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از دیوان شمس موالنا شروع  1458گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ  با سالم و احوالپرسی برنامۀ

  می کنم.

  یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی دارم        زیرا که تویی کارم زیرا که تویی بارم 

به نوبۀ خود روی  والنا این ابیات را به نمایندگی از همه انسانها بیان می کند و ما باید هر کدامم

 کز کنیم و ببینیم که می توانیم در عمل این گونه باشیم.خودمان تمر

موالنا می فرمایند که خدایا یک زمان بسیار کوچک یا یک زمان بسیار طوالنی فرقی ندارد در هیچ 

لحظه ای من دست از تو برنمی دارم. بنابراین به عنوان یک انسان ما همه تمرکزمان روی معشوق 

م. ما تا زمانیکه از جنس فرم و تصویر یشویم باید از جنس او اینکه دست از او برندار ت و برایسا

ر کا زمانی می توانیم عمل کنیم که بدانیم عمل کنیم ذهنی هستیم نمی توانیم چنین سخنی بگوییم و به آن

ند چه چیزی را بیان می ک یم او از طریق مااین است که توجه کن و بار ما خداوند است. بنابراین کار ما

جود حضوری که از یکی شدن با خداوند در فضای یکتایی بو و بار ما هم هوشیاری حضور است یعنی

 شادی و عشق می آید. آمده است و از آن فضا انرژی، هوشیاری، خرد، 

 . به دنیا پخش شدن ، خرد، انرژی زنده کنندهعشق یعنی هر لحظه از من شادی، آرامش

 مایی که بوسیله کل یا خداوند در ما ظهور می کند.آن راهنخرد یعنی 

خرد چیزی نیست که در کتابی بخوانید یا در جایی ببینید. چیزی که از کتاب می آید یعنی آن چیز 

 بوسیلۀ کسی گفته شده است اما خرد چیزی است که در این لحظه نو به نو از شما ظهور می کند.

  موالنا می فرمایند: خواندهمانطور که در پایین خواهیم 

  ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده            بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن

بنابراین  و خرد از شما بیان می شود. فریندمی آ لحظهبدیل شده اید این ت نآ این فضای خالق که شما به

اگر کار و بار ما پند معشوق نباشد  ما متوجه شده ایم که کار و بار ما در این جهان چه چیزی است.

 دراعمال ما خرد و شادی وجود ندارد. بنابراین

   از قند تو می نوشم با پند تو می کوشم      من صید جگر خسته تو شیر جگرخوارم

شوم از قند زندگی می نوشیم و این لحظه و وارد فضای یکتایی این لحظه بذهن خارج شویم  ما ازاگر 

ن می شود و اولین کسی که از این شادی و آرامش بهره مند می شود خود ما هستیم از ما شادی بیا

 رامش است.جنس آبرای اینکه ذاِت فضای یکتایی از 
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از خرد الهی آگاه هستید  یعنی امش و حضور در وجود ما هستاز آر اگر در این لحظه یک زمینه ای

و شیرینی باالی آن فضای آرامش قرار دارد و قند در عین حال فکر هم می کنید و فکرهای شما  و

با راهنمایی و خردی که از خداوند می آید ما کوشش با پند تو می کوشم. ن می شود. ااز شما بی دائما"

اما اگر با فرمهای ذهنی  شود.اجازه می دهیم خرد خداوندی از ما عبور کند و بیان  . بنابراینمی کنیم

برای اینکه تسلیم  هستندصید جگر خسته این فرمها کنیم و هم هویت شویم  عمل که از ما بیان می شود

حاصره شده ایم و صید زندگی کنیم باز هم بوسیلۀ زندگی مبه عنوان فرمها هم  اگر ما. نمی شویم

که به حضور زنده شویم. ست و ما را رها نمی کند تا زمانیو زندگی شیر جگر خوار ازندگی هستیم  

است و شیر هم سمبل زندگی است که می  )ذهن( پیدا می کنیم که به قول موالنا جگردلی  در واقع ما 

خواهد ذهن ما را که بصورت فرم همه چیز را می بیند بخورد برای اینکه فرمها یک چیز توهمی 

 هستند و واقعیت ندارند. 

متوجه باشید که تبدیل به  فها و اعمال خود بسیار خوشمان بیاید و با آنها هم هویت شویماز حر اگر ما

اهی به خود بیاندازید که ما دایما" در حال پریدن از م نمی شوید. نگصید جگر خسته شده اید چون تسلی

ه یدا شدن راه حلی برای کارهایمان در صورتیکه رافرم ذهنی دیگر هستیم به امید پیک فرم ذهنی به 

هستید باید تسلیم شوید و اجازه  جگر خسته فضای پذیرش می آید. در واقع شما اگر صید حل فقط از

  م مشاهده کنید.دائ زمینۀ آرامش را در خود فی بین فکرهای شما بوجود بیاید تادهید یک شکا

ما بتوانیم به بقیۀ زندگی  ام حرفها را بصورت خالصه بگویید تابعضی از ببینندگان می گویند که تم

که درست مثل زمانی همیشه در عجله به سر می برد.چون من ذهنی دارند و ذهن  . چرا؟خود برسیم

ذهن شما با عجله و شتاب بسیار عالقه دارد به فکر بعدی برود و این شما نیستید بلکه من ذهنی 

راه حلی برای  رمی به فرم دیگر به نتیجه می رسد،من ذهنی فکر می کند با پریدن از ف شماست.

ها بوجود آمده است. تمام مشکالتش از همین عجله کردن مشکالتش پیدا می کند و متوجه نیست که

 اصال" تمام مشکالت ما از جنس توهم هستند و ما در اصل مشکلی نداریم.

یما" در حال عوض شدن است و به  یکی این لحظه را داریم و یکی فرم این لحظه. فرم این لحظه دا 

هیچ اتفاقی به نفع ما عوض می شوند.  محض اینکه ما زمینه آرامش و تسلیم این لحظه باشیم فرمها

 بهتر از اتفاقی که این لحظه برای شما می افتد وجود ندارد.

 را برای ما روشن تر کند. در دو غزل را از جای دیگر در این برنامه اضافه کرده ام تا این بیتهای باال

 دفتر اول مثنوی موالنا می فرمایند: 1144 سطر
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 نیا و ما       بی خبر از نو شدن اندر بقانو می شود د (نفسزمان )هر 

    مستمری می نماید در جسد      وی نونو می رسد       ن جعمر همچو

نو می شود بنابراین فقط این لحظه وجود دارد. ما باید این را متوجه باشیم زمانیکه در  این لحظه دنیا

ذهن ما چیزها را ثابت می بیند و می   ذهن هستیم از نو شدن در بقا بی خبر می مانیم برای اینکه

ما دایما" زاده ه این لحظه همه چیز عوض می شود، خواهد که آنها را ثابت نگه دارد و خبر ندارد ک

می شویم و تغییر می کنیم. بعضی از اعضای بدن ما در یک ماه از نو ساخته می شوند. هر چیزی در 

 .از جمله فکرهای ما ر حال تغییر هستندر بعد ما نیز هر لحظه دا. هر چهحال تغییر است

زندگی همچون جوی این لحظه نو نو می رسد و شما هم نو به نو عمر همچون جوی نونو می رسد. 

زندگی می کنید. شما در اختیار معشوق هستید و زندگی شما را زندگی می کند. اجازه می دهید زندگی 

ن بروید نونو شدن زندگی را نمی بینید. ولی در جسد یا ر شما پدید بیاید و شما زندگی کنید و اگر به ذهد

بت دوست دارد. برای همان ذهن همه چیز ثابت به نظر می آید چون ذهن همه چیز را بدون تغییر و ثا

همه چیز  چرا؟ چون متوجه نیستیم وییم من دیروز ترا دیده ام دلیلی برای دوباره دیدن نیست.مثال می گ

 و از تغییرات بسیار درد می کشیم.  نپذیریم در زندان ذهن حبس می مانیمدر حال تغییر است و اگر 

پایداری و ثبات هستیم و در عین حال بی نهایت هم انعطاف پذیری همانطور که گفته ایم ما بی نهایت 

بی واکنش و تسلیم می مانید  شما ثابت، ساکن، اما بیرون هر چیزی تغییر می کنددر دنیای در بیرون. 

 ودن شما بی نهایت پایداری هستید.پس اعتراض و شکایت نمی کنید اما به لحاظ زنده ب

به عنوان انسان در ذهن زندگی  هم دو هزار سال  اگریک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی دارم.  

دایما" باید  ما .ردها رها شویمه فضای یکتایی این لحظه می توانیم از دبازهم فقط با وارد شدن ب  کنیم

 در ذهنِ  ی بینیدم کهکنیم. زمانیو به ذهن خود نگاه  ک مقدار هوشیاری حضور داشته باشیماین لحظه ی

بیرون بکشید. فقط با هوشیاری حضور است به کمک هوشیاری حضور آنرا  شما من درست می شود

 . بکشید بیرون ذهنی از دنیا و منکه شما می توانید خودتان را 

با صبوری و تمرین باید خودتان را ا را ذهن فرا گرفته است بتدریج اگر در حال حاضر همۀ وجود شم

 موالنا در دفتر ششم مثنوی می فرمایند: از ذهن بیرون بکشید.

 پنج وقت آمد نماز و رهنمون         عاشقان را فی صاله دائمون

 هاست نی پانصد هزار آن سر که درنه به پنج آرام گیرد آن خمار          
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در روز نماز بخوانید اما عاشقان در نماز دائمی هستند.  رپنج باباید  که شما شدهفته دین اسالم گدر 

شوید که البته اگر ما همان پنج بار هم نج بار در شبانه روز به خدا وصل اینطور نیست که شما فقط پ

 ا من ذهنی انجام می گیرد.ب هم گز وصل نیستیم چون عبادتهای ماوصل بشویم خوب است اما ما هر

فقط رفتن به فضای  این خماری که در سرهای ماست همان دور ماندن از شراب ناب الهی است.

از آنجا خرد و عشق را به این جهان آوردن است که باعث می شود  ،کتایی این لحظه و در آنجا ماندنی

م نیایش کنیم و ماری بیرون بیاییم. اگر ما پانصد هزار بار هخدردها و رنجهای ما از بین بروند و از 

ت کرده ایم در فضای ذهن زندگی کنیم این خماری برطرف نمی شود. اگر ما عاد ن فضا نشویموارد آ

شود که بگوییم ما مدتها اینطور زندگی کرده ایم و همه اینطور زندگی می کنند و بشر  ثنباید باع

هزارارن سال است که اینطور زندگی می کند پس من به همین زندگی ادامه می دهم. این درست نیست. 

توانیم شاد و آرام باشیم. تباط با این فضای یکتایی نمی ار دونتنها یک ساعت بلکه یک لحظه هم ب ما نه

فضای ذهن بیرون بیاییم و به فضای یکتایی این لحظه برویم تا زندگی از ن تنها راه این است که ایبنابر

 آرام و پر از عشقی را بدون درد و رنج داشته باشیم.

 

 

 بخش دوم

 ن یک جان کز غیر تو بیزارمست        سوگند بدیجان تو گویی که یکی بوده جان من و 

فکرهایمان گم  و در خواهیم بودمثل مرده ها  پس در این جهانشیم معشوق نمی توانیم یکی بااگر با 

. در این بیت موالنا با خدا سخن می گوید که انگار جان من و تو )خدا( از اول یکی بوده خواهیم ماند

با خدا یکی است و ما هوشیاری ایزدی  ما جانِ  است. این حقیقت است کههمینطور است که در واقع 

با چیزها هم هویت می شویم  ،به خواب فرم و ذهن می رویمقتی وارد این جهان می شویم وما  هستیم.

 شویم. شویم و با خدا یکی از خواب ذهن و فکرها باید بیدار و بعد از مدتی هوشیارانه 

 ید باباهن ن از ذزائیده شد ی شویم.یاندازیم و با خدا یکهم هویت شدگی هایمان را ببراین باید تمام بنا

برای زنده ماندن نیاز به ذهن و پنج ین دنیا می آییم به اما . زمانیکه همراه باشد آگاهانهرد هوشیاری و د

و خرد  حسمان داریم اما بعد از فقط چند سال اول زندگی باید از ذهن بصورت هوشیارانه زائیده شویم

هم  خداوند از آفرینش مانسان و هدف به عنوان یک ا ستالهی را به این دنیا بیاوریم. این وظیفه ما

 .پخش می کنیماین دنیا  دررا  همین است که با این زنده شدن عشق خداوندی
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از  ،سوگند به همین یک جان که من و تو )خدا( یکی هستیمسوگند بدین یک جان کز غیر تو بیزارم. 

 غیر از تو )خدا( بیزارم. اصال" امکان ندارد که ما و خدا یکی نباشیم. ما خود او هستیم.

طال نمی تواند طال نباشد و خورده ایم زمانی که بدنیا آمده ایم. ع بصورت ذاتی در واق را این سوگندما 

 بله و ما جواب ؟یا شما از جنس من هستیدآشده که  در روز اول از ما پرسیده . هد استعاین یک نوع ت

 و این همان سوگند اولیه است که به غیر از خداوند بیزار هستیم.  داده ایم

بقیۀ توقع و تند؟ هم هویت شدگیها، درد، رنج، خشم، کینه، حسادت، هسغیر از خداوند چه چیزهایی 

ذهنی غیر از خداوند هستند. چرا ما به عنوان انسان اصال" باد درد داشته باشیم؟؟ خداوند ما  ت منِ اصف

 .  داریم دتعهد به در به جای شادی و عشقما  را شاد و برای زندگی عشقی آفریده است.

را بیزار باشیم و باید چشمانمان  ایجاب می کند که ما از غیر از خداخداوند  با انسانها ما جانبودن یکی 

 دردها ببندیم.بر روی 

 ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده       بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن

وقتی جان ما با او یکی  ن بیت را برای شما خوانده ام.و بارها ای است 2029این بیت از غزل شمارۀ 

د اگر به آفریده ها بچسبی که شما باید بدانیدمی شود در این زمان ما از آن جایگاه آفریننده می شویم. 

و به جای  دشما هم از جنس فرم می شویچیزها  و به محض چسبیدن به دد آفریدگار باشینمی توانی

و بی روح می شویم پس همۀ شادی میریم  آفریدگاری آفریده می شویم. ما اگر تبدیل به آفریده بشویم می

 و نو به نو زندگی کردن در ما از بین می رود.

زندگی نونو از  سخن می گوید. امروز موالنا دربارۀ اینکه زندگی نونو می رسد و در همین لحظه است

بیان و تجربه می شود و گذشته و آینده وجود ندارد، هر چه هست همین لحظه است و ما فقط همین  ما

زمانیکه  بنابراین با ذهن نمی توانید به آن نگاه کنید. لحظه را داریم و این برای ذهن قابل درک نیست.

ابراین انسانها، جمادات و حیوانات بن درختان، گلها،" دین زندگی در ببینید مثال را زندگی در همه چیز

زمانیکه در ذهن هستیم هیچ چیز برای ما نو نیست و فکر می  همۀ آنها را تازه به تازه و نونو می بینید.

 کنیم همه چیز را دیده ایم پس نیازی به دوباره دیدن نیست پس همه چیز بی روح و کسل کننده است.

ی توانند به ما زندگی بدهند و این جهان زندگی می خواهیم و آنها نم هایِ مشکل اینجاست که ما از چیز

برای همین زمانی می رسد که مأیوس و می رویم  از یک فکر به فکر دیگر و از شخصی به شخص

 سرخورده می شویم. 



 گنج حضور 319برنامۀ شمارۀ 
 

 Page 6 319گنج حضور# 
 

جسم و ....(  چیزهای این دنیا )همسر، فرزند،خانواده، دوست، ماشین، خانه، پول، مقام، زیبایی  

 .نیست دیگر چیزهیچ هیچکس یا  شماست و درون بدهند، زندگی درون خودزندگی ندارند که به شما 

 ای عاشق جریده.     جریده=جدا، مستقل

از  دقیقا" همانند درختی که مستقل است و میوۀ خودش را می دهد. شما هم یک انسان مستقل هستید و

خودتان فکر می کنید، مسئولیت آن را بر عهده می گیرید و فکرها از خدائیت شما خلق  فضای حضور

روی چیزی آن فکر را رها می کند و از  بر ذهن دارد بعد از مدتها فکر کردن  کسی که می شوند.

همان کار را انجام می دهد. آن همه زمان، انرژی که ی پرسد چه کار باید انجام دهم و شخص دیگری م

و  زمانیکه ما در ذهن هستیم به خودمان اعتماد چون چرا؟هیچ. ن گذاشتید چه شد؟ فکر کردبرای 

  نداریم. اعتقاد

 عاشق جریده بر عاشقان گزیده       بگذر ز آفریده بنگر در آفریدنای 

هوشیاری تکامل پیدا کرده و چیزی به  ،اثر گذشت سالیان سال. در مانتخاب شده ای به عنوان انسان ما

این بدن و مغز را ما نساخته ایم بلکه هوشیاری این کار را انجام داده  نام انسان بوجود آورده است.

 مما به عنوان انسان چه کاری انجاحاال  خودش را از طریق ما بیان کند.زیبایی  و عشق، خرداست تا 

 داده ایم؟ چسبیده ایم به آفریده ها. 

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن. را تکرار کنید:  نیم بیت ها با اینروزی صد

هیچ انسانی در روی کرۀ زمین وجود ندارد که خاصیت زنده شدن به خدا و آفریدگاری را نداشته باشد 

ت مغزی د و مشکالنذهنی از بین برده باش  مگر آنکه آنقدر در ذهن مانده باشد که مغزش را توهمات

 یا اشکاالتی از ابتدای به دنیا آمدن داشته باشد.پیدا کرده باشد 

 ز خلعت وصل تو یک پاره کلهوارمو از باغ جمال تو یک بند گیاهم من      

ار مهم است چون واسطۀ این یاین بند بس اما یک بند گیاه هستم فقط من ،به این بزرگی از باغ زیبایی تو

مأموریت ما به عنوان انسان  جهان و آن جهان است. با این بند تمام کائنات از ما انرژی را می گیرند و

 همین است. 

 خلعت لباسی بوده که در قدیم شاهان به بزرگان می دادند.

از این خلعت ما  این لباس شاهانه که وصل و یکی شدن با خداست را موالنا در اینجا خلعت می نامد.

را از او می گیریم و  بنابراین ما قسمتی از او هستیم و انرژی کاله. یک تکه ای از آن هستیم به اندازه
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آیا سزاست که انسان با این همه ارزشی که در پیشگاه خداوند دارد غصه و  در این دنیا پخش می کنیم.

و خداوند شادی خودش را در انسانی که هر لحظه زندگی نو به نو به او می رسد  درد داشته باشد؟

  باید هر لحظه بیافریند و فکرهای کهنه را دور بریزد. وجود ما می دمد

آیا با این همه بزرگی و ارزشی که برای خداوند داریم حیف نیست قدر خودمان را ندانیم و عاشق 

آیا حیف نیست که هر لحظه از پایگاه آفریدگاری او نیافرینیم و غصه فکرهای کهنه که از  نباشیم؟

یم؟ چرا ما فکرهای دیگران را استفاده کنیم و فکرهای خودمان را دیگران یا جامعه آمده را بخور

 شما این سؤاالت را از خودتان بپرسید لطفا". استفاده نکنیم؟

 ی است که می خارمربر گرد تو این عالم خار سر دیوار است       بر بوی گل وصلت خا

االی دیوار وارد باغ نشوند که میوه در زمان قدیم باغبانان بر روی دیوار خار می گذاشتند که مردم از ب

 ها را بچینند و ببرند.

ما به عنوان انسان  این عالم کهشما و جمال شما یک باغ است. فضای یکتایی این عالم یک باغ است. 

نشان می دهد. آن  عالم چیزی است که ذهن ما به ما است. باغ خداوندی به آن چسبیده ایم خار سر دیوارِ 

هم هویت شده ایم و به آنها چسبیده ایم. چیزها دهد ما با آن در این عالم به ما نشان میکه ذهن  هاییچیز

به محض اینکه می خواهیم وارد باغ خداوندی بشویم و به محض اینکه بوی گلهای باغ خداوندی را 

رد که از چیزی در این جهان بگذریم که حکم همان خارها را در اینجا استشمام می کنیم نیاز به این دا

ها به دست ما فرو می روند و دردناک است. آیا می توانید از این خارها عبور کنید تا ردارند و این خا

 به درون آن باغ راه پیدا کنید.

ه درد داریم چون به چیزها ما االن تصمیم می گیریم که به فضای یکتایی این لحظه برویم اما می بینیم ک

چسبیده ایم. الزمۀ رفتن انداختن چیزهایی است که به آنها چسبیده ایم و این کار دردناک است. فکر می 

کنیم که چرا باید این کار را انجام دهیم و درد بکشیم. این دردها برای ما سرمایه شده اند و نمی توانیم 

م، درد، رنجش، کینه، حسادت، توقع خود را بیاندازم؟ و باز چرا باید خش از آنها بگذریم. فکر می کنیم 

فکر می کنیم که چرا باید درد تحمل کنم؟ چرا باید از نقشهایی مثل نقِش مادر، پدری، رئیس بودن، مهم 

بودن برای دیگران که با آنها هم هویت شده ام بگذرم؟ اما برای وارد شدن به فضای یکتایی باید این 

آیا  نید و از این وابستگیها بگذرید در غیر اینصورت نمی توانید وارد آن فضا شوید.دردها را تحمل ک

می توانید این هم هویت شدگیها را بیاندازید؟ به محض اینکه بخواهید اینها را بیاندازید خار این هم 

ی دهد که ما هویت شدگیها به دست شما فرو می رود. بنابراین این عالم که ما به آن چسبیده ایم اجازه نم

  وارد باغ زیبای معشوق بشویم.
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گل شکوفایی ان منظور هم؟ از این گل چیستمنظور  .ی است که می خارمربر بوی گل وصلت خا

مانی شکوفا می شویم و خرد زندگی از ما بیان می شود که وارد باغ خداوند زگنج حضور ماست. ما 

چطور می توانیم وارد  بنابراینرا باالی سر دیوار گذاشته ایم  )هم هویت شدگیها(بشویم. ما این خارها

  باغ شویم؟

فکر هستیم که چیزی به ما اضافه شود. یک اتفاقی باید می افتاده که نیفتاده یا یک اتفاقی  ما دائم به این

چیزی را حتی  ناخشنود هستیم و ریماویخواهیم به دست ن که می چیزی رااگر  نباید می افتاده که افتاده.

آیا بهتر نیست از این نوع زندگی کردن  ناخشنود هستیم. به دست می آوریم بازهم که می خواهیم هم

 گوش فرا دهیم و عمل کنیم؟ شده است برای بیداری ما گفته  موالنا را که دست برداریم و حرفهای

می بینید که اصال" هیچ خاری بین ما و معشوق وجود ندارد  چیزهای این عالم را رها کنیداگر ین بنابرا

شما به اندازه ای که از معشوق خشنود هستید معشوق هم از و هر چیز که هست زائیدۀ فکر ماست. 

. به اندازه ای که در این لحظه راضی و خشنود هستید به همان اندازه زندگی از شما ود استشما خشن

 ن اگر صد در صد خشنود هستید شما کامال" تبدیل شده اید و خود زندگی هستید.اینابرخشنود است. ب

دیوار کمتر هایتان را بیاندازید خارهای سر شدگی هرچه قدرهم هویت. در واقع شما آیینه خودتان هستید

 شما باید با انتخاب خودتان و هوشیارانه خارهایی که بین شما و معشوق هست را بیاندازید. می شوند.

 اسرارمخورده و ای برده اسرار تو  چون خار چنین باشد گلزار تو چون باشد          ای

چسبیده ایم پس باید دید وقتی خار تو که چیزهای این دنیاست اینقدر شیرین است که ما اینطور به آنها 

  که گلزار خداوند چقدر زیبا و شیرین است.

برای  خیلی ها منتظر رویدادی هستند که در انتظار آن به سر می برند تا زندگی برایشان آغاز شود.

حس ن گلها، رفتن به طبیعت، دمثل، لبخند کودکی، رشد کردن فرزندشان، دیهمین زیباییهای زندگی 

بی اهمیت و کوچک است اما پول  راین چیزها برایشان بسیا و را اصال" نمی بینند آزادی، هوای خوب

ما را نجات بیاید و  کسی اینکه منتظر یک اتفاق مهم هستیم یا فراوان برایشان بسیار بزرگ و زیباست.

 بدهد. برای همین محکم به دیگران و اتفاقات چسبیده ایم. 

ما پدید بیاید. همه چیز در درون شماست و زمانیکه این امکان ندارد که از آنها یا اتفاقات چیزی برای ش

با زندگی یکی شوید می توانید شادی و عشق واقعی را تجربه کنید. آن اتفاق مهم زمان به دنیا آمدن در 

ما افتاده است. آن اتفاق مهم زنده شدن به حضور است. آن اتفاق مهم این است که اسرار معشوق اسرار 

 هنوز به اسرار بیهوده چسبیده ایم. ما را خورده است ولی ما 
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، اسرار ما حسادت باشیم. دیگریاز بهتراینکه و  ردنما مقایسه کاسرار  هستند؟اسرار ما چه چیزهایی 

شده است، پایه و  من ذهنی خودش از دروغ ساخته .استزرنگی و دروغ ، ه دیگریه زدن ببضر

 اساسی جز این ندارد.

من ذهنی به هزار حقه دست می زند تا خودش را بزرگ کند چون اسرار و اساسش خشم، آزار 

زمانیکه  و درد است. ، تأئید دیگراندیگران، رنجش، دخالت، فضولی، قضاوت، حسادت، غیبت، توقع

خداوند در زمان به دنیا آمدن ما آن  ما با معشوق یکی می شویم اسرار او اسرار ما را می خورد.

 اسرار را خورده است و آن اتفاق مهم در ما افتاده است. 

و به خواب فرو می رود یعنی در ذهن می هوشیاری ایزدی وارد این جهان می شود بصورت انسان 

 رود تا طعم جدایی را متوجه شویم و بتوانیم زنده بمانیم و یاد بگیریم چگونه زندگی کنیم از اینجا به بعد

اساس وجود و زندگی انسان عشق دیگر فقط عشق است.   به سوی او بازگردیم و بقیهما باید هوشیارانه 

ه او زنده شوید و در عین حال که از همه جدا هستید شما باید تمام انرژی خود را بگذارید که ب است.

هرچه زودتر هم هویت شدگیهایتان را بیاندازید زودتر از حس یکی بودن با همه چیز را داشته باشید. 

مورد در  دردها رهایی می یابید اما متأسفانه این اسرار و هم هویت شدگیها برای انسانها گنج شده است.

  موالنا می فرمایند:مطلب  این

 زان توهم گنج را گم می کنی        آنچ تو گنجش توهم می کنی      

 هم و رایها        گنج نبود در عمارت جایهاعمارت دان تو وچون 

 در عمارت هستی و جنگی بود           نیست را از هستها ننگی بود

واقعا" ذهن،  ه است.جدا کردمی شماست همان چیز شما را از رسیدن به گنج هوت گنج آن چیزی که

عقل و هم هویت شدگیها گنج شما هستند؟ اینها گنج نیستند و چون اینها را گنج می پندارید ذات اصلی 

تا زمانیکه ما به ذهن نگاه می کنیم و آن را گنج می  خود را که هوشیاری ناب خداییست گم کرده اید.

اجازه بدهید زندگی این توهمهای شما را که  بینیم نمی توانیم به زندگی نگاه کنیم و گنج واقعی را ببینیم.

در  .گنج در خرابه هاستهر چیزی را چسبیده اید و هر کدام را در گوشه ای گذاشته اید خراب کند. 

بنابراین در آنها جنگ و ستیزه وجود  ذهن ساخته ایم و آنها را هستی خود می دانیم عمارتهایی که ما در

 دارد. 

کسی که از جنس حضور و عدم باشد از هست ننگ دارد. کسی که به نیست را از هست ننگی بود. 

انسان یک فضای بی  حضور زنده می شود از در ذهن بودن و وابسته بودن به چیزها ننگش می آید.
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وسیع خداوندی است و آیا این ننگ نیست که ما به عنوان انسان ترس، خشم، درد، حسادت،  نهایت

نی را ما این صفتهای من ذهجالب اینجاست که  توقع، غیبت، قضاوت و... زندگی را فرا گرفته باشد؟؟

این گونه حس وجود کردن زندگی نیست بلکه مردگی است. اگر شما از فضای  دانیم. می افتخار

 شاد باشید اولین کسی که منفعت می برد خود شما هستید. حضور

 بخش سوم

 نگذاری در مجلس اغیارمبدانم که  خورشید بود مه را بر چرخ حریف ای جان     

 سمبل خداست. خورشید.   سمبل ما انسانها هستیم در اینجا ماه

دوست و همدم ماه، خورشید است. همانطور که خورشید نورش را بر روی ماه می  ،فلک در چرخِ 

ن آن که دخل و تصرفی داشته باشد نور خورشید را منعکس می کند ما هم خورشیدمان واندازد و ماه بد

دخالت، نور خورشید را بگیریم و آن را  ما هم باید بدون لحظه است. خدا یا همان فضای یکتایی این

می گیریم و در جهان به آن  که این انعکاس همان خرد، شادی و عشق است که از خداوند نعکس کنیمم

 چهار بعد پخش می کنیم.

که من بوسیلۀ این  فرموده اندانتهای این ابیات هم در بعد را دوباره توضیح می دهم که موالنا  رچها

 هستم اما از جنس این چهار بعد نیستم.چهار بعد محاصره شده ام، درست است که در این چهار بعد 

 این چار به گرد من اما نه از این چارمدر آبم و در خاکم در آتش و در بادم       

بعد داریم. بعد جسمی )خاک(، بعد فکری )آب(، هیجانات )آتش(، جان یا همان حس زندگی یا  رما چها

بعد که از جنس فرم هستند ما را محاصره کرده اند و ما میل به رفتن به  راین چها بدن درونی ما )باد(.

داریم. موالنا می فرمایند درست است که این چهار بعد من را محاصره کرده اند اما را این چهار بعد 

در ما هیجان  من از جنس آنها نیستم. برای مثال ما میل به فکر کردن داریم و همین که فکر می کنیم 

 س،...( بوجود می آید. بدن ما این نیست که ما می بینیم و ذهن به ما نشان می دهد. )خشم، تر

ذهن ما این بدن  درصد خأل است و آن مقدار ناچیزی که باقی می ماند جسم است. 99.99999بدن ما  

بنابراین شما از جنس این  را جامد و بصورت جسم نشان می دهد و ما با بدن خود هم هویت می شویم.

عمل در و از ذهن بیرون بیایید؟؟ چهار بعد نیستید. آیا می توانید به محض اینکه خشمگین شدید برگردید

وقتی فکر می کنید هیجانات منفی در شما بوجود  این چهار بعد به هم وصل هستند و با هم کار می کنند.

می  زمانیکه بیمار ندگی را در شما کم می کند.می آید و این روی بدن شما اثر می گذارد و حس ز

  گین می شویم و می ترسیم.را حس می کنیم زود ناراحت و خشم شویم این مسئله
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من می دانم که تو نمی گذاری که من در مجلس اغیار بمانم. مجلس  .نگذاری در مجلس اغیارمبم که دائ

من ذهنی ما بر ستونهایی استوار است که اگر . یعنی ذهن  همان مجلسی است که بیشتر ما هستیم اغیار

 آن ستونها را برداریم من ذهنی می ریزد. 

که از بیرون ماست به عنوان پدر، مادر، استاد، رئیس، مدیر، پزشک و... نقشهایستونها  یکی از آن

قطب استفاده می کنیم برای تغذیۀ  این معنی که از دیگران به عنوان است به اغیارمی آیند. ستون دیگر 

م در من ذهنی خود. چرا اینقدر تالش می کنیم که به نظر دیگران آنطور که دلمان می خواهد باشی

فکر دیگران راجع  و ظاهر می کنیم صورتیکه این یک نقاب است و ما در اصل آنطور نیستیم. حفظ 

مهم است. اگر شما به حضور زنده باشید دلیلی ندارد که بدانید دیگران راجع به شما چگونه یار به ما بس

ین ستونها همه توهم اگر کسی راجع به شما بد فکر کند یک ستون ذهنی شما می افتد و افکر می کنند. 

هستند. ما حتی از همسر و فرزندمان هم همه چیز را مخفی می کنیم چون برای ما همه غیر هستند و ما 

من ذهنی با هیچکس نمی تواند متحد شود برای اینکه فضای اتحاد و یکتایی را  آبروی مصنوعی داریم.

 ما در این حالت بمانیم.خداوند اتفاقاتی پیش می آورد که اجازه نمی دهد  نمی شناسد.

 رفتم بر درویشی گفتا که خدا یارت     گویی به دعای او شد چون تو شهی یارم

شاهی : رفتم پیش یک درویشی و درویش به من گفت خدا یار تو باشد انگار به دعای او دمی فرماین

 است.همان فضای زیر فکرهای شماست که هوشیاری حضور درویش در اینجا مچون تو یارم شد. ه

درویشی یعنی در این لحظه  شما اگر یک لحظه اتفاق این لحظه را بپذیرید با درویش موازی می شوید.

اجازه نمی بودن و ماندن. ما دائما" از فکری به فکر دیگر می پریم و هرگز به فضای بین این فکرها 

 دهیم که برای لحظه ای باشند چون آن فاصله همان خداییت ماست.

ما بسیار استاد است. ما برای به حضور رسیدن اصال" حتی الزم نیست هیچ کتابی هم  لقادر واقع خ

ه همیشه چه را الزم دارید کاین لحظه یکی  دو چیز نیاز دارید: بخوانیم. شما برای زنده شدن به حضور

این اتفاق این لحظه هستید و نمی توانید از این لحظه خارج شوید و یکی هم  بخواهید چه نخواهید در

اتفاق این لحظه هم که همیشه  در واقع  داخل آن شرایط هستیم. بنابراین کافیست اتفاق این لحظه  .لحظه

و فضای حضور کلید گنج خدا اتفاق این لحظه بپذیرید. تسلیم هم نیاز به سکوت و صبردارد.  تسلیمرا با 

لید باز کرده اید و شما می توانید است اگر اتفاق این لحظه را بپذیرید و با آن موازی شوید در را با ک

  نجا بمانید.و برای همیشه آ وارد فضای حضور شوید

د، نه کتاب مذهبی بخوانید. ببینید چقدر خدا مهربان و د کتاب بخوانید، نه موالنا بخوانینه نیاز داری

  .ساده کرده است خودش برای مابرای زنده شدن به  کار را بزرگ است و چقدر
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اتفاق این لحظه رابپذیرید هر اتفاقی که  زندان زمانی باز می شود کهدر و  شما در ذهن زندانی هستید

هر چه که هست ، ، اگر رنجش یا حسادت و توقع استاین لحظه به ذهن شما می آید اگر از گذشته است

 فقط بپذیرید و وارد بهشت شوید.

  بهشت همان فضای یکتایی است و جهنم مجلس اغیار است.

درویش که همان فضای حضور شماست می گوید حاال که به پیش . گفتا که خدا یارت رفتم بر درویشی

من آمدی و متوجه شدی بی من و بی هستی بودن به چه معناست پس خداوند شما را یاری می کند و 

شما مثل بهمن که در کوههای برفی اتفاق می افتد دایما" این فضای حضور شما بیشتر می شود. 

ز هم هویت شدگیهایتان را بیاندازید و تسلیم شوید بعد از مدتی کار بر روی خود کافیست تعدادی ا

 متوجه می شوید که دایما" حضور در شما بیشتر می شود. 

ف می غلطانید و بزرگ می شود، زندگی هم دایما" زندگی بیشتری رهمانند یک گلولۀ برفی که روی ب

متوجه می شوید که کامال" به حضور زنده شده اید می آفریند و بیشتر و بیشتر می شود تا یک روزی 

بیشتر شدن زندگی همان دعاست نه اینکه با من ذهنی  درد و هم هویت شدگی باقی نمانده است. و هیچ 

از خدا دائم چیزی را بخواهید و خداوند با من ذهنی هیچ دعایی را برآورده نمی کند. درویش در درون 

 ه شاهی مثل خداوند رسانیده است. خود شماست و این درویش شما را ب

 دیدم همه عالم را نقش در گرمابه        ای برده تو دستارم هم سوی تو دست دارم

از آن پایگاه درویشی که به حضور زنده هستیم این دنیا و چیزهای درون آن مثل نقش روی در گرمابه 

کردند. بنابراین از فضای حضور ی را نقاشی می یبی جان است. در زمان قدیم روی در حمامها نقشها

 نقش ذهنمان را می توانیم بوضوح ببینیم که چقدر بی جان است.

 دستار پارچه ای بود که در قدیم به دور سرشان می پیچیدند .ای برده تو دستارم هم سوی تو دست دارم

ند دستار ما را برده و ما دست به سوی خود او دراز می کنیم. ما با وکه سمبل فکرهای ماست. خدا

درویش که این لحظه است رفیق شده ایم و این درویش دستار ما را برده است و ما را از ذهن رها 

فیق شده کرده است. چون از جنس درویش شده اید پس از جنس بی فرمی این لحظه شده اید و با یار ر

تسلیم باشیم و از جنس درویش باشیم. پذیرش فرم این لحظه  اینکه نمی توان شد مگر رفیق اید. با یار

شما را از جنس فضای این لحظه می کند. عدم مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه کلید در خوشبختی و 

 رهایی است.

 ن جا در دام گرفتارممن جنس کیم کاید      ر  زنجیر همی د  هر جنس سوی جنسش 
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زنجیر پاره می کند که به سمت جنس خودش برود. ما از چه جنسی هستیم که در دام ذهن  هر جنسی

گرفتار شده ایم؟؟ شما قانون جذب را می شناسید. هر چیزی در این دنیا شبیه به خودش را جذب می 

 کند. از هر جنسی باشید همان جنس را جذب می کنید.

ی روید. اگر عیب رد بزرگتر مرد هستید و درد را زیادتر می کنید بنابراین بسوی دشما اگر از جنس د

اگر از  عیبها را زیاد می کنید. اگر از جنس زندگی هستید بسوی زندگی بیشتر می روید. ین هستیدب

در جهان پخش می کنید. اگر از جنس  را جنس آرامش هستید بسوی آرامش بیشتر می روید و آرامش

جنس ا در جهان پخش می کنید و عالقه به دیدن فیلمهایی از همین نوع دارید. از خشم هستید خشم ر

رنجش، دشمنی، حسادت و توقع هستیم آن صفت را در خودمان و اطرافیانمان بیشتر می کنیم و در دنیا 

  ت را پخش می کنیم.اهم همان صف

 روز بیشتر می شود ردردهایتان هخودتان بپرسید از جنس چه کسی و چه چیزی هستید؟ اگر  ازشما 

از جنس درد هستید و تالش کنید که از جنس درویش، زندگی و هوشیاری حضور باشید حتی اگر کم 

در چیزهای  لبدنبال کما سخت است. ماباشد. به مرور زمان حضور بیشتر می شود. در ابتدای کار 

شما از  به هیچ چیز و هیچ کس ندارید. تنها زندگی است که کامل است و شما احتیاج. می گردیم بیرونی

. اجازه بدهید که زندگی د، باور و درد نیستیاز جنس صفات من ذهنی همانند فکرجنس زندگی هستید و 

 شما را از جنس درویش کند تا از دردها رها شوید.

 موالنا می فرمایند:  2519در غزل 

 چستی و به شبخیزی چو ماه و اخترانستی به         غالم پاسبانانم که یارم پاسپانستی        

 رعنایی چو شاخ  ارغوانستیبه به تری و           غالم باغبانانم که یارم باغبانستی       

 یب دانستیکه نفسم عیب دان آمد و یارم غاشد     ب است تا بنباشد عاشقی عیبی وگر عی

همان خواب ذهن می توانید برخیزید شبخیزی یا  ازچستی هستیم. شما  ی وسبان، چابکجنس پا ازما 

ن که شبها بیدار هستند و نور می بارند. شما غالم باغبان هستید چون یار شما باغبا ها مثل ماه و ستاره

درویشی خود را پاسپان  شق، کل و زندگی است بنابراین شما همع )خداوند( است. یار ما از جنس

از جنس پاسبان  عشقنید. عشق و حضور پاسپانی کمقداری عشق در شما ایجاد شد از این  گرباشید. ا

در دنیا  و نظم است و شما را محافظت می کند چون باغبان است و سامان می کارد. شما هم سامان

 . شما رعنا، تر و عاشق هستید. بکارید
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اما ذهن عاشقی را عیب می داند چون نفس ما عیب دان است و یار ما غیب دان  عاشقی عیب نیست

ا به نفس یا همان ذهن نروید که عیبها را ببینید ما از جنس عیب نیستیم. ما از جنس دانش است. شم

 ابدی و ازلی هستیم.

 برمی گردیم به غزل این هفته که موالنا در ادامه می فرمایند:

 گرد دل من جانا دزدیده همی گردی       دانم که چه می جویی ای دلبر عیارم

 . دزدی می کردند به نفع فقرا و مردم ضعیفخود را می پوشانیدند و  عیاران کسانی بودند که صورت

به دور دل من پنهانی می گردی. دلبر عیار ما که در اینجا همان زندگی است می فرمایند خدایا موالنا 

 ،است ما را غارت می کند و ما نمی بینیم و یک موقع چشم باز می کنیم که همه چیز ما از دست رفته

م. گاهی اوقات هم با رویدادهای بسیار ناگوار ما همه همان چیزهایی که سخت به آنها چسبیده بودی

اگر شما رویدادها را بپذیرید می بینید که اتفاقات بد هم به نفع شما هستند.  چیزمان را از دست می دهیم.

ریافت کنید که چقدر به هر اتفاق به ظاهر بدی که می افتد یک پیغامی برای شما دارد. شما پیغام را د

. یداری در آن هستیک ب ،اگر با آن موازی شوید و ببینید که چه پیغامی در آن اتفاق هست نفع شماست

 دلبر می خواهد که ما را آزاد کند.

 در زیر قبا جانا شمعی پنهان داری      خواهی که زنی آتش در خرمن و انبارم

می خواهی تو  .می خواهی انجام دهی یکاره خدا گرد دل ما می گردد و من می دانم که خدایا تو چ

چیزهایی که من به آنها چسبیده ام را از من بگیری تا من از دردها آزاد شوم. معشوق در زیر قبا 

. ستشمع فضای زیر فکرهای مان ید چون ما و معشوق یکی هستیم. ایشمعی دارد که شما هم دار

هستند. شما  ی ماخداوند می خواهد آتش بزند به خرمن و انبار ما که همان من ذهنی و هم هویت شدگیها

 ید.اند تا آزاد شوبسوز را زاد خود باید به معشوق اجازه بدهید تا دردها و رنجهای شماآبا اراده 

 ای گلشن و گلزارم وی صحت بازارم      ای یوسف دیدارم وی رونق بازارم

 اجازه می دهیم معشوق برای رما همین فضایی است که با اختیابنابراین مشخص شد که گلشن و گلزار 

سالمت بخش و یوسف دیدار ما هم دیدن روی  ،هستیم. صحت از جنس خود معشوق ما باز کند و ما

معشوق است که با تسلیم اتفاق می فتد. اگر ما با معشوق و با آن درویش یکی شویم و فضا را باز کنیم 

یدند بجای آنکه همانطور که زلیخا یوسف را به زنان مصری نشان داد و زنان دست خود را با چاقو بر

هم هویت شدگیهایتان را می برید االن با من  اگر یوسف درون خود را ببینید پرتقال را ببرند شما هم

آن  ذهنی نمی توانید این کار را انجام دهید. زمانیکه حواس شما به درون و حضور خودتان است
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. بعد از بین می روند رویدو به سمت معشوق ب نده شویدکاتصاالت بیرونی که اجازه نمی دهند شما 

خیلی از زندگیها حتی  همانطور که متوجه می شوید بدون حضور بازار شما هیچ رونقی نخواهد داشت

پول فراوان هم دارند اما شادی، آرامش و عشق در زندگی نیست چون دو نفر که من ذهنی دارند با 

باید به . ما ماهمیت می دهی شقع بهو یک درصد ه پول ما نودونه درصد بتصویر هم زندگی می کنند. 

 عشق زنده شویم تا رونق به هر کسی و هر چیزی که در اطراف ما هست بدهیم.

 تو گرد دلم گردان من گرد درت گردان       در دست تو در گردش سرگشته چو پرگارم

هوشیاری  ید حس کنید که مرکز شما معشوق یا همانند گرد دل ما گردان است. شما می توانوخدا

و بدانیم  و دردها را نفی کنیم  یدر معشوق بگردیم و چیزهای بیرون ما همیشه باید ِگردِ  حضور است.

اگر خشمگین شدید یا با باوری هم هویت شدید باید برگردید.  که ما با معشوق یکی هستیم نه با ذهن.

بدانید که همیشه شما پرگاری در دست معشوق هستید. اگر من دارید و نقطۀ ثابت پرگار را روی هم 

تنها راه آزادی شما  هویت شدگیهایتان گذاشته اید و دائم دایره می زنید و در همان دردها باقی مانده اید

 . موازی شدن با زندگی است

کی خداست بلکه شما امتداد خدا هستید. شما تصمیم گیرنده هستید، و ی اینطور نیست که یکی ما هستیم 

ارادۀ آزاد و خالق هستید. بعضی ها اینطور فکر می کنند که ضعیف هستند و گوشه ای افتاده اند و از 

خدا می خواهند که خدا به آنها رحم و کمک کند. این فکر بسیار اشتباه است خداوند همه چیز به ما داده 

 همین ما این ادراک را که موالنا برای ما گذاشته می خوانیم که ذهن را بشناسیم.است برای 

که ذهن می تواند تصور کند  بی نهایت بزرگ ذهنی ذهن می گوید ما بیچاره هستیم و یک تصویر 

خداست. آن تصویر بزرگ باید به این بندۀ بدبخت رحم کند. اینطور نیست. مرکز شما هوشیاری 

زنده به اوهستید و هر لحظه به دنیا رفتن و به ذهن رفتن را باید نفی کنیم. اگر هم  حضور است و شما

که گم کرده راهیم باید تسلیم شویم و به فکرها نرویم تا راه را ببینیم. اگر با دل خود که معشوق است 

ببینید و از  تا دریا راکفهای روی دریا را رها کنید بدون عجله کردن یکی شوید راه را پیدا می کنید. 

 جنس دریا شوید. 

برای مثال زمانی که در فکرها گم می شویم همانند آن است که نقشۀ شیکاگو را داریم و به دنبال 

دا نمی کنیم چون نقشه غلط است اگر یآدرسی در لس آنجلس می گردیم، خوب مشخص است که راه را پ

این با صبر و تسلیم اجازه بدهید خرد الهی باز هم به جایی نمی رسیم. بنابر با عجله هم رانندگی کنیم 

شما هر چه بیشتر در فکرها گم شوید زودتر  راه را به شما نشان دهد و با ذهن بدنبال جوابها نگردید.

 .دد بلکه گیج تر می شویمی رسید پس آدرس را پیدا نمی کنیبه وصال یار ن
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ی گوییم اصال" همچین آدرسی وجود خالصه بعد از مدتها گشتن با نقشۀ اشتباه خسته می شویم و م 

با ذهن منشأ فکر و ا ببینید. رپس از ذهن بیرون بیایید تا راه  نقشه اشتباه استنیستید که متوجه ندارد. 

 عمل ما واکنشها هستند و نتیجه دردها هستند. بنابراین باید برای رهایی از دردها از جنس او شد.

 هللا که سزاوارمغم بخورد خونم و در شادی روی تو گر قصه غم گویم      گر

نیازی به قصۀ غم گفتن نداریم. آیا شما اجازه می   روی زندگی نگاه کنیمبه شادی  اب  اگر ما همیشه

که زندگی قصۀ خودش را برای شما باز گو کند یا شما قصۀ دردهای خودتان را می خواهید  دهید

یف می شود و شما کثبگویید؟؟ قصۀ زندگی همه شادی و آرامش است. اگر شما قصه گو باشید خون 

 د، بنابراین سزاوار درد هستیاین انتخاب شماست خواهید داشت و زمانیکهدار  ههوشیاری ذهنی غص

 .ستاین ننگ ا ،ز هم ما قصۀ دردهایمان را بگوئیماگر بعد از این همه صحبتهای موالنا با

 پندارمنند یک پرده بی ضرب دف حکمت این خلق همی رقصند     بی پرده تو رقص

ند و کر شده اند و یک ارقصند ولی انسانها به ذهن رفته  به آهنگ دف و قانون تو همه انسانها می

د که انسانها به رقص و شادی در بیایند اما چون ما کر شده ایم و ، آهنگ به این زیبایی می نوازارکستر

 ی نوازیم.فرو رفته ایم چیزی نمی شنویم و آهنگ خودمان را م در ذهن

آیا شما فکر می کنید بی پردۀ خداوند که می نوازد یک پرده که انسان باشد می تواند برقصد؟؟ این 

امکان ندارد چون بدون آهنگ کل هیچ باشنده ای نمی تواند برقصد. شما فقط زمانی که دلتان زنده باشد 

تماشا کنید و با هر آهنگی که او  می توانید برقصید. فرمهای زندگی می آیند و می روند و شما فقط باید

می زند برقصید و به هر چه که می آید و می رود نچسبید و فقط برقصید چون شما بی نهایت پایداری 

و انعطاف هستید. برای مثال یک رقاص زمانی به زیبایی می رقصد که دقیقا" همانطور که آهنگ 

موزونی وجود  هیچسم کند و برقصد نواخته می شود برقصد اما اگر در ذهن خود آهنگ دیگر مج

 ما اینطور می رقصیم. واصال" رقص زیبایی نخواهد بود  نخواهد داشت و

ما باید آنقدر انعطاف پذیری باشیم که به فرم برویم و برگردیم و جامد و چسبان نباشیم. ما  در ضمن

به آسانی به فرم برویم برقصیم. نگردیم بلکه باید بین زندگی و فرم به زیبایی برویم و بر به جهان نباید

و به آسانی به زندگی برویم. این زمانی امکان دارد که ما به چیزها نچسبیم. شما فکر نکنید اگر نچسبید 

د و بد بخت می شوی کنیدکنترل  نمی توانید ان از دست شما می رود و دیگرزندگیت یکدفعه شیرازۀ امور

اگر به چیزها و اشخاص بچسبیم موی دماغ . اینطور نیست. ما ددست می دهیاز  دو چیزی هم که داری

 دائم انرژی بد از خودمان ساطع می کنیم.  چوننات و... می شویم و حیوهمسر، فرزند، درختان 
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هم هویت شدگی دارد زندگی کند؟ بعد گله می کنیم چرا  وحاظر است با کسی که این همه درد چه کسی 

 همسر ما از ما جدا شده است. 

ترس، خشم،  یی کهزندگی کسی نمی تواند برقصد برای همین تمام انسانها گبدون آهن یادمان باشد

از آن چیزی که  در ذهن نباشیم اگر. ارند زندگی خوبی ندارندسادت، قضاوت، توقع و... دی، حنگران

 .مم هیچ لذتی نمی بریداریم تا زمانی که هست بدون ترس از آن لذت می بریم وفتی می ترسید

 این خارش هر جای که می خارم آواز دفت پنهان وین رقص جهان پیدا       پنهان بود

آواز دف خداوند پنهان است و این جهان که می رقصد پیداست. اینکه من حس می کنم هر لحظه چیزی 

 می آید و باعث خارش ما می شود این پنهان است چون از بیرون نمی آید و آشکار نیست. 

زندگی نوبه نو ، ید می آیدپد هر جا که این خارش. خارش یعنی دمیدن خداوند هر لحظه در ما انسانها

موازی شدن با این  ،رش می آید بدون مقاومت، با تسلیممی آید این همان خارش است. هر جا که این خا

  لحظه و با پذیرش رقص جهان را می بینید و رقص خود را نیز می بینید.

 خاموش کنم از غیرت زیرا ز نبات تو      ابر شکر افشانم جز قند نمی بارم

ین لحظه خاموش می شوم برای اینکه غیرت زندگی ایجاب نمی کند که من باز هم حرف بزنم. برای ا

 کر قطع می شود. اینکه اگر حزف بزنم از جنس فرم می شوم و این شِ 

 و دست غیرت غیرت زندگی عبارت از این است که این نامحرم )من ذهنی( از زندگی ما قطع شود

دست نامحرم می آید و بر سینۀ  به قول حافظ که می فرمایند:. ستو اجرای آن ا همان قانون زندگی

شما نمی  غیرت می زند و عقل می خواهد این مابین چراغی بیافروزد که من هم هستم و من می دانم.

 جنس حضور است. ازید من ذهنی بمانید چون اصل شما توان

شیرینی خداوندی بهره مند شویم و همانند ابر فقط برکت و  ازتا   بنابراین باید ذهن را خاموش کنیم

اریم و خداوند این اجازه را به ما ر از قند و شیرینی نمی توانیم ببشکر در این دنیا پخش کنیم چون غی

ا را در درون خود باز شما فض گرا اریم دردها هر روز بیشتر می شوند.غیر از قند ببنمی دهد. اگر 

ید به بیابان ذهن می روید می توانید وافشان شدید به محض اینکه متوجه شکردید و تبدیل به ابر شکر 

زدید مکثی کنید و به آن به فضای حضور باز گردید. کلید کار در این است که به محض اینکه حرفی 

 ردید و دوباره حرف دیگری بزنید.گفضا باز 

 خاکم در آتش و در بادم     این چار بگرد من اما به از این چارمدر آبم و در 
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 در باال ایت بیت را توضیح دادم. ما از جنس این چهار بعد نیستیم و از جنس خداییت هستیم.

 ارم و انکارماز نقش تو است ای جان اقر        گه ترکم و گه هندو گه رومی و گه زنگی

ستند، رومی ها سفید بودند و زنگی ها سیاه. منظور این است که من ترکها زیبا هستند، هندوها سیاه ه

ذهنی هر زمان به یک شکلی هست اما همین من ذهنی هم نقشه خداست که ما به این دنیا بیاییم و به 

 فرو برویم و بعد بوسیلۀ خرد و درویش درون بیدار شویم و هوشیارانه برگردیم. ذهن خواب

اقرار  که ار و انکار شده ایم که آن هم یک دویی است. در ذهن اشخاصیتبدیل به اقر ه ما نظور اینکم

ام درست دک اقرار و انکار هیچ می کنند که خدا هست و بقیه انکار می کنند که خدایی وجود ندارد.

 نیست و هر دو ذهن هستند.

 ارمهر چند به تن اکنون تصدیع نمی        تبریز دل و جانم با شمس حق است اینجا 

 حمت و دردسر دادنز تصدیع=

موالنا می فرمایند که همۀ با شمس حق است.  تماما" تبریز در اینجا فضای یکتایی است. دل و جان ما

در واقع  دل و جان من با شمس تبریزی است ولی با تنم او را دردسر نمی دهم چون در کنارش نیستم.

به این معناست که ما در آن چهار بعد نیستیم و مثل اقرار و انکار دویی نداریم بنابراین با تن به خدا 

با خداست، با شمس حق یا  ان جان و دل مم بنابراییم و از همۀ آن دوییها بیرون هستیزحمت نمی ده

 همان فضای یکتایی این لحظه است. 

می آیم و دل و جانم با شماست اما تن من آنجا نیست که های شما  هر هفته به خانهدرست مثل بنده که 

 شما مجبور شوید برای من چای بریزید. در واقع مصدع اوقات نمی شوم و شما را زحمت نمی دهم.
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