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گنج حضور ۳۶۹برنامه شماره   

 اجرا: پرویز شهبازی
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 ۶۴۴ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره

 

 شد نشین خانه ما سینه در تو نقش تا

 شد برین فردوس چو نشینیم که جا هر

 مأجوج چو و یأجوج چو خیاالت و فکر آن

 شد چین لعبت چون و حوری رخ چو یک هر

 کنانند نوحه او از زن و مرد که نقش آن

 شد قرین نعم کنون بود قرین بئس گر

 گنج همگی پستی و آمد باغ همه باال

 شد چنین تو از جهان که چیزی چه تو آخر

 روزفزونیم ما دیدیمش که روز زان

 شد یقین گلستان جست ورا که خاری

 بست شکر و انگور شد خورشید ز غوره هر

 شد ثمین لعل او از نیز سیه سنگ وان

 شد فلک تفصیل به که هازمین بسیار

 شد یمین اقبال کف از یسار بسیار

 شد دل روزن کنون بود دل ظلمت گر

 شد دین قدوه کنون بود دین رهزن ور

 یوسف محبس بد که بود بال چاه گر

 شد متین حبل آمدنش برون بهر از

 خداییست محکوم جندهللا چو جزو هر

 شد کمین گبر بر و آمد امان بنده بر

 نیلست ماننده تو گفتار که خاموش

 شد معین سبط بر و آمد خون چو قبط بر

 رسیدست انجیر تو گفتار که خاموش

 شد تین درخور هوا مرغ همه نه اما

 

 ۴۰۰ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، سطر

 

 والد؟ وقت از بودست این کارت

 وداد؟ دام از کردن مردم صید

 بود و باد و انبهی و شکار زان

 پود؟ و تار یابی هیچ کن، در دست

 روز بیگاهست و رفتست بیشتر

 هنوز خلقانی صید در جد به تو

 دام ز هلمی آن و گیرمی یکی آن

 ِلئام چون کنمی صید را دگر وین

 دگر جومی و هلمی را این باز

 خبربی کودکان لَعبِ  اینت

 نی صید یک تو دام در شود شب

 نی قید و ُصداع جز تو بر دام

 دام به کردیمی صید را خود تو پس

 کام ز محرومی و محبوس شدی که

 بود دامی صاحب زمانه در

 کند؟ خود صید که احمق ما چوهم

 عام صید آمد خوک شکار چون

 حرام زو خوردن لقمه حدبی رنج

 بس و عشقست را صید ارزد آنک

 کس؟ دام اندر گنجد کی او لیک

 شوی او صید و آیی مگر تو

 روی او دام به بگذاری دام

 پست پست گوشم به گویدمی عشق

 صیادیست از ترخوش بودن صید

 شو غره و را خویش کن من گول

http://www.ganjnama.com/View/97/99/3268/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/3268/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/3268/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/108/8566/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/108/8566/مولوی_Molavi.html
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 شو ذره کن رها را آفتابی

 باش خانهبی و شو ساکن درم بر

 باش پروانه مکن شمعی دعوی

 زندگی چاشنی ببینی تا

 بندگی در نهان بینی سلطنت

 جهان در بازگونه بینی نعل

 شهان گشته لقب را بندانتخته

 دار تاج و گلو اندر طناب بس

 تاجدار اینک که انبوهی وی بر

 ُحلَل بیرون کافران گور چوهم

 َجل   وَ  َعز   خدا قهر اندرون

 اندکرده ُمَجص ص را آن قبور چون

 اندآورده پیش پندار پرده  

 هنر از ُمَجص ص مسکینت طبع

هم بی موم نخل چو ثمر و برگ  
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 بخش اول:

 

  .کنمیع ما شروناز دیوان شمس موال 664ا غزل شماره گنج حضور امروز را باحوالپرسی برنامه با سالم و 

شد برینفردوس  چو یمستهر جا که نش ******انه نشین شد تا نقش تو در سینۀ ما خ  

یعنی ما به هوشیاری حضور زنده شدیم و این  ،ثبیت کردتاز موقعی که نقش تو خودش را در سینۀ ما یعنی دل یا مرکز ما  :گویدپس می

مانند بهشت شده. نشینیمومیرویم میهرجا که  گویدمی .او آگاه هستیمازبعینه بطورهوشیارانه درما تثبیت گردید و ما   

 ما بتوانیم ببینیم؟ ؟ نقشیست که؟ نقش مادی استاست نقش ا  تثبیت کرده آیا واقعاما نقش معشوق و نقش زندگی که در مرکز ما خودش را  

 نه.

ای ما هش همین حساهمای نکنیم. ذهن ما بُ م صحبت میکنیم یعنی بزبان جسخدا هوشیاری بیفرم است و ما چون بزبان ذهن صحبت می لکهب 

  توانیم آن را بشناسیم.نقش نداشته باشد ما با ذهنمان نمی وی فرم . تا یک چیزاست مثل دیدن و شنیدن

دانیم که این نقش واقعا  ما می «ا نقش توت »:گویدتوانیم بشناسیم. پس اگر موالنا مینقش نیست بنابراین ما با ذهنمان نمی اما خدا از جنس

و این  . ی استلیک است و تقریبوحرفهای ما سمباین کنیم حالیمان است که صحبت می ذهنولی چون ما با زبان فرم و  .نقش مادی نیست

کنیم ولو اینکه کلمه نقش را بکار ببریم. برای ما راجع به نقش دیگری صحبت نمیشود حبت زندگی و خدا میص که وقتی ایمقرارهم گذاشته

 اینکه چارۀ دیگری نداریم! 

بینیم؟ ولی آیا واقعا  خدا را می ! بینیمخدا را می: گوییم ما می  

کنیم؟ آیا ما اقعا  به خدا نگاه می ! گوییم: به خدا نگاه کنیا می  

توانیم به او هوشیاری بشویم. می وتوانیم به او زنده بشویم توانیم ببینیم؟ نه! ولی میما می  

 یعنی چیز نیست.  ،نه چیزیاست.  «نه چیزی»هوشیاری بیفرم در واقع  .ازجنس هوشیاری بیفرم بودپس وقتیکه دل ما از جنس ماده نبود 

جدیدی است.  لغتدر فارسی این کلمه نیست!   

است. وقتی نه چیزی دل ما را فرا بگیرد در ما یک هوشیاری نه چیز جنس  اززندگی است.  چیزنه  ما فقط چیز داریم ولی خدا از جنس

عد دیگری پس همین لحظه عاله بر اینکه ما از آن سه تا بعد مادیمان که قبال  گفتیم باخبریم یک بُ از آن آگاه نبودیم. ما شود که تا حاال زنده می

که ما به آن هم هوشیارهستیم. هم وجود دارد   
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عد داریم. خیلی ساده است. یکی بعد فیزیکی ما است همین تن ما است. یکی دیگر فکرهای ما هستند چهار بُ بد نیست که یادآوری کنم که ما 

فرمش ظریفتر از این جسم ما هست. ما مثال  کنید ولو اینکه دانید که راجع به چه چیزی فکر میقالب و فرم دارند و شما میکه فکرهای ما 

مثل  ،هیجان مثل ترسشود به نام عمال فکرهای ما روی جسم ما، یک چیزی درست میاِ و از توانیم نشان بدهیم بیرون نمیفکر را در 

ان را جسم ما توهست که آن جبشوید و در واقع این هی گینتوانید خشمتا فکر خشمناک نکنید نمیاسترس مثل خشم. شما  ،حسادت و نگرانی

ولی چیز هستند. ،ذهنی هستند هایکند. هیجان و فکر چیزرا تولید می  

که بعد معنوی ما است و برای بیشتر مردم اصال  بعد معنوی شناخته نیست. نماینده زندگی هست در ما  حاال یک بعد دیگری وجود دارد که 

توانند بگویند که ما مثال  خشمگین هستیم که بعد هیجان است و یکی هم بدنشان است که یا میهمین فکرهاست  دانندتنها چیزی که می

کنید و دانید چی فکر میمیاالن یا قلب داریم! بعد معنوی یعنی اینکه شما عالوه بر اینکه  گویند ما بدن هم داریم و دست و پا هم داریممی

گوید که نقش آن است. هوشیار شده که االن دارد می و، یک بعد دیگری در شما پدید آمده بینیدهم می چه هیجانی دارید و بدنتان را  

معنوی هم دارید که از  هوشیاری چیزی دارید یک هوشیاری یاپس شما عالوه بر اینکه به چیزهای مادی یعنی به چیزها هوشیار هستید 

به قسمت مادیمان آنقدر قدرت  ،چون هوشیاری معنوی را بستیم ولیاست.  گنج حضور . همین هوشیاری معنوی اسمش جنس فرم نیست

از آن بعد آگاه نیستم. ن بعد را قطع کرده. یعنی ما هوشیارانه آدادیم که ما را تماما  از زندگی کنده است و   

این بدن ما خالیست. این خالء درست  %99/99دانید که البته که هست. چون شما میآیا اگر هوشیارانه آگاه نباشیم، آن بعد در ما نیست؟ 

نفوذ داده است. ر نیست ولی زندگی خودش را در ما بصورت خالء الء بنا به تعریف پُ خچون پر از زندگیست نیست که بگوییم که ُ  

باز عد را همین است که شما این بُ دهد ما از آن هوشیارانه آگاه بشویم. کار ما هم ما را تشکیل می %99/99پس خیلی ساده است چیزی که 

چون این بعد در شما هست فقط شما باید از آن هوشیار بشوید و حتی موالنا دارد  کنید. این بعد وقتی هوشیارانه در شما بازخواهد شد

گوید از وقتی که ما انسان شدیم! می  

زندگی در  ربه این هم اشاره دارد که اگر شما هزاران خرواالبته ما تثبیت کرده؟ از زمانیکه ما انسان شدیم. سینه ی خودش را در کِ 

توانید از آن پول دارید ولی نمی رفرض کنید که در بانک شما میلیونها دال ! توانید بکنیدنمید آن را ندارید، استفاده درونتان دارید ولی کُ 

از آن استفاده کنید. شما که گوییم داریم میچه فایده ای دارد؟! این  .استفاده کنید  

ما یک هوشیاری دیگری پیدا کردیم که این هوشیاری معنوی ما است وهمین که در سینۀ ما  همینکه دل ما بی فرم شد ،پس تا نقش بی نقشی

خص و بال رن سه بعد فکآنشان داده و ما از ماده بودنمان دست برداشتیم . اما پدیدار گشت در واقع خدا هوشیارانه خودش را به ما این 

و یک تصویر ذهنی اینها چنان به ما غلبه کرده که ما آنها را گرفتیم و به آنها حس وجود دادیم در ذهنمان هیجان مثل خشم و ترس و رنجش 

ما بینیم که . حاال دیگر وقتیکه آن تثبیت کرد هوشیارنه خودش را ما این من ذهنی را هم میچرخان و متحرک درست کردیم به نام من ذهنی
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! این اصال  ذاتش از ترس و هیجان است و من با اینها هم هویت شدم. یعنی در اینها حس وجود، آن نیستیم و این ادا و اصولهای زیادی دارد

بکشم بیرون.  از اینهاوجودم را باید  نوجود دارد که م  

زندگی زنده است درمن و بعد معنوی  اینهوشیارانه متوجه شدم که یک بعد معنوی دارم و ) خود شخص شما( گوید از وقتی که من میپس 

زندگی  بفهمم تا من« من زندگی هستم» پیدا کند که ای بابا بیایید بگویید روی خودش هم قائم است والزم نیست که از بیرون شواهدی 

. ! نههستم  

بریم. دمان را هم با خودمان میوهوای خرویم هرکجا که ما می  .شین شده در دل ماو این تثبیت و خانه نزندگی زنده شاهد خودش است  

ش من تاثیری امافتد در شادی و آر. یعنی مکان و زمان و اینکه چه اتفاق میبرای اینکه این بعد که زنده شده پر از شادی و آرامش است

برای اینکه این بعد کال  شادی و آرامش است. ندارد.   

ن سه تا بعد مادی ما یعنی فکر کردن ما و آریزد. مادی میحاال وقتی که این بعد در من زنده شده که شادی و آرامش است به آن سه تا بعد 

کنیم چی هست؟ بهشت ! خلق میما در بیرون که در نتیجه چیزی پس  ما است. عنویزیر نفوذ برکت آن بعد محتی هیجانات ما و بدن ما 

به فکرهای ما. کند این برکت معنوی و خدایی دارد جریان پیدا میبرای اینکه   

مثل دهیم . میآفرینش فیزیکی در بیرون به آن  ا  آفرینیم و بعدمیکنند. ما اول چیزها را در فکر فکرهای ما هم در بیرون چیز درست می

هایشان چقدر باشد و وقتی که و اندازهباشد در که کجا پنجره باشد و یا کجا با جزئیاتی کشیم خانه ساختن. اول نقشه خانه را روی کاغذ می

بیاورید و ....  ها راو میخ وریدبیارا در و پنجره ها  بیاد وکارگر و معما گوییم که بنا بیاد تمام شد می  

زنیم تا نقشه کامل بشود. این هم همینطور است.هم توی زمین نمی یکلنگهیچ   

این مانده. کنار دیگرکنید چون آن من ذهنی پس خلق نمی ،د به فکرهای شمازریشما انرژی زنده، زنده شده و این دارد میوقتی االن در  

هر به شود. حاال خلق میبیرون  درفیزیک و  درکند در فکر و بعد کند اول خلق میکه از خودش آگاه است فکر میبعد زنده و این حضور 

آفرینید توی آن شادی هست. با هر کسی که ریزد. هر چه که شما می میشود و شادی برکت ایزدی جاری میکنید چه که شما خلق می

مثال  مهمانی باشد و بزن برید و احتیاج نیست که روید هوای خودتان را با خودتان می. هر کجا که میآرامش و شادی هستکنید صحبت می

وجودتان بخاطر آن بعد که زنده شده است شاد هستید. و برقص باشند و جوک بگویند تا شما بخندید. برای اینکه شما از درون از اعماق 

برای نید! دیگران غمیگن هستند ولی شما شاد هستید. نه اینکه دلسوزی نکنید و کارهای دیگران به شما مربوط نباشد و به مردم کمک نک

دهد و به اقیانوسی هم وصل است که که به تمام عالم برکت میاست اینکه حس کمک و مساعدت در شما زنده شده و این یک انرژی عشقی 

نیست. تمام بشو   

جهان جهنم دهد که تا شما اینطوری نشوید جهان برای شما بهشت نمیشود. پس االن معنیش مشخص شد و همچنین این معنی را هم می

خواهد شد.  نمجهریزد. بنابراین ن انرژی من دار میآآفرینید به هر چه که در بیرون میمیشود. اگر شما بعد معنویتان را ببندید   
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این است که  ازعبارت  . بهشتآفرینیدکنید و می فکر میدار چیزی را که شما بوسیله ذهن من استعبارت از این بنا به تعریف پس جهنم 

دانید بطور کنید! اصال  شمایی در کار نیست. همیشه شما میشما فکر نمیکند کنید که یعنی آن هست که فکر میشما با بعد معنویتان فکر می

ذوب کند پس آنها هم نگاه میافتد روی من و دائما  او ناظر است و دردها دیگر من ذهنی چون شعله و نور آن میزنده که او هستید. 

دار دردهایتان فعال  بماند ولی این دردها یواش یواش و این فکرهای منعد معنویتان زنده باشد و هم شوند. یک مدتی ممکن است هم بُ می

که شما نباید حمل کنید مثل رنجشها که هیچ فایده ای  فهمید که اینها یک چیز بیخودی بودهدهند و شما میجدی بودنشان را از دست می

گوید. گوید که االن هم میاینها را هم آن بعد معنوی به شما می. ندارند  

 بخش دوم:

هر یک چو رخ حوری و چون لعبت چین شد ******ماجوج چو یاجوج و  آن فکر و خیاالت چو  

د. فرض لیک باشوباشندگانی بودند که کوچولو بودند گوشهای درازی داشتند. اینها ممکن است سمباند وری که نوشتهطجوج و ماجوج آنای

گوشهایش آنقدر دراز باشد که یکی از آنها را لحاف بکند و یکی دیگر را بالش ولی ای باشد به اندازه دو وجب، سه وجب باشندهمثال  کنید 

 بکند. 

کردند و مردم می موجوداتی بودند که واقعا  انسانها را اذیتکند که یاجوج و ماجوج چه کسانی هستند ولی یاجوج و ماجوج یتعریف مموالنا 

و یاجوج و ماجوج که به  هابین انساندر مقابل اینها، یعنی . اسکندر یا کوروش یک سدی درست کرد شکایت بردند به اسکندر یا کوروش

اسکندر یا کوروش را لیسیدن. وقتی که صبح میشود به اندازه کنند به سد و از سر شب یاجوج و ماجوج شروع می .هفتاد سال راه بوداندازۀ 

با انسانها.مو مانده که برسد یک   

انسانها همان کسانی هستند که دلشان زنده شده به عشق.  انسانها کی هستند؟    

.شودو عریض می سر جای خودش گرددمیبرد و باز سد برخوابشان میهمانجا به اندازه یک مو میماند از سد. ولی یاجوج و ماجوج   

گوید که این فکر و خیاالتی . میکنددانید که یاجوج و ماجوج دیگر چی هستند و خود موالنا هم تعریف میلیک است و شما میواین سمب

تند که در آنها من وجود دارد. هس  

زنیم. گوشهای دراز صدمه مییی هستیم که به هم این همه هایذمواین کنند. و ما هم بنابراین یاجوج و ماجوج در سر ما زندگی میپس 

بینید که میگویند بشنود و تفسیر کند و از آن مسئله دربیاورد. یک چیزی که از دور میحواسش به این است که یعنی  . گوشهای درازداریم

 ما در حالت من داشتن چقدر گوشهایمان تیز هستند! 

؟!توهین میکندبه من به من میگه! داره  عچی میگه؟ راج  



8 
 

باشد و حس وجود باشد  من  ولی در آنهر چه که در ذهن باشد شما حاال فرض کن که یاجوج داشتن من ذهنی، توی ذهن ما است و  

یاجوج و ماجوج باشد که فکر و ذکرش اذیت کردن و آسیب رساندن به خود است و به حاال بخواهد بجای خدا در دل ما  دل ما.شود می

یاجوج و ماجوج اینطوری بودند دیگر.! دیگران  

لیک وولی واقعا  این سمبگویند که اینها همان مغولهایی بودند و هزاران داستان هست در مورد این یاجوج و ماجوج. در داستانها میالبته 

 است و ممکن است واقعا  چنین چیزی اصال  نباشد. 

گردند تا ببینند که این سد کجاست! به دنبال آنها می لیسم در بیرون استووقتی که چیزهایی بصورت سمبمردم   

. ستنی ش که! ولی عمر دیوار چین که هفتاد سالگویند که این سد منظور دیوار چین استاوقات می یگاهتازه   

توانند او را نمی های ذهنییعنی اگر کسی زنده به عشق بشود در اینصورت یاجوج و ماجوجها یعنی منعرضش ضخیم است یعنی چه؟ 

دیگر یاجوج و ماجوج به  نجاآزنده شدن به زندگی است. وقتی که شما بروید در و فضای یکتایی این لحظه استاذیتش کنند. تنها پناهگاه ما 

ندارد.  راهیشما   

اعمال میشود و این فکر جدی روی بدنش  گیردهویت شد وهر فکری را جدی میبا فکرهایش همحاال یاجوج و ماجوج چیه؟ انسانی که 

کند. شود دیگران را مالمت میو درد هم که ایجاد می کندایجاد میدردش   

، آن فکرهای موذی مدی تو دل منآگوید از وقتی که تو . از جنس یاجوج و ماجوج است! اما میکندبنابراین درد را هم به خودش اضافه می

مثل حوری شد . مثل یاجوج و ماجوج، هر کدام   

ها خیلی خوشگل رو( البد در قدیم چینی یهم یعنی زیبا عبت) لاینها همه چیزهای فرضی هستند.  !را ندیدم و هیچ کس ندیده ما حوری

گوید و بهر صورت میم های سیاه دارد شو چاست بت چین یعنی زیبا روی چینی. به هر صورت حوری از جنس زن مو سیاه علبودند. و 

کرده و خدا یک سد ساخته!نها فرار میآبودند که انسان از آن فکرهایی که موذی بودند مثل یاجوج و ماجوج   

کنند ار میکتاد سال شاند. هکنند و من ساختهها یعنی انسانهایی که در ذهنشان زندگی میحاال سد حقیقتا  چیه؟ نگاه کنید یاجوج و ماجوج 

ماند که بیایند بیرون ولی روند. به اندازه یک مو میبه سمت خدا میو..  لیسندند و مییسلمی است. دائما  . شب هم تاریکی ذهن توی شب

ا جرسیم. چون درآنما به خدا نمییعنی اینکه با من ذهنی با هوشیاری جسمی میگردند سر جای اولشان. برد و دوباره برهمانجا خوابشان می

. یاجوج و ماجوج فنا باالخره تا آخرین لحظه اگر که ما بخواهیم به خدا برسیم که باید بمیریم و فنا بشویمرویم رویم و میسد هست و می

 نمی شود؟ ! 

قیامت زنده هستند. خب واضح است که یعنی چه! این من ذهنی تا قیامت زنده است. اند که یاجوج و ماجوج تا حاال در داستانها گفته  

و شما زنده بشوید به زندگی و همین معشوق بشود دل شما! قیامت کی هست؟ وقتی که این من ذهنی فنا بشود   
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انسان یا یک جسم نیست یا یک تصویر ذهنی نیست. معشوق هم هوشیاری بیفرم است. واقعا  یک   

زندگی را در پیرامون مثل ضربان قلبتان عشق را از آنجا که یک هوشیاری زنده در مرکزتان بوجود میاد و این فهمید؟ حاال از کجا می

کند این انرژی را به جسمتان. در تمام ذرات یمفورا  پمپ شود شما هستید. برای اینکه کند. اولین کسی که متوجه میخودش پخش می

ازهوشیاری شاد و بی نهایت شود غمیگن کرد. اگر کسی دیگرغمگین نمیرشود شما را دیگاد و نمیمیدر  ه ارتعاشوجودتان این شادی ب

از جنس غم نیست. خدا از جنس شادی و آرامش است. زندگی یا دانیم که و ما می آرامش زندگی برخوردار شده و در دلش زنده شده   

های ذهنی.مناست؟ یاجوج و ماجوج. و عزا چه کسی دنبال غم   

گیرد. برای اینکه فکر شما از آن  مایه می آفرینید. می در بیرون زیباییهمیشه یعنی شما    

بئس قرین بود کنون نعم قرین شدگر   ******او نوحه کنانند آن نقش که مرد و زن   

( و برکات سختی ( و ) نعم یعنی نعمتهادرد و س یعنی ئ) ب  

کنند. مرد و زنها از او نوحه می که دارد.که در ذهنمان درست کردیم و توی آن من وجود کدام نقش؟ حاال بگیریم من ذهنی یا تصویر ذهنی 

به حرکت، ع میشود روخداوند ذاتش آرامش است و وقتی به ارتعاش درمیاد ش ! خداوند عزا نیافریدهانسانها دائما  عزادارند در حالیکه 

تواند صحبت را کرده که نقش نمی اینبال  هم موالنا ق.دل ما است  ، االنحاال یک نقش وجود دارد که آن نقشآید. شادی در شما بوجود می

شود که شما همیشه هوشیاری جسمی داشته باشید. دل باشد. جسم نمی تواند دل باشد. به عبارت دیگر نمی  

راجع به چیزی فکر کنید و لحظه بعد هم راجع به چیز دیگری فکر کنید و لحظه بعد و.. همینطوری ..این لحظه   

شود. این فکرها همین یاجوج و ماجوج هستند که ترساند. این فکرها سبب حل شدن مسائل ما نمیرا میما این فکرها که توی آنها من هست 

ن آگوید میکنیم. مسئله و دردهایمان را زیاد می . آفرینیمدار کردن مسئله میمنآفرینند. ما با فکر و مسئله می کنندما را دچار مسئله می

زنند و گریه کند که از آن عزا دارند و توی سرشان میدر تمام مردها و زنها هیچ فرقی نمی ، ونباید باشد که نقشی که در دل ما هست

که یعنی خدا را هم نشناختند. اگر از ذات خودشان بیخبرند یعنی خودشان را نشناختند که ، مردم اینطوری هستند دیگر! مردم کنندمی

عزاداری نبودند. از جنس  ندشناختمی  

اگر درد همراه بود ) قرین یعنی فرم دل ما شد. بی آن هوشیاریِ  ،نقشیبی درد همراه بود االن برکت همراه شده. بعلت اینکه آن نقِش  اگر

دیگر نعمت همراه است که در اول هم این را گفته.  حاالهمراه(   

شکنجه خودمان و دیگران را با کنیم در واقع دردسر را و ابزار دهد که ما وقتی که من ذهنی را با خودمان حمل میپس این نشان می

زاد باشد روی تخته آاالن یعنی ذات شما که باید  لیسم مسیحیت هم هست که مسیح روی تخته میخ شده.وو این در سمب نیمکخودمان حمل می

. اتفاقا  تخته بند را  تخته بند تنم ترکیباچه در سر چوف کنم در فضای عالم قدس*** طو: چگونه گوید ذهن میخ شده که حافظ هم می
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ن مین ذهن است . تن همیذهنی است . تن همن تخته تنم. تن همین بند یعنی با میخ من را کوبیده اند روی  هامروز هم در مثنوی داریم. تخت

توانیم. وصل شدیم به آنها مثل اینکه ما را نمیایم و میخ شدیم روی آنها و هو آن تو ماند چیزهایی است که ما رفتیم و توی ذهن درست کردیم

ما ن که این را یهم « دانند.آنها را ببخشید برای اینکه آنها نمی» گفت ی صلیبدر آن باالکه . تا زمانیکه بقول مسیح اند با میخ کوبیده

آیند. بخشنده بشویم این میخها کم کم در میو بخودمان بگوییم   

این دردسرهمراه یعنی ما میسحی هستیم که آلت شکنجه خودمان را با خودمان  ،س قرینبئآوریم ؟ این میدر پس چطوری این میخها را ما

لیسم! وبنابه سمبکنیم. همه جا حمل می  

کنید که دیگران من را المت میماندازید از طریق تسلیم. تا زمانیکه که این آلت شکنجه را بیخواهید متوجه بشوید شما می یییکجا

یند و آبخشم تمام رویدادهای گذشته را این میخها در میمالمت متوقف بشود و بگویید که من دارم میهمینکه ! شود، نمیاینطوری کردند

حافظ هم گفت : من چطوری برم دار نمانده. پس تمام میخهایتان درآمده. دل شما است هیچ گونه فرم من درخب وقتی آن شوید. شما آزاد می

فرم بشویم؟  وحدت است این لحظه است. چطوری ما بیاییم از این ذهن از اینجا بیرون و بیعالم قدس . فضای عالم قدس، فضای فضای به 

شما این سه تا را با هم ترکیب کردید و یک چیزی درست کردید فتم که گدر این اتاقک ترکیب  که اتاقک ترکیب  چو در سراچه ترکیب

که من توی آن باشد ان دل ما قرار  یهر چیزیی از جسم که مایه مزیت هستند. ن چیزهاآه تا چیزهمان جسم و مخصوصا  سمنظور از 

تخته بند تنیم ما! سراچه ترکیب در گیرد. پس اصال  نباید من داشت. مواظب باید باشیم. می  

. این همه رنجش دارم و گرفتاری دارم. به محض اینکه دل شما پر از پس ما نباید نگران باشیم که وضع من خراب است و پر از درد هستم

گوید :زند. و میگوید که باید صبر داشته باشید. قانون مزرعه را مثال میمینور بشود تمام اینها یکدفعه تغییر میکند ولی در پایین موالنا   

وان سنگ سیه نیز از او لعل ثمین شد  ****** شکر بستهر غوره ز خورشید شد انگور و   

رسیم به انگور. این گی ما می صبر داشته باشیم که این خورشید و این بعد در ما بوجود بیاد. و یواش یواش از غورهما غوره هستیم و باید 

 شود. شما! چنین چیزی نمیانار بدهبکارید و بگویید که سه روز دیگر به من توانید یک درخت انار را کند. شما نمیقانون مزرعه صدق می

به شما انار بدهد.که به موقع وقت خودش را خواهد گرفت تا انار بشود و  اینباید صبر  کنید تا   

سوم:  بخش  

چنین شداز تو جهان همگی گنج ****** آخر تو چه چیزی که  باال همه باغ آمد و پستی  

کنیم پر ازغم و درد و استرس یک جور زندگی نطوری که به ما یاد دادند که زندگی آبه غیرازد که دانیخوانیم که شما بخب اینها را می

پایین یا پستی  و یعنی فرمدهند. باال و راهش را هم به ما نشان می دهنددیگرهم وجود دارد که فرهنگ ما و بزرگان ما دارند به ما نشان می

. فرمی استشود آب بیبلند میفرمی است. زیر همه فرمهایی که از شما مثل بخار آب بی  
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است از جنس  ءپس بنابراین فکرهای شما در فضایی که خالء باشد که شما هم از آن جنس هستید فضای یکتایی این لحظه از جنس خال

خیزد،آن بهشت و باغ است. فرمی است و وقتی فرمی از این برمیبی  

و ما هستیم و کنید این چیز را. مثل دریا که موالنا تمثیل کرد که ما دریا داریم که زندگی این را تولید نمیکه شما که با منتان برای اینکه 

کنند. میفیزیکی روی دریا موجهایی هم هست که این موجها فکرهای شما هستند و فکرهای شما در بیرون خلق   

آفرینید. هر لحظه از فضای هوشیاری از فضای دارید باغ میپایگاه عشق شما  ازفرمی و کنید و با بیهر روز شما با بچه تان برخورد می 

شود و حداقل جهان شما گلستان رز میکارید و بعد از یک مدتی جهان گلستان میگل آفرینید. یک د، شما باغ مییآفرینیکتایی شما می

ید لحظه به رکاکارید یا گل. اگر گل میخار می است دیگر که یا شمای اند! اینطور، ولی خار کاشتهاندهای ذهنی هم کاشتهخب منشود. می

ز دلتان اگوید که وقتی شود. و این را هم دارد میکارید بعد از یک مدتی اطرافتان خارستان میخار میشود لحظه اطرافتان پر از گل می

یعنی زیر این گنج است که همین گنج حضور است.  ،است و پستی ، باغفرم ،جنس معشوق شد باال  

گنج است دیگر!پس  .است تگنج برکت است و زیر این فضای همه امکانا  

این سوال را میکند. باالخره  تو چه چیزی هستی؟  آخرگوید که: حاال میآید و رحم همه چیزهای این جهان است. همه امکانات از انجا می

که جهان از تو چنین شد. ما نفهمیدیم که تو چی هستی و از چی هستی!؟   

چطوری شد که اینطوری آخه  گویید کهآفرینید و بعدا  میو بهشت می آفرینیدشود اطرافتان برکت میشما وقتی که دلتان به معشوق زنده می 

 شد! 

شوید. باال را پذیرید شما از جنس زندگی میخیلی ساده است. فرم این لحظه را می .موازی هستید با زندگیشما یک لحظه تسلیم هستید 

آفرینید. شوید . زیر زندگیست. خیلی ساده است. حاال زندگی میاز جنس زندگی میشوید. زیر میاز جنس  پذیریدمی  

نقدر آگویم. و بعد میطوری نآگویم و من ن من بدهید و بگویید که این من هستم. من اینطوری میآبه و آیید به عنوان یک فکر بربخیزید نمی

آفریند و و روز بروز برای خودش دردسر بی شودخشِک خشک بن زیر قطع کند. آدور خودش بچرخد بزرگ بشود تا رابطه اش را با 

کنی. وگرنه چرا اینطوری شد!؟ نه تو خودت داری می آخرسر هم بگوید که خدا من را دوست ندارد  

 و گرفتاریاطرافت را پر از دردسرکنید و اگر کنید خودتان میبهشت زندگی میکنید در کند؟ شما اگراطرافتان را بهشت میمیچه کسی 

 دآفرینیمیکتایی یافریند از فضای زندگی بدهی شود و اگر اجازه میگرفتاری و جهنم میآفرینی کنی. اگر با من میخودت می بازکنی می

. خیلی ساده است! دآفرینیپس بهشت می  
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شما  هانبینید که دوستانتان شما را دوست دارند. در جاست که بعد از سه سال چهار سال که شما این روش را ادامه دادید می ورآتعجب 

. خب خواهید چ کس را نمییبد هپخش کننده خیر و زیبایی هستید عشق هستید . میلتان به این هست که به همه کمک کنید و ساپورت کنید. 

ف شما عوض خواهد شد.ایواش یواش دور و اطر  

پرسید که چی شد؟ من که همان آدم هستم! شما آن موقع از خودتان می   

 . بخوابم شبهاگذارد م در آمد من بیچاره هستم استرس نمیدرکه من پ گویدآن میکنند. کنم که دیگران زندگی میمن درهمین دنیا زندگی می

کنیم؟! جهان زندگی نمی! مگر ما همه در یک ولی من هیچ استرسی ندارم  

یاجوج و ماجوج های دیگر هم  ج و ماجوج هست وون یکی از جنس یاجآبیایند ولی توانند فضایی که یاجوج و ماجوج نمی درد تینه شما رف

دار ذهنی ی که هر لحظه هوشیاری منس. آن کآنجا هستخدا  ،سد اسکندر سدرسند برای اینکه به این یکی نمیدند. ورآپدرشان را درمی

فرم است برسد. برای اینکه آن در یک جای دیگر هست. شما فرض کنید که یک نفر توی این اتاق تیر به کسی که بیتواند دارد نمی

رسد. کند، خب با آن کسی که در باال هست که تیر نمیهم باال زندگی میاندازد یک نفر دیگر می  

گلستان یقین شدخاری که ورا جست  دیدمش ما روزفزونیم ******زان روز که   

این هم گوید منظورش آن روز است ولی در مورد شخص شما ی که ما او را دیدیم . البته موالنا حقیقتا  انسان شدن ما را میزاز آن رو

که زندگی یعنی فهمید شود و هر روز میمرتبا  عمق شما زیادتر می ،هوشیاری حضور شما زنده شدهصادق است که از آن روزی که بعد 

شوید به یعنی شما هوشیار می ( روز یعنی روشنایی و شب یعنی تاریکی.). شویدتر میشوید. هر روز زندهتر میچی و چطوری زنده

یعنی زندگی فزونیم و کیفیت زندگیمان  ،افزاییمیعنی روز را داریم می مفزونیروز تر میشود روز عمیقه هوشیاری حضور روز بزندگی. 

پریدیم و از جا قبال  می هادانیم با این رویدادود. چرا؟ برای اینکه ما میششود. عمق ما هر روز بیشتر میهر روز بهتر میما  یگدزنمزه 

اثر سازنده شویم بلکه از فضای هوشیاری حضور بر روی آن رویدادها افتند ولی ما از جا کنده نمیحاال آن رویدادها اتفاق میشدیم نده میک

اینطوری خواهد بود و این هم پایان ندارد. گذاریم. می  

به حضور زنده میشویم؟ تا قیامت! ما پرسید که ما کی صد در صد ئن هستم دیگر این سوال را نمیمزنده بشوید من مطشما به گنج حضور

 صد در صد نداریم! 

تواند بیان روز به روزعشق از شما بهتر میشوید. شما روز به روزعمیقترمی !پایان ندارداگر خدا پایان دارد پس عمق شما هم پایان دارد.  

ما روز فزون هستیم. توانید پخش کنید. تر میهبروز به روز کند و شما این انرژی زنده کننده را   

که موالنا فقط یک نوع جستجو  دانیمبلکه ما میحاال خار من ذهنی است. خار با خاریت نباید او را جستجو کند  و هر خاری که او را جست

ما از وری جستجو کنید. هر جستجویی که در من ذهنی باشد ممنوع است. برای اینکه توی ذهن جگوید اینداند یعنی به ما می می عرا مشرو

دنبال جسم بگردد. تواند فقط میگردیم. برای اینکه جسم جسم مییک گردیم یعنی ما دنبال جنس جسم هستیم پس اگر ما دنبال زندگی می
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فرم این لحظه  ،خوب است. کدام جستجو؟ وقتی ما در این لحظهتواند زندگی را پیدا کند. ولی یک جور جستجو یعنی خالصه من ذهنی نمی

و آن  گرددما دنبال زندگی میدرهست که زندگی ر، این هوشیاری حضودرشود که ی حضور ایجاد مییادی هوشیارزپذیریم مقداری را می

تواند پیدا کند. می ست کهه  

دیگر از آن جهنم شک حتما  گلستان یقین شد. گلستان یقین یعنی هم یقینا  گلستان شد و هم یب جست و پیدا کرد تپس خاری که به این تر

یا یاجوج و  !؟ برای اینکه من ذهنیشک دارند به زندگی . واضح است که چراخالص شد. کسانی که در من ذهنی هستند شک دارند. 

که بوسیله آن سد از خدا جدا شدند مثل یک ابری هست که بارها گفتیم ریشه ندارد.کند می در ذهن زندگیماجوج   

کنم که تو آدم تایید میمن یا  ای به او بگویند که بابا تو زنده هستی یا تو وضعت خوب استبنابراین دنبال این است که هر روز یک عده 

گویند او باور باید به او بگویند که او چطوری هست و همیشه در حال قیاس است و تا مردم ن مردمبرای اینکه ریشه ندارد و  !حسابی هستی

کند. نمی  

شما باسواد و  یا قوی هستید جوان وزیبا هستید شما خوب هستید و اگر شما به حرفهای مردم احتیاج دارید که به شما بگویند که شما واقعا  

 جهان بیرون احتیاج نداردهست که به  کسی. پس شما گلستان یقین نیستید. گلستان یقین شما خوشبخت هستید شما مهربان هستیدتید عالم هس

ن هست که دارد کار آو و به مردم احتیاج ندارد که به او بگویند که او چطوری است. چون در دلش و مرکزش آن هوشیاری بیفرم هست 

احتیاج ندارم که از کسی بپرسم  دیگر زنده هستماین لحظه من وقتی حس کنم که اگر . این لحظه المجلس وفیمیکند وآن زندگی زنده است 

این درست است؟ خانم یا آقا به من بگویید که من واقعا  من هستم! یا اصال  من وجود دارم؟  کنید که من زنده هستم؟خانم یا آقا شما فکرمی  

چون ریشه ندارد. داند. دانید که وجود دارید؟ نه من ذهنی واقعا  نمیمیآیا واقعا  شما ن  

به او بچسبد و بگوید که تو به من انرژی بده. خب ندارد و دنبال یک آدمی هست که  هچرا یاجوج و ماجوج موذی هست؟ برای اینکه ریش

شما به مکد و به هیچ جایش هم نمیرسد. ی آدم را میژ! تمام انرکن که یک من ذهنی به آدم بچسبد و بگوید که به من انرژی بده فرضشما 

 گوید که بیست باربگو. مدتی می بعد از یکم درست و حسابی هستی. دکند روزی ده بار بگو که تو آیمن ذهنی زندگی م دریک نفر که 

روید! گوید تو هر لحظه به من بگو که من آدم حسابی هستم چون من یادم میگوید حاالسی بار بگو. و بعد از مدتی میپس از یک مدتی می

 این درست است؟!

و یک ذره هوشیاری حضور در شما ایجاد میشود، کنیم پس ما او را از طریق هوشیاری حضور شدن و این را بزرگتر کردن، جستجو می

 میشود تربزرگمرتبا  گذارم توی دلم و آن این درست است . من این را گرفتم همین یک ذره! آن را میگوید این زندگیست! ن موقع شما میآ

یقین است. ن گلستان آ که  

ببینید که من به گنج حضور شما  از وضعیتم برای شما بگویم،مقداری گویند اجازه بدهید که من زنند و میبه من زنگ می ای هدیک ع

! ؟رسیدم یا نه  
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.دهم نها را میآگویم ولی اینجا جواب ب چیزی به آنها نمیوادر ج نخب م  

شود من اگر از دیگران بپرسید که میشود که ندانید. نمی ،برسیدگنج حضور هببدانم که شما به گنج حضور رسیدید؟ شما اگر من باید  آیا

 ذهنی!

ثمین شدوان سنگ سیه نیز از او لعل  *ر بست*****غوره ز خورشید شد انگور و شکهر   

شود و خدا میاد در دل تو و همچین انتظاری فکر نکن که معجزه میکدفعه تو یدهد که ثمین یعنی گرانبها(. گفتم که موالنا دارد توضیح می)

شود. درست میدهد که خورشید باید درست کنی و خورشیدی وجود ندارد. خورشید در دل تو داره همین را توضیح مینداشته باش. 

شود. قید و شرط این لحظه درست میخورشید از طریق تسلیم و پذیرش بی  

قید و شرط این لحظه قبل از قضاوت. قبل از اینکه قضاوت کنی که این خوب است یا بد است . یا من این را بپذیرم یا تسلیم یعنی پذیرش بی

 نه. 

من در تلویزیون شنیدم که باید بپذیرم! ولی  :گوییدبعد می. خب ولی کنید که این بد استمینه اینکه رویدادی رخ بدهد و شما قضاوت   

ری . بندیگر به ذهن قید و شرط یعنی اینکه بیتوانی دیگر بپذیری! پس از قضاوت نمی  

هست آن االن هست. آن چیزی که فهمید که یم به ذهن؟ برای اینکه این چیزی که االن اتفاق افتاده دیگر افتاده و شما موقعی میبرمیچرا ن

. اتفاق افتادهدیگر چه بحث و جدل و گفتگویی دارید؟دیگررویداد، شما با آن  آن اتفاق،  

که تنها چیز موجود دانیم و حالیمان نیست افتاد. چرا؟ برای اینکه ما عاشق زمان هستیم. ما گذشته را زنده مینباید می نه گوییم کهما می

این لحظه هیچ چیز دیگری وجود ندارد. ما باید این را مرتبا  به خودمان یادآوری  غیر ازدر این لحظه است و  یشهزندگیست و زندگی هم

 کنیم. 

نید و کهفته به گنج حضور گوش دانیم که این زنده شدن و آمدن معشوق به دل ما یواش یواش است و اینطوری نیست که شما یک پس ما می

 بگویید که چرا نیامد! 

از شوید ودل شما معشوق میازجنس کنید یک ذره ها گوش می، هر دفعه که به این سی دیهادی یواش یواش با گوش کردن به این سی

دردل من کنم. یک اتفاقی در من افتاده! من دیگربه بیرون نگاه نمیشوید که شود که شما متوجه میشود و یک روزی میمعشوق می جنس

خواهید بکنید و دانید که چکار مین موقع شما هستید که میآ !که چکار کن گویدو در مرکز من یک چیزی االن زنده شده که به من می

انتخاب کنم. یا اینکه من االن شصت سالمه، بقیه عمرم را آقا شما فکر میکنید که چه شغلی  »پرسید که:ازدیگران نمینمیکنید ونگاه دیگر 

زندگی به شما بگوید که چطوری زندگی کن. آن دهید جهان بیرون اجازه بدانید. شما باید مستقل از شما می «چکار کنم؟  
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گیرید برای اینکه اراده آزاد اید به زندگی و تصمیم میشما هستید که زنده شدهکنید. اگر بخواهید از دیگران بپرسید پس شما دارید تقلید می

سنگ انگور بشود و شکر ببندد و آن یواش یواش که چطوری زندگی کنید ولی اول باید اجازه بدهید این غوره در اثر تابش خورشید دارید 

که من ذهنی است از او لعل گرانبها بشود. سیه   

ذهن را احتیاج داریم که با آن فکر  اینشود. برای اینکه باالخره ما من نباشد در آن موقع ذهن ما واقعا  لعل گرانبها می ،خب اگر در ذهن ما

که توی آن من هست این فکر فلج است.  کنیم. وقتی  

انگار که از غیب دهد. مثل آینه است. گوید و آن هم نشان میمی ،خواهدآنطور که میابزار خالقیت است. زندگی  !بهبه ،وقتی من نیست

ولی شما یا دهد اگر من باشد توی آن، زندگی پیغامش را به شما می ولیاگر من نباشد  .خوانیدشود و بعد شما آن را مییآید آنجا نوشته ممی

بینید. میشود که شما اشغال و چیزهای بیخود و باعث میکنید. چون آن من آنجا هست بندید و یا ستیزه میگیرید و یا مینمی  

گفت :یادتان هست که می  

تهارن تای آنیرزد ترهمی ******ر جهات بیع کردی زهوش را تو  

هات از جنس چیز هستی. در نتیجه این ترهیع کردی در چیزهای مختلف در نتیجه زمعنی. تو هوش زندگی را توهات یعنی حرفهای بیتره

خالقیت رود و تبدیل به ابزار و سنگ سیه من ذهنی است که از توی آن من میای هم ارزش ندارند. زنی ترهمعنی که میاین حرفهای بی

شود.می  

اقبال یمین شد** بسیار یسار از کف *که به تفصیل فلک شد*** هازمین بسیار  

تفصیل یعنی جدایی . .سمبولیک یعنی فرم و من ذهنی  . زمینیمین یعنی راست یثار یعنی چپ .   

آسمان رمز ن موقع زمین تبدیل به آسمان شد. آخودمان را جدا کردیم در  ،جدایی رخ داد و وقتی ما از منکه وقتی  یعنی شما نگران نباشید 

. استدارزمین رمز جنس من و زندگیست  

اقبال دست  یا و خیلی از چپ ها از کف اقبال . تبدیل به زندگی شدیم  و تبدیل به آسمان شدیم ،تدراثر جدایی از منی  ما از جنس زمین بودیم 

یمین شد.  ،یعنی واقعا  دست خدا و زندگی  

علتش هم این است که در قدیم مردم مذهبی بودند و این زند کند آنهایی که مذهبی هستند برای آنها تمثیلهای مذهبی مییادآوری می دارد حاال

. میدانندسطحی  بسیاردانند دانند یا اگر هم میسفانه نمیاالن متاولی دانستند ها را میقصه  

این به درد داند که دینش چی هست ولی تعصب آن دین را دارد! نمییک کسی که می گوید من دینی هستم هنوز دینش را نخوانده و اصال  

نامه اعمال  در قیامت »این صحبت دینی است قیامت است. : این لحظهگویدآورد. موالنا میاز این چیزها هم سر در نمیخورد و اصال  نمی

  «. ن آدم خوشبختی استآو اگر بدهند به دست راست یعنی دهند به دست چپ او بد هر کسی را می
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 از پیش پرداخته است. اگر شما این لحظه که قیامت است تسلیم بشوید نامه اعمالتاند که این یک چیز نیکه شما فکر نک: گوید حاال موالنا می

روید به بهشت. و میشود شما جاری می ازآید به دست راست شما . یعنی برکت زندگی دست چپ شما می از  

   روند؟ به جهنم!آنهایی که نامه اعمالشان دست چپشان است به کجا دارند می

 جهنم کجاست؟ ذهن.

.طرابها و استرسها و ترسها و.. همه اینها جهنم استضآن دردها و رنجش ها و ا  

ها در روید این لحظه به جهنم. خیلیمی و به دست چپ شما استایستید، نامه اعمالتان شوید و در مقابل زندگی مینمیشما این لحظه تسلیم 

خواهند به این چیزها گوش کنند. . نمیو همانجا هم میمیرند کنندجهنم زندگی می  

ژیت انرشما گیری. یا زندگی میاز کف اقبال یعنی از کف نیک بختی را گوید که نگران نباش این لحظه تصمیم بگیر نامه اعمالت می

دراین اول اینکه روید روید یا به جهنم میروی به بهشت. این لحظه این که شما به بهشت میاالن دیگر داری می وگیری یوعشقت را م

! ولی وقتی مذهبی بفهمنداینها را  جریان چی هست و بایددانند که که مذهبی هستند می کند آنهاییلحظه است. وقتی این صحبتها را می

 نیستند خب باید برای آنها توضیح داد. 

. نداینها در کتابهای دینی هست ،زمین و آسمان و یثار و یمین  

:بخش چهارم  

ور رهزن دین بود، کنون قدوه دین شد  ****** گرظلمت دل بود، کنون روزن دل شد  

، انباشته کرده چیزها را به خودش و با آنها هم هویت شده و «(هرچه بیشتر بهتر»شعارش این بوده  وقتی کسیوقتی آن یاجوج و ماجوج، )

 اینها در سرش است. چون تویش من است، حس وجودش است، آمده شده دلش. ظلمت دلش است.

  !وقتی شما چیزهایی این جهانی توی دلتان است، یعنی خدا نیست. اگر بود که آنها نبود

خورد. اگر کسی دانید چیست؟ شما در این لحظه یکتایی را حس کنید. اگر نکنید، دین و مذهب و ... هیچ کدام به درد نمیمام اسانس دین میت

است.  اتهگوید، همین تربه مقام وحدت نرسیده، هرچی می  

یک سری چیزها را حفظ کرده.« ای ندارد.کسی که دلش ظلمانی است اگر هم دین داشته باشد فایده »گوید: ببینید موالنا چه می  

 یا گوید: ولی وقتی آن معشوق آمد، اگر این ظلمت دل بود، )ذهن، ظلمت دل ما بود( االن شد روزن دل. روزن دل یعنی پنجره به دلمی

باورهایی که با آنها هم  پنجره به زندگی. همین ذهن ماست که االن پر از چیزهاست. حاال این چیزها )مثل هیجانات ما، مثل دردهای ما،

 هویت هستیم( مثل چیزهایی فیزیکی که قبال گفته ایم و با آنها هم هویت شدیم. 
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کنید؟کنم، هرلحظه راجع به چه چیزی فکر میمن از شما سوال می  

)مقدار حرکت( داشته باشد؟ مچرا شما باید لحظه به لحظه فکر کنید؟ چرا این فکرهای ما هر لحظه باید مومنتو  

کنید آید. )یعنی به محض این که شما مقاومت میبعد به وجود میتا ذهنی از آن سه من ولی است، وجود ندارد ذهنی توهمیشما بدانید که من

 به چیزی.(

همین االن شما استعداد رسیدن به گنج حضور را دارید. حتی در همین لحظه. شرطش این است که مقاومت نکنید.  مثال     

ی است با مقاومت. مقاومت با رویداد این لحظه. ذهنی مساومن  

تر مادیدائما  آید؟ در اثر مقاومت به رویداد این لحظه، ذهن ما )همین ظلمت ذهن که باال اشاره شد( ذهنی چطور بوجود میدانید منمی

شوید. فکرهای . شما هرچه مقاومتتان در مقابل رویداد این لحظه بیشتر است، این مکانیسم طوری هست که شما جامدتر میشودمیترجامدو

اید.  کنید که شما بیشتر مادی شدهشود. شما حس میشما جامدتر می  

شوید. ترمیشوید. لطیفتر و لطیفتر میبینید که نرمکنید، یواش یواش میآید. شما مقاومت نمیهمین مادی بودن توی دلتان می  

دهید، رود، خب بعضی اوقات شما پدال گاز را بیشتر فشار میبه زبان دیگر یعنی اینکه: فرض کنید اتومبیلی با سرعت صد مایل می

آید. در یک یرسد. یا برعکس، پدال را کمتر فشار بدهید، سرعت به نود و پنج و یا کمتر پایین مسرعت به صد و پنج... صد و ده می

کند به رود، ولی در واقع با یک سرعتی در حال حرکت است. وقتی با یک سرعتی حرکت میای هی سرعت اتومبیل باال و پایین میفاصله

ن طور است. ذههمینتوانید این اتومبیل را نگه دارید. ذهن هم مقدار حرکت دارد. شما یک مرتبه نمی یا دارد مگوییم مومنتواصطالح می

چرخد و این چرخش بیشترش مقاومت است. شما با سرعت زیادی می  

از جنس ماده بشویم.  و شود که ما مادی بشویمها سبب میاین« کنم.کنم. آن یکی را هم مقاومت میمن راجع به این رویداد مقاومت می»

ه و یک جسم تلقی کنیم. این سیستم کخودمان را یک تتر بشویم. فکرهایمان را جدی بگیریم. دردهایمان را جدی بگیریم. تر و جدیسفت

ایم. دلمان ظلمت شده. هرچه قدر مقاومت ما در مقابل رویداد این لحظه بیشتر، مادی بودن و سفت ذهنی است. به این دلیل ما سفت شدهمن

شویم.شود. ظلمت دلمان بیشتر و از خدا دورتر میبودن ما بیشتر می  

ل گاز این اتومبیل را فشار ندهید، سرعت یواش یواش کم خواهد شد و به ده مایل... پنج مایل و به یک مایل خواهد حاال فرض کنید شما، پدا

 رسید. یواش یواش سرعت کم خواهد شد.

جایی  تر شدن، یکشود. و این آرامتر میشما فرض کنید که در مقابل رویدادها مقاومت نکنید، در نتیجه ذهنتان یواش یواش آرام و آرام

شود. روزن یعنی: ذهن شما بین این فکر و فکر بعدی آنقدر کند بشود که بین شود که این سلسله تفکر منفصل شود. روزن باز میباعث می

 فکرها روزن باز شود. شکاف باز شود.
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به خودتان نگاهی بیاندازید...  احتیاج به جنگیدن نداشته باشید. شما و احتیاج به فکر کردن نداشته باشید لیشما حاضر و زنده باشید و

گوید... آن دیگری که خود میگوید... آن یکی بیاین غلط می» گویید کنید. میجنگید. ستیزه میبا این و آن می دائما  خواهید دید که شما 

«کند...خیلی اشتباه می  

کند و شروع به بحث و جدل او اشتباه می»گویید: شما می اش ادامه بدهد. هردفعه کهذهنی جامدتر بشود و به زندگیشود منها سبب میاین

دهید. این کار را نکنید.کنید... یعنی دارید پدال گاز ذهنی را فشار میمی  

افتد که ذهن آنها را بد اتفاقاتی می یا افتداتفاقات بد میزمانیکه آورد.( ایست که زندگی میاگر شما روزن را ببینید )روزن یعنی پنجره

کنند. فوق فوقش شود. ولی مردم مقاومت میآید و روزن باز میاگر شما در مقابل آنها مقاومت نکنید، از آن پنجره زندگی می ،شماردمی

این کار را نکنید. برای اینکه « م.خواهم جایش بگذارام، حاال این یکی را میمن این را از دست داده»گویند: خواهند جایگزین کنند. میمی

طوری باقی خواهد ماند.همینظلمت دل   

خب « من خیلی به آن شخص دل بسته بودم. جایش باز شده.»گویید: یعنی یک سوراخی باز شده، مثال خدای نکرده یکی فوت شده، شما می 

آید. هر چه قدر هم بزرگتر...ید، از همان جا زندگی میاالن یک فرصتی پیش آمده که اگر شما چیزی جایش نگذارید و سوراخ را نبند  

آید. افتد. اگر شما بپذیرید، یعنی این روزن را باز نگه دارید از همان جا زندگی میاز این اتفاقات می  

لحظه، در  گذاشت در اینگذاشت ما به گنج حضور برسیم و از جنس زندگی بشویم. نمیحاال آن ظلمت، رهزن دین بود. آن ظلمت، نمی

که زندگی بتواند خودش را از ما بیان کند. پس رهزن دین ما بود.  ،فضای یکتایی این لحظه با زندگی یکی بشویم  

کی باشی و اجازه بدهی خدا خودش را از طریق شما بیان کند. این دین است. یدین چیست؟ دین، یعنی در فضای یکتایی این لحظه، با خدا 

گوید: موالنا می  

«دن تو دین من وی روی تو ایمان منای دی»  

های فرضی و سمبولیک است. ها همش صحبتخوانم. روی خدا که واقعا وجود ندارد. اینکنم، از آنجا مییعنی من به روی خدا نگاه می

کنیم.شود گفت، با زبان مادی صحبت میچون این حرفها را جوری دیگری نمی  

کنید. و چشمتان کنید که از آن جنس هستید. شما وقتی از جنس ماده نیستید و از جنس لطافت هستید، در واقع دارید به خدا نگاه میحس می 

دارید. را از روی او برنمی  

اید.خدا برداشته آید باال. هروقت من آمد باال، بدانید که شما چشمتان را از رویاید؟ وقتی من میفهمید چشم برداشتهاز کجا می  

اید. اید. االن پیشوای دین شدهتوانید بفهمید؟ االن قدوه )قدوه یعنی پیشوا( دین شدهاین را که دیگر می  
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کردن ( یا جهانگردی و راه پیداNavigationیابی )دهد که ما چکار باید کنیم. ما برای جهتبرای اینکه ذهن ما در جهان بیرون نشان می

 به این ذهن احتیاج داریم.در جهان بیرون 

چیز رویش نوشته شده است.وقتی در اختیار معشوق است، صفحه راهنمای ماست و همه  

از بحر برون آمدنش، حبل متین شد******  گر چاه بال بود که بُد محبس یوسف  

گوییم، مسیح. یا گاهی گاهی میکه ست. ا شود که یوسف اصل مااگر این ذهن ما چاه بال بود، که یوسف در آنجا افتاده بود. پس معلوم می

گوییم، موسی، یا بودا )بودا یعنی بیدارشده(. گاهی هم گنج حضور یا نور یا هوشیاری. اصل ما از اینهاست.می  

ن است. و آن بینید، بدانید که این چاه همان ذه. پس هرکجا، شما چاه را میباشد  اصل ما، ذات ما زیباست که افتاده در چاه بال که ذهن ما 

آید بیرون، اصل شماست.چیزی که از چاه می  

را به هوشیاری ایزدی تبدیل کنید؟ خواهید، هوشیاری جسمیدارید، چطوری میکه شما االن اگر که هوشیاری جسمیچرا چاه؟ برای این

توانید.نمی  

توانیم باال بیاییم؟ احتیاج به دیوار صاف، چطوری ما می ای بافرض کنید همان طوری که آدم اگر ته چاه هفتاد متری باشد، بدون هیچ پله 

 طناب است. 

توانیم بینیمش. . طناب آن امتداد نوریست که اگر ما ازجنس نور باشیم، میا استچشم مهمیشه این طناب چیست؟ طناب جلوی   

!ط این لحظهقید و شربا پذیرش بی و بینیم؟ با تسلیمچطور طناب را جلوی چشمانمان، ته چاه ذهن می  

پذیرید معنیش این نیست که شما عمل نکنید، و رویداد را عوض نکنید ولی اجازه بدهید، شما وقتی رویداد این لحظه را بدون قید و شرط می

اید. ای نگرفتهاید و هیچ نتیجهتان عوض کردهذهنیخرد زندگی این را عوض کند. تا حاال که شما با من  

گزنید. این ریسمان محکم جلوی مینش، شما حبل متین )متین یعنی استوار، محکم و حبل یعنی رسیمان( را برحاال از برای بیرون آمد

سمت دیگر طناب به خدا وصل « ایم.تو را گرفته« ».، تو هستممن»گوییم: شود، که ما میچشمان ما، اندکی از هوشیاریست که آزاد می

شوید و این ریسمان را شود. شما لحظه به لحظه، تسلیم میپذیرش هستید، این ریسمان دیده می شده است. تا زمانی که شما درحالت تسلیم و

 محکم گرفته اید. این ریسمان، بسیار محکم است.

«ذهنی.ریسمان من»چه رسیمانی محکم نیست؟ قبال این را موالنا گفته است:    

این کارها را بکن. « »شود.یر و با آنها هم هویت بشو، کارت درست میریسمان اینست. شما بیا این باورها را بگ»گوید: ذهنی میمن

«دهد...ها میدستورالعمل  
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است، احتیاج به کار دیگری گوید: بیا این کار را بکن، آن کار را بکن... و دیگر بسذهنی است. میها، همه ریسمان مندستورالعمل

ذهنی است.نه! اینها همه ریسمان من« نیست.  

ست. باید یادمان باشد، هر ا اش همین تسلیم است. این طناب همیشه با ماخواهید به فضای زنده یکتایی این لحظه برسید؟ چارها میشم آیا

   ما االن داریم!چیزی که ما برای رسیدن به گنج حضورالزم داریم، درهمین لحظه، 

این  !کنند. اصال کسی نیست که این کار را نکرده باشدکنیم. همه مییآییم، یک سری درد ایجاد مشما نگاه کنید، وقتی ما به این جهان می

خواهند از این چیزها دل بکنند، دردناک است و درد شوند، و وقتی میشوند. با چیزها هم هویت میبرای این است که، همه وارد ذهن می

شود.ایجاد می  

شود، ها را ببخشید، مقدار زیاری هوشیاری ایجاد میماست. به محض اینکه اینها همه سرمایه شاین دردها، زندگی به تله افتاده است. این

سرمایه شماست. آن که   

داد، مشاهده کردم که یک زنبوری آمد، و تخمش را داخل بدن یک کفشدوز ندی که حیوانات را نشان میتدر یک برنامه تلویزیونی، در مس

یواش یواش در بدن کفشدوز رشد کردند. )زنبور یک حشره است.( این  تخم زنبورو داد گذاشت. کفشدوز به حرکت و زندگیش ادامه می

و اطراف این زنبود کوچک هم یک چیزی تنیده شده بود که کفشدوز شروع کرد کفشدوز را از درون خوردن. نوزادهای زنبور، 

 قتی این دوره رشدش کامل شدوتا کفشدوز را تماما  خورد! و..... . خورد و خورد و خورد توانست ان را بخورد یا به آن آسیبی برساند نمی

و تبدیل به زنبور شد و پر زد و رفت.  اش بیرونبعد آمد از پیله  

آید توی بدن حشره ها ممکن است این کار را خیلی خصمانه و ناجوانمردانه و ... بدانند. ولی طبیعت روا داشته، که تخم زنبور میبعضی

رد.خودیگری و آن را می  

کنیم به درد ایجاد میع شویم و شروآییم به این جهان و وارد ذهن میکنم به ما. فرض کنید که زندگی، خدا، وقتی ما میمن این را تشبیه می

به کند ذهنی است، آنجا بزرگ و شروع میست و ما هم توی پیله هستیم. تخم ما، یعنی ذات ما که تخم این منا کردن... اینها همه خوراک ما

 رشد کردن...

  !شود که ما بخوریم. نورما باید آنقدر بفهمیم که تمام این دردها را باید ببخشیم. مقدار زیادی خوراک ایجاد می

شود؟شود؟ چقدر زندگی به تله افتاده، آزاد میدانید که اگر دردهایتان را ببخشید، چقدر نور ایجاد میشما می  

ذهنی را ببینید. درست مثل توانید، هوشیاری ناظر شوید. منتها، اگر بقیه منما شصت درصد به زندگی، زنده خواهید شد. یعنی به عینه میش

 آن زنبور کوچکی که آمد بیرون و دید که کفشدوز را خورده )حتی گاهی کفشدوز هنوز زنده است.( و پرواز کرد و رفت. 
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این چه مثالی است؟ حیوانکی کفشدوزک... چرا زنبور باید این کار را با »ت است. شما ممکن است بگویید: البته این یک مثال از طبیع

«کفشدوز بکند؟  

ها و استرسها و کنید، این دردها، عزاها، گرفتارینیست. شما فکر نمی است. دردهای ما توهمیذهنی یک چیز توهمیخب، من

ها را درست میکند؟است که زندگی به دلیلی اینزمیهای شما واقعا یک چیز غیر الناراحتی  

شما اینها هیزم »گوید: شاید دلیلش این است که روزی شما آگاه بشوید، اینها را ببخشید و مقدار زیادی خوراک آنجا گذاشته که موالنا می

این همان "حبل متین" است. غذای شما آنجاست. « و از نورش استفاده کنید. دبسوزانیاینها را ، هستند  

در شما  کتابی بخوانید. هرچیزی که الزم استحتی  خواستم این را بگویم که شما برای رسیدن به گنج حضور اصال نیازی نیستمن می

باال گفتیم، مگر کتاب خوانده؟( . در همان زنبوری که )مثال   هست  

اند( ایی را که برایمان گذاشتهذافتاده )غ هاتون را ببخشید و مقدار زیادی زندگی به تلهها و غصهها و کدورتتوانید رنجشنمیشما چطور 

خب همین غذاها را بردار بخور. « نور بده بخورم.»را آزاد کنید؟ به جایی که به من، به اون بگویید:   

کنید؟ دیگران نوری ندارند که به شما بدهند تا شما بخورید.ز دیگران طلب میخوردید و انمی دارید خودتانکه چرا از غذای   

کنید. غش میردهد ولی شما تبدیل به مفبرای این که از جنس نور نیستی. خدا نور می« دهد که من بخورم؟چرا خدا نور نمی»پرسید: می

ببخشید اینها را . »گوید: مسیح روی تخته میخکوب شده می ت. مثال  خدا برای شما نور، گذاشته است. این همه در کتابهای دینی نوشته اس

و یا در کتابهای دیگر هم تکرار شده است. « دانند.اینها نمی  

دانند؟" )روی سخن مسیح به همان کسانی است، که مسیح را به میخ کشیده بودند.( شما گوید: "ببخشید اینها را. اینها نمیوقتی مسیح می

اگر کسی به طرف راست گونه ات سیلی »گوید: توانید واکنش نشان ندهید؟ همان مثال مسیح که میاین حرف را بزنید؟ شما میتوانید می

یعنی واکنش نشان نده.« زد، طرف چپ آن را هم در اختیارش بگذار.  

اش این نیست که هیچ کاری نکنید. تسلیم ید معنیتوانید این لحظه ببخشید؟ پس لحظه بعد هم ببخشید! لحظه بعد هم تسلیم باشید. تسلیم باشمی 

 باشید یعنی اجازه بدهید خرد زندگی بیاید و از شما عبور کند و به رویداد این لحظه بریزد. 

منظورش « ... شما اجاز بدهید آن وری را هم بزند! یا یک لگد هم بزند.تو یکی زد توی گوش»اش این نیست که اش این است. معنیمعنی

ذهنی نشو.ذهنی است. اسم دیگرش یعنی از جنس منیست. یعنی واکنش نشان نده. برای اینکه واکنش مال مناین ن  

آید. آید. االن ما در لحظه دیگری هستیم و چالش دیگری میاگر این لحظه تسلیم شدی، پس از جنس زندگی شده ای. لحظه ای بعدی دارد می

آید...ی واکنش نشان نده. و هر لحظه چالش دیگری مییعن« طرف چپ را هم در اختیارش بگذار...»  

 حاال در این سه لحظه، که ما تسلیم بودیم، چه چیزی از ما عبور کرد؟ وقتی که ما پذیرش داشتیم؟ زندگی. خرد زندگی. عشق زندگی.
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بینیم که ما یک جاهایی رنجش، و می کندیعنی ما به زندگی اجازه دادیم وارد ما بشود. همین مقدار زیادی خرد و بینش در ما ایجاد می

توانیم آنها را ببخشیم و از داخل آنها غذاها را برداریم و بخوریم. اگر یکی را ببخشیم، نور کدورت، غصه و گرفتاری داریم که می

توانیم بیاییم بیرون. شود و طناب چاه را خواهیم دید و از چاه میچشمهایمان زیاد می  

 بخش پنجم:

بر بنده امان آمد و بر گبر کمین شد ******محکوم خداییست  هللاندچو ج وهر جز  

لشگر است، همه ما  ها، مثل لشگر خدا هستند. همان طوری که یک لشگر در فرمان فرماندهاز جمله انسان بینیدمی هر چیزی در این جهان

 هم در حکم خدا هستیم. در حکم زندگی هستیم. 

بنده است. )بنده بر  لحظه باید تسلیم بشویم. باید این لحظه را بپذیریم. این کار، همین در حکم خدا و تسلیم بودندهد که این پس این نشان می

کند.(  کسی است که در این لحظه موازی با زندگیست، و گبر کسی است که با زندگی ستیزه می  

دهد خدا از او عبور کند. و امان ده است. برای اینکه اجازه میپذیرد، بنقید و شرط میخیلی ساده است، کسی که رویداد این لحظه را بی

توانید پناه )یعنی محل امنیت( فضای پذیریش این لحظه است. به محض اینکه شما وارد آن فضا شدید، در امان هستید. تنها جایی که شما می

  !توانیدبیاورید فضای یکتایی این لحظه است. جایی دیگر نمی

کند، )شما به معانی مذهبی این کلمات توجه نداشته باشید. اصطالح موالنا یک مفهوم دیگری دارد. گبر در اینجا یزه میخب بر گبر که ست

ذهنی است. به معنی عام، کسی که مغایر مذهبی باشد، یا دین دیگری ذهنی است. کافر، منکند. گبر، منستیزه میاین لحظه انسانی است که 

زندگی را ما که ستیزد، )گر است و با زندگی میشمارند ولی منظور موالنا آن نیست.( پس کسی که ستیزهداشته باشد را کافر می

.( این کمین است. کمین یعنی کسی که پنهان شده تا به آدم یمو رویداد این لحظه را قبول ندار مشناسیرویداد این لحظه را می یمشناسنمی

ایم.این را گفته حمله کند. درست هم هست. قبال    

شوید که تویش من وجود دارد، فکر شوید، به صورت یک فکر بلند میاگر این لحظه شما، به صورت یاجوج و ماجوج بلند می»گفتیم:  

نکه خواهد بیاید و آن را بخورد. برای ایشوید، یک چیز دیگری میشما به عنوان من یا خود بلند می« دیگری در راه است که آن را بخورد.

ها را گفتیم...فرم است. هفته قبل این  

بخوردش. )نه  و بنابراین، هرکسی که از جنس فرم است یعنی، دلش از جنس هوشیاری بی فرم نیست، هرلحظه منتظر حمله کسی است 

فرض کنید شما به عنوان  آسیب بزند. مثال   را کند هست،فکر می ا  این که واقعا جسمش را بخورد.( به او حمله کند و آن چیزی که انسان ذهن

آن باور شما را زیر پا  و خواهد حمله کندشوید و کسی به شما می)دینی مثال است( بلند می هویت هستیدکه با آن هم یک باور دینی

ذهنی است. های منخورد و شما باید با او ستیزه کنید. همه اینها صورتگذارد. خب در این حالت مثل این است که شما را دارد میمی  
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کند. دیگری به رفتار اند. کسی به باورمان توهین میآید مردم بر علیه ما توطئه کردهکنیم؟ برای این که به نظر میچرا ما اینقدر ستیزه می

گوید... و دیگری چیز دیگری می« بلد نیستی زندگی کنی، یا پول نداری»گوید کند. کسی میما توهین می  

ستیزیم، این بالها سر کنند. واقعا این طور است؟ نه! اینطور نیست. ما چون با این لحظه میین افراد به ما توهین میرسد همه ابه نظر می

«...برگبر کمین شد»گوید: آید. میما می  

بر قبط چو خون آمد و بر ِسبط َمعین شد ****** خاموش چو گفتار تو ماننده نیل است  

. قبطیان مثل قبطی یا زمان مثل قدیم  اهل مصر قدیم یعنی کمک کننده.( و )قبط یعنی مثل قدیم و بخوانیم ُمعینو اگر)َمعین یعنی آب زالل. 

فهمیم که موالنا راجع به ل فرم است، ما میوبماند.( با توجه به این که مصر ساهل مصر بودند و سبط قوم بنی اسرائیل که از مصر رفته

کند. چه چیزی دارد صحبت می  

کند، این شخص از مصر که ذهنی است. که در باال گفت زمین. زمین و آسمان. هر کسی که توی فرم و ذهن زندگی میمن، همین فرم

من »گوید: ذهنی اطراق کرده و خوشش آمده میکسی که در من« ام.من اینجایی»گوید: ل محدودیت است هنوز خارج نشده. میمبوس

«آید.ام و خوشم میاینجایی  

جاریست.( شما االن ل، رودخانه زندگی است که وشود )رود نیل سمبشخص قبطی است و برای این قبطی رود نیل یک جوری دیده میاین 

کنید؟ بینید؟ زندگی را چطوری تجربه میکنید چه میوقتی به زندگی نگاه می  

ها، خون است. آیا شما به یا حسادت؟ همه این بینید؟ یا به صورت مقایسهجویی میبه صورت استرس، درد و غصه، رنجش یا انتقام

بینید؟ها را میکنید و اینرودخانه زندگی نگاه می  

بینید. ولی برای سبط این طور نیست. )سبط، قوم بنی اسرائیل ها را میاش این است که همینکنید، پس معنیاگر اینها را دارید تجربه می 

ذهنی بروید؟ کوچ کنید؟ رود.( شما حاضرید که از منل انسان است. انسانی که از فرم میمبوسبودند که از مصر رفتتد. )بنی اسرائیل، 

 بروید؟ کجا؟

اسرائیل از مصر که قوم بنی ! سرزمین موعود فضای یکتایی این لحظه است. واقعا مکان نیست که مشخص است !به سرزمین موعود

ر مسیر بالهایی هم سرشان آمد...ل فرم بود به فضای یکتایی این لحظه رفتند و دمبوس  

ها، بعد از چاه یوسف، نور را دیدند و طناب را اند( آب نیل زالل شد. چون سبطها )برای کسانی که دنبال زندگی و نور رفتهبرای سبط

. برای آنها آب زالل شد گرفتند و رفتند به سوی خدا.  

بیند، و دیگری در اش را مینفر باشند که یکی حاضر است و ذهن رودخانه نیل سمبل زندگی است. امکانش هست در یک لحظه دو

داشته باشد. اولی هم هوشیاری حضور دارد و هم هوشیاری مادی دارد )این طوری نیست که ماده را ست و فقط هوشیاری جسمیذهن
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فقط داند. و دومی ست.( و همه چیز را مینه این طوری نی ! فهمدبیند. احمق و ساده است و هیچ چیزی را نمیبیند، بیرون را نمینمی

داند چطور چیزها را به خودش اضافه کند، چه چیزی را بداند، خودش را چطوری در دید مردم جلوه بدهد.( این داند. )میدید را می صالح

 آدم قبطی ست. و آن اولی سبطی بود. شما به خودتان نگاه کنید و ببینید که سبطی هستید یا قبطی؟

دهد که چقدر مهم است که ما خاموش باشیم. خاموش باشیم، این اتومبیل این نشان می« خاموش باش.»گوید: موالنا دو بار در این غزل می

باید خاموش هم ، بلکه ذهنمان را کم حرف بزنیم زنیم، نه تنها در عملحرف کم بزنیم. وقتی حرف کم میاگر یایدمذهن ما سرعتش پایین 

ست شما حرف نزنید ولی ذهنتان فعال باشد. کنیم. ممکن ا  

من چرا این کار »گویند: کنند. مثال مییا با خودشان یا با کسی( دعوا مییعنی نشینند و به صورت مونولوگ و یا دیالوگ، )یک عده ای می

اند و یک ودشان این طرف نشستهکنند. یا این که خخودشان را مالمت می« اونطوری شد... اینجا این جوری شد...چرا را کردم، آنجا 

کنند. آیا این درست است؟اند روبرو و با همدیگر بگو مگو میتصویر ذهنی، هم گذاشته  

کنند. هیچ وقت شما در ذهنتان با ذهنی را قوی میدارند من وفقط کنندمیکنند، باید بدانند که دارند کارهای توهمیکسانی که این کار را می

کند که کند با کسی در عمل دعوا کند ولی در ذهنش دعوا میذهنی، جرات نمیکند. حاال منذهنی شما را قوی میین منکسی دعوا نکنید. ا

ذهنی شما خواست با یکی دعوا کند، نگاه کنید و بدانید که دارد خودش را همان اثر را دارد. اثر قوی کردن خودش را دارد. هرموقع من

کنید. این خیلی خطرناک است. این کار را ن و کندتقویت می  

اما نه همه مرغ هوا در خور تین شد ******خاموش چو گفتار تو انجیر رسیده ست   

شود. این مثل انجیر می عآید. انرژی عشقی از آن ساطگوید: خاموش باش که این گفتار تو، حاال گفتار موالنا از فضای حضور میمی

اما نه گیرد که از آن جنس باشد. حقیقتا از فرم رفته است. انرژی زنده کننده موالنا را کسی می هگیرد کشیرین رسیده است. این را کسی می

ندارند. اصال همه مرغان که نوکشان گرد نیست که بتوانند انجیر بخورند. همه مرغان عالقه به انجیر  همه مرغ هوا در خور تین شد

عالقمند به این چیزها  توانند انجیر بخورند. یعنی چه؟ )تین یعنی انجیر( یعنی همه مرغان انجیرخوار نیستند. همه انسانها هم فعال  نمی

نباید درد بکشند.که نقدر درد بکشند تا بفهمند آنیستند. باید   

گفته ام، مثنوی استاد کریم زمانی برای مطالعه مثنوی مفید است. هفت خب اجازه بدهید یک مثنوی برایتان بخوانم. همانطوری که بارها 

خوانم، را خوانیم، شما آنها را باز کنید و بخوانید. و یا بقیه شعری که من قسمتی از آن را میتوانید بخرید و وقتی مثنوی میجلد است که می

ندارد. زل آنقدر ساده است که احتیاجی به معنی کردن زیادغبخوانید. این   

گوید: می  

صید مردم کردن از دام وداد؟ ******کارت این بودست از وقت والد؟   
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شویم تا کارشان شما از وقت تولد این بوده که )والد یعنی وقت تولد( مردم را با تور و دام دوستی صید کنی. یعنی ما با دیگران دوست می

طوری بود؟ اینچیزی به خودمان اضافه کنیم یا توجه آنها را جذب کنیم. آیا   

« نباشته کنید، بهتر است.هرچه بیشتر ا»اند: این که به خودمان انباشته کنیم. به ما گفته  

دست در کن، هیچ یابی تار و پود؟ ******زان شکار و انبهی و باد و بود   

و « به!به»اند:  ذهنی... از آن شکارها، تایید مردم که گفتههای منهای سطحی، دوستیهمه توجه، تایید و دوستیکند، از آندارد سوال می

یک مقداری به ما نشان بده. دست در کناین همه جمع کرده ای،  از انباشتگی یا از آن جالل و شکوه که  

توانی اش این است که چیزی عینی در دست تو هست؟ این از جنس زندگی هست؟ یعنی االن میتوانید پیدا کنید؟ معنیواقعا چیزی از آن می

ارزش ندارد. اینقدرام؟ پس اینها بگویی که من این قدر زنده  

دارد؟ ندارد.تار و پود آیا   

تو به جد در صید خلقانی هنوز ******بیشتر رفتست و بیگاهست روز  

شود و تو جدی جدی هنوز شود.( یعنی عمر ما دارد تمام می، روز به اتمام رسیده. )بیگاه یعنی دارد شب میبیشتر عمر رفته استگوید: می

خواهی تایید مردم را بگیری؟می  

از خودتان بپرسید.   

کن چون ِلئاموین دگر را صید می* *****هل ز دام گیر و آن میآن یکی می  

خورد. این فیت )مطابق( نیست با این دیگر به درد ما نمی»گوید: یکی را بگیر و آن دیگری را رها کن. ما این طوری هستیم. ذهن می

کند خورد، از دام بیاندازیم. یا این چیزی به من اضافه میه ما نمیاین ب« »شوم.گیرم... با آن رفیق میاین را می»یا « ذهنی ما.سیستم من

های پست )لئِام یعنی آدم پست(مثل آدم وین دگر را صید کن،« که بیاید به دام دوستی من؟  

خبراینت لعِب کودکان بی ******جو دگرهل و میباز این را می  

خواهی از آن چیز، این و آن را کند و میکنی، آن چیزی به تو اضافه میفکر می برای اینکه« باز این را رها کن و یکی دیگر را بگیر.»

خبر.کودکان بی گوید این است بازیمی..این لعِب کودکان بی خبر است.بگیری.   

های بی اطالع. واقعا شما در این بازی هستید؟ یا شگفتا از این بازی بچه  

 شد و دیگری مشتری. آن که مغازه داشت، مثال  دار مییکی مغازه ها مثال  قدیم در بازی بچهکنند؟ در اطالع چگونه بازی میهای بیبچه

کردند. گرفت. از صبح تا شب اینطوری معامله میآورد و به جایش سنگ میسنگ داشت، مشتری چوب می  
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دام بر تو جز ُصداع و قید نی ******شب شود در دام تو یک صید نی   

و که بخورند ولی دست آخر هیچ چیزی ندارند  شودشان میها گرسنهبچهکنند.از صبح تا شب دارند بیزنس )تجارت( میکنند ها فکر میبچه

 شب که شد باید بروند از مادرشان غذا بگیرند و بخورند. اگر که پول درآورده باشند که ...

بینیم که نه، نداریم که کنیم ببینیم که زندگی داریم؟ میکنیم، به دستمان نگاه میما هم از اول صبح، یعنی از اول تولد تا حاال داریم جمع می

کنیم. اینها تمثیل است. بخوریم. خشک شده ایم. ما راجع به پول صحبت نمی  

کردیم غیر از ید هم نیست. اما این دام )این ذهن( که با آن مردم را شکار میبینیم که در دام ما یک صشب که شد و عمر ما تمام شد، می

، دردسر و درد، زنجیر و محدودیت چیز دیگری برای ما نیست. صداع  

خواهد، چیزها را به خودش انباشته کند، پس دام دردسر است. شما به ذهنتان نگاه کنید. اگر ذهنتان من دارد و می  

که شدی محبوس و محرومی ز کام ******کردی به دام  پس تو خود در صید می  

شود خود را شکار کرد؟ چطوری می !کردیگوید که: پس تو همش داشتی خودت را شکار میمی   

اندازیم.ما یک من داریم که هر لحظه، خودمان را که زندگی هستیم را در دامش می  

من اینم... من »گویی: شوی و میروید روی باور، روی آن باور علم میاگر به عنوان زندگی می کنید؟شما خودتان را هرلحظه شکار می 

کنید. دارید خودتان را صید می« کنید...بحث و جدل میدیگر این باور را دارم... باور من جدی است و این حقیقت است و با یکی   

و محرومی ز کامکه شدی محبوس  ******پس تو خود در صید می کردی به دام   

ای.به حبس افتادی و االن از کام زندگی محروم شده   

چو ما احمق که صید خود کند؟هم ****** بوددر زمانه صاحب دامی   

وجود دارد که مثل ما احمق باشد و خودش را صید کند؟ از اول ما توری ها آیا صاحب تور و دامی کند: غیر از ما انسانموالنا سوال می

ذهنی.  اندازیم توی تور منگوید: خودمان را میکنیم. دارد میایم و هرلحظه خودمان را شکار میدر دست گرفته  

دارند که بروند دریا و ماهی صید کنند نه مردم تور ماهی برمیچو ما احمق که صید خود کند؟  هم ******بود در زمانه صاحب دامی 

ای بگذارد و آنوقت خودش در تله بیفتد. معنی ندارد که!اینکه خودشان را بگیرند. فرض کنید کسی تله  

حد لقمه خوردن زو حرامرنج بی ****** چون شکار خوک آمد صید عام  

گوید: صید مردم، )به طورکلی عموم مردم که این م خوردن گوشت خوک حرام است.  شکار خوک هم بسیار سخت است. میدر اسال

برند که خوک را شکار کنند که حرام است. حد میدانند( مثل شکار خوک کردن است. رنج بیچیزها را نمی  
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خوریم زهرمار ایم وقتی میکنیم ولی چون با من و درد درست کردهمی کنیم یا مالی جمعذهنی که داریم، چیزی درست میبا منما یعنی 

شود. حرام است.می  

( وقتی شما در دلتان  گوییمصحبت موالنا را میای حالل است؟ )منظور، معنای کلمه "حالل و حرام" به معنی لغوی نیست. چه جور لقمه 

صحبت  سازید، با آدمیکنید آن غذا خوردنی و لذت بردنی است. اگر در بیرون خانه میفرم است و در بیرون خلق میهوشیاری بی

شوید.شاد می و بریدلذت هم میبعدا  از آن کنید، همه اینها طوری خواهد شد که شما کنید،  بچه بزرگ میمی  

لیک او کی گنجد اندر دام کس؟******  قست و بسآنک ارزد  صید را عش  

ذهنی بیفتد؟ گنجد؟ مگر امکان دارد عشق به دام مناما این عشق کی در دام، می ! تنها چیزی که ارزش شکار دارد فقط عشق است. والسالم

افتیم.ذهنی داشته باشیم، اول خودمان به تله میاگر ما دام من  

دام بگذاری به دام او روی** ****تو مگر آیی و صید او شوی   

ذهنی( را بگذاری و بروی به دام عشق بیفتی. گوید: تو اگر بیایی و صید او بشوی. یعنی دام )منمی  

تر از صیادیستصید بودن خوش****** گوید به گوشم پست پست عشق می  

 که صید بودن بهتر از صیادیست. شو، هیچ بشو... گوید: بیا و پست بشو. کوچک و کوچکتر بشو... هیچ بعشق یواش یواش به گوش من می

 بیا و صید بشو. صید عشق بشو. صیاد نشو. 

کن ذره شوآفتابی را رها****** گول من کن خویش را و غره شو   

ذهن، دهد که زرنگی ما در )گول یعنی احمق( خودت را احمق من کن. یعنی عقل من را بگیر و عقل خودت را بیانداز دور. این نشان می

ایم، این دانشی که ما در ذهن داریم، که زرنگی را هم به آن اضافه طورکه  بارها گفتهدانیم، )همانکنیم همه چیز را میکه فکر می

خواهد در هردانشی که "من" دارد  "زرنگی"  هم در آن هست. چون "من" می ولی بکاریم ا  ایم...( دانش حقه بازیست. نه اینکه عمدکرده

گوید: خودت را خواهیم با این زندگی کنیم. میهویت شدن که ما میحفظ کند. دانش معاش، دانش بیشتر پول درآوردن و با آن هم خودش را

!احمق من کن و افتخار کن به این... تو نیا که آفتاب بشوی. بیا که ذره بشوی. آفتاب نباش  

ه باشدعوی شمعی مکن پروان ****** خانه باش بر دلم ساکن شو و بی  

گوید: بیا دم در من ساکن شو و خانه ذهن را رها کن. بی خانه بشو. تو ادعای شمعی نکن و بیا پروانه باش. پروانه باش دور من زندگی می

توانیم این کار را بکنیم.و دور آتش من بگرد. ما می  

سلطنت بینی نهان در بندگی******تا ببینیم چاشنی زندگی   
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 را بچشی. پادشاهی را ببینی که در بندگی پنهان شده است. بندگی یعنی این لحظه ما تسلیمیم. لحظه بعد هم تسلیمتا تو لذت و مزه زندگی 

کنی. گوید تو آن را گوش میبنده زندگی هستی. زندگی هرچه می و یمهست  

بندان را لقب گشته شهانتخته****** نعل بینی بازگونه در جهان   

بینی عوضی است. چیزها عوضی یعنی چیزهایی که در این جهان مینعل بینی بازگونه، یا باژگونه گوید: کارهای دنیا واژگونه است.  می

اند. واقعا یک بند تن هستند، گرفتارند. اسمشان را "شهان" گذاشتهکسانی که تخته زند. مثال  شود و عوضی هم هست. دارد مثال میدیده می

بینی همین شخص شده رهبر گروهی... این کنند. یک دفعه میارند. گرفتار ذهن مادی، ذهن پردردند، ولی جایی را کنترل میعده گرفت

گویند "شاه". "شاه" یعنی ها میتوانند تکان بخورند. دل مادی دارند ولی به اینذهن و نمی تختهاند روی بندند. یعنی با میخ بند شدهافراد تخته

گویند ما از جنس عشق هستیم...عشق. می یا شاه معنوی  

بروی انبوهی که اینک تاجدار****** بس طناب اندر گلو و تاج دار  

اند، )یعنی کم مانده به مردنشان( آنقدر این افراد گوید: بسیار زیادند، کسانی که واقعا طناب دار دور گلویشان پیچیده و باالی دار رفتهمی

ای هم دار بشوند. با این وجود یک عدهروند باالی دار که تاجکه شایسته طناب دار هستند ولی هنوز میاست  دی فاسد و بد هستند، دلشان ما

اند که این "تاجدار و شاه" است. "شاه معنوی" است.  دور و برشان جمع شده  

اندرون قهر خدا َعز وَجل. ******چو گور کافران  بیرون ُحلل هم  

ها بسیار بیرون این مکان« اینجا یک آدم معنوی خوابیده است.:»گویند گوید: مانند قبر کافران که بیرونش زینت داده شده است، و میمی

و جل یعنی بزرگست.( پس شما نگاه  ستاست. )عز یعنی عزیز قهر خدای عزوجلها، باشکوه است. )ُحلل یعنی باشکوه(. اما درون این آدم

ید که آیا وجود شما شبیه قبر کافران هست یا نه؟کنید و ببین  

کند که کسی که اینجا خوابیده حتما یک آدم معنوی بوده است. شاه بوده بعضی قبرها بیرونشان بسیار باشکوه است و آدم اینطور استباط می

 است. منظور از جنس شاه عشق بوده، درحالی که این طور نیست. 

اندپرده پندار پیش آورده ******ند اچون قبور آن را ُمَجصص کرده  

دانند و کنند، یک مقدار هم از سیاست و دین میگوید: مانند قبرها، یا انسانها. بعضی انسانها دو تا شعر حافظ و مولوی را حفظ میمی

د، مثل همین قبر کافران هستند. انکنند. لباس قشنگ هم پوشیدهدهند و جلب توجه میمعلومات نشان میرسند، خودشان را بسیار باهرکجا می

خواهیم این طوری هست. ما نمیاینجا یک آدم مهمی اند که مثال  اند. در نتیجه این پرده پندار را کشیدهیعنی بیرونش را زینت داده مجصص

به من خودمان اضافه بکنیم. و خواهیم تظاهر بکنیمباشیم. ما نمی  

گوید:پایین می   
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برگ و ثمرهم چو نخل موم بی******هنرطبع مسکینت ُمجصص از   

های ما درست شده است.( طبع بدبخت ما، جالل و شکوه از هنرهای ها و قضاوتذهنی )طبع چیزیست که از حسطبعِ مسکین یعنی من

م و روی آن دیگری را ایما زرنگی خودمان را، عقل و معاش خودمان را... که از فالنی برتریم و این کار را انجام داده خودش دارد. مثال  

اگر ما هنر ذهنی داریم، این  هنر نیست. این فضیلت، )هنر یعنی فضیلت.  آوریم.  اصال  ایم را شکوه و جالل خودمان به حساب میکم کرده

موم کنند؟ درخت خرمایی که از اید درخت خرما را از پالستیک درست مینه هنر موسیقی زدن( شبیه خرمای موم است. امروزه دیده

دهد.کردند نه برگ دارد و نه میوه میدرست می  

اند که خیلی هم خطرناک است( به دلیل اینکه نفوذ یا قدرت ذهنی دارند، )حتی اگر مردم دورشان جمع شدهمثال انسانهایی که در دلشان من 

گوید: کسی که توی آن قبر مرده، که به ما می هستاند، عین همین قبر کافران است. قبر کافران است، استنباطیدارد، به ظاهر "شاه عشق"

ایم...مان مردهدر ذهن یعنی ما واقعا    

دهد. درخت خرمای باشیم که ثمر نمی خواهیم درخت خرمای مومیشویم. ما نمیشویم. انشاهلل که میما با خواندن این ابیات بیدار می

***پالستیکی که نه میوه و نه برگ دارد.  
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