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  از دیوان شمس موالنا شروع می کنم 1709با سالم و احوالپرسی برنامه گنج امروز را با غزل شماره 

 بیچاره نیستیم که درمان و چاره ایم                                      ایم   قحطیان تشنه و بسیار خواره ما  

که ما کی هستیم و چی هستیم، یعنی بخواهد خودش را  می کند ن سوال را از خودش کرده وپس اگر بشر ای

مهمی است که اگر بشر خودش را بشناسد در  نین جواب می دهد و این سوال بسیارچموالنا این بشناسد، 

ما و خدا فرقی نداریم. پس می  ،واقع زندگی و خدا را هم شناخته است. برای اینکه در عمیق ترین صورت

 ی هستیم و ازدر اصل از جنس هوشیار  قحطیان تشنه و بسیار خواره ایمهمه انسانها  ، یعنیگوید که ما

و میل زندگی می می خوریم این حالت مثل قحطی زده ها هستیم. هر چه نور زندگی جنس زندگی هستیم ودر

بسیار خواره یا می شود ما سیر نمی شویم.  انرژی خالق و پر از عشق از ما ساطعنوشیم و هر چه این 

ولی موالنا این جوری  یعت فراوانی خدا و ما. اصل ما کمیابی نمی شناسداشاره می کند به طب ،خواربسیار

گی، که در هم نشان می  دهد. آن بسیار خواره  گی و سیر نشدکه صحبت می کند وضعیت فعلی بشری را 

یک دفعه وقتی می افتد به ذهن حالت مصنوعی پیدا اریم وقتی که اصل خودمان هستیم ، مقابل زندگی ما د

هم هویت شدن با چیزهای این جهانی و دردهایمان  می کند. پس من ذهنی یا ما در ذهن که در آنجا ما بر اساس

خارجی ن حالت بسیار ، آیک درد و یک تصویر ذهنی درست کرده ایم و فکر می کنیم که او هستیم در آنجا

شما می بیند که ما چطوری هستیم در جهان خودش را نشان می دهد.  ما به طور مصنوعی بصورت حرص

ی ناپذیری ما به این علت است که ما از چیزهای این جهانی هویت و مادی. سیری ناپذیر هستیم و این سیر

تنها چیزی که می شناسیم وزندگی بگیریم و از طرف دیگر از ریشه مان قطع شدیم. مثل ابر هستیم روی هوا 

چیزها هستند این چیزها شامل فرمهای ذهنی هستند فکرها هستند و هیجانات ما هستند مثل دردهای ما خشم 

ترس های ما و چیزهای جهانی ، هر چیزی که می تواند تعلق داشته باشد و ما می خواهیم آنها را به  های ما

خودمان اضافه کنیم و در این مورد سیری ناپذیر هستیم که این کار غلط است. این کار مصنوعی است و این 

جسم و در آن حالت ما  اصیلی وجود دارد که موالنا امروز توضیح می دهد یکی است. یک حالتکار پالست

می بینید که ما در این لحظه و هوشیاری جسمی غالب به ما نشان می دهد هستیم و جسم بودن خودش را در

به چیزی فکر می کنیم و لحظه بعد هم به چیز دیگری فکر می کنیم و لحظه بعد هم همینطور و..  اصالً 

به چیزها فکر کنیم. این هم گرفتاری  که راجع  ری که ما می شناسیم این استهوشیاری غالب به ما، هوشیا

قط هوشیاری جسمی داریم پایین است و ما باید از این حالت در بیاییم و این را هم شما بدانید که چون ما ف

م خواند که اصل ما هوشیاری حضور است و هوشیاری جسمی اصل نیست و ما نیستیم ولی االن غالب یهخوا

ی شدیم و یاد گرفتیم که ی چه اینطوری است؟ برای اینکه ما عادت کردیم و شرطبه ما است . می دانید برا

ازاتفاقات زندگی بخواهیم. بنابراین این لحظه چیزی اتفاق می افتد . ،و رویدادها زندگی بخواهیم از چیزها 

اما نداریم. پس یکی اتفاق این لحظه است و یکی هم این لحظه است. ما توجه به اتفاق داریم و به این لحظه 
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قضاوت می کنیم که این  ،حال را به ما نمی دهد بنابراین اتوماتیک زندگی و آن اتفاق این لحظه آن شادی آن

به درد نمی خورد و این به ما زندگی نداد . حواسمان نیست که کل این سیستم غلط است . این که من هوشیاری 

هم به من ندهد و ندانم که این کار من، من را از  جسمی داشته باشم و فقط از جسمها زندگی بخواهم و آن

ین اشکال است. حال دانستن ز هم به جایی نمی رسد، ندانستن ازندگی قطع کرده و هر چقدر حرص بزنم با

زیاد تکرار بشود و در شما جا بی افتد که چیزها و  این صحبتهااین چه فایده ای دارد؟ اگر خوب بدانید و

و بنابراین شما توجه به رویدادها نمی کنید واز رویدادها چیزی نمی خواهید  نمی دهند،رویدادها به من زندگی 

کنید و مقاومت نشان نمی  راین به رویداد این لحظه ترمز نمیاز رویدادهای آینده هم چیزی نمی خواهید. بناب

د؟ چرا ما مقاومت دهید. مقاومت نشان دادن به اتفاق این لحظه ما را از جنس ذهن می کند، توجه می کنی

به ما نمی دهد. اگر  را نشان می دهیم؟ برای اینکه ما زندگی می خواهیم از رویداد این لحظه و این زندگی

این را باید بفهمیم. حتی اگر بهترین چیز برای  باز نمی تواند به ما زندگی بدهد،رویداد بسیار خوبی هم باشد 

دفعه صد هزار دالر سود ببرید. تا یک ربع بیست دقیقه نیم ساعت شما اتفاق بی افتد. یک دفعه مثالً شما یک 

ممکن است که خوشحال بشوید ولی بعداً این اثرش از بین می رود و دومرتبه شما تشنه می شوید و این 

تی ،وضعی،اتفاقدنبال یک جسمی دوباره جسمی دارید  نگی مصنوعی است. دوباره چون هوشیاریتش

آن نشد! هیچ اتفاقی به شما زندگی نخواهد داد. برای اینکه حاال این موضوع  . نشد !می گردید جدید  شرایطی 

است یا اتفاقات  وجود دارد یکی مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه ید شما می دانید که دو تا مکانیسمرا می دان

ر پایین هم اینکه دذهن می کند ، کدر می کند . شما از جنس هوشیاری حضور هستید کما که شما را از جنس

درمان هستیم و چاره هستیم و بیچاره نیستیم. کجا بیچاره هستیم؟ در ذهن. حاال من چکار کنم می گوید که ما

دیگر هر چی که می خواستم به دست هم آوردم همسر دارم بچه دارم خانه دارم اتومبیل خوب دارم ولی باز 

که بیچاره نیستید عین  دانیدیم ! ولی شما می هم حال من خوب نمی شود. بیچاره هستم! در ذهن بیچاره هست

چاره و درمان هستید. وقتی که از جنس هوشیاری زیر این اتفاقات هستید وقتی که از جنس اصلتان هستید و 

 وقتی که از جنس هوشیاری ناب ایزدی هستید اسمش هوشیاری حضور . گنج حضور است.

ت می کنیم در مقابل اتفاقات این ما راکدر می کند زمخت دیگر وقتی که ما ترمز می کنیم و مقاوم مکانیسم

ند. حاال یک راه دیگر هم وجود دارد که این را بزرگتر کند و آن کند و از جنس ذهن و من ذهنی می ک می

ناپذیر داریم به اینکه چیزها را به انباشته کنیم در نتیجه حرِص سیری هم این است که چیزها را زیاد و 

ینم و این مصنوعی است در ذهن. ولی اگر ما از جنس زندگی بشویم که در واقع هستیم از خودمان اضافه ک

عشقی و خالق زندگی را از خودمان م انرژی یههستیم رها بشویم ، خب ما می خوا حالت موقت که در ذهن

اصل رای اینکه اوریم و بریزیم به این جهان و در این کار هم سیری ناپذیر هستیم  بع کنیم و از آن ور بیساط

راکنیم بیشتر می شود و شادی و حضور ما ا فراوانی است و هر چقدر عشق می پما فراوانی  است اصل خد
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درمان بودیم و عین آرامش ما عمیق تر می شود و در آنجا هست که می فهمیم که ما ر می شود. عمیق ت

ذهن اقامت در ما یک جای اشتباهی یعنی هستیم ولی این درمان و چاره بودن ما باید به ظهور برسد. موقتاً 

داریم. شنیدن این و خواند این غزل موالنا به دفعات شما را به معنا زنده می کند و شما متوجه می شوید که 

 موضوع چی هست و ارتباط بین سطرها برای شما روشن می شود . می گوید که 

 در شکر همچو چشمه و در صبر خاره ایم                              ه رزم ذوالفقارگدر بزم چون عقار و 

شادی در درد. در بزم و خوشگذرانی و نید زنده کنیچیز را ببینید در خودتان می توا تاحاال شما این چهار

حس مستی مثل شراب هستیم عقار یعنی شراب . شراب حالت مست کنندگی دارد و خودش هم  رآرامش د

 مست است. یعنی اینکه ما درمان و چاره هستیم مست هم هستیم. اصالً شما بزم دارید؟ در من ذهنی انسانها

همه گرفتاری هستند. این چی می شه؟ آن چی می شه؟ از آن چی گیرم می آید آز آن چی گیرم می آید؟ نکند 

؟ توجه حرف شنوی دارند؟ مردم آنطوری که باید من را ببینند ، می بینند که این از دستم برود ! مردم از من

های ما و ناراحتی های ما اینها هستند. ؟ من آدم حسابی هستم؟ همه گرفتاری دارند؟ احترام و تایید می کنند

خورند. شما باید بزم بکنید. از خودتان سوال کنید. بزم می دانید کجا صورت می گیرد؟ بزم  به درد نمیاینها 

بزم هستید. آیا شما در شبانه روز جنس درمان و چاره هستید در یکتایی این لحظه. وقتی که شما ازدر فضای 

ه حاضر هستید؟ و وجود زندگی را در ذرات وجودتان حس می کنید؟ آیا در ذرات می شود بگوییم پنج دقیق

مرتعش است؟ بعضی موقعها حس می کنید که آرامش عمیق دارید؟ این بزم است. حس می زندگی وجودتان 

کنید که زندگی هستید و زندگی می پراکنی؟ عشق می پراکنید و با کسی ستیزه ندارید؟ هیچ کاری با کسی 

، خب به خودتان بگویید ندارید تو ذهن هستید. اگر نداریدد و فقط خودتان زنده هستید؟ این بزم است. اگر نداری

گریه الزم  ن ارزش است. اصالً درد الزم نیست.که من می خواهم بزم داشته باشم. کی گفته که دردکشید

چطور اینطور متوجه شدیم که  م کهزی خلق نکرده. ما در ذهن نمی داننیست ناله الزم نیست. خدا چنین چی

گریه زاری و ناله و تو سر زدن اینها فایده دارد. گاهی اوقات فکر می کنیم که اینها عبادت حساب می شود! 

نه اصالً نمی شود. خدا بزم را دوست دارد و شادی شما را دوست دارد. برای اینکه اصلش از شادی است 

گی یکی هستید آن چیزی که از شما بروز می کند شادی است و وقتی شما در فضای یکتایی این لحظه با زند

 آرامش است. 

 بخش دوم:

محدودیتها روبرو می شوید  وقتی شما در جهان مادی با ید و آن عبارت از این است کهرولی شما رزم هم دا

. از جنس زندگی رنده هستید که شما بزم کرده باشیدتیز. موقعی شما بُ بُرنده هستید؟ ذولفقار یعنی شمشیرچقدر 

باشید و با عشق با رویداد ها برخورد کنید . آیا شما با کسی که با ستیزه و با قضاوت و با ترمز روبرو می 
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شوید یا نه مثل شمشیر یا مثل آتش که روی یخ می افتد شما آب می کنید و می روید. آیا شما عشق را پخش 

ند وقتی از آن کو چاره که اصل شما است عمل می می کنید؟ وقتی عشق را پخش می کنید وقتی آن درمان 

انرژی می آید و از آن انرژی که از جنس زندگی است با آن قسمت افراد که از جنس زندگی است در  طرف

تماس هستید ، کارتان پیش می رود. آیا شما وقتی محدودیت ها را می بینید وقتی تو این جهان مادی ما زندگی 

. شما اگر یک کارگر باشد ساعتی ده دالر می گیرید و می روید روزی هشتاد دالر می کنیم محدودیت داریم 

د که محدودیت من این است که خانه ندارم جای کوچک در آین صورت می گویینود دالر در می آورید 

ای یک دفعه اگر پانصد دالر پول داشته باشید آن هم یک محدودیته. زندگی می کنم و صبح تا شب باید کار کنم 

رد که مردم از محدودیت این می فکر می کنید که آن بدون محدودیت است؟ این یک محدودیت دا.دیگر دارد 

را چیزها را ندارم و در آن قسمت هم می گوید که مامور مالیات دنبالم نالند که چرا من خانه بزرگ ندارم و چ

من را بدزدند که انم راه بروم ممکن است ان نمی تواست یک عده دنبالم هستند که اموالم را بدزدند در خیاب

پولهایم را بگیرند. باید بادی گارد داشته باشم. آدم معروفی باشم هر کجا که بروم مردم به هم نشان می دهند 

تورانی بخواهد می رود هر کجا که بخواهد می رود کسی به او کاری سوراحت نیستم. خب این کارگر هر ر

نمی توانید بگویید که من از محدودیت می خواهم رها کنید محدودیت است.  ندارد. شما هر جور که زندگی

دتهای نیست. رزم مثالً این است که ما عا بشوم . رزم این نیست که شما بروید با یکی ستیزه بکنید. رزم این

باز بزنیم.  بدمان را ترک کنیم. با آن باورهایی که هم هویت شدیم واینها جزو ما شده اند از تعهد به آنها سر

ی بینم که پخش خودمان را از اینها جدا کنیم. اصالً رزم این است که ما خودمان را از نفسمان جدا کنیم. من م

آیا می توانید خودتان را از آنها بکنید؟ این رزم است. می توانید از سلطه به بچه تان  ، خیلی قسمتهاشدم در 

بکنید؟ مخصوصاً از کنترل دیگران! این رزم است. اینکه شما  دبکنید. از سلطه و کنترل به دیگران می توانی

زندگی را در یک چیزی می بینید و االن می بینید که اشتباه است ولی ما چسبیدیم. اگر بکنید خودتان را زور 

می خواهد این و این رزم است. رزم این است که بچه پانزده ساله شما جیغ می زند و داد می زند و شما 

کنید و هیچ چیزی نمی گویید، این رزم است. رزم این نیست که شما چماق را بردارید و بزنید به صبر می 

رزم من ذهنی است. ولی  ایتان له کنید، این رزم نیست. آنسر یک کسی یا زورتان زیاد باشد یکی را زیر پ

گوید راجع به چهار تا  ما راجع به رزم من ذهنی صبحت می کنیم؟ نه. موالنا دارد در اینجا چیز دیگری می

کر می گوید که مثل کر اصالً بلد هستید؟ شُ کر است . آیا شما شُ شُ  ،چیز دارد صحبت می کند. رزم است

نه به زبان شکر می  چشمه است. مثل چشمه است و تا زمانی که می بینی نعمت را و قدرش را می دانی و

گی برای اینکه جوان هستم از اینکه من هوش و سپاسگذارم از زندی این قضیه هستی که من کنی عمالً قاط

حواس درستی دارم از اینکه بدنم سالم است و از اینکه جای خوبی زندگی می کنم و از اینکه امنیت هست 

از اینکه من از جنس زندگی هستم و از اینکه زندگی این لحظه از من می جوشد و خالق هستم و فکرهای 

اینکه کامل یاج ندارم و به کسی احتیاج ندارم،که مسئول هستم و به کسی احتخودم را خودم خلق می کنم از این



7 
 
 

کنید پس این می جوشد. اگر نمی  اگر و می بینید وعمالً شکر هستم و کامل جان آمده ام . اینها را می دانید

له می جوشد ، شکر نمی کنید. اگر زندگی از شما نمی جوشد مثل چشمه پس شما شکر نمی کنید. ما بیشتر نا

 ؟این درست است است دیگر . طلبکاریم! کنیم و فکر می کنیم شکایت کردن و ناله کردن هم یک جور شکر

ز خدا طلبکاری و شکایت را دوست ندارد. شکایت ما را از جنس من ذهنی می کند. من ذهنی یک چی

اصلتان که درمان و ز جنس ن است که شما از ذهن بیایید بیون و ایا یمصنوعی است.همه این صحبتها برا

محکم ایستاده ایم. صبر می دانید که اگر  هستیم و ید در صبر می گوید که مثل سنگ خارهبشو چاره هست

امروز شما به گنج حضور زنده بشوید مدتی طول می کشد قانون مزرعه است شما باید مدتی عشق بدهید 

وه می دهد نمی شود که که شما بگویید که شش ماه یک سال بعد می ،عشق بدون قید و شرط بدهید به بچه تان

نمی دهد! دارم محبت می کنم پس چرا این پاسخ من االن دو روز است که اخالقم را خوب کردم به بچه ام 

وه نمی دهد سال دوم ممکن است بعضی درختها میوه ندهند و شود. درخت را می کاری سال اول مینه نمی 

کود می دهید آفتاب می افتد و شما به آن می  ،ن مدت شما آب می دهیدسال سوم میوه بدهند. ولی در تمام ای

صبر بکنید. شما شعر موالنا را می باید ین قانون مزرعه است. در مورد به گنج حضور رسیدن هم د ارسی

به طور کامل به گنج هنوز  شود که بگویید که من االن یک ماه است که موالنا می خوانم و ، نمیخوانید 

مسائل بیرونم حل نشده و من عجله دارم. نمی شود چنین چیزی. با عجله شما نمی شود و م سیدحضور نر

کر می کنید و اگر پرهیز می کنید اگر بزم دارید میوه خواهد داد . اگر باید محکم بایستید و بدانید که اگر شُ 

آید که بکنیم من ذهنی  پرهیز می کنید، پرهیز کردن جزو همان رزم است. بعضی کارها را ما خوشمان می

ید ولی ما پرهیز می کنیم و می دانیم که اگر بکنیم این چوب الی چرخ گنج حضور است و ما خوشش می آ

 محروم می شویم. بعضی موقعها سخت است نمی شود که نکنیم . 

 های پاره ایم بل پاره دوز خرقه دل                                           م    ما پادشاه رشوت پاره نبوده ای

فقط از این تن ساخته  اخته شده ایم آیاما داریم صحبت می کنیم که ما کی هستیم و چی هستیم و از چی س

یم یستیم. ما به صورت هوشیاری آمدمن ذهنی نیا فقط فقط این ذهن هستیم؟ آیا این من ذهنی هستیم؟ نه آ یم؟شد

به این جهان این تن را الزم دارم و توی آن زندگی می کنیم. پایین هم اتفاقاً می گوید ما می گوید ما هم مهره 

هوشیاری است جواهر شما هستید و تن هستیم هم حقه یعنی جعبه جواهرهستیم . جواهر هرهستیم و هم جوا

اما ما به صورت هوشیاری آمده ایم به این جهان از .شما و ذهن شما تمام چیزهای مادیتان اینها جعبه است 

وارد ذهن بشویم ادمان باشد که قبل از اینکه مادرمان زاده شدیم و وارد ذهن شدیم و با ذهن هم هویت شدیم ی

این احساسات وفکر شما  ان هستیم. این خالقیت شما این تن شما و اینما پادشاه بودیم. ما پادشاه مملکت خودم

شما مملکت وجود شما است و شما پادشاه هستید. و تصمیم گیرنده هستید. حاال بعضی ها در این جهان می 

وییم. ما شخصاً پادشاه هستیم. حاال قبل از آمدن به این روندو پادشاه هم می شوند که ما آن پادشاه را نمی گ



8 
 
 

گرفتند . یعنی مردم صف می ها رشوه می  ذهن می گوید که ما پادشاه رشوه بگیر نبوده ایم . قدیم پادشاه

ی برند برا ی شاه و شاه هم می برد خزانه و آن را  پر می مهدیه می بردند . از جاهای دیگر هدیه  بستند و

شما از جهان .از رویدادهاست. شما چنین پادشاهی نیستید  خواستن چیزی از جهان مادی است ووه کرد .رش

مادی هیچی نخواهید . نه اینکه ما پول نمی خواهیم و خانه نمی خواهیم ، نه! ما به عنوان هوشیاری و زندگی 

. چیزی نمی خواهیم که به ما کامل هستیم به چیزی احتیاج نداریم، به عنوان شاه به عنوان شاه وجود خودمان

ما اضافه بشود و به ما زندگی بدهد . زندگی ما کامل است. شما این را می دانید؟ ما پادشاه رشوت باره نبوده 

ایم اصالً از جنس و از بافت و از طبیعت و از ذات ما رشوت باره نبوده ایم. الزم نیست که کسی چیزی به 

همه رشوت است دیگر.  اه ما توجه و تائید بدهد مردم تایید بدهند، اینهحتی الزم نیست که همسر ما ب ،ما بدهد

یم و آدم حسابی تایید بدهد که ما به جایی رسیدما تایید و توجه می خواهیم. ما می خواهیم که جمع به ما 

هستیم. حاال اگر جمع این کار را نکرد چی؟ اصالً شما اینطوری فکر نکنید، اینطوری فکر کنید که شما 

ز الزم نیست بگیرید. نه که باید نگیرید اصالً الزم نیست .اگر بگیرید شاه رشوت باره نیستید اصالً هیچ چیپاد

آیا دوزیم. و پوره را به هم میایم. بلکه ما پارۀ دلهای پاره  رشوت باره نبودهخراب می شود کار. ما پادشاه 

ما همان که درمان چاره هستیم همه ما در اصل را به هم می دوزیم؟ نه.  ی پارهنخ و سوزن می گیریم دلها

ند بنابراین تقسیم م هویت شدشفا بخش هستیم. انسانها اشتباهاً افتاده اند توی ذهن با چیزهای مختلف ذهنی ه

شدند و دلهایشان را گذاشته اند جاهای مختلف. یک قسمت توی اتومبیلش است یک قسمت تو همسرش است 

قسمت در پنهان  است یک قسمت در تایید مردم است یکقسمت در شغلش یک قسمت در بچه اش است یک 

دل کسی را آزاد  م شده. شما وقتی یک قسمتکردن چیزها از مردم است وهزار جا تقسیم شده . دلش تقسی

آزاد می شود آنها به هم متحد دل و هوشیاریش آزاد می شود و یک قسمت دیگر هم  می کنید آن قسمت از

وید ما پاره پوره دلها را به هم دیگر می دوزیم این یک چیز گ ییواش شفا می پذیرند . م د و یواشمی شون

چیزهاست که تقسیم شده اند .همه ما اینطوری  شدگی باجسمی نیست بلکه رها کردن مردم از هم هویت 

پادشاه هستیم هستیم. می خواهید بدانید که جنس ما چی هست؟ جنس ما دارد می گوید که چی هستیم اوالً اینکه 

ورزی است. وقتی به دلی می رسیم می بینیم که و خدایی هستیم و خاصیتمان هم عشق از جنس هوشیاری 

پاره پوره شده این دلها را به هم می دوزیم. می شود دل کامل . همه دارند این را ولی االن پنهان است. االن 

و آنها را هم می بینید یعنی در واقع از  ره پوره شدهه دلتان پاکاینها را می خوانیم و وقتی که شما می دانید 

تان  . می بینید که در اتومبیلتان به تله افتادید در بچهیک لحظه این پاره پوره ها خودتان را کشیده اید بیرون

اده تآنجا زندگی به تله او دردهایتان به تله افتادید رنجشهای گذشته و کهنه دارید  شغلتان دربه تله افتادید و در

بخشید. وقتی رنجشتان را می بخشید به یکی می گویید که رنجشهایت را و شما می آیید رنجشتان را می 

ببخش آن قسمت از دلش را که در آن رنجش به تله افتاده آزاد می شود و می شود زندگی . در واقع اینکه 

  درست نیست. دل یک تکه است.و پخش شده اید، این نمی شود که شما اینقدر 
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 وز ما مدزد دل که نه ما دل فشاره ایم                                        ما مپوش راز که رد سینه توایماز 

به هم چی می گویند؟ که دلت را از  انسانها  من به شما می گویم و شما به انسانهای دیگر می گویید و همه

من ندزد . برای چی از من قایم می کنی؟ عقب می کشی؟ برای اینکه من در سینه تو هستم . پایین می گوید 

ندگی هستیم. پایین می گوید که ما آب یک دریا هستیم. این وحدت یعنی همین. چرا. برای اینکه ما از یک ز

یک هوشیاری در جهان وجود دارد تو آن هستی . من هم همان هستم و او هم همان است و....برای چی می 

م ما یا زنده به حضور هستیکر می کنیم که ابرویمان می رود. دزدی ؟ برای چی رازتان را می پوشانید؟ ما ف

یا حالمان  که از ان طرف می آید وو حالمان خوب است از طریق هوشیاری ایزدی از طریق گنج حضور 

خراب است. همه همینطور هستند. اصالً شما به طور قطع و یقین بدانید که آن حالی که شما دارید در ذهن 

ه تان دارید ما مشکل با بچر شو یکی دیگر هم دارد اگر شما دعوا دارید با همسرتان و آن یکی هم دارد اگ

این  م کنم تا همه بیایند و ببیند که به به چه زندگی دارندمیکنید که من قایآن یکی هم دارد این که شما فکر 

تالف هست و نه گرفتاری هست و نه دعوا هست و همه بچه ها خاصالً پادشاهی است که نشسته باال نه ا

از آن طرف می آید من ر خانواده ای حضور و عشق هست هراضی ! اصالً چنین چیزی وجود ندارد. در 

ه مردم گرفتارند همه نیست هر چقدر من کمتر زندگی بیشتر، هر چقدر حضور بیشتر زندگی بیشتر. یا ن

اکثر مردم در ذهنشان هستند و می خواهند زیاد کنند و من ذهنی دارند ترمز دارندو هر چه  گرفتارند چون

ن پنهان کردن ندارد. ما پنهان می کنیم که آبرومان می رود، این آبرو نیست. یک بیشتر بهتر گرفتارند. ای

دارید از آن طرف می آید  و گر شما زندگی می کنید و زندگی و آن هم زندگی هست. ا آبرو وجود دارد

ازما مپوش راز که در م کردن ندارد که! د پس حالتان خوب است وگرنه که قایهستید وتسلیم هستیموازی 

هم دل مصنوعی  ربرای اینکه سینه و دل ما یکی است اگما نباید راز را از هم بپوشانیم اصالً    سینه توایم

 دارید و آن یکی هم دارد مابه نوعی داریم و ذهنیات ما دل ما شده .همان گرفتاریهایی که من دارم شما هم 

اینکه از هم پنهان کنیم. بیشتر مردم می دانید باید به هم کمک کنیم تا به حضور برسیم. اشکالها را ببینیم نه 

همه چیز من کامل است. واهم که شما من را کامل ببینید. چکار می کنند؟ تصویرسازی می کنند. من می خ

دانشم زیاد است تو خانواده همه صلح و آرامش است . البته هم چین چیزی البته طبیعی  و پولم زیاد است

ی که اگر دیگران من را اینطوری ببینند ندگی هستیم اگر نیستیم تصویر ساززاست موقعی که ما موازی با 

این که ما یک جور دیگر نشان می دهیم ما را توی ذهن نگه می دارد .این ما را گرفتار می کند  .فایده ندارد

و من و ما را دروغین می کند. ما نباید دروغ بگوییم. دروغ بزرگترین گرفتاری است و گرفتاری آور است 

ی افتد به ذهنی عادت کرده به آن. هر کسی بیشتر دروغ بگوید بدترین من ذهنی را دارد و بعد از مدتی م

های از مرتبه چندم که تبدیل به مرض می شود. می گوید که از ما دلت را ندزد  توهمات خرافی و گرفتاری

 همدیگر را اذیت کنیم .  ودیگر را بفشاریم ده ایم که دل همکه ما دل فشارنده نیستیم. ما نیام



10 
 
 

 بخش سوم: 

 ایم  یا آفتاب تن زده اندر ستاره                                                  زیر کاهما آب قلزمیم نهان گشت 

چون آب دریا هستید و فقط یک دریا وجود دارد یک زندگی وجود دارد این آب یا که ما این را بدانید شما 

کاه من همین هم هویت شدگیهای من است پس یک قسمتش را من با کاه خودم .هوشیاری زیر کاه پنهان شده 

وشاندم یک قسمتش را شما با کاه خودتان پس همه آن یک دریا هست و یک مقدار هم کاه هست . حاال شما پ

باید این کاه ها را تقسیم کنید قسمت به قسمت که من است ولی در اصل همه ما چی هستیم؟ همه ما از جنس 

زیر کاه است و اگر کاه را  آب دریای وحدت و یکتایی . یک زندگی همه ما. دل ما .آب دریای زندگی هستیم

وقتی کاه  کنار بزنید دل را می بینید. وقتی ما به جهان نگاه می کنیم فقط جهان را که می بینیم کاه می بینیم 

ب نمی بینیم. شما فقط به جهان نگاه نکنید . شما این لحظه به جهان نگاه می کنید و بعد هم می بینیم دیگر آ

خب غیر از جهان چیز دیگری نمی بینید، جهان کاه است . جهان محتاج این  به جهان باز نگاه می کنید ،

ساطع بشود. همه چیز در جهان از جمله جسم شما و بقیه انسانها آب از شما انرژی حضوری است که باید 

 قلزمیم نهان گشته زیر کاه . یک غزلی خوانده ایم قبالً که گفت 

 رمن که در ربایم چو آب آهسته زیر که در آیم *** بناگه خ

 چکم از ناودان من قطره قطره ***چو طوفان من خراب صد سرایم

 سرا چه بور فلک رابرشکافم *** ز بی صبری قیامت را نپایم

 بال را من علف بودم ز اول*** ولیک اکنون بالها را بالیم 

یند و اصل من را مثل از اول می گوید این بالها می آمدند و مثل علف من را می خوردند، رویدادها می آ

که درمان چاره هستم اما وقتی که از ذهن آمدم بیرون و حاضر شدم حاال بالها را منی را علف می خورند 

آن من می خورم . این همین است که دلهای ما یکی هست. شما می توانید بالهای دیگران را هم بخورید با 

آفتاب خاموش یعنی خاموش . ما مثل یک ستاره درتن زده   یا آفتاب تن زده اندر ستاره ایمعشقی که می دهید 

هستیم. این کوچولو که ما را می بینی این همان تن ما است . تن روانشناختی ما است. ما در ذهن هستیم . تو 

تن روانشناختی است که بارها گفته ایم این تن از ذهن و فکر ساخته شده و هر  ذهن هم یک تن داریم که این

این لحظه در ذهن اما اگر شما به مقاومت زندگی لحظه ما این را ترمیم می کنیم با سرمایه گذاری انرژی زنده 

تن را زیاد کنید به اتفاق این لحظه ادامه بدهید و بخواهید که مرتب آن را زیاد کنید پس شما می خواهید که 

نید که دیگر این آفتاب نمی تواند به آن بخورد و ستاره بی آید کتر می  دوباره دیوارهای این ستاره را زخیم

بیرون ولی آنوقت که شما به عنوان آفتاب از این ستاره آمدید بیرون آیا شما باز هم کوچک هستید؟ نه شما 
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شان را و تمام یونیورس را در بر می گیرید. آن موقع شما فضادار می شوید و فضا دارمی شوید تا تمام کهک

می شوید از جنس حضور که در پایین می گوید این همان مهتاب است. آیا شما حاضر هستید از این حالت 

محدودیت و از این حالت که آفتاب در یک ستاره گیر افتاده واین را شما می دانید باز می خواهید مقاومت 

هر لحظه حرص بورزید به صورت معمولی ذهناً چیزها را به  ن ذهنی را ترمیم کنید؟هر لحظه م کنید و

می خواهید ثابت کنید که باورهایتان که از این ستاره ساخته شده  ؟ خودتان اضافه کنید در این راه ستیزه کنید

آفتاب از اجازه بدهید  وآیا شما می خواهید و آفتاب را سفت گرفته به آن باورها بچسبید؟ آن باورها مرده اند. 

این ستاره بی آید بیرون ؟ این همان زایمان دوم است. یک بار ما از مادر زاییده می شویم و یک بار هم ما 

از این تن ذهنی زاییده می شویم. پس بدانید که شما آفتاب خاموش توی ستاره هستید. یک دفعه که آزاد بشوید 

در این بحر در این بحر همه که آزاد بشوید از جنس آفتاب بشوید همه چیز را در بر می گیرید . یک دفعه 

اشکالی ندارد آن موقع صبر می کنید  .... همه باورها در شما جا می شود. همه آدمها جا می شوندچیز بگنجد

حوصله اش سر می رود و واکنش نشان می دهد ولی آفتاب زاییده شده  ن من ذهنی تنگ حوصله است.ای. 

 قدر وسیع است که همه چیز را در خودش جا می دهد. حاال خودش دارد می گوید که از ستاره آن

 ره ایمداند کنار بام که ما بی کنا                                             ا ببین تو مست چنین بر کنار بامما ر

نباید کنار بام برود چون یک دفعه ممکن است بی افتد . می گوید تو ما را  ،می دانید که مست که تمثیل است

 م ؟ بیشتر ما می ترسیم! من به شما می گویم که االناین طوری ببین که ما مست و کنار بام هستیم می ترسی

ن و این چیزها را ول کن ! می گویی من می ترسم. من این باورها را که مثل آفتاب از این ستاره بیا بیرو

چسبیدم اگر رها کنم دیگر چیزی گیرم نمی آید و از کجا بدانم من این عمل کردم و به آنها  سالها به آنها 

و درد کشیدن ادامه بدهم چون  خوردن است؟ بهتر است من با این خون دل ا می گویید درستچیزهایی که شم

بام هستیم و نمی ترسیم که بی افتیم . اگر بی افتیم در واقع از  رمی ترسم. می گوید که همه ما مست کنا

برای اینکه ما آده ایم محدودیت می افتیم پایین. از محدودیت می آییم بیرون. از این تن ذهنی می آییم بیرون. 

مردم ابرو دارند نفهمند یک موقع می خواهم بی افتم. کنار بام و مردم به ما می گویند می افتی. خب بی افتم . 

ما تو خانه دعوا کردیم، یک موقع به کسی نگویید ! نفهمندند من آن تصویر ذهنی که درست کردم غلط است. 

که درست کردیم محیطی که درست کردیم  comfort zoneما در  دروغ ما در نیاید. نفهند آن چیزهایی که

مصنوعی یک دفعه این مصنوعی است!! فالنی را نبخشیا . نه اینطور نمی شود.، ببخش. ما همه مست هستیم 

کنار بام . ممکن است که بی افتیم. بی افتیم مثل اینکه تمام این حرفها باد هوا بوده. اصالً اینها و همه باورهای 

همه چیزهایی که با آنها هم هویت هستیم همه دردهای ما که آنهارا گرفته ایم و فکر می کنیم که آنها  ما

چیزهای با ارزشی هستند همه باد هوا بوده . شما از جنس مهتاب هستید ولی وقتی ما کنار بام می آییم وقتی 

ین االن هم شما می دانید حقیقتاً نمی ترسیم . هم ، دیگر ما به مرز ذهن می رسیم و در آن طرف حضور است
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وجود دارد و حقیقتاً زندگی از آن طرف  غیبید دارد و حقیقتاً یک هوشیاری که یک هوشیاری حضور وجو

می آید و فقط این اجسام نیستند. اگر یک کسی خیلی هم هویت با ذهن است و با چیزهاست ، فکر می کند که 

ورهایی که من یاد گرفتم و ازهایی که در کتاب نوشته و  این بفقط مادیات است فقط فکر من است و این چی

با اینها هم هویت هستم و همین هست که هست و با دیگران هم بحث و جدل دارد که این درست است و آن 

کنار بام هستید ودنیا شل شده  دگی تان به چیزهای اینغلط است. خب او در کنار بام نیست ولی شما که چسبن

االن خدا می خواهد ما را هل بدهد تا ما از این م می افتید. اند شما را از کنار بهی هل بدو اگر یک کم

 محدودی بی افتیم به نا محدودی. البته همه اینها تمثیل است. 

 سواره ایمپس ما چه غم خوریم که بر مه                                    نار بامچه ترس بود از ک راهتاب م

و ما نور خورشید  مهتاب می ترسد که از کنار بام بی افتد؟ نه نمی ترسد. ما مهتاب هستیم. خورشید خداست

محدودیت از نور محدودیت  کنار هم نور او هستیم. ما می ترسیم که از و زندگی است و ما هستیم. ماه خداست

بی افتیم؟ نه . همه ما سوار بر زندگی هستیم. بعضی  جاها می گوید که ماهی است که در آب شنا می کند. 

ت. وقتی که ما رها کنیم ما چسبیده ایم به آن، آن نیس ی کهآن چیزی که االن ما می بینیم آن نیست. آن چیز

آید . وقتی هوشیاری شما از مادی به هوشیاری حضور مبدل می وشد و  می و تبدیل شدن آن را این با شدن

اری حضور دارید بعد متوجه می شوید ییا حداقل شصت درصد مبدل می  شود و شما هم من دارید و هم هوش

نار بام یعنی اینکه شما یک مقدار زیادی هوشیاری حضور دارید هوشیاری من دار که کنار بام یعنی چه. ک

هم دارید ولی دارید می افتید به طرف هوشیاری حضور . دیگر دستتان شل شده از ماده و جسم بودن. یعنی 

ائماً جسم می دیدید االن بعضی دارد کم می شود . به عبارت دیگر شما د مرتباین ممنتوم من دار جسمی 

ما از موقعها این هوشیاری جسمی که در ذهنتان دائماً می چرخد بعضی موقعها می ایستد و باز می کند که ش

یکنید زندگی را. اگر کسی که فقط تو ذهن است مزه زندگی را نمی داند و در جنس زندگی می شوید و مزه م

 پایین هم اتفاقاً این را می گوید که  

 بی زحمت جگر تو ببین خون چکاره ایم                                گر تیردوز گشت جگرهای ما ز عشق

همان دل مصنوعی ما است. شما وقتی با چیزهای مصنوعی هم هویت بشوید و بی ما رفتیم تو ذهن ، جگر

االن آیید و آنها را دلتان بکنید ، آن اسمش دل نیست! اسمش را می گذارد جگر. اما شما به جگر چسبیدید ، 

وز می کند . تیر را می اما عشق یا خدا اینها را تیردهستند ،  دل ما های مادیو چیز ماجگرهای در ذهن 

ترین چیز شماست. تا بحال نشده که  اندازد و می خورد به جگر شما بعد می خورد به دیوار. جگر شما مهم

شما را که به آن چسبیده بودید از شما گرفت و از شما بیرون کشید؟ یکی فوت شد. پولتان مهمترین چیز برای 

تان تیردوز شد. کی دید. آن چیزی که می خواستید به دستتان نرسید. جگرشما گرفتند و شما ضرر کر را از
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ما درد می  نمی گذارند شما به عنوان انسان همیشه تو ذهن باشید .این کار را کرد؟ عشق. به عبارت دیگر 

وند و ما حالیمان نیست وقتی کشیم برای اینکه به چیزهای فانی چسبیدیم این چیزهای فانی داند از بین می ر

اینها از بین می روند و اینها از دست ما کشیده می شود دردمان می آید و به درد آنهامی چسبیم. حاال ما االن 

آگاه می شویم و بیدار می شویم که هر چه که جگر داریم باید تیردوز بشود بوسیله عشق یا خدا یا زندگی نه 

کار غلط است تا کی می  د به شما می گوید که این کاری که تو می کنی ایناینکه با دشمنی دارد بلکه داری

ز آنها زندگی بخواهی و آنها ندهند و شما ناراحت باشی؟ ما زندگی را معتل خواهی به چیزها بچسبی و ا

یک باشنده پخش کننده عشق هستی که جای یک نفر را هم گرفتی تو این جهان ولی هیچ کاری  کردی و شما

داری به خودت اضافه می کنی و بعد هم می خواهی بمیری و  نی و دائم تو ذهن هستی و چیزهای رانمی ک

به این علت است که جگر شما تیردوز می شود. نه که زندگی با شما بروی که چی بشود؟! این غلط است. 

که چکار کردیم؟  نمی دانمدشمنی دارد. یک عده ای می گویند زنده یا خدا با ما دشمن است و رحم ندارد. 

؟ تو ذهن زندانی هستید. هر کاری که تو ذهن می کنید حرص است. هر کاری که بر مبنای !ردیدچکار ک

جدایی از زندگی و بر اساس ستیزه می کنید این کفر است. در این شما دارید می گوید من، من!! حاال بعضی 

زرگ است. شما هستید چی هستید؟ شما رها و خدا خیلی ب هستندلطف دارند و می گویند که ما خیلی کوچک 

 کنید آن چیزی که می گوید شما هستید و برگردید به سوی زندگی . 

تو ببین ما تا االن هر چه که زندگی خوردیم در واقع   عشق بی زحمت جگرگر تیردوز گشت جگرهای ما ز

ت جگر، بدن که بدون زحم نا به شما می گویدخون جگر بوده و ما در ذهن خون جگر خوردیم و حاال موال

اینکه شما زندگی را سرمایه گذاری کنید تو ذهن و بروید تو ذهن و چیزها را بدست بیاورید و بخور و نمیر 

از آنجا یک خوشی بگیرید و بگویید که من خون زندگی را من شادی زندگی را چشیده ام این خون جگر 

یرند. اصالً ما رابطمان هم اینطوری ن را از من بگهست که نکند که ای است. بعد هم در جانتان این ترس

است با بچه مان هم هویت شدگی است . دائم فکر می کنیم که ممکن است  یاست با همسرمان هم هویت شدگ

همسرمان را از ما بگیرند. از چی می ترسید؟ برای اینکه هم هویت شده اید. شما چرا کامل جان بودن 

ه جگر ما دوخته شد ولی این جگررا ک توانید ببینید که بدون جگر ، االن خودتان را نمی بینید. شما می

چیزهایی است که  ما به آنها چسبیده بودیم واز ما گرفته اند و ما زاییده شدیم از ذهن بیرون االن از آن طرف 

م ، نه آن ور خون می ریزییعنی از ی زنده زندگی را ما می چکانیم ون می آید ما خون زندگی یعنی انرژخ

به خون بستگی دارد و زندگی ما به ، زندگی خون به عنوان اینکه انرژی زنده کننده زندگی خونریزی بلکه 

تا به حال  کسانی که تا حاال تو ذهن هستند خون است ولی تا حاال خون جگر خوردیم . شما می دانید که

ه و شادی بوده همه آنها خون جگر زندگی نکردند و هر چه هم که فکر کردند که زندگی بوده و خوشی بود

یده و طلبکار باشد و همیشه بوده. آخر می شود که آدم همیشه بترسد و خشمگین باشد و انتقام جو باشد و رنج
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 می شود زندگی ؟ این همان خون جگر زندگی باشد؟ این انتظار داشته باشد و همیشه در حال قضاوت در

ما نه به این رگهای د در رگهای خون جدید می آی م . دربیرون ذهنر ذهن این کار را می کنیاست دیگر! ما د

بی زحمت به بدن ما به فکرهای ما به احساسهای ما و لطیف می شود . وما به تمام وضعیتهای زندگی ما 

شما به جگر چسبیده وریم توی این جهان بدون زحمت جگر. اما ما خون می آ  ببین خون چکاره ای  جگر تو

موالنا می گوید دل نیست دل شما که ری اگر در بیرون چسبیده اید هم هویت شدید و آن شده دیگاید به چیز 

این جگر است که زندگی با تیر می دوزد آن را به دیوار . نمی شود شما به یک چیزی بچسبید و از آن درد 

 نیاید. حاالپایین یک چیز جالبی می گوید 

 هم می چریم در ده و هم بر قناره ایم                                      قصاب ده اگر چه ما را بکشت زار 

باناله و ده خداست و زندگی است . می گوید که درست است که قصاب ده ما را به زار کشت یعنی  قصاب

وما  ناتوان هستیم وشدید  ا می گیرد که چسبیده ایمرید از ما یک چیزی شت ، زندگی می آاندوه و ناتوانی کُ 

دیم سومی را گرفت باز نفهمیدیم ما نفهمیدیم دومی را گرفت باز نفهمیاز ناک، ولی یکی از آنها را گرفت اندوه

ناک هستید؟ چا شما بیدار نمی شوید که اینهارا شما گرفته اند و سر آن شما اندوهاالن چندمین است که از 

زندگی از شما می گیرد که در پایین هم دارد این را توضیح می دهد که من بیدار بشوم و بفهمم که اصالً من 

ا را دارد از من می گیرد تا من بفهمم که من اصالً این چیزها نیستم برای این چیزها نیستم. زندگی این چیزه

ه قصابان گوشت را آویزان ک ککه من االن فهمیدم که من فرم  من مثل قناره مثل گوشت آویز مثل چنگاین

می گوید که گوشت من توی چنگک آویزان است ومن هم به عنوان گوسفند توی ده می چرم. ده  می کنند،

یکتایی این لحظه است . پس شما می بینید که از جنس زندگی هستید. وقتی از ذهن آن چیزها را رها فضای 

شد به زار، من امیدوام که شما رابه زار نکشد شما گوش می کنید و می پرید بیرون یا قصاب ده شما را می کُ 

رها نکرده . اگر شما انتخاب کنید بدهید و موالنا را بخوانید شما بدانید که زندگی دنبال شما است و شما را 

و همکاری کنید و موافقت کنید و آن چیزهایی را که چسبیده اید رها کنید و خودتان ؛ خودتان را بزائونید ، 

 شما را می کشد و گوشت شما را را نکنید زندگی با ناتوانی اندوهین کارها پیش نمی آید. اما اگر این کار ا

زندگی می کنیم متوجه می شویم که هر ما در حالیکه در اینجا  بچرد. پسده  آویزان می کند که اصلتان در

ما دارد از بین می رود.  ین دارد می رود، هر فرمی در زندگیچه فرم داریم به هر چه که داریم می چسبیم ا

ن دارید قصاب ده آویزان کرده توی چنگک شما دارید فرمتان را تماشا می کنید ، خب آ هر فرمی که شما

مثالً این غزل موالنا که گفته ، آیا این غزل مهم است؟ اگر بچسبد به این و که.  فرم برای شما مهم نیست

بگوید که بهترین غزل دنیاست بله این مهم شده برای موالنا . اگر یک فکری شما خلق کردید وقتی که خلق 

بچرید توی فضای یکتایی و دوباره کردید تمام شد رفت رو چنگک. برای اینکه شما آزاد بشوید و دوباره 

خلق کنید. مرتب خلق می کنید و فرمتان می رود روی چنگک. قصاب ده می کند این کار را. قصاب ده 
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یزان می کند. شما یا این را می فهمید می گویید که خب آویزان را می کشد. آو بگویید من، شما ه شماهمین ک

شکر که فهمیدم، گوشتم را آویزان کرده ول کردم گوشتم را خدا رو وکرد دستش درد نکند من االن فهمیدم 

حاال خودم توی این فضای یکتایی این لحظه آزاد شدم و دارم می چرم. وقتی می چرم و وقتی مطالعه می 

کنم در فضای یکتایی این لحظه وقتی با زندگی یکی هستم و وقتی می خواهم خلق کنم دوباره اگر یک چیزی 

نم که قصاب ده می خواهد که این را آویزان کند من، من درست نمی کنم. خب قبل از بوجود آوردم می دا

اگر شما  کنم و می روم خداحافظ! می شود چنین چیزی؟!را آویزان کند من این را رها می اینکه قصاب آن 

 تامل کنید ، بله می شودومطالعه کنید و اگر شما اینها را بخوانید 

 بخش چهارم : 

 هنگامه گیر دل شده و هم نظاره ایم                                      و هم جهت مهره حقه ایم  ما مهره ایم

رهایشان را می گذارند توی قوطی. هستیم ما هوشیاری هستیم اما همانطور که خانمها جواه ما جواهر و مهره

هم جهت مهره ما مهره ایم و. این ذهن ما جعبه است ، تن ما  قوطی یا جعبه. برای جواهر اینحقه یعنی 

هم است؟ جواهر مهم است. حاال ما هنگامه گیر یا معرکه گیر قوطی یا جعبه مهم است یا جواهر محقه ایم 

هستیم . اما معرکه گیر دو جور هست یکی معرکه گیر دل است یا شما در فضای یکتایی این لحظه هستید 

که گیر دل مثل آن مار گیر نیست که اگر امروز ین به معرکه تان نگاه می کنید معردلتان معرکه گرفته بنابرا

معرکه گیر دل عشق می پراکند خالق است و در ضمن .من ذهنی است همین وانیم که مار رسیدیم می خ

نظاره هم هست . یعنی شما به عنوان هوشیاری حضور معرکه خودتان را که معرکه دل هست نگاه می کنید 

 تماشا می کنید اینطوری نیست که من ذهنی معرکه بگیرد. من ذهنی معرکه که می گیرد تمام حواسش به

جذب معرکه است چون جذب ذهن است . ما وقتی جذب ذهن هستیم و من ذهنی معرکه می تماشاچی است 

ن چقدر باسواد هستم قدر مهم هستم و دور ید آی مردم بیایید و ببینید که مگیرد معرکه اش این است که می گو

د و هر چه بیشتر تماشاچی و بر من جمع بشوید و حواسش به تماشاچی است که چرا این میرود چرا آن یکی آم

بهتر . ولی معرکه گیر دل اینطوری نیست. معرکه گیر دل آن چیزی که از آن طرف می آید را پخش می 

کند کاری هم ندارد که کسی هم نگاه می کند یا نمی کند کسی توجه می کند یا نمی کند و کسی را نمی خواهد 

عوض کند و تماشا چی نباید تکان بخورد. برای می خواهد همه را  یذهن منعوض بکند. آن معرکه گیر

معرکه اینکه از آنها چیزی می خواهد. پس ما معرکه گیر دل شده ایم و تماشا می کنیم و نظاره هم هستیم . آن 

هستید. یک  از کارهایتانیعنی شما هوشیار . مهمترین چیز هوشیاری استگیر من ذهنی دیگر نظاره نیست 

جذب ماده نمی چون ناظر است تماشا می کند که شما چکار می کنید این هوشیاری هوشیاری هست که دائماً 

، اتفاقات شود جذب جسم و رویداد نمی شود و تماشا چی است . چون تماشا چی است سوار اتفاق نمی شود 

  به اتفاق چی است انرژی غیبی ، انرژی زندگیاو سوار آنها نمی شود چون تماشا می آیند رد می شوند ولی
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جاری است و برکت زندگی از ما جاری است چون نظاره ایم اگر نظاره نبودیم هیچ کدام از اینها نبود . پس 

شما نگذارید که من ذهنیتان معرکه بگیرد. شما معرکه گیر دل بشوید . معرکه گیر در خانواده پر از عشق 

عشق می دهد و آنها را از مه و به هاست و عشق را پخش می کند. به هر کدام از بچه ها و به همسرش 

صبور است  ها را کنترل نمی کند و آنها را ساپورت می کند، بحث و جدل نمیکند وجنس زندگی می بیند و آن

ید . معرکه من را یگوید که من را نگاه کنست . معرکه گیر من ذهنی به همه مخودش هم زیر نظر خودش ا

 همین معرکه است چیز دیگری اصالً وجود ندارد! کنید تکان نخورید هر چی هست نگاه کنید تایید

 ایم همچون مسیح ناطق طفل گواره                                      اموش باش اگر چه به بشرای احمدیخ

حاال به شما می گوید که شما خاموش باشید . خاموش باش یعنی ذهن را خاموش کن و این هوشیاری جسمی 

یر یاری دیگر طلوع کند. آن هوشیاری غکه ما داریم. این هوشیاری جسمی را بیار صفر کن تا آن هوش

ر مربوط به آیه قرآن است که می گوید شِ جسمی. خاموش باش. من به تو می گویم خاموش باش اگر چه به ب  

من شما را بشارت می دهم به اینکه بعد از من پیغمبری خواهد آمد که اسمش احمد است در اینجا موالنا یک 

ید. در ضمن احمد لقب حضرت جور دیگری معنی می کند این را که اگر شما اینطوری معنی نکردید ببین

رسول هم هست ولی منظورش درست است که همه انسانها احمدی هستند همه انسانها منسوب به احمد هستند 

این را مسیح می » به این معنی که ستوده و ستایش شده هستند برای اینکه این پیغمبری که دارد می آید 

ی دهم این خبر خوش را به شما می دهم که بعد من و مژده م مسیح می گوید که من شما را بشارت« گوید

ند قبول نمی کنند و منظور ش این گوش می کن کسانی کهالبته پیغمبری خواهد آمد که اسمش احمد است و 

است که همه انسانها منسوب به احمد هستند . منسوب به این انرژی ستوده شده هستند که این انرژی گنج 

آزاد بشوید . زاییده بشوید و ه از شما بیان می شود اگر شما از ذهن حضور است. همین انرژی است ک

بنابراین پس وقتی مسیح این حرف را زده منظورش باز آمدن یک نفر دیگر نبود . خیلی ها فکر می کنند که 

 می آید برای نجات ولی موالنا می گوید یان معتقد هستند که باالخره یک نفرخیلی از اد . مسیح بر می گردد

که آن کسی که قرار است بیایید همین االن در حال خیزش است من ذهنی شما نمی گذارد که او بر بخیزد 

زمان است پس امام زمان اگر می آید به صورت انرژی درونی  محاال اسم او مسیح است در فرهنگ ما اما

ارید. ادیان دیگر هم االن می خواهد خودش را ظاهر کند و شما نمی خواهید بگذهمین شما از درون شما 

ید بلکه هیچ کس نمی آید آن انرژی جاری ن انتظار این نیست که یک کسی می آمنتظر هستند و منظور از ای

ز شما این انرژی ا ر ، برای اینکه شما احمدی هستید،خدایی این که شما از ذهن می آیید به فضای حضو

و در حال خیزش  هستند نها این انرژی ستوده شدهمی گوید خاموش باش اگر چه تمام انسابیان می شود. پس 

از انسانها هستند مانند مسیح که در گهواره حرف می زد. مسیح در گهواره همین ما هستیم. مسیح در گهواره 

این است که هوشیاری حضور، وقتی وارد این جهان شد ، شما به عنوان هوشیاری حضور حرف می زد نه 
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ا در ستاره خفه انرژی حضور را همیشه ما ساطع می کنیم االن آفتاب ر اینکه با زبان حرف می زد این

و اضافه دن و مقاومت کردن با حرص . با اینکه زندگی فقط در ماده هست و در داشتن کردیم با ترمز کر

می گوییم ما انتظار را ایجاد می کند.  ینذهن است. ذهن هم زمان ایجاد می کند. ذهن همدر و کردن است 

 خواهد حرف بزند از شما ولی شما بایست در حالیکه آن چیزی که می خواهد االن حرف بزند می االن ن

مانند  همچو مسیح ناطق طفل گواره ایمدر این لحظه می خواهد حرف بزند. ستیزه با این لحظه نمی گذارید. 

ست. یعنی هوشیاری مسیح که طفل بود ودر گهواره بود آیا واقعاً مسیح حرف زد؟ نه ! این هم سمبولیک ا

در تمام حاالت خداییت شما که اسمش دوباره مسیح است . مسیح معنی اش همین خداییت ما است. موسی هم 

به همین معنی است موسی یعنی از آب گرفته شده . زرتشت هم به همین معنی است زرتشت یعنی نور ستاره 

حمد نام جمله انبیا است ***چون که صد آمد نود نام ایک نور بیشتر وجود ندارد و موالنا می گوید که قدیم. 

خداییت شما این احمد است. این نام همه انبیاست. هر کسی پیغام  . پس هوشیاری حضور، هم پیش ماست

هر کسی پیغام آور بوده از جنس حضور بوده . موالنا می خواهد بگوید که آن در آورده از این جنس بوده. 

 م بشر هست می گوید که خاموش باش.بنا که اینجا  ح زده و قرآن هم گفتهکه مسیهم  همه هست و آن حرفی

من به تو می گویم که خاموش باش و من منظورم ذهن تو است در صورتی که تو همیشه بیان کننده این 

 بشود و بیست ساله بشود تا گمسیح بزر مثل مسیح در گهواره. الزم نیست الزم نیست که وده ایانرژی ب

الزم نیست بزرگ  ابدلیو سه ساله چهارساله بشود تا حرف بزند. انرژی حضور نور ازلی حرف بزند. 

ن هم می تواند بکند و ما جلوی آن ی ، همیشه این انرژی را می توانسته ساطع کند و االبشود از لحاظ جسم

ما اگر  ،ا نچسبیمما اگر ستیزه نکنیم و به باوره،را گرفتیم. ما اگر اجازه بدهیم و همکاری بکنیم با زندگی 

حظه که خودش هست که فضای هوشیاری و فضای وحدت است لاز اینکه در این لحظه نیست از این که این 

و نمی بینیم فقط اتفاق و جسم را می بینیم و چون فقط جسم را می بینیم و چیز دیگری را نمی بینیم این جلوی 

قید و شرط اتفاق این لحظه شما را از جنس فضای  تسلیم یعنی پذیرش بی ،ما را گرفته. شما اگر تسلیم بشوید

دوباره ادیان از نهر زیرین صحبت می کنند امروز در غزل داشتیم که می گفت همه ما  . زیر این می کند

زندگی از آنها فوران کند به همه انسانها فوراً می تواند آب  آب دریا هستیم که فقط کاه رویش را گرفته. یعنی

ولی متاسفانه هوشیاری توجه به ذهن نکنند. هم هویت شدگیها نکنند به اه نکنند توجه شرطی که توجه به ک

ی غالب است . همین االن یک چیزی در سر من هست و این پارازیت ذهنی است و اجازه نمی من دار ذهن

قات گی در اتفام یاد بگیریم اینکه زنددهد که من دریا را ببینم. پارازیت ذهنی همین کاه است. ولی ما می توانی

خب اگر این را بدانیم قضاوت نمی کنیم برای اینکه زندگی بگیریم به اتفاق این لحظه قضاوت می کنیم نیست.

به اصل ما شبیه  وقضاوت نکنیم این خاموشی بیشتر می شود. هیچ چیزی بیشتر از خاموشی نزدیک اگر 

از جنس خاموشی هستیم. نیست. اصالً خدا از جنس خاموشی است. خدا از جنس حرف زدن نیست و ما هم 

به محض اینکه ذهن را خاموش می کنیم آن قسمت اعظم و اصلی ما آن آفتاب شروع می کند به طلوع کردن. 
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لفظمندی ، آفتابمان به همین که ما شروع می کنیم به حرف زدن و زیاد حرف زدن به حرف اهمیت دادن و 

ی این ستاره فشردیم کوچک کردیم. به محض این آفتاب را  تواره زندانی می شود. هر چه بیشتر توی ست

شروع می کند به طلوع کردن یعنی می گوید نگران نباش یواش یواش اینکه خاموش بشویم . این آفتاب 

خاموش باش تو از اول حرف زننده هستی منتها آن حرف زده کجا و این حرف زدن کجا! این حرف زدن 

آن نمی دانیم  مرا ه می کنیم و معنی آنها همینطور تکرارما  که فکری چیزهای یاد گرفته از دیگران است

ت. خرد عشق اسان انرژی زنده کننده ایزدی است وحرف زدن ممکن است که حرف هم توی آن نباشد بی

تر. هر چه ذهن بیشتر حرف می زند با من آن خرد کمتر. آن شآن بیان بی ر،است. هر چه ذهن خاموش ت

 انرژی زنده کننده و شفا بخشی ما کمتر. 

 شراره ایم بر چرخ دیوکش چو شهاب و                               ر عشق شمس مفخر تبریز روز و شبد

ما در عشق شمس مفخر تبریز، مفخر آن چیزی است که سبب افتخار بشود، شمس یعنی خورشید. این جهان 

ین آفتاب همین هوشیاری گرفته شده از فرمهای او ان یک شمس دارد، یک آفتاب دارد آشکار شده و جهان نه

ریزی هم از همان جنس بوده .ما وقتی از آن جنس ذهنی است همین هوشیاری خالص است که شمس تب

این لحظه. در عشق آن  حظه ،و شب یعنی هر لی شویم با خدا یکی می شویم . روزهوشیاری خالص م

ن آفتاب یکتایی که باعث افتخار جهان وجود و جهان غیر وجود است که تبریز معنی اش این است  آ، شمس

و هم جهان بی فرمی. نه آن شهر تبریز که ما می « فرم می شناسیم  البته ما جهان »تبریز هم جهان فرم 

شناسیم.  پس هوشیاری ناب ایزدی که در انسانها زنده می شود این شمس مفخر تبریز است که قرار است 

این فضای وحدت است که باز می شود و دیو نمی  کش کههر لحظه در چرخ دیودر همه انسانها زنده بشود. 

این صورت باید این فضا را باز کنید فضای  راگر شما می خواهید از دیو مصون باشید د.د روتوی آن بتواند 

یکتایی این لحظه را که شما بازمی کنید وارد می شوید دیو نمی تواند وارد آنجا بشود برای اینکه هم اینکه 

از قرآن است که می گوید وقتی  وارد آسمان آنجا بشود انرژی عشقی شما دیو را دنبال می کند . باز هم این

فرشتگان با سنگهای آتشین دیوها را دنبال می کنند. دیو در اینجا هم ، که شیطان می خواهد برود آسمان 

ما بشوند و تنها جای ایی شیکتهویت شدگی است. هم هویت شدگی و من های دیگر نمی توانند وارد فضای 

ید توی آن! نه. تنها جای وه شما چول زیاد در بیاورید و برنجا نیست کآمن آنجاست در این جهان. جای امن ا

گی باز کنید و در آنجا زند تان است در درونکه فضای یکتایی  نیت توی آن است این است که شماامن که ام

ای یکتایی شماست. یک فضای یکتایی وجود دارد و همه ما با کش که فضکنید و می گوید که به چرخ دیو

مه ما در آنجا از جنس زندگی هستیم اگر آنجا باشیم زندگی را در همدیگر می هم در آنجا یکی هستیم . ه

بینیم. اگر کسی آنجا باشد در همه زندگی را می بیند و آدمها را جسم نمی بیند . ما چرا آدمها را جسم می 
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نس ید همه را از جششما از جنس زندگی بابینیم ؟ برای اینکه خودمان از جنس جسم و من ذهنی هستیم. 

 زندگی می بیند. 

سنگهای آسمانی که وارد جو زمین می شوند  یعنیثاقب . شهاب و شراره ایممثل شهاب ا مو بر چرخ دیوکش 

سنگهای آتشین دیوها را دنبال  لشکافنده . شراره یعنی آتش. پس ما مثیعنی  ثاقب. می گویند شهاببه آنها 

 آنجا نمی تواند بشود. وارد از ترس ما  وم یعنی دییکن یم

 بخش پنجم:

 که مربوط به کارمان هست برایتان بخوانم 2045زه بدهید دو سطر از غزل اجا

 بهل مکنها که میکنی نشود زر  زین                                  ا که زر کنند یکی علم دیگر استمس ر

 بی گاه گشت روز تو خود مشغل مکن                             هرجا مایست رو          هنگامهاست در ره 

می گوید علمی که مس را زر می کند علم دیگری است این کارهایی که تو می کنی با این کارها مس زر 

همان کیمیاگری است و زر کردن  زر کردن مس در واقع بهل یعنی رها کن و این کارها را نکن..نمی شود 

شما می کنید برای اینکه مس تان را  .چه کاری به هوشیاری حضور ما از من ذهنی مس همان تبدیل کردن 

به زر تبدیل کنید ؟ آیا شما علم کیمیاگری را بلد هستید؟ اگر شما مدتی یک کارهای خاصی کرده اید ولی مس 

می گوید . شما خودتان را ید یک کار دیگری بکنید . موالنا این شعرها را برای من و شما تان زر نشده با

ضعیتهای رفته رفته من ذهنی شما به هوشیاری حضور تبدیل می شود. آیا وببینید گذارید وافکن بزیر نور

شما شادی و ی و آرامش بوجود می آید؟ آیا از دشا آیا در کارهایی که می کنیدند؟ زندگی شما بهتر می شو

آرامش به کسانی که با آنها برخورد می کنید جریان دارد؟ هر کاری که می کنید با شادی همراه است؟ چالشها 

ی شود. اگر می بینید شما دارد به زر تبدیل م سکنید؟ اینها عالئم این است که م را با شادی و آرامش حل می

هنوز اوقات تلخی دارید و در تنگنا هستید . پس آن هنوز گرفتارید و  و دارید ستیزه می کنیدکه شما هنوز

   ***زینها که می کنی نشود زرمس را که زر کنند یکی علم دیگر است کارهایی که می کنید فایده نمی کند. 

از این کارهایی که می کنی با این کارها مس تبدیل به زر نمی شود. غزل چی می گفت به ما؟ غزل می گفت 

قصاب زندگی آویزان است . شما این  قنارهاز فرم دارید و فرم شما مرتب  ی و بیشما یک قسمت هوشیار

آویزان هستید؟ اگر هنوز به فرمتان چسبیده اید و قصاب زندگی  آویز،گوشت را می دانید؟ یا نه با فرمتان از

ه این فرم شما را آویزان کرده شما هم آویزان هستید. شما می خواهید بیدار بشوید؟ شما چکار می کنید ب

 می کند برای شما؟ارعنوان کار معنوی؟ آیا ک



20 
 
 

می گوید در راه شما از تولد تا قبر تا وقتی که ما بمیریم فرصت به حضور رسیدن ما   هنگامه هاست در ره

است و این جا مثل کارخانه می ماند جهان فرم است که ما باید یک کاری بکنیم ولی در این راه مرتب معرکه 

می گفت معرکه گیر دل داریم و زمانی که ما منیت هایمان به  ر در غزل داشتم کهگیر هست . معرکه گی

این هم معرکه هست و هم معرکه  صفر رسیده و از جنس حضور شدیم و عشق را در جهان می پراکنیم . خب

ه دن مردم نیستیم دنبال سلطه نیستیم ولی آدمهایی هستند کرنیست و ما دنبال تماشاچی نیستیم دنبال عوض ک

های مذهبی هست که دنبال تماشا چی بر اساس سیاست باشد معرکه گیر تکن اسبوسیله من ذهنی شان که مم

می گردند. آیا اینها این طور که موالنا می گوید معنوی هستند؟ نه. کسی که دنبال تماشاچی است معنوی 

تاسفانه نخواهیم رسید بخوانیم، اینها را من می خواندم که راه را باز کنم به قصه مثنوی که امروز م.نیست 

ن اتریم برای هفته بعد آن مثنوی را که مارگیری رفت در زمسابه هر صورت توضیح می دهم و می گذولی 

در صحرا یک ماربزرگ یا یک اژده هایی گرفت و اژده ها از سرما به خواب رفته بود و آن را آورد در 

از ما دائماً آب ،عنی در حالیکه آب زندگی جاری است گرمای عراق و شروع کرد به معرکه گرفتن لب شط ی

زندگی جاری است و در اختیار ما است ولی ما معرکه گرفته ایم یا تماشاچی یک معرکه گیر دیگر هستیم. 

ان راینجا موالنا می گوید که تو یا بر اساس من ذهنیت که مار و اژدها است هم تو را می خورد و هم دیگ

 را. 

 بی گاه گشت روزتو خود مشتعل مکن                               ه هر جا مایست روهنگامه هاست در ر

نگاه کردی معرکه رو آنجا نه ایست برو. نکند که ما معتل معرکه شدیم یا اینکه خودمان معرکه گرفته ایم . 

مین معرکه چیزی از مردم است برای هرفتن گبا معرکه نمی شود . معرکه برای جلب توجه است یا برای 

بیگاه گشت چیزی معرکه درست کرده .  اساس هر رمعرکه من ذهنی باشیم که بتماشاچی  می گیرند. ما نباید

ش هست شصت سالش هست دیگر وقت ر وقت داریم ؟ اگر یکی پنجاه سالیعنی دیر شد . مگر ما چقد روز

زیادی ندارد . هنوز معرکه تماشا می کند یا معرکه گرفته . بر اساس یک من ذهنی که گفت این اژدها است 

کن یعنی م تو خود مشتغل روز بی گاه گشتهم دیگران را.  اگر فرصت پیدا کند هم صاحبش را می خورد و

کن . این یک مطب که شما خودتان را زیر نورافکن قرار بدهید و ببینید که متو خودت را مشغول معرکه 

و هم معرکه گیر خودتان  م معرکه گیر هستیدهرکه گیر هستید. و یا هم تماشاچی آیا شما تماشا چی هستید یا مع

ا دارید تلف می کنید و اینها کاری نیست که مربوط به کیمیاگری باشد. تماشای معرکه مردم هستید. ووقت ر

گری نیست و مس شما را زر نمی کند. شما دنبال یک راهی هستید که من ذهنی شما را که می دانید اکیمی

ما به حضور نرسیم از شما جریان پیدا کند به این جهان . تا  انرژیرید تبدیل به حضور کند تا من ذهنی دا

گر ایا مس شما دارد زر می شود؟ آببیند  و ارزیابی کنید خودتان را این انرژی از ما جریان پیدا نمی کند.

مس شما زر نمی شود باید یک راه دیگری را پیدا کنید مرتب جستجو کنید راه را تا پیدا کنید . موالنا یک 
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 درو توجه به خودتان است و تسلیم  واقع توجه به این لحظهت که در اینجا می خوانیم. راه درراه مطمئنی اس

شما باید به خودتان احترام بگذارید و ش است و بزم است که امروز در غزل داشتیم. پذیرو این لحظه است 

خودتان را قبول داشته باشید. جلوی آینه بایستید و بگویید که این همه که زدند توی سر من و گفته اند که تو 

انقدر بزرگ هستم  نیکنم . مرژی ایزدی را در این جهان پخش منای هستم که ا هدیزی نیستی! من باشنهیچ چ

که اگر من نباشم این انرژی ایزدی در این جهان پخش نمی شود تمام انسانهایی که من ذهنی دارند عالوه بر 

من مهم احتیاج به این انرژی دارند وباتات منتظر این انرژی من هستند و ن و حیواناتانسانها ، جامدات و 

دارد به خودش هم احترام نمی گذارد  خود، این منیت نیست. کسی که مناحترام به  مهم بودن وجورهستم و این

و خودش را قبول ندارد چون اساس منیت نقص است. شما باید به خودتان احترام بگذارید اگر خودتان را 

گرفتاری شما  قبول داشته باشید مسئولیت هم قبول می کنید و می دانید که مبنای جدایی شما از زندگی منشاء

پرهیز قدم بر می دارید و اینها و شکر ،صبر  بزم،در جهت تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه مرتب است و 

به شما کمک می کنند و این است کیمیاگری. کیمیاگری در غزل توضیح داد که اگر شما بزم نداشته باشید 

ی بیرونی است ی در اتفاقات و چیزهامهمان زندگی نباشید اگر شما از این دست برندارید که زندگ اگر شما

تان را نخواهید زر کرد. شما مرتب باید خودتان را ارزیابی کیند آخر هر هفته شما  در این صورت شما مس

که من این هفته چکار کردم؟مهمترین بعد من ، بعد معنوی من است و بقیه  .باید خودتان را ارزیابی کنید

و خدایی از من عبور ده دارم می شوم؟ آیا انرژی غیبی ظ معنوی زنچیزها بعد مادی است . آیا من به لحا

می کند؟ نگو من چیزی نیستم نگو من کی هستم که این انرژی بیاید از من عبور کند! چرا از من عبور کند؟ 

د و آن انرژی هستند. مانسانها احمدی هستند منسوب به احنگو این حرف را. امروز موالنا گفت که همه 

 این هستند که انرژی از آنها عبور کند و پیغامها بیاید رد بشود.  ه پیام آوری هستند. منسوب بهمنسوب ب

 د ویمی گ 450از حافظ است غزل شماره اما مطب دیگر  

 ای که در دلق ملمع طلبی نقد حضور                                   چشم سری عجب از بی خبران می داری

 ریادتو تمنا ز گل کوزه گران می      ان دگر است                                     گوهر جام جم از کان جه

دلق ملمع یعنی دلق رنگارنگ یعنی ما خودمان را به عنوان هوشیاری تقسیم کردیم به قسمتهای مختلف و با 

ا پوشیدیم. ما دلق یا هر قسمتی هم هویت شدیم اینها را به جسم تبدیل کردیم و اینها را به هم دوختیم و آنها ر

وضعیتها و اجسام هم هویت شدیم. شما در حالیکه با قسمتهای مختلف یم. دلق رنگارنگ داریم وملمع دارلباس 

این دلق را پوشیدید و با اینها هم هویت شدی ، دنبال نقد حضور هستی یعنی آن چیزی که زندگی نقد حاضر 

چرید در حالیکه این دلقتان آویزان است. شما می توانید هست یعنی شما، آن قسمت شما که گفت در ده می 

توانید پی این دلق را از خودتان جدا کنید و در بیاورید.  یل جدا کنید این هم جالب است که مخودتان را از دق
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می توانید آویزانش کنید در آمیز قصاب. بگذارید زندگی آویزانش کند این دلق را. نقد حضور اصل شما است 

شما هستید. ولی تا زمانکه این دلق را پوشیدی، این آفتاب درون ستاره است. حاال در این حالت تو  که خود

ر و یافتن راه را داری از بی خبران. بی خبران فرمهای خودت هستند. یا مردم هستند. بی حقیقتاً انتظار سِ 

فکر می کنید که اینها راز را می هم خود ما هستیم. آیا واقعاً های ذهنی هستند که یکی از آنها  خبران من

دانند. جسم می تواند راز را بداند. راز خود شما هستید . اصل شما است. تا زمانیکه این را پوشیده ای چطور 

و انتظار تجب!  تعجب انگیز است این طور که ، ع ریس   چشم  می خواهی ببینی؟ فقط پوشش را می بینی. 

اینکه شما چکار می کنید؟ در چه حالی هستید؟ شما خودتان را ت. ساری. این با دو سطر قبلی مربوط اد

ن طوری که باید باشد، االن آرسد؟ آیا وضعیت شما  به نتیجه میبگذارید زیر نورافکن و ببنید کارهای شما 

و انتظار ذوق در آنها سرمایه گذاری کنی  خودت رات باشی و هوی  هست؟ نمی توانید شما با چیزها هم

اگر کسانی اینطوری هستند شما از آنها می توانید واقعاً یا . هم از خودت داشته باشیحضور و دانستن سر را 

ید که گوهر جام حاال می گو. و یا بدانند آنها به شما بگویند ر راذوق حضور بگیرید انتظار داری که سِ 

اره می آید بیرون و جام جم شما هستید وقتی که هیچ منیتی در شما نباشد و این آفتاب شما از توی این ست،جم

گوهرش از آن جهان است. حقیقتاً شوید جام جم. ولی می گوید ما می فضاداری شما بی نهایت می شود ، ش

فرم و از فرم می آید بیرون و می  توی رودیاری می آید به این جهان و می هم از آن جهان است! یعنی هوش

ام جو دوباره آزاد شد و خالص شد این د با فرمها شود خالص. این هوشیاری از آنطرف آمد و هم هویت ش

جنس کوزه زاش داری حقیقتاً جنسما به صورت فضاجم این شکجا آمد؟ تو فکر می کنی این جام جم است. از 

زه د به عنوان کوکوزه گران چه کسانی هستند؟ کوزه گران کسانی هستند که یک الگو می سازن؟ گران است

هستند که الگو می سازند. با ساز هستند و اینها من های ذهنی ود و الگتوی آن بریزن معنی راو می خواهند 

ام جم یا جاین گوهر جام جم کرزه گران می داری ها هم هویت می شوند. می گوید که تو تمنا از گل الگو

بسازی و بعد الگو ها را  والگ می خواهی ؟فکر بسازی وماده  گل کوره گران ، از را می خواهی ازبودن 

اینها را به درد سیمان  ِگل و می سازیم و بعد با ونی .ما می دانید چی می کنیم؟ الگگل هیجان بچسبا مثالً با

این است؟ نه. جام جم از چیزها  می شود کوزه یا ظرف. ظرفهای به هم مرتبط. آیا جام جم هم می چسبانیم تا

ین حقه این شما هم از چیزها این جهانی نیستید. امروز موالنا به ما گفت که این فرم شما ا نیست وین جهان ی

غز این قوطی باشد. م یجعبه الزم است این بدن و این ابعاد مادی ما الزم است که آن ابعاد غیر مادی ما تو

ولی احتیاج دارد به . بدن با تمام تشکیالت و سلولهایش الزم است برای عملکرد ما و ما با تمام سلولهایش 

جزو من ما می وقتی مادی ما از آن تغذیه می شود ولی و آن انرژی که سالمت باشد و تمام ابعاد آن نور

ین جعبه و نمی گذاریم همایجاد می کنیم در این سیستم در و ما گرفتاری شوند برای ما گرفتاری ایجاد می کنند

باشد این قسمت آزاد شما  قنارهمن شما باید آویزان در  ن قسمتسالم باشد. ولی امروز موالنا به ما گفت که آ

آویزان در قناره است و زندگی هست که هر چیز من دار شما وید می چرد توی بهشت. مثل گوسفند می گ
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توانی و اندوه برای شما می ماند. وگرنه ناجلوی آن را نگیرید وه ی و اندبا ناتوان شمااین کار را می کند .

ریم بقیه مثنوی این اانیم که امروز نمی رسیم و می گذوخوب اینها را آماده کرده بودیم که برایتان مثنوی بخ

آن  نصفکه را  سمانهایش پیچید و آورد به بغدادیای فسرده را مرده پنداشت و در رهدحکایت مارگیر که اژ

 بقیه را می گذاریم برای جلسه بعد. *** هخواندیم نصفرا 
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