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یس  وع یم کنم.  489برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوالپر از دیوان شمس موالنا شر  

گواست شیشه درون حال ز شیشه برون***  چراست ترش تو رخ وصایل مست تو اگر  

 
 تو را 

ی
 ییک شدی و زندگ

ی
 هستی اگر با زندگ

ی
 میکند  ،یم گوید به هر انسانی اگر تو مست وصال به خدا و زندگ

ی
در فضای و زندگ

 میکتی پس چرا رخ تو و صورت تو اینقدر عبوس است 
ی

؟ چرا  ؟یکتانی این لحظه زندگ ی هستی یم تریس و این چرا اینقدر خشمگی 

ون تو پیداست.  س در بپ 
 ترس و خشم را رنجش و کدورت و غصه و اسپی

 ییک هستی که بیشپی آدمها ه
ی

 ادعانی دارند پس چرا این در بپ  ماگر تو با زندگ
ی ی یم گوید که ؟ ون تو منعکس نیم شود چی  و در پایی 

ون شیشه نشان یم دهد که درون شیشه چر هست.   بپ 

ون ما   پس موالنا چند تا مطلب بسیار بسیار مهم را دارد برای ما توضیح یم دهد. ییک اینکه اول باید درون ما درست بشود تا بپ 

 یم کنند را انسانها فکر یم کنند باید اطراف خو  ینهدرست بشود. بیش
ی

 آدمهای مختلفی که در اطراف آنها زندگ
ً
دشان را مخصوصا

 آنها درست بشود و یا بهپی بشود. خوشبخت و شاد بشوند و آرامش پیدا کنند. به خیال اینکه آنها نیم 
ی

باید عوض کنند تا زندگ

 کند. 
ی

 گذارند که او خوب زندگ

  بنابراین مشغول میشوند به درست کردن انسانهای دیگر 
ً
و برشان. موالنا یم گوید این غلط است. با  دور ای هنساناو مخصوصا

 تو درست نیم شود. 
ی

 درست کردن و عوض کردن انسانهای دیگر به فرض اینکه بتونی زندگ

ون تو درست بشود. اول باید مرکز تو   البته اینجا  ،برای اینکه اول باید درون تو درست بشود و بعد بپ 
ی

دل تو منطبق بشود با زندگ

. یعتی شما  وصالیم گوید   و یا خدا و با او ییک باید منظور وصال خداست! به زبان دیتی
ی

در این لحظه باید زنده بشوی به زندگ

 کتی این بعد در تو باز بشود 
ی

ست و اجسام عالوه بر هوشیاری ذهتی که راجع به آدمها . بشوی. در فضای پذیرش این لحظه زندگ

 و حضور در تو زنده شده باشد که آن اسمش وصال است. اگر  به 
ی

است که به ما نشان یم دهد یک بعد دیگری بنام بعد زندگ

ن میشود مرکز شما هدایت کننده شما آعمق پیدا بکند درشما، شما مست یم شوید. اگر مست بشوید این هوشیاری اندازه کافی 

 دهنده ب
ی

ه شما. قدرت دهنده و زندگ  

ی کامل است احتیاج به ون دیگر نداری . بعالوه شادی بنابراین وقتی شادی و آرامشر که از آن فضا یم گپ   لطافت، ،عشق ،بپ 

ون شما و آن بعد که شما به آاز  ،ن فضا آخرد و زیبانی از  ن زنده شده اید جریان پیدا یم کند به فکرهای شما و اعمال شما و به بپ 

 نموقع ر  آو شما نیم خواهید دیگران را تغیپ  بدهید. و شما  . ا را بصورت معجزه آسا تغیپ  یم دهد اطراف شما و آنه
 
ش ر  ختان ت

 نیست. 
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و کش که قیافه عبوس داره برای اینکه این تریس و عبویس ترش یعتی عبوس.   ی که مزه شکه بده. و ترشر ی رش یعتی چپ 
 
ش یا ت ر 

 
ت

ون منعکس یم شود  ون  درونش مرتب رد بپ   بشویم بپ 
ی

و نمیشود تظاهر به خوشحال بودن و شاد بودن کرد. اگر ما زنده به زندگ

عوض کردن دیگران نه تنها با این اصل نیم خواند  . ما شاد است و ما انعطاف پذیر یم شویم ما نیم خواهیم دیگران را عوض کنیم

 بکنند وفکرها و اعمال بلکه آنها را از وصال یعتی اینکه آنها زنده به زنده بشوند ومستق
ی

 وصل بشوند و آفرینندگ
ی

 به زندگ
ً
یما

 خودشان را تولید بکنند ما آنها را از این کار باز میداریم. 

 من ذهتی دارد و من او دل اوست. وقتی من ذهتی ما دل 
ً
ماست و مرکز بنابراین هر کش که دیگران را یم خواهد عوض کند حتما

وع یم کنیم اطراف را عوض و اینجور در نمیاد. کردن.   ما شر  

 
ً
 ما نیم توانیم دیگران را عوض کنیم و ثانیا

ً
اگر ما این موضوع را درست متوجه بشویم و دست از ش مردم برداریم و بدانیم که اوال

 ما درست نخواهد شد مقدار زیادی هوشیاری حضور در ما ایجاد یم شود و موالنا بسیار تا آهم اگر 
ی

کید نها عوض بشوند زندگ

االن یک مطلتی دنبال این از مثنوی برایتان خواهم خواند.  . دارد روی این موضوع  

ون به درون نیست.  ون به درون است از بب  یم که تغیب  از درون بب   پس یاد یم گب 

ون   ما عالقمندیم پولمان زیاد بشود تا خوشحال چرا ما این همه به تغیپ  دیگران و تغیپ  بپ 
ً
عالقمندیم تا خوشحال بشویم؟ مثال

بشویم خانه مان بزرگ بشود ) البته هیچ اشکایل ندارد اگر هم اینها بشوند( ویل شما انتظار نداشته باشید که اگر اینها بشوند شما 

 خوشحال بشوید. شما خوشبخت بشوید. 

 و این بعد حضور تنها راهش این است که این بعد 
ی

بعد خدا ) یا هر چه که اسمش را یم گذارید ( در شما زنده  ،بعد وصال ،زندگ

 این است که ما به او زنده بشویم . تمام دردها برای این است که ما متوجه بشویم که داریم به 
ی

بشود و تمام سیع و کوشش زندگ

 یم خواهیم که
ی

ون زندگ ی در بپ  ی ی یم چسبیم و از چپ  ی  بدهد. نیم تواند به ما وجود و هویت بدهد.  یک چپ 
ی

نیم تواند به ما زندگ

 فقط برای این است. 

 هوشیاری جسیم د
ً
هر لحظه یم بینیم که بطور یم بینیم یم . چرا هوشیاری جسیم داریم؟ برای اینکه ار اما ما چون فعال

یم کشد بنابراین هر قسمت ما یک من دارد. خودش ما را به یک موضویع  هر لحظه معتادگونه و اجبارگونه داریم فکر یم کنیم و   

یم بنظر میاد اگر این کار را  چون اینطوری ما پیش یم رویم و هر لحظه به یک فکری آگاهیم و از حرکت فکر ما هویت میگپ 

یم.  ی  متوقف کنیم ما میمپ  ی به حس وجود ما و بودن ما و زنده بودن ما به این است که هر لحظه ما به یک چپ  ی فکر کنیم و آن چپ 

ی کم است و برو دنبالش . اگر این سیستم را ما ادامه ندیم ما  یا ما هویت بدهد  ی  ما را درست کند یا به ما بگوید که چپ 
ی

زندگ

یم.   میمپ 
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ید. پس قبل از اینکه راست راستی بم ید دفپی ششم که یم خوانیم ( یم گوید بمپ  مثنوی یم از ار ویل موالنا )االن هم یک قصه د پ 

از آن گپ  به نفع خودمان یم توانیم استفاده کنیم  ،متوجه میشویم که اگر االن لحظانی یک قسمت ما گپ  یم کند در یک جانی 

داری و خودمان را از زندان خودمان آزاد کنیم . برای بی  

بندند تا خون نرود به باال.  یمنخی یده پس مثل اینکه مار یک کش را خدای نکرده بگزد. اگر خردمند باشد آن قسمتی را که مار گز 

ون.  ون تا خون و زهر بیاد بپ  ی دیگری میکشد بپ  فرض کنید که پایش را زده. آن قسمت ر ا شی    ع یم بیند و زهر را با چاقونی یا چپ 

که مار یم گزد تا سم مار نرود به قلبش و از قلبش به قسمت های دیگر و پخش بشود. اینکار خردمندانه است. ویل بعضی ها را  

مار را بکشند و در حرکت بدنیال مار زهر به همه جای آنها منتشر یم شود. بلکه دنبال مار میکنند سنگ بر میدارند تا   

 بخش دوم: 

 حاال شما  
ً
 نشان دادیم و یا دعوانی کردیم و یک و یا  میک پرخایسر کردیاگر حاال  . دارید  منیم بینید  که فعال

من یکجانی اگر واکنشر

 باید متوجه بشویم و آنجا را محارصه کنیم مثل اینکه مار را زدهما باال آمد و 
ً
و زخم مار است.  واکنش نشان دادیم فورا  

 این من ذهتی مثل یک ماری است یا کژدم است همانطور که موالنا یم گوید این گ
ً
ی  دم است که ما را ژ حقیقتا میگزد. در ما یادگپ 

که ما با آنها هم هویت شدیم هر موقع آنها را مردم زیر پا یم گذارند مار ما را میگزد و ما یم پریم و واکنش   ها و الگوهانی وجود دارد 

) نه اینطوری نیست( نشان یم دهیم. فکر یم کنیم که ما را دارند میکشند.   

جوری ه محارصه کنید و ببینید که چبکشید خودتان را عقب و آنجا را  . اگر شما یک دفعه دیدید که این مار من ذهتی شما را گزید 

ون و نگذارید منتشر بشود.   زهر این را یم توانید بکشید بپ 

کنید و رها   حلهمانجا را در شخص بگویید که ببخشید من پرخاش کردم معذرت یم خواهم و مسئله به آن  دید اگر الزم است برگر 

 کنید برود. 

و توجیه نکنید . اگر بکنید در این صورت دارید زهر را در  رای همه موضوع را بگویید نگویید که حق با من بوده و او اشتباه کرده و ب

 تمام شئونات زندگیتان پخش میکنید . 

گایه اوقات در خانواده ما یم بینیم که بچه ما یم زند لیوان یم افتد و پرخاش میکنیم به بچه مان حرف بد یم زنیم. از آنطرف 

ی جا حل کنید ممکن از همشمان صدایش بلند  بشود و اینجا هست که شما باید این را محارصه کنید و اگر یم توانید مسئله را همی 

یط میکنید و و بگویید که معذرت یم خواهم از بچه تان و همشتان که من پرخاش کردم . تا این حک نشود   شما دارید بچه را شر

ی به او یاد یم دهید و شاید هم پدر شما ش  ی د یشو  شما داد زده و این در شما هست و یل حاال شما دارید هوشیار یمدارید یک چپ 

ون.   که هر جا مار شما را گزید همانجا بکشید عقب و همانجا نگه دارید. و زهر را از آن بکشید بپ 
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 .  حاال ممکن است که من ذهتی بگوید چر من خم بشوم؟!! من بگم معذرت یم خواهم؟! و خم نیم شود من ذهتی

ید. و آن قسمت تان را اینجا ه ون. این هم آاز  ،آن حضور را ، اصلتان را  ،ست که شما به آن قسمت تان باید بمپ  ن بکشید بپ 

 ر 
ی

هر موقع من ذهتی شما را میگزد یک موردی پیش میاد که شما خودتان را آزاد بکنید و بپذیرید  . همینجا حل کنید  ا هویت شدگ

 که من ذهتی دارید. 

ی قط مسئله شما هست و مسئله من است؟ نه! مسئله همه انسانهاست. هیچ آیا این من ذهتی ف  ذهتی این من  در شخض  چپ 

نیست. ما هم که راجع به این من ذهتی صحبت یم کنیم راجع به شخص خایص صحبت نیم کنیم. ما یک موضوع یا بگوییم 

گ داریم یم خواهیم به هم کمک بکنیم و همه  و الزم هم نیست که انکار بکنیم و بگوییم که نه  تاریمبه این درد گرفما مسئله مشپی

یک مریضی هست که همه ما داریم و یم خواهیم به هم کمک کنیم و اگر این را در خانواده بدانیم ما به هم زن و  من نیستم. 

 من ذهتی دردناک آن طرف 
ً
مقابل خاموش بشود و شوهر  کمک یم کنیم بچه ها به پدر و مادرشان تا من ذهتی باال میاد مخصوصا

کرده زهرش زیاد پخش نشود. وقتی دعوا میشه یعتی من ذهتی داره موفق یم شود . من ذهتی   د کمک کنند تا آن مریضی که االن عو 

ی ملتها و گروهاست. کشت و کشتار است. اینها موفقیت های من ذهتی به  و جنگ بی 
ی

ی دعواهای خانوادگ ین موفقیتش همی  پی

جاد یم کند. است که دارد درد ای  

سید که آیا این من ذهتی جنون دارد؟ این من ذهتی یک مکانیسیم است برای بیداری ما. این کار را   حاال شما  که ممکن است بپر

اید مثل آن تمثیل موالنا که یم گوید یک جوجه تییعی میاد یک بیم کند تا ما متوجه بشویم که یک جانی ما گپ  افتادیم. ویل ما ن

د و مار صپی جای مار را م و خرد ندارد و این جوجه تییعی خودش را که جمع یم کنید چون مار نیم تواند صپی کند خودش ار م  یگپ 

د یزند به تیغ های جوجه تییعی و آنقدر یم زند و جوجه تییعی هم که بدنش پر از تیغ هست و هیچ آسیتی نیم بیند و مار یم  و  مپ 

 جوجه تییعی مار را براحتی میخورد. 

شما نگذارید یک قسمت شما را .. االن من ذهتی ما هم یک مار است . همه ما من ذهتی داریم و من ذهتی هم مثل مار است. یک 

د و شما اینقدر خودتاناین جوجه تییعی میاد  نید.. اگر  را میگپ  ی از جنس رویدادها هستید یعتی وقتی ما شرا اینطرف و آنطرف مپ 

رفتار آن رویداد میشوید و یک قسمتی از شما آنجا گپ  میکند و آن رویداد جمع یم شود و شما گیک رویدادی رخ یم دهد و شما  

س  کنید میآنقدر خودتان را اینطرف و آنطرف یم زنید تا خودتان را بکشید و  نابود  ضعیف یم کنید و مریض میشوید و اسپی

ی ها و  واکنش نشان دادنها و  کردنها و   . این شکایتمیشوید. و مرتب به این و آن یم گویید وشکایت یم کنید  به این و آن گفیی

ی زدن مار به تیغ های جوجه تییعی هست دیگر! خب نزنید.  س بودن ها همی   اسپی
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د خب این جوجه تییعی هم کار و  اگر این مار صپی داشته باشد خب این جوجه تییعی تا عیل االبد که نیم تواند این مار را گاز بگپ 

 دارد!! 
ی

ی هست د ییکزندگ د و بعد یم بیند که این مار عقل دارد و خودش را به اینطرف و آنطرف نیم زند و همی  و دقیقه گاز یم گپ 

که یم گویم  شما نگاه یم کنید و هیچ کاری نیم کنید و واکنش نشان نیم دهید یک دفعه یم بینید که راه حل از توی این مسئله در 

ما چون من ذهتی داریم یک جاهانی گپ  خواهیم افتاد. وقتی که گپ  یم ویل میپذیریم که . ما بله من ذهتی دار یم پذیرید میاد و 

ون و دارد نگاه یم کند  ون این حضور ناظر میاد بپ  افتادیم یم توانیم بهش نگاه کنیم . وقتی که نگاه یم کنید اصلتان از آنجا میاد بپ 

افتادید و وضعتان اینطوری است .. اگر نپذیرید یم گویید که من عقل کل به جانی که گپ  افتاده . و وقتی که یم پذیرید که گپ  

 هستم گپ  هم که افتادیم از دست مردم بوده!!! نه اینطوری نیست. 

ونتان خراب است اگر رابطه شما با بچه تان خراب است  یا همشتان خراب است اگر برای اینکه موالنا دارد یم گوید که اگر شما بپ 

با دوستتان خراب است با همکارتان خراب است  شما با مدیرتان خراب است رابطه  شما است اگر رابطه  خراب وضع مالیتان

 تقصپ  آنهاست؟ نه شما من ذهتی دارید و من ذهتی دل شماست. 

ی نفرین کن و بگو من عقل کل هستم و مردم قدر من را نمیدانند.   حاال شما بشی 

و   بپ 
ً
 بود حقیقتا

ی
وضع مالیش ن شما درست میشد و رابطه شما با بچه تان همشتان و وضع مالیتان. اگر کش اگر دل شما زندگ

 باشد و وضع مالیش خراب باشد. مگر میشود 
ی

خراب است صد در صد من ذهتی خراب کرده. نیم شود آدم زنده به خرد زندگ

ی!  ی ی چپ   چنی 

ی من ذهتی و حرص خراب کرده. انسان نبودن و طبق اصول انسانی عمل نکردن. بحران  وضع  کنونی امریکا و یا جاهای دیگر را همی 

ه. حاال هر جور که یم خواهد بشود  فقط به من اضافه بشود. اینها سبب میشود  مهم نیستاینکه به من هر چر اضافه بشود بهپی

اگر بحران شخض در من  . ماریحاال ما با بحران عمویم کاری ندض باشد که بحران درست بشود. این بحران ممکن است شخ

ون شیشه وضعیت  من دلیل بر این است که توی من چر هست.  هایوجود دارد پس من باید بدانم که بپ 
ی

ون را نباید زندگ بپ 

ون را مالمت خواهم کرد. هی چ من ذهتی نیست که مالمت نکند. مالمت کنیم و این را هم یم فهمیم که من به عنوان من ذهتی بپ 

هر چقدر ما حس مسئولیت یم کنیم اینقدر من ذهنیمان ضعیف است هر چقدر مالمت یم کنیم که تقصپ  دیگران است من 

عد دردناک دارد و درد ایجاد یم کنیم و گردن دیگران میاندازیم. نه اینطور نیست. ذهتی ما بزرگپی است. من ذهتی ب    

 مر 
ی

 به فکرهایمان و کارهایفقط وقتی زندگ
ی

 یم کنیم خرد زندگ
ی

یزد و  کز ما یم شود وقتی در فضای یکتانی این لحظه زندگ ما مپ 

ور معجزه آسا تغیپ  یم دهد. جور دیگر اگر این لحظه من تقاضاهای من دار دارم خواهشهای من دار داریم طاطرافمان را ب

ی  ی ودم را با شما مقایسه کنم خم هم تا خودم را نشان بدم من یم خواهیم خواخواسته ها و هدفهای من دار دارم یعتی من یک چپ 
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ی من از شما برترم ی یم خواهم به شما نشان بدهم تا بگوییم ببی  ی  درد ه اینها هدفها و خواست ! و چپ 
ً
های من دار است و حتما

دار بذارم بعد حضور من که در این لحظه زنده  ایجاد خواهم کرد و برکت توی اینکار نداره و اگر این کار را بکنم اگر هدفهای من

 هست بسته یم شود در تمثیل دریا من بجای اینکه دریا بشوم میام در رو و کف میشوم. کف عقل نداره. 

اگر رویدادها برای شما مهم هستند. رویدادها تغیپ  یم کنند و برای شما جدی هستند .. حتی فکرهای شما هم رویداد هستند. اگر 

عد حضور شما که در این لحظه عمق فکرهای شما برای شما جدی هستند، جدی بودن فکرها و رویدادها سبب میشود که ب  

ندانید که بعد حضور دارید بینهایت باید داشته باشه کوتاه و کوتاهپی بشود تا حتی که به صفر برسد آنقدر کم بشود که حتی شما 

 نی بهره بشوید. 
ی

 .و از خرد زندگ

بوی رنگ و ز چشم و فتادن از چپ و راست *** ز باشد مست  میان صد هوشیار پدید   

ی صد تا هوشیار که مست نیستند مشخص است. شما یک مست  ی صد تا .. قدیم یم گوید یک مست یک سیاه مست بی  را بی 

اب یم خورند و بعد تلوتلو یم خوردند  که نگاه یم کردی .. رنگش   را که نگاه یم کردی و رنگش را بعد چشمش  . مردم خب زیاد شر

فت و ن . مشخص بود که مست استقرمز یم شد و چشمش  توانست راست راه برود. حاال  یمو همچنان به اینطرف و آنطرف مپ 

اب خدا مست باشد  هزار نفر هم آدمهای هوشیار که باشند برای او مهم نیست برای اینکه مست  این را بیاورید اگر یک نفر به شر

 و مست 
ی

یعتی از چپ و  راست خودش را عد این لحظه زنده است و روی ستونهای این جهانی نایستاده. این لحظه است ب  زندگ

ود و این یم اندازد. یک فکر جدی میاد ردش میکند یک موضوع پیچیده میاد که   مپ 
رویش بایستد و بگوید من .. ویل اینطرفی

ود نر کارش. از چپ و راست میافتد و تنموضوع هم  مرکزش این است که این مستی را حفظ کند. تها مپ   

این به تاثپ  جمع روی فرد هم اشاره یم کند.  ؟ یم توانید اینکار را بکنید شما   

 نیستید؟ 
ی

گویند و همه اذیت میکنند همه دروغ یم  برای اینکه همه هوشیاری و عاقل هستند و همه خب آقا شما چرا مست زندگ

ولدارتر بشوند!! خب چرا من نباشم؟ میخواهند به حیله ای دست بزنند که پحقه باز هستند و همه   

ی. نه نیست. شود پول در آورد.  یمبعضی ها معتقد هستند که اگر دروغ نگفت و حقه بازی نکرد ن ی ی چپ  نه نیست چنی   

  یلند و کاری به ما بدهند ویم خواستند به ما اعتماد کنچه بسا که ما با این کار به بخت خودمان لگد یم زنیم و چه بسا 
ی

ما زرنیک

 نیم خواهیم! کردیم و گفتند که 
ً
بیا برو اصال  

ینش بدهند.  ی  کردن در و اقع ما را حتی از لحاظ مادی در مخمصه قرار یا یم خواستند به ما بپ 
ی

ی بودن و زرنیک همیشه این دروغی 

 میدهد. 
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این است که خودمان را مست هوشیاری خدانی در این ما وظیفه  . پس ما کاری نداریم که مردم مست هستند یا هوشیار هستند 

ما کاری  و تمام هم و غم ما این است و  به این است که االن ما زنده به حضور هستیم یا نه. یم و تمام حواسمان ار لحظه نگه د

! اجع به این چر فکر یم کنند مردم ر یا گوش میده یا آن ییک به گنج حضور گوش میده یا نه. نداریم که همسایه ما به موالنا    

  این مسئول خود بودن و مسئول دیگران نبودن من فقط مسئول خودم هستم. 
ً
کلید است. واقعا  

که موالنا چر یم گوید در مثنوی.   محاال ببینی  

حب  و ست  *** خویش را بدخو و خایل میکت  را مر غب  تا کت    

از خایل شدندلت با آن عدن *** هی   بگو مهراس متصل چون شد   

. ییک را مثل خودت تی یعتی بلند مرتبه. تا شما بخواهید ییک را درست کتی عوض کتی سصتی . حپی یعتی دانا و یم گوید حپی و 

 .  دانشمند کتی و مقامش را مثل شما بیارد باال.. نخواه که اینکار را بکتی

ی وظیفه ذهن ما را بلعد تا هنمان را نگاه کنیم نگه داریم و ذحارصی خودمان را همیشه ما فقط مسئول این هستیم که   . ما فقط همی 

تا به محض اینکه را داریم . وظیفۀ ما این نیست که دیگران را عوض کنیم. این مکمل صحبتهای همان اولیه است که چر میشود؟ 

هوشیاری من دار پیدا میکتی . بدخو میشوی یعتی چر ؟ یعتی شما حواست را بدیه  به دیگران تا آنها را عوض کتی بدخو میشوی 

 باید بگونی که اینطوری باش و آنطوری باش اینجاش اشتباه است و آنجا غلط است . 
و شما اگر بخوایه ییک دیگر را عوض کتی

 . االن دیگر من دار شدی تو. کج است. در نتیجه بدخو یم شوی. بدخو میشوی یعتی خوی من ذهتی را پیدا یم کتی  

خب باید بیاید به ذهنش و باید در آنجا من پیدا کامل زنده به حضور است و  یم خواهد ییک را عوض کند بطور  فرض کن ییک االن 

یا از دریا کنده یم شود و یم شود کف! ناظر حضور از آن حضور حض اینکه حواسش را بدهد به دیگران از آن هوشیاری مبه کند 

ات ذهن. نهایت داشت میاد به تغیپ   از این لحظه که عمق نی   

وع یم کند به انتقاد و قضاوت کردن . جنسش را از دست خب چرا شما اینجات کج است و شما چرا اینجایت اینطوری است؟  شر

رفت حواسش را داد به ییک دیگر خایل شد. خایل شد یعتی تا ر بود وصل بود وقتی که پ  و خایل هم شد برای اینکه شد. داد و بدخو 

ی دیگر ندارد ذهنتو ذهن زندانی شد چون  ی انرژی ندارد.  ذهن چپ   

 کارش این است ناآگاهانه انرژی زنده   ذهن 
ی

 بجنگد. شما نخواهید که این کار را بکنید. را بگپ  زندگ
ی

ویل ما این کار را د و با خود زندگ

 را  
ی

 بکنیم بصورت خداریم یم کنیم آیا این عاقالنه است که ما انرژی زنده زندگ
ی

رد و عشق و زیبانی باید از ما بیان که االن باید زندگ

یم  های من دار بشود را بگپ  ی  بایستیم؟ خب وقتی ذهن وارد چپ 
ی

 از شما عبور کند و بکنیم و جلوی زندگ
ی

شما نیم گذارید که زندگ
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 میکردی؟ تا بحال داشتی  ؟آیا یم خوایه این کار را بکتی این من شما و تغیپ  دیگران مهم یم شود از جنس انرژی من دار میشوی. 

.  بدخو و خایل میکت  خویش را  چون خب از این جا به بعد نکن  

و قرار گرفتی  آنوقتی در اختیار فضای هوشیاری وقتی که دلت با آن ییک شد بهشت با آن  با    عدن متصل چون شد دلت با آن

 شما این لحظه بعد نی نهایت پیدا یم کنید رویدادها  
را از دست  اهمیتشانحال تغیپ  هستند  در که این من فروکش کرد خب وقتی

ید. آیم دهند چون از  نها شما دیگر هویت نیم گپ   

یم. برای اینکه ما از حرکت  مما ذهنمان فکر در رویدادها چرا مهم هستند؟ برای اینکه ما از آنها هویت یم گپ  یک . هویت یم گپ 

ی با ویم . باال پایی  ی مپ  ی یم گوید لحظه باال یم رویم و لحظه بعد پایی  ی ی ... ییک چپ  از ما تعریف یم کنند ما خوشحال یم ال پایی 

ها کاری نداریم ما با بعد شویم و لحظه بعد به ما یم گویند که نه شما نیم فهمید و ما عصبانی یم شویم .  ی در صورتیکه ما با این چپ 

 و نی زمانی  
در واقع روی خدا ایستاده ایم و یک بعد ایم  که در این لحظه هست را بصورت قائم روی خودمان ایستادهنی مکانی

و هر چه که یم شود خوب است هر اتفافی که یم متغیپ  هم داریم که این بعد متغیپ  ما هم در اختیار این بعد نی زمان ما هست 

 افتد خوب است. 

 از جنس اتفاق نیستیم. ما از جنس چر هستیم؟  
ً
 نی نهایت ریشه و نی نهایت عمق . بینهایت ما اصال

ی عمق در عمل همی 

ی است که  در فضاداری است . هر چه که پیش میاد   *** همه چب   بگنجد در این بحر در این بحر خودش جای میده. همی 

سید گریبان مدرانید.  سید مب    مب 

س از ییک شد مرکز شما به فضای یاین لحظه دلت با فضای یکتانی پس میگوید وقتی  کتانی این لحظه ییک شد در این صورت نپی

ایل شدن. خ  

 بخش سوم: 

گوید که: گ باید بگونی و گ باید نگونی و جنبه مذهتی هم دارد برای آنهانی که کند و به شما یمر بعد این را تمام یمطحاال دو س

 کند. یمکنند. یک حقیقتی را دارد بیان عالقمند هستند به قرآن و حرف قرآن را گوش یم

 امرقل زین آمدش کای راستی     *** کم نخواهد شد بگو دریاست این

 ییک شد با آن
ی

گوید این امر بگو برای این آمد که برای گ؟ یم . وقتی دل تو در این لحظه زنده شد و مطابق شد با خدا، با دل زندگ

 برای انسان... 

ت رسول ویل ) به هر انسانی بگو  برای اینکه کم نخواهد  (ها این حکم کیل هست برای همه انساندر اصل قرآن آمده برای حضی

 شود. وقتی کف شدی، بایست. شد. این دریاست. متصل شده ای به اقیانوس. وقتی دریا شدی بگو تمام نیم
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 کف خشک است. 

 انصتوا یعت  که آبت را بالغ    ***    هی    تلف کم کن که لب خشکست باغ

ها توی ذهن ، یعتی این که اگر آمدی به ذهن که االن بیشپی انسان انصتواد حرف نزنید. سکوت کنید، و این فرمان که ساکت باشی

یعتی بیهوده تلف نکن. برای اینکه باغت  بالغهستند باید ساکت باشند و حرف نزنند. یعتی ذهنشان را باید ساکت کنند که 

ایم توی خواهیم عوض کنیم آمده ایم کف. آمدهگران را یمها باغ ما خشک شده است... ما وقتی دیخشک شده است. نه تن

زنیم که چر زنیم؟ حرف یمعد من ریشه دار ما خشک و سفت شد... حاال برای چر حرف یمذهن. وقتی آمده ایم توی ذهن و این ب  

 بشود؟

ی ذهن هستیم. وقتی تمام کنیم فقط تو حرف ما که خردی تویش نیست. اگر فقط توی ذهن هستیم وقتی ما دیگران را عوض یم

 . تمرکز ما روی دیگران است

ام شوهرم کنم و نتوانستهگویند: من سه ماه هست به گنج حضور گوش یمزنند و یمها زنگ یمعضی بگویم؟چرا این را من یمحاال 

 را عوض کنم یا زنم را عوض کنم. 

ید که همشتان را عوض کنید یعتی شما یم  ؟ بچه تان را عوض کنید؟خواهید اینها را یاد بگپ 

 چقدر من باید گنج حضور گوش بدهم تا بتوانم بچه ام را عوض کنم؟

 عجب! 

ایم ویل خدا به ها کردهکنیم ما تمام من مان را ر گوید. ما فکر یمشما باید خودتان را عوض کنید. حاال توی این غزل هم  موالنا یم

 برساند.  ،ت این طور. شما نگذارید من ذهتی شما رسیم. نیسدهد ما به وحدت نیمما گنج حضور نیم
ی

 شما را به زندگ

شود که شما با من ذهتی خواهید من ذهتی شما خودش را بیندازد؟ خب اگر خودش را بیندازد که دیگر نیست. مگر یمشما یم

ی؟بتوانید من ذهتی را بیندازید.  ی ی چپ   میشود چنی 

کنید شما. یک قسمت قسمت من ذهتی به قسمت دیگر من ذهتی شکایت یم یکاز یا رد. ب  به قول موالنا چاقو دسته اش را نیم

ی یم ی ی چپ  د. همچنی  ی بپی  شود؟من ذهتی بیاید و قسمت دیگر من ذهتی را له کند و از بی 

 نیمگفتند از دست پاسبان به رئیسش شکایت یمقدیم یم
ی

 کند دیگر. کنید؟ خب رسیدگ

ات یباش... یعتی ما باید ساکت باشیم. ساکت باش یعتی از جنس کف شدپس ساکت باش در کجاست؟ ساکت  م. از جنس تغیپ 

 . یمشدیم. از جنس رویداد شد

س دارید شما نخواهید دیگران را عوض کنید. دهید وقتی یمبینید واکنش نشان یموقتی یم  بینید ترس و اسپی

گردیم روی خودمان دوباره. شود. این راه نیست. ما بریمما بدتر یمشود این. وضعیت شبرای این که هرچه این کار بکنید بدتر یم

 کند. دوباره این هم از مثنوی هست و به ما کمک یم
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 : گوید یم

 جان همه روز از لگدگوب خیال  *** وز زیان و سود وز خوف زوال

 صفا یم
 
 به سوی آسمان راه سفر ب

 
 لطف و فر *** ب

 
 ماندش ب

ی من ذهتی ما خودمان را آزاد یمبه سوی آسمان سفرکردن  ی از همی  ی زمی  رویم. آسمان زمز یمکنیم و به سوی نی فریمیعتی از همی 

ی هست.   است. آسمان فضای پذیرش این لحظه است. ذهن زمی 
ی

 زندگ

ی گوید جان ما، هر روز فکر به آن لگد یمویل یم ی فکر زیان و سود است و ترس از بی  . زند. حاال این لگد و مشت همی  ی   رفیی

یم. ما اگر این هوشیاری من دار متوقف بشود که فکر یمما نیم یم ما نیمکنیم ما یممپ  یم. مپ   مپ 

ی هم یم  ی است که در پایی  یم ز نیم نفسمان را بیندازیم و باید بیندااتو کند که ما چه جوری ما یمگوید و اشاره یمبرای همی 

 است.  هآیه قران هم موالنا برای ما آوردهانی که امروز چند تا مخصوصا برای آدم 

ی را به بهای بهشت خریده است. یعتی اگر این یم ند. یعتی اگر شما ها مالشان را بدهند بهشت را یمگوید: خدا جان و مال مومنی  گپ 

 رسید. جان و مالتان را بدهید در حایل که زنده هستید، به گنج حضور یم

 بیلتان را بدهید، پول بانکتان را بدهید یا خودتان را بکشید و جانتان را بدهید؟ نه! منظورش این است که شما اتومآیا 

ی که به نظر یم ی ، آید االن جان شما هست. جان آن چپ  وقتی این هوشیاری من دار در ما وجود دارد. این  . ها این الگو ذهتی

 هوشیاری من دار یک جانی که ما یم
ً
یم، له یمآید که ما داریم یمیم به نظر یمبگوییم ما اشتباه کرد خواهیم مثال شویم... نیست مپ 

 شوید. شما دارید قوی یم !!! این طور 

شوید شما دارید زنده میشوید. هرجا گپ  شویم. شما نابود نیمکنیم نابود یمما خوف زوال داریم ما ترس از نابودیمان داریم فکر یم

کنیم. دهیم. یواش صپی یمزنیم، واکنش نشان نیمت، ما خودمان را این ور و آن ور نیمافتادید هر جا جوجه تییعی مار ما را گاز گرف

 )کنیم خودمان را خردورزی یم
ی

ون یم (نه با زرنیک  کشیم. اصلمان را از آنجا بپ 

 هرجا من ذهتی گفت نه من خم نیم
ً
سید از خم شوم آنجا باید خم بشوید. آن مورد مورد خم شدن شماست. اصال شدن.  شما نپی

سید هم که طرف پررو یم  خواهید زنده کنید. شود، نه شما روی خودتان تمرکز دارید. شما خودتان را یمنپی

 «شود... آید سوار یمشود... من اگر جوابش را ندهیم یمشود طلبکار یمپررو یم»گوید: آید یمحاال ییک یم

 که نه 
ی

 این طوری کار  ! و اینطوری نیست زندگ
ی

 کند. نیمزندگ

ماند در من. نه لطف نه شکوه ایزدی. همه این راوت یمطنه  و  نانی ماند نه خب اگر هرلحظه یک فکری به من لگد بزند نه صفا یم

ی یم  نباید ببندید رود. راه هم بسته یمها از بی 
ی

 باید باز کنید.  شود به سوی آسمان. شما راه را به سوی زندگ

کنیم ما آن یک دریچه کوچیک هست به سوی خدا. در صورنی که شما بپذیرید و آید گپ  یمیش یمهر موردی در این لحظه که پ 

 در یان لحظهموازی باشید با 
ی

 . زندگ
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دانیم که من ذهتی یک قسمتش آنجا گپ  افتاده، آنجا را باید نفی کنیم و بگوییم من تو نیستم. من تو نیستم. هرجا ما گپ  افتادیم یم

ون. اصلتان را از   آن بکشید بپ 

اب   الخصوص عیل
  ز قوامش و نوش و جوش نوشند     ***     که اولیا که شر

 
 خداست لطف مخ

ی هزار تا انسانی که من دارد  پس باال گفت که یک مست میان صد هوشیار پیداست. یک انسانی که زنده به حضور است بی 

 
ً
انی که اولیا یم پیداست. مخصوصا
 ش در واقع یک غلیان درونی است. نوشند، که جوشش... جو شر

 یم
ی

 پایداریش... خاصیت  و قوامآن است شود. نوش خاصیت درمان بخشر جوشد از شما و خردش از شما بیان یمزندگ

 این لحظه به ما یم
ی

انی که زندگ
انی که االن یماین شر

از جنس  )چون من من خرج بشود و در خواهد از من  بیان بشود دهد. این شر

 ه
ی

 جوش و نوش قوامش از کجاست؟ از خم و لطف خداست.  (ستمزندگ

انی که یم
ونی نیست که. این شر اب بپ  رویم باالتر. دار فضا یمخوریم ما از این سطح فکر و ذهن منلطافت خدانی دارد. مثل شر

ونی را یممتعایل یم یعتی  کنیمیم transcendترانسنت  اب بپ  ی خوریم و یمشویم. شر رویم به سوی هوشیاری یم تر.  آییم پایی 

ی ندارد. شما نیم . در این فضای که ما گپ  کردیم به نام ذهن من دار هیچ رایه به سوی پایی  توانید برگردید درخت یا حیوان درختی

 بشوید. باید بروید باال. رایه نیست. باال باید بروید. 

ون مست بشوید. یعتی شما نیم ی از بپ  ی ی »توانید بگویید: باال هم نباید به وسیله چپ  شود و دارم متعایل نسم دارد خوب یمیآه بپ 

 « شوم. شود و دارم متعایل یممیشوم. پولم دارد زیاد یم

 ها فایده ندارد... شوم. این دهد دارم متعایل یمها هم زیاد بشود، اشکایل ندارد، حاال همشم به حرف من گوش یمحاال آن

 !! شود متعایل که آن طوری نیمنه شوم. دارم متعایل یم دارد دکپی میشود  بچه ام

 نیست و آنجا فضای یکتانی این لحظه است.  توی آنشما باید از این هوشیاری من دار بروید به هوشیاری  دیگری که من 

اب خم  پیداست غلغله به و جوش به و تف و کف دگر     ***     به خم هزار میان شر

اب بگذارید  نهایت در این لحظه مثل یو هزار تا هم خم شکه یا خم دیگه و مشخص است. یک انسان با حضور بشما یک خم شر

 موالنا یا حافظ میان هزاران نفر به کفش یک جور دیگر است. تف یعتی گرما. گرمایش یک جور دیگر است. به جوش ... 

 یمآید. حرفی که این فرد یمجویسر که از درونش یم
ی

 را  یمآید. حر زند از زندگ
ی

 ی آنهست. عشق تو  آن زند. خرد تویف زندگ

شود خرد باشد و عشق نباشد. عشق هم به معتی فضای روی یک سکه هستند. نیم هست. همیشه یادمان باشد خرد و عشق دو 

 هست. با خداست که هرلحظه به صورت شادی و بسته 
ی

که شود. انرژنی هست  های خرد از شما صادر یمییک شدن شما با زندگ

کنید. فقط انرژیش را صادر یمو  زنید توانید حرف بزنید گایه اوقات هم حرف نیمشود. گایه اوقات یماز شما صادر یم

 غلغله...  به و جوش به و تف و کف به

 کند. غلغله یعتی شادی. همهمه شادی شما از شما فوران یم
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 سوداست شعله دانکیم دیدی خروشجان     ***      ز ستآتش که دانیم دیدی جوش چو

  ،حاال ما یک معیار پیدا کردیم. اگر دیدید که جوش، جوشید از درون شما، یک خردی
ی
یک بسته انرژی  ، یک عشفی  ،یک حرف

 یماست و  شادی کننده یک بسته انرژی زنده کننده آمد باال. این آتش جان
ی

آید. این معنیش این هست که این لحظه این از زندگ

 موازی هستید. این لحظه ریشبا 
ی

تان که ذهنتان هست هیچ هویتی تویش نیست. اگر جوش بینهایت داری و آن ب   ۀزندگ عد متغپ 

 دیدی. این معیار است. 

س... خروش خروش دیدی بدان که این   ویل اگر خروش دیدید... خروش چیست؟ مثل واکنش مثل ترس مثل خشم مثل اسپی

 . Madnessگویند ها یمت. انگلیش شعله آتش جنون است. دیوانگیس

 
ً
کند در اثر واکنش هست  که باید زنده خروشد. من ذهتی فکر یمیم شما ببیند که این واکنش من ذهتی است؟ من ذهتی دائما

 باشد. 

کند که خروشد آن طرف فکر یمها آنقدر به این خروش عادت کرده اند که وقتی یک طرف نیمها، زن و شوهر بعضی از خانواده 

 از آن گرما افتاده. دیگر مثل قبل طرف واکنش 
ی

دیگر طرف من را دوست ندارد. وقتی دعوا نباشد معنیش است که دیگر زندگ

 دهد. مهم نیستم دیگر برایش. نیست اینطور. نشان نیم

 لطافت و پذیریش همکاری کمک و عشق است. 
ی

 زندگ

ی دارد و از جنس رویداد نیستند. در فضای یکتانی این لحظه داد دو نفر که در این لحظه بعد بینهایت دارند و روی ی ها اهمیت ناچپ 

 یم
ی

کنند و اصل در اینجا لطافت آرامش، شادی آن خانواده است. یک فضایست با هم متحد شدند، با عشق دارند با هم زندگ

 برای نشو و نمای سالم آن بچه 
ً
ها از روی عشق عشق در این جا برقرار است. برخوردشان با همدیگر با بچه  ها. خردورزند. دائما

ند. ساپورت را یاد یمها عشق را یاد یماست. بچه  ند. بچه گپ  دوست دارند. خروش حمایت یم کنند و همدیگر را ها همدیگر را گپ 

 دعوا ش این هس ؟شود. چرا دعوا بشود نیست آنجا. سایل یکبار هم دعوا نیم
ً
... چرا این طوری شد؟ این ت که ما رویداد اصال

 اتفاق افتاد مِن من به خطر افتاد و تقصپ  تو بوده است. 

 .  «تو بلد نیست من را خوشبخت کتی

 
ً
 یک نفر یک نفر دیگر را خوشبخت کند؟  ممکن است کهاز اول غلط هست این. چطور  اصال

 داشته باشید و آن از شما فوران کند و آن خوشبختی هست. خوشبختی این هست که شما این لحظه ریشه بینهایت در 
ی

زندگ

ی. حس وجود در ذهنت نباشد. اینها خوشبختی هست  حارصی بایسر در این لحظه. از ذهنت هویت نگپ 

ی را به شما بدهد. مگر یم ی  شود خوشبختی را داد به ییک؟خوشبختی این نیست که ییک دیگر بیاید و چپ 

کند چه فردی چه جمیع... در یک کشوری، در یک ناحیه ای خروش هست. دولت و ملت به فرفی نیمپس وقتی خروش را دیدیم 

ه یم طرفیک عده ای آن طرف هستند و جان هم افتادند. یک عده ای این  ی  کنند. و با هم ستپ 
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 این خروش هست یا جوش؟ 

! های ذهتی چه خواهد شد؟ خروش هست. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه دعوای من   هیخر

 خردورزی خواهد شد؟ آبادانی به وجود خواهد آمد؟ آرامش به وجود خواهد آمد؟ نه! 

ها شکارند. بعد کنند و یک مدنی این کنند. یک شی من یک شی من دیگر را مغلوب یملوب یمغنه! یک گرویه یک گرویه را م

 آید... یند. دوباره یک شی من دیگر باال یمآها باال یمکنند دوباره آنها مخالفت یمیک شی من دیگر با این 

 من هم که عقل، خرد و عشق ندارد. 

 در فضای یکتانی این لحظه از ما بیان بشود. آن خرد و این برکت هست ما یم 
ی

دانیم برای اینکه جهان آبادان بشود باید خرد زندگ

 برکت یم
ی

به زحمت بیخود و نی نتیجه عادت کرده ایم. در و بیگاری  کند. وگرنه ما بهدهد و اطراف ما را آبادان یمکه به زندگ

هایمان دکپی و کشیم بچه کشند. زحمت یمخانواده ای که خروش هست، همش واکنش و همش دعوا هست خییل هم زحمت یم

 مهندس بشوند. خب دکپی و مهندس شدند و با شما رابطه ای ندارند چه فایده ای دارد؟

 بچه ای خییل هم باسواد بشود ویل دیگر نخواهد ما را ببیند؟چه فایده ای دارد که یک 

 . ما انتظار داریم. آنها  خواهیم از ما هویت یم

 تمام توقعات مال من ذهتی است. انسان که این لحظه زنده است هیچ توقیع از جهان مادی و از هیچ کش هم ندارد. 

 هر کش از کش توقع و انتظار دارد حتما من ذهتی دارد. 
ً
کند من ذهتی کند. هرکش اوقات تلخی یماگر اوقات تلخی یم مخصوصا

ی یم اب دارد. هرکش غم دارد من ذهتی دارد. در پایی  اب ما را از غم پاک یم . ایندهد که خدا به ما یمطهور  گوید: شر  کند. شر

س، اگر  توانیم بگوییم که ایمان ندارد. هیچ دیتی کش که غم دارد یم  هم ندارد. کش ترس و اسپی
ً
 ییک هستی واقعا

ی
و اعتقاد با زندگ

 حرف موالناست . اینها ؟ هاین ترست از بابت چیداری 

اب فروشر  شکه بدانک  بهاست نقد به شکر من صد را هاشجرع دهدت     ***     که یک شر

. در آندوجور یم اب یم خوانیم این را. اگر خروش دیدی بدان که شکه فرویسر  به شما گ شر
ی

 دهد؟صورت زندگ

اب اگر ما شکه فروش باشیم. اگر من ذهتی داریم من ذهتی بهاست...  نقد به شکر من صد را هاشجرع دهدت*** که یک شر

اب  در اینصورت ریزیمکنیم. یک زهری یمدهیم. اذیت یمرسیم یک درد یمفروشد. به هرکس یمدائما شکه یم  به ما شر
ی

زندگ

 دهد. نیم

 
ً
... که یک جرعه اش را صد من شکر نقدا انی

 قیمتش هست.  آن هم چه شر

 ... بخوانیم توانیمیک جور دیگر هم یم

اب یک دهدت بدان که شکه فروشر  شکر  بدان که شکه فروش به تو   به نقد بهاست*** که جرعه اش را صد من شکر  شر

ها را جمع کن. یک من بزرگ، نخواهد داد. شکه فروش توی من ذهتی است. شکه فروش من ذهتی بزرگ هم هست. تمام من 
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ی  ی برود. ایناست که این باید حل بشود و یک انرژی من دار روی این  کره زمی   ،های خردمند ها را هم انسان این باید از بی 

 توانند حل کنند. یمهانی که به حضور رسیده اند انسان

 
 
 را نیمعشق و شناسد. لطافت و فروشد. لطافت ندارد خدا را نیمخم و دعوا یماین شکه فروش اخم و ت

ی
شناسد. جسم را زندگ

 شناسد فکر یمیم
ً
ی دائما بهش اضافه شود.  کند حتما ی  باید یک چپ 

 رسید خییل لطف کند آن را وسیله ای برای آینده اش قرار یمبه هرکش یم ؟شود این لحظه به من چر اضافه یم
ی

دهد. یعتی زندگ

 بیند. این لحظه را... را وسیله یم

رسانی به داشته باشم... به عنوان وسیله! که من را یمذهتی کنم؟ اگر من بینم. به شما چه جوری نگاه یماین  لحظه من شما را یم

ی به  ی  من اضافه بشود. جانی که یک چپ 

اب نیماین خواهید این جوری باشید؟ شما یم  دهد. دنبالش نباش. شکه فروش به تو شر

انی یم
انی که یک جرعه اش شما را زنده یمآن هم چه شر

ینیش از صد من شکر هم... این خواهید شما. آن شر ها در واقع کند و شپ 

 
ً
 صد من شکر قیمتش هست.  سنبلیک است. نقدا

 

 ارمبخش چه

است و بیع هوات گر بمان نفس انفسهم     ***     هوای المؤمنی    من باده بهای  شر

انی که صحبتش را یمبگوید که پس دارد یم
ی که باید بدیه، این شر ی اب یعتی این چپ  باید بخری از و کنیم های این باده، این شر

ی   هاست. نفس آن ،مومنی 

ها به این اشاره میکند. که توضیح داده ام اولش. اگر انسانی بخواهد به از قرآن که موالنا هم بار  اشاره است به آیه بسیار مهیم

ی  ی فضای یکتانی و بینهایت وسیع بی  هانی را که مثل با آنها هم هویت هایت عمیق این لحظه برسد، بخواهد به عشق برسد باید چپ 

ی هوشیاری من دار ذهتی که ما فکر یمشده مثل مالش مثل جانش، که توضیح دادم جانش یعتی چر  ی . یعتی همی  کنیم اگر از بی 

ی اوقات تلخی برود ما یم یم همی   ما اعتبار یممپ 
ی

کنیم اگر نباشد از کجا بفهمیم ما زنده ها که فکر یمبخشد این درد ها که به زندگ

ی دعوا که اگر   ها را باید بدیه برود. رابطه داریم... همه اینو از کجا بفهمیم ما همدیگر را دوست داریم نباشد هستیم، همی 

ی را به بهای بهشت خریده است. یعتی جان و مالشان را گرفته و بهشت را داده  پس معنایش این هست که خدا جان و مال مومنی 

 حرفهانی که داریم یم
ی  زنیم. است در موقیع که زنده هستند در این جهان. همی 

 چر یموش که این را ندارد بدهد. تنها کش که یمحاال که این طوری هست شکه فر 
ی

 هست. زندگ
ی

خواهد؟ تواند این را بدهد زندگ

 این را یم
ی

. به شکه فروش!  که  خواهد زندگ  شما چسبیدید به این ذهن من دار. به من ذهتی

 خوایه شکه فروش را کلش را بدیه یا نه؟ یم
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گوییم ذهن من دار، برای اینکه ذهتی گوییم نفس و گایه اوقات یمایه اوقات یمیعتی بینداز... این نفس... که گ هوای نفس بمان

که هیچ متی تویش نیست بنابراین عبارت از این است  که تویش من باشد حس وجود باید آن ذهن فلج است. ذهن ساده ذهتی 

 هست
ی

 یم در خدمت زندگ
ی

ید و در ذهنتان این را و این لحظه شما یک فکری از زندگ شعر  یا  نویسد کنید، یمفرمول بندی یم گپ 

ی یمیم ی  کند هم ذهن نی منتان. زنید، در این لحظه. همان بعد نی زمانتان کار یمنویسید یا حرف یمگویید یا چپ 

 %49حضور باز هم قبول است. ویل اگر  %50من باشد و %50جانی به ما گفت: حتی اگر یک ذهن باید نی من باشد. موالنا 

 شود. این در غالب قصه ای گفت که این قصه بسیار آموزنده است. درصد من، خطرناک یم %51باشد و   درصد حضور 

ش شده بود و یم آمد یک طرفش ریگ زده بود یک طرفش گندم. یک فیلسوف نمانی را دید. یک گفت یک عرب بدوی سوار شپی

ی نداشت. لخت و عور بود  ی  این دانشمند. آدم دانشمندی را دید توی بیابان. هیچ چپ 

 ها چیست؟به او گفت که این بار 

 گفت یکش ریگ هست و دیگری گندم. 

؟گفت ریگ برای چر حمل یم  کتی

 .  گفت برای اینکه باالنس برقرار کند و تعادل برقرار بشود روی شپی

مقدارش را آن طرف. هم گفت خییل خوب این ریگ را بینداز دور... گندم را نصف کن و یک مقدارش را این طرف بگذار و یک 

. شود و تو بیخودی ریگ را حمل نیمشپی سبک یم  کتی

ی گفتی تو.  ی  گفت: اه عجب چپ 

؟ یعتی تو   عد حضور داشته باش و هیچ متی در ذهن نداشته باش. ب   %100حارصی باش.  %100یعتی  چر

 گفت تو خییل عقل داری. خییل خردمندی. این را از کجا فهمیده ای؟

 دانیم. یمره ما آگفت 

 گفت تو با این عقل مثال چند تا شپی داری؟

 . گفت هیخر 

 گفت خالصه چر داری؟ 

 .  گفت هیخر

 گفت حاال پول نقد یا مغازه چر داری؟ 

ی ندارم نه مغازه دارم نه پول دارم. اگر کش به من پول نا  ی  یمگفت هیچ چپ 
ی

م. هارم را ندهد، نانم را ندهد من از گرسنیک  مپ 

  که داری چطور این وضعت اینقدر خراب است؟گفت با این عقیل



19 
 

 هان موالنا یما 
ً
ی را تجسم یم گوید این من ذهتی بعضی موقع ذهنا ی  چپ 

ً
ی نیست. آن فیلسوف نما فقط ذهنا  کند ویل در عمل خپی

 شود. دانست که این طوری  هم یمیم

 
ً
این  یلهم من ذهتی نداشته باشد و د ذره یک درصحارصی باشد. حتی یک  %100 دانیم که آه چقدر خوب است آدمیم ما هم ذهنا

 امکان ندارد. 

. برو دنبال کارت. اگر این وری یمبعد آن عرب بدوی یم شوم. روم. من با تو قایط نیمروی من آن وری یمگوید: تو بدشگون هستی

ی یک ق  های تو گوش بدهم. ریگ و یک قسمتم گندم بهپی از این هست که به حرفسمتم همی 

؟یعتی   چر

 معمویل شما بعد حضورتان دارد عمیقپی یم
ی

فت کن. یعتی حاال در زندگ . کار کن و پیشر  شود و یک مقدار هم من دارید، ایراد نگپ 

 هر روز به روز بگذار این بعدتان عمیق تر بشود و منتان در ذهن چر بشود؟ کمپی بشود. 

ات و رویداد در ب   ها جدی بودنش را از دست شود فکر روز به روز این ارتفاعش کمپی یمها که من تویش هست یه ها و فکر عد تغیپ 

ون جدی بودنش را از دست یمیم ون شما کار نیمدهد. جهان بپ   کنید. دهد. این معنیش این  نیست که روی جهان بپ 
ً
چون  اتفاقا

 وصل هستی االن موثرتری. حتی از لحاظ مادی. 
ی

 به خرد زندگ

   نما که فکر یم یک عده ای به غلط هستند مثل آن فیلسوفترسند. حاال یک عده ای یم
ً
من فهمیده ام که  کند که اگر بروم... مثال

ی سوار بشود این من ذهتی دارد. من بهپی است دوچرخه سوار بشم. اصال دوچرخه هم نیم خواهم من با هرکش مرسدس بپی

ی اتوبوس یم  ایم. روم شکار و با اتوبوس هم یمماشی 

پوشم. فرش نشانه من ذهتی است. بنابراین خوب )فقط لباس پاره پوره و کفش پاره پوره( ولو اینک پول دارم نیملباس خوب 

یز هم به درد نیم  خواهم روی حصپ  بنشینم. حاال این من دارد یا ندارد؟خورد حاال من یمدرجه یک تپی

ی را ... منش یک قیافه ای که داشت را از دست داد و حاال یک قیافه دیگری ک ی نداشیی ی  ه هیچ چپ 

 پرسید آقا چرا این کمربند ؟بیتی که کمر بسته اند و این کمرشان شکاف دارد. یمها را یمبعضی میلیاردر 

 خواهیم بدهیم که... امساک داریم. پز که نیم

 من دارد یا ندارد؟

 کلش را بدیه برود. من موذی را... کند. شما باید  خییل من موذی دارد. من موذی... این من یه قیافه اش را عوض یم

)نی خانمان(   homelessرود شود که مردم به او رحم کنند. بعد یمزند. مریض یمعلیل گایه اوقات خودش را به مریضی یم

 کنند این حضور است. خواهند کار کنند. فکر یمکنند و نیمها تنبیل یمدهد. بعضی یماز دست شود. تمام شمایه اش را یم

 خواهد ثروتمند بشود معلوم هست که من ذهتی دارد... کند و یمخب هرکش که کار یم

ی هم نداریم و افتخار هم یمما کار هم نیم ی  کنیم. این هست؟ نه این نیست! کنیم و هیچ چپ 



20 
 

.. نیست! باید این بافت ذهتی من دار را... حاال آنجا ما به فرش هفتاد رج افتخار یم دهیم. . به حصپ  پز یمکنیم، االن به حصپ 

 نشینیم ما. نه این طور نیست. روی حصپ  یم

 انفسهم...  المؤمنی    من باده بهای

 شما نیم
ً
دهم برود دیگر. هفتاد درصد برود را یم %70دارم و هایم را نگه یماز رنجش %30 توانید بگویید که حاال من فهمیدم مثال

 دیگر... هشتاد درصد برود... نیست این طور. همه را باید بدیه برود. همه را. 

فت یماین هم که صحبت عرب را یم کنیم. ما مثل آن فیلسوف نما نباشیم که یا ما حارصی حارصی و کنیم، در عمل ما داریم پیشپی

! صددرصد یم  شویم یا هیخر

ی گنج حضور رسیدن هم یواش یواش. این طوری   یک طیف دارد. همی 
ی

 نیست. زندگ

ی دیده یممثل این نردبان قائم بگذاری...نردبان صد پله دارد. هر پله که باال یم ی یمروی، منظره بیشپی گوییم یس شود. برای همی 

 د. ها را گوش بدهیدی 

ی بار یمیک یس دی را ده بار گوش یم ی را نشنیده بودید و االن شنیدید.  بینید کنید، و یازدهمی  ی  یک چپ 

ی غزل ی بار یمخوانید و متوجه نیمخوانیم. شما ده بار یمها را که ما یمهمی  ی بوده واالن شوید. یازدهمی  ی بینید که اه اینجا یک چپ 

 کند. این طوری هست. شما متوجه شده اید و آن قسمتی از وجود شما را آزاد یم

 توانم بدهم. من دیگر... هوشیارانه بگویید من دیگه این را نیمتوانید شما نیمویل 

ی نیست که من یادم برود. و فالنی که این کار را کرده   ی  من رنجیده ام. این دیگر چپ 

ی نیست. این جِزء نفس شماست. جزء من شماست. شما به خاطر او که نیم ی ی چپ  بخشید که. حاال من ذهتی این ور همچنی 

 وید این من را ببخشم... این نشانه ضعف هست. گایستاده و یم

نفس را دادن... هوای نفس بمان... نفس مثل یک آهن گداخته است  گذاشته اند روی دستتان. همه را بنداز. این نه بخشیدن و 

ی و یک مقداری هم دستم هست. دستم را چسباندم به آنیم ن. نیست شود بگویید حاال این آهن را یک مقداری را انداختم زمی 

ی. همه را بینداز.  ی ی چپ   یک همچنی 

است...  و بیع هوات گر بمان نفس هوای ا فروش( اگر واقعا شما شر اگر میل به خرید و فروش داری، )بیع یعتی خرید و شر

ی...  ؟عالقمند به خرید و فروش هستید  ان است. این ندیه به قول موالنا آن نپی  این همان قانون جپی

 را... اگر این را ندیه آن 
ی

اب آن زندگ ی.  شر  بگپ 
 نیم توانی

 و محدودیت است. به شما با من ذهتی نیم
ی

س و درد و هم هویت شدگ  کنید. من ذهتی اساسش به غم است. به اسپی
ی

توانید زندگ

ی جا ندهد. به انتقاد است. به عیب جونی و غیبت و مقایسه است. به این که  ی ی است. به اینکه آدم به هیچ چپ  هرکش جا نداشیی

. من اینجا بایستم و اون اینجا باشد. شما تا گ یمرا مقایسه یم  خواهید خودتان را مقایسه کنید؟کتی
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 که مقایسه کردنی نیست. جسم مقایسه کردنی هست. تا گ ما باید خودمان را با جسم هم هویت کنیم و خودمان را با 
ی

زندگ

 نیم
ی

 یم. رسدیگران مقایسه کنیم. اینطوری ما به زندگ

 های من دار را بینداز. پس هوای نفس را )هوا یعتی خواهش و تمنا، خواست( تمام خواسته  

 شما االن حس نیاز یم
ً
 شماست؟ نیاز واقیع هست؟نیاز جسیم کنید؟ حس نیاز تو نیاز من ذهتی هست یا حقیقتا

 های ما که االن به ما فشار یمدرصد نیاز  %95باور کنید 
ً
 یاز نداریم. نیاز من است. ن آورد را ما اصال

 یم
ی

خواهم... چون این را ندارم... چون این اتفاق نیفتاده من من این را یم»ها... آید به خاطر نیاز شما تامل کنید وقتی فشار زندگ

ی حاال این اتفاق یمناراحتم... این اتفاق باید یم  افتاد... ببی 
ً
 هست. هوای نفس بینید که خواهش نفسانی یم« شد؟چر یم افتد مثال

 بوده است. 

 خوایه خرید و فروش کنید. هوای نفس را بنداز اگر یم

یم. این را دیگر من با یادمان باشد ما ایرانیان اهل خرید و فروش نیستیم. ما نیم ی را بگپ  ی ی را بدهیم و یک چپ  ی خواهیم یک چپ 

 گوشت و پوست حس کرد

ان بسیار ضعیفند...  کنم. م در ده سایل که این برنامه را اجرا یم  ایرانیان در اجرای این قانون خرید و فروش یا قانون جپی

ی نیمگویند ما این را نگه یمیم ی ی بدهید به ما اضافه بشود. در مقابل خدا هم ما یمداریم چپ  ی ما »گوییم دهیم حاال شما چپ 

 هایمان را یمخواهیم. ما درد هایمان را یمرنجش
ی

داریم و تو ها را نگه یمخواهیم... حاال این هایمان را یم خواهیم. ما هم هویت شدگ

 را بده... ها، یمکنیم ها را استفاده نیمبیا... ما این 
ی

 «گذاریم کنار تو بیا اول زندگ

  ! نه
ً
... یا مردن به این نفس، مردن به من ذهتی و زنده  اصال ی آن هردو یک عمل هست. مردن به یک قسمتی دادن این و گرفیی

ی داریم توضیح یم  دهیم. دهیم که ما با من ذهتی من ذهتی را یمشدن هردو یک عمل هست. دوتا عمل نیست. پایی 

ون... من ذهتی که من ذهتی را نیم  دهد که! هوشیاری حضور که اگر شما بیایید از من ذهتی بپ 

ی که گفتم: اگر دیدید من ذهتی یک جانی گپ  کرد، اگر دیدید یک جاییتان را مار، جوجه تییعی گاز گرفت، بکشید عقب و به  همی 

 کلش نگاه کنید. برای این که من ذهتی به هم وصل است. کلش را باید بدهید برود. کلش را باید نگاه کنید. 

 
ً
   حاال اگر از جنس حضور هستید این را اصال

ً
ی مهیمبده برود. نیم کال نیست شود یک قسمتش را نگه داشت. حیف نیست. چپ 

 تویش نیست. 
ی

 این. زندگ

 که یم گوید  بله این هم از مثنوی هست

 رو سلسهملک مال و اطلس این مرحله   ***  هست بر جان سبک

 سلسله زرین بدید و غره گشت ***   ماند در سوراخ چایه جان ز دشت

 دوزخ  *** افعت  پر زهر و نقشش گل رخ  جنت به معت   شصورت
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  .  این مرحله یعتی من ذهتی

های نرم. معنویتی که ما با آن هم گوید ملک و مال و اطلس... هر چر که با آن هم هویت شده اند حتی اطلس، قسمت پس یم

ی که بعضی باور    ما شده است. ها سبب جدانی های معنوی یا مذهتی را ما گرفتیم و این باور هویت شدیم. همی 

ی که   های بسیار بسیار ساده هستند به عنوان یک اشاره کننده به گنج حضور. به فضای وحدت. همه ادیانادیان آموزش  ی هرچپ 

 شما. درون گوید اشاره است انگشت نشان دهنده هست به فضای وحدت دین یم

  . ویل در این مرحله... کدام مرحله؟ مرحله ذهن. ما افتادیم توی ذهن

ها دل بستیم آنقدر مهم ها طالنی هستند. آنقدر ما به آنجان سبک رو ما زنجپ  هست. اما این زنجپ   و ملک و مال اطلس بر 

 هستند که ما مغرورشدیم به این زنجپ  زرین. 

ون. باید با آنها هم هویت  از بس خوشایند جلوه داده اند به ما... این معنیش این نیست که شما متعلقات، اموالتان را بیندازید بپ 

« این رنجش را بینداز»گوییم: هایشان زنجپ  هست. نگاه کنید زنجپ  طالنی هست. بهش یمها درد نشوید... حتی برای بعضی 

 اندازد. نیم. 

ی زنجپ  طالنی و مغرور شدن زنجپ  طالنی را. این  به درد نیم بینداز این  ها... در هویت خواست از این درد و خورد. بخاطر همی 

 سوراخ چاه، توی چاه مانده است و از دشت )یعتی از فضاداری این لحظه( مانده افتاده توی چاه. 

. صورتش ظاهرش بهشت است. توی خ  یمنه چند میلیون اما افتاده ایم یعتی
ی

های کند. فرش و متعلقات و همه غذا دالری زندگ

 خوب اما در واقع زندگیش جهنم هست. 

 

 قسمت پنجم: 

 
ً
 شد. کنند که مال و منال داشتند بهپی یمکسانی که نرسیدند به مال و منال فکر یم  واقعا

باالنی مطرح بشود. حداقل آدم در خیابان که مسائلش در سطح میکند   گویم مال و مال و منال بد است. امکانانی ایجاد من نیم

ون نمینیم  . اد خوابد. ویل دلخویسر و سعادت و خوشبختی از مال و منال هم هویت شده بپ 

 است و از خود من ذهتی افیع است و پر زهر است. اما قیافش گلرخ است.  صورتش جنت به معت  دوزخ  

 گنجد؟ شما ببیند این توصیفات در مورد شما یم

گوییم، گفتم ها را یمنبسیار زیبا و دوست داشتتی است؟ من ذهتی اینطوری است. ای شما ا شما افیع پرزهر هستید ویل قیافه که آی

ی این  آید به این جهان هوشیاری از جنس خدایت است. از های شخض نیست. همه مان داریم. شخض نداریم. هر کش یمها چپ 

ی آید با چجنس هوشیاری ایزدی است. یم ی ها هم هویت یمپ  د. بعد از این چپ  کند ها هویتش را یمشود که بتواند جدانی را یاد بگپ 

 کند. شود. عمق بینهایت پیدا یمگردد دوباره هوشیارانه هوشیاری حضور یمبریم
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ی »حاال ما در حال، گفت:  شود چه بالنی شش ها متوجه یمهانی در این مرحله با شنیدن ایندر این مرحله کش که چسبیده به چپ 

 «آمده است. 

یم.  . میخب اگر جدانی را یاد گرفت  قرار ندهیم. ما در فضای جدانی الزم نیست عشق را یاد بگپ 
ی

 جدانی را مبنای زندگ

 هستیم. از جنس یکتانی هستیم. نیم
ی

 شود بلد نباشیم که. عشق را بلدیم ما. ما از جنس زندگ

 من ذ 
ی

 تا ده سالگ
ی

 به بعد، اگر انسانهتی را تحمل یممن فکر کنم زندگ
ی

 قرار کند.  از ده سالگ
ی

ها اگر جدانی را رقابت را مبنای زندگ

 را تحمل نیم اینبدهند، خدا 
ی

 را تحمل نمیکند.  اینکند. زندگ

ی کش را هم که یمدر نتیجه ظاهرش گلرخ یم زند خودش است. ما خودمان بدترین گزد و لطمه یمشود و خودش افیع و اولی 

 اندازیم. گردن این و آن یمو  متوجه نیستیم منتهادشمن خودمان هستیم. 

 زنیم. ها را ما خودمان به خودمان یمهمه آسیب 

ی را از مثنوی ه باز   گوید: یمم دارد همی 

ي ببی   
 بارنامه روح حيوانيست اين ***  پيشب  رو روح انساب 

ابتدانی نمره بیست گرفتم، متوسطه  شاگرد اول »کند: بارنامه... این بارنامه همه لغت جالتی است. کش که از خودش تعریف یم

 را آباد کردم. فالن و فالن کردم...  بودم. دانشگاه شاگرد اول بودم. بعد هم مهندس شدم. فالن جا پل درست کردم. فالن جا 

دانید کند برای اینکه خودش را معتپی بکند. انگار یک نفری که هم هویت شده... بارنامه یمدارد از شصت سال عمرش تعریف یم

 که چیست؟ بارنامه هم لغت جالتی هست برای اینکه شما صفحه هست که آنجا نوشته ای من بارم چیست. 

من ده کیلو سیب زمیتی دارم. بیست کیلو پیاز دارم. صد کیلو گندم دارم و پنجاه کیلو »گوید که کامیون دارد یم  کشبارنامه مثالً 

 «برم. ها را زده ام و دارم یمجو دارم. این 

س دارم، شصت کیلو قند دارم. بارنامه هست.   بارنامه شما: سه کیلو رنجش دارم، پنجاه کیلو اسپی

خوانیم. بار ما. زنیم، در واقع داریم بارنامه را یمگوید. این همه حرف یمد در واقع دارد بارنامه اش را یمدههرکش که دارد پز یم

 ها بارماست. خب همه را باید بیندازیم. خوانیم که این داریم یم

 حاال برو باالتر. پیشپی رو... برای اینکه ... 

است. در سلطه طبیعت است. آزاد نیست. ما آزادیم. ما اراده آزاد داریم. ما  ... روح حیوانی محدود است  گوید این روح حیوانی یم

 .  میشویم شویم. دوباره هوشیارانه آزاد گردیم هوشیار یمآییم به جهان بریمبه عنوان هوشیاری خدانی آزاد یم

د. این شنوشت ماست. باید خلق کنیم. کش هم جلوی این را نیم  تواند بگپ 



24 
 

آید. چطور ممکن است ما از جنس خدا باشیم، خدا هوشیاری نی فرم های پیش ساخته جور در نیمستورالعمل این کار هم با د

های از پیش ساخته را داریم اجرا است. ما هوشیاری نی فرمیم. این لحظه ما با خدا ییک هستیم. بعد آن وقت دستورالعمل 

 کنیم. آخر این امکان دارد؟یم

. ما روح حیوانی نیستیم که. باالتر برو شود بارنامه روحاین یم .  کن    Transcendحیوانی ی   و متعایل شو بعد روح انسانی ببی 

 خطاست دروغ این مکرم آن بر که چنی    نرسید     ***     مگو عوض و کردی هار  نفس هوای

 بتو یم»گوید: یم 
ی

 «ه من عوضش را نداد. گونی من اهل خرید و فروشم. من ذهتی ام را داده ام رفت. اما زندگ

ی نشانگر این است که تو هنوز  ی دروغ بسیی این طوری نگو. برای اینکه این دروغ بر آن بخشنده )مکرم یعتی بخشنده( این چنی 

. این خطاست. این اشتباه است.  . هنوز نیاختی ی هستی  دروغی 

ین اشتبا  ی است. که من ذهتی ما پس از یک مدنی کار ییک از بزرگپی شود. دهد. یا به صورت استاد ظاهر یمتغیپ  قیافه یم ،هات همی 

 «من دیگر یاد گرفتم. یا من دیگر به گنج حضور رسیدم. »گوید یا یم

ی از من ». گفتگوید من به گنج حضور رسیده ام، صد در صد نرسیده است. وگرنه نیماگر کیس یم ی من فنا شده ام دیگر چپ 

ی نیست. « نمانده است.  ی ی چپ   هم چنی 

 . پس ها کردید دانید هوای نفس را ر شما یم اگر 
ً
 حاال نگو. نگو که...  !! نکردید  واقعا

 ها کردن نفس و زنده شدن هر دو یک عمل است. دو عمل نیست که. گفتم چرا. برای اینکه ر 

ی یم ی ی یمکما این که خرید و فروش یک عمل است. شما یک چپ  ی ی بدهید و خرید. نیمدهید و یک چپ  ی ی نگرید. شود یک چپ  ی  چپ 

ی که این را یم ید. یک عمل است، دو عمل نیست. دهید آن ییک را یمهمی   گپ 

 ! نیست این طور نه دهد. کند دو  عمل است. ما دادیم من ذهتی را رفته است ویل خدا نیممن ذهتی فکر یم 

 گول من ذهتی را نباید خورد. این من ذهتی خییل موذی هست. این را نباید دست کم گرفت.   

 ... خرگوش نیست خرهس نشب  باطگوید: یم

 اول، شپ  را انداخت توی چاه. گفت: فکر نکن شما یم
توانی ش من ذهتی کاله بگذاری. ش من آن خرگوش رفت توی داستان دفپی

گذارد، ش علم کاله یمگذارد. من ذهتی ش دین کاله تواند کاله بگذارد. من ذهتی ش همه کاله یمذهتی را هیچکش با من ذهتی نیم

 گذارد. گذارد. ش همه چر کاله یمیم

. فقط این هوشیاری خدانی حضور است که از دست این من ذهتی بر ش این من ذهتی را نیم ه مالید با من من ذهتی شود شپ 

ی دیگری عهده دارش نیست. یم  آید. هیچ چپ 

ون بیاورید و به آن نگاه کنید. ا   گر به آن نگاه کنید... شما باید خودتان را بپ 
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تواند کاری با کند و دیگر  نیمهاست. این حضور هم زمرد است. خاصیتش است که چشمش را کور یمها موالنا گفته: این اژد بار 

 شما بکند. ویل اگر به حضور زنده... 

قط عمل تسلیم شده حضور چیست؟ هرلحظه شما این امکان را دارید که تسلیم بشوید. عمل تسلیم شده انجام بدهید. ف

ط اتفاق این لحظه. فقط این عمل معنوی هست در جهان.   است که ارزش معنوی دارد. تسلیم پذیرش ب  قید و شر

کنید. از کشید عقب و به آن نگاه یمشوید. خودتان را یمپذیرید این لحظه. با آن قایط نیمافتاد شما آن را یموقتی رویدادی یم

 شوید. جنس آن نیم

 کنید. د در آن لحظه یک درجه ریشه یمیشو از جنس رویداد نیموقتی 

 لقاست خمار او پرنور دیده قوسینست     ***     درون قاب خرابات به شب که کیس

 کردن. 
ی

 لقا یعتی دیدار با خدا. یعتی وارد شدن به فضای پذیرش این لحظه و آنجا زندگ

. دیگر در ذهنش نیست. 
ی

 کند. در ذهنش حس وجود نیمکش که زنده شده به زندگ

ت( حاال در فاریس یمگوید: هرکش که در شب خرابات، )خرابات جانی بوده که در قدیم مردم یمیم د نگویرفتند برای عیش و عشر

رآباد آمده است. یعتی خورشید آباد یم
 
 کند. خور یعتی خورشید.... خرابات از خ

ی یم  است.  گویند که خرابات از خراب آباد آمدههمچنی 

 هر دو درست است. هر دو به ما کمک یم
ی

کند. هر دو یک عمل است. خراب آباد یعتی که اگر فرم خراب نشود، هم هویت شدگ

 شویم. خراب نشود، ما آباد نیم

رآباد یم  د بینیویل یم
 
د. یشو آباد یمد. خدا یشو . خورشید آباد یمد شویکه این هم زمان است. اگر فرم خراب بشود، از این ور شما خ

 آباد یم
ی

 شوی. کتی از این ور آباد یمد. یک عمل بیشپی نیست. خراب که یمیشو زندگ

ی   شود. اندازیم اصل ما ظاهر یمهای به ما بسته شده  است هر کدام را که  یمبرای اینکه، ما هوشیاری خدانی هستیم یک چپ 

شویم دیگر آگاه نیستیم. شناسیم، وقتی وارد آن جا یمین لحظه را یماگر ما فضای یکتانی ا؟بگوید شگوید شب، حاال چرا یمیم

 شدیم و به جهان نگاه یمدارد برای اینکه زندگیست که از چشمان ما 
ی

  یمهم دیگران در کند. از جنس زندگ
ی

 بینیم. زندگ

 را در آن کنید، به همشتان، به بچهکه در خانه به عنوان پدر به اشخاص که نگاه یم  د شما فرق دار 
ی

ها ببینید یا نه هایتان زندگ

 ها را مجسمه ببینید که پر از ایراد هستند و این باید این کار را بکند و آن باید آنجا را عوض کند. آن

 بینید، پر از ایراد... از جنس جسم باشید جسم را یم

 جوشان یمیگوییم
ی

 باشید زندگ
ی

 جوشان برای شما اصل است و شما در بینید هیچ کدام کامل نیستند، از جنس زندگ
ی

د. زندگ

 را درست شوند. مردم دارند خودشان را درست میکنند. وضعیت بینید که حاال مردم دارند کامل یمسطح فرم یم
ی

های زندگ

یم. این کنند. بلد نیستیم این را امروز فردا یاد یمیم ند. در پناه حمایت عشق ها زمان یمگپ  ند. یاد یمدارند گپ   گپ 
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 پس کش که وارد فضای یکتانی این لحظه شده است، شب به این معناست که از خودش آگاه نیست؟ 

، قاب قوسی    ی  آنقدر نزدیک هستید که... قاب قوسی 
ی

 یعتی فرد نزدیک. یعتی شما با زندگ

 آنجانی که ما کمان را یماین دوباره از قرآن است. قاب را یم
ی دو گفتند یعتی یم. قوسی  ها گفتند تا قوس کمان است. بعضی گپ 

ی دو منتهاعلیه کمان است. دو سوی کمان. بعضی  ی زه و و آن قسمت از کمان که یمفاصله بی  یم. ها گفته اند فاصله بی   گپ 

  
ً
ی این است که شما و خدا آنچنان نزدیک هستید که اصال متوجه نیستید و به نظر من این از انجا آمده که  منظور از قاب قوسی 

ی  از شما صادر یمکنید یا عمیل یماندازید یعتی فکری یماندازید، تپ  یموقتی شما تپ  یم ی کند که شما شود فرق نیمکنید، چپ 

 یمیم
ی

 اندازد. اندازید یا زندگ

اندازد در آن صورت در خرابات میخانه فضای پذیرش این اندازد یا خدا یمداند او تپ  یمکش که در این حالت هست که نیم

 را از آن فضا یم
ی

اب زندگ  خورد. لحظه هست و شر

رنور او، درون چشم پر نور، یعتی خب آن چطوری است؟ در درون چشمان او هوشیاری و مستی دیدار خداست. درون دیده پ  

 را یم
ی

 را االن داریم و از هوشیاری است. یعتی ما  ر بیند. پ  هوشیاری حضور... چشمان او در واقع زندگ
ی

 دید زندگ
ی

از جنس زندگ

 را یم
ی

ی زندگ ی  بینیم. شدیم و در هرچپ 

ی آدیمیم س باشد این جور در یمکش غصه دار بشود؟ اگر  شود چنی   پر از غصه و اسپی
ً
در این فضا پر از لطافت و  آید؟ اصال

 از جنس شادی است. هز 
ی

د، غصه یماران بار موالنا این را گفته است. هرکش عزا یمشادی و آرامش است. زندگ ی گپ  خورد... همی 

ی هم یم  نیست.  گوید پایی 
ی

 در اینصورت از جنس زندگ

ین نشان این  باال. هرلحظه احتیاج ندارید  یاد جوشد مکه شما خودتان را تست کنید. ببینید از درونتان اگر شادی یماست  بهپی

ون شما را خو  ی از بپ  ی  خدا را دارید. دیدار شحال کند پس شما در چشمانتان هوشیاری  یا مستی چپ 

. برای اینکه خدا را ببینید باید از جنس او باشید، با این چشم نیم
ی

 شود دید. لقا یعتی خدا یا دیدار زندگ

 لقاست خمار او پرنور دیده قوسینست     ***     درون قاب خرابات به شب که کیس

اب باده غم ز ستطهارب    کجاست ز غم باد ستباده که دماغ آن طهور     ***     در شر

 طهارت یعتی پاک شدن.  طهارتیست ز غم... گوید راجع به غم. کش که ایمان دارد غم ندارد. ببینید چر یم

اب پاک کننده یم ی شر اب طهور باز هم از قرآن  است. خداوند به مومنی   دهد. شر

اب طهور یمگوید این خداو یم ی شر  دهد این پاک کردن انسان از غم است. ند که به مومنی 

اب خدانی که در این لحظه وارد وجود ما یم انی که این لحظه شود ما را از غم پاک یمپس شر
 و شر

ی
کند. اگر شما اجازه ندهید زندگ

ید شما پاک نشوید در اینتنتان یمجانتان میشود و وارد  صورت قسمت عمده من ذهتی در شما بافی  شود، اگر جلویش را بگپ 

 ن را حفظ باشید. آهای مذهتی همه را بدانید. قر مانده است ولو اینکه شما از نظر باور 
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 موالنا را حفظ باشید. شما باید از غم آزاد شده باشید. 

اب پاک کنندهیم اب طهور که در قرآن آمده پاک کردن انسان از غم است. از باد غم است. باد را هم در شر  ،گوید منظور از شر

اب. باد یعتی  ... هیمقابل باده آورده است. باده یعتی شر  خر

 پس غم باد است .غم توهم است. 

 هرکش که در ذهنش به طور توهیم
ً
ی چسبیده این حتما ی  غم دارد.  به چپ 

 است که شما را آگاه کند به این که این کاری که هرکش برود به توهم حتما غم د
ی

ارد. و غم هم مکانیسم طبیعت و مکانیستم زندگ

. این جنس تو نیست. این یم  جنس تو نیست. غم وهکتی غلط است. این کار را نباید بکتی
ی

 م هویت شدگ

 گوید در آن مغز )دماغ یعتی مغز( در آن ذهن که باده هست، باد غم از کجاست؟یم

 تماس پیمب   از هم یسقن و یطعم خراباتست     ***     نشان آن نام رب   عند یتاب

ت رسول است. ایشان یمیم  یم»گوید: گوید این دوباره از حضی
ی

 « کنم. من با خدا در یک خانه زندگ

 یم
ی

 کنم. یعتی همیشه در فضای یکتانی این لحظه زندگ

  یمو 
ی

 ییک بشود، یعتی در این لحظه ریشه بینهایت داشته باشد و در فضای گوید این نشان که انسان با خدا زندگ
ی

کند، و با زندگ

 کند این نشان که همه انسان
ی

 ها باید این نشان را داشته باشند و پیش خدا غذا بخورند، آب بخورند. یکتانی این لحظه زندگ

 یم»گوید: یم
ی

 «دهد. خورم. یا او به من غذا و آب یماو غذا و آب یمکنم و با ایشان فرمودند که من با خدا در یک خانه زندگ

 ها همه سنبلیک است. غذا و  آب. این  ؟ شود شما هم اینطوری باشید یم

 گوید: اینکه یم

است  قوت اصیل بشر نور خداست    ****   قوت حیواب  مرورا ناش 

یم. غذای هوشیاری را.   بگپ 
ی

کنیم، این انرژی و این هوشیاری و و هر کاری و فکری یم ما هر لحظه و این لحظه غذایمان را از زندگ

اب با ما همراه باشد و از ما بریزد به هرکش که برخورد یم  کنیم. کنیم و به هر فکری که یماین شر

 دهد که نشان در واقع اصیل دین هم است. این نشان یم

ها ها برایشان باید مهم باشد. باید ببینند که این معیار خواهند برسند ایندین یا از راه قرآن و یا از راه ادیان دیگر یمراه  کسانی که از 

 کند یا نه؟ها صدق یمدر آن

 دهد و ها که موالنا توضیح یمخونی پیدا کردن معتی این
ً
 مخصوصا

ً
 ما ایرانیان باید توجه بکنیم. برای اینکه ما اگر بخواهیم واقعا

 آموزش 
ً
ی مثنوی را بخوانند. م های دیتی را بفهمیم، مخصوصا  سلمانان باید همی 

دهد که ببینیم ضمن یک معیاری هم به ما یمدر خوانیم یک محیک است برای خودمان که ما کجا هستیم. و ها را یموقتی این 

 کسانی که ادعا یم
ً
 !! کنند ها را تظاهر یمدر آنجا هستند یا نه این  کنند مطابق این غزل حقیقتا
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