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 ۵۲۸ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره
 

 کند غمگی    را سینه کو آن کیست آن آن کیست آن

ین را تو تلخ کن   زاری او پیش چون  کند شی 

 گهر گنج بود آخر کر مار نماید اول

ین  کند نکوآیی    دم در را تلخ کاین شیه شی 

 کند سورش بود ماتم کند حورش بود دیوی

 کند بی    عالم و دانا را مادرزاد کور وان

 کند گلشن را خار وان کند روشن را تاریک

ون کفت از خار  کند بالی    را تو گل وز کشد بی 

 افروخی    دهد آتش خویشی    خلیل بهر

 کند نرسین و اشکوفه را نمرود آتش وان

 بیچارگان گر چاره استارگان کن روشن

 کند تحسی    را بنده هم کند احسان او بنده بر

 کند ریزان دی برگ چون مجرمان گناه جمله

 کند تلقی    گنه عذر خود بدگویان گوش در

 هفا قد لذنب اغفر الوفا ذا یا بگو گوید

 کند آمی    نهان در او دعا در آید بنده چون

 دهد ذوقش دعا اندر کو آنست او آمی   

ین اندرون و برون را او  کند تی    چون خوش و شی 

 دهد قوت پا و دست در بد و نیک کاندر ذوقست

 کند مسکی    تن جفت رستمان زور ذوق کاین

 پرغیم رستم ذوقب   رستیم مسکی    ذوق با

 کند باتمکی    چه را جان جان یار نبود ذوق گر

 ره رفت داند تی    کو گه به فرستادم را دل

یز سوی تا  کند الدین شمس اوصاف وفا تی 

 

 ۷۶۱ سطر ششم، دفی   مثنوی، مولوی،

 

 زنند و مرد اگر عالم همه در

 مردنند اندر و نزع در دم به دم

 شمر وصیتها را سخنشان آن

 پرس با دم آن در گوید پدر که

ت بروید تا  بدین رحمت و عی 

د تا  کی    و رشک و بغض بیخ بی 

 اقربا در نگر نیت بدان تو

 ترا دل بسوزد او نزع ز تا

 دان نقد را آن آت آت کل

 دان فقد اندر و نزع در را دوست

 حجاب گردد نظر زین غرضها وز

 جیب ز افکن برون را غرضها این

 ایستمه عجزی بر خشک نیاری ور

 معجزیست گزیده عاجز با دانک

یست عجز ت زنجی   نهاد زنجی 

نه در چشم  گشاد باید زنجی 

ع پس  زیست هادی کای کن تض 

 چیست ز این گشتم بسته بودم باز

ده ترسخت  قدم شر  در امافرسر

http://www.ganjnama.com/View/97/99/3152/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/3152/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/109/8746/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/109/8746/مولوی_Molavi.html


3 
 

 دم به دم قهرت ز خرسم لف   که

 امبوده کر تو نصیحتهای از

 امبوده گربت و دعوی شکنبت

 مرگ یاد یا ترفرض صنعت یاد

 برگ اصل تو خزان مانند مرگ

 زندیم طبلک مرگ این سالها

 کندیم جنبش بیگاه تو گوش

 مرگ آه جان از نزع اندر گوید

 مرگ آگاه خود ز کردت زمان این

 گرفت نعره از مرگ گلوی این

ب از بشکافت او طبل  شگفت ض 

 بافن   در را خویش دقایق در

یافن   در زمان این مردن رمز  
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یس برنامه   وع یم 528گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوالیر کنم. از دیوان شمس موالنا شر  

ین را تو تلخ کن   زاری او پیش چون *** کند  غمگی    را سینه کو آن کیست آن آن کیست آن   کند  شی 

آن کیه؟ و شاید وقن  که یم « آن کیست آن؟: »پس موالنا از تک تک ما انسانها این سوال را یم کند. یم گوید که

؟ او کیهپرسید آن کیه یم توانست بگوید   

ون است؟ شما دنبال آدم یا  راجع به فرم صحبت نیم کند. راجع به انسان صحبت نیم کند. نیم گوید چه کیس در بی 

و هم ممکن است غلط باشد! )ویل باال  ویه؟ البته نی  ون نگردید. این چه نی  ی باید بگوییم!(جسم در بی  خره یک چی    

 را با لفظ نیم توانیم توصیف کنیم. یم خواهیم بگویید خدا را با لفظ نیم
ی

توانیم بارها صحبت شده اینجا که ما زندگ

توانیم حقیقت را در کلمات و جمالت جا بدهیم و با این فرض که هر چر یم توصیف کنیم. پس هیچ موقع ما نیم

کنیم برای بیان اصلمان! اصلمان همان ت است از ذهن یا از حرفها مفاهیم استفاده یمگوییم بنا به قرارداد درس

 زندگیه. 

پس هر چه که یم گوییم بطور تقرین  درست است. برا ی همی   است که موالنا و سایر عرفا از تمثیل استفاده میکنند. 

یم.  ی را بجای خدا عوض  نگی  ون یا در ذهن یک چی    تا ما در بی 

همی   سوال را یم کند و دوبار هم تکرار  یم کند. که این سوال مهم است. آن کیست آن؟ آن کیست آن؟ که چکار حاال 

، )زاری کن  یعن  تسلیم بیسر و بپذیری( چشمت را بگذاری  یم کند؟ که دل ما را غمگی   یم کند. و اگر پیش او زاری کن 

 و از او برنداری. و ب  فرم و ب  من بشوی. 
ی

یا بداب  که من داری و از ته دلت و صمیمانه بخوایه این را از روی زندگ

 بخوایه. اینها همه کلمه در واقع تسلیم است و اینجا گفته زاری. 
ً
 خودت بیندازی. و حقیقتا

د در هر انساب  در این لحظه تلخ ما را  ط اتفاق این لحظه. که یم گوید اگر صورت بگی  تسلیم یعن  پذیرش ب  قید و شر

ین یم کند.  شی   
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 شویم و حن  در شکم مادرمان تا زماب  که یماول بگوییم که، ما باید بفهمیم از وقن  که از مادرمان زاده یم
ی

یم، زندگ می 

 و 
ی

برای ما چه طرچ دارد. این را باید همیشه مد نظر داشته باشیم که یک موقع راه را گم نکنیم و بدانیم که طرح زندگ

ی که ما تصور یم کنیم ممکن است که آن شاید نباشد.  طرح خدا اجرا خواهد شد.  این چی    

 اجازه یم  9طر ح چیه؟ طرح این هست که بطور خالصه ما بصورت هوشیاری وارد شکم مادرمان میشویم و 
ی

ماه زندگ

وع یم کنیم به رشد و وارد یک فضای دیگری یم ویم بنام شدهد که ما در آنجا بمانیم و بعد از آنجا زاده یم شویم و شر

 ذهن. 

ی که یا اولی   مفهمویم که به ما تحمیل یم شود اسم ما هست. و همینکه در  چطور وارد آنجا یم شویم؟ اولی   چی  

 ما را با اسیم صدا یم کنند ما یم فهمیم که این کلمه به ما ربط دارد و یم فهمیم که این کلمه 
ی

 یا هفت ماهگ
ی

شش ماهگ

ها را به یا مفهموم ما هستیم. پس اولی   م  یواش یواش چی  
ً
فهموم را در ذهنمان قبول یم کنیم و یم رویم توی آن. بعدا

ی خوب  است و تجسم یم کنیم 
ی که به ذهنمان یم آید و چی   های را و هر چی   آن نسبت یم دهیم و تجربیات و یادگی 

ها که  آن را به این اسم نسبت یم دهیم و وصل یم کنیم به این اسم.  و یواش یواش این اسم ما بندی میشود دور چی  

ها که به ما اضافه شده مفهوم هستند. و  ما بر اساس آنها حس وجود یم کنیم و  به آن اضافه یم کنیم. و همه آن چی  

وع شد و تجربیات را در  ی  درست یم کنیم که اسمش من است... یا قصه است که از جابی شر داریم یواش یواش چی  

نیم. ) بطور ساده شده داریم یم گوییم.(ذهنمان به آن اسم یم چسبا  

یواش یواش که یم رویم جلو، این دسته که اسم ما اینها را به هم چسبیده نگه داشته که این دیگر ما هستیم یک قصه 

ه شدن و یواش یواش در شش، هفت  وع یم کند به ذخی  درست یم کند. برای اینکه هر تجربه خوب یا بد در ما شر

 ما یک من و 
ی

یک قصه درست کردیم.  سالگ  

ی که هم هویت یم شویم این درد درست خواهد  حاال شما یم دانید پس از گوش کردن به این برنامه که ما با هر چی  

ها هم هویت شدن و اینها را بهم مربوط کرده بوسیله اسمش این قصه درست  وع کرده با چی   کرد. حاال که این بچه شر

ت. ما یم دانیم که این بچه یک موقیع غمگی   خواهد شد. برای اینکه تمام این کرده، قصه درد است و این دلش اس

 بافت فکری دل و مرکز او هست. 
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 این کار را انجام بدهیم. آیا ما یم توانیم به یک بچه شش ماه بگوییم که تو اسم نداری و 
ً
حاال طرح این است که ما حتما

؟ ایزوله کنیم و نگذاریم برود ب ه ذهنش؟ نه. همی   کار یک کار مفیدی است.  همی   من ذهن  که ما فرزند خدا هسن 

د چی   مفیدی است و گایه اوقات اسمش نفس است.   داریم برای بچه درست یم کنیم و بچه هم دارد یاد میگی 

د. دارد یک قصه  ای و یک من مصنویع درست یم کند.که این من مصنویع فکر برای اینکه بچه دارد جدابی یاد یم گی 

یم کند که خودش است و این سبب بقای او هست. یواش یواش متوجه یم شود که یم تواند این قصه و من را با قصه 

 پدر من قویی  از پدر توست یا اسباب
ً
بازی من بهی  از های دیگر  مقایسه کند. حن  یک بچه دو ساله یم گوید که مثال

ی که مربوط به من یم شود و در آن دسته بازی توست و یا مامان من خوشگلی  از مامان اسباب توست. یعن  هر چی  

 است بهی  از توست و حن  برتر و بزرگی  را هم یاد گرفته است. 

 9خب آیا این مض  است یا مفید است؟ این یک طرح پروریسر برای انسان است. ویل هیمنطور که ما در شکم مادرمان 

ه این ترتیب سبب پرورش ما هست و سبب بقای ما است سبب یاد ما اجازه داشتیم بمانیم توی این النه هم که ب

 جدابی است. ما عشق را بلدیم. ما عشق ا از گ بلدیم؟ از خدا. الزم نیست که به ما عشق را یاد بدهند. ما عشق 
گرفی  

یم؟ جدابی را !  ی را از دیگران یاد یم گی  م چون آن را بلد هستیم. چه چی    را از دیگران یاد نمیگی 

یم. حاال ما از کجا یم فهمیم که در این النه، توی این ذهن تا چه مدب  باید بمانیم؟  از آن  در ذهن جدابی را یاد یم گی 

وع یم کند به غمگی   کردن ما.    جا که شر

ش را یاد گرفتیم و همچنی    این ذهن به ما کمک یم کند   ما بقا و جدابی را یاد گرفتیم و طرز گسی 
تا ما یواش یواش وقن 

ه کنیم تجربه ها را داریم. هر چند که این تجربه ها ساده نیستند و من توی آنها هست و درد اطالعات را در آن ذخی 

ین ابزارهای انسان است یا  توی آنها هست ویل اگر موقن  باشد مفید است چون تجربه است.  خود ذهن یگ از قویی 

ین ابزار بوجود آمده است تا حاال که زم ان را به ما نشان یم دهد و با زمان کار یم کند. منتها فقط هوشیاری جسیم قویی 

 هست. فایده دارد؟ البته که فایده دارد. ویل موقت است. 

سیم آیا رحم انسان فایده دارد؟ البته که فایده دارد برای  ماه. بعد از آن که آدم نیم تواند برود  9همانطور که ما اگر بیر

 و در آن بماند. 
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 مثل  ذهن
ً
 بماند مثال

 
ی جدابی  و بقا و ایجاد یک من مصنویع و اینکه من تا یک جابی باید باق انسان هم برای یاد گی 

هابی اضافه کنم مثل 
 و این را پرورش بدهم و یا به این من مصنویع یک چی  

ی
  یا هفده سالگ

ی
 یا بیست سالگ

ی
پانزده سالگ

هابی که دارم. 
 تحصیالتم و یا چی  

 یم توانیم بگوییم که اسبابخب ما در 
ی

 بگوییم که سه سالگ
ی

بازی من بهی  از اسباب بازی تو است اگر در پنچاه سالگ

 مرسدس بی   من بهی  از مرسدس بی   توست... این دیگر غلط است! 

وع کرد درد ایجاد کردن، بدانیم که این طرح   ما باید همی   که دل ما که االن ذهن است و تا جابی مفید بود، شر
ی

زندگ

« آن کیست آن؟ آن کیست آن؟ کو سینه را غمگی   کند. »است. برای همی   یم گوید:   

سد که آقا بهی  از این رایه نیست؟ این چه طرچ است که خدا  دل هر انساب  را غمگی   یم کند. ممکن است کیس بیر

 انداخته؟ 

ین طرح  ماه شکم مادر و چند سال توی  9است. خییل طرح خوب  است. ما فکر یم کنیم که طرح بدی هست. این بهی 

ها به آن من و این قصه...   ذهن و  از آنجا متولد بشو. تولد ثانویه یا بمی  نسبت به آن چی  

. ویل این درد که االن سینه ما را   فت کن  بفهم که این قصه مصنویع بوده تا یک جابی خوب بوده تا تو رشد  و پیرسر

س،  مثل کینه، مثل کدورتها و بقیه دردها اینها نیم تواند اصل باشد. اینها مال آن گرفته، مثل ترس مثل خشم و اسی 

 .  النه بود و شما باید از این النه پرواز کن 

 همراه ما 
ی

 همراه ما بود در النه ذهن زندگ
ی

هر لحظه یگ ما را صدا یم کند که پرواز کن از این. خب در شکم مادر زندگ

 باز کمک شماست.  هست و اگر از اینجا پرواز کن  
ی

زندگ  

 بخش دوم

یا یم خواهید بگویید که خدا کمک شما است )هر چه که یم خواهید اسمش را بگذارید( یا هوشیاری. ویل هوشیاری یا 

ای دارد. کل شما روی او هستید و شما را آورده و یواش یواش دارد پرورش یم دهد و نقشه  
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 است و آن را زیاد کنید و یا ماتم خوب است. در پایی   یم 
ی

اگر شما فکر کنید این غیم که شما االن دارید این پایه زندگ

این دل ما که غمگی   یم شود  ورش کندسدیوی بود حورش کند ماتم بود گوید:  ماتم خوب نیست. در پایی   یم گوید 

  گوید این دیو را فرشته یم کند. آن من که برای یک مدب  مفید بود دیو یم شود. یم

و ماتم! ما ماتم را دوست داریم. چرا ما ماتم را دست درایم؟ فکر یم کنیم دل ما که از ماتم است از عزاداری است 

همان دل تقلن  اصل است. متوجه نیستیم که این برای یک مدب  خوب بود. حاال در پایی   یم گوید که ما باید 

که دنیا خانه ذهن یا دنیا )برای اینه پرواز کنیم و این را باید بدانیم که اینجا جای ما نیست. این غمهوشیارانه از این الن

هم همی   ذهن ما است( شما از دنیا و این جهان همی   ذهن را یم شناسید. هر چه ذهنت نشان یم دهد همان دنیای 

 شما است. 

 و هوشیاری از حاال شما یم خواهید بیدار بشوی؟ بیدار شدن یعن  چر 
ی

؟ بیدار شدن یعن  جدا شدن شما بعنوان زندگ

 خواب فکر، از خواب همان قصه. که این قصه من همیشه ناقص است. این قصه همیشه ناقص است! 

 خوب  بود 
 چی  

چرا ناقص است؟ چند هفته قبل گفتم. برای اینکه  این قصه ما که در ذهن ما هست برای یک مدب 

  ویل االن برای اینکه
ی

ناقص هست، برای اینکه ریشه ندارد و توی ذهن است و یک چی   تصوری است. ریشه در زندگ

 ندارد. 

. )که ما هم همی   کار را داریم یم 
ی

 دارد؟ اصل ما اگر جدا بشود از این قصه. زنده بشود به زندگ
ی

ی ریشه در زندگ چه چی  

 کنیم.( 

ید باید برو  ید در آینده خودتان را کامل کنید. قصه یک اشکال هم دارد و قصه ناقص است! اگر شما قصه را اصل بگی 

های  آن این است که فقط هوشیاری جسیم است. تو ذهن که هستیم ما توی این قصه هستیم فقط چی   یم بینیم  چی  

 این جهاب  را یم بینیم. همه چی   را هم جسم و فرم یم بینیم. 

، یگ کیس یم گو  است. نمرود  نمرودید نه نیم شود بروی. پایی   یم گوید این اسمش حاال شما اگر بخوایه بیدار بیسر

 چسبیده بود یم شکاند. 
ً
هابی که موقتا

پادشایه بود در زمان خلیل. خلیل بت شکن بود. بت شکن بود یعن  به آن چی  

 بت منظور بت ذهن  است. 

ی را یم تراشیدند به عنوان بت.   حاال در قدیم مردم از چوب یا از سنگ چی  



9 
 

ابراهیم خلیل یا خلیل گ هست؟ شما. تک تک انسانها یم گوییم خلیل هستند. خلیل هم دوست خدا. پس تک تک 

انسانها دوست خدا هستند. خدا هم دوست ما است. در واقع ما از جنس خدا هستیم اگر از این چی   تصوری که قصه 

 هست رها بشویم. 

«کجا؟ نیم شود! »هم بیدار بشوم این نمرود یم گوید شما االن هوشیاری بشوید و بگویید که من یم خوا  

 آیا نمرود و فرعون هم فایده دارند؟ البته که دارند. 

اش این است که شما هوشیارانه باید هوشیاری بشوی و با یک مقدار درد و یک مقدار ترس. چه فایده ای دارند؟ فایده

ما را به  طرفه العی   آید در یک چرا خدا نیم» گویید چون اگر اینطوری نباشد، بیداری شما فایده ندارد. شما یم

«هوشیاری حضور برساند و ما هم کیف کنیم؟  

ی! شما باید زحمت بکشید باید پخته بشوید. مثل این است که یک بچه ده   ی را. نمیشود چنی   چی   نیم کند چنی   چی  

سید شکالت بخر.  به او بدهند و بگویند که بفرما خرج کن و از یک جابی صد میلیلون دالر ساله است از پدرش بیر

شکالت بخر! خب بچه که بلد نیست خرج کردن صد میلیلون دالر را. یواش یواش باید برود ساعن  هفت دالر، هشت 

فت کند و بالغ بشود و بفهمد که پول چیه و وقن  که پول را  دالر کار کند و درس بخواند و ش کار برود. یواش یواش پیرسر

رود همه را شکالت بخرد و یا فردا برود مواد مخدر بکشد و بگوید شکالت خوردم رش یم گذارند، آنوقت نیمدر اختیا

اش را مواد مخدر بکشم و صد هزار دالر را حیف و میل کنم. حاال بروم بقیه  

دهد. هوشیاری حضور هم همینطور است اینطوری نیست که شما بگویید که در طرفه العی   خدا به ما همش را ب

شوید و بالغ یم شوید قدرش را میدانید هوشیارانه از این اینطوری نیست! تکه تکه به شما یم دهد وقن  که شایسته یم

. خییل ساده! قصه از این خواب بیدار یم  از فرمهای ذهن 
ی

شوید. پس بیداری هم یم شود جدا شدن شما بعنوان زندگ  

فهمیدیم که در این ذهن ما مدب  مجاز هستیم که بمانیم. نه برای همیشه. حاال یم گوید که طرح این است و ما این را   

ها بچسبیدید. مثل مقام اجتمایع،    همش به چی  
ی

، پنجاه سالگ
ی

، یس سالگ
ی

، ده سالگ
ی

شما نیم توانید بیست سالگ

 که 
ی

بقیه مادرها  من پدر خوب  هستم من مادر خوب  هستم و من مادری هستم که از »موقعیت اجتمایع، رلهای زندگ

م!  «بهی   
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برای اینکه هر فریم به شما یک شی رل یم دهد. نقشهابی که ما بازی یم کنیم و من این نقش را از همه بهی  بازی  

یم. حاال آن نقشها را هم داریم. پدر هستیم زنده یم شویم به  میکنم. شما آن نقشها نیستید. قرار است از این النه ما بیر

هستیم. مادر یم هم همینطور. هر نقیسر داریم... استادیم معلم هستیم یا نجاریم یا بنا هستیم گنج حضور و پدر هم 

 نمیکند. 
 
 فرق

 خدا دل ما را درد یم
ی

هابی جمع شده که پس طرح این جوری شد که ما یم آییم به این جهان زندگ
آورد. توی این دل چی  

 با مفهومها. 
ی

 است. هم هویت شدگ
ی

 پر از هم هویت شدگ

ها  اولی   مفهوم اسم ما بود. محدوین  که به ما تحمیل شد و ما رفتیم توی آن. اسم خودمان را خییل دوست داریم و چی  

را چسباندیم به آن. هر چه بیشی  آن را هل یم دهیم بسوی باال و با همه آن را مقایسه یم کنیم. اینها قصه است. 

کنیم. به بعض  از آدمها یم گوییم قایط ما نشو و قصه را داری   بعض  جاهای آن بد است که یم خواهیم آن را کامل

. از تو خوشم نیم آید. خراب میکن   

حاال در این حیص و بیص که ما گرفتار این قصه هستیم یم گوید که دلت که درد آمد این طرح زندگیه اگر پیش او  

. وقن  که یم
ی

 )پیش آن کیست آن؟ آن کیست آن؟( پیش زندگ
ی

شناسیم وقن   معنیش این نیست که ما یمگوییم زندگ

شناسیم. وقن  خواهیم شناخت که ما بیدار بشویم و از این قصه جدا که یم گوییم خدا. معنیش این نیست که ما یم

 را هم به این اسم اضافه نکنیم و بچسبانیم به این. این اسم ما کش یم
ی

 بشویم. دوباره مفهوم خدا یا زندگ
ً
آید! مرتبا

های خوب را دسته یم کنیم و با اسم مان یک بند درست یم کنیم و گره یم زنیم و یم گوییم این را هم اضافه کردم.  چی    

. این تلخ تو را، این گرفتاری تو را، که در النه ذهن خودت برای خودت  نه! یم گوید اگر تسلیم بشوی و پیش او زاری کن 

د. درست کردی که الزم بود و بیش از حد در آنجا ما ندی... برسر متوجه نشده که از اینجا باید بیر  

ید یعن  متعایل  ید. بیر عرفا این را دارند به ما یم گویند. همه ادیان این کار را یم خواهند بکنند که شما از النه ذهن بیر

 بشوید. بروید یک هوشیاری دیگری که اسمش هوشیاری حضور  است. 

هوشیاری حضور اصل شماست که در این لحظه، به این لحظه به فضای پذیرش این لحظه، یا به هوشیاری زنده یم 

ون میاید و تبدیل به  شود. خب شما هوشیاری هستید آمده اید به این جهان و رفتید به ذهنتان و از این ذهنتان بی 

 هوشیاری یم شوید. بیشی  موقعها هوشیارانه. 
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ی را   یکه من این نیستم. این چی   »که ما دستمان را باز یم کنیم و رها یم کنیم این خودش بلوغ است. یم گوییم و هر چی  

ی را از خودمان یم کنیم در واقع « دل من را درد میآورد من نیستم.  دیدمان وسیع یم شود. هر دفعه که ما یک چی  

 هویت مان را یم کنیم مقداری از ما آزاد یم شود. 

ا نکته ظریف  هست راجع به تسلیم. این زاری کردن همی   تسلیم است. شما بدانید تسلیم یعن  پذیرش فرم حاال چند ت 

 این لحظه قبل از قضاوت. قبل از اینکه بگویید که خوب است یا بد است. بپذیرید این لحظه را. 

نیم کنید از آن طرف من ایجاد  وقن  شما فرم این لحظه را اتفاق این لحظه را یم پذیرید و شما مقاومت در مقابلش

 و از « من»شود که نیم شود. مقاومت باعث یم
ی

ایجاد بشود. وقن  اتفاق این لحظه را شما یم پذیرید از جنس زندگ

شوید. این یک مطلب.  جنس اصلتان می  

 پس قبل از قضاوت! 

خب من آدم بیچاره ای هستم ویل در تلویزیون گفتند که بپذیرید. خب پس من یم پذیرم! »شما نیم توانید بگویید 

نه!!! « شهبازی گفته بپذیرید.   

.  برای اینکه همی   که قضاوت کنید یم روید توی ذهن. شما یم خواهید از ذهن خارج شوید. همی   که قبل از  قضاوت

وع یم کنید  به مقاومت در مقابل فرم این لحظه. و مقاومت ایجاد من و قصه و ایجاد آن چی    قضاوت کنید شر

 مصنویع را که ما به آن چسبیدیم، یم کند. 

حاال دومی   نکته این است که شما وقن  فرم این لحظه را یم پذیرید معنیش این نیست که اتفاق این لحظه و فرم این 

رار باشد. لحظه  یا وضعیت این لحظه باید همیشه برق  

حاال من صد دالر دارم. یم گویم من صد دالر دارم... یم پذیرم و مقاومت نیم کنم و نیم گویم که لیاقت من صد 

میلیلون دالر بوده چطور من صد دالر دارم؟! نه! یم پذیریم ویل معنیش این نیست که وضعیت صد دالری من همیشه 

نشان یم دهد ذهن ما در زمان است. ما هوشیاری فریم یا جسیم  یم خواهد این جور ی بماند. برای اینکه ذهن ما 

 جسم را یم بیند و زمان را و تعمیم یم دهد. وقن  
ً
ون از زمان نیستیم. خب آنجا تو ذهن دارد دائما   ما بی 

داریم.  بیشی 

 کنم وض»یم گوییم شما وقن  وضعیتت را بپذیر. یم پرسند که 
ی

عم خراب است پول ِاه من همیشه اینطوری باید زندگ



12 
 

 کار ندرام. شما حاال یم 
ً
ندارم و دعوا دارم با همرسم و بچه ام به حرف من گوش نیم دهد و با رئیسم دعوا دارم. اصال

«گوی که این را بپذیر؟  

بله این را بپذیر که من این طوری هستم. ویل معنیش این نیست که یم گویم این وضعیت همیشه اینطوری ادامه پیدا 

ون بیابی به یک کند. ش  یم ماند از آن یم خوایه بی 
 
ما االن از آن دیدی که فکر یم کن  اگر بپذیری همیشه اینطور  باق

 اجازه پیدا کند و جریان 
ی

، بنام هوشیاری این لحظه بنام پذیرش این لحظه. فضابی که اصل شماست تا خرد زندگ فضابی

بدهد. پیدا کند به این وضعیت و وضعیت شما را شو سامان   

تازه این را من یم گویم که شما قبول کنید و علتش آن هم نیست. باید زاری کنید باید تسلیم بشوید.این تسلیم آنقدر 

مهم هست که یک دین اسمش را گذاشته اسالم یعن  تسلیم. پذیرش این لحظه و این همه هم که راجع به این صحبت 

 شده ویل ابهام توی آن هست. 

وع یم کنیم. اگر شما فقط هوشیاری جسیم دارید خب گرفتاری دارید ابهام از این یم آید که ما از هوشیاری جسیم شر

ض کن  که من این را نیم خواهم.   در تسلیم. به محض اینکه به شما بگویند که فرم این لحظه را بپذیر. یم خوایه اعی 

 بشوی که در 
ی

غزل هم مگوید بگذار چشمهایت باز بشود و  نیم گویم که اینها بخواه. اجازه بده که از جنس زندگ

ی به شما کمک یم کند. خرد چطوری جریان پیدا یم -وضعیت را ببین  که کجا گی  کردی و چر خوبه و چر بده. چه چی  

کند به وضعیت های شما و ش و سامان یم دهد. پس دویمش این است که شما یم خواهید وضعیت را تغیی  بدهید. 

 هیچ وضعیت آن طوری ثابت نخواهد بود. هر وضعین  تغیی  یم کند.  وضعیت فعیل برقرار 
ً
نخواهد بود. اصال  

 عوض بشود. درسته؟ 
ی

 و عقل زندگ
ی

 و خرد زندگ
ی

 حاال این دفعه یم خواهیم وضعیت مطابق طرح زندگ

 یم کند جریان 
ی

. و زندگ
ی

پیدا کردن و به عبات یم گوید که اگر شما فرم این وضعیت را بپذیرید موازی یم شوید با زندگ

 دیگر شما از آن قصه جدا یم شوید ولو یک لحظه و قصه خودتان را یم بینید. 

که ای بابا این قصه است و این من نیستم! و من االن کیس هستم که به این قصه دارم نگاه یم کنم و این قصه در 

 ذهنم هست. یم گوید 

ین*** گهر گنج بود آخر کر مار نماید اول  کند نکوآیی    دم در را تلخ کاین شیه شی 
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مار همی   من ذهن  است. من ذهن  تو ذهن خوابیده روی گنج شما و این گنج شما همی   گنج حضور است، اصل 

یم و یم دهیم به این من ذهن  تا ما را بدبخت کند. که به   را یم گی 
ی

وی زندگ شماست و هوشیاری است. در واقع ما نی 

 ما غم بدهد. 

 را شمایه گذاری یم کنیم  چرا این من
ی

 را و هوشیاری زندگ
ی

ذهن  این قدر هوشیار و زرنگ است؟ بخاطر اینکه ما زندگ

 به آن. 

 ( یم اوحاال موالنا یم گوید که 
ی

آید مار را کر یم کند. مار یادمان باشد که دارد راجع به طلسم و خرابه و گنج )یعن  زندگ

 ما است. گنج را زیر دیوار چال یم صحبت یم کند. در ادبیات ما گنج در خر 
ی

ابه است. درسته؟ این خرابه وضعیت زندگ

. این اجق و وجق هم طلسم  های اجق وجق هم روی آن نوشی   کردند و رویش هم مار همیشه یم خوابد. یک چی  

طوری باشه آن طوری باشه آدم باید هست، همی   حرفهای ما هست که االن داریم یم زنیم. که آقا چر خوبه آدم باید این

 آدم حساب  است ببی   که چر داره خانه بزرگ داره، فرش داره و 
ها را روی خودش جمع کند. ببی   فالب  آدم باید چی  

 اتومبیل خوب داره... آنها اجق وجق است که رویش نوشته... ویل زندگیش خرابه است. 

 که دل شما را غمیگن بکنه دیگه هر چه
ی

که داشته بایسر فایده نداره. نیم گوییم که شما   حاال داره یم گوید که زندگ

ی به  نداشته باش!  ویل اول ما باید از شر این قصه خالص بشویم. تا زماب  که آن قصه ناقص در دل ما هست هیچ چی  

 این بود که ما  از این النه بیاییم 
ی

 را هم ما انجام ندادیم. ماموریت زندگ
ی

ون و ما نخواهد چسبید. تازه ماموریت زندگ بی 

یس پیدا کند و زیبایش را و عشقش را خردش را از ما به جهان پخش کند.   به ما دسی 
ی

یا ما از این ذهن زاده بشویم زندگ

 بوده است. 
ی

 این ماموریت ما و زندگ

 مان استفاده کنیم آن شش را خب این من ذهن  روی گنج ما خوابیده و تا ما به عنوان هوشیاری ناظر بخواهیم از گنج

 یمو آورد بی  یم
ی

آید اول مار را کر یم کند. من ذهن  را کر میکند. ن و ما را یم ترساند. ویل اگر تسلیم بشوی این زندگ  

ون و به قصه نگاه کنید و به من ذهن  نگاه کنید. من ذهن  کر یم  چطوری کر یم شود. شما اگر یک لحظه بیایید بی 

هید! دشود. چرا؟ چون دیگر به او انرژی را نیم  

او  انرژی شما را یم گرفته که مار آنجا فعال بود و بلند یم شده شو صدا یم کرده و  حمله یم کرده. پس اول مار را کر 

کرده و یواش یواش مار که کر شد، شما کارهایتان را یم کنید. می  
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هابی که در خرابه، روی گنج نوشته، روی خرابه همه نوشته است. اینها   
کار شما هم همان کندن است. کندن این چی  

هابی هست که توی ذهن ما نوشته. همه اینها عالمت راهنماست. 
 همان چی  

و آن یگ نماینده حاال بعض  موقعها مردم یم نشینند چهار ، پنج نفری بحث یم کنند. که این نماینده این دین است 

دین من به حقیقت نزدیکی  است و خدا را بهی  بیان یم »یک دین دیگر است و یم نشینند با هم بحث یم کنند که 

نه! همش عالمت راهنماست. «  کند  

نوشته که اینجا گنج است. در تمام مذاهب نوشته که اینجا گنج است. کجا گنج است؟ زیر این ذهن. حاال یک کیس  

جیم را این طوری نوشته؟ این قسمتش را چرخانده و آن  یک یم گوید که نه جیم من بهی  است و »گوید که   آمده یم

«آن یگ یم گوید که گاف را شما بد نوشتید!!!   

نه شما که فهمیدید اینجا گنج هست باید این را بکنید. بحث نکن که اینجا گنج هست و بگذار ببینیم که این به  

فرانسه نوشته به فاریس نوشته. فاریس را که نوشته با خط نستعلیق نوشته یا با خط چاپ است. یا  انگلییس نوشته به

 نقطه گنج را بد گذاشته. نه! اینها فایده ندارد و بحث فایده ندارد. 

ودتان را آید. بحث فایده ندارد باید بکنید و گنج خشما باید مار را کر کنید. اگر مار را کر نکنید همی   حرفها پیش یم

 خودتان پیدا کنید. یم گوید آخر ش  این گنج گوهر یم شود و گنج گوهر همی   همی   گنج حضور است. 

ین شیه   و خداست. هر کیس فکر یم کند که شی 
ی

ن است شاه آرامش است و پر از شادی است و همان زندگ شاه شی 

شما را دوست دارد. شاه فقط تسلیم شما را دوست  کند که شاه غزا و گریهشاه عزاست اشتباه یم کند. هر کیس فکر یم

ی دیگر ارزش ندارد.  فقط و فقط و فقط دارد. فقط عمل تسلیم شده است که ارزش معنوی دارد  هیچ چی    

 که موالنا یم
 
زند. هیچ کاری شما را نیم تواند به گنج حضور به خدا برساند به غی  از عمل تسلیم شده و همی   حرق

ط اتفاق این لحظه است و همش هم عمل تسلیم شده  پذیرش اتفاق قبل از قضاوت، حن  قبل از برریس ب  قید و شر

 در این لحظه است. در آینده نیست. 

ین شیه کاین تلخ را در دم  الفور(  شی 
 
یعن  آیی   جدید آیی   نیک. آیی    نکو آیی   یم کند.   نکو آیی   )یعن  این دم، ق

از جنس خدا شدید...  عشق از شما جریان دارد به فکرهایتان و به عملتان در  نیک یعن  چه؟ یعن  آیی   عشق. شما 

ون. و در پایی   هم یم گوید که ستارگان شما را او هست که روشن یم کند. یعن  شما االن خلق یم کنید نور  و برکت  بی 
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ی که شما خلق یم کنید و این ستارگان شما هستند و این چاره گر ایزدی یم چاره گر بیچارگان بیچارگان است.  رود به چی  

ما بیچاره هستیم. توی ذهن بیچاره هستیم. چرا بیچاره هستیم؟ راه نداریم ما. چون دلمان غمگی   است. شما چرا رایه 

 دارید؟ شما االن به من بگویید که چه رایه دارید؟ هیچ راه. 

 هم گفت که این یک محفظه
ً
ون قبال ون ندارد در و بام ندارد. شما راه به بام راه به بی  ای است که هیچ رایه به بی 

طلسم شدن هم عبارت از این است که هر لحظه من «طلسم شده اید. »ندارید.  شما دنبال فرم یم گردید و گفت: 

ایه نداریم. دنبال فرم یم گردیم جسم یم گردیم برای اینکه از جنس جسم هستیم از جنس قصه هستیم و ر   

شما ممکن است که بگویید که خدا را به من نشان بده تا به او نگاه کنم. من از کجا خدا را به شما نشان بدهم وقن  که 

 شما هوشیاری جسیم دارید. شما باید از جنس خدا بشوی که بداب  خدا چر هست. 

. به ه مان تسلیم بشو و همان را بپذیر. تو بدان که فرم این خدا را نیم تواب  ببین  ویل فرم این لحظه را یم تواب  ببین 

 لحظه را کل برای تو بوجود آورده است. 

ها با همدیگر کنش مطابق داشته و دست به دست هم داده تا اتفاق این لحظه را برای تو جور  کرده و تو نیم  خییل چی  

 بگوبی که من نیم پسندم. باید بپذیری و گفتم که پذیرش معنیش ا
ش بدیه. ویل ما تواب  ین نیست که نیم خوایه تغیی 

نیم توانیم کلک بزنیم. شما ممکن است بگویید که حاال که من فهمیدم االن یم پذیرم که خدا بیاد و کارهای من را 

 درست یم کند. 

 نباید بکنید. نباید برویم  توی ذهنمان. این ذه 
ی

ط یم پذیرید زرنگ ی نیست. شما ب  قید و شر ن زرنگ نه! چنی   چی  

 است. قصه زرنگ است. 

 بخش سوم

خوانم که انشاهلل کمک کند. مربوط به کارمان است. در این قسمت من یک بخیسر از مثنوی را برایتان یم  

اش را هم بعدا برایتان خواهم خواند. قصه مربوط به ام. بقیهموالنا در دفی  ششم که مقداریش را قبال برایتان خوانده

خورد و دانید این النه به درد نیمها که شما یمرگ اختیاری یعن  همی   االن. همی   صحبتمرگ اختیاری است. م

ون. یمیم نسبت خواهید نسبت به هرچه که چسبیده بودید و براساسش من درست کرده بودند خواهید از آن بیاید بی 

ید. در واقع یمبه آن   نیم خواهید خواهید زنده بشوید بمی 
ی

ید. این مرگ برویم زیر خاک. خواهیم یمکه ما   نیستبمی   
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ای که ما درست گفت که ما در یک فضای حل و عقد هستیم. اسمش را گذاشت فنای حل و عقد که این النه یا قصه

اش این است کشیم. درد فایدهکرده و توش هستیم، دائما زیر آفتاب سوزان است که اثرش همی   دردی است که ما یم

ون. فکه اگر نبود ما نیم ی یمتهمیدیم که باید از این جا بیاییم بی  آید. معنیش این که چسبیم دردمان یما به یک چی  

باید آن را رها کنیم. ما از جنس آن نیستیم. معنیش این نیست که شما به آن بچسبید و به دردش هم بچسبید. دوباره 

 قرار بدهید. مردم این اشتبا
ی

اند. دردهایشان را اند. مردم از جنس درد شدهه را کردهبه دردش بچسبید... آن را پایه زندگ

شما  آن راه را نروید. آن راه خییل ویل ریزد. ترکد و یمکنند که البته یک فایده دارد. یک دفعه یمزیاد و زیادتر یم

 گوش دهد و هم شما به عنوان گوش یم  من ذهن  فهمیم... االن در شما هم خطرناک است. همی   که ما االن یم
ی

زندگ

خواهم با خدا همکاری کنم. همکاری شما الزم است. شوید به این که طرح چیست و من یمدهید. شما االن بیدار یمیم  

خواهد آن را آب کند. این یخ وجود مجازی دنبالش در این فضای حل و عقد که مثل یک تکه یخ  در کویر است که یم

 شماست. 

گوید: یم  

زنند *** دم به دم در نزع و اندر مردنند در همه عالم اگر مرد و   

خواهد یخشان را آب مردش در این عالم در حالت جان دادن هستند. در حالت مردنند. آن آفتاب یمزن و چه چه 

ی جایش یممان را یمکنیم. یک تکهکند. البته ما مقاومت یم شویم که این کار را گذاریم. داریم بیدار یمکند ما یک چی  

 نکنیم. 

 آن سخنشان را وصیتها شمر *** که پدر گوید در آن دم با پرس

 که االن یمیم
 
؟کند یمبا پرسش در حال مرگ پدر  ند کهکنوصیت یم ند فرض کن دار  ند زنگوید: هرحرق . یعن  چر  

 آییم باال. از آنجا یمشویم توی آن و یمرویم توی فکر، زاده یمیعن  ما االن یم
 
ون، هرحرق آن جسم بدانید زد آییم بی 

د دیگر. دارد وصیت یمکه دارد یم ون و دوباره زاده یمشویم توی فکر. یمکند. حاال ما یه زاده یممی  شویم. به آییم بی 

«خواهیم توی فکر زاده بشویم. بابا بس است دیگر نیم»امید اینکه بفهمیم   
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یم دیگر این کار را نکنیم. االن دهیم. شویم، واکنش به این نشان یمیم هم هویت وصیت همی   است که ما یاد بگی 

خواهیم به عنوان هوشیاری توی فکر یا توی درد. دیگه نیمما شود این کنیم در مقابل این. هردفعه زاده یممقاومت یم

 این کار را بکنیم. 

د بیخ بغض و رشک و کی    ت و رحمت بدین *** تا بیر  تا بروید عیر

، تا هرکیس این لحظه در بسی  مرگ است و دارد وصیت یم گوید تو این طوری بدان کهیم کند. این طوری اگر نگاه کن 

( چر یاد یم ت یعن  یادگرفی   ی که )عی  یم؟ ما مثل آنها نشویم. ما هم همان کار را یمتو یاد بگی  کنیم. دلسوزی کنیم گی 

های و تا در تو ریشه منف  که ما نسبت به مردم داریم. بریده ی بغض و حسادت و کینه بریده بشود. یعن  همان چی  

ید. بشود حاال یم خواهد نتیجه بگی   

 تو بدان نیت نگر در اقربا *** تا ز نزع او بسوزد دل ترا

 کل آت آت آن را نقد دان *** دوست را در نزع و اندر فقد دان

جیب ز افکن برون را غرضها حجاب *** این گردد نظر زین غرضها ور  

کنیم؟ شما فرض ا این دید و نیت در دوستان و دیگران نگاه کن. ما با مردم دعوا داریم؟ مقاومت یمگوید تو بپس یم

دهد، جان دادن( تا دلت برای این کیس که دارد جان یمدرد ها در حالت مردنند. )نزع یعن  کنید هر این لحظه همه این

 بسوزد. 

ی که آمدب  باشد حتما یم آن چیست؟ مرگ.  آید.(کل آت آت )یعن  هرچی    

 یم
ی

 یا صد سالگ
ی

، نودسالگ
ی

یم و یمحاال دو نوع مرگ داریم. یگ این که ما در هشتاد سالگ رویم زیر خاک. یک مرگ می 

یم. یم من ذهن  هم این لحظه نسبت به  می   

 این است که ما هرچه زودتر نسبت به 
ی

یس پیدا کند و عش من ذهن  طرح زندگ یم تا بتواند به ما دسی  ق و خردش را بمی 

آید. همی   آید و نقد در این لحظه. در آینده نیماز طریق ما پخش کند. این کل آت آت یعن  هرچر که آمدب  باشد یم

  شوید آید. شما االن دارید زنده یماالن دارد یم
ی

ید به ... االن دارید یمبه زندگ نه در آینده. نگویید حاال من  من ذهن  می 
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 است شما تسلیم اباید ده تا برنامه گنج حضور گوش بدم. فالن کتاب را بخو 
 
نم... مثنوی را تمام کنم. در این لحظه کاق

 بشوید. 

بینم در حال جان دادن است، در حال زنده شدن که یم  بگو دوست من هرکیس دوست را در نزع و اندر فقد دان... 

د. ما همیشه تغیی  لباس یمباشد هیچ کس نیماست. یادمان  مردن و کم شدن بدان. در حال دهیم. در حال فقدان می 

د، شما غرضگر غرض جای این نظر را در شما یما  بدان.  -ها را از دلت بکن و بنداز دور. درست است؟ همی   غرضگی 

ی که درد یمدر دل ماست که درد یم من ذهن  ها مجموعه  آورد بکن بنداز دور. چه جوری؟ ازش جدا بشو آورد. هرچی  

 و غرض است. الگوهای ذهن  و قضاوت که  هم هویتو ای از جنس درد و بنداز. یگ یگ آنهابی را که چسبیده
ی

شدگ

. شما اگر بدانید  ها نیمنسبت به دیگران داری را بنداز. این که انسانها دائما این گذارد که شما به آن دید نگاه کن 

. بحث و جدل کن  به آنها. مقاومت نیمشوند. کمک یمهایشان درد زایمان است... اینها دارند متولد یمدرد کن 

. کمک یمنیم . دارد اینها را یمکن  گوید. کن   

شود. حاال بیشی  بخاطر این قسمت خواندم که به ما مربوط یم  

ستایست *** دانک با عاجر گزیده معجزیور نیاری خشک بر عجزی مه  

؟ ما نیمنیم من حرکت بر این ناتوانیت نایست. یعن  این طوری که ما توی این قصه و توانیم دیگر! خشک و ب  تواب 

ایم وانیستا... یک کاری بکن. عاجز مانده ذهن    

 حاال کاری که بکن  و یا بداب  این است که دان با ناتوان ... یعن  ما در ذهن ناتوانیم... 

توانیم عالج کنیم. گفت غی  از این که شما زاری کنید هیچ عالچ  ندارید. اریم و غم خودمان را نیمچرا ناتوانیم؟ غم د

ها را جا به جا کن  به درد نیمقرص؟ نه قرص به دردت نیم  از تو خورد. در ذهن شما چی  
ی

ی را زندگ خورد. یک چی  

ای آید. تو نرو این درد را تسکی   بده... بشی   و ذرهشده بودی... دردت یم هم هویتگوید که با این کند و به تو یمیم

گوید که ما در آن جا عاجز هستیم برای آید؟ چرا من باید این درد را بکشم. این دارد یمکن که این درد از کجا یم  تامل

ون ندارد. جسم یم یگران این کار را بینیم. دهای خودمان را دیگران یمبینیم. علت ناتواب  و ناراحن  این که راه به بی 

کنیم. بدان که با عاجز یعن  با ما، یک معجز وجود دارد. )معجز یعن  عاجزکننده ای کنند... دیگران را مالمت یمیم

 وجود دارد.( یک گزیده و یک عایل وجود دارد. 
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 است. شما را ناتوان کرده که بفهیم
ی

.. اگر نفهیم آنجا جریان چیست.  حاال این ناتوان کننده کیست؟ همی   خدا و زندگ

. همانطور عاجز یم ماب   

یست عجز ت زنجی  نه در نهاد *** چشم زنجی  گشاد باید زنجی   

یست که او بر دست و پای ما گذاشته است. پس گرفتاری و ناتواب  ما در یم  ما زنجی 
و این که  من ذهن  گوید این ناتواب 

ون را بلد نیستیم. گم شده بینیم، هوشیاری جسیمما همیشه جسم را یم ایم در فکرهایمان. داریم. راه به بی   

این ها همه ناتواب  است. دنبال اثبات وجود خودمان هستیم... « حق با ماست. »فقط بلدیم دیگران را مالمت کنیم... 

م. بچه من بهی  و زرنگی  از بچه توست. خویسر ب کن  که کیمتو اشتباه یم»ثابت کنم  « ه من دست بدهد. من از تو بهی 

هاست. این ها همه همی   زنجی   

نهگوید چشمت را باید به او گذاشته است. یمیم گوید این ناتواب  که ما داریم  .  زنجی  نهندهباز کن  .  به زنجی  باز کن   

ع کن کای هادی زیست *** باز بودم بسته گشتم ای ن ز چیستپس تض   

ر و زیان به خودمان  ع همی   به خود آمدن ماست که ما با این من داریم ض  ع تسلیم است. تض  تو بیا زاری کن. تض 

که باید نگاه کنم ببینم که این چیست. من  زنیم. این راه نیست. یک گرفتاری دارم یم  

ع کن ک ... هادی یعن  هدایت کننده. پس یکاای هده پس تض 
ی

هادی زیست وجود دارد. این هم  یت کننده زندگ

شکنیم و عقل ماست... زنیم و یمایم که فقط ما هستیم و ما یماصطالح جالن  است. ما فکر کرده  

ع یم ی نیست. پس تو تض  ای هادی زیست من باز بودم اول که آمدم به عنوان هوشیاری به این »کن  که همچی   چی  

«ام از چیست؟دست و پای خودم را بسته جهان من باز بودم. این که رفتم توی ذهن و   

 این سوال را از خودت بکن. 

ه ام در شر قدم *** که لف  خرسم ز قهرت دم به دم  سخت تر افرسر

ه شد و اگر بیدار یمام در راه بد. من اضار کردهمن پافشاری کرده شدیم... ام. چرا؟ ما اولی   دردی که به ما چی   
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داد که این انباشی   و داد، به ما یاد یمایم، حماین  بود، به ما عشق و حمایت یمشده ای که ما در آن بزرگاگر جامعه

شدن  هم هویتخورد و غلط است ما اینقدر اضار در مقایسه کردن و بهی  از دیگران بودن و ثابت کردن به درد نیم

کردیم. نیم  

. پس ما تعریف گناه که در انگلییس همی   نشد هم هویتگناه یعن  در ضمن بگویم هم در غزل در این جا هم هست 

Sin  .ها ما این همه راجع به گناه یم است   به ذهن و با چی  
شدن است. اسمش گناه است و  هم هویتگویم یعن  رفی 

 گوید من در خرسان بودم از قهر تو. پوشاند پس کفر است. ادامه دادنش... یمچون روی خدا را یم

ر کنیم در زیاد کردن درد و دهیم. اضار یمآید درد را پایه قرار یمدردمان یم وقن  ما اضار داریم به این، زدن به  ض 

ر زده  . من ذهن  ام در ماندن در ام و اضار کردهدیگران و خودمان. دم به دم من به خودم و دیگران ض 

 در ضمن اشاره به یگ از آیات قرآن است. 

 امدعوی و بتگر بودهشکن ام *** بتاز نصیحتهای تو کر بوده

ع است. یممن نصیحتهای تو را نشنیده گوید من تا حاال... در ضمن شما به حرف هیچکس هم ام. این ها همه تض 

 یم
ی

 یگ معلم خوب  است. در همان ذهن، زندگ
ی

ها را یمتوجه نکنید زندگ اندازد. پیغامش چیست؟ در زند و بعض  چی  

 گوید: پایی   یم

ی که شما خییل دوست داشتید و دل شما بود و از دست دادید طبل مرگ گ است. این ها طبلکهای مر  اولی   چی  

ها. آزاد بشو. تو باید متعایل بشوی. داد که این کاری که یم. داشت به شما یاد یمبود کن  درست نیست. نچسب به چی  

است. تو یاری هوشیاری جسیم باید از این هوشیاری بروی به هوشیاری دیگری که اسمش گنج حضور است. این هوش

یک هوشیاری دیگری داری به نام هوشیاری حضور که در واقع خدایت توست و آن که تو باید بهش بریس. اصال 

ی آنجا. آمده  ای که موقتا اینجا رشد پیدا کن  که بیر

ام. یعن  من ساز بودهبت  داشتم ویلشکن  گویم که من همش ادعای بتام... این را دارم یمشکن دعوی و بتگر بودهبت

 یم
ی

ع و زاری من این است که من تا حاال اینکار را یمدارم این را به زندگ  کردم و دیگر نیمگویم. تض 
ی

کنم. شما به زندگ

. « من از حاال به بعد در خدمت شما هستم. »گویید یم
ی

خواهم به حضور زنده من دیگر یم»از ته دلتان و نه از راه زرنگ

 گوید: حاال یم« خواهم. این خواسی   من مصنویع نیست. یقتا یمبشوم. حق
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 یاد ُصنعت فرضیر یا یاد مرگ *** مرگ مانند خزان تو اصل برگ

ی که ذهن  ما یماین را دارد به ما یم یاد صنعت فرضیر یا یاد مرگ ...  آفریند و گوید: آیا یاد این تولیدات ما، آن چی  

ون یم ایم تویش درد است. ما همش هرچه ساخته من ذهن  ایم. با ساخته من ذهن  هم بگویم با  سازیم... حاال این را بی 

یا  ؟ها و تولیدات خودتان تمرکز کنید واجبی  است یا یاد مرگگوید این که شما روی ساختهحواسمان به آنهاست. یم

 مردن؟

 چرا؟ کدام واجبی  است؟

 بشویم. صفر البته که یاد مرگ. چرا؟ برای این که باز هم شما اگر تولید کنید درد یم
ی

آفرینید. اول باید از جنس زندگ

 بشویم بعد از آن جا بیافرینیم. این کار... بارها گفتم، شاید در سیصد سال آینده این 
ی

یم، از جنس زندگ بشویم بمی 

نج حضور برسند و جامعه حماین  باشد. جامعه عشف  باشد. یک بچه در نه مردم در روی کره زمی   به تعداد زیاد به گ

 جدابی را یاد گرفته و مقایسه را یاد گرفته است ویل یم
ی

داند که جدابی و مقایسه اصل نیست. آن عشف  که در سالگ

 دلش است اصل است. آن را متوجه بشود. 

کنند شاید زودتر... و نه ها را بزرگ یمج حضور پر از عشق بچهچرا که نشود؟ وقن  پدر و مادرهای آزاد، هوشیار به گن

... حاال پایی   یم
ی

 ای ندارد. گوید موقع مردن متوجه بشوی دیگر فایدهدر شصت یا هفتادسالگ

هابی که یم من ذهن  مرگ اختیاری، مرگ به  مرگ مانند خزان تو اصل برگ... 
آید که مثل خزان است. این چی  

ریزد. کجا؟ این خییل مهم است که شما های خزان یمگوید گناهانتان مثل برگانتان... در غزل یمچسبیدی مثل گناه

 بدانید گناه به ما نچسبیده است. 

 جمله گناه مجرمان چون برگ دی ریزان کند *** در گوش بدگویان خود عذر گنه تلقی   کند

من ای هم نداشتند. گفتیم اند. چارهدرست کرده ذهن   منها هستند که رفتند و ... مجرمان انسانجمله گناه مجرمان

ی مفیدی است. نفس چی   مفیدی است ویل ما به موقع باید ازش زاده بشویم. نیم ذهن    چی  
توانیم ادامه تا یک مدب 

 اجازه یم
ی

نجا مان برای مدب  بمانیم و پرورشش بدهیم ویل در یک جابی مرز است که از آدهد ما توی نفسبدهیم. زندگ

 رود. اش ش یمبه بعد حوصله
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 اجازه نیم این که ما نه ماه در شکم مادرمان اجازه داریم بمانیم. شما اگر دو  بد است. کما 
ی

دهد. نفس سال بمانید زندگ

 دهد ما از این نفس رها بشویم هم چی   الزیمکه حن  فرعون اجازه نیماست. این هم همی   طور است. نفس چی   الزیم

 یماست. گف
ی

 است که آتش افروخته برای ابراهیم. شود. نمرود هم چی   الزیم تم سبب پختگ

فهیم که روی داخلش... اینقدر یمام برای تو یمخواهم تو را امتحان بکنم تا ببینم این آتش که افروختهمن یم»گوید یم

 «فهیم؟بروی داخلش یا نیم

 خوب  است  گوییم گنج حضور ده بشویم. یا فقط ذهنا یمما اینقدر شایسته گنج حضور هستیم که به آن زن 
هم چی  

ی نیست. باید همه این ها را رها کنید و تبدیل بشوید. این تبدیل نچ آن را هم بده به خودمان اضافه کنیم. هم ی   چی  

 اید. شایسته این کار هستید. نمرود را امتحان میکند کهشدن نشانگر این است که شما پخته و بالغ شده

 «اندازمت توی آتش. شکن  تو؟ یمرا یم ها  خوایه بروی توی آتش. بتیم»گوید: یم

 «روم! خب بینداز... من یم» 

ی یمروم پس معلوم یماگر گفت یم روی. پس نمرود هم الزم است. روی... وگرنه که نیمداب  که یمشود تو یک چی  

شوی آن ارانه برنگردی وقن  به روی خودت منطبق یمگردی روی خودت. اگر هوشیچون شما هوشیارانه داری بریم

شوی. شما هوشیاری هسن  که از خودش آگاه است. طرح همی   است و محصول نهابی شما. این نیمموقع هوشیار 

گذارند... شوید. ویل زمان متولد شدن فرعون و نمرود نیممتولد یم من ذهن  آیید از ماند. شما یمجهان مثل کارگاه یم

 «خوایه رد بشوی؟ خب برو توی آتش... یم»اند. برای تو افروختهآتش 

گوید خب نمرود هم یم« خواهم. نه نیم»گوید کند. یمکن  از توی آتش. کیس که خام باشد از آتش فرار یمتو فرار یم

 «برو بشی   شجای خودت و حرف نزن. »

. تو خودت ریزد. این برگهای که به آن افتخار یمآید این برگهای تو را یمپس گفت مرگ مانند خزان است که یم  کن 

. برگ را یم  توانیم نوا هم معن  کنیم. اصل برگ هسن 

 بخش چهارم

 کندزند *** گوش تو بیگاه جنبش یمسالها این مرگ طبلک یم



23 
 

 گوید اندر نزع از جان آه مرگ *** این زمان کردت ز خود آگاه مرگ

ب شگفتاین گلوی مرگ از نعره گرفت ***   طبل او بشکافت از ض 

مشغول بودیم، این مرگ مرتب همی   مرگ  من ذهن  گوید: سالها که ما در توی قصه درست شده خودمان در یم

 که یم
ی

زند. طبلک های کوچک یمزند. طبلذهن  متولد کند، طبلک یم خواهد ما را از مناختیاری، همی   طرح زندگ

های کوچک را از  های بودن های مرگ بودند. اینها پیغامتو گرفت و دردت آمد. این ها همه طبلک یعن  سالها این چی  

. تو برای تو که   از جنس جسم نیسن 

حاال این همان طبلک است... ایم، داری و از همی   جسم شده بودی... حاال این را گرفتهاین که هوشیاری جسیم 

 «ه کردم. نه نشنیدم! رفتم آه و نال»صدای این طبلک را شنیدی؟ 

شنود. آن قدر بیگاه جنبد گوش ما. نیمموقع( نیمگاه یعن  خییل دیر و ب    گاه )ب    گوید. اما گوش ما ب  به ما انسان ها یم 

 است. ب  گه یا بهدر غزل داریم به
ی

 است. گاه )یعن  به موقع و زود( طبل مرگ را بشنویم ده سالگ
ی

موقع هم صدسالگ

 خوانیم این پیغام را بشنویم. ا را یمانشاهلل ما که داریم موالن

، از جان آنقدر یم گوید اندر نزع...  فهمد که مرگ آمده گوییم. یعن  جانمان یمبعض  از ما  موقع مردن و زیر خاک رفی  

 است. 

 «ای بابا ریختیم... این چی   مصنویع بود. »شویم که ریزد ما متوجه یمیم من ذهن  فهمد؟ وقن  که چه جوری یم

 را یمما ه
ی

داد. کردیم در این قصه... قصه هم همیشه ناقص بود و ما را آزار یمگرفتیم و شمایه گذاری یمر لحظه زندگ

 «آه... مرگ رسید. »گوییم این فرو ریخت... از جان یم

 «گوید این موقع مرگ ترا از خودش آگاه کرد؟ این که خییل دیر است. حاال یم

 ما داشتیم که خییل دیر است... چرا االن نفهمیم. چرا در ده موقع مردن اگر ما بفهمیم که هر 
ی

چه که الزم بود برای زندگ

 نفهمیم؟
ی

 نفهمیم؟ چرا در بیست یا یس یا چهل سالگ
ی

 سالگ

 دیگر ما از هر لحاظ بالغ شده
ی

گوید این مرگ بس که نعره گوید این گلوی مرگ از نعره گرفت... یمایم. یمدر چهل سالگ

ب شگفت... فت. زد گلویش گر  زد. هر دفعه که گوید این طبلش ما بودیم که یمو آخر ش یم طبل او بشکافت از ض 
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ی یمطبل یم کردیم. آه و ناله آمد. صدایش هم همان آه و ناله ما بود که نباید یمریخت و صدایش هم یمزند یک چی  

ی دارد یمخودتان را یم  افتد دیگر... شنوید؟ طبل مرگ... یک چی  

ب شگفت هم دارد که آخریش هست. شما یمی گوید آخرین خواهید آن را بزند؟  قبل از اینکه آن را بزند... یمک ض 

ب را هم به تو زد. از بس که نعره زد. نعره  های ماست. هایش هم شاید نعرهض 

 از ما یمحاال ما یم
ی

د پیغامش این است که نچسبید! هر موقع دردتافهمم که هرچه زندگ ی پس گی  ن آمد از چی  

. چسبیده بودید. خب تو بکن و داری خودت را متولد یم  کن 

 در دقایق خویش را در بافنر *** رمز مردن این زمان دریافنر 

شود... این هم معنیش این است... این گوید معنیش این است... این به آنجا وصل یمتو در جزئیات، این که یم

 ایم. خورند. ما در جزئیات خودمان را بافتهق و جزئیات هستند. جزئیات به درد نیممنظورش این است... این ها دقای

ی و یممردن رمز و کلید است. حاال االن که داریم واقعا داری یم  ای؟روی  زیر خاک االن رمز مردن را پیدا کردهمی 

 هم داشتهاالن فهمیده
ی

 الزم داشن  را در ده سالگ
ی

 بودی و یمای که هرچه برای زندگ
ی

توانسن  به ای؟ از جنس زندگ

 و عشق زنده بشوی؟ این درست است؟ نه درست نیست... 
ی

 زندگ

 گوید: خب االن ما فهمیدیم که وقن  یم

ین کند  آن کیست آن، آن کیست آن کو سینه را غمگی   کند *** چون پیش او زاری کن  تلخ تو را شی 

 ین شیه کاین تلخ را در دم نکو آیی   کنداول نماید مار کر آخر بود گنج گهر *** شی  

 فهمیدیم معنیش را ... 

 را دانا و عالم بی   کند د دیوی بود حورش کند، ماتم بود سورش کند *** وان کور مادرزا

کند. برای اینکه از جنس کند. شما بیا زاری کن و تسلیم شو، حورش یمذهن  دیو شده آن را حور یم اگر ما به عنوان من

، سور یمفرشته  ! تو االن ماتم و عزادار هسن  کند. کند. )سور یعن  مهماب  عرویس( به صحنه شادی تبدیلش یمهسن 

-کنید؟ در این تاتر اوقات تلخ  ما به هرکیس یک نقیسر دادهآیا شما همش یک صحنه اوقات تلخ  با خودتان حمل یم

 ایم... حاال بازی کن! 
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ی

 این نیست. این را  ما یک نقیسر را بازی یمهرکیس در این دعوا و اوقات تلخ  زندگ
ی

کند. شما باید بدانید که راه زندگ

باید تبدیل به شادی و مهماب  شادی بکنید. به هر کیس یک نقش شادی بده. خودت هم شاد باش. بگذار شادی از تو 

ون بریزد. این که ما این همه میل به عزاداری و ماتم داریم از کجا یم  آید؟بی 

ها را زیاد و کنیم آن هستیم. چرا ما اینقدر ماتمین که جنس تقلن  ما که همی   قصه غم است غالب است. فکر یمبرای ا

ی که دوهزار سال پیش افتاده االن هم ما عزایش را یمتکرار یم یم مثل اینکه همی   دیروز اتفاق افتاده کنیم؟ حن  چی   گی 

 است. 

 تیمو فرعون دارد که باید آن را بشناسیم. هیچ ما من ذهن  این قصه دارد... این  چرا ما میل به ماتم داریم؟ ما نداریم،

 هیچ ارزش معنوی ندارد. گفت خدا از جنس شادی است. 

ین شیه کاین تلخ را در دم نکو آیی   کند...  آیی   نکو آیی   و هوشیاری جدید، ذات شما، آرامش و شادی را به  شی 

ین است. عشق را... کند. جهان ارمغان یم ین است. شاه شی  ین شیه کاین تلخ را در دم نکو تلخ نیست... خدا شی  شی 

 آیی   کند

ین است پس میل شما به عزا و ماتم از کجاست؟ هاشحاال  ین است، ذات شما شی   شما باید جوابش را بدهید.  شی 

هیچ حیس از خدا ندارد. هیچ  کور مادرزاد است. واقعا هم کور مادرزاد است برای این که  من ذهن  گوید این یمو 

 ایم توی این ذهن هیچ بینیسر غی  از بینش جسم نداریم. شناخن  از خدا ندارد. کور است. برای اینکه در آنجا ما رفته

 کوریم. ویل این کور مادرزاد را هم ... سیم شناسیم. هوشیاری جما فقط جسم را یم
ی

 داریم پس نسبت به خدا و زندگ

هستید، ُبعد  من ذهن  گوید اگر شما فقط از جنس ف جالن  است. پس موالنا دارد به شما یممادرزاد هم خییل حر 

هیچ حیس نسبت به  . کور مادرزاد است  دید  حضور در شما برقرار نشده زیاد به دیدتان اهمیت ندهید. برای اینکه آن

 ندارد. کور مادرزاد جهان را که ندیده است. 
ی

 زندگ

آفتاب را هم ندیده است. ویل این کور را دانا و « جا این طوری است آن جا آن طوری است...  این»شنود از این و آن یم

 است. عالم زنده است. دانا کیس است که عالم کند. عالم را یمعالم بی   یم
ی

بیند. عالم از جنس چیست؟ از جنس زندگ

 یم
ی

 یمبیند. انسانرا از جنس زندگ
ی

فهمد که در یم« سان ها در حال نزع و فقد هستند. ان»بیند. گفت ها را از جنس زندگ
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 چرا تو به گنج حضور »گوید نیمکند. به کیس نیماین طرح بزرگ هر کیس در یک جابی است. انسانها را مالمت 

 «ریس؟نیم

نها کند. یک نظر حماین  دارد با دید حماین  به انساداند که هرکیس در یک جابی است. کمک یمکند... یمنیممالمت 

. نگاه یم  کند که راهشان را پیدا کنند. یک چراخ است نه قاض 

ون کشد وز گل تو را بالی   کند  تاریک را روشن کند وان خار را گلشن کند *** خار از کفت بی 

 
ی

ی را نیم ... همی   زندگ بیند را همی   که شما زاری کنید و تسلیم بشود. این تاریک شما را که ذهن است و شما چی  

من یا ما به عنوان  من ذهن  م. خار دیاست. گفتیم یک قصه بود در دفی  دوم خوان من ذهن  کند. خار... خار روشن یم

 هم به خودمان درد یم ذهن  
ی

گذاریم دیگران. ویل آن خار را تبدیل کنیم نه یمیمدهیم هم به دیگران. نه خودمان زندگ

، و کمک کند. تبدیل یمکند. تبدیل به زیبابی یمبه گلشن یم  بین 
ی

، زندگ کند به انساب  که میل به حمایت عشق، زیبابی

ون یم من ذهن  دارد. ویل این خار   یک خاری رفته ترا از کف جانت بی 
ی

وی دست کشد. از کف جانت... به عنوان زندگ

 دهد. انگار چشم آدم درد بکند و به هرچر نگاه کند درد همراه این دید باشد. ما. دائما ما را عذاب یم

اید از کند. یمهم تا زماب  که با ماست همه چی   را به درد آغشته یم من ذهن  شود. این بیند به درد آغشته یمهرچه یم

 شوید. راحت یم کند و شما این زیبابی برای تو بالشت درست یم

 هر خلیل خویشیر  آتش دهد افروخیر  *** وان آتش نمرود را اشکوفه و نرسین کند

هابی که ما داریم جمع خلیل خویشی   یعن  شما. هر انساب  خلیل خداست، آتش یم 
دهد که بیفروزد. همی   چی  

م آن آتش است. فرعون یا نمرود در این مورد... نمرود خلیکنیم، اینیم شما »ترساند. شکن بود یمل را که بتها هی  

 « شکن  که چه بشود؟ها را یمبت

ها بت هستند ما نمرود هستیم. ما شاه هستیم. شما االن فرض کنید الگوهای پذیرفته شده جامعه را بشکنید. این

هابی که یا آهن  بود، چوب  یا ها دیگر. قدیم بت
های ها رفته تراشیدند. االن آن بتیماز سنگ چی   است توی ذهن. چی  

 ... ، تصویرهای ذهن   ذهن 

شما بیایید آن الگوهای ذهن  را که یا ارزش مذهن  یا سیایس یا اجتمایع دارد را بشکنید. چون آنها بت هستند. شما 

 شما را ول نیما منش
ی

ستید، نمرود که به این سادگ  کند... خالق فکرهای خودتان هستید. اگر یک بت الگوی فکری را نیر
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 رها کن  بدبخت و بیچاره یم»دانید گوید شما یمیم
ی

شوی؟ شما این الگوهای ذهن  را رها کن  کافر اگر این را به سادگ

 «شوی؟یم

 بالغ شده بایسر اندازد در آتش. آتش چیست؟ شما یمترساند. آخر ش هم شما را یمشما را یم
 
دانید که اگر به اندازه کاق

ون بکیسر آزاد یمز اینکه اگر خودت را ا هیمفیم اندازم در آتش. اگر از من شما را یم»گوید شوی... وگرنه نمرود یمها بی 

ی که ما چسبیدهویل شما یم« این آتش رد شدی...  ایم... خودمان را از آن بکشیم دانید که  درست است آن چی  

ون... شما با یک انساب   اید به آن و کندن از او شما را درد ا هم چسبیدهرود. شماید... ایشان دارد یمشده هم هویتبی 

آورد. خب این همی   قسمن  از آتش نمرود است. اگر شما این را بپذیرید اولش سخت است، بعد تبدیل به گلستان یم

 نشده اینجا آزاد یمیم
ی

، زندگ
ی

 شود. شود. آن هوشیاری زندگ

 شمایه
ی

شود و برای شما گلستان درست هاست که برای شما آزاد یمگذاری شده در فرمآن در واقع هوشیاری یا زندگ

 بعن  به عبارت دیگر کند. یم
ی

این هم طرح خداست. در واقع شما یا همه به عنوان یک پروسه طبییع تکامل داریم زندگ

 را ما آپرورش یم من ذهن  در ذهن خودمان را به عنوان  . ها کنیم در فرمرا شمایه گذاری یم
ی

نجا شمایه دهیم. زندگ

 آزاد یمبریزد یم کنیم. یک دفعه این فرو گذاری یم
ی

 شود؟ این هوشیاری خالص است. دانید چقدر زندگ

ون یمیعن  در واقع برای به گنج حضور رسیدن شما این هوشیاری خالص را از فرم  کشید. از جای دیگر های ذهن  بی 

ها گذاشته شما بخورید. احتیاچ  هم به کیس ندارید. نابی است که خدا توی ایذآورید که. این درست مثل غنیم

 خودتان دارید. 

ی که ما را یمبرای همی   یم ترساند، نجات ما در آن است. تبدیل به اشکوفه و نرسین گوید این آتش نمرود را... آن چی  

 . کند یم

 تحسی   کندگر بیچارگان *** بر بنده او احسان کند هم بنده را روشن کن استارگان چاره

های . ستارهتید پرسهای خودتان را یم، در واقع ستارهخلق کنید  من ذهن  کنید، اگر از ستارگان... شما وقن  خلق یم

بینید و آفتاب شما را یم سیمدرخشد. یعن  فقط فرم های جشما... وقن  آسمان تاریک است فقط ستاره های شما یم

 ها شده است. جذب این ستاره
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هابی که شما خلق یمویل وقن  ش
 به چی  

ی
کنید جاری ما آفتاب درخشان هستید، از این آفتاب درخشان برکت زندگ

هابی که خلق یمکند و برکت یمشود ستارهای شما را روشن یمیم
 کنید. دهد به چی  

وع کنیم به رشد کردن. تا زما ب  که به صفر گفتم یک بار ما باید بیاییم پایی   صفر بشویم. صفر صفر. از آن صفر شر

 کنیم یک مقدار دردناک خواهد بود. ایم هرچه که خلق یمنرسیده

 هستند که توی ذهن گی  کرده
 است. بر بنده آن احسان یماند. چارهبیچارگان کساب 

ی
کند. گر بیچارگان این زندگ

یس پیدا کند. قبال اجازه بخشد. چرا؟ االن شما اجازه یمیم  به شما دسی 
ی

دادید. قبال از این لحظه فرار نیمدهید زندگ

 کردید. یم

کنیم. برای این که دل ما آتش نمرود گفت که دل شما را غمگی   کرده است و ما اشتباها از همی   آتش نمرود فرار یم

دهد که ما در این لحظه قبول نداریم. ما وضعیت زندگیمان را در این لحظه به ما نشان یمرا هابی یتاست. دل ما وضع

که اگر فرار نکن  و بپذیری وضعیت این لحظه را... راه کنیم. فرار نکن... فرار نکن. برای اینل نداریم و از آن فرار یمقبو 

وع کرد به احسان کردن شما را هم تحسی   و تشویق یمرا باز یم کند. حاال کند تا خدا به تو احسان کند، و همی   که شر

 کند. گوید چه طوری تشویق یمیم

 ه گناه مجرمان چون برگ دی ریزان کند *** در گوش بدگویان خود عذر گنه تلقی   کندجمل

 که در ذهن گی  کرده
ایم. این گناه به ما چسبیده اند مجرمان خدا هستند. بعض  ها معتقدند که ما گناه کردههمه کساب 

 اید... مسیح دوباره باید بیاید... است و کندن این غی  ممکن است. یگ باید بیاید. مسیح یا آدم جدیدی باید بی

د. گ جلویش را گرفته است؟ شما. این طور نیست. شما هستید. مسیح دوم که باید بیاید االن دارد از شما بریم  خی  

ریزد... شما به محض این که همی   االن در حال صعود است. همه گناهان شما را مثل برگ زمستان که در زمستان یم

ریزد. هیچ گنایه هابی که به شما چسبیده است یماید و تمام این برگخودتان از جنس حضور شدهبه قصه  نید نگاه ک

 ماند. نیم

 با فرم هم هویتبرای این که گناه بنا به تعریف 
ی

است. درد هم همی   طور. کساب  که به دردشان  ذهن  های شدگ

های مادی چسبیدهچسبیده  که به چی  
 هم گناه است. اند اند هم گناه است. کساب 
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خدا را توصیف سیم حاال بدگویان او گ هستند؟ بدگویان خدا گ هستند؟ آنهابی که در ذهنشان با هوشیاری ج

کنند. اند. دارند توصیفش یمای از مذهبیان این طوری هستند. خدا را به جسم تبدیل کردهگویند. پارهکنند. بد یمیم

-نیماید تبدیل بشوند. تبدیل بشوند به آن جنس. جنس باید عوض شود. شما چون غی  از آن راه دیگری ندارند... ب

. یمتوانید از جنس فکر بشوید، خدا را هم تعریف کنید... آن موقع یم هابی که بدگوبی گوید به گوش آنشود بدگوبی

کنند. شما از جنس خدا یمگذارید، بدگوبی خدا را نمایش یممعرض کنند... شما وقن  که این لحظه درد را به خدا را یم

 خواهید خدا باشید ویل از جنس درد باشید؟ خدا از جنس آرامش شادی عشق و زیبابی است. هستید. چه جوری یم

، یخ درست کردن و شد بودن، این بدگوبی خداست. یم هم هویتدرد و 
ی

یواشگ یم آید به گوش آنها »گوید: شدگ

ی یم  «وایه... گوید که چه جوری از من عذر بخچی  

کند. همی   هوشیاری ای هستم. جنسش را به آنها تلقی   یممن از جنس دیگه»گوید گوید به گوش آنها؟ یمچه یم 

زند که... به فاریس یا انگلییس نیمگوید... حرف که حضور است. ناظر بودن به همی   قصه است. یواشگ به گوش یم

 . تسام صحبت ما ش تبدیل هوشیاری اکند. تمگوید... ما را از جنس خودش یمنیمکه 

 گوید بگو یا ذاالوفا اغفر لذنب قد هفا *** چون بنده آید در دعا او در نهان آمی   کند

 «تو به من بگو که گناه من را ببخش... »گوید: او به ما یم

باشیم بله باید به زبان بگوییم که به  سیمگوید، ما باید به زبان فاریس بگوییم؟ اگر هوشیاری جحاال به زبان فاریس یم

خودش دعا کند. فقط زبان خداست،  خدا شود مگر ما از جنس خدا بشویم و نیمخورد. هیچ دعابی مستجاب درد نیم

ی دعا نیست مگر از زبان او جاری بشود. شما باید تبدیل به هوشیاری حضور بشوید و آن موقع دعا کنید. این  هیچ چی  

 «خدایا این را به من بده... آن را به من بده... خونه مرا بزرگ کن... به من مقام باالبی بده... »گویم: دعاها که ما یم

 «دشمنان ما را ذلیل بکن. »گویند: ها یمبعض  

 بماب  و آن  
 
این دعاست؟ نه اینها دعا نیست. دعا یعن  از جنس او شدن. هرچه از جنس او بشوی و از جنس او باق

گوید. آمی   یعن  مستجاب آید او در نهان آمی   یمگوید همی   که بنده به دعا یمد همه دعاست. ویل یمخواهجنس یم

. وقن  خدا آمی   یم ؟کردن و پذیرفی    گوید یعن  چر
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گناه مرا »گویید نیمکند. شما به زبان هم شما در این راه تحسی   یم شوید. پذیرد. شما دارید از جنس او یمیعن  دارد یم

گویید. عمال برگهای شما، مثل برگهای شما در زمستان، گناه های شما... گناه هم در کار به عمل و تبدیل یم« ببخش. 

 بوده است. این گناه و  هم هویتنیست... 
ی

 هم یک پروسه الزم برای پرورش ما بوده است. چی    هم هویتشدگ
ی

شدگ

است. منتهای آب  که طبییع نیست این است که ما بیش از در این النه ذهن عجیب و غرین  نیست. یک پروسه طبییع 

د؟ وقن  از جناب جالل یعن  »گوید ایم. حواسمان نبود متعایل بشویم. یک جای دیگری یممانده این جان ما چگونه نیر

! از خدا هرلحظه پیغام یم ! تو بیر  « آید که تو بیر

 

ین و خوش چون تی   کنداندر دعا ذوقش دهد  و آمی   او آنست ک  *** او را برون و اندرون شی 

 این است که در دعا کردن به شما ذوق یمیم
ی

ون... ذوق تبدیل یموق دعا یم دهد. ذدهد. گوید آمی   زندگ  دهد. در بی 

ون شما  ون هم این انرژی و برکت رفته و بی  ین است. شاد و آرام است. بی  خب درون شما که از جنس خدا شده و شی 

ون و درون شما همه  ین  کرده است. پس بی  ینرا هم پر از برکت و شی  ( مثل  شی  ، )تی   یعن  انجی  و خوش مانند تی  

 کند. شکر یم

قید و ا بپذیرید و تا شش ماه امتحان کنید. هیچ کار دیگری نکنید. ب  خب شما امتحان کنید. شما فرم این لحظه ر 

ط...  ون کنید. تسلیم بشوید...  و  میل به قضاوت و بدگوبی بدون قضاوت. شر انتقاد را کم کنید. یا اصال از دلتان بی 

ون و درون شما عوض یم   شود. این غزل پیغامش اینبرای شش ماه، ببینید به طور معجزه آسا بی 
ی

است که زندگ

 ایستاده آنجا. 

 دارد شما را پرورش یم
ی

 هستید. زندگ
ی

 مقاومت کنیم. آخر شما روی زندگ
ی

دهد. فقط اشتباه نباید بکنیم که با طرح زندگ

 یم
ی

؟  این طرح زندگ شود؟ به نظر شما این عاقالنه این درست است که ما بیاییم به این جهان درد بکشیم؟ یعن  چر

س و است؟ که انسان ب  . تترس داشته باشد؟ حن  ترس از خدا؟ پس این توهم اسخشم و یاید این همه اسی 

 ذوقست کاندر نیک و بد در دست و پا قوت دهد *** کاین ذوق زور رستمان جفت تن مسکی   کند

و خایل  آییم به این جهان بیانشویم و یمرویم به فضای یکتابی این لحظه و آن جا شارژ یماین ذوق است که ما یم

ین یمکنیم. وقن  دیدیم خایل شد، بریمیم  است که همه چی   را شی 
ی

ین  زندگ  کند. گردیم و در واقع این شی 
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 است. گایه اوقات یم
ی

ین  و برکت زندگ گوییم ما ذوق این کار را داریم. نه این کار نیست که ذوق دارد بلکه شی 

ین یم ها ریزد و آنکنید به آن یمرکیس شما صحبت یمریزد... با ههوشیاری حضور است که به هر کاری یم  کند. را شی 

 هر دو به دست و پای ما قوت یمها و در راحن  در چالش ذوقست کاندر نیک و بد... گوید یم
ی

کاین دهد. های زندگ

 زنده را که زور رستمذوق زور رستمان جفت تن مسکی   کند... 
ی

و این زندگ تن مسکی   هاست جفت این ذوق و این نی 

خییل نحیف دهد در این جهان بتوانیم کار کنیم. مثال مثل گاندی. گاندی از نظر جسیم قدرت یم ما  کند. یعن  بهما یم

 گوید: بود ویل این همه قدرت داشت. از کجا یم آورد این قدرت را؟ دارد یم

 

 چه باتمکی   کند *** گر ذوق نبود یار جان جان را بر ذوق رستم پرغیمتیم با ذوق مسکی   رس

ون یمذهن  رستم یمیعن  با ذوق مسکی   همی   من    زنده و اصلمان  ما  آییمشود. برای اینکه از آن بی 
ی

و تبدیل به زندگ

 «من از آنجا دور شدم. باید برگردم به آنجا... »گوید: شناسیم. موالنا یمکنیم. ذوق را یمشویم. با ذوق کار یمیم

ها بحث کند که یگ را متقاعد نیست که ساعت من ذهن  ایم. مثل شدهو ب  مزه نداریم خشک  که وقن  ذوقفهمیم یم 

کند که حق با من است. تا طرف بگوید که حق با شماست... و ما یک ذره حس کنیم که از او باالتریم  و خویسر کاذب 

 ذوق آن طوری نیست. این به ما دست بدهد. 

آید جان ما را ق یار جان نشود یعن  جان ما یک دفعه با ذوق همراه نشود یمب  ذوق رستم پر از غم است. اگر ذو 

ی را نپذیرفته. ما یمدوباره دهد کند. پذیریش را به ما یاد یمپذیرنده یم ایم. با این ایم. این لحظه را نپذیرفتهفهمیم که چی  

ه یمایم. اگر ذوق از ما پرید بدانید که دارید با این للحظه مقاومت کرده  دکنیحظه ستی  

یز وفا اوصاف شمس الدین کنددل را فرستادم به  گه کو تی   داند رفت ره *** تا سوی تیر

یم که دل را باید به موقع بفرستید. شما هرچه زودتر باید دست به این کار بزنید که دلتان را حاال این پیغام را هم یم گی 

د. فضای پذیریش این لحظه  من ذهن  جدا کنید. یا  من ذهن  از   جایش را بگی 
ی

را از دلتان جدا کنید و بیندازید تا زندگ

د. دلتان ب   تواند راه برود و کار کند، در به موقع زود همی   االن( برای این که، االن یم ... گهنهایت بشود. )بهبگی 

 دیگر 
ی

 تواند. نایستید تا سن بگذرد. نیمصدسالگ
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تر و فرسودهتر یمت بگذرد سختدر قصه هم گفت هرچه وق  شویم. این درخت خار ما تر یمشود. برای اینکه ما پی 

هایتان را توانید بچههایتان محکمی  بشود. شما اگر پدر و مادر هستید یمشود. نگذارید ریشههایش محکمی  یمریشه

 رها بشوید و به عشق روی بیاورید.  من ذهن  همرایه کنید که قضیه این است. ما فهمیدیم. هم ما هم شما زودتر از 

یز وفا فضای پذیریش این لحظه  یز وفا. تی  یز وفا اوصاف شمس الدین کند... پس دل ما برود به سوی تی  تا سوی تی 

 است که برود آنجا و اوصاف خدا را بکند. یعن  همش جنس خدا و عشق را به جهان 
ی

 است. خود زندگ
ی

است. زندگ

اوصاف شمس الدین را بلد نیست. ما باید تبدیل بشویم. به گنج  من ذهن  لدین بکند. پخش کند. اوصاف شمس ا

یس پیدا کند.   به ما دسی 
ی

یم نسبت به آن. کامال متولد بشویم تا زندگ حضور زنده بشویم. تماما جدا بشویم. کامال بمی 

نیست  من ذهن  کند. اوصاف کند، اوصاف خودش را یمخودش را از ما بیان کند. وقن  خودش خودش را بیان یم

 دیگر... 
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