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از دیوان شمس موالنا شروع می کنم. 2451امروز را با غزل شماره گنج حضور با سالم و احوالپرسی برنامه   

نکته ای فرموده ای جان را برای آشتی  دی                              دریوزه ای دارم ز تو در اقتضای آشتی                                           

م یک درخواست از تو دارو اینطوری می گوید من یک گدایی می کند زندگی یا خدا  انسانی رو به معشوق عرفانی،ا به نمایندگی ازهرپس موالن

از او یاد می گیریم ما هم اوالً ما لحن درخواست را و لطافت آن را در موالنا توجه می کنیم و  .دریوزه یعنی گدایی و درخواست از تو از تو دارم

عرفانی . پس می که با زندگی اینطوری صحبت کنیم نه با خشونت من ذهنی یا با انتظاراتی که من ذهنی از همه کس دارد از جمله از معشوق 

. اینکه باید با توآشتی کنم  گوید که من یک درخواستی یک گدایی از تو دارم در  

ند من با تو آشتی کنم و آتشی هم می دانیم که بهم پیوستن دو دوست است پس ر اینکه ایجاب می کدها به آشتی ختم می شود. می بینید که همه بیت 

تقاضایی یک اصل ما رو می کند به زندگی و می گوید که من یک ذات و هم جدا شدند. پس ما به عنوان هوشیاری بی فرم ، از مدتی که از

و قانون زندگی این را ایجاب می کند تکامل زندگی این را ایجاب می هم پیوستن یا دوستی دوباره است درخواستی از تو دارم و این تقاضای به 

یعنی دیروز تو یک مطلب ظریفی  دیی . خودت گفت من با تو آشتی کنم . چرا حاال این گدایی را دارم؟ چون این را همکند دراقتضای آشتی که 

هوشیاری بی فرم هستی . تو شبیه چیزی نیستی اصل  گفته تو از جنس من هستی تو از جنسبه ما فرمودی و آن مطلب ظریف هم این بود که خدا 

خدا از ما پرسیده که آیا من خدای تو هستم و ما گفتیم بله یا گفته آیا تو از این است که  ان هست . به زبان مذهبی که در این جهی نیست جنستو از

حاال دارد اشاره می کند به اینکه جان ما می داند که از جنس هوشیاری بی  . یا می دانیم  هم گفتیم بله! یعنی ما می دانستیم جنس من هستی و ما 

 پس این نشان می دهد که ما ینکه این نکته ظریف را تو فرمودی و این را برای این گفتی که من با تو همیشه در آشتی باشم .فرم است برای ا

هوشیاری ذهنی است همین  بوجود آمد که یک نوع هوشیاری آمدیم بیرون و وارد ذهن شدیموقتی وارد این جهان شدیم و از شکم مادرمان 

این هوشیاری ایجاد یک تصویر ذهنی درذهن ما کرد که وقتی پرسیدیم  ،شیاری فکریلحظه از یک آگاه هستیم یا هوکه ما هر جسمی هوشیاری 

از فکر درست شده و می دانیم که فقط جسم را می شناسد و این هوشیاری شد که ما اسمش را گذاشتیم من ذهنی که آن ایجاد  که ما کی هستیم 

که در ذهن هستیم ما و می دانیم که از ذهن باید متولد است اینکه درست  یچرا هوشیاری قهر است؟ براموالنا گفت که هوشیاری قهر است. 

ها بشویم و می دانیم که ذهن جای اقامت ما نیست ولی هنوز هوشیاری جسمی داریم . اصالً دانستن چیزها بوسیله فکر آنقدر اهمیت ندارد و این

ن ذهنی ما نیستم و ذهن هم جای اقامت ما نیست ولی فایده ندارد باید این هوشیاری می دانیم که ذهن یا مرت مفهمومی مفهوم هستند. مثالً ما بصو

 که اسمش را گذاشتیم هوشیاری قهر باید تبدیل به هوشیاری دوستی و آشتی بشود و موالنا هم دارد راجع به این موضع صحبت می  کند. 

روز مطالبی تبدیل به هوشیاری حضور نشده که امداریم اگر تبدیل نشدید یعنی اگر هوشیاری شما  ناال پس ما اوالً می فهمیم که هوشیاری که ما

هوشیاری  جسمی که ما  یا هوشیاری قهر.زدیوان شمس . پس ما هوشیاری قهر داریم یم خواند هم مثنوی و هم اراجع به این موضوع خواه

وشیاری جسمی داریم ؟ این لحظه یک فکری در سر ما می پرد که از یک چیزی آگاه بصورت تصویر ذهنی االن داریم از کجا می فهمیم که ه

به خدا نگاه می کند خدا  رمان هم همینطور که این هوشیاری جسمی است . وقتی کهاست و لحظه بعد هم همینطور و لحظه بعد هم و.... تا آخر عم

اگر هم ما گذشته  شود این لحظه نباشد و ما همیشه در این لحظه هستیم و و نمی. اصالً همیشه این لحظه است یا زندگی کجاست ؟ این لحظه است

این هوشیاری قهر یک  و آینده از جنس فکر و زمان است و مال ذهن است . پسخاطر می آوریم در این لحظه است . گذشته یا آینده را ب
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جور هوشیاری داریم یکی هوشیاری قهر که این لحظه را نگاه می کند و یعنی گذشته و آینده. پس ما دو هم پارامتری دارد به نام زمان . زمان 

خدا را نمی تواند ببیند. اما وقتی این هوشیاری مبدل شد به  زندگی وبصورت جسم می بیند یعنی بصورت وضعیت این لحظه می بیند برای اینکه 

 دیگری است که در واقع ما به عنوان هوشیاری و از یک هوشیاری دیگری که اصل ما است و هوشیاری بی فرم است اینیک هوشیاری 

خودش آگاه می شود و از خودش آگاه می شود و این موقعی است که ما از ذهن بیاییم بیرون . خالصه کالم.  خودمان آگاه می شویم و ذات ما از

این لحظه می بینم و با وضعیت  عیت زندگیمان را درگاه می کنیم با ذهن با این لحظه و فقط وضدر ذهن هستیم نما حاال شما و من می دانیم که 

و زندگیمان هم در این لحظه آشتی نیستیم و در ستیز هستیم و می گوییم که این بدرد نمی خورد و اینجایش را نمیخواهم و این جایش کج است. 

که آن هستیم بر اساس اتفاقات گذشته ساخته شده و ایجاد شده و ما فکر می کنیم که ما ما عادت کردیم به هوشیاری جسمی این تصویر ذهنی  چون

د با این زخورد و ما به ثمر نرسیدیم پس قصه زندگی ما که مِن من را می سا به ما نمی جنس نارضایتی بوده و چون بیشتر رویدادهای این از

و به  ا فکر کنیم که ما گذشته مان هستیماینکه م . این سیستم کار نمی کنددارد می رود به آینده تا به ثمر برسد و راضی بشود  ،هوشیاری قهر

نگاهی به زندگی  ؟ کار می کند رسیم این کار نمی کند . کدام سیستمبه زندگی بو راضی بشویم وسرعت داریم می رویم به آینده که به ثمر برسیم 

و  یکی هم فضای اتفاق این لحظه است که من هستمبیند و اتفاق این لحظه است که فکر من می که زندگی در این لحظه است در این لحظه یکی 

اصل من است وقتی آشتی بکنم با اتفاق این لحظه از جنس فضای اتفاق این لحظه می شوم و از جنس آشتی می شوم از جنس خدا و زندگی و نا 

در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد  . دهم و تبدیل می شوم به بحر جاننهایت می شوم. به همه چیز جا میمحدودی می شوم از جنس بی 

کی تماشا می کنید ی من را. در کدام بحر؟ در دریایی که شما هستید.  بنابراین شما االن در اتاقی نشستید و***مترسید مترسید گریبان مدرایند

اتفاق مهم نیست اتفاقات دائم  آن هستید . ضای زیر آن است که شماو یکی هم فچیزی  است که شما می بیند و می شنوید که اتفاق این لحظه است 

دارد نگاه می  ین اگر ذهن ما با آن هوشیاری قهرشافتیم . بنابرا یم و ما اتفاق نمیتفاقات ما نیستم که امی شوند و ما االن داریم درک میکنی عوض

ا جسم می که االن که تو جسم هستی و داری این لحظه ر ه کلید این استکموالنا با ما می گوید  هدعوا دارد می بینم ک کند به این لحظه و با آن

االن شما می دانید درست است که شما این لحظه را جسم می بیند ولی این لحظه که خود خداست و خود و  شتی کنندبینی حاال این دو جسم با هم آ

دارید. این جالب است نه؟  این لحظه دعوا داشته باشید با خدا و زندگی هم دعواجسم و زندگی است و اگر شما با   

دگر اال نوای آشتی  جان را نشاط و دمدمه جمله مهماتش همه                                                                             کاری نمی بینم  

یگیریم باور می و ما این فکر را جدی م خوش است و افسون هم دارد و هر لحظه یک فکری در سر ما می پرد جان فعلی ما جان این من ذهنی

مکن است که خشمگین بشویم متوجه نیستیم که این افسون است ان ایجاد می شود و مکنیم و به خودمان اعمال می کنیم و متناسب با آن در ما هیج

ری هستید فکر می وولی چون همه اینطولو اینکه در تب و تاب درد هستیم  وشم هستم که زندگی باید اینطوری باشددمدمه یعنی افسون. ولی خ

لی جان اصلی ما زمانی واست ما که در جان ذهنی و تقلبی جان خوش است جان فعلی جان را نشاط و دمدمه کنیم که زندگی باید اینطوری باشد . 

تفاق نیستیم ما هر چه زند و ما ایوقتی ما متوجه بشویم که ما فضای پذیرش این لحظه هستیم و اتفاقات از ما بر می خ . ه زندگی دل ما باشداست ک

یم و چیزهای این لحظه است و ما فضای زیر آن هستیم و این دائم عوض می شود االن توی اتاق هستیم تلویزیون می بین قِ که می بینیم این اتفا

این لحظه هستند وقتی توی خیابان می رویم اتومبیل ها را می بینم مردم را می بینیم که دارند راه می  ینیم  اینها وضعیتهایدیگر در اتاق را می ب

در پایین دارد این را می گوید وقتی  ؟ فضا بسته بشود کی بسته می شود نجا فضای این هستیم . ولی اگر اینروند آنجا فضای آن هستیم و ای
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هوشیاری قهر هستید یعنی بصورت یک من ذهنی فقط بندیم دراین صورت فضای قهر بوجود می آید . اگر شما وقتی فضا را بخشمگین می شویم 

ین جسم این جان که دمدمه د که کلید کار این است که ار این صورت گرفتارید و باید بدانیاین لحظه را یک وضعیت می بینید وبا آن می جنگید د

یدانید گرفتاری ما چی هست ؟ افسون را ما خودمان به گوش خودمان می خوانیم باید تسلیم بشویم و باید آشتی کنیم . ولی م افسون دارد کهدارد و 

جسم با یک جسم دیگر آشتی نمی کنیم . چطوری می توانیم آشتی کنیم ؟اگر آشتی کنیم ، می شکنیم .پس  آنجا  ا به عنوان من ذهنی و به عنوانم

می کند.هست که تسلیم کار   

یعنی  جملهیعنی کارهای خطیر و مهم .  مهماتهویتم . نم هر وضعیتی که می بینم با آن هم اصالً هر چیزی که من می بیجمله مهماتش همه   

 ذهنم می آید مهم است.! با همه چیز هممی پرد! هر چیزی که به مهم تو چی هست؟ هر چیزی که در ذهنم  م شما کارهایهمه. یعنی آقا و خان

. هر چیزی که ذهنم به من نشان می دهد  هویت هستم . هر کسی هر حرفی که می  زند به من بر می خورد .  پولم کم بشود به من بر می خورد

نباید اینطوری باشد ولی شده دیگر! و این غلط است. حاال می گوید آید من باور می  کنم.  ویت هستم. هر باوری که به ذهنم میه من با آن هم

ست که فقط وری هستند این مرضی نی که اینطوری است وضعیت بشر اینطوری است و فقط من و شما نیستیم که اینطوری هستیم همه اینطحاال

 شدنفر نیست . این را هیچ کس به خو یک نفر داشته باشد همه گرفتند و به ارث رسیده به ما و فقط مشکل من یک نفرنیست مشکل شما یک

برای همین اینها را می طوری هستم! نه. ولی این هم دلیل نمی شود که چون همه اینطوری هستند ما هم باید اینطوری بمانیم .نگیرد که من فقط این

  خب من هم دارم دیگر! نه شما باید خودتان را معالجه کنید.همه من ذهنی دارند ،و درد می کشندخوانیم . اینطوری نیست که بگوییم همه 

دوباره یادمان باشد که همه سطرها به آشتی  من دیگر چیزی نمی بینم مگر اینکه ساز آشتی بزنم با زندگی . ال نوای آشتی کاری نمی بینم مگر ا

ختم می شود و ما هوشیاری قهر داریم. چرا ما هوشیاری قهر داریم ؟ برای اینکه هوشیاری من ذهنی هوشیاری ستیزه با وضعیت این لحظه است 

ه زنده بماند این تصویر ذهنی که در ذهن ما پریده بصورت من درآمده یکی از ابزارهایش ک و این کنید . اصالً قوام من ذهنیشما به خودتان نگاه 

دشمن دارد و نمی شود با اشخاص ستیزه نکند. البته ما شعار زیاد می دهیم و می گوییم ما که اهل است که با وضعیت ها ستیزه می کند دوست و 

رود و شروع می کنم به ستیزه. مجبورم برای اینکه هوشیاری ا همه می سازیم لحظه بعد یادم میو اخالقمان خوب است و ب صلح و صفا هستیم

ستیزه نکنم این من ذهنی کوچک و کوچکتر می شود و یک دفعه محو می شود. اگر یک کسی می  . اگر واقعاً همیشه آرام باشم و ستیزه دارم

دائماً آرامش داشته باشد این من ذهنی اصالً تولید نمی شد. توانست اصالً ستیزه نکند و   

 بخش دوم :

همه بشرها وارد ذهن می شوند اول هوشیاری ذهنی یعنی این هوشیاری قهر را ایجاد می کنند حاال ممکن است اگر خیلی خوشبخت باشند ممکن 

بارها با هم دعوا کردند و  ان خرد شده زن و شوهرها بعد از اینکهاست در سی سالگی چهل سالگی پس از اینکه دعواهایشان را کردند و اعصابش

دند و بعد طالق گرفتند شرکا با هم دعوا کردند خواهر برادرها با هم دعوا کردند و اعصابشان خرد ردا شدند و شاید باز دوباره ازدواج کاز هم ج

می گوید که شما بیایید  ت ما چرا اینقدر دعوا می کنیم بعد می بینیم موالناشده یواش یواش به ذهنمان بیاید یا به فکرمان بیاید که جریان چی هس

ولی حاال این را وقتی  ی گفتید چرا این را زودتر نگفتید؟ن بود ماشما هوشیاری قهر دارید . خب این را اول می گفتید وقتی ما ده سالم آشتی کنید

دارد که با  هوشیاری قهر یک مومنتمی دارد یک مقدار حرکتی وانید آشتی کنید ایناالن هم به ما می گویند با این عجله و سرعت شما نمی ت
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شتاد هاتفاقی که برای ما افتاده در گذشته یک من ناراضی ساختیم با سرعت هفتاد ود ما به عنوان یک فرد ناراضی  بر اساس سرعت جلو می ر

نیم ما نگه داریم ما باید یواش یواش ذهنمان را آرام کنیم و همین طور به این ای تومایل دارد می رود جلو البته این را مثال می زنم و این را نم

آرامتر  ذهن ما و این اتومبیلسی دی ها و به گنج حضور و موالنا که گوش می کنیم یواش یواش جریانات را می فهمیم و آرام وآرامتر می شویم 

م ما باید ذهنمان را آرام هویت شدن و ایجاد درد کردن ما نمی توانیم مسائلمان را حل کنیم هکه با تند تند فکر کردن و با فکرمی شوم و می فهمیم 

.خرد با استاد با زندگی فکر کنیم و اجازه بدهیم تا زندگی به ما سر و سامان بدهد به ما نظم بدهد  ، آشتی کنیم و از آنکنیم  

و فرش و  ید می بیند که یک مقدار خوشی دارد و دلش را خوش کرده به خانهدار د جانتان رایرید می بیناپس شما االن می دانید شما االن د

نها هم هست که ما هر لحظه اینها را باور می ن آنها هم هست فریب و حقه بازی آ... دمدمه آنها وافسو پولتلویزیون بزرگ و طال و جواهر و

ینکه ما اتفاق می افتیم و فضا را می بندد ما به عنوان فضای اتفاقات که بی نهایت هر اتفاقی ما را از جا می کند مثل اوهمه چیز مهم است که کنیم 

همه چیز مهم است هیچ چیز غیر مهم نیست . حاال در این وضعیت ما بیدار شدیم جز چیزی جمله مهماتش همه هستیم تمامش را می بندیم با هر 

 اینکه ساز آشتی با خدا و زندگی را بزنیم هیچ چاره دیگر نداریم 

ا جسم رای آشتی جان خشم گیرد با کسی گردد جهانش محبسی                                                               جان را فتد یا رب عجب ب  

هانش محدود می شود . راً جوکسی یک کاری می کند و جان ما خشمگین می شود و در این صورت ف ن می شود به کسی . یکیگجان ما خشم

 این فضاداری که بی نهایت است و ما گفتیم که ما فضای همه اتفاقات هستیم این فضا کوچک می شود وقتی شما خشمگین می شود و یا می رنجید

می شود این جان که االن یک جسم است با این جسم که بصورت وضعیت می بینید جسم این لحظه آیا وقتی شما کینه ورز می شود . می گوید که 

وضعیت این لحظه که ما را عصبانی کرده در واقع قیافه و صورت این لحظه است این لحظه خود زندگی است آیا شما متوجه هستید که با 

اگر نه خب متوجه بشوید. می گوید آیا می شود که جان ما که یک شاید هم نه! ستیزید با خود زندگی می ستیزید یا نه ؟ ظه می این لحوضعیت 

ما این کلید را تا به شد ؟ جسم است یک تصویر ذهنی است با وضعیت این لحظه که آن هم یک جسم است میل به صلح و آرامش و آشتی داشته با

انرژی خدایی از ما رد دهیم که  با خدا ستیزه می کنیم . اجازه نمیما نمی دانستیم که اگر با وضعیت این لحظه ستیزه می کنیم دانستیم .  حال نمی

فکر کرده این که با وضعیت ها باید ستیزه کنیم تا کارمان را پیش ببریم. ولی اگر با  ادانستیم ! م جلوی زندگی را گرفتیم این را نمی بشود و

ی شما را تیار شما و اختیار رفتارها و فکرهامی خیزد و بزرگ می شود و من ذهنی اخم من ذهنی قوام پیدا می کند و برستیزه کنیوضعیت ها 

اگر شما تا بحال فکر کرده اید که واقعاً  د و چیزی که شما می سازید در این جهان دردناک خواهد شد و شما دردمند خواهید شد. ربدست می گی

خدمت کردید به مردم ولی از توی آن درد بیرون آمده مشمول این قضیه هستیدو از من ذهنی آفریده اید و از من ذهنی ،کرده اید کارهای خوبی 

ه تان را به مدرسه بردید. بله وقت گذاشتید چبخشید و از من ذهنی وقت گذاشتید. از من ذهنی با بچه تان تکلیف مدرسه اش را کردید با من ذهنی ب

ی برای بچه تان اسباب بازی خریده اید . با من ذهنی او را به مدرسه گران گذاشته اید و نتیجه نداده است ولی اگر با عشق از پایگاه با من ذهن

بوده!  دو جور انرژی جریان پیدا می کند به عمل شما و به آن چیزی اش طوری دیگر می شد. فرقش دراین ید نتیجه دآشتی این کار را کرده بو

و پر  ی بی برکت جاری می شود و از پایگاه آشتی شراب زندگی و انرژی سازنده و نظم دهندهاز پایگاه من ذهنی انرژی قهر انرژآفرینید که می 

ود وارد کارهای شما می شود وارد خلقت شما می شود هر آنچه که شما خلق می کنید می شود هر یشزندگی که در این لحظه جاری م برکت

ترک نمی کنیم ای پذیرش را ما خوب می شود ما این فض د می کند رابطۀهر کاری که می کنید پر برکت می کند و بی در چیزی که می سازید
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خب من ذهنی زمخت است جسم این   شما می گویید که من نمی توانم، نمی شود! . پس جسم ما با جسم این لحظه باید آشتی کند حاالجمع نمی کنیم

. تسلیم یعنی پذیرش فرم این لحظه وضعیت این است پذیرش  آن آشتی کنم؟ بله این تسلیم است می شود که من با لحظه هم که من متنفرم مگر

شما یکی وضیت این لحظه دیده می شود ویکی هم فضای زیر آن. پذیرش را از جنس فضای آن می کند پس درلحظه بدون قید و شرط که شما 

 وضعیت این لحظه شما را از جنس فراوانی یا فضاداری این لحظه می کند و این اسمش تسلیم است. 

شود آن گاه وای آشتی مینبا غیر اگر خشمین شوی گیری سر خویش و روی                                                      سر با تو چون خش  

  خب پا می شویم می رویم  باشدو افراد دیگر یک نکته ای را به نظر ما می آورد و می گوید که خب اگر خشم ما مربوط به مردم موالنا حاال 

خب اسزا می گوید و افتد و اگر کسی آنجا هست که حرفهای بد می زند و فهش می دهد ن یرش این لحظه هستم یک اتفاق هم میاگر من فضای پذ

خودم  اگربا خودم ستیزه داشته باشم و ولی دارم می روم. حاال شما. سر خودم را یعنی سر زندگی خودم را بر می ظ افخداح من از آنجا می روم ،

ت رفته و خودم را نم که قیمتش یک دهم شده و پولهایم از دسیرا مالمت کنم چطور می شود ؟ اگر یک چیزی را ده سال پیش خردیم واالن می ب

را چکار کنم؟ با آن هم باید آشتی کنم و آن را هم باید بندازم و آن را هم باید  م دعوا دارم از خودم رنجیدم خب آندارم مالمت می کنم با خود

ا هر رری حضور . یعنی تو خودت را ببخش و این هوشیاربای که همین است داوری بخش و میمیته داشتیم که گفت که ببخشم و در جلسات گذش

چون هوشیاری حضور ما این .دفعه که می بخشی چه خودت را و چه دیگران را هوشیاری حضور را می کشی به سمت خودت و زنده می شوی 

م برای اینکه فضا را ما بستیجهان ما جمع شده. جا نیست . چرا جا نیست؟  ،فضا داری ما رفته االن توی این ذهن توی این من ذهنی و جمع شده

مان همینطور و خانم ما هم  ما شوهر هستیم برای عقاید زنمان جا نداریم برای بچه رگهوشیاری قهر داریم. تو خانواده او خشمگین هستیم و 

ر همینطور به عنوان یک دین برای دین دیگر جا نداریم در یک دین برای دو تا مذهب برای هم جا ندارند . فضا را بستند چون همه هوشیاری قه

را بزور آنجا جا دادید پس  گیرید که وسایل خانها نیست . شما یک اتاق را در نظر بجهانشان محبس شده یعنی زندان شده کوچک شده و جارند. د

ا نیست . پس سر ما با خود ما اگر خشمکین شتیم خب برای عقاید دیگران دیگر جبود که ما عقاید خودمان را گذا دیگر جا ندارید . یک مقدار جا

د مالمت می کنید ؟ از خودتان رنجش دارید و به خودتان بد و بیراه می گویید ؟ از نید ببینید که آیا خودتان را داریبشود شما به خودتان نگاه ک

ودشان هیکل خاز دشان خوششان نمیادخودتان بدتان می آید ؟ خیلی ها هستند که از خودشان بدشان می آید و با خودشان دعوا دارند. از قیافه خو

حاال چی می شود اگر شما این . خب خودتان را ببخشید.  از باورهای خودشان خوششان نمیاد از حرفهای خودشان خوششان نمیاد خوششان نمیاد

تان سر و لحظه با خدا شما آشتی نکنید هیچ موقع نمی توانید به زندگی زندگی آشتی کنید با زندگی با این توانید با نمی آشتی وای ؟ کار را نکنید 

تواند کاری انجام بدهد . دهید برای اینکه این من ذهنی نمی سامان ب  

ک پای آشتی گردستبوس وصل تو یابد دلم در جست و جو                                                               بس بوسه ها که دل دهد بر خا  

ز اول صحبت موالنا متواضعانه بوده و این بشوم این جور صحبت کردن هم می دانید که امن با تو یکی  اگر من به دستبوس وصل تو برسم اگر

دم را گیریم که ما به خدا بگوییم که اگر تو همین االن کمکم نکنی من می روم و خوهم یک شکلی از صحبت کردن است که ما از موالنا یاد می

و تسلیم آهنگ  شیاری قهر است . شما شروع می کنید به لطیف شدن و عجله نداریدشود زندگی را تهدید کرد این هو می کشم. اینطوری که نمی

 النی در عرض سی سال به گنج حضور رسیده من باید دریاس من ذهنی می آید . اگر فقعضی ها عجله دارند آن هم از خودمان می شویم ب
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حداکثر کوششت را بکن مقایسه نکن و عجله نکن و اجازه بده هنگ تغییرت بشو . برسم . نه همچین چیزی نمی شود . تسلیم آ عرض سه سال

وصل تو میسر می شود دل من در جستجو پیدا کند کدام  با دستبوسیکه این هم اگر من با تو یکی بشوم  زندگی شما را درست کند و نظم بده .

را نگاه می کند و وضعیتش را می بیند و می گوید  جستجو؟ دو جو جستجو داریم . یکی جستجویی است که من ذهنی می کند من ذهنی این لحظه

یدا کنم که به من زندگی بدهد عیت دیگری پیدا کنم شرایط دیگری پکه این به من زندگی کافی نمی دهد و من باید یک فرم دیگری پیدا کنم یک وض

یز را بخرم بهتر می شود به آن برسم بهتر بشود ! نه چنکند آن  ،و دائماً جستجو می کند این وضعیت را آن وضعیت را این فرم را آن فرم را

ین حضور جستجو می کند اگر شما ای ولی یک جور جستجویی داریم که هوشیاراینطوری نیست این جستجوی من ذهنی بدرد نمی خورد 

حضور را بیشتر می کند ومرتباً  وشیاریه ،ضور در شما ایجاد شده هوشیاری حضورهوشیاری حباشید یک مقدارکرده  کارهایی که تا بحال گفتیم

زندگی را در جای دیگر جستجو می کند و آن موقع دل من مرکز  ،خدا را در یک جای دیگری نه در این فرم ها نه در این جهان جستجو می کند

د دل من به خاک اشتی با چقدر بوسه ها می ده ،من که میشناسد اگر مرکز من وصل تو بشود و آشتی با تو کند چقدر راضی می شود به این کار

ر تو. چقدر دل ما راضی است . اگر دل ما با دل معشوق یکی بشود غیر از اتفاق این لحظه یک جایی در ما که این فضاداری باشد دل ما هست اگ

سد و تشکر می کند و راضی اتفاق این لحظه دل ما نباشد اگر دل ما سر ما مرکز ما نباشد اگر زندگی دل ما باشد دل ما ذات ما زندگی را می شنا

 سم حاال من آن را از کجا بشناسم؟شنا نگران نباشید که من زندگی را نمی ش هم این است که شمامی زند به زندگی . این معنی دیگر است و بوسه

هنی خودش را نشان نمی در من ذ .نشان می دهد شما ودش را به؟ شما نگران نباش فقط تسلیم بشو زندگی خاگر جستجو کنم چطور آن را بشناسم

یواش یواش این هوشیاری  دهد . وقتی که شما جستجو را اجازه می دهید که طبیعی باشد و به زور نباشد با هوشیاری قهر نباشد خود این در شما

که این صحبتها را تحمل  این هوشیاری رسیده شما بدانید که اگر به این برنامه گوش می کنید یک چیزی در شما هوشیاری را شناخته .یدباال می آ

را و این  چیزی در شما می شناسد این هوشیاری می کنید وگرنه اگر هوشیاری قهر داشتید اصالً نمی توانستید به این برنامه گوش بدهید . اگر یک

دخالت نکن. با فکرت مطالب را بگذار آن خودش باال بیایید و خودش جستجو کند تو   

بود آن سخای آشتی  ،داد جان                                                                     من هر سخا که کرده امهر نیکویی که تن کند از لطف   

پربرکتی که شما خلق کردید و ساختید که توی آن برکت هست و درد نیست و نظم توی آن بوده  بی هر کار پر برکت هر کارهر خو ؛هر نیکویی

آید از توی آن شادی می ست دارند و از توی آن هم درد نمیبه چه چیزی درست شد برای اینکه هم تو دوست داری و هم مردم دو فتید که بهگبعداً 

ت از اینها درد در آمده شما هم ممکن اسکی از اید و از توی آن دائماً شادی می آید بیرون مثل همه این غزلیات موالنا که ما می خوانیم تا به حال 

ما کند ، دست شده هر نیکویی که تن  رمولهایی که بوجود آمده برق اختراعق کنید همین چیزهایی که مردم ساختند دانشمندان ساختند این فاینها خل

یعنی .بخشش جان است و می دهیم می گوید این از لطف  مهر چیز عملی که ما انجا .ما است، تن  شامل بدن ما است وفکرهای بکند فکر ما بکند 

من هر سخا که کرده ام بود اگر ما به جان اصلیمان زنده نشویم با معشوق یکی نبودیم و از آنجا برکت نمی ریخت این نیکویی درست نمی شود 

 د و هر کسی هم که توی این کار خلقت است ومن در اینجا به جای انسان هم می تواند بنشیند بجای موالنا هم می تواند بنشین آشتی یآن سخا

در باشد . می گوید که من هر بخششی که کردم بخشش بالعوضی که کردم هر انرژی مثبتی که از من صادر شده و  شریک خداست می تواند

قطع و یقین می اگر آشتی نمی  کردم این بوجود نمی آمد . پس شما بطورو من  بود آن سخای آشتی آمده رف جهان چیزی خلق کرده آن از آنط

یخواهید که نیکویی چیز بی درد و پربرکت بی آفرینید باید با زندگی آشتی کنید . ودرد خلق می کنید و یا اگر مدر من ذهنی هستید  یادانید که شما 
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نی دعوا االن شما می گویید که من به این لحظه نگاه می کنم وضعیتهای بسیار نا هنجاری می بینم با همسرم دعوا دارم با بچه ام دعوا دارم با فال

ولی می دانید که وضعیت چطوری است ما  . همین وضعیت را بپذیرید آشتی کنم؟  رم و اصالً از خودم ناراضی هستم پر از درد هستم چطوردا

 االن اینها را می گوییم شما می گویید باشد آشتی می کنم ولی لحظه بعد یادت می رود این یک تصمیمی است که ما باید یک دفعه بگیریم ولی

ممکن است ده هزار بار باشد ممکن است هم صد بار  .ظه داری می جنگی آشتی کنا این لحار کنیم . شما هر لحظه که یادت افتاد که ببارها تکر

 کنیم.اینطوری زندگی  دیگر که در تو جا بی افتد و ما عادت کنیمت این قضیه آشتی ن لحظه آشتی کنید یک دفعه ممکن اسشما صد بار با ای. باشد 

. چون ما با زمان کار میکنیم حال عادت کردیم که مثالً به این لحظه نگاه کنیم حداکثر بگوییم که این وسیله ای است برای رسیدن به آینده ما تا ب

ما می خورد ؟ خب به درد رسیدن به آن اتفاق به آن وضعیت که آن خیلی  دی کنیم فکر می کنیم که این به چه دروقتی که به این لحظه نگاه م

بیشتر بشود! اینطوری به  یا من از این می توانم استفاده کنم و پول بیشتری در بیاورم مثالً باعث بشود که ماه دیگر پول منمی خورد و به خو

مان همین ؟ همین که قضاوت می کنید در سر می کنید ستیزه یعنی چی چیزها نگاه می کنیم . اگر هم به دردم نمی خورد پس هیچی . شما فکر

است . چکار داری قضاوت می کنی که این بد است و لعن و نفرین می فرستی و ستیزه می کنی یا بحث و جدل می کنی خب آسان از آن  ستیزه

ولی این هوشیاری قهر است این ذهن ما یادش خواهد رفت. شما االن می گویید که راست می گویید من االن با وضعیت این . رد بشو بدون ستیزه 

ی آشتی در شما نصب بشود و کنم لحظه دیگر که یادت رفت دوباره آشتی کن و باز دوباره آشتی کن و ... تا آن جور هوشیارلحظه آشتی می 

بشود پایدار بشود و به آن عادت کنی . ما باید به این حالت عادت کنیم ما به قهر عادت داریم. شما باید به هوشیاری آشتی عادت کنید برقرار

که می آید خوشحال گرفتاری . ند بعضی ها آرامش که می آید وحشت می کنند زیبایی و عشق که می آید وحشت می کنند بعضی ها وحشت می کن

و در ایرانی ها هم کم  گرفتاری نیاید خودشان ایجاد می کنند با ستیزه  هوشیاری گرفتاری دارند و منتظر گرفتاریند اگر می شوند برای اینکه

یا برای روس ها که نگفته! برای فارسی  که نگفته نا این شعرها را گفته. موالنا این شعرها را برای امریکایی ها نیست بیخودی نیست که موال

دارند  ما ایرانی ها همه اهل جهان همه یک ذهنمی دانیم که همه دارند نه فقط حاال ما عیبها را داریم و فته برای ما گفته. پس ما این جورزبانها گ

یند بیرون وارد ذهن می شوند در ذهن هوشیاری ستیزه با هوشیاری قهر بوجود می آید یواش یواش آشنا می شوند که و همه از شکم مادر که می آ

مثل االن  می اندازند بیرون و یک هوشیاری دیگری انتخاب می کنند هر است البته هر چه زودتر بهترحاال این هوشیاری قهر رااین هوشیاری ق

آشتی می کنند . یادمان باشد یادشان می رود و دوباره و زحمت می کشند مرتباً با این لحظه آشتی می کنند ولی تمایلشان به قهر است دوباره  شما 

متوجه می شوی  ده هزار بار تا زمانیکه خودت  م چند بار باید آشتی کنم؟ چند بار؟شما نمی توانید توقع داشته باشدی که من دیروز آشتی کرده بود

یکنند این یکی دارد بحث و جدل می خواهد بکند آن یکی می خواهد دعوا ای پذیرش هستم همه دارند زندگی مکه االن من دیگر نگاه می کنم و فض

شما برقرار شده خوب می زند من هم فضای در بر گیرنده همه اینها هستم و با هیچ کدام از اینها ستیزه ندارم و این دیگر در د آن یکی حرف بکن

چه که شما می گویید در واقع شما و خدا با هم می آفرینید. این هم مشکل نیست اگر شدنی نبود آدمهایی هریگرآن فضا دن موقع هست که ازو آ

 مثل موالنا این حرفها را نمیزدند.

 بخش سوم: 

خواهم که ناگه در غژم خوش در قبای آشتی                             چون ابر دی گریان شدم وز برگ و بر عریان شدم                             
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از وقتی که انسان شدیم می چون ما در انجا هستیم غژیدن یعنی خزیدن . پس معلوم می شود برای متوجه شدن و بیدار شدن به این هوشیاری 

خب ه ای برای من که من از جنس تو هستم و باید از تو آشتی کنم. اول گفت دیروز تو نکته ای فرمود . توانستیم زنده بشویم به آن هوشیاری

خودش جنس تو بشوم دوباره. پس این هوشیاری فرم دار را رها کنم وهوشیاری بی فرم بگیرم. هوشیاری بی فرمی که  چطور آشتی کنم ؟ باید از

اه کردیم . از اول که ما وارد ذهن شدیم ما از اول نبوده ما اشتبر بین نبوده یی داز خودش آگاه است و ما در آنجا متوجه می شویم که اصالً ما

نبوده و االن هم نیست و هیچ مایی هم نیست و خود هوشیاری بوده و خود هوشیاری ما درست کرده خودش حاال از درون آن می خواهد بیاید 

 یاد بگیرد و از جدایی وجدایی را کند کند وجدایی را حسد و من تولید بیرون و خودش هم از خودش آگاه بشود و این مسیر که وارد ذهن بشو

 شود که هوشیاری از خودش آگاه بشود. دت را دوباره تجربه کند این کار سبب می دوباره زاده بشود و وح

آن موقع از خودمان آگاه نبودیم ولی االن از  دوباره پیدا می کنیم تغییر کردیم.  می کنیم ولی وقتیا. ما هوشیاری را گم می کنیم و دوباره پید 

مسیح زنده یا  ی گوییم این را اصطالحاً می گوییم بودا این را ماین را می گوییم هوشیاری حضور.  خودمان به عنوان هوشیاری آگاه هستیم که

Christ   ن و وقتی این هوشیاری قهر را رها ن آمد بیروبه ذات خود. وقتی از ذه قائمزندگی زنده، حی القیوم ، زندگی . اسمهای مختلف دارد

ابر دی مثل ماه زمستان ابر دی . مثل ابر دی من دارم می گریم و تمام برو .  چون ابر دیکرد. حاال برای این کار می گوید که من لطیف شدم 

زی که چسبیده بودم آن را انداختم . هر چیزی که میوه ام را ریختم. انسان اینها را می گوید من اینها را می گویم شما می گویید. من به هر چی

می گویم که حاصل کار سی ساله چهل ساله پنجاه ساله من بود و من می گفتم که مردم بیایید تماشا کنید و من را تایید کنید همه اینها را انداختم و 

، پل ساختم , این کارها را کردم و.. می بیند که مردم وقتی  رکردم و کتاب نوشتمبوده و من شصت سال کااین بر و میوۀ من من دیگراینها نیستم .

است . هر کسی که از  انمن ذهنیش استان زندگیشان است و خودشان استکه می شینند توی مجلس می خواهند از خودشان بگویند در واقع د

من را نگاه کنید. اینقدر پول در تم و من اینها هستم و خودش می گوید یعنی می گوید که این اتفاقات برای من افتاده و من با اینها هم هویت هس

وردم و این کار و آن کار را کردم و.. ولی در ضمن اینها اظهار نارضایتی هم دارد که در آینده می خواهد به نتیجه برسد که همچین چیزی آ

د و ما همیشه در این لحظه هستیم . پس شما تمام بر و نیست و ما می دانیم که آینده و گذشته ای وجود ندارد و اینها همیشه بصورت فکر هستن

چی؟ برای اینکه می خواهید بخزید شادان در لباس آشتی. همه را باید بندازید نگه ندارید . این معنیش این نیست که  برگ را می اندازید . برا ی

اتفاقات گذشته را تماماً بی دارید ولی خودتانرا از آنها بکشید بیرون.  اموالتان را نگه ا پولتان را نگه داریدپولتان را از پنجره بندازی دور . نه شم

ضای د که این لحظه هست واین لحظه یک فشما متوجه می شوی ت نیستید. ان . شما آن اتفاقواندازید و خودتان و هویتتان را از آنها بکشید بیر

که ذهن شما نشان می هد. شما می گویید اق این لحظه عبارت از آن چیزی است این لحظه است. اتفالیتنهاهی دارد که شما هستید و یکی هم اتفاق 

 که من این نیستم.

نیکولقا آنگه شوم کاید لقای آشتی                                                              سلطان شاهنشه شوم اجری فرست مه شوم                

پس می گوید که سلطان و شاهنشه شوم یعنی از جنس خدا شوم من شاه جهان فرم می شوم شاه اتفاقات می شوم و شاه آن چیزی می شوم که دارم 

؟ و مستمری می فرستم.  یعنی چیمی فرستم  هحقوق و مستمری. من به ماه شب چهارده وظیفوظیفه ،می سازم .از جنس خدا بشوم. اجری یعنی 

هم هست. شما وقتی به عنوان حضور هوشیاری از دگیش را از من بگیرد. که همینطوریزی که در جهان فرم هست می خواهد زنهر چ یعنی
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را می فرستید به همه جا از طریق ارتعاش . هر حرفی که شما می و انرژی بیدار کننده خودش در شما آگاه است زندگی زندۀ زندگی و عشق 

درختان می گیرند سنگها می گیرند فرم ها می گیرند انسانهای دیگر می گیرند . یک انسانی که به حضور رسیده  زنید ارتعاش زندۀ زندگی است

نوشته اش هم هست  روقتی که در خیابان راه می رود اصالً با نگاهش و با وجودش این انرژی را مرتعش می کند مثل موالنا. همینطور د

. البته این حقوق ، آن ای مستمری می خواهد حقوق می خواهد ش هم بوده. اجری هر باشنده ر حرفش هم هست همینطور در خودهمنطور د

با حقوق پولی نیست . مستمری انرژی زندۀ زندگی است . ما می خواهیم . ما جلوی زندگی را بستیم با هوشیاری قهر.اگر یک انسانی مثل موالنا 

 هبرای اینکه این انرژی را به شما می فرستاد. حاال اینها را که ما می خوانیم آن وظیفشما زندگی می کرد زندگی شما یک جور دیگری می شد. 

رندۀ  را می گیریم و به محض اینکه راه را باز کنیم زندگی از شما عبور کند در شما نمی ماند . اگر شما این هوشیار قهر را بی اندازید انرژی

شود و بیان می شود و به همه می رسد . پس فهمیدیم  جربه می شود و در شما ساطع مید وتزندگی که وارد شما می شود در شما حس می شو

نیکولقا نیک این عالم انرژیش را از آدمهایی می گیرند که به گنج حضور زنده هستند.   ییعنی چه . یعنی بهترین چیزهااجری فرست مه شوم 

ً  آنگه شوم  ی شویم راش نورانی است. لقا یعنی صورت همچنین دیدار خدا. موقعی ما زیبا مچه نیکو لقا انسانی که به حضور زنده است واقعا

را پخش کنیم  یکه ما باشیم که بتوانیم این انرژ تفرم پر برک ،خوش شگون ،فرم خوش فرم ،صورت نیست در اینجا. صورت خوشالبته منظور

موالنا می گوید تا ما متوجه بشویم که ما تا آشتی  اینها راهمه ) گی بیایدکه این دیدار مبارک آشتی که با زندکاید لقای آشتی  که پخش می کنیم .

 نکنیم با زندگی خبری از خوشی و شادی و آرامش در ما نخواهد بود. دوباره می گویم ما نباید از فضای درد بی آفرینیم. از فضای قهروفضای

( اگر بی آفرینیم در آن درد خواهد بود. بی آفرینیم  ذهن من دار  

چمن تشریف ده سوی وطن                                                                   هر چند بداریی من نگذاشت جای آشتی ای جان صد باغ و   

ن هر چیزی زندگی و خداست و در هر چیزی از جا، باغ و چمن جان جان باغ و چمن کی هست؟  وچمن یا صد باغ جان پس معلوم می شود که 

ید جمله در شما حاال می گوید تو بیا و بزرگی بده و تشریف یعنی بزرگی تشریف بیار یعنی بزرگیتان را بی آورید به خانه ما . تشریف بی آور

ی خداست و خدا بوسیله شما اگر بگوییم که از زگی ده به وطن پس موالنا معتقد است که این انسان جای زندگرتو ب یعنی بزرگیتان را بی آورید. 

طریق شما بخودش آگاه می شود در این جهان زندگی از خودش از طریق شما از خودش آگاه می شود این کمی ثقیل است برای ما ولی اگر 

م که ما با و حقه باز ذهنی و فکر کنی ردرست نگاه کنیم می توانیم ارزش خودمان را بفهمیم . ما دیگر دروغ نگوییم و نرویم به آن هوشیاری من دا

مان را بیچاره کنیم . وطن بیا در ای این جهانی را اعمال کنیم و خودچیزهای این جهانی می توانیم زندگیمان را سر و سامان بدهیم و عقل چیزه

یک جور  ایی و لطافت است و ر قدر شناسی است یک جور  گدماس است و یک جوم یک جور تواضع است و یک جور التما زندگی کن این ه

هر چند بداریی من نگذاشت جای آشتی چمن تشریف ده سوی وطن***  ای جان صد باغ و تسلیم است . پس اینجور صحبت می کند که   

ساندیم بدرکی آخر ما دیگر درد را به عرش اعال رم کردم و در جایی دیگر می گوید چند بدفکری من و بداندیشی و ستیزه مسئله سازی درذهن 

خیلی در این راه افراط کردیم. عیب ندارد نمی دانستیم ولی از این به بعد نمیکنیم. تو بیا به وطنت واقعاً ما  آشتی نگذاشت جای  

تو فضای آشتی از  از نوبهار لم یکن این باد را تلطیف کن                                                                       تا بی بخاری غم شود  
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. لم یکن یعنی چیزی مثل خدا در این جهان وجود ندارد. یعنی در جهان فرم شما دنبال خدا نگردید وبرای اینکه مثل او را در از نو بهارلم یکن 

یا کجاست سوره توحید  جهان وضعیت ها و جهان اتفاقات جهان ذهن نمی توانید پیدا کنید. این از آیه قرآن است . االن نشان می دهم که ،جهان فرم

پس شما باید از جنس او  اگر شما از جنس خدا هستید و می دانید هم که در جهان فرم نیست؟ نوبها راز کجا می آید  . اخالص می گویدسوره 

د که مرکز ثقل یجنس او بشود . از جنس فرم بشوید اگر حس کن اگر شما از جنس خدا هستید باید از این لحظه. ود به فضای یکتاییوربشوید با 

در ذهن دیگر نیستید با چیزها هم هویت نیستید . اگر  لتان پسدر این جهان یکتایی است اگر در فضای یکتایی باشد که مرکز ثقشما در ذهن است 

حظه جدیدی است و بهار است . هر لحظه یک بهار جدید ویک در ذهن هستید که نو بهار لم یکن نیستید اگر از جنس خدا هستید هر لحظه یک ل

لحظه جدیدی است برای شما و شکوفا می شود نیک است و شادی جدیدی است وزندگی جدیدی است . این لحظه یک لحظه جدیدی است و لحظه 

ن باد را لطیف کن و باد ید. از آنجا تو بیا و ایاز جنس خدا هست حظه جدیدی است و.. برای اینکه شما از این لحظه نمی آیید بیرون وبعد هم یک ل

 م بدون بخارغم بشود.دارد این را به معشوق می گوید تا این فضای آشتی که من و تو داریم آشتی می کنی است که وارد ما می شود ؛ یهمین انرژ

تفاق و وضعیت بشوید لطافت زندگی می زیر اتسلیم بشود و از جنس فضای  ن وجود دارد ولی به محض اینکه شمایعنی بخار غم در فضای ذه

 ولم یکن له کفوا   ولی برای اینکه یادآوری کنم که این لم یکن از کجا می اید این آیه قرآن را هم شما توجه بکنید. آید و بخار غم از بین می رود 

پس بنابراین شما خودتانر ا و زندگی را  . نیست . هیچ چیزی در جهان فرم شبیه اوAnd None is like him یعنی هیچ کس همتای او نیست  احد

تمام مطالبی است نو بهار لم یکن  دهم که منظورش ازآن را ه نشان می و از و از این وضعیت به آن وضعیت نپرید و بقیه  در جهان فرم نگردید

    He is عمل تبدیل بشو که خدا یگانه است بگو یا دری خوانند. پس می گوییم که در این چند تا مطلب گفته شده که این را مسلمانان موقع نماز م

one هوشیاری قهر بگوییم این بدرد نمی د و جزو یگانگی می شوید اینکه به لفظ بگوییم و بهی. اگر خدا یگانه است شما این لحظه تبدیل می شو 

جنس خدا و از جنس یکتایی می شود و می دانید به لحاظ امنیت که شما روی خدا ایستاده ایم .  دیل می شوید از نظر جنسی بهخورد . پس شما تب

یعنی که به لحاظ امنیت همه چیز روی او  . چه فرم داشته باشیم روی خدا ایستادیم و خدایی که همه چیز به او وابسته استباشیم و ما چه بیفرم 

روی چی ایستاده ؟ روی بی فرمی .روی فضا. شما هم فرمتان روی بی فرمی ایستاده. بی فرمی  ین همه کرات آسمانهست به فضا نگاه کنید ای

 ا دنبال یک چیزپس شم.زاید پس خدا در این جهان نیم زاید . مثل خودش را نمی ست و می دانید که زاده نشده و نمی زاید وین خود زندگی امه

انسانی که می گوید من مسلمان هستم و اینها  اگر شما هوشیاری جسمی دارید و به عنوان یک حاالساخته شده که خدا باشد در این جهان نباشید. 

د و شما دنبال خدا در معتقد هستنبر عکسش را شما  .را عمل می کنم ولی هوشیاری جسمیتان را از دست ندادید به هیچ کدام از اینها عمل نکردید

یعنی هیچ چیزی در این  م یکنلتاکید میکند در چند جا در مثنوی به همین موالنا گردید و همچنین  این جهان می گردید در اتفاقات و در فرمها می

یک یم جهان شبیه خدا نیست بنابراین شما باید خودتان را تبدیل کنید هوشیاری را و آشتی کنید و به همین دلیل می آورد در این غزل و اگر رسید

پس ما فهمیدیم که زندگی یا خدا شبیه فرم نیست شما اگر به این لحظه . که در آن هم چنین مطلبی هست  دبرایتان خواهیم خوانچیز هم از مثنوی 

تد که آن خوب است و در آن زندگی هست ! ی آید به یاد یک وضعیت ویگری نیفینگاه می کنید و فرم می بینید و وضعیت را می بینید خوشتان نم

در این لحظه با زندگی آشتی کنید لحظه بعد هم اگر یادتان رفت باز آشتی کنید و بعد غیر ، فی المجلس ، الن همه اینها را می گوییم که شما همین ا

ود دارد این ذهن است. این هوشیاری من دار ذهنی که اسمش را ندارد. اگر چیز دیگری برای شما وجاز این لحظه هم هیچ چیز دیگری وجود 

در شما وجود داشته باشد همیشه با خدا ستیزه می کند و همیشه دنبال فرم است و همیشه خدا را فرم می  راشت هوشیاری قهر ، این هوشیاری اگگذ
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گی است یا ربیند . فکر می کند که من یک تصویر ذهنی هستم و خدا هم یک تصویر ذهنی است یک جایی یک آدمی است یا حاال یک آدم بز

خواهد تبدیل بشود برای اینکه  ید تبدیل بشوید و هوشیاری قهر نمیچیزی بلکه شما هستید که با نمیدونم چی هست حتماً هست دیگر! نه نیست چنین

شود اگر خم بشود می شکند برای همین می گوییم که ما خرد شدیم. مگر ما خرد  جسم همیشه در ستیزه است و خم نمی بصورت جسم با یک

مگر می شود دل بشکند؟ اگر شما دند به من که من خرد شدم دلم شکست و شکسته شدم. نقدر ظلم کرالنی با حرفهایش من را خرد کرد! آنشدیم؟ ف

 نید که آن ذات شما قابل آسیب دیدن نیست باز هم رنجش را نگه می دارید. اتفاقاً همین را می گوید بدا

ما با کبریای آشتی االیش ما چیست خود با بحر جام و جر و مد                                                                       یا کبر و شیطانی    

جر   .و جرو مد  وقتی مقایسه می کنید با بحر جان ؟ این آلودگی ما آلودگی ذهنی ما این چیز به این کوچکی چقدر می سنجد ؟ چقدر ارزش دارد

جان مرتباً می رود پایین و می آید باال . جر می رود پایین مد می آید باال یا جزر می رود پایین مد می آید باال . یعنی دریای مدر و زو مد یعنی ج

نی. تصویر ذهنی راه را بسته . هر دفعه که می رود باال و پایین یک چیز از شما خلق می کند اگر شما جان باشید نه اینکه من ذهنی و تصویر ذه

ستیزد و راه را بسته و انرژی زنده زندگی آن می ستیزد بنابراین با خدا می چون تصور ذهنی این لحظه را وضعیت این لحظه را می بیند و با 

د پسندی را و غرور من ذهنی خو یا این عجب و اینوارد شما نمی شود و همیشه اینطوری زندگی کردیم و االن آگاه می شویم و بیدار می شویم . 

د و کبر و شیطانی ما . ما در من ذهنی نماینده شیطان هستیم . شیطان هم یعنی من ذهنی بزرگ . هر چی که این من ذهنی می گوید و می کن

اور می کنید ؟ این ما بر می خیزد و ما باور می کنیم . چرا ب می کند . هر لحظه یک فکری در سر افسون شیطانی است . از اول گفت دمده و

ریا هستید کند که ! شما د ود. دریا که بخارهایش را باور نمییک فکر است . فکر مثل این است که شما دریا هستید و مرتباً بخار از آن بلند می ش

شود را باید باور این ذهن مرتب فکر درست می کند شما هر فکری که در ست می یک فکر تولید می شود . می شود  از شما مرتباً فکر صادر

کبریا یعنی بزرگی و خدایت آشتی . کبریا یعنی خدا   کبریای آشتی با نه!کنید و جدی بگیرید؟ به خودتان اعمال کنید وبه شما هیجان دست بدهد؟ 

ر این خودپسندی ما که آخ برکت و عشق آن، و ما از جنس او می شویم و خالقیت او و زیبایی او و ی می کنیم با زندگی و زندی میادوقتی ما آشت

، اینها یعنی می گوییمما باالتر از همه است ما بهتر ازهمه می دانیم و عقیده ما خم نمی شویم و تسلیم نمی شویم قبول نمی کنیم واینکه می گوییم 

در شما بی آید و از طریق شما  و مد نشوید و اجازه بدهید که جزر و مد جان  . شما اجازه بدهید که از جنس جر چی؟ نمی سنجیم ! هیچی نیستیم

شتی کنید. خم ن افتاد که قهر هستید آاز طریق شما آشتی کنید با زندگی. هر موقع یادتابه زندگی شما و سامان بدهد  خلق کند از طریق شما

تی عیتی که هست من با آن اششما فقط این تصمیم را بگیرد آشتی که امروز داریم شما یک تصمیم بگیرید که بگوید که این لحظه هر وضمیشوید. 

  د به من و بگویید که نشد ولی میشود. چه می شود اگر معجزه نشد زنگ بزنیه هستم سه ماه صبر کنید ببیند ک

در دعای آشتی خاموش کن ای بی ادب چیزی مگو در زیر لب                                                                   تا بی ریا باشد طلب ان  

آید شتی بیکبریای آمی مانیم تا همانطور کنیم  ذهن ما فعال نیست و زیاد فکر نمی مثل دعا می ماند ما االن خاموش می کنیم ذهنمان را و ببیند این

. بی ادب خاموش کن ای بی ادبزجنس زندگی شدن . شما از جنس زندگی بشود یعنی دارید دعا می کنید دعا هم یعنی او این یک دعا است . 

یچ همین من ذهنی است که دائماً حرف می زند و اصالً کارش حرف زدن است. وقتی هر لحظه بی اختیار در سر ما یک فکری می پرد و ما ه

توانید این ذهن را خاموش کنید پس شما معتاد به فکر هستید . حاال شما بی  این ما را اسیر کرده اگر شما نمی کنترلی نداریم و این معتادگونه است
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زنیم  یحرف نمیعنی درست است که بلند چیزی نگو در زیر لب ی ادب است . بادب نیستید شما من ذهنی دارید و من ذهنی بی ادب است. واقعاً 

ولی ذهن دائم دارد فکر می کند ما می گوییم که خاموش باش ولی ذهنمان دائم حرف می زند خب این بی ادبی است . وقتی بی ادب حرف می زند 

. اگر ذهن حرف می زند و کار خودش را ای آشتی بی ریا نیست یعنی بدون دروغ نیست یعنی دروغکی ما طلب می کنیم دیگر دعا و طلب ما بر

دروغ دارید دعا می کنید دروغ دارید طلب می کنید . ما ذهن را خاموش می کنیم و همینطور می مانیم و  دروغ می گویید وکند شما پس  می

 صبر می کنیم تا زندگی بیاد . شما اگرذهن را خاموش کردید و دیدید که زندگی نمی آید باز هم صبر کنید. صبر کنید حتماً می آید . 

 بخش چهارم:

 حکایت امیر و غالمش است که ع می شود و از دفتر سوم شرو 3055م که از سطر از مثنوی برایتان می خوان یاین قسمت یک حکایتدر 

ت در نماز و مناجات با حق . شدا انس عزیزمبود و نمازباره   

نگ زد سنقر هال بردار سراب                        سحر                                                                              بهمیر شد محتاج گرما  

گرمابه رویم ای ناگزیربه  طاس و مندیل و گل از التون بگیر                                                                                             تا  

ر اسم ترکی است و معنیش یک هست سنقر. سنقر اصل ما است. سنق شالمو غهمین من ذهنی ما است ی امیر . امیر در اینجا سمبولیک، میر یعن

دارد که این اصل ما  انتخاب سنقر به این موضوع هم اشارهای است شکاری که از گرما زیاد خوشش نمی آید. فکر می کنم که موالنا برای پرنده 

لی. ه در ما و شما و در بشریت بطور کهنی است کامیر همین من ذ فرمانروا واالن در خدمت من ذهنی ما است و ،به عنوان سنقر  

مل کنیم . توانیم تح ویم که حقیقتاً تاریکی ذهن را نمیمی گوید که صبح هنگام ، صبح مرز بین روشنایی و تاریکی است . من و شما متوجه می ش

بطور جمعی متوجه می شود که  متوجه می شویم که خیلی درد تولید کردم . بشراد کرده و یا ما به عنوان من ذهنی دردهایی که من ذهنی ایج

بدهیم . ما  و باید خودمان را شستشو حمام هستیم ض خطر است پس ما محتاجخیلی درد تولید کرده که قرن بیستم اوج آن بود االن هم در معر

ی رود ؟ دارد می کدام سمت می رویم . این بشر بطور دست جمعی کدام سمت م به متوجه این قضیه هستیم که باالخره حتی به عنوان من ذهنی

 رود با عجله خودش را نابود کند؟ با مسابقه تسلیحات اتمی و این همه ستیزه این همه حرص به کدام سمت ما داریم می رویم؟ شما از خودتان

 سوال کنید ؟

یعنی بیدار بردار سر  یعنی آگاه باش . هالای غالم بانگ زد سنقر یعنی ما متوجه میشویم.  امیرمتوجه شد که باید حمام برود پس می گوید که  

کل قضیه  بینید که موالنا حتی در قصه کوتاهبح است. می یم که بیدار شود و بردار سر صنمی زشو. شاید ما به خودمان به اصل خودمان نهیب 

ه عنوان قا هست و حقیقتاً ما بن آاست و غالم اسیر این است در خدمت ای غالم هست و آقا هست . آقا من ذهنیرا می آورد که صبح است و 

در خدمت این من ذهنی هستیم. شما که می دانید نباشید. حاال با وجود اینکه من ذهنی می خواهد برود حمام ولی می خواهد با چیزهای این  زندگی

وی خودشان و مندیل اس کاسه است که قدیم می رفتند حمام باید با کاسه آب می ریختند رط  .بگیراس و مندیل و گل از التون ط برود . جهانی

. در قدیم که صابون نبود گل بود. ولی موالنا با این وسایل می خواهد به ما بفهماند که شما با چیزهای این جهانی نمی   و گل سرشوریعنی حوله 

م بروید حمام . التون فرض کنید که مندیل و گل را بردار که می خواهی ه سوی زندگی یا خدا بروید . این من ذهنی می گوید که کاسه وتوانید ب
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و تو هم مجبور  میعنی بیچاره . یعنی ما برویم به حما ناگزیر یرویم ابه اینها را که به گرمابه خانم خانه یا حاال خدمتکار خانه از او بگیر هم

یایی. تو هم با من هستی ودر خدمت من هستی . یا موالنا اشاره می کند ما ناگزیر هستیم که برویم به حمام و این چرکها و اضافات و هستی که ب

  را بریزیم.این چیزهایی که به آن چسبیدیم و این دردها را دسته جمعی باید بریزیم. بشریت باید بریزد حاال ما خودمان را می گوییم که باید اینها 

برگرفت و رفت با او دو بدو                               و                                                                  سنقر آن دم طاس و مندیلی نک  

مندیل را نکو بردار و با می گوید آن طاس و .  اس و مندیلی نبود که آقا گفتندصحبت می کند که انگار این همان ط حاال ببیند موالنا یک جوری 

اس و مندیل و گل است ولی اصل ما یک نیم که واقعاً من ذهنی به دنبال طنیمان برویم حمام. ببیهمثل این است که ما با من ذدو برو . او دوبه 

 جور دیگر دارد می رود . 

آمد اندر گوش سنقر در مال                            مسجدی بر ره بد و بانگ صال                                                                          

فضای یکتایی این لحظه  د کجاست در راه بشریت . مسجد همینمال یعنی تو راه. یک مسجدی بود در راه که بانگ اذان می آمد. خب این مسج

ای یکتایی این یک مسجدی در راه ما هست مسجدی هم فضاست در راه همه بشرها که دارندمی روند. هر کسی که دارد با من ذهنیش می رود 

ما ر ا  لحظه است و بانگ اذان هم در اینجا یا اینکه اینجا باید نماز خواند وبانگ عبادت می آید پس در هفته های قبل گفت که خدا هر لحظه دارد

 صدا می کند که بیا بسوی من و این را اصل ما می شنود ولی من ذهنی نمی گذارد. 

 می گوید که مسجدی در راه بود و آمد به گوش سنقر. سنقر اصل ما است که می شنود که شنید ولی من ذهنی نمی شنود. 

گفت ای میر من ای بنده نواز                                بود سنقر سخت مولع در نماز                                                                    

. با خدا یکی بشود  ت . اصل ما دوست داردارد برای عبادیعنی مشتاق است حریص بصورت مثبت است ولع د مولعما یعنی سنقر بسیار اصل

از خودش آگاه می شود این عبادت است . توجه می  روی خودش منطبق می شود و قتی که هوشیاری حضور وقتی شما با خدا یکی می شوید و

و غالم سمبولیک هستند اینها همه رک است مسجد سمبولیک است دکان سمبولیک است امیکنید که صحبت ها همه سمبولیک هستند نماز سمبولی

د که مسجدی هست و راهی هست! نه چنین چیزی نیست. موالنا نای حقیقی خودشان نیستند فکر نکنیسمبولیک هستند . هیچ کدام از اینها در مع

چطور باید باشید با من  ببیند که شما . ای امیر من ای که تو بنده نوازی : فتدارد حکایت شما را می کند .پس اصل ما سنقر می گوید به امیر گ

به او احترام می گذارد چون من  ینجا داردن سگ بخوابد ، حاال در اذهنیتان ، این من ذهنی در جای دیگر گفت که مثل سگ است و بگذار که ای

 گوید تو بودن این که این من ذهنی اریم عصبانی میشود . جاهای دیگر میخطرناکی است اگر با او ستیزه کنیم و سربسر او بگذ دذهین ما موجو

و از او چیزی بدزد . بفهمد یک چیزی از او بدزد . او را بخوابان   

فرض و خوانم لم یکن  تا گزارم                                                                              ین دکان زمانی صبر کن                تو بر  

هر چه بیشتر بهتر و کند و دائم می خواهد اضافه کند که  می کارهایی که این من ذهنی همین ی.دکان کدام دکان؟ همین ذهن می گوید تو برای این

ر کن من یک داری صبخودش را مقایسه کند تا برتر از دیگران از آب در بیاد . دکان ذهن یعنی همین کارهایی که ما روزانه می کنیم تو یک مق

االن الزم شد که بگویم که من از جنس فرم نیستم  بایی صحبت می کند می گوید من همینببیند که به چه زی . لم یکن موانواجبی انجام دهم و خکار
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که من از جنس خدا  د و عمل می کنید هر دو را با هم شما االن می گویی . شنیدمکه فضای یکتایی این لحظه است را من االن بانگ مسجد را 

بی فرمی و هوشیاری حضور و وارد فضای یکتایی می شود برای اینکه یک کار واجبی انجام  به همین شویدمبدل مینیستم و هستم از جنس فرم 

یعنی من می فهمم و می دانم و عمالً ولم یکن له کفوا  احد   لم یکن را توضیح دادم که  لم یکن . بخوانیم ما هم همین است که کار واجبدهید و 

این جهان نیست پس دارم می روم به فضای یکتایی این لحظه. غالم می گوید که من می  می دانم چیزی مانند خدا درچون دارم تبدیل می شوم و 

 خواهم این کار را بکنم به آن من ذهنی . 

ا فارغ شدنداز نماز و ورده چون امام و قوم بیرون آمدند                                                                                                     

میر سنقز را زمانی چشم داشت                                                                سنقر آنجا ماند تا نزدیک چاشت                               

 امیر و  این غالم آنجا ماند تا نزدیک ظهررغ شدند از دعاها فا م آمدند بیرون وا پیشوا و مردمی گوید در مسجدی که نماز می خوانند آن امام ی

آید. غالم بود و صبر کرده تا غالم بی منتظر  مسجد ایستاده بود،  بیرون  

  فت رفت چون خیلی منتظر غالم بود پس گدیگر سر  حاال امیر حوصله اش

گفت می نگذاردم این ذوفنون                                                   گفت ای سنقرچرا نایی برون                                                   

گفت چرا از مسجد که گفتیم فضای یکتایی این لحظه است یعنی اگر این اصل شما برود و با خدا یکی بشود در این لحظه این من ذهنی از بین 

نمی گذارد  ین خدا و این صاحب حکمت و داناییا،ب فن می گوید که چرا نمی آیی بیرون؟ گفت نمی گذارد این صاحآنجا منتظر است و نرفته و 

ون. رکه من بیایم بی  

نیستم غافل که در گوش منی                         صبر کن نک امدم ای روشنی                                                                            

که  راه به مانشان می دهد و موالنا دارد فرمول نشان می دهداز بین نرفته  ایستاده این من ذهنیشما اصلتان آنجاست و ولی این من ذهنی بیرون 

. من یادم نرفته که تو بیرون منتظر من هستی. (آن هم روشنایی فضای بیرون است ) آیم بیرون ای روشنی االن می صبر کن ای امیر  

تاکه عاجز گشت از تیباش مرد                                                                 هفت صبر کرد و بانگ کرد                                   

لی در اینجا به معنی تاخیر وادا و اصولش یعنی  تیباش  آن تا که از می کنی بیا بیرون و صدا کرد غالم را هفت بار صبر کرد و گفت چکار 

یرون در منتظر تاخیرش عاجز شد  . شما به عنوان هوشیاری حضور شما به عنوان جان وارد فضای یکتایی می شود و این امیر ب است . که از 

ای می ماند و شما را دائم صدا می کند که بیا چون اگر تو نیایی من اینجا هیچ کاره هستم اگر این من ذهنی از شما انرژی نگیرد دیگر کاره 

تواند بیاید تو .  به زودی از بین می رود چون او نمینیست.   

تا برون آیم ای محترم                                                                          پاسخش این بود می نگذاردم                                   

 هفت عالمت زیاد است . شما آشتی می کنید با این لحظه می روید به فضای یکتایی و من ذهنی بیرون است می گوید که چرا نمی آیی؟ من اینجا

که من بیایم. کی نمی  گذارد ی من . و شما می گویید که این نمیو بیا و نوکری کن برایم دیگر. یعنی تو نوکر من هست تمنتظر ایستادم بیا برو
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چطور باید  حاال ببیند که شما تا برون آیم ای محتشم گذارد بیایم بیرون   که این نمیین بود اجوابش میر نگذاردم    گذارد؟ پاسخش این بود

گذارد که من بیایم بیرون .  ه اختیار من را داری هنوز این نمیودتان ای محترم ای امیر کبرخورد کنید با من خ  

کیت وا می دارد آنجا کت نشاند                             گفت آخر مسجد اندر کس  نماند                                                                   

یایی بیرونبگذارد که  یداره و چه کسی تو را گرفته و نمینیست و همه آمده اند بیرون . چه کسی تو را وامگفت که کسی که در مسجد   

بسته است او مرا در اندرون                               گفت آنک بسته استت از برون                                                                     

شما وارد گذارد بیایی تو . من را هم در درون بسته و نمی گذارد که بیاییم بیرون! پس اگر اصل  یرون بسته و نمیبگفت آن کسی که تو را در 

آن فضا باشید و از آن پایگاه و از آن فضا با من خودتان صحبت کنید .  نده باشد شما می توانید درهنوز ز فضای یکتایی بشود من شما  

ی گذارد گذارد که من بیاییم بیرون. آن کسی که تو را نمی گذارد بیایی تو من را هم نم جواب می گوید که این نمی می گوید که بیا بیرون و او در

 بیایم بیرون.

می بنگذارد مرا کایم برون                 را کایی درون                                                                                       آنک نگذارد ت  

مسجد که فضای یکتای این لحظه است من را هم نمی گذارد که بیایم بیرون. گذارد که تو بیایی توی  که نمی آن کسی    

او بدین سو بست پای این رهی         آنکه نگذارد کزین سو پا نهی                                                                                      

بمایند و فرم ما از جنس فرم است اگر ش ذاری این تو ، برای اینکه من ذهنیگذارد که تو پا بگ راه روند. می گوید آن کسی که نمی این رهی  یعنی

 می گوید آن کسی که نمیبا خدا یکی بشوید . و ظه فضای یکتایی این لح توانید به مسجد یا به  نمی د و فرم باقی بمانید، یکه فرم هست فکر کنید

گذارد که من هم بیایم بیرون و من را هم بسته این تو. من  هم اینجا بسته و نمی پای من را  او بدین سو بست پای این رهی  گذارد تو بیایی تو 

 باید این سو بمان.

 حاال موالنا خودش نتیجه گیری می کند و می گوید 

خاکیان را بحر نگذارد درون                 ماهیان را بحرنگذارد برون                                                                                    

آنجا آزادانه شنا می  آن شنا می کنید وقتی  که از جنس زندگی شدید و آزاد شدید ن لحظه است و شما ماهی هستید و دردریا فضای یکتایی ای ،بحر

آب شنا اکی هستند مثالً ماهی سمبولیک درجوداتی که در خموکنید و شما را دریا نمی گذارد که بیایید بیرون و همینطور کسانی که خاکی هستند 

خاکیان را بحر    قوی است . تواند برود وتوی دریا زندگی کند با اینکه اینقدرشیرنمی  واند برود تو دریا .مثالً غ خانگی نمی تمی کند ولی مر

این لحظه و کسی هم که از یکتایی د تو دریا که دریا یعنی فضای ند بروننمی توان که از جنس من ذهنی هستند را پس انسانهایی نگذارد درون

  گذارد که بیاید بیرون. و از جنس زندگی شده او را هم نمی جنس ماهی شده

حیله و تدبیر اینجا باطلست                                                           اصل ماهی آب و حیوان از گلست                                       
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شده و  ماهی.و در غزل هم داشتیم که می گفت عریان شده از بحر و برگ  بیده بوده و انداختهچیزهایی که چساگر کسی تمام اتصاالتش را به آن 

ا باطل است حیله و تدبیر اینجهوشیاری است و حیوان از گل است  آب است اصلش از لش ازوارد فضای یکتایی شده و در آنجا شنا می کند اص

فت که تو کاسه و کند. اگر یادتان باشد امیر گ پیش ببرید اینجا کار نمیکنید و کار را از تدبیرخواهید شما اگر بخواهید بوسیله من ذهنی فکر کنید ب

توانیم به زندگی  هنی ما نمیمن ذ س با آن فکرهایی که ما می کنیم بوسیلهیم سرمان را با گل بشوریم پبرووله و گل را بگیر . ما می خواهیم ح

قط تسلیم و رضا. فبرسیم . حیله و تدبیر اینجا باطل است موالنا دارد می گوید که   

دست در تسلیم زن و اندر رضا                                 قفل زفتست و گشاینده خدا                                                                     

جنس من بشوید و از جنس فرم بشوید  د . قفل چی؟ قفل اینکه اگر شما ازشود بازش کر . این قفل خیلی پیچیده است و نمی زفت یعنی بزرگ

گذارد که بیایند تو . تا  گفت که خاکیان را نمیاً با خدا می جنگید. توانید بشود و دائم تیم را داشته باشید وارد دریا نمیهوشیاری قهر که امروز گف

تا زمانیکه با  ، پرد و با آن هم هویت هستیددر سر شما میاالن ک فکری نیکه یازمانیکه آن هوشیاری را داریم . خیلی خالصه بگوییم تا زم

هویت هستید و می گویید که اینها خیلی جدی هستند و خیلی خوب  دردهایتان هم هویت باشید تا زمانیکه با تدبیرتان و فکرهایتان و عقایدتان هم

خود زندگی  گشاینده آن . هوشیاری است فقط گشاینده آن گفت که وانید بروید آنجا. ولی این قفل را هستید و نمی ت قفل زفتهستند و بهترین هستند 

وضعیت این  اتفاق این لحظه استبی قید و شرط  تسلیم پذیرش، شتی است وبیا فقط تسلیم شو . تسلیم همان آخود خداست. ت ده آناست . گشاین

می بینید با آن راضی االن آن فرمی را که شما  که این استکه شما را از جنس زندگی می کند و رضا هم  بی قید و شرط است لحظه است 

من با این قانع هستم و من با این خوشنود هستم. و تسلیم  م هر چی هست من با این راضی هستمهستید. االن من فضای یکتایی این لحظه هستم فر

توانید تسلیم باشید و ناراضی باشید از فرم. رضا عبارت از این است که شما بدانید که این فرمی که االن  و رضا هر دو با هم هستند. شما نمی

تواند عوضش کنم کی عوضش می کند؟ خرد زندگی نه شما. وقتی  از این یاد می گیرم نه اینکه نمی و منبوجود آمده بهترین است برای من. 

چیزها را عمل  رد زندگی وقتی جاری است که ما اینشما جاری است ولی ما می دانیم که خ د زندگی درو رضا می زنید شما خر یمدر تسلدست 

 کنیم . 

ایش نیست جز از کبریان گشذره ذره گر شود مفتاحها                                                                                                     ای  

قفل را باز کنند . قفل این است که وقتی ما از جنس فرم بشویم نمی توانیم وارد  توانند اینمفتاح یا کلید بشوند نمی همه ذرات عالمحتی اگر می گوید 

د که وارد دریا بشوند. پس چه چاره گذار بروند بیرون و چیزهای خاکی را نمیگذارد که از این بهر  یم . گفت که ماهیان نمییکتایی بشوفضای 

  ای داریم؟ ما که االن خاکی هستیم چکار باید بکنیم ؟ باید آشتی کنیم. باید ماهی بشویم. 

ذهنی نمی توانید به بسیار مهم است که شما با تدبیر من ذهنی با عقل من  ،یعنی قبول این و باور کردن این بسیار ایش نیست جز از کبریااین گش  

 Unlearn  .Learn باید در انگلیسی یک لفظی هست که می گویند. انید به زندگی برسید. باید اینها را انکار کنید و بندازید تو خدا برسید نمی

عکس  .فارسی نیست این کلمه به نظرم یعنی از یاد بردن . واآموزی که البته در واآموزیتم من اسمش را گذاش Unlearn گرفتن  ویعنی یاد 

شما بگوید  دانم را ؟  نم! شما می توانید یاد بگیرید نمیدا دانم اصالً نمی ل اینکه نمیاید واآموزی کنیم . مثب آموختن است . هر چه که ما آموخیتم
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ییم که نمی دانم. هم می گوان اد گرفتیم به خودمدانم را ی دانم. وقتی نمی دانم. من نمی سیدن بگویید که نمیدانم . هر چی که از شما پر که نمی

 را می گوید که : همینست که می داند و دارد موقع یکی هدر این دانیم پس خب وقتی که نمی 

جوان از پیر خویش چون فراموشت شود تدبیر خویش                                                                                       یابی آن بخت   

حقیقتاً آن انرژی نو به نو که در  . ه برای شما بهار نو استآن بخت جوان را که می گفت هر لحظه و این لحظ .اگر تدبیر خودت را فراموش کنی

 شود و از شما ساطع می شود، این بخت شما می  وجود وارداین لحظه و شراب زندگی  این لحظه زندگیزنده  شما ایجاد می شود وقتی برکت

پیر ؟ این از اول خدا بوده و االن هم خداست و االن هم استاد بوده و یک استاد هست که از  پیر است . کدام جوان است و همیشه نو است . ولی از

لی ما همه را می دانیم . من و نید راحت می شویددانم. اگر شما یاد بگیرید که نمی دا مین می گوییم که نمیکند . برای ه درون همه صحبت می

 م؟دانیبه شده که ما می دانیم. چی را میمشتا زندگی کنیم. حقیقتاً به ما امرگذارد که م م و نمی من می پرسند ، من می دان می گوید هر چی از ذهنی

دانم.  کمی تامل کنید. یاد بگیرد که نمی ه می دانیدشما فکر می کنید ک د که ما به اینها توجه بکنیم. اگراینها را موالنا می گوی  

بنده کشتی آنکه آزادت کنند                     چون فراموشت خودی یادت کنند                                                                              

ا است  یک مدتی همه کاره م ، ما است ، رئیساالن امیر ما است ذهنی را فراموش کردی این من من ذهنی فرموش کردی اگر ایناگر خودت را 

این لحظه  ع کنید هر موقع که ستیزه می کنید با اتفاقورر شما تسلیم و آشتی را از االن شروی آن نفوذ پیدا کنید . البته اگ طول می کشد که شما

یکتایی و او می ماند بیرون می روید به فضای  اک زمانیکه شمشتی می کنی زورش کم می شود تا یآشما هر موقع که  آشتی کنی . این من ذهنی

این من و تواند کاری دیگر بکند . اگر اصل شما آنقدر قوی بشود که برود به فضای یکتایی  شما نیا بیرون دیگر . چون او نمی اند بیرونوقت میم

رش و این ارباب می رود دنبال کاو ضعیف می شود تواند بکند. چون آن تو هستی یواش یواش این  هیچ کاری نمی باشد دیگرده رون مانذهنی بی

است اگر شما خودتان را  نطوریواقعاً در این جهان هم هم یادت کنند چون فراموشت خودیشودی از دست او.  محو می شود و شما هم راحت می

تان می اید و شید زندگی به یاریند . اگر انطوری باا را یاد می کنند زندگی یاد می کم نکشید آن موقع عارفان و کسانی که می دانند شمبه رخ مرد

 ً . و لم یکن بگوییبشوی و مرتب من را ظعیف کنی و بگویی که من از جنس آن نیستم  جنس زندگی بخواهی  تسلیم بشوی ازاگر بنده بشوی حقیقتا

بنده گشتن  مرتباً این را تکرار می کنی و همین ولم یکن همین است دیگر. که شما می گویید که من از جنس خدا هستم و از جنس فرم نیستم. 

من ذهنی فرم است یک فکر است  . فرمی است که از  هستم . اصالً خود و می گویی که من شوی از جنس فرم بشوی بلند می است . چون اگر

اگر بنده بشوی شما را آزاد می کنم. ****بنده گشتی آنگه آزادت کنم ساخته شده.  دفکر ساخته شده از در  

 

 

 

 

 


