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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۲۰
 

 را تهدید کن گرم یا کن جنگ خواهی چندانک

 سما بر نیاید هرگز گولخن دود که دانمی

 آسمان گردد تیره کی سما بر برآید خود ور

 ضیا و لطیفی چندان آسمان آورد دود کز

 حجر اندر مکوب را سر پدر ای مرنجان را خود

 غزا و چالیش جمله این مکن گرمابه نقش با

 آن بازآید تو روی بر تفو مه بر کنی تو گر

 قبا آید تنگ تو بر هم کشی را او دامن ور

 جهان دیگ این جوش در دگر خامان تو از پیش

 رضا اال نبود درمان نشد و برطپیدند بس

 دهن اندر خارپشت یک را مار دم بگرفت

 دغا آن گویی مانند شد گرد و درکشید سر

 دم به دم زدمی خار بر را خویش ابله مار آن

 خارها بر زدن خود از او آمد سوراخ سوراخ

 عجل از او بکشت را خود حیلبی و بود صبر بی

 بدلقا آن او از رستی زمان یک کردی صبر گر

 هال هم تو مزن را خود بال هر خارپشت بر

 اْلفَضا ضاق اْلقَضا جاء خوان ورد وین نشین ساکن

 همنشین صابرانم با العالمین رب فرمود

 َصْبَرنا َعلَْینا اْفِرغْ  صابران همنشین ای

 پدر ای فرما تو باقی دگر وادی به رفتم

 ما ز نو سالمی دم هر رسانمی را صابران مر

 

 ۴۲۷۰دفتر سوم، سطر شماره  مولوی، مثنوی،

 

 اضطرار از اشاشکسته عاقالن

 اختیار صد با اشکسته عاشقان

 اندبندی بندگان عاقالنش

 اندقندی و شکری عاشقانش

 عاقالن مهار َکْرها   ائتِیا

 بیدالن بهار َطْوعا   ائتِیا

 

 حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره  ۴۷۰

 
 دست به آیدنمی خاکی عالم در آدمی

 آدمی نو از و ساخت بباید دیگر عالمی

 

 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۲۱

 
 نعم شکر یا صبر یا روش در آمد ره دو این

 را راه دو این مر دیدن نتان تو روی شمع بی

 

 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۲۱۴۲

 
 او از وصلم ده مژده من که گفتهمی صبر

 او از انبارم صاحب من که گفتهمی شکر

 

http://www.ganjnama.com/View/97/99/2644/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/106/8394/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/9/24/2599/حافظ_Hafez/آدمی%20در%20عالم%20خاکی.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/2645/مولوی_Molavi/این%20دو%20ره%20.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/4766/مولوی_Molavi/صبر%20همی%E2%80%8Cگفت%20.html
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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۲۲۰۶

 
 کو درد باید درد را عاشقی برادر ای

 کو مرد باید مرد را صادقی و صابری

 

 ۲۲۸۵ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 رود زنان سوی نوحه رود نران سوی صبر

 زنگله ز بود ننگ را شاه اسب گردن

 

 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۲۴۳۸

 
 رو سخت باشد صبر در او که باشد آن داده دل

 ایافتاده ایگوشه در ایگشته گوشه تو چون نی

 مولوی، مثنوی، دفتر سوم، سطر شماره ۱۸۵۴

 
 آفرید حق کیمیا هزاران صد

 ندید آدم صبر همچو کیمیایی

 

 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۳۳

 
 ایای نعره زنان هر ذرهسرسبز و خوش هر تره

 کالصبر مفتاح الفرج و الشکر مفتاح الرضا
 

 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۶۳۲

 
 سوسن چون و غنچه چون زن تن و لب بربند

 آمد کلید صبر چون گفتن از کن صبر رو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ganjnama.com/View/97/99/4830/مولوی_Molavi/ای%20برادر%20عاشقی.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/4909/مولوی_Molavi/صبر%20سوی%20نران.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/5062/مولوی_Molavi/دل%20داده%20آن%20باشد.html
http://www.ganjnama.com/View/97/106/8260/مولوی_Molavi/صد%20هزاران%20کیمیا.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/2657/مولوی_Molavi/ح%20الرضا.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/3256/مولوی_Molavi.html
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 از دیوان شمس موالنا شروع می کنم. 20غزل شماره امروز را با با سالم و احوال واحوالپرسی برنامه گنج حضور

 نیاید بر سمامی دان که دود گولخن هرگز                                    رادیددان که خواهی جنگ کن یا گرم کن تهچن

خزینه بودند موالنا تمثیل حمام های قدیم را مثال می زند و وضعیت ما را به آن تشبیه می کند حمام های قدیم حمامهای 

خت کنی و از آنجا بود که لباسهاست را باید در می آوردی و می گذاشتی تو ر وقتی وارد که وارد می شدی یک جایی

می رفتی به فضای دیگری، اتاق دیگری که بزرگ بود و آنجا خزینه بود و درست چسبیده به حمام ، مخصوصاً خزینه 

و چون این می کردند و آن هم یک اتاقکی بود که معموالً پله داشت  نحمام ، بیرون یک جایی بود که در آن آتش روش

خن یا تون می سوزاندن، دودزا بود و این گول خن یا تون حمام همیشه سیاه بود و موادی کهاتاقک بهش می گفتند گول

ل فکرهای ما است و پس به ما هم که نگاه می کنید ما هم یک ذهن داریم که مح . حمام را موالنا به ذهن تشبیه می کند

که وارد این جهان می شویم و به فرم در می آییم از مادرمان زاده می شویم وارد ذهن  بی فرم ما به عنوان هوشیاری

می شویم در ذهن فکر می کنیم و فکرمان معموالً تجسم چیزهای بیرونی است و یواش یواش باورمند می شویم . ذهن 

و هر چیز بیرونی را به فکر تبدیل می کند و آنجا با آنها بازی می کند . حاال بارها با فکرها و باورها سر و کار دارد 

گفته ایم که وقتی که وارد ذهن می شویم با چیزهای ذهنی هم هویت می شویم و یواش یواش به عنوان هوشیاری بی فرم 

شتیم من ذهنی و ما فکر می کنیم دارد می شویم که اسمش را گذادار که وارد ذهن می شویم تبدیل به یک موجود فرم 

ر ذهن ما می پرد. که او هستیم و هوشیاری که او دارد هوشیاری جسمی است که بارها گفته ایم که به آن صورت فکر د

ی هر لحظه در ذهنشان یک چیزی مردم جهان فعالً تو ذهن هستند و فعالً در آنجا هوشیاری ذهنی دارند یعنبنابراین بیشتر

ه همینطور لحظه بعد هم همینطور و... و چیزها را فقط می توانند ببینند و یا درک کنند . ند و این لحظجسم می کنرا ت

ده سال اقامت در آنجا مطلوب بوده مثالً مدت  ،ولی قرار بر این بوده که ما وقتی وارد ذهن شدیم برای زندگی یا خدا

شکم مادرمان نه ماه مجاز هستیم که بمانیم و بیشتر از نه  درست مثل اینکه ما به عنوان بچه ای که هنوز زاده نشده در

هدان ما هست برای هشت و نه یا ده سال می توانیم بمانیم ولی بعد اید بیاییم بیرون. در ذهن هم که زماه مجاز نیستیم و ب

ما فضای ذهن پر از درد از آن باید بیاییم بیرون. کجا باید بیاییم بیرون؟ بیرون از ذهن فضای یکتایی این لحظه است . ا
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انسان مجاز است که در آنجا بماند و دیده ایم که بچه هایی برای است تا یک مدتی که گفتیم هشت سال نه سال ده سال 

و ما را هم گرفتار می کند . یکی از  که تا ده سالگی میرسند درد زیادی ندارند ولی بعد از آن ذهن گرفتار می شود

پس ما االن توی تون حمام هستیم و آتش روشن  . جا موالنا می گوید دود کردن استندر ایمشخصات هوشیاری ذهنی که 

پس ما در ذهن سیاه هستیم و پر از درد و رنگ هستیم و پر از مثالً ، می کنیم و این آتش میسوزد و ما را سیاه می کند 

اصیت هایی که ما در ذهن پیدا می کنیم خشم هستیم و اینها سیاهی ما است در حالیکه ما بی فرم هستیم . یکی از خ

چیزی که این لحظه اتفاق می افتد ستیزه تون حمام باشد با تقریباً با هر ذهن با هوشیاری خودش که همان. مقاومت است 

اصالً این فرم ذهنی ، این من ذهنی با مقاومت شروع می شود و بارها گفته ایم او .  مقابلمی کند و مقاومت دارد در 

نای زندگی قرار بگیرد ما ای تثبیت یا حس یا فهمیدن این است که ما از دیگران جدا هستیم ولی این جدایی نباید مبکه بر

ذهن هستی! هر  یدایی از ذهن بیاییم بیرون . حاال موالنا به ما می گوید که توباید پس ازحس جدایی و یاد گرفتن ج

می کنیم در ذهن؟ گفتم یک کسی چیزی می گوید و ما با او چقدر می خواهی جنگ کن و تهدید کن. ما چطوری جنگ 

ما منتظر این هستیم که یکی یک چیزی بگوید به عنوان من ذهنی بحث و جدل می کنیم ، می بینید که موضع ما در ذهن 

بگوییم  کنیم که گوید ما فقط می خواهیم یک موضعی اتخاذ غ میودر ریم که این آدم حقیقت را می گوید یاو ما کاری ندا

. شما نگاه کنید به ذهن . چرا؟ چون می خواهد خودش را قوام  ما فکر میکنیم که شما اشتباه می کنیدکه ما هم هستیم و

اعتراض به اینکه من چیزی را می فهمم دربدهد. سخنرانی می رویم گوش می کنیم و چهار تا سوال می خواهیم بکنیم 

. به هزار صورت ما جنگ می کنیم. ی این نیست که بخواهد موضوع روشن شود و شاید شما اشتباه گفته باشید . این برا

قضاوت یکی از آنها است. کی گفته که ما باید همه چیز را قضاوت کنیم ؟ قضاوت کردن و بد و خوب کردن. اینکه این 

این خوب است . این آدم بینیم می گوییم که این به درد نمی خورد یا  این بد است . اینکه هر چیزی را که مییا خوبه 

ه میکنید؟ نکن. حاال گفتم که ما وارد ذهن می شویم آنجا به یک برنام رانمی فهمد و آن آدم اینطوری است! چرا این کار 

. توضعیت را تعریف می کند .ما هم همینطور .می گوییم که نگاه کن به وضعیت هایی می پردازیم که موالنا همیشه

خن هستید و آتش روشن می کنید و خودتون هم توی آن می سوزید تا زمانیکه شما مسئول گولوز به ما می گوید که امر
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وارد حمام بشوید و خودتان را بشورید . امروز می گوید که قدیم توی حمامها یک عکس هایی هم می از آنجا بیایید و 

ن. پس حمام نقش روی دیوار حمام کشیدند اسمش نقش گرمابه است. نقش گرمابه همین من ذهنی است. با آن ستیزه نک

و تون حمام آتش آنجا دود کردن . در ذهن ما مثل اینکه ترمز دستی ماشین را کشیده اند و دارند راه می روند! دود می 

قات هستیم. یک اتفاق می افتد انگار که ما درایم اتفاق می افتیم. ک داریم به اتفاقات . از جنس اتفاکنیم چون اصطحکا

آسمان بیرون بکشد. حاال  باشد زندگی می خواهد که تو را بصورتکه دود من ذهنی ،نا می گوید از این دود امروز موال

ه ما هم در شکم مادرتان بوده اید به و ن   مادرتانشکم آن ور آمده اید توی که شما به عنوان هوشیاری از  فرض کنیم

شانس داشتید و  دارید بزرگ می شوید در سن ده سالگیصورت یک فرم ظاهر شدید و بعد رفته اید در ذهن و کم کم 

مقایسه  بچه را طوری تربیت کنند که  ی بودند و در یک جامعه حمایتی بودید و می دانستند که نبایدپدر و مادرتان عشق

نیم و بر اساس آنها من درست می کو مسابقه با دیگران مبنا باشد و به رخ کشیدن چیزهایی که ما به دست می آوریم و 

آمدید بیرون به و در ده سالگی شما از زهدان دومتان  دمن خودمان را با یکی مقایسه می کنیم، آن را به بچه یاد ندا

آسمان درون شماست. شما آن هستید. شما آن صورت هوشیاری . وقتی که آمدید بیرون یک آسمان دیگری تولید شد که 

ده اید این آسمان این دود تبدیل به یک فرم دیگری می شود تبدیل به ن شحاال وقتی شما آسماآسمان درونتان هستید. آن 

آسمان بوجود می آید و یک زمین. زمین ذهن شما است و آسمان  شود تبدیل به زمین می شود پس یک ذهن ساده می

را ببرد بعد ذهن به شما فحش و نا سزا بگوید توهین کند یا مال شما  االن باردار می کند زمین شما را . حاال یک کسی

به صورت موقت. آیا دود این به آسمان شما میرسد؟ نه. مثال می زند می گوید همینطور  شروع کند به دود کردن شما 

 که تون حمام می سوزد و دود می آید، دود آسمان نمی تواند آلوده کند و اصالً به آسمان نمی رسد 

ذهن شما به آسمان  دوددان که دود گولخن هرگزنیاید ای سما   چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را *** می 

یک کس  دیگرنمی تواند برود اگر آسمانش باز شده باشد یعنی توهین یک نفر دیگر برای شما مهم نیست شما از جنس 

ه جوری می زندگی شده اید از جنس آسمان شده اید اصالً کاری به او ندارید و اصالً به شما نمی رسد و اگر هم برسد چ

 این آسمان پر دود بشود؟شود که 
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 آید بر سما کی تیره گرددآسمان                                           کزدود آورد آسمان چندان لطیفی و ضیاور خود بر

برای اینکه این آسمان از دود ذهن یعنی شما از دود ذهن زاییده شده اید یعنی ما رفتیم ذهن دود کردیم گفتم چطوری دود 

آنجا من داشتیم وچون من بر اساس فرم است و هوشیاری جسمی دارد به هر چیزجسمی می و کردیم، مقاومت کردیم 

 هد. تواند گیر بدهد هر چیز جسمی می تواند به ما گیر بد

 بخش دوم :

جه تیغی دمش را وید یک ماری دارد رد می شود یک جوتمثیل می زند برای اینکه بفهمیم. می گ پایین خواهیم خواند،

می گیرد . چرا دمش را می گیرد؟ می خواهد مار را بخورد . اگر مار خوردنی نبود از جنس غذای جوجه تیغی نبود 

هم ما مار صبر ندارد تدبیر ندارد و مارجوجه تیغی دم مار را می گیرد و  جوجه تیغی با مار چکار داشت ؟ حاال این

کوبد به جوجه تیغی که گرد شده  در ذهن و عکس العمل نشان می دهیم بر می گیرد خودش را محکم میالبته هستیم 

م با چیزها ار نبودیوهمه جایش تیغ شده . شما هم به عنوان مار که آمده به ذهن و در اصل هوشیاری بودیم و از جنس م

مار شدیم. ما داریم رد می شویم یک جوجه تیغی دم ما را می گیرد ما برمیگردیم خودمان هم هویت شدیم و تبدیل  به 

را میکوبیم به خارها از بس که می کوبیم میمیریم سوراخ سوراخ می شویم. پایین می گوید که اگر این مار تدبیر داشت 

نشست و هیچ چیزی نمی گفت . خوب جوجه تیغی بیکار نیست که پنج دقیقه دم مار را صبر داشت همینطور ساکت می 

میگیرد مار اصالً تکان نمی خورد پس جوجه تیغی ول می کند و می رود . جوجه تیغی هم عقل دارد همینطور که یک 

نگاه کنید و ببینید که این  دانهایش را به هم بفشارد و مثل توپ بشود! ما هم همینطور هستیم. ولینساعت نمی تواند د

این که می گوید آسمان را خدا از دود بیرون کشیده البته وموضوع ابتدایش اصالً چی است و چه ارتباطی با انسان دارد 

مربوط به آیه قرآن است که در پایین به شما نشان خواهم داد به لحاظ اهمیتش. حاال اهمیتش چی هست؟ این است که 

ون حمام است و از ین جریان چی هست. شما به عنوان هوشیاری وارد ذهن می شوید و این مثل دود تابدانید اصالً شما 

و هم قرآن می گویند که وقتی ما در ذهن داریم دود می کنیم از  ناسمان شما را بیرون می کشد هم موالاین دود زندگی آ

ن دادن مخصوصاً از روی شرطی شدگی که از طریق واکنش نشاطریق مقاومت به چیزها از طریق قضاوت به چیزها 
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رشرطی شده که این کار را بکند دمش را گرفتیم مثل مار که خودش را می کوبد به تیغهای جوجه تیغی ، ماقبالً یاد 

گرفته اند و می خواهد برگردد ببیند که چه کسی هست تا زهرش را بریزد و او را از بین ببرد صبر ندارد و ما هم 

صبر نداریم. این دردی که ما انسانها در ذهن می کشیم برای این است که ما بفهمیم این آسمان یا ما به عنوان آسمان از 

ذهن بیرون کشیده می شویم اگر این را نفهمیم تا آخر می توانیم دود کنیم. بعضی ها دود کردن را ادامه می دهند  این دود

و نمی داند که چرا دود می کنند؟ نمی دانند که این دود برای این است که آسمانشان از این دود بیرون کشیده بشود می 

یاوریم تا ما را خوشبخت کند چون کم دود می کنیم به دست نمی آیند و گویند حتماً چیزهایی که ما می خواهیم به دست ب

شروع می کنند بیشتر دود کردن. دود، دود می آورد. وقتی که شما درد می کشید این دود برای این است که شما بفهمید 

ا توقع داریم؟ بارها گفته ایم مشکه درد نباید بکشید نه اینکه بیشتر درد بکشید. خب آن آدمها کسانی که مثالً توقع دارند. 

که توقعاتتان را از هر کسی که می شناسید به صفر برسانید و توقع نداشته باشید . قضاوت نکنید . ما دو جور قضاوت 

سمان تشخیص اوت می کنیم یا می آییم به صورت آداریم . یا من ذهنی قضاوت می کند ما در حالیکه دود می کنیم قض

اند که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است . در من ذهنی بر اساس یادگرفتگی های گذشته می دهیم. آسمان می د

نها هم هویت شده ایم. بد دشمن ما است و خوب دوست د است و با آما می فهمیم که چه چیزی خوب است چه چیزی ب

رنجیم . توقع داریم و شما بر  می در ذهن ماما است. ما می دانیم و تو نمی دانی. یکی ما هستیم و یکی غیر است . 

ورده نمی کنید پس من می رنجم. خشمگین می شوم! اینها دود کردن است. می دانید چرا می رنجم؟ چون فکر می کنم آ

که اگر برنجم آن چیزی که من را خوشبخت می کند را به من می دهید . من اصالً می رنجم که خیلی بین زن و شوهر 

من را خوشبخت نمی کنی! قرار بود که من که آمدم همسر تو شدم تو من را خوشبخت کنی،  ها متداول است که چرا تو

ها از هم بخاطر جش زن و شوهرخشم و رنمن می رنجم و خشمگین هستم. بیشترپس و تو نتوانستی این کار را بکنی، 

خت کند و نتوانسته خوشبخت این است که طرف مقابل موقع ازدواج نوشته و امضاء کرده بوده که طرف مقابل را خوشب

ن ه عنوان زن و شوهر می افتند به جاکند غافل از اینکه هیچ کس نمی تواند تو را خوشبخت کند . آخر دو تا دود کننده ب

هم و نمی دانند که باید به عنوان آسمان متولد بشوند. اشکال کارشان در این است که اشتباه می بینند بد می بینند و می 
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لحظه به خودتان نگاه کنید با چه چیزی ستیزه می کنید ؟مردم  علتهای دود کردن ترس است. شما ایناز ترسند. یکی 

دوستشان را یکی دیگر را مشتریشان را مجسم می کنند و با او یکی به دو می یا دارند رانندگی میکنند همسرشان را 

حاال که ما می دانیم ما در ذهن دود می کنیم می د کنند دود می کنند و فکر می کنند که دارند لطف به خودشان می کنن

رها کنیم و خودمان باید همکاری کنیم زندگی د بوجود بیاید که ما این دود را خواهیم بفهمیم که از این دود یک آسمانی بای

ما مجسم ذهن است و آسمان را با ذهن نمی توانید شهمین دوِد طرحش این است که ازدود آسمان را بیرون بکشد و دود 

کنید باید این دود را رها کنید و این را شما حداقل بدانید که از ده سالگی دود کردن به لحاظ زندگی یا خدا ممنوع است 

خودی درد کشیده اید. و اگر د و پنجاه سالتان است چهل سال بییعنی درد کشیدن ممنوع است یعنی اگر شما درد می کشی

را خالص نخواهید توانست کرد. چه کسی به ما یاد داده در کدام کتاب نوشته در کدام ادامه بدهید به درد کشیدن خودتان 

بترساتید و خودتان بترسید ، متوقع باشید ،  ،کتاب دینی نوشته کجای قرآن نوشته که اگر شما برنجید، خشمگین بشوید

من بسازید و با دیگران مقایسه کنید آنها جنگ و جدل کنید و دین و عقیده خودتان را به رخ دیگران بکشید و بر اساس 

تا ثابت کنید که شما برتر هستید که همه اینها دود کردن است مجاز است؟ نه ندانسته اند اینها دود کردن است . شما می 

گوید که خدا راه بهتری نداشته؟ ما خیلی افراط کردیم در این درد کشیدن. مردم درد را ارزش می دانند و افتخار می 

که درد دارند . چه کسی گفته که درد ارزش است؟ پس ما االن می دانیم که ما وارد ذهن می شویم و در آنجا دانند 

واکنش نشان می دهیم و قضاوت من دار می کنیم و انواع و اقسام چیزهایی که قبالً گفتم را می کنیم مقاومت می کنیم 

ها بودم و یید که من تا حاال مشغول این کارکردید، بگو ا حاالمیشما این کار را نباید بکنید و اگر تاینها دود کردن است 

من االن هوشیاری بی فرم بودم و اگر من خودم را از این دود بکشم بیرون تبدیل به آسمانی می شوم که همه چیز را 

ه اول دود بوده و از ندارد و این آسمان که در باال سرمان می بینیم و این زمین وقتی کانتها این آسمان در بر می گیرم. 

به شخص  این دود زمین و آسمان جدا شده ما با آنها کاری ندارم اینها مربوط به انسان است اینها که می خوانیم مربوط

 ا بدانید که چکار باید بکنید. شماست و تمثیل است. که شم
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 ها که می کنی نشور زر بهل مکن زین                                            علم دیگر است مس را که زر کنند یکی 

دود را تبدیل به آسمان می کند یک علم دیگری است این هوشیاری ذهنی یا این  نا می گوید این کیمیا گری که اینموال

ن است و کیمیا هم البته خود خاص است همین آسماآید . زر هوشیاری کاری که تو می کنی از اینها زر بدست نمی 

زندگی است و درست است که ما می گوییم که ما یک کارهایی می کنیم ما باید توجه کنیم که ما همکاری می کنیم با 

ً در مورد من ذهنی ما کار زیادی نمیتوانیم انجام دهیم. ولی می توانیم کاری انجام ندیم ! می توانیم زندگی ولی حقیقتا

 مقاومت نکنیم ندهیم و همکاری ما با زندگی این است که مثالً توقع نداشته باشیم و ستیزه نکنیم و انجام خیلی از کارها را

غیبت نکنیم ، قضاوت نکنیم . این ذهن ساکت می شود این دود بنشیند. با قضاوت کردن و واکنش نشان دادن ما دود می 

هر موقع شما اصطحکاک ایجاد می کنید و هوا تیره و تار  کنیم . دود یعنی گرد و خاک بلند می کنیم و دود می کنیم.

می شود یعنی هوشیاری کم می شود می بیند که وقتی که ما عصبانی می شویم هوشیاریمان کم می شود و می زنیم 

 مده و گرد وخاک شدهآید می گوییم پس هوشیاری پایین آ داغون می کنیم و اصالً نمی فهمیم و هر چه که از دهانمان می

و نمی بینیم دود بلند شده. حاال اگر ما اصطحکاک نداشته باشیم شما این این لحظه اتفاق این لحظه را می پذیرید . اتفاق 

تان دارد این را نشان می جسم کرده اید واالن ذهنتد و یا شما در ذهنتان گذشته را تاین لحظه یا االن دارد اتفاق می اف

ن چه را که نشان می دهد و شما با آ ذهنتان دارد االن آن را نشان می دهد. ذهنتان هرینده را مجسم کرده اید و دهد یا آ

ستیزه می کنید با آن اصطحکاک و مقاومت داد شما این مقاومت را بگذارید کنار انگار این چیزی که شما االن آن را 

همین طوری باید باشد. برای تغییر دادن کردید و مجسم کردید و برای شما قابل قبول نیست انگار که شما این را انتخاب 

موازی بشوید با این لحظه یعنی اتفاق این لحظه را  ید که از آن طرف می آید . همین کهآن شما همان کیمیا را باید بزن

قبول کنید کیمیا وارد این جهان می شود. آن چیزی که می تواند آن آسمان شما را از این دود بیرون بکشد با همکاری 

  شما  و با صبر شما. صبر شما که در پایین خواهیم دید که  و پذیرشکردن شما و خشمگین نشدن شما و اعتراض نشما 

صبر یعنی اتفاق این لحظه را می بینم و می پذیرم و ذهن من می خواهد که با من بجنگد ولی من می مانیم به حالت 

اینطوری نیست که نشسته ام این جا و هیچ کاری نمی پذیرش پس این یک حالت فعالی است انرژی دارم صرف می کنم 
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کنم . یک موقع است که ما در من ذهنی داریم صبر می کنیم آن تحمل است. در من ذهنی هم ما صبر داریم. تو ذهن از 

شما می ترسم و هیچ چیز نمی گویم! این صبر است؟ ولی درونم می جوشد. صبر این است که شما اتفاق این لحظه را 

و ذهنتان را دارید می  می بینید اتفاق را داریداز دورن می پذیرید و از جنس  هوشیاری حضور می شوید و  ینیدمی ب

آسمانتان دارد بیند گفتم ذهنتان یا اتفاق گذشته را نشان می دهد یا آینده را و شما دارید می بیند ولی بیرون از ذهن هستید 

یرون می کشید. آسمان دارید می بیند . درست این آسمان مثل یک آینه است باز می شود و از دود آسمانتان را دارید ب

نه آن چیزی که االن در ذهن می بیند و فکر می کنید که شما هستید این آینه دارد منعکس می کند. آینه شما هستید. آی

طوری که در بیرون یکی هستید. پس ما فهمیدیم که یک آسمان وجود دارد همان زندگی هم هست. حاال شما و زندگی

که دود آن می آید به آسمان خیلی نمی تواند آسمان را آلوده کند ، نمی تواند خیلی باال  حمام وجود دادوجود دارد تون 

 برود و یک آسمانی درون ما بازمی شود و ذهن ما که گولخن است و دارد می سوزد دودش به ما نمی رسد. 

 کز دود آورد آسمان چندان لطیفی و ضیا                    گردد آسمان                     ید بر سما کی تیره ور خود برآ

این همه که لطیف شدیم ضیا مخصوصاً روشنایی ذاتی را می گوید ضیا یعنی درخشندگی و روشنایی. این لطیفی که 

ذهنمان آسمانمان  درونمان و در ما هم دررا از دود آورده آسمان دارد همین آسمان باال سرمان و روشنایی دارد اینها 

را بیرون کشیدیم پس اگر ذهن ما دود کند و ذهن یک نفر دیگر هم دود کند اینها به آسمان ما نمی رسد. برای اینکه 

آسمان ما خودش را از دود جدا کرده قبالً . االن می فهمد که آسمان پر از دود نیست. بنابراین اجازه نمی دهد که دیگر 

بیاید. معنی اش این است که اگر شما آسمانتان را باز کنید درد دیگران به شما نمی رسد و دیگران نمی توانند به  دود

شما درد بدهند خودتان هم نمی توانید چوب اللی چرخ خودتان بگذارید. نمی توانید با خودتان دشمنی کنید چون ما بدترین 

اگر آسمان ما باز بشود دود ما به آسمانمان نمی خب رد که ما بخوابیم. دشمن خودمان هستیم. شب دود کردن ما نمی گذا

رسد. حاال این ذهن من دود بکند قضاوتش بی اثر می شود برای اینکه مرکز ثقل ما از آن جهنم آمده بیرون. در ضمن 

و یک بهشت داریم که می بیند که تمثیلهای جهنم و بهشت در کتابهای دینی، ما یک جهنم داریم که این تون حمام است 

یی این لحظه است. یک این دنیا داریم یک آن دنیا دایم. این دنیا که جهان فرم است ذهنتان نشان می دهد و افضای یکت
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آن دنیا آسمانی است که حول آن باز می شود آسمانی که از دود باز می شود. این را  قبالً گفتیم  که االن اتفاق این لحظه 

حاظ دینی این صبر مثل ا می گوید که به لظه بعد پایتان می لرزد مقاومت می کنید . برای همین موالنرا می پذیرید و لح

صراط نخ باریکی است که شما روی آن راه می روید االن یادم است می اط است که اینها همه تمثیل هستند. پل صر

یادم می ذهن باشد و تون حمام باشد. جهنم که همین پذیرم و لحظه بعد یادم می رود و پایم می لغزد و می افتم دوباره تو 

با این لحظه آشتی کنم و دوست بشوم و  م می افتد. وقتی یادم می افتد بایدافتد هزار بار یادم می رود و هزار بار یاد

را به شما نشان  ستیزه نکنم. پس ما آسمانمان را از دود بیرون آوردیم حاال ببینیم که این را موالنا ازکجا آورده ،آیه قرآن

می دهم مخصوصاً من یک پیشنهادی به شما دارم شما موالنا را بخوانید و هر کجا که موالنا به آیه های قرآن اشاره می 

قرآن پیدا کنید و این قرآن آقای کریم زمانی هم خیلی جامع است و پر از را از موالنا بفهمید و بروید در کند همانها

شاهد آورده و بعضی ن قصه را نوشته و ازجاهای دیگر هاده ایشاکه تفسیر قرآن را بست نتوضیحات است و آن جاهایی 

آیا شما می دانید که مقایسه شعر با آیه های قرآن جالب است و این که بدانید شما  ا از موالنا هم شعر آورده و خودِ هعموق

ً د دین شما و قرآن شما این است آیا که آن کسی که به شما می گوی بلد است که می گوید . شما که دکتر یا مهندس  حقیقتا

این مهندسها دکترها لیسانسها فوق لیسانسها اینها به اندازه یک کامیون کتاب می خوانند خب یک کتاب کوچک هم هستید 

پیدا کنید جا نروی آن! یک صد مورد دویست مورد هم موالنا را بخوانید که کجاها به قرآن اشاره می کند و بروید و از آ

ببینید این چه معنی می دهد و آیا واقعاً آنچه که دو تفسیر آقای کریم زمانی یا تفسیر های انگلیسی و ببینید که از کتاب 

است چه اشکالی دارد چرا با آن ستیزه کنیم. ویند درست است یا درست نیست! شما که دینتان هم که این مورد دین می گ

 چه اشکالی دارد. . فهمیدن ی می گوید بگذارید بفهمیم! بفهمیم که چ

 بخش سوم: 

است که  ی، این از تفسیر آقای کریم زمان 11آیه  41کند که سوره خب این آیه ای هست که موالنا به پاپن اشاره می 

آهنگ آسمان کرد که به صورت دودی بود پس به آن آسمان و این زمین گفت چه از روی میل چه از سپس  می گوید

توجه کنید که این را موالنا به چه مفهومی می گوید یعنی ما بصورت  .آنها گفتند فرمانبردارانه آمدیم. ر بیایید روی اجبا
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خدا االن به شما می گوید در ذهن  . نجا به دود تبدیل شدیم و من ذهنی دود می کندیاری آمدیم و رفتیم تو ذهن، در آهوش

ه شما می گویم که بیایید بیرون و از هم جدا بشوید آسمان و زمین در شما یک آسمانی هست یک زمین هم هست. من ب

حاال شما به میل می خواهید بیایید یا به زور؟ ما االن می گوییم به زور ، ما می گوییم که نمی آییم !  .از هم جدا بشوید

از زمین  ری می شود؟ آسمانحاال بیایید چطو می گوید به آسمان شما به زمین شما دارد می گوید می آیید؟ که قرآن است

میل طبیعی که گفته اند ظاهراً شما  شما جدا می شود و من از بین میرود ذهن شما ساده می شود و می شود زمین. آسمان

ما این است که بگوییم ما با اطاعت و فرمانبرداری می آییم ! چشم همین االن می آییم. یعنی االن شما که می شنوید می 

من از این به بعد قضاوت نمی کنم واکنش نشان نمی دهم و اصطحکاک و مقاومت ندارم در مقابل  گوید درست است و

رویدادها و پایین خواهیم خواند شما وقتی که مقاومت می کنید با اتفاق این لحظه شما با زندگی دارید می جنگید، به نظر 

در واقع با خدا دارید می جنگید. پس میل طبیعی  می آید که بافرم این لحظه می جنگید. شما با هر کسی که می جنگید

ازه بدهیم با میل خودمان با ما این است که ما االن که توی ذهن دود می کنیم این دود شامل زمین و آسمان است اج

. حاال از طریق بدون فشار بدون عذاب و درد ، این آسمان ما از زمین ما جدا بشود و ذهن ما ساده بشود خوشرویی ،

برای اینکه ذهن ما دیگر من ندارد، االن  کل زندگی قرار می گیرد ذهن ما باردار خواهد شدآسمان که در اختیار  این

می شود یعنی کار خودش را درست انجام می دهد و به قول خود من که   Functionalذهن ما هم به قول انگلیسی ها 

اصلش کار می کند و مطابق آن کاری که طرح شده کار می کار می شود . اصلکار یعنی با این لغت را ساخته ام اصلِ 

یک ریتم خاصی بزند ولی وقتی نیست قلب باید با   Functionalکند . وقتی که قلب ما درست نمی زند می گویند که این 

میشود این ذهن ما هم االن  Dysfunctionalعضالتش می گیرد رگهایش می گیرد با آن ریتم دیگر نمی زند و دیگر

اصلکار است برای اینکه من تویش هست . اگر شما می بینید که درست کار نمی کند برای اینکه ما برای آن هویت ان

. شما اجازه بده که این آسمان بیاید  که من کی هستم؟ او می گوید که من نمی دانم بگو می خواهیم. ما ذهنمان می پرسیم 

جنس زندگی هستی. شما ترجمه انگلیسی آن را هم ببینید . ترجمه بیرون در آن صورت می فهمی که کی هستی . تو از 

و گفت به آسمان و زمین که هر دو انگلیسیش می گوید : سپس خدا رو کرد به آسمان و آن به صورت دود یا بخار بود 
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یش هم درست همین بیایید با رضایت یا با اکراه. آنها هر دو گفتند ما می آییم با میل. این هم ترجمه انگلیسیش بود. عرب

 را می گوید . این هم باز در جایی دیگر که موالنا این را تفسیر می کند. که قبالً براتان خوانده ام 

 اش از اضطرار                                                               عاشقان اشکسته با صد اختیار عاقالن اشکسته 

 عاشقانش شکری و قندی اند                                                                      عاقالنش بندگان بندی اند     

 آئتیا طوعاً بهار بیدالن                                   ائتیا کرهاً مهار عاقالن                                                 

داریم. دو جور آدم پیدا می شود یکی عاشق است و دیگر عاقل. عاقالن ذهن را ول نمی حالتی که ما دود، همین  همین 

کنند ولی البته آن دسته ای که در درد می سوزند و از بین می روند را کار نداریم. یک کسانی هستند که ذهن را ول 

می شکنند از روی ناچاری قرآن می نمی کنند به باور می چسبند و اینها عاقالن هستند ولی اینها به زور خودشان را 

گوید یا موالنا می گوید و هیچ کاری نمی شود کرد، اینطوری می گوید! باید اینها را باور کنیم و همینطوری قبول کنیم 

و در ذهن می مانند  ولی عاشقان با صد اختیار با میل با انتخاب این کار را می کنند . عاقالن از ذهن نمی آیند بیرون

ر می سوزند هنوز دود می کنند . کسانی ممکن است باشند که مذهبی باشند ولی در ذهنشان باشند و هنوز بترسند ولی کمت

و هنوز برنجند و هنوز توقع داشته باشند هنوز خشمگین و بی رحم باشند هنوز خودشان و دیگران را عذاب بدهند ولی 

 ر*** عاشقان اشکسته با صد اختیار عاقالن بشکسته اش از اضطرادر مقابل خدا تعظیم می کنند 

عاشقانش آمده اند بیرون  عاشقانش شکری و قندیند.عاقالنش هنوز توی بند و ذهن هستند  ندگان بندی اند عاقالنش ب

 آسمان را باز کردند و به حرف قرآن هم گوش کردند و فهمیدند که چی می گوید . 

فرقی نمی کند  تو ذهن هستید . شما می توانید راه دین را نروید ، می  بی دین هستید هیچ یا  دینی هستیدحاال  یعنی شما 

توانید از ذهن بپرید بیرون و با همین حرفها. یا نه دینی هستید شما االن می خواهید که با میل بیایید از ذهن بیرون یا با 

د یا به زور و با اکراه.اینجا می گوید حالیکه با میل اطاعت می کنیاه کنید می گوید که یا بیایید دراکراه. به عربیش نگ

که این کسانی که با اکراه می آیند این مهار عاقالن است و به زور آنها را باید کشید اما کسانی که با انتخاب خودشان و 
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همکاری می کنند این بهار بیدالن است. ند می آیند از ذهن بیرون وبا زندگی زور نمی خواهد اینها را خودشان می فهم

ید به زور و با اکراه شما می خواهید ه ای ما نداریم از ذهن. انتخاب کنچارشما را می خواهد بکشد بیرون و  یعنی زندگی

 بیایید بیرون یا به میل می خواهید بیایید که این بهار بیدالن است. 

 می گوید :  70این هم از حافظ است غزل شماره 

 عالمی دیگر ببیاد ساخت و از نو آدمی                                             دمی در عالم خاکی نمی آید به دست      آ

اگر این آسمان باز بشود در این صورت ذهن شما ساد می شود و زمین شما ازآسمانتان جدا می شود . حاال عالمی که 

را باردار می ند عملتان را باردار  االن در بیرون می سازید ، االن انرژی می آید از آن طرف و ذهن یعنی فکرهایتان

می کند . چیزی که در بیرون می آفرینید زمین دیگری است . شما حساب کنید که اگر همه آسمان درونشان باز می شد 

و ذهنشان ساده می شد و اطرافشان رابا انرژی عشقی می آفریدند چی میشد؟ در خانوادها اصالً ستیزه نبود و بچه ها با 

می شدند و ما متوجه می شدیم که جریان چی است و مسابقه نمی دادیم ما خودنمایی نمی کردیم و من آرامش بزرگ 

برای اینکه .داریم آدمی ن.ذهنی قوام پیدا نمی کرد. وقتی که مردم تو ذهن هستند آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست 

سان. ما در ذهن جسم هستیم منتها بهتر از درخت و . شما می توانید بگویید غریزه ثانویه انه است ذهن یک جور غریز

آلوده می کنیم تنها  دحیوان هستیم ولی هنوز می دانیم االن که ما وقتی در ذهن هستیم و می آفرینیم همه چیز را با در

آدم آدم جدید چه جور آدمی است؟ باید ساخت از نو آدمی   بعالمی دیگر  موقعی که درد ایجاد نمی کنیم وقتی هست که

جدید آسمانش باز شده و ذهنش ساده شده ، حال ما عالم جدید می آفرینیم. آیا هشتاد درصد مردم جهان اینطوری بشوند 

آیا ما این همه ارتش احتیاج داریم؟ این همه دفاع؟ این همه هزینه های دفاعی برای ترس است یا برای حرص است!؟ 

ی و هم فردی؟ جنگهای بزرگ راه می اندازیم؟ برای اینکه در ذهن برای حمله است. ما چرا این همه حرص داریم جمع

هستیم. برای اینکه در آنجا هر چقدر بیشتر داشته باشیم بهتر دیده می شویم. ذهن اینطوری دیده می شود و ذهن غلط 

 ی دهد. نشان م
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 مابه مکن این جمله چالش و غزابا نقش گر               خود را مرنجان ای پدر سر را مکوب اندر حجر              

دوست من. این پدر را هم که می گوید برای اینکه هر انسانی خردمند معنا مشخص شد! به شما می گوید پدرمن، دیگر 

بشود یا تا حدودی سمانی که از دود می تواند زاده یعنی ذهن ساده شده و آ است در هر انسانی آسمان و زمین وجود دارد

من و شما. به شما می گوید به صورت هوشیاری که ای پدر من ای خردمند خودت را اینطور نرنجان  زاده شده از جمله

نکوب. حجر یعنی سنگ . ما چطوری سرمان را به سنگ می کوبیم هر  به خودت این همه در نده و سرت را به سنگ

ا می رویم توی فرم و این فکر ما مان را می کوبیم به فرم این لحظه . م؟ هر لحظه ما به عنوان هوشیاری خودلحظه

 سر خودمان را می کوبیم و می شویم فکر. می رویم توی فکر و با فکر ما می کوبد . این لحظه به عنوان هوشیاری

ما چرا این کار را می کنیم؟ درست مثل اینکه سرمان را بکوبیم به دیوار.این کار خوب میکوبیم به یک فکر دیگر! آخر

بیشتر است ، ما دیگر می فهمیم که ما ما اگر ده سالمان بیشتر است  هشت سالمان  ر را می کنیم.است؟ در ذهن این کا

از جنس هوشیاری هستیم بنابراین سرمان را نباید به سنگ بکوبیم. چطوری به سنگ می کوبیم؟ با مقاومت. با قضاوت 

ی شود به عنوان هوشیاری. شما نیا مثل به شما شوک وارد م. وقتی شما قضاوت می کنید وقتی شما قضاوت می کنید 

نقش گرمابه که گفتم که توی گرمابه یک عکسهایی می کشیدند مثل رستم و سهراب و امیرارسالن و... نقش گرمابه 

 ش ، ستیزه و زد و خورد. رفتاری . چالیش یعنی چال کن این جمله چالیش و عزابا نقش گرمابه مین من ذهنی است . هم

. هر کاری که من می کنید هر کاری که من می کند چالش است، برای اینکه از روی خودخواهی نیتو م از روی تکبر

می خواهیم خودمان را نشان بدهیم و خودمان را بزرگ کنیم و منیت است. هر کاری که ما می کنیم برای این است که 

فکر می کنیم که می توانیم ستیزه کنیم که گفتم ما . الخصوص جنگ با دشمن دین  . غزا یعنی جنگ. این همه چالش و 

و ستیزه هایمان را توجیه کنیم . هر چه من می دانم دین است و هر چه تو می دانی کفر است. این را من ذهنی می گوید 

در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد  ه بود هوشیار نمی گوید . اگر آسمان من باز شده بود و آسمان شما هم باز شد

در آسمان من همه چیز می گنجد، فکر شما خود شما می گنجید قیافه و حرف حرف سید مترسید گریبان مدرانید ***متر

زدن طرز نشستن و.. همه چیز می گنجد. برای اینکه بی نهایت وسعت است. برای اینکه شبیه این آسمان باالی سرمان 
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عشق چون قوی شد غم نردبان پرصحبت می کند  راجع به آسمان درون عشق را بجنبانآسمان درون است پر رهاست. 

مثل آسمان بیرون خواصیت جا باز کنی دارد . حاال شما یک چیزی  ، . آسمان دورن آسمان درون را می گوییم ما نماند 

رید روی میز، فضا برای آن باز می شود هر چی که بیاورید برایش فضا باز می شود. شما یک مثل آب  و بگذا بیاورید

را بیاورید بزرگ می شود فضا باز می شود ودر خودش جا می دهد. در فضای درون شما یک ایده جدید  بادکنک

بیاورید فضا باز می شود و آن را در خودش جا می دهد . ذهن جا ندارد. حاال بیا یک چیز را در ذهن جا بده! نمی شود 

است و غیر از این چیز دیگری وجود ندارد. این جا نمی شود ، ما جا نداریم. باورهای من اصل دین است و خود دین 

با هر چیزی بجنگید و با هر کسی که بجنگید از جنس او هستید . وگرنه نمی را ذهن می گوید که غلط است. شما 

جنگیدید. دیدید جوجه تیغی دم مار را می گیرد برای اینکه از جنس خودش است . از جنس جوجه تیغی نیست ،از جنس 

جنس خوردنی است. شما با هر کسی که می ستیزید از جنس او هستید وگرنه نمی ستیزید. ستیزه می  حیوان است از

جوجه تیغی یک چیز را می  کنید یعنی می خواهید یک چیزی را بگیرید دیگر، جوجه تیغی بشوید. شما به صورت

گفت قربان آن دارو  .رو را بیاورخب از جنس آن هستید. جالینوس آمد به شاگردش گفت برو از آن قفسه آن داگیرید، 

برای دیوانه هاست ! جسارت نمی کنم شما که دیوان نیستید. گفت نه امروز یک دیوانه ای به من یک جور خوبی نگاه 

را بیاور. این تمثیل است. پس اگر شما با کسی  ید اینطور نگاه نمی کرد، برو داروکرد اگر جنسش را در من نمی د

س او هستید. نگو این بد است و من خوب هستم. هر کسی که ستیزه می کند از جنس ستیزه است. ستیزه می کنید از جن

شوید. ستیزه مال من ذهنی است . شما س ستیزه می شوید. از جنس خدا نمی بیشتر از جن ،هر چقدر بیشتر ستیزه بکنید

درد را زیاد کنید. از درد باید خودتان را بیرون نباید دود را اضافه کنید. از دود باید آسمان را بیرون بکشید. شما نباید 

  بکشید. درد جسم است . هم هویت شدگی جسم است. موالنا گفت که شما آسمان هستید. 

 ور دامن او را کشی هم بر تو تنگ آید قبا                                     ید آنگر تو کنی بر مه تفو بر روی توبازا

ماه سمبل زندگی است شما برگرد و تف بینداز به ماه ، یه کمی می رود باال و برمی گردد به صورت خودت. یعنی 

. فضای هوشیاری است و یک فرم هم دارد .شما این لحظه بگویید که خداست و یک فرم هم داردچی؟این لحظه زندگی 
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ظه جزو الینفک این لحظه است. یعنی زندگی در این حاال شما با فرمش ستیزه می کنید حواستان هست که فرم این لح

فرض کنید  ست. فرم را کل بوجود آورده . کل را اگر متوجه نیستیدلحظه یکی فضای بی نهایت است و یکی هم فرمش ا

ی اتفاق این لحظه را خدا و زندگی بوجود آورده یعنی تمام چیزها روی هم جمع شده تا این اتفاق برای شما بیوفتد شما نم

د چون فرم این لحظه جزو زندگی ه کنید با خود زندگی ستیزه می کنیتوانید با آن ستیزه کنید می دانید چرا؟ اگر ستیز

است اصالً این لحظه وجود دارد که این لحظه یکی فرمش است و یکی هم فضای هوشیاریش است. البته شما می گویید 

که یک زن و شوهر دعوا می کنند این لحظه بچه هم نشسته آنجا.  که من به فرم این لحظه تف می کنم ! شما فرض کنید

زن با شوهر دعوا می کند که اعتراض دارد به شوهر ولی این صحنه بچه هم نشسته ظاهراً با آن ستیزه می کنیم ما 

کسی که حالیمان نیست که با هر چیزی که جزو این لحظه است با آن هم ستیزه می کنیم ما. با فرم این لحظه با هر 

ق اتفاق من متنفر هستم از این اتفا ستیزه می کنید این لحظه جنگ می کنید با خود زندگی ستیزه می کنید. برای اینکه آن

و می خواهم فرار کنم نمی توانم قبول کنم، ما نمی گوییم که این را قبول کن تا اال ابد ولی این لحظه باید موازی بشوی 

حواست نیست که داری به خود زندگی تف می کنی برای و لحظه  ف می کنی به فرم اینق. شما این لحظه تبا این اتفا

 اینکه خود زندگی این را به شما تقدیم کرده. 

 بخش چهارم: 

رای اینکه این وضعیت شما نمی توانید اتفاق این لحظه را از زندگی جدا کنید هر وضعیتی که االن دارید را باید بپذیرید ب

نمی توانید بگوییدکه من اتفاق را جدا می کنم  به آن تف می کنم زندگی را جدا شما . ت اسزندگی  جزو این لحظه در

می کنم و به آن تعظیم می کنم! نه این نمی شود. برای همین است که با فرمها و اتفاقات که شما ستیزه می کنید کارتان 

دهیم به ستیزه به رنجیدن به توقع و درست نمی شود. شما چقدر می خواهید امتحان کنید. ما ایرانیها اینقدر ادامه می 

می روند و ما باز هم  و باز هم نمی فهمیم دوستا ن ما تا این بدن ما مریض شود قضاوت و عکس العمل نشان دادن 

نمی فهمیم. مثالً اگر مرد باشیم زنمان جدا می شود و میرود باز هم نمی فهمیم بچه هامون جدا می شوند و نمی خواهند 

نند در واقع اگر که آدم اینجوری باشد کسی نمی خواهد او را ببیند دیگر ولی باز هم نمی فهمیم. مریض می که ما را ببی
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شویم و توی رختخواب می افتیم و کسی نیست که دوا به ما بدهد باز نمی فهمیم . باز هم نمی فهمیم که داریم به زندگی 

بگوید؟  شما دینی هستید قرآن چطوری ی به ما بگوید؟ اگر تف می کنیم . خب چه جوری به ما بگویند؟ موالنا چه جور

یم. ما خب ما اگر توجه نمی کنیم تقصیر ما هست که توجه نمی کن دینهای دیگر هم گفته اند، آنها چطوری باید بگویند؟ 

ینقدر زحمت اینقدر درد میکشیم. چرا کار ما درست نمی شود. چرا من با همسرم دعوا دارم؟ چرا انباید بپرسیم که چرا

کشیدم پول در آوردم آب شیرین از گلویم پایین نمی رود. چرا من ناراحتم؟ چرا همسرم از من می خواهد جدا بشود. 

با من حرف نمی زند و چرا مردم از دور من پراکنده می شوند و هیچ کس نمی خواهد با من حرف بزند. بچۀ من چرا 

یک جایی کشانده . خب راهی که ما را به اینجا ر به راهمان ادامه بدهیم. نباید اینها را از خودمان بپرسیم؟ و همینطو

 هم بر تو تنگ آید قبا روی تو باز آید آن *** ور دامن او را کشیچون تو کنی بر مه تفو بر باید بپرسیم. 

و خودت داری اگر دامن زندگی را بکشیم اگر دامن ماه را بکشیم لباس تو تنگ می شود یعنی هر چقدر مقاومت کنی ت

خودت را خفه می کنی . لباس زندگی یا قبای زندگی را بکش یعنی قبای اتفاق این لحظه را می کشی. شما با وضعیت 

بیشتر ناراحت می شوی لباس برای تو بیشتر تنگ می شود عرصه بیشتر برای تو  ، بجنگی شدیدتراین لحظه هر چقدر

همیشه این لحظه است و شما از .فرم این لحظه با این لحظه یکی است تنگ می شود. نکن این کار را. ستیزه نکن. پس 

این لحظه هستید این لحظه زندگی است این لحظه شما آسمان هستید با ذهن جدایی ناپذیر هستی. شما از جنس  این لحظه

رد بکشید. شما نمی توانید ساده شده اگر غیر این هستید باید این را در خودتان ایجاد کنید. تا این را ایجاد نکرید باید د

شما بیشتر کمک کند تا شما بیشتر دود ایجاد کنید. این  ر از دود باشید . روانشناس هم بیشتر بهبروید پیش روانشناس پ

کار را اینطوری نکن و آن کار را اینطوری نکن و این کار اشتباه است و... چی می گویی؟ کی اشتباه می کند؟ من توی 

از این دود بیایم بیرون . شما تو ذهن باشی ترسیده باشی رنجیده باشی توقع داری چطوری می خواهی  دود هستم من باید

بد میبینی و عینک بد داری و هر چیزی را بد میبینی و هیچ چیزی را مثل خودش نمی بینی چکار اینها را درمان کنی؟! 

 ا از ذهن بکشی بیرون . می خواهی بکنی و روانشناس چه کاری می خواهد بکند. باید خودت ر
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 پیش از تو خامان دگر در جوش این دیگ جهان                                  بس برطپیدند و نشد درمان نبود اال رضا

موالنا ، حاال نمی دانم چطوری شده که مردی مثل او بوجود آمده؛ اینها را  ، خامان دیگر بودند. آدمهایی مثلپیش از ما

ن دیگ جهان فرض کنید که متوجه شد و دارد به ما می گوید. قبل از ما آدمهای خام بسیاری بودند که آمدند در جوش ای

ی از آنجا می آید ولی این این ذهن زندگی است و زندگ. البته زیرذهن همه انسانها  ذهنها همین دیگ جوش جهان هست،

اومت زندگی یک قوانین دارد که ما انسانها باید فوراً این را بفهمیم . شما به اندازه کافی درد کشیده اید . نمی توانید مق

می گوید که کدبانو کفکیر دستش است و ، غصه ای  که در مورد نخودکنید و ستیزه کنید و آن غصه مثنوی هست 

پزد. این نخودها در آش نپخته اند و می خواهند که بیایند باال و فرار کنند و این کدبانو با کفکیر نخودها را در آش می 

من دشمن ،می زند تا بروند پایین و جوش بخورند و نخود می گوید به کدبانو که مگر تو دشمن ما هستی؟ او می گوید نه 

شما به جای اینکه اعتراض ین ذهن اولش ما می تپیم ، خواهم که تو بپزی همین که تو پختی ، تو همشما نیستم من می 

 کنی ، اعتراض ما را نمی پزاند ، صبر می پزاند. این نخود می پزد و انسان آن را می خورد و تبدیل به خون آدم می

یا  حاال این تمثیل است شما به عنوان من ذهنیاین مقامات را طی کند. تا انسان  شود و تبدیل به معنویت می شود در

توی این دیگ دارید می جوشید تا پخته بشوید اگر پخته بشوید و اگر صبر کنید و بپرسید شما  هوشیاری در من ذهنی 

چرا من درد می کشم و اگر بپذیرید این  لحظه را و درد هوشیارانه بکشید و ذهن شما را بکشد و شما نروید و مرتب 

ین صبر ما را می پزاند. مرتب لی صبر می کنید ، اچیزی بگویید و و می خواهید که یکمی خواهید واکنش نشان بدهید 

کدبانو با کفکیر می زند توی سرشان که  سرنشد. آخرپریدن این طوف و آن طرف این خامان و واکنش نشان دادند، 

. ما مثل و به نفع خودش است که بپزد تا جوش بخورید و بپزید. باالخره نخود تصمیم می گیرد که بپزد ،بروید آن تو

رضا همین است رضا  درمان نبود اال رضا نخود داریم می پزیم بلکن این آسمان از ما بیرون بیاد و حاال می گوید که 

برای ذهن  یعنی این لحظه شما ذهنتان می خواهد مقاومت کند و می گوید که من که این را نمی خواستم برای اینکه

بعضی از محدودیت ها خیلی افراطی است ممکن است که ما گیر افتاده باشیم  . نیست محدودیتهای این لحظه قابل قبول 
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ی ها ممکن است که در زندان باشند. رضا یعنی این لحظه همینطور هست ضو ممکن است که ما ضرر کرده باشیم بع

کمک می کند . این که هست. من می پذیرم تا ببینم این انرژی غیبی می آید سراغ من تا از من بیان بشود ! این به من 

صبر است در حالیکه ذهن من می خواهد واکنش نشان بدهد من می مانم . یادمان باشد که صبر بردباری نیست. بردباری 

و تحمل، صبر ذهن است. در ذهن ما بار میبریم بردباری یعنی بار بردن. تحمل صبر نیست. یعنی شما نباید در ذهن 

کنید که این صبر است. در مورد این صبر در پایین چند تا شعر است که من می باشید بترسید و چیزی نگویید و فکر 

خوانم راستین بودن است که شما باید راست باشید و بگویید که من دارم صبر می کنم واقعا ً تقلب هم نمی کنم . صبر 

نی پذیرش بی قید و یعصبرمی کنم. نه این صبر نیست. صبرمن ذهنی تقلب است. می ترسم و چیزی نمی گویم دارم 

 نم و من آگاهانه هم هستم. و کسی باید آگاه باشد شرط این لحظه و بله ذهن نشان می دهد که این تلخ است ولی من می ما

. صبر یک چیز فردی است و فعال است و شما دارید انرژی صرف می کنید . این  که من این کار را دارم می کنم 

یزنند توی سرم ولی من باشد که شما بگویید که من این گوشه نشستم مغیر فعال  و  passiveطوری نیست که یک چیز 

صبر می کنم! نه این صبر نیست. صبر یعنی آگاه هستید شما یک وضعیتی دارید که ذهنتان نشان می دهد که بد است و 

ن صبر باعث می شود انرژی را پیش می برید و ایحالت ممکن است که واقعاً هم بد باشد ولی می پذیرید این را و این 

ل گشاست و این است که کلید است. زندگی از شما خودش را بیرون بدهد و این انرژی غیبی و این انرژی زندگی مشک

ا صبر بدون رضا نداریم! ببیند مصبر سبب می شود که زندگی از آن طرف بیاید . آن کیمیا است . شما رضا هم دارید؟ 

هم راضی هستید به این کار. همین هست که هست و شما می خندید. این که از جنس این لحظه هم صبر می کنید و 

زندگی شده اید اگر واقعاً این لحظه بپذیرید و صبر کنید و راضی باشید به این کار و حتی شکر کنید در پایین خواهیم 

آسمان هستیم. شکر به این می خواند. شکر به چی می کنیم ؟ شکر به این می کنیم که از جنس زندگی هستیم. از جنس 

 تواند کلیدش کنیم که شما می توانید صبر کنید و انرژی غیبی را از خودتان بیان کنید. کلید دستتان آمده! که زندگی می

نه شما اتومبیل آخرین مدل داده یا خارا بدهد به دست شما . شکر به این می کنید . شکر به این نمی کنید که زندگی به 

  شکر و رضا یکی است . شکرو رضا در پایین می خوانیم فرقی نمی کند.  خوب داده. 
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 ا یک خارپشت اندر دهن                                        سر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دغا بگرفت دم مار ر

مثل توپ. آن متقلب! چرا دم یک مار را یک خارپشتی در دهان گرفت که قبالً گفتم و سرش را تو کرد و گرد شد 

گرفت؟ برای اینکه مار خوردنی است برای خار پشت. شما هم هوشیاری بودید آمدید تو ذهن از جنس مار شده اید و 

دارید راه خودتان را می روید که یک دفعه یک خار پشتی دم شما را می گیرد . من می خواهم زندگی کنم و اموالم را 

نه نمی شود که شما با کسی کاری نداشته  له می کند به شما. من با کسی کاری ندارم!زیاد کنم ، یکدفعه یک کسی حم

که می خواهید مرتب چیزها را به خودتان اضافه کنید با مردم کار دارید. شما که حرص دارید با مردم  باشید. چون شما

ید. پس بنابراین ممکن است که یک تر است با مردم کار دارت کار دارید. شما که می گویید باورهای من از همه درس

اگر مار باشیم من ذهنی دم دارد. حاال ما همه آمده این تو ذهن همه وجه تیغی دم شما را بگیرد. اکر دم داشته باشید وج

همین مار اگر  از جنس من ذهنی شدیم و این من ذهنی مثل مار می ماند و دم هم دارد ولی اصل ما هوشیاری است در

شیاری از آن می آید بیرون، ذات ما که واقعاً دوست ندارد این کارها را بکند. ذهن اینطور نشان می یک هو صبر کند

جسمی ذهنی اینطور نشان می دهد دهد و این هوشیاری ذهنی هست که اینطوری نشان می دهد. این هوشیاری من دار 

ه خودش اضافه کند چون چیزها به آدم چون غیر از جسم چیز دیگری نمی شناسد فکر می کند وقتی که چیز ها را ب

زندگی می دهند در صورتی که این غلط است و چیزها به آدم زندگی نمی دهند. می توانیم این را یاد بگیریم. اگر به 

و تعادل ایجاد    Balanceطور قطع و یقین شما می دانستید چیزها به شما زندگی نمی دادند شما می گذاشتید زندگی یک 

حرص از بین می رفت و قضاوت از بین می رفت.  در چیز می خواهید. چقدر الزم است؟ ید که شما واقعاً چقکند تاببین

چرا ما باید لحظه به لحظه قضاوت کنیم ؟ می خواهیم ببینیم که خوب چیه و بد چیه. ما باید زیاد کنیم و خودمان راباید 

کم است و شما بفرمائید من بزرگ هستم و من راببینید . چرا زیاد کنیم. چرا مقاومت نشان می دهیم؟ می گوییم سهم من 

شوید . شما از جنس آسمان هستید. جنس دیده می شود. شما  نکه شما ازجنسی هستید که دیده نمیای شما را ببینند؟ برا ی

یم آسمان را به آسمان نگاه کنید وقتی که آسمان را نگاه می کنید می بینید که یک دفعه کالغ می آید، خب کالغ می بین

وجود دارد اگر جسم وجود نداشت که نمی توانستیم ببینیم. یکی این آسمان را می در آن  این علت می بینیم که جسم 
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لیل بر این است که توانیم تشخیص بدهیم برای اینکه دردرون ما هم یک آسمانی وجود دارد . اصالً این خودش یک د

متوجه آسمان بشویم ولی همین در بیرون است که جسمها سبب می شوند ما سمان وجود دارد. درست دردرون ما یک آ

ن که شما فکرها را میبینید فرم. فرمها همین فکرها هستند. ای دلیل وجود دارد که درون ما یک آسمان وجود دارد با یک

 یعنی آسمان وجود دارد مثل بیرون. 

 از خود زدن بر خارهااو سوراخ سوراخ آمد        دم                           آن مار ابله خویش را بر خار می زد دم به

مار واکنش نشان داد و خودش را دم به دم به خارهای خارپشت می زد سوراخ سوراخ شد چون مکرراً خودش را به 

چیزی می گوید شما خارهای خارپشت زده بود . شما هم وقتی در ذهن یک چیزی شما را می گیرد یا یک کسی به شما 

جع به آن صحبت یک کسی چیزی پشت سرتان چیزی می گوید ، آن خارپشت شما را می گیرد. مرتب پنج شش روز را

چرا شما متوجه نیستید که اگرفرم نداشتید  ن می گویید یک خارپشت گرفت چون شما یک فرم دارید.می کنید به این و آ

اصالً ناراحتی شما از این چیزها خودش نشانگر این است که شما باید این را رها کنید. حرف همسرم به من برخورده! 

ود که شخب آن خارپشت است و اگر خارپشتی می تواند شما را بگیرد پس شما دم دارید. ما نباید دم داشته باشیم. نباید ب

گرفت و نباید بشود که ما را بخورند. اگر خوردنی باشیم بله، خارپشتها ما را می گیرند. داریم همین را می گوییم.  ما

 بینید که چقدر به عدم قضاوت و عدم واکنش موالنا تاکید می کند. ولی می

 ن رستی از او آن بدلقابی حیل خود را بکشت او از عجل                       گر صبر کردی یک زما بی صبر بود و

بی صبر بود واضح است که مار صبر نکرد و بی تدبیر بود. شما صبر و تدبیر دارید؟ از عجله و شتاب او خودش را 

اگر یک لحظه صبر می کرد آن بدقیافه و بد لقا . خوش لقا یعنی  ت. شما هم عجله می کنید در واکنش یا می مانید؟ کش

ت از بخاطر اینکه سوراخ سوراخ شده. در من ذهنی هم ما بد لقا هستیم و تا یک چیزی خوشگل و بد لقا یعنی زشت. زش

ما اول می رویم که او را تنبیه کنیم. یک ماری یک نفر را می ما را می گیرد ما خودمان را می زنیم به خارهای او. 
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ا او را بکشد. آن مار می گوید اگر ش به آن زخم باشد و بستن آن زخم باشد دنبال مار می کند تسگزد بجای اینکه حوا

 یک لحظه صبر می کرد آن زشت از او رهایی پیدا می کرد.

 :بخش چهارم

 دارد این را می گوید  به شما االن 

 ضان وین ورد خوان جاء القضا ضاق القت هر بال خود را مزن تو هم هال                        ساکن نشیبر خارپش

به شما می گوید که شما هم ما هم همه ما در من ذهنی که هستیم مثل آن مار هستیم و آن خارپشتها ما را خواهند گرفت. 

نشان داد بالیی شما را تان ذهن ،و حواست باشه. بعد از اینهال یعنی آگاه باش  ،بر خارپشت هر بال ما خودمان را نزنیم 

شین و این ورد را بخوان وقتی نببشین. ساکن همین حضور ما است. ساکن یک خارپشتی دم شما را گرفت، ساکن  گرفت

ای هستیم روی درخت نشسته  قضا می آید فضا تنگ می شود و اگر ما این را بدانیم بقول موالنا می گوید ما مثل پرنده

زیرزمین و میرویم های کوچک می گویند که برویم و این پرنده را بگیریم ، عوض اینکه بپریم موش می شویم و گربه 

است فرمان کل است. و زندگی قضا فرمان الهی ، توی سوراخ. ما می توانستیم بپریم. شما هم این لحظه اتفاق می افتد 

می افتد شما باید بدانید اگر بروید توی این اتفاق و از جنس این اتفاق بشوید فضا کوچک می ن لحظه اتفاقی برای شما ای

ای کی؟ برای شما که از جنس هوشیاری هستید. فضا کوچک بشود چی می شود؟ فضا شود. فضا کوچک می شود بر

از بین می رود و شما کوچک می شوید . هوشیاری زندگی نمی آید و خرد زندگی دیگر به شما کمک نمی کند. می گوید 

ه می کند به همین بشین. ساکن همین حضور شماست که نگا بال شما را گرفت هیچ کاری نکن و ساکنکه وقتی خارپشت 

یک چیز بدی گفتی در این صورت بال تو را گرفته و ذهن می  ، ضرر کردی،ذهن شما می گوید که بال من را گرفته 

به اتفاق نگاه کن و توی آن نرو . خب اگر من ساکن بشینم و  ، ساکن بشین و به صورت حضورگوید هیچ کاری نکن 

این لحظه یک اتفاقی می افتد نمی شه این لحظه تفاق نیوفتد در این لحظه یا شما .این ورد را بخوانم اگر بروم تو فرم 

یا این لحظه اتفاق می افتد. اگر بروی توی آن خب اگر این ورد را از گذشته یا آینده در ذهنتان چیزی تجسم می کنید 
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جرا کن و بعد از مدتی این را در عمل این را اگو وقتی قضا آمد فضا تنگ می شود وبخوانی نمیروی توی آن. مرتب ب

نمی گویی. پس بنابراین وقتی اتفاق می افتد تو توی آن نمی روی. کی میروی توی آن؟ وقتی مقاومت می کنی. وقتی 

ن و صبرمیکنی و این ورد را می بس می شوی. وقتی نگاه می کنی به آن حفاق و در آمقاومت می کنی می روی تو ات

کنم می روم توی و مقاومت خودت می دهی که من اگر من توی آن بروم و با آن ستیزه خوانی و این هوشیاری را به 

جا تنگ می شود. جا آن و خرد زندگی از من زائل می شود برای اینکه یک آسمان بزرگ می رود و کوچک می شود. 

 ود. توی فرم تنگ است. من دیگ توی فرم نمی روم. وقتی اینها را چندین بار می خوانید باز می ش

 رب العالمین با صابران همنشین                                             ای همنشین صابران افرغ علینا صبرنافرمود 

وید ای همنشین صبر کنندگان بعد می گ . کنندگان هستممن با صابران هستم من همنشین صبرخدا گفته است در قرآن که 

این دو تا ازقرآن است. واضح است که این همه راجع به صبر صحبت کردم آنهایی  ار این صبرت را به ما . دوبارهتو بب

حتی اگر دینی هم نیستند اهمیت ندارد صبر کلید است و چند تا شعر هم راجع به یا که دینی هستند و اهمیت می دهند و 

اتفاق جا تنگ می شود. ساکن این موضوع خواهیم خواند. این ساکن نشستن و اینکه شما می دانید که اگر بروید توی 

همین حضور است. ساکن نشستن شما را و ذهنتان را ساکت می کند . ساکن نشستن مثل سکوت ذهن است و ذهن می 

کنید و اگر صبر واقعی باشد و  صادقانه خواهد واکنش نشان بدهد و حرف بزند ولی شما هیچ چیز نمی گویید وصبر می 

گوید که شما در این صورت با خدا هستید شما همنشین خدا هستید . همنشین زندگی نید می یباشد رضا هم دارید و بب

هستید و زندگی هست که پشت شماست. زندگی هست که خردش را می خواهد از شما بیان کند . االن هر مسئله ای که 

تاده بودید از این یاد گرفت شما دیگر نیستید قبالً افدارید زندگی هست که می خواهد مسئله شما را با کلیدش باز کند. 

ارد نیستند و به همه می گفتیم و هر کسی یک چیزی به ما می گفت یکی مشورت می کردید با کسانی که وبودید با آن 

ولی االن خود زندگی است که پشت شماست. خود آن هست که فکرهای شما را بوجود می آورد و صبر هم از آنجا می 

می شود. من ذهنی می تواند صبر کند؟ نه. صبرش همین به صورت تحمل است. شما به آید. اصالً صبر بدون زندگی ن

 عنوان زندگی می توانید صبر کنید. شما امتحان کنید خواهید دید که می شود. 
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 رفتم به وادی دگر باقی تو فرما ای پدر                                    مر صابران را می رسان هر دم سالمی نو ز ما

موالنا در اینجا می گوید که من دیگر رفتم به فضای دیگر یعنی به فضای حضور یعنی به فضای خودم و به آسمان 

زندگی بقیه اش را ای پدر، پدر منظورش زندگی است. فرضش به این است که بعد صحبتهای موالنا همه ما صبر و 

ه اینها آسمانشان را پیدا کردند از درون با اینها صحبت حاال مدیم و از جنس آنها هستیم. حاال می گوید یرضا و شکر رس

 ر لحظه یک پیغامی یک سالمی بهکن ای پدر. پدر در اینجا منظور خدا و زندگی است. و از ما که با تو یکی هستیم ه

 یکصابران برسان. پس شما اگر این کارها را می کنید موالنا در سطر آخر دارد می گوید که هر لحظه یک سالمی 

اشد. در این از زندگی به شما می آید و به شما می گوید که چکار باید بکنید. در صورتی که از جنس صابران بپیغامی 

 از موالنا برایتان می خوانم که مربوط به صبر و شکر و رضاست.  قسمت چند تا شاهد مثال

 بی شمع روی تو نتان دیدن مر این دو راه را   این دو ره آمد در روش یا صبر یا شکم نعم                              

اینها گامالً مشخص است فقط می خواهم که شما اینها را ببینید و آدرسش را بدانید و بروید بخوانید . می گوید روش کار 

ی نعمت، نیم. در شکر نعمتها ما بخاطر نعمت و تمرکز روما دو راه دارد در عمل یا باید صبر کنید یا باید شکر نعمتها ک

زندگی هستیم. دو جور  ما آمده و با هم هویت شدن با آن شکر نمی کنیم. شکر می کنیم که از جنسکه یک چیزی گیر 

من ذهنی است که وقتی من ذهنی شکر می کند می گوید که این را بدست آوردم ولی این کم است.  شکر است یکی شکرِ 

از آن پایگاه شکر ر زندگی این که شما از جنس زندگی هستید و اما شکخیلی ممنون ولی این کم است رضایت ندارد. 

ما نمی توانیم این دو  ،شکر این است که شما از جنس زندگی هستید. می گوید بدون نور تودر واقع  ، می کنید آن شکر

ید یعنی ذهن نور او می تابد صبر می کنو راه را برویم . پس پذیرش اتفاق این لحظه شما را از جنس زندگی می شوید 

کر می کنید وقتی که زنده به زندگی هستید. این شکر با آن شکر فرق ششما می کشد ولی شما نمی روید و در عین حال 

این شکر با رضایت همراه است. یعنی اگر شما شکر می کنید ولی هنوز راضی نیستید پس من ذهنی شما هست  . دارد

 که دارد شکر می کند. 
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 مژده ده وصلم از او                                     شکر همی گفت که من صاحب انبارم از اوصبر همی گفت که من 

معشوق را دارم به تو می دهم. صبر یعنی مژده وصل به خدا. به صبر چی می گوید؟ صبر می گوید که من مژده وصل 

فراوانی و ابدیت هستید ه شما ازجنس مژده از جنس زندگی بودن. شکر معنی اش چی هست؟ شکر معنی اش این است ک

نهایت هستید. صاحب انبار هستید. شکر از جایگاه من ذهنی هنوز توجه به نقصها دارد و می گوید که این کم از جنس بی

است برای اینکه ما در من ذهنی می رویم یک چیزی که گیرمان آمده را می گوییم که این نعمت است! خب این نعمت 

داده است و خیلی ممنون ولی چون از آن زندگی می خواهیم و آن به ما نمی دهد باز هم پایگاه نقص  است و خدا به من

زندگی چون  داریم. از طرفی وقتی صبر می کنیم و شکر می کنیم از جنس زندگی هستیم هر چه که می خواهیم داریم 

ما راضی و شاد  ما مرتعش است بنابراین اجزاء وجودتمام زنده بودن را در وجود ما پخش می کند. زندگی در تمام 

هستیم. چیزی از فرم نمی خواهیم. شما شکر می کنید ولی چیزی ازنعمت نمی خواهید، این خیلی مهم است و خیلی 

ث می شود که از نعمت این باع چیز را ندارد نه که نمی بینید اتفاقاً ضمن اینکه شکر می کنید انگار که آن ظریف است. 

استفاده کنید. اگر بگویید که این را دارم ممنون و شکر که این را به من دادی ولی نگاه کن به آن یکی و ربتوانید  بهت

ستیزه می کند  ری  آمده ومن ذهنی از در دیگ  این اعتراض و ستیزه است. ،این شکر است؟ نه اره!ببین که چقدر د

را رعایت کنید اگر زندگی شما درست نمی شود بخاطر این  اسمش را گذاشته شکر. شما باید راستین باشید و واقعاً اینها

است . از پایگاه زندگی دائماً نعمتهای شما دیده می شود و نعمتهای شما خیلی زیاد هستند. شما ممکن است جوان باشید، 

ید، همسر سالم باشید، در هوا و در شهر خوبی زندگی کنید، امکانات زیادی داشته باشید، تحصیالت زیادی داشته باش

فت باشید. اینها همه نعمت خودتان آدم فعالی باشید و در حال پیشربچه های خوبی داشته باشید یا  خوبی داشته باشید یا 

ها را می گیریم که می  خواهیم از آنها زندگی بگیریم. آنها به ما زندگی بینیم ، ما چیز اینها را نمیکه ما  هستند ولی

شکر عاقالن  ، این شکر بدرد نمی خورد این شکرشکر هم می کنیم  در ضمنض هستیم ونمی دهند و ما به آنها معتر

دارد که دیگران هر چه که دارند داشته باشند برای  هست و به درد هم نمی خورد. در ضمن هر کسی که شکر بکند روا

نه این هم شکر نیست. وقتی شما اینکه مقایسه نمی کند . نمی گوید که ببین من این را دارم و او صد برابر من دارد . 
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دردلتان اعتراض و ا شما روا می دارید که موفق باشد روا دارید که هر کسی هر چه که می خواهد داشته باشد و ی

، من ذهنی اینطوری است اگر هم در ظاهر می گوید که من که نه  بعضی از ما ندارید، دیده اید که بعضی از ما، البته

مقامی رسیدی در ته دلش یک چیزی  امتحان قبول شدی یا شاگرد خوبی شدی یا خانه خریدی یا به واقعاً خوشحالم که در

این غلط است. این شکر نیست. این دارد من را اذیت می کند. نیست اینطوری،  دارد که می گوید ای کاش نرسیده بودی!

شما دارید به خودتان ظلم می کنید ، این کار را نکنید. با کمال جوانمردی دستتان را دراز کنید و بگوید که من واقعاً 

یا به هر جایی که رسیدید واقعاً خیلی خوب است، اگر کسی سخنرانی  یدریدکه شما ازدواج کردید خانه بزرگ خخوشحالم 

شکر می کنید صاحب انبار وقتی نید از ته دل آفرین بگویید، شما صاحب انبار هستید این تمام نمی شود. می کند دست بز

هستید. وقتی می روید به کم یابی وکوچکی گرفتار می شوید. هر چه به کمیابی بروید و سخت بگیرید همینطور کم 

نی است و آسمان را در شما دوست دارد. آسمان یرتان می آید و خدا این چیز ها را دوست ندارد. خدا از جنس فراواگ

 یعنی از جنس او هستید. 

 ای برادرعاشقی را درد باید درد کو                                                   صابری و صادقی را مرد باید مرد کو

و از جنس فضای یکتایی این لحظه عاشقی بیرون بکشید از جنس خدا بشوید آیا عاشقی، عشق واینکه شما آسمانتان را از

بشوید برای شما مهمترین چیز است؟ درد در اینجا مقصود و منظور است؟ پس منظور و مقصود ما این است که از این 

آسمانمان باز بشود و در زمینمان ما بکاریم . این مهمترین چیز هست یا نه؟ یا یکی بیرون ودود ذهن متولد بشویم بیاییم 

بچه دار بشوید و از فضای ذهن هم زهایی است که باید بکنید؟ تحصیل باید بکنید، ازدواج باید بکنید و از مهمترین چی

بیایید بیرون! این هم جزو آنهاست! نه این جزو آنها نیست و این مهمترین کار است. چرا؟ برای اینکه اگر این کار نباشد 

شما بیست سالتان هست اگر این کار را نکنید در چهل و پنج دید شما اگر  ام اینها بادام پوک کاشتن است. خواهیدتم

اگر شما جوان هستید سالگی پنجاه سالگی خواهید دید موالنا چی می گوید و این برنامه چه می گوید نکنید این کار را. 

کت زندگی از گوش کنید و بگویید که مهمترین کار من این است که این آسمان را باز کنم برای ایمکه بر به این حرفها

. بین شما و همسرتان جنگ به فکرهاتیان و عملتان و عالمی که ایجاد می کنید ، عالم گلستان استاین آسمان می ریزد 
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بین شماو ت، بین شما و فامیلتان جنگ نیست، ست، بین شما و بچه تان جنگ نیست. بین بچه هایتان جنگ نیسنی

د. اما اقعاً در این کار درد عاشقی مهمترین کار شما باشجنگ نیست اگر  مشتریانتان جنگ نیست، بین شما و همکارانتان

م کاری ندارد. اگر شما واقعاً ابت هستید. واقعاً اگر کسی دنبال این کار باشد و درد عشق داشته باشد با مردصابر و ث

روغین هستیم برای اینکه نورافکن خودتان هستید دروغ که دیگر معنی ندارد. دورغین بودن چه معنی دارد. ما د زیر

یک چهره دیگری یک تجسم دیگری من می خواهم که شما از من داشته باشید که من آن نیستم. و هر موقع هم که شما 

من را می بینید من نگران هستم که اگر آن چیزی که من در ذهن شما درست کردم عوض بشود. اصالً اینکه مردم در 

شما باید با دتان مهم هستید و مسئله خودشان است شما خودتان مهم هستید شما برای خوچه فکر می کنند که مورد شما 

روی  روی خودم کار می کنم. هیچ موقع ماخودتان صادق باشید من صادق و صابر هستم راستین هستم و من دارم 

عالم ما بوسیله ما خلق می  دیگران نباید کار کنیم . ما با دیگران چکار داریم! زندگی ما در درون ما زندگی می شود

هر کسی بوسیله خودش خلق می شود. هر کسی توی جهنم یا بهشتی  ودش خلق می شود و عالمشود و عالم او بوسیله خ

مرد یعنی انسانی که به حضور زنده شده  مرد باید مرد کوطی به من دارد؟ که خودش خلق کرده زندگی می کند چه رب

اشد چه مرد انسان آن است که صابر و صادق باشد. اگر دروغین باشد و از جنس من نه مرد از لحاظ جنسی. چه زن ب

ذهنی باشد البته اینها تمثیل هستند که در جایی اسمش را می گذارد زن ، یک جایی اسمش را می گذارد مرد . حاال شما 

 زیاد اینها را سخت نگیرید. 

 بخش پنجم:

 گردن اسب شاه را ننگ بود ز زنگله                                       وی نران رود نوحه سوی زنان رود     صبر س

نر باشنده ای است چه مرد چه زن که می تواند باردار کند. باردار کند یعنی همین که شما آسمان هستید برکت زندگی و 

نی هستید که می توانید باردار انسا ،خدا می آید میرود توی ذهنتان و فکرتان را باردار می کند شما چه مرد و چه زن

تو گریه حه مال من ذهنی است. نوحه، ناله زاری و نرگذاشتند . نوکنید و این اسمش نر است. حاال از قدیم اسمش را 

*** گردن اسب شاه را ننگ بود ز سوی نران رود نوحه سوی زنان رود صبرن. اینکه من حاال چی می شوم. سر زد
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یا اسب می انداختند . خب اسبهایی که مال آدمهای معمولی بود و زنگوله داشت مثل بوق  گردن شتر ،زنگوله   زنگوله

ماشین بود که مردم متوجه بودند که اسب دارد می آید . ولی وقتی که شاه می آید سوار بر اسب است او هم باید زنگوله 

انند که شاه دارد می آید نه آدم معمولی. داشته باشد؟ نه . یک سری آدم جلو می دوند و یک سری آدم عقب. و همه می د

و زنگوله شما من ذهنتون است.  ما در من ذهنی می گوییم  ستاسب خداو آسمان شماست تید که شاه شما هس اسب حاال

که به من توجه کنید و من دارم می آیم من مهم هستم . زنگوله اسب شاه هم که تمثیل است خودش است . شاه خداست و 

ب شاه زندگی است بوسیله ما. شما وقتی که آسمانتان باز می شود چه کسی دارد کار می کند؟ شاه، خدا! خب شما که اس

باشید شما زنگوله نیاز دارید که نوحه بخواند؟ نه این ننگ است. پس گردن اسب شاه الزم نیست زنگوله بی اندازند. 

 اینها ساده است فقط مربوط به صبر است و اینها را اگر می توانید حفظ کنید و در زندگیتان بکار ببرید. 

 نی چون تو گوشه گشته ای در گوشه افتاده ای                     صبرباشد سخت رو              دل داده باشد که اودر

کسی که دلش را به خدا و زندگی داده است او در صبر سخت رو است . رویداد این لحظه را می پذیرد و همینطور می 

در من نه مثل تو که  شاد می شود وهمینطورشاد و صبور، شکر و رضا هست . ماند ساکت، از جنس زندگی می شود،

یعنی جدا گشته ای و ایزوله گشته ای . من ذهنی به ما درد می دهد و رابطه ما را از  وشه گشته ایذهنی هستی و گ

مردم می برد، برای اینکه از اول بر مبنای جدایی است و بر اساس مقایسه و توقع است. خشم و رنجش و اینها در او 

اینها ما را در آخر از مردم ایزوله می کند و می  نی بسیار زیاد است. کدورت و کینه اینها در من ذه بسیار زیاد است.

این  خیلی هااندازد یک گوشه و کسی به گوشه دیگر کاری ندارد. مثل تو که ایزوله گشته ای و در گوشه ای افتاده ای. 

خندید با مردم رابطه داشته شما باید بگویید ب ت گزیده ایم!! نه چی خلوت گزیده ای!جور زندگی را می گویند که ما خلو

باشید. فضای حضور هر کجا که می رود تشعشع می کند فضای حضورش را. ما دیگر با همه ستیزه کنیم و بعد برویم 

 یک گوشه بشینیم واز همه بدمان می آید و رفته ایم و گوشه خانه نشسته ایم این می شود گنج حضور؟ نه. 
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 کیمیایی همچو صبر آدم ندید                                                            صد هزاران کیمیا حق آفرید          

کیمیا مس را که هوشیاری ذهنی است من ذهنی است تبدیل به طال یعنی جنس آسمان یعنی حضور می کند .می گوید 

 صد هزاران کیمیا خدا آفریده . کیمیا مثل صبر را آدم ندیده. پس صبر مهم است. 

 الفرج و الشکر مفتاح الرضاکالصبر مفتاح              زنان هر ذره ای                ر تره ای نعره سر سبز و خوش ه

هر گیاه که سر سبز و خوش است چی دارد به شما می گوید ؟ موالنا مرتب طبیعت را دارد می آورد و به ما نشان می 

دهد . اینها صبر داشتند وقتی که غنچه بودند عجله نداشتند و رضا دادند به آن لحظه که غنچه بودند و اگر باران نیامده 

در اثر صبر و رضا و شکر سر سبز و خوش شدند. ولی هر انسانی که به حضور رسیده، حتی هر  صبر کردند . االن

ذره به طرف خورشید می رود.  یده ذره همان انسان است ولی انسانی که به حضور رس.انسانی که به حضور نرسیده 

گوید که صبر کن و صبر است  انسانی که به حضور رسیده است مثل موالنا به ما نعره می زند و چی می گوید ؟ می

شکر است که کلید رضاست. گفتم شکر و رضا یکی هستند. شکر از پایگاه زندگی، شکر می که کلید گشایش شماست. 

کنید که از جنس زندگی هستید. و این کلید رضایت مندی شما از این لحظه است. یک دفعه می بینید فرمی که شمادارید 

شکرو صبر . و باز هم شکر  هستید این بهترین است و از همین جا شروع می کنید. خیلی هم خوب است همین که شما

 و صبر و....

 رو صبر کن از گفتن چون صبر کلید آمد                                    بربند لب و تن زن چون غنچه چون سوسن

و سوسن. سوسن ده تا زبان دارد و خاموش کن ذهنت را. مانند غنچه تن زن یعنی خاموش باش. یعنی این لب را بربند 

ولی خاموش است و غنچه هم نمی گوید که من چرا گل نشدم وعجله ندارد. برو صبر کن از گفتن و هیچی نگو و ذهن 

 را بکار نینداز. برای اینکه این صبر مثل کلید است. 

می دهم بعلت اهمیت این موضوع صبر و پرهیز و شکر و این که فقط آدرس فرمود رب العالمین با صابرانم همنشین  

. و می  249آیه  2همه موالنا می گوید و شواهدی از قرآن می آورد آدرسش را به شما می دهم که هست سوره  این
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کنم اد میاز آنجا بخوانید و من پیشنهو کل مطب را بروید گوید که خداوند با صابران یا شکیبایان است و شما می توانید 

 که بخوانید . 

و    And Allah is with the steadfast هم سعی می کنم انگلیسیش را بگذارمعموال من وقتی اینها را می گذارم م

 هم فارسیش را. این هم ترجمه انگلیسی و 

ما را بر کافران افرغ الینا صبرنا که می گوید که گفتند پروردگارا بر ما صبر فرو بار و گامهای ما را استوار دارد و

تی دین اسالم و توجه می فرمائید که در اینجا و در جاهای دیگر مرتب موالنا و کتابهای دیگر و ح پیروز گردان. 

همین موضوعی که ما می رویم توی ذهن و از ذهن باید زائیده بشویم.  .ن موضوع را عنوان می کنددینهای دیگر همی

که  برای شما می خوانم از کتاب آقای کریم زمانی در ضمن این قیافه قرآنی هستدر این قضیه که دو تا از آنها را من 

ن د که چقدر این موضوع مربوط به همیدر اینجا شخصی به نام طالوت هست دقت کنی آقای کریم زمانی تفسیر کرده . 

جنس ا و کسی که از طالوت رمز م ،چیزی هست که به صورت کلید مرتب دارم تکرار می کنم. در اینجا مطرح می کند

یک شخص دیگری هست به نام جالوت که او از جنس من ذهنی است. و  است یا به سوی حضور می رود. حضور

راجع به آبی صحبت می شود که این کسی که به سوی حضور می رود به لشکریانش می گوید که از این آب نخورید 

ت بخورید. ولی یک عده ای می روند به اندازه یک مشت می اگر می توانید. اگر می خواهید بخورید به اندازه یک مش

بعضی ها هم سیراب می شوند. این آب همین آب هوشیاری ذهنی است و معنی کفر هم پوشاندن است. پوشاندن  و خورند

پوشانده. را جمع کرده و می کند و هوشیاری حضور او آسمان  و گناه کردن یا کافر کسی هست که در ذهنش زندگی

کریان گسیل شد این کسی است که به سوی اینها معنی هایشان همین است. پس چون طالوت به زمانداری رسید همراه لش

ماید پس هر کس از خداوند شما را به جویباری می آز : می خواهد باز کند به آنان گفتهوشیاری می رود، آسمانش را 

که از آن ننوشد مگر به قدر مشتی آب از من است. می و هر « این همان آب ذهن است» من نیست آن آب بنوشد از

ری رسیدند و همه از ه اندازه مشتی از من است. پس چون مسافتی را پیمودند به نهگوید اگر کسی از آن ننوشد مگر ب

 او و چون آن نوشیدند مگر اندکی از آنان . مثل ما انسانها که بیشتر مردم سیراب شده اند از این هوشیاری ذهن. و



33 
 

بود گذشتند. افراد سست ایمان دشمن سپاهیان  د. از آن جویبار که مرزکسانی که همراه او ایمان آورده بودند از آن گذشتن

م گه در مقابل لشکریان من ذهنی بزرگ ما وییرد. ما هم می گگفتند امروز در برابر جالوت و سپاهیانش تاب نتوانیم آو

داشتند به لقای خداوند رسد یعنی به قیامت عقیده داشتند با استواری تمام گفتند  نمی توانیم تاب بیاوریم. کسانی که یقین

روی پای خودتان به عنوان حضور در این لحظه و آسمان باز کردن یعنی قیام کردن شما  قیامت  هم یعنی زنده شدن شما

ی اندک که به خواست خداوند بر گروهی آنهایی که عقیده داشتند یقین داشتند به قیامت با استواری تمام گفتند بسا گروهو

بسیار چیره آیند و خداوند با صبر پیشگان است. این همین قسمت قبلی بود که خداوند با صابران است که در غزل هم 

 بود.

اگر شما با  ،اما بعدی که مربوط به این است و چون با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند یعنی شما به عنوان هوشیاری 

در اینجا می گوید که گفتند  توی ذهن نگاه دارند روبرو شدید، وی که می خواهند شما را بکشانند به ذهن لشکریان

پروردگارا در ما صبر فرو بار و گامهای ما را استوار دار و ما را بر کافران پیروز گردان. فقط می خواستم که شما 

که وقتی ما می خواهیم از ذهن بیاییم بیرون خیلی موقعها این قسمت را بشنوید. یعنی ما هم در واقع داریم می گوییم 

ما نمی امروز هم موالنا گفت که بدون  روی تو شک به ما دست می دهد و این که شما بگویید که بر ما صبر فروآر و 

ر اینجا واقعاً و د ده که ما با استواری پیش برویم. توانیم صبر را ببینیم و گامهای ما را استوار دار یعنی به ما قدرت ب

یم از ذهن میآییم بیرون ولی ذهن ما را می کشد . تمام ران باشد که جنگی وجود ندارد. ما دجنگی وجود ندارد یادما

کسانی که من ذهنی بزرگ دارند دارند ما را تحریک می کنند  و می کشند . ما اگر استوار باشیم در راهمان توی این 

طبیعی زندگی یا خدا می ن تمرکز کنیم و بدانیم که به طوراست که روی خودما کار موفق می شویم. تنها راهش این

خواهد که ما را از ذهن بزائوند و در این راه به ما صبر می دهد و اصالً طرح خودش است و خودش می خواهد این 

یم سازگار است که ما وقتی کار را بکند و ما تنها با او همکاری می کنیم و دقت کنید که چقدر این دو با حرفهایی که زد

بیاورد و ذهن  رون و زمین را از آسمان شما بیروندود می کنیم آنجا وقتی زندگی می خواهد آسمان را از دود بکشد بی

موالنا و یک کتاب دینی در این راه روشن  رساده را و آسمانی که در اختیار زندگی است را می خواهد باردار بکند چقد
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اً به ردیم. دوباره من پیشنهاد می کنم شما موالنا را می خوانید آن جاهایی که می رسد مخصوصهستند و ما توجه نک

ن جاها را بروید از قرآن آقای کریم زمانی ببینید برای خودتان یک دفعه خواهید دید که یک دفعه یک دنیایی قرآن هما

هست باید به کسی مسلمان ی زند وقتی که حرف قرآن را م صوصاً اگر شما کنجکاو هستید که چه کسیباز می شود مخ

این چیزها دیگر توجه کند . نمی شود که شما بگویید که من مسلمان هستم ولی این چیزها را قبول ندارم بعد آن موقع 

می فهمیم که دین چه می گوید و موالنا چی می گوید و آیا با این حرفهایی که تا بحال در گنج حضور زدیم با اینها 

وده و شاید یک کلیدی دستتان بیاید که بفهمید جریان چی هست آن موقع روشنایی در شما بوجود می آید که سازگار ب

دروغ می گوید. حداقل اگر هم می خواهید غلط و وقتی می خوانید می فهمید که چی کسی دست می گوید و چه کسی 

 تمام با توجه به قضایا حرف می زنید. ی بکنید که روشنگرانه باشد با هوشیاری و آگاهی فعالیت
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