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از دیوان شمس موالنا آغازمی کنم.  1724پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوال  

از کنم چو چشم باز  کنم                                                                                     همه شراب تو نوشم چو لب فرهمه جمال تو بینم   

 باز  تو را می بینم و در این جا فراز یعنی رویجمال تو را می بینم  ههمه چشمم را باز می کنم و بیدار می شوم شوم و صبح ک وقتی هوشیارمی

د که موالنا مرتب نگاه کردن به رخ معشوق یدوباره وقتی دهانم را باز میکنم می خواهم شراب ترا بنوشم . تو در اینجا زندگی است می بین. کردن 

خواندیم بطور مستقیم یا غیر مستقیم این مطلب بیان شده و ما هم قبول حاال ه می کند و شاید در نود درصد غزلهایی که تا برعرفانی را هر لحظه تج

د به اعمالمان زریزد به فکرهایمان ومی ری هوشیاری که این لحظه از زندگی می آید و از ما عبور میکند و می،کردیم که وقتی هوشیاری حضور

 درد خلق می کند .  است که در جهان بیرون خلق می کند و بی برکت این هوشیاری

خدا را  حاال ممکن است ما این سطر را بخوانیم و فکر کنیم که منظور موالنا این است که هر لحظه باید با خدا باشی و خدا یادت نرود و باید نام

مردم دارند که بیشتر  ی کند به اینکه این هوشیاریمشیاری وهمچنین اشاره ه می کند به یک نوع هوره دارد اشاکنه این را نمی گوید  بل ! تکرار کنی

ی اتند این هوشیاری برای شناخت خدا و برسآگاه ه اطرافشانبه  به جهان وکه فقط بوسیله فکرشان است هوشیاری ذهنی هوشیاری مفهومی و جسمی 

ریده های ما درد وجود خواهد داشت و بعداً درد خواهیم داشت. برای همین این هوشیاری بیافرینی در آف اینبا فقط و اگر  شناخت زندگی کافی نیست

تکرار می کند که من این لحظه آگاه هستم به زندگی یا خدا ولی این منظور آگاهی جسمی نیست بلکه یک هوشیاری غیر از هوشیاری مرتب تم را 

هوشیاری جسمی برمی خیزیم ،هستیم. این لحظه یا بصورت هوشیاری من دار جسمی  است که بوسیله آن هوشیاری ما ، هم ما هستیم و هم زندگی 

و حس می کنیم هستم ا که این م مو می گویی مبصورت آن برمی خیزی مهستیزندۀ زندگی ی جسمی داریم یا نه هوشیاری بی فرم هوشیاری رفقط هوشیا

در این صورت می دانیم که این  ،فرینیمبیآآفریند و ما نیه او بی آفریند. اگر او  شویم و اجازه می دهیم کمیکه آن ما هستیم و به این صورت با خدا یک 

های ما برکت وجود نخواهد داشت. این یک تم است و مطلبی است که مرتب موالنا تکرار می کند  و می ه من دار است و در آفرید ۀآفرینندگی آفرینند

خودم بی آفرینم و دائم به تو نگاه می کنم. به تو نگاه می کنم یعنی تو هستم تا تو از من عبور  گوید که من االن که دارم هوشیاری میشوم نمی خواهم

از من عبور می کند و من آن را تجربه می کنم و در من هست و مثل یک نی نواخته می شوم در دست تو. یک کانالی هستم که هوشیاری تو  پسکنی 

هستیم . آیا این یک چیز تئوری ی مین هوشیاری است  همین خردی است که از تو می آید و تو و من یکدر جهان بیرون هم می آفریند و این شراب ه

حفظ کنیم تا ببینیم که اینطوری هست ؟ نه . بخوانیم تا هست و این را هم باید حفظ کنیم؟ اینقدر باید   

و مرتب موالنا می کند را نکنیم   نیذهمن آن کارهایی که آن هوشیاری و برای تبدیل شدن بارها گفتیم که باید تبدیل بشویم  فایده ندارد حفظ کردن

آن بی فرم بودن از بین می رود و ،آن روانی  ،کنم که این لحظه وقتی ما مقاومت می کنیم به اتفاق این لحظهمیره تکرار ااینها را هم توضیح داده. دوب

شدن و اگر مقاومت را اضافه کنیم و  مدع می کنیم به جاورشو کنیم به اتفاق این لحظه مقاومت می که همین د شدن در ذهن. مما شروع می کنیم به جا

ها پیدا کردن ولی باز هم می آفرینیم  جامد پیدا می کنیم که خیلی زندگی قطع می شود و من   ازم و.. آنقدر جامد می شویم که اتصالمان نیباز اضافه ک

م با یه این من ذهنی درد است  دردهای گذشته است و ما االن می خواهیم که لطیف بشویم و نرم بشویم ببینولی تماماً درد و غم خواهد بود . قسمت عمد

 .که خاصیت اصلی ما هستد به زندگی ما . لطف خدایی فضایی است که ما باز می کنیم و فضادار می شویم اپذیرش رویداد این لحظه لطف خدایی می

 در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد *** مترسید مترسید گریبان مدرانید.فضا باز می کنیم   که باید می کند موالنا این فضاداری را تکرار مرتب
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ی شما حس می اردر این بحر که شما االن آن را با پذیرش اتفاق این لحظه آن را باز میکنید. لطف او لطف خداست. یک ذره بیشتر بشود آن فضاد

 ازاینکه وارد این جهان بشوید بودید هوشیاری بی فرم هوشیاری که قبل  ازاز همان جنس هستید که قبل فرم هستید.  کنید که از جنس هوشیاری بی

ره این مطلب را هم موالنا مرتب تکرار می کند که ما بصورت هوشیاری بی فرم می آییم به این جهان و وارد ذهن افکر بوده. وارد ذهن شدید و دوب

که تا موقعی که ما در ذهن هستیم هوشیاری  گرفتیماین را هم ما یاد   .این ذهن یک جای موقت است برای ما یمد متولد بشومی شویم و از ذهن بای

جسمی خواهیم داشت و در آنجا زندانی خواهیم بود درهوشیاری جسمی . هوشیاری جسمی یعنی در این لحظه یک فکر می بینید فکرهم یک چیز را 

همه جمال تو   .پس خدا را نمی بینیداینکه شما همیشه یک جسم می بینید  .پسنشان می دهد  راچیز دیگر  یکد هم دوباره نشان می دهد و لحظه بع

هم یاد را عبور نمی کند و این مطلب دیگراگر همش جسم ببینید پس خدا را نمی بینید . این شراب ایزدی که حق شماست از شما  بینم چو چشم باز کنم

انیم ذهن را هوشیاری بوجود آورده و هوشیاری بوجود آورده که استفاده کند برای پختن خودش و بعد از آن فراتر برود . پس همین گرفتیم که می د

. من می گویم هوشیاری . هوشیاری یک دانه است و یک نوع ذهن را یا من ذهنی را کل بوجود آورده یا دوست دارید بگویید خدا بوجود آورده 

هوشیاری این لحظه فرق نمی کند در نهایت هر چه که یا هوشیاری حضور  یا اسمش را بگذار هوشیاری ایزدی  حاالنیست بیشتر ن هوشیاری در جها

نمی کند.  آن را درست بیانمش را بگوییم فقط کلمه هست و سا  

 بخش دوم: 

هر چه سریع تر. هفته های قبل گفت که تو مثل  رونبی اییدآن بی از و دروکرده و شما باید این را بندازید  رارش نی کابارها گفته است که این من ذه

بلند شو برای اینکه تو از جنس تحرک هستی و    که برجه و کاهل نباش در ره عیش و معاششیرهستی و از این ذهن بجه بیرون . هفته قبل گفت 

در جهان مادی اثر بگذاری . این را هم باز تکرار کنیم که شما باید این لحظه و در  بپر بیرون و تنبل نباش در راه زندگی یعنی ازجنس زندگی باش 

شع وارد جهان مادی بشود و در جهان مادی اثر بگذارد . عبه گنج حضور تبدیل بشوید و اجازه بدهید که این خرد این زندگی این ارتعاش این تش

 . نه !نکنم ریو کانفهمی است و من می خواهم بروم گوشه خانه ام بنشینم  آدمکارهای این جهان بشود اینطوری نیست که بگوییم که هر کسی که وارد 

ند برای هوشیاری ما را درست کرده در واقع باید بگوییم که مغز ما را دست کرده ذهن ما را درست کرده که خودش را وارد آن بکند از آن استفاده ک

در این جهان.  بخشدرا بیان کند هوشیاری زنده زندگی را بیان کند و اثر ب دشیرد و خوپختن خودش و از آنجا متولد بشود ودر اختیار زندگی قرار بگ

تواند مشمول این شعرموالنا باشد هر کسی تنبل باشد و هر کسی که مسئولیت میر نیست و ناجهان مادی نداشته باشد آن هوشی در یاگرکسی اثر بخش

کار نکردن و پول در نیاوردن  وخمودگی و یک گوشه نشستن و بی مسئولیتی  عنی آنمو م قبول نکند هر کسی بگوید که من شعر موالنا را خواند

و به فقر مادیش افتخار کند به دردهای جسمیش افتخار کند ! نه اینطوری نیست. است   

داشتن  دکند نباید درد داشته باشد .درفع این شراب سالمتی است . شما اگر اجازه بدهید که این شراب از شما عبور کند تن شما را سالم می ایکی از من

درد ایجاد می کند  ،هر کسی که جلوی این انرژی را بگیرد ناسالم می شود واین انرژی از هر کسی که عبور کند آن را سالم می کند . افتخار نیست 

جویی است حس رقابت است حسودی است اینها ان را افسرده می کند . دردها مثل ترس است مثل خشم است مثل حس انتقام سان و درد می کشد و درد

روزه این ماز آن فراتر برود و ارا ایجاد کرده برای اینکه  ایم که هوشیاری ذهن درد هستند و اینها بخاطر من ذهنی هستند . پس این را هم ما فهمیده

ودی زخورد و ما انسانها باید به هم کمک کنیم که  میدرد نه به دوران مفیدش رسیده و دیگر بشتاگر دوران مفیدی دا نیرا هم می فهمیم که این من ذه

شاپرک را نمی شناسد. ما اصطالحاً و این کرم مثل آن کرمی است که آن شاپرک باید از آن متولد بشود  نین ذهمبه این هوشیاری زنده بشویم . این 
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روی زمین راه میرود و برگ درخت زندگی را می  فقط نکه این کرمفهمیم  برای ای میولی هیچی ن ،ذهنمان مرتب می گوییم حضور و خدا بوسیلههم 

رسیده.  آخرمی خورد و خشم و درد ایجاد کرده و موفق بوده تا بحال ولی دورانش دیگر به هست را دارد خورد و هر چیزی که هست روی زمین 

دعوا و جدایی ها و باعث که این من ذهنی به آنها داده  ابه ای اثر خونخانواده ها ناراحتی این من ذهنی تا حاال بوجود آورده چقدر آدم ها در ر چقدر د

چرا؟ ما االن درک می کنیم که الت را فاسد می کنند. ضطان گرفته جسم دردهای فاسد کننده گرفته که عرت شده و جسم صدمه سحبوده و جسم نارا

کم از آن باقی مانده. ما اگر مواظبش نباشیم خودش ، خودش را از بین خواهد روی کره زمین تغییرباً هر چی که بوده خورده و  نی درعمر این من ذه

اینجاد درد است . فلسفه درد هم این است که ما دردمان بی آید و ما به خودمان بیآییم. آخر چقدر ما  همانبرد. و اگر هم فلسفه ای هم داشته باشد 

بیدار می شویم و موالنا مرتب ما را می گیرد و می لرزاند که این درد کشیدن راه زندگی  از این هم. ست نیاین راه زندگی  ؟ دردمان باید بی آید

امش اصل ربحرکت در بیایی آرامش باید از تو به هر چیزی که می بینی بریزد و انجام میدهی بریزد و آاگر تو و نیست . خدا از جنس آرامش است 

چیزهای دیگر که اصل  ضیتب موالنا به ما گفته و شما اینها را می دانید و حاال بعرها را ماصل است و استرس و درد اصل نیست این شادیاست و 

به اعمال  از ماترین هایش گفتم که اگر این برکت زندگی  هما است یعنی صورت اصلی قضیه است و ما می دانیم که دیگر باید اینطوری باشد. از عمد

که به هوشیاری حضور زنده بشویم تا آن برکت  ینکه ما هر فکری انجام دهیم و هر کاری بکنیم بهتر استفایده ندارد و بنابراین قبل از ا ریزدما ن

. این اصل است . نیمآفریما می خلق کند و بریزد به آن چیزهایی که   

اجازه دهید که از شما  ورم این لحظه را د و این که اجازه بدهید و تسلیم باشید پذیرا باشید فاریعنی این کار پیشی دگفت کار حق بر کارها دارد سبق 

د به فکرها و جسم شما و عمل شما این به همه چیز تقدم دارد. و این جایی هم که ما هستیم موقت است و این صورت قضیه هست . زعبور کند و بری

و باید برگردم در این لحظه نیستم و این را هم یاد بگوید که من آنجا نیستم متوجه بشود و هر کسی باید این را آنقدر تکرار کند که وقتی خشمگین شد 

 در مقابلصفر بشود  قاوتمانمقاومتمان کمتر بشود تبدیل به فضا می شویم اگر م رم جامدتر می شویم و هر چقدنیگرفتیم که به محض اینکه مقاومت ک

. همه چیز بگنجد در این بحر در این بحررویدادها تبدیل به فضای بی نهایت می شوید و می شوید همان   

ومتمان صفر بشود معنیش این است که ما وضعیت های زندگیمان را نباید عوض کنیم ؟ چرا باید عوض کنی ولی اجازه بدهید که زندگی عوض اآیا مق

ا حتماً راههای د وقتی که با من مان می خواهیم عوض کنیم امروز تو غزل داریم که شکل هایی پیش می  آید که منیکند شما با منتان عوض نک

کنید . تا زمانی که این هوشیاری شما بدیل هوشیاری را ت یدسطر اول این بود که ما باراههای درد را می رویم . پس منظور از این  مانحرافی می روی

لطف  ء یا هوشیاری خالفضا حضور و هوشیاری شود که ندانید همینکه هوشیاری  میجسمی دارید که این را می دانید ن تبدیل نشده فقط هوشیاری 

فضاداری یا هر چی که اسمش را می گذارد آمد یک دفعه می بیند که شما راحت شدید و شما دیگر نیستید و یک نیروی دیگری در شما کار یا خدا 

دان باش. اگر رمثال زده . شما قدان بار گفته که اگر دیدی اینطوری شد باز هم ایاز را در اینجا رمی کند که کارها را درست می کند . حاال موالنا هزا

آسا زه برکت می آفرینی یعنی وضعیت های زندگی شما بطور معج دشما دیدی که این لطف و این فضاداری آمد به زندگی شما و شما در بیرون داری

این  ی مهم است که بدانیم  که ما از این خیل ن را ببین .یبه شما برگشته ادارد تغییر می کند به سوی نیکی و حال خودت هم خوب می شود و آرامش 

شدیم االن بیدار می شویم و میفهمیم که چکار  جهان. نا هوشیارانه وارد ذهن شدیم وارد این هوشیارانه متولد می شویم از این جای موقتی، فضای ذهن

ثال مشکر! نه شکر یعنی دانش اینجا که مرتباً ایاز را شکر می کنیم و شکر هم این نیست که شما فقط بگویید خدا را االن داریم می کنیم. پس آگاهانه 

یعنی من و بقیه آدم ها عاقبتمان تبدیل به شاه و  ز کنماایخود را پی محمود خود خویش چو مرا و قوم مرا عاقبت شود محمود *** می زند و می گوید 
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آخر اگر به دنبال محمود خودمان، خود را ایاز کنیم . ایاز هم گفتم  محمود می شود . محمود رمز خدا و زندگی است و ما به زندگی تبدیل می شویم در

تبدیل می شوم به هوشیاری زندگی و از طرفی هم محیط عمیق است که من هوشیارانه می بینم که من دارم  نشکه ایازسمبول قدردانی عمیق است . دا

بینم مقاومت نمی کنم.مقاومت نکردن این حالت  بینم و وقتی که می و می خوشحال هستم و قدرانی می کنماز این بایت من دارد عوض می شود و من 

و می دانم تر می شوم من شکرگزارتر می شوم و من قدر این را می دانم  را زیاد می کند ووقتی که زیاد می  شود من خوشحال تر می شوم و راضی

این حس وجود را در ذهن مثل ایاز که چارقش را آویخته بود همان الگوهایی و  این من ذهنی را از کار بیکار می کنمیواش یواش که قبالً نداشتم و 

نگاه می فقط به آنها  آیند ولیکه من را رنج می دادند و در آنها حس وجود بود مثل چارق ایاز آویخته شده و هر روز و هر لحظه که میزندگی قدیمی 

که جمال معشوق را می بینید و از اینکه این انرژی از یناز اهمه جمال تو بینم را بکنید که لحظه ای هست  که اگر شما این کار  کارشکنم که موالنا 

 شما عبور می کند شما نمی خواهید قدردان باشید ؟ اینکه محیط مادی مادی شما دارد تبدیل می شود به نیکی و چیزهای خوب شادی از همه چیز

شکر نیست. ایاز می دانست که پیش  شکایتاعتراض و  ؟ ی خواهید در حال اعترض باشیدو م ؟می آید شما نمی خواهید خوشحال بشویدبیرون 

غالم بوده و ما هم االن می دانیم و همه می دانند که ما قبالً درمحدویت جسم بودیم و اصالً خود ذهن محدودیت جسمی است سلطان محمود است و قبالً 

تب موالنا دارد اشاره می کند که مردیت را نداریم  می بینیم. و در این این جلسه ودر دو جلسه قبل ن محدوآن هستیم که دیگر داما شکر می کنیم و قدر

ارها را خواهم کگوید که این  مییک کاری کن . و می گوید که ترا می بینم و درپایین هم  چون شیر بجهحرکت باید بکنی  تو باید یک کاری بکنی

نگذارید این من ذهنی شما تجربه معنوی  ؟! می کنید یا بصورت مفهموم این مفاهیم را به خودتان اضافه می کنید  کرد و شما هم ببینید که این کارها را

. جمع کردن مفهومها و انباشتن آنها در ذهنتان قبول نیست.  یده شما باید تبدیل بشوظشما را دوباره تبدیل کند به جمع کردن. جمع نکنید این لح  

ز کنم سخن گفتن                                                                                            و چون حدیث تو آید سخن دراحرام دارم با مردمان   

تی تو می شود وقاز ردم را من حرام می دارم . چرا به این شدت موالنا صحبت می کند؟ اما وقتی که سخن تو پیش می آید و صحبت محرف زدن با 

مان که سخن تو می خواهد از من عبور کند مرتب می خواهم که این دراز باشد. من را جهان مادی می کشد من با تو هستم با این انرژی هستم با ه

نجا و آاین شراب از من عبور می کند حتی وقتی که ذهن مرا می کشد من با این شراب می روم شراب هستم و در فضای حضور هم با تو هستم. 

ه این هم تم اصلی کار با موالنا است که ما رقتی که این شراب تمام شد باز بر میگردم. اما وقتی که حدیث تو می اید سخن را دراز می کنم .  دوباو

ما باید این  تواند به ما برسد مییرون از یکی  دیگر نبروی خودمان تمرکز کنیم این شراب زندگی از اعماق وجود خود ما می جوشد و میآید باال. از 

زندگی را این  را بپذیریم و بنابراین بیهوده است که من بی آیم روی یکی دیگر کار کنم یا از یکی دیگر توقع و انتظار داشته باشم که این شراب را این

ش مادری و قهاست مثل نتواند بدهد. پایین می گوید که این همان مجاز است. یکی از مجازها نقش  میس زندگی را به من بدهد. نححس هویت و 

نجایی آنجام می دهیم تا وظایفمان را اهجده نوزده سالگی به عنوان پدر یا مادر کارکرد است ما تا وظایف و پدری. نقش در واقع مجموعه یک سری 

د که شما را خوشبخت کند. اگر آید و بعد از آن هم ساپورتش می کنیم ولی آیا شما از این بچه حس هویت می خواهید؟ می خواهی میکه از دستمان بر 

خاصی ازدواج کند و کنترل دارید روی او و در ذهنتان تصویری از او دارید که او  شخصشما از بچه تان می خواهید که برود کاره ای بشود یا با 

و یادتان رفته که او از جنس زندگی  باید اینطوری بشود و خوشبختی یعنی اینطوری و بدبختی یعنی آنطوری و.. شما دارید او را در قالب می ریزید

جاز و یادتان رفته که شما از جنس زندگی هستید که زندگی را باید از اعماق وجودتان بکشید بیرون ، نه اینکه از این بچه بکشید بیرون این م هست

ستیم ولی اگر زنده نباشیم باید از مردم بگیریم این لحظه زنده نباشیم اگر زنده باشیم که از زندگی می گیریم و زنده ه دراست. اگر ما به زندگی 
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ما را تایید کنید شما به ما هویت دهید .  شما.. می گوییم که شما ما را خوشبخت کنید فامیلمان است وو  ان استو همسرم است ما ۀبچ منظورازمردم

رو می کنید به بیرون   می گیرید،نمی رسید و شادی را ن شما وقتی که از طریق درونتان از طریق زندگی و فضاداری به زندگی نمی رسید و به ثمر

چه چیزی بچه ما دارد انجام می  دهد که ما را خوشبخت کند و ما را آرام کند و به ما آرامش دهد؟ ! رو می کنید به اتفاقات  

به این ترتیب از بچه تان از همسرتان از  را تقویت می کند . شما در آخر خواهید دید که نیمن ذههمین حاال این مجاز چی پیش می آورد؟ مجاز 

خوبی نبودم. این دردساز نیست ؟ این سرطان  درنتوانستید زندگی بگیرید و بعد خودتان را مالمت می کنید که من ما واهرتان و برادرتانفامیلتان از خ

شد و پولدار نشد بدبخت شد . ما نچون دکتر صیر من بوده ! ببین چه بچه ای بزرگ کردم ! این تق !یا پدرخوبی نبودم؟ این سکته نمی آورد  !نمی آورد

می تواند انباشته کند از دانش و از پول و از بقیه چیزها . فکر می کنیم که اگر اینها را انباشته مثل ما در من ذهنی فکرمان این است که این بچه چقدر

ما می گوییم که تقصیر من بوده و بچه بدی بعد زند  میود با ما حرف هم نبیست و پنج سالش می شیا وریم در بیست سالگی آکند خب چون فشار می 

من تربیت کردم مادر خوبی نبودم و پدر خوبی نبودم و شروع می کنیم به مالمت کردن خودمان به مالمت کردن دیگران. این مالمت بهترین ابزار 

. ذهنی است  

 بخش سوم:

  *** اگر او مهر تو دارد اگر اقرار تو داردقیامت بخدا دیو مالمت برهد روزکه موالنا می گوید 

را زنده نگه داریم. کافی است که ما به زندگی نی اصالً با همین یک مالمت ما می توانیم من ذه .بخدا می گوید این دیو مالمت که این من ذهنی هست

ع است هر چه به او بدهند کم است و ریشه در زندگی ندارد از زندگی قط نیزنده نشویم و در این لحظه حس ناقص بودن بکنیم برای اینکه من ذه

من  می دهی یا چرا توه من زندگی نببنابراین رو می کند به مردم . مردم باید به من زندگی بدهند توقع ها شروع می شود شروع می شود که چرا تو 

که من هنوز آدم  ویندم به آن آدم از این فرد به آن فرد . می گاز این آد. ما منحرف می شویم تمرکز می آید روی مردم  !؟ کنی میرا خوشبخت ن

نیستی  مناسب را پیدا نکردم که به من زندگی بدهد معنیش این است که هنوز آدم مناسب پیدا نکردم که من را کامل کند . من ناقص هستم . تو ناقص

شما باید این را یک جایی بنویسید که من فقط روی خودم تمرکز کرار می شود تو پر از زندگی هستی موالنا می گوید . این هم یک تم است که مرتباً ت

هستند اگر من  نیاینها ابزارهای من ذه. کنم  میکنم عیبجویی و حسادت ن میکسی نمی کنم قضاوت ن ازکنم و انتقاد  میمی کنم روی دیگران تمرکز ن

وییم که این هم دین است اگر روی دیگران تمرکز کنم به خدا به زندگی نمی رسم. تا حاال رسم .اگر دینی هستیم باید بگ میروی دیگران باشم  به خدا ن

روی مردم باشد و مردم را نصیحت کند و مردم را عوض بخواهد بکند قضاوت روی مردم بکند و عیب  دیده اید کسی تمرکزش روی دیگران و

اگر می دیدند که موالنا به این شدت حرف نمی زد . ندیده است .  کسییده اید و هیچ نه باشد؟ نه ندوجویی بکند و به خدا هم این آدم برسد؟ خدا گ  

و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم                                                                                        با مردمان سخن گفتن حرام دارم   

قط وقت من را می گیرند و حال من را می گیرند. این چشمه در درون من است من اصالً با مردم چکار دارم ؟! برای من . مردم ف استیعنی حرام   

آیند یک چیزی به من  می  گویند و من واکنش نشان می دهم . چقدر شما واکنش نشان می دهید ؟ چرا نشان می دهید ؟ برای اینکه از مردم  میمردم 

نش نشان می دهید. یک چیزی به شما می گویند و به شما بر می خورد واکنش نشان می دهید . اصالً کنمی کنند شما واتوقع دارید و مردم برآورده 

ن ندادن است . شما می دانید که اگر شما به بچه تان واکنش نشان ندهید یواش یواش او اشما می دانید که بهترین راه اصالح جامعه بشری واکنش نش
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ولی شما واکنش نشان می دهید آن ها یک چیزی می گویند و  شما بدتر از آن را به آنها می گویید چرا؟ می ترسیم کوچک  نده می شود .زبه عشق 

است . نیاز شما باشم. این کار من ذهفتید من باید بیشتر گاب بگویم و بعد این را واین را در ج یدبشویم. شما حاال این را گفتید من با  

 .و عمل کند و می خواهم ببینم که که او چه می گوید اصل کاری اوست کند خلقوق باشد می خواهم معشوق از طریق من من می خواهم حدیث معش  

خودم باشم . من خودم چشمه هستم و من خودم درخت هستم و میوه خودم را می دهم. چکار به میوه تو دارم. تنها و این هم موقعی هست که من فقط 

؟ شراب از من عبور کند من زنده هستم آیا تو هم زنده هستی؟ نه! خب پس اگر تمام حواس ما به خودمان باشد و به این تو چکار به میوه من داری

اه کنیم و همیشه زنده به گنج حضور باشیم می آییم موالنا دارد در این غزل توضیح می دهد کهگباشد که همیشه به روی معشوق ن  

چو ذره ها همه را مست و عشقباز کنم                                                                               دل     آتش و ز گرمی  مچو آفتاب شو   

اسم به خودم باشد می شوم آفتاب واالن یک جور دیگر به ادمها نگاه می کنند . اگر حواسم به ادمها باشد در این صورت آدمها من را می برند. اگر ح

 نکه در آن ستون نوری دیدید که آن ذرات می رقصند ما هم اگر از جنس زندگی بشویم مردما ری را پخش می کنم. چطوژاین انرد آفتاب دلم می شو

ه من از کسانی که در شعاع نوری ما هستند اینها هم ذره هستند و اینها هم از جنس زندگی هستند آن جنس آنها شروع می کند به ارتعاش به آن جنس ک

اه می کنم یا گ.پس ببینید که چقدر مهم است که من روی خودم تمرکز داشته باشم و حواسم فقط به این باشد که من به معشوق عرفانی دارم ن ستمآن ه

ی کنید من با این م نه. آیا این انرژی از من عبور می کند یا نه . به این کاری ندارم که شما هم مثل من هستید یا من را تایید می کنید و یا از من انتقاد

رم و ده تا از درختها را شما می بُرید. بیست تا از درختها را شما می برید و من برمی گردم اکاری ندارم. یا نه من خلق می کنم صد تا درخت می ک

می شود به واکنش نشان دادن و صد تا درخت می مانم ! حواسم پرت  ینبا کسانی که این درختها را می برند دعوا میکنم ؟ نه چون اگر دعوا کنم از ا

پس من کاری ندارم که اصالً چه کسی چی دارد می گوید من فقط چشمه را باز نگه داشتم. به محض اینکه حواست را بدهی به یک نفر به شما و .. ! 

چکار حاال می خواهی بکنی؟  شک می شود و بدبخت می شوی. خدیگر چشمه   

دیکانمان مثل زکسی مخصوصاً ناز موالنا به ما یاد می دهند . پس اگر ما جستجوی به ثمر رسیدگی  یی مثلانسانهااینها راههایی است که عرفا و

می برید که چنین چیزی اصالً وجود  همسر و بچه مان مثل پدر و مادرمان داریم توقع داریم که آنها ما را به ثمر برسانند شما به پوچ بودن این ایده پی

شناسم و از جسمها زندگی بگیرم. حاال یکی از جسم  یاین به این علت هست که من فقط هوشیاری جسمی دارم و فقط جسم م این مجاز است . و ندارد

بکشم بیرون نم ببینم از آنها می خواهم یک چیزی اه همسر من. سه تا دیگر هم شده بچه های من. چون جسم می ببینم و فقط جسم می تودها تصادفاً ش

و من دلخور هستم.  و آنها هم نمیدهند  

هم که برند                                                                             رهی که آن به سوی تو است ترک تاز کنم ر رهزار گونه بلنگم به ه  

می گوید اگر مردم بی آیند و من را ببرند به تاختن اسب است.  نیترک تاز یعنی تاختن. تاختن به رسم قدیم به رسم غارت و صرفاً و عموماً به مع

به هر رهم . راه انرژی شرطی شده  من هزار جور می لنگم و می گویم که من پایم درد می کند و نمی توانم راه بروم. بیا اینجا که های جا افتاده هرا

قتی که االن خلق می کنید اجازه می دهید که انرژی زنده های قبلی است . آیا شما الگوهای خودتان را خودتان خلق می کنید. و وگواست . راه ال

قبلی چسبیدید و به  ایبه الگوهو یا نه فکرهای مردم را گذاشتید توی جیبتان  ؟زندگی جریان پیدا کند به آنها و آنها را باردار کند به برکت زندگی 

مل های چسبیدید. زندگی دستورالعمل ندارد. اگر قرار باشد دستورالعمل فکرهای قبلی چسبیدید . به فکرهای سه هزار ساله چسبیدید و به دستور الع
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معی جعمل شما از زندگی از خود خدا االن بیاد به ذهن شما و شما آن را بگیرید و مصرفش کنید پس دیگر ما به دستورالعمل احتیاجی نداریم. دستورال

چون من دنبال انرژی شرطی نشده هستم من دنبال زندگی خام هستم من دنبال شده  یم؟ نه. پس اگر کسی من را ببرد به انرژی های شرطیاراحتیاج د

مه االن بیاید بیرون و این را هم می دانم که تئوری نیست این برای انسان است برای هر شخرد خام هستم من دنبال این هستم که این غیب از چ

 انسانی. 

خودمان را کوچک می بینیم از بس که این مردن توی سر ما زدند. گفتند که تو هیچی نیستی. و این که ما  استیکی دیگر از آن علت ها حقارت ما 

د چطور ممکن است؟ هر انسانی هوشیاری خدایی است هر انسانی هوشیاری بی فرم است که آمده به این جهان و وارد ذهن شده و هر انسانی میتوان

چیزی بلد  که آدم نیستیولی به ما یاد دادند که تو محل خالقیت بشود و محل خردورزی بشود.از ذهن متولد بشود و مستقیماً به خدا وصل بشود و 

تربیت ما در نیستی تو کوچک هستی تو برو بشین سر جای خودت و هر چه که به تو می گویند تو گوش کن. تو چه حق داری که اصالً حرف بزنی. 

موزشهای موالنا و آده تو جامعه به این صورت بوده و دائماً به ما اینها را گفته اند. اینها با خانواده به این صورت بوده در مدرسه به این صورت بو

م و روا بداریم که انسانهای دیگر هم محل خالقیت باشند و هیاحترام به شرف انسانی و به انسان ایجاب می کند که ما اجازه بدخواند.  میبقیه عرفا ن

ن چیزی که ما فقط می گوییم درست است احترام به هوشیاری احترام به خدا و احترام به انسان . ما احترام به خدا آ فقط م کهنیانتقاد نکنیم فکر نک

. می گوید که یک عرب بدوی داشت  ویبه دنبال این خواهم خواند از مثنکه در قصه ای  اصالً نمی فهمد که زندگی چی هست.  نینداریم و من ذه

جوری به گوش ما می  که بصورت الهام یک رد. یک عابری یک گدایی که بعد می فهمیم که این گدا زندگی هستگریه می کرد سگش داشت میم

 رساند این الهام را.

در تمام دنیا فقط همین سگ را داشتم و سگم دارد می ممیرد .  .ارد می میمیرد داز عرب می پرسد که چرا گریه می کنی؟ می گوید سگم   

دارد می میرد مگر زخم خورده؟ عرب می گوید نه از گرسنگی دارد می میرد عابر می پرسد که چرا   

 عابر گفت صبر کن خدا به صابران عوض می دهد. 

  ؟بعد می پرسد آقای عرب ) که عرب ما هستیم ( این کیسه پول دستت برای چی هست 

 عرب می گوید که این نان است این توشه راه من است که از دیشب باقی مانده . 

فت که پس پرا از این نانی که از دیشب باقی مانده به این سگ نمی دهی ؟گعابر   

ت ندارم که به سگم که دارد م یمیرد این را بدهم. و بعد خودش در توصیف سگش در اول می گوید ارب گفت اینقدر دوستش ندارم. اینقدر حس عدع

وز در رشودکه این اصل ما است و این زندگی است .   میتیز بین بود . پس معلوم که این سگ در روز برای من شکار می کرد و شب پاسبانم بود . 

دادهایی که ما با آنها هم هویت می شویم این سگ یاگر دزدی می آمد که از من زندگی را بدزدد مثل روشکار می کرد و دزد را فراری می داد یعنی 

 به من می گفت. حاال سگ در اینجا رمز زندگی است.
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تا این حد ندارم مهر دهی که نمیرید. خب برای اینکه اینقدر عشق ندارم گفت  میبا کیسه تو پر از نان است چرا یک کمی از این نان به سگت نای با 

به  و چه چیزی را می خواهید از دست بدهید و می خواهید از دست بدهید تا؟. شما تا چه اندازه به زندگی و به گنج حضور مهر و داد دارید  و داد

  ؟!هیچ چیز ؟خدا برسید

ا می چقدر زحمت می کشید حاال که ما گفتیم و موالنا گفته که ار این شراب زندگی از شما عبور نکند برکت به زندگیتان نمی آید شما چه چیزی ر

 خواهید بدهید تا به انجا برسید؟

هیچ چیزهمان طور به کار قبلی می خواهید ادامه بدهید؟    

در این راه فداکاری کنید. حاضر هستید که فقط برای معشوق کار ز بعضی چیزها پرهیز بکنید و بعضی از کارها را زیاد بکنید. اه آیا حاضر هستید ک

یا نه ، به این جسم هایی که ما از طریق هوشیاری جسمی چشبیده ایم را نمی خواهید رها کنید ؟  کنید .  

یزهایی چه زندگی را می گرفت و در آنها سرمایه گذاری می کرد. االن اگر به شما بگویم که این حاال در این کیسه عرب پر از چیزهای قبلی بود ک

از که زندگی و این  اصلتان و انرژیبدهید این که در کیسه شما هست یک مقدار از اینها را بی اندازید  و ببخشید تا یک مقداری انرژی آزاد بشود و 

شود شما صد در صد زندگی را سرمایه گذاری کنید در این کیسه ! فقط انباشته  میاین که ن تا نمیرد.  خوردرژی را بنگرسنگی دارد می میرد این ا

 کنید و این دردها را زنده نگه دارید. می گویم این دردها را بندازید و شما در جواب می گویید که نه این توشه راه من است . 

در شب شکارچی من بود و در شب شکار می کرد و پاسبانی می کرد .  گگوید که این س یم؟ مگر عرب نمگر این سگ برای شما شکار نکرد 

دزد که بی آید فراریش می دهد و مرتباً به من می گوید که این آدم که می آید می خواهد  .چشمهایش تیزاست و هوشیار است و به من نشان می دهد

ه ببدهد . االن سرنگ دستش است و می خواهد زهر به تو تزریق کند. این هوشیاری حضور  زندگی را از تو بدزدد و می خواهد ناله هایش را به تو

ی آید تا تو مه دل دفهمی . افسر میما می گوید که این شخص پر از درد است و می  خواهد که دردهایش را بریزد به تو مواظب باش . نداشته باشی ن

ما هم مثل اینکه خاک مرده پاشیده باشند روی ما.  پخش می کند و میرود وانرژیش را کند و دهرا افسره کند انجمنی را افسر  

. حد مهر و داد ندارم .آیا شما دارید؟ از خودتان باید بپرسد اینولی آن عرب نان را نمی داد که این سگ بخورد و می گفت تا   

 میان جو روان آبیآبی   این شعریخ بسته  لکنارهایش به قو زندگی خواهی نخواهی از شما یک مقدار از وسط جوی شما عبور می کند ،به هر حال

از شما هنوزشما ببینید که زندگی تمام کارکردهای بدن شما را انجام می دهد    تا نفسری تیزروت رو هین سین سالب جو بسته یخ *** آن تیزرو 

کنارهایش یخ بسته ولی از  بندد فعالً د آب رد بشود و تمام جو یخ بشما تصمیم گرفتید که خودتان را از زندگی جدا کنید و نگذاری ولیعبور می کند 

این لحظه با زندگی آشتی کنید. این لحظه زندگی است این لحظه با شود اگر شما می تواند بازوسط آب تیز می رود آنجاهایی که یخ بسته می شود 

ی جسمی داریم. حداقل با هوشیاری جسمی این را می فهمیم که با این لحظه رفیق شماست اگر با او بستیزیم .چرا ما می ستیزیم؟ برای اینکه هوشیار

ما آبش وا بشود آب بیشتر رد  یکنارهای جواز تا لطف خدا بی آید به زندگی ما تا فضا اطراف این من ذهنی ایجاد بشود و تا یک کمی نباید بستیزیم 

دد. االن آب از جوی ما رد می شود و حداقل بدن ما را اداره می کند واگر زیاد مقاومت بشود وگرنه اگر بخواهیم مقاومت کنیم بقیه جوی هم یخ می بن

انعطاف  . دیگر مقاومت بس است ما فهمیدیم که مقاومت یعنی ذهن. کنیم قطع می شود و این بدن نمی تواند دیگر کار کند و فکر نمی تواند کار کند

یعنی هوشیاری حضور.  پذیرشپذیزی و  
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  بخش چهارم:

چو خضر آب حیات                                                                               ز خاک کوی تو آن آب را طراز کنم اگر به دست من آید   

ون است ؟ به دست من یک چیزی بدهند و بگویند که این آب حیات است تو این را بخور به زندگی جاودانگی میرسی. آیا در بیرمن اگر در بیرون به 

این  افتد یعنی یک چیزی باشد که بگویند که اینها خیلی چیزهای خوبی هستند . پس می بینید که موالنا چقدر مواظب است در این لحظه که از جنس

ن اصالً آب حیات است نوشته خوبی است ایی باشد پس یک نفر یک چیزی می آورد و می گویدکه این خیلی چیز خوبی رلحظه باشد از جنس فضادا

پس این شرابی که تو می دهی اصل است نه طراز کنم. کوی تو  خاکاست و این آدم را فوراً آزاد می کند. می گوید من این آب حیات را بوسیله 

یدند و یا میدوختند چیزی که در بیرون به من می دهند . طراز کردن یعنی آرایش کردن مثل قدیم که گلدوزی می کردند و نگار و نقش و نگار می کوب

متوجه می  یدونی را بوسیله این انرژی زنده تو می سنجم. شما اگر به گنج حضور زنده بشوید این کتابهای دینی را بخوانرروی جامه. من هر چیز بی

این جمله واقعاً اصیل است و آن  شوید که اینها چه می گویند . اگر نداشته باشید متوجه نمی شوید. اگر یک چیزی را قاطی بیاورند متوجه می شوید که

ر من ذهنی وجود دکه تشخیص شعور از آن خرد و  یکی جمله اصیل نیست. از کجا می فهمید؟ از خاک کوی او . از انرژی که از او می آید از آن 

نش را گفتم می گوید که سگ من دارد می من ذهنی مفهوم است . ما چیزی را که مفهوماً می فهمیم ، واقعاً نمی فهمیم . آن عربی را که داستاندارد. 

تنها دار و ندار تو این سگ است. تنها این زندگی من می میرد ولی من حاضر نیستم که به او غذا بدهم . چرا؟ آخراین که درست نیست  نیمیمیرد یع

خرد زندگی از ما بگذرد. همش همین است و ما دار و ندار ما چی هست؟ هوشیاری حضور . تنها دار و ندار ما این است که به زندگی وصل باشیم و 

توی ذهن و می گوییم توی چی می گویی و من چی می گویم! اینها را بشینیم با هم بحث کنیم تا ببینیم که کی راست می گوید  دیمحاال این را بستیم و آم

بهتر است؟  ماز شما باید بجوشد ؟ کدااالن رد زندگی . من ثابت می کنم که من راست می گویم و حرف من درست است . آیا اینطوری است ؟ یا خ

ی در واقع نم یعیکه وقتی  مفهوم را ما می فهم نشان می دهد خورد . قصه عرب  میمفهوم است و به درد ن هستندذهن در آنها مفهوم هستند آنهایی که 

چیزهاست که گنگ است . ما می دانیم که نباید یک کارهایی را بکنیم ولی باز می کنیم . چرا؟ به جسم ما  در مورداین یک جور دانستن فهمیم .  مین

ا به یک هوشیاری یگری احتیاج داریم که آن اداره کننده است آن ماگر می فهمیدیم نمی کردیم. پس  ضرر داردضرر دارد . برای اینکه نمی فهمیم 

ع حضور ناظر می شوید و به ذهنتان نگاه می کنید با یک شعور دیگری. است .در واق رهوشیاری اسمش  حضو  

گردم                                                                                   ز نرگس و گل صد برگ احتراز کنم ز خار خار غم تو چو خارچین   

 .آدم ها اول که عاشق می شوند به یک نفر واقعاً غلیان عشق و دوست داشتن وجود داردخار خار یعنی عشق و دوست داشتن شدید . همینطور که 

این یکتایی این فضای صحبتش را می کنیم که  یحس شده این خار خار یا این عشق به معشوق ؟ آیا این برکتآیا در شما  حاال صحبت سر این است 

در زندگی شما بیدار شده؟ که آن از همه چیز آن برکت زندگی بیاد به زندگیتان آیا عشق شدید وارد شدن به آنجا این که شما خالق باشید و  ویکتایی 

د هوشیاری حضور خلق کند ی. در شما زنده شده؟ آیا شما به جایی رسیده اید که بدانید که واقعاً اگر نگذارکه کار حق بر کارها دارد سبقمهمتر است . 

 تو ، از شوق غم تو و ازشوق رسیدن به واهد شد و این کار بیهوده است! می گوید که اگر من از آنو اگر من ذهنی خلق کند دردسر درست خ

در من ذهنی  تماماً هوشیاری جسمی داریم و چیزها را می ، چون در من ذهنی چسبیدم  به آنها این چیزهایی کهبه خارچین باشم . خارچین باشم یعنی 
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که فالنی به شما بد گفته شما بیا و  یممی گوی مثالً کدام از آنها خارچین هستند.  که هرنها را رها کنم آهستم اگر هویت  مشناسد و به چیزها چسبیدم و ه

ولی می گوید راه این است . در واقع دارد راه را نشان می دهد من از نرگس  . بخشم دردم می آیدباین خار اگر  ! بخشممی می گویی که ناو را ببخش 

بیرون که همان چیزهایی باشند که ما به انها چسبیدیم و از انها خوشمان می آید چرا خوشمان می آید؟ برای اینکه هوشیاری و گل صد برگ در 

حاال اینها را چرا می گوییم؟ برای اینکه اینها به ما هوشیاری می دهد که شما آن هوشیاری را هم دارید و آن هم می شنود اینها دیگری نمی شناسیم. 

یک دفعه می بینید که مرتباً اینها را که می شنوید و تکرار می کنید به شکل هوشیاری حضور بلند شدید. یک دفعه متوجه شدید که شما از  را و شما

ن فضاداری باشد. از نرگس و گل صد برگ که میجنس دیگری بودید. یک لحظه تجربه کردید و یک لحظه این لطف ایزدی آمد به زندگی شما که ه

توضیح می دهد  مافیه  در فیههایی باشد که ذهن نشان می دهد می گوید که من دوری می کنم. حاال چرا این کلمه خار خار را می آورد ؟ همان چیز

لک او شود که نساید و آرام نیابد . یعنی در شما یک عشقی یک م م  که در آدمی عشقی و دردی و خار خاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عال  

ک خارخاری یک عالقه شدیدی و یک تقاضای شدیدی وجود دارد که می گوید صد هزار عالم ملک او بشود که این عشق این خار خار این دردی ی

یابد و شما حداقل در زندگیتان این را تجربه کردید که هزاران چیز را به خودتان اضافه کردید هزاران موفقیت را تجربه کردید در  میتقاضا آرام ن

رها کند و  رامی خواهد از هم هویت شدگی با چیزهای ذهنی خودش اصل ما ن تقاضا این خارخار فروکش نکرده. این خار خار چی هست؟ آخر ای

این فلسفه درد  برای  .از جنس هوشیای بی فرم است و این دفعه هوشیارانهن جنس است . آبپرد از ذهن بیرون وبه زندگی بپیوندد. برای اینکه از 

بفمیم که چکار داریم می کنیم . شما هم که د رها می کنیم باز دردمان می آید رها می کنیم درد باعث می شود که ما بشناسیم.یدرد مان می آ همین است

 درد دارید بدایند که این درد فلسفه اش این است که بشناید و هوشیارانه بیدار بشوید از خواب فکر. 

چو روی خود به شهنشاه دلنواز کنم                                                                                             مهتاب بگذرد نورم ز ز آفتاب و  

قضاوت .  حس یعنی یعنی هوشیاری جسمی یعنی  .نور حس های ما هستنددر واقع  آفتاب و مهتاب نورکه از طریق چشم دیده می شود  پس نوری

می گذرد اگر من روی خود را به شهنشاه دلنواز بکنم. این شهنشاه دلنواز هم خیلی پر این دنیایی چیزهای  کردن  ن از روشننور من هوشیاری م

می  . من  منو بیا به طرف  معنی است برای اینکه یک شهنشاهی یک زندگی یک باشنده ای مرتب به ما می گوید که بیا بپر بیرون از این ذهن 

و دل ترا من بزنم . در سطرآخر می گوید که . بعضی موقع ها اسم این را می گذاریم خدا. خواهم تو را بنوازم  

چنگ ساز کنم تو عتا برای سماکه                                                                                    با خمشی       زخموش باش زمانی بسا   

نی وقتی که هوشیاری جسمی را خاموش بکنی یک دفعه هوشیاری حضور در تو بیدار می شود این هوشیاری حضور کتو وقتی که ذهن را خاموش ب

گوید بیا بیرون و این دردها کوک کردن تارش  میتباً به ما رساز را دارد کوک می کند و در واقع که م گیپس زندچنگ می زند تا تو برقصی. 

ار است! شما یک لحظه بپر بیرون و ببین که زندگی ساز می زند و آهنگ می زند که تو بصورت ذره است. منتها بعضی موقع ها صدایش ناهنج

بینی ؟ جهان مادی را می بینی و اتفاقاً در پایین دارد توضیح می دهد که وقتی ما از جهان دویی  میبرقصی . آیا جهان مادی را در این صورت ن

می  گوید بهرام در ادبیات ما اسم سیاره ای است   مین نماز کنم ههفدفلک به مسجد  ون بهرام ***چچو پر و بال بر آرم ز شوق خالص می شویم 

نحسی یعنی اینکه من .اصالً نحس به همین حس موجود می گویند هر کسی من دارد نحس است .که اصطالحاً می گوییم نحس است اصغر است 

برای اینکه اتفاقات بد برای ما خواهد افتاد. وقتی ما تمام چیزها را انداختیم و سبک شدیم از داشتن و هر چقدرکه من ما بزرگتر باشد نحس تر هستیم 

عشق او در ما هست . از کجا می فهمیم ؟ برای اینکه هر کاری که کردیم رضایت به  .او  غم از عشقخار  خار غم او وقتی که آن چیزها را انداختیم 
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ا وقتی که بی وزن می شویم . برای اینکه این من ذهنی جسم مجازی است . ما چرا سنگین هستیم ؟ برای ما نداد . ما سبک و سبک تر می شویم ت

درست استفاده کنیم وقتی که ما  یماز فضای مجازی ما می توانی است. زی است اصالً ذهن فضای مجازاینکه به فکرها چسبیدیم و فکر هم چیزمجا

فضای مجازی باشم شما را  اینفضای مجازی باشیم مجاز را حقیقت می بینیم. وقتی که من بیرون از بیرون از فضای مجازی باشیم وقتی که توی

بینم وقتی که در آنجا باشم شما را بصورت جسم می بینم خدا را بصورت جسم می بینم این چیزهایی که  میزندگی می بینم شما را بصورت جسم ن

خورد و من واکنش نشان می دهم و من خودم را در فکرهایم گم می کنم و فکرهایم را جدی می گیرم گیریم و به من بر می ی گفته می شود را جدی م

مجازی است به محض اینکه غوطه ور بشود در فضا  وضعن می آیم بی وزن می شوم . این روفکرهای تو را جدی می گیرم و.. ووقتی که از آنجا بی

در این وحدت و از ان فضا بیرون بیایید ان فضا نابود می شود و دیگر وزن ندارد.ایید به فضای بی یکتایی این لحظه یعنی شما دانسته و هوشیارانه

که ورای همه چیز ورای همه رویدادها همه جسمی هفدمین در نظر بگیرید ی پرد ورای همه رویدادهای .مسجد فلک ماصغر شما  سصورت این نح

به عبادتی می شود اصالً همین این که من در این لحظه بمانم و به معشوق نگاه کنم و هر لحظه من تبدیل  سهر چیزی که در دنیای وجود هست . نح

ً و این  این همان نماز است کند این خودش عبادت است ترقدردان باشم و شکر کنم و این شکر این فضا را زیاد دعا است. این من ذهنی بلد نیست  تماما

ود هر کسی که حقیقتاً شکر میکند و از جنس زندگی هست و هر چیزی که می آورد به ذهنش آن به نتیجه ش یکه دعا بکند و هیچ دعایش مستجاب نم

نخواهد داشت پر از شادی و برکت خواهد بود . این آدم دعا که بکند مستجاب می شود برای اینکه دردی می رسد و اثرات نیک دارد و در این جهان 

یزی چاین لحظه ورای اتفاقات است فضای رویدادهاست . ورای هر  یکتاییق فضای یکتایی این لحظه . فضای پیوند است از طری دربا خدا مستقیماً 

د کنیم و است باز هم موالنا غیر مستقیم دارد می گوید که ازهر اتفاقی واجب تر این است که ما به فضای یکتایی برسیم. ما خودمان را از ذهن متول

آن چشم هوشیاری جسمی ن ه  ک   ردر آن شه یبین را خویش ***خود تسلیم کنوآن چشم تو ببند م بیرون آنجا هستیم. بجهیم بیرون . از ذهن که بجیه

در آن شهر کهنه و قدیمی  خویشتن بینی در آن شهر کهنشرط  این لحظه  و بی قید پذیرش و خودت را تسلیم کن هایش  را ببند گوش نکن به حرف

هوشیاری االن ولی  شدیهمان هوشیاری بی فرم دوباره و االن هم  بودیرا می بینی که آنجا هستی . هوشیاری خودت را می بینی. خودت و ابدی 

این دفعه می توانی بگویی که مادر هستم و پدر . هستی و مجاز را می بینی . در پایین هم می گوید اگر به مجاز دست بزنی این مجاز حقیقت می شود 

هی به دتت را میریت و ساپوحماگیری و به بهترین صورت عشقت را می دهی  نمی خواهی. هویتت را از زندگی میهستم. از مادر و پدری هویت 

له می کنیم که من توقع داشتم که تو من را خواهی . برای اینکه همه را از زندگی می گیری. ما گ   میو هیچ چیز هم از آنها ن همسرتبچه ات و به 

له ها از این می آید که من در این لحظه ناقص هستم . چرا ناقص هستم؟ چون از زندگی بریدم. وقتی همه گ  . دی خوشبخت کنی من را خوشبخت نکر

تو هر کاری که می  از تو چیزی نمی خواهم و هویتم و زندگیم و شادی و خوشحالیم را از آنجا می گیرم با تو کاری ندارم دیگر وپیوندم  با زندگی می

توانی بدهی. بله  میخورد. چرا ؟ چون از تو چیزی نمی خواهم چون می دانم چیزی نمی توانی بدهی . اگرهم بخواهی ن مینخواهی بکن. به من بر 

خانه بخریم ولی شادی نمی توانیم به او بدهیم  یمیک چیزی را به عنوان کادو می توانیم بدهیم برای یک نفر می توان نیمچیزهای مادی مثل پول می توا

روم. ما هر روز صبح پا می شویم  سسوی نح چواو از اعماق وجودش می آید و این مهم است که ما بدانیم. می گوید همه سعادت بینم . چشمه شادی 

جمعی و  نی درست شدند و بر اساس ترس درست شدند . هم به صورتمی رویم همه من ذهنی دارند. همه نهادها بر اساس من ذه سو به سوی نح

جمعی هم همینطور . هستیم؟ خیلی زیاد . به هیچ کس اعتماد نداریم. مظنون نگاه کنید ما چقدر از همدیگر می ترسیم؟ چقدر هم بصورت فردی. شما

یکی هم این کشور می خواهد به آن کشور حمله کند. این می گوید تو دروغ می گویی آن یکی میگوید تو دروغ می گویی. این تا دندان مسلح شده و آن 

در ذهن زندگی می کنند حاال یک نفر می خواهد به گنج حضور  وندان مسلح بشود هیچ کدام به هم اعتماد ندارند . همشان مجاز هستند می خواهد تا د
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برود اگر  سنح ویبس اگراگر به گنج حضور زنده بشود و چشمه درونش باز بشود سعادت می بیند  . زنده بشود و برود بیرون و توی دنیا اثر بگذارد

ا می بخشد نه اینکه ردهد آنها را بصورت زندگی می بیند و پردۀ جلوی آنها را هم می بیند و آنها  میهای من دار برخورد بکند واکنش نشان ن دمآبا 

ً حقیقت ف اصالً طبیعی می داند که آنها انطوری باشند و روان است . به او چیزی بر نمی خورد اگر کسی طوری حر. نه ! بگوید که من می بخشم  آ

د بزند او می گوید خب باید اینطوری حرف بزند آن کسی که فحش می دهد خب باید فحش بدهد آن کسی که انتقاد می کند خب باید انتقادش را بکن

عادت همه اینها را مثل سعادت بیند فقط اینها را در س . درا می خواهد بزرگ کن شرا می خواهد تحمیل کند من شن  فکرش را می خواهد تحمیل کند م  

همین  سهمه اینها را سعادت می بینم اصالً بزرگترین نحروم    سهمه سعادت بینم چو سوی نحاین که دارم به روی تو نگاه می کنم اینها را دارم 

مثل  اگر نقشی را انتخاب کنم مثل نقش پدریهمه حقیقت گردد اگر مجاز کنم   . من ذهنی خودمان است که هر لحظه چوب الی چرخ ما می گذارد

 نقش مادری این دفعه مثل قبل نیست من می دانم که این بچه ام است این چشمه است این آتشفشان معنا است این خودش درخت است و باید محصول

اندازم  میخودش را بدهد من فقط این را حمایت می کنم و عشق می دهم و مدام به او می گویم که تو بلد هستی به او اعتماد بنفس می دهم و خودم را ن

گویم که باید تو من را خوشبخت کنی و تو برو این درس را بخوان آن زن را بگیر و برو با او ازدواج کن . به او  مین . و از او چیزی نمی خواهم

اد می دهم که به وجود عمیق خودش پی ببرد. به او یمی گویم که تو خودت تصمیم بگیر و تشویقش میکنم که فکر کند و خالق باشد به عشق خودش 

عشق است؟ به معشوق نگاه کند به او می گویم که با معشوق تماس بگیر در درون. با خدا تماس بگیر. اینکه من همه چیز را به بچه ام تحمیل کنم این 

این کار را بکنید. وقتی به  نه این مجاز است. در واقع شما از ان بچه می خواهید که همان چیزی باشد که شما می خواهید . شما دنبال درد هستید اگر

معشوق نگاه می کنم عشق معشوق به من کمک می کند که با بچه ام با همسرم چطوری برخورد بکنم فضاداری داشته باشم عشق بدهم انتقاد نکنم 

و به صورت جسم او را نمی  این همسرنش نشان نمی دهم نچسبیدم به این بچه یا به کعیب نبینم قضاوت نکنم مقاومت در مقابل کارهایش  نکنم وا

من که می گویم سی سال دیگر باید اینطوری یا آنطوری باشد گذاشتم  نیخواهم طبق تصویر ذه میخواهم من را به ثمر برساند ن میبینم. توقع ندارم ن

بصورت مادری درست انجام می  در این صورت نقشم را. از او ندارم و فقط بصورت زندگی او را می بینم  نیبه عهده خودش اصالً هیچ تصویر ذه

عشق می دهم به تو و تو اختیار ترا ئوست دارم وهم که تمام شد در بیست سالگی می گویم من دیگر کاری ندارم با تو فقط به جز اینکه فقط دهم وقتی 

کن و بگذار زندگی از طریق تو  داری که آتش فشان زندگی بشی و خودت پیوسته باشی با زندگی و تو از جنس زندگی هستی خودت فکر کن و عمل

خواهیم . حاال همان  میاز انها ما چیزی نبه این عمل و فکرت جریان پیدا کند . حاال در بیرون بیافرین . حاال آن بچه در بیرون خوشبخت می شود.

آق والدین ع زندمییک بار هم به من زنگ نگویید که این بچه بیست سالش است و می شما را رها نمی کند و از آن هم درد بوجود نمی اید و شما هم ن

درست بر باد رفت من بد شانس بودم . ما اصالً بدشانس هستیم! نه ما با من ذهنی آفریدیم و من هم آفریدیم و یک من ذهنی دیگر  تمام زحماتممی کنم 

   حاالاینها را می خوانیم متوجه می شویم که جریان چی هست. م. اشتباه کردیکردیم

م:بخش پنج  

چو خویش را پی محمود خود را ایاز کنم                                                     عاقبت شود محمود                              مرا و قوم مرا  

ی تبدیل به محمود می شویم . یعن یمکه راهمان چیست عاقبت ما تبدیل به محمود می شونیم انسانها می داو این را قبالً صحبت کردیم پس من و بقیه 

ایاز چکار می کرد؟ خالصه اش این است  .تبدیل به خدایت خودمان می شویم . از  جنس خدا می شویم اگر پی او یعنی محمود خودمان را ایاز کنیم

س تنهایی این کار را می کرد و با مردم داد پ مییک اتاقی داشت که کسی را در انجا راه ن . که ما البته مرتب باید این قصه را بخوانیم وتکرار کنیم



16 
 

ش را در آنجا آویزان کرده ینسطهای باال که دیدیم که می گفت شما هم با مردم کاری  ندارید هر روز می رفت آنجا چارق و پوستکاری نداشت و در 

و پوستین هم خون آن است خون  ی و در ذهننذهای ما گفت چارق این حس هویت است در الگوه و پوستین را تعریف کرد برای هفته قبل چارق.بود 

ین برده بود و آویزانش کرده بود و هر  روز بگفت این حس وجود را از ن رها بشویم. آاز  یدرحم است که این رحم هم همین ذهن است که ما با

بینید که الگوهای  ن هر لحظه نگاه می کنید میمیرفت آنجا و می گفت که من این بودم و حاال این شدم و با محمود زندگی می کنم . شما هم به ذهنتا

و درد ایجاد می کردند االن از کار بیکار شدند و آویزان شدند و خاطره شان اینجا در ذهن شما است و این را نگاه  ار کرده بودندذهنی که شما را گرفت

د شدید پس با محمود دارید زندگی می کنید با شاه دارید اند و شما آزمیکنید و عمیقاً قدران هستید که دیگر درد ایجاد نمی کنید این الگوها وجود ندار

می پوشیدم . ولی االن من این بالً درد ایجاد می کردند قبالً من این تو بودم و من این چارق را قزندگی می کنید و مرتباً به خودتان می گویید که اینها 

خرد رسیدم و قدر شاه را می دانم و شکرگزار هستم . اگر ما این کار را بکنیم و قبالً هم گفت به زندگی و  اینکه به عنوان فقط پوشم و  میچارق را ن

و حقیقتاً ما باید با خاموشی  که اگر نسرین گل صد برگ و احتراز بکنیم شما می بیند که موالنا دوباره این پرهیز و شکر را صبر را مرتباً می آورد

ن چیزی که می خواهیم آو صبر می کنیم تا  یریم. بساز با خموشی یعنی صبر کن این لحظه می پذوشی بساز با خم زمانیاش بخموش بسازیم. 

 درست بشود. این را هم دوباره معنی کردیم که 

را مست و عشقباز کنم  آتش و ز گرمی دل                                                                                   چو ذره ها همهشوم چو آفتاب   

ر هست اول هم گفت به ما که از انسانهای دیگر  مخصوصاً ادم های دیگر شما هر موقع دلخور هستید بدانید که از یک نفر دلخور هستید آنجا یک نف

رد به ذرات دیگر به دلهای ن دلخور هستید ولی وقتی دل تو آفتاب بشود تشعشع عشق داشته باشد در این صورت این تشعشع عشق می خوآکه شما از 

و آنها را ا به تشعشع در می آورد رن آدیگر وجود دارد در انسانهای دیگر وجود دارد  انهایبه آن جنسی که در دلهای دیگر وجود دارد در جدیگر 

به رقص بی آورد ولی ما به رقص می آورد. آیا ما وظیفه به رقص در آوردن همه را داریم ؟ نه. هر کسی مسئول خودش است که خودش را هم 

 بصورت ذرهرا ساطع نکنیم . بنابراین همه را  و مهر دهنده نیم انرژی زنده کننده و سبک کننده و عشق دهنده اوقتی دلمان از جنس زندگیست نمی تو

من می خواهم همه را برقص در  میشنود و می گوید  نیکه در ستون آفتاب می رقصند می توانید برقص در بیاورید. گاهی اوقات اینها را من ذه ها

من دارد و می خواهد به زور با تحمیل عقایدش این کار را بکند. نه در واقع همه را باید به عشق زنده کنم .قتی به این راه قدم می گذارد  نیاورم و مب

گی میفرستد . حاال در شعاع نوری شما اگر کسی به شما باید از جنس زندگی بشوید و باید انرژی را بفرستید . شما هم نمی فرستید زند ! اینطور نیست

این حالتی است که رقص آمد که خب آمد اگر نیامد هم نیامد. ولی موالنا دارد اشاره می کند که راه این است که ما همه را مست و عشقباز می کنیم . 

یک چیزی به من بدهید . شما آن من پخش کردم حاال در قبال  گویید که میما ازآنها هویت نمی خواهیم. وقتی شما عشق را پخش می کنید در جهان ن

 نیستید که پخش میکنید شما فقط حواستان به این است که زنده به عشق باشید. 

لحظه ای که ناز کنم من همه نازم                                                                                      همه نیاز شو آن  پریرعشق به ما گفت  

قدردان خودش خودش  پس می گوید که حاال که ما اینها را فهمیدیم عشق به انسان گفته که این انرژی این کل این هوشیاری که  پریر یعنی پریروز .

یم به ما اینطوری گفته ما هم از آن جنس هستیم به ما که در ذهن گیر کردو است خودش آشنا با خودش است هوشیاری خدایی که عاشق خودش است 

توانی من را ببینی نمی توانی پیش من  مییعنی ناز می کنم باز ناز من را باید بکشی . یعنی تا زمانیکه از جنس من نشوی نمن همه ناز هستم که 

ز بشوی . همه تقاضا بشوی و فقط من را هیچ جسمی یا جسمیتی یا وزنی در تو نماند . تو باید نیایعنی نیاز بشوی. نیاز بشوی  ن بایدیبراانبیایی . پس ب
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س شده و ما عکاین لحظه است. این لحظه زندگی ناز می کند برای اینکه شما نیاز بشوید ولی برهم ن آن لحظه ای که من ناز می کنم که آبخواهی. 

ه این را فهمیدیم که زندگی ناز می کند و شما باید ما ناز می کنیم به زندگی  و می گوییم که زندگی بیاد و ما را درست کند. حاال ما کناز می کنیم. 

ز می  کند؟ شما. نیاز باشید اولین قدم را کی باید بردارد؟ ما باید برداریم . ما باید با این لحظه که زندگی هست آشتی کنیم . چه کسی اول دستش را درا

آشتی کنم ! نه اینطور باشید و بگویید که زندگی بیاید و با من آشتی کند تا من کی قدم اول را بر می دارد ؟ شما  با اراده و انتخاب شما . شما منتظر ن

خار خار می شوی همان تقاضایی میشوی که همان که در این صورت  نکن به عنوان عاشق تو ناز چون ناز را بگذاری همه نیاز شوی شما نیست . 

این میل به برگشت به حالت اولیه و خواست عشق و این می شویم و این  ن و وارد ذهناز اول داری . یعنی ما به عنوان هوشیاری می آییم به این جها

می  هستیم، بگذارد در این صورت ما نیاز می شویم و همان نیازی که  نیدر ما وجود دارد و اگر این در واقع کوچکی و این ادا و اصولهای من ذه

ن موقع تماماً برای تو نیاز می شوم و می گوید که من می خواهم که به تو آردیم گر برگمی گوید اشویم . ما نیاز این را داریم که برگردیم به زندگی و 

زنده بودنش بپیوندم و من می خواهم که تو هوشیاری شوی و این هم مطلب بسیار بزرگی است یعنی شما مهم هستید اگر شما نباشید زندگی خردش و 

 خواهد بیان کند چطوری می خواهد این انرژی زنده کننده را در این جان پخش کند ؟ بوسیله شما.  رامشش را از طریق کی میآو شادیش را را و 

و اگر این من تو هیچ بشود من برای تو نیاز می شوم . یاگر تو صفر بشو  

که تا برای سماع تو چنگ ساز کنم              شی                                                                          خموش باش زمانی بساز با خم  

ر خاموش باشید و ذهن را خاموش نگه دارید برای یک مدتی و تحمل کنید و نخواهید و توقع نداشته باشید . حاال ممکن است گشما مطمئن باشید که ا

ه را باید آنطوری که موالنا نشان می دهد با صبر بروید. شما راآید سراغ ما؟  میکه شما سوال کنید ما مدتی است که خاموش هستیم پس چرا زندگی ن

 وجود شش را درمخودش را از شما بیان کند دنبال این است که آرا ونبال این است کهنیک است و  ذاتشباید اعتماد داشته باشید به زندگی که زندگی 

وقتی ذهنتان را پس البته داریم به زبان ذهن صحبت می کنیم . . دشما بدمد و اگر شما نباشید کس دیگری نیست و حتماً آن بیشتر از تو می خواه

چون ما ذهنمان را خاموش کردیم.  ماند! هیچ چیزی باقی ن ند و برای مندم این همه مردم رفتند برداشتد برداخاموش می کنید نگویید که من عقب افت

شما را که با سرعت هفتاد هشتاد کیلومتر دارد میرود را باید آرام آرام  ومیبل ذهنتما آارمش داریم االن حاال چی میشود!! نه بگذار زندگی بیاد و این ا

دارم کوک  و سازم را ع کند به حرکت . حتماً این صورت خواهد گرفت. گفت ببین من آهنگم راروبایستد وقتی که ایستاد از آن موقع طوردیگری ش

با ساز من تو فکر و عمل می کنی . و هر کاری میکنی در بیرون تو زیبایی و   یتو فکر کنحاال  یحاال تو خلق کنمی کنم که بزنم حاال تو برقص. 

 برکت می آفرینی. 

دفتر پنجم آغاز می شود و همانطور که بارها عرض کرده ام تفسیر مثنوی به قلم استاد  477حاال می رویم سر قصه ای که می گفتیم . قصه از سطر 

بسیار مفید است .  برای مطالعه مثنویکریم زمانی   

اشک می بارید و می گفت ای کرب                                                                                     مرد و گریان آن عرب  آن سگی می  

ب یعنی اندوه و درد. ر  عضی ها کُ به. وکرب یعنی اند ن سگ میمرد و آن عرب بدوی داشت آ کهپس میگوید ب تلفظ می کنند ولی بیشتر فرنگها ک ر 

باالی سرش اشک می ریخت و می گفت این چه مصیبتی است و چه غم بزرگی است . درست همینطور که ما می گوییم . ما می گوییم که زندگی 

زنده نیستیم  و چه غم بزرگی. ، دیگر مرد   
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نوحه و زاری تو از بهر کیست                                                        بگذشت و گفت این گریه چیست                               سایلی   

 نظر ره روی گذرز ابیابی ***  جکن که گنمترک گدایی  یک گدایی از آنجا رد میشد و میبینید که در اینجا این گدا این رهرو که حافظ هم می گوید

 ازبودن . بدون هویت مصنوعی بودن که ما  نیگدایی و فقر یعنی هیچ چیز نداشتن. یعنی بی هویت ذهکن. متو ترک گدایی    گذر آید درهرویی که ر

چیست سائل همان زندگی  سایلی بگذشت و گفت این گریهو فقیر است که زندگی هم از همان جنس است .می گوید  جهان بیرون می گیریم این گداست

که این نوحه و زاری برای چی است؟  جور به گوش شما برساند که یک تواند باشدمی   

د میان راه او سگی بد نیکخو                                                                                                       نک همی میر گفت در ملکم  

ان رتیز چشم و صید گیر و دزد                                                       روز صیادم بد و شب پاسبان                                                

دار و ندارم یک سگی بود بسیار خوش اخالق . حاال می میرد میان راه . حاال ما می گوییم که این  ، درد که چه سگ خوبی داشته! گفت در تملکمیببین

ن هوشیاری است که ما آمدیم به این میهمین زندگی است همین اصل ما است ه زندگی ما است یم کهسگی دار جسمی و مرگ یک  میمیرد میان تولد

ن هوشیاری در ما هست که دارد در مورد آن صحبت میکند. گفت این سگ در روز صیادم بود آاین همان ذات ما و  نیجهان و االن شدیم من ذه

را در بیرون می آفریدند شب هم پاسبانم بود . شب هم ها طور است برای اینکه او هست که چیزنمییعنی در روز برایم شکا رمیکرد که حقیقتاً هم ه

ما را پاسبانی می کند که به اشتباه نیوفتیم. در غزل هم گفت که وقتی چه موقعی که می خوابیم این هوشیاری پاسبان ما است و چه بگوییم که در ذهن 

هوشیاری هستم مجاز من تبدیل به واقعیت می شود . مثل آن نقش ها . و چشمش تیز بود و خوب می دید و میروم مجاز می کنم وقتیکه زنده به این 

 شکار را خوب می  گرفت و دزد را فراری می داد که قبالً اینها را گفتیم. 

ع الکلب گفت رنجش چیست؟ زخمی خورده است ؟ گفت جو  

طفلی ها گرسنه می ماندند چون غذا نبود . مثالً چوبانی اگر سگ داشت یک تکه از نانش  یعنی گرسنگی بیش از حد سگ. در قدیم سگها ع الکلبجو

 را می انداخت جلوی سگش . زیاد به او غذا نمی دادند . احتمال داشت که سگها اکثر اوقات گرسنه بودند.

گفت این دردش چی هست ؟ کسی زخمی به او زده؟   

 گفت نه از گرسنگی دارد می میرد 

رنج و حرض                                                                                   صابران را فضل حق بخشد عوض ی کن برین گفت صبر  

هر کسی باید صبربکند. که به  کن. ببینید که موالنا وسط کار مرتب نصیحت و راهنمایی خودش را می کند که رن سائل می گوید که تو صبآپس 

بران یعنی صبر کنندگان این صبر خدا و بخشش خدا عوض می دهد. صا  

انبان پر  ساالر حر                                                                                                   چیست اندر دستت اینگفتش کای آن بعد از   

زاده. حاال ببیند که موالنا هم اصل ما را یک جوری بیان می کند آحور یعنی . پهلوان سردار و ر مثل انبان یعنی کیسه . بعد از گفت ای ساالر ، ساال

 و هم اینکه ما چقدر در غفلت هستیم . گفت که ای پهلوان آزده این کسیه پر در دست تو چی هست؟ گفت 
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  می کشانم بهر تقویت بدن                                                                                                        گفت نان و زاد و لوت دوش من

دیشب من هست و برای تقویت بدنم با خودم حمل می کنم.  و غذاین و توشه ز ناد که کسیه پر است ایمی گوید که این که می بین  

گفت تا این حد ندارم مهر و داد                                                                      چون ندهی بدان سگ نان و زاد                       گفت   

به این سگ ندارم.مهر و داد گفت چطور به این سگ از این نان نمی دهی بخورد؟ گفت من به این اندازه   

چقدر عالقه و اشتیاق دارید این جا سگ آمده ؟ به خدایت خودتان ؟ خداحاال صحبت سر این است که شما چی؟ شما چقدر مهر و داد دارید به زندگی و 

قات ما هست که ما به آنها چسبیده ایم و از آنها هویت می گیریم. آیا لاست . این کسیه همین متع مینو تنها رفیق این عرب هست و تنها رفیق ما ه

  حاضرهستید که تمام زندگی را سرمایه گذاری توی این کیسه نکنید.

 گفت این را برای تقویت بدنم حمل می کنم . حقیقتاً این کیسه برای تقویت بدن است؟ نه. 

 قوت اصلی بشر نور خداست *** قوت حیوانی مر اورا ناسزاست

همینطور که در غزل گفتیم.  خام را بگیرد بخورد زندگیغذای اصلی بشر این است که این لحظه   

در ذهنش ! این ناسازگار است . دبخور هدیدنگ و غذای دست دوم و دورب دهاوخبحاال اگر   

 بعد عرب می گوید 

ست آب دو دیده رایگان ناید بی درم در راه نان                                                                                                  لیک هدست   

از این راه یعنی از این راه تولد  .ها درهم دادم نآ یاجاینها را من انباشته کردم و به . بدون خرج دالر نمی توانیم نان بگیریم   .مثل عرب مما می گویی

است.  تفم وآید . اما آب  دیده یعنی گریه کردن رایگان  یمبدون خرج پول نان بدست ن گتا مر  

 یمن تلد وده داری میریزی برای چی؟آیا گریه کردن مفت است؟ این گریه می دانید که خون زندگی است انرژی زنده زندگی است . تو این را بیه  

برکتش از این نان خیلی بیشتر است . می دانید که این گریه   ! ینک یم هیرگ نآیارب ضوع رد و یهدب نان تگس هب دیآ  

که در کیسه مان است خیلی مهم هستند. شما از  ما می گوییم که کیفیت برای ما مهم نیست . زندگی مهم نیست . اینها که انباشته می کنیم از هر نوعی 

د که برای پیشرفت خودتان پول خرج کنید؟ حاضر هستید برای سالمتیتان وقت بگذارید ؟ خودتان بپرسید که آیا حاضر هستی  

هم انباشته کردیم در جهان مادی از  گربین را که انواع برکاتش را به ما داده حالیمان نیست که شکارها را هم او کرده . ما چیزی ان سگ تیزآاصالً 

آن شعور و هوشیاری بوده.  تکرب زا واو بوده  دوجوبرکت   

اشک  ای پر باد مشک                                                                                         که لب نان پیش تو بهتر زگفت خاکت بر سر   

می نیرزد خاک خون بیهده               ست و به غم آبی شده                                                                                     اشک خون  
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ای تو نان بهتر از اشک است. در بر هک یتسه هیفس یلیخ وت و مشک تو پر از باد است .  تساکه این کله تو پر از مفرغ   !گفت خاک بر سرت

می خواهد جاری شود  از چشم  هک یتقو و الاب دیآ یم است و لد نوخحالیکه اشک خون است و به غم آب شده . قدیم فکر می کردند که اشک 

. نوریب دیآ از آن می شگرفته می شود و آب ارواقع خون آن قرمزی چشمها در   

این به اندازه خاک هم ارزش ندارد برای اینکه بی خودی  ، دوخیب کشاکه این اشکی که تو می ریزی این اشک تمساح  انالوم دنز یم لیثمتحاال 

  ندرک هیرگهیاهو راه انداختن و  برای چی داری گریه می کنی. خب اگر زندگی تو داره می میره تو بجای هک یمهفداری گریه می کنی و اصالً نمی

 ارها هایت را آب نده . اینه در کیسه گذاشتی را بنداز زمین. این غمکتو یک کم کار کن روی آن و یک کم فداکاری کن و این چیزهایی را   ،بیخودی

علقاتت را در این کیسه گذاشتی و چسبیدی بنداز. تمام ت و مادی را کنار بگذار ناهجحمل نکن . این هم هویت شدگی هایت را حمل نکن. این تعلقات به 

این و بعد هم گریه می کنی که زندگی من داره می میره! بعد هم می گویی که خب زندگی بمیرد من گریه می کنم چون زندگی مفت است و روی اینها 

 همه زحمت کشیدم. 

جوابش را به خودتان بگویید. ردید و به آنها چسبیدید؟ شما برکت آن و خرد زندگی مهمتر است یا این چیزهایی که جمع ک وآیا برای شما زندگی   

ما همه درد می کشیم و هیا هوی راه انداختیم . وای مصیبت ها حاال چکار کنیم  چه غم بزرگی ! زندگی از دست رفت.    

 آیا کاری هم می کنی؟ نه فقط گریه می کنیم. 

 چون گریه مفت است . بعضی ها می گویند که ما دعا می کنیم! نه عمل بکن. هوشیار باش . ببین چه چیزی را باید بندازی . همه را بنداز.

زندگی خام را میگیری و تبدیل می  هکنیا یارببی اهمیت را بندازی و اصل کاری ها را نگه داری توی کیسه ات. نه همه را بنداز.  یا نه اینکه چیزه

که این دارد می میرد حاال چکار کنم؟!انبان می گذاری و بعد شروع به گریه می کنی.  یوه و درد و این را تکنی به غص  

پارۀ این کل نباشد جز خسیس                               بلیس                                                               خوار کرد او چون کل خود را   

جود  جز بدان سلطان با افضال و                  نک نفروشد وجود                                                                                  آمن غالم   

و  خسیسی و هم پستی است . خسیسی در نتیجه کل عملمان  میدرک راوخما کل خودمان را چون قطع کردیم چون تماسمان را با زندگی قطع کردیم 

رای بپستی عبارت از این است که ما متدوال ترینش این است که ما حتی برای پیشرفت خودمان هم راضی نیستیم که پول خرج کنیم . قدم برداریم و 

ش را غصه ا و ولی گریه می کنیم مینکیمسالمتمان ورزش کنیم و برای پیشرفت مان کالس برویم و پول را برای خودمان خرج کنیم . نه اینها را ن

این که می گوییم خدا خدا . خدا در   ؟چقدر این هوشیاری حضور و برکت آن برای شما ارزش دارد  هک دیوگ یم ولی موالنا بیشتر از این .می خوریم

برای ا کار کند. تا او بتواند بروی شم  ،این غصه و هم هویت شدگیبیده اید را بندازید و از ساین لحظه می خواهد شما تمام این چیزهایی که به آن چ

ابلیس هستیم   زا یا لش بد است و خا ر است . ما هم پارهکُ زی حاضر هستید که بدهید؟ می گوید ابلیس که ما هم نماینده آن هستیم ابلیس یرچه چاکاین 

غالم آن کسی هستم که خودش را به جز آن سلطان نفروشد. هم بد و خسیس است. می گوید من  شوجز  

من ذهنی ؟ چی حاضر هستید بدهید و چکار حاضر  ناونع هببه عنوان زندگی بلند بشوید بهتر است یا  امشین کار را بکنید؟ نید ااآیا شما هم می تو

ین راه؟ آیا من یک ی کشم در ا؟ از خودتان بپرسید که من چکار می کنم چه وقتی می گذارم چه زحمتی م دینک یراکادف دیتسه رضاح ایآ هستید بکنید
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تا یک خلوتی دو ساعت در روز دارم تا بفهمم که اصالً من کی هستم چی هستم ؟ یک خلوتی برای خودم دارم ؟ برای خودم یک ارزشی می گذارم 

بحال و کتاب موالنایی باز کنم و بخوانم در خلوت و تاملی بکنم روی زندگی تا ببینم که چی می خواهم و چکار می خواهم بکنم و من چکار کردم تا 

ن سلطان نفروشد. آجز ب ادش رومن زنده بشود؟ خ درچکار باید بکنم تا زندگی   

چیز دیگری را هوشیاری جسمی زاریغی هم نداریم برای اینکه هوشیاری جسمی داریم و به رولی ما خودمان را به اجسام می فروشیم و تقصی

شناسم نمی  

و  ی کند که پذیرش رویداد این لحظه، فرم این لحظه ،شما را از جنس نا محدودی این لحظه م میدرک دیق ار نیا میتشاولی امروز و هر جلسه ای که د

 شما این را دیگر می دانید.

رب خوان شود چون بنالد چرخ یا                                                                                             چون بگرید آسمان گریان شود  

کو به غیر کیمیا نارد شکست                                                 آن مس همت پرست                                                   من غالم   

ما بوجود می آید  ردآن عشق  ،خار ران خآکه ما از جنس زندگی می شویم و  یزندگی هم با او می گرید. یعنی وقت دیمی گوید که این انسان اگر بگر

من غالم اله می کند. و اگر چیزی بخواهیم زندگی هم آن را برای ما می خواهد و می گوید زندگی به کمک ما می آید و اگر ما ناله کنیم زندگی هم ن

م یهن جمع کردن مفایت و خواست بزرگ نداریم . همت ما همی است که همت و خواست بزرگی دارد . ما همنآن مسی هستم مس حالت ما در من ذه

 و انباشته کردن است . 

شکند برای اینکه فقط می خواهد طال بشود.  مییعنی خودش را به غیر از کیمیا ن کو به غیر کیمیا نارد شکست  ***آن مس همت پرست من غالم 

ن و تبدیل به طال بشود. آمس فقط به کیمیا خم می شود که بخورد به   

فضل خدابرآور در دعا                                                                                                  سوی اشکسته پرد شکسته ادست   

ذر بی درنگ بایدت زین چاه تنگ                                                                                            ای برادر رو بر آی هایرگر   

تن ها و از این چاه تنگ ور. دستهایت را به دعا بیاور برای اینکه فضل و لطف خدا می ریزد به فتسابدون من  و هنانتفرو روظنماشکسته دست 

ی فرم. برو توی هوشیاری  بنداز این را و بپر بیرون. بآزاد بشوی بی وقفه برو توی آتش. برو توی فضای  تو هک دشاب رارقی از این ذهن اگریعن  

ان خجل اررا بین و مکر خود بهل                                                                                         ای ز مکرش مکر مکمکر حق   

مکر رب                                                                                            برگشایی یک کمینی بوالعجب  یشد فنامکرت  کتچون  

ین است و پیش تدبیر خدا همه بدان که تدبیر خدا باالتر از ا است بگذار و تو تدبیر بیخودرا که این همه مکر و حقه بازی و  نیتو این فکر من ذه

نج حضور چی هست و علت اینکه ما می دانیم که گعلت اینکه ما به گنج حضور نمی رسیم می دانید که چی هست ؟ تدابیر من ذهنی خجل است. 

  هک یهاگناهنگاهی یک نذاشتی فنای تدبیر حق بشود در این صورت یک کمیگشود . وقتی که این تدبیر را  میچطوری می توانیم به آن برسیم! نه ن

.زیگنا تفگش ینعی بجعلان فضای یکتایی این لحظه است باز می شود عجیب و غریب بویمه  
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تا ابد اندر عروج و ارتقا                                                                                                          کمینه این کمین باشد بقاکه   

می شود و باالتر می روی و ائماً ریشه ات عمیق تر دزندگی ابدی است که تو تا ابد در عروج  ، هاگناهناست که این کمین این  که کمترین مزیتش این

ببینیم که موالنا دارد راجع به چی چیزی عمیق تر شدن و باالتر رفتن . ما باید یک خلوتی بکنیم  و ندش رت کبسمرتب عوض می شوی در جهت 

  ***دنکب ار راک نیا دیاب یسک ره و دارد صحبت می کند

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 


