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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۱۴۴

 

 کو تو بار کو تو کار شود چه هر جهان کار

 کو تو عیار بت آن شد بتکده جهان دو گر

 نان و کاسه دگر نیست جهان است قحط که گیر

 کو تو انبار و کیله نهان و پیدا شه ای

 جهان است مار و گزدم جهان است خار که گیر

 کو تو گلزار و گلشن جان شادی و طرب ای

 را همه بخیلی کشت سخا مرد خود که گیر

 کو تو ادرار و خلعت ما دیده ای و دل ای

 سقر به فروشد دو هر قمر و خورشید که گیر

 کو تو انوار و شعله بصر و سمع مدد ای

 مشتریی پی نیست جوهریی خود که گیر

 کو تو گهربار ابر سروریی نکنی چون

 نبود زبانی گفت نبود دهانی گیر

 کو تو اسرار جوشش زند اسرار دم تا

 لقا و وصالیم مست ما که بگذار همه هین

 کو تو خمار خانه بیا زود شد گهبی

 مرا دست هم و همدل مرا مست نگر تیز

 کو تو دستار و جبه خرف و خرابی نه گر

 دگری قبایت برد غری تو کاله برد

 کو تو نگهدار و پشت قمری از زرد تو روی

 زند راه خارجیی ابد مستان سر بر

 کو تو دار کو تو زخم نکنی چون شحنگیی

 خمشان گوش درخور فشان حرف ای خامش

 کو تو گفتار و حالت مکن خلق ترجمه

 

 مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر ۱۳۰۶

 

 حق گفت َرَمیتَ  اذ َرَمیتَ  ما

 سبق دارد کارها بر حق کار

 

 مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، سطر ۳۱۹۶

 
 سنی و حبر را غیر مر کنی تا

 کنیمی خالی و بدخو را خویش

 عدن آن با دلت شد چون متصل

 شدن خالی از مهراس بگو هین

 راستین کای آمدش زین قل امر

 این دریاست بگو شد نخواهد کم

 بالغ را آبت که یعنی انصتوا

 باغ خشکستلب که کن کم تلف هین

 

 مولوی، مثنوی، دفتر سوم، سطر ۴۱۰

 

 نزه ای آری که گویدهمی حق

 به صبر و آر صبر بشنو لیک

 خروش کم خامش نزدیکست صبح

مکوش تو تو پی کوشمهمی من  

 

http://www.ganjnama.com/View/97/99/4768/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/105/8090/مولوی_Molavi/ما%20رمیت%20اذ.html
http://www.ganjnama.com/View/97/108/8682/مولوی_Molavi/تا%20کنی%20مر%20غیر.html
http://www.ganjnama.com/View/97/106/8190/مولوی_Molavi/حق%20همی%E2%80%8Cگوید.html
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.از دیوان شمس موالنا شروع میکنم 2144سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ با   

گر دو جهان بتکده شد آن بت عیار تو کو                                        کار جهان هر چه شود کار تو کو بار تو کو                          

موالنا از زبان خودش که از جنس ترجمه کنندۀ زبان زندگی است و خودش هم از جنس زندگی است یا از طرف زندگی به ما انسانها که در 

ر را هم به من نشان بده و را به من نشان بده و میوه این کاکارت  ذهنمان زندگی می کنیم اینطوری می گوید که کار جهان هر چه که بشود تو

ر شخص شما کو؟ به من نشان زندۀ عیا   زیبای   آن بت  ، که ممکن است که اینطور باشد  اگرهردو جهان بتکده شد یعنی همه بت پرست شدند

زی یت . اتفاقات را ذهن ما به ما نشان می دهد که چه چن یک خط باید سبب بیداری ما از خواب ذهن بشود. کار جهان یعنی اتفاقابده؟ همی

این لحظه می افتد یا در گذشته افتاده و یا در  ی خواهد بگوید که هر اتفاقی که درم .اتفاق می افتد و بطور کلی جهان این لحظه اتفاق می افتد 

وصل هستید و این لحظه ید و به زندگی و خود زندگی هستکه شما از جنس زندگی هستید ین به موضوع زنده بودن شما و اینآینده می افتد ا

خوب باشد و من زنده بسیارزندگی انرژی زنده کننده اش را از شما بیان می کند ربطی ندارد . پس اتفاقات در اینکه حال من این لحظه باید 

ما ربطش می دهیم! . ولی به زندگی باشم و این زنده بودن را باید در تمام ذرات وجودم حس کنم ربطی ندارد  

بینیم و  اتفاق داریم. اتفاق را می وشیاری  چرا؟ برای اینکه ما در ذهنمان زندگی می کنیم و ه .اتفاقات یعنی کارجهان حال ما را تعیین می کند

رد می گوید که هر س موالنا داخود فکر ما که در ذهن ما بوجود می آید از جنس اتفاق است از جنس کار جهان است. پ فرم را می بینیم . 

وصل به زندگیت هستی و زندگی  هر اتفاقی که در بیرون پدید می آید این ربطی به این ندارد که تو االن که در ذهن شما پدید می آید، یفکر

را هم ست آرامش بخش است و خالق است و تو می توانی گلستان خودت ا زا یش را بطور پُر از شما بیان می  کند و آن انرژی شادیانرژ

در درون و هم در بیرون ایجاد کنی. حاال کار جهان هر چه شود اگر ما درست بفهمیم به وضعیتمان نگاه می کنیم و می بینیم که ما داریم 

ل ثغلط زندگی می کنیم برای اینکه اتفاقات زندگی ما را تعیین می کنند. ما از اتفاقات یا فرمهای بیرونی که اتفاقات هستند مثل کار شما م

روابط شما قهر یکی و جدایی یکی با شما که همه اینها اتفاق وضعیت  ضرر کردن شما مثل هر اتفاقی که االن برای شما می افتد و یا مثل 

ر هستند . ما از اتفاقات هویت می خواهیم ما از اتفاقات زندگی می خواهیم ما از اتفاقات خوشبختی میخواهیم ما به غلط تصور می کنیم که د

ده یک اتفاقی خواهد افتاد و ما منتظر آن هستیم که ما را یک جوری خوشبخت خواهد کرد. این توهم است این به این علت است که ما در آین

و این جویبار فکر یا جریان فکر یک جویبار  در ذهنمان می گذرد هم هویت هستیم ذهنمان زندگی می کنیم و در این لحظه با جویبار فکر که

ا دارد بدون اینکه ما از آن آگاه باشیم حال ما را تعیین کند . این لحظه این جریان فکر می گذرد و من ر ت . یعنی این خاصیتشرطی شده اس

من از آن بت هم هویت هستم؟ برای اینکه من فقط هوشیاری فکری دارم. م و این جریان شرطی شده است. چرا با این جریان هم هویت هست

ا چیزها را . فکره موقعی هست که شما عمالً از بت عیار از هوشیاری حضور از خدا آگاه هستید و فکر هم می کنیدعیار آگاه نیستم . یک 

هستید به شما نشان می دهند و  از این فکرها هویت نمی گیرد و با آنها هم هویت نیستید چرا؟ چون می دانید که اصالً و ذاتاً یک باشندۀ دیگر 

این بت عیار وقتی غایب است یا به زبان مذهبی اگر خدا اگر از زندگی شما غایب است برای اینکه شما دائماً ید ولی و این فکرها نیست
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از آن می گذرد زندگی می خواهید  هک مشغول چیزها هستید هم هویت با این جریان فکر هستید در این صورت از این جریان فکر و چیزهایی

ا ین درست نیست. عارفان این موضوع ر. برای اینکه غیر از اتفاق چیز دیگری نمی شناسید. ا فتدنتظر هستید که یک اتفاق خوبی بیو م

این است که اتفاقات کار  این غزل می بینیم ر بشوید . پس اولین چیزی که ما ازشما بیدا می گویند که اینطوری زندگی نکنید ودیدند و به ما 

شده من یک جهان هر چه بشود به زندگی زنده بودن ما ربطی ندارد . بله این اتفاقات معتبر هستند مثالً ما ضرر کردیم یا کسی فوت و کار

از دست دادم. وقتی ما به این اتفاقات چسبیدیم بنابراین از این  اید با آن زندگی کنم یا من مقام دولتیم را مثالً عمر بمریضی گرفتم که تا آخر

در این صورت ما جذب این جویبار فکر هستیم و  که به ما بگویند که ما کی هستیم،قات هویت و زندگی می خواهیم از آنها می خواهیم اتفا

و من  بعد تصادفاً یک رشته فکر خوب می آیدرو این رشته فکر هستم جویبار فکر قادر است که حال ما را تعیین کند . این لحظه من در گ  

ن ناراحت می شوم در همی و ی را می بینم که از او بدم می آیدچیز خوب یادم افتاد پس خوشحال می شوم و یک دفعه یک کسمی بینم که یک 

سود کردی خوشحال می شوم یک دفعه کانال تلویزیون را که باال و پایین می برم از لفن زنگ می زند و می گویند که فالن مقدارموقع مثالً ت

که می بینم ناراحت می شوم. اینها همه شرطی شدگی است . حال شما مال خودتان نیست. حال شما متغییر است.پس آن را چیزی بدم می آید 

شما آدم خطرناک هستید و هر لحظه شما ممکن است که عصبانی بشوید هر لحظه ممکن است که برنجید هر لحظه ممکن است که بترسید 

.خیلی سخت ممکن است که یادتان بیاد و ممکن است که حالتان گرفته بشود  ریان فکر استمکن است اتفاقات بدتان که جزو این جهر لحظه م

ردن و خودتان هم نمی توانید با خودتان زندگی کنید . شما پایدار نیستد به این ترتیب و حال شما پایدار نیست. ولی حال ما است با شما زندگی 

اقات نداشته باشد که ندارد چرا ندارد؟ دارد می گوید که تو یک فان نداشته باشد ربطی به اتمی تواند پایدار باشد حال ما اگر ربطی به کار جه

بت عیار داری که این بت عیار زندگی است و تو از جنس او هستی و هر لحظه آن هستی و ذاتت آرامش است و وقتی که این آرامش شروع 

ین آرامش و این شادی و این برکت زندگی از این بت عیار باید بریزد به می کند به حرکت بصورت شادی از شما بیان می شود و تازه ا

ت هستند که به ما اکارهای جهان و آنها را پر برکت و باردار بکند و به آنها شادی بدهد وآنها خوشایند بشوند ولی ما فکر کردیم که این اتفاق

ما می گوید که اتفاقات را بگذار کنار و اصل زندگی این است که شما به بت  چقدر ما دنبال اتفاقات هستیم؟ موالنا امروز بهزندگی می دهند. 

عیار وصل بشوی و انرژی بت عیار بریزد به کار تو و بار و میوه بدهد و این میوه و این کار یک اتفاقاتی بوجود می آورد که اگر بخواهی 

پس شما االن متوجه می شوید که حال شما را اتفاقات دارند می گیرند . من  این اتفاقات شیرین هستند ولی هنوز به تو زندگی نمی توانند بدهند

چرا ناراحت هستم؟ برای اینکه من دارم غصۀ یک چیزی را می خورم که از دست دادم . در جریان یک سری اتفاقات هستم که فعالً حال و 

ند؟ حتماً اتفاقات گرفتند ستید حال شما را اتفاقات نگرفتما ناشاد هند. شما ببینید که این لحظه که شدارم چون اینها حال من را گرفتحوصله ن

ت هر ابرای اینکه اتفاقات برای شما مهم هستند. چرا مهم هستند؟ چون از آنها زندگی می خواهید. پس این درک را ما امروز می کنیم که اتفاق

یک  ) اسمتان هم بنویسید(فتد من شخصاً چطوری می خواهد اتفاق بیآینده  جور که افتاده در گذشته مهم نبوده االن چطوری اتفاق می افتد

از جنس زندگی هستم واز خودم کاری دارم که این کارم یک میوه ای دارد و این کار و بار از اتصال من به زندگی ناشی می شود و من 

یک اقیانوس بیکران هستم دارد بلند می شود من  ن کهمی بینم این فکرها مثل بخار آب از مجنس اتفاق نیستم پس من اتفاق نمی افتم و دارم 
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د نیستم پس بنابراین من با اینها بلند نمی شوم یواش یواش اتفاقات که این اتفاقات را نشان می ده فکرها و این اتفاقات و فکرهاییاز جنس این 

 این قدرتی که شما را از جای بکنند و حال شما را تعیین کنند از دست می دهند. 

ش دوم:بخ  

کنیم و غیر از هوشیاری هان کدام است؟ برای ما که تو ذهن زندگی می دو ج !که هست .کده بشودجهان بت و می گوید که فرض کنید که دو

ذهن ما به ما نشان می دهد و یکی هم آن جهان است  ت جهان فرم واتفاقات است که آن راجسمی هوشیاری دیگری نداریم یکی این جهان اس

 اینها را داریم در ذهنمان تجسم می کنیم.مثالً ما می گوییم ما میمیریم و می رویم پیش خدا! خب  .که آن را هم باز ذهن ما به ما نشان می دهد

ویم ما رسیدگی می کند اگر کار خوب کرده وگرنه میرتمام اینها صحنه هایی است که ذهن دارد نشان می دهد یا می گوییم که خدا به اعمال 

د است و خدا هم یک باشنده ای است که بعضی موقعها تنبیه می کند  بعضی موقعها پاداش می دهد می بخش جهنم. اینها همه تجسم های فکری

ه شده . اگر که بتکده نبود برای ما االن دو دو جهان بتکدبتکده است . موالنا می گوید که  این و بعضی صفاتی که ما به او مرتبط کرده ایم،

رم است . فُ  ی حضور. هوشیاری حضور هوشیاری بیبه هوشیارهستم  جهان زنده بود . می گوییم که من االن زنده هستم به زندگی ، زنده

لحظه اتفاق می افتد یعنی این من خودم را االن از جنس اتفاقات نمی دانم و جهان فرم را هم می بینم و متوجه می شوم که جهان فرم هر 

فرمی انرژی میگیرد . جهان فرم می خواهد که من  جهان فرم عوض می شود جهان فرم از جهان بیلحظه که در حال اتفاق افتادن است 

با زندگی  دوخته به من و من کار و بار دارم و کارم این است که اواسطه بشوم که برکت زندگی جاری بشود از من به جهان فرم و چشمش ر

در این لحظه در فضای یکتایی این لحظه یکی بشوم و خودم را از زندگی نشناسم و خودم را عمالً زندگی بدانم بنابراین از جنس هوشیاری 

و عشق و زیبایش را از من می ریزد به هر فرمی که من ایجاد می کنم پس من کار و  بی فرم هستم و در اختیار زندگی هستم و زندگی خرد

د که تمام آدمهای روی زمین بت پرست هستند که واقعاً هم هستند. یعنی انسانهایی یر دارم. این کار من است. موالنا می گوید که فرض کنبا

که در ذهنشان زندگی می کنند بت پرست هستند. چرا بت پرستند؟ چون یکی دنیای فرم را می شناسند ماده را می شناسند و در ذهنشان یک 

جسمه از چوب درست می کردند و  آن هم بت است. حاال در قدیم یک م ست کردن که از جنس ماده است و آن را می پرستند پسخدایی را در

. اگر منتقل شده به ذهن  پرستیم ولی آن بت از بیرون یم و می گوییم که ما مجسمه را نمیما آن را شکست . میگفتند که ما این را می پرستیم

میکنند  یاگر تمام مردم بت پرست هستند و در ذهن زندگبت پرست هستید. حاال موالنا می گوید که اشکالی هم ندارید  شما فقط در ذهن هستید

دش را نشان می دهد و لحظه بعد ناپدید بت عیار داری چرا عیار؟ برای اینکه این لحظه خو و یکت! تو از جنس زندگی هستی خب باشد

رید که با آن هم هویت شده اید دلیلش هم این است که شما فقط شما یک جویبار فکری دا. ی آسان است شود؟ کار خیلمیشود . چرا ناپدید می

این هوشیاری جسمی اجازه نمی دهد که یک هوشیاری دیگر  جسمی دارید پس هم هویت شده اید که یک هوشیاری دیگر ندارید! هوشیاری 

 دائماً جسم می  بینیم خدا را نمی ما فقط ما متوجه آن بشویم. به عبارت دیگر چونهست در .ایجاد بشود هم غلط است  در ما ایجاد بشود. 

کش کند هوشیاری رامتر بشود یک دفعه فرویک لحظه شما فرض می کنیم که این جریان فکر که ما با آن هم هویت شدیم آرام و آ .بینیم

فرم. آن بت عیار شما است . یک دفعه خوشدش را به شما نشان  جسمی ناپدید می شود خب حاال چه هوشیاری باقی می ماند؟ هوشیاری بی
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. فکر مال فرم است ما چون به فکر عادت  که در این صورت فکر دومرتبه می آید باالبشناسید  ک دفعه شما می خواهید که آن رامی دهد ی

ی است که وقتی این بت . بت عیار،شود این بت عیار استکردیم ما وارد ذهن می شویم. دوباره وقتی که این فکر دارد می بافتد خدا ناپدید می 

که فکر می آید گم می ید وقتی بشناسآن را کنید که می بینیدش یک دفعه میل پیدا می  کش می کند و شما آرام می شوید شماجریان فکر فرو

مختی دیگر بدرد نمی خورد . این خیلی ظریف است اگر شما گرفتید زُ و او ناپدید میشود شود  

وقتی شما ذهنتان آرام می شود و دامن لطف او را تو چو تیرش که از کمان بگریزد  طفش که ناگهان بگریزد *** ولی مکش گیر دامنش لب

 این همه پیچیده کرده ایم عرفان را و این همه چیز نوشتند .مامی گیرد محکم نکش برای اینکه می گریزد مثل تیر از کمان. پس خیلی ساده شد

ها ما را به خدا انجام می دهیم فکر می کنیم که ایناین همه حرکات نامربوط که ما ون جور عرفان مردم گیج بشوند اینجور و آ شدهباعث  که

و بعد در آنجا ایم  وارد ذهن شدهدر این جهان وقتی که از مادرمان زاییده شدیم می رساند! نه. قضیه خیلی ساده است ما به عنوان هوشیاری 

 .شوید، شما از جنس خدا میفکر آرام بشود و بایستدفقط پیدا کردیم حاال اگر این جویباری جسمی فکر هم هویت شدیم و هوشیارر با یک جویبا

تقویت می کند نمی گذارد که شما آرام بشوید مثل قضاوت . قضاوت شما هر ولی بعضی چیزها این جویبار را و این هم هویت شدگی را 

ممکن است تصمیم بیشتر می چسبید به این جریان فکر  . برای اینکه یک ابزار تقویت کننده ذهن است . شما  چقدر که بیشتر قضاوت کنید

رنمی خواهم بفهمم که کی خوب است و کی بد است اصالً من به این کارها چکار دارم ! کسی قضاوت می کند که هر بگیرید که من دیگ

ه ما باید همه به شما زندگی نمی دهند پس برای چ ین خوب است و یا بد است اگر اتفاقاتاتفاقی که می افتد می خواهد ارزیابی کند که ا

یم تقویت می کنیم این جریان فکری را که ما را جذب خودش کرده. ما می خواهیم ؟ قضاوت کنیم؟ با این کار ما دار اتفاقات را ارزیابی کنیم

برای اینکه اتفاقات باید خودشان  . که اتفاقات به ما زندگی نمی دهندنفهمیدن اینوت و بیرون. قضا شل کنیم و خودمان را از آن بکشیم این را

برای اینکه می دانیم این اتفاقات چیزی ندارند االن دیگر نمی چسبیم ؟ به اتفاقات  می چسبیمستند. چرا از زندگی برکت بگیرند اتفاقات فرم ه

دگی ندارند کمتر قضاوت می انید که به چیزها نباید بچسبید به رویدادها نباید بچسبید آنها زنرها می کنیم. شما اگر بدآنها را به ما بدهند و 

روی زندگی شما اثر ندارد در نتیجه کمتر مقاومت می کنید. ما چرا مقاومت می کنیم؟ اصالً خود  کار جهان هر چه شوداگر بدانید که کنید. 

ه شما می زنید اتفاق است که می گوییم این حرفی که شما می زنید در ضمن حرفی کینذهن یعنی مقاومت. مقاومت چرا می کنیم؟ برای ا

 فکری که شما می کنید اتفاق است عقیده شما راجع به من و عقیده من راجع به شما اتفاق هستند من چرا مقاومت می کنم؟ برای اینکه انتظار

مجبور نیستید که هر اتفاقی پس دیگرمقاومت نمی کنید و  هرچه شود مهم نیست،جهان ار.اگر شما بگویید که کدارم از این اتفاق شیر بدوشم 

نه مسئول هستم و نه مهم است برای ما؟ نه. ما می خواهیم یک هوشیاری حاال ما مجبور می شویم هر اتفاقی که می افتد ما را قضاوت کنید . 

است و در واقع این حضور و اینکه ما متمرکز بشویم در اینجا و  در ما ایجاد بشود که این هوشیاری اسمش حضور است هوشیاری بی فرم

زندگی و برکت  بشویم و بیاییم اینجا. این واسطۀ بین  ما و زندگی است که انرژی زندۀ از زمان روانشناختی یعنی گذشته و آینده ذهنی جمع

ایجاد می کنیم . آیا ما االن که در ذهن زندگی می کنیم آیا خلق درد  اگر ما این کار را نکنیم در این صورت مازندگی از ما جریان پیدا کند. 

 می کنیم؟ البته که خلق می کنیم . نمی شود که ما خلق نکنیم برای اینکه ما از جنس آفریدگاری هستیم. خدا ما را از روی تصویر خودش خلق
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؟ یک چیز بی برکت . یک چیز چه می آفرینیم .انی شدیم داریمکرده و خاصیتی که ما داریم ما نمی توانیم نیافرینیم . حاال که در ذهن زند

م به نام من ذهنی که این من ذهنی پر از درد با چرخش فکر ما یک چیزی درست کردیآور. برای اینکه دائماً من  ما هست که می آفریند. درد

خلق می کنیم ولی  البتهزمختی هستیم از جنس باور وگم و یک چیز ُاست و پر از هم هویت شدگی است و ما دائماً یا دردمند هستیم یا دُ 

 دردناک . این فایده ندارد و ما چاره ای نداریم و باید به این حرفها گوش کنیم . در پایین هم می گوید که

ه و انبار تو کویدا و نهان کیلای شه پ           گیر که قحط است جهان نیست دگر کاسه و نان                                                       

غیبی است انبار خداست. وقتی ما به هوشیاری حضور زنده می شویم پیمانه به پیمانه برکت و شادی همان پیمانه. انبار منظور انبار کیله یعنی

ان نوشته اند که انسان مسئول که در کتابهای ادبیات ایرجهان. مسئولیت ما همین است . اینرا از آن جهان پر می کنیم و می ریزیم به این 

ه پیمانه است . اینکه می گویند این مسئولیت را به آسمان دادند به کوه ها دارند و... نپذیرفتند و انسان پذیرفت. کدام مسئولیت ؟ مسئولیت اینک

 رخوردار بشود. وظیفه ما همینجهان و در این جهان همه چیز از آن برکت ب پیمانه برکت زندگی را از زندگی بردارد و بریزد به اینبه 

کارهای جهان که ذهن ما نشان می دهد که خیلی خراب است البته ذهن  از آن، ه وید کگاست و کار ما و بار ما همین است. حاال موالنا می 

ست آنقدر ابش این است که کار جهان خراب اوج ؟ ما نشان می دهد که خیلی خراب است از هر کسی بپرسیم که چرا حالت خراب است

مالیم خراب است روابطم خراب  است با  ندارم االن هم وضعیتم خراب است وضع ت افتاده در گذشته اینطوری شده اصالً به آینده امیدااتفاق

ایی ها هستم . همه من را ترک کردند وحس تنهبچه ام و با همسرم دعوا دارم با خویشاوندانم دعوا دارم با دوستانم زیاد صمیمی نیستم ، تن

 یین می کند که چطوری زندگی کنی. حاال شما فرضجهان تع ت با کار جهان است . کارکنم. همه اینها کار جهان است برای اینکه هم هویمی

و محدویت جهان قحط است یعنی اینکه مردم تو ذهنشان زندگی می کنند و ذهن هم معتقد به کمیابی است و اصالً  کنید که راست می گویید

فکر می کنم که این باورها  من معتقد به یک سری باورها هستم کهاست. اصالً ذهن محدودیت است و هیچ چیز در آن جا نمی شود. اگر که 

تواند بدهد ما  مین ،تواند ببخشد میو ن این ذهن است حقیقی است دیگربه باورهای تو جا ندارم . من درست می گویم و تو غلط می گویی. 

البته ذهن نه ما. اینکه بگوییم شما چقدر قشنگ هستید  م.دریغ می کنییا یک تعریف خشک و خالی را ند را هم از مرم دریغ می کنیم لبخ حتی

کار شما قدردانی می کنم و..  اینکار را انجام دادی من از به چقدر قشنگ گفتی و یا چقدر خوب اینبه یا هیکل هستید  یا شما چقدر خوش

ریف کنم کم به من یابی است . من فکر می کنم اگر از شما تعن نمی گذارد چون ذهن محدویت و کمبرای اینکه ذه م بگوییمنیمی تواها را نینا

اریم و اصیل هستیم یم بخشش داریم جا داریم بی نهایت جا د. ولی ما به عنوان هوشیاری حضور سخا دارچون در ذهن هستیم  می رسد

می گوییم که تبریک می گویم اینکه شما ازدواج کردید اینکه شما خانه جدید خریدید اینکه شما دیپلم گرفتید و یا  می کنیم و دستمان را دراز

و ذاتش به کمیابی  م که این ذهن عادت به کمیابی داردیک راهش این است که ما بدانی اینکه این کار را گرفتید و.. ذهن نمی تواند قبول کند. 

یم . چرا ا نکنیم و این پرهیز است . مثالً حسادت نکنیم ذهن دوست دارد حسادت کند که در پایین در غزل هم داراست و خیلی از کارها ر

رسد . این  م می شود و به من نمی رسد. اگر از شما تعریف کنند به من نمیکمی کنم اگر شما بدرخشید از من  رکحسادت؟ برای اینکه من ف

را که از جنس هوشیاری است کاهش داریم به جسم و این  می شود و خودمانقع که دیدیم که حسودیمان هر مو.نکنیم  کارها را می توانیم
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گردیم . اینها و باعث ناراحتیمان میشود، می توانیم بر جسم را با یکی دیگر مقایسه می  کنیم و این در این مقایسه ما احساس حسادت می کنیم

از سر لحظه به لحظه ای کند کردن این چیزی است که ما با آنها هم هویت شدیم و فکر می کنیم که این هستیم و این جریان فکر که ههمه راه

ز ده ما می گذرد و اتوماتیک است و اجباری است اولش برای بقا بوده موالنا به ما می گوید که تلویحاً تا ده سالگی این قابل قبول است ولی ا

کره زمین بعد این قابل قبول نیست. ما هم به تجربه دریافتیم که بعد از آن برای ما درد سر درست کرده و االن بقای ما را در روی سالگی به 

ی بعضی چیزها فکر ذهن و هم هویت شدگی را با این جریان دید نمی کند اینکه ما را وجود ما را درآن طوری که ما بترسیم  ته قحطی و یا

از این قبیل سبب می شود که ما جذب شده به هیجان منفی جمله حسادت . از جمله خشم و رنجش . هر از جمله ترس. ازتقویت می کند 

که رویش می ی باقی بمانیم و این قوامش را از آن می گیرد و این هویت بدلی من ذهنی این هویت مقاوتی این اسمهایی هستند جریان فکر

 خورد . خب موالنا می گوید که فرض کنید که جهان قحط استمقاومت می کند بدرد ما دیگر نمی  اً ستیزه ودائم گذاریم تا بفهمیم . هویتی که

کاسه و نان می تواند پیشه خود  کردند و کاسه و نان هم وجود ندارد . کاسه و نان می تواند در اینجا  و همه کمیابی و محدویت راعادت و

بگوید که راه چی هست و درسهای معنوی به ما بدهد . فرض کنید که اینطوری باشد. و این معنوی بشود . یعنی کسی نیست که به ما 

سرچشمه می گیرد و این در درجه چندم است یعنی زیاد مهم نیست اصل کار این است که ما محدودیت یابی ندادن پول از این و کم محدودیت

یی را صرف و مصرف کنیم . و خساست معنوی داریم. یعنی ما حیفمان می آید که انرژی خدا  

 بخش سوم :

ما شاه پیدا و نهان هستیم و درست مثل بت عیار است عمداً می آورد این پنهان و نهان را برای اینکه ای شه پیدا و نهان حاال می گوید به ما 

انیکه این پیمانه را می برید به انبار اول بت عیار را گفته. شما هم شاه هستید بصورت نهان بعد پیدا می شوید . چه موقع پیدا می شود؟ زم

دوباره که بر می گردید تا پیمانه را پر کنید  و خدا و از آنجا پر می کنید و می آورید و زمانیکه می خواهید این را بیان کنید پیدا می شوید

دانید که وقتی که می ریزید  میهان و االن د . یک دفعه می آیید به این جید و ناپدیدی می شوینهان می شود . یعنی شما با زندگی یکی می شو

بله برای اینکه ما همیشه من  مدیبه این جهان این همان کار و بار شما است. شما ممکن است که بگویید که ما تا حاال از این کارها را نکر

و هیچ کس نیست که اینطور نباشد . شما  م پنجاه سالمان است پر از دردی ذهنی داشتیم و درد آفریدیم اگر نگاه کنید اگر چهل سالمان است یا

فکر نکنید که فقط شما دردسر دارید در زندگی و شما فقط ناشاد هستید . فقط شما زن و شوهرها در خانه دعوا دارید. نه . تقریباً همه 

ه خودمان می آییم .پس االن به شما هیمنطور هستند برای اینکه همه در ذهنشان زندگی می کنند. و این فلسفه درد هم این است که مابا درد ب

بریزی این پیمانه و انبار تو  که مسئولیت تو این است که پیمانه را از آنطرف پر کنی و به این جهانای شه پنهان و نهان دارد می گوید که 

تبدیل به پیمانه شدید و زندگی هر کسی به انبار و آن پیمانه دسترسی دارد . برای اینکه همین که شما این جویبار فکر را آرام کنید  کو؟

این جهان از طریق شما پخش کند و خود شما اولین کسی می شوید که از آن  رد تا زیبایی و آرامش و عشقش را دتواند از شما استفاده کنمی

ید و از آن استفاده می کنید. پس ما االن می دانیم دیگر که بارها تکرار کردیم که پایین ترین سطح اینکه ما به این حالت برسیم سود می بر

پذیرش است. این لحظه کار جهان هر چه هست شما این را بپذیر . این شما را از جنس اتفاق در می آورد و از جنس بت عیار می کند. شما 
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موافقت  وپذیرش اتفاق این لحظه نه این است که منو آشتی من با این لحظه  د که من االن با اتفاق این لحظه آشتی می کنمبه خودتان بگویی

رم می م وتا آخر عمرم می خواهم صد دالر داشته باشم ! نه . من این لحظه صد دالر پول دامثالً نه اینکه من االن صد دالر پول دارمی کنم 

توانم روابطم را با مردم تنظیم کنم می پذیرم من این لحظه  این لحظه من نمییا این را می پذیریم سرم دعوا دارم ظه با هممن این لح پذیرم یا

یک لحظه در  با پذیرش این ما از چنگ اتفاق  من پول ندارم و بدهکارم می پذیرم . نه اینکه ما می خواهیم اینطوری باشد ما می خواهیم فقط

ما با پذیرش که شروع این کار است وقتی شما  . نگرفته ما اتفاق را گرفتیما اتفاق که ما ررها کند چون ما آن را رها کردیم. بیاییم تا ما را 

ادامه بدهید هنوز  یک پیمانه از این زندگی می آید به وجود شما و اگر شما این کار رارا می پذیرید از جنس بت عیار میشوید این لحظه 

می گوید که این چیه و آن چیه! و نباید اینطوری باشد که درسته شما درست می گویید ولی بعد هنوز هستند و ذهن شما  اگواراتفاقات  بیرون ن

چرا خوشتان می آید؟ برای اینکه از  تان می آید. که شما انجام می دهید را شما خوشاز مدتی یواش یواش شما متوجه می شوید که کارهایی 

شادی زندگی و شادی اصل شما می آید باال برای اینکه اتفاقات دیگر زهرش را به شما دی در شما ایجاد می شود و دار شاآن پذیرش یک مق

اینجا درد داشتیم االن هر لحظه که ما اتفاق این لحظه را   نمی دهد برای اینکه اتفاقات اگر ما با اتفاقات هم هویت بودیم آنجا انرژی بد داشتیم

دگی می شویم و زندگی شادیش را به ما می دهد . شما یک مدتی این کار را بکنید فرض کنید که به مدت سه ماه این می پذیریم از جنس زن

و یا با  کار را بکنید هر موقع که یادتان می آید که با این لحظه قهر کردید یعنی با خدا و زندگی قهر کردید شما این لحظه با شوهرتان 

با .کسی که قهر کردید قیافه اش اینطوری است قیافه این لحظه این طوری است پس با زندگی قهر هستید  که قهر نکردید با هرخانمتان 

یند می شود و پر از شادی می شود و پس از یک مدتی کاری که انجام می دهید خوشا .ی به شما نداردزندگی اگر قهر هستید زندگی دسترس

جهان انجام دهید و یک  ینید که می خواهید یک کاری در اینیک مامورتی دارید و می ب هوشیاری حضور در شما زیاد می شود می بینید که

دارای هدف می شوید . منظور با هدف فرق می کند. مثل موالنا مثال می  بی آورید و دارای منظور می شوید جهان بوجود ه ای در اینمیو

جهان پخش کنیم این منظور است و هر  ری را در اینازنم موالنا می خواهد هوشیاری را در این جهان پخش کند و ما هم می خواهیم هوشی

ار نفر به حضور برسند این یک هدف است ولی منظور هر ولی فرض کنید که ده سال دیگر بر اثر این برنامه ده هزلحظه قابل انجام است 

دگی موازی بشویم و از یم که در آن همه ما مشترک هستیم و آن این است که با زنو ما انسانها همه ما یک منظور دارلحظه قابل اجراست 

 اشد و گاهی اوقات می گوییم که اینداشته بو هیچ کس نیست که این منظور را ن ه ما در این مشترک هستیمفکر بیدار بشویم و هماین جویبار

ان کن است که این انرژی را به کارتانرژی می ریزد به آن کار . شما ممکه بیرونی است که این  و یک منظور هم داریم منظور درونی است

هر دار یا فروشنده باشید و.. ممکن است که بنا باشید ممکن است مغازه یا ممکن است مهندس باشید  جاری کنید ممکن است پزشک باشید یا

این عشق لطافتش را به هر کجا که می روید می ریزد به مردمی که با آنها برخورد می کنید و به کاری که  کاری که می خواهید داشته باشید

جهان سازنده است همین هم شما کیف می کنید و هم مردم. تنها انرژی که در .است  به آن و خوشایند می ریزیدانجام می  دهید و این برکت 

. این ربطی به انسانهای دیگر ندارد . برای همین می گوید که انسانهای دیگر اصالً بت تو کو رار تو کو و باک است برای همین می گوید که

نسانهای دیگر می خواهند ر می کنیم می ریزیم به جهان . حاال اپرست هستند به ما چه! ما یک انبار داریم و یک پیمانه . ما از انبار این را پُ 
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ر دارم . باالخره یک ادی آن را می برم و گلشن و گلزار ایجاد می کنم من چکار به انسانهای دیگیا نریزند . من که می ریزم شبریزند و 

د نیستیم که همه چون ما گوسفناز، وکاغذ بردارد و بگوید که من به عنوان فرد و جدا  روزی ما یعنی شخص شما یا هر کسی باید یک قلم

دنبال همه راه برویم من به دیگران کاری ندارم من می خواهم بدانم که من کی هستم و من زندگی هستم و زندگی می خواهد که خودش را از 

 خب در جهان من چه کاری می خواهم انجام دهم این ما را هم از تنبلی و بی مسولیتی در می .من بیان کند انرژیش را به جهان روان کند

کار بروی و یک گوشه بنشینی و این چیزها را برای خودت عرفان یعنی شما عاطل و باطل و بیآورد . من نمی دانم این از کجا آمده که 

که یک عارف خوب بیکار  ری ؟؟ این انرژی اصالً باید به کار شما برود شما تا حاال دیدهایدبخوانی ! عرفان این است؟ عرفان یعنی بی کا

و می گویند که ما کار نمی کنید و مردم بدهند ما بخوریم و ار بوده ؟ چطور بعضی از عارفان یک گوشه ای نشستند یکوالنا بمگر م؟باشد 

پس این انرژی جایی باید جاری نشود ؟؟  گرفتی این انرژی را خفه کردی!اینها را بگوییم که کار کردن چی هست؟ شما جلوی این انرژی را 

! پس این چشمه کجا برود ؟ این چشمه را باید جلویش را باز کنی  یدببندیا و یدسیمان کن .ار شما این چشمه راهر کدام از ما یک چشمه هستیم

ین انرژی به کجا باید جاری ا نکینم پسرکار نکنیم این از کجا آمده؟ کا باید بکنی وروان بشود با زور زیاد . اینکه ما یک گوشه کز کنیم و

همینطور من برای خودم بنشینم یک جایی و کلمات را برای خودم تکرار بکنم تا دهانم شیرین بشود! نه این عمالً باید جاری بشود و  بشود؟؟ 

 در این جهان باید شما خلق کنید. 

میوه و این کار هم  یم و کارمان باید میوه بدهد و اینکه ما شخصاً کار دار خوانم که اینها مهم هستند در این چند مطلب از مثنوی برایتان می

و از آن انبار جاری کردن به کارمان تا ببینم میوه من چی هست و من شخصاً باید میوه بدهم. وصل به زندگی و یک پیمانه برداشتم از طریق 

ورم برای زن و بچه ام . خب پول در می آوری برای زن و بچه ات خب ید من می روم پول درمی آم بگویم که این نیست که شما بگویاین ه

 حیوانات هم این کار را می کنند . شما تا بحال دیدید که حیوانی بچه بزاید و بچه اش را رها کند و برود . مگر شیر برای بچه اش غذا در

ر ا بگویید که برای بچه اش نرود  . شما یک حیوان و....مارو موش  ،جوجه تیغی ،روباه،گرگ  ،فتارمی آورد و نان در نمی آورد؟ شیر، کن

که شما پول در می آورید و روی هم انباشته می کنید و یک مقدارش را هم می دهید نکند. اینشکار کند و بی آورد و شکم بچه اش را سیر 

و بار شما . شما باید بار بدهید . برای  یزد به کار شماار و آن انرژی بریک عده می خورند این که هنر نیست باید دسترسی پیدا کنید به آن انب

؟ تا جواب من کو و بار من کو کار جهان هر چه شود کار  خودمان بپرسیم و و بار تو کو؟ ما مرتباً باید ازهمین موالنا می پرسد که کار تو ک

که ما  هیرا مسئول این کار ندانید . تنهاار ندارید بدانید که گرفتار هستید . دیگران را نشوید . اگر دیدید بار ندارید و کاین را پیدا نکردید بلند 

درون خودمان  به زندگیمان این است که ما به انبار رامش داشته باشیم و یا آرامش برگرددمی توانیم شاد بشویم و خوشبخت بشویم و آ

رد نتوانست من را خوشبخت کند این زن نتوانست من را خوشبخت کند! مگر مرد یا را می شنویم که این م دسترسی پیدا کنیم؟ مرتباً ما این

ما تمام مسئولیتمان این است که در مورد بچه هایمان هم بچه هایمان را به انبار خودشان وصل کنیم  . زن می توانند کسی را خوشبخت کنند

تا بحال شده که من  چکار کنیدبه شما نمیگوییم که باید  یان می کنیم ولیبزشها را که تحمیل نکنیم. دو جور آموزش هست یکی اینکه این آمو

می دانید که چکار کنید. یک موقع هم هست که شما به یکی می گویید  خودتان نیم و بعد شماا بگویم که باید چکار کنید اینها را می خوابه شم
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کنیم. توضیح می دهیم به او را کور می کنید و این کار را نباید ب که چکار کن و چه چیزی را باور کن در این صورت شما دارید خالقیت

که شما عقل دارید و شما تشخیص بده که باید چکار بکنی و اگر خواستی من دوباره توضیح بدهم توضیح اصول و توضیح این  بچه ها

 شعرها را همانطوری که در این برنامه می دهیم .

د می گوی 1306در مثنوی دفتر دوم سطر    

کار حق بر کارها دارد سبق                         ما رمیت اذ رمیت گفت حق                                                                         

و اینکه ما به حضور برسیم اجازه بدهیم که  گفته،  . این را خدا گفته بطور کلی به انسانیعنی تو تیر نینداختی وقتی که انداختی من انداختم 

و یک  م ازدواج کنمودارد شما نگویید که من االن بیست سالم است اجازه بدهید که بر رسی پیدا کند این به تمام کارها اولویتزندگی به ما دست

کار حق را که یعنی شما اجاره  گر شما اینبه گنج حضور صحبت می کنیم.! نه . ا م شد راجعله ای جمع کنم و وقتی که پنجاه سال  پول و پ  

اندازید که هزاران بار این  د و شما دخالت نمی کنید و شما نمیدهید که خدا از طریق شما تیر بی اندازد و از طریق شما فکر کند عمل کنمی

اه را به شما نشان می دهم . این رکن من می گوید که شما تیر نینداز شما فکر نکن من می کنم. شما عمل ن یا خدا را موالنا به ما گفته. حق

که مثل بخار از روی فکرهای شما بلند می شود اگر به  کر راعملی است ! نه. شما این جویبار فیست این فکر نکن که یک چیز غیرتئوری ن

ند به فکر کردن ولی چون ما و از شما شروع می کروی آب توجه نکنید دریا بودنتان را متوجه خواهید شد . دریا همان حق است این بخار 

ا پیداز اتفاقات که ذهن ما آنها را نشان می دهد زندگی می خواهیم ما به جهان نگاه می کنیم اگر شما به جهان نگاه نکنید حق به شما دسترسی 

خلق می کنید دیگر در پنجاه  چرا؟ برای اینکه اگر شما بخواهید خلق کنید درد لویت داردوهمه چیز ا رده و این کار این تبدیل هوشیاری برک

دنم را خراب کردم بو را گیر انداخته. اگر من روابطم با همسرم با بچه هایم خوب نیست  سالگی اینقدر شما درد ایجاد کردید که این درد شما

رها کار حق بر کاکنیم  اال در هر سنی هستید ما شروع میو مقاومت دارم . ح ستیزه ئله ،نقدر غصه خوردم اینقدر مسم آآنقدر استرس دار

کار را بکنم تا پولم زیاد بشود یک مقداری یعنی اولویت دارد پیشی دارد این را بدانید. پس شما بجای اینکه بگویید که من بروم این دارد سبب

ن جهان که زنده شدید و پیمانه به پیمانه از آ یک موقع متوجه می شوید که به هوشیاری حضور شمایل هوشیاریتان. هم وقت بگذارید برای تبد

شما االن به ذهن آن را نمی توانید ببینید شما وقتی تبدیل شدید متوجه می شوید که خود انرژی از شما دارد جاری می شود به کارهایی که 

درون دارند تغییر می  تفاقات زندگی شما درر معجزه آسا ابطوبرکت می شوند و  اتفاقات دارند پر.انجام می دهید و به فکرهایی که می کنید 

 کند. ما از کجا می فهمیم که به حضور رسیدیم؟ یک دفعه متوجه می شوید که آن آدم قبلی نیستید برخوردتان با مردم عوض شده و به اتفاقات

د که دور و بر شما باشند وضعیتها و دوست دارن دم شما را دوست دارندون جاری است مرردیگر اهمیت نمی دهید از شما برکت زندگی به بی

تان با همکارتان با رئیستان عوض شده . برخورد شما به رفتار آنها بستگی ندارد . برخورد وض می شوند برخورد شما با کارمنددارند ع

دوباره چیزی که ما را در  لویت دارد ووشما وقت روی اینها می گذارید برای اینکه این ا می آید . اینها عالئم تغییر است .پسشما از درون 

و یا دیگران بخواهند ما را عوض کنند . اگر شما از این  بخواهیم دیگران را عوض کنیمما ذهن نگه می دارد از عمده ترینهایش این است که 
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را چند تا خط  دو تا کار پرهیز کنید مقدار زیادی انرژی حضور در شما آزاد می شود و انرژی زندۀ زندگی شما هرز نمیرود. شما این

از دفتر پنجم 3196مشکل است بخوانید تا حفظ بشوید هر  روز اینها را بخوانید می گوید : سطر خواهش می کنم آنقدر بخوانید ولو کلماتش   

ویش را بدخو و خالی می کنیر و سنی                                                                                          ختا کنی مر غیر را حب  

هین بگو مهراس از خالی شدن                                                                                         متصل چون شد دلت با آن عدن  

می خواهد همکارت باشد ات باشد اگر بخواهی دیگران را عوض کنی می خواهد شوهرت باشد می خواهد خانمت باشد می خواهد بچه 

بخواهی دیگران را حبر یعنی دانشمند و سنی یعنی بزرگوار می گوید که اگر  ستادی قبول دارند باشد اگرخواهد مردمی که شما را به امی

ا تغییر بخواهی یک کسی را به او یاد بدهی و او را دانشمند و عاقل و بزرگش کنی و یادش بدهی که یک آدم بزرگی بشود و بخواهی او ر

کار دست برداریم و پرهیز کنیم . ما یک موقع هست که یک چیز را توضیح یک فقط اگر ما از این بدهی خودت رو بدخو و خالی میکنی. 

د و یا دار می دهیم در حد فقط توضیح ولی به یکی نمی گوییم که این کار را بکن و دنبالش هم نمی رویم که ببینیم که آیا این کار را کرد یا نه

د یفتیم. یکی اینکه آدم به تله ای بیشود یا نمی شود و یا آیا به حرف ما گوش کرد یا نکرد برای اینکه این تله است. دو جور تله دار یعوض م

 که استاد یک عده ای است که این تله است. 

 بخش چهارم:

ا یک .  آنها از شمان دانش آنهاستزدر گرو می عمقتانصورت حال شما، خود شما و تغییرشما و  فتی در ایننکه اگر به آن تله بیبرای ای

می خواهید به عمق خودتان برسید شما باید بگویید که شما  اانتظاراتی دارند می خواهند یک جور خاصی شما رفتار کنید در صورتیکه شم

نگویید من استاد یا رهبر شما نیستم  کار کند والسالم و به من هم شبروید پی کار خودتان هر کسی برود پی کار خود هر کسی روی خوشد

ی سر ما باشد که باید این کار و آن کار آدم را عوض کند و شب و روز باال راین است که کسی بخواهدرا رها کنید از تله. یک تله دیگ ومن

کنم . من روی خودم  ضوخواهم کسی را ع یخواهم تو من را عوض کنی .من نه می خواهم کسی را عوض کنم و نه م ن نمیرا بکنی !! م

 هم خواستید بگویید که اکنم و اگر شم . یعنی من بشخصه نمیکار می کنم دارم سعی خودم را می کنم و نصیحت هم کسی را نمی کنم دارم 

حافظ شما. توضیح فرق من می گویم که من بلد نیستم خدا ید به من می گوید که من را نصیحت کن !من نصیحت بلد نیستم. یک کسی می آ

شما بنشینید و موالنا را بخوانید . اینجا هم من بگوییم که ما خیلی خوشبخت هستیم خوشوقت هستیم و . می کند و همه اینها توضیح است 

ده من از دانش را بوجود آورشانس آوردیم یک دفعه یک انسانی در فرهنگ ما فارسی زبانان بوجود آمده بصورت موالنا . یک اقیانوسی از 

روی تعصب صحبت نمی کنم این یک حقیقت است ما باید از این استفاده بکنیم شما باید از این استفاده بکنید باید خلوتی درست کنید کتاب 

د شما و عقل خو را بخرید و بنشینید بخوانید . حرفهای من را هم بشنوید و بخوانید. کتابهای تفسیر مثنوی آقای کریم زمانی مثنوی را بگیرید

د فرد شما یعنی شخص شما با را داریم می گوییم که فر خیص شما مهمترین است . امروز همینتش هم هست که همیشه آن مهمترین است 

غیبی دارید در تمام انسانها این جویبار فکری اگر فروکش کند همه آنجا هستند. حاال شعور هستید با تشخیص هستید و دسترسی به انبار
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حاال بگو االن بگو. االن که در ذهن هستی نگو برای اینکه درد  ،ی دلت و مرکزت با آن عدم با آن بهشت با آن انبار متصل شدمیگوید که وقت

ترس. دو تا چیز می گوید که بسیار بسیار مهم هستند همی در آن صورت بگو از خالی شدن ممی آفرینی. وقتی که متصل بشوی خودت می ف  

تین                                                                                       کم نخواهد شد بگو دریاست اینامر قل زین آمدش کای راس  

باغهین تلف کم کن که لب خشکست                                                                                      بالغ انصتوا یعنی که آبت را  

ست . انسانها ذاتشان . راستین به همه انسانهاروزی اگر صد مرتبه اینها را ما بخوانیم باز هم کم است. به این علت خدا گفته بگو ای راستین

دیم حاال این چیز ما در یک چیز دروغین به تله افتا .دروغین است ذهنیاست و خدایی است و نمی توانند دروغ بگویند . این من  نراستی

تا به حال می بافتیم را نبافیم  تا آن منتفی بشود و ما هم  هذهنمان را آرام بکنیم و این چیزی را ک می خواهیم می بافیم ما روغین را هم لحظهد

یکه متصل شدی این امر قل یعنی بگو برای این پس می گوید وقتبشویم از جنس خدا. ما دیگر راست می شویم و نمی توانیم دروغ بگوییم. 

اش یعنی خاموش ب صتواو انکه این سخا است اگر شما متصل شدید نترسید و بگویید . . شود گو برای اینکه دریاست ان و کم نمیاست که ب

م و جر و بحث نکنیم ثابت قضاوت نکینم و حرف زیاد نزنی ما بهترین چیز در ذهن سکوت است برای سکوت کن وقتی که در ذهن هستیم

م و بعد از یوصفر بشویم . یک بار باید صفر بش باید متواضع باشیم گوییم ثابت نکنیم که ما بهتر از دیگران هستیم وم که ما راست می نکنی

ینکه یعنی اصالً تلف نکن. برای ا تلف کم کن زندگیت را تلف نکن.زندۀ ی زندگیت را و انرژب ییم باال. پس خاموش باش یعنی تو آآنجا بیا

اغ شما خشک است و زندگی رمق ذهنی هستی . ما چی آفریدیم؟ می بینید که باغ ما چقدر خشک است .اگر ب من باغ تو خشک است چون در

خیلی سطحی  آشتی می کنیم هیچ و پوچ دوست می شویم و قهر می کنیمندارد و روابط ما با مردم سطحی است و سر هیچ و پوچ است و سر

ی زندۀ زندگی را وارد ذهن می کنیم و تبدیل به یک جریان فکر شرطی شده ما انرژبرای اینکه هر لحظه چرا؟ ستیم هستیم و باغ خشک ه

م. یاد گرفتیم و شرطی شدیقبالً که این حال ما را مرتباً یا خوب می کند یا بد می کند و ما در گرو این فکرها هستیم که این فکرها را هم 

جاد کند بدون اینکه ما آگاه باشیم. تواند هیجانات را در ما ای شرطی شدیم یعنی بطور خودکار می  

  410می خوانم از دفتر سوم سطر  حاال این را هم

لیک بشنو صبر آر و صبر به                                                                                 حق همی گوید که اری ای نزه             

من همی کوشم پی تو تو مکوش                                                                          صبح نزدیکست خامش کم خروش            

د صبر صبر کن. شما االن اتفاق این لحظه را که می پذیری و می گوید که خدا به ما می گوید ای پاکیزه چون اصل ما پاکیزه است این را بشنو

طوری ماندن در این حال چون هنوز لحظه و موازی شدن با زندگی و همینبر کنید. صبر پذیرش اتفاق این ص کنید هنوز نشده عجله نکنید و

یعنی شما صبح نزدیک است ببینید که چه می گوید  رنرسیده ایم ولی می رسیم.ا عوض نشده و هنوز ما به گنج حضوهای زندگی م توضعی

ما . صبح روشنایی حضور و شب تاریکی ذهن است . ما خیلی نزدیک صبح هستیم. ذهن تاریک و روز بشود برای ش زاییده بشوید از این
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در ده سالگی تو خاموش باش و کم خروش کن برای اینکه خدا می گوید من می کوشم من تالش میکنم تا تو را از ذهن موالنا گفت تلویحاً 

کوشیم همین طور می پذیریم تا ببینیم که از زندگی چه  پس ما نمیبکشم بیرون تو مکوش . چون وقتی که تو می کوشی خراب می کنی. 

خردی می آید آن خردی که می آید وارد این وضعیت ها می شود با ذهن شرطی شده از روی ترسها خشمهایمان و آن چیزهایی که یاد گرفتیم 

رتان نکوشید که به خدا برسید چون نمی توانید . رنمی کنند فقط کار را خراب می کنند. شما با ذهن من دان جا این کار را می کنم اینها کاای

.  مکوش من همی کوشم پی تو تو  

 از اینجا به بعد بر می گردیم به مثنوی

مار است جهان                                                         ای طرب و شادی جان گلشن و گلزار تو کو  خار است جهان کزدمگیر که   

ت را خار می بینیم برای اینکه مطابق میل ما نیست چون این من ذهنی فکر می اکه جهان پر از خار است . کما اینکه ما اتفاقفرض می کنیم 

روانشناختی این من ذهنی دارد این  دگی ما درست می شود هزار جور نیازکند که این اتفاقات بنا به آن چیزی که ما می گوییم اگر باشد زن

ه از جنس فکر هستند چون خودش د روانشناختی است با زمان روانشناختی کار می کند یعنی گذشته و آینده موهومی کمن ذهنی اصالً موجو

ر هستند ولی ما از این لحظه همیشه هستید و گذشته وآینده فک درینده است و شما آگذشته و  مینومی است زمان روانشناختی دارد که هموه

. نیازهای روانشناختی داریم که نیازهای من ذهنی هستند و می خواهد که این نیازها را برآورده می ترسیم یم و از آینده هم گذشته رنجیده ا

ما دو کند برای اینکه فکر می کند که اگر این نیازها بر آورده بشوند خوشبخت می شود در صورتی که اینها نیازهای مریض گونه هستند 

قیقی است نیاز به ورزش و نیاز به لباس اینها نیازهای حقیقی است . حتی نیاز به پس انداز و پیش ب و غذا نیاز حجور نیاز داریم نیاز به آ

بینی آینده بصورت حقیقی که من فردا پیر می شوم و من باید یک خانه ای داشته باشم یا مثالً یک مقدار پول پس انداز کرده باشم و بیمه 

نیاز روانشناختی مثل اینکه من برتر از او باشم من حتماً باید به این مقام برسم اگر نرسم عقب داشته باشم اینها نیازهای حقیقی هستند ولی 

افتادم از مردم یا مردم چی می گویند . اصالً اینکه ما یک تصویر ذهنی در ذهن مردم ایجاد کنیم که من چطور آدمی هستم این نیاز 

ق شما در این جهان که زندگی که شما باشید می خواهد پیمانه پیمانه خودش را از طریبرای اینروانشناختی است. شما االن میدانید که چرا 

این است . شما هیچ نهادی میوه شما ه بدهد که میوه اش هم پخش انرژی است و ایجاد نهادهای است که با عشق آفریده شده. بیان کند و میو

و فرض کن که اینطوری که تو میبینی و می گویی درست باشد و همه خار باشد آفریده اید که عشق آن را آفریده باشد . حاال می گوید که ت

و هر کسی که به تو می رسد آدم را می گزد خب من نیاز روانشناختی دارم و اگر  و مار است پر از گژدم جهان همه رویدادها خار باشد و

ای . ولی  که من به آن نرسم پس تو گژدم و مار هستی شوی برآورده نمی کنی این نیاز روانشناختی من را و اگر می خواهی سبب این ب

ر از خار ؟ اگر همه خار هستند و جهان هم پگلشن و گلزار تو کو . تیسه یمی گوید که از چه جنس اینجا دارد به شما طرب و شادی جان

 است تو که شخصاً طرب و شادی هستی شخصاً چه گلشن و گلزاری آفریده ای که در آن زندگی کنی؟ از خودت بپرس! 

رد سخا کشت بخیلی همه را                                                                 ای دل و ای دیده ما خلعت و ادرار تو کوگیر که خود م    
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 اً نه می خواهید به یکی دیگر برسدمرده و بخیلی همه را کشته همه بخیل هستند بخیل کسی است که اصطالح وانمردی و بخششفرض کن ج

حسود است . حسود می گوید که به تو نرسد به من برسد ولی بخیل می گوید که نه به من برسد و نه به تو! من که می دانم  . و نه به من برسد

ای به تو هم نرسد و من نمی توانم تحمل کنم. خب حاال فرض کن که همه اینطوری هستند و شما راست می گویی .  که به من نمی رسد پس

خدا می گوید به انسان که تو چشم من هستی و دل .این را زندگی می گوید زندگی می گوید که تو چشم ما و دل ما هستی   دل و ای دیدۀ ما

. آن حقوقی که تو به جهان می دهی آن چیزی که از  یا حقوق به جهان می دهی .ادرار یعنی مستمندی تو چی ؟ تو انعامت کومن هم هستی . 

بگیرند آن کو؟ ما اشتباه کردیم ببخشید ما فکر کردیم که رویدادها از تو تو به این جهان باید پخش بشود و موجودات از تو این مستمری را 

دها بودیم که یک اتفاقی بی افتد همیشه ما منتظر بودیم که یک اتفاق بی افتد هم فردی و هم جمعی ! باید به ما زندگی بدهند و ما منتظر رویدا

ما می گوییم که یک  . ما میل داریم که قانون جبران را زیر پا بگذاریمکه ری حاال ما فهمیدیم انید که چرا اینطوری است؟ یک مقدامی د

می کنیم و  را ساقطک انقالب بکنیم آن موقع همه به گنج حضور می رسند! یک رژیم حکومتی اتفاقی بی افتد هم جمعی و هم فردی مثالً ی

دانیم رام به قوانین می گذارند و ما نمیمملکت آباد می شود و دکراسی می شود و آزادی می شود و آدمها احت یک دفعه یکی دیگر را می آوریم

نس داشته باشد تعادل داشته ما مشکل فرهنگی داریم . ما باید اول انسانهایی را بسازیم که اینها به هوشیاری حضور برسند زندگیشان باال هک

خود  به پاکی داشته باشند و پاکی را از ذاتشان بگیرند .اول باید اینها را بسازیم بعد اینها که جمع می شوند میلباشد میل به نظم داشته باشند و

یک نفرکه بستگی ندارد که ما یک نفر را ه این قابلیت را دارد که اینطور اداره کند این به به خود یک رئیس جمهوری را انتخاب می کنند ک

ر انتخاب کنیم باالی یک گروهی که هنوز به نظم و قانون اعتقاد ندارند. خب مگر به گفتن است . من االن می گویم که این کار را بکنیم .مگ

.می گوییم که خواهیم زحمت الزم را بکشیم  می آید که خیلی ساده است . ما نمیمردم می روند این کار را می کنند. نه نمی کنند . به نظر 

یک وردی بخواند و یک عده ای بروند و یک عده ای بیایند تا همه چیز درست شود. مگر ما یک سری آدمها را عوض کنیم همه به  یک نفر

زنده می شوند؟ نه. ولی اگر تک به تک هر کسی شش هفت سال روی خودش تمرکز کند و کار کند بعد می بیند که در درونش گنج حضور 

ست خشرو و خوش اخالق است راف و دروغ ندارد میل به منیت ندارد متواضع ااین میل به نظم دارد . میل به اس یک هوشیاری زنده شد که

ص ندارد برای قحط زده نیست و حررود سخا دارد و ا که می رود می خندد هر کجا که میکند و هر کجد که بیان انرژی زندۀ کننده دار

شادی است . حاال ما در من ذهنی زندگی کنیم و از اتفاقات زندگی بخواهیم و مصنوعاً  یاری حضور از این جنس است جنسش ازاینکه هوش

چکار کنم؟ پس فرد باید ب یک دقیقه می خندی ولی بعدش باز حالت خراب می شود. خک بگیم و بخندیم. یک چیزی بگویید که ما بخندیم وج

ران که یعنی باید هزینه هر چیزی ب. بله وقت می گیرد . ما می گوییم قانون جید که این کار مشکل باشد آروی خودش کار کند و به نظر می 

نمی شود حتی اگر هم بدهند بدرد نمی  انیم ولی به ما درجه دکترا بدهید!نمی خو درس ما می گوییم نه ماوری باید بدهی . آرا که بدست می 

گلزار داریم.  ما شخصاً کار و بار داریم. شما به شخص خودتان توجه کنید و کاری به و خورد . پس ما شخصاً انبار داریم ما شخصاً گلشن 

 دیگران نداشته باشید . 

ای مدد سموع و بصر شعله انوار تو کو                                                          شد به سقر گیر که خورشید و قمر هر دو فرو  
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که  خورشید و قمر نور می اندازند. می گوید فرض کن که خورشید و قمر که سبب دیدن و شنیدن می شوند اگر نور خورشید و ماه نباشد ما

و نور نباشد . تو که از یک نوع هر دو نابود بشوند یعنی خورشید و ماه هر دو نابود بشوند قر یعنی نمی توانیم ببینیم هر دو بروند به س

.  شنیدن و دیدن نداری پس تو احتیاج به  و به وسیله آن انرژی هست که انجام می شود می شود مانجاانرژی هستی که شنیدن و دیدن در آن 

یم بیدار می شوم و موالنا می گوید که تو مدد یان فکری می شود. خب ما االن دارر؟ صرف این ج کو آن شعله و کو آن انوار که تو هستی

ود. شنوایی و بینایی هستی  . سمع یعنی شنوایی . شما می دانید که فکرهای ما در فضای یکتایی این لحظه ودر فضای حضور درست می ش

وقتی که این فکر فروکش می کند .جام می شود پس آن شما هستید نمی شود درک ما در آن ان درک ما اگر این هوشیاری حضور نباشد انجام

. تشخیص دارید . اینطور نیست که اگر فکر نباشد ما هیچ چیز نمی دانیم . یک عده تو  و شما این اقیانوس میشوید شما شعور باالتری دارید

مادی است که فقط از ماده و جسم آگاه است و شما قط فذهن به تله افتادن و هوشیاری فکری را اصل می دانند و هوشیاری فکری هوشیاری 

و انبار ما است. گرمی زندگی و تشخیص و  م به نام هوشیاری حضور که همین شعلهما یک هوشیاری دیگر هم داریدر آن به تله نیفتید. 

ی را که فضای هوشیاری زندۀ زندگما یدیم. شعور زندگی از آنجا می آید . اینکه ما می بینیم و می شنویم اگر که آن نبود نمی دیدیم ونمی شن

هدان همه عالم است که ما آن هستیم تبدیل می کنیم به بینایی و شنوایی و سه تا حس دیگر و به آنها می چسبیم و آن را همه امکانات است و ز

! در صورتیکه در ب سازی هستیمبه نتیجه قضاوت خوب و بد می کنیم  و ما کارخانه بد و خو ی کنیم ومی بریم به ذهنمان و قضاوت م

ما شعله وانبار خدایی هستیم .  اصل  

چون نکنی سروریی ابر گهربار تو کو           ی نیست پی مشتری                                                           گیر که خود جوهری  

دنبال  جواهر بسازد و دنبال مشتری نیست و موالنا نیامده کهمثل می گوید که فرض کن جوهرفروشی یعنی گوهر فروش یا جواهرفروشی 

 بگوید که ما چکار کنیم فرض کن نیست شما نیست. فرض کنید که ما گله می کنیم که چرا کسی نمی آید دست ما را بگیرد و به ما

که تو  ین خود شما! ابری که گوهر بباردا سروری نمی کنی؟  همدنبال مشتری بگردد تا بفروشد نیست در جهان. تو چر جواهرفروشی کهو

رها من گفتم و ما شرطی شدهایم به آن و می خواهیم با و یک عامل دیگری که من هستی آن کو؟ خب این سواالت ما را به تامل وا می دارد 

ند که تو هیچ ارزشی نداری . دبه ما فرداً یاد دا معموالً  آن خودمان را بیرون بکشیم آن است که گیرو از که شرطی شدگی را برعکس کنیم

تک به  نه جمع ارزش ندارد بلکه انسانها تک به تک ارزش دارند. ین را قبول کردم. جمع ارزش دارد! و من هم ا من شخصاً ارزشی ندارم 

ید تک به تک تک باید روی خودشان کار کنند. ما روی انسانها تک به تک نگاه می کنیم و تک به تک چشمه زندگی هستند و آنها هم با

و خودتان را خیلی کوچک می بینید و می گویید که به من این حرفها نیامده . من  حقارت داریدشته باشند. شما اگر آزار خودشان را قبول دا

هستم من از ی آدم شایسته اقابلیت دارم . من هستم من  را چه به ابر گهر بار!! چه سروری ! نه جلو آینه بایست و بگو که من آدم با قابلیتی

شبیه هم هستند از لحاظ ذهنی هم شبیه  ست دو چشم و یک مغز دارندهستم من امتداد خدا هستم و تمام انسانها همینطور که دو دجنس زندگی 

هم هستند همه من ذهنی دارند و اگر این من ذهنی فروکش کند زیرش خداست همه قابل هستند و همه شعور دارند حتی یک آدم بی شعور هم 

شما  ری و او هم قبول کرده باشد. ابر گهربار دارد،یست مگر ما گیجش کرده باشیم و دائماً به او گفته باشیم که تو بی شعوری و قابلیت ندان
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توانید باری خودتان یک زندگی درست کنید و از دورنتان عشق را بیاورید اطراف خودتان بپراکنید اگر همسر ابر گهربار دارید. شما می 

دا کند به دارید یا بچه دارید به آنها هم بدهید و اطرافتان گلشن ایجاد کنید زیبایی ایجاد کنید همین عشق و زیبایی را اجازه بدهید که جریان پی

یرین بشود زندگی خودتان را می توانید شیرین کنید و خودتان را با دیگران مقایسه نکنید و تقلید نکنید تا به انبار چیزهای معمولی زندگی تا ش

 درونتان دسترسی پیدا کنید. 

 بخش پنجم:

دم اسرار زند جوشش اسرار تو کو تا                                                                              گیر دهانی نبود گفت زبانی نبود    

می می گوید که فرض کنید که اصالً در جهان دهانی نباشد و زبانی هم نباشد که حرف بزند تا بوسیله زبان اسرار را به ما بگوید از ما سوال 

هستیم و یک باشندۀ هم هویت  هستیم گرچه که با یک جوی فکر یما از جنستک تک کند که جوشش اسرار تو کو؟ پس معلوم می شود که 

ما از جنسی هستیم  . ما او نیستیم بلکه جوشش اسرار هستیمولی توهمی می سازیم به عنوان من ذهنی و آن به ما می گوید که تو من هستی 

تواند در ما  می  اسرارو ر را بیان کنیم ما می توانیم ارتباط برقرار کنیم ما می توانیم اثر بگذاریم که بدون زبان بدون گفتگو می توانیم س  

ر به گفتگو و زبان نباتات این را از ما بگیرند . چرا ما اینقد ن دارند حتی سایر باشندگان مثل جمادات ومرئی که دیگرابجوشد با آنتهای نا

یم که کتاب شما چقدر ما به این کلمات اهمیت می دهیم و سوارشان می شویم و به آنها وزن می دهیم . چقدر مشغول این هست اهمیت میدهیم؟ 

ها کلمه هستند اینها جمله فته و باید اینطوری بگویید نه اینطوری . اینه گفته غلط است مال ما این طوری گاین را گفته مال شما این را ک

دن به کلمات و سوار شه ما اهمیتی به کلمات ندهیم و ازماه . اینها نشان می دهد کآن به بهترین صورت اینها اشاره کننده هستند به  هستند.

جمالت بپرهیزیم تا این گفتگوی فکری در سر ما فروکش کند و آرام بشود . پس از این سطر هم یاد می گیریم که گفتگوی زبانی هم زیاد مهم 

گر شما ون اینکه به زبان بیاوریم . کما اینکه در سطر آخر می گوید که ادهستیم که می توانیم اسرار را بیان کنیم ب ینیست. ما از جنس

از خودش ایراد می  اینصورت حرف نزنید. در واقع دارد خودش خلق نکنید در شایسته گوش خاموشان حرف میزنید بهتر است که ترجمه

حرف از جنس جهان است یکی از آن چیزهایی که ما در این جهان خیلی حرف زدن نیست و تو حرف نیست . ولی  گیرد که ما بفهمیم که به

هیم همین حرف است . یکی حرف زده به ما و به ما بر خورده . یکی حرف زده و ما خوشحال شدیم. برای اینکه آن اهمیت به آن می د

ما این را ما را خوشحال می کند . ش به آنها واکنش نشان می دهد وگرفتن که من ذهنی ما  هایی به خودشانکلمات شرطی شدن و خاصیت

رباال و پایین ین خاصیت را از او بگیرید واینقدشما هستید که این خاصیت را به او دادید و میتوایند او ببینید . ببینید که این فقط کلمه است 

 نروید. حاال می گوید که 

کوانه خمار تو هین همه بگذارد که ما مست وصالیم ولقا                                                                       بی گه شد زود بیا خ  

هر چیز که تو ذهنت درست کردی به عنوان جهان  !م تکانت می دهیم . همه اینها را رها کنی فروش . هین یعنی آگاه باش دارخمار یعنی م  

قا هستیم . لقا یعنی دیدار خدا. ما که ما انسانها مست وصال خدایی هستیم مست ل   دانش بنداز دور! به عنوان حرف به عنوان جمله به عنوان
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ا فکر و درد هستیم . ما مست خدا هستیم برای اینکه ما جزو خودش هستیم فقط موقتاً هم هویت ب نه دوردست نه اینکه تئوری است نه، اً ذات

خواب فکر است . خواب بیدار بشویم که اسمش هستند و ما باید از این همه همینطور  

سایه فرع است جز مهتاب نیست                                                   روز در خوابی مگو این خواب نیست                              

اثر مقاومت ما از زندگی بوجود می آید  نگو که این خواب نیست. سایه که ازرخواب ذهن هستی . ز تو ذهن که هستی در خواب هستی درو

ماجدی هستید و خودتان را جدی می گیرید ؟ باورهایتان را جدی می . شاست  سایه همین ذهن و من ذهنی و هر چیزی که جدی است تو ذهن

. ما مست وصال و دیدار خدا هستیم . ما خود  است روشنایی حضور صل مهتاب است اصل شما مهتاب وگیرید ؟پس شما سایه هستید. ا

زاد کن از این جریان فکر یرون و زود خودت را آین ذهن بیا بزود از ا یعنی دیر شد زود بیا!  بیگه شد زندگی هستیم و می گوید که دیر شد

کو؟ خانۀ می فروش تو فضای یکتایی این لحظه است. ولی شما باید تبدیل بشوی . تبدیل بشوی از آن  تو ی فروشو از شما می پرسد خانۀ م  

بیند است. خدا را می بیند . خدا را میتواند ببیند به هوشیاری خدایی که عین خد ی جسمی که غیر از جسم چیزی را نمیهوشیاری من دار ذهن

ولی ترجمه نمی کند. هوشیار است و تشخیص دارد و شعور دارد . االن انرژی عشق را می تواند پخش کند. این دور دست نیست. موالنا به 

دارم کار می کنم تو  . ولی تو خاموش باش. گفت خدا به شما می گوید که من دارم دنبال تو می کوشم و من صبح نزدیک استما گفت که 

کار نکن. حاال تو از خودت بپرس که خانۀ می فروش من کو؟ نمی شناسی ؟ پس به می هم دسترسی نداری. این غزل را پنجاه بار بخوانید و 

ته باشید که بگذارید در شما باز بشود . بگذارید فردیت و اهمیت شما و قابلیت شما در شما تثبیت بشود و شما حداقل در سطح ذهن باور داش

 انسان قابلی هستید شما قابلیت زندگی کردن دارید قابلیت شاد بودن دارید و شاد بودن برای شما زیادی نیست و راحت زندگی کردن برای شما

است و حق شید و اینها حق شما و باید شاد باشید باید مهربان باشید و عشق داشته باشید و لطیف با زیادی نیست. شما باید راحت زندگی کنید

د و از بچه اف شما گلستان بشود و اینکه خانه شما آرامش داشته باشرشما باشید حق شما است و اینکه اطدادی شما است خوش اخالقی که خدا

آرامش تان لذت ببرید اینکه با آنها بازی کنید و کیف کنید اینها حق شما است . اینکه با همسرتان مهربان باشید و شاد باشید و در خانواده 

رس است نه اینها در دسترس است. برای اینکه ما مست وصال هستیم زیاد نیست و نگویید که اینها دورداشته باشید این حق شما است . اینها 

مست خدا هستیم و خدا جز آرامش و جز شادی جز انبار شادی که به شما می گوید از این انبار بردار و تا آنجایی که می خواهی پخش کن 

تمام نمی شود. گفت بگو نترس دریاست این ببخش. خدا از جنس فراوانی است و من ذهنی از جنس محدودیت و کمیابی است. هر کسی این 

کنیم داریم  ی. خسیس که هستیم یعنی داریم خانۀ خمار را خراب م خسیس است و کمیابی بلد است در ذهنش است . خسیس نباید باشیم

انرژی زندۀ زندگی را که شما پخش می کنید و از آن استفاده  ی تمام شدنی نیست وم   ولی ایننمی شناسیم . رامیگوییم که ما خانۀ می فروش 

 می کنید تمام شدنی نیست. حاال می گوید

و دستار تو کو تیز نگر مست مرا همدل و هم دست مرا                                                                  گرنه خرابی و خرف جبه   
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مست انرژی زندۀ زندگی هستیم و مست خدا هستیم . حاال می گوید با هوشیاری  . ما مست هستیم و از اول مست بودیم و همیشه مست هستیم

گیج . هوشیاری ذهنی کند است کن  نگاه بصورت تیز نگاه کن با هوشیاری حضور که تیز است تیز چشمت را باز کن . با هوشیاری حضور 

ی کنید . چی را می منگ و خواب است و نمی بیند و با آن چشم نگاه نکن . یک لحظه شما اتفاق این لحظه را بپذیرید چشم تیز پیدا مت اس

را می بیند که شما آن نیستید . یک دفعه نیازهای روانشناختی خودتان را می بینید که اینها نیاز من نیست . شما یک روزی  بیند ؟ من ذهنی

برای من  نیاز روانشناختی است که اصالً هیچ ارزش شوید و اگر االن هم متوجه نمی شویم یک روزی متوجه خواهید شد که اینمتوجه می

ان ندارد و این من ذهنی به من این را تحمیل کرده و من اصالً نمی خواهم خودم را با این مقایسه کنم. نمی خواهم کمتر و یا بیشتر از دیگر

اضی من بیان می کند و من هم قانع و ر م فقط خودم باشم. من خودم زندگی هستم حاال کم یا زیاد زندگی خودش را ازباشم و من می خواه

به  دیگران  چکار دارم! این را ما متوجه و از آنها تقلید کنم. نمی خواهم دنبال دیگران باشم و  هستم و اصالً نمی خواهم به دیگران نگاه کنم

هم من مستم . این را خدا و زندگی به شما می گوید . تو به من تیز نگاه کن  می کنیم. توببین که هم تو مستی وگاه خواهیم شد وقتی تیز ن

خوب نگاه کن چشمهایت را باز کن که من همدل و همدست تو هستم. دل تو با دل زندگی یکی است و دست تو با دست زندگی یکی است . 

و می گوید که اگر تو مست الیقل نیستی مست  ل و همدست هستند برای اینکه از جنس زندگی هستندور رسیده هم همدتمام انسانهای به حض

وارد جهان شدیم مست بودیم . ما اگر آمدیم به این جهان وقتی اب یعنی خیلی مست که هیچ چیز را تشخیص نمی دهدرمست خ. یخراب نیست

ی و خرفت نیستی . ما یک موقع هست که هوشیاری به زندگی نشدیم و و االن هم مست هستیم . اگر مگر مست نیستی و خراب نیست

ون رولی وقتی ما از این ذهن می گذریم بی این جهان شدیم و هوشیاری بودیم  که ما وارده زندگی نیستیم فرقش این است هوشیارانه هوشیار ب

ویم تیز هستیم . این دفعه من رکه هوشیار می ش. و این با باره هوشیاری می شویمفراموش می کنیم یادمان می رویم که هوشیاریم و باز دو

می شویم به  دگی را می بینیم و هوشیارانه آگاهرا می بینیم جهان را می بینیم و ذهن را می بینیم و منیت خودمان را می بینمی زن ذهنی

ار تو را چه کسی دزدیه . چرا نفمیدی وقتی که زندگی . می گوید اگر تو مست و خراب نیستی و خرفت نیستی در این صورت آن جبه و دستی

فردیت خودمان هستیم. اگر مست نبودی زمانیکه اینها  ده شدند؟ ما کاله شاهانه داریم ما جبه شاهی داریم ما شاه مملکت خودمان هستیم ودزدی

ذهنی دزدیده و االن دارد می گوید که چه کسی  چرا نفهمیدی؟ االن آن تاج پادشاهی ما را که دزدیده اند چه کسی دزدیده؟ این من درا دزدیدن

 دزدیده. 

 بخش ششم: 

نگهدار تو کوبرد کاله تو غری برد قبایت دگری                                                                      روی تو زرد از قمری پشت و   

در ذهن ما .  برده یک کسی که از جنس تو نبوده ربوده یا دزدیدهدگری یک ری کاله تو را برده و قبای شاهی تو را هم یک نامردی یک غ  

ستیم شاه هستیم ما خالق هستیم ما باشنده ای هستیم که از غیب پیمانه مان را پر می کنیم و به این جهان خالی می کنیم و شاه پنهان و نهان ه

و اختیار خودمان خلق می کنیم  زندگیمان را وضعیتهای زندگیمان را ق می کنیم فرم هایتاج شاهی داریم و خودمان زندگی خودمان را خل
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می برد . غر انسانی است که انسان مخنث که النا در ارتباط با من ذهنی بکار ر را مورده اند. کی برده؟ نامرد . حاال غولی اینها را بداریم 

آن انسان حضور دار است مرد انسان حضوردار است و مخنث  ست مردوقتی که من ذهنی ا . مردی او اشکال دارد حاال چه مرد و چه زن

ت رده در ذهن ولی روی ما زرد از قمر اسبُ امردی دزدیده قبای شاهی ما را هم یک جنس دیگری ن من ذهنی است . تاج شاهی ما را یک نای

 ین علت است که ما عاشق آن شاه هستیم وحالمان خراب است و رویمان زرد است و مریض هستیم به او ما عاشق زندگی هستیم . االن اگر 

گرفتید خیلی هم ساده است شما این جریان فکر را  تی شما این تاج را از این من ذهنیما اوست . وق عاشق زندگی هستیم و پشت و نگهدار

لید می کنید . میل فکرهایتان را خودتان توآرام کنید تاج دستتان می آید و قبا دستتان می آید و اختیارتان دستتان می آید و تقلید از بین میرود و 

و شادی از شما عبور می کند . اینها همه با صبر است . شروعش با این است که اتفاق این لحظه را بپذیرید و از جنس  به زندگی دارید

ه ما نشان می دهد که ما خودش را ب ر ادامه دادن با صبر است. یواش یواش پشت و نگهدارو همینطو است زندگی شدن برای یک لحظه

پشت ما باشند یکی به ما کمک کنند و مردم باید پشت و نگهبان ما مردم نبودند ما فکر می کنیم که مردم باید ما را حمایت کنند و مردم باید 

شما باشند باز هم  شما از جنس زندگی هستید اگر شما حس نکنید که از جنس زندگی هستید اگر هزاران نفر هم پشت ! نه . باید پشت من باشد

 شما می ترسید. 

شحنگیی چون نکنی زخم تو کو دار تو کو                                                                      برسر مستان ابد خارجیی راه زند    

ش است و جنس خداست. خدا دائماً عاشق خود ی هستید و هوشیاری ازربرای اینکه از جنس هوشیا . مستان ابد یکی همین خود شما هستید

رامش است. شما مست آرامش هستید مست شادی هستید مست زندگی زنده هستید و مست ابدی هستید . می گوید . مست شادی و آ مست است

؟ چون نکنی یشحنگی زند به مست ابدی که شما باشید . چرا پاسبانی نمی کنی؟ چرا داروغگی نمی کنی؟یک موجود خارجی میاید دستبرد می

که از جنس تو نیست . هر چه که در این جهان هست خارجی  شما را چه کسی می دزدد؟ یک خارجیچرا مواظب نیستی همین لحظه زندگی 

های شما و رنجشهای شما که جزو این جهان هستند می گذارید که اینها را از داست . ذهن و فکر و درد هم خارجی هستند شما می گذارید در

فرم هستید . شما  جنس هوشیاری بی . ذهن شما چیز خارجی است و شما ازاز شما بدزدد را شما شما بدزدد. شرطی شدگیهای شما و عادتهای

 چرا پاسبانی نمی کنید؟ شما پاسبان هستید.  

 ظر بودن است . ناظر زندگیم هستم.ناشما چماق دارید که همین شناسایی و نظارت و  ر تو کو تا دزد را دار بزنی .؟ دازخم تو کو دار تو کو

برای اینکه زندگی شما در خود شما زندگی می شود و در  ما زیرنورافکن زندگی خودتان باشیدیکی از مهمترین شرطها این است که ش

ود زندگی شما از دیگران زندگی نمی شود و دیگران نمی توانند به شما زندگی بدهند اگر دیگران عوض بشوند زندگی شما زیاد و کم نمی ش

من زندگی باز یک  درون می آید و این غلط است که اگربگوییم که اگر دیگران عوض بشوند ما زنده تر میشویم. نه اینطور نخواهد بود این

 عوض بشوی و او هم بگوید که تو هر جور که بخواهی من عوض می شوم. شما به همسرتان بگویید که بایدخواهد کرد چیز دیگر را عنوان

بعد از مدتی شما به او می گویی که تو چه آدم بی عرضه ای هستی چقدر بی شعوری تو هرچی که من می گویم تو گوش می کنی ! تو 
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خودت عقل نداری؟ برو اصالً من تو را نمی خواهم. این من ذهنی است . ما فکر می کنیم که اگر دیگران بیآیند التماس کنند که شما هر چی 

انجام می دهم . فکر می کنید که شما اینطوری راضی می شوید ؟ امکان ندارد. این من ذهنی دنبال بهانه است از مان را هکه بفرمایید من 

از جنس درد است . می دانید چرا؟ برای اینکه شما باید  خودشبرای اینکه  د برای ایجاد دردسر و ایجاد درد .هیچ چیز بهانه درست می کن

نی. هر چه که تو کار می کنی ودخالت می کنی کار می کنم روی تو بهتر است که تو کار نک مخدا گفت که من داراز این تو بیایید بیرون. 

نمی توانید کار را درست کنید   و خرابتر می کنیم شما با من ذهنی می اندازیم خرابتر می کنی. با من ذهنی ما هر چقدر کار می کنیم به تاخیر

 ود. برای چی ما اینها را می خوانیم؟توانید کاری را از پیش ببرید . هر کاری که بکنید درد ایجاد می ش ذهنی نمیبدانید با من  با قطع و یقین

که شما مست ابدی هستید به شما دستبرد خواهند زد این من ذهنی شما به شما  ؟ پس شما می دانیدبرای چی گفت کار حق بر کارها دارد سبق

کار  ید یک جایی یک جوری شما را از اینگنج حضور گوش بدهید و سی دی بگیرید و گوش کنید کار کناگر شما به  د .حمله خواهد کر

من ذهنی هم منصرف می کند . شما باید پاسبان خودتان باشید. شما می گویید که من دارم می بینم ای دزد . دزد از هر طرف می آید . دزد 

ی دیگر حمله می کنند مسخره می کنند همه کار را میکنند تا ما این کار را نکنیم من های ذهنی دیگر. من های ذهنهست و هم خودتان 

مخصوصاً من ذهنی خودمان. مواظب باشید. یک خارجی دائم می خواهد از شما بدزدد. تا شما نگاه می کنید نمی تواند بدزدد تا حواستتان 

است . تا زمانیکه به اندازه ای هوشیاری باشیم ما که با اتفاق این لحظه موجودی ی اینطورپرت بشود زندگی را از شما می دزدد. این من ذهن

آشتی  همیشه در آشتی باشیم. شما مطمئن باشید که اگر با اتفاق این لحظه آشتی کنید بعد با لحظه بعد می ستیزید و بعد دوباره یادتان می افتد

دهید و بعد یادتان می افتد و آشتی می کنید. یک مدتی این کار را می کنید تا  می کنید . دوباره یادتان میرود ستیزه می کنید واکنش نشان می

یک تشکیالتی برقرار می شود که  شما در درون تفاق این لحظه در شما خودش را برقرار و جایگیر می کند واین موضوع آشتی بودن با ا

. شما کار جهان هر چه شودآشتی بسر می برید . همان که در اول گفت که  ن لحظه درشما بطور اتو ماتیک و بی توجه همیشه با رویداد ای

 اینها  گفتنفقط و اصالً هم مهم نیست که چی بشود و این باید در شما خودش را برقرار کند همینطور  کار جهان هر چه شودهم می گویید که 

این لحظه شما می پذیرد و آشتی میکنید زندگی به شما دسترسی پیدا فکر است . اینکه که بگوییم که کار جهان هر چه شود این فکر است ولی 

مثل ترمز کردن اتومبیل می ماند که یک لحظه  یادتان می رود .می کند و شما زندگی را می بیند و از جنس زندگی می شوید و لحظه بعد 

یل می رود . این ذهن هم همینطور است و ترمزش آشتی با ترمز می کنید اتومبیل می ایستد و پایتان را که از روی ترمز بر می دارید اتومب

 این لحظه است هر موقع شما با این لحظه آشتی می کنید و رویداد این لحظه را می پذیرید در واقع ترمز کردید. ترمز را ادامه می دهید یک

یستید . وقت که این ذهن ایستاد تازه ما می فهمیم که ا جایی دیگر پایتان را می گذارید روی ترمز و دیگر بر نمی دارید . باالخره این ذهن می

ا برده. همین یک لحظه دزد زندگی شما رواکنش شما است به اتفاق این لحظه است و درهمین که آمد دزدی که بصورت  ما چه کسی بودیم .

  توانید آن را پس بگیرید االن نگذار که ببرد بوسیله آشتی کردن. حاال آن را برد و شما نمی

ترجمه خلق مکن حالت و گفتار تو کو                                                             خاموش ای حرف فشان در خور گوش خمشان   
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پس می گوید که خاموش باش ای حرف افشاننده. ای کسی که حرف می افشانی . اینجا به خودش و به ما و به همه دارد می گوید که حرف 

من این کار را می کنم شاید که یک مقداری موضوع البته ما االن زندگی را به حرف در آوردیم همانطور که من االن در آوردم.  نیفشان.

ولی در اصل این حرفها نیست که مهم هستند در اصل این دل شما است و  حل بشود و این معانی منتقل بشوندساده تر بشود و یک مقداری 

زیر این امواج .  ن دریایین ها همه عالمت راهنما است به آا .این انرژی حضور است  

سواری می کنیم . نه ن موج و بعد به موج بعدی و بعدی و دائماً موج این موج می پریم به آحرف درست مثل موج روی اقیانوس است ما از

م و این موج بخوابد و اگر هم توضیح می دهیم یم این کار را بکنیم و حرف افشانی همین است. یک جایی باید متوجه بشویدیگر نمی خواه

بدانیم که در توضیح و مجادله نیست در متقاعد کردن نیست در کلمه نیست در حرف نیست . حاال می گوید که شایسته گوش خاموشان اگر 

ساده نکن و اینقدر به حرف در . اینقدر دیگر ترجمه خلق نکن تو می خواهی چیزی را بیان کنی که شایسته گوش خاموشان باشد پس  ،باشد

نیار تو حالت و گفتار خودت را پیدا کن . حالت و گفتار ما آرامش و سکوت است . بهترین صورتی که ما شبیه خودمان هستیم و شبیه خدا 

ار می شویم . گذواجش از ما ساطع می شود و ما اثرهستیم سکوت و آرامش ما است  در آرامش ما است که گاهی اوقات حرف با عشق با ام

خودش را پیدا کند  ا پیدا می کنیم . امروز ما صحبت کردیم که فرد مهم است شخص شما باید مستقل از جمعر پس ما حالت و گفتار خودمان

 بکند و تقلید نکند و هر چقدر می تواند ساکت باشد . دم به دم ذهنش نگذارد و قضاوت نکند . نترسد و خشمگین نشود . تمرکز روی خودش

جریان این فکر را که ما با آن هم هویت  اینها ذهن را قویتر می کنند . کار ما این است که اگر این چیزها پیش بیایند بداند و شناسایی کند که

م هیدیگران را نترسانیم. اگر می خواکه خشم و ترس و سایر هیجانات منفی این را قوی تر می کند .  آرامتر و آرامتر کنیم . می دانید کنیم

ب بچه هایمان خالق بشوند آنها را نترسانیم و به آنها عشق بدهیم و خودمان سعی کنیم که فقط چیزها را توضیح بدهیم و تحمیل نکنیم . مواظ

نمی توانی ببری . من االن دارم زندگی  که من دارم تو را نگاهت می کنم باشیم . مواظب دزد ذهن خودمان باشیم . وقتی آمد به او بگوییم

توانی ببری . آن گرسنه می ماند و بعضی موقعها به ما حمله خواهد  هستم و تو نمی زنده به حضور را زندگی می کنم و هوشیار هستم  خودم

هم می گوییم کرد . ما را خشمگین خواهد کرد و اتفاقاتی پیش خواهد آورد که ما مایوس بشویم . می خواهد بگوید که من هنوز هستم. ما باز 

 من از جنس تو نیستم تو خارجی هستی من از جنس هوشیاری حضور هستم من اقیانوس هستم من بخار آبی کهترا می بینم و که من 

هستند . این بخار آب بصورت فکر برای بقای من است . یک  و نمی خواهم که آن باشم . آنها جزءاز من بلند می شود نیستم  بصورت فکر

نمی گیرم. من می خواهم منیتم به ی ا را جدی نمی گیرم و من فکرهایم را جدی نمی گیرم. خودم را جدجور هوشیاری جسمی است و من اینه

می توانم این کار را کنم . ما نگران خیر و برکت آغاز کنم. در هر سنی صفر برسد و باز از آنجا آغاز کنم. با هوشیاری خدایی آغاز کنم با 

ول بوده ایم . فقط موقتاً با ذهن هم هویت شدیم و در ذهن درد ایجاد کردیم با دردها هم هویت شدیم و مست خدا بودن نیستیم . برای اینکه از ا

یش هم دروغین است. آن زمانیکه در آن زندگی میکند زمان  آنها مصنوعی هستند . دروغین هستند و من ذهنی کالً دروغین است و دردها

ی ومی و از جنس رویداد نیستم . از جنس رویداداین لحظه هستم و از جنس زمان موهس زندگی  است . من از جن موهومی است . این لحظه

نگران بشوم این ذهن قوی تر می شود. همۀ اینها را موالنا توضیح داد. *** نگران آینده نیستم و می دانم اگر در آینده نیستم و   
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