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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۸۷۶

 

 بی جا شو در وحدت در عین فنا جا کن

 هر سر که دوی دارد در گردن ترسا کن

 طوطی قدسی رااندر قفس هستی این 

 زان پیش که برپرد شکرانه شکرخا کن

 چون مست ازل گشتی شمشیر ابد بستان

 هندوبک هستی را ترکانه تو یغما کن

 دردی وجودت را صافی کن و پالوده

 وان شیشه معنی را پرصافی صهبا کن

 تا مار زمین باشی کی ماهی دین باشی

 ما را چو شدی ماهی پس حمله به دریا کن

 بنگر سر سوی زمین دارد اندر حیوان

 گر آدمیی آخر سر جانب باال کن

 در مدرسه آدم با حق چو شدی محرم

 بر صدر ملک بنشین تدریس ز اسما کن

 چون سلطنت اال خواهی بر الال شو

 جاروب ز ال بستان فراشی اشیاء کن

 گر عزم سفر داری بر مرکب معنی رو

 ور زانک کنی مسکن بر طارم خضرا کن

 تسقی کو را نبود سیریمی باش چو مس

 هر چند شوی عالی تو جهد به اعال کن

 هر روح که سر دارد او روی به در دارد

 داری سر این سودا سر در سر سودا کن

 بی سایه نباشد تن سایه نبود روشن

 برپر تو سوی روزن پرواز تو تنها کن

 بر قاعده مجنون سرفتنه غوغا شو

 گوید کز عقل تبرا کنکاین عشق همی

 آتش سوزان شو هم پخته و بریان شو هم

 هر دو تو گیرا کنهم مست شو و هم می بی

 هم سر شو و محرم شو هم دم زن و همدم شو

 هم ما شو و ما را شو هم بندگی ما کن

 تا ره نبرد ترسا دزدیده به دیر تو

 گه عاشق زناری گه قصد چلیپا کن

 ای لیکن از دانش هستانهدانا شده

 دیده تو بینا کن بی دیده هستانه رو

 موسی خضرسیرت شمس الحق تبریزی

 از سر تو قدم سازش قصد ید بیضا کن

 

 مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر ۲۳۶

 
 گر خضر در بحر کشتی را شکست

 ت خضر هستصد درستی در شکس

 وهم موسی با همه نور و هنر

 شد از آن محجوب تو بی پر مپر

 

 مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر ۳۲۶۰

 

http://www.ganjnama.com/View/97/99/4500/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/104/7902/مولوی_Molavi/گر%20خضر%20در.html
http://www.ganjnama.com/View/97/105/8158/مولوی_Molavi/روح%20وحیی%20را.html
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 تر بودروح وحی از عقل پنهان

 ودزانک او غیبیست او زان سر ب

 عقل احمد از کسی پنهان نشد

 روح وحیش مدرک هر جان نشد

 روح وحیی را مناسبهاست نیز

 در نیابد عقل کان آمد عزیز

 گه جنون بیند گهی حیران شود

 زانک موقوفست تا او آن شود

 چون مناسبهای افعال خضر

 عقل موسی بود در دیدش کدر

 نمود افعال اونامناسب می

 وپیش موسی چون نبودش حال ا

 عقل موسی چون شود در غیب بند

 عقل موشی خود کیست ای ارجمند

 

 مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر ۳۲۷۱
 

 موش گفتم زانک در خاکست جاش

 خاک باشد موش را جای معاش

 داند ولی در زیر خاکراهها 

 هر طرف او خاک را کردست چاک

 رندنفس موشی نیست اال لقمه

 قدر حاجت موش را عقلی دهند

 زانک بی حاجت خداوند عزیز

 نبخشد هیچ کس را هیچ چیزمی

 

 مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر ۱۹۴۰

 
 گه توی گویم ترا گاهی منم

 هر چه گویم آفتاب روشنم

 هر کجا تابم ز مشکات دمی

 حل شد آنجا مشکالت عالمی

 ظلمتی را کآفتابش بر نداشت

 از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت

 آدمی را او بخویش اسما نمود

 گشوددیگران را ز آدم اسما می

 نورش خواه ازو خواه ز آدم گیر

 خواه از خم گیر می خواه از کدو

 کین کدو با خنب پیوستست سخت

 نی چو تو شاد آن کدوی نیکبخت

 چون چراغی نور شمعی را کشید

 هر که دید آن را یقین آن شمع دید

 همچنین تا صد چراغ ار نقل شد

 دیدن آخر لقای اصل شد

 خواه از نور پسین بستان تو آن

 از شمع جانهیچ فرقی نیست خواه 

 خواه بین نور از چراغ آخرین

 خواه بین نورش ز شمع غابرین

http://www.ganjnama.com/View/97/105/8158/مولوی_Molavi/موش%20گفتم%20زانک.html
http://www.ganjnama.com/View/97/104/7989/مولوی_Molavi/گه%20توی%20گویم.html
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 مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر ۳۱۴۵

 
 صبر کردن جان تسبیحات تست

 صبر کن کانست تسبیح درست

 تسبیحی ندارد آن درج هیچ

 صبر کن الصبر مفتاح الفرج

 صبر چون پول صراط آن سو بهشت

 هست با هر خوب یک الالی زشت

 گریزی وصل نیستتا ز الال می

 زانک الال را ز شاهد فصل نیست

 دلتو چه دانی ذوق صبر ای شیشه

 خاصه صبر از بهر آن نقش چگل

 مرد را ذوق از غزا و کر و فر

 د ذوق از ذکرمر مخنث را بو

 جز ذکر نه دین او و ذکر او

 سوی اسفل برد او را فکر او

 گر برآید تا فلک از وی مترس

 کو به عشق سفل آموزید درس

 راند فرساو به سوی سفل می

 گرچه سوی علو جنباند جرس

 از علمهای گدایان ترس چیست

 کان علمها لقمٔه نان را رهیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ganjnama.com/View/97/105/8153/مولوی_Molavi/صبر%20کردن%20جان.html
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 از دیوان شمس موالنا شروع می کنم 1876نج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوالپرسی برنامه گ

 هر سر که دوی دارد در گردن ترسا کن                          در وحدت در عین فنا جا کن                                                      وبی جا ش

 ،به غالب انسانها که هنوز در رسیده و زنده به زندگی و چه از جانب زندگی انسان به حضورانب خودش به عنوان پس می بینید که موالنا چه از ج

ن و بی فرم شو. پس معلوم می شود که ما فرم داریم جا داریم یک ایعنی بی مک بی جا شو.  بی جا شوذهن زندگی می کنند اینطوری می گوید که 

مان فضای یکتایی این لحظه است ه فیزیکی را می گوید؟ نه. بی جا شو در وحدت . وحدتن فرم ای؟آیا تن ما را می گوید .فضایی را اشغال کردیم 

که ما به عنوان هوشیاری بی فرم و زندگی و خدا در آن فضا یکی می شویم و خودمان را از آن جدا نمی شناسیم. حاال آیا ما در آن فضا بطوری 

شما مثل این است که رست ها همه به یک معنی است داین جا ذهنی است . این جا این مکان این فرم اینهستیم یا نه؟ البته که هستیم. منتها جا داریم. 

انیم. اگر آسمان بگوید که من یکی از این فضا را در نظر بگیرید یا فضای بیرون را در نظر بگیرید و ستارگان . ما آسمان هستیم و باید آسمان بم

ارگان هستم در این صورت جذب آن ستارگان می شود. ما هم همینطور هستیم. در درون یک فضایی باز می شود هستم یا همه این ست ها  ستارهاین 

در آن فضا دیگر فکرهایمان نیستم یک چیزی  ،فرق نمی کند و ما در آنجا ذهنا   سما ،به نام فضای یکتایی یا وحدا یا اسمش را بگذار گنج حضور 

رون و جا نداریم و فرم می کنیم که آنها هستیم کشیدیدم بیخودمان را از آن چیزهایی که فکر را اشغال نکردیم. پسدر بیرون نیستیم . ما آنجا جایی 

عین فنا یعنی همین فضای خالی نه فنای ساخته شده بوسیله ذهن.  در عین فنا جا کنبرای همه انسانهاست و بعد هم می گوید که  بی جا شو.  نداریم

فانی شدیم باید عین فنا حاال این فکرهاست ما نباید خودمان را ذهنا  کوچک کنیم و فکر کنیم که طریق یم و می شنویم از هر چی که االن می گوی

هنا  یعنی من بشویم . عین فضا بشویم عین فضای خالی باشم و حس کنیم که حقیقتا  فرمی نداریم. از کجا می فهمیم . از آنجا که اگر فرم داشته باشیم ذ

 چیزی خوب است و چه چیزی بد است عموما  و این سر می داند که چه  ر ذهنی داشته باشیم تو ذهن هستیم یک سر داریم،یوشته باشیم و تصذهنی ذا

می داند که این با دیگران مقایسه کند . بنابراین که فکر می کند که آن است را بزرگتر کند و را دانشش راجع به این است که این تصویر ذهنی 

یعنی خودت را از این من ذهنی بکش  بی جا شوخودش را نگه دارد و چطور خودش را تعمیر کند.  ذهنی ،خودش را چطوری زیاد کند، یرتصو

هستم. و بیرون. این من ذهنی جا دارد . تصویر ذهنی ما یک شکلی دارد که االن شما می توانید آن را در ذهنتان ببینید. شما می گویید که این من 

می کنیم برای ما افتاده آن شکلی که به ما نشان می دهد . دردهای ما و قصه ما اتفاقاتی است که ما فکرا من ذهنی از قصه ما تشکیل شده این جا ی

ین ئی ما به ما می گوید که اذهنی ما یا عقل ما یا عقل جزو بارها گفتیم که االن دانش  که کردیم. این قصه و افسانه است است. کارهای خوب و بدی

ما مشغول آن هستیم. و چون مشغول آن هستیم دائما  در ذهنمان هستیم. و موالنا  ر برسانیم و کاملش کنیم. بنابراینقصه را چطوری می توانیم به ثم

 زمینموش هستم که زیرذهن هستم. مثل  .  یعنی من وقتی تویزندگی می کند زیر خاکامروز خواهیم خواند که می گوید این مثل موشی است که 

همین مار است  ،در حالیکه مرغ مثل عقاب زمین چسبیده استمی خواهی مثل مار باشی ؟ مار به که تا کی زندگی می کنم. امروز به ما می گوید 

اب برای اینکه زندگی از دریا شروع شده و وقتی ماهی آمده روی آب، یوا ش یواش  شبیه مارشده و ماربه خاطر نیازش تبدیل به عقاب شده و عق

و ما هم مثل مار به زمین چسبیدیم و زمین همین فرم ما است و باید پرواز بوده می توانیم بگوییم که به پرواز درآمدۀ مار است که به زمین چسبیده 

که بی جا شو. نمایی می کند پس همین جا شروع می کند النا ما را راهبرنانه مواین نیاز را حس کنیم . بزرگان علی الخصوص در این کنیم و باید 

شان حل ، مسئله دارند و می خواهند مسائلما می توانیم بی جا نشویم؟ می توانیم نشویم و درد بکشیم. و بعضی از بینندگان این برنامه به خاطر اینکه

ود ولی هدف نهایی بی جا بشود و درد دارند به این برنامه گوش می کنند. ولی درست است که اگر ما به این برنامه گوش کنیم دردهایمان کم می ش
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م ن است ،جنس اصلیمان را پیدا نکنیشدن در وحدت است. چرا؟ برای اینکه تا ما به آن هوشیاری نرسیم که این هوشیاری بی فرم است و بی زما

لی اینطوری که ما شروع شکممان را سیر کنیم واست که باید باقی بمانیم و  درستد و منظور ما از آمدن به این جهان زندگی به ما دسترسی ندار

اینها را از بزرگان گوش می کنیم که ان می خواهیم چیزها را به خودمان زیاد کنیم حقیقتا  آن نیست و ما شتر بهتر و تا آخر عمرمکردیم که هر چه بی

ه گوش کنند و دردهایشان و مسائلشان و درد است ولی یک عده ای ممکن است که به این برنام هنیاگر آن راه را ادامه بدهیم من ذ می گوید . دارند

 جایی و بی فرمی . کم بشود وفکر کنند که یاد گرفتند. این چیز یادگرفتنی نیست باید تبدیل بشود انسان از جا داشتن به بی 

 : بخش دوم

ان می دهد را می بینند . این لحظه ها هر چه که ذهنشان نش آیا غیر از این هوشیاری که االن خیلیها دارند فقط هوشیاری فکری و ذهنی است خیلی

اشیاء همین  فراشی اشیاء کنکه در پایین هم می گوید  یو فکر . غیر از این هوشیاری ذهنیی فکر می کنند و همان را متوجه هستندراجع به چیز

غیر ازاین هوشیاری هستانه یعنی شیئ هستند و هوشیاری را جذب کرده .  افرمهای ذهنی هستند هر فرم ذهنی هر فکر یک فرم انرژی است. اینه

جود دارد غیر از این هوشیاری هوشیاری دیگری هم وجود دارد؟ جوابش هست بله وجود دارد. یک هوشیاری دیگری و ،ارد دار و وجود هستی

ر فضای حقیقتا  نی دو فکری که اسمش هوشیاری حضور است. وقتی که شما از این جا حرکت کنید به فضای یکتایی و در عین فنا باشید یع جسمی

 ذهن نیست که بگوییم این فقط برای آدم های دیندار است و از شدید و این هم یک چیز تئوریک و دورصورت جا ندارید و هیچ  خالی باشید دراین

این کار را نکنند  اگر.سطح باال و اولیاء و پیغمبران و به فضای وحدت می رسند! نه . این برای همه است آن برای آدمهایی که می روند به 

اگر هر کسی بخواهد از روی حرص و از روی درد و با زرنگی و این طور چیزها  ،مسائلشان حل نخواهد شد و به طور دستجمعی ما انسانها

که  کندمیخودش را زیاد کند در این جهان و دستجمعی هم اگر یک ملتی بخواهد با ملت دیگر در این صورت بنظر می آید که بشر دارد سعی 

. اصال  در وحدت در عین فنا جا کن شو بی جامی گویند که چیزها را به همه انسانی خودش را نابود کند برای همین است که بزرگان این جور 

ان هم تربطی به دین و مذهب ندارد که کسی بگوید که اینها چیزهای مذهبی هستند. نه شما اگر این کار را نکنید باید تام عمرتان درد بکشید. کار

جور درد نمی آید . برای اینکه آن دانش ذهنی که ما داریم که چیزها را به خودمان اضافه کنیم آن زندگی شناس نیست. پس دو جور هوشیاری 

ی پوشیده شده. به آن بی خبر هستند که بوسیله هوشیاری ذهن هوشیاری دیگری هست که خیلی ها از هست . غیر از این هوشیاری جسمی یک

به فضای وحدت در این صورت آن هوشیاری خودش را به ما نشان می دهد و متوجه می شویم که ما آن هستیم و آن هست که  نکه برویممحض ای

مان دردها را دارد و آن هوشیاری هست که االن از غیب می ری هست که تعادل را بلد است و دردر پایین توضیح خواهیم داد و آن هوشیامی داند. 

کند ت یک انسانی در یک جایی زندگی مییاری هست که به شما در وضعیت خاصی کمک می کند . هوشیاری جسمی خیلی محلی اسآید و آن هوش

و یاد می گیرد که چطوری پول در بیاورد چطوری می شود که خودش را زیاد کند و هر چه بیشتر بهترو خوب اطراف و مغازها را می شناسد این 

م چطوری رد این هوشیاری برای بقاست. حقیقتا  ما وقتی یک چیزهایی رابه دست آوردیم و می بینیم که یاد گرفتیهوشیاری که چنان ارزشی ندا

ت. حاال می باید برویم به آن یکی هوشیاری که زندگی در آن اس گرفتیم که باقی بمانیم و از گرسنگی نمیریم بعد از آنشکممان را سیر کنیم و یاد 

ترسا یعنی مسیحی ولی موالنا یادمان باشد بعضی اصطالحات را بکار می برد و منظورش از آن   ارد در گردن ترسا کند هر سر که دویگوید که 

اصطالحات همان من ذهنی است. ترسا یعنی مسیحی ولی نه آن مسیحی که یا هر کسی که مسیحی بد است. دو جور اصطالح تعریف می کند که 

سلمان و دین اسالمی که ما می شناسیم بطور قرداردی و استاندارد باید باشد. مثال  زمان سلیمان راجع به یکی مسلمان است مسلمان هم نه این م
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این دو جور انسان داریم. یکی انسان تسلیم شده است که حقیقتا  دین دارد حقیقتا  مان یعنی انسان تسلیم شده پس بنابرمسلمان صحبت می کند مسل

ی روی تو ای دیدن تو دین من وای دیدن روی معشوق است دائما  به آنجا نگاه کردن است که خودش می گوید زندگی شناس است دین هم به معن

فتند یک چیز را گرفتند یک سری باورها یا عالئم را گرفرض کنید و یک جور انسان هم هست که توی ذهن است مخصوصا  آنهایی که  ایمان من

شخص کنند بر اساس آن ت می کند که کمری است که مسیحیان به دور کمرشان می بندند تا خودشان را مکه ما در پایین موالنا در مورد زنار صحب

کنند. هر کسی که یک جور خاصی لباس می پوشد چه مسلمان باشد چه مسیحی باشد چه یهودی باشد بگوید که من با تو فرق می کنم و  جدایی را بنا

دارد آن سر با زبان ذهن صحبت می کند و آن آدم من ذهنی دارد دویی زبان ذهن است. این  سر دوییم یا طایفه خاصی هستیم آن من یا ما یک قو

بینم از نظر ذهن من  اصطالحات را ما باید بدانیم و بسیار بسیار هم ساده است . ذهن با جسمها سرو کار دارد مثال  من می گویم من این گلدان را می

 گلدان استمی دهم و کامال  مشخص شد که یکی  هم یک جسم جدایی است و من کار را روی این گلدان انجامیک موجود جدایی هستم و این گلدان 

ی همیشه من وقتی تشکیل می شود حتما  یک غیر دایی و راجع به اجسام صحبت می کند و این دویهستم ، دو تا چیز جدا. راجع به ج و یکی هم من

ی کنیم چون زبان دیگری ما بلد نیستیم یک زبان زبان ذهن که ما االن داریم صحبت ما این را گفته ایم که . و ما بارههم باید دراساس تشکیل بدهد

ولی من بارها گفتم که هر چی که ما به .صحبت می کنیم  دویی دیگر زبان انرژی است انرژی عارفان است که ما فعال  بلد نیستیم و ما با همین زبان

عرفانی و مربوط به زندگی و زندگی جدا نیست تکه تکه نیست و خدا ی دانیم که این زبان نارساست برای چیزهای ما ماین زبان صحبت می کنیم 

ستیزه نمی  خدا نارساست پس اگر ما این را بدانیم دیگر سر زبان و گفتگوی ذهنی با همچیزهای مربوط به یکتاست پس هر زبان ذهنی برای بیان 

راست می گویم . چرا تو آنطوری می گویی و آن کفر است! نه . هر کسی یک جوری می گوید و هر کدام هم تا  و غلط می گویی و منکنیم. که ت

م می یگری بگویم اگر ما بهتر بلد باشیحدودی درست است و تا حدودی غلط است. قرار می گذاریم هفته دیگر من ممکن است بیایم یک جور د

می با احتیاط به زبان ذهن یکتایی را تعریف کنیم که بسیار کار مشکلی است. اگر اشکال کار را بدانیم  توانیم بهتر بگوییم . در واقع می خواهیم

عقل من یکی هم دشمن درست کرده که قطبش است و قطب ،یکی من دارد که می گوید سر من  پس هر سر که دویی داردتوانیم استفاده کنیم. 

و من ذهنی بدون دشمن نمی تواند زندگی کند. مثال  توی خانواده یکدفعه می بینید که زن و شوهر  نگهدارنده آن است. هر سر دویی یک دشمن دارد

باید با یک چیزی بستیزد حاال در این مورد  ه اگر بخواهد این را سرپا نگهداردیک من دارد ک،دشمن نه دشمن استاندارد که همدیگر را بکشند  نقش

هر کسی که دشمن دارد دویی  ال  دشمن دارند بنابراینشوهرم ، برای اینکه در دسترس هستند. دولتها معمو هم می گوید ممرد می گوید خانمم و خان

جنس دارد . آن سر دویی دارد پس در ذهنش است و من ذهنی دارد . حاال به ما می گوید در اینجا یک راه حلی پیش می آید که می گوید تو که از 

ه می خواهد سر خودت باشد اولین مزاحم سر خود ما است چون ما به گنج حضور کامال  زنده دویی دار  دیدی چ هوشیاری و فنا هستی حاال اگر سر

است. شما رفتید بیرون و  بکن سر ترسا . ترسا همین من ذهنی ر دویی دارت باال آمد آن رامرتب باال می آید حاال اگر دیدی سنشدیم که این من ما 

ر دار ، سو درشت می گوید خب سر دویی دارد ولی چون تو از جنس هوشیاری هستی نگذار آن سر دویی  می گوید وردیدید که یک کسی به شما ز

   هر سری که دویی دارد در گردن ترسا کندیگر آن شایسته سر خودش است. پس .سر آن را بگذار سر من ذهنی خودش  بنابراینتورا باال بیاورد. 

اشد ترسا هم در اینجا هم به معنی من ذهنی است و هم در معنی دیگرش که ترسنده است هر دو معنی را شما می سر دویی دار باید در گردن ترسا ب

برد منظورش توهین به آن دین  توانید از آن بگیرید. ولی بعضی موقعها موالنا گفتم که اصطالحاتی مثل گبر و ترسا و اینجور چیزها را بکار می

من ذهنی است که بر اساس یک چیزی از آن دین من ذهنی دیست وقتی اینها را مطالعه می کنید متوجه می شوید بلکه  نیست این را باید ما ببینیم و
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برای اینکه از یک طرف ما من  نیم بهترین چیز است برای من ذهنی.کرده. ما بر اساس دین می توانیم من ذهنی درست کنیم؟ البته که می توا

نیم و از یک طرف بگوییم که ما به خدا مربوط هستیم مستقیما  با خدا ارتباط داریم . خیلی هم من ذهنی قوی درست کنیم سر دویی درا درست ک

ین چیزی اشاره می کند حاال اگر شما بر اساس باور دینی یا بر اساس هر باوری سر دویی دار دارید در این د می آید . پس موالنا دارد به چنبوجو

فضای وحدت شدید در  دو خودتان را از آن جدا کنید. اگر بی جا شدید و واررسای خودتان و من ذهنی خودتان بکنید ت صورت آن را باید در گردن

ما دارد می آید باال در این صورت به خودتان بگویید که این موضوع این سر مال آن  لی دیدید که بعضی موقعها من ذهنیعین فنا مسکن کردید و

با سر تو فکر کنم.  گذارد روی گردن من و من نمی خواهمز جنس هوشیاری هستم و خواهش می کنم سر خودت را نهست که آنجا هست من خودم ا

را به خودمان می گوییم. در اولین لحظه یا موقع که شما در عین فنا جا می کنید متوجه می شوید که شما و این  با سر من دار نمی خواهم فکرکنم

فکرهای منفی می کنید متوجه می شوید که این فکرهای منفی را سالهاست که کردید و متوجه بعضی موقعها ما ذهن دارید متوجه می شوید که ش

ارد یک چیزی را که این فکرهای منفی که تکرار می شود د تبا  تکرار می شوند. متوجه می شویدمتوجه می شوید که این فکرهای منفی مر ،نبودید

خب  مثل یک اعتیاد است. این من ذهنی معتاد به تکرار چیزهای منفی است.این من ذهنی . متوجه می شوید که  م می کند به نامقوام می بخشد و عل

این تصویر ذهنی را که بر . و د آن را بَِجوکه این ذهن می خواهد مرتبا  فکرهای منفی بکند و ید دیگر نمی کنید. وقتی اعتیاد را دیدید متوجه میشو

و ما اعتیاد را در خودمان می بینیم. و من ذهنی معتاد است.  ین باشنده معتاد است. حقیقتا  دارد سر پا نگه می دارد . و ا اساس قصه من بنا شده را

یش وقتی به بی جایی رفتیم آن موقع می بینیم که این من ذهنی میل دارد به یک چیز بند کند که برایش مهم نیست که برایش یک فیلم شصت سال پ

معتاد است که به خودش بگوید که من این کار را  های من دار کردن است وول کند. معتاد فکراهد که خودش را به یک چیزی مشغبوده فقط می خو

معتاد است ،معتاد است که  بگوید که من تاسف می خورم غصه می خورم چون این کار را کردم ،در گذشته کردم من آن کار را در گذشته نکردم 

من اینقدر ضرر دادم و می توانستم که ندهم. معتاد این جور چیزهاست. و منظورم این است که اگر اینها را در خودمان می  که به خودش بگوید که

 کامل از آنها خالص نشدیم نشانگر این است که ما به جایی تا حدودی زنده شده ایم .بطور بینیم ولو اگر هنوز 

 زان پیش که برپرد شکرانه شکرخا کن                                                                    ر قفس هستی این طوطی قدسی را              اند

 خالص هوشیاری بطور کلی، پاک هوشیاری ،طوطی ایزدی ،طوطی قدسی.در قفسش طوطی خدایی زندانی شده  .است هستی وجود همین من ذهنی

که هرلحظه شکر اینکه بمیری بین تولد تا مرگ قبل از اینکه این طوطی بپرد تو فرصت داری که در حالیدر این جا زندانی شده . می گوید قبل از 

تو وارد فضای یکتایی این لحظه بشوی و از جنس فنا بشوی  .شکر خور بکنی یعنی مثل سطر باال،ی را تو شکر خور کنیمی کنی این طوطی غیب

دی از را کشیده ای بیرون آزاد کر حاال هوشیارانه خودت شوی که با آن وارد این جهان شدی ،از جنس هوشیاری بشوی از جنس همان هوشیاری ب

این قفس حاال داری شیرینی زندگی را شراب و شکر  زندگی را می خوری. بگذارد همیشه شکر بجوی شکرخارانه یعنی جویدن. پس ما فهمیدیم که 

 اگر نکنیم فرصت را فوت کردیم.ین کار را بکنیم. ما در این فرصت در این کارگاه در این جهان باید ا

سیرت تشبیه می کند موسی همین هوشیاری ما است ا در سطح آخر انسان را به موسِی خضربطور کلی یک کمی راجع به غزل صحبت کنیم موالن 

شود سمبل انسانی باشد که کامل است و  امروز می خوانیم که می.همین جان ما است و همین هوشیاری ما است و خضر سمبل زندگی جاودانه است 

لحاظ انرژی. می بیند که می گوید چه می  زکند ا سان باشد چه خود خدا باشد فرق نمیو موالنا می گوید که چه این انفس آمده بیرون کامآل  از این ق
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موسی خضر سیرت ر سطر آخر که می گوید و اشاره می کند داز خم ریخته شده هر دو یکی است  خواهی تو از خم بخوری چه از جام شراب که

شمس الحق تبریزی هوشیاری خالصی است که ما باشیم وقتی زاییده می شویم االن صاف نیستیم االن هوشیاری هستیم که ، شمس الحق تبریزی

 گویید که من تو نیستم و یواشتی را ال کنید و بجذب ذهن هستیم وقتی ذره ذره که در پایین می گوید که هرچیزی را که شما با آن هم هویت هس

به هوشیاری خالص این هوشیاری همان شمس تبریزی است پس معلوم می شود آزاد کنید . پس تبدیل بشوید  یواش با صبر خودتان را از این قفس

دانی را زیر پایت  ساختی یعنی آن که می اثر گذاشته و وقتی از سرت قدمکه شمس تبریزی هم از جنس هوشیاری خالص بوده که روی موالنا 

دانا شده ای  است که در باال می گوید ما دانش هستانه  ،در این کار که از قفس هستی بپریم بیرون ا داریمگذاشتی برای اینکه یکی از اشکاالتی که م

نیم و همیشه هم متمرکز به این همین دانش ذهنی است که ما می دا،دانش هستانه   ستانه *** بی دیده مستانه رو دیده تو بینا کنلیکن از دانش ه

این آدم به  می گوید که  می شود و ا جورم ذهنی می داند که چه چیزی با قصۀ هست که من ذهنی را جلو ببرد و یک چیزی به آن اضافه کند دانش

کم می شود این بچه درس نخواند  می خورد برای اینکه ما خانوادمان اینطوری است از ما یک دفعهما نمی خورد آن خانم به ما نمی خورد آن یکی 

ود و.. همه اینها را بر می خواهد کارگر ساختمان بشببین و من که این تحصیالت و این مقام را دارم به من و خانوادم نمی خورد االن این رفته و 

کند حاال چه بچه ام باشد چه  و حس وجود که چه چیزی وجود من را بیشتر می کند هر چیزی که وجود من را بیشتر نمی اساس دانش هستانه

دانا شده ای لیکن از . ذهنی که ما را بیچاره کرده  همسرم چه دوستم چه فامیلم باشد من قبول ندارم. این را می گویند دانش هستانه. همین دانش من

،به موسی بعد کجا می رسیم ما . را بینا کن  توبرو این دیده ات، دانش و این چشم بودن  ، بدوندیده هستانه بدون این دید  بدون ایندانش هستانه  

اینکه کار داریم توی غزل به آن و در قسمتهای مثنوی هم می گویم برای و اشاره می کند به داستان موسی و خضر این را  که سیرت خضر دارد 

 برایتان خواهم خواند .

 بخش سوم:

ه و خضر می گوید که تو نمی توانی با من همراهی کنی . موسی می گوید که نه موسی به خضر می گوید که آن دانشی که خودت بلدی به من یاد بد

بیا. خضر با موسی سوار کشتی میشوند  قصه است. و خضر قبول می کند که باشدمن همراه تو می آییم. ولی موسی اصرار میکند البته این یک 

ستیم. زندگی یک کاری می است که خضر سمبل زندگی و موسی ما ه هم مثالهاییاض می کند اینها ی را سوراخ می کند. موسی اعترخضر کشت

ش تد در این لحظه ولو اینکه قیافتراض می کنیم بخاطر اینکه دانش هستی را نداریم. در حالیکه آن اتفاق بهترین اتفاقی است برای ما می فکند ما اع

ض می کند بعد می رسند به دهکده ای و از ارا گرفت و کشت. دوباره اعترجوانی بد باشد. خالصه راه می افتند و میروند موسی می بیند که یک نو

دهند ولی خضر دیواری که آنجا شکسته بود و خراب بود تعمیر می کند موسی دوباره هند اهالی دهکده به آنها غذا نمی غذا می خوااهالی دهکده 

مزد بخواهی و خضر می گوید  ،کردن این می تونستی از آنها پول بخواهی ذا ندادند تو برای درستکند می گوید که اینها که به ما غاعتراض می 

در خودمان بر ما همین دانشی که ما بارها گفتیم جدایی ما از زندگی هست . بخاطر شاید این جدایی همین که ما حاال دیگر باید از هم جدا بشویم 

سوال کردن است.  آیا ما نباید سوال کنیم ؟ در این برنامه ما مرتب اعتراض و این دانش بر اساس  هنی بوجود می آوریم در حالیکه همۀاساس من ذ

 خرد شما مالک است و شما مسئول قدم گذاشتن به جلو می گوییم که شما به این برنامه گوش می کنید و به موالنا گوش می کنید در آخر سراین 

ییم به اینکه شما در این لحظه انسان تسلیم شده باید باشید . اتفاق این لحظه را قبول کنید هستید و ما به شما نمی  گوییم که چکار باید بکنید . پس می آ

بی سایه نباشد تن این شعر هم هست می گوید  سی اعتراض می کرد و اعتراضش که درو از جنس زندگی باشید. موسی این کاررا نکرد و مو
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وقتی من داشته باشی این من ستیزه دارد با زندگی در این لحظه با خدا و سایه می     نسایه نبود روشن *** برپر تو سوی روزن پرواز تو تنها ک

وقتی اندازد . برای اینکه نمی گذارد که دانش و انرژی رد بشود. شما جلوی نور بایستید کدر باشد پشتش سایه می اندازد بدیش این است که شما 

یه روشن نیست. سایه جهل است . باید این لحظه وقتی اتفاق این لحظه را نمی پذیرم پس دارم با ستیزه می کنید سایه را می بینید و می گوید که سا

ید که تن همیشه من با زندگی ستیزه می کنم و می گو و این لحظه زندگی است . بنابراینه است اتفاق ستیزه می کنم در حالیکه اتفاق کاله این لحظ

و سایه روشن نیست . بینیم.  کنیم و سایه را میما بر میگردیم و سایه را نگاه می نه وقتی سایه می اندازد ومتاسفاستیزه می کند و سایه می اندازد 

ت و روزن موقعی است ،روزن این لحظه استو برپر سوی روزن    برپر تو سوی روزن پرواز تو تنها کنسایه جهل ذهن است. بعد می گوید که 

نجا از ذهن فرار می کنید و پرواز می کنید و به تنهایی نمیتوانید تنها دیگران را با خودت د و شما از آکر یک لحظه قطع می شوکه همین سلسله ف

ی ببری . دوباره ما یاد می گیریم از این قصه که اوال  دانش ذهنی بر اساس سایه است بر اساس هستی است بر اساس این است که خودم را چطور

شوند ولی یک دا می جخضر از هم و این اتفاق می کند غلط است و مثل اعتراض موسی است. بهرحال موسی زیاد کنم بنابراین قضاوتی که روی 

سوراخ نمی کرد پادشاه ظالم می گویم فلسفه این را برای اینکه کشتی که من سوراخ کردم اگر  وت که می گوید که من به توضیحی این قضیه دارد

کند و این کشتی مال کسانی است که مستمند هستند و با این کشتی کار می کردند پس سوراخ کردم تا طقه می خواست کشتی ها را مصادره این من

. آن جوان را هم کشتم برای اینکه این جوان پدر و مادر بسیار پارسایی دارد و این جوان در  شتی را نکند و این باقی بمانددیگرطمع این کپادشاه 

اینجا هم پیدا کنند و بچه تسلیم شدهای را بعدا  خواستم که پدر و مادر و مادر را به راه غلط خواهد برد.  پدر و طغیان خواهد کرد وحال طغیان است 

یک گنجی در پایین این دیوار پنهان بود مال دو تا یتیم بود که اگر یک کمی بیشتر این دیوار خراب می شود گنج را مردم که دیوار را مرمت کردم 

ها تمثیل هستند. و به موسی گفت که چون شما اینها را نمی دانستی اعتراض کردی بچه یتیم نمی رسید. البته همه ایندو تا  پیدا می کردند و به آن

اعتراض حاال این قصه است . قصه معنی اش این است که ما معنی اتفاق این لحظه را نمی دانیم فقط می دانیم که این جور در نمی آید با ما . شما 

 اتفاق را ما نمی دانیم. چند تا مطلب در این مورد می خوانیم که بیشتر روشن بشود. نکنید مناسبت

 صد درستی در شکست خضر هست                              گر خضر در بحر کشتی را شکست                                                         

چیزی در شما یک قسمت من یک ا شکست صد تا درستی در آن شکست هست. این لحظه هم اگر کامال  مشخص است . خضر اگر در دریا کشتی ر

دشاهی شما می شکند و شما دردتان می آید اتفاقا  این قصه را موالنا در کشتن من ذهنی بکار می برد. این در قصه اول مثنوی هست که می گوید پا

اینکه پادشاه می خواهد از کنیزک برخوردار بشود کنیزک مریض می شود و هر کاری می یک کنیزکی پیدا میکند که پادشاه ما باشیم. به محض 

گوید  کنند او خوب نمی شود دکترهای معمولی نمی توانند او را درمان کنند تا باالخره طبیب الهی می آید و وقتی نبض دختر خانم را می گیرد می

می  دستور می دهند آن زرگر را پیدا هستیم . زرگر عالمت پول و زیاد کردن است.که این عاشق یک زرگر است . ما هم در ذهن عاشق زرگر 

ام می گیرد و ست که این من ذهنی باالخره میرود و کاین نشانگر این ا م می گیرند.کنند و می آورند و مدتی با دختر خانم بوده و آنها از همدیگر کا

زرگر را باید واش یواش حکیم الهی به پادشاه می گوید که این می کنیم ی با زرگر عشقبازی ما به عنوان هوشیاریما در ذهن آنقدر جمع می کنیم 

یک شربتی درست می کند و به ،د نیست و عواقب کار را هم دیجهان خبری  ی دید که در ذهن خبری نیست در اینمسموم کنیم یعنی وقتی هوشیار

که بروید و این داستانها را بخوانید برای همین ،سیار طوالنی است من تشویق می کنم شما را من ذهنی می دهد . و زرگر را می کشد . این داستان ب

کریم زمانی را که هفت جلد هست بگیرید و با خودتان داشته باشید و جاهایی را که ما در اینجا آدرس  تنفسیر مثنوی به قلم استاد.آدرس را می دهم 
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انیم بخوانیم ولی و مطمئن باشید که شما از اینکار سود خواهد برد . ما در اینجا تمام قصه را نمی تو نیددهیم بروید و در کل مطلب را بخوامی 

یکنیم که به شما کمک می کند و من تشویق می کنم که شما مخصوصا  افرادی که سنشان باالی پنجاه است یک سری از این  اشارات مفیدی م

ی خودشان تجزیه و تحلیل کنند تا بتوانند بی جا وزها با خودشان داشته باشند و اینها را بخوانند و براتفسیرها بخرند و در خلوتی در شبها یا در ر

 . بشوند  در وحدت که راهش این است. 

 تو بی پر مپر از آن محجوبشد                                                  موسی با همه نور و هنر                                                وهم 

ی دانش ذهنیت را بکار نبر. پس ن استعداد را نداری بیخودر را نداری و آموسی با آن نور هنر اگر نتوانست آن موضوهها را بفهمد تو که آن پَ 

برای ما فیت و مناسب نیست ما  که چقدر این در مورد ما صادق است. ما به محض اینکه یک اتفاق می افتد و ما خوشمان نمی آید و ظاهرا   دبینیمی

استفاده می کنیم . یک مطلب دیکر هم هست که برایتان می  اعتراض می کنیم . اعتراض و واکنش من ذهنی را باال می آورد. یعنی از دانش هستانه

 خوانم که می گوید 

 کان آمد عزیز در نیابد عقل                                              یی را منسبهاست نیز                                                        روح وح

 زانک موقوفست تا او آن شود                                                                        گه جنون بیند گهی حیران شود                         

ه آزاد شده و می تواند پیغامهای ایزدی را بگیرد و موالنا می گوید که همه ما این استعدادها را داریم. روحی است که از ذهن جدا شد،روح وحیی 

حل را بدهید این است که واکنش د راه لش را بلد هستید ولی علت اینکه نمی توانیضعیتهایی بوجود می آید که شما راه حشما دیده اید خودتان که و

هستانه باال نیاد راه حل می دهید. شما تجربه کردید که دانش من و  نید و واکش نشان ندهید و این پذیرد و آرام بمانشان می دهید. اگر وضعت را ب

و راه حل هم  این کار را بکن. شما هم کردیدآمده باال و به شما گفته که جوشیده و جاهایی که پذیرفته اید اتفاق را و آرام ماندید ، خردتان از درون 

میشوید یعنی  ییک مسئله دارید و با مسئله یکسبهاست یعنی که اتفاق مناسب فکر منسب را روح وحیی می دهد یعنی شما وقتی نم همان بوده.

ی شود. می گوید رفتارهای ید قطع مه. واکنش نشان میدآید  یراه حل از همان با یکی شدن با مسئله بوجود م،کنید و می پذیرید  اعتراض نمی

جنون می گوید من ذهنی نمی تواند آن را درک کند. گاهی اوقات عقل ما و عقل روح وحیی می دهد و  ،راه حلهای مناسباسب مناسب فکرهای من

هم فضای یکتایی می گوید دیوانه است بعضی موقعها  ما دریا ی بیند و می گوید که دیوانه است بخاطر اینکه عقل من ذهنی به کار روح وحی  م

از  موقوف باشد یعنی خودش باید د که می گوید عجب چیزی بود این برای اینکه خودش بایدنکه از آنجا یک راه حلی می آیشود برای ایران می حی

ست و عقل جزئی ما عقل من ذهنی ما یا ما که ادعا می کنیم و اینها برای این است که من ذهنی ما بداند که کاره ای نیبین برود تا تبدیل به آن بشود 

من بلد نیستم. حاال آرام می شوم تا ببینم که چه می شود اعتراض نمی کنم واکنش  می شود که ما بگوییم کهمن بلد نیستم. م که م بگوییکه عقل داری

 نشان نمی دهم می پذیرم . 

 سی بود در دیدش کدروعقل م               چون مناسبهای افعال خضر                                                                                      

 دارد به قصه اشاره می کند برای اینکه مناسبهای افعال خضر را افعال زندگی را کارهای زندگی را می گوید عقل موسی نتوانست ببیند. 

 پیش موسی چون نبودش حال او                               نامناسب می نمود افعال او                                                                      
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ا حاضر مه شما آن حال و احوال را ندارید.شبدانید ک،اینها را می خوانم ما داریم یاد می گیریم از مثنوی که اگر اتفاقی نا مناسب به نظر شما می آید 

ا که سبب این اعتراضها در خودتان دارم می گویم. شما دردهای گذشته رمی بینید، ر ا ن بینید. شما اعتیاد در در ذهننیستید . شما ذهنتان را نمی 

بینید . هر لحظه زندگی می خواهد به ما کمک کند ما با این دانش ذهنی داریم رد می کنیم و خراب می کنیم. حتی هر لحظه مردم می  می شود نمی

  گذاریم با همین منمان.  د ما نمیخواهند به ما کمک کنن

 عقل موشی خود کیست ای ارجمند                                    عقل موسی چون شود در غیب بند                                                     

قل من ذهنی چه چیزی هیچ کس نمی داند واقعا  با عهمه نور و هنر در کار غیب بماند این فقط دارد تمثیل می زند.  می گوید که عقل موسی با این

همه انسانهاست. وقتی ما می رویم آنجا آن موقع هست که می فهمیم که با همه  . این برایبی جا شو در وحدتخوب است . برای همین گفته اول که 

 وقتی می گوییم فضای وحدتستیم و این تفاوتهای ذهنی و جداییها سطحی است و ستیزه از بین می رود. ما ا ما پیوند داریم. و در زیر یکی هانسانه

 می بخشیم. عقل موشی همین عقل من ذهنی است. رادهای دیگران را جدی نمی گیریم و آنها را بینیم پس ای و عیب و ایرادهای خودمان را می

 خاک باشد موش را جای معاش      موش گفتم زانک در خاکست جاش                                                                                  

در آنجا جای معاش موش و من ذهنی است. ما هم اگر تماما  توی ذهن هستیم  گویم برای اینکه جایش زیر زمین است و توی ذهن است .موش می 

چشم احتیاج ندارد. و در پایین دهد برای اینکه به  زمین زندگی می کند به او چشم نمی عقل موشی داریم. و موالنا می گوید که کور موش در زیر

موش در زیر   راهها دارد ولی در زیر خاک** هر طرف او خاک را کردست چاکی به اندازه نیاز ما به چیز می دهد. گخدا یا زندفقط می گوید که 

رف موش خاک را زیر زمین. در هر طراهها ایجاد کرده و راهها را میشناسد . ما هم در ذهنمان راهها را می شناسیم می دانیم چکار کنیم ولی در 

 وصل کرده ایم ولی دانش هستانه است. اخها را به هم وصل کرده ما هم فکرها را به فکرها رسوسوراخ کرده و این 

 قد رحاجت موش را عقلی دهند  نفس موشی نیست اال لقمه رند                                                                                                 

 بخشد هیچ کس را هیچ چیززانک بی حاجت خداوند عزیز                                                                                                 می ن

ی گوید به اندازه حاجت موش به موش عقل می دهند. و م لقمه هستیم نفس من ذهنی ما در من ذهنی فقط لقمه ربا هستیم فقط فکر ،پس نفس موشی

ن چیزهای جزیی خودمان را مشغول کردیم به همان اندازه زندگی به ما عقل می دهد . برای اینکه بدون نیاز یا نی ما وقتی تو ذهن هستیم و با همییع

بش خشک شده و یک سری از این ماهیها و حیوانات ک جایی آشده و حتما  یهیچ چیز نمی دهد و اینکه حقیقتا  زندگی از دریا شروع  نیاز خداحس 

ماهی بال در آورده و مثآل  شده مثال  آنها تبدیل به پرنده شدند .  باقی بماند و به علت نیاز بعضی ازدریایی در خشکی به تله افتادند و مجبور شدند 

می  دن مار است. مار روی زمین به خاک چسبیده که در پایین داریم کهعقاب. به خاطر نیازش بوده. می توانیم بگوییم عقاب در واقع بحضور رسی

 ما را چو شدی ماهی پس حمله به دریا کن                              گوید تا مار زمین باشی کی ماهی دین باشی                                      

دین نمی توانی بشوی. حاال ای مار وقتی ماهی شدی بپر به دریای فضای یکتایی  ماهی زمین هستی پس تو وقتی چسبیدی به فرم و به چیزها مار 

 این لحظه و ببین آنجا وقتی شنا می کنی چه خردی به تو می آید. 
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 هستی را ترکانه تو یغما کنهندوبک                 چوم مست ازل گشتی شمشیر ابد بستان                                                                

 ما از اول هوشیاری بی فرم هستیم که وارد این جهان می شویم و این را بارها گفته ایم . جذب ذهن می شویم که بتوانیم یک تصویر ذهنی در

از هنمان استفاده می کنیم برای اینکه ز این ذذهنمان ایجاد کنیم  و جدایی را یاد بگیریم یک چیزهایی را برای باقی ماندن در این جهان یاد بگیریم و ا

ز ذهن . وقتی که ما دوباره خودمان را ابین نرویم ولی گفتیم که این تا ده سالگی مفید است . انسان فعلی باید حدود ده سالگی به گنج حضور برسد

انه ، کسی شکر می کند که آگاه است ، یادتان آزاد می کنیم می کشیم بیرون و این دفعه هوشیاری خالص می شویم هوشیارانه که در باال گفت شکر

 بیند . شما یک کمی که به حضور و میشکر می کند که نعمت را میشناسد کسی  زان پیش که برپرد شکرانه شکرخا کن  می آید در اول گفت که 

درست .است می کنید شکر با هوشیاری یکی شکر  آزاد کنم ومرتبا   ت را پیدا کردم تا خودم را کمیزنده می شوید شکر می کنید که من این سعاد

مثل اینکه بگوییم هوشیاری وقتی از خواب ذهن بیدار می شود اولین کاری که می کند شکر می کند  . وقت مست آن هوشیاری ازلی هستی که 

دا کردیم این هوشیاری انه پیرد عمر جاودص شدی که همه چیز را می ب  الپیدا کردی و تبدیل به هوشیاری خ مست آمدی و دوباره آن مستی را

و مغز و همه اینها برای این است که زندگی به هوشیاری خالص از طریق ما دسترسی پیدا  میرا نیست. به عبارت دیگر تمام این بدنخالص دیگر 

د این هوشیاری خالص وجود بیآیاین جسم که می میرد به این فرم احتیاج دارد یا ما داریم که این هوشیاری خالص ب .می گوییم خودش است  هکند ک

لحظه زنده است دست مثل اینکه می گویید تا ابد این لحظه است و ما هم از آن آگاه هستیم. شمشیر ابد این است دیگر. و می برد  دائما  در این

ر می گویند هندو که سیاه ما رومی به هوشیاری حضو تهندوبک هستی را . هندوبک، هندو چون سیاه است عالمت جهل است اصطالحا  در ادبیا

حمله می کردند و غارت می مثل ترکها که می ریختند و شما دارد  که هستی هم یعنی آقا. آقای من ذهنی رااست و جهل است من ذهنی است. بک 

 کردند تو هم مثل ترکها یغما کن یعنی امان به او نده. 

 بخش چهارم:

ی منفی حال و دارم فکر می کنم و اولین بار متوجه شدید که فکرهای منفی می کنید و این فکرهاهمین که شما متوجه شدید که من ، من ذهنی دارم 

همه چیز در این لحظه اتفاق می افتد و گذشته تمام شده و این وشما قصه درست کردید و اصال  چنین چیزی وجود ندارد شما را خراب می کند و

انید این هم توهم است. این را که متوجه شدید دیگر بیوفت به جانش و نگذار چیزی نده به ثمر برساهید توهم را در آیتوهم بوده واینکه شما می خو

 باقی بماند. برای اینکه اگر از این چیزی بماند دوباره بر می گردد. این هم معنی اش این است که هم من ذهنی خودت را و هم بطور کلی کهاز آن 

ن اینکه به کسی بگوییم که چکار کن و چکار نکن وقتی واست که ما ترکانه یغما نمی کنیم ولی بهر حال بدکار این برنامه هم همین است که درست 

موالنا هم همین کار را کرد .نوشته هایش را ما می خوانیم و به ما کمک می کنیم در واقع داریم همان کار را می کنیم هوشیاری را در جهان پخش 

ک و حس وجود را در ذهن می بینیم و نورمان را به آن می بر میگیردیم به هندوباد می گیریم و اینها را ی به حضور زنده بشویم و می کند که

ذارد. اندازیم و این ذهن من االن آینه ای است که روی ذهن من افتاده و من ، من خودم را می بینم. دیگر مِن من اینبار چوب الی چرخ من نمی گ

د غیبت یک نفر را دفعه می یاحرفهای من ذهنیم را باور نمی کنم. یک کامال  من مهم نیست.  هنی می شود ولی برایک فعالیتهای ذمن می بینم که ی

هر چه او بگوید من گوش نمی دهم ،  و هش می دارمی نمی دهم گرسنه نگآن انرژبه  نوز از بین نرفته ولی غارت می کنم ومی کند برای اینکه ه
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کند. هر جور که تحریک می کند من آنجا نمی روم و می دانم که این می خواهد من را از  رمش. با او ستیزه نمیو جدی نمی گیباورم نمی شود 

 جنس خودش بکند. و او هم نمی خواهد از بین برود . 

 وان شیشه معنی را پرصافی صهبا کن              ردی وجودت را صافی کن و پالوده                                                                   د  

و ناخالص. گفت که این هوشیاری  رد شراب ته شراب که نا خالص است. ما هم شراب هستیمردی یعنی همین لِ اینکه ما االن با ذهن قاطی شدیم. د  

رد و د ردی. د ردی وجود را که االن فکر می کامل جان آمدیم. ولی قاطی شده با ل ن هوشیاری مست به این جهان آمدیم،فته قبل مستی ، ما به عنواه

تی کنیم تصویر ذهنی هستیم باید صافی کنم و روشن کنم و صاف و خالص کنم و تصویه و پالوده کنم. و حاال من تبدیل میشوم به یک پیمانه . وق

پیمانهایست این جان یشه معنی و عشق. من شدم شمن عشق به جهان پخش می کند وخرد به جهان پخش می کند و با پیمانه، زندگی شدم پیمانه

در جهان پخش می کنید . یعنی از باال می گیرد به زمین میریزد. شما از باال می گیرید    پیمانه چه داند **از عرش می ستاند بر فرش می فشاند

ت ،جمادات منتظرهستند که ما این عشق را پخش امروز موالنا می گوید همه باشندگان در این جهان محتاج این شراب ما هستند. یعنی نباتات ،حیوانا

جهان  به این ما به عنوان هوشیاری قبل از اینکه بی آییمکنیم در پایین می گوید که خدا رازها و اسماء را به انسان یاد داده در پیش خودش. یعنی 

ما می توانیم دیگر از آن .ا کشیدیم بیرون شدیم خالص ولی االن که جذب ذهن شدیم و از جسم و از ذهن خودمان ر همه این چیزها را می دانستیم

شناسد. شما فقط کافی  ی اینکه ذهن آنها را گفتیم که نمین باشیم که این رازها را چی هستند براارازها صحبت کنیم . لزومی ندارد که با ذهن نگر

صافی یعنی روشن و صهبا یعنی   پر صافی صهبا کنما حفظ کنید.  است که دائما  در حال تسلیم باشید. در حال پذیرش باشید این حضور را دائما  ش

و شراب صاف از سطرها به ما پیغامی می دهد  پس اگر ما االن در وجودمان درد هست هر کدامر از شراب صاف کن. شراب . یعنی وجودت را پ  

ید منتظر باشیم که یک نفر می آید و ما را نجات می دهد. نباید نیست . ما می گوییم که جنسمان خرد شیشه دارد نباید دیگران را مالمت کنیم . نبا

نطوری است . من ، . باید بپذیریم اول که وضعیت ما ایتوقع داشته باشیم و نباید عصبانی بشویم. باید همین کارها را که موالنا می گوید انجام دهیم

 مان کار کردن. وجه کردن و روی خودمن دارم. و یواش یواش شروع کنیم روی خودمان ت

 پس حمله به دریا کن تا مارزمین باشی کی ماهی دین باشی                                                                           ما را چو شدی ماهی 

عها سرش را بلند بعضی موق به زمین چسبیده .حاالمی بینید که تمام سطح پایین بدنش تا زمانیکه چسبیده ای به آن متعلقاتت به زمین مثل مار. مار 

در  وانی باشی. ماهی دین ، ماهی است کهاین است که تو می خواهی مثل مار به زمین بچسبی در این صورت ماهی دین نمی تمی کند و منظورش 

این لحظه شنا می کنیم  یکتایی دیم مثل ماهی در فضایفرم ندارد. وقتی ما فرم نداشته باشیم و بی جا ش یی این لحظه شنا می کند. بنابراینفضای یکتا

صورت به اقیانوس فضای یکتایی این لحظه وقتی که در شدی ماهی در این صورت بپر در این و می گوید وقتی که  اریم فرم نداریمجا نددرعین فنا 

رده. آن موقع است که مسائلت حل می شود. و این هم آن شنا می کنی و بر نمی گردی به ذهنت ، آن موقع هست که زندگی به تو دسترسی پیدا ک

مسائلشان گوش می کنند اینطوری نباشد که مسائلشان حل شد بگویند که ما دیگر یاد گرفتیم. نه . تا آخر باید ادامه  ی که برایعرض کنم که آن کسان

دور از دسترس ما قرار دادند گاهی اوقات آموزشهای غلط ر اگباشد که به فضای وحدت برسید . فضای وحدت را هم  بدهید و قصد شما هم باید این

ط و امامان و اولیاء هستند که به فضای وحدت می رسند و بقیه فق ها را نباید بکنند و فقط پیغمبراناین بوده که اصآل  آدمهای معمولی که این صحبت

گفته برای  یران و اولیاء و هر کسی که به گنج حضور رسیده و یک چیزبقابلیتش را دارد . اتفاقا  پیغم هر کسیحرفش را می زنند. این غلط است و
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دین هم برای همین آمده و تنها چیزی که مقدس است همین هوشیاری خالصی است که در انسان این بوده که به انسانها کمک کند تا به آنجا برسند. 

 ی وحدت برسد و دائما  در حالت تسلیم باقی بماند. همین است که انسان به فضاتمام نوشته های دینی برای بوجود می آید. 

 گر آدمیی آخر سر جانب باال کن                                                                            در حیوان بنگر سر سوی زمین دارد         ان

و دانه اش هست. تو واقعا  می خواهی اینکار را بکنی و مانند  ورد و خوراکی چرد دائمآ  به فکر خمی گوید به حیوان نگاه کن که دائما  دارد م

ز نبات آمده مده به نبات اهوشیاری صحبت می کند که از جماد آبه درجه انسان تبدیل شدیم دارد راجع به  باشی؟ ما از درجه حیوانیت آمدیم حیوان

ده. ما که نمی توانیم برگردیم به حیوانیت دوباره! ذهن هم چیزی شبیه حیوان است. اگر ه به انسان و در انسان در ذهن گیر کربه حیوان و حیوان آمد

حیوان همیشه در حال چریدن و اضافه کردن به خودمان باشیم و در این فکر باشیم و فکر دیگری نداشته باشیم و همین هوشیاری را داشته باشیم با 

ما خطرناک هستیم. می گوید اگر آدمی هستی و آدمی هم به نام تعریف همین هوشیاری  چی فرقی داریم؟ و در ضمن حیوان خطرناک نیست ولی

باال در مقایسه با زمین است. زمین فرم است و ذهن است و باال  سرجانب باال کنحضور خالص است که از فرمهای ذهنی خودش را آزاد کرده 

ون باز می شود نه در باال. نمی گوید که باال را نگاه کن. نمی گوید  زمین را که این فضا در درفضای یکتایی این لحظه است  آسمان است سمبل 

 اینها همه سمبلیک هستند. نه  نکن باال را نگاه کن!! نگاه

 ریس ز اسما کن بر صدر ملک بنشین تد                                                در مدرسه عالم با حق که شدی محرم                              

ری هستیم که از یعنی ما دارای همه اسرا. اسرار را به ما یاد داده ارد این جهان بشویم می گوید خدا تمام پس قبل از اینکه ما به عنوان هوشیاری و

ازه بده تا زندگی به تو تو اجلک بنشین و از اسماء تدریس کن. ده و در ما هست. می گوید تو بیا در صدر و باالی مجلس مَ اول خلقت بوجود آم

. که در به حضور رسیدن چطوری میشود نت بگویی که این چطوری میشود هدسترسی پیدا کند که رازهای زندگی را بدون اینکه االن تو به ذ

و ذات تو  ستیزه می دهی که این هوشیاری که تو هن که اینهار ا می شنوی و اجاداند که چطوری به حضور برسد . همیندارد! هیچ کس نمی 

کنی به  یی کمک می کنی تو دارکر می  کنی و صبر مهست به فعالیت بی افتد و پرهیز می  کنی از بعضی چیزها که من را بوجود می آورد و ش  

ینکار را . ا ذهن تو بلد نیستولی  کار را تواند بکشد و تو بلد هستی  این می که قط هست ف مخمصه ذهن بکشد بیرون و آنزندگی که شما را از آن 

اینطور نیست. االن مطلبی هم ! نه بده تا به گنج حضور برسی  حله یک و دو و سه و چهار را انجاممر اینطور نیست که در رسیدن به گنج حضور

 از مثنوی برایتان می خوانم راجع به این مطلب که می گوید 

 ی گویم ترا گاهی منم ***هر چی گویم آفتاب روشنم توگه 

 دمی ***حل شدن آنجا مشکالت عالمی  زمشکات هر کجا تابم

 این را چه از زبان انسان کامل بگوییم انسانی که کامال  به حضور زنده شده و هوشیاری خالص است و چه از زبان زندگی بگوییم هر دو درست

ه فضای وحدت درست است که تو وقتی بستم . یعنی است. می گوید گاهی می گویم تو و گاهی می گویم من. و هر جور که بگویم آفتاب روشن ه

را در بعدا  حل میشود برای ما. ذهن نباید ما  هرسی هنوز فرم داری و وجود داری. هم تو تویی و هم تو من هستم. این هم ازآن چیزهایی است کمی

و ستیم ما هم با زندگی یکی هرتی می شود؟!  نه و ما را به  مشکل بندازد که ما با ذهن بخواهیم بفهمیم که این به چه صواینجا به مشکل وادار بکند 
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و هم حس می کنیم که جدا هستیم. هم جدا هستیم و هم با انسانهای دیگر یکی هستیم. هم حس وحدت می کنیم و هم  هم در جهان بیرون کار می کنیم 

از دمی یعنی اگر دم  مشکات یعنی چراغدان. بفهمد.  تواند این را نمی حس جدایی می کنیم. این عشق است که هم جدا هستیم و هم یکی هستیم. ذهن

چراغ من یک لحظه بتابد. اگر اجازه بدهی این لحظه با تو و از طریق تو با تو صحبت کنم این را  این لحظه اگراز  چرغدان این لحظه ، بزنم در

ن بشوی و اجازه بدهی که من یک لحظه از این دم از تو فرض کن خدا به شما می گوید. اگر اجازه بدهی و پذیری اتفاق این لحظه را و از جنس م

نیست که این همه داریم  از این راه حل می شود. پس بیخود . مشکالت تو حل می شود و مشکالت عالم همحل شد آنجا مشکال ت عالمیصحبت کنم 

مه امکانات از آنجاست و ما تا آنجا که می توانیم باید این پتانسیل قوه ه،منبع همه امکانات است ،این قضیه را می گوییم که فضای یکتایی این لحظه 

هم ّسر شو و محرم شو هم دم لحظه موازی باشیم اجازه بدهیم که در این دم زندگی از طریق ما دم بزند . امروز در غزل هم داریم که می گوید 

رم من بشو هم دم زن و همدم شو یعنی حرف بزن و خودت را یعنی هم ّسر بشو و مح  هم بندگی ما کنو ما را شو شو زن و همدم شو ***هم ما 

من چیزها ولی یادت باشد که یک دفعه نروی در ذهن و خودت را گم کنی و بگویی که من هستم و از این  بیان کن ولی با دم من و همدم من باش .

نده خدا می شود و دم خدا می از جنس خدا می شود نمای من ذهنی هم در ذهن.ذهنی هم استفاده می کند . من ذهنی هم در ذهن به حضور می رسد 

ان را می بینید. ولی واقعا  اینطور نیست و این فقط یک فکر است. حقیقتا  در عمل ما باید بدانیم و گفتم اگر شما به حضور برسید حتما  ذهنتشود .

اگر کسی عصبانی می شود من دارد که عصبانی فی بهش بر بخورد. و حرفی به شما بر نمی خورد. برای اینکه باید من باشد که حردیگر جا ندارید 

می شود اگر کسی می گوید که به من برخورد پس اینجا یک منی هست که به او بر می خورد اگر از جنس بی جایی باشید دیگر به شما بر نمی 

 خورد. 

 از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت                                                 تی را کافتابش بر نداشت                                            ظلم

ا آن ظلمت و آن تاریکی مثل کند ذهن ما نمی تواند حل کند از دم مد آفتاب بیرون می افتد و روشن میمی گوید تاریکی که ذهن نمی تواند حل کن

 روشن می شود. روز 

 دیگران را ز آدم اسما می گشود                                                                                           ش اسما نمود یآدمی را او به بخو

ما را  همین جا را می خواستم شما ببینید. می گوید آدمی را یعنی ما انسانها را بصورت هوشیاری خدا به خودش به اسماء به اسرار آگاه کرد یعنی

ین رازها را به بقیه و ما مسئولیت داریم که این اسماء و  ا زندگی و ما آن رازها را می دانیم ت هوشیاری در آنجا تعلیم داده به رازهایبصور

 باشندگان تدریس کنیم.

 خواه از خم گیر می خواه از کدو                زآدم گیر نورش خواه ازو                                                                               خواه 

 دوی نیکبختبا خنب پیوستست سخت                                                                                          نی چو تو شاد آن کن کدو کی

مال  به حضور رسیده خواه از خود او یعنی خدا. خواه شما می را از خم انسانی که کااز  از آدم بگیر یعنی این رازها را شما خواه این اسماء را 

خم بخور یکردند و درون آن می میریختند. حاال شما یا خم را از دورن کدو بخور یا از از کدو که در قدیم کدو را خالی مبردار که منبع است خواه 

حضور هوشیاری و امروز گفتیم که شما که خودتان را زائوندید از ذهن و کامال  به ر از می است اینجا انسانی است که پ  هر دو یکی هستند. کدو در 
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ببینیم نه زنده هستید کدو هستید و خم هم رمز خود زندگی . می گوید که این کدو با خم با منبع به سختی پیوسته است. ما منتها با ذهن نمی توانیم 

 ولی آن کدو نیک بخت است . کدو انسان زنده به حضور است.  این جهانی مثل تو مثل من ذهنی که شاد هستی با چیزهای سطحی

 هر که دید آن را یقین آن شمع دید                          چون چراغی نور شمعی را کشید                                                                

 دیدن آخر لقای اصل شد                                                                                      همچنین تا صد چراغ ار نقل شد                 

نی . نور آخرین چراغ با نور می گوید شما اگر بیایید با یک شمع یک چراغی را روشن کنید و بعد با آن چراغ هزاران چراغ دیگر را رووشن ک

شمع را دیده. یعنی اگر شما به آن چراغ را ببیند مثل این است که که کسی  اگر با شمع چراغی را روشن کنی هرنی عی شمع اولیه فرقی نمی کند 

کسی که با شما صحبت می کند درست انگار که خود زندگی را دیده و با زندگی صحبت می کند و اگر این چراغ هرگنج حضور کامال  زنده بشوید 

 و اولی را دارد می بیند.کسی می بیند انگار که چراغ اصلی رین چراغ را که را صد تا چراغ روشن کند آخ

 هیچ فرقی نیست خواه از شمع جان                                                                          خواه از نور پسین بستان تو آن                   

  ین نورش ز شمع غابرینبخواه                                                                                         خواه بین نور از چراغ آخرین         

 هیچ فرقی ندارد یا برو پیش خدا . هیچ فرقی نیست خواه از شمع جان می گوید که تو حاال میخواهی از آخرین نوربگیر 

از نور انسانهای گذشته. چه خواه نور را از چراغ آخرین می خواهی ببین یا اینکه   بین نور از چراغ آخرینخواه دوباره همین را تکرار می کند 

بشرطی که بشویم ،االن شما به گنج حضور که زنده می شوید ما از هوشیاری شما استفاده کنیم چه از هوشیاری موالنا و چه از هوشیاری خدا 

نیست ما وقعها با ذهن گنج حضور را تجسم می کنیم. تجسم کردن و فکر کردن و تمثیل زدن گنج حضور اشکال کار در این است که ما بعضی م

دید و فانی شدید دیدید که چیزها به شما خودمان را بکشیم بیرون و در عین فنا جا بکنیم در واقع بیجا بشویم. هر موقع شما بیجا ش   حقیقتا  باید از ذهن

ترسد . اگر از جنسی شدید که دیدید بنظر می آید  ،برای اینکه شمشیر ابد دیگر نمیه بی نهایت پیدا کردید نترسیدید بر نمی خورد ساکن شدید وریش

 که شما مردنی نیستید در این صورت شما تبدیل شده اید. 

 بخش پنجم:

 جاروب ز ال بستان فراشی اشیاء کن                              چون سلطنت اال خواهی بر الال شو                                                         

ین لحظه و با با خدا یکی بشوی در فضای یکتایی اشما  می خواهی یعنی  کردن. می گوید اگر تو سلطنت اال فراشی کردن یعنی جارو کردن و تمیز

رش از الال ضمن اینکه اشاره می کند به اینکه ال کردن رویدادهایی که منظو.الال در این صورت اول باید بروی بردر جهان فرم  او سلطنت کنی به

نش همراه است ت و واککه ما را به خودش می کشد و بیشتر اوقات با قضاو رمهایی که داریم هر الگوی ذهنیما به آنها واکنش نشان می دهیم به ف

جدا می کنی این لحظه وقتی که می بینی یک اتفاقی افتاد که شما را کشید به ما به آن می گوییم که ما تو نیستیم. ال کردن یعنی خودت را از آن 

که می گوید که شما مرتب ال می کنید و دارد اشاره میکند به همان کلمه ال اله اال هللا ی و می گویی من تو را ال می کنم خودش ، تو به خودت می آی

هم یک راه است که شما به هر چیز که شما را گرفتار می کند و چسبیده ای بگویی  فتاری اینچند سال ال می کنید . گرو ادامه می دهید به ال کردن 
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واند که من تو نیستم. هر چیزی که تو را می ترساند به او بگویی که من تو نیستم. فورا  جدا می شوید. ولی یک جای دیگر که برای شما خواهم خ

دختر زیبا همیشه با یک لََلِ هست اشاره به هر دو می کند که این رزیبا هستی ولی عاشق یک دختورد و می گوید که تو الال را به جای صبر می آ

چند ماهی که الال می گوید ال ال ال ال تا این تمام آن چیزهایی که من را به خودش می کشد تمام بشود وقتی من مرتبا  بگویم که این چیزها نیستم یک 

یعنی فقط خدا  یاری است. که این همان سلطنت اال است .االه می ماند در واقع هیچ است آن تو هستی که هوشاین کار را بکنی در آخر آن چیزی ک

گرچه گفتم بعضی ها باشد و چیز دیگری نباشد و این کار عملی است. این کار را عملی است که اگر شما نکنید از این گرفتاریها آزاد نمی شوید. 

به این برنامه نگاه می کنند ولی اگر شما این راه را نروید شما از این کلمه به عنوان مبدل استفاده می کنید این تو آزاد شدن از گرفتاریهایش  برای

م چرا من را از من ذهنی تبدیل می کند به انسانی که تسلیم است انسانی که می پذیرد و پذیرفتن درد دارد . االن که من به چیزهای مختلف چسبیده ا

مده و یکی از اینها را برداشته و برده. چسبیده بودم به چیزی و آمدند و آن ز اینها به خطر افتاده . یک کسی آبرای اینکه بعضی ا عصبانی هستم ؟

چیز را بردند . برای همین عصبانی هستم و ترسیدم! خب عزیز من شما من داری .یک تصویر ذهنی داری که یک قسمتش همین چیز کوچکی بود 

ال کن. اصال  بگو من تو نیستم و در مطلبی که االن بعداز این خواهم خواند می گوید که این از . پس ت و برای تو االن این تلخ اس ه از دست دادیک

نی که مرد نیست نامرد است یا هم مرد است و هم زن است یا نه ااز دست یک مخنث که می ترسد مخنث یعنی انسبر می آید دست یک مرد جنگی 

د و به چه چیزهایی بینید که چه کارهای دیگرهم این مخنث می کنکه ب نممی خوابرایتان دائما  می ترسد و همچنین بنابراین ن است و مرد است نه ز

. اشیاء فرمهای ذهنی ارو کردنبه ج جاروب را از ال بستان و شروع کنتو . که به خودش چیزهای دیگر را اضافه کند دیگر هم عالقمند است

که در ذهنت درست شده به عنوان فرم ذهنی و هوشیاری شما را می بلعد و یک جور دیگر هم می توانیم بگوییم که علت اینکه ما  هستند هر چیزی

یع شده بین چیزهای مختلف که ما به آنها عالقمند هستیم و ما یکی یکی می خواهیم اینها را ال کنیم و شما ری ما توزحاضر نیستیم برای اینکه هوشیا

ا نگران باشید اگر شما چند تا از اینها را  ال کنید می بیند که هوشیاری زیاد شد . حاال من بشینم تمام اینها را ال کنم چقدر طول می کشد؟ شمنگران ن

ستم د که ناراحت می شوید شما بگویید که من از جنس تو نیستم من هوشیاری ازلی و ابدی هستم من همان طوطی قدسی هینباش هر موقع شما میبین

که افتاده من که اتفاق  این اتفاق افتاده م نیست خب نباشد مگر من این هستم؟ مگر من اتفاق هستم؟حاال این چیز مال من بود ودیگر نیست . مه

. من از اینها ی به آنوری می شوندیزهای این جهانی از اینور.چق است افآن چیزی که اتفاق می افتد ات.افتد نیوفتادم! هوشیاری ایزدی که اتفاق نمی 

 اگر عالقه شنا به پول است، کنم پول در می آورمرون اگر دارم کار مییاد می گیرم و تجربه می گیرم و خردم را بکار می برم حتی در جهان بی

گذارید که من  نمی . و تاسف نمی خوریدباه نیستید خب شما از اشتباهاتتان نتیجه می گیرد یاد می گیرد ولی شما اشتباهاتتان نیستید. اتفاقات اشت

تا به ه  یک شاعری هم گفت ال می کنید.ر اساس کدورت و رنجش منش را تقویت کند. دارید بذهنیتان بیافتد وسط بر اساس تاسف بر اساس غصه و 

این هلل همین یاد هلل می افتیم که یعنی اگر با جاروی مرتبا  ال کردن وقتی ال را تکرار می کنیم به    هللا سرای اال نروبی ال *** نرسیدی درجاروب ال 

آنجا با خدا یکی  مان یا قصر االهللا نمی رسی که درا جاروی ال راه را تو تمیز نکنی به ساختبصبر است هردو را موالنا می گوید. یعنی اگر 

بروند بخوانند از مثنوی استاد کریم زمانی و دوستان توجه کنند که این چیزها را از مثنوی می توانند را می خوانم برایتان جالب است که  بشوی. این

 واقعا  اینها باید تکرار بشوند و اگر تکرار بشوند در ما اثر می کند و کلیدش تکرار هست . 

می گوید صبر وقتی که ما می خواهیم ال بکنیم به چیزی که   صبر کردن جان تسبیحات توست*** صبر کن کانست تسبیح درست صبر کنمی گوید 

ضورت را حفظ کن قه داشتیم و چسبیده بودیم وقتی می خواهیم خودمان را از آن بکنیم این سخت است و صبر می خواهد . صبر کن یعنی حما عال
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حضور بیاد وقتی که ما ال می کنیم باید صبر کنیم . می پرسند که من مدتی ن جا بمان و صبر کن. ما باید مدتی صبر کنیم تا نرو توی ذهن و همی

ام ؟ این من ذهنی است . شما ال کن و کارت نباشد یک جایی درست کی شود و خودش ، خودش را  م ولی به گنج حضر نرسیده ا ال کردهاست که 

کردن د که همان صبر است. می گوید صبر دارگوید که ال ال یک معنی دیگری هم درست می کند. شما همینطوری با ال ال بروید جلو. االن می 

تو صبر کن. حقیقتا  در این لحظه که شما می پذیرید اتفاق این لحظه را و صبر می کنید این تسلیم شدن بهترین عبادت است که  . جان عبادت تواست

 در جهان شناخته شده و موالنا هم گفته . می گوید که صبر کن که آن یعنی عبادت درست است. 

 صبر کن الصبرو مفتاح الفرج                                                                                                   رد آن درج     هیچ تسبیحی ندا

 وید هیچ عبادتی این مرتبه را ندارد. یعنی صبر از همه عبادتها باالتر است. صبرکن برای اینکه صبر کلید گشایش کار تو است. گمی

 هست با هر خوب یک الالی زشت                                                                             صبر چون پل صراط آن سو بهشت             

 زان که الال راز شاهد فصل نیست    تا از الال می گریزی وصل نیست                                                                                         

ی گوید صبر مثل پل صراط است می دانید که پل صراط یک پل نازکی است مثل مو. چرا نازک است؟ ما االن صبر می کنیم یک رویدادی اتفاق م

هوشیاری می مانم در این لحظه می مانم و در لحظه بعد یک و حاضر وکه به ذهن بروم از این افتاده و من می پذیرم و همینطوری پرهیز می کنم 

بزرگتری می افتد پایم می لغزد و می افتم توی جهنم ذهن . پل صراط هم یک نخی است رویش شما راه می روید یک دفعه اگر حواست جمع اتفاق 

یعنی منظورش این است که در حرکت این لحظه در کار این لحظه من حاضِر حاضرم یک اتفاق نباشد میلغزی و می افتی و آن زیر جهنم است. 

برای من و این خیلی مهم است و یک دفعه من را از جا می کند می افتم توی جهنم. اینها سمبولیک هستند. مثل پل صراط است  کهخاصی می افتد 

اگر از روی آن رد بشوی خیلی هم طوالنی است . چرا طوالنی است؟ برای اینکه خیلی چیزها را باید ال کنی. چون ما خیلی هم هویت شدیم با 

ولی  می کنم باال می آیند من نگاه می کنم و الها هم هویت شدم و اینها مرتبا  تا چیز هست در آنجا که ما با آن برای اینکه هزارچیزها ! طوالنی است 

خوب با با هر  و جهنم ذهن من دار است.است تصور کنید که بهشت هوشیاری حضور و فضای یکتایی این لحظه  آن سویش هوشیاری است .اینطو

هلل همراه دارد قدیم دخترها را همینطوری ول نمی کردند دختر ها که بیرون می رفتند یک هلل هم با آنها می رفت بیرون. هلل هر زیبارویی یک 

ورد ما هم می ذاشت. حاال در متر خانم توجه کنند این هلل نمی گقایون و پسرها به این دخکه با او می رفت اگر می خواستند آسرپرست دختر بود 

رزیبا روی هست که یک هلل همراه دارد حاال ما می گوییم که آقایون می آیند این دخت این هوشیاری حضور این خوب است گنج حضور،گوید که این 

هلل بداخالق هم  ند چونند ولی هلل را نمی خواستشان می آمد. دختر خانم را می خواستن می آمد ولی از این هلل بدو دختر خانم را می دیدند و خوششا

 داد و بیداد هم می کند ولی می گوید که  هست و

 زان که ال ال را ز شاهد فصل نیست                                        تا ز الال میگریزی وصل نیست                                                  

از صبر بدش می آید؟ من ذهنی . صبر ندارد و عجله دارد. باید صبر  ما از صبر بدمان می آید . چه کسی،بدت می آید و از او تا ازهلل می گریزی 

می گوید که تو ازالال از هلل بدت می آید در اینصورت ین در پایین می گوید که کارزار است. د و ال کنیم و همینطور بمانیم . اکنیم تا تحمل کنی
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ه باید رفیق بشوی نمی توانی با اتفاق این لحظه بجنگی. در غزل هم داریم که می وصلی وجود ندارد و باید با هلل رفیق بشوی یعنی با اتفاق این لحظ

 گوید 

 شق زناری گه قصد چلیپا کن گه عا                                                                                         تا ره نبرد ترسا دزدیده به دیر تو  

نجا هستیم و عبادت می کنیم با خدا یکی هستیم و آیا من ذهنی فضای یکتایی این لحظه که این غیر مقدس است و ما آدر درست کردیم  یما یک دیر

وقتی ستیزه می کنید. اگر ستیزه کنید با هر چیزی از جنس آن می شوید. با هر چیزی . چه موقعه ؟له می تواند بیاید آنجا بدزیده می تواند بیاید آنجا؟

تن اگر تن  بی سایه نباشدو ما از این کار دست بر نمی داریم. در غزل هم گفت که می شویم و این کار من ذهنی است از جنس آن ستیزه کنیم 

ی وجودش داشته باشی اگر من داشته باشی فرم داشته باشی و جا داشته باشی این جا حتما  با زندگی ستیزه می کند اصال   شما بگویی که این من ذهن

ها با وست داریم. اگر جنگ را دوست ندارد این من ذهنی پس چرا این همه زن و شوهربر اساس جنگ است . ما جنگ را د ستیزه است ،بر اساس 

ها نترسند ما پیش بچه ها هم دعوا می کنند. چرا این همه داد سخن می گویند و شعار می دهند که ما می خواهیم در خانواده صلح و صفا باشد بچه 

نند. من ذهنی وجودش به ؟ برای اینکه نمی توابه دعوا. چرا؟ مگر قرار نگذاشتند وع می کنندیم باید یواش حرف بزنیم یکدفعه شرکن دعوا نمی

این دعوا آخرین دعوا بود در کتاب که به ایجاد درد است. زن و شوهر ها با هم قرار می گذارند که دعوا نخواهیم کرد ما تعهد می کنیم  ستیزه است،

ا بلند نمی کنیم و... ولی وقتی من ذهنی ضعیف می شود می تربیت غلط می شوند ما صدایمان ر ه هاه در روانشناسی هم می گوید که بچوشتهم ن

خواهد خودش را تقویت کند و می خواهد بیاید باال می خواهد خودش را نشان بدهد. چطور خودش را نشان بدهد؟ یک قطب می خواهد . با کی 

ر یکی از طرفین دعوا نکند پس باید برود و یکی دیگر را پیدا کند برای دعوا. چه راحتر که آدم با زنش یا شوهرش دعوا کند که دم دعوا کند. اگ

!یک زنی که می خواهد با شوهرش دعوا کند خب با کی حاال برود و آن آدم را پیدا کند؟از کجا  دست آدم هم هست تا اینکه برود و یکی را پیدا کند

رد که کند بهترین آدم همین شوهرش است.برود با پسر خاله اش با مادرش یا پدرش دعوا کند؟ آنها هم که دم به تله نمی دهند؟اصال  بهانه ای ندادعوا 

د یا با آنها دعوا کند ؟ که بعضی موقعها با آنها هم دعوا می کند گالیه می کند شکایت می  کند که مهمانی دعوت نکردید به حرف من گوش نکردی

 حرف من را رفتید به دیگران زدید ! اینها همه بهانه است چون احتیاج به دعوا و ستیزه دارد. 

ما از الال می گریزیم . ما االن به عنوان من ذهنی گنج حضور را می خواهیم که آن دختر خانم خوشگل است ولی تا ز الال می گریزی وصل نیست 

اتفاق بد این لحظه است که شما باید آن را ال کنید که نمی خواهم این را . همینطور ما داریم ستیزه می کنیم و به را نمی خواهیم. هلل او همین او   هللِ 

ه به شاهد. شاهد هم یعنی زیبا از شاهد جدا شدنی نیست. هلل چسبیدگنج حضور هم می خواهیم برسیم. نه واقعا  نمی شود اینطوری. برای اینکه هلل 

 رو. 

 شیشه دل                                                                                     خاصه صبر از بهر آن نقش چگل  ای ق صبرتو چه دانی ذو

هش بر بتو از کجا می دانی ذوق صبر را که این دلت مثل شیشه است و زود می شکند. واقعا  دل ما که من ذهنی است مثل شیشه است و فورا  

زیبارویانش معروف بودند. این هوشیاری که زیباروی چگلی که می دانید در ترکستان ،ن نقش چگل صبر برای آ میشکند. مخصوصا  خورد و می

 ؟ صبر کنی برای آن به آن تشبیه می کند که تو می توانیرا  رحضو
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 مر محنث را بود ذوق از ذکر                                               غزا و کر و فر                                                   مرد را ذوق 

مثل آن هلل است می  و و ال بکند و که دوست داشتنی هم نیست  می تواند بپذیرد صبر کند و پرهیز کند انسان جنگجو، انسانی که  ،می گوید مرد

انسانی است که ال می کند و صبر می کند ه بعد از آن بدست می آید . این تمثیل کگوید مرد جنگاور و دالور ذوق جنگ دارد و شکوه و جاللی 

رها  زندگی میرسد . رها می شود از هر لحظه اتفاق افتادنرا داشتیم و به کر وفر سلطنت اال یا خدا یا همه اینها امروز پرهیز و شکر می کند که 

لت تناسلی مرد تمثیل هستند این فقط عالقمند به آبودن . اما مخنث ، نامرد که اینها  رها می شود از دل شیشه می شود از ترس و خشم و رنجش،

نیست و این  ییدارد ببینید موالنا واقعا  می رود به حد تا ما را متوجه کند که این من ذهنی و این ذهن جای اقامت هوشیاری حضور هوشیاری خدا

توجه نمی کنند. و در اینجا همین اعتراض کردن و نپذیرفتن و صبر نکردن وپرهیز نکردن و  اصال  یک غلط و اشتباه بزرگی است که خیلی ها هم 

رفتن به ذهن را که من ذهنی است مخنث مینامد.  مخنث فقط عالقمند به یک چیز است که یک چیزی را به خودش اضافه کند در عالم بیرون  یزود

مرد هستند برای اینکه آن قوه جنسی را ندارند که مرد بشوند گرچه که آلت تناسلی مردانه دارند این تمثیل را بکار می برد که انسانهای مخنث که نه 

بکنند پس مقایسه توانند مقایسه. با مردها که نمی  نمی توانند باشند چون نمی توانند بچه دار بشوند و می افتند بهکه ولی سینه زنانه دارند و زن هم 

رمردها نسبت به زنها به آنها عالقمند هستند . از این راه و این مقایسه می خواهند مقایسه می کنند که چقدنند و خودشان را با زنها مقایسه می ک

در بگویند که من بهتر از زنها هستم. از این راه می خواهند حس هویت بگیرند. می گوید که من ذهنی هم مثل این است . می بیند که موالنا چق

 وجه به چیزی بکند که ما به آن چسبیده ایم. زحمت می کشد تا ما را مت

 بخش ششم: 

 برد او را فکر او  سوی اسفل                                         جز ذکر نه دین او و ذکر او                                                             

. آن است کرش ست و ذکرش هم آن است دائما  فکر و ذدینش آن اچ فکر و ذکری دیگر ندارد . ، هیخنث به غیر از ذکرمی گوید این نامرد و این م

به مقایسه. اولین چیزی که  نیست که نرود ست. شما نگاه کنید حرص آن را دارد . هیچ من ذهنییدین من ذهنی دین اضافه کردن چیزی به خودش ا

مقایسه یا نه؟ خودم را با کسی مقایسه می کنم یا نه؟ کی هست که من خودم را با او میرویم به این باید باشد که آیا من خودتان می بینید  شما در

مقایسه خود با یکی برای  اقعا  در مبدأ بگیریم و نگذاریم.زی است که ما می توانیم این را ومقایسه می کنم؟ اگر می کنید مچتان را بگیرید. اولین چی

شد مگر اینکه شما این نخواهید ناراحت هستید گرفتار من ذهنی هستید و درگیر درد وعذابش هستید و شما رها  اگر در مقایسه با یکی شما زندگی.

 ا بکنم. موضوع را ببینید و مثل آن دالور ال کنید و بگویید من می فهمم که من دارم اشتباه میکنم این کار غلط است و نمی خواهم دیگر این کار ر

ل می دهد به سمت باال به سمت گنج دائما  فکر او می برد او را به چیزهای پایین . فکر شما ببینید که شما را ه      ر اوسوی افسل برد او را فک

قعر من داشتن. شما روز به روز من ذهنیتان را باد می زنید نسبت به دیروز به  ،حضور به سمت هوشیاری خدایی یا نه دارد می برد به سمت جهنم

ید و دارید خودتان را از دردها و هم هویت قویت من ذهنی است؟ یا نه شناختف تر شده یا قوی تر شده؟ اصال  کارهایتان برای تمن ذهنی شما ضعی

 شدگی ها یکی یکی با ال کردن آزاد می کنید. 

 کو به عشق سفل آموزید درس                          گر برآید تا فلک از وی مترس                                                                       
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حتی دانش هستانه که امروز داشتیم لحاظ حرص به لحاظ مقام به لحاظ  من ذهنی اگر به فلک هم بیاید بعضی ها بزرگ می شوند به د اینمی گوی

برای اینکه اینکه تو خالی است.  برای هم برود تو ز آن نترس می گوید که اگر تا فلکبزرگ می شوند سواد پیدا می کنند وتا به مقامات باال برسند.

ا از این رسش را ازخدا گرفته. آمده درسش ردرسش یادش رفته که از اسماء بوده و د.گرفته  ،درسش را از عشق به کوچکی و نا چیزی و پایین

ش باال برود برای خدمت این هم خوبه ولی نه برای گرفتن هویت جهان گرفته که چه جوری خودم را باال ببرم. البته اگر آدم پولش زیاد بشود مقام

د که می خواهید پولتان زیاد بشود خب خیلی هم خوب است که دارد زیاد میشوید مگر یاگر شما از فضای یکتایی هستید ولی اگر چیزی اختراع کرد

نیستند اینها ولی اگر همه حواس و هوشیاری من اینها هستند و پول زیاد بد است مگر خانه بزرگ بد است مگر ماشین حسابی بد است؟ نه هیچ بد 

ا زندگی بگیرم و هویت بگیرم و پر از درد و پرفتاری هم هاینها من را باز داشتند از حضور و اگر من اینها را زیاد می کنم و می خواهیم از این

 هستم این غلط است. ایندرسش را غلط یاد گرفته. 

 گرچه سوی علو جنباند جرس                 ند فرس                                                                                 ابه سوی سفل می ر او 

 ال گوید که من دارم می روم باال. باگفتار و شعار دادن من ذهنی می  را بسوی پایین می راند گرچه که دراو دارد به سوی پایین می رود اسبش 

علو یعنی باال جنباند حرس گر چه سوی علو   برای اینکه خودش از جسم جنس است.  رفتن آن یک خدای ذهنی است یک فرم است یک جسم است.

یعنی زنگوله اسب و شتر   دروغ می گوید که من آهنگ آرامش دارم من ذهنی من می گوید که من آهنگ صلح دارم اگر صلح داری پس چرا 

 جنگ می کنی 

 کان علمها لقمۀ نان را رهیست                                                                                                  یستاز علمهای گدایان ترس ن

من یم . حاال می گوید که ما گدا هست یعنی پرچمشان را می گذاشتند آنجا کها یمی گوید من ذهنی گدا است ودر قدیم گدایان علم داشتند و علمشان را 

ممکن است مقام باالیی باشند و علم بلندی هم داشته باشند ولی گدا هستند و دائما  می .گاهی اوقات خیلی بلند است علمهای گدایان  هم مثلذهنی 

م این گدایان فقط برای یک لقمه رسید از علم آنها برای اینکه علنتص چیزی را دارند ستیزه دارند . خواهند چیزی را به خودشان اضافه کنند و حر

 نان است . 

 طارم خضرا کن  گر عزم سفر داری بر مرکب معنی رو                                                                           ور زانک کنی مسکن بر

کنی؟ در این صورت بر حرکت فر کنی تو می خواهی هی سما در ذهن به موج فکر سواریم . از این فکر به آن فکر . و می گوید که تو می خوا

می فهمیم ما. آن یکی کار را نباید بکنیم. از این فکر من دار به آن فکر ی تواند بفهمد. ولی آن یکی را وسیله نقلیه معنی سوار شو. این را ذهن نم

نید. ببینید که می توانید سوار مرکب معنی بشویم. معنی همان من دار. از یک واکنش به یک واکنش. از یک قضاوت به یک قضاوت. این کار را نک

حالیکه هیچ هستیم فرم  عدم است وقتی که حرکت می کنی مثل ماهی که رد آب شنا می کند ما هم درن حضور است همان هوشیاری است . هماگنج 

 این امکان دارد. و ما این کار را بلدیم. نداریم در آب این لحظه شنا می کنیم فقط بدانیم که اگر به ذهن نرویم  جااریم ند

                                                                              دراین دریا همه جان ها چو ماهی آشنایستی                                         خضری دراشکستی به ناگه کشتی تن را                          وگر 
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کردن را از قبل بلد است. حاال اگر بخواهی مسکن یوفتد به آن دریا در آن دریا جان ما شنا این لحظه کشتی تنش را بشکند و ب اگر مثل یک خضری

سمان درون است . پس آدر آسمان بکن که منظور  سکن بکنی. می گوید اگر می خواهی م آسمانست است طارم خضرا یعنی ثل دارببکنی طارم م

اکن نمی خواهیم بشویم می خواهیم در آن سمان درون ما باز شده همان جای مقدس ما ، ما اگر می خواهیم ساکن بشویم در من ذهنی و ذهن دیگر سآ

ا می فضا برویم . با ذهن فشار نیاوریم به خودمان چون با ذهن اینها قابل درک نیست  ولی به محض اینکه ما از ذهن بیاییم بیرون خودش خودش ر

 شناسد. 

 هر چند شوی عالی تو جهد به اعال کن                             می باش چو مستسقی کو را نبود سیری                                                 

می گوید که مثل کسانی باش که مرض استسقا دارند که هر چقدر آب می خورند سیر نمی شوند یک جور مرضی هست که هر چقدر آب می خورند 

ضیه را . این تمرین حضور تا آخر عمرمان هست. هر عمقش پایان ندارد . شما وسط کار رها نکن قمی شوند می گوید برای اینکه حضورسیر ن

رای این باید لحظه به لحظه شکر موقع که شما دیدید که به گنج حضور کامال  زنده شدید البته آن موقع هر کسی دیگر خودش می داند بطور کامل ب

خدا پایان ندارد و عمق ما ،و بداند که این کار پایان ندارداست ند که در این حالت افتاده و پرهیز کند که برود به ذهنش و اینها را دیگر خودش بلد کب

گوید بله یبه من ذهنی نگو .چون من ذهنی م بی نهایت است . و می گوید که از این کار دست بر ندار. که آب زندگی سیری تو نداری. این را

آنها هم هویت بشوم. نه اینها را نمی گوید من ذهنی هم اینطور تفسیر می فهمیدم باید بروم هر چه بیشتر جمع کنم. هر چه بیشتر مقام پیدا کنم و با 

 کند. 

 هرچقدر عالی هم بشوی بازهم به عالتر برو.  جهد به اعال کن وهر چند شوی عالی ت

 سر این سودا سر در سر سودا کن  داری                                               هر روح که سر دارد او روی به در دارد                           

می رود  اردی یکتایی است و درو به بیرون است رو به فضادر این صورت   روحی که سر دارد هوشیاری وهرما روح و هوشیاری هستیم .

اری و امله را دسر این عشق را داری سر این معگر هم جنون و عشق. ا ودا را داری سودا یعنی هم معامله ظب باش. اگر سر این سوابیرون. مو

پذیریم و ستیزه می کنیم این  میسرمان باال می آید می دانم و ن در این راه. هر موقع ما سی در این صورت سرت را بده برودمی خواهی به آنجا بر

می گویید که همان سر را باید برود چون این سر دانشی دارد که بر اساس آن دانش من می گویم که می دانم . شما چرا ناراحت هستید؟ شما مگر ن

ناراحت بشوید این چه دانشی است که می داند که باید ناراحت بشوید . دانش ذهنی است. این دانش را  یداحت هستم؟ پس شما می دانید که بمن نارا

ترسید؟ چرا باید برنجید باید بدهی برود. از کجا می دانید که شما باید ناراحت بشوید ؟ چرا باید ناراحت بشوید؟ چرا باید غصه بخورید؟ چرا باید ب

 که می گویید من می دانم باید برنجم! من می دانم که باید توقع داشته باشم! اینها سر هستند. 

 زن پرواز تو تنها کن بی سایه نباشد تن سایه نبود روشن                                                                               بر پر تو سوی رو

اگر جایی را اشغال  میرند پشتش سایه است . اگر تن داراگر تن داشته باشیم این تن حتما  ستیزه می کند مثل اینکه اگر یک کتاب را جلوی آفتاب بگ

توانم نگاه کنم  میسایه نگاه می کنم به نور دیگر نکردم حتما  پشتش نور را گرفته و من دارم به پشت نگاه می کنم. اگر سایه داشته باشم حتما  به 

می گوید همان دانش ذهنی ما است که به ما سایه روشن نیست. این  بی سایه نباشد تن سایه نبود روشنکه سایه همان جهل است.  نمی گذارد سایه
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فرض کنید که یک محفظه ای است که ما در آنجا زندانی شدیم و یک روزنی دارد که از آن بر میپریم و   بر پر به سوی روزنباید غصه بخوری . 

ی شود و شکاف باز ه ما در سر داریم در یک جا منفصل می کدو تا فکر است. رشته فکربین بیرون . این روزن گفتیم که فاصله از آنجا می پریم 

و باید یادمان باشد که ما باید تنها بپریم. با همسرمان نمی توانیم بپریم با بچه مان نمی توانیم بپریم و اینها را  آنجا می توانیم بپریم ازمی شود که ما 

می توانیم با خودمان ببریم. هر کسی مسئول خودش است. هر کسی می خواهد دیگران را با خودش پرواز دهد اشتباه می کند و خودش هم نمی ن

پرد. ما نمی توانیم دیگران را پرواز بدهیم. هر کسی مثل درخت سیبی که میوه خودش را می دهد باید میوه خودش را بدهد و خودش باید روی 

کند. بارها این را گفتیم و شاید این یکی از مشکلترین مراحلی است که ما وقتی روی خودمان کار می کنیم این جا نمی افتد . خیلی خودش کار 

ولی  موقعها من دیدم حتی بعد از چندین سال آدمها متوجه نمی شوند که باید روی خودشان کار کنند. می گویند که ما روی خودمان باید کار کنیم

  اگر وجود دارد به آن توجه کنید.  م وجود دارد؟شما ببینید که آیا این در شما ه ران کار می کنند و متوجه نیستند. حاالروی دیگ

 وید کز عقل تبرا کن برقاعده مجنون سرفتنه غوغا شو                                                                                   کاین عشق همی گ

است که دیوانه نیست. ولی ما باید در این ال کردن باید  همجنون که نمی داند مجنون است . دیوانه اگر بداند که دیوان گوید بنا به قانون مجنون .می 

اعتراض کن. نه اینکه ما و  به ضررت است و این کار را نکن هدیوانه بشویم.  برای این چیزی که من داریم ال می کنم کامال  عقل می گوید ک

و من این را می پذیرم و  ش اتفاق این لحظه معنی اش این نیست که شما حقتان را نگیرید. ولی می پذیرید قبل از قضاوتپذیرحقمان را نگیریم. 

ن ، تو سردسته رئیس خرد شما به شما چه می گوید . واکنش نشان نمی دهید. پس بر قاعده دیوانگان مخصوصا  مجنوتان ه از دورنکببینید 

تبرا کن. عشق به ما می و این عشق به ما می گوید که تو بیا از عقل دوری و  ذهنی خودت و همچنین در جهانآشوب در این من  ،آشوبگران بشو

این عقل من ذهنی دوری کن. وقتی می آییم ال بکنیم بالفاصله عقل ما می گوید نه. این را دیگر نه ! این یکی را دیگر نه! ولی می دانیم  زگوید که ا

هیچ موقع واکنش نشان ندهیم و بگذاریم با تامل و با صبر برویم دنبالش وخرد با و  ما باید بپذیرم اگر حقی داریم با مالیمت که هر اتفاقی که بیوفتد

 که نور ایزدی ما را هدایت کند. 

 م هست و هم می بی هر دو تا گیرا کن ه                                                    هم پخته و بریان شو                       هم آتش سوزان شو

انسانهای موثرمی گوید که  نویسنده هفت عادت  Steven Coveyو هم تو پخته بشو. پختگی واقعا  بقول زان نا خالصی ها را بسوو هم عشق شو 

چنین مالحظه حق دیگران جهان بیرون حق خود و هم حتیود یا دل است و تعادل شجاعت یعنی بیان کردن خابلوغ یک تع،   Maturity ،پختگی 

مالحظه دیگران مخصوصا  آنهایی که حق دارند گاهی اوقات این را در این می آورد که می گوید اول بفهم حرف دیگران را و بعد صبر کن است .

د و صبر می کنید و می گویند کامال  گوش می کنی هران چگشما سعی می کنید که بفهمید که دیتا حرف تو را بفهمند . این هم یک تعادلی دارد اول 

د. اینها بعد حتما  این شجاعت را دارید که از دیگران بخواهید که حرف شما را گوش کنند حرف شما رابفهمند. نه اینکه فقط شما حرف آنها را بفهمی

شناسیم ما می خواهیم  گنج حضور هستیم به اینها دست پیدا می کنیم. اگر ما دشمن میجنس یک بالنسهایی هست یک تعادلهایی هست که وقتی ما از 

وقتی در فضای یکتایی این لحظه هستیم این هوشیاری یک میزان دارد یک خردی دارد که کمک می کند به شما تا این تعادل حق دشمن را بخوریم. 

ترسد میکشد عقب و ایت حق و حقوق دیگران هر دو را با هم مالحظه کنید. من ذهنی یا می ان بیرون و همچنین رعرا که شجاعت شما است در جه

شناسد و امروز موالنا این را بما  میآن نقطه و آن موزونی را ناینکه برای می گوید که بگذار حقم را بخورند اگر زورش برسد همه را می خورد. 
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 نیت فراوانی و اینکه ما بدانیم که زندگی پر از فراوانی است ویعنی ذه   Abundence Mentalityهمراه با   Steven Coveyگفت همراه به قول 

ت دارد کمبود دارد و کمیابی می شناسد و روا نمی دارد . ما روا می داریم برای اینکه از ساساست در حالیکه من ذهنی در ذهن خ از جنس فراوانی

 جنس فراوانی هستیم از جنس بی نهایت هستیم در فضای یکتایی این لحظه ما از جنس بی نهایت هستیم. بنابراین روا می داریم که هر کسی هر

می گوید که اگر دیگران ببرند به من نمی رسد و هم چنین آن چیزی را که می گوییم عمل می نی برای همه هست. در حالیکه من ذه جوری باشد

ر کنیم برای اینکه وقتی خرد هستی می آید اصال  می ریزد به عمل ما . ما دروغ نمی گوییم و هر چه که می گوییم عمل می کنیم برای اینکه ه

گردیم و ما می دانیم که اگر بر گردیم اسمش می نکنیم و هیچ موقع هم از آن بر ی که می گوییم از زندگی می آید. و همان موقع هم عمل می چیز

Integrety    است این که رفتار ما و حرف ما یکی است برای اینکه از زندگی می آید. همه این اصولی که ما در جهان بیرون ما را موفق می کند

 حظه می آید و اگر شما این کار را بکنید همه اینها جای خودشان را می گیرند اگر نکنید با من ذهنی  نمی شود درست کرد. لز فضای یکتایی این ا

 وبعد می گوید که تو هم مست شو هم می ولی نگو مست و می نگو من مست هستم و می . بدون اینکه بدانی که اینها هستند گیرایی را بکار ببر 

 گیرا و گیرنده و اثر گذارنده. نفوذت را بکار ببرو گیرا باش. 

 هم ما شو مارا شو هم بندگی ما کن                                                  شو                          دم زندو همدم ر شو و محرم شو هم سّ هم 

 این را قبال  معنی کردیم.

 گه عاشق زناری گه قصد چلیپا کن                  دیر تو                                                                          تا ره نبرد ترسا دزدیده به 

و انسان کند  این را هم قبال  معنی کردیم . می بیند که چقدر این مهم است که ما ستیزه نکنیم. گفتم که موالنا انسان تسلیم شده را مسلمان تعریف می

ین و شکرانه . رمی دهد این لحظه او هم خودش آگاه هست به اتد زندگی دارد خردش را از او عبومقابل زندگی نمی ایس ین لحظه دراتسلیم شده در

 زنار سمبل هر چیزی است که ما با آن هم هویت هستیم ولی می گوید با وجود اینکه یکی من ذهنی دارد تو با او ستیزه نکن. ،یکی هم زنار بسته و 

و زندگی ما  دموش دار ما ا ستیزه کردیم و ما االن انباریر تو و از تو می دزدد. ما این کار را کردیم. مید به دِ آمی کنی می به محض اینکه ستیزه 

ستیزه  دزدیده می شود و نمی دانیم که چه کسی هم می دزدد. هر موقع ستیزه می کنی از جنس آن چیزی می شوید که با آن ستیزه می کنید. نباید

 بکنید. زندگی ستیزه نمی شناسد. 

 بی دیده هستانه رو دیده تو بینا کن                                                                           دانا شده ای لیکن از دانش هستانه              

اساس هستی و حس وجود در ذهن. بنا شده و ما را گیر انداخته . برای  این هم گفتیم در مورد دانش هستانه. دانش ذهنی من دار است. دانش بر

حاال می گوید که دانش هستانه این هوشیاری همین است که ما هوشیاری جسمی داریم. این دانش هستانه است که فقط هوشیاری  جسمی  داریم. 

 هستانه را بگذار کنار و چشمهایت را با یک هوشیاری دیگری باز کن. 

 از سر تو قدم سازش قصد ید بیضا کن                   یرت شمس الحق تبریزی                                                      خضر سموسی 
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. می گوید تو موسی هستی که سیرت خضر و  تابیدمی  که بر می داشت از آن نورید بیضا که موسی دستش را می گذاشت روی قلبش و وقتی 

ال کردن است.  مینالص هستی. تو به آن طرف برو. هشمس الحق تبریزی هستی همان هوشیاری خ انهم ایندانگی را گرفتی. بنابراوزندگی و ج

پذیرش است.  شرندگی هست. اسم دیگیید من این نیستم موازی شدن با زسرت را بده برود. ال کردن که می گوهر لحظه سرت را قدم بکن و 

ذیرد آن عقلی را که می گوید نپذیر می گذارد زیر پایش. بعد هم روی آن راه می رود. بگذار این انرژی و خرد انسانی که اتفاق این لحظه را می پ

ه جهان بتاباند ما هم همان دلت که مال زندگی هست در دل ما زندگی است در عملت جاری بشود. اگر موسی می توانست نور دلش را بگیرد و ب

دش را از او بیان بکند و وخکه تو قصد این کا را بکن. هر انسانی باید قصد این کار را بکند که اجازه بدهد زندگی خواهیم بکنیم .می گوید می راار ک

 بادان می کند. ***آه این جهان . آن هست که جهان را ی و این خرد و این عشق بریزد به عملش و بریزد بژاین انر

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


