
1 
 

گنج حضور ۳۸۹برنامه شماره   

 اجرا: پرویز شهبازی
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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۶۶۷

 

 روم می هجران به چون وصلت ز من

 روم می مغیالن بیابان در

 کشد می او رفتمی کی خود به من

 روم می خواهان که نپنداری تا

 ستمانده من در خیره نرگس چشم

 روم می بستان و باغ میان کز

 گزد می را خود انگشت هم عقل

 روم می جانبی و جاست این جان زانک

 کشد می گریبان ناپیدا دست

 روم می گریبان و دست پی من

 کیست دست پنهان و پیدا چنین این

 روم می پنهان و پیدا من که تا

 مرا او کاول است دست همان این

 روم می پریشان من و کرد جمع

 عجب دست چنین تماشای در

 روم می حیران و دست از شدم من

 امقطره عمان دریای از چو من

 روم می عمان سوی قطره قطره

 جوم یک معانی کان از چو من

 روم می کان بدان جو جو همچنین

 امذره کیوان شیدخور از چو من

 روم می کیوان سوی ذره ذره

 من لیک ندارد پایان سخن این

 روم می پایان به سر زان آمدم
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 شود غم در چون فقر از صوفیی

 شود مطعم و دایه فقرش عین

 است رسته مکاره از جنت زانک

 است اشکسته عاجزی قسم رحم

 علو از او بشکند سرها آنک

 او سوی ناید خلق و حق رحم

 جوان وان ندارد آخر سخن این

 ناتوان شد نان اجرای کمی از

 شود کم رزقش که صوفی آن شاد

 شود اویم و گردد در ششبه آن

 شد آگاه که هر خاص جرای زان

 شد گاهاجری و قرب سزای وا

 شود نقصان چون روح جرای زان

 شود لرزان آن نقصان از جانش

 است رفته خطایی که بداند پس

 است آشفته رضا زارسمن که

 کشت نقصان از شخص آن چنانکهم

 نبشت خرمن صاحب سوی رقعه

 داد میر پیش بردند اشرقعه

 نداد وا جوابی رقعه او خواند

 لوت درد اال نیست را او گفت
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 سکوت اولیتر احمق جواب پس

 هیچ وصل و فراق درد نیستش

 هیچ اصل نجوید او فرعست بند

 منی و ما مرده   و احمقست

 نی اصل فراغ فرعش غم کز

 دان سیب یک زمین و آسمانها

 عیان شد حق قدرت درخت کز

 در سیب میان در کرمی چه تو

 خبربی باغبانی و درخت وز

 هم سیب در دگر کرمی یکی آن

 علمصاحب برون از جانش لیک

 را سیب شکافد وا او جنبش

 را آسیب آن سیب نتابد بر

 هاپرده او جنبش دریده بر

 اژدها معنی و کرمست صورتش

 جهدمی آهن ز اول که آتش

 نهدمی بیرون سست بس قدم او

 اخیر لیک اول ستپنبه اشدایه

 اثیر تا او هاشعله رساندمی

 خورست و خواب بسته   اول مرد

 برترست مالیک از االمر آخر

 کبریتها و پنبه پناه در

 سها بر برآیدت نورش و شعله

 کندمی روشن تاریک عالم

 کندمی سوزن به آهن کنده  

 است جسمانی هم نیز آتش گرچه

 است روحانی از نه و روحست ز نه

 ایبهره عز آن از نبود را جسم

 ایقطره چون جان بحر پیش جسم

 شودمی وزافزونر جان از جسم

 شودمی چون بین جسم جان رود چون

 نیست بیش خود گز دو یک جسمت حد

 کنیستجوالن آسمان تا تو جان

 همام ای سمرقند و بغداد به تا

 گام نیم تصور اندر را روح

 چشمتان پیه سنگست درم دو

 آسمان عنان تا روحش نور

 خواب به بیندمی چشم این بی نور

 خراب جز دبو چه نور اینبی چشم

 فارغست تن سبلت و ریش ز جان

 پست و مردار بود جانبی تن لیک

 این حیوانیست روح بارنامه  

 ببین انسانی روح رو پیشتر

 

 مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، سطر ۱۸۹۱

 

 سر و پا ندارد خود بیابان این

 پسر آن خستست نامه جواببی

 جواب شه آن نداد چونم عجب کای

 تاب ز بررقعه کرد خیانت با
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 شاه به آن ننمود و کرد پنهان رقعه

 کاه زیر آبی و بود منافق کو

 آزمون ز نویسم دیگر رقعه  

 فنون ذو رسول جویم دیگری

 برنامه و مطبخی و امیر بر

 برخبی آن جهل ز بنهاده عیب

 من که گرددنمی خود گرد هیچ

 شمن دین اندر چو کردم کژروی

 

 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۰

 

 جهان دیگ این جوش در دگر خامان تو از پیش

 رضا اال نبود درمان نشد و برطپیدند بس

 دهن اندر خارپشت یک را مار دم فتبگر

 دغا آن گویی مانند شد گرد و درکشید سر

 دم به دم زدمی خار بر را خویش ابله مار آن

 خارها بر زدن خود از او آمد سوراخ سوراخ

 عجل از او بکشت را خود حیلبی و بود صبر بی

 بدلقا آن او از رستی زمان یک کردی صبر گر

 هال هم تو مزن را خود بال هر خارپشت بر

 الفضا ضاق القضا جاء خوان ورد وین نشین ساکن

 

 مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر ۱۵۴

 

 نهد خاری خر دم زیر به کس

 جهدمی بر آن دفع نداند خر

 زند ترمحکم خار انو جهد بر

برکند خاری که باید عاقلی  
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از دیوان شمس موالنا شروع می کنم . 1667گنج حضور امروز را با غزل شماره  با سالم و احوالپرسی برنامۀ  

در بیابان مغیالن می روم                      ن ز وصلت چون به هجران می روم                                                                        م  

جدایی  می شوم و بهالت یکتایی با تو جدا هر انسانی رو به زندگی می کند و می گوید که وقتی من از ح ،پس موالنا به نمایندگی از طرف انسان

 .مغیالن استغیالن یعنی بیابانی که پرازخاربیابان م  .شادی به فضای درد می رومپ ر ازر از آرامش و یروم در حقیقت من از یک فضای زیبا و پ  م

ذهنی که با محتوایش ما هم هویت شدیم . ذهنی   ذهن .فضای درد  ،بولیک یعنی فضای موهومی ور که می دانید درخت خار هست و سممغیالن همانط

ش نمی کنیم در این برای ما و حداقل اگر تجربه ا مهم است جا می بینید که یکی وصل است کهایندر پس  . وایش درد واقالم فکری هستکه محت

یعنی ما اگر بیان کنیم اینجا که وصل چی هست  ،تبدیل هوشیاری نیست! ه تعریف کردن و توصیف کردن مه قدری راجع به آن صحبت کنیم گرچبرنا

م و فضای بیابان مغیالن . وصل که گاهی اوقات میرو رفتیم. هجران یعنی جدایی وهمچنینو هجران چی هست لزوماً ما از حالت هجرانی به وصل ن

آشنا  سمی که با آنجیم یکی همین هوشیاری می گوییم بودن در فضای یکتایی این لحظه حالتی است که ما در آن واحد زنده به دو نوع هوشیاری هست

و ما باید در ری که اسمش هوشیاری حضور بیرون آگاهی دارد و یک هوشیاری دیگ فکری که نسبت به اجسام یعنی چیزهایهوشیاری هستید و 

ترین حالت و یا بهترین حالت این است که . شاید عملیحالت وصل این انعطاف را داشته باشیم که اگر می رویم به جهان یعنی ذهن بتوانیم برگردیم 

اتفاقات می افتند و ما را می کشانند  ما است اگکه حالت سکون و آرامش با خدا یا زندگی  ، به عبارتی دیگر وحدتوقتی که ما زنده هستیم به وصل

ها نمی توانند بکنند. فضای وصل یا وحدت که ماموریت ادیان هست که انسانها را این کار را خیلی به فضای ذهن بتوانیم دوباره برگردیم به آن فضا. 

ً به آنجا ببرند  ز آرامش است ر اهند درواقع خود زندگیست و خود هوشیاریست پ  ماموریتشان را درست انجام می د که اگر تمرکزشان این باشد حقیقتا

که حالت نیست در واقع  ،کسی که در حالت وصل است وقتی که فکر می کند از این حالت.صورت شادی از ما بیان می شود که اگر فعال بشود ب

فکرهایش و اعمالش و دائماً زیبایی می آفریند و عشق در ندارد برکت زندگی میریزد به  عنی حالت ذهنی و فیزیکی. این حالتحالت یبودن است ، 

در این صورت  سی که در این فضا نیست تو ذهن هستبه زندگی در این لحظه است . ک است زندهجهان پخش می کند و مرکز ثقلش در این لحظه 

به عنوان هوشیاری بارها گفتیم که از آن طرف می  برای اینکه ما .همینطور که در مصرع دوم می گوید در بیابان مغیالن است در فضای درد است

ما بصورت هوشیاری از آن سر می آییم . یا   آمدم زان سر به پایان می روم ***این سخن پایان ندارد لیک منآییم  در آخر غزل هم می گوید که 

جذب ذهن می شویم و وارد ذهن می شویم و ذهن انسان  می آییم به این جهان به عنوان، می توانیم بگوییم که خود هوشیاری یا خود زندگی هستیم 

ا بکشیم ازاین ر در آنجا می خواهیم مثل میوه برسیم و موالنا گفت که در حوالی ده سالگی باید متولد بشویم یعنی خودمانو یک فضای موهومی است 

یعنی دوباره یکی شدن با خدا یا  .  به فضای یکتاییبشویم دوباره به فضای وحدت زنده ،ا کشیدیم از این فضا بیرونفضا بیرون و وقتی خودمان ر

و این دفعه دارم می روم به پایان . پایان ما همین بیرون ذهن است که هوشیارانه  الن ار آمدم و این ما حصل کالم است که می گوید از آن س . زندگی

منتها این وصل با وصل قبلی که آمدیم این است که حاال ما هوشیاریم . هوشیاری وهم از ذهن ما زنده می شویم و این حالت ، حالت وصل است هم از

کنید که من به حضور رسیدم یا پس کسانی که می پرسند از دیگران که آیا شما فکر می . و این را می دانیم  ،قائم به ذات خودمان هستیمبه خودمان 

به فضای وحدت زنده بشوید نمی شود که ندانید. وقتی شما از ذهن خارج می شویم  برای اینکه اگر شما به فضای . این سوال زیاد مربوط نیست نه؟ 

وریکه دست اول ما زنده بودن خودمان را حس می کنیم که این زنده بودن مال در این صورت فضای وصل یا یکتایی زندگی زنده است بطوصل 
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ویم که اقالم ذهنی که این جهان را به ما نشان می دهد اینها از بین رفتنی زندگی است و به چیزهای این جهانی بستگی ندارد و فوراً متوجه می ش

اگر ما به آن انرژی یا . است  ن لحظه اتفاق می افتد در حالت گذرمی توانید بگویید که هر چیزی که در ای . هستند به اصطالح آفل و گذرا هستند

شد ما دیگر این جهانی در حال گذرهستند. درست مثل این است که همه جهان اگر قرمز میم که اقالم هوشیاری زنده نشویم ما نمی توانیم متوجه بشوی

در اینجا هم هوشیاری نمی فهمیدیم که همه چیز قرمز است برای اینکه رنگهای دیگر وجود دارند ما می فهمیم که این قرمز است و دیگری آبی است. 

نامیرندگی را برای اولین بار ما حس می کنیم و دیگر نمی ترسیم. می بینیم که  ،و نا میرا است زنده چون وجود دارد و این پایاست هوشیاری ،بی فرم

 ،زندگی زنده ،همچنین متوجه می شویم که ما به عنوان هوشیاری حضور ،هستند از جمله وضعیتهای مادر حال گذر این تن ما و چیزهای این جهانی

شرایط اوضاع وضعیت جسمی و  به خودتان نگاه کنید نمی شود بی شما جزو این لحظه است.  وجزو ما است  ،فرم داریم و فرم و وضعیت ما

این لحظه شما  هستیم . نگاه کنید و ببینید که ست یعنی ما همیشه با یک فرم همراهعامل آفریننده ا ،باشید برای اینکه این هوشیاری که ما باشیمن واحوال

یک جور خاصی است یعنی شما یک وضعیت دارید  وابطتان یک جور خاصی است وضعیتهای دیگرتانرراجع به یک چیزی فکر می کنید وضعیت 

یم به فضای بینید در هجران هستید . هجران حالتی است که ما رفت و هوشیاری حضور را نمیبعالوه هوشیاری . اگر فقط وضعیت را می بینید 

ه آن فضای ترس هم هست چون ما ب ی داریم این هجران است . بنابراینط هوشیاری جسمآگاه نیستیم و فقموهومی یعنی ذهن و ازهوشیاری بی فرم 

می ترسیم. ما نمی  ماو ستیم هر چه که می بینیم حس می کنیم مثل وضعیتها بنظر می آیند که اینها همیشگی هستند هوشیاری زنده زندگی هوشیار نی

ما نمی دانیم در واقع آن هوشیاری می . حالت وصل این را می دانیم  آنها نیستیم ولی درگذر است و ما  که وجود دارد در حال فهمیم که هر چیزی

ا ر هجران که زندانی شدن در ذهن است ما خودمانداند. االن که می گوییم من و یا ما منظور این من ذهنی است اگر در هجران هستیم ما. در حالت 

به هیجانات منفی می  و داریممگین می شویم و هیجانان منفی ترسیم خشاتفاق می افتیم بنابراین می  ریمبا اتفاقات یکی می گیریم فکر می کنیم که دا

زندگی را بر اساس درد بنا می کنیم و باور می کنیم . هر فکری که در سر ما بوجود می آید  را جزو خودمان می بینیم و می دانیم وچسبیم و به آنها 

فکرها ما را می ترسانند. حس تنهایی ما را رها نمی کند ولو اینکه در بین مردم هستیم . حالیمان نیست که این حالت ما آنها را باور می کنیم و این 

یک بعلت این است که ما خودمان را از زندگی جدا کردیم و زنده به آن هوشیاری نیستیم برای اینکه آن هوشیاری جزو یک زندگی هست . در جهان 

همه آن زندگی می تپد. اگر شما به آن عمالً زنده بشوید دیگر حس تنهایی نمی کنید برای اینکه آن را در همه می بینید عمالً زندگی وجود دارد و در 

حس عشق می کنید حس وحدت می کنید کسی را دشمن با همه حس می کنید و تجربه می کنید بنابراین وقتی بین مردم هستید واقعاً بین مردم هستید و

دانید در صورتی که وضعیت هجر یا هجران که همین جدایی باشد دوست و دشمن می شناسد غیر می شناسد برای اینکه  ی را غیر نمینمی دانید کس

ین دارند می روند بهم غیر است و هم چیزهای این جهانی است . چیزهای این جهانی که از  اساس غیر بنا شده .ستونهایش می است و بریک من توه

م باشد به عقایدمان می چسبیم و آنها را می بیده ایم که آنها را نگه داریم و برای اینکه این بافتش به نظر ما ثابت و جامد باشد محکسچ ولی ما به آنها

می خواهیم حتماً عقیده ما باشد . و اجرا کنیم . دگم هستیم انعطاف نداریم  خواهیم در این جهان  

 بخش دوم : 

نباشیم و فکر کنیم ت از این است که ما زنده به هوشیاری حضوربه جای زندگی شبهه زندگی داریم. شبهه زندگی عبارو در پایین خواهیم دید که ما 

صورت زندگی قبول داریم درواقع این شبهه زندگی الت هجرانی دعوای خانوادگی را باز جمله ستیزه. ما در ذهن در ح ،بعضی چیزها یعنی زندگی
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لی به جای زندگی نشسته ، مصنوعاً. زن و شوهرها حتماً باید دعوا کنند اگر نکنند نمی شود . نکنند از کجا بدانند است یک چیزی که زندگی نیست و

از کجا بفهمد که زنده است و بهتر از آن یکی است و حس یل نکند و برتر از آن یکی نباشد که زنده هستند. اگر یکی عقیده خودش را به آن یکی تحم

از طریق مقایسه و برتری است . بنابر این زن و شوهر ها که می خواهند رابطه زیبا داشته باشند این رابطه زیبا  ن بکند ؟س بودهویت بکند و ح

شود رابطه زیبا را بوجود آورد مگر اینکه هر دو نفر به هوشیاری حضور زنده بشوند  و نمی شود که ادامه پیدا کند .نمیحالت بحرانی  همیرود ب

ه زندگی به جای زندگی نشسته . ما االن یک ماه است که دعوا نکردیم از کجا بفهمیم که زنده هستیم ؟ اگر من داد نزنم سر همکارانم شبه برای اینکه

کسی را  و بیداد کردن است وبلند حرف زدن است ودادفریاد است و و یا سر بچه ام از کجا بفهمم که وجود دارم؟ اگر واکنش نشان ندهم ، واکنش من 

در مثنوی امروز هستند. ما می فهمیم که اینها شبهه زندگی جای خودش نشان دادن است . اینها به من زندگی می دهد ولی این زندگی نیست االن سر 

 انشاهلل اینها را خواهیم خواند.

نم قضاوت می کنم وبر چسب می من دائماً وضعیت ها را ارزیابی می ک ت هجرانی که یک فضای توهمی است .پس ما متوجه شدیم که در این حال 

زندگیش ادامه بدهد. اولین بار  ذهنی به زنم و بد و خوب می کنم و اینکار را من به صورت اتوماتیک انجام می دهم . این کار باعث می شود که من

توجه کارهایی را که ذهنم می کنم متوجه می شوم که من اینکار را دارم می کنم اصالً متوجه ذهنم می شوم م ،که از هجران می خواهم بروم وصل

تا  کرها منفی هستندیک سری فکرها را تکرار می کنم و این فکرها حال من را خراب می کند خیلی از این ف دائم می شوم . متوجه می شوم که من

شاید از اینجا کلید کار.آمده  بحال متوجه نبودم این نشان وصل است . نشانگر این است که یک نوع هوشیاری دیگر به نام حضور در من بوجود

فقط بدانید که این درد برای این است که به شما بگوید که شما در فضای ، تواند شروع شود که اگر شما درد دارید یعنی در بیابان مغیالن هستید می

ید و درد ر کنید و درد را روی درد اضافه کنجا اصراز اینجا باید ببرید بیرون. نه اینجدایی هستید و اینجا جای شما نیست و خودتان را یک جوری ا

این برای اینکار نیست. در مثنوی هم امروز خواهیم خواند که برای این  ،دهید رراحساس مظلومیت پایه زندگی آینده قیا ا فعلی را از طریق شکایت

بکنند. وضعیتها را اگر بهتر کنید حال شما بهتر نخواهد  رسد و دیگران نمی توانند کاری زندگی کم شده . به شما زندگی نمی است که شما بدانید جیره

نه اینکه بد است بهتر .را بهتر کنیم  ای زندگیمانهف و آن طرف نباید بدویم تا وضعیتشد . این دیگر دانستنش که مشکل نیست! بنابراین ما این طر

ها حس یشه حس نقص می کنیم . انگار بعضی لت هجرانی ما همکه من درد دارم و در ضمن امروز خواهیم دید که در حا ،برای این کار . کردن

ت . نقص می کنند چون در ذهنشان هستند و هوشیاری جسمی دارند از جسمها و از وضعیتها طلب کمک می کنند مثل اینکه می دانند چه چیزی کم اس

ن بهتری می خواهم خانه بزرگتری آن مدل نیست من ماشی ست یاند بله من اتومبیلم این مدل ایکم هست . می گو خیلی ها می دانند که چه چیزی

می خواهم همسرم به حرفم گوش بدهد من یک زندگی پر از عشق می  ،می خواهم بچه هایم به حرفم گوش بدهند ،پول بیشتری می خواهم ،ممیخواه

مشکالت برای این هست که در می دانند که تمام این ن .خواهم یک همسر بهتری می خواهم و همه اینها را ردیف می کنند که من اینها را کم دارم

جران هستند و اینجا بیابان مغیالن است . یعنی فضای درد است و شما ممکن است که بپرسید که آیا ما مجبوریم وارد این فضای مغیالن فضای ه

است که می گوید در سطر دوم  شویم ؟ جوابش هست بله . برای همینب  

م می کشد                                                                                             تا نپنداری که خواهان می رو من به خود کی رفتمی او  
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ن آمدم زان سر به پایابنابراین این هم به کل مربوط است و هم به کارهای جزئی ما. هوشیاری از آن طرف می آید . در خط آخر هم گفته است که 

دانید یم .وارد این جهان و وارد فرم می شود و از طریق مادرمان ما زاییده می شویم  .. هوشیاری از آن سر می آید اگر به ما بود نمی آمدیم می روم

ردمان اینجا چطوری بزرگ می شویم و زندگی ما را یا خودش را که ما هستیم وارد یک فضای توهمی می کند و با چیزها هم هویت می شویم و د

اصالً  جا ما را می کشد بیرون دارم صحبت این را می کنم که اگر به من بودوه و با درد مثل درد زایمان از آنمی آید و می رسیم آنجا بصورت می

یست که. روم بیرون. خب نمی شود که نروی بیرون! اصالً دست تو ن مادر است می گوید من از اینجا نمیرفتم درست مثل نوزادی که در شکم  نمی

چه زاییده شدنمان وارد ذهن وچه داخل شکم مادرمان چه آمدنمان و براینیم اینجا چه مشکلی دارد؟؟ بنابم می خوریم می خوایمی گوید ما اینجا راحت

کدام از اینها دست ما  زاییده شدنمان هیچ به بیرون وهم هویت شدن ما و دوباره از آنجا حرکت کردنمان  و فکرها شدنمان و آنجا با چیزها و با دردها

اسمش مهم نیست چه اسمش می گذارید روی آن . این مکانیسم را در نظر بگیرید  ،بگذار خدا . پس یک نیرویی اسمش رااو می کشد نیست . می گوید

ی راین اگر شما االن در فضا. بناب سته دارم این راه را می رومتا تو تصور نکنی که من بطور خوا .که ما اختیاری در مورد این نداریم که نرویم

من تو را دارم از اینجا می کشم بیرون و تو  هایی که به آنها چسبیده ای رها کنهجران درد دارید یک نیرویی به شما دارد می گوید که این چیز

زندگی بیرون  ،رایطمقاومت نکن . ذهن در ضمن فضای مقاومت هم هست در فضای هجرانی ذهن ما می خواهیم از وضعیتها و از چیزها و ش

اقع این فتد به من بیشتر زندگی می دهد معموالً هم در وان که اگر این اتفاق اینطوری نیفتد و آن طوری بیبنابراین فکر می کنیم به نظر خودمبکشیم. 

ین شعاری دارید بدانید که کار نمی چنرنمی کند . یعنی اگر شما هم اصالً کاچه بیشتر بهتر از هر چیزی دارد ما را هدایت می کند. ولی این شعارهر

 کند . اگر انجام بدهم مسائل من حل می شود ! نه مسائل تو زیادتر می شود که کمتر نمی شود. 

قضاوت نکند ومقاومت باشد ودر ذهنش که خب بنابراین گفتیم ما در ذهن مقاومت می کنیم اصالً ذهن بنابر تعریف یعنی مقاومت و هیچ کس نیست 

. علت اینکه ما مقاومت می کنیم با چیزها و موقعیت ها هم این سه تا به هم می آیند دوی اینها بعالوۀ هم هویت شدن با چیزها با هم می آیندنکند . هر 

می  هاهایش هم غلط است به چیزتفسیر که بنابراین آنطوری که ذهن تفسیر می کند هند داد. هویت شدیم و در ضمن می گوییم اینها به ما زندگی خوا

. برویم ببینیم که موالنا چه می گوید چسبد و مقاومت می کند در مقابل تغییر. تغییر نظام جهان است. پس از این مقدمه  

رم کشیده می شود و من می روم و کسی دارد من را می برد امی گوید که در اینکه من د  

کز میان باغ و بستان می روم                                                           نرگس خیره در من مانده ست                                    چشم   

مثل درختان مثل حیوانات بطور کلی اینها نگاه می  کنند به من و تعجب می کنند برای اینکه من از میان چیزهایی که  ،چشم نرگس یعنی چشم طبیعت

روم و به آنها دیگر دلبستگی ندارم. این دلبستگی ذهنی به هر چیزی که ذهن دوست دارد برای م میها دارذهن فکر می کند خیلی زیبا است از میان آن

با دید حضور به دوباره این نیست که واقعاً لذت می برد و کیف می کند از ترسش چسبیده به چیزها. کما اینکه اگر شما زنده بشوید به گنج حضور و 

 بخش این جهان نگاه کنید یک جور دیگر می بینید . االن ما با ترس و خشم و و گلها نگاه کنید و به چیزهای لذتگس نگاه کنید به همین نر هاآن چیز

شیم همیشه خارستان است . این راه زندگی نیست . یعنی اگر ما در ذهن با بدون انعطاف به چیزها چسبیده ایم و حاضر نیستیم یک جور دیگر باشیم، 

ا رها ه در من که من چطوری این چیزها رتوانیم لذت ببریم. بنابراین چشم طبیعت ماند نمی با شما را محاصره کرده باشند،هم چیزهای زیهر چقدر



9 
 

کنید ودستتان را ا رها می هستند اینها رچیزهایی که چسبیدید و فکر می کنید که با ذهن که چقدر اینها زیبا آن کردم و در ضمن به ما می گوید شما به 

ذهن می روید بیرون. برای اینکه ما حاال هر طوری که رسیدم به ذهن بماند! ما االن مشکلمان این است که ما چطوری از این  کنید وداریدباز می 

 ذهن برویم بیرون. 

نک جان این جاست و بی جان می رود زا                                                                                      عقل هم انگشت خود را می گزد  

ما می توانیم با حسهایمان تجربه کنیم که یک پوسته هست می و عقل ذهنی ما هم حیران مانده برای اینکه جان ما این جانی که ذهن می تواند حس کند 

آن هوشیاری دارد از توی ذهن می گذرد و دارد گوید آن هم ای بابا من اینجا هستم و او دارد برای خودش می رود! یعنی آن هوشیاری که ما باشیم 

چرا هوشیاری خالص؟  وقتی از این ذهن خراج شد و در آن فضای یکتایی رفت می شود هوشیاری خالص.ن از ذهن می رود به فضای یکتایی ،بیرو

بیدار  . همان هوشیاری هستیم منتها این دفعه ما رفتیم تو ذهن و از ذهن بیرون آمدیم و االن وضعیتمان فرق کردهچون از فرمهای ذهنی گرفته شده 

ما دسترسی پیدا کرده  ترسیم. زندگی االن به م که پایا هستیم و نامیرا هستیم و نمیشدیم به خودمان و می دانیم کی هستیم. قائم به ذات هستیم و می دانی

ما عقل هم  سانها است در روی زمین و بنابراین از این عبورلیت ما انمی خواهد عشقش را از ما بیان کند و ما االن می فهمیم و می دانیم که این مسئو

گوش نمی  دهید. عقل جزئی ما از ذهن  اً موالنا می گوید شما به حرف عقلتان هم مانده که من دیگر کاری نمی توانم بکنم و این دارد می رود. تلویح

نگه دارد و ما به حرف آن گوش نمی دهیم . بنابراین می گذاریم و می رویم جسم  ما را می خواهد ما را بصورتمی آید و آن عقل اجسام است . آن 

به عنوان بی جان دارد می رود! بله ما  رود. دارد می انگشت به دهن می ماند که این چرا اینطوری می  کند و جان را ول کرده و حیران  و آن هم

، خاطر شما هست که این تنشما یک پوسته است و ب ده بشوید به زندگی می دانید که این تنبرویم . شما اگر این لحظه زن هوشیاری بی جان می توانیم

که ماند پوسته بود. حاال ما این پوسته را الزم داریم تا آخر عمرمان تا توی آن  است. مثل آن شاپرکی بود که از داخل کرم آمد بیرون و آن چیزی تن

 زندگی کنیم. 

من پی دست و گریبان می روم                                                                                                      دسته ناپیدا گریبان می کشد   

یش پیداناپیدا. شما به آسمان نگاه کنید آسمان ستارگانش فرمش است و فضای خالی هم قسمت پیدا دارد و هم قسمت نا می بینید که زندگی این لحظه

طور شما . شما همان ،است و یکی ستارگانش است. در واقع کاسه آسمان همین فضای خالی است . پس آسمان دو قسمت است یکی فضای خالی است

 که شما باشید هوشیاری خالی درون شما و یکی هم فکرهایتان است و محتوای آنها و می بینید که شما کاسه خالی هستید و این یک کاسه خالی دارید

ر شکل طور که در آسمان مرتب این کرات تغییر می کند و حرکت می کنند و تغییمحتواها مرتباً عوض می شوند هر چیزی که در کاسه است.  همان

هم مثل آسمان یک قسمت  ماپس  .پس در هجران هستید ،ساکن است اگر اطالع ندارید از آن ،. آن قسمت ساکن شمامی دهند ولی آسمان ساکن است

شما می افتد جزو شما است و با شما  یحاال این لحظه هر اتفاقی که برا پیدا با هم هستند.. یادمان باشد که قسمت پیدا و ناا داریم و یک قسمت پیداناپید

ما باید یکی بشوید با یکی است و نمی توانید بگویید که این اتفاق من نیستم و به من مربوط نیست و من از این بدم می آید . ما با آن ستیزه می کنیم . ش

نکه ستیزه اتفاق این لحظه و از یکی شدن با اتفاق این لحظه شما تبدیل به فضای زیر این اتفاق می شوید. چرا ما کنده می شویم از زندگی ؟ برای ای

و مقبول  می کنیم می گذاریم کنار و باوره را ما ستیز عنوان کلید به عنوان اولین قدم، م بهرها صحبت کردیمی کنیم با اتفاق این لحظه . تسلیم که با
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یا من از اتفاقش بدم می آید . شما چنان  لحظه که زندگی است اتفاقش نباشد توانید بگویید که این  لحظه همراه با اتفاقش است شما نمیمی کنیم که این 

ید. همین است که هست و موالنا می گوید که بهترین اتفاق اتفاق این لحظه را در آغوش می کشید درست مثل اینکه این اتفاق را خودتان انتخاب کرد

حال آن قسمت پیدا فتد منتها چون ما ستیزه می کنیم ارزشش را نمی دانیم و به هر فاق است که برای شما میتواند بی ااتفاق این لحظه بهترین اتاست.  

د و آن هست که ما را به هجرانی می برد و در آنجا نگه می دارد. است شما فقط قسمت پیدا را نبینید و با آن ستیزه بکنی جزو کل این لحظه  

 بخش سوم:

است جزو  این لحظه تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت . چون قضاوت سبب می شود که من نفهمم که اتفاق این لحظه جزو زندگی

 شم زیر گلیم و پنهانش کنم . چرا؟ برای اینکهمی خواهم بک   م ببینم بدم می آید واهشما است . ما نمی توانیم بگوییم که من اتفاق این لحظه را نمی خو

هی که می گوید من می روم! پس ما یک قسمت پیدا داریم و کند . هیچ چیزی بدتر از ستیزه نیست. در این را به نظر من نقصهای من را کامل نمی

می گذارد اگر موازی باشیم به زندگی قسمت این لحظه است روی قسمت پیدا اثرر اتفاق در واقع فضای زیکه پیدای ما یک قسمت ناپیدا. قسمت نا

بگوییم که ما و زندگی یکی هستیم.  رما می بینیم که ما به صورت پیدا و نا پیدا می رویم بسوی زندگی. اصالً اینطو قسمت پیدایمان هم تغییر میکند و

ت پیدا فضای زیر فکرهایتان است و آن قسم ت ناپیدا. آن قسمت ناپیدایش همینو یک قسم زندگی این لحظه بصورت شما یک قسمت پیدا دارد

چون خالت نکنید خوب می کشد و می برد می رود و هیچ ستیزه هم نمی کنید و یک نفر دارد شما را می کشد. شما اگر د فکرهایتان است و شما دارید

 دخالت می کنید با ذهن آگاه کار را خراب می کنید. 

که یک فیلسوف نمایی را دید این عرب بدوی انسان طبیعی است سوار شترش شده بود و داشت میرفت م که گفت عرب قصه ای در مثنوی خواندی یک

رب را می بیند و می فیلسوف نما همین من ذهنی است . این فیلسوف نما این عو و انسانی که از مادرش زاییده شده و بیش از حد به هجرانی نرفته 

شترت است یک جوال اینطرف و یک جوال آنطرف چی هستند. می گوید یکی از آنها گندم است و دیگری شن یا ریگ است.  این باری که رویوید گ

خورد و من است.  شن است یا هر چه که هست به در نمییعنی من پنجاه درصد هوشیاری حضور دارم که گندم است و پنجاه درصد هم ریگ است یا 

متش را را بگذار این طرف و یک قس واین گندم را یک قسمتشتو بیا این ریگ را بریز زمین  ؟را این کار را کردیمی گوید که تو چنما  آن فیلسوف

این  امالً و تماماً هوشیاری حضور بشو. اینطوری بهتر است . یعنی این من را بطور کلی بریز دور ک ودیگر. هم شتر سبک می شود  بگذارطرف

کار کار م نرسیده بود. غافل از اینکه اینانسان اولیه مثالً ده ساله می گوید به به تو عجب فکری داری آفرین بر شما . من تا بحال به فکرعرب یعنی 

ه سکون باشیم و گنج حضور باشیم و من نداشته باشیم این کار هر کسی فعالً نیست. اگر شما پنجا در این لحظه سختی است . این که ما بطور کامل

و به شما کمک کند  ری حضور زیاد بشود و نورش را بندازد روی این جهانتانمی آیند هوشیا وقتی چالشهای زندگیپنجاه هم باشید که معموالً 

به هر  ولیوخردش را به شما بدهد تا شما مشکلتان را حل کنید این کافی است . خب البته ما داریم تمرین می کنیم که تماماً هوشیاری حضور باشیم . 

لی به هر جهت بروید به آن برنامه تماشا بکنید و ببینید تا جزعیات را متوجه بشوید و صورت بحث در می گیرد و اگر شما عالقمند هستید می توانید

ی گوید. چند تا م حتماً خیلی ثروتمند داری ! به زبان سادۀ ثروت دارد ی گوید خب تو با این عقلی که داریمعرب بدوی که  بحث به اینجا می رسد

شتر داری؟ چقدر طال داری ؟ گفت من شتر و طال ندارم . چقدر ملک داری؟ گفت من ملک ندارم. خالصه گفت پس چی داری؟ گفت هیچ چیز. من 

کمال که  یا   Perfectionهیچ چیز ندارم اگر غذای من را یکی ندهد من از گرسنگی می میرم. پس معلوم می شود که من ذهنی دائم می رود بسوی 
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ما  مورد ما کمال نداریم و در پایین هم می گوید ذره ذره انجام می شود و در سه تا خطی که بعد ازاین خط می آید توضیح داده است . می گوید دراین

 نی افتان و خیزان.  ذره ذره به آن سمت می رویم یعاز کان معانی ما ذره ای هستیم و قطره قطره چون از دریای عمان هستیم به آن سوی می رویم. 

می شویم هوشیاری حضور  ره بیدار می شویم و ذره ذره بیداراشتباه می کنیم و می بینیم که با ذهن هم هویت شدیم پس هویتمان رامی اندازیم یک ذ

د باید به حضور برسم یا در ص را زیاد می کنیم و اینطوری نیست که ما یکدفعه بخواهیم که مثل آن فیلسوف نما که من ذهنی بوده که می گوید یا صد

من همان پنجاه درصد ریگ و پنجاه درصد گندم برای !خورد. خالصه عرب بدوی به او می گوید که تو بدشگون هستی برو دنبال کارت بدرد نمی 

حتماً دو تا باید  من خوب است. تو اگر اینطرفی می روی من آنطرفی می روم! اول متوجه بشویم که قصه به ما می گوید که برای وصل شما

ال به وصیم شما بپذیرید اگر شما دیدید که این هوشیاری ریگ هوشیاری من ارزشی ندارد ولی عمالً اگر ما اینطوری هست هوشیاری داشته باشید

 می رویم.  داریماشکالی ندارد یواش یواش ما  رسیدید و بعضی موقعها من نشان میدهید

گریبان می روم و این نشان می دهد که یک کسی را  گریبان ما را گرفته و می کشد .و من دنبال این دست و همی گوید که یک دست ناپیدایی هست ک

و جزما چنین جسمی تان را یعنی ما هم فرم مان دارد اصالح می شود و هم معنویت ما. برای اینکه معنویت و همگرفته شما را گریبان معنویتان را 

. شما هم دنبال دست و گریبان می روید. هیچ عالجی نداریم. یادتان باشد که موالنا در ذهن می کشد بیرون  ززندگی است و آن دارد خودش را ا

 اگر می خواهید درد نیافرینید.  وصال برسید و بعد از بی آفرینید درسهای گذشته به ما گفته که اولین کاری که شما می کنید این هست که به

 تا که من پیدا و پنهان می روم                                                                                                  پنهان دست کیست      این چنین 

یکی هستید پنهان است بطور پنهان می روید آن موقع که با زندگی و شما هم متوجه می شود که شما هم دست زندگی هم پیداست و هم پنهان است 

این .و یک قسمت نهان  اه هستید آن موقع پیدا است و همیشه یک قسمت پنهان داریدو آن موقع که فرمتان را می بیند و از فرمتان آگ ده می شویدکشی

گفتم که ما  رتب می بینید . همیشهپنهانتان را روی پیدایتان بطور م قسمتهمیشه من داشته باشید ولی شما اثر هم هستند لزوماً این نیست که شنا دو با

شود که بی وضعیت باشیم . شما نگاه کنید که خیلی موقعها یک وضعیتی شما را محاصره کرده که این وضعیت وقتی ناگوار می شود ما می  نمی

است وضعیت ش ی  یدایاست وضعیت فکرهایمان پش ی  این پیداینمان وضعیت است و یک حالتی دارد که فهمیم ولی بدن وضعیت نیستیم ما . حداقل این بد

کشیده می شوند وقتی  نا پیدا هم داریم و می بیند که هر دوی اینها دارندیک قسمت  ضعیت مالی ما جزو این قضیه است. ش است وی  رابطه مان پیدای

ت .شما نگاه کنید که به آن سمهم نهان می بیند که دارید می روید هم پیدا ومی شود وتر می شود و سالم شتر بشود این قسمت فرم شما زیباتروصال بی

بهتر شده.  پیدایتان چقدر فرق کرده؟ روابط شما عوض شده و شاید وضعیت مادی شمااگر گنج حضور را گوش کرده اید نسبت به دو سال پیش قسمت 

ت. حاال ما این را یادتان باشد منظور زندگی رسیدن ما به حضور است و استفاده از ما برای پخش انرژی عشقی اش . حاال این منظور زندگی اس

ا وصل کردیم به چیزهای دیگر بعضی ها زنگ می زنند و میگوند اگر ما گنج حضور گوش بدهیم می توانیم خانه بخریم ؟من می توانم زن بگیرم؟ ی

معلوم است که  در شما جاری بشود اری حضور زنده بشوید و آن انرژیشوهر پیدا کنم؟ گنج حضور برای اینکار نیست. ولی اگر شما به آن هوشی

خواهید برسید که لی شما برای این به گنج حضور نمی با مردم بهتر خواهد شد و بط شماو قسمت پیدایتان بهتر خواهد شد. روا کارهای این جهانی شما

ً چون اگر برای آن کارها بکنید ذه اینها بهتر بشوند و ما نمی خواهیم که سر خودمان کاله بگذاریم. از ذهن توانید می کنید و نمی  کار رادارید این نا

. حاال کشاند و می خواهم مسائلم را حل کنم داریم یکه من مسائل زیاد وش میکنندمهمی است. بعضی ها به گنج حضور گ بیایید بیرون این خیلی مطب
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ست و بعداً درست خواهند شد ولی بخاطر شما را به اینجا بقیه اش را بخاطر زنده شدن به زندگی و آمدن به فضای یکتایی بکن. بدان که بقیه فرع ا

پیشرفت  ارو حاال یک مقددرست شدن آنها نیست که می خواهی به گنج حضور برسی و این خیلی مطلب کلیدی است که خیلی ها در نظر نمی گیرند. 

شوید شما تا زمانیکه از ذهن ی مضعیف می شود و همان جا ول می کنند و می روند و می گویند من دیگردرست شدم. درست ن نیمی کنند من ذه

من ذهنی می بافد خودش را و ترمیم می کند و بر می گرداند شما را و فوراً  شودمی ن درست نرون و از این خارستان بطور کامل نیایید بیرونیایید بی

 سر جای خودتان. 

 جمع کرد و من پریشان می روم                                                  این همان دست است کاول او مرا                                                

نا می گوید الوم.جمع کرد دوباره  می گوید این دست زندگی هست که دیده نمی شود بصورت ذهن که شما را آورد در ذهن و شما را پراکنده کرد بعد 

ادامه می دهیم ولی خدا ما را ی نیست ما به زندگی نکبت بارمان در ذهنمام ی جامعه چون عشقها تحریکات بیرونی و بطور کلاالن ما جمع هستیم منت

ماهش در شکم مادرش و باید زاییده بشود ولی بگوید که نه من ه جمع کرده مثل اینکه یک میوه برسد و نخواهد بیفتد از درخت! یک بچه ای هم ن  

آسیب برساند و اگر اضافه تر بماند هم خودش میمیرد و هم مادرش. ما هم درست  هم ممکن است به مادربیشتر بماند  اگر خوشم نمی آید زاییده بشوم! 

خواست ما را بیرون خودمان را می ک شیم و هم زندگی را می ک شیم.  برای اینکه زندگی میهمینکار را می کنیم اگر در ذهن بمیریم باور کنید که ما هم 

جمع کرده یعنی یکتا کرده من حاال به آن پریشانی ادامه می دهم به آن فکرها و خیاالت خودم که با آنها هم هویت هستم  بکشد . می گوید که ما را اول 

ن ستیزه ای که ما می کنیم این کاری که ما میکنیم دیگر درست نیست . ای ه؟ برای اینکه درد می کشیم ما. پس ایناز کجا می فهمید که جمع کرد

ما خودمان را بصورت جسم می بینیم و دیگران را بصورت جسم می بینیم و مقایسه می هر لحظه ی کنیم این کاهش ما به جسم که که ما ممقایسه ای 

می  کنیم این درست نیست و این راه زندگی نیست . این یکتایی نیست و این جمع بودن نیست. جمع بودن یعنی اینکه شما از ذهن می آیید بیرون و

ط نیست به . اصالً این به دین مربو یک دانه بیشتر نیست و یکتاست و در همه دارد می تپد و هیچ فرقی نمی کند که چه کسی باشدزندگی بینید که 

وشیاری فرق در درخت می تپد در انسان می تپد در حیوان می تپد در سنگ می تپد منتها درجات ه.  مربوط نیست سواد مربوط نیست به ذهن و جسم

ی که گیر افتاده همین ذهن انسان است که دارد خودش را آزاد می کند .در انسان آخرین تله هوشیاری است و آخرین ایستگاه اری درمی کند و هوشی

 ر ما متوجه بشویم دیگر رفته بیرون. ما هم خالص می شویم از این گرفتاریهای بشری . اگ

 من شدم از دست و حیران می روم                                                              در تماشای چنین دست عجب                                    

کنترل نمی کند دیگر نم رها شدم و ذهنم من را هپس موالنا اشاره می کند که در تماشای این دست ناپیدا و عجب که من را دارد می برد من از دست ذ

انگشت به دهن . یعنی ذهن رفته کنار و ما گفتیم عجب دستی است و چه عظمتی است یعنی متعجب  Ahنگلیسیش اابراین حیران شدم. حیران کلمه بن

سان ودر انسان از ذهن مرتباً دارد از حیوان به انه به نبات و از نبات به حیوان و این هوشیاری از جماد آمدچطور انسان را می برد و چطور است !

 رد. رود بیرون . این حیرانی دامی

 می رویم بیرون.ارد می گوید که ما ذره ذره داریم سه سطر بعدی د

 طره سوی عمان می روم  من چو از دریای عمان قطره ام                                                                                            قطره ق
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ات است. من یک قطره هستم بنابراین ذره ذره خودم را از آن چیزهایی که چسبیدم آزاد می کنم دریای همه امکان دریای عمان، دریای زندگی است،

یک ذره شما آزاد می شوید هر کینه ای و هر مسئله ای که حل می شود یک ذره آزاد می شوید . شما به قول حل می شود شما هر رنجشی که 

 زندگی . نید و ذره ذره می روید بسوی دریایکه چسبیده اید را آزاد می کو به چیزهایی   Attachmentsانگلیسی ها می روید و آن 

 و همینطور در سطر بعدی می گوید 

 همچنی جو جو بدان کان می روم                             نی یک جوم                                                                      من چو از کان معا

حم پویا و خالق همه چیز . من جو نجا می آید . رو فضای همه امکانات همه چیز از آانی معدن زندگی است معدن فضای یکتایی این لحظه کان مع

 می روم به آنجا . جو واحد کوچک در وزن است. جو دارم 

 ذره ذره سوی کیوان می روم                                         من چواز خورشید کیوان ذره ام                                                         

تاریک است ولی ببین تاریکی را با خورشید آورده گرچه که ما در ذهن هستیم  از سیاره های منظومه شمسی است بزرگترینش است وکیوان یکی 

از ذهن خارج  ذهناً برای ما تاریک است ولی همینکهکه رف خورشیدی است و من  ذره ذره دارم می روم به ط وخدا به ما تاریک است ولی خورشید

 بشوم درخشش او را می بینم. 

 بخش چهارم : 

 آمدم زان سر به پایان می روم                                                                                                     این سخن پایان ندارد لیک من

رذهن باقی نمی مانم دارم می روم دوباره به است که من از آن طرف آمدم و دیگ خالصه کالم این . معانی پایان نداردبنابراین اینجورسخنان پراز

را  پایان. پایان دوباره وحدت با زندگی است که در اصطالح این برنامه از ذهن خارج شدن است .  در این قسمت اجازه بدهید یک قسمت از مثنوی

یعنی اینکه جیره شما  جان  و دل صوفی از طعام هللانقصان اجرای ود که تیترش این است که دفتر چهارم شروع می ش 1856شروع کنم و از سطر 

چه  کم بشود ببینیم که شاز غذای معنوی کم بشود . وقتی دل و جان صوفی غذای معنویه صوفی یعنی رونده راه حقیقت ، به عنوان انسان یا صوفی ک

 اتفاقی می افتد.

 عین فقرش دایه و مطعم شود  صوفی از فقر چون در غم شود                                                                                                    

  رحم قسم عاجزی اشکسته است                                                                 مکاره رسته است                               زان که جنت از

مثنوی به قلم استاد کریم زمانی برای مطالعه مثنوی مفید است شما یک سری هفت جلدی بخرید و وقتی مثنوی می خوانیم شما اشاره کنم به اینکه تفسیر

برنامه پیوستند گهگاهی واژه هایی می آید که به نظر مشکل هست می توانید از آن کتاب می توانید باز کنید و اگر بخرید برای کسانی که تازه به این 

م تو ذهن بخوانید و این واژه ها شما را نمی ترساند. می گوید اگر صوفی اگر شما به عنوان صوفی بروید به فضای فقرو دچار غم بشوید یعنی ما آمدی

بگیریم که این فقر است. فقر یعنی  و خوشبختی نمی خواهیم از چیزها و از جهان هویتو ها می کنیم مان را ریزها هم هویت شدیم االن همه هویتبا چ
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مسرم یا مقامم اینکه شما وقتی می گویید که من کی هستم چشمتان به جهان نباشد . دنبال این نباشید که بگویید که من ماشینم هستم من بچه ام هستم یا ه

کسی بخواهد اینکار را بکند می گوید حتماً دچارغم می شود. چرا؟ برای اگر این فقر است . گی باشد به عنوان جنس شما که زندهستم . اینها نباشد بل

اهی اوقات بچه هایمان هم هویت گی دردآور است و این درد را همه باید بکشند. این جهانی که با آنها هم هویت شداینکه کندن هویت از چیزهای 

ها است این درد کشیدنباید بکشند درد را باید بکشند. البته منظورروند دچار غم می شوند . غم را و آن چیزها وقتی جدا می شوند و می شوند با چیزهامی

از روی مریضی یا مریضی روانی. اگر ما عادت کرده باشیم به درد کشیدن و آن را راه زندگی کنیم این غلط است ولی اگر هویتمان را از  نه درد

در اینصورت این درد خوب است. نمی شود ما بیاییم به این جهان با چیزها و با  هوشیارانه ،میکنیم و هوشیارانه داریم دردش را می کشیم چیزی

ند تا کنیم که اینها به ما زندگی می دهاینها هم ما را می کشند . فکر میخواهیم خودمان را از اینها بکشیم بیرون و  فکرها هم هویت شدیم و االن می

اینها زندگی ندارند و می خواهید خودتان را هم از اینها بکنید اینها نه االن فکر کردیم ولی شما یک موقعی به یک جایی می رسید متوجه می شوید که 

اثر فقر اگر صوفی در برای همین است که می گوید . درد خوب است غمناک می شوید. این غم خوب است، این  شما را ول نمی کنند. یک مدتی

م و یا حتی م  م را می توانستیم م  طع  این م  . غذایش می شود دایه اش می شود و و  پرورش دهنده اش می شود ین فقرغم بشود همدچار طع م هم طع 

م یعنی غذا دهنده اش می شود وبخوانیم . م   طع مدوباره طع م هم دوباره به معنای غذا می شود و م  طع  ست. فقررا توضیح در فارسی به معنای غذا ه م 

این فقر است . این فقر نیست! یک کسی که خانه و چیز نداشته باشند این خوب است  منظور فقر مادی نیست. خیلی ها فکر می کنند اگر هیچبدهم که 

معنیش فقر نیست. فقر چیز ندارد ولی در زندگی ندارد و توی خیابان زندگی می کند ممکن است که یک من بسیار بزرگ داشته باشد و فقیر است هیچ

براین به معنی بی نیازی هم ان را از زندگی می گیرید پس نیازمند به چیزهای این جهانی نیستید بنااده یعنی شما چون بودنتان و هویت تبطور س

هیم به این جهان نیازمندیم؟ می خوا به این جهان نگاه می کنید و به هیچ چیز نیازمند نیستید . چرا؟ برای اینکه زنده هستید به زندگی. چرا ما بههست. 

هجران بودن همین حس نقص است که ما را رها نمی کند و ما هم چون ار نقص می شویم. یکی از خصوصیتهای درکه دچما زندگی بدهند . برای این

نا راجع اینطوری نیست. پس موال ! نهاشم نداریمهوشیاری جسمی داریم این حس نقص را اینطوری تعبیر می کنیم که ما چیزهایی را که باید داشته ب

 این هم یکی از راههایی است که مردم کار نمی کنند و به فقر مادی صحبت نمی کند . این هم ما ایرانیها یاد گرفته ایم که اگر نداشته باشیم بهتر است

کند و من است . هر کسی تنبل است و کارنمیذهنی است  تنبلی را . تنبلی و عدم حس مسئولیت فقر نیست تنبلی است. من تنبلی میکنند و مجازمی دانند

ولی تعدادی از ایرانیها می بینیم که من ذهنی دارد و اگر می گوید که من درویش هستم و به من بدهید و محتاج است دیگر واضح است که فقر ندارد. 

 ست. از این کلمه استفاده می کنند برای کار نکردن و تنبلی و بی حالی و این درست نی

 نگیریم ذهن برویم بیرون و االن ما متوجه می شویم که اگرما هویتمان را از جهان و از وضعیتها و از چیزهاما صحبتمان این است که چطوراز 

 دچار غم می شوم که این هیچ اشکالی ندارد و همین غم و همین فقر پرورش دهندۀ ما است وغذا دهندۀ ما است. 

 رحم قسم عاجزی اشکسته است       است                                                                                       رسته  زانکه جنت از مکاره

ش ه است یعنی درد سختی و نا خوشی.  پس بهشت از درد رسته، ولی این معنیرویده است مکاره جمع مکررسته یعنی برای اینکه بهشت از دردها 

ه در کسی ککه درد ارزش است اینجا خیلی چیز ظریفی وجود دارد که بعضی ها می گویند پس حاال که اینطوری شد ما به درد می چسبیم این نیست 

شیارانه اثر فقر درد می کشد یعنی به هیچ چیز نچسبیده اگر شما به چیزی چسبیده اید و به دردش هم چسبیده اید این دیگر فقر نیست. و این درد هو
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ی عبور می کند و این درد هوشیارانه  رامی کشد. می  گوید ممی داند یک مدتی مثالً این هروئین را نکشد و از یک جهنکه معتادی  مثلدرست نیست 

عتاد بکشم و هوشیار هم هست. ما هم معتاد به چیزها هستیم معتاد به ایراد گیری معتاد  به قضاوت م ماه چاره ای ندارم و باید دردش رادو ،یک ماه 

زانکه جنت از مکاره رسته است خرید اینها را اگر هوشیارنه بخواهیم نکنیم و پرهیز کنیم این پرهیز درد دارد .  هبه چسبیدن و زیاد کردن معتاد ب

من دیگر  یعنی لطف خدا قسم یعنی مال عاجزی است که دلش شکسته است . عاجز در اینجا دوباره پ ر معنی است یعنی شما می گویید که  رحم***

است خب اگر زندگی شما را دارد می کشد شما  کاری نمی توانم بکنم و زندگی دارد ما را می برد و مربوط به غزل است یک پیغام غزل هم عاجزی

که ستیم فقر است.عمالً  دل ما هم که مادی بود شکسته ولی ما آگاه هستیم و هوشیار ه چ چیز! عاجزی هستید. عاجزی همیندیگرچی می گویید؟ هی

.  وقتی که ما  یم و تسلیم هستیم تا ببینیم که زندگی ما را به کدام سو می کشد ولی هوشیار هستیمما بود آن دل را ما شکاندیم و عاجزیک چیزهایی دل 

 و ذهن می کرد.  فقر داریم خرد داریم و خرد زندگی در ما کار می کند اینطوری هم نیست که ما بخواهیم کارهایی بکنیم که قبالً می کردیم

 رحم حق و خلق ناید سوی او                                                آن که سرها بشکند او از علو                                                        

  منیت  اطری که سرهای مردم را بشکند بخر کس.ه و خودبزرگ بینی  هر کسی که علو به معنی بزرگی هست ولی در اینجا به معنای منیت هست

 بزرگش در این صورت لطف خدا بسوی او نمیاد. 

 از کمی اجرای نان شد ناتوان                       این سخن پایان ندارد و آن جوان                                                                              

می گوید جوانی که ما باشیم رزق قصه این است که ندارد و دارد راجع به قصه ای صحبت می کند که قصۀ ما هم هست . این سخنان نغز پایان 

ن و ای معنویش کم شد و ما هم که رفتیم توی ذهن غذای معنوی و شادی و آرامش ما کم شده و ما برداشتیم یک نامه ای به خدا نوشتیم که درست نیست

رسان برده و به دست خدا داده و خدا هم در پایین خواهیم خواند که خدا می گوید این باشنده احمق است و همیشه به را نامه من شکایت دارم و این 

ست شاه نداده! و یا حسادت نامه را بدنامه بر، دهد. بعد این جوان می گوید نکند که  فکر وصل نیست و جواب جوان را نمی فکر شکمش است و به

هنی پز است و یا تقصیر نامه رسان است بهتر از نامۀ دیگری بنویشم و این نامه هیچ چیز جز محتوای ذهن شما نیست. همین من ذتقصیر آش کردند 

اینکه کم است و چرا اینطوری شد و اینها را می نویسیم به خدا و فکر می کنیم که اینها را خدا یا شکایت است و  است. همه نامه ای که ما داریم یا 

اتفاقاً موالنا این قضیه را اینجا اند. همان لحظه ای که شما می نویسید خدا آن را می  خواند ولی می گوید که بهتر از که جواب ترا ندهم ! نمی خو

 توضیح می دهد و می گوید 

 ر گردد و اویم شود د  ش  آن شبه                                                 شاد آن صوفی که رزقش کم شود                                              

د که یک اشکالی من دارم و من کم بشود ولی آن را اینطوری تفسیر کن که توی ذهن است خوشا به حال آن انسانی که رزق معنوی و شادی و آرامش 

قسم این جیره کم شده نه رزق، این به او نگاه نمی کنم این و که من به جهان نگاه می کنم که به این علت یک کاری بکنم و یعنی اینطوری بفهمد  باید

یعنی این من ذهنیش تبدیل به  ر گردد و اویم شودد  ش یعنی این من ذهنیش . اش یعنی این شبه ه بخاطر اینکه زندگی به من توجه ندارد . این شب

اینجا دو حالت دارد یا شما نامه می نویسید و نامه .ما گیر کردیم توی ذهن  م یعنی دریا. یعنی اینجاو او تبدیل به دریا بشود . ی   هوشیاری خالص بشود

جوابتان شما پر از شکایت است و می دهید به نامه رسان تا آن را بدهد به خدا و خدا می گوید که او عقلش نمی رسد و جواب نادان خاموشی است و
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ه که این معنی را می دهد شما هم که نباید بکنم و همین باعث می شود که این ش بیک کارهایی می کندارم یا نه می گویید که من  را نمی دهد و

و زندگی زناشویی و زندگی پر از مهر و خانوادگی که به نام آرامش زندگی چیزهای شبه زندگی را زندگی گرفته اید مثل همین ستیزه و دعوای 

ت  و زندگی نیست. خالصه خوشا به حال شما اگر این تصمیم را بگیرید که شاید این ه زندگی اسهمحبت گرفتید . واکنش منفی خودش ش ب ه اشت و  شب

 اشکال را من دارم . 

 و سزای قرب و اجرای گاه شد زان جرای خاص هر که آگاه شد                                                                                                  ا

این لحظه می آید شما ی و هوشیاری و شرابی که از زندگی در ی جیره. این جیره خاص این انرژیعنیعنی همین پیشگاه خدا. جرای  گاه اجیری

و در هجران است و هجرانی را مبنای زندگیش قرار داده و باورهای  گیرید و خرجش می کنید . هر کسی که در ذهن زندانی است  جلویش را نمی

قبل از  بدون قید و شرط می  داند و داگمای خودش را اصل می داند او نه. او راه را بسته . ولی آن کسی که تسلیم است وخشک خودش را اصل 

بصورت زندگی این جیره دارد می ریزد به جان و دل او پس بطور زنده  ظه را می پذیرد در نتیجه این جرایقضاوت و قبل از شکایت اتفاق این لح

س دلش شاد است و آرامش دارد شادی و آرامش از او به جهان می ریزد . می گوید هر کسی از این جیره آگاه است او سزای قرب از آن آگاه است . پ

این معنی ختی جریان دارد به این جهان و یا  از آنجاکه همه چیز گاه است که یعنی فضای همه امکاناتاست و او شایسته نزدیکی به خداست و اجری

 و انبار زندگیست. اجریگاه است . خودش محل زندگیست بدهد که خودش  را هم می تواند

 ن لرزان شود جانش از نقصان آ                               زان جرای روح چون نقصان شود                                                                

 که سمن زار رضا آشفته است                                                                                   پس بداند که خطایی رفته است                  

شادیش را شما حس می کنید آن اگر نقصان لحظه اگر آن جیرۀ روح که می آید آن شادی و آن آرامش که در ذرات وجود شما ارتعاش می کند و این 

را راه زندگی می می فهمید. نه کسی که تو ذهن زندانی است و درد کشیدن  شما از نقصان او لرزان می شود و شما آن رابشود در این صورت جان 

جاری این جرای و این جیره و با زندگی  . اما اگر کسی که با موازی است و بی حس شده  Numbگوید چون او آنقدر درد کشیده که  داند . او را نمی

شود پس می فهمد که یک خطایی کرده است . می  گوید خوشا به حال ین جیره قطع مش نشان داد و عصبانی شد یک لحظه آاکناست اگر یک دفعه و

یعنی گلزار رضا یعنی راضی شدن به هر اتفاقی که در این لحظه می افتد و این که بدانید اتفاق و  که سمن زار رضاآن صوفی که اینطوری باشد. 

شما آن زندگی هستید که اتفاقش هم با شما یکی است و اتفاقش را در آغوش  این لحظه و جزو زندگی است بنابراین کتاییوضعیت این لحظه جزو ی

جنس اتفاق نیستیم بلکه فضای  اتفاق و اینکه دانستن اینکه ما ازاین لحظه و تمرکز نکردن به این راضی بودن از زندگی در می گیرید و می پذیرید. 

ولی به بطور کلی است ، رضا است و خوشنود بودن و راضی بودن از زندگی  را در آغوش گرفته ایم ، این همان بنابراین اتفاق زیر اتفاق هستیم

فضای رضا و رضایت و خوشنودی از این لحظه و  که یاسمن زار رضا یعنی  باغ یاسمن . پس می فهمد لحاظ فنی من این را اینطوری بیان می کنم 

ع یعنی چه شما از زندگی راضی باشید از فرم این لحظه راضی باشید چه خدا از شما هر دوی اینها یکی هستند. اگر شما ناراضی زندگی  که در واق

این خیلی من زار رضا آشفته شده است. سمتوجه می شود که این یاهستید از این لحظه یعنی خدا هم ناراضی می شود شما هستید که تصمیم می گیرید. 

رضا آشفته است و ما خطا کردیم و باید برگردیم و تمرکز کنیم روی سمن زار ما بدانیم و رعایت کنیم که اگر حال ما االن خراب استمهم است که 
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و ما  خودمان . برای چه این همه می گوییم که تمرکز ما باید روی خودمان باشد برای اینکه این چیزها را بدانیم اگر سمن زار رضا آشفته نباشد

این ما نباید سد شما دارید نظم می آفرینید بنابرهستیم با زندگی در این لحظه و برکت زندگی از ما به جهان می ریزد نورش به همه می رموازی 

د . ر می کنناراحت باشیم که این چی شد من حاال خودم یک چیزی یاد گرفتم و این را باید به آن یکی یاد بدهم چون او دارد اشتباه می کند و دارد ضر

ر کسی بدانیم که اینها مال من ذهنی است. اگر شما تمرکزتان روی یک نفر دیگر است در هجران هستید و این هم یکی از عالئم جدایی از خداست . ه

م یک ذره زنده می شد حواسش را می داد به سمن زار رضا می فهمید که من با حواس رتمرکزش روی آدمهای دیگر است خدا را نمی شناسد . اگ

که چی من جاری کند من باید آماده کنم خودم را برای این کار نه اینکه بروم دنبال او رم این زندگی می خواهد برکتش را از کاری به بیرون ندا

رژی دردآور به هجرانی و ان کنم . اگر من بروم توی ذهن و بیفتمکنم به درجه عالی آنقدر که می توانم به جهان کمک  بشود!؟ اگر این کار را مهیاء

مردم این کار را می کنند. سمن زار رضایشان آشفته است حواسشان به این است که این را  ست کهبه جهان بریزم این خوب است؟ البته که خوب نی

و موازی بودن با  حواس ما روی خودمان است تا گلزار رضا و تسلیم سر جایش بنشانند و آن یکی را راهنمایی کنند و به او عقل را یاد بدهند. تمام 

ی کنند زندگی و جریان زندگی از ما به بیرون دائماً برقرار باشد . کاری به دیگران نداریم اگر دیگران گوش می کنند که خب گوش می کنند اگر نم

م باشد  هم!  ممکن است او بچه اخودم را بدآنها مسئولیت خودشان را دارند و آنها میوه خودشان را باید بدهند و شما می گویید که من می خواهم میوه 

که من نمی دانم . اگر دیگر  بگو که من چکار کنم شما می گویم یا دوستم باشد اگر کسی هم ما را می کشد به زور که بیا و لو یا همسرم باشد و فامی

 حرف ما را گوش کرد یا نکرد. خیلی حس مسئولیت بکنیم می گوییم من اینطوری فکر می کنم ولی دنبالش راه نمی افتیم که ببینیم که 

 بخش پنجم:

یم و هم اجازه بدهید راجع به این رضا که هم ارزش عرفانی دارد یعنی هم کمک می کند ما از این مرحله ذهن عبور کنیم و خودمان را از ذهن بزائون

مسائلمان به ما کمک کند چند خط از  در حل چالشها یا گی از ما عبور کنداین خرد زنددر چالشهای زندگی و اجازه می دهیم  عمالً کمک می کند به ما

 جاهای دیوان شمس و مثنوی بخوانیم. 

تمرکز عمدۀ ما یا  ستیم و در ذهن بسر می بریم به عبارت دیگرهجرانی هبه هر کدام از ما انسانها که در موالنا اینطوری می گوید20غزل شماره 

 عالقمند است. نش و اعترض و قضاوت و تفسیرو ذهن هم به واک ما ذهن استتوجه مرکز ثقل 

 بس برطپیدند و نشد درمان نبود اال رضا       پیش از تو خامان دگر در جوش این دیگ جهان                                                            

 سر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دغا                                       بگرفت دم مار را یک خارپشت اندر دهن                                   

  سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها            ه خویش را بر خار می زد دم به دم                                                      آن مار ابل

االن وضعیتهاست و در این جریان است می گوید که خامان دیگری هم بودند  شما در جوش این دیگ جهان هر چه که دارد می گوید که قبل از من و 

فاق این توجه نکردند به این موضوع که باید بپذیرند وضعیت این لحظه را و از جنس فضای زیر وضعیتها بشوند یعنی تسلیم بشوند و به این ترتیب ات

با آن یکی بشوند تا راه حل از زندگی بی آید . بنابراین بسیار برطپیدن یعنی واکنش نشان دادند باال پایین پریدن مثل  لحظه را در آغوش بکشند و
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. که گفتیم رضا چی هست. متوجه شدند که رضا وجود داردکردن  ، اال بعد از مدتها انرژی تلفمان نبود این کار برای مشکلشان بعضی از ما و در

شد می گیرددر دهانش ی زند می گوید که یک جوجه تیغی می آید دم مار را مثال محاال دارد  و گرد می شود بنابراین  بعد هم سرش را می ک 

ه تیغی می گیرد و مار م می زند به این خارها و سوراخ سوراخ می شود و میمیرد و جوجم به د  خارهایش بیرون می ماند و این مار ابله خودش را د  

ی ما را من ذهنی به نام . ارزش عرفانیش این است که ما وارد ذهن شدیم و یک چیزعرفانی دارد و هم ارزش عملی دارد ارزشرا می خورد . هم 

ستیم . ما راه جوجه تیغی را ما حواسمان به این نیست که ما زندگی و هوشیاری هستیم و خردمند هبه عنوان هوشیاری گرفته و جمع شده . بنابراین 

آن چیزی که جوجه تیغی می خواهد عمل می کنیم برای همین است که در جوش این دیگ جهان مشغول کارهایی هستیم که این ومی رویم  داریم

ا مقایسه می جوجه تیغی و یا این من ذهنی می گوید . به این می پریم به آن یکی می پریم با این ستیزه می کنیم و با آن یکی ستیزه می کنیم خودمان ر

ی معمولی هم جوجه تیغی یک درد است که ما دچارش می شویم . در زندگر ا می زنیم به دردها . هر خار جدل می کنیم داریم خودمان کنیم و بحث و

از پیش یکی می میرد یا طالق پیش می آید و یا بچۀ ما  ،ضرر می کند یکی مثالً پولش را از دست میدهد و است یک رویدادی بوجود می آیدهمینطور

 ور در حالیکه باید یادمان بیاد چالشها پیش می آید و دم مار را این جوجه تیغی ذهن می گیرد اما خودمان را می زنیم این ور آن جور از اینرود ما می

ه صلکه االن موقع سکوت و ساکن بودن است . اگر این جوجه تیغی که ما را گرفته اگر مار حرکتی نکنه و ساکن بشود و صبر بکند بعد از مدتی حو

 ش سرمی رود و میرود . ولی مار آنقدر صبر و حوصله ندارد . پس ا

 سوراخ سوراخ امد او از خود زدن بر خارها         آن ما رابله خویش را بر خار میزد دم به دم                                                             

 گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا                                                              بی صبر بود و بی حیل خود را بکشت او از عجل

                                     ساکن نشین وین ورد خوان جاء القضا ضاق الفضا                   هر بال خود را مزن تو هم هال                                            بر خارپشت 

و جوجه تیغی ذهن ما را گرفته این مار و هیمنطور ما در این حالت بی صبر هستیم و بی تدبیر. چه ما رفتیم تو ذهن به عنوان هوشیاری  که می گوید

 . ساکن بشینو در پایین هم می گوید که کنیم  کنیم و از خرد زندگی استفاده نمی ما را گرفته در هر دو ما صبر نمی چه اتفاقی افتاده و آن هم

خودش را کشت. برای اینکه عمالً مار آنقدر خودش را می زند به خارهای جوجه تیغی که سوراخ سوراخ می شود و ما هم بنابراین ازعجله مار 

.اگر  بسیار زشت است ون قیافه ما در من ذهنیبد قیافه چبدلقا یعنی گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا همین کار را می کنیم در زندگی . 

 رهیم. کمی صبر بکنیم ما از او می

 ساکن نشین وین ورد خوان جاء القضا ضاق الفضا                                                                                  هر بال خود را مزن تو هم هال                 بر خارپشت 

ا می آید یعنی هوشیاری به فرم تو هم بر خارپشت هر بال . یک بالیی برای همه بوجود آمده که رفتیم توی ذهن و با ذهن هم هویت شدیم و وقتی قض

گ وقتی هوشیاری هستیم فضای خیلی بزرگ است فضای پذیرش وقتی زاده می شویم جا تن.روم . ما هر لحظه زاییده می شویم به یک فکر یا فرم می

ی و هم می شود . قضا این است که شما به فرم زاییده بشود توی فکر بروید و در آنجا جا نیست و جا کم است. این خیلی مهم است هم از لحاظ عرفان

 نزن و یعنی آگاه باش و خودت را به خارپشت هر بال  بر خارپشت هر بال خود را مزن تو هم هالختلف می آید .از نظر زندگی معمولی که بالهای م
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ض کن جوجه تیغی دم مار را بگیرد و مار اصالً ریعنی ساکت بشین و ساکن باش و هیچ کاری نکن و تامل کن و صبر کن. برای اینکه ف ساکن بشین

صبر کند  و می خواهد که مار را بخورد نمی تواند که تا یک ساعت صبر کند؟ جوجه تیغی هم صبر ندارد تکانی نخورد . این جوجه تیغی تا کی باید

ما را گرفته شما اگر صبر کنید و  مینطور است . این من ذهنیتا ببیند که مار چکار می کند باالخره رها می کند مار را و می رود. این بالها هم ه

و باشنده بودنمان را در ذهن هستید اگر ساکن االن خرد بورزید و ساکن باشید که همان هوشیاری حضور باشد شما اگر یک بالیی اتفاق می افتد و یا 

تا من ذهنی بشویم ما هر لحظه ا می خورد ر دائم مامن ذهنی تواند ما را بخورد! چون این  و نمیتواند بگیرد کنیم این من ذهنی چیزی از ما نمیحفظ 

باشیم اگر تامل کنیم اگر از  بوجود بی آید ولی اگر ما ساکن سرمایه گذاری می کنیم در من ذهنی تا من ذهنی یمان را و هوشیاری حضور راانرژ

کان نمی خورم جنس زندگی باشیم مخصوصاً این کلمه ساکن خیلی مهم است از جنس سکون باشیم و تکان نخوریم هر کسی هر کاری که بکند من ت

و عضو می خواهد برای  درست کردهی مردم نمی شوم . هر کسی یک تآترتر اوقات تلخوم و واکنش نشان نمی دهم. قاطی تآش یعنی از جا کنده نمی

 ه است . بگو من وارد نمی شوم. عتر اوقات تلخی و دعوا و مرافگان . وارد شو و بازی کن و این تآبازی کنند

جا تنگ می شود و اگر جا تنگ بشود من دیگر کاری  ،هستم اگر بروم توی این بالساکن نشین این ورد خوان که اگرمن االن ساکن هستم و فضا دار

ا یعنی وقتی قض جاء القضا ضاق القضاساکن بشین و این ورد را بخوان که  د نیستم. بنابراینانم بکنم. یعنی من فضادار نیستم دیگر و خردمننمی تو

و ضا این بوده که فرم آفریده بشود روی به تنگنایی و تنگی ذهن . پس معلوم می شود ق می آید فضا تنگ می شود بنابراین این ورد را بخوانی نمی

اال ساکن هستم و توی که فضایش تنگ بشود . حاال اگر ما این ورد را بخوانیم و این آگاهی به ما بی آید می گوییم که من ح انسان برود توی این فرم

 و فضادار هستم .  فرم نمی روم

 همینطوراین دو خط بعدی ارزش عرفانی دارد و هم ارزش زندگی و خودش ، خودش را بیان می کند. 

 خر نداند دفع آن بر می جهد                               به زیر دم خر خاری نهد                                                                           کس

  عاقلی باید که خاری برکند                              برجهد وان خار محکم تر زند                                                                            

ار بیشتر فرو می رود رد باال و هر چه بیشتر بجهد این خمی پ تواند این را در بیاورد بنابراین یک کسی زیر دم خر یک خاری میگذارد و خر نمی

هم اگر که ما بخواهیم واکنش نشان بدهیم و بپریم باال و پایین این خار  یرا از آنجا بردارد.  توی من ذهن یک باشنده خردمندی می خواهد که این خار

در که بیشتر می پرید باال این یک حرفی می زند و شما می پرید باال وهر چق و جان ما. همینطور یک کسی میاد تن ی بیشتر فرو می رود بهنمن ذه

گی و سکون خود را بکار ببرید آن وصال خودتان را بکار ببرید یک دفعه خار را می اگر آن باشندید بنابراین اذیت می شوخار بیشتر فرو می رود و 

 بیند که کجاست و خار را می کنید. 

به این بود که اگر جیره صوفی یا انسان معنوی کم بشود چون این جیره را مرتب می گیرد راجع  می گردیم به مثنویمان . اگر یادتان باشددوباره بر 

 خودش را تنظیم می کند.  آن خطا را دیگر نمی کند ومی شود که خطایی کرده وفوراً متوجه 

 رقعه سوی صاحب خرمن نبشت                           هم چنانک آن  شخص از نقصان کشت                                                           
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 خواند او رقعه جوابی وا نداد                                                                                        رقعه بردند پیش میر داد                     

این شخص انسان است که ما هم جزوش هستم. می گوید از نقصان کشت یعنی از کمبود روزی دراینجا .روقعه یعنی نامه. یک نامه به صاحب خرمن 

می گوید نامه اش نامه . که در ذهن نوشتم به عنوان شکایت آن چیزی ذهنی است یا ذهن است ورمن هم خداست . این نامه هم من نوشت که صاحب خ

 را بدند و دادند بدست میرداد یعنی شاه عدل  انصاف. خواند آن روقعه ولی جوابش را نداد 

 پس جواب احمق اولیتر سکوت                                                                     گفت او را نیست اال درد لوت                                 

درد شکمش هیچ درد دیگری ندارد . دائم می گوید که هر چه ی دادند به خدا و خدا نامه را خوانده و گفته این غیر از پس نامه ما را به عنوان من ذهن

در ذهنش همین احمق  خاموش است بهترین جواب برای احمق خاموشی است. پس انسان جواب احمقبه من ندارد. بنابراین اصالً توجه بیشتر بهتر و 

جلویش را می  گوید نامه را می خواند و جواب نمی دهد. چرا؟ برای اینکه ویسد به خدا ، به جایی نمی رسد. هم شکایت کند و نامه بناست. هر چقدر

زندگی می شنود اصالً خودتان می گویید و ، گوییم میکنید و نامه می  نویسید به زندگی و چیزی به عنوان شکایت می گرفته شما وقتی شکایت 

 نمی دهد برای اینکه می گوید این اصالً حواسش نیست. به شما خودتان می شنوید خودتان زندگی هستید . جوابی 

 بند فرعست او نجوید اصل هیچ                                                                        نیستش درد فراق و وصل هیچ                         

هستیم . و  این انسان بیدارنمی شود ، این درد فراغ و وصل ندارد ! که ما هم جزو آنها ممکن است باشیم. آیا ما متوجه هستیم که ما در ذهن در فراغ

نها را ولی االن دانستیم ای رینیم داریم درد می آفرینیم . نمیاز آن فضا بی آفرینیم. و از فضای جدایی و از فضای ذهن که می آف باید برویم به وصل و

ها است . بند .چسبیدن به دردها و فکرها و باوربهتر است  ت و هر چه بیشر،مان اس این در ذهن ما بند فرع هستیم که همین تن و شکممی دانیم. بنابر

 اینطور می گوید.  ست که به زبان موالنا است که داردرع است و اصل دنبالش نیست. ما دنبال اصل نیستیم ! اصل همان وحدت اف

 بخش ششم:

 خدا گفته 

 کز غم فرعش فراغ اصل نی                قست و مردۀ ما و منی                                                                                          احم

. این من ذهنی ما دو تا مولفه دارد یکی خودمان هستیم  یکی هم از جمع می  هم هستاست و مردۀ ما  من ذهنیش می گوید این احمق است و مردۀ

یا هم من با هویت جمع یکی است  ن عضو یک سازمان سیاسی هستم و میگویم هویتگیریم . جمعی که ما با همه آنها هم هویت هستیم . مثل اینکه م

این عالقمند هستیم به بسیار به  واند به ما هویت بدهد بصورت جمعی که ماهر چیز جمعی که میت. هویت شدم با انسانهایی که دارای یک مذهب هستند 

لیلون نفر این باور می .می گوییم دهی دانیم ن و فکر می  کنیم مجای دانش خدایی حضور می چسبیم به آ ی اینکه دانش جمع را می گیریم بهدو دلیل یک

پس این غلط نمی تواند باشد پس این را که من می دانم پس درست است و یعنی من هم می دانم و دوم اینکه حس امنیت کاذب . اینکه  را قبول دارند

صویر ذهنی و جسم و ماده به ما با آنها هم هویت شدیم و تتصویر ذهنیمان است که ذهنمان و یکی هستیم . نمی دانیم که به وسیله ،من و نه میلیون نفر

. این غلط  می نوشم و دانشحس امنیت تواند حس امنیت بدهد به جای آمدن به فضای یکتایی رفتم ذهناً با ده میلیون نفر شریک شدم. از آن شیر  نمی
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اگر با باورهایم و منی ما هم باورهای شخص خودم است    ردۀ ما و منیاین که می گوید ماست و کاذب است و اگر شما دارید باید به آن توجه کنید . 

ن قسمت من  ما بسیار قوی است . گاهی اوقات ما از پس من کوچک خودمان بر نمی آییم  من است که البته معموالً آم هم هویت شدم من  دردهای گذشت

من بگویم که به فضای یکتایی رسیدم و زنده شدم به زندگی آنها به من چه می  اگرمی دانیم با جمع چکار کنیم ! اما جمع هم ول نمی کند و حاال ن

و با بقیه کاری می کنیم و فقط روی خودمان تمرکز می کنیم که می توانیم روی خودمان کار گویند؟ می گویند این باورها را قبول نداریم پس تا آنجا 

 را از این قسمت رها کند. رده اول باید خودش در این قسمت گیر کندارم و هر کسی 

 رود . صل یادش رفته . یعنی سراغ اصل نمیآنقدر غم فرع دارد که دیگر انی یا هر انسانی که در ذهنش است می گوید خدا گفته این من ذه

 کز درخت قدرت حق شد عیان                                                          آسمانها و زمین یک سیب دان                                          

 خت قدرت خدا روییده. در این سیب در ن که آسمانها و زمین یک سیب هست ومی گوید که فرض ک

 وز درخت و باغبانی بی خبر                   تو چو کرمی در درخت سیب در                                                                                   

ولی در پایین می گوید که یک کرم  خبری . توی ذهن افتادیم مثل کرم باغبان یا باغبانی بیتو مثل کرمی هستی در داخل این سیب که از درخت و از 

 دیگری وجود دارد 

 لیک جانش از برون صاحب علم                                                   آن یکی کرم دگر در سیب هم                                                   

وشیاری است یعنی همین که در یک کرم دیگری وجود دارد یک انسان دیگری هم وجود دارد که توی این جسم است ولی بیرون جسم داری علم ه

 ست ولی بیرون از فرم داری هوشیاری قائم به ذات است. فت در مورد وصلت و هجرانی و یکتایی. یک کسی توی فرم ااول گ

 بر نتابد سیب آن سیب را                    نبش اوشکافد سیب را                                                                                               ج

سیب یعنی این بافت مادی ما و آن آسیب و م که چه عنصری هستیم که جنبش ما سیب را می درد و این را موالنا به ما می گوید تا ما متوجه بشوی

 که ما به عنوان هوشیاری حضور می توانیم به این بافت ذهنی بزنیم به ماده بزنیم به مادیگرایی بزنیم را تحمل نمی کند. این چیزی که ما صدمه ای

 را اسیر کرده.

 ها                                                                                                   صورتش کرمست و معنی اژدهابر دریده جنبش او پرده 

لحاظ معنی و معنویت اژده هاست یعنی وصل به ه آن هم آدم است ولی ب است جنبشش پرده ها را دریده پس ظاهراً آن یکی انسان که انسان معنوی 

 داست . انرژی زنده زندگی االن از او جاری هست و در این جهان می آفریند و خرد زندگی از او عبور می کند و در این جهان بی نظمی ها راخ

 سامان می بخشد 

 او قدم بس سست بیرون می نهد            آتش که اول ز آهن می  جهد                                                                                         
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 می رساند شعله ها او تا اثیر                        دایش پنبه ست اول لیک اخیر                                                                                

است  رو می بخشید در نتیجه یک کمی آتش می جهد . این آتش همین هوشیاری حضو اولین بار که شما فرض کنید چیزی را که چسبیدید رها می کنید

، همین پنیه پرورش دهندۀ او ،سست است وپنبه هم همین محتویات ذهن است. می گوید اولش قدمش سست است ولی دایه او اولشکه کمی آزاد شد 

دردهایی که جمع  ها و همان هیزم جمع میکنیم که این همان هم هویتیک سری انیسم طبیعت است که ما اینجا و این هم جالب است شاید این مک است

شما می  ز آینها آزاد می شود و شعله حضوربخورد مقدار زیادی انرژی زندۀ زندگی ا قابل اشتعال است . همین که جرقه زندگی به آنهاکرده این اینها 

په پنیه هست وقتی په ک  تی که اولش آتش را که روشن می کنیم فرض کنید یک تعداد زیادی ک  رود به اسیر . اسیر یعنی آسمان یعنی باال. شما دیدید وق

هستیم در آنجا و ما هم همینطور می رود به آسماند بعد از مدتی همه این پنیه ها آتش می گیرند و این آتش کی  از آنها آتش می زنیم و می سوزکه ی

 ی که عجله دارند ، نباید عجله کنند . این روال طبیعی خودش را دارد . گفت که قطره قطره ، ذره ذره بنابراین کسان

 آخر االمر از مالیک برترست                                    مرد اول بستۀ خواب و خورست                                                                

 شعله و نورش بر آیدت بر سها                                                                                                   در پناه پنبه و کبریتها            

حاال این هم یک بیداری است اگر ما هفتاد سالمان است و هنوز به فکر خواب و خور هستیم یعنی می  سان اولش به خواب و خور توجه دارد. ان

از ده  اهیم چیزی به خودمان اضافه کنیم یعنی می خواهیم با کسی بحث و جدل کنیم و بگوییم که من برتر هستم این به ما نمی آید. من فکر کنم کهخو

پناه پنبه و در  آخراالمر از مالئک برتر استولی حاال از چهل سال به بعد نباید اینکار را بکنیم. می گوید که سالگی به بعد دیگر به ما نمی آید. 

یکدفعه شعله و نورش می آید به یکی یکی اینها را آتش می زنیم در جهات مختلف و په های پنبه که ما خودمان را توضیع کرده ایم کبریتها یعنی ک  

 ها ستارۀ کوچکی است در آسمان که منظورش باالترین درجۀ معنویت است . آسمانها . س  

 کندۀ آهن به سوزن می کند                                                                                                عالم تاریک روشن می کند          

  از روحانی استنه ز روحست و نه                گرچه آتش نیز هم جسمانی است                                                                             

م تاریک را روشن می کند. لمی سوزد و عاو دردها یک دفعه ما وقتی آتش گرفت پنبه ها را که جمع کرده بودیم یعنی هم هویت شدگی ها این نور

قتی این هیزمها ریک است و هم خدا. وهم این جهان تااالن برای ما  البته آن جهان هم هست. است و حالم تاریک حالم ذهن ما است و این جهان

بشویم هم این جهان روشن می شود و مرتب متوجه می شویم که این چیزها بوجود می آیند و از بین می روند و متوجه می  د و ما از ذهن متولدنبسوز

. ما فضا را متوجه نمی شدیدشویم که این یک فلسفه ای دارد اتفاقاً فلسفه اش این است که ما توجه بی فرمی بشویم . اگر در آسمان ستارگان نبودند ش

فهمیدیم که فضا وجود دارد ولی چون ستاره هست ما می فهمیم که بین ستارگان خالی است و چون  ه تمام آسمان فقط فضا بود. ما نمیفرض کنید ک

ری وجود ندارد . شاید ما به این دلیل کنیم. اتفاقاً بودیسم می  گوید اگر توهم نباشد بیدا پس خالء درونمان هم می توانیم حسخالء را احساس میکنیم 

ما متوجه فضاداری خودمان نمی شویم یا نمی یا فضاداری هست که افتادیم توی ذهن! در ذهن یک سری چیزها هست و یک فضای هوشیاری هست 

ه که آتش هم جسمانی است و آتش از شدیم اگر این فرمها نبودند. االن که اینها را می گوییم می فهمیم که در درون ما فضادار است. می گوید گرچ
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دانی شده فایده ای هوشیاری در ذهن زناین جنس روح نیست. موالنا هم تمثیل را دارد می گوید و هم این را دارد می گوید که اگر شما این روحتان و 

 تواند برساند ولی اگر از آن آزاد بشود جسم می تواند از آن فیض ببرد.  به این جسم نمی

 جسم پیش بحر جان چون قطره ای               نبود از آن عز بهره ای                                                                                 جسم را

  چون رود جان جسم بین چون می شود      جسم از جان روز افزون می شود                                                                                  

دارد به جسم  بحر جان مثل یک قطره است . به عبارت دیگر اگر جان شما زنده بشود نورش بزرگی جسم بهره ای ندارد و جسم در مقابلاز آن 

م است از بی فرمی می تواند روزش ست . پس هر چه که فربارد و جسم سالم می شود و جسم از جمله ذهن ما هم هست. تمام این جهان جسم امی

 ید. نید که این جسم چه بالیی سرش می آاگر جان نباشد می بی افزون بشود و نظم پیدا کند . اما

 جوالن کنیستجان تو تا آسمان                                                 حد جسمت یک دو گز خود بیش نیست                                          

 روح را اندر تصور نیم گام          تا بغداد و سمرقند ای همام                                                                                                    

 نور روحش تا عنان آسمان                                                نگست پیه چشمتان                                                           دو درم س

  ی این نور چه بود جز خرابنور بی این چشم می بیند به خواب                                                                                          چشم ب

شما به عنوان هوشیاری. احتیاج به جسم ندارد این جسم است که از هوشیاری کمک می گیرد و  هوشیاراست. ارد می گوید که هوشیاری، موالنا د

یلۀ جسم مان مثالً وقتی که ما خواب می بینیم ما بوسوریعنی هوشیاری بدون این چشم خودش می تواند چیزها را در خواب ببینید و خودش می داند. ن

 و خودش هوشیار اردخودش خرد د ارای همۀ این اطالعات است و احتیاج ندارد که اینها را بداند . خود هوشیاریخود هوشیاری دخواب نمی بینیم و 

جهان را  است که از چشم ما یگدنز ۀدنز این هوشیاری و است و احیتاجی به این جسم ندارد. جسم را احتیاج داریم که فقط اینها رافرمول بندی بکنیم

چشم نمی شما می دانید که  وضعش خراب می شود اگر این هوشیاری نباشد ! پس چشم بدون این هوشیاری بسیارود پی چشم که نیست می بیند این خ

 تواند ببیند. 

 بود مردار و پست لیک تن بی جان            جان ز ریش و سبلت تن فارغست                                                                                 

  پیشتر رو روح انسانی ببین                                بارنامه روح حیوانست این                                                                            

است یک ذره جلوتر حیوانی  ین بارنامۀ روحجان از مقتضات جسم فارغ است اما تن بدون جان مردار و پست . پس هر چه که ما جمع کرده این ا

 ببر بیرون روح انسانیت را ببین.  هنبرو یعنی خودت را از ذ

 خوشنود است که شاه جوابش را نداده . ه خدا یا شاه نامه نوشته االن نادر اینجا یک چند هم می خوانم که ببینید این انسانی که ب
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زندگی جواب ما را نداده و ما  مه به ما نرسیده ما نامه نوشتیم واز طرف پادشاه جواب نا هاشداپ زا هعقورجواب  ندیسر ان زا مالغ نآآشفتن 

 این حرفها را گوش می کنیم تا اینطوری نباشیم و هدزیم نها را می زند که این جوااین حرف خوشنود هستیم که چرا شاه جواب ما را نداده.نا

 بی جواب نامه خستست آن پسر                                                               این بیابان خود ندارد پا و سر                                       

مان هست و چرا  هکه ما چم که خدا جوابی به زبان ذهن به ما بنویسد تا ما بدانی هیمیعنی ما در ذهن هستیم و می خوا ،ما انسانها بدون جواب نامه مان

 .ذهن بیرون نمی برد و چرا به ما این چیز و آن چیز را نمی دهد؟ و به این دلیلها این خسته و ضخمی است چرا ما را از به ما کمک نمی کند. 

  با خیانت کرد رقعه بر ز تاب                 کای عجب چونم نداد آن شه جواب                                                                                   

 یم عجب شاه جواب من را نداده یا پستچی از حسادت خیانت کرده به ما ونامه را دور انداخته و به خدا نبرده بده! نه اینطور نیست.ما می گوی

 بود و آبی زیر کاه کو منافق                      رقعه پنهان کرد و ننمود آن به شاه                                                                             

 موزی بود . و نبرد بده  یلهد وکه می برد می رود چون به من گفت می گوید که این پستچی نامه را پنهان کرد که این دو رو بود و آب زیر کاه ب

 دیگری جویم رسول ذوفنون                            رقعۀ دیگر نویسم  ز آزمون                                                                               

بعد نامه  من یک نامۀ دیگر نویسم برای امتحان . که ما می نویسیم ، االن شکایت می کنیم ستیزه می کنیم و خدا به نامۀ ما جواب نمی دهد باز لحظۀ

باشد پیدا کنیم  دامتعاابل امه بری که همه فن حریف و قن را برای آزمودن و امتحان این دفعه یک جور دیگر این دفعه می فرستیم تا بدست او برسد .

 تا این را به دست شاه برساند . 

 عیب بنهاده ز جهل آن بی خبر                                بر امیر و مطبخی و نامه بر                                                                         

 ی خبرانه . باز جهل خودمان  میا هداهنبه نامه بر به همه عیب ،پز خدا به آش،به خدا ،ه در ذهن هستیم به شاه ک نیذهانسان من به عنوان ما 

 کژروی کردم چو اندر دین شمن                             گردد که من                                                                        هیچ گرد خود نمی

مان روی خودمان باشد که من هستم که عیب دارم من بریم که گرد خودمان بگردیم تمرکزن نمی بت پرست. ما هیچ موقع به خودمان ظشمن یعنی 

 من کجروی کردمهای گذشته من ذهنی را می پرستم . اینها بت های من هست .ی پرستم . باورهای و عقاید و دردبت من ذهنی را م ،مانند بت پرستان

زار خدا آشفته شد در این صورت ما کجروی کردیم و به خودمان می آییم تا ما متوجه می شویم که هر موقع سمنشاه نیست . از اینجا و تقصیر پاد

 ***ببینیم که کجا اشتباه کردیم و اشتباه خودمان را رفع می کنیم. 
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