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ماره ل  س،  وان  وی، د   ۱۹۴۵ و

  هر چه آن سرخوش كُند، بويي ُبَود از يار من

  هر چه دل واله ُكند، آن پرتو دلدار من

  

  ست؟يهمه جوشش زِ چ نيرا ا انيخاك را و خاك

  جُرعه از َخّمارِ من كي نيزم يِبر رو ختير

  

  عاشقِ كارِ خود است ،يديِكه را َاْفسُرده د هر

  و ِبنْگَر اَْنَدر كاِر من شياَنَْدر كاِر خو مَنْگَر

  

  نيبهاران گشت ظاهِر، ُجمله َاسْراِر زم در

  بَردَمَد َاسراِر من د،يَ ايبهاِر من بِ  چون

  

  شُد دهيپوش نيخاِر زم نْيبه ُگلْزاِر زم چون

  من َنمانَد، چون َدمَد گُلْزاِر من خارْخارِ 

  

  خوْرد از بهار يخَزان شُد، شَرَبت مارِ يِكه ب هر

  من مارِ يبهاِر من ِبَخندد، بَرجَهَد ب چون

  

  آن دَمِ اِنْكاِر تو ؟يباِد خَزان نيا ستيچ

  آن دَِم ِاقْراِر من ؟يآن بادِ بهار ستيچ
  



  Program # 794                                                                                ۷۹۴برنامه مشاره 

  3صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ١٩٤٥حضور امروز را با غزل شماره برنامه گنج يسالم و احوالپرس با

  ١٩٤٥ مولوي، ديوان شمس، غزل شماره

  هر چه آن سرخوش كُند، بويي ُبَود از يار من

  هر چه دل واله ُكند، آن پرتو دلدار من
كه دل را  يزيخدا را دارد، و هر چ اي يزندگ يعنيمن  ارياز  ييحتمًا بو ،كه سر ما را خوش كند يزيكه هر چ ديگويم پس

  را گرفته،  يتشعشع خدا را گرفته زندگصورت  نيواله كند، در ا ،قرار كند يب كند، بتواند عاشق

و سرخوش كردن  كند،يانسان را مطرح م يمجددًا موالنا مشكل من ذهن دييفرمايكه مالحظه م نطوريهم تيب نيدر ا اما

 نصورتيدر ا ناخوش نشود، گرياگر سر ما چنان خوش بشود كه د دهد،يو دل را شاد كردن را دوباره مورد توجه ما قرار م

 ايبشود و مركز ما از جنس خال  فيضع يمن ذهن جيكه به تدر رديگيم يرا موقع يزندگ يبو يرا گرفته، ول يزندگ يبو

 لهيخوش كردن سر بوس نيپس بنابرا .بشوند يخال واشي واشيما از مركز ما  يها يشدگ تيهم هو يعنيعدم بشود 

 شوديو لحظه بعد با كاهش آن ناخوش م ،شوديخوش م يشدگ تيهم هو شيلحظه بخاطر افزا نيكه ا يرونيب يزهايچ

  . ستيمورد نظر موالنا ن

ابزار فكر ماست ذهن ماست، دل مركز  ايما  يهم با دل، سر نماد فكرها كنديهم با سر دارد كار م دينيبيكه م نطوريهم

باشد  يشدگ تياگر در مركز ما هم هو .كنديما را كنترل م يفكرها ايكه در مركز ما باشد سر ما را  يزيماست، و هر چ

 كند،يدل را شاد م يرونيب يزهايچ ياما بعض .ها و دردها خواهد بود يشدگ تيما درباره هم هو يفكرها ،درد باشد

 ،ميشوينفر م كي اي ميشويمان ما عاشق خدا م يبا من ذهن نكهيكما ا ،شوديكه اگر مركز ما عاشق م ديبگو خواهديم

دادن هم  بيتبراساس تر .است يدوست داشتن شرط نيا يول .نفر را دوست دارم كيكه من  ديگويبه ما م ،مركز ما يعني

بخاطر  ،شوديم گريد يدارد عاشق من ذهن يكه من ذهن يو كس .ميدار اجياست كه ما به آنها احت ييها يشدگ تيهو

 نيبنابرا ،دارد آن شخص دارد اجيرا كه به آنها احت ييزهايچ يبعض اي ،ردياز آنها بگ خواهديرا م زهايچ يبعض نكهيا

   .ديآياش م ياز من ذهن ديآيعشقش كه از مركزش م

 حيكه انسان در آن به اصطالح به تله افتاده را به ما توض يتيموالنا مشكل انسان را و وضع تيب نيدر هم دينيبيم نيبنابرا

شروع كرده به فكر  يجهان و وقت نيآمده به ا ،است ياريانسان كه امتداد خداست و هوش :است كه نيو آن ا .دهديم

حس  ايكرده،  قيتزر ايداده  تيو به آنها حس هو ،هستند گرفته گذرارا كه از جنس آفل هستند  يرونيب يزهايچ ؛كردن

  .ه، و آنها را در مركزش قرار دادهشد تيبا آنها هم هو اي دهيوجود بخش
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مهم است، و آنها را  يزيخانواده چه چ ياز پدر و مادرش و از اعضا رديگيم اديجهان  نيبه ا رسديكه م نيهم ياريهوش

و آنها را با خودش  كنديم قيحس وجود تزر ،تيآنها حس هو يبه مفهوم ذهن كند،يتجسم م ابا پنج تا حسش با فكره

حس وجود است خودش است،  ،همراه با من است يذهن ريتصو كيكه  ديجد زيچ نيا كنديفكر م يعني .رديگياشتباه م

  .دنيهمان مييگويرا م نياصطالحًا ا

 ديد نكيبالفاصله آن ع ،ميشويم دهيهمان اي ميشويم تيكه ما هم هو يزيهمان را درست كردن و با هر چ يعني دنيهمان

عدم  نكيع ده،يديخدا م نكيتا حاال اگر با ع ياريهوش يعني رد،يگيقرار م ياريهوش ديد نكيع رد،يگيما قرار م

 ايمادر  اي ر،يبچه ش يمثل برا ،زده، مثل پول يماد نكيع نكهيامثل  كند،ياالن از پشت اجسام به جهان م ده،يديم

و  كندياز پشت آنها به جهان نگاه م ،دارد ياتيح تيو اهم د،يآيكه به نظرش مهم م يزيهر چ ايخانواده  گريد ياعضا

 ين من ذهنيدست هم سپاردياش و اداره كردنش را م يپس از آن زندگ .كنديم ياش را سازمانده يبراساس آنها زندگ

  .شوديم ليدارد تشك واشي واشيكه 

آدم  ديد شيها يشدگ تيو هم هو رديگيمركز انسان قرار م يمن ذهن يوقت .رديگيمركز انسان قرار م يمن ذهن نيو ا

دل ما مركز ما  ياز جمله وقت كنند،يدل ما را هم خوشحال م كننديرا خوشحال م يكه من ذهن زهايچ يبعض ،شوديم

آنها را دوست هم دارد عاشق آنها  كندياوقات حس م يگاه ،اورديرا بدست ب يگريد يزهايچ خواهديم ،شوديم يادم

جور واله شدن را كه  نيا نيبنابرا .شوديبرقرار نشود فوراً زائل م طياست و اگر آن شرا يعشق شرط نيا يول .هم هست

 شوديم گرينفر د كي ياش عاشق من ذهن يذهن نم يعنياش،  يبا من ذهن شودينفر م كيموقع ها هم آدم عاشق  يبعض

 نيآن شخص به من ا نكهيا اليبه خ اي ،كه با آنها مشترك است ياقالم يسر كي اي ،بخاطر ارتعاش درد هم ارتعاش

و آن  شود،يآن شخص م يدايش شود،يفوراً واله آن شخص م ،هستم و ندارم خواهد داد تيرا كه با آنها هم هو ييزهايچ

  .شوديم تيبا او هم هو يعني ،به مركزش آورديرا م

و آن شخص به اصطالح موضوع عشق هم قرار  شوديم تيهم هو گريد يمن ذهن كيبا  يمن ذهن كي يوقت نيبنابرا

عشق  تواندينم نياست ا يرونيب زيچ كيچون  يول م،يعاشق آن شخص شد ميكنيفكر م يما بعنوان من ذهن ،رديگيم

 ديگويم .كنديم فيواله شدن را هم دوباره تعر نيموالنا ا نيبنابرا .عشق باشد تواندينمعشق جسم به جسم است  .باشد

من دوست دارم و پنج  دييگوياالن م .ديكنينفر ابراز م كي كه شما به ستيعشق ن نيا ستيواله شدن ن نيا ديتوجه كن

 يجا را خال ،بودم يدارم، به تو متك ازيبه من، من به آن ن يرا نداد نيا نكهيا ينه از تو متنفرم برا دييگويبعد م قهيدق

  :ديگويم د،يگويرا م يعشق واقع نيبنابرا ،يآن كار را كرد ،يكار را كرد نيا اي يكرد
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را كه من داشتم به  هيو آن ارتعاش اول ،مركزم اثر كرد يرو نميكه اگر من بب ديگويرا م يزيهر چ ؛چه دل واله كند هر

خدا را  اي ،خدا بشناسم اي تيكه توانستم خودم را بعنوان خدائ يبه ارتعاش درآورد بطور ياگر من به زندگ يعني ؛يزندگ

 يعاشق واقع كهيبطور ،كرد يو خأل كرد و از جسم خال ،جنس عدم كرد ازمركز ما را  يزيچ كياگر  گريبعبارت د ،بشناسم

  .بوده يپرتو زندگ ،پرتو دلدار من بوده ،پرتو خدا بوده نيمطمئن باش كه ا ،شدم

دل ما را عاشق كند، و  تواندينم ديايب يماد يايدن ديايب رونيكه از ب يزيهر چ ديگويدارد م ثيو ب ثيح نيحاال در ا

 كهيما و عاشق شدن ما تا زمان يسرخوش نيپس ا .سر ما را خوش كند تواندينم ديآيم رونيكه از ب يزيهر چ نطوريهم

  .ميكن يها خال يشدگ تيمركزمان را از هم هو ديبا ما .ستين ريامكان پذ ميدار يشدگ تيهم هو

مثالً رابطه مان با همسرمان  ميكن يكه ما به گنج حضور گوش م نديگويم ديآيم شيها پ يبعض يبرا ياشكاالت كي نجاياز ا

زنده  اي ،تگوش دادن به گنج حضور هس يفرع جينتا نهايا .ميندازيرا ب مانيدرد ها ،بهتر بشود با بچه مان هم بهتر بشود

 هياول ياريموالنا زنده شدن به هوش اتيگوش دادن به اب اياز گوش دادن به گنج حضور  يمنظور اصل .است يشدن به زندگ

  .خدا است تيبه ابد ايخدا  تينهايبه ب اي

شما موفق  ،است رونيموضوع در ب كه اين ديده يبه گنج بزرگ گوش م يمنطق يليخ نكهيولو ا ياگر شما به خاطر موضوع

گوش  ،به موازات خوب شدن حالتان يول ،كم بشود تانيدردها ،حالتان خوب بشود يپس از مدت ديو شا .شد دينخواه

درد ها از  نيچون ا .رسد يشود باالخره به صفر م يشود، كم م يشود، كم م يمطالعه موالنا كم م ايدادن به گنج حضور 

 يو حالت ها گردديبرم يمن ذهن .دينكن جاديرا ا يشتريب ردكه د ديارا كسب كرده ييفقط شما مهارت ها ،اندنرفته نيب

نه زنده  يرونيكه به خاطر موضوعات ب ييتعداد آدمها .ديخودتان را جمع و جور كن ديتوان يگردند و شما نم يشما بر م

  است. اديز يليخ دهنديگوش م حضوركه به گنج  ،ماست يكه منظور اصل يشدن به زندگ

انداخته  ،بشوند ييشناسا ديها با يشدگ تيهم هو نيا زهايشده با چ تيامتداد خدا آمده هم هو ،آمده ياريهوش يعني 

منظور  نيا يكس اگر جهان. نيمنظور از آمدن ماست به ا نيا ،ارانهيهوش ميخدا زنده بشو تينهايبشوند دوباره ما به ب

كارم  ؛يماد يزهايچ يبرا ياثواب آن  يكنم برا يعبادت م ،كنميم يمعنو ناتيكه من تمر ديپا بگذارد و بگو ريرا ز ياصل

روابط  ؛ندازميرا ب ميدردها نكهيمثل ا يمنطق يماد يمنظورها يبرا يبشود، حت اديپولم ز ؛درست بشود رونيدر ب

 نيپس از ا خورد. ديو شما شكست خواه ستيها قابل قبول ن نيا ،خدمت كنم جامعههم خوب بشود بتوانم به  يخانوادگ

گذارد شما  ينم يزيچه چ د؟يشوبگذارد شما به حضور زنده  ينم يزيكه چه چ يبه بحث كيبپردازم به  خواهميمن م تيب

  .ديخدا زنده بشو تينهايبه ب دياز جهان برگرد
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 لميآن ف .دهم يم حيمثلث ها را به طور خالصه توض نيامروز ا .نشان دادم لميف كيهفته قبل دو تا مثلث نشان دادم و  اما

 يموضوع كيبعدًا خواهم پرداخت به  .دهم يم حيتوض يو كم ،دهم يحشره را هم نشان م كيپروانه از  ايشاپرك  شيزا

هفته قبل نشان دادم اگر  دينيبيدو تا مثلث را كه م نيا .خواند ميبعد هم غزل مان را خواه ،است يكه موضوع اساس

  :شوديصورت م نيبخواهم بزرگ كنم به ا
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 ياريجهان به عنوان هوش نيبه ا مييآ يما م يوقت يعنياست  يجسم ياريهوش اي يشدگ تيباال مثل هم هو مثلث

 ،جسم است و چون جسم است يمن ذهن ،ميكن يدرست م يگذرا و آفل و من ذهن يها زيبا چ ميكنيم دايپ يدگيهمان

 يدگيهمان ،شود يم يمركز ما ماد يپس وقت .كنديكار م ندهيگذشته و آ اي يبه نام زمان روانشناخت گريزمان د كيدر 

 يزهايجسم ها با چ و بين .مينيب يجسم ها را فقط م يعني ميكنيم دايپ يجسم ياريهوشما  رديگيدر مركز ما قرار م

  .ميهست ندهيو در زمان گذشته و آ ،ميهست تيآفل و گذرا هم هو ايمهم 

در درون مسئله داشتن  يعنيمقاومت  .قضاوت است گريد يكيمقاومت است،  يكي ،نيا عمده دارد تيدو تا خاص يمگفت 

و چون من  ،دانميمن م دييگو يكه شما م نيا يعنيكردن با آنها و قضاوت كردن به طور ساده شده  زهيها و ست تيبا وضع

خوب است آن بد است و  نيا ،خوب است آن بد است نيا :دييگو يمرتب م ،كنديبد و خوب كار م يعني ييبا دو يذهن

 يزيآن خوب است، هر چ كنديم اديمن را ز يشدگ تيهم هم هو يزياست كه چه چ نيجور قضاوت هم بر اساس ا نيا

 ياريهوش نيو ا .ادامه دارد زيخوب و بد كردن در مورد همه چ نيو ا .بد است كنديمن را كم م يها يشدگ تيكه هم هو

 ياريشبه هو ليتبد ديبعداً با ،قابل قبول است يسالگ ١٢ اي ١٠تا  يزندگ هيفقط چند سال اول .ستيانسان قابل قبول ن يبرا

  .حضور بشود

 يمركزش مادكه متوجه شد  نكهيكار به محض ا نيا يخدا زنده بشود برا تينهايانسان بتواند برگردد و به همان ب يعني

 يعذرخواه كي زا .كند يعذرخواه تيوضع نيو از ا ديايبه خودش ب ديبا ،ستياز جنس خدا ن ،ستياست از جنس عدم ن

 نكهيا يبرا ؟يچ يبرا يو عذرخواه .كه اشتباه كرده است نياز ا .ياز زندگ اياز خدا  اياز خودش كه امتداد خدا است  ؟كند

 ييتا حاال شناسا ستيبا يو م .ميدار ييو قدرت شناسا ميو اراده آزاد دار ،ميامتداد خدا هست ميهست ياريما هوش

  .ستيما ن ياصل ياريهوش ،ما را اشغال كرده است مركزكه  يجسم ياريهوش نيا ميكرديم

من تو  نكهيخود از آنها و گفتن ا دنيكش رونيبو ها  يشدگ تيشناخت هو يعنيعكس همانش  يعنيواهمانش  نيبنابرا

من تا حاال در  يدبگو يعني ،لحظه نيبه ا ميبرگرد يو از زمان روانشناخت .رديعمًال صورت بگ ديكار با نيا يول .ستمين

ام را  ياريهوش تيفيك تيخواهم و مسئول يكار عذر م نيمن از ا ،لحظه نبودم نيموقع در ا چيبودم ه ندهيو آ تهگذش

خود  يبرا اي يزندگ ايخدا  يداشتن برا يجسم ياريو هوش ندهيكه هر لحظه بودن من در گذشته و آ دانميو م ،رميپذيم

قضاوت بر  نيو ا ،كنم يقضاوت م كنميمرتب مقاومت م نم .دردسر زا است يجسم ياريهوش نيا .ستيمن قابل قبول ن

  .است ياساس دانش ذهن
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، خرد با قضاوت خدا زهيدر واقع در ست ،من است يقضاوت ها هيمن كه پا يدانش ذهن نيمن محدود است و ا يدانش ذهن

او خدا  يعنيكون يبا كُن ف زيهمه چ نميبيم كنمينگاه م عتيو من به طب .شوديبشو و م :ديگوياو م يعنيو ُكن فكان  كُل

و بارها هم از زبان  .دانميمن م ميگوياز من كه م ريغ ،است يمواز ،و قانون قضا هماهنگ است شوديبشو و م :ديگويم

  .به شما دانش بدهد شانيبلكه ا دانميلحظه بگو من نم نيكه تو به خدا در ا ميقرآن خوانده ا يموالنا و حت

موجود  كيبودن و  ندهيآ دردر گذشته بودن  شهيهم يعني ندهيشته و آگذ در يكه زندگ ميكنيم ييشناسا نطوريو هم

روابط  ،ه كردهرمن را ادا يمن ذهن نيا ،كار را كردم نيحاال ا من تا يول ،نبوده حيصح نرا خود دانست يمن ذهن يتوهم

 تيمسئول ،خواهميم ذركار ع نيمن از ا ،كرده ام جاديا ياديز يبا خودم با خدا، و دردها يحت ،من خراب شده با همه

با پول  دانميم ،شناسميرا م ميها يشدگ تيهم هو نيبنابرا .و عمل واهمانش انجام خواهم داد رم،يپذيام را م ياريهوش

 تيهستم، با بدنم هم هو تيهستم با خانه ام هم هو تيبا بچه ام هم هو ،هستم تيهستم، با همسرم هم هو تيهم هو

ها را  نيا ديمن با .هستم تيهم هو ديآيكه به عقلم م يزيهر چ باًيهستم با تقر تيهوهم  ميهستم با دانشم و باورها

ماست و كار بعهده ش نيا تيمسئول د،يدانيرا هم شما پس م نيا. لحظه نيبه ا ميايو ب ،كنم و خودم را آزاد كنم ييشناسا

  .را به حضور برساند من ديايب گرينفر د كيكه  ديبگو تواندينم چكسيه .عملكرد آن هم بعهده شماست

 ،دارم صيمن قدرت تشخ ،ممن اراده آزاد دار ،من امتداد خدا هستم ؟خواهميم يمن چ ديبراساس خودتان بدان ديشما با

فكر  خواهميخودم را خودم م يفكرها ،ميريپذيرا نم يفكر كس ،كنم ديتقل خواهمينم يانتخاب دارم، از كس رتمن قد

 يدار يشدگ تيو هم هو يدار يمن ذهن يكرد ييكه شناسا نيو هم .يندازيرا با استفاده از موالنا به كار ب نهايكنم، همه ا

  .ديهست تيهم هو يبا چ ديد ديخواه واشي واشي

 كنميكه من شكر م دييگويشما م نكهيا يصبر الزم است و شكر برا يشدگ تيخودتان از تله آن هم هو دنيكش يراو ب

 اي يعقل محدود من ذهن نكهيا يبجا ،اداره كند من را يخدا زنده بشوم و خرد زندگ تينهايبه ب توانميم نكهيا يبرا

 ،گريفكر د كيبپرم به  يفكر كيخودكار بدون اراده خودم از  يعني كيبطور اتومات نكهيا يبجا ،من را اداره كنند ميدردها

 يشدگ تيحول محور به دست آوردن هم هو اي ،د ها باشدبراساس در ميفكرها ،من فكر كند يفكرها را برا يو من ذهن

 .كند همن را ادار كنديخرد كل كه تمام كائنات را اداره م ،يخرد زندگ خواهميم ،باشد ينطوريا خواهمينم ،ها باشد

  .هستم يبا زندگ يمواز ،هستم ميهر لحظه تسلبنابراين 

 .در مورد من قضاوت كند يقضاوتم را به صفر برسانم تا زندگ ،لحظه به صفر برسانم نيمقاومتم را در ا رميگيم ميپس تصم

 تيك هم هويهر دفعه كه  .كنميكار شكر م نيا يو برا .شوديم يچ نميخودم را در معرض ُكن فكان قرار بدهم تا بب
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شكر  شوديم اديهر دفعه كه پولم ز نكهينه ا كنم،يشكر م كنميهر دفعه كه آزاد م كنم،يشكر م شناسميرا م يشدگ

 ياصل تيوضع ،ستيمن ن ياصل يزندگ يجسم ياريام كه هوش دهيو من چون فهم »به ضلع شكر ديتوجه كن« كنم،يم

صبر هم  نيا يبرا يحت ندازم،يرا ب يشدگ تيهم هو يها ادتكه من آن ع كنميصبر م ارانهيدرد هوش ريز ،ستيمن ن

كه  نيهم يعني كنم،يشكر م آورديمن م ديمعرض د بهمن  يرا برا يدرديك  كُن فكان نيهر دفعه كه ا كنم،يشكر م

 يبرابا اتفاقات  واشي واشي آورديشما م ديبه معرض د يآنها را زندگ ديهست تيهم هو يزيچ كيبا  ديشويشما متوجه م

شما  يبراندارد،  يشكر كردن و صبر كردن معن يمن ذهن يبرا .كنم يتلخ است شكر م يمن ذهن ياتفاقات ولو برا نيا

   .دارد يمعن ديامتداد خدا هست ديهست ياريكه از جنس كه از جنس هوش

از آن مثلث  يمورد است كه چجور نيكل برنامه ما در ا يعنيو كار گنج حضور  .ميداد حيدو تا مثلث را هم ما توض نيپس ا

 تيهمه هم هو يو شكر و وقت ربه مثلث دوم واهمانش صب ميبشو ليت تبدمثلث همانش همراه با قضاوت و مقاوم يعنياول 

خدا  ،شوديم ياز جنس زندگ ،شوديم يخال شوديمركز ما ساده م مياندازيو آن ها را م ميشناسيرا م مانيها يشدگ

اگر مركز ما از جنس جسم باشد  .كند دايپ يبه ما دسترس توانديخدا م اي يزندگ نصورتيو در ا ،شوديعدم م شوديم

  .داشت ميعقل خودمان را خواه ما تواند،ينم شدفكرها با يعنيدرد باشد 

در  يشدگ تيهم هو يزهايشدن چ اديدر مثلث اول است بخاطر ز يهر كس :اول گفت كه تيو امروز موالنا به ما در ب

عاشق  شود،يعاشق پول م شود،يآدم م كيعاشق  شود،يِملك م كيعاشق  كدفعهي ،شوديم دايش ،شوديمركزش واله م

همراه با مقاومت و قضاوت  شهياست در مثلث اول، و هم يعشقش ذهن شود،يخودش م يعاشق موها شود،يجواهر م كي

  .و مقاومت دارد كند،يبد و خوب م كندينگاه م ، هياست

است،  يشاكر است و راض ميحالت هست نيما در ا نكهيما، اصًال ذاتش شكر است از ا ميشد يمثلث دوم كه از جنس زندگ

 يازيگونه ن چيآرامش است، عشق است، بركت است، و ه ،است ياز جنس شاد تكه در مركز ما هس يجنس نكهيا يبرا

صبر فقط در  ،ستيصبر الزم ن .روديم نيصبر هم از ب جيبه تدر شود،ينم دهيد يماد يزهايبه چ يشدگ تيبه هم هو

 دايحضور پ ياريو هوش ميشد ليتبد يوقت .دوران تحول است نيا .الزم است ميكشيم ارانهيكه ما درد هوش ليدوران تبد

در ذات  .است ياريدر ذات هوش زهايچ نجوريشكر و رضا و ا ميقائم به ذات شد ،ميخدا زنده شد تينهايبه ب ،ميكرد

و آرامش و عشق و  يشاد شهيخدا هم يعنيخدا  يعني .وجود ندارد يناهماهنگ ،وجود ندارد يدرد چگونهيه ياريهوش

  .لطافت و بركت است
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عقوبت خدا  نيدر مثلث اول ا ميسرطان گرفته ا دانمينم ميكرده ا ريكه ما االن در آن گ يامسئله نيا نديگو يها م يبعض

 ديبشو ليخرده تبد كيشما  ،به خاطر مقاومت ما است ،غلط مان است ينه به خاطر سبك زندگ ؟مجازات خدا است ،است

 ييكارها نيا .است يقضاوت كار غلط ماًدائ ،است يكه مقاومت در مقابل اتفاقات كار غلط ديشو يمثلث دوم متوجه م در

 يكارها نهايو بحث و جدل ا سهيو دعوا و مقا زهيست .بشود يآن طور ستياست الزم ن يكار غلط كنديما م يكه من ذهن

 يكارها نهايا ميده يكه در مثلث اول انجام م گرانيو كوچك كردن د ييگو بيع ،ييجو بيع ،انتقاد ،هستند يغلط

 نهاياكه:  دييگو يم ديشو يشما خردمند م يعني .ديآ يم ياز ذات زندگاست، كارها غلط  نيا نكهيا دنيو د .است يغلط

را  يكينه خرد هست، كه من بخواهم  ،است و نه آرامش است ينه شاد ستين خواهميم كه من ييزهايچ نيا شيكه تو

  ما. ميكنيرا درك م نيابشود؟  يكنترل كنم كه مثل من بشود كه چ

  
هفته گذشته هم به كه  يعكس سه تا حالت آن حشره ا نيا .دهم يعكس را به شما نشان م نيدو تا مثلث ا نياز ا پس

كه  دينيب يدرخت نشسته است م يكه رو دهديحشره را نشان م كيعكس سمت چپ  .دهد يم نشان مشما نشان داد

 اديرا به  يدارد كه مقاومت من ذهن يزره كيو پشتش  ،خورديحشره دست و پا دارد چشم دارد بدن دارد و تكان م نيا

  نكند. در آن نفوذ يزيكه چ آورديما م

حشره  نيمثل ا نما يدرست مثل ما كه من ذهن ،رسد يحشره م نيا يشاپرك از تو ايپروانه  اينكه زمان تولد  يوقت و

مقاومت در مقابل  ،ديدخالت نكن دييايجلو ن ،ديشما دست به ما نزن مييگويم ،كنديمرتب مقاومت م ،است كه زره دارد

 .دهد يعقل خودش را از دست م ،كنديمقاومت نم ،ودش يرسد ساكت م يزمان م يحشره وقت ني. آره امياتفاقات دار

زنده  ،اصل ما ،پروانه حضور نيا شيزمان زا مييگوبكه  يسالگ ١٢تا  ١٠در  .كنديرا متوقف نم يانسان عقل من ذهن يول

با  ،ميررا نگه دا يهمان عقل من ذهن ميخواهيما م ،رخ بدهد خواهديخدا م تينهايزنده شدن به ب ،لحظه نيشدن به ا

 تينهايبه ب ميخواهيم تيمحدود يبا ابزارها يعني ،ميا زنده شوخد به مينيبب يماد يها نكياز پشت ع يعقل من ذهن

حشره سمت  نيكه ا دينيبيدر عكس دوم م .دهديرا نشان م نيا يحشره به خوب لميف نيو ا .ستيكار مقدور ن نيا ،ميبرس

ره زداده است، و مقاومت نكرده عقل خودش را به كار نبرده آن  قراركُن فكان  عتيطب نيخودش را در معرض قوان يچپ
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آمده  رونيكه نصفه كاره ب يحال در آمده است. رونينصفه كار ب ،ديآيم رونيپروانه دارد ب كي شيشكافته شده و از تو

  .افتديبعداً هم م ستياصالً زنده ن نكهيمثل ا ،گريپوسته شده است د باًياست آن حشره قبل تقر

چون قبالً  ،كنديبه جهان نگاه م رتيح يعني يحالت تعجب و شگفت كيكه در واقع حضور ماست با  ديپروانه جد نيو ا

 كندينگاه م رتيبوده و هنوز با ح كيتار يجا كيآن هم در  ،ميما در ذهن هست لبود همانطور كه مث كيتار يجا كيدر 

كجا؟ آره با چشمان درشتش دارد نگاه  ميبود شيكه ما چند لحظه پ ييهوا كجا، آن جا نيوسعت ا نيآسمان با ا نيكه ا

  است. يزندگ ليهنوز در معرض تبد يول ،كند يم

تا آسمان  نيزم هيپروانه با حشره اول نيو اصال ا ،پروانه كامل با بال ها متولد شده كيسمت راست  هيدر عكس منتها ال و

بال  يموجود فعل .ستيآن موجود ن يفعل تيبا وضع سهيوجه قابل مقا چيبه ه هيكه آن حشره اول دينيب يو م .فرق دارد

كه نه من  كرديفكر م اشيبا من ذهن يو اگر آن موجود قبل .راه برود تتوانس يفقط م يموجود قبل ؛تواند بپرد يدارد م

 ديگويما م يو هر چه كه من ذهن م،يكنياحسان م دانمينم ،ميكنيم اديمقدار عبادات مان را ز كي نيهم ،كنم يمقاومت م

 يو كارها ،ميكن يبهتر م يا كارهاي ميكن يتند تر كار م ايو  ،ميشو ينم ليبه خدا تبد م،يشويمتولد نم يول ميدهيانجام م

  .شدينم ليحالت تبد نيموقع به ا چياست، آن حالت ه يكه چ كرديم فيحرف تعر يبهتر را هم با من ذهن

 يعنيآورده كه از قرآن آورده است، اَنصتوا  تيهمه ب نيموالنا ا نكهيا يبرا .ميشو ينم لياالن چرا ما تبد دينيبيشما م

به بعد  يسن كياز  ديشما خاموش باش ديگو يخدا به ما م يعني ،من صحبت كنم ديبگذار ديشخاموش با د،يخاموش باش

 ميكن ينم .ميكن يما نم د،يرا خاموش كن يو شما من ذهن ،شما صحبت كنم، من كار كنم قيمن از طر ،ديخاموش باش

به شما  يرحمت من موقع ،ديريقرار بگ نتا مورد رحمت م ديخاموش باش يعنياَنصتوا  :ديدان يشما خودتان م .اشتباه است

 نيشما در ا ،ديشما قضاوت نكن »آورد ين مآرا موالنا از قر نهايا«كنم  يمن قضاوت م .من كار كنم ديرسد كه بگذار يم

را كه من هستم از  تانيخودتان خود اصل ديتوان يشما نم ،ديآ يحشره پروانه در م نيا ياز تو يچه جور ديدان يلحظه نم

ذهن را خاموش  ديخاموش باش نيبنابرا ،همه غلط است اعتبار ندارد ديكن يكه شما م ييفكرها آن .دينوزائب يمن ذهن

  .ديكن

ما بر  ياوقات هم فكرها شتريب م،يپريفكر م نياز آن فكر ا ،ميپريفكر به آن فكر م نياز ا انميما مرتب با عقل كتاب يول 

 يما به حساب عبادت م يول ،بهتر است شتريبهر چه  يبرا است، كردن اديز يبرا يعني .ها است يشدگ تياساس هو

 دينيبيم ،كنديرسد اگر دل شما را از جنس خدا م يكه به شما م يو هر پرتو .ميگذار يم يبه حساب كار معنو ميگذار

   .گريبود د نياول ا تيامروز در ب .رسدياز آنور م نصورتيدر ا ديارتعاش كرد يكه به زندگ
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 ديتوانيكه م ديبلكه پروانه هست ،ديستيحشره ن نيكه شما ا ديكن يشما حس م ،رسد يبه شما م يهر ارتعاش يهر پرتو

 نيكه من ا ديكن يماين را و حس  ،دهد يبه شما دست م ييكتايو حس  ،دهد يو حس پرواز به شما دست م ،ديپرواز كن

شما راه را باز  و .كه از آنور آمده است ديبدان ستمين ميها يشدگ تيهم هو نيا ،ستمين ميدرد ها نيمن ا ستميحشره ن

  درست است؟  د،يكرد

سمت راست حالت حضور و  هيحالت منتها عل ،يسه تا حالت و حالت سمت طرف نماد من ذهن حيهم توض نيخوب ا

 يحركت و خاموش مثل حشره م يب دينيشما بب .حشره است نيحركت ماندن هم يساكت شدن و ب ،خاموش بودن هم

   د؟يبمان ديتوان

حشره  نيا يكه چطور دينيبيدفعه فقط، م كيو  دينيشما دوباره بب ،ميكن ياست پل لميف نين را ايا دياما اجازه بده

پروانه  نيتا ا ،چسبد يشود و به درخت م يساكت م واشي واشيخورد و  ياالن تكان م ،يگذارد زندگ يماند و م يساكت م

 يعنيحشره  نيمنظور از درست كردن ا نكهيا يبرا ،بشود ليكه به پوسته تبد نديب ينم ياز او متولد بشود، بعدًا هم اشكال

پول جمع كردن و انباشتن  نكهينه ا ،ندن حضور ماستوما زائ يمنظور از من ذهن .شاپرك بوده است نيندن اوزائ ين ذهنم

  .و مردن و رفتن به ارث گذاشتن

سرتان را از  نكهيبه محض ا شما ،فرق دارد يليخ نجايقبل با ا يفضا ،كند يبه جهان نگاه م رتيجا است كه با ح نيو هم

پهناور  اريبس نميبيكه االن من م يجهان نيكه ا ،ديزده بشو رتيشما هم شما هم ح ديشا دياوريب رونيب يرحم من ذهن

و  شوديپوسته دارد م هيحشره اول دينيبيهمان طور كه م ،بله .است كه آنجا محدود بود ياز آن جهان قبل رياست و غ

شود و قضا  يم خودش را فراموش كرده و به حكم بشو وعقل  او ،نكخاموش باش، ذهن را خاموش  اساكت مانده، اَنصتو

 ميخواه ينم ييشناسا تيبار صبر و مسئول ريما ز .ميريپذينم تياست كه ما مسئول رفتهيپذ تيمسئول ،تن داده است

همه  نيكه ا يدر حال ،يزندگبراي  ميدان يم يحشره را معتبر و كاف ،يو عقل من ذهن يدر من ذهن مياشكال دار .ميبرو

  .ميامسئله درست كرده

كند، بله آن  يپوسته هم مقاومت نم ني، ابياورد بيرون خودش را از آن پوسته يپروانه بلد است كه چجور دينيبيبله م

و بر اساس حضور  ميبه حضور زنده بشو ميتوانيپس ما هم م .را شروع كرد يزندگ گريخودش دهم افتاد و آن پروانه 

روز به  يحشره گ يزندگ ،ميادامه بده يحشره گ يو به آن زندگ ميداشته باش يدائماً من ذهن نكهيا يبه جا ميكن يزندگ

 ياست كه زندگ عتيطب يمثالها نهايو ا .تا آسمان فرق دارد نيزم يحالت با آن حالت قبل نيو ا ،شود يروز سخت تر م

   ،بله .خواهد به ما نشان بدهد يم
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 نكهيا ياست برا رييو آن تغ ميپرداز يم يمطلب مهم كيبه بعد به  نجايبه شما نشان بدهم، از ا يگريمثلث د ديبده اجازه

مطابق مثال حشره پروانه مان حضورمان از شكم  اي ميبشو ليواهمانش تبد اي يدگيهمانوابه مثلث  يدگياز مثلث همان

من ذهنيمان قابل  لهيكه بوس يوضع كيبه  يوضع كياز  رييتغ م،يكن رييتغ ديما با رونيب ديايب يمن ذهن يعنيحشره 

شناسايي نيست، اما ما مي دانيم تغيير بستگي به عواملي دارد. يكي از عوامل مهمش تعهد و هماهنگي است. يك قانوني 

  و هماهنگي. است بنام قانون تعهد 

تكرار است و من مي خواهم  ر است.اش تداوم يا مداومت است آن يكي تكراو همينظور اگر يك مثلث در نظر بگيريم، يكي

 ميتصم كيواقع  درو هماهنگي را يك قدري به شما توضيح بدهم، اين متعهد شدن اين تعهد و هماهنگي يا قانون تعهد 

و قدرت  رد،يبگ ميدر درونش آزاد است تصم يهر كس يعنيآگاهانه است، بر اساس استفاده از اراده آزاد، اراده آزاد  يريگ

است و قدرت انتخاب دارد، كه به موجب آن وقت ما و منابع  ياريهوش ايامتداد خداست  نكهيبر اساس ا ،دارد ييشناسا

  شود. يمحدود م گريد يها يو از سو شود،مي روان  ييسو كيما به  گريد

 يكنم، تعهد و هماهنگ يصورت، بزرگش هم م نيدادم به ا صيتخص نيبه ا يگريصفحه د كيمن  مينيبهتر بب نكهيا يبرا

كه به  ييآگاهانه بر اساس استفاده از اراده آزاد و قدرت انتخاب و شناسا يريگ ميتصم قانون است: نيا يعني د،يگو يم

و از من  ديكه موالنا مطالعه كن ديريبگ مياگر شما تصم يعنيشود،  يمروان  ييانسان به سو گريموجب آن وقت و منابع د
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 يول .ديآگاهانه شما كرده ا دياست كه شا يريگ ميتصم كيتعهد است،  كي نيبه حضور، ا ديروو ب ديخارج بشو يذهن

  تامل نكرده اند. يعني ست،ين ييو بر اساس شناسا ست،يآگاهانه ن شانيريگ ميتصم نيها ا يليخ

خوب است؟  م،يايخواهم ب يكالس موالنا، من هم ممن مي روم د؟يرو يكند، آقا شما كجا م ديآدم تقل نكهيدارد به ا فرق

كند؟ باعث  يچكار م ست،يخورد، آن آدم متعهد ن ينه آن به درد نم ا،يخوب است ب يزندگ يخوب است، برا يليبله، خ

  .ستيتعهد ن نيباز هم ا .تانششود آدم روابطش خوب بشود، با همسرش، با بچه اش، با دوس يم

خودم انتخاب كنم، و  يبرا ديهستم، من با ياريمن امتداد خدا هستم، هوش دياست كه بگو نيبالغ ا يآدم ها يتعهد برا

 .دارم صيخواهم؟ من قدرت تشخ يخواهم، من چه م يبدانم چه م ديمن با .من انتخاب بكند يتواند برا ينم گريد يكس

  اش. ييانتخابش است، و شناسا ييتوانا نيهم وانيح انسان نيفرق ب ديدان يو م

جدا  ياز من ذهن دياگرفته ميشما تصم يكاف ييو شناسا ياراده آزاد، قدرت انتخاب و تامل و بررساگر بر اساس  پس

من  يحالت اصل يحالت من ذهن نيخوانده ام كه ا ينيد يحت ياز كتابها ايمن از موالنا و  :كه دييگو يچرا؟ م د،يبشو

كرده ام،  جاديهمه هم درد ا نيا ،سالم هم هست يدهم، و حاال س يم صيرا من تشخ نيبروم، و ا نجاياز ا ديمن با ست،ين

كرده اند، حول و حوش  ريمن را اس نهايدارم، ا يدگيكه همان نميب يآمده، من م ميها يشدگ تيمن از هم هو يدردها نيا

شماست كه شخصا انجام  يها يهمه بررس نهايا ست،ين يكار درست نيا نهاست،يبر اساس ا ميچرخم و فكرها يمن م نهايا

  .ديده يم

شد من وقتم را و  نطوريكه، حاال كه ا دييگو يمثلث دوم، م دياز مثلث اول برو ديگرفته ا ميباشد كه تصم ياگر آنطور و

 يرود به سو يشما م گريوقت شما، پول شما، منابع د نيخواهم بگذارم، پس بنابر ا يراه م نيپولم را و امكاناتم را در ا

قبال مثال  يعنيشود،  يمحدود م گريد يها يو از سو يرود به مطالعه و آگاه يم د،يرا ترك كن يشما من ذهن نكهيا

مثال داخل  ديرفت يبكنم، م ونيزيخواهم صرف تلو يآن وقت را نم گريمن د دييگو يم د،يكرد يتماشا م ونيزيتلو

 نيبنابر ا .ديكن يآن را محدود م ن،يشماست ا صيآن اتالف وقت است، تشخ دينيب يم د،يكرد ياجتماعات وقت صرف م

تعهد، موضوع تعهد  نيبه ا د،يكن ينم يدو تا را صرف هر كار نياش وقت و پول است، بله، ا نيمنابع خودتان را كه مهمتر

  .ديكن يصرف م

به  هيدرست است، فكرها و اعمال ما با آن تعهد اول نيا ديمطمئن هست گريانجام تعهد آگاهانه محكم كه د نيپس از ا اما

   .مينيبب گريهمد ديمهم است، با اريقسمت آخر بس نيشود، ا يناخودآگاه هماهنگ م ايصورت آگاه 
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 يذهن ما ابزار فكر كننده ما هست، شما از خانه م ياريابزار ماست، بعد از خود هوش نيكه ذهن ما مهمتر ديكن يتوجه م

همه راه،  نيا يعنيكه ذهن شما، شما را برده به محل كارتان،  دينيب يدفعه م كيو  ديكن يهزار جور فكر م رونيب دييآ

چراغ  د،يا دهترمز كر د،يديچيجاها شما پ يليبرد شما را؟ ذهنتان، پس خ يچه م ن،يبود ا گريد يفكرها د،يكرد يرانندگ

كار  نيكامال در ا د،يهم بود گريد يبه فكرها يول ديديد يم د،يدذهنتان برده، آگاه بو د،ينكرد يتصادف چيقرمز بوده، ه

  دهد. يانجام م ديشما آگاه بشو نكهيكارها را بدون ا يليشما، پس ذهن شما خ دينبود

ذهن  م،يباش داريلحظه به اصطالح پا نيدر ا ميتوان يموقع نم چيكه ما ه ديتوجه كن فيو ظر قيدق اريموضوع بس كي به

از ذهنتان، ذهنتان  ديناآگاه هست يكه وقت ديبكن يكار كي دياست، پس شما با ينطوريا هيكِشد، در مراحل اول يما م

برد، ذهنتان شما را  يمرا ببر محل كارم، م دييگو يشما به ذهنتان م .دتان هماهنگ باش ميتصم نيكند، با ا يدارد كار م

كنم، آمدم، ذهنم مرا برده، نه ذهن شما  يچكار م نجايدانم ا ينم ؟يكن يچه كار م نجايبرد به فرودگاه مثال، خوب ا ينم

  .دهد شما را ينشان م د،يبرد كه به آن متعهد هست يم ييبه آنجا قيدق

 د؟يخواه يآگاهانه م د،يخواه يكه م ييزهايآن چ ايآ يول د،يخواه يكه م يزيرساند به آن چ يذهن، شما را م نطوريهم

هست كه قبال  زهايچ يليخ د؟يشما آگاهانه به آنها متعهد شد ايآ د،يكه با آنها متعهد هست ييزهايبرد به چ يذهن شما م

  .ديكن ينيبازب ديآنها را، با دينكرد ينيبازب يشما، ول يبرا اردباورها كه االن اصال اعتبار ند يليبه آنها، خ يشما متعهد شد

آگاهانه،  د،ياگر شما متعهد باش د،ياست كه شما بفهم نياست ا يقانون مهم اريقانون كه بس نيحال موضوع ا بهر

خواهم به حضور  يخواهم بروم مثلث دوم، من م يخواهم، م يدر مثلث اول نم گريكه من د ديتعهد كرده باش ارانه،يهوش

تان ميتصم نيبا ا ديشما آگاه باش نكهيو اعمالتان بدون ا تانيكرهاف يعنيذهنتان  نصورتيدر ا د،يزنده بشوم، واقعا بخواه

  .هماهنگ خواهد بود

 ست،يكه از جنس حضور ن دينكن يغلط يدفعه كارها كي د،يكن يكه كار م يكه شما موارد هيقض نيمهم است ا يليخ

كند،  يذهن شما به شما كمك م د،يتواند شما را فلج كند، اگر متعهد بشو يتواند به شما كمك كند، م يپس ذهن شما م

 يچرخ شما م يچوب ال چ،يكند كه ه يكند، كمك نم يذهنتان كمك نم دياگر متعهد نباش د،يبرسبه موضوع تعهدتان 

  كند. يم جاديگذارد، اغتشاش ا

شود ذهن بدون ناظر،  يم نيبكن، ا يخواه يم يهر كار ييگو يبرود، م د،يكه به حال خودش رها كن ستين يزيچ ذهن

به ذهنتان  نيبنابر ا د،يناظر ذهنتان باش ديخواه يدر واقع ذهن بدون ناظر است، شما االن م يمن ذهن ،يمن ذهن نيهم

 كيتعهداتم را به  ستيبكنم، اگر الزم ن ينيخواهم بازب يرا م داتمو من تعه د،يشما فقط دنبال تعهدات من برو دييگو يم
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من چرا  دييگو يم د،يكن يچرا م ديدان ياالن، كه نم ديكن يم ييكارها دياست بشكنم، شما شا يباورها كه خرافات يسر

  چه كار؟  نيا ديگو يم گريد يكيرا كردم؟  نكاريا

به  يباور كيبه  شيسال پ ستيب ش،يده سال پ ديشا شيسالها پ نكهيا يكنم، برا يكار را م نيا يدانم چرا ول يمن نم

كه آن موقع به  يخواهد هماهنگ باشد با آن باور يكند، م يدر درون، ذهن شما آن كارها را م د،يمتعهد شد يزيچ كي

كار،  كيباور، به  كي بهتان،  ييآزادتان، قدرت انتخابتان، با شناسا يبا اراده  ديخواه يحاال االن شما م د،يآن متعهد شد

كارها را خود به  يليكه ذهنتان خ ديد ديخواه د،يداشته باش يخوب اگر تعهد واقع د،يمتعهد بشو الًعآم ل،يتبد كيبه 

 د،ينگاه كن ونيزيتلو ديكه شما عادت داشت دينيب يكند، مثال م يم ديكرد يكارها را كه تا حاال نم يليخ، كند يخود نم

 ؟يكن يچه نگاه م يكه برا ديگو يذهنتان م د،يكن ينگاه م قهياالن تا پنج دق م،يساعت و ن كيساعت،  كيساعت،  مين

  .يتعهد كرده ا ديگو يكند، م يم هكار كه واجب تر است، شما را آگا يكيبلند شو برو دنبال آن 

 اد،يز دينخور ينيريكند ش يذهن شما به شما كمك م د،يوزنتان را كم كن ديشو يواقعا متعهد م د،يشو يمتعهد م شما

 قهيقبال پنج دق د،يآورد ورزش كن يشما م اديعوضش به  د،يچاق كننده را نخور يزهايآن چ د،ينان نخور د،يبرنج نخور

 يذهنتان اجازه م د،يكن يورزش م ميساعت و ن كيك ساعت، ي دينيب ياالن م د،يزد ينفس نفس م ديكرد يورزش م

 يهماهنگ شده، بعد متوجه م نيبا ا تانيفكرها د،يكند شما را، چرا؟ متعهد شده ا يهم م قيكند، تشو يدهد، كمك م

چاق  اآدم ر نهايكه ا ديخوان يم ييجا كي د،ينيب يرا م ييكنند، غذاها يكه دارند ورزش م دينيب يرا م ييآدمها ديشو

  مهم است. اريتعهد بس نيبنابر ا د؟يكن يتوجه م د،يديد يكه تا حاال نم دينيب يرا م ييكنند، آدمها ينم

آقا چه  م،يكن يم ديموقع ها ما كارها را بر اساس تقل شتريب د،يستيمتعهد ن نكهيبخاطر ا ديكن ينم شرفتيشما پ اگر

خواهم بكنم، شما  يكنند، من هم م يكارها را م نيمردم ا نيخواهم بكنم، بب يكار، خوب من هم م نيخوب است؟ ا يزيچ

 يروز كي ديبا ،ما بهتر بشود يزندگ نكهيا يبرا د،يانتخاب نكرد ارانهيهوش د،ينگرفت ميتصم ارانهيهوش د،يتامل نكرد

ندارم، من چه  گرانيبه د يخواهم؟ كار يمن چه م ييگو يم د،يبدون تقل گران،يو شخصا بدون دخالت د اًفرد م،ينيبنش

بچه ام  نخواهد،خواهد؟  يخواهم، همسرم نم يرا م نيخواهم، ا يرا م نيخواهم، ا يرا م نيمن ا د،يسيخواهم؟ بنو يم

را  نيا نقدريخواهم، و ا يرا م نيمسئوالنه ا ارانه،يخواهد؟ نخواهد، من با انتخابم هوش يخواهد؟ نخواهد، دوستم نم ينم

  .ديكه باالخره متعهد بشو ديتكرار كن

كند، نوشتن، حرف  يدر تعهد اثر دارد؟ روانشناسها ثابت كرده اند كه مثال نوشتن انسان را متعهدتر م ييزهايچه چ اما

گرفته ام وزنم  ميمن تصم دييكند، به مردم اعالم كردن، شما مثال بگو يبه تعهد كمك ممكرر  ناتيآن و تلق زدن در باره
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 د،يشو يمتعهدتر م د،يرا ترك كنم، به عموم اعالم كن گاريگرفته ام س ميمگرفته ام ورزش كنم، تص ميرا كم كنم، تصم

  .ديشو يمتعهدتر م ديكش يشما زحمت م يوقت د؟يكن يكند، توجه م يم اديتعهد را ز ارانهيصبر و درد هوش

 د،يكن يوقت صرف م يزيچ كيقانون جبران است، اگر شما به  يكنداجرا يم اديكه تعهد را ز يعوامل نياز مهمتر يكي

كه من  ديبه خودتان ثابت كن ديتوان يم د،يكن ي، و پول صرف مهوقت منبع ما هست، منبع محدود ما هست، مال هم

كه به آن شخص  ديمطمئن باش د،يگذار ياگر وقت تان را نم د،يكن يخرج نم د،يكن يمتعهد هستم، اگر پولتان را صرف نم

انسانها را باال ببرم،  يرا و آگاه تيخواهم سطح انسان يمن م دييگو يشما م د،يستيبه آن موضوع متعهد ن د،يستيمتعهد ن

 يم ينطوريهم د؟يچكار كرده ا د؟يكدام كمك را كرده ا د؟ياول را خرج كردهكدام پ د؟يكن يچكار م دييخوب بفرما

 ،يكن يكار متعهد هستم، خوب پولت را خرج م نيو به ا ؟يكمك كنم، خوب چه جور هاسواديخواهم به ب يمن م د؟ييگو

  .يگذار يوقتت را م

 يكند، وقتش را نم يپولش را خرج نم يكند، آن آدم متعهد است، هر كس يگذارد، پولش را خرج م يوقتش را م يكس هر

كنم  يچكار م ديكار متعهد هستم، از خودتان بپرس نيكه من به ا دييبگو ديشما خودتان را گول نزن .ستيگذارد متعهد ن

كه  يموضوع كيرا به  پولتان ديستيو حاضر ن ديكردن پولتان هست اديو چهار ساعته به فكر ز ستيكه ب ديديدمن؟ اگر 

كند، من متعهد به موالنا  ياست كه دارد ادعا م يمن ذهن د،يستين د،يكار متعهد هستم خرج كن نيمن به ا دييگو يم

 ديكن يم خشپ د؟يبر يدر عمل بكار م د؟يكن يخودتان مطالعه م د؟يكن يچكار م ييپخش دانش موالنا يهستم، خوب برا

 يفقط حرفش را م اي ديخوان ياصال م د؟يخوان يچند ساعت م يروز دياگر متعهد هست د؟يگذار يرا؟ وقتتان را م نيا

  .بدهد بيتان شما را فر يمن ذهن دينگذار د،يامتحان كن ديخودتان را با نيا بنابر د؟يزن

باال  يپولشان را برا ستنديها هستند، حاضر ن يليخ د،يستين د،يستيكه ن ديد ديكار متعهد هستم؟ خواه نيمن به ا ايآ

  بردن سطح سوادشان، دانش شان خرج كنند،

  

ت اول *** یان   ***  
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  18صفحه: 

 ونيزيشما متعهد به تلو د،يكن ينگاه م ونيزيكتاب خواندن، به تلو ياگر به جا شما ستند،يمتعهد به باال بردن دانش شان ن 

گذارم كتاب  يمن چند ساعت در هفته م دينيبب ديخودتان را، قلم و كاغذ بردار دينه متعهد به كتاب، امتحان كن د،يهست

 يعالئم كيبودن  رزشكارمن ورزشكار هستم، خوب و دييگو يشما مآقا ورزشم؟  يگذارم برا يبخوانم؟ چند ساعت م

 ،يورزش بكن يبرو ،يلباس بپوش ،يبلند شو ديورزش به باشگاه رفتن سخت است، با د؟يكن يدارد، چند ساعت ورزش م

  .يكن يم دايپ ياگر متعهد باش ،يبكن دايپ ديوقت كم است، وقتش را با ،ييايدانم ب ينم

 Religious Commitment نديگو يزنند م يمثال م يسيدر انگل م،يكن يم ديشد يلياوقات ما صحبت تعهد خ يگاه

آدم تعهد  نيبخوانم، ا ديبخوانم، هر جور شده با دينمازم را با نيمن ا ديگو ينفر م كي ديا دهيشما د ،يتعهد مذهب يعني

 يوجه نم چيهستند كه به ه ييمحكم، تعهدها يتعهدها Religious Commitment نديگو يكار، به آن م نيدارد به ا

 د،يپولتان را بگذار ديبا د،يتعهد داشته باش ديبا ل،يتبد يكه شما برا نستيمن منظورم ا د؟يكن يشود شكست، توجه م

  وجود ندارد. يتعهد د،يگذار ياش را نم يكياگر  د،يوقت تان را بگذار

را بطور  نيا ديتوان يكند، و شما نم يم جاديپول دادن تعهد ا نيا د،ياگر شما پولتان را بده يعنيقانون جبران،  ياجرا

 شتريآگاه شدم، نه، ب دم،يحاال فهم يم ولده يكه من پول نم ديشما ممكن است بگو يمن ذهن د،يكن جاديا يمصنوع

فكر شما متعهد  ،يموضوع كيبه  ،يزيچ كيبه  ديده يپول را م يقتشود، شما و يانجام م ارانهيذهن ما ناهوش يكارها

را  ياشخاص كي د،يديد يكه تا حاال نم نديرا بب زهايچ كيبرود،  شيشود، در حول و حوش به دست آوردن آن پ يم

 يكنترل م امن خودم ر دييكه بگو ستيشما ن اريها در اخت نيو ا د،يديشن يرا بشنود كه تا حاال نم ييصداها كي ند،يبب

از  يكيشما با آن موضوع هماهنگ بشود، خرج پول  يشود كه رفتار شما، فكرها يروم، نه، متعهد شدن سبب م يكنم م

  الزم است. طيشرا

 يتا شما را متعهد بكند، خوب نم ديبه گنج حضور بده يپول كيشما بياييد  ميبارها ما گفت د؟يكن ينم شرفتيشما پ چرا

است،  يقانون روانشناخت د،يشو ينم د،يشو يمتعهد هستم، نم يدهم ول ينم دييگو يشما م د،يشو يمتعهد هم نم د،يده

  .ديپا بگذار ريز ديتوان يقانون را شما نم نيا

 نياز مهمتر يكيمعادل قانون علت و معلول است، خوب قانون علت و معلول  بايتقر ،يقانون تعهد و هماهنگ ميهم بگو نيا

شما، تمام  ديشو يمتعهد م نكهيآن است، به محض ا هيشب ياست، در مورد انسان تعهد و هماهنگ يعالم هست نيقوان

 يموضوع را نم نيا نهارايافتد، فكرتان وعملتان، و شما هوش يبكار م ريدر آن مس ديبدون آنكه خودتان بفهم تانيقوا
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  19صفحه: 

كار شدم، تو مرا ببر، مرا اداره كن،  نيكه من متعهد به ا دييگو يكل م ياريبه هوش نكهيدرست مثل ا د،يكنترل كن ديتوان

  .كند يم ليكل شما را تبد ياريشود، هوش يعمل انجام م نيدرست هم د؟يكن يتوجه م

 م،يتوان ينم گر،يد ميكه تا حاال كرده بود ميتوانست ياگر م م؟يكن ليبه حضور تبد يخودمان را از من ذهن مينتوا يما هم م

قانون قضا شما را  د،يما را اداره كند، شما اگر متعهد بشو ديقانون قضاست، با كار خرد نيكه هم يخرد بزرگتر كيپس 

كه ذهنتان  دينيب يم ديكرد يو مقاومت م ديكرد يكه شما قبال قضاوت م ييجاها يليدفعه خ كيتواند اداره كند،  يم

داند كه  يبزرگ م ياريآن هوش يول ن،رفته آ ادتاني د،يمتعهد شده ا نكهيا يچرا، برا ديدان يكند و شما نم يمقاومت نم

  .بله د،يبرو ديشما با يريدر چه مس

نهفته شده مثلث  نياشكال شما در هم اديبه احتمال ز ديكن ينم شرفتيبدهم كه اگر شما پ حيخواهم توض يبنده م امروز

مثلث  نياشعار همراه با ا نيكه ا دينيدهم، شما بب يمثلث را هم من در باال نشان م نيخواند، ا مياز موالنا خواه يو اشعار

 ليتبد نيو به ا رييتغ نيمن به ا ميكه امروز كرد ييصحبت ها نيبا ا ايكه آ ديدر شما دارد، اول از خودتان بپرس يريچه تاث

گذارم؟ چقدر  يچقدر وقت م ست؟ياگر متعهد هستم عالئمش چ ستم؟ين ايبه حضور متعهد هستم  ياز من ذهن يعني

  مداومت دارم؟ چقدر تكرار؟ تكرار، تكرار.

 يمدت كي يعده ا كي د،يكار را ادامه بده ديبا د،يدار يشما تعهد و هماهنگ نكهيعالوه بر ا رييتغ نيكه در ا دينيب يم

شود، مثال در  يبهتر م شانيذره كارها كيشود،  يحالشان خوب م نكهيا يگذارند كنار برا يكنند بعد م يبرنامه را نگاه م

 يتكرار نم د،يبار تكرار كن نيتكرار، هر روز چند د،يرا تكرار كن يديكل اتياب نيا دييايما، شما ب ميكه عمال گفت نمورديا

ما هست نه تنها  يرو شيكه پ يموضوع كيه درك و زنده شدن به كرده اند كه ب ديكنند، تكرار را روانشناسان همه تاك

  .كند بلكه الزم و واجب است يكمك م

آن هم وقت به وقت، و هر روز هم همان ها  دينماز بخوان ديبار با نيچند نديوگ يدر روز، م ديشما چرا با ان،يطور اد نيهم

كند مطلب، باالخره ما به  ينفوذ م ن،يدر اثر تكرار و تلق نكهيا يبرا د؟يهمانها را تكرار بكن نديگو يچرا م د؟يرا تكرار بكن

را تكرار  زهايچ نيتمام عمر ا د،ينه، گفته اند تمام عمر بخوان د؟يسال نماز بخوان كيگفته اند مثال  ايآ م،يشو يآن زنده م

خواهند  يمتعهد هستند و م يزيچ كيكنند، آنها هم به  يم تيرا رعا نيكه د ييها گفته اند، آنها يمذهب يبرا د،يكن

  .مداومت دارند و تكرار نيرفتارشان را هماهنگ كنند بنابر ا

و متعهد  د؟يو تكرار هم ندار ديشما مداومت ندار ليتبد يموالنا برا ازچطور در مورد گنج حضور و مطالعه موالنا و استفاده 

  :ديگو يصفحه است م يكه رو يتيب نيموالنا در هم د،يستيهم ن
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  20صفحه: 

  ٢٩٨١ي، ديوان شمس، غزل شمارة مولو

  مر تو را كه تو نَرسديمزِد كار م زان

   يكار، َگه گَه نيتو در ا يستين وستهيپ
مزد حضور  ،يو تكرار ندار يو مداومت ندار يتو تعهد ندار نكهيا يبرا ديگو يشود، م يتر نم حيصر نياز ا گر،يد حيصر

 يبه اندازه كاف نكهيا يرسد، برا يراه، به تو نم نيتو، عبادت تو، كار تو در ا يمزد مراقبه  يعنيرسد، مزد كار  يبه تو نم

  .يكن يرا تكرار نم زهايهمان چ يكاف يبه اندازه  ،يكن يخودت كار نم يرو

را  يزيچ نيكه جالب باشد، ا دييبگو يزيبه من چ ديگو يشناسد به نام جالب، جالب، م يرا م يحالاصط كي يذهن من

 ياالن دوباره م ميخواند شيرا كه سه سال پ يغزل نيا يعنيخوانده بوده،  شيكه سه سال پ نيا نديگو يم ها يكه، بعض

 تيهر روز، آن چند ب د،يرا تكرار كن اتياب يهر روز برخ ديبا ماش م،يدفعه خواند كيتكرار است،  نيا نديگو يم ميخوان

كه  ميمگر ما احمق د،يببخش ند،يگو يها م يبعض د،يبار بخوان نيچند ديهر روز با ،يشاد گرد يمثل: هر چه از و ييطال

 نيبلكه گفته در اثر تكرار ا د،يكه شما احمق ديبه شما بگو امدهيهم ن نيد چينه، نه، ه م؟يفهم يمگر ما نم م؟يتكرار بكن

  كند. يافتد، نفوذ م يجا م

كنند؟  يدهند، چرا تكرار م يم ياديكنند، پول ز يرا تكرار م يرا مرتب همان آگه يآگه كيمن ها  نسيزيب تاجران،

تكرار  د؟يكن يتوجه م د،يكن يشود شما آخر سر عمل م يتكرار م يزيچ كيوجود ندارد و  يمانع چيدر ذهن شما ه يوقت

  .شود ينباشد نم

اگر مزد  د،يبه خودتان نگاه بكن د،يريمزد بگ دياز شما نتوانسته ا يليو مداومت، خ ربخاطر عدم تعهد و تكرا نيپس بنابر ا

 ياول م يانسان هر .دينكرده ا يتكرار به اندازه كاف د،يتعهد نداشته ا د،يكه مداومت نداشته ا نستيبخاطر ا دينگرفته ا

است،  يانسان چه رنگ نيكند ا يآن شاهپرك كه حضور است از او متولد بشود، فرق نم ديبصورت آن حشره، بعدا با ديآ

 يآمده اند برا انياصال اد د،يايدر ب ديكند، شاهپرك حضور از داخل انسان با يفرق نم چيدارد، ه ينيت، چه دچه نژاد اس

 يكنند و برگردانند به حضور، اصال برا تيشود، دوباره بتوانند او را هدا يم تيجهان، هم هو هرود ب يانسان م يوقت نكهيا

  كار كم است؟ نيمگر ا ،يگريد ي دهيفا چيدارند پس؟ ه يا دهيآمده اند، چه فا نيا

 يشدگ تيهوكنند و داخل منجالب دردها و هم  يدارند و با عقل خودشان خودشان را اداره م يكه من ذهن ييآنها يبرا 

 نيكه منظور آمدن انسان به ا يكس يبرا ست،يآنها نه مهم ن يشده اند، برا جيدانند چكار بكنند، گ يهستند، نم ريها اس
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  21صفحه: 

ما هم  م،يكن يكنند ما هم م يم يهمه با درد زندگ ب،يترت نيما به هم ديگو يم ،ندارد تينه، اهم داند، يجهان را نم

  .ميبكن شتهانبا ميآمده ا م،يكن يانباشته م

با  ،يبا من ذهن م،يبرگرد ميخواه يم نكهيبه محض ا م،يزن يم يشدگ تيهم هو نكيهمه ع نيجهان ا نيبه ا مييآ يم ما

ما را بتواند  يزيهر چ اي ،ينيد كي ،يدانش كياگر  .ميتوان ينم م،يبرگرد م،ينيخدا را بب ميخواه يم يماد يها نكيع

چون ما اگر  .نياست ا زيچ نيمهم تر .ستيمگر كم است؟ اصال كم ن نيا م،ينياشتباه نب م،يبكند و ما اشتباه نكن تيهدا

كند، موقع  جادياز اول درد ا ديايبه نام انسان ب يموجود كي ديفرض كن .خواهد داشتن تيفيمان ك يزندگ مينشو ليتبد

 سانسيبروم ل ميايدارد؟ كه چه بشود كه من ب دهيچه فا نيآخر ا رد،يخروار درد داشته باشد و آن هم بم كيمردن هم 

 ضيم، خودم هم مررا بزرگ كنم، وارد جامعه بكن نهايسر كار بروم، از صبح تا شب كار كنم، دو تا بچه داشته باشم، ا رم،يبگ

 يدانش كيكه بهتر است كه، همه اش كه عذاب بود كه؟ پس  ديايخوب اگر ن ن؟يكه چه بشود ا رم؟يبشوم بعدش هم بم

  خواهد. يم

 يم تيكن فكان، خدا از درون شما را هدا د،يكن يلحظه فضا را باز م نيشما در اطراف اتفاق ا ايدو راه وجود دارد،  يعني

چه كار؟  ديگو يم زها،يچ نيموالنا، با هم د،يكار را بكن نيا ديتوان ياست، اگر نم يعال د،يكار را بكن نيا ديكند، اگر توانست

جهان دارالقرار است،  نيا د،ينيب يكه م يزياوقات آن چ شتريب ديگو يو به ما م است؟درست  ديغلط است؟ چه د ديچه د

گفت آقا  .غلط است يكن يو فكر م ينيب يدرست است كه تو نم يگريد زيچ ست،يدرست ن دينيب يكه م يزيآن چ يعني

كه وارد  ييآورند، آنها يشوند از آتش سر در م يكه وارد آب م ييآب است، آنها يكيآتش است،  يكيدو تا درب است، 

  آورند، از بوستان و گلزار. يشوند از آب سر در م يآتش م

 يكس تنها نم چيخودم، ه ديبزرگان، نه د نيكمك بكند؟ هم تواند يم يدهد، چه كس يم صيغلط تشخ يمن ذهن پس

 يبكند، ول تيهدا يجور كينفر را خدا انتخاب كند از درون  كينفر  ارديلياز م ديدانم شا يتواند به حضور برسد، چه م

 مييگو يم م،يهست تيبا آن هم هو ميهر چه كتاب خواند باكرده مثل خود ما،  اديز يماد يها نكيكه آمده ع يآن كس

 تيهم هو يمذهب يبا باورها م،يا يهم هو يميبا ش م،يا تيهم هو كيزيبا ف م،يا تيهم هو اتياضيدانم، با ر يآقا م

هويت هستيم، ببينم راه هم هويت هستيم، با خرافات همهويت هستيم، با باورهايي كه خودمان درست كرديم، همهمم،يا

  شود. نميشود. ها. نميتوانيم بكنيم با همينمي

  :گويدمي ٣١٥رويم دفتر دوم بيت  بنابراين مي
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  22صفحه: 

   ٣١٥ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  را به هوش هانيَاْحَول ا يدار ا گوش
  ِبَكش از راِه گوش دهيد يِ دارو

شود شود خوب است، يا كم ميبيني، يا خوب است يا بد، يا پولت زياد مييعني اي كسي كه من ذهني داري و دويي مي

خوب، بد، قضاوت و مقاومت و خوب و بد كردن.  :گوييبد است، اينطوري نيست كه تو يكتا باشي، در ذهن هستي دائماً مي

، اينها را بشنو، شايد »گويدموالنا مي«اي كسي كه دانش داري، دانش ذهني داري، اي احول، اي دوبين، خوب گوش كن، 

بيند، آنها را بتواني برداري، بنابراين داروي ها ميهويت شدگيند، همبيآن چشم گوشت، هشياريت كه از پشت عينكها مي

بيني. اينها را گوش كن شايد درست گويد غلط ميديده يا داروي چشم، سرمه بكشي به چشمت، درست ببيند. يعني مي

د شد كه اگر ببيني. يادمان باشد تعهد و هماهنگي اگر درست باشد، سبب درست ديدن ما هم خواهد شد. سبب خواه

  بزرگان يك چيزي را گفتند، ما مخالف بوديم، راه آنها را برويم. 

   ٣١٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تا اَْصلِ نور َرَوديم د،يَ نَپايم                          كور يِهاَكالِم پاك در دل پس
توانيم جذب كنيم؟ بستگي به تعهد و هماهنگي دارد. آيا شما متعهد به موالنا هستيد؟ چه آيا كالم پاك موالنا را ما مي

فهميد، به خودتان تلقين كنيد، ميگذاريد، عمل ميكنيد، وقت ميدليلي داريد كه متعهد هستيد. در راهش پول خرج مي

بينند. ها ميهويت شدگيد؟ دلهاي كور دلهايي هستند كه از پشت عينك همايكنيد، مداومت داشتهكنيد، تكرار ميمي

  تواني بفهمي. خواهي با آن ديد ببيني، كالم پاك موالنا را نمياگر مي

رود. گردد ميكني. پس بنابراين برميشود، درك نميكند، در تو نصب نميشود، نفوذ نمياگر هم بشنوي، وارد گوش نمي

كنيم؟ براي اينكه آيد؟ بله، ما چرا دريافت نميآيد، كمك ميآيد به ما؟ مهر ايزدي ميآيا از طرف زندگي دائماً پيغام مي

دريافت كنيم. متعهد نيستيم كه دريافت كنيم. براي اينكه ما ديد خودمان را داريم،  خواهيمخواهيم دريافت كنيم. نمينمي

  دانيم. عينكهاي خودمان را داريم. اينها را معتبر مي

شد. چرا خانواده ما ديدم كه زندگي من اينطوري نميبينم. اگر غلط نمييك تعهد هم اين است كه بگوييد بابا من غلط مي

دهد. نظمي ندارد اين خانواده. براي اينكه هست؟ همه با هم دعوا دارند. هيچ كس به كسي گوش نمياين همه دعوا توش 

كند. اشخاص ديگر را كنترل كند، كسي به كالم پاك گوش نمي ،خواهد اعمال كندهر كسي ديد خودش را دارد و او هم مي

شوم كه از اين مثلث من ذهني بروم به مثلث د ميفرق دارد كه اعضاي خانواده متعهد باشند كه بگويند من شخصاً متعه
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شنود. شما ببنيد كالم موالنا را اش را پرداخت كنم. گوشم بدهكار است، گوشم ميهشياري حضور و حاضرم هزينه

     شنويد؟مي

   ٣١٧ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َكژْ  يِ چون َكفشِ َكْژ در پا َروَديم               َكژْ  يِهادر دل ويُفسونِ د وانْ
شنود. هر چيزي كه دردناك بيند، حرف شيطان و ديو را ميها ميهويت شدگيهر كسي من ذهني دارد از پشت عينك هم

گويي، حق با من است، هميشه حاضر شنوم. حاضرم ستيزه كنم، مقاومت كنم، قضاوت كنم بگويم تو غلط مياست، من مي

اين دل  اين خوب است، اين بد است جدل و عيب ديدن، قضاوت. اين خوب است، اين بد است. به ستيزه هستم و بحث و

؟ افسون ديو شنوددارد، دل كژ است. چي را مي هويت شدگي دارد، دل كژ است. هر دلي كه دردكژ است. هر دلي كه هم

  را، شيطان را. 

ين طور كه اگر پاي كج باشد، بايد كفش كج توش بكنند، كفش پذيرد، اما افسون ديو را همگويد كالم پاك موالنا را نميمي

توانيم بنشينيم تامل كنيم و متعهد كنيم كه ببينيم آيا ما ميها را ميشود. همه ما من ذهني داريم. اين صحبتمعمولي نمي

م از اينها استفاده كنم. دانند. برودانم، اين موالنا و بزرگان ديگر كه مي شويم به يك راهي، به يك دانشي، خوب من نمي

تان شويد، پولتان، وقتگيريد چقدر وزن را كجا صرف كنيد. وقتي متعهد ميتصميم با شماست، شما هستيد كه تصميم مي

شود كه آدمها كند. ذهنتان سبب ميافتيد. ذهنتان به شما كمك ميشود در اين سو و اتوماتيك در اين مسير ميروان مي

  ديديد. بينيد كه تا حاال نميك دفعه آدمهايي را ميبه شما كمك كنند. ي

شنيديد. شما ممكن است بگوييد شويد كه تا حاال نميكنيد، متعهدتر باشيد، چيزهايي ميحتي به گنج حضور گوش مي

تان . ذهنگوييد من نشنيدم. براي اينكه متعهد نيستيدگويم هزار بار گفتم، شما ميتا حاال چرا اين را من نشنيدم؟ من مي

گذارد، كند، نمييا رد مي درك بشود، گذارد يك چيزي برود نصب بشود در ماگذارد. ذهن ما مثل نگهبان است. يا مينمي

توانم. اينها قوانين توانيد ذهنتان را كنترل كنيد. نياييد زرنگ باشيد بگوييد من ميبستگي به تعهد شما دارد. شما نمي

ف كردند. اين قانون تعهد و هماهنگي را جدي بگيريد. وقت را تلف نكنيد. آدم سرخورده زندگي است كه دانشمندان كش

  شود. مي

كند، همين گنج حضور كار كند، اين كار ميگوييد اين كار نميرسيد، بعد ميكنيد به جايي نميشما شش ماه كار مي

اند. اند، مزد كار را گرفتهستند، به جايي رسيدهسواد هكنند، متعهد هستند، ولو بيكند. آدمهايي كه درست گوش ميمي

كنند. حجاب، بگوييم حجاب هويت هستند. پيشرفت نميها باسواد هستند، سواد باال هم دارند، با سوادشان همخيلي

  گويد:هويت باشد. ببينيد همين را ميكبير، اينكه آدم با علم هم
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   ٣١٨ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يشود از تو بَر ،يتو ناَاْهل چون                  يحِكَمت را به َتكرار آوَر گَرچه
خواهي قضاوت اي و با زرنگي من ذهني ميكني، وقتي هشيارانه تصميم نگرفتهوقتي متعهد نيستي، وقتي فضا را باز نمي 

اي ا را هم تكرار بكني، اين فايدهكني، اصالً قضاوت داري، مقاومت داري، پس نااهل هستي تو. ولو سرسري اين شعره

ندارد. شما بيا هر چه از وي شاد گردي در جهان را بخوانيد، هي بخوانيد و بخوانيد ولي متعهد نيستي به آن. متعهد نيستي 

كنيد به اصطالح متعهد هستيد، ثابت كنيد به كند. به هر چيزي كه شما ادعا ميكند. نفوذ نميپس نااهلي. از تو فرار مي

  خودتان، نه به من، به خودتان. 

دهد كنم، اين نشان ميكشم، شب و روز كار ميگذارم، زحمت ميگذارم، پولم را ميبگوييد به اين دليل كه من وقتم را مي

گذاري اين فقط فريب من ذهني است. شود از تو بري يعني از تو دور كه من متعهد هستم، ولي اگر هيچ كدام را نمي

د، باز هم فايده ندارد. براي اينكه قانون جبران را رعايت نكردي. يشعر موالنا را حفظ كنيد و تكرار هم بكن شود. يعنيمي

گذاريد تان را ميبراي اينكه چيزي در ازايش ندادي. يا مداومت نداشتي. اگر شما متعهد هستيد و در اين راه پولتان را، وقت

  اين را بدانيد كه حتماً موفق خواهيد شد. در هر كاري همين طور هست.  و مداومت هم داريد، تكرار هم داريد، اصالً

برد شود، آن كسي كه اضافه وزن دارد، دست را ميمن وزن كم كردن، الغر شدن را مثال زدم. وقتي آدم واقعاً متعهد مي

شود ديگر. ذهن اش نميسنهشود، گراش ميها كه گرسنهكِشد. و حتي آن موقعدست آدم را مي كيك را بردارد، آن فكرِ

كنيم وزنمان را كم كنيم، مان ميگويد داريم سعيشد. ولي وقتي ميااش بشود. به شرطي كه متعهد بگذارد گرسنهنمي

خوريد، نان هم خوريد. برنجش هم كه ميبينيد، ميبينيد، شيريني ميشود. پس هر جا كيك ميكنيم نميسعي مي

خوري، زياد هم جات هم كه ميخوري، ماكاروني، و انواع و اقسام شيرينيد، پاستا هم كه ميخوريخوريد، زياد هم ميمي

  خواهم وزنم را كم كنم. خوري، فقط اسمش هست كه ميمي

   ٣١٩ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يُكنيم اَنشيبَ  ،يالفيم َوْرچه                يُكنينِشاَنش م ،يسيبِنْو َورْچه
شود، شود. اعالم كردن در جمع سبب تعهد بيشتر ميكند، بنويسي، گفتيم نوشتن سبب تعهد بيشتر ميگويد فرق نميمي

كند ولي تعهد اوليه به وسيله شخص شما آگاهانه بايد صورت بگيرد. اينطوري نيست كه اگر شما آن تر ميتعهد را محكم

اوليه را نكرده باشيد، نوشتن سبب بشود كه شما متعهد بشويد. تصميم تصميم گيري اوليه را نكرده باشيد، آن شناسايي 

دهم، من شناسايي كردم و خودمم بايد شناسايي كنم، گوييد من تشخيص ميآيد. شما مياز عمل هشيارانه اوليه شما مي

  اين راهي است كه بايد بروم و راه ديگري نيست. 



  Program # 794                                                                                ۷۹۴برنامه مشاره 

  25صفحه: 

خواهم به حضور زنده بشوم و لحظه به لحظه من در آن من مي ؟خوامچي مي منچند بار تكرار اين كه كامًال جا بيفتد كه 

آيد و شما مثًال يك جايي بايد دروغ افتد، عمل پيش ميخواهم رعايت كنم و وقتي جايش ميخواهم بروم، ميجهت مي

  ا نشان تعهد است.گوييد. اينهكنيد. بايد عيب را ببينيد و بگوييد، نميگوييد. غيبت بكنيد، نميبگوييد، نمي

گوييد اين صد دالر است و من يك دالر گردانيد، ميدهد به شما، فوراً برمييك كسي به جاي يك دالري صد دالري مي

گوييد نه آقا شود. بعد ميگوييد كه خوب يادش رفته ديگر حاال، ندهيم هم ميكند، ميخواهم. كسي براي شما كار ميمي

كند، شما مقيد نيستيد. شما كند، نگاه نميكنيد. ولو كسي شما را تماشا نميها تعهد است. نميمزد كسي را ببرم بدهم. اين

دانم دزدي  گويند، همه نميگوييد آقا همه دروغ ميوصل به اين تعهد هستيد. اصالً كاري هم به ديگران نداريد، مي

گويد اگر مي كند كه تعهد نيست.بقيه تقليد مي گويند تعهد. ولي آدم ازكنم. اين را ميكنند، به من چه، من نميمي

  اي ندارد.بنويسي، نشانش هم بكني و اگر بگويي، اگر تو متعهد نيستي، فايده

   ٣٢٠ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  زيرا بُْگِسلَد، َوزْ تو ُگر َبندها                         زيپُر ِست يز تو رو َدر َكَشد ا او
خوانيد چرا اثر بينيد كه شعر موالنا را ميشود. پس شما االن ميماند. حرف بزرگان وارد گوش ما نمينمييعني حكمت 

 گرديد. اين راه شما است و برنميكند. براي اينكه شما متعهد نيستيد. هشيارانه با آگاهي تصميم نگرفتيد كه اينمي

تواني متعهد شوي كه ما ديگر اين مثلث را به شما نشان كني. شما ميكني، هنوز مقاومت ميپرستيز يعني هنوز ستيزه مي

كنم، من كنم. هر موقع ديدم قضاوت ميكنم، من مقاومتم را صفر ميداديم، مثلث من ذهني، هر موقع ديدم مقاومت مي

  كنم. كنم، عذرخواهي ميم، فوراً فضا را باز ميدشكنم. هر موقع ديدم منقبض فر ميقضاوتم را ص

توانيد متعهد هستيد. اگر توانيد اين كار را انجام بدهيد، اگر ميشما مستقًال بدون دخالت ديگران و تقليد از ديگران مي

ستيد. تعهد يك دهم، پس شما متعهد نيكنيد كه اين اول بكند، بعدًا من حاال انجام ميكنيد و به ديگران نگاه مينمي

نشانش اين است ربطي به هيچ كس ندارد، فقط شخص شما دارد. شما تصميم گيرنده هستيد، شما تشخيص دهنده هستيد 

گذاريد. يكي دروغ گفت يك دفعه پنج هزار دالر گيرش آمد، من و اين تشخيص را به خاطر وسوسه ديگران زير پا نمي

  كند.خوب از ما فرار مي. پس حكمت و دانش نمي گوييد هم بگويم، نه

   ٣٢١ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آموِز توباشد ُمرِغ دست عِْلم                                    سوِز تو نَديو ِبب يّنخوان وَرْ 
شود، مرغي كه در دست آيد مرغ دست آموز تو ميو سوز ترا ببيند، در اين صورت علم مي ،گويد اگر نخوانده باشي هممي

سواد كمحتي نشيند. و اين سوز و اين تعهد را شما از خيلي از آدمها يا تماشاگران نشيند. مرغ كه در دست آدم نميآدم مي
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خواهم ياد بگيرم دانم، آقا من مي ه بگويد آقا من ميبينيد. آن كسي كه سواد ندارد يا ابتدايي دارد، من ذهني ندارد كمي

  دانم جلو آمده. دانم. از اول با نميواقعاً. من نمي

كنم، توانم بردارم و بايد ارزيابي كنم، هي قضاوت ميآن كسي كه آمده جلو ببينم حاال اگر چيز خوبي گفت موالنا من مي

خيلي از تماشاگران باسواد ما خيلي خوب است آدم سواد داشته باشد،  اين را اينطوري گفته و از اينها خيلي زياد است.

تا ببينند اگر موالنا چيز جالب  ،خواهند قضاوت كنند، ارزيابي كنندشان ميشان، كتابيولي بر اساس آن سواد من ذهني

  توانند به جايي برسند. توجهي گفت بردارند بقيه را بريزند دور، اينها نمي

خوانم شوم؟ من اين ابيات را هم كه ميبخواهم واقعاً زنده اقعاً طلب تو، شدت طلب تو، شدت اينكه من ميسوز تو يعني و

ها خواهم ياد بگيرم. ولي خيليآورم. ميگيرم به عمل درميآورم. فوراً ياد ميكنم. به عمل در ميبه، عمل ميگويم بهمي

د نيستند. نه به تبديل متعهد هستند، نه به دانش متعهد هستند، نه به اين سوز و طلب را ندارند. چرا؟ براي اينكه متعه

خوانيم برويد كنيم؟ شما بايد ابياتي را كه ميچرا پيشرفت نمي :گويندعمل. نه به مداومت، نه به تكرار، هيچكدام. بعد مي

  تكرار كنيد. و وقت بگذاريد و به خودتان هم وقت بدهيد.

ممكن است پنج سال طول بكشد، ده سال طول بكشد، بعداً هم اگر ما رها  ؛كامل بايد مدتهااينطوري بگويم براي رهايي 

شديم، بعداً هم بايد مرتب باز هم زير تلقين و تكرار حرف بزرگان باشيم، براي اينكه مركز ما در معرض آسيبهاي اجتماعي 

شنويد كه روي شما اثر منفي ؟ چند تا چيز ميگذاردبينيد كه روي شما اثر منفي مياست. شما در روز چند تا چيز مي

شود كه كج رود. به محض اينكه من ذهني ما مركز ما ميدارد؟ با افسون ديو، افسون ديو مثل كفش كج در پاي كج مي

  گيرد.آيد، فورًا سيگنالهاي ديو را ميهويت شدگي مياست، هم

   ٣٢٢ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  روستا يْبه خانه يطاووس َهمچو                           هر نااوسْتا شِ يپ ديَ نَپا او
يعني علم و حكمت پاك و خدايي و چه بخواهد به صورت دانش موالنايي باشد، چه بخواهد به صورت ارتعاش زندگي باشد، 

يك چيز زيبايي مثل گل نگاه  ها حتي ما وقتي هشيارانه بهكند. بعضي موقعشود، ثبات پيدا نميدر مركز شما مستقر نمي

ماند. چرا؟ براي بينيم دل ما لرزيد، به يك زيبايي، به يك عشقي، نميشود، ميكنيم و بين ما يك ارتباطي برقرار ميمي

  شناسيم آن را. اينكه متعهد نيستيم آن ارتعاش را نگه داريم. نمي

چون خواستن يك عالئمي نمي خواهيم، خواهيم؟ نه. خواهد ما را به خودش زنده كند؟ بله. ما ميآيا خدا هر لحظه مي

خواهيد بگوييد كه من يك بيزينس بزرگ دارد. در اين جهان هم خواستن يك عالئمي دارد، خواستن واقعي. شما مي

خواهم كه ب عالئم خواستن چه هست؟ فقط اينكه بگويي من ميخواهم داشته باشم، هزار نفر كارمند داشته باشد. خومي
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خواهي خواهي ببيني، دوره مطالعه اقتصاد ميخواهي بخواني. دوره مديريت مي. درسش را خواندي يا ميكه شودنمي

توليد خواهي دانم دوره آن محصولي كه مي خواهي ببيني؟ نميخواهي ببيني؟ دوره حسابداري ميببيني؟ دوره فروش مي

خواهم بنشينم تلويزيون تماشا كنم و بيزينس خواهي بگذاري؟ نه من ميخواهي ببيني، كدام را ديدي؟ وقت ميكني مي

  خواهي. خواهي. واقعاً نميبزرگ هم داشته باشم. پس تو نمي

ماند. انه روستايي نميماند، همان طور كه طاووس در خماند. كسي كه تعهد ندارد نميپس بنابراين پيش هر نااستا او نمي

خواهد و كاخ شاهان كه باغ دارد و چشمه دارد و سبزي دارد، بله آنجا طاووس خواهد، آب ميزار مياين طاووس يك سبزه

شود. ولي خانه روستايي كه فقط خاك است، خشك است، آب نيست، سبزه نيست، در اينجا خانه روستا يعني پيدا مي

ماند. ماند. دانش در خانه من ذهني نميانه زنده شده به حضور، دل موالنايي، دانش آنجا ميمن ذهني. خانه شاهان يعني خ

  اين يك مطلب بود. 

  :گويدخوانم، ميمطلب ديگر كه مربوط به تعهد و مداومت و تكرار است، چند بيت دوباره از دفتر دوم مي

   ٢١٦٣ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ايدر حُضوِر َاْول نَدينِش تا                               خدا يِّ نيِنشِكه خواهد هم هر
شود و زنده بماند، بيايد به اين لحظه و بشود، يعني به او زنده بهر كسي واقعاً بخواهد متعهد باشد كه با خدا همنشين 

سترسي نداريم، دائماً بايد اين درس ساكن بشود، در اين صورت در حضور اوليا بايد بنشيند. يعني مرتب، حاال ما به اوليا د

  ا تغيير كنيم. تموالنا را در حالي كه تعهد داريم به طور مداوم تكرار كنيم 

شويم. يعني شما بايد تصميم هاي ذهني بنشينيم و مصاحبت كنيم و فكر كنيم كه داريم تبديل مي شود برويم با مننمي

و تنها هم نكنيد  ،بزرگان همنشيني كنيد، كتابهاي آنها را مطالعه كنيدخواهيد تبديل بشويد، بايد برويد با بگيريد مي

اشعار موالنا،  وتان هستم توانيد. با اين برنامه جلو برويد. در اين برنامه عالوه بر بنده كه در خدمتاينها را، تنها نمي

گذارند. يغامهايي كه در كانال تلگرام ميكنند، با همين تلفنها، با همان پبينيد كه خرد هزاران نفر هم دارند كمك ميمي

و در اين حلقه انسانهايي هستند كه به  ،كنيم. يك حلقه معنوي بزرگي استيعني ما از خرد هزاران نفر داريم استفاده مي

  هاي درد و من ذهني. نه. اند. پس شما بايد در اين حلقه بياييد، نه در اين حلقهدرجه زيادي به حضور زنده شده

   ٢١٦٤ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يومول

  يُكليب يزان كه جُزو يَهالك تو                     يَگر ِبسُْكل ايحُضوِر اَْول از
 كنند، بعد ميها مداومت ندارند، سه ماه چهار ماه به گنج حضور گوش ميگويد از حضور بزرگان جدا بشوي كه خيليمي

گويند ياد گرفتيم، بدون تعهد. از حضور اوليا اگر جدا شوي، در اين صورت تو هالك خواهي روند دنبال كار خودشان، مي
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، بودهشد، در من ذهني خودت خواهي مرد. براي اينكه جدا شدي از كل. ما به موالنا مربوط هستيم، او هم به كل مربوط 

  بنابراين به كل مربوط هستيم.

شويم. شويم و از جنس زندگي ميكنيم و از جنس زندگي ميو تكرار اين ابيات فضا را در مركزمان باز مي مرتب با تلقين

شود، آن گذارد كه ما منحرف بشويم و جدا بشويم برويم. اينطوري نيست كه مثل دم مارمولك از مارمولك جدا مينمي

هاي ذهني، از بزرگان جدا  شويم به وسيله منره ميخورد ديگر. از كل جدا شد. به محض اينكه محاصدم به درد نمي

  . يمشد

   ٢١٦٥ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  سَرَش را او خوَرد ابَد،ي َكسَشيب           وابَُرد مانياز َكر ويكِه را د هر
كنند، تعهدشان سست نميپس نگاه كنيد كه انسانهايي كه تعهد ندارند و ذهنشان و انسانهاي دور و ورشان به آنها كمك 

هويت شدگي انسانها با دردها يا چيزها است يا اصالً ندارند، در اين صورت به تدريج ديو، شيطان كه در واقع نيروي هم

  برد.كند ميبرد، از بزرگان جدا مياش از بزرگان مياست، يك حوزه جاذبه است، در اين صورت ديو با نيروي جاذبه

شويم به صورت هشياري با چيزها با هويت ميجه كنيد اين مطالب خيلي ساده است. وقتي ما هماين را هم بگوييم، تو

كند و اين جنس مادي در مركز ماست. به محض اينكه مادي شدگي ما را از جنس ماده ميهويتاقالم فكري، اين هم

تند يك ي بوديم. هشياري همين كه ميگيريم. تا حاال هشيارهويت شدگي جهان قرار ميشويم، تحت تاثير نيروي هممي

توانند و مي ،كنند به تبادل اطالعات با اين مركز جديدهاي ذهني بيرون شروع مي شود، منمن ذهني را و مركز ما مي

توانند يم ميشدبوديم. حاال كه جسم  ز جنس هشياري بوديم. از جنس خداتوانستند چون ابكشند، جذب كنند. تا حاال نمي

و اگر يكي آمده جسم شده، جسم شده، يك جسم بزرگي شده و اين در مركزش هست، تحت تاثير نيروهاي بكشند. 

  هويت شدگي در جهان است، نيروي درد در جهان است.جاذبه بيروني است. يعني همان نيروي هم

همين طور است. ديو يادتان هست در شاهنامه گفت ديو سفيد آمد يك ابري باالي سر پهلوانان ايران كشيد. االن هم 

كند. پس سفيد روي پهلوانان ايران زمين، ايران زمين همه بشريت است، يك ابري كشيده و اين ابر درد است، جذب مي

رفتيم بريد. حاال اگر اين طوري بود كه ما ميكنيد موقع تعهد از اين جاذبه جان سالم به در مييك هنري كه شما پيدا مي

  كرديم و كسي با ما كاري نداشت، برگشتن خيلي ساده بود.ديم، مركز مادي پيدا ميشهويت ميبه جهان و هم

خواهيم برگرديم، تمام آدمهاي دور و ورمان نگذارند، برادرها يا خواهرهاي يوسف، منظور ولي اگر قرار باشد كه وقتي ما مي

ين جهان دارد، برادران يوسف است. ما هم از برادران همين خانمها و آقايان بيروني هستند، هر كسي كه من ذهني در ا

ويت هخواهم همگوييد من ديگر آقا نميايد از جهان برگرديد، ميخواهيم برگرديم، شما تصميم گرفتهيوسف هستيم، مي



  Program # 794                                                                                ۷۹۴برنامه مشاره 

  29صفحه: 

گذارم. مگر از نيروي جاذبه من خودت گويد نميهويت شدگي جهان ميشدگي داشته باشم، ديو سفيد يا بگوييد نيروي هم

كنم ص كني. مگر اين قدر هشيار باشي، اين قدر متعهد باشي كه جواب ندهي به افسون من. من ترا وسوسه ميرا خال

گذارم بروي. اتفاقاً امروز ما در اين اگر توانستي جان سالم به در ببري كه رفتي. اگر نه من نميشيطان مي گويد، كشم. مي

  پس هاي ديگري هم داريم در بحث ديگر.موارد يك صحبت

خواهيد موالنا بخوانيد، متعهد نيستيد، مداومت نداريد، تكرار نداريد، ديو به راحتي هر كه را ديو از كريمان وا برد، شما مي 

خورد؟ خورد. سر ما را چي ميآورد و سر شما را ميكند؟ آن موقع تنها گير ميتواند جدا كند از موالنا، چكار ميشما را مي

ها و دردها. چه كسي چه كاري به من كرده؟ چرا اين ظلم را كرده؟ چرا اين بدي هويت شدگيورد همفكر بعد از فكر در م

كسش يابد، سرش را او خورد. ؟ خوردن مغز انسانها مثل ضحاك. بيندرا كرده، چرا من اين را رنجيدم؟ اينها چه هست

كنند كه البته ما اين حلقه را ايجاد كرديم. اتفاقًا ار مينگذاريد ديو شما را تنها گير بياورد. با آدمهايي كه در اين مسير ك

  اين حلقه تلگرام خيلي جالب است. حلقه گنج حضور خيلي جالب است. 

توجه كنيد كه ما هيچ منظور ديگري نداريم. اين منظور خيلي بزرگ است. اگر بتوانيم همين كار را انجام دهيم، بعدها 

ويت شدگي به آن يكي مثلث حضور هچكي است، خواهند ديد كه كار تبديل مثلث همكنند اين كار كوآنهايي كه فكر مي

ديو شما را تنها گير بياورد. تا رسيديد موالنا بخوانيد،  نجاست كه نگذارد. و نبايد بگذاريدكار بزرگي است و هر لحظه ديو آ

خوانيد، ابيات را تكرار كنيد تا ديو شما را تنها تا رسيديد اين شعرها را تكرار كنيد، تا رسيديد خانه، غزل بخوانيد، غزل ب

  گير نياورد. 

كسش يابد، بي ؛هر كه را ديو را از كريمان وابرد، معنيش اين است كه هر كسي را كه ديو از موالنا جدا كند، در اين مورد

گذارند خرد در سر تو اش. آن هم كه يك من ذهني است، نميخوب كسي را ندارد ديگر كه تنها است، تنها با من ذهني

كنم كنم. يا به درد تبديل ميگويد. بايد هدر بدهي. تمام خرد و هشياري را از آنور بگير من تلفش ميرشد كند، شيطان مي

  شود ديگر. آدمها گيج هستند، منگ هستند. خورم. كمااينكه مغز آدمها خورده ميكنم مغزت را مييا خالصه مشغول مي

دمي پنجاه سالش است، بيست سالگي عاقلتر بود، اگر من ذهني را ادامه بدهد در پنجاه سالگي شما نگاه كنيد يك آ

داند چكار دارد تر است، دردش بيشتر شده، نارضايتيش بيشتر شده، بيشتر نااميد هست، سرخورده هست، اصالً نميگيج

  خورده.  براي اينكه سرش را ديو اينطوري استكند، اين كارها چه بود من كردم. مي

خواهم فكر كنم. من به وسيله انگيزه دردهايم شما نبايد بگذاريد سرتان را ديو بخورد. شما بايد بگوييد من هشيارانه مي

گوييد. من خودم با كني. به شيطان ميدانم رنجشهايم، خشمم، واكنشم فكر نخواهم كرد. اينها را تو فكر مي و چه مي



  Program # 794                                                                                ۷۹۴برنامه مشاره 

  30صفحه: 

توانم باقي بمانم. براي خواهم ببينم كمان ميخواهم فكر كنم. من كمان هستم، تيراندازش خداست. ميخرد زندگي مي

خورد؟ با كشي. سر ما را چطوري ميود، تو مرا به قضاوت ميشبشود، قضاوتم صفر باينكه كمان بشوم، بايد مقاومتم صفر 

  مقاومت و قضاوت. 

تواند بخورد. اگر فكرهاي شما را او ايجاد كرد، شيطان ايجاد شما اگر مقاومت و قضاوت را صفر كنيد، ديو سر شما را نمي

. بهترين كمك خداست. خوردتواند بنمي ،اندازد، نهتواند سر شما را بخورد. اگر خدا از طريق كمان شما تير ميكرد، مي

گوييم از طريق موالنا و اين اشعار و تكرار اين غزلها ما اين فضاي درون را باز مي خوب ما بهش دسترسي نداريم فعًال.

ه كنيم. انبساط است كشود، فوراً باز كنيد. ما هميشه از طريق انبساط كار ميكنيم. هر موقع ديديد شما داريد منقبض مي

بپريد، همان  ،خواهيد واكنش نشان دهيدشويد، ميكند، نه انقباض. هر موقع ديديد جمع ميما را به اصلمان نزديك مي

د. شما ندانم واكنش نشان نداد، ضعيف است، بگوي موقع فضا را باز كنيد مهم نيست كه ديگران بگويند اين حرف نزد، نمي

  كنيد. انبساط پيدا 

   ٢١٦٦ تيدّوم، بدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  بِدان كوياست، بِْشنو و ن ويد مَْكرِ         زمان كيبََدْست از جمع رفتن  كي
گويد اين بََدست يعني يك وجب، يك خرده، يك وجب از جمع ياران معنوي بيرون رفتن، يك وجب از موالنا دور شدن مي

دانيم. شما ببينيد چه عواملي شما را از تمرينات معنوي مخصوصًا مكر شيطان است، اين را خوب بدان و ما اين را خوب نمي

كند، چه يد، غزلهاي موالنا را حفظ كنيد و درك كنيد و عمل كنيد، دور مياگر قرار باشد كه اين ابيات كليدي را بخوان

كند آن مكر شيطان است. و در بيتهاي بعدي كه خواهيم خواند االن، االن آن دو كند؟ هر چيزي دور ميچيزي دور مي

  بيت معروف را هم براي شما خواهم خواند. 

فرستد سراغ شما. پس ما ز باشد، در اين صورت انسانهاي ديگر را ميگفت كه اگر شما ديگر خيلي پرهيز كنيد و ديو عاج

االن از اين بيت فهميديم كه هر كسي ولو بخواهد اين لحظه متعهد بشود، يعني شما حتي اگر بياييد بنشينيد بگوييد كه 

چطوري يك شاپرك از گيرم از مثلث اول بروم به مثلث دوم، فيلم حشره را هم ديدم، ديدم كه من هشيارانه تصميم مي

دانم كه در من ذهني من، يك شاپركي به نام حضور كه من هستم، بايد پرواز كنم به  توي يك حشره آمد بيرون و من مي

خواهم مداومت خواهم تصميم بگيرم واقعاً متعهدانه اين كار را بكنم و ميدانم. مي، اينها را ميرو بياورميك فضاي اليتناهي 

  واهم تكرار هم بكنم. خداشته باشم. مي

كنم. من هم در خدمت شما شما از مكر شيطان در امان نخواهيد بود. يعني اين خرافات نيست كه خدمت شما عرض مي

شود من در خدمت شما نشستم، است. تقريباً دارد هشتصد تا برنامه مي ٧٩٤حدود بيست سال است كه هستم. اين برنامه 
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ا خدا به من داد كه بيايم اينجا بنشينم و اين خدمت را انجام بدهم اگر خدمت حساب برنامه اجرا كردم و اين فرصت ر

ام، شماري از شما در تماس بودم و به تدريج اوضاع و احوال آنها را من شنيدهبار در اين مدت من با تعداد بي ٧٩٤بشود، 

رفتند موفق شدند. چه كساني از موالنا قهر ام چه كسي وسط راه بريد موفق نشد، چه كساني جلو ام و ديدهبررسي كرده

كردند؟ چه كساني را ديو تنها گير آورد و سرشان را خورد و وسط راه نگذاشت بروند، خالصه تجربياتي كسب كرديم از 

  . خود شما

  نع باشيد. كند. شما بايد منتظر ماكند، مانع ايجاد ميهويت شدگي اشكال ايجاد ميگويد كه ديو يعني نيروي همو اين مي

آيد كنيد بدانيد كه اين روزها يك نفر ميبينيد پيشرفت ميكنيد، ميشما يك ماه، دو ماه كه شديد روي خودتان كار مي

يا يك دوستي، يك كسي، يك عاملي كه اين طراحي شده كه نگذارد شما اين راه را ادامه دهيد. اين را بدانيد، نيكو بدانيد. 

رويد، گويند اين چيزي نيست. نه. يك دفعه يك كالسي ميخواهند بدانند يعني. مينمي دانند مردم.ولي نيكو نمي

بينيد كالس به هم خورد. يك استاد معنوي داشتيد آن فوت كرد، يا با شما قهر كرد. يا يك كسي يك چيز بدي راجع مي

  به آن گفت.

فت، به خاطر من شما اين راه را نگذاريد. من نماينده گويم اگر كسي چيز بدي نسبت به من به شما گاز حاال من به شما مي

كند. شما نبايد بگذاريد شيطان يك چيزي موالنا نيستم. هيچ كس نماينده موالنا نيست. دانش موالنا و ابياتش كار مي

ر كسي پيش بياورد براي شما، شما دلسرد شويد و شما نيكو بدانيد كه اين را پيش خواهد آورد. براي شخص شما حاال ه

رفت از من ذهني به فضاي يكتايي. بله. ممكن خواهيد باشيد اين مانع پيش خواهد آمد. اگر مانع نبود كه آدم بدو ميمي

است همسر شما، ممكن است بچه شما، ممكن است پدر و مادر شما، ممكن است دوست شما، ممكن است رئيس شما، 

ك وضعيتي در شما، بدانيد كه اخالل خواهند كرد. آن موقع دنبال همكار اداره شما اخالل كند، ممكن است بدن شما، ي

فهمد كه اين كار موقت است. حتي بعضي دردهاي بدني شما موقت است، موقت تعهدتان باشيد. هر كسي متعهد باشد مي

   است.

ه شما هايي پيش بيايد كه شما شديد خشمگين شويد، مثل يك مجلسي كه شيطان ببعضي جاها ممكن است وضعيت 

بگويد كه هي اين همه كار كرده بودي، همين بود، آبرويت رفت. بدانيد كه اين مورد، مورد استثا است دورش خط بكش. 

كني. اين را يك كسي ترتيب داده. نااميد نشو. تعميم نده كه من هيچي نشدم، پيشرفت شما هميشه اينطوري رفتار نمي

دارد. آقا كارد. همين فكر شما را باز ميكر را تو بكني. همين فكر را ميخواهد همين فنكردم، اين چه هست، شيطان مي

  اين همه من كار كردم روي خودم، در اين مجلس واكنش نشان دادم، اين نقاط استثنايي است. 
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  ٣١٦ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  داد دست دينشا يپس به هر دست      هست  يروآدم سيابل يبس ونچ
آيد جلوي تو نبايد با او كنيد، هر كسي مياگر شما متعهد هستيد به اين راه و متعهد واقعي، مداومت داريد و تكرار مي

خواهيم به كسي بگوييم خواهيم قضاوت كنيم، نميبيني اين آدم من ذهني دارد، درد دارد يا ندارد؟ نميرفيق بشوي. مي

  كنم. شم. دارم روي خودم كار ميگوييم من بايد مواظب خودم بابد است. مي

ويت شدگي است، گويد چون آدمهايي كه از جنس من ذهني و درد هستند، يعني مركزشان از جنس درد و همموالنا مي

خواهيد خواهيد رفيق شويد يا دوست شويد، اگر تعهد داريد و مياز اينها خيلي زياد است، شا مواظب باشيد كه با كي مي

توانيم دوست شويم و هيچ كس هم هيچ اثري روي ما گويد ما با همه ميي اگر من ذهني داريد كه ميپيشرفت كنيد. ول

  شود، ما اينطوري هستيم. نخير. اين دو بيت را هم بخوانم:كنيم، هيچي هم نمياي را هم تماشا ميتواند باشد، هر برنامهنمي

  ١٢٢١ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  انياِنس نياو ز ديَ ِاستعاَنت جو                      چون عاجز شود در اِفْتِتان ويد
گويد اگر شما متعهد بشويد و تمام قوايتان را در اين مسير روان بكنيد اين دو بيت را خيلي جدي بگيريد، خيلي جدي. مي

باشيد و شيطان عاجز بشود، شيطان باالخره و فكرتان هم به شما كمك كند، مداومت هم داشته باشيد و تكرار هم داشته 

انگيزي بكند روي شخص شما  تواند پيدا كند به سراغ شما بفرستد، اگر شيطان را عاجز بكنيد كه نتواند فتنهكساني را مي

  طلبد از انسيان، يعني از انسانهاي ديگردر اين صورت ياري مي

  ١٢٢٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ييجانب دار دييجانب ما                                 يياريبا ما،  دياري شما كه
گويد، شيطان كه شما دوست ما هستيد، يار ما هستيد، كمك ما هستيد، بياييد ياري كنيد، طرفدار من هستيد، ديو مي

يد جانبداري كنيد، اين گويد، مگر من ذهني نداريد، مگر درد نداريد در مركزتان، مگر پيرو من نيستيد، خوب بيايمي

خواهند آيند با شما ميكند. در نتيجه يك كساني ميرسد، دارد متعهدانه روي خودش كار ميشخص دارد به حضور مي

شما باشد، پدر شما باشد،  تان باشند، ممكن است بچهخواهند دوست شوند، ممكن است فاميلدوست شوند و حاال نمي

شايد از اين مورد است. چطور  بينيد همسران خيلي خيلي مخالف اين كار هستند،مي همسر شما باشد. بعضي موارد كه

خواهد به خدا زنده شود، يك آدمهايي در اين خانواده هستند، شديداً مخالف اين كار هستند. ممكن است يك آدمي كه مي

  مخالف اين كار هستم. گويند بد نيست ولي منشود؟ از آنها بپرسيد ميبمگر بد است كه آدم به خدا زنده 

ت دوم *** یان   ***  
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هويت خوانم و اين قسمت باز هم مربوط است به اينكه اگر كسي عزم رفتن از همخوب دوباره چند بيت از مثنوي برايتان مي

  ها به فضاي يكتايي بكند، شيطان مزاحمش خواهد شد.شدگي

  ٤٣٢٦ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بانَْگت َبر زَنَد َاْنَدر نَهاد ويد                          با ِاجِْتهاد يُكن نيچو عَزِْم د تو
ويت شدگي يعني از من ذهني بروي به خدا زنده شوي و به ه گويد كه اگر تو تصميم بگيري از حالت انقباض و هممي

هويت بشوي، عزم دين كردن يعني به خدا همبينهايت خدا زنده شوي، دين كني، نه اينكه بروي يك سري باورها را با آن 

  زنده شدن، يعني به وحدت عمل كردن، همين توحيد يا يكتايي، يكتا شدن دين است. دين هر كسي يكتا شدن است.

گويد تو اگر بخواهي از حالت من ذهني كه دويي است و جدايي از خداست، بروي به يكتايي و بخواهي در اين كار واقعاً مي

كني، با جد و جهد اين كار را بكني، در اين صورت ديو چون هنوز من ذهني داري، از طريق همان من ذهني كوشش هم ب

زند. صداهايي از مركزت خواهي شنيد كه اين كار را نكن و شما را از كند به وسوسه كردن، بانگ ميدر مركزش شروع مي

  ترساند. كسي مينوايي و بيدرويشي، بي

اي، هويت هستي، چسبيدهار را بكني، تنها خواهي ماند، اين كار را بكني، اين چيزهايي كه باهاش همگويد اگر اين كمي

تواند به خدا زنده شود و چيزها را هم داشته باشد. و موالنا دهي و شما باور نكنيد، براي اينكه آدم مياينها را از دست مي

  :گويد كهن، ميكند به دو تا آيه قرآاين بيت را به اصطالح وصل مي

  ٦٤هي، آ١٧سوره اسراء م،يكرقرآن

فرياد خويش هر كه را توانى از جاى برانگيز و به يارى سواران و پيادگانت بر آنان بتاز و در مال و فرزند با آنان شركت  با«
  »شان ندهد.كه شيطان جز به فريبى وعدهجوى و به آنها وعده بده. و حال آن

   

اين كارها را با او خواهد كرد. با فرياد گويد. يعني هر كسي كه در مركزش من داشته باشد، شيطان يعني خدا و شيطان مي

هويت شدگي داري، به صدا دربياور خويش يعني هر چه زور داري بزن. صداي بلندت را در نهادش، در مركز كسي كه هم

ز هاي ذهني ديگر، با پيادگان و سوارانت يعني هر چه قوا داري بتا تا او برانگيخته بشود. يعني به ميل تو رفتار كند و با من

و در مال و فرزند با آنها شركت جوي يعني بگذار به وسيله دخالت تو در همه آن كارها  ،به كسي كه به من زنده نيست

كند چه فرزند بزرگ كردن، همسر داشتن و فالن، در آنجاها شركت كن. شركت كند يا انجام بدهد. يعني هر كاري مي

كنيم و به آنها كنيم، فرزند بزرگ ميشويم، همسر پيدا ميا. عاشق ميكنيم ديگر مچون همه اين كارها را با من ذهني مي
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وعده آينده را بده. يعني بينداز به زمان، بگو در آينده كار بهتر خواهد شد نه در اين لحظه و حال آنكه شيطان جز به 

شود و از اين به ما داده مي پس بنابراين هر چه كه در زمان روانشناختي وعدهشان ندهد. اين يك آيه است. فريبي وعده

  گويد:شويم، اين كار شيطان است، بله اين آيه بعديش ميلحظه غافل مي

  ٦٥هي، آ١٧سوره اسراء م،يكرقرآن

  »را بر بندگان من هيچ تسلطى نباشد و پروردگار تو براى نگهبانيشان كافى است. تو«
هويت شدگي خالي كند. به محض اينكه معنيش اين است كه هر كسي مهمترين كارش اين است كه مركزش را از هم

تواند شويم، شيطان نميشويم و به محض اينكه خالي ميشود، ما دچار اين آيه ميمي هويت شدگي در مركز ما انباشته هم

  توانند اثر بگذارند و بنابراين ما بنده خدا هستيم، مركزمان خالي است، روي مركز ما اثر بگذارد و عواملش هم نمي

  ١٣٨١ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

  او ساكن شود از ُكن َفكان آنگه                    نهد از المكان يقدم بر و حق،
و كن فكان او براي نگهباني ما، نگهداري ما كافي  ،كندخدا يا خرد كل و كن فكان او دارد كار مي قضاوت خدا، تشخيص

  است. بله پس ما فهميديم كه 

  ٤٣٢٦ تيدفتر سّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  باْنَگت بَر َزَند اَنْدَر نَهاد ويد                              با ِاْجِتهاد يكُن نيچو عَزِْم د تو
اين من ذهني ما بس نبود، خدا به شيطان هم حاال اين در واقع فرمان ايزدي است. حاال ممكن است من ذهني بگويد كه 

شود اين را نگويد. حاال به هر صورت اين گفته بتاز به مركز انسانهايي كه من ذهني دارند پدرشان را دربياور. حاال نمي

گويد به اينها دردها را در مركزش انباشته كرده، خدا هم به شيطان ميطوري شده. يعني هر كسي كه من ذهني دارد و 

كنند به بيرون، به تو و از تو تا اينها بفهمند بايد نگهباني مرا داشته باشند. تا زماني كه اينها رو مي ،بتاز. راحتشان نگذار

  تواني اينها را اذيت كن. به زبان ساده بگوييم. معني اين بيت مهم اين است. خواهند تو تا ميكمك مي

ه اين سادگي صورت نخواهد گرفت براي اينكه مردم كني با اجتهاد، يعني اگر بخواهي يكتا بشوي، اين ب تو چو عزم دين

ام را فعالً نگه دارم ولي يك گوييد كه من من ذهنيدارند. بيشتر حتي شما بينندگان ميشان دست برنميفعالً از من ذهني

واهيد ن قضيه صورت نخواهد گرفت. يعني شما به دين نخايتر بشود. كارهايي ياد بگيرم، يك باورهايي كه زندگيم سهل

خواهيد تبديل شويد، دردهايتان هم ممكن است يك كمي ساكت بشود، ولي ساكت رسيد. اگر منظورتان اين است، نمي

شدن دردهايتان هم ممكن است مكر شيطان باشد. شيطان ممكن است يك مدتي دست از سر شما بردارد، بگويد بگذار 

  مداومت و تكرار را حتمًا داشته باشيد. حاال فكر كند پيشرفت كرده. شما بايد تعهد و هماهنگي و
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  ٤٣٢٧ تيدفتر ّسوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يَشو يشيرنج و درو رِياس كه            يَغو يا شينديَ مَرو زان سو بِ  كه
شنويم در سرمان زند، اين قدر كه ما ميشيطان در مركز ما به وسيله همان من ذهني كه داريم فعًال و گرفتيم، بانگ مي

كه آن سو مرو، به سوي يكتايي مرو، نروي به خدا زنده شوي، به بينهايت او، نيايي به اين لحظه، از زمان روانشناختي 

كني، تا ن سو بينديش، فكر كن، انديشه كن، اي گمراه، تو داري راه را گم مينروي، اي غوي، غوي يعني گمراه. كه مرو زا

خواهي بروي يكتا بشوي، همين دوييت و دردها و همين خشم و ترس و اينها خيلي خوب حاال به فرمان من بودي، مي

خواهي شد. درويشي يعني گويد. كه اگر آنور بروي يكتا بشوي، اسير رنج و درويشي است، نگه دار اينها را، شيطان مي

  چيزي، فقيري، هيچي نخواهي داشت. نه دوست خواهي داشت، نه اين چيزها را خواهي داشت. بي

شوي بيچاره ها را بيندازي، بشناسي بيندازي، پس چيزي نخواهي داشت ديگر. فقير ميهويت شدگيخواهي همشما مي

  گويد:كند اين بيت را و بيت بعدي را به اين، ميموالنا مربوط ميگويد. بله اين آيه هم دوباره شوي نرو. شيطان ميمي

  ٢٦٨هي، آ٢سوره بقره م،يكرقرآن

دارد، در حالى كه خدا شما را به آمرزش خويش و افزونى ترساند و به كارهاى زشت وا مىشما را از بينوايى مى شيطان«
  »دهنده و داناست.دهد. خدا گشايشوعده مى

گويد مواظب باش دهد. ميچيزي ميتواند مربوط به اين آيه باشد. شيطان شما را وعده فقر و بيبله آن بيت هم مي

شوي. تو بايد به كارهاي زشت حسادت و بخل مبادرت كني، مبادا بگذاري يكي گي را بيندازي، بدبخت ميهويت شدهم

ماند ديگر. ببين كه چيزها محدود هستند، كم هستند، مثل پيشرفت كند، از تو جلو بزند، اگر او ببرد براي تو چيزي نمي

  برد. ش را مياهد بلكه هم هممانماند، زيادش را او برد، كمش براي تو مييك تكه كيك مي

بخشم و هاي شما را كه همين گناه شماست، ميهويت شدگيگويد كه من اين همگويد اگر فضا را باز كني، خدا مياما مي

دهم و من بينهايت هستم، من كوثر دارم، حاال دانا هستم، علم مرا بگير، آن علم دهم، همه چيز ميبه شما زندگي مي

زند، شيطان از آن كنم، خدا از اين حرفها مينهايت ميرا بينداز دور، من وسعت بخش هستم، من ترا بيهويت شدگي هم

  زند. حرفها مي

شنويد، شنويد، خدا را ميكنيد، حرف زندگي را ميحاال پس بنابراين در اين لحظه اگر شما متعهد باشيد، فضا را باز مي

شنويد. شما بايد بفهميد، بدانيد كه دهيد، حرف شيطان را ميواكنش نشان ميشويد، اگر تابع شيطان باشيد، منقبض مي

كنيد. بله، جواب كنيد و چه عملي ميشنويد؟ بستگي به عملتان و فكرتان دارد. ببينيد چه فكري مياالن حرف كي را مي

  دهد:بدهيد به خودتان. شيطان دوباره ادامه مي
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  36صفحه: 

   ٤٣٢٨ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  يخور يمانيو َپش يّگرد خوار                      يوابُر ارانْيِز  يگرد َنوايب
هويت شدگي با انسانها و چيزها را از دست بدهي، به حرف خدا گوش نده، كوثر چه هست، بينهايت چه نكند اين هم

باورهاي تو بهترين عقل است، هويت هستي، همين باهاش همشما بخشي چه هست، دانايي همين است كه هست، وسعت

تواني هويت شدگي را از دست بدهي، با عشق ميگويد كه هماگر، نمي .شويگويد، بينوا ميبهترين دانايي است، شيطان مي

هويت شدگي است. بينوا براي اينكه زير القائات آن نيروي بزرگ هم ،فهمدرابطه برقرار كني. اين چيزها را من ذهني نمي

شوي، پشيمان خواهي شد. صد در صد پشيمان شوي، ذليل ميشوي، مواظب باش. خوار ميياران جدا مي شوي ازمي

  خواهي شد. 

خوب شما اگر تعهد نداشته باشيد و اين ذهنت و عملت به شما كمك كند، تكرار هم نداشته باشي، مداومت نداشته باشي، 

يست كه ما سوار يك اتومبيل آخرين مدل باشيم عالي و يك تواني. اينطوري نخورد ديگر. نميشيطان سر آدم را مي

  بتازيم برويم، آن طوري نيست. اين راه پستي و بلندي و جاهاي لغزنده دارد.  يموِي باشفري

   ٤٣٢٩ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  نيقيَ در ضَالَلت از  يزيُگر وا                              نيلَع وِ يبانگِ آن د مِيِز ب تو
ترسيم. بنابراين از بانگ آن ديو لعين ما خوب ما من ذهني داريم و ترس يكي از هيجانات مهمش است. ما هميشه مي

هايم را از دست بدهم هيچي نداشته باشم. اينها را هويت شدگيترسيم كه نكند تنها بمانم، هيچي نداشته باشم، هممي

به آن  ندهيبه گذشته و آ يمن ذهن بهبنابراين دوباره مي گريزد  ترسيد.مي شوم،، بدبخت ميروندهم كه دارم از دست مي

 يو م مييگشا يما فضا را م .داد يو علم آن فضا به تو م ييفضاگشا نيكه ا ينيقياز  ؟ياز چ .شده تيهم هو يدانش ها

حس وحدت با خدا  ،ميكن يحس عشق م ،ميكن يم ييكتايحس  ،ميكن يم نيقيحس  ،ديآ يسبب م يب يكه شاد مينيب

   .است نيقي نيا ،ميترس يما از مرگ نم هك ميكن يرا م نيحس ا ميكن يم

گشوده شده  يفضا نيبه خاطر ا ،ميكن يم نيقيحس  ،لحظه نيدر اطراف اتفاق ا ميكن يهرچه فضا را گسترده تر باز م

به همه مظنون  ،زينكند ببرند آن چ ،بچسبم به آن نيبچسبم به ا زهايدوباره به آن چ ميرو ياز ترسمان م ميبند يرا م نيا

در اطراف اتفاقات  يتوان ينم نيبنابرا .يترس يم ،نداشته باشم يزيمن چ ،رنديخواهند از من بگ يرا م زيچ مهه ،ميشو يم

  .يشو يم مشكوك يبه هر اتفاق يفضا باز كن

 يكه از آنور جار يخرد نكهيا يبرا .دهد يم نيقيدهد و  يگشوده شده هست كه به ما خَِرد م يفضا نيا ديكن يتوجه م

كه تعهد نداشته  يهر كس .كار تعهد است نيمقدمه ا مييگو يم يچ يبرا .كند يبه ما كمك م ،عمل ما شود به فكر و يم
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  37صفحه: 

 نيا ،فرستد سراغت يرا م يكيگفت  م؟يخواند يامروز چ .بگذرد يطانيش يبندها و وسوسه ها نيتواند از ا يباشد نم

اوقات از  شتريب ،موقع ها يفرستد بعض ياتفاقاً دشمنت را هم م ،فرستد كه يدشمنت را كه نم ،كه ستين يهر كس يكي

 ،بد گفتن ،كند به انتقاد كردن از تو يكند شروع م يرا َعَلم م يدشمنكيدفعه  كياگر نتواند  ،كند يدوستانت استفاده م

  .ندارد دهيفا ييكه تو بگو .است ويهم مكر د نيا .يواكنش نشان بده يكند مجبور يوِلَت نم

 ،روانشناس بزرگ مثالً كيبه  مينگاه كن گريدمهم  يكند كه ما به آدمها يم قيما را تشو ديگو يم طانياوقات ش يگاه

نگاه  ديكس نبا چيشما به ه ،را نهايا ميما بخوان يچ يدرد دارد پس برا ،دارد يهنوز من ذهن نيهمه معلومات دارد ا نيا

و ببينيد اين آدم درد دارد، من  دهد يكه موالنا درس م دينيرا بب يكس كيشما ممكن است  .دينگاه كن ديواقعًا نبا ،ديكن

ذهني دارد افسرده است، مي گوييد من نمي خواهم مثل اين بشوم، اين هم مكر ديو است. آن كه نماينده موالنا نيست، 

  كس. ما همه سعي مي كنيم روي خودمان كار كنيم.  ، هيچهيچ كس نماينده هيچ بزركي نيست

هر كسي بيشتر كار مي كند بيشتر فضا باز مي كند، بيشتر پيشرفت مي كند. ولي شما نبايد يك آدمي را نشان كنيد 

و بگوييد كه حاال كه اين آدم موالنا درس مي دهد اينطوري است من اصًال از موالنا بيزار شدم اين غلط است. اين مكر دي

چه كار داريد كه يكي سي سال است. شما از بزركاني مثل حافظ مثل موالنا از فردوسي شخصاً مي توانيد استفاده كنيد. 

است موالنا درس مي دهد ولي احوالش خراب است. آدم مي تواند موالنا درس بدهد، معلم موالنا باشد توي هپروت هم 

  باشد. شما بگذاريد باشد شما نباشيد. 

باشيد شما به حضور زنده بشويد. اين هم مكر شيطان است كه شما آن را ديديد و يك قضاوتي كرديد بخاطر  شما آزاد

اگر كسي بعد از چهل سال اينطوري است من هم بعد از چهل اين كه اينطوري است من نمي خواهم به راهم ادامه بدهم. 

ني بهتر است! نگو اين كار را. يعني نگريز به ضاللت. سال اينطوري خواهم شد خوب من االن هستم من بروم دنبال من ذه

راه پيدا نكن كه برگردي بروي، اگر متقاعد كردي خودت را بروي به گمراهي؛ واگريزي از ضاللت در يقين؛ بدان اين كه 

  مكر شيطان است. 

   ٤٣٣٠ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  هَال فردا و پَسْ فردا مراست كه
  ماست شِ يكه ُمهْلَت پ ميَ پو نيد راهِ 

سالگي از دست بدهم  ٢٠حاال مي گويد كه من بگريزم به من ذهني مي ترسم، مي ترسم هم هويت شدگي هايم را در 

بيچاره بشوم، من االن هم هويتم با همسر، بايد همسر پيدا كنم، نمي دانم با بچه با مال دنيا، اينها را گير مي آورم بايد با 

ذهني با تقلب هر چه مي شود اينها را جور بكنم. وقتي اينها را جور كردم و يك جا جمع شد خوب  هم هويت شدگي با من
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  38صفحه: 

آنموقع مي روم دنبا معنويت، اين غلط است اين هم از وسوسه شيطان است. كه بگوييم آقا خيلي وقت داريم! هال فردا و 

  سالگي است؛ نگو اين را، نگو و مثل ما اشتباه مكن.  ٥٠سالگي است  ٤٠سالگي است  ٣٠ام است سال ٢٠پس فردا 

سالگي بياييد تغييرات را در  ٢٠اشتباه نكن اگر جواني اشتباه نكن به اين حرف موالنا گوش بده، شما اگر مي توانيد همين 

است. شما با من ذهني مي روي دنبال هم هويت شدگي ها، سالگي آسانتر  ٢٠خودت بده و صادق باش دروغ نگو، و در 

همسر هم پيدا مي كني، بچه هم پيدا مي كني رابطه هم برقرار مي كني ولي تمام اينها پوسيده مي شود، درد در آنها 

را جبران  كرده يكه من ذهن ياشتباهات ، نمي توانييدردها را رها كن يتوان ينم يبرگرد انباشته مي شود بعدًا نمي تواني

موقع عبادت  يرا جمع كنم بعد از پنجاه سالگ زيهمه چ يمن حاال اجازه بده تا پنجاه سالگ ييبگو دينبا ،يتوان ينم يكن

لحظه است مخصوصاً دوران  نيهم ينطوريا ستيماست ن شيآنموقع كه مهلت پ ميپو نيراه د ،ينطوريا ، نيستماست

  است  يجوان

   ٤٣٣١ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  باز كو از چپّ و راست ينيب مرگ
  را تا بانگْ خاست هيهمسا ُكشَديم

مثالً پدرت فوت  ينيب يم كدفعهي ،هيهمسا ديگو يم نجايحاال ا .رنديم يكه دور و برت آدمها م يشو يدفعه متوجه م كي

 يم نجايدر ا .روند ياز چپ و راست م ،رنديم يد از خانواده چند نفر م،شو يات فوت م ييشود دا يعمو فوت م ،شود يم

   .شود يم ريبابا دارد د ،ما ميترس يمبرخاست و دوباره  ونيرد و بانگ شات مُ هيهمسا ديگو

   ٤٣٣٢ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  زمان كيرا  شتنيخو يساز مَرد                        جان مِ ياز ب يُكن نيعَْزمِ د باز
كار همان  نيبهتر .همه ذهن است نهايا ،من هم خواهم مرد رنديم يشود مردم دارند م يم ريدارد د ييگو يدوباره م آره

 ريكند كه بابا دارد د يادآوريمرگ مردم به ما  مينگذار .هرچه جوانتر بهتر .مداومت و تكرار است ياول تعهد و هماهنگ

اآلن  ،كار كردم ميهمه با من ذهن نيا گريتا حاال من د ياست تا ك مشوم من شصت سال يم ريمن دارم پ نيبب اي ،شود يم

همان لحظه  يكه متوجه شد يدر هر سن يول ،يريبگ يخواه ياگر م ميجور فكر است تصم كيهم  نيوقتش است خوب ا

 ،يكار هماهنگ كن نيرا با ا را اعمالت تيفكرها يو هماهنگ بشو يمتعهد بشو ديبا ،يخواهد تو متوجه بشو يخدا م

منظور  نيكه مهمتر يو بدان ،تلف نشود گريد يدر جاها گريد تيَ كه قوا يمحدود كن ،يروان كن ريمس نيرا در ا تيَقوا تمام

منظور كه زنده شدن  نيمقصود و ا نيا. است نيو مقصود انسان ا .به مثلث حضور است يانسان مراجعت از مثلث من ذهن

   و ميكار را بكن نيا ديخداست در همه مشترك است ما اول با تينهايبه ب
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  39صفحه: 

  ١٣٠٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  حَْق بر كارها دارد َسبَق كارِ                          گفت حَق تَيْ اِْذ َرمَ  تَ يْ رَمَ  ما
 يم ييگو يدوباره م يترس يم :ديگو يخالصه م .دارد تيما اولو يخدا به تمام كارها تينهايزنده شدن به ب نيا يعني

 يحاال زن هم م .يساز يجوانمرد م يعني يساز يمرد م .يساز يخودت را مَرد مو ،بشوم كتاي ييكتايخواهم بروم به 

 رميشل نگ رميبگ يكار را جد نيا گريرو كنم به تعهد د ،اقترو كنم به صد ديگو يم يعني .تواند خودش را جوانمرد بكند

 نهايا ،بشوم دهييزا ياز من ذهن ديقبل از مرگ با ديمن با ،شود يم ريد رميمن هم ممكن است بم رنديم يمردم دارند م

 ار يكس كيچون دارند مرده  ييآ يلحظه به خودت م كي ،زمان كيرا  شتنيخو مرد سازد :ديگو يرا آدم به خودش م

   :پس يمن هم خواهم مرد ول ييگو يبرند م يم

   ٤٣٣٣ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  َكم يْ پا اَرمين يمن از َخْوف كه                 از ِعْلم و ِحَكم يسَِلح بَر بَند پس
 يم يريگ يم شيو بزرگان را پ ييعلم و حكمت را دانش موالنا يسالح ها يعنيسِلَح  يريگ ياسلحه به دست م نيبنابرا

 .شما را متعهد نمي كند ،بوداز ترس و يك انگيزه بيروني  هنوز ميتصم نيا يول يريگ يم ميتصم ،بروم كالس موالنا ييگو

 .و در اين راه نمي خواهم كم بگذارم .از هيچ چيز ديگر نمي ترسم ،و به خودت مي گويي كه من هيچ موقع نخواهم ترسيد

  .مي گويد ؟اين تعهد واقعا تعهد است

   ٤٣٣٤ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  فقر غيبِتَرس و باز َگرد از ت كه                   بَر َزَند بر تو ِز مَكْر يبانگ باز
خود  .دوباره بانگ مي زند يك لحظه جوانمرد مي شوي از ترس اينكه بميري ولي اينها همه ابزارهاي خود شيطان است

آنجا هم يك جاي ذهني  .تو از ترس مي خواهي اين كار را بكني مي ترسي كه بميري ولي به آنجا نرسي .من ذهني است

از روي  ،از روي حيله ،بانگ اش را مي شنوي ،بنابراين او مي گويد دوباره بانگ مي زند ،مي خورنداست اينها به درد ن

از تيغ  ،كه بترس و از تيغ جدايي بترس ،شيطان مي گويد فكرهاي هم هويت شده يك پيغامي به گوشتان مي رساند

   .دوباره مي ترساند ،ودبا همان حربه اي كه اول ترسانده ب .از تيغ فقر ،درويشي و بيچارگي بترس

   ٤٣٣٥ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  يِسالحِ ِعْلم و فَن را ِبفْكَن آن                            يِز راهِ روشن يزيبُگْر باز
دوباره از راه روشني يعني راهي كه مثال اگر تصميم گرفته بودي بروي موالنا بخواني و به گنج حضور گوش بدهي و ابيات 

ديگر  ،وقتي شيطان بانگ مي زند از ترست آنها را مي اندازي ،تكرار كني و هر روز دو سه ساعت روي خودت كار كني را

و اين سالح علم و دانش  ،براي اينكه اين تعهد بسيار سست بود .يعني مداومت و تكرار از بين مي رود .ادامه نمي دهي
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  40صفحه: 

براي همين است كه يك عده اي سه چهار ماه به برنامه گوش مي كنند بعد ديگر گوش نمي  .موالنايي را مي اندازي زمين

   .از اول هم واقعا تعهدي در كار نبوده است ،آن تغيير و تبديل در آنها ايجاد نمي شود ،كنند

من  ،ا انتخاب خودتانبنشينيد هشيارانه ب ،بيدار كند كه متعهد بشويد براي همين مي گويند ديگر اين ابيات بايد شما را

پولم را در  ،واقعا تصميم بگيريد كه من مي خواهم اين راه را بروم و بايد مداومت داشته باشم تكرار كنم ،چه مي خواهم

تلف  از ،تمام قوايم را در اين راه مي گذارم و محدود مي كنم قوايم را ،وقتم را در اين راه مي گذارم ،اين راه مي گذارم

آن جاهايي كه شما وقت تلف مي كنيد آنها را جلويشان را مي  ،ون و به اخبار و به اين طرف و آن طرفشدن به تلويزي

دانشي كه از بزرگان مي تواني  ،نه اينكه از ترس سالح علم و فن را ،و منابع تان را روان مي كنيد در اين مسير ،گيريد

   :مي گويد .بگيري اين را بيفكني از ترس شيطان

   ٤٣٣٦ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  ييظُلَْمت َنمَد اَْفكَنده نيُچن در                         ييبَنده ياو را به بانگ هاسال
نه آن  ،مي گويد سالها گذشته است كه بندة يك بانگ شيطان هستي كه به محض اينكه دست به معنويت واقعي مي زني

گفته است شناسايي  .معنويت واقعي را هم موالنا گفته است به ما ،عبادت هايي كه خود شيطان مي كند به معنويت واقعي

   .و صبر هم هويت شدگي

  ٣١٤٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كن، َالَْصّبْرُ ِمفتاُح اْلفََرج صبر                       ندارد آن َدَرج يحيتسب چيه
ولي خيلي از انسان ها يك تصميم قطعي روشن ندارند  .عبادتي مقام صبر را ندارد و صبر كن و صبر كليد رهايي است هيچ

او مرتب در  ،سالها او را به بانگي بنده اي .كه من اين راه را شروع كرده ام و منابع ام را در اين راه به كار خواهم انداخت

بنابراين در ظلمت و تاريكي يعني همين هم هويت  .زند و بانگش ما را مي ترساندبانگ مي  ،مركز ما چون من ذهني داريم

   .بعد نتيجه گيري مي كند .نمد افكندن يعني مستقر شدن .ساكن كرده است ،شدگي ها ما را مستقر كرده

   ٤٣٣٧ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  ست و گرفته حَلْق راكرده بَند                          خَلْق را نْياطيبانگِ ش َبتِ يهَ 
را جمع مي بندد  شياطين .اين بانگ شياطين .بلندي است يا اثر گذاري است ،يا بزرگي است ،مي گويد كه اين ترس است

شيطان يك چيز عجيب و غريبي  .ابليس آدم روي است .براي اينكه هر كسي من ذهني دارد يك شيطان كوچولو است

بنده  ،هم هويت شدگي دارد ،هر كسي در مركزش من ذهني دارد .نيست كه! نيروي هم هويت شدگي در اين جهان است

   .بنده خدا است ،هر كسي مركزش را خالي كرده است .شيطان است
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قسمت  ،دانش ،مقام ؛دانم نمي ،مثل پول ،با چيزها ،فكرها ،شما بايد ببينيد كه آيا در مركزتان هم هويت شدگي با باورها

اگر هيچي  .ابليسيت در شما وجود دارد ،شيطانيت ،اگر دارد ؟وجود دارد يا نه ،يك شخصي و درد ها ،هاي مختلف بدنتان

تكرار  ،مداومت باشد ،ما مي گوييم اگر تعهد و هماهنگي باشد .شما بنده خدا هستيد .خوشا به حالتان ،خالي است ،نيست

بانگ  .و مشكل شما ممكن است توي همين مثلث باشد .شود اگر نباشد نمي .اين تغيير و تبديل صورت مي گيرد ،دباش

چرا ما بايد يك چيزي را كه مي دانيم  .شيطان ممكن است بگويد كه بابا ما مگر ابله هستيم كه اين قدر تكرار كنيم آخر

  .شيطان است اين همان حرف ؟آخر يعني چه اين ،دوباره تكرار كنيم

بتدريج آدم مي رود مثل يك نردبان مي ماند  ،تا ادامه ندهي اين كار را .براي اين كه تا تكرار نكني معني اش را نمي فهمي

نمي تواني همه چيز را در پله  ،مي بيني وسعت بيشتري ،روي باال هرپله كه مي ،پله برو باال قائم بگذار پله شما يك نردبان

مي دانند من  ،آنهائي كه گنج حضور گوش كرده اند و مداومت داشته اند .بنابراين مداومت مي خواهد ،هاي پايين ببيني

مگر اينكه ما فضا را به اندازه  ،هم هويت شدگي هاي ريز ريزي وجود دارد كه خودش را به ما نشان نمي دهد .چه مي گويم

   .گشوده باشيم ،كافي گشوده باشيم

يك اتفاقاتي به وجود مي آورد و جلوي شما مي گيرد شما به آن فضا  ،قضا ،قانون قضا و قدروقتي فضا گشوده شده باشد 

قضا مي خواهد هم هويت شدگي را به ما لحظه به لحظه نشان  .مي اندازيد ،هم هويت شدگي داريد ،مي بينيد كه باز هم

بنابراين اگر شما زير نفوذ من هاي ذهني ريز و  .يمنمي توانيم ببين ،ولي پله هاي پايين نردبان ما نمي توانيم ببينيم .بدهد

مي گويد مردم اكثرا اين طوري  .انددرشت بيروني يعني انسانها هستيد دراين صورت َنفَِس شما را اين شياطين بريده

   .هستند نَفَسشان را شياطين برانده اند

مي گويد  .هني مختلف اطراف خودتان هستيدشما زير نفوذ من هاي ذ ،ببينيد بيت مهمي است براي اينكه شما ببينيد

هر لحظه مركز ما كه مركز مادي است زير نفوذ تاثيرات من هاي ذهني  .نمي گذارند ببينيم ،نَفَسِ ما را برانده اند اينها

 .چه مي خواهم ،كه من مي خواهم روي خودم كار كنم ،به عنوان يك انسان ،مگر شما خودتان را دريابيد .اطراف مان است

   .خداوند به من اراده آزاد داده است من مي توانم از اين آدمها جدا باشم ببينم چه مي خواهم

مي شوم تا تمام قواي فكري و عملي من با  من متعهد ،من تا حاال خبر نداشته ام .االن موالنا اين چيزها را به ما گفته است

گرفته ام مداومت داشته باشم ولو اينكه مرتب در مركز  اين تعهد من و تصميم هشيارانه من هماهنگ باشد و من تصميم

سه سال بس  ،دو سال بس است ،بابا يك سال بس است ؟اين همه تكرار براي چي ؟براي چي ،من اين تلقينات بيايد كه

  .بله .است
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   ٤٣٣٨ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  َرواِن كافِران َز اْهِل ُقبور كه                     ُشد جانْشان زِ نور ديچُنان نوم تا
يك هشياري است فقط  .نا اميد شده است ،هشياري شان از زنده شدن به خدا و نور خدا را گرفتن ،مي گويد جان شان

 نطوري. همرديبتواند بگ يغامياز آن ور پ و نا اميد است كه ،پيغام را ،خوشي را ،نور را ،يك عادت كرده است از بيرون بگيرد

 يكه منِ ذهن ميرا از دست داد دمانيام گريما هم د يعنيكه مردگان زنده خواهند شد.  ستنديمعتقد ن ديگوين، مكه كافرا

 نكهيا يعني امتياست، انكار ق امتيدر واقع انكار ق نيكار را؟ ا ميرساند نجايبه خدا زنده بشود. چرا به ا توانديما هم م

هم كفر  ينياز نظر د امتياست و انكار ق امتينرسد، به خدا زنده نشود، انكار ق شيجهان به منظور اصل نيبه ا ديايانسان ب

  . ميهست امتيباشد و ما همه منكر ق امتيمنكر ق تواندينم ياست، كس

نه، پس شما  ديگوياگر ته دلتان م د؟يخدا زنده بشو تينهايبه ب ديكنيواقعا شما باور م كنم،ياصال من از شما سوال م

آن حشره  ياز تو شودي. شما باورتان مستيكارها دشوار ن مانيبا كر ديگوي. شما متعهد شو، موالنا مديهست امتيمنكر ق

پوسته  كيزده ما چشمان شگفت يجلو ينگاه، نه، ول نيدر اول رون؟يب ديايشاپرك ب كيدارد،  يميپوسته ضخ كيكه 

ما، شاپرِك  يبپرد. چرا از مِن ذهن يتناهيال يدر فضا توانديكه م ديآيم رونيبا بالها ب اريپروانه تمام ع كي ماند،يم يباق

  حضور ما نتواند متولد بشود؟ 

 اورد؟يب رونيب توانديما را نم اورديب رونيپروانه را ب ميپوسته ضخ نيا ريحشره و از ز نيا يكه توانسته از تو ييرويآن ن

 تيهم هو يباورها ني. ما متعهد به همشوديعقل ما ساكت نم م،يگذاريپس ما نم م؟يبهتر از آن حشره دار تيضعما كه و

 تيهم هو يمن با چ دييبگو دي. باديبگذار ديوقت با ن،يا برديكار م د،يكن ينيموضوع تعهد را بازب دي. شما باميشده هست

كه متعهد شدم من آن  يآن سمت و سو به كار افتاده است و موقع رمن د يمن و قوا يمتعهد شدم؟ فكرها يهستم و با چ

 خواهميم رسديسالم است، چهل سالم است، عقلم م يسالم است، س ستياالن كه ب د،يرسيموقع كوچك بودم عقلم نم

هست من متعهد هستم؟ كه مطابق  يخرافات است، چ ايباور است  نياصال ا رمتعهد هستم؟ به كدام باور؟ آخ يبه چ نميبب

  چرا؟ كنم؟يآن من عمل م

هستم كه به خدا  نيهستم؟ منكر ا امتيمن منكر ق ايمثل موالنا؟ بروم مطالعه كنم، آ يبزرگان ند؟يگويچه م بزرگان

را من  نيا ايخدا زنده بشوم، آ تينهايبه ب ديصفر تا لحظه مرگ با هيهفتاد، هشتاد سال از ثان نيزنده بشوم؟ در ا توانميم

كننده هستم؟ پس چرا ده سال است كار  ديناام يندارم؟ اگر قبول ندارم، چرا ندارم؟ نكند متعهد به باورها ايدارم  لقبو

  . رسد؟يچرا مزد كار نم ست؟ين يهنوز خبر كنميم
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   ٤٣٣٩ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  چون ُبوَد؟ ييبانِگ خدا َبتِيهَ                         شِكوهِ بانِگ آن َملْعون بُوَد نيا
 دينياست، شما بب ينطوريا نيذهن نگاه دارد، اگر ا يتوانسته ما را تو طان،يملعون، ش نيبانگ ا نيا د،ينگاه كن ديگويم

 يليلحظه خ نيكه قدرت ا ديبگو خواهديم يعني. ميموقع ما امتحان نكرد چياست؟ ه يبانگ خدا چه جور بتيكه ه

قدرت خدا و قدرت خرد كل؟  اياست  اديما ز ي. قدرت منِ ذهناست ندهياز قدرت توهم است، كه گذشته و آ شتريب يليخ

را  شيكه صدا يطانيش نيا اياست  شتريبه عالوه كُن فَكان خدا قدرتش ب كنديكائنات را اداره م نيقانون قضا كه تمام ا

كه، قدرت خدا  مب معلوواست؟ خُ  شتريب يكيت؟ قدرت كدام از ترس نگاه داشته اس يمنِ ذهن يما را تو م،يشنويما م

  است.  شتريب

. شما كند؟يترس ما را ول نم نيما را گرفته است؟ چرا ا طانيبانگ ش بتيچرا ه م؟يكنيبار هم امتحان نم كيچرا ما 

برود، برود.  خواهديم كشميم رونيرا ب تميشدم من هو تيهم هو يبا هر كس اندازم،يدارم م يشدگ تيهر هم هو دييبگو

ما اول  م؟يبشو يكيبا آدمها  ميتوانيما م ي. مگر با منِ ذهندياالن هم كه تنها هست ترساند،يم يينهاشما را از ت طانيش

 كيبه آن  ديشما با يعني م،يبشو يكي ميبتوان گرانيبا عشق با د ميبتوان ييكتايبر اساس آن  ميبشو يكيبا خدا  ديبا

عشق  بشوند، حس وحدت كنند، يكيباهم  هايزندگ نيا د،ينيهم بب گريد يكيرا در  يزندگ كيآن  د،يزنده بشو يزندگ

است از اول، االن هم كه شما  ييبر اساس جدا يكه، عشق منِ ذهن ستيكه عشق ن يكنند. عشق آن است، عشق منِ ذهن

  نگاه ندارم.  ايرا نگاه دارم  ميشدگ تيكه من هم هو كنديمن جدا هستم، پس فرق نم دييگويم

را  يشدگ تيهم هو نيمن ا يعني شود،يچه م نميبار هم رها كنم بب كيكه رها كنم، بگذار  استنبوده  ينطوريتا حاال ا

 ،ييچه آن تنها ،ييتنها نيچه ا كنديفرق نم يشويتنها م ديگويم طانيهستم، حاال كه ش يينگاه دارم كه باز هم جدا

لحظه،  نيبانگ خدا ا بتيشكوه و ه يعني. يآمد رد يياز تنها ينيبيدفعه م كيرا هم امتحان كنم،  ييتنهاآن  خواهميم

  :ديگوياست. بعد م طانيش ناتيموثرتر از تلق يليخدا، خرد خدا، خ يلحظه، وح نيدر ا يزديا غاميپ

   ٤٣٤٠ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  بينَص َبتيزان هَ  ستيمگس را ن َمر         بيباز است بر كبِك نَج بَتِ يهَ 
 ديگوياست. م بيخدا، بر كبك نج يعنيباز،  بتيه ؟يمگس هست اي يكبك هست ديريبگ ميتصم ديشما با ديگويم بله،

 تيهم هو يعني ا،يَدر ب ياز منِ ذهن يعنيرا شكار كند كه،  يكه مگس منِ ذهن ديآيباز نم كند،يباز، كبك را شكار م

  . يشوينم نوايب ،يشوينم شيدرو ،يشوينم نهانترس، ت طانياز بانگ ش يعني ندازد،يرا ب هايشدگ
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. كنترل را رها كن، نگو كنترل را يشوينم چارهيو تمام توقعات را به صفر برسان، ب زيرا بر هايشدگ تيتمام هم هو :جهينت

منِ  نجاي. مگس در اكنديبه تو كمك م ينه، زندگ رود،يم نيامور از ب رازهيش گريد زد،يريبه هم م زيرها كنم همه چ

مگس.  ميشويبا بستن فضا م م،يشويم بيما كبك نج يي. پس با فضا گشاتشما اس ياريحالت هوش بيكبك نج ،يذهن

شكار كند، ببرد  خواهديشكار كند، شما را م ستيكه، خدا هم دنبال مگس ن نيپائ ستيباز كه آن باال است، دنبال مگس ن

  باش.  بيخودش. مگس نباش، كبك نج شيپ

   ٤٣٤١ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  و َبس رنديمگس گ يم عنكبوتان               مگس ادِيّكه نَْبَود باز صَ زان
با او به  . چرا مااششيكه چرا خدا ما را شكار نكرده است، نبرده است پ ميفهمي. االن مستيمگس ن اديباز ص ديگويم

كه خودش را  يارياست كه هوش نيهم ي. برارنديگيها م. مگس را عنكبوتميمگس هست نكهيا يبرا م؟يرسيوحدت نم

  است. هشد دهيچيپ طانيو تاب عنكبوت ش چيپ يزده به مگس، تو

   ٤٣٤٢ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  و فَر دارد نه بر َكْبك و ُعقاب َكرّ                    بر چون تو ذُباب ويد عنكبوتِ
 م،يهست يشدگ تيهم هو م،يهست ويد ؛ديگويم ؛يهايشدگ تيو تاب هم هو چيما در پ يدر مِن ذهن طان،يش عنكبوت

مگس.  يعنيذُباب  م،ياست كه ما مگس هست نيا يعظمت دارد، بله؟، كَرّ و فَر دارد، برا يليما خ يكه برا طانيعنكبوت ش

ندارد. پس ما از  يارزش چيخدا ه يعنيو فضا گشوده و عقاب،  بيبر انسان نج يعنيبر كبك و عقاب،  طانياما عنكبوت ش

 تيو هم هو ميكنيهر موقع فضا را باز م م،يمگس هست ميدار يشدگ تي. هر موقع هم هومييايدر ب ديمگس بودن با

  است.  طانيش مانيمشتر ميهست عقاب است، خدا است، مگس مانيمشتر م،يكبك هست م،يكنيرا رها م هايشدگ

   ٤٣٤٣ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  استيُسلطانْ پاْسبانِ َاْول بانگِ                   استيبانِ اَشْقَگْله وانْيد بانگِ
بان گّله وانيصفت هستند. بانگ د طانيدارند، ش يكه منِ ذهن يهم كسان يكياست،  طانيبانگ خود ش يكي وان،يد بانگ

را  وانياست كه بانگ د يذهن يهامن نكهيا ي. برايذهن يهامن يعنيبدبختان،  يعني ايبدبخت است، َاشق يانسانها

هستم، به عنوان  يهم است كه گفت من كاف هياشاره به آن آ نيا شنود؟يم ي. اما بانگ خدا، بانگ سلطان را كشنونديم

 ،يرا خدا گفته است. بانگ خدا، بانگ زندگ نيهستم، ا يبه عنوان نگهبان، من كاف كند،يم ييكه فضا گشا ينگهبان انسان

 تينهايمركزشان ب ند،ارا انداخته هايشدگ تياند و هم هواست كه فضا را گشوده يياست، پاسبان انسانها ايپاسبان اول

  . شنونديشده است. پس آنها هستند كه بانگ سلطان را م
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  45صفحه: 

داشته  يتعهد و هماهنگ دياولش با ،يمركز را صاف نگاه دار ديخدا، با يهاغاميبانگ خدا، پ دنيشن يبرا گريبه عبارت د

خدا  د،يگويآن موقع م ،يبشنو تدر مركز يرا به صورت وح يزندگ غاميتا پ ،يمداومت و تكرار، تا به آنجا برس ،يباش

 ياريهوش يدارند. پس هر كس يجسم ياريدارند، هوش ياست كه منِ ذهن ييهم پاسبان انسانها طانيپاسبان شما است. ش

  كرده است، پاسبانش خدا هست.  يرا انداخته است، مركزش را خال يمنِ ذهن ياست، هر كس طانيگّله ش ودارد جز يجسم

   ٤٣٤٤ تيدفتر سوّم، ب ،ي،مثنويمولو

  از بَحِْر خوش با َبحِْر شور ييقطره                   دو بانگِ دور نيبِد زديامين تا
كه حاضرند، ناظرند،  ييآنها شنوند،يرا م طانيدارند، بانك ش يكه منِ ذهن يياست كه چون آنها نيكه به خاطر ا ديگويم

 يقاط گريبا همد يذهن يهامن ياريبه حضور زنده و هوش يانسانها ياريهوش ،ياريدوتا هوش نيا شنوند،يبانگ خدا را م

 يجسم ياريجهان هوش ني. در ايجسم ياريهوش يايو بحر شور، در ورحض ياريهوش يايدر يعني. بحر خوش، شودينم

هم هست، دو تا  ييجا كيو  م،ياقبال خوانده نكه،يقرآن هم هست در مورد ا هيآ كي. شودينم يحضور قاط ياريبا هوش

 ايآن در ناست، وسط آنها كامال مشخص است، مرز است؛ البته قرآ گريجور د كي ،يكيجور است  كياز آن  يكي ا،يدر

  .ديگويرا نم

 كيهم  يمِن ذهن يآدمها ياريجهان، هوش نيطرف است در ا كيزنده به حضور  يانسانها ياريمنظور هوش نجايدر ا

 شنود،يبانگ را م كي يكي نيا شنوند،يدوتا بانگ دور را م نيا نكهيا يبرا شوند،ينم يقاط گريبا همد نهايطرف است، ا

و  يخرد زندگ يكي نيا كند،يعمل م طاني. آن به ششنوديرا م طانيبانگ ش يكيآن  شنود،يبانگ خدا را م يكي نيا

است كه خدا  ياست، كمان ميتسل كند،يكه به حضور زنده است، با كُن فَكان كار م يكي ني. اكنديكار م شيقانون قضا رو

  .زديريمبه عملش  يو خرد زندگ كنديرا خدا م شيفكرها اندازد،يم رياو ت قياز طر

 يشدگ تينفوذ هم هو رياست و ز شيبر اساس دردها شيفكرها دانم،يمن م ديگويم يكي نينه. ا يكي نينه، ا يكي نيا

موقع هم  چيو ه ندازديب ريت قشيخدا از طر گذارديو نم كارديبادام پوك م شهيهم اندازد،يم ريجهان است و خودش ت

  نخواهد گرفت.  رامزد كار  شود،ينائل نم يبه منظور زندگ

. و اگر موفق ميو تكرار داشته باش ميمداومت داشته باش م،يداشته باش يتعهد و هماهنگ ارانهيكه هوش ميگرفت ميپس تصم

  كار است.  يدر كجا ليتبد اي رييمثلث تغ نيكه اشكال ما در ا مينيبب م،يشوينم

وم ******  ت    یان 
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  46صفحه: 

 .ميكنيعبور م مينوشته شده است دار رييتغ اي ليو مداومت و تكرار كه در مركزش تبد يمثلثِ تعهد و هماهنگ نيا از

 ادياز ما كه ز يبرخ يو خاطر نشان كنم برا .جا افتاد يقانون تعهد و هماهنگ يمطمئن بشوم كه معن خواستميمن م يول

 ديخواهيتان تلف بشود، موقت ديخواهيكه موالنا گفتند، نم نطوريهم مااگر ش يول م،يبپرداز نيكه به قوان ميحوصله ندار

 ليتبد خواهميكه من م دياز خودتان بپرس دي. باديقانون عمل كن نيبه ا ديبا رد،يصورت بگ ليتبد نيزمان ا نيدر كوتاهتر

را از خودم بروز  ييو فكرها ملهست؟ در عمل و در فكر، من آن ع يچ خواستنم يهايواقعا؟ و نشان خواهميم ايبشوم، آ

  . زند؟يسر م يكه از منِ ذهن زهايچ يلياز خ كنميم زيمن پره ايتعهد است؟ آ نيكه نشان ا دهميم

ذهنتان دائمًا  د،يهست يدو لبه است، اگر متعهد به منِ ذهن ريشمش كي يقانون تعهد و هماهنگ نيكه ا ديتوجه بكن

 نيما ا نكهيرا زنده نگاه دارد. در واقع علت ا يكه منِ ذهن گذارديشما م يپا شيپ را يو رفتارها و اعمال كنديم ييفكرها

 ميتوانيو نم ميكنيم جاديهمه درد ا نيو ا ميريمان را بگفكر كردن يجلو ميتوانيپشت سر هم و نم ميكنيفكرها را م

  . ميستيخودمان متوجه ن يول ميدار يتعهد به زنده نگاه داشتن منِ ذهن نكهيا يبرا م،ينكن جاديدرد ا

 يو تعهد شما به منِ ذهن زنديسر م ياز مِن ذهن نهايا ايآ د؛يتماشاگر فكرها و رفتارتان باش ديشما به عنوان حضور ناظر با

را  يكه مِن ذهن ديبه خودتان بقبوالن ديتوانيم كه شما ديكنيرا م زهاياز تعهد شما به حضور؟ كدام پره اي زنديسر م

مثال در  كنند؟يم فيضع اي كننديم تيرا تقو يشما مِن ذهن يفكرها و رفتارها ايآ د؟يكنينم تيو آن را تقو ديخواهينم

كه  ييآن جاها ديتوانيشما م د؟يكنيفضا را باز م اي ديدهيشما بالفاصله جواب م كند،يم نيبه شما توه يكس كيجمع 

 نيجاها، در ا نيكه من بله، در ا د؟يسيبنو د،يترسينم د،يشوينم نيمگخش د،يدهيواكنش نشان نم د،يكنيفضا را باز م

   د؟يشويشما از امتحان قبول م ايآ كند،يما را امتحان م شهيهم يكار را كردم و زندگ نيجاها، ا

 يچ شما ليدال دينگاه دار ديخواهياگر نم د؟يآنها را نگاه دار ديخواهيم د؟يهست هايشدگ تيهنوز در خدمت هم هو ايآ

 ديكن دايپ ديبا ليشما دل د؟يستيهست كه ن يچ تانليدل د؟يستين د؟يبا پول هست تيهم هو ،يذهن ليدال نيهست؟ هم

با پول  يشدگ تيهم هو ارانهيكدام از ما اگر هوش چيكه من هستم. ه دينشان بده ليشما دل دييبگو نكهينه ا د،يستيكه ن

شما  اي. آمياشده تيبا پول هم هو مانيهمه ما در طول زندگ يعني. ميستين پولبا  يشدگ تيفارغ از هم هو ميرا حل نكرد

  هست؟  يچ تانليدل د؟يارا انداخته يشدگ تيهم هو نيا ارانهيهوش

 م،ييگويما دروغ م يول مييگويما دروغ نم ديگويذهن ما م زند،يذهن ما را گول م نكهيا يبه خودتان، برا د،ييمن نگو يبرا

 نيخوب ا م؟يگويم فتديب شياگر جا زيمصلحت آم يهامن دروغ ايكه آ ميخودمان را تماشاگر باش ديهمه ما، با ميگوينم

مثلث را  نيا . پس شماكنميم تيرا دارم تقو يدروغگو دارم، من ذهن يكه من ذهن دهدينشان م نيضرر دارد به من، ا
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  47صفحه: 

از تعهد به منِ  اي ديآياز تعهد به حضور م نهايكه ا دينيبب ،ديو مرتب تماشاگر فكرها و اعمالتان هست ديريگيم يجد

  مهم است. ؟يذهن

به  گريد كنميحفظ م خوانم،يشعرها را م نيا روم،يمن كالس موالنا م مييبگو اي مينده تياهم اي ميو ندان ميبشو جياگر گ

كه  دييبگو گريبه كس د ايده سال به من  زبعد ا دييايشما ن ن،يا ستين يكاف دهم؛يمن كارم را انجام م ست،يمن مربوط ن

. اگر متوجه ديقانون سبب شكست شما خواهد شد اگر درست انجام نده نينداشت. ا دهيفا چيهمه كار كردم ه نيا

گوش دادن به  ياست. به جا خوديزحمت ب نيو ا ديج حضور گوش ندهگن ميگويمن م دياجرا كن ديخواهينم د،يشوينم

 ي. براديكن دايو پ ديمتعهد هست يكه به چ ديقانون نگاه كن نياگر نه، به ا د،يبكن گريكار د ديبرو برنامه نيا ايگنج حضور، 

 د،يآيم ييفكرها از متعهد به چه باورها نيو ا گذرديدر آن م ييكه چه فكرها ديمدام تماشاگر ذهنتان باش ديكار با نيا

  . د؟يكنيتوجه م د،يآيم ييهابه چه حالت

 ياست، هر چ طانياست، ش ويبانگ غول است، د يكيكائنات،  نيكه دوتا بانگ است، دوتا صدا است در ا ديگويموالنا م

 يليدوتا بانگ از هم خ نيا شنود،يبانگ خدا است كه حضور ما م يكي شنود،يما م يكه منِ ذهن د،يگذارياسمش را م

. شنوديبانگ خدا را نم شنوديكه بانگ غول را م يكس شنود،ينمبانگ غول را  شنوديكه بانگ خدا را م يدور هستند. كس

كه بانگ خدا را  يمثلث حضور. كس ،يشدگ تيجدا هستند، دوتا مثلث جدا هستند؛ مثلث هم هو ياريدوتا هوش نيا

 شود؟يمالهام به مركزتان  د؟يشنويبانگ خدا را م د؟يشما متعهد به مثلث حضور هست ايحضور است. آدر مثلث  شنوديم

ولو  د،يستين يدرست ريپس شما در مس ديشنويها را مخودتان؟. اگر فقط بانگ غول يهست برا يچ تانليدل شودياگر م

  . د؟يكنيتوجه م د،يخوانيموالنا م نكهيا

 حاتيكه توض دوارمي. من امميغزل را تمام كن ان هم ديشا م،يهم ندار ياعجله خوانميرا م تيب نيبه غزل، دوباره ا ميديرس

كه من دارم  ستين ينطوريبرنامه. ا نيدر ا ميهست لي. ما دنبال تبدميهست يامروز كامال روشن كرده باشد كه ما دنبال چ

  :بشود. گفت ليتبد ديانسان با دانميم يمن بلد نباشم موالنا درس بدهم ول دياصال شا دهم،يموالنا درس م

  ١٩٤٥شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  من ارِ يُبوَد از  ييآن سَْرخوش ُكند، بو هرچه
  دلْ وَاِله كُند، آْن پَرتوِ ِدلْداِر من هرچه

من بانگ خدا  ايبه صورت پروانه كامل؟ آ ايسرم خوش است  هيمن به صورت حشره اول ايآ د،يسوال را بكن نيشما ا حاال

شده است،  اديز يشدگ تيهم هو نيبانگ غول به من گفته امروز ا شنوم؟يبانگ غول را م ايسرم خوش است  شنوميرا م
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  48صفحه: 

 ،يبه آرامش زندگ ،يزندگ ياست؟ به شاد يميسرم، سرخوش دا ايخوشحالم سرم خوش است؟  نيا يخوشحال باش، برا

  است؟  يكيكدام  رسد؟يخدا، آرامش خدا به مركز من م يخدا، شاد يهر لحظه وح

لحظه  نيشده است؟ حالت مثلث دوم است؟ من در ا يدل من، مركز من خال ايآ؛ چه دل واله كُند، آن پرتِو دلدارِ من هر

 نم؟يبيرا م ميمن فكرها ايآ م؟كنيباز شده در مركزم دارم؟ من حضور ناظر هستم كه ذهنم را تماشا م يهستم؟ من فضا

 ي. من به خود زندگمام، همسرهست؟ مثل بچه گريد يكيدر  يزندگ ييعشق من شناسا نياگر من عاشق هستم، واقعا ا

 همان. مرتعش هستم يام، به زندگزنده شده يهستم پس به عمق ياگر من عاشق واقع ؟يبه منِ ذهن اي كنميارتعاش م

  توانم بكنم.  يم جاديهم ا گريانسان د كيارتعاش را در مركز 

دارد  ييدل من عشق خدا آورم؟يرا به ارتعاش در م يدر مركز او زندگ نم؟يبيم يكنم؟ من بچه ام را به صورت زندگ يم

بزرگ  يموقع كي نيكه به به به، ا ميگويم كنميام نگاه مبه بچه يدارد؟ وقت يعشق من ذهن ايچون به خدا زنده شده 

 نشيخواهد كرد، ماش نشيشد، مرد بزرگ خواهد شد، دكتر خواهد شد، من افتخار خواهم كرد، مرا سوار ماش خواهد

 ميگويخانه اش، م روميخواهد داشت؛ من هم به عنوان مادرش م يمدل خواهد شد؛ پولدار خواهد شد، خانه بزرگ نيآخر

   د؟يهست ندهيدر آ د؟يبچه تان را دوست دار نيبخاطر هم د؟يفكرها هست نيا يپسر من است! تو نيا

شما و انتظار شما، توقع شما را برآورده  ينفر تقاضا كينوسان دارد؟ هرموقع  يدوست داشتن و تنفر ه نيعشق شما ب

د مطمئن يدار ياست؟ اگر عشق واقع يواله واقع ايواله است؟  ينطوريدلتان ا د؟يكند متنفر ينم د،يدوستش دار كنديم

شده باشد. اگر از  يبه مركز ما مگر خال رسدينم يزندگ غاميپ يول رسد؛يبه آنجا م يزندگ غاميپ ،يپرتو زندگ كي ديباش

  . شنوديرا م وي. دشنوديرا م غولجنس جسم باشد فقط بانگ 

 يول شود،ياثر گذاشته م يليخ روني. از بديآيم غاميپ يليكه هرچه كه دلت، به دل من خ ديگويمصرع دوم م نيهم يبرا

پس پرتو  دهديخودش نشان م ني. پرتو دلدار من است. اديآياست كه از آنور م يحتما پرتو كنديم يآن كه واله واقع

تماشا كنم  توانميمن م يكار باشم. ول نيناظر و شاهد ا ارانهيبه دل من برسد و من هوش توانديتابش بركت خدا هم م

 نميبيرا در تمام آدمها م يهمان زندگ كنم،يارتعاش م يمن به زندگ زد،يريمن و به عمل من م فكربه  يخرد زندگ نميبب

 نيتو چون اهل ا ميگويندارد. من نم تيمن اهم يبرا ،ينيد ،يسطح ،يرنگ ،يجسم ي. تفاوت هاكنميحس تفاوت نم و

زنده ام به آن.  نم،يبيم ي. ولميجنس هست كيمان از همه نميبيچون م زنم،يحرف را نم نيا ،يكافر هست يهست نيد

كافر  ؟يبود ينطوريحاال تو ا يديد ميشد بگو گريجور د كي يزنم كه فردا وقت يحرف را نم نيا يطبق قرارداد ذهن

  :ديگويبعد م تيحاال ب د؟يكن يتوجه م ؟يبود
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  49صفحه: 

  ١٩٤٥شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  ست؟يهمه جوشش زِ چ نيرا ا انيرا و خاك خاك
  جُرعه از َخّمارِ من كي نيزم يِبر رو ختير

 يبرا ،اند يخاك نهايا دينيبيشما م نيكره زم يكه رو يخدا نشسته. تمام موجودات يبه جا نجايفروش، در ا يم يعني خَمّار

 خواهدينبات باشد م خواهديانسان باشد، م خواهديباشد م وانيح خواهديم درست شده اند. ييايمياز مواد ش نكهيا

از خاك درست شده اند، از مواد  نهايهمه ا م،يانسان دار ميدار وانيح م،يارنبات د ميجماد باشد. بله فقط ما جماد دار

از درون  يكاريم يدرخت ،يكاريم يتخم كي نكهيبه محض ا ،است دنيخود خاك كه در حال جوش ديگوي. مييايميش

بعد ما درحال  ر. اصال تمام چهاميجوشي. به عشق مميجوشيما هم م ميهست ي. ما هم كه خاكدنيجوش كنديآن شروع م

خودش است. عشق  انيما درحال ب يارياست. جسم ما درحال تحول است، فكر ما درحال تحول است. هوش دنيجوش

   .شوديعشق هر لحظه از ما ساطع م ميباش

استفاده  عتيكه موالنا از طب دينيبي. مكنديسوال م ست؟ياز چ نيجوشش دارند ا نهمهيكه ا انيخاك و خاك ديگويم

 د،يگويرا م عتيجوشش در ما هم هست. طبچون آن  ،مينيجوشش را بب نيما ا خواهدياست. م عتي. تماشاگر طبكنديم

ان است كه ما مركزم يجوشش ما موقع ميداني. ما مميبجوش ميتوانيخودمان هم م مينيتا بب مينگاه كن عتيبعد هم ما به طب

 رسدينم يكند، كه به عقل من ذهن انيما ب قيو خودش را از طر اندخدا خودش را بجوش ،يتا خود زندگ ميكنيم يرا خال

  هزارجور. ست،يآن چ

   ١٢٠٨ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ز دل زديهزاران ترجمان خ صد                      و سجّل  ماءيا رينطق و غ ريغ
و اشاره و نوشتن، دل  مايحرف زدن، نطق و ا شناسد،يكه ذهن م زيچاز آن ريغ ميكنيم يما مركزمان را خال يوقت يعني

 ياز طرف زندگ يعنياست كه از َخمار من  نياز ا انيب نيبله ا :ديگويم ست؟ياز چ انيب نيدارد. خوب ا انيما هزارجور ب

  . درست است؟جوشانديرا م انينيو زم نيزم نياست كه ا يآنور ابشر يعنيشده.  ختهير نيزم يرو يجرعه مِ كي

كه خاك و  ديگوينم تيب نيا يافسرده اند؟ مگر تو هاياست: پس چرا بعض ني. سوال اكنديم يسوال كياالن  خوب

است كه  نيانسان ا فيتعر ميكه گفت ميهست ييايميما؟ ما مواد ش ميستين يدرحال جوشش هستند؟ مگر خاك انيخاك

 كيما  يعنيخداست.  تينهايفرم اصلش است. انكار فرم ب نكاراست، به عالوه انكار فرم. ا ييايميمواد ش نيفرم دارد، هم

طرف؛  كي نهايماست، ا يوانياست، جان ح جانيجسم است، ذهن است، ه م،ي. چهارتا بعد دارميبدن دار كي م،يفرم دار
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 م؟يهست ه. پس چميستين نيما ا م،يهست نهايدرست است كه ما ا ميكنيانكار م . ما هرلحظهنهايانكار ا گريطرف د كي

  .دهديبله، خودش جواب م م؟يجوشيپس ما چرا نم جوشنديم اني: خاك و خاككنديخدا. سوال م تينهايب

  

  ١٩٤٥شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  عاشقِ كارِ خود است ،يديِكه را َاْفسُرده د هر
  و ِبنْگَر اَْنَدر كاِر من شياَنَْدر كاِر خو مَنْگَر

از  يجرعه ا جوشند،يهمه م انيخاك و خاك چون جوشد،يكه نم يديرا كه افسرده د ي. هر انسانديگويم يزبان زندگ از

من  كيآمده  يارياش است. پس هوش يافسرده است عاشق كار من ذهن يشده. هر انسان ختهير نيزم يخدا هم رو يمِ

خودش است. عاشق  يدارد. عاشق كارها يعقل محدود كيماست و  يحالت حشره ا يمن ذهن نيدرست كرده، ا يذهن

است. عاشق توقع داشتن است، عاشق  يورز نهياست، عاشق ك ييدرد است. عاشق انتقامجو جادياست. عاشق ا شيدردها

كردن است؛ عاشق قدرت است،  اديق ز. عاشگريد نهاستيا يمن ذهن يشدن است. كارها نياست، عاشق خشمگ دنيرنج

. االن به زهايچ نجوري! اترياست. عاشق تر است، برتر، خوشگلتر، قو سهي؛ عاشق حرص است. عاشق مقايجهان نيقدرت ا

   نگاه نكن. يكه به كار من ذهن ديگويما م

در اطراف اتفاق  ميفضا را باز كن دياول با ميبه كار او نگاه كن نكهيا يبرا خوب؛ و بنگر اندر كار من شياندر كار خو منگر

لحظه  شود،يبشو و م شود،ياو بشود: بشو و مخدا قدمش را بگذارد در مركز ما و كن فكان كار كند.  ،يلحظه، و زندگ نيا

 يد، برابشو ليذهن تعط ديبا ميخودمان نباش ر. اگر قرار باشد عاشق كامي. ساكت باشميبه لحظه و ما عقلمان را به كار نبر

 يمن ذهن نيكه ا پرديعلت م نيبه ا نهايا ،پرديما م اريبدون اخت ك،يكه در سر ما ناآگاهانه، اتومات ييفكرها نيا نكهيا

  نه ما.  كنديما را فكر م ياست كه فكرها يمن ذهن نيعاشق كار خودش است. و ا

اراده آزادم  خواهميخدا اراده آزاد ندارد؟ مگر قدرت انتخاب ندارد؟ خوب من م متدادمگر ا م؟يستيمگر ما امتداد خدا ن

. ستمي. فكركننده من نتوانمينه نم توانم؟ي. مخواهديمن، مرا برندارد ببرد هرجا كه دلش م يفكرها ندازم،يرا به كار ب

 يخودش كرده، نوكر خودش كرده، من برا سلطه گرفته. مرا بنده ريمرا ز ،ياست به نام من ذهن يباشنده ا كيفكركننده 

بنگر اندر  ،يذهنمنگر اندر كار حشره، من  يعنيو،  شياندر كار خو منگر :ديگوياست. م طاني. او هم نوكر شكنمياو كار م

كن، مقاومت ذهن را  ليمن قضاوت كنم، تو قضاوت نكن. قضاوت ذهن را تعط بگذار، كار من، اجازه بده، فضا را باز كن

  . ستيجوشش خدا در ما ن نيكن، بگذار من كار كنم. پس ا ليتعط
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مثلث  نيا يافسرده است، عاشق كار خودش است تو هركه .دهميشما نشان م يهم برا گريد ريرا من با تصاو تيب نياما ا

 نيدر مركزش، بنابرا يادم يزهايافسرده است، حتمًا همانش دارد با چ ياست. هركس يجسم يارياست، مثلث هوش

 يديضلع. پس هركه را افسرده د يكيضلع، قضاوت دارد در آن  كيمقاومت دارد در  نيدارد، بنابرا يجسم ياريهوش

. ديمثلث هست يتو د،يدرد دار د،يغصه دار د،ي. اگر شما افسرده هستيجسم ياريمثلث هوش يعنياست  دعاشق كار خو

كه از خاك درست  ينياست، هر موجود زم ختهير نيزم ياز شرابش رو ياقبل گفته است خدا جرعه تيدر ب ديتوجه كن

  هستند.  يشده و از جمله خاك، همه در حال جوشش شاد

قهر  ،ياز نظر خدا قدغن است، عزا قدغن است، دلخور يباشد، اصالً افسردگ يدر جوشش شاد ئمادا ديانسان با يعني

 يعاشق كار خود است، شكل بعد يدي. هركه را افسرده دميدار يجسم ياريكه ما هوش دهدينشان م نيقدغن است و ا

 يعنيمثلث اول، بنگر اندر كار من،  بهو مرو  شيعاشق كار خود است، منگر اندر كار خو يدي: هركه را افسرده دديگويم

شما از  يوقت شود؟يشروع م يلحظه. كار خدا ك نيو برگشت به ا ياستغفار، عذرخواه يعنيبا همانش،  يعنيمثلث دوم، 

 د،يباش فرميب نكهيا ي. براديباش فرميو ب ديلحظه مستقر بشو نيلحظه، در ا نيبه ا دييايب ديجمع بشو ندهيگذشته و آ

 يداشته باشد، افسرده خواهد شد. برا يشدگتيهوهم نيكوچكتر ي. هر كسديرا انداخته باش هايشدگتيهوهم مهه ديبا

 شود،ينم گر؛يد ستياصال مهم ن اشهيام با همسرم درست بشود بقرابطه خواهميمن م دييبگو دييايشما ن ميگويم نيهم

  . ديندازيبا همسرتان را ب يشدگتيهو. مگر شما همشوديدرست نم

به خدا زنده بشوم،  خواهميمن م ديگويام درست بشود؛ نمام با همسرم، بچهرابطه ؟يكنيگنج حضور گوش م يچ يبرا

از  يتوانيكرده است، تو نم يذهن فيكرده است، تعر فيام درست بشود و درست شدن رابطه را هم تعررابطه ديگويم

شما  يگنج حضور برا يعنيخواهد آمد،  شيپ يو سرخوردگ يديناام جهيممكن است اصًال، در نت ريغ ،يذهن خارج بشو

  را به شما نشان دادم.  يث تعهد و هماهنگمثل نيا نيهم يكار نخواهد كرد، برا

و  ديرا نگه دار يمن ذهن ديخواهي. اگر شما مديرا نگه ندار يمن ذهن رون،يب ديكه از ذهن بپر ديمتعهد بشو ديشما با

. كار ديرا، وقتتان را تلف نكن يزيچ نيهمچ دياصالً باور ندار ايو  ديكار ندار نيبه ا ياعتقاد اي دينگه دار دياگرفته ميتصم

. من دهمينه حافظ درس م دهم،ينه موالنا درس م دهم،يدرس م نينه د نجاياست. من ا ياريهوش ليبرنامه، كار تبد نيا

از  ،يمختلف، از روانشناس يهااز شكل دينيبي. مكنمينه استفاده ميزم نيهستم، از تمام قوا هم در ا ليدنبال تبد

  . كنديها به شما كمك مشكل نيمختلف، ا نيلف، از قوانمخت يهامثلث
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از خدا را شروع  يكه شما واهمانش و عذرخواه شوديشروع م يبنگر اندر كار من، كار او موقع ديگويمصرع دوم كه م

شما، اگر  يانتخاب كنم برا توانميچون انتخاب دست شما است، من كه نم د،ي. اگر نباشديشو در حال صبر و شكر با ديكن

اگر به صورت حضور ناظر  د،يصبر كن ديو نتوان دياگر تعهد به شكر و صبر نداشته باش د،يكار نداشته باش نيتعهد به ا

 يبه انحا م،ينيرا بب يشدگتيهوهم كندي. خدا به ما كمك مديندازين يول ديكن ييشناسا د،ينيرا بب تانيشدگتيهوهم

  . ديهست تيهوهم يبا چ ديفهم ديشما خواه د،يشما نفهم شودي. نمكنديمختلف كمك م

حضور است، خدا به شما  ياريكه مثلث هوش دييايمثلث ن نيو به ا ديندازينه. اگر ن اي ديندازيانتخاب با شما است كه ب يول

 نيا يتو ايب يعني، بنگر اندر كار من ديگويم يوقت نيبود. بنابرا ديخواه وينفوذ د ريز شهيكمك كند، شما هم تواندينم

اگر  نكهيا يبرا ت؟يب يرو مانميمن م نهمهيرا بگذارم به مركزت. چرا ا ميتو اثر بكند، بگذار من پا يمثلث كه كار من رو

 ميو بگذار ميكن دايپ يتيهر ب يتر براساده يمعادل فارس كي ينطوريدارد اصالً؟ ما هم دهينشود، چه فا دهيفهم شيمعن

  نشد.  يادهيفا چيه د،يو برو ديشما هم گوش بده م،يبرو

خودم هستم؟ عاشق كدام كارها هستم كه به من لطمه  يمن عاشق كار من ذهن ايمن افسرده هستم؟ آ ايآ ديشما سوال كن

من  يدوم سوره والعصر، چه جور هياست، آ يانكاريدر ز نسانا ميخوانديقرآن م هيكه هفته گذشته هم در آ نيا زند؟يم

مقاومت با قضاوت. با  ،يجسم ياريمثلث، مثلث هوش نيبا ا زنم؟يم انيبه مردم ز يچه جور زنم؟يم انيبه خودم ز

خارج شدن  يحالت برا نيحالت، حالت ضرر است، ا ني. ازنميقضاوت و مقاومت، من به خودم و به مردم ضرر م دن،يهمان

  است، استغفار است. ياز گرفتار

  ٨٣٦ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،مولوي

  به امرِ خالق آمد، كار كن غم                   تو استغفار كن ،ينيب غم چونكه
 ياست؟ بدو تو ي. كار چيكه كار كن ديآيقضاوت مقاومت همانش، غم از طرف خالق م د،يمثلث هست نيشما در ا يوقت

مثلث است كه شما خودتان را در معرض كُن فَكان قرار  نيا در شكر و صبر. و يمثلث، استغفار كن، دوتا راه دار نيا

به كار  ماًيدا ايآ و؟يكار د اي كنميمن به كار او دارم نگاه م اي. آديكن يخودتان معن يبرا دي. بنگر اندر كار من را باديدهيم

 يعنيو فرمان اَنْصِتوا  ،مدر آن ندار يارياخت چيو ه پرديدر سر من م كيخودم مشغول هستم؟ اگر فكر بعد از فكر اتومات

انتظار داشته باشم كارم درست بشود. از تعهد  ديپس من مشغول كار خودم هستم، نبا كنم،يرا من اجرا نم ديساكت باش

  . ياز تعهد، از تعهد و هماهنگ د،يشروع كن

 د،يسمت چپ را نگاه كن شرهعاشق كار خود است، ح يدي: هر كه را افسرده ددهميشكل هم نشان م نيرا هم با ا تيب نيا

 واشيبه پرواز و حركت ندارد، اگر حركت كند  ليمنقبض است، م كند،ياست، افسرده است، كند حركت م يآن من ذهن
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افسرده است، حشره عاشق كار خودش است، كار خودش هم خوردن است  ي. در حالت سمت چپپرديم يكي ني. اواشي

نكرد و گذاشت پروانه متولد بشود.  يدر كار زندگ يبه درخت و فضول ديچسب وقعو كند راه رفتن است. خوشبختانه به م

  :ديگويشروع شد. بله، م يشروع شد، كار زندگ يپروانه پرها را باز كرد، كار زندگ يوقت

  ١٩٤٥شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  نيبهاران گشت ظاهِر، ُجمله َاسْراِر زم در
  بَردَمَد َاسراِر من د،يَ ايبهاِر من بِ  چون

مختلف  يهامختلف آنها، گل يهاوهيدرختها، م ني. شما به اكننديها شكوفه مدرخت شوند،يها باز مگل د،يآيكه م بهار

 ميدانستينبودند نم نهاي. اگر ادهنديگلها و درختان دارند نشان م نياست كه ا نيهمه سِرِّ زم نهايا دييگويم ديكنينگاه م

 نياست؟ زم يمن چ نيزم ،يمن چ تيخاك. خاص ن،يزم نيدارد ا ييهاتيدارد، عجب خاص ييهاتيچه خاص نيزم نيا

است، پنهان است. چون بهار من  ميفكرها ريكه ز ينيخدا است، همان زم نيزم نيمن هم نياست؟ نه، زم يمن، من ذهن

من  يهايشدگتيهوحضور من شكفته بشود، اگر تمام هم يعنيمن اگر، گل رز من، سرخ من شكفته بشود،  يعني ديايب

بهار من  نم،يجهان و خدا را نب ينكيع چيپشت ه از كه يبشود، بطور تينهايدرون من باز بشود، ب يفضا نيو ا زديبر

  .دمدياسرار من هم م د،يايب

است،  يچ دانمياست االن با ذهنم؟ نه، نم يچ دانمي. مكنديم انيمن ب قياز طر ياست كه زندگ ياسرار من همان اسرار

 اديو آن  نيگرفته و از ا اديكتاب  ازرا كه  يزيذهن همان چند تا چ فهمد،يرا نم زهايچ نياست، ذهن ا ياز كجا بدانم چ

نجا چه كه از آ دانديم يمركز ما تماماً عدم بشود، زندگ ي. وقتداندياست، آنها را م تيهوباهاشون هم د،يگرفته به تقل

 ماش ديدانيم د،يكنيمثال را شما نگاه م يكه وقت زنديمثال م كي ي. ولديكند و اسرار من آن موقع خواهد دم انيب يزيچ

  . ديدار يهم ِسرّ

درست كنم،  ياست كه من ذهن نيسِرِّ من حسادت است؟ سِرِّ من ا كند؟يم انيب ياست كه من ذهن يزيِسرِّ ما همان چ ايآ

است، قدم از او بلندتر است،  شتريپول من از او ب ميبگو هايشدگتيهوبر اساس هم گر،يد يمن ذهن كيكنم با  سهيمقا

است كه جمع كنم، جمع كنم،  نياست؟ سِرِّ من ا نيهستم، پس از او بهتر هستم؛ سِرِّ من ا ترجوانتر هستم، از او خوشگل

 زيچ كيمن بهتر است  زيچ كي ايتر از فرزند تو است؟ فرزندم زرنگ مياست كه بگو نيبروم؟ سِرِّ من ا رميبم كدفعهي

. ندستيِسرّ ن نهايا م؟يدهيپز م گريبه همد ميهست مشغول آن كه ما به ينيِسرّ هستند واقعاً، ا نهايتو است؟ ا يتعلق داشتن

 ست،يشده، آن ِسرِّ ما ن دهيزشِت با زره پوش زيآن چ م،يما هست ،يگدر حالت حشره كنديم انيب يكه من ذهن يزيآن چ

  . ميآن موقت بوده است، ما زشتش كرد
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نبوده است،  يما كاف يتك ي. حاال دعواميارا به اوجش رسانده يو دعوا و اوقات تلخ زهيست م،ياافراط كرده يليخ گريما د

. سِرِّ ما واقعاً ميابوجود آورده يجنگ جهان م،ياكرده اي ميكنيم يجمعدسته يهاجنگ م،يابه جان هم افتاده يجمعدسته

 خواستيخدا م ن؟يسِرّ است واقعاً ا نيبكشد؟ ا كجاينفر را  ونيليكه بتواند مثالً ده م ميدرست كن ياست كه بمب اتم نيا

، با ُكن فَكان. شما بله د؟يايتواند ب ياست. بهار ما م امدهيپس بهار ما ن ست؟يدار نبكند؟ خنده انياز ما ب يهمچون سِرّ  كي

 اي ديايبهار ما ب خواهديخدا م اي. آديآيمثل آن حشره، بهار شما م د،يبا ذهنتان دخالت نكن د،يذهنتان را ساكت كن

  . ديايبابا خلق كرده است كه بهار ما ب اندازد؟يب ببه عق خواهديم

كه  ستيزشت ن نيتو واقعاً نگاه كن ا ؟يگل بهار دارد تو ندار ؟يچطور درخت بهار دارد تو ندار ديگويم زنديدارد مثال م

 ديبگو يك انسانيگل نگاه كند به  كي اي. چرا بهار چشم ندوزد به ما؟ ميبه بهار؟ ما خودمان بهار هست مياما چشم دوخته

اول گفت  تياست در ب ادتاني. شوديازش ساطع م يايدارد، عجب انرژ ياييبايدارد، عجب ز يعجب حضور نينگاه كن ا

 شود،ياست كه هرچه كه از ما ساطع م نياز اسرار ما ا يكيموجودات،  نيهرچه دل َواِله كُند، آن پَرتِو دِلدارِ من، اتفاقًا ا

بشناسند  ارانهيدارند، خدا را هوش يامتيق كيآنها هم  ديكه خودشان را بهتر بشناسند، شا نباتات نيبه هم كنديكمك م

  :ديگوي. مزهيغر ينه از رو

  ١٩٤٥شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  شُد دهيپوش نيخاِر زم نْيبه ُگلْزاِر زم چون
  من َنمانَد، چون َدمَد گُلْزاِر من خارْخارِ 

شما خار  گر،يد شوديم دهيپوش نيزم يهم خارها افتد؟يم يچه اتفاق دهد،يگلزار رخ م شود،يپر از گل م نيزم يوقت

كه  ييخارها نيهم توانديم نيشده است. خار زم دهيبا گل پوش گرياست كه د نيزم يهم منظور از خار، زشت د،ينيبينم

خشك، زمستان، خشك است، فقط خارها مانده است. بهار كه  ،يلبصورت زشت، خا نيآمده است هم زم رونيب نياز زم

است؟  دهيهنوز گلزار من ندم كهيدارم االن، در حال . من هم خارشونديم دهيآنها پوش شود،يهمه جا پر از گل م ديآيم

فكر  نيا يعني. است ياصطالح جالب يلي. خارخار خيخارخار دار ،يبلكه خار پشتِ خار دار يبله، نه تنها خار دار ديگويم

كه توش اضطراب  يخار رود،يكه به بدن آدم فرو م يخار يعنيخار است،  يخار است، فكر بعد يتو خار است، فكر بعد

  است.  ياست، نگران

 كنند،يما است كه ما را نگران م يشما. فكرها دييدارد؟ بفرما يتيچه خاص زديخيبرم دمد،يم يما كه از من ذهن يفكرها

ما است كه  يفكرها م،يشب بخواب گذارديما، نم اريبدون اخت پرديما است كه در سر ما م يفكرها آورند،ياضطراب م

ما  ياز من ذهن ايبصورت كمان  اندازديهستند كه خدا از ما م ييهمان فكرها نهايكدام فكرها؟ ا شود،يم سبب دعوا
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است، من خار  دهياست و گلزار من ندم ختهينر مانيهايشدگتيهوكه هم ي. پس تا زمانديآيما م ياز من ذهن د؟يآيم

  پشِت خار دارم، لحظه به لحظه. 

خار هستند، هر كدام من دارند و هر  نهايا پرد،يم ارشانيكه در سرشان بدون اخت ييفكرها نيكه ا داننديُخوب مردم نم

بدن به هر  ني. ادهديپاسخ م دهد،يواكنش نشان م نهايبدن به ا يعني كننديم جاديا يجانياست، ه شيكدام چون من تو

واقعاً خطرناك  گذرد،يكه در سر ما م يمنف يفكرها نيبدن كه ا نيا داندينم دهد،ياست پاسخ م شيكه من تو يفكر

كه  يمنف فكر و هر كنديم يفكر منف خواهد،يدلش م يذهن كار افتاده است، هر فكر ينطورينه هم ايلحظه  نياست ا

 خواهديم زند،يم يبيآس كي رود،يبه صورت خار به بدن ما فرو م يهر فكر يعني. رديگيفشار قرار م ريبدن ز نيا كند،يم

همه  دياست، گل حضور من شكفته نشده است، با دهي. خارخارِ من نَمانَد، چون َدمَد ُگلزارِ من، تا گلزار من ندمديرا بگو نيا

  درست است؟  نيخارخار، خار پشِت خار ادامه دارد. آخر ا نيصورت ا نيدر ا زد،يمن بر يهايشدگتيهوهم

به ما  نهايهستند، ا يمنف شترشانيو ب پرديو بدون كنترل ما كه در سر ما م كياتومات يفكرها نيكه ا ميما متوجه هست

 قاًيدق ياست، ول ياضطراب و نگران يبه معن يموالنا اسمش را گذاشته است خارخار؟ خارخار در فارس زنند،يم بيآس

 ديما خارج است. شما به عنوان ناظر ذهنتان، بكش اريكه از اخت يگريپس از د يكي ،يمنده از من ذهنبردَ  يفكرها يعني

آنجا خود به خود ساخته  يمنف يشما، فكرها اريو بدون اخت كيچقدر به طور اتومات دينيبب د،يعقب به ذهنتان نگاه كن

  . دياكه شما حل نكرده يخاص يهاتيوضع كي ايباورها  يكسريبر اساس تعهد به  شود،يم

 نيهم يانكاريز »است يانكاريكه انسان در ز يبه درست « نيخارخار در واقع هم نيا شود،يم تمام يخارخار موقع نيپس ا

را مورد هدف قرار داده است، من  يكس كي گر،يد يكيبه تن  اي روديبه تن من فرو م ايخارخار، خار پشتِ خار  نياست. ا

گُلتان باز  نيتا ا ديگوي. مليبه تبد ديمتعهد بشو ميگويم نيهم يخراب كند. برا خواهدياز ما، م يكي ايهر دو  ،يگريو د

   د؟يريبگ ادي يزيچ ديخواهينم نينخواهد رفت، ُخوب شما از ا نينشده است، خارخار از ب

درست نشده است،  گر؛يام با همسرم درست بشود، آن هم درست شده است درابطه خواستميكه من م دييبگو ديايكه ن

 نيمداومت و تكرار، مداومت و تكرار، مداومت و تكرار تا ا ،يادامه بده ،يادامه بده ديموقتاً درست شده است، شما با

در مركز ما باشد. هر  ديبان يشدگتيهوهم چي. هديرحم نكن يشدگتيهوبشود و به هم ييشناسا هايشدگتيهوهم

  .مانديهمه، خارخار نم فتنديب يوقت آورد،ياست كه خار بوجود م هايشدگتيهوهم .كنديخار م جاديا يشدگتيهوهم

  
  
  



  Program # 794                                                                                ۷۹۴برنامه مشاره 

  56صفحه: 

  ١٩٤٥شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  خوْرد از بهار يخَزان شُد، شَرَبت مارِ يِكه ب هر
  من مارِ يبهاِر من ِبَخندد، بَرجَهَد ب چون

 عتيو طب ديآ يتابستان م د،آي يطور كه بهار م نيهم نكهيا يعنيخزان  ماريب ،جالب است يليخزان خ مارياصطالح ب نيا

 تيبه موازات هم هو ،ميشو يم تيجهان و هم هو نيبه ا ياريبه عنوان هوش مييآ يكه م يما هم از وقت ز،ييرود به پا يم

چهارده  ،يدوازده سالگ ،يدر ده سالگ م،يشو يشكوفا م يگر چه كه ما از نظر بدن ،شود يما شروع م يخزان باد شدن

هم  يها من ذهن نيا يبا همه  ،شود يم اديدانش ما ز ،شود يم اديعقل ما ز ،رسد يكند به بلوغ م يبدن ما رشد م يسالگ

 يبرا ،را انكار خواهد كرد ينكه زندگيا يبرا شود، يم يمركز باد خزان ،شود يم تيبا هر چه كه هم هو ،شود يم تيهو

  .ديايب يباد زندگ ،ديايب يزندگ امينخواهد گذاشت پ نكهيا

 عاشق م،يباد هست نيكه ما عاشق ا دهيخز يباد كي يعني ،ميخزان شده ا يمارياست كه ما دچار ب نيمنظورش ا ديگو يم

ما توجه  م،يدان يكند ما را نم يخشك م دييتا ،ميپرست هست دييما تا ،دييمثل تا ،وزد يكه از جهان به درون م ييبادها

 يما را پژمرده م ديآ يم رونيكه از ب يآن باد ميدان ينم ،من مهم هستم د،يبده دييتا د،يتوجه بده مييگو يم ،ميپرست

هر  ،يهر باد ،يهر انرژ ،خواهد يها را م يانرژ رونيكه از ب يكس يعنيخزان  ماريب ،گريد نيهم يعنيخزان  ماريب ،كند

جهان  نيبودن ا بيفر يسرا ،دارالغرار بودن ياز آن جنبه ها يكيهم  نيا پژمرده كننده است، ديآ يم رونيكه از ب يخوش

   .است

آقا من چقدر  مييگو يم ،ميشو يما دچار پز م هر جا ،كند يكند آدم را زنده م يكند فكر م يكه آدم را پژمرده م يزيچ

 ،زنده كننده است يهنمن ذ يبرا يول ،ديآ يم دارد يهست زمستان يبلكه خزان چ يدارد باد خزان ،چه باال هستم ،بزرگم

به اعمال  ؟ديهست يمن ذهن تيكه شما متعهد به زنده نگاهداشتن و تقو دينيبب ديشما نگاه كن ميگو يم نيهم يب براوخ

  :ديگو يم ؟ديخزان را قطع كن باد ديخواه ينه م اي ديكن نگاه

 ميبگذار نس ؟يدچار خزان شد خورد از بهار، يشربت،مردم جهان شده شتريب ،شده تيخزان شد كه بشر ماريكه ب هر

 مينس ،ديآ يها م يشدگ تياز هم هو ديآ يباد خزان از جهان م ،دهد يم حيالبته توض نييلحظه پا نيدر ا ،ديايب يبهار

 م،يشو يمنقبض م ميبند يفضا را م يوقت ،ديآ يم يبهار مينس ميكن يم زفضا را با يوقت ،ديآ ياز آن طرف م يبهار

باد  م،يكن ياقرار م يوقت ،ديآ يم يزييباد پا ميشو يمنكر م يوقت .ديآ يم يزييباد پا ميكن يقضاوت م ،ميكن يمقاومت م

   .داز بهار بخور يشربت ديبشود با زييپا ماريب يهر كس ،ديآ يم يبهار يزنده كننده 



  Program # 794                                                                                ۷۹۴برنامه مشاره 

  57صفحه: 

باد  ديشما بگذار ؟خندد يم يچه جور ،خندد يشود كه بهار من م يمعلوم م پس؛ من ماريچون بهار من بخندد برجهد ب

بهار  د،يايب ياگر باد بهار ،ديدار اجيشما به آن شربت احت ،ديايب يباد بهار ديبگذار ديهر لحظه فضا را باز كن ،ديايب يبهار

 ،سرما خورده، بلند شود ،زكام گرفته دهيخواب ،هشد ماريذهن ب ياست كه افتاده تو ياريهوش نيمن كه هم ماريب من بشود،

بهار شما شروع  ،ديپروانه پر ،مثل آن حشره كه پوسته اش افتاد رونيشما ب ديديهر موقع از پر .رونيجهد ب يم .بر جهد

   ؟يبا تعهد و هماهنگ ديبكن يكار ديتوان يم ارانهيشما هوش ايشد. آ

 ،كند يما را امتحان م يزندگ» پدر يامتحان بر امتحان است ا«البته  ،ناخودت نامتحا يبرا ،زييبه بهار نه پا ديمتعهد بشو

شما  ؛ريباش در امتحان ما مج :ديگو يامتحان كند كه موالنا م يزندگ نكهيقبل از ا د،يشما هم خودتون امتحان كن يول

و توجه و  دييبه تا ميزن يشوم؟ ما هنوز له له م يدارم رد م ايشوم  يمن رفوزه م دينيبب ،دين را امتحان كناخودت

 يم ؟ميشو يم شرمنده ؟ميكن يتوبه م ميكه خودمان را نشان بده ديآ يم شينه هر جا پ اي ،بله ؟مردم يسپاسگزار

 ياريهوش ،من ماريخواهم ب يم د،يآ يم يزييكه باد پا نميب يچون من م ،كه بهار ما بخندد مييگو ينم زيچ چيه م،ينينش

   :كند يوال مئس ،ديگو يم تيب نيبله ا ،رونيبپرد از ذهن ب بشود من زنده

  ١٩٤٥شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  آن دَمِ اِنْكاِر تو ؟يباِد خَزان نيا ستيچ
  آن دَِم ِاقْراِر من ؟يآن بادِ بهار ستيچ

و  كند، يپژمرده اش م كند، يافسرده اش م ديآ يشود و باد خزان م يدچار خزان م يكي ميگو يم نكهيا ،كند يم والئس

 يجوان يمرتعش كننده  نكهيا يساله به جا ٢٠جوان  كي .يباد خزان نيشود ا يبه بعد شروع م يسالگ هفت هشتاز  نيا

 نكهيا يبرا ؟است يطور نيچرا ا ،افسرده شده ينيب يم ،باشد يزندگ ،آرامش باشد ،باشد يشاد ،باشد يشاداب ،باشد

شما  ،يرود به من ذهن يم نجايآن دم انكار تو؛ تو در ا ؟يباد خزان نيا ستيچ :كند يسوال م ،شده است يدچار باد خزان

و خدا  يزندگ ،شوم يتو م ،من يقتو ،من يمن ذهن يا ،دينيب يتان را م يمن ذهن ،عقب ديكش يبه عنوان حضور ناظر م

تو  ،شوم يكه من تو م يپس آن دم آن لحظه ا .ديآ يم رونياز ب جهيدر نت ديآ ينم زيچ چياز آنطرف ه ،كنم يرا انكار م

  .ديآ يم رونياز ب ،ديآ ينم يزياز آن طرف چ ،يكن يرا انكار م يزندگ

 يفهم يو چون نم ،من است يباد خزان نيا ،يو شادمان هست يريگ يم يو تو به عنوان من ذهن ديآ يم رونيهر چه از ب

حال  عشق من را، ،من را يشاد من را، يخوشحال ،من را يشاداب ،من را يجوان ،كند يمن را دارد خشك م زيهمه چ ،تو

فضا را  ،شوم يمن خودم م يوقت ؛آن دم اقرار من ؟است يچ يبهار باد ؟يآن باد بهار ستيچ ،حال ندارم گريمن د ،رامن 

فكر  ،رميگ يشوم و خودم را با تو اشتباه م يشوم تو م يجمع م يوقت ،دم اقرار دارم شوم، يكنم از جنس حضور م يباز م
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از  ،رديگ يم يانرژ رونياز ب نكهيا يبرا است، يباد خزان ير هر انسانپس دم انكا ،يتو دم انكار دار ،تو هستم كنم ين

زند  يحرف نم گريد ،شود يم ليتعط يمن ذهن ،شود يم يكند از جنس زندگ يفضا را باز م يوقت دم اقرارش يول ،جهان

  .آن دم اقرار ما است ،كرده به مركز ما دايدست پ يزندگ ،است يصورت از جنس زندگ نيدر ا ،كند يو عمل نم

 نيپس بنابرا ،است يب از جنس زندگوخ ،ديگو يغزل م يموالنا وقت ،برد يو آن را به كار م نيا ،جا نيا مموالنا ه ديشا

من  ينفهم يبفهم خرده همچنان كي ديو االن شا افتاده به ذهن، كرده، انيآخر غزل چون با ذهن ب ،االن آمده آخر غزل

كه  يباد خزان نيا ؟يباد خزان نيا اي ؟چه هست يآن باد خزان ،كند يمسوال  كند، يم فيو تعر ،شود يم جاديدارد ا يذهن

 واشي ،تينها ياز آن ب ،رونياز آنجا آمدم ب ،شوم يدارم از جنس فرم م گريچون من د ،ديآ يذره جلوتر بروم م كياالن 

و  ،شوم يتو دارم م من نكهيا يبرا ؟ديآ يچرا م يباد خزان نيا ،ديآ يم يدارد باد خزان ،روم يم ايدن يدارم به سو واشي

   ،يتو هم دم انكار دار

بودم  يكيآن موقع كه با خدا  ،آن دم اقرار من ؟چه هست ميكه موقع شروع كردن غزل متوجهش بود يآن باد بهار يول

كه برگردم  قميقدر عم نيا يول ،تر شدم يسطح ذهن هستم، يدارم تو ،ذره آمدم كياالن كه  كردم، يم تينها يو حس ب

  .دم اقرار چه هست .بدهم كه دم انكار چه هست صيكه بفهمم تشخ قميقدر عم نيا ،بروم
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