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 ۲۴۵۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 برگذری درنگری جز دل خوبان نبری

 سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری

 1تا نشوی خاک درش در نگشاید به رضا

 تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری

 نرسد ۲تا نَکنی کوه بسی دست به لَعلی

 نبری 3تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان

 سر نشویچرخ تو را تا که تو بی 4سر ننهد

 نبری 5نخرد نقد تو را تا سوی میزانکس 

 تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا

 نبری 7یوسف کنعان 6تا صفت گرگ َدری

 ی نکنی کی همه محمود شوی8تا تو اَیاز

 تا تو ز دیوی نرهی ُملک سلیمان نبری

 تن رام کند 9نعمت تن خام کند محنت

 محنت دین تا نکشی دولت ایمان نبری

 جهان 11و جانب بازارمیا خیره مر 10خیره

 این ندهی آن نبری 1۲ز آنک در این بِیع و َشری

 

* 

 

                                                
 رضایت، خشنودی. رضا : 1
 سنگی ست گرانبها مانند یاقوت که در اثر فشار الیه های فشرده و سخِت زمین، بوجود می آید. لعل : ۲
 مروارید و نوعی گیاِه دریایی. گوهر و مرجان : 3
 نگذارد. ننهد : 4
 ترازو، تعادل. میزان : 5
 در صفت گرگ هستی. صفت گرگ َدری : 6
 نام منطقه ای که یوسف و خانواده اش در آنجا زندگی می کردند. کنعان : 7
 بندۀ سلطان محمود بود که سلطان محمود را خیلی قدر شناس بود و به مقام وزیر ارشد او در آمد. ایاز : 8
 رنج.   محنت : 9
 بیهوده. خیره : 10
 سمت بازار، در اینجا منظور دنیا و جهان است.  جانب بازار : 11
 خرید و فروش به زبان عربی. بیع و شری : 1۲
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 دسوسن و نسرین نشو 13خاک که خاکی نَِهلد

 خلعت سلطان نبری 15ُکهن 14تا نَکنی َدلق

 ای خاطر تو خوش نشودآه گدارو شده

 ی مال مسلمان نبریکافریتا نُکنی 

 جهان 17ز اَنبان 16ست کسی مهره هیچ نبرده

 ز انبان نبری آنک تو هم مهرهرنجه مشو ز 

 مهره ز انبان نبرم گوهر ایمان ببرم

 کنی جان بر جانان نبری 18گر تو به جان بُخل

 ننشیند َکَرمتای کشش عشق خدا می

 تا دل از ایشان نبری 19دست نداری ز ِکهان

 بکشان هین بکشان دامن ما را به خوشان ۲0هین

 نبری ۲1ز آنک دلی که تو بری راه پریشان

 خود دست نداری ز کشش ۲۲کنی وعده راست

 تا همه را رقص کنان جانب میدان نبری

 هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود

 نبری ۲3ز آنک تو تا سنگ دلی لعل بدخشان

 همه شرطی بدهیگر چه که صد شرط کنی بی

 .نبری ۲5زر به ُحُرمدان ۲4طمعیز آنک تو بس بی

 

* 

                                                
 نگذارد.رها نکند، َنِهلَد :  13
 پوشش، لباس. َدلق : 14
 قدیمی. ُکهن : 15
 چیز خوب، جواهر، سود. ُمهره : 16
 توشه دان، آذوقه دان. انبان : 17
 حسد، کینه. ُبخل : 18
 پایین دستان. در اینجا یعنی کسانی که من ذهنی دارند. ِکهان : 19
 عجله و شتاب کن. هین : ۲0
 آزرده، سرگشته و گم. پریشان : ۲1
 قول و قرار. وعده : ۲۲
 سنگ قیمتی بدخشان، محلی ست در افغانستان. لعل بدخشان : ۲3
 آز، حرص. َطَمع : ۲4
 کیسه ای چرمی که از پوست می دوزند. ُحرمدان : ۲5
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 ۲89۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

 شکر نعمت خوشتر از نعمت بَُود

 کی سوی نعمت رود ۲6رهُشکْربا

 شکر جاِن نعمت و نعمت چو پوست

 ز آنک شکر آرد ترا تا کوی دوست

 ۲8و شکر اِنتِباه ۲7نعمت آرد غفلت

 .نعمت کن بداِم شکر شاه ۲9صید

* 

 

 :از دیواِن شمِس موالنا شروع می کنم ۲۴۵۵ شمارۀ غزلبرنامۀ گنج حضور امروز را با  با سالم و احوالپرسی

 

 ۲۴۵۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 برگذری درنگری جز دل خوبان نبری

 سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری

 کند که به نظر می آید خطابش به انسان و خدا، هر دو با هم است.پس می بینیم که موالنا، یک جور خاصی صحبت می 

جهان وجود؛ و اول بصورت هشیاری این ما انسانها، از جنس هشیاری هستیم که از " آنطرف " می آییم به  :بارها گفتیم که

ویت می شویم و حسی، با آنها هم ه هایِ  وارد ذهن می شویم و ذهن ما، یک فضای نشان دهندۀ اجسام بیرون، بصورت

و با آن تصویر ذهنی، زندگی می کنیم و اسم  ؛برا اساس هم هویت شدگی، یک تصویر ذهنی درست می کنیم از خودمان

و حقیقت ما، همین هشیاری ست که  ؛,, مِن ذهنی ,,، که آن تصویر ذهنی، یک توهم است :آن تصویر ذهنی را گذاشتیم

به این اقالم ذهنی مثل پول  ،هم قرار است که ما بصورت هشیاری که در ذهنقبل از آمدن به این جهان، بودیم و اآلن 

مان، مثل بچه مان، مثل دوست مان، مثل هر آنچه که ذهن بتواند تجسم کند، از جمله دردهامان چسبیده ایم، قرار است آن 

 ویم و دوباره به صورت هشیاری دررا رها کنیم، یعنی این حیثیت بدلی را که فکر می کنیم آن هستیم، رها کنیم تا آزاد ش

ییم و روی پای زندگی، هشیاری؛ یا خدا، قائم شویم، گاهی اوقات می گوییم: تولد ثانویه، از ذهن زاییده شدن به صورت آبی

 از مادر دوم مان که ذهن است زاییده شویم. ،این پدیده، هشیارانه صورت می گیرد، یعنی قرار است ما، هشیار هشیاری.

می کند و ما  اشارهآن  بهت ها وجود دارد که جلوی این زایمان را گرفته، یکی از آنها که موالنا در این غزل خیلی عل

 بارها صحبت آن را کرده ایم، قانون جبران است.

                                                
 اره : ُشکر دوست، به معنی راه و روش هم هست.ُشکر ب ۲6
 غفلت : بی توجهی. ۲7
 ِانتِباه : بیداری. ۲8
 صید : شکار کردن، به دام انداختن. ۲9
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: ما در این جهان مادی، برای بدست این است که قانون جبران را موالنا توضیح می دهد که خیلی ساده ست معنی آن

چیزی که بوسیلۀ ذهن مان تجسم می کنیم و روی آن ارزش می گذاریم، باید هزینه ای بپردازیم، اگر نپردازیم آوردن یک 

 نمی شود.

مثال" ما به مغازه ای می رویم و چیزی برمی داریم، باید پوِل آن را بپردازیم، پوِل آن، جبران برداشتن آن چیزی که داریم 

 به خانه می بریم.

دانشگاه برویم. برای اینکه دکتر شویم، باید دوباره دانشگاه بعد مدرسه برویم، دیپلم بگیریم،  شویم، باید برای اینکه با سواد

برویم یا بیشتر بخوانیم، باید تجربۀ عملی پیدا کنیم، این کارهایی که می کنیم برای رسیدن به یک جایی، اینها قانون جبران 

                   است، اگر این کار را نکنیم، به آنجا نمی رسیم.                                        

ذهن مان ایجاد می کنیم، قانون جبران را زیر پا می گذارد، دوست ابتدا، در من ذهنی، یعنی همین ,, من ,, ی که ما در 

دارد زیر پا بگذارد، چرا؟، برای اینکه من ذهنی یک توهم است، یک ,, من ,, ی ست که رابطه اش را با زندگی قطع 

بنابراین رابطۀ هشیارانۀ ما با زندگی قطع است، یعنی در خواب ذهن هستیم ما،  توهم هستیم که، ما در کرده، به این دلیل

با یک توهم سرو کار داریم، این توهم بر اساس انباشتگی چیزها صورت گرفته، یعنی ما چیزهایی در ذهن مان تجسم 

وقتی می گوییم کی هستیم؟، خودمان را با آنها  کردیم، با آنها بصورت نامرئی مربوط هستیم و روی آنها ایستادیم در واقع،

تعریف و معین می کنیم، بنابراین، دوست دارد این چیزها را که از آنها هویت می گیرد و خوشبختی و زندگی می خواهد، 

 بیشتر کند. 

 : در اینجا یک پدیده ای پیش می آید که با قانون جبران نمی خواند، من ذهنی می گوید

اگر می شود، اگر هم نمی شود که هیچی ندهم و بیشتر بگیرم، پس کمتر بدهم، بیشتر  ،م، بیشتر بگیرممن کمتر بده ,,

، مثال" اگر دیگران می روند روزی پنج، شش ساعت تار می زنند، پس از بیست  ,, بگیرم؛ یا دیگران بدهند، من بگیرم

اد شویم؟، اگر نمی شود ما به زور این را درست کنیم سال استاد تار می شوند، می شود ما اصال" نزنیم و مثل ایشان است

که ما هم مثل ایشان تار می زنیم در حالیکه ما اصال" تار  و همه امضاء کنند که بشود؛ یا یک جوری صورت مجلس کنیم

 زدن بلد نیستیم.

 کند، در غزل هم هست من ذهنی چون حیثیت بدلی دارد، به حقیقت و واقعیت بیرونی، آنطوری که باید، نمی تواند توجه

سوی ترازو ببری،  یعنی ،ببری بخرند، باید سوی میزان ت رااگر شما می خواهید طالیت را بخرند، نقد :می گوید که

یعنی به آن َمَحک بزنند که آیا این چیزی که تو داری، که فکر می کنی طالست، آِب طالست روی آن؛ یا نه واقعا" 

 ند؟!.سوادیم، خیلی دانشمندیم؛ ولی مردم چرا نمی فهمما می گوییم خیلی با ، طالست؟

 یا ترازو، آن چیزی که تشخیص می دهد چیزها را در بیرون که چند َمرده حالج است و چقدر از چه چیزی،  ؛پس، َمَحک

 ." فضای حضور" دارد، فضای حضور است، 

بنابراین، می کند، برای اینکه از زندگی قطع است، یعنی اگر کسی، در توهم باشد، فقط من ذهنی داشته باشد، حتما" اشتباه 

حاال اینها همه حرف است که ما می زنیم؛ ولی ... دسترسی به فضای حضور ندارد، تشخیِص دقیق و درست و اصولی، 

می تواند درست ارزیابی هم واقعا" بینش و خرد زندگی ست که در بیرون می تواند چیزها را درست ببیند، آدم خودش 
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ولی من ذهنی که از زندگی قطع است دسترسی به آن ابزار تشخیص ندارد، در توهم است خودش، می خواهد آن کند؛ 

چیزی را که ارزش دارد کم بدهد و بیشتر بگیرد، چون زندگی در انباشتگی ست، آن چیزهایی را که با آنها هم هویت 

 نا می گوید که:نیندازد، اینها همه به ضررش است، چون امروز موالنگه دارد، است 

 :نگاه کن، تو به یک سیستم توهمی چسبیدی

 خیره میا خیره مرو جانب بازاِر جهان 

                                  .این ندهی آن نبری، در این خرید و فروش، زانکه در این بیع و شری

در واقع، فضای حضور هم، این حاال، همه چیز: آرامش، شادی بی سبب و زندگی زنده، در آن فضای حضور است که 

 :، دریا ... هایت هم یعنی فضای بی نهایت، که در غزل اشاره می کندلحظه، ریشۀ بی نهایت ماست، ریشۀ بی ن

گوهر و مرجان هم، همین چیزهای با ارزشی ست که از اعماق دریای وحدت ، تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری

، بیشتِر ما، اآلن در آن گیریم، در مقایسه با دیگران خودش را باال می برد، برای اینکه بیرون می آید. پس من ذهنی، که ما

با مقایسه با دیگران معلوم می شود، که چقدر  ،معیارهای ارزیابی دست خودش است، اوال" که وجودشابزار و تمام 

 ید:ارزش دارد، چون به زندگی وصل نیست که یقین داشته باشد، امروز موالنا می گو

گوهر ایمان، گوهر ایمان یعنی شما این لحظه، هیچ شک ندارید که زندگی زنده هستید، برای اینکه مستقیما" روی زندگی 

ایستادید، زنده به آن هستید، از جنس آن هستید، خودتان را نمی توانید از آن، تشخیص دهید، بنابراین احتیاج به گفتار و 

و دین تان هم از " آنجا " می آید، خرد زندگی به  ؛زندگی هستم، از جنس خدا هستمدلیل و نوشته ندارید که من از جنس 

شما می گوید این لحظه چکار کن، من ذهنی قطع است، فقط ذهن را نگاه می کند، ذهن چیزهای این جهانی را نشان می 

سبیدن به اینها، این تصویر توهمی دهد، باورها را نشان می دهد، دردها را نشان می دهد، بنابراین مجبور است بر اساس چ

را با تصویری که از دیگران منعکس کرده، مقایسه کند و یک جوری، بیشتر در بیآید، دست خودش است دیگر!، هزار 

م هستم، ... ,,، ا دلیل می تراشد که: ,, من بهتر از همسایه ام هستم، باجناق ام هستم، خواهرم هستم، برادر هستم، رئیس

ش محاسبه می کند و باال نگه می دارد و خودش را تعمیر می کند من ذهنی، حاال در این مقایسه چون خودش وداینها را خ

 را باال می گیرد، دیگران بدهکارند، من ذهنی می گوید که:

ا نشسته ,, دیگران هستند که چیزها را باید به من بدهند، من نمی توانم جبران کنم، آدم به این دانشمندی، پروفسور، من اینج

ام، من جبران کنم!، یک نگاه من پنجاه هزار دالر می ارزد ,,، خودش را اینطوری باال می برد، در نتیجه، حداکثر کوشش 

 رستوران باز می کند: مثال" اش را، حداکثر توان اش را حتی در کار مادی، نمی گذارد، دیگران را کمتر می بیند، 

که به اینها می دهم بس شان است ,,، پس از مدتی می بینید که موفق نیست، حداکثر ، همین سرویسی !,, اینها مگر کی اند

بکار نمی اندازد، هر چه در توان دارد نمی گذارد که این کار را انجام دهد و این سرویس  ، هشیاری اش را،کوشش اش را

" تا نشوی خاک درش ... "، از فراوآنِی  می گوید:برای همین ارائه دهد، برای اینکه خودش را باال می گیرد، به مردم را 

 زندگی، از خرد زندگی، از عشق زندگی، استفاده نمی کند، پس بنابراین، قانون جبران را زیر پا می گذارد.

از طرف دیگر هم، چون همیشه خودش را ناقص می بیند، چرا ناقص می بیند؟، برای اینکه این من ذهنی از زندگی قطع 

 .ندارد، هر چه به او می دهند، کم است، سیر نمی شود زندگی،، با فراوآنِی  اصیلبا شادیِ  است، ارتباط مستقیم
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بیشتر باز هم در نتیجه قدردانی نمی تواند کند، هر قدر هم به او می دهند و گیرش می آید، ناراضی ست، نا راحت است، 

                                   می خواهد، فقط بیشتر می خواهد، این منجر به حرص می شود.           

رص، یکی از مشخصاِت عمدۀ من ذهنی ست، حرص نمی گذارد انسان قدرشناس باشد، سپاسگزار باشد، شکر گزار ح

 .در مقابل خدا باشد، نمی گذارد که حداکثر توان اش، را در کارش، در حرفه اش بگذارد

هایش را در پیش می گیرد، که قانون جبران را زیر پا بگذارد و قانون من ذهنی، همۀ ابزار می بینید که همۀ راهها را این

 حتما" شکست می خورد.جبران را هر کسی زیر پا بگذارد، 

اگر شما می بینید که کسی وضع مالی اش خراب است، حتما" یک جایی، قانون جبران را زیر پا گذاشته. اگر دیدید که 

ولی خوشبخت نیست، شاد نیست، این آدم رمق زندگی ندارد، این آدم، یک جایی، قانون جبران  ؛وضع مالی اش خوب است

را زیر پا گذاشته. اگر دیدید کسی تنهاست و نمی تواند با کسی ارتباط برقرار کند، بدانید که در قانون جبران، ضعیف 

 این را هم بگویم:... است، ضعیف است. برای اینکه ما انسانها، 

شدیم با تمام ذرات وجودمان، به قانون جبران شرطی شدیم که باید رعایت کنیم، اینقدر در طول سالیان ما این  " شرطی

قانون جبران را رعایت کردیم و مجبور بودیم رعایت کنیم، برای اینکه بقای بشر به آن بستگی دارد، بقای همه چیز، به 

 وانات بچه هایشان را نگه می دارند، مواظبت می کنند، غذا می دهند،، مثال" شما حیوانات را ببینید، حی!آن بستگی دارد

دوباره برای همینکه بزرگ شد، جدا می شوند می روند، آنها هم دوباره همآن کار را برای بچه هاشان می کنند، بچه ها 

 جبران می کنند.بچه هاشان می کنند، همینطور ...، 

ان از ما مواظبت می کنند، وقتی بزرگ شدیم، چهل سال مان شد، پدرمان می ما انسانها، وقتی بچه هستیم، پدر و مادرم

شود هشتاد ساله، ما مجبوریم از آنها مواظبت کنیم، هر کسی چهل سال اش باشد، پدرش هشتاد سال اش است، پدرش 

، آدم درستی نیست، برود کیف اش را بکند، مردم می گویند که این و بگذاردتنها مریض باشد، بی چیز باشد، گوشۀ خانه 

مردم خوش شان نمی آید، گاهی اوقات می گویند این آدم عاق والدین شده، عاق والدین یعنی چه؟، یعنی کسی که والدین 

 اش را نگه نداشت، چی می شود؟، قانون جبران را زیر پا می گذارد.

ود، اگر پدر و مادر ما، از ما مواظبت قانون جبران، برای بقای بشر، مهم است. اگر قانون جبران نبود، بشر اصال" نب

صورت آدم ها مواظب بچه هاشان هستند، مواظب غذاشان،  نکنند، ما هم از بچه هامان مواظبت نکنیم، ... دیدید که به چه 

مسکن شان، پوشاک شان، مدرسه شان، ... حاال، اگر کسی توجه به این موضوع نکند، دوباره مردم دوست ندارند: جبران 

 د، کمک نمی کند، بچه اش را ول کرده رفته، همینطور که پدر و مادرش را ول کرده رفته ...نمی کن

 قانون جبران، موالنا در این غزل هم می گوید: در مورد خدا هم صدق می کند، شما یک ذره فکر کنید، خواهید دید که

 صدق می کند، خدا، در بیت آخر می گوید: 

 شرطی بدهیهمه گر چه که صد شرط کنی بی

 طمعی زر به ُحُرمدان نبریز آنک تو بس بی

گوید که: درست است که تو شرط می کنی، یعنی ما داریم به زندگی می گوییم؛ ولی اصال" نگاه نمی کنی که ما داریم  می

د بِبََرد، شرط را رعایت می کنیم یا نه؛ و برای اینکه اینقدر خدا، زندگی، بی طمع است، زر را توِی کیسه اش نمی گذار
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زر در اینجا، زندگی ست. حاال، پس چطور شد، واقعا" نباید ما یک کارهایی انجام دهیم تا خدا توجه کند به ما؟، حاال اینجا 

          نکتۀ ظریفی هست در مورد ما و زندگی، وقتی می گوییم در مورد ما و زندگی، هر دو یکی ست.

تلۀ ,, دوئی ,,، به این هم توجه کنید که ما بعضی اوقات مجبوریم بگوییم من و  اینکه می گوید ما و زندگی، شما نیفتید به

 زندگی، این درست نیست، " من و زندگی "، " من و هشیاری "، یکی هستیم، دو تا نیستیم.

 حاال هی ما می رویم به زبان ,, دوئی ,,، تا آنجا که مقدور است، زبان وحدت صحبت میحاال، اینطوری نیست که، 

کنیم؛ ولی چون این زبان طرح شده برای ,, دوئی ,,، برای فضاِی ذهن و اجسام، غالبا" ما مجبوریم به زبان دوئی صحبت 

 خدا؛ ولی چنین چیزی وجود ندارد، گفتیم اآلن: وکنیم؛ هی بگوییم من 

هم هویت می شود، خودش،  هشیاری می آید، یعنی بگویید که قسمتی از خدا، خدائیت می آید، وارد ذهن می شود، با چیزها

خودش را بیدار می کند، به شرطی که ما مزاحم نشویم. ما کی هستیم؟، ما اآلن، یک هشیاری هستیم، یک ارادۀ آزاد داریم، 

 ما هم کمک می کند. به می توانیم به دنیا نگاه کنیم، به ذهن نگاه کنیم، می توانیم به زندگی نگاه کنیم، این تصمیمات 

شما باید به زبان دوئی صحبت کنید، از اآلن هم که این صحبت ها را می کنیم، این هم، به موضوع کمک می کند؛ ولی 

" یک چیز آن زیر، بگویید که: آن، استفادۀ وحدت ببرید، یعنی درست است که به زبان ,, دوئی ,, صحبت می کنید؛ ولی 

 . " " است، ,, دو چیز ,, نیست

ر از " زندگی "، چیِز دیگری وجود ندارد، این چیزی که ما در ذهن می بینیم، یک باشندۀ توهمی ست غی :به عبارت دیگر

که وجود ندارد؛ ولی در یک فضای مجازی به ما کمک می کند که بتوانیم جدایی مان را از دیگران، بتوانیم تجربه کنیم، 

 دهم.برای این جهان، مفید است که من، خودم را از یکی دیگر، تشخیص 

حاال برگردیم به اینکه: خدا، زندگی، منتظر نیست که ما یک کاری بکنیم که بیآید ما را به " حضور "، برساند، نه، پس 

کار می کند، از " آنطرف " مجانا" می آید، ,,، ما ,, بنابراین قانون جبران، از آنطرفی نیست، از این طرفی ست، روی 

 م، توجه می کنید؟به ما که می رسد، باید ما جبران کنی

شما تا جبران نکنید، نمی شود، در حالیکه خدا، مجانی می دهد، وقتی می آید به شما برسد، مثال" همۀ استعداد ها در 

زندگی هست؛ ولی تا شما، گفتم: " روزی چهار، پنج ساعت، یک سازی را نزنید، بعد از ده سال، استاد نمی شوید، باید 

ی این، کار می کند، نمی توانیم از زیرش در برویم، گر چه که من ذهنی می در جهان ماد .ریداین کار را بکنید، چاره ندا

 .خواهد به انحاء مختلف، این قانون جبران را زیر پا بگذارد

هر کسی به شما گفت من می خواهم این کاال را، این دانش را به شما بدهم، شما اول بگویید: در مقابل  :من می گویم که" 

 ". اش من چه باید بدهم؟

 ـ هیچی، هیچی نمی خواهد بدهید اصال". 

دهم، نمی شود نه، نمی خواهم، اول بگو من چه باید بدهم؟، من اول باید تُوِی ذهن ام تعیین کنم که چه باید در مقابل این، ب

 ندهم، چیزی مجانی در این جهان، نیست. 

پس وقتی ما می خواهیم عمل کنیم، مثال" می خواهیم به " گنج حضور زنده شویم "، هشیاری هم هستیم، ما باید پرهیز 

 .ما باید تسلیم شویم، تا نشوی خاک درش در نگشاید به رضاکنیم، در همین بیت دوم: 
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بدون قید و شرط و قبل از قضاوت، این کاری ست که شما باید انجام دهید. اگر انجام  ین لحظهتسلیم یعنی پذیرش اتفاق ا

 ندهید، اگر ستیزه کنید، نمی شود.

    .              ، به زبان دوئی صحبت می کند، از زبان معشوق صحبت می کنددر نگشاید به رضا

هویت شده، دارد خودش خودش را آزاد می کند؛ اما این وسط  درست مثل اینکه هشیاری آمده، وارد ذهن شده، با ذهن هم

شما هم کاره ای هستید، شما همآن هشیاری هستید، یک کارهایی را رعایت می کنید و می گذارید هشیاری کارش را بکند، 

با آن ستیزه نمی و  ؛م و وضعیت این لحظه را می بینید تُوِی ذهن تانمثال" پرهیز می کنید، مثال" تسلیم هستید، مثال" فر

کنید؛ و اآلن که شما می بینید که شما با معشوق فرقی ندارید، پس متوجه می شوید که رضایت شما در این لحظه، رضایت 

 زندگی هم هست، من از کجا بفهمم که خدا از من راضی ست؟، برای اینکه من راضی ام.

ستیزۀ من با خدا، سبب جدایی من است،  .یزه با خداستیزۀ من، یعنی ستیزۀ خدا؛ یا ست .رضایت من، یعنی رضایت خدا

 تسلیم من، سبب موازی شدن من است، پس موالنا می گوید: .عدم ستیزۀ من، سبب موازی شدن من است

 تو باید قانون جبران را به حرکت در آوری، در تمام شئونات زندگی ات باید به حرکت در آوری.

 ؟ ،،.من می خواهم بدانم که قانون جبران را کجا رعایت نمی کنم،، یید که: شما باید یک قلم و کاغذ بردارید و بگو

یک چیزی تُوِی آن دخل مشتر می  ،زن و شوهر با هم زندگی می کنند، هر دوقانون جبران هزار تا جنبه دارد، یک 

را بزرگ  ها کند، زن بچه ، یا هر دو کار می کنند، می ریزند آن وسط، می گویند ما کمک می کنیم، نه، مرد کار میریزند

می کند، به کار بچه ها می رسد، می آورد، می بََرد، غذا می پزد، توجه اش به آنهاست، فرض کنید اگر یکی از اینها 

 بگوید که:

، شما باید همه ... یکی به آن یکی ! ,,ببین من کار نمی کنم، همینکه من تُوِی این خانه با شما هستم، یعنی همه چیز,, ـ 

ید: شما باید همۀ کارها را بکنید، من اینجا، سرویسی به کسی نمی دهم، یواش یواش قانون جبران زیر پا گذاشته می بگو

ولی وقتی همه قانون جبران را رعایت می کنند،  ؛شود، نارضایتی پیش می آید و به اصطالح، این واحد خانواده، می پاشد

 واحد خانواده محکم می شود.بچه ها هم یاد می گیرند، رعایت می کنند، این 

، با دوستان مان، کجا ؟پس بنابراین، ما باید بنشینیم ببینیم که در زندگی مادی مان، قانون جبران را کجا زیر پا می گذاریم

، فرض کنید ده تا خانواده هستند، با هم رفت و آمد دارند، یک خانواده دعوت نمی کند، هر خانواده ای ؟زیر پا می گذاریم

دو هفته یک بار، جمع را دعوت می کند و یک جا جمع می شوند، یکی این وسط، از زیرش در می رود، یواش یواش 

 .برای اینکه قانون جبران را رعایت نمی کندنند، همه می فهمند و دیگر او را دعوت نمی کنند؛ یا از گروه  بیرونش می ک

اینها مثال های ساده ست، برای اینکه ما بفهمیم، برویم آن جاهایی که ریز است و نمی بینیم و من ذهنی ما بخاطر زرنگی 

خودخواهی هایش که زیر پا می گذارد، بخاطر حس نقص اش و میل به حرص اش زیر ادعاهایش، بخاطر اش، بخاطر 

قدر اینکه اصال" نمی بیند که چه دارد و چکور بودن به ی گذارد، زیاده خواه است، بخاطر عدم تعادل اش، بخاطر پا م

 دارد، من ذهنی.

این من ذهنی، ما را گرفتار می کند و ما اشتباه می کنیم، نه تنها بطور فردی، بلکه بطور جمعی هم شادی و موفقیت یک 

 ـ  جبران را چقدر رعایت می کنند، عدم قدردانی که بعضی از ما دچارش هستیم،  ملتی بستگی به این دارد که قانون
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 ناسپاس بودن، از موارد زیر پا گذاشتن قانون جبران است، قدر یک رهبر خوب را ندانستن، یک وزیر خوب را ندانستن

دانستن، مثل قدر جوانی را ندانستن، یک سیاستمدار خوب را ندانستن، یا قدر منابع طبیعی را ندانستن، قدر منابع فردی را ن

فرصت ها را ندانستن، اینها ضربه می زند، اگر یک ملتی دچار عدم قدردانی و زیاده خواه باشند، فقط بخواهند و ندانند 

 چه می گیرند و آنچه را که می گیرند، نبینند، دسته جمعی کمک می کنند که آن مملکت به وضع بدی بیفتد.

مملکتی منابع طبیعی دارد، ظاهرا" ثروتمند است ولی وضع اسف انگیزی دارد به لحاظ مادی و رفاه اگر دیدید که یک 

 .عمومی، بدانید که قانون جبران در آنجا رعایت نمی شود

 .پس ما باید پیدا کنیم که کجا قانون جبران را زیر پا می گذاریم

ر می کند که بجای هشت ساعت، یک ساعت کار کند، یک کارمندی که دوست دارد کم کار کند و زیاد پول بگیرد، فک

توسعه نمی دهد، مطالعه نمی کند، به کارش عالقه ندارد، چکار حقوق کامل بگیرد، تنبلی می کند، خودش را کافی ست، 

 قانون جبران را زیر پا می گذارد!.، می کند؟

 است، دو ساعت کار است، بیشتر دیگر  در من ذهنِی خودش، به اندازۀ این حقوق، معادل این حقوق، یک ساعت کار

 نمی ارزد، برای اینکه خودش را باال ... : 

سه هزار دالر می دهند، پس من کار نمی کنم ,,، خیلی از مثال"، ,, باید به من ماهی بیست هزار دالر حقوق بدهند، چرا 

کارشان را از دست می دهند، می روند  آدم ها کارشان را از دست می دهند، ساعتی بیست و پنج دالر مثال" می گرفتند،

 جاهای دیگر، یواش یواش می بینند که استخدام شان نمی کنند، چرا؟

آن جای قبلی که کار می کردند، یواش یواش حقوق شان رفته باال، کار نمی کرده، چیزی هم یاد نمی گرفته، اآلن آنجا 

 ر کند، هیچکس هم استخدام اش نمی کند، چرا؟ورشکست شده، بیرونش کرده اند، حاضر است ساعتی ده دالر کا

قانون در جهان مادی، مدت ها قانون جبران را زیر پا گذاشته، حاال اینها را من گفتم، که بدانیم که از نظر روانشناختی، 

 این من ذهنی، می خواهد اینها را زیر پا بگذارد، شما نگذارید. لیو؛ جبران چقدر مهم است و بقای بشر به آن، بستگی دارد

 :پس، در اینجا شروع می کند موالنا و می گوید

 اگر تو از این چیزهای سطحی بگذری، از این چیزهایی که من ذهنی هم هویت شده، ما هشیاری هستیم، خوب نگاه کنی

، معنی کنیم برگذریدر انسان هست ما داریم صحبت می کنیم، خدائیت ات را می بینی، فرض کنیم که ... با هشیاری که 

می فهمی کی هستی؛ ولی باید از چیزهای سطحی، عبور کرده باشی، این از  :در نگریاز چیزهای سطحی بگذری،  :که

هانی اول شروع کرده قانون جبران را، شما نمی توانید بگویید: ,, من حرص ام را نگه می دارم، به چیزهای سطحی این ج

می چسبم، از فرم های این جهانی، مثل پول ام، مثل بچه ام، مثل همسرم، می خواهم هویت بگیرم، این را نمی توانم ول 

کنم؛ ولی می خواهم خدائیت ام هم تجربه کنم، آن را که می گوییم هشیاری، می خواهم به آن، زنده شوم ,,، نمی شود، نمی 

 گوید که:شود!، موالنا در این غزل می خواهد ب

 اگر تو از اینها بگذری، می بینی کی هستی، بعد آن موقع، ... حاال، با کی صحبت می کند؟، با این هشیاری. می گوید:

غیر از دِل خوبان، چیز دیگری نمی بری، یعنی فقط دِل خوبان را می بَری، دل زیبا رویان، کسانی که از این جنس هستند، 

 زندگی می شود، دِل خوبان می شود، دِل زیبا رویان، در اینجا زیبا رویان، یعنی کسانی دِل آنها را می بری، دِل تو، دلِ 
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داریم:  دل ، دلی که از هشیاری درست شده، ما دو جوردوباره که به هشیاری زنده اند، حاال برمی گردد به دل می گوید

یت ایم، آن هم هویت شدگی مرکز ما هم یکی دِل زندگی ست، ولی موقعی که در ذهن زندانی هستیم و با چیزها هم هو

    آن می گیریم.                       هست، همۀ عقل مان را از آن می گیریم، همۀ راهنمایی مان را از 

چه چیزی فالن چیز را زیاد می کند؟، کل این انباشتگی ها را که من هویت ام را از آنها می گیرم، چه چیزی زیاد می 

زیادش کنم، هر چه بیشتر، بهتر. این َسر می ِکشد، َسرِکش است، از چه َسر ِکش است، از اینکه این کند؟، اصال" باید 

فضاِی زیِر این لحظه ست، یکی هم وضعیتِ لحظه ست،  یکی این لحظه ست، فضایاین لحظه، لحظه، اتفاقی می افتد، 

 .این لحظه ست

 این لحظه را زندگی بوجود می آورد، من ذهنی َسر می ِکشد، با وضعیتِ این لحظه، در ستیز است، َسر می ِکشد. وضعیتِ 

 َسر دارد، عقل دارد، برای خودش قانون دارد، برای خودش دانش دارد، از دانش خودش استفاده می کند من ذهنی.

 توجه کنید: ولی شده دل ما اآلن، می گوید: تو َسرِکشی نکن، ما هم می شنویم، ما نباید َسر ِکشی کنیم، برای اینکه، ...

زندگی، یکپارچه ست، یک تکه اش آمده تُوِی ما انسانها، یک تکه اش در من، یک تکه اش شما، یک تکه اش آن یکی، 

 زندگی، خدا، می خواهد آن قسمت اش را بِِکشد بیرون، بگوییم شما از جنس خدائیت هستید، خدا اآلن می خواهد برگردد

 به هر قیمتی هست، از آنجا، از هم هویت شدگی باید بیآید بیرون. به ما می گوید:هشیارانه، ایندفعه با زندگی یکی شود 

 !.تو َسر نِکش، برای اینکه هر کاری کنی، از او نمی توانی جان سالم بدر ببری

پس ما اآلن یاد می گیریم که بیخودی ستیزه نکنیم، خشمگین شدن در مقابل اتفاق این لحظه، ستیزه ست، ترسیدن، ستیزه 

  است، شما می رنجید یعنی چه؟، یعنی من َسِر خودم را دارم!. پایین می گوید: ت، رنجیدن، ستیزه ست، َسرِکشیدنس

ندهی، دانش من ذهنی، خواستِ من ذهنی، از دست یعنی این َسرِ من ذهنی را ، سر نشویسر ننهد چرخ تو را تا که تو بی  

                    را پیدا نمی کند. می گوید:عقِل من ذهنی را از دست ندهی، َسِر خرد زندگی 

 تا نشوی خاک درش در نگشاید به رضا

 تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری

خاِک درش شدن، یعنی در این لحظه شما تسلیم باشید، دانش ذهنی تو که در آن حس وجود، وجود دارد، بیآید سرش گفتیم: 

 ن. حاال، معشوق پا بگذارد روی آن، یعنی چه؟را بگذارد زمین و معشوق پا بگذارد روی آ

یعنی تو این لحظه، اعتراض به اتفاق این لحظه نداری، اتفاقات گذشته را هم که ستیزه کردی، اآلن قبول می کنی، با 

ز یا در این لحظه اتفاق می افتد، اآلن می بینی در بیرون؛ یا ا ؛اتفاقات گذشته هم ستیزه نمی کنی، برای اینکه ذهن تو

 گذشته می آورد، شما یا با این ستیزه می کنید، یا با ده سال  پیش: 

,, چرا این کار را کردند با من، چرا اینطوری شد، چرا من این کار را کردم ,,، نه، همه را قبول می کنید، پذیرش بی قید 

قتا" راضی هم هستید، و شرط قبل از قضاوت، همین خاک در معشوق شدن است، این اسمش تسلیم است، ولی شما حقی

از جنس هشیاری می کند، وقتی شما راضی هستید، خشنود هستی، کی راضی و خشنود است؟، اوال" که تسلیم، شما را 

پذیرش اتفاق این لحظه، شما را از جنس آن هشیاری می کند که قبل از آمدن به این جهان بودید؛ و آن خشنود است، شما 

  !.وقتی شما خشنودید، همین هشیاری ازلی، ابدی، خشنود است ه در یابید.باید این خشنودی را در این لحظ
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پس بنابراین در دارد باز می شود، در باز می شود، َدری وجود ندارد، یعنی فضاِی زیِر اتفاق این لحظه، دارد باز می 

 .  این فضا هستیشود، فضا دارد خودش را به شما نشان می دهد، به شما می گوید: شما از جنس نامحدودِی 

ما اتفاق را نمی توانیم بپذیریم اآلن، ما اآلن رنجش داریم،  ،ولی این کاری که در مصرع اول می گوید، درد هشیارانه دارد

 .!فالن گروه، فالن کس، این کار را کرده ،نج سال پیش، با منپمی گوییم: چرا 

ِکشید، خاِر غمش را می ِکشید. قدیم خار را روی پشت ُخب پذیرش اش سخت است، به این دلیل شما، درد هشیارانه می 

 حمل می کردند، در نتیجه این نیست که شما بیخودی درد بِکشید، این تسلیم، یک حالت فعال است، شما حواس تان به 

تان در این لحظه ست که: ،، در این لحظه من دارم اتفاق را می پذیرم و نمی توانم  شما حواسِ  ،ست، این لحظه"  آنجا" 

بپذیرم و ستیزه نمی کنم، همینطور ایستادم، هر جور که هستم می پذیرم که آنطوری هستم، حتی اگر نمی توانم بپذیرم، 

 لی از گلستاِن زندگی نمی بری.ی توانم بپذیرم ،، اگر این کار را نکنی، این خار را نِکشی، گُ می پذیرم که نم

، ُگِل شما، شکوفایی حضورتان است، ُگِل ُرِز شما این است دیگر!، که شما این توهم ؟ُگل شما چیست، گل ز گلستان نبری

 .درون شما باز شود  بی نهایتِ من ذهنی را رها کنید و یکدفعه باز شوید، باز شوید یعنی چه؟ یعنی فضایِ 

 ر، همه چیز بگنجد، آن بحر!.در این بحر، در این بح

 اما اجازه دهید که یک مطلبی را که مربوط به ُشکر و قانون جبران است و رضاست و تسلیم است، می بینید که اینها

تسلیم، ُشکر، رضا، ... اینها  :همه کار می بََرد. هر کاری که شما انجام می دهید، آن کارهایی که موالنا می گوید، مثال"

می بینید که حسادت شما را ، گر تو به جان بُخل کنی جان بر جانان نبریمی گوید که:  داریم تُوِی غزل هم با هم اند و 

خل می کنی و تسلیم می بخل می کنی به باز شدِن این فضاِی درون، بزرگ شدِن جان، یکدفعه می پذیری که بُ  گرفت،

ش بیشتر می شود، خوشحال تر است، شادی می کند، شوی، نمی کنی، حسادت نمی کنی، یکدفعه می بینی که یکی جان ا

 شما حسودی تان می شود، برمی گردید، ادامه نمی دهید، می گویید: 

من به جان نمی خواهم حسادت کنم، گسترش جان را جلویش را نمی خواهم بگیرم، برای اینکه اگر حسادت کنم، جان ،، 

 اشکال ما اآلن چیست؟، اشکال ما اآلن این است که:. ،، من، کوچک می شود، یعنی فضای درون باز نمی شود

توهم ذهن نگاه می کنیم، " این درست نیست، این در یک توهم، همه اش به بی نهایت را که ما هستیم، همه اش جمع کردیم 

این غلط است "، ما می گوییم: تُوِی این ذهن، یک خدائیتی وجود دارد، یک خاصیتی وجود دارد، یک هشیاری وجود 

دارد که اگر رها کند چسبیدن به این چیزها را، یکدفعه بی نهایت فضا می شود، شما عمق آرامش بی نهایت پیدا می کنید 

 و دیگر واکنش نشان نمی دهید.

* 

موالنا در مورد این قانون جبران، که یک حالت خاص است که اسمش را شکر می گذاریم، یک مطلب بسیار ظریفی، می 

 : که گوید

 ۲89۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  

 شکر نعمت خوشتر از نعمت بَُود

 سوی نعمت رود ُشکْرباره کی
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 شما بوسیلۀ من ذهنی فقط به نعمت نگاه نکنید "، من ذهنی نعمت را می گیرد، می گوید: " 

                                ,, باز هم بده، باز هم بده، بیشتر بده ,,، نمی فهمد!.                         

 ذهنی در می آورد، می برد به فضای یکتایی، به همین سادگیاما اگر شکر کند، شکر شما را که هشیاری هستید، از من 

شما متوجه می شوید که نعمت می گیرید، یک چیزی گیرتان می آید، شکر می کنید بخاطر شکر، بخاطر این فضای 

 ه:چیزی که گیرتان آمده، برای همین موالنا این چیز ظریف را می گوید کآن یکتایی، حواس تان را همه اش نمی دهید به 

شما باید قانون جبران را یاد بگیرید که چه جوری به کار ببرید، یک موقع هایی هست که ما این قانون را به کار می بریم 

می دهیم، این من ذهنی اگر هم بخواهد قانون جبران را به کار ببرد، باالخره یک جایی، ولی مورد سوء استفاده قرار 

، با همین رضا، با همین تسلیم، یک مقدار خرد زندگی در خودمان زنده کنیم، خرابش می کند، ما مجبوریم با همین شکر

، هی می گوید بیشتر بده، نمی بیند و شکر !که با آن چشم، با آن خرد ببینیم، اگر فقط با عینک من ذهنی باشد، نمی شود

دهد، بلد نیست، برای همین  نمی کند و اصال" چیزی که من ذهنی بلد نیست، شکر است، بیخودی حرف می زند، شعار می

,,، نه،  !فورا" ناراضی می شود، می رود به قیاس، می گوید که: ,, چرا او آنقدر دارد، من این قدر دارم، شکر هم بکنم

 ید قانون جبران را رعایت می کنید.، داردکارهایی که کردیامکاناِت خودتان، با شما یک آدم جدایی هستید با یک سری 

نشی هم دارید که می بینید زندگی اآلن چه برای شما می آورد، خودتان را با دیگران مقایسه نمی کنید، هر بنابراین یک بی

  .چه که این نعمت بیشتر می شود، شکر می کنید، شکر می کنید برای شکر کردن

 این شکر کردن، شما را در آن فضا قرار می دهد، شما آن دید را از دست نمی دهید، برای همین موالنا می گوید: 

 شکر نعمت خوشتر از نعمت بَُود

 ُشکْرباره کی سوی نعمت رود

 اصال" ما باید اینطوری زندگی کنیم، یک کسی شکر باره ست، شکر باره ... کسی که یک شکر کِن حرفه ای ست، 

 می رود به سوی نعمت!، برای اینکه همینکه به سوی نعمت رود، از جنس نعمت می شود و دیگر شکر نمی کند.ن

  :بنابراین

 شکر جاِن نعمت و نعمت چو پوست

 ز آنک شکر آرد ترا تا کوی دوست

جاِن نعمت است، شما توجه نکنید که چه گیرتان آمده، نمی گویم ... شما زیر  ،کوِی دوست، فضای یکتایی ست. شکر

چشمی هم یک نگاهی بکنید؛ ولی مرکز دیدتان، شکرگزاری ست، قدردانی ست، سپاسگزاری ست، این سپاسگزاری 

مثل پوست  متنعلطیف می کند آدم را، از جنس زندگی می کند، از جنس خدا می کند، می گوید: شکر، جاِن نعمت است، 

 است، برای اینکه شکر شما را تا کوی دوست می آورد!.

 نعمت آرد غفلت و شکر اِنتِباه

 صید نعمت کن بداِم شکر شاه

یعنی اگر حواس ات را فقط بدهی به نعمت؛ و شکر نکنی، می برد تو را به من ذهنی و غفلت می آورد، رفتن به ذهن و 

 ؛ و مقایسه همان و گرفتار شدن همان.به من ذهنی و برخاستن بعنوان ,, من ,,
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، شما نمی خواهید که کاری کنید که بعد از " " من فقط اینها را می خوانم، برای اینکه اینجاها، یک نکات ظریفی هست

می خواستم ... فالن شهر باشم، اآلن در فالن شهر هستم، وای ... من کجا اشتباه کردم!، من اآلن ,, پانزده سال بگویید: 

ن شهر گرفتم، خواستم بروم سانفرانسیسکو؛ ولی سی درجه زاویه گرفتم، آنجا نرفتم، آبرای اینکه یک زاویه ای نسبت به 

 اآلن رسیدم به شهری که نمی خواستم بروم! ,,.

 ، بیداری یعنی از جنس حضور شدن، از خواب ذهن بیدار شدن، پس، نعمت آرد غفلت و شکر اِنتِباه، اِنتباه یعنی بیداری

 و صید نعمت کن.    شاه در اینجا، خداست، زندگی ست، شما در داِم ُشکِر شاه باش، صید نعمت کن بداِم شکر شاه

ان مادی یعنی در بیرون هم قانون جبران را رعایت کن، کار کن، هر چه در توان داری بگذار، قانون جبران را هم در جه

رعایت کن؛ ولی حواس ات به دام شکر شاه هم باشد، یعنی شکر شاه، شما را به فضای وحدت می برد، فضای یکتایی این 

 لحظه، دام شکر شاه است، می گوید خالصه شما باید اینجا باشید، صید نعمت هم بکنید.

گرفتار سبب ایم دیگر!، امروز به زبان  ما !.یک جایی دیگر در هفته های گذشته گفت: تو گرفتار سببی، مواظب باش

، آن ... رسیدیم به آنجا برسیم، آنجاکار را بکنیم، تا ... در بیرون باید هی این  .دیگر می گوییم: ما گرفتار قانون جبران ایم

 .کار را بکنیم، تا به آنجا برسیم. حاال، این همین قانون سبب است، قانون جبران است، نکنیم نمی رسیم

نجا گفت: ای گرفتاِر سبب، بیرون َمپَر، یعنی نیا از این قاعده، بیرون بِپَر، از این سیستم؛ اما مسبب را هم عزل نکن، اما آ

 لیک عزل آن مسبب ظن مبر.

یعنی آن مسبب، آن فضای یکتایی، آن خرد زندگی را هم از زندگی ات زایل نکن، خیلی مهم است، چند بار باید بخوانید 

  نه.  ات اش را متوجه می شوید، یببینید که ظراف

* 

 تا نَکنی کوه بسی دست به لَعلی نرسد

 تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری

 کوه، ذهن است، تمثیل می زند، می گوید: کوه را نََکنی، دست به لعل نمی بری، لعل پیدا نمی کنی.

پایین می گوید: بهترین لعل، در بدخشان بوده، در کوهها بوده. کوهها را باید می کندند، قدما، معتقد بودند که در اثر تابش 

آفتاب، فشارات زمین، سنگ به لعل؛ یا به عقیل، تبدیل می شود، پس بنابراین، در زیر کوه است، تمثیل می زند، این لعل، 

 هشیاری که از خودش آگاه است، شما یعنی.  یعنی " حضور "، یعنی " هشیاری "،

نمی گویم تماما" آزاد شده اید، فرض کنید که پنجاه و پنج  قسمتی از شما فرض کنید آزاد شده، اآلن متوجه می شوید که

درصد شما از جنس " حضور " هستید، چهل و پنج درصد هم گیرِ ,, من ذهنی ,, هستید، می شود اینطوری باشد، اینطوری 

ت که یکدفعه ما، ... ما هم ممکن است در فضای یکتایی این لحظه باشیم، من ذهنی هم داشته باشیم، اشکالی هم ندارد، نیس

 است.  داریم روی خودمان کار می کنیم، اما کوه را می َکنیم. کوه، ذهن

زمین را شخم می زد،  در قصه ای که از مثنوی امروز می خواهم بخوانم، اگر رسیدم، می گوید که: یک کسی آمده بود

 و تحمل نمی توانست بکند، یعنی چه؟ یک ابلهی فریاد کرد

 ، می رود ذهن و ـ" آنطرف "، بچه ست امروز هم در غزل داریم، می گوید: نعمِت تن، خام کند، انسان وقتی می آید از
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ز مردم گرفته، خام است، خام است، هم هویت با باورهایی ست که از پدر و مادرش گرفته، ا« خام  »هم هویت می شود، 

، با جهان مادی ست، عقِل جهان مادی را دارد، بر اساس زیاد کردن همان ها، تصمیم می گیرد، یعنی هم هویت با ذهن

 عینک اش همان ها هستند که با آنها هم هویت است، در دردهایش هم همینطور. 

وهای ذهنی را شخم می زد، از ریشه می آورد باال، ذهن یک کسی آمده بود شخم می زد، شخم می زد یعنی چه؟، یعنی الگ

 ها را شخم می زد، مثل موالنا، اینجا می گوید: کوه را بکن.

مزاحم من نشو، تو برو " یک ابلهی فریاد کرد و برنتافت، در مثنوی ست، آن شخصی که شخم می زد گفت: می گوید: 

 .                                   " آبادان می کنم! مارت و از آبادانی باز بشناس، من دارمعخرابی را از 

شما اگر ذهن تان را نکنید، این الگوها را و این الگوها را از ریشه در نیآورید، شخم نزنید، ... حاال شما باید بروید ذهن 

 باید.و بسیار ؛ تا نَکنی کوه بسی تان را شخم بزنید، موالنا می گوید: " شخم بزنید ".

، شش ماه گنج حضور گوش می دهد، یک چیزهایی یاد می گیرد: ,, من رسیدم ,,، " نه، باید بکنی، بکنی، بکنی، یک کسی

تا ... داری هشیاری را از الگوهای ذهنی، می ِکشی بیرون!، هر الگوی ذهنی که این لحظه در ذهن تان فعال است و تُوِی 

می آوری، ریشه اش می ماند باال، برگش خشک می شود، هشیاری آن ,, من ,, است، آنها را شخم می زنی، از ریشه در 

 از آن آزاد می شود و آن هشیاری، جمع می شود، لعل، آن است!.

همینکه این هشیاری زیاد می شود، این دریا در زیِر فکرهاتان خودش را به شما نشان می دهد، شما باید بروید تُوِی آن 

 آوری باال. گوهر و مرجان، هشیاری ست، خرد زندگی ست، عشق است، زیباییدریا؛ و گوهر و مرجان را از آنجا، بی

ست، همه چیز از " آنجا " می آید!. شما باید حواس ات به دریا باشد، می گوید تا سوی دریا نروی، گوهر و مرجان گیرت 

 نمی آید!.

بزنیم، این کار سبب خواهد شد که کمی لعل پس، متوجه شدیم که باید کوه مان را بکنیم، الگوها را بکنیم، زیر و رو، شخم 

گیرمان بیآید، لعل، همآن هشیاری ست، همین را ادامه می دهیم، همین را می گذاریم بزرگ شود، همین لعل، بزرگ می 

رویم، دریا، فضای وحدت است، گوهر و مرجان شود؛ و ما داریم به سوِی دریا می رویم، می دانیم که اگر سوِی دریا ن

می آید، ما تا حاال، گوهر و مرجان را در بیرون می دانستیم، گوهر و مرجان در بیرون نیست، در درون ماست، گیرمان ن

آن دریا در درون ماست، دریا ما هستیم، گوهر و مرجان هم در اعماق وجود ماست، هی عمیق تر می شویم، ما خدا را 

، خدا بی نهایت است و ابدیت !است دیگر خدا این .ن لحظهچه جوری تعریف کردیم، گفتیم: بی نهایت عمق و بی نهایت ای

است و شما هم از جنس خدا هستید، شما هم باالخره، بی نهایت ریشه دارید این لحظه؛ و حس بی نهایت زنده بودن در این 

ن است که شما از لحظه می کنید؛ و اتفاقا" این همآن ایمان است، اتفاقا" گوهر ایمان و دولت ایمان که پایین می گوید، ای

طریق ریشه دار شدن و عمق ریشه حس زندگی می کنید و حس ایمان می کنید، نه از طریق باور!، باور جسم است، اینها 

 همه کارهایی ست که ما باید بکنیم.

 سر نشویسر ننهد چرخ تو را تا که تو بی

 کس نخرد نقد تو را تا سوی میزان نبری

 توانیم زندگی بگیریم، یعنی زندگی به شما َسر نمی دهد، َسِر زندگی را نمی دهد، َسِر خرد راُخب، چرخ را در اینجا می 
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 نمی دهد، َسِر عشق را نمی دهد، اگر بی َسر نشوید!.

ما َسِر ,, مِن ,, توهمی مان، خیلی ادعا دارد، به دانش اش می نازد، اصال" خیلی ها نمی دانند که من ذهنی دارند، یک 

بر اساِس من ذهنی، این مطالب را نمی خوانند، من ذهنی شان را اصل گرفتند، فکر کرده اند که آن، هستند، که  ای عده

 یک خدای ذهنی هم در آسمان ها تجسم کردند، این من ذهنی با آن خدای ذهنی، مکالمه می کند، این،  ِشرک است، این، 

 یک ,, من ,, درست کنی، یک خدای ذهنی هم درست کنی و  ,, دوئی ,,، ست. دوئی یعنی همین دیگر!، ,, دوئی ,, یعنی

، ,, این دو، با هم گفتگو کنند: ,, به من این ... را بده، به من خانۀ بزرگ تر بده، به من آن دنیا را بده، به من بهشت را بده

ما می خواهید َسِر در تجسم اش بهشت جایی ست آبادان که بعد از ُمردن، آدم می رود، اینها هم توهمات ذهن است، ش

 زندگی پیدا کنید، باید َسِر این من ذهنی را بدهید برود، منتهی اشکالی که این َسِر من ذهنی دارد، این است که می گوید:

        .اول تو َسِر زندگی را به من بده، من این، را ول کنم ,,من مطمئن نیستم، ,, 

 " این، نمی شود، این یکی، نمی شود! ".        

شما ممکن است بگویید: ,, ما باالخره، یک چیزهایی می دانیم، زندگی مان را داریم اداره می کنیم، درست است که آرامش 

؛ یا ,, من ,, مان را از دست بدهیم، َسِر ,, مِن ,, ماناین نداریم، شادی نداریم، باالخره زندگی می کنیم، ما از کجا بدانیم ما 

در واقع سبب  ،را ... اینطوری ما ،من ذهنی، این ، " ُخب این نمی شود!,, ، نگذاشت چه؟زندگی می آید َسر می گذارد؟

  .!شده وقت مان تلف شود

 می گویند: ، به ما شما باید حداقل این اطالعاتی که ُعرفا به ما می دهند، کسانی که دیده اند و به اینجا رسیده اند

جنس بی فرمی هستید، شما هم هویت شدید، این دردهای شما بخاطر این " آقا، خانم، شما از جنس هشیاری هستید، از 

است که شما از جهان مادی انتظار زندگی دارید، شما خدا، زندگی را رها کردید که از درون باز می شود، دارید از 

از آدم ها توقع  نید،مادیات زندگی می خواهید، این غلط است، شما انتظار دارید از آدم ها، آدم ها را بصورت جسم می بی

دارید، آنها توقعات شما را برآورده نمی کنند، شما می رنجید، این رنجش یک هیجان نابود کننده ست، اینها را عرفا به ما 

 می گویند؛ ولی ما گوش نمی کنیم! ".

بدهند ,,، نمی شود چنین پس تو باید اول، بی َسر شوی، ادعا نباید داشته باشی، استدالل هم نباید بکنی که: ,, اول به من 

چیزی. این ادعای شما، اینکه می گویید: دانش َسِر توهمی من خیلی ارزش دارد، این را تا حاال، توی ترازوِی واقعی 

، خیلی از ما فکر !گذاشته ای؟، یا نه، ترازوی شما مقایسه ست، ابزارهای ذهنی خودت است، قضاوت های خودت است

، همین من دم، از بس بی عقل اند، نمی توانند بفهمند ما دانشمندیم، " ُخب این غلط است، اینمی کنیم دانشمندیم و این مر

شما اگر دیدید که اینطوری هستی، باید بدانی که قانون جبران را زیر پا گذاشتی، نقِد ما را، آنچه را که تو  ." ذهنی ست

ر است، یک ِسری باور داری، می خواهی با آن اآلن فکر می کنی گرفتی، ارزش دارد، هر چه هست، دانش است، باو

باورها تمام جهان را توجیه کنی، باور دینی ست، اقتصادی ست، فکر می کنی اینها را عمل کنند، جهان آبادان می شود، 

اگر اینها را سوی ترازو نبری، کسی نمی خرد، اتفاقا" ترازو هم، همین فضاِی حضور است، ما هیچ موقع، نقِد مان را 

 . نقد یعنی وجه رایج، هر چیزی که می شود خرج اش کرد، مثل دالر، وجه رایِج این مملکت است، طال...
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، من ذهنی طال نیست، اول بگوییم، دانش اش هم طال نیست، مفرغ است، بیخود است، اصال" !ما فکر می کنیم طال داریم

یم اینها را؟!؛ ولی ما، ... این هم یک قانون جبران بدرد نمی خورد، چیزهای کهنه و فاسد است، به کی می خواهیم بفروش

 ما باید خودمان را محک بزنیم، محک هم از " آنجا " می آید!.که است، 

شما چه جوری محک می زنید؟، کاری ندارد، شما بیآیید موالنا را بخوانید، ببینید که آیا واقعا" این چیزهایی که موالنا می 

ید؟، شما از جنس زندگی هستید؟، شما از جنس هشیاری هستید؟، آیا شما نمی رنجید؟، آیا اجرا می کنشما حقیقتا" گوید، 

شما توقع ندارید؟، آیا شما تسلیم هستید؟، یعنی اتفاق این لحظه، هر چه بیفتد، شما بدون سوال و جواب، بدون قید و شرط، 

ید؟، آیا شکر می کنید؟، شما آن چیزهایی که شما رضا دارید، راضی هستدر این لحظه قبل از قضاوت می پذیرید؟، آیا 

آنها را می بینید؟، اینها سوال هایی ست که شما باید جواب دهید، همینطوری نمی شود اصال"  ،دارید، قدرش را می دانید؟

ا به ، امروز موالن! ,,عقب افتادم، ببین فالن کس چقدر دارداز دیگران که: ,, هر چه بیشتر، بهتر، حرص مرا گرفته، من 

 شما می گوید که:

 ست کسی مهره ز اَنبان جهانهیچ نبرده

                                                              رنجه مشو ز آنک تو هم مهره ز انبان نبری

به این جهان از کیسۀ این جهان، گونِی این جهان، تا حاال کسی ُمهره ای نبرده، اوال" کسی طَْرفی نبسته، هیچکس نبوده 

باالخره سرخورده نشود، نا امید انی، به او زندگی دهد!، ید، از چیزهای این جهان، زندگی بخواهد و چیزهای این جهآبی

نشود، خسته نشود، ما اآلن از آدم های ثروتمند، اگر به گنج حضور، زنده نباشند، بنشینیم با آنها صحبت کنیم، بگوییم 

 وید: نه.، شما آرامش دارید؟، می گ؟، شما خشنود هستید؟ثروت دارید، شما راضی هستیدمثال" شما، یک میلیارد دالر 

 ؛ ولیمگر زنده باشد به حضور. اگر زنده باشد، بله، ممکن است یک میلیارد دالر هم داشته باشد، به حضور هم زنده باشد

فقط اینکه این، را دارد و بی خبر از فضای یکتایی ست، بی خبر از این چیزهایی ست که موالنا می گوید، نه، نیست، 

 مطمئن باشید.

 پس شما باید نقدتان را به سوی میزان ببرید، میزان یعنی ترازو، محک، ننشینید با ابزارهای ذهنی تان بگویید:

هم است و ... ,,، نه، من ذهنی از این کارها می کند، برای همین خودش را بزرگ ,, این چیزی که من می دانم، اینقدر م

 می داند!.

  تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا

 تا صفت گرگ َدری یوسف کنعان نبری

 را باز کنید، همه اش را، همه اش را  انمست خدا شدن یعنی چه؟، یعنی شما هر چه که اآلن تُوِی ذهن گرفتی، دست هایت

 درا از خدا نتوانی انیعنی خودت .رها کنید و بگذارید هشیاری از چسبیدن به چیزها آزاد شود و یکدفعه یکی شود با خدا

که اصال" خیلی از ما فکر می کنیم که این کار، غیر  د، تا به " آنجا " نرسیداین کار را نکنی اگر ، می گویددتشخیص دهی

 ، یک روال طبیعی ست، غیر ممکن نیست، برای اینکه این کارممکن است، موالنا می گوید: این کار، غیر ممکن نیست

این کار مثل زبان باز کردن بچه ست، راه رفتن بچه ست، چه جوری راه رفتن را یاد می گیرد، زاییده شدن از ذهن هم 

رد، گفتگوهای مردم نمی گذارد، موالنا اشاره می کند چرا؟!، یک روال طبیعی ست، البته تبلیغاِت تلویزیون نمی گذا
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برادراِن یوسف نمی گذارند، برادران یوسف کی اند؟، یوسف اصل ماست، برادران یوسف حسود بودند نسبت به یوسف، 

ین من ذهنی بیآید با ما بیرون بازی کند، مدت ها حسادت یوسف که جاِن ماست، ایعقوب پدرشان گفتند: به یوسف زیبا بود، 

نسبت  و تمام من های ذهنی، حسودند نسبت به هشیارِی حضور، جاِن ما، خدائیت ما، بگو خدا، حسودیم ما نسبت به خدا،

به جان، نسبت به روشنایی، این برادران یوسف، نقشه کشیدند، بردند یوسف را انداختند در چاه، یوسف ما، یوسِف ما 

یاری ماست، هشیاری ست، اصل ما هشیاری ست، هشیاری را انداختند تُوِی کیست؟، اصِل ماست، خدائیِت ماست، هش

چاه فکر. برادرهای یوسف، رفتند به یعقوب گفتند، حاال فرض کنیم سمبلیک، یعقوب خداست، یعنی ما انسانها، که من 

           ذهنی داریم، به خدا می گوییم: ,, یوسف را گرگ خورده! ,,، نه، یوسف را گرگ نخورده!. 

شما ببین چقدر صفت گرگ داری، که دل ات می آید یوسف را گرگ بخورد!، یوسف را گرگ نمی تواند بخورد، یعقوب 

یعنی خدا،  می داند که یوسف را گرگ نمی تواند بخورد، گرگ از جنس فرم است، درندگی ست، یوسف بی فرم است،

 ت اید، شما گرگ اید!، برای همین می گوید:خورده؟، نه، شما گرگین صفگرگ یعقوب، باورش شد که یوسف را 

 تا زمانی که صفت گرگی دارید، کی صفت گرگی دارد؟، من ذهنی.

من ذهنی صفت گرکی دارد، به هر قیمتی می خواهد بدرد، خشمگین می شود، می ترسد، داغان می کند، حمله می کند، 

زیاد کردن. فکر می کند که اگر زیاد کند، زندگی  می گیرد، می ُکشد، اینها صفت گرگی ست، می درد، برای چه؟، برای

اش زیاد می شود، تا ما این صفات را داریم، یعنی من ذهنی داریم، به خدا هم دروغ می گوییم، می گوییم: ,, یوسف ما را 

یرون، گرگ خورده ,,، یوسف ما را واقعا" گرگ خورده؟، نه، یوسف ما در چاه است؛ ولی قرار است یوسف از چاه بیآید ب

نمی شود یوسف در چاه باشد، یوسف از چاه می آید بیرون؛ و به پادشاهِی مصر می رسد، شما هم از چاه می آیید بیرون، 

 اگر اجازه بدهید.

شما اآلن می دانید که برادران یوسف، نمی خواهند بگذارند، برادران یوسف: تبلیغات تلویزیون است، برنامه های 

را به خواب ذهن، فرو می برند، به خشم فرو می برند، به عکس العمل فرو می برند، به درد تلویزیونی ، ست که انسان 

 فرو می برند، اینها همه چاه است. چه جوری ما می رویم تُوِی چاه؟

 با همین چیزها. یک عده ای کارشان این است که یوسف شما را بیندازند در چاه!.

یوسف، در چاه است، نشسته شما باید هشیار باشید، نگذارید؛ اما موالنا بارها گفته که: هر لحظه، این طناب طالیی، جلو 

 هستیم، توِی چاه، در تاریکِی ذهن نشستیم، این طناب طالیی، جلوِی چشم های ماست، قبال" گفت:یوسف و ما مثل 

 نید، طناب را می گیرید، می آیید باال. اگر دست به لعلی نرسد، ... شما که این را می دا

طناب را ببینید، طناب را کی می بینید؟، وقتی تسلیم می شوید، بمحض اینکه شما اتفاق این لحظه را بپذیرید، چشم زندگی 

ظۀ پیدا می کنید، طناب را می گیرید، می آیید باال. همینطور لحظۀ بعد، لحظۀ بعد هم همینطور، لحظۀ بعد هم همینطور، لح

 بعد هم همینطور، یکدفعه می بینید باالی چاه هستید.

بنابراین می گوید که: اگر تو هنوز صفت گرگی داشته باشی، در صفِت گرگی باشی، تا صفت گرگ دری، یوسف کنعان 

که نبری، یوسف را نمی توانیم ببری!، یعنی به جان ات، نمی توانی زنده شوی، به جان ات اگر زنده شوی، درست مثل این

 به زندگی، زنده می شوی، از ذهن زاییده می شوی.
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 تا تو اَیازی نکنی کی همه محمود شوی

 تا تو ز دیوی نرهی ُملک سلیمان نبری

پس ببینید، اینها همه قانون جبران است، ما صفت گرگی را اگر بخواهیم از خودمان جدا کنیم، باید تسلیم شویم، هشیاری 

حضور در ما انباشته شود، هشیاری حضور که همآن لعل بود، با آن هشیاری، با آن خرد، ناجوری هامان را ببینیم، 

 نداریم، من ذهنی می گوید:  گرگیت مان را ببینیم، کاری هم به گرگیت دیگران،

نه، این نمی شود، " ,, حاال که آن گرگ است، آن هم گرگ است و آن هم گرگ است، من هم می خواهم گرگ شوم ,,، 

داشته باش، شما وظیفه داری، مسئولیت داری، گرگیت خودت را ببینی، خودت را از چاه  شما به گرگیت خودت کار

کار داری، هر کی مسئول خودش است، اگر یک روزی، از چاه آمدی بیرون، خودبخود، بیآوری بیرون، با چاهِ دیگران چ

این انرژی که تشعشع می کنی، حرف هایی که می زنی، حاال دیگر خودت را بردی سوی میزان، اگر در اختیار زندگی 

به مردم کمک می  قرار گرفتی، یک حرف هایی خواهی زد، مردم را یک جوری خواهی دید، که آن دید، آن حرف ها،

                  . کند، نه اینکه: ,, تو گرگی، من هم می خواهم گرگ شوم، تو گرگ نباش، من هم گرگ نباشم ,,. " این، نمی شود "

 اینها همه یک فعالیت است، قانون جبران است، می گوید: اگر تو ایازی نکنی، ایاز به اصطالح، بندۀ سلطان محمود بود

مبسوط، یک چوپان بود، از دهات، سلطان محمود فراوان، توضیح دادیم سلطان محمود، قصه اش را برایتان خواندیم، 

عزیز می داشت، قدر سلطان محمود را می دانست. پس ایاز ما هستیم، سلطان او را  ،آورده بود، این ایاز که سلطان محمود

ه در آن صندوقی گذاشته بود، حاال فرض کن در صندوق، آن لباس ایاز یک حجره ای، یک اتاقی داشت کمحمود خداست، 

هایی که از دهات آمده بود و با خودش داشت، مثل چاُرق اش، گذاشته بود. یک سری حسود داشت، مثل همین برادران 

 کنی؟یوسف، رفتند به سلطان محمود گفتند که این، تُوِی اتاق اش، جواهرات را قایم کرده، تو به او اعتماد می 

این، از تو دزدیده؛ و سلطان محمود چون ایاز را می شناخت، ... اگر شما به گنج حضور زنده شوید، خدا شما را نمی 

 شناسد که شما از جنس او هستید و جواهر قایم نکرده اید؟!؛ ولی ایاز جواهر نداشت، آن کسانی که حسود بودند، گفتند که 

 ، خیانت کرده و جواهرات را قایم کرده. حاال، شب که ایشان در حجره شان، در این آدمی که تو به او اعتماد کرده ای

 اتاق شان هستند، باز کنید و بگردید و جواهرات را پیدا کنید و بیاورید.

 رفتند، گشتند، کندند، دیدند هیچی نیست، تُوِی صندوق، لباس های کهنه اش بود، گفتند که این چیست؟

ت می کنم و اینها را نگاه می کنم و می گویم: ،، من شکرگزار هستم، اینها به من یادآوری  گفت که هر شب با خودم خلو

 .،، می کنند که من چه بودم و اآلن به کجا رسیدم!

 ذهن تان را نگه می دارید و بعضی موقع ها، به آنها نگاه می کنید و می گویید: ،، من یک موقعی شما هم، کهنه هایِ 

ی درد داشتم، یک موقعی ستیزه می کردم، واکنش نشان می دادم، عمقی نداشتم، اینها کهنه هاِی رنجش داشتم، یک موقع

 من تُوِی صندوق است، هر شب به اینها یک نگاهی می کنم و شکرگزار زندگی هستم و شکر می کنم.

ا بتدریج که می رهید، از ، شما می کنید؟، شما شکر می کنید، تسلیم می شوید، آی!این ایازی کردن، یک کار فعاالنه ست

 اینکه می توانید با سلطان محموِد خدا، همراه شوید، قدِر این را می دانید؟؛ یا اصال" نه، نمی دانید.

 و غیره را جمع کرده بود، یک کریستالی داشت، یک شیئی قیمتی، ءدر یک نشستی هم که سلطان محمود بزرگان و وزرا
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 .حیف است قربان، این که قیمت اش خیلی زیاد است به دست وزیری داد و گفت: بشکن. گفت:

داد به دست آن یکی وکیل و گفت: بشکن. گفت: این قیمت اش خیلی زیاد است قربان، حیف است. خالصه به هر که داد، 

ی گفتند که این چیزی قیمتی ست، نمی توانم بشکنم!، داد دسِت ایاز، گفت: این را بشکن. فورا" زد رو از زیرش در رفتند

 ، نه این! ،،.سلطان محمود مهم است ،،سنگ، آن را شکست. بقیه گفتند: حیف شد، چرا شکستی؟!. 

حاال، در این لحظه که شما هستید، آیا حرفی که زندگی از فضای حضور به شما می زند، می گوید این من ذهنی را بشکن، 

          گویید: ,, حیف است ,,؛ یا می شکنید؟، ایاز شکست.ـ ,, این، خیلی مهم است برای ما! ,,. شما می  .استاین کریستال 

نمی دانیم، تسلیم در ذهن، ! ،،. ما ، که می گوید این چیز مهم استایاز گفت: ،، حرف سلطان مهم است، نه این دانش من

 نمی شویم، نمی شکنیم!.

یعنی همه همه محمود شوی، ود می شوی، بنابراین می گوید: تو اگر این کارها را نکنی که ایاز کرده، کی همه اش محم

اش تبدیل به خدا می شوی!، محمود به معنی پسندیده هم هست، کی همه پسندیده می شوی!، یعنی تماما" همه تبدیل می 

شود به خدا، به سلطان محمود؛ و اگر از دیوی نرهی، سلیمان مسلط به دیوها بود، سلیمان هم مسلط به فضای فرم بود، 

ن لحظه، عمق بی نهایت داشته باشی، عمق بی نهایت یعنی فضادارِی زندۀ زندگی. شما فرض کن که در ایهم در فضای 

بی نهایت، توانایِی فضا گشایِی بی نهایت، چه سلیمان باشد، ... شما انسان اید؛ ولی ریشۀ بی نهایت دارید، عمق بی نهایت 

جا می شود و دست اول هم هر لحظه، زندگِی زنده را حس می دارید، پس فضا گشایِی بی نهایت دارید، همه چیز در شما 

این، سلیمان است که مسلط بر دیو است. دیو چیست؟، دیو در این جهان، مثل دیِو خشم، دیو ترس، دیو جاه، دیو  کنید،

ید از دیوی، بَِرهید، توقع، هزاران تا دیو، که شما می توانید آنها را زیر سلطۀ خود درآورید و از آنها استفاده کنید، اما با

 نون جبران را می برد، کارش چیست؟از دیوی رهیدن، کار می برد، قا

شما این لحظه خشمگین می شوید، می نشینی نور افکن را می گذاری روی خودت، آن توجیهاتِ ذهن را می گذاری کنار، 

می گویی این خشِم من، به علت الگوی ذهنی بوده که در من نصب شده و من می خواهم شخم بزنم، می خواهم علف هرز 

این، کار می برد!، همین جوری که نمی شود از دیوی برهی، ، ها رااین بشناسمخواهم را بِِکشم بیرون، بیندازم بیرون، می 

 شما باید نورافکن را بیندازی روی خودت، کاری هم با دیگران نداشته باشی، هر روز این ذهن را شخم بزنی. 

شود  هر روز که شخم می زنی، یک سری علِف هرز، که الگوهای ذهنی پوسیده و قدیمی ست، از آنجا، از ریشه کنده می

و می آید باال. پس از یک مدتی می بینی که دیگر علف هرز نماند و این ذهن شما قابلیت پیدا کرد، اتفاقا" پایین می گوید 

می گیرید.  ،اآلن: " رام شد "، شخم زدن، ذهن را رام می کند، یعنی شما توان و قدرت را از الگوهای ذهنِی ,, من ,, دار

ز ریشه بکنی، از ریشه بکنی، هشیاری که در اینها سرمایه گذاری شده، آزاد می شود و تبدیل باید شخم بزنید دیگر!، باید ا

 به " حضور "، می شود.

 نعمت تن خام کند محنت تن رام کند 

 محنت دین تا نکشی دولت ایمان نبری

یک چیزهایی  ،گویید: منشما به تن ات، به من ذهنی ات، تن، تمام هیکل من ذهنی ات، تن، من ذهنی تن دارد، شما می 

 می کند. اوال" که خام است، گفتم:« خام » ، آن، تن است، آن، چه می خواهد؟، نعمت های او، ما را یدتجسم می کن
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اول که می آییم ذهن، همه همینطورند، همه از این فرآیند رد می شوند، اول که می آییم ما، هم هویت می شویم ما با ما 

                           هنی، چه چیزهایی هستند؟، اقالم این جهانی هستند.چیزهاِی ذهنی، چیزهای ذ

با پول مان، با دانش مان، یواش یواش که بزرگ تر می شویم، با  با اهالی خانواده، با دوستان مانپدرمان، مادرمان، ما با 

که  شویم. این هم هویت شدگی سبب می شود ن، با ماشین مان، با مقام مان، با اینها، هم هویت میهمسرمان، با بچه هاما

آن چیزهای بیرونی، می شود دل ما و ما عقل جهان بیرون را پیدا می کنیم که چه چیزی، چه چیزی را زیادتر می کند، 

« خام » این دِل ما، عقل اش همین است: ,, چه کاری، چه چیزی را زیادتر می کند؟، چکار کنم که کمتر نشود ,,، این، 

دم خام یعنی فقط دل اش مادی ست. از هشیاری حضور هیچ خبری نیست، این آدم خام است، هیچ قابل اعتماد است، آ

 نیست، زنده هم نیست، مرده ست، چون در خواب ذهن است. 

خوشی به او دست می دهد، هر نیم ساعت یک بار، باید به او بگویی که: تو آدم حسابی هستی،  ها،ُخب با زیاد شدن چیز

 لی آدم خوشبختی هستی، پول دار هستی، موفق هستی، نیم ساعت بعد  یادش می رود و دوباره یکی باید بیاید بگوید:تو خی

این کت و شلواری که پوشیدی خیلی خوشگل است، این ماشین ات خیلی عالی ست. دوباره، نیم ساعت خوشحال می شود، 

که ریشه در زندگی ندارد، خام است، نعمت تن خام کند؛ و ما هر نیم ساعت یک بار، باید آمپوِل انرژی بزنی، برای این

عالقمند به نعمت تن هستیم!، تأیید مردم، نعمت تن است، این هم یک قانون جبران است، شما می گویید: ،، آقا من دیگر 

 .این کار سخت استواهم ،،، نعمت تن را عالقمند نیستم، نمی خ

چه  ، من ذهنی به ماند تأیید کنند، ُخب از حاال به بعد، این تأیید را نمی خواهیمما یک حرف می زنیم می گوییم مردم بیای

خانه ام را به مردم می گوید؟، ناراحت می شویم: ,, من تا حاال به این چیزها زنده بودم، می خواستم خودم را نشان دهم، 

 .,, کنم، اصال" زندگی چه فایده دارد؟!را به رخِ مردم بکشم، فرش ام را بکشم، پس حاال چکار  ام پولنشان دهم، 

غذا ندهی، به این من ذهنی تن رام کند،  محنتِ  ،" بله، تازه شروع می شود، تازه این فرمول است که با آن یک کاری بکنید

 . " ، بکنرا الگوِی خشم ، ... "یواش یواش الگوهایش را هم بکنی

چیزی نمی خواهم، من از هیچکس در زندگی، هیچ توقعی ندارم، ،، این چیز مرا ناراحت می کند، من از مردم دیگر 

 صفر، صفر، صفر، صفر، هر موقع توقع می آید، من می رویم صفر شوم ،،.

محنت تن است، ممکن است سخت باشد اولش، برای یک خانمی که عادت کرده از بچه هایش تأیید و توجه بگیرد، توقع 

را بینداز، توقعات ات را صفر کن، این توهم است، ممکن است اولش سخت دارد، رنجش ها دارد، بگویی رنجش هایت 

باشد، من ذهنی اش نمی خواهد این کار را بکند؛ ولی اگر این کار را بکند، محنت تن است، تن اش را باید محنت دهد، 

ش هستم، من می خواهم آقا من معتاد به رنجاگر می شود، درد هشیارانه بکشد، بگوید: من اآلن زیر دردم، مثل معتاد، 

مواد مخدر است، به یک اتاقی می اندازند، مدتی جیغ و داد می کند، نمی تواند یک اعتیادم را ترک کنم، کسی که معتاد به 

 بخوابد، بعد از یک ماه، دو ماه، بدنش به حالت عادی  در می آید. ما هم معتادیم، از بس این کارها را تکرار کردیم.

باید زحمت بِِکشی، این هم تابع قانون جبران است، محنت می گوید موالنا می گوید، این هم محنت دارد،  این دینی را هم که

دین تا نکشی، کدام دین را می گوید، همآن دین را که می گوید: ای، دیدن تو، روی من، و ای دیدن تو ایمان من، یعنی 

دین است، هر چه که از " آنجا "، می آید به این لحظه،  این فضای یکتایی این لحظه ست که... رسیدن به فضای وحدت، 
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آن، دین ماست؛ و بطور دست اول، این لحظه، زنده شدن به زندگی و حس یکتایی با زندگی؛ یا با خدا، این هم ایمان 

                                        .دشماست، شما اآلن دیگر احتیاج به یک باوری، احتیاج به فکر نداری

پایین می با رفرانس و با مراجعه به ذهن شان می خواهند ببینند ایمان چیست!، آن ایمان نیست، آن بی ایمانی ست )مردم 

 ، پس تو باید کافری کنی!، این که دین نیست، این دین و ایمان نیست، اگر شک داری تو، اگر بحث و جدل می کنیگوید(

 می کنی اآلن؟!. بحثاگر در مورد وجود خدا هنوز بحث و جدل می کنی، پس تو شک داری، اگر مطمئنی پس چرا 

 ی که تمام وجود شما مرتعش به زندگیفی المجلس، در این لحظه، در حال آیا این ایمان شما، همآن یقینی ست که دست اول،

درون، اینطوری ست؟؛ یا رفتی تُوِی ذهن ات، یک باوری  ، مرتعش به خرد زندگی ست و شما آن را حس می کنید درست

 را جا انداختی که: ,, این ... درست نیست، آن ... درست است ,,، بحث و جدل می خواهی بکنی؟

مدتی طول می ِکشد در حالیکه ما محنِت دین می ِکشیم، دین اصولی ست که در وجود ما هست، در وجود خدا هست و ما 

ر این جهان هم وجود دارد؛ ولی در این جهان هم م، در خدائیت ما هست، آن، دین البته انعکاس اش دهم از آن جنس هستی

 که وجود دارد، هر چیزی که در این جهان بعنوان دین هست، انگشت اشاره ست به آن فضا. 

ببینیم، اجازه بدهیم  می خواهد بگوید که اگر شما این زحمت را نکشید، " آنجا " نمی رسید، ما باید خامی خودمان را

   عارفانی مثل موالنا، ذهن ما را شخم بزنند، آنها شخم می زنند، خودمان هم همکاری می کنیم.

 خیره میا خیره مرو جانب بازار جهان

 ز آنک در این بِیع و َشری این ندهی آن نبری

، هر چقدر که هر کدام از ما در اینجا ما برا ی چه به این جهان آمدیم؟، ما می آییم و می میریم، هشتاد سال، صد سال

 هستیم، همانطور بیخودی آمدیم؟

واقعا" ما آمدیم با اینهمه زحمت، یک مال و منالی جمع کنیم و بگذاریم توی بانک، برسد به ورثۀ ما و بمیریم و بگذاریم، 

ی خواهیم برویم بازار، بازار، این جهان م برویم؟!، این بنظر شما، ... خیره، خیره یعنی بیهوده، بیهوده میا!. حاال ما آمدیم

اتفاقات برای این است که شما بفهمید از جنس زندگی هستید و یکدفعه متوجه این بیهوده بودن و توهمی بودن  تمام است،

منیّت ات بشوی و آن را رها کنی و دراین بازار جهان، اصال" اینجا کارخانۀ " حضور " سازی ست، حاال دوباره با من 

 ، که چه بشود، ما به گنج حضور زنده بشویم که چه بشود! ,, ،، این حضور را برای چه می سازند؟ذهنی نپرسید: ,, آقا

من ذهنی ات را بطور کامل، رها کن، ، را تشخیص بده فعال"، به شما گفته اند بیا به این بازار جهان، شما من ذهنی ات "

 س اول، اول با زنده شو به زندگی، به فضاِی یکتایی این لحظه، حاال وقتی رسیدی به " آنجا "، خودت می فهمی. نپر

 ، برای همین می گوید: ! "می پرسی ,, من ,, ات

 خیره میا خیره مرو جانب بازار جهان

، بیع یعنی خرید و شری یعنی فروش، شما من ذهنی ات را زانکه در این بیع و شریبرای اینکه در این خرید و فروش، 

 را بگیر!. نیا " گنج حضور " را بده، من ذهنی .می دهی، " گنج حضور " می گیری

، مردم، بعضی ها، نمی گویم همه، !بگیری!، مردم اآلن، این کار را می کنندرا تقلبی تقلبی را بدهی، یک چیز یک چیز 

بعضی هم هویت با یک دین، با یک مذهب هستند، این را رها می کنند، می روند به یک دینی دیگر و هم هویت با آن می 
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شوند، بر اساس آن دین جدید، فحش می دهند به دیِن قبلی، این خیره آمدن و خیره رفتن است، اصال" توی باور نیست 

ها ... اآلن، آزاد شدی!، اآلن، " درد و همۀ اینها را بدهی، که!، شما باید این باور و هم هویت شدگی و این فحش و این 

  .    ، دریایی شدی که همه چیز در آن، می گنجد. "یبی نهایت عمق پیدا کردی، اآلن همآن بحری شد

یکدفعه متوجه می شوی که تو دریایی شدی که فضا گشا شدی، فضا برای همه چیز باز کردی، دیگر آن چیزهای سطحی، 

موجک های روی اقیانوس اند، تو اقیانوس شدی، حواس ات دیگر به موجک ها نیست، کی؟، چه باوری دارد، چه دینی 

برای اینکه شما حاضر شدی من ذهنی و دانش اش را بدهی و دریا  ،داشته باشد، هر دینی، در شما جا می شوددارد، 

بخری، نیآمدی یک چیز تقلبی را بدهی، یک چیز تقلبی دیگر به جای آن بگذاری، مردم اشتباه می کنند بعضی موقع ها. 

 " درست است این؟، نه درست نیست ".  ،یک سیستم باوری را می دهند، یک سیستم باوری دیگر می گیرند

اصال" این دین ها هم برای این است که به ما کمک کنند که از این من ذهنی آزاد شویم، من ذهنی خیلی موذی ست، این 

منیِّت ما، به این سادگی از بین نمی رود، اینهمه توصیه ها و اینهمه کتاب های دینی برای این آمده که راهنمایی کنند ما 

 ا، گفت: پیغمبران برای قطع ,, اسباب ,, آمده اند، ما اصال" توی ذهن، همه اش: ر

، ,, ینطوری ست، باید اینطوری باشد، اینطوری شد، حاال باید آنطوری بشودینطوری ست، باید اینطوری باشد، ا,, اآلن ا

این!، یعنی این عادتی که تو کردی، این، همین تسلسل ,, اسباب ,, است دیگر!، ما اینجا گیر کردیم، خرق عادت یعنی 

معتاد شدی: ,, اآلن اینطوری ست، بعد اینطوری ست، ... ,,، تمام حواس ام در این است که: ,, اآلن وضعیت این لحظه 

اینطوری ست، از اینجا می رود، اینطوری شود و از آنجا رود، آنطوری شود، اگر آنطوری شود، آن موقع زندگی می 

 .ود، زندگی همین لحظه ست، که باید پاره کنی، اجازه دهی زندگی خودش را نشان دهد "شود! ,,، " نمی ش

   پیغام غزل تقریبا" مشخص شده، می گوید: 

 خاک که خاکی نَِهلد سوسن و نسرین نشود

 تا نَکنی َدلق ُکهن خلعت سلطان نبری

شده، خاکی یت اش را گذاشته و تبدیل  " تبدیل " ،خاک .می گوید: این سوسن و نسرین، ُگِل ُرز، اینها همه خاک اند دیگر!

 .به یک چیز دیگر شده، تبدیل به لطافت شده، اگر این کار را نمی کرد که سوسن ونسرین نمی شد!

این ِگل و این مفرغ را اگر رها نکنیم، ... خاک با سوسن و نسرین، خیلی فرق دارد!، چه جوری  ،من ذهنی رااگر ما هم 

دلق، پوششی ست ِل ُرِز حضورمان و یکی شدن با زندگی را تجربه کنیم؟، تا زمانی که ما این دلق را، می توانیم این گُ 

 ما بعنوان هشیاری، چه پوشیدیم؟ ... تا این دلق پوسیدۀ قدیمی را پوشیده ایم، یعنی با اینها، هم هویت ایم،مثل عبا، 

، قدیم پادشاهان به دوستان شان، خلعت سلطان نبرینباید دلق باور بپوشیم!، دلق باورهای پوسیده و کهنه، که اصال" ما 

به وزراء، لباس های فاخر، از اطلس یا از پارچه های خوب می دادند، در اینجا، لباسِ " حضور " است، ما اگر این جامۀ 

اینها نگاه می کنیم، اینها را مهم  کهنۀ پوسیده را از تن مان در نیاوریم، که همین اآلن به صورت هشیاری پوشیدیم و به

 ببینید اینها همه قانون جبران است، شما باید این دلق را دربیآورید، شما می گویید: ... می دانیم، اینها را اگر نََکنیم، 

 ,, من در نمی آورم، کوشش نمی کنم، کار نمی کنم ,,، کار هم، کاری نیست که من ذهنی می گوید، من ذهنی آدم را به 

 موالنا به شما ـهمین ما موالنا را می خوانیم، بسیار ظریف، آن چیزهایی که الزم است، برای " حضور " نمی رساند، 
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                                                        می گوید، آنها را تمرین می کنید.                   

 و لباِس  ؛هشیارانه می ِکشید و هشیاری را از دِل فرم می ِکشید بیرون گاهی اوقات اینها با درد همراه است، درد آن را

 " حضور " خدا را می پوشید.  

 ای خاطر تو خوش نشودآه گدارو شده

 تا نُکنی کافریی مال مسلمان نبری

 را به ما نشان دهد و می خواهد بگوید که: قانوِن جبرانهمانطور که خدمت تان عرض کردم، موالنا می خواهد اهمیِت 

ما اینقدر عجین با این قانون هستیم، که اگر این قانون را یک جاهایی زیر پا بگذاریم، حتما" ضررش را خواهیم دید و 

ر از این غزل این است که شما خوب این قانون را در زندگی خودتان، با دیِد خودتان و تأمل خودتان بررسی کنید و منظو

ببینید که آیا این قانون را در تمام جنبه های زندگی تان رعایت می کنید یا نه، اگر رعایت نمی کنید، برگردید رعایت کنید. 

یکی از آدم هایی که می خواهد قانون جبران را زیر پا بگذارد، گداست. گدا، می گوید که شما بیآیید از آن چیزی که در 

البته بعضی گداها می گویند ما دعا می کنیم، بعضی از گداها، . ن کار نمی کنممی آورید، یک چیزی به من بدهید، م

همینطور می نشینند و می گویند شما باالخره یک چیزی به ما بدهید و زحمت بکشید، زحمت اش را شما بکشید ولی مفت 

 به ما بدهید.

اهم شما بفهمید که بعضی گروه ها بصورت تمثیلی حاال، من با گدا و ... مخالفتی ندارم، موالنا تمثیل می زند و من می خو

در نظر گرفته شود و شما بدانید که ما انسانها چقدر با این قانون عجین هستیم و نمی توانیم زیر پا بگذاریم، یکی دیگر، 

ا برمی دزد است، دزد می گوید که من کار نمی کنم، شما بروید کار کنید، من یواشکی می آیم یک مقدار از اموال شما ر

از طریق گدایی، نمی تواند به هر حال به شادی و خوشی  ،از طریق دزدیدن یا گدا ،دزد .دارم می برم و مال خودم می کنم

مرفه دنیایی برسد، اینها همیشه یک چیزی شان لنگ است و علت اش بعضی ممکن است بگویند دزدی حرام است و ... 

 ر پا می گذارد، امروز موالنا می گوید: " این قانون جبران،  ولی، اصل اش این است که قانون جبران را زی

این حضوِر قانون خدا هم هست! "، امروز به ما گفت که: تا شما این من ذهنی را ندهید برود، آن فضای بی  نهایت وسیع 

است که ما از این گیرتان نمی آید و با توجه به اینکه زندگی قصد نیک دارد و روند تکاملی زندگی در این سمت  لحظه،

 در اینجا، هویت ذهنی آزاد شویم، پس اینکه ما هویت ذهنی و دردهامان را بیندازیم، ترسی نداریم، یک توکِل حتی منطقی

برای ما اینجا وجود دارد که واقعا" این من ذهنی، چیز جالب توجهی نیست، حداقل این را می فهمیم، پس این را بیندازیم، 

دازیم، اگر دردهامان را بیندازیم، برای چه من دردهایم را حمل می کنم و با آنها هم هویت شدم، همه چیز با ارزشی نمی ان

 .       !کار مفیدی نیست، اینها گدایی ستاینها ، ؟جا نقل می کنم، دلسوزی مردم را جلب می کنم

انسان، می گوید تو گدا رو شده ای برای گدایِی دلسوزی، مرا به جایی نمی رساند، بنابراین، موالنا، آهی می ِکشد، برای 

قانع است، گدا در اینجا  ، به کوچک،، گدا به کم!اینکه از فرم زندگی می خواهی!، شما نمی خواهی آن چیز خوب را

او به یک دالر، قانع است، با صد هزار دالر فرق دارد، گدا آمریکا مثال"،  می گوید: ,, یک دالر بده ,,، یک دالر؛ ولی 

ر می گیرد، در خیابان هم زندگی می کند و یک جایی را درست کرده و گوشۀ خیابان می خوابد و می نشیند و یک دال

 درخواست یک دالر می کند، باالخره بیست دالر جمع می کند و با آن زندگی اش می گذرد؛ ولی هیچ موقع میلیونر نمی
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میلیون دالر را که همین گنج حضور باشد، فراموش کرده ما هم چشم دوختیم به فرم و آن صد هزار دالر را، یک  شود. 

ایم، با همین چیز کوچولو قانع ایم، گدا هستیم، پس چون گدا رو شده ایم و به کوچک قانع ایم و کار هم نمی خواهیم بکنیم، 

 قانون جبران را رعایت نمی کنیم، خاطرمان خوش نخواهد شد، موالنا می گوید.

بگیرید و بروید در زندگی تان اعمال کنید؛ و آن کارهایی که می کنی، آن کارها واقعا" کار مسلمانی حاال، شما از این نتیجه 

نیست، لفظ مسلمان را بکار می برد، برای اینکه مسلمان یعنی انسان تسلیم شده در معنِی موالنا؛ و تسلیم هم یعنی پذیرش 

مسلمان می شود همین " گنجِ حضور "، فضاِی وحدت بی  اتفاق این لحظه، بدون شرط،  قبل از قضاوت، مالِ وضعیت و 

 .نهایت وسیع در این لحظه

می گوید: این مسلمانی تو اصال" بدرد نمی خورد، مگر کافری کنی، کافری یعنی عکس آن کارهایی که می کنی. اآلن، 

بتوانی مال مسلمان را  آن کارهایی که می کنی، اگر عکس اش را بکنی، می شود کافری، پس بهتر است کافری کنی که

ببری. مال مسلمان، همین هشیاری حضور است، شما می خواهید آن چیزی که مسلمان در این جهان دارد، سرمایه اش 

 چیست؟، سرمایه اش " گنج حضور " است. 

ن لحظه تسلیم ایمسلمان یعنی این لحظه تسلیم است، لحظۀ بعد تسلیم است، عقل ,, من ,, دار ندارد، این لحظه تسلیم است، 

 .است مسلماناین، است، ... خشنود است، هم تسلیم است، هم خشنود است، هم راضی ست، هم شکرگزار است، 

ب کسی که دائما" بر اساِس باورهای مذهبی ستیزه می کند و خشم دارد، من ذهنی  وقتی تسلیم نیست، ستیزه می کند، خُّ

رش این لحظه و رضا، در این لحظه، کافری ست، پس بهتر است ما کافری دارد، منیّت دارد، برای او، شکر و تسلیم و پذی

سنگین این، یک کمی، من ذهنی داشته باشیم، اگر ، برای ما این را می گویدکنیم تا بتوانیم مال مسلمان بدست بیآوریم. 

 : است، بنابراین ما را وادار می کند به فعالیت، منتهی یادمان باشد

شدیم که باید یک کاری بکنیم، نباید از این من ذهنی بخواهیم که کاری بکند، بمحض اینکه ما  اگر ما یک روزی متوجه

 ذره ای به جنب و جوش بیفتیم، این من ذهنی ما می گوید: 

 ,, ُخب تو می خواهی به فضای وحدت برسی، اجازه بده من تو را برسانم ,,، شما می گویید: 

،، برو سر جای خودت بنشین، من باید از طریق این تسلیم، تو نمی گذاری من تسلیم شوم، من از طریق ستیزۀ تو که نمی 

توانم به جایی برسم، من از طریِق آن لعل، آن هشیاری حضور است که می توانم به جایی برسم، حداقل این را که می 

 خودت، حرف نزن ،،. فهمم، پس تو، آقا یا خانم من ذهنی، برو سر جای 

 کما اینکه در بیت ماقبل آخر می گوید که:

 هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود

                                                                        ز آنک تو تا سنگ دلی لعل بدخشان نبری

 ساکت باش، همینکه می گویی، دِل مرا سنگ می کنی! ".، " نگو، !این لِب من، ذهن است، هی می گوید!، هی می گوید

 این من ذهنی، چه جوری زندگی اش را ادامه می دهد؟، با گفتار، با فکر، فکر بعد از فکر. سکوت کن.

بزنید یا اصال"  کنید، حرف کم"  سکوتْ  : "می شود، شما امروز از موالنا یاد می گیرید که  "سکوتْ ، سببِ " اتفاقا" تسلیمْ 

 ف نزنید، برای اینکه حرف، دانش ,, من ,, دار ذهنی ست. حر
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، ، چیزهای ذهن را می گوید,, من,,  .،، ، تا دِل من باز شود،، حرف نزن، ای مِن من، ای ذهن من، هیچ مگو ای لِب من

 .فضاِی یکتایی، از درون من باز می شود، یعنی چه؟، یعنی وسیع شود

از می شود، باز می شود، باز می شود، هشیاری کشیده می شود، کشیده می شود، یعنی این فضا، زیر این مِن ذهنی، ب

کشیده می شود، کشیده می شود، دیگر یک پوسته می ماند، آن پوسته را هم شما لگد می زندی می اندازید دور، هیچْی، 

 نمی ماند. بعد همه اش می شود فضاِی یکتایی. من ذهنی نمی ماند.

ه ایم، اگر گدا رو شده ایم، فقط ,, من ,, داریم و ذهن داریم و فکر داریم و به جهان نگاه می کنیم و ولی ما اآلن گدا رو شد

از جهان می خواهیم یک چیزی، گدایی کنیم، دنبال خوشبختی از چیزهای این جهانی هستیم، از آدم های دیگر هستیم، 

 دنبال هویت هستیم، گدا رو شده ایم، می گوید: 

 ای، خاطِر تو خوش نخواهد شد. برو تو کافری کن، گفتم: اگر گدا رو شده

است،  ما موالنا را می خوانیم و می فهمیم که اینجا کافری را گذاشته به جاِی دیِن حقیقی، یک دین داِر حقیقی، همیشه تسلیمْ 

 یقین دارد. یقین دارد،ستیزه ندارد، انعطاف دارد، در این بحر، در این بحر، همه چیز بگنجد، جدل نمی کند، 

 ست کسی مهره ز اَنبان جهان هیچ نبرده

  رنجه مشو ز آنک تو هم مهره ز انبان نبری

هیچکس ُمهره، ُمهره یعنی چیز خوب، سود، جواهر، هر چیزی که شما اسمش را ُمهره می گذارید، برای شما چه چیزی 

 خوب است، بهترین چیِز شما چیست؟، آن را نمی توانی ببری، می گوید: چه چیزی مهم است، 

با خودت چسبیدی، نمی توانی اآلن نه تنها نمی توانی از این جهان ببری، از این گونِی جهان، آن چیز خوبی که برداشتی، 

چیز، تو را ناامید می کند،  ببری، نه تنها نمی توانی ببری، بلکه از آن طْرفی هم نمی توانی ببندی، یعنی آخر سر این

سرخورده می کند، مأیوس می کند، از آن چیزی نمی توانی بگیری، زندگی از آن نمی توانی بگیری، این را ما باید بفهمیم، 

این گدارویی ست دیگر!، آخر گدا اگر یک جای خوبی باشد، مردم دست و دل باز باشند، گدایی اش می ارزد؛ ولی اگر 

ردم رد شوند و اصال" پول هم ندهند، این چه گدایی ست، کسب اش رونقی ندارد، گدا باید برود یک یک جایی بنشیند م

جایی بنشیند، از کسانی پول بخواهد که بدهند، جهان که نمی دهد!، ما گدایی می کنیم و آخر سر نمی دهد و ما را مأیوس 

سنگی بمیرد که!، یا باید برود از جایی دیگر گدایی کند؛ می کند، باالخره گدا هم یک سال گدایی می کند، نمی تواند از گر

 یا باید کسب اش را عوض کند.

ما هم اآلن کسب مان را می خواهیم عوض کنیم، ما تا حاال گدای جهان بودیم، می خواهیم شغل مان را عوض کنیم، از 

  یک جای دیگر بخواهیم که اصل ماست و در درون ما باز می شود.

تو هم اینهمه شلوغ نکن، اینهمه درد، رنج، رنجش، ، رنجه مشوخودت را نُکش، ، سی مهره ز اَنبان جهانست کهیچ نبرده

    کدورت، غم، گرفتاری، دعوا، اینها همه رنجه مشو ست!. مریض شدی، شب خواب ات نمی برد، رنجه مشو.

کار را کرده، آن، آن ... کار را کرده ,,، خانم، بعضی ها دو سال مانده بمیرند، هر روز جدل، مقام دنیا: ,, این، این ... 

آقا، کرده که کرده، به تو چه؟!، کی ، چه شود؟، نزدیک به بیست سال ات بود، آره، کسی که هفتاد سال اش است، برای 

 ش.نگران نبابیخودی تو هم نخواهی بُرد، ، ز آنک تو هم مهره ز انبان نبری چه نگران است اصال"!، رنجه مشو بیخودی،
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 بگذار هر کسی می خواهد بخورد، تو که نمی توانی ببری. حاال می گوید، راست می گویی: 

 مهره ز انبان نبرم گوهر ایمان ببرم

 گر تو به جان بُخل کنی جان بر جانان نبری

 من، اآلن فهمیدم، همه مان فهمیدیم، ما ُمهره از انبان جهان نمی بریم، نمی خواهیم ببریم، فهمیدیم.

بریم؟، می گوید: گوهِر ایمان ببرم. این گوهِر ایمان، واقعا" جاِن وسیع شدۀ ماست، یوسف آزاد شده از چاه است،  چه می

به پادشاهی رسیده ست، گوهر ایمان، این باز شدن فضای زیرفکرهاتان است، در حالیکه دیگر ,, من ,, وجود ندارد. شما 

 منیّت تان، از ذهن زدوده شده، هیچ فکری نمی کنید که تُوِی آن،  فکر می کنید، ساده ست، ذهن تان ساده شده، تمام

. شما ,, من ,, باشد، هیچ فکری شما را ناراحت نمی کند، هیچ اتفاقی شما را ناراحت نمی کند، در این فضا، جا می شود

نمی خواهد کسی به شما همین اآلن، دست اول، زنده به این گوهر ایمان هستید، می دانید که از جنس خدا هستید، اصال" 

بگوید، می خواهد بگوید، می خواهد نگوید، شما اصال" احتیاج به کسی ندارید، گوهر ایمان می برید، برای اینکه این فضا 

 باز شده.

 موالنا احتیاج به کسی دارد که بگوید شما گوهر ایمان دارید، شما مسلمان هستید یا نیستید یا کی هستید؟، نه، اما ما که اآلن

 : حواس ات جمع باشد داریم این فضا را باز می کنیم، به ما دارد می گوید که

این من ذهنی، حسادت می کند، کارش حسادت است، ، کارش کاهش دادن زندگی، به جسم است، بنابراین از جسم هویت  "

می گیرد، از زندگی قطع است، خودش را فورا" مقایسه می کند، همینکه مقایسه کند، حسادت می کند، اگر شما یک کار 

مک می کند، این است که حسادت نکنید، اصال" به هیچکس و کار است و کبهترین در زندگی بخواهید بکنید که واقعا" 

کوچک شدن و بسته شدن جاِن ما می شود، جان را نمی توانیم بَِر  هیچ چیز، حسادت نکنید، برای اینکه این کار، سببِ 

 .جانان ببریم، جانان در اینجا، خداست و جان هم که یوسف ماست، ما هستیم

جان، یعنی ما داریم می گوییم که نمی خواهم بگذارم این فضای درون باز شود، بهترین  ما اگر حسادت کنیم، بخل کنیم به

خوشحال شوید، دیدید من ذهنی دارد قلقلک اش می آید، شما شما کار این است که خیلی ساده، هر کسی موفق می شود، 

 .بلدید، می توانید خودتان را از من ذهنی بِکشید بیرون، بگویید هیچ مگو

ای لب من، تا دل من باز شود، هر موقع من ذهنی، می خواست حرف بزند و حسادت کند، بگو ای لب من، ای  و،هیچ مگ

تا من بخواهم حسودی ذهن من، هیچی مگو، بگذار دل من باز شود، برای اینکه تا تو می گویی، من سنگ دل می شوم!، 

  .استکنم، سنگ دل می شوم و لعل بدخشان نمی توانم ببرم، خیلی سخت 

قضیۀ بخل و حسد، از ذات من ذهنی می آید، اصال" نمی شود من ذهنی خودش را مقایسه نکند، اگر حسادت نکنیم ما، 

، یعنی یک بار، یک مانع بزرگی را از جلوی روی مان برداشتیم، احتمال اینکه جان، بَِر جانان ببریم، خیلی زیاد است

                                                                                                    . "اگر موفق شویم! 

گاهی اوقات مردم بین حسادت و بخل فرق می گذارند؛ ولی کال" موالنا ... " دوباره من تأکید کنم، این حسادت، این بخل، 

  این را دارد می گوید که:
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من هم نرسد، حسادت این است که بگویید به آن نرسد، به من برسد؛ ولی  بخل این است که اگر شما بگویید به آن نرسد، به

در من ذهنی زندانی بودن، بسته بودن و صطالح، کوچکی و بسته بودن و عمال" حقیقتا" موالنا می گوید که این حس به ا

 .انی ست بنام حسادتهیج که کاهش دادن خودمان به جسم است و این راه مقایسه، جلوی ما را گرفته و نتیجۀ آن، یک،

شما می توانید از تَِه آن بیآیید، همینکه حسادت دست داد، من ذهنی را بگذارید کنار، نگاه کن به من ذهنی ات، پا شو آن 

آدم را بغل کن، تبریک بگو، بگو خوشحال ام که دیپلم گرفتی، لیسانس گرفتی، خانه خریدی؛ و از ته دل ات هم بگو، نه 

 گذار این من ذهنی، محنت بِکشد: اینکه تظاهر کنی، ب

یواش یواش یواش یواش، ما دل مان باز می شود، اگر دل مان باز  .،، تو حرف نزن، من می خواهم اینطوری بکنم ،،

شود و این فضا در درون مان باز شود، این من ذهنی دیگر نمی تواند بر ما غالب شود، اآلن غالب است احتماال"، اگر 

 شما کار نکردید. 

 :اینها همه قانون جبران است، یعنی این کارها را همه باید بکنید شما، اگر کار نکنید، نمی توانید از

 حسادت ,, خارج شوید، در واقع ,, حسادت ,,، برای ما یک عادت شده!.  ,,عادتِ 

دائما" می خواهد ما را بِِکشد، هر لحظه، دارد می ِکشد ما را از ذهن، حاال، می گوید که: خدا، یک ِکشش عشق دارد که 

رونِد تکاملی زندگی ست و پایین می گوید خدا به ما قول داده که در این کار به ما کمک می کند  ،اینبرای اینکه بزایاند، 

  و قول اش را حتما" عمل می کند.

 ننشیند َکَرمتای کشش عشق خدا می

 هان تا دل از ایشان نبریدست نداری ز کِ 

ِکهان یعنی پایین دستان، یعنی کسانی که من ذهنی دارند، همه را، ِکشش عشق خدا، دارد یوسفیت ما را، جاِن ما را، 

خدائیت ما را، از این ذهن می ِکشد و ما هم مقاومت می کنیم، چرا دردمان می آید؟، برای اینکه عشق خدا می ِکشد و ما 

 به چه درد می خورد؟، که بفهمیم مقاومت داریم. می گوید:  رددمقاومت می کنیم، 

 م تو نمی نشیند، این لطف تو و توجه تو، حاال توجه اش به کیست؟، به خودش، یادمان باشد: کرَ 

 چرا؟خدا فقط عاشق خودش است، فقط خودش را دوست دارد، این با من ذهنی جور در نمی آید، 

تیم، ما می گوییم: ,, یکی خدا، یکی ما ,,، چنین چیزی نیست، فقط خدا هست و فقط هم برای اینکه ما در ,, دوئی ,, هس

 خودش را دوست دارد، دنبالش خودش است، خودش را می خواهد بکشد از تله بیرون، می گوید: 

 همۀ انسانها.تو ول نمی کنی!، تو این لطف و این توجه را که دنبال کیست؟، دنبال ، ننشیند َکَرمتای کشش عشق خدا می

داریم، مگر کسی هست که جزو ِکهان نباشد، آنهایی  یما همه مان ِکهان هستیم، ما همه مان من ذهن، دست نداری ز ِکهان

کامال" که رسیدند، آنها جسته اند، آنها نه، آنها بزرگان هستند، هر کسی که به این برنامه گوش می کند و از من ذهنی 

 .بیشتر انسانها تُوی ذهن هستند رهید دیگر!، اما، رهیده، آن

 خدا دارد به شما می گوید: ، تا دل از ایشان نبری دست نداری ز ِکهان

 دِل شما نمی تواند فرم باشد، چیزهای این جهانی باشد، تصویرذهنی باشد، دل تو من هستم، اصال" تو من هستم.  

 و گرفتاری داریم دیگر!.شما می خواهید بگویید نه؟!، برای همین اینهمه جنگ و خونریزی 
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 هین بکشان هین بکشان دامن ما را به خوشان

 ز آنک دلی که تو بری راه پریشان نبری

 اآلن به شما یک توکلی نمی آید؟، می گوید که: واقعا"، ُخب اینجا، 

خدا خودش را، خدائیت را که شما باشید، هشیاری را از دِل سنگ، بیرون می ِکشد، اسمش را گذاشت ِکهان، حاال شما این 

هین بِِکشان، هین بِِکشان، من اجازه می دهم، من موافقم، ،، را فهمیدید، چکار می کنید، دارید موافقت می کنید، می گویید: 

به کجا؟، به خوشآن، کسانی که شادمان هستند، در فضای  ،، ان، دامن ما را بگیرمن همکاری می کنم با خدا، هین بِکش

سمت، برای اینکه دلی را که تو بَری، من دل ام را دادم دست  یکتایی این لحظه زندگی می کنند، ما را بگیر بِِکش به آن

ن این را که گرفتم، رها نمی کنم ,,، " ,, این تئوری ست و م: تو، شما حاضرید دل تان را بدهید دست خدا؟، یا می گویید

رها کن این را!، تا حاال اگر سن و سالی از شما گذشته می بینید که همه اش درد بوده، درد ناراحت کرده شما را، مریض 

یم برکت تو شادمان هستند، برای اینکه ما می داناز انرژی تو،  باکرده، رها کن، بگو که بِِکش دامن مرا، به آن کسانی که 

 ". دلی که تو بری، راِه پریشان نبری :دیگر

 چه باشنده ای انسان را می ِکشد به راِه پریشان؟، من ذهنی.

تا حاال، کشیده دیگر، آن را چهل سال، سی سال، امتحان کردی، حتی بیست سال امتحان کردی، مگر نکردی؟، دیدی که 

دهند خدا دل شان را ببرد!؛ ولی موالنا می گوید: بدان، ما  چه شد!، بعضی ها هفتاد سال امتحان کردند؛ ولی اجازه نمی

 پریشان نخواهد بود.راِه دیگر می دانیم، همۀ ما اآلن می دانیم، دلی را که او، ببرد، 

 راست کنی وعده خود دست نداری ز کشش

 تا همه را رقص کنان جانب میدان نبری

می گوید: تو، وعدۀ خودت را، قول خودت را عمل می کنی. چه قولی به ما داده؟، خدا به ما قول داده، به ما کمک می کند 

زیر فکرها رد می شود، یعنی اینقدر  ازدر اینکه از این گرفتاری بِرهیم در رسیدن به بهشت و فضای هشیاری و آبی که 

باید این موجک های روِی اقیانوس را رها کنید، بفهمید با این آگاهی، ، شما این قضیه ساده ست، یعنی ما دیگر آگاه شدیم

فکرهای شماست؛ و می گوید خدا وعدۀ خودش این زیر در  که در زیر یک نهری رد می شود که این نهر، زندگی ست،

را در حالیکه رقص  را راست می کند، عمل می کند، نمی شود عمل نکند و دست از ِکشش، نخواهد کشید تا همۀ انسانها

 می کنند، جانب میدان ببرد. یادمان باشد: 

اگر شما یک روزی، متوجه شدید که جهان را می بینید؛ ولی جهان، رقص فرم است، یک فرمی زاییده می شود، یک فرم 

، رقص از بین می رود، امروز ضرر می کنید، فردا سود می برید، هیچکدام از اینها مهم نیست، اینها رقص فرم است

 .پس شما در فضای یکتایی هستید، وضعیت هاست

فقط می خواهم شما رقص کنان را متوجه شوید، رقص کنان یعنی شما اگر دیدید چسبیدید و دارید مقاومت می کنید، ... 

گی این لحظه زنده اید، از جنس زندشما به وضعیت این لحظه نمی چسبید، این لحظه می آید، ، اجازه دهید که فرم برقصد

                         می رقصند، یعنی شما دارید می رقصید.که هستید، خوِد زندگی هستید در این لحظه، فرم ها هم دارند می رقصند، فرم ها 
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میدان، هشیاری حضور است، گفت شما باید " آنجا " باشید، گفت شما باید در دام خدا باشید، به داریم می رویم میدان، 

را خواهید دید و اجازه می دهید برقصند،  ، رقص وضعیت هاجهان فرم نگاه کنید، در آن موقع رقص فرم ها، رقص ذرات

یم، تا یکی متولد می شود ما خوشحال می شویم، دیدید که چرا نمی رقصند!، برای اینکه تا یکی می میرد، ما عزا می گیر

تا ضرر می کنیم می زنیم توی سرمان، تا سود می بریم، می پریم هوا، تا یکی یک چیز بدی می گوید، حال مان گرفته 

می شود، تا یکی می گوید تو دانشمندی، ما یکدفعه خوشحال می شویم، " اینطوری نیست، اینها فرم است، یکی از رقص 

قص باور است، شما متوجه می شوید آدم ها باورهای مختلف دارند و این باورها، فرم است، یکی این باور را دنبال ها، ر

یکی آن باور را دنبال اش است، اینها همه رقص فرم است، پس از مدتی این باور می میرد و یکی دیگر جایش ، اش است

 ه می شود، اگر اینطوری نگاه کنی. را می گیرد، اینها فرم اند، رقص فرم اند و زیبا دید

اگر بچسبی باور خودت و با آن باور بخواهی با باوری دیگر بستیزی، گرفتاری پیدا می کنی، در اینصورت، اجازه نمی  

   !.دهی که تو را رقص کنان، جانِب میدان ببرد

 هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود

 ز آنک تو تا سنگ دلی لعل بدخشان نبری

گفتیم، این من ذهنی و این دل سنگ ما، که دل ما شده من ذهنی و فکرهامان، باورهای منجمدمان و آن چیزی که چسبیدیم، 

آنها شده دِل ما و این، سنگ است، برای اینکه اینها را ما چنان چسبیده ایم، هر چه را که بچسبی، برای شما مهم می شود 

اجازه بده اینها برقصند، هر کی بدان که آن، فرم است، ی برای شما مهم است، و آن، می شود دل ات، شما ببینید چه چیز

می خواهد برود، هر کی می خواهد بیآید، هر کی می خواهد زاییده شود، هر کی می خواهد بمیرد، شما در فضای یکتایی 

است، مرتعش به زندگی ست، هستید، این لحظه زندگی را دست اول، به آن زنده هستید، تمام ذرات شما، مرتعش به عشق 

این لحظه، ریشۀ بی نهایت دارید، شما ابدیت را حس می کنید و می فهمید که رقص فرم وجود دارد و یک  در بنابراین

 روزی هم این فرم، از بین می رود، باز هم آن، رقص فرم است، پس ما می گوییم: 

اینکه از طریقِ گفتار توست که دل من سنگ می برای  .،، ،، ای لب من، ای ذهن من، چیزی مگو، بگذار دل من باز شود

بدخشان جایی ست در افغانستان که لعل اش مشهور بود، ... شود و تا زمانی که تو سنگ دلی، من به لعل بدخشان، 

 است.  " گنج حضور" سمبلیک، 

 همه شرطی بدهیگر چه که صد شرط کنی بی

 طمعی زر به ُحُرمدان نبریز آنک تو بس بی

 اال، این را خدمت تان گفتم، یک بار دیگر تکرار کنم: ح

ما را، ما فرم داریم، در جهان فرم شما نمی توانید عدول کنید، " قانون جبران، تمام شئوناِت زندگی ما را در کنترل دارد، 

گر شما بخواهی کمک زندگی می کنیم، قانون جبران در آنجا کار می کند، خدا از شما چیزی نمی خواهد به او بدهید؛ ولی ا

شاید هم تُوِی ژِن ما ... کنی برسی " آنجا "، مشمول قانون جبران می شوی، در ماست، و ما، تا زمانی که نمی پردازیم، 

 رفته، برای اینکه این قانوِن جبران، اثِر بقاء داشته، هر چیزی که، هر قانونی که سبب بقای انسان شده، یعنی انسان، از

 نون را عمل کرده و اینقدر عمل کرده، عمل کرده، عمل کرده، ... بدو تولد، این قا
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                          ، باقی نمی ماند، از بین می رفت.                  چون اگر عمل نمی کرد

نگه باقی هر جانوری، هر باشنده ای، اگر نتواند قانون جبران را رعایت کند، مثال" نتواند نسل خودش را با قانون جبران 

 دارد، از بین می رود، انسان باقی مانده. 

پس بنابراین، ما این قانون جبران را طی سالیان دراز، عمل کردیم، تمرین کردیم و تقریبا" رفته به ژِن مان. شما اگر قانون 

 جبران را رعایت نکنید، ای بسا که یک چیزی را درونی نمی کنید، درست مثل اینکه موالنا می گوید: 

ی روی به ویترین نگاه می کنی ولی خریدار نیستی، می دانی چرا خریدار نیستی، چون حاضر نیستی قیمت اش را بدهی، م

 یادتان هست؟، اینها را برایتان خوانده ام: مردم می روند می گویند: 

 می رود آن یکی مغازه:  .ـ خیلی ممنون ,,، ,, آقا این پیراهن چند است؟

 ـ خیلی ممنون ,,. ، ت؟,, این پیراهن چند اس

برای اینکه نمی خواهد پول اش را بدهد؛ یا ندارد که بدهد، پول اش را نمی خواهد بدهد، یعنی نمی خواهد زحمت اش ، چرا؟

  !.را بِکشد

وقت ات را بیخودی تلف نکن، تو حوصلۀ فروشنده را سر می بری، یعنی ما حوصلۀ خدا را هم سر بردیم، چرا؟،  :می گوید

ولی تو الزم داری،  ؛ایت کنید، من احتیاج ندارم، به من چیزی نمی دهیباید رع گفته شماونی هست به نام قانون جبران، یک قان

 باید رعایت کنی. ما متوجه نمی شویم. متوجه هم بشویم، من ذهنی می گوید:تو 

 . ,, ,, من زرنگ ام، زیر پا می گذارم

می گوید: این شرط ها را گذاشتی، من اآلن متوجه می شوم که این شرط ، همه شرطی بدهیگر چه که صد شرط کنی بی 

ها، مال من بوده، من باید رعایت کنم، این، بدرد من می خورد، اما تو به شرط نگاه نمی کنی، همیشه حاضری بدهی، 

 کَرَمت ایجاب می کند!.

؟، شما خوِد زندگی هستید و زندگی می خواهد پس، این نشان می دهد که شما چقدر می توانید به زندگی اعتماد کنید، چرا

بیشتر از این، خوِد زندگی می خواهد شما را آزاد کند و ما آمدیم اینجا، شادی  .کار شما را راه بیندازد، بیشتر از من ذهنی

 اصیل زندگی را تجربه کنیم، موفق باشیم، از طریق کارمان، خالقیت کنیم، یک چیزهای جدیدی، ... گفت: 

مرجان را از اعماق دریای یکتایی بیآوریم به این جهان، خلق کننده باشیم و اینها را همه، زندگی می دهد، به  گوهر و

 شرط اینکه ما قوانین را رعایت کنیم. 

می گوید: از بس، بی طمعی!. خدا طمع دارد؟، نه، ما طمع داریم!، خدا طمع نمی تواند داشته باشد، خدا چیزی از کسی 

حتیاجی ندارد، برای اینکه اصِل فراوآنی، اصِل نعمت است، فضاِی تمام امکانات است، بنابراین، احتیاجی نمی خواهد، ا

 .کارهایی را هم که می کنید، به شما کمک می کندقانون، آن ندارد که شما چیزی به او بدهید، آن 

گذاری تُوِی کیسه ات ببری، یادمان زر را نمی ، زر به ُحُرمدان نبری یعنی خیلی بی طمعی،، طمعیز آنک تو بس بی

 .باشد: برمی گردیم به خودمان، به ما هم دارد می گوید

، درست است که اآلن طمع داریم و طمع و حرص دارد ما را آیا ما هم بی طمع ایم؟، بله، ما هم در اصل، بس بی طمع ایم

جلو می راند؛ ولی در اصل، ما هم بی طمع ایم، طمع یعنی نمی خواهیم از این جهان طْرفی ببندیم، حقیقِت وجودی مان، 

 اینطوری ست، پس من می گویم: 
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 از بس من هم بی طمع ام، زر را به ُحُرمدان نمی برم. 

 ۀ چرمی که به کمر می بستند، زر در اینجا، زندگی ست. آیا زندگی را ما به ُحُرمدان می بریم؟ُحُرمدان، همان کیس

 بله، چه جوری؟ 

رنجش، زندگِی ُحُرمدان است، برای اینکه رنجش، زندگِی به تله افتاده ست، کدورت، زندگِی به تله افتاده ست، برای اینکه 

!، " نکن این کار را، برای اینکه ما بی طمع ایم، این لحظه زندگی ست، ما داریم در ُحُرمدان مان، زندگی را می بریم

، بگویی این بگذاری اتنمی توانید بردارید توی جیب زندگی را در این لحظه، زندگی کرد، شما  زندگِی این لحظه را باید

 را فردا زندگی می کنم، چنین چیزی نمی شود ".

رنجش های ما، زندگِی زندگی نشده ست، تماِم دردهاِی ما، تمام دردهای ما،  ولی ما داریم این کار را می کنیم، گفتم:

زندگی توِی ُحُرمدان است، بینداز. یعنی تو داری می گویی که: ,, من ایمان ندارم، من یقین ندارم، من توکل به زندگی 

اشد، یعنی زندگی نمی کند، شما ندارم، من می ترسم، پس من به هیچی معتقد نیستم، یعنی هیچی ,,، اگر کسی اینطوری ب

!، مگر نمی گویید خدا فراوآنی ست و بی نهایت ؟پس می ترسید، از چه؟ می ترسید شما، اگر ایمان دارید از چه می ترسید

 است، اگر این را می دانید و شما هم از آن جنس هستید، از چه می ترسید؟!.

 پس شما زر را به ُحُرمدان، مثل خدا، نمی برید، از بس که همۀ ما، در اصل، بی طمع ایم. 
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