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  2صفحه: 

و ماره  وان د ،یو ل    ۱۸۵۰س، 

  روشن نيُچن تابدنمي َافْروَزم عاَلم چراغ

  روَزن؟ اياز نور  اياز َچشم است  بيع نيَعَجب ا 

  ُبگْذشته حالِ آن شُد چه ِرشته؟ سَر شُد ُگم مَگر

  دَران حاَلت سَِر سوزن مانَدينم دهيكه پوش 

  مسجد نيدَراَنْ فََرشْنا فَّراشِ  كه َدم آن خنُك

  خدا روغَن تونِ يِز زَ  زَديدل ر لِ يقِنْد نيدَر 

  خوش نبِنْشي مَردانه َدرآ آتش بوته در دال

  شد آهن نهييآتش چنان آ نيا رِ يكه از تاث 

  در آذر درآمد همچو نقد زر مابراهي چو

  از رخ آتش َسَمن زار و ُگل و سوسن دييبرو 

  سودا نيَانْدَر ياريغوغا ن نازي را دل اگر

  بگو با من نيبِنْش ايدل را؟ب نيكرد ا يواهچه خ 

  يِز ناَمرد ييآنمي مَردان َحلْقه در اگر

  زنيو َدر م باشيبر دَِر مَردان بُرون م يْچو َحْلقه 

  آن را ريِبگُفت َالصُّوُم ُجنَّة پس بگ غامبرپي چو

  سِپَر َمفْكَن نيِزْنهار ا راندازينَْفسِ ت شِيبه پ 

  آن َگه يَرس ايچو در در يخشك نيدَر دباي سپَر

  او جوشَن رِيبه َدفْعِ ت ديَ بر تَنَت رو يچو ماه 
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  3صفحه: 

  :كنميشمس موالنا شروع م وانياز د ١٨٥٠برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  يسالم و احوالپرس با

   ١٨٥٠شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  روشن نيچن تابدنمي َافْروزمعاَلم چراغِ 

  روَزن؟ اياز نور  اياز َچشمست،  بيع نيعََجب ا 
آنطور  ،تابدياالن درست نم ،من يبرا كنديكه عالم را روشن م يكه چراغ كنديشروع م ينطوريغزل ا نيموالنا در ا پس

 ايدارد  راديچشم من ا اي ؟از چشم من است بيع نيا .كار است يتو يبيع كيپس  كنديو سؤال م .تابدينم ديكه با

  .تابديكه از آن روزن نور م يروزن ريتقص اي ،است نور ريتقص

 يبطور كل يبا اقالم ذهن يشدگ تيمشكل هم هو نيو ا كنديباز هم موالنا مشكل انسان را مطرح م دينيبيكه م نطوريهم

 تيآن هم هو قياز طر دنيحاصل در حول و حوش آن و د يو من ذهن شوديكه بصورت فكر به ما ارائه م زيسه جور چ

  .كنديها اشاره م يدگش

 يو مشكل يشدگ تياز هم هو ياول هر برنامه خالصه ا ،ننديبيموضوعات را م نيكه ا يساناز تمام ك يو بنده با عذرخواه

 يو ب مياست كه جنسًا و اصًال ما از جنس خدا هست نيو آن ا .دهميم حيانسان بوجود آورده توض يبرا يمن ذهن نيكه ا

 يعني ،جهان نيمحض ورود به ا به يول م،يدهيرا از دست نم تيخاص نيموقع ا چيو ه ،ميهست امتداد او ،ميفرم هست

 يعني ميتنياست كه ما بعنوان امتداد خدا در شكم مادرمان بدن مان را م بيترت نيجهان هم به ا نيورود به ا انيجر

فكر كردن  تيو آن خاص رديگيز انسان را ما يتيخاص كي ياريهوش نيهم رونيب مييآيو پس از نه ماه م ،ميكنيدرست م

  .ميبا فكر كردن همه آشنا هست .است

محصول پنج  ياريهوش كند؟يچكار م ،دنيو شن دنيمثل د ،افتنديفكرها همراه با پنج حس ما كه فوراً بكار م نيبعد ا

را دارد كه  تيخاص نيا ياريوشه .كنديم قيتزر تيفكرها هو نيو به ا ،كنديم ليو بصورت فكر تبد رديگيحس ما را م

 نيكه من ا ديگويو م سازديم يذهن ريتصو كيفكر  كياز  گريعبارت د به .بدهدو حس وجود به آن  رديفكر را بگ كي

 يو عمدتاً ابتدا با فكر من آشنا م ،يمن ذهن اي يمن فكر ميمن را گذاشت نياسم ا .تنديم ديمن جد كي يعني .هستم

كه  شوديمتوجه م عداسم دارد، ب كي يهر شخص يعنيبعدش اسمش  ،شوديصورت فكر به او ارائه مبا لفظ من كه ب ،شود

  .شوديم دهيتن يمن ذهن هيمن و اسمش هسته اول كنديم نيرا با هم عج نهايهستند، و ا يكيدو تا  نيا

آن  كند،يو جزوش م كنديم قيتزر تيبه آن هم هو شود،يم تيكه با آن هم، هم هو رديگيم ادي گريفكر د كيبعد هم 

بنا به ارزش آن خانواده پدر و مادر كه  دهديم صيدهد ذهنش تشخيم صيبعد هر چه كه فكرش تشخ .هم مال من است
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 يمن ذهن نيا يبه نام من ذهن بافديرا م يزيچ كي .بافديو م كنديم قيتزر تيبه آن ها حس هو ،ارزش دارند شيبرا

 يدتپس از م نيپس بنابرا .دشيد نكيع شوديآن م ،كنديم قيتزر تيهر چه كه حس هو و به ،است حادث است ديجد

 ديريحاال بگ ياريهوش نكيخدا و ع نكيع يعني ،دهيدينم نكيع نياول با ا ياريهوش ،كنديم دايپ ديجد يها نكيع

هم  نكيكه پر از ع نديبيم يمن ذهن كي قيو از طر ،دهديآن را از دست م ديگذاريحضور هر چه كه اسمش را م نكيع

  .است يشدگ تيهو

 تيرا تثب ييارزش را دارد كه جدا نيو ا .ارزش بقا دارد نديآدم جهان را بب يدگش تيكه بر حسب هم هو دنيجور د نيو ا

جهان را  نيو طرز بقا در ا دهديم اديبه او  را ييجدا ،كه حالت وحدت دارد از جنس خداست ياريبه هوش يعني .كنديم

  .انسان ساخته نشده يبرا ديجور د نياصول ا يعل يول ،دهديم اديبه او 

را به چشم  يدگيهمان مييگوياوقات م يكه گاه يشدگ تيهم هو يها نكيع يكه پس از ورود هر انسان ميپس متوجه شد

وارد  يما وقت يعني .نهمان را ساخت يعنياست بنده ارائه كردم  يديكه واژه جد نديهمان ايشدن  تيهم هو نيو ا ،زنديم

 يول م،يهست نيكه ما ا ديآيبه نظر ما م ميكه ساخت يزيهمان چ نكيو ابتدا با ع ميسازيم يزيچ كي ميشويجهان م نيا

ارتعاش  يدر مركزشان خدا هست و به زندگ يچون پدر و مادر عشق يم،داشته باش ياگر پدر و مادر عشق يمدت كيپس از 

 ميشما از جنس قد ،است يديجد زيچ كي نيا ،ديستين يمن ذهن نيكه شما از جنس ا كننديم يادآوريبه ما  ،كننديم

  .دياز جنس خدا هست يعني .ديهست

 ديجد زيچ نيكه ا ميكنيطرف فكر م كيما از  يعنيبا به ارتعاش درآوردن اصل ما در مركز ما  ند؟يگويم يجوره و چ

اگر بكند! و آن اصل ما را به ارتعاش در  دهديعشق م كنديما نگاه م هم چون مادر ما مرتب به گرياز طرف د ،ميهست

 جاديدرد ا ديجد ديو د ديجد زيچ نيا گرياز طرف د .ميستين ديجد زيچ نيكه ما از جنس ا ميشويمتوجه م ،آورديم

مرتب  چون گرياز طرف دو  مينيبينكند بد م ،دمانيدر د ميما دار ياشكال كيكه  كننديو دردها به ما گوشزد م ،كنديم

 ييبا خدا شناسا يعنيوحدت با او  اي يما خودمان را بصورت عشق و زندگ ،دهند اگر بدهند يپدر و مادرمان به ما عشق م

  . با عشق دادن ميكنيم

اله به بچه دو س يمادر وقت يعني ،كنديم نييناظر جنس منظور را تع ديگويكه م كنميم يادآوريرا  كيزيقانون ف نيو ا

است در  يهمان جنس مركزش را كه زندگ يعني ،نديبيم يبا عشق نگاه كند او را زندگ يعنياگر بصورت  كندياش نگاه م

همان موقع  ،ها يشدگ تينه هم هو ،كنديم ييشناسا يو آن بچه دو ساله خودش را بصورت زندگ ،كنديم يياو شناسا

به آنها  ايها را از چشمش بردارد  نيهستند و ا يماد يها كنيع ديجد يها نكيع نيممكن است متوجه بشود كه ا
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 نندينباشند و بچه شان را مجسمه بب يپدر و مادر عشق يعني فتدياتفاق ن نياگر ا ،هياول ديندهد، برگردد به آن د تياهم

 يهنذ ريتصو كي يعنيبچه هم بصورت مجسمه  ،دارند يشدگ تيهم هو ،دارند يچون خودشان در مركزشان من ذهن

را بعنوان اصل مان  يمن ذهن يعني ميبزرگ شد يذهن ريما چون به ما عشق داده نشده بصورت تصو باغل .شوديبزرگ م

  .ميشناسيم

 نيا :كه ديگويم .كنديسوال را م نيا ديآيموالنا م ،را بعنوان اصلش بشناسد و اصلش را گم كند يپس انسان اگر من ذهن

گذشته موالنا به ما  يروزن را گرفتند. در درس ها يلوج يشدگ تيبصورت هم هو يزدرا كه تو به چشمت  ييها نكيع

ذرات ما كه در نور هستند  نيو ا ،تابديروزن نور م نيروزن دارد و دائماً در ا كيو اتاق  ،مياتاق هست كي هيما شب :گفت كه

مثل  زياگر با آن سه نوع چ يول .شونديدار مو ذرات از بركت نور برخور .دهنديم ليچهار بعد ما را تشك نيدر واقع هم

ن يا .مينيبيبد م ،ميزنيها را كه به چشم م نكيع نيا واشي واشي ،ميبشو تيو دردها هم هو يكيزيف يزهايفكر و چ

  .شوديبسته م واشي واشيروزن  نياست كه ا نيمعادل ا

دو فكر  نيب لهفاص ،گريفكر د كيبه  ميپريم يفكر كيدو تا فكر است، ما از  نيروزن بسته بشود روزن در واقع فاصله ب

 نيفاصله ب كند،يفكر ما را كنترل م يمدت كيكه پس از  كهيدر ما بطور رديگي. و فكر سرعت مميبنديرا كه روزن است م

كه  يرنو نيروزن بسته شد ا نيكه خوب ا كنديآن موقع موالنا سوال م شود،يروزن بسته م يعني ،ميبنديدو فكر را م

  .ديتابينور خدا م يعني ديتابيم

شخص اگر  نيا يول ،تابديم شهيهم ديكه خورش شودياست متوجه م نيجو زم يكه باال يكه كس ميزد ليو بارها هم تمث

 نيبه ا يبستگ ،شوديبچرخد دچار شب و روز م نيو با زم ،چرخديم نيكه زم رديقرار بگ ييو در آن فضا نيزم يرو ديايب

و ما تابش  تابدينم شهيهم دياست كه خورش نيو شب و روز معادل ا .ردشب و روز را تجربه خواهد ك ديآيفرود م كه كجا

  .است يماد يها نكيع نيزدن ا يكي يكيمعادل  نيزمباالي  نيفرود آمدن از ا گريبعبارت د .ميروزن را گم كرد

عالم هم  ،كرديداشتم كه عالم را روشن را م ي: اول من چراغكه ديگويم ،كنديم يمهم اريبس اريسؤال بس كيحاال موالنا 

 يدرست ديد ،هستم يواقعًا من از جنس چ داديهم به من نشان م يعني .عالم المكان باشد و عالم مكان باشد توانديم

حاال  .تابدينم ديبتايكه م يآنطور تابد،يكه خوب نم نميبيبه من، و االن م داديجهان را خوب نشان م نيو هم ا ،داشتم

 بيروزن ع اي ؟دارد بينور ع اي ؟دارد بيچشم من ع نيا ديدهيگوش م ديشما دارهمين كه  يعنيبه نظر شما انسان ها 

روزن را  نكهيا يدارد برا بينه روزن ع :كه ديبه ما بگو خواهديكه موالنا م ميشويمتوجه م ميو اگر خوب تأمل كن ؟دارد

امتداد  اياست  ياريشاست، و چشم دل هم كه چشم هو يينور هم نور خدا نكهيا يدارد برا بينه نور ع ،خدا ساخته
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 يشدگ تيهم هو يها نكيع نيهم شوديحساب م بيكه افتاده است و ع يندارد تنها اتفاق يبيع چيخداست آن هم ه

  .مياوريرا به دست ب هياول ديهمان د ميتوانيآره م ميها را اگر بردار نكيما ع .هستند

 ياگر پدر و مادر عشق ،مياول به چشم مان بزن نكيعچند تا  كيبوده كه  نيجهان ا نيو اصالً منظور از آمدن ما به ا

زبان باز كردن را  ،ميريگيم اديبعداً خود به خود همانطور كه ما راه رفتن را  ميشديبزرگ م ياگر در جامعه عشق ،ميداشت

 تهس يعوامل كي يول. است يعيطب اقيباز كردن چشم دل مان هم به همان س ،ستا يعياستعداد طب نيو ا ميريگيم ادي

  .ميها را بردار نكيع نيما ا گذارنديما كه نم تيكه در جامعه در خانواده و در پرورش ما و در ترب

ندارد البته خدا ذهن  ؛ذهن خدا يفكرها يعنيخواند كه قضا  ميموش و قورباغه خواه يدر مثنو ميديامروز اگر رس

اقامت در ذهن از ذهن كوچ  يكند ما پس از مدتيم جابيو كُن فكان ا يقضا قانون اله ؛ميكنيصحبت م ميدار ينطوريهم

 ميبردار ميتوانيها را نم نكيع نيا نكهيعلت ا .ميبردار يعيها را بطور طب نكيع نيا ييكتاي يبه فضا ميبرو ميبرگرد ميكن

 موالناو  ،كننديآره كمك نم نهاياز ا چكداميكه ه ،هست يپدر عشق و يداشتن مادر عشقباز هم ن ،ميبردار ميندار ليم اي

از اخوان، بله  اياز زنان بكنم  ناله: كه ديگويم وسفي ميهست وسفيما  ،ديگويم وسفيكه  ديگويرا در آن داستان م نيا

 نيجامعه ا گريبعبارت د. نگه دارند خواهنديچاه م در ايرا در زندان  وسفيكه  وسفياز برادران  اي ميناله از مادران بكن

  .اورديب رونيزندان ب ايرا از چاه  وسفانيكه  يرا ندارد بطور دسته جمع يريجهت گ

كه من  ديآيبدست م يگريد جهينت كي نجاياز ا .ندارد يبيع چيو روزن ه وركه چشم ما و ن ميگرفت اديرا  تيپس ب

 چيكه شما ه ديدر نظر داشته باش شهيهم ديكنيبرنامه گوش م نياز شما كه به ا يليخ ،عمالً به شما عرض كنم خواهميم

كه  ديچشم تان دار يتو يشدگ تيهم هو نكيو فقط چند تا ع ،ديستين يروان ضيمر د،يستين ضيشما مر ،ديندار يراديا

 اي مينباش تيهم هو يزيتا با چ ،ديتهس تيو با آنها هم هم هو ،درد هم آنجا است نكيتعداد ع كياگر سن تان باال رفته 

 ديآيخدا در مركز ما آن م اي ياريهوش يبجا ميبشو تيهم هو نكهيبه محض ا .شودينم ما نكيآن ع مينباش دهيهمان

   :كه ديدانيمعروف را م تيو شما آن ب .نديبيما از پشت آنها م ياريچشم دل ما و آن هوش يجلو

  ١٣٢٩ تيدفتر اول، ب ،يمثنو ،يمولو

   نموديسبب، عالم كبودت م زان       كبود ةشيش يچشمت داشت شِ يپ
هر  ها از نكيو آن ع ،يمختلف زد يبه رنگ ها يشدگ تيهم هو نكيع ،يكبود زده بود نكيچشم دلت ع شيپ يعني

را كه در  يزيآدم هر چ .يكن اديز يخواهيآن را م ينيب يكه م يو هر چ ،دينيبيم ديرا با آن د ايهستند شما دن يجنس

 نكهيبا توجه به ا يرا، جسم باشد آن جسم را، ول قعشق باشد عش ،كند اديز ،كند اديز خواهديمركزش باشد آن را م
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مان يكه جسم ها را در زندگ ميرا دار نيكه ما همه اش حرص ا دينيبيم ،هستند يهمه جسم يشدگ تيهم هو يها نكيع

فرش،  ،مثل خانه يمتعلقات دانمين اجسام مانند پول مانند مقام مانند چه مكه آ ميكنيفكر م ديو با آن د ميكن اديز

با چشم دل  يول .ميكن اديرا ز نهايا ديبا .دهنديم يبه ما زندگ نهايمثل فرزند، مثل همسر ا گريد يمتعلقات اي ل،ياتومب

 اً يثان ،نميبياالن درست م ميرا بردار ها نكيع نيو اگر ا ،ميهست يكه نه، ما خود زندگ مينيبيم ينطوريما ا نكيبدون ع

 يآنها زندگ ميريبگ يو از آنها زندگ ميانباشته كن ميخواهيكه م ييزهاياست و آرامش است و آن چ ياصل ما از جنس شاد

  .است دنيبد د نيو ا .ندارند

دو  نيفاصله ب ،گريفكر د كيبه  ميپريفكر م كياز  ،ما ميروزن را بست يعني ،تابدينم چراغاين  كه ديگويم يپس وقت

نور  م،يستين ضيما مر نداردُ يبيع چيما ه اصلا يچشم دل ما  نيبنابرا .ميكنيرا باز نم روزن موقع چيه ،ميبنديفكر را م

 نيبه ما نگفته ا يكس ،هست ياشكال كيفقط  نيروزن هم كه ساخت خداست، بنابرا ،ندارد ساخت خداست يبيهم كه ع

  .كه بردار ديگويو االن موالنا م ،كن و بردار ييها را شناسا نكيع

   ١٨٥٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو

  ُبگْذشته حالِ آن شُد چه ِرشته؟ سَر شُد ُگم مَگر

  دَران حاَلت سَِر سوزن مانَدينم دهيكه پوش 
 نكيع يدام رشته؟ وقتك ؛آن رشته ؛روزن بسته شد يوقت ،ميرا گم كرد يسر رشته زندگ ارانهيكه ما بطور هوش ديگويم

 ياو به ما انرژ ،كرديما فكر م قيما را از طر ياو فكرها ،دست مان بود يپس سر رشته زندگ ،ميبود يكي يبا زندگ مينداشت

 ميديچسب ،ميقطع اتصال كرد ياز زندگ ارانهيو هوش ميها را زد نكين عيكه ا يوقت .كرديم تيما را هدا ياو زندگ داديم

كه  ياز وقت .ميگم كرد آمد، و سر رشته ارتباط با خدا رادستمان  يسر رشته من ذهن يعني ،ينام من ذهنبه  يزيچ كيبه 

 تيهم هو يها نكيع شتهمه اش از پ گريما د ارياخت يو در واقع ب كياتومات ،با سرعت ميپريم يفكر كيفكر به  كياز 

   .مينيگ خدا ببرن يب نكيموقع نشده كه از پشت ع چيه ،مينيبيشده جهان را م

آب به قورباغه التماس  يدر داستان موش و قورباغه موش كه آمده سر چشمه .كه سر رشته گم شده ديگويپس موالنا م

تو را  خواهديدلم م ،نجايا ميآيمن م يكه وقت ميبكن ديچكار با مينيبب ميصحبت كن ايو ب ،كه من عاشق تو هستم كنديم

موش  ؛ماست يقورباغه من اصل .سوزديقورباغه دلش به حال موش م ديد ميكه خواه نطوريو هم .يتو خبردار بشو نميبب

 شخواه :كه ديگويبا التماس به ما م نيبنابرا .است، هنوز به ما سلطه ندارد شيابتدا يمن ذهن يعني رديگيتازه دارد نزل م

 يموضوع را چطور نيكه چكار كنند و ا كننديو بحث م .ميبحث كن ايب ؛ميكن دايپ يراه كي ؛من عاشق تو هستم كنميم
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و  .شوديبشود از جنس ذهن م يكه اصل ما اگر وارد بحث ذهن ديدانيو م .شوديم يو قورباغه وارد بحث ذهن .حل كنند

 يرشته دراز من به پا كيكه  كنديما را متقاعد م يما من اصل يمن ذهن يعنيقورباغه را  كنديباالخره موش متقاعد م

   .يو به من توجه كن ،يو من هر موقع دلم خواست تو را بكشم و شما خبردار بشو ،تو يهم به پا يكي ،م ببندمخود

 يكه تو ميكه ما اصًال فرصت ندار كشديتند تند م گريقدر د نيلحظه به لحظه ا كشديرشته را بسته و مرتب م نيا نيو ا

در  دياصل ما با يعني ،يبا قورباغه آب يموش خشك يدوست نيكه ا يمدت كيكه پس از  ديدانيدر آن داستان م .ميآب برو

 ديآيكالغ م ،كنديم دايادامه پ يدوست نيكه ا يمدت كيبله پس از  .ما در جهان است يو من ذهن ،باشد ييكتاي يفضا

كه اگر كالغ نماد  دهدينشان م نيو ا .هوا ديآيهوا قورباغه هم با آن م برديموش را م يو وقت ،كنديموش را شكار م

اصالً  اصل ما يعني ،رونيب ديآيقورباغه كه از آب م يمدت كيپس از  ،جهان باشد نيگم شدن كامل در ا اي ،باشد طانيش

اش من  ندهينما اي ويو مورد كنترل د شوديجهان گم م نيكامالً در ا ،شوديروزن هم بسته م ،شوديقطع قطع م گريد

  كه: ديگويم نيراپس بناب رديگيقرار م يذهن

با آن  يكه وقت م؟يديديم يزندگ رنگيب نكياز پشت ع م؟يداشت ميكه ما قد يگم شد َسر ِرشته؟ چه شد آن حال مگر

چطور  .دميديرا درست م زيمن همه چ ،ماندينم دهيسر سوزن هم پوش يحت دميديمن با آن چشم م دميديم نكيع

را هم  تيب نيكه ا يمن ذهن ديكه د ميكنيتوجه م ؟نميبيرا هم نم زهايچ يليو خ نميبيرا غلط م زيشده كه من همه چ

   .خواند تماماً به ضرر ماست ميامروز خواه

   ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تَنديم يمرگ يِنفسِ زنده سو                    ُكنديم رونبي ُمرده زنده ز چون
بوده  نيو خدا طرحش ا .به ضرر ماست و دشمن ماست كنديم يهر عمل ديگويهر چه م يمن ذهن نيا يمدت كياز  پس

و در فكرها  ،و در هوا كالغ ما را ببرد مينباشد كه ما تماماً از آب خارج بشو يطور نيو ا .چند سال باشد يمن ذهن نيكه ا

 يهر فكر ؛به ما ضرر برساند يهر فكر ؛به ما ضرر برساند يديد ركه ه مينيبب ينطوريو ا .ميمان گم بشويو در دردها

 ،ييمثل حس تنها نده،يو اضطراب از آ يمثالً مثل حسادت، مثل خشم، مثل ترس، مثل نگران .درد باشد كياش زهيانگ

   است. يمن ذهن يحالت حالت افراط نيا

هست، آره و  يچكنم كه روزن  يادآوريروزن بخوانم  نيباز هم از ا تيدو ب يكي ديچون صحبت روزن شد اجازه بده اما

  :ديگويموالنا م .شوديم يروزن بسته بشود چ
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   ٢٤٠٤ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  روزن است بي كان خانه آن دوزخست

  بنده َروَزن كردن است يا ن،ياصل د 
خدا  باشد جهان و نكيبا چشم دلش كه بدون ع گريقدر بزند كه اصالً د نيا يشدگ تيهم هو يها نكياگر انسان ع يعني

چهار  ،كه جسم ماست ،چهار بعد ما نيا بيترك يبطور كل وخانه ذهن،  يعنيخانه  نياتصالش از خدا قطع بشود، ا ،نديرا نب

بعد  نيا شوديم جاديا جانيبدن ما ه يما رو ياز اعمال فكرها يبعد بعد ،بعد فكر ماست يكي ،جسم ماست يكيبعد ما 

ماست كه  يوانيآن جان ح ديآيدردمان م يزنيسوزن م يما كه وقت يوانيحماست، و بعد جان  يجانيسوم ماست بعد ه

ساخته به نام  يزيچرا يك  چهار بعد ما و بدن ما نيا ،كرده يقاطهم ما را  بدن نيما ا يمن ذهن نيبدن ماست و ا نيا يوت

 يها نكيداشته باشد ع نكيع ،ياگر كس ديبگو خواهديم .ميكنيم يآن تو زندگ ياريو ما بعنوان هوش ،يذهن ريتصو

   .جا مثل جهنم است نيهم بسته باشد ا و روزن ،كند يو در ذهنش زندگ يشدگ تيدرد و هم هو

 ديتوانياگر كه روزن را شما نم يعني .رزون بسته شده را باز كند نيآمده كه مجددًا ا نيا يبرا نيبنده، د يا :ديگويم و

برنامه  نيا يتمام صحبت ها .روزن را دوباره باز كند نيا ديبا ياصل نيد .ديپردازينم ياصل نيپس شما واقعاً به د ديباز كن

 تيهم هو نكيع چيه د،يبردار د،يبردار ديو بردار ،را يشدگ تيهم هو يها نكيد عيكن يياست كه شما شناسا نيا يبرا

  . مخصوصًا با درد نماند يشدگ تيهم هو نكيو ع يشدگ

حس گناه، حس خبط، اضطراب،  ،ييرنجش، غم و غصه، حس جدا نه،يخشم، حسادت، ك از يشما در خودتان آثار يعني

 .شودينم دهيد يزيچ چيه ؛شودينم دهيدرست د :گفت دينيبب نهايچون با ا د،ينينب نهايبا ا يعنيآثار نماند،  نهاياز ا ينگران

و  نميجهان را بب نهايا نكيكه من از پشت ع شونديباعث م نهاياالن ا دميديرا م زيهمه چ مانديقبًال سر سوزن هم نم

   .گول بخورم، و بد فكر كنم

 يشما فكر كند تا زمان قيو خدا از طر ديكمان باش كي دينك ها را برداريع نيهمه ا ديموالنا به ما گفته كه شما با ياز طرف

و مقاومت  كنميضاوت مها من ق نكيو ع دهايد نيهست و براساس ا دهايد نيها هست و ا يشدگ تيهم هو نيكه ا

 .ميروزن را باز كن ديپس ما با د؟يكنيخداست، صورت نخواهد گرفت، توجه م راندازشيما كمان و ت :موضوع نيا ،كنميم

 ديكنيو جرأت م ديشناسيرا م تانيها يشدگ تيهم هو واشي واشي ،ديكنمي گوش  اكه برنامه ر نيهم د؟يباز كن يچجور

  :ديگويرمز خدا باشد، م وسفي توانديبود م وسفيهم دوباره راجع به  تيچند ب .ديندازيو ب ديكشب ارانهيدرد هوش
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   ٣٠٩٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شَرَف وسفيآن  رانيدارد از سَ        آن طرف ستچهيرا ِكش در ايخانه
 :كه ديگويآره، م .بشود زما با يفكرها ريز يبه فضا چهيدر ،موقع ها باز باشد يدو تا فكر ما بعض نياگر فاصله ب يعني

 يبرا ؛ديشويشما بشود شما متوجه م ياگر خدا وارد زندگ ،آره .شوديما م يزندگ طهيخدا وارد به اصطالح ح اي وسفي

  ،آن طََرف ستچهيرا كِش در ياخانه: ديگويم نيهم يبرا. ديآيدر م ورج تانيكارها ؛دينيبيكه درست تر م دينيبيم نكهيا

   .افتدينم وسفينور  ديتا روزن را باز نكن يول

خانه ها،  يتو افتاديرد بشود نورش م ابانياز خ آمديم وسفي يكه وقت گفتيقبالً خواندم، م تانيقبلش را برا يها تيب

 .كندياز آنجا گذر م وسفيكه  شونديمتوجه م ؛شوديدل انسانها روشن م ،فتديگذرش ب يا هيناح كيپس اگر خدا در 

دل  قياز طر توانديم وسفي ،به دل شما بتابد وسفيكه نور  نيفرداً شما هم ميريرا نگ يحاال جمع .ديگويرا م نيهم رددا

بوجود  يزنده باشد در مركز بچه ارتعاش زندگ يپدر دلش به زندگ اياول برنامه گفتم اول مادر  .انسان عارف بتابد كي

  .است يجنس هاز چ فهمدياو م افتديم وسفيپس نور  ،ديآيم

   ٣٠٩٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آغاز كن ياوز شكافش ُفرجه                 باز كن وسفي يسو چهيدر نهي
آره از آن سوراخ  .خدا باز كن يبسو يعنيباز كن،  وسفي يبسو ايببسته است روزن بسته است،  چهيدر :ديگويما م به

 .نيجهان را بب ،تماشا كن رنگيب نكيع ،يمن اصل ،ياصل دل تو، دل نكيع قياز طر يعني .بكن ييتماشا كي ،شكاف

 جاديدرد ا ميزد نكياگر ع ما. بر گهر يضرر ن ديصدف آ بر .ندارد يبيچشم ماست؟ نه چشم ما ع بيامروز گفت كه ع

  .ندارد، آره ياشكال چياصل مان، ه م،يديدرد كش م،يديرنج م،يكرد

سال  ستيكه در طول ب نندگانيعده از ب كيمنتها  ،ديكه شما سالم هست ديبگو خواهديموالنا م :كه ميرفت بگو ادميمن 

 يكالس كي اي ،كالس ها، كالس دو جور است يسر كيرفتند مثالً  ،بودند يسالم يآدم ها نهايا ،من با آنها برخورد داشتم

 زتانيچ چيكند، شما ه ضيمر خواهديرا مسالم  يدرآورده، و شما يكالس كياز خودش  ينفر من ذهن كياست كه 

   .دينيبيبا نور خدا م ديرا بردار نهايا ديدار يشدگ تيهم هو نكيگفتم فقط چند تا ع ست،ين

ما ارائه  نجايكه ا يآموزش نياست مثل هم يفرهنگ كياست به  يبزرگ كي هب يمتك يآموزش كيموقع هست كه  كي

شده  دهييما سوده است سا يفرهنگ ما مخصوصاً فرهنگ معنو نيا يعني، ديآيم از فرهنگ ما ديآيموالنا م از .ميكنيم

  .قابل اتكاست زيپس چ،آن تو هست يقرآن يآموزش ها ،و خالصه اش در موالنا هست
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كه  ديگويبه آن م ؛دارد آن را يشدگ تيهم هو يها نكيكه ع يآدم كي اي ،كنديآدم سالم را سالم تر م كيو آن موقع 

 ست،يشان ن يزيواقعاً انسانها چ .ستين تيزيچ چيكن و بردار تو ه ييرا شناسا تيها نكيخودت تمركز كن و ع يرو ايب

 ماتيذهن شان و تعل يتو رونديم .كننديم ضيمختلف خودشان را مر يآموزش ها هانسانها دانسته و ندانسته با رفتن ب

 ،شوديمقدار هم حالش خراب م كيو  دارد ياديغلط ز يهاديآدم د يو وقت .شونديگرفتار م ،شونديو افسرده م يذهن

 يزيچ يوقت ،خودش باشد يپا يرو ديشخص با .شوديبه آن شخص مشكل م ،به آن زهايصحبت با آن و فهماندن چ گريد

درد بعد از فكر بعد از فكر  نكهيا يو دائمًا افسرده باشد ذهن او را ببرد برا زهايدار نباشد چ ياگر معن .بفهمد شنوديرا م

  .شوديفهماندن آثار بزرگان به او مشكل م ،بشود جيدرد گ

داشته باشد،  يبساصل و ن كيكه  ديبرو يكالس كي ديرويكه اگر كالس م ديمواظب باش ،ديستين ضيشما مر نيبنابرا

از شما  چكداميه مكنيم ديمن دوباره تأك .و درستش كن ايب ،حالتان خراب بشود دييايو بعد ب يكالس كيدو سال  دينرو

 ميتسل .ديبه چشم دار يشدگ تيهم هو يا يدگيهمان نكيتعداد ع كيفقط  ديسالم سالم هست ستين تانيزيچ چيه

 يب نكيچند بار از پشت ع كيمركزتان، مركزتان روشن بشود  يتو افتدينور خدا م اي وسفينور  ديفضا را باز كن ديبشو

  :ديگويرا م نيهم اردهم د نيا .ديشوينم جيگ گريد .است يچ انيجر ديفهميم دينيبب يرنگ

   ٣٠٩٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آغاز كن ياوز شكافش فُرجه                  باز كن وسفي يسو چهيدر نهي
   .يهست يهم بدان از چه جنس ،هم جهان را تماشا كن يرنگ يب نكيدو تا فكر با ع نياز فاصله ب يعني

   ٣٠٩٦ تيفتر ششم، بد ،يمثنو ،يمولو

  كردن است چهيآن در ،ورزيعشق

  روشن است نهيكز جمال دوست، س 
 كه ميامدياست، ما ن يبد ياريهوش نيروشن است، ا ياريها و هوش يشدگ تينور هم هواالن با ما  نهيس ديتوجه كن 

را كه هفته  يتيامروز چند ب .ميبد كن ايحال مان را خوب  يشدگ تيبا هم هو ،ميكن يزندگ يشدگ تيبا هم هو اشهمه

اگر  .ميبفهم ميبا هم تكرار كن ديقدر با نيرا ا حاتيتوض نيو ا اتياب نيا يول .شما خواهم خواند يقبل خواندم باز هم برا

 ديهست يخانم كيشما  شود،يم خراب كند حال شما رييشما تغ يشدگ تيهم هو د،يايها ب يشدگ تيحال شما از هم هو

اگر  د؟يكنيحال شما خراب خواهد شد، توجه م ديايب رونياز ب نياگر شوهرتان خشمگ ،ديهست تيهو كه با شوهرتان هم

  .رديبگ تواندينم چكسيبترسد حال شما خراب خواهد شد ه
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فرزندتان  ،ندارد يشدگ تيبه هم هو يحال تان بستگ ديكنيتوجه م ،ديستيدنبال خدا ن ديچون دنبال حال هست شما

 تيهم هو يعني د،يرويدرد م ريشما هم ز ،درد برود ريپسر و ز ايبشود حاال چه دختر  يكيتان عاشق فرزند ،غصه بخورد

شماست،  نكيآن در مركز شماست، ع ،ميهست تيها هم هو مما با آد .ندارد يآن حال اعتبار ،دهديبه شما حال م يشدگ

به شما  يخوش يحال مصنوع شوديالش خوب مح .شوديراست حال شما خراب م ايحال دروغ  شوديتا حال آن خراب م

به  .غلط است ديآن د ؟شده يحال تو بهتر از من است، چ دهد،يموقع ها هم حال حسادت دست م يبعض ،دهديدست م

  .غلط اندر غلط است يشدگ تيهم هو يها نكيع ديهر حال د

   ٣٠٩٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  پدر يبه دست توست، بشنو ا نيا               معشوقه نگر روي هَماره پس
 يها نكياز پشت ع ميما سخت است، چون ما عادت كرد يبرا نيو ا ،يخدا را نگاه كن يرو ديكه همواره تو با ديگويم آره

 يرونيب يزهايما راجع به چ يفكرها ميكنيما فكر م دينياالن بب .ميجسم ها را نگاه كن يو رو ،مينگاه كن يشدگ تيهم هو

اول  تيدر ب اً حيو تلو ،ديگويهم م نجايموالنا در ا يول .ميكنيخدا را نگاه نم يور ميكنيو دائماً به صورت آنها نگاه م ،است

   بله؟. پدر من يكار به دست توست ا نيا تيمسئول يعنيبه دست توست  نيا :دوم هم گفته كه ،هم گفته

هم نور  ،كه هم چشم درست است ديرسيم جهينت نيو شما به ا ،روزن اينور  اياز چشم است  بيكه گفته ع تيو در آن ب

 ميريگيرا بعهده نم يشدگ تيهم هو يها نكيبرداشتن ع تيماست كه مسئول ريتقص نجايپس ا ،درست است هم روزن

از  يداريرا برنم نكيتو چرا ع ستين تيزيچ چيتو ه ديگويم يعني است. آنها است و برداشتن آنها ييكه شامل شناسا

   .يرا دار يشدگ تيهم هو ييو تو عقل و شعور شناسا ؟چشمت يرو

سر اتصال  يعنيسر رشته  .ديرها كن ديكه سر رشته را نبا ديريرا بعهده بگ تيمسئول ديخواهياست شما م نيحاال سوال ا

 يبرا .ديباش ييگشادرحال فضا ديبا شهيكار هم نيا يبرا .دائماًمعشوق صورت نگاه كردن به  يعنيبه معشوق، سر رشته 

 دييگوينه؟ شما م ايسر رشته دست شما هست؟ آيا است  نيسوال ا .كار هر لحظه مقاومت و قضاوت شما صفر باشد نيا

   .ديو آن را مالمت كن نيا ديخواهيبعد آن موقع م .نه

 نديگويبزرگان م ،.تسين يزيهمچون چ كنديم يكار كي ديآيكه خدا بزرگ است خودش م دييبگو ديشما نبا ديتوجه كن

 ديگويخدا م مييبگو ينطوريا .ديشما اراده آزاد دار د،يشما قدرت انتخاب دار .ديهست اريشما هوش .ديشما مسئول هست

 نداز،يب بكارعقلت را  منتها شعورت را و ،يبه من زنده بشو يتوانيتو م ؟يخواهيم يچ گريد يكه بابا تو امتداد من هست
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 ميندار يما كار دييو شما بگو د؟يبگو يچجور گريد .چشمت بردار يها را از رو نكيع نيكن، و ا ييشناسا ،بده صيتشخ

  .ديگويرا نم نيقضا ا .اگر صالح دانست دارديبرم ديآيحاال آن خودش م

تو فقط  ،اتفاق است نيآورم كه بهتريتو بوجود م يلحظه برا نيرا در ا ياتفاق كي ،به تو كنميمن كمك م ديگويقضا م

 نكهيو ا ارانهيدرد هوش نيبه ا ميخوريكه ما مرتب برم دينيبيم باً يو تقر ديگويكه در غزل م .فضا را باز كن صبر كن نيا

 نجايرا دوست ندارد را كه مال در ا نيهر هفته كه خدا آفل باًيتقر گريو د .را دوست ندارد نيخدا آفل مياز جنس آفل نشو

  .شوديكه از آتش رد م ليخل اي ميابراه ديگويم

آزاد  ايانداختن آن، و بعد از آن به دست آوردن  يبرا ارانهيو صبر و درد هوش يشدگ تيهم هو ييشناسا يعني آتش نمرود

 ،را به ما داده ييشناسا نيها، و ا يشدگ تيدر خشم ما و در هم هو ،ما نهيدر ك ،به تله افتاده در رنجش ما يكردن زندگ

دست  يدست رو ميما هم نشست ،غمبرانيفرستاده مثل موالنا مثل پ يعده ا كي قيهمه اطالعات از طر نيهم ا نبعد از آ

  ،بله كند،يخودش درست نم كند،يباالخره خودش درست م كند،يكه او خودش درست م ميگذاشت

  از حافظ: ديگويرا م نيهم هم تيب نيا

   ١٢٢غزل شماره  ات،يغزل وانيحافظ، د

  مانپي نَگَْسلد عشوقم كه هواست گرَت

  نگاه دار سَرِ رشته تا نگه دارد 
ما از  .الست مانيهمان پ ياز جنس معشوق بمان شهيهم يعنيرا بهم نزند،  يازل مانيكه معشوق آن پ يخواهيتو م اگر

 ارانهيهوش ديرشته دستت باشد؟ سر رشته با نيسر ا يعني ،يجنس را حفظ كن نيا شهيهم يخواهيم ميجنس خدا هست

است كه سر رشته را نگه دارد،  نيهر شخص ا يبرا اندر جه تيمسئول نيبزرگتر .ماست تيمسئول نيو ا ،دست ما باشد

   .ينه از جنس فرم و من ذهن ،است يلحظه حس كند كه از جنس زندگ نيا يعني

 .ديگسليرا م مانيشما پ ،ديبنديدو تا فكر را م نيب يتند تند و فضا ديپريم گريفكر د كيبه  يفكر كيشما از  يوقت

دراز  سمانير نيو ا. من، بكش يرا ببند به پا سمانير ،طناب را ببند ا،يب مييگويبه موش م .روديسر رشته از دست تان م

  .ميرويما هم م كشديدراز كه موش م سمانير كيطور  نيتا آخر ما هم ياست كه از اول زندگ يطوالن يفكرها نيهم

 يزندگ ييكتاي يكه در فضا يموجود آب كيما بعنوان قورباغه  يعنيدارد،  يشعور كيباغه هم قور ديگويدارد م يول

لحظه  نيو شرط اتفاق ا ديق يب رشيپذ ميو تسل .ميبشو ميتسل يعني ميفضا را باز كن فتديب ادماني نكهيبه محض ا ،كنديم

 كيما  ي. من اصلديآيو قورباغه به خودش م شوديكار م يبالفاصله موش ب ميكار را بكن نياگر ما ا ،است قبل از قضاوت
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. دوباره ذهن ديآيسر رشته دست مان م ؟ديشويدرست نم مينكند شما تسل ند،يبيرا م جهانخدا  نكيلحظه از پشت ع

  . روديما را سر رشته م برديم ديآيم

 ،يبه حضور به زندگ ارميحظه من هوشهر ل ديگويم ر،ينگاه ندار سر رشته، تو، انسان، دستت بگ :ديگويحافظ م پس

 ديتوانيپس شما نم .كندياو هم رها م ياگر تو رها كن ،دارديخدا هم نگه م ياگر تو نگه دار .هستم، فضاگشا هستم ميتسل

درست  يجور كي ديآيهم خدا م نيا ،ستيبه من مربوط ن ستميمن مسئول ن ييبگو ،يسر رشته را نگه دار ديرها كن

   .است ارانهيبرگشت برگشت هوش نيا .حواست باشد ديتو با ،يكن يهمكار ديگفته تو با كند،يت نمدرس كند،يم

همه درد  نيا ،يستين يكه اهل خشك يديفهم گريد يرفت گريد يُستيكه تو موش ن يبفهم يبعنوان موجود آب ديتو با

لحظه و آن فضا من هستم و خرد من  نيق ادر اطراف اتفا ييشو، و راهش را هم گذاشته گفته فضاگشا داريب حاال يديكش

 ديآيسر رشته م ديكنيكه فضا را باز م نيهم د؟يكنيتوجه م اندازد،ينورش را م وسفي يكه فضا را باز كرد نيهم .است

شما در جهان است و  تيمسئول نيبزرگ تر نيو ا يلحظه هست نيات در ا ياريهوش تيفيشما مسئول ك يعنيدستت 

و االن هم  ينيبيها م يشدگ تياز پشت هم هو چون .شوديخراب م زيچ همه نباشد نياست تا ا يتيولمقدم بر هر مسئ

   :به نفس يرا بده اريگفت اگر اخت گريگفتم د

   ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تَنديم يمرگ يِنفسِ زنده سو                    ُكنديم رونبي ُمرده زنده ز چون
به  باً يتقر ميكنيما م يهر فكر ميمهم است ما بدان يمدت كيپس از  ،كنديه حال ما ممضر ب يزنده ما دائماً فكرها نفس

بلحاظ روابط  ،يزندگ تيفيو بلحاظ ك يبلحاظ زنده شدن به زندگ يبشود ول اديممكن است كه ظاهراً پول ما ز .ضرر ماست

  .به ضرر ماست ،يكلپدر و مادرمان، مردم بطور  ن،مان، همسرما يمان مثل بچه ها انيما با اطراف

  

  

یان    ت اول ****** 
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  .را تكرار كردم تيب نيبله دوباره ا 

   ١٨٥٠شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  شته؟ چه شد آن حالِ ُبگْذشتهرِ  سَر شد گم مگر

  در آن حاَلت سَِر سوزن مانَدينم دهيكه پوش 
من  يعنيته گم شده، است، فقط سر رش ياست، و چشم من عال ياست، نور عال يكه روزن عال كنميدوباره تكرار م پس

 ميمن هم چشم ها .نيفقط هم رسد،ينور خدا به مركزم نم رسد،يبه من نم وسفينور  كنم،يمعشوق را نگاه نم ياالن رو

  .سالم است، چشم دلم

   ١٨٥٠شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  مسجد ناَنْدري فََرشْنا فَّراشِ  كه َدم آن خنُك

  خدا روغَن  نِ تويِز زَ  زديدل ر لِ يقِنْد نيدَر 
 ليقند اي ليقِند :چراغ دل ما نيمسجد دل ما به ا نيفرش كننده فرم ما، در ا يعنيخوشابحال آن لحظه كه خدا  ديگويم

 آورديرا م تونيز نيو ا .زديخودش بر تونياز روغن ز اي ؛زديچراغ دل ما از روغن خودش بر نيبه ا ؛هر دو تا درست است

خدا است كه خدا در مركز تمام كائنات  ليو تمث ،اطرافش گوشتش است ودارد  يهسته ا كي نتويز ميداد حيقبالً هم توض

  .شودب هيآن مركز تغذ لهيبوسما بايد  گوشت كيفرم ما  نيباشد و ا دياست از جمله مركز ما با

 هيكه طبق آن آ ستين يروغن .ديآينم رونياست، و از ب ياريروغن هوش زديريكه خدا در چراغ دل ما م يروغن نيبنابرا

 ،تيب نيا كندياشاره م هيبله به دو تا آ ،باشد يغرب ايباشد  يشرق اي يعني .از جهان آمده باشد دهميكه االن نشان م يا

  :هيآ نيبنا به ا گسترديفرم ما را خدا م نكهياول ا ،يچ يعني ميپس اول بفهم

  ٤٨هيآ ،٥١ اتيسوره ذار م،كريقرآن 

  »نَاهَا فَنِْعمَ الَْماِهدُونَفََرشْ وَاْلَأرْضَ «

  ».ميگسترندگان كويو چه ن ميرا گسترد نيزم و«

فرش ما جسم  ،گسترنده فرش ما ايدرست كننده فرش ما  يعنيفَرَشنا  فراش. كندياشاره م نيقرآن است به ا هيآ نيا

 ديرا با نيا ديگويم .شدهفرش ما درست  نهايماست كه از بافته شدن ا يوانيماست، جان ح جانيماست، فكر ماست، ه

به مركز ما راه  دياو با .ميباش ييو فضاگشا ميدر حال تسل ديخدا درست كند هر لحظه ما با نكهيا يخدا درست كند، برا

 د،يكن ييفضاگشا ديمرتب با يعنيشخص شماست،  تيكند مسئول دايبه مركز شما خدا راه پ ديكه شما بگذار نيا .كند دايپ
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 م،ياست كه ما قضاوت نكن يصورت موقع نيفرم ساز است، چهار بعد ما را بهتر نيبهتر ،گسترنده است نيتا او كه بهتر

  بسازد،  يزديبسازد، خرد ا يزدينور ا سپ م،يمقاومت نكن م،ينكن زهيست

  ١٣٤٤شمس، غزل شماره  وانيد ،مولوي

  رياو جان دهدت رو ز نََفْختُ بپذ دمِ

  وفِ عللست، نه موق ُكونيَاو ُكْن فَ  كارِ 
خداست،  راندازشيبه فرم ماست، ما كمان و ت دنيدم نيا، دمديپس هر لحظه او م ،يذهن يذهن، علت ها يعني علل

و ما مقاومت مان و قضاوت مان صفر  كنديو بدن ما را درست م ،كنديما را درست م جاناتيه اندازد،يما را م يفكرها

 كي دينيبيكه شما شب م نطوريهم .شوديبشو م ديگوياو م ،كندين كار مو كُن فكا .كندياو قضاوت م نكهيا ياست برا

 م،يهست نطوريما هم هم ،خورده باز شده كي دينيبيم ديشويم داريصبح ب ،غنچه است ديگل سرخ دار ،ديگل رز دار

 و شود،يم دهگستر يطورنيو چهار بعد ما ا .شوديبشو و م ديگويو او م ،ميكنيما قضاوت نم كندياو قضاوت م ديگويم

سوره  :ديگويكه م ديآيم هيآ نياز ا يشدگ تيبدون هم هو ديد يعني ،ما هم از آن است ديچراغ دل ما كه د نيروغن ا

  : ديگويبله م ٣٥ هينور آ

  ٣٥هيآ ،٢٤سوره نور  م،كريقرآن

.

و آن  يا نهيدرون آبگ يباشد آن چراغ ياست كه در آن چراغ يداناست، مثل نور چون چراغ نيها و زمنور آسمان خدا«

افروخته باشد، روغنش  ياست و نه باختر يكه نه خاور تونير بركت زدرخشنده، از روغن درخت پ ياچون ستاره نهيآبگ

و  دينمايخدا هر كس را بخواهد بدان نور راه م گر،يافزون بر نور د يباشد، نور دهيآتش بدان نرس چند بخشد، هر يروشن

  »آگاه است. يزيبر هر چ راي. زآورديها ممردم مَثَل يبرا

 ينه خاور زادينه م شوديكه نه زاده م ديآياست كه روغنش از آنور م يچراغ كيما مثل  دل يعني كند،ياشاره م نجايبه ا

چون بعبارت  ،ستين جهان نياست از ا ياريروغن هوش كيپس  كند،ينه طلوع م كندينه غروب م يعني ياست نه باختر

 كي كنند،يهم غروب م كننديآفل هم طلوع م يزهايچون چ .ستيآفل ن يزهاياز چ ،ستين يشدگ تياز هم هو گريد

بله؟ روغنش  رود،يم نييپا د،يآيباال م كند،يافول م كند،ينه؟ طلوع م د،يآيدوباره م ،روديسر شما فورًا م ديآيفكر م

   .باشد دهيهر چند آتش بدان نرس ؛اشهيبق ،بخشد يروشن
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كه شما  ديگويم د؟يگويدارد م يچ .يبزن تيكبر ستيالزم ن شودياست كه روشن م يدفعه چراغ كيدل ما  نيا ديگويم

و  شود،يدل شما روشن م كدفعهي د،يداريبرم د،يداريبرم د،يداريبرم يه د،يداريها را برم يشدگ تيهم هو يكي يكي

انطباق  يعني گريافزون بر نور د ينور نيو ا د،يروشن كن ديتوانينم رونيشما از ب .ستين يرونيب يموقوف علت ها نيا

  .شودياز جهان جدا م ياريهوش ،ياريبه هوش ياريوشه

 يجسم ياريهوش كند،يم يشما را به جهان متك دهايد نيا ،ديدار يشدگ تيهم هو نكياگر شما پنجاه تا ع ديتوجه كن

 گريشما د شود؟يم يها نباشد به نظرتان چ يشدگ تيبرحسب هم هو دتانيشما و د ديپنجاه تا را بردار نياگر ا .دهديم

و شما از جهان جدا  شوديقائم م ياريهوش يرو ياريهوش د،يهست ياريشما كه هوش نيداشت، بنابرا دينخواه يمن ذهن

  .يجاودانگ يعنيثبات،  يعني هانو مستقل از ج ياريزنده به هوش ايباشنده زنده به خدا  كي ديشويم د،يشويم

هم  نيمن ا يبسو ديبرگرد يكه در اِرجع شونديم يكير و منظور كه ناظ ميخواند هينور است در آن آ ينور بر باال نيپس ا

  .ميشويما از جنس او م شونديهم منطبق م يهر موقع ناظر و منظور رو .است نيهم

پس ، آگاه است يزياز هر چ رايز آورديمردم مَثَل ها م يو برا د،ينمايراه منور خدا هر كس را بخواهد به آن  :ديگويم بعد

گسترده فرش فرم، چهار بعد  نيبهتر يعنيفراش فََرشنا  مياجازه بده ديكه با ديگويدارد م م،يرا متوجه شد تيب يمعن

و مقاومت و قضاوت تان صفر  شهيو هم ديباش ييدر حال فضاگشا ديشما با كار نيا يبرا .شما، چهار بعد شما را بگسترد

باز شده  يو در فضا ديفضا را باز كن يعني ،ديكار را بكن نيه، اگر اقضاوت خدا و كُن فكان كار كند، بل ديباشد و اجازه بده

بالفاصله شما هم  د،ييآيدرم آتشدر بوته  نصورتيباشد، در ا يكيمنطبق باشد، ناظر و منظور  ياريهوش يرو ياريهوش

 دهديمن درد م به نيرا دارم ا يشدگ تيهم هو نيكه من االن ا ديكنيم ييشناسا يعني .ديشناسيرا م يشدگ تيهو

فرار  ديكرد ييرا شناسا يشدگ تيكه هم هو نيلحظه، هم نيشما بوجود آورده در ا يرا برا ياتفاق كيخدا  نكهيا يبرا

  دل من يا يعني دال: ديگويم نيهم يبرا د،يكنيصبر م د،يباز شده هست يفضا نيا نكهيا يچرا؟ برا .ديكنينم

   ١٨٥٠شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  َخوش نبِنْشي مردانه آ، دَر آتش بوتة در دال

  شد آهن نهييآتش، چنان آ نيا رِ يكه از تاث 
 يزيچ كيبا  مينيبب ياريما بعنوان هوش نكهيچون به محض ا يد،ريقرار بگ ارانهيدرد هوش ر،يدرد قرار بگ يدر فضا پس

با آن و  ميچون خو گرفت م،يآن را بردار ميهخوايم ،مينيبيو خدا را م مينيبيآن جهان را م قيو از طر ميهست تيهم هو

را  يشدگ تيكه هم هو دياز شما ممكن است بترس يليخ .آورديبرداشتن آن ترس بوجود م م،يديآن د قيسالها از طر
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 تيمن با همسرم هم هو شود؟يم ينشوم چ تيبا بچه ام هم هومن مفلس بشوم،  دينشوم شا تيمن با پول هم هو د،يبردار

 تيهوكه كنترل و دوست داشتن را با هم  يچون عادت دار ،پس دوستش ندارم يعني ،نميآن جهان را نب قيطر نشوم و از

   .نه، نترس. يبشناس يشدگ

نه نترس در بوته آتش درآ، و مردانه  ترسم،يكنترلش كنم م ديمن با روديم گذاردينشوم او م تياگر من با همسرم هم هو

كه خدا  يآنطور ،نيانسان گونه بنش ن،يمردانه بنش يزنانه و مردانه، زن هم هست نكهينه ا نيجوانمردانه بنش يعني نيبنش

تا  :كه ديگويم زنديم ليتمث شود،يم لياست كه انسان تبد ارانهيدرد هوش نياز آتش ا نكهيا يبرا ،نيبنش خواهديم

 دهيآتش قرمز بشود و چكش بخورد و ساب يتو ديكه آهن با نطوريهمد. شويصاف نم نهيآ ميو نكوب ميآهن را ما داغ نكن

در  مياندازيو آن را م يشدگ تيبه هم هو ميكنينگاه م كهيالدر ح ارانهيدر آتش درد هوش ديبشود ما هم با نهيبشود تا آ

 نيمبله ه رون،يب ديايب يشدگ تيهم هو نياز داخل ا ياريتا هوش ،ميو درد را بكش ميستيانجام با ديبا ،ميترسيم كهيحال

  : زنديمثال را م

   ١٨٥٠شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  چو نَقْدِ زردر آذر درآمد هم مابراهي چو

  زار و ُگل و سوسناز ُرِخ آتش سََمن دييبرو 
آتش و آتش به  يرا انداختند تو مياست ابراه نيا لشيتمث يعني كه در آتش نمرود درآمدُ  ديگويم ميحضرت ابراه نيهم

هم  يوقت ،ديكنيم ييرا شناسا يشدگ تيهم هو ،ديكنيكه شما فضا را باز م يوقت :كه ديگويم .ن شدامر خدا گلستا

باز  يفضا نيخالص هم يطال .ديدهيخودتان را نشان م خالص يمثل طال د،يترسيم ديندازيب ديخواهيرا م يشدگ تيهو

  .خالص است ياريهوش نيشده هست، هم

ات  يزندگ يخواهيتو م يعنيسمن زار  رون،يب ديآيسمن زار و گل سوسن م نيا ،ارانهيدرد هوش نيبعد آن موقع از رخ ا

گل سرخ  يعني ،يبشو ليگل سرخ تبد كيو آن موقع تو به  يزار، بوستان زندگ اسمني يعنيسمن زار  ؟گلستان بشود

گل حضورت شكفته  كهيرحالبشود د انياز تو ب يخرد زندگ يعني .يو مثل سوسن به زبان خرد حرف بزن ،حضورت بشكفد

شخص شما از  يبرا يگلستان زندگ نيا ي، ولگلستان شد ي، زندگسمن زار شد ،شده يهم عال رونتيو درونت باز شده، ب

 گريد شود،ياگر فرار كند نم اندازدياش را نم يشدگ تينباشد انسان هم هو ارانهيتا درد هوش د،يرويم ارانهيرخ درد هوش

   .ديشويجه مساده است متو نهايا

  :ديگوياش است م هيهم آ نيبله ا



  Program # 786                                                               ۷۸۶برنامه مشاره 

  19صفحه: 

  ٦٩هيآ ،٢١ ايسوره انب م،كريقرآن 

  »باش. سالمت خنك و ميآتش بر ابراه ي: اميگفت«

 دينيبيرا م يشدگ تيو هم هو ديكنيباز م كه شما فضا را نيكه هم ستا نيقانون قضا ا ايدستور خدا  يعني ن؟يا يچ يعني

بالفاصله  ديكشيم ارانهيو درد هوش ديكنيو صبر م ديستيايو آنجا م دهديبه شما دست م يگريد جاناتيه اي ديترسيو م

 ،ديكنيو در آنجا شما صبر م كنديم نيتوه يجمع كيبه شما در  يكس كيبالفاصله،  د،يآيم يو شاد روديم نيدرد از ب

 ديدهيجواب نم د،يكنيصبر م قهيدو دق قه،يدق كي ،يدهيناراحت است چرا جواب نم يمن ذهن ديكنيفضا را باز م

 يبيعج يشاد كيشما شناخته شد و  يشدگ تيهم هو كيكه من شما كوچك شد، از كوچك شدن من شما  دينيبيم

جواب بده،  ديگويمرتب به شما م يمن ذهن كهيدر حال د،يآمد، جواب نداد ديدر شما پد يبيعج يروزيپ كيدر شما 

  .ديگويرا م نيدارد ا د،يستاديا د،يكشيدرد را م د،يجواب بده، شما فضا را باز كرد

 يگذاشتن رفتارها شيمعرض نما بهمخصوصاً خشم و رنجش و  يمنف جاناتيبا ه يمن ذهن دهد،يواكنش نشان م يمن ذهن

ها سرچشمه  نيكه از ا ييفكرها ايكه  ييهمراه است، مثل حسادت و رفتارها يمنف جاناتيشده كه عمومًا با ه يشرط

است كه شما در حال  يموقع نيو ا يمجال بده يبه من ذهن دينبا ست،يدرست ن نهايكه ا ديبگو خواهديم رند،يگيم

  :ديگوياز ما م كنديسوال م كيو االن  د،يگشوده شده دار يفضا ،يهست ميتسل

   ١٨٥٠مس، غزل شمارهش وانيد ،يمولو

  سودا نياَندر ياريغوغا، ن نازي را دل اگر

  بگو با من ن،يبِْنش ايدل را؟ ب نيكرد ا يخواه چه
داشته باشد هر  نكيهمه ع نياگر مركزتان ا :ديگوياز ما م كنديدارد سؤال م .ديخلوت كن نديبا خودتان بنش ديبا شما

واكنش  ديو غوغا كن ديفكر بلند شو كيبصورت  دينيبب يشدگ تيوهم ه نكيع كيغوغا است، اگر االن با  كي يديد

شما،  يذهن ياهوياگر قرار باشد ه .ذهن ياهويه يعني ،تكه مال ذهن اس د،ينشان بده يمنف جانيه كي د،ينشان بده

 تيلو عدم مسئو گرانيخود و د يدرد برا جاديشما، گم شدن در فكر و درد و ا يذهن يشما، دردها يذهن يواكنش ها

 د،يآياز مركز خود شما م نيكند كه ا دايادامه پ نيمسائل خود، اگر ا يبرا گرانيلحظه و مالمت د نيدر ا ياريهوش تيفيك

  .را ادامه بده نيخوب، هم ،يريسر رشته را دست خودت نگ ،يها را برندار نكيع نيا ،يدل را آزاد نكن نيو ا

و مركز را  يو به خدا زنده نشو ،يرا نخوابان اهويه ،يها را برندار نكيعشق، اگر ع يبه سودا ياورين ،ينكن لشيپس تبد

دل تو را به كجا. خواهد  نيا ؟كرد يدل چكار خواه نيبا ا نصورتيدر ا ،يهنكبت بار را ادامه بد يو آن زندگ ،ينكن تينهايب
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سالت است اگر شصت سالت  يبعداً بدتر خواهد شد، االن س ؟يهست ياالن چ ؟خواهد شد يآخر و عاقبت تو چ ؟كشاند

   ؟يشويم يچ نيبشود بب

توام با درد و گم شدن  يجسم ياريهوش نيدل به چه درد تو خواهد خورد؟ ا نيا ،به خودت بگو اي نميبه من بگو بب نيبنش

 نكيا عجهان كه اول قرار بود چند ت نياز آمدن به ا يشما را به كجا خواهد برد؟ شما اگر به منظور زندگ ياريهوش نيدر ا

 لد نيپر از درد دارم من، ا يآن نشده و االن دل ،مادرمان يها را بردارند با ارتعاش عشق نيبعد ا ،چشم ما بگذارند يجلو

از شما  يدارد همچون سوال؟ عمرم چكار خواهم كرد هيبق كنم،يم يكامًال احساس بدبخت گرياالن كه د برد؟يا كجا مرمن 

   د؟يدار يجواب چه. كنديم

از  گريد خواهميمن نم خواهم،يمركز را نم نيمن ا خواهم،يدل را نم نيكه بابا من ا ديد ميخواه ميدرست فكر كن اگر

 ديدر آن روزن نگاه كن افتد؟يستون نور م ديديروزن من را بسته، شما روزن د نيا نم،يجهان را بب يشدگ تيهم هو قيطر

 يبسته شده من گم شدم تو روزن نم؟يبب يروزن بسته بشود من چ د،نشويم دهيهم د سوزن يذرات كوچك به اندازه تو

  خواهد شد؟  يخواهد شد؟ آخر و عاقبت جمع چ يآخر و عاقبت من چ نيا ك،ياتاق تار

اگر  ،مينكن ليعشق تبد يباالخره اگر دل را به سودا م،يادو تا جنگ بزرگ كرده مياهمه جنگ راه انداخته نيما ا نكهيا

و برداشت آنها و باز  يشدگ تيهم هو يها نكيع ييكه من مسئول شناسا ميريخودمان را بعهده نگ تيشخصاً ما مسئول

خوب دوباره جمع ما با هم به جنگ  .را مالمت كنم يكس توانمينم گران،يمن مسئول هستم نه د ،كردن روزن هستم

 يبه سواد مياوريغوغا، ن نياز ا مياوريجمعاً ناگر دل را  ؟ميرويم ميدار نيكردن زم رانيو يخواهند افتاد. نكند ما بسو

اگر ما جمعاً هم  ،خودش نباشد يتمركزش رو رد،يرا بعهده نگ تيمسئول نيدر درون به وحدت نرسد، و ا يعشق، هر كس

  .كندياز ما م يسوال نودارد همچ ؟خواهد شد يبا هم، باالخره آخر و عاقبت ما چ مينكن يهمكار م،يكمك نكن گريبه هم د

   ١٨٥٠شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  يِز ناَمرد ييآنمي مَردان حلقة در اگر

  َزنيو َدر م باشمي بُرون َمردانْ  دَرِ  ة برچو حلق 
 ،را برداشتند يشدگ تيهم هو يها نكيو ع دنديرا كش ارانهيكه درد هوش ييانسان ها ،در حلقه مردان زنده به حضور يعني

دردها را نگه  ،يرا نگه داشت يتو نامرد من ذهن يحضور كرده اند، مثل موالنا، ول ياريهوشبه  ليرا تبد يجسم ياريهوش

 يكنيتو فكر كند، تو فقط درد پخش م قيكه خدا از طر يگذاريتو نم و ديآيشده م تياز مركز هم هو تيفكرها ،يداشت

در  شهيهم دياينبوده كه ب نيانسان سرنوشتش ا ،يستيواقعًا انسان ن يعني نجاينامرد در ا ،يدر جهان، پس تو نامرد هست



  Program # 786                                                               ۷۸۶برنامه مشاره 

  21صفحه: 

كند، قضاوت نميحلقه حلقه در بشو.  ايپس ب ،ييآيواال نم يدر حلقه انسان ها يمن ذهن نيباشد، با ادامه ا يمن ذهن

  زند، خاموش است. حرف نمي

هيچ مقاومتي ندارم، انساني مثل  زنم، هيچ قضاوتي ندارم،آيم اين حلقه را ميتو اقالً بگو من حلقه در موالنا هستم و مي

و يك چيزي از آنجا بگيرم، حلقه را بزنم يك  ،موالنا براي من حرف بزند، من شناسايي كنم مسائلم را و فقط حلقه را بزنم

دانم كه بيرون هستم. بيرون هستم يعني ادعا ندارم كه ديگر  و مي .چيزي بگيرم، مقاومتم صفر باشد، قضاوتم صفر باشد

  مردان درآمدم. در ذهنم باشم بگويم در حلقه انسانهاي زنده شده به بينهايت خدا درآمدم من. ادعا بكنم.  در حلقه

گيريم و عمل زنيم، يك دانشي از او ميكنيم. هر هفته در موالنا را ميبينم كه خدا را شكر ما داريم اين كار را ميو من مي

كنيم. شما يك سوال بكنيد كنيم. به توصيه موالنا عمل ميبه هم كمك ميمان با هم و ، همهيعنيكنيدشما مي .كنيممي

بگوييد من االن يك جوانمرد هستم يا نامرد هستم؟ اگر ديديد نامرد هستيد بايد روي خودتان كار كنيد. اگر ديديد نامرد 

  هستيد بيا حلقه بشو. 

زد زدند. آن حلقه ديگر حرف نميمي قت قا بود، تزنند. قديم حلقه روي درهدانيد چه هست كه. االن زنگ مي حلقه مي

گويد تو باش. چو حلقه بر در مردان. در ضمن حلقه هزار تا خانه و مي و ساكن بود. حلقه دِر موالنا ساكن درِ موالنا است.

م كه گوييم اين ساعت حلقه اين هستم، اين ساعت حلقه آن هستم و حلقه متعهدي نيستيهم نباش. بعضي از ما هم مي

خواهيم خودمان را گيج كنيم. آورم. همين حلقه موالنا كافي است. نمييك جا ثابت باشيم بگوييم من اين حلقه را در مي

  بله،

   ١٨٥٠شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  آن را ري، پس بگ»اَلصُّومُ ُجنَّة«ِبگفت:  غامبرپي چو

  سِپَر َمفْكَن نيِزْنهار، ا رانداز،ينَْفسِ ت شِيبه پ 
هاي شيطان و من ذهني. پس تو اين سپر پرهيز را روزه سپري است در مقابل وسوسه :گويد حضرت رسول فرمودهمي

هويت شدگي. من ذهني ما كه با عينكهاي خواهد ترا وسوسه كند ببرد به يك همكه هر لحظه مي ،جلوي من ذهني تيرانداز

  كند به بيرون. د. بنابراين با آن ديد ما را وسوسه ميبينيد، پس جنس چيزهاي بيروني را دارهويت شده ميهم

بينيد كه وسوسه يك چيزي آمد در دلتان، يادتان بيايد بگوييد كه پيغمبر فرموده كه من بايد پرهيز شما نشستيد مي

نكه جنس او كَند؟ براي ايكَند و آن در بيرون است. چرا ميكنم. نگذارم توجهم برود. يك چيزي دارد توجهم را از جا مي

بينم. خوب اگر كند. من از طريق آن ميكند؟ ديد مرا درست ميدر من است، در كجاي من است؟ در مركزم. چكار مي
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گويد پرهيز است. اين نفس يا من ذهني. دهد كه من اين را بايد بكَنم. و اولش مياينطوري است، پس زندگي االن نشان مي

گويد هر كدام از ما بايد سپر اين سپر را بيندازي، يعني مي ؛گويد كهمي ؛ر مبادااندازد. زنهامرتب تيرهاي وسوسه مي

  پرهيز را دستمان بگيريم تا زماني كه اين عينكها تمام نشده و در خشكي هستيم، بايد ما اين را دستمان نگه داريم. 

   ١٨٥٠شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو

  َگهنآ يَرس ايچو در در ،يخشك نيدَر دباي سپَر

  او جوشَن رِيبه دفعِ ت ديَ بر تَنَت رو يچو ماه 
هويت شدگي در چشممان است. تا گويد تا زماني كه در ذهن هستي، چرا در ذهن هستيم؟ براي اينكه عينكهاي هممي

زماني كه اين عينكها هنوز هست در چشم تو، در خشكي هستي. پس اين سپر پرهيز را بايد در دستت بگيري، اما اگر 

كند. يعني اگر شوي و در روي بدن تو زره رشد ميمه عينكها را برداشتي و رسيدي به دريا، در آن دريا مثل ماهي ميه

تواند بكشد. هر چقدر ها را بيندازي، چون ديگر هيچ جنسي از بيرون در مركز تو نيست، بيرون نميهويت شدگيهمه هم

  اين است كه از جنس چيزهاي بيرون در تو نيست.، چون زره داري، زره چه هست؟ زره ندتير بينداز

خواهد چشمك بزند، تير بيندازد، وسوسه هويت شدگي با يك چيزي در بيرون در شما نيست، هر چقدر آن ميوقتي هم

بينيد. پس اين زره موقعي بينيد. و االن از طريق معشوق ميكند، روي شما تاثيري ندارد، چون از طريق او جهان را نمي

  گويد كه ما به دريا خواهيم رسيد.بينيد كه دارد ميو موالنا مي .رويد كه ما به دريا برسيمتن ما ميدر 

پس از اين بيت يعني اين غزل ابياتي از مثنوي برايتان خواهم خواند. يك غزل كوتاه ديگر هم داريم كه آن هم برايتان 

م، يعني يكي از پيغامهاي مهم درس موالنا امروز در دست خواهم خواند. بله، كه مربوط به همين سر رشته است. پيغا

داشتن سررشته به طور هشيارانه است. يعني سر رشته زندگي را و هشياري را نبايد بدهي دست موش من ذهني. بايد 

  هشيارانه در اين لحظه و در هر لحظه دست خودت نگه داري. 

 يم ما. چون پيغمبر بگفت الصُّوم جُنَّه، ُجنَّه يعني سپر، صوم هم كه ميدر اين دو بيت باال توجه بكنيد، اين دو بيت را داشت

 .رويدخواهي در خشكي. بعدش هم زره روي تنت ميدانيد روزه است. روزه سپر است. بعدش هم گفت كه تو واقعاً سپر مي

خواهد از زنده خودش مرده مي و اين بيت دوباره تكرار شده در اينجا كه شما بدانيد كه اگر من ذهني داشته باشيم، خدا

كند بر اساس هشياري جسمي كه به كند، فكرهايي ميمن ذهني را بيرون كند. بنابراين دائماً اين من ذهني كارهايي مي

  ضرر شما است. اين را خوب ياد بگيريد.
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   ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تَنديم يمرگ يِنفسِ زنده سو                  كُنديم رونبي مُرده زنده ز چون
بارها گفتيم اين من ذهني مثل اين است كه يك دستگاهي ما بسازيم و بعدش هم يك به اصطالح تايمر بگذاريم، يعني 

يك چيزي كوك كنيم كه پس از يك مدتي خودش خودش را از بين ببرد. خدا هم اين كار را كرده. ولي چون ما با آن 

برد. بهترين بيداري اين است كه ما بگوييم بابا اين را هم از بين مي هويت هستيم و اين در مركز ما است، دارد ماهم

اش همه اين مال من نيست. اين اصالً كند و اين هشياري كه اين دارد، كند، اين ديدهايي كه ميفكرهايي كه من ذهني مي

  كند. بر ضد من دارد عمل مي

كند، نكند اين را يكي كند، بدن مرا خراب ميسم را خراب ميكند، بيزينرابطه مرا با همسرم، فرزندم، با مردم خراب مي

گفته از يك سني به بعد اين را خراب كن  ،رود. يكي هم همان خدا است. نكند يك تايمري رويش گذاشتهدارد از بين مي

د به دروغ نگويي من اين من ذهني هستم، نيايي اشتباه كني به وسيله من ذهني، بع ،تو. شما اگر دم به دمش نگذاري

  اين كار غلطه؟ اينها را نگوييم ما.  ويدگ دفاع كني كه نه بابا من نكردم، اصالً اين كار درست است، كي مي

ي گذاشتند؟ چتان يك كاري انجام داد، يك حرفي زد، پس عذرخواهي را براي بينيد من ذهنيشما به محض اينكه مي

هويت همين است ديگر. وقتي من ذهني فعال شد و ما با آن هم براي چي گفتيم مثلث صبر و شكر و عذرخواهي. براي

كنم. ساز بودم ولي توجيه ميمن مساله» ها«دانم  خواهم توجيه كنم. ميشديم، گفتيم اين من ذهني من هستم و االن مي

س از يك مدتي كني؟ خدا اين را پروگرام كرده، كوك كرده، گفته پكنم، براي چي اين كار را ميكنم، جدل ميبحث مي

خبري، تشريف ببريد. براي اينكه در مركز انسان من بايد بيايم. اگر انسان اين را متوجه نشود به خاطر ناآگاهي و بي

دهي، باالخره اين هشياري را به او خواهد داد كه او يا تو او نيستي يا او تو نيست. بنابراين فاصله ميبه او  دردهايي كه تو

  بگير از تو.

از اينجا برو بيرون. اين بمب هم  ،تركدگويند آقا نيم ساعت ديگر اينجا ميي را كوك كردند بمب است اينجا. مييك چيز

گوييد من نه توانيم خاموش كنيم، اين را خدا كوك كرده. اين بايد خودش، خودش را از بين ببرد. خوب شما مينمي

  تند. خالصه.د، نفس زنده حول، دور محور مرگي ميكنخواهم بايستم اينجا. چون ز زنده مرده بيرون ميمي

آيد، شما بايد آگاهانه موضوع درد را هويت شدگي ميخوانم راجع به اينكه وقتي دردهاي همبله چند بيت از مثنوي مي

هاي هويت شدگيدانيد كه خدا همهويت شدگي با يك چيز است بشناسيد و تبديل به درد هشيارانه بكنيد و ميكه هم

هويت ما را مورد اصابت تيرهاي خودش قرار خواهد داد و اصطالح ريب المنون يعني اتفاقات بد يعني به خطر افتادن هم
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دانم  آورم. نگوييد كه من ناراحتم، نميافتد، بيت قبلي را يادتان ميها اتفاق خواهد افتاد. به محض اينكه اتفاق ميشدگي

خواهم اين درد را تبديل به درد هشيارانه بكنم. من دنبال حال م. بگوييد كه من ميخواهم بمانهويت ميمن با اين چيز هم

  خواهم. خواهم، من شادي زندگي را ميهويت شدگي را نميهويت شدگي بودم. من حال همهم

   ١٧٧٤ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  َدشيَاز دو عاَلمْ ناله و غَم با                َدشيَها خوش آناله رااي نالَم،
كشيم خدا خوشش هايم را بيندازم. وقتي درد هشيارانه ميهويت شدگيخواهم همنالم و مييعني با درد هشيارانه مي

گويد كه از اين دو عالم ذهني كه ما درست كرديم، يكي جهان فرم و يكي جهان معنوي، فقط ناله و غم و مي .آيدمي

  خواهد. ناله و غم هشيارانه را از ما مياين لم ناله و غم بايدش. يعني خدا خورد. از دو عاهشيارانه ما است كه به درد ما مي

   ١٧٧٥ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  مَستانِ او ةدر َحلْق ميَ چون نِ                     او؟ َدستانِ  از تَْلخ نَناَلم چون
بينيم كه دان باش. ما اگر ميروي از نامردي، در اين صورت مثل حلقه درِ مرگفت اگر در حلقه مردان نميامروز موالنا مي

هويت شدگي داريم و سالها هم اين من ذهني كوك شده ما حول مرگ تنيده و ما نفهميديم و دردهايش مقدار زيادي هم

گويد من چطوري دانيم كه اين دستان يا افسانه يا اصال دستان مثل اين دست خداوند بوده. ميو ما مي ،را هم كشيديم

هويت شدگي دارم. در ذهنم بينم مقدار زيادي هممن االن ميدر حالتي كه در حلقه مستان او نيستم. ننالم از دستان او 

دارد. چه بنالم، دعاي خالصانه بكنم، درخواست خالصانه بكنم ولي دعا مي كنم. پس اين موضوع مرا به ناليدن وازندگي مي

ها باشد. يعني هويت شدگيار را بكند، بايد دنبالش شناخت همو درخواست خالصانه از خدا اگر كسي واقعاً صميمانه اين ك

   توانيم با دستان خداوند بجنگيم.آيد به درد هشيارانه. ما نميها مينتيجه همه اين بررسي

هويت شدگي داشته باشيم. پس خواهد بگذارد ما در مركزمان همدستان بگوييم افسانه، قصه و طرح زندگي كه نمي

خواهد داد به ما. درد آمد بالفاصله درد را به درد هشيارانه بدل كنيد، بگوييد اين درد چرا آمد. چي شد؟ چه بنابراين درد 

ام است، پولم است، مقام است، دانش است، بدنم است، چيزي االن، موضوع چه هست االن؟ همسرم هست، بچه

  هويت هستم؟ ام است، چي هست، من با چي همخوشگلي

   ١٧٧٦ تيفتر اوّل، بد ،يمثنو ،يمولو

  روزَافْروزِ او؟ يِوصاِل رو يب                       او؟ روزِ بي شبْ چوَهم نَناَلم چون
بينيم در شب هستيم، در فكرهايمان گم ، روشن كننده روز، و بيشتر ما در شب هستيم. وقتي ميغروز افروز يعني پرفرو

كنيم رسد، هر كاري ميادتهاي ما به نتيجه نميبينيم كه عبهويت شدگي زياد داريم، چطوري نناليم؟ وقتي ميشديم، هم
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خواهد . ميما آيد، چطوري نناليمآيد، يعني حضور او نميبينيم كه روز روشن كننده او نميشويم، وقتي ميوصل نمي

ا من خوانم تا مشخص شود كه آن بيتي كه موالنا گفت كه بيا بنشين بگو بخورد. اينها را ميبگويد كه اين شب به درد نمي

ها را نيندازي و با خدا در هويت شدگيكه اگر اين دل را كه پر از هياهو است، غوغاست، تبديل نكني به عشق، اگر اين هم

بينم در حلقه وقتي مي نيايد، اين فضا گشوده نشود، چكار خواهي كرد؟در دلت دلت يكي نشوي و اين بينهايت خدا 

  نامردان هستم، چطوري ننالم؟ 

كنيم و شناسايي آيد در اطرافش فضا باز ميكنم، بهترين روش همين تسليم است. اگر درد مي فضا را باز ميپس من اوالً 

ناليم. اندازيم. اگر ديديم درد دارد، هشيارانه ميكنيم به وسيله خرد اين فضا كه اين درد از چه هست؟ آن را ما ميمي

هويت هويت شدگي را. و حال من به اين همخواهم اين هم، من نميرا از من بگير هويت شدگيگوييم خدايا اين هممي

خواهم به تو زنده شوم. من جزو نامردان نيستم دارد. من دنبال حال نيستم. من دنبال تو هستم. من مينشدگي بستگي 

  د.آيها به دست ميهويت شدگيها دنبال حال هستند. حال از رونق همكه دنبال حال باشم. خيلي

خواهند بردارند. اصًال خواهند بردارند. حتي عينكهاي درد را هم نميها را نميها هستند؟ نامردها عينكدها كينامر

زنند. همين بيتها را هم كنند. يكسري دانش دارند اينها حرف ميخواهند به مركزشان دست بزنند. فقط توجيه مينمي

ر مركزشان ندارد. فقط از يك شكل ذهني به يك شكل ذهني ممكن است تفسير ادبي بكنند. اين بيتها هيچ اثري د

ذهن است. و اين نامردي است. خيانت به خود است. پس وصال او روشن كننده روز من اش همه آورند. وليتر درميساده

  درد هشيارانه بكشم تا شبم تمام شود. همين بينم وصل نيستم بهتر هست است. من وقتي مي

   ١٧٧٧ تياوّل، بدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  َرنجانِ مندلْ ارِ ي يِجانْ فِدا                 من جانِ  در ُبوَد خوش او، ناخوشِ 
كند. او يعني خدا. جانم فداي يار من كه فهمم او دارد ميكند مركز مرا، اين براي من خوش است. ميوقتي او ناخوش مي

خواهد به شما يك درسي آيد، خدا ميد ميدهد كه وقتي دل شما به دررنجاند. پس اين نشان ميكه دل مرا مي ،خداست

ول كردي رفتي از جنس فرم  من راهويت هستيد. چرا جنس اوليه خودت را، جنس بدهد، يك آگاهي بدهد كه با چي هم

گوييد اين خوش است. من خوشحال هستم. آيا اين ساديسم است؟ ما مي ،بينيدپس شما ناخوش او را مي ؟شدي

گويند شما بياييد عينكها اند، مياي شايد روانشناسي هم خواندهيك عده دردپرست نيستيم.دردپرست هستيم؟ نه. ما 

هويت شدگي. آنطوري فكر نكنيد، اينطوري فكر كنيد، آزاد را عوض كنيد، ولي عينك بايد داشته باشيد، عينك هم

  شود اين قرصها را هم همراهش بخوريد. شويد. اگر ديديد نمينمي
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   ١٧٧٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  َرنجاِن مندلْ ارِ ي يِجانْ ِفدا                من جانِ  در ُبوَد خوش او، ناخوشِ 
هويت رنجاند، وظيفه من است كه همهويت شدگي داشته باشد، وقتي مييعني يار من كه خدا باشد دل مرا خواهد رنجاند، اگر هم

ه كه جيغم برود هوا شكايت كنم. اين چه وضعشه، خدايا اين چه وضعشه؟ شدگي را پيدا كنم. بگويم قربانم بروم كه دل مرا رنجاندي. ن

خواهي از جنس خودت بكني؟ همين هويت شدگي را از من گرفتي؟ چرا مرا از جنس خودت كردي؟ چرا ميچرا رنجاندي؟ چرا اين هم

  م است ديگر.ا هاي مرا زياد كن من بسهويت شدگيهم

كني من اينها را بردارم، نه كه كنم ولي اينها را تو زياد كن. بابا تو عبادت ميعبادت هم مي اي كاسب ماب هستند. آقا منيك عده

آيد اينها را هدف قرار اگر من اينها را زياد كنم. بعد آن موقع او مي شوياينها را من زياد كنم. تو كه آزاد نمي كه كنيهي دعا مي

ام مورد هدف خدا قرار گرفت. هيچ هويت شدگيكنم نگاه كن، ببين همعبادت مي. و آن كسي هم كه عبادت كرده اين همه گيردمي

  توجهي ندارد. تو بايد بگويي:

   ١٧٧٧ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  َرنجاِن مندلْ ارِي يِجانْ فِدا                       من جانِ  در بُوَد خوش او، ناخوشِ 
   ١٧٧٨ تيدفتر اّول، ب ،يمثنو ،يمولو 

  شيشاهِ فَردِ خو يِّبَهرِ ُخشنود       شيرِد خوو دَ  شخوي رنجِ بر عاشقم
شوم. چرا؟ ها. عاشقم به اين دردهاي هشيارانه. چون من دارم آزاد ميهويت شدگيگويد من عاشقم به رنج هشيارانه انداختن هممي

گي را بردارم. به هويت شدخواهم شاه يكتاي خودم را راضي كنم. خدا موقعي از من خشنود است كه من همه اين عينكهاي هممي

دانستي كه آسيبها به اين رسد. اگر از اول ميات نيست. اصل تو جنس من است. هيچ آسيبي به تو نميمن هم گفته تو هيچي

رسد، به قسمت آفل شما دانيد هر آسيبي كه به شما ميخوردي. ولي االن شما ميرسد، هيچ غصه هم نميها ميهويت شدگيهم

  رسد. لي شما كه جاودانه است، آسيب نميرسد. به قسمت اصمي

   ١٧٧٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  تا ِز گوهر پُر شود دو َبْحرِ َچشم          چَشم َبهرِ  سازم سُرمه را َغم خاكِ 
ارانه كند، درد هشيكشم به چشمم، چشم دلم، همان طور كه سرمه اين چشم را پرنور ميگويد غم هشيارانه را، درد هشيارانه را ميمي

شود، آن يكي بيفتد، شود. يكي بيفتد، يك خرده روشن ميبرا بيندازم، چشم من روشن  هويت شدگيشود كه همهم، صبر سبب مي

پر از گوهرهاي هشياري  ، ديد منديد منيعني و اين درياي چشم يعني درياي ديد،  يعني، شودتر ميشود، روشنيك خرده روشن مي

  شود. ص دارد در اثر سرمه غم هشيارانه حاصل ميشود. يعني هشياري خالمي

خواهيم ببخشيم، رنجيديد، رنجشمان را ببخشيم، از آنجا گوهر بيرون خواهد آمد، يكي را مي ؛بينيدشما مي ؛خواهيمهر موقع ما مي

كنيم. زنيم، فوت ميگره مي كنيم؟ مثل جادوگران يكرنجيم چكار مي. ما وقتي مييمبراي اينكه زندگي آنجا به تله افتاده، گره زد
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آوريد. ولي شود. اين گوهري است كه شما بدست ميشود زندگي آزاد ميبخشيم گره باز ميافتد. وقتي ميزندگي آنجا يك گره مي

  . ها را بر عهده بگيريدهويت شدگيآزاد كردن هشياري از هم ، مسئوليتددهد. بايد فضاگشا باشيمن ذهني اجازه بخشش نمي

ام گوش بدهم. بگويم اگر رنجشهايم را از مردم بيندازم، آيم به حرف من ذهنيبايد بگوييد من حواسم به خودم است. من نمي شما

به هيچ وجه. بگوييد زندگي به من گفته، خدا به من گفته شما مسئوليت كيفيت هشياري خودت  و اينها شودشود و چه نميچه مي

تواني و اين را هم به كس ديگري نمي ،گيردزرگترين مسئوليت است در جهان كه يك نفر ميهستي، فقط خودت هستي و اين هم ب

و من كيفيت هشياريم درست نخواهد شد مگر تمام آن قسمت از زندگيم  .بدهي. فقط خودت بايد قبول كني و بر عهده خودت است

ست كه بگوييم سخت است و نياين ديگر فيزيك اتمي گذاري كردم، يكي يكي آزاد كنم. را كه در اين رنجشها يكي يكي سرمايه

  :اينها، آسان است. پس بنابراين

   ١٧٨٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  گوهر است و، اشك پِْنداَرند َخلْق                  خَلْق باَرند او َبهرِ از كان اشْك،
ها را كه تو هويت شدگيها را، ما عينك همدگيهويت شخواهيم نه همگويند ما ترا ميريزند، ميبنابراين اگر به خاطر خدا اشك مي

ناليم، براي تو درد هشيارانه كنيم، براي تو ميشويم، براي تو گريه ميبكنيم، ما قرار است به تو زنده نشانه گرفتي فداي تو مي

دن و لطيف شدنشان گوهرهاي ريزد. يعني همراه با گريه كركنند، عوضش گوهرهاي هشياري ميكنند، گريه ميكشيم، بله. ناله ميمي

كنند، ولي ها را ميريزند، اين نالهگويد انسانهايي كه درك كردند موضوع را، اين اشكها را ميمي و آيد.هشياري هم به دست مي

كنند. براي يكنند بله، ولي دارند گوهرها را جمع مكنند. آنها گريه ميها گريه ميگويند بيچارهكنند ميمردمي كه اينها را نگاه مي

  :گويد كهخوانم. ميها. بله. يك مطلب ديگر راجع به درد هشيارانه ميهويت شدگيشود از هماينكه اين گوهرها مرتب آزاد مي

   ١٥٦٩ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو

  َوْز َكَرم آن جور را كمتر كُند                    كُند باوَر او كه تَرَسم و ناَلم
نالم براي اينكه اين كار سخت ام، از طريق اين فضاي باز شده، ميهايم را شناختههويت شدگيم. همكشگويد من درد هشيارانه ميمي

ترسم خدا بشنود و دلش به حال من كنم، يك دفعه ميكنم يا حاال هر كاري ميكشم، فغان مينالم، درد ميكنم، مياست، گريه مي

  نم. خواهم كمش بكبسوزد بگويد كه بگذار كمش بكنم. نمي

كنم نالم و خودم را دارم آزاد ميبيند من ميكند مينالم و ترسم كه او باور كند، وز كرم، و از آن بخشش، آن جور را كه االن نگاه مي

، يك مرسد، شش ماه به او مهلت بدهيگويد اين زورش نميكنم، كمتر بكند. براي اينكه قضا دست اوست. ميو به او نزديك مي

  كوچك به او بدهيد، بگذاريد با آن كشتي بگيرد، دارد موالنا سر به سر ما هم بگذارد.هويت شدگي هم
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   ١٥٧٠ تيدفتر اوّل، ب ،يمثنو ،يمولو
  هر دو ضِد نيبوالَْعَجب من عاشقِ ا          جِد به لُطْفَش بر و َقهْر بر عاشقم

آيد كه من همانيدگي دارم. من از پشت عينك دانم موقعي ميگويد من عاشقم به قهر خدا و لطف خدا، براي اينكه قهرش ميمي 

كنم. يعني ديدن جهان بر حسب چيزهاي آفل و سازماندهي به جهان و بينم. من مقاومت دارم. من ستيزه ميها ميهويت شدگيهم

آيد ميديدن خدا بر حسب آفلين موجب قهر خدا است. درد هشيارانه كشيدن و انداختن اين پرده موجب لطف خداست. كه قهرش 

فهمم كه آزاد شدم. به هر دو عاشق هستم. عجيب است من عاشق دو تا ضد آيد ميفهمم كه يك اشكالي دارم، لطفش ميمن مي

هويت شدگي بزرگي را از شما گرفت گويد وقتي قهرش آمد، وقتي يك همدهد. ميموالنا راه آزاد شدن را دارد به ما ياد ميهستم. 

مورد براي از دست هشيارانه، نه ناله غير هشيارانه. ناله غير هشيارانه ننگ انسان است. يعني غصه خوردن بي ناله بكنيد، منتها ناله

ها واقعاً شايسته انسان نيست. يك كسي يك چيزي را از دست بدهد، برايش ناهشيارانه از روي غفلت گريه و هويت شدگيدادن هم

  ناله بكند و غصه بخورد.

   ١٥٧١ تياوّل، ب دفتر ،يمثنو ،يمولو

  سَبَب ناالن َشوَم نيَهمچو ُبلُبل، ز             خار، در بُستان َشوَم نزي اَرْ  واللَّهْ 
كشم هشيارانه كشم. اگر يك كسي از اين خار درد كه من ميام و دارم خار درد را ميام را شناختههويت شدگيگويد من االن هممي

خواهم اين قرصها را، شي، من نمينكِ بخور كه ر تا قرص به من بدهد بگويد كه اينها را دانم آزاد خواهم شد، از اينجا بيايد چهاكه مي

خواهم براي اينكه اگر بروم مثل بلبل آنجا از اينكه مرا از اگر ببرد به بستان، بگويد بياييد برويم به مسافرت دلت باز بشود، من نمي

گويد كه پس اين درد هشيارانه كشيدن چقدر عالي است موالنا ميم ناليد. خار دور كردند، يعني از درد هشيارانه دور كردند، خواه

  كند. شناسايي و درد هشيارانه و آزادي. براي اينكه شما را آزاد مي

خواهد عدم شناسايي، ستيزه و مقاومت قهر خدا است. براي اينكه خدا مي .شناسايي و درد هشيارانه و آزادي و بعدش لطف خدا

گوييم من حاضر نيستم. تمام دردهاي ناهشيارانه خودش در اختيار بگيرد. ما هم يك چيز مصنوعي درست كرديم، ميمركز شما را 

  اين بيت را داشتيم  آيد. بله.ما و گمشدگي ما در دردها از اينجا مي

   ١٨٥٠شمس، غزل شماره وانيد ،يمولو
  آن را ري، پس بگ»اَلصُّومُ ُجنَّة«ِبگفت:  غامبرپي چو

  سِپَر َمفْكن نيِزْنهار، ا رانداز،ينَْفسِ ت شِيبه پ 
گويد به محض اينكه ما به و مي .گويدبله اجازه بدهيد اين چند بيت را از دفتر دوم من بخوانم ببينيد كه موالنا راجع به پرهيز چه مي

عني سخاوتمندي و فراواني رويم، اين اسمش سخا است. يكنيم و دنبال حرص و شهوت آن نميمان گوش نميحرف اين من ذهني

  :گويدخداست و ما بايد از اين سخا استفاده كنيم. مي
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   ١٢٧٢ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

   سَخاست ها،لَذَّت و هاَشْهوت تركِ

  هر كِه در َشْهوت فرو شُد، بَرنَخاست 
گويد پرهيز سپري اين حالت باال كه ميهويت شدگي اگر قوي باشد، هويت شدگي در يك چيزي است و اين همشهوت در واقع هم

الزم است. پس بنابراين اين سپر را دستمان بگيريم  گفتو سپر پرهيز در زماني كه در خشكي هستيم  .آيداست آن موقع به كار مي

تواند گير يگويد اين مبرود، مي هويت شدگيهاي اين همكند، ولي اگر كسي دنبال وسوسهاين خودش فضاي فراواني را ايجاد مي

  بيفتد و ديگر نتواند بلند شود. 

   ١٢٧٣ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  از سَرِو بهشت ستيَسخا شاخ ناي

  ِبِهشت يشاخ نياو َكزْ كَْف ُچن يِوا 
هاي ذهن، در ضمن آن بيت را هم خواندم گفت كه من ذهني حول و حوش يا حول محور گويد اين سخا يعني پرهيز از وسوسهمي

گويد سخا يعني ترك شهوتها يا اجراي پرهيز اين شاخي است از تند و اين هم جزوش است، ميتند و ضرر زدن به ما ميرگ ميم

و واي به حال كسي كه از كف دستش چنين شاخي را رها بكند. بهشت يعني از، هشتن يعني رها كردن، بله اين را  ،سرو بهشت

  گفتم، داشتم مي

   ١٢٧٤ تيّوم، بدفتر د ،يمثنو ،يمولو

  شاخ جان را بر َسما نيبَرَكشَد ا                تَركِ هوا نيست ا اَْلوثْقي عْرَوةُ
هاي آفل است، هها كه در مركزمان است همه دستگيرعروة الوثقي، دستگيره محكم، وقتي ما در ذهن گم هستيم، تمام دستگيره

شوند و دستگيره باور، دستگيره آفل گذارند. باورپرست مييممكن است يك دستگيره باور باشد. انسانها در مركزشان باورها را م

  شوند. شوند، فكرها عوض مياست، باورها عوض مي

خواهيم ما مي توجه مي كنيد؟ تواند دستگيره محكم باشد. يعني چي را بگيريم ما؟اصالً هر چيزي كه به ذهن بيايد آفل است و نمي

هويت دانيم همهويت شدگي داريم، ميو هم .هاي من ذهنيشويم از اين وسوسه كشيده شويم به سوي خدا و به اصلمان زنده

و زندگي در آن ديد است و در آن چيزي كه در بيرون  ،گويد كه اين طوري بايد باشدو آن ديد به ما مي ،دهندها ديد به ما ميشدگي

فقط يك جا  ا بگيريم كه محكم باشد؟ هيچ جا. هيچ جا.است و تو با شهوت و وسوسه برو پيش آن. خوب در اينجا ما دستمان را كج

و هميني كه باال گفت. گفت ترك لذتها و شهوتها كه از ذهن  .گويدگويد كه سپر پرهيز است يا روزه است مياست كه اينجا دارد مي

و ترك هواي نفس دوباره به آن  ،انگيزد. پس اين ترك هواي نفسآيد، اين سخاوت خداوند را برميها ميهويت شدگيآيد، از هممي

   :گويدبيت برگردم كه مي
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   ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تَنديم يمرگ يِنفسِ زنده سو                  كُنديم رونبي مُرده زنده ز چون
انه مان گوش بدهيم. ترك هوا يعني به حرف من ذهني گوش نكردن و فضا باز كردن و درد هشيارواقعاً ما نبايد به حرف من ذهني

خواهد توجه ما كند ميكنيد كه اينها همه متسلزم درد هشيارانه است. يك چيزي ما را در بيرون دارد جذب ميكشيدن. توجه مي

گويد كه اين ترك هوا دستگيره محكم است. تنها دستگيره محكم همين است. و را ببلعد، اينكه ما نرويم اين درد دارد. ولي دارد مي

  كشد به آسمان، به آسمان يكتايي.بگيري، اين شما را ميگويد اگر اين را مي

   ١٢٧٥ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شيمَر تو را باالَكشانْ تا َاصِل خو             شيكخوب اي َسخا شاخِ  بَرَد تا
عرض  شود ما كيش خوب را از دست نداديم. همين كهتا اين شاخ سخاوتمندي و فراواني تو كه كيشت خوب است، پس معلوم مي

كردم و موالنا هم در آن بيت اول غزل گفت، گفت كه تقصير چشم است، يا تقصير نور است يا تقصير روزن است؟ هيچكدام. جنس مي

ما از بين نرفته، ما سالم هستيم. خوب كيش هستيم، منتها از اصلمان دور شديم. پس بنابراين اين شاخ پرهيز و اين طناب پرهيز ما 

  اصل خودمان را مي شناسيم. كيش هستيم به اصل خودمان.را بكشد كه ما خوب 

   ١٢٧٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َرَسن َصبر است بر اَمْرِ اِله نيو                 عالَم چو چاه نيو ا يّ ُحْسن وُسفِي
ن طنابي كه تو بايد ماند. و ايبا چيزهاي اين عالم مثل چاه مي هويت شدگيتو يوسف زيبايي هستي براي اينكه امتداد او هستي و هم

ها هويت شدگيصبر به درد هشيارانه است و بايد توجه كنيد كه اين امر خداست. امر خدا اين است كه شما اين هم ،بگيري و بيايي باال

  ماند. دانيد مثل چاه ميو فضاي باز شده به شما قدرت پرهيز بدهد و شما مي درا بايد بيندازي، براي اين كار بايد فضا را باز كني

هاست و رفتن به سوي جهان است. يعني اينكه ما هويت شدگيكند به ته چاه. ته چاه هم ديدن از طريق اين همدر چاه آدم ميل مي

برد به جهان، تا ما را برگردانند از اين به جهان رفتن و برگردانند آيد و ما را ميرويم به جهان، تند تند فكر بعد از فكر ميهي داريم مي

آن طرف يك نيرويي بايد باشد و متاسفانه اين نيرو بيرون از درون شما نيست. نيرو در شماست. مستلزم تمركز روي خود است، به 

  شناختن خود است و فضاگشايي در اطراف اتفاق اين لحظه است. 

كند، شما فضا قضا تعيين مي اتفاق اين لحظه جزو الينفك اين لحظه است. اين لحظه زندگي است يا خداست. و اتفاق اين لحظه را

ها را بشناسيد. به محض اينكه شناختيد هويت شدگيكند همكنيد، اين فضاي باز شده خرد الهي توش است و به شما كمك ميباز مي

يستيد مثل اكنيد و مردانه آنجا ميه تبديل به درد آگاهانه ميلصاو اين درد ناآگاهانه بوده. بالف ،كشيدبينيد كه داريد درد ميمي

ماند كه به امر خدا داريد اين كار را و هميشه يادتان مي .داريدكنيد و فضا را گشوده نگه ميو به چشمهاي ترس نگاه مي ،خليل

هويت شدگي با عالم داريد با نيروي ايزدي و طناب ايزدي و شناسايي كنيد به درد هشيارانه و از چاه همو صبر داريد مي .كنيدمي
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آييد باال، وقتي اندازيد، يك خرده از اين چاه ميرا كه مي هويت شدگيآييد. هر عينك همها و انداختن آنها باال ميشدگيهويت هم

  عينكها تمام شد، شما هم باالي چاه هستيد و بيرون آمديد. 

  

  

  

ت  یان    دوم ****** 
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  :گويدساده باشد. مي خوانم كه پس از آن غزل بايد اين خيليبله پس از اين ابيات يك غزل ساده ديگر هم براي شما مي

   ١٦٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  كَس و تنها نكنم يكه تو را ب خواهي تو گر

  لحظه و َعْذرا نكنموامَِقت باشم هر 
كس و بيرا خواهي تو گويد اگر ميكند، مياز زبان خداست، زندگي است، به هر انساني، شما فرض كن خدا دارد با شما صحبت مي

دانيد كه يكي از حسهاي بد ما كه مال من ذهني است، حس تنهايي است. ما چون من ذهني داريم، اگر دور و ور و مي ؛قراريتنها و ب

كس و تنها نكنم خواهي ترا بيگويد ميمي؛ كنيمتوانيم با آنها يكي باشيم، حس تنهايي ميما شلوغ هم باشند، چون با من ذهني نمي

ام به تو باشد، به تو كمك كنم، گويد من دائماً عاشقت بشوم، هر لحظه با تو باشم، توجهيعني خدا به ما ميو من دائماً عاشقت بشوم، 

عذرا نكنم، يعني هيچ وقت از تو جدا نشوم، اينجا عذرا به معناي جدا و تنها  .لطف كنم، تمام بركاتم را به تو بدهم و از تو جدا نشوم

  خواهي؟ از زبان خداست. هار جدايي نكنم، ميو تنهايي است. يعني به هيچ وجه اظ

   ١٦٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  تَعَلُّق به تو دارد سَِر رشته، َمگُذار ناي

  َكژِ َكژْباز، مكن تا نكنم يكَْژ مباز، ا 
خودم رفيق كنم، همه حواسم خواهي ترا با خواهي تنهايت نگذارم، ميگويد ميگويد اين بستگي به تو ندارد، به من ندارد. خدا ميمي

هميشه در هر لحظه به تو باشد و ترا با همه متحد كنم، تو با همه دوست و رفيق باشي، همه ترا دوست داشته باشند. به تو بستگي 

ا كنيم كه مرتب در اطراف اتفاق اين لحظه فضآيد رها نميدارد. اين سررشته را رها نكن. يعني گفتيم سررشته موقعي دست ما مي

  يا پذيرش اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت بدون قيد و شرط. . اين يادمان باشد؛باز كنيم

هايي هويت شدگيچه هم ، و اين بستگي دارد كهكندبراي اينكه اتفاق اين لحظه را كه جزو الينفك اين لحظه است زندگي تعيين مي

اتفاق اين لحظه براي ما بستگي به آن دارد  ؟ا چطوري من گذراندمكنيد؟ تا حاال زندگيم رمن دارم، وضعم چه طوري است، توجه مي

گفته كه اين به ما نويسد به چيزي كه سزاوار هستيم، شايسته هستيم. بله، و با استفاده از آن جف القلم حال ما را او در اين لحظه مي

  ، .هاي دم به دم فعل توستغصه

  ٣١٨٢ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،مولوي

  قَدْ جَفَّ اْلَقَلم يبَُود معن نيا              دَم به َدم يهاُغصه نيا توست فعلِ
نويسد، بستگي نويسد، هم حال ما را ميفرمي ما را مينويسد، هم بيپس قد جف القلم يعني قلم خدا در اين لحظه هم فرم ما را مي

گه داشتن سر رشته زندگي دستمان است. دارد كه چقدر ما شايسته هستيم. شايستگي ما بستگي به اين دارد كه چقدر مسئوليت ن

روم به جهان، هر لحظه اين  . خوب شما ممكن است بگوييد كه من هر لحظه دارم ميبه من وصل نگه دار سررشته يعني تو خودت را
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و تا تمام نشده، فاصله بين د ،كشد. يعني اين فكر تمام نشده، اين فكر مربوط به يك چيزي در جهان استموش من ذهني مرا مي

  پرد به يك فكر ديگر، آن هم مربوط به جهان است. پس سر رشته دست من نيست.بندد، ميفكر را مي

كني. شما اين قضيه حداقل وضعيت خودت را بشناس. نيا بنشين ناله كن، شكايت كن چرا من اينطوري هستم؟ تو خودت مي خوب

م را مالمت كني. بگويي جامعه بد بوده، پدر و مادرم، اصالً خانواده ما را هم بايد بگذاري كنار كه به خاطر وضعيت فعلي بيايي مرد

  خيلي بد بوده، اينها نيست. 

شما همين االن در هر جا هستيد، مسئوليت اين را داريد كه خودشناسي بكني. بايد بنشيني به اين حرفها گوش بدهي، بگويي خيلي 

بينم چهار تا بعد دارم. اين خواهم ببينم كه من اصالً چي هستم؟ من ميه يا ميبينم كخوب تا حاال هر چي بوده، بوده. من االن مي

رد به جهان، اينجا بپرد و مرا ميچهار تا بعد روي زندگي ايستاده. من ذهنم را چنان تربيت كردم كه از يك فكر به يك فكر ديگر مي

با تو باشم، تو سررشته را بايد نگه داري هشيارانه. اش همه ارم،خواهي من ترا تنها نگذ گويد اگر ميموالنا گفته كه خدا به من مي

  يعني هشيارانه هر لحظه به من وصل باشي. 

ام چه چارهمن بندد. خوب آيد ميخواهم گشوده بكنم، ذهن مي، به من هم گفتند فضاگشايي كن. فضا را تا ميبيايم خوب من االن

ار كني، وضعيت خودت را بفهمي، ديگران را مالمت نكني، درد ايجاد نكني كه هست؟ چاره اين است كه صبر كني، روي خودت ك

تواند درست كنند. بفهمي چكار بايد بكني. نگويي به من مربوط نيست. يكي بيايد اين را درست كند. يكي نميبگويي ديگران مي

  كنيد؟كند. توجه مي

عني كژ بازي نكن. كژ بازي نكن يعني قرار است من از طريق تو فكر كنم، اين تعلق به تو دارد، سررشته مگذار، كژ مباز، كژ مباز ي 

مركزت را خالي كن. با من ذهني هم كژي و هم كژباز هستي. تو نيا از يك فكر به يك فكر ديگر بپر و فاصله بين دو تا فكر را نبند. 

شود، تند فكر كني و درد ايجاد كني، زندگيت بهتر ميكني كه اگر تند بندي و فكر ميچون آنجا محل اتصال به من است. تو خودت مي

  من ذهني هم كژ بازي كرد.خوب كژ بازي كردي. اش همه اي كژ بازي كننده كه ،شود. تو اين را بفهم. كژ بازي نكننمي

كنيم، فكر و عمل نمي كند، ما هيچ موقع با خرد زندگيكند، درد ايجاد مياي به نام من ذهني دائماً از طريق ما فكر مييك باشنده

را بگسترد. چهار بعد ما را تعيين كند. ما دم ما گذاريم خدا از طريق ما صحبت كند، خدا فرش بازي ما بسيار خطرناك است. نمي

  نكنيم.  اصالً ما قضاوت و مقاومت مي گويمگذاريم وارد بشود براي اينكه ما مقاومت داريم، ما قضاوت داريم. اصالً آقا خانمايزدي را نمي

  يكي از راههاي كژبازي همين مقاومت كردن است. 

اين چه حركتي است؟ تو آنطوري نكن، من هم اينطوري  كني. آخرخواهم وارد كنم تو مقاومت ميمن دمم را مي :گويدخدا دارد مي

كه تو باورپرستي، تو دردپرستي، تو اصالً  ،كنم، نه با ذهن كژ توكنم و فرمانروايي مينكنم. براي اينكه من با قانون خودم زندگي مي

هايت، كي گذاشتي من ببينم اي كژ كژباز؟ هويت شدگيهماز آيد و پرستي، تو دنبال حال هستي، حالت هم از من ذهني ميمرا نمي

  گويد.آوري. خدا ميتو اصالً مرا به حساب نمي
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گوييم خودت درست كن ديگر. مسئوليت كرديم. بعد هم به خدا ميخداحافظ شما، بعد هم سلب  ،ما سر رشته را داديم به من ذهني

خواهم از طريق تو فكر كنم، تو به من گفت من، امتداد مني، شعور مرا داري، اراده آزاد مرا داري، قدرت انتخاب مرا داري، من مي

را من به تو ثابت كردم، من ذهني اين همه با و اينها  ،زندبه تو ضرر مياش همه شوي، آخر اين من ذهني را من گفتمبتواني زنده مي

دردهايش به تو ضرر زده، بدنت را خراب كرده، فكرت را غيرخالق كرده، تمام هيجاناتت به جاي اينكه عشق باشد، لطيف باشد، از 

اش همه نجنس خشم است، رنجش است، كينه است، من به تو كي گفتم كينه بورزي، كي گفتم خشمگين بشوي، كي گفتم بترسي؟ م

لطف هستم، شادي هستم، آرامش هستم، من كي به تو گفتم عزا بگيري به خاطر چيزهاي آفل؟ تو خودت اينها را اختراع كردي. اي 

  من نكنم.  ،كژ كژباز. تو مكن

آورد. وجود مي نه او فقط رويداد را به .آن كه ديگر بلد استكند. شود ما كژ باز كنيم و فكر كنيم كه خدا درست بازي مييعني نمي

درس داده ما درس را نگرفتيم. درس داده، كه افتد. اتفاق بايد درسي به ما بدهد. از بس هم كند، رويداد و اتفاق مياو قضاوت مي

بايد درد بكشيم. اين سوال بايد بكنيم از خودمان، چقدر بايد اش همه كنيم ماخيلي درد كشيديم ما، باز هم بيدار نشديم. ما فكر مي

  قدر؟ شما براي خودتان تعيين كنيد. چبگوييم ديگر درد نبايد بكشيم؟  ،شويمبدرد بكشيم تا از درد سير 

ها. من اصالً به تو نگفته بودم اين همه هويت شدگيمگر به فراخور يا به تناسب هم ،گويد من ترا نياوردم درد بكشمخدا هم مي

گويد شما بايد با شناسي كه ب، كي من به تو گفتم؟ شما كدام آيه قرآن را ميهويت شدگي داشته باش، اين همه درد ايجاد كنهم

هويت شدگي را ال كن، خليل آفلين را دوست ندارد. پس گويد هر همشود. ميهويت بشوي. اصالً دين با ال شروع ميهزار تا چيز هم

  را را دوست ندارد. پرستيم؟ خدا آفلين را دوست ندارد. يعني چيزهاي گذما چطور آفلين را مي

هويت شده و مركز بعدش هم گفته اول بايد ال كني، بعد مسلمان بشوي. يعني همه چيز را بايد ال كني. هر چيزي كه ذهنت با آن هم

ي آيد به مركز تو، چطورآيد. فضايي كه فقط خداست آنجا نميشوي. اال اهللا نميهست بايد ال كني. تا ال نكني همه را تو مسلمان نمي

  كني، بعد توقع داري من زندگيت را درست كنم. نه نيست اين طور.كژ بازي مي ،ال كردي؟ همه اينها را نگه داشتي

   ١٦٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  يَندَهيم نيجان دهَمت، نانِ جو ايگفته

  ُمكافا نكنم چيَارْ ه ،اَميدان خبريب 
حتي نان جوي هم مي گويي كني كه شوي. تو االن اعتراض ميكنم، ولي تو تسليم نميت ميادهم، زندهبله من گفتم به تو جان مي

دهي، زندگي مرا خدا خراب كردي، ارزش ميچيزهاي بياش همه دهي،دهي. يعني ناني كه از جو درست شده، يعني هيچي نمينمي

ندارم  بركني من خمكافات نكنم، ترا تنبيه نكنم، فكر مي اگر من :گويدهيچي ندادي، ما خالصه روي زندگي را نديديم. خدا هم مي

  كني.كني من خبر ندارم چكار ميخبر دانيم. فكر مياز حال تو، بي
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گويي قرار بود بيني. تو به من ميكني، مكافاتش را ميهيچ مكافات نكنم. يعني تو هر حركتي مييعني ار يعني اگر، هيچ مكافا نكنم، 

پرستي. تو غير از من همه چيز بيني. تو باورپرستي، تو مرا نميكني، خوب كار خودت را نميچي ندادي، گله ميبه من جان بدهي، هي

  گويد.را در مركزت گذاشتي. اين را از زبان خدا مي

   ١٦٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  ُمباراتِ تو امّا نكنم مْ يدهَمت ب           َچشمت دنگشاي بَنمالم، تا تو گوشِ 

هايت نكنم، ترا ناراحت نكنم، چشم هويت شدگيات نكنم، تنبيه چه هست؟ حمله به همد اگر گوش تو را نمالم، يعني تنبيهگويمي

شود. حاال او اين قدر ما را تنبيه كرده، گوش ما را هم ماليده، ما ديگر به دردش هم خو شود، يعني چشم دلت باز نميتو باز نمي

عشقي و جدايي و درد چشمي و حس تنهايي و بي صه و كينه و انتقام جويي و حسادت و چشم و همخشم و غاش همه كرديم. زندگي

  . اين غلط استنه كشيدن است. ما به اينها عادت كرديم. همه اينطوري هستند. 

ل داشته باشي خودت برم. تو اگر عقاند باز كنم، در نتيجه اينها را از بين ميبسته هويت شدگيخواهم چشم ترا كه اين هممن مي

ترسانم، دهمت بيم، اما هيچ موقع از تو تو خودت، خودت را آزاد كن. من ترا مي ،قبل از اينكه من اينها را بردارم به آن حمله كنم

 شوم. ترا دوست دارم، تو خودم هستي، اينترسانم اما از تو بيزار نميگويد من ميشوم. مبارات تو اما نكنم. خدا ميبيزار نمي

تواني نگه داري، ها را تو نميهويت شدگيخواهم به تو حالي بكنم كه اين هم. ميراي اينست كه چشم دلت را باز بكنيها بگوشمالي

. تو هم كژباز نداينها براي پنج شش سال اوليه زندگيت بود. آن هم كژبازي مادر و پدرت بوده به عنوان يوسف كه به عشق زنده نبود

  واني كاري بكني. تولي تو مي .شدي

آييم، آيا سررشته زندگي دست ما هست؟ يعني من هشيارانه آگاه به زندگي در اين لحظه شنويم ما، به خودمان ميها را كه ميهمين

كنم؟ خوب من هستم؟ آيا من فضاگشا هستم؟ آيا من تسليم هستم در اين لحظه، آيا مقاومت من صفر است، آيا من دارم قضاوت مي

گويد بد است، من عقل دارم بگويم اين شود در اين لحظه؟ آيا اتفاقي كه االن افتاده ذهن من ميكنم، قضاوت خدا چه ميقضاوت مي

گويد به من، پيغامش چه هست، اين به كنم ببينم اين چي ميگويد، من فضا را باز ميبهتري اتفاق است، اين يك چيزي به من مي

  مالد. ولي بيزار نيست از من. م، اين درس چه هست؟ اين دارد گوش مرا ميخاطر اين افتاده كه من درسي بگير

   ١٦٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  تو هنگاِم َاَجل اجزايِ شود متَفَِرّق

  اجزا نكنم تِ يّ تو گمان بُرده كه جمع 
زند، تمثيل عبارت از كنم. تمثيل مينمي اي كه من اجزاي ترا دوباره جمعپاشد، و تو فكر كردهيعني موقع مرگ اجزاي تو از هم مي

گذاري كردي، در اين در پولت، در بدنت، در گويد تو وقتي آمدي به اين جهان، در هزاران تا چيز خودت را سرمايهاين است كه مي

ويتت را از اينها بكن. دانم قسمتهاي مختلف بدنت، در باورهاي مختلف گير افتادي. تو بيا نسبت به اينها بمير، مرگ هشيارانه. ه نمي
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تو با  كنم، نگران نباش.كنم دوباره ترا درست ميها را جمع ميهويت شدگيذرات آزاد شده از هماين من  ،َكنيتو بدان همين كه مي

 كنم و يك بينهايتكنم، تركيب ميها را دوباره جمع ميهويت شدگيكني كه من چطوري هشياري آزاد شده از هممن ذهني فكر مي

  كند. كند كه اين كار را به صورتهاي مختلف در طبيعت ميكنم، من بلدم اين كار را. و بعداً ثابت مياز تو درست مي

   ١٦٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  شود هست ُكنم ستيروز و شبم، ن منشيِ

  پس چرا روِز تو را عاقبت ِاْنشا نكنم؟
روز و  نيَبرد ا يزند روز و شب را و بعد م يم ليتمث ،يجاد كننده، پديد آورندهانشا كردن يعني ايجاد كردن، منشي هم يعني ا

رود روز را  يشب م ؟كنم يكه شب و روز را من درست م ينيب يمگر نم ديگو يم .را به روز و شب انسان يشب معمول

روز  ديشبِ تو را من با نيا ،اآلن يشب هست كيدرسته؟ حاال تو هم  .كنم يرود شب را درست م يروز م ،كنم يدرست م

   ؟كنم يروز را شب م كنم يكه من شب و روز م ينيب يمگر نم ،نمك

من  يندازيو ب يكن دايرا پ هايشدگ تيهم هو نيا يكي يكيكه عاقبت اگر تو  يكن يانسان چرا فكر م يا يعني در مورد تو

 ارانه؟يكنم هش ينم ليبدت يكه آمده بود هياول ياريشبه آن ه ،رسانم يتو را به حضور نم يعنيآورم؟  يرا بوجود نم روز تو

را  مانيهايشدگ تيحاال هم هو ميكه آمد ديشود؟ ما فرض كن يكار م نيا يچه جور مييگو يم مانيبا من ذهن رما آخ

 ديوگ يو خدا به شما م يشود؟ از زبان زندگ يم يچه جور ؟شود واقعاً  يم يحاال چ ،ميرا انداخت نهايبعد هم ا ،ميشناخت

 ،پس چرا شب تو را روز نكنم؟ عاقبت .كنم يرا درست م يكيرود آن  يكه م يكي ،هستم بكننده روز و ش جاديكه من ا

  .يكار كن ديبا تو يعني

   ١٦٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  حَشِْر ُنوَْستَت ِز تََرح تا به َفرَح َدمي هر

  پس چرا صبرِ تو را شُكرِ شِكَرخا نكنم 
شما فضا را باز  ،كنم ياتفاق را درست م كيهر لحظه من  ديگو يم .هست نجايهم ا يصبر و شكر و عذرخواهمثلث  آن

 پس هر لحظه فرصت سفر تو ،يانداز يرا م يشدگ تيهم هو ،يشناس يرا با خِرَد من م يشدگ تيآنجا هم هو ،يكن يم

نسخه  يحشر تو است بعض يهر دم ديتوانست بگو يم ،يگزند يبه شاد ياز اندوه من ذهن ،است يغصه به شاداز اندوه و

خدا هر  ،يزندگ ،ميزنده بشو ميتوان يهر لحظه ما م ،ديزنده شدن جد يعنيحشر نو ،حاال ميريبگ حشر نو ،ها تو است

به فرح و  ميبرو مياز آنجا آزاد بشو ،ميافتاد ريگ يشدگ تيهم هو كيما كه در غصه  ،كند خواهد به ما كمك يلحظه م

به درد  كه اگر تو يكن يچرا فكر م ،بوجود آوردمتو  يفرصت را برا نيا ديگو يمن م ،خدا اي يزندگ اياصلمان  يادش
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را  ديزنده شدن جد ،ان حشر نو را يو شاد اورميمن از آنجا تو را در ن ،يندازيرا ب يشدگ تيهم هو ،يصبر كن ارانهيهش

  ؟يديچرا ناام ،يشكر نكن شيو برا ينيتو نب

 تواند شكر كند ينم يكه من ذهن ميكن يتوجه م ،نيريشكر ش يعنيشكر جونده  ،ندهيس چرا صبر تو را شكرِ شِكَر خاپ 

كار درست شما  ،اريشما مع يآزاد اريمع يعني ،هااا ليشكر اص ميشد يحتمًا از جنس زندگ ميكن يموقع كه ما شكر م هر

زنده  يبه زندگ يآم به درجه ا نيكند ا يشكر م است و ياضاز ته دلش ر يهر كس .شكر هست ؟نه ايكه درست هست 

 ،خراب است يليكنند آنها وضعشان خ يم تينالند و شكا يكه طلبكارند و م ييآنها .توانست شكر كند يشده وگرنه نم

 ،هستند يضد زندگ نهايدارد ا نهياست ك نيخشمگ ،كند يم تيشكا ،كند يكه ناله م يكس .واقعاً دشمن خدا هستند

  .توانند شكر كنند ينم نهايا

شكر واقعا من  ايخدا ديياز ته دل تان بگو ديشما با .خوَرد يآن شكر به درد نم يممكن است با ذهنشان ول يشكر زبان

 زيهزارتا چ ديايب يمن ذهن نكهينه ا ،خوبه ميزندگ نيچقدر ا يكن يمن را آزاد م يچقدر خوب است كه تو دار ميراض

خوب  زيتو هزارتا چ يجنگل زندگ نيا يتو ؟ينيب يخوبش را نم يجاها چطور تو ه؟يچ نيدارد ارا بر يكي يخوب دار

 يم تيو شكا يهست يآن هم شما ناراض يبرا .است يمن ذهن نيا ؟يببن يبد را م يولوكوچ زيچ كيچرا فقط آن  ،هست

  .كار را نينكن ا .يگرفت شيرا پ يو راه بدبخت يهست يو عصبان يكن

   ١٦٤٠شمس، غزل شماره  انويد ،يمولو
  من است يِ ِز تقاضا يعاشِق كار كسي هر

  پس چه ُشد كاِر جَزا را كه تقاضا نكنم 
در جهان  يحت ،من عشقش را به دلش انداختم .من كردم ،هست يعاشق هر كار يهر كس ديگو يم ،ديگو يزبان خدا م از

عشق زنده  نيمن ا ،و آن زنده شدن به من است ،ديستيكه متوجه ن ديهست يكار كي يزيچ كياما شما عاشق  ،رونيب

پس از آمدن  ،انجام بدهد ديبا يكه هر كس ستيكار نيمترو مه نياول نيا ديكن يتوجه م .شدن به من را به دلت انداختم

  .دارد تيجهان كه بر تمام كارها اولو نيبه ا

  ١٣٠٦ تيدفتر دوم، ب ،يمثنو ،مولوي

  حق بر كارها دارد َسبَق كارِ                         حق ُگفت تَيْ اِْذ َرمَ  تَ يْ رَمَ  ما
 ريمنم كه ت نيخدا گفته ا .ندازميتوانم ب ينم ريتو ت قيمن از طر يرا برندار هايشدگ تيهم هو نيشما تا ا ديگو يم يعني

 قيمن فكر كنم از طر يعني ،ندازميب ريشما ت قيكه من بتوانم از طر ياوريدرب يكه شما خودتان را به وضع نيا .اندازم يم

فكر من بوده  نيو ا .كار حق بر كارها دارد سبق .دارد تياولو زيبر همه چ نيا ،ديمقاومت نكنو  ديشما قضاوت نكن ،اشم
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 نيا ،ديشد تيهم هو زهايچ يليو چون اشتباهًا با خ .ديراه را برگرد نيا ديو با ،ديطرح من بوده كه شما عاشق من هست

 .يتو خودت خودت را كژ كرد ردم؟تو را كژ ك يمن ك ،كِژ كژباز يا ديگو يم نيهم يبرا .ديرا من نكردم شما اشتباه كرد

را  نيا .يبشو دينبا زيتو عاشق چ يبفهم يخواهم دردش را بكش يم ،رونيكنم در ب يم زيچ كيتو را عاشق  نكهيولو ا

  ،اصالً  ستين يكن يمكه تو فكر  يآنطور ،همه اش ستياز زبان زندگ نهايا .كنم يم يدقت كيكنم با  يم يهم با طرح

   ١٦٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  من است يِ ِز تقاضا يعاشِق كار كسي هر

  پس چه ُشد كاِر جَزا را كه تقاضا نكنم 
من به تو پاداش ندهم  ييايكه به دلت انداختم آن را ب يهمان عشق ،ييايراه من را ب ييايكه اگر تو ب يكن يفكر م چرا تو

به  ييايمن ب ياگر به سو يكن يچرا فكر م ،يرس يبه آن م يزيچ كيدنبال  رونيب يرو يم؟ تو مگر نمتو را به ثمر نرسان

 يكار تو را م نيمن حتما پاداش ا ،»ديگو يم يزندگ ديگو يخدا م« .نيبب من قيتو لحظه به لحظه از طر ؟يرس يمن نم

 ديرفت ،ديبوده شما عاشق او هست نيا يزندگ هياول يتقاضاكه واقعاً  ديا دهيو د ديكرده ا نيشما تمر ،ديا دهيو شما د ،دهم

همه  نيا و در دل مان باشد ديبا زهايچآقا عشق  مييگو يما به زور م ،زهايبه چ ديخودتان را بچسبان ديبه جهان به زور نبا

  .ميديد بيآس و ميديهم ضرر د

چون از اول  يبرگرد ديبا ،زيبه چندتا چ دنيببوده كه پس از رفتن به جهان و چس نيا يطرح زندگ نديگو يبزرگان م

و  .مياو هم خودمان هست .مياصًال و ذاتًا ما عاشق او هست يعني ،عشق خدا را او به دلت انداخته يو تقاضا يعاشق او بود

  :كه ديگو يشود م يكه قانون خدا عوض نم ديخوانم بدان يرا هم م اتياب نيبله ا. ن كار صورت خواهد گرفتيا

   ٣١٨٣ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  بَُود، بَد راست َبد يكيرا ن كين                    رََشد از ما ُسّنتِ نگردد كه

من اگر  ،ذاتت عاشق من است ،عشق من به دل توست ،شود يشود طرح من عوض نم يقانون من عوض نم ديگو يم خدا

قانون من است و من قانون خودم را  نيا و .رسانم يم جهيتو را به نت اً يثان ؛دهم ياوًال راه را نشان م ،ييايتو راه را درست ب

كار  ،يبكن كيكار ن ،يكن يكيتو اگر ن .تو فكر كنم قيمن از طر يبگذاربشوي،  مياگر تو تسل نيبنابرا .گذارم يپا نم ريز

صورت  نيدر ا يكار را كرد نياگر ا ،تو فكر كنم قياست كه من از طر نيا كيآن، فكر ن يتو زدياست كه خرد بر نيا كين

از  يآورد يذهن نرا از م تيفكرها ،تو فكر كنم قيمن از طر ينگذاشت يمقاومت كرد ،ياگر قضاوت كرد ،ينيب يم يكين

  را نيا ميما امتحان كرد .يديد يبد خواه ،. بد راست بديدياز دست خودت د يديهر چه د ديگر يدردها آورد
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   ٣١٨٤ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

   او بُرَّنده است غيت ،يويتا تو د           زنده است مانيكه سل نهي كن كار

بدان كه  ،يبدان كه كژ باز هست ،يچه آمد يبدان كه برا ،شو ميتسل ،بكن ميكه امروز گفت ييكارها نيهم يعنيكن  كار

كار  گران،يو مالمت د تيو عدم مسئول يخودت را نزن به ندانم كار ،مسئوالنه در دستت باشد ديسر رشته هر لحظه با

 ارانهيما، كار هش قيفكر كند از طر يعني ندازديب رياست تا او ت ميتسل ،خود است يتماشا ،خود است يكار تمركز رو .كن

 ،ناظر بودن به ذهن است ،لحظه است نيبودن در ا حاضر ،زدير يبه فكر و عمل ما م مينيبب يو آگاهانه است كه خرد زندگ

  عدم شك است.  ،است ديعدم تقل ،ما اثر بد بگذارند يرو گرانيد نكهيذاشتن انگ ،است گرانيكار نداشتن با د

 ،نديب يجسم م كي نكيع قيكه ندارد كه از طر نيقي يچون من ذهن .مهم شك است يها نكيع ايمهم  ياز پرده ها

 يو از وقت .ميگرفت داي گرانياز د ،با ذهن مان ميگرفت اديهرچه كه ما  ديتقل نكيو ع .دارد نيقيخداست كه  نكيفقط ع

 ميدار ميگرفت گرانياز د ديتقل يكه از رو ييوارد دل ما نشده كه، ما همه اش از فكرها يخرد چيه ميهم روزن را بست

 يعني يهست ويكه تو د ياما تا زمان .كند يدارد تماشا م ،كار كن كه خدا زنده است ديگو يپس به ما م .ميكن ياستفاده م

عالقه به  هك يتا زمان يقضاوت را دار نيا يمقاومت را دار نيا ،يها را دار يشدگ تيهم هو نيا ،يها را دار نكيع نيا

   .دياو خواهد بر غيت يآفل دار يزهايچ

   ٣١٨٥ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ستيمنيا غتي از گشت، فرشته چون

  ستياو را خوف ن چيه مانياز سل 
 منيخدا ا غياز ت ،بشود فرشته بشود ياريهش ،از جنس حضور بشود ،ر داردها را ب نكيبه حضور زنده شود ع يكس هر

 يشدگ تيهر هم هو نكهيا يبرا .دارد خدا به او درد خواهد داد يشدگ تيكه هم هو يكه هر كس ديپس نگاه كن .است

با ما ندارد.  يكار خدا گرياست د منيخدا ا غياز ت مها را برداشت ه نكياگر ع يول .ميبشو ويكند ما از جنس د يكمك م

سر رشته مگذار  ،تعلق به تو دارد نيبا تو باشم؟ ااش همه ؟تو را دوست داشته باشماش همه من يخواه يامروز گفت كه م

   .ميكار كن .ميكار كن ديسر رشته از دست ما در رفته و ما با يول ،حافظ هم به ما گفت مواظب باش سر رشته دستت باشد

  ، زنده هست مانيكه سل نيكار كن ح

او به ما گفته  .نه ؟كند يچه فرق م مينكن اي ميما كار بكن ،كند حاال ينگاه م يخدا مرده ك ميكرد يما فكر م ميديهم د قبالً 

پا  ريز ،آورم يمن به حساب م ،ديآ يمن به حساب م يدر ترازو نيا ،يبشو ميتسل يعني يبكن كيذره تو كار ن كيكه 

كه سر  ييبال نيهم .آن گم شدن در فكرهاست يو معادل عمل .ميريگ يم شيپ دررا  يويما راه داما  .گذارم كار تو را ينم
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 يفكرها يعني ،است تيهوهم ،فكرها هم نيگذرد و همه ا يو مسلسل از ذهن ما م ،دهد يما آمده كه فكر به ما امان نم

   .ويگذاشته دست د ،ستكار سر رشته را رشته ما را از دست ما درآورده ا نيا ،شده است تيهم هو

 .ميبترس دينبا ديگرهست و از خدا  يمنيخدا ا غياز ت ميفرشته شد يپس وقت ميخودمان بكن يكار را رو ميكار كن ديو ما با

معروف كه گفتم  تيدر آن ب .ميها را خودمان بردار نكيع نيا ديبشود با ريد يليخ نكهيقبل از ا ميدار نكياگر ع يول

 .ها بجه نيها بجهند تو از ا نيا نكهيقبل از ا يهست تياگر با جنس آفل هم هو :گفت كه ديبخوان دييايشما هر جلسه ب

نشد  مياما رو ارميخواستم ب يم ،ميهمه حفظ شو و ،ديبخوان دييايرا شما ب تيسه ب نيامروز و جلسات بعد هم ا دوارميام

  ديم توجه كنه تيب نيا. ديخوان يرا م تيسه ب نيچقدر ا دييگو يگفتم حاال م

   ١٦٢٦ تيدفتر دّوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ميسَق ينه علّت، ا رميهست تقد              مياست و مستق عّلتبي من كار
و شما  .كنم يفوراً من توجه م يكن يم يهر كار .است ميو مستق ،شماست يذهن يكار من بدون علت ها ديگو يم خدا

حاصل از  يمن با آن علت ها ،ديبه كار من مربوط كن ديوراين ،ديآ يها م يشدگ تيهم هو ديكه از د يذهن يعلت ها

و تمام فكر  زهايبا چ ميشد تيكه ما هم هو ميشد هما االن هم فكر كنم متوج .كنم يشده شما كار نم تيهم هو يدهايد

ما را  ياه يشدگ تيو هر چه كه هم هو .ميكن يم يو فكر ما كژ است و كژ باز .بشوند اديها ز نياست كه ا نيو ذهن ما ا

  .ميدان يبه صرف ما است ما آنها را معتبر م و كند يم اديز

 ،كنم يمن با آن علت ها كار م ديكن يتو فكر م ،آورد يبوجود م رونيرا در ب ييعلت ها كيشما  ديد :كه ديگو يخدا م

 يشدگ تيهم هو ييشناسا و ،كند يو باز كردن فضا كه ما را از جنس او م ميداند تسل يم ديمف يرا زندگ زيچ كيفقط  ،نه

من  .كند يمن است كار م يقضا نيا ،من است ريتقد نيكه ا ديگو يو االن م .فتنديها ب نيها و انداختن آنها و صبر تا ا

تو  .كنم يفكر م يرسد من چطور يفكرت نم وجه به چيكنم تو اصًال به ه يقضاوت م نميب يكنم حال تو را م يقضاوت م

تو كار  يذهن يدهايبا علت ها و با د ،كنم يكار م ميمن مستق ،ماريب ينه علت ا ،رميتقد هست .يبشو ميتسل ديفقط با

   .ندارد ياعتبار چيما ه يشدگ تيهم هو يدهايد نيا ميفهم يم ديگرما االن  .ستنديآنها اصًال معتبر ن .كنم ينم

   ١٦٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  در جهانِ ِخرَد و عقلْ تو را جا نكنم     نَبَرم َنتينجَ  چوهم جهانْ  ِزهدانِ زِ  تا
كه جهان خرد و عقل  ديفهم يتو نخواه ،ييكتاي ينبرم به فضا رونيذهن، من تو را ب يعنيرحم جهان  نيكه از ا يزمان تا

ر كا يبا خرد زندگ ميو اگر بخواه ،رونيب ميبرو ديزهدان ذهن با نيكه ما از ا ميشو يپس ما متوجه م .است يمن چجور

از  ديبا ميخالق باش ،ميو با عشق كار كن ميواقعًا خردمند باش ميبخواه ااگر م ،ما فكر كند قيخدا از طر مياگر بخواه ،ميكن
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 ينم ميندازيب يكي يكيو  ،ميها را بشناس يشدگ تيهم هو نيا ديبا رونيب مياز ذهن برو نكهيا يبرا ،رونيب ميذهن برو

 شانيذهنشان بمانند، دردها يتو خواهنديكه هنوز م يكسان ي. اميو خردمند باش ميجهان بمان ايذهن  در زهدان ميتوان

شد،  ميما عاقل نخواه رديصورت نگ مانيزا نيا د،يكه در زهدان ذهن بمان يشما است. تا زمان يبرا اتياب نيرا نگاه دارند، ا

  : ميداشت كه گفت ميخواه يعقل مِن ذهن نيهم

   ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َتنديم يمرگ يِنفِس زنده سو             كُنديم رونبي مُرده زنده ز چون
ما به ضرر ما خواهد  يتمام فكرها م،يرحم ذهن باش اياگر هنوز در زهدان  گذرد،يكه از سن ما م يمدت كيپس از  يعني

  است.  يدرد و غصه وگرفتار جاديحالت، حالت ا نيبود. ا

   ١٦٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  ستيطَر حانِ ري و پُرُگل ِخَرد و عقل گْلَشنِ

  كه تماشا نكنم زهيبه ست يَچشمْ بست 
را در بر گرفته  نيجهان بزرگ هست؛ كه ا كيجهان هست؛ ذهن است،  كياالن هم آن جهان هست،  نيكه هم ديگويم

شما  گريجهان د كيدر  جهان كي. مينيما آن جهان را بب گذاردينم يشدگ تيهم هو يهانكيع نياست. فقط ا

است و مادرمان  رونيبزرگتر است كه ب جهان كي يجهان است ول كيآنجا  م،يشكم مادرمان هست يما وقت د،يشناسيم

هم باشد، االن هم كه  يگريكه جهان د ديآيبه فكرمان نم ميرحم مادر هست يتو يور و آن ور، وقت نيا روديدر آن راه م

 نكهيا يهست، برا يگريجهان د كي ميكنيذهن، فكر نم اياست به نام رحم جهان  يگريما در جهان بسته د ياريهوش

  شده است.  دهيچشممان چ يجلو هانكيع نيا

 يعني حانيتازه، ر حانيپر از گل تازه هست و ر ييكتاي يگلشِن عقل و خرد فضا ايكه آن گلستاِن  ديگويم نيهم يبرا

و مقاومت  زهيمان را به ستما. اما ما چشم يمخلفات زندگ هيحضور ما است با بق گل ييشكوفا لشيتمث دي. شايهر نوع سبز

 چيه يعني م؟ياز ما مقاومت دار يچقدر بعض دينيبب ديبكن يتوجه كيمقاومت است. شما  يمنِ ذهن جهينت چون م،يابسته

 كي ستند،يايم شيو جلو كننديم دايپ راديا كي يزياز هر چ كنم،يآقا من مقاومت نم نديبگو هايكه بعض ستين زيچ

 كنند،يم زهيست كنند،يفضا را باز نم نيا گذارند،يش ميرو ينقص كي ،ياظهار نظر بد كي ،يقضاوت كي ند،يگويم يزيچ

  . بندديما را م مقاومت چشم كنند،يمقاومت م

ذهن  يآن است، ما هم تو ين توكه ذه يچشم ما است، آن جهان ياالن جلو ييكتاي يفضا نيكه ا ديبگو خواهديم يعني

 نيهست؟ چاره ا يو مقاومت است. چاره چ زهيست هانكيع جهي. نتگذاردينم هانكيع نيا ياطراف ما است، ول م،يهست
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ما  مينيباز بشود بب يافرجه كيو ذهن ساكت بشود،  ميها ما فضا را باز كنموقع  شتريب يعنيها، موقع نيا ياست كه بعض

خدا خودش را  يعني دهد،يخودش را به ما نشان م وسفي م،ينيرا بب وسفي ميتوانيدو تا فكر م نياصله بدر آن فرجه، ف

  قبال شعرش را خواندم.  م،يبكن ييتماشا كي دهد،يبه ما نشان م

   ١٦٤٠شمس، غزل شماره  وانيد ،يمولو
  ايبانگ ب نيباز، بَر اي َشَهم بازِ  طْبلِ

  نكنم هالكه بَِرَوم، نظمِ غزاز آن شيپ
ما باشد،  ياريهوش م،يكه گفته شد طبل باز است، دارد به باِز خدا كه ما باش ييزهايچ نيكه ا ديگويم د،يگويما دارد م به

من بروم و  نكهيزودتر. قبل از ا يهر چ ؟يك د،ييايمن ب يبه سو د،ييايمن ب يبه سو ديگوياست، م يطبل باِز ارجع نيا

و او نتواند  ،بشود ريد يليخ نكهيقبل از ا مياو برو يبه سو ديما االن با د؟يكنيم جهزل بكنم، توتو نظم غ قينتوانم از طر

  . نديافريب ييبايما ز قياز طر

بر  د،يپرواز كن د،يخدا برو يكرد به سو داريها شما را بصحبت ني. همزنميبازِ انسان، من طبلِ باِز خدا هستم، دارم م يا

را  هانكيع نيحرفها درست است و شما ا نيكه ا ديكنيم ييبانگ را. همه شما االن شناسا نيا يشناسيم ا،يبانگ ب نيا

 دياگر قرار باشد كه شما هزار جور درد تول د،يكن رياگر د د،يبه جهان خرد و عقل برو د،يترك كن ديرحم ذهن را با نيو ا

  سخت است.  يليخ نشخوب درست كرد د،يسفت داشته باش يهانهيك د،يهزار جور رنجش داشته باش د،يكن

گوش  زهايچ نياالن موقع پول در آوردن من است، من به ا ديينگو د،يحرفها گوش بده نيبه ا دييايب ديشما جوان هست

ما  ركه آقا، آخ نديگويم ند،يگويم يطور نيا ياعده كي. ارميپول در ب توانمينم م،يگويدروغ نم شوم،يبدهم صادق م

 م،ييدروغ بگو ميخواهيما م م،ياوريپول در ب ميتوانيآن موقع نم م،يشويم يحساب رستآدم د ميوش بدهرا گ هانيا

 رآخ م،يها گوش بدهحرف نيبه ا مييايفالن و فالن و فالن، بعد ب م،يخانه بخر مياوريمقدار پول در ب كي ديبا م،يزرنگ باش

  . شوديآدم خراب م يزندگ د،يكار را، نكن نيا دينكن د،ينكيشما چرا اشتباه م م،يشد حرف؟. ما اشتباه كرد نيا

رابطه ته  نيازدواج، در ا نيچقدر درد در ا ،يبا مِن ذهن كندينفر ازدواج م كي دياست، شما نگاه كن نيسنگ يليخ نهيهز

 رتبم ،يتا منِ ذهن رابطه برقرار بشود دو نيآنجا، تا ا ستادهينفر ا كيآنجا، شما فرض كن  ستادهيا طانيش شود،يم نينش

دردها انباشته شد تازه  نكهي. پس از اكننديم كاريچ ستنديدو نفر آگاه ن نكهيا يبرا گذارد،يدرد بگذارد و م نجايا

كنم،  تدرس ديرا من با نهيك نيآقا ا نديگويم ،يكيرشد كرد در دل آدم نسبت به  نهيك ي. وقتميكن كاريآقا چ نديگويم

  آره.  شود،يسخت م شود،يسخت م يد ولدرست كر شوديبله م
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 ياكه وارد رابطه يهر كس ديخراب بشود. با مينگذار ديخراب بشود، با زيهمه چ م،يخراب بشو نكهيقبل از ا د،يزودتر با

 هايشدگ تيهم هو اسد،را بشن رونيب يهاوسوسه ،ياديبشود به مقدار ز اريكند، هوش خودش كار يرو ديواقعا با شوديم

است كه ما را منحرف خواهد  يزيچ كياشكال است،  كي ميكنيكه ما حمل م يرا بشناسد. هر درد شيناسد، دردهارا بش

  : ديگويمطلب هم بخوانم كه م نيا ديكرد. اما اجازه بده

   ١٨٦٠ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  شود ميَ ش دُّر گردد و او آن شََبه      كه ِرزَْقش َكم شود صوفي آن شادْ
كوچك بشوند  هايشدگ تيهم هو يعنيكم بشود،  شيروز هايشدگ تيهم هو قيكه از طر يكس اي يبه حال آن صوف شاخو

مِن  ارزشيسنگ ب نيكار سبب بشود كه ا نيكه ا يبه طور ،باشد و فضا را باز كند ينكند و راض دادينزند، داد و ب غيو ج

معادل مِن  نجاياست، در ا ينتيبراق است، سنگ ز اهيسنگ س كي قشَبَ  اي ،يعنيبه دُر حضور بشود. شَبَه  ليتبد يذهن

  . ايدر يعنيهم  ميَاست، ُدر هم حضور ما است و  يذهن

 هيتغذ گريد قيو از آن طر شوديكوچك م شيشدگ تيخوشا به حال هر كدام از شما كه متوجه بشود كه هم هو يعني

دنبال كسب  ست،يدنبال به حساب آمدن ن ست،يدنبال توجه ن ،ستين يدنبال قدردان ،ستين دييمثال دنبال تأ شود،ينم

است  تيهم هو نهايكه با ا ستين نهايبه حرفم گوش بدهند، به من احترام بگذارند؛ دنبال ا دي. مردم باستين تياهم

بشود،  ليتبد شيرايبشود و هوش ايبشود، در تينهايبه ب ليرا ول كند بروند و تبد نهايا ن،يكم بشود، ا نهايكه اگر ا يبطور

  به حضور بشود، دُر بشود.  ليتبد ياز مِن ذهن

   ١٨٦١ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو
  ُشد گاهيقُرب و ِاجْر يِاو سِزا                 خاصْ هر كه آگاه شُد جِرايِ زان

 يكس يعني ،يمستمر فه،يوظ يعنيجِرا  رد،يگيكه از خدا م يحضور، از آن نور، از آن بركت ياز آن غذا ،يآن مستمر از

 نياز ا يهر كس د،يآيبركت م د،يآيلطافت م د،يآيو عشق م ديآيم ياز خدا مرتب خرد زندگ شوديكه به حضور زنده م

ها را آن بركت يعني شود،يم ياله ضيف يفضا ايمحلِ  و كند،يم دايبه خدا را پ يكينزد اقتيآگاه بشود او ل ينور يغذا

در  شود،يما بركت خدا در جهان پخش م قيكه از آنجا از طر ييفضا يعني گاهياِجردر جهان پخش كند.  توانديهم م

  هم است، درست است؟.  ياله شگاهيضمن پ

   ١٨٦٢ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  جاَنش از ُنقْصانِ آن لَرْزان شود              روْح چون ُنقْصان شود جِراي زان



  Program # 786                                                               ۷۸۶برنامه مشاره 

  44صفحه: 

اگر كم بشود  رد،يلطافت بگ رد،يعشق بگ رد،ياز آن طرف بركت بگروحش  اي شياريبه حضور زنده بشود و هوش يكس اگر

چقدر  ديايب ادشي رد،يتوجه آن را بگ رد،يآن را بگ دييتأ ديايب كنديبه جهان نگاه نم گريشخص د نيا يعني .فهمديفورا م

 ياز زندگ رد،يگيآن ور منه، از  رد،يآن را بگ يبرتر است، خوش ياز چه كسان ديايب ادشي رد،يآن را بگ يپول دارد، خوش

 افتديكم نشود، كم بشود فورا به تكاپو م نيجانش دائماً لرزان است كه ا نيبنابرا .فهمديم شوديكه كم م ني. همرديگيم

  كه چه كار كردم. 

 يعنيبعد تاجش كج شد  ن،يَموَز، آن هم گفت كژ منش ژبه باد گفت ك ديوزيباد كج م مانياست، سل ادتاني مان،يمثل سل

خرده تاجش كج شد  كيامور از دستمان در رفته است، او  رازهيمسلط نبود، نه مثل ما كه ش شيبه زندگ گريكامال د

تاج را با دستش درست  يكنم تاجم كج شد؟ ه كارينبود، تاجش كج شد، گفت چ نشيفرمش نبود، سرزم يفرمانروا

دلش را  .كرد شيدايپ .وجود دارد يشدگ تيهم هو كي . بعد متوجه شد كه در مركزششديدوباره كج م جتا كرديم

. شديتاج درست م كرد،يآن را كند انداخت دور، تاجِ درست شد. بعد با دستش تاج را كج م ينسبت به آن سرد كرد، وقت

آن  گريو جانش د ،شوديغذا كم م نيفورا ا ند،ك دايپ يشدگ تيذره هم هو كيندارد  يشدگ تيآدم هم هو يوقت يعني

  را نخواهد داشت.  يشاد

   ١٨٦٣ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  زاِر ِرضا آشفته استكه سَمَن            َرفته است َخطايي كه بِدانَد پس
شده است،  تيهم هو يزيچ كيهست؟ با  يكرده است، اشتباه چ ياشتباه كيكه  فهمدياگر از آن غذا كم برسد م پس

گلشن  نكهيا يبرا چرا؟. رفته است ييبداند كه خطا پسدستش در رفته است. سرِ رشته از  ،يزيچ كيحواسش را داده به 

و شكرگزار.  ياز خدا و زندگ ميمن راض ،افتديم يكه چه اتفاق ستيمهم ن يعنيرضا آشفته شده است. رضا  يبايباغ ز اي

در  يتيره نارضاذ كي يعني شود،يگلشن رضا آشفته م يهم هست. وقت يشكرگزار هم هست و راض يانسان نيچن كي

اشكال به وجود آمده است،  كيآنجا  د،يبه مركزتان مراجعه كن ديشما با د،يآيم ودبه وج يناشكر د،يآيشما به وجود م

  . ديبرطرف كن ديآن اشكال را با

   ١٨٦٤ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو
  تصاِحِب خَرمَن ِنبِش يِرُقْعه سو      ِكشت نُْقصانِ َشخصْ  ْكآن ُچنانْهم
كم شد  يواقع يصوف كي يبرا هايشدگ تيحاصل از هم هو يمثال زد كه غذا د،يگوياالن، م زنديانسانها را م شتريب مثال

 فهمديم يورآن يغذا شوديذره كه كم م كيشد كه  يبه حالت ليبه خدا شد، تبد ليتبد جهيو او خوشحال بود، در نت
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 دادنديكه به او غذا م شيهايشدگ تيهم هست كه هم هو گريد يكي ماا .كنديدارد، اشكالش را برطرف م ياشكال كيكه 

  كردن.  تيگفت؟ شروع كرد به شكا يخدا نوشت؛ صاحب خرمن نوشت، چ يذره كم شد، برداشت نامه به سو كي

   ١٨٦٥ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  وانَداد يخوانْد او ُرقْعه، جواب                  داد رِيم شِپي ُبردند َاشرقْعه
 ميخدا را شكر كن نكهيا ييبه جا شود،يكم م م،يگرفتيم نهايكه از هر كدام از ا ييو غذاها ميدار يشدگ تيكه هم هو ما

 ميشدگ تيهو هم يكيچرا پولم كم شده است، چرا آن  ايبه خدا. خدا ميسينويرا، نامه م هايشدگ تيهم هو ميو بشناس

خدا، او نامه را  يعنيعدل و داد  يفرمانروا شياش را بردند پنامه نيكم شده است. پس بنابرا يكي نيكم شده است، ا

  خواند و جواب نداد، بله. 

كردند  ميقا ريز نها،يبرده و آن آشپز و ا اينبرده است نامه را بدهد،  يكه پستچ كنديشخص فكر م نيكه ا ديگويبعدا م

ام را بزرگ خانه ،يپول من را كم كرد ايخدا شنود؛يما را خدا نم يهاتيشكا نيكه ا ميكنيما فكر م يعني. ندادند به

 تيكه هم هو ييحرفها نينشد، از ا ينشد، آنطور ينطوريهمسرم ا دانم؛يام موفق نشد، چه مبچه دانم،ينم ،ينكرد

 شنود،يخدا نم ميكنيفكر م م،يكنيهر روز هم دعا م م،يسينويها را منامه نيا هايشدگ تيراجع به هم هو گر،يد مياشده

  . دهديجواب نم يول شنوديخدا م ديگويم

   ١٨٦٦ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  سكوت تَري َپس جواِب َاْحَمق اول                  اِلّا َدرِد ُلوت ستني را او: گفت
ما  يعنينامه نوشتم شاه جواب نداد،  يكه ه ديگوياش مهمه چارهيب نيبده، ا يجواب كي نيو بر شاه گفتند كه بابا ا دور

خدا گفته است كه  ديگويم دهد،يكم است جواب نم مييگويم م،يكنيم تيهر روز شكا يه م،يكه نامه را نوشت مييگويم

پس جواب احمق سكوت است، من  ش،يمنِ ذهن ياست، آن هم غذا ذاشخص فقط درد شكم دارد، فقط به فكر غ نيا

  ندارم به او بدهم.  يجواب

   ١٨٦٧ تيبدفتر چهارم،  ،يمثنو ،يمولو

  چياَصْْل، ه ديَ بَندِ فَرع است او، َنجو              چيَدرِد فراق و َوصْل ه ْستَشني
 تيهو اش به فكر همهمه نيبه وصل كند، ا ديبا ليرا تبد ييجدا نيكه جدا از من است و ا داندياصال نم نيا ديگويم

به من و اصلش  خواهدياست، نم اتيبند فرع نيا ست،يكند، درد من را ندارد، به فكر من ن ادياست، آنها را ز شيهايشدگ

است كه  نيمن آنها را درست كنم، من كارم ا خواهدياست و م رونيب ديد دشيد كند،يفكر نم نيزنده بشود، اصال به ا
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شد  نيا رخآكن،  اديرا ز نهايا ديگويهم به من م نيا رميكه آنها را از آن بگ است نيمن قانون من ا رم،يآنها را نشانه بگ

  نوشته است؟ ستياچه نامه نيا دعا؟

   ١٨٦٨ تيدفتر چهارم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يَكزْ َغِم فَرَعش، فَراِغ اَْصْل، ن                         مَني و ما مُردة و ستاحْمَق
آفل  نهايا رميرا بگ نهايا خواهميكن، من م اديرا ز نهايبه من نوشته است؟ ا ياچه نامه نيبشر احمق است، ا نيا بابا

حمله  نهايمن به ا نكهيكنار قبل از ا ديبگذار د،يرا بشناس نهايرا دوست ندارم، ا نيفرستادم كه آفل غاميزار تا پهستند، ه

 ياعده كيبا  ايما را درست كند.  ايمَنش را باد بدهد  اي خواهدياش مو، همه استاحمق  دهد،ياصال گوش نم نيكنم، ا

مقدار از  كيما،  ديگوياست، م يكيبا آنها  يجمع يآنها، بر حسب باورهااست با  كيدر باورها شر ،ما درست كرده است

هستند، اصلش كه من  اتشيفرع نهاياست و ا نهاياش به فكر امقدارش هم من خودش است، همه كيمنش از ما است، 

  جواب بدهم.  توانمياحمق است، نم نيا ست،يبه من زنده بشود اصال به فكر آن ن ديهستم، با

  

  

  

وم  ت  یان   ******  
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 جيو درعمل از آن نتا ،گرفته اند يجيما به آن توجه كرده اند و نتا نندگانياز ب يخوانده شد كه برخ ياتياب ٧٨٥امه برن در

را دوباره تكرار  اتياب نيو باتوجه به درس امروز موالنا ا اتياب نيا تياهم لي. و به دلكننديها دارند استفاده مو از آن درس

 ديرا با يقتيحق كي م،يهست يتيدر هر وضع م،يهست مانياز زندگ يكه ما در هر مرحله ا ن استي. و آن عبارت از اكنميم

به  ميخواهيما م ؟يعاشق زندگ ،عاشق خدا اي م،يكه ما عاشق حال هست ميريبگ ميو تصم ميكن خودمان روشن يبرا

 اي م،يكرده عمل كن نييرح خدا تعو ط داجهان كه قانون قضا و ذهن خ نياز آوردن ما به ا يمنظور زندگ ،يمقصود زندگ

  مان خوب بشود؟ حال ميخواهيم

 ييها يشدگ تيهوحالم خوب است، از هم ايحالم بد است  مييگويمعموال هم م م،ياحساس كن ميتوانيكه ما م يو حال

و كم  اديز ي. وقتندشويمو كم  اديو آنها ز رنديگيما قرار م ديد نكيها ع يشدگ تيهوكه در مركز ما هستند. هم ديآيم

 ،ديدرست كن ديتوانيتان را نمعاشق خدا، حال يجابه دي. شما اگر عاشق حال باششوديو كم م اديحال ما ز شونديم

  اند. آفل نهايا زند،يريدائماً فرو م نهايدارد كه در مركز شماست و ا ييگذرا يزهايبه چ يتان بستگچون حال

 فيباشد و تكل يقيالزم است كه با خودش روراست و حق يهركس يبرا نانهيبشنرو يبررس كيالزم و  ميتصم كيپس 

 خواهميم ايحالم خوب بشود،  خواهميداشته باشد، كه من م يكار گرانيبا د نكهيخودش را با خودش روشن كند، بدون ا

 يندارد و مقصود زندگ يندگبه ز يحالش خوب بشود كار خواهديكه م ديرس جهينت نياگر به ا  زنده بشوم؟ يبه زندگ

شده و دائماً  ليها تشك يشدگ تيهوو مركز خودش از هم ،ديآيبداند كه حالش از مركز خودش م ديبا نها،يندارد و ا

. با شوديم اديپولمان كم و ز ،ميتيمان هم هوكه ما با پول دياست و خوب نخواهد شد. شما نگاه كن زشيدرحال فرور

 كند،يخطرناك م يها كارهاموقع يبعض كند،يها به حرف ما گوش مموقع يبعض كند،يم رييغتمرتب  ميتيهومان همبچه

  . روديم شوديها اصال از ما جدا مموقع يبعض

 يتلخو اوقات شود،ياش مگرسنه شود،يم يعصبان شود،يها فرض كن خسته مموقع يليكه خ ميتيهوما با همسرمان هم

به  ي. و حال ما بستگشوديرو است حال ما خوب مخوش يوقت شود،يحال ما هم بد م كنديم يتلخاوقات ي. وقتكنديم

 تيهوهم كه عاشق حال است عاشق هم يو كس ،دهديم ليما را تشك يماد ديو د ،دارد كه در مركز ماست ييزهايآن چ

  :ديگويم د،يگويه موالنا مدوبار ياز زبان زندگ جهيتوهم. درنت كي شوديحال خوب م نيهم هست. پس ا هايشدگ

   ١٤٢٨ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تَنديحالْ بر من م دِ يبر ام                           ينه عاشقْ بر مَن ،حالي عاشقِ
  آقا مگر حال خوب بد ديممكن است بگو يكي. يحال خوب داشته باش يخواهيم ،ي: تو عاشق حال هستديگويم خدا
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حال  نيشماست، ا رونيوب علت دارد، موقوف علل است و عللش هم در بحال خ نياگر ا يول ،ستياست؟ حال خوب بد ن 

خوب  گريحال شما د كند،يم رييكند، مركز شما تغيم رييتغ يرونيب زياست. چ رييخوب دوام ندارد، دائماً درحال تغ

  وجود دارد.  يگريحال د كيخواهد بود. اما  ريينخواهد شد، درحال تغ

 يحال كيبرداشته بشوند  نهايا م،يهستند و موضوعشان را ما دوست دار هايشدگ تيهوكه هم ييهانكيع نياگر ما ا

. ميحسش كن ميتوان ياست كه ما م يزيچون حال چ ستيو اسمش حال ن .است يهم زنده شدن به زندگوجود دارد، آن

 يخوب است، برا شهيال همح. آن ستين ريي. آن حال قابل تغميندار يگريآن هم حاال اسمش را بگذار حال، چون لغت د

  است. ياست، آرامش زندگ يزندگ يشاد نكهيا

 نييحالتان را ذهنتان تع ديخواهيكه شما م دييايبا خودتان كنار ب دينيبنش دييايكه شما ب ديبه شما بگو خواهديم موالنا

آرامش  شهياد است، همش شهيخوب است، هم شهيثابت است، هم اشيكند؟ دوم نييو خدا تع يحالتان را زندگ ايكند، 

 قهيدق كياالن هست،  يعني. ستياست. اصال حال ن يحال سطح كياصال  د،يآيم اياز دن د،يآيكه از ذهن م اشيدارد. اول

  ممكن است نباشد.  گريد

 يه مان،دوست ايموقعها  يليخ مييگوي. ما به همسرمان مميستين يكيواقعا  مانكينزد يهابا آدم يكه ما حت دينيبيم

مثال  كي ايباور  كي د،يآيم شيپ يشدگ تيهوهمموضوع  كي دفعهكي ،ميكنيردوبدل م يخوب يليخ يزهايچ مييگويم

عكس  دفعهكيمن از تو متنفرم و  مييگويدفعه م كيدوستت دارم و عاشقت هستم،  ميگفتيتاحاال كه م موضوع پول.

پس عشق  شود؟ياست كه فورا تنفر م يچه عشق ني. اشودينفر مبه ت ليتبد يمن ذهن يعشق مصنوع يعني شوديآن م

  . خورديبه درد نم يذهن الو ح يذهن

 يهاو عاشق حال يدار ي: چون من ذهنديگوي. مكنديحال شما را به شما گزارش م اي ،پرسديخدا از شما م جهيدرنت

از من، چون من  ديآي. خوشت نميستين و عاشق زنده شدن به من يها هستعاشق آن حال ،يهست هايشدگ تيهوهم

است. و  يبا من ذهن ،يكنيبه من التماس م نقدريا ،يكنياطاعت م ،يكنيعبادت م همآنها را نشانه گرفتم. و هرموقع 

مثال همسرم  ايكن،  اديرا ز ميهايشدگ تيهوهم ييگويم يخواهيم يزيحالت خوب بشود. از من هم كه چ يخواهيفقط م

  خالق كن. اخالقش را بهتر كن. ارا خوش

سروكارت بخاطر حال خوب است. بعد  ،يبا من هم كه سروكار دار نيبنابراپس  ؟يكنياست تو م ييچه دعا نهايخوب ا

خوب است، دوباره  گريد قهياالن بد است، چند دق يعنيدم كامل است  كيدم كم است  كيكه  يمن ذهن نيا ديگويم

آفل  نيا ست،ين ليخل يخدا نيا يپرستيم ياكه تو مركزت گذاشته يزيچ نيا كند،يم رييتغ يعنيكم است، كامل است، 
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حال خوب  ديخواهيم كند،يم ريياست و دائماً تغ يآفل كه در مركز شماست اسمش من ذهن زيچ كيشما از  يعنياست. 

  . بدهد تواندينم يآفل است و گذراست به شما حال خوب دائم نيو ثابت را؛ و چون ا

هست  يكي. ستين يزندگ لياص يترس است. ازجنس ذهن است، ازجنس شاد رشيز دهديتازه اگر آن حال خوب هم م

 اشيآدم شاد است، و شاد نيدر تمام ذرات وجودش مرتعش است. اصال ا يزندگ لياص يكه به حضور زنده است و شاد

آدم در مركزش  نيجورش است. ا كي نيدارد، ا ييبه جهان ندارد. دائماً شاد است. آرامش دارد، آرامش خدا يبستگ

باور  پرستد،يآفل را مركزش گذاشته و م يزهايكه چ يكس يول ست،ين رايم يزندگ ست،يآفل ن يرا دارد، زندگ يزندگ

آفل را از  يزهايو تمام آن چ ديكش ارانهيهوش درد ليچكار كرد؟ خل لي. خلستين ليمعبود خل نيهم جزء آنهاست، ا

  داشت.مركزش بر

   ١٤٣٠ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  نيدِْلبَر، ال ُاِحبُّ الْآفِل ستين                      ناي و آن گَهْ  و، باشد آِفل ِكهوآن
شده فردا ممكن است كم  اديشود، امروز پولم ز يم ادياست، كم و ز اديز يكم است، گاه يكه گذراست و گاه يزيآن چ و

 يبدهد، ما م رييتواند تغ يكه حال ما را م يزيچ د،يتوجه كن .ستيخدا ن نيا ن،يبشود و من امروز خوشحالم فردا غمگ

 م،يپرست يمقاممان را م م،يپرست يپولمان را م م،يپرست يخدا فرزندمان را م يمركز ماست، پس ما به جا مش،يپرست

  د.را دوست ندار نيهم خدا آفل ل،يهم خل نكهيا يبرا ست،يدلبر ن نهايا يول م،يپرست يبدنمان را م

 يستاره من ذهن نيا د،يدرخش يستاره ا كيجهان،  نيآمد به ا يچه گفت؟ وقت ليخل م،يارا هم بارها خوانده هيآ نيا و

شد، تمام  اديكم و ز نيو ا نييآمد پا يعنيافول كرد،  نيدفعه ا كي دي، و دخواهم بپرستم، مثل ما يرا م نيبود، گفت ا

را دوست ندارم، فرود شوندان را  نيآمد، گفت من آفل يكيرفت آن  نيدفعه ا كيعناصرش هم افول كننده هستند، 

آمد  نيبنابرا ست،يمن ن يآن خدا ،يشده باشد مثل من ذهن ليگذرا تشك يزهايكه بر اساس چ يزيدوست ندارم، من چ

  :ديگو يو انداخت، بعد م ديكش ارانهيها را شناخت، درد هوش يشدگ تيهم هو ةهم

   ١٤٣٣ تيم، بدفتر سو ،يمثنو ،يمولو

  چون پدر ِبگْرفته سختَوقت را َهم           صَفاجو اِبِْن َوقت صوفيِّ  هست
 يرا االن م نيدارد، و اسم ا ندهيزمان گذشته و آ يدارد، من ذهن يدر ذهنش است، من ذهن يكي م،يدو جور آدم دار پس

لحظه وجود دارد، در  نيدر ا يو نابكه صفا  يكند، در حالت يكه صفا ندارد، و صفا را جستجو م يا يخواهد بگذارد صوف

 د،يحتما در ذهن هست يعني د،يكن يجستجو م يوقت يول د،يبه او زنده بشو ديتوان يلحظه خدا وجود دارد، شما م نيا
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لحظه  نيآن االن هست، اتفاقا از جنس ا د،يكرد يجستجو م لياص زيوگرنه اگر چ د،يكن يجستجو م يذهن زيحتما چ

  است.

 ياست، چون من ذهن يفرزند زمان روانشناخت نيصفا كه ا يانسان جستجو كننده  اي يصوف يكي م،يدار دو جور زمان پس

لحظه  نيكه به ا يكند، كس يم يلحظه زندگ نيكه در آن داستان، قورباغه هست، در ا يكند، من اصل يم يدر زمان زندگ

 يلحظه هستم، م نيمن دنبال زنده شدن به ا ،ستميحال ن نبالمن د ديگو يبا خودش روشن است، م فشيزنده شده، تكل

لحظه ساكن  نيدر ا م،يايلحظه ب نيلحظه تكان نخورم، اگر به ا نيبكنم، از ا يلحظه زندگ نيدر ا م،يايلحظه ب نيخواهم به ا

  شود. يم تينها يلحظه آگاه بشوم، اندازه ام هم ب نياز ا شهيبشوم و هم

 يسنگ ب نيشود و باالخره ا يكم م شيها يشدگ تيكه رزق هم هو يفهم زد، گفت خوشا به حال صو يمثال كي و

 ايشود، در يم مّيَشود،  يم تينها يشود، خودش هم ب يبه درّ م ليتبد نياست، ا يش كه من ذهنغمفر يعنيش، متيق

فرزند  نياست، و ا يفرزند زمان روانشناخت نيا ،يكند مثل من ذهن يكه هنوز صفا را جستجو م يا يشود، پس صوف يم

واقعا تمام  د؟يهست ينطوريشما ا دينيحاال بب .هست، مثل پدر گرفته ندهيپدرش را كه زمان گذشته و آ يزمان روانشناخت

 ندهيگذشته و آ نيا ،يمن ذهن نيهم يعنيشما  يهست؟ پدر شما بوجود آورنده  ندهيشما مربوط به گذشته و آ يفكرها

 د،يآن داخل باش دينبا ست،يزمان شما ن ،يزمان روانشناخت نيكه ا ديدان ينه حداقل م اي د؟يا دهياست، شما هم چسب

  .ديساكن باش ديلحظه با نيكه در ا ديهست يا يشما صاف

   ١٤٣٤ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو
  فارغ از اوقات و حال ،ياِبْنِ َكس نِ        غَرِق عشقِ ذواْلجَالل ،صافي هست

شما غرق همان  د،يشده ا تينها يو ب د،يلحظه ساكن شده ا نيلحظه، در ا نيبه ا ديشما كه آمده ا يعني يصاف پس

است، ناب شده،  يهست اسمش صاف يانسان كيپس  د؟يكن يخدا، توجه م ياريهوش د،يكه از اول بود ديهست ياريهوش

خودش است،  يلنور اص ايغرق نور خداست،  نيو ا شده،ها را شناخته و انداخته و ناب شده، صاف  يشدگ تيتمام هم هو

 يعني ست،ين يفرزند كس نياست، و ا يارياز جنس هوش يكي نياز جنس فكر است، ا يكيكه آن  يذاتش است، در حال اي

  .از جنس خداست

اوقات است،  و ها. يشدگ تيهم هو ديبكند بر اساس د جاديتواند ا يكه ذهن م يو مستقل از حال است، حال ،ياِبن كس ن

 ادميزمان را كه  ينطوريشوم، شش ماه، هم يشاد نم ايشوم،  يناراحت نم د،يآ يم ادميگذشته  سال كياگر  يعنياوقات 

فرضا  شيده سال پ ديآ يم ادميدفعه  كيكه  ستين ينطوريا .كند ينم رييچه گذشته، من حالم تغ نده،يچه آ د،يآ يم



  Program # 786                                                               ۷۸۶برنامه مشاره 

  51صفحه: 

 يآدم فرزند زمان روانشناخت نيا ست،ين يصاف آدم نيا زد،يبشود و حالم به هم بر خدفعه اوقاتم تل كيمرا كتك زده،  يكي

ها  يليخ د؟يباش ينطوريا ديخواه يكند، شما م يم نييحالش را تع د،يآ يم ادشي يچه زمان نكهيبسته به ا يعنياست، 

  .ميخواه يآقا ما حال م نديگو يهستند، م ينطوريا

   ١٤٣٥ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  است زديآنِ ا ولَديَلْم  لِدْ يَ َلْم                   تاس ولَديكه او َلمْ  نوري غرقة
خدا، خدا ثابت است، و ما هم  يعني د،يزا يشود و نم ياست كه زاده نم ياست كه، نور ياريهوش ةغرق يصاف نيا پس

 رينظ ميتوان ينه ما م د،يتواند ما را بزا يم يزيچ اي يچرا؟ ما نه كس ست،يجهان ن نيما در ا رينظ م،يچون امتدادش هست

 تيو ابد ت،ينها يكند از جمله ب يم نييكه جنس خدا را تع يزيهر چ م،يمثل خدا هست د؟يكن يتوجه م م،ييان را بزاخودم

   م،يكه موقتا در دلمان گذاشته ا ستيآفل ن يزهايچ نيجنس ما ا .كند يم نييجنس ما را هم تع نهايخدا، ا

  است. يتعالت، نزادن و نزاده شدن، سزاوار حقزاده نشده اس ياست كه آن نور از َكس يغرق نور ،»يصاف« آنپس 

   ١٤٣٦ تيدفتر سوم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ييَوْرنه وَقِت ُمختلِف را َبنده                ييبِجو، َگر زنده يعشق نُچني رو
ها را بردار، حال نپرست، و  يشدگ تيشو، تمام هم هو يصاف يعنيكن،  دايجستجو كن، پ يعشق نيچن كيبرو  ديگو يم

منطبق  ياريهوش يرو ياريدر واقع هوش م،يشو يدر واقع به خودمان زنده م م،يشو يبه او زنده م يبشو، وقتبه او زنده 

 م،يشو ياو كه زنده م م،يشو يخودمان زنده م تينها يب اياو  تيهان يو به ب ميستيا يذات خودمان م يشود، و ما رو يم

  شود. يم ادياست كه كم و ز يزيو، حال ندارد، حال چبه ا ميشو يكه ما زنده م ينيا يهم او، ول م،يهم ما هست

 لديمربوط به لم  گريآن د د،ياوريبه فكر در ب ديتوان ياگر م .ستين يزديا زِيآن چ د،يحس كن ديتوان يرا م يزيشما چ اگر

به  ست،يدر جهان ن رشيكه نظ ميزنده بشو ياريبه آن هوش ميخواه يدارد، ما م ريجهان نظ نيآن در ا ست،ين ولديلم 

 شتريب ديكرد؟ اگر نه كه برو ياثر كيشما  يمهم رو تيچند ب نيكه ا دينيشما بب م،يصحبت كرد ينظرم به اندازه كاف

   د؟يدنبال خدا هست اي ديكه شما باالخره دنبال حال هست دينيدفعه، بب نيچند د،يبخوان

 ميقستمش را دار كيده ام، البته نه اولش، فقط شما خوان ياز داستان را برا يداستان موش و قورباغه، قسمت كوچك اما

با فكرها و با  ميشده هست تيو شبِ هم هو ميكه ما در ذهن هست يكه وقت ديگو يو موالنا م ش،يوسط ها م،يخوان يم

  :ديگو يزند، م يم ليرا تمث نيو ا د؟يآ ينم اي ديآ يكه لطف خدا م ميفهم يدردها، شب است، نم

   ٢٧٢٤ تي، بدفتر ششم ،يمثنو ،يمولو

  كه بُوَد در خواب هر نَفْس و نََفس             كسچيه ندنبي شب، ببارد گر
  سيكه همه جا خ دنديصبح پا شدند د يوقت نند،يو همه در خواب باشند و باران را نب ديايكه شب اگر باران ب ديگو يم
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 يم .شب باران آمده، از آثارشفهمند كه  يگلها و علفها آب خورده اند و تازه شده اند و طراوت دارند، م نياست و ا 

 نكهيبا توجه به ا د،ينيرا با ذهنتان نب يزديباشد، و رحمت ا درستتان و عبادتتان  ميكه اگر شما تسل ديخواهد بگو

شود، چون  يالمنون اتفاقات بد كم م بُيو رَ د،يآ يم شيپ ييها شيگشا كيشود،  يخردمندانه م رونيدر ب تانيكارها

  .ديكن يكارم ديدار ينطوريخودتان را، هم دينيب ينم يليخ يول د،يانداز يم ديا را شما داره يشدگ تيهم هو نيا

تان نسيزيشود، ب يكند و روابط تان بهتر م يو بدنتان درست عمل م ديخواب يشود و شما درست م يوضع درست م يوقت

 يكارها دارد بهتر م د،يزن يان لطمه نمهمه اش شما به خودت د،يآ ياز آن طرف م يزيچ كيكه  ديفهم يشود، م يبهتر م

  شود.

   ٢٧٢٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه بُوَد در خواب هر نَفْس و نََفس             كسچيه ندنبي شب، ببارد گر
   ٢٧٢٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ليدل ،يهست بر بارانِ پنهان                                     ليهر ُگلسِتانِ َجم تازگيِّ 
شب باران آمده،  ميفهم يما باز شده، م يگلها رون،يتر و تازه شده، در ب با،يانِ زگلست نيكه ا ميديد مياگر پا شد پس

شود، پس معلوم  يشود، گفتم روابط مان بهتر م يخالق تر م مانيشود، فكرها يبله، بدنمان بهتر دارد م ميديهم د يوقت

  .ديآ يدارد م يزديرحمت ا يول ،ميهست فكرو خواب  ميشود، درست است كه در شب هست يم

خواهد كه با قورباغه دوست بشود، و موش البته  يموش م كياست كه  بيترت نيداستان به ا مياز زبان موش گفت حاال،

كند به قورباغه  يكند و دارد به اصطالح اظهار عشق و عالقه م يكنار آب التماس م ديآ يو م د،يايتواند ب يداخل آب نم

 يكنار آب تو را صدا م ميآ يم ،يبه من توجه بكن ،يبا من دوست بشو ديتو با و رميم يتو م يكه من عاشق تو هستم، برا

  .يكن يشوم، تو توجه نم يكنم، خسته م

مشتاق است كه من  يليشود، بله، خ يم ليتشك يوقت يماست، من ذهن يمن ذهن يابتدا نيموش هم نيكه ا ميگفت و

لحظه  نيما در ا نكهيا يبه جا ديآ يكه از آن طرف م ييانرژ خواهد تمام يكار، م تويبكشد  شتريمان را هر چه ب ياصل

را از  يكه اگر انرژ ميدان يو موش م .بكند به خودش، به موش ليهمه را تبد م،يكن يقورباغه زندگ اي يبه عنوان من اصل

و آن اتفاق هم  د،يد بلعما را خواه يزندگ يزنده  يتمام انرژ رون،يب ديايكه قورباغه اصال از آب ب يو بطور رديقورباغه بگ

 يم نهايبسته شده، ا رباغهقو يشكار بكند، چون طناب به پا دارديموش را بر م ديآ يبعدا كالغ م نكهيا يافتد، برا يم

  روند هوا.
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به موشمان،  ميكن يتوجه م نكهيبخاطر ا رون،يب ميشو يم دهيكش ييكتاي يما از فضا يموقع كيدهد كه  ينشان م نيا

موش دارم،  كيدرست است كه من  ديگو يم د،يايما، اگر قورباغه به خودش ب يماست، قورباغه من اصل يموش من ذهن

به اظهار عالقه  .بدزدد ادينظاره گر موش باشم، و نگذارم ز ستمن بهتر ا يبدزدد، ول يخواهد از من زندگ يموش هم م نيا

 يموش مال خشك نيهستم، ا ييكتاي يال فضامن م .هستم ياست، من آب يخاك نياش توجه نكنم، چون ا يو دوست

 ودموج يآخر و عاقبت ندارد، بهتر است كه من همه  نيمن با ا يندارد، دوست يتيشده، با من جنس لياست، و از فكر تشك

  موش ندهم.اين را به 

هن موش صحبت ها از د نيجلب توجه قورباغه، و درست است كه ا يكند برا يصحبت م يكه موش چه جور مينيبب اما

 مانيموش، عبادت ها اي يكه ما به عنوان من ذهن ميخواهد ما توجه كن يموالنا م ياست، ول يو موش من ذهن د،يآ يدر م

 تيچون هم هو م،يكن يبكند، به عنوان موش عمل م يموش است، و اگر خدا از آن طرف به ما رحمت يحرفها هيشب يليخ

  .ميكرده ا نكهيكما ا م،يكن يبه درد م ليرا تبداو  يو تمام رحمت او را، انرژ ،ميدار يشدگ

موش دارم، من  كيمن  ديو فضا را باز كند بگو ند،يبب دياش را با تيّ موش اورد،يب يخواهد رو يكه به خدا م يهر كس پس

خواهم به خدا  يم ،قورباغه هستم يرا از من، من ول زهايممكن است بدزدد چ نياست، ا يموجود خطرناك يليخ ،يذهن

 نيهم نيكه گفت ا ميو امروز هم چند بار خواند ستم،يدوست ن نيا امن ب يداده ول بيموش مرا فر نيبشوم، حاال ا كيزدن

  است و يمن ذهن

   ٥٥٠ تيدفتر پنجم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تَنديم يمرگ يِ نفسِ زنده سو              كُنديم رونبي مُرده زنده ز چون
ام را،  يباشد، به ضررم خواهد شد، بهتر است دوست شتريموش ب نيبا ا ام يكه هر چقدر من دوست ديبگو ديبا قورباغه

  :ديگو يو كم بكنم، خالصه، موش م اورميب نييپا نيرفاقتم را با ا

   ٢٧٢٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يييشاِه رَحَمت و َوهّاب كْ يل                             ييياَم تو آب يمن خاك ياَخ اي
من جنس گذرا  ،يتو جنس خدا هست ،ياريدرست شده ام اما تو از هوشمن از خاك درست شده ام، از فكر  ديگو يم

 يم بيزبان قورباغه را فر كيموش دارد به  ،.يبخشنده هست اريو بس ،يرحمت هست ،يهستم، اما تو شاه بخشش هست

  .ميكن يدعا م م،يكن يعبادت م ميموش دار نيدهد كه ما هم ع يصورت هم موالنا دارد نشان م كيدهد، به 
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   ٢٧٢٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يلومو

  َرَسميبه خِدَمت م َگهْ يكه َگْه و ب            قَِسم از و َعطا از ُكن چُنانآن
كن از بخشش و دادن بهره و  يطور ديگو يما هم در التماس به خدا هست، م يصحبت ها، صحبت ها نيكه ا دينيب يم

 ميدر غزل هم داشت م،ييگو يبه خدا م ميه، ما االن داربه من بده، من هم بالخر يقمست كي ب،ينص يعنيقسمت به من، 

اگر خدا به  يول .يبه ما بكن يتوجه كيكن،  يكار كيخوب  ،يهد يم نياالن نان جو ،يگفت، تو قرار بود به ما جان بده

  موش. نيمثل همچي؟  ميبه درد بكن لياو را تبد يو رحمت او را، و انرژ م،يما توجه بكند و موش باش

موقع ها به تو زنده  يبكن ما بعض يكار كي مييگو يما هم به خدا م نم،يموقع ها من تو را بب يكن كه بعض يكار ديگو يم

موش  ميخواه يم اي م؟يمان را از دست بده تيّ به او؟ موش ميواقعا زنده بشو ميخواه يبه او، م مياگر زنده بشو يول م،يبشو

ما بهتر بشود،  يها يشدگ تيهم هو نيبكن ا يكار كي نم،يب يه من تو را محاال ك هك مييبگو م؟يو سوء استفاده كن ميباش

واقعا؟ اگر قرار باشد از جنس قورباغه  مياز جنس قورباغه بشو اي ميرا حفظ كن تيّ موش ميخواه يما به عنوان موش م يعني

 گريشود، اصال د يقورباغه م گري داصال نارك ميمان را بگذار تيّ كنار، اگر موش ميمان را بگذار تيّ موش گرياصال د ،ميبشو

  .ميمان را كنار بگذار تيّ موش ميخواه يپس ما نم ست،يموش ن

   ٢٧٢٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  از ِاجاَبت، مَرَحَمت َنمينَبيم                 خوانََمتمي جانْ به من جو لبِ بر
كه ما  ينطوريخوانم، هم يدل و جان تو را م بر لب جو من با تمام ديگو يم م،يزن يحرفها را گفتم ما با خدا م نيهم نيع

را درست  مانيها يشدگ تيهم هو نيكه ا مييگو ياگر توجه كند م يول م،يخوان يخدا را با دل و جان م يهم در من ذهن

 يتوجه نم ،يكن يخوانم و تو اجابت نم يرها كن، بهر حال من تو را م ها يشدگ تيهم هو نيما را از ا مييگو ينم كن،

  .ينيمرا بب ييآ ينم ،يكن

   ٢٧٢٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  رُسته شُد يِز خاك َبميزان كه تَرك           شُد َبسته من بر آبْ، در آمدن
 ،يمن از جنس خاك هستم، من از جنس ذهن هستم، و تو از جنس آب هست نكهيا يبرا م،يايتوانم ب يداخل آب نم من

 تيهم هو يشده بر اساس فكرها، و فكرها ليكه در ذهن ما تشك يزيآن چ ياست، ول يارياصل ما از جنس خداست، هوش

بشود. پس ما  ييكتاي يوارد فضا تواندينم يبنام من ذهن يموجود نيچن كي نياست. ا رونيمربوط به ب نهايا و شده

به ما لطف كند،  يجور كيرا مالقات كند،  يكه من ذهن ميخواهيو از خدا م ،ميخودمان را حفظ كن يمن ذهن ميخواهيم

   د؟يكن يكرد. توجه م مياگر لطف كند ما منمان را بزرگ خواه يول
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  55صفحه: 

 م،يكن دايخرد پ م،يچون فضا را باز كن م،ياز شر موش خالص بشو م،يقورباغه بشو ميدارد كه ما فضا را باز كن نيبه ا يبستگ

بوده است، من اآلن از جنس  اديز مياكرده يهم با تو دوست ي: برو دنبال كارت، ما تا هفت هشت سالگمييگويبه موش م

 گريد م،ياندازيو م ميشناسيرا م مانيهايشدگ تيهم هو يعنيندارم.  يبا تو هم كار م،قورباغه بشو خواهميآب هستم، م

  .ميپردازيبا موش به بحث نم

   ٢٧٣٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ِگ من آگَهْ ُكندتا تورا از بان                         كُن مَدَد ،ينِشان اي ،يَرسول اي
 كنم،يتو را صدا م يكه من وقت ،كن دايتو پ اي ميكن دايپ يالهيوس كيدرست كن،  ينشان كي اي يافرستاده كي ديگويم

از تو  زهايچ يليخ كنم،يو عبادت م كنميمن دعا م مييگوي. ممييگويرا م ني. ما هم به خدا هميمرا بشنو يصدا

  . يو بشنوكه ت ميكن يكار كي خواهم،يم

 يمن ذهن نياگر بخواهد هم نياحمق است، ا نيا ديگويم ،شنودي: خدا مديگويم مياخوانده يبله البته امروز هم در مثنو

به من زنده  خواهدياست و درد من را ندارد، نم شيهايشدگ تيدنبال هم هو ن،يكاسب منش است ا يليرا حفظ كند، خ

به شاه نامه نوشته  يتينارضا ياز نقصان كشت و از رو نكهيا يكند. برا اديرا ز هايشدگ تيهم هو نيهم خواهديبشود، م

ما رو هم  تيوضع زند،ياز زبان موش به قورباغه دارد حرف م نكهيكه ضمن ا دينيبيكن. پس م يتوجه كياست كه به من 

  :ديگوي. ها مميخواهياز خدا م يچ م،يكنيدعا م م،يكنيعبادت م يكند، كه ما چه جور يدارد روشن م

   ٢٧٣١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  آِخرِ آن بَحثْ، آن آمد قَرار                        اريكاْر آن دو  نَانَْدري كردند بْحث
نه. هر  د؟يبحث كن يبا من ذهن ديبا ،يمن اصل كي ،يحضور، از جنس زندگ ياريعنوان هوشبه نظر شما، شما به خوب

است: بحث  اوردهيموالنا ن يخوديب د؟يكنيشد. توجه م ميذهن و ما بازنده خواه يتو ميرويم م،يپردازيموقع ما به بحث م

ذهن  يبا ابزارها ديبحث كردن با يبرا د،يكنيبحث م تانيبا من ذهن ياصل من. شما به عنوان اريكار آن دو  نيكردند اندر ا

را، از جنس خاك است از جنس فكر  يرا، زبان زندگ ياريكه زبان هوش فهمديكه، نم يكه، من ذهن نيكه ا ديصحبت كن

مجبور است قورباغه به  نيبرا. بنافهمميرا نم يزبان زندگ فهمم،يبده، من فكر م لي: فكرها را به من تحوديگوياست، م

  به ضرر قورباغه تمام خواهد شد. نيخواهد باخت. باالخره واضح است كه ا جهيصحبت كند و در نت يزبان خشك

   ٢٧٣٢ تيششم، ب دفتر ،يمثنو ،يمولو

  تا ِز جَْذبِ رشته گردد كشْف، راز        ة درازرشت كي آرَْند دست به كه
  تسلسل نيرشته دراز هم نيكه ا اورنديرشته دراز به دست ب اي سمانير كيكه  دنديرس جهينت نيبه ا ادياز بحث ز پس
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 يخواهيم موالنا گفت كه اگر مو امروز ه .هست و دست موش هست ميكه ما خودمان را شناخت يفكرها است كه از وقت 

و موش سر رشته را از دست  .يداركه تو نگه يمسئول هست اي يدارسر رشته را من نگه دارم بهتر است كه اول تو نگه

  اصل ما كه قورباغه است گرفته است. 

را  نيا گريبه همد يجور كيو  ميكن دايپ يرشته بلند ،يبلند سمانيقورباغه را كه ما ر كنديپس موش دارد متقاعد م

موالنا، راز كشف بشود و  كنديصحبت م يچه جور دينيراز كشف بشود. بب سمان،ير ايرشته  دنيكه با كش ميمتصل كن

درد به وجود خواهد آورد و موش طناب را  ي. من ذهنميسازيم يمن ذهن ميكه ما دار كنديموالنا دارد اشاره م ديشا

 م،يكشف خواهد شد كه ما اصالً قورباغه هست م،يخوريم ميما كه گول دار يراز برا نيا ديآيدردمان م ي. وقتديخواهد كش

  را، كشف راز. نيا ديگويم يموالنا چ مينيبب ديبا م؟يبشو قيبا موش اصالً رف ديما چرا با م؟يكنيچه كار م يخشك رما د

   ٢٧٣٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو يِ بر پا گرشيد د،يَبست با                    ة دوتُوبَند نيا يِ بر پا يسَر كي
 ديبا كنم،يكار م ييمن از جنس ذهن هستم با دو يعني كنم،يدارم كار م ييكه با دو يطناب را من نيسر ا كي ديگويم

 رميگيكه از تو م يرا بر اساس انرژ ييدو نيمن ا يعنيتو.  يسرش هم وصل باشد به پا كي ،يمن ببند يسرش به پا كي

  قورباغه بوده است.  يانرژ جذب يالتماس موش برا شوديعلوم مخواهم بافت. پس م

ما  اريشد، اخت كيمسلط شد و فكر بعد از فكر اتومات يبكشد، بعدًا وقت يانرژ خواهدياست، از ما م فيابتدا ضع يمن ذهن

 ارتينخواب، همه اخت كه اصالً قورباغه تو ديگويبه ما م .هم خواهد پرداخت ييآن موقع به زورگو گريرا در دست گرفت، د

و  دهديامان به ما نم يچيه كشد،يو اتفاقاً لحظه به لحظه م كشميمن هر موقع دلم خواست طناب را م ست،دست من ا

قورباغه  اراتيدارد تمام اخت يعني. موش كنميفكر م تيفكر نكن من برا گريو تو د كنديكار م ييكه ذهن با دو ميدانيما م

  .رديگيرا به دست م

   ٢٧٣٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چون جاْن با بََدن ميزياَنْدَر آم                  فَنْ ما دو َتن نيز مآيي هم به تا
بكشم، ما  يبكشم، ه يمن طناب را بكشم، ه يعنيصنعت.  نيفن، از ا نياز ا ميبشو يكيتا با هم  زند،يحرفش را م موالنا

من  كيشده است. ما  يطور نيو ا ميبشو يكيقورباغه هم، با هم  منِ موش، تو شود،يم يكيهمانطور كه جان با بدن 

ما را به دست گرفته  اريموش تمام اخت نيرفته است و ا ادمانيبودنمان را  ياصال قورباغه بودنمان، آب م،ياكرده دايپ يذهن

  است.
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   ٢٧٣٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ز آسْمان َنشيبر زم كَشانَديم           جان يِبر پا سمانْري چون تَنْ  هست
 كيذهن،  يتو ميااالن كه آمده يكي: ميما. دو تا جان دار يجان اصل ياست بر پا سمانير كيتن،  يعني ،يمن ذهن پس

 مي. قبًال قورباغه بودكنديبا حال كار م ي. من ذهنكندين درد مماجان شوديپولمان كم م يكه وقت م،يدار يجان من ذهن

موش ما را، هر  گرياالن د م،ينداشت يور و آن ور، با موش هم كار نيا ميديجهيآب م يتو خواستيهر موقع دلمان م

 دهديامان نم كشديچون هر لحظه م .ميباز كن گريد ميستيما است، بلد هم ن يو چون طناب بر پا كشديلحظه طناب را م

  . ميهست يما از جنس زندگ مييبگو مييايبه ما، به خودمان ب

به شما  كند،يم ليلحظه موش را تعط كي ييفضاگشا نكهيا يمهم است. برا ميو تسل ييكه فضاگشا مييگويم نيهم يبرا

چون مرتب  ي. پس من ذهنيهست ياز جنس زندگ ،ياز جنس خدا هست ورايب ادتي ،يهست يكه از چه جنس ديگويم

آسمان ما را  ديگويم داردهم  دي. شاكشانديم نيما را از آسمان به زم ياريببافد خودش را، جان ما را، هوش ديبا بافد،يم

  :ديگويرا دارد م ني. همميشده بود تينهايب م،يموش نبود ما تا حاال باز شده بود ني. اگر اكنديمحدود م

   ٢٧٣٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يدر خوش ديَرسته از موِش َتن، آ               يهُشبي خوابِ آبِ در جانْ چغْزِ 
نسبت به  يهوشيب ،يجسم يارينسبت به هوش يهشيب ،يهشيدر آبِ خوابِ ب ،ياريقورباغه هوشقورباغه جان،  پس

در  يهُشيچَغِْز جانْ در آِب خوابِ ب ديگوي. ميلحظه ابد نيبه ا يآگاه ،ياز زمان روانشناخت يعدم آگاه يعنيموش، 

هوش حضور،  ،ييخدادر خواب هوش  م،يبره يموش است. اگر ما از موشِ منِ ذهن ياز موش تن برهد، پس من ذهن كهيحال

  است. ييخدا يخوش ،يخوش نيو ا مييآيم يبه خوش

   ٢٧٣٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  باَزش كََشد سماْن،ري زان تَنْ موشِ 

  َچشَديَكِشش جانْ م نيز يچند َتْلخ 
 اريباز شده، هوش ينسبت به ذهن، به فضا يهوشيب يعني ،يهوشيو در ب ميلحظه اگر فضا را باز كن كي يما حت ديگويم

لحظه  كيو جان ما كه  ،كشديدوباره م سمانيموش تن با آن ر دهد،ي. اما موِش تن امان نمميكنيم يما خوش م،يبشو

لحظه هم كه ما به فاصله دو فكر آگاه  كي يعني. رديگيفكر قرار م زدر سلسله فكر بعد ا روديدوباره م ،آزاد شده بود

به ما  نكهيا ي. برايآرام باش گذارميكه نم ديگويو م ،كنديو فكر را به فكر وصل م كشديرا م سمانيموش تن ر م،يبشو

  .يتو هم موش هست ،يستيقورباغه ن گريقبوالنده است: تو د
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   ٢٧٣٨ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  َدروِن آب، چَغْز يكرد هاشيع                مَغزجَْذِب موشِ َگْنده نبودي گر
 يزندگ ييكتايچغز درون آب  نيهر لحظه قورباغه را، ا ديكشياست، نم دهيكه مغزش گند ياگر موش من ذهن ديگويم

رشته را بسته است، هر لحظه  نيجان ما ا يبر پا يآرامش داشت. پس من ذهن كرد،يم يشاد كرد،يم شيع كرد،يم

  .كشديم

   ٢٧٣٩ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  از نورْبَخِش آفتاب يِبْشَنو                ِز خواب يزيروز بَرخ چون َاشباقي
من حرف بزنم.  ستيالزم ن ،يدانيخودت م گريد ،يديفهم اي يدياست، اگر نفهم يچ انيدادم جر حيمن توض ديگويم

 قورباغه بدون يبه قورباغه، وقت يكن ليرا كه موش است تبد يجسم ياريهوش دي. بايبفهم يبشو ليتبد ديبا نكهيا يبرا

با ذهن صحبت  مياگر بخواه گفتم،يم يمن چ يفهميم ،يردفضا را باز ك ،يبه حضور زنده شد يوقت يعني ،يموش شد

  : ديگويم گردديبرم دهد،يُخوب داستان را دوباره ادامه م يرا گفتم. ول هايندارد، من گفتن يادهيفا گريد نيا ميكن

   ٢٧٤٠ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تو پا بر ُعقده َزن گريزان سَرِ د              من يِشته ِگِره بر پاسَِر رِ  كي
 يجور كيكه  دينيبيو م .تيرا تو ببند به پا گريمن و سر د يبه پا بندديسر طناب را م كي :ديگويكه، موش م ديگويم

د شناخت. خالصه خواه شوديعقده م يوقت شناسد،يقورباغه را كه او نم يپا :كه ديگويم نكهيموالنا، مثل ا ديگويم

 يگره، بله. برا ،يشدگ تيمثل رنجش، مثل هم هو ،گره، گره، گره، درست كند خواهديكه موش دلش م ديبگو خواهديم

  :ديگويم نيهم

   ٢٧٤١ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ديَمر تورا َنكْ شُد سَرِ ِرشته َپد                ديكَش يُخشك ناي در من َتواَنم تا
: كشميمن االن دارم م ديدهيم تيطناب را بكشم، بفرما االن شروع شد، اگر رضا نيو من ا گريهمد يبه پا ميببند ديگويم

  .كنم،يبه گره م ليتبد رميگيرا م يزنده زندگ يانرژ يعني. اندازميگره م كي كشم،يدو، سه، چهار و هر دفعه كه م ك،ي

   ٢٧٤٢ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ثيَخب نيكه مرا در عُقده آَرد ا                 ثيحَد ناي چَغْز دلِ  بر آمد تْلخ
 يكار درست نيا ن،يا ديگويبكشد، م خواهديگره بزند و هر موقع دلش م خواهديموش كه م يهاصحبت نيكه ا ديگويم

در  ،ميابه گره بكند، گره گره بشوم كه شده ليمرا تبد خواهديم ثيخب نيكار را نكنم، كه ا نيبهتر است من ا ست،ين
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 نياست به گره افتاده است. ظاهرًا ا يگره، گره، زندگ نها،يا نه،يمثل ك ،دردها، مثل رنجش دييكه بگو يشماريب يهاگره

  .ديگويموالنا مقصودش را دارد م يول بندم؛يو گره م بندميتو م يكه من طناب را پا ديگوياست كه موش م

   ٢٧٤٣ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  يَنبْوَد تَه ياز َفن د،يَ چون َدر آ                بَهي مَردِ دلِ  در َكراَهت هر
 ديآيكه به نظر م ديدفعه حس كن كياگر شما  يعني د،يايب نيبانسان روشن كيهر به اصطالح احساس بد، در دل  ديگويم

 كيبه  نجاينا در او موال .آن است يتو يانكته كي ست،ياز نكته ن يحتمًا خال نيمن ضرر دارد؛ ا يكار غلط است، برا نيا

 كي د،يايخطر ب نكهيقبل از ا واناتيهمانطور كه ح ديگوياست كه م نيهم ا لش. مثازنديكه مثال م كندياشاره م يمطلب

ما  يطناب به پا نيا يو وقت .ميما هم آن حس را دار كنند،يخطر را و فرار م كننديدارند كه حس م يارندهيدستگاه گ

  . ميدهيحس را از دست م نيما ا كشد،يش هر لحظه ممو نيبسته شده است و ا

 يقبل از آمدن سونام ديشا نكهيا ينمردند. برا يوحش واناتيآمد، ح شيپ ايكه در آس يسونام انيجر نيدر ا نديگويمثالً م

ستند كشف انسانها نتوان ينرسد. ول يبلند كه سونام يخطر را درك كرده بودند، حس كرده بودند و رفته بودند به جاها

به دل ما هم  ديآيم واني. آن حس كشف خطر كه به دل حودندكنند و مردند. چرا؟ انسانها مشغول فكر بعد از فكر ب

 هاليحمله ف نيهم شايكي زند،يو االن دو تا مثال م .كنديعالمت را درك نم نيچون دل ما مشغول است، ا يول د،يآيم

 ديتهد يخطر كيكه  دانستنديم رفتند،يكعبه نم يبه سو هاليف نيكه ا ديگوي. مداده بود بيبه كعبه است كه ابرهه ترت

  كه رفتند، آن پرندگان بمباران كردند.  هالي. چون فكنديم

ما  يكه برا ييزهايچ دل ما هم قدرت كشف م،يشديخرده آرام م كي م،يكرديهمه ما فكر بعد از فكر نم نياگر ا يعني

. هر َكراهَت در دِل ديگويرا م نيدارد ا م،ياو داده ميدهياوقات از دست م شتريحس را ب نيما ا يمضر است را دارد، ول

   دارد. يغاميپ كي ست،ياز نكته ن يخال نيا د،يايروشن است، ب يعني ،يمَرِد َبه

   ٢٧٤٤ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ست َفْهمكُل كردهنوِر دلْ از لوِح          ن ِفراَست را، نه َوْهمآ دان َحق وْصفِ
را در واقع از الهام حق بدان، خدا بدان، نه وهم، نه ذهن.  نيشعور و فراست، ا نيدرك را، ا نيرا و ا افتيدر نيا ديگويم

  را: هاليپ نيهم زنديو مثال م كنديم افتيرا در نيدل ما از لوح كل ا نكهيا يبرا

   ٢٧٤٥ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  تيْ و بانگِ هَ لْبانيبا جِِد آن پ                             تيْ به بَ  رانيْاز سَ  لْ پي امْتِناعِ
  و بانگ ،كند رانيكه كعبه را و كرديم تيجد يليخ لبانيكه پ يكعبه درحال يبه سو رفتيكه نم ل،يف يعني ل،يپ ديگويم
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  . رفتينم ليكعبه، پ يرا كه برو به سو ليف زديبا چوب م يه يمرتب ه ،يه يعني تيبانگ ه ت،يه 

   ٢٧٤٦ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يومول

  ليو نه َقل ريبا همه َلت نه َكث                         ليپ يِپا نرفتي كعبه جاِنبِ
  .رفتيجلو نم ليرا و پ ليپ لبانيپ زدينقدر كتك ماي. اديبا همه كتك، نه كم، نه ز ليپ يپا رفتيكعبه نم يسو به

   ٢٧٤٧ تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  او يِ اَفْزاِبُمرد آن جاِن َصْول اي                 او يِخود ُخشك شُد پاها ييگفتي
كار را  نياگر ا كند،يم دشيتهد يكه خطر ديفهميم ليف ديبگو خواهديخشك شده بود. م شيكه پاها نيمثل ا بله،

ذهن  يحس وجود دارد، وقت نيو اولش ا ،ميدار يحس نيهمچن كيما هم  ديگويبكند، جانش را از دست خواهد داد. م

حس دوباره بر  نيا م،يكنيموقعها كه فضا را باز م يليشود. خيحس ما كور م نيا د،يآيو فكر بعد از فكر م شوديمسلط م

 زيچ چيكه از ه ليآور ف ورشيو آن جان حمله كننده و  ،خشك شده است ليف يكه پاها آمدي. پس به نظر مگردديم

  كه مرده بود. ديآيبه نظر م ترسد،ينم

   ٢٧٤٨ تيششم، ب دفتر ،يمثنو ،يمولو

  زَنگامْ ينَر صد اَْسپه گشت لِ يپ      مَنيَ  يِ سَرَش سو كَرَدندي چونكه
پس معلوم مي شد كه پيل كه  .دويدن ولي سرشان را كه به يمن مي كردند شروع مي كرد .ولي به سوي كعبه نمي روند

  .را مي توانيم داشته باشيم مي گويد كه ما هم همچون حسي .حيوان است اين حس را داشته كه يك كاري را نكند

   ٢٧٤٩تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  با وُرود؟ يِّ چون ُبَود ِحسِّ َول                      آگاه بود بْيْ از َزْخِم غَ  لپي حسِّ
بريزند  ،كه بعدش اين پرندگان مي خواستند اين سنگ ها را بيارند ،از زخم غيب ،مي گويد حس پيل يا فيل از تنبيه غيب

ما اگر با آن  .تمثيل مي زند ،هم توجه كنيد ،خطرناك است يعني ما مي گفت اين .آگاه بود ،بانان و آن پيل ،سر پيل ها

ما  ،و حس ما را كور كند ،طناب را هي بكشد يعني كه موش ،حالت قورباغه اي مان درك كنيم قبل از افتادن به تله موش

   .ا در ما مي كُشندپس بنابراين اين حس ر .مي توانيم بفهميم كه اين كار درست نيست

شايد شما هم فكر كنيد چون ما  ،موالنا در اين قصه يك مسئله اي را مطرح مي كند و آن اين است باالخره در آخر قصه

البته همان طور كه خواهيم ديد  ،مي گويد كه وضعيت بشر را نگاه كن ،نخواهيم رسيد اين قصه را تمام كنيم امروز كه

اين اشكالي نداشته  .و مي گويد كه ما يك بار هبوط كرديم و اين قضا بوده است .گردد مرتب به داستان يوسف بر مي

پس از يك مدتي ما از ذهن بيرون مي  ،اين هبوط اگر با طرح خدا پيش مي رفت ،و يعني اگر افتاديم توي ذهن ،است
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ش هم به وسيله ااولي .يله زن استو توضيح مي دهد كه دومين هبوط ما به وس ،اما يك هبوط ديگري هم كرده ايم ،آمديم

  .زن است مي گويد

   ٢٧٩٩تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چون كه بودم روح و چون گشتم بََدن؟              زَن زِ  من، هُبوطِ  آِخر و اوَّل
پس چطور شده  ،مي گويد مگر قرار نبود كه قضا ما را از هم هويت شدن با ذهن بيرون بياورد .ولي هبوط دوم مهم است

همان طور در زمان موالنا ما مي  ،كه االن ،و دارد اشاره مي كند كه همانطور با داستان يوسف ،ما بيرون نمي آييماست 

فرزنداني را در شكمشان پرورش مي دهند و چند سال در  ،بينيم كه مادران كه من ذهني دارند و هم هويت با درد هستند

يعني  .و برادران يوسف هم به اين كار كمك مي كنند .ل مي دهندو يك من ذهني به جامعه تحوي .آغوششان مي پرورند

  :و بعد مي گويد ،مردان

و هيچ  ،مادر من كه درد دارد ،يوسف مي گويد !. من به عنوان هشياري كه از آن جهان مي آيم، ناله از اخوان كنم يا از زنان

 ،در داستان يوسف مي بينيد ،هم ،هم زنان ،يعني هم ،يعني اخوان نيست ،همكاري هم بين مادر من و پدر من نيست

گير زليخا ، زليخا ،از چاه مي آيد بيرون ،برادارنش به چاه مي اندازند ،يوسف از برادرانش اوالً از پهلوي يعقوب كه مي رود

 ،مي گويد هر طرف كه برگردي من را مي بيند ،زليخا هم يك اتاقي دارد كه همه جا عكس خودش را زده است ،مي افتد

  .مردم فكر مي كنند كه زليخا مي خواسته است با او بخوابد

 ،مي گويد در اين اوضاع و احوال كه زنان يك بچه اي را به جامعه تحويل مي دهند ،ولي موالنا يك برداشت ديگري دارد

باالخره آخر و  .به چاه بياندازند ،و مردها هم سعي مي كنند اين يوسفِ اين را ،كه اين بچه با درد وارد جامعه مي شود

 ما چه جوري از چاه در بياييم يا از زندان ؟ما چه جوري اين هبوط دوم را به انجام خواهيم رساند ؟عاقبت ما چه خواهد بود

كنند  اگر زنان درد ايجاد ،مي گويد مردان .سوال مي كند غير مستقيم ،توجه مي كنيد ؟راه حل چيست ،زليخا در بياييم

  .ي نمي كنندسخت مي گيرند و همكار

بعدش هم هر انساني با مادرش بزرگ مي  ،و هر انساني هم كه در شكم مادرش بزرگ مي شود و نه ماه به بيرون مي آيد

ياد مي داد كه به زندگي  به بچه اش ،به عشق ارتعاش مي كرد ،اگر عشق داشت ،مادر هرچه دارد به او مي دهد ،بوخُ  شود.

 ايحاال كه نمي دهد و اگر اين يوسف كه در درون اين بچه .به زندگي زنده مي كرد او را و اين ارتعاش زندگي ،ارتعاش بكند

زليخا دنبال  ،هم ولي در داستان يوسف ،يوسف يعني امتداد خدا ،همه ما يوسف هستيم ،يوسف است ،است كه آمده است

  :بنابراين مي گويد .هم برادران ،گير انداختن يوسف است



  Program # 786                                                               ۷۸۶برنامه مشاره 

  62صفحه: 

   ٢٨٠١تيششم، بدفتر  ،يمثنو ،يمولو

  كه فَكَندَندَم چو آدم از ِجنان                   از َزنان؟ اي ُكنم ِاخْوان از ناله
 ،مي خواهند خانم ها روي خودشان كار كنند و وقتي بچه را در شكمشان پرورش مي دهند ؟االن ما چاره مان چه هست

اضر هستيم كه هميشه فضا را در اطراف يا هر موقع ما مردان ح ،آيا ما حاضرهستيم موقعي كه .ندهند درد شان را به آنها

زنها بيشتر درد ايجاد نمي كنند  ،اگر اين كار را مردها بكنند .احترام بگذاريم ،خانم ها باز كنيم و مالحظه شان را بكنيم

   ؟اين كار به كجا مي رود ؟اين كار درست است .ما اخوان ،چون در مقابل ايجاد درد زنان ما فقط زور داريم

   ٢٨٠١تيدفتر ششم، ب ،ينومث ،يمولو

  كه فَكَندَندَم چو آدم از ِجنان                  از َزنان؟ اي ُكنم ِاْخوان از ناله
و به  ،در اين دوران كه مادران ما درد دارند و هم هويت شدگي دارند .شما يك فكري بكنيد ببينيد راه حل شما چه هست

فضا را  ،هم به هيچ وجه با آنها همكاري نمي كنند و مردها ،خودشان هزار جور گرفتاري دارند ،عشق ارتعاش نمي كنند

ما جلوي  ،مي تواند به كمك قضا بيايد باال يا هر چه كه مي خواهد بيايد باال باالخره اين يوسف از هبوط دوم ،باز نمي كنند

مرتب  ،ويمآيا ما كه داريم پيش مي ر .مقدار زيادي درد ايجاد مي كنيم ولي به نتيجه نمي رسيم ؟قضا ايستاده ايم

   ؟آيا ما مادران و خانم هاي زنده به حضور را وارد جامعه مي كنيم ؟دردهايمان را مي شناسيم

يا نه! آنها هم  ؟دائما و هر لحظه فضا را باز كنند. با احترام رفتار كنند ؟آيا آقايان حاضر مي شوند با آنان همكاري بكنند

 ،قضا مي خواهد ما را به خودش زنده بكند ،شادومي ،بار كه قضا بوديك  ،شما اين جريان سقوط دوم را .زور مي گويند

در اين بيت مي گفت كه اگر حس  .بله ؟اين را ما بايد چگونه حل بكنيم ،اين مسئله اي كه ما نمي گذاريم مردان و زنان

چه حسي دارد همه ببين او  ،يعني به زندگي زنده است ،يك وليّ اي كه دلش روشن هست ،پيل از زخم غيب آگاه است

جهان را مي بيند كه  .وليّ آگاه است .وليّ با ورود است موالنا واقعا ،حاال چرا من اين صحبت ها را كردم ،چيز را او مي بيند

  .مقدار زيادي درد دراين جهان است و در طول تاريخ به خانم ها خيلي درد داده شده است

 يبوده كه به مدت طوالن يطور تيحيبوده، مس تيحيبهتر از مس ،بوده بودند، حاال اسالم خوب ينطوريا انياز اد يليخ

كامال خفه كردند  نيكشتند، بنابرا يگرفتند م يكند، م يرا بو م يگلمثال  يدر باغ دنديد يرا م يخانم كيآن هم، اگر 

 نيا ديآ يل موالنا در مكه از ك يزيحاال آن چ نيبنابرا .شده تقلدرد من نيدر طول مدتها و ا حضور را ييحس شكوفا نيا

 فهيوظ د،يرا د شيخودش كار كرد و دردها يرو يو اگر خانم ،حواسش به خودش باشد ديهست كه، چه خانم چه آقا با

اش هم بدهد،  بچهدردها را ممكن است به  نكهيا يبرا .ندازديرا ب شيفرد، دردها انسان، هم به مادر و هم كيدارد بعنوان 

  كه، ديگو ينم خوديب دهد، يممكن نه، حتما م
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   ٢٧٩٩تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  چون كه بودم روح و چون گشتم بَدَن؟               َزن زِ  من، هُبوطِ  آِخر و اوَّل
به اندازه  گرينه د اي را هم بخوانم، تيچند ب نيا ديبده اجازهزنان، بله،  اياز مردان  يعني ،از زنان اياز اخوان كنم  ناله بعد،

 ديقصه را بخوان ديببر فيكنم، شما هم تشر يشما خواهش م از .گريهفته د يبرا ميگذار ياش را م هيبقو  ميخواند يكاف

 ريتفس ياز كتابها يسر كيكنم  يخواهش م د،يخوان هست يتمام شما كه مثنو د،يقسمتش را تا آخر بخوان نيو حداقل ا

 و باز كردند، ردندكردند و واقعا جاده را صاف ك يمعن كي به كيها را  تياستاد ب .ديكن هيرا ته يزمان به قلم استاد يمثنو

 اريكردند كه بس ريجاها تفس يبعض م،يشعر را بفهم يادب يمعنا ميبتوان يعني م،ينداشته باش يكه ما حداقل مسئله ادب

   .است يكه درس موالنا چند بعد دياما توجه بكن با،يز

حساب  رفكه موالنا ح دينيب يم كدفعهياست،  يمورد كه موش منف نيكه حرف حساب، در ا دينيب ياز موقع ها م يليو خ

 يكه موالنا درست م ييداستانها نيدر ا جهيزند، در نت يم ويزند، از زبان د يم طانيزند، از زبان ش يرا از زبان موش م

 نيذهن كه ا لهيبوس ديكن يطبقه بند د،يكن categorize ديتوان يشما نم يعنياست،  كيناميد است،يپو اريكند، بس

 مينيزند، پس بب يبد م يحرف هااين هم  موش است چارهيهم كه ب نيزند، ا يخوب م يقهرمان ماست، همه حرف ها گريد

  .ستين ينطورياصال ا م،يكن سهيمقا نيخوب ا يرا با حرف ها نيبد ا يحرف ها نيا

را باهم به  هيدو سه ال كدفعهيزند و  يمزند، آدم بد حرف خوب  يكه آدم خوب كه قهرمان ماست حرف بد م دينيب يم

 يكه االن مطرح م يمعضل نيهم د،يگو يكه موالنا چه م مينيو بب ،ميكمك كن گريبه همد ديجه ما بايبرد، در نت يم شيپ

به  يعنيكنند،  يكمك م نيكند و مردان هم به ا يدر آغوشش بزرگ م وكه با درد بچه اش را در شكمش  يكند، مادر

 .فتديو اگر هم به چاه ب ادينه ز ،فتديچاه ب هب يكم كيخواهد  يم وسفيرا،  وسفيو  يشدگ تيهم هو جاديبه ا درد، جاديا

سالم  دينه ماه در شكم مادرش بوده، اوال كه مادر با د،يآ ياز آن ور م االن كه يوسفي كياست كه  نيخالصه اش ا يعني

به مادران كمك  كه ميكن يكوشش نم چيراه ه نيد كه ما در ابده ليبه جامعه تحو يدرد يبچه ب يباشد به لحاظ روح

 يليكنند، فعال در خ ينم يياخوان فضا گشا يعنيو بعدش هم كه مردان  .ميكن يمالحظه شان را هم نم چيكه، ه ميكن

كه به گذارد  يرا نم وسفي نيا ،يول ميو خفقان كه فعال ساكت كن هيبه تنب شتريو ما ب .هست ييزورگو نطوريجاها هم

  .برسد يآزاد

و ضررش  ستادنديا ياله ياالن جلو قضا نيچه مرد و چه زن، هم يعنياست،  يطرح اله يعنيكار مخالفت با قضاست  نيا و

 م،يبده ليخانواده تشك يو با آگاه يبررس بابا مطالعه  يليخ يليخ م،يكن يزندگ گريد كجورياصال  ديما با نند،يب يرا هم م
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  64صفحه: 

 جاديدرد را ا نيآگاه باشند، كه كمتر ديخانواده ها با م،يكن يرا عشق ها نوادهخا م،يبچه بزرگ كن ،مياوريب ايبچه به دن

 م،يكمك كن گريبشود، بلكه ما به همد ييبه صفر برسد، فضا گشا يدرد را، دعوا به صفر برسد، اوقات تلخ نيكنند، كمتر

كند، بله،  ياست كه به قضا كمك م يخانواده پر از شاد نيا .است يكه پر از شاد ميدرست كن يخانواده ا كيهمه مان، 

  :كه ديگو يم د،يگو يجا م نيدر هم

تن  نيرفت، بنابرا يم ديقضا بود و با نيا يبرود، ول وسفيآمده بود كه، نگذار  عقوبيجدا شده، به دل  عقوبياز  وسفي

 د،يكن قيو تحق ديكن لعهمطا ديتوان يم يريچه مس كه شما در ميگو يخواند، فقط دارم م ميرا بعدا خواه نهايداد به قضا، ا

انداخته بود در  وسفياتاق درست كرده بود و  كي خايزل نكهيهم واقعا جزو قضا بود، ا خاياخوان و زل يرفت، ول يم ديبا

موالنا  ايآ ،ينيمن را بب ديتو با ند،يمن را بب ديگفت هر طرف نگاه كند با يزده بود و م وارهايرا به تمام د شيآن، عكسها

را  نيخواهد ا يمادرست، م عنيي خايسلطه زل ريز وسفيكه بچه در شكم مادر و آغوش مادر بعنوان  ديگوخواهد ب يم

  ست؟يباشد ما چاره مان چ ينطورياگر ا د،يبگو

آخرش چه  م،يخراب كن ميدرست كن وسفي م،يخراب كن ميدرست كن وسفي م،يخراب كن ميدرست كن وسفي ديبا يه

و  يسر رشته دستمان باشد، چه زن چه مرد و همكار ديكار را هم امروز موالنا گفت، با م،يبكن يكار كي ديما با سپ پس؟

باشد، تمام حواسش به  يگروه خوب كي ديخوب است، خانواده با يليخ ميكه دار يبرنامه ا نيباشد، هم يمساع كيتشر

كه مقدور است  ييو توقع ها صفر بشود، تا آنجا زندياز رنجش بپره زند،ياز دعوا بپره زند،يباشد، از غم بپره يشاد جاديا

بروند كه  يماتيتعل كي ريز ديها با نيخواهند با هم ازدواج كنند، بچه درست كنند و ا يكه م يينشود، آدم ها جاديدرد ا

 ديعشق را بشناس د،ينبا عشق ازدواج ك د،يكه مقدور است من تان را كوچك كن ييتا آنجا د،يدار يشما من ذهن نديبگو

 ديهم جنس به هم جذب نشو يبراساس ارتعاش به دردها د،يبا هم وصلت كن ديياين تانيو بر اساس ارتعاش دردها ستيچ

  .ميجور درد دار كي نكهيو به خاطر ا ميكه ما هم جنس هم هست

 د،يمن باش ميخودش باشد، ن هب يحواس هر كس د،يدعوا نكن د،يمواظب باش د،يعشق را حفظ كن د،يونديبا عشق به هم بپ

كند،  يمطالب را پخش م نيبرنامه ا نيبدهد، خوشبختانه ا دياست كه جامعه با يماتيتعل نهايا د،ياوريوقت من را باال ن چيه

 يسكه موالنا را دارد و به فار رانيبشود، و ا جاديفراوان ا ينطوريا يكند، بماند و برنامه ها دايتوسعه پاين برنامه  دوارميام

 ايموالنا را بفهمند، خودشان اجرا كنند و بعد به دن يو راه حل ها ،ستيچ انيزبانها بفهمند جر ياول فارس شته،مطلب نو

  مشكل را اشاره كرد به آن، يدرست بشود، ول اينشان بدهند تا دن
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  65صفحه: 

   ٢٧٩٩تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  ون گشتم بََدن؟چون كه بودم روح و چ              زَن زِ  من، هُبوطِ  آِخر و اوَّل
   ٢٨٠١تيدفتر ششم، ب ،يمثنو ،يمولو

  كه فََكندَندَم چو آدم از ِجنان                        از َزنان؟ اي ُكنم ِاخْوان از ناله
  خواهم خواند. تانيبرا گرياش را هفته د هيبق
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