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 ۱۴۸۰ ، مولوی
ٔ
 غزل شماره

ید مخسپید  ز رسیدیم نزدیک کهخی   
شنیدیم کوی آن سگ و خروس آواز  

نشان که وهللا یارست ده قروی های  
چریدیم که قرنفل و نرسین و نرگس آن  
چریدن اشتاب ز و چراگاه ذوق از  
گزیدیم پدفوز و لب و زبان حرص وز  

گرفتیم صید بیس و پریدیم تی   چون  
خمیدیم احکام زه از کمان چو چه گر  
نگردیم تیغ صد به مستیم عاشق ما  

یم چشیدیم فغفور دل خون که شی   
ننوشیم باده بجز الستیم مستان  

ثریدیم و آش ن   ز نز  جهان خوان بر  
کشاکش وقت در که دید حق و داند حق  
کشیدیم چه ایشان وز کشیدید چه ما از  

ید ز است صبوح هنگام که مخسپید خی   
بدیدیم آثار و آمد روز استاره  
ربایط محبوس قافله همه و بود شب  
ید ز رهیدیم حبس آن و ظلمت آن کز خی   

آفاق در بفرستاد رسوالن خورشید  
ق یزک کاینک عتیدیم جیش ما و مرسر  
ز  روزی طایر اگر آر شفق به رو هی   
دمیدیم صبح نفس چون شفق سوی کز  
بشناسد را شفق رسویل که کس هر  
ز  ما پدیدیم و فاش او بر اظهار در نی   
نپذیرد را شفق رسویل که کس وان  
تنیدیم پرده او بر نیست ما محرم هم  

چشم او از فرودوخت نپذرفت خفاش  
بدریدیم هم را دوخته آن پرده ما  

است زهر که برد گمان و دید جهان تریاق  
خریدیم پندارای مژده دیل را که ز   

بگوید خورشید واعظ تا کن خامش  
مریدیم کو بر رس منیر شد و ما جمله  

 
 

 مولوی، مثنوی، دفیر اول،سطر ۲۸۵۳

 

 شنید احوالش و دید خلیفه چون

 مزید و کرد زر ز پر را سبو آن

 خالص فاقه از کرد را عرب آن

 خاص خلعتهای و بخششها داد

ز   دهید او دست به زر پر سبو کی 

 برید شدجله سوی واگردد چونک

 سفر از و آمدست خشک ره از

 نزدیکیر  بود شدجله ره از

 دید دجله و نشست در کشتر  به چون

http://www.ganjnama.com/View/97/99/4104/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/104/8030/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/104/8030/مولوی_Molavi.html


3 
 

 خمیدیم و حیا از کردیم سجده

 را وهاب شه این لطف عجب کای
 را آب آن ستد کو ترعجب وان
 جود دریای آن من از پذیرفت چون

 زود زود را دغل نقد آنچنان

 پرس ای دان سبو را عالم کل

 برس تا خونر  و علم از بود کو

  از ایقطره
 
 اوست خونر  دجله

 پوست زیر پری ز گنجدنیم کان

 کرد چاک پری ز بد مخفز  گنج

 کرد افالک از ترتابان را خاک

 کرد جوش پری ز بد مخفز  گنج

 کرد پوشاطلس سلطان را خاک

  از شاخز  بدیدی ور
 
 خدا دجله

 فنا کردی فنا او را سبو آن

 خودند نر  همیشه دیدندش آنک

  سبو بر خودانهنر 
 

 زدند سنگ

ت ز ای   سبو بر غی 
 

 زده سنگ

 آمده درستر  خود شکستت وان

 ناریخته ازو آب شکسته خم

 انگیخته شکست زین درستر  صد

 بحال و برقصست خم جزو جزو

 محال این نموده را جزوی عقل

 آب نه حالت درین پیدا سبو نه

ز  خوش بالصواب اعلم وهللا ببی   
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یس برنامه گنج حضور  وع یم 1480امروز را با غزل شماره  با سالم و احوالی  کنم. از دیوان شمس موالنا رسر  

ید مخسپید   ز آواز خروس و سگ آن کوی شنیدیم ***   که نزدیک رسیدیمخی   

ید» ۀهمانطور که مالحظه فرمودید موالنا این کلم ز : گوید بار از آن را یم برد برای تاکید. و دو یمسه بار در این غزل بکار را «  خی   

ید » ز   .«دیخسپمخی 

ید مخسپید که هنگام صبو  : گویدیمدر جای دیگر  ز اثار بدیدیاستاره روز آمد و   ***   است حخی   

یم و مخسپیم )گوید ما باید یمفرمایید یمپس همانطور که مالحظه  ز نرویم. برای بخواب فرو بقول ایشان( یعتز بیدار بشویم. برخی 

 رسیداهاینکه نزدیک کوی خدا رسید
 

خروس و سگ آن کوی را شنیدیم. یم که آواز اهنقدر نزدیک شدآیم. اهیم. نزدیک کوی زندگ

صدای سگ و خروس آن ده  شدند یک خرده مانده به ده،یموقتر به دیه نزدیک  . است تمثییل است که از زمان موالنا مانده

ن بود که خییل نزدیک شدیم. رسید. معنیش اییمبگوش   

ز تمثیل استفاده   ز و بلند شدن و یمکند و به ما پیغام معنوی یمموالنا از همی  یدن یا برخاسیر ز بخواب دهد. حاال باید ببینیم که خی 

ز خروس و سگ  ز بلحاظ معنوی یعتز چه؟! و همچنی  همانطور که بارها  ؟کند یماده ستفآن ا از رمز خ  هست که موالنا فرو نرفیر

ز دلیل از تمثیل استفاده  گفتیم ذهن زبان دونی است و برای بیان معانز معنوی کافز نیست.  کنیم. و با این فرض که هر یمبه همی 

همان گنج حضوری است که در درون انسانهاست. یک هوشیاری  دشورای خو  کند. یماشاره گوییم به ورای خودش یمچه که 

 است. 

گذارد یمعالمت راهنما است که ما را از یک هوشیاری تبدیل کند به یک هوشیاری دیگر که موالنا اسم آن را هر سطری یک  

. بیدار شدن  

ز در ذهن  ز بلحاظ معنوی یعتز رفیر  کردن. بطور خالصه بخواب رفیر
 

و خوابیدن یا بخواب از طریق فکر کردن و جستجوی زندگ

ز معنیش این است   ز یا بخواب عمیق رفیر  زندکرفیر
 

 را این لحظه زنده بشوند  ۀه انسانها بجای اینکه به زندگ
 

تجربه االن و آن زندگ

 را جستجو یمکنند و یمآن را رها  ،بکنند یا بخورند 
 

کنند. یمروند به ذهنشان و در آنجا زندگ  

 گوید که شما باید بیدار بشوید. یعتز این کاری را که ما االن یمحاال این کار اشکال دارد. اول بفهمیم که موالنا 
ً
کنیم که یمعموما

 را در آنجا جستجو یم
 

هانی جستجو .. در چه . کنیمیمرویم توی ذهنمان و زندگ
ز د. آدمها یکنیم؟ هر خ  را که به ذهن ما بیایمچی 

وند ت و  ها بعالوه قضاوت( حس جپن )آن ها حس یک رسی تشکیل شده از در واقع ذهنشان و ذهن هم  ویمتفاوت هستند. می 

ه.. بر اساس دیدن و شنیدن و ی ذهتز هاتشخیص غی   
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ز و  . دارد یمیعتز یک هوشیاری جس . همیشه با جسم رسو کار دارد ذهن بنابراین  ها را تجسم کردن و با آنها بازی فرم ها و و رفیر ز چی 

 کردن کردن و از آنها 
 

 کردن اشتباه است و انسان را بخواب یا جستجوی زندگ
 

 جدا برد. بیدار شدن یعتز یمذهتز فرو طلب زندگ

 شدن ما بعنوان 
 

کردیم. یمهوشیاری حضور از فکرهانی که از آنها طلب زندگ  

. بیدار شدنپس جدا شدن هوشیاری از فکر یعنز   

ز یعتز از آن فکرها جدا شدن و روی خود قائم شدن. یعتز   هوشیاری روی خودش قائم بشود و این اصطالح  بیدار و برخاسیر

 قائم بخود که گایه اوقات در مذاهب اصطالح  . جدیدی نیست
 

 که روی خودش یح قیومگویند یمبینید که یمزندگ
 

 یعتز زندگ

کهای قائم است و احتیاج به ستونها و ت ذهتز ندارد. ی   

!! در ذهنتان و بگویید که به این علت من زنده هستم د که بروید ین زنده هستم احتیاج ندار مگویید یموقتر شما   

 زنده در  . این گنج حضور است 
 

 کردن  لحظه از فرمهای ذهتز و از عادت   اینزندگ
 

ز به ذهن و در آنجا جستجوی زندگ  رهیدهرفیر

 است
ً
گوید: رهیدیم. یم. کما اینکه موالنا در این غزل مرتبا  

هر انسانز این یماین استعداد را دارند. مثل این که بطور جسدستجمیع همه انسانها . یعتز . و رسیدیم یمو خالص شد یمرهید

دانیم. یمئم بشود و راه برود. این را همه استعداد را دارد که در یک ستز روی پای خودش قا  

خودمان  هاینیم فکر طوری که بتوابخودمان قائم بشویم و مستقل بشویم از دیگران. بلحاظ معنوی هم ما در یک ستز باید روی 

کنند یا یمو وابسته نباشیم به کارهانی که دیگران را خودمان تولید کنیم. و اختیار داشته باشیم که چه احسایس داشته باشیم 

 هستیمرفتارهای دیگران  
ً
! که معموال  

فضای پذیرش این لحظه است.  معشوق ده  حاال که ما نزدیک ده خدا رسیدیم ) این تمثیل است( »گوید که یمکنید یماگر دقت   

  «شنویم صدای خروس و سگش را. یماینقدر نزدیک هستیم که  . ما در واقع آنجا هستیم

خروس ساعت که نبود. قدیم چون در روستاها از خواب. د نشو یمانسانها بیدار  د کنیمکه بانگ دانید وقتر یمهمانطور که خروس 

ست ه خروس آن بانگ درونز توانیم بگوییم که یم. حاال در این تمثیل کرد کرد و پارس یمیمکرد و سگ هم باالخره حمله بیدار یم

 وصل هستیم که این  . آید یمجوشد یمگهگاه پیغامهانی از درون ما   . تا بیدار بشویمشنویم یمکه ما 
 

لحظانر هست که به زندگ

ز من ذهتز است. خروس است  و سگ هم همی   

. پس آواز خروس و سگ خدا رو داریم کند یمکند و گ خروس دارد کار یممن ذهتز کار دهیم در خودمان که گ ما االن تشخیص یم

. .. آیا این من ذهتز و خروسشنویم. یم  
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کند. همه یمبزرگ کنید و بگویید این دیو یا شیطان اینها خارج از خدا هستند؟ نه شیطان هم برای خدا کار حاال این من ذهتز را  

ز در فضای  ز ن . یکتانی استچی  ون باشد. یمهیچ چی  کند به منتها دیو یا شیطان یا من ذهتز خدمت یمتواند از فضای یکتانی بی 

 از طریق درد. خروس از طریق انتخاب و 
 

هوشیار شدن و عقب کشیدن. زندگ  

 
 

ز دو تا کشد. یمیکدفعه خودش را عقب  . به آن موج جکند و از این مو یمدرست مثل اینکه اقیانوس آمده در این موجها زندگ بی 

گوییم ما از جنس اقیانوس هستیم و ما از جنس موج فکر یمآییم و یماقیانوس بخودمان ای هست که ما بعنوان لهصفا موج

 یمانسان سطیح ن . مانیمیمسطیح نکشیم و در این واقعیت یم. بنابراین عقب نیستیم
ً
مانیم. انسان سطیح انسانز است که دائما

 
 

خواب فکر است.  تویخوابیده است و  ر کلمات و جمالت و موج فکر است. سواکند و یمدر ذهنش زندگ  

یگ یموقتر غذا درست شبیه این است که ما  ز ز غذا یمخوریم بطور فی  غذا خوردن بگوید یک کیس بجای  . خوریمیمنشینیم دور می 

  ! خواب غذا خوردن را ببینم و سی  بشومیا وابم و رویا و روم بخیممن 

 برخوردار بشویم و به 
 

ید بحالت معنوی. بجای اینکه هوشیارانه در این لحظه از زندگ  هوشیارانه زنده بشویم حاال این را بیر
 

زندگ

هانی که تجسم یم
ز  را جستجو کنیم از چی 

 
ها چهکنیم. یمخواهیم برویم در فکر زندگ ز ی که  آن چی  ز هانی هستند؟ هر چی 

ز چی 

. مثل آدمها  . توانیم تجسم کنیمیم  

 و هویت دارد انتظار خوشبختر دارد. یعتز اگر ما انتظار داریم که از آدمها کیس که  
 

به ما دیگران در  خواب است انتظار زندگ

 
 

 از جنس زندگ
ً
ی بدهند مخصوصا ز  ما انتظار داریم که  . چی 

ً
از طریق رسیدن بچه ما  ما خوشبختر به ما بدهد و یا هم همرس مثال

اگر وجود دارد به مقامانر به ما هویت بدهد که ما بگوییم این پرس ما است!! یا انتظارانر بسیاری از همرسمان داریم. این انتظارات 

 یمن گوییم که در خواب فکر این اتفاقیمپس ما در خواب هستیم و از جنس من ذهتز هستیم. و ما 
ً
اتفاق از خود افتاد. اصال

 جنس 
 

بینیم. یمر خواب فکر ما اتفاق را بجای خودمان بینیم. دیمشود. برای اینکه خواب یمزندگ  

ز است که اینقدر  . افتیمیمکنیم که ما داریم اتفاق یمافتد و ما فکر یمدر خواب یک اتفاق   ز برای همی  شویم و یمخشمگی 

 یک فضای یمترسیم. ما که اتفاق نیم
 

حاال ما رفتیم تو خواب ذهن و با  . مثل اقیانوسالیتنایه دارد که ما آن هستیم افتیم. زندگ

 
ً
. کنیمیمحس کنیم و یمعمل آنطوری دهد ما یمنشان  فکر  هم هویت شدیم و هر چه کهفکر اصطالحا  

است. حاال این اتفاق و این فکر اعمال افتیم. فکر اتفاق یمدر نتیجه موضوع فکر هر چه که هست ما داریم مثل آن فکر اتفاق 

ی تولید یم ز : کف. د گوییمگایه اوقات به آن شود که موالنا  یمشود به بدن ما و یک چی   

یمیمبینیم و خوابهایمان را جدی یمکنیم و هم خواب یمپس در خواب ما هم فکر  و این را  ؟گوییم چرا این اتفاق افتادهیم . گی 

یم. ما یمجدی   ما توجه به بدون  . رده و به من لطمه زدهگوییم این اتفاق من را آز یمگی 
ً
 هستیم و به  از اینکه که اصال

 
جنس زندگ
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ا است و جاودانه است و قابل لطمه زدن نیست. بعضز شود لطمه زد. یمما ن  نامی 
 

ما سوء استفاده گویند فالنز از یم ها زندگ

 یمکرده!! مگر 
 

شود. یمنه ن ؟! سوء استفاده کرد هم شود از زندگ  

 بخش دوم: 

این  . میگی  یمجدی حس یم کنیم و شویم و آنها را یمبینیم و با اقالم ذهتز هم هویت یمخواب  ،ییم در ذهنآیماینکه ما پس 

ی است که  ز یم و باید از آن بیدار بشویم. و این بیدار آگوید باید از یمموالنا چی  ز شدن خییل آسان است. شما باید نشانهای ن برخی 

 اگر شما  د که آیا شما در خواب هستید یا نه؟خواب را بنویسید و ببینی
ً
ز یممثال شوید یمترسید پس در خواب هستید اگر خشمگی 

انتقام خواهید از یگ یمت دارید در خواب ذهن هستید. اگر ر در خواب هستید اگر کینه دارید در خواب ذهن هستید. اگر کدو 

 زنده است. قابل لطمه هم نیست. این توهم ذهن و خواب ذهن است که ما 
 

ید در خواب ذهن هستید. زندگ ما کنیم یم حسبگی 

 را آزرده کردند. 

ز شدن رنجیدن یک جور خواب دیدن است.  تواند از یمیک کیس یعتز به این خواب حاال عیتز بدهد. تواند یمرنجیدن و خشمگی 

 دادهد یمشم که مرتب دارد انجام طریق رنجش و خ
ً
ی ئما ز آوریم که یمبوجود در خواب باشد. وقتر ما در خواب هستیم یک چی 

برای بر اساس آن یک من هم  و « من ذهتز » گوییمیمکنیم که آن هستیم. گایه اوقات به آن یمگذاریم من. و فکر یماسمش را 

هانی که این من خودش آگوییم او هم آن است.  این خواب است. یمکنیم و یمدیگران مجسم 
ز تصور و توهم است از آن ن چی 

 بیند همه توهم است و همه خواب دیدن است. اگر خواب نبودیم یمدیگر شخص 
 

دانستیم. یعتز یمخودمان را از جنس زندگ

 که روی خودش قائم است و تکان ن
 

ز زندگ  آن بود ،زنده هستخورد و یمهمی 
 

دیدیم. چون یمیم. دیگران را هم از جنس زندگ

  
 

سد.  اتکامل داریم انتظاری هم از او نداشتیم و انتظار زندگ به صفر می   

ز هم  نگوید که چو یماالن موالنا به ما ویل  ما مستان  .. . گوید الستیمما بعنوان هوشیاری حضور و هوشیاری خدانی در پایی 

 هستی مستان اسلتیم کرد. الستیم... در این مورد صحبت خواه
 

ما متوجه شده ایم که ما از جنس م یعتز اینکه در طول زندگ

 هستیم و از جنس اتفاقات نیستیم. اصطالحش هم این است  
 

؟ ما اگر متوجه نبودیم زندگ که خدا پرسیده تو از جنس من هستر

جنس خدا هستیم. خب جنس خدا که  ز پس ما ا خب حاال که ما گفتیم بله هستیمگفتیم بله. ویل ما گفتیم بله هستیم. یمن

د و آسیب هم که نیمن یگ یمآزرده هم که نبیند. یممی  ز شاید الزم باشد شود. به کیس دیگر هم که احتیاج ندارد. برای نیازهای فی 

 و آرامش و 
 

 و برای کیفیت زندگ
 

احتیاج نداریم برای ما به دیگران  . شادی که اینها همه غذاهای روخ ما هستند ویل برای زندگ

 .  حس خوشبختر
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 ما تمرکز کنیم به اینکه دیگران را عوض کنیم بجای اینکه ئخییل عال 
ً
روی خودمان کار کنیم. م هست برای خواب بودن. مثال

گذارند یمدیگران هستند که نشویم. یمبینیم که اگر دیگران عوض بشوند ما خوشبخت یمنشانگر خواب بودن است. در خواب 

 کنیم. ما اینها را در خودمان آنقدر آگایه نداریم که ببما د
 

 یمننیم که این ما خودمان هستیم که یرست زندگ
 

گذاریم خودمان زندگ

 کنیم. 

سید که آیا   کنند و این تنها اجازه بدهید  خواهید یمشما حاال شما ببینید و از خودتان بی 
 

 کنید و دیگران هم زندگ
 

که خودتان زندگ

 کنید خودتان هستید. یمکیس که ن
 

خواهید ببینید پس در یمتوانید ببینید یا نیماین را ببینید؟ اگر نخواهید یمگذارد شما زندگ

 خواب هستید. 

که   . فهمیم که ما چقدر هستیمیمو از طریق مقایسه هست که ما  . کنیمیممقایسه دیگر اینکه ما هر لحظه خودمان را با یگ 

که اگر بخواهید بدانید که چند هستید و چون هستید آن موقع در   مدانید که چونید و مدانید که چندینموالنا به ما گفت 

در خواب هستید. کنید یماگر چقدر هستید. که ببینید   تا کنید یمدر مقایسه هستید. آیا شما خودتان را مقایسه خواب هستید.   

در خواب هستیم یا بیدار هستیم؟ بینیم که ما یم  نویسیمیمنشینیم یمهمه اینها را   

 هاوهلل که نشان 
 
  ***   روی ده یارستی ق

 
 ر  آن نرگس و نرسین و ق

 
ل که چریدیمنف  

 گوید که یمپس دارد 
 
کردند و بعد یماستخری که در ده آب جمع حوض یا این  ها یا گایه وقت ... حوضز که میاد جوی یا رو یعتز ق

دادند. یممزرعه شان را آب کردند و یمیکدفعه بازش   

های خونر را که ما خوردیم. آیا خور ( یعتز میخکرنفل ق)قرنفل گوید این نرگس و نرسین و یم
ز م یا نخوریم؟؟ ما خ  دیاین چی 

هانی یمکنیم حس خالقیت یمعمیق و حس آزادی حس عشق و لطافت و حس شادی خوردیم؟ ما حس زیبانی میکنیم 
ز کنیم. چی 

ز خلق کرده که تابحال نبوده؟ قدر کردیم. انسان چ  را خلق   هانی را که تابحال خو یمچی 
ز ی هاهاینها نشان ،چریدیم ردیم و گوید چی 

ها بوجود نیمجویبار یا این حوضز است که در ده یار است. اگر از آنجا آب ن ز آمد. یمآمد که این چی   

 عاشق شدهکنید؟ باالخره ییمکنید یا نه؟ قبول یمحاال شما باور 
 

زمانیکه عاشق شدید یا شاید هم  . اید ک موقیع شما در زندگ

 عاشق شدهشناختید و یماالن هستید رس از پا ن
 

. گرچه که من ذهتز افتاده وسط و  شاد بودید. هر کیس حداقل یکبار در زندگ

ز . د باال یمیاجوشد و یماعماق وجود ما  کنیم شادی اصیل از یماین عشق را از میان برده. باالخره لحظانر وجود دارد که ما حس  بی 

ایم. این نشان خ  هست؟ نشان این است که ما نزدیک ده یار هستیم. بودنمان را گایه اوقات حس کرده سنو دو تا موج. ما اقیا  
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و به این علت که ما  . یمآب و روغن !! کنمیمچند آب و روغن که ما مثل آب و نفت هستیم. بارها گفتیم این را که موالنا گفته  

 
ً
کنیم. اگر مدنر یمدار ذهتز قایط هوشیاری مندهیم ما آب را یعتز هوشیاری حضور را با یمو ذهن را تکان رویم به ذهن یمدائما

شود. یمسکوت کنیم این روغن از آب جدا   

این لحظه است که شما در آن واحد دو تا بعد دارید. یگ فضای پذیرش شما الن شود؟ ایماگر این روغن از آب جدا بشود چه 

ز یماز این فضا بر   کنید از این فضا و یماید به آن و یگ هم فکرهانی هستند که شما خلق شده زنده د.  امروز موالنا به ما نشان خی 

شود از ما یا اینکه وقتر یمیم و وقتر فکر پا ی پذیرش این لحظه بشو توانیم فضایمهست و چطوری  ریما چطو اوضاع دهد که یم

 از اعماق وجود ما میایمفکر را خلق 
ً
 ما بد و این فکر خالق است و یکنیم اوال

ً
یمیمفکر بر ن عنوانثانیا ز ما فکر یک اتفاق است.  . خی 

 ما که بنظ ۀدهیم که قصیمتشخیص االن دهیم اتفاق را که ما اتفاق نیستیم. ما یمتشخیص 
 

ما قصۀ  ،د ییار ناقص مزندگ

و چسبیدیم به آن و قصه زندگیمان ناقص بوده و  اینکه ما با قصه زندگیمان آغشته شدیم  مدهییمان نیستیم. ما تشخیص مزندگی

ز من ذهتز یمخیص ما تشرویم به آینده، این غلط است. یمو ما با عجله به ثمر برسد تا کامل بشود  این  باید  دهیم که این همی 

بینیم. یمبینیم و هم خروس را یمسگ را خواهد برود آینده تا به ثمر برسد. برای اینکه ما هم یمهست که   

شود و ما فضادار یماین فضا باز خوانیم و در ما یمو ما  گفتهدهیم که موالنا بعنوان خروس خدا این شعرها را  یمما االن تشخیص 

. شویمیماز جنس اتفاق دیگر ن شویم و ما یم  

از آن فضا آمده ما را دارد  یل چونخوانیم هم ساده است ویمبینیم این غزلها را که ما یمشویم و ما داریم یمما دیگر داریم بیدار  

. و دیگر من در ذهنمان درست نیمجدا حضور ما را عنوان هوشیاری یعتز ب . کند یمبیدار  کنیم. االن ما این یمکند از فرمهای ذهتز

ز هستم که شما بینیم. من میمسگ من ذهتز را  وع یمطمی  ز یمبینید. هر موقع رسر خواهد شما را یمکند به اینکه شما را گاز گرفیر

ساند و شما را شکنجه   خواهم بروم به یمخواهد بگوید که من با عجله یمخواهد بگوید که اتفاقات گذشته مهم بودند و یمکند. بیر

 را این لحظه پوشانده که این موجه است و عیتر ندارد یماالن نیست. و ده بخاطر اینکه آین
 

و خواهد موجه جلوه بدهد که زندگ

 مهمیر است از این لحظه است برای اینکه این لحظه  
ً
 این لحظه مهم نیست. برای من ذهتز آینده حتما

ً
که نیست. شما هم اصال

شما صدایش را بشنوید. صدای خروس را بشنوید و صدای سگ را هم بشنوید.  کنید؟ نه شما فقط ببینید. یمباور   

ایزدی بلکه خود هوشیاری  . نه از جنس ذهن هستیم و نه از جنس خروسما اصلتان هستید نه خروس بشوید نه سگ. شما 

 بوسیله ما حس حضور یمهستیم که زنده 
 

  . کنید یمهم حس حضور کند. شما یمشویم و زندگ
ً
شک  این لحظه وجود دارید و اصال

ز دارید که زنده هستید. من ذه . ندارید   زنده یقی 
 

ز دارد که زندگ تز شک دارد. هر  کیس شک دارد توی خواب است. هر کیس یقی 

ده است. خواهد فقط باور کند که زنیمناست از طریق ذهن   
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سم که آیا شما زنده هستید زنده هستید؟ اگر از شما  کنید که زنده هستید یا زندۀیمشما باور  کنمیممن از شما سوال  و شما  ؟بی 

خورند پس زنده هستم. ویل یمهایم که تکان خوردم و بگذار به دستیمکنم تکان یمجواب ذهتز بدهید که من در آینده که نگاه 

د که زنده هستید. دانییماگر زندۀ زنده باشید  . اینکه ذهن است. شما الزم نیست که به دستهایتان نگاه کنید   

س دارید ر یمپس اگر ما این لحظه با عجله داریم به آینده  ویم در اینصورت ما از جنس خواب و من ذهتز هستیم. اگر شما اسیر

س داریم؟ برای اینکه  توانید تند تند کار کنید ویل باید در یمشما در حرکت و در کار این لحظه نیستیم. شما در خوابید. چرا ما اسیر

کنیم ویل خودمان را یمیا یک کاری رویم یمکنید با او باشید. اگر ما داریم االن راه یمحرکت باشید یعتز همانطور که تند تند کار 

ز واق در اینصورتجا باشیم  گوییم که باید آنجا باشیم در سه ماه بعد باشیم یا در فالنیمافکندیم به آینده و  ت فعیل شما و عیبی 

ز که وجود دارد  ی که آن چی  ز س   هستفاوت د یک شکاف و یک تیخواهید باشیمبا آن چی  کند. اگر یمکه این تفاوت ایجاد اسیر

س دارید و این نشانگر این است که ما در خواب هستیم اید و رفتهو پریدهحرکت باشید خواهید در یمشما ن اید آنجا پس شما اسیر

 بودیم ار نیستیم. اگر و هوشی
 

در حرکت این کار باید باشیم و در کنیم و یمفهمیدیم که ما االن این کار را داریم یمهوشیاری به زندگ

آینده. اگر شما به این لحظه بصورت وسیله نگاه میکنید پس در رسیدن به نه اینکه این لحظه را وسیله کنیم برای آینده نباشیم. 

د و یبینیمرسیده به آینده بینید پس در خواب هستید. اگر این لحظه را مانع یملحظه را دشمن خودتان اگر این خواب هستید. 

 دارید گویید ای کاش این نبود و من آنجا بودم پس شما از آن یم
 

ی که آنجا هست انتظار زندگ ز اینها همه عالئم خواب است.  . چی 

ز در شما داده یمو  ی برای اینکه استعداد برخاسیر ز شده و الزم هم نیست که کتاب بخوانیم. برای اینکه گوید که از این باید بر بخی 

. چون انسان هستیم این انسان توانانی و استعداد بیدار شدن را دارد. ما  ز مثل استعداد راه رفیر  

پدفوز گزیدیم وز حرص زبان و لب و   *** و ز اشتاب چریدن از ذوق چراگاه   

های خوب را خوردیم و یک دفعه هول شدیم. ر قگفت نزدیک ده یار رسیدیم و نرگس و سوسن و  ز پس نفل را چریدیم. و چی 

 و زنده شدن ودر ده یار بودن یمبینید که موالنا یم
 

های خونر که در هوشیار شدن و زنده شدن به زندگ
ز به گوید که از ذوق این چی 

های خدانی را. و از حرصرسد و از اینکیمما 
ز دهان ن رو فوز یعتز دپدزبانمان و لبمان را و  ه ما عجله داشتیم یه بخوریم این چی 

 همه را گزیدیم. 

ی را که   ببینید چقدر قشنگ یم ز گوید این شوخز بوده. و این را هول یمرا دارد د یبنظر بزرگ و مهم و جدی میاگوید موالنا یک چی 

هول حلیم توی دیگ افتادیم. چطور شد؟ این همه که ما بعنوان انسان به دردرس افتادیم. حاال شما شدیم و بقول معروف ما از 

ید که اشتباه کردن و افتادن توی ذهن ز جدی نیست. پس . گوید این از هول شدن بودهیم . همه انسانها را در نظر بگی  و این چی 

س شما  خالصه اینها را که جدی گرفتید اینها جزو  . . . جیدم و این دردهای منگویید من آسیب دیدم و رنیمغم شما و شما که اسیر

گزیدیم.   هول شدیم و لبمان را  اصل شما نیست اینها همان از هول حلیم توی دیگ افتادن بوده و حاال ما آمدیم زبان و لب  
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ز که بیدار بشویم به اینکه نزدیک معشوق هستیم و این نعمتها فراوان  معشوق یا  قدر که بیشیر بخوریمو هر چ هستند پس همی 

 این آسیبفراوانز است. بنابراین  شاصلاین خرج کنید بیشیر میدهد و  بتوانید یر ششود و هر چقدر شما بییمخدا خوشحالیر 

حاال به چه زبانز م به ما ظلم شد و ما اذیت شدیم )کنیآنها چسبیدیم که فکر یمی کهنه که ما به دردهارنجشها و این دیدنها و این 

این یا کنیم ما این دردهایمان هستیم و یمفکر  و و این بافت ذهتز و هیجانز را که ما بوجود آوردیم بگوییم که ساده باشد( 

 یمبه او چسبیدیم این را باروهانی هستیم که 
ً
نیست. جدی گوید که شوخز بوده و این اصال  

ی جدی و حقیفر است؟ اینکه ما از جنس ی ز هول شده یکدفعه . از جنس خدا هستیم. اینکه یک هوشیای خدانی ار هستیمخ  چی 

 قائم بشود. از ذوق آن شود؟ اگر یمشود دیگر. گ خوب یمو لبش را گاز گرفته خوب زبانش را گاز گرفته 
 

بیدار بشود و به زندگ

. موالنا چراهگاه. کدام چراهگاه؟ همان چراهگاه  شدیم بانگ خروس و سگ را شنیدیم یمده یار گوید ما داشتیم نزدیک یمخدانی

حاال خب از ذهن قرنفل یعتز میخک و نرگس و گلهای خوشبو هم چیدیم یکدفعه هول شدیم و افتادیم توی ذهن. یک مقدار 

ون.   میاییم بی 

 که غذا ندر خواب  ود تو ذهن که افتادیم و خواب رفتیم خب کیس که بر 
ً
کن است در حالیکه خورد ویل ممیمغذا بخورد که واقعا

د و زخکه میجود ممکن است زبانش را و  در حالیکه نه غذا خورده  و نه سی  شده و شود یمخب بیدار کند. یملبش را هم گاز بگی 

ز بال هم رس ما آمده.   زبان و لبش را هم گاز گرفته و همی 

 کردیما رفتیم توی ذهن 
 

ز که   . مو توی ذهن جستجوی زندگ مان نیامگهیچ چی  فتیم. خب ر زبان و لبمان را هم گاز گ ! ده که هیچی 

و دردها هم که من جمع کردم و به آنها رفتم. پس این غمها یمنباید فهمید که این اشتباه بوده و من یمشوید و یمشما االن بیدار 

این باورها که فالنز به من آسیب زده به من ظلم کرده و یا به قول  هن بدمن که چسبی . اندازمیمچسبیدم بیخود بوده و من اینها را 

فهمم یمء استفاده کردن و حیف من. اگر این باورها را دارم شدم قربانز شدم و  من آسیب دیدم و از من سو   Victim ها انگلییس

. همه وان هوشیاری از این الگوهای شوم و گفتم بیدار شدن از خواب یعتز بیدار شدن شما بعنیمخواب دارم بیدار  که از  ذهتز

یمیمشویم و با آنها بر یمنها هم هویت آکنیم و با یماینها الگوهای ذهتز هستند که ما فعال  ز دهیم و یمو عکس العمل نشان  خی 

 همه در شماست. 

ز هم این را خواهیم روی خودمان کار کنیم از خو یمبه این دلیل است که ما  اب که بیدار بشویم یک خرده که بیدار بشویم در پایی 

فهمیم که اینکه ما منتظریم دیگران عوض بشوند تا ما خوشبخت بشویم این یمفهمیم باید روی خودمان کار کنیم. یمگوید که یم

 ایجاد نبینیم. با عوض شدن یمبینیم. خوابیدیم و داریم رویا یمداریم رویا هم یک توهم است و 
 

این را شود. یمدیگران در من زندگ

 ایم. دیگر متوجه شده
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 ید اهنی به خودتان زدهاگرفتید یعتز اگر صدمهز  تان را گادهاندرون خب این خییل مهم بود و امیدوارم که اگر شما زبان و لب و 

زبان و لبتان شوید و از این به بعد دیگر یدار یمدر واقع خواب بودید و متوجه نبودید و االن بدانید که این تقصی  خودتان بوده یم

ید و به خودتان لطمه نیمرا گاز ن نر را که داشتید که تمام آن توهمارسانید و یمصفر   هزنید و تمام انتظاراتان را از دیگران بیمگی 

 م من را شکاندن... ه اگویند که شکسته شدیم ها و بعضز من آسیب خورده ام 

است.  ؟! چیتز هستیم که بشکنیممگر ما از جنس   پایاست و نامی 
ً
 دائما

 
 هستیم و زندگ

 
قابل لطمه خوردن ما از جنس زندگ

ی که لطمه  . نیست ز بینیم و االن داریم بیدار یمخواب داریم خورد این انتظارات و الگوهاست که خواب هستند. ما یمآن چی 

 شویم. یم

 : بخش سوم

 گر چه چو کمان از زه احکام خمیدیم  ***  گرفتیم صید  دیم و بیس یچون تی  پر 

هانی پریدیم و صیدها و شکارهای زیادی گرفتیم. این شکارها چ ،خورد یمبه شکار رود یمشود و یمگوید مثل تی  که رها یم
ز  ه چی 

های خونر بودند که شما شکار کردید. 
ز . مثل خرد و بودند؟ این شکارها چی  خالقیت. تا مثل تی  مثل لطافت و عشق و حس زیبانی

ون؟ از کمان از این من  ون. منتها چطوری جستیم بی  ز وسطش و تی  را یمتی  را  ،کمان  در ذهتز مثل تی  جستیم بی  گذاشیر

یگ از اصول مهم این است  (تسلیم یعتز پذیرش)ما تسلیم اصول شدیم و وقتر تسلیم شدیم کشیدند. حاال احکام یعتز اصول یم

 موازی بشوید. یمرفیق بشوید و این لحظه هر اتفافر که فرم این لحظه که شما با 
 

 افتد بپذیرید و با زندگ

شوید. یمشود. شما هم خم یمکشید. کمان خم یمجامد هستند. شما وقتر کمان را  ی ذهتز پذیرند. الگوهایمحاال الگوهای ذهتز ن

ویل اصل این است که شما فرم این ظاهر شده که شما از آن متنفرید.  یماین لحظه بصورت فر آید یمشوید دردتان یموقتر خم 

که شما را   Principalsزه اصول یا . آیا شما از است ق بشوید. این اصل است و جزو احکامیا با آن رفیلحظه را باید بپذیرید 

 شوم؟ یمگویید من خمیده نیمخواهید خمیده بشوید؟ یا یم ؟خواهید بخمید یمکشند یم

االن یک راهش این است که شما در مقابل  . کردیم خودمان را یمما هول شدیم و رفتیم زخ . گوید ما رسنوشتمان این استیم

 اصول بخمید. 

 یمچند تا قانون شما 
 

ز زندگ . مثل قانون شناسید؟ موالنا این همه قوانی  به ما یاد داده. شما همه را گوش کردید؟ مثل قانون صیر

ید صیر کنید؟ نیمشما صیر شکر.   شود این لحظه بگویید عجله دارم. یمکنید تا یواش یواش مثل تی  بجهید. آیا حاضز

 .  گ عجله دارد؟ من ذهتز
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یخ درست کردیم که  یک مقدار کنیم. ما یمشویم و صیر یمما عجله داریم توی بیداری عجله نداریم. االن بیدار داریم توی خواب 

عجله دارید؟ صیر ندارید. شما شما  اندازیم روی آن. یمبوسیله نوری که ما خودمان خداییت مان را باید آب بشوند.  ها این یخ

ز را بدانید و شکر کنید و بگویید که من آگاه کنید؟ شما حاضز هستید بخمید با این قانون شکر؟ شما یمشکر ن باید قدر یک چی 

 کنم. و این باید اصیل باشد. یمشکر کنم و یماستفاده هستم و هوشیار هستم که من این نعمت را دارم و از این 

سی  که  . در خواب کیس غذا بخورد  کهوقتی . درست مثلتواند شکر کند. من ذهتز یا وقتر که ما توی خواب هستیمیممن ذهتز ن

 زند. یم. حرص کند که چون سی  نشده باید بیشیر بخورد یمفکر  ! شود یمن

ی باید در  . گوید باید زیادتر بشود یمشما دیدید که این من ذهتز  . زیادتر  مقداری حرص یعتز حساسیت من ذهتز یک ز حاال یک چی 

ی. . چه توجه مردم باشد تایید مردم باشد پول باشد مقام . من زیادتر بشود  ز . من به این اضافه شدن خییل عالقه . . . باالخره یک چی 

 این حرص است.  که  . ارمد

 گوییم. یمنگوییم. اگر بیدار باشیم یماین را ما در خواب 

ی دیگر یمباشیم ما بیدار  ز  هستم چه چی 
 

اگر مالم زیاد بشود که چه خواهم که به من زیاد بشود!! یمگوییم من از جنس زندگ

 مکنم که اضافه بشود ویل اگر نشد هم نشد. یم. حاال سیع . خواهد زیاد بشود چه کم بشود یم
 

ن تام چکار کنم؟! االن که زندگ

 نیمکردم چون اضافه نیموتمام است اضافه یا کم ندارد که. ویل آنجا در خواب که بودم فکر 
 

 رسم. یمشود من به زندگ

 ببیند مشت مشت غذا  . خورد یمبیند غذا یمکیس که توی خواب 
ً
 سی  یمخب اگر خوابهای بهیر ببیند مثال

ً
شود؟ یمخورد آیا واقعا

خورد و از یمدرست مثل اینکه کیس خواب ببیند که غذا  . او هستیمبیند که گرسنه است. ما هم مثل یمنه بیدار میشد و باز 

د   غذانی به او تزریق کنند که او نمی 
ً
بلد نیست که در بیداری غذا بخورد. . چون این عادت کرده بیچاره اینطرف هم یک آمپویل مثال

مردم مجبور هستند ه در خواب غذا ببیند که آنجا غذا بخورد. و از اینجا هم خوابد کیمرود یمخواهد غذا بخورد یمهر موقع که 

د.   که با رسنگ به او غذا تزریق کنند که او نمی 

کنند که ما از یمبه ما تزریق گاه یک رسنگ خدانی یک مقداری هوشیاری حضور خدا ا هم درست اینطوری شدیم. بطور نام

  
 

 روخ یعتز غذای زندگ
 

خواهیم توی ذهن برویم و غذا یمخواهیم بخوابیم و بخوریم. یمما  . . . هوشیارانه بخوریم که باید گرسنگ

یم. بخوریم.   میمی 
 

 خب اگر برویم آنجا که ما از گرسنگ

 هم که توی یماگر که ما ن کنند. یمتانک ما را پر ن خواب ما یک مقداری آخوابیم شبها و در یمخوب است که ما 
ً
خوابیدیم و دائما

یمتوانستیم از خدا یمذهن بودیم از کجا   استقوت حیوانز مر اورا ناسز   ؟ قوت اصیل برسر نور خداست ***غذا بگی 
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 هوشیاری خدانی است. خب هوشیاری خدانی  ،قوت اصیل برسر یعتز غذای اصیل برسر نور خداست
را شما باید هوشیارانه  یعتز

ز ا  بریم. یمصطالح خوردن را بکار بخورید. حاال همی 

به شما عرض کنم که انسان این را هم من شکنیم. یمیم باید خم بشویم. اگر خم نشویم شو یمما باید از زه احکام که کشیده 

 . . . ظرفیت زیادی ندارد به انصورت که این همه فشار پشت فشار 

شکنیم یمتوانیم بشکنیم خب یمآوریم اگر ما حس کنیم که یمذهن هستیم اینقدر به خودمان فشار خواب در حالیکه ما در  

ز شکسته یک من ذهتز آسیب دیده فکر دیگر. خب  داریم و یمن بر نآکنیم که آن هستیم و دست هم از یمآن موقع یک چی 

ز  ز موالنا هوشیاری ما هم که افتاده پایی   انوس هستید. یگوید که اینها همه سطیح هستند در آن زیر شما اقیمویل در پایی 

 این واقعیت سطیح
 

ندیدید. در باال هم گفت که است هر چقدر هم که شما فکر کنید که آسیب دیدید شما آسیب   زیرش زندگ

. یمگاز گرفتم..خوب من هول شدم و زبان و لبم را  
 

یط که بیدار بشوید به زندگ  شوید برسر

به اینکه همیشه د گردیمبر شوید. یمکنید و این اصول وقتر که بوسیله کمان زه شما را میکشد شما خم یماصول را پیدا پس شما 

قابل پذیرش برای من ذهتز پذیرید. در واقع گایه اوقات فرم این لحظه یماین لحظه است. فرم این لحظه هر چه که هست شما 

ز  . نیست  درد دارید.  یمفقط ک . شکنید کهیمشوید. نیمدردتان میاد ویل دارید خم  یمجا هست که کهمی 

 من از این 
ً
 هستید از یمدم خوشم نمیاد شما به یک دیدی که نگاه کنید آمثال

 
 هست و شما هم زندگ

 
فهمید که این آدم زندگ

وید در روید خواب یموقتر توی آن فرمش اگر شما خوشتان نمیاد بخاطر این است که شما یک الگوی فکری ساختید که  می 

 است. خواب از او خوشتان نمیاد 
 

 . اگر بیدار بشوید از او خوشتان هم میاد. چرا؟ برای اینکه از جنس زندگ

راحت باشد. اگر دیدید که گذارید یمکنید. هر کیس که در حضورتان که میاد یمعیب جونی نکنید و بدگونی و یمشما انتقاد ن

خواهید اصالح کنید پس در یمپس در خوابید. اگر کیس را کنید یمکنید بدانید که در خواب هستید. اگر انتقاد یمعیب جونی 

دهید که مردم در حضور شما راحت بشیند. قیافه مان را طوری نمیکنیم که من از تو بدم میاد یمه ز جاخوابید. شما بجای انتقاد ا

ی نمیگم.  ز ما راحت باشند و آرامش داشته باشند. چرا ما نمیگذاریم؟ برای اینکه ما آرامش نداریم  مردم باید در حضور  ویل حاال چی 

خواب برای اینکه من یک الگوی ذهتز هستم در  . پذیرمیم. من آنها را ن. کارهانی که تو کردی و. گوییم آنطوری که تو نشستر و  یمو 

شوید که ما از عنرصی نیستیم که یمشوی و متوجه یمکه تو به من آسیب رساندی. االن از خواب بیدار گویند  یمو آنها به من 

 آسیب بپذیریم. 
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 اینکه اول باید درون ما شویمیمرسیم ما خم یمپس یادمان باشد ما وقتر به اصول 
ً
 بارها صحبت کردیم. مثال

ً
. در مورد اصول قبال

ون عوض بشود. ای ون ما عوض بشود و بعد درون ما عوض بشود. عوض بشود تا بی  خواهد یممن ذهتز نطوری نیست که اول بی 

ون را عوض کند تا درونش عوض بشود.   بی 

ونت عوض بشود و پذیرید؟ باید خم بشوید در مقابلش. برای این که شما یماصل را شما این آیا  درونت باید عوض بشود تا بی 

اگر این حکم را بپذیرید دست از رس همه که زه این حکم بخمید. ید شما تن در به آن بدهید و از این را با . این استهم تنها راه 

 اطرافتان درون شما عوض نخواهد شد. این حکم است. فهمید که با عوض کردن یمخواهید عوض کنید بر میدارید. یم

اگر نپذیرید در خوابید. اگر بیدار  . پذیرد؟ شما یم. اگر نپذیرید چه کیس آسیب یداد این لحظه حکم است و باید بخمیدپذیرش رو 

 د. هستید باید بپذیری

ز و تسلیم حکم شدن شما را هوشیار و آگاه و بیدار نگه  یم و ممکن است بمی  فرض کنید که اگر ما بخواییم دارد. شما یمپذیرفیر

 بیدار بمانیم؟ با این لحظه موازی باشیم. نباید بخوابیم. همیشه باید بیدار بمانیم. چطوری 

با هر قیافه ای میاد باید دوست و رفیق باشیم. لحظه موازی باشیم؟ با فرم این لحظه باید دوست باشیم.  اینچطوری با 

دوست شدن شما با این  . و همیشه هم این لحظه است. شما هم از جنس این لحظه هستید جنگیم این لحظه توانیم با فرم بیمن

این حکم است. کند. دوست شدن با موج این اقیانوس االن شما را از جنس اقیانوس میکند. یماز جنس این لحظه لحظه شما را 

 خمید. یمخواهم با این لحظه رفیق باشم!! پس شما نیمگویید که من نیمشما 

 مجله در  
 

وی هوانی امریکا امده بود که سه تا کشتر جنگ  ۀ این سه کشتر فرماند د گشتنیموقتر که بر  .  رفته بودند برای مانور نی 

 . کردهیمبوده و بقیه را هدایت  کشتر نی روی عرشه  جلوکشتر که خودش در  

 یک کشتر است: گوید یمجلوی رادار بوده  کیس که  یکدفعه آن
ً
به او اگر ما همینطور برویم  . قربان یک نوری ظاهر شده و ظاهرا

 خوریم یعتز تصادف میکنیم. یمبر 

ش را  : گوید یمفرمانده    . کند   منحرفبه او بگویید که بیست درجه منحرف بشود یعتز مسی 

تان را منحرف کنید.  : گوید یمآن کیس که نشسته بود انجا   بیست درجه مسی 

تان را منحرف کنید. آاز   نطرف جواب میاد که بیست درجه خوبه شما مسی 

 گوید بیست درجه شما منحرف بشوید. یمگوید قربان به ما یم

  . من دریا ساالر هستم و شما بیست درجه منحرف بشوید نها بگویید آگوید به یمفرمانده 
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اینجا دیگر دریاساالر خییل عصبانز میشود و  . بیست درجه منحرف بشوید نطرف جواب میاد که من رسباز صفر هستم و شما آاز 

 هستم. گوید به آنها بگو من کشتر یم
 

 جنگ

 . کند یمرا هدایت  ها فانوس دریانی درخشگ است و ثابت است و کشتر  و از آنطرف جواب میاد که من فانوس دریانی هستم. 

 پس فرمانده دستور داد که بیست درجه کشتر خودش را منحرف کنند!! 

 بشود؟  تسلیم؟ چه کیس باید رسیم چه کیس باید خم بشود یمپس ما وقتر که به اصول 

ت را منحرف کتز و با یمیا  ؟بزنز به فانوس دریانی بروی و خوایه مستقیم یمریس آیا شما یموقتر که به فانوس دریانی  خوایه مسی 

ه بینیم که با اصل یمخوریم و یمهر جا به اصول بر  ؟ به اصولکله نخوری  ز اینکه کنیم گ باید تسلیم بشه؟ ما. نه یمما داریم ستی 

 شود. یمیم. آن موقع کله ما زخاصل را شما بخواهید بشکنید 

یم که خون دل فغفور چشیدیم ***  به صد تیغ نگردیم ما عاشق مستیم   شی 

 و  شد با اشتباهانر که کردیمیمگوید که درست است که ما لب و زبانمان زخیم
 

و وقتر این احکام کمان ما را  . در این هول شدگ

 میدانید که ما از جنس خ  هستیم؟ ما عاشق مستیم. ما هم عاشقیم و هم مستیم. برای اینکهما دردمان میاد ویل شما  ،خمند یم

 که شمشی  به ما اثری ندارد. گردیم. برای اینیمبا صد تا تیغ شمشی  هم بر نما از جنس خدا هستیم. 

 درد شما اگر در مقابل اص
ً
گوییم این راه اشتباه یمو راحت رها کنیم یک ذره آگاه بشویم اگر  ؟کشد یمول تسلیم بشوید گ ظاهرا

شوید؟ نه. یک ذره هوشیاری ما باال باشد و یمناراحت  ،و اینکه راه اشتباه را نروید است. شما اگر بدانید که این راه اشتباه است 

های غلط هوشیار باشیم به حضور  ز کنیم و یک چند تانی را که انداختیم بقیه را یمرا رها همه و اشتباه را که ما یاد گرفتیم این چی 

 اندازیم. یمپشت رسش هم 

های غلط را که ما چسبیدیم و این الگوهای ذهتز را که  ز ز یا این چی  برادر و خواهر و یا دوست شاید از پدر و مادرمان و یا از معلمی 

ز بار هست که دانستند. یمیر  از این نهبیاد گرفتیم. البته آنها هم  این  ،جمیعبینید هوشیاری حضور بطور دستهیمبرای اولی 

خلقت برسر تاکنون برای یعنز در ابتدای خواهد از برسر خودش را بیان کند. یمآزاد میشود و خودش را هوشیاری خدانی دارد 

ز بار هست که روی این سیاره خایک ب ارند بیدار . درسندیمکنیم که دارند به گنج حضور یمما برخورد  زیادی آدمها تعداد ه اولی 

ند تا هوشیاری خدانی خودش را از یمشوند و دارند بر یم خواندیم که یمآن سطر آخر را اول اینها بیان کند. باید طریق  خی 

  خاموش کن تا واعظ خورشید بگوید : گفتیم
 

و خداست بصورت سمبولیک. ما خاموش کنیم تا واعظ خدا خورشید زندگ

 ما. طریق حرف بزند از 
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 هستیم. ما نباید خواهد حرف بزند یمفته باالی منیر و ر که او جمله مریدیم کو بر س منیر شد و ما 
 

و ما همه مرید این زندگ

. یمحرف بزنیم. یا شما حرف 
 

 حرف نزنید یمرف اگر شما در خواب حزنید و یا زندگ
 

زند یمزند. اگر من ذهتز حرف یمدیگر زندگ

 زند. یمخدا حرف نزند پس یماگر دردهای شما حرف 

و خدا هم یک تصویر ذهتز است که شما آنجا تجسم کردید و او هم اینطوری نیست که شما بنالید بگویید که چقدر ظلم شد  

اندازد.. نه اینطوری نیست. این یماو رحمش میاد و کار شما را راه  شما دارید خییل درد میکشید کند و چون یمدارد به شما نگاه 

ز خواب است. شما هر چقدر ب جنس  درد میدهد برای اینکه شما از یر شیشیر درد بکشید خدا هم به شما بیغلط است و این همی 

 کنید. یمدرد شدید و دارید درد را زیاد 

 را شما 
 

 آینده قرار ندهید  یپایهو موالنا گفت که این لب و دهان گزیدگ
 

ز عارضز بود. آخر ما وقتر که آش  . زندگ این یک چی 

 که دائیمبیینم که آش داغ خوردیم و زبان ما یمخوریم یک دفعه یم
 

و  چند روزی خوب میشود از نیست بعد یمسوزد. این سوختگ

یم که دیگر آش داغ نخوریم. ما هول شدیم حاال دیگر هول نیمما هم یاد   شویم. یمگی 

 ن
 

 آینده باشد مبنای ز تواند یمپس بنابراین این آسیب دیدگ
 

 آینده من ی هاو ترس ی منهاخشمی من، هاکینه  . ندگ
 

پایه زندگ

ی. نه  . است ز ز چی   نیست همچی 

 یمی کهنه تان را نر اندازید و اینها نهاشما االن فهمیدید که باید خشم 
 

نا که ما اشتباه آینده باشد.گفت موال توانند پایه زندگ

یم که یمشد ویل االن داریم یاد یملب و دهنان ما زخکوچگ کردیم و  بجهیم از این من ذهتز از زه اصول بخمیم و مثل تی  گی 

یم. شکار  یم. شکار لطافت و زیبانی و خالقیت بگی  ون تا شکار بگی  یم. اگر از زه احکام بخمیم. بی   بگی 
 

و حاال وقتر خداگونگ

دیم؟ نهیمها بر درددردمان میاد آیا ما از این یمو وقتر کخمیم یم و ما شی  هستیم. ذات ما عاشق مست است برای اینکه آن ! گی 

ز ففور که لقب خاقان غگوید که ما شی  هستیم که خون دل فیم ز بوده. لقب پادشاهان چی  فور در اینجا غف . فور بودهغچی 

 من ذهتز باشد. تواند سمبل یم

ون  ن دل هوشیاری حضوری است که جذب منیعتز ما خو  خم یمککشید و این من ذهتز را که  یمذهتز شده که شما آن را بی 

ونآجهیم از یمکنید مثل تی  یم اشاره دارد چشیدیم. البته موالنا از طریق خم شدن و تسلیم شدن. خون دل فرعون را ما  . ن بی 

 پرس خدا. غیا پور یعتز پرس. فخدا و فور یعتز  غف) . فور غبه معتز این فاینجا 
ً
توانید یمپس شما در هر دو معتز  (فور یعتز اصطالحا

ید که یعتز شما پرس خدا   بودیم ما که خداگونه هستیم این لذت را هم چشیدیم. خب وقتر چشیدیم که این را بگی 
 

خداگونگ

م یعتز یمخودمان را این را دیگر ما رها ن کند؟ یمچکار سلطان مملکت خودمان هستیم. سلطان کنیم در حالیکه شی  هستیم. شی 
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د فکر یمسلطان تصمیماتش را خودش  ز  کند. رفتار یمیش را خودش فکر هاگی  کند. یمکند. تقلید نیمخودش را خودش تعیی 

ز در این وسط   نیست که او را بخدا وصل کند. سلطان معنوی بطور مستقیم وصل بخداست و هیچ چی 

شما شی  و سلطان هستید؟ سلطان هستید و شی  هستید برای اینکه ذات شما آشکارا و هوشیارانه خداگونه است. پس برای چه 

 شما اگر در من ذهتز خواب رفته باشید چه سلطانز هستید؟ 
ً
ز یعتز مستقیما سید؟ بیدار شدن و برخاسیر از جنس از خودتان بی 

 مان گنج حضور است. خدا شدن و هوشیار بودن به او. و این ه

گوییم یمهمه اینها را که ما یعتز   مه به باال دان نه اندر آب جو   *** را بجو یمسم خواندی رو مسا  تا حاال ما خواب بودیم. 

 زنده
 

به و ش خ  هست. یاکه شما بدانید که این مسمگوییم  یمزنده بشوید. یعتز ما اسم را  ،برای این است که شما به آن زندگ

شود. یمخ  مربوط   

 المجلسیمگوییم شی  یا یموقتر که 
ز
 باید ف

 
. ماه در آن باال هست نباید که  ،این لحظه ،گوییم خداگونگ

 
زنده بشوی به آن زندگ

 .  در ذهن است. و بگونی که این عکس ماه در آب جو به عکسش در آب جوی نگاه کتز
 

توی ما رفتیم  .. ی که معادل عکس زندگ

 
 

 و تجسم خدا ذهن و عکس هوشیاری افتاده توی ذهن یعتز تصور زندگ
 

. مثل این است که . و ما چسبیدیم به آن. و تجسم زندگ

  . !! این توهم استجوی آب بچسبد و بگوید این ماه است که در آب است در یک نفر ماه را در باال رها کند و به عکسش 

 

خش چهارم :ب  

 

 ز نی آش و ثریدیم
 مستان الستیم بجز باده ننوشیم    ***    برخوان جهان  نز

خودتان هم ام و کند که ما از چه جنیس هستیم. ما مستان الست هستیم. همان طوری که بارها عرض کردهیمپس دارد اضافه 

خدا از ما  ،ها برد و معتز اش این است که در یک جانی از خلقت ما انسانیماست که موالنا به کار اصطالخ  الستدانید یموب خ

« دانیم که از جنس تو هستیم. یمبله! هوشیارانه »گوییم یمپرسد که آیا شما از جنس من هستید؟ ما یم  

ز ن ن هوشیاری هستیم. رود و ما مست به آیمپس وقتر هوشیار شده ایم به این که از جنس خدانی هستیم این هوشیاری از بی 

من دار ذهتز یک اشتباه موقتر بوده برای ما. یک النه موقتر بوده که ما  یعتز از جنس هوشیاری خدانی هستیم. این هوشیاری  

 بشویم. ما از جنس یمگوید یممثل تی  از آن 
 

 بشویم. از جنس زندگ
 

جهیم در صورنر که تسلیم این لحظه بشویم. تسلیم زندگ

کشیم. یماضار داریم که نه از جنس مس هستیم. در نتیجه درد  . جنس طال هستیممس نیستیم. از   
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گوید ما این جور میس هستیم و بنابراین از آن جنس هم غذا یم . عاشق و مست خودش هست حضور  پس خود این هوشیاری

اب آنچنانز یم کنیم.( منظور یم لیتت، مثل آبگوشت که تیلتیعتز خوریم. بنابراین بر سفره دنبال آش و ثرید )ثرید یمخوریم. رسر

ی است که شما در ذهنتان  لیتتاز آش و  ز ون. یمهر چی   و هویت بکشید بی 
 

خواهید از آن زندگ  

کند. یمبازی ایم این کار را بکنیم، هوشیاری خدانی عاشق خودش است. با خودش عشقما نیامده  

شایه  ***   که با خود عشق بازد جاودانه نکه بندد طرف وصل از حسگوید: یمحافظ هم   

کند. خودش یمکند. پس خدا دائما با خودش عشق بازی یمتواند به وصل شایه برسد که دائما با خودش عشق بازی یمچه کیس 

را دوست دارد. عاشق خودش هست فقط. شما هم که از جنس خدا هستید عاشق خودتان هستید. وقتر عاشق خودتان هستید 

دیگران را از جنس من ذهتز باشید وانید دیگران را هم که از آن جنس هستند دوست داشته باشید. اگر عاشق من ذهتز باشید تیم

شود. یمی نر ای عاشق مجسمه دیگبه صورت مجسمه بد ممکن است ببینید و هیچ موقع هم عاشقش نشوید. هیچ مجسمه  

 عاشق خودش هست. حافظ هم  
 

وصال معشوق برسد تا زمانز که کس هست. تواند به یمگوید هیچ کس نیمویل اصل زندگ

ز   شد آن موقع دیگر عاشق شده و با معشوق یگ شده است. تنها راهش همی 
 

ز که این کس بودن را رها کرد و از جنس زندگ همی 

ز و آن توانیم متحد بشویم. پس نیامدهیمی دیگر هااست. آن موقع هست که ما با انسان ز ایم به این جهان که عاشق این چی  چی 

 بخواهیم. این هم یک اصل. 
 

 بشویم و از آنها زندگ

بخورد  لیتتآمده به این جهان که فقط آش و فکر یم کند که دهد: اگر کیس یماگر کیس این را قبول ندارد... موالنا این را توضیح 

 را متوجه نشده است. اینجا آمده
 

یکیش را برآورده کند و برود پس منظور زندگ ز ایم که به صورت و یک رسی نیازهای شخض و فی 

ها هم هویت شویم یمآییم در این جهان وارد ذهن یمهوشیارانه بارها گفته ایم. اول  ز بر روی جهیم، یممثل تی  شویم. بعد یمبا چی 

کند. این منظور ماست. یمبعد خدا خودش را از ما به صورت خرد و عشق بیان شویم، یم قائمخودمان   

یم و متوجه منظور یمشویم و عمر یمبشویم در آن ذهن و بچسبیم به آش، مشغول  لیتاگر مشغول همان آش و ت گذرد و میمی 

 ن
 

شویم. یمما از زندگ  

کشیدیم چه ایشان وز کشیدید چه ما کشاکش    ***    از وقت در که دید حق و داند حق  

گوید کمان ما را کشید و ما خم شدیم. یه کشاکش بود. هر یمداند و خدا دید که موقع کشاکش، در آن احکام یمگوید خدا یم

ای دارید که . در این وقت کشاکش شما یک ارادهکشد آن طرفیمکشد این ور. خدا ما را یملحظه کشاکش است. من ذهتز 

 بشوید. در این کشاکش خدا توانییم
 

ید که از جنس زندگ داند که از ما این دردها و هم یمد تسلیم بشوید آزادانه. تصمیم بگی 

 هویت
 

 کشیدیم. این طور شد یا نشد؟آند و ما از درا کشی ها شدگ
 

نها زندگ  
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ی از کسانز که کار کرد ز ند روی خودشان، فقط روی خودشان، االن متوجه اند در عرض این چند سال در وقت کشاکش چه چی 

ی جای آن را گرفت.  ز ون کشیده و انداخته شد دور و چه چی   آنها بی 

هانی از شما کشیده شد و یک نمونه از آن را مثل چارق ایاز نگه داری
ز د. با این من ذهتز خوشبختانه این بنشینید بنویسد که چه چی 

های یادمان  ز . این ایاز غالم سطان محمود بود. بسیار مورد مهر سلطان محمود بود که دور ماند که ما خ  بودیم و چه شدیمیمچی 

اید دارد به این ایاز را که شما از روستا آورده اید و به او این همه کرده »ش حسادت کردند و رفتند سخن چیتز کردند که هاو بری

 گذاشته است که تمام جواهرات و اسناد را دزدیده و آنجا گذاشته است. یمشما خیانت 
ر
کند. توی اتاق یا حجره اش یک صندوف

« کند... یماین قدردانز از مهر شما ن  

قبیل شبانه بریزید  خب بدون اطالع»زنند. به طور خالصه گفت که: یمرا  ها بیهوده این حرف ها دانست که اینیمسلطان محمود 

«و ببینید که توی این صندوق خ  هست و در بیاورید برای من  

و در را شکستند. دیدند یک صندوق است و درش را باز کردند و دیدند که حمله کردند دوربری  هایش رفتند، همان وزیر و رسداران 

«این خ  هست؟»گفتند: ی کهنه و چارق ایاز تویش هست.  هاتویش لباس  

کنم تا یادم نرود که خ  بودم و یمکنم و نگاه یمآیم اینجا و این را باز یماینها را من گذاشته ام اینجا که یادم نرود. هرروز »گفت: 

«خ  شدم.   

.. . از ما چه کشیدید وز ایشان چه کشیدیم. کنیم که خ  بودیم و االن خ  شده ایمیمما هم هرروز به آن من ذهتز سابقمون نگاه   

ید ز بدیدیم آثار و آمد روز استاره***         است صبوح هنگام که مخسپید خی   

اب صبحگایه است. یمباز هم  ید مخسپید که موقع خوردن رسر ز اب صبحگایه. وح یعتز صبگوید. ببینید... خی  یعتز آن لطافتر  رسر

وع شده است. یعتز یمکه موقیع که ما صبح را حس  شما بگویید  کنیم... این شب دراز ذهن برای ما به پایان رسیده و صبح رسر

ز طور پنجاه درصد من ذهتز دارید. این صبح شماست. هنوز به طور کامل پنجاه درصد به هوشیاری حضور زنده شده اید و همی 

وزد و به یمیک خورده هم که زنده بشوید نسیم زنده کننده هوشیاری خدانی به جان شما  اید به هوشیاری حضور. مبدل نشده

کند. و االن یمشود و شما را زنده یممان صبوح است. هوشیاری است که وارد سیستم و بدن و ذهن شما دهد. این هیمشما قوت 

. استاره روز آمد و آثار بدیدیم یعتز روز شده و خورشید طلوع کرده است. یعتز شما استاره روز آمد و آثار بدیدیم.. گوید که یم

شما و  . ریزد به عمل شما یمو هوشیاری حضور، از این خورشید که برآمده است هوشیارانه زنده به حضور هستید. بنابراین از این 

ی االن  ز دزدد. این را با شب مقایسه کنید. یمدرخشید هوشیاری شما را نیمسازید که ستاره هست ویل چون خورشید یمچی   

آن خوب است؟بلعند. یم، تمام الگوهای ذهتز است که خورشید شما را ها شب وقتر خورشید نیست، ستاره  
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روند و یمهمه  ها دزدند. صبح اینیمنی هستند که خورشید را هاآن ستارههمه  ها زنند، اینیمنی که سوسو هاآن شب هست. ستاره

شود. خب آن ستاره روز خییل مهم هست. برای اینکه شما االن در دو یمکند ویل یک رسی ستاره باز هم دیده یمخورشید طلوع 

دزدد. از این خورشید به ستاره انرژی یم. خورشید و ستاره. و چون این بعد خورشید زنده هست این ستاره دیگر نبعد زنده هستید 

 یمفرو 
ً
 و به خرد هستید.  ریزد و شما به دو بعد زنده هستید. دائما

 
زنده به زندگ  

شوید. روز است یمشود. شما دیگر وارد شب نیمبینید که هیچ شب نیمویل  . ی شما هاریزد به این ستارهیماز این خورشید خرد 

 برای شما. استاره روز آمد... ستاره روز آمد و ما آثار را دیده ایم... 

 
ً
دیده اید.  ندیده اید شما آثار را؟ حتما  

شود. با یم. روابطتان بهیر و بهیر میشود  کند یمهوشیاری حضور تغیی   بوسیله این بینید که اطرافتان به طور معجزه آسا یمشما ن

بچه تان... با همکارانتان. با مردم.  دوستانتان، با   

آثار بدیدیم... آثار است.  ها کند. اینیمتان باز شده است. انرژی از شما عبور صورتتان باز شده است. سیستم  

ید و نخسبید. نباید بروید توی ذهن دیگر. استاره روز آمده است. هم ستاره دارید و هم خورشید. مثل  ز پس باید به طور کامل برخی 

کند. یمرا بیان  ها آید اینیمرود به آن فضا. با آن عشق آغشته به این هوشیاری است. آغشته به خرد است. یمموالنا. موالنا 

را خاموش کنم برگردم به آن جا  ها گوید االن باید اینیمشود یمرا بیان کند و یک ذره که خشک  ها رود توی ذهن اینیموقتر 

  «دیگر... دور شده ام. 

کنیم که دوباره یمخب خاموش هییح  نیست... دیگر توش ما هم وقتر خییل دور شده اید و زیاد حرف زدیم و ذهتز شدیم و ش

رویم به آن فضا. ب  

ید***         ربایط محبوس قافله همه و بود شب ز رهیدیم حبس آن و ظلمت آن کز خی   

باط یا بعضز مواقع تلفظ یم اط کریم. کنند ُرباط... مثل ُربیمگوید: شب بود، ر   

ید. همه موجودانر که در این ها شب بود، رباط یعتز کاروانرسا. تمام این قافله... حاال همه قافله  را در نظر بگی 
. شما قافله انسانز

ماندند. یم، در آن کاروانرسا رسیدند به یک کاروانرسا یم ها که در شبالخصوص قافله انسانسفر هستند. عیل  

ون. از ترس یمشب که نخب . و شبکه وسط بیابان هست فرض کنید یک گرویه آمده اند در یک کاروانرسا    توانند بروند بی 

. دند یم مان حیوانات و تاریگ و عوامل دیگر باید توی کاروانرسا   
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ون. ممکن است شما هنوز ترسیدیم برو یمگوید ما کاروانرسا انسانها در کاروانرسای ذهن گی  کرده بودیم. شب بود و یم یم بی 

ز کاروانرسا باشید.  ون. یمدرهمی  ید کز آن ظلمت و آن حبس رهیدیم... گوید که یمویل ترسید بروید بی  ز ید برای اینکه ما  خی  ز برخی 

 از آن تاریگ و حبس رها شده ایم. 

ون یمم توی یک کاروانرسا ایما وقتر انسان شده ایم در واقع شب به پایان رسید. منتیه ما به طور موقت رفته ترسیم از آن بی 

اید. ترسیم مثال باورهای ذهتز مان را رها کنیم. یک عده ای به باورها چسبیده اند. شما ببینید به کدام باورها چسبیدهیمبیاییم. ما 

 .  باروهای مثال مذهتر

بنابراین شما را بیندازد به فضای  کنید. راهنما نگاه  عالمت یتز را به صورت ی ساده دهافرق دارد که شما به اصطالح آموزش 

اگر باورهای به آن بچسبید و پایه جدانی بکنید.  و ذهتز  ولوژیئیا نه به صورت اید . به عنوان یک سکو پرش هوشیاری این لحظه

 مایه جدانی است در این صورت ما رفته ایم و داریم خواب داریم 
ز  یا هر یملخواب باور دیتز یا سیایس یا عدر بینیم. یمدیتز  چی 

ما به وسیله این باور به این کاروانرسا زندانز شده ایم. آیا تواند اصل باشد. باور باید ببینیم که یمهستیم. باور ن دیگر 

ید محبوس قافله همه و بود شب ز رهیدیم حبس آن و ظلمت آن کز ربایط    ***     خی   

روز شده است و ما باید بلند شویم و دنبال سفرمان را ن دیگر حداقل ما این موضوع را متوجه شدیم که در این کاروانرسای ذه

یم و برویم االن. دیگر شب نیست االن.   بگی 

ایم. انسان بیدار شده و این بیداری را متوجه ز فکر جدا شده است. ما بیدار شدهچرا شب نیست؟ برای اینکه هوشیاری حضور ا

ز برنامهشده است. موالنا آمده این غزلیات را نوشته. ای شود که تا به یمدارد پخش  این همه کتاب نوشته شده است. یک همچی 

خواهد خودش را بیان کند به یمهوشیاری  این حال نر سابقه بوده است. توی تلویزیون. توی وب سایت. این نشانگر این است که

. ها وسیله انسان  

ق یزک کاینک***         آفاق در بفرستاد رسوالن خورشید عتیدیم جیش ما و مرسر  

رفتند تا ببیند چه خیر است و اطالع بیاورند. جیش یعتز لشگر و عتید یعتز آماده و یمگرویه که پیش یزک یعتز پیش قراول.  

 .  حاضز

د که شفق است. بینییمکنید یمکنید... شما مستقیم به روبرو که نگاه یم. به افق نگاه ها گوید: خورشید در آفاق یعتز در افقیم

آید. یمآید. یک نور زردی که نشانگی  این است که خورشید دارد یمقبل از طلوع خورشید شفق   

  ،گوید خورشید یم 
ً
 در شما االن از درون یک هوشیاری فرستاده که این شفق است. کامال

 
ده است ویل مخورشید نیا خدا یا زندگ

دهد. درست است؟یمخورشید را نشان  شما االن یک هوشیاری نیمچه حضوری دارید که زردی  
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. گوید از درون همه انسانیم ، رسوالن... حاال اسمش را بگذارید فرستاده. رسول یعتز فرستاده. پیغمیر
 

 ،این پیغمیر ها، زندگ

 نیست بلکه یک هوشیاریست. یک درجه هوشیاری که در درون همه انسانها هست
ز
ون در افق دید شماست از  . پیغمیر بی 

آید. شما یمدهد که خورشید دارد یمی شفق است و دارد نشان داین چشم. به یک درجه ای ما هوشیار هستیم که زر  با درون. نه 

نیم ساعت دیگر این خورشید آمده است باال. یم دانید که بینید که صبح شده و زرد است و یم ،کنید به افقیمصبح زود که نگاه 

خورشید یک شففر فرستاده است که معنیش این  ها در افق همه انسان ها ه اش هم پیدا شده است. در آب در افقحتر تیغ

ید و بروید. یمکه اینک اینها را من فرستاده ام پیش قراول. اینها جلو را نشان   است:  دهند. دنبال این شفق را بگی 

ق یزک کاینک تمام انسانها لشگر آماده اند که بروند به حضور برسند. این گرویه که جلودار هستند و و ...  مرسر  

این همه غم دارم. نه در درون شما هم این شفق  ... حاال گرفتارمام. کنید؟ شما نگویید که من بلد نیستم و کتاب نخواندهیمتوجه 

 وجود دارد. 

ق را یم ق را یعتز طال  ،گوید معنیش این است که این شفق مرسر ش قراول... این شفق راهنمای شماست. ه و پییاین یزک مرسر

ید و بروید. به کجا؟ به سمت خورشید  حضور. حاال...  . به سمتبگی   

ز  دمیدیم صبح نفس چون شفق سوی کز***        روزی طایر اگر آر شفق به رو هی   

مه ما هست و ما آن  نیمچه هوشیاری حضوری است که در درون هگفتیم گوید: تو رو به این شفق بیاور... شفق  یمبه ما 

... حاال پرنده روز یعتز یمدهیم. هیچ انسانز نیست که تشخیص ندهد. یمتشخیص  ، پرنده روز هستر گوید: اگر تو طایر هستر

کند. یمکند برعکس خفاش که در شب پرواز یمای که در روز پرواز پرنده  

شما یعتز هیچ انسانز خفاش نیست مگر اینکه خودش را به خفایسر زده باشد. ما همه طایر روز هستیم. پرنده روز هستیم. یعتز  

 چون از جنس روشنانی خورشید و روشنانی خدا هستیم در روشنانی خدا هم باید به پرواز در بیاییم. 

معنیش این است که ما از س پز توی شفق مثل نفس صبح دمیده بشوی. گوید: تو به شفق رو بیاور اگر پرنده روز هستر که تا ایم

، به صورت نسیم صبح از توی این و از جنس من ذهتز در ذهن نیستیم و به صورت این لطافت جنس لطافت و عشق هستیم

کنیم. یمبه ذهن نگاه نکنیم و یمشویم. شما باید اینقدر به شفق نگاه کنیم تا خورشید طلوع کند. به شفق نگاه یمشفق ما دمیده   

هوشیاری بیاورید. آن هرچقدر هوشیاری حضور در شما ایجاد شده آن هوشیاری را بچسبید و این من ذهتز را رها کنید. رو به   

گویم. گفت: یماین را موالنا یک جانی دیگری به ما بسیار تاکید کرده است. گرچه که االن وقت نداریم من خییل رسی    ع   

ن کو کردگارها د ز غار   ***   گفت هذا ربکو خلییل کو برون آم  
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ون آمد یمزند. یمخلیل را مثال  ون . گوید خلیل از غار بی  بیند. یمآید و یک ستاره یمو ما خلیل هستیم. انسان از غار ذهن بی 

ز شفق است. و ستاره را یم خدای من است. ستاره چسبد. خلیل گفت این یمگوید این ستاره خدای من است. این همی   

ام بگذارد بنابراین این طوری گفته است. نه این طوری یماند: خلیل پیش ستاره پرستان بوده و گفته  ها عضز ب خواسته به آنها احیر

ید و یمشود، شما آن را یمنیست. یعتز همان قدر هوشیاری، مثل تی  که از ذهن آزاد  گویید این خدای من است. یمگی   

ز نیستمن از بنابراین گفت:  ی که توی ذهن یعتز از جنس ذهن نیستم. یعتز  مجنس آفلی  ز ز رونده هرچی  هست از جنس از بی 

ی که االن ک ز رو به شفق آر. در من ایجاد شده، که اینجا اسمش را گذاشته شفق... من این هستم.  یماست. این یک چی   

ز نیستم... این تبدیل به ماه شد. دوباره این هوشیاری گفت: من این  ( شما گفتید یعتز  )بعد خلیل گفت هستم و از جنس آفلی 

های ذهتز گفتید من این م ز آفل نیستم و یک دفعه خورشید طلوع کرد. گفت: آهان این خدای من است.  اه هستم و از جنس چی 

 بنابراین تمام شد. خورشید من کرد. 

اید. شما وارد فضای یکتانی این لحظه شده دا زنده شدهخ خورشید شما طلوع کند یعتز خدا در شما زنده شده است. یا شما در 

ز را  دمیدیم صبح نفس چون شفق سوی کزگوید:  یماید. دارد همی   

ز  ما***      بشناسد  را شفق رسویل که کس هر پدیدیم و فاش او بر اظهار در نی   

ی شفق را به رسمیت آیا  ونز نیست. پیغم آید یمشفق در درونتان باال  ؟ شناسید یمشما پیغمیر یر بی   

ی شفق را بشناسد ما هم در اظهار و بیان هرچه را که یم  بر او فاش و داند. یمفهمد. او یمگوییم او یمگوید هرکیس که پیغمیر

 پدیدیم

 باشد 
 

 صحبت  گوییم. یمداند ما چه یمهرکس که از جنس زندگ
 

 در این لحظه است. این لحظه یمما راجع به زندگ
 

کنیم و زندگ

. شما رسویل شفق را بشناسید. بنابراین حرفهای موالنا معتز یمده زن
 

ز در... شود. یمدار شود به زندگ ما راجع  کهآن یم  داند   ما نی 

ی صحبت  ز کنیم. یمبه چه چی   

تنیدیم پرده او بر نیست ما محرم هم***       نپذیرد  را شفق رسویل که کس وان  

ی شفق را نپذیرد، برای اینکه شفق جلوتر از خورشید آمده است. پیغمیر است دیگر. پیغام یم گوید آن کیس که رسویل و پیغمیر

رسول نگاه کتز یا نه؟ پیغمیر به این خواهید به این یمآید. شما یمآورده است که خورشید دارد   
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 ها این شفق بیاید. حاال دقت کنید که اینر هستیم. اصال منتظر بودیم که برای اینکه ما لشگر آماده به این کا . گفت باید نگاه کنید 

ون دنبال شفق نگردید. در درون آن قدر هوشیاری که ون نیست. شما بی  آمده است آن  به وجود  همه یک پدیده درونز است. بی 

 .  شفق است. گفت به آن نگاه کن اگر پرنده روز هستر

بیند. یمایم که نگوید: آن شخص محرم ما نیست، ما هم پرده جلوی او تنیدهیماگر کیس رسویل شفق را نپذیرد،   

که   وقتر . کیس که توی خواب است  او خودش پرده را تنیده استنه  ؟خواهیم این پیغام را به او بدهیمیمگوید: ما نیمآیا موالنا  

ز معنوی هم وجود دارد. کیس که توی خواب ذهن هستیمتوی خواب ذهن هست اصال متوجه ن خواهد یم شود که یک چی 

ها را زیاد کند. هرچه بیشیر بهیر شعارش هست و فقط آن اضافه شدن را نگاه  ز ی کم نشود. فقط اضافه بشود. یمچی  ز کند. چی 

عارش هرچه بیشیر بهیر باشد کنیم دردها هم اگر زیاد بشود بهیر است. خب وقتر آدم شیمکنیم فکر یمما اشتباه  ها بعضز مواقع

... ب استفکر یم کند که خو  درد هم زیاد بشود خب   

ز یماشتباه  کنید؟ هرچه بیشیر بهیر یمگویید و زیادش یمچسبیم. چرا دردتان را به این و آن یمما به دردها که هست  کند. برای همی 

 شعار است. 

ما پرده آن دوخته را هم بدریدیم***        چشم او از فرودوخت نپذرفت خفاش  

«خواهم. یمشب من پرنده روز نیستم، من »گوید خفاش گفت: یمکند یمموالنا کمک   

ز که عالقه به ذهن دارد. عالقه به این دارد که برود توی ذهن به وسیله  را جستجو کند و خفاش کیست؟ همی 
 

ی فکرهایش زندگ

... از آن جنیس که االن تجسم کرده باید آن را زیاد کند. گفتم که درد هم یگ از  پیدا نکند. یه جستجو کند هر چه قدر زیادتر بهیر

ست. هامهمان اقال   

کنید چرا دردهای ما اینقدر زیاد شده یمکند که بهیر است. شما فکر یمکند و فکر یموقتر آدم خواب باشد دردش را هم زیاد 

های خوب را زیاد یماست؟ اگر هوشیار بودیم دردها را که دیگر زیاد ن ز گوید خفاش نپذیرفت و یمکردیم. یمکردیم. اقال چی 

؟ از شفق! چشمش را از آن فرو دوخ ت. از خ   

آید به شفق یم. خفاش که نترسد دیگر یمآید خفاش یممعنوی  خب خفاش که شب باید پرواز کند، وقتر شفق و خورشید 

پرد. یمکند. توی ذهن یمدرونش نگاه کند. به تاریگ ذهنش نگاه   

یعتز هیچ کس نباید فکر کند که خفاش است. دریدیم... ما پرده آن دوخته را هم  گوید یماما   

 دارم، آنقدر بدبخت شده ام که دیگر راه نجانر برای من نیست. »
 

« من دیگر آنقدر درد و هم هویت شدگ  
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ز پرده ای وجود ندارد. این هم یگ توهم هست. هیچ کس نیست در جهان، هیچ انسانز یم گوید آن پرده را هم دریدیم. همچی 

 زنده بشود. آن پرده ای که جلویش بود دریده شده است.  نیست که نتواند 
 

به زندگ  

گوید : این خفاشیم  

خریدیم پندار ز که را دیل مژده ای***        است زهر که برد گمان و دید جهان تریاق  

پس  (ضدزهر بود.  کردند کهیمتریاق جهان یعتز پادزهر جهان. )تریاق معجونز بود که از تریاک و عصاره بعضز گیاهان درست 

وع یمنشان  ها بچسبیم در این صورت این رسر ز ی که هم هویت بشویم، اگر برویم توی ذهن و به آن چی  ز کند به یمدهد ما با هرچی 

گوید یمکند به تمام فکرها و اعمال ما. یمکند، نر سامانز تراوش یمترشح زهر به تن ما به تمام سیستم ما. به فکر ما و زهر تراوش 

 که پادزهر جهان چیست؟ 

ز هوشیاری حضور است. ه ز پادزهر جهان همی  شفق خدانی را و فکر کرد این زهر است. حاال  ،شفق است. این شفق را دید  می 

 خوشا به حال دیل که ما او را از پندار خریدیم. 

ز ذهتز  یمه یک جسپندار یعتز فکری که تویش من وجود دارد. هرکیس برود در ذهنش به یک باوری بچسبد ب  بچسبد به هرچی 

د آن شخص مشغول پندار است. اگر  د... این کار را جدی بگی   جستجو کند فکرهایش را جدی بگی 
 

بچسبد و بخواهد از آن زندگ

ون. خوشا به حال دیل که ما او را از پندار   دیل از پندار خریده بشود یعتز آزاد بشود در این صورت از این کشیده شده است بی 

 نخریدیم. یعتز آن شخص یک دفعه متوجه شد که از این پندار 
 

ون و بنابراین آزاد شد. یمزندگ آید بی   

مریدیم جمله ما و شد منیر  س بر کو***          بگوید  خورشید واعظ تا کن خامش  

بینیم که یمطور دستجمیع هم صحبت کند و ب ها خواهد از درون انسانیمقبال گفته ام. گفت االن موقیع است که این زمان خدا 

خاموش کنند تا خود خورشید از طریق آنها صحبت کند.  ها آورند. حاال ما خاموش کنیم. همه انسانیمبه گنج حضور رو  ها انسان

 یگیمشوید، با خورشید یگ یمخود خورشید صحبت کند. وقتر شما وارد فضای یکتانی این لحظه 
 

شوید آن از یم شوید با زندگ

اید او بر رس منیر است و از کند و تا زمانز که خاموش هستید و من درست نکردهیمکند و خودش را بیان یمطریق شما صحبت 

سازید. تا زمانز که من ندارید آن فرایند ادامه دارد. یممانید. من نیمکند و شما مرید بافر یمطریق شما عشق و خردش را بیان   

 که هوشیاری خدانی در ما کم یمزند. از طریق ما بیان یمیعتز خدا از طریق ما حرف 
ز شود، رفتیم به ذهن... مثل یمشود و ما همی 

ز که دیدم هوشیاری دوباره یمموالنا که هم  ون. همی  گوییم خاموش کن... خاموش کنم بروم به آنجا. از آنجا پر بشوم و بیایم بی 

 عشق را از طریق ما بیان کم شد دوباره برگردم 
 

بان زندگ ون... و این طوری هست که ضز کند. یمآنجا. مدام بروم آنجا و برگردم بی   

****** 
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