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 ۴۷۰شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،
 

ن رسکه انکار نیست  ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست   ***   در شکرینه یقی 

 گر چه تو خون خواره ای رهزن و عیاره ای  ***  قبله ما غی  آن دلیر عیار نیست

د با وی آنک مرغ شکر خوار نیستکان  شکرهاست او مستی رسهاست او  ***   ره نیر  

 هرکه دیل داشتست بنده دلیر شدست   ***   هرکه ندارد دیل طالب دلدار نیست

 کل چه کند شانه را چونک ورا موی نیست   ***   پود چه کار آیدش آنک ورا تار نیست

 هرکش دینار نیستدان چه کار آن که بود خرسوار  **با رس یم
ن
ف *   تا چه کند صی   

 جان کلیم و خلیل جانب آتش دوان   ***  نار نماید در او جز گل و گلزار نیست

ه را تاب مه یار نیست  ای غم از این جا برو ور نه رست شد گرو  ***   رنگ شب تی 

قل بخیالنه ات طعمه خمار نیست
ُ
 ای غم پرخار رو در دل غمخوار رو   ***  ن

ن تو تنگ یم حلقه مت از آن تنگیی  ***   تنگ متاع تو را عشق خریدار نیستغی   

 ممکن گفتار نیست
ی

 ای غم شادی شکن پر شکرست این دهن   ***  کز شکر آکندگ

 
 ۱۸۲۱شماره  غزل شمس، دیوان مولوی،

 
 کن انهیم آن در دست کن اختیار زر    ***    آتش ز دگر آن و آتش ییک در طشت دو هست
ن  کلیم چو شو  کن زبانه وطن لب دهان در گی   زر       ***   آتش طشت به نکتن  تا نظر هی 

 کن مغانهیم نام را خصم خون کن          ***   جرعه خاصه خصم کله کن یاسه شی   حمله
 کن یگانه را تفرقه اییگانه کفم به بیا                   ***   ده بیا دوی دفع ساقیا است تو کار

 کن آشیانه عدم در گه قبله است وطتن  مجو   ***   بر  ییک او در قبله وطن این است جهت شش
 کن  زمانه این ارجخ را خلد عمر آن      ***   مرتع در مجو ابد عمر زمان این است گر کهنه
 کن دانه و مغز به روی خوری که چه خری نه قالبت       ***   گر کاه و گندم تو جان خوشه چو تو ای

 کن روانه روان سوی تو جان به بشکن شوی        ***   دریم چه در حلقه در برون زبان هست
 
 

  ۳۲۱۴ سطر اول، دفت   مثنوی، مولوی،
 دالل ذو ای تو جان اندر نیست***                          کمال  پندار ز بیی  علتی 

ون معجتر  این تو ز تا***               رود  خون بس اتدیده از و دل از  شود بی 
ی انا ابلیس علت  هست مخلوق هر نفس در مرض وین**   *            بدست  خی 

 
 ۷۷۲ سطر دوم، دفت   مثنوی، مولوی،

 بردیم حقدی ظن کس دگر بر***          پرورد  تن کو نفسصاحب همچو
ن   تنست آن او دشمن و حسود خود***        دشمنست  و حسود آن و عدو کی 
ون به او***           او       مویس تنش و فرعون چو او  عدو کو که دودیم بی 

  اندر نفسش
 
ن  تن خانه ن  به خایدیم دست کس دگر بر***                   نازنی   کی 

 
 ۳۵۰۰ سطر دوم، دفت   مثنوی، مولوی،

 گفتنش حجت نه سازد زدن کش***      زنش یم آمد سوفسطاب   نفس
 آن بود خیایل گوید آن از بعد***     زمان  آن فروزد بیند معجزه

 شب و روز نامد چشم مقیم چون***     عجب  دید آن بود حقیقت ور
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 ۴۰۵۶ سطر سوم، دفت   مثنوی، مولوی،

 فرار در گریزد بسوراخن  پس***     سوسمار  چون کند حمله یکنفس
 آرد برونیم سوراخ هر ز رس***        کنون  دارد سوراخها او دل در
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یس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  وع یم 470با سالم و احوالتر کنم. از دیوان شمس موالنا شر  

ن  شکرینه ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست *** در نیست انکار رسکه یقی   

ت  من رو به شود که غم از جنس ما نیست( وقپس هر انسانی باید رو به غم کند و بگوید که: ای غم! )پس معلوم یم

گوید که من یک بارگایه دارم، من بیند و یمکنم، من هوشیاری حضور  هستم آن هوشیاری هستم که غم را یمغم یم

ت سلیمان هستم و تو اجازه نداری بیانی پیش من و به بارگاه من. پادشاه شزیم
ن خودم هستم، من حضی  

 یمبرای این
ی

 زنده هست. فضای آرامش است و کنم فضای خدایسکه آنجانی که من زندگ
ی

ت. فضایست که زندگ

ریزد به آن کار، به آن زنم شادی از من یمفضای شادی است. پس من از جنس آرامش هستم. به هر کاری دست یم

 اجازه نداری بیانی پیش من. من یم
 هستم. وقت  که حرف، به آن کس. تو که از جنس توهم هست 

ی
دانم از  جنس زندگ

 شدیم )که هستیم( هوشیار شدیم به اینکه فضای یکتانی این لحظه هستیم و جنس اصیل و خاصیت ما از 
ی

جنس زندگ

ند غم هم از جنس فکر است. اصیل ما، فضاگشانی و جاگشانی است و وقت  هوشیاری شدیم که فکرها از ما بر یم ی خت 

خارجی هست. به ذات ما ربیط ندارد و پس بنابراین یک جنس خارجی است. غم هم از جنس درد است پس یک جنس 

دهیم غم پیش ما بیاید. ما اجازه نیم  

شود تو را دید، من به گوید: ای غم! اگر الغر بشوی و کوچک بشوی که به اندازه مو بشوی که حت  نیمپس موالنا یم

دادند که بیایند به حضورشان. دهم. بار را پادشاهان یمتو بار نیم  

کند. ن خودش است. فکرهایش را خودش تولید یمم. شما مهم هستید. هر انسانی پادشاه شزیمپس من مهم هست

 در او یم
ً
 زنده دائما

ی
ی یمجوشد و امروز موالنا یمزندگ قل بخیالنهگوید: گوید ما خمار هستیم. در پایی 

ُ
ات طعمه خمار ن

گوید(. )به غم یمنیست  

اب ایزدی یمیم   قل محدودیت داری. نقل بخیالنه داری. من که خمارهستم. من یمخور گوید: من شر
ُ
فروش  م اما تو ن

 هستم. 

فروش خدانی هستیم و هوشیاری عشق  را در جهان بعنوان  حاال بیاییم ببینیم که آیا ما متوجه هستیم که ما یم

کنیم؟و چشمه هستیم. پخش یمیم  



فروش و خمار هستید؟ پس بنابراین  ینید که آیا شما یماه کنید و ببآیا شما توجه به این موضع دارید؟ به خودتان نگ

خورید. نقل من ذهتی را نیم  

 با باورها )در واقع اد. برای اینکه من ذهتی از هم هویتاما غم همان من ذهتی است. من ذهتی از دور درد بنظر یم
ی

شدگ

، ییک دردها که دردها هم منهم هویتبگوییم از  های ذهتی ی  با سه جور فرم( ییک باورها یا چت 
ی

ذهتی هستند و شدگ

چسبیم به آنها. آنها را شویم و یمهیجانات منقی درد مثل حسادت، مثل ترس، مثل خشم. ما با آنها هم هویت یم

کنیم. کنیم. به هر چه که بچسبیم آن را دلمان یمدلمان یم  

ی یم در  ییک، او های ذهتی و فرمگوید که هر کیس که دل درست کرده از طریق چسبیدن به فرمپایی  ی  و فت 
های هیجانی

 دل ندارد. فقط دل تقلتی دارد. شما این را یم
ً
دانید! اصال  

، درد است. برای اینپس غم، ما یم که ماحصل توانیم بگوییم که، من ذهتی است و اگر از دور  نگاه کنیم به من ذهتی

 همه این هم هویت
ی

 حاصلش درد است. شدگ
ً
ها حت  اگر از جنس باور هم باشد معاال  

درد  چیه؟ درد همه هیجانان  که ما به آنها چسبیدیم و دل ما شده مثل خشم مثل ترس مثل حسادت مثل کینه ورزی 

م . بت   و نا خویسر
ی

س بیحوصلگ  و است 
ی

... اینجور دردها. دلگرفتیک ی اینها همه درد و انتقامجونی ق بودن و حوصله نداشی 

 هستند. اینها هم درد و غم هستند. 

ون. ببینید که توی کنیم و شما هم یمبه اینها داریم نگاه یم توانید به عنوان حضور ناظر خودتان را از ذهن بکشید بت 

کند. و این خورد درد ایجاد یمشود که این درد است. به هر طرف تکان یمذهنتان یک من وجود دارد و از دور دیده یم

خواهیم باشد. درد دل ما هست که دیگر نیم  

ی را یمحاال موالنا ببینیم که چه یم  همی 
ً
گویید. گوید! شما هم حتما  

 هستید پس از جنس شادی هستید. دو جور شادی وجود دارد که ییک اسمش 
ی

 خویس  اگر شما از جنس خدا و زندگ

شود و آید باال و در شما حس یمجوشد و یمما و جنس شماست و از اعماق شما یماست. یک شادی هست که ذات ش

ید، تجربه یمکند و شما این را یمدر تمام ذرات وجود شما ارتعاش پیدا یم ی لحظه.این اسمش گت  است  شادیکنید همی 

 است که آرامش است.   Joyو در انگلییس اسمش 



 شادی، آرامش در حال مرتعش است. کیس ک
ی

 است این لحظه و در فضای یکتانی این لحظه زندگ
ی

ه از جنس زندگ

وع یمیم ریزد به هر کیس که با او ریزد به فکرها و اعمالش و یمشود. یمکند بحرکت، شادی از او مرتعش یمکند وقت  شر

 کند. صحبت یم

ی انسانی که تعریف انسان است و انسان از جن س فضاگشانی و جاگشایست.بنابراین آیاا شما اینطوری هستید؟ یک چنی 

 که یم
 
 که یمکند.هر فکری که یمفتد برای آن جا باز یمدر  این لحظه هر اتفاق

 
اید )برای اینکه فکرها هم از اید هر اتفاق

 بندد. کند و جا را نیمجنس اتفاق هستند.( جا باز یم

ی یم  . نیست یدارخر  عشق را تو متاع تنگگوید مثل این غم نیست که در پایی 

 گوید یم
 
ن  حلقه ی دارد و هم میم . غینش یک حلقه دارد که این تنگ است و  غم. تنگیی  آن از میمت تنگ تو غی  غی 

ی سمبولیک باورهای هم هویت شده و م م هم درد کوچک. حلقه میم از آن هم تنگت  است. شما فرض کنید که غی 

 حاصل از آن است. 

 از  کس که با باورها هم هویت شده و 
ً
ی؟ نه ندارد. برای خودش هم جا ندارد. اصال ی دردناک شده جا داره به هیچ چت 

ی مربوط به خودش هم مشکوک و مظنون است و بدش یمخودش هم بدش یم ی کند که اید و فکر یمآید. به هر چت 

ش ناقص است برای اینکه جسم یم ی  بیند. همه چت 

است. م که هوشیاری است. یک نوع هوشیاری است. هوشیاری جسیمتوانیم بگوییحاال یک تعریف دیگر برای غم، یم

ی آگاه یماگر در ش شما این لحظه یک فکری یم ی ی این فکر و فکر بعدی هیچ گونه خالء پرد که به یک چت  شوید و بی 

ان وجود ندارد و آرامش و هوشیاری خدانی وجود ندارد که اسمش هوشیاری حضور است. شما خودتان نیستید و ذاتت

ونی هستید در نتیجه شما فقط هوشیاری جسیمنیستید و حس نیم ونی و اتفاقات بت  های بت  ی دارید کنید که فارغ از چت 

 پرید به آن فکر و از آن فکر به فکر بعدی. که از این فکر یم

ه این جور هوشیاری بسیار خطرناک است در حقیقت هوشیاری ذهتی تنهاست. هوشیاری حضور در شما نباشد ک 

جنس اصیل و ذات اصیل شما ست. جر باشد ؟ فقط یک هوشیاری که مربوط به ذهن است. این غم است. شما االن 

ون آن گویید که من یک هوشیاری دیگری دارم که وقت  من خودم را از تو یمکنید به آن هوشیاری و یمنگاه یم کشم بت 



ت. آن همان شما هستید. آن همان فضاداری و خالقیت بینم. که آن هوشیاری ناظر است و حاضی اسهوشیاری را یم

 شماست.آن جنس اصیل شماست. 
ی

 است. آن ذات خالق و آفرینندگ

، به این دردها که توی آن است نگاه یمحاال شما به این هوشیاری جسیم کنید و ، به این ذهن، به این من ذهتی

 . پیش منت بار نیست« مدهاگر مو هم بشوی من پیش خودم تو را راه نیم»گویید: یم

( اگر حلوا درست  ی ین است. در حلوا، شکه انکار نیست. )یقی  برای اینکه در شکرینه )شکرینه حلواست( حلوا شت 

یتی  ی دیگری نبود االن انواع و اقسام شت  ین است )در قدیم غت  از حلوا چت  جات هست( شما بروید و از  کردیم و شت 

یتی بخرید و ییک از آنه ید تا ببیند در وسطش مزه شکه یمقنادی شت  گویید این چه دهد و تلخ است! خب شما نیما را بتی

یتی هست؟   شت 

گویید این غم برای که در شما هست شما نیمخب االن به خودتان نگاه کنید. شما از جنس شادی هستید. این غیم

نم شادی باید از من بیان بشود و بریزد کچیه؟! اگر من از جنس شادی و آرامش هستم اگر به هر طرف که نگاه یم

ون. من چشمه شادی هستم پس این غم چیه؟!   بت 

گویید خدا نیست. خدا را انکار یعتی شما یم« رسکه انکار»گوید: گذارد روی این. یمحاال ببینید که موالنا چطور اسم یم

دهیم  فقط بگوییم خدا نیست؟ اگر هر ام یمکنید. آیا تکذیب و انکار خدا که االن این لحظه ما داریم انجتکذیب یم

کیس به زبان بگویید خدا نیست او خدا را انکار کرده و کیس که به زبان بگوید خدا هست او انکار نکرده؟؟!! این شد 

 کار؟ 

 )حاال بگویید انرژیشکه انکار چیه؟ شکه انکار عبارت از این است که شما اجازه نیم
ی

زنده  دهید که انرژی زنده زندگ

 خدا ( وارد شما بشود و از شما بیان بشود. شما جلویش ایستادید. شما باید ببینید که شما چه الگوهای انکار دارید. 

 انکار که فقط به زبان نیست! 

ی است یم    نیمگوید خدا نیست. به زبان نیمکیس که خشمگی 
ً
یس پیدا کند. گوید ویل عمال گذارد که خدا به او دست 

 کند. شکه انکار دارد. ترسد انکار خدا یمه. کیس که یمجلویش ایستاد

 کند. کند و در دلش رنجشها هست از گذشته شکه انکار دارد و دارد خدا را انکار یمکیس که رنجش حمل یم



ها یم ی ون و شب یمچسبد. شما از صبح یمکیس که به چت  ی شما چسبیدید. برا ایید بت  ی  روید خانه ببینید به چند تا چت 

 اینکه شما مقاومت کردید. 

ها را به خودمان یم ی ها یمچرا ما چت  ی خواهیم که اینها به ما چسبانیم؟ خییل اوقات یمچسبانیم یا خودمان را به چت 

ی غم است و فکر یماضافه بشود برای این ها رابه خودمان اضافه کنیم این غم که یک من داریم که همی  ی کنیم که اگر چت 

ی یم ی نیمرود از بی  ها از بی  ی رود. فقط عدم موافقت شما در مقابل این لحظه در . این غم که ما درست کردیم با این چت 

یک شما و فکرهای شما را باردار کند و سالمت کند غت   ی  االن وارد شما بشود و فت 
ی

 که نور زندگ
ی

مقابل انرژی زنده  زندگ

 از این هیچ راه دیگری ندارید. 

  ببندید و توی آن با جابجا کردن غمهای مختلف مسائلتان را حل کنید.  توانید در را شما نیم
ی

 روی زندگ

 بخش دوم: 

ی طوری نگذرید. یمفکر کنید و ببینید که شما چطوری خدا را انکار   کنید؟ الگوی انکار شما چیست؟ همی 

خواهم ببینیم که یک ترک و نگه دارید و بگویید من یمدقیقه گوش کنید به  ۵کنید. وقت  به یس دی این برنامه گوش یم

 شکه انکار من جر هست. 

کنیم برای اینکه خوب و بد ترسیم. قضاوت یمکنیم؟ برا ی اینکه یمکنم؟ چرا ما قضاوت زیاد یمآیا من قضاوت زیاد یم

یم باال. ن را یک کیمکنیم که ییک دیگر را بد کنیم و خودمان را خوب کنیم و خودماکنیم. قضاوت یم  بتی

 اگر میل به قضاوت در شما زیاد است پس شکه انکار دارید. 

ی را کند با قضاوت( شما یمکنیم )تشخیص فرق یمهر موقع قضاوت یم ی بخرید مزایا و معایب آن چت  ی خواهید یک چت 

های دیگر مقایسه یمیم ی خورد. ویل خورد یا نیمبدرد شما یم دهید که اینکنید و تشخیص یمنویسید روی کاغذ و با چت 

ی یماینکه داریم تلویزیون تماشا یم ی یمکنیم و هرکه را یمکنیم و کانالها ر ا باال و پایی  ی گوییم. و یک ایراد بینیم یک چت 

 گذاریم اینها قضاوت هستند. گذاریم و برچسب روی آنها یمروی هر کیس یم

ینکه شما نیاز روانشناخت  دارید. برای اینکه یک من ناقص دارید که با این کار دارید آن کنید؟ برای اچرا شما اینکار را یم

کنید. برای اینکه احتیاج دارید خودتان را هر لحظه با ییک مقایسه بکنید که اید که کامل یمکنید. بنظر یمرا کامل یم



تم. اگر میل به این کار دارید، پس این بگویید که او غلط است و من درست هستم. این عوضی است و من درست هس

هانی یم
ی ها بچسبید؟ شما به چه چت  ی هانی شکه انکار و الگوی انکار شما این است!؟ میل دارید به چت 

ی چسبید؟ چه چت 

 از پهلوی شما رد یم
ی

 چسبند پس شما چسب دارید. چسبند به شما؟ اگر یمشود و شما یکدفعه یمدر  زندگ

ی من .  چسب چیه؟ چسب همی   ذهتی

هانی به شما یم
ی هانی یمنگاه کنید ببینید که چه چت 

ی چسبید. اگر احتیاج روانشناخت  دارید. چسبد و یا شما به چه چت 

 گونه است. احتیاج روانشناخت  احتیاج مرض

ما برای غذا خوردن، خب باید غذا بخوریم چون احتیاج به غذا داریم. آیا این احتیاج روانشناخت  است احتیاج 

ن داریم،  احتیاج به ورزش کردن داریم و احتیاج به خانه  ر مرضگونه است؟نه احتیاج به غذا داریم. احتیاج به اکست 

 داریم.  

 ویل آیا احتیاج داریم قضاوت کنیم و بگوییم ییک بد است و من خوب هستم؟

دانم؟ احتیاج داریم؟ آیا این مثل نان آیا احتیاج داریم که با ییک بحث و جدل کنیم و متقاعد کنیم که من از تو بیشت  یم

 است؟ نه! 

 شماست و شما 
ی

یتی و حلوای زندگ شما ببینید که شکه انکار شما جر هست؟ بدانید که این شکه انکار، درونش شت 

 باید آن را پیدا کنید. 

ی  ید برای این سطرها و کنید شما نیایید یک معادل ذهتی پیدا کنطوری نگذرید. وقت  شما این برنامه را گوش یمهمی 

 خورد! بگویید که فهمیدم. فهمیدن بدرد نیم

دهم یا غمم را در گویم که تو را راه نیمبینیم؟ من به غمم یمخوانید باید بگویید که آیا من غمم را یماالن که این را یم 

 دارم. آغوش گرفتم و عزیز یم

کند که کجاها این من ذهتی ما را فریب نا هم اشاره یمحاال امروز مطالتی خواهیم خواند و خواهید دیدد که موال 

ی هم یمدهد. و ما چطوری فریب یمیم  گوید که دهد. که در پایی 

 

 نیست عیار دلیر  آن غی   ما ای *** قبلهعیاره و رهزن ایخواره خون تو چه گر



 
 

 گوید. به غم دارد یم 
 

 آیا غم رحم دارد؟ نه خون خوار است. دل ماست. 

یم و سکته کنیم و توی رختخواب بیافتیم. باز هم همچنان دل ما است. تا کجا پیش یم رود؟ تا جانی که ما شطان بگت 

 دهد تا ما را بکشد. برنامه را ادامه یم

ی دفعه به این دلیل بوجود آمده بود که ما را متوجه توهم بکند. به ما بگوید که ما  چرا غم و درد بوجود آمده؟ در اولی 

ی ذهتی نیستیم. ا  هستیم و از جنس توهم نیستیم. از جنس یک چت 
ی

 ز جنس زندگ

ی یک من یک خود در ذهن یک حس وجود در ذهن یک توهم است. وقت یم گوییم توهم. معنیش این است که داشی 

ی وجود ندارد. وقت  این کار را بکتی این بارگاه که بارگاه خدا هم هست... مثل این است ی ی چت  که خدا دارد   یک هم چنی 

 « دهم تو بیانی پیش منکه ای غم اگر مو شوی من اجازه نیم»گوید: یم

اید که این خییل عیتی حاال پس این غم جر هست؟ کجا هست؟ در توهم. شما االن در گذشته اگر باشید این بنظر یم

 که ده 
 
 آن اتفاق

ً
 یمهست ویل واقعا

ی
کنید. واقعا آن وجود روز پیش افتاد و شما هنوز توی آن گت  هستید و آنجا زندگ

 توانید االن با آن روبرو بشوید؟ عیتی و حقیق  است؟ نه دارد و یم

 شوید؟ در ذهنتان. پس در کجا با آن روبرو یم

ه کردن اطالعات و اینها را بصورت زمان ما حس  کنیم. ما فقط وقت  ُبعد ذهن ما یمذهن ما یک رایه دارد برای ذخت 

اید در صورتیکه هر دو کنیم فقط این است. در نتیجه زمان گذشته و آینده به نظر خییل عیتی یمفعال است فکر یم

 توهم هستند. فقط این لحظه است. همیشه این لحظه است. 

سید که این توهم پس کجاست؟ توهم در  ذهن ما است. ح و مجازی در ذهن  س  وجود توهیمشما ممکن است که بتر

 ما است. 

 شما یک دفعه این را متوجه بشوید کار تمام است! 

 یم
ً
یک ما را خراب کند. بدانید گر چه که آثار غم و درد در ما عیتی هست، مثال ی  تواند فت 



ویل سبب آن آیا این توهم است؟ اینکه من مریض شدم بخاطر غم کشیدن آیا این توهم است؟ نه این توهم نیست. 

ی توهیمتوهیم  ی نبودیم. است. اگر متوجه یمنیست ویل علتش توهیم  است. مریضی بدگرفی   شدیم غمگی 

 شوند که این همه غم و درد های ما مجازیست؟ بله مجازی هستند. بعضی ناراحت یم

 گویید که ما بیخودی زحمت کشیدیم؟ بله. یعتی شما یم

 متوجه نشوید. بیدار بشوید. شوید. اگر االخب االن متوجه یم
ً
 ن متوجه بشوید بهت  است از این هست که اصال

ماند. خواب دیدن شما مجازیست یا حقیقیه؟ )من به راست یا دروغ بودن خواب کاری نداریم( بعضی ها مثل خواب یم

بدهیم و بیدارش کنیم او بیند اگر او ر ا تکان بینید و خوابهای ترسناک یمبه خواب معتقدند.  ویل کیس که خواب یم

 شود. خوابش تمام یم

 شود دیگر! درست است؟ بیدار یم

ی یم ترسید اگر بیدارش کنیم باز رود. این کیس که در خواب یمما هم اگر از خواب ذهن بیدار بشویم غم و غصه ما از بی 

 گوید خدا ر ا شکر که خواب بوده. ترسد؟  نه یمهم یم

گوییم خدا را شکر که خواب بود. خب پس بهت  است که بیدار صه ذهن بیدار بشویم یمخب االن هم که از غم و غ

 بشویم. 

کتی مگر اینکه من ش عقل بیام و من متوجه گوید درست است که تو خونخواری و به من رحم نیمحاال به غم یم

 ساعت بشوم که وجود تو الزم بوده. مثل وقت  که ساعت را کوک یم
ً
شش بیدار بشویم. این درد هم مثل کنیم که مثال

ساعت بوده تا من را بیدار کند. ساعت را که شنیدیم باید بیدار شویم. مثل این است که ساعت را کوک کنیم تا هر 

دقیقه زنگ بزند. شما اگر ساعت را کوک کردید که ساعت شش بیدار بشوید. آیا این را کوک کردید که همیشه زنگ 

 بزند؟ نه! 

 ما! یماین غم هم ه
ی

 نطور شده. این غم قرار بود که ما را بیدار کند و حاال خودش شده اساس زندگ

ی نیم ی حت  اتفاق شادی انگت  ی و چه شادی انگت   چه غم انگت 
 
 برای ما باشد. غم و هیچ اتفاق

ی
 تواند پایه زندگ



های ذهتی  ی ... شما  این غم و چت 
ی

 گنج حضور است. زندگ
ی

 چیست؟ پایه زندگ
ی

ی و پایه زندگ  ر ا باید بکنید و بروید پایی 

 بقول میسح روی تخته سنگ به جای سفت که رسیدید بنا کنید. 

 است که همیشه روی آن هستند و روی آن باید ساختمانتان را بنا 
ی

جای سفت کجاست؟ جای سفت همان زندگ

 کنید. 

. یعتی هر ای عیاره و رهزن ایخواره خون تو چه گرحاال   من را دفعه من را فریب یم رهزنی یعتی راهزنی
ی

دیه و زندگ

 ما را یم دزدی... یم
ی

 دزدی. زندگ

 توجیح یم
ً
کند. هزار جور راه دارد تا ما را متقاعد کند که ما باید غمناک باشیم. حاال خواهیم خواند این من ذهتی مرتبا

! بر نیم با این من ذهتی وارد مذاکره نشو تو از عهده این»گوید از مثنوی که موالنا یم  «انی

 را به زن و روشنانی حضور را به مرد دهد. حاال نیمعیاره هم یعتی زنی که فریب یم 
دانم چرا در ادبیات ما من ذهتی

 تشبیه کردند. این تقصت  من نیست! 

دش ما را فریب دانید که این من ذهتی با در ویل عیاره یعتی زن فریبکار که معتی منقی دارد و ما با آن کاری ندرایم. شما یم

 توجیح یمیم
ً
 «من حق دارم که غصه دار باشم و حق دارم چون به من خییل ظلم شده! »کنیم که دهد و ما مرتبا

 انرژی مس»گویند و مردم هم یم 
ً
وم کننده مبله شما حق دارید که غصه و درد داشته باشید. غم را دلتان بکنید و مرتبا

 « پخش کنید بله حق دارید! 

 به کجا داریم نگاه یما یمویل موالن
ً
کنیم؟ هر گوید که درست است که غم اینطوری است ویل قبله ما کجاست؟ ما وائما

. مان را در مقابل جر یملحظه ما سجود و تسلیم
ی

 کنیم ؟ در مقابل زندگ

ند نیست
ُ
. عیار مثل این غصه انرژیش ک ی و و تت  ی  مثل یخ نیست.  غت  از آن دلتی عیار. عیار هم یعتی جوانمرد، تت 

ی یمما کند بشویم موالنا یم ید که کناره هایش یخ بسته و در وسط آب تت  تند برو تا »رود. گوید یک جونی را در نظر بگت 

. تند برو یعتی گت  نکن.   «یخ نزنی



 در مقابل این اتفاق مقاومت  یم
ً
... در مقابل این آدم بحث و جدل یمشما مرتبا ... یک دفعه این مکتی ن ذهتی را کتی

 خودتان بگونی که... خواهید دید که این در ما هست در مردم نیست. ما باید روی 
باید بیاندازی و به این من ذهتی

 خودمان کار کنیم. 

ی یمکشیم. دیگران نیستند خود کشیم از  دست خودمان یمهر  گرفتاری که ما یم گوییم که شما ما هستیم. و برای همی 

 
 
باید روی خودتان تمرکز کنید و با کیس کار نداشته باشد. شما چشمتان به زندگیست این لحظه. این لحظه هر اتفاق

 کند.  پذیرید این شما را از جنس فضای زیر این اتفاق یمفتد شما یمیم

ی در شما اتفاق یمکه در شما اتفاق یم  بینید، هر چهدوست  شما با اتفاقات، هر چه که یم فتد( شما فضای ا فتد )همه چت 

ی در شما اتفاقات در یم افتند و اگر شما با اتفاقات دوست  کنید از جنس فضای زیر الیتنهایه این لحظه هستید همه چت 

ی طور یماتفاقات یم ی است که هر چه که یمشوید و همی  من حواس به کجاست؟  خواهد اتفاق بیفتد مانید. برای همی 

 به فضای عدم و فضای خایل این اتفاقات نه خود اتفاق. 

 که االن افتاده ، دیگر افتاده! شما موقیع متوجه اتفاق یم
 
شوید که افتاده. پس پذیرش شما اصل است در این هر اتفاق

ط اتفاق این لحظه، که شما  را از جنس فضای این لحظه که اسمش تسلیم است. تسلیم یعتی پذیرش نی قید و شر

د. شما دیگر نیمکند و شما را از اتفاق یملحظه یم
َ
ن
َ
کنید. ذهنتان یا من ذهتی تان کنار چسبید و شما مقاومت نیمک

 «شما حر ف نزنید. شما قضاوت نکن و شما نچسب. »گویید است و شما به او  یم

 دهد به تو. یمچسبد. اجازه نبه محض اینکه بروی و من ذهتی را فعال کتی ، یم

، این شاخه غمش بسیار گیج کننده است. شما بدانید که وقت  که و شما فرماندهیت را از دست یم دیه. این من ذهتی

. و ما دیگر تشخیص نیم ی  دهیم. ما خشمیگن هستیم هوشیاری ما دیگر آمده است پایی 

قدار زیادی مقاومت با خودش حمل کند شما فرض کنید که کیس باشد که مقدار زیادی خشم و مقدار زیادی رنجش م

ها داشته باشد. او چطوری یم ی  به چت 
ی

 شود! شود؟ مثل برجی از ما یمو الگوهای مقاومت و چسبندگ

 این را که یماین را از مثنوی همان طور که بارها گفتم من آدرسش را زیرش نوشته
ً
 ۳۲۱۴خوانم دفت  اول سطر ام. مثال

 هست. 



استاد کریم زمانی برای مطالعه مثنوی بسیار مفید است و هفت جلد است و در کانادا و امریکا هم تفست  مثنوی به قلم  

جا این مثنویها را هست. هر جای دنیا که هستید شما یک شی از این هفت جلد را بخرید و بتدری    ج که ما در این

 خوانیم شما هم برویم و از روی آنها مطالعه کنید. یم

 است. ه ما اشاره یمای را کو آن قصه
ی
ی کاق  کنیم شما بروید و بخوانید. همی 

 گویدیم  ۳۲۱۴موالنا دفت   اول سطر 

 دالل ذو ای تو جان اندر نیست***  کمال  پندار ز بیی  علتی 
 

ون معجتر  این تو ز تا*** رود   خون بس اتدیده از و دل از  شود بی 
 

 هست مخلوق هر نفس در مرض وینبدست   ***  یخی   انا ابلیس علت
 
 دانیم( گوییم ما یمدانیم و استاد هستیم نیست! )که همه ما یمگوید مرضی بدتر از اینکه ما بگوییم که ما یمیم

 است و ما نیمدانم. بیشت  دانستهگوید من یمهر من ذهتی یم
ی

یط شدگ یم ما دانگوییم که ما یمهای ما حت  از جنس شر

 خواهیم نقی کنیم این دانسته ها را. یم

 داند.... کند که استاد است و یمدار، هر کیس اگر فکر یمهر دانسته من

 که یم
ی

 کامل است و شما به عنوان زندگ
ی

ها در شما حاال زندگ ی شود فضای پذیرش این لحظه اتفاق این لحظه که چت 

ی احتیاج ندارید برای اینکه از جنس شادی و افتند شما کامل هستید. کامل و تام اتفاق یم ی و تمام هستید. هیچ چت 

 آرامش هستید. 

وع بشود. دیدید ما همیشه در حال انتظار برس یم  شما شر
ی

ی به شما اضافه بشود تا زندگ ی بریم. انتظار الزم نیست چت 

 ما را این
ی

 طوری عادت دادند. اتفاقات هستیم. از بچیک

م دانشگاه برم  وع .  دانشگاهم ر ا تمام کنم بروم ازدواج کنم. حاال ازدواج کردم بچهدیپلم بگت   شر
ی

دار بشوم. حاال زندگ

 نشده در آینده است. 

 ما دار که شدم. بچهحاال بچه
ی

ند کار خوب پیدا کنند. بعد زندگ هایم بزرگ بشوند دانشگاه بروند و مدرکشان را بگت 

وع یم  شود. شر



 یم
ً
وع بشود. رت و... تازه یمخواهیم برویم مسافبعدا  ما شر

ی
 خواهد زندگ

وع نشده. این من ذهتی که یم  شر
ی

 نیمگوید من کامل هستم و سوادم یماالن نود سالمه و هنوز زندگ
ً
 داند! رسه اصال

ی حیس وجود دارد که یم   گوید.  دانید! دارد در مورد این یماگر در شما چنی 

 یمتواند باشد. من ذهتی نیمکمال نیست.برای اینکه کمال در جسم نیمعلت  بدتر از پندار   
ی

تواند تواند کامل باشد. زندگ

 کامل باشد که هست. 

 یعتی صاحب عشوه. ای عشوه گر!  در باال هم گفت که این من ذهتی عشوه گرر و فریبکار است.  ذو دالل

مال. حاال برای اینکه این پندار کمال و این مرض بریزد. در جان ما نیست مرضی بدتر از پندار ک  نیست اندر جان تو

شعرش را نوشتم و « مثل خلیل و  کلیم باش و بسوی آتش رو »گوید: گوید امروز هم خواهیم دید در غزل که یمیم

 برایتان خواهم خواند. 

هانی چسبیدیم و اینما وقت  جدا یم
ی های ذهتی درد داریم. به چت  ی ما درد داده. به دردمان ها هم به شویم از چت 

آید.  نه من روی این زحمت این درد یا رنجشت را بنداز. بعضی از شما ها بدتان یم»چسبیدیم. حاال به شما بگوییم 

 این حیف است. نه حیف نیست! « اندازم. کشیدم و نیم

.  یمبعضی ها مضایقه یم ی نه همه را باید « دارم! یه را نگه یماندازم و یل بقمن دو یا سه تا را یم»گویند کنند در انداخی 

 بندازی. 

 مان معذرت بخواهیم این درد دارد. بله درد دارد! درد دارد؟ بله درد دارد. این که ما چهل سالمان است و از بچه ده ساله

ما وقت   توانیم از اشتباهمان معذرت بخواهیم. این موجتی و این خودخوایهما عادت نکردیم و اشتباه کردیم. و ما نیم

 گذارد که شما خودتان را خم کنید. کنید... من ذهتی که نیمکه شما خودتان را خم یم

ی است که یم  ون و نگاه یمگوییم که شما خودت را یمبرای همی  . کیسر بت   کتی

ی طور موالنا گفت که من دارم این غم را یم  «لت نکن. شوم تو  دخاشوم و تسلیم یممن خم یم»گویم بینم و یمو همی 
 

 گوید ن است که یمشود و برای هیماینطوری ضعیف یم
 

ون معجتر  این تو ز رود *** تا خون بس اتدیده از و دل ز  شود بی 



 

 نیست. و یم
ی

کرد... حاال شما هم مقایسه یم کنید؟ به که مقایسه یمگوید مرض ابلیس یا شیطان این بود  به این سادگ

م و من خوبم و شما بد هستید. آدم یم  گفت که من بهت  از شما هستم. من بهت 

 شک آیا شما هم اینکار را یم
ً
کنید؟ شما هم در مقایسه هستید؟ اگر در مقایسه هستید غم در دل شماست. اصال

 ید، مرض ابلیس است. نکنید. برای اینکه این مرض را که دار 

گوید: این مرض در نفس همه هست! اگر شما روی خودتان کار نکردید که به گنج حضور زنده بشوید و از این نفس  یم

ون و یا به عبارت دیگر یک بار دیگر زاییده بشوید. چون یک بار  ید و بکشید خودتان را بیاورید بت  و از این من ذهتی بتی

و االن به عنوان هوشیاری حضور هوشیارانه از این من ذهتی خودتان را بزائونید. این مرض صد زاییده شده اید از مادر 

 در صد در شما هم هست. مواظب باشید! 

ی   است. « پنداری بدتر از پندار کمال نیست»اگر شما بگویید که نیست. همی 

ی پندار کمال است. درد نداری و هم هویت یت نیست؟ همی  ی   نداری؟ حتچت 
ی

 داری. به خودت نگاه کن. هر  شدگ
ً
ما

 کیس باید به خودش نگاه کند. 

 بخش سوم: 

خواره هست... موالنا این غم راهزن، عیاره و خون»ام برایتان که ببیند، وقت  که گفت ها را من از جای مختلف مثنوی آوردهاین

کند. شما به چه کاری مشغولید؟هانی را برای شما بیان یموشهگ  

بردهمچو صاحب نفس کو تن پرورد    ***  بر دگر کس ظن حقدی یم  

ن عدو و آن حسود و دشمنست    ***  خود حسود و دشمن او آن تنست  کی 

، آن منگوید: مانند صاحب آن یم ی خود روانشناخت  است. ما به محض  پروراند. تن چیست؟ تنذهتی که تن را یممنذهتی همی 

وع یم -ر ذهندشناخت  هست که لژییک یا بدن روانو مان و یک بدن دیگری که بدن سایک کنیم به رشد کردن با این جسماینکه شر

، گفتم با فرمهای جسیم، یعتی این بدنمان هم جزءش هست. کنیم. با هم هویتمان درست یم
ی

شدگ  

د؟یمآیا این بدنمان هم  تواند مبنای مقایسه قرار بگت   



های کاذب البته... اگر خوشگل یا قوی باشیم... یا مشخصات دیگری داشته باشیم، اینها مبنای مقایسه است. ممکن است خویسر 

وع کرد به پژمرده شدن چ دو سه روز کار کند. ویل وقت  به ستی رسیدیم که دیدیم که این خوشگیل و برای به ما بدهد  کار ما شر

به شما چقدر قوی  ! به به»رسید: داد این، در اثر مقایسه کردن هرجا یمخواهیم بکنیم؟ تازه آن موقیع هم که به شما خویسر یمیم

«هستید. یا خوشگل یا  پولدار و باسواد هستید... باهوش هستید...   

کرد و است. یک ساعت یا نیم ساعت کار یم خویسر کاذب ،برد باال. در جمع در مقایسه تک به تکها یه ذره ما را یمهمه این

. شما دنبال این نباشید. این فایده ندارد. اگر هنوز هم هستید، باید بگذارید کنار. این فایده ندارد. این به دوباره ما یم ی افتیم پایی 

ها حسودند. این دشمن گوییم اینیم»افتیم. و ظن حسد ... پروریم، به مقایسه یمپروریم ما. وقت  تن یمرسید. پس تن یمجانی نیم

« من است. اون حسود هست و این هم دشمنه.   

ن عدو و آن حسود و دشمنست...  ی نیمو کی  ی تن است. همی  ذهتی است که در ماست. حاال مندانیم که حسود و دشمن ما همی 

گوید: کنیم. یمچکار یم  

ون یم که کو عدودود  او چو فرعون و تنش مویس  او    ***  او به بی   

ن    ***  بر دگر کس دست یم ن نفسش اندر خانه تن نازنی  خاید به کی   

ون دنبال گوید ما مثل فرعون هستیم. مویس خانه فرعون بود داشت بزرگ یم)خایدن یعتی جویدن( یم شد. این رفته بود بت 

نیم. اش را . امروز هم دوباره راجع به مویس داریم یم خوادانیم قصهگشت. یمدشمن یم  

ایم و برای این که خود ذهتی ماست را گذاشتهمنذهتی دشمن خودمان را که منگوید: ما مثل فرعون هستیم. ما به عنوان غم و یم

ون یم و  فرعون است ... همرسم است. یا بچه»کنیم. دویم. به این ور و آن ور نگاه یمما بت  ی  و در « ام هست. دوستام یا مردم هسی 

ون یم م... گردیبت   

ی نگه داشتیم... بغل کرده  ون نیست دشمن ما. نفسمان را در خانه تن نازنی  کنیم که ... تر و خشکش یمبه!  به ! ایم... به بهبت 

ون دنبال دشمن یم « وای اینها دشمن من هستند. »گزیم که گردیم و دستمان را یمآسیتی به آن نرسد و در بت   

ید دشمن کیست؟ پس اگر شما توجهتان به بت   ون دنبال دشمن یم که شما   ون هست... حداقل این را یاد بگت   و  گردید در بت 

ون را درست کنید تا درون درست بشود. هیچ موقع درست نخواهد شد. این ییک از همان اشتباهان  است که غم ما یم خواهید بت 

ی است. اگر شما دشمن  ست؟ چه جوری رهزنه هچه جوری عیار « رهزن و عیاری... »زند. گفت که را گول یم است؟ یکیش همی 

ون جستجو یم کنند. درست است؟ کنید دیگران مسائل شما را ایجاد یمکنید... شما فکر یمرا در بت   



های شما را ایجاد ای که غمشوید. همان کیس که، همان باشندهاگر اینطوری هستید وای به حالتان. هیچ موقع از غم راحت نیم

ی انرژی منقی را شما ساطع یمکند دل شماست. یم کنید و یم خورید. کنید و خودتان هم تجربه یمدائما همی   

خواهید با بحث و جدل و استدالل حاال ببینید یک راه دیگرش چیست؟ راه دیگرش استدالل و بحث و جدل است. شما یم 

 زندگیتان را به سامان برسانید؟ دنیا را به سامان برسانید؟

 موازی باشید در این لحظه از شما نیم
ی

. انرژی زنده کننده زندگیست. اگر اجازه بدهید با زندگ
ی

شود! بارها گفتیم فقط خرد زندگ

 است. این لحظه ریزد و جهان را آبادان یمریزد. از شما به کارهایتان یمکند. از شما به فکرهایتان یمعبور یم
ی

کند. آن برکت زندگ

گذارید. کند و شما نیم  بیانخواهد انرژیش را از شما شود. هرلحظه خدا یمخواهد جاری بیم  

با او بحث :»گوید کند. موالنا یمکند و از طریق بحث و جدل دیگران را متقاعد یمیعتی کیس که بحث و جدل یم سوفسطاب  

«نکن  

ش زدن سازد نه حجت گفتنشزنش ***  ک  نفس سوفسطاب  آمد یم  

آن زمان   ***  بعد از آن  گوید خیایل بود آن معجزه بیند فروزد   

 ور حقیقت بود آن دید عجب  ***  چون مقیم چشم  نامد روز و شب

  3500مثنوی دفیی دوم، سطر 

درد دارد. به  و  ذهتی دارد منکند بحث و جدل بلد است. دوست دارد. هر کیس بحث و جدل یم ،ذهتی ما مناین  نفس ما، این 

کند. و جهان را هم آبادان نیم رسد هیچ جا نیم  

ی جهان را آبادان یم  ی شود. شما باید حاضی باشید. اگر غم هم دارید، به کند؟ انرژی عشق  که این لحظه از شما ساطع یمچه چت 

ی شما را آب هاتواند تکان بخورد. که خدا خودش را از شما بیان کند. این انرژی خدانی است که یخغم نگاه کنید. اگر نگاه کنید نیم

 است. نگاه یمیم
ی

کند. اگر ناظر بشوید های شما. غمها را یواش یواش آب یمکند به غمکند. شما باید ناظر بشوید. ناظر خود زندگ

 هایشتوانیم ببینیم. کیس که گیج غمخواهید بیندازیم و اگر ناظر نشویم نیمها را بیندازید. اگر نبینید جر را یمشما یم توانید غم

ی طور بحث و جدل یمنیمکه اشد  ب کند. کند. توجیه یمتواند ببیند. همی   

گوید باهاش بحث نکن. برای اینکه این را فقط زدن درست تو این نفس را بزن. حاال ... کتک که نزن. یعتی بینداز. یم»گوید: یم

. دلیل آوردن به آن. یم ی کند نه حجت گفی   



 را جلویش را حرص این آفتاب را جلویش را یم»گوید: موالنا یم خوایه دلیل بیاوری؟شما برای حرص یم
ی

د. آفتاب زندگ گت 

ید. یم ؟ همیشه او خواهید با حرص بحث و جدل کنید؟ با غم یمخواهید بکنید؟ یمشما چکار یم« گت  خوایه بحث و جدل کتی

 بعبرد. حاال یمیم
ی

. شما مسلم بدانید که زندگ ی دهد. ها خودش را به شما نشان یمضی موقعگوید: این راهزنیش را ببی   

ی هم خلیل را داریم ما. خواهم خواند برایتان. معجزه بیند فروزد آن زمان...  یک لحظه چون پایی   

ون آمد. یم ی هست  در گوید: خلیل از غار ذهن بت   که پایی 
ً
ام. یک ستاره دید در تارییک. شما هم االن توی ذهن هم خوانده قبال

بینید. هستید. یک دفعه یک ستاره یم  

 خودش را نشان یمگفت که این ستاره خدای من است. شما این لحظه ز 
ی

یم دهد. حضور. یک لحظه شما حضور را تجربه ندگ

ی رونده هستند. یمکنید و   گویید این است خدا. نه آنهانی که آفل هستید. آنهانی که از بی 

ی را دوست ندارم. دوباره یک ماه طلوع  ی را دوست ندارم. وقت  این رفت گفت من آفلی  خلیل گفت این خدای من است. من آفلی 

آن هوشیاری که   شود در شما یک ستاره متولد یمگوید. کرد. به عبارت دیگر دارد پروسه و فرایند به گنج حضور رسیدن را یم

ی را دوست ندارم. »حضور است. اگر آن را بچسبید و ول نکنید و چشمتان روی آن باشد و بگویید:  ی « من آفلی  ی یعتی از بی  )آفلی 

ی که افول یم ی ی فریمیم و  کند کند( افول یعتی غروب یمروندگان. چت  ی  کند. افول یم افتد. هر چت 

ی    ی ی یمکه به وجود یمهر چت  ی یمرود. شما فضای پذیرش این لحظه هستید. فکرها در شما باال یمآید از بی  رود. فکر یک آید، از بی 

ی باال یم ی ی یمچت  ی یمرود. یک دردی به وجود یمآید از بی  رود. اگر شما بچسبید و دلتان بکنید، آن آید، اگر به آن نچسبید از بی 

ی نیمکنید، دردموقع نوازش یم ی که از تان را و آن از بی  ی رود. این هم توهم است. شما نباید توی توهم باشید. حاال شما اگر چت 

ی نرفته است این که با قانون خدا شما دارید مبارزه یم ی رفت  است بگویید از بی   کنید. بی 

وع کرد یعتی شما آفتابتان در درون کند؟ در آنجا هم دوباره بگویم. گفت خورشید طلوع کرد. خورشید طلحاال نفس چکار یم

ی یمطلوع یم ی بود. ما هم خلیل هستیم. ما خلیل وقت هستیم. هر کند. شما دیگر آن موقع مطمی  شوید... خلیل که از اول مطمی 

ی مویس  ،شما  بودن انسانی خلیل است. هر انسانی مویس است. طبق این صحبت آخر موالنا. برای اینکه خداییت شما، همی 

ی اسانس شما  ،شما  بودن خلیل  .. بودانی شما.  طبیعتها همه... مهر در شما... اینو یا توانید بگویید مسیح در شما یمیا  ،همی 

ی است. همه اینها شما هستید که متولد یم  شوید از ذهن. همه اینها یک چت 

 یمگوید: معجزه ذهتی باشیم در تارییک ذهن. یممنکند؟ ما اگر ذهتی چکار یممنویل 
ی

بیند؟ معجزه چیست؟ یک لحظه زندگ

 «بابا این فکر بود. خیال بود. اگر خیال نیست چرا همیشه نیست؟»گردد و میگوید: خودش را به شما نشان بدهد. بعد این بریم



. آغشته شده ای. یعتی  نیم  هرلحظه یمخب باید زحمت بکیسر
ی

اش سهخواهد شما را بیدار کند و پرو شود شما را رها کند. زندگ

دانید این ریزد. شما یمگوید درد شما به خاطر بیداری شماست. شما اگر بیدار بشوید این دردتان یمهم درد است. شما االن یم

 «بابا بیدار شو. »دردها ارزش ندارد. ارزشش فقط به این بود که به شما بگویید 

وع شده این دردها دیگر هیچ فایده  ساخت. شما نگویید یس سال ای نحاال فرایند بیداری شما شر
ی

دارد. براساس آنها نباید زندگ

داشتید  منبخشم. تمام شده است دیگر. آن درد هم که آمد برای اینکه پیش شوهرم این کار را کرده... شوهر سابقم من نیم

 وگرنه کار دیگران به شما چه ارتبایط دارد.  

ی خونی است. حاال ما راجع به خدا صحبت ؟ یمفروزد ذهتی چرا یممنمعجزه بیند فروزد آن زمان... 
ی ی این چت  گوید این را ببی 

... این یم
ی

 خونی است. بدهید من بگذارم توی جیبم. »گوید: ذهتی یممنکنیم. راجع به زندگ
ی گذارد. خداپرست و یم« این خدا چت 

اید؟ کنید که معنوی شدهخواند. شما فکر یمکتاب مذهتی یم  و  شود معنوی یمبخیال خودش ذهتی منرود شود یک دفعه. یمیم

 بشوید. 
ی

 شود نفهمید. فهمید. نیمبشوید یماگر نه! معنوی شدن باید از جنس زندگ

 معجزه بیند فروزد آن زمان   ***  بعد از آن  گوید خیایل بود آن

بود دیگر...  گوید: ولش کن. نفهمیدم جر بود. خیایلشود. بعد از آن یمخوشحال یم  

 ور حقیقت بود آن دید عجب  ***  چون مقیم چشم  نامد روز و شب

 گوید اگر حقیقت بود، این حضور ناظر حقیقت بود چرا همیشه نیست؟ چرا در چشممایم نیست؟یم

کنیم. بت یمای دوباره. بیدار شو به طور کامل و این غم... داریم راجع به غم صحخب همیشه نیست برای اینکه جذب ذهن شده

ی   بینید االن. ذهتی است. شما یممنغم همی 

 یک نفس حمله کند چون سوسمار ***  پس بسوراخن گریزد در فرار

 آرد بروندر دل او سوراخها دارد کنون  ***   رس ز هر سوراخ یم

 4056مثنوی دفیی سوم سطر 

رود و دوباره از یک سوراخ روی. یمار. اگر حاضی بایسر در یمکند مثل سوسمذهتی به ما حمله یممنکند. این نفس به ما حمله یم

ون. االن به صورت مقاومت ظاهر یمدیگر یم ی مهم ظاهر شود. االن به صورت درد ظاهر یمآید بت  شود. االن به صورت یک چت 

رود با یک رود و یمر در یمیک ذره حضور این سوسما ! بابا اینطوری نیست. نگاه کن»گوید که شود. یک دفعه ییک به شما یمیم

 «آید. آید. از سوراخ دیگر شدر یمقیافه دیگر یم



ون. هر لحظه که در ش شما یک فکر دردناک یم فقط آن سوراخ  و پرد یک سوسمار است. که االن از سوراخ دیگری آمد بت 

 نیست که. 

 های مختلف هست که این غم ش در یم کند. ها شکلسوراخ دارد کنون...  ها در دل او سوراخ

 بعضی از این
ً
یط شده است. اصال   !! کشیمدانیم چرا غم یمکشیم و نیمشویم غم یمما ناراحت یم ها شر

ی
یط شدگ به صورت شر

 آورد. شش را یم

کند توی آب ما را گت  بیاورد که ول نیمگوید سوسمار؟ سوسمار که خب ما تا اینجا فهمیدیم که این غم خونخواره است. چرا یم

ی طور است. تنها هوشیاری حضور است که شما را نجات یممنکه. سوسمار قویست و  دهد. تنها پناه ما هوشیاری ذهتی هم همی 

به فکر خوانیم که تا شما فقط در داخل ذهن حرکت کنید، بخواهید حرف بزنید و استدالل  کنید و ها را یمحضور است. همه این

توانید از غم نجات پیدا کنید. یک بعد دیگری که اصل و خداییت شماست و در شما هست باید فعال وابسته باشید شما نیم

ی طوری که یمبشود. آن هم در آن واحد یم خوانید شما تواند در شما زنده بشود با نگاه کردن به این فکرهایتان. یک دفعه همی 

 شوید. حاال: بیدار یم

د با وی آنک مرغ شکر خوار نیستکان ش  کرهاست او مستی رسهاست او  ***   ره نیر

یتی و شادیست. و مست  آمدیم به غزل. او که گفتیم قبله ما اوست. زندگیست... یم گوید او معدن شکر است. معدن شت 

 که شما شهاست. تا شما که فکر یم
ی

ی جمالت انرژی زنده کننده، زندگ ی کلمات بی   موازی هستید نرود شما باید  کنید... بی 
ی

با زندگ

 فکر کند و آن موقع یم
ی

 شوید. ن لحظه مقاومت نکنید شخوش یمایرود. اجازه بدهید زندگ

ی حال مست هم هستید یا فکر هم آیا ش شما مست است؟  شما فکر یمکان شکرهاست او مستی رسهاست او  ...  کنید در عی 

ی یمیمکنید درد دارید؟ آیا شما فکر یم س یمکنید خشمگی  کنید؟ پس شما شوید؟ فکرهای غم یمشوید با فکرهای خودتان؟ است 

 وارد شما بشود. تسلیم نیستید. اجازه نیم
ی

 دهید زندگ

 را نیم (مرغ شکرخوار شما هستید ) گوید آن کیس که مرغ شکر خوار نیستیم
ی

یتی زندگ  اگر این لحظه شت 
ی

خورید از جنس زندگ

 را بچشید؟ یک لحظه بپذیرید اتفاق این لحظه را... هرجر این لحظه به او نیمنیستید شما 
ی

یتی زندگ ید. چطوری شت  توانید راه بتی

 است بپذیرید. یم
ی

یتی زندگ  را  بینید شت 
ً
ی عیار مرغ شدید. مرغ یعتی انسانی که آزاد شد و االن یم ... اوال تواند تکان بخورد. همی 

 
ً
این جا باید این کار را بکنم. »ان بخوریم. برای این  که هرطرف تنگه. ذهن تنگ است. همش الگوها... توانستیم تکنیم است. قبال

خدا از جنس دستورالعمل نیست. دستورالعمل شما هستید. شما باید دستورالعمل خودتان را « آن جا باید آن کار را بکنم. 

 ...
ی

   بشناسید. به عنوان زندگ



ی یمجوشد. شما چشمه هاز شما یم  یمستید. پایی 
ی

جوشد. شما بخواهید طرز گوید شما خمار هستید. از چشمه طرز زندگ

ی یمزندگیتان را به بچه  نیست. پایی 
ی

ی که یاد گرفته اید تحمیل کنید آن زندگ ی  ندارد تان به خودتان آن چت 
ی

گوید کیس هم که زندگ

 
ً
 رسیم. احتیاج ندارد. االن یم به خدا اصال

 بنده دلیر شدست   ***   هرکه ندارد دیل طالب دلدار نیستهرکه دیل داشتست 

، باورها و غم هرکیس که دلش
ی

 دلش هست، دل دارد. هرکیس که هم هویت شدگ
ی

ها دلش است دل زنده هست، دل دارد. زندگ

 پخش یم
ی

زیبانی پخش  کند،پخش یمعشق  کند از دلش دل دارد. کیس کهندارد. دل مصنویع دارد. مرکز ندارد. کیس که زندگ

 دارد. بیند، کیس که ساپورت یمبیند، محبت یمبیند، عشق و مهر یمکند، زیبانی یمیم
ی

 کند، دل دارد. دل زندگ

 دارد در این صورت بنده دلتی است. بنده زندگیست. یک معشوق بیشت  ندارد. یم
ی

 اگر دل زندگ
ی

خواهید خدا بگویید... زندگ

خواهید خواهید آفریدگاری بگویید... هرجر که اسمش را بگذارید، یم این لحظه بگویید، یمخواهید فضای یکتانی بگویید... یم

 یکتانی بگویید... دلتی آن است. 

 بشوید. حت  یک موی غم هم در شما نماند. نباید بماند... چرا بماند؟ 
ی

شما موقیع بنده دلتی هستید که یکتا بشوید. از جنس زندگ

 لب دلدار نیست. هرکیس هم که دل ندارد طا

 زند. حاال تمثیل یم

 کل چه کند شانه را چونک ورا موی نیست   ***   پود چه کار آیدش آنک ورا تار نیست

 ندارد االن عشق  و  خواهد چکار  کند. احتیاج ندارد. کیس که دلخویسر ندارد )کل یعتی کچل( کچل که مو ندارد شانه را یم
ی

زندگ

 چیسنیمو ندارد... 
ی

 ت، چه احتیاجی به خدا دارد؟داند زندگ

... نیم  هیچر
ً
خداست. پس احتیاج به  خواهد. آن کیس که زنده است ، دل خوش و شخوش است، خرد دارد مرکز و دلش حتما

 برگردانده یعتی احتیاجی به آن ندارد خدا دارد. نیم
ی

 تواند که رویش را از آن برگرداند. کیس که رویش را از خدا برگردانده، از زندگ

س هست دیگر. کیس که خشم دارد احتیاج به خدا ندارد. کیس که یم  ندارد. کیس که است 
ی

ترسد احتیاج به خدا ندارد... چون زندگ

 ندارد اصال... 
ی

 یا غم دارد احتیاج به خدا دارد؟ نه! زندگ

 برای این است که بیاید از شما عبور  مثل کچل است. شانه را یم
ی

ین خواهد چکار؟ شانه، یا زندگ کند و فکرهایتان را بادار و شت 

 ک
ً
خواهد چکار کند؟ این مرده در وجود ندارید به طوری کیل... اگر کیس وجود ندارد خدا را یم ند. شما اصال فکر ندارید که. اصال



ی هست که هستذهنش. کیس که به باورهای چسبیده... اگر ییک یم او دیگر به خدا احتیاج ندارد. از قبل  ،گوید که فقط همی 

 ! دیگر  هداند که جریان چییم

دانید دیگر برای کند. اگر شما یمگوید چکار کن. او هم یمکیس به خدا احتیاج دارد که این لحظه آفریننده است. خدا به او یم

ی اول خواندم جر گفت؟  همی 

ی را دارد یمیانید دیگر به دانش خدا احتیاج ندار دگفت علت  مرضی بدتر از پندار کمال نیست. اگر شما یم  گوید دیگر. د. همی 

 کل چه کند شانه را چونک ورا موی نیست   ***   پود چه کار آیدش آنک ورا تار نیست

 تار همانطور که یم
ً
هانی است که شما وقت  که شما فرش یم دانید، مثال

ی بافید تارها در درازهای فرش است. پود هم آن چت 

 خوایه بگذاری؟  را کجا یم پودها این شما تار نباشد  اگر بافید. یم

 گوید: خرد است. همانطور که در فردویس هم هست. یم تارعشق است و  ،پود که البته تمثیل 

 که *** که تارش خرد باشد و داد پودز یزدان و از ما بر آن کس درود  

ی را یم   : گوید گوید. یا جانی دیگر یمداد! عدل پودش باشد. تارش هم خرد باشد. اینجا هم همی 

 پود کرد و مرا خرد تار کرد ***  کرد چو او تخت پرمایه بدرود

پود چه کار آیدش آنک ورا  خدا دارد؟پس مهر، عشق پود است و خرد تار است که کیس که خرد و جان ندارد، چه احتیاجی به 

 تار نیست. 

هانی که یمتمثیلش 
ی  همان چت 

ی
 چه  ،بافیم ویل اگر تار نباشد ما کجا ببافیم؟ اگر شما زنده نباشید به زندگ

ی
مرده باشید در ذهن زندگ

 جوری به شما پود بدهد؟ تار ندارید که... 

ها داریم به هم ذهتی داریم که همه انسانمنه شخض نداریم. یک مسئله خوانیم؟  برای بیداری. ما مسئلها را برای چه یماین

د. هیچ کس نباید فکر کند که داریم به او یمکمک یم  گوییم. نه! کنیم. هیچ کس نباید این موضوع را شخض بگت 

 موالنا چه گفت االن؟ گفت که هیچ انسانی نیست که این مرض را نداشته باشد. من و شما هم داریم. 

 هرکش دینار نیست
ن
ف  با رس میدان چه کار آن که بود خرسوار  ***   تا چه کند صی 

تواند جوالن خواهد که اسب سوار باشد. اسب است که یمخواهد چکار؟ آن کیس میدان یمکیس که خر سوار است، میدان را یم

 نیستید، فضای یکتانی این لحظه ک
ی

؟ اگر شما سوار زندگ  خورد. ه بینهایت وسیع است به درد شما نیمکند و بدود. یعتی جر



خدا ؟ خواهیم چکار یک هوشیاری دست دوم و مرده است، ما دیگر خدا را یمکه ذهن   ش هست و خرسوار کیس که سوار ذهن

ی هم خودش است.  که  جاگشانی هست و  فضای نی نهایت وسیع این لحظه است  همه را جا داده در خودش و همه چت 

  وهیماگر کیس به طور ت
ی

 احتیاج ندارد. وقت  ما این لحظه جلوی زندگ
ی

رفته است توی ذهن، و آنجا مرده این دیگر به زندگ

  ؟ رسکه انکارایستاده ایم معنیش چیست؟  برای جر گفت 
ً
 احتیاج داریم یا نه؟ برای اینکه ما بفهمیم آیا ما اصال

ی
 به زندگ

سید:   احتیاج دارم »شما از خودتان بتر
ی

 «یا نه؟من به زندگ

. باید 
ی

. چرا جلویش را گرفتهاین جاری بشود از من اگر مرده ام نه. اگر زنده ام این لحظه باید وارد من بشود زندگ
ی

ام؟ چه زندگ

ایم. شما اگر در مقابل اتفاق این لحظه ام؟ با مقاومت کردن به اتفاق این لحظه. جلویش ایستادهجوری جلویش را گرفته

ی و   اید. وید، جلوی خدا ایستادهشعصبانی یمخشمگی 

ام. جلوی این آدم ایستاده ام این االن  پررو هست... نه! شما دارید خودتان را تبدیل گویید نه من جلوی این اتفاق ایستادهشما یم

 یمیم به یک موجود توهیم
ی

 و خالقکنید با این کار... که جلوی زندگ
ی

 را  ایستید و جلوی ریزش انرژی زنده کننده زندگ
ی

زندگ

ید و یمیم  روید توی ذهنتان. گت 

 
ً
قی یعتی ضاف، کس که طال دالر دینار ندارد چکار به بانک دارد؟ درست هم هست. با ضاف چکار دارد؟ یم بعدا گوید که صت 

 کیس که پول ندارد. 

 نداریم
ی

 کاری نداریم. یعتی  ، در اینصورت با همش تمثیل این است که اگر ما زندگ
ی

هاست. به  منبع زندگ ی اگر همه حواس ما به چت 

 است. به ما نشان یم هم هرلحظه جسیماست. این هوشیاری جسیمهوشیاری جسیم
ی

 دهد پس ما طال نداریم. طال زندگ

 
ً
رید کنید. چه کار دا  کاری هم ندارید... کار خودتان را یم  شما اگر شاد، از ته دل در این  لحظه نیستید پس از خدا ختی ندارید. اصال

 
ً
 خواهید که شما. چرا میل ما این همه به روضه و گریه و زاری و شکایت است؟ گله هست. چرا؟؟ شادی نیماصال

ی به من برای اینکه از منبع شکر خدا ختی نداریم. کاری هم نداریم باهاش. فکر یم ام بیشت  ی است. شما باید احت  کنیم همی 

ام بگذارید زدید... تایید یمگذاشتید... تلفن یمیم به حرف ... کردید. توجه بکنید چند بار به من بگویید من آدم حسانی هستم. احت 

 هست دیگر... من باید تمن  گوش بدهید... توی ا
ی

.  به حرف من گوش بده که عوض عیینها زندگ  کتی
ی

ی کنم تو چطوری زندگ ی 

 کن. باورهایت باید اینها باشد. اگر اینها نباشد قیامت یمبشوی. آنطوری که من یم
ی

ی شود و من یمخواهم تو زندگ رنجم. این توهی 

 
ً
ها همش شکه انکار کنید. اینن طوری هست؟ شما دارید خدا را تکذیب یمشما باور دیگری داشته باشید. ای به من است که اصال

 است. 



 

 بخش چهارم

 جان کلیم و خلیل جانب آتش دوان *** نار نماید در او جز گل و گلزار نیست

دانید، مویس در یمزند. همانطور که دهد که از طریق تمثیل کلیم یعتی مویس و خلیل دارد یمپس االن موالنا، رایه به ما نشان یم

ی  ی شخص باشد که فرعون را از بی  خانه فرعون بزرگ شد و وقت  شک کردند که این بچه ممکن است همان مویس باشد و همی 

خواهد برد آمدند یک امتحانی بکنند. بنابراین یک تشت زر گذاشتند، پر از طال گذاشتند. یعتی یک تشت پر از طال فرض کنید و 

شود این به سوی تشت طال رفت پس معلوم یم( مویس هم بچه بود  )بینیم که مویس اگر به سوییک تشت آتش. گفتند ب

 رسد و اون نیست. رسد. ویل اگر به سمت آتش را برداشت عقلش نیمعقلش یم

، حاال آنجا یمقصه یم
ی

گرفتند و   گوید فرشته دستش را گوید که وقت  آمد برود به سوی تشت طال، به قانون خدا به قانون زندگ

 میلش را کردند به سوی آتش و رفت و آتش را برداشت و گذاشت دهنش و زبانش سوخت. 

 . شود هر لحظهذهتی دارد تست یممنها سنبلیک است. شما مویس هستید. طفیل که به وسیله فرعون این قصه مثل بقیه قصه

کند بروی به حضور بریس. فرعون ذهتی شما را به راحت  رها نیممندانید که رود. یمرود یا به سوی طال یمکه آیا به سوی آتش یم

 
ً
های مهم  ،گوید که تشت طال دهد. راهش این است که سنبلیک قصه یممسلط است و دارد راه نشان یم فعال ی همان تشت چت 

االن  ،شماست که دل شماست و تشت آتش تشت عشق است. فضای هوشیاری این لحظه است . شما به عنوان طفل و بچه

هانی که مهم هستند برای شما. از جمله دردها و باورهایتان که با آنها هم هویت شده اید. ییک تشت طال را یم
ی بینید. تمام آن چت 

خواهید برود؟ مویس رفت آتش را برداشت گذاشت هم تشت عشق که فضای هوشیاری این لحظه است. کدوم طرف یم

 زد. سنبلیک... هارون به جایش حرف یم توانست حرف بزند و برادرشن نیمدهانش... دهانش و زبانش سوخت. بنابرای

زنید؟ چون از حاال آیا شما آنقدر آتش عشق خورده اید که زبانتان بسوزد و ساکت بشوید؟ شما ساکت شده اید یا مرتب حرف یم

 داریم. طریق این حرف زدن و هم هویت شدن با حرفهاست که ما فرعون را زنده نگه یم

سید  کجای کار هستید شما؟  . از خودتان بتر

االن اختیار دارد به سوی عشق برود. تشت آتش یا به سوی  ،اصل شما  ،شما  یت پس شما مویس هستید. مویس شما، مویس

 
ً
  تشت طال که البته فرعون ما را است  کرده است. ما معموال

ً
دانیم که اگر حالیمان نیست که برویم به سوی عشق. ویل یم اصال

 ) حواسمان نباشد این فرعون
ً
یک فرعون بزرگ وجود دارد و نماینده اش فرعون کوچک. فرعون بزرگ ( فرعون بزرگ مخصوصا

در ش ست که فرعون بزرگ ارعون بزرگ. نماینده اش فشود ی من دار جهان را جمع کنیم یمژ همه انر  ،های ذهتی را همه من



 یم و  ماست
ی

 نکند. مویس شما هم در شماست. اصل شماست. موال زندگ
ً
در یک غزل آورده و من خوانده ام.  ا این تمثیل را قبال

 خوانم. ویل االن برایتان تند تند یم

ذهتی منیا  بیند یمشوید و فرعون را دانید هردفعه که به عنوان هوشیاری ناظر آزاد یمپس حداقل راه حل این است که شما یم

بینید این خودش از یک طرف شادی آور است برای اینکه به اصلتان زنده شده اید و از یک طرف دیگر فرعون خودتان را یم

ستد. آن گ هست؟  وقت  که شما یکند. تا زمانی که این هوشیاری ناظر به درجه قدرن  برسد که در مقابل فرعون باناراحت یم

ی که اینقدر هوشیاری حضور زیاد بشود که شما بدانید که از جن س فرعون دیگر نیستید و از جنس هوشیاری حضور هستید. همی 

 دارد که شما چقدر دل بگویید من دیگر اینها نیستم و این هم یم
ی

تواند هشتاد سال طول بکشد یا یک دقیقه طول بکشد. بستیک

 ه. یدهید به این قضیم

به لحاظ و ساکت یم شویم و این زنیم سوزاند. درست است که ما کم حرف یمشت زبان را یمتش تآگوید درست است که آن یم

ی یمداریم آزاد یمما دانیم که فرعون دردآور است ویل ما یم در این غزل موالنا  «. گل و گلزار نیست»: گوید که شویم. برای همی 

 که ما دنبالش هستیم، االن شمایه گذاری شده است در این یم
ی

خواهد بگوید که آن هوشیاری که ما دنبالش هستیم، آن زندگ

های و غم ی ون، یعتی این فرعون را معطل بگذارید حس وجود را از چت  . شما اگر این شمایه را از اینها بکشید بت  ها و باورهای ذهتی

ون شما زنده یمباور ب  شوید به آن. کشید بت 

  1821این غزل را که غزل 
ً
را  آنتوانید یس دی خوانده ام و بطور کامل تفست  شده است. اگر شما دوست داشتید یم است را قبال

ید و گوش بدهید.   بگت 

 کن میانه آن در دست کن اختیار ***   آتش   زر ز دگر آن و آتش ییک در طشت دو هست

آید زر است. ذهن آنها را به ما مهم تشت است. ییک ذهنتان، که پر از زر است. به نظر یم)طشت ( گوید. دو تا ما یمدارد به 

دهد. آنها در ضمن دل ما هم هست. تو بیا آتش اختیار کن. آتش حضور شماست. حضور ناظر شماست. هرچه از نشان یم

آتش را بر یم کنید. دارید. دست را در آن میانه یم وقت  شما آتش را بریماین آتش است. ویل  ،بشوید و از جنس او فضای یکتانی 

شود. عیب ندارد ممکن است دردتان بیاید. ممکن است شما رنجشهایتان را ها دارد ذوب یمایندارید و از جنس عشق یم شوید 

 
ً
ماند. بندازید ن مثل شمایه یمآنها را بیاندازم و اگر آفشار بیاید که من سالها روی این رنجش زحمت کشیده ام. ا بیندازید فعال

 گوید گل و گلزارید. آورد ویل این درد را تحمل کنید. دارد یمتسلیم شدن درد یم ؟آید دردتان یم

ن  کلیم چو شو  کن زبانه وطن لب دهان در گی   ***   آتش   زر  طشت به نکتن  تا نظر هی 

ی را توضیح دادم.   همی 



 را بسوزان. و زبانت مواظب باشید به تشت زر نظر نکتی و آتش را بگت  در دهان و لبهایت  گوید مثل مویس یم

ذهن ساده شده  . زند هارون حرف یمو  تواند حرف بزند مویس نیم ( کهدر آن تمثیل)هارون ذهن ساده شده است ؟ههارون کی

 شد. 
ی

 است. مویس از جنس زندگ

 کن مغانهیم نام را خصم خون *   جرعه**   کن  خاصه خصم کله کن یاسه شی   حمله

 خودت را مثل شت  حمله کن به 
ی

ی که تو قاعده زندگ ه کردن با ذهن نیست)فرعون. این ببی  ی  ( هاحمله کردن ستت 

ه کنی  ی ی ستت  ی  . م. این را باید بدانیمشویاز جنس آن یم ماگر ما با چت 

 غصه ها و ها و اندازید روی این رنجش؟ با هوشیاری ناظر. نورتان یممکنیویل چه جوری حمله یم
ی

ها را ها و اینهم هویت شدگ

ی منگوید: مغز این کند. یم. مثل اینکه خورشید یخ را آب یمد کنیآب یم ذهتی را از کار بینداز و خونش را بکش. خونش همی 

شنیدی  »: گوید ه... دارد یمها و دردها و باورهای هم هویت شدهوشیاری خالص است که شمایه گذاری شده است در غصه

ون کشیده شده از فرم همغانیم «است همغانیم ی هوشیاری خالص بت   های ذهتی است. همی 

 م. تیشناسیم. یک ذره خدا را شناخگوید وقت  اینطوری ما خدا را یمحاال یم

 کن یگانه را تفرقه اییگانه کفم به ***   ده   بیا  بیا دوی دفع ساقیا است تو کار

های مختلف که هرکدام اتاق و فکرهای خودش را منتوی  ما  ی ذهتی توی تفرقه هستیم. برای اینکه شمایه گذاری شده ایم در چت 

ش نیم و پر از تناقض و این من ذهتی از آن بیختی است. این و . د دار  ی ش با آن چت  ی  منخواند. ما در تضاد است. این چت 
ً
 ذهتی اصال

گذاریم. همان موقع کنیم. حواسمان نیست یک دقیقه دیگر عدالت را زیر پا یمحبت عدالت یمفهمیم که جریان چیست. صنیم

 گذاریم. باید از جنس هوشیاری حضور بشویم که بفهمیم عدالت چیست؟کنیم زیر پا یمکه صحبت یم

ذار. بده به من. یگانه چیست؟ گوید: تو بیا... ما االن فهمیده ایم از جنس خدا هستیم. تو یک یگانه ای دست من بگحاال یم 

 بود آمده 
ی

 ییک شدیم. در واقع خود زندگ
ی

... با زندگ
ی

 هستیم. زنده شدیم به زندگ
ی

ی حس یکتانی ما. فهمیدیم از جنس زندگ همی 

  به بود به وسیله ما به چسبیده بود به فرم. االن هوشیارانه آزاد شد 
ی

 زنده دارد حرف یم .  زندگ
ی

تفرقه هم  و  زند حاال االن زندگ

 . یگانه شد

 گوید آن فضای ذهن، شش جهت دارد. حاال یم

 کن آشیانه عدم در گه قبله است وطتن  ***   بر    مجو  ییک او در قبله وطن این است جهت شش



. تمام شد.   قبله ییک هست فقط. آن هم به سوی خداست وقت  حضور ناظر بشوی و از جنس آن بشوی رو به قبله هست 

 

 

توانیم یک جهت پیدا کنیم. یک جهت نیست که این شما بدانید تا زمانی که زندانی ذهن هستید، این وطن شش جهت دارد. نیم

توانید یک بت یک خدا پیدا کنید. هزاران تا خدا داریم ها شش جهت است. در جهان مادی شما نیمجهان مادی. این جهان فرم

 و خدا بشویم قبله را ما. هرچه که دل ماست، خدای ماست. در 
ی

جهان مادی... وقت  فقط توی ذهن هستیم. ویل از جنس زندگ

 پیدا کرده ایم. 

 یم
ی

. آن موقع در عدم زندگ . یعتی فرم نداری... حس وجود در ذهن نداری. بعد قبله چیست؟ همیشه باید از جنس خدا بایسر کتی

 گذشته و آینده است. گوید: مواظب باش اعتماد نکتی به این زمان. زمان همان  یم

 کن زمانه این خارج را خلد عمر ***   مرتع   آن  در مجو ابد عمر زمان این است گر کهنه

ی را به ما نشان یم ی ه کردن رویدادها به صورت زمان و به صورت این ذهن ییک چت  دهد به عنوان زمان که در واقع طرز ذخت 

هانی که اتفاگذشته نشان یم
ی  عیتی ق خواهد افتاد. وقت  که آن بعد حضور کور است این به نظر خییل دهد در آینده هم چت 

 آید. شما فکر یمیم
ً
ید نیمو  اگر جاودانه بشوید نی نهایت آینده خواهد بود  کنید که مثال شود آدم ؟ نه! این توی ذهن یممت 

  نه! جاوادنه بشود؟ 

 فرم نیستید. از جنس شوید. و بشوید همیشه زنده یم ویل توجه کنید که همیشه این لحظه است. شما از جنس این لحظه

 کند. یمها شکار دارد. این زمان کهنه یمگوید این با کهنهیم 
ُ
شویم. شما نیا کشد. قبل از اینکه بکشد ما پت  یمشد. زمان همه را یمک

. نیست آن. آن آدم ی ذهن عمر جاودانه جستجو کتی مر جاودانه کجاست؟ ع عمرتنتیه کشد. مها را یمتوی این زمان در همی 

 گوید: خارج از این ذهن است. فضای پذیرش این لحظه است. خارج از این زمانه کن. متوجه شدید. حاال یم

 کن دانه و مغز به روی خوری که چه خری نه ***   گر   قالبت  کاه و گندم تو جان خوشه چو تو ای

 کن روانه روان سوی تو جان به بشکن ***   در   شوی یم چه در حلقه در برون زبان هست

. بسیار واضع است. یم
ی

گوید ما خوشه گندم هستیم. هم کاه داریم هم مغز. ما هم ذهن داریم و هم این لحظه زنده ایم به زندگ

 هستیم. ک
ی

 عمق داریم. از جنس زندگ
ی

اه هم داریم که بعد عمودی داریم. این لحظه زنده ایم. عمق ما نی نهایت است. در زندگ

ی بُ  ات ماست. این را تمثیل یمذهن است. همی   که هم کاه دارد و هم مغز. به خوشه گندم  کند تشبیه یمو زند عد زمان و تغیت 



رویم کاه بخوریم. همش ذهن بخوریم. گوید ما مثل خوشه گندم هستیم که هم کاه داریم و هم مغز... اگر خر نباشیم نیمیم

 ما در این لحظه است. که بُ   و دانهز رویم به سوی مغیم
ی

 عد نی نهایت و بعد زندگ

 است. مثل حلقه است. یه اینکه ما  و در  کند این برون در خداستگوید که این زبان این ذهن که یه دارد کار یمبعد هم یم
ی

زندگ

شود. یک حرفها در آن تولید یمزنیم معنیش چیست؟ معنیش این هست که  فضای زنده ای وجود دارد که این این همه حرف یم

ی اصییل وجود زنیم پارازیت است. پس پارازیت نشان یمها پارازیت است. حرفهای که ما یمایندارد که  انرژی وجود  شد که یک چت 

 ایجاد کرده ایم.  دردارد در ما که ما 

   و  ایجاد کرده ایم درندارد ویل ما  درخدا 
ً
کند ذهنمان یعتی زبانمان دارد کار یم )زنیمکه ما حلقه را یمزنیم. تا زمانی  حلقه را یمدائما

گوید من خانه نیستم. من که در یمو او خدا در را باز کن... ما به خدا یم  گوییم که درست مثل این است که  ( کنددارد کار یم

 باز کن... درست نکردم. تو در درست کردی. اگر عقل داری به حلقه نزن... در باز است. تو در را 

 
ً
ی  چطوری ما باید در را باز کنیم. اصال ذهتی است. این حرف زدن من منذهنیست. در مندر را باید بکنیم بیندازیم دور. در همی 

یم. او دار ما هم حلقه در است. برای جر ما حلقه در شده ایم؟  آخر نیم شود که ما یه حلقه در خدا بزنیم از اول  تا آخر تا بمت 

 « نیستم... نیستم...نیستم... »د: هم بگوی

گفت. گفت شما اگر یک بار در را چه طوری بشکنیم؟ گفت همه اینا را یم« شوی؟ در را بشکن. چرا حلقه در یم»گوید: به ما یم 

هانی که دوست دارید و دیگر گوش بدیه بخوانی ببیتی که آیا شما هر لحظه و این لحظه به سوی تشت زر یم
ی روی؟ بسوی چت 

ون یمد ها کدام تواند اصل باشد. کدام غمروید؟ کدام فرمهای ذهتی کدام باورها اصل شماست؟ باور نیملتان هست در بت 

ییک ها دل شماست؟ بیندازید غصه نیمغصه ی های فت  ی ها را اگر یل و خانه دل شماست. اینبمادی مثل اتومو شود. کدام چت 

 شکند. بله! بیندازید در یم

 برایتان که:  این را خواندم

 هان کو کردگارکو خلییل کو برون آمد ز غار  *** گفت هذا رب

دانیم... ویل اگر کند که ما یمشود. فرض یمگوید و رد یماگر این تمثیل خلیل و مویس را درست بفهمیم. موالنا این طور شی    ع یم

رویم به سوی عنوان طفل یا به عنوان خلیل داریم یم قصه را شما ندانید، احتمال دارد که راه حل را شما متوجه نشوید. ما به

ون. شما هم از غار ذهن یم ون. اول ستاره را یمعشق. همان طوری که گفتم خلیل از غار آمد بت  بینید. منتیه وقت  ستاره آیید بت 

 خودش را به شما ظاهر کرد ن
ی

 خودش را نشان داد، یک بسته انرژی زنده زندگ
ی

گویید این خیال بود. بگویید این را دیدید وقت  زندگ

 است. این حضور است. با آن، و آن را مبتی قرار بدهید و به ذهنتان نگاه کنید. 



ون آمد اصل خودش را دید. با اصلش »گوید: و یم  ون بیاید و بگوید خدای من این است. وقت  از غار بت  کو خلییل که از غار بت 

ی است. و به حرف ذهن گوش نده. برای اینکه ذهن چه  هان خدای من این است و »ییک شد بگوید:  ی خدا کو؟ خدا همی  ببی 

 گوید: یم

 آن هم از دستان آن نفسست هم***  امگوید درین اندیشهآنچ یم
 
 

ی نفس است. یم گوید من اندیشه خدا و عشق هستم . بدان    که عشق و خدا به اندیشه در نیم آید و این هم از حقه بازی  های همی 

 نفس لئیمگوید غفورست و رحیم *** وآنچ یم
 
 نیست آن جز حیله

هربان است بدان که این هم حقه بازی مو بعنوان من ذهتی یم گوید خدا غفور است و بخشنده است اینکه یک نفر من ذهتی یا 

 من 

 است . چرا؟ ذهتی 

 چون غفورست و رحیم این ترس چیست***  ای ز غم مرده که دست از نان تهیست

و آینده جر میشوید. پس شما  د که یم گونی درآمد ندار اگر شما یم گویید که خدا مهربان و بخشنده هست حاال که از غصۀ نان  

سید! آینده یم تریس؟ اگر شما دین داری؟ اگر  از چرا   میگونی غفور است و رحیم پس این ترس چیه؟ این را از خودتان بتر

 یم گوید که غفور است و رحیم .  و بیدار بشویم. پس من ذهتی اینها را دارد گوید تا ما بخوانیم یم  اینها را موالنا 

غم خونخواره ای و رهزن و عیاره ای . ییک از عیاره این به  پس دوباره حقه بازی نفس است که در اول هم خوانده ایم که گفت 

ی است که آدم شب و روز دعا بخواند  هایشن بود سد. شب و روز بگوید که من خدا را یم پرستم نماز بخواند ویل باز ویل بت  همی 

سد.   هم بت 

د.   بمت 
ی

سد که از گرسنیک سد. بت  ی نان بت   از نداشی 

 برایتان یم خوانم.  . دنباله غزل را همه را گفتم حاال موالنا 
ً
 شیعا

 : یم گوید 

ه شب رنگ***  گرو  شد رست نه ور برو جا این از غم ای  نیست یار مه تاب را تی 
 

 شت گرو است و شت را از دست یم دیه. شما االن به غم یم گویید که از اینجا، از خانه من برو. وگرنه 

، هیچ غصه، هی
ی

یس هیچ هیجان منقی در فضای یکتانی این لحظه نیم تواند  چهیچ ناهماهنیک دوام داشته باشد برای اینکه است 

که شما هوشیار بشوید که من از جنس حضورم از جنس خردم یم مینهم نیم پذیرد. هتابد. و نور ایزدی هم تو  نور ایزدی دارد یم

ی توهم است.  ی  فهیم که چه چت 



ه در واقع رنگ ذهن است  ذهن توهم است و آن را میاندازی و نیم روی آنجا. غصه توهم است  ه را   رنگ شب تت  رنگ شب تت 

 ماه روشن یم کند ذهن را و میبینیم. به عینه یم بینیم که قصه های ما از جر هست. تاب ره ماه نیست 

 و بعد میگوید که 

 نیست خمار طعمه اتبخیالنه نقل***  رو  غمخوار دل در رو پرخار غم ای

 نگه دارید. غم پر خاراست. گفت هیچ غیم حت  مو هم باشد من راه نمیدهم. شما نیایید بعضی از  غم ها را 

اگر به اندازه یک مو هم باشد این را یم شنوم که اگر آدم کیم غم داشته باشد غصه داشته باشد خوب است! نه اینطور نیست. 

 شما یک مو غصه نگه دار بزرگ یم شود به اندازه تت  کلفت میشود. بزرگ یم شود. 

. برای  اینکه من و شما تصمیم که من ذهتی دارد برو به دل غم خوار و کیس که غم را دوست دارد . گ غم را دوست دارد؟ کیس  

هم نقل بخیالنه ات را نیم خورد. این لحظه که ما اینقدر بخشنده هستیم که ما گرفته ایم که ما یم فروش باشیم. و یم فروش 

  محدودیت من ذهتی را نیم خوریم.  ۀژی زنده کننده خدانی را پخش یم کنیم. ما نقل حسودانانر 

 ید و نمیخورید. شما هم یم شناس

ی که محدود بکند شما را  ی  نقلش را نیم خورید و به حرفش گوش نمیدهید. پذیرید.  یمشما ن ،هر چت 

 گفتم که 
ً
 این را قبال

 
 
ن  حلقه  نیست خریدار عشق را تو متاع تنگ***  تنگیی  آن از میمت تنگ تو غی 

ی تو تنگ است .  ن تنگت  است. آاز ن تولید شده آغم هانی که از ها هم هویت شده ای تنگ هستند. نباورهانی که با آحلقه غی 

 کیس که 

د و  ایرداهایش هم از خواهد راه بدهد و  یمکه غصه دارد هیچ کس را نیم خواهد ببیند و  هیچ کس را ن به هر کیس ایراد یم گت 

 همان غصه ها هست و غصه هایش هم از همان ایرادها هست!! 

ی هست که از این استفاده یم برد . که باید  میل به عیبچقدر ما میل به انتقاد داریم؟چرا؟  ی جونی داریم؟ پس در ما یک چت 

 این جر هست. ببینم 

 واضح است.   این متاع تنگ بدرد عشق و عاشق نیم خورد. 
ً
 کامال

  کز***   دهن این شکرست پر شکن شادی غم ای
ی

 نیست گفتار ممکن شکرآکندگ

زاییده شده اید و در فضای یکتانی این لحظه واقع شدید و در عدم آشیانه کردید و اگر شما به عشق زنده شده اید و از من ذهتی 

یتی است. اینقدر شادی ع میشود و بیان یم شود . طاسعشق از شما  دارید که انرژی زنده کننده پخش یم کنید دهانتان پر از شت 

 دیگر وقت حرف زدن ندارید. 



. به دیگران بگوییم که به ما توجه کنید. این من ما برای جر اینقدر  حرف یم زنیم؟ حرف برای این است که مسائل را حل کنیم 

ند.  ی  حرفهای تکراری هم یم زند. ذهتی هست که زیاد حرف مت 

یتی شد جان شما با شادی ارتعاش میکند  در جان شما هست که نیم اینقدر شکر وقت  دهان شما پر از هوشیاری و شادی و شت 

 د. نیخواهید حرف بز  یمتوانید حرف بزنید. ن

 از طریق ما ح
ی

ی کلمات و زیر جمالت ما ساکت هستیم تا اجازه بدهیم که زندگ ند بی  ی  حرف مت 
ی

همه جا انرژی رف بزند. وقت  زندگ

  و ذهنیک شود و یم رود به خشن جنس هستیم و یم بینید که موالنا هم وقت  که خشک یمآشود و ما از  یمخداگونه بیان 
ً
، فورا

 میخواهد بگردد. 

 ندارند. زنده کننده خشک یم شوم و حرفهایم انرژی یم گوید باید خاموش باشم که اگر زیاد حرف بزنم 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 


