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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۰۵۷

 

 بین داردل و شو دل بین یار و شو یار

 بین گلزار و چشمه روان سرو پی در

 معاش و عیش ره در مباش کاهل و برجه

 بین تجار رونق قماش کن پیشکشی

 انبیا و دل اهل ما تجار جمله

 بین غفار خالق کاروان این همره

 ایاز حجره در بر باز محمود آمد

 بین بسیار دولت عشقباز گزین عشق

 خو عشق من چو هست او که ایازم خاک

 بین عیار دلبر جو عشق شود شقع

 پوستین با چارق این است نیکو سنت

 بین ایثار از باقی شکر بهر کنش قبله

 شویمی بین چارق بال و رنج ساعت

 بین بیمار و خسته را خویش مرضیبی

 پوستین رحم خون دان نطفه ما چارق

 بین بیدار شه از بصر و عقل گوهر

 ده میر کندت تا بنه پیشین گوهر

 بین انبار ده دانه ستان نو و ده کهنه

 فلک نبینی هیچ زمین در نگری تا

 بین دیدار خلعت مبین را خود دمه یک

 سپار ده سخن به هم درنثار سخن این

 بین گفتار و نکته خویش جزو هر ز تو پس

 

 ۱۹۵۰وی، مثنوی، دفتر پنجم، سطر مول

 

 را راه این بود ابلیس واپیش

 را جاه شبیکه   آمد شکار کو

 اژدها جاه آن و مارست چون مال

 را دو این زمرد مردان سایه  

 جهد دیده را مار زمرد زان

 رهد وا روره و مار گردد کور

 رئیس آن بنهاد خار ره برین چون

 بلیس بر لعنت گفته او خست که هر

 ویست غدر از من بر غم این یعنی

 پیستسابق مقتدا آن را غدر

 آمدند قرن بر قرن خود ازو بعد

 زدند پا او سنت بر جملگان

 فتا ای بد سنت بنهد که هر

 عمی از خلق او بعد افتد در تا

 بزه جمله آن وی بر گردد جمع

 غزهدم ایشان و بودست سری کو

 پوستین آن و چارق آدم لیک

 طین ز هستم که آوردمی پیش

 بود مورود چارقش آن ایاز چون

 بود محمود عاقبت او الجرم
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 نیستیست کارساز مطلق هست

 چیست نیست جز کنهست کارگاه
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از دیوان شمس موالنا شروع می کنم. 2057گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوالپرسی برنامه   

در پی سرو روان چشمه و گلزار بین                                                                               یار بین دل و دلدار بین  ویار شو  

می گوید از جنس یار بشو تا یار را ببینی و این کار را بکن. یار از جنس هوشیاری بی فرم است خداست . پس ، عشوق ازلیستم ،یار زندگیست

حظه بوسیله فکرمان چیزی را می بینیم تبدیل بشویم به و برای این کارما باید از این هوشیاری جسمی که هر لحظه در فکر اتفاق می افتد و هر ل

اه است البته اگر هنوز ما تبدیل نشدیم و چون هر گخودش آ زی بی فرم. هوشیاری که خودش ایک نوع هوشیاری دیگری که اسمش هست هوشیار

از جنس دل شو . دل باز هم هوشیاری بی فرم است  دل شوتیم از آن هوشیاری آگاه نیستیم . بعد می گوید سلحظه از جسمی بوسیله فکرمان آگاه ه

فکری هیچ جسمی هیچ باوری هیچ دردی وجود  چیعنی در هسته مرکزی شما هی. ست ن جنس اآو یارهم از  تو فضای یکتایی این لحظه اس

 ۀخص هماالندارد بلکه خالی است . و شما هم حس می کنید که از جنس چیز نیستید ومردنی نیستید که این دل است این دل مرکز همه است ب

ن آگاه آده ای که دل را نگه می دارد و دلدار است آن را می بینیم یعنی از پس اگر از این جنس بشیم آن باشنانسانها که در اینجا مورد نظر است .

میآید و ما را از جا می کند و از  یرا می شناسیم و نه دل می توانیم بشویم هر لحظه هم فکر پس شما ممکن است بپرسید که ما نه یارمی شویم . 

یک فکر منتها این اینها را هم که می خوانیم همینطوری معنی می کنیم ادامه دارد . یک چیزی آگاه هستمی از یار آگاه نیستیم و این همنیطور هم 

فکر پیدا می کنیم و در ذهنمان انبار می کنیم . خب بارها این صحبت را کردیم که اینکار این که این شعر را معنی کنیم و  کاست معادلش ی

ه من نمی توانم هوشیاری دیگری پیدا کنم . چرا نمی توانم؟ برای اینکه کاین است  معادلش یک فکر پیدا کنیم این تو ذهن بودن است این معادل

به این نوع هوشیاری . این نوع هوشیاری که هوشیاری ذهنی باشد با آن نوع هوشیاری در جنگ است که آن نوع .تاکید دارم به این هوشیاری 

هستیم یعنی زمان  بنابراین ما در ذهن هستیم و در. خود این لحظه است  معادل این لحظه استدر واقع هوشیاری که هوشیاری بی فر باشد 

این که اگر فرم این لحظه را و اتفاق این لحظه را یم که همه اینها را می دانیم . خب بارها گفت گذشته و آینده. حاال شما ممکن است که بگوییددر

و  است یک باور است یک مفهوم توانید از جنس یار بشوید این هم یک فرم است  شما بپذیرید از جنس یار می شوید . حاال اینکه شما االن نمی

اق این لحظه که ما را از فاین هم بپذیر. این که االن من نمی توانم خودش تسلیم است و تسلیم یعنی پذیرش بی قید و شرط اتیک چیز ذهنی است 

روز موالنا در این ممحدودی می کند و اناحدودیت این لحظه ما را از جنس جنس یار می کند و از جنس هوشیاری بی فرم می کند. پذیرفتن م

کنیم و سعی و کوشش نمی می ن از جنس نا محدودی هستیم . پس می پذیریم در درون و ستیزه یم وغزل به ما می گوید که ما از جنس شاه هست

همین پذیرفتن سبب می شود که شما یک ذره فعالیت ذهنی را پایین بیاورید و کنید با این ذهنتان که به خدا برسید . می پذیرید که االن نمی توانید 

همیشه در این لحظه هستیم و می پذیریم که ما هنوز در آنجا نیستیم با خودمان روراست هستیم تظاهر نمی کنیم ستیزه بتدریج پایین می آورید و

عجین هستیم ستیزه با زندگی است ستیزه با خداست ستیزه با این لحظه ن با آن نمیکنیم . یکی از خاصیتهای من ذهنی یعنی آن هوشیاری که ما اال

است چون این لحظه از جنس زمان نیست این لحظه خداست این لحظه زندگی است . زمان که می گوییم یعنی گذشته و آینده و ذهن با زمان کار 

 بهد نروآن اتفاق می افتند و اتفاقات وقتی می ره این لحظه است و اتفاقات د. این لحظه همیشکار میکند لحظه با اینمی کند . هوشیاری بی فرم 

ی کنیم گذشته و یا چیزی را در آینده تجسم می کنیم زمان درست می کنیم که ذهن می تواند این کار را بکند. وقتی ما در ذهن هستیم این کار را م

 Formlessاین غار ذهن آمدیم بیرون به عنوان هوشیاری بی فرم ما از . یواش یواش می بینیم که ذهن دارد فروکش می کند و
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Consciousness  چیزی که با آن  . حاال می گوید وقتی که شما این کار را کردید و از جنس یار شدید و این کار هم مشکل نیست همین االن آن

 را معنی کنیم.اینطوری هست تا مصرع بعدی  فعالا می ستیزی که نباید این طوری باشد بپذیر که 

چشمت را از روی یار بر نمیداری این یار همان سرو روان است در مصرع بعد. دنبال یار می روی به یار نگاه شدی و  می گوید در حالیکه یار

ری می تو جااز می کنی االن چشمه و گلزار می بینی. چشمه خودت هستی تبدیل می شوی به چشمه ای که انرژی زنده کننده و پر خرد زندگی 

اعمالت اطرافش به به فکرهایت این دفعه و  دشود و چشمه را باز می کنی . چشمه خودت را می بینی و چون این چشمه و آب آن جاری می شو

را گلستان می کنی این دفعه . یعنی اطراف تو گلستان می شود و به هر چه که دست می زنی طال می شود برای اینکه برکت زندگی می ریزد به 

و  از طریق فکرت و عملت. بنابراین تو دنبال سرو روان راه بیفت. سرو روان یعنی سرو رونده. سرو روان در ضمن یک نوع سرواستتو 

به زبان ساده می گوید وقتی تبدیل به یار . و این در واقع رونق بستان ما است این سرو روان این هوشیاری  بهترین درخت بستان هم هست سرو

از دست نده . حواست به همین یار بودن و از جنس یار بودن باشد که مطمئن باش اگر اینکار را بکنی تبدیل به چشمه ای می  شدی یار شدن را

سر و کار داری گلستان می با آن یار می خواهد انرژیش را از تو بیان کند و اگر برکت یار جاری بشود به هر چیزی که تو این شوی برای اینکه 

 ه توگلستان می شود و در خانواده این انرژی را پخش می کنی و خانواده گلستان می شود یعنی روابط وت ستان می شود و کارگل تو روابط دکن

می شود رابطه عشقی می شود و ما باید بدانیم که اگر این کار صورت نگیرد یعنی اگر ما این حالت هوشیاری من دار ذهنی را  هبهترین روابط

 شود به کارهای ما و به فکرهای ما و ما درد می آفرینیم .  میی کنیم در این صورت برکت زندگی جاری نکه االن داریم حفظ م

خودمان این  یاربوبا همه  یمو درد بوجود آورد یموخلق کرد یمحال کرده عنوان من ذهنی که تا بیکی به پس ما دو جور می توانیم بر بخیزیم . 

یعنی ما تبدیل به چشمه می  در نتیجه چشمه از ما باز می  شودهوشیاری بی فرم این فروکش می کند  و ن یاردردها را ذخیره کردیم و یا به عنوا

حداقل هفتاد  .ترین چیزیست که هر انسانی باید انجام بدهد و انسانها همه باید انجام بدهند اف ما تبدیل به گلزار می شود . این واجبرشویم و اط

هشتاد دردصد برکت بی آفرینند تا این کره زمین باقی بماند و هفتاد یا انجام بدهند تا بیست درصد اگر درد می آفرینند هشتاد دردصد انسانها باید 

ت برکت بیاید به این زمین از طریق این انسانها. که از این برکت بقیه موجودات مثل حیوانات نباتا و گلستان بشود. به اندازه کافی گل کاشته بشود

درصد با من بی آفرینند و  %99.9ولی اگر قرار باش که انسانهایی که آنطوری نیستند هم استفاده کنند.  یا از این برکتاستفاده کنند جمادات هم و

 فقط چند نفر با این برکت بی آفرینند این کافی نخواهد بود . 

 االن می گوید 

 پیشکشی کن قماش رونق تجار بین                                                                         باش در ره عیش و معاش مبرجه و کاهل 

بجه از این ذهن بیرون . پس معلوم می شود که ما  مستیعنی بپر از این ذهن بپر بیرون و هفته پیش می گفت که مثل شیر  برجهپس می گوید 

ا  می توانیم از این ذهن   ؟وشیاری که توی آن زندانی شدیم و این قدر سست و تنبل نباش . چرا ما سست و تنبل هستیمو از این ه نوریم بیرپبحقیقتا

ت می خواهیم از اتفاق این لحظه و یا کالا ااتفاق ازبرای این توی ذهن ما هم هویت شدیم با چیزها و اتفاقات . چون از جنس یار نیستیم زندگی را 

که چه چیزی ار توی آن درمی اتفاق برای ما مهم است ت هستیم . اثمر برسانند بنابراین از جنس اتفاقاز اتفاقات و فرم ها می خواهیم که ما را ب

. چون دائم در اتفاق هستیم و می ترسیم برای اینکه هر فرمی که بوجود می آید هر اتفاقی که می افتد از بین می رود و بعد یک اتفاق دیگر آید و 
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آن چیزی . می زنیم در ره زندگی ن عملدست به ین صورت ما می ترسیم و جمع شدیم بنابراین تنبل هستیم . حتی فکرهای ما اتفاق هستند. در ا

زندگی این لحظه فرم جدید می آفریند فرم می رود یک فرم جدید می آید همانطور که می بینید این فکر می . که اصول زندگی است تغییر است 

در کجا بوجود میآید ؟ در شما به عنوان فضای بی نهایت وسیع این لحظه فکر در شما بوجود می آید و  رود یک فکر دیگر می آید . این فکر فرم

 یمی شوید از اتفاق و از فرم های م اتفاقشما می روید توی فکر و زاده می شوید توی فکر. این شما را کاهل می کند برای اینکه از جنس 

جنس شادی و آرامش هستیم  ازامکان ندارد ؟ برای اینکه ما از جنس یار هستیم ما  چرامکان ندارد . به ثمر برسید و این ااز طریق آنها خواهید 

 ن و از جنس یار بشویم . رواست که ما از این ذهن بجهیم بی اینوقتی از  جنس یارهستیم. اصالا کل مقصود ما 

این قرار م و توی ذهن گیر کنیم و درد بی آفرینیم و به دردمان بچسبیم ایییسطر اول این غزل بسیار مهم است. قرار نبوده که ما به این جهان ب

.  خلق کردن معاش در جهان و همچنین خلق کردنسست و تنبل نباش در راه زندگی و عیش اینقدر و قرار نیست. برای همین میگوید که نبوده 

شما چیزهای مادی می خواهید بی آفرینید پول می خواهید تنبل نباش. پول در آوردن اینقدر در رابطه با مادی حاال اسمش را بگذار معاش اصالا 

از  این هیچ اشکالی ندارد بشرطی که از آنها هویت نخواهید ندازیدن راه می خواهید بکار بآبی آفرینید چیزهای مادی جمع کنید و ذهنتان را در 

ی رود و مطمئن باشید که اگر از جنس یار بشید هر چقدر هم که جمع مت نخواهید که شما را به ثمر برساند در اینصورت کاهلیتان از دس آنها 

ای شما بشود به آنها اهمیت نمی دهید برای اینکه شما از آنها چیزی نمی خواهید . حاال پول شما صد هزار دالر بشود یا صد میلیون دالر بشود بر

اشکال پیش می آید وقتی که از آنها که نمی گیرید تتان را از زندگی می گیرید یرد هویگفرقی نمیکند! برای اینکه شما زندگیتان را از زندگی می 

 ما بخواهیم از آنها ما را خوشبخت کنند . که نمی کنند! 

به ند. هر چیزی که به آنها چسبیده اید . هر گونه کاالی خانه را به آن قماش می گفت ،حاال می گوید تو بیا قماش را ، قماش درادبیات قدیم یعنی کاال

یعنی خوش جنس. بی قماش یعنی وسیله بی جنس . تو بیا به آن چیزی که چسبیدهای را آن را داوطلبانه پیش کشی کن .  شمعنی جنس. خوش قما

یک  یممی خواهیم جمع کنیعنی بده. در ذهن بده. ما چرا از ذهن نمی پریم بیرون؟ برای اینکه در ذهن ما نگران این هستیم که این چیزهایی که ما 

من یک لحظه غافل بشویم این چیزها کم می شوند و یا آنطوری که باید زیاد نمی شود و اینها تمام انرژی ما را می مکند. ما این لحظه به عنوان 

دیگری  سمی ما را زندانی کرده در خودش و ما هوشیاریجه بعد هم به عنوان من ذهنی بلند می شویم و این هوشیاری ظذهنی بلند می شویم و لح

می بینید که این لحظه به جای پس می خواهیم اینطور باشد. شما اگر نخواهید که اینطور باشد هوشیاریتان تبدیل می شود . توانیم داشته باشیم.  نمی

رانسان هم ب  عجیب و غریبی نیست و ا  بلند می شوید  به عنوان زندگی بلند می شوید و این یک چیز حضور من ذهنی حاال به عنوان هوشیاری 

حضور نمی خواهد. همه انسانها همانطور که استعداد یادگیری راه رفتن را دارند همه انسانها استعداد تبدیل شدن از هوشیاری جسمی به هوشیاری 

کنند تو تجار هستی  چسبیدی را هویتت را از آنها بکن و پیش کشی کن تو ببین که تجار چه رونقی پیدا می ارا دارند. تو بیا این چیزهایی که به آنه

ا هم چه در راه رسیدن به گنج حضور و پر از زندگی شدن و اینکه ذرات وجود شما  . تاجر باید یک چیزی بدهد تا یک چیزی بگیرد. حقیقا

د . شما پربرکت بوجود بیاورید بستگی به این دارمادی در هر جهتی که حرکت می کنید شما آثار رون ین در بیچنمرتعش از زندگی بشود و هم

تاکیدمان روی آن می خواهید کارتان رونق پیدا کند و مشتری از شما راضی بشود و پولتان زیاد بشود در جهات مادی دارم می گویم حاال ما که 

ویم و می خواهیم پولدار بش %99و این است البته مردم می گویند که ما زولی آن هم جزو این است هر چند که چیز بی اهمیتی است ولی ج نیست
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سعی کنی که به گنج حضور برسی و  %99ا این است که اول باید مبه گنج حضور هم می رسیم نشد هم که هیچی! ولی صحبت ما حاال اگر شد 

 رونق پیدا می کند.  وبعد از اینکه به گنج حضور رسیدی می بینی که آن هم خود بخود دارد زیاد می شود 

 بخش دوم:

 همره این کاروان خالق غفار بین                                                                                          اجمله تجار ما اهل دل و انبی

ا ، می گوید همه تجار ما  باید از ذهنشکه ذهنش زندانی شده  توهمه انسانها اینها اهل دل هستند و هیچ انسانی نیست که از جنس عشق نباشد موقتا

ما را مان. اتانسان را آزاد کرد و فرض بر این است که شنیدن آثارعرفا مثل موالنا ما را آزاد و بیدار می کند ما را متوجه می کند به اشتباه

یاء و پیغمبر اینطوری نیست که فقط سه چهار تا انبهوشیاری ایزدی هستیم مثل انبیاء . اصالا ما انبیاء هستیم عبورمتوجه می کند به اینکه ما کانال 

ا اینطوری هست و در جهان پخش می شود. ما اهل دل  باشد .ما هم جزوش هستیم بدلیل اینکه هوشیاری حضور و خرد از ما عبور می کند و حتما

ادی درست است که روی جهان م .هستیم یعنی اهل فضای یکتایی این لحظه هستیم. اهل معرفت هستیم سکونتمان در فضای یکتایی این لحظه است

وانند کار می کنیم ولی اینطوری بگوییم که همیشه به خدا نگاه می کنیم . همه انسانها و همه تجار اهل دل هستند و جزو پیغمبران هستند و می ت

خدای بسیار  پیغام بیاورند. حاال می گوید شما همراه این کاروان یعنی همراه کاروان انسانها همراه همه انسانها تو خالق غفار را ببین یعنی تو

هر کاری که بکنید زندگی می آمرزنده و بسیار پوشاننده گناه را ببین یعنی شما در این کار که اگر رسیدیم امروز در مثنوی هم خواهیم خواند 

اشتباه کردیم  کنار و دوباره از سر شروع می کنید اگردیدیم که باز اشتباهتان را می گذارید شما اگر اشتباه می کنید خواهد به شما کمک کند

شود برو دیگر . شما در زندگی عادی هم می بینید که من رفتم االن رشته الکترونیک می  میزندگی نمی گوید که تو یک بار اشتباه کردی دیگر ن

گوید که یعنی  میزندگی ن .رو بخوانبخب  یدآید می خواهم بروم رشته امور مالی بخوانم . می گو میخوانم بعد از چند سال می بینم که خوشم ن

 چه! نمیشود .

در کار گنج حضور هم همینطور است در کار خدا و در کار زندگی  و در کار زنده شدن این کار افتادن و خیزان دارد مثل یادگیری راه رفتن  

خیزان کارهایمان را انجام یک بچه کوچک است که میز را می گیرد و بلند می شود و یک قدم برمی دارد و بعد می افتد. ما هم در این افتان و 

در جهان مادی خلق کنیم و این انرژی بایستیم و بتوانیم توانیم راه برویم و بمی افتیم و بر می خیزیم تا روی پای حضورمان می دهیم و آنقدر 

را بگیرد و پشت شماست. خدمت شما است و می خواهد که دست شما  در گیما بیان بشود و در این راه هر کاری که شما می کنید زنداز خالق 

و د یتان به او باشد نگویید که من دارم این کارها را می کنم اگر من آمد عرض کردم که یا شما به عنوان من بلند می شومبشرطی که چش

به اگر هم ود و دانید که این چشمه هست که دارد می ر میخرابکاری میکنید و یا من شما فروکش کرده و به عنوان زندگی بلند می شوید دیگر ن

گفتند که شما هستید که این کار را می کنید شما می گویید که من نمی کنم این خودش اینطوری است شما هیچ وقت نمی گویید من. همین خالق  شما

ست بشوید و غفار هر موقع از شما خودش را بیان می کند و به محض اینکه اشتباه می کنید شما را خم می کند تا یک ذره راست بشوید و در

برای اینکه اگر حرکت کنم اشتباه می کنم یک دفعه خدا بدش می آید! نه بسیار بخشنده و بسیار پوشاننده است . شما نگویید که من حرکت نمی کنم 

ار کن زنده شدن به زندگی . شما ک رسیدن و ش هم در عیش و زندگی واین به شما قدرت می دهد در هر کاری هم در معو ااینطوری نیست. 
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د دوباره گوش یبرجه کار کن تو همین کار گنج حضور هم  گوش میکنی سی دی ها را گوش میکنی یک بار گوش میکنی یک کم بهتر می شو

  بلند شدنتان زیادترمیشه.  هر باریواش یواش می بینی که بلند میشی و باز میفتی و دوباره بند میشی و میفتی و..  کنی.ده بار گوش میمیکنی 

 عشق گزین عشقباز دولت بسیار بین                                                                                 حجره ایاز در محمود باز بر آمد 

ود با غالم سلطان محمو زندگیست و ایاز ما هستیم و رابطۀ  در این غزل سلطان محمود و ایاز را مثال می زند . سلطان محمود سمبول خدا

بیشتر قصه ایاز در دفتر از دفتر پنجم مثنویست که خاصش بنده خاصش ایاز بیان می شود و در این غزل و قصه ای که برایتان خواهم خواند 

از قبل خواهم خواند بشرطی که  برایتاناین قصه را کل پنجم مثنویست و یک مقدارش در دفتر ششم است . قصه طوالنیست من یک روزی 

 می گویم .را برایتان  از آن تر ولی االن خالصه کنمه خالص

از این محدودیت بیا یعنی اتاق ایاز در اتاق شما در این لحظه و به شما می گوید که ایاز حجره درپس می گوید سلطان محمود یا خدا آمده بر  

و یا می توانی درد را انتخاب کنی واالن که خدا آمده به در تو با اراده آزادت می توانی عشق را انتخاب کنی بیرون  به شما می  گوید که االن 

بیرون به نامحدودی این لحظه . شما چی می خواهید  تو شما هم آن تو هستید به عنوان یک جنین رسیده می گوید بیا از این محدودی ذهن شما

ماش می خواهم ادامه بدهم یا ، با این قبه چیزهای این جهانی به این درد و هم هویت شدگی . من  میامبگویید؟ شما می خواهید بگویید که نه من ن

ا میایی بیرون . برای همین می گوید که عشق را انتخاب کن عشق را بگزین. عشقباز عشقبازی کن . می خواهی از این دردها بیایی بیرون . حتما

لحظه آن جا ماندن و این رقص خودت را به عنوان  فضای وحدت این لحظه و از جنس هوشیاری بی فرم شدن و هرعشقبازی یعنی سکونت در

یک باشنده آزاد تجربه کردن و از آن پایگاه به جهان مادی نگاه کردن رقص فرم را دیدن که می بینید که رویدادها رخ می دهند یکی پس از 

جنس زندگی شدید این عشقبازی است . عشق بازی  برای اینکه االن از  ،دیگری و چیزها بوجود می آیند و باز از بین می روند از آنها لذت بردن

بینیم که فرم های نیک  سیر می کنیم ، میآزادانه صحبت نمی کنیم . وقتی در آن فضای الیتناهی  یبا معشوق است  . ما راجع به عشقبازی زمین

دگی برکت ایزدی جاری هست به فکر وعمل شادی اینکه برکت زنبرای می آفرینیم . تمام رویدادهایی که از تو صادر می شود اینها نیک هستند. 

و شادی شما جاری هست با هر کسی که حرف می زنید با هر کسی که رابطه دارید اینها دولت بسیار است هم دولت مادی هم دولت غیر مادی . 

ل است که میشود غالم سلطان محمود میاد به شهر پیش سلطان محمود این فرض قضیه است این تمثیاز روستا که سمبول محدودیت است  اما ایاز

نقدر تشخیص و آنقدر استعداد دارد این ایاز که سلطان محمود او را بهترین دوستش می کند و بنابراین شما هم به عنوان ایاز آنقدر استعداد دارید ای

بنابراین سلطان با  رین دوست خدا می شویدید بهتو شعور دارید که از فضای محدودیت میایید به فضای الیتناهی این لحظه با خدا دوست می شو

قصه  .در مورد ایاز که در واقع دوست وهمراه سلطان محمود بود می کرد ولی با ایاز مشورت که سلطان محمود  همانطورشما مشورت می کند 

کسی را به می آمد بیرون واتاق و  میرفت توی روزیب است که ایاز اتاقی داشت که همیشه در آن اتاق را بسته نگه می داشت و هر تبه این تر

خمره جواهرات را از تو دزدیده وفتند که این ایاز در آنجا طال و نقره گبنابراین رفتند به شاه  ،افیان شاه حسد می کردند به ایازراطآنجا راه نمیداد 

لی سلطان محمود می دانست که همه اینها دروغ و این همه که تو به این ایاز محبت می کنی این دزد از آب در آمده و به تو خیانت می کند و

انسانی که هیچ . در مورد شما هم شاه یعنی خدا می داند که اینها دروغ است ایاز در ضمن سمبول انسان کامالا به حضور رسیده است  . است

سلطان محمود به آن حسودان می گوید که  بطور خالصهو امروز اگر رسیدیم داستانش را از زبان موالنا می خوانیم ولی  گونه من ذهنی ندارد

شبانه ریختند و در اتاق را  .ت مال شما تاراج کنید و همه مال شما هسشبانه بریزید به اتاقش و ببینید که در اتاقش طال و جواهر و هر چیزی که 
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بیکار من ذهنی  نوید که این چارق و پوستیآویزان است . که در این غزل هم هست . پس موالنا می گ نباز کردند و دیدن که یک چارق و پوستی

در هنوز در حافظه دارید را و خود را از ذهن بکشید بیرون و آن الگوهای قدیمی را  که را آویزان است یعنی اگر شما حس هویت شده هست که 

من از این زندان و از این الگوهای مخرب ذهنی  و بگویید که من این بودم و بگویید که خدا را شکر که نیدآنجا آویزان کنید و گهگاه به آنها سر بز

من که این  نگاه کنیفقط به عنوان چارق ایاز چارق آویزان به آنها نگاه کنی نه اینکه بپوشی نه اینکه بروی آنجا و باز درد ایجاد کنی  یدم .ره

برنامه گنج تماشای هم که شما پیشرفت می کنید از پس شما یک قدرشناسی یک علمی و رضایتی بوجود می آید که االن  . شدمبودم و حاال این 

آزاد می شوید از آن الگوهای دردساز ذهنی و نگاه می کنید به خودتان و می بینید که پارسال چی بودید و امسال چی هستید  یواشحضور و یواش 

به آنها واکنش نشان می دادید و منفی میشدید و درد الا قبمتر از پارسال هستید و آن کارهایی را که امی بینید که امسال بسیار بسیار شادتر و آر

آن اتفاقات می افتند ولی شما شادیتان را از دست نمی دهید یک رضایتی و دانشی در شما بوجود می کنید می ایجاد می کردید و می ترسیدید االن ن

و بازارتان رونق دارد این شکر دارد .شکریعنی اعتراف به اینکه شادی دارید االن  آیند وقتی که به آنها نگاه می کنید همین که پیشرفت کردید و

م و زندگی به من توجه داشته و من از جنس زندگی شدم این شکر شما را بیشتر از جنس زندگی می کند و در واقع قدرشناسی و دمن پیشرفت کر

این عشق و این شکر  *** کی گزافه بر چنین تختی نشستین محبت هم نتیجه دانش است قدردانی است و اساسش دانش است . موالنا می گوید ا

تان را می بینید ؟ اگر  هم نتیجه دانش است و شما اگر شکرگزار باشید آن چیزی که موضوع شکر است نگهش می دارید . آیا شما سالمتی

غذای خوب و کم خوردن و ورزش و پرهیز از  پس سالمتیتان را حفظ می کنید از طریقتان را می بینید و دانش دارید که سالمتی دارید  سالمتی

. شکر می کنید ؟ شکر یک فعالیت ذهنی  نیدقدر سالمتی را می داکه سالمتی چی هست و  نیدچیزهای مضر . این نشانگر این است که شما می دا

شود. آن کسی که قدر مینه اینطور ن موضوع شکر. اینطور نیست که فقط بگویید که خدایا شکر! نگهداریو عملی است شما باید کار کنید برای 

ا یک کارهایی را انجام می دهد برای حفظش سال در غیر اینصورت شما شکر نمی کند. متیش را می داند و این دانش را دارد که سالم است حتما

 شما باید شکرانه بدهید. 

و خواهیم خواند که گفتند که این چارق و پوستین برای به گشتن  بعد شروع کردن آن امیران و پهلوانان که رفته بودند تا جیبهایشان را پر کنند 

ست کردند و همه جا را کندند ولی دیدند که راز این سیخهای بسیار بزرگ آوردند و زدند و حفره د. روپوش است اینجا باید خمره جواهر باشد 

خودش می گفت که چارقت این است خودت را گم نکن. هیچ خبری نیست فقط این پوستین هست و چارق و ایاز می رفت آنجا هر روز و به 

 می خوانیم .  رااجازه بدهید دو خط ار قصه بخوانیم و بعد بر می گردیم تمامش 

خوانیم  میع می شود فقط دو خطش را می خوانم که دونباله قضیه هست و بعد بر می گردیم غزل را روش 1857دفتر پنجم از سطر  ازاین قصه 

. 

 پوستین و چارقش آویخته ***  رکی انگیخته آن ایاز از زی

 المی رود هر روز در حجره خال *** چارقت اینست منگر در ع  

یعنی واال .  عالخال هم می شود به تنهایی و هم می تواند معنی صفت بدهد که یعنی تنها.  می رود هر روز در حجره خالمی توانیم بخوانیم که  یا

زندگی انگیخته بود این کار او را وقتی که که زیرکی و هوشیاری داشت که این زیرکی و هوشیاری خوب است  ن ایاز درحالیکی کهآپس میگوید 
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به  دشقش و هر روز  میرود در اتاق خواان کرده بود در اتزاز ده آمده بود با چارق و پوستین آمده بود و آنها را دور نینداخته بود آنها را آوی

ما هم در مراحل اولیه پیشرفتمان بسوی گنج حضور اگر  عال. ر در نگمی گوید که چارقت این است م دشو به خو تنهایی یا به اتاق خلوت خودش

حس گذشته که چارق ما هستند آن حس وجود را که در پایین تعریف می کند چارق را ، چارق یعنی ذهنی ، آن الگوهای  یرها شده این تا حدود

 ه آن را تغذیه می کند که خون رحم است . پایین می گوید خونیست ک نوجود در ذهن است و پوستی

 گوهر عقل و بصر از شه بیدار بین                      خون رحم پوستین                                                         چارق ما نطفه دان

جا آنم این حس وجود ما در ذهن مثل یک جنین است که رشد میکند و باید از پس چارق ما جنین است جنین حس وجود در ذهن است که بارها گفتی

ما هوشیاری آن  پوستینزاییده بشود از رحم ذهن بیاد بیرون . پس می گوید چارق ما نطفه است و جنین است یعنی حس وجود ما درذهن است و 

؟ از اینجا که همیشه به عنوان من بلند می شود . از کجا این را می فهمیماین لحظه   برای اینکه است که ما داریم . ما حس وجود در ذهن داریم 

ا درد هم دارید.  ا نطفه در ذهن دارید و خون رحم می خورید و حتما ا هوشیاری جسمی داریم . اگر هوشیاری جسمی دارید همیشه شما حتما  دردحتما

ا میل به درد ایجاد کردن هم دارید. د شادی ایجاد میکنیم . اگر از جنس من جنس یار بشویم  ازر سطر اول گفت اگرکه ما هم ایجاد می کنید و حتما

یلتان به هر چیزی هست آیا م؟ ما ببینید که میلتان به چی هست شذهنی بشویم که قانون جذب هم هست مسئله و درد می آفرینیم . خیلی راحته ! 

ن به ایجاد اوقات تلخی و درد است در این صورت نطفه دارید در شکم ذهن و خون اگرمیلتا میلتان برای ایجاد اوقات تلخیست یا شادیست ؟ کالا 

امروز درغزل گفت که رحم را می خورید . حاال ایاز از این محدودیت و از این ذهن زاییده شده بود برای اینکه سلطان محمود او را خریده بود. 

این من ذهنی بخرد. چون ایاز هم برده زر خرید بود. خدا هم می خواهد شما  ازا را سلطان محمود آمده یا خدا آمده به اتاق شما و می خواهد شم

فت که این قماش گکه این تجارت صورت بگیرد و در اول هم هم شما هستید . اگر شما موافت کنید  آنرا از دست این غمهایتان بخرد . فروشنده 

 را بده. 

 یدن بکشآانرژی ندهید و خودتان را از  چارقتانبه وید . شما هم می توانید گاز به خودش می می گوید که چارقت این است خودت را گم نکن . ای

آویزان کنید در اتاق ذهن و هر روز به آن سری بزنید و بگویید که خدا را شکرما از دست این رها  ران و خودتان را از آن بزائونید و الگو روبی

این بودم. ایاز اینطوری می گفت که من این بودم من تو روستا و محدویت بودم و االن در اثر توجهات شدیم و بخودتان یادآوری کنید که ببین من 

سلطان یعنی زندگی وضعیتم خیلی خوب شده و شاد هستم و آرامش دارم . یادمان باشد که شادی و آرامش ایزدی بزرگترین چیزی هست که شما 

تان و این قیاس با خانه و بچه و همسر و .. نیست. اگر شما بتوانید خودتان را آزاد کنید این می توانید در این جهان بوجود بیاورید در خود

ا راجع به این صحبت می کنیم . اگر شما هنوز فکر می کنید بزرگترین موهبت است و باالتراز این اصالا نداریم و برای همین است که داریم مرتبا

 . زرگتر بشود و ماشین من باید شیک تر بشود شما هنوز از این جنس نشدید و اشکالی هم نداردکه نه این اصالا مهم نیست خانه من باید ب

  بخش سوم: 

آید و  مینند ولی هیچ چیزی گیرشان نایاز بعداا در قصه می گوید که این امیران میروند و همه جای اتاق را می گردند و همه جای اتاق را می ک  

می آیند پیش سلطان محمود و این نشان می دهد که اگر کسی بخواهد به گنج حضور برسد اگر ایازی وجود بعد با آن صورت خاکی و شرمنده 

 طال و جوهر دارد . ، او هم و فکر می کنند که ایاز آزاد شده شما هست داشته باشد کسانی که به گنج حضور نرسیدند به آن حسادت خواهند کرد
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باورهایتان شدگیهای ما هست و آنها دنبال اینجور چیزها بودند. طال و جواهر برای شما چی  هست ؟ طال و جواهر سمبول دردهای ما هم هویت 

فکر می کردند که ایاز هم از آنها دارد در حالیکه ایاز نداشت و فقط یک پوستین و چارق آویزان داشت . می روند پیش پادشاه . دردهایتان و 

ا ببخش. سلطان می گوید که دست من نیست دست این ایاز است . شما می خواستید آبروی او را ببرید. کردیم ما ر اهاشتبشرمنده و می گویند که 

گی ولی ایاز بر می گردد می گوید که در مقابل سلطان و امر سلطان من هیچم! این هم نشان می دهد که باز هم امر شاه است امر خداست امر زند

باشد و حسودان را ببیند باز هم این باور را دارد که او نمی تواند کاری بکند و خود زندگی هست که هست که کسی که به گنج حضور کامالا زنده 

حتی برای شکر و بیص می گوید که اگر  صمی تواند چشمه ایجاد کند در آنها و ایاز کاره ای نیست ولی درهمان حی می تواند ببخشد و هدایت کند

قبلمان اولیه ممکن است که به الگوهای  لاین تخم مالمت را نمی کاشتم و این نشان می دهد که در مراح ماین پوستین و دلق را نگه نداشته بود

 نگاه کنیم و شکر کنیم ولی همانطور که پیش می رویم باید این را هم رها کنیم 

 چنین تخم مالمت کشتمیکی                                                                                            گر ز دلق و پوستین بگذشتمی 

آوردم و  میکردم و دلق و پوستین را نگه نمی داشتم یک چنین تخم مالمت را بوجود ن یمایاز به سلطان محمود می گوید که اگر من این کار را ن

 بعد سلطان می گوید که 

 پیش چارق چیستت چندین نیاز                                                                                          ر چارق را بیان کند ای ایاز س  

 این سر چارق چی هست این را بیان کن؟ ایاز شما هستید  ویدمی گ

ا ّسرش چی هست؟  ا چی هست؟ این حس وجود در ذهن واقعا  سر چارق واقعا

خرسندی و رضایت این صبر وکر و پرهیز و ویزان هم و ش  آبیاییم بیرون و در مراحل ابتدایی این چارق  آن رحم ذهن ازسرش این است که ما 

 اینهاست . اینها را شما می توانید رعایت کنید و سر چارق این است.  م،که این لحظه از جنس زندگی هستم و راضی

به این رای چی هست ؟ چرا اینقدر میروی با این چارق راز و نیاز میکنی؟ می کنی این ب ارقمی گوید این راز و نیازی که هر روز میروی با چ

آزادی را می زندگی و زندگی را می دانم قدر  چارق تو چه می گویی؟ این چه اثری در تو دارد؟ اثرش این است که من قدر شاه را می دانم قدر

درد را . و ذهن و رهایی از الگوهای  ازکه من می دانم این آزادی و رهایی  را در خودم تقویت می کنم  نشبینم و من می فهمم که آزادم و این دا

صورت می گیرد . آیا شما می توانید این لحظه از زندگی خرسند و راضی باشید بطور ساده. می توانید برای آن قسمتهایی که هنوز  کاین تک ت

ق را وقتی نگاه می کنید می گویید که این شده و پس بقیه اش هم می شود . از یک چیزهایی پرهیز کنید . چار نیددرست نشده صبر کنید. می توا

رای این حاال بهر حال من شما را تشویق می کنم قصه ایاز را از دفتر پنجم و ششم خودتان بروید بخوانید تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی ب

ه ایاز را بخوانید و خواهید دید که این قصه بسیارعمیق است بسیار آموزنده کار بسیار موثر است . یک سری هفت جلدی بگیرید و بشینید قص

بتها شما آشنا می شوید کمک می کند به فهم حاست شاید امکانش نباشد که ما همه مطالب را بیان کنیم در این برنامه تلویزیونی ولی با این ص

ا موالنا خودش می گوید که این قصه رازآمیز   است و به شما کمک خواهد کرد. عمیق قصه و حقیقتا

 عشق شود عشق جو دلبر عیار بین                         عشق خو                                                خاک ایازم که او هست چو من 
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ین لحظه به عنوان هوشیاری حضور است می گوید من خاک پای ایاز هستم که گفتیم انسان به حضور زنده شده است هیچ خودی در ذهن ندارد ا

خودش را می داند و معرفی میکند و زندگی هم بصورت چشمه از او استفاده می کند تا در اطراف او گلستان درست کند. می گوید من خاک  زنده

براین عشق بنا بر قانون جذب همه عشق خو هستند همه انسانها عشق خو هستند. پس بنامثل زیر پای ایاز هستم که او مثل من عشق خو است . 

عالقه به دلبر عیار دارد . دلبر عیارهمان زندگی هست که وقتی که می آید عیاراست و ما بنابراین عشق جو می شود و عشق جو که می شود 

یک دفعه از تاریکی  ن اینطوری بودند دیگر که حمله می کردند به یک کاروانیانمی بینیمش ولی عیار است و ناجوریهای ما را می برد. عیار

رد و ذوب می کند می آمدند بیرون و می زدند می رفتند و خدا هم همینطور است که معلوم نمی شود از کجا می آید و ناجوری و درد شما را می ب  

ستید اگر االن بنابراین عشق جو هاز جنس عشق هستید خوی عشق دارید طبیعت عشق دارید . این دلبر عیار است همان رمز زندگی است  شما 

کافیست . اگر هم می گویید که  نهمیاین را بدانید، دانستن د درد و هم هویت شدگی . ین را کردابصورت مصنوعی و مجازی دلت یدعشق جو نیست

د شما را به توان میشوم پس با من ذهنی دارید کار می کنید . با من ذهنی کار نکنید چون من ذهنی ن میمن دلم می خواهد اینطوری بشوم ولی ن

ند! گفت این را انکار کن. این سآنجا برساند و موالنا گفت یکی از دالیلی که انسانها به خدا و حقیقت نمی رسند این است که می دانند چطوری بر

که به اینتسلیم شو  . دانشی که ذهن می گوید اینطوری بکنی اینطوری می شود انکار و نفی کن و این تو را به هیچ جا نمی رساند و فقط تسلیم شو

شود و این را شما قبول کنید .  میمن با این دانش نمی توانم ! این دانستنش خیلی خوب است که شما بدانید که با این دانشی که من هم هویت شدم ن

کند . علت اینکه ذهن  یک دفعه می بینی که این ذهن هی فروکش می نکن  خودش تسلیم است. هیچ کاری نکن اگر بلد نیستی هیچ کاریقبول این 

د حرص اینقدر فعال است این است که ما می دانیم که ما باید چکار بکنیم . ما می دانیم چطوری از این درد رها شویم . چیزی که این ذهن می دان

 زیاد بشوم نکند که من کم بشوم ! این حرص است. این لحظه است که این قدر من باید زیاد بشوم . من چقدر باید 

 قبله کنش بهر شکرباقی از ایثار بین                              پوستین                                              ت نیکو است این چارق با سن

این سنت که یک  گفت این چارق با پوستین که ایاز آویزان کرده بود این سنت خوبی است . سنت عادتی است که ما انجام می دهیم و مثالا مثل

می آییم ی کسی مریض می شود ما می رویم به عیادتش و حالش را می پرسیم که این یک سنتی است که ایرانیها دارند. پس می گوید اینکه ما وقت

ت چارق و و با ذهن هم هویت می شویم و گف به این جهان از شکمم مادرمان که متولد می شویم وارد ذهن می شوم به عنوان هوشیاری بی فرم

سنت خوبی سیستم پوستین می پوشیم در آنجا فضای محدویت است فضای ذهن است فضای فکر است فضای مفهموم هاست حاال می گوید این 

قبله کنی برای باید شما این پوستین و چارق را . اگر از اینجا زاییده بشوی و این را آویزان بکنی این سنت خوبی است سنت نیکی است و است 

است فکرهای ما باورهای ما باورهای دینی ما باورهای سیاسی و علمی ما و این نطفه در ذهن  نولی قبله واقعی ما این چارق و پوستی شکر.

ن را از و م دار کنییعنی من ما این قبله ما است ولی ایاز اینها را آویزان کرده بود و شما هم اینها را باید آویزان کنید یعنی باید اینها را از کار بیک

بگویید که خدا به آنها نگاه کنید و آنها را آویزان کنید و بعد ن و این الگوها بیکار بشود و روکار بیکار کردن یعنی خودتان را از توی آن بکشید بی

وشیاری که االن تو پیدا ه. این ببینید و ایزدی ثار خداوندی را شکر که من دیگر آن تو نیستم . می گوید این سنت نیکو است . اما بقیه اش را ای

ین اینها را . البته کسی که از ذهن نب تکردی و این کارها را صورت می دهی و گلستان کردی در اطرافت . اینها را از کجا می بینی ؟ از من  

دانستن اینها مهم هستند که  زاییده شده دیگر اینها را از من نمی بیند ولی در مراحل اولیه که ما در ذهن زندانی هستیم و هوشیاری جسمی داریم

 منت! که ما این کار را کردیم.به ایاز ولی قبله نکنی برای تعظیم و عبادت  لکنی مث قبلهالگویی رهیدی این را  ازاگر شما 
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ما سنت بد را  یک سنت دیگری را که سنت بدی هست موالنا توضیح می دهد در همین داستان ایاز که من سریع این را برایتان می خوانم تا ببینید

دهاتی خودمان را یعنی محدویت خودمان را ) روستا در مثنوی رمز محدودیت و شهر گرفتیم و سنت نیک را نگرفتیم. ما نیامدیم چارق و پوستین 

من ممکن ضکه سلطان محمود آنجاست رمز نا محدودی است ( اینها سمبولیک است و برای این است که مردم بفهمند و برای فهم آسان باشد. در 

و در ضمن گاهی است که چارق را ندانند که چی هست ! چارق یک پاپوش است که بند داشت و از چرم ساخته میشد و خیلی مهم بود و چوپانها 

و  می پوشیم و بعد می آییم بیرون نن می پوشیدند و ما به عنوان هوشیاری بی فرم می رویم توی ذهن و چارق می پوشیم و پوستییااوقات چارپا

خود نیست و من نیست و این را  . هوشیار هستیم به خودمان و توی چارق و پوستین دیگر هیچ چیز نیست ردوباره هوشیاری بی فرم هستیم این با

 آویزان می کنیم و این سنت نیکو است و سنت بد هم این است که شما همین چارق و پوستین را تعظیم کنید که موالنا می گوید این مال شیطان

مردم به دنبال آن راه افتادند. شما ببین که سنت شیطان را در پیش گرفتی یا سنت ایاز یا سنت آدم را ؟ برای اینکه در  است و سنت شیطان است و

 همین دو سه سطر می گوید این سنت حضرت آدم بوده .

 دفتر پنجم 1950سطر 

 کو شکار آمد شبیکۀ جاه را                                                                                              پیش وا ابلیس بود این راه را

 سایۀ مردان زمرد این دو را                                           چون مارست و آن جاه اژده ها                                            مال 

م که ما نیت شدن و با درد هم هویت شدن را و اینکه بفهمیم و بداویپوشیدن و با باورها هم ه نراه باورها را و راه چارق و پوستیراه من ذهنی را 

 لجاه و مقام . می گوید ماتله یا شبیه تور  ویشیطان گذاشته که شیطان آمد افتاد ترا جنس درد هستیم این غلط راه رفتن را می گوید این راه از 

 مار است و آن جاه و مقام دنیوی وقتی که با آن هم هویت می شوی .مال در اینجا هر چیزی  که تو بتوانی به آن بچسبی . هر فرمی که تو بهمثل 

و آن جاه مثل اژده آن بچسبی بصورت مال آمده و جاه هم هر چیز بی فرمی است هر مقام بی فرمی است هر چیز بی فرمی که تو به آن بچسبی. 

مردمان مثل زمرد است . در قدیم معتقد بودند که زمرد را اگر بگیری جلوی اژدها و افعی چشمهایش را و حضور بای ی سایه انسانهالو ها است

 کر می کند و نمی تواند ببیند. 

 کور گردد مار و رهرو وا رهد                               دیده جهر                                                               زان زمرد مار را 

این انرژی هست  آن، انرژی که انسان کامل تشعشع می کند همین حرفهای موالنا که توی ،سایه مردمان کامل ،سایه ایاز،می گوید سایه مردان 

 تید. شما هس . رهرو هم هدچشمش را در می آورد و مار کور می شود و رهرو می رمن ذهنی را مار را یعنی 

 هر که خست او گفته لعنت بر بلیس                           خار بنهاد آن رئیس                                                    چون بر این ره 

ا هم همینطور است .  دارید درد ایجاد می کنید در  رئیس یعنی همین ابلیس. شما می بینید که وقتی منآن توی این راه ابلیس خار گذاشته که واقعا

 هر قدم یک خاری می رود به پای ما و می گوید که هر که زخمی شد گفت لعنت بر شیطان 

  را آن مقتدا سابق پیست درغ                                                                                        در ویستغیعنی این غم بر من از 

 جملگان بر سنت او پا زدند                                    آمدند                                                        بر قرن قرن  خودو ازد بع
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ا ببیند که. ابلیس بوده وقتی که می گوییم لعنت بر شیطان  هاین غمی که ما می بینیم از فریب و حیله مکار هوشیاری من دار  نیما در من ذه حقیقتا

ذهنی داریم و این را ادامه می دهیم و نمی فهمیم که زندگی یک جور دیگر هم می شود . این همه عرفا گفتند که یک جور دیگر هم می شود 

ش طوالنی بوده . بعد از آن و مردم باورشان نمی شود. اما آن مقتدا و آن رئیس آن پیشوا بوده و او سابقه اهم می شود بدون درد  نزندگی کرد

درد ایجاد کنیم من  و برویم توی ذهن وو به آن سنت من دار بودن پافشاردند. ما فکر می کنیم ما آمدیم به این جهان آمدند قرن بعد از قرن مردم 

از نظر مال از نظر  استتر باشیم. این کار ما ایجاد کنیم و این من را با دیگران مقایسه کنیم و بعد هر وقتیکه با آنها مقایسه کنیم باید ازآنها باال

وید قرن جاه از نظر اینکه بچه ما زرنگتر از بچه دیگران باشد بچه ما مقامش بهتر باشد ما مهم تر باشیم و اینها همه فریب شیطان است . ما می گ

یک سنت هست خوب است من دلم می خواهد که شما  درست بوده در حالیکه این سنت بد بوده . پسبر قرن ملت آمدند و فکر کردند که این سنت 

گر سنت ها را بشناسید . که شما چارق و پوستین خودتان را که الگوهای من ذهنی باشند بکشید بیرون وآویزان کنید که این سنت خوب است ولی ا

مردم می آیند و می گویند که زندگی اینطوریست !  این سنت بد است . یدداشته باش منپایتان در چارق باشد و پوستین بپوشید و توی ذهن باشید و 

 نه اینطور نیست. 

 تا در افتد بعد او خلق از عمی                                     سنت بد ای فتا                                                          هر که بنهد 

 م غزه کو سری بودست و ایشان د                                                                            جمله بزه            جمع گردد بر وی آن 

ه یعنی گناه . می گوید هر کسی که سنت بد بگذارد ای جوان تا بعد از او مردم بیفتند از دید . چه کسانی سنت بد ز  م یعنی ته دم. ب  دم غزه یعنی د  

د! هر کسی که این کار را بکند تا مردم بعد از او از عمی از دید بیفتند یعنی نیچه کسانی من ها را رواج می دهند؟ شما بشینید فکر کگذاشتند؟ 

دهند جمع می شود و میرود به آن شخص برای اینکه او سر بوده و بقیه دم بودند ولی یکور شوند در این صورت تمام گناهانی که آدمها انجام م

م بشیم ما می توانیم تامل کنیم و شعور داشته باشیم از ر هستیم و نمی خواهیم د  ما بیدار می شویم که ما امروز س  موالنا به ما یاد داد و  هامروز

 جنس زندگی بشویم. 

 پیش می آورد که هستم ز طین                                                             لیک آدم چارق و آن پوستین                                

چارق  ولی آدمرفتند که در من ذهنی بمانند جنگ را ادامه بدهند درد را ادامه بدهند  شیطان می گوید شیطان آن سنت را گذاشت و یک عده دنبال

گویید که من این جسم  می. شما االن هیچ شعوری ندارد  لل هستم و گآدم می گفت من از گ   د که هستم ز طینرپیش می آو ***و آن پوستین

ل هستم و در ضمن گل به زبان امروزی یعنی از مواد کانی بنابراین من از گ   دساخته شده هوشیاری جسمی شعور ندار جسم از فکرمهستم و 

شوید . اینها صحبتهای زندگی می آید از چشمه می آید . شما باید چشمه ب هستم فکرهایم جسم هستند پس شعور ندارند شعور این لحظه از

 عرفانیست ممکن است برای یک دانشمند قابل قبول نباشد. من هم فیزیک و ریاضیات خواندم اگر من هم در این خط نبودم ولی من هم متوجه شدم

که با فرمولهای که زندگی فرمول ندارد ولی کسانی که فقط در آن صحبتها و در آن فرمول های ریاضی و فیزیک و.. مانده اند فکر می کنند 

هم هویت هستند ولی اینها با هم جور در نمی آیند برای اینکه اینها از جنس طین  هازندگی را حل کرد و با آن دانشریاضیات و فیزیک می شود 

رد ولی از آنها مادی استفاده داجهان هستند. طین یعنی گل در صورتی که شما باید چشمه باشید. شما اگر فیزیک و ریاضی هم خوانده باشید در 

مسائل رابطه ای را مسائل عشقی را مسائل زنده بودن با زندگی را زندگی نمی توانید در بیاورید. مسائل زندگی را با فرمول نمی شود حل کرد.
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شما است. چشمه در  . که در ذرات وجود ما مرتعش است و ما حسش می کنیم با فرمول نمی شود حل کرد. اصالا در بیرون نیستدر این لحظه 

تین ممکن است یک آدم که فیزیک خوانده و به آن فرمولها چسبیده متوجه نشود ولی می گوید آدم بنابه تعریف یعنی این . گفت من آن چارق و پوس

 را می گذارم کنار برای اینکه من از گل هستم ولی شیطان گفت نه.  اینرا که االن دارم من 

 الجرم او عاقبت محمود بود                                                                                     مورود بود       چون ایاز آن چارقش 

اشت و ما هم داریم که مثل ایاز آنقدر به چارقش مراجعه میکرد ) مورود یعنی یعنی مانند ایاز یعنی هر انسانی حضرت آدم هم این شعور را د

ا به چارقش سر بزند و  . و سنت باشدزه این معنی که جبورد هم بدهد  نیته مورود می تواند معبمورد مراجعه( ال می گوید اگر یک کسی مرتبا

پس می الجرم او عاقبت محمود بود  از جنس زندگی می شود . سلطان می شود تبدیل به شاه می شودمحمد می شود  شکر کند آخرسر تبدیل به 

یاز به چارقش مراجعه کند نه اینکه چارقش را بپوشد فقط به آن نگاه کند و بگوید که من این چارق بودم من این گل هستم گوید هر انسانی که مثل ا

بندیم و  میو راضی هستم و هیچ اعتراضی نداریم و در را نمی دانم و این همه زیبایی و لطافت که از من بیان می شود من این را می فهمم و 

از وسیعتر بشود  عبوردائممی شود که این کانال ث عاز چشمه هر چقدر که آب رد می شود راضی هستم و این رضایت با بندیم ومی چشمه را ن

این همان رضاست و شما راضی هستید و گله نمی کنید و به زبان ساده این است که شما گله نمی کنید و توقع ندارید شما شما بیشتر بیان بشود. 

 نمی کنید در نتیجه عاقبت تبدیل به محمود و تبدیل به جنس خدا می شوید. ستیره نمی کنید واعتراض 

 کارگاه هست کن جز نیست چیست                                       کارساز نیستیست                                                هست مطلق 

ی به کسانی سامان می دهد که نیست شدند یعنی من ندارند و هست مطلق یعنی زندگی کارساز نیستی است یعنهست مطلق یعنی خدا یا زندگی 

بصورت هوشیاری بی فرم .و سامان بخش انسانهایی است که من ندارند چارق ندارند و چارق نپوشیدند و توی ذهن نیستند ی نده و کارگشاکارساز

د و آگاه هستند و یک قسمت آگاهی هم این است که زندگی از من عبور می کند و آمدند توی ذهن و از آنجا زاییده شدند وهوشیاری بی فرم هستن

ومن با زندگی ستیزه نمی کنم و من نمیروم به گذشته و آینده . چارقم آویزان است و هیچ خاطره بد و هیچ رنجشی در  می ایستممن جلوی زندگی ن

اگر شما می گویید که من رنجشهایم را نمی  ه ایدوجود دارد شما چارق پوشیدمن وجود ندارد و هیچ خشمی در من وجود ندارد اگرخشم در شما 

یعنی شما کارگاه ایجاد وجود هستید ولی باید  کارگاه هست کن جز نیست چیست؟ دزاییده بشوید . می گوی حبساندازم پس شما نمی خواهید از این م

 .وگرنه کارگاه نمی شویدنیست باشید 

که می گوید آیا کسی بر نوشته چیزی می نویسد؟ آیا جایی که درخت رویده شده کسی درخت است به بعد  1960در همین قسمت از سطر  

  ؟میکارد

 باش   وشتهنبباش ** نامه اسپید نا ناکشته موضع !ای برادر

 اندر مغرسیکسی *** یا نهالی کارد در بنویسد بر نوشته هیچ  

چیزی یک می شود یک کسی بیاید روی نوشته . ا درخت کاشته نشده باشد ججایی باش که در آن می گوید ای برادر تو بیا نامه ننوشته باش و 

نیست وجایی درخت جایی که درخت کاشته شده بیاید روی یک درخت درخت بکارد؟ نه! پس میرود کاغذی پیدا می کند که نوشته یا بنویسد 
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شما اگرخالق بخواهید بشوید نیست باید بشوید صفر بشوید و  کارگاه هست کنکه  میکارد که درخت کاشته نشده . در اینجا هم همین را می گوید

 هیچ فرمی نباید داشته باشید باید از ذهن متولد بشوید تا بتواند خدا هستی مطلق کارساز شما باشد یعنی زندگی شما را سامان بدهد. 

 بخش چهارم:

طانی است و خوب نیست و آن درواقع زندگی در ذهن است با تصویر ذهنیمان که این پس موالنا دو تا سنت را به ما یادآوری کرد گفت یکی شی

یعنی د پوستین و چارقها را پوشیدیم و یک سنت دیگرهم که گفت ازآدم مانده است برای ما و همچنین ایاز هم همینکار را کرد تا تبدیل به محمود ش

ا تبدیل به زندگی شد را گفت این سنت خوبی هست و  این سنت همین آویزان کردن چارق و پوستین است که به آن نگاه کنی و آن را قبله شکر  تماما

 ار را ادامه بدهی آخر سر تبدیل به محمود می شوی آخر سر از جنس خدا می شوی. کبکنی. این سنت خوبی است و اگر این 

 خویش را خسته و بیمار بین بی مرضی                                                         میشوی                 بین  قساعت رنج و بال چار

پس می گوید که این دورانی که هم بطور فردی یعنی شخص شما در رنج و بال بوده ای و دورانی که بطور کلی بشر در رنج و بال بوده بطور 

ا جمعی این سنت شیطان را می دیده . من ذهنی بوده در ذهنش . شما  بطور شخصی ببینید االن به عذاب هستید و در رنج و بال هستید پس حتما

ایاز  چارق بین هستید . چارق بین یعنی اینکه در ذهن شما حس وجود میکنید و آن را می بینید وآن هستید و به آن نگاه می کنید یادتان باشد که

پوستین را بپوشد و ببیند که اینها چقدر به من می آیند خوشم می آید از این و چارق را در ذهنش اینها را آویزان کرده بود نمی رفت در آنجا 

س چارق ! نه فقط به آنها نگاه می کرد که خودبین نباش به خودت نگاه نکن برای اینکه از جنس سلطان شده ای و قدر این سلطان بودن و از جن

ن می آاز  که ی برای آن هستراه،دارید االن ی . خب این رنج و بال را که شما شاه بودن را و با شاه زندگی کردن را بدان برای اینکه این بود

توانید خالص بشوید ولی حتی اگر یک ذره خالص بشوید باید به آن قسمت خالص شده و رها شده نگاه کنید و آن را قبله شکر کنید و این سنت 

. گفت سنت بد و این سنت شیطانی من هم قرن به قرن از انسانها به می کندخوب است و سنت خوب به انسانها کمک می کند . سنت بد ما را فلج 

آیا ما حق داریم این سنت نسانها بدون اینکه سوال کنند که این چه سنتی هست ادامه دادند و ما هیچ سوال نمی کنیم که اانسانهای دیگر رسیده و 

منت را باید با ا ستیزه اینها را به بچه مان تحمیل میکنیم که تو باید من داشته باشی و ما با فشار و با مالمت و ب ؟! کنیممنتقل غلط را به بچه مان 

ما عشق را به آنها یاد نمی دهیم . چرا؟ برای اینکه ما خودمان هم . باید از دیگران مهمتر باشی و به مقایسه بروی من های دیگر مقایسه کنی و 

راه درد خیلی خوب است ! پس در  را به آنها هم می دهیم که همین اریمهمین دردهایی که ما د. ما هم در همین سنت غلط هستیم بلد نیستیم . 

بین هستیم و شما باید این را قبول کنید درست است که االن نه سرماخوردگی دارید و نه مریضی جسمی دارید ولی این  ارقساعت رنج و بال ما چ

و بیمار هستیم زخمی  یعنیرا می دانیم که همه ما خسته  این. همه ما خمی و بیمار هستی را بدان که اگر چارق بین هستی در این صورت ز

بیمار این هستیم که با سلطان زندگی نمی کنیم بیمار این  تیمگرچه که به پزشک که می رویم می گوید شما چیزیت نیست . خب بیمارمعنوی هس

آن جریان را بستیم و از چیزها طلب زندکی می کنیم در حالیکه جوی زندگی االن روان  ورا هستیم که در اثر ستیزه ما راه عبور جریان زندگی 

نجا آو  است در همین لحظه . گفت خدا آمده االن در خانه شما در اتاق شما در ذهن شما و می گوید بیا بیرون . بیا بیرون و عشق را انتخاب کن

اگر شما خودتان را بیمار . بیرونبکشم تورا ا جاز اینو ب . بگذار تا من تو را بزائونم ت نچسنم . به باورهایت و بهان و به دردهایت نچسبمن

طبیب عشق   را دوا کنده ** چو درد در تو نبیند ک*یک لطبیب عشق مسیحا دم است و مشفق ببینید اگر بداند که بیمار هستید  حافظ می گوید 



17 
 

فقط داریم سنت را ما ولی ما می گوییم که ما چیزیمان نیست  ستی. رف کنید که مریض همی خواهد شما را معالجه کند بشرطی که شما اعتاالن 

خب همه کردند مگر همه ندارند؟! همه اگر کارغلط کنند شما هم باید بکنید ؟ ما می دانیم که م. عایت می کنیری را شرعایت می کنیم ! سنت دردک

. خب چرا در شما  نوشته اندفته و حتی کتابهای دینی هم گهزار دفعه هم موالنا یم ونزندگی شادی است و از جنس آرامش است . این را می دا

و سلطات  ولی محرومیت از برکات شاه را داریم شاه یعنی زندگی به و وبا و اینجور چیزها را نداریم صنیست؟ بدون مریضی واقعی یعنی ما ح

 . شاه می خواهد که ما ایاز بشویم . محمود

 گوهر عقل و بصر از شه بیدار بین                      رحم پوستین                                                       دان خون چارق ما نطفه 

ا حقیق. چارق ما این جنین است این نطفه است در ذهن و خونی که ما آنجا می خوریم این پوستین است پس منظور از پوستین و چارق اینها بوده  تا

بصر .ی آید منگوهر عقل و بصر ، اما تو بدان که از این نطفه و از این خون که شما می خورید در رحم ذهن  . چارق و پوستین در بیرون نبوده

ریم و با دارد  و عقل این توانایی که ما می توانیم چیزها را کنارهم بگذا زندگیکه گنج حضور دارد و دیدی  یعنی بینایی و توانایی دید آن شعور

شعوری آن هم ترکیب کنیم . همان هوشیاری که فکرهای ما از آن بر می خیزند فکرهای ما هماهنگ هستند وآن شعوری که این کارها را می کند 

لیل دهمین  هو قدر بدان و شاد باش و راضی باش. این را من ذهنی ندارد و ببه ما می گوید که تو از جنس زندگی هستی خود زندگی هست و که 

توقع دارد . توقعاتش بیشمار است  و به من ذهنی هر چه که میدهی باز بقیه اش را هم می خواهد . نمی کندمن ذهنی است که این کارها را 

را مطمئن نیست . شما اگر این خاصیتها  بازهم سیر بشو نیست همیشه مقایسه می کند ولو اینکه بیشترازدیگران هم در بیاید ولی اندازه ندارد وو

بسوی درد  بسوی توقعات بیشتر میل می کنید این قانون جذب است. دارید اگر شما توقع دارید از جنس من ذهنی هستید و ازجنس درد هستید. 

ی یعن بیشتر می روید و درد بیشتر می خواهید تولید کنید. عقل و بصر اینها را می بینید و عقل وبصر از شه بیدار است . شاه هم بیدار است شاه

و بسیار مستعد تبدیل شدن به او هستیم . تمام این ضربان تکاملی انسان یا بطورکلی یم زندگی بیدار است . ما وقتی از جنس او بشویم ما هم بیدار

یرون . میل زندگی به این است که ما را بکشد از آن جا بتکامل به آن طرف می رود که شما از ذهن متولد بشوید یعنی ما هر کاری که می کنیم 

کی هستید خود همین درد ایجاد کردن فلسفه اش این است که شما دردتان بیاید و بعد بپرسید که چرا من باید دردم بیاید ؟ بدانید در یک محفظه تاری

ا بنام ذهن و این فکرهای من دار به شما زندگی نمی دهند. این که  مه بیشتر باشم ی من بیشتر هستم و من باید از هسکچه که از  نمفکر کدائما

ا باشم که از من کم نشود و خودم را مرتب ظبموا  ویحفظ کنم و بترسم . اینها کاری نمی کند و اگر هم در آنجا زیاد بمانید این مثل جنین است ت ا

زیر فشار  وقتی که جنین بزرگ می شود یک کیسه ای هست که در آن کثافات در آن جمع می شود و اگرخیلی بزرگ بشود هم خودش ،رحم مادر

ثافت آنجا بیشتر جمع کو هر چه بیشتر ماست و هم مادر زیر فشار خواهد بود. این سمبولیسم خیلی خوبی است پس هر چقدر ما در ذهن بیشتر بمانی

اریم خودمان د. که االن در فشارهستیم هم هستدر فشار خواهیم بود و به همین علت می کنیم هم مادر ما که خداست در فشار خواهد بود و هم ما 

می دانید مفرغ هستند و بدرد نمی خورند در این صورت  در ذهن ه این چیزهایی کهکشما اگر بدانید  .بیا بیرون ذهنرا خفه می کنیم  ! خب از 

زشه این شوید به چشمه و خرد زندگی از شما خیلی راحت جاری میشود و می دانید که امیاجاره می دهید که چشمه از شما باز بشود و تبدیل 

 .بیدار است 

 انبار بین ده کهنه ده و نو ستان دانه                    ده                                                              تا کندت میرگوهر پیشین بنه 
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محدودیت ؟ کی پادشاه محدودیت خودتان می شوید شما.است این را بنه. تا تو را امیر ده بکند. ده محدودیت است  نیگوهر پیشین همین من ذه

ین یعنی جهان پیرامون خودتان وضعیتهای زندگیتان و اوضاع و احوال . کی امیر اتفاقات می شوید؟ شاه اتفاقات می شوید ؟ موقعی که گوهر پیش

هر چه بیشتر بهتر است و هوشیاریش  شما خوب می شناسید هوشیاریش راکه این من ذهنی من ذهنیست را بنهید که همین نور و هوشیاری 

ا جسم است و چون جسم را می شناسد از جسم می خواهد زندگی بگیرد جسم را میخواهد زیاد کند و مقایسه  کند میهوشیاری جسمی است که دائما

ه از فکرهای کهنه درست شده همه این را شما بنه تا شما را امیر ده بکند . این کهنه را که همین گوهری است ک. اینها گوهر پیشین هستند که 

البته ما فکرهایمان را خودمان خلق نکردیم بلکه فکرهای مردم را گرفتیم و مال  ید کهنه هستنده ااگر هم حتی خودتان خلق کردفکرهای ما 

پایان این غزل می گوید که  خورد در میخودمان کردیم و می گوییم که اینها مال ما هست ولی حتی اگر خودتان هم خلق کرده بودید باز بدرد ن

 رافشان این سخن این غزل این صحبت ها یعنی د   رنثارد    هم به سخن ده سپار*** پس تو ز هر جزو خویش نکته و گفتار بینر نثار این سخن د  

کسی که اینها را می دهد یعنی  ر بهپار گرانبهاست . ما می دانیم ولی این را بسرافشان هستند زندگی عوض کن است و مثل د  د  موالنا می گوید که 

عجب شعری گفتم . ندان! ندان که تو شعر را گفتی. ندان که خوب حرف  !یعنی نگو اینها مال من است و من اینها راگفتم  .با اینها هم هویت نشو

کند و می گوید که اینها مال من  دیگران را می گیرد و مال خودش میباورهای میزنی ندان که چقدر چیز بلد هستی . این کهنه می داند . کهنه 

 ی و این کوچک است دانه است این را بده انبار بگیر . در همین قصه ایاز که ماررا بنداز تا نو بگی اینبه من بگویید من می دانم! شما هستند 

ارد می شود بر ارکان حکومتی مثل می گوید شاهی و کهکنم میتعریف از آن همینطوری زبانی یک تکه را حداقل رسیم بخوانیم و من  مینامروز 

دمهای مهم دور و برش و یک گوهری را که نور می داد در میاورد و می دهد به دست وزیرش می گوید این چقدر می ارزد ؟ جواب آوزرا و 

 . ) من حاال خالصه می کنم و به زبان عامیانه برای شما تعریف می کنم(. می دهد قربان این خیلی می ارزد 

شکنم. یادمان باشد که این گوهر همین من ذهنی است .  این را بشکن! او در جواب می گوید نه من خیرخواه تو هستم و من این را نمی می گوید

  .در دست وزیر که دانشمندتر از همه هست و می گوید بشکن اوهر رگشاه هم زندگی است . می گذارد 

گوید میدربار می گوید این چقدر می ارزد ؟ او جواب می داد نصف مملکت شما . به او  تیفارتشمثل مثالا رئیس بعد می گذارد در دست حاجبش 

 من خیرخواه سلطان هستم .  این خیلی گرانبهاست و.شکنم  میکه این گوهر رابشکن. او در جواب می گوید که نه ن

شکنند تا اینکه نوبت ایاز می رسد .  میسد که بشکن ولی آنها ننها می پرآیکی یکی همه اینها را امتحان می کند و همه قیمت باال می گذارند و از 

روی آن قیمت بگذارم می گوید این را بشکن. ایاز  متوان میمی گوید آقای ایاز این چقدر می ارزد ؟ می گوید خیلی می ارزد آنقدر می ارزد که من ن

و فغان آن جمعیت بلند می شود که این کار احمقانه بود و این کفر بود.  میشکند . داد را و آن دمی زندر می آورد و ستینش بوده آدر گ دو تا سن

ی به شما می گوید این گوهر یا این گمیگردد به این وزرا و غیره می گوید که حرف سلطان مهمتر است یا این سنگ . حاال خدا یا زندرولی ایاز ب

به تو بدهم . این همان گوهر پیشین است. و ما می گوییم نه این خیلی می  ن یک گوهر دیگریممن ذهنی را این هوشیاری فقط ذهنی را بشکن تا 

ارزد به نظر شما می ارزد. حرف سلطان بهتر است یا یک سنگ. حرف زندگی برای شما مهمتر است یا باورهایی که سرهم کردیم ما به عنوان 

می گوید این هوشیاری حرف سلطان است . می گوید ایاز یا در  ؟ ریمو ما در من ذهنی هوشیاری دا یمهوشیاری ذهنی و می گوییم که این ما هست

و این  حمکت آن لحظه این را یافت یا در خواب دیده بود. یعنی شما دراین لحظه این حکمت و این شعور را دارید که این مطلب را بگیرد از موالنا

بود . خواب دیده بود یعنی شما از قبل می دانید . می دانید که این هوشیاری  دهیو یا خواب د دهنده را که به عنوان من ذهنی هست بشکنید گوهر نور
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ا می دانید که ما نیامدیم به این جهان که درد بکشیم و پول را روی پول بگذاریم سر مادیات دعوا کنید با همه  یهوشیاری دائم شما نیست. شما حتما

ا ما برای این آمدیم به اینجاد بگیریروابط را خراب کنید و بعد هم یک مرض بد العالج  در ما  دانشی یک ؟ و نتوانید معالجه کنید و بمیرید. آیا واقعا

ر همین من می گوید که نه این درست نباید باشد. پس بنابراین شاه ایاز را تحسین می کند و آن امرا را دست جالد کهنه می سپارد. این جالد کهنه کا

ن و او نمیشکند به او یک پاداشی شاه می دهد. شما هم که االن اینها را می شنوید و می کتی می گوید بشذهنی بزرگ است و آن وزیر هم که وق

خورد و بعد می بینید که شاه شما را  مییک حس وجودی میکنید و یک کمی خوش می شوید ولی آن بدرد نگویید که نه من این باورها را الزم دارم 

و اینها لیاقت من را ندارند اینها را دور بیرون رگ است می سپارد و می گوید که اینها را ببر از صدر من دست جالد کهنه که همین من ذهنی بز

زندگی بیرون کند شما را . االن شاه آمده در خانه شما  و ورکن . شما می خواهید که من ذهنی شما را ببرد جایی که درد هست از صدر شاه از حض

خواهی بپذیری و می خواهی بگویی نه. او می گوید که این را بشکن و شما می  میقم را به تو بدهم . حاال شما نو می گوید بیا بیرون تا من عش

 خواهی بگویی نه. خب بشکن. 

 دیدار بین  یک دمه خود را مبین خلعت                                                                            تا نگری در زمین هیج نبینی فلک 

ا تا زمانیکه هوشیاری فرمی داری و فرم می بینی و زمین را  پایین را نگاه می کنی باال را نمی توانی ببینی . تا زمانیکه فرم  مینگری و اصطالحا

هوشیار به یک ما و هر لحظه همیشه به فرم هستی چون هوشیار به چیز دیگری هستی پس هوشیار به خدا نیستی.  چون هوشیاررا نگاه میکنی و 

بین مرمز زندگی و شاه است . یک لحظه به اندازه یک لحظه یک دم خودت را . فلک  فلکنگری در زمین هیچ نبینی تا چیز دیگر هستیم . 

ما  . یک لحظه خودت را نبین می بینی که زنده شدی به زندگی . گفتم هوشیاری بی فرم می آید به این جهان به عنوان هوشیاری خلعت دیار بین

فرم این لحظه را بپزیم در این و و روی خودمان زنده می شویم . یک لحظه خودمان را نبینیم و یک لحظه تسلیم بشویم از ذهن زاده می شویم 

 می بینیم . در این لحظه صورت زندگی را 

 پس تو زهر جزو خویش نکته و گفتار بین               سخن ده سپار                                                      ر نثار هم به این سخن د  

رافشانی که شما میزنید بدانید که سخن ده اینها را می گوید و موقعیست که فشان را همانطور که گفتم موالنا می گوید هر سخن د  اراین سخن د  

هویت شدیم . اگر  هم نهاآبا ما گرفتیم و که ان است حبتها بکنید و صحبت های من ذهنی که مال دیگرصچشمه در شما باز شده و از این جور 

بسپاری و در اینصورت تمام اجزای شما در اینصورت  شود باید به سخندهشما بیان میطریق آید و از  ییک روزی سخنی گفتید که از زندگی م

 نکته دان می شوند ونکته گو می شوند و بگفتار در می آیند.

ز شما هم . امروز وقت نیست مثنوی را تمام کنیم و این مثنوی ایاز را می گذارم برای یک وقت دیگر و این را برایتان خواهم خواند امتاسفانه 

می  روعاز نسخه ای که آقای کریم زمانی استفاده کردند این قصه ش 1857بینید از سطر تر پنجم همانطور که می از دفبروید  دعوت می کنم که

پردازد و بعد هم یک مقدارش را هم می آورد به  میقطع می شود و موالنا به چیزهای دیگر می پردازد و باز بر می گردد به قصه  هیشود و

 را از آنجا بخوانید و من هم به زودی برایتان خواهم خواند*** دفتر ششم و انشاهلل شما بروید بقیه قصه 
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