
1 
 

گنج حضور  420 شماره برنامۀ  

یزپرویز شهبا: اجرا  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 
 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۱۳۱۳

 

 شوی پشیمان !خواجه مرو خشم

 شوی پریشان ورنه نشین، جمع

 چمن زین مرو یرهخ مشو طیره

 شوی ویران سوی جغدان چو ورنه

 شهر خراجات ز بگریزی گر

 شوی بیابان غول بارکش

 کشی سر حمل خورشید ز تو گر

 شوی زمستان برف و بفسری

 شیروار صف به و آر جنگ به روی

 شوی انبان در تو گربه چو ورنه

 ملک ای گاو، پاچه   ازین خور کم

 شوی شیطان خر چریدی، سیر

 شد تو زبون چو ستنف کافر

 شوی ایمان همه کفری همه گر

 یار تلخی ز ترش مکن روی

 شوی خندان گل عنایت ز تا

 حرص ز بشویی چو را دهان و دست

 شوی سلطان همکاسه   و صاحب

 ای دیوانه تو لحظه یک دل، ای

 شوی دیوان خواجه   دمی باز

 زنی ایران ره بدزدی، گاه

 شوی توران شحنه   روی گاه

 (عراق) و (حجاز) و (نسپاها) ز گه

 شوی خراسان ماه آن مطرب

 عقل چو گر شود چه بوقلمونی

 شوی؟ یکسان و دل یک و صفت یک

 باش خاموش همه این نکنی گر

 شوی جان همگی خموشی به تا

 کن تبریز الحق شمس به روی

 شوی سلیمان ملک ملک تا

 

 مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر شماره  ۹۹۲۲ 

 

 هاستسینه اندر که غمها همه این

 ماست بود و باد گرد و بخار از

 

 مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر شماره  ۲۹ 

 
 زنممی را خود راه دم هر چونک

 کنم چون سازگاری کس دگر با

 

 مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر شماره  ۶۰۲ 
 

 کشدمی در نیستی سرمه   زانک

 چشدمی شیطان تصویر از باده

http://www.ganjnama.com/View/97/99/5795/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/104/8006/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%BA%D9%85%D9%87%D8%A7.html
http://www.ganjnama.com/View/97/109/8725/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%86%D9%88%D9%86%DA%A9%20%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D9%85%20.html
http://www.ganjnama.com/View/97/105/8065/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%87%D9%94.html


3 
 

 یالست و عدمچشمشان خانٔه خ

 نیستها را هست بیند الجرم

 چشم من چون سرمه دید از ذوالجالل

 خانٔه هستیست نه خانٔه خیال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

از دیوان شمس موالنا شروع می کنم 1313برنامه گنج حضور امروز را با غزل  واحوال پرسیبا سالم   

ورنه پریشان شوی, جمع نشین                              پشیمان شوی                                ! خشم مرو خواجه  

مان یای خانم و ای آقا پش ،یعنی خشمگین نشو. به خشم مرو : ها و آقایان می کند و می گوید مۀ خانپس موالنا رو به هم

تا باش ، یک ،صحبت خواهیم کرد یعنی تو یک هوشیاری جدا هستی که همانطوری جمع بشین،. خواهی شو و جمع بشین 

یعنی در آن واحد اگر هم هوشیاری فرمی داری از فرمها و چیزهای این جهانی آگاه هستی از فضای زیر این . پخش نشو

ما . آسمان مدلش اینطوری هست که یک فضای خالی هست و یک سری جسم توی آن. مثل همین آسمان  ،آگاه باش هم فرمها

، آسمان باز است آسمان در فرمهای فکری ما جمع نشده یا در فرمهای هیجانی هم آگاه به آسمانمان هستیمدر این لحظه هم 

شما نیستید ، وگرنه ما، یعنی دردهای ما، پس همه چیز در فضای خالی که شما هستید اتفاق می افتد و آن فرمها و اتفاقها 

فضای هوشیاری نباید پریشان باشید چون  جمع می شوید شما بعنوان. اگر اتفاق بیفتید ، پریشان می شوید. فتید شما اتفاق می

ذات شما آرامش است و وقتی که ارتعاش می کند شروع می کند به حرکت که میریزد به فکرهای شما یا عمل شما ، شادی 

برای اینکه این لحظه یک اتفاقی در ما می افتد و تمام هوشیاری . اینکه پخش می شویم چرا ما پریشان میشویم؟ برا ی. است

ت که شامل بقیه همش زاده نشو توی یک فرم هیجانی  که اسمش خشم اس. رواین که می گوید توی خشم م. می کندذب را ج

. خشم و طرف دیگرش ترس است است یعنی یک سکه است که این طرفش خشم ، آن طرف سکه ترس. فامیلهایش هم هست

تبدیل به کینه می کنند و پخش  ا جمع می کنند وبعد خشم ر. بیشتر مردم اول می رنجند یک کمی بعد خشمگین می شوند

، چرا ما این کار را میکنیم؟ برای اینکه ما به عنوان هوشیاری بی فرم بنام خالء وقتی وارد جهان می شویم. شوند آنجامی

برای اینکه وارد ذهن می شویم در ذهن ما باید یک چیزی بتنیم به نام من ذهنی برای بقی ماندن در این جهان  بارها گفتیم،

جدایی را تجربه میکنیم، اگر خانواده عشقی  که بدانیم جدا از ذیگران هستیم که این خیلی مهم است و این صورت مسئله است

داشتیم پدر و مادر عشقی داشتیم و به ما یاد می دادند که جدایی اصل نیست ، ضمن اینکه جدایی را یاد می گیری برای بقا 

ی و انواع هنر ها را یاد هباید خودت را گسترش بدخودت بگذاری و باید کار کنی پول در بیاری ن اخودت که غذا را در ده

حس کنی ، مبادا  باید ها را هممراید همیشه این هوشیاری زیر این فبگیری تا بتوانی در این جهان باقی بمانی و کار کنی ب

زمانیکه ما خشمگین می شویم  ، بیفتد که تمام تو را جا بکنداین هوشیاری را کامالً بکنی، مبادا این لحظه برای تو اتفاقی 

مگین می شوند آن کارها را ه خشبرای همین است که زمانیک. ر میرسدهوشیاری در بیشتر آدها به صف. اینطوری می شویم

این جدایی سبب ،یم ؟ برای اینکه وقتی که ما جدایی را پایه قرار می دهمچرا پشیمان میشوی. بعد هم پشمان میشوند میکنندو 

این لحظه یا  رمهای این جهانی مثل اتفاقاتبنابراین برکت زندگی از ما به ف ا به زندگی هوشیارانه وصل نباشیم،میشود که م

آن . هر فکر و عملی که می کنیم نمیریزه و این هم خیلی مهم هست که ما بدانیم هر چی که اتفاق میفتد ،روزمره هایاتفاق
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ندگی ، برکت زندگی نده زدر تماس هستید و انرژی زاین لحظه این است که شما هوشیارانه با زندگی  چیزی که مهم است

مان خواهید شد برای اینکه دارید درد می کارید در این کار صور نگیرد شما همیشه پشی اگر. تون و عملتونمیریزد به فکر

یز گیرمان انی هیچ چی زحمت می کشیم ولی به زبان خودمکش غول بیابان می شوید ، یعنی ما خیلربا   پایین می گوید که

برای همین می گوید م بارکش  نمیآید هیچ شادی و آرامش و لذت زندگی و آبادانی بوجود نمی آوریم، خیلی زحمت می کشیم

از فضای  پس مهم این است که این لحظه از چه فضای فکر میکنید و عمل می کنید ،د خر شیطانبعد هم میگوی. غول بیابان 

خشم ، وقتی ما جدا می  می گوید اگر از فضای جدایی یا در اینجا جدایی یا از فضای وحدت و یکتایی، فرقش بی نهایت است

وقتی ما جدا می شویم از زندگی فقط نشت زندگی میاید به ما ، زندگی پر از ما بیان نمی شود و  شویم همیشه خشمگین هستیم

در نتیجه همیشه گفتیم که  مثل ابر تو هوا حس نقص .  ذات خودمان هم هست حس نمی کنیم ما شادی و آرامش زندگی را که

جسمی  ولی چون هوشیاری جسمی داریم، شما حساب کنید که شما جدا از زندگی هستید و هوشیاری. و نا کامل بودن میکنیم

فکر زندگی را پیدا کنید، ولی با فکر نمی شود  ت که باتنها عالجتون این اس ،را پیدا کنیمخب می خواهیم که زندگی , داریم 

ما می گوییم االن زندگی نیست چون اگر . زندگی را پیدا کرد این فکر جسم است باور جسم است ، ما این کار را می کنیم

این  دارم فکر میکنم که زندگی را پیدا کنم و! بود که کم خوشحال بودم االن لذت میبردم من آرامش داشتم پس نیست دیگر

بنابراین من که االن جدا شدم و خرد زندگی از من جاری نمی شود با فکر هایی که از  .این امکان ندارد ،همان خیرگی هست

دیگران گرفتم می خواهم به زندگی برسم ، فکر ها فقط جسمها را به ما نشان می دهند و فقط جسمهای بیرونی و وضعیتها 

و بخاطر همین نقص  اد که باید از چیزها و از رویدادها و اتفاقات من زندگی بگیرمبنابراین این طوری به نظر من می.را 

یا ساختار  فکری نا کامل بودن دست از سر ما برنمی دارد مگر این مکانیسم یادمان باشد که این نقص و. من نا کامل بودن

کردیم این ناقص بودن و حس نا کاملی دست از برویم به فضای یکتایی، تا زمانیکه ما این کار را ن و فکری را ما رها کنیم

کامل بشوم هر اتفاقی بنابراین چون من ناقص هستم و می خواهم با اضافه کردن این چیزهابه خودم . سر ما بر نخواهد داشت

چرا ما اینقدر قضاوت . مجبورم قضاوت کنم م که این تو چه چیزی هست برای من و که می افتد من نگاه میکنم تا ببین

اگر شما می دانستید که با اضافه کردن ما . میکنیم؟ برای اینکه می خواهیم که یک چیزی پیدا کنیم و به خودمان اضافه کنیم

. کامل نمی شویم ، اصالً با فکر کردن که باید آخرش یک چیزی پیدا کنید که به خودتان اضافه کنید، اینکار نتیجه ای ندارد 

یعنی جان تو   کامل جان آمده ای دست به استاد مده: موالنا گفت. هیچ چیز نخواهید  خب شما تصمیم می گیرید که دیگر

.مل هست اگر جانت را بتوانی ببینیکا  

 

  



6 
 

 بخش دوم 

ن چیز را به خودم اضافه کنم زندگی ام کامل اگر مثالً این چیز و این چیز و ایحاال این ذهن اینطوری به ما نشان می دهد که 

این لحظه اتفاقی می افتد و آن چیز را بوجود نمی آورد یا مانعی ایجاد میکند برای رسیدن به آن چیز که می شود، حاال در 

بعد نگاه میکنم که این . فکر می کردم من را کامل خواهد کرد حاال من خشمگین می شوم یا نمی شوم؟ اول قضاوت میکنم 

ر کسی از هر اتفاقی یک چیزی می خواهم برای همین است که من از ه. که اصالً کمکی به ما نمی کند ، خشمگین می شوم 

معتاد گونه دارم قضاوت میکنم ؛ آخر چه لزومی دارد که ما این همه قضاوت کنیم؟ یک اصراری در ما هست برای 

ا قضاوت، اگر شما بدانید که روی کاغذ بنویسد که من هیچ چیز از هیچ کس نمی خوام و این چیزی که من می خواهم من ر

در این صورت شما یک دفعه بر . جهانی درست نمی شود  این کامل نخواهد کرد ، این حس نقص که من می کنم با چیزهای

می بینید که میل به قضاوت در شما  هاساس این که خردمند هستید تصمیم میگیرید که ازهیچ کس هیچ چیز نخواهید یک دفع

چرا مقاومت می کنید در مقابل رویدادها؟ گفتیم هفته . در شما فرو می نشیند ،میل به قضاوت و میل به مقاومت ،فرو مینشیند

قبل که مقاومت من ذهنی را بوجود می آورد ، االن یک اتفاقی می افتد و شما مقاومت می کنید یعنی نپذیرید و خشمگین 

ذهنم میگوید ذهنم هم ساخته و اال ن نگاه می کنم قضاوت می کنم طبق چیزی که . بشوید ، مقاومت بعد از قضاوت می آید

پرداخته آدمهای دیگر هست که از آنها یاد گرفتم و به من گفته اند که اگر این را اضافه کنی و آن را اضافه کنی زندگی ات 

من ذهنی را بوجود می آورم و اصالً خود مقاومت من .پس اول قضاوت می کنم و بعد مقاومت می کنم . کامل می شود 

بشینید با خودتان خلوت کنید و بگویید که من از هیچ کسی هیچ چیز نمی خواهم  یک دفعه میبینید که  شما. ذهنی است

چسبیدن به چیزها، ما چرا به چیزها می چسبیم؟ می . مقاومتتان شروع می کند به کم شدن قضاوتتان شروع میکند به کم شدن

من چرا گله و شکایت میکنم؟  دیروز شما یک حرفی . چسبیم  به رویدادها می! گوییم که این یک چیزی دارد که به من بدهد

یکی دیگر از علتهای . زدید و به من برخورده و من را کوچک کردید و من یک معیاری برای کوچکی و بزرگی دارم 

خواهم من دنبال عیب میگردم در شما می .و انتقاد ، مقایسه است اصرار به قضاوت ذهنی  وحتی اصرار به پیدا کردن عیب 

چون اگر ایراد بگیرم و با قضاوت و خشم به شما یک چیزی را بگویم شما قبول نمی کنید بنابراین ! شما را اصالح کنم ؟ نه

پی اصالح شما منتفی است اما یک فایده برای من دارد در واقع برای من اصلی هم ندارد برای من ذهنی دارد و آن این 

( باالتر) ما معیوب هستید وقتی خودم را مقایسه میکنم خودم را با شما من می آیم اینجااست که اگر واقعاً معتقد باشم که ش

شما این را نخواهید، شما تا زمانیکه این مکانیزم ها را و یا این ساختارها را ندانید و بخودتان نگاه نکنید و . بزرگ میشوم

شما آنجا هستید ، شما اگر یک . گنج حضور زنده شوید در خودتان نبینید ، نمی توانید که خودتان را اصالح کنید و به 

م گستاخ می شود خیره و گستاخ مرو ، اینقدر آد  طیره مشو خیره نرو بکنید، خب پایین می گوید که یی  را همانطوریکارها
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! ک شده ایم ماطیره یعنی سبک، خفیف، آنقدر سب.  نکه ما به دانش ذهنیمان خیلی متکی هستیمو کار بیهوده میکند؟ برای ای

این همه باید خودمان را سبک . آخر چرا ما اینقدر خودمان را سبک میکنیم؟ ما از جنس زندگی هستیم و از جنس خدا هستیم

می دانم که اگر من این را اضافه کنم زندگی ام  من. گستاخ از این بابت که می گوییم که ما می دانیم. کنیم و گستاخ باشیم

ما متوجه شدیم که اولین کاری که واقعاً ما باید  پس. نه نمی شود. را توجه نمی کنیدمیدانید شما؟ چاز کجا . درست می شود

قضیه را ببینید این است که حقیقتاً یک خانواده خوبی الزم هست خانواده عشقی و جامعه  شما بکنیم اگر درست بخواهید

این  حس میکند، اجدایی ر احل بگذراند که ضمن اینکهچه را از این مرعشقی و همایتی و ساپورتیو الزم است که یک ب

  کهکه ما جدایی و خشم را پیشه کنیم و مبنای زندگی قرار دهیم و موالنا جایی دیگر گفته است  ،فضای زیرین را قطع نکند

کر می کنید ف وقتی وقتی تیر می اندازید یعنی یعنی شما  کار حق بر کارها دارد سبق  ***** اذمریت گفت حق  ما رمیت 

شما فقط یک مکانیزم یا کمان هستید فکر خدا . وعمل می کنید شما فکر نمی کنید ، خدا و زندگی هست که دارد فکر میکند

شما تا وقتی که فکر می کنید وخشمگین . یکی از این دوتا ست! از شما می گذرد ، یا باید من ذهنی شما فکر کند و یا خدا

یعنی این کار که شما بدانید،که شما این من  کارحق بر کارها دارد سبق. نمی گذارید که بیاید هستید او نمی آید، یعنی شما 

که ما  یعنی بهترین کار این بوده. در این جهان این بر همه چیز مقدم است  اید رها بکنید و بروید به فضای یکتاییذهنی را ب

بشویم و اصرار کنیم به این جدایی و مقایسه، مقایسه معنی اش را در بچگی نمی رساندند به این مراحل که اصالً جدای جدا 

می و یا حتی هوشیاری جسمی من این است که شما خودتان را به جسم کاهش داده اید و آنقدر اصرار کنند که هوشیاری جس

د این که شما آینقدر مهم است و موالنا می گویهوشیاری ایزدی حضور را که . ، هوشیاری غالب بشود این درست نیستدار

عمل شما ، این بر همه کاری پیشی بر اجازه بدهید که زندگی برکتش را بریزد به فکر شما وشما فکر نکنید و او فکر کند و 

در نتیجه جمع نمی شینیم، در اصل اگر ما جمع باشیم یا جمعیت داشته .  ما خوب بلدیم اینطور نیست ما می گوییم نه،. دارد

یعنی شما   کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم:  والنا و حافظ هستند  همانطور که حافظ می گویدباشیم اینها اصطالت م

جمع  مثالً فرض کنید که شما یکتا هستید و ما چطوری یکتایی را از دست دادیم؟.  ید که یکتا هستیددر درون حس می کن

شویم و بکشیم بیرون و جمع بافتاده هوشیاری در آنها  به تله و ایی که سرمایه گذاری کردیدشدید یعنی هوشیاری را از جاه

ده، قبالً ما رد که ابن اتفاق در من می افتد و نمی تواند من را جذب خودش بکند ولی قبالً جذب کیک اتفاقی که می افتد بگوی

مقاومت کردم خشمگین مثالً اتفاقی در این لحظه افتاد و من  !حاال نمی گوییم که هزاران جا ، صد جا سرمایه گذاری شدیم

کینه و رنجش دارم، رنجشهای سی ! در آنجا سرمایه گذاری شده و رفته به گذشته  وجودمشدم و نبخشیدم، یک مقداری از 

ن مقداری از وجودم را گذاشته ام ساله دارم، چون به من ظلم کردند و اموالم را گرفتند ، یعنی در آن مالی که از من گرفتند م

جمع نشینی در نتیجه در ذهنت . اگر جمع نشینی پریشان می شوی. جمع می شوید. د و بیاوریدو ببخشیدشما آن را بکشی 
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و من ذهنی دارید و من ذهنی بر اساس قصه درست کردید، قصه وجود ود شما را دیگر جمع کرد پخش هستی و نمی ش

کارها را کردم و یا سی سال یا چهل سال پیش یا دو یید که این تتان را از قصه تان بگیرید و بگوشما نمی توانید هوی. ندارد 

نکنید در  این کار را! از همه اینها من هویت میگیرم. سال پیش اینطوری شده، اینها همان جاهایی هست که شما پخش هستید

. و تا جمع نشید شما خوشبخت نمی شوید این صورت جمع نمیشوی  

ورنه چو جغدان سوی ویران شوی                                          یره مشو خیره مرو زین چمن                  ط  

وقت گفتن و گفتن به  به دم فرو بستن ***دو چیز تیره عقل است  ین و سبک و بی عقل هم هست   به معنی خشمگطیره 

عی که باید حرف بزنیم ، است  در دو چیز که ما در موق یا بی عقلی سعدی این را می گوید یعنی سبکی عقل وقت خاموشی

خفیف نشو و واقعاً خودت را بعنوان زندگی یعنی سبک نشو ، تیره نشو . حرف نزنیم و جای حرف نزدن حرف بزنیم

ما وقتی خودمان را کاهش می دهیم به فرم خودمان چیز بی ارزشی میشویم و . تو بعنوان زندگی وزن داری . بحساب بیار

. ن مقایسه هم دوام ندارد ا مقایسه خودمان را نگه داریم و آس کنیم و مجبور می شویم بارزش ذاتیمان را نمی توانیم ح

اتفاقاً در . ا به ما بدهندمی روند و یا نمی توانند آن چیز رمجبوریم از همان پخش شدگی از چیزها ، چیزها هم یا از بین 

ه نمی توانند به ما خوشبختی بدهند ، نمی توانند ب چیزها. صحبت میکنیم که قانون جبران هستموضوع  پایین در مورد این 

درست مثل اینکه خدا .از هوشیاری حضور و زندگی زنده می آید  یمانهویت اصلما حس امنیت و هویت بدهند و ما 

، ما ما بارها خواندیم که نمی توانیم به عقب برگردیم . خواهد خودش را در هر انسانی هوشیارانه تجربه کند از آن می آیدمی

ما باید اصطالح . هوشیاری هستیم و تکامل پیدا کردیم نمی توانیم برگردیم به هوشیاری حیوانی یا درختی یا جمادی 

اگر در من ذهنی بمانید یعنی ن من ذهنی هم جسم است ، شما ای. یعنی تعالی کنیم از جسم  Transcendانگلیسیش هست 

هم نشو، اینقدر به دانش ذهنی ات که از دیگران گرفته ای َمناز که میدانم و گستاخ . خفیف شدید و سبک کرده اید خودتان را

از این چمن نرو، بطور طبیعی ما باید حس یکتایی بکنیم ما با حیوان فرق داریم، حیوان نمی توند این کار را بکند ، ما می 

جداییها و فرمها در ما  ،میرویم در عمقو جدایی را رها میکنیم آییم بصورت هوشیاری جدایی را در ذهن تجربه میکنیم و 

هر اتفاقی که می افتد شما . هر اتفاقی که می افتد در ما می افتد. اتفاق می افتند و ما می شویم فضای در برگیرنده همه چیز

نید، کاری می خواهد بشود ضرر میکحاال هر ،کاری به اتفاق ندارید فقط خرد زندگی را اجازه بدهید که جاری بشود به آن 

برای اینکه . شما کارتان این است که این فضا را نگه دارید  میل این من ذهنی شما هست یا نیست،سود میکنید، اتفاقات به 

فضا را نگه دارید باید حواستون به خودتون باشد ، این هم من بارها گفته ام که شما خودتان را زیر نورافکن خودتان نگه 

اگر شما قرار است که در . زندگی میشود از طریق شما خرد زندگی می آید به این جهان زندگی در درون شما این .دارید

 اصطالحاً در آن سرزمین در خاورمیانه ، جغدها یعنی مثل جغدان ورنه چوجغدان سوی ویران شویدپایین هم میگوید که  
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ره بشویم و خیره ا این کار را را بکنیم طیاگر م. تن ذهن اس،ویرانکده یا ویرانی همیمیل به ویرانی دارند بنا به تمثیل 

؟ ما خود زندگی این درست است زندگی هستیم، آخردر حالیکه خود ، اگر ما به وسیله فکر دنبال زندگی بگردیم بشویم

متوجه بشویم  چرا نباید. ، هوشیاری را سرمایه گذاری میکنیم در ذهن وبوسیله ذهن در چیزها دنبال زندگی میگردیمهستیم

اگر شما فضای در برگیرنده اتفاقات بشوید به اتفاق که دارد میفتد چرا نپریم از آن سیستم بیرون؟  ؟این کار غلط استکه 

حداکثر می تواند یک چیز مادی به شما اضافه کند ولی  ،مقاومت نمیکنید، شما میدانید که اتفاق چیزی ندارد که به شما بدهد

که آرامش و شادی هستید برای چی ما باید به یک دانش یا باور . ود زندگی هستید شماآن اضافه به شما زندگی نمیدهد االن خ

. و رنجیده میشودو سبک ذهنی بچسبیم و خیره بشویم؟ و رنجیده بشویم؟ طیره همه معانی را  میدهد خشمگین میشود ، آزرده 

 . نمیتوانیم بریم ما دیگه این را باید درک کنیمما با این حالت از این چمن فضای یکتایی که دائماً من احساس آرامش میکنم 

 بارکش غول بیابان شوی             گر بگریزی از خراجات شهر                                                                   

شهر فضای یکتایی شهر کجاست ؟  ،یعنی مالیات ،میگوید اگر از مالیات شهربگریزی و فرارکنی و سرباز بزنی خراج 

برای اینکه قدیم و االن هم شهر و ده و بیابان را می زند  دارد، بیابان ذهن است ، سمبولیسم است که بی نهایت وسعت

مینطور است که مردم اگر میخواستند درشهر زندگی کنند باید مالیات میدادند اگر یک کسی مالیات نمی خواهد بدهد از شهر ه

غول آدرس غلطی به همه میدهد شما در عتقد بودند که غول زندگی میکند وابان و در بیابان قدیم مبیرونش میکنند میرود بی

به شکل دریا می آید  یک جوری هست که به نظر بیابان دیدید که وقتی با اتومبیل میروید درراهها میبینید که انعکاس نور

دنبال آب میگردید و از دور غول دارد نشان میدهد که و نی هم پشتتان هست نید که پیاده هستید و یک بار سنگیشما فرض ک

شما وقتی با هوشیاری جسمی و فکر دنبال زندگی می . و شما هی میروید و میروید ، نمی رسید دریا هست ، سراب هست

زندگی  گردید دنبال آب زتدگی میگردید هیچ موقع نمیرسید، شما وقتی که می گویید که من باید این چیز را اضافه کنم تا به

این آدرس ... برسم ، میکنید و میبینید که نرسیده اید  حاال می گویید که آن یکی را اضافه کنم ، حاال این یکی را اضافه کنم و

 . کی این آدرس را به شما میدهد؟ غول بیابان ذهن. غلطی هست

  بخش سوم

، رنجشتان مالیات هست که باید آن را بدهید،  حاال مالیات شهر یکتایی چی هست؟ هر چیز جسمی که شما به آن چسبیده اید

دالرش مالیات است پس در واقع  40دالر  300دالر در می آورید که از این  300به شما میگویند مثالً شما حاال در بیرون 

ر دالرش میدهید به دولت به عنوان مالیات اگر ندهید یک جایی گرفتار میشوید د 40دالر در نمی آورید چون  300شما 

دالرش به عنوان مالیات باید بدهید  40دالر چون  300دالر درآمد دارید نه  00پس شما باید فرض کنید که . همین امریکا
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ر در دال 300گوید که من  یکی میاد و میحاال. ی اینکه در امریکا زندگی میکنید و از این همه امکانات بهرمند هستید برا

، پا بگذارمم توی جیبم مالیات نمی دهم چرا بدهم؟ من می خواهم قانون جبران را زیر دالر را می گذار 300می آورم و تمام 

یک جایی گیر میکنی یک موقعی که حتماً می افتی این حسابداری خدا خیلی دقیق است برای اینکه شما اگر این بدن ! نمیشود

آن چند درصدی هم که جسم . ی خود خداست خالی است یعن% 9999/99بدن فیزیکدانان به ما میگویند را نگاه کنید این 

... من یا شما و اینها و به عنوان هست یک ارتعاش صوتی مثل نت موسیقی هست پس این چیزی که ذهن به ما نشان میدهد

حاال . یک انرژی هست یک خالء یک نت موسیقی حاال شما آمده اید و دروغ قاطی این کار میکنید . این خبرها نیست 

شما بیان شادی هست که هر لحظه از شما صورت  آمدو در ضور است ، انرژی زنده است ، سودمیان سرمایه شما ح ایندر

یک دفعه فرض کنید که . شما اشتباهاً درست میکنید  این لحظه فرمی هست که لیات شما مثالً رنجشتان است مثاالً ما،میگیرد 

 ،آن یک من درست میکنید حرفی شما میزنید و میگویند به به عجب چیزی هست این و مردم هم به به میگویند وبر اساس

اگر گفتی این خیلی خوب است آن یکی هم خیلی خوب است یواش یواش می  مالیات شما آن من هست که باید بدهید و برود

ما مالیات ندادیم، ما رنجش سی یا چهل ساله داریم ما خشم سی چهل . بینید که مالیاتها زیاد شد مالیات شهر را نمی دهید 

یستاده رت و دشمنی داریم ما می خواهیم انتقام بگیریم ، ما این من ذهنی را تثبیت کردیم و این من ذهنی اساله داریم ما کدو

ها، ما دردهایی داریم که مثل جانمان میپرستیم ، پرستش باور یا هم هویت شده گی با باور  روی دردها و هم هویت شده گی

دالرش را نگه دار  00دالر  300اینجا این پولی که در می آوری از  جزو مالیات است اصالً شما نباید چیزی نگه دارید در

گر بگریزی زه     باید بدهی برود راجهم هویت شدی به عنوان مالیات و خ آنجا هیچ چیز نگه نمی داری هر چیز که با آن. 

دارم من دوست ن. دیگه از این بهتر نمی شود باید این را با طال نوشت  بارکش غول بیابان شوی***** خراجات شهر 

هر کجا که زندگی میکنیم در واقع موالنا دارد به ما قانون جبران را یاد میدهد می  ما مالیات بدم همینطور که توی این جهان

بیرون کنند در این صورت باید بروی در بیابان زندگی و اگر از شهر . ر بیرونتان میکنندگوید شما اگر مالیات ندهید از شه

غول بیابان تو را به بار کشی وا می دارد و در این صورت ما می آییم مثالً کارها م دائماً این بان ذهن و در آنجا هکنی، بیا

مان زحمت میکشیم مدرسه میبرم به ان کاری که اول گفتم ما روی بچه هم. را با زحمت زیاد انجام میدهیم ولی بی نتیجه

خودمان را به زحمت می اندازیم و ، وستانمانکارهای درسی اش می رسیم پول میدهیم توی اداره زحمت میکشیم با د

        شما .  میکنیم بارکش مفت یا در جای دیگر میگوید کار بی مزد. پذیرایی میکنیم ولی از توی آن درد می آید بیرون

ما این قانون جبران است ش. شما باید مالیات خدا را بدهید می خواهید کار بی مزد بکنید؟ اگر نمی خواهید کار بی مزد بکنید 

خراج اگر : نمی خواهید قانون جبران را رعایت کنی ولی اینجا نمی توانی در بروی و سعدی هم شعری دارد که می گوید 

یعنی اگر کسی مالیات را با خوش اخالقی و خوش  سرهنگی بقهر از او بستانند و مزد***** نفسنگذارد کسی به طیبت 
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یرند و مزد یک پاسبان را یا مأمور اجرا را از او میگیرند و می گویند رفتاری  خودش نبرد و بدهد مالیات را از او میگ

با قهر از ما می ستانند ، حاال ما قرار نبود این همه زیاده روی کنیم در رنجش در واقع  . حاال تو پول این هم بده ولی با قهر

بر دارید یک کاغذ و را بدهید ؟ ا صحبت میکنم شما می خواهید مالیات ایم حاال در این لحظه که من با شمو درد ولی کرده 

 ولی ما چون هوشیاری جسمی داریم در دنیای. مالیاتهای زندگی را بنویسد و همه را بدهید برود ، نگه ندارید، سر باز نزنید

اه کنید زیر قانون جبران در رفته که اینجا هم می خواهد در برود ، اگر شما با من ذهنی و الگوهای آن نگ ازنقدربیرون آ

من ذهنی می گوید که من قانون جبران را رعایت نمی کنم من زرنگ هستم .شما قانون جبران را نمی توانید جبران کنید 

عالم بیرون تصویر سازی میکنیم ، شعری می خوانیم و خودمان را باسواد نشان میدهیم و آن طرف می گوید شما درمثالً ما 

گوییم که این ساختمان بیست طبقه مال ما هست در میسازیم یا می ا سوادی خودمانخیلی با سواد هستید یک تصویری از ب

میگوییم شاید او باور کرد و چه بسا هم که باور میکنند و می گویند که . حالیکه با تمام وجودمان می دانیم که مال ما نیست

د که بیست سال تحقیق نکردم یا بیست سال کار اگر من فرض کنی .شما آدم ثروتمندی هستید قانون جبران را زیر پا میگذارند

ساختمان بیست طبقه بخرم یا پزشک خوبی بشوم یا فالن حرفه را یاد بگیرم دارم قانون جبران را آن  پول جمع کنم تا نکردم 

ید ، این با زندگی جور در نمی آ ، زرنگ هستمبیست سال را زیر پا میگذارم در عوض همین کردیت را می خواهم بگیرم 

ما اصرار داریم بعضی موقعها مثالً کسی می آید و میگوید که من می خواهم برای شما کار کنم و ما می گوییم که چه کار 

ما به او می گوییم که در  ،می خواهی بکنی مثالً می گوید که من فقط می توانم اینجا چایی درست کنم و اینجا را تمیز کنم

   ولی ما او میگوید کن من نمی توانم تو میتوانی جواب بدهی ، ری زنگ زدمشت ضمن تو می توانی معاون من بشوی اگر

بوریا *** خطیر کارهای روشن رای به فرومایه دمنندهد هوش  دی شعری هست که می گویداز سعمی گوییم نه تو میتوانی 

و  دی بلد نیست کار نمی دهیریک آدمی که روشنفکر است به آدمی که کا   باف اگر چه بافنده است نبرندش به کارگاه حریر

می تواند حتی اگر هم بگوید که زیر پا بگذاریم و میگوییم تو می توانی ولی او می گوید که نما قانون جبران را می خواهیم 

کسی می تواند تواند شما که چرا این کار را میکنید برای اینکه شما می خواهید که قانون جبران را زیر پا بگذارید آن کار می

دالر می خواهید  9دالر می خواهید بدهید از این  9به این آقا  دالر میگیرد و شما می خواهید 40انجام دهد که ساعتی مثالً 

دالر در بیاورید شما قانون جبران را دارید زیر پا میگذارید به نظر شما این زرنگی هست؟ شما یک قلم و کاغذ بردارید  40

نقدر شدید هست که این قانون آ نقدر گسترده و میل من ذهنیان را زیر پا میگذارید؟ این کار آو ببینید کجاها شما قانون جبر

اگر شما . را زیر پا بگذارد ما جان سالم بدر نمیبریم ما همیشه قانونن جبران را زیر پا میگذاریم و ضررش را هم میبینیم

قانون جبران را زیر پا بگذارید ضرر خواهید کرد در جهان مادی خودتان میدانید ولی در جهان معنوی نمیتوانید شما موفق 

به تائید مردم توجه کنید اگر د اگر بدنبال تائید بگردید اهر بکنیویید اگر تصویر سازی بکنید اگر تظاگر شما دروغ بگ بشوید
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خیره . تائید مردم را با دروغ و حقه بازی ما بخواهیم به انگیزانیم به نتیجه نمیرسیم و این زیر پا گذاشتن قانون جبران است

پس بیخودی نرو به بازار هی برو  زان که در این بیع و شری این ندهی آن نبری*** *رو جانب بازار جهان یا خیره مم

خرج یا قدرت  به به بازار برود و پول هم داشته باشد ولی میل یکی شما فرض کن که. بازار برگرد ،برو بازار برگرد 

حاال من گفتم که گرفته اید ، برای چی به بازار میرود؟ نمی تواند بخرد که؟ شما اگر آن چیزهای  کردن نداشته باشد، خب

یک جور هم که . نه نیست ! شما یادداشت کنید که چیزهایی که گرفته اید برای اینکه فکر میکنید که در اینها زندگی هست

پس . دارید؟ پس عمل کنیدل شما قبو. نها زندگی نیستن هستند و ذهن من نشان میدهد در آبگوییم چیزهایی که در بیرو

  یا خیره نرو جانب بازار جهانخیره مگریزیم  از مالیات نمی. دستمان را باز میکنیم تا جمع بشویم  ،چسبیدیمچیزی را که ما 

میل به قضاوت را پایین  ،چسبیدنت را رها نکنی ،رنجش و خشمت را ندهی،در این خرید و فروش این را ندهی زان که

        هم وصل هستند فامیل هستند با همری اینها همه به نقص و جدایی را نگه دا نیاری، مقاومت را رها نکنی اگر حس

 ،متاسفانه بعضی ها اینها را اخباری میگویند ،شما باید خودتان را زیر نورافکن خودتان قرار دهید. نمی توانی، نمیشود

ن ساخته شالی توی ذهناین علت و معلومیگویند اگر این کار رابکنی اینطوری میشود و اگر آن کار را بکنی انطوری میشود 

فظ کنند این به دردنمی خورد شما باید خودتان را بگذارید وسط و نگاه کنید متوجه می خواهند ح اینکه اینها را  اند مثالً مثل

می خواهم، من  میشوید که من  قضاوت میکنیم من ترمز دارم من به خودم نگاه میکنم و میبینم که آره من از اتفاقات چیزی

اال میخواهم یاد بگیرم که اتفاقات به من چیزی را که من دنبالش هستم نمی توانند بدهند  ، ی می خواهم حاگر از اتفاقات چیز

کاشتم نگذاشتم که زندگی بکارد من کاشتم و حاال دردش را هم دارم  من با درد کاشتم من بادام پوک کاشتم من وقتی می

ه قبالً کاشتم االن یقه من را گرفته و حاال که درست این دردی ک میکشم و حاال دارم بیدار میشوم و در پایین هم میگوید که 

اجات شهر، مالیات های شهر هم خر. شده ام باید فرصت بدهم تا این دردها حل بشوند ، قانون مزرعه هست و باید صبر کنم

دیم مالیاتهای عقب افتاده است ما سی سال هست که با مقاومت زندگی میکردیم و هر چی که بوده مقاومت میکر یکی از آنها

یدیم و همه اینها در درون ما هست کردیم ، انتقام جو شدیم کینه ورزدعوا کردیم خشمگین شدیم و رنجیدیم و روی هم انباشته 

خب بله این بدن تو را خراب میکند حاال اگر بدن تو خراب است ولی االن می گویی که من دیگر بیدارشدم ، خب تو یک 

نقدر آدمها زنگ میزنند و ایمیل میکنند که من دارم آ. ر کن، فضای پذیرنده باش چیزی کاشتی که االن درو میکنی ، صب

تمرین میکنم ولی زندگی من هنوز درست نشده خب شما فعالً دارید چیزهایی که قبالً کاشته بودید را درو میکنید ، دارید 

گر درو میکنید که آنها خیلی قشنگ محصول برداری میکنید ، االن اگر با هوشیاری حضور بکارید در شش یا یک سال دی

گاهی اوقات مالیاتهای عقب افتاده به صورت درد هوشیارانه ، اصالً خود اعتیاد به ایجاد درد . اگر مالیاتها را بدهید . هستند

ین اگر بخواهد دردی ایجاد کند و شما بخواهید که دردی ایجاد نکنید ا. این اصالً شده جسمی که خودش ،خودش را نگه دارد
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خودتان را باید نظارت کنید و بگویید که من نمیخواهم درد ایجاد کنم ، من نمی خواهم این را بگویم . خودش دردناک است

       . یکشیم گاهی اوقات ما هوشیارانه درد م. چون او عصبانی میشود ، نمی خواهم بگویم هر چند که خیلی سخت است

هوشیارانه من  کنم، پرهیز درد دارد گاهی اوقات وپرهیز می. نمیگویم ت که زیر درد هستم ولیمی ایستم اینجا و درست اس

 . این من ذهنی ما را هول میدهد که نه بکن. درد را میکشم ولی این کار را نمی کنم یا این حرف را نمیزنم یا آنجا نمیروم 

 بفسری و برف زمستان شوی                  گر تو ز خورشید حمل سرکشی                                                      

هم هست ب فروردین که اتفاقاً شروع نوروزبرج حمل، برج بره، در شروع آفتا. خورشید حمل همین آفتاب فروردین است

روزها و شبها با هم مساوی هستند یواش یواش شبها کوتاه میشود و روزها بلند می شود موالنا تمثیل میرند و می گوید یک 

سی که دوست دارد که زمستان باشد دوست دارد در خواب ذهن بماند، می گوید اگر سرکشی کنی از شیر فروردین در این ک

ما همان رنجشهای کهنه . بعضی از ما ها یخ زده ایم. صورت افسرده و پژمرده میشوی و برف زمستان میشوی و یخ میزنی

بزائوند مقاومت  از ذهن وقتی زندگی میخواهد که شما را  .دیگر میل زندگی نداریم و کینه ، اینها انرژی پایین دارند ما 

خشم یعنی چی؟ یعنی من نا اصل کار هستم به قول انگلیسی ها . خشم را قبول کنیم موضوع خشم ما یعنی ما بایدنکنید اصالً 

Dysfunctional  هستم خشم یعنی این دیگه ! 

 بخش سوم

هوشیاری جسمی اصالً هوشیاری جسمی یا نه  درصد  00درصد هوشیاری حضور است و  00در زندگی شما فرض کن 

تو . دارید و یواش یواش صبح دارد می شود یعنی شما هوشیاری حضور را دارید تجربه میکنید مقاوت نکن ، همکاری کن

شما بفرمایید جلوی آینه بایستید و بگویید من لیاقت دارم  .نترس من ذهنی میترساند،اگر مقاومت کنی و بگویی نه نمی خواهم 

ک چیز ما اگر دو هفته دعوا نکردیم ی. وشبخت بشوم من لیاقت دارم آرامش داشته باشم من لیاقت دارم همیشه شاد باشم خ

چرا . درد نمیکنیم و دعوا نمیکنیم پس رابطه ای بین ما نیست! ید ما زندگی نداریم رابطه نداریم دیگرنگوی،عجیبی نیست این 

شما چرا باید اصالً خشم داشته باشید؟ طبیعی ترین حالت شما . دعوا بکنیم؟ چرا ما آرامش و شادی را دائماً تجربه نکنیم 

شما به خودتان بگویید که من میخواهم . دعوا نمیکنیمم وقتی افتی چرا ما به وحشت می. آرامش است ذات شما آرامش است

و هیچ اتفاقی نمیخواهد  ندارد مش داشتم و شاد بودم اشکالیآرامش داشته باشم اگر یک ماه، دو ،ماه سه ما پشت سر هم آرا

 ،قضاوت ،نی مقایسهبیوفتد و به من هم عمالً ثابت کردند ، چون عمالً وقتی ما را هول دادند به سوی مقایسه و من ذه

. ما االن یاد میگیریم که خشم ارزش نیست. اینها به بچه ها چی یاد داده؟ که اینها ارزش هستند ،خود تحسین خشم،مقاومت 

اصالً . کدورت ارزش نیست ،هویت کنی از درد ارزش است ،آزاد شدن از درد ارزش است، شادی و آرامش ارزش است
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بصورت شادی . یعنی خدا بخواهد خودش را شما ببیند بصورت آرامش میبیند آرامش ذات هوشیاری است اگر هوشیاری

کسی که خشمگین . نه ! فالن آدم خشمگین است و همه از او می ترسند و او مهم است. آن ارزش دارد نه خشم شما . میبیند 

پر از بدبختی است و پر از  .است ترسو است بیچاره است نا آرام و نا سالم است و نمی داند ، پر از منیت و غرور است

. آدم مهمی باشد همه جا را تخریب میکندهم تخریب است این آدم اگرعمل کند و فکر کند درو و برش را تخریب میکند و اگر

اگر دیدید که چند روز آرامش داشتید خوشحال باشید . اگر می بینید به سوی هوشیاری می روید خوشحال باشید نگران نباشید

یک دفعه میبینید که یک سال گذشته و شما هیچ اوقات تلخی   ،تا شما عادت کنید به آرامش. دی نمی خواهد بیوفتدهیچ اتفاق ب

، تعجب هم سال آمده و گذشته و شما یک بار هم عصبانی نشدید . نکردید خیلی هم طبیعیه و یک دفعه هم عصبانی نشدید

دارند میبرند ، نه، شما میبینید که چیز را مه نگران هم نیستید که نکند زندگی من دارد کن فیکون میشود مردم هنمب کنبد و 

مردم می خواهند با شما دوست بشوند و . با این احوال شما یک دفعه میبیند که اموالتان، دوستانتان هم دارند زیادتر میشوند

 :حاال  میگوید. ردم شما را دوست دارند م

 ورنه چو گربه تو در انبان شوی                       روی به جنگ آر و به صف شیروار                                       

گربه را می . شیر و گربه را دارد مقایسه میکند، قدیم یکی از تفریحات مردم این بود که حیوان آزار بودند انبان یعنی کیسه،

ن مثالً مایه خنده و انداختند توی یک کیسه ای و دور سرشان می چرخاندند و گربه را ول میکردند و گربه گیج میشد و ای

و این حالت ما را که حاال به آن اضافه هم بکنید فرض کنید که گربه به جایی که از آدمها فرار کند تلو تلو !  تفریح مردم بود

حاال دارد به شما میگوید که . حاال ما توی ذهن گیج شده ایم . بخورد و برود به طرف کسی که او هم یک لگد به گربه بزند 

، این جنگ ستیزه ذهنی نیست این جنگ مثل جنگی هست که فردوسی به ما می گوید ، این جنگ  نگ آربه جی تو رو 

 وقتی تو نیروی خودت را پیدا میکنی و شیروار مثل . تاباندن هوشیاری و خرد رو ی این جهل من ذهنی است این جنگ است

شیر چیه؟ شیروار یعنی که شما شیرزاده . هد اینها شیر می خوا.. پرهیز از قضاوت ، پذیرش اتفاق این لحظه، صبر ومثالً 

خدا هستید مثل او شجاع از جنس . هستید ، از جنس شاه هستید شیر رمز خداست، شما از آن جنس. هستید  زاده هستید، شه

. صف یعنی جایگاه نبرد . شما هم همینطور، روی به جنگ آر و به صف  م وقتی حمله می کند امان نمی دهد،هباش ، شیر

یا پذیرش اتفاق این تسلیم  باش،  ر ، در صف تسلیم در صف پرهیزکاران قرار بگیر، در صف پذیرندگان قرار بگی شما

جنگ من ذهنی مقاومت است ، اتفاق می خواهد اینطوری بیوفتد و من  ،لحظه را این من ذهنی ضعف به شمار می آورد

ستیزه با . د و من را خرد میکند و من نمی توانم بستیزم با اتفاق این لحظهخواهم که بیوفتد و نباید بیوفتد ، آخر سر میزننمی

شما این لحظه یا از جنس . م از جنس گربه می شومواگر از جنس اتفاق بش. اتفاق این لحظه من را از جنس اتفاق می کند 

عتبر می دانید ولی برای شما مهم نیست وقتی به اتفاق محل نمی گذارید اتفاق را م. اتفاق هستید یا شیر وار فضای زیر اتفاق 
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، معتبر یعنی بله این اتفاق می تواند هزار دالر از من کم کند ولی زندگی من را کم نمی کند، زندگی من بستگی به اتفاق 

 که درورشان می چرخانند و بعد ول. ندارد ولی اگر بگویید که زندگی من بستگی به اتفاق هست مثل گربه در انبان می شوید

ر ، سرمان را می بعضی از ما گیج هستیم و در فکرمان گیج شده ایم سرمان را میزنیم به این دیوا! کردند ، که شدیم ما می

که شیروار است فضا را  آید گیج تر می شود ولی کسیپیش می کسی که گیج است وقتی که یک چالشی  زنیم به آن دیوار، 

اق چالش انگیز می افتد شما فضا راباز میکنید یا فضا را میبندید گربه در انبان شما ببینید وقتی که اتف. بیشتر باز میکند

هوشیاری جسمی که فقط جسمها را میبینید  حسابی زده ، شما در فضای جدایی بامیشود، کدام یکی؟ امروز موالنا حرفهای 

د که من از اتفاقات و چیزها هیچ می دانید که این هوشیاری حضور همیشه با شما هست به محض اینکه شما تصمیم بگیری

ما می چسبیم  آخه. د چسبیدن به چیزها کم میشود چیز نمی خواهم این قضاوت شما فروکش میکند این مقاومت شما کم میشو

شما اگر تصمیم بگیرید که چیز خوبی نیست چیز خوب این است که ما دنبال ! هست یبه چیزها فکر میکنیم که چیز خوب

حاال . سی که می رود و کار میکند و میلیونها تومان پول در می آورد دنبال چی هست؟ دنبال زندگی هستزندگی هستیم آن ک

بیشتر اوقات پیدا هم نمی کند چون زندگی در ما حاضر و آماده منتظر این هست که ما توجهمان را به پیدا میکند یا نمی کند، 

میکند  من ذهنی زندگی را خراب. زندگی میکند نه من ذهنی میکند زندگی خودش را. او بدهیم و در ما خودش را زندگی کند

ما . جدایی شما را به فضای نقص می برد، اینقدر نیاز حس میکنیم که ما گیج می شویم. موالنا گفته که جدایی شرط نیست

 ! چرا باید اینقدر احساس نیاز باید بکنیم؟  ما نیاز نداریم

 سیر چریدی ،خر شیطان شوی                                                                   کم خور از این پاچه گاو، ای ملک

. تپاچه گاو ، خوشمزه است و سمبل چیزهای این جهانی است ، سمبل تائید مردم است ، سمبل مقایسه و بزرگتر در آمدن اس

من زحمت می کشم و تو درس می خوانی ،گوییم پسرم  ما می. انسانهاست از از اتفاقات وست سمبل گرفتن هویت از چیزها

پسری بزرگ کردی و من هم می گویم که  میکنند و به من می گویند که توعجبمردم به تو نگاه  و بعد ،و دکتر می شوی

حواسم به بزرگ شدن من ذهنی خودم هست و این با درد کاشتن است ، .  چه پسری بزرگ کردم و بعد من بزرگ می شوم

ما در یک جایی باید . می گوید که از این پاچه گاو اصالً نخور، کم خور یعنی که اصالً نخور. رد کاشتن استاین اصالٌ د

عادت کردیم که دروغ بگوییم و . خوردن این چیزها را قطع کنیم شیروار،  ولی بعضی موقعا نمی توانیم چون عادت کردیم 

ملک . بزرگتر از این چیزی که هستیم ببینند، تا پاچه گاو را بخوریم مردم ما را یک جور دیگر ببینند ،. تصویر سازی کنیم 

غذای اصلی  قوت حیوانی مر او را ناسزاست**** قوت اصلی بشر نور خداست . هستیم ما ، ملک یا فرشته یا هوشیاری 

 دارید وقتی از چیزها میجسمی  بشر همین هوشیاری حضور است همین انرژی است شما در من ذهنی که هوشیاری 

خواهید که هویت بگیرید این پاچه گاو است ولی ما فرشته هستیم ما از جنس هوشیاری هستیم ما بی فرم هستیم برای همین 
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می گوییم که ما فضایی هستیم که اتفاقات در ما می افتند، حیف نیست که ما خرد ناب هستیم و ما برویم از چیزهای این 

حس در آمدن از تنهایی بخواهیم ، این حس نقص که در جدایی به . بخواهیم جهانی هویت بخواهیم ، حس امنیت و خوشبختی

ما دست می دهد پایه زندگی دو نفر هنگام ازدواج هم قرار می گیرند ، شما یک مرد و زن جوان را در نظر بگیرید ، من 

ما بیشتر . کاملش کند  ذهنی دارند ، من ذهنی حس نقص می کند ، حس نا کامل بودن می کند ، دنبال یکی می گردد که

اوقات عاشق نمی شویم طوری که برویم ازدواج کنیم ، یعنی اگر درست عمل کنیم باید که اینطوری باشد که بگوییم که من 

از جنس فضای یکتایی هستم و زندگی هستم و عمالً باید این زندگی را حس کنم یکی دیگر هم این زندگی را حس کند و 

برگرداند به من ، در این  آن را من بگویم که تورا دوست دارم و او هم به همان شدت. شد هوشیاری جسمی نداشته با

یک مرد و زن جوان حس . حاال آیا مردم اینطوری ازدواج میکنند ؟ نه . صورت این تبادل عشقی یا این رابطه عشقی هست

اولش به نظر می آید که این می شود  جدایی و حس نقص میکنند ، دنبال یک زوجی میگردنند که این نا کاملی را کامل کند

وقتی به هم رسیدند و یک مدتی گذشت ، اولش آدم متوجه نیست ولی بعد حس نا کاملی و نقص خودش را نشان می دهد، این 

حاال ما از اول نمی گوییم که ما می خواهیم . بگوییم که تو نمی توانی من را کامل کنیدفعه ما کسی را داریم که مالمت کنیم 

م ، ما در فکر کامل کردن این نقص هستیم که من عاشق تو هستم ، ما عاشق نیستی ه تو من را کامل کنی ما می گوییم کهک

در پایین می گوید کفر یعنی پوشاندن یم که نقص را فقط خروج از ذهن و دارد ما را عذاب می دهد و اصالً متوجه نیست

ما را راحت می کند ما تا از جنس زندگی شدن زنده  به فضای وحدت و  زندگی و خروج از این کفر و جدایی و وارد شدن

غول بیابان به ما می گوید . است کش غول بیابانبار یا انحرافات شیطان یکی از این کار را نکردیم حاال من ذهنی این هم 

از یک مدتی می که تو نا کامل هستی اگر یک زن یا یک مرد پیدا کنی ، تو را کامل می کند و ما هم پیدا می کنیم ولی بعد 

بینیم که نشد،  در واقع غول بیابان آدرس غلط را به ما اینطوری می دهد ، ببین این بدرد تو نمی خورد و این آدمی نبود که 

آن لحظه ای که به ذهن شما می آید و غول بیابان به دل شما می اندازد که مثل اینکه این . تو دنبالش می گشتی و نمی تواند 

تخم فساد را می  آنجا دارد. این قرار بود که ما را خوشبخت کند ولی مثل اینکه نمی تواند بکند ، ستی نیستآدمی که می خوا

بقول موالنا دو تا سفال چراغ که نمی . چون دو تا من ذهنی که نمی توانند عاشق هم بشوندجدا بودیم که ما  کارد ، از اول

اگر . هم یکی بشودهم یکی شود ، ما که اجازه نمی دهیم که نورهایمان با  توانند با هم یکی شوند ، نورهایشان می تواند با

م در حالیکه ستیم در فضای وحدت با هم یکی باشیبودم و تو هم از جنس زندگی بودی، می توان من از جنس زندگی

ل کردن این نقص که می رسند برای کامهمینطور هستند، زن و شوهر به هم زن و شوهر هم . سفالهایمان با هم فرق دارد 

چرا ما این را درک نکنیم که حاال او هم یک جسم است و ما می گوییم که آن جسم  این جیم . هیچ وقت این کامل نمی شود

اشتباه . آن جسم هم مثل اتومبیل ما ، مثل مقام اجتماعی ما  یا اداری ما هست مثل پول ما هست . نمی کند! را کامل می کند
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ما حمالی مفت . غول بیابان می گوید که تو جسم هستی و او هم جسم است و همیشه آدرس غلط می دهد ما این است که اسن

حاال این دفعه اگر ما اینها را شناختیم در این صورت این کافر نفس ما هست  ، کافر من ذهنی . غول بیابان را می کنیم

. ذهن هستیم و این من ذهنی آدرس را عوضی می دهد ما درچرا کفر من ذهنی؟ برای اینکه تا موقعی که پوشانده . هست

خب زبان ما برای اینکه ما . وقتی ما به عنوان هوشیاری حضور داریم به او نگاه می کنیم و ناظرش هستیم ، زبان ما هست

گر یک لحظه ما صبر و پذیرش داریم و از جنس اتفاق نیستیم ، اینها را می دانیم و ا. بجای گربه در انبان دیگر شیر شدیم 

تا ببینیم که این ذهن ما  شا می کنیمدائماً ذهنمان را تما. ر می شویمهم غول بیابان ما را می فریبد ، فوراً بر می گردیم و ناظ

حاال دیگر کافر نفس من زبان من شده و من روی آن . چکار دارد می کند، حواسم به دیگران نیست حواسم به خودم هست

 . ن روی من سلطه داشتسلطه دارم ولی قبالً آ

می گوید اگر همه اش کفر هستی ، کفر یعنی چی؟ کفر یعنی هم هویت شدگی ، کفر یعنی چسبیدن به چیزها ، از چیزها 

دست به استاد  **کامل جان آمده ایزندگی خواستن ، کفر یعنی از آدها خواستن که من را کامل کنند در حالیکه می گوید 

بارها من گفته ام یک استاد هست در این . ادی نمی تواند تو را به جایی برساند چون جان تو داره برای اینکه هیچ است.  مده

د راهنمایی می کند ، این هم موالنا دار. اگر همه کفر هستی ، همه ایمان می شوی . جهان و از درون همه صحبت می کند

نه یک لحظه شما ناظر کفر ذهنت باش ، ! کفر کرده ایم ویند که ما این همه کارهای بد کرده ایم ، این همهبعضی ها می گ

گذشته تو مهم نیست البته . بکن ، پس از مدتی می گویی که آن گذشته تمام شده  را ویدهمین کارهایی که توی این غزل می گ

د شکر شما بای. ی یک مدتی گفتم که درد داری چون با من ذهنی کاشته ایاگر شما بدون هوشیاری حضور کاشته اید برا

یکی از راههای این من ذهنی . گذارانه و شیر وار باید که این درد را قبول کنید و بگویید که این را من کردم ، مالمت نکنید 

یید که چرا با وجود این ونگ. شما مالمت نکنید . من ذهنی استاد مالمت است ، مالمت خود و دیگران. همین مالمت است 

و دوباره اگر  این دفعه یاد گرفتید که نکنید. همین قدر می توانستید که کردید و گذشت. دمکه می دانستم دیروز خشمگین ش

االن یک خردی پشت  می تواند فریب بده،مشاهده میکنی، ذهنت ن بیشترپایت لرزید دوباره به خودت می آیی و ذهنت را

 . جه نمی کنیدشما توسرتان هست و این ذهنه که آدرس می داد هنوز حرفهای قبلی را می زند ولی 

 بخش چهارم

 ز تلخی یار                                                                         تا ز عنایت گل خندان شوی روی مکن ترش

در واقع ما قوانین زندگی را زیر پا می گذاریم یکی از قانونها این است که اجازه بدهیم که زندگی از طریق ما فکر کند 

گی از طریق ما عمل کند ، ما می گذاریم که من ذهنی این کار را بکند و قانون جبران هم می گوید که نمی شود که شما زند
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یش رو ،زندگی یا یار یا خدا ،می گوییم را می شود مایجاد نکند و وقتی قوانین زندگی اجبا من یک چیزی بکاری و این درد ا

دگی را گرفته ایم در درجه ان نیست که ما با من ذهنیمان در درجه اول جلوی زنحالیم. را ترش کرده، روی از ما برگردانده

 و مردم در خدمت شما هستند ، هر کاری که می کنند ،برای تمرین شما زندگی را زیر پا گذاشتیم ، اصالً  قوانین دوم همۀ

د یک اشکالی در شما هست وقتی شما عصبانی می شوی. شما عصبانی می شوید آن موضوع مالیات است ، رها کنید برود

یار رویش رو ترش میکند اصطالح است  اینکه همان اشکال است، آیا زندگی عصبانی می شود؟ نه زندگی فضا باز میکند

این را االن    ین جا که موقع بیداری هست ماخب ا. درد درو میکنیم کند ، ما با من کاشتیم ، خدا که رویش را ترش نمی 

هستید و می گویید که من  مواجهشما االن با درد هایی . که قبالً هم صحبتش را کرده ایم دارد همین را می گوید. می دانیم 

دردها می روند و اگر  این ، صبر کنید کنپرهیز میکنم و من تمرین میکنم پس این دردها چی هستند؟ صبربیدار شدم و

اشید از مالمت دست اتفاقات می افتند که شما مقاومت میکنید و خشمگین می شوید اگر خودتان زیر نور افکن خودتان ب

بردارید و من ذهنی شما اجازه بدهد ، هر موقع مالمت می کنید به خودتان نگاه کنید ، بگویید که مسئولش من هستم ولی 

دیگران کاری کرده اند . خودتان را هم مالمت نکنید ، چی را باید من رها کنم؟ چه چیزی را من باید اصالح کنم؟ در خودم

د نگویید که تقصیر آنها هست بلکه بگویید که من چه چیزی را در خودم باید عوض کنم ، کدام قسمت که شما عصبانی شده ای

من؟ کدام هم هویت شدگی؟ کدام درد من هست که دارد واکنش نشان می دهد؟ هر واکنشی در شما باید شما را هدایت کند در 

خدا رویش را ترش کرده و از  لی من ذهنی می گوید کهو. اگر این طوری باشد شما زود تغییر میکنید . یک تغییر در شما

میدانیم که گذشته و آینده یک فکر است ما االن تصمیم می گیریم که ما . و برگردانده ولی ما دیگر اینطوری نمی گوییممن ر

ل ترمز یا پدال مقاومت تبدیل بشویم ، یک دفعه نمی توانیم تبدیل بشویم تمرین میکنیم ، اتفاق می افتد پایمان را از روز پدا

آید، کلید  بینیم که کلید گنج خدا دستمان می پذ یرنده و انعطاف پذیر می شویم می. برمی داریم ، من ذهنی ضعیف می شود

 _ما با دردد ولی اگر یار هنوز تلخ است چون مت نمی کنیدست شما آمده چون دیگر مقاو. ومتگنج خدا چی هست؟ عدم مقا

صبر می کنیم و اگر ما روی خودمان را ترش نکنیم و ناراحت نشویم چون یار تلخ است در این  ستیم ،های گذشته درگیر ه

ما گل خندان می شویم ما .صورت عنایت خدا ، عنایت خدا همین برکت زندگی هست که جاری می شود در فکر و عمل ما

حضورمان باز می شد ولی برادرن یوسف این را  باز می شویم، گل حضور ما باز می شود در واقع ما در ده سالکی باید گل

تا باز شود  در غنچه نگه داشتند شما االن می خواهید که گل خودتان را که زندگی می خواهد باز کند با آن همکاری کنید 

جنس پس راهش این است که هیچ وقت شما نا پذیرا نشوید هر اتفاقی که می افتد بدون قید و شرط آن را می پذیرید تا از 

ست ما از حیوانیت صعود آن چیزی که قرار اشما را از جنس تعالی میکند به ه حضور باقی بمانید ، پذیرش فرم این لحظ

چیز ،چون اسم آن را نمی دانیم خدا اسم ندارد ما چیز میکند، برای این می گوییم نچیز ، پذیرش چیز ما را از جنس نَ نَ . کنیم 
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گوییم ذهن اگر یک چیزی ب. چیزرای همین می گوییم نجسم نیست ب اسم ندارد خدا از جنس .نمی دانیم که اسمش چی هست

، ذهن با الفاظ بازی می کند وقتی که یک لفظی را می گذاریم روی یک چیزی مثل اینکه آن را به نظر می آید که شناخته

می شود خدا را شناخت؟ . مگر تبدیل به آن بشویم  مثالً ما خداشناسی داریم ، ما چطوری می توانیم خدا را بشناسیم. شناخته 

 . نداردبا ذهن می شود شناخت؟ مشخصات دارد؟ 

 دست و دهان را چو بشویی ز حرص                                                           صاحب و همکاسۀ سلطان شوی

دست عمل شماست یعنی . خوردن هست هم صحبت کردن   دهانتان، دهان هم  برای. حرص آلوده نباشد شما اگر فکر تان 

من ذهنی حساس به تر است بیشتر، بزرگتر، قویتر، یعنی من .  باشد عمل و حرف و فکر اگر از حرص یا زیاده خواهی

من هم یک صحنه بزرگ  در من ذهنی یکی من هستم و یکی بقیه جهان البته مهمترین و جالبترین چیز من هستم. است تو

بازی می تواند بکند، من ذهنی اوقات تلخی و گرفتاری است و نقش را دارم و به مردم نقش می دهم که کدام  اوقات تلخی

شما این نقش را بازی کن و شما هم آن نقش را بازی کن و شما هم برو دنبال کارت به درد . نفش هم می دهد به این و آن 

این تر به جای زندگی در این لحظه نشسته است . صحر؟چه کسی یا چه چیزی من را بزرگتر می کند . کار من نمی خوری

حتی آن بچه ای که شروع می کند میبینید که من ذهنی اش دارد کم کم پرورش . شما ببینید که به تر حساس هستید به قویتر 

ت ، من از تو گوببد که پدر من از پدر تو قوی تر است پدر من از پدر تو بلندتر اس سالگی به آن یکی بچه می 0دهد در  می

، اگر من ذهنی را می گوید اگر شما از حرص دست و دهانتان را بشویید که می توانید بشویید . خوشگلتر یا قویتر هستم 

هم صحبت سلطان   در این صورت صاحب که اینجا به معنی یار است یار همدم یا .می ایستید ،نظارت کنید و تر را میبیند

  در قدیم روستائیان اهل خانه اگر آبگوشت بود همه از یک کاسه غذا.  غذا می خوریم سهیعنی  در یک کایا خدامی شوید 

یعنی ما هم از آن جا غذا می خوریم نور می خوریم که خدا می خورد یعنی من و خدا یکی . می خوردند، هم کاسه بودند

  سلطان شوی صاحب و همکاسۀ. هستیم، وحدت یعنی این

 باز دمی خواجۀ دیوان شوی                                                                        ای دل یک لحظه تو دیوانه ای

دیوانه،  و یک لحظه ذهن شما دل شماست. در واقع معنی این غزل دیگر روشن شده است ، شما به دل خودتان می گویید 

می شود دل حضور در این صورت شما جنون و درد و آزار دارد یک دفعه ناظر ذهن می شوید ذهن از دلتان می رود و 

شما رئیس ذهن می شوید و ذهن . یعنی هر چیزی که در ذهن است.. رئیس دیوان می شوید دیوان یعنی اجنه و دیو و پری و

        یک مزه ای از حضوریا  حداقل ما یک شمه ای ،حاال این نوسانات عیبی هم ندارد  . در خدمت شما قرار می گیرد

بریم به هوشیار حضور و از ذهن زاده بشویم نیم در واقع داریم تمرین می کنیم که یک دفعه می چشیم ولی اگر نوسان می ک
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بیاییم بیررون و دیگر درد ایجاد نکنیم این هم یادمان باشد که افتان و خیزان که می گوییم در این جلسه تا یک وقتی ، شما 

م گوش می کنید و عمل می کنید دیگر نباید درد ایجاد اگر سه سال هست که به این برنامه گوش می کنید و سی دی ها را ه

. ، این درست نیست اگر درد ایجاد می کنید اگر هنوز می روید به زمان اگر هنوز می گویید که من باید صبر کنم ،. کنید 

این که به ما  های ذهنی بدون هوشیاری شما در جریان است مخصوصاً من  مذنون هستم که بین ما ایرانیها بهز این الگوهنو

نداری لیاقت شادی و آرامش را نداری  یاد دادن به ما که تو لیاقت حضور را به هزار گونه یاد دادند که تو لیاقت نداری و

یعنی ما . من نیستم زندگی می خواهد و این قانون خداست. من می توانم . شما جلوی آینه بایشتید و بگویید که من لیاقت دارم

شما شاد باشید هایی که نمی گذارندن الگوبنابریان شما آ. ین باشد نمی شود غیر از ا. م باشیممحکوم هستیم که شاد باشیم و آرا

ما االن در کجا یاد گرفتیم که بگویند که شما می توانید با خدا به وحدت برسید ، گفتند . که شما از ذهن خارج بشوید را ببینید

ما آمده ایم اینجا که اول جدایی را تجربه کنیم و بعد از آن . را بکنید که یک کارهایی را بکنید، دین هم گفته که یک کارهایی 

بیایم بیرون در فضای حضور روی خودمان قائم بشویم در اختیار خدا یا زندگی قرار بگیریم که این عشقش را لطافتش را و 

ر این بدن هستیم، کار در این جهان زیبایش را و انرژی سازنده اش را از ما بیان کند فوران کند به این جهان در حالیکه د

 ولی ما مشغول یک کارهایی هستیم اصالً کسی به فکر وحدت نیست و اگر ما نمی توانیم . در این جهان است کار ما. است 

تو ! به وحدت برسیم پس این همه ادیان برای چی هست ؟ پس به این دلیل هست که ما نمی رسیم ، تو کجا خدا کجابا خدا 

 نوشته مقدس. ارد ، باور مقدس نیستدر همه انسانها هوشیاری ایزدی وجود د. نیستنه ابن درست .  اصالً کی هستی؟ نه

ولی ِکی به ما گفته اند که شما مقدس هستید؟  ما اصالً . آن در درون شمایت، شما مقدس هستیدآنچه که مقدس است . نیست

. شما به خودتان ارزش بدهید ساب بیاوریدچرا اینقدر اصرار دارم که شما خودتان را به ح. خودمان را به حساب نمی آوریم 

شما به خودتان بگویید که من هوشیاری ایزدی هستم بلخ من ذهنی ارزش نداره ولی من ، من ذهنی نیستم که ، تا حاال فکر 

خدا می خواهد خودش را . می کردم من ذهنی هستم ، من هوشیاری ایزدی هستم و همه انسانها هوشیاری ایزدی هستند 

حاال بعضی از انسانها خیلی پوشانده ا ند . کند جا بیندازد و برقرار کند در هر انسانی ، هیچ استثنائی وجود ندارد برقرار 

گفت مثل برف و یخ چون از خورشید حمل سر باز زدند پس  ورز  و سفت شده اند ، این چیزها را خیلی مقاومت دارند کینه

ی نوسان می کنیم که می گوییم افتان و خیزان ولی تا یک جایی هست ، درست است که ما بین هوشیاری حضور و من ذهن

 . شما به خودتان نگاه کنید ببینید که اشکال چی هست، شما نباید دیگر در ایجاد کنید 
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 بخش پنجم

 روی شحنه توران شوی ه ایران زنی                                                                             گاهگاه بدزدی، ر

ایران سمبل فضای .و میدانید که موالنا هم بکار میبرد  دفردوسی بکار میبراصطالحی است که ایران و توران دوباره 

اصالً از قدیم معنی اش این بوده و ، ایران حضور و فضای یکتایی این لحظه و زندگی و بی نهایت زندگی و سرزمین یاری

. رستم پهلوان ایران زمین است، رستم شما هستید  .وران همیشه در شاهنامه با هم جنگ داشتندایران و ت. توران سمبل ذهن

رستم هستیم برای عدم مقاومت، رستم عالقه ای به شاهی ندارد هر موقع ایران . رستم هستیم چون صبر داریم، پرهیز داریم

موزیانه از درون  ،دزدانه گاههگموالنا می گوید  .بل حضور است رستم هم سم. به درد سر می افتد می فرستند دنبال رستم

راه ایران را میزنی، راه خدا را میزنی، راه سر زمین خدا را میزنی و بعضی موقعها هم می روی و شحنه توران می شوی  

 . در ایران شحنه توران شدن مثبت است و راه ایران را زدن منفی است

 مطرب آن ماه خراسان شوی                                                             گه ز سپاهان و حجاز و عراق             

سپاهان و حجاز و عراق اینها دستگاههای موسیقی هستند ، موالنا می گوید گه گاه هم موسیقی که مقدس است و می تواند 

   مطرب آن ماه خراسان شوی. ی نشان دادن خودتبرای خود خواهی خودت براپرده ها را بردارد تو از آن استفاده می کنی 

تو  دیوگیم یا یعنی. ماه خراسان می تواند اشاره به شرق باشد که خورشید یا هوشیاری حضور است ، شرق در مقابل غرب

استفاده میکنی، شاید از اینها استفاده می کنی که به حضور برسی ولی به حضور اصل تو  تاماقم نیا زا،به غلط از اینها 

ی یعنی درست نیست ری سپاهان ، حجاز و عراق استفاده مکنی ولی مطرب من ذهنی میشوی که اینکااست ؛تو از دستگاهها

استفاده میکنیم، من بهتر از تو  نامما از دین و عبادت. ه ما میکنیمک! تفاده نکن برای تقویت من ذهنیستو از چیزهای مقدس ا

یقی را مثال می زند شاید می خواهد موالنا اشاره کند به حاال در اینجا موس.نماز می خوانم من بهتر از تو عبادت مبکنم

شما اگر موسیقی دان هستید من هم دارید؟ شما می  !ا در خدمت من ذهنی باشد رچبدرد ه می تواند پرده ها را موسیقی ک

 .می خواهیم حرف موالنا را بزنیم. دانید که اگر من نداشتید چه غوغایی بر پا میشد

 گر چو عقل                                                             یک صفت و یک دل و یکسان شویچه شود ،  یبوقلمون

 ،ت تو همان صفت خدا را داشته باشیاش خرد اس همی شود مثل عقل مجرد که هم یمی گوید چند رنگی مثل بوقلمون، چ

ما عقل چیزها را داریم ، ما با هر چی که هم . اشییعنی عقل من ذهنی را نداشته ب. یک صفت و یک دل و یکسان باشی
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عقل یکتا نداریم، عقل زندگی را نداریم قبالً راجع به آن صحبت . دل ما هست و ما عقل آن را داریم  نآ نالاهویت شدیم 

 . کرده ایم

 ه خموشی همگی جان شویتا ب         باش                                                        گر نکنی این همه خاموش

خاموشی و سکوت است که خرد .خاموشی اصل ما است . اینها که گفتم اگر نمی خواهی انجام بدهی حداقل خاموش باش

بین صحبتها تون  ،حرف بزنید خاموش باشید ،شما وقتی که فکر میکنید و حرف میزنید باید خاموش باشید. توش است 

یک استادی که تار میزند  .بسیار مهم است ی، این سکوت بین نتهای موسیقوسیقیبا توجه به دستگاها ی م. خاموشی باشد

 ت نباشد این نتها زیبا نمی شونداگر این سکو. نکات استادیش این است که میداند چقدر سکوت باشد چقدر صدا باشد یکی از 

. مینطور به نت موسیقی فکر ما ن سکوت هست که جان و خرد و زیبایی میدهد هیال ً این سکوت هست که خرد دارد ااص

هیچ چیز . همگی جان بشی شیمی گوید که این کار را اگر نمی توانی بکنی خاموش باش، ذهن را ساکت کن تا به خمو

        از خاموشی شبیه ما نیست در حالیکه من ذهنی دائماً حرف میزند حرف زدن را دوست دارد و با حرف زدن رتشیب

         ن ذهنی لفظمند است با لفظ و کلمه اهمیت می دهد، بعضی موقعا دو قسمت دین با هماصالً م. می خواهد پیش ببرد

دو تا من ذهنی دارند با هم می جنگند، لفظمند یعنی عالقه به ! می جنگند که شما آن کلمه را بکار میبرید و ما این کلمه را

 . ی هم حرف لفظ و کلمات و الفاظ و عدم عالقه به سکوت و آن یکی عالقه به سکوت و کم

 الحق تبریز کن                                                                          تا َملک ُملک سلیمان شوی ه شمسروی ب

شمس هللا تبریزی می توند هوشیاری ناب . سلیمان می تواند رمز خدا باشد  .راکشآپنهان و جهان ملک سلیمان یعنی جهان 

     انسان کامل که هوشیاری ناب است عین خدا . تسکه هوشیاری ناب در انسان کامل ا همانطوری. مباشد نه آن شمس آد

و بیان خداست که مرتب هوشیاری ایزدی را به صورت ارتعاش و انرژی مرتعش پخش . خدای زنده روی زمین ،می ماند

توجه به من .  دراد ختیار دارد ، اراده آزادن اختیار داریم ، هر انسانی اما  اال. میکند که می گوید تو روی به آن نیرو کن

شما کدام را انتخاب میکنید؟  اگر میل به خموشی داشته باشید . ذهنی و هوشیاری جسمی بکند یا توجه به هوشیاری ناب کند 

 د که زنده هستید و توجه تان را می گذارید به وضعیتها وییکنآید به  توجه زندگی زنده ، حس م یواش یواش توجه تان می

 . این خرد میریزد به آنها و بنابراین شما پادشاه ملک جهان آشکار و پنهان میشوید

. بوط به غزل ما هست مر. یکی دو سطر از مثنوی برایتان می خوانم و این کمک می کند که شما بروید و اینها را پیدا کنید

در ضمن من یک اصولی را رعایت . کنمدر وسط غزل شکاف ایجاد  مهدر وسط غزل بگانجانم ولی نمی خوام تسمی خوا
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اگر چه در بعضی جاها این کار را کرده ایم ولی از این کار . نجا که مقدور است در وسط غزل شکاف نمی دهمآمیکنم تا 

مثنوی میگذاریم من فکر میکنم که  رطس اگر وسط آن ما یک. برای اینکه این غزل یک کل است . سعی میکنم که پرهیز کنم

 . بهتر فهمیدن مطلب این کار را میکنمرابکنم ولی بعضی موقعها آنقدر مربوط است که برای  نباید این کار

 این همه غمها که اندر سینه هاست                                                              از بخار و گرد باد و بود ماست

توانید بروید  مثنوی سطرش هست می. ن ذهنی و غرور ما هست ه غمها که در سینه انسانها است از بخار و گرد مماین ه

د در اینجا خدمتان عرض کنم که مثنوی استاد کریم زمانی که تفسیر مثنوی هست در هفت جلد برای پیدا کنید و بخوانی

 . مطالعه مثنوی بسیار مفید است یک سری حتما شما بخرید و مثنوی را از روی آن مطالعه بفرمایید

 ر دم راه خود را میزنم                                                                   با دگر کس سازگاری چون کنم چون که ه

در سطر اول و دوم وسوم در غزل موالنا توضیح داد هر لحظه یک هوشیاری کامل و یکتا هستم میروم به ذهن یعنی راه 

. اگر من خودم این کار را با خودم میکنم چطوری می توانم با شما آشتی کنم. خودم را می زنم و از جنس اتفاق می شوم 

. من باید خودم را زیر نورافکن قرار بدهم تا زندگی را از خودم نُدزدم. اگر راه خودم را میزنم پس من راه شما را هم میزنم

بشوم و شیطان سوار من بشود و  خر شیطان ،ا بار کش مجانی خودش بکنداجازه ندم غول بیابان من ر. راه زندگی را نزنم

شما آیا هر دم از هوشیاری حضور می آفرینین یا   مچون که هر دم راه خود را میزن. هر طرفی که می خواهد من را ببرد

اگر از هوشیاری من دار ذهنی می آفرینین راه خودتان را میزنید برای اینکه شما در اصل . هوشیاری من دار ذهنی

؟با دیگران ! شما سر خودتان کاله میگذارید و خودتان را گول میزنید ، دیگران را گول نمی زنید. ور هستیدهوشیاری حض

؟ می توانید آشتی باشید؟ شما وقتی با خودتان آشتی نیستید با دیگران میتوانید آشتی باشید؟ نه ، اگر !می توانید سازگاری کنید

پس اگر . افرینین با دیگران می توانید دوست باشید و سازگاری داشته باشیدشما هوشیاری حضور باشید و از آن پایگاه بی

 . شما سازگاری ندارید ببینید که چطوری راه خودتان را میزنید

دفتر دوم یک سر آغاز دارد که آنجا موالنا چیزهای جالبی را مطرح میکند که من . ز دیباچۀ دفتر دوم است بله ابن هم ا

ممکن است که شما را به چالش بطلبد ولی حوصله . ی استاد کریم زمانی را بخرید و بخولنید همه رادعوت میکنم شما مثنو

 . بکنید 
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سرمه نیستی . مول بود که فکر می کردند چشم را پر نور میکندکسی که سرمه نیستی می کشد، سرمه کشیدن در قدیم مع

سرمه نیستی میکشد یعنی هوشیاری جسمی فقط . میکشد یعنی میرود به ذهن و چیزها را مجسم میکند و آنها را فقط می بیند

د ، شما هویت و زندگی و شراب از تصویر شیطان می کش باده از تصویر شیطان می چشد. اینها نیستی هستند. دارد

هوشیاری حضور هستید آیا شایسته است که فقط جسمها را ببینید و فقط از جسمها هویت بخواهید خوشبختی و حس امنیت 

تصویر شیطان یعنی تصاویر مجازی که شما در ذهنتان ایجاد کردید در . تسه امش تاذ رد اهنیا و بخواهید؟ اینها باده است

فکر آفریده شده . ا عدم منفی است، خیال استهمه هوشیاریشان خانه خیال و عدم است و در اینج و ناشدید همه تروص این

حتی فکری که بوسیله حضور خلق  ،فکری نیست که بوسیله حضور خاق شده. بوسیله من ذهنی است بوسیله شیطان است

و به صورت باور جامد در صادر شده از آن مهم است نه بعد از اینکه ما فکر را میگیریم و به آن می چسبیم شده انرژی 

 . آن دیگر تمام شده !می آوریم

اینها .ریمن شرابی که از چیزها و تصاویر شیطانی میگیآنیستها را هست میبینیم، یعنی ما ما  نیستها را هست بیند الجرم

      ن اتومبیلمان آن تصویر بچه مان آن چیزها یی که در ذهنمان تصور کرده ایم و از آنها شراب آشراب نیستند بنابراین 

ذولجالل در اینجا یعنی خدا ،   چشم من چون سرمه دید از ذولجالل. ستند و آنها را ما هست میبینیممی خواهیم انها نیست ه

در این صورت خانه ما . یعنی بینش خدایی داشته باشیم اگر چشم ما از خدا و زندگی سرمه دیده باشد. صاحب جالل و شکوه

عینی داریم، من عینی وقتی من ذهنی داریم و یک من ما یک . یعنی این عینیت ؛ این حضور عین است . خانه هستی هست 

پس خانه هستی هست،  .حضور هستید و از اتفاقات از اجسام که ذهن شما نشان می دهد شراب نمی خواهید یرایشوه شما 

.  ما شراب نمی خواهیدش،و خیاالت پس از خانه خیال . خانه خیال ذهن است. خانه هستی خانه حضور و یکتایی است 

ینجا تشریف ببرید و بقیه اش را از آنجا بخوانید و انشاهلل یک روزی دیباچه دفتر دوم را تکه تکه خواهم اآدرسش هست 

 . به هم می چسبانیم  وتا  ببینیم که چه می گوید دعب خواند و 

 

 


