
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

گنج حضور ۳۸۸برنامه شماره   
 

 اجرا: پرویز شهبازی
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۲۸۳

 

 بده گلنار چو جام من رخ فرخ ساقی

 بده یار دل بهر ندهیمی ار من بهر

 تویی بیمار چاره تویی دلدار ساقی

 بده بیمار به زود شفا و شادی شربت

 بزن اندیشه گردن فکن جام آن در باده

 بده دلدار و دل ای مشکن را ما دل هین

 را عربده این کن ترک را میکده آن کن باز

 بده خمار خم از را زده تشنه عاشق

 سمنی و سرو رونق چمنی و بهار جان

 بده عیار بت ای نکنی بهانه که هین

 بجهی مستان کف وز نهی حیله در چو پای

 بده اغیار کوری شود شاد ما دشمن

 مده راه طرب به جز مده آه و مده غم

 بده بار بگشا ره بود بیراه ز آه

 بقا سغراق تشنه لقا مخمور همه ما

 بده دستار و خرقه سقا پیش گرو بهر

 منم سینه و دل گرم منم دیرینه تشنه

 بده بسیار و حدبی بشکن را قدح و جام

 منم آب این ماهی تویی مهتاب و مه خود

 بده ادرار مه ز پس نرسد ماهی به ماه

 

 مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر ۱۲۲۶

 
 رهیبی راه و هنگامبی مرغ

تهی دیگ بن در پر آتشی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ganjnama.com/View/97/99/4907/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/109/8762/مولوی_Molavi/مرغ%20بی%E2%80%8Cهنگام%20.html


3 
 

:لوا شخب  

از دیوان شمس موالنا شروع می کنم  2283 ۀه گنج حضور امروز را با غزل شماربا سالم و احوالپرسی برنام  

بهر من ار می ندهی بهر دل یار بده                                                                  من جام چو گلنار بده                      اقی فرخ رخس  

رو به ساقی و زندگی بکنیم و همینطوری حرف بزنیم  ،دام از ما انسانها ممکن است به عنوان حتی مدیتیشن رو به معشوق بکنیمر کبینیم که ه پس می

ما اگر ببینیم مبارک  ارروی ساقی  ی شراب زنده کننده زندگیست ومی می دهد و مِ ساقی که ِ،ساقی فرخ رخ می گوید که موالنا حرف می زند . اول 

فوراً برکت زندگی و برکت رخ ساقی میریزد به این جهان به فکر و عمل ما و ما چیزی می  هکنیابرای ؟ چرا  .است اگر ببینیم اتفاق نیکی می افتد

، اگر بینید که قسمتهای مختلف هر سطری هان. پس میمان و نظم بوجود می آورد در این جشادی بوجود می آورد سا آفرینیم که درد بوجود نمی آورد

نار که که یعنی گل اجام چو گلنار و  من وساقی فرخ رخ می بینیم که موالنا به ما می گوید که چکار باید بکنیم و چرا! مثالً همین  ،اه کنیمما خوب نگ

ی در این صورت بخاطر دل یار بده . یار خود زندگی است و ساقی و می گوید اگر به خاطر من نمی ده خودش را مطرح می کند قرمز است و بعد

ی لاین است که زبان معمو ،باشیم به آنباید رعایت کنیم و خوب هوشیارمعنویت و زنده شدن به حضور  ی از نکات ظریفی که ما در این کاراست. یک

زبان ذهن، دویی است . زبان ذهن برای بقاست و همیشه بنا شده به اینکه  کالً  فارسی باشد چه انگلیسی فرق نمی کند آن حرف می زنیم چهذهن که با 

 .را به دوستم دادممن این گلدان  . مثالً ی هست ست و دیگری ککه من کی ه دناد یم نهذ ای یک من وجود دارد و یک دیگری . مثل اینکه من می دانم

ً کی من هست و یکی هم گلدان هست و ی وگرنه معنی نمی دهد این زبان دویی است  الزم است که من و دوستم باشد یکی هم دوستم. در این جمله حتما

و خورد یعنی با این زبان  معنوی شدن نمی من هم یک من توهمی است. این زبان به درد شناخت زندگی یا به در بنا شده وبرای اینکه بر اساس من 

اما عارفان مخصوصاً می بینیم موالنا . ذهن نمی شود به زبان مذهبیون خدا را شناخت یا حتی خود را شناخت. چون شناخت خود و خدا یکی است 

کند استفاده کند ضمن اینکه شروع می  ورد. اگر کسی بتواند از زبان چنانبالفاصله زبان یکتایی را می آ ولی درست است که با دویی شروع می کند

، صحبت می کند که این دو را با هم یکی می کند و ما حس می کنیم ی بعداً یک جوریوید من و زندگی ولبرد مثالً می گ بعضی جاها دویی بکار می

زبان  ندارد . این زبان ،انتخاب می کنیم مثل اینکه یک باشنده هست و آن هم زندگی است یا به زبان مذهبی خداست و من وجود  یا راه را چنان

گردد به زبان یکتایی و گم نشود در دویی. برای اینکه ما با من شروع می یک کسی که با دویی شروع می کند بربسیار مشکل است که و ستی ایکتای

 تری است و می رود در آنتو هستی و بعد یکی از ابزارهای مشخص آن مقایسه هست و برآن هم کنیم بعد من یک دفعه یک غیری می شناسد که 

ضعیف می کند و در یک  را قوام بدهد ولی یکتایی برمی گرداند این منی را که با آن شروع کرده بودباید راه مقایسه و برتری و اینکه من را  .راه

ً  این تخصص عارفان است و هر کسی که بتواند این ما را بکند می تواندجایی به صفر می رساند.  عمولی فقط کمک کند . برای اینکه آدمهای م واقعا

غزل  دویی بلد هستند  واگر دویی شروع کنند و وسط کاریک جوری کسی  اینها را برگرداند به یکتایی و از آن دویی در بیاورد کما اینکه در این

هم مثنوی،  ظریفی است که هر کسی بلد نیست. برای همین هست که ما هر دفعه یک غزل از موالنا می خوانیم و یا کمی رخواهیم دید این یک هن

زندگی  نکه یکی است و من همین نیروی زندۀمی رسیم به آنجا که نه دو تا نیست مثل ای یواش یواش  ع می کنیم و بعدوقتی با دویی و یا با من شرو

این همان . آیم بیرون  شوم و از ذهن میی شنوم یواش یواش دارم بیدار میهستم و من خود زندگی هستم و اینها را می گویم و اینها را که می گویم و م

ال است من و دویی را ادامه بدهد مح ر با خدا و زندگی بودن است وگرنه اگر یکی راهکار ما است این همان کاربه وحدت رسیدن است این همان کا

همه اینها یک معنی البته که  شدنبه حضور زنده شدن یا از ذهن زاییده که از ذهن بتواند خارج شود . به وحدت رسیدن و یا به زندگی زنده شدن یا 
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مثل اینکه مثالً زیاد  بیشتر برویم تو ذهن می دهند مستلزم این است که ما از ذهن خارج بشویم. اگر کارهایی بکنیم و یا یک جوری حرف بزنیم که

ن درست کنیم و با دیگران هر چقدر بیشتر بکنید بیشتر درگیر ذهن می شوید . م است و ذهنییک کارقضاوت کنیم خب مشخص است که قضاوت 

دار را زنده بشویم. هر چه که این ذهن من مقایسه کنیم خب این ما را بیشتر تو ذهن نگه می دارد و این کار را نباید بکنیم اگر می خواهیم به زندگی 

جنس زندگی هستیم از جنس هوشیاری هستیم ما کی هستیم حاال؟ ما می دانیم که ما از  .می بلعدیک می کنیم این ذهن ما را بیشتربیشتر تقویت و تحر

یک آدم معنوی یک جوری  فیرجهان شدیم و جذب ذهن شدیم وارد ذهن شدیم و آنجا یک هوشیاری درست کردیم که دویی است و یک عااین و وارد 

این جور نوشته ها یک بدون ون استاد و دب زند و یا کاری کند که ما از آنجا بیاییم بیرون. یا باید خودمان اینکار را بکنیم که خودمانباید حرف ب

، دیدن رویش الزم است برای ساقی فرخ رخ مقداری سخت است که بتوانیم این کار را بکنیم. پس ببینید که چطوری می گوید : اول می گوید که 

و نظم داشته باشد و درد ندهد باید به ساقی باشد  نم که خیر و برکت داشته باشد و نیکاینکه اگر قرار باشد که من در این جهان یک چیزی درست ک

معشوق  نگاه کنم و باید به زندگی نگاه کنم تا رخش را ببینم و این شراب مثل گلنار که همان شراب زنده کنندۀ زندگی است و شراب عشق است از رخ

اگر من نتوانم رخ ساقی را ببینم باید مطمئن باشم که  این جهان سامان بی آفریند. به عمل من که این فرخ رخی باشد که درجاری بشود به فکر من و 

و شادی هست. شادی  من در این جهان چیز نیکی نمی آفرینم نیک یعنی چیزی که زندگی می آفریند و در آن درد نیست توی آن سامان و نظم وزیبایی

و به  م یعنی از ذهن زاییده بشویم، با زندگی یکی بشویمرا ببینیجزو این شراب مثل گلنار است. پس من و شما االن مطمئن هستیم که یا باید رخ ساقی 

هزار کنیم در جهان فقط درد می آفرینیم کما اینکه تجربه چندین این در الویت است برای اینکه اگر این کار را ن به وحدت برسیم کهباید زبان مذهبی 

 ،که بشر در اثر اقامت در ذهن و حس نقص و نیاز به باال بردن من در اثر مقایسهساله بشریت این را نشان داده و جنگهای قرن گذشته هم نشان داده 

به رخ ساقی نگاه نمی کرده . اینها اینکه برای و چون ریشه در زندگی نداشته .ت کند ی پیدا کند تا بتواند خودش را ثابسعی کرده بر اقوام دیگر برتر

گفته اند حاال اگر  اده اولیه دین هم به ما گوش زد کرده آموزشهای سهم اینها عین حقیقت است که چیز مذهبی نیست که بگویید که اینها مذهبی است. 

ساختمان فکری که من ذهنی اینها رابگیرد و ببلعد و ما مشغول بشویم به حرفهای مذهبی و از رخ  ایدئولوژی به معنای دین به ایدئولوژی تبدیل شده

ً ساقی باز بمانیم . اگر گرفتار حرف   و جمعاً باید از ذهن زاییده زدن باشیم از رخ ساقی باز می مانیم . حاال نکته اساسی این است که یا ما شخصا

ساقی فرخ رخ جمعاً کارمان خراب است که در سطر اول هم همین را می گوید. پس حاال ما فهمیدیم که یا شخصاً و با زندگی یکی بشویم بشویم و

هوشیاری ما تغییر زمختی باید در بیاییم، از جنس جسم و. پس بینیم و برای اینکه رخ او را ببینیم باید از جنس او بشویم رخش را بما باید ُوجود دارد 

در ضمن هوشیاری زبان دویی فقط جسم می بیند کما اینکه می بینید که هر لحظه ما راجع به یک چیز آگاه کند فقط هوشیاری زبان دویی نیست . می 

ه نه چیز آگاه نیستیم . چرا به نه چیز که خود زندگی و خود هوشیاری است آگاه نیستیم برای اینکه هر لحظه ما راجع به چیز ما هستیم و راجع ب

 . معنیش این نیست که نباید کار کنیم و پول جمع کنیم ! نه صحبت سر این است که شما آیا این هنر هوشیاری داریم به جهان و دنیا دائماً نگاه می کنیم 

فرخ هوشیاری حضور غایب است گرفتارید برای اینکه از . اگرهوشیاری حضورغیر جسمی یا و هم هنر دیی داشته باشرا دارید که هم هنر جسم

پایین می گوید خودش که ما برای این آمدیم به این در و  ندارد از طریق شما به این جهان  شراب چو گلنار جریانلنار جام چو گرخی نا آگاه هستید . 

کنیم جهان که ما یک چند مدتی در ذهن بمانیم و با دردها و فکرها بازی کنیم و هم هویت بشویم گرفتار هوشیاری جسمی باشیم و بعد این را رها 

را در اختیار زندگی قرار بدهیم که زندگی بوسیله ما این شراب مانند .موالنا تلویحاً این کار را در ده سالگی می گوید باید انجام بگیرد . بعدآً خودمان 

 گلنار را به این جهان بریزد از طریق ما و این هم مسئولیت ما است. 
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 بخش دوم:

بهر گوییم که ب انیمدادن است می تو ی ندهی یعنی اگر برای من ِمی نمیدهی ولی چون تاکید رویبعضی ها می خوانند مِ ر می ندهی بهر من امی گوید 

ن تو ذهن هستم و من االن با چون من االن در توهم هستم من اال، خب ممکن است که بخاطر من ندهی اگر به خاطر من نمی دهی   من ار می ندهی

یم و دار نیم . ما می دانیم که من ذهنیمشغول هستم. االن من و شما هم همین حرف را می ز ل هستم و با یک هوشیاری جسمییک من ذهنی مشغو

در . رزشی ندارمایم که جریان چی هست حاال ما به زندگی می گوییم که بخاطر من که از نظر تو وجود دارد و یک خرده متوجه شد من ذهنیمان هم

و اینطور که  ین جریانات وگرنه هوشیاری نیستیممی شویم به ا ستم با گفتن این چیزها ما هوشیارپایین می گوید که ببین تو من هستی و من هم تو ه

من که من دارم اگر نمی دهی بخاطر دل یار بده برای اینکه من جزو دل یار هستم. همین جا  رحرف می زنیم داریم بیدار می شویم. می گوید بخاط

دا و زندگی  و خر کی هست؟ دل یار همین ساقی است همین است که می گوید فوراً می گوید تو که دل یار را که نمی خواهی معطل بگذاری . دل یا

همه یکی هستند و هر کدام را شما با آن راحت هستید می توانید بکار ببرید . فقط  اصطالحات هستند و فقط هوشیاری و کل و یا بودن است. البته اینها

ت است و ما با هم براین مطلب یادمان باشد که هر چه را که ما می گوییم به زبان ذهن است و تقریباً درست است. شما چون می دانید که تقریباً درس

زبان ذهن برای توصیف توافق کرده ایم می توانید از این استفاده کنیم و به این شکل نیست که بگوییم که شما غلط گفتید و یکی دیگر درست گفته. 

دارم حرف می زنیم. فرض می کنیم که شصت درصد هفتاد درصد  یم چرا و ما این توافق را داریم بنابراینزندگی و بودن کافی نیست االن گفت

بیداری ما همین که می گوییم و هر جوری که می گوییم هم درست است و  .حرفهای ما همینطوری حرف است . چه چیزی مهم است ؟ بیداری شما

این لحظه زندگی کنیم و در گی در می آید.زندگی را باید زندگی به زند . آید ین جا است که زندگی به حرف در نمیهم غلط! غلط بودنش اصالً از هم

ولی خب یک کمی هم درست است و باالخره داریم یک چیزهایی  .علی العصول هر دو غلط هستندحاال ما اینجوری نمی گوییم آن جوری می گوییم 

اینطوری هم  ی گویم اینطوری است و حتماً هم همین است ومهم هستند که ما بدانیم که یک دفعه من ذهنی یک دفعه نگوید که من م هم می گوییم! این

د. نوشته جامد است. ی تواند حقیقت را در خودش جا بدههم نوشته شده است!! نه . خدا در هیچ نوشته ای نمی گنجد. نوشته نم باید باشد و درفالن جا

مگر وقتی که می گوییم بی فرمی ما می فهمیم که چه می  ی فرمی،. زندگی و هوشیاری از جنس بی فرمی است تازه وقتی می گوییم بنوشته فرم است

یز نیست. اصالً کلمه خودش خراب می کند ولی ما مجبور هستیم چگوییم؟ بی فرم یعنی نمی توانیم بگوییم که چیزی که فرم ندارد بی فرمی اصالً 

او بهتر می گوید از این چیزها دست بر دارید و تغییر کنید و تبدیل بشوی  بکار ببریم و من اینها را می گویم و شما از اینکه این اینطوری می گوید و

 اصل تبدیل است. 

اگر شما ساقی را نمی بینید الویت بر این .ساقی است که برای ما بسیار بسیار الزم است  ندوب رویمبارکپس در سطر اول چهار تا چیز گفته یکی 

ر برویم ! نه کار شما مشغول کار هستیم و باید این کارها را بکنیم و باید خانه بخریم و سر کا حاال قی را ببینید . نگویید که ماه شما اول ساکاست 

ند به آگاه بشوند. بقیه اش اگر نرسیدساقی را نبینید و همه انسانها استعداد طبیعی دارند که در ده سالگی از این موضوع رخ آید اگر  جور در نمی

 ااصالً راه نیست و م. در پایین می گوید که راه من بیراهی است، من را ادامه دادند راه ه ذهنی و مشغله من را ور به این علت بوده که مشغلحضو

شما جاری است ؟ آیا شما در  ببینید که در شما وجود دارد و آیا از .گلنار هست که بسیار مهم استشراب چوپس مبارکی رخ ساقی است وادامه دادیم. 

ین شراب گلنار از شما رد می یستادید و نمی گذارید این شراب گلنار از شما عبور کند یا نه این لحظه با زندگی موازی هستید و ازندگی االن ا مقابل

دوم ادی و آرامش می دهد و االن در سطرجسمتان و فکرتان را سالم می کند و سازنده می کند و خالق می کند . بکارتان بار نیک بختی و ش شود و
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باقی بماند بدرد زندگی نمی خورد و به درد خودش هم نمی خورد. این فقط من پس ما می دانیم که یک منی وجود دارد که اگر این  ،طر منگفت به خا

 حاال جود دارد و دل همه است والسالم. بعد ما فهمیدیم که ما جزو دل یار هستیم . یعنی اینکه فقط یک معشوق و .  بحر من ار می دهیرا هم فهمیدیم 

این هم خودت  فتاده. می  گوید اگر بخاطر من نمی دهی بخاطر خودت بده بخاطر اینکهیک قسمت معشوق که ما باشیم االن اینجا معطل شده از کار ا

چیزی را ما  نکنید با عجله کار درست نمی شود. باید یکشما این را توجه کنید و عجله هم م می خواهد لهستی. در پایین همین تِم را ادامه می دهد. د

و  ن فکرها موج ها هستند همین فکرهای ما است و این شبیه این است که ما یک اقیانوس هستیم و ای ن داریم و ذهن مادقیق بخوانیم برای اینکه ما ذه

اگر موج برای موج سوارها سورای می کنیم .  ن اینطوری هستیم از این موج می پریم روی آن موج یعنی موجالما که بیشتر ما انسانها ا بعضی از

هستیم و این دی می شوند . ما هم سوار این فکراین موج که می خوابد سوار موج بع ار این موج می شوند وسونباشد اینها کاری نمی توانند بکنند. 

ه االن باید برویم پایین به عمق. بکنیم یک جایی باید یادمان بی آید ک باید فکر که فروکش می کند سوار آن یکی فکر می شویم. ما موج سوار نیستیم ما

ن فکرها روی سطح ما برویم به زیر این فکرها که در زیر این فکرها اقیانوس هست . اگر برویم زیر ما متوجه می شویم که ما اقیانوس هستیم و ای

 صد هم به گنج حضور زنده بشوید و به حضور ناظر اگر صد درفرض کنید که و من این را هم بگویم که شما اگر اقیانوس هم باشید یعنی  اتفاق میفتد

فکر ساختن است و همینطور که راه  بلند می شوند و کار ذهن آبوجه بشوید که فکرها از این اقیانوس شما مثل بخارو مت بشوید و فکرهایتان را ببینید

ت که این فکرها را باور نمی کنید و اینها را جدی نمی می روید می بیند که ذهن برای خودش یک فکرهایی می سازد ولی این دفعه فرقش این اس

و سوار  ها نمی توانند شما را جذب کنند. ما اگر موج سواری کنیمودتان را جدی نمی گیرید. پس فکرگیردید و اگر این فکرها را جدی نگیرید خ

ی کند فقط دنبال موج است نرفته که روی د و موج سواری مکه دار آن ابزار ورزشیموجها بشویم اصالً موج می شناسیم . کسی که روی اقیانوس با 

سوار یک فکری بشود و  می خواهد کسی هم که در ذهنش است دنبال فکر است عالقمند به فکر است ودنبال موج است. اقیانوس آرام که فقط بایستد

سطح باقی بماند و شما می خواهید بروید به عمق برای  می شود که در ش را محکم کند ولی همه اینها سببکند و ستیزه کند و خود جنگ کند بحث

رویدادها و این  همین گوش می کنیم به این برنامه و برای اینکه وقتی به سطح می مانید این باورها و این جدی گرفتن باورها و فکرها و کارها و

دید. چرا این همه درد در زندگی بعضی ها هست که شما هم برای اینکه ساقی فرخ رخ را نمی دی، ویدادهاست به شما درد داد فکرها راجع به ر

به عمق می ممکن است یکی آنها باشد؟ چرا این همه درد انباشته شده؟ برای اینکه ما موج سواری کردیم از این فکر به آن فکر و به عمق نرفتیم. اگر 

نیاد. ما هم به عنوان انسان چون  دگر می شود روی اقیانوس موج بوجورفتیم متوجه می شدیم که این موجها بوجود می آیند و بعد فروکش می کنند. م

ذهن داریم دائم در ذهن فکر بوجود خواهد آمد چه شما به حضور برسید چه نرسید. ولی فرقش این است که وقتی به حضور می رسید شما آرامش 

شما مربوط به رویدادها نیست مربوط به ریشه ای است که بودن که زنده برای اینکه عمق دارید و می دانید  و شما هر فکری را باور نمی کنید دارید

ن را در زندگی دارید . وقتی سوار موج هستید می خواهید بدانید که این موج به چه بزرگی است این موجها فکرها هستند ولی فکرها اتفاقات بیرو

اگر موج نباشد سوار چی می خواهد بشود. کسی که  ار اینطوری است دیگر!تید . موج سونشان می دهند این موج تمام نشده منتظر یک موج دیگرهس

شما اینطوری نباشید. ما در ذهنش زندگی می کند منتظر اتفاق است . از زندگی که قطع است پس دنبال اتفاق است که از آن هویت و زندگی بگیرد. 

و هر فکری که در  توانید تصمیم بگیرید که فکرهایتان را جدی نگیرید ن االن مین می خوانیم. پس شما همینباید اینطوری باشیم و اینها را برای ای

د برای اینکه اینها فکر هستند و می گوید ی شود باور نکنیید جدی نگیرید و هر الگوی فکری که در شما فعال مشما بوجود می آ  

شربت شادی و شفا زود به بیمار بده                                                   ساقی دلدار تویی چاره بیمار تویی                                       



7 
 

مرکز داریم . مرکز ما زندگی است. می گوید صاحب این دل من تو هستی هم شراب می دهی و هم دل من تو و ما دل داریم ح می کند ردوباره مط

هیچ کاره توهمی وو می فهمیم که این من  این را که می گوییم ما دیگرمیل نمی کنیم به این من داشتن زبان وحدت و یکتایی است . ینهستی . این هم

این من را  و این همه چیز را می داند و دانشاست . ما که االن در ذهن من داریم و فکر می کنیم با این من می توانیم همه چیز را حل و فصل کنیم 

فهمیم که دل ما که از آنجا فکرهای  که ما را خوشبخت کند با این صحبتها می و دانشش چشم دوختیم به این من ذهنیما خیلی اساسی و جدی گرفتیم و 

می کند یا نمی کند؟  یعنی من و تو یکی هستیم. این من شما را ضعیف ساقی دلدار توی ما می آیند و گرمای زندگی ما می آید این ساقی دلدار است .

حاال اینجا بیمار را مطرح می کند . بیمار  بیمار توی چاره م؟ هیچ کاره. این من فروکش می کند.ا می گویید که من چکاره هستالبته که می  کند شم

و جذب  هم هویت شدهایجاد شده ذهنش و با فکرهاش و دردهایش که بوسیله این فکرها باور شده  .چرا بیمار است؟ چون رفته تویهمین انسان است 

دل ما است و ما با او یکی هستیم ، چاره انسان بیمار هم  ،فرخ رخ ،دهه ضمن اینکه ما فهمیدیم ساقی همین شرابیمار شده . پس دوباراینها شده و ب

ت هوشیاری راین را شخصی نگیرید که یعنی من بیمار هستم؟ نه . همه انسانها بصوهیچ هست وما هم جزوش هستیم و در ضمن این را هم بگویم که 

رنجش  و ترس و خشم و کدورت ومی شوند. بیمار یعنی درد می کشیم و آثارش هم می بینید که استرس و غم می شوند و در ذهن بیمار ارد ذهنو

من حتماً در  است . این بیمار اگر بخواهد با آن هوشیاری ذهنیش چاره پیدا کند به جهان نگاه می کند به بیرون نگاه میکند و می گوید که چاره بیماری

تو هستی . پس دوباره ما فهمیدیم که دل ما با معشوق یکی و برای همین دارد می گوید که چاره بیمار  صورتی که چنین چیزی نیست رفاقات است. دات

دش ضرر خواست. انسان بیمار نبود به که ما بیمار هستیم و انسان بیمارکنید  این را قبول است و چاره بیماری ما هم او است و ما بیمار هستیم. شما

رام .  یعنی وقتی تنها بود آبردبا دیگران خراب نمی کرد . با خودش در صلح و آرامش به سر میزد و رابطه اش را  نمیزد و به دیگران ضرر نمی

یا کسی یک خشمگین می شویم بود . وقتی که ما یک جا می نشینیم شروع می کنیم به فکرهای من دار و خودمان را تحریک می کنیم و می ترسیم یا 

بیماری ویروسی و میکربی نیست. حاال چاره بیمار در بیرون نیست چاره بیمار در معشوق  نشان می دهیم این بیماری است .یگوید واکنش چیزی م

ی جدا شدن رها می کنیم . چندین بار که می خوانیم بیدار می شوم و بیدار شدن یعن و قسمتهایی از هم هویت شدگی رااست . اینها را می گوییم 

که ما هوشیاری حضور هستیم و اینها را که می گوییم من هوشیاری هستم و من از اینفکری از فکر . بیدار شدن یعنی  هوشیاری حضور از فرمهای

و روغن اینها  یعنی هوشیاری مثل این آببا تکرار اینها تکه تکه این چیزها می افتند.  من توهمی دارد و من بیماری داریم ،جنس زندگی هستم و من

این تفاوت  ربت می  خورد باربت مثل اینکه بیمار ششی و شفا  شربت شاداز هم جدا می شوند با گفتن اینها.  حاال می گوید حاال که چاره تو هستی 

ما باید بخوریم شربت غم  این شربتی که چارۀ ما و ه ما را شفا می دهد. پس ما می فهمیم االن به عنوان بیمار کهکه این شربت از جنس شادی است ک

عزا نیست اگر به ما یاد دادند گریه و زاری و غم ارزش است و این چاره بیمارهست این غلط خشم نیست شربت زدن توی سرمان و نیست شربت

آن دوای ما است. ولی به ما بدهند  و ما هم که االن بیماریم هر چقدرشادی است .برای اینکه زندگی از جنس سالمتی و عشق و شادی و آرامش است 

نا خوشی از تفسیر ذهنی بوجود می آید مثالً ما در ذهن هستیم هوشیاری ذهنی  ران بار این را گفته ایم. خوشی واین شادی با خوشی فرق دارد که هزا

ا دست می دهد درست یک دقیقه مثالً یک سودی می بریم از این خبر خوشی به میک دفعه یک اتفاق خوبی می افتد ما داریم به جهان نگاه می کنیم 

خوشی دست می دهد . حاال بسته به اینکه اینها چقدر زیاد هستند به ما مرتباً خوشی و نا خوشی دست می دهد . یک اتفاق بدی می افتد و به ما نابعد 

حال می شوم و یک دفعه یک چیز بدی آدم با سوادی هستی و من خوش هدائم خوشی و ناخوشی و... یک چیزی به من می گویید مثالً می گویید که چ

وازی مشما می گویید و من ناراحت می شوم . این کار ذهن است که واکنش نشان می دهد ولی شادی از زندگی می آید به محض اینکه شما با زندگی 

که چقدر پیشرفت کردید در این راه  زایی است یک خاصت دیگر جا باز کنی است. شما اگر می خواهید بدانیدچو گلنار خاصیتش شادیبودید این جام 
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و اگر از زندگی میاد حضور ببینید که آیا شما شادتر شده اید نه خوشی ! شادی که همینطور نشستید و از اعماق وجود شما شادی می جوشد میآید باال 

آرامشتان را دارید ویک ی آفتد شما همینطور هم هیچ کاری نمی کنید شما همینطور آرامش دارید اتفاقات می آیند و می روند هر چیزی که اتفاق م

ع می کنید به صحبت کردنو حرکت این آرامش نوسان پیدا می کند ارتعاش پیدا می کند و می ریزد به حرفتان به کارتان . این همان وردفعه که ش

یعنی تاخیر نکن. حاال این را به کی می گوید؟  می گوید که زودساقی فرخ رخ و دارد به همان  دارداست و در اینجا دیگر من وجود نساقی فرخ رخ 

ن هم فقط شما هستید اینها را جهان یک نفر هست و آ کنید که دراینمعاالً شما خودتان این کار را می کنید . کسی نیست دیگر به جز شما . شما فرض 

می دهید به بیمار می دهید . زود عجله نیست . عجله کار  را زود به خودتان و شفا و شربت شادی دارد می گوید و همین که می گوید بیدار می شود

نسانها چند وقته بطور متوسط به گنج حضور می رسند؟ ضور یک عده می خواهند بدانند که اذهن است. بر اساس مقایسه است. حتی در کار گنج ح

عجله ندارد زندگی عجله ها عجله می کنند و اینکار خیلیاگر بگوییم سه سال . جواب می دهد که نه من می خواهم سه ماهه برسم! این عجله است. 

یکی شما را از جنس زندگی می کند و شما را با زندگی  لیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه کهتس اش زیاد است . شما تسلیم هستیدندارد. زندگی حوصله 

که تسلیم هستید. این هم معنی صبر است. اتفاق این لحظه را  به این جهان تا زمانی و گلنار از شما جریان داردمی کند و این جام چو گلنار شراب چ

وز بطور قبول می کنید و اتفاق لحظه بعد را هم قبول می کنید این شراب چو گلنار از شما جریان دارد و مدتی همینطورمی مانید که این صبر است هن

این تاخیر شما می دانید ولی زود معنیش این است که  . هر کسی عجله کند صبر ندارد ویدکامل به حضور زنده نشدید ولی در اثر صبر می ش

ما وقت می گذاریم به برنامه گنج مثالً عقل زندگی . هر کاری که الزم است  تان را می کنید نه با عقلتان بلکه بای انداختنی نیست. شما حداکثر سع

می داریم می نگاه می کنیم . یک قلم و کاغذ برتمرین می کنیم و خلوت می کنیم به خودمان  حضور گوش می دهیم و به سی دی ها گوش می دهیم و

فهمیده اید که زود باید این کار را بکنید ولی عجله شما  معنی زود است و شما دارید کارمی کنید. ها همهنویسیم که مثالً چه تغییراتی کردیم که این

هستید و توجه می کنید . ما وقتی به معشوق می گوییم که زود به ما شربت بده ما ولی توی این کارکنید نمی ایسه ندارید و با کسی هم خودتان را مق

این حرف را که ما می زنیم یعنی معشوق می  این حرف را می زند. خود ما است ی هم در کار نیست معشوق از طریق ما کهمی فهمیم که معشوق

از حاال به بعد ما به زبان یکتایی صحبت می کنیم و بین ما و خدا هیچ فرقی نیست. نه اینکه ما خدا هستیم ولی معشوق می زند یعنی ما می زنیم. زند. 

 یواش یواش ما داریم بیدار می شویم تا با زندگی یکی بشویم. 

 بخش سوم : 

شکن ای دل و دلدار بده  هین دل ما را م                                                                         باده در آن جام فکن گردن اندیشه بزن         

می گوید تو ن ساقی فرخ رخ دارد صحبت می کند کنید . می گوید که تو بیا، با همیپیدا می در اینجا پس می بینید که شما رابطۀ خودتان را با اندیشه 

در یک کاسه ای می  هستیم و او شراب را هست و یک ما اینطور نیست که یک خدایی یعنی.جام. در واقع جام خود ما هستیم  شراب را بریز به آن

یعنی ما یواش یواش آزاد می  باده در آن جام فکنراینطوری تجسم نکنید. جسم می کند ولی شما اینها را دیگت دهد به ما! ذهن اینها را و میریزد 

شما  گردن اندیشه بزناز ما می گذرد و تو بیا ا شراب زندگی، شدلب زندگی  شراب ب ریخته می شود و یشوید و به آن قسمت آزاد شده ما شرا

همین که فکر از شما بیدار بشود و شما یک فکری  .وری این کار را می کنید؟ اوالً رابطه اندیشه را با من و زندگی ببینید . اندیشه یعنی فکرچط

یعنی  گردن اندیشه بزنپس  .این را باور نکنید این اندیشه شما را نمی تواند بکشدو همینکه  ید شما از جنس من می شویدبسازد و شما این را باور کن

به  بوسیله ذهنش است که مزیت داردفکر نکن؟ این هم اینجا ما روشن کنیم که انسان ذهن دارد و تو گردن اندیشه را معطل کن. آیا این یعنی که 
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ست یعنی ه  Dysfunctionalا از کار می اندازد کلمه انگلیسیش هویت و خوشبختی بخواهد این ذهن راگر از ذهنش بوسیله فکر کردن  حیوان . ولی

ارش با اصلش نمی خواند . چرا صلکار یعنی اینکه ک. ناااین اصطالحاتی است که من خودم ساختم .اصلکار می شوداین ذهن کجکار می شود نا

به فضای یکتایی این یعنی از ذهن می آیید بیرون زنده می شوید به حضور کامالً هن می آیید و ما وقتی از ذش.واند؟ چون ذهن یک ابزار است نمیخ

ن انرژی زنده زندگی یک قسمتش می ریزد به ذهن و بصورت فکر در می آید و ای.ذهن آن موقع فکر می کند ،و ذهن می شود یک ابزار ساده لحظه 

اصلکار نیست و اصالً برای همین ساخته ین ذهن با آن ذهن این فرق را دارد که االن ناولی ا. رد و برکت و خرد دا فکر سازنده است بار خالق دارد

ا بروید پول در بیاورید و بیان کند . برای این نساخته که شمو برای این ساخته که خودش را از طریق آن  همغز ما را هوشیاری ساخت شده بوده.

یاری اینکه به بقای ما کمک می کند مغز را هوش کار ساخته نشده . مغز ضمن ید بروید! نه . مغز برای اینمیلیونها دالر جمع کنید و بعدش هم بمیر

به وسیله آن بیان کند و بنابراین اگر شما فکرهایتان را باور نکنید و جدی  درا یعنی تمام بدن ما را که خودش را بتوانبوجود آورده و تمام ارگانیسم 

هستند جزو  خوشبختی می خواهیم ؛ اتفاقات ذهنیذهن و چیزهای ذهنی  ما به چه صورتی کاردر آمده؟ ما ازولی ذهن .نگیرید ذهن از کار نمی افتد 

دارید ؟ برای اینکه باورهایتان  ا رنجشم ذهنی هستند . چرا اینها بوجود آمده ؟ چرا شمقالیجانات منفی مثل خشم وترس اینها اساختمان ذهن هستند . ه

جنس حرف  ور کردید. اگر شما از جنس زندگی بودید و ازارا باور کردید و فکر هایتان را باور کردید . یک کسی یک چیزی به شما گفته شما ب

هین گرفتید. همین جا می گوید که ی نمیا جدی نمی گیرید حرفهای دیگران را هم جدر ودتانکشید . همینطور که حرفهای خنبودید حرف شما را نمی 

ولی دل که شکستنی نیست! از اول گفته که دل ما زندگی است و دل .ما چطوری دلمان را می شکنیم برای اینکه دل دشکستنی داریم  دل ما را نشکن

د؟ اشد . در خود ذهن چه قلمی را می شناسید که دل آدم را می شکنب است ؟ دلی که از ذهن!! پس چه دلی شکستنی ؟ما خداست . خدا شکستنی است

آورده نمی شود دل شما را می شکند. چرا توقع دارید ؟ برای اینکه من ذهنی داریم. ما می گوییم بچه ام به من تلفن توقعات . هر الگوی توقع که بر

ن وپسرم رفته زن گرفته بد ا من مشورت نکرد،دخترم ب من را به مهمانی دعوت نکرد،فالن کس  د،نکرد به من سر نزد ، دوستم فالن کار را نکر

ل شما را نشکند. داجازه من. اینها همه توقع است ! اینها الگوهای دل شکستن هستند وقتی که شما فکرهایتان را و باورهایتان را باور نکنید معشوق 

این  ،کند یعنی شما را در اینکار مسئول نمی داند یک جوری صحبت می کند می گوید که این من ذهنی ولی ببینید که موالنا چطوری صحبت می 

را! ولی وقتی  به او می گوید که نکن اینکار را ، ما خودمان هم نمی کنیم . وقتی یک نفر  رمن دارم همه تو هستی نکن این کا که یاین وضعیت ،فکر

 اباروها. شمجدی گرفتن  کار را نکن خب ما هم نمی کنید . این مبنای پرهیز از خیلی چیزهاست از جمله به این درجه بگوید که خدا تو این 

گر این کار را شود را جدی نگیرید . شما ایند .هر فکری که از شما بلند می ور نکابزرگترین پرهیزی که می توانید بکنید این است که فکرهایتان را ب

مثل اینکه شما باید این کار بکنید یا نباید اشتباه بکنید . من می ، مثل باید ها و نباید ها، بنویسید مثل توقعات را بشینید.  دلشکستن بکنید تمام الگوهای

تفاق افتاده . ولی این اگویم که باید این اتفاق می افتاده! خب حاال که نیفتاده به جایش این اتفاق افتاده. من می گویم سه سال پیش این اتفاق نباید می افتاد

 ت که هست. این چه طرز زندگی است. د که همین اسین هم یک جور دیگر می افتد که شما می گویید نباید و می بینو اال

توانیم بزنیم. کافی  یم. ما گردن اندیشه را به زور نمیشمشیر داریم و گردن اندیشه را می زنواقعاً نه اینکه ما  باده در آن جام فکن گردن اندیشه بزن

و از  ندیشه هست که از معشوق میاداور نمی کنید . یک با است که شما به اندیشه هایتان نگاه کنید ببینید که اندیشه ها مثل بخار آب برمی خیزند و شما

د که من دارم درست می کنم. شما ن را هم جدی نمی گیرید  چون اگر آن را جدی بگیرید شما می گوییمی شود این ارزش دارد و لی شما آ ذهن رد

در این جهان بصورت شما می رود  یک خدا و یک زندگی وجود دارد میاد دارید نیم کنید؟ همه صحبت سر این است که یک هوشیاری وجود دارد
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که شما باشید حی و است آید دوباره به دل اصلی خودش ولی در این جهان و می با این صحبتها درذهن و با این صحبتها از ذهن بیدار می شود 

ما با حاضر. و این زندگی می تواند خودش را از این بیان کند خرد و عشق و زیباییش را . شما نگویید برای چی؟ اصالً ما نمی دانیم برای چی. ش

. هر چی که در این جهان هست  ذهنتان می گویید برای چی؟ برای اینکه این انرژی را گیاهان می خواهند سنگها می خواهند تمام جامدات می خواهند

. نپرس که حاال خدا می خواهد به انسان واگذار شدهزمین  انرژی هم در این برهه از زمان در این بیاناین مسئولیت ، به این انرژی احتیاج دارد . 

به نظر من هیچ کس نمی داند. آخر سر چی می  دانم. یمیا شاید موالنا می داند ولی من نداند  دانیم. من نمی دانم موالنا هم نمی ما نمیچکار کند؟ 

را بکن. حاال که ما این صحبتها را کردیم اگرشما به حضور برسید و این سوالها را بکنید  ینها را نپرس فعالً شما این کارشود ؟ حاال که چی بشود؟ ا

شادی جوابش را پیدا می  این سوالها را به ذهنان می آمدو  اگر شما در فضای یکتایی این لحظه بودید و زنده به زندگی بودید.وضع فرق می کند 

رخ است!!! اگر کردید. ولی آن باشنده ای که به سوال عالقمند است و به جواب این اصالً چوب الی چرخ است . سوال و جواب چوب الی چ

لین سوال غلط است. اولین سوال دارد. اصالً اوکنید. چه سوال و جوابی! سوال و جواب ن و جواب خواهید که در این کار پیشرفت نکنید سوالمی

ه گوییم کب می توانیمدانید چی هست؟ انسان از چه جنسی است؟ از جنس هوشیاری است . خب هوشیاری چیه؟ خب این سوال غلط است. ما نمی

شما واقعاً بگوییم. اگر بگوییم خدا . آیا  هوشیاری چیز نیست و ما فقط یک کلمه می گوییم دیگر چون مجبور هستیم که کلمه هوشیاری چیه. تمام شد!

 مبتلاید می دانید که خدا چیه؟ حاال فهمیدی که خدا چیه؟ ممکن است که بگویید که بله فهمیدم! ولی نه شما نفهمیدید، چنین چیزی نیست. شما فقط ب

کنی ودلت می ند. اگر بخواهی این کار را بکنی گیر میبشوید سوال و جواب نکنید. نخواهید بشناسید. چه چیزی را می خواهید بشناسید؟ دلت می شک

ومی گوید که تو خودت هست یکه این کار را می کنی . بعضی جاها می گوید که این کار را نکن و  بینید که می گوید فقط شراب بده  شکند . حاال می

ور خالصه که ما در این لحظه موازی با زندگی بشویم و این شراب بده. تنها چیزی که ارزش دارد این است که بطدائم در بعضی جاها می گوید که 

است که ارزش و  انسان تسلیم شده ما در این لحظه تسلیم باشید فقطشراب زندگی از ما عبور کند . تنها این مهم است هیچ چیز دیگر مهم نیست. اگر ش

ولی این هم  . هم گفت که فعالً وضعیت فعلی من برای تو اهمیت ندارد لبقیه انسانها در سطر اوبرای این کائنات و این زندگی اهمیت معنوی دارد 

ندارد تسلیم می شود . تسلیم خیلی مهم است یعنی تنها چیز مهم این است و هیچ چیز دیگر مهم نیست. ی او اهمیت قشنگ است که اگر کسی بداند که منِ 

کنید به قیافه زندگی در این لحظه به  است و شما به کاله زندگی نگاه نمییعنی شما این لحظه بدانید که زندگی است و اتفاق این لحظه کاله این لحظه 

برای اینکه من ذهنی با اتفاق این لحظه ستیزه می کند و آن را بجای زندگی می گیرد . !را این لحظه این اتفاق می افتد فرم زندگی نگاه نمی کنید که چ

ولو اینکه شما بگویید که این اتفاق که اتفاق این لحظه هر چه که می خواهد باشد ولو ما داریم میمیریم ما با آن موازی هستیم.  .شما این کار را نکیند 

امکان ندارد که من چنین چیزی را بپذیرم شما می پذیرید و با یان لحظه موازی می شوید می آید ومی افتد من را می کشد و من اصالً خوشم ندارد 

نید برای اینکه این شراب زندگی اگر از شما عبور کند به شما برکت می دهد وسالمتی می دهد وکار شما را درست می کند. در ضمن می خواهید بدا

و شادی و آرامش و زیبایی بیشتر شده از  برکتاالن ه پیشرفت کردید. وضعیت های بیرونی شما آینه پیشرفت شما است. آیا وضعیتهای بیرونی شما ک

اب چو ه این شرکه شما اجازه دادید کرید پیشرفت می کنید اگر شده به این علت بوده اگر شده یعنی شما دا تی که مثالً گنج حضور گوش می کنید؟ وق

های بیرونِی . از کسی نپرسید که آیا من به گنج حضور زنده شدم یا نه؟ من معنوی هستم یا نه؟ به وضعیت گلنار بریزد به وضعیت های بیرونی شما

اتر ودوستانه تر شده، زیبتان . اگر روابطه کارانتان همبا بچه تان و همسرتان و دوستان وبا کارمندانتان و خودتان و نگاه کنید به روابطه ای که دارید

آرامتر شدید و روابطه تان با مردم خراب نمی از جا کنده نمی شوید ، رویدادها می آیند و می روند و شما  بده و بستانتان آسانتر شده، نرمتر شدهاید، 
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شود اندازه گرفت که من سه کیلو گنج  که نمیبا چشم نمی توانید ببینید . به کیلو  وگرنه شما هوشیاری زندۀ زندگی را کهکنید این نشانه پیشرفت است 

 وضعیت های بیرونی شما است می توانید بسنجید.  ! آینه اشحضور دارم. اینطوری نیست

 خمار بده   عاشق تشنه زده را از خم       باز کن آن میکده را ترک کن این عربده را                                                                       

ما  در آنجا را باز کن . می گوید. یک میکده غیبی وجود دارد که خانه وجود دارد .یک میببینید که چقدر قشنگ می گوید . پس یک میکده وجود دارد 

است ولی اینطوری که آن برای ما بسته  از جنس فکر هستم و در ذهن اقامت کردیم و با رویداد این لحظه می جنگیم درِ  االن در ذهن هستیم وچون 

ه خدا و زندگی ب.  باز کن این میکده رای من اصالً وجود ندارم و فقط تو هستدارد می گوید که  .موالنا می گوید ببینید که همه به زبان یکتایی است

تو باز  میکده را باز کن آنتا ستیزه نکینم. گفتار این یک مدیتیشن است و ما هم داریم بیدار می شوم  ن. این تو هستی ولی با اینمی گوید که ستیزه نک

است و ما عربده می  رمی شود و این فکرهای من دا بده همین فکرهایست که در سر ما بلندعر ترک کن این عربده راکن من هم دارم باز می کنم. 

قدیم ها عربده  .االن دیگر اینطوری نیست یخورد و مست می کند و عربده می کشداینجا منفی است. یک کسی میرود شراب انگوری مکشیم عربده 

اگر کسی بخواهد  وگرنه پلیس می آید می گیرد ولی رود خانه اش و دیگرعربده نمی کشد!ک کسی شراب هم که می خورد بعد میمی کشیدند. حاال ی

را شما نگاه کنید می گوید به این رشته  ته فکرهای پیوسه ما در ذهن است ولی طرز گفتاررشده، . عربتوی خیابان نعره بزند چون مشروب خورده 

شراب زنده زندگی را  و باز کن در آن میخانه را و من اسیر آنها هستم را تو درای می کنی.  فکرهایی که در سر من می آیند و من را رها نمی کنند 

این ذهن یک من درست کردم  ین نمی دهد و من تومن در ذهن چیزی به مو بیداد  این عربده خشک و دادبه من بده و این عربده خشک را قطع کن. 

ولی این من ذهنی من را تشنه زده کرده چون این من ذهنی همیشه تشنه است این تشنه زده گرفتاری ما است هوشیاری هستم من که من ذهنی نیستم 

هیچ چیز دائماً حس نقص می کند و اینکه من ذهنی ذهن افتادیم برای در حالیکه ما عاشق هستیم و تشنه شراب زندگی هستیم ولی به یک وضعیتی توی

االن کامل و زنده است و هیچ چیز الزم ذاتاً و شما به عنوان زندگی ، این است که زندگی مبرای او کافی نیست. یکی از حقایقی که می توانیم بدانی

ل شاد است و از قبل آرام است . تمام زیباییها را در درون دارد تمام ندارد و الزم ندارد که یک اتفاق بیفتد تا زندگی زنده باشد از قبل زنده است از قب

مدیم که هر چقدر به یک حالتی در ذهن در آحس نقص از من ذهنی  است و ما هم به . بنابراین امکانات را دارد بنابراین حس نقص از زندگی نیست 

نقص است . االن که از جنس  به من پیموده می شود یا! این خوب نیست.  االن شرابنیم تا کجما بدهند با زکم است . هر چقدر بیشتر بهتر حاال نمی دا

چی می گوید ؟  من هب ذهنی خیلی انرژی بدی است. این ما چه شرابی می خوریم؟ ما االن چه انرژی می خوریم؟ انرژی من ذهنی. این انرژی من

بیشتر پول در بیاوریم بهتر است هر چقدر مردم به ما اهمیت بدهند بهتر است هر چقدر سوادمان باالتر برود بهتر است . مردم باید یک  اینکه هرچه

ما آبرو . چون موقع آبروی ما نرود تا یک ند ببینبه آن صورت ما را  ما را ببینند و یک تصویر خاصی در ذهن مردم ایجاد کنیم که  جور خاصی

ً داری  م. آخه این شد کار؟ ما یک موقع هست تشنه واقعی هستیم . یک موقع هست که تشنه مصنوعی هستیم . ما تشنه زده مصنوعی هستیم. ولی حقیقتا

فکر و  ز جنساز جنس زندگی هستیم . همه اینها ما را به اینجا می رساند که همه این که االن فکر می کنیم ما آن هستیم در حقیقت ما آن نیستیم. ما ا

اساس زندگی  درد اساس زندگی ما نمی تواند باشدجنس درد نیستیم و هر چیز که در بیاورد ما آن نیستیم.  ازما د نیستیم و ما اتفاق نمی افتیم رویدا

کامالً تو ذهن باشیم و در ذهن برویم  اگر ما تواند باشد اینها راباید بدانیم و باید بدانیم که بط ما با دیگران نمیآینده ما نمی تواند باشد . درد مبنای روا

د تقویت کنیم ما حس نقص میکنیم و هیچ چیز کافی نیست و اگر این حالت را داریم این حالت مصنوعی است این حالت اصیل ما نیست ما این را نبای

ز این می آید که یک من مصنوعی و کاذب نیازهای ش کنیم و با زندگی موازی بشویم و تسلیم بشویم به جای شکایت کردن و نالیدن که اباید این را یوا
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نیازهایی  عالئم بیماری این است که من ذهنی کاذب هم دارد نیازهای کاذب و دروغین من ذهنی قابل درمان نیستند برای همین گفت بیمار یکی از

ستم این نیاز حقیقی است ولی اگر واقعاً سیر هستم حقیقی نیست. من االن گرسنه هستم و تشنه هو روانشناختی است که  Psychologyدارد نیازهای 

 خواهم در مردم یک تصویر ذهنی ازدای تایید هستم اگر من می یست. اگر من گدای توجه هستم اگر گولی چشمم باز گرسنه است این که نیاز حقیقی ن

ما به این علت این نیازها را پیدا کردیم که ین نیاز دروغین است. خودم ایجاد کنم که من آن نیستم و من می دانم که آن نیستم این نیاز حقیقی نیست که ا

 Psychologyهست یک نیاز  Psychologyیک خود . هستند  Psychologyروانشناختی واینها ذهنی هستند اینها خو گرفتیم به اقامت در ذهن. 

این نیاز آیا نیندازید این نیاز مرضگونه است اینکه نیاز نیست .  است این که شما نیاز دارید که یک رنجش را نگه دارید و Psychologyهست  زمان 

است این  یبه یک مصاحب زمینی هم یک نیاز حقیقبپوشیم تا سردمان نشود؟ اینها نیازهای حقیقی هستند. نیاز باید مثل غذا و مسکن و لباس است که 

اینها نیازهای حقیقی هستند در حد منطقی .  فر به آدم کمک کند و حمایت کندیک ندم دوست داشته باشد و با او ارتباط دوستی داشته باشد یا حتی که آ

قی ولی این نیاز حقی !ولی من گرسنه هستم و هر چقدر دوست داشته باشم بهتره .سیصد تا دوست دارم خب این سیصد تا دوست انشاهلل بشود هزار تا 

را نخوریم و  اگر آن اطالعات و آن انرژی مندار ذهنیاز خم خمار بده ولی االن می گوید که  دیماکشی به این روز افتنیست. و ما االن در اثر عربده 

دانم که وجود دارد یا نه ! وجود  راب این آب این انرژی حقیقتاً نمیبرسد حاال شما بگویید این خم این ش می م زندگی به مام می فروش از خُ از خُ 

باشید بعد را بپذیرید و با زندگی موازی بشوید با زندگی شما رویداد این لحظه و لحظه بعد و لحظه ما موازی ی شما از کجا می آید ؟ شاین زندگ .دارد

رویداد نشوید و از جنس زندگی بشوید که  سویداد این لحظه را بپذیرید شما از جنتان این است که ر هو بدانید که همیشه این لحظه است و شما وظیف

جزه آسا تغییر می کند یا ععرض سه ماه ببینید که وضعیتهای زندگیتان بطور م شما درشما بفهمید که این وجود دارد یا ندارد. این از شما عبور کند تا 

است و فقط ماده است فقط  اقاتاگر ذهن شما بگوید که وجود ندارد و انکار می کند و می گوید که فقط اتف.اگر تغییر کرد پس وجود دارد  ؟نمی کند

زندگی می کنی ببین که  را نگاه کن ببین که خشک نیستی اگر این طوری داریکنم ولی شما خودت می بازی فقط فکر است و من با اینها است و جسم

 یک جور دیگر هم بدان که می شود زندگی کرد. نصفانه اگر شنیدی و دیدی که خشک هستی پس م یستی انرژی داری؟ اگر راه را بسته ای وخشک ن

 بخش چهارم: 

 هین که بهانه نکنی ای بت عیار بده               ی رونق سرو و سمنی                                                                  جان و بهار و چمن

کند و می خواهد که ما و خودش را در طبیعت بیان می  ی کند به همین شراب گلنار یا انرژی که از سوی زندگی می آیدموالنا مرتب ما را متوجه م

چرا؟ برای اینکه ما هم جزو او هستیم اگر زندگی می تواند یک گیاه هرز را به گل سرخ مبدل کند و آن را شکوفا کند و . افتد  یم یببینیم که چه اتفاق

غیبی یک پیام آور است یک پیام آورکه از طریق این گل رز پیغامش را به این جهان عرضه کند شما به یک گل رز قشنگ نگاه کنید به نظر می آید 

زیبایی .دی آنها تو هستی .شابلبالن دارند می خوانند تو هستی . جانش تو هستی  ،ه جانش در همه اقالم بهاری می تپدین بهار کاست می گوید که ا

و و یاسمن هم که کارش اینقدر باال گرفته واضح است . و این سر هار و چمنیجان و بار بیدار می شود تو هستی هر چیزی که در به . گلها تو هستی

در این جهان بگیرد رونقش اوست  کار ماقرار باشد معنیش این است که ما متوجه بشویم که اگر تو است و رونقش تو هستی .   رونق دارد بخاطر

عنی همین اگر انسان بهانه نمی کنم و دارم بیدار می شوم این هین گفتن ی من متوجه هستم که منِ  نهیو جلویش را با ستیزه بگیریم .  نباید بلوکه کنیم

 ین تو هستی .یعنی من هم تو هستم.شما اینطوری حرف بزنید دارید با خدا صحبت می کنید که من متوجه شدم که یک همچین وضعیتی وجود دارد و ا

ن ایفرق ما با حیوان .یه؟ بهانه اش این است که ما به عنوان انسان اراده آزاد داریم بهانه اش چ ای بت عیار بدهمن و تو یکی هستیم و تو بهانه نگیر. 
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هستی که انتخاب کردی درست است که ما انتخاب کردیم ولی تو تو  .رکه ما می توانیم انتخاب کنیم و حاال هم انتخاب کردیم توی ذهن باشیم است دیگ

نی اینکه یع بت عیار. تو خودت را به ما نشان نمی دهی  انه کردی که ما در آنجا من درست کردیم و. حاال این را به تو ذهن باشیانتخاب کرده ای 

بیرون دوباره خودش را به ما نشان می دهد دوباره جذب اگر از ذهن بیاییم ، ، معشوق خودش را به ما نشان نمیدهدما می رویم توی ذهن وقتی که 

می آمدند  .و عیاران بود جز ثیعقوب لی. مثل گانی بودند ی بینیم  . عیاران اینطور باشندخدا را نمو یم و معشوق نا پیدید می شود ذهن می شو

خدا هم همینطور است یک دفعه آگاه  . پدید می شدندو بعد یک دفعه ناغارت می کردند  خودشان را وقتی که نشان می دانندکاروانها را می زدند البته 

ش هاست غمها،گرفتاری ها ، کینه ها، ترمزها و اموال من ذهنی رنج .من ذهنی را غارت می کند اموال  دش را نشان می دهد وبشویم خو

ه خدا باینها را غارت می کند . همین که بهانه بکند که ما بهانه بکنیم و بگوییم من که اراده آزاد دارم خب اراده آزاد داریم االن می توانم  مقاومتهاست

.  اینقدر هوشیاری دارید که میدانید باید زندگی را انتخاب کنیدرا شما می خواهید انتخاب کنید ؟  نگاه کنم . کدام یکی به جهاننگاه کنم یا می توانم 

اینطوری باشید و هان کار کنید باید ی جید که به جهان که نگاه کردید عاقبت چه شد . شما رویتان به معشوق باشد و رواینقدر یاد گرفتید که دیده ا

ری نگاه کنید که بگویید حاال که ببا عینک من ذهنی جموالنا حرف می زند و ما هم اینطوری می خوانیم منظور این نیست که شما  نکه اینطوری ای

 خود خداست اگر می خواست ما را از این وضعیت نجات می داد دیگر. اگر نمی خواهد پس ما هم باید اینطوری باشیم. موالنا گفت که جبر همین

می برد . شما اگر فکر کنید که وضعیت نابسامان من بخاطر این است که خدا زاغان را به گورستان می برد و بازها را به بهشت  ،جبری فکر کردن

دا ن صحبتها سر این است که شما بدانید که شما امتداد خهمه ای. خواهد. تشخیص شما اصل است  ماً از جنس زاغان هستید . خدا نمیحت ،می خواهد

ذهن هستید و هوشیاری هستید . هوشیاری دارد خودش را از فکر جدا می کند و دانستن اینکه هوشیاری باید خودش را از خواب بیدار کند از خواب 

 یعنی روز بیداریم توی ذهن  مهتاب نیست ین خواب نیست *** سایه فرع است اصل جزروز در خوابی مگو کدر خواب نباشد  روز و بقول موالنا 

کنیم . اگر ما بهانه ی است . پس ما بهانه نمی نیست این سایه است و این فرع است اصل مهتاب است اصل زندگاین خواب ذهن است نگو این خواب 

 نکنیم زندگی هم بهانه نمی کند ما با زندگی یکی هستیم. 

در طبیعت کار می کند همانطور که در طبیعت کار می کند در ما هم کار می کند در ما بهتر کار می کند و  جان و بهار و چمنی رونق سرو و سمنی

به ما بینمی اگر چشممان به آنطرف باشد خودش را  میبه این علت است که ما چشممان به این جهان باشد ن بت عیارما هم از این سطر یاد گرفتیم که 

شان می دهد و باز خودش را نشان نمی دهد! خودش را که نشان می دهد ما می بینیم که ما از جنس او هستیم خودش ن نشان می دهد . دائم خودش را

و بحث و جدل و ستیزه کردن هستیم دعوا هستیم  کردن و زیاد کردن هستیم و انباشه ددر ز جنس غصه غم ورا که نشان نمی دهد  ما می بینم که ما ا

ذهن اینطوری است  ،و ظلم هستیم نفهمیدن و ندیدن هستیم همینطوری فقط شعار بدهیم و نفهمیم که اصالً چه می گوییمبرتری طلبی هستیم کوبیدن 

بافته ها  ذهن و ایناز آزاد نیست. کسی که در ذهن است اولین کارش این است که خودش را یک دفعه کتاب می نویسد در مورد آزادی خودش !دیگر

کنیم  مفهوم و ذهن است. پس ما بهانه نمیرون و بعد که کتاب بنویسد ولی وقتی آدم خودش آزاد نیست چه فایده دارد . این که تویش گیر کرده بکشد بی

 می گوید  حاال .نمی کنیم ما می کنیم ما به عنوان هوشیاری و هر چیز که می گوییم نکن ما  ،هر چیز که به ساقی می گوییم بکن

 دشمن ما شاد شود کوری اغیار بده                                     نهی وز کف مستان بجهی                                             پای چو در حیله 

تان هم همه مس،تو ذهن و اندیشه من دار بکنی و من تو را نبینم ر. اگر  بروی حیله یعنی فکر کردن و اندیشه کردن من دا .بروی تو ذهن اگر بخواهی

ز کف مستان در حیله نهی وا و زندگی می گوید داگر بروی در تمام ذهن های انسانها و آنجا جا خوش کنی اینها را دارد به خ،انسانها هستند در اینجا 
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منفی بگیرید تمام انرژیهای ر بزرگ عالم را در نظ نیبزرگ است . من ذه ان همین من ذهنی است همین من ذهنیدشمن ما که دشمن ما مست ،بجهی

یک فیلد انرژی که  ،و بی نظم کننده مثل کدورتها و خشم ها را جمع کنید و هم هویت شدگی با هر باوری را جمع کنید می شود یک فضای انرژی

از جنس زندگی هستیم . یعنی دشمن ما که  دشمن ما شاد شودآن دشمن زندگی است دشمن ما هم هست . .شعباتش ما هستیم و در ما زندگی میکند 

ذارید پس دشمن خودتان هستید دیگر . . اگر شما خودتان را ناشاد می کنید و چوب الی چرخ خودتان می گشما دشمنی اگر با زندگی می کنید ببینید

باید بپذیرید تا خرد زندگی اتفاق  امدشمن زندگی هستید . اگر شما با اتفاق این لحظه ستیزه می کنید اگر می گویید که نباید اینطوری می شد که هست ش

پخش میکند . اول یان کند به عنوان عاملی که زندگی را عوض کند. وضعیت شما را عوض کند و به جایی خودش را برساند تا شما را از خودش ب

رباشیم چون بسیار غم و درد ایجاد دیگی ولافتادیم االن نوکر دیو هستیم نمی خواهیم این زندگی بیماری ما را گرفتاریهای ما را عالج می کند و ما 

شما باید . کردیم دیگر خسته شدیم توجه به این هم خیلی خوب است و در پایین هم می گوید که ما باید یک چیزی داشته باشیم که بدهیم آن را به زندگی

کوری نیست. حاال اغیار که جمع غیر است کار زندگی  ز این نکنید و دردسازیبدانید که به اندازه کافی درد ایجاد کردید دیگر کافی است بیشتر ا

ی بدی و اگر تو خودت را به من نشان بدهی از کف ما نجهی که دست ما به تو نرسد ما به تو زنده بشویم یعنی اگر من تو را ببینم اگر تو مِ  اغیار بده

 خارجی راه زنددر هفته گذشته داشتیم که می گفت .ارجی است و زندگی زنده کننده از ما عبور کند غیر کور می شود غیر همین من ذهنی است خ

من روانشناختی نیازهای توهمی دارد من .من روانشناختی از جنس توهم است .یک غریبه ای یک چیز بیرونی که از جنس زندگی و توهم است 

نده یک جوری گذشته و آی کند و شما ازای شما پیدا می عینی برو آینده وقت یگذشته و آینده حالت یعنی گذشته  است روانشناختی در زمان توهمی 

تان را نمی اندازید که مال سی سال پیش است معنیش این است که یعنی هنوز زنده هاییعنی وقتی شما رنجش .استفاده می کنید که مثل اینکه واقعاً هست

مال غیر غلط است و توهم است و مال من ذهنی است و و است خب این که سی سال پیش هنوز برای شما زنده است این زمان روانشناختی است

این کنار  است. به کوری چشم غیر حقیقتاً وقتی معشوق به ما روی میکند و ما می بینیم این غیر کور می شود یعنی آن باشنده ای که توهمی است 

ولی ما صبر نداریم. صبر همین م این آفتاب این یخ را آب می کند به معشوق ادامه بدهیفقط است و با ما کاری ندارد . اگر این کار را ادامه بدهیم و 

وید تا است که شما اتفاق این لحظه را بپذیرید و همینطور بمانید تا این انرژی از شما جریان پیدا کند تا این یخهای شما را آب کند هوشمند بش

ن را بکشید بیرون و خودتان را از رحم ذهن بیرون و بزائونید تا تمام بشود و دردهایتان را بندازید هم هویت شدگی هایتان را بندازید و وجود خودتا

 برود پی کارش تا غم نیاد. 

 آه ز بیراه بود ره بگشا بار بده                       غم مده و آه مده جز به طرب راه مده                                                                     

ر از غصه و و پُ  داین هم راهنمایی بزرگی است می گوید این تو هستی که رفتی بصورت ما در ذهن ما درست کردی و حاال من شدم. پر از آه و در

و غیر از طرب که طرب دوباره یعنی شادی که مال زندگی است . غیر از شادی چیزدیگری  مدهغم مده و آه که این کار را می کنی.  یحاال تو هست

یادمان باشد اگر غیر از شادی چیز دیگری آمد ما نپذیریم چون فقط شادی است که به ما کمک می کند و شادی هم این نیست که شما ما الزم نداریم 

یم و زیاد یک چیزی بگویید و بخندیم شادی باید از اعماق وجود شما بیاید و از بیرون هم نمی آید و از کسی هم نمی آید .از اینکه یک چیزی را بگیر

ورت کنیم هم نمی آید . از سواد نمی آید فقط از وصل شدن به زندگی می آید . شما باید از جنس زندگی بشوید و از جنس زندگی بمانید . شما بص

 دوباره جذب ذهن نشوید . هوشیاری باید از فکرها جدا بشوید و جدا بمانید 
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اصالً ما راه نداریم و اینها اصالً  نییعنی تو ذهن با چیزهای ذه. که ما راه ندایم بیراه بودن است  غصه و غم و آه از ره بگشا بار بده ه ز بیراه بودآ

ما چه کاری میخواهید بکنید ؟شما هر کاری که بکنید شراه نیست. راه و رسم زندگی نیست . هر کاری که ما می کنیم با ذهن با من آن راهش نیست. 

ً  . بار بده! یعنی تو راه را باز کن  ره بگشاخواهید آفرید. راه نیست . را ه چیه؟ می گوید  ددر کلمات را استادانه  . بار بده در بعضی جاها موالنا واقعا

ت کشدیم و حاال از راه بیراهی من می روم من بیست سال سی سال زحما را و همچنین میوه بده . وقتی  یعنی بحضور بپذیربار بده  بکار می برد .

بین دردهایش گرفتار شده که زندگی می کند آنقدر درد آفریده اینطوری  دارد به طور کلی  رونی من درد است . بشر که می بینم که وضعیت های بی

ر ملتها داریم ستیزه ها د ،معی داریم و ستیزه های قومی داریمدر زندگی شخصی دردمند هستیم دردهای ج،همه ما بصورت جمعی دردمند هستیم 

گوییم که زندگی دارد این را می دهد  همینطور میچاره کار همین است و آنها راه بیراهی است. ! شما بهتر از من می دایند . خیلی چیزها و گرفتاریها

که او  می داد بدانیدجات شویم . یک نکته ای هست اینجا که اگر کسی بگوید خدا اگر می خواست ما را ن ذهنی نمیولی جبری نمی شویم . جبری من 

این .تسلیم باشید  شید ولی از عقلتان استفاده نکنیدواصالً درست نیست. شما باید دست بکار شوید و فعال باو واقعاً بدبخت است و است جبری من ذهنی

طوری است و اگر خدا می خواست آن را ی هم نیستم که اگر وضعیتم اینرجبر کوششم را باید بکنم من مسئولم ولی که کاری ندارد . من باید حد اکث

عوض می کرد! نه این درست نیست. یا کسی می آید عوض می کند یا خدا یک کسی را می فرستد ! یک رویدادی اتفاق بیفتد تا من وضعیتم درست 

ئماً باید اجازه بدهید این انرژی زندۀ ولی دادرست کنید  ید مسئول این کارو شما باید بشود . اینها نمی شود. شما باید دست بکار شوید و شما هست

فاق این لحظه و تسلیم و صبر و ادامه این کار که راه باز بشود. که چاره اش و ساده ترینش تسلیم و صبر است. پذیرش اتجریان پیدا کند و این گی زند

چنین کار  دهد همر می دانند این زندگی هم بار می شاه ها با هم ما بار پیدا می کنیم مثل اینکه بشود دریچه زندگی و جریان زندۀ انرژی بی آیدراه باز 

 ما بار می دهد که شاید موالنا هر دو معنی را در نظر داشته. 

 بخش پنجم:

می گوید  1226این هم یک سطری از مثنوی دفتر ششم سطر   

آتشی پُر در بن دیگ تهی                                                                                         مرغ بی هنگام و راه بی رهی                     

. خروس حقیقتاً وضعیت انسان را دارد می گوید و با خواندن این می توانید بفهمید که چه اتفاقی دارد می افتد. مرغ بی هنگام یعنی خروس بی محل

مثالً عصر بانگ بکند این خروس بی محل است چون بی موقع دارد آواز می خواند. من ذهنی هم همینطور است خروس صبح سحربانگ می کند اگر 

ما به عنوان هوشیاری حضور به عنوان زندگی در صبح یعنی زمانیکه خدا را می بینم خورشید  تاریکی و روشنایی است ذهن حضور است . فاصلۀ

هم بی محل می خواند در ی رفتیم توی ذهن و خروس من ذهنی صبح است و این زمان است که باید بانگ کنیم ول د.و ذخم هم وجود داررا می بینم 

گفتند این خروس را باید سرش را برید و خورد! و می گوید این من  صبح بخواند شب می خواند . قدیم میگذشته و آینده می خواند به جای اینکه 

ی به معنی رونده هم هست راهی هربا راه بیرهی . راهی که راه نیست.  ی که توضیح دادم این مرغ بی وقتاتنی که حرص میورزد و خصوصیهذ

پر در  آتشین راه نیست. ولی خروس بی محل می خوانیم و راهما ما وضعیتمان متاسفانه به این شکل است که به صورت که هوشیاری ندارد.  یعنی

آتش  ،شما فرض کنید یک آتش بزرگی را روشن کنید و دیگ هم خالی باشد . آتش عشق .خوب می دانند این را خانمهای خانه دار  بن دیگ تهی

دیگ ما خالی ! این درست است. دیگ ما پر از حرص و کینه . دیگ ما پر از توقعات. یعنی ما و پشت سر ما  و آتش زندگیخدایی و آتش حضور
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نیم . کی است. این کار را نمی گیریم و هیچی!! شما دست آوردتان چی هست؟ هیچ چیز دیگ ما خال و زندگی زنده زندگی  را به این پُری آتش زندگی

و این موقعی است که شما اجازه بدهید که زندگی این لحظه زندگی است و دیگتان خالی نباشد اجازه بدهید که در دیگتان زندگی برای شما غذا بپزد. 

 از شما رد بشود و ستیزه نکنید . 

بهر گرو پیش سقا خرقه و دستار بده                                                         ما همه مخمور لقا تشنه سغراق بقا                                 

می تواند به  ده. مخمور در اینجار روی زندگی هستیم و شراب به ما کم رسیدیداِ  معنی اش کامالً مشخص است و پیغام گفته شده. ما همه در واقع تشنۀ

رسیده یعنی چهار گیالس شراب احتیاج است که کسی مست بشود  به او کموی کند قتی که کسی شراب می خورد و مست مو معنی حالتی را برساند که

ا وحدت بوجود می آید ما همه شراب ر زندگی را می خواهیم که این برسد. ما هم انرژی پُ  ه او شراب بدهند که به جای او نمیته یک گیالس بحاال 

مه در اطراف ما درد وجود دارد. بطور کلی کجامی فهمیم؟ از اینجا که این ه را. ازساقی فرخ رخ زده هستیم و کم خوردیم. کدام شراب را ؟ همین 

تشنه یدار روی خدا هستیم و بشریت اینطوری است. این موضوع در مورد ما صادق است در مورد همه بشریت هم صادق است همۀ ما مخمور د

ا تشنه شراب یا پیاله شراب. م .کوزهای که از آن شراب می ریزندیعنی کوزه سفالی که لوله دارد و منظورش همان شراب است  سغراق بقاسغراق 

ن ذهنی با اتفاقات هم هویت مرگ میترسیم چون از جنس میرایی هستیم . من ذهنی از جنس میرایی است . م جاودانگی هستیم ما در ذهن هر لحظه از

شرابی هستیم شده و دائماً می ترسد . شما خودتان را ببینید . اگر می ترسید حتماً هم هویت شدید و با چیزهای ذهنی هم هویت هستید. ما همه تشنۀ آن 

ت از جنس زندگی از جنس میرایی نیس م از جنس زندگی هستیم زندگینامیرایی را حس می کنیم حس می کنیکه یکدفعه اگر ما بخوریم جاودانگی و 

شراب را بخوریم. حاال چیز مهمی را  ا این را نمی فهمیم تا زمانیکه آنشناسد . می خواهد بگوید که ما این تن نیستیم ولی م است زندگی مرگ نمی

 اینجا موالنا می  گوید که :

تمثیل این است که اریم آن را بده . یعنی پیش تو! یک چیز بذ و زندگی داپیش خبرای اینکه ما برویم پیش سقا   هر گرو پیش سقا خرقه و دستار بدهب

ب را بده در قدیم مردها اگر می رفتند شراب بخورند و اگر پول نداشتند این دستار یعنی کالهشان و قبایشان را می گذاشتن گرو. می گفتند حاال شرا

ا آوردیم این دستار و قبا را بده به ما. اتفاقاً وقتی شما این اتفاق این لحظه را می پذیرید این بخوریم و بعد می آییم پولش را می آوریم و وقتی پول ر

را ناکار می کنید و از کار می  اندازید و می دهید به خدا . شما این را بگیر. برای این که االن داری شراب  و یا این دستار عقل را یا من ذهنیکاله 

به چه درد خدا می خورد اصالً کاری به این نداشته  ن مفرغ است شما نگویید که اینموالنا می گوید که خدا مشتری ایمیدهی و یادمان باشد مرتب 

یعنی شما به  ار را داریداگر شما داشته باشید که من مطمئن هستم که شما دارید . اگر شما به این برنامه گوش می کنید و شما خرقه و دستباشید . 

ایجاد کردید و موالنا می گوید خدا به فرعون همه چیز داد غیر از درد. یعنی یک کسی که چهل سالش است و همه چیز برای او اندازه کافی درد 

ید که همسر و فرزند دارد و بچه هایش دارند درست می خوانند و همه چیز مرتب است و احترام دارد و باسواد است به نظر می آخوب کار می کند و 

بی درد هنوز ارد پول در می آورد و هیچ دردی هم ندارد این آدم باید در ده سالگی تبدیل می شد ولی در چهل سالگی و پنجاه سالگی و پول دارد و د

اداره میکند که جذب آن است و آن چیز یک روز او را بدبخت خواهد کرد. یک  ز نمی داند که او را یک چیزی داردبی درد است یعنی هنو. است 

ه بزوی خراب می همه چیز درست است برایتان بدانید ک اهد شد. اگر شما بیدار نشدید وبه نظر شمااهد زد و به زودی کار خراب خوروز زمین خو

د که اینها چقدر دیر می یشما در سرنوشت کشورها می بینی کند و وقتی که خراب شد تازه می فهمید که چه اشتباهی کردید. شود زندگی خراب م

به موقع خالص می شوند ولی آنقدر می مانند  ندگی گرو بگذارند و منیت شان را می دهند ومند خرقه و دستارشان را پیش زهوقع بففهمند اگر به م
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ولی ما در زندگی شخصی هم اینکار را می کنیم. شما می  تهنوز فکر می کنند که وضع خوب است و این یک تمثیل است و یک تمثیل حدی اس

یا حاال هر چیز دیگری که  این کالهاین چیز این خرقه این کت و شلوار ،شته باشید که یک چیزی پوشیدید به عنوان هوشیاریتوانید این درک را دا

 آدممی کند و گاهی اوقات  مریض و می کند و شما را گرفتار هست که از جنس فکر است و به شما درد داده و به شما درد می دهد و شما را بدبخت

این  .گرفتارید کافی درد کشیدید می دانید که دارید و گوید که من این را دارم و این را می دهم به زندگی  . اگر شما به اندازه آگاه می شود و می

شویم خرقه و دستار را گرو بگذارید پیش خدا و شراب بگیرید . برای همین می گوید که خدایا ما همه مخمور دیدار تو هستیم و وقتی از جنس تو ب

بده. آیا منظورش این است که به من درد  به ما ه می شویم و حاال هر چه زودتر برای اینکه این را پیش تو گرو بگذاریم یک خرقه و دستارجاودان

ل چکاره هستید بعضی ها عاطشما ببیند که یگر هم این به ما می گوید آخر شما هم یک کاری بکنید. وید که من را متوجه کن. از طرفی دبده؟ نه می گ

یکند ! هیچ کاری نمی کنند. یک قصه ای در می کنند نه خوبی مو باطل یک گوشه خانه می شینند و نه کار می کنند نه کتاب می خوانند نه بدی 

ید و ینمثنوی هست که االن جای آن نیست ولی انشاهلل بعداً می خوانیم که آن به این موضوع کمک می کند . در هر حال شما خرقه و دستارتان را بب

ما درد حتماً به شما داده و خدا کمتر فرعون درست می کند بیشتر آدمهای معمولی درست می کند و ما هم خرقه و دستارمان را می شناسم که این به 

من تکرار کردم و که شما می پذیرید یک لحظه گرو می گذارید و صبر کنید . این را شاید صد دفعه یم آنها را گرو می گذاریم و وقتی داده و االن دار

 این کلید کار است. 

جام و قدح را بشکن بی حد و بسیار بده                                                       تشنه دیرینه منم گرم دل و سینه منم                              

هوشیاری بوجود آمدم تشنه هوشیاربودن به تو بودم و می دانید که هوشیاری از  دیمی هستم از روز ازل که من به صورتپس می گوید من آن تشنه ق

ن به تله ذهن انسا االن در از حیوان آمده به انسان .از نبات آمده به حیوان و .هوشیاری از جماد آمده به نبات مثل درخت  .مراحل متفاوتی گذشته

تله این را آزاد می کنیم ولی از آن موقع این هوشیاری منتظر است که هوشیارانه آگاه بشود باز  و از افتاده که ما باشیم و ما این را متوجه می شویم 

دل و عاشق هستم دل . من از قدیم تشنه هستم و من گرمهم نپرسید چرا! هوشیاری می آید به مرحله ای که از ذهن ما خارج بشود به آن مرحله برسد 

جام قدح ها را بشکن که تکه ته به من می دهی . برای اینکه اگر شما این لحظه تسلیم تمام ن ها. تو بیا من زندگی است دل من عاشق است همه انسا

س تو بشوم . بشوید دیگر پیاله شراب می خورید اینها را رها کن و اینها را بشکن. من دنبال این هستم که بی نهایت بشوم . من می خواهم تماماً از جن

بی حد و یچ چیزی از آن باقی نماند و از آن هیچ چیز باقی نماند. اگر هیچ چیز از آن باقی نماند من بی نهایت می شوم. من ذهنی به صفر برسد و ه

به من شراب بی حد بده .و این روز به روز عمیق تر می شویم یعنی ما روز به روز از سطح اقیانوس می رویم به عمق و هر چقدر به   بسیار بده

ن  خودتابینید که  میو شما هم در این مراحل  است از جنس دریا می شویم وبیشتر می فهمیم که دریا هستیم واین قدم به قدمعمق می رویم بیشتر 

. امسالتان تا پارسال یا االن با شش ماه قبل شما خیلی فرق کرده اید   

ماه به ماهی نرسد پس ز مه ادرار بده                                      ماه این آب منم                                              خود مه و مهتاب تویی  

که ماهی یعنی ماه بودن می گوید  می آورد ولی اشاره به این هم دادر این خط می گوید که گرچه که آب و ماهی را د . مستمندیوظیفه و ادرار یعنی 

د هستیم ما از طرف او می ما هم شعاع خورشی ورشید هستی هم شعاع خورشید هستی .خهم درست است که تو ماه هستی و مهتاب هم هستی یعنی 

هم ماه هستی هم مهتاب هستی من شعاع مهتاب هستم اما کسی که باید کار ماه را انجام بده ماه بودن را در این جهان به نمایش بگذارد من  آییم .میگوید
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که ما داریم به خدا می گوییم که تو به خداییتت رسی . انگار تیجه می رسد وتو به ماه بودنت نمینهستم. دارد می گوید که خدایت خدا بوسیله ما به 

پس تو به ما مستمری ماه به ماهی نرسد  من را . چرا؟ چون من تو هستم.  اینکه به من کمک کنی. الزم داری جامه عمل نمی توانی بپوشانی مگر

ا می فرستد خودش به خودش کمک می کند و خودش ، خودش را از ذهن آزاد می کند .شما فقط تماشا می خودش ربینید که زندگی  وشراب بده . می

م می کوشم تو ان هست که می گفت زندگی که من دارهفته گذشته داشتیم که می گفت من دارم پی تو می کوشم تو مکوش . یادت،بودن  .این قضیۀکنید 

نده به خدا ز می کنیم با چاره جوییهای من ذهنی ما می توانیم ما است کار ما با عقل است و ما فکرمکوش. چیزی که نمی گذارد ما برسیم عقل 

جدیتتان را بکار ببرید و  اکثر. هم بکوشید و هم نکوشید. هم حد نه زندگی باید خودش ، خودش را آزد کند و فقط شما دخالت نکنید و نکوشید بشویم.

ز از باور کردن همه فکرها . اینها پرهیز پرهیز از مثالً قضاوت پرهی ید تمام کوشش خودمان را انجام دهیم در پرهیز .و باهم با عقلتان دخالت نکنید. 

ید ولی بدون عقل من ذهنی می توانیم نباید بکوش قل من ذهنی نیست . با عقل من ذهنیاینها اصول است و اینها ع می توایند بکنید . شماکه هستند 

می  اگر شراب رسید و اگر شما یک ماه این کار را کردید ودیدید که وضعیتهایتان عوض شد و شما دارید زنده . شکر کنیم  انیمومی تو کنیم صبر

م . من شوید نمی توانید شکر کنید؟ حتماً می توانید بکنید . نمی توانید راضی باشید؟ میتوایند راضی باشید و بگویید که من این لحظه راضی هست

کنم. شما می دانید که شکایت کردن و گله کردن من ذهنی را قوی می کند که از این به بعد شما نمی کنید . شما می دانید که این من ذهنی شکایت نمی 

چی میگوییم ؟چرا تصاویر دروغین  دروغین است هر چقدر ما اگر دروغ می گوییم این قوی می شود پس دیگردروغ نمی گویید. چون ما دروغ برای

برای ثابت کردن آن ! بحث و جدل و هزار تا کار می کنیم  باور کنید که من اینطوری هستم  شما؟برای این است که  مردم ایجاد می کنیم  ذهن در

تالش  نمی توانید انجام دهید . شمادر این جهان ولی شما دیگر این کارها را نمی کنید. برای اینکه از اول می دانید که تا انرژی فرخ رخ نتابد کاری 

اگر مردم قبول کنند آن چیزی که شما می   ا بهتر می کنید مثالً چی  بشود ؟می کنید که تصویر ذهنی خودتان را در ذهن مردم عوض می کنید و ی

ساقی این که نه صبر است و نه شکر است و نه موازی شدن با زندگی است . این چه چیزی دارد با  .شود یممیشود؟ هیچ چیز ن ید آن موقع چیگوی

گلنار او از  که ساقی فرخ رخ وجود دارد و اگر انرژی او، اگر جام گلنار او، اگر شراب فرخ رخ. اتفاقاً از اول این را به ما گفته موالنا در این غزل 

 وقتمان تلف می شود. اگر دروغین باشیم فقط ری هست برای چه ما دروغین باشیم ؟!شما عبور نکند شما هیچ کاری نمی توانید بکنید . خب اگر اینطو

اندازید کار را . شما چیزی را که در ده سالگی متوجه باید می شدید می خواهید در هفتاد سالگی متوجه بشوید . این که درست نیست که!  به تاخیر می

هیچ جا ستیزه ما به  ،مقاومت ما،کارهای عناد آمیز ما  د؟ رهای دروغین ما به نتیجه نمی رساهیم متوجه بشویم که کاواین که زود نیست! ما کی می خ

آیا موقع جنگ و انقالب و شلوغی و موقع کشتن یک  جایی نمی رسد. این را اگر میدانیم رسد . جنگ جمعی و فردی بهنمیرسد . جنگ به جایی نمی

وجود دارد؟ باید ما بیدار کنیم ما باید در این چیزها فرخ رخ  عده ای بعد یک عده عوض بشوند و یک عدۀ دیگر اگر بیاییند به جای آنها آیا ساقی

م باید ست. باید کار کنیخواهیم که یک وردی بخوانیم تا همه معنوی بشوند! نه چنین چیزی نیدار کنیم . بله سخت است. ما هم مانسانها را تک تک بی

ز انسانها به بگوید تا مردم بشنونند و بشنوند اگر انرژی سامان بخش زندگی اوجود داشته باشد که این مطالب موالنا را  و اینترنت نصدها تلویزیو

د که پس برای چی دیگر بجنگیم؟ فرض کنی و به این جهان بیاد در این جهان ما کاری نمی توانیم انجام دهیم . طوری جمعی و فردی عبور نکند

آدمها یک به یک باید توجهشان  بله سخت است،جز درد چیزی نمی آفریند.  این بهجنگیدیم و یک چیز را هم عوض کردیم .خب حاال چی می شود؟ 

زم به خودشان باشد و آدمها را باید متقاعد کنید که شما روی خودت کار کن و فقط به خودت نگاه کن. خودت را به ساقی فرخ رخ برسان . این ال

ن کار را باید بکنی و در ضمن با این کار به جمع هم کمک می کنی . نه است . اگر خودت را دوست داری و زندگی شخصیت را هم دوست داری. ای

نها . بنده جمع هستی که ما به تو بگوییم که این کار را بکن و تو هم بکنی! نه اینطوری که نمی شود . حاال ما اشتباه نمی کنیم با خواندن ایتو اینکه 
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عادت کرده به کار بی بشر اری است یعنی کار بی مزد. ت بی خودی نکشیم که اسمش بیگکار عارفان هم همین است ما را بیدار می کند تا ما زحم

***مزد. ما هم شخصاً عادت کردیم و حاال بیدار می شویم که کار بی مزد نکنیم.  

 

 

 

 

 

 

 

 


