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گنج حضور ۳۶۴رنامه شماره ب  

 اجرا: پرویز شهبازی
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 ۴۵۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 
یست ما مه ز را چرخ امروز  تحیر

ت ز را خورشید یست رویش غیر  تغیر

 نیست آفتاب این بجز را وجود صبح

 مقرریست حسنش وحدت ذره ذره بر

 صبوح هر و شام هر به که سبب بدان اما

 دیگریست که گوی   نماید نو اشکال

 نمایدت مناقض چو نو به نو اشکال

  مناقضات اندر
 
یست خالف  مسیر

 است لشکر دو گوی   باشد جنگ چو تو در

 لشکریست که دای   نبود جنگ چو تو در

 آب نمود آتش بد لطف خلیل اندر

 آذریست آب او بر بود قهر نمرود

 
 

 حاسدان چشم در یوسف نمود گرگ

 برادریست شکرلب و خوب آنک شد پنهان

 او روی عشق از بردهیم خود دست این

 منکریست و زشت بس که کرده جانش قصد وان

 بود حسد از نبود نمد از پرده آن

 منظریست زشت منگر را دوست پرده زان

 اوست وصف جزو حسد که تو نفس دیویست

 مقذریست و قبییح چگونه او کل تا

 دیهیم شیر  کنون تو را زشت مار آن

 خوریست آدیم طبع به که شود اژدها نک

 فضل آسمان از اژدهاکش برق ای

 مضطریست روح او از که برکشش و برتاب

 آرزوست صدر اگرت دل چو شو حرف ی  

 دریست بر خواهنده چو زبانت این گفت کز

 

 ۲۸مولوی، مثنوی، دفیر ششم، سطر 

 

 زند زاغان نعره   رز در زاغ

 کند کم گ خوش آواز از بلبل

 جدا را یک هر خریدارست پس

 یشا ما یفعل بازار اندرین

 است آتش غذای خارستان نقل

 است رسخوش دماغ قوت گل بوی

 بود رسوا ما پیش پلیدی گر

 بود حلوا و شکر را سگ و خوک

 کنند پلیدیها این پلیدان گر

 تنندیم کردن پاک بر آبها

 کنندیم زهرافشان ماران گرچه

 کنندیم پریشان مانتلخان ورچه

 شجر و کندو و کو بر نحلها

 شکر انبار شهد از نهندیم

 کنندیم زهری هرچند زهرها
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 کنندیم بر تریاقاتشان زود

 بنگری چون کل جنگست جهان این

 کافری با دین چو ذره با ذره

 چپ به پرد هیم ذره ییک آن

 طلب اندر یمیر   سوی دگر وآن

 نگون دیگر آن و باال ایذره

 رکون اندر ببیر   فعلیشان جنگ

 نهان جنگ از هست فعیل جنگ

 بدان را تخالف آن تخالف زین

 آفتاب در شد محو کان ایذره

ون او جنگ  حساب و وصف از شد بیر

 نفس و نفس شد محو ذره ز چون

 بس خورشیدست جنگ اکنون جنگش

 سکون و طبع جنبش وی از رفت

 راجعون الیه انا از چه از

 شدیم راجع خود ز تو بحر به ما

ضع اصل رضاع وز  شدیم مسیر

 غول ز مانده ای راه فروغ در

 اصولی   ای اصول از زن کم الف

 عیر   نور در ما صلح و ما جنگ

 اصبعیر   بیر   هست ما از نیست

 قول جنگ فعیل جنگ طبیع جنگ

 هول حربیست جزوها میان در

 بودیم قایم جنگ زن جهان این

 شود حل تا نگر در عنارص در

 قویست استون چار عنرص چار

 مستویست دنیا سقف بدیشان که

 دگر آن اشکننده   ستوی   هر

ر آن اشکننده   آب اسیر    رسر

 بود اضداد بر خلق بنای پس

 سود و رص   از جنگییم ما الجرم

 همدگر خالف احوالم هست

 اثر در مخالف هم با ییک هر

 زنمیم را خود راه دم هر چونک

 کنم چون سازگاری کس دگر با

 ببیر   احوالم لشکرهای موج

 کیر   و جنگ در دیگری با ییک هر

 گران جنگ چنیر   خود در نگریم

 دیگران جنگ به مشغویل چه پس

 خرد وا حقت جنگ زین مگر یا

 برد رنگت یک صلح جهان در

  جز جهان آن
ر
 نیست آباد و باف

 نیست اضداد از ترکیب آن زانک

 را ضد آید ضد از تفای   این
 بقا جز نبود ضد نباشد چون

 نظیر ی   آن بهشت از کرد ضد نف  

 زمهریر ضدش و شمس نباشد که
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 ی   هست
 

 رنگها اصول رنیک

 جنگها اصول باشد صلحها

 

 ۲۷۷۷مولوی، مثنوی، دفیر سوم، سطر 

 

 اصبعیر   بیر   هست دل و دیده

 حسیر   ای کاتب دست در قلم چون

 میان در و قهر و لطفست اصبع

 بنان زین بسیط و قبض با دل کلک

 اجاللیستر  گر بنگر قلم ای

کیستر  اصبعیر   میان که  
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یس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  وع یمموالنا از دیوان شمس  ۴۵۸با سالم و احوالیر . کنمرسر  

یست مه مامروز چرخ را ز  ت رویش  ****ا تحیر یستخورشید را ز غیر تغیر  

 ییک است امروز که انسان بوجود آمده،
 

. پس بنابراین خردی که از انسان اصل وجودش در فضای یکتای  این لحظه است و با خدا و زندگ

متحیر جهان را و چرخ را و هر چیر  گردننده را  ،شود تابد و بوسیله انسان بیان و وارد جهان یمان یمنساین فضای یکتای  در این لحظه بر ا

خورد. کند. برای  اینکه عقل او بدرد نیمیم  

با این  ،یعت  انسان چه بخواهیم و چه نخواهیم در این لحظهامروز پس از اینکه انسان در اثر تکامل به انسانیت خودش دست یافته 

 رفته به ذهنشویل با او ییک است و زندگیست  لحظه که خود هوشیاری
ً
گوید که سبب این چر هست! امروز موالنا به ما یم . حاال موقتا  

 با 
 

 در فضای ییک بودن با ما قرار زندگ
 

 و این است که ما این مقام خودمان را که مقام زندگ
 

این لحظه است که در واقع ییک بودن با زندگ

 خودمان هوشیارانه ببینیم و با او باشیم و جهان ما را ندزدد. جهان ما را از این زنده بو در خدا هم همان است 
 

ا مکه در این لحظه  دن زندگ

ت بودن تحیر گوید به اصطالح از کار بیکار نکند. بنابراین یمهستیم  وضعیت دادن و یعت  تغییر حالت دادن تغییر  تغیر  و  یعت  در حیر

. خشمگیر  شدن حتر بعض  موقعها   

 را بیان  بیانالبته یک  ؟طوری استچرا این 
 

 دست یافته یمشاعرانه است. امروز که ما انسان هستیم و  خرد زندگ
 

کنیم هوشیارانه و زندگ

ت است( از مه ما  ) گردد که یمی  چرخ هر چیر   ،کند و خودش را از ما بیان یمبه ما   و خداست در  حیر
 

ما هم در  . خود من  مه ما همان زندگ

عقب نشسته. درست مثل اینکه خورشید طلوع کرده و شمیع هم روشن است. این شمع متوجه شده در مقابل  نیات است بنابر حیر 

کند. و فایده ندارد و خورشید بیشیر روشن یم آید یمنورش به چشم نخورشید   

ید و شمع را عقل تمثیل یمکه االن و شمع را  حاال شما خورشید   در نظر بگیر
 

از به هم پیوسیر  ما ه کعقیل  . ذهت  منزنیم. نور دید خرد زندگ

ید. هویت شدیم که از آن یاد گرفتیم و با آن هم  ،الگوهای ذهت   در نظر بگیر  

بعد محصول آن  . مان ببینیمشود که ما با این چشم حیسیمگوید امروز چرخ از مه متحیر است و خورشید یعت  این خورشید باال سبب یم

یم به ذهنمان و قضاوت کنیم ت روی یم . و تشخیص بدهیم را بی  ت روی معشوق) نآگوید این تشخیص و آن دید از غیر وقتر ما با  ( کهغیر

وی  را به ما یمدر اینکنیم معشوق ییک هستیم و خرد او را بیان و عشق و زیبای  او را بیان یم متغیر و د دهصورت خورشید که در واقع نور بیر

ها یمناراحت شده. دیگه آن عقل فایده ندارد. عقل این دنیای  عقیل   یمکه ما از چیر  یم. این عقل با آن گقیل که از الگوهای فکری یمع . گیر یر

 از ما یمعقل که نو به نو از زند 
 

 است. آن عقیل است که ما رفجوشد خییل فرق دارد. آن عقل همگ
 

م توی ذهنمان و با تیهویت شدگ

ها  ناراحت بیکار و نیست. بنابراین آن عقل  ی آنتشخیض تو  . ه داریم و زیاد کنیمگها را نگوید که چطوری اینییک شدیم و او به ما یمچیر 

این تمثیل این است.  در . منظور از خورشید است شده  
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بر ذره ذره وحدت حسنش مقرریست *بجز این آفتاب نیست ***صبح وجود را   

آن  زو هر وجودی که ما هم ج ، یعت  صبح وجود گوید یم (مقرری مثل وظفیه، مثل حقوق)بینید یعت  تثبیت شده. همانطور که یم ررمق

صبح برای جان ما غیر از این آفتای  وجود ندارد. کدام آفتاب ؟ االن تمثیل را عوض کرد.  ،برای ذهن ما  ،برای تن ما  ،وجود ما  . ستیمه

. استصبح وجود ( بلکه منظور منظور صبح و شب نیست )همیر  لحظه که صبح است  ؟خواهیمروشنای  یم چرا ما  . ند کآفتاب طلوع یم

؟  . خواهیم ببینیمو ما یم ذهت  منوجود ما االن بیدار شده از خواب  . صبح استو خواهیم ببینیم صبح وجود را ما االن یم با با چه آفتای 

 و نور خدا. نوری که وقتر  . گفت ماهل  او ی که در سطر ر چه نوری؟ همیر  نو 
 

د و آیدر ما بوجود یما در فضا یکتای  هستیم مهمیر  نور زندگ

ون یم)جوشد از ما. االن یم یمنه اینکه از بیر هیچ جا نوشته نشده نه در کتابهای مذهت  نوشده شده در  ،نه اینکه در کتاب نوشته شده، گیر

که شعور دهید شعور ماست در این لحظه  باال و شما هم تشخیص یم آید یمجوشد و االن از شما یم میر  ه (و هیچ جا هم گفته نشده. 

 است. 
 

 زندگ

تیم.   ت افتادیم. ما هم جزو خلقت هستیم دیگر! ما هم در حیر ت یعت  انگشت به دهاناول گفت که ما در حیر ما بلد »: گوییم ما یم . حیر

  ذهت  منبینید که آن رسید که یمیم ایمرحلهشما به یک  . حالت تسلیم «نیستیم
ً
ی که مرتبا یک ای نیست. هآن کار  . کرد یممن من آن چیر 

ها را  وی دیگری یک عقل دیگری چیر  شما . نه اینکه شما هیچ کاره هستید. شما هم عامل اجرای  هستید. دهد یم ترتیبکیس دیگر یک نیر

خودتان را بیکار کنید  ذهت  منخواهید. نه اینکه شما به عنوان خواهد هر دو با هم یمیمخواهید و معشوق هم هم اراده آزاد دارید. شما یم

ی وجود ندارد شما مسئول هستید نیر  کند. نه چخدا درست یموبگویید که به من مربوط نیست.  -شما مسئول فعال هستید. نیم .  چیر 

ی  نیست. بشینیم و بگوییم حاال که به ما مربوط نیست  توانیم ما کنار  پس من برویم خانه بخوابم! نه چنیر  چیر   

ت یم پس فهمیدیم وقتر صبح وجود را بجز این آفتاب نیست  دانیم که ما عامل فعال یقیر  یم طور قطع و ما ب و افتد ذهن ما به حیر

 هستیم ویل کاره
 

وجود این به االن این است. دیگر فهمیم که االن یم . عقل کل است که االن از ما جاری است و  ای نیستم. عقل زندگ

حاال ما هم  و همه وجود برای طور ما هم جزو وجود هستیم. به ما هم همیر  و دهد یمعقل  و دهید دهد این روشنای  یمیمهست که آب 

ن. پس شما هم بیر  آن و هر  کیس هم برای خودش. آبیر    

. حاال در مورد انسان بر یعت  بر ذره ذره  کنیم. بحث حاال ما در مورد انسان صحبت یم) انسان هم یک ذره است.  نها! همه انساهمه چیر 

 تعییر  در همه یک حقوفر  ،رنگشو  اد ژ پس همه انسانها رصف نظر از دین و ن( . تخصیص ما در مورد انسان است
 

کرده و این   خدا یا زندگ

هستند که شما باید قبول  قیقتر اینها ح . ستین اینها حرفهای مذهت  )است.  او  میر  وحدت حسنو مستمری و مقرری ه فهحقوق وظی

عشق معشوق  ،خرد معشوق ،شوقمعای از وحدت زیبای  هویل این لحظه یک وظیف . شود به شما مربوط یم د بیاییحاال به هر رایه  . کنید 

که جزو مثنوی ن سه تا خط  مموالنا داد توی این غزل. حاال برای اینکه روشن بشود در اول در شما هست. پس این یک بیای  بود که 

گوید. خوانم ببینید چر یمما است برایتان یم امشب  
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گویدموالنا در این سه خط یم  

مثل قلم در دست آن بیر  انگشتان خداست.  ( . دل ماستترین مرکز ما که اصیل  اصیل ترین هسته ما  ،یعت  مرکز ما  ،یعت  ما )دل ما  دید 

: گوید یم . نویسنده  

ن *** و دیده  ن اصبعیر ن  *دل هست بیر چون قلم در دست کاتب ای حسیر  

لک دل با قبض و بسیط زین بنانک    *ان ***میاصبع لطفست و قهر و در   

ن کیستی   *گر اجاللیستی ***ای قلم بنگر   که میان اصبعیر  

ن ای حس این دل تو و این دیده تو  . کوچولوی منخوب  ای  ،ای خوبک من هک:  د یگو پس دارد به شما یم . ای خوب من ،یعت  ای زیبارو  یر

 است و بیر  انگشتان 
 

خواهد االن بنویسد. یمخداست. مثل قلم دست نویسنده. شما این دید را ببیند که االن دل شما بیر  انگشتان زندگ

بع یعت  دو تا انگشت. صا گوید یم  

دل شما  گوید یم (. انگشت بنان یعت   )ین بنانز و بستر  ضبا قب( دل شما قلم  )ک دل شما لو در میان کپس ییک لطف است و ییک قهر. 

و قهر قرار گرفته.  بیر  انگشتان لطفمثل قلم   

وید این لطف استیمبه گنج حضور  ما حاال ش ونیم . روید به فضای یکتای  میر در این نجا هستید و آین قهر است. در ا ،آیید از آنجا بیر

ن بگنجداین بحر در  عشق را بیان و از جنس لطف هستید  ،از جنس یکتای  هستید  د،لطف هستی ،فضای بینهایت هستید  بحر همه چیر

وید به ذهن. در آییاز آنجا یمکنید یم د. وقتر دل ما یمیمدارید یعت  دلتان  ضنجا قبآد میر د یعت  اینکه ما دور شدیم از گیر فضای  آن گیر

شوید دور یم ضقب)روید. گذشته و آینده یمزی به  ایس امرو نزبان روانشرویم به شویم یمیکتای  که این لحظه است. از این لحظه دور یم

. (دیشو یم  

 یم
 

وید به گذشته زندگ  یممیر
 

ون. دور میشوید. ببینید شما را چه کشیسر یمکنید از این لحظه کنید در آینده زندگ کشد از این لحظه بیر  

کنیم که شما این فضای یکتای  این لحظه داریم این حقیقت را بیان یم  «. آیند یمدر این لحظه اشکال نو به نو »: گوید یمنا در پاییر  موال 

ید  است را  ویل این دید را که مفید  . شوند وضعیت های نو به نو در شما بلند یم ،فکرهای نو به نو  ،های نو به نو شکل . هستید  در نظر بگیر

. لطف هستید که شما مثل قلم بیر  انگشتان قهر و (  این دید مفیدی است)  

 ضقب وید شیمنویسد. دور رود فضای یکتای  یک جور یمیم . نویسد یمیک جور  ،ید ذهنرو نویسد. حاال یمیمپس خدا دارد بوسیله شما  

د دلتان یم برید خاصیت خاصیت اصلیتان را بکار یمکنید و فضا را باز یم ید شو یم آیید این لحظه و با این لحظه ییکیم . روید به ذهنیم و گیر

انسانهای دیگر در شما  ،شوند همه چیر  در شما جا یمکنیم باز یم جا را  ( فضای  و جا گشای   ) اصیل ما که تعریف ماست فضاگشای  است
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برای  ،دانید حقیقت را نیم ،با هیچ چیر  هم هویت نیستید  ،شوند تمام ادیان در شما جا یم ،شوند شما جا یم در تمام باورها  ،شوند جا یم

ون   بیر
 

آیید. یمدانید شما به ذهن نیمحقیقت اصل شما است و شما ن. آید یماینکه حقیقت این لحظه از زندگ  

.  . دل شما ، قلم یعت  شما  «ای قلم» : گوید یمدر پاییر    که خدای  هستر
 خدای  هستر  اجالیل ببیر 

؟ ببیر  که میان  . یعت  انگشتان گ هستر

 
ا
که ما آمدیم به این جهان و به ما هم گفتند که یک رسی مال و منال باید جمع کنیم و به   کنیمما متوجه این قضیه نیستیم. ما فکر یم اصل

یم و برویمیک رسی مقامها برسیم و خودمان را مقایسه   اینطوری نیست. ! کنیم و از همه برتر باشیم و بعد هم بمیر  

هر انسای  در آنجاست. « . مال همه استوحدت حسن او »: ید که از اول گفتهو گدارد یم  

 بخش دوم

گوید که دردیگر یمدر جای    

ار ندانممومار نویسم من و طو ط *طر***ضخود و مام چو قلم ب  عشق در اصبع    

ی که نویسم این اشعار را یمومار یمطیعت  بیر  انگشتان عشق هستم و من   یمنویسم یا هر چیر 
 

 با دل من  . نویسد یمنویسم زندگ
 

زندگ

. ار ندانممومار نویسم من و طو طویل  . د نویسیم  

یاز زمزمه خود چون چنگم   گویم و ارسار ندانمیمارسار ه *نیست *** خی   

سازم و بازار ندانمیمر هبازا *مانند ترازو و گزم من که به بازار ***  

    

از بار تشخیص  را امروز چنانم وقتر که ما در فضای یکتای  هستیم این خر   ... خر از بار ندانمامروز چنانم که  :  گوید یمدر غزل امروز 

 که یمرا ارسار  . یمهدیمن
 

 یمیمخب اینها ما را بیدار  . زنند یمزنند من را یمگوییم مانند چنیک
 

یا  ز زند بصورت یک ساکند که آیا دل ما را زندگ

زند؟ یمن  

 شما را 
 

س و میر  آید هیک صدای ناهنجار یماالن  ویل زند. یمآیا شما تو ذهن هستید و جامد شدید؟ ویل باز هم زندگ  صدای اسیر

. آید یماینها . صدای آید یمو مسئله  کینه و گرفتار یخشم و  اب و ترس و ر اضط  

د. نیدایمارسار نویل . گویید یمارسار را  شوید و مانند چنگ نواخته یمی  هستید یکتاویل وقتر در فضای   

 ) روید توی آن توضیح بدهید یمویل ن گوید یمشما ارسار را  : گوید یمموالنا همیر  که 
 

مانند ترازوی گز هستید. ترازو برای بازار  (. گوید یمزندگ

.   ارید. )خوب است خرد د یمیر اندازه ،میر ما  ،ترازو و گز  (گز مثل میر   . آید یمای یکتای  ضف از ما و تشخیص و شعور ما  گیر
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بطور کیل نقدر به بازار مشغول هستیم که از آنجا آکه ما  بازار فرمهاست  میر  دانم. بازار هیمسازم ویل بازار را نیممن بازار را ه : گوید یم

 بریدیم. 

 است و و مرکز شماست  استمکه اصل ش  ،که دل شما   یمگیر شعر یاد یمدو سه خط  از این پس حاال ما حداقل ما  
 

دست انگشتان زندگ

ها را بگذارید ت خواهید یمشما دلتان را  حاال  . نویسد یممثل قلم دارد با دل شما    نویسد ویلدیگری یم او چیر   . دلت و مادی کنید و چیر 
ا
اصوال

 چیر  دیگر نباید باشد 
 

 با او برای اینکه  . در دل شما غیر از زندگ
 

اگر شما دور بشوید از  . قهر و لطف استانگشتان الی نویسد و یمدارد زندگ

 با شماست  . شویفضای یکتای  گرفتار قهر یم این
 

ییک را فضای بینهایت   (ییک را قبظ و ییک را بسط)نیست  و گرفتاریوگرنه لطف زندگ

خوب این گرفتاری و ترس و مسئله را  . شناسیمیمپر از گرفتاری و ترس است. این ییک را ما خوب  را زیبای  است و ییک شادی و عشق و پر از 

! چر هستاز که این گرفتاری ما   بینیمشناسیم. حاال ما یمیم  

 رسیدیم من تکرار بعد نیست که ست که ا امروز ما  ویقسمتر از مثن ،این قسمت 
ً
کنم. یماگر بعدا  

که دیگریست  اشکال نو نماید گوب   *که به هر شام و هر صبوح***  اما به دان سبب  

شام  (یعت  هر لحظه حد هر شام و هر صبو نیشما فرض ک)هر لحظه ه این دلیل که ما در فضای یکتای  این لحظه با خدا ییک هستیم اما ب

و  مشوییمصبح بیدار  مییآبوح وقتر که یمتوانید بگویید که شام در خواب ما در ذهن و صیمشب عرص و صبوح یعت  صبح و یا یعت  

  . تا حدودی روشن است برای ما  کهنزدیک هوشیاری حضور بشویم  

کنیم که اینها شویم و فکر یمدهد. گ ؟ همان ماه. ما چون با این اشکال نو بلند یمیمبه ما نشان  اشکال نو  ،ذهن ما  بوسیله گوید یمهمیشه 

یر  دیگری است. یعت  چیر  است. چکنیم که این ماه یعت  خدا یک یمما فکر هستیم   

  : گوید یمو االن یک چیر  دیگر 

یست *نمایدت *** ضو مناقچال نو به نو کاش  مسیی
ن
اندر مناقضات خالف  

د پس در این لحظه شکیل در ما بر یم «نو  نو به شکلهای »: گوید یمیعت  پوشیده و پنهان.  مسیی  . خیر  

د. االن شما به این تلویزیون نگاه یمنهایت و شکلها وفکرها در شما بریمی  در این لحظه ما فضای  هستیم  ؟گ هستیم ما    کنید و این خیر

شوید. یمشماست نه اینکه شما بعنوان این بلند در و این فضا و این اتاق این تلویزیون  . بینید یمتلویزیون را   

نجا آن شکل و در اینجا این آشود. در یمشکل در شما بلند نجا این آدر  . بینید را یم خیابان اتومیبلها روید خیابان. در نج دقیقه دیگر یمپبعد 

وی  و چه شکل دروی  شک  نشستید  . ل. چه شکل بیر
ا
شود. همیشه ما بعنوان یماتاقتان و در ذهنتان یک شکلهای مختلف بلند  تویمثل

ی را خلق یم خالق فعال و عنرص   . ویل اشکال کار اینجاست . شود یمبه ما نشان داده  گوید یم ،ماهۀ آن حاال این شکلها بوسیلنیم. کچیر 
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 نیم مینهنجاست که ما بعنوان فضای ز ای ر اشکال کار د
ر
 ! گفت دیگر یمداشت همیر  را ود و ما بلند نشویم. ششکل بلند ب اینمانیم. که باف

 بعنوان دل شما که قلم
 

 یم هست در  گفت شما بعنوان دل زندگ
ر
 باف

 
ا بمانید. شما جنآروید در نیم. روید به ذهنمانید و نیمدست زندگ

شکیل باال بیاد و ما چون غیر از هوشیاری  یک است که اینکنید. زمان روانشناختر عبارت از یمبعباریر از زمان روانشناختر پرهیر  

د چر هست و نیداحضور نیمنرسیدید و هوشیاری  حضور به  االن تا بحالشما اگر  (این وضعیتاالن در )نداریم ی هوشیاری دیگر یمجس

  . د اریدیمد که فقط هوشیاری جسنیدر این صورت شما باید بدا. هیچ حیس ندارید 

شوید. دانسیر  این خییل یمشناسید با این بلند یمیموشیاری جسهچون فقط  شود چون این لحظه یک شکیل یک فکری در شما بلند یم

نیست که  یمفر  ، آنچرا ناقص است؟ چون این فرم . شوید و این فرم هم همیشه ناقص استبعنوان این بلند یممفید است. حاال چون 

شود فرم ناقص نباشد. یمنشما باید باشد. فرم همیشه ناقص است. کنید یمفکر   

 ناقص است (خواهد باشدیمه حاال هر چیر  ک)شود در ذهن شما یمیل که ظاهر شک
ا
شوید یمبرای اینکه وقتر که شما با این بلند  . معاال

 قطع یم
 

 به شما نمبنابراین  . کند شما را از زندگ
 

شود ) که موالنا یمبلند  ین لحظهشکل و قیافه این فرم که اسد. یر آن شادی و آن خرد زندگ

قب عرود یمرود و ناقص است حاال یمحس وجود حاال به . رود وجود یمن حس آداریم توی یمی جسر چون ما فقط هوشیا( گویدیمدارد 

.. . شود از این شکلها بعد یک فکر دیگر و یک فکر بعد یمو ییک دیگر ظاهر   

ه ذهن شما این  چون  آید یم حاال یک شکل دیگری . بیند که گذشته استزمان یمتا حاال را بصورت کند و فاصله اتفاق قبیل یمرا ذخیر

ساده نیست آن هم هم آن شکل  . شود در ذهنمانه یمیر خرود ذن هم یمآشویم و هویت یمهم ،داریم فقط با آن همیمهوشیاری جس

ه یمناقص بود بنابراین به عنوان زمان  . شود ذخیر  

 شما یواش این شکلها را شما از ابتدای زندگیتان که بچینید یمیواش  
 

 دارید.  . شود قصه زندگ
 

 پس شما زندگ
 

واقع پشت رس در قصه زندگ

کار سبب شده که برای اینکه باید بدانیم که فقط این لحظه وجود دارد. این   . این غلط است . هم قرار دادن اشکال یا فرمهای ناقص است

 شماستم . داشته باشید در گذشته شما هزاران لحظه 
 

و بیشیر اینها به ثمر نرسیده است.  . یلیونها لحظه داشته باشید که این قصه زندگ

و آن ناقص  شود در ذهن شما یمنکه شکیل که االن ظاهر آبرا ی  . درد استزیادش ار سنگیر  است یک مقد . کنید یمو این را شما حمل 

ی که من برای اینکه آ . من از تو متنفر هستم گوید یمشکل آدمیست که  ،کنید. آن شکلن فرار یماز آشما ها عض  موقعباست  -یمن چیر 

 نیم ! خواستم نشده
ا
م. نیا ببم تو ر هخوامن اصل  

 درست است؟ این اشکاالت ماست که موالنا یم 
ا
ما  ! نیمکیم یمکار دار چنید ما یبیدار بشویم. ببما تا دهد به ما نشان یم ،کشد این اصل

آن صحبت کنیم که چه کارهای   ۀدربار م ساعتها یو حارص   مکنییمبار سنگیت  را بنام قصه زندگیمان حمل یم و یک کولهاا کردهر  ها ار ک  میر  ه

ه کردیم و یمهای  به ما کردند ایم چه بدیهای  کردیم یا چه خوبیهای  کردیم و آنها چه ظلمبرای مردم کرده توانیم ساعتها . و اینها را ما ذخیر
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به مدت دو سه سال برویم و  هسه جلسه یک ساعتای ناس هفتهشروان . توانیم برویم روانشناسیمگایه اوقات   . راجع به آنها صحبت کنیم

 شماست بفرمایید این هم یس دی آن! نه  کهبط کند و بعد به ما بگوید  مه آنها را ضهراجع به اینها صحبت کنیم. او هم 
 

این قصه زندگ

ست نیست. ر این د  

ه یم در هستند و نیم و اینها ناقص هستند در ما کریم حمل یماباری را دچنیر  کوله دانید که اگر ما یمشما  کنند و هر کدام ضمن با هم ستیر 

آینده یعت  عجله ما  رای رفیر  بهرو به ثمر برسانیم و رسعت زیاد ما بها ینکه ا  مروییما با رسعت باال به آینده ماز اینها باید به ثمر برسند و 

ی نیست ببرای این سیستم ! به مردن است!!  د که همیشه این لحظه است و تیدانسیماگر شما بجای آن ویل   مرگ.  ه غیر از در آینده خی 

آن و شما نباید رود یمفتد از بیر  افتد و اتفاق وقتر یماهمه چیر  در شما اتفاق یمخورد و یماین لحظه همیر  لحظه است و این لحظه تکان ن

ه کنید را  ه هم نبود.  . ذخیر پس در شما ستیر   

د که با شکل قبیل فرق د در ما بریمیلیک شک ،لحظه این در ی اینکه برانمایدت نو چو مناقض ه اشکال نوب : گوید یمموالنا دارد  د. و ار خیر 

ون یمد و در پاییر  هم ار خودش را نگه دخواهد آن وجود دارد یم در چون حس وجود  ه بر  نها ای متفاوتند گوید که اثراتش در بیر با هم به ستیر 

ند. اینها با هم بجنگ بر یم ند. در پاییر  یمخیر که   گوید یمخیر  

ن جنگ گران ***نگر در خود یم پس چه مشغویل به جنگ دیگران *چنیر  

. حاال تو چرا رفتر با یبشو ارد و توای  به فضای یکتای  تا این را حل نکت  نیم . خب این را حل کن ! تو نگاه کن به جنگ این شکلها در خودت

 یممردم 
 

. یمچرا جنگ داخیل خودت را رها کردی و رفتر با مردم ؟! جنیک
 

ب این را در درونت نگاه کن در در درونت برقرار است. خجنیک

اندر  بهکنند و با هم متفاوت هستند و حس نقض وجود دارد  یمهمدیگر را نقص چون اینها مایدت ن ضپس اشکال نو به نو چو مناق

یستمختلف ضد هم و قض یعت  امن مناقضات  مسیی
ن
اینها با هم پتانسیل جنگ دارند.    خالف  

میمحاال ما از این چر یاد    اشکایل بوجود آمده و االن هم بوجود یگیر یماین را یاد  ؟گیر
ا
 که . آید یمم که در ما قبل

ا
یم یاد یماوال  کار االن این  گیر

م که شکلها در ذهن ما پدید میان حاال اینها  یمما یاد  . یمهادامه ندرا ما  ند در ذهن ما بریم کهگیر یم. ما با اینها برنیم ،خیر ما هیمنطور خیر 

روی این پریم .. ما نیم. شود و موج بعد همینطور و رد یم آید یمشود و موج بعدی رد یم آید یمیک موج  سمثل اقیانو  . مانیمنه بافر یممیز 

موج و بعد روی موج بعدی. موج و بعد روی آن   

 این موج ها بعدداریم. ه هستند و ما این موجها را نگه یمستیر  در کار را بکنیم این موجها با هم این  اگر 
ً
ه خواند بود در دورن  ا با هم در ستیر 

ی که ما یم ذهت  منگوید این . و موالنا یمما  ر آینده به ثمر برساند درا  دشو خواهد خگوییم که این هستیم و یمو این حس وجود و این چیر 

یستیعت  پوشیده و پنهان و مسیی  . م خواند یپاییر  بیشیر خواه اشکال بوجود آمده.  اینتضاد این به دلیل   مسیی
ن
یعت  حس و نیاز  خالف

ه برخواهد خواست.  ه پنهان است و اینها با هم به ستیر   اینها به ستیر 
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 که لش دو  *ر است ***کلشدر تو چو جنگ باشد گوب  دو 
ن
کریستتو چو جنگ نبود داب  

د یشو کنید و بعد سوار ماشیر  یماوقات تلیح  یمهمرستان وقتر که شما با  ،ۀسادیک مثال کنند. حاال این اشکال در درون تو با هم جنگ یم

گویید او شما یک چیر  یمکنند. یماینها با هم بگو مگو  و  همرست استر کر توست و ییک هم لشکر است ییک لشکبینید که دو تا لشو یم

کانات داریم و م. این همانطور ادامه دارد و بعد یک رسی ما ا. . گوید چیر  دیگر یمگویید و او یک و باز شما این را یم گوید یمیک چیر  دیگر 

ما ، اینجا نیستکند و یک رسی باورها تصویر ذهت  همرسمان دارد ) االن که و ما را حمایت یمیک رسی باورها داریم که لشکر ماست 

شود. یماینطوری نبه این بازیها مشغولیم.  کنیم. کنیم و رد یم( آن دارد و ما داریم با آنها هم دعوا یمکنیم. یمدعوا  داریم  

ن جنگ گران نگر در خود  یم این جنگ گران را و  . شما اول این موضوع را حل کن. یعت  هر کیس باید اول این را در خودش حل کند چنیر

به  ،جریانات را ما در خودمان ببینیم اینتمام تمرکز شما روی خودتان است ما همه روی خودمان است که مشغول جنگ با دیگران نشود. 

دازیم  و بدانیم که چه بالی  رس ما آمده تا خودمان را آزاد کنیم تا  . اصالح خودمان بیر
ن کار را بکنند. تک تک انسانها باید ایبه اصالح دروی 

 اینطوری نیست که یک دعا یا ورد بخوانیم تا همه یک دفعه به گنج حضور برسند. 

؟ بله. استبینید که مشکل شما یم ! بله مشکل است  

و  اینجور هوشیاری پخش بشود تا انسانها خودشان را ببیند و الزم است که این هوشیاری موالنای   میر  برای ه! شود یمن منیاگر دقت نک

دشان است. و خ در بفهمند که اشکاالت   

ش این است که ما تمرکزمان روی ییککند. حسادت یمصحبت حسد پاییر   در  . اگر خودمان مهم استمبنا ییک دیگر . دیگر است اولیر  چیر 

و  دادیمدا قرار یمرا الی انگشتان خ خودمان مهم بود و به گنج حضور رسیدن خودمان مهم بود اگر ما دل خودماندروی  جریانات بودیم 

 
ً
 به دیگران چکانجا نگه یمآدائما

ا
شویم و هر کیس یمتا زمانیکه ما به دیگران کار داریم ما موفق نداشتیم!؟ ر داشتیم در آنصورت ما اصل

کار کند.   دشباید روی خو   

. ر یمکبرای اینکه همیشه دو تا لش ر استکگوب  دو لشدر تو چو جنگ باشد      .. ستر کت  یک طرفش تو هیمتو جنگ بیت 
ا
وقتر ما اصل

ی را مجسم  آید یمیک من بوجود  . آید یمر بوجود ککنیم دو لشمقاومت یم د خواهد با او یمکند که یمو من هم یک دیگری را یا غیر و  بستیر 

خودمان ببینیم.  در را باید  اینما   

ه هستید در شما باید بدانید که جنگ استشپس اگر  . همیشه  لشکر شما و ییک هم  لشکر ییک   استر کدو لشو  ما در حال ستیر  غیر

 دو طوری است در حالیکه ناید که یکنیمفکر  . اینطوری است
ا
  لشکر ن هم آوجود دارد و  لشکر فقط یک  . وجود ندارد  لشکر اصل

 
زندگ

 هستر و خواهد به شما . یماست
 

 خودش را از شما   اجازه بدیهدر فضای یکتای بایسر و این لحظه باید بگوید که شما رسباز زندگ
 

که زندگ
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ون این در و اگر شما به این جنگ مشغول باشید شود یمور دیگر هم نجبیان کند و  شود و شما در ذهن شما جهنم دیده یم و صورت بیر

 در بهشت هستید. در حایل . هستید جهنم 
ا
که عمل  

 در بهشت باشیم یم 
ا
 ما را در بهشت قرار دادهچون  )شود که ما عمل

 
یم تو جهنم قرار بدیممما بطور ذهت  خود ( ویلزندگ  ؟ان را بزور بی 

م. دیار را کر یر  کشود و ما همیمبله   

 که  نبود در تو چو جنگ 
ن
 وجود دارد یک  لشکر دای  که فقط یک یم یست لشکر داب

 
خواهد از شما بیان که االن یموجود دارد  انرژی زندگ

ایستید؟ هزاران مرتبه گفتیم شما یمحاال چطوری جلوی او .. . که جلوی او بایستید همیر  جنگ جلوی روی او ایستادید. این بشود و شما با 

ی که در ذهن شما بلند یجنگید و با او رفیق بشو ذهنتان ن شود در با آن شکیل که االن ظاهر یم و بغلش  شود شما بکشید عقبیمد. هر چیر 

د و این االن در شما بوجاین شکیل که  . کشید غوش یم آ  در  این را شما بعنوان هوشیاری  . . . این بغل کردن یعت  در آغوش کشیدنکنید و 

را بوجود  اینبرای اینکه کل  د آغوش کشیدی در شما  (خوب است یا بد است ،گه درست است یا غلط یمحاال ذهن هر چر که ) آید یم

د گیمفتد و شما اتفاق نیستید. شما همینطور زمینه اتفاق قرار اد یمار ن داتفاق اال. این آورده . یر  

 یمشود تغییر پیدا نیمشکل خراب درست ن اینآیا حاال  
 

ش از آنجا خواهد بود که شما زمینه بمانید و اجازه بدهید که خرد زندگ کند؟ تغییر

شوند. شکلها همش نو به نو یمکند.   را عوض اینپیدا کند به این وضعیت و جریان   

 . م که این همینطوری بافر بماند؟ نههیخواد باشد. آیا ما یمیطوری نبابینیم که که اینما یماالن یک شکیل ظاهر شده که خییل غلط است  

 به این دارد که شما چقدر تسلیم بو بریملحظه بعد یک شکل دیگری 
 

د که کیفیت این شکل بستیک ی که دید خیر خواهد یملحظه بعد . چیر 

 دارد به اینکه 
 

 بستیک
ا
 جریان دارد به خرد شما چقدر در اتفاق بیفتد کامل

 
  . شما و فکر شما  عمل زندگ

؟ دل شما تدل شما کجاست؟ دل شما در یک جای  در آینده است؟ در گذشته اسکه بیر  انگشتان گ هستید؟   هستید آیا شما متوجه  

اض دارد و یم شما باید یک کاری برای آن جنگ بکنید.  ! اگر در دل شما جنگ است پس خدا نیست ؟جنگ استجنگد؟ در دل شما اعیر

 بوجود بدانید هر لحظه این لحظه است و آن شکیل که با هر شکیل و  . با آن رفیق بشوید  . خییل هم ساده است
 

آورد با آن یمهم زندگ

ید شو ه یممین. اگر رفیق باشید از جنس ز یقید رف وع یمیک دفعه من و غیر ایجاد ید اگر بستیر  هیمشود و رسر  میر  به ه . کنید به ستیر 
 

 سادگ

  ! است

ند حاال مثال  میر   

نمرود قهر بود بر او آب آذریست *بد آتش نمود آب ***در خلیل لطف ان  
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ون آتش )خلیل از جنس فضای یکتای  بود بنابراین  آتش بنظرش آب آمد و آتش  (. استی  وتش تضادهای بیر آ. این جنگ مردم استو بیر

ه بود و در درونش  ذهت  مننمرود از جنس  . ویل نمرود از جنس قهر بود  . را آب دید  بنابراین به خلیل که نگاه  . بود  جنگبود از جنس ستیر 

 که نگاه میکرد آتش یممیکرد 
 

دید. به زندگ  

ون نگاه اا از پایگمش  وقتر که به بیر
 

 کنید یمه زندگ
 

 را یماه یمگبه انسانهای دیگر که ن . بینید را یم دوباره زندگ
 

وقتر از ذهن  . بینید کنید زندگ

ون را هم از جنس آتش یم . بینید یمرا از جنس آتش و زنده حضور ه انسانهای زنده ببینید. خدا را شما از جنس آتش یمنگاه کنید  بینید و بیر

  زند. یم خودش یک مثال دیگر  یر  حاال در پایبینید. یمهمه چیر  را از جنس دردرس 

 بخش سوم

 نمود یوسف در چشم حاسدان ***
ی

خوب و شکر لب برادریست کپنهان شد آن *گرگ  

 

گفته ایم. یوسف را برادران بردند. حسود بودند. یوسف سنبل زیبای  و عشق بود. حاال سنبلیک یوسف انسای    جریان یوسف را هزار بار 

شود در شما گنج حضور باشد و شما آن را به صورت گرگ یم. آیا که گفتیم در همه هست  است که یا گنج حضور است در این جهان

 ببینید؟

 که در انسانیمیا آ 
 

 ی دیگر ههاشود زندگ
 

برای اینکه خودمان گرگیم.  ؟چرا  ؟و همان گرگ دیده شود  دیده نشود  ست به وسیله شما زندگ  

اهنش را پاره کردند و گفتند یم گرگ   گوید برادرهای یوسف که با ترفند او را از یعقوب جدا کردند و بردند و او را در چاه انداختند. بعد هم پیر

لب بود پنهان شد. و شکر  دیدند و آن برادری که خوبیماو را خورده است. پس یوسف را گرگ   

بینیم. چرا پنهان شده؟ چرا برادر خوب و یمکنیم به انسانهای دیگر که همه یوسفند. ما هم یوسفیم. چطور اینها را گرگ یمما انسانها نگاه 

گوید که این فیلیر و این عینک در چشم ماست. یمپاییر   لب پنهان شده؟شکر   

نمودرم دنیا کبودت یمالج **** کبود   شیشهپیش چشمت داشتی   

 را آی  
دهد. همه را گرگ نشان یممان همه جا را غمگیر  نشان انزده ایم و چشم ذهت  مندیدی. ما عینک یمعینک آی  زده بودی همه چیر 

یس یم  دهد. آن دسیر
 

 به زندگ
 

د. با یوسف یمندارد برای اینکه با زندگ د. با خدا و عشق یمستیر  د. بنابراین از آن جدا شده است. یمستیر  ستیر 

 ندارد و فقط از طریق مقایسه حس وجود 
 

باید برتر بشود. بنابراین از کند وقتر مقایسه یمکند. باید با ییک مقایسه کند. یمریشه در زندگ

کنیم و یمبا مردیم مقایسه  . ما دیده اید که خودمان را .. جنس فکر و جسم است. روح ندارد فقط از طریق مقایسه جسم با جسم و توهم

وز از آب در بیاییم.   باید پیر
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پولش زیاد »رویم به توهم. یمکنیم. یمکنیم. احساس کوچیک یماش بزرگیر است، پولش بیشیر است مقایسه رویم خانه کیس که خانهیم

شود که یمای من باشعورند. این باعث هشعورند و بچههایش ی  است ویل عوضش مریض است. این به آن در. من بدنم سالم است. بچه

م او آنجا.  کند. یماین مقایسه است. مقایسه ما را حسود  «من اینجا قرار بگیر  

 
ا
 ؟گوییم ما یمرا برای چر  ها هستیم. در درون ما جنگ مهیت  در جریان است. این ذهت  مناین است که ما توی  گر نشانهر حسادیر  اصل

یم. در چه وضعیتر هستیم ما؟ شما در چه وضعیتر هستید؟برای اینکه خودمان را بشناس  

قدر حسد و مقایسه را، مقایسه خودمان با دیگران، یعت  تا وقتر منصفانه به خودتان نگاه کنید و روی خودتان کار کنید. وقتر موالنا این

ایم. دیگران را به جسم تبدیل پس خودمان را به جسم تبدیل کرده . با دیگران مقایسه کنیمتوانیم ایم نیمخودمان را به جسم تبدیل نکرده

؟کنیم. رفتهیمایم. داریم مقایسه کرده وز از کار در بیاییم. آخر این بازی یعت  چر ایم به توهمات که باید پیر  

ما بیر  انگشتهای خداست و او دل  ، طور است که ما االن به عنوان دل، مرکز ما میر  گوید و حقیقت هم هیمدر حایل که موالنا به ما 

ایم به کجاها؟ خب باید بیدار بشویم دیگر. خواهد با این قلم بنویسد و ما رفتهیم  

 که در انسانیمبه شما چه  ها این
 

ی دیگر است چون ما اینها را باید به جسم تبدیل کنیم که با خودمان مقایسه کنیم، به هاگوید؟ آن زندگ

کنیم که برویم به یممقاومت  و شناسیم. یمهیچ هوشیاری دیگری را نیمکه غیر از هوشیاری جسدلیل این دلیل جسم بودن خودمان، به

 را ،آنجا 
 

بینیم. یمآنها ندر به فضای یکتای  این لحظه. ما زندگ  

وآن قصد جانش کرده که بس زشت و منکریست ****برد از عشق روی او یمین دست خود ها  

کنند، وقتر چشمشان یمداخل آن مجلس نشان بدهد، آنهای  که با چاقو پرتقال پوست مرصی ی هاکه به خانموقتر زلیخا یوسف را آورد  

کند. یمد. دارد به آن اشاره ندیبه یوسف افتاد دستشان را بر   

 است. ییمرا به کار  مثیلحاال یوسف چیست؟ موالنا این ت« یوسف آن قدر زیبا بود... »گوید: یم
 

وسف خداست. یوسف برد. یوسف زندگ

یهای که بهشان چسبیدهیماصل شماست. شما یک لحظه با خودتان ییک بشوید، بیایید به فضای یکتای  این لحظه،  ،  اید بینید که آن چیر 

برید. یمرا دارید   

ید این اتصاالت یمیل است که شما به این ترتیب یاین هم تمث یک لحظه چشمتان به  کاف  است..  جهان مادی و فکرها را.  بهتوانید بی 

 یوسف بیفتد. 

یادشان  ذهت  منشان یادشان رفت. تمیبردند. جسیمرا  شانتمیجساند یعت  داشتند اند. دستشان را بردهگوید: آنها دستشان را بردهیم

ما نیست.  و آن جز زیبای  اصل به طور کیل فراموش بشود؟ ذهت  منشود یک دفعه چشم ما به یک زیبای  بیفتد و یمرفت.   
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 است. فردا میر  ندارد ما خییل کوشش کنیم. ما ه یملزو « بابا ما آنجا هستیم. »گوید. یمو جالب است که موالنا به ما 
 
 را بشنویم کاف

از این لحظه کشد، فراری که یمما را از این  لحظه  ذهت  منکشید. آن کشش االن که یمل نداریم برویم به اتصاالت که ما را میبینیم، یم

 داریم، به جای این که از شکل این لحظه فرار کنیم، این را حس کنید و فرار نکنید. 

 رفیق بشوید باید با « من با این لحظه رفیقم. »، تسلیم بشوید. بگویید: نمایدنو به نو که یم
 

برای اینکه با این لحظه رفیق بشوید، با زندگ

شوم. یواش یواش دارم از جنس یوسف یمشوم، لحظه بعد با این لحظه رفیق یمین لحظه رفیق حاال فرم ا»فرم این لحظه رفیق بشوید. 

«رم. ب  یمفتد به یوسف و اتصاالت را یماین لحظه رفیق بشوم چشمم فرم شوم. به محض اینکه با یم  

برادران قصد جانش را کرده بودند که این از عشق روی او. اما این  ند دیبر یمی مرصی یوسف را دیدند، دستشان را هاخانمویل حاال آن 

 یوسف خییل زشت و منکر است. )منکر یعت   زشت و بدقیافه(

من  شکل این وضعیت فعیل را »گویید: یمکنید، یم که از این لحظه فرار میر  کنیم. شما هیمبینیم؟ ما این کار را یمما یوسفمان را چه طوری 

 ذهن« کنم. یمر ازش فرا مدوست ندارم. ازش متنفرم. دار 
ً
کنید. یم. پس از یوسف است که فرار ا  

ن اش ایحاال شکلش این طوری است. کالهش این طوری است. قیافه لحظه یوسف استاین چون  کنید. یمیوسف را دارید محکوم 

ست. شما بپذیر.این لحظه این طوری است. طوری  

 به این دارد که تو این را بپذیر یمآیا تغییر 
 

گویم. یمی یا نه! داریم این را مدام کند. بله! بستیک  

زان پرده دوست را منگر زشت منظریست *آن پرده از نمد نبود از حسد بود ***  

. آینه را یمگذاشتند. )نمد یعت  کیسه چر یمکنیم، قدیم آینه را در نمد یمای که، این عینیک که... داریم صحبت گوید این پردهیم

ذهن است. یک  کنیم، از پوست نیست، از حسد است. از یماین پرده ای که داریم صحبتش را »گوید: یم.( یمگذاشتند توی کیسه چر یم

تواند دل ما باشد. یمدانیم که این نیمالگوی ذهت  و در ذهن شماست. اما این ذهن شما االن دل شماست. و   

 چه طوری دلمان را عوض کنیم؟ با پذیرش این لحظه. 

 نگاه کن. دوستگوید: از این پردهیم
 

. دوست مردم هم هستند. برای اینکه در همه مردم خدا  . خدا  . ، تو نیا به زندگ
 

ست. همه ه زندگ

سن خدا. هیممردم از جنس یوسفند و خداییت دارند. همه مردم مستمری  ند از وحدت ح    اول گفته است. میر  گیر

. آنجا جایگاه بدی است د شو یم. برای آن که از آن جا بد دیده ذهت  منحاال شما از آن جا نگاه نکن. از آن جا قضاوت و فکر نکن. توی 

 برای نگاه کردن به دوست. 

تا کل او چگونه قبییح و مقذریست *دیویست نفس تو که حسد جزو وصف اوست ***  
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 م  
 
ما دیوی است که حسد یک  گوید: نفسیم نفس است. میر  ه (کنند. یمو کیس که مردم از او به علت بدی فرار ، رو )مقذر یعت  زشتر قذ

ست. مقذری اقسمت کوچیک از وصف و مشخصات اوست. تا ببیر  کل او چه چیر  زشت و   

یم. ما عشق را بلدیم. در واقع  ذهت  منایم، م. بارها گفتهمیفهیمحاال ما این را  یک چیر  موقتر بوده است. برای این که ما جدای  را یاد بگیر

ماست. ذات ماست. ذات ما با خدا یکیست و االن در فضای وحدت این لحظه است. ویل این نفس عشق، خود ما هستیم. عشق ما در 

یم، یا خودمان را از داخلش میر باید نسبت به آن  بگفتیم   هم هفته گذشتهکه   که االن داخلش هستیم یک النه موقتر است  ذهت  منما این 

ون. ویل تا زمای  که داخل آن هستیم،  «دیوی است و به حرفش گوش نده! »ید گو یمبکشیم بیر  

گوید. یم حسد است. چقدر موالنا راجع به این حسد میر  ییک از مشخصاتش ه   

 یماگر شما دیدید، دارید حسودی « ای خطرناکیر از این حسد نیست. گوید: هیچ گردنهیم
ا
در توهم هستید. ثانیا،  کنید، بدانید که اوال

اشتباهات اسایس است. هرکیس  تمرکزش روی ییک دیگر هست، از همان  ها ید نباشد. یعت  اینتمرکزتان روی شخص دیگرست که ما نبا

 رود. در مقایسه است. برای اینیماول دارد اشتباه 
 

 شما در درون شما زندگ
 

 ییک دیگر در یمکه قابل مقایسه نیست. زندگ
 

شود و زندگ

 میشود  درون او 
 

. زندگ  

دارید. هوشیاری حضور در یماید به جسم. معت  اش این است که فقط هوشیاری جسدادهاش این است که شما خودتان را کاهش معت  

همه شناخت  ها نگاه کنید. جا باید عوض بشود. اینو ذهن شما نیست. در حایل که باید هوشیاری حضور باشیم و از آن جایگاه به جسم 

. شود یماین توهم زیاد  ،ت را حساد کنید. هرچه ادامه بدهید و بزرگیر کنید یماست که شما پیدا   

ون بیایید. توهم چیر  توانید ایمشوید و نیماگر بروید توی توهم گرفتار  ون  ز آن بیر حقیفر است. در بیر وجود ندارد. ما به خیاالت هم غیر

کنند. نباید بیفتیم. باید مواظب باشیم. یمما را مریض  ها فتیم. اینمی  

خوریستیمنک اژدها شود که به طبع آد ****دیه یمن مار زشت را تو کنون شیر آ  

 را یمدیه. شیر یمرا تو االن شیر  ذهت  مناین مار زشت نفس، 
 

 زیبا و بهشتر و آسمای  که دیگر پیدا یمدیه یعت  زندگ
 

دیه... آن زندگ

ی و یمشود. شما آن  را یمن مار بخورد.  دیه اینیمگیر  

زشت را شیر بدهیم که وقتر چهل و  ر توانیم این مایمچقدر ما  ! بینیم دیگر یمست. هاوردن آدمبشود که طبعش خ ی  اژدها تا گ چر بشود؟ 

 پنجاه ساله شدیم بشود اژدها و همه را... 

 نو خانواده  در دور و بر کیس دهد  یماین اجازه ن
 

 کند. خودش زندگ
 

کند و طبعش خوردن آدمهاست. منظور از آدمها یعت  گنج یمزندگ

 حضور. 
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که   گذاریم خالقیتش گل کند. بچه ما یمکنیم که نیماش کنیم خفهیمخوریم، اینقدر سلطه پیدا یممان را به عنوان اژدها جوری ما بچهچه 

ل  خالق زندگیست را  ۀچشم یم. عقاید و باورهایمان را به او تحیمزیر کنیر ی. »گوییم: یمکنیم. یمل میگیر   «اینها را باید یاد بگیر

فقط هوشیاری جسیم هستیم.  یم. ما جسم نیستیمکنیمجسمش تبدیل به کنیم. یمکنیم و یواش یواش تبدیل به خودمان یمکورش   

ند یمکنند، و قشنگ یاد یمند. بازی ارند. هوشیاری هستند. انعطاف دار اول هوشیاری حضور د ها این بچه ویل ما یواش یواش کورش  . گیر

.. خور است. نفس ما. یمکنیم. ویل اژدها آدیم  

خور است؟یمآیا به طور جمیع هم آد  

 کشند. همدیگر را دشمنیمهمدیگر را  ها آورد. در این انقالب یوسفیمآورد. انقالب به وجود یمبله! شما نگاه کنید. جنگ به وجود  

 نیم
 

االن باید هوشیاری حضور باشد. که » ما متوجه بشویم ی  تواند موفق بشود، مگر اینکه در یک جایمدانند و هیچ انقالی  هیچ جنیک

این اژدها باید بیکار بشود. ما باید تسلیم بشویم. تا هوشیاری حضور به وسیله ما و جمع جریان پیدا کند. با آرامش به کارها،  ذهت  مناین 

  و  اوضاع... و اوضاع را باردار کند با خرد ایزدی
 

. خرد زندگ  

زند و گروه دیگری را یمشه باید با آرامش باشد. این طوری که یک گروه می. تغییر جمیع ه.. آن موقع است که پس از یک تغییر جمیع 

! شود یمطوری نکشد. اینیمآید و جانشیر  دیو دیگری یمدیوی یک شوند. یمکشند و جانشیر  آنها یمکشد. همه را یم  

به این لحظه جاری بشود و اجازه ندهیم این باید خرد خدای  از ما به این جهان بشود آبادان که این جهان اگر ه اینما باید بیدار بشویم ب

 اژدهای آدم خور مجال پیدا کند. 

 
ً
«بابا این نیست. »آورد که ما متوجه بشویم یمو این نفس ما این مسائل را به وجود  ر این اژدها و ما حاال واقعا  

این جنگ دروی  ما برای این »گوید: یمآورد که ما بیدار بشویم. این جنگ دروی  ما که پاییر  در مثنوی موالنا یموجود این همه زحمت به 

توانستیم صلح را بشناسیم. یماین جنگ نبود ما ن «است که ما صلح و آرامش را بشناسیم.   

 را ننبود ما ی   ها رنگ
 

هاباشد اصول جنگ ها صلح **** نگهاستهست ب  رنگ اصول ر توانستیم بشناسیم. یمرنیک  

لیون نفر می... چه به صورت جمیع، یعت  اگر چند ذهت  مناید که این دانیم که چه جمیع و چه فردی شما هم، تجربه کردهیمپس ما االن 

در خانواده، این آدم خور است.  ذهت  منجمع بشوند یک جا و چه یک من ذهت    

انسان با خدا. اگر بخواهیم تعریف کنیم. این تعریف که امروز موالنا همان اول به ما گفت. این آدم هم،  اول گفت یعت  وحدت   

«نه! نه! »گوی  یمبه فرم  روی به فرم... یموقتر آیید به فضای یکتای  این لحظه، بعد یمشما   
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ذات خودش در این لحظه انسان یعت  حضور و قائم به «عالوه نوع است. انسان ب »بودا هم هست. بودا به تعریف یر  تعریف این هم

رود به ذهن،  بگوید نه! یا برود و برگردد. یمرود، یعت  یموقتر به فرم   

 
ً
گوید. یم همای  که موالنا مرتبا  

 یمزی   یمبرای اینکه هرچه حرف « خاموش باش. خاموش باش»گوید: یمپاییر  هم 
ا
«ال کردن. »خاموش بودن یعت   روی به آن ذهن. اصل  

. کل اسالم به هالکردن هم یعت  نه    "عالوه گنج حضور و ال... یعت  انسان ب " کلمه بنا شده. میر  گفیر   

گوید. همه ادیان یم را میر  هییک است. بودیسم هم روید. این با بودیسم هم یمن ال دیگر به شوید و یمهللا  . شما اله ال اال هللااله قول آنها ب

گویند. یم را میر  ه  

آید. فرم این لحظه ناقص است و محدودیت دارد. فرم یموجود هم گفت. در مسیحیت، شما ببینید که فرم بکه امروز موالنا   شکل و قیافه

 
ا
  Christیعت  محدودیت. شما باید بپذیرید... در منظره  اصل

ا
 شود.  یمدیده  مسیح روی صلیب کامل

 گوید: یمخکوب بشود روی یک چوب و درست مثل این که پاییر  میترین محدودیت است که آدم دیگر  نهای   ،این مسیح روی صلیب

 مضطرست... گوید که روح ما یمدر غزل 

 روح مضطریستاو برتاب و برکشش که از  *کش از آسمان فضل ***ای برق اژدها

ی که »گوید: یمدر محدودیت هست. مسیح هم در آن وضعیت ( که ذهن ما باشد  )دل و روح ما االن روی این تخته ،ما، اصل ما  آن چیر 

 «دانند. یمن ها را ببخش، این ها این»گوید: یمیعت  این تسلیم. « گوی  خواهد شد. یمتو 

 در این لحظه اجرا خواهد شد. یمشود شما بگویید که مردم نیم
 

 دانند؟ بله! اراده شما، خدا و زندگ

د، که موالنا گفت: یمکه االن بر   حاال شکیل د شما را چهار یمشکیل که االن بر این  اشکال نو به نوخیر  روی تخته ذهن...  خ کرده استمیخیر 

 «... ذهت  مناراده تو اجرا خواهد شد. نه خواست من. نه خواست »گویید: یمشما 

 شود به این تقدس. یمتبدیل  ذهت  منشود. یعت  آن یمیا صلیب مقدس  Crossشود. در این صورت این یمدر این جا سیستم عوض 

شویم به فضای یکتای  این لحظه یمکنیم تبدیل یمفرار بدمان یم آید و شویم به عنوان محدودیت و یمما و این محدودیت ما، که االن بلند 

 این تسلیم است.  (شود. یمشود. همان شیطان و دیو است که تبدیل یمهمان ذهن است که تبدیل )شویم. یمو مقدس 

خواهیم یم« روم. یمدیگر نه و دیگر ن»گوییم: یم« نه! »گوییم یممانیم و به ذهن یم بافر میر  آنجا. در هرویم یموقتر تبدیل شدیم دیگر ن

 گردید به فضای یکتای  این لحظه. یماست. شما بر  یر  م است. بله هیر  مبگوییم معت  توبه هم ه
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 این انواع و اقسام کلمات همه به یک معت  است. 

ش هم این را گفته برتاب و برکشش که از او روح مضطریست ...   کش از آسمان فضلای برق اژدها
ُ
ش یا اژدها ک

َ
ام. حاال برق اژدهاک

 که توی آسمان است. یک جرقه در شما میر  توانیم بخوانیم. همان برق... برق یعت  جرقه. هیم
ر
زند که شما یک لحظه یم رعد و برف

 است. یک لحظه در  اصل نبوده است. (  ها بند تن بودنحافظ، تختهقول ب)ها و و ترس ها این خشمشوید که یممتوجه 
 

این جرقه زندگ

 کند. یمکور و   کشد یمزند و اژدها را یمشما 

 است که در شما  ها کند. اینیمدانید، برق زمرد اژدها و مار را کور یم
ر
زند. در تمثیل خلیل هم یمهمه تمثیل است. این زمرد همان برف

 ای یک ... ای در او به وجود آمد... یعت  در شما یک ستارهرهداشتیم که ستا

آهان این خداست... من آفلیر  را دوست ندارم. »گویید: یم . شوید یمرسید. یک لحظه به فضای یکتای  زنده یمیک لحظه شما به حضور 

 «رونده هستند را دوست ندارم. آنهای  که از بیر  

 توانید شما بگویید؟ یم

سمان نیست آ، آسمان فضل این آسمان فضلشود. یمای است که متولد زند. همان ستارهیمای است که در شما جرقه میر  پس برق ه

تو بزن »گوید یمشود، از آنجا یماز آسمان ایزدی از آسمای  که در درون باز  (فضل به معت  کمال است. )بلکه آسمان بخشش خداییست. 

 «شش. ک  و این اژدها را ب  

 رود؟ شما زنده شده اید. یمخودتان متولد شوید دیگر کاری ندارید که کجا  ذهت  منرود؟ اگر شما از یمباشد. این اژدها کجا اگر جرقه قوی 

  ایم به خاطر این اژدها... ازمند و گدای  است... ما گدا شدهبرای اینکه روح از او، یک حاجتمند و نی

 نفیس که فکر کرده ایم باید زندگیمان را روی این میر   مار و اژدها و همیر  . به خاطر هایموضعیت اضطراری و بدی در این جهان پیدا کرده

... »ایم: ش هم که همه ما یاد گرفتهمیبنا کنیم و شعار عمو  ی، جسم...! « هرچه بیشیر بهیر  از هر چیر 

 کنیم چون جسم هستیم. تا جسم زیاد بشود... آن نیست. یمرا به خودمان اضافه  یمجس هر  

 کز گفت این زبانت چو خواهنده بر دریست  *ب  حرف شو چو دل، اگرت صدر آرزوست ***

، ی  زنه. دل کل. دل خدا. هوشیاری. یمدل حرف ن
 هستر

 
. زندگ  ! حرف شو تو هوشیاری هستر
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 هویتر شدهزنیم. حرف همیمشویم، حرف آن را یمآید و ما با آنها بلند یمی نو به نو پدید هاکه وقتر این شکلحرف شو برای اینی   
 

و  یک

شوند. آن موقع یمشویم. آنها هم بدون اختیار ما بلند نیمیواش ما بلند نشوند و یواشیمبلند  ها زنیم. حاال دیگر آن  شکلیمدفاع از آن را 

 حرف یمما خالق 
 

 زنیم. یمزند ما هم حرف یمشویم و وقتر زندگ

حاال صدر )نشستند. یممجلس است که بزرگان  باالیخوایه صدر بروی. صدر مجلس هم همان یمحرف شو اگر گوید: مانند دل تو ی  یم

ف مخلوقات. میر  مخلوقات یعت  ه  است. اگر آن مقام (  ارسر
 

ف مخلوقات به خاطر یکتای  ما با زندگ ما که مقام باالی  داریم به عنوان ارسر

 حرف شود. آرزوی تو است پس ی  

 ،  زده بینید کیمبرای اینکه از گفیر 
 
 سلسله میر  گوییم. هیمگوییم، گایه نیمشود که گایه اوقات ما آن را یمه هر لحظه دارد در رس ما حرف

ون در است. این گدا نیازمند این گفتهو  شود که مثل گداست. یماز این گفتار یک من درست ، در رس ما یا فکرها گفتار  ست که هاگدا بیر

ون در گویدیمکند، زبان ما یمبرای اینکه هرچه در ذهن ما فکر  . ذهن ماستمیر  زبان، ذهن )منظور از زبان ه ( ما مثل یک گدا بیر

 خداست. 

ون  ،دهیمیمت میو به گفته اه مییو گیم و گوییم یمتا زمای  که ما   هستیم و نبیر
 

 گفتار ما میر  ه هکتوانیم داخل شویم. برای این  یمدر زندگ

یم. یمشوند و ما آنها را در آغوش یمبلند  ها یواش، این شکلباید یواش ( یعت  پرده است )حجاب ماست.  پذیریم. یواش یواش این یمگیر

زنند و شما معموال از جا یمشود این دفعه که مردم به شما حرف یمتوانند ما را از جا بکنند. یمتوانند ما را بلند کنند. نیمدیگر ن ها شکل

 شوید، این بار کنده نشوید. یمکنده 

 دهید؟یمشوید؟ چرا واکنش نشان یماز جا کنده چرا 

 را در آن  ذهت  من، یمدارید. هوشیاری جسیمبرای اینکه هوشیاری جس
 

 بینید. یمجز واکنش چیر  دیگری بلد نیست. زندگ

نویسد. یمت که باهاش دانید که دل شما قلم خداسیمویل االن « ام؟ از کجا معلوم که وجود دارم؟جوابش را ندهم از کجا معلوم که زنده»

یس یمشما دارید  ،شما با واکنش نشان دادن به مردم و خشمگیر  شدن  نتواند به شما دسیر
 

روید به سمت قهر. به سمت جای  که زندگ

. یمدور  و  کنید یمداشته باشد. شما پرده ایجاد 
 

 افتید از زندگ

 بخش چهارم

وع  ۲۸در این قسمت اجازه بدهید یک مقدار مثنوی از سطر  . در واقع مقدمه دفیر ششم است. را برایتان بخوانم شود یمدفیر ششم رسر

زمای  برای مطالعه مثنوی بسیار مفید است. هفت جلد است و کریم همانطوری که بارها خدمتان عرض کردم، تفسیر مثنوی به قلم استاد  

 سیر شده است. یک رسی بخرید و همراه داشته باشید. سطر به سطر معت  و تف
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 توانید بروید از این کتابها بخوانید. یماش را قسمتهای  از آن را بخوانم شما بقیهفقط کنم یمالبته در این برنامه من وقت 

 : گوید یم

 بلبل از آواز خوش گ کم کند* ***زاغ در رز نعره زاغان زند 

ند از یک فضای هوشیاری بر یمکه در ما بر   ها یم، گفتیم اشکال یا فرمدهمانطوری که در غزل صحبت کر  ند و در صوریر که حس یمخیر  خیر 

ه بر  ها داشته باشید، این یموجود به آنها بدهید، فقط هوشیاری فر  ند. موالنا معتقد است که حتر در یممتناقضند و با هم به ستیر  خیر 

ون هم ه ان ذهن هم جهان مادی است. پس اگر یک نفر فقط در ذهن باشد و یک رسی باورها را فقط طور است. البته جهنمیجهان بیر

 خودمان را رها کنیم. یممنظور ما است که از این بت جسو  . باور داشته باشد هنوز جسم است

ون   گوید: یمدارد این تضادها را در بیر

کنند اثر یمکند. پس زاغ و بلبل اینجا باز هم کاری که یمبلبل از آواز خوش کم نزند. زشت است. اما یم... نعره زندزاغ در باغ نعره زاغان یم

 کنند. تمثیل است. یمهمدیگر را خنتی 

 اندرین بازار یفعل ما یشا* ***پس خریدارست هر یک را جدا 

 گویدیم

یفعل ما ین بازار یفعل ما یشاء خریدار هست. )است، و هم برای آواز بلبل که آواز هوشیاری است در ا ذهت  منهم برای آواز زاغ که آواز 

 زاغ و هم آواز خوش. نعره خواهد.( هم یمکند که یمیعت  آن کند که خواهد. یعت  خدا آن کاری را  یشا

شان بهیر از این، منظور « خواهد؟یمچرا بهیر از این ن»گویند: یم ها گوییم "خدا آن کند که خواهد" بعض  یمالبته ممکن است این که  

 « خواهد؟یمچرا خدا بهیر از ن»گویند: یمو گویند اند و یمدر وضعیت خرای  گیر کردهوضعیتشان است. 

میمخواهد از فهوای کالم و همچنیر  از این غزلیات نتیجه یمخدا بهیر از ن  !! خواهیدیمبرای این که شما ن: که  گیر

 خواهید؟یمخواهد شما یمخواهید به شادی برسید؟ خدا یمآیا شما واقعند 

ه با این لحظه از شما خدا ایستاده که عشق و زیبای  و خردش را  جلویش را  ( که در واقع با خداست)بیان کند. شما هر لحظه با ستیر 

ید. وقتر جلویش را یم ید دچار یک رسی اشکالتر یمگیر  برایتان به بار یمگیر
 

 آورد. یمشوید که آن اشکاالت را هم زندگ
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 یمکنید که شادی را از بیر  یمویل یک کاری  «خواهمیممن شادی »گویید یمایم اگر شما صحبت کردهبارها 
ا
من  »گویید یم برد... مثل

ه و دعوا  عد بلحظه  گردید یمویل بر  «خواهمیمخواهم. آرامش یمشادی  خواهید در خانواده یمشادی  اگر شما  ! پسراه میاندازید و ستیر 

 خواهید خودنمای  کنید؟یمندازید؟ چرا ایمچرا اوقات تلیح  را 

 خواهیم حرف من بشود؟یماز ما  خانواده به وجود بیاید چرا هرکداماین گذاریم که شادی و آرامش در یماگر ما قرار 

 خواهیم. یمکند. پس ما نیمچرا من در اینجا دارد حکومت 

ستید و شاید هزار دفعه بگویید یخواهید جلوی آینه بایمخواهید ویل حقیقتا نیمگویید یمحاال ما با جمع کاری نداریم. شما تنها اگر به زبان 

 خوب هستم. من شایسته شادی هستم. من شایسته آرامش هستم. من ن»
 

ه کنم. یممن شایسته زندگ  ستیر 
 

 «خواهم با زندگ

 
ا
شود شما بگویید من آرامش یمشوید. نیمد تسلیم شوید. دارییمیعت  دارید با فرم این لحظه رفیق  . را انجام بدهید  ها اگر این ویل عمل

وع کنید به جنگ. جنگ با آرامش که جور در نیم گویید، یمگوییم ما خییل یمآید. پس زبان مهم نیست. این که یمخواهم و لحظه بعد رسر

 هستند.  ها ذهت  منهمان  ها گویید. این خییلیمدانند چه یمویل ن

 خوی  است در کتاب خوانده ایم. »: گوید یمگوید. فقط به حرف یمداند چر یمناصال  ویل، خییل از من ذهت  ها یم گویند 
آره آرامش چیر 

 خوی  است. 
 «شادی هم چیر 

های  که در ما هست و باال هاکنید، همان نقضیمنیست. ویل قدم بعدی اگر شما این را نقض  هی  این که گفتنش  
آید. یمست. همان چیر 

من شادی را دوست دارم. من خدا را دوست دارم. »کند. شما حاال بگو یمکار خودش را کند. الگوی دردسازی شما  یمآن کار خودش را 

 را دوست دارم. 
 

کنید او دارد آن زیر کار خودش را یم االن هم که به این برنامه گوش میر  کند. حتر هیماو در زیر کار خودش را  «زندگ

 کند. یم

خواهید باید با فرم این لحظه رفیق بشوید. یماگر  خواهید؟یمواقعا  شما ببیر  حاال  خواهیم !  یمکه ن  یمما هستاین ؛ خواهد یمپس خدا 

 زند که یمبازم مثال 

 
 
 ماغ رسخوش استقل خارستان غذای آتش است **** بوی گل قوت د  ن

ون هست، گوید خار خارستان غذای آتش است. اما خار خارستان بد است. بد است منظور ما این است که این فرمیمپس  های که در بیر

 و شادهاست.  ها ای رسخوشذاثر. اما بوی گل در واقع غ بر ند هست ضد 

 *** خوک و سگ را شکر و حلوا بود*گر پلیدی پیش ما رسوا بود 

 بینند. یمرا شکر و حلوا  ها گ اینپذیریم اما خوک و سیمگوید: اگر پلیدی پیش ما رسواست و ما دیگر نیم
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ها را. بیاوریم به خودمان و هاباز هم به انسان کنید و ییک دیگر رسکه را به قول یمشما دارید شکر را اضافه  اگر بینیم ب ی بیاورید این چیر 

کند شما باید شکر را یمموالنا این شکر و رسکه در واقع ماده اولیه سکنجبیر  است که بسیار خوشمزه است. پس اگر ییک یه رسکه را اضافه 

وی و یمکیس که غصه و ترس را در جهان زیاد شما  اضافه کنید. برای  هنوز داریم راجع ما کنید. ویل یمتقلید ن کند، الگو نیست شما از او پیر

 کنیم. یمبه این تضادها صحبت 

 تنندیمگر پلیدان این پلیدیها کنند ****  آبها بر پاک کردن 

 زشتها( انسانهای  دارند کارهای  یمبه وسیله پلیدان انجام  ها گوید: اگر پلیدییم
رسر ویل یک عده ای هم ضد ب بر کنند یمشود، )پلیدان یعت 

 را به این جهان حضور دارند آب 
 

 ند. یشو یمآورند و این پلیدها را یم، آب زندگ

 کنندیممان پریشان کنند **** ورچه تلخانیمگرچه ماران زهرافشان 

 د از شهد انبار شکرنهنیمبر کوه و کندو و شجر ****  ها نحل

کنند اما این را هم ببینید که نحل یعت  زنبورهای عسل بر کوه و یمی تلخ ما را پریشان هاکنند، آدمیمگوید: گرچه که مارها زهر افشای  یم

 کنند. یمکندو و درختان مرتب عسل انبار 

 آورند. یمای هم تلیح  عدهکنند و یک یمای از انسانها شکر به این جهان اضافه پس معلوم شد یک عده

 کنندیمکنند **** زود تریاقاتشان بر یمزهرها هرچند زهری 

 برد. یمریزد و اثرش را از بیر  یم، پادزهر تریاقریزد و آن ییک یمآید. ییک زهر یمضد هم به وجود  ها بینید که فرمیمپس 

ون است ویل در درون ما هم ه ها این   است. میر  همه در بیر

 ان جنگست کل چون بنگری **** ذره با ذره چو دین با کافریاین جه

ن پرد به چپ **** وان دگر سوی ییمآن ییک ذره ه   اندر طلبمیر

از این جنگ ( ها فقط ما انسان)، ها گوید این جهان همش جنگ است. آیا ما باید وارد جهان بشویم و بجنگیم؟ نه! برای این که ما انسانیم

.  توانیم بری باشیم تا یم  برویم به فضای یکتای 

یم. خود موالنا بعد چند سطر این نتیجه را یمرا  ها همه این د که شما آن را یمخوانیم که نتیجه بگیر ی از یمگیر بینید. حاال ببینیم که چه چیر 

یم. یمآن یاد   گیر
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آید به فضای یکتای  این لحظه، یمگوید هر ذره ای با ذره ای دیگر در ستیر  است غیر از انسان. انسان وقتر یم  ذره با ذره چو دین با کافری

 بمای  همش جنگ است.  ذهت  منشود. وگرنه در یمگوید که این جنگ برایش تمام یمپاییر  
ر
 باف

 بمانیم ما انسان ذهت  منشود اگر در یمپس معلوم 
ر
خواهیم برد و روی شادی را هم نخواهیم دید. و عیل االصول همدیگر را از بیر   ها باف

 آییم به فضای یکتای  این لحظه که بتوانیم انرژی و هوشیاری از خودمان صادر کنیم که بلکه جهان را از این جنگ برهانیم. یمما 

ن اندر طلب پرد به چپ یمآن ییک ذره ه  . پرد یمد و آن ییک برای طلب به راست پرییمگوید: این ییک به چپ یم... وان دگر سوی یمیر

ن اندر رکون  ذره ای باال و آن دیگر نگون **** جنگ فعلیشان ببیر

ون( را ببیر  که اثر همدیگر را خنتی ، شما جنگ فعیل و عمیل )درکار  . آید یمآن ذره دیگر پاییر   و  رود یمگوید: یک ذره ای باال یم در بیر

توانید به انسان یمما انسانها در حایل که در سکون هستیم با هم در ستیر  هستیم. شما در حایل که در آرامش و سکون هستند. کنند. یم

 بگویید ذره. هر انسای  یک ذره است. 

ن اندر رکون .... آن دیگر نگون  ذره ای باال و  ی ها کنم. اینیمدوباره تاکید  جنگ فعلیشان ببیر شما  . داشته باشد  شاید توضیحات بیشیر

ید استاد رفرانس  یماند که شما ی  دادههااگر آن یک رسی مثنوی را بگیر
ً
 توانید بروید و مطالعه کنید. ما این جا چون وقت نداریم حقیقتا

 توانیم روی این سطرها بمانیم و باید خالصه یک مقدار را بخوانیم. یمن

 نالف را بداجنگ فعیل هست از جنگ نهان **** زین تخالف آن تخ

ونشان بیم ند. پس معلوم است  علت این گوید: جنگ عمیل و جنگ کارهای بیر ون ما کارمان با یمکه در نهان با هم در ستیر  شود اگر در بیر

ه ذهت  منییک دیگر در ستیر  است، در درون ما، در  ه داریم. در نهان. در نهان ما در ستیر  هما ستیر  ون هم ما در ستیر   ایم. ایم، در بیر

 افتد؟ چرا ما این همه موشک و تانک و وسایل دفایع داریم؟یمچرا اتفاق  ها پس جنگ

ه داریم. تقریبا همه انسان . جنگ کاری و عمیل استجنگ فعیل است  ها این ی  که در آن صدر هستند در هابرای اینکه در درون ما ستیر 

 توانند آرامش به وجود بیاورند. یمدر درون به آرامش نرسند در جهان ن ها درون جنگ دارند. بنابراین تا این

ه یم... شما این تخالفگوید یم ون آنها ستیر   کنند، آن تخالف درون را بدان. یمبینید که در بیر

ون شد از وصف و حساب  ذره ای کان محو شد در آفتاب **** جنگ او بیر

 کنون جنگ خورشیدست بسچون ز ذره محو شد نفس و نفس **** جنگش ا 
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 محو شد،
 

حاال جنگ او از وصف و حساب  (در فضای یکتای  این لحظه محو شد، در هوشیاری ذهت  منیعت   )اگر انسای  در آفتاب زندگ

ون شد. یعت  جنگ او را دیگر ن  تویش ندارد. یمبیر
 

 توان اندازه گرفت. یعت  دیگر جنیک

  این صورتدر ... وقتر دیگر ذره محو شد  
 
 ی  رود. االن ن

س از بیر 
 
ف
 
 ذره هم نفس و هم ن

 
 فس ما ن
 
 یمس ف

 
فس خودمان کشد. ما هر لحظه با ن

 
 
 ن
 
 گوییم بله. یمخواهد ما یمخواهیم از آن پذیرای  کنیم. او هر چه یمخواهیم آن را زنده نگه داریم. ما یمکشیم. یمس ف

... مثل اینکه کشان، شوید که همه کهیمیک دفعه شما متوجه 
 

 از شما نفس همه زندگ
 

 یمزندگ
ا
طور است. شما اگر میر  هم ه کشد. عمل

 
 

 است که شما را زندگ
 

، واقعا زندگ
 

 رفته است کنار.  ذهت  مناین کند و یمزنده بشوید به زندگ

ون را آب کند. بنابراین جنگ شما مثل جنگ فر هادر این صورت اگر خورشید شما بتابد ممکن است یخ دویس است. جنگ خورشید ی بیر

ون، اگر انرژی  بفرستید بیر را آب کنید در  ذهت  مننیست. یعت  شما اگر بخواهید  ذهت  مناست و بس. جنگ پهلوای  شماست ویل جنگ 

 است. البته جنگ نیست بلکه لطافتر است که بر در اینصورت که هوشیاری به وجود بیاید 
 

جنگ خورشید است. جنگ خود زندگ

در دور و بر یک آدم زنده و حارص  و ناظر باشید انرژیش شما را ممکن است بیدار کند. اگر شما یمجامد بودن ما را آب  تابد و یمی ما هایخ

 رسد. یماش است که به شما کند بلکه شعاع انرژی عشفر یمکند. او با شما جنگ ن

 انا الیه راجعوناز رفت از وی جنبش طبع و سکون ****  از چه 

ضع شدیم ما به بحر تو ز خود   راجع شدیم **** وز رضاع اصل مسیی

 میر  ما در فضای یکتای  این لحظه محو بشود در این صورت جنبش این طبع )طبع یعت  هیمما، وجود موهو  ذهت  منیعت  اگر این 

ی که از حس و قضاوت درست شده است.( از چه؟ از این که ما االن هوشیارانه به او بر ذهت  من یه راجعون. جالب النا ا از  گردیم. یم. چیر 

 خوانیم. یم ها خواند. دیدید که این عبارت را ما برای مردهیمن ها است که موالنا این را برای مرده

گردیم. هوشیارانه. از بدو تولد تا مرگ یمایم، ما بخوانیم که ما از خداییم و به سوی خدا بر این عبارت برای این است که ما تا زمای  که زنده

این طوری باید خواند که موالنا  (خوانیمیماشتباه  )خوانیم. یم ها خورد دیگر! ویل ما برای مردهیمخوانیم بعد از مرگ به درد نیماین را 

 نوشته. 

)به گوییم ما به دریای تو از خود مراجعه کردیم یمگردیم. حاال ما یمایم به سوی او بر از چه؟ از این که به طور هوشیارانه به طوری که زنده

خواره شدهیم بچه که شیر میر  ... ه( و از رضای اصل )یعت  شیر اصل، گوییمیمخدا  خواره شدهخورد. حاال دیگر شیر ایم از شیر ایم. شیر

 اصل. یعت  از شیر حضور... 
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 را 
 

یم از او شیر یماالن دیگر انرژی زنده زندگ االن آمدیم و از خدا داریم  اژدها بودیم و خوریم. چرا؟ توی مار و یمخوریم. آن شیر را یمگیر

یم. یم شیر   گیر

 راه ای مانده ز غول **** الف کم زن از اصول ای ب  اصول عدر فرو 

ن بجنگ ما و صلح ما  ن اصبعیر ن **** نیست از ما هست بیر  ر نور عیر

 
ا
ی است که قبل ی هستند. در  این شبیه همان چیر  فکر هستند فقط. فقط هوشیاری  برای شما خوانده ام. این برای کسای  که قرسر

راه است. اگر ما در ذهن فقط در الگوهای ذهت   عخورد. آن فرو یمدارند. در ذهن هستند ویل ظاهر معنوی دارند. آن به درد نیمجس

ند. این ممکن است باورهای دیت  یا هر باوری باش ها شویم، آنیمهویت ر لحظه با یک فکر، با یک شکیل همهستیم، در فکر هستیم ه

 ... ای مانده ز غول هراع فرو راه است.  عفرو 

. از اصول ای ب  اصولای. کم حرف بزن. الف و ادعا کم بکن. راه مانده عو گوید غول تو را فریب داده در فر یماست.  ذهت  منغول همان 

 است. در کجا؟ در فضای یکتای  این لحظه. هرکیس اینجا نیست ای ی  
 

 ی  اصل و نصب. ما اصل و نصبمان در واقع زندگ
اصول یعت 

راه مانده  عو فقط ادعا دارد در این صورت در فر است و  ذهت  منواقعا ی  اصول است. حاال این هم یک شناسای  است. اگر کیس توی 

 زند. یمبزرگ که ما را گول  ذهت  منشود یمهمه عالم را جمع کن  ذهت  مناست.  است. برای اینکه غول فریبش داده

ه یمی که این لحظه در تو ظاهر هابا شکل ،گوید یممهم است. به ما  ذهت  منگوید یمگوید از این لحظه فرار کن. به ما یمبه ما  شود، ستیر 

 ماست.  ذهت  مند. غول بزرگ در ذهن ما یک نماینده دارد که همان گوییمرا همان غول به ما  ها کن و قبولشان نکن. هم این

 گوید: یم

ن  یعت  اگر در نور حقیقت به جنگ ما و صلح ما نگاه کنید... این چون ما همان الی انگشتان خدا هستیم،  جنگ ما و صلح ما در نور عیر

 
ا
خوریم به وسیله غول یمشویم. وقتر ما فریب یمدچار لطفش  شویم و یک دفعهیمام، ما یک دفعه دچار قهرش این را توضیح داده قبل

 تواند به وسیله آن بنویسد. یمکه خدا شویم  یم یمقلو شویم یمآییم فضای یکتای  دچارش لطفش یمشویم وقتر ما یمدچار قهرش 

ی را هم که یمپس ما قلم خدا هستیم. خدا به وسیله ما   یمنویسد و چیر 
ً
 (کند به وسیله مایمخلق )نویسد. یماغذ که نروی ک نویسد، واقعا

را نوشته است. هرچه را که تازه به این جهان آمده یا از آن جهان آمده است. اینها همه به  ها میر  نویسد. هیمنویسد. کتاب عشق یمعشق 

 نوشته 
 

 دل شماست. یموسیله قلم زندگ
 

 شود. گفتیم قلم زندگ

 آورد. نه! یموجود همه را ب ذهت  منگوییم یماینم یک نکته بارییک است که ما  نیست.  ذهت  منگوید: از ما نیست. از یم

 فتد؟میحاال برای چر اتفاق  «ها از توست. از تو نیست. فکر نکن این»گوید یمخودش یک پدیده است.  ذهت  من
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 جریان چیست. کند. تا شما یا ما متوجه بشویم. همه ما متوجه بشویم که یمهمان قلم درست 

 و این لحظه دور شدهایم توی ذهن. رفته ایم به خشیکاگر جنگ داریم پس ما رفته
 

ایم. خییل ناهوشیار هستیم. اگر صلح و  و از زندگ

 خوانم. یمام دیگر االن ن سه خط را هم قبال خواندهمیر  ام و هصورت آنجا هستیم. این را خوانده در این ،آرامش داریم

د. وقتر دلتان یمدور بشویم دلمان محض اینکه ه بو قهر خدا هستیم. لطف  گوید ما بیر  انگشتانیمدر این سه خط گفتم قبال که  گیر

 اید. گرفت بدانید که دور شده

 نزدیک 
 

، پذیرش، در شما رخ داد، بدانید که دارید به لطف زندگ  قبض و میر  پس ه)شوید یا در آن هستید. یموقتر که بسط و فضاگشای 

س، خشم و ترس وجود دارد همه از قبض است. این نشان  ( ط عالمت خوی  استبس اید دهد که شما خییل دور شدهیماگر در شما اسیر

. شما به خود بیای  و تسلیم بشوی با دل شما  ها خوب نوشته داست( لم خ) که قاز این. ویل هنوز الی انگشتان خدای  شود. یعت  یمچیر 

شما و قهر  ذهت  منخواهم بنویسم. یعت  یممن ننویس ! گوی  یمای. یر  جلوی قلم خدا را گرفتهمافتد. شما هیمبالفاصله قلم خدا به کار 

 شود! یمبنویسد. ن

 ان جزوها حربیست هولیمجنگ طبیع جنگ فعیل جنگ قول **** در 

جنگ  ها که از حس و قضاوت درست شده است. جنگ عمیل، فعیل و جنگ زبای  انسانها. بیر  انسان  ذهت  منگوید: جنگ تبایع، جنگ یم

 که ما راه انداخته
 

-کنیم به وسیله الگوهای ذهت  یمیمان و قضاوت هابینیم با حسیمایم. که ما داریم. بسیار ترسنایک است. یعت  این جنیک

 
ا
. یمداریم و افتیم یا جنگ لفیط  یمبه کار  مان. بعد عمل  گوید این را بیر  انسانها دست کم نگیر

 بود **** در عنارص در نگر تا حل شودیمن جنگ قایم یاین جهان ز 

 یماینها را تند 
ا
ون هم گفته خوانم برای این که قبل بود... برای اینکه عنارص متضاد با هم یمگوید از جنگ قایم یمایم. این جهان، جهان بیر

ها در اثر با برای این که این دهنده این جهان که همان آب، آتش خاک و باد است در نگر. حل شود. وید در عنارص تشکیلگیمدر تضادند. 

 هم متضادند. 

 چار عنرص چار استون قویست **** که بدیشان سقف دنیا مستویست

ر ن آب اشکننده آن رسر  هر ستوبن اشکننده آن دگر **** اسیی

دنیا بر آنها ایستاده است. هر ستوی  شکننده آن ییک است. مثل آب آتش را سقف چهار ستون قوی است که  ،گوید چهار عنرص یم

 شکند. یم

 پس بنای خلق بر اضداد بود ****  الجرم ما جنگییم از رصن و سود
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 هست احوالم خالف همدگر **** هرگ با هم مخالف در اثر

اد است. بنابراین ما در اضب(ذهت  مندر این مورد )گوید پس بنای یمسطح آینده را. م و چند ان قسمت را به نظر شما برسمیر  خواستم هیم

 . و سود  . رص  کنیم. بر اساس جنگ و سود و رص  یمبا هم جنگ 

 گوید یم

ون اثر  ها هرکدام از اینخالف هم است و ..  و لحظه بعد پس احواالت ما، حال ما در این لحظه ... هست احوالم خالف همدگر  در بیر

 الف هم دارند. مخ

 خواهیم روش تاکید کنیم. شما هم توجه کنید. یماز این جا به بعد ما 

شوید این یمشوند و شما با آنها بلند نیمو فکرها از شما بلند  ها کلنه هستید و شمیاحواالت ما خالف هم است. وقتر شما در این لحظه ز 

 ها شوید در این صورت این حالتون با آن حالتون که من تویش است مغایرت دارد. اینویل اگر شما به عنوان شکل بلند  آید. یمقضیه پیش ن

ه با هم  ه خواهند کردهمان طوری که گفتیم پتاسیل قوه ستیر  و اینها اثرات مختلف در   ... . هر ییک با هم مخالف در اثردارند. با هم ستیر 

ون.   عمل با هم دارند در بیر

 م **** با دگر کس سازگاری چون کنمزنیمود را ه خرا چونک هر دم 

 است. هر لحظه که با این بلند یمشوم پس راه خودم را یمشود من با آن بلند یمحاال هر لحظه، یک شکیل در من بلند 
 

زنم. راه من راه زندگ

 مخالف یم
 

 وارد من بشود. حاال که من این کار را یمکنم و نیمشوم با زندگ
 

چه جوری با کس دیگری سازگاری کنم.  کنمیمگذارم خرد زندگ

 کند چه جوری ما سازگاری کنیم؟ پس مشکل مشخص شد. یمکنم. با ییک دیگر که او هم این کار را یممن هرلحظه خودم را منحرف 

ن  ن **** هر ییک با دیگری در جنگ و کیر  موج لشکرهای احوالم ببیر

ن  . حالکگوید تو بیا و موج لشیم... موج لشکرهای احوالم ببیر که ند  ر دار کهای مختلف دارم که هرکدام  یک لشرهای احواالت من را ببیر 

 بزرگ در جریان است و هرکدام با دیگری در جنگ و کینه
 

ند. درون من جنیک حس وجود  ها اند. برای اینکه در هرکدام از اینبا هم در ستیر 

ون با همدیگر در   تضاد است.  نهفته است و جالب است که اینها اثراتشان در بیر

ن جنگ گران **** پس چه مشغویل به جنگ دیگرانیم  نگر در خود چنیر

 یا مگر زین جنگ حقت وا خرد **** در جهان صلح یک رنگت برد
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. چرا رفته ای با بازم شما اینا را ببینید و انشاهلل خودتان بروید و بخوانید. سطر پنجاه و چهار دفیر ششم. جنگ بزرگ را در خودت ببیر 

؟ چرا درون خودت را که پر از جنگ است را درست نیمان دیگر 
 

؟یمجنیک  کت 

ون باشیم. تا زمای  که این جنگ در ماست ما یمباز هم عرض  کنم ما باید این جنگ دروی  خودمان را درست کنیم تا بتوانیم موثر در بیر

شود ما با آن بلند یمداریم و هر شکیل بلند یمساین احواالت ما بخاطر این است که فقط هوشیاری جو روی شادی را نخواهیم دید. 

ه و جنگ داریم با آن  ذهت  مناست که چه جوری  ذهت  منشویم و حال ما آن است. حال ما حال آن یم را تفسیر کند و بیشیر اوقات ستیر 

ی که االن بر   یمچیر 
ا
د برای این که ناقص است. قبل  ام. توضیح داده خیر 

د. جهان صلح و یک رنگ فضای فقط یک راه داردجنگ خدا تو را بخرد. گوید: مگر از این یم . که شما را در جهان صلح و یک رنگ بی 

 یکتای  این لحظه است. خارج از ذهن. به عباریر که شما دوباره زاییده بشوید. 

 و آباد نیست **** زانک آن ترکیب از اضداد نیست
ی
 آن جهان جز باف

 **** چون نباشد ضد نبود جز بقااین تفابن از ضد آید ضد را 

براساس ضدها  ذهت  منآباد نیست. برای اینک ترکیبش از اضداد نیست. برعکس  فر گوید جز بایمیعت  فضای یکتای  این لحظه.  آن جهان

نیامده است. هوشیاری به فرم در  (در واقع ذهدان همه عالم است)بنا نشده است. پس فضای یکتای  این لحظه همان نور ی  رنگ است. 

ن شوند و شما فرم نیستید. این همان انسان بافر ماندن و یماز شما بلند  ها شما اگر آن باشید، هوشیار باشید خواهید دید که فرم به  نه گفیی

 شود. یمفکری است که از شما بلند 

آن جهان یعتن فضای یکتاب  . چون در آن جهان، برد یمید ضد را. این ضد است که ضد را از بیر  آفای  از ضد تگوید این فای  کردن، این یم

  جهان است. میر  . یادمان باشد آن جهان و این جهان در هاست

شود این یمرویم آن جهان. نه! باز هم خدمتتان بگویم دفعه قبل هم گفتم. یمریم و یمیمگویم آن جهان و این جهان  نه اینکه یماینکه 

جهان دیگر بود. یک آن جهان داخل  ،مان در آن تارییکل زدم. ما وقتر بچه بودیم توی شکم مادر جهان داخل یک جهان دیگر باشد. مثا

 بینیم. یمحاال فرض کنید این جهان هم داخل یک جهان دیگر است که ما االن ن

بقا چیر  دیگری  گوید:  در آن جهای  که این جهان داخل آن است، تفای  نیست. برای اینکه در آن ضدیت نیست. در آن جز یمموالنا 

 نیست. 

 نفن ضد کرد از بهشت آن ب  نظیر **** که نباشد شمس و ضدش زمهریر

 اصول رنگ
ی

 **** صلحها باشد اصول جنگها ها هست ب  رنیک
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-)ی  نظیر است. آن ی   نفن ضد کردهگوید که یمشویم. یممتولد  ذهت  منوقتر ما از  .  فضای یکتای  این لحظه استمیر  گوید: بهشت هیم

، هیچ گونه غم، هیچ ضدی، هیچ دو نظیر 
 

 در فضای یکتای  این لحظه ضدی نگذاشته است. هیچ گونه ناهماهنیک
 

یعت  خدا( خدا زندگ

 بماند. اگر شما بروید آنجا در شما هیچ غیمضدی در فضای یکتای  این لحظه ن
ر
 بماند. نیمنیمتواند باف

ر
شود که خورشید یمتواند باف

 ریر یعت  یخ و رسد.( در آن جهان گرمای خورشید و زمحریر نیست ویل در این جهان هست. ههم باشد. )زم باشد و ضدش زمحریر 

 اصول رنگ
ی

، نور ی  گوید: ی  یم صلحها باشد اصول جنگها .... ها هست ب  رنیک
 

گوید اصول رنگها یا یمرنگ مجموع همه نورهاست. رنیک

 است. پس ما ر ی   ها و اصول همه رنگاصل 
 

ون رنیک  رنگ برسیم. بینیم که چه بشود؟ ما به نور ی  یمنگهای مختلف را بیر

ه را در یمرا  ها و جنگ بینیم در درون خودمان تا متوجه بشویم که یک فضای یم ذهت  منبینیم تا متوجه بشویم که صلح وجود دارد. ستیر 

 آرامیسر وجود دارد که باید خالصه این جا را رها کنیم و برویم آن جا. 

 این جنگ را ایجاد یمکند. یم جنگ را ایجاد میر  گوید فضای وحدت هیم
 

ی به نام یمخواهد بگوید زندگ کند تا ما متوجه این بشویم که چیر 

 شدیم. یمآرامش وجود دارد. اگر این جنگ نبود ما متوجه ن

 

  

 


