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 ۱۲۲۵ شماره غزل شمس، دیوان مولوی،

 

 بخشایش و لطفست همه ما پیش نیست ریاضت

 آسایش و است عیش همه دلداری و مهرست همه

 آید بار به جان باغ به آید کار فقر از آنچ هر

 آرایش جمله باقی و آید شهریار از ما به

 درگاهش صدرست همه راهش در دیدست همه

 افزایش تو را جان ببین کاهش در هست تن وگر

 را سهمناکی امیر را پاکی لطف تو ببین

 جایش المکان در کند را خاکی مشت یک او که

 بینان ره گشتند او از شینان ره و کوران بسی

 شکرخایش شد طوطی چو غمگینان هایجان بسی

 نه شش وز چار و پنج ز دشنهبی زخمست بسی

 سقایش نیست خون جز که تشنه آتش عشق ز

 برافروزم شمعش از چو سوزممی که شیرین زهی

 فردایش هایدولت ز امروزم شادی زهی

 مستم و عاشق ازیرا پستم و خاکی من چرا

 فرسایش جسم عشق ز جانستم جمله من چرا

 کف حاجب به برآورده صف صف عاشقان پیش به

 سرنایش ناله از دهان دف چون دل اوست زخم ز

 خون ره ره غرقست او کز چون دل این چونست او از

 هیهایش ز جان ناله و گردون در غوغاست او وز

 تبریزی شمس تو بگو پرهیزی چند تا دال

پایش بر فخر برای سرتیزی ز تو سر بنه  
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میکنم  روعاز دیوان شمس موالنا ش 1225با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره   

همه مهرست و دلداری همه عیش است و                             همه لطف است و بخشایش                           ریاضت نیست پیش ما 

 آسایش 

 پس موالنا از زبان زندگی به ما می گوید سختی زندگی پیش ما نیست . ریاضت یعنی رنج و سختی و مخصوصاً زمانی که من ذهنی یک چیزی را می

ها و دردهای زندگی به این  را برای سختیهای زندگی بکار می برد و سختیریاضت موالنا  صولاال یعلخواهد یک میلی دارد و باید جلویش را گرفت 

و یا نگران  یماز دست دادن هستدر حال دلیل است که ما با چیزهای ذهنی هم هویت شده ایم و مقاومت داریم در مقابل زندگی برای اینکه یا چیزی را 

قضاوت  این هستیم که چیزی بدستمان نیاد و امروز خواهیم دید که بیشتر سختی ها و شاید همه سختی ها در عالم من ذهنی است که من ذهنی مشغول

 کردن مشغول مقاومت کردن به رویدادهاست مخصوصاً به رویداد این لحظه و درگیر چنگ انداختن و چسبیدن به چیزهاست . 

د که بی مقاومتی به این لحظه و عدم قضاوت در این لحظه و شل کردن چنگ خود از چیزها به عبارت دیگر بی مقاومتی و بی یامروز خواهیم دید

خواهیم دید که درد و رنج از رویداد نیست بلکه  و نها را پیش بینی بکندآد نلی به زندگی ما برکتهایی می آورد که من ذهنی نمی توابی اتصاو قضاوتی 

مطلب بسیار بسیار ظریفی است. بنابراین زندگی یا خدا به ما می گوید که در پیش ما سختی نیست رنج نیست درد  این .ستااز مقاومت کردن به رویداد 

 حسادت و میل به محدودیت و کمیابی. اینها چیزهایی نیست که پیش ما باشد و ما اینها را دست نکردیم، ترس  ،دردها مثل خشم ازنیست . بعضی ها 

دار است. گنج حضور ارزشهای پربرکت خودش را دارد اگر ما در این لحظه به زندگی زنده بشویم ارزشهایی که در ذات اینها زاییده ذهن بشری من 

مثل حس زیبایی و پخش آن مثل حس شادی و ارتعاش کردن با تمام و زندگی وجود دارد مثل حس وحدت یا یکتایی مثل حس زنده بودن و ابراز عشق 

تا تفاهم هستید که باید سختی بکشید  ءنها در ذات زندگی هست. پس زندگی می گوید پیش ما سختی نیست اگر شما در سووجود به شادی و پخش آن . ای

ما همش با .  همه لطف است و بخشایشدر عوض چی هست ؟ همانهایی که گفتم . به شادی برسید شما اشتباه می کنید و اصالً در پیش ما سختی نیست 

ریاضت و بنابراین می خواهیم چیزی به تو ببخشیم چیزی از تو ما نمی خواهیم . از زبان زندگی یا خدا می گوید . ی کنیم توجه عشقی به تو نگاه م

زندگی می گوید ما با تو حس یکی بودن می کنیم . تو جزو ما هستی و خود ما  نیست پیش ما همه لطف است بخشایش *** همه مهر است و دلداری

چرا من هستی . ما از جنس زندگی هستیم و از جنس جسم و فرم نیستیم. امروز موالنا توی این غزل به ما می گوید که عشق فرساینده جسم است . 

رساینده من ذهنی و جسم است . من ذهنی جسم است اگر ما با باورهایمان هم عشق ف  زعشق جسم فرسایشچرا من همش جان هستم ؟  جمله جان هستم

به باورهای ما توهین مثالً آن یک فرم درست کردیم و فکر می کنیم که یک چیزی شبیه مجسمه هستیم فرم داریم بطوری که ر اساس بهویت هستیم و 

هستیم وعشق می خواهد این جسم را  میا می برند یا زیر پا له می کنند  پس ما جس می شود ما دردمان می آید پس یک قسمت ما را دارند اذیت می کنند

ما است  حل کند در خودش  . یکی از پیغام های موالنا در این غزل همین است. که ما درست مثل یک تکه یخ هستیم در مقابل آفتاب سوزان این یخ من  

د این یخ را ذوب کند منتها این یخ من ذهنی در درونش یک مکانیسمی دارد که میتواند من ذهنی است و این آفتاب سوزان که عشق باشد می خواه

ن طرف خورشید می خواهد این یخ را بخار کند بخار سمبول هوشیاری اینیروی زندگی را بگیرد و تبدیل به یخ بکند. در نتیجه یخ را بیشتر بکند. از

اگر یادتان باشد  . از آن طرف یخ از درون یخ درست می کند مقاومت می کندو  توی یخت که بی فرم است و اصل شما است گیر کرده سحضور ا

ه ما در شکم مادرش است و متولد می شود بصورت فیزیکی. کجا متولد ن  موالنا در هفته های قبل به ما گفت که انسان دوبار متولد می شود . یک بار 
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ه توسعۀ ذهنی در جهات مختلف در کسب دانش در کسب تواناییهای فیزیکی مثل قوی شدن و گاهی ع می کند بشرو می شود ؟ به این دنیا به جهان ذهن

ی که اوقات کسب مال دنیا و چیزهای دیگرو یواش یواش شروع می کند با اینها هم هویت شدن . همین که هم هویت شد با اینها زندگی می خواهد وقت

شیاری حضور از اینجا بکشد بیرون. هوشیاری حضور رفت در جهان و در پانزده سالگی شانزده به عنوان هو این تجربه گسترش را کردید شما را

عمل بیدار  برای اینکه عمل بیدار انجام بدهدسالگی بیست سالگی تجربه کرد برگردد دوباره روی خودش . برای چی برگردد روی خودش  ؟ 

 بتوانید عمل کنید . حداقل یکی از این سه حالت باشد که ما حداقل در سه حالت عبارت از این است که شماکه   Awaken doingانگلیسیش هست 

برای اینکه وقتی شما با . یعنی با این لحظه موازی باشید  یدامروز صحبت خواهیم کرد. اولین و ابتدایی ترین حالت این است که شما پذیرش داشته باش

شدیم و موالنا به مژده داد که ما اصالً متولد شدیم فقط ما باید از شیر باز بشویم . گفت کلید کار این این لحظه موازی هستید یعنی وقتی ما از ذهن متولد 

و شادی نخواهی بگیری و  است که اسمش را گذاشت فطام . فطام یعنی از شیر دنیا باز  بشویم یعنی از چیزهای بیرون از خودت هویت بیرون نکشیم

یک آدم عارفی باشد وگرنه مسئولیت  این اسمش فطام است از شیر دنیا گرفتن خود. این را کی می گیرد؟ گفت اگربگیری زندگی از چیزها نخواهی 

یعنی خود شخص جنابعالی که خودت را از شیردنیا باز کنی و این شاید ابتدایی ترین مسئولت است از شیر دنیا به گردن خودتان است. خودتان گرفتن 

بودن در این لحظه و پذیرش رویداد این لحظه و موازی شدن با این لحظه ابتدایی ترین به زندگی نگهداشتن و هوشیار برای اینکه مسئولیت تمیز 

بگوید که به من مربوط نیست که در این لحظه خشمگین هستم می خواستند دیگران این کار و مسئولیت است و اگر کسی این مسئولیت را بعهده نگیرد 

وط نیست که می ترسم به من مربوط نیست که درونم آلوده است و این انرژی من ذهنی را در جهان پخش می کنم می خواستند را نکنند یا به من مرب

باید گفت که این آدم رو ردنش بندازد گاز چون من بدم آمده. یعنی سلب مسئولیت بکند. اگر این مسئولیت را کسی یا آن حرفها را نزنند نکنند آن کار را 

بودن برگرداند. برای اینکه این مسئولیت به گردن فرد هر کدام از ما است مسئولتی تمیز و صاف نگه داشتن هوشیاری درون که درون آلوده  از انسان

که در  نباشد . برای اینکه اول درون بعد بیرون. هر چه که در درون است آن در بیرون منتشر می شود . امروز بیشتر پیغام ما در این مورد است

 . طر دوم است س

د که من این پس اولین کاری که ما باید بکنیم این است که در این لحظه حتی اگر این کاری را که می کنید دوست ندارید پذیرش بیاورید به آن و بپذیری

پنچر بشود ولی اگر شد دیگر اتومبیلش  بیابانکار را باید انجام دهم نباید مقاومت کنم هیچ کسی دوست ندارد در شب تاریک و سرد و بارانی وسط 

باید یک کاری کنم که آرامش درون به باید بپذیری که این اتفاق افتاده و االن من  ! بجای اینکه بیایی و لگد بزنی به ماشین و الستیک و بد وبیراه بگویی

ومتی برکتی و خیری را که نیکی که پنهان است در بی مقاگفتیم  میکنیاگر شما مقاومت رویداد فعلی جاری بشود تا به من بگوید که چکار باید بکنم. 

باید بپذیریم که همیشه ما در فضای یکتایی این لحظه ما وانیم ببینیم و میتو مقاومت کردن این خیر و نیکی را می پوشاند و ما ن درویدادها بیرون می آور

شما نمی توانید یکتایی این لحظه را انکار کنید . پس با و شما باید بپذیرید.   یکتایی این لحظه است ءهستیم و رویداد فعلی که همین االن اتفاق افتاده جز

خواهیم که آنجا می و نبگیریم؟ البته که می خواهیم بگیریم  بیابانمی توانید بجنگید . آیا می خواهیم ما پنچری ماشینمان را در وسط نرویداد این لحظه 

ولی  یمچقدرخوب شده و همینطوربایستیم و نگاه کنیم ! نه باید اقدام کنیم و باید وضعیت فعلی را ما تغییر بدهبایستیم و بگوییم که ماشینمان که پنچر شده 

 شما می آید اگر شما مقاومت کنید جلوی این آرامش گرفته می شود. به وضعیت فعلی باید یک آرامش جاری بشود و این آرامش از اعماق وجود 
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ن هست استفاده آخشم و ترس و ترمز کردن که در  که مثلا حاال جلوی این آرامش گرفته بشود شما مجبور هستید از من ذهنی پر از انرژی منفی 

پس   و این سم است و اگر این کار را بکنی شما روی خوشی را نخواهی دید. گوید که این از خدا نمی آید این زهر است میامروز موالنا به ما  .کنید

این لحظه است و همیشه ما اینجا هستیم در  یکتاییکتایی این لحظه هستیم ما و این رویداد هم جزو یوقتی ما می پذیریم در این لحظه بخاطر این که جزو 

واش یواش این این صورت اگر عادت کنیم به این کار و این کار تکرار بشود آرامش درون ما شروع می کند به جاری شدن به کارها و چیزها و ی

می شود و ارتعاش آرامش در ما آرامش آرامش سبب ارتعاش این کار افتادن . کار افتادن آرامش شروع می کند به مرتعش شدن و شروع می کند ب

همراه با زنده  بصورت شادی درون تجربه می شود نه خوشی. یک دفعه می بینید که شما روزمره کارها را که انجام می دهید شاد هم هستید . این شادی

ندارد که رویدادها مطابق میل شما یا مطابق میل و صالح دید ذهن پیش بیایند . می بودن است انگار ذرات وجودتان به شادی ارتعاش می کند و هیچ لزو

بینشی می شما یک  بهدورن  درشما شادی درون و آرامش دارید  صرف نظر از نوع رویدادها . پس از مدتی که شما این کار را می کنید می بینید که 

قوت آید که شما چکارمی خواهید بکنید . هدفمند می شوید و یک چیزی را در بیرون می بینید که بسوی آن می خواهید بروید . برای اینکه آرامش 

نده می بینید که می ذوق همراه با آفرینش است و شما می بینید که یک چیزی را که در آیگرفت شادی در شما نواسان کرد و حاال نوبت ذوق است. 

ارد . خواهید بوجود بیاورید مثل تیری هستیم که می خواهد بسوی آن برود حواله شده و هر لحظه که بسوی آن می رود شادی را تجربه می کند ذوق د

 ستیزد و ذوق دروازه هیک چیزی را بوجود می آورد و هرلحظه می آفریند و پس بنابراین می بینم که از یک زمینه آرامش و شادی ذوق بر می خی

توانید بی آفرینید یک دید پیدا می کنید یک چیزی در آینده می  مییعنی شما بدون ذوق ن دروازه هستی را جز ذوق مدان ای جاناست به قول موالنا. 

دید دارید. ما  گاهشصدر است درهمه همه دید است در راهش بینید و چون شما از زمینه آرامش عمل می کنید می بینید . امروز در غزل می گوید که 

و گداها یعنی راه  یعنی کسانی که در ذهن بودند خیلی از کورها   بسی کوران و ره شیناندیگر کور نیستیم. در فضای من دار ذهنی ما کور هستیم  

همین تیری زهی شادی امروزم ز دولت های فردایش از این فضا و از این انرژی راه بین شدند. و امروز می گوید که  از او گشتند ره بیناناننشینان 

 هستیم که بسوی هدف می رود این هدف فقط نفع شخصی نیست نفی همه را در بر می گیرد نفع شما را هم البته در بر می گیرد . شما خودتان را

ت برکت شید داهمی شود دولت های فردا خوا خرجدارد هر لحظه  چون این را می دانید که انرژی حضورو فراموش نکردید این لحظه شادی دارید 

و بار  دادهای آینده خواهید داشت االن لحظه به لحظه شما دانه گل می کارید بذر گل می کارید شش ماه یک سال بعد واضح است که این گلها بر خواهد 

ضاوتی معنیش این نیست که ما تشخیص نمی دهیم ولی بی . پس ما تمرین می کنیم . چی را تمرین می کنیم؟ بی مقاومتی بی قضاوتی . بی قخواهند آمد

لحظه شما نمی  این ی حضور است که بی قضاوت است . بی قضاوت معنیش این است که در ژقضاوتی باز هم یک فضای انرژی است برای اینکه انر

اوت کردن است و لزومی ندارد که لحظه به لحظه ضاین قو.. ه نفع من است ی بگویید که این به ضرر من است این یکی هم به ضرر من است و آن یک

نین در ذات هوشیاری حضور چقضاوتی هم بی  تشخیص غیر از قضاوت است قضاوت کنیم . آیا ما تشخیص مان را از پنجره می اندازیم بیرون؟ نه!

این یقین وجود دارد که هر چه که در این لحظه  . می دانید چرا؟ برای اینکه در ذات هوشیاری حضور ما به عنوان هوشیاری حضور این ایمان و ستا

نیست بلکه  اتفاق می افتد این بهترین چیزی است که می تواند برای من اتفاق بی افتد. در ذات انسان حضوردار و زنده به زندگی اصالً نوع اتفاق مهم

حاال خیلی این بهترین اتفاقیست که برای من می تواند بی افتد .  این یقین وجود دارد که اصالً مهم نیست که اتفاق چی هست هر جور که اتفاق می افتد

  .توکل داردمی توانیم بگوییم که بنابراین یک چنین انسانی به لحاظ مذهبی  ساده تر می خواهیم صحبت کنیم
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که در رویدادها وجود دارد باال می آورد و برای شما کشف می کند بی را بی مقاومتی را . بی مقاومتی خیر و برکت و نیکی پس شما تمرین می کنید 

را در ذهن زندانی میکنید شما قضاوتی شما را سبب می شود که گیر ذهن نیفتید. شما تشخیص را از طریق هوشیاری حضور می دهید و قضاوت 

تفاق می افتد در این لحظه بهترین است برای ما ولو اینکه ظاهرش بد همچنین این شادی را و این آرامش را در شما زنده نگه می دارد که هر چه که ا

رش معنوی من تبدترین اتفاقها اتفاقهایی بوده که به ظاهر که اتفاق میافتادند خیلی بد بودند ولی بعداً سبب عمق و گسمن نشان می دهد. در زندگی شخص 

شما از کجا می دانید که این چیزی که برای  .افتاد به نظر  می آمد که بسیار بد است ی شدند شخص خودم را دارم مثال می زنم ولی وقتی که اتفاق م

اینطوری هست که مقاومت می شما نمی دانید. ذهن شما   این اتفاق به سود شما نیست؟وشما دارید مقاومت می کنید و ناله می کنید  شما اتفاق می افتد

که بارها صحبت کردیم . وضعیت فعلی چه بد است و چه خوب است خواهد گذشت  این نیز بگذردح ن اصطالآو یادمان نرفته  کند و قضاوت می کند

چسبید به آن. این معنیش این نیست که تا زمانیکه این چیزی که مورد  شما به آن نمی چسبید نه مقاومت می کنید نه چیز خوبی را که دید می پرید و می

وانیم استفاده کنیم تم روی آن بیشتر می ینبریم و استفاده نکنیم. اتفاقاً وقتی که نمی چسبیم و خودمان را نمی اندازن لذت آعالقه ما است وجود دارد ما از 

ن استفاده کنیم و آو می توانیم تا زمانیکه هست از  اندازیم روی چیزها و نمی چسبیم از یک پایگاه باال به آن نگاه می کنیم میوقتی که خودمان را ن

پس رد م که یک قسمت وجودمان را این دارد می ب  نیی نیست که ما به آن چسبیدیم و وقتی که رفت فکر کوررفت به آن نچسبیدیم. اینط وقتی هم که

می دانیم که زندگی می خواهد ما را از جهان مالی و می فهمیم و تمرین می کنیم  بی مقاومتی و بی قضاوتی بی اتصالی به چیزها را  و از طرف دیگر 

 نزندگی است که رفته به جها دیم. این خوتهویت شدگی ذهنی بکشد به عنوان هوشیاری حضور روی خودش و ما همان هوشیاری هستیم و نیسهم 

بیدار  مادی یعنی شما خود زندگی هستید هوشیاری حضورهستید که رفتید به یک جایی االن تجربه کردید و می خواهید برگردید برای عمل بیدار . عمل

اینها را ما تمرین   له شادی فضایی است و سومین ذوق استحاولین مرحله اش پذیرش است دومین مر.که سه شکل دارد و سه مرحله دارد  گفتیم

ن شدید حاال پشیما خواهیم کرد. اگر شما این سه تا حالت را ندارید و مقاومت دارید مثالً به کسی قول دادید که کاری انجام دهید و االن افتاده گردنتان و

یا اصالً بگویید که نمی توانم د برای اینکه شما دارید انرژی مخرب پخش می کنید نیمقاومت می کنید و دود می کنید ولی انجام می دهید این کار را نک

خش میکنید حداقل آرامش به ه انرژی زنده زندگی پکاین کار را انجام دهم یا بگویید که چون قول دادم باید انجام دهم با روی خوش و با آرامش در حالی

همه مهر است و ***نیست پیش ما همه لطف است و بخشایش  تریاضانجام دهید. پس بنابراین گفت که  از طرف شمااین وضعیت جاری هست 

زندگی می گوید که ما دنبال پرورش دل تو هستیم و می خواهیم که از تو مواظبت کنیم و مهر می روزیم به تو و دل  ری همه عیش است و آسایشادلد

من از کجا آمده؟ حاال امروز  تو . و پیش ما همه زندگی هست و عیش است و شادی هست و آسایش . حاال شما می پرسید که این رنج ها و دردهای

جهان وقتی  در شما قرار بود بروید. من ذهنی شما زاییده هم هویت شدگی شما است  از من ذهنی شما می آید و که این موالنا جواب شما را می دهد

شادی فزایی و ذوق است انجام پذیرش وکه همراه با که از مادر متولد شدید به جهان ذهن به عنوان هوشیاری و بعد برگردید روی خودتان به عمل بیدار

ه بیشتر به خودم اضافه کنم و نگذارم از من چرفتید به ذهن و شروع کردید به گسترش . بیست ساله شد فرمول این بود که هر  ویادتان رفته ولی ید ده

ه می کنم سالگی اضافه می کنم در چهل سالگی  اضافسی کمتر بشود بهتر . مرتب به خودم اضافه می کنم دائم اضافه می کنم و باز اضافه می کنم در 

مبادا که از من چیزی کم بشود در رقابت و مقایسه هستم خب در اسم به این است که حسدر پنجاه سالگی همان کار را می کنم در شصت سالگی هم 

من از آنها که هستم . هنوز کسانی را می بینم که از من بهتر هستند و احساس خفت می کنم . آنهایی  بدترهفتاد سالگی من از کی بهتر هستم واز کی 

تاد سالگی هم همینطور و نود سالگی هم همینطور . موقع مردن هم همینطور!!  پس هیچ چی . ما شمی کنم. ه افتخارهستند را می بینم احساس بهتر
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بودی که پول را روی پول بگذاری .  نیامده یک چیزی بی آفرینیو آمده بودی که ذوق کنی یادمان رفته بود که اصالً برای چی آمده بودیم اینجا ! 

این نظام زندگی به ما می فهماند که در پنجاه سالگی و شصت سالگی که و بارها ما این را گفتیم نیستیم  دمآبالخره که بعد از مدتی ما می فهمیم که آن 

تب این را به ما یادآموری می کند . امروز در غزل قرار بود برگردد و مرحضور این هوشیاری  تو باید برگردی که تو همان آدم بیست ساله نیستی 

موالنا به ما گفت که چطوری یادآوری می کند. بعضی موقع ها یک مشت می زند و یک چیزی را از شما می گیرد و جای ان خالی می شود . این 

ما  لیقیچی میکند و شمع ما رامی آید و سر  شمعشبا برای چی هست ؟ امروز موالنا می گوید که برای این است که شمع تو بی افروزد. دائماً زندگی 

می توانید تجربه کنید بی قضاوتی را حاال شما ببیند که بی مقاومتی را مقاومت می  کنیم . و روی آن را یخ می گیریم و نمی گذاریم روشن بشود 

 تجربه کنید؟ نچسبیدن به چیزها راتمرین بکنید. ؟ 

 بخش دوم:

 با ما از شهریار آید و باقی جمله آرایش                                                                           به باغ جان به بار آید  هر آنچ از فقر کار آید

فقر فضاییست که همه می گوید که هر چقدر شما بتوانید فقر بکار ببرید شما انبار فقر دارید ما به عنوان انسان از جنس فقر هستیم فقر یک فضا است و 

در هیچ چیز نماند ما نمی میریم و ما هنوز هستیم.  ما از جنس ذهن من دار دیگر نیستیم . از جنس  یهویت هایمان را از جهان مادی کندیم و هیچ هویت

یک فضاست با هن من دار هوشیاری حضور هستیم که آن فضا ، فضای فقر است . آن یک فضای انرژی است . ذیا فکر نیستیم از جنس بی فرمی و 

عکس العمل داریم در فضای حضور عکس العمل نداریم بلکه پاسخ ا در ذهن ما مثالً خشم داریم در فضای فقر ما خشم نداریم در ذهن م .انرژی خودش 

یزی چقدر از آنجا می آید. ذهن تعادل از یعنی از هر چو نس و هماهنگی داریم که آن هم از ذات هوشیاری حضور می آید و می گوید که چکار کن. باال

نس نمی شناسد به یک چیزی می چسبد و شروع می کند به زیاد کردن و از تعادل خارج می کند برای همین است که می بینید در من دار تعادل و باال

از زندگی خبری نیست و همش سختی دارد ولی زندگی اغلب انسانها از چند تا چیز خیلی زیاد است بقیه چیزها اصالً خبری نیست مثالً پولش زیاد است 

 عد معنویش خاموش است برای اینکه همیشه تو ذهن بوده. برای اینکه ب  

یک انرژی است و این انرژی موالنا می گوید که مثل دانه ای است که شما می کارید و هر لحظه شما یک دانه می کارید . و  پس فقر یک فضاست

 که نکارید . میتوانید ن

هر چقدر بتوانی بکار بکشی و  هر آنچ از فقر کار آید ؟ گوید شما از این خزانه فقری که در اختیار شما است چقدرش را می توانید استفاده کنیدحاال می 

ه کاین است بتوانی استفاده کنی. خب اگرستیزه بکنی و مقاومت کنی ، چرا گفته بی مقاومتی؟ برای اینکه اگر مقاومت کنی شما آن فضا را می بندی مثل 

ل داری ولی حق نداری از آنجا ه یا دانه های گ  ددالر توی بانک پول داری ولی حق نداری از آن استفاده کنی. شما انبار فقر داری انرژی زن میلیونصد 

ولی موالنا در  . ی و بچسبیو قضاوت کنستیزه کنی و مقاومت کنی حکم می کند که باید بردای و یک دانه بکاری . چرا ؟ برای اینکه من ذهنی به شما 

می گوید شما چقدر پرهیز می    ر پایشببنه سر تو به سرتیزی برای فخر ***دال تا چند پرهیزی بگو تو شمس تبریزی آخر این غزل می گوید که 

 ما به دلمان می گوییم ای دل من چقدر تو از خدا و از زندگی پرهیز می کنی با این ستیزه با این لحظه .  ؟کنی
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انبار فقر دستت  استفاده ازرا دستت را رها نمی کنی یک دفعه بیفتی و غرق و ذوب بشوی تو فضای فقر و یک دفعه انبار فقر مال تو بشود و اختیارچ

ی رسد و به میوه می ثمر مه این در باغ جان ب به باغ جان ببار آیدبیاید. هر چقدر شما می توانید از انبار فقرتان بردارید و خرج کنید واستفاده کنید  

نیکی انرژی سازنده حضور دانه دارید ا می خواهید با یکی ارتباط برقرار کنید این است که آیا شما مرسد پس بنابراین مهمترین چیز در این لحظه که ش

ند یعنی یدر باغ جان به بار می شرا میکارید عشق دارید و حاضر هستید و یا نه انرژی مخرب ذهنی می کارید . هر چیزی که از فقر بکار بیاد این 

ه دانه گل تبدیل به جان می شود و جان می دهد . شما در خانواه نشستید با همسرتان با عشق بر خورد میکنید بچه تان هم نشسته آنجا ، در جان آن بچ

در باید   کار می کند زندگی با حرف کار نمیکندزندگی با ارتعاش آنجا می کارید که موالنا می گوید در می کارید و جانش بیشتر می شود . یک چیزی 

حضور کاشته بشود در جان بچه تا آن بچه بعد از شش سال بعد از ده سال وقتی که بزرگ شد بتواند عشق  ۀانرژی زنده باشد و انرژی زنددرون 

خانواده را می  نجا بین زن و شوهر به عنوان مثالاگر شما االن در جان آن بچه خشم می کارید اگر ترمز هست آبورزد و بتواند کارهای نیک بکند. 

ک رنجش گویم چون جایی است که همه می توانند تجربه کنند . مثالً بین زن و شوهر به ظاهر ارتباط برقرار است گفتگو بر قرار است ولی در درون ی

چه که در جانش کاشته می شود را می گیرد . آنتن آن کهنه انرژی مخرب من دار پخش می کند هم زن و هم شوهر و آن بچه ای ان طرف نشسته هر 

این در باغ جان ببار می شیند و این از خدا می بچه می گیرد برای اینکه زندگی با ارتعاش کار می کند . می گوید که اگر شما بتوانید از فقر خرج کنید 

جهان می آید و باقی جمله آرایش  یعنی بقیه فقط پوشاننده است مثل آن ن طرف می آید واز شهریار می آید از شاه آآید . این تنها چیزی است که از 

تو همان هوشی و همان هوش را باید بکاری گنج  شتن را گم نکن یاوه مکوشویتو آن هوشی و باقی هوش پوش ** خشعری که دائماً می خوانیم که 

خوانم . موالنا گفت  میح ندادیم ولی سه سطر از آن را دوباره برایتان یه کامل توضچحضور بقیه هوش پوش است . در مثنوی هفته قبل خواندیم اگر 

گیرد شعیب که معلم  میار بد می کنم و گناه می کنم خدا من را نکقصه کوتاهی که گفت یک کسی در زمان شعیب که می گفت من هر چه  کدر ی

برای  دا من را نمی گیرد . خدا در جواب می گوید که این آدم ابله استموسی بود رفت و به خدا گفت که این می گوید که من هر کاری که می کنم خ

می کرد اینکه دیگر چقدر من این آدم را بگیرم . خبر نداری . و او برگشت و به آن فرد گفت که خدا اینطوری میگوید . در جان آن شخصی که انکار 

چسبیده بود یک جرقه ای روشن شد و پرسید خب اگر که خدا می گیرد پس  نیشبافت ذهیعنی ستیزه می کرد مقاومت می کرد و قضاوت می کرد و به 

اب گفت نشانه آن کو؟ بگو به خدا که نشانش چیست؟ آن فرد برگشت و به خدا گفت که فالن کس می گوید که به من نشان بده نشانه اش چیه! خدا در جو

در رسیدن به زندگی اینها کارهای مهمی هستند  ا هر کاری می کند که فکر می کند کهنشانش این است که وقتی ایشان کار خیر می کند اطاعت می کند ی

ه این آدم در این لحظه می کارد هر دانه ای که می کارد این دانه پوک است . حاال شما در کآنها ذوق نیست . معلوم می شود که هر چی ز درهیچ کدام ا

تان با دوستتان یک چیزی می کارید همان طوری که در بیرون وقتی ما چیزی می کاریم باید هسته این لحظه که گفتگو می کنید با بچه تان با همسر

ن درخت آآن بار نخواهد داد و  ،در اینجا داریدداشته باشد اگر پوک باشد از آن درخت بوجود نمی یاد اگر شما هم انرژی غیر از انرژی عشقی و فقر 

عمل بیدار باید داشته باشیم . عمل بیدار گفتیم که پایین ترین سطحش همان پذیرش این  کهمد . برای همین گفتیم در باغ جان بوجود نخواهد آنخواهد شد. 

 دفتر دوم شروع می شود  3395پذیرش عمل می کنید و این سه خط را من می خوانم از هفته قبل که ار سطر زمینه آرمش و لحظه است که از یک 

 برو به آن آقا اینطوری بگوگفت که زندگی به شعیب گفت که 

 جوزها بسیار و در وی مغز نی                                                         غز نی                                         است و معنی ن غزطاعتش ن
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لحظه عمل خواب آلوده می کنیم یعنی با ذهن من دار گفت این آدم طاعت زیاد دارد وعمل بیدار یک جور طاعت است و عبادت است و وقتی ما این 

هم می  آید برای همین است که خیلی ها کارهای خیلی خوب میتوی این در ن زعمل می کنیم و انرژی مخرب را می کاریم این پوک است و هیچ چیز ا

و  رو پول خرج کردنخیری و هیچ برکتی از این همه کاهیچ چیز بدست نمی آورند . هیچ خوبی و هیچ کنند و پول هم زیاد خرج می کنند ولی آخرسر 

من داشتند . بخاطر من کاشتند و می خواستند که منشان را بزرگ بدست نمی آورند چرا ؟ برای اینکه با انرژی تخریب کننده من دار کاشتند  زحمت

 .یعنی مغر ندارند  و در وی مغز نیستی بسیار و و در وی مغز ن  یعنی گردوها هاوزجنغز است و معنی نغز نی ***. طاعتش کنند

موالنا گفت که شاید یکی از بهترین چیزهایی که ما در این گفتگوها یاد می گیرم این است که   دهد طاعات بر *** مغز باید تا دهد دانه شجرذوق باید 

ن الاست و یک انرژی من دار است . ا نیقط یک تصویر ذهلحظه ای که شما می کارید چی می کارید ؟ آیا این دانه ای که می کارید مغز دارد یا نه ف

شما یک  جز خیال  صورت بی جان نباشدد یال می مشما بادامی که پوک باشد بکاری کی بادام به ع گردد نهالدانۀ بی مغز کی  دارد می گوید که 

من که با شما صحبت می کنم یک فکر و هیجان می کارم تحویل تصویر ذهنی دارید یک خیال یک فکر دارید بیشتر اوقات فکر و هیجان با هم است 

همه اینها  و لبیشتر کارهای ما با قضاوت و مقاومت است و بحث و جد . نیستآن عشق و پذیرش در ذوق و شما می دهم هیچ گونه عشق و هیچ گونه 

. ما انرژی ستیزه داریم وقتی که با هم گفتگو می کنیم د. هستن پوک هستند . بحث و جدل چیه؟ که من ثابت می کنم شما ثابت می کنی ! صورت بی جان

شما استدالل کنی . ولو اینکه من دانه پوک در شما می کارم و شما هم دانه پوک در من می کاری ! این چه فایده ای دارد در آخر هم از هم می رنجیم

مقایسه و برتری طلبی است و خود نمایی  شما می دهید انرژی من دار مخرب  استداللتان هم که درست باشد من قبول نمی کنم برای اینکه انرژی که 

 است و هیچ کس خوشش نمی آید. صورت بی جان نباشد جز خیال می گوید این صورت بیجان را که شما می کاری این خیال است این انرژی نطفه دار

لحظه چی می کارید شما از خودتان بپرسید که شما در جان همسرتان و بچه یز شاید باشد که شما در این چحاال این مهمترین حضور و عشق نیست . 

. اگر صورت فکری می کارید تصویر ذهنی هیجانی هستید و توانید نکارید ! دانه پوک می کارید  میتان و دوستتان چی می کارید ؟ حتما می کارید ن

اگر از زمینه آرامش عمل می و پذیرش دارید  حداقلواهد داد ولی اگر عشق دارید وانرژی من دار دارید در این صورت دانه پوک می کارید و نتیجه نخ

سازندگی دارد و شش سال دیگر ده سال دیگر شود به آن دوستتان و همسرتان به بچه تان و این نطفه گل دارد نطفه  یمش دارد جاری ماکنید پس این آر

التان است پنجاه سالتان است یا سی سالتان است چی یادتان مانده از گذشته؟ آن کسانی که بار می دهد . شما از خودتان بپرسد که االن که چهل س

یاد دادند که  زورشان زیاد بوده یا آن کسانی که پولشان زیاد بوده یا خود نمایی می کردند یا خشمگین بودند ؟ آن کسانی که عشق داشتند و به شما چیزی

خودتان مراجعه کنید خواهید دید به د. اگر ه روی شما اثر گذاشته و آن یادتان نمی روکیزی به شما گفتند فضای عشقی چ کدر یو  به شما کمک کرده

دادند تحویل انرژی عشقی این را به شما با یک روی شما تاثیر کرده برای اینکه که ن دانه عشق بوده و آن موقعی که گفتند آن را یک جوری گفتند آکه 

ید ما راه آمی به و این به جان شما نشست. این همه که من حرف می  زنم برای این است که این ماحصل کالم است . می گوید آن چیزی که از زندگی 

گی را یواش یواش باز راه زندکه و بی قضاوتی و بی اتصالی تی بی مقاومبا یم بیدار می شویم که راهش را باز کنیم اردحاال ن بستیم با ستیزه . آرا به 

 ع می شود . این ذوق از شهریار می آید . روذوق ش شادی شروع می شود و یواش یواشمی کند . و ما از زمینه پذیرش شروع می کنیم یواش یواش 

 در کاهش ببین جان را تو افزایش  همه صدر است درگاهش                                                               وگر تن هستدر راهش ت همه دیدس
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از راه که ما بوسیله ذهن می شناسیم که راه سیاسی و راه اقتصادی است باورهای مذهبی و  ردر راه او راه که می گوییم غیر از راه ذهن است  غی

چشمهایمان باز شده. خب مل می کنید و االن زمینه حضور عاز تبدیل شدید و االن شما شما علمی هست اینها همه راه هستند ولی راه او وقتی است که 

دید داریم  و میگوید ،  م؟ حتماً داریم برای اینکه این انرژی به ما می گوید که چکار بکن و چکار نکنیراالن که چشمهایمان باز شده تعادل داریم یا ندا

صدر مجلس بوده و پایین  دیمق . کنند ی پذیرایی مباالی مجلس است . خب باالی مجلس خوب  درگاه او همش صدر است همش صدر مجلس است

مهای مهم صدر مجلس می نشستند و فقیر فقرها هم در پایین مجلس می نشستند. حاال این می گوید که همه جای این دمجلس بوده. که ریش سفیدان و آ

ن به اندازه ای زندگی می کنی به اندازه ای که آغوش تو اال. دارید به شما می دهدگرفتن ای که شما ظرفیت  مجلس صدر است یعنی زندگی به اندازه

پس بنابراین صبر شما به شما بستگی دارد که چقدر . قدر به تو برسد چکه محدود می کنی که ی کند این تو هست میزنده محدود ن  باز است برای زندگی

و بخشش فقرت می خواهی استفاده کنی ؟ چه اندازه از موهبت های زندگی  چه اندازه از  هر آنچ از فقر کار آیدمی خواهی بگیری . در باال هم گفت که 

ر تن گین است ولی همیشه در صدر هستی. بهترین پذیرایی را زندگی از تو می کند و می گوید که اامی خواهی استفاده کنی ؟ و صبر تو های زندگی 

ع می کنیم به روم که چرا تن ما در حال کاهش است برای اینکه وقتی که شتو در حال کاهش است که همیشه تن ما در حال کاهش است حاال فهمیدی

سیم . من به نظرم می آید که بین پانزده سالگی تا بیست باید برگسترش پیدا کردن و بزرگ شدن در جهان یک جایی به بلوغ می رسیم که هر چه زودتر 

هوشیاری حضور پازده سالگی تجربه کرده ایم.  در. برای اینکه ما به اندازه کافی نه پنجاه سالگی  و سالگی سن به حضور رسیدن است نه چهل سالگی

جا به بعد خالقیت و عمل بیدار نشان بدهد . این به این معنا نیست که وقتی که ما به هوشیاری حضوررسیدیم برویم بشینیم یک گوشه آنبر می گردد از 

اصالً نه پول داشته باشیم و نه خانه داشته باشیم و نه کار داشته باشیم بلکه این فضا یک فضای فعال ای و عبادت خدا را بکنیم و گوشه گیری بکنیم 

د و است. هوشیاری حضور یک چابک است به قول موالنا. زبل و پر از جنب و جوش است پر از زندگی است اصالً شما برای این آمده اید که کار کنی

جوری به ثمر برساندید نه اینکه یک گوشه بنشینید . این من ذهنی است که یک گوشه می نشیند و سلب  یک این انرژی زندگی و این خرد جهان را

د کار داشته مسئولیت می کند . من ذهنی می گوید که من دارم عبادت می کنم مردم بیایند شکم من را سیر کنند . شما به عنوان انسان زنده به حضور بای

 نس هست در آن . در آن موقع شما خودت میدانی که چقدر پول می خواهیی و از همه مزایا می توانی استفاده کنی ولی باالباشید باید خانه داشته باش

 مثل من ذهنی نیست که بگوید هر چقدر بیشتر بهتر! 

کنده می شود ما وجود ما دارد پس تن در حال کاهش است . اگر تن ما در حال کاهش است اگر زندگی چیزهای را پیش آورد که دیدیم قسمت هایی از 

بشویم برای اینکه می گوید اگر تن تو در حال کاهش است جان تو در ما برگردیم و به حضور زنده مقاومت نمی کنیم زندگی برای ما طرحی ریخته که 

ر را بیرون می کشیم از چیزها تا آزاد می شود ما داریم هوشیاری حضودارد حال افزایش است برای اینکه از این فرم های زندگی هوشیاری حضور 

 به خودش زنده بشود. 

 که او یک مشت خاکی را کند از المکان جایش                                                                      ببین تو لطف پاکی را امیر سهمناکی را 

ذهن المکان  ارجشویم از چیزهای مادی دنیایی یعنی هویتمان رامی کشیم در خالمکان فضای بسیارعمیق پذیرش این لحظه است وقتی که ما رها می 

خالصی را ببین . این هوشیاری حضور وافی صاست . المکان یعنی نه جسم و دیگر از جنس جسم نیستیم. حاال می گوید تو لطف نابی را ببین . 

شگفتی و معجزه زندگی را ببین که او یعنی یا ش را ببین و تو هولناکی و هوشیاری خالص است هوشیاریست که از فرمهای مادی آزاد شده . تو لطف
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زندگی یا خدا یک مشت خاکی را ، چون ما از خاک درست شدیم ، خاک یعنی ما از یک مشت مواد شیمیایی درست شدیم ، یک مشت خاکی را می برد 

ولی اصلمان در المکان باشد اصلمان بی فرم باشد . هوشیاری سم داشته باشیم و ج و جا می دهد در المکان. یعنی ما می توانیم در جهان مادی باشیم 

ه این معجزه کحضور می رود به جهان مادی و بعد بر می گردد و روی خودش منطبق می شود . در المکان از جنس جسم دیگر نیست و می گوید 

تمام انسانهای روی زمین . و آن چیزی ما انسانها  یک مشت خاکی یعنی،  انساناست که در حالی که یک چیزی که از مواد شیمیایی درست شده یعنی 

. حیوان  یمما انسانها اتفاق افتاده از قبل که آن جدا شدن هوشیاری حضور از ماده در انسان است ما مثل حیوان نیست درکه قرار بود اتفاق می افتاد 

عنوان هوشیاری حضور که می تواند روی خودش منطبق بشود و مستقل باشد و دارای  وصل است در حالیکه ما بهزندگی به  غریزهمستقیم از طریق 

که ما در واقع زاده شدیم و این  اتفاق افتاده موالنا هم مرتباً می گویددر ما قدرت انتخاب باشد یعنی اراده آزاد داشته باشد دارای اراده آزاد باشد این قبالً 

 شیر باز بشویم . زباید ااتفاق در واقع افتاده و ما فقط 

 از او گشتند ره بینان                                                             بسی جان های غمگینان چو طوطی شد شکرخایش بسی کوردان و ره شینان 

یعنی توی راه می نشینند و گدایی می کنند حاال شما باید فکر کنید که آیا ما کور هستیم و گدا ره شینان  .خیلی از انسانها که کور بودند و راه نشین بودند 

ا هویت می خوهیم و از مردم می خواهیم که ما را تایید کنند اگر مگدا هستیم اگر هستیم ؟ اگر دستمان به بیرون باز است تا کسی یک چیزی به ما بدهد 

اگر در مقایسه هستیم ما هم کور هستیم و هم گدا. ولی می گوید خیلی از کورها و گداها از او راه بین شدند و خیلی از  جمع می کنیم تا ما را تایید کنند

بسی خودتان بپرسید که آیا جان شما غمگین است دیپرس است اگر هست هم هویت با ذهن هستید شما . اززانسانها جانشان غمگین بود حاال شما ا

می  رینوید مثل طوطی شروع کردن به جویدن شکرهای او. همین حالتی که می گفتیم که شما پس از مدتی که پذیرش را تممی گ  جانهای غمگینان

دارید شادی شما  و شما شاد هستید ، کنید صرف نظر از رویدادهامی  کاری کههر کنید می بیند که شادی از شما شروع کرد به ارتعاش کردن و به 

خوشی  بابارها گفته ایم که م این شادی یآن داریم می جوی از. یک شادی در دنیا بیشتر وجود ندارد همه ما تجربه می کنیدآن را درون خودتانرا یا شادی 

همانطور که دراینجا می شود و شادی از اعماق وجود ما می آید  خوشی حتماً از چیزهای بیرونی گرفته. چیزهای مادی می گیرم فرق می کند  ازکه 

 یار می آید. گفت از شهر

 سقایش ست بی دشنه ز پنج و چار وز شش نه                                                                ز عشق آتش تشنه که جز خون نیست بسی زخم

 این بیت هم بسیار بسیار مهم است 

کهنه دارید؟ درد دارید از گذشته؟ کسانی کارهایی کردند که در گذشته می  گوید خیلی از زخم های بی خنجر وجود دارد . آیا شما رنجیده اید ؟ رنجش 

ج حس و چهار عنصر که بدن ما را تشکیل می دهد و از پنشما آزار رساندن؟ اینها دردهای بی دشنه هستند. این دردها به و به نظرتان  دشما را رنجاند

دردهای ما را  ، شده ایجادما می گوییم که دردهای ما را همه بوسیله دیگران  برای اینکه . خالصه در جهان مادی نیست، پنج تا حس و شش جهت 

ز عشق آتش این عشق مثل آتش تشنه بوده آتش تشنه می خواد بسوزاند تو من داشتی بلکه دیگران درست کردند ولی این می گوید که اینطوری نیست 

شش جهت داریم ما شمال جنوب شرق و غرب و باال و پایین . این شش جهت سمبول  می گوید از چهار و پنج و شش نیست همانطور که می دانیدتشنه 

. بوسیله  می گوید دردهای شما بوسیله دیگران ایجاد نشدهیعنی همه وجود شما و جهان مادی .  . جهان مادی است و پنج تا حس داریم و چهار عنصر
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ویت شدگی هم به این علت ایجاد کرده که این عشق مثل آتش تشنه بوده که سقا یعنی آب خود شما و بوسیله هم هیت شدگی شما ایجاد شده و تازه هم ه

آرامش داشته باشی برای اینکه یک آفتاب سوزانی بنام عشق وجود دارد که می خواهد این یخ  نیی نمی توااردهنده آن خون است. یعنی اگر تو من د

ن پالسیک بگذار و مقاومت کن یا از درون یک یخچال بگذار که یک مقداری آآفتاب و دائم جلوی شما را آب کند شما حاال یک قالب یخ را بگذار جلوی 

که برای ما پیش می آید  پس این ناراحتی هاییو مرتب یک کاری کن که آفتاب این را آب نکند و.. ولی باالخره این را آب می کند. یخ را بیشتر کند 

نه در تو یک منی و یک هم هویت شدگی با ذهن وجود شما نگویید که دولت کرده یا همسرم کرده یا بچه ام کرده یا دوستانم کرده اند و آنها نامرد بودند. 

عشق می خواهد شما را بپیچاند تا شما ن عامل بودند و لی در اصل این دردها شما ناشی از عشق است می گوید که رادارد . حاال ممکن است که دیگ

شادی را حس کنید  آرامش داشته باشید واین را رها کنید. چرا؟ می خواهد خردش را از شما بیان کند شما را درست کرده که عمل بیدار انجام دهید و

احتیاج دارد که این خالقیت را  شماند. خدا به جربه تاگر شما نباشید زندگی شادیش را بوسیله چه کسی می تواند بیان کند و بوسیله چه کسی می تواند 

این عشق است که اینها را بوجود می آورد نه چهار و پنج و شش. حاال وقتی این وقایع پیش می آید که گاهی اوقات  ه شما بیان کند و می گوید کهلبوسی

ن ما هم خراب می شود می گوییم که خدا خراب کرد و بنده باعث شد نقدر ما مقاومت می کنیم که گاهی اوقات یک قسمتی از بدآرویدادهای بد هستند 

است که سبب اینها می شود و نظام زندگی این است که این من ذهنی  نیاین من ذه هیچ موقع از خودمان نمی پرسیم که نکند که من ، من ذهنی دارم ؟

 به خودمان شک نی کنیم . حاال می گوید که چ وقت ما ها بر اثر این من ذهنی سر من می آید و وهی یبتصاز بین برود و این م

 زهی شادی امروزم ز دولت های فردایش               زم چو از شمعش بر افروزم                                                 می سو هین کرزهی شی

قیچی می کند یک جایش را . چطوری قیجی میکند ؟ ما می بینیم که ضربه ای به سرش گرفته . زندگی می خواهد شمع ما را روشن کند خب شمع ما 

م نییما مثالً یک قسمتی از اموالمان رفت یا کارمان را از دست دادیم با آن هویت شده بودیم و جیغمان در می آید . عوض اینکه بر گردیم و ببما خورد 

چرا  بپذیرم و با این لحظه موازی باشم تا ببینم زندگی چه نقشه ای برای من دارد . من بایدکنم که من در این قضیه آرامش ندارم من دارم مقاومت می 

اتفاق بوده که می توانسته  نبهتری !نکند که اینبودم؟ از همسرم جا شدم فکر کردم که دیگر بدبخت شدمهویت من با این موقعیت اجتماعی یا با کارم هم 

بوجود می آورد و نید که اتفاقات به ضرر شما است؟ برای اینکه من دارید . چرا مقاومت می کنید ؟ مقاومت واکنش برای شما بی افتد. چرا فکر می ک

ر گیج شتوده می شویم وقتی خواب آلوده می شویم بیآل ند دوباره گیج و خوابکرا گیج می کند و خواب آلوده می  ما درد بوجود می آورد . درد دوباره

 چون نمی بینیم دید نداریم گم می شویم . کنیم  می شویم و مقاومت می

ذارید شمع شما را روشن کند وقتی که گشمع شما را روشن می کند شما مقاومت نکنید ب تاپس زندگی شمعش را می آورد سر شمع شما را می چیند 

ده نفر دیگر را روشن کند و بعد هزار تا شمع دیگر شمع شما را روشن کرد شما هم می توانید شمع یکی دیگر را روشن کنید و بعد او می تواند شمع 

وقتی از شمع او  زهی شیرین که می سوزمهمه این شمع ها شعله هایشان یکی هستند. اگر شمع شما روشن شد خوشا بحالتان برای اینکه  .روشن بشود 

زهی شادی امروزم ر نورتر خواهم کرد و یواش یواش شمع را پ  من دیگر مزه این روشنایی را دیگر چشیدم و  نم این راه را می کبر افروزم دیگر رها ن

و در نتیجه بسمت بیاورم بوجود مثل همان تیری که بسوی هدف میروم االن چون این شادی در من بوجود آمده می دانم دیگر چی  ز دولت های فردایش

کاشتید که می دانید گل برای اینکه دولتهای فردا بوجود خواهد آمد. شما از فقر آنقدر دانه  . او می روم ولی هر لحظه شادی در من هست شادی امروز

د؟ شما یقین رگل رز بعمل خواهد آمد و همه اطراف شما گلها باز خواهد شد. آیا این شوق ندارد؟ شادی نداای دانه هاین دانه ها بعد ازیک سال دیگر 
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من فهمیدم اشتباهم چی  ن کهشقی کاشتید و باید بکارید . اگر هم تا حاال نکاشتید امروز می توانید بر گردید به ایدارید به این کار برای اینکه انرژی ع

دل و دعوا بوده من دانه پوک کاشته بودم روی بچه ام دانه پوک کاشته بودم روی همسرم دانه پوک کاشته بودم روی دوستم دانه پوک کاشته بودم دانه ج

! امروز موالنا می گوید که اینها دانه آمد. دانه ناخوشنودی کاشته بودم. معلوم است که چی بوجود خواهد ترمز و رنجش کاشته بودم  کاشته بودم دانه

 شادی کنی برای اینکه می دانی شش ماه دیگر گلباران خواهد شد.  نیامروز می توا، های پوک هستند. ولی وقتی نطفه حضور و فقر می کاری 

 بخش سوم:

 چرا من جمله جانستم ز عشق جسم فرسایش                ازیرا عاشق و مستم                                                          ا من خاکی و پستمچر

ما را تبدیل کند از آن چه که هستیم یعنی از من ذهنی ولو  واز این بیتها می تواند تغییر رفتاری را تغییر فکری را در ما بوجود بی آورد م هر کدا

دم عادی هستم آ. خاکی هستم  اردپست در اینجا به معنای مثبت د ؟ ت به هوشیاری حضور. می گوید برای چه من خاکی و پست هستممقسمت به قس

است و انرژی بی ی انرژی بی فرم است . از جنس بی فرمبرای اینکه عاشق و مست هستم. عاشق و مست از جنس فقر است فقر ؟گیرم  میخودم را ن

هست که می گوید اسمم این است پدرم این بود  نیندارد خودش را معین و تعریف کند که من این هستم . این من ذه میلزو فرم یا هوشیاری بی فرم

احتیاج به تایید تعین ندارد ن کند که تعین می گوییم. احتیاج به اینقدر پول و سواد دارم همه اینها را به خودش می چسباند که خودش را به اصطالح معی

و شک ندارد. اگر من مرتب به شما می گویم که من را  اردچون در ذات خودش زندگی و هویت دارد در ذات خودش می داند کی هست و یقین دندارد 

نداشتم برای تایید. برای عشقورزی چرا . پس این هم یک امتحانی است اگر با شما ی ن است که من شک دارم اگر یقین داشتم که کاریتایید کنید برای ا

ذات پس عاشق و مستیم. نه اینکه متواضع هستیم و خاکی هستیم بطور مصنوعی. یک موقع من ذهنی خودش را به خاکی بودن می در تید سمتواضع ه

پایین مجلس بشیند و بگوید که من یک آدم عادی  ودکه بر ی ممکن استیک تصویر ذهنی . یک من ذهن ارا مطابقت می دهد ب دشزند و در واقع خو

اینکه  هستم و از همه پایینتر هستم ولی هنوز در قیاس باشد . اتومبیل هم نمی خرم و با دو چرخه هم می روم سر کار روی حصیر زندگی می کنم ولو

خودش را مطابقت می دهد با یک تصویر ذهنی که آدمی که افتاده باشد باید شود اینطوری . این شخص دارد  میمیلیونها دالر هم پول دارم ! نه ن

پولش را بگذارد توی بانک و خرج نکند بعد روی حصیر زندگی کند! نه نوع انرژیست که فرق می کند این انرژی من دارد است و آن اینطوری باشد 

هیچ چاره ای نداریم به جز اینکه عاشق و مست  ازیرا عاشق و مستمو پستم چرا من خاکی انرژی بی من است . برای این است که موالنا می گوید 

زادتر  برای اینکه عشق جسم فرساست وقتی که شمع شما کمی روشن می شود این روشنایی آنقدر ؟ ز عشق جسم فرسایشبشویم. چرا همش جان هستم 

 که بسوزاند . اجازه می دهید راحت که تمام جسم شما را بسوزاند و شما هم  خواهد شد

 ز زخم اوست دل چون دف دهان از ناله سرنایش                       ف                                   کبرآورده به حاجب به پیش عاشقان صف صف 

جلویشان را گرفته. کف مثل  می گوید عاشقان صف صف همه مردم دنیا بلقوه عاشق هستند و انسانها بالقوه عاشق هستند فقط یک ذره کف بقول موالنا

بین ما و  ما و معشوق است بین چیزی که جلوی چشم ما را می گیرد و مانع . کف صابون یا کف دریا. و این کف مثل حاجب است . حاجب یعنی مانع

ما می توانیم کنار بزنیم و زندگی است که این کف است. کف چی هست؟ همین پارازیتهای ذهنی . همین ذهن من دار کف است . کف است برای اینکه 

 متوجه بشویم که همه این دردها توهمی بیش نبود. 
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ر( و حاال می گوید وضعیت شما چطوری است ؟ آیا ذهن شما مثل سورنا دهان شما مثل سورنا )سورنا در قدیم یک آلت موسیقی بود با صدای بسیار زی

زده این صورت دل ما تو خالیه و ود . زندگی می خواهد ما را بنوازد اگر سفت گرفتیم در ند و دل ما هم مثل دف زده می شکذهن ما مثل سورنا ناله می

د و دهان شما جوریم دل ما ضربه می خورد . آیا شما اینطوری هستید ؟ چیزهای مختلف به دل شما برمی خورد دل شما می رنضربه می خ ومی شویم 

دل شما   از این چون است این دل چون کز او غرقست ره ره خوند که سشما می پر ازبعد  ور دیگر هم می شودجمثل سورنا ناله می کند. ولی یک

 از خودتان بپرسید. مثل یک ساز بوسیله زندگی زده می شوید ویا مقاومت می کنید؟  ماچگونه هست؟ آیا شما تسلیم هستید ؟ در حال ذوق هستید ؟ آیا ش

تمام راههای ذهنی خون هستند. اگر شما راه ذهنی دارید برای زندگی و زندگی را ازآنجا زندگی   خونغرقست ره ره دل چون کز او این از او چونست 

پول دارد و در بهترین خانه زندگی می کند در بهترین شرایط زندگی می کند دلش  رولو اینکه یک نفر میلیونها دال نمی کنید خون است مطمئن باشید. 

. گفتم که  راهها را رها کنیم جز راه او   چون است این دل چون وکزو غرقست ره ره خون از وشد   اش برایش بتواند لذتبخ میخون است و زندگی ن

در هر گردنده ای در هر ذره ای در کهکشان در شما در هر جنبنده ای غوغا است از او. چه غوغایی  در گردناست   وز او غوغا است راه او راه فقر 

از آواز خواندن و صدای شادی او یعنی زندگی در کجا منعکس نی شود ؟ در ناله شادی شما . آیا جان شما ناله  هیهایش ناله جان ز؟ غوغای شادی. 

کند.  زندگی را می کند ؟ اینها همه در واقع یک بیدار باشی است و خبر خوبی است که زندگی می خواهد هیهایش را آواز شادیش را از جان شما پخش

د؟ راهش موازی شدن با این لحظه است پذیرش این لحظه است و آن جاهایی که باید چک کنید مقاومت نکردن به این لحظه و می خواهید قبول کنی

به آن نچسب بگذار که  کنیداز این جمله استفاده  بگو این نیز بگذردمی گوید که  شماقضاوت نکردن به این لحظه است نچسبیدن است . مرتب موالنا به 

ها دیگروجود ندارند  و االن به ما یک چیز دیگری می گوید که اگر ما این را به آند و آنهایی هم که گذشته و شما را رنجانده بنداز رد بشود و برو

چقدر  دال تا چند پرهیزی بگو تو شمس تبریزی *** بنه سر تو به سرتیزی برای فخر بر پایشخودمان بگوییم چندین بار شاید پنجاه بار صد بار که 

از آن که نمی توانیم بگوییم دل ما باید ما باید دلمان    دال تا چند پرهیزی بگو تو شمس تبریزیچقدر ما از زندگی فرار می کنیم؟ ؟پرهیز می کنیم ما 

د که دستتان یواش خر را برای خودتان بخوانید خواهید دیآ. شما صد باری این بیت یعنی دلت را از آن جنس بکن  بگو تو شمس تبریزیجنس بشود 

شفاف می شود و نور زندگی ازآن می گذرد  یشیواش شل می شود از باورهای داگماتیک از چیزهایکه به آنها چسبیدید دلتان نرم می شود و دیوارها

شما ذوب می شود و و من بینید که ذرات وجود شما از شادی به ارتعاش درآمد و دست شما ول می شود و می افتید در این فضای فقر می یک دفعه 

دال تا چند پرهیزی بگو تو شمس یکدفعه از آن جنس می شوید درست مثل اینکه یخی را انداختید داخل آتش و فوراً بخار می شود ما هم بخار می شویم 

این لحظه . با ستیزه با این چطوری فرار می کنی ؟ با انکار  ! سمبول خداست و زندگی است تو بگو این را چقدر فرار می کنی  شمس تبریزی  تبریزی

سرتیزی از قضاوت می آید سز تیزی . تیز است سر داریم و من داریم و سر تیز داریم  اسر م بنه سر تو به سرتیزیلحظه و با مقاومت به این لحظه . 

 آید .  میمی آید سر تیزی از مقاومت  چسبیدناز 

وقتی که سرت می افتد . فتد ابپذیر. سرت می و این لحظه است یکتایی می افتد جزو الینفک  قبول کنید در فضای یکتایی این لحظه این چیزی که اتفاق

همان آسایش رژی ؟ همان بخشایش همان لطف نکدام ا.ع کرد از تو جاری شد روی شژسرت را می گذاری به پای او و وقتی که تسلیم شدی و این انر

ود بطور کامل و این اراده آزاد را و این آزادی را که موهبت شکه آزاد باین است بیت اول گفته بود و این افتخار شما است. افتخار هر انسانی درکه 

جود الهی هست در این جهان به معرض نمایش بگذارد تا خرد زندگی از او بیان بشود و این آزادی در واقع افتخار زندگی هست که یک باشنده ای و
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ین انرژی دارد که تماماً آزاد است و زندگی هم می تواند خودش را آزادانه لحظه به لحظه بیان بکند و به این ترتیب خرد زندگی و وزندگی زنده و ا

دانی به سامان به نظم بابارورکننده که در اول هم گفت که از فقر می آید و از شهریار می آید به جهان پخش بشود و جهان را باردار کند به گل دادن و آ

*** 

  

 

 

 


