر هم كامالً نيو ا ،و متعهد است كندمي تيجبران را رعا

اشكالِ من است، بگذار من  نم،يبمي من شب يول ،روز است نديگومي همه نم،يبيبرده كه ظهر است و من انگار روز را نم

فقط از  ديگومي شودمي كه ملول يآن كس يول ،شودياز خدا ملول نم گريد نيكنم درست است؟ ا خودم كار يِ رو

   كهنيا يبرا ديينگو يزياو چشما به شوم،مي ملول يحرف بزن تياز معنو گريد زِياز چ يمن حرف بزن ول يهايدگيهمان

  ٣١٩٦ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يرا حَبر و َسن ريمَر غ يكن تا
  يكنمي يرا بدخو و خال شيخو

  ٣٧٤٣ تيدوم، بدفتر ،يمثنو ،يمولو

  وارع، بازمرغانِ مناز جمله
  اريطبِل بازِ شهر نيا ديبشنو

 يذهنهايمناند، همه اش در نزاع با همهمه يذهن يهامن دينيبمي كننده، پسمرغاِن نزاع يانسانها، ا يكه ا ديگويم

كه  ستين نيا خاطرِ به نيا م،يبَس كن ميتوانيكه ما نزاعِ خودمان را در خانواده هم نم دينيبمي اند. شماهمحاِل نزاع بادر

  شما كه، ديرا حفظ كن تيهمان ب ،يذهن ِمن نياست كه ا نيخاطِر ابه ،ميهست يما آدم بد

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو 

  كندمي رونيِز زنده، مرده ب چون
  تندمي يمرگ يزنده، سو نَفسِ 

 شودمي منَجر يكاربه خرابها اين مقاومت، زه،يستحولِ نزاع، نزاع،  تندمي يكارحولِ خراب تَنَدمي يزنده حولِ مرگ نفسِ

 دارد گريطبلِ د كيجهان  نيابه ميطبل زده ما آمد كي ديرا بشنو اري: طبِل باِز خدا را، شهرديگومي . اماميما منازع هست

  او، بله. يِ سوبه ديمن حاال پرواز كن يِسوبه دييايب ديگومي زندمي است دارد يرجعآن طبلِ بازگشت و ا زندمي

  ٣٧٤٤ تيدوم، بدفتر ،يمثنو ،يمولو

  اّتحاد يِسو شيخو اختالفِزِ 
  شاد ديِز هر جانب روان گرد نيه
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 م؟يكنمي زهيچرا ست ميكه بفهم ميكنمي زهياست، اصالً ما ست يذهنذاتِ من نيكه ا گر،يدبا هم زهياختالف خودتان از ست از

  . ديآمي وجودبه بيما تخر زهيچون از ست ميباش داشته يهنذمن ديپس نبا ميدار يذهنمن نكهيايبرا

و در درون  يزندگ ايخدا  يِ سوبه دياز همان سو برگرد دياسو كه رفتهاز هر ،جانباز هر شدنيكي يسوبه شياختالفِ خو زِ

د به عهده بگيرد كه خودش است، يعني مسئوليت هشياري خودش را باي يِ اريمسئولِ هش يكسهر ديبا عدم فضا را باز كن

آيا هوشياري جسمي اين لحظه من مسئوليت هوشياريم را دارم از جنس عدم است يا از جنس هوشياري جسمي است. 

 قاطي با درد است؟ يا فقط درد است؟ يا چه درصدي از درد است؟ من سئوليت هوشياري خودم را در اين لحظه بعهده

پس  .است نيمسئولِ ا يكسهر كنممي خودم را بهتر ياريهش تيّ فيو ك كنممي گيرم پس بنابراين من مركزم را عدممي

  مهم است.  يليهم خ تيب نيو ا گرددمي واناو ر يسو به ياز هر جهت

  ٣٧٤٥ تيدوم، بدفتر ،يمثنو ،يمولو

  كنتم فََوّلَّوا َوْجهَُكمما ثَيحَ 
  نْهَُكميَ َلم  يهذا الَّذ َنحوَهُ

است كه خدا شما  يزيچ نيكه ا ديبگردان مانيسل ايآن خدا  ايآن وحدت و  يسورا به خود يرو ديهست يتيهر وضع در

  را از آن باز نداشته است.

 يدر هر فكر ميجا هستكه از هر ،كار باز نداشته است نيفقط از ا ،يذهن ِ باز داشته با من يخدا ما را از هر كار دينيبب

و فضا را در  ميمركزمان را عدم كن يعنياو  يسوبه ميبرگرد ،ستسو ه يچون هر فكر ،ميارفته ييبه هر سو ميهست

صحبت كند و در من او  يكسبشود، و او از دروِن هر ليبه او تبد ديبا يكس. هرميبشو ليبه او تبد ميمان باز كندرون

 يطورنيا ،يذهنهست نه من يطورنيا .در شما او گوش بدهد، در شما او صحبت كند در من هم او گوش بدهد ،صحبت كند

هم  نيمربوط به ا هيمهم است و آ يليهم خ تيب نيوجود ندارد. بله، ا گريجورِ د ميشومي دوست گريداصطالح با همما به

  :ديگومي است، مهم يليخ

  ٣٣٥٤ تيدوم، بدفتر ،يمثنو ،يمولو

  تو دُم جنبانمي دور ،يدور چهگر
  ماُكنتم فََولّوا َوًجهَُكم ثَيحَ 

قرآن توجه  هيآ نيبا او (از جنس او بودن) را به حركت در آر. به ا يياز دور دم آشنا ،يو از او دور يذهن هست در چهگر

  رو به او كن. ي: در هر جا كه هستديوگمي هكن ك
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نِس او از ج ،با او ييُدم آشنا ،ياسو رفتهبه هر يجا هستاز هر ،از دور ،ياز خدا دور ،يو از او دور يذهن هست درچهگر

رو  ميجا كه هسترو به او كن، در هر يجا كه هست: در هرديگومي قرآن توجه كن كه هيآ نيحركت درآور. به ا بودن را به

  است.  اشهيهم آ نيا م،يكنمي او به

  ١٤٤ هي)، آ٢سوره بقره ( قرآن كريم،

اهل  د،يجانب كنبدان ي. پس روميگردانمي يپسندمي كه ياقبله يسو. تو را بهنميبمي اف آسمانررا به اط ستنتينگر«

  ».ستيغافل ن ديكنمي و خدا از آنچه حق و از جانب پروردگارشان بوده است به يكه ابن دگرگون دانندمي كتاب

 ها،نيكه منظور عوض كردِن قبله هست و ا كنندمي ريتفس هايرا كه بعض هيآ نيكه ا دينيمهم است موالنا بب يليخ نيا

را به  ستنَتينگر«آره،  ديبگردان ياصل يو خدا ياريهش عََدم و يِبه سو ديبا يذهنكه قبله را از من ديگومي دموالنا دار

 يا يعنيباشد،  يبه هر انسان تواندمي واقعاً ياند هست ولحضرت رسول گفته بهچه كه گر نيا »نميبمي اطراف آسمان

  .يگردانمي يپسندمي كه ياقبله يِ سوهتو را ب ،ينگرمي كه به آسمان نميبمي انسان من

 فضا شدنِ  باز و عدمبه قبلُه  هايدگهماني و ذهن پرستشاز قبله  يعنيقبلُه خودش را.  م؟يپسندمي كدام قبله را ما

 يبازشدنِ فضا نيهم جانياز نظر موالنا مسجدالحرام در ا ،به جانِب مسجدالحرام كن يپس رو ،ياصل خداي و ماندرون

 يذهنجور منهر د،يباش يذهن تِ يكه در هر وضع ديگومي و موالنا .دينجانب كبِدان يرو ديجا كه باشو هر ،هستدرون 

 دانندمي كتاباهلِ ،ياصل يخدا يعني ياصل يِ او د،يبه جانبِ او بكن و آوردِن عدم به مركزتان، رو ميبا تسل ديباشداشته

است. پروردگارشان بوده جانبِحق و از به يدگرگونگ نيا نجاش،يهم است ام يليخ نيا دينيحق، بببه يدگرگون نيكه ا

 كتابقبله ذهن نباشد اهلِ ديگومي جا باشد،نباشد آن جانياند مثًال قبله اكه گفته كندينم ريتعب نيرا به ا نيموالنا ا

خدا  و .رديصورت بگ ديخدا، با يعنيودِ حق قبله از ذهن در انسان به خ يو دگرگون .قبله باشد توانديكه ذهن نم دانندمي

موالنا، حاال  ريو آن اشعار و تعب هيآ ني. بله، جالب است انديبمي او ديكنمي يكارهر يعني ستيغافل ن ديكنمي آنچه از

  .ديدانمي خودتان

  ٣٧٤٦ تيدوم، بدفتر ،يمثنو ،يمولو

  ميساختو بس نا ميكورمرغان
  مينشناخت يرا َدم مانيسل كآن

 ميكارآمد هستنا اريبساست از اول، و مان بودهدر چشم يشدگتيهوبند همچرا؟ چشم م،يهست يمرغاِن كور ديگويم

 م،يستيحسبِ خدا نبر دندياصالً آماده  م،يدار يذهن ِ من يعني م،يستياصًال آماده ن يعني ميَبس ناساخت م،يستيآماده ن
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ما  ياصًال رو يعني م،يبس ناساخت گرفتيم را را انباشته كرديم و خوي آنها آن شدگي داريم و دردهاي تيهوهم قدرنيا

 شما ناست كه با عشق بزرگ شده. اآل يابچه مياو گفت ،ساخته است، پخته است، آماده است كهيكار نشده. آن كس

 يعني م،يان هم جسم هستو خودم مينيبمي صورت جسمرا به مانيهاما بچه ي. وقتديكنمي را با عشق بزرگ تانهايبچه

از جنس  م،يشومي از جنس عشق ي. وقتميكنينم ييشناساها آن را در يصورت عشق را، زندگ نيدر ا م،يهست يذهنمن

موقع و آن يزندگ خدا، به به كنندمي ارتعاش واشيواشيها آن م،يكنمي ييشناساها آن و خدا را در درون ميشومي خدا

  . ستنديخت ناند، ناساساخته شده

 سهياش در مقاهمه ست،يناساخت است، آماده ن نيقدر اچه د،يريساله را در نظر بگچهل ساله،يس يذهنمن كي شما

 ياديمقدار ز نه،يآشنا است، در جانش است. رنجش، ك يذهنمن ياش با دردهااش در حسادت است، همهاست، همه

 ،يذهنكمبود من ،يذهنحاصل از نقص من يو دردها ندهيگذشته و آ دردهاي ينهم ،يحرص، خشم، ترس، اضطراب، نگران

 يهابه درس دي. ما باآورنديمناساخته بار اريما را بس يعني ،ميناساخته هست اريبس ،يذهنحقارت من ،يذهنشرم من

  را.  مانيهابچه ميكن تيترب يطورچ ديباكه  مينيبب ميبزرگان توجه كن

آن  ديو از د ميشوبلحظه به خدا زنده  كيما تا حاال نبوده  م،يلحظه ما نشناخت كيخدا را  يعني ماني: آن سلديگويم

 ارتعاش يزنده بود، در مركزش زندگ ي، به زندگاگر مادر ما به عشق زنده بود ياصًال، ول يچ يعني نيا مينيبب م،ينيبب

مهم  يليخ م،يشناختمي را مانيسل يسالگسه ،يسالگدودر  نيبنابرا ؛آورديدرمارتعاش را در مركز ما به يزندگ كرد،مي

  :ديگومي هم جالب است تيب ني. بله اميناساخته نبود گريموقع دبود آن

  ١٥٣٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  و دور  چيچاپيپ ستيحرف نياز بعد
  را َمشور وانيباش و د مانيسل با

باش، هر لحظه با  مانيتو با سل زند،مي و دور چيچاپيپ يهاذهن حرفبه ذهن،  ميهمه صحبت واقعًا اگر برو نيا ازپس

مركزت را  وانيد يول را هم نشوران رونيب وانينكن، د كيمركزت را نشوران، تحر وانيبنه و د ايبه در يباش، پا مانيسل

  : ميرا هم داشت نينشوران. ا

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رش لَعل شُدستدِال كه َحجَ بَسا سنگ يا
  مِْعصَره دوشاب شُدست  نيَبسا غوره در يا

   :گفت كه ميرا داشت نيا ياز مثنو تيب چند
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  ١٨٦٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه ِرزقش كم شود يآن صوف شاد
  شود ميَ ش ُدر گردد و او َشبَه آن

است،  يذهنكه من ارزششيو آن سنگ ب كم بشود اشيشود، خوراك من ذهنب كه رزق ذهنش كم يحال آن صوفبه خوشا

كوچك بشود، عدم در درونش خودش را به او نشان بدهد، مركزش بشود؛  يذهنمن يعني .بشود ايدر آن دُر بشود و او

زنده شود؛ پس شما خوشا به  ييكتايي، به فضابشود انوسيبكند كه اق دايبكند و وسعت پ دايقدر وسعت پاين نيبنابرا

   شود،مي كوچك تانيذهننحالتان اگر م

شما  ديآمي رونيكه از ب يهر خوراك ذهن د،يآمي رونيكه از ب يزيو توجه و هر چ دييتا يچه هست؟ رزق ذهن يرزق ذهن

را  يهستند و خدا رزق ذهن يهمه رزق ذهنها اين كهنيا يبرا د؛يندار ياز كس يتوقع ،يانتظار چيه د،يكنمي را قطعآن

. چرا؟ شودمي ، بچسبد از او گرفتهرا داشته باشد يدگيهمان يهركس رد؟يگمي را از ما يدگيچرا همان. چرا؟ كندمي كم

  كند.رزق او را كم خواهدمي كهنيا يبرا

با شما بماند،  طورنينرود، هم نيممكن است از ب زيآن چ د،يرا تمام كن يدگيهمان يعني يدگياز همان دياگر رزق نخواه شما

 نيا تواندينم يذهنمن ،ميديچسبها آن به كهنيا يبرا شودمي از ما گرفته زهايچ كهنيرا بكند. علت ا اشيعيعمر طب

 ترشيب چسبد،مي وسختسخت بچسبد. هرچه سفتوسفت ديدارد بانگه كهنيا يبرا كندمي موضوع را درك كند. فكر

  پسبه او كمك كند.  توانديخدا نم شود،مي منقبض ترشيب شود،مي دلش شود،مي نكشيع

  ١٨٦٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه ِرزقش كم شود يآن صوف شاد
  شود ميَ ش ُدر گردد و او َشبَه آن

  ١٨٦١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  خاص هرِكه آگاه شد يآن جِرا ز
  شد گاهيقُرب و ِاجر يسِزا او

را  رونيب يهست ما غذا يموقع كيآگاه بشود،  يهركس ديآمي يندگخاص كه از ز يآن غذا ،يمستمر يعنيآن جِرا  از

 شود،مي آدم خردمند ي. وقتقدرت، خرد ،يعشق، ارتعاش زندگ سبب،يب يمثل شاد ديآمي يآنور يو غذا ميكنمي قطع

 رستكه كارها د زندمي يحرف كي. فهمدمي خودش رسد،مي نظرشحل خردمندانه بهراه كيحرف خردمندانه،  كي

  . خاص از آنور آمد ي؟ جرا. از كجا آمدشودمي
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شود و  يكيبا خدا  تواندمي قرب است. او ستهياو شا د،يآمي خوب يزهايچ ني: هركه آگاه بشود كه از آنور اديگويم

 تواندمي عشق بدهد، او به جهان تواندمي او رد،يعشق بگ رد،يبگ يزندگ ياز او مستمر تواندمي جهان يعنياست.  گاهياجر

و توقعات  رونيب يكه غذا يآن مادر ،كهنيا يبرا شده گاهيبدهد، اجر عشق تواندمي اشعشق بدهد، آن مادر به بچه

 اياست، بالقوه در اياش دراست، بچه اياش دركه بچه فهمدمي او ،كرده اي، دررا قطع كرده و مركزش را بسط داده رونيب

  تر كند.را محكم يمردم را نگه دارد. من ذهن ياش در بالقوگهمه ديآياست. نم مانياست، بالقوه سل

 ها افتخارآدم يسركيافتخار نباشد، گفت  يذهنتر بشود، منشل يذهنكه من ميبكن ييدر جامعه كارها ديما با نه،

 جيب را ترورا، جان محجو يدگيو پوش ،دارد دهيجان پوش كهيكس كيهستند، به  دهيچون خودشان جان پوش كنندمي

 جالب يليخ م،يبده جيرا ترو ينيديب تيو معنو نيبه نام د ام يعنيبشود.  دهيها پوشكه جان كنندمي قيتشو دهند،مي

بشوند تا زنده بشوند به  دهيمنقبض بشوند تا منبسط بشوند، پوش ترشيها بآدم يعني م،يبده جيكفر را ترو شود،مي

 بشود، ترشيب دبشود. در ترميها، ضخبشود آن ترشيبرود كنار، ب يدگيهمان يهانكيها و عپرده كهنيا يجا. بهيزندگ

  . ستندين گاهياجرها آن

  ١٨٦٢ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  روح چون نقصان شود يآن جِرا ز
  از نُقصان آن لرزان شود  جانش

 يشاد يقطع شده، هر كس نوريپس از ا رد،يگيم غذا رد،يگمي يمستمر رد،يگمي از آنور حقوق كهي: هركسديگويم

را كه خدا  يكسهر رد،يگمي تيحس امن يهركس رد،يگمي خرد يهركس رد،يگمي سببيآرامش ب رد،يگمي سببيب

هستند  هايقدرت دارد، بعض كهيكس. هركندمي تشيكه خدا هدا فهمدمي است، خودش ميواقعاً تسل كند،مي تيهدا

قدرتش را؟  آورندمي از كجا كنند؟مي يو كار سازنده. چطور كنندمي ساعت كار جدهيه يندارند، روز هم ياهمچون جثه

 كيكار كردم، من اشتباه كردم، چه دن،يبه لرز كندمي جانش شروع فهمد،مي آن شخص شود،مي كم زهايچ نيا يوقت

   نيبنابراآمده. پس  يدرد كيآمده، حتمًا  يدگيهمان كيآمده، حتماً  يدگيمانه

  ١٨٦٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  رفته است ييبداند كه خطا پس
  زار رضا آشفته استَسمَن كه

گوييم اين لحظه را با مي بينيد رضا سمن زار است.مي ياسمن زار يا گلستان رضا، پس كه خطا كرده، چرا؟ فهمدمي پس

كني يعني چي؟ يعني سمن زار رضا آشفته مي قاومت شروعرضا و پذيرش شروع بكن، اين ياسمن زار است. وقتي با م
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با پذيرش شروع نكند، با مقاومت شروع كند معلوم است اي، پس هر كسي كه با رضا شروع نكند است، پس خطايي كرده

منقبض  ينبا من ذه دي. شما نگاه كنگريد ديآينم رود،مي نياز ب آمدمي كه از آنور يبركت روند،مي نيها از باين اجري

  . ميكنمي هم تيبعد هم ناله و شكا .به ما كمك كند ميخواهمي شده ما از خدا

 قي. ما خودمان را اليشوب هيهد قيال خواهممي خواهم،ينم هياز شما هد منگفت  م؟يدهيچرا ما به حرف بزرگان گوش نم

 يمقدار دانش سطح كيدرست كرده،  يهنذآمده من كهيكس ديكن توجه. ميخودمان كار كن يرو دي. باميكنينم هيهد

 م،يخودمان اشتباه كرد كهنياز ارا ما پسها اين .ستيآماده ن يزندگ يشخص برا نيا دانممي ديگومي دست آورده،به

ضرر  دي. ما نبادانممي نباال كه م ديايتان نمن دي. شما اگر جوان هستميديفهم ميبزرگان پناه آورد نيبه ا ميرفت گريد

به حرف بزرگان گوش  ديبا يدر جوان .ميبكش ديو درد نبا ميبده ديضرر نباخيلي زياد بعد بفهميم كه  ميو درد بكش ميبده

  تر بهتر، بله.هرچه جوان ميبده

  ١٨٦٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  رفته است ييبداند كه خطا پس
  زار رضا آشفته استَسمَن كه

  :ميرا هم داشت تيب نيا

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  كزو بستغيچه َمشّاطه و ُگلگونه  نيا
  ُرِخ ُعشّاق چو عنّاب شُدست يزعفران

 يدگيهمان يدارد، خدا دارد كه رنگ زرد عُشاق را كه نشانه بيكه غ ستا يو چه سرخاب شگريچه آرا نيكه ا ديگويم

  گفت: ،ميرا داشت اتياب ني. اكندمي لياست به رنگ سرخ سالم عناب تبد

  ٣٧٠٣ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  براندن كم نشد  ينار شهوت
  ُبد چيه يبماندن كم شود ب او

 چيبا درد همراه است. ه شهيكه با درد همراه است هم يدگيهمان ياز رو يذهن ِ حرص و خواستِن من يعني ينار شهوت

واقعاً  يدگيخواستن براساس همان ستيه نگوناصطالح مرضخواستنِ به چينباشد. ه يدگيكه از همان ستين يحرص

 يكيدو جنبه دارد  يذهن ِ با خواستن زنده است. من مياتهبارها گف يذهن ِ . موتور منستيذهن ِ گونه است خواستن منمرض

 شتريب يذهن ِ. منميشومي دهياست كه ما همان يزيساختار، ساختارش به خواستن زنده است. محتوا آن چ يكيمحتوا 

خواهد. مي يشتريباز هم پول ب يدالر پول داشته باشد ول ارديليم كيممكن است  يكس كيچه دارد.  دانديالً نماوقات اص
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چرا؟ با  خواهد،مي يبشود كه چه بشود ول اديكه چه بشود من پولم ز رانيا خواهممي چه يمثالً برا كنديفكر نم چيه

  درد دارد. نيو ا اهدخومي نيا ي. براماندمي زنده اشيذهن ِ خواستن من

. اگر به آن غذا شوديدادن كم نم شتريب يو راندن و انرژ كيشهوت پر از درد همراه با درد با تحر ،يبا شهوت نار ديگومي 

و از  يغذا نده ديبا يبه شهوت نار يغذا به آن نده ديبا يعني شودمي موقع كماگر بماند و چاره نداشته باشد آن ،ينده

موقع شهوت كه او ماند چاره نداشت آن يچاره، وقت يعني ُبد »ُبد چيهيبه ماندن كم شود ب او«.زيبه پره رودمي جانيا

درد است  جاديكه همراه با ا اشيشهوت نار يبشود ول ديكوچك با يذهن ِ من ني. ايذهنخواستنِ من يعني شودمي كم ينار

   ،ديآمي ادميدوباره  تياست همان ب بيتخر يو درد هم برا

  ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كند مي رونيز زنده مرده ب چون
  كندمي يمرگ يزنده سو نفس

 كيبا تحر نيا ديگومي شهوت پر از درد دارد. نيخودش را نگه دارد پس بنابرا خواهدمي يذهندارد، من يذهن ِ كه من يكس

  .رودمي نيچاره نداشته باشد از ب بماند و يو اگر به آن غذا نده شوديكردن كم نم شتريو با ب

  ٣٧٠٤ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

   يبر آتش ينهمي زميكه ه تا
   يكشزميآتش از ه رديبم يك

 كه ما همان كار را ،شودمي ادتريبلكه ز شوديكم نم نيا دياندازمي شيرو ديآورمي زميآتش روشن است شما ه كي

آن  ميهست دهيكه همان ييزهاي. تازه با آن چميكنمي شتريرا ب يدگيتر، هر روز همانبه شتريهرچه ب مييگومي . ماميكنمي

  . نيا شودينم م،يكنمي دتريهم شد

  ٣٧٠٥ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  نار مُرد  ،يريبازگ زميه چونكه
  نار بُرد  يآب، سو يتقو زانكه،

 تيآب را هدا زيپره ،يتقو كهنيا ياش را قطع كن برااستن. خورديممي به آتش، آتش ،نهيشوم يسوبه ينده زميه يوقت

كردن درد شما  شتريو ب هايدگيدر همان يكن يگذار هيسرما كهنيا يجارا به يزندگ يروين يعنيآتش.  يبه سو كندمي

  .دفعهنيخاموش كردن آتش ا يسوبه ديكنمي تيرا بعد هدا شيجلو ديريگمي آن را
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  ٣٧٠٦ تيول، بدفتر ا ،يمثنو ،يمولو

  خوب؟ يِ گردد به آتش رو هيس يك
   الُقلوب؟يگونه از َتقوَنهد گُل كو

باطن خود بگذارد و رخسار روح را با سرخاب تقوا،  يقلب را بر رو يآنكه تقو گردد؟مي اهياز آتش، س يك بايخوب و ز يرو

   گردد؟مي اهيباطن از آتش و دود شهوات، س نيا يكند، ك بايو ز نيرنگ

 نيهم يدر ذات ماست برا يقلب يدارد تقوا يقلب يآدم تقوا نيشده، با زنده شدن به خدا، ا بايز اشيكه رو يكس ينعي

از آتش  يك بايخوب و ز يرو ن،يهمراه آن هست. بنابرا زي. تقوا و پرهمينيآن بب قيو از طر ميمان را عدم كنمركز ميگومي

باطن خود بگذارد و رخسار  يقلب را بر رو يكه تقوا. آنهايدگيآتِش همان اي ددو اي يعنيآتش  جانيدر ا گردد؟مي اهيس

 يشگريچجور آرا يزندگ شگريسرخاب و آرا نيگفت كه ا ميكه امروز هم داشت .كند بايو ز نيرنگ يروح را با سُرخاب تقو

 گردد؟مي اهيو دود شهوات س شباطن از آت نيا ي. ككندمي رنگدارد كه، رنگ زرد عاشقان را سرخ ياست و چجور سرخاب

   كه گفت كه: تيبه آن بپس، راجع

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  كزو بستغيچه َمشّاطه و ُگلگونه  نيا
  ُرِخ ُعشّاق چو عنّاب شُدست يزعفران

تقواي دل سر  آيد. هر كه محترم دارد شعاير خدا را بدان كه اين ازمي همان تقواي ذاتي ماست كه از عدمها آن يكي از

  گيرد. بلي اين بيت هم داشتيم مي چشمه

  ٤١٥شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  او يعُثمان پُر از شرم كه از مست چند
  ُعمر شرم شكن گَشته و َخّطاب شُدست چون

  گفت: ميرا هفته گذشته داشت تيب نيا

  ٢٤٨٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ااز كجا شَرم و شكست از كج مستعاشق 
  يييَگر گِرو َالَست ييبود حيو َوق شَنگ

اگر تو از جنس َالَست  ديگومي .ديآمي اشياز كوچك ديآمي از حقارتش نيا يذهن ِ كه، شرم دارد در من يپس هركس 

  مثبت است. حيوق نيا جانيدر ا يشومي حيشاد و وق صورت، نيدرا ياز جنس عدم باش ياز جنس خدا باش يباش



  Program # 826                                                                                 ۸۲۶برنامه مشاره 

  52صفحه: 

و شكست آن  يذهن ِ است او از كجا؟ و شرم من يزديكه مست به شراب ا يو مست از كجا؟ عاشق و كسعاشق  ديگومي 

 اتيخصوص نيا يذهن ِ خساست من ،يابيكم ديانقباض، د ت،يحسِ محدود ينيبحسِ كوچك كهنيا ياز كجا؟ شكست برا

 خواهممي آورممي را اتياب نيمن ا كهنيعلت ا عاًاست و شما واق تينهاي. چون خدا از جنس بشودمي اشسبب شكست

در آن  يزانيم كي ،يباالنس كيكه  يزندگ يِ ايو آن را با شرم و ح ديبفهم يذهن ِ است در من يشرم را، كه منف نيشما ا

  سبب شكست است.شكننده و  اريبس يذهن ِ شرم من باستيز ي. شرم زندگديرينگ يكي باست،ياست و ز

شرم  يول .ارزش است يو دارا دهيو پسند بايسازنده و گفتم ز يزندگ يِايح ،شودمي هزند يكه به زندگ يكس يزندگ شرم

 يمنف حِ يوق شودمي حيوق اريبس ،شودمي ايحيب دفعهكي يگريد يدنده كي. در خوردينم يدرد چيبه ه يذهن ِ من

  .شودمي

 باز بنددمي ها رااست كه مركز انسان يزيگانشگفت سازديكل ايساز حفره كيكه خداوند  ميرا هم داشت نيهرحال، ابه 

 مرتب به ما نشان كندمي باز ميبشو ميبعد اگر تسل كندمي دهيهمان يزيبا چ بنددمي يوقت كند،مي باز بنددمي كند،مي

  چه فرق دارد. شكه باز بودن مركز و بسته بودن دهدمي

 يچه شد؟ خطا كردم، برا دييگومي لرزدمي جانتان رديبگ هدفعكيگفت: اگر مركز شما باز باشد  گريد تيب كيامروز در 

 لحظهنياست و در ا ميكه تسل يكرد كس شودينم يذهن ِ ها را در منتجربه ني. اشودمي قطع وراز آن يآن مستمر كهنيا

به  گذشته راجع يهاو در درس ميبه دُكّان صحبت كرد طور راجعقفّال كار كند، و همان گذاردمي اش صفر است،مقاومت

  گذشته صحبت كرد كه، من با مركز شما كار دارم. يهادر درس طورنيهم ميما دّكان را ببند كهنيدكّان و ا

  ١٦٣٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  هر زمان دل را دگر ميلي دهم
  هرنفس بر دل دگر داغي نهم

دارم تا  يگذارم آن را برممي بعد داغش را بر دل شما ،بشود تيهم هو نيدهم كه به امي ليلحظه به دل شما م كي يعني

دهد مي ليپس از چند بار كه م يول .فهمدنمي گريجور د يمن ذهن نكهيا يبرا ،ديبكن ديكار را نبا نيكه ا ديشما بفهم

 ،ميزنن يدستمان را به بخار ميريگمي اديكه  ميهست يدرست مثل بچه ا ،گذاردمي ابعد داغش ر يزيچ كيبه  ميبچسب

به  ،مركز شما باشم ديمن با ؟چرا ،يشومي داغ ،كار را نينكن ا ديگومي دارد .است يدگيزدن معادل همان يدست به بخار

  . ديگومي ما
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  ١٦٣٩مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  هر زمان دل را دگر ميلي دهم
  هرنفس بر دل دگر داغي نهم

  ١٦٤٠مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

   ديصباحٍ لَنا شَآٌن جداَ  ُكلُّ 
   ديحيَ ال  يَعن مُراد ءِيشَ  ُكلُّ 

 طهياز ح يكار چيو ه ،كنممي دل شما يرو يمن كار تازه ا يعني ،ميما كار تازه دار ديگومي خدا ،هر لحظه يعنيبامداد  هر

و بگذار من كارم را  ،كنممي دارم و شما را به صبح دارم زنده ديهر لحظه با دل شما كار جد ،شودنمي من خارج تيمش

 مياگر ما مقاومت نكن .سازدنمي يبا مقاومت من ذهن نيا ،است ديكه خدا هر لحظه مشغول كار جد نيا ،مقاومت نكن ،بكنم

   .قرآن است هيهم آ نيا ،بله ؟درست است .شودمي ما رو به راه يزندگ يدر مدت كوتاه ميو ذهنمان را خاموش كن

   ٢٩ هيآ )٥٥(الرحمن سوره قرآن كريم،
  »َشانٍ  يُهوَ فِ ومٍ يَ السَّمَاوَاِت وَ االَّرض ُكلَّ  يمَن فِ سَاُلهُيَ«

   »است ياو هر روز در كار ،كندمي ]حاجت[است از او درخواست  نيكه در آسمانها و زم هر«

   :گفت .ميهم راجع به دكان خوانده بود تيچند ب نياما ا .است يديهر لحظه در كار جد .است يديدر كار جد اي

  ٢٥٥٠ تيدفتر چهارم ب ،يمثنو ،يمولو

  اندر دكان  يكنمي يدوز پاره
  مدفون دو كان  ،ُدّكانِ تو ريز

 پارهمرتب  من ،يكنمي درست يمن ذهن ،گريد زيچ كيبه  يدوزمي را يذهن زيچ كي ،انسان يا در دكان ذهن يعني

 هامعدن نيگفت ا ،دو تا معدن است ،است  كان  تو دو تادكان ذهن  نيا ريكه ز يدر حال ،آنجا يچسبانمي زيچ كيكنم مي

هم ما با  يكي ،خدا است يكي ،تواند خالق باشدمي كه انسان .ذهن ساده انسان است هم يكي ،است ييكتاي يايدر يكي

   :كه ديگومي بعد .همة امكانات خدا

  ٢٥٥١ تي، دفتر چهارم بي، مثنويمولو

  زود باش  ،ييدكّان ِكرا نيا هست
  تراش مي بستان و َتكَش را شهيت

 نيما هم دينيپس بب .شودمي دكان از ما گرفته نيا ،است يصفر تا آخر عمر هر كس هياز ثان يعنياست  يا هيدكان كرا نيا

وقت  زود باش ديگومي .ستين شهيهم يبرا ،مياو زنده بشو تينها يبه ب ،ميكه به او زنده بشو مداري را سال هشتاد ،هفتاد

به  .گذردمي ما يفكرها ريآب هم از ز نيو ا ذهن را بتراش يعنيدكان را  نيو تَهِ ا ريحضور بگ شةيت كي ،ف نكنرا تل
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بلكه از  يچرخانمي ذهن را نيامرتب  ،يبه چرخ چاه شده ا لياما تبد .يرود هست يتو ،ارس يگفت تو يعنوان من ذهن

، دكان را نيا ،را تيفكرها ريز ريكلنگ بگ ديوگمي چه هست! االنآب  يفهمنمي اصال ،ياوريُخرده آب ب كيتهِ چاه ذهن 

   .به معدن ،به آن آب يتا برس ،دكان ذهن را بتراش

  ٢٥٥٢ تيب ،دفتر چهارم ،يمثنو ،يمولو

   يناگهان بر كان نه شهيكه ت تا
   يوا ره يدوزدكان و پاره از

 ،پاره فكر را ،فكر را به فكر بچسبان ،تند تند فكر كن ،رونيآب زد ب ،رونيدو تا فكر گنج آمد ب نيكه از ب ينيدفعه بب كي

ذهن  ستيلحظه با نيا ،كلنگ حضور ،ريكلنگ بگ ،ميكنمي كار را نيما ا .كن يپاره دوز ،بچسبان گريپاره ذهن را به هم د

 .بله ؟كندمي كيذهن تحر .انهمان طور بم ،يكينَپَر به آن ، فكر است كي . رونيب ديايدو فكر آب ب لهاز فاص ،را به كار نََبر

 روشن هاتيگفتم موتور ب ،ديرا باهم بخوانها اين ،را هاتيب ،را بخوان هاتيب ،را بخوان هاتيب ميگوئمي همه كه نيا ،خوب

از دكان و پاره  ،ندارد يا دهيحرف زدن با ذهن فا دكهيبفهم ،ديساكت بشو يوزر كيشود و سبب خواهد شد كه شما مي

   .يبره يدوز

  ٢٥٥٥ تي، دفتر چهارم، بي، مثنويمولو

   اريز نسل پادشاه كام يا 
  ننگ دار  يپاره دوز نيز ،خود آ با

مشخصات  ؟شاد نباشد ؟زنده نباشد ؟موفق نشود شود خدامي ،است اريو كام ابيو خدا كام يكه از جنس خدا هست يا

 كياز وصل كردن  نيبنابرا ؟يستيتو ك نيبب ،مياو هست نيع ،ميما از نسل او هست ،نه ؟اش را از دست بدهد  يخدا گونگ

  .ديگومي دارد به ما ،بكشخجالت  ،يپاره دوز ،گريفكر به فكر د

وم  *** ت  یان   ***  
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 يكابل ريآن كمپ يجادوگر كابل لهيوسداستان سحر شدن شهزاده را به يريگجهيقسمت از برنامه از دفتر چهارم نت نيدر ا

پسر قبل از  نيو ا ،رديگمي يپسرش زن يبرا ياست كه پادشاه نيساده در دو سه جمله ا يليو قصه خخواند  ميخواه

شاهزاده را درنظر  نيا رزني. پشودمي جادو يرزنيپ كي لهيوسخوب، به يبه زندگ دشيهمسر جد نيشروع كند با ا نكهيا

به همسرش ندارد.  يليو م شودمي رزنياشق پپسر ع جهيو درنت ،خوب شروع بشود يزندگ نيكه ا گذارديداشته و نم

و  ،دهدمي پسر را نجات كساليو پس از  ديآمي ياله ميحك كيو  شودمي مستجاب شيدعا كند،مي هرحال شاه دعابه

  .شودمي شان شروعخوب يو زندگ شودمي پسر دوباره عاشق همسرش

به ذات  ديبا م،يكه وارد جهان شد يو پس از مدت ميشومي خدا جدا يعنياست كه ما از شاِه جهان  نينمادگونه ا قصه

ما را  هايدگيهمان قيازطر ايدن نيو ا يجهان نيا يزهايبا چ ميشومي دهيهمان ي. ولميبشو تينهايو ب ميخودمان قائم بشو

 شاهزاده را نجات ياله مي. و البته حكافتدمي آن عقب م،يبه او زنده بشو دياو آن منظور خدا كه ما ب.كندمي عاشق خودش

و متوجه  ،يهست يريگيقالب ماه نيكه تو شصت سال است در ا ديگومي كه مينيبمي در قصه يول .كساليبعداز  دهدمي

 يريگتأمل ما و جهت ياست برا يعطف واقع نقطه دارد كه در ياساده اتياب يريگجهينت ني. و در ايچه آمد يكه برا يستين

خدا پناه به ديبا كندمي تو را جادو هايدگيهمان قيكه ازطر ايجادوگر دن نيتو فقط از دست ا :كه ديگومي جاكيمثًال  ،ما

  ندارد.  دهيفا يذهنكار كردن با من گريد يعني. يببر

 ميكه ما دار ييباورها قيسوال كردن و بافتن با ذهن مخصوصًا ازطر گريكه د فهمدمي گوش بدهد يكس كي نجايا ُخوب

ساده هستند  اريبس اتي. ابميبخوان ديهرحال اجازه بدهفكرش را، كارش را، نگاهش را عوض كند. به دي. باخورديدرد نمبه

  .ميوتند تند جلو بر ميتوانمي هم ندارد ريو تصو

  ٣١٩٨ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ييزاده توبرادر دان كه َشه يا
  ييجهانِ كهنه، زاده از نو در

نماد هركدام از  يعنيباشد،  يهرانسان تواندمي بداند كه شهزاده كندمي به موالنا گوش كهيسان، هركسان يكه ا ديگويم

 است ذهن به ما نشان كه خلق شده يزياست، و هرچ كه خلق شده يجهان يعنيماست كه در جهان كهنه، جهان كهنه 

و  ميشومي دهييزا ييما هرلحظه از نو م،يجدا بشو هايگدياز همان گرو ا ميحضور زنده بشو ما در اصل اگر به يول .دهدمي

 ارانهيهش يو ما هم كه قبل از زنده شدن به زندگ ،است ياز كهنگ يذهنمن ي. فكرهاشودمي دهييزا ياز كهنگ يذهنمن

 يينو زيچو است ياكهنه زيچكي يذهن. منميشومي متولد يما از كهنگ ،هايدگيدر اثر همان ميهست يذهناز جنس من
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 دهييكه از ما زا يكهنه است. هرفكر ميهست دهيكه ما با آن همان يكه كهنه هستند، هر باور هادهي. برعكس آفرستين

  كهنه است.  ،يذهنعنوان منبه شودمي

 م،يشومي جهان وارد نيكه به ا ياز مدت است كه ما پس نيا شيمعن يطوركلبه م،يديرا فهم يو كهنگ ييما فرق نو پس

 ميراهنما داشته باش كيو اگر  مياگر مقاومت نكن م،ينيبميها آن قيو ازطرها آن به ميچسبمي زها،يبا چ ميشومي دهيمانه

 ميشومي جداها آن از ميكشمي به عقب و خودمان را ميرانمي را هايدگيهمان يتمد كيكه با عشق با ما كار بكند، پس از 

. ما ميشومي مستقر لحظهنيو درا ،است يدارشهير تينهايب نيكه ا ميشومي قائم خودمان ياريذات خودمان، هش يو رو

 كهني. همميو نو هست ميشومي دهييخدا زا يياز نو م،يكه هرلحظه نو هست ميخدا هست تينهايو از ب لحظهنياز جنس ا

  .ميشومي ياز جنس كهنگ م،يشوب دهيهمان

 كساليكه  دهدمي و قصه نشان يصورت امتداد خدا آمدتو به ،يهزاده تو هستشنونده ش يا ننده،يب يكه ا ديگومي پس

كهنه است و  نياست، ا رزنيپ نيكه ا شودمي سال متوجه كي، بعد از اشدب رزنيشهزاده كه در سلطه پ يبوده برا يكاف

انسان با  يعني. شودمي يكي يرايبا هش ياريواقع هش عروس خودش كه در اآن را كنار بزند، عشق او را كنار بزند و ب ديبا

 ميداشت اتياز اب يكينو است. امروز هم در  شود،مي دهييزا ييو هرلحظه از نو شودمي از جهان جدا شود،مي كتايخودش 

. ميپوشمي است كه ما يلباسها آن شوند،مي كهنهها آن م،يشومي دهيگفت اگر لباسم كهنه بشود، من نو هستم. پس همان

 نيجهان هستند و از ب نيچون از جنس ا شوندمي كهنهها آن پوشد،مي ها راآن لباس ياريهش م،يشومي دهيهمان يوقت

  . ميدهيرا از دست نم مانييما نو ي. ولروندمي

  ٣١٩٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كو          استيدن نيجادو ا يِّ كابل
  رنگ و بو رِيكرد مردان را اس 

 دهيهمانها آن و با ميچسبميها آن و ما به دهدمي شينما بايرا ز شيزهاياست كه چ ايدن نيجادوگر، ا يكابل رزنيپ نيا پس

 رنگ آن را ني. بنابراميشومي از جنس آن م،يشومي دهيكه همان يزي. با هرچمييآيدرمها آن در سحر ني. بنابراميشومي

 دهيشدن و از جنس او شدن و هرموقع همان دهيهمان يفكر خاص كيشدن، با  دهيهمان يزيبا چ يعني. رنگ ميريگمي

 ني. پس بنابراميشومي ما از جنس آن نكهيا يهم همراه آن هست. برا يجانيه كي م،يشومي و از جنس فكر او ميشومي

بخواهد  يكي د،يهست تيهوآن را داشتن. مثالً اگر شما با پول هم يهاجانيشدن و ه يزيچكياز جنس  يعنيرنگ و بو 

  . ديشومي نيپول شما را بدزدد، شما خشمگ
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 يكي د،يهست تيهوهم تاني. و اگر با باورهاكندمي موقع ابرازخاص خودش را دارد كه به جاناتيبا پول ه يدگيپس همان

 بروز اصطالح بهكه متناسب است  يگريد جاناتيه ايو  ديشومي نيشما خشمگ خورند،يدرد نمباورها به نيا ديگومي

رنگ و بو هستند. چون  يايدن ريها اسها. انسانانسان يعنيمردان  جانات،يو ه يدگيهمان يايدن يعنيو رنگ و بو  ديدهمي

  اند. حر شدهاست كه سِ بيترت نياهستند و به دهيهمان

  ٣١٩١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آلوده رُوذ           نيَدر اَفگندَت در ا چون
  قُل َاعوذ دَممي و خوانمي مبه دَ  دَم

كه  يزياست همراه با دردها. چون با هرچ يجسم ياريرود آلوده، رود آلوده هش نيجادوگر ما را افكنده در ا نيا چون

 ميقبل داشت تيب نيهمراه با درد هستند. درست هم يجسم يهاياريآن درد خواهد داشت. پس هش م،يشوب دهيهمان

 شودمي ترس شود،مي مثالً خشم شود،مي به درد ليتبد جاناتيه نياصطالح باالخره ابه يعنيرنگ و بو. رنگ و بو  ؟يچ

 دم،َمي بخوان و يعنياَعوذ را بخوان قُل ايدم تو ببهدم ديگومي و دردها، پس يدگيهمانآلوده است به  يجسم ياريو هوش

كه جدّ و جهد و تالش با  ديريبگ ميتصم ديت كه شما شااس ييهاتياز آن ب تيب نيهرلحظه به خدا پناه ببر. خوب ا يعني

 عيرا من سرها اين و د،يدانمي طور كهسوره است همان دوتااَعوذ از به خدا پناه ببرم. و قُل ديندارد، من با دهيفا يذهنمن

  خواند البته. خواهم تانيبرا

  ٣١٩٢تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  لَققَ  نيو ز يّ جادو نيز يره تا
  خواه از ربُّ الفَلَق ِاستعاذَت

و  ميشد شانيو پر ميشد ايدن يجادو م،يجهان شد يجادو م،يشد دهيهمان يعني ،يبره يشانيپر نيجادو و ا نياز ا تا

اصطالح به يذهنكه به من يزيماست، مثل ترس و خشم و هرچ يما است، دردها جاناتيه نياصطالح همهم به يشانيپر

 دينيبمي است. پس ييجادو نياست، قلق ا يذهنلِق منقَ ها اين مربوط است يذهنكه به من ييهايارمربوط است. گرفت

 ييپناه بجو ديكار با نيا ي. براآوردمي وجودبه يشانيپر ،ينگاه كن يزيچ كي قياز طر يبشو دهيهمان ديگومي كه موالنا

 دهيهمان كهنيهم م،ياست كه ما در شب هست نيمنظور ا ،نكهيا يعنيصبح هم  يصبح. خدا يصبح، از خدا يندهياز گشا

  خدا باز كند.  ديما شب است و صبح را با يذهن، برا به خواب ميرومي ميشومي

هرموقع  برممي كه مركزم عدم است، من به خدا پناه يكه هرموقع دييو بگو ديريبگ ميهرحال شما ممكن است تصمبه

و از  يشانيپر نيمرا رها كند از ا خواهممي طاني. از شبرممي پناه طانياست من به شدرد  اياست  يشدگتيهومركزم هم
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در معرض كمك  نكهيا يو برا .تواندمي يزندگ تواند،مي كه خدا ديبگو خواهدمي فقط تواند،يكه او نم ا،يسِحر دن نيا

عدم باشد،  ديكه مركزتان با ميداد حيتوض و ميها بحث كردامروز هم ساعت گريد م،يريفكان قرار بگو قضا و كن يزندگ

  .ديكن ييلحظه فضاگشا نيدر مقابل اتفاق ا ديبا كارنيا يبرا

 صبح را باز كند،مي شما باز يكه صبح را برا ييخدا ايبامدادان  يو خدا شودمي مركزتان عدم ديكنمي اگر فضا را باز

 متوجه د،يآمي شيپ يهركس ياست كه در زندگ يبح موقعو ص كند،مي شب را روز كند،مي شب را صبح يعني كندمي

شده كارها را  گشوده يعدم و فضا نيو ا شودمي اديعدم ز نيو ا يزندگ يرويو ن شودمي كم يذهنمن يرويكه ن شودمي

. دينيبب را شماها اين . آرهستين ايجادوگر دن نيسلطه ا يعني ست،ين رونياست و انسان در سلطه جهان بعهده گرفتهبه

  .ديوانبخ ديگومي هستند كه هاهيآ نيهم

  ١ هي)، آ١١٣سوره فلق( م،يكرقرآن

  »برم،مي : به پروردگار صبحگاه پناهبگو«

از شما ممكن است به اصطالح  يليكه البته خ دهممي من به شما نشان يطورني. همكي يهيآ ن،يفلق است ا يسوره

  .ديظ باشحف

  ٢ هي)، آ١١٣سوره فلق( م،يكرقرآن

  »است، دهيافريشر آنچه ب از«

به  شده دهيآفر نكهي. احتمال ارديكه در مركز ما قرار بگ شودمي شروع يشَّرش موقع شدهدهيآفر زيهر چ دينيبمي شما

 موالنا نيهم يشرّ دارد. برا ياشده دهيآفر زيشرّ دارد، هر چاست. پس  اديز يليخ م،ينيآن بب قيما از طر ديايمركز ما ب

ممكن است توجه  ميكنمي توجه يليخ دهيآفر كيها كه به از ما انسان هركدام .دنيبنگر در آفر ده،ي: بگذر ز آفرديگومي

  موقع شّرش را شروع كند به ما دادن. و آن رديما را بدزدد و مركز ما قرار بگ

  ٣ هي)، آ١١٣ه فلق(سور م،يكرقرآن

  »د،ياز شر شب چون درآ و«

 هايدگيبه خواب همان م،يشومي دهيهمان يكه وقت ديگومي كرده، ديهم ق نجايكه در ا ست،يچ ديدانمي شب را گرياآلن د

 نيزم نكهيكه شر ندارد كه، و ا يمولشب مع ،يكه شب معمول ستين نيشب است، منظور ا هايدگيخواب همان م،يرومي
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اصطالح ندارد و روزش هم به يكه شرّ اشكيطرفش روشن است، قسمت تار كياست  كيطرفش تار كي چرخدمي

  .كندمي صحبت يگريشب د و به روز راجع نيندارد. پس بنابرا يريهمچون خ

 يزي. به خواب هرچشودمي در آنجا شروع دهيو آفر يذهنشّر من شود،مي شب م،يشومي دهيهمان زهايما با چ كهيو وقت 

 هايدگيهمان قيموقع از طرآن گريدرد خواهد داشت، د ميبشو دهيهمان يزيبا هرچ يعنيآن شّر خواهد داشت.  ميفرو برو

 ييها. هدفكندمي را فاسد يكه فكر باشد عمل باشد، هر هدف لهيآن وس يعني. شودمي ما باطل لعم م،يعمل كن م،يفكر كن

  شب چه هست. ميدي. پس فهمديرسيبه حضور هم نم بيترتنيابود و به فاسد خواهد ميرسمي كه به آن

  

  ٤ هي)، آ١١٣سوره فلق( م،يكرقرآن

  ».دمندمي ها افسونكه در گره ياز شر جادوگران و«

 م،يرنجمي . مثالً ميشومي دمنده اريبس ميشومي يذهنمن يمنده و ما خودمان وقتد اريدمنده، بس ايجادوگر  يعني نفاسه

. هانيو شّر دارد ا م،يدارمي آن را زنده نگه م،يزنمي اش حرفدرباره م،يكنمي هيرنجش و توج يگره نيبه ا ميدممي دائماً

شرّ دارد،  ني. پس اميها بدمگره نيبه ا نكهيجز ا ميندار ياچاره ميكنمي درست يذهننم يشر دارد و وقت يدگيهر همان

  شرّ دارد. يدگيهمان يهاگره نيدر ا ،يزديادم  ،يزندگ يرويكردن ن يگذارهيسرما اي دنيدم

 ي. موقعميدممي هاچون در گره ميهستمان جادوگرجادوگر كوچك كرده. ما همه كيما را هم  ايجادوگر دن نيبنابرا پس

 يزندگ يرويموقع نآن م،ينشو دهيو همان ميدرد درست نكن يعني م،ينكن يگذارهيها سرماگره نيدر ارا  يزندگ يرويكه ن

 ميخوانمي را نيا ميدار م،يخوانمي را نيهم ميو امروز گفت، دار .هاگره نيباز كردن ا يسوبه رودمي زيپره نيا قيطراز

. شودمي جادوگر خاموش نيا گريد ديكردن است. مركز را اگر عدم كن بردن به خدا مركز را عدم كه به خدا پناه ببر و پناه

  ها.گره نيدر ا ميدممي ما ميزنمي حرف كند،مي كار يذهن وقت نيا

مرتب  و ميكه به آن گره بدم ميو بعد از رنجش چقدر ما عالقه دار شودمي گره زده كيمثالً  ديرنجمي كهنيمه ديتوجه كن

 يفكرها يابزارها يو با همه ،هستند مردم يطورنيحق با ما است و چرا ا شود،ياكت نمو ذهن ما س ميحرف بزن

 يادهيفا چياست، اصالً ه يطانيش يكارهاها اين .ميبه آن بدم ميكه حق ماست، كه ما گره بزن ميكنمي هيتوج شدهتيهوهم

  :طورني. همديگومي را نيهم هم هاهيآ نيزدن ممنوع است و موالنا با اشاره به ا ندارد، گره
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  ٥ هي)، آ١١٣سوره فلق( م،يكرقرآن

  ».ورزدمي شر حسود چون رشك از«

. از سهيبه مقا كندمي و انسان شروع دهد،مي ليكردن انسان را به جسم تقل درست يذهنو من دنيكه همان ديدانيم

آن  گريكه د يشدن از زندگدادن خود به جسم و قطع كاهش يعني سهياست و مقا سهيامق يذهنمشخصات من نيترمهم

 سهيمقا كهنياست. پس همجادوگر شده رزنياصطالح پبه شقو عا ستياز جنس خدا ن ست،ين تينهايشاهزاده از جنس ب

  .ديآمي حسادت د،يآمي كند حسد

 يذهنمن سهيحسادت و مقا تيخاص نيبه ا دياست و شما با حسود يذهنهر من دن،يورز و از شّر حسود موقع رشك 

نه. اگر  اي ديكنمي تان از تر استفادهيهاو در صحبت ديكنمي سهيخودتان را مقا يذهنعنوان منبه ايكه آ ديخوب توجه كن

 د،ياجادو شده د،ياخودتان را به جسم كاهش داده د،يهست سهيدر مقا يعني ،است يليكه صفت تفض ديكنمي از تر استفاده

حسود نباشد. به  يول ميداشته باش يذهنمن شوديحسود است، نم شهيهم يذهن. منديو حسود هست ديدار يدگيهمان

  :ديگومي به خدا پناه ببر. بله ديگومي بود كه ياسوره كي يهاهيآها اين حالهر

  ٣١٩٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ره خواندرا َسحّا اتيدُن ينَب زان
  به افسون خلق را در چَه، نشاند كو

جادوكننده، البته زن جادوكننده، كه به افسون  اريبس يعنيرا سحاره خوانده، سحاره  ايحضرت رسول، دن ديگومي نيا يبرا

 گذاردمي ما يذهنمن يهاچشم يرا جلو ييبايز يزهايچ د،يآمي ايدن ديآمي يدگيهمان قيهم از طر اشبيفر اش،بيبا فر

به چاهِ ذهن.  ميافتمي و مينيبمي آن قيمركز ما و از طر شودمي م،يشومي دهيهمان كهنيهم م،يشومي دهيو ما با آن همان

 تواندينم فتديباال، به چاه ب ديايشود آدم از چاه ببمصرف  ديبا روين كياست كه  نيا يچاه ذهن برا ديگومي نكهيعلت ا

  انسان را باال.  اورنديو بِكشند ب اندازنديب طناب نكهيباال مگر ا ديايب

بكشد  يشدگتيهوباشد كه ما را از آن هم ديبا ييروين كي ،افتيم توي چاه هم هويت شدگيمي هر كدام از ما كه يبرا پس

ست كم است و آب آن هم شور ا دشيد كهنيا يچاه هست برا طورنيصرف بشود و هم ديبا روين ماند؛مي مثل چاه رون،يب

صرف بشود كه بكشد ما را باال،  ديبا ييو انرژ ييروين كيطور كه گفتم آمدن همان رونيب يآن تنگ است و برا يو جا

منظور از چاه، چاهِ فكر است. چاه  افتدمي هم به چاه وسفيهم هست كه انسان در چاه فكر مانده است؛ پس  نيهم يبرا



  Program # 826                                                                                 ۸۲۶برنامه مشاره 

  61صفحه: 

 يثيحد ني. اتاست. آب ما شورتر اس ترقيچاهِ ما عم م،يبشو دهيمانه شترياست. هرچه ب هايدگيفكر است، چاه همان

  كه:  ديگومي و كندمي است كه به آن اشاره  دارد

  ثيحد

.

  » جادوگرتر از هاروت و ماروت است. ايكه همانا دن اياز دن ديزيبپره«

 ايكه همانا  دن ا،ياز دن ميزيپرهيكه البته ما اصًال نم اياز دن ديزيكه، حضرت رسول فرموده است كه بپره ديگومي يعني

داستانش را قبًال  ن،يجادوگرتر از هاروت و ماروت است. هاروت و ماروت دو تا فرشته بودند كه از آسمان آمدند زم

  ميبرو ميخواهمي به خدا گفتند كه ماها آن و ؛ميرسيدرس نم نيبه ا گريد ميبده حيتوض اديز مي. اگر بخواهمياخوانده

 جاآن  .ديريگمي را از من تانيشما پاك كهنيا يباال برا دييايب ديتوانينم ديبرو نيگفت اگر زم م،يرا آبادان كن نيو زم نيزم

 م؛يتوانمي من! گفتند ما شِيباال پ دييايب ديتوانينم رگيد د،ياصطالح آلوده بشواگر به ها،يبا ناپاك ديشومي دهيهمان ديرومي

   م؛يرا آبادان كن نيزم ميبرو ميتوانمي گفتند نه ماها اين د،يهر چه خدا گفت نرو

گرفتن و  راديا ني. همگرفتندمي راديامرتب  قضاوت و بهكردند ها شروع به انسان كردندمي و نگاه نيزم دنديرس يوقت

شان هاروت شدند كه اسم يبمانند و نتوانند باال بروند. باالخره جادوگران نيدر زمها اين ها سبب شد كهتبا قضاو دنيهمان

جادوگر ها اين اشاره به هاروت و ماروت است كه م؛يحاال بگذر .هستند زانيآو يچاه كيكه البته در  .و ماروت است

آن قسمت اولش جالب است  صورتهر بهان هم گرفتار شدند. را نجات ندادند بلكه خودش نيتنها زمنه نيهستند؛ بنابرا

 . در چاهديريگمي قرار ايدن يدر جادو دياگر بشو د،ينشو دهيهمان ايدن زيچچيبا ه يعني ديزيبپره اياز دن ديگومي كه

  . ديافتمي

  ٣١٩٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ريفسونِ گرم دارد َگنده پ نيه 
  ريمِ گرمش اسكرده شاهان را دَ  

 يوقت ديآمي آدم خوشش يعنياصطالح افسونِ گرم دارد به ايدن يعني دهيپوس رِيپ نيا ديگومي بنده،يدِم فر يعنيفسون  

 يطوربه ،ميخورمي آن را بيبرحسِب آن، ما فر دنيحرف زدن و د كندمي و آن شروع يشومي دهيهمان يزيچ كيكه با 

ها هر كدام از ما انسان يعنيمربوط باشد؛  ميبالقوه كه امروز هم داشت يهامانيبه سل تواننديم شاهان، جانيكه شاهان، در ا

بالقوه شاه را  يهااما دِم گرمش، ما انسان .ميخودمان بشو يايو شاه دن ميباز كن ميتوانمي فضا را كهنيا يبرا م،يشاه هست

مثل  ،يُبعد از زندگ كيدر  يمترق يهاانسان ن،يزم در يهر شاه كهنيا ايخودش كرده است. درست است؟   رياس
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كه افسونِ گرم و  داننديو نم ،يدگيهمان قيهستند از طر ايدن نيدمِ گرِم ا رِ يهمه اسها اين دانشمندان، مثل خوِد شاهان،

  .رنديگينم يَور، از خدا انرژاز آن چيو ه ،خورندمي را دارند ايدن ندِيگرم و خوشا بيفر

  ٣١٩٥ تيدفترچهارم، ب ،ينومث ،يمولو

  نّفاثات اوست نه،يدرون س در
  ِسحر را اثبات اوست يِ هاقدهعُ 

 ايدمنده هست  اريبس ياوست، پس در مركز ما، َدِمشِ اوست، نّفاثات جمع نفاثه به معن يهادمنده ديگومي مركز ما،  در

 كي يدر دل هركس يهركس ينهيدر س يعني  ا،ينماست، جادوگر د ينهيجادوگر او در س د،ييبگو ديخواهمي جادوگر اگر

افسون  نيبا ا كندمي محكم ايدن يعني كند؛مي ِسحر را او محكم يهارهو گ ،است اشيذهنجادوگر گذاشته كه آن هم من

 ميزنمي پشت سرهم حرف م،يزنمي اديز يليو حرف هم خ ميزنمي حرف ميما خودمان دار دينيبمي گرمش، مرتب و شما

   .استيسِحر دن يهاما درجهتِ محكم كردِن عُقده يهاو تماماً  حرف ميزنمي حرف ميداريكه ب يعموق

خاموش  ترشيمعنا را برساند كه هرچه ب نيشما ا يبرا ،عطف باشد ينقطه تواندمي ميگومي ديشا هاتيب نيپس ا؛ بله

 يهاخود شماست، و گره يذهندر مركزتان، من ا،يدن يدهنيوگرنه جادوگرِ نما ،بهتر است د،يها ندمگره نيو به ا ديباش

كه ما هرلحظه ما  يدنيجور دمآن هم چه دن،يرا صرف دم يزندگ يروين ؟يجوره!  چديكنمي خودتان را خودتان محكم

ه ما است ك نيا ميكن دايما نجات پ كهني! شرط اميدهمي نجات ميخودمان را دار كهنينه ا م؛يزنمي خودمان را گول

  را، يو دم زندگ ميمركزمان را عدم كن

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو 

  ريبپذ او جان دهدت، رُو ز نََفْختُ  ِدَم
  نه موقوِف علل ست،ُكونيَ فَاو ُكنْ كار

ا را باز هگره نيكه ا كونيفبه مركزِ عدم و قضا و كن مياوريو رو ب شودمي نيسببِ ا نيكه ا ميدست بردار يذهنعلل از

 ديتوانياز شرّ آن نم د،يجادوگر بشو يندهيكه نما ديجادوگر، اگر بخواه نياز ا ديامروز هم گفته كه شما به خدا پناه ببر ،كند

  .دياصطالح خالص شوبه

  ٣١٩٦تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيدانا زن يقو ايدن ةساحر
  ستيعامه ن يِسحِر او به پا َحلِّ 

 كردندمي و فوت زدندمي جادوگران  از جنس زن بودند كه گره ميقد كهنيا يزن ساحر برا يعني د؛يگومي ساحره كهنيا 

! ستين يعاد يهاآدم يو گشودن ِسحر او به پا ،است ييزن جادوگر است، زن دانا كيكه مثل  ايدن د،يگومي پس ؛هانيو ا
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 يدگيكه مركزش همان يدارد، هركس يدگينشده، مركزش همانهنوز مركز عدمش باز  كهيكس يعنياصطالح  نيعاّمه، در ا

 ستند،يعامّه نها اين اند، مثل موالنا،شده هكه به حضور زند ييهاانسان ايكه مركزش باز شده و  يدارد عاّمه است، هركس

 غمبرانيو پ ءايلبته اولاما بزرگان، ا ،يذهنبا فكر كردن با من دنتوانيكه عاّمه نم ديبگو خواهدمي مركزشان عدم است و

  هستند. كارنيا يبرا

  ٣١٩٧ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  هاَعقدِ او را عقل يور گشاد 
  خدا؟ يفرستاد يرا ك ايانب

  . فرستاديرا نم ايخدا، انب صورتنيباز كنند، در ا توانستندمي را يذهنمن يهارا، عقل يدگيسحرِ همان يهااگر گره ديگويم

  ٣١٩٨ تيدفترچهارم ب ،يمثنو ،يمولو

  گشاعُقده يدَم ْطلب كن خوش نيه
  شايَ اهللا ما   ُ فَعليَ  رازدانِ

 يكسدم باشد، چهداشته باشد، هم خوش تيّكه دوتا  خاص يكس كيكن، طلب كن، بخواه،  دايتو پ ديگومي به ما حاال

مركزش عدم است و  كهيكس ست؟ آنگشاگره يكسگشا باشد! چهكه مركزش عدم است، و گره يخوش دم است؟ كس

 ست؛يدم نخوش تواندينم نيدشمن!  ا كند،مي ديمسئله تول كند،مي ديمانع تول ،يذهنمن ميدانمي !كندينم ديمسئله تول

كرده و  دايدست پ سببيب يشاد و به كندمي و  شكر شروع رشيمركزش را عدم كرده و از رضا و از پذ كهيكس يول

 ديدانمي شاست، كهي اهللا ما  ُفَعليَ يهيآ نيشخص رازدان ا نيگره ما را كمك كند كه باز بشود و ا تواندمي ه،شد نندهيآفر

  را،  نيا ميابارها خوانده

  ٤٠)، آيه ٣سوره آل عمران( قرآن كريم،

...

   ».كندمي سان كه خدا هرچه بخواهدبدان«... 

با  يدارد ول يفكان سازگاربا قانون قضا و كن نيا كند،مي خواهدمي را كه يزيچكه، خدا آن ديبگو خواهدمي يعني

اصطالح من از َتِه دلم به ديگومي كهيكس يول كند؛مي فكر هايدگيهمان قيما از طر يذهنندارد، من يما سازگار يذهنمن

، هر كسي كه در كندمي قضاوتش را صفر كند،مي پس مقاومتش را صفر كند،مي خواهدمي را كه يمعتقدم كه خدا آن كار

 كهيرازدان است؟ كس يبكند، پس ك خواهدمي را كه يپس خدا آن كار دهدمي حظه قضاوتش صفر است اجازهاين ل

ت و ما با قضاو يول .مركزش عدم است يكس نيچن كيلحظه صفر است،  نيقضاوتش هم در ا ،مقاومتش صفر است

   .ديآيجور در نم نْيو ا ،ميخواهمي را بكند كه ما يكه خدا آن كار مييگومي ،مييآمي در هيآ نيا يمان جلومقاومت
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  64صفحه: 

 و شيهم احاطه شده از پ يذهنمن نيا ،ميدار يذهنگفت كه ما درست است كه من م،يتوجه كرد يقبل ياگر به شعرها

 جاديرا در ذهنمان ا يابانيب كي. مينيبيرا نم ايمنتها در م،يهست ياريهش يايدر در ميبا آب، ما در آغوش خدا هست پس

 ترشيمعموًال هم شعارمان هرچه ب ،هاستيدگيبا همان دنيما براساس د ي، فكرهاما يهاو حرف .مينيبمي آن را مياكرده

با  ني. انجاستاي ما حواسنروند، همه  نيباز ها اين كهنيو اها آن كردن ترشيو ب هايدگياساس همانبر دنيبهتر است. د

 م،يهست گريد ييجا كي. اصالً ما در ديآياصالً جور در نم د،يآيبكند جور در نم خواهدمي كه خدا يخدا و آن كار يانرازد

  .هست گريجور د كي گر،يد يجا كيخدا 

و  ميبزن ديشده به ما كمك كند ما حرف نباندهبه خدا ز كهيكسيا خدا،  يرازدان نيحداقل ا ميما اجازه بده كهنيا يو برا

 كهنيشرط ا نيپس بنابرا ؛افتدمي كارقانون قضا به ميمقاومت نكن ،ميقضاوت نكن كهنيهم ،ميقضاوت نكن م،ينكن متمقاو

 ،ميباز كن وجود آورده فضاكه او كرده  و اتفاق را به يكار يلحظه برا نيدر ا ،است كه نيبكند ا خواهدمي يكار خدا هر

نفع خودمان  هايدگيما با همان كند،مي به نفع ما كار شهيكند، هممي ما دارد فعبه ن كندمي خواهدمي كه ياگر خدا هر كار

 يمخرب است، نفس زنده حول مرگ زند،مي خرابكار است و به ما ضرر يذهنكه من مييگويمگر نم م،يدهينم صيرا تشخ

  . ميستين شاءيَالّله ما  فَعليَبله، پس ما رازدان  تند؟مي

به آن  اورديوجود بكند، قضاوت را صفر بكند، مركز را عدم كند، اجازه بدهد كه قضا اتفاق را به صفرمقاومت را  كهيهركس

  بله،است،  شاءيَ الّله ما  فَعليَدان فضا را باز كند، آن شخص راز ،ديبله بگو

  ٣١٩٩ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو  ،يمولو

  بسته اَستَت او به َشست يماه مچوه
  و تو شصت يُمانْد سال شاهزاده

را،  هايدگيقالب همان ميكه گرفت ميهست ياريهش كيتو را بسته به قالبش،  ادنيساحره  نيو ا ،يهست يتو مثل ماه يعني

شصت  يعني ،ميسال ماندصتاّما ش ميماندمي سالكي ديبا يعني ،مانده سالكياست كه او  ناي قصهاما فرق ما با شاهزاده 

 درگرو اَلَست باشد و شوخ كهيگفت كه هركس م،يخواند يغزل كيگذشته  فتهو ه .ميامان است هنوز قالب را گرفتهسال

ما  ميستي؛ پس ما نهنگ نگرفت شوديكه نهنگ را نم يريگيبا قالب ماه رد،يگيشنگ باشد و نهنگ باشد قالب را نم و

 قصه نيدر ا ميبده هاگر اجاز .ميدر اصل نهنگ هست يول ميزنمي پا و دست ميه قالب را گرفتك ميكوچولو هست يماه

مان شصت سال ،ميقالب هست نيسال است در ا. شصتميبشو ليممكن است به نهنگ تبد ميو بدم ميقُل اَعوذْ بخوانمرتب 

  .ميهست يذهنكه در دام من ميدانياست هنوز نم
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  65صفحه: 

  ٣٢٠٠ تير چهارم، بدفت ،يمثنو  ،يمولو

   يتحنَ از َشست او در مِ  سالشصت
  يسُنت قينه بر طر ،يخوش نه

 يعني سال،كي ديگومي موالنا كهنيسال، نه ا: حاال كو شصتنديگومي دارند ساليكه سها آن البته ،يدار سالشصت

،  ساليسال، سشصت مييگومي ميكنمي سال، اشتباهداشته باشد نه شصت يذهنمن سالكي ديانسان با سال،كي

 كيخوب  يول، قالب را نيخودم را برانم، گرفتم ا يريگيماه بقال نياز ا خواهممي بگو من يهست يسال، در هر سنچهل

 ديده سالت است، دوازده سالت است، شا هست ذره كي اي يبه فك ماه رودمي فرو يليقالب خ نيهست كه واقعاً ا يموقع

 موالنا را يشعرها نيموقع ا كي ،يريسخت نگ يليخ يطورنيجهان را محكم ا يزهايچ ،رگيد يريمحكم نگ يليخ

 پس ؛ميريبگ دياگر هم با ،ميريگمي شل يطورنيهم ميريبگ ممحك كهنيا يجابه ،شودمي مان شلدست ميخوانمي

  .يكنمي تو، نه هم بر طبق سنِت  حاال بزرگان عمل يدار يقيحق ينه شاد نيبنابرا

 اي غمبرانيسنت، سنتِ پ مييحاال بگو كدامچيه م،يكنمي دايپ ميدار يروش كار كي ميخوانمي را اتياب ناي ما ناال دينيبب

و عمل  ميدانستيرا نم زهايچ نيكه اصًال ما ا ديشويواقعًا متوجه نم ديخوانمي را هاتيب نيبزرگان، شما ا دييشما بگو

حداقل  كند،مي تيرا رعا زهايچ نايو همه  سدينومي روش كار كي سد،ينومي يساقانون اس كي كهيكسهر ؟مينكرد

تمام وجود تو  ديگومي پس خالصه ؛تواندمي را شيها، مهمكند تيرعا توانديهمه را نم .رودمي شيدارد با سنت موالنا پ

  بوده. هايدگيهمان قيبوده از طر يذهنو فكر و عمل تو مطابق من

  ٣٢٠١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  خوب اتيبدبخت، نه دن يفاسق
  از وبال و از ذُنوب دهيره نه

گناهكار و تباهكار،  يعنيگناهان، فاسق هم  يعنيهم  ذُنوببدبختي،  عذاب ،يسخت يعنيوَبال  دينيبمي نيبنابرا پس

خوب است و نه آخرتت،  تيايه نه دنك ، بدبخت هستييتباهكار و گناهكار هست كيكه تو  ديگومي دارد يذهنمن كهيكس

رها  هايدگيو همان ينه از بدبخت نيخدا را، بنابرا پوشاندمي درواقع كفر استها اين ،يرا با خودت دار هايدگيهمان نيا

 يزهايدارد با چ يدگيهمان  يكسكه هر ميبدان دي. بايندار يهم خوش ايدن نيدر ا ،خوب است تيايدن نيو نه هم ا يشد

  بله، ندارد. يدار هم باشد راحتپول يليخ كهنيولو ا اي ا،يدن نيا
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  66صفحه: 

  ٣٢٠٢ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را سخت كرد هاُعقده نياو، ا فخِ ن
  فرد خالقِ  ةفخن نَ طلب كُ  پس

ن ما ذه يوقت ؟شودمي دَمشش متوقف يك دمد،مي كه دائمًا در مركز ما ادنيدمِش  آن سحاره  ،يذهندمِش من يعني

  . خدا را بخواه يعنيخالقِ فرد  دنيها را سِفت كرده، پس تو دمگره نيا شود،مي خاموش

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رياو جان َدهَدت رو ِز نََفختُ بپذ دَم
  نه موقوف ِعلل ستكونيفاو كن كار

 يموقع يزديرا، دمِ ا يزديرا بخواه؟ دِم ا يو چ دكنمي ترها را سخترا بگذار كنار، چون آن عقده يذهنمن دنيتو دم پس

 دايپ يراه كي ديكه شما با دينيبمي .مان نباشددر مركز يدگيو همان ،كه مركز ما عدم باشد كندمي كه، اثر شودمي دهيدم

كار  نيا يابر .ندينب يدگيهمان كي قيازطر ند،يعدم بب قيطر شما از ياريهش يعني ،شما ديلحظه مركز د نيدر ا ديكن

 يهاقضاوت ايما  يهازهيما، ست يهاكردن به مقاومتنگاه ايو  ،لحظه هست نيدر اطراف اتفاق ا ييگشاكار فضا نيترآسان

. اگر دياوريب نييخوب است، پا نيبد است، ا نياست، ا يطوراست او آن يطورنيا نيا ديكنمي اديما، اگر شما قضاوت ز

 نجاياست؟ ا يطورجا چرا آناست، آن يطورچرا آن نياوضاع، ا دانميها، نممقابل حرف آدمدر  د،يكنمي مقاومت ديديد

  ست.ا هاها و مقاومتهمه قضاوتها اين نجا،يرا چرا گذاشتند ا نيا ست،ين زيتم

ذارد من بگذارم جهان راحت باشد، جهان هم بگ ست،يبه من مربوط ن يچيكه ه دييشما بگو كهنيدرست مثل ا نيبنابرا

 خالقِ  ةهمه جلو نفخها اين است، يطورو آن يطورنيكه چرا ا كنممي و ناله كنممي تيشكا يطورنيمن راحت باشم، هم

  ،يبكن دي: طلب باديگومي رسديمِش خدا به او نمدِ ،قضاوت و مقاومت دارد ي. اگر كسرديگمي را فرد

  ٣٢٠٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو را يمِن ُروح هِ يَنَفختُ ف تا
  : بر ترآ ديو گو نيرهاند ز وا

  خوانم،مي مرتبمرتب  كه من هِ يبه آن َنفَختُ ف ديرس حاال

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  رياو جان َدهَدت رو ِز نََفختُ بپذ دَم
  نه موقوف ِعلل ستكونيفاو كن كار
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  67صفحه: 

 لحظه كه همراه با نيدر ا يزندگ دنيدم نيو تا ا دميدم اي دََمممي ان: من به انسديگومي كهني: تا اديگومي جانيا ناآل

 تيهست و قدرت هست و هدا تيحس امنها اين ميهست، گفت سببيب يخرد هست، شادها آن ، درهزار جور بركت است

  برترآ.  ديبرهاند بگو هايدگيهمان ني؟ از اهست تا تو را چكار كند

 قدرنيرا ا اتياب نيا يعني. ديرا روشن كن اتياب يموتورها نيبه شما گفتم كه ا يصورت كيبرترآ را من امروز به  نيا

 واشيواشيبكنم و  ديكار را با نيا د،يگومي را نيو به من ا دميفهم نآها دييكه اثرش در شما مشخص شود. بگو ديبخوان

 كي يسوبه رودمي اوقات آدم ي. گاههايدگياز همان زيشما. مثل پره يبشود و سخت نباشد برا كيآن كار هم اتومات

 ،ديقدر درد خواهد كشرا بگذارد مركزش چه نياگر چنگ بزند و ا افتدمي ادشي يخوشش آمده ول يليكه خ يزيچ

ُقل  ميخواندمي هست كه ادتانيباشد.  ادتاني ني. همايباالتر ب يعنيدنبال كارش. برترآ  رودمي ،عقب و برگردد كشدمي

   :ديگومي است:  نيهم ا هيآ نيا حالهربه. ديبلند شو هايدگيهمان يباال، از رو دييايبگو ب يعنيقُل تعالوا، تعالوا، 

  ٢٩ هي)، آ١٥سوره ِحجر ( قرآن كريم،

.

  » .ديفتيسجده بدر برابر او به دم،يوح خود در او دمبردم و از ر انيپارا به نشيچون آفر  «

ما را نجات بدهد و هنوز تمام نشده  ديهم با يذهناز من يعني ميبه او زنده شد يما را وقت نشيكه خدا آفر ديآمي به نظر

 يطوراست كه چه نياصحبت ما  يول ،طانياز ش ريكنند، البته غ جدهبه ما س ديهمه با ميشومي او زنده تينهايبه ب يو وقت

و مقاومت صفر بشود و مركز ما عدم  مياگر مقاومت نكن م،يخالص شو هايدگيهمان اي ايو َقَلق و سحر دن ييجادو نياز ا

دم اوست  نيكمك هم ياهراه نياز ا يكيو  كندمي به مركز ما و به ما كمك گذاردمي را شيخدا پا ،يزندگ ميبشود، گفت

با ذهنت  كهنيو نه ا دهدمي برو قبول كن كه دم اوست كه به تو جان هيآ نياز ا يعني »رينفخت بپذ دم او جان دهدت رو ز«

ما  يعني كندمي اديرا ز يدگياست و همان هايدگيجزو همان شهيهم يروني. علل بيرا مطرح بكن يرونيو علل ب يفكر كن

با آن  يمكنمي اديرا زها آن ميكه ما الزم دار ييزهايو آن چ و پول ما را ديآمي يرونيكه به آن صورت كه علل ب ميتوانينم

   .ميابزارها به خدا زنده شو

ھارم *** ت  یان   ***  
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  68صفحه: 

  ٣٢٠٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  به نَفخِ حق نسوزد َنفخِ سِحر جُز
  و آن دم، َنفخِ ِمهر نيقهرست ا نَفخِ 

هر لحظه ما  يعني .سوزديحر نمبه ما برسد نفخ سِ  يزديدم ا نيو ا ميرا عدم كن مركزمان كهنيجز ا يعنيبا َدمِشِ حق  جز

وضع قهر او  نيكه ا ميشوبوضع خارج  نياز ا مي. اگر بخواهميها بدمگره نيجادوگر به ا كيصورت كه به مياعادت كرده

 نيا ،ببرد نيها را از بگره نيبا مركز عدم ا ميو ما اجازه بده ديايَدمَش ب كهنيو ا ،حر است: قهر خدا نفخ سِ ديگومي .است

، نفخ مهر و عشق است. نفخ درضمن . مركز عدمفكر و عمل كن، نفخ قهر است يشدگتيهوهم نفخ مهر است. مركز هم

  .  دمدمي يبادكنك كيآدم به  كهنيمثل ا دن،يدم يعني

حر كه ما نفخ سِ د،يايخدا ن د،ياياگر نفخ حق ن ،ديه باشآگا قتيحق نيبه ا ديبا ديكنمي يحال شما هر كارهر: بهديگويم

تان ، عبادتروش كارتان را ديشا دياست كه اگر شما قبول كن يحرف ني. ارودينم نياز ب نيا ميشد دهيهمان ميناآگاهانه آمد

ها گره نيهر لحظه ما ا يعني ،نفخ قهر باشد شودينباشد. نم گريبا ذهن دها اين كه ديرا عوض كن تانيمعنو ناتيرا، تمر

 نيكه تمر ديمتوجه باش دي. شما باشوندمي ها دارند بازگره نيكه ا ميو فكر كن ،ميتر كنو ثابت ميتر كنو محكم تردهيچيرا پ

غلط  نيكه ا ديگويبه شما نم ي. كسديشما هست خودمسئولش هم  ؟كندينم اي كندمي كار ديكشمي كه زحمت تانيمعنو

  . ديكن دايو پ ديتأمل كن دي، خودتان بارست استد نياست، ا

  ٣٢٠٥ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  او سابق است از َقهر او َرحمت
  برو سابِق ِبجو ،يخواه يسابِق

قدرت  شهيكه هم ديبگو خواهدمي گرياز قهر او است. به عبارت د ترشياصطالح ببه يزديبه كمك ا ليم ،يزديلطف ا يعني

 كنندمي مردم فكر كهنيا يموضوع مهم است برا نياست. ا يذهناست، قدرت من ندهياز قدرت گذشته و آ رتشيخدا ب

و گذشته هستند،  ندهيو زمان آزاد بشوند، دائماً در آ هايدگيشر همان زا تواننديخودشان را نجات بدهند، نم توانندينم

 يزيچه چ ،يكنمي است. گفت چكار ادني ةعجوز نيحر ابودن از سِ  دهنيامكان ندارد. دائماً در گذشته و آ نيا كنندمي فكر

  گفت َدمِش او. كند؟مي را حل نيا

از جنس الست  يخواهمي ،ياز جنس خدا بشو يخواهمي يعني يخواهمي يبرو سابق بجو. سابق يخواهمي يتو اگر سابق و

تر، كنندهتر، كمك. رحمت او مهمميبكن يمعن يطورنيارا  نيكن كه به او زنده است. ا دايرا پ يكيپس تو برو  ؛يبشو

لحظه،  نيبه ا دييايلحظه. شما اگر ب نيالبته قدرت ا نده؟يقدرت گذشته و آ اياست  شتريلحظه ب نيتر مثالً قدرت اپرقدرت
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  69صفحه: 

 يكيارآنجا توهم است. قدرت ت ،لحظه خداست نيا كهنيا ياست، برا شتريلحظه ب نيشد كه قدرت ا ديمتوجه خواه

 نيا نيپس بنابرا ،رفت يكيكه تار دينيبمي ديكنمي بك شمع روشن كياتاق تار كيشما در  ؟ييروشنا اياست  ترشيب

  مهم بود.  يقبل تيب ت،يب

 كهنياصطالح االبته بهها اين شودمي خدا غضبناك مييگومي كهنيكه خدا البته قهر ندارد، غضب ندارد. ا ديبكن توجه

خدا غضبناك  ميكه ما فكر كن ستين نيا اشيمعن ياز قهرش است، خوب در دعاها آمده ول شتريمت او برح مييگومي

به ما كمك كند  خواهدمي هر لحظه ياست كه زندگ نياش ا. خالصهديآيبا ذهن هم غلط درم زهايچ جورنيا ري، تفسشده

   . دهدمي خوب نشان هاي. آن شش ضلعميگذاريما نم م،ياگر بگذار

كه اگر فضا را  فرستدمي ياتفاق كيخدا  يعنيقضا و كن فكان  م،يكرده باش يهر كار بد م،يقدر هم كه بد باشهر چه يعني

نخواهد به ما كمك بكند.  يزندگ ايكه خدا  ستين يالحظه چيه يعني .اتفاق است نيو بهتر نيترآن مناسب ميباز كن

 ميكنمي كه يي. منتها ما با آن كارهاستين يزي. همچو چُكشممي زنممي  النا كه من غضب دارم ديكه بگو ستين يطورنيا

است،  اديآمده، مقاومت و قضاوتش ز نييپا اشياريمنقبض شده، هش كهي. كسميستين رشيقابل پذ م،يشوينم هيقابل هد

 نياصطالح سوراخ به ابه اما از كدكرده خودش را، م يمانع كرده، زندان ها،نياطرافش را پر از مسئله كرده، دشمن كرده، ا

  دردناك است.  تيوضع نيا ميدانمي ما كهنيا ي، برااز راه درد ؟ميآدم كمك كن

. خوب اگر داغ بكند و داغ بكند و كنممي و بعد داغ ديبچسب يزيچ كيبه  دهممي لياصطالح ممن به مركز شما به گفت

 يطورنياست، ما ا يخوب زي! داغ شدن چ: عجبديردن عادت بكند، بگوممكن است به داغ ك يكس كيداغ بكند ما اصالً، 

نشو، دردها را  دهيهمان ست،يكار درست ن نيبابا ا ديدرد به ما بگو نكهيعوض ا ميديدرد كش م،يدي. درد كشگريد ميشد

درد  گرانيد يهم براو  ديآمي خودمان خوشمان ي. هم از درد براديآمي و حاال  از درد خوشمان ميهم اضافه كرد يرو

  ست؟ين يطورني. مگر اميكنمي درست

 يكه قدرت زندگ ميرا بفهم نيو فقط ما ا ميصحبت كن نياز ا ترشيب ميرحاال ما وقت ندا ياست ول يمهم تيب نيحاال ا

 يندگخودمان را آماده گرفتن كمك ز ديبه ما كمك كند و ما با خواهدمي ياز قدرت توهم است. هر لحظه زندگ شتريب

 ديخواهمي و قبالً هم گفت به ما كه اگر سابقه ديگرفتن بكن هيخودتان را قابل هد ،ديبده هيبه من هد خواهمي. من نمميبكن

  برو سابق بجو. بله.
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  70صفحه: 

  ٣٢٠٦ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َاندر نفوِس زُوِّجَت يَرس تا
  َمخَرجت نكيَشه مسحور، ا يكِا

 كهنيو ا ياست كه خودش را به شما برساند اگر اجازه بده نيدنبال ا شهيتو بدان كه لطف خدا هم كار كن،تو چه ديگويم

 كهيرا بدان و هركسها اين قهرش كمتر از لطفش است، شهيهم يقهر او است ول نيا ،يدگيهمان قياز طر يشد دهيتو همان

اصطالح گفته است اگر به يخوب يزهايدنبالِ َدمِ او باش. آره چ را قبالً گفته است،ها اين از جنس اَلَست است، دنبالِ او باش.

  :ديگومي هيآ نيكه ا هيآ نيبه ا ي: كه تا برسديگومي .ميتوجه كرده باش

  ٧ هي)، آ٨١(ريسوره تكو قرآن كريم،

.

  »گردد. نيكه هركس با همجنسان خود قر آنگاه«

 يهاجنسبا هم م،يشومي از جنس آن ميما در مركزمان هرچه بگذار ،ما است امتيلحظه كه ق نياست كه ا نيمنظور ا و

كه تا مردْن به او  ميدار فهيو وظ .ما است امتيلحظه هم ق نيو ا .است امتيمربوط به ق هيآ ني. اميشومي نيخودمان قر

 كهيكه تو مركزت را عدم كن تا به كسان ديگومي .مياآمده نيهم ياصًال برا م،ياو زنده بشو تِ ينهايبه ب م،يزنده بشو

  .يهمدم بشو ،يبشو اريها آن مركزشان عدم است با

  ٣٢٠٦ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  جَتاَنَْدر نُفوِس زُوَّ  يَرس تا
  َمخَْرجَت نكيَشِه مَْسحور، ا يكِا

من دارم محِل خروجت را به تو  نكيهركدام از ما، ا يعنيشده انسان سحر يشده، اَشِه سحر يا يعنيَشِه مَسْحور  يكِا

 نيدر مركز ما است؟ پس بنابرا يدگيكه همان مينيلحظه بب نيمحلِ خروجت. پس ما در ا يعنيمَخْرَجَت  نكيا ،دهممي نشان

 ميورمي همان قانون جذب هم هست. اگر مركز ما عدم است نيا يدگيهمان يسوبه ميرومي م،يهست يدگياز جنس همان

َدِم  ،يمركزت را عدم كن دياست تو با نياش ا. خالصهميشومي همدمها آن از جنس َالَست هستند و با كهيدنبال كسان

خودت كه مركزشان  نسانجبا هم يو وقت ،از جنس تو هستند كهيكسان يسوبه كشاندمي مركز عدم تو را د،يآمي يزندگ

روش خروج شما از  نيا ،يديرا كه شن نيا د،يآمي يدم زندگم ه گريف دو از طر ،يشومي اصطالح همدمعدم است به

  واضح است. ،يتوانياست وگرنه نم ايسحر دن
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  71صفحه: 

  ٣٢٠٧ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ِاْنحِالل ديَوجودِ زال نا با
  ْو در بَِر آن پُرَدالل كهيشَب در

و اگر در آغوش  ،شوديگره گشوده نم شيهايدگيبه همان ا،يدن نيبه ا يدي: اگر چسبديگومي .ايدن رزنيهمان پ يعني زال

، اگر در دام و در دام يعنيهم  كهياست، درست است؟ شب بيفر جانيدالل در ا ،يباش بيپرناز و كرشمه و فر رزنيآن پ

  ات گشوده نخواهد شد، بله.گره ورتص نيدر ا ؛يباش بفري از پر ةآغوش آن سحّار

  ٣٢٠٨ تيچهارم، بدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  بِگُفتست آن سِراجِ ُامَّتان نه
  جهان و آن جهان را ضَرَّتان نيا

مثل دو تا هوو هستند. ها اين و حضور، يذهنمنِ يعنيجهان و آن جهان  نيكه ا ديگومي هوو. يعنيَهوو، ضَرَّه  يعني ضَرَّتان

و  يكن اديناظرت را ز دِياگر جانت را، حضورت را و د و شودمي كم د،يآمي بدش يكيآن  ،يكن تيرا اگر تقو يذهنمنِ نيا

 بزرگ يكياگر كوچك بشود، آن  يكي شود،مي كوچك يكي نيا ،يبده گسترش يبخواهمرتب  ،يمركزت را عدم كن

 ،يكنمي خانمت تو محبت يكي نيبه ا يمثل دوتا هوو هستند. آره، دوتا هوو هستند. دوتا هوو هم وقتها اين و شودمي

 نيكار ما ا نيپس بنابرا شود؛مي ناراحت يكي نيا ،يكنمي محبت يكيبه آن  يرومي حاال شود،مي ناراحت يكيآن  حتماً 

 اينگه داشت  شودينم يهردو را نگه داشت، هردو را راض شوديشاد بشود، نم يكيناراحت بشود و آن  يذهناست كه منِ

  هردو را داشت. شودينم و حضور را يحداقل من ذهن

  ٣٢٠٩ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  فِراقِ آن ُبوُد ن،يوِصاِل ا پَس
  تَن، َسقامِ جان ُبوَد نيا ِصحَّتِ

سُر و مُر و  َاتيذهنمنِ يو اگر بخواه يكن يخداحافظ يكياز آن  ديبا ،يبرس نياگر به ا نيمشخص است؛ پس بنابرا كه

را  هايدگيهرچه همان شود،مي ليتشك هايدگياز همان يذهنن منِخواهد شد چو ماريصورت جانت ب نيسالمت باشد؛ در ا

 كهييتا جا شودمي حضورت كمتر شود،مي تربزرگ تيذهنمنِ شود،مي خراب اتيزندگ ،ينيبرحسب آن بب ،يكن اديز

به  رسد،يعد ما نمبه چهار ب يزدياز دَِم ا يآثار چيه چ،يه شود،مي دارد اصًال راه بسته ياديانسان مقاومت و قضاوت ز

كار كه چه يريبگ ميتصم يخواهمي خُوب حاال كهنيبه ا كندمي است. اآلن شروع ياساده اتيابها اين رسد،يجان ما نم

در  ،يدور بشو ،يكن يخداحافظ يذهناست كه از منِ نياگر جواب تو ا يبا جانت؟ ول اي يكن يخداحافظ يذهنبا منِ ؟يكن

  :ديگومي نيهم يبرا ،يكار كن ديصورت عمًال با نيا
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  72صفحه: 

  ٣٢١٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َممَرّ  نيفِراِق ا ديآمي سَخت
  َترفِراقِ آن مََقر، دان َسخت پَس

 ديما هر لحظه با ،ينيبمي و گذرندمي كه از ذهن ييزهايچ يعنيمَمَر  گذرند،مي كه از ذهن ييزهايچ نياز ا ييجدا يعني

 يزهايچ نيتو سخت است از ا ي: براديگومي .ميرومي فكر به آن فكر نيسرعت از ااست كه به نيهم يبرا م،ينيرا ببها اين

 زنده يدارشهير تينهايلحظه كه تو به ب نيباتِ  اثَ يعنيكه آن مَقَر  نيبعد بب ،يجدا بشو گذرندمي گذرا كه از ذهن

كه  مياگذرا سروكار داشته يزهايچ يعنيممر،  نيقدر با اما آن م،يدانيرا نم نيآن چقدر سخت است! البته ما ا ،يشومي

  تر است.بدان كه آن سخت ،يدانيكه اگر هم نم ديگومي . داردميااصًال آن مقر را ما تجربه نكرده

 نيس بنابرامستقر؛ پ ديگومي اوقات موالنا ياز آن مستقر، گاه كهنيخاطر ابه ان،جه نيدر ا مياافتاده يسختواقعاً هم به

اگر  افتند،مي اتفاقات در ما اتفاق افتد،مي در آن اتفاق زيچهمه يعنيلحظه مقر است، مستقر  نيما در ا تينهايثبات و ب

از جنس اتفاق  م،يارها كرده افتندمي در آن قاتكه اتفا ييفضا نيمستقر و ا ني. حاال ما اميو مقر باش ميما مستقر باش

 يدگيكدام اتفاق، كدام همان افتد؟مي ياتفاقات است كه چ نيحواس ما به ا گذرند،مي گذرندميتب مر و اتفاقات مياشده

 حواسمانكم نشود،  يموقع كيبشود،  اديز ميهايدگيمواظب اتفاقات باشم كه همان ديمن با كند؟مي كم اي كندمي اديرا ز

  ممر هستند. ها اين است؟! يطورنيا يدارد، ك يمن به اتفاقات بستگ يجا است، زندگبه آن

ها حواس ما به كالغ گذرند،مي اتفاقات يعنيها از آسمان كالغ م،يكنمي به آسمان نگاه ميهست گفت ادتانيطور كه همان

 ن،ي: بابا آسمان را هم ببديگومي يكس كي م،ينيبمي را هاغاش كالهمه م،ينيبياصالً آسمان را نم ست،ياست، به آسمان ن

 يها كاربا كالغ مينيبمي فقط آسمان را م،ينيبمي آسمان را يها را رها كن. وقتكالغ ن،يفقط آسمان را بب ديگومي مبعد ه

مستقر  يما است. وقت رارآسمان استق م،يشدند، پس مستقر شد باتريآمد، پرندگان ز يقشنگ يهاكالغ مينيبمي م،يندار

 . خُوبميچسبيگذرا نم يزهايچ يعنيبه ممر  موقعچيه يول شودمي يعال ود،شمي استقرار ما ممر هم بهتر نياز ا م،يشد

  توجه نكن. يتوجه كن، به چ يبه چ ديگومي دارد موالنا كه دارد عطفنقطه هم همه حالتِ ها اين

  ٣٢١١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو را ديفِراقِ َنقْش، َسخت آ چون
  داِز َنقّاشَش جُ  ديچه َسخت آ تا

   يخواهمي از نقاش يجورچه ،يدل بكن يتوانيها نمتو از نقش ،نديآفرمي خدا يعني نديآفرمي ها را نقاش: نقشديگويم
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  73صفحه: 

 هاو از آن استقرار نقش يهست يكيبا نقاش  ،يدار يدارشهير تينهايب ،يثبات دار ،يمستقر هست يوقت ؟يجدا بشو

  .يهست ادنيساحره  ناي ةدر سلط ،يدممي هاو گرنه تو به گره، يشويم هانقش دگارِ يو شما آفر رونيب نديآمي

  ٣٢١٢ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دون يِ اياز دن ستيِكه صَبرَت ن يا
  دوست، چون؟ يَصبرست از خدا؟ ا چوْنت

 گر،يفكر د كيبه  ميپرمي فكر تمام نشده است ني. ما ايصبر كن يتوانينم هايدگيهمان نيپست، هم ياي: تو از دنديگويم

تو  يجور: چهديگومي .افتدينم ياتفاق ،يچيه فتد،ياتفاق ب كي ميترسمي م،يبردار هاتيمان را از وضعچشم ميتوانينم

جدا  يخواهمي از خدا يجورپس چه ،يجدا بشو يتوانيدون نم يايتو از دن وندوست من چ يپس؟ ا يشومي از خدا جدا

از منظور  يجورجهان اصالً، تو چه نيبه ا ياآمده نيا يبرا ن،يدارد و ا يدگاريآفر نيدارد، ا ببسيب يشاد نيا ؟يبشو

 يدگيما چرا از همان دهند؟مي دهمه به تو درها اين كه يپست بچسب يزهايچ نيو به ا يدست بردار يخواهمي اتياصل

  .ميما دِل بِكَن ديگومي يطورنيا ُخوب موالنا م؟يكنيدل نمها آن يپست و دردها يزهايچ نيبا ا

  ٣٢١٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اهيآِب س نيز ستيصَبرت ن چونكه
  اِله از چشمه يدار يصبور چون

 كي هايدگيبرحسب همان دنيماست. د يجسم  ِياريهُش نيچاه هم آبِ شور دارد، هم ،يگفت تو چاه هست اهيس آب

از بركاتش  يكيكه  كندمي خدا وصل مركز عدم، ما را به چشمه كهياست. در حالت اهيسآبِ  نيكه ا دهدمي به ما ياريهُش

 ني. از اگريد زيقدرت، رضا، شُكر، صبر، هزارتا چ ت،يامنحسِمثل  ديدانمي كه ييزهاياست و همان چ سببيب يشاد

و  يرا رها كردها آن ي. چطورديآمي بركتهزارتا  د،يآمي زيدر مركز تو هزارتا چ يامكانات، از چشمه عدم اله همه يفضا

  برود؟  نياز ب اهيآبِ س نيا يترسمي اه؟يآِب س نيبه ا يديبعد آن موقع چسپ ،يكنمي صبر

همراه با درد  يجسم يِاريكه هُش هايدگيهمان ياريهُش نيهمراه با درد است. آخر ما از ا يجسم يِاريگفتم، هُش اهيآبِ س

بروند غصه بخورد.  نياز بها آن ها،زيهست كه آدم بچسپد به چ يچه زندگ نيا ديتأمل كن رهذكيشما  م؟يخواهمي يچ

 يزيچكيغصه را با خودش حَمل بكند. از  نيجدا بشوند غصه بخورد و ا ،بروند ايبروند  نياز بها آن هابچسپد به آدم

رَنجش را تا آخر عمرت  ني. ايبه تو ندهد ِبرَنج يبخواه يآن را از كس ،يبشو دهيبا آن همان ديآمي اصطالح كه خوشتبه

سر و هرفكرت را، هرعملت را  خرتا آ يداشته باش نهيك ،يو تو بِرَنج رديرا از تو بگ هايدگيهمان يكس كي. يداشته باش

  .گرياست د اهيس همان آبِ نيا ،يرا مسموم كن ايهمه دن ،يمسموم كن ،يفاسد كن
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  ٣٢١٤ تيدفتر چهارم ب ،يمثنو ،يمولو

  ُسكون يَشرب كم دار نيا يب چونكه
  ْشَربون؟يَ جدا وز  يزِ اَبرار چون

  هست: هيآ نيمربوط به ا شرَبونيََابرار و  نيا و

  ٥ هي)، آ٧٦دهر(انسان) ( سوره ميكر قرآن

  است. نيآن عطراگ غِ يكه آم زيرلب ياز جام كانينوشند ن همانا

 اندشان را عدم كردهكه مركز كانيكه مركز ما عدم است، از آن ن يدر حالت ديآمي كه از آنَور يآن شراب نيبنابرا پس

 ،يشراب سكون ندار نيبدون ا ايآب  نيكه چون بدونِ ا ديگومي . پسدياياز آنَور ب تواندمي شراب هر لحظه ني. انوشندمي

به تو برسد.  ديهر لحظه با يكه مسموم است، سكون ندار د،يآمي يدگياز همان هك ياريآن هٌش اهيآب س نيمثل هم ينعي

و اَبرار،  ديايب تواندمي لحظه از آنوَر نيكه ا يشراب ؟يجدا بشو يخواهمي و از آن شراب كانياز ن چطوري است؟ الوئس

و با  يمركز عدم داشته باش يتوانمي لحظه نيكه تو در ا ديگومي دارد كه مرتب ديكنمي . توجهنوشندمي آن را كانين

همدم  ند،هست كانينها اين و ،دارندمي و مركزشان را عدم نگاه ،خورندمي كه از جنس عدم هستند، از آن شراب يكسان

  بله. كند،مي كار به تو كمك نيو ا يباش

  ٣٢١٥ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نفس ُحسنِ وَدود  كي ينيبب َگر
  جان و وجود يآتش افكن اَندر

 سببيب يشاد ،يبچش ديآمي كه از آنوَر يشراب نيا يِنيريو ش يبه خدا زنده بشو ،يلحظه به او زنده بشو كياگر  ديگويم

 ياندازمي ارا و آبش ر يذهنمنِ نيتمام ا صورتنيدر ا، دوست را ببيني، ينيسن خدا را ببحُ  ،يو عشق را بچش ،يرا بچش

فكر به آن فكر  نيكه از ا قرارنديدارند و سكون ندارند، ب يذهنكه منِ ييهاكه آن دهدمي پس نشان ؛يسوزانمي آتش

 غذا رند،يگمي بركت رند،يگمي يانرژ رند،يگمي شراب هاتيو از وضع دهدمي را نشان هاتيفكرها وضع نيبپرند و ا

 يبعد تيوضع نيا ديشا مييگومي كهنيا يبرا ميكن تياَنصتوا را رعا م،يمان را خاموش كننذه ميتوانيما چرا نم رند،يگمي

 ديگومي است. يخوب يغذا يليخ نيا  ميكنمي ! فكريدگيهست؟ همان محصول همان يچ زيچبه ما بدهد و آن يزيچكي

  .يخورديوگرنه آن غذاها را نم يديخوب ند يتو غذا
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  ٣٢١٦تيهارم بدفتر چ ،يمثنو ،يمولو

  ُشرب را نيبعد از آن ا ينيب فهيج
  َكرّ و َفرِّ قُرب را ينيبب چون

 يخوريرا نم ديآمي جهان نيكه از ا ييغذاها صورتنيدر ا ،ينيبا خدا را بب شدنيكي ييبايجالل و شكوه و ز نيا ديگويم

ما  ياست اگر مدت طورنيواقعاً هم هم ؛يخوربها آن از كشدينم لتيمِ گريد ماند،مي مثل گوشت ُمردارها آن و خوردن

از  اديخدا، قدرت ز تيهدا سبب،يب تيهدا سبب،يآرامش ب سبب،يب يم، شاديبخور يَورو شراِب آن ميكن ييفضاگشا

و محورِ مرگ و  هايدگيدور و بِر همان ميخواهينم گريد وجهچيبه ه ،ميرا اگر داشته باشها اين ،يزديمركز عدم، خرد ا

  ! ميبگرد يكاررابخ

و  يبا زندگ شدنيكي نيكه ا ديو بگذار ،ديتوجه كن خوبموالنا  اتيبرنامه و اب نيبه ا يكه شما مدت ميكنمي شنهاديمن پ

 ميخواستمي مرتب كهنيا يبرا ميآن را ما تجربه نكرد موقعچيو ه ،ماست يفكرها ريكه ز يو آن آرامش يزندگ يتجربه

 خواهممي خواهم،يرا نم نيبه من بدهند، من ا خواهندمي هاتيوضع نيا كهيزيهرچ دييشما بگو م؛يريغذا بگ هاتياز وضع

 ييموقع خدا كيهست  نيدر ا يزيچكي ميكنمي ما فكر يهست؟ ول يچ نيا د،يگومي كه موالنا يكرّ و فَرِّ قُرب نيا نميبب

 نيهم يرا برا اتياب ني! استين يطورني! ايذهن يذاهاغ نيا م،ياوريدست نبه گريد م،يرا از دست بده نيناكرده ا

   .ميخوانمي

  ٣٢١٧ تيدفتر چهارم ب ،يمثنو ،يمولو

  شيخو ارِ يدر  يزاده رسشه همچو
  شيز پا تو خاِر خو يبرون آر پس

 ،يكنمي دايپ يدارشهير تينهايتا ب شودمي منطبق ياريهوش يرو ياريهوش يعني ؛يرسمي خودت اريشهزاده به  مانند

  .يآورمي رونيب تيرا از پا يذهنو آن خارِ من يشومي از جهان جدا ،يشومي ذاتت قائم يرو

  ٣٢١٨ تيدفتر چهارم ب ،يمثنو ،يمولو

  ابيخود را ب يخوديكن، در ب جهد
  واُهللا اَعَلم ِبالَصّواب زودتر،

را  اتي! خود اصليكن دايرا پ اتياصل د! خويكن دايكن خودت را پ يبا ذهن، سع يشويمتوجه نم كهنيولو ا ديگويم

بدان كه  يفهميكه اگر با ذهن نم ديگومي جهد كن، ،يشوبو از جهان جدا  يكه به ذاتت قائم شو يكنمي دايپ يموقع

 ت،يآن وضع ،ميرا رها كن يفعل تيوضع نيبه ما ثابت كنند كه ا ميخواهمي ما يعنيداناتر است؛  يو درست يخداوند به راست

تان كه به نفع ديثابت كن دياول با ؛ ميفكر كن ميخواهمي ذهن ياش با ابزارهاهمه يعنيبهتر است!  دنيبا مركزِ عدم د ينعي



  Program # 826                                                                                 ۸۲۶برنامه مشاره 

  76صفحه: 

 شودمي ترمان بزرگبشود مثًال خانه يطورنيكه اگر ا ديثابت كن د،يبه خدا زنده بشو د،يبرنامه گوش بده نياست كه به ا

  شود،مي شتريمان بمثًال پول اي

 ديخواهمي ! شماخوردمي به چه درد دنكني را الوئس نيا خورد؟مي گنج حضور به چه درد نيكه ا پرسندمي هايمرتب بعض

 مييگويرا نمها اين ما كه شود؟مي اديز هايدگيهمان ديگنج حضور گوش بده دينيبب ديخواهمي د،يبسنج هايدگيبا همان

 ها،يدگيبرحسبِ همان يكنمي كه تو يو آن زندگ يشوبرها  هايدگيهمان رياز گ ميخواهمي بشود! ما اديز هايدگيكه همان

  :ديگومي نخواهد بود. بله ي! آن زندگشودمي اش فاسدهمه ،يكنمي عمل ،يكنمي فكر

و  ،يابيب عتريرا هرچه سر خود يقيحقمن ،يشيخويب و در مرتبه ،يرس يشيخويب در راه خدا چنان بكوش كه به مرتبه«

  »داناتر است، يو درست يخدا به راست

راه را برو، بدان  نيندارد، ا يبا ذهنت، اشكال يفهمياگر تو االن نم يعني،يسالگدوازده ،يسالگدر ده يعني ترعيهرچه سر 

  كه خدا داناتر است.

  ٣٢١٩ تيدفترچهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُجفت شيمشو با خو نيه يهرزمان
  فتيُ ِگل م با خر در آب و هرزمان

! ندازيَباش! در آب و گِل خودت را ن داشته صيقدرت تشخ يعني جفت نشو و مثل خر اتيذهنهرلحظه تو با من ديگومي 

و  يهست ياري! تو هشندازيَاست خودت را ن يدگيكه همراه با همان ياريهش نيدر ا يعني هاست؛يدگيهمان نيهم گِل

. ديفهم ميموالنا را خواه يهاحرف م،يكن َعَدم مركزمان را يلحظاتو  ميشو ميو واقعًا هم اگر تسل يدار صيقدرت تشخ

. ما هم خوردمي آب گِل َغلت يندارد، تو صيكه تشخ ديگومي يخر به مِن ذهن د،يگومي يكه خر به چ ديفهم ميخواه

 يعني مان،شيو با خو ميدانمي يگرا زند نيو ا ميخورمي آب و گِل دردها غَلت م،يخورمي َغلت هايدگيآب و گِل همان يتو

خودم را جدا كردم و  گر،يرا من د نيو ا ستميجفت ن يبا منِ ذهن ديبگو تواندمي ياري. هشميشومي جفت مانيمنِ ذهن

اِنكار معادل َعَدم كردن مركز است. عََدم كردن  نيهستم. و ا يكه من از جنس ذهن هستم. من از جنس زندگ كنممي انكار

  . دهدمي لحظه، خودش را به ما نشان نيامحكم گفتن به اتفاق  يبل كي مركز، با

  ٣٢٢٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ُقصوِر چشم باشد آن عِثار از
  و باال كوروار بيش ندينب كه

  مثل كور.  نديبيرا نم يو بلند يكه پست ها،يدگيدر همان ميَغلتمي آن لغزش، كه ما چشم دل ما است ياز كوتاه د،يگويم



  Program # 826                                                                                 ۸۲۶برنامه مشاره 

  77صفحه: 

. ميراه را ندار ييقدرت شناسا م،يندار صيبرود. ما قدرت تشخ توانديباشد راه نم نايباشد، آدم ناب يباشد و بلند ياگر پست

. مينيبمي هايدگيچون برحسب همان م،يكنمي لغزش م،ينيبمي بيآس ن،يزم ميافتمي و يزيچ كيبه  خوردمي مانيپا

 يدگيبا همان ياست. ك يمِن ذهن يحضور است، ك يك داندي. نمنديرا بب يپست ند،يرا بب يبلند تواندينم يذهنپس منِ

  بدهد.  صيتشخ تواندينم يرا منِ ذهن نيا نم،يبمي با حضور يك نم،يبمي

  ٣٢٢١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كن سََند وسفي راهانِيپ يبو
  كندمي چشم، روشن شيبو زآنكه

 يشاد ايآ دينيكه شما بب نيمهم است ا يلي. خرياندازه نگ يذهن يرا سَند كن، با ابزارها ياله اتيّتجلّ يبو ايتو ب د،يگويم

 د،يآمي يوقت ياله اتيّ. تجلّكنم؟مي مسئله درست اي كنممي مسائلم را حل دارم دهم؟،مي حلمن راه د؟يآمي سببيب

 ديمطمئن هست د،ينيبمي جهت را دينيبمي دفعهكيست. و شما ا يآرامش درون نيهم شيها. نمونهستيبه صورت مادّه ن

تان و عمل تانيبه فكرها يوقت يشما خرد زندگ ،يخرد زندگ طورنيقدرت عمل، هم طورني. و همديبرو ديجهت با نيكه ا

را بِكش،  شيبو ديگومي را نيهم رساند،مي خودش را دارد به ظهور يزندگ ديدي. اگر دديشومي شما متوجه شودمي يجار

 اينه؛   ؟چقدر پول خواهم داشت گريكه من اگر گنج حضور گوش بدهم سه سال د نميبيب ديينه با ذهن، كه آقا به من بگو

چشم  ياله اتيّتجلّ اي وسفي راهنيپ يبو نكهيا ي. براميتوانينم ؛يذهن ي! ابزارهارميمن اندازه بگ ديبده ييابزارها كي

  .  كندمي نرا روش

  ٣٢٢٢ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نيپنهان و آن نوِر جَب صورتِ 
  نيرا دورب ايچشِم انب كرده

 شود،مي يكه آن از انسان در چهار بُعدش جار ي.  و نورنديبيآن صورت عَدَم، آن حضور، كه ذهن نم يعنيپنهان  صورت

منظورش  يصورت آدم، ول ديگومي است كه درست شود،مي كه از صورت آدم ظاهر ينور ني. ايشانيصورت پنهان و نور پ

 تربدنتان دارد سالم دينيبمي . مثالدهدمي شما خودش را نشان دمرتب در چهار بُع يزندگ اتيّتجلّ نياست كه ا نيا

 شودمي حالتان بهتر د،يخندمي د،يشومي ترقخوش اخال شود،مي تان بهتراخالق د،يشومي رتريپذشما انعطاف شود،مي

  . است نيصورت پنهان و نور جب نيهمها اين هستند؟ يچها اين .ديخوشحال هست يخوديز به روز، برو

از  ينور َعَدم و نور زندگ شودمي پس معلوم شود،مي از انسانها ظاهر اتشيّكه تجلّ ينور اله يعني ن،ينور جب نيا ديگويم

است،  يواقع ينيرا هم، دورب نيكرده است. و دورب نيرا دورب ايچشم انب ديگومي د،يآمي جوشدمي و شودمي انسانها صادر
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پس از سه سال چقدر  ميشدگ تيهم هو نيا ديگومي دارند، مثال يذهن ينيدورب يذهن يهااست. من يذهن ينيدور ب يكي

و  كندمي را تصور يزيچ كي يذهنخواب منِ ياست. تو يذهنمنِ ينيدورب نيفكر است، ا نيا ياش توخواهد شد، همه

  است با آن.شده دهيخواهد شد، همان يطورنيا ديگومي را اشندهيآ

 فكر يذهنكه با منِ يكس كيهستند، متوجه هستند كه  نيدوربها آن اند،كه به حضور زنده ييآنها ديگومي يِنياما دورب 

كه به حضور زنده است  يكس كي يول نديبينم يذهنرا منِ ني. ادينخواهد رس جهيكارش به نت كند،مي عمل كند،مي

 كه با همسرش رفتار يطورنيا كند،مي اش رفتاربچه اكه ب يطورنيا كارد،مي كه بادام پوك يطورنيمتوجه است كه ا

 يعيرفتار طب نيكه نه، ا كندمي فكر يكيآن  ياست. ول نيدورب نيخواهد شد، ا يطورنيا يمدّت كيپس از  نيا كند،مي

 وبخ يليخ تانيزندگ ديكردمي كه فكر يدر حال ديرسمي يياست!. شما بعد از سه سال به جدا يعالهم  يلياست، خ

 ييهاينيب شيپ نيهم يبرا ،يرومي يتو به كدام سمت دار دانستمي ياز جنس زندگ يواقع نيآن دورب ي. ولشودمي

  اند.مثل موالنا كرده ييهاآدم

 يكسان م؟يديرس يگرفتار ني. ما چرا االن به ارودمي كجا ،يعمل كن يكه چه جور ميفهممي شعرها نيما االن با خواندن ا 

 يذهن يهامن ي. ولدانستندمي دانستند؟ينه؟ نم ا،يدر دن ميرسمي يكه ما به گرفتار دانستندمي كه به حضور زنده بودند

 نيكه دورب ييآنها يشد. ول يول ود،شمي يجهان جنگ كي دانستندينم يذهن يها. منيجمع يگرفتار دانستند،ينم

  .ميرومي يجنگ جمع يما به سو دهايد نيتعصبات، با ا نيكه با ا دانستند،مي بودند يبودند و از جنس زندگ

هم  افتند،مي و به جان هم شوندمي اديجنگ ز يهاگروه دينيبمي دفعهكيبجنگند  هايدگياگر انسانها بر اساس همان 

 يواقع يهاني. از نظر دوربافتندمي ها به جان همآدم زهايبه دست آوردن چ يو برا ،آوردمي وجودحرص به  يشدگ تيهو

بعد از مثال پنج سال  كنممي كار را نيا روممي كه من ديگومي ،يمنِ ذهن يهانياز نظر دورب يَقدغَن است. ولها اين

  . آوردمي نه آن را به دست شود،مي وشحال. نه خشوممي خوشحال نقدريحرص. ا ياز رو شوم،مي يطورنيا

  ٣٢٢٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آن رخسار، برهاند ز نار نورِ 
  مشو قانع به نورِ ُمستَعار نيه

 به حضور زنده، بزرگان، ما را از درد، آتش، ينور آن رخسار انسانها نياست. پس بنابرا هياست، عار يمستعار، نور قرض نور

 ميا. كه همه ما البته قانع شدهيقانع نباش ،يجسم ياريهش يعني ،ينور قرض نيكه مواظب باش به ا ديگومي ه ماب رهاند،مي

  . دنيد هايدگياز طرق همان يعنيبه نور مستعار، 
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  ٣٢٢٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كند نيبينور، حال نيرا ا چشم
  كند نيو عقل و روح را َگرگ جسم

كه از  يذهنفقط حال منِ ،يرا بفهم تيذهنحال منِ يعني نيبي. حالكندمي نيبيانسان را حال د،يگومي رنور مستعا نيا

حال شما بر  اي ،ينداشته باش يكار سببيآرامش ب سبب،يب يحضور، شاد ياري. به حال هشينيبب ديآمي هاتيوضع

 هايدگيبه همان يذهن. حال منِيبكن ييو كارها ،ينيبب را يذهنمنِ الفقط ح يعني ،ينيبيحال ديگومي ياساس عشق. ول

حالش خوب است  شودمي ادتريز هايدگيبهتر، هر چه همان شتريهر چه ب ديگومي ساده است، يليدارد، كارش خ يبستگ

و  جا،نيدر ا وب،يمع يعني ني. َگرگكندمي نيجسم و عقل و روح را گَرگ ديگومي است، و االن يهم مصنوع شيخوب نيو ا

  . كندمي كچل، گَر. پس جسم وعقل و روح را خراب يعني نيمؤثر. گَرگ ريغ

  ٣٢٢٥ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نار ق،ينورست و در تحق صورتش
  ِبدار يدو دست از و يخواه ايض گر

 كه به نظرگرچه  يدگيآتش است. هر همان ياما اگر درست نگاه كن ،يجسم يارياست، هش ياريصورتش هش د،يگويم

 يكه به ما درد خواهد داد. اگر نور واقع ديخوب توجه كن يول م،يجلو برو ميتوانمي آن قياست ما از طر ياريهش ديآمي

  به دست آمده است دست بردار.  هايدگيهمان قيكه از طر يتينور عار نياز ا يخواهمي

  ٣٢٢٦ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  هر جا َروَد به دَم در ُرو فُتَد  دَم
  بُوَد نيبيكه حال يو جان دهيد

 ت،ي. و البته آن بيعني افتدمي افتد،مي در رو ماً يكردن آن است، دا بايو دنبال ز داندمي را حال شيذهنكه حال منِ يكس

 ن راآ يجور كيهم ها اين است كه ياساس تيب اريبس گردد،مي يو نابود انيو ز بيحول تخر ماً يدا يذهنمنِ نكهيا

 ني. زمافتدمي در رو ماً يرا بخواهد خوب كند، دا شيذهنباشد و حال منِ شتهدا يذهنمنِ يكه هر كس ديگومي .ديگومي

  . خوردمي ني. حتمًا زمخوردمي

  ٣٢٢٧ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  هنريب نِ يدورب نديب ُدور
  خواب در دنيدُور د همچنانكه

  و اصًال از پارامترها اطالع ندارد، از قضا اطالع ندارد، و اصًال  داندمي را شيهايدگيهمان ندهيكه فقط آ يذهنمنِ نيدورب
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 نيدورب نيبشوند، ا اديز هايدگياست كه همان نيجهان خبر ندارد، فقط تمام منظور و هدفش ا نيمنظور آمدنش به ا

  . نديدور را بب بدر خوا يكس كيطور كه است. همان هنريب

  ٣٢٢٨ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  لببر لِب جو ُخشك يباش خفته
  سراب، اندر طلب يسو يدويم

 زندمي آب به تو ،يخودت هم تشنه باش يباش دهيلب جو خواب ،كه لب خشك ديگومي د،يگومي را به ماها اين دوباره حاال

تشنه است چون در خواب است از  ميگفت كنار آب خفته، يكس كيدر خواب ذهن  .يگردمي در خواب دنبال سراب يلو

اما در خواب دنبال سراب است در  ؛اول تيرا در بها اين ميتقبالً گف ؛كرده است سيرا خ شيآب هم پاها ،آب خبر ندارد

  همان خواب ذهن است.  نيا رودمي او يسوبه نديبمي صورت سرابرا به اياست و در يابانيب كيدر  دينيبمي خواب

  ٣٢٢٩ تيدفترچهارم، ب ،ينومث ،يمولو

   يدومي سَراب و ينيبمي دور
   يشومي خود نشيآن ب عاشقِ

  .يشومي خودت يذهن نشيو عاشق ب يدومي و ينيبمي از دور ديگومي را سراب

  ٣٢٣٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو الف ارانيدر خواب با  يزنيم
  شكاف و پَرده نادليمنم ب كه

و  نادلميو كه من ب ييگومي دروغ يزنمي الف ،هستند يذهناز جنس من يكه خودت دار يارانيتو با  يذهن ِ خواب من در

  . شكافممي ذهن را يهاپرده

  ٣٢٣١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شتاب نيه دم،يسو آب دِبدآن نَك
  آنجا و، آن باشد سراب  ميَرو تا

سراب  ستيآن آب ن يول .جاآن ميبرو ديمردم بشتاب يا ،دميد يذهن آب كيدر خواب ذهن  يعنيآن سمت  ديگويم

 به شما نشان يدارد و آب ذهن يذهنكه من يكس ديمواظب باشكه  ديگومي كه موالنا واقعًا دارد به ما دينيبمي .است

 د،يگومي اد رااست نيشماست و دارد هم يعهده هان هم باستاد جورنيا صيتشخ تيو مسئول .ديدنبالش نرو دهدمي

 يكس كيبه  كنندمي نهان است و مردم افتخار مانِيسل :غزل هم بود گفت تيدارد در ب يذهنكه من ياستاد ذهن ديگومي

  . آورندمي به حساب يرا سازندگ بيآن تخر اندپرستبيكه تخر يذهن يهامن يول ،آوردمي وجودبه ياش خرابكه همه
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  ٣٢٣٢ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  دورتر  يآب تاز نيقدم ز هر
  سرابِ با غََرر يَِدوان سو دَو

شوي از اين آب، براي اينكه اين آب در اين لحظه است مي داري دورمي بر يشومي دور يگذارمي هر قدم كه ديگويم

 ن جا، ولي انسانها روي، آب در اينجا حاضر است در اين لحظه هميمي روي، بسوي سرابِ هالك كنندهمي شما بسوي زمان

  كه هالك كننده است واقعاً. يسراب  يسوكشند بهمي مردم هم با خودشان كنندمي آب يوجوشان جستنر ذهد

  ٣٢٣٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شده نيآن عزمت، حجابِ ا نيع
  است و آمده  وستهيبه تو پ كه

 ميسحر شد كهنيخاطر ابه ،هايدگيخاطر همانبه يكنمي طلبرا  يو آب ذهن يرومي سراب يسوآن عزم تو كه به يعني

 نيآب شده و ا نيحجاب ا اتميات همان تصمهمان اراده تديحر شروع شده از آن پادشاه، بله. همان دباشد از سِ ادماني

  كه،  ديگومي با ما هست و دارد شهيهم يدگيبا تو هست همان شهيهم

   ٣٢٣٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

   كندمي ييبه جا يكسا، عزم بس
  ُبَود  يكآن غرض در وَ  ،يمقام از

آن  كهيدر حال يزيدست آوردن چبه يمنظور كي يبرا گريد يجا كيبه  روندمي ييجا كيها هستند كه از آدم يليخ

در  ميخواهمي كه آن ميبود لحظهنياول كه در ا يجا نيهم كامًال درست است. ما از ا نيو ا .اول بوده يدر جا زيچ

هم جمع  ياعدّه كيو  .سراب است ميگردمي اشكه دنبالآن ميگردمي اشبه ذهن در ذهن دنبال ميرومي ما جاستنيا

 يهركس ديبده صيخوب تشخ .ديسراب كُشنده نرو يسو ديكه مواظب باش ديگومي موالنا و ،به آن سراب كشندمي را

اّول كه  يدر جا اي كندمي وجواش جستخدا را در ذهن ايكه آ نديبب كهعدم را دارد. يلهيوستأمّل و تفكر به تيمسئول

 به زمان و دنبال سراِب كُشنده رودمي شودمي لحظه دور نياز ا اي شودمي كيلحظه نزد نيبه ا شتريب ايلحظه بوده  نيا

  .گرددمي

  ٣٢٣٥ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  به كار دينآمي و الِف خفته، ديد
  َبدار يدست از وَ ست،ين ياليخ جز

  .فكر است و تو دست از آن بردار ،است اليفقط از جنس خ نيا ،ديآيبه كار نميا دروغ خفته و حرف زدن خفته  دنيد پس
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  82صفحه: 

  شود.بقسمت تمام  نيا خواهممي ست فقطساده يليكه خ ياتياب نيا 

  ٣٢٣٦ تيدفتر چهارم، ب ،ي،مثنويمولو

  هم بر راه ُخسپ كيل ،يخوابناك
   ُخسپ الّله َرهِ بر هاَللّ  هاَللّ 

 .بخواب، منتها در راه خدا بخواب ايب خوبيليخ يدار يدگيهمان يخوابناك هست يدر حال چُرت يزنمي چُرت ديگويم

جا بخواب . آنزنندمي كه حرف بزرگان را ييدر راه جا يدر راه خدا بخواب ،ياوّالً در راه بخواب مواظب باش در راه خدا بخواب

كه تو را  شودمي انجام ييكارها شودمي زده ييهاموالنا قرار بده. حرف ،دهبزرگان قرار ب يهاخودت را در معرض حرف

 ديگومي جانيدر ا .نكن ايكار را بكن  نياصطالح هشداردهنده است كه حتماً ا كيمواظب باش  يعنيالّله اللّه .كندمي داريب

  خواب تا چه شود؟حتمًا در رِه خدا ب

  ٣٢٣٧ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بر تو زند يبَُود كه سالِك تا
   نُعاست بَرَكنَد ِاالتيخ از

 كيحضور گنج نيباآلخره در ا ديكنمي كه از جنس عدم است به تو بزند. اگر موالنا را گوش يكس كيممكن بشود كه  تا

 يعنيدا خواهد كرد. چُرت تو را جُ ايخواب  االتيو از خ ،گرفت يشما خواه زد كه آن حرف را خواهد يحرف كينفر به شما 

  تو را رها بكند. يخوابناك نيا ازبه تو برخورد بكند و  يسالِك كيتا باشد كه 

  ٣٢٣٨ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يرا گر فكر گردد همچو مو خفته
  يراِه كو ابدياز آن دقت ن او

كه در خواب ذهن است اگر  ياگر كس گريدعبارتهم بِكُند، به يقياست، اگر فكِر دقخواب رفتهكه به  ياگر كس ديگويم

 يعلم يذهنمن ينفر خفته كيكه  ستيمهم ن ديگومي كند. دايپ توانديراه را نم از آن  دقت ،فكر را هم بكند نيترقيدق

اگر در خواب ذهن است آن شخص  ،كارنيندارد ا هديفا سد،ينومي خوب كند،مي فكر قيدق يلياست، خ ياست، استدالل

  نشان دهد. توانديهم نم يگريكند به كس د دايپ توانديراه را نم

  ٣٢٣٩ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تاستخفته گر دوتا و گر سه فكر
  خطا اندر خطا اندر خطاست هم

  كند،يباشند فرق نم قيتا باشد هزارتا باشد دقباشد پنجتا كه چقدر فكر بكُند، دوتا باشد سه ستيفكر را مهم ن ديگويم
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  83صفحه: 

كرده  ييقسمت راهنما نيچقدر موالنا به ما در ا دينيبه ما كمك كند. بب تواندياست نم هايدگيكه در خواِب همان يكس 

 اي زنندمي انكه خفتگ ييهاكه تو به حرف ديگومي عدم كن، دارد مرتب به ما ات ره اول گفته به خدا پناه ببر مركزك

هم باشد خطا اندر  قيحرف خفتگان دق كهنيا ياعتماد نكن، به حرف بزرگان توجه كن، برا يزنمي يخودت در حال خفتگ

  خطاست. يليخ يعنيخطا اندر خطاست 

  ٣٢٤٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اِحِترازيب زندمي يبر و موج
  دراز ابانِيدر ب انيپو خفته،

 هرلحظه به ما يآب زندگ يعني .رسدمي اصطالح آب، بدون مالحظه آب به اوبه ،يكه خفته در كنار جو يكه كس ديگويم

كند مي وجودراز خفته جست اباني. در بميگردمي منتها ما در خواب ذهن دنبال آب ،ميما هم در خواب ذهن هست رسدمي

  آب را.

  ٣٢٤٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  اِحِترازيب ندزمي يبر و موج
  دراز ابانِيدر ب انيپو خفته،

  :تيب نيبله. پس بعد از ا گرددمي ذهن خفته دنبال آب ابانيدر ب يعني

  ٣٢٤١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديشد يهاعطش نديبمي خفته
  دياَقَرب مِْنهُ مِنْ َحْبلِ اْلوَر آب،

  »است. كتريز رگ قلبش به او نزدآب ا كهيشده، در حال يشخص خفته، دچار عطش سخت آن«

 ياست. آن شخص خفته، دچار عطش سخت تركيدارد در خواب، اما آب از رگِ گردن به او نزد ديشد يهاخفته عطش پس

 نيا دياصطالح َاقرب ِمن حبل الوربه نياست و منظورش از ا تركيگردنش به او نزد ايآب از رگ قلبش  كهيشده، در حال

  است: هيآ

  ١٦ هي)، آ٥٠ق( هيآ م،يكرقرآن

....

  ».ميكتريبه او نزد يو ما از رگ قلب آدم...«

 .ميهست ي آِب زندگ ِدر كنار مياپس ما كه در ذهن خفته .ميرا  اول برنامه هم خواند اتياب ني. امياو هست نيما ع يعني

 ميكنياش نمما حِسّ يول زندمي در خواب ذهن، موج به ما مياخفته يول ،ميدر اََرس هست اي ميگفت در رود َاَرس هست
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. ميبرو يدنبال آب ذهن دياست، نبا يكه آن آبِ ذهن مينيرا بب يگريد زيچكياست كه  نيمان احواس كهنيا يبرا

 قياز طر كهنيا يبرا م؟ينيبياست. چرا نم تركيرگ قلب به ما نزد ايآب از رگ گردن  كهيحالدر ميدار ديشد يهاعطش

  . ميكنمي آب يوجوو در ذهن جست مينيبمي هايدگيهمان



  Program # 826                                                                                 ۸۲۶برنامه مشاره 

  85صفحه: 

  


