برنامه شماره  ۳۵۱گنج حضور
اجرا :پرویز شهبازی
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غزل شماره  ،۱۸۳۰مولوی
تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من
همچو چراغ یم جهد نور دل از دهان من
ذره به ذره چون گهر از تف آفتاب تو
دل شدهست رس به رس آب و گل گران من
ر
پیشت آ دیم بنه آن بر و سینه بر برم
ی
گر چه که در یگانگ جان تو است جان من
عجب فتم که این سایه کیست بر رسم
در ی
فضل توام ندا زند کان من است آن من
از تو جهان پربال همچو بهشت شد مرا
تا چه شود ز لطف تو صورت آن جهان من
تاج من است دست تو چون بنهیش بر رسم
طره توست چون کمر بسته بر این میان من
عشق برید کیسهام گفتم یه چه یم کب
گفت تو را نه بس بود نعمت یبکران من
برگ نداشتم دلم یم لرزید برگ وش
گفت ر
متس کآمدی در حرم امان من
در برت آن چنان کشم کز بر و برگ واریه
تا همه شب نظر کب پیش طرب کنان من
بر تو زنم یگانهای مست ابد کنم تو را
تا که یقی شود تو را ر
عشت جاودان من
سینه چو بوستان کند دمدمه بهار من
روی چو گلستان کند خمر چو ارغوان من
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احوالتیس برای گنج حضور امروز را با غزل  1830از دیوان شمس موالنا ررسوع یم کنم.
با سالم و
ر
تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من *** همچو چراغ یم جهد نور دل از دهان من
ی
ی
پس موالنا به نمایندگ از طرف هر انساب ،که قادر به این کار است این اظهار را یم کند .رو به معشوق ،رو به زندگ ،رو به خدا یم کند و هر
چه که این هوشیاری را شما یم نامید و یم گوید :از وقتیکه تو یار من و همدم من شدی ای مایه که دل من را بردی از آن موقع نور دل مثل
چراغ از دهان من یم جهد.
خب از دهان ما یا بگوییم از ذهن ما رچ یم جهد؟سخنان ما ،تراوشات ذهب ما و فکر ما که بعد تبدیل به عمل میشود .پس یم گوید از ر
وقب که
ر
هسب
خداب ،نور یا به زبان دیگر که امروزی تر است یعب هوشیاری و برکت خرد یا خرد ،از تو که همدم من
تو همدم من شدی این هوشیاری
ی
ً
و من دائما به تو نگاه یم کنم وارد ذهن من یم شود.
پس من االن دیگر با یک باشنده توهیم که من ذهب باشد با یک حس وجود در ذهن که تظاهر و وانمود یم کند که من است و من هم به
اشتباه آن را بجای خودم گرفتم ،دیگر همدم نیستم .من با تو همدمم و همیشه با تو حرف یم زنم و به تو گوش یم کنم .در نتیجه نور دل ...
که دل هم دو جور است یا آن باشنده توهیم که ما در ذهن درست کرده ایم و گایه اوقات یم گوییم من ذهب یا من یا ذهب که در آن حس
وجود هست و در مرکز ما قرار گرفته ،در نتیجه دل ما شده.
فکرهای من دار ما مرکز ما قرار گرفته .مورد مراجعه و رفرانس ما است .این لحظه که یم خواهیم فکر کنیم از آنجا فکر یم کنیم .که این یک
ر
حقیق که برای انسان درست شده و دل انسان باید آن باشد خود زندگیست .خود
تقلب است .یک دل اصیل و
جورش است و آن دل ی
خداست.
حاال آیا این هوشیاری از ما بدور است؟ نه.
ی
ندگ را به دریا تشبیه کرد .گفت که ما مثل دریا هستیم و فکرهای ما مثل موج دریاست .ر
وقب موج بلند یم شود
هفته های قبل موالنا ما را و ز
روی آن کف ایجاد یم شود .حاال اگر دریا یادش بیاد که موجش نیست یک دفعه این موج یم خوابد و این فضاداری و این دریا این فراواب در
درون ما ناگهان باز یم شود.
پس ما این لحظه که بصورت فکر بر یم ختیم و آن دل ما قرار میگتد ،اگر این حرف زدن ما که هر لحظه تند تند حرف یم زنیم این فرو کش
کند در واقع مثل اینکه موج دریا فروکش یم کند دریا یک دفعه یا ما یک دفعه تبدیل به فضای بینهایت بزرگ یم شویم که همه چت در خودش
جاگشاب دارد.
فضاگشاب و
جا یم دهد و خاصیت کش آمدن و
ی
ی
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هر چتی که واردش بشود مثل دریا در خودش جا یم دهد و فراواب است و اصل فراواب است و بخشیدن و حمایت کردن خاصیت اصیل آن
است .و اگر ما این لحظه حس کنیم که آن دریا هستیم و موجمان نیستیم و از این موج به آن موج رنتیم یعب از این فکر به آن فکر رنتیم و در
ی
ی
ی
موجها ( یعب در فکرها ) و کف ها زندگ نکنیم .این کفها و این موجها بخوابند ما یم شویم اقیانوس و همدم زندگ میشویم .ما با زندگ هیچ
ی
ی
ر
فرق نیم کنیم  .حاال زندگ یم شود مرکز ما و از آنجا برکت زندگ یم ریزد به فکرها و اعمال ما .االن دیگر همی که ما حس کردیم و مطمی
شدیم ( در پایی یم گوید که یقی کردیم )که ما دریا هستیم دیگر ترس از بی یم رود .ترس که از بی برود این فکر کردن یب اختیاری و
ر
صورب که با اینجور فکر کرد من دار ایجاد
معتادگونه که ما فکر میکنیم اگر تند تند فکر کنیم مسائلمان را یم توانیم تند تند حل یم کنیم در
مسئله یم کنیم و مسائلمان را زیادتر یم کنیم این فروکش یم کند .و این دفعه دریا از عمقش فکر میآرد ودریا از عمقش موج میارد.
یک موقیع هست یک طوفاب میاد و ی
موچ را روی دریا بلند یم کند و یک موقع هم هست که دریا خودش موج ایجاد یم کند .شما آن موقع
دریاب یم شوید که فکرهایتان را خودتان خلق یم کنید .و این در واقع آزادی است .آزادی از اینکه ما بعنوان دریا به حرق و یا کاری که دیگران
ی
ً
یم کنند واکنش نشان نیم دهیم که یکدفعه یک فکری در ما بلند بشود و پشت رسش کف ایجاد بشود .کف یعب درد ایجاد بشود و مرتبا کف
ایجاد بشود .
این کار که ما به عنوان موج برخاستیم فرو بنشینیم و دریا بشویم ،هوشیارانه است .باید هوشیارانه شما این کار را بکنید .همی که ما االن
متوجه هستیم که یک فکری در ما بریم ختد و ما را از جا یم کند ما به آن نگاه یم کنیم و فرو یم نشینیم و برنیم ختیم و دریا ر
باق یم مانیم .آن
موقع هست که یم توانیم هوشیارانه بگوییم که من شده ام تو من شده ام خدا و من شده ام زندگ که معب یم دهد.
ی
تا تو حریف من شدی حاال با گ همدمیم و یگ هستیم ؟ با زندگ .
ی
حاال آن چکار کرد؟ آن ذات اصیل ما را که جذب ذهن شده بود و دل ما شده بود را کشید و برد .هر لحظه یم خواهد بکشد .زندگ هر لحظه
یم خواهد دل ما را که چسبیده به این چتهای این جهاب و به رویدادها و به فرمهای این جهاب (که در پایی هم راجع به این صحبت خواهیم
کرد ) یم خواهد بکشد و ما چسبیدیم و خودمان را نیم کنیم دردمان میاد.
ی
خداب هم
حاال اگر این لحظه ما متوجه شدیم که با زندگ یگ شدیم یک دفعه یم بینیم که نور دل ما در فکرهای ما ظاهر شد .نور دل ما نور
ی
هست و خرد هم هست .مهر و عشق هم هست و لطیف هم هست .این لحظه بسته بسته انرژی هوشیاری ،بصورت خرد و بصورت عشق و
بصورت ارتعاش زنده کننده از ما مثل چراغ ساطع یم شود مثل نور چراغ و یم خورد به انسانهای دیگر .متیزد به فکرهایمان و فکر ما را خالق
یم کند و در این حال فکرهایمان را خودمان خلق یم کنیم .فکرهای تکراری نیم کنیم و فکر دیگران را مال خودمان نیم کنیم و فکرهای کهنه را
دوباره تکرار نیم کنیم .به فکرها نیم چسبیم .برای اینکه در این لحظه منبع فکر هستیم .و چون هوشیارانه این کار را یم کنیم داریم ذهنمان را
یم بینیم .پس ما یک حضور ناظر هستیم و هوشیاریم به اینکه ذهنمان دارد خلق یم کند و اگر دیدیم بیش از حد رفتیم به خشگ و خشک
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ی
شدیم و دل از دریا بتون یم کنیم دوباره بریم گردیم همدم معشوق یم شویم .یم بینیم که برکت زندگ یم ریزد به اعمالمان .یم بینیم که بطور
ی
ی
زندگ ما دارد ر
بهت یم شود  .برای اینکه این انرژی خداگونه یم ریزد به فکرها و
معجزه آسا وضعیت های زندگ ما در اطراف ما تغیت یم کنند و
بهت یم شود .با دوستانمان با بچه هایمان با همشمان ر
اعمال ما و به روابط و برخوردهای ما .یم بینیم که روابط ما با مردم ر
بهت یم شود .یم
ی
ر
انرژی نیک است .انرژی زنده زندگ
حمایب داریم .همه را ساپورت یم کنیم .بد یگ را نیم خواهیم .برای اینکه آن
بینیم که ما یب اختیار حس
ِ
ی
است و یم بینیم که زنده شدیم به زندگ و هوشیاریم .یم بینیم ورای فکر رفتیم و هیچ فکری به ما سلطه ندارد و یم بینیم پر از برکت و پر از
ً
زیباب و نعمت است این هوشیاری .از کیس چتی توقع نداریم .یم بینیم که نیم خواهیم هیچ کیس را عوض کنیم.
ی
احتیاچ نداریم  .قبال فکر
ی
ی
ً
یم کردیم که آدمها ،مثال مثل بچه ما یا دوستان ما در اطراف ما باید عوض بشوند تا ما خوشبخت بشویم و به زندگ برسیم .و االن یم فهمیم
که نیم خواهیم آنها را عوض کنیم  .ویل شعاع نور ما یم رسد به آنها و آنها از عشق ما و برکت حضور ما آسوده هستند و آرامش دارند .اجازه
یم دهیم که مردم در حضور ما راحت بنشینند .نگاه بد به آنها نیم کنیم و نگاه انتقادی به آنها نداریم .کیس را نیم خواهیم عوض کنیم و کیس
را بد نیم بینیم .برای اینکه این فضا باز شده و هر جور آدیم را در خودش جا داده.
حاال ما این کار را نکردیم که دیگران را عوض کنیم ویل یم بینیم که دیگران از این خرد یم توانند استفاده کنند و خودشان را عوض کنند .ما هیچ
قصد عوض کردن کیس را در این حالت نداریم .ویل یم بینیم که آنها از ما یم پرسند که شما چکار یم کنید که اینقدر خوش هستید؟!! خب ما
داریم با یار زندگ یم کنیم ما داریم به خدا نگاه یم کنیم.
به ما گفته اند که این کار غت ممکن است و یا نصیب یک عده خایص یم شود!!
در حالیکه این کار نه به سواد احتیاج دارد و این استعداد طبییع ما است .ما فقط باید بطور ساده متوجه بشویم که االن تحت سلطه یک
باشنده توهیم در ذهنمان هستیم و یم توانیم از آن عقب بکشیم و بگوییم که من تو نیستم ( در پایی یم گوید این کار ذره به ذره صورت یم
گتد)  .یک یک صورت یم گتد.
بخش دوم:
ذره به ذره چون گهر از تف آفتاب تو *** دل شدهست رس به رس آب و گل گران من
ر
قیمب که در زیر زمی هستند در اثر تابش آفتاب و فشارهای
سنگهاب مثل الماس یا سنگهای
سمبولیسم اینکه قدما معتقد بودند که گوهر،
ی
ً
ر
سخب مثل خارا تبدیل به گوهر یم شود .سنگ خارا نور را از خودش عبور نیم دهد ویل الماس که
زمی درست یم شود مثال سنگ سفت و
یگ از این سنگهاست نور را از خودش عبور یم دهد و شفاف به نور است.
خداب از ما عبور نیم کند.
پس در حالت من ذهب که ما االن رفتیم به ذهن و چسبیدیم به چتها و یک من درست کردیم کدر هستیم .نور
ی
ی
برای اینکه همه را جذب یم کنیم .به عبارت دیگر انرژی زنده زندگ این لحظه جذب این سنگ خارا یم شود مثل آجر .از آجر نور را اگر بتاباب
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هیچ نوری منعکس نیم شود ویل آینه صاف نور را منعکس یم کند .آینه و الماس شفافند ویل آجر و سنگ خارا نیستند .شما یم خواهید از این
ی
چت تته تبدیل به چتی بشوید که نور از شما عبور کند .این لحظه که زندگ هست بلند یم شود و از شما عبور یم کند در تمام ذرات شما
ارتعاش یم کند و حس یم کنید و هوشیارید و حالتان خوب است و ذهنتان را بکار یم گتید و فکر خلق یم کنید و به فکر مردم هم احتیاج
ندارید و آزاد از دیگران هم هستید .ما گدای فکر نیستیم و هیچ توقیع هم از کیس نداریم.
نیم خواهیم دیگران را عوض کنیم .من این را یم گویم برای اینکه این آب و گل گران فکر یم کند که داناست.
خودنماب کردن .برای اینکه هر چت اصییل را
بجاب رسیدیم که بطور اصیل گفتیم که «:من نیم دانم » نه برای پز دادن و
ی
هر کدام از ما اگر ی
گوب که باید بگویم « من نیم دانم».
این من ذهب میگوید ( یا این آب و گل گران یم گوید ) که بگذار من بکنم! مگر نیم ی
خب از این به بعد هر موقع کیس از من چتی پرسید من یم گویم «:نیم دانم».
ویل در تمام حرکات و سکنات من نشان یم دهد که من یم دانم.
«من نیم دانم » یک جور تسلیم است و من نیم دانم باید در عمل ،در این لحظه در شما ظاهر بشود .به اینکه چون «نیم دانم » پس اتفاق
ی
این لحظه هر جور که یم افتد ،پس من یم پذیرم و با زندگ موازی میشوم.
دوسب شما با این لحظه شما را از جنس معشوق یم کند .چاره کار د ر
ر
وسب با فرمهاست .ویل من ذهب دشمن فرم
پذیرش اتفاق این لحظه و
این لحظه است .دشمن اتفاق این لحظه است .من ذهب اتفاق این لحظه را اگر خییل لطف کند به عنوان پلکاب برای آینده بحساب میارد و
این لحظه را یم پوشاند .در حالیکه این لحظه زندگیست.
پس یم گوید که ذره به ذره کما اینکه آن الماس هم زیر زمی در اثر تابش آفتاب و فشارهای زمی درست یم شود ذره به ذره درست یم شود.
یکدفعه که سه کیلو سنگ تبدیل به الماس نیم شود .مانند گوهر از گرمای آفتاب تو حاال شما ازخودتان ربتسید گرمای آفتاب ایزدی به ما
ً
اصطالحا ر
وقب که
چطوری یم تابد؟ شما یم تابایند .شما یم کشید عقب و هر لحظه ( البته همیشه این لحظه است هر لحظه غلط است ویل
ما یم گوییم هر لحظه منظور ما این لحظه است) این لحظه ر
وقب من با اتفاق این لحظه دوست یم شوم یعب با این لحظه دوست یم شوم.
پس یک ذره آمدم بتون و گرمای ایزدی را من خودم یم تابم به آب و گل خودم .اینطوری نیست که خدا آنجا ایستاده و شما هم اینجا هستید
و یک دفعه گرمایش را یم تابد به شما .این استنباط ذهب است و این غلط است.
ی
خدا در ذهن نیست .در ذهن این من ذهب است .من ذهب هم یک تصویر ذهب منعکس یم کند بعنوان زندگ یا خدا .و یم گوید حاال او دارد
آفتابش را روی من یم تاباند .یک تصویر آفتاب روی یک تصویر دیگر بعنوان من که این درست نیست.
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رچ درست است؟ این درست است که این لحظه ما تسلیم هستیم .دوست یم شویم با اتفاق و فرم این لحظه .بطور کیل با فرمها دوست
ی
میشویم و با فرمهای دشمن نیستیم و ستته نیم کنیم .این لحظه اتفاق یم افتد و من یم پذیریم .این پذیرش من را با زندگ موازی یم کند و من
میام بتون .هر چقدر شما بتون هستید و دارید آب و گل تان را نگاه یم کنید  .تف آفتاب ایزدی دارد یم خورد به آب و گل شما .یم گوید ذره به
ً
ذره مانند گوهر از گرمای آفتاب تو تماما آب و گل گران من تبدیل به دل شده است .یعب تبدیل به تو شده است.
ز
ر
رستخی ناگهان وی رحمت یب منتها خب
وقب یم گوییم «دل»منظور زندگیست که مرکز ما است .این لحظه که همانطور که یم گوید  :ای
فضاب باز یم شود و شما زنده یم شوید  .این رستخت ناگهان
رستخت ناگهان یعب قیامت ناگهان .یعب یک دفعه این فکر فرو یم نشیند و یک
ی
ر ً
اکتا این ذره به
فضاب باز یم شود در شما .حاال این فضا ذره به ذره ممکن است که باز بشود .و موالنا معتقد است که برای
است که ناگهان
ی
غریب بیفتد و یکدفعه این فضا در او باز بشود .ویل بطور عمویم ما باید ذره به ذره
ذره است ویل ممکن است برای یگ هم یک اتفاق عجیب و ی
این کار را بکنیم.
حاال شما ممکن است که بگویید خب من تا به گ باید این کار را بکنم؟ من به شما یم گویم شش ماه .شما این یس دی های گنج حضور را
روزی ده مرتبه گوش یم کنید و این غزل را یم خوانید و خودتان را زیر نورافکن یم گذارید و این سطر را که یم خوانید این سطر باید شما را
تبدیل کند.
این سطر یک فکر است ما این را نیم خوانیم که شما اینجا معادل این فکر اما یک کیم ساده تر در ذهنتان بسازید .شما چطوری این غزل را یم
خواهید بخوانید؟ یم خواهید بگویید که ذره به ذره این گوهر از  ..یک ذره ساده تر این را معب کنید! ویل ساده تر باز هم این یک فکر است.
مگر ما یم خواهیم این کار را بکنیم؟ نه.
این سطر یک مبدل است .یعب بقول معروف یک عالمت راهنماست .این عالمت راهنما رچ یم گوید؟ یم گوید این را پلکان یم کنید و یم پرید
به یک دنیای دیگر .که دنیای دیگر اصل شماست.
آیا منظور این است که یم متیم و یم رویم به یک دنیای دیگر؟ نه! منظور همی جاست .همی لحظه است .همی لحظه یک ذهن است و
یک فضای یب نهایت وسیع این لحظه که خداییت شما هست باز یم شود  .همی ای رستخت ناگهان وی رحمت یب منتها فضای پذیرش این
وقب که با دریا یگ شدید .ر
لحظه است و اصل شماست ر
وقب که این موج فکر که هر لحظه بریم ختد و ما فکر یم کنیم که باید تند تند فکر
کنیم و فکرهایمان را بگوییم و سخنور باشیم.
ً
اصال ساکت باشیم .مگر به سخن ر
گفی و شعر حفظ کردن است؟ اینها که ما یم خوانیم اینجا به این
سخنوری به چه دردی یم خورد؟ ما باید
علت است که اینها شعرهای معمویل نیست .اینها مبدل است .پس ر
وقب که شعر را یم خوانیم اینجا در ذهنتان یک فکر دیگر تولید نشود و
بگویید که آهان فهمیدم!
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اگر فضا در درونتان باز یم شود این بیت دارد کار یم کند ویل اگر یک فکر دیگر میاید و یم گویید آهان این را یم گفت دیگر!! حاال ما ده بیت
شعر یم خوانیم و شما ده بیت ساده شده را جمع یم کنیم اضافه یم کنیم در کیسه که ( در پایی هم یم گوید کیسه ) به یک رسی فکر و دانش
دیگر .مگر این برنامه برای این است که شما دانش توی کیسه تان بگذارید؟
پس تمرین معنوی شما دوباره شده اضافه کردن چتی به شما .من ذهب اینطوری است .من ذهب هر چتی را تبدیل یم کند به اینکه من باید
بیشت خواندم ر
ر
بهته  .امروز رفتیم کالس
یک چتی را به خودم اضافه کنم .تمرین معنوی من هم این است که مثنوی یم خوانم و هر چقدر
موالنا و صد سطر خواندیم .به به!! همه آنها را هم فهمیدیم.
نه شما باید یک سطر یم خواندید و کیم فضا را باز یم کردید .چه فایده دارد صد سطر؟!!
پس هر کدام از این شعرها را که یم خوانیم ما و هر بیت را که یم خوانیم شما باید ببینید که من االن دارم تبدیل یم شوم به فضای پذیرش و
ر
بیشتی بکنم .
این فکر فروکش یم کند .این شعر برای این نیست که من را تحریک کند و برانگیخته بکند که من فکرهای
ی
این ذره به ذره مانند گوهر دارید شفاف یم شوید که این نور از شما عبور کند .پس بنابراین مقاومت نیم کنید به زندگ در این لحظه و جلوی
ی
زندگ نایستادید .شما این لحظه را بعنوان شاهد هستید .پس شاهد و ناظر این لحظه و اتفاق این لحظه هستید و اتفاق شما را نبلعیده .اتفاق
اگر االن شما را نبلعیده و جذب خودش نکرده پس فکر فرو یم نشیند .یواش شده و شما به اصلتان نزدیک یم شوید .آن موج اقیانوس که
ر
بیشت متوجه یم شویم که از جنس اقیانوس هستیم و از
بعنوان من ذهب در ما بود دارد یم خوابد و یواش یواش کوچک یم شود و ما داریم
ً
اصال واکنش نشان نیم دهیم.
جنس موج و کف نیستیم .به کف ها و موج ها واکنش نشان نیم دهیم.
دریا که واکنش نشان نیم دهد! شما اگر که بروید وسط دریا متوجه یم شوید که فقط آن کنار دریا هست که مقداری موج دارد ویل اگر پنج یا
ر
کیلومت بروید وسط دریا یم بیینید که آن وسط صاف صاف است .برای اینکه آنجا عمق زیاد است .حاال یک موجگ ممکن است باشد
شش
ویل ر
اکت اوقات صاف صاف است .شما هم صاف صاف هستید و واکنش نشان نیم دهید به هر کیس که حرف بزند.
ی
ر
داشی نشان این است که
حاال آن صاق و آن آرامش توقع هم از کیس ندارد .بارها گفته ایم که شما توقعتان را در زندگ به صفر برسانید .توقع
ر
داشی معنیش
من یک دسته ای از نیازهای گذشته هستم و دارم بشعت یم روم به آینده تا اینها را به نتیجه و ثمر برسانم .و من ناقصم .توقع
این است که من ناقصم!
شما ناقص نیستید شما اقیانوس کامل هستید .و هر لحظه قبول یم کنیم با اتفاق این لحظه دوست یم شویم .آن لحظه ما میاییم بتون و نگاه
یم کنیم به آب و گل مان .آن که آمده بتون رها شده .یعب یک لحظه که شما خودتان را نگاه یم کنید که من دوست این لحظه هستم یعب
دوست فرم این لحظه هستم .دوست شدن با فرم این لحظه شما را از جنس اقیانوس یم کند.
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یادمان باشد تف آفتاب و گرمای آفتاب ایزدی از طریق شما یم تابد به آب و گل تان .نه اینکه یگ دیگر ایستاده آنجا بعنوان خدا و او هست
که یم تابند به شما .نه اینطوری نیست.
ً
تبا یم چرخید و گیج هستید و نیم دانید که رچ هست ر
استس هستیم و
تا شما آگاه نباشید که رچ یم گذرد به زندگیتون .اگر قایط شدید و مر
یم ترسیم و کیل رنجش داریم ..نه در اینصورت نیم شود .شما فکر نکنید که اگر درد بکشید و عزا بگتد و گریه کنید یک دفعه خدا رحمش
ر
ر
ر
بیشت یم دهد .چون یم گویید که من یم
بیشت خدا یم دهد هر چقدر درد بکشید و عزا بگتید خدا باز هم
بیشت گریه کنید
میاد! نه .هر چه
خواهم از این جنس بشوم.
ی
ما یک قانون جذب داریم که یگ از قوانی زندگ است .یم گوید هر چتی به نوع خودش کشیده یم شود و جذب یم شود و آن را زیاد یم شود.
از جنس هر چتی باشید آن را زیاد یم کنید .از جنس هوشیاری ایزدی باشید آمده باشید بتون ونگاه یم کنید  ..یک ذره میاید بتون از ذهن
کیم تف آفتاب ایزدی دارید انداختید به یخ تان و به کف تان و آن را دارد ذوب یم کند.
پس این شما هستید که آفتابتان را یم اندازید روی آب و گل تان .از طریق شما خدا آفتابش را یم اندازد روی یخ شما .نه از طریق کس دیگری.
البته اگر یک کیس بطور کامل حاض باشد  ..ما در حضور او باشیم آرامش و عشق و لطافت و از آن انسان ساطع یم شود و به ما یم خورد .
ر
مهمتین عامل دوباره خود ما هستیم .ما نباید بتون بگردیم که من باید یگ را
حرف خردمندانه و برکت عشق البته اثر یم گذارد روی ما .ویل
ً
پیدا کنم که کامال حاض است و بروم بغلش بایستم که تف آفتاب او به من بیفتد .این باز فایده ندارد چون شما دوباره محتاج شده اید به یک
ر
مهمتین چت این است که شما نابسته باشید به دیگران و به اتفاقات .و بطور کامل این آب و گل را تبدیل کنید.
کس دیگر.
وقب میایید بتون و نگاه یم کنید هوشیار هستید .متوجه یم شوید که این درد را که انداختم کیم حالم ر
آن یخ های شما دردهای شماست .ر
بهت
ر
وقب حالم ر
شد پس این یگ را هم بندازم .آن یگ و آن یگ  ...را هم بندازم .آن رنجش را اندختم حالم ر
بهت شد .ر
بیشت یم
بهت شد هوشیاریم
ر
ر
بیشت یم توانم ببینم .ر
شود.
بیشت یم بیب .یک خشم را یم اندازی یک
وقب یک رنجش یم اندازید یک خرده یم بینید دویم را که یم اندازی کیم
ر
بیشت یم بیب.
مقدار
هاب را یم بیب؟ آن ناجوریها را .چون از جنس اصلتان و خدایتون شدید آن اشغالها را دیگر قبول ندارید .یک ذره که این هوشیاری
چه چت ی
ر
بیشت بشود یم فهمید و یم گویید آهان من این هستم .و ممکن است که یکدفعه همه را یب اندازید.
من االن یم بینم کساب که سه یا چهار ماه به برنامه گنج حضور گوش کردند و هر روز روی خودشان کار کردند و اجازه ندادند تحریکات بتوب
مثل اخبار منق روی آنها اثر بگذارد آزاد شدند .بله تعجب آور است بقول موالنا  .و من ذهب ممکن است که باور نکند که چطور است
همچی چتی؟! بطور معجزه آسا همه دور و اطرافشان تغیت کرده  .روابطشان با بچه هایشان و همششان و در رس کار با اشخاص دیگر تغیت
کرده و خییل خییل ر
بهت شده .یگ دو نفر نیست که!
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ی
اینها خودشان کردند .اصلشان را آوردند بتون و زندگ هم یم کشد .فرض کنید که خدا شما را دارد یم کشد از این آب و گل بتون و شما هم
چسبیدید و ول نیم کنید خب االن هوشیار یم شوید که من باید این را رها کنم  .این رچ هست که من به این چسبیدم؟! یم کشد زود شما را
ی
بتون چون شما هوشیار هستید .چسبیدن را رها کردید و آزاد شدید  .پس زندگ هم شما را یم کشد بتون و آزاد یم کند .شما عامل اصیل
هستید .
یادمان باشد یک مطلب از همه مهم رت است و آن با شماست .و آن مسئولیت هوشیاری شما در این لحظه است .مسئولیت اینکه شما این
لحظه هوشیار به من ذهب هستید و هوشیار به دردها هستید یعب هوشیاری درد دارید که وای ر
استس دارم رنجش دارم خشمگینم و سنگینم
چون آب و گل گران دارم و خسته هستم نزدیک نشوید به من خوشم نمیاد  ..این هوشیاری من دار ذهب و پردرد است که گرفتار است .ویل
ی
ی
خداب نور زندگ هوشیاری زندگ از سخن و از عمل شما ..همدم شما
یک هوشیاری دیگر هم هست که همچو چراغ یم جهه ..نور دل نور
ی
ی
ی
ی
زندگ است .حاال شما به زندگ نگاه یم کنید یا به آن دردها؟ به دردها دیگر نگاه نیم کنید چون دیگر آنها اصل نیستند .دردها پایه زندگ شما
ی
جوب و رنجش را اصل نیم دانید اینها کف های زندگ هستند.
برای آینده نیستند .کینه و انتقام ی
آخر دیده اید شما که اقیانوس به کف هایش بچسبد؟ نه ندیده اید .پس مسئولیت اینکه این لحظه شما چه هوشیاری دارید آیا هوشیاری
ی
زندگ دارید یا هوشیاری خواب آلوده و پر از جهل من ذهب با شماست! این بزر ر
گتین مسئولیت است و شما نباید زیرش بزنید که چون
زنده
همشم این کار را یم کند من دیگر خشمگی هستم و چاره ای ندارم! نه  .این مسئولیت را هیچ کیس نیم تواند به گردن دیگران یب اندازد .ببینید
اگر شما تا حاال از زیر مسئولیت این موضوع در رفته اید؟ اولی چت این است که بگویید من مسئولیت هوشیاری خودم در این لحظه
ی
هستم .از جنس زندگ هستم.
چرا مسئول هستید؟ برای اینکه شما اراده آزاد دارید .اراده آزاد یک اراده ای است یک اختیاری است که شما در درون دارید و هیچ کس به آن
ً
ر
اصال غذا نخورد  .نیم شود بزور به او غذا داد ر
حب اگر
دستیس ندارد و نیم تواند آن را لقو کند .شما فرض کنید یک انساب تصمیم یم گتد که
ی
او را بزنند و بکشند  .او یم گوید که من غذا نیم خورم! این اراده آزادش است .هر جور که شما بخواهید زندگ بکنید اراده آزادش را دارید و
هیچ کیس نیم تواند به آن ر
دستیس داشته باشد .به عنوان انسان.
یک عده دوست دارند که این اراده آزاد را از ما بگتند و بگویند که شما مثل بره هستید و دنبال ما بیایید .نه! این کور کردن خالقیت است.
ی
موالنا یم گوید هر انساب موظف است که مسئول هوشیاریش باشد و نور دل او یا نور زندگ از او در این لحظه مثل چراغ بجهد .و خرد در
سخنش و عملش منعکس بشود .و عشق در اعمالش منعکس بشود .و شما مسئول این کار هستید .این مسئولیت را نیم توانید به گردن
دیگران یب اندازید.
بخش سوم:
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ر
پیشی آ دیم بنه آن بر و سینه بر برم *** گر چه که در یگانگ جان تو است جان من
ر
واضحت نیم شود .یم گوید جلوتر بیا و آن کنار خوشگل و سینه خوشگل را در کنار من بگذار  .یعب بیا من را در آغوش بگت.
ببی از این
ی
ی
ی
به گ یم گوید؟ به زندگ یم گوید .و ما هم به زندگ یم گوییم که جلوتر بیا و من را در آغوش بگت .ویل برای اینکه زندگ ما را در آغوش بگتد ما
ی
ی
ی
باید از جنس زندگ بشویم .این معنیش این است که ما از جنس زندگ هستیم که زندگ ما را در آغوش یم گتد .این شبیه این است که اقیانوس
بگوید هم من از جنس اقیانوس هستم و هم خدا از جنس اقیانوس است .پس اگر فکر من فروکش کند من و خدا یگ یم شویم.
ی
یم گوید گر چه که من یم گویم تو جلوتر بیا و من را در آغوش بگت اما در یگانگ در فضای پذیرش این لحظه من و تو یگ هستیم .و جان من
ی
ً
جان توست جان من است جان تو  .یعب تو داری در من زندگ یم کب و اصال چتی به عنوان من وجود ندارد .این نشانگر این است که ما
جداب ما را تجربه
امتداد خدا هستیم .ما میاییم به این جهان و با چتها هم هویت یم شویم ( که این را بارها گفته ایم) که این فردیت ما و
ی
کنیم .و دوباره خودمان را یم کشیم عقب درست مثل اقیانوس از موج خودش را یم کشد پایی و یم گوید که من موج دیگر نیستم .و این
هوشیاری در ما وجود دارد .این هوشیاری که یم گوید آب و گل در این لحظه هوشیاری حضور در شما وجود دارد اینطوری نیست که شما
انتخاب کنید و آن را ایجاد کنید  .نه!
مهیب بیاد که ذهن نتواند آن را تشخیص بدهد بالفاصله ذهن خاموش یم شود مقدار زیادی
چرا وجود دارد؟ این لحظه اگر یک صدای ی
هوشیاری حضور در شما آزاد یم شود که بتوانید تشخیص بدهید که این صدا چه بود .یعب بطور طبییع این اتفاق میفتد.
ی
پس بطور عادی اشتبا ًه ما یاد گرفتیم که اجازه بدهیم تمام هوشیاری زنده زندگ جذب این ذهن بشود و یک چتی را درست کند بنام من ذهب
ً
که ما برویم مثال اتومبیلمان را به یک کیس نشان بدهیم یا در فکرمان تصور کنیم که این خانه سه اتاق خوابه من بد است و یک خانه ده اتاق
ً
فرشهاب بندازیم و یا مثال برویم برسیم به فالن جا فالن مقام و
خوابه بخریم و مردم را دعوت کنیم اتاقها را به آنها نشان بدهیم و هم چنی
ی
آنموقع مردم بیایند تعظیم کنند به ما و به ما احتیاج داشته باشند و ما کارشان را راه یب اندازیم و بعد خودمان را بگتیم .توی این بازیهاست این
فرد.
ی
ی
ی
توی این بازیها بودن یعب چه؟ یعب مفرغ .یعب انرژی زنده زندگ و خالق زندگ را که االن یم توانید شما حس کنیداین انرژی زنده زندگ و این
هوشیاری را تماما یعب رس به رس جذب این ذهن یم شود که یک چتی بسازد که از این فکرهای سطح پایی بکند و قصه بسازد.
ً
تازه برود اقدام کند به این چتها و با اینها هم هویت بشود و اینها هم نیم شود که کامل بشود همه اینها ناقص میمانند .مثال ما یم خواستیم از
ً
مقایم که داریم استفاده کنیم و به مردم خودمان را نشان بدهیم و خانه خریدم و قبال سه اتاق خواب داشتیم و حاال بجای اینکه ده اتاق خواب
داشته باشد پنج اتاق خواب دارد!! ناقص است دیگر .اگر ده تا بود خوب بود.
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ً
ر
خواستیم بچه مان ر
موسیق خوشمان نمیاد .از این صحبتها آنقدر من یم شنوم .معموال
دکت بشود حاال رفته موسی رق دان شده .ما که از
صحبتها رس این است.
ی
حاال ما حصل کالم این است که شما در این لحظه اجازه یم دهید که در این لحظه تمام انرژی زنده زندگ تبدیل به این فکرها بشوند .این
فکرها تند تند در ذهن شما بعنوان موج و موج دیگر و موج بعدی  ...شما از این موج یم پرید به موج دیگر و از این موج به دیگر  ..اقیانوس از
ی
موج یم پرد به موج دیگر و از این طریق دارد زندگ یم کند تابمتد.
حاال ر
وقب آخرین نفس را داریم یم کشیم آخرین موج فرو کش یم کند و آن موقع هست که یم فهمیم ای داد من زنده بودم من اقیانوس بودم.
ی
آخر این نفس آخر را ما یم کشیم ر
وقب داریم یم متیم و بعد یکدفعه متوجه یم شویم که این همه که ما توی این موجها زندگ میکردیم و یم
ی
ی
خواستیم چتها را بدست بیاوریم و به آنها بچسبیم و از آنها زندگ بگتیم زندگ در زیر این اینها بوده .اقیانوس زیر این موجها بوده .خب شما
ی
ی
این را بدانید دیگرکه در یگانگ ....که االن ما یگانه هستیم و از جنس زندگ هستیم .ما هوشیاری هستیم آمدیم به این جهان ( هزار بار این را
ی
گفتیم) که با چتها هم هویت شدیم و االن داریم هوشیاری یم شویم که ما به چتها چسبیدیم و از آنها یم خواهیم زندگ بگتیم  .خییل از
ی
ً
باشنده ها را مخصوصا انسانها را تبدیل به جسم کردیم و یم خواهیم مثل رسنگ از آنها زندگ بکشیم مثل بچه مان ،مثل همشمان  .آنها را به
ی
جسم تبدیل کردیم و از آنها زندگ یم خواهیم.
ی
ی
حاال به این اشتباهمان رب یم بریم و چون آنها به ما زندگ ندادند ما رنجیده ایم .چون آنها به ما زندگ ندادند ما فکر یم کنیم که ناقص هستیم
ی
ً
ویل این من ذهب فکر یم کند که در آینده است و این چتی که ناقص بوده  ..مثال حاال این همش به ما زندگ نداده شاید یک همش دیگر پیدا
ی
ی
بشود و به ما زندگ بده .آن همش که االن نیست در آینده است .اینها توهمات است.زندگ از اول با شما بوده و از اول کامل بوده .اگر چه در
ی
ی
یگانگ جان خدا جان شماست .جان شما جان زندگیست .یگانگ هم اصل شماست.
گفتم هوشیاری میاد به این جهان و یم کشد عقب از چتها با بیدار شدن بصورت شما بصورت انسان و با همه چت و همه کس در آن فضا یگ
ی
میشود .ما به سگمان که نگاه یم کنیم سگ ما مستقیم وصل است به زندگ ویل بصورت ناهوشیارانه.
حاال ما که از مرحله حیواب زدیم باال .در مرحله فکری از فکر باید باالتر برویم همانطور که هفته قبل هم گفت از فکر بکشیم عقب به این
ی
ً
دوب است )
یگانگ به این فضای
یکتاب این لحظه .حاال ما هوشیارانه با آن فضا در پیوندیم ( اصال در پیوندیم هم غلط است چون این جمله ی
ی
ما همان فضا هستیم .هوشیارانه با حیوان در آن فضا گفتگو یم کنیم .او هوشیار نیست ویل ما هوشیار هستیم .ما در آن فضا با او گفتگو یم
کنیم نه اینکه من یک مجسمه هستم من ذهب  .و سگ من هم یک مجسمه است و من یک تصویر ذهب از او دارم این دو تا تصویر ذهب با
هم صحبت یم کنند .نه این درست نیست.
ی
ً
زندگ وصل هستند شما آرامش درسخت را ببینید .چه آر ر
امیس دارد!
آنها مستقیما به
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ما با درخت در آن فضا یم توانیم ارتباط برقرار کنیم.
عجب فتم که این سایه کیست بر رسم *** فضل توام ندا زند کان من است آن من
در ی

ی
زندگ از ما بیان یم شود ر
وقب حریفمان آن دلستان است ر
شگفب میفتم ما ر
ر
وقب که ما حالمان خوب است
وقب خرد و عشق
یم گوید که در
ی
یک دفعه متوجه یم شویم که خییل خوب است ما بتون را هم که نگاه یم کنیم و انسانهای دیگر را هم که یم بینیم زندگ را در آنها یم بینیم.
ی
زیباب ها را یم بینیم .و برای
به نباتات و درختان که نگاه یم کنیم زندگ را در آنها یم بینیم .به حیوانات که نگاه یم کنیم مهر دلمان یم جنبد و ی
اولی بار آزادانه راه یم رویم و از همه چت خوشمان میاد .با چتی ستته نداریم و همه چت در ما جا یم شود .خب ما شگفت زده میشویم که
جواب یم خواهیم .و بعد یم گوید فضل تو صدا یم زند و فضل تو به من یم گوید که آن من است سایه
این سایه گ هست روی رس ما؟ و یک
ی
من است بر رس تو! ویل تو و من یگ هستیم( هوشیارانه) .تو به این موضوع هوشیاری .ویل به ذهن سوال نکن .به ذهن سوال نکن که این گ
هست؟ فقط همینطور هوشیار باش به من و بگذار این فضل من از تو بیان بشود .که آن است آن من که یم توانستید آن من را به این معب
که «آن » باز هم همان هوشیاری حضور است .در فاریس بعض موقعها که حافظ هم یم گوید :بنده طلعت آن باش که آ زب دارد این آن به
معب هم یم توانید بگتید که این آن من است که از تو بیان یم شود یا مال من است .سایه من هست بر رس تو.
از تو جهان پربال همچو بهشت شد مرا *** تا چه شود ز لطف تو صورت آن جهان من

یم گوید از تو این جهان پربال مثل بهشت شده برای من .تا از لطف تو صورت آن جهان من چگونه بشود .خب آن جهان و این جهان همی
جاست .این جهان که جهان فرم است و جهان ذهن است .یعب آن چتی که ذهن ما نشان یم دهد ما در بتون یم بینیم.
ً
حقیقتا که ما نیم دانیم رچ هست! آن چتی که ذهن ما نشان یم دهد چشم ما و حس ما و قضاوتهای ذهب ما و تشخیص ذهب ما نشان یم
دهد ما آن را در بتون یم بینیم که این جهان است  .و آن جهان جهان حضور است .پس اینطوری نیست که ما متویم آن جهان بعد از مردن.
نه!
آن جهان و این جهان همی جاست .جهان فرم و جهان یب فریم .جهان یب فریم شما هستید که کش میایید و فضادار هستید .فضا را باز یم
ی
کنید و آنجا زندگ یم کنید و بتون را هم یم بینید .از اینجا بتون نیم آیید .از آن جهان بتون نیم آیید .اگر شما صد در صد خودتان بکنید از
ی
ً
هیچ نباشد  .شما کامال آزاد شدید و زنده جاودان شدید .بفرمایید اگر یم توانید
این جهان .هم هویت شدگ فرمها در شما صفر درصد بشود و ر
دیگر آسان شده.
اما شما از خودتان سوال کنید که چرا این جهان پربال شده؟ بال رچ هست؟ بال از اینجا میاد که ما رفتیم توی ذهن .ما که این جهان فقط فرم
است و عادت کردیم فقط این جهان را ببینیم و آن جهان را بستیم .آن جهان در این لحظه باز یم شود  .آن جهان ر
وقب باز یم شود که این موج
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فکر فروکش کند و یکدفعه آن رستخت ناگهان در شما باز بشود که یم شود و برای خییل ها شده و برای شما هم دارد یم شود .و این در نوشته
جاب شما گفتید که من از جنس خدا هستم و این را شما گفتید.
های
ی
مذهب ما یم خوانیم که اصطالح الست بکار یم رود  .یعب در یک ی
ر
اعتاف کردید و تشخیص دادید .این تشخیص در شما هست .این تشخیص به شما آگایه یم دهد که به عنوان موج فکر که فرو بنشینید این
رستخت ناگهان است و رحمت یب منتها در شما باز بشود .که در اینجا یم گوید آن جهان .آن جهان لطافت اوست  .عمق آن جهان ما در این
لحظه بسته به لطف معشوق و تسلیم ما است و کار کردن ما است  .اینکه ما زیر نورافکن خودمان هستیم و چقدر کار یم کنیم روی خودمان
ً
است .ما آن جهان را بستیم یعب این لحظه را بستیم و تماما از جنس جسم شدیم در ذهن حس وجود داریم  .چتها را فرمها را در ذهن مجسم
کردیم که در هفته قبل گفتیم سه جور فرم داریم .فرم های فتیگ مثل ماشی مان مثل بچه مان مثل همشمان .اینها فتیک هستند و فرم
دارند اینها در بتون .اینها را در ذهنمان تجسم کردیم و به اینها حس وجود بخشیدیم .حس وجود بخشیدیم یعب ما گفتیم اینها جزو ما
ً
هستند .ویل این چتهای فتیگ مرتبا یم خواهند از بی بروند .مثل ماشی ما یا مثل خانه ما یا مثل پولهای ما .مثل دوستان و پدر و مادر ما.
ر
یکتاب این لحظه است و از طریق عشق .یک جور
عشق در فضای آن جهان که در فضای
حاال دو جور برخورد هست با انسانها .یگ برخورد
ی
هم از طریق مجسمه و تصویر .ر
وقب که شما این لحظه را یم بندید رابطه ما هم هویت شدن و چسبیدن است .ما تجسم یم کنیم همشمان را
ر
هسب و یم چسبیم به آنها . .سایه مان را یم اندازیم روی آنها و
و یا بچه مان را در ذهنمان حس وجود به آنها یم دهیم و یم گوییم که تو من
نیم گذاریم که اینها تکان بخورند و اینها را باید ر
کنتل کنیم .ویل یک موقع اینها خودشان را یم کشند و پاره یم کنند ویم روند .خب اگر یم
کشند و پاره یم کنند مثل این است که دارند دست ما را یم کنند و یم برند .خب این بالست دیگر.
اگر شما فضا را باز یم کردید و سایه کن رتل ما رس آنها نبود عشق ما (همان سطر اول ) و نور دل ما به آنها یم تابید .فضا باز بود و آنها رد کنار ما
ی
راحت بودند و از ما فرار نیم کردند .از ما خوششان یم آمد .در حضور ما راحت بودند و ما اجازه یم دادیم که آنها زندگ کنند و خودمان هم
ی
زندگ کنیم .ما یم فهمیدیم که ما به اندازه ای یم توانیم دیگران را دوست داشته باشیم که خودمان را دوست داریم .ما به اندازه ای یم توانیم
احتام بگذاریم که به خودمان ر
به دیگران ر
احتام بگذاریم.
ی
ی
ی
زندگ نیم کنند .ر
وقب از آنها یم پرسیم شما از زندگ رچ یم خواهید و برای رچ زنده
بعض ها زندگ را برای خودشان جهنم کردند و هیچ
ی
ی
ر
نیسب که زندگ کب تو نیم
هیچ! من که قابیل نیستم که زندگ کنم .خب اگر تو قابل
هستید؟ یم گویند برای بچه ام .شما خودتان رچ؟ ر
ی
ی
ی
ی
گذاری بچه ات هم زندگ کند .تو اول باید خودت زندگ کب و بعد بگذاری و اجازه بدیه که دیگران هم زندگ کنند .اگر خودت زندگ نکب و
ی
ی
زندگ ر
نبایس نیم گذاری دیگران هم زندگ کنند .آیا این قانون را یم داب؟
زنده به
ی
ی
زندگ از شما ساطع یم شد به بچه یا همشتان یا به دوستتان یا همکارتان .از جنس ر
کنتل ر
بایس یم
اگر شما از جنس زندگ در این لحظه بودی
خوایه همه را ر
کنتل کب و اینها یم کنند و یم خواهند بروند و ر
قب که دست شما را یم کنند شما دردتان میاد .پس جهان پربال شد.
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چه چتی جهان را پربال کرده؟ اینها که آدمها هستند! ما به جسم های فتیگ یم چسبیم .ما به جسمهای فتیگ که گفتم مثل اتومبیل یا خانه
یا پولمان آنها را تجسم کردیم و به آنها حس وجود دادیم .ویل آنها که در ر
کنتل ما نیستند .یک موقع پول ما کم یم شود یا بتینس ما یم خوابد
و یا ما کارمان را از دست یم دهیم .شما اگر کارتان را از دست بدهید چکار یم کنید؟ فکر میکنید که دستتان را کندند و بردند؟ یا نه فضا را باز
میکنید و هوشیارتر یم شوید .با عشق با لطافت یم روید و دنبال کار یم گردید .شما اگر فضا را نبندید اگر ر
استس و گرفته نباشید و اگر
خشمگی نباشید اگر رنجیده نباشید و آزاد باشید و صورتتان بشاش باشد اگر این کار را از دست دادید مصاحبه بعدی شما را یم پذیرند .ویل
ی
خب اگر مصاحبه بعدی از شما سوال کنند و شما در جوابشان بگویید که بابا چه زندگ! ما این همه زحمت کشیدیم آخر رس ما را انداختند
بتون و جهان پر از بال است  .در اینصورت شما را استخدام نیم کنند به شما کار نیم دهند .برای چه باید به شما کار بدهند؟ یک نفر باید
دیوانه باشد که به یک نفر که جهان را پر از بال یم بیند و درد و خشم و رنجش را با خودش حمل یم کند به او کار بدهد .برای چه باید به او کار
بدهند.
پس شما کار پیدا نیم کنید .توجه یم کنید؟
پس اگر ما با چتها هم هویت بشویم با آدمها هم هویت بشویم و با باورها هم هویت بشویم .اگر شما با یک رسی باور با فرمهای ذهب هم
ً
ر
متفاوب دارند مردم باورهای دیگری دارند .این نیم شود که شما یک رسی
هویت بشوید آن باورها را مرتبا یگ زیر پا یم گذارد .مردم دین های
ً
باورها را انتخاب کردید و به آنها چسبیدید .مرتبا بد نگاه کنید به کساب که آنطوری نیستند .یم دانید آن موقع چطوری یم شود؟ جهان پربال
یم شود .پس شما باید دستتان را باز کنید .و این باورها را و این آدمها را آزاد کنید .آدمهاب که دور و بر شما هستند و زیر ر
کنتل شما هستند را
ی
هاب را هم که به آنها چسبیدید باید آزاد کنید.
باید آزاد کنید .آن چت ی
ر
ر
هاب که یم
خطرناکتین اینها دردهاست .فرمهای هیجاب است و
خطرناکتین اینها یم دانید چیه؟
فرمهاب مثل ترس و خشم و رنجش  ...همان ی
ی
گوییم کف اقیانوس .و کیس به اینها بچسبد .اگر کیس به اینها بچسبد دیگر اینها را نیم تواند رها کند و گیج یم شود .به ضف شما و به نفع
ً
شماست که هر موقع متوجه شدید که از کیس رنجیدید فورا یب اندازید و بگویید من آنقدر هوشیار شدم و بیایید بتون از ذهن و به خودتان
نگاه کنید به این آب و گل نگاه کنید .برای اینکه آب و گل که درد توی آن است یم خواهد هر کجا که شد مقداری درد ایجاد کند و به خودش
بچسباند .این قانون جذب است .هر چتی خودش را زیاد یم کند .قانون جذب یم گوید  Law of Attractionsهر چتی خودش را زیاد یم
کند.
شما اگر یم گویید که من از جنس درد هستم و مقداری رنجش و خشم و ترس را در خودتان انباشته یم کنید و اینها را با خودتان حمل یم کنید
خوب هست این خودش را زیاد خواهد کرد .اینطوری نیست که این خودش را کم کند .ویل یکدفعه یم توانید همه را
و فکر یم کنید که این چت ی
بندازید .ویل اگر نگه دارید شما را این گیج یم کند .نیم گذارد که بیایید بتون .این بتون آمدن و تماشا کردن رخ نیم دهد.
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پس ما فهمیدیم که جهان پربال شده برای اینکه من در ذهنم رفتم و چتها را تجسم کردم و به اینها حس وجود دادم و اینها را گرفتم و االن
دستم را باز نیم کنم .من االن یم فهمم که باید دستم را باز کنم و اینها را رها کنم .آزاد بشم و بیام بتون و به خودم نگاه کنم تا ببینم چه
بدگوب و مثل انتقاد و مثل بدبیب و بد آمدن اینها نتایج چسبیدن به
هاب مثل حرص مثل
ی
ناجورهاب دارم .و من االن آگاه یم شوم به اینکه چت ی
ی
ر
اخالق است اگر بگوییم
چتهاست .شما اگر به چتها بچسبید در ذهنتان و جهان پربال بشود بعد نیم توانید جلوی حرص را بگتید .خییل
حرص بد است.
بدگوب و غیبت برد است ویل چه فایده؟! راهش این است  .برای اینکه اینها چون نتیجه فریع هستند از مادر اینها که اینها را
ی
ی
ً
زاییده که ما یم خواهیم مرتبا اینها را زیاد کنیم .و ما زندگ این لحظه را رها کردیم و یم خواهیم برویم آینده اینها را زیاد کنیم برای اینکه فکر یم
ی
کنیم که اگر اینها را زیاد کنیم ر
بهت است و ما به زندگ یم رسیم .این حرص است .و مادر اینها این است که ما رفتیم توی ذهن و این خاصیت را
داریم که به چتها یم توانیم حس وجود بدهیم و حس هویت ببخشیم و از آنها بخواهیم حس هویت بگتیم .ما به عنوان انسان این خاصیت
را داریم و شما این را باید خوب بدانید .اگر نیم دانید این را باید بارها برای خودتان تکرار کنید و بدانید که هم هویت شدن یعب چه .حاال یم
خواهیم هویتمان را از اینها بکنیم .اگر بخواهیم هویتمان را از اینها بکنیم معادل این است که ما از اینها بیاییم بتون و به اینها نگاه کنیم ویل
اینها دوباره شما را زود یم خواهند بکشند ویل شما دیگر نیم روید .شما دیگر جمع نیم کنید .منظورم این نیست که شما پولتان را زیاد نکنید .
پولتان را یم توانید زیاد کنید ویل از پولتان هویت نخواهید .شما الزم نیست که اموالتان را از پنجره بندازید بتون .نه! یم توانید نگه دارید ویل با
ی
ی
هیچ کدام از اینها شما همدم نیستید و آنها دوست شما و یار شما نیستند .یار شما زندگ است همدم و حریف شما زندگ است.

بخش چهارم:

تاج من است دست تو چون بنهیش بر رسم *** طره توست چون کمر بسته بر این میان من
ی
پس یمبینید که ما و زندگ به هم پیچیده شدهایم .یمگوید دست تو تاج من است .یا تاج من دست توست .تاج رچ؟ تاج شایه ما .این شایه
در واقع شما اختیاردار مملکت وجود خودتان هستید .بزر ر
گتین تصمیم گتنده و تنها تصمیم گتنده در مملکت وجودتان که رچ بیافرینید ،ر
وقب
با معشوق یگ هستید .شما آن موقع واقعا اختیار دارید.
ی
ی
ی
ی
ی
ر
وقب در آن فضای یگانگ ،ما خود زندگ هستیم و زندگ دارد در ما زندگ یمکند و از من ذهب راحت شدهایم ،آن موقع تاج زندگ بر رس
ماست و ما اختیار خودمان را داریم .ر
وقب در من ذهب هستیم یا من ذهب هستیم ،رویدادها تصمیم یمگتند .دیگران یک کاری یمکنند ما
واکنش نشان یمدهیم .ما در آن صورت شاه مملکت وجودمان نیستیم.
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ی
اگر برای شما ،دیگران کاری یمکنند واکنش نشان یمدهید و زندگ شما بر اساس واکنشها یعب عکسالعملهای شما به کارها و فکرهای
ی
ی
دیگران دارد بنا یمشود شما شاه وجود خودتان نیستید .و تاج شایه زندگ رس شما نیست .دست زندگ روی رس شما نیست .یعب تو نباید
دست کمک و لطفت را از رس من برداری .داریم با خدا صحبت یمکنیم ما این طوری.
ً
دوب که زبان ذهن ماست و صحبت یمکنیم ناقص است.
توب وجود ندارد .بارها من گفتهام که این زبان ی
من دارم به تو نگاه یمکنم .اصال من و ی
ما فرض یمکنیم همه ما یمدانیم این را که ناقص است .هرچه که یمگوییم ناقص است.
زبان اصیل گایه اوقات بعض از این جمالت چنان گفته یمشود به وسیله موالنا که یمبینیم ،درست است که به زبان دوب است ویل یک
جوری گفته یمشود درست مثل همی شعرها ...گرچه که در یگانگ جان تو است جان من...
خب این درست است که دوب دارد تویش .یعب یمگوید یگ تو گ من.
ی
دوب یعب من و تو .ویل جان من و تو یگ بشود یعب تو داری در من زندگ یمکب .پس این شد یگ!
به ما آگایه یمدهد که از دوب خودمان را بکشیم بتون .درست است که دوب یمگوییم .همانطوری که گفتم هرکدام از این سطرها یک مبدل
هستند .یعب تبدیل کننده هستند .شما را از فرم تبدیل یمکنند به یب فریم و عالمت راهنما هستند .شما به معادل فکری اینها توجه نکنید.
ببینید این را که یمخوانید...
برای همی یمگویم ،شما این غزلها را باید زیاد بخوانید یعب هرکدام را باید صدمرتبه بخوانید .ببینید که ر
وقب یمخوانید رچ یمشود و یک غزل
خوب از یک استاد مثل موالنا این حسن را دارد که این کلمات را بغل هم طوری چیده است ...برای این که از آن فضا در آمده است .او نچیده
است .آن فضا این کلمات را چیده است .که ر
وقب ما اینها را یمخوانیم تبدیل یمشویم .به قول انگلییسها ترانسفرم Transformیمشویم.
و طره ،طره هم به معب موی ،ر
چتی خانمها که روی پیشاب یمریزند و بسیار زیبا است و همچنی رشته دستار ،در قدیم دستار یا کمربندها
رشته داشتند .این رشته به هر دو معب یمآید.
در فاریس طره به معب گیسو ،زلف هم هست .همان طوری که گفتم موی ر
چتی پیشاب خانمها ...و یک طره توست چون کمر من ...پس
یمتوانیم بگوییم چه زلف تو چه گیسوی تو چه کمربند تو بگوییم...
ی
یعب کمر من به وسیله رشتههای باریک باریک تو بسته شده است .یعب همه انسانها به وسیله این رشتهها به تو بستهاند .ما بستهایم به زندگ
ی
جاب نیمرسید .ما نباید برویم توی ذهن گم
ما جدا نیستیم و تا شما هوشیارانه نگذارید زندگ تاج و دستش را روی رس شما بگذارد شما به ی
بشویم.
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ر
حقیقب صحبت یمکنیم که اگر با علم
مذهب نیست .راجع به خدا و دینداری صحبت نیمکنیم ما .راجع به
این صحبتها ،صحبتهای
ی
فتیک هم بخواهیم بیان کنیم درست در یمآید.
من پیشنهاد یمکنم شما این غزلها را زیاد بخوانید .اگر حوصله خواندنش را ندارید آن قسمت شعرش را که من یمخوانم در یس دی بگذارید و
تکرار کنید .که چندین بار بخوانید بعضها یمتوانید نگه دارید و تامل کنید که این سطر چه یمگوید؟ و چه طوری من را تبدیل یمکند .معادل
فکریش کاق نیست برای شما و فقط به آن بسنده نکنید  .از خودتان ربتسیدکه من االن چه تغیتی کردهام؟ چقدر تغیت کردهام؟
عشق برید کیسهام گفتم یه چه یم ز
کب ***

گفت تو را نه بس بود نعمت یبکران من

یمگوید :عشق آمد کیسه من را برید .گفتم اهای دست نگه دار ،یواش چه کار یمکب؟
درست همان کاری که ما یمکنیم .این یه در فاریس یعب اینکه «دارم من یمبینم ،این کار را نباید بکب .دست نگه دار .این کار نکن».
درست مثل ر
وقب که یک کیس بخواهد چتی را از آدم بدزد و بگوییم «یه چکار داری یمکب؟ این کار را نباید بکب این ضر یمزند به من...
چکار یمکب؟»
گفت که برای تو این نعمتهای بیکران من کاق نیست؟ عشق گفت.
عشق تعریف ندارد .عشق در واقع وحدت شما با خداست .ر
یکتاب این لحظه
وقب کامال از ذهن یا من ذهب یمآییم بتون و وارد فضای
ی
یکتاب به صورت عشق تجربه یمشود .و هر موقع یک همچنی پدیدهای صورت یمگتد بستههای
یمشویم و با معشوق کامال یگ یمشویم این
ی
شادی از شما بتون تشعشع یمکند .و همانطوری که در سطر اول گفت حرف خرد به زبان شما رانده یمشود .از آن فضا ...آن فضا در واقع
زهدان ،یا محل زایش همه خالقیتهاست .از جمله خالقیت ما انسانها.
عشق ،این رسنوشت که ما یمآییم به این جهان و با چتها هم هویت یمشویم .در ذهن من درست یمکنیم .باید از این من خودمان را بکشیم
ز
رستخی ناگهان
یکتاب این لحظه یگ بشویم ...همان ای
بتون و زاییده بشویم و با فضای
ی
ناگهان این فضا باز یمشود در ما این عشق است.
هاب هست؟ شما یمدانید رچ هست .االن هم گفتم .شما از خودتان ربتسید این
یمگوید این آمد کیسه من را برید .حاال در کیسه ما چه چت ی
هاب توی کیسه گذاشتهایم؟ توی کیسه ما
کیسه من که با خودم حمل یمکنم .کیسه ما ذهن ماست که از آن حس وجود یمگتیم .چه چت ی
همشمان ،بچههایمان ،متعلقات و باورهایمان هست .دردهای ما هست .عشق یمخواهد اینها را یبتد .یعب یمخواهد شما همه را بیندازید.
حس وجود نداشته باشید .از چتی در این جهان نباید حس وجود بگتید .عشق یمگوید.
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من انسان گفتهام که «نکن این کار را .داری یمبری؟ من
این طوری که یمگوید یک اصل است .یک قانون است .عشق باید کیسه شما را یبتد و ِ
اینها را الزم دارم».
ی
عشق یمگوید این شادی که من هر لحظه در تو یمدمم ،این آرامش تو و این خرد که من دارم اطراف تو را و وضعیتهای زندگ شما را تغیت
یمدهم کاق نیست؟
گفت تو را نه بس بود نعمت یبکران من ...آیا نعمت بیکران عشق برای ما انسانها کاق نیست؟ آیا شما اجازه یمدهید و خودتان هم کمک
یمکنید که این کیسه بریده بشود؟ اگر این کیسه بریده نشود شما روی شادی را نخواهید دید.
یکتاب این لحظه است .شما اگر این را به صورت فکر قبول کنید و فکر اینکه آهان
فضاب که ما در آنجا شاد هستیم و آرامش داریم فضای
تنها
ی
ی
ی
ی
یکتاب این لحظه آدم با زندگ یگ یمشود ،و آنجا زندگ هست .این کاق نیست!
من فهمیدم که در فضای
ی
ما راجع به فکر صحبت نیمکنیم .باید عمال تبدیل بشوید ما به این فضا .بنابراین شما باید اجازه بدهید این کیسه بریده بشود و برود.
هاب هست که قبال صحبت کردم با هر چتی که در ذهنتان ...یعب کیسه ذهن هست .در ذهنتان تجسم کردید و به اینها
کیسه همان چت ی
حس وجود داده اید توی کیسه است .از جمله دردها .عشق یمبرد!
عشق موقیع هست که شما به صورت حضور ناظر به این کیسه نگاه یمکنید ،آن حضور ناظر اصل و جنس و خدای توست .آن باید باشد .به
اندازهای که شما یمتوانید خدا را تجربه کنید آن هوشیاری حضور است .هیچ جور دیگری نیمتوانید .ر
وقب که آن شدید شما دیگر از خودتان
نیمتوانید فکر کنید .هر جور آن فضا فکر یمکند ،آن از طریق شما فکر یمکند شما تسلیم کامل هستید.
ی
حاال آیا اتفاقات بد یمافتد؟ آیا شما این فرمان را از دست بدهید زندگ شما نابود یمشود؟
ی
نه! زندگ شما سامان پیدا یمکند .شما مطمی باشید .پایی صحبت یقی یمکند .ما همش شک داریم .شما شک نکنید .شما دوست بشوید با
ی
زندگ چشیده بشود .شما چند روز تمرین کنید ،یمبینید که یه دور ورتان تغیت یمکند .زندگیتان دارد ر
بهت یمشود.
رویداد این لحظه .یک مزه
یواش یواش این شک هم کم یمشود .یک روز این شک را بیندازید دور .این شک جزء من ذهب هست .این شک جزء من ذهب است .شک
یمگوید «به من نیامده .شک یمگوید من نیمتوانم» .
ی
ً
اصال نیمتواب ...
شک از تربیت ما در یک فرهنگ آمده است که به ما گفتهاند
جاب آمده که به ما گفتند «شما کجا و خدا کجا؟»
شک در دوب هست که از یک ی
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من نیمدانم ما چه جوری هست که ما در دینمان یمگوییم "خدا از رگ گردن به شما نزدیک تر است" و آن موقع ما لیاقت خدا را نداریم .به ما
یاد دادند «تو لیاقت خدا را نداری .تو اصال گناه کاری و تو را نمیشه نجات داد .هیچ حرف نزن .برو گریه کن .عزا بگت .توی رست بزن بلکه خدا
ترا ببخشد».
ی
همی که اجازه بدیه و از این چتهاب که چسبیدی ر
بکیس عقب از جنس خدا یمشوی .به همی سادگ .الزم نیست ما توی رسمان بزنیم و زجر
ی
بکشیم.
ر
بیشت تو رسی به او یمدهد .هیچ
شما فکر یمکنید که اگر کیس زجر بکشد گریه کند و توی رسش بزند ،خدا به او رحم یمکند؟ خدا باز هم
کیس از طریق زدن توی رس خودش ،عذاب دادن به خودشان...
بعضها فکر یمکنند عذاب بکشید توی این دنیا ،توی آن دنیا به آنها ر ر
احب یمدهند .هم چنی چتی نیست .گ گفته است که توی این دنیا
بکیس .آنجا ر ر
بکیس آن دنیا به تو نعمت یمدهند« .هر چقدر اینجا عذاب ر
عذاب ر
احب داری».
گ گفته ؟ این که شک است .شک در فراواب خدا.
خدا این طوری یمگوید .این لحظه شادی کامل .لحظه بعد شادی کامل .لحظه بعد شادی کامل...
ی
ی
ر
ر
هسب االن از تو بیان یمشود .مال تو نیست ،مال زندگ هست .و زندگ هم بیکران است .هرکیس شک دارد و
هسب و شادی
از جنس آرامش
به محدودیت معتقد است به فراواب معتقد نیست .شما شک نکنید.
حاال پایی موالنا توضیح یمدهد.
بخش پنجم:
برگ نداشتم دلم یملرزید برگ وش *** گفت ر
میس کآمدی در حرم امان من
کیسهام را داشت یمبرید من یمترسیدم .حاال من یمگویم این کیسه را رها کنید برود.
شما یمگوید :من یمترسیم ،من به اینها چسبیدهام .اینها را رها کنم چتی گتم نیمآید .من از کجا بفهمم .این شک است دیگر! حداقل که این
چتها را چسبیدهام ...اینها را رها کنم...
خداب در تو زنده یمشود .شما شک نکن که به من نیامده است .موالنا دارد اینها را به همه انسانها
خب اینها را رها کب آزادی و هوشیاری
ی
ی
یمگوید .همه انسانها باید هوشیار بشوند به زندگ...
ی
زندگ از طریق آنها صحبت کند که باال گفت که همچو چراغ یمجهد نور دل از دهان من...
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ی
پس این هوشیاری از همه انسانها ،در چه مقایم هستند چقدر سواد دارند به آن بستگ ندارد و یمخواهد اظهار بشود .یمگوید من برگ
نداشتم(برگ یعب نوا) آن چتی که شما در آن کیسه گذاشتهاید و یمگویید «این برگ من است و چسبیدهام به آن ».چه دارید؟
آب که ما یمگوییم« :من این رو دارم ...این رو دارم ...این را دارم »...حاال ویل چرا دلمان یملرزد؟ چون برگ واقیع نیست .آن شعر معروق که
در وبسایتمان نوشتهایم،
ر
باق ر
یافب و مرگ شد
برگ یب برگ ترا چون برگ شد ...عمر
ی
ی
برگ ترا چون برگ شد ...خب در این صورت جاودانه شدی .عمر ر
باق ر
یافب و مرگ رفت ...خب
برگ شما ،نوای شما یب برگ هست .برگ یب
مرگ همی بالها بود که هرکدام این چتای این کیسه را کیس دست یمزند ما جیغ مان باال یمرود.
«به عقیده من توهی کردهای»...
ی
جاب نرسید من حس خفت یمکنم« ».همشم به من زندگ نداده است یا نیم دهد».
«بچه من رفت من را تنها گذاشت« »...بچه من به ی
ی
ر
هاب چسبیدهاید و آنها را رها نیمکنید ،در این صورت دلتان مثل برگ( برگ
وقب به آنها چسبیدهایم ما برگ نداریم .اگر در زندگ شما به چت ی
هاب که توی کیسه هست در معرض تغیت است .هرچتی در این جهان
وش یعب مانند برگ ) دارد یملرزد .خب یمترسید .چون تمام آن چت ی
در حال تغیت هست .یک کاری دارید فردا ممکن است از دست برود .یک مقایم داریم ،فردا ممکن است از دست برود .یک پویل داریم ممکن
است از دست برود.
خود این جسم ما قرار است از دست برود .یعب هیچ چتی ر
باق نیمنماند .حاال عشق به من :گفت ر
میس کآمدی در حرم امان من ...امان
یعب امنیت.
ی
یکتاب با معشوق که شما زنده هستید به زندگ و به آن هوشیاری و نیمخواهید دیگر از چتهای بتوب
یکتاب این لحظه و حس
در فضای
ی
ی
ی
زندگ بگتید ،در این صورت تنها فضای امنیت هست .هیچ نیمشود با زیاد کردن پول و خانه و دوست و اینها حس امنیت کرد.
اتفاقا انسان ر
وقب چتهای مهم زیادی دارد و یمخواهد از آنها حس امنیت بگتد امنیت ندارد .برای اینکه دائما دلش یملرزد که یگ از اینها را
یگ یمدزد و غفلت کند قیمتش پایی یمآید .به موقع باید بفروشتشان.
من نیمگویم نداشته باشدها ...ویل از آنها هویت نگتد .دلش قرار ندهد.
ی
در این صورت برگ و نوا ندارد .نوای اصیل گفتیم یب برگ هست .ویل عشق به ما گفت بگذار من کیسه تو یبتم بیا در حرم امنیت من.
 Securityمن.
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حاال عشق دوباره یمگوید:
در برت آن چنان کشم کز بر و برگ واریه ***

تا همه شب نظر ز
کب پیش طربکنان من

من ترا چنان در برم یمکشم ،چنان در آغوش یمکشم که تو را با خودم یگ کنم .کز بر و برگ ...بر یعب میوه ،برگ هم که برگ هست.
فضاب که ذهن نشان میدهد .تا زماب که در این جهان
از بر و برگ یعب چتهای جهان بتون آزاد یمشوی .تا همه شب .همه شب یعب
ی
ی
ر
ر
عشق هست که ما توی آن زندگ یمکنیم و یک فضای ذهن هم هست ویل در کل آن ذهن است که جهان را
هسب .و این جهان ،یک فضای
یمبیند و به ما نشان یمدهد .ویل با چراغ قوه این هوشیاری حضور .ما دیگر مثل قبل نیمبینیم ،حاال چکار یمکنیم؟ دائما نظر یمکنیم به
طربکنان.
رچ کیس طرب یمکند؟
ی
دائما پیش طربکنان یمرویم .طربکنان کساب هستند که به عشق و شادی  ...برای اینکه زندگ عشق و شادی هست .چرا به ما اینطوری یاد
دادند که عذاب غصه خوردن ارزش هست؟ برای اینکه نیمدانستند.
ر
وقب همه مردم درد دارند و با فکرهایشان هم هویت شده اند با چتهایشان هم هویت شده اند ...جهان پربالست .پر از درد است .یک
باشنده پر از درد که از جنس درد هست به نظر شما رچ را ارزش یمداند؟ آب که از آن ساخته شده است.
برای یگ که از چوب ساخته شده است چه چتی ارزش است؟ چوب
برای چتی که از آهن ساخته شده است چه چتی ارزش است؟ آهن
برای یک باشنده و ر
بافب که از شادی ساخته شده است چه چتی ارزش هست؟ شادی
ی
ر
جوب و جنگ و ستت ،پوشاندن زندگ در این لحظه ساخته شده است چه چتی ارزش است؟ شما
برای بافب که از غم ،غصه و کینه و انتقام ی
بگویید .همان چتها!
برای همی است که اینها برای ما ارزش شده است .در جامعه ما عزا ر
گرفی و غصه خوردن و نگران بودن ارزش است.
نیست! نیست ...این اشتباه دیدن است.
شما یمتوانید همه شب با طربکنان باشید .شما ببینید چه کیس طرب یمکند ،چه کیس شاد است؟ با او رفیق بشوید.
آنهاب که دلشان شاد و
ی
آنهاب که دلشان من ذهب نیست .همی آب و گل گران که باال گفت...
خداب هست.
ی
ی
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آب و گل معنیش این هست که شادی را نیمشناسد .سنگی است و نیمتواند تکان بخورد .کند است .سبک نیست ...همه چت به او بر
یمخورد .بزرگ است.
شما ببینید یک چت گندهای را که هرچتی را به آن ب اندازند به آن یمخورد .یگ حرف یمزند به آن یمخورد .یگ حر ر
کب یمکند این بدش
ی
یمآید .این من ذهب هست دیگر.
بشی چیست؟ تاری خ ر
بشی ...تاری خ ر
ببینید در تاری خ ر
بشی خالصه یمشود در  :همش جنگ و جنگ و جنگ...
به فاصلههای کوتایه مثال کیم اوضاع صلحآمت بوده است .تازه دوراب که صلحآمت بوده مردم در فکر این بودند که اسلحه درست کنند و
حاض باشند برای جنگ.
االن هم همی طور است .از همی قرن گذشته ،بقیه را ول کنید ،همی قرن گذشته ما جنگ جهاب داشتیم .االن هم دولتها دنبال اسلحه
خریدن و جنگیدند و گروهها قاچاق اسلحه و این به آن حمله کند و این آن را بکشد...
هواپیماهاب دارد که از آن باال کیس نیمتواند آنها را ببیند و اینها افتخار است.
آن دیگری حس برتری بکند بخاطر این که
ی
االن هم همی طور است .ما به عنوان انسان باید بیدار بشویم و بدانیم که این آرامش این طرب است که جهان را آبادان یمکند .نظم یمدهد
به آن .برای همی است که موالنا این همه غزل گفته ،زمان مغولها بوده است و یک فحش به مغولهای نداده است .اقال یک غزل یمگفته به
هرچ مغول و چه بدانم تیمور لنگ و این کسها...
عنوان فحش به مغول و ر
ندارد! ندارد ...برای این که فحش ارزش نیست که .انتقاد ارزش نیست که .آب که حیفش یمآید یمگوید من یک غزل یمگویم خب چهارتا
ر
عشق هست که جهان را آبادان
فحش هم بنویسم دیگر .ویل آن موقع باید انرژی بد ساطع کند .خب من یمدانم که فقط تشعشع انرژی
یمکند .من ر
حب آن یک غزیل که ممکن است یک دقیقه طول بکشد .من برای رچ باید آن یک دقیقه را تلف کنم...
ویل ما انسانها را ببی ...یمنشینیم اینجا و یکریز انتقاد یمگوییم و بد یمگوییم .فکر یمکنیم اگر بد بگوییم مردم یمشنوند و یمروند خودشان را
درست یمکنند .درست هماب یم شوند که ما یمگوییم.
حاال ما نیمگویم ،آخر این که من یمگویم من ذهب دارد حرف یمزند .باید پیش طربکنان برویم .باید طرب بکنیم و شاد باشیم .باید نقد
بزنیم به آن دریای طرب و شادی که مال خداست و اجازه بدهیم از ما بیان بشود.
حاال دارد یمگوید:
بر تو زنم یگانهای مست ابد کنم تو را ***
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یقی شود تو را ر
تا که ز
عشت جاودان من

ی
ندگ یک پارچه و یک هوشیاری هست .همه یک بفریم هست .همه ما .ر
وقب از آن جنس
یکتاب یمزنم برای اینکه ز
به تو یک یگانهای ،یک
ی
ی
یمشویم مست ابد یمشویم .مست جاودانه یمشویم .یمگوید من به تو یک اکستی یمزنم که این اکست تو را تبدیل یمکند به یک یگانه.
ی
ی
این اکست هم همی یگانگ هست .در واقع همی یگانگ هست که این هم یک کلید هست .این خداییت ماست که یمتواند ما را تبدیل کند نه
من ذهب .شما باید مواظب این من ذهب ر
بایس که اختیار را دوباره به دست نگتد .هرجا یمرود یمگوید« :اجازه بده من انجام بدهم ».یمگوید
آقاجان تو برو دنبال کارت.
برای من یک مثقال حضور ناظر ر
بهت از یک خروار من ذهب است .من به همی مثقال یمچسبم .تو نیا...
من ذهب یمگوید« :اجازه بده من شما را به خدا برسونم ...اجازه بده من  ...تو مسئولیت معنویت خودت را بده به دست من»...
ی
«با این همه درد و کینه ،غصه و هم هویت شدگ من تو را نجات یمدهم».
ی
خت نگه داشته است .ما االن
باور نکنید .دروغ یمگوید .از این جنس نیست .هر لحظه این زندگ را یمبلعد .ما را انداخته به جهل و ناداب و یب ی
یکتاب هست و از جنس خدا .شما هرچه قدر که به آن زنده یمشوید آن را
بیدار یمشویم یمگوید :بر تو زنم یگانهای ...این مادهای که
ی
یقی شود تو را ر
ز
عشت جاودان من
بچسبید .بر تو زنم یگانهای مست ابد کنم تو را *** تا که
و یمدانید که ما یقی نداریم .یقی از کجا داشته باشیم.
برای اینکه ذات من ذهب شک است .چرا ذات من ذهب شک است؟
مثل ابر است .ریشه که ندارد .باید هر روز تاییدات مختلف بگتد از این و آن ...ما گدای تایید هستیم .گدای انتظار تایید هستیم .ما انتظار
حساب هستم تا من یک ذره باورم بشود که من آدم
حساب هستم .تعداد زیادی بگویند که من آدم
تایید داریم از مردم« .شما بگو من آدم
ی
ی
حس یاب هستم».
ی
ی
ما نیمخواهیم این طوری زندگ کنیم .اجازه بده یک یگانه ای به تو بخورد ،این اکست ..که این یگانگ از تو بیاید بتون .از همی من ذهب چون
ی
یم ر
کیس اینها را بتون .این هوشیاری خالص که یگانگ هست از فرمهای من ذهب ...همان ذره ذره همچون گوهر که گفت...
این لحظه .با این فرم این لحظه دوست یمشوی یک ذره آزاد میشوی .دوباره آزاد یمشوی .یک دفعه با فرم این لحظه دشمن شدی یادت
ی
بیاید که باید با این فرم لحظه رفیق بشوی ...و یک ذره آزاد یمشود ...یه آزاد یمشود و این یگانگ تمام وجود تو را یمگتد .یک دفعه باز
ی
ر
هسب و همه چت در تو جا یمشود.
یمشوی به صورت یگانه با زندگ و انسانهای دیگر یگ
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و باورت یمشود آن موقع ...نه باور درست نیست یقی پیدا یمکب که باور مال ذهن هست .البته باور هم یمکب آن موقع ویل یقی زیر باور
ی
است .یقی موقیع هست که شما زندۀ زنده به زندگ هستید ،آنقدر زنده هستید که دیگر به ذهنت نگاه نیمکب .دیگر هر حرق مردم یمزنند
چه خوب چه بد اصال برای تو مهم نیست.
ی
تایید یمکنند مهم نیست .بد هم یمگویند مهم نیست .برای اینکه این زندگ تو را دارد هدایت یمکند.
دال ز نور هدایت گر آگیه یاب *** چو شمع خندهزنان ترک رس ز
تواب کرد
ی
اگر این نور هدایت در تو بقول حافظ زنده بشود در این صورت آن ر
باق مانده من ذهب را هم ترک یمکب .رست را ترک یمکب .رس من ذهب
را .باورهایت را که با آنها هم هویت شدهای.
ی
ی
ی
هسب .به این کلمۀ ر
زندگ توام با غم ر
عشت هم توجه کنید .ر
ر
عشت نیست.
عشت یعب زندگ توام با شادی.
یقی یمشود تو زندگ جاودان
سینه چو بوستان کند دمدمه بهار من

***

روی چو گلستان کند خمر چو ارغوان من

پس این دمدمه یعب افسون این جادوی بهار من ،عشق دارد یمگوید هنوز .یمگوید «من عشقم من یکتاییم در این لحظه .این فسوب که
یمدمم ،چکار یمکند؟ سینه تو را بوستان یمکند».
ی
یباب هست .در مرکز تو! از آنجا اعمال و فکرهای تو یمآید بتون.
یعب در درون ،مرکز تو دائما لطافت و زندگ و دائما عشق و ز ی
انرژب هست
و روی تو را چکار یمکند؟ سطح بتوب و فرمهای اطراف تو را چکار یمکند؟ گلستان یمکند .ررساب قرمز من .ررساب قرمز همان
ی
که از دل شما یمآید بتون .گفتم که به صورت بستههای شتیب عشق و لطافت از شما ساطع یمشود .به صورت ارتعاش .گایه هم شما
حرف یمزنید و خرد در حرفتان پیداست ،مثل سطر اول.
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