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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۳۰۰۸

 

 یافتی وفا گنج علیک سالم خواجه

 یافتی را گمشده تو که نه دلم به دل

 السالم علیک تو هم علیک سالم تو هم

 یافتی خدا ز کاین بزن خدایی طبل

 رو ماه آن بر در بگو چونی تو خواجه

 یافتی کجا خواجه برترست جا ز آنک

 سلسبیل قدح از ثقیل رطل ساقی

 یافتی رضا چونک شدی رضوان حسرت

 برزدی گهر گنج شده زر چون رخ ای

 یافتی قبا باز کنون عریان تن وی

 بخند عالم همه بر کنون گریان دل ای

 یافتی مرا یار این از بعد منی یار

 من پیش آ من پیش من خویش تویی خواجه

 یافتی را که که من را تو بگویم که تا

 تو بهر از فلک بر زنندمی دهل و کوس

 یافتی خطا ملک صواب بر توی که رو

 شدی لب شکرین زان نهاد لب تو لب بر

 یافتی سقا چونک ببین را لبان خشک

 دهان بر بنه قفل جهان از بجه خواجه

 یافتی گشا قفل کلید چون گشا پنجه

 

 مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر ۳۴۴۶

 

 حمالشان دل اهل علمهای

 احمالشان تن اهل علمهای

 شود یاری زند دل بر چون علم

 شود باری زند تن بر چون علم

 اسفاَره   یَحِمل   ایزد گفت

 ه و ز نَبَود کان علم باشد بار

 واسطه بی هو ز نبود کان علم

 ماشطه رنگ همچو نپاید آن

 کشی نیکو را بار این چون لیک

 خوشی بخشندت و گیرند بر بار

 علم بار آن هوا بهر مکش هین

 علم رهوار بر تو، راکب شوی تا

 سوار آیی علم رهوار بر که تا

 بار دوش از ترا افتد آن از بعد

 هو جام بی رهی کی هواها از

 هو نام با شده قانع هو ز ای

 خیال زاید؟ چه نام وز صفت از

 وصال دالل هست خیالش آن و

 هیچ؟ مدلول بی دالل ایدیده

 هیچ غول نبود جاده نباشد تا

 ای؟دیده حقیقت بی نامی هیچ

 ای؟چیده گل گل، الم و گاف ز یا

 بجو را مسمی رو خواندی اسم

 جو آب اندر نه دان باال به مه

 بگذری خواهی حرف و نام ز گر

 یکسری هین خود ز را خود کن پاک

 شو رنگ بی آهنی ز آهن همچو

 شو زنگ بی آینه   ریاضت در

http://www.ganjnama.com/View/97/99/5632/مولوی_Molavi.html
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 خود اوصاف از کن صافی را خویش

خود صاف پاک ذات ببینی تا  
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کنم. ع میرواز دیوان شمس موالنا ش 3008اره مبا غزل شامروز را  حضور جبا سالم و احوالپرسی برنامه گن  

نه که تو گمشده را یافتی دل به دلم                                                                                     گنج وفا یافتی ه سالم علیک جخوا  

 .کنداز هر جنسی که هستی و دارد سالم می ،ای خانم ،دراین مورد یعنی ای آقا حاال ،موالنا خطاب بر همه انسانها، خواجه یعنی آقا روزمپس ا

 .ی این لحظه استیپس این را کسی میگوید که هوشیارانه میداند از جنس زندگی است و در فضای یکتا .معنیش این است که من از جنس زندگی شدم

یی برای اینکه در فضای یکتا ،گوید. از زبان خدا میآن جنس است ازخود موالنا  .گویدمیهوشیار به زندگی  انسانپس از زبان  .ی یکی استبا زندگ

ز اتو هم  .کنمو در تو هم زندگی را شناسایی می میعنی اینکه من از جنس زندگی سالم علیک از جنس فرم نیستیم واین لحظه ما از جنس خدا هستیم. 

دانیم از االن هوشیارانه میما که  یجنسهمینطور که من هم هستم و ، از جنس شادی هستی متو هگی هستی تو هم از جنس آرامش هستی. جنس زند

 آن نوع هستیم گنج وفاست. 

جنس تنها چیزی است که این این هوشیاری و  .آن جنس هستید زچرا که شما ا ! و آرامش بر شما حصل :کندگوید هر انسانی که گوش میپس دارد می

شناسد.دار است و وفا را میاوف اصالا  .تسوفادار به خودش ا  

شود از آن جنس می .شودزنده میبه آن شود و ست که انسان به آن تبدیل میی احضور ناظر خدایگنج حضور هم  .همان گنج حضور استگنج وفا  

به  .ناظر حالش است. حالش بستگی به وضعیتها نداردو هایش است کرهمه ف ناظر .استاعمالش ناظر همه  .حس می کند که حاضر و ناظر است و 

بیشتر انسانها فعالا مشغول که به او داده شده. ولی  ،گوید به هر انسانی از وقتی که انسان شده و این گنج وفا را یافتهتبریک میپس  . رویدادها ندارد

 .دهد آخرین گرفتاری و آخرین تله هوشیاری حضور استکه چیزهای این جهانی را نشان مییاد که ذهن و اشتغال به ذهن ذهنشان هستند و به نظر م

یا از حیوان آزاد خودش را مثالا از جماد آزاد کند  ددر قیاس با اینکه هوشیاری بخواه ،معطل شدن در آنجا بسیار شل استو فتادن او این تله یا گیر

.است آزاد کرده در واقعکند که   

از نبات و از حیوان  از خودش آگاه بشود خودش را از جماد وخواهد بر روی خودش قائم بشود هوشیاری که می ،تکمیل هوشیاری لدر مراح 

لحظه  هر .است جسمیجور هوشیاریست که اسمش هوشیاری  مشغول یک .در ذهن انسان مشغول رویدادهاست .االن افتاده توی ذهن انسان ،رهانیده

برای  .آخرین مرحلۀ معطلی هوشیاری بسیار شل است این گوید کهولی موالنا می .دهدبه یک فکری مشغول است که این فکر یک چیزی را نشان می

که که هوشیاری بشوی همین  .تو خیلی شل چسبیدی به چیزها و چیزها چیزی ندارند .مین االن زنده بشو به این هوشیاریهمین میگوید که شما ه

  ! شویاین را تو متوجه می ،و تو آن نیستی رنددر واقع زندگی و هویت ندا چیزی ندارند و ،چیزها

هم عرض را دانید که شما از جنس فرم یا چیز نیستید؟ و از جنس گنج وفا هستید؟ این میشما از خودتان بپرسید که آیا شما با تمام ذرات وجودتان پس 

توانیم بگوییم که خدا فقط عاشق به عبارت دیگر می و .تسودش اخعاشق  .وشیاریست که به خودش وفادار استتنها ه ،کنم که هوشیاری حضور

.ما هم عاشق خودمان هستیم ،و ما هم چون از جنس او هستیمخودش است   

در واقع عاشق نیست. برای همین در پایین  که عاشق است،دهد نشان میکه من ذهنی  ن طوریآ چون .اهانهونه به معنای خودخ ،ماندعاشق خو 

دلمان را  متوانیحاال هر انسانی باید این را بگوید به هر انسان دیگر . االن ما می ! حاال تو دلت را با دل من یکی کن  .دل به دلم نه که توگوید که می

توانیم با هم یکی بشویم. وقتی که هوشیاری جسمی شدیم در آنجا میواقع وقتی همه ما از جنس معشوق در  .در همین گنج وفابا هم یکی کنیم در کجا؟ 
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به  آنو به حرکت در آمدن به چیزها  ،اری حضوریهوش ،یا جذب شدنشدگی از اجسام درست شده و از هم هویت م کهدیو یک منی درست کرداریم 

ن ذهنی دیگری م. من ذهنی با و ما یک من داریم به نام من ذهنی یمکنیم که ما آن هستما فکر می وآن درست شده چرخان شدن و ذهنی  تصویریک 

توانند متحد بشوند ولی نورهایشان با هم در باال جداست. همانطور که موالنا می گوید که سفال دو تا چراغ با هم نمیدو تا چیز  .نمی توانند یکی باشند

. دنشومی مزوجم  

شویم برای اینکه ما گمشده را یافتیم. با هم دوست می .شویمکنیم و با هم متحد میزمان را با هم یکی میرکماالن ما  ،حاال که ما از جنس زندگی شدیم

از طریق هوشیاری حضور عاشق خودشان یعنی انسانها اب شده؟ گنج حضور. همین گنج وفا. در این جهان که زندگی اینقدر خر چی االن گم شده

دینم اینطوری است و و من . از طریق من ذهنی عاشق خودشان هستند. من خودم را دوست دارم برای اینکه من متفاوت هستم و جدا هستم .نیستند

غذای خوب می خورم و  ،و خودم را هم دوست دارمپس من خیلی باالتر از دیگران هستم  .و پولم اینقدر است یباورهایم اینطوریه و سوادم اینطور

تواند عاشق خودش باشد. اگر عاشق خودش باشد . جنس فرم نمیلی این کافی نیست برای اینکه از جنس فرم هستیوخوب میروم! رستوران 

ن چیزی که االن آفرم این لحظه یعنی شویم که این لحظه زندگی است، متوجه میپس وقتی ما در این لحظه  .از راه جدایی استخودخواهانه است. 

هستیم ؟ از جنس زمینه.  از چه جنسیافتد ما آن نیستیم پس ما هست یا اتفاق می  

حاال که این را جنس آن نیستیم.  ازما  ،افتداست. آن چیزی که اتفاق می یشود فرم و محتوآن چیزی که بلند می .پس بنابراین جنس زمینه زندگی است

همه ما یکی میشویم که آن گنج وفاست. ،شویمقتی که آن میو ،ن فضای یکتایی که زیرزمینه زندگی هرکدام از ما استآفهمیدیم در   

این گمشده  .خوب است دیگران را هم دوست دارد. حاال این دوست داشتن ،بیندو چون خودش را در دیگران می اردخودش را دوست د دش،خو 

آن اطالع ندارند. چرا؟ برای اینکه فعالا زیر نند و از زمینه یبافتد را میرا که اتفاق مین آنند و یبو انسانها چون در این لحظه فرم را می. است

باید حضور باید این ذهن را ساکت کنیم.  مجال بدهیم به هوشیاری خاموش کنیم وهوشیاری جسمی را کم کنیم و هوشیاری جسمی دارند و برای اینکه 

و کما در سطر آخر  .دهدموالنا دارد توضیح میاینها را . را فعال کنیم کمتر ذهنمان .پس باید کمتر حرف بزنیم .هویت بشویمکمتر با حرفهایمان هم

:میگوید که  

.فقط عمل کن پنجه گشا چون کلیدنزن دیگر بجه و قفل به دهانت بنه یعنی حرف خواجه از جهان  ه بر دهاننخواجه بجه از جهان قفل ب   

من ذهنی فکر به عنوان  تو ! تو فکر نکن .کند. حاال آن هست که فکر میفکرهایت. به اعمالت و به اجازه بده این نیروی ایزدی از تو صادر بشه 

این قفل گشاست. در هر سوی برود در هر چیزی که برود قفل که تو هستی اگر بیاید به این جهان  یجنسآن  ،. برای اینکه این هوشیاری حضورنکن

خواهیم دار میبا فکر کردن من . برای اینکه هرلحظه کنیمدار مسئله را اضافه میکردن منولی ما با فکر . کندئله را حل میمس وکند باز می آنجا را

شود .یزی به من اضافه بشه! که این نمیچدانم و بگذار که یک میخودمان را بزرگ کنیم و بگوییم که من بیشتر از تو   

:گویدحاال می   

 ،هوشیاری جسمی که ما االن در ذهن داریم. حضور قائم بخود استی همین را مردم کم دارند که هوشیار  علیک سالمهم تو  ،هم تو سالم علیک 

د یشوشود فاعل و شما میبینم. من میمن میشود بگویم که یمنبینم . گویم من شما را مییعنی می .دویی دارد یعنی یکی من دارد و یکی هم شما دارد
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هر دو با هم یکی شود نکه کار رویش انجام میآولی وقتی که کننده کار و  .شود و این دوتا باید همیشه باشدان انجام میمفعول. آن کسی که کار روی 

کند.ن فروکش میآشت ما به زندگی و خدا زنده بشویم، گذابنابراین هوشیاری جسمی که تا االن نمیمیشوند انسان زنده می شود به هوشیاری حضور.   

مورد شناسایی من است و من  و باید جسم باشد ، کهگویم خداگویم یعنی من ذهنی و وقتی که میوقتی می .گویم منخواهیم بشناسیم و میخدا را میما  

پس  . یکی نشده همخواهم بشناسم با شناسم و یا میآن کسی را که می  من وتوانم با این هوشیاری چون این من  می. هیچ وقت نخواهم خدا را بشناسممی

یعنی من  ،واقع مثل اینکه ناظر و منظوردر .کنیتو زندگی را دوباره در خودت شناسایی میوهم ی کنمیگوید هم تو در خودت زندگی را شناسایی می

 ،شودار رویش انجام میکن که آد. وقتی کننده و نوشناظر و منظور یکی می . پسآن هم خود من هستمیک چیزی را که دارم میبینم چیزی را؟ 

از جنس  .شوید که اسمش هوشیاری حضور استشوند یک دفعه شما به یک هوشیاری دیگری زنده میشناسانده و مورد شناسایی با هم یکی می

گوید کهبه دویی احتیاج دارد برای همین می ذهنینیست. هوشیاری  ذهنیهوشیاری   

!السالموعلیک هم ت ،علیکهم توسالم    

از جنس توست. این دو تا همدیگر را هم چون زندگی  ،بیندو هم زندگی تو را میچون از جنس زندگی هستی  ،بینیخودت میهم تو زندگی را در  

زندگی هم به  ،بینممن به عنوان ناظر زندگی را می ،کندرا تعیین می گوید ناظرجنس منظورقانون فیزیک هم که میطبق آن و  .کنندشناسایی می

هم من زنده . کندا تایید مین رشدن مزنده  راه زندگی هم از کنم وبینم و تایید میکند. هر لحظه من خودم را زندگی میتایید می عنوان بیننده من را

ا مرتب وخدا هم یک جسم بود. و م بود سج یکگفتیم من هستم و هم زندگی زنده است. این دیگر از آن جنسی نیست که می م و دنبالش میگشتدر ذهن  ا

رسیدیم. موقع هم نمیهیچ   

آواز خدا را بزن. طبل خدایی بزن  .واز آن فضا راآصادر کن . همان انرژی را  ،. طبل خدایی زدن یعنیطبل خدایی بزنحاال که اینطوری شده تو بیا 

نها را خالقانه باردار آریزد که میکه به هر چه  .از طریق اعمال تو .از طریق فکرهای تو .و اجازه بده این انرژی از طریق تو وارد این جهان بشه

ه این کتو طبل خدایی بزن برای اینگوید می . طبل خدایی طبل عشق هم هست نها بده.آزندگی و عشق به رنگ و بوی  .زندگی به آنها بدهد کند و بار

از باورها نیافتی . وضعیتها نیافتی،  فرم و را دیگر از خدا یافتی. این را از بیرون نیافتی این را از  

:بخش دوم  

ا کسانیکه می حاال توی این اگر تا  .شاید پنجاه بار .الزم است که این غزلها را بارها بخوانند ،هوشیارانه ،خواهند برسند به این طبل خداییحقیقتا

ببینند که این شعر  .بلکه به خودشان نگاه کنند .نکنند را پیدارا  هاسطر یند معادل فکری انخوانو هر دفعه که می .بار بخوانندشاید صد ،والت نبودندقم

از  ؟وفادار به خدا و راستی هستم؟ وفادار به عشق هستما پیدا کردم؟ آیا من وفادار به زندگی هستم؟ رآیا من گنج وفا  ؟موالنا چه ارتباطی با من دارد

هستم؟  ییا از جنس اوقات تلخجنس عشق هستم؟   

یا آنها را ؟ بینم آیا وقتی میرسم به انسانهای دیگر زندگی را در آنها می . کنددیگر اوقات تلخی و درد ایجاد نمی هست، خب کسی که از جنس عشق

پس من از جنس عشق نیستم و باید کاری بکنم!  ،خب اگر اینطوری استبینم؟ آنها را کمتر از خودم می ؟بینمیک منبع خطر و گرفتاری می  

گویم که شما هم از میهم به آنها  ،آرامش و شادی که گفت این طبل خدایی استدادن از طریق  ؟نها آرامش میدهمآبا که میرسم آیا به اشخاص دیگر  

کنم که باید فکر می .گم که به آنها بربخوردکنم و یک چیزی میو یا نه یک خاری به دستشان فرو می ،پیدا کنیداین جنس هستید و جنس خودتان را 
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خودم گرفتارم و به هر کسی که میرسم میخواهم که  ؟عصبانی هستم و خودم دردناکمبا خودم حمل میکنم و خودم  اوقات تلخی اصالا  .تلخی کنماوقات 

رد هوشیاری د .کنم. آیا اینطوری است؟ خب اینها را باید در خودتان ببینید. اگر اینطوری هستید پس شما هوشیاری خدایی ندارید هم گرفتارآنها را 

چه ارتباطی با و مثنوی این غزل موالنا  ،د که این شعرن. باید ببینو من ذهنی دارید. خیلی از انسانها من ذهنی دردناک دارندهوشیاری فرم دارید. 

و کاری با دیگران  ،شودخواهم ببینم که این چطوری به من مربوط میکه من می .خودشان باشد رویهم تمرکزشان تمام  کند ووجود آنها پیدا می

گوید. نه همین خود شما را میگوید! ن آقا را دارد میآگویم که آن خانم و نمی ،خوانمتا یک شعری را میندارم.   

آنک ز جا برترست خواجه کجا یافتی                                                                      ن ماه رو           آدر بر  خواجه تو چونی بگو  

ای است خدا. حاال بین ما و او یک پرده ،زندگیدیم در آغوش او بودیم . چی کسی؟ ورو بودیم. در بغل او بما همیشه در بر آن ماه !من بگو هتو االن ب

دانید که در آغوش . شما اگر میمی توانیم درست نکنیم  و کنیمفتد درست میارده را هم ما از طریق مقاومت کردن به آن چیزی که اتفاق میپکه این 

با زندگی یکی بشوید .  اینها را بندازید کهپس این چیزهایی که دورتان بستید  ،زندگی هستید  

گویدبقول موالنا که می ،هستی هدانید که چگوناگر میآقا در آغوش خدا چگونه هستی؟ یا خانم ،که خواجه  .کنداالن دارد سوال می  

با او متحد  و پس پرده را بردار ،ش او هستیودر آغ دانیدمی اگر .پس هنوز هوشیاری فرمی و جسمی دارید« مدانید که چونید مدانید که چندید» 

آن جاست.   .دهدا آن را نشان میفرم. جا یعنی مکان. در این لحظه یک چیزی اتفاق میافتد و ذهن شمشو. برای اینکه او از جا برتر است. جا یعنی 

ارد ذهن کند واز ثانیه صفر شروع می ،اصل شما به عنوان هوشیاری میآد به این جهان. هوشیاری حضور از جا برتر است «آن که ز جا برترست»

 . بنددو در را به زندگی می بیندمیها را و فقط جسم .کندهوشیاری فرمی یا جسمی پیدا میفقط تا جایی که  .هویت می شودبا چیزها هم  میشود و

و پرده درست کردم را چسبیدم و در را بستم  این چیزهایی که یددهد که من بااهی را به شما میگاین آ ،شود و این دردمی شروعواش درد یواش ی

 بیاندازم. 

اتفاق این لحظه که ممکن د در مقابل نیشما هر چقدر بیتشر مقاومت ک .افتددر این لحظه یک اتفاقی می ،در واقع همین لحظه را ما در نظر بگیریم

ولی االن در  ،دهددارد نشان می ارش اتفاق سه سال پیممکن است که ذهنتان  .دهدمیذهنتان دارد این اتفاق را نشان  .افتداست در ذهنتان دارد می

شوید. هر چقدر که ز جنس ماده میشوید و ایاز جنس جسم مکنید ر که مقاومت میهر چقد .کنیدذهنتان این میگذرد و دارید شما به این مقاومت می

پذیرید. مقاومت یعنی کنید و نمیمقاومت می .یعنی در درون با آن ستیزه میکنید ،کنیدمقاومت میشوید. بیشتر از جنس ماده می ،کنیدمیبیشتر مقاومت 

گویید و مییک دفعه یک چیزی و  کنیدمیدعوا کنید. همینکه تلویزیون را نگاه  مردم کسی بشوید و بااین نیست که شما دست به یقه با این. مقاومت 

پسندم و اینها همه مقاومت درونی است. هر چه بیشتر و من این را نمی .کنید که چرا این اینطوری است و چرا آن آنطوری استمیقاومت میک دفعه 

شود. فت شما که اصل شماست جذب ماده میشود و آن لطابیشتر درد ایجاد می ،هر چه بیشتر مقاومت کنید شوید.مقاومت کنید بیشتر از جنس ماده می

ا می .چسبیم به چیزهاو می شودتر میفکرهای ما جدی .تر میشود جهان جدی ،ما جامدتر میشوم که موالنا هم در  .روند آیند و می چیزها که مرتبا

همین  .بینید که اولین جای رقص فرم همین فکرهاستشود. شما میبسیار دردناک می است. رقص فرم و رقص جسم  رقص فرمکه پایین می گوید 

اگر شما همه . این بازی فکر است. یک لحظه یک فکر عوضی میاد وبعد یک فکر خوب میاد ویدآرود و بعدی میحظه یک فکر میاد و بعد این میل

رود.در حالیکه جهان جای بازی است و آن لذت از بین می .جدیشود جهان میجدی. خیلی می شوید آدم  ،همه را باور کنید ،فکرها را جدی بگیرید  
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 متوجه میدیدیم و فهمیم که خواب میبینیم و صبح پا میشویم و می خوابیم و خواب میما همانطور که شب می ،شویم به اینکهما داریم بیدار می االن  

به کنیم بیشتر شویم که هر چقدر بیشتر مقاومت می دیدم. االن هم متوجه میمن داشتم خواب می ،یعنی در خواب .یدمدما داشتیم خواب میشویم که 

داریم بیدار خواب ذهن این  االن ما با شنیدن اینها از. وشود رویم و این خواب ذهن بعضی موقعها کابوس و خواب دردناک میخواب ذهن فرو می

شویم زندگی قائم به خود.می .ظر و منظور یکی میشویماما همین ن ،و اگر از خواب ذهن بیدار شویم بطور کامل .شویم می  

قائم هی یعنی قائم نیست.  ی همیعنی زندگی که بسیار قائم به خود است و به چیز دیگر، هی و قیومجلسات گذشته داشتیم که می گفت در اصطالحات  

شوید از همین شما هستید که دارید بیدار می ،است و هوشیار به خودش است دشخوذات هی یعنی زندگی. زندگی که قائم به  .است دشذات خوه ب

گوید افتد برتر است . دارد میو از هر چیزی که اتفاق میکه این از جا یعنی از فرم  ،شوید که در من یک هوشیاری بوده و متوجه می .خواب ذهن

که از ذهن زاییده شدی و  ،ید. این تو هستیداین را از جایی پیدا نکر .و از فرم برتر است این را از کجا پیدا کردی؟ این را داشتی که از جاآن چیزی 

هم تو سالم هوشیاری که از خودش هوشیار است. این  .. آگاهی که از خودش آگاه استآن هم زندگی که از خودش آگاه است ! شدی زندگییک دفعه 

نه اهوشیار .واقع معادل این است که بگوییم هوشیاری از خودش هوشیار است. هوشیارانه شما دارید بیدار میشویددر  تو علیک سالمو علیک هم 

کشید بیرون. خودتان را از ذهن میدارید   

ن آخوانید نقدر که هر دفعه که میآو نقدر بخوانید آشما باید اینها را  .شود که حفظ کرد میشما باید بشوید. اینها را ن .شودمیحاال اینها که با گفتن حل ن

که زندگی را  .زندگی را باید زندگی کرد .جدا بشود و روی خودش قائم بشودتا زندگی  ،آن چیزی را که چسبیدید را رها کنیدو دردتان را 

.شود بحرف در آوردنمی  

ا درست است و ا میتمام این حرفهایی که من اینج  خواهد بیان کند ولی موالنا امروز موالنا به ما  آنطوریسعی بر این است که مطلب را زنم تقریبا

به  یدو قائم بشوئم راهنما است. اگر درست گفته بشود کما اینکه شما با شنیدن اینها یک دفعه از خواب ذهن بیدار بشوید که اینها عال گفت

این کلید این بدست  ،افتدمقابل اتفاقی که می درکه من این لحظه مقاومت نکردم و این مقاومت نکردن یک لحظه حس کنید  .ذات خودتان

کلیدش این است که  ؟ ین را چطوری پیدا کردیداشما . آنک ز جا برتر استاین است که وردن هوشیاری است. راهش چیه؟ گفت راهش آ

این بزرگترین نعمت  .توانید . این بزرگترین هدیه زندگی استشما هم میمقاومت نکنید . کلیدش در این است و خیلی هم ساده است. شما 

تر از شمس این همان شمس است. موالنا می گوید غریب .نیست چیزهایعنی در  .که از این جهان نیستدر این مکان و در این جهان است. 

شود به خودش می راصل شما وقتی که هوشیا .تساین جنس ا ازاصل شما . تسریزی از این جنس ابشمس تدر این جهان نیست. 

جا هست نظیرش؟ در انسانهای دیگر. امروز گفت که تنها کدر  ؟با کی دوست بشودشناسند. را نمی آنچون چیزها  .رین چیز استتیبغر

هوشیاری را پیدا کنیم و از طریق این هوشیاری با همدیگر متحد بشویم نه از طریق ادیان نه از طریق راه نجات بشر این است که ما این 

! هویت می شوند و به جان همدیگر می افتندباورهای اجتماعی و هیچ راه دیگری ندارد. انسانها با باورها همباورهای سیاسی نه از طریق 

اگر تو هم حرف بزنی ما با هم تم که باور من بهتر از باور توست. مدم و گفآکه من  ،حان شدهمتاین اآن راه نیست. هزاران سال  و

دست پیدا کردیم به یک . و این جواب نداده! حاال این را ما بدست آوردیم .بیشتر است  مچون زور ،زنممیمن تو را و  .ودشمیدعوایمان 

جهان نیست این  اینچیزی که در  

حسرت رضوان شدی چونک رضا یافتی                                                                                سلسبیلاز قدح ثقیل  ساقی رطل    
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ا شرابی است که مست می کند و مستیگران  ساقی قدح بزرگ   مثل مستی چیزهای بیرونی نیست که من امروز پولم زیاد شده  .حقیقی است آن واقعا

و بعد یکی  شدشود . االن یکی از من تعریف کرد من حالم خوب رسد و حالت بد میخب دو ساعت دیگر یک ضرری می .پس حالم خوب است

برای اینکه از روی من  ،نی دارد اثری روی جهان نداردو آن عقلی هم که من ذهها پایدار نیست ینشود. پس ابد می مبدگویی من را کرد و دوباره حال

. ولی این ساقی این خود کندکند گرفتاری خلق میهر کسی که با منش خلق می .انرژی مخرب دارددارد.  ذهنی انرژی کثیفمن  .آیداز من می .آیدمی

این چشمه ولی موالنا به آن معانی زیاد توجهی ندارد و  بهشت.ای است در ،  سلسبیل یک چشمهخداست. ساقی رطل گران از قدح و این چشمه بهشتی

 .ن هستآخرد و عشق و زیبایی توی  که .جوشد و می آید باالغیبی است. شما نشستید اینجا حاضر و ناظر و از اعماق وجودتان انرژی خالق می

هر چقدر بیشتر پخش کنی  .که تو بتونی پخش کنیاد ر میآنقد اد! نیچولو کوچولو کو .گوییم از چشمه سلسبیل است و قدحش هم بزرگ استمی

خورد به حال تو . برای اینکه تو فهمیدی و درک کردی که این رت میسح ،که دربان بهشت است ،گوید که رضوانو میآید. همانقدر بیتشر می

ا راضیه ،جنسی که االن هستی  ،افتدبرای اینکه هر اتفاقی که می .افتدکه چی اتفاق میکند و برایش مهم نیست برای اینکه فضا باز می .این دائما

و دربانش هم همین تسلیم کنید ن چیزیست که شما االن در ذهنتان خلق میآبهشت  بهشت است.  یبنابراین تو .ریزد توی آنیی میداخالق خانرژی 

و رضا داشته  یدکه اگر شما خشنود باشید و راضی باش .یدکنهمین اصولی هست که شما تبعیت می. همین راهیست که شما انتخاب کردید .شماست

فضادار  ،دیکنداند ولی چون شما فضا باز میمیذهن آنها را خوب نافتند خوب هستند؟ مگر همه اتفاقاتی که االن می .رضا یعنی فضا باز کردن .یدباش

تغییر  در نتیجه وضعیت .نآریزد در خردش را میو  .ناجور راگیرد وضعیت زندگی در آغوش می .، این فضاداری همان زندگی استدیشومی

برای  ،خواهد بدهد هیچ موقع به نفع ما نیستکه من ذهنی می . آن تغییریکه من ذهنی میگوید غییریبکند نه ت ید. منتها تغییری میکند که بادنمیک

این ساقی شما باید اجازه بدهید  ! بطور قطع و یقین .این به نفع ما نخواهد بود ،دهیممن توی آن است. هر کاری را که با منیت و من انجام میاینکه 

ر که عوض کند خوب جوو هر  .و وضعیتتان را عوض کنداین لحظه در حالی که بی من هستید بریزد به وضعیتتان  ،این شراب زندگی ،رطل ثقیل

ذهنی توکل ندارد.. من توکلمعموالا می گویند  هست که در حقیقت این چیزی  .است  

این  .افتددر آغوش کشیدن هر اتفاقی که می و لحظه رضا دارید؟ خشنود هستید؟ رضا یعنی عدم مقاومت اینکنم . آیا شما در من از شما سوال می 

مندانه تغییر بدهید. شما با من خردخواهید که منتها می ،خواهید تغییر بدهیدخواهید وضعیت را تغییر بدهید البته که میمعنیش این نیست که شما نمی

بعد همیشه در حال  .شودچهار جای دیگرش لنگ می ،کنیداینجا را درست می .شودجای دیگرش لنگ می دهید می تغییرا را جاین ،ذهنی تغییر بدهید

ید که این من ذهنی عقلش ناقص دانولی شما می .خوشش نیادمن ذهنی  .ظاهرش ممکن است که به صالح شما نباشداین  ،درد هستید. شما اجازه بدهید

کند که این عقل نیست. دیگر و دائم دارد مقایسه مییک چیزی به خودش اضافه کند یا خودش را بزرگتر کند همیشه عقلش به این است که است. 

  !دانید اینها رامی

توانیم فضا را باز افتد میهر اتفاق که می .بنا به تعریف ما فضادار هستیمضا را پیدا کردیم. برای اینکه رحاال ما روزی که انسان شدیم این خاصیت 

که باید و شاید طوریآنهنوز فضای زمینه اتفاقات. اتفاقات ممکن است در روزهای اول  .ن جنس هستیمآفضا زندگی است که ما هم از کنیم و این 

زیبایی با عشق با  .کندزندگیتان و همه را باردار میوضعیتهای ریزد به میکننده زیبا خدایی این انرژی  ،ن فرصت بدهیدآنشود ولی اگر شما به  یباز

.ریزدزندگیتان میوضعیت های . بنابراین شما در فضای یکتایی این لحظه هستید و شاد هستید و این شادی به تمام خرد  و لطافت و با  
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افتند افتد؟ حتما اتفاق میمیناتفاق های ناجور هم با زندگی هستید. آیا وضعیت ی )خود(و در تو .زندگی هستیددر بیرون و در ذهن با  ،پس در مکان 

خیالتان راحت است. خواهید. بنابراین ها چیزی شما نمیرامش دارید که از وضعیتآمستقل از آنها بقدری شادی و مستقل از آنها هستید. ولی شما   

 بخش سوم: 

   وی تن عریان کنون باز قبا یافتی                                                                          شده گنج گهر برزدی         ای رخ چون زر  

تیم و ما عریان شدیم. پس ما عیان هس :ویدگو همانطور که در پایین مین زرد شده . رخ ما بخاطر همیدار ذهنی داشتیمما تا حاال هوشیاری من

 کهاینمثل  مثالا  .زدی به گنج گوهرکه  از وقتی که انسان شدی بدان ،که قبالا موالنا به ما گفته و شما به عنوان انسان .ریر استزمهسرد هم فکرهای 

اگر هوشیار بشوی به بدان از وقتی که انسان شدی، چرا تو باید درد بکشی؟  ؟داشتی میکندی رسید به گنج. همان گنج وفا. چرا باید رخ تو زرد باشد

 ،پناه ما ،لباس یافتی. لباس همین هوشیاری حضور است. لباس ما! باز قبا یافتی  ،دوباره ،اندازیکه چسبیدی بیرا اینکه چی هستی و این چیزهایی 

گوییم که به خودمان می دائمما که ت و ما باید این را بفهمیم. هیچ جای دیگری پناهگاه نیس .ی یکتایی این لحظه استافض ،از این گرفتاریهای بیرون

خورد. بهترین کار این است که شما بیایید می. اینها بدرد ن.این بال را سر دشمنم بیارم و. ،با این دوست بشم ،این را بخرماین را به خودم اضافه کنم، 

گذارند و میات روی شما اثر نو اتفاق .رامش داریدآشوید وشاد می .شویدزندگی می جنسو اینجا از یی این لحظه و اینجا پناهگاه است. ای یکتابه فض

؟ زباگوید ن آن ما عریان هستیم. چرا میلباس ما است و بدوشوید از اتفاقات. این همان قبای تو است. هوشیاری حضور قبای ما است. نابسته می

یاد گرفتیم ولی آنجا درد ایجاد کردیم و  .خواستیم جدایی را یاد بگیریمرفتیم تو ذهن و میبرای اینکه وقتی که ما آمدیم به این جهان از آن جنس بودیم. 

فهمیم که ما از دوباره می .یم دورانداز. این اشتباه بوده. حاال بیدار میشویم و دردها را میبرای زندگی آینده و اشتباه کردیمپایه قرار دادیم دردها را 

 ،ذهنوسط خواب  ،به بیدار شدن منیکهمینکه اقدام میهوشیارانه.  دفعهکنیم ولی این جنس هوشیاری حضور هستیم. دوباره جنس اولیه را پیدا می

خواب که واقعی نیست.  یمحتیم. اینکه بسیار ناراحتبسیار نار .بینیمبینیم و داریم خوابهای بد میبعضی از ما داریم کابوس می م. یبیدار بشو ماهیخومی

ردت لباس خوب پیدا کردی و دیگر س ،همینکه هوشیارانه بیدار بشوید ! حاال شما بیدار بشوید .بیدار بشویم ،خواهیم. حاال در وسط خواب میاست

شود. نمی  

       یار منی بعد از این یار مرا یافتی                                                          د                   نعالم بخحاال ای دل گریان کنون بر همه   

ا شکایت و تفسیر می .کنمای که من دارم ناله میای دل گریان من هر کسی این را به خودش بگوید که  .بگویید نحاال این را شما به خودتا  .کنمدائما

ا قضاوت  وانیم بر تکنم و دردهای من بیشمار شده. حاال ما میخودم را مالمت می .کنمو مردم را مالمت می .کنمردم را محکوم میکنم و ممیدائما

ا شما توضعیتها میهمه  ، درعالمدر فضای یکتایی این لحظه بر همه  ،و وقتی که آمدیم و هوشیارانه بیدار شدیم .همه عالم بخندیم وانیم بخندیم. واقعا

گشا و این کلید قفلاعتقاد داشته باشید که این هوشیاری حضور تام و تمام است  ،نطوری نشدیدآاگر  اعتقاد داشته باشید.باید معتقد بشوید و حداقل 

ی کنید. شما از خودتان سوال کنید فکر اوقات تلخکند و شما الزم نیست هایش را باز میو قفل .کندها را راست و ریست می و تمام و ضعیت .است

ا باید دو سه می نمیشود باید چند جا آدم مردم را  . در فروشگاه ،در کار ،در خانهگذرد! تان نمیاتاوقات تلخی بکنید وگرنه امور تاکنید روزمره حتما

آید که یواش یواش این اعتقاد هم در شما بوجود می ،شما اگر به این انرژی زنده بشوید .نه الزم نیست  ؟سر جای خودشان بشاند و اوقات تلخی بکند

 .شودمشتری راضی می .کنداین کلید دارد باز می ،کنیدبا عشق رفتار می شما خوش اخالق هستید مالیم و لطیف هستید و .کندباز میاین کلید دارد 

ما عادت کردیم که بدون پس الزم نیست که اوقات تلخی بکنی. کند. همه قفل ها را دارد باز می. دشوات راضی میبچه .شودهمسرت راضی می
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ا می گذرد. میاوقات تلخی امورات نمی گذرد. چرا ن و  ؟شوندررو میشود که همیشه بخندید . آیا اگر ما همیشه بخندیم مردم پ  میشما ن گذرد؟ حتما

ا قدرت در همین لطافت است. شما شوندسوار آدم می ؟کنندسوء استفاده می خواهم بخندم و برم به خودتان بپرسید که من می از؟ نه اینطور نیست. اتفاقا

از این لحظه به بعد و  .گریان نیستدیگر ی لطیف را بگیرم و به عنوان کلید در همه جا ازش استفاده کنم و دلم هم ژانراین  ،فضای یکتایی این لحظه

خندم.همیشه میهم   

کنید به این کلید مییواش یواش اعتماد  .کندبینید که این کلید دارد باز میدو سه ماه می ازالبته دو سه روز کم است بعد  .اال دو سه روز امتحان کنیدح 

شود کار کرد. همیشه که نباید دعوا کرد. با خوش اخالقی هم می  !امتحان کنید .شوددارد می شود. انگاربیند که اینطوری هم میو به خودتان و می

:گویدمیکه ذرد؟ اگر ما یار را یافتیم گمینکار چرا ما معتقد هستیم که بدون دعوا   

ا این کلید مشکل و روابط بین انسانهاست. این یار مرا یافتی  ازیار منی بعد   همدیگر پیدا کردیم و در آن فضای یکتایی که یار است با ما یار را اتفاقا

زندگی بینید ؟ برای اینکه خودتان از جنس دانید چرا نمیرسید زندگی را در او ببینید. میبه هر که می. چرا نمیشود؟ شما خواهیم دوست بشویممی

 یید خودتان باشیداز جنس تا ،شود زندگی را در دیگری دید. از جنس درد و اوقات تلخی و از جنس من باشیدنیستید. اگر از جنس زندگی نباشید نمی

ه شما یک کمی راجع به من تایید کنید کخواهید خودتان را ببینید که می ،رسیدشما ببینید که وقتی به یکی می نمی توانید زندگی را در دیگری ببینید. 

؟ او تایید کنی درخواهی زندگی را خوشگلتر از تو هستم یا نه می ،که من چقدر عقلم زیاد است و علمم زیاد استصحبت کن،   

من چون از جنس زندگی . ن را در من تایید کنی آخواهد اصالا تو نمی و کنملیک یعنی من دارم زندگی را در تو میبینم و این را هم تایید میسالم ع 

کنم.که بزور بخواهم از تو بگیرم. من تو را به عنوان زندگی تایید می ،خواهممیم را نصناق من   تایید  هستم   

ا اگر این کار را بکنید چند روز ن .حاال شما این کار را بکنید  گوید که چسبیدن به این دردها موالنا میشوید. گذرد که شما از جنس زندگی میمیاتفاقا

شویم و دردمان هویت بذهن و با چیزها همجهان و برویم توی اصالا سرنوشت ما این است که به عنوان هوشیاری بیاییم به این  .یک چیز شلی است

آدم فرق دارد با اینکه این این کل مسئله و کار است. همه انسانها یار را یافتند فقط از آن هوشیار نیستند.  ! بیاد و یک دفعه زاییده بشویم و رها بشویم

 %95همه شان به اندازه کافی دیگر پول دارند! ولی فرض کنید که خب  .همه انسانها یک میلیون دالر پول داشتند فرض کن که. نداشته باشداصالا 

خودتان که اصلتان است باید آگاه بشوید.  معنویاز آن ثروت خبر نداشته باشند از پولشان. پس فقیرند. پس شما با خواندن موالنا  انسانها این  

را من که که را یافتی  تا که بگویم تو                                                                    پیش من ،پیش من آ ،خواجه توی خویش من    

ما دوست و رفیق  .بیا پیش من خویش من وییخواجه تخویش من کیه؟ هر انسان دیگری. برای اینکه همه ما از جنس هوشیاری حضور هستیم. 

ای که خبر چه کسی را پیدا کردهبه تو نشان بدهم که تو  تا در تو تایید کنم و. تا من به تو بگویم چون من از جنس زندگی هستم. زندگی را هستیم

از جنس لطافت هستی و چون  .یعنی شناسایی میکنم که تو از جنس زندگی و زیبایی هستیسالم علیک . بیخودی نگفته که خواجه سالم علیکنداری. 

کنی. مین عمل تو غیر از لطافت ،کنم در تواین را تایید میمن   

 رانه اینکه همدیگر  .نه اینکه توی سرهم بزنیمد کنیم. ییکی بکنیم و زندگی را در هم تایپیش هم بیاییم و دلمان را به پس چاره ما این است که ما 

ای اینکه همیشه و من بروم باال. بر .ه این است که چطوری یک نفر را کوچک کنمبحواسش  تماممن ذهنی  .کوچک کنیم. من ذهنی این کار را میکند

د رومی ،ت بخوردساگر شک .باید توی این آزمایش که من از تو برتر هستم باید موفق از آب در بیادرسد و به هر کسی که می .کندبا مقایسه کار می
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... ولی چند تا عیب دارد حاال اگر پولش زیادتر است و خوشگلتر است و  .یک جوری باید حساب و کتاب بکند که این به نفع من تمام شدکند. ناله می

است که در اول  همانراهش  ! این راهش نیست !شودمیاین نکند که من باالتر از او بشوم. باالخره ترازو را یک جوری می .که من آنها را ندارم

د که زندگیتان عوض می شود یا نه. یببین این کار را بکنید ی و آرامش را در تو . شماگکه من تایید می کنم زند :موالنا گفت  

  رو که توی بر صواب ملک خطا یافتی                                                      بر فلک از بهر تو                          و دهل می زنند سکو

همین فضا در آن جا آسمان است همین در آسمان. آسمان رمز زندگیست. یعنی در فضای یکتایی این لحظه که  .می گوید که عروسی است در فلک

اگرما  .برای هر انسانی میزنند. برای تو. یعنی همیشه در آنجا شادی هستکوس و دهل عالمت شادی است.  .زنندل میه  برای تو کوس و د  

لکی را که رویش دهیم . ولی ما م  یعنی کار درست را ما انجام می .روی خودمان آن موقع ما به ثواب هستیمقائم شدیم  ،رشدیمظنا و هوشیارانه حاضر

لک خطاست. نیم باید بدانیم که این م  ککار می  

مثل وضع  ،ماط شمثل روابلک اطرافتان، م  تمام سی یا چهل سال شما یک جوری زندگی کردید که ممکن است  .بگیرید شما االن خودتان را در نظر

لک خطا گویی. ولی حواست باشد که تو االن روی م  االن دیگر تو راست می د،اگر به حضور رسیدی الحا. اینها همه با اشکال روبرو هستندمالیتان 

ترس. روابط این روی به ملک  .فرستی بیرون ولی این اعمال میشود به ملک خطاشما انرژی سازنده را می .همینطور استکنی. در جهان کار می

ترسند. در برای اینکه از هم می .سالحهای کشنده دارند .دارندهمه ارتش  کشورها .جهان بر اساس ترس بنا شده. این همه روابط جمعی را نگاه کنید

ا راالن هم تق .ا و بچه ها را بردندمردها را کشتند و زنههر چه داشتند به یغما بردند.  .طول تاریخ نشان داده شده که این قبیله به آن قبیله حمله کرده یبا

. داشته باشند  یمخربتر وبزرگتری سالحهای کشنده  دوست دارند که مدرن تر. بنابراین همه کشورها ارتش دارند و منتها بصورت ،همانطور است

 .شود درست کردولی ملک خطا را می ! و در نتیجه بزرگتر شدیم. من دارند یا حرص دارند که برویم از دیگران شاید گرفتیمترسند . میترسندمی

الخصوص در زندگی علی ،رسدانرژیتان میای که ذارید در اطراف خودتان به اندازهتاثیر بگ ،انید نفوذ کنیدوضور زنده بشوید میتحشما اگر به گنج 

ا  ای دارند ملک خطا میعدهشخصی خودتان. ولی ممکن است حتی در زندگی شخصی خودتان هم  سازند. من اگر به گنج حضور رسیدم لزوما

توانم از تمام من می ؟ می توانم اثر بگذارمنآیا من  .کنیمما در یک شبکه روابط زندگی می ند. که به گنج حضور نرسیدو فامیلم ام همسرم و بچه

خواهند من را اذیت ن کسانی که میآ .کنم که مردم به آنجا دسترسی ندارندزندگی میدر فضای ، برای اینکه من ون بشمصماتفاقات از تمام  ،فکرها

 ،زیاده طلبی بنا شده . ما بقول معروف روزی صد تا درخت می کاریمو حرص  ،حسادت  ،ترس ،بر اساس خشم بیرونیولی می دانم که ملک  .کنند

ما نباید ستیزه کنیم  با کسانی که درختها را مانیم. برند از درخت کاری میهایی که مینها را میبرند. اگر ما حواسمان را بدهیم به آنآسی تا از 

که ما نباید بگوییم که چه فرقی میکند یک نفر!  :گویدپخش کنیم و این را موالنا میی را در جهان ژاین باشد که این انر نما همان باید کارما .برندمی

کار کنیم و کاری به ستیزه نداشته باشیم.کند. ما باید بطور فردی روی خودمان میده نفر فرق ، کندنه یک نفر فرق می  

شود اش هم بصورت فردی و هم بصورت جمعی میویواش ی را لک خطاست . ملک خطاولو اینکه م  رو که توی بر صواب ملک خطا یافتی   

کند.میپیروی کرد. این دوباره از قانون مزرعه  ضشعو  

بفرض اگر فالن کس در عرض  :من ذهنی می گویداز من ذهنی است.  اوقاتعجله هم بعضی این  .بینم که عجله دارندبعضی از بینندگان را من می 

هید بدشما اجازه کار میکند . نه  ردی بد داژمن باید در عرض سه ماه برسم من با آنها فرق دارم! در اینجا همان انر ،دهیبه گنج حضور رسسه سال 

 اریدکمیبادام ن دست اوست. شما یک درخت آیه دیگر بقکن. ا که می توانی کوشش جرا بدهید دست زندگی و تا آن تانشما خود توانید. چون شما نمی



13 
 

.  دپانصد تا بادام بده یدکه من میگویم با .ین کنیدیتعتوانید میدیگر شما که دیگر بادامها را که ن .خواهد بادام بدهدتا هر چقدر که می .باید صبر کنید

نور بدهی و هر چقدر هر چیزی احتیاج دارد بدهی و این درخت هم خودت  .آب و کود بدهی درخت نآکنی که به را می خودت دیگر حداکثر سعی

اجازه بده که این  ت. نیسکنی و دیگر دست تو اینها را تا آنجا که الزم هست می !شکرکنی . اینها را الزم داری .صبور باشی .پرهیز کنی .هستی

 فرآیند خودش را طی کند. 

خشک لبان را ببین چونک سقا یافتی                                                                          زان شکرین لب شدی     بر لب تو لب نهاد  

اصالا لبهای تو را به  ،چون معشوق.چون معشوق لبهای تو را بوسیده  . معشوق هستی آندر فضای یکتایی این لحظه که از اول هم گفت که تو در بر 

نی. ز شیرین میو حرفهای  .میزنی خردحرف برای همین هست که تو شکرین لب شدی و تو  .وردآحرکت در می  

حاال باید کسانی را که  .کندمعشوق است که دارد از طریق او صحبت می ،شودحرف عشق صادر می ،شوداگر کسی دید از او حرف خرد صادر می 

 برای اینکه ما سقا را پیدا کریدم. سقا کسی هست که آب میآنها را هم ببینی و به آنها هم آب بدهی.  ،از این موضوع خبر ندارندو خشک لب هستند 

.چراغ باشید و قاضی نباشیدد دانید که بایو اگر شما رسیدید به آنجا شما خودتان میدهد. البته همیشه گفتیم که ما باید چراغ باشیم   

نتقاد کنیم و کوچک ابدون اینکه  ،یمکند. بدون اینکه محکوم کنبینند. قاضی محکوم میچراغ راه را روشن می کند و مردم جلوی راه خودشان را می 

ا همین انر .ما چراغ را روشن کنیم .بگذار که من به تو بگویم ،دانیمیکنیم و بگوییم که تو ن حرفی  .شودی هست که از شما صادر میژچراغ هم اتفاقا

دهیم که آنها هم قانون اجازه می .کنیممیگیرند انتقاد ندیدیدم که یاد نمیاگر  .خواهیم عوض کنیممیکسی را ن .کنیمنمینید و به کسی تحمیل زمیکه 

 مزرعه را رعایت کنند. 

پنجه گشا چون کلید قفل گشا یافتی                                                                                     خواجه بجه از جهان قفل بنه بر دهان   

از  ،این زیبایی که در فضای یکتایی این لحظه بعد از آزاد شدن شما از ذهن ،این عشق ،یژاین انر. گشاستقفل ،این انسان آزاد شده ،پس این اصل ما

کند. شاه کلید است. در هر جایی و با هر کسی کار میدر هر سویی  .شاستاین انرژی قفل گ ،شما صادر می شود  

.یعنی دیگر حرف نزن و االن عمل کنقفل بنه بر دهان  . می گوید تو از این جهان بجه و برای این کار ذهنت را ساکت کن  

هم هویت نشو . یعنی از من بیا بیرون. با چیزهای این جهان  ،از جهان بجه . ند و منت را خاموش کنار ککژی ی بیاید بگذار این انرژبگذار این انر 

ساکت  . وقتیکنیم که او هستیمو فکر می .کنیماین تصویر ذهنی زنده را درست می ،با فکرها هم هویت شدن وفکر کردن  زدن و حرف از طریقا م

این  رفکرهایمان در اختیا .بینیمرهایمان را میکف . زنده و روی خودمان قائمظر و حاضر، ان .ی حضورنرژشویم اما می .محل میشودضبشویم او م

گشا را پیدا کردید. به قفل گشا اطمینان کنید.دانید که قفلبرای اینکه شما االن میاین یک جور دیگر فکر کردن و عمل کردن است. که  .ی هستژانر  

ن آو به او اطمینان کنید.  .اطمینان باید کرد ،شودشما صادر می از در حالت عدم مقاومت ،در حالت صلح ،الت رضاحی زنده زندگی که در رژبه ان 

  .خواهیدمیکافی است که زندگی شما را روبراه کند. چیز دیگری ن
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ا من  اگر شما عادت کردید  به جز اینکه کار  .ندارد مید که لزونین دوباره فکر کروی ای ،باید بیاد باال و باید اوقات تلخی بکنید و معتقد هستید که حتما

آید هر موقع دیدید که من شما دارد می .ی لطیف استژاین انر .هیچ فایده دیگری ندارد .روابط شما را با مردم خراب می کند .می کندشما را خراب 

کند. خوب بیایید و خواهید دید که این قفل کارهای شما را باز میی ژبروید بیرون یک قدیم بزنید دوباره با انر ،شودو اوقات تلخی دارد میباال   

چهارم: بخش   

دفتر اول  3426قسمت اول این مثنوی را که از سطر هفته قبل، . مثنوی را که از هفته پیش باقی مانده ادامه بدهیم هاجازه بدهید در این قسمت ادام

:کنم گفت یادآوری می اش را دوبارهبرایتان خواندم ولی خالصهشروع میشود   

باده خورده ای که سر همانجا نه، *** بشنو الفاظ حکیم پرده ای   

ر و بازیچه اصفال شد*** تسخ   شد مست از میخانه ای چون ضال    

یعنی کسی را  .گرفتنیعنی به بیگاری  رتسخ   .است خره درآوردنیا به س   .کهضحبه معنای مسخره و م رتسخ  . هم خواند  رشود تسخ  را می راین تسخ  

.دهندکه در حالت من ذهنی ما را مردم به ما بکار می گیرند ولی مزد نمی همانطوری. آدم بیاورد کار بکند ولی مزد به او ندهد  

 .بیرون نیاییم دیگرباید همانجا بگیریم بخوابیم و .خوریممنظور از این دوسطر این بود که ما که انسان هستیم و در فضای یکتایی این لحظه شراب می 

اگر بکند برود به جهان و برود به  .بنابراین لحظه را نباید ترک بکند .خوردنریم. انسان باده یا شراب زندگی را در این لحظه مییعنی به جهان 

کرد بعد اطفال را تعریف شود. شود و بازیچه اطفال میدان بشود در این صورت به بازی و بیگاری گرفته میرو سرگخیابانهای ذهن پرسه بزند 

هشتاد سالش باشد. اینکه  یکتایی این لحظه نیست طفل است ولوهر کسی که مست خدایی نیست یعنی در فضای  :برای ما که گفت  

:پس گفت   

از هواجز مست خدا *** نیست بالغ جز رهیده خلق اطفالند   

و راست فرماید خدا  دلهوست و شما *** کودکیو لعب  گفت دنیا  

انه من ذهنی را رها کرده مگر اینکه هوشیار .عقلی ظاحله ب .بطور خالصه می گوید که همه مردم طفل هستندولی فته قبل توضیح دادم. هاین را 

.همه طفل هستند آنهاغیر از از جنس زندگی باشند. و هوشیار باشند و حاضر و ناظر باشند و .این لحظه فضای یکتاییباشند و برگشته باشند به   

به  .یعنی محل بازی است .که دنیا محل لهو و لعب است :گوید خدا گفته استو می .رهیده از هوا همین معنی را میدهد   نیست بالغ جز رهید از رها 

بازیهای بزرگتر اسباب دوباره شویم باید به چیزهای این دنیا که وقتی بزرگ می.عبارت دیگر ما بچه هستیم و با اسباب بازیهایمان بازی میکنیم 

.دهیم که فرم بازی کندو اگر به اینها بچسبیم و با اینها هم هویت بشویم در این صورت ما اجازه نمی .هستند نچسبیم  

 ،بسیار لذت بخش است. بعد گفت که جنگ خلقان آن موقع  .نجا تماشا کنیدآو رقص فرم را از توانید بشینید فضا یکتایی این لحظه شما میلی در و 

ی من خواهم تایید کنمی .حرص دارم .تو باشمازخواهم برتر با من ذهنی که من می .افتنداینها به جان هم می ،دندمن نرهیاز نسانها که از هوا یعنی ا

کنم که اگر این به برای اینکه من فکر می .خواهم بگیرم از توچیزی را که تو داری من مییا  .کنیمیتو هم نو برترم هستم  یارا که من از تو بهتر 

یشان اگوید همانطور که کودکان سر اسباب بازیهپس می ! که همه اینها خطاست .شودکیفیت زندگیم بهتر می .شودمن اضافه بشود زندگی من زیاد می
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ا بی مغز و  .جنگ خلقان هم مثل جنگ کودکان است ،کنندبا هم بحث می  ههیچگون .نیست در آن یغزمیعنی هیچ گونه  بی معنی است. ولی تماما

و این موهان یعنی سطحش خیلی  .به صالح طرفین نیستیعنی به صالح هیچ کس این جنگ نیست.  . جنگ نیست اینعقلی و خردی و عشقی در 

جاهای جهان نند . حتی با این همه که صحبت است و این همه کتاب نوشته شده در خیلی از کبا هم جنگ بیعنی زیبنده انسان نیست که  .پایین است

  .خلقان با هم جنگ می کنند

فعی آهنگشان جنگشان *** جمله در ال ین نجمله با شمشیر چوبی  

شما بیایید از جنس عشق باشی و با هم برخورد بکنی. اینها با کنند. شمشیر حقیقی عبارت از این است که قی جنگ نمییگفت اینها با شمشیر حق

 .باشدبرخورد انسانها نباید از طریق من ذهنی  بنابراین .مسخره دارد و با شمشیر چوبین نمیشود جنگ کردیک حالت وبین، شمشیر چوبین چشمشیر 

ن است که من از تو برتر هستم و چیزی به من یبر اساس ا ههم فکرهای ما همه مصنوعی هست. ! ذهنی اسباب و لوازمش همه مصنوعی است من

ن هم در آکه همه کند. و بعد گفت من مصنوعی هم عقل مصنوعی دارد و در بیرون هم درد ایجاد می نهاست وآها همه من توی و این .اضافه بشود

دانید! میشما . این را به هیچ کس نیستکنند سودآور نیست. آهنگ همه انسانها که با من ذهنی دارند رفتار میی الینفی است یعنی به نفع هیچ کس  

نگ مصنوعی و ج ،جنگ این جور . یین را. این را ببییند شمشیر چوبین را و همچنین اسب ن  در اینجا من خواستم که یک چیزی را به شما نشان بدهم 

  .فقط خواستم ببینید که شمشیر چوبی چی هست و آن هم سپر چوبیه .شوخیه

 

  :و می گوید

یا دلدل پییبر نیی ***کین براق ماست گشته سواره ن اشه جمل  

راکب و محمول ره پنداشتهخود ز جهل افراشته *** حاملند و   

و برای اینکه این را ببیند دانند. نها را از بهترین اسبها میآو  .نهاستآاسب نند این نی چوبین کیعنی همه اینها سوار بر نی چوبین هستند و فکر می 

یک عکسی آوردم که شما ببینید.دوباره من   

چیزی که ولی  .تازانداسب چوبین مدرن است. چوب است که بچه الی پاهاش گرفته و یک سر اسب دارد و دارد می عاین اسب چوبین است و در واق 

خواهد بگوید که کند و این اسب مصنوعی است. و موالنا میحمل میدارد کنید این بچه است که اسب را شود و شما توجه میدر این عکس دیده می

کنیم به که ما به عنوان حضور داریم این را حمل میهر چیزیکه توی ذهن ما هست این اسب چوبین است یا این علم ما  ،این ذهن ما ،این فکرهای ما
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ا این بار و این علم و این ذهن و خرد  .کنیم که سوارش هستیمعنوان بار ولی فکر می ن آ هایدر حالیکه ما داریم دردسر ،کند به ما کمک مین آحقیقتا

کنیم . را با خودمان حمل می  

 

که می گوید: دوباره این شعر را ببینید   

ل پییلد  جمله شان گشته سواره بر نیی ***کین براق ماست یا د    

ا  هر کسی که ستیزه بکند او یعنی همه آن خلقی که با هم در ستیزه هستند اصالا  حال است کسی که از جنس عشق باشد و م و .من ذهنی داردحتما

.و از ان جنس استاندازد جو دارند هر کسی که جنگ را راه میکینه ها من ذهنی و جنگ کند. بعضی موقعستیزه   

.  بود های بود که حضرت رسول به معراج رفتبراق وسیله .گویند که این براق استو می ! ولی ادعا هم دارند ،ن بچهآبر نی شدند مثل  پس سوار 

همه ما سوار شدیم ولی است که  یهمین ذهن ،روم. با همین اسب چوبی. این اسب چوبیبه معراج میخب حضرت رسول معراج رفته و من هم با این 

هدیه داده بودند به حضورت رسول. ل. دلدل هم یک استری بود بسیار معروف که لد  از نژاد د   ینیعنی ا .لپییلد  اسمش را گذاشتیم براق یا د    

 .گوید که هر چه بیشتر بهترنها هم هویت هستیم که هر لحظه به ما میآکه با یعنی فکرهای ما  .اسب چوبین که سوار شدیم اینگوییم که ما خالصه می

د. رسانمی! که نرساندمن را به خدا می ،من از دیگران بهترم و من باید ثابت کنم. این  

گوید که این نه تنها موالنا می .به خیالمان یا بهترین اسب را که ما سوار شدیم یا بهترین فکر را سوار شدیمما دارم این اسب   ینیدبر که میهمانطو 

ا تا خدا یک اسب دیگری بهت بده تا  .این اسب چوبین را .بندازید دورید ر را بااین با .بار را زیاد کرده .بهترین اسب نیست بلکه بار شماست تو واقعا

وارد می شود اگر حاضر باشید. ن علمی است که این لحظه در شما آسوار بشوی و به آن   

 حاملند و خود ز جهل افراشته *** راکب و محمول ره پنداشته

از این موضوع خبر نداره که  است. و بیخبری ساخته شده ولی از جهلکند حمل می راوب چبینید این بچه حاملند یعنی حمل می کنند. همانطور که می

کنند در تصورشان فکر می .پنداشته هستندمحمول هستند. محمول ره  ،کننددر حالیکه فکر می ،دهندما هم همینطور هستیم. راکب را اینها سواری می

در حالیکه یکی دیگر بر او سوار است. کند سوار است. که مثل این بچه فکر می  
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فقط به فکر متکی هستند و میخواهند فقط  ،انیکه فقط هوشیاری جسمی دارندسپس ک .شعر دیگر این است که فکر برای رسیدن به خدا کافی نیست

و اگر مثالا مسلمان باشند باید این را بخواند  .به فضای یکتایی این لحظه برسند که هدف همه ادیان است ،فکرشان به زندگی یا خدا برسند هبوسیل

گویدبفهمند. می  

  کی دویدغنی رسید *** مرکب ظن بر فلکها ال ی   الظن حق ان  از 

چرا از باروهایشان  ؟اینقدر به باورهایشان چسبیدندچرا اگر اینطوری است که مردم  .که فکر برای رسیدن به من کافی نیست :یعنی خدا گفته است

ا باورهای مذهبی و سوار شدن به آن میسوار شدند ولی این اسب چوبین  ،یک اسب درست کردند که ما  .اسب چوبین باشدهمین  توانداست. اتفاقا

که حضرت رسول استفاده کرده. برای اینکه حرف  یبراق .همین براق استرویم و این هم از نژاد گوییم این براق ما است. ما با این به معراج میمی

گویی خدا، خدا یک اسم و یک کلمه است وقتی می .باید مسمایش را پیدا کنی ،گوییمیتو اگر لفظ را  که :گویدشود ولی در پایین میبه آن مربوط می

فقط  .باید این را نشان بدهی ن زنده بشوی و در عمالا آفضای یکتایی باید به و گوییم حضور اال وقتیکه ما میحگویند. به چی این را میباید بگویی 

تکرار کردنش کافی نیست. و فکر فظلفظش کافی نیست و به ل و گفتن  

بر فلکها یعنی آسمانها کی دوید. یعنی به خدا نمی رسد. فلک رمز دوباره زندگی است. بعد دوباره  ریعنی اسب فک  مرکب ظن بر فلکها کی دوید 

 نتیجه گیری کرد که 

  مرکب کودک هال  ،*** همچو نی دانحس و ادراک شماو فکر ووهم 

آید و  با هر چه که به ذهنتان مییعنی  .حس و ادراک شما استو فکر ومنظور از آن مرکب همین وهم همین مرکب کودک را که به شما نشان دادم 

ا نشان دادم. هال یعنی آگاه باش. مکه االن به ش ،توانید فکر کنید همان اسب چوبی استذهنتان می  

گوید که . و االن دارد میچوبی هست سبعلمی ذهنی باشد همان ا :خب بقیه اش خیلی ساده است موالنا گفت  

علمهای اهل تن احمالشان ***دل حمالشانعلمهای اهل   

علم چون بر تن زند باری شود  ***اری شود یند علم چون بر  دل ز  

کند و زندگی می فقط توی ذهنولی کسی که  .سوارعلمش شده است .حمالش استکسی که اهل دل است و در فضای یکتایی این لحظه است علمش 

. پس بنابراین او حمال کلمات و علمش است . در این صورت کلمات سوار بر او هستند. سوار کلمات است .سر و کار داردو عبارات فقط با کلمات 

ظر و علمی که شما حاضر و نا .فضای یکتایی میادنه علم ذهنی بلکه علمی که از  ،علم زنده بشودعلم اگر بر دل بزند یعنی دل ما بر  :گویدبعد می

که گفتم در  ،از این زمینهآن فضا، بلکه از  .کنیدمیاستفاده ن از آنها ینبنابرا .کنیدزندگی قائم به خود هستید و به فکرهایتان نگاه می ،اعمالتان هستید

فضای در گیرنده او هستیم و فکرهای ما همین اتفاقات است. نده آن. ما االن راین لحظه است و یکی هم فضای در برگیاتفاق این لحظه یکی انتخاب 

در این صورت افتد. بنابراین شما نباید به فکر بچسبید و از این فکر بپرید به آن فکر و از این فکر به آن. فکر هم اتفاق است و هر لحظه اتفاق می

گوییم شما فکرها را ببینید و درعین حال اگاه داریم میشوید. میشوید از فضای زیرش آگاه نشوید چون از فکرها آگاه میشما از این فکرها آگاه می

 ،این کلمه و بر آن کلمه اززند که شما ن زیر هستید. زیرزمینه هستید و علم بر تن میآزند که شما فضای بر دل میین. علم وقتی باشید به فضای زیر

.میشود بارآن موقع علم بر تن زده و آن موقع پرید و سوار کلمات هستید. از این عبارت به آن عبارت می  
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یا ست . پنجاه اقصه شبیه ست ولی قصه نیو چندین بار بخوانید البته این حاال اینها را باید خودتان از کتاب مثنوی استاد کریم زمانی باید بگیرید  

نیش کامالا برای شما روشن میشود. معآن موقع و ؟ودشمیروی من چطوری اعمال خودتان بپرسید که این شصت بار اینها را بخوانید و از   

 بخش پنجم:

       کان نبود ز ه و بار باشد علم                                                                                                    ه       اسفار گفت ایزد یحمل  

آن نپاید همچو رنگ ماشطه                                                                                               بی واسطه     زهوعلم کان نبود   

انی هستند که کتاب راینها مثل خ ،انندجسمی و فکرها را اساس می دپرند و هوشیاری از این فکر به آن فکر می که حفظ کردند و هاییپس خدا گفته آن

  نها بار است.آروی 

هو  نبود زهو که آن  یعنی کان  بار باشد علماست. یاد این باریعنی از خدا نمی وه  آن علمی که این لحظه از  بار باشد علم و مصرع دوم می گوید

جوشد که بیاید باال و شما این لحظه از شما نمیدر فضای یکتایی این یعنی این لحظه   علم کان نبود زهو بی واسطه و علمی هم که  . یعنی خدا

علم کان نبود یعنی این وسط دیگر هیچ کسی نیست. هایتان بی واسطه، ان و وضعیتتعملهایو به  ،کنید به فکرهایتانال نمیمی و این علم را اعژانر

کسی که آرایشگر است سلمونی   Beautician  ازیهوامربقول یعنی طه ماش گ ماشطههمچو رننیست  ریدایعنی پا  آن نپاید*** زهو بی واسطه

البته در مورد خانها  .دوباره این رنگ میرود و دوباره باید رنگ بزنیولی بعد از دو ساعت . شودخوشگل ب خانمها تازند بصورت آرایشگر رنگ می

ا خوشگل است احتیاجی به رنگتوانند خوشگل باشندفقط نیست آقایان هم می خوشگلی طبیعی یک  شبیهه ندارد! این علم هم طماش . خانمی که ذاتا

ولی بعد ود شزیبا دیده میای دو سه ساعت دوام دارد. رب .گوید اگر خوشگلی طبیعی نباشه باید رنگ بزنی. مینگ نداردرانسان است که لزومی به 

ی ریزد در شما و مجوشد و می آید فضای یکتایی این لحظه میاز دو ساعت از بین میرود. حاال ببینیم علم شما از کجا هست. علم شما بی واسطه از 

 دو هزار سال پیش حفظ کردید همین را یک جوری استفاده میکنید. یک چیزی را از مثالا رفتید و یا نه؟  به اعمالتان به فکرهایتان 

یک حکمتی که از که . یک علمی شما بیدار بشوید به حضور تاخوانیم میرا این چیزها  .خوانیم این چیزها فرق دارندمی که ماچیزها را  اینحاال 

.نجا. اینها همه عالئم راهنما استو شما را می رساند به آ .دیشوخوانید شما آگاه میحضور برخاسته وقتی که می  

ودش به اصل خ مگوییکه می هر چیزیهمین زندگی زنده در شما است.  ،گوید که این اشاره میکند به ورای خودش. ورای خودشراهنما میعالئم  

.بی واسطه .از شما شودباید زنده بکند به آن چیزی که در شخص شما هست و فایده ندارد اشاره می  

توانید بگویید شما هم باید اینطوری باشید. نمی .به ما می دهد کند ودرست میآورد و درخت که از ذات و از ریشه خودش از زمین میوه مییک مثل  

شود!میآنطوری نمیوه را بچسبانم به خودم و بگویم که من میوه دارم. آن خت دیگر به من میوه بدهد و من که یک در  

بار بر گیرند و بخشندت خوشی                                                                      چون این بار را نیکو کشی                           لیک   

تا شوی راکب تو، بر رهوار علم                                                           بهر هوا آن بار علم                                    هین مکش   

 لیو .شودن بار میدر این صورت ای ،گوید که اگر تو بگذاری که این علم بر تن تو بزندمیرود. یعنی اسبی که خوشقدم است و قشنگ راه می رهوار

بار تن که ما کنیم قرا میداریم و اکشیم که ما بار تن داریم اعتراف همینطور ما االن داریم بار علم تن را خوب می .اگر تو این بار را خوب بکشی
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دانید چیه؟ این بار را خوب کشیدن است. بار خوب نکشیدن می .شویم که از خواب ذهن بیدار بشویمهوشیار می وخوانیم ولی اینها را داریم می . داریم

ر ما تسلیم باشیم اگدهم. کس حرف نزند و به حرف کسی هم گوش نمیهیچ شود و دانم و از این بهتر هم نمیاین است که شما بگویید که من این را می

ای از را یک عدهبار  .نیمکصبور هستیم و برای بیداری شکر می ،تسلیم هستیم هویت شدیم و علمی که با آن هم .بار علم داریم .در حالیکه درد داریم

ها علم و برای نشان دادن خودت نکش. بعضیبارعلم را برای من ذهنی کند که تو این بخشند. حاال پایین هم تاکید میگیرند وخوشی به ما میما می

نجا آمان را به رخ مردم بکشیم و بگویند که دست بزنید برای من. نه! هر کجا که ما علم .هندخواهند که در مجلسی باشد این را نشان بدخودشان را می

 ما گرفتاریم.

خدایی  علم   نجیب   قدم  شبارعلم از تو بیاد پایین و تو خودت سوار این اسب خو اینتا تو چی بشی ؟ تا  آن بار علم هوا یعنی نفس هین مکش بهر هوا  

 بشوی. 

بعد از آن افتد ترا از دوش بار                                                                              رهوار علم آیی سوار                   تا که بر   

ز هو قانع شده با نام هوای                                                                                              کی رهی بی جام هو     از هواها   

آید باال. این علم االن در تو هست با جوشد و میاز تو می االنعلمی که اینها خیلی مهم است. تا تو بیایی به اسب نجیب علم سوار بشی. کدام علم؟ 

و خرد در این صورت بار د و اگر زنده بشوی به علم و زندگی شواسطه و علم تقلیدی از دیگران نیست و از هیچ کسی یاد نگرفتی. اگر اینطوری با

بکنم. دار من باید فکر مننقشه بکشم.  یدمن ذهنی. من باگوییم که من چکار کنم با این افتد. برای اینکه ما االن زیر بار هستیم و ما میاز دوش تو می

کشیم. شود را با خودمان میمی یچاینکه خیلی ما گرفتاری داریم . ما بار  در این صورت ،اگر این من ذهنی بخواهد کارها را راست و ریست کند

آن هست که دارد کار  .کندست که کارها را حل میهدیگر آن  ،هایتانشود به وضعیتگی زنده بشوید و خرد زندگی جاری باین لحظه به زندشما اگر 

از  .تاز منیتها ،های ذهنیاز من هواها وافتد. ولی میگوید ازپس از دوش تو بار میدیگر بنابراین زحمتی هم ندارد.  .کنیدکار نمیدیگر میکند شما 

یا در اثر  نها آگیرید با مصاحبت با را یا از کسانیکه زنده شدند به زندگی میاین جام خدایی از طریق عدم مقاومت. شما جام خدایی  ،این جام خدایی

به  قاومتکند. عدم مبا اتفاق این لحظه شما را از جنس فضای زیر زندگی می قاومتعدم م شود .شما زنده می درزندگی  ،با این لحظه قاومتعدم م

فهمی که جریان و میرا سر  کشیدی.  رابشدی یک جام شیم لحظه از جنس نامحدودی که  .کندمحدودیت این لحظه شما را از جنس نامحدودی می

 !فقط به اسمش قانع شدیمما از هو یعنی خدا  لیهای من ذهنی. وکند از گرفتاری که ما را رها می .بنابراین این جام هو این جام خدا هستچیه. پس 

دهد االن در این مورد توضیح می .نه اسمش فقط کافی نیست  

و آن خیالش هست دالل وصال                                             خیال                                                     از صفت و نام چه زاید؟   

نبود غول هیچ نباشد جاده تا                                                                                                   دالل بی مدول هیچ؟   دیده ای   

رویم و به چیزی که ما میهر  .شود. از اینها فکر زاییده میاز هر نامی از هر صفتی، منظور همین صفتهای این دنیای است ،نام ازمی گوید که شما 

. یعنی شما هر فکری که است ام شود در ما در این صورت این دالل وصلکه زاده میاین خیال  ولیشود. خیال زاده می ،صفت استاسم است، از 

 دهد که یک چیزبپرسید که این از کجا آمد؟ این مثل این است که نشان می یدشما با ،آیدهر چیزی که به ذهن ما می فافتدکنید هر اتفاقی که میمی

. . دالل همین است دیگردیگری وجود دارد  
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توانی بروی خواستگاری به عنوان دالل، آن دختر را برو برای تو که می .زن بگیرمخواهم گفت که من میخواست زن بگیرد و میدر قدیم یکی می

.من بگیر  

عالمت این دالل فقط خورد. میخواهم زن بگیرم! بدون این دختر این دالل بدرد نمیاین هم دالل است و من هم که  .اصل کاری آن دختر است پس. 

روید. خب اگر دختر البد خانه یک دختری می .روید خواستگاریپرسید که شما دارید میخب می ،رودکه می است. هر وقت دالل را دیدیدنمراه

گوید. خورد. پس دارد همین را میمیدالل بدرد ناین نباشد که   

ای وجود یک فضایی وجود دارد یک تولید کننده .خیرندنشانگر این است که از جایی بر میاین فکرها که بر میخیزند  .ما است ایدالل در اینجا فکره

دالل فقط میرود که دختر را درست  .رود خواستگاری دالل که اصل نیستدهد که این اصل نیست. آنجا هم که دالل میبه شما نشان میپس این  .دارد

ای می رود راهنماست. هر کسی که دید که داللی به خانهعالمت دالل خورد. و ما دالل را گرفتیم! وگرنه که دالل بدرد نمی که یکی زن بگیرد.کند 

دالل دیگر  ،دالل این وسط همین که زن و شوهر ازدواج کردند خواهد شوهر کند. خواهد زن بگیرد و یکی هم میدهد که اینجا یکی مینشان می

رود سراغ کارش! می  

داللت به یک چیزی میکند. فکرهای ما هم که ما چسبیدیم به آنها و دالل  .داللت شدهیعنی بدون  ؟بدون مدلول  یکه آیا شما دالل دید :رسدپحاال می

ا بحث می یمما سوار کلمات و جمالت شد. کنیم که این استفکر می آن این دین ما بهتر است برای اینکه اینطوری نوشته و  .گوییممی کنیم وو مرتبا

همه اینها دارند به یک جا اشاره دالل هستند. نه اینطوری نیست اینها همه  .این دین است و..و  ستراآن کف .برای اینکه آنطوری نوشته .است دترب

نها را آغول بیابانی  .کردندمی کنند. هر کجا مدلول باشد دالل هم هست. هر جا جاده باشد غول هم هست. وقتی در بیابانها که مردم جاده را گم می

تواند ما را که سراب نمی ،نباشددریاست. خب اگر دریا  لمث ،بینیدبینید که سراب میصحرا میروید و میکرد. خیلی موقعها شما به منحرف می

ا گرفتیم خیال کردیم این چیزهاییما دریاست.  آیدبنظر میخوریم برای اینکه بفریبد. ما فریب می ا  ،که ذهنا ن است که ما آ علمهمان اسب چوبی حقیقتا

غول  .که نباشدجاده نباشد بینید شما برو و اصل کاری را پیدا کن. که شما این را می حاالدالل است. ه آن کگوید ولی دارد می .رساندرا به خدا می

ا جاده وجود دارد که ما دچار غول شدیمو از جاده  یموقتیکه ما منحرف شد در این جهان هم که ما دچار غول فکر  .غول ما را منحرف کرد پس حتما

ا جاده وجود داردشدیم حتم ا  .ا ا یک اصلی وجود دارد. خود اشتباه  .زندگی وجود داردحتما ا به این دلیل ما دچار اشتباه شدیم که حتما مدلول و حتما

خواهد توضیح بدهد. دنبال آن بگردیم. که این را می یدنشانگر این است که ما یک اصلی وجود دارد که ما با  

یا ز گاف و الم گل، گل چیده ای                      ؟                                                                              هیچ نامی بی حقیقت دیده ای  

به باال دان نه اندر آب جو مه                  رو مسمی را بجو                                                                                 اسم خواندی  

 یاین اسم است. یا وقت .دم را پیدا کنیدآن آپس شما باید  .این حیمد اسم یک آدم است !گویند حمیدمثالا وقتی که به کسی می ،ایدشما تا حاال اسمی دیده

وگرنه اینکه گاف و الم که گل نیست! بصورت زنده نم باید بروم این گل را ببی .گویم رزکه من می یباید بروید این گل را پیدا کن .می گوییم گل رز

حاال ایم به من ذهنی. ما چسبیده .لفظ گل در حالیکه خود گل زندگی زنده است من ذهنی لفظش استما چسبیدیم به  .الفاظ گل که خود گل نیست

این گل  ؟گوییم حمید باید برویم ببینیم که حمید کی هستمیکند. مسمی آن است که اسم به آن داللت می گو! وید تو اسم را خواندی برو مسمی را بگمی

ماه  دانمه به باال زند که حرفش را می دیگرحاال می توانیم ببینیم. ما گل زنده است که  آن هم مسمی  .باید گل را نشان بدهی. گل اسم است .لفظ است
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. عکس زندگی افتاده توی ذهن. آن عکس را مردم گرفتند !د نهگوی کنند. میمیشب. مردم پایین را نگاه باال است و عکسش افتاده توی جوی در 

ا آن باال نیستآو گوید که این عکس را رها کن می ا رها کنی کامالا  باید عکس را .ن باال را نگاه کن. حاال آن باال واقعا نده بشوی به خودش. زو تماما

جستجو کنی و با ذهن ذهن دوباره جستجو کنی. تمام این صحبت ها معنیش این است که اگر در ذهن در نباید  .به خودش شویمدر این مورد باید زنده ب

کنی. پیدا نمی  

یکسریخواهی بگذری                                                                                         پاک کن خود را ز  خود هین حرف گر ز نام و   

در ریاضت آینۀ بی زنگ شو                                                                                                 ز آهنی بی رنگ شود  همچو آهن  

پس ما دو تا  ،ک خود دیگری استن من ذهنی که یآهوشیاری خالص هستی از  پس خودت را فکر بگذری لفظ و حرف و و  مخواهی از نااگر می

و با زندگی یکی هست ویکی هم یک من کوچکی است که چسبیده به چیزها. حاال این خود یکی اصلمان است که بگوییم من بزرگ است خود داریم. 

بشود. و این ردند وآهن باید آهنیش را رها کند تا آینه کدر قدیم از آهن آینه درست میکه  .. مثل آهنیاز آن خود ناخالص کامالا بشوراصلی را 

ا پرهیز میخواهدمی پرهیزاز حرص و شکر و صبرخواهد. ریاضت و پرهیز می آینه بی زنگ بشوی.  خواهد.. مخصوصا  

خودذات پاک صاف تا ببینی                                                                           خود                  خویش را صافی کن از اوصاف   

اسم تو چسبیده. تمام کنی به این شود. اوصاف همه چیزهایی است که تو فکر میخود را صافی کن از تمام چیزهایی که راجع به تو گفته می

که من روی کاغذ  .ایمه چیزهاییکه روی کاغذ نوشتهه ای هستم.که من آدم اله و بلهاتی که تو از خودت داری تعریفمشخصات و توصیفات و 

برای اینکه در اینها هویت وجود دارد.  .و صاف بشوی همه اینها را باید بندازی دور ،وری هستماینط  

تا ببینی ذات پاک صاف خود                                                                     خویش را صافی کن از اوصاف خود                          

م بیرون و ناخالصی ها را بندازیم خالص است آلوده نیست. االن جذب ذهن و چیزهای ذهنی شده. ما باید این را بکشیذات ما پاک و صاف است یعنی 

 بینیمب زنده بشویم وآن  هکه ذات پاک و صاف خودمان را ب  السالمخواجه سالم عیلک و گفت هم تو سالم علیم هم تو علیک تا ببینیم که گفت  .دور

*****  


