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گنج حضور ۳۵۵برنامه شماره   

 اجرا: پرویز شهبازی
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 ، مولوی۳۹۱غزل شمارٔه 

 آمدست مست ما یار کان زن پرده این مطربا

 آمدست مست باوفا باصفای حیات وان

 بشناسمش شرر چون پوشد قهر لباس گر

 آمدست مست بارها ما بر شیوه بدین کو

 بشکند را سبو ور بریزد گر را ما آب

 آمدست مست سقا دم کاین مزن دم برادر ای

 کندمی تبسم او را خود مست فریبممی

 آمدست مست کجا کز بین را القلب سلیم کاین

 او حرف کمینه کز فریبیمی را کسی آن

 آمدست مست هوا و خاک و بیخود آتش و آب

 من گور بر رسی تو بمیرم من گر گفتمش

 آمدست مست لقا خوش کان خود گور از برجهم

 او جان بمیرد کی پذیرد دم کاین آن گفت

 آمدست مست خدا کز آن بود باقی خدا با

 کندمی پر قدح چون را جان که بین چونبی عشق

 آمدست مست بقا از خندان که بین ساقی روی

 یار ما عشق است و هر کس در جهان یاری گزید
  ما و شما مست آمدستکز الست این عشق بی

 

 

  ۷۲۳مولوی، مثنوی معنوی، دفتر ششم، سطر 

 ایپرده اندر و کندی بسی جان

 ایناورده بد اصل مردن زانک

 تمام کندن جان نیست نمیری تا

 بام به نایی نردبان کمالبی

 بود کم پایه دو پایه صد ز چون

 بود نامحرم کوشنده را بام

 بود کم گز صد ز گز یک رسن چون

 رود کی چه از دلو اندر آب

 امیر ای نیابی کشتی این غرق

 االخیر من اندرو بننهی تا

 طارقست کو دان اصل آخر من

 غارقست را غی و وسواس کشتی

 شود ازرق گنبد آفتاب

 شود مستغرق چونک هش کشتی

 دراز کندن جان گشت نمردی چون

 طراز شمع ای صبح در شو مات

 نهان ما اختران نگشتند تا

 جهان خورشید پنهانست دانک

 شکن هم در منی زن خود بر گرز

 تن چشم آمد گوش پنبهٔ  زانک

 دنی ای خود زنیمی خود بر گرز

 منی این فعالم اندر تست عکس

 ایدیده من صورت در خود عکس

 ایجوشیده بر خویش قتال در

 فرو شد چه در که شیری آن چوهم

http://www.ganjnama.com/View/97/99/3015/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 او پنداشت خود خصم را خود عکس

 شکیبی باشد هست ضد نفی

 اندکی بدانی را ضد ضد ز تا

 نیست اعالم ضد نفی جز زمان این

 نیست دامبیمید نشات اندرین

 لباب ذو ای آن باید حجابتبی

 حجاب دران بر و بگزین را مرگ

 روی گوری در که مرگی چنان نه

 روی نوری در که تبدیلی مرگ

 بمرد بچگی آن گشت بالغ مرد

 سترد زنگی صبغت شد رومیی

 نماند خاکی هیات شد زر خاک

 نماند غمناکی خار شد فرج غم

 اسرارجو کای گفت زین مصطفی

تو زنده بینی که خواهی را مرده  
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یس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  وع  391با سالم و احوالپر کنم. یماز دیوان شمس موالنا شر  

 وان حیات باصفای باوفا مست آمدست***  مطربا این پرده زن کان یار ما مست آمدست 
 
 است و همی    گوید: یمطوری کند و اینیمپس رو به مطرب  

ی
 هستیم. مطرب زندگ

ی
   بنابراین طور ما که از جنس زندگ

 
ه زده کحرف

 نیم
ی
 است و هم به ما. هیچ فرف

ی
بنابراین با  . کند. ما باید این پرده را بزنیم. مطرب با تار و سه تار ش و کار دارد یمشود هم به زندگ

  . پردۀ موسیقی شو کار دارد 
ی

 کردن چه پرده ای را یمما هم زندگ
ی

 را یمشما کنیم تا ببینیم که در این زندگ
ی

زنید. پرده شادی زندگ

 را. یم
ی

زنید یا پردۀ غم زندگ  

 هستی و پردهای ان : گوید یمویل امروز موالنا 
ی

 و خدا بک  ،اینکه یار ما ای را بزن که سازگار است با سان تو از جنس زندگ
ی

 اشد ه زندگ

. است این لحظه مست آمده  

 باصف دهد و یمپس دوباره توضیح 
ی

 ناپایک من ذهت  و بدون هو  ا آن حیات و آن زندگ
ی

های این -تییعت  ناب و صاف و بدون آلودگ

 باوفاست.  جهان  و هم
ی

زندگ  

 که در  همان مستی و به گ وفا دارد؟ به 
ی

داریم سمبولیک صحبت این لحظه است از جنس مستی است ) به ذات خودش. زندگ

اب انگوری نیستیم یم برای اینکه انسان  که چند تا  یم( منتها آن مستی را سمبولیک . کنیم منظور مستی شر اب گیالس گپ  شر

اب انگوریست برای نیم ساعت یا یک ساعت یا دو  . او هم به طور موقت از شر من ذهنیش راحت شده ،خورده و مست شر

. است ساعت ویل هوشیاریش بسوی درختی رفته  

 بطور غریزی و مستقیم در رابطه است. ویل ما متاسفانه یا  
ی

حاال بارها گفتیم که راه ما بسوی باالست. درخت یا طبیعت با زندگ

غریزی و تماس مستقیم و جامد  ن حالتآ( از ، در مورد انسانالبته فکر میکنم در مورد ما خوشبختانه باشد خوشبختانه )که 

ه امروز خواهیم خواند بنام ذهن که معادل این جهان هم هستو افتادیم در جانی ک ایمهرهید . 

ی  ،مسائل این جهانو کارهای این جهان،  ین جهاناچه بگوییم که  این جهان و یا ذهن هر دو ییک هستند. افتادیم  از هویت گپ 

 از جنس ذهن و 
ی

  و  طوری که در عارفانمسئله و غم و غصه و مسئله نیست. از جنس آنتوی ذهن و زندگ
ی

انسانهانی که به زندگ

  . و لطافت است زیبانی از جنس شادی است از جنس  . بینیم از جنس آرامش استیماند زنده شده
ی

از جنس زمختی و آلودگ

. جنس صفا و وفا است نیست. پس از   

یکتانی این لحظه  در فضایبرای اینکه غپ  از خودش چپ   دیگری نیست.  . وفا به گ؟ وفا به خودش. خدا وفادار به خودش است 

ون  های این  انسان وارد یک  اما  . تواند باشد یمآن نهمه چپ   گنجانده شده و هیچ چپ   بپ  فضانی شده بنام ذهن و در آنجا با چپ  

ها هویت بیمهویت شده و جهان  هم ون بکشد که امروز خواهیم خواند. بنابراین وفادار به خواهد از چپ    بپ 
ی

ون بکشد و زندگ پ 
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هاست ها به او وفادار نیستند  . چپ   د که اصل وجودش که دار یمیاد  ارد و یواش یواش انسان د . ویل چپ    و دارای اگپ 
ی

ی صفای زندگ

ون بکشد ومستی را که  نان   را حس کند.  ذاتش هست در و صفاست و وفادار به خودش است را از جهان بپ   

 باصفا و باوفا یم
ی

شما ورزد. یمخدا فقط خودش را دوست دارد و به خودش عشق  . وفادار به خودش است ،گوید که آن زندگ

؟»ممکن است بگویید که  «! موجود خودخوایه است عجبپس ما چر  

. ه غپ  از خدا هیچ چپ   دیگری وجود ندارد بکنیم. برای اینکه یمنه خودخواه نیست. ما داریم اشتباه    لحاظ دیت 
ی

بغپ  از زندگ

بیاد به من گوییم ییک من و ییک خدا و خدا یمه ما کفضای یکتانی این لحظه است. اینهیچ چپ   دیگری وجود ندارد. همه چپ   در 

. اینها همه توهم هستند. . . بیاد به من لطف بکند کار من را درست کند و رحم کند و    

 مشغول پوشاندن مستی خودمان هستیم.  . شما هستید  دهد که آن یار مست همی   خود یمشان در همی   سطر اول ن
ً
منتها فعال

باید حس کنیم لحظه هستیم ما  ایناگر بخواهیم انسان را تعریف کنیم انسان عبارت از این است که در این لحظه که همیشه در 

ون و همینطور بینهایت عمق است . این لحظه است نهایتن  که این لحظه  . این تعریف انسان است و یعت  از زمان بیاییم بپ 

ی هم دارد که ذهنش است. پس ما بعنوان انسان در این لحظه حس بع  . کنیم که همیشه زنده هستیمیمالوه یک قسمت متغپ 

. این لحظه وجود دارد  نهایتن  یعت    

می   شعر در حاال شما ممکن است که بگویید که این حرفها فلسق  هستند! نه هیچ هم فلسق  نیست یک چپ   عادی است. در ه 

الست یعت  این لحظه وجود دارد و تا ابد این لحظه است.  «الست»: گوید یمسطر آخر   

لحظه است و این کار معلوم نیست تا گ  این جنس الست است. یعت  همیشه از خدا اگر شما بدانید که خدا از چه جنیس است  

ما بعنوان این لحظه  یل در افتیم با گذشته و آینده ش و کار داریم ویمبنابراین ما که در ذهن  . ادامه دارد. همیشه این لحظه است

ون و اتفاقات نیمما را ن یعت  داریم  نهایتن  هستیم و عمق  نهایتن  انسان  ونتوانند ما یمشود کشید بپ  . را بکشند بپ   

ی   تعریف هماست. و  نهایتن  ییک هم این لحظه است و  نهایتن  خدا این لحظه است و نیم تعریف کخدا را پس اگر بخواهیم 

شوید که این لحظه یمشود شما اگر زنده بشوید به این لحظه متوجه یمگویند جاودانه یمگنجد. ما باید اینکه یمهم برای ما 

 همی   لحظه بوده عیلحال ا نهایتن  
ی

 االبد این لحظه خواهد بود و در این لحظه ست و همیشه این لحظه است و روز اول زندگ

ز بگنجد گوید یمشود و بقول موالنا که یمآن جا  در نهایت شما که همه چپ   شما ن   سید در این بحر در این بحر همه چی  *** میر

سید گریبان مدرانید لحظه حس وجود بکنید و این وجود  اینشود. اگر شما در یمدر شما تجربه  نهایتن  این بصورت ریشه   میر

 بیاد و 
ی

توانند شما را از جا بکنند. یمباشد اتفاقات ن نهایتن  عمقش هم هم از زندگ  
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هم  غپ  متاست و در ضمن یک قسمت  نهایتن  هست در این لحظه  عگفتیم یک تابیمدر ریاضیات  ؟کجا هستند   حاال اتفاقات

 تغیپ  
ً
 بدن ما استکند. یمدارد که مرتبا

ً
ان پول ما است . و آن قسمت متغیپ  مثال  مپ  

ً
آن که   یا روابط ما است با مردم . مثال

. ستمتغپ  ماقسمت   

و ابد این لحظه ادامه دارد پس زنده جاودانه است نهایت دارد و تا نهایت ریشه و عمق ن  لحظه حس میکند ن   در اینپس انسان 

د این قسمت ر اد نهایتن  چون ریشه دهد یمیل آن قسمت که جسمش است و این جهان را نشان و . ارد یک قسمت متغپ  هم د

 متغیپ  دیگر مهم نیست. 

نیس  . و رد دالر پول دارد اانگار بگویند یک نفر یک میلی  دهد ویل یمدهد و یک روز چهل دالر یمد که در روز یس دالر ار هم دیک بپ  

کند و یک روز یمرد دالر دارم این که دارد نوسان اکند من که یک میلییمآن شخص فکر  خب تواند بدهد. یماز صد دالر ن بیشپی 

ود و یک روز پایی    نداشته باشد این یس دالر و چهل دالر اگر خپ  از این یک میلیارد زیاد مهم نیست. ویل  دیگر  آید کهیمباال مپ 

 دالر براش مهم خواهد شد!! 

. هب ریشه و عمق و  نهایتن  این لحظه و  نهایتن  یک  پس وجود شما عبارت از این است که عالوه یک چپ   متغپ   

و هر افتید به زمان یم صورتدر اینکند یمدر شما هر چه که تغیپ   . حاال شما اگر به آن قسمت متغپ  نگاه کنید که رویدادهاست

ت را به صفر بدل یبینهاهستید و ممکن است این ریشه  نهایتن  رود که از جنس یمچه تمرکز کنید به آن چپ   متغپ  بیشپی یادتان 

 بروید و از جنس اتفاقات بشوید. ما این کار را کر امکنید و تم
ً
فقط چشممان به اتفاقات بوده و تمرکزمان به اتفاقات بوده م. ما دیا

 یادمان رفته که دذهنمان بو بنابراین تو 
ً
  نهایت داریم. ن   ریشه ما این لحظه وجود دارد و یم و اصال

 و خدا  
ی

این لحظه است و شما هم آگاه هستید. آگاه شدن    االبد . یعت  عیلاستزمان  کجاست؟ در این لحظه. این لحظه ن  زندگ

این در  . بد وجود دارد در واقع هوشیاری حضور استاال  دارید و این لحظه عیل نهایتن  لحظه وجود دارد و شما ریشه که این 

 و زنده شدن به حضور. 
ی

 واقع یعت  زنده شدن به زندگ

 توی ذهن بودن مرکز 
ً
 خپ  نداشیی  و تماما

ً
ات رویدادها و یرویدادها باشد و با تغ در ثقل ما تو ذهن باشد آگاه نبودن به این اصال پ 

ها ما تغی ات واین کنیم نشانگر این است که ما هم  پ  چپ   و ن  زمان  پوشیده شده.  نهایتن  ریشه هویت شدیم با اتفاقات و با تغیپ 

کنیم که ما هستیم با رویدادها و با تغیپ  فکر یمشناسد. من ذهت  که ما درست کردیم و فکر یماین لحظه را نذهن یا من ذهت  

 هستیم. در ذهن چون هم هویت  تغیپ  ندارد هویت ما  ،داریم نهایتن  کند. در این لحظه ما ریشه یمهویتش تغیپ  
ی

و زنده به زندگ

ان وجود ما  با   به ما توهی    یکشویم و ییمما بزرگ کند. یک کیس از ما تعریف میکند یمتغیپ  اتفاقات هستیم با حرکت فکر مپ  

افتد و پول ما یمشویم و یک اتفافی یمشود ما بزرگ یمزیاد م. یک اتفافی میافتد و پول ما شوییمزند ما کوچک یمکند و حرف بد یم
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زمان است و همیشه هم این لحظه است و شما هم از این  ا در اینجا که مبد شویم. یمغمیگن شویم و یمکوچک شود ما  یمکم 

 فرار کنید یملحظه ن
ً
 نگاه توانید اصال

ی
 آشتی هستید و به زندگ

ی
 در این لحظه است. شما با زندگ

ی
کنید. یم. زندگ  

وم: بخش د  

گوید یمدر پایی     

ز که جان را چون قدح پر یمعشق ب   ز که خندان از بقا مست آمدستچون بی   بی 
ر
 کند *** روی ساق

 
 نگاه حدر این ل

ی
از جنس او هستید در این لحظه. ویل اگر بروید به کنید یمبه معشوق عرفان  به خدا نگاه  ،کنید یمظه شما به ساف

شوید. ما این کار را کردیم. یمو یک دفعه کنده شود یمکم حضور شما  و مشغول اتفاقات بشوید این عمق  اتفاقات  

متناسب با یار که مست آمده. ساز یار را بزنید (بعنوان انسان )حاال بیایید این ساز گوید اگر شما توی ذهن هستید یمامروز موالنا 

 
ی

اب عشق است.  . زندگیستپر از  است مست آمده یعت  مست زندگ پر از شر  

ز که جان را چون قدح پر چون ب  عشق   پر میشود   کندیمبی 
ی

اب زندگ و با انرژی  شود یمپر  با خرد  . جان شما این لحظه با شر

تا حاال من ذهت  زده مان را  کنید در جهان. و پرده ساز یما مثل آنیی  پخش و این ر  کنید یمشود و شما آن را حس یمزنده کننده پر 

 ساز شما را بزنیمامروز شما اجازه 
ی

ند.  د دهید که زندگ  شما را چطوری مپ  
ی

برای اینکه و شما هیچ توجیه نداشته باشید که زندگ

 بلد است چطوری بزند و اگر غپ  از این باشد در این صورت شما به جهان یعت  به ذهن 
ی

کنید و دارید خودتان ساز یمنگاه زندگ

 را بزند. داند چطوری یمد و این من ذهت  نیکیمدارید من ذهت  درست زنید. یم
ی

ساز بزند. ساز زندگ  

 را بزند. یممن ذهت  ن
ی

ی که امروز و یک  تواند ساز زندگ این است که برای اینکه از این  از خواهیم خواند عبارت  از مثنویچپ  

 و پر از مسئله هستیم رها بشویم و وضعیت که ما در ذهن گپ  کردیم 
ی

و  پیدا کنیم نهایتن  و عمق  ن  یاییم و زنده بشویم به زندگ

 بتواند ما را مثل ساز بزند 
ی

 ن)ن  زمان  را حس کنیم تا زندگ
ی

تواند ما را مثل ساز بزند( یمبرای اینکه اگر نیاییم به این لحظه زندگ

یس به ما ندارد   دسپی
ی

 زندگ
ی

جنگیم. یمچون بعنوان من ذهت  در ذهن با زندگ  

دانیسر است که بدرد شما  ،دانید در این لحظه که نباید اینطوری باشد آن دانشیماگر شما در این لحظه خشم دارید اگر شما  

جنگید. یمگرفته که شما دوست ندارید   خورد. برای اینکه بر اساس آن دانش شما دارید با این لحظه که قیافۀ این اتفاق را یمن  

 پس جنگید یمه چون با فرم این لحظ
ی

ییک این لحظه است ریشه جنگید. ما دو جا هست خییل ساده هست قضیه که یمبا زندگ

مان باشیم در اینصورت در گذشته و ذهنما توی حال. ییک هم ذهن ما اگر حس وجود در آن باشد یعت  اگر  نهایتن  و  نهایتن  

 است یمذهن ما یا من ذهت  با گذشته و آینده کار آینده هستیم. 
ی

)این  کند. یمبا ن  زمان  کار کند و اصل وجود ما که از جنس زندگ

(. که دیگه خییل چپ   ساده ای است  
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 تمرکزتان در گذشته و آینده هست پس شما از ن  زمان  شما داگر 
ً
ید  نهایتن  و ریشه ائما و اگر در گذشته  . و اصل وجودتان ن  خپ 

 که در این لحظه است و آینده لنگر انداختید 
ی

 با زندگ
ً
برای اینکه  . جنگیمیمداریم توانیم بگوییم که با خدا یمیا  . جنگید یمحتما

 همیشه در این لحظه است. 
ی

بگذاریم مثل یار ما مست آمده و ییک بشویم و آن پس اگر قرار باشد که این پرده را بزنیم که زندگ

 ما را بزند  و ساز زده بشویم 
ی

بیاییم به این لحظه. باید از گذشته و آینده جمع بشویم  . زندگ  

به عبارت دیگر ما یادمان رفته رسد( یم)هیچ کس این به نظرش ن . اید دوست بشویمبرای این کار با فضای فرم با فضای اتفاقات ب

دهیم از یمبه او واکنش نشان  دارد یماین مسئله ما را بر  . افتادیم توی ذهن . داریم نهایتن  که از جنس این لحظه هستیم و ریشه 

ها را  . داند یمنکنیم که هیچ کس قدر ما را یمفکر  آید یماین بدمان  این اوضاع و احوال  ویو ت . دانند یمدانیم و مردم  نیمو ما چپ  

 
ی

 ما آن مزه را یمویل  . کنیمیمداریم زندگ
ی

س داریم  . ندارد بینیم که زندگ و ما ن  حوصله هستیم و ناراحت هستیم ما غم داریم اسپی

یک جوری ن  برکت است. کنیم یمو هر کاری که  . و ما مسئله داریم  

 ساز ما را نمعنیش 
ی

معنیش این  . زند یمدارد من ذهت  زند و یماین است که ما این لحظه را پوشاندیم. معنیش این است که زندگ

 این لحظه است که 
ی

 و خرد زندگ
ی

 و انرژی زنده کننده زندگ
ی

ریزد. معنیش این است که ما یمبه فکرهای ما و کارهای ما نبرکت زندگ

 که با 
ی

جنگیم. یمداریم  ،ظاهر شدهاالن قیافۀ خایص یک با زندگ  

ط  پیدا کنیم و  نهایتن  بیاییم به این لحظه و ریشه که ما   این حاال چکار کنیم؟ شر
ی

یک اسم دیگرش هست )زنده بشویم به زندگ

هانی که در ذهن اتفاق و فرا (متعایل بشویم
یم یمو با آن  د آییمافتد و ما بدمان یمروی کنیم از این ذهن باید با آن چپ   با آنها ستپ  

 رفیق بشویم. 

 مگر ممکن است چنی    آید یمگویید که من چطوری رفیق بشوم؟ من از این خانم یا آقا بدم یمشما 
ً
و این به من ظلم کرده و اصال

ی؟   چپ  

 چاره اش فقط این است!! 

و اصل خدا فضاگشانی است. هر تعریق   د دار  نهایتن  خوایه اینطوری است. برای اینکه اصل شما که در این لحظه ریشه یماگر 

ات است. فکر شما نه در مورد من ذهت  شما نه بدن شما و بدن شما از جنس اتفاق ،در مورد اصل شما  مکنییمکه راجع به خدا 

افتد. یماتفاق   

افتد. اصل شما فرق دارد با ذهن یمافتد و لحظه بعد هم یک فکر دیگری اتفاق یمبینید که این لحظه یک فکری اتفاق یمشما 

ی که در جهان از طریق چشم . با اتفاقات ذهن شما  و شما  شنویم. اصل شما با آن فرق دارد. یماز طریق گوش بینیم یمبا آن چپ    
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 دارد؟ اصل شما در این لحظه ریشه  
ی
 و یمشناسد. یمدارد و ن  زمان  را  نهایتن  چه فرف

ی
مطرب و گوید که شما به عنوان زندگ

 را بزنید و یمتولید کننده شادی آمده اید به این جهان و و زا و شادی بخش شادی
ی

 توانید ساز  زندگ
ی

بجای آن رفتید پرده غم زندگ

زنید. نباید این کار را بکنید. یمرا   

در گفتند یم. دیگر بصورت ریایص  اگر بخواهیم بگوییم شما بعبارنی فتیم که دوستی با فضای ذهن است. یعت  اینکه گاش  چاره

  . (y=n+x)متغپ   بعالوه نهایتن   مساوی است با گفتند.  ایگرگ یمایران ایگرگ 

ویل  . که اتفاقات خییل کوچک هستند در مقایسه  آید یمبنظر شود که با این اتفاقات دوست بشوید. یمشما موقیع ظاهر  نهایتن  

دهند و یمدالر در بانک سویس پول دارید و کدش را ندارید و به شما هم ن ارد انگار شما یک میلیاین پوشیده شده االن. االن 

سد. یمو دارید یه با این کلنجار نس بخور و نمپ  که روزی صد دالر هم درآمد ندارد. ییک بپ   افتادید توی  روید و این هم بجانی نمپ 

 بگویید آقا این پول من است و به من بدهیدش. بهپی است بجای این بروید آن کد را پیدا کنید تا بروید 

 هم ه
ی

  . نطور استمیزندگ
ی

و ( که شما باشید)خردمند در این لحظه وجود دارد  نهایتن  و هوشیار  نهایتن  زنده و  نهایتن  زندگ

هانی که خییل کوچک هستند. حاال 
 بکنید در این صورت آن شما مشغول شده اید به یک چپ  

ی
 را در این لحظه زندگ

ی
اگر شما زندگ

ینس متغپ  را رها  د برای تولید یمقرار بصورت ساده در اختیار شما االن کنید و این ذهن شما یمبپ   برای و برای آفرینش و گپ 

 خردورزی. االن فلج است. 

ید. یمخواهید. شما نیمچرا فلج است؟ برای اینکه شما از آن هویت   از کجا باید هویت را بگپ 
ً
هویت شما از خدایت دانید که اصال

 قسمت متغپ  و نه از اتفاقات. نه از ذهن شما. نه از آن  آید یمشما که در این لحظه زنده 

زند یمرا  زند و در حقیقت ساز خودشییک هستید و خدا ساز شما را یمزنده هستید با خدا پس فهمیدیم االن که در این لحظه شما 

گویید چرا من را دوست ندارد؟ شما بیا تو این لحظه زنده یمشما و فقط خودش را دوست دارد.  . و به خودش هم وفادار است

 آکت    ستر تو ذهن و من ذهت  داگر بروی  . شوییمبیت  که تو خودش هستی که با او نواخته یمبشو 
ً
دغن است. این قن اصال

 در ای است که چند وقتی ذهن مثل النه
ی

یک جامعه عشقی اگر پدر و مادر ما زنده به عشق بودند و خردمند تا هشت نه سالگ

 و اگر جامعه حمایتی بود ما  بودند 
ی

شدیم به این یمشدیم به این لحظه و زنده یممنتقل از این النه ذهن در هشت یا نه سالگ

بخوریم( عشق نبوده  دند حمایت کننده نبودند )نه اینکه به ما نان نداحمایتی نبودند و و جامعه لحظه. ویل چون پدر و مادر ما 

 به ما یاد دادند که  ،زنده به عشق و خرد نبودند 
ً
 نکردند و در دونی بودند و دائما

ی
 مواظب باش باید خودتدر فضای وحدت زندگ

ی به شما اضافه ر ا مقایسه ک بشه. اگر اضافه بشه خوب است و اگر ت  با دیگران و باید باالتر از دیگران بایسر و باید همیشه چپ  

د. و همیشه هم یک ش و گردن از کیس که  . همان فرمول را کم بشود بد است. این را شما یاد بگپ  پهلوی تو است باید بیشپی بایسر
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باید حرف ما باشد. باید رئیس باشیم و که باید یک ش و گردن از همرسمان باالتر باشیم و . فضای خانوادهدر ما گرفتیم و آوردیم 

ی. یمچرا؟ چون من ذهت  داریم. نه ن  قدغن استشود چنی   چپ  
ً
 . آن اصال

ی به نام من  ... را  ما هم اگر من ذهت  و رسمیت ندارد و کیس به آن اجازه نداده. ذهت  شناخته نشده  در فضای یکتانی یک چپ  

 . کنیمیمسه بعنوان یک فرایند که ما جدانی را تجربه و یعت  شما بعنوان یک پر 

دو تا بچه دارند و بعض  موقعها دو هفته  ییکگذراند و یماین مرغها و بلبالن میایند و آنجا النه  . در خانه ما درختان گل هست

ون بیایند و بزرگ شوند و وقتی که از   کشد طول یم آورند و یمایند مرتب پدر و مادرشان برای آنها غذا تخم در یمکه اینها از تخم بپ 

ی را متوجه شدم که وقتی که بچه های  . وند کنند مپ  یمکنند و پرواز یمآنها رشد  نها آنجا هستند و ما آو من در طول این مدت چپ  

یفانی هم کنیم خب پدر و مادر آنها میایند و شو صدا در میاورند تا ما نرویم نزدیک درخت. رویم به بچه ها نگاه  یم خب با یک ترسر

 خواهند بروند. یمکه این بچه ها   فهممخواهند این پرندگان را پرواز بدهند من یمیمکه   وقتی 

 این پدر و مادر ها بینیم که یمر این درختها باز دو سه روز بعد از اینکه این بچه ها رفتند اگر ما برویم کنااینکه ویل جالب 
ً
 اشتباها

و بچه ها دیگر رفتند. چرا اینها باز ش  ها دیگر این تو نیستند! گویم که چطور اینها متوجه نیستند که بچهیمکند و من یمشو صدا 

کنند که شاید برای سه چهار روز باشد و بعد یادشان یمند این کاری که اینها کگردم به خودم. نیمبر و بعد من ؟ کنند یمو صدا 

 نیست باز هم شو صدا آنبینم که در یمروم توی ذهنم و یمچطور من بعنوان انسان  . رود یم
ی

راف آن. حاال آن کنم اطیمجا زندگ

فکرها یه اطراف این باورها و   . رود و یل ما این دو سه روزمان میشود هفتاد سالدیگر یمکند و بعد یمپرنده دو سه روز اشتباه 

بشناسیم تا از این بوسیله ذهن کنیم و خودمان را بعنوان موجود جدا پیدا  گردیم. این برای مدت کوتایه بوده که ما آنجا رشد یم

یم بعنوان  داگما را این جهل و این  داری و این غرورنتوانستیم این کار را بکنیم. و این مقایسه و این منویل  . متولد بشویم ذهن بگپ 

 برای آینده و به بچه هایمان هم یاد بدهیم. 
ی

 آیا این درست است؟اساس زندگ

ها که رفتند بچهدانستم یماگر من زبان آنها را  . نباشیمکنند که ما هم مثل آن پرندگان راهنمانی یمعارفان  مثل موالنا دارند به ما 

برای  ! بچه نیستگفتنم که بابا جان اینجا که دیگر یمکنند به آنها یمشو صدا آید یمرویم ش درخت و باغبان که یمروز دوم که 

؟ خب آن موقع بچه بود این قابل یمچه شو صدا  درک بود که فکر میکردی که ممکن است کیس بیاد و بچه ها را بردارد وبه کت 

 جیغ و دادت برای چیه؟! آنها آسیت  بزند االن که بچه نیست تو 

های گویم( چرا این قدر یممال ما )االن من دارم به خودم  . خب این دو سه روز طول میکشد   تو ش وصدا راه انداختی ش این چپ  

؟!  . پرسمیماز خودم من ذهت    نکند که تو هم مثل این پرنده هستی
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ی به شما  سید. یک کیس یک چپ   کنید که یماندازید فکر نیمداد راه و  گوید یا یک کاری میکند شما جیغیمشما هم از خودتان بپر

ی نیست این تو یممثل آن پرنده رفتار  ی نیست خپ   ! کنید؟ دیگر این تو چپ  

 این. اید به این لحظه و حاال باید خودتان را مبدل کنید به زاده شدید و آمدهاز آنجا و  اید هشما رشد کرد

روم به یممسئله دارم گرفتاری و ذهن و دارم از فضای این اتفاقات و  گردیم به این کلید که متوجه بشوم که من یمبر دوباره حاال 

آگاه بودن از اینکه این لحظه  ( این لحظه نهایتن  ن  زمان  یعت  ) ن  زمان  را خواهم پیدا کنم و یمم را نهایتن  و ریشه این لحظه 

ما با گذشته و  گذشته و آینده یک چپ   ذهت   است.   . آینده وجود ندارد لحظه وجود دارد و گذشته و این   االبد یلوجود دارد و تا ع

توانیم خارج شویم. آگاه شدن به یمهمیشه در این لحظه هستیم و از این لحظه ن . توانیم به غپ  از ذهن برخورد بکنیمیمآینده ن

 . هر دو ییک هستند وسیع این لحظه  نهایتن  با فضای این لحظه  هستند.  لحظه و با فضای هوشیاری هر دو ییککه این این و این

 شدن اینها و این هر دو با هم در این لحظه ییک هستند و ییک . توجه کنید ییک از جنس مکان است و ییک از جنس زمان هست

 سازد. یموجود ما را 

بیند. را بوسیله ذهن بفهمید ذهن اینها را بصورت زمان یماینها اگر شما که ن  مکان و ن  زمان هستید در این لحظه بخواهید 

دازید به مسائل و محدودیتها و اتفاقات و با آنها هم هویت بشوید بصورت زمان و محدودیت.  و مرکز در این صورت باید بپر

 ثقلتان را بیاورید به ذهن و بیفتید به گذشته و آینده. 

گذاریم به ده یمروید آنجا و تمرکزمان را یم . انگار که زنده هست و آینده هنوز نرسیدید  . ماند برای شما یمگذشته عیت  آن موقع  

وع سال بعد به دو روز بعد    شر
ی

این کار را نباید بکنیم و نباید  گونه است.   شود. این در واقع مرضیمکه اگر برسیم آنجا زندگ

 گویند. یمعارفان  مثل موالنا چه شویم که کنیم. ما باید متوجه بیمکنند ما هم یمبگوییم که چون همه 

ر چون پوشد قهر لباس گر  آمدست مست بارها ما بر شیوه بدین کو***   بشناسمش شر

م ظاگر من تمرکزم را از این لح شناسمش. آتش اگر یممن مثل آتش گوید اگر معشوق لباس قهر بپوشد یم. و توی ذهن بگذارمه بپ 

 سوزاند دیگر. یمبیاد ما را 

 لباس قهر نیمبه ذهن و من درست کنید معشوق لباس قهر شما اگر بیایید 
ی

پوشد ما هستیم که داریم اشتباه یمپوشد. زندگ

   آید یماین آتش  . کنیمیم
ً
رفتیم و مسئله درست در ذهن که این منیت را ذوب کند و  شما را بیارد به این لحظه. اگر ما اشتباها

یک روزی کند یمکند و حس وجودمان تغیپ  یمو با حرکت فکر و حرکت ذهن هویتمان تغیپ  پیدا هم هویتم کردیم و با اتفاقات 

وجود داریم و یک روزی وجود نداریم. یک روزی کوچکیم و یک روزی بزرگ هستیم و یک روز نارحت هستیم و یک روز 

 لباس قهر .. اگر این  کار را ب. یا در گذشته هستیم و یا در آینده هستیمخوشحال هستیم 
ی

چرا لباس قهر پوشد. یمکنم زندگ
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 را یمپوشد؟ چون شما دارید این لحظه را یم
ی

 شما دارید کار غپ  قانوی و غپ  اصویل یمپوشانید زندگ
ی

پوشانید و به لحاظ زندگ

 . کنید یم

چاره هستم بدبخت هستم و من بیگویید ییک من و ییک خدا. حاال شما توی ذهن باشید و بگویید که من ذلیل هستم و من یمشما 

 اینها فایده ندارد.   .. . و خدا بزرگ است

. این ذهن کاره ای نیست. ذهن اینجا ن
ً
تواند کمک یمشما باید هوشیاریتان را عوض کنید و باید از جنس او بشوید نه اینکه لفظا

سید هر یمد خودتان را داری بشوید گی   او را چون آتش بشناسید؟ هر جا که خشمتوانید یمکند. آیا شما  سوزانید. هر موقع که بپی

توانید یملباس قهر پوشیده معشوق. شما این کار را کردید و دهد یمورزی کنید هر موقع به شما حس حسادت دست موقع کینه

 نکنید. اینکار را 

 بخش سوم: 

که مزیت ما نسبت به حیوان است. شما   Free will ما هست  تیاراده خدا ی   آزاد وجود دارد که هم در ضمن در ما یک اراده

بروید توی ذهن با این اراده آزاد انتخاب توانید با این حق یمتوانید همی   لحظه اعمال کنید. یمحق انتخاب دارید و حق انتخاب را 

 و خرد از و بگذارید عرفان  ییک بشوید یا بیایید به این لحظه زنده بشوید به معشوق و با معشوق . باشید  گرفتاریها و مشغول  
ی

زندگ

 تشعشع کند. مثل یک آنیی  شما 

 خواهید بسته به شماست؟ یمکدام را 

خواهد شما را بسوزاند خالص بکند. بگو یممنتظر آتش معشوق باشید که من مصنویع درست کنید شما اگر  بدانید باید ویل شما 

ویل اگر شما من داشته باشید و مستی معشوق را  . آید یمسبک پیش ما بارها آمده است. معشوق این لحظه پیش ما مست با این 

دار باش! یمخب درک نکنید   خواهد ناخالض شما را بسوزاند دیگر. خب شما خپ 

دار بایسر یمحاال چطوری  دار باش من دارم به شمخوایه خپ  گویم اگر شما خشمگی   هستید یما االن دو راه دارد. یا این لحظه خپ 

س دارید و ناراحت هستید  ز انشاهلل اگر و امر طوری نباید باشد این دانش را بنداز. ایناین لحظه و اگر این دانش را دارید که اسپی

کنم و امروز هم خواهیم یم)داستان را یادآوری ترک که  رسیدیم خواهیم خواند که موالنا در دفپی ششم به ما گفت در داستان امپ  

بیند که یمامپ  ترک  . م حالمان خراب استیکه امروز بیدار شدیم و دیدمثل ما  درست شود از خواب. امپ  ترک بیدار یمخواند( 

اب پریده   است. مستی شر

اب؟ شر  دهد. یمدیگر مستی نکند و یمگرفتیم دیگر کفایت نیمو دور و برمان و از جهان که از رویدادها و متعلقات   ان  کدام شر

فرش مان را به همه نشان ه مان را به همه نشان دادیم و بچه مان را به همه نشان دادیم و به همه گفتیم که دکپی شده و خان
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رمق بینیم که ن  یمویل با این همه باز ذهت  است . اینها همه کارهای مت  .. دادیم و خودمان و کارهایمان را به همه نشان دادیم

. حاال باید چکار کنیم؟ همه چپ   را به همه نشان دادیم و همه چپ   را هم همه تایید یمی   هستو خشمگ س هستیم و اسپی  هستیم

!  ب است و و کردند و وضع مالیمان هم خ  مطرب امپ  ترک یعت  همی   دیگر یعت  من ذهت 

زند مثل موالنا که دارد یمگوید که وقتی مطرب یماول قصه گوید مطرب بیاد و حال من را جا بیاورد. و موالنا در همان قسمت یم

د یمرود از جهان هویت یم ارهدوباگر کیس از جنس من ذهت  باشد  . زند یمش را تار  که اگر کیس در جهان به شما اینکما   . گپ 

؟ندارد و تو همه چپ   داری چرا آخر اینقدر ی مردم گرسنه هستند و مردم هیچ چپ   دهد که ببی   یمدلداری  این یک جور  ناراحتی

اب به شما  مردم بهپی است حاال یک ذره  پی بینید که وضعتان از همه بهپی است و از بیشیمافتید به قیاس و یمدهد و دوباره یمشر

اب   فایده ندارد. کند. ویل این یمشما را خوشحال حال دقیقه  دهشر

 برایتان خواندم یمد یاخالصه مطرب یم
ً
فقط دارم یک تکه  (این قصه را برایتان خواندم 353ر برنامه گنج حضور دزند )این را قبال

وع یمکوچیک از آن را برایتان  که نیمبه اینکه به این امپ  ترک یاد کند یمگویم که مطرب شر ی . دانمیمدهد که تو یاد بگپ  ز  این چی 

 است  . طور باشد این این لحظه نباید تصور کنز که دابز این سبب شده که یمکه 
ی

ه تو که این زندگ ز اض تو وستی  بنابراین اعیر

وع یمتو را به این روز انداخته  برایتان .  . . ی یا تو بت هستی و اتو ماهدانم یمکند به اینکه من ن. شر
ً
که در این مطلب که قبال

 باشد به من و شما  . کاری های خییل جالت  وجود دارد ریزهخوانم یمام و االن دیگر نخوانده
ی

گوید که من یممطرب که زندگ

!   دانمیمن  که تو ماه هستی یا بت هستی

 هستی یا شما ماه  حاال 
ی

 در ذهن؟  جنس فرم هستی  ز اهستی یعت  از جنس زندگ
ی

دانم تو از من چر یممن نگوید: یممطرب زندگ

. یمکه تو   فهممیم... و من اینها را نبشود تر خوایه دشمنت ذلیلیمخوایه و یمتو خانه بزرگپی  ؟خوایهیم  گونی

 دانم من کجا هستم و تو کجا!! یمشوی! من نیمشوی و بعض  موقعها از  من جدا یمییک بعض  موقعها با من 

 با این الفاظ 
ی

. دایمدانم. تو یاد بگپ   که نیمامپ  ترک یاد بدهد )که من و شما باشیم( تو بگو ناین خواهد به یمزندگ  ن 

 "؟دانید در این لحظهیمدانید یا بگویید که نیمن"اید که بدانید که اندوخته یمپرسم. آیا شما علیمحاال من از شما 

 با این قیافه آمده و دانش شما این لحظه 
ی

ه گوید که نباید اینیمزندگ ای آیا این دانش را پیدا کرده. کت  یمطوری باشد و با این ستپ  

ی با بایسر و رفیق این قیافه  کت  و آشتی کت  که با این قیافه دوستی    است که با این قیافه آمده و اگر تو با این بستپ  
ی

؟ االن زندگ

 
ی

ه زندگ  . کت  یمستپ  

 و بگونی که من نای که کند که آیا یاد گرفتهیمموالنا دارد از شما سوال 
 دانم. یمبدان 
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 «دانمنیم»گویم یمپرد وسط که من از این به بعد یمحاال من ذهت  

 دیگر.  کنید یمه نس ستپ   پریزد. اگر بطور اصیل ندانید یماگر شما ندانید تمام غم های شما فرو  !! شود یمنه این ن

ه  ه  ؟کنید با این لحظه و با اتفاقاتیمشما چرا ستپ   طوری باشد. گ  د ایندانیم نباییمبرای اینکه  ؟کنید یمبا جهان فرم چرا ستپ  

. یم  داند؟ من ذهت 

ط اتفاق این لحظه یا آشنر با رویداد این پذیرش ب   یعنز  . این نشانگر تسلیم است ؟دانید یمبدانید که ن توانید شما یم قید و شر

 چنی   انتظاری نداشتم و من توقع ... گوید این قابل قبول نیستیماینکه ذهن من ولو  لحظه
ً
 این چیه! من اصال

ً
دیگری  اتاصال

 داشتم. 

اتفاقات که االن دارند دهد که یمهم هویت شده که به شما یاد ذهت  توانید بندازید؟ دانش یمحاال این دانش ذهت  را آیا شما 

  . دانیمیمو ما ن فتند یفتند نباید باینطوری یم

ز طور اتفاق   بداند که یمو ما این را نفتند که دارند میفتند. بیدر حالیکه اتفاقات باید همی 
ً
دانیم و اگر کیس یاین را حقیقتا

 داند دیگر غم ندارد. یمن

یط شدیم به  اقعبعض  مو  هانی که ما شر
 فکر نما دانیم. یمچپ  

ً
 از طریق شر کنیم و یماصال

ی
آدم باید که من از این   دانمیمیط شدگ

 !! آید یمدانم که چرا خوشم یمو هیچ هم ن آید یماز این خییل خوشم  ! و ! از این متنفرمآید یمو بدم هم  بدم بیاد. 

هستند و توی  ضه باشد دشمن است. این باورها حقیت محشتهر کیس این باورها را داشته باشد دوست من و اگر کیس ندا

ها نباید یمبه شما ست که ا دانیسر  ها هستم و غپ  از این هم نیست. اینهویت من و با اینها هم جیب من هستند.  گوید که چپ  

 کنیم( یماین لحظه هست. )ما داریم راجع به این لحظه صحبت اینطوری باشد که این 

شود شما یمشود که شما این دانش را ندانید. یمگوید؟ دانش شما. یم! گ این را افتاد یمآن اتفاق یس سال پیش نباید آنطوری 

 بشوید در این لحظه و هم خط بشوید. 
ی

 ( . )راجع به این صحبت خواهیم کرد  موازی با زندگ

تا خواهد آن ناخالض را بسوزاند. و یمو  آید یممثل آتش  ،واکنش نشان بدهید ض کنید و اگر شما او اگر شما نشوید اگر شما اعپی 

 از نظر جمیع هم بارها آمده. ویل شما متوجه نشدید.  تبه این صور پیش شما بارها آمده اال ح

ذهن و از به  یمو از حیوان آمد . جماد آمدیم به نبات. از نبات آمدیم به حیواناز  یمما هوشیاری هستیم که تکامل پیدا کرد

 . . ذهن
ی

 . است این لحظه باالتر کجاست؟  . باید بروی باالتر هم جای تو نیست )توی ذهن( گوید که اینجا یمبه ما االن دارد . زندگ
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. همش درد زایمان است. بیدار ش ون و متولد کن. دردش هم باید بکیسر اگر  و به این لحظه و خودت را از این النه بکش بپ 

ون بکشیم درد زایمان دارد. خودمان هم خودمان را باید بزائونیم و بخواهیم خدایت  متولد کنیم. مان را از این من ذهت  بپ 

 گوید یمحاال 

 آب ما را گر بریزد ور سبو را بشکند *** ای برادر دم مزن کاین دم سقا مست آمدست
 

هوشیاری من ذهت  همان دانیسر است که ما با آن هم هویت شدیم که گر چپه کند ، هوشیاری ذهت  را  ب ذهن را آ ،آب من ذهت  

ها نباید اینیمآن دانش  یم با جهان فرم. یمو ما طوری باشند گوید چپ    ستپ  

طش این است که دوست باشید. ویل  و اتفاقات دوستانه باشد. اگر بخواهید بیایید تو لحظه باید شما با جهان فرم  گفتیم که شر

حضور شما کیس راحت بشیند حتی اگر دهید در یماگر شما اجازه ن . دانش شما در قیافه شما پیداست . گذارد یمدانش شما ن

ی هایمان اینطوری در مقابل بچهخواهید که آن طرف مقابل آنطوری باشد. ما یمکه ن  زند یمگویید این قیافه شما داد یمهم ن چپ  

ض داریم. یدهیم که در حضور ما راحت باشند نماجازه هستیم و  قضاوت داریم که تو ما  ... با افراد دیگر هم همینطور. ما اعپی

! این حرکت غل .. اینها همه . درست است و شما باید عوض بشوی و باید اینطوری بشویط است آن حرکت نباید اینطوری بایسر

 قضاوت هستند. 

که کل این را کوزه ذهن را بشکند که چر بشود؟  این دانش ما را بریزد و کل این   ،آب ما را بریزد  گوید اگر معشوق آمد و خواستیم

 تو دم نزن ای برادر. تو هیچر نگو!  را ساده کند. ذهن تا این بسازد  دوباره

 کردن را بلد این لحظه مست است وحالیش نیست. )یعت  کیس که آب میدهد( که این سافی این سقا برای این
ی

 فقط زندگ
ی

زندگ

 فقط شادی بلد است و حالیش نیست که ما غم داری
ی

و کارخانه غم سازی م غم درست کنیا عادت داریم که و م ماست زندگ

 . مهستی
ی

 حالیش نیست مست است. این را زندگ

 شادی است
ی

اع کردیم. شناسد یمنرا غم  ،ذات زندگ طوری بایسر و باید آنطوری همش ش این که شما نباید این. غم را ما اخپی

ها و  . ش این هم هویت شدن با چپ   .  یمباشنده توهیک ایجاد بایسر  بنبنام من ذهت 
ً
شود شما با یمو ن . انش به غم استیکه اصال

ی هم هویت بایسر یا یک جانی    باال نیاد.  . . . نجا غم و درد و آو از  د داشته باشی منچپ  
ً
 . محال است این اصال

دازید. ینرا ن  اندازید. آن دانیسر که درست شده بر اساس من هایت آن را ب انهایت باید من. بشود  ستخواهید زندگیتان در یمشما 

 د. توانید شما اختیار دارییمشما 

اض نیمپس این دم این لحظه شما دم ن اض ن کنید. یمزنید و اعپی اصیل در این دانم. اگر یمگویید که من نیمکنید یعت  یماعپی

 شود. یماین فضا باز در این صورت باشید 
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 خوانم. یماز جاهای دیگر برایتان حاال چند تا مطلب هم 

. برکت یمشود همانطور که از آسمان یمببینید اینطوری   بارد به زمی  

 ت
ز
اب ز به حی     *** و آسمان منز من زمی 

ز
ز رویاب  که دم به دم ز دل من چه چی 

ز خشک لبم من ببار آب کرم ز ز آب تو ب***  زمی   بایزمی 
ز
 د گل و گلستاب

ز چه داند کاندر دلش چه کاشته  ز توست حامله و حمل او تو یم***  ایزمی 
ز
 داب

گلستان بارد و ما گل و  یمآسمان  آب کرم از م و زمی   خشک لب هستی. ما بارد یم هستید و آسمان زندگیست. برکت می   شما ز 

شویم و فضای یمبا این لحظه ییک کنیم یمکنیم و ن  زمان  را حس یمپیدا  نهایتن  آییم در این لحظه و ریشه یم. ما ویمشیم

د به اعمالتان و ز رییماز این فضای هوشیاری که در درون شماست برکت  . ویمشیمفضاگشا  . شویمیمپذیرش این لحظه 

ریزد یمن ان و اعمالتابه فکرهایت آید که از آن فضا یمشود و انرژی  یمفضانی که درون شما باز شود همی   یم آسمان فکرهایتان. پس

هایمان بسته است و یل ما در اختیار کنید. نه اینکه ما چشمیمدارید دانید که چکار یمدهد و  شما نیمهمان زمی   را دارد برکت 

ی را قرار است که خلق کنیم. نه من دانیم یمما که ن . عشوق هستیمم  در ما چر کاشته ما حامله به چر هستیم و چه چپ  
ی

زندگ

 دانم و نه شما. یم

 ییک هستید او از شما استفاده
ی

ن درست آکنید یمو هر چه که شما و او خلق کند یم وقتی شما در فضای یکتانی این لحظه با زندگ

عمل و فکر  بر اساس نیارهای خودشگوید من دوست دارم این کار را بکنم. حاال من ذهت  یممن ذهت   . داند یماست. من ذهت  ن

 وجودتان غپ  الزم و غپ  قانون  استخواهم این کار را بکنم. شما یممن  گوید یمو  کند یم
ً
  . اصال

ً
اینجا چکار دارید و شما شما اصال

 گویم( یمما را گرفتار کردید )اینها را دارم به من ذهت  هستید که 

برای اینکه شما بعنوان تار بوسیله معشوق عرفابز بوسیله معشوق زده بشوید. در این لحظه اینها همه مثالهانی است که شما 

حس فرمتان را و مرکز ثقلتان را و  این لحظه زنده باشید و . رم داشته باشیدنباید فباشید و  یمفر باید از جنس ب  زده بشوید 

 حس وجود به شما 
ی

ید. زندگ  بگپ 
ی

 زندگ
ی

ید و از زندگ  هویت بگپ 
ی

دهد نه بوجودتان را از ذهن منتقل کنید به این لحظه و از زندگ

اب کشیدن و من ذهت   . از شر های این جهان  های این جهان  دست بر  نه چپ    یم. ر دایمهویت کشیدن از چپ  

ز فنا گفتم ای شاه همه شاهان نقشر بفرسده بدین آذر یمه بگداخت***  در عی   

 این برفست
ر
 غیبست گل احمر***  گفتا که خطاب تو هم باق

ر
تا برف بود باق  
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 گل احمر یعت  گل رز یا گل شخ. 

 هست ما فکر  ما در عی   فنا اگر ذهن
ی
 است. من گفتم یمهنوز باف

ی
ای شاه همه کنیم که عی   فنا هستیم ویل ذهن هنوز باف

ند. امروز  راجع به مرگ اختیاری اگر اآن نماز بگدازد و هیچر . شما اجازه بدهید این نقش شما ختشاهان این نقش من همه بگدا

 . آید یمکدام آذر؟ همان آتیسر که از طرف معشوق   . داختگهر کیس بگوید که نقش من  شد صحبت خواهیم کرد. 

شویم که ذوب یمشویم وارد یک فضانی یمفضای حل و عقد. یعت  ما وارد این جهان که گوید یمموالنا یک اصطالح جالت  دارد 

 بوسیله خو  توانیم فرار کنیم. من  یمفضا نیعت  ما هیچ از این  . ن استآکننده است و گره توی 
ً
 دارد ذوب شما دائما

ی
رشید زندگ

  ؟تواند مقاومت کند یمشما اگر یخ را بگذارید زیر آفتاب سوزان تابستان آیا  شود درست مثل یخ. یم

یخ تولید  دارد که یهیمکشد منتها این یخ که ما باشیم درونش یک مکانیسیماگر بخواهد مقاومت کند درد تواند.  یممن شما هم ن

 را یعت  ما این انرژی  . کند یم
ی

د و یخ تولید یماین من ذهت  زنده زندگ . ویل یمگپ 
ی

گوید که یمموالنا کند و جلوی آفتاب سوزان زندگ

 اسمش را 
ً
دار بشوید که شما در )اتفاقا  من. و فنای فرم و ذوب کننده فرم. فنای ذوب کننده گذارد فنای حل و عقد( یمشما خپ 

 . میماند ب باید بشود مثل یخ و باالخره ذو مقاومت کند قدر هم که زرنگ باشد چحاال این من هر 

 گوید تا ما متوجه بشویم یمموالنا یک چپ   جالت  گوید من به معشوق گفتم که این آتش تو من را ذوب کرد و حاال یم

برف آب نشود منتظر گل  اینتا و  . بقیه برف تو استگوید تو من را ذوب کردی این بقیه یخ تو است یمگفتا که خطاب تو هم که 

 شخ نباش. 

 ییک بشویم و این من ذهت  ببینید که چقدر ما باید  
ی

خواهد دخالت کند و یمیه  کار کنیم تا بتوانیم بیاییم به فضای یکتانی تا با زندگ

 نگذارد که این اتفاق ن  افتد. 

نم. نگذارید که این من ذهت  بیاید و بگوید که من دایمنمن خدمتان عرض کردم که شما دانش ذهت  را انکار کنید و بگویید که 

دانم یمگوید نیماصیل نیست وقتی که دانم. این من ذهت  یمگوید بگذار که من بگویم نیمپرد وسط و یمدانم. این من ذهت  یمن

 و مواظب این من ذهت  باش. داند. یممنظورش این است که 

ی نمانداگر من ذهت  بگوید که من ذوب شدم و هیچ  ، دانید که ذوب شدید. اگر شما ذوب بشوید شما یمخب شما از کجا  . هچپ  

همی   که ما بگوییم به گنج حضور زنده شوید. یک عالمتی دارد شع عشق و خرد مشخص یمعبه گنج حضور برسید از تش اگر 

 شود! یمشدیم که ن
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که این برف هست از گل شخ   من زنده شدم. تا زمان   ه برف است که برف بگوید قیهمی   گفیی  بهمی   گفیی  هم مثل برف است. 

ی نیست و هنوز زمستان است.   خپ 

 گوید که یمشود؟ یمحاال اگر این برف باشد چر 

 آن برف گوید دم به دم بگذارم و سییل شوم *** غلطان سوی دریا روم من بحری و دریاییم

خاییمیمتنها شدم راکد شدم بفرسدم و جامد شدم *** تا زیر دندان بال چون برف و یخ   

  . من را  جوییم یعت  نی خوایم

بشویم و برویم به دریا برسیم. این هم یک جور گفیی  است.  سیلداخته بشویم و گخواهیم  یمکه ما   مگویییمبرف و یخ  عنوانما ب

که اینطور باشد و تا   یمخواهیمشویم و نیمشویم. جامد یمو افرسده  شویم یمراکد شویم و یمتنها و اگر برف بشویم و یخ بشویم 

 طور شدیم. حاال این

طوری بشود. شما به اینجود که این برفها را خرد کند. شما نگذارید که را یمعشوق ما شود؟ زیر دندان بال میمویل اگر بشویم چر 

 . دازید نرنجشهای گذشته را بتمام  . ندازید یرا ب اینها میل خودتان 

ه   که خودتان را بزرگ   ید جا دیدندازید. هر ید آنها را بنیکیمکشید و خودتان را بزرگ یمبا هر چه که هم هویت شدید و از آنها شپ 

. هر کجا که یم و همه دهید تا بزرگ شوید دانید و دارید جواب سوال را یمیمبینید جواب سوال را یمکنید خودتان را بیارید پایی  

 بگذارید کوچک بشوید و کوچک بمانید. . جواب را نگویید کنند یمنگاه دارند 

و باید خرد شوی. خب  . باال زیر دندان معشوق خرد خوایه شو خواهد بزرگ کند. و اگر بخواهید بیایید یماین من ذهت  خودش را 

 این کار را نکن. 

ز کز کجا مست آمدستفریبم مست خود را او تبسم یمیم  کند *** کاین سلیم القلب را بی 
 

 

 االن مست هست و شما از جنس او هستید است.  گوید من معشوق خودم را که این لحظه مست آمده یم
ی

در  . معشوق و زندگ

 هستیم که یم
ی

ها واقع ما خود زندگ  کشیم عقب. یمخودمان را شویم و یمبیدار بعد شویم و یماییم به این جهان و آغشته چپ  

وقتی که هم  ؟مست خودمان را  یمدهیمدهم. گ فریب یممست خودم را فریب گوید یمویل در آنجا که هنوز آغشته هستیم 

 یمهویت 
ی

ها.  وقتی که تمرکزمان به جای زندگ های این جهان. یمشویم با چپ   ی هویت یموقتی افتد به چپ   خواهیم از یک چپ  

 
ی

ون بکشیم و زندگ ون بکشیمبپ  ون بکشیم در اینصورت ما داریم معشوق را  . بپ   و رویداد بپ 
ی

 فریبیم. یماز یک رویداد زندگ
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 بخواهیم داریم وقتی بجای اینکه  
ی

ها زندگ یم از چپ    بگپ 
ی

دهیم. این از خشم یممعشوق را فریب در واقع داریم از معشوق زندگ

اض دارید اگر این هستید و و رنجیده شما خشمگی   اگر  آید یم ه لحظه اعپی شما دارید کنید در این صورت یمو با این لحظه ستپ  

)سلیم القلب  . را ببی    حلو ه این ساد وید گیمخندد و یمبه شما  این کار را نکنید. برا ی اینکه دارد دهید. یمو مست را فریب  معشوق

ها و  من را گذاشته ؟ببی   از کجا مست آمده را  اینیعت  ساده(  های این جهان   ی این جهان  رفته با چپ   مشغول شده و از چپ  

ون. یم  بکشد بپ 
ی

 خواهد زندگ

 : بخش چهارم

 است اجازه 
ی

 ل از اعماق دهیم شادی اصییمپس موالنا به ما گفت که اگر این لحظه که زندگ
ی

بجوشد و  آید یموجود ما که از زندگ

ن صورت با مست ییک هستیم و به اصطالح به حرف ایدر پخش کنیم هم شادی را خودمان حس کنیم و در جهان  این بیاید باال و 

 را دهیم یمرا انجام  خواهد یمکنیم و عمیل که او از ما یماو گوش 
ی

 دهیم. یمیا خدا را داریم فریب وگرنه ما مست را یا زندگ

سید یا نگران هست ر پس اگر د کنید یا به یک یمیا رنجیده هستید یا حسادت دهید یمید و یا واکنش نشان این لحظه شما میپی

 دهید. یمصورت دارید خدا را فریب هیجان منق  مشغول هستید در این

ها را انتخاب کرده و شادی  ،را ببی   که بجای مستی و  خرد من حاین ساده لو  “گوید که یممست به ما  :گویدیمو  را خرد چپ  

ها  خواهد یم د از چپ   ها را انتخاب کرده.  مصنویعو هویت  بگپ  .  حچقدر ساده لو چپ    ”است این انسان هویت ذهت 

 گوید که این کار مقدور نیست. یمو موالنا در سطر بعدی 

 فرین  کز کمینه حرف او *** آب و آتش بیخود و خاک و هوا مست آمدستآن کش را یم
 

ین یمدر ذهن داریم کیس را  غم ساز و غم پخش کن ،غم پیشه  ،حساده لو ما بعنوان انسان  ین ( که کمپی فریبیم که )کمینه یعت  کمپی

گوید که یمدر اینجا چهار رکن جهان مادی را  . حیواناتو همچنی   از نباتات از جمادات و از  . شود یماز عنارص پخش ، حرف او 

ها  خاک و هوا هم هستند. آب و آتش و خاکآب و آتش مست هستند و   به غپ  از انسان.  . و هوا یعت  همه چپ  

تواند باشد. خردی که از ما به جهان یمخارق العاده مستی ما  ا منته . پس غپ  از انسان همه چپ   بطور مستقیم از او مست هستند 

تواند پخش شود و یمای که در ما وجود دارد و به جهان زنده کنندهشود انرژی یمشود عشقی که از ما به جهان پخش یمپخش 

 در مورد خاک جهان را هوشیار بکند به خودش در بقیه 
ً
ها وجود ندارد. مثال تمام عنارصی که  ،گوییم که تمام مواد معدن  یمچپ  

 در جهان وجود دارد از او مست هستند. 

ون بیاییم و متعایل بشویم بیاییم به این  . کنیمیمما در ذهن این کار را  لحظه زنده بشویم از این خواب بیدار ویل اگر از ذهن بپ 

 را اینز اشوید یمبینیم که همه شما که به این برنامه گوش میکنید دارید بیدار یمو من  شویم! یمبیدار شویم که داریم یم
ی

که زندگ
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ون و زنده یمو دارید خودتان را از جهان  . فریب ندهید   در این شوید یمکشید بپ 
ی

تواند مستیش را از شما در این یمو مست  به زندگ

 جهان بیان بکند. 

م تو ریس بر گور من *** برجهم از گور خود کان خوش  لقا مست آمدستگفتمش گر من بمی 
 

 

ریشه در این لحظه  نهایتن  و زمان  که به ن  برای این . ترسیمیمگوییم در ذهن. در ذهن ما از مرگ یممن به مست گفتم ما داریم 

ن  زمان  را تجربه کنیم و  بفهمیم که ما از جنس رویداد عمق در این لحظه و  . نهایتن  زنده نیستیم. ما باید زنده بشویم به این 

 نیستیم. 

 افتد. یماق تفما ا در افتد. پس رویداد یمدر آن اتفاق  فکرها در آن و ما از جنس فضانی هستیم که رویدادها 

ما حتی بدنمان  . تفاق میافتد . بدن ما در ما اافتند یمدر ما اتفاق  آن رویداد فضانی هستیم که  که میاییم به این جهان آن حاال وقتی 

و با باورهایمان و  اینها همه اتفاقات با حرکت فکر این فضا هستیم. ویل در ذهن ما هم هویت هستیم با بدنمان با و هم نیستیم 

کنیم با یماینکه االن چر فکر شود. یمبینید که هویتمان باال و پایی   یمکه ما با حرکت فکر   . شود یمدر حرکت فکر به ما نشان داده 

نش نشان ن که واکآ . و که ما اصلمان نیستیمدهیم  یمگوید ما به آن واکنش نشان یمو دیگری چه  . شویمیمآن بزرگ و کوچک 

در این بحر در این بحر خواهیم فضا را باز کنیم یمهمان اول هم فضا بودیم ویل فضا را بسته بودیم و حاال دهد ما نیستیم. یم

ز بگنجد  این دفعه آگاهانه و هوشیارانه. را پیدا کنیم. حاال  ماننهایتن  و وسعت  همه چی 

فرقش اینکه ما  . فرقش این استاز جنس آنها نیستیم.  بیینم و یمافتند و ما اینها را یمما االن هوشیاریم که اتفاقات در ما اتفاق 

شوید به این یمشویم و من مطمی   هستم که شما بیدار یماین است که شما بیدار  ، در ر ا گذاشتیم توی این جهان و االن پایمان

 توانستید این برنامه را تحمل کنید. یمکردید و نیمکرد به این نگاه ن  یماگر کار ن . کند یمو این فضا یا فضاداری دارد در شما کار   فضا 

کنید و یم قرار بر در خودتان را  نهایتن  کنید دارید این عمق یمکنید و یس دی هایش را گوش یمتب این برنامه را گوش اگر شما مر 

 اصل است. خواست شما مطرح است. 

یم )در حالیکه ما ن یم( ویل بیمگفتم که اگر من بمپ  یم. در ذهن ما از مردن یملحاظ ذهت  ما ه مپ   . تو بیا در گور منترسیم. یممپ 

م و قیامت بشود و تو بیانی  چنی   یعت  دیدار هم . را ببینم. ) خوش لقا یعت  خوش صورت ا لق من توی خوش ... یعت  اگر من بمپ 

 شوم. یم زندهجهم و یمرا اگر من ببینم از این گور  لقا توی خوش  خدا(

 کند. یممعشوق دارد درست برای اینکه این تصور درست است؟ نه حاال 

 بود آن کز خدا مست آمدست
ر
د جان او *** با خدا باق  گفت آن کاین دم پذیرد گ بمی 
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 به شما یمخدا به شما االن 
ی

کجاست؟ زیر این فکرهای شما. خدا  . معشوق مست کجاست؟ . . گوید معشوق مستیمگوید زندگ

 پوشانده. االن روی خدا را  شغول هستیمزیر این فکرها. این فکرهانی که ما م

 به من گفت آن یم گفت که کیس که این دم را بپذیرد و )یک میلیلون بار گفتیم که شما این دم را بپذیرید(  ،گوید یم
ی

گوید زندگ

کنم این همه یمحاال من از شما سوال (این لحظه رفیق بشوید.  که همی   االن گفتم که شما باید با فرم)کیس که این دم را بپذیرد 

اگر نیستید کنید؟ با فرم این لحظه رفیق هستید یا نه؟ یمگوید آیا شما گوش یمکه ما گفتیم و موالنا هم گفته و االن هم باز دارد 

  لحظه و پذیرشفرم و اتفاق این اتفاق این لحظه. دوستی با با د و رفیق بشوید با فرم و ویدوست بش
ی

آن شما از جنس زندگ

 چشید(یمقل یک لحظه حدا)شوید. یم نهایتن  جنس این ریشه شوید و شما از یم

د! یمپذیرد جان او گ یمگوید آن کیس که این دم را یممعشوق  د؟ جان او نمیمپ   بود )واضح است( آن کیس که از مپ 
ی
با خدا باف

 خدا مست آمده است. 

ها در ذهن شده و این موقت است و شما باید منتها بطور موقت مشغول ده؟ همه انسانها. آمگ از خدا مست  متوجه این را چپ  

 باشید که این یک النه
ی

ها باشند در ما  تمام تمرکز به عنوان ذهن و در ذهن وقتی که کنیم یمای است که ما داریم در ان زندگ چپ  

گرفتاریها و اینکه این را از دست و اگر گم بشویم توی این مسائل واکنشها   . کند یمگرفتار و این ما را  کنیم یمآنجا ما یک من درست 

ی را که از دست داده بودم االن دارد از دست  . دادم و این را بجای آن بگذارم  . . . رود یمحاال چکار کنم ان چپ  

ی که شما به آن چسبیده  چرا از بی   خواهند رفت؟ برای اینکه ما . ماند  اید بافی نخواهد همه چپ   از بی   خواهد رفت. هر چپ  

 خودش را از طریق  بشویم.  نهایتن  بیدار بشویم. برای اینکه ما بیاییم به این لحظه و از جنس 
ی

از جنس ن  زمان  بشویم که زندگ

 بخیسر ما بیان کند و خرد
ی

ها  د باشن ما باید به . گیش را یا موج یا انرژی بیدار کننده بوسیله ما و خرد ش را اش را و عشقش را و زندگ

خدا از ما  آن کز خدا مست آمده استبه ما داده شده یعت  به انسانها داده شده. االن ی دیگر  هم کمک کنیم. این مامورت 

ما و حاال وجود ما هست خدا هم در  . متوجه نیستیم. اگر از خدا مست آمدیم پس شادی در وجود ما هستما مست آمدیم ویل 

ون خدا را در  ها جستجو  جاهها کنیم در یمجستجو بپ   کنیم. یمجستجو و در چپ  

ها جستجو ن شما اگر  ها؟ کنید چرا چسبیدید یمخودتان را در چپ    به چپ  

ها جستجو ن ،اگر خودتان را  ی یمکنید چرا وقتی اتفاقات یموهویتتان را در چپ   شوید؟ یمرود چرا ناراحت یماز بی   افتند وقتی چپ  

 ترسید؟ پس هویت شما بسته شده به آنها. یمدهید و یمنشان چرا واکنش 

  شویم که هویت ما نباید از آنها بیاد. یمو حاال داریم بیدار 
ً
گوید باید اینطوری باشد که با یمآن دانش که ما داریم که به ما و معاال

ه کن  ه دیگر نما بر اساس آن دانش این لحظه و با فرم این لحظه ستپ   . آن دانش ذهت  است که شما از این ور و آن کنیمیمستپ  
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ون بیاد. آن دانیسر که االن از شما   بیان ور یاد گرفتید. آن که دانش نیست که از اعماق وجود شما در این لحظه بپ 
ی

و از زندگ

 شود آن است که هدایت کننده است. یم

 گوید یمحافظ 

 کرددال ز نور هدایت گر آگیه یاب  
ز
*** چو شمع خنده زنان ترک ش تواب  

  

 حاال میگوید 

ز که جان را چون قدح پر یمشق ب  ع ز که خندان از بقا مست آمدستچون بی   بی 
ر
 کند *** روی ساق

 
 

 هستچشما 
ی

عشق ب  همیدیم که در این جهان ماموریتمان چر هست. ماموریت ما این است که . ما ف. د یون االن از جنس زندگ

 ن  چون ذهن چون
 ذهنتان دلیل پیدا کنید که عشق به این دلیل ما را پر از وسیله بتوانید یمشما ن . یعت 

ی
اب زندگ عشق و شر

ی نیست. یم  کند! نه همچی   چپ  

ون  د ما از ازل با این استعدا  در ما هست. منتها این مشغله بپ 
ی

 و زنده شدن به زندگ
ی

-می که این هر این فشاآمدیم. استعداد زندگ

 گذارد تا ما زنده بشویم به خدا. یمتربیتی به ما آوردن و بد تربیت شدیم آن ننوعان ما از 

. عشق همیشه ن  چون استیم
جان ما را کند. که یمعشق با قانون علت و معلول این جهان  کار ن . گوید عشق ن  چون را ببی  

اب  اب را کند و ما هر لحظه یممثل قدح پر از شر گردیم دوباره. یمکنیم بر یمخوریم و در جهان پخش یمخودمان میاییم این شر

بان قلب کار گردیم... یمکنیم و دوباره بر یمه میاییم بیانش ر کنیم دوبایمپر عشق ن  چون در فضای یکتانی این لحظه  مثل رص 

برای اینکه همیشه این لحظه است(  این لحظهید بگوییم )البته هر لحظه غلط است با کنیمیمکند. و هر لحظه به سافی نگاه یم

 کنیم. یماین لحظه به سافی به معشوق عرفان  نگاه 

یعت  از کنیم یمرا در این لحظه داریم حس  نهایتن  داریم. اگر ن  زمان  و ریشه  نهایتن  کنیم؟ وقتی که این لحظه ریشه یمنگاه گ 

معشوق توانید با ذهن بگویید که یموگرنه شما  از جنس او شدن. به معشوق نگاه کردن یعت   . یعت  او هستیم . جنس او هستیم

ون است؟ مگر کجاست که من به او نگاه کنم!؟   ؟!! گر جسم استمبپ 

 شه سافی خندان است. یو هم شما باید ن  فرم بشوید. منتها سافی را ببی   که از بقا مست آمده است

یک دفعه هم  دهد و حتی یک روز هم نگفته که من شکر ندارم. یمرویسر من دارم که هر روز به من شکر شکر فگوید چه یمموالنا 

لحظه بعد هم خندان باشید و نگفته و همیشه خندان است. شما هم همیشه باید خندان باشید این لحظه باید خندان باشید 

 لحظه بعد هم همینطور... 
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 نیدایممعنیش این است که شما و عبوس بودن 
ی
برکت پیدا بینید که اتفاقات یمافتد شما خندان باشید یمد. این لحظه هر اتفاف

 کنند از این خندان بودن شما و معشوق با هم. یم

 ما و شما مست آمدستیار ما عشق است و هر کس در جهان یاری گزید *** کز الست این عشق ب  
 

 معت  کردم. . افتد از الستیمدر آن اتفاق  که حتی بدن شما همیمن  فر  ،فضانی که شما باشید  
ً
الست فضای پذیرش  . . ) که قبال

 او باین لحظه است. از روز 
ی

ی که ما بوسیله ذهن نو اول زندگ توانیم یمده و االن هم همی   است و همیشه همی   خواهد بود( چپ  

و شما هم همیشه این لحظه هستید و اگر از جنس این لحظه بشوید در بیان کنیم این است که همیشه این لحظه است. 

یعت  فضای  نهایتن  شوید و ریشه یمندیگر شوید و از جنس اتفاقات یم نهایتن  و کنید یمپیدا  نهایتن  اینصورت ریشه 

 . نهایتن  

شود که شما با یمدر شما تجربه  نهایتن  ریشه  بحر همه چپ   بگنجد بصورتاین گوید در این بحر در یمموالنا که   نهایتن  فضای 

 آیید. یمتان در نریشهغپ  معمویل با هیچ چر از هیچ اتفافی و با هیچ باور 

فضای یار انسان عشق است. عشق یعت   . است دوست ما و یار ما عشق است و هر  کیس هم در این جهان یاری انتخاب کرده

و  کنید. عشق یعت  جادارییمافتید و شما این فضا را حس یمیکتانی این لحظه که شما باشید و همه چپ   در شما اتفاق 

. اگر شما  از جنس عشق شدید. و از الست )یعت  از کنید در این صورت شما یماین لحظه به همه چپ   جا باز  در فضاگشانی

 مم د بگویید نیتوایمیا همیشه این لحظه( 
ی

. ویل اگر به ذهن بگویید روز اول زندگ
ی

ن است که این سوال پیش بیاد کروز اول زندگ

گویید که خب ما یمشما  . آینده وجود دارد  نهایتن  تواند قبول کند. و اگر بگوییم که یمو ذهن ن ؟قبل از آن روز چر بود که 

 توانید جوابش را بدهید. یمبینید که نیمشود؟ پس یمسال چر فهمیدیم یعت  یک میلیارد سال! بعد از یک میلیالرد 

اینطوری بوده. این این لحظه است و همیشه هم همینطور است. همیشه  نهایتن  حال  نهایتن  گوییم این لحظه یمپس وقتی 

این دید که  است و شما هم از این جنس هستید و اگر این جنس را تجربه کردید خواهید  نهایتن  اسمش خداست و در این لحظه 

ما برویم من درست کنیم و بعد ما درست کنیم و همه دور هم بدون اینکه  ،بدون من ذهت  ،و شما  ا بدون محالت این حقیقت 

 . من جمیع . هزاران نفر متحدیم و یک ما درست کردیمبر اساس یک باور مثل دین و سیاست یک ما درست کنیم جمع بشویم و 

 این عشق همیشه بوده است. شما بهپی است که با آن همگام و هم آواز بشوید. ما جمیع بدون من جمیع و بدن 

  : پنجمبخش 

 دفپی ششم این هم یک خط از مثنوی است 

ئییل گشت و آن دیوی بمرد***  دیو اگر عاشق شود هم گوی برد   جی 
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جنس این لحظه انتخاب کردید که از  آوردم که به شما نشان بدهم که اگر شما این لحظه تصمیم گرفتید این خط را من فقط 

 صورت آن دیوی شما مرد. این  نس عشق و خدا بشوید در جدار بشوید از را باز کنید و فضا بشوید و فضا 

ی که در ذهن بودید کشیمدیگر ن ایمهکه من چون در گذشته این کار و آن کار را کردنباید بگویید   ون  یدهشود! از آن چپ   شدید بپ 

گوی خوشبختی را برد هم  بشود او چون گذشته تمام شده و توهم است. اگر دیو عاشق  . دید برنگردید به گذشتهاز آن زاده ش

 شد و آن دیوی مرد. 
ی

ئیل آن دیوی و مرد و از جنس زندگ  برای اینکه جپ 

 به مرگ اختیاری. قبل است مربوط است  یاین قسمت مثنوی که دنباله مثنوی هفته . چند خط از مثنوی بخوانیماجازه بدهید 

این هوشیاری را  تبدیل بشوید یا اند که شما از فضای پر مسئله ذهن که مردم توی آن گم شده  عبارت از این استمرگ اختیاری 

ید و زنده بشوید به تبدیل کنید و یا    . این لحظهفضای یکتانی نسبت به او بمپ 

ش را آورد که به عرن  هم نوشته یماینکه موالنا این تیپی را  یدبه فاریس یعت   . این تیپی ید قبل از اینکه راست راسنر بمی  و . بمی 

ت رسول.   منسوب است به حض 
ی

ید. یعت  همی   االن که زندگ ید قبل از آنکه بمپ  ید یمبمپ  نه  ... کنید و زنده هستید باید بمپ 

م   برویم زیر خاک و بعد زنده بشویم. اینکه بمپ 

. و اجازه بدهید که چند خط بخوانیم و اهمیت این موضوع ایمهصحبت کردبه من ذهت  است که این همه  ، مردناما این مردن

دوباره این است که  شاعنز شما به اختیار و انتخاب خود و تشخیص خود این موضوع را بدانید و این مردن مکه به این است  

آن دانش را از  را نباید بدانید. شود آن دانش باید اینطوری بنه گوید که اتفاق این لحظمیبه شما لحظه آن دانش که این شما 

ید و   را ن  اندازید.  نشن داآیاد بپ 

ون.  د را بندازین است که دانش ذهت  من دار یپس یک معت  دیگر مردن ا ید و خودتان را از آن بکشید بپ  زمی   و نسبت به آن بمپ 

ید شما  ون و اشوید و مییمبه عنوان هوشیاری ن  فرم از فرم زاده وقتی که میمپ  ود و دیگر شما آیید بپ  ن دانش من دار از بی   مپ 

 نیستید. آن 

 ایزانک مردن اصل بد ناورده***  ایجان بش کندی و اندر پرده
 
ی نیست جان کندن تمام  کمال نردبان نابی به بامب  ***  تا نمی 

 

وقتی که مردن و رفتند به آن کنند که هر چقدر جان بکنند و درد بکشند یمها فکر کشیم. بعض  یمکنیم و درد یمما در ذهن جان 

ی نیست! یمجهان به آنها پاداش بیشپی   دهند. همچی   چپ  

 شما درست بشود آن هم صحیح نیست.  و 
ی

 اینکه شما درد بکشید و دو سال سه سال چهار سال بعد زندگ
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گوید که یمویل موالنا  . کنید و این کار من ذهت  استدر جهان زیاد میشوید و درد یمجنس درد  از برای اینکه هر چقدر درد بکشید 

س کشید ،ایمهدرد کشیدو سختی ، ایمهاگر زحمت زیاد کشید . آن کارها ن  ایمهکردیم و نمردو همه این کارها را   ایمهترسید ،ایمهاسپی

ها هم هویت یمو چه بسا کسان  که سختی فایده بوده.  دیگر با درد هم هویت شدند یعت  شوند. االن یمکشند بدتر با چپ  

 دانند. یماند به دردها و دردها را اصل چسبیده

س یعت  ترس  یم که درد اصل نیست. درد یعت  اسپی ی را باید یاد بگپ  گونه متنفر بودن و یا هر  خشم و کینه و حسادت و  و یک چپ  

 شماست  . یا انتقام جونی و خراب کردن دیگران و لطمه زدن به دیگران هیجان منق  
ی

 اینها و  اینها ارزش نیستاگر اینها پایه زندگ

 باشد و ما نیمن
ی

 ها بنا کنیم. بر اساس اینتوانیم زندگیمان را یمتواند پایه زندگ

 گر و ا حاصل نکردیم.  . بدست نیارودیمی اینکه اصل مردن بود و آن را برا . مویل هنوز تو من ذهت  هستی مگوید جان زیاد کندییم

یم جان کندن تمام ن  توانیم به پشت بام برویم. یمشود و بدون کامل بودن نردبان نیمنمپ 

 برسیم.  یمتوانیمگوید اگر نردبان کامل نباشد ما به پشت بام نیمزند. یمتمثیل موالنا چند تا 

 *** بام را کوشنده نامحرم بود پایه کم بود چون ز صد پایه دو 
 
 *** آب اندر دلو از چه گ رود چون رسن یک گز ز صد گز کم بود 
 

 

به پشت بام توانیم یمخب ما ن . گذاریم برویم به پشت بام اگر دو تر کم باشد یا دو تا پله نداشته باشد یمبان که گوید اگر نردیم 

را یا خودمان را از  ت  این است که ما این من ذهرسیم. منظورش یمدو مپی کم باشد به پشت بام نبرویم اگر نردبان صد مپی باشد و 

ون گردیم ش جای اول. یمبر بافد و پس از یک مدنی یماگر یک خرده آنجا مانده باشد دوباره  . این من ذهت  کامل باید بکشیم بپ 

من ذهت  که یک دفعه کنیم یمپس از مدنی که به گنج حضور گوش  کند این است کهیمییک از خطرهانی که همه ما را تهدید 

د بطور کامل کوچک یمن داند همه یمداند معنویت را یموسط به عنوان اینکه موالنا را پرد یمشود آخر ش یمشود و کوچکپی یممپ 

  . داد و استاد شدهیمکارها را 

ز طریق تلویزیون به بنده نگویید ادر این جلسه ام بارها هم من این را گفته و  بپذیرد هیچ کس نباید استاد بشود و لفظ استادی را 

 به من ن . استاد 
ً
است که همی   مست بود زیبد. و این لفظها بسیار خطرناک هستند و یک استاد یمزیبد و به هیچ کس نیماصال

د وسط بمن ذهت  ک دفعه تواند باشد. ییمبنابراین هیچ کس استاد ن . کند یمامروز و از درون همه صحبت  گوید که من حاال بپر

ی نیست. یماستاد هستم و همه   گویند که من استادم! نه چنی   چپ  
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یک گز فرستادند ته چاه با سطل آب بیاورند. اگر یم)رسن یعت  طناب( که قدیم گوید اگر طناب یمزند که یمو یک تمثیل دیگری 

 کم باشد یا ده سانت
ً
 دراز یمسطل ن ویترود. یمکم باشد آب توی دلو ن  کم باشد یک مپی مثال

 
رود. یعت  باید طناب به اندازه کاف

ون.   باشد که از چاه آب بکشیم بپ 

این آب زیر  کنید. یمیک ذره که مانده به آب برسد شما رها یا ذهن را کندید رفتید پایی   به عبارت دیگر این من ذهت  را هم 

آنها هم ؟ همی   ذهنیات ما. ذهنیانی که ما با ؟ این لحظه را چر پوشاندهرا چر االن پوشاندههوشیاری حضور  . ذهنیات ما است

 هویت شدیم. 

 نیاب  ای امی  *** تا بننیه اندرو من االخی  
 غرق این کشنر

 
 را غارقست

ز
 من آخر اصل دان کو طارقست *** کشنر وسواس و غ

 

خواست به امپ  ترک یادآوری کند و یاد بدهد که تو بگو یممطرب این دنباله داستان امپ  ترک و مطرب است. اگر یادتان باشد  

 .«دانمیمن»

ی را که یماست و ما به عنوان من ذهت  ارصار  و امپ  ترک که من ذهت    ن  یمدان  بگو. اگر نیمکرد که آن چپ  
خودی وقت من دان 

اضش هم بر اساس داند این لحظه نباید اینطوری باشد. یمامپ  ترک از جنس من ذهت  است که را تلف نکن. پس  همان و اعپی

 دانشش است. 

در او آخرین وزنه را نگذاری گوید( اگر یمگوید که این کشتی من ذهت  غرق نخواهد شد )حاال سمبولیک به این صورت یمبه امپ  

رده دیگر باید فشار بدیه یک خرده دیگر باید وزنه بار روی ذباال است و یک شود ویل شش یمتا کشتی برود زیر آب. کشتی غرق 

 آن بگذاری تا او غرق بشود. این من ذهت  هم همینطور است 
ً
نهانی که به گنج حضور آاالن ما هوشیاری ذهت  داریم مخصوصا

 زیاد دهند. این هوشیاری حضور در شما یمگوش 
ً
که   آید یمیک جانی پیش  . شود و شما ممکن است که متوجه نشوید یمدارد مرتبا

ها هم هویت شده بودید یک دفعه متوجه جسم هستید برای اینکه با فرمکردید از جنس فرم هستید و یمشمانی که تا حاال فکر 

 اهشوید که زنده شدیم
ی

 و از جنس زندگ
ی

 . هستید ید به زندگ

شویم که یم. آن همان جانی است که ما متوجه خر من اال گوید یمو از جنس فرم و  جسم نیستید. و این همان است که موالنا 

 دهیم. یمتواند ما را جذب کند و ما واکنش نشان نیمنهوشیاریمان تغیپ  کرد. این دفعه جهان 

 هستیم و یمهوشیاری حضور بطوری که ما حس شویم به یماه درصد ما زنده ی   هستم باالی پنجممن مط
ی

کنیم که از جنس زندگ

عجیب و غریب شما یک دفعه واکنش نشان کشد و اگر به اتفاقات یماز جنس اتفاقات نیستیم. اگر اتفاقات شما را دیگر ن

 شما از آن حد گذشتهکنید یمآرامشتان را حفظ  کنید و یمدهید و خودتان را گم نیمن
ً
 اید. احتماال
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 گوید یمکه   . این وزنه روی هوش شما هوشیاری من دار شما گذاشته شده و این غرق شدهیعت  من االخر 

 را غارقست***   من آخر اصل دان کو طارقست
ز

 کشنر وسواس و غ
 

بشویم از جنس متوجه و یک دفعه  یمادتر کنگوید که این وزنه آخری را تو اصل دان. اینکه ما هوشیاری حضور را زیاد و زییم

 
ی

رود باال ان اصل است و آن خییل مهم است. اگر آنجا نرسیم فایده ندارد و موالنا دارد به ما یاد یمآن یک ذره که هستیم زندگ

فت کنیمیم ستاره ای که  طارق یعنز هم بمعنز کوبند است و هم به معنز روشن کننده.  . طارق است او  . دهد که چطوری پیرسر

 روشنکند. یمروشن 
ً
 شما طلوع کننده خییل بهپی است. یعت  ستارهاتفاقا

ی
این ستاره همان ستاره خودتان و کند یمای که در زندگ

متوجه شدیم که از  وچکپی شد و کاست. این من آخر این وزنه آخر این یک ذره دیگر که هوشیاری حضور ما زیاد شد و این من ما  

 ه
ی

 شود. یمو روشن ستیم جنس زندگ

 گویدیمو 

 را غارقست 
ز

برویم به  یمخواهیم)وسواس همی   حالت ما است که این است که شما از آن لحظه به بعد  کشنر وسواس و غ

که این   ! پریم به فکر بعدییملحظه به یک فکری باید مشغول باشیم. این فکر تمام نشده به فکر. ما هر  هستیمذهن( معتاد 

 اعتیاد به فکر است. 

 این لحظه به یک 
ً
ی. این وسواس استیمفکر یک جس . فکری مشغول باشیمما باید حتما کشنر و یع  هم یعت  گمرایه.  . یک چپ  

 
ز

. این را غرق  وسواس و غ  ند. کیمیعت  همی   کشتی من ذهت 

گذاریم. در واقع وقتی که هوشیاری حضور را ما رفت باال از پنجاه درصد یمهمی   وزنه آخری که روی آن کند؟ یماین را چر غرق 

 کند. یمرا غرق  ت  این کشتی من ذهفهمیم که از جنس هوشیاری هستیم. یمبیشپی از پنجاه درصد که رد شد ما که رد شد 

 گذاریم برای هفته آینده. یمخوانم و بقیه آن را یماین دو سطر را هم 

 شود *** کشنر هش چونک مستغرق شود فتاب گنبد ازرقآ
 

 چون نمردی گشت جان کندن دراز*** مات شو در صبح ای شمع طراز
 

آفتاب شما ، صورت آفتاب حضور هت  و هوشیاری من ذهت  غرق بشود و مستغرق بشود در اینذهمی   که کشتی هوش من  

 شما. یمهمی   کشتی من ذهت  تبدیل یک دفعه وقتی که غرق بشود  ت  کشتی من ذهکند. یعت  این  یمطلوع 
ی

شود به آفتاب زندگ

کشیم یمها پ   هویتمان را تند تند از چ . ایستیمیماز جنس حضور شدیم در آنجا دیگر ننکه وقتی که ما باالتر از پنجاه درصد آ برای
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ون و فضای   به ما روز به روز شویم. یم روز به روز عمیقپی پیدا میکنیم.  نهایتن  شود و ریشه یمدر ما باز  نهایتن  بپ 
ی

خرد زندگ

یس پیدا  . یمکند. نیمدسپی
ی

 گویم ما به خرد زندگ

 دهید. یمخواهد خردش را از شما بیان کند و شما اجازه نیمو در واقع این لحظه مست آمده 

 چون نمردی گشت جان کندن دراز*** مات شو در صبح ای شمع طراز

ی جان کندن  این شمع  . است و تو مات شو. مثل اینکه آفتاب طلوع کرده و یک شمیع هم اینجا روشن استخییل دراز اگر نمپ 

 آفتاب خرد تو از درون طلوع کرده ویل هنوز شمع من ذهت  من ذهت  
ی

را که مثل یک شمع کوچک است در مقابل آفتاب زندگ

. این شمع همان  . خواهد خودنمانی کند یم گوید یماست که من ذهت  به آن چسبیده و  نیسر داشما باید این شمع را خاموش کت 

ی را که  دانمیمخواهد یاد بدهد که بگو نیمکه موالنا به آن امپ  ترک دانم.  یمکه من  و و امپ  ترک هم گفت احمق خب آن چپ  

دان  بیخوی وقت ما را تلف یمناگر  و  ؟دان  یمخواست کله مطرب را داغون کند که چرا تو نیمچماق یا گرز را کشید و دان  بگو. یم

 نکن! 

 من ذه ت  ما هم به عنوان من ذه
ً
 بر اساس دانشهای ما بنا شده. اگر بر اساس  ت  میدانیم. اصال

ی
ه با زندگ دانستیم من یمنستپ  

 آمد. یمذهت  بوجود ن

 این هم ساده است این را هم بخوانیم. 

ان ما نهان *** دانک پنهانست خورشید جهان  تا نگشتند اخیر
 

هانی که با آنها هم هویت شدیم که این ستارگان موجود در تا زمان  
  ،ذهن باورها و ان چپ  

ی
زدند دیمهوشیاری ما را و ا را ماینها زندگ

 شما را یممن ارائه تا بدرخشند. یعت  در هر کجا شما 
ی

ان این ستارگان نیبلعد. این کار را نکیمکنید آن دارد زندگ نهان د. تا این اخپی

 کند. یمید شما طلوع نشو خور  نشدند بدانید که این خورشید جهان نهان است

 گوش آمد چشم تن***  گرز بر خود زن منز در هم شکن
ٔ
 زانک پنبه

 

 را که نیم
ی

شود که کشت آنجانی هم که گرز را کشید یک شهنگ یمگوید آن گرزی که کشیده بودی تا من را بکیسر چون زندگ

 را ن . مطرب کیسر بد استدستش را گرفت و گفت که این دم 
ی

 کشت.   شود یمیعت  زندگ

 میکوبیم ویل در کوبیم. یمبه کله خودمان چماق را شویم گرز و یمشما هم بدانید ما هر  موقع که خشمگی   
ی

 به کله زندگ
ً
ظاهرا

 زنیم. یمآسیب ما داریم به خودمان کوبیم. یمواقع به کله خودمان 

 گوش آمد چشم تن***  گرز بر خود زن منز در هم شکن
ٔ
 زانک پنبه
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 شماست. تا وقتی حضور شماست. گوش بینید این در واقع پنبه گوش یمند و اینطوری دایمکه اینطوری   هت  این چشم من ذ

ی
 زندگ

 شما کر خواهد بود. یمبینید و دانشش را بکار یمکه این من ذهت  
ی

توانید بشنوید. پس یمتواند بشنود و شما نیمنبرد گوش زندگ

 بنابراین بهپی است که شما به فکر داغون کردن من خودتان باشید. 

******   

 

 

   

 

 

 

 


