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 ، مولوی 3067غزل شمارۀ 

 
 تو در عقیله ترتیب کفش و دستاری

 چگونه رطل گران خوار را به دست آری

 به جان من به خرابات آی یک لحظه

 تو نیز آدمیی مردمی و جان داری

 بیا و خرقه گرو کن به می فروش الست

 گلست از الست خماریکه پیش از آب و 

 فقیر و عارف و درویش وانگهی هشیار

 ها تو پنداریمجاز بود چنین نام

 ستسماع و شرب سقاهم نه کار درویش

 زیان و سود کم و بیش کار بازاری

 بیا بگو که چه باشد الست عیش ابد

 ملنگ هین به تکلف که سخت رهواری

 بندیسری که درد ندارد چراش می

 ج را به بیماریرنچرا نهی تن بی

 

  مولوی، مثنوی، دفتر سوم، سطر ۲۶00
 

 یادم آمد قصٔه اهل سبا
 کز دم احمق صباشان شد وبا

 آن سبا ماند به شهر بس کالن

 کودکاندر فسانه بشنوی از 

 آورندها میکودکان افسانه

 شان بس سر و پنددرج در افسانه

 هاهزلها گویند در افسانه

 هاجو در همه ویرانهگنج می

 بود شهری بس عظیم و مه ولی

 قدر او قدر سکره بیش نی

 بس عظیم و بس فراخ و بس دراز

 سخت زفت زفت اندازٔه پیاز

 مردم ده شهر مجموع اندرو

 روناشستهلیک جمله سه تن 

 شماراندرو خلق و خالیق بی

 خوارلیک آن جمله سه خام پخته

 جان ناکرده به جانان تاختن

 گر هزارانست باشد نیم تن

 کورآن یکی بس دور بین و دیده

 از سلیمان کور و دیده پای مور

 و آن دگر بس تیزگوش و سخت کر

 گنج و در وی نیست یک جو سنگ زر

 بازوآن دگر عور و برهنه الشه

 لیک دامنهای جامٔه او دراز

 رسندگفت کور اینک سپاهی می

 بینم که چه قومند و چندمن همی

 گفت کر آری شنودم بانگشان

 گویند پیدا و نهانکه چه می

 آن برهنه گفت ترسان زین منم

 که ببرند از درازی دامنم

 کور گفت اینک به نزدیک آمدند

 خیز بگریزیم پیش از زخم و بند

 گوید که آری مشغلههمیکر 

 شود نزدیکتر یاران هلهمی
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 آن برهنه گفت آوه دامنم

 از طمع برند و من ناآمنم

 شهر را هشتند و بیرون آمدند

 در هزیمت در دهی اندر شدند

 اندر آن ده مرغ فربه یافتند

 لیک ذرٔه گوشت بر وی نه نژند

 مرغ مردٔه خشک وز زخم کالغ

 پناغاستخوانها زار گشته چون 

 خوردند چون از صید شیرزان همی

 هر یکی از خوردنش چون پیل سیر

 هر سه زان خوردند و بس فربه شدند

 چون سه پیل بس بزرگ و مه شدند

 آنچنان کز فربهی هر یک جوان

 در نگنجیدی ز زفتی در جهان

 با چنین گبزی و هفت اندام زفت

 از شکاف در برون جستند و رفت

 ناپیدا رهیستراه مرگ خلق 

 جا رهیستدر نظر ناید که آن بی

 نک پیاپی کاروانها مقتفی

 زین شکاف در که هست آن مختفی

 بر در ار جویی نیابی آن شکاف

 سخت ناپیدا و زو چندین زفاف
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یس  وع یم   3067برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوالپر کنم. از دیوان شمس موالنا شر  

کفش و دستاری **** چگونه رطل گران خوار را بدست آری  ترتیب  تو در عقیله   

 بهبه این جهان را یا نیم دانند و یا همه انسانها که در واقع آمدند به این جهان و منظور از آمدن انسان، به پس موالنا خطاب به 

  دام .  ،یا وزنه ای که به پا یم بندد. گرفتاریعقیله یعنی آن بندی  توجه نیم کنند. آن 

 ه. دستار به زبان امروزی یعنی کاله. و این عقیلبه گرفتاری کفش و کالهت هسن   تو در گرفتاری یا مشغول:  پس یم گوید 

است که ذهنی است و حس وجود توی آن است. یک زندان و همانطوری که بارها گفته ایم ذهن من دار است. آن نوع هوشیاری 

تو مثل عقابی هسن  که کنده ای به پایت بسته شده. درست مثل این عقیله. چون  : و در غزل دیگری یم گوید  . یک گرفتاری است

د حرکت کند. یک کنده ای یک وزنه ای به پای عقاب بستند ویل این نبستند تا نتوان حیوانات یمعقیله وزنه ای است که به پای 

.  خودت بدست خودت باید از پایکنده را تو  باز کنی  

قالنی است که ش در آن  در واقع به شش یم بستند یا کاله . کهمردم مان پارچه گردی که در قدیم یعنی ه« دستار »در اینجا هم 

د و   د. ما انسانها باید گفت که بیشینه انسانها مشقرار یم گپر ول این هستند که چطوری غکفش قالنی است که پا در آن قرار یم گپر

هم ند توی آن و به آن مشغول بشوند و االن چر فکر کنند و با آن برو ،نند ترتیب بدهند الگوهای فکری را و چه الگوبی را انتخاب ک

شند. چر بپوشند چطوری عمل کنند . و و چطوری راه بروند و چر بپ بشوند.  هویت  

بکنیم و چطوری عمل کنیم و با هر دوی اینها هم هویت هستیم و در نتیجه  چه فکریاست که  اینپس همه فکر ما مشغول 

ن را یم گذارد گرفتاری و عقیله. یکری و عملمان هستیم . اسم افای فتار الگوهگر   

سید که آیا شما گرفتار این موضوع هستید حاال شما  ز ا ،یعنی آزاد نیستید که فکرتان این لحظه از اعماق وجودتان؟از خودتان بپر

 بیاد و به این طرف و آن طرف نگاه یم کنید که چه فکری بهپ  است که من با آن 
ی

هم هویت بشوم و فکر  کنم و اتصالتان به زندگ

سید؟ یا  ...  اگر هستید پس ! از خودتان سوال کنید کدام الگوی عمل از گ تقیلد کنم؟ آیا ما مشغول این هستیم؟ از خودتان بپر

 شما هم مورد خطاب موالنا هستید. 

اگر واکنش یم کنند واکنش نشان یم دهید یا نه؟  که آنها نکه بدانید یا نه ببیند که آیا شما به حرفهای دیگران و کارهابی  برای ای

 نشان یم دهید در اینصورت شما با یک شی باورهای فکری و عمل هم هویت شده اید. 

ی یم شوید پس شما مشمول این اگر  کیس   کیس کاری یم کند و شما خشمگیر
ً
واگر کیس فکری یم کند و شما  . قضیه هستید مثال

اض یم کنید و  ی یم شوید و اعپ  یا واکنش نشان یم دهید پس مشمول این قضیه هسستید. خشمگیر  

 ما باید روی خودمان کار کنیم و ببینیم که موالنا چه راهنمابی یم کند. 
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اب ار بایسر تو چطور رطل  اگر قرار باشد که تو این لحظه و هر لحظه مشغول این ک : حاال یم گوید  گران خوار را    رطل یعنی شر

خییل بزرگ. بزرگ. رطل گران یعنی قدح   

اب را با قدح بزرگ یم خورد.   ،در ما  رطل گران خوار یعنی آن باشنده ای  شر
ً
که واقعا  

ی که بطور مصنویع به ما غلآن   ی و ما مشغول آن  به کردهگ هست؟ آن اصل ما. امروز موالنا یم گوید که آن شما هستید. آن چپر

باز مشغول آن هستیم خودمان را باید از آن مشغولیت . اگر ب دهنده کفش و کاله هست آن ما نیستیمیترت عهستیم و در واق

 کنیم. 

 هستید و با خدا ییک هستید را جنس خب چگونه آن شمابی که از 
ی

پیدا کنیم؟ خب چطوری یم خوایه او ر ا بدست حضور و زندگ

بدست بیاری. نیم توابی بیاوری.   

دست آریبرطل گران خوار را  هچگون  

؟ چون  یم  نقریب به ما عاالن موالنا هم  ،رطل گران خوار یم تواند در ما زنده کند. بارها گفته ایم که ،طل گران خوار را ر نیم توابی

هست که شما را راهنمابی یم کند. ون خودش را به شما نشان بدهد و آن تیگوید که باید در شما اصلتان و خدای  

: حاال ببینیم که موالنا چه یم گوید   

ز آدمیی مردآی به خرابات به جان من  یم و جان دارییک لحظه **** تو نیی  

ه من زنده  کآن نوع جابی یا استفاده کنید از جابی که من دارم. یعنی یم توانید بگویید به جان من ! جانش را را قسم یم خورد 

 است. یم خواهیم ما هم ب از موالنا بهش زنده هست؟ آن جان هستم. چطور جابی 
ی

ه آن جان زنده بشویم. جنس زندگ  

تو را هم  . تو هم از جنس آدم هسن   (معنی تحت الفظیش استاین  )یک لحظه تو بیا به خرابات   به خرابات آی یک لحظه 

. خدا خلق کرده و مخلوق خدابی   

س از . اول ما و جان داری   هستیم. یم که آیا ما جان داریم؟ خودمان بپر
ی

اگر جان داریم و از جنس جان هستیم پس از جنس زندگ

ی نیست که ما  ی  ذهنمانبه  برویماینطور چپر
ی

دمان را هم بصورت مفهوم و را بصورت مفهموم در بیاوریم و خ ، و در ذهنمان زندگ

 را در آنجا تجسم کنیم و یک من بگوییم  . و در بیاوریم
ی

 مفهوم زندگ
ً
 هستیم ویل عمال

ی
را تجسم کنیم که این  ذهنی ما از جنس زندگ

 با مفهوم خدا بازی کند. ما ن
ی

خوایه آن باشیم.  یممن ذهنی با مفهوم زندگ  

عمیق پذیرش این لحظه است. ایت نهفضای بی ،خرابات  

ون به خرابات.  که مشغول کفش و کاله و   جا بیا؟ از ذهنتکاز    و اخرابمشغول فکرهایت هسن  یک لحظه بیا بپر
ی

ت جای زندگ

اب خوردن است.   شادی و جای شر
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ویل عقیله ذهن است که با گذشته و آینده کار یم کند.  . پذیرش این لحظه استفضای یم توانیم بگوییم پس خرابات   

ک من هستیم این من وجود دارد که وجودش توهیم است ویل حاال گفتیم بارها که ما باید بدانیم وقن  که در ذهنمان مشغول ی

است. گذشته و آینده   مربوط بهاین وجود توهیم با زمان کار یم کند و این زمان هم   

 نه به این صورب   )توضیح یم دهد ه موالنا هم در این غزل ما اینطوری ایجاد یم شود ک در چطور این زمان ایجاد یم شود؟ زمان 

ویل بصورت پوشیده( شما در این لحظه یک رویدادی رخ یم دهد اگر این رویداد برای شما به ثمر نرسد و در  که من یم گویم

. این رویداد برای شما تمام نیم شود. برنجید راضی باشید و اننتیجه شما   

ه یم کند بصورت زمان بنابراین این رویداد یم رود به گذشته ذهن شما زمان هم در  ست و رویداد مکان ا  . و ذهن شما این را ذخپر

ی رویداد است   ،این مکان ایجاد یم شود . ویل اگر خوب دقت کنید  و زمان هم فاصله این رویداد تا حاال که گذشته . حاال که همیر

آن هم تمام نیم شود . برای چر تمام نیم شود؟ برای اینکه ما االن یک باشنده ناراضی هستیم که یک رویداد دیگری بوجود میاد  

ه کردیم و این کار  وگذشته به ذهنی به اصطالح مومنتم دارد و یا مقدار حرکت دارد و یا یک بافت را به اینصورت در خودمان ذخپر

در  بینید که یک مقدار زمان را . پس بنابراین یم ثمر نرسیده در این لحظه هست که دارد برسعت به آینده یم رود تا به ثمر برسد 

ه کرده ایم  ه کردیم و وقن  یم گوییم زمان را در خودمان ذخپر ی بسیار ساده خودمان ذخپر ی ی بسیار فلسفی نیست این چپر ی این چپر

 نباشیم از  جنس حضای است که گفتم یعنی چه. یعنی اینکه اگر ما 
ی

ور نباشیم از جنس در این لحظه ساده نباشیم از جنس زندگ

 این لحظه بر وفق مرادش نیست و اتفاق  که در وجود در ذهن باشیم این وجود نا
ً
او را به این لحظه یم افتد  راضی است و معموال

اض یم کند  ی یم شود و یا اعپ   کارهابی که ما یم کنیم . در نتیجه رویداد این لحظه ثمر نیم رساند یا یم رنجد و یا خشمگیر
ی ..همیر

. م نیم شود تما  

اوقات تلخی  کنید و همدیگر را نبخشید. خب این یم رود به گذشته و در ذهن شما فرض کنید که شما به ییک بحث و جدل کنید  

ه یم شود و یک روزی این باید تمام بشود  این فشار خواهد آورد تا اینکه این تمام بشود یا بثمر . تا زمابی که تمام نشده به شما ذخپر

 
ً
ه شده است که پشت ما  از از این جنس هستند. کینه و رنجش ما  کینه های ما و یا رنجش های ما برسد. مثال جنس زمان ذخپر

فقط یم خواهم بگویم که این خرابات چر هست. خرابات جابی است که بی زمان است و بی مکان است و جنس سنگینی یم کند. 

 شما از آن است. 

و درست است که این  . د که رویدادها تمام نشده و زمان و مکان یم بیند ه حس یم کنکاست  شما و یا برسر امروزه درست حاال 

ی جالب را ویل این توهم یک عنرصی از  . است توهم  ی جالنی را به ما نشان یم دهد که اگر  این دو تا چپر حقیقت دارد و دو تا چپر

ی آخدا را یم شناسیم. خرابات را یم شناسیم و هم جنس خودمان را یم شناسیم هم جنس بشناسیم هم  جالب و مهم ن دو تا چپر

نهایت و ابدیت. بینهایت است وییک هم ابدیت. مشخصات خداست . خدا این دو تا مشخصه را دارد ییک بی  
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ون بینهایت را ما بصورت مکان یم بینیم و ابدیت را بصورت  زمان یم بینیم ویل این توهم است. همان واقعه ای را که در دنیای بپر

یک ویل در ذهن شما وجود دارد که این توهم است. و این توهم در واقع تمام شده و دیگر نیست.  ،نشده مشما یم گویید تما

ی را به شما نشان یم دهد  ی ی را به شما نشان یم دهد؟ که در شما حاال که این چپر ی توهم وجود دارد یک راسن  هم وجود . چه چپر

شما از جنس بی نهایت و ابدیت هستید. حاال معادل این زمان در ذهن ما که ابدیت باشد دارد و راسن  عبارت از این است که 

وقن  یک نفر آگاه یم شود که یعنی آگایه از حال و این لحظه ابدی. « گنج حضور »حضور که اسمش را گذاشتیم حضور است. 

ی د یم شو  ه همیشه وجود دارد و همیشه هم ما در این لحظه هستیم و از جنس این لحظه هستیم ابدیاین لحظ . خدا هم از همیر

موالنا در اینجا یم گوید که است و   

در مورد  الست عیش ابدکدام از شما یم توانید بگویید.   هر شما بیا بگو ای انسان. االن  عیش ابد  که چه باشد الست یا بگو  ب

«ابدیفضای زندۀ شادمانه  »: صحبت خواهیم کرد. فرض کن که یم گوید این   

ز به تکلف   *بیا بگو که چه باشد الست عیش ابد *** که سخت رهواریملنگ هیی  

هابی که ما به خودمان تحها به تقمثل چال نزن تو لنگ 
ی ما ل بصورت من ذهنی کردیم در حالیکه میکلف. تکلف یعنی تمام آن چپر

ی داریم.   عریان همه چپر
ی

انجام در لغت به معنی  ،دستورالعملهابی که به ما دادند همه از جنس تکلف است. تکلفبصورت زندگ

ی که به زحمت ی  توضیح خواهم داد. ویل مثالش نقشها این را  ویل از ما خواسته نشده.  است چپر
ً
است که من ذهنی  بی هالو ر   بعدا

پدری. نقش پدری و یا و ما آن نقشها را دیگر الزم نیست که بازی کنیم و یل آنها را رها نیم کنیم مثل نقش مادری نقش داده ه ما ب

 آن فرزندمان بوده . نقمادری تا 
ی

 و یا بیست سالگ
ی

ش پدری و مادری نقشهای مثبن  هستند ویل از آن بعد اگر مادری هجده سالگ

 انجام یم داده دوباره به آن 
ً
ل کند بچه اش را و یا به او بگوید چکار کن نقش بچسبد و کارهابی را انجام بدهد که قبال  کنپ 

ً
مثال

دارد چکار یم کند؟ دارد یم گوید که من از این رل دست ودستورالعمل را به او بگوید و این جا این کار را بکن وآنجا آن کار را بکن ... 

باید به من محتاج باشند. من به اینکه دیگران به محتاج باشند احتیاج ی من! من حس یم کنم که دیگران نیم کشم. تمام نشده برا

 نیاز عوض کردن دیگران نیاز مصنویع است. دارم و این نیاز روانش
ً
وقن  ما به دیگران یم گوییم اخن  و نیاز مصنویع است . اصال

این نیاز مصنویع ما هست که به دیگران تحمیل یم کنیم. چکار کن و چکار نکن و دستورالعمل صادر یم کنیم   

حضور یعنی آگایه از این که  ... حضور گفتیم هم مشخصه خداست ... . حس کنید را اگر شما حضور خرابات  ،این تعریفبه  بنا 

این حضور است. حضور انسان حضور خدا هم هست. همیشه این لحظه است و من هم از آن آگاه هستم.   
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 بخش دوم: 

 دائمکه با آن من   ؟االن با ذهنمان مشغول هستیمفکر یم کنید که ما ششما سوال یم کنم که حاال من از 
ً
ما را یم ترساند و نگران  ا

اگر من کار کنم و ده سال دیگه به اینجا برسم چر یم شود. ما یم گوییم آینده است مشغول ان کار یم کند یا چون با زمو ؟یم کند 

  من نیم گویم شما هدف نگذارید و 
ی

ی بدون نیاز روانشاخن  در زندگ ما درست دارد با این بسایط که  قفر کار نکنید. هدف گذاشی 

ر که این غزل یم گوید که امروز و این انرژی خالق ایزدی از حاضی هستیم که همینطو  لحظههست که ما این کردیم. یک موقیع 

 یم گذاریم که ده سال دیگر به آن برسیم که این خییل هم خوب است. ویل نیم رویم ده سال دیگر بیان یم شود و ما 
ی
ما یک هدق

 کنیم. هر لحظه 
ی

و در ذهن نیستیم بلکه حاضی هستیم ویل آنجا را هم یم  لهبا آن آغشته نیستیم. ما در این عقیو در آنجا زندگ

یم آنجا در این عقیله و در این گرفتاری در این صورت حاضی نیستیم. رو این ها با هم فرق دارند اگر ببینیم.   

چه صورب  در یم آمدید؟ شما یک د شما به من از شما سوال یم کنم اگر ما مشغول این ذهن نبودیم و این ذهن خاموش یم ش

ی االن که موالنا یم گوید . مشغول ذهنت یعنی ذهن را تعطیل کن حظه به خرابات ایلیک  : عمق بینهایت حس یم کردید. همیر

ون . آنباش و از  ن از پایت باز ک به خرابات آی یعنی یک لحظه این عقیله را  جان من به خرابات ای یک لحظهبن عقیله بیا بپر

ی چر  ی! ببیر یم شوی؟ نمیمپر  

یم. و نباشیم  غصه هایمانگرفتاری  ها و نباشیم و مشغول   ذهنمانما فکر یم کنیم اگر مشغول  مشغول این فکرهایمان نباشیم میمپر

 وجود ما به این است که گرفتار باشیم و بحث کنیم 
ً
اض کنیم و اصال یم و .. اینها نباشد که انتقاد کنیم و . جدل و اعپ  عیب بگپر

 و بی ذهنی را بصورت عمق بینهایت دیگر زنده نیس
 اینطور نیست. شما یم توانید این لحظه بی مکابی

ً
حس کنید این تیم. نه! اصال

را و هم جنس شما را. امروز  جنس خدا شما هم هست . نشان یم دهد هم  همشخصعمق بینهایت همه مشخصه خداست و 

پرسد که آیا  ما به درجه ای رسیده ایم که خدا از ما یمد یم گوید که موالنا دو تا اشاره به قرآن دارد. وقن  صحبت الست را یم کن

 من این لحظه خدای شما هستم؟ 

گویید .   یمحاال به زبان فاریس نگویید: بله. شما آنقدر هوشیار هستید که یم    

. با مبا جوری یم گویید؟ با ریشه و ه چ در ذهن. یک لحظه به با نبودن غول نشدن به گرفتاری  ها. شعمق بینهایت. با بی ذهنی

 خرابت آمدن. 

نرسیده و از آنجا ما  ظهور بمان و مکان برای ما ییک یم شود. و ما تبدیل یم شویم به فضابی که در واقع خرابات به عبارب  ز در پس 

 فکر یم کنیم و عمل یم کنیم. 

جانت را نیم دابی و نیم شنایس . با جان من بیا. االن یم گوید به جان من .... حاال اگر تو خودت   
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ی جان من چجوری است. یک لحظه یم توابی حس بی ذه . حاال  نی نگاه کن ببیر . یک لحظه یم توابی عمق بینهایت را حس کنی بکنی

و ییک است. یا حضور را حس کنی یم بینی که در اینجا حضور و عمق بینهایت هر داگر شما یک لحظه عمق بینهایت را حس کنی 

مار چه شما بگویید من عمق بینهایت د  و  ،م و چه بگویید من حاضی
ی

این همان الست و عیش ابد است. عیش یعنی شادی و زندگ

ی ابد یعنی جاودانه.  ی لحظه یم فضا هست که خدا از ما  الست یم توانید بگویید که همیر در انجا یم پرسد. گ یم پرسد؟ همیر

 پرسد. 

ون هنوز وجود دارد ویل دیگر مهم نیست. مثل قبل آنجا قرار گرفتید و آمدید به خرابات حاال وقن  که شما در  زمان و مکان بپر

. ینده را نشان یم دهد ویل چون االن زنده شدید به عمق بینهایت و ذاتتان را شناختید آو  ههنوز گذشتکشد. ذهن شما   یمشما را ن

اگر دوست ندارید  . از جنس بینهایت شدید برای اینکه از جنس خدا شدید.  . خدایتان را هم شناختید  ،ذاتتان را که شناختید 

م از  از مرگ م بگویید از جنس بینهایت و ابدیت شدم. بگویید از جنس خدا شد ی رفت. حس نیم کنم که میمپر مرگ نیم ترسم. بیر

که خودم را حفظ کنم ویل االن از یک هنوز آن هوشیاری وجود دارد   نه اینکه ابله شدم و خودم را انداختم زیر کامیون. نه! 

به این جهان که امروز موالنا یم مدن آاز . االن ییک شدم. این موضوع منظور اصیل ما است جایگایه هوشیاری و خالقیت میاد 

چرا فکر یم کنی که جان نداری؟  . تو جان داری و انسان هسن   : گوید   

؟ چرا یم گوبی   نیسن 
ی

 دارم؟ چرا فکر یم کنی که از جنس زندگ
ی

 هستم. مگر یم شود که  زندگ
ی

چرا نیم گوبی که من از جنس زندگ

 داشته باشید؟
ی

شما جان ندارید جان هستید. گویید جان دارم ویل   یمدرست است که  شما زندگ  

ماریاز الست خبه یم فروش الست **** که پیش از آب و گلست  و خرقه گرو کنبیا   

ی من ذهنی است که پوشیدی.   که خمار یعنی یم فروش و خرقه همیر
ی

ی لباس رنگ به رنیک در ذهن ما پوشیدیم. پس گفتیم که همیر

 و بی مکابی هستیم و در خراباتیم
. ما از جنس بی زمابی  

عمق بینهایت یم کند بی ذهنی این لحظه است و پذیرش این لحظه است . شما هیچ فرق ن ،خرابات گفتیم فضای بینهایت وسیع 

ی شعر موالنا که یم فضای و یا ریشه بینهایت در این لحظه حس کنید  ی در شما جا یم شود. همیر بینهایت وسییع شدید که همه چپر

سید گریبان مدرانید : گوید  سید میر ز بگنجد **** میر در این بحر در این بحر همه چیی  

ساکت بشود این  رست یم شود که اگر  یک لحظه این ذهن شما این دریا این طوری د ؟این بحر این دریا چطوری درست یم شود  

وبی و یا  ،حضور در حس یم کنید. عمق بینهایت را و یا حضور را  ی که ذهنت نشان شما بدون اتکا به عوامل بپر ی متعلقات و آن چپر

هابی که ذهنتان نشان یم دهد شما االن حاضی هستید. این حضور استیم دهد 
ی . بدون توجه به آن چپر  

م! یعنی این لحظه اینجا هستم.  یل حضور هم از جنس مکان است و نای هفاریس خوشبختان در   بیشپ  از جنس زمان است . حاضی

م و آگاهم که من از جنس این لحظه هستم و هیچ امکان ندارد که من از این لحظه جدا بشوم.  حضور یعنی اینکه این لحظه حاضی
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 بی نهایت آینده باشد این را ذهن نشان یم  یعنی  پس توجه یم کنید که اینطوری نیست که ازلیت
بینهایت گذشته و ابدیت یعنی

ی یم رود بوجود میاد و باز از  نجا آ. حاال فرمها و اتفاقات در دیت یعنی این بینهایت این لحظه بادهد. ازلیت و  بوجود میاد و از بیر

وند.  ی مپر .. شما اگر این لحظه از جنس اتفاق نباشید اتفاق شما را نکند یعنی بطور کیل هر چه که به ذهن شما میاد شما را از جا بیر

و نگویید حفظ کنید  ی. شما از جنس بینهایت خدابی هسن  . و اگر هم این حالت همینطور ارید هایت دنپس شما ریشه بینکند 

ذشته و آینده ذهن را هم یم بینید که هستید گ اینجا  یل وقن  این را حس یم کنید و و  (همیشه این لحظه است )آینده و گذشته

 افتاد ویل آن اتفاقات دیگر شما را نیم کش
 
 یم افتد ودیروز چه اتفاق

 
برای اینکه یم بینید که آنها تمام شده و یک د. نفردا چه اتفاق

ی ذهنی هستند و یا هنوز نیامده اند  ویل ما به آن سیستم برای عملکرد در  . بینید اند. و توهیم بودن آنها را یم  و یا تمام شدهچپر

ون احتیاج داریم.   زمان سایکجهان بپر
ً
یک من حاال که شود. برای اینکه یم فهمم من که مان روانشنایس تمام یم  و ز ژییکلو و اتفاقا

بر اساس آن عمف  که االن است. اینها همه را یم توانم بندازم.  همه توهمشی وجودهای یا رویدادهای به ثمر نرسیده دارم اینها 

رنجشهایشان شمایه شان است . شکایت کردنشان دارم یم توانم بندازم. ویل اگر وجودم آنها باشند .. یک عده ای فکر یم کنند 

ی اسایس است و باید شکایت کنند.  یم کنند؟ این مکانیسم من ذهنی  یک عده فکر یم کنند که باید غیبت کنند. چرا غیبتیک چپر

 است. 

و یم گوییم خییل خب ما االن بیدار یم شویم که ما از جنس از این پایگاه ما این من توهیم را در ذهن یم بینیم و یم شناسیم. حاال 

 هستیم و یک باشنده ای هم بصورت توهیم در ذهن هست  
ی

کند دارد   که این دارد غیبت یم کند برای اینکه وقن  غیبت یمزندگ

ی یم گوید و دارد وضعیتش را برتر یم کند. غیبت برای این است دیگر. ما برای چه غیبت یم کنیم؟  ی ی بدی راجع به چپر یک چپر

من  ذهنی هست که دیم هستیم غیبت نیم کنیم آما به عنوان انسان که یم گوید البته ما نیم کنیم من ذهنی هست که یم کند( )

ی  بدی  راجع به ییک یم گوییم که االن غیبت یم کند. برای اینکه من ذهنی همیشه در مقایسه است و  وقن  که غیبت یم کنیم چپر

ی و خودمان ر با زن و شوهر  با هم دعوا دارند  .یا خراب است اینجا نیست. خب فالبی وضع مالیش ا یم اینکار آنها را یم بریم پاییر

من ذهنی را تقویت کنیم . اگر بدانیم دیگر این کار را نیم کنیم. شما با اینکار بریم باال. حاال وقن  که این حرف را یم زنیم برای اینکه 

به من توهیم . فقط منتان را بزرگ یم کنید . خب با این کار دیگر به من احتیاج ندارید   

مهم باشید ویل این خییل دم آولو اینکه شما وزیر باشید و یا یک اگر االن یک خپی بد من به شما بدهم که شما آن خپی را نیم دانید 

ی را یم دانم و شما نیم دانید. چرا اینقدر ما سیع یم کنیم لحظه از لحاظ من ذهنی من   هستم برای اینکه من این چپر
از شما مهمپ 

ی را یم دانیم و آنها نمیدانند؟ برای به این و آن  ثابت کنیم  جایگاه برتر قرار یم دهد. به این نکه بالفاصله ما را در این آکه ما یک چپر

ی توهیم در ذهن کار یم کند  یم بینید. االن شما از جنس  :  تانویل در روشنابی این ابدیت و بینهایت خودترتیب یم بینید که یک چپر

  شویم . خدا شدید. و از توهم بیدار داریم یم

را این من توهیم را بده به یم تو بیا هر انسابی این خرقه ای که پوشیدیم    بیا و خرقه گرو کن به یم فروش الست: یم گوید 

از جنس یم فروش الست من ، قبل از اینکه این رویدادها بوجود بیاد ما  قبل از این، و گل برای اینکه قبل از این آب ،فروش الست
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بسیار بسیار مهم است  علت اینکهو برای اینکه توضیح بدهم و بنی یم فروش. الست یک اصطالح قرآبی است. بودیم. خمار یع

د بهپ  است که به ریشه اش مراجعه کنیم و ببینیم که قرآن چه یم گوید و که شما بدانید که الست را موالنا به چه  اگر معنی یم گپر

ی مهم را بتوانیم بفهمیم شاید راه پیدا کنیم به ال پذیرش این لحظه و به خرابات و به عشق . که عشق مان و به فضای صلچند تا چپر

ی بکند. آن موقع   به یم فروش الست. گرو کنیم   ما این خرقه را راحت ما را رهپی

 : بله.  مما گفتیالست حاال قبل از اینکه برویم به تفسپر یم گوید که خدا از ما پرسیده است آیا من پرودگار شما هستم و 

خدا را بصورت هوشیاری بی فرم یم یعنی قبل از اینکه ما بیاییم به این جهان خدا از ما بصورت هوشیاری  از ما پرسیده و یا اگر 

ید  ما خدا هوشیاری بی فرم است و ما هم هوشیاری بی فرم هستیم و قبل از اینکه     God is formless consciousness  گپر

 : من خدای تو هستم؟ و ما هم گفتیم بله. بیاییم به این جهان از ما پرسیده 

ی بعد ما آمدیم به این جهان وقن  آمدیم به این جهان پس ما در   بودیم و ما از جنس خدا بودیم وضعین  بودیم که جدا از همه چپر

های ذهنی هم ه. پس آمدیم  ی . زاییده بشویم به فضابی که ت شدیم . االن یم توانیم از آن زاییده بشویم یو وارد ذهن شدیم با چپر

ی آسابی است و این زاییده شدن یم تواند  د. برای اینکه ما  موالنا اسمش را گذاشت خرابات و این چپر از قبل خییل شی    ع صورت بگپر

بتواند فقط وارد ذهن یم شویم که کیم پخته بشویم. برای چه؟ برای اینکه بتوانیم بقا پیدا کنیم. هر کیس . ماز این جنس بوده ای

. یک دفعه خودش را از تپر چراغ برق تشخیص دهد حس باز دیگران بصورت تن جداییش را و فردین  را در خودش رشد بدهد 

 ییک است بده. 
ی

ی حال آن هوشیاری را که با زندگ خودش را از کش دیگر تشخیص بدهد. خودش را از دیوار تشخیص بده. و در عیر

ی این خییل مهم است برای اینکه این به ما قدرت یم دهد تا بخودمان آن جنس هستیم.  اصل همه ییک هست هنوز از و با  دانسی 

 کنید و   دارید  مینانطشما به خودتان ااعتماد کنیم. 
ی

توازن ن عامل آکه شما بدون کمک دیگران یم توانید بیدار بشوید و زندگ

ی چقدر  ی هست و آن خرد در شما هست. آیا شما بخودتان آن باالنس کننده در شما و بخش و هماهنگ کننده که از چه چپر

از جنس هوشیاری بودید. االن هم بیایید نکه به این جهان یاخب االن اطمینان شما زیاد یم شود که شما قبل از اطمینان دارید؟ 

برای اینکه بلد هستید. حاال از آن یم توانید باز کنید خودتان  این عقیله را از پایکه در ذهن هستید از جنس هوشیاری هستید. 

 حرف زده. وارد فضابی یم شوید کدوباره که زاییده یم شوید 
ً
من نیست  اینها حرفهای)ه خدا با شما یم تواند حرف بزند. چون قبال

ی را یم گوید(اینها حرفهای موالنا است   و قرآن هم همیر

 من هسن  و جنس از پس یم فروش الست همان زندگیست که به ما گفته شما   به یم فروش الستبیا و خرق گرو کن : یم گوید 

 ما هم گفتیم : بله. 

 بله یعنی ما یم دانیم این را. 

د. و یا بوجود بیاد رویداد  اینو و گل  قبل از اینکه این آب : گوید یم  بعد  ی حن  این بدن بوجود بیاد که فکرهای شما از آن بر یم خپر

این لحظه ما بصورت اتفاق بلند یم شویم در فکرمان . االن چه وجود داشته و دارد. توجه یم کنید؟ یسر رو از الست یک یم ف
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 یم افتد؟ 
 
ید و با آن هم هویت یم شوید . حاال این دفعه بر اتفاق ی یک فکری در شما بلند یم شود و شما هم با آن فکر بریم خپر

ید!  ی ید از جنس یم فروش الست هستید. نخپر ی  اگر برنخپر

 آیا این مطالب مشکل هستند؟ نه

 مشکل نیست
ً
های ذهنی هم وارد . ساده هستند. یک هوشیاری اصال ی این جهان شده بصورت ما. در انسان وارد ذهن شده و با چپر

و ریدادها اتفاقات  عنی خودش را بزائوند . و االن بفهمد که قبل از اینکه آب و گل یهویت شده . ویل اینقدر قدرت دارد که ازآنجا 

ی که  نآ)هم آب و هم گل ( یعنی  ی آن هست. آب همان هوشیاری آن گل است ویل آب هم در  من ذهنی هستبصورت چپر

 است. آب و گل یعنی مخلوط ما . ما االن آب و گل هستیم. 

از الست یک ( همان عقیله )متوجه هستید که قبل از اینکه رویداد شما را بقاپد و شما با آن مشغول بشوید ویل یم گوید شما 

 االیسر بوده که این یم فروش االن هم یم خواهد به شما یم بدهد. این خماری بوده یک یم فرو 
ی

خواهد به شما یم  یمن زندگ

ی هستید.   بدهد. شما آماده یم گرفی 

این هوشیاری یا ،چه فرق  داریم؟ فرقش این است که این آدیم  . ما مثل درخت یا حیوان که نیستیمیک مطلب مهم این است که 

 صورت گرفته ، حاضی وآماده. بصورت آدم و جنس خدابی ما بصورت آدم و هوشیاری ما 
ً
 قبال

 شما این را قبول ندارید؟ قبول کنید و یم شود. 

ی الست است کردیمیم  حاال ما راجع به الست صحبت  من دلم یم خواهد . دو تا مطلب داریم برای اینکه پیچیده نشود ییک همیر

  شما معنیش را ببینید و اینطوری هست . 

 

ون. ،ارد آنها را می ،خدای آنها یم گوید وقن  که   بچه های آدم را از مرکزشان بپر

کشد   یمخدا ما را از مرکز خودمان  ،حاال به این اصطالح  کهموالنا و کار ما شبیه است این. یعنی یم گوید  ببینید چقدر به حرفهای 

و  ونن. وقتیکه خدا بپر ی یعنی ما را به  . بچه های آدم را از مرکزشان یم کشد بپر ائوند و ما را آگاه و ناظر  یم کند صورت هوشیاری مپر
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ون منمان را یم به خودمان. که بارها گفتیم که این ناظر چر هست! ناظر اصل ما است  به محض اینکه از من ذهنی یم آییم بپر

 . بینیم و خودمان را یم بینیم

یعنی ما  We Bear Witness. یم گوید از ما یم پرسد که آیا من خدای شما هستم؟ ما یم گوییم بله. ما شاهد این موضوع هستیم 

ی لحظه یم بینیم و مباد ما در روز قیامت بگوییم که ما آگاه نبودیم به این موضوع. روز قیامت این را شاهد هستیم و ما  هم همیر

 ه نیستیم. ما به این موضوع آگااست. مبادا شما بگویید که 

ی که اول توضیح داده بودم.  ،پس به این ترتیب شد   همیر
ی

هابی مهم  ز از مرکما را زندگ
ی مان.. االن ذهن داریم. در ذهن برای ما چپر

ونبصورت هوشیاری شده دل و مرکز ما. پس ییک ما را از مرکزمان باید  اینبنابر هستند و با آنها هم هویت شدیم   . بکشد بپر

ون  و از ما یم پرسد  ،وقن  یم کشد بپر
ً
ناظر هستم به این : آیا من خدای شما هستم؟ ما یم گوییم بله! من شهادت یم دهم کامال

 پس یم دانم. . موضوع

ی روز قیامت در ید که بگو  : مبادا ییک از ما گوید بعد هم یم   ی اال)همیر یم بعنوان هوشیاری حضور در همیر ی من که (ن که باید بربخپر

 دانم.  یماین موضوع را ن

 گوید : یم  و دوباره 

 

دنبال پدرمان آمدیم و عقاید آنها را باور کردیم و با باورهابی که آنها گذاشته بودند هم هویت شدیم . و آنها مبادا بگویید که ما 

ک ورزیده بودن یک قرار دادن به خداستعنی من ذهنی داشتند ی)د شر ی شر رای اینکه من ذهنی یم گوید در ذهن ب (و من ذهنی همیر

  ش یک تصویری درست یم کند و یم گوید که این خداست. ذهنر شناسد و دخدا را نیم یم رود و 

با خدا یا یکتابی ون و در فضای وحدت ییک خودش است و ییک هم خدا ، پس اینطوری نیست ما از ذهن برویم بپر بنابراین وقن  

ی نیست االن و یم گوید  ی  بشویم بطوری که بدانیم خدابی وجود دارد. اینطور چپر
ی مبادا شما بگویید که پدران ما با باروها هم  : عجیر

 یم کردند و ما هم از آنها یاد گرفتیم
ی

یک قرار داده بودند یعنی در ذهنشان زندگ حاال برای اینکه  . هویت شده بودند و به خدا شر

 ! ؟را عذاب کنی آنها این کار را کردند و ما هم از آنها یاد گرفتیم شما یم خواهید ما 
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  ! مبادا این حرف را بزنید  

 پس ما داریم بیدار یم شویم از این موضوع. 

  از الست خماریخرقه گرو کن به یم فروش الست **** که پیش آب و گل است بیا و  :  حاال گفت

 شدیم که چر  هست.  هالست را کم و بیش متوجپس  ما 

لست بکار بردند. و خالصه اش لست وجود دارد و در فاریس این الست را بصورت یم الست و روز الست و عالم ایک یم فروش ا

ی از ما یک فضای زمینه ای وجود دارد که  که  این است ند که آن جنس هستیم و رویدادهای ما که فکرهای ما باشند از آن بریم خپر

ی اال اب فروش الست است و ما از آن جنس هستیم و ما همیر یند و ما آن شر ی با ن در فضای یکتابی هستیم و فکرهای ما بریم خپر

یم. اگر دردهای ما خودشان را  ی یم . نشان یم دهند ما با آنها برنیم به ما آنها برنیم خپر ی ی یم فروش الست خپر بنابراین از طریق همیر

 از طریق خودمان.  یم و آن قسمت دردناک خودمان را یم بینیم و آن را داریم شفا یم بخشیمبه فکرهایمان نگاه یم کن

یم ما یعنی قبل از اینکه بصورت فکر  . و گل است آب ز برای اینکه یم فروش الست پیش ا ی آن جنس هستیم. پس  از و اتفاق بربخپر

د  ی ی که االن بریم خپر ی  . نیستیمفاق است و ما از جنس اتفاق ما از آن جنس نیستیم بلکه آن از جنس اتیک چپر

 شما یم گویید 
ً
به من ظلم شده  »: پس این نشان یم دهد که تمام دردهای شما و آن اتفاقهابی که شما با آنها هم هویت شدید مثال

د بصورت نیست . بنابراین اگر به آنها نگاه یم کنیهمه اینها از جنس اتفاق است و از جنس اصل شما « یا این شده و آن شده ... 

 از جنس شما نیست و نگران نباشید  
ً
ی مهیم را دارم از دست اصلتان نگاه نکنید. اگر رنجیسر را یم خواهید بندازید آن اصال که چپر

 یم دهم. 

 

   بخش سوم: 

 : حاال یم گوید 

ز نام ها تو پنداریعارف و درویش و انگیه هش فقیی و   یار **** مجاز بود چنیی

 ؟درویش باشد آن موقع هوشیار هم باشد  ،عالم باشد  ،فقپر باشد ان نسیم گوید یم شود ا

ی متیک نباشد در این جهان. از جنس حضور باشد.    فقپر باشد یعنی به هیچ چپر

 باشد شود 
ی

 باشد  ؟انسان از جنس زندگ
ی

ی هم هویت نباشد  فقپر و  لخت از جنس زندگ ی ما یم دانیم که خب  ؟باشد و با هیچ چپر

  ی م ا نیستند. شما هر موقع دیدید آنهارا یم اندازید. دردهای ما شمایه ها
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 عارف .. عارف کیس است که 
ی

دش را شناخته . و خاین لحظه ییک است  در خودش را بصورت خدا یم شناسد  یعنی با زندگ

ی معنی  د؟ هم باش شذهنیار به هوششبیه فقر است. حاال یم شود آدم از جنس اینها باشد و هست. درویش درویش هم به همیر

 هوشیار به ذعارف باشد ویل 
ً
م از متعلقاتم؟ مثال از هنش باشد هوشیار به منش باشد؟ هوشیار باشد به اینکه من هویت یم گپر

یم شود عارف باشد و باوری را نپذیرد و در باورهام؟ آیا یم شود که آدم درویش باشد و در مورد باورهایش بحث و جدل کند؟ 

 یم شود انتقاد کخودش جای ندهد؟ عارف باشد و ب
ً
د و انتقاد کند؟ اصال انتقاد باشد و د؟ یم شود عارف نه یک دینی ایراد بگپر

ی کند؟ چرا انتقاد کند؟ یم شود عارف  ی ه کند ؟ یم شود عارف و درویش باشد و برنجد؟ باشد و با چپر ی یم شود عارف و کیس ستپر

 شود. باشد و درویش باشد و فقپر باشد آن وقت واکنش نشان بدهد ؟ نه! نیم 

ز نامها تو پنمگر مجاز بود  مگر اینکه این اسمهابی که االن بردیم از جنس ذهن بودند. مجاز یعنی حقیف  نیست و این  داریچنیی

 یم شناسیم به جهان لحظه زنده نیست. 
ی

 ییک هستیم و خودمان را به عنوان زندگ
ی

یک موقیع ما عارف هستیم و این موقع با زندگ

 . نیم گوییم من ماشینم هستم بچه ام هستم و خانه ام هستم. پدرم  و مادرم و ملیتم هستممتیک نیستیم. 

 تصور حاال 
ً
اینجور باورها داشته باشد رف باشد اینطوری باشد. که یک عا  یم کنی نکند که تو تصویر ذهنی از عارف داری؟ مثال

 کند و اینطور باید لباس 
ی

 یک عارف را دیدی یم خوایه شبیه او بایسر و داری ادای او را در میاوری. رفتارها  . یا د بپوشاینجوری زندگ

. و   باورهای او را داری تقلید یم کنی

؟ یم این نامه ها مجاز بود؟ ی و عارقی و دروییسر یک تصویر  گوید اینها مجاز و تو در پندار داری درست یم کنی نیستند. فقپر

 زنده 
ی

این لحظه. برای اینکه تو  در جلس در این لحظه است. عارقی یعنی حس بینهایت عمق و بی زمابی مقی الذهنی نیست زندگ

 . نس بینهایت و ابدیت هستیم. هر دو ییک هستند. گفتیم هم ما و هم خدا از جخودت را شناخن  بنابراین خدایت را هم شناخن 

بینهایت و ابدیت یم بینیم که ویل چون ما االن زنده شدیم به  . گذشته و آینده نشان یم دهد ذهن   . ویل ذهن توهم نشان یم دهد 

  و یم بینیم . مجاز بودنش را هم یم بینیمو مجاز است. ذهن فقط محدودیت است و این را االن یم بینیم 
ً
ده  االن زنیک کیس واقعا

  را بصورت مفهموم در آورده. هست و یا تصویر ذهنی ییک را تقلید یم کند و 
ی

 زندگ

نیم کنند و به حرف قرآن گوش هست و کسانیکه به این حرفها گوش  21و  20و آیه هست  19ببینید این سوره انسان هست آیه 

 . یم کنند بهپ  است که اینها را بخوانند 

 



16 
 

ی جهان جوانابی بوجود خواهند آمد. این جوانا در ،در اطراف ما که یم گوید:   یم کند. سنشان تغیپر ن نهمیر

 یعنی چه؟ یعنی ابدی هستند. 

ی انسانها.  نگاه کنید مانند مرواریدهای پراکنده هستند.  خوباین جوانان یم گوید اگر به این جوانها چه کسابی هستند؟ همیر

زاییده خواهد شد از ما تبدیل به جوانابی خواهیم شد که الست عیش ابد جوانابی مروارید شفاف به نور است. یعنی ما انسانها از 

. بهپ  است بگوییم حضور بحضور برسیم. البته بحضور برسیم هم غلط استوقن  )که در موردش امروز صحبت کردم( که ما 

ی االن حس  کنیم تبدیل به جوانابی یم شویم که هیچ موقع تغیپر سن ن طور فهمیده نشود اینموقع  کدهند. ی یمخودمان را همیر

کیسر جنیس بیفتند!! نه این را نیم که ما یم رویم به بهشت و یک شی جوانام هستند چه پرس و چه دخپ  و مردم به فکر بهره  

 
ی

ی بسیار بزرگ  گوید.   یمرا  گوید. یک چپر

 از آنها یم تواند تند پراکنده  مروارید هس اینها مثلانسان وقن  که حضور را حس کنند  میلیارد شما فرض کنید که چند 
ی

که زندگ

 عبور کند. 

 حاال یم گوید: 

 

 

ی شما  ،جا نآوقن  که شما نگاه کنید به  نعمتها و برکتها یم بینید و یک فضای یا قلمرو بسیار بزرگ. این قلمرو بسیار بزرگ را همیر

وارد آمدید کردیم. که فضای پذیرش این لحظه است. وقن  که شما بعنوان مروارید های درخشان در   تعریفن بصورت خرابات اال

ی را در خو که   قیفضابی یم شوید بینهایت بزرگ. بینهایت عم  یم پذیرد.  دشهمه چپر

ز بگنجددر این  سید گریبان مدرانید ) که این همان بحر است( بحر در این بحر همه چیی سید میر همان قلمرو بهشت . این میر

آن منعکس یم شود. قلمرو بهشت مسیح هم هست. مسیح یک قلمرو بهشت را تعریف یم کند و یک فریم که بوسیلۀ است 

، بینهایت ریشه.  ، فضایفضای فضای حضور است و فضای پذیرش این لحظه
ی

و فضای ابدیت ریشه داری شما است در زندگ

ی جدید است. یا یم توانید بگویید این آسمان جدید بهشت است که در این لحظه ا رو شما این قلم ون زمیر ست و انعکاس آن در بپر

ی جدید است. این همان زمینی است که حافظ هم یم گوید انسابی باید دوباره بسازیم و عالیم جدید. و  ون زمیر انعکاسش در بپر



17 
 

ی قلمرو یم گوید و همینطور قرآن یم النا مو هم که بی است  عالم جدید که حافظ یم گوید چر هست؟ عالم جدید از انعکاس همیر

 گوید. 

وارد فضای بسیار انسانها تشبیه شدند به مرواریدهای درخشان پراکنده که اینها حاال رسیدیم به آنجابی که باید یم رسیدیم. پس 

 یم شوند پر از برکت . و حاال یم گویند 
ی

 : بزرگ

 

 

 این همانجابی بود که سقاهم یم گوید 

ب   کار بازاریار درویش است **** زیان و سود و کم و بیش  نه کسقاهم سماع و شر

 از هستند و از جنس حریر است و اینها دستبندهابی وقن  که ما بحضور یم رسیم لباسهابی یم پوشیم که بسیار لطیف  : یم گوید 

ابی یم دهد که بسیار پاک است. 
 نقره دارند و خدا به آنها شر

یم زند ییک الست است ییک سقاهم . که معنیش این است که ما وقن  به موالنا این دو تا مطلب را در اینجا گره صورت ه هر ب

وبی ما بسیار لطیف یم شود خودمان را حس یمخدایت عمق بینهایت سیم و حضور مپر   .  کنیم فرم بپر

اببه عبارب  دیگر وقن  که شما حاضی هستید   با این انرژی که از زند  ،همیشه با این شر
ی

فرم ما  میاد آغشته هستید و االن که گ

ی خرقه باشد که موالنا یم گوید  نگر این است نشا ،دستلباس حریر و دستبند در بلکه  ،نطوری نخواهد بود آجامد است که همیر

 . ن را باردار یم کند آانجام یم دهید و که این دستبند نقره خام یعنی این انرژی جاری یم شود به عمیل که شما 

اب بوسیلۀ خدا به ما خورانده یم   این ،حظهلعمل ما سازنده یم شود و هر لحظه و یا این پس بنابراین فرم ما لطیف یم شود و  شر

 شود. 

 . اینطور ترجمه کرده اند که : کار داریم با این  . چون ی کردند ببینید ه اقمش الیهدلم یم خواهد شما ترجمه این هم که استاد 
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که در آنها چو بنگری از فرط صفا گمان بری که جوانند و خوش سیما به خدمت یم گردند  نو پرسان زیبا که تا ابد دور آن بهشتیان 

 خوایه نعمت و کشوری . و چون آن جایگاه نیکو را مشاهده کنی عالیم پر (یعنی پراکنده ثور من)منثورند لوء لوء 
ی

بی نهایت بزرگ

لطیف  اناین لحظه است و در باالی بهشتییافت که این کشور بینهایت بزرگ حاال هر جور که نوشته شده منظور فضای یکتابی 

ی و حریر سطپی است و بر دستهاشان دستبند  ابی پاک و گوارا از کوثر عنایت بنوشاند. نقره خام و خدایشان  دیبای سپی
 شر

 بله این هم ترجمه آن قسمت بود . 

 : حاال یم  گوید 

ب   کار بازاریار درویش است **** زیان و سود و کم و بیش  نه کسقاهم سماع و شر

اب پایک یم خوراند به ما در این لحظهبه معنی گوش دادن و شنیدن است و  سماع   را به ما انرژی ز  ،سقاهم یعنی خدا شر
ی

نده زندگ

و (شود یم دستبند نقره خام در دستانشان است در عملشان ظاهر این  گفت که    )دهد و این انرژی زنده و این خرد در عمل ما یم

ون شما را سامان یم دهد. گفت که ا اب ایزدی به ما خورانده بشود و با آهنگ آن ما بپر برقصیم و حرکت ینکه این لحظه این شر

درویش  . یم گوید کار یم آورد موالنا  عیعنی حرکت ما بر آن اساس باشد . ببینید آن دست و دستبند را بصورت سما ( عکنیم ) سما 

د و خرد آن  نیست. یم گوید آیا این کار درویش نیست که این لحظه انرژی   را بگپر
ی

آن ر عملش جاری  کند و با را د زنده زندگ

 معنیش این است که هست. توازن برقصد. نیست؟ چرا هست. آهنگ و با آن 

اینکه ما انسانها در این لحظه بفکر این هستیم که چر به ما اضافه یم شود و همش به    کار بازاریویل زیان و سود و کم و بیش  

ی توهیم اضاه هر لحظاین هستیم که هر چه بیشپ  بهپ  . و فکر  ی  به این چپر
این بازاری فه کنیم، نقش بازی یم کنیم که کیم بیشپ 

 هست. 
ً
 نیست. حتما

  آخر ما 
ً
ی در حاال زیان و سود هستیم که این زیان وسود  دائما  عقیله است. همیر

 ندارد و ما نیم توانیم این را 
ی

 دارد؟ زیان و سود و کم و بیش ... آخرکم و بیش که ربیط به زندگ
ی

زیان و سود چه ربیط به زندگ

 شما کامل استبفهمیم که 
ی

 متوجه بشوید. و همه صحبتها را کردیم که شما این کلمه الست و سقاهم را  این لحظه زندگ
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ابی یم دهد .. 
به این مطالب توجه نیم کنند و یم  گویند ما قرآن را قبول کسابی که آن  سقاهم یعنی این لحظه خدا به شما شر

 کنید.   پس قبولدرایم . خب این قرآن است. 

ابی پیموده یم شود که
اب خرد دارد وارد عملتان یم شود و شما را یم رقصاند و شما با آن هست که این  این لحظه به شما شر شر

 و سود و کم و بیش.  نه با زیانحرکت یم کنید. 

 توانید با آنها برقصید. یم آن جامد است و ناگر با زیان و سود و کم و بیش شما حرکت کنید و رقصتان بر اساس آن باشد  

به این و نیم گذاریم که آن تکان بخورد. یادتان هست عقیله .. ین است که ما ییک را محکم گرفتیم اگر بروید به زیان و سود مثل ا

ی دستش وزنه بستیم به آن دستش بسته بستیم به پاهایش وزنه های بزرگ بستیم و حاال یم گوییم برقص.   داریم مپر
نیم. و موسیف 

  !! تواند برقصد  یمخب ن

ی به خودش   این باشنده ای که نقش بازی یم کند  ی که شما را در زیان و سود نگه داشته این توهیم اضافه بکند  که هر لحظه چپر

 است. 

ی تو یم توابی به ن است که شما در این لحظه این توانابی را داری که یو گفت منظور از الست ا  به شما یم گوید که ببیر
ی

خدا یا زندگ

اب یم دهم.   ید که بگویید: بله. ار و من خدای تو هستم و شما هم این توانابی را دمن نگاه کنی . من دارم به تو شر

 حاال شما به آن زیان و سود و کم و بیش نگاه نکن. 

 و گویاست که یم گوید : در این زمینه هست این شعر هم که منسوب به موالنا است 

 **غرض را م
ز
 ث درد فراق تو با تو بگذارم** حدیز نماز آن بود که پنهان

 روی به محراب و دل به بازارمبود که من با تو **** نشسته وگرنه این چه نمازی 

 ماند و من **** هنوز در صفت دیو و دد گرفتارمچون فرشته نماز کن به صفت 

حمانه  ها به خودمان هستیم برای اینکه یک نیاز ما بپر ی ی داریم حس یم کنیم و حرصروابی دنبال اضافه کردن چپر . حرص همیر

ی به خودش اضافه کند. عیب دیگران را یم گوید تا خودش را در با عیبحن  است که این لحظه یم خواهد  ی جوبی از دیگران چپر

ی مادی اضافه کند یم خواهد که هر جور شده و هر نقیسر ت باالتری قرار بدهد. یموقع  یا چپر
 که بازی یم کند بصورت انرژی روابی

موالنا این غزل منسوب به  ). یم نشیند  مدیتیت هم یم کند در مقابل خدا یا و در این راه خییل بدتر از دیو و دد است. و نماز هم 

  (است

این است که این حدیث فراغ را بتو بگویم و نشینم و به تو نگاه یم کنم  یمیم گوید منظور از مدیتیشن من و نماز من که جلوی تو 

م.  م از تو خرد بگپر  بگپر
ی

 من تو هستم و  من یم خواهم به عمل برسانم. وگرنه این از تو شاز تو زندگ
ً
م و اصال ادی و عشق بگپر
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ی به خودم بته باشم با تو و در ذهن سنشمن  چگونه نمازی است که ی اشم. آیا این نماز همش به فکر کردن اضافه کردن چپر

ی  ی  به خودم هست؟ خواندن و معنویت من هم بصورت اضافه کردن چپر

ی را با خودتان اضافه کنید؟  ی اینصورت من در آیا شما نماز یم خوانید یا مدیتیت یم کنید و یا کار معنوی یم کنید که ثوابی یا چپر

و با خدا راز و نیاز دارد با خدا حرف یم زند یعنی جدا شده از ذهن و بصورت فرشته است  کنذهنی دارد کار یم  کند. یم گوید نماز 

ابی یم دهد یم کند 
د این انرژی را . همان سقاهم یعنی در این لحظه خدا به ما شر  و خرد هم همراهش است. و از خدا یم گپر

  ؟در بغل دارمزند نمازی نیست *** نما من به چه ارزد بر  که جامه به سگ کیسو یم گوید : 

نماز من چه نمازی است که خود سگ را یم گوید کیس که جامه اش به سگ بخورد یم گویند که نمازش باطل است و یل حاال 

فش بیشپ  از من ذهنی است   هم غذا هست و هم . که امروزه اگر حرص انسانها نبود بغل کردم. سگ البته خییل شر
ی
به اندازه کاق

ی را به خودمان اضافه یم کنیم و  . وسائل رفاه هست ی  یمستجو یم کنیم و پیدا نجخودمان را در او ویل این خاصیت که ما چپر

ی دیگر به خودمان اضافه کنیم  سبب شده که یک عده ، ه جستجو کنیم و پیدا نکنیمر دوباکنیم و باز دوباره یم خواهیم یک چپر

 اضافه کنند و اضافه کنند واضافه کنند و... 
ً
 و خودشان را در آنها جستجو کنند و پیدا نکنند. زیادی مرتبا

 این قضیه که 
ً
های غپر الزم را به ما یم فروشند صور به این اصال ی که ما   از این لحاظ است ت بازار درست کردند و این همه چپر

ی را یم خریم برای اینکه منمان را کیم بهپ  بکنیم و خودمان را در آن جستجو یم کنیم ویل پیدا نیم کنیم.  ی یم رویم و ییک دیگر چپر

بار جستجو کردیم و سه بار  م و دو ی. اگر یک بار جستجو کردخریم میباز ییک دیگر را و.. را یم خریم و ییک دیگر و ییک دیگر را 

 پیدا نکردیم باید بفهمیم که ما آن تو نیستیم ! م و جستجو کردی

کتهای  االن دیگر یم نکه ما آچند ملین  در بیاوریم و برویم و انسانها را انسان حساب کنیم ...برای حاال اگر این را بصورت شر

ی دست بزنیم  باید برویم  ،خواهیم خودمان را جستجو کنیم و قالبش را بزرگ کردیم ی برای اینکه زیاد بکنیم برای اینکه به هر چپر

ک هستیم و زیاد بشود  ها بلکه من خودم را در آن پیدا کنم. پیدا نخواهد شد  ما هم در آن مشپ  ی ! ما خودمان را نیم توانیم در چپر

 
ً
ها نیم توانیم پیدا کنیم در اینصورت این حرکت را این کار ادامه یم دهد اگر  پیدا کنیم. اتفاقا ی ما یم دانستیم که خودمان را در چپر

ها ی برای چر بخریم؟ الزم نداریم که . این نیاز روانشختاخن  که من بروم را به ما بفروشند.  ی غپر الزم دیگران نیم توانستند چپر

ی را بخرم تا خودم را توی آن پیدا کنم سبب یم شود که  هابی را که الزم ندارمیک چپر
ی  خوایه است. یاده را بخرم! این همان ز  چپر

 البته من هیچ دلیل طنی ندارم ویل 
ً
 و تکثپر ممکن است واقعا

این همه که ما یم گوییم زیاد بکنیم و زیاد بکنیم و  هر چه بیشپ  بهپ 

ند و بگویند میولهای ما هم از ما یاد لشاید این س. بهپ  است  است زیادی کردن  بهپ   تکثپر بهپ  است... تکثپر بیخودیحاال که گپر

من هم خودم را تکثپر کنم دیگر .. سلول چه بیشپ  بهپ  خب پس سلول هم یم گوید که یم گوییم هر ما چون  . بخودی بهپ  است

ی کار را یم کند دیگر!! تکثپر یم کند   چون بهپ  است.  شطابی هم همیر
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 دست توست . تو خرد که ن  تو که اراده آزاد داری تو  فرمانده هسعقل کل هسن  و تو که خب تو که این کار را یم کنی تو که 
ی

زندگ

یس داری تو یم گوبی زیاد کردن بهپ  است خب من هم که سلول تو هستم من هم از تو تبعیت یم کنم!! که  من هم به خدا دسپ 

 مثل تو یم گویم تکثپر بهپ  است. 

. . تو ز یاد بشوی من خب آقا تو نگو حاال چون تو سلول شطابی هسن    را یم کیسر

؟!   پس تو چرا یم گوبی

 لول هم هوشیاری دارد. س

 

 بخش چهارم: 

ز به تکلف که سخت ر الست عیش ابد **** ملبیا بگو که چه باشد   هوارینگ هیی

 با بیان 
ً
 و عشق از طریق خود پس امیدوارم که که االن همه ما حاضی باشیم و بیاییم عمال

ی
و خرد از طریق خود و شادی از  زندگ

 . یمو بگ ق خود این را طری

 تبدیل بشویم نه 
ً
 جاودانه و ه اینک.باینکه به زبان بگوییم بلکه عمال

ی
شادی جاودانه چر هست. و  فضای ه عیش جاودانه و زندگ

 جاودانه چر هست. 
ی

 زندگ

 ؟ من  شما و همه انسانها. گ بیاد بگوید تو بیا بگو؟   

 یعنی چالق نباش.  «ملنگ » : اینها را فهمیدیم . یم گوید  ر که دیگحاال  

است که  اسبدر واقع خوبی هستیم. رهوار صفت چجوری ما چالق یم شویم و  نیم  توانیم راه برویم؟ برای اینکه ما یک راهرو 

ود . یک جوان ح ود؟سالم رون و شکش نیست و قشنگ راه مپر بلد است راه و یم رود  خییل خوب راهبیست ساله چطوری را مپر

ی را.   رفی 

ی حاال   کنیم ما احتیاج به دستور العمل  . ما نچسبیدهه ما بما بعنوان هوشیاری حضور که هیچ چپر
ی

بلد هستیم که چطوری زندگ

 نداریم. ذات ما یم داند که چطوری عمل کند. 

 هستند. برای ما باعت که سدستورالعمل برای کسانی
ی

 است که حرص داشته توی عقیده ذهن و هم هویت شدگ
ی

مندگ ث شر

ند.  روی کنیم که بیایند وجلوی ما را هزیادباشیم و در یک بعدی آنقدر   بگپر

 چرا؟ برای اینکه ما نیم آییم االن راستش را بگوییم. 
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ی ما. راستش چیه؟   به االن این لحظه اگر من حضور خودم را حس یم کنم. حضور یعنی آگایه    بیا بگو که چه باشدذات راستیر

 ! بگذار  عیش ابدی است. خب پس به نمایشبدی است و این ااینکه این لحظه هست و این لحظه خداست و تو هم هسن  و این 

؟  ه شده در من. برای  چه غمگینی  چرا چسبیدی به دردهای گذشته؟ برای اینکه یم نالم از تکلف گذشته و این ذخپر

ی که از ما خواسته نشده بعنوان انسانحاال تکلف چیه؟  ی از ما چر  «جان آدیم» و ذات انسابی و آنجا که گفته شده  تکلف چپر

 ییک شدن و 
ی

 و فکر کردن و ازآنجا  خواسته شده؟ زنده بودن این لحظه و با زندگ
ی

 و از آنجا زندگ
ی

عمل کردن. از آن پایگاه که زندگ

 خرد است عمل کردن. 

 ما به خودمان ظلم یم کنیم و طبق این غزل گفت که هم دستور نه از پایگاه حس وجود در ذهن که گفتیم این 
ً
موقت بوده. اصال

ی هوشیاری حضور که اصل ما است از دینی و هم عرفابی  و هم علیم است که  ذهنی ماده جدا شده. حاال یم خواهد ماده یک چپر

ی باشد  لحظه ما عمق بینهایت حس یم کنیم . تکلف  تنمان هستیم. در این ینحن  تن باشد. حن  ما جدا از ایا  باشد و یا هر چپر

 کن. این تکلف است. 
ی

عبارت از این است که به این باشنده ای که از جنس حضور و از جنس خدایت است بگوییم چطوری زندگ

 که از ما خواسته نشده. با رنج و درد  و به زحمت بندازیمش. هزار جور به خودمان کار تحمیل کردهایم 

ی یم گوید که این مثل دستم ی به شی است که درد نیم کند. پاییر  ال بسی 

مان یا پرسمان  از شما من یم خواهم خب  یس و پنچ یا عروس یا دامادمان که سوال کنم آیا ما اگر شصت سالمان است دخپ 

شان بدهیم و توی زندگیشان دخالت کنیم و شادو کمکشان کنیم   نخواستند که برویم سالشان است و از ما هم  یشان را تغیپر

شان بدهیم و عزابشان غالزم است که ما شب و روز را به خودمان تلخ کنیم کیل  . کنیم  بیشپ   صه آنها را بخوریم و برویم تغیپر

شان نیم دهید به بهبود شما متوجه یم شوید   ی را به خودتان تحمیل یم بدهیم. شما تغیپر ی که این تکلف است که شما دارید چپر

 کنید که الزم نیست؟ 

احتیاج نداشته باشید من از لحاظ روابی نابود یم گوییم که شما همیشه به ما احتیاج داشته باشید . اگر به من   کلف که ما یمتاین 

سید این مادری را تا لب گور یم خواهم حفظ کنم. پدری را هم همینطور. شوم.  چطوری و بعد بروید من رئیس هستم و از من بپر

 دارم. روی آن کار کنید. من احتیاج به این 

حرص است و بد است و مریض کننده است و و نفس است و ت اسخود من و است لوژییک و یم دانید که این احتیاج سایک شما آیا 

ی هم یم  گوید   «رنج را به بیماریندارد چراش یم بندی **** چرا نیه تن بی  شی که درد »  : در پاییر

 ا که بی رنج و سالم است ما یم اندازیم به دردش . درد نیم کند را چرا دستمال یم بندی؟ چرا تنی ر شما شی که  

خب شما به شی که درد نیم کند دستمال  ،نیم پذیرید آن را لحظه اتفاق  که افتاده را وقن  که شما این  ؟ما گ این کار را یم کنیم

 یم بندید. 
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 داز شما کیس نخواسته کاری انجام بدهید 
ی

ا تغیپر بدهید؟ چرا یم یگران ر چرا یم خواهید انجام بدهید؟ چرا یم خواهید زندگ

 کنند؟ خواهید 
ی

 وصل بشوند واز آنجا زندگ
ی

 به زندگ
ی

چرا شما نیم دیگران را تغیپر بدهید؟ چرا نیم خواهید که آنها بعنوان زندگ

 بندید؟ گذارید؟ چرا به شی که درد نیم کند دستمال یم 

یعنی اینکه بگوییم آقا اینجا خواهد به آن ببندید. دستمال  یممایل نما دو تا ش داریم. ییک ش ما بعنوان حضور است که هیچ دست

 کن و آنجا آنطوری 
ی

ی شده ... اینطوری زندگ ی تعییر  کن و از قبل همه چپر
ی

 زندگ

 برای چه باید این دستمالها را ببندیم؟ 

 کنم و مگر 
ی

؟ تو  مگر من بلد نیستم که چطوری زندگ   کنی
ی

 بلد نیسن  که چطوری زندگ

سید که من باید   چکار کنم؟ اینجا چرا توی این برنامه از من ییک نپر

سید! در اینجا ما اصول را توضیح یم دهیم شما از خالقیت خودتان استفاده کنید و  ببیند توی   چکار  باید بکنید. از من نپر
ی

زندگ

م؟  ؟ و چرا نباید خودت اج کنم؟ االن چکار  و ازدمن شما چرا از ییک یم پرسید که آیا من طالق بگپر کنم؟ چرا خودت نیم دابی

؟ چرا فکر یم کنی که   عقلت نیم رسد؟بدابی

ی را یم گوید. وقن  که یم گوید   تمام انسانها با خدا روبرو شدن ) حاال فرض ما بر این است که همه خالق هستند و موالنا هم همیر

آنها پرسیده که آیا من پرودگار شما نیستم و آنها آنقدر هوشیار بودند که گفتند : بله. یعنی از بلحاظ مذهنی بگوییم( و خدا از 

 همه انسانها از جنس او هستند. خالص! . جنس آنها شدند دیگر 

. من ذهنی واضح است که باید شک کند. من ندارید؟  عتماد چرا شما به خودتان ا بر اینکه توی شک آن عقیله من ذهنی هسن 

 بریده شده  از  بنا به تعریف ذهنی 
ی

ی را برابر با بودن یم داند. زندگ ی ما را . من ذهنی بودن نیم شناسد و من ذهنی داشی  ویل داشی 

ی را یم خرید را ی دو روز تا سه روز راضی هستید ویل بعد باز این من ذهنی غالب ضی نیم کند. شما به خودتان نگاه کنید که یک چپر

ی  خودت را جستجو کردی. حاال جستجو کردی  که پیدا نکردی یم شود و دوباره ما بیشپ  یم خواهیم. چرا؟  آن را فقط در آن چپر

د باال ویل   یم خواسن  به دیگران نشان بدیه فایده نداشت و دوباره که من این را دارم و یک ذره پایگاه شما را از لحاظ مقایسه بپی

 . !!! حاال باید باز به خودت اضافه کنی ی  آمدی پاییر

یم کنیم؟ اینجا الست دائم گدابی توجه یا تایید ما و  ؟مثل توجه و مثل تایید چرا ما این همه انرژی سایکیک یم خواهیم از دیگران 

 « . گوب:»گفت که   ؟گوید موالنا امروز چر گفت  یمچه 

. حاال بگو یعنی نشان بده.   زنده بشو به شادی ابدی که تو هسن 

  کنید؟ برای اینکه ذهن نیم گذارد. برای اینکه  یمباور نیم کنید؟ چرا باور ن
ً
ی به خودمان دائما ی اضافه کنیم و  در این هستیم که چپر

 آن به ما بگوید که گ هستیم. حال تو آن را نخواه. 
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همه  و  برای اینکه بزرگان ما به ما یم گویند چه ما موالنا یم خوانیم؟ برای اینکه بفهمیم ما بخودمان یم توانیم اطمینان کنیم. برای 

م که ما خو  ما هست گاینها حرفهابی است که در فرهن و ما از جنس مسیح و هوشیاری حضور  یما هستایت خددما یاد یم گپر

ا هستیم. وقن  آن را بشناسیم هم خدا را و هم ما از جنس بینهایت و ابدیت خدجنس عمق بینهایت هستیم. از ما هستیم و 

و مثل ابر از این من ذهنی که ریشه ندارد خودمان را یم شناسیم. وقن  از جنس عیش ابدی هستیم و ریشه بینهایت هستیم 

هابی که تجسم کرده من بخواهد و وجود و هویت بخواهد و شادی بخواهد . از بنابراین و ایستاده 
ی  دیگر ن آمجبور است از چپر

 دست بر یم داریم و بیدار یم شویم. 

ی دیگر. بیداری یعنی بیداری  و در مورد توهم که هوشیاری حضور یا ما بعنوان هوشیاری حضور از این توهم.  نشد  جدا یعنی همیر

آنجا با ذهن هم هویت شدیم و به گرفتاری دارد یم گوید که این توهم هم موقن  بود. اینکه ما بعنوان هوشیاری رفتیم توی ذهن و 

حاصیل موقن  بود. اگر شما بخواهید این را ش پوش بگذارید و این را نگهدارید این به جز درد  و به این عقیله افتادیم اینافتادیم 

س  شما نافرمان است و رئیس شما از این نیست که شوهر شما یا زن شما بد است و بچه و گرفتاری ندارد. درد شما و رنج و اسپ 

نه از آنها نیست! از این است که شما در یک توهم خوش نشان نیم  دهد. وی و روزگار ر شما بداخالق است و کار شما بد است 

. از این است با این تجسمات و تخیالت هم هویت شدید و ریشه خودتان را گپر کردید. 
ی

ریشه از آنجاست که قطع کردید از زندگ

  ندارید. 

دارید و ریشه در نآن را نگه  آن را نگه دارید. اگر اگر د  کنضی هیچ بچه ای هیچ زبی هیچ شوهری هیچ رئییس نیم تواند شما را را

 
ی

یکدفعه یم بیند که همه رئیس ها خوب یم شوند همه دوستان خوب یم شوند پدر خوب میشود مادر خوب داشته باشید زندگ

 دارد ما را ر هدایت و بچه ها خوب یم شوند ..برای اینکه عشق دارد ما را یم شود 
ی

و آن  نمابی یم کند هراهنمابی یم کند زندگ

شوهر بیاد بچه بیاد و کار  ن الست ما را راهنمابی یم کند. این الست یعنی قبل از اینکه این رئیس بیاد زن بیاد آسقاهم که گفت 

 ببینم. شما نیم خواهید ببیند پس درد بکشید. هست و هست و ما نیم خواهیم بیاد او بوده. 

که اصلتان آن خدایت تان است و وارد فضای یکتابی این لحظه بشوید تان  اصلتمام دین ش این است که شما توجه کنید به آن 

 یا خدا خودش را از شما بیان کند و به این جهان پخش کند. تمام کار این است. 
ی

 زندگ

کنید و آن را هم اضافه کنید و آن ییک را هم اضافه کنید. هر اضافه کنید و باز هم اضافه کنید...   این نیست که شما این را جمع

ی است که و معلوم است که انسان مایوس یم شود و به نتیجه نیم رسد.   این حرف بزرگان را یم خوانیم. مابرای همیر

ی هوشیاری  و  شناختیم که به پایمان بستیمپس امروز ما عقیله را  . موالنا به ما گفت که اگر به عقیله جسیم ذهنی است همیر

نیم توابی بدست آوری و گفت بجان من گران خوار که اصلت است   مشغول بشوی به قالبها و محدویت ها مشغول بشوی رطل

نهایت عمق دارید و آگایه بیدر آنجا شما بیا به خرابات و خرابات را تعریف کردیم . خرابات فضای پذیرش این لحظه است که 

با هم ییک یم شوند. شما از آن جنس هستید و آن عقیله اثرش را از حال ابدی را هم دارید که این دو تا ییک هستند و در آنجا 
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 اندازید . خشم تان جسم تان را یم توانید شفا بدهید و  دردهایتان را یمسطخ بودن و توهیم بودنش را یم بینید. دست یم دهد. 

ه و انتقاد از دیگران غپر عادی میاد . بنظر غپر عادی میاد را یم اندازید. خشم  ی عادی میاد ستپر . و دیدن ایرادهای دیگران برایتان غپر

ی و آسیب و قضاوتهای  بخودتان میایید که این چه کاری است که من اگر یکدفعه این کار را بکنید و برایتان غپر عادی میاد.  زنندهتپر

 دارم یم کنم این کار من ذهنی است و من االن دیگه زنده شدم. 

ید. خرقه را و این  شما دیگر یم دانید که اگر خرقه دارید دیگر این خرقه را یم دهید به یم فروش الست و و  دیگر پس  نیم گپر

ید.   بگپر
ی

ید . زمینه آن شما یم دانید  و گرفتاری را بدهید به خدا و ازش زندگ ی  که یم افتد شما با آن اتفاق نباید بربخپر
 
که هر اتفاق

یم فرویسر که از اول بوده و هست. و قبل از تن شما و ذهن شما بوده و بعد از اتفاق یم فروش اسلت است و یم فروش خداست. 

و  آمدن کیس نیستید اتفاق و یا اتفاق افتاده پس منتظر همیشه خواهد بود و شما با آن ییک هستید . قبل این آن هم خواهد بود و 

 که باید یم افتاده
 
ی االن شما بعنوان آن ظاهر منتظرش هستید افتاده و االن آن ظهوری که شما  ،نباشید. برای آنکه آن اتفاق همیر

 ) که اینها را موالنا امروز گفته( و بلند یم شوید که این قیامت شماست. 

نیم تواند مجاز و ذهن و تصور ذهنی باشد . بلکه زنده باید باشد و درویش نیم تواند توهیم باشد . شما یم دانید که فقپر و عارف 

ی ذهنی است شما در اشتباه هستید و  ی ه در این لحظه . اگر چپر ی آن عارف نیم شود و درویش و فقپر نیم شود.هیچ دروییسر ستپر

د. هیچ دروییسر نیم گوید که باور من بهپ  از باور تو است . هیچ دروییسر نیم کند و هیچ دروییسر  به معنای واقیع ایراد نیم گپر

 . بحث و جدل نیم کند 

ع س در عمل و در و گفت یک یم خالیص این لحظه خدا به ما یم دهد که اهم صحبت کرد قموالنا امروز راجع به سماع و شر

شما باید سماع خودتان را پیدا دار یم کند و ما را در این جهان یم رقصاند که عمل ما همان رقص ماست . فکرمان اثر یم گذارد و بار 

و بعیصی ها مثل او یم  رقصند و شما باید رقص کنید رقص خودتان را پیدا کنید. آن رقص سمایع که موالنا یم کند مال موالنا بود. 

 نیست.  خودتان را پیدا کنید. رقص موالنا که رقص شما 

ها به خودتان هستید شما یم دانید که اگر  ی این همان عقیله هست این کار این لحظه به فکر سود و زیان و به فکر اضافه کردن چپر

 . کار درویش و فقپر و عارف نیست  . بازاری است

د و  االن هم عبور کند.  و این عشق از خودشپخش کند در این جهان  کار درویش این است که از آن طرف عشق را از خدا بگپر

و با رها کردن من ذهنی و آمدن به وقتش است به اینکه شما بیایید به اینکه این شادی عیش ابدی ، این الست چر هست! 

تغیپر دیگران و یا اگر وظایفی به خودتان تحمیل کردید که اینها با درد همراه است مثل خرابات و در آنجا مقیم شدن. و اگر با تکلفی 

 حت کردن به دیگران . مثل نصی

در دارم اینها را اینجا توضیح یم دهم و شما ممکن است که بگویید چرا شما نصیحت یم کنید! من من در اینجا نصیحت نیم کنم 

عمل کن. هر کیس هم زنگ برند و  اینجا نصیحت نیم کنم دارم یک حقیقن  را توضیح میدهم به هیچ کس هم نیم گویم چطوری
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بگوییم این کار را بکن و داریم این کار را بکنم یا نه ؟ من یم گویم نیم دانم. اگر به دیگران بکند که من اینجا  سوال خصوض از من

ی یم کنیم. رفتار آنها را هدایت یم کنیم داریم به آنها  جلوی خالقیت آنها را بگریم. ما باید کمک کنیم تا آنها خالق داریم توهیر

 . همه یم توانند خالق باشند. شما شک نکنید. بخودتان اطمینان کنید باشند. 

  هستم هر دستورالعمیل  به شی که درد نیم کند یاد گرفتیم که  و  
ی

سیم که من از جنس زندگ که دستمال نبندیم. این لحظه بپر

فالن و .. است این گناه است و این و این جور عمل نکنم و با آن هم هویت یم شوم که اگر این کار را نکنم بخودم تحمیل یم کنم 

اع العمل بخودم است من از جنس خدا هستم و آنقدر توانمندی در من هست که دستور ل میهمه تح فکرها خودم را خودم اخپ 

عامل باالنس کننده و متوازن کننده در من وجود دارد و به خودت ن کنم خودم تولید و عمل خودم را هم خودم تولید کنم و ای

 عمل کن. اطمینان کن و 

***** 

  

 


