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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۱۱۵۷
 

 گر تو خواهی وطن پر از دلدار

 خانه را رو تهی کن از اغیار

 ور تو خواهی سماع را گیرا

 دور دارش ز دیده انکار

 هر که او را سماع مست نکرد

 منکرش دان اگر چه کرد اقرار

 هر که اقرار کرد و باده شناخت

 عاقلش نام نه مگو خمار

 ها رابه بهانه به ره کن آن

 تا شوی از سماع برخوردار

 وز میان خویش را برون کن تیز

 تا بگیری تو خویش را به کنار

 سایه یار به که ذکر خدای

 این چنین گفتست صدر کبار

 تا نگویی که گل هم از خارست

 زانک هر خار گل نیارد بار

 خار بیگانه را ز دل برکن

 دارخار گل را به جان و دل می

 موسی اندر درخت آتش دید

 شد آن درخت از نارسبزتر می

 شهوت و حرص مرد صاحب دل

 همچنین دان و همچنین پندار

 صورت شهوتست لیکن هست

 همچو نار خلیل پرانوار

 شمس تبریز را بشر بینند

 ها کفارچون گشایند دیده

 

 مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر شماره ۲۹۵۹

 

 گفت پیغمبر علی را کای علی

 شیر حقی پهلوان پردلی

 لیک بر شیری مکن هم اعتماد

 اندر آ در سایٔه نخل امید

 اندر آ در سایٔه آن عاقلی

 کش نداند برد از ره ناقلی

 ظل او اندر زمین چون کوه قاف

 طوافروح او سیمرغ بس عالی

 امت نعت اوگر بگویم تا قی

 هیچ آن را مقطع و غایت مجو

 در بشر روپوش کردست آفتاب

 فهم کن وهللا اعلم بالصواب

 یا علی از جملٔه طاعات راه

 بر گزین تو سایٔه خاص اله

 هر کسی در طاعتی بگریختند

 خویشتن را مخلصی انگیختند

 تو برو در سایٔه عاقل گریز
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 ستیزتا رهی زان دشمن پنهان

 اینت بهترستاز همه طاعات 

 سبق یابی بر هر آن سابق که هست

 چون گرفتت پیر هین تسلیم شو

 همچو موسی زیر حکم خضر رو

 صبر کن بر کار خضری بی نفاق

 تا نگوید خضر رو هذا فراق

 گرچه کشتی بشکند تو دم مزن

 گرچه طفلی را کشد تو مو مکن

 دست او را حق چو دست خویش خواند

 براندتا ید هللا فوق ایدیهم 

 ش کنددست حق میراندش زنده

 ش کندزنده چه بود جان پاینده

 

 مولوی، مثنوی، دفتر سوم، سطر شماره ۲۸۸۵

 

 سگ زمستان جمع گردد استخوانش

 زخم سرما خرد گرداند چنانش

 قدر تن که منمکو بگوید کین 

 ای از سنگ باید کردنمخانه

 چونک تابستان بیاید من بچنگ

 ای سازم ز سنگبهر سرما خانه

 چونک تابستان بیاید از گشاد

 استخوانها پهن گردد پوست شاد

 گوید او چون زفت بیند خویش را

 در کدامین خانه گنجم ای کیا

 ایزفت گردد پا کشد در سایه

 ایخودرایهکاهلی سیری غری 

 ای ساز ای عموگویدش دل خانه

 گوید او در خانه کی گنجم بگو

 استخوان حرص تو در وقت درد

 درهم آید خرد گردد در نورد

 ایگویی از توبه بسازم خانه

 ایدر زمستان باشدم استانه

 چون بشد درد و شدت آن حرص زفت

 همچو سگ سودای خانه از تو رفت

 شکر نعمت خوشتر از نعمت بود

 شکرباره کی سوی نعمت رود

 شکر جان نعمت و نعمت چو پوست

 ز آنک شکر آرد ترا تا کوی دوست

 نعمت آرد غفلت و شکر انتباه

 صید نعمت کن بدام شکر شاه

 نعمت شکرت کند پرچشم و میر

 تا کنی صد نعمت ایثار فقیر

 سیر نوشی از طعام و نقل حق

 خواری و دقتا رود از تو شکم
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  .از دیوان شمس موالنا شروع میکنم1157گنج حضور امروز را با غزل شماره  برنامهبا سالم و احوالپرسی 

 خانه را رو تهی کن از اغیار                                                    وطن پر از دلدار               گر تو خواهی

د که اگرتو می خواهی کنیم و در مصرع بعد اسمش را می گذارد خانه . می گوی میوطن جایی است که ما در آن زندگی 

ابراین است و بن از اغیار خالی کن. اغیار جمع غیربرو آن خانه را  ،معشوق بشودزندگی و خدا بشود پر پراز خانه تو

اشد بنابراین در آنجا من باز معشوق  کنیم پر ما در این جهان چیست و جایی که زندگی میاوالً مشخص می شود که کار

م و در من ذهنی نباشد. در حالیکه ما به عنوان هوشیاری بی فرم می آییم به این جهان و وارد ذهن می شوی مصنوعی یا

که بوجود  یمی کنیم که این من دیگری را منعکس می کند و ما تصور من های ،این منذهن یک من درست می کنیم و

اساس آن ما درست می کنیم این من ذهنی یا تصویر ذهنی یا تصویرهای ذهنی که بر . ستیم واقعاً ما ه ،آوردیم در ذهن

آمده ایم به این جهان که به آن صورت از زندگی و هوشیاری غیر از آن جنسی که ما غیرغیر یعنی هستند. همه غیر

ن بایستید و جسمتا آینه شما جلوی یک اینکه، م این را بهاسمش هوشیاری است و در یکی از جلسات گذشته تشبیه کردی

جلوی آینه ایستاده  ،و خود شما استهستید به اینکه تصویری که در آینه می بینید تصویردر آن آینه ببینید شما هوشیاررا

باید   ر،تصویگر بخواهید تغییری ایجاد کنید دربرای اینکه شما االن می دانید که ا. کند  اید این به شما خیلی کمک می

را ایجاد کنید تا در تصویر شما تغییر ایجاد بشود اگر کسی این را نداند و فکر کند که باید روی روی خودتان تغییر 

 به جای جسم که جلوی آینه تر، حاال در یک سطح ظریفود. شر می افتود گرتا خودش عوض بشتصویرش کار کند 

تاده ایم، هوشیاری خودش آینه است سیجلوی آینه زندگی ا ،می ایستد شما فرض کنید که ما به صورت هوشیاری معمولی

بینیم که بارها این  همان چیزی است که ما در ذهنمان میوویری در آن می بینیم که آن همان من ذهنی است صو یک ت

قبالً که یکی فرمهای جسمی بود  کردیمده و یادآوری کنم سه جور فرم ذکررا گفته ایم که از فرم های ذهنی درستی ش

مثل پولمان مثل کارمان  .که در بیرون است ما بصورت تصویر ذهنی می بینیم اجسام بیرونی هر چیزیثل بدن ما مثل م

تر است  می شوند یکی جور فرم که ظریف د که به صورت فکر در ذهن ما ارائهاینها همه اقالم جسمی و فیزیکی هستن

نها هم هویت می شویم. هم هویت شدن یعنی اینکه ما با ای ،و ما آن را می شناسیم فرمهای فکری هستند مثالً مثل باورها

مثالً شما االن جلوی آینه ایستاده اید به صورت فیزیکی و تصویرتان را در آینه می بینید شما فکر کنید که تصویرتان 

ذهنتان یک تصویری دیده می شود که در ،برویم باالان، خودتان هستید. حاال یک مقدارظریف ترخودتان هستید نه خودت

نمی شوید . پس من ذهنی  شما فکر میکنید که آن هستید ولی اگر بخواهید به وسیله ذهنتان خودتان را ببینید دیگر دیده

تصاویر  ،این است که ما تو آینه هوشیاری یعنی خودمان آینه هستیم خودمان زندگی هستیم که از این زندگیعبارت از

می بینیم و این لحظه یکی آینه است که این زندگی است و ما هستیم  می جوشد و ما تصویر ذهنی را به وسیله ذهن ذهنی
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ای هیجانی . مثالً ی هم فرمهبود یکی تصاویرفیزیکی ، تصایرفکری و یکجورو یکی هم تصاویر ذهنی که گفتیم سه 

تید متوجه می ه خشمگین هسولی وقتی کتوانید ببینید، نمی توانید بگویید که یک کیلو به من خشم بده  شما خشم را نمی

این تصویر  ،بینید یک تصویر ذهنی میمی کنید ترکیب اینها را به صورت هیجانش. حاال شما به ذهنتان که نگاه شوید از

ین اینجا بوجود می آید که شما فکر کنید که این تصویر هستید هماشکال دررا شما به عنوان زندگی منعکس می کنید و

این تصویر توی آینه وینه بایستید و بگویید که من ، من نیستم فیزیکی جلوی آت به صورشما اگرکه اشکال پیش می آید 

می کنیم و فکر  هستم و شروع کنید روی آینه کار کردن تا خودتان را عوض کنید ! این اشتباه را در مورد من ذهنی هم

آن بیند به عنوان من ذهنی  تصویر ذهنیتان را میاگرحاال االن شما می دانید که  .ذهنی ما هستیم میکنیم که تصویر

 یقین بدانید که تصویر ذهنی شما  قطع ودو تا چیز جداست. شما اگر به طورنیستید ولی گفتن این تا به عمل در آوردنش 

 To عبارت دیگر که به عنوان می گوییم هویت کنی و در انگلیسی می گوییم به . مگین نمی شوید شما نیست دیگر خش

dis identify  یا Detachment   کندن هویت از تصویر ذهنی ، یعنی شما می گویید که من تصویر یا  هویت کنی یعنی

ر این صورت شما باید زنده بشوید به زندگی و به یک فضایی برسید که دذهنی ام نیستم ولی اگر شما درست بگویید 

ید من این تصویر ذهنی تان نگاه می کنید و می گویمین سادگی است. شما به تصویر ذهنیاسمش فضای وحدت است به ه

پس وقتی که می گویم که من کی هستم ،را منعکس کردم و فکر کردم که این هستم حاال خودم را از آن می کشم بیرون 

فعه خودم هوشیاری هستم . در آن آینه خود من و فیزیک من هست در این دمرکز ثقل من می افتد روی خودم و این 

یعنی یده نمی شود. این کارخدا به وسیله ذهن د یله ذهن نمی توانم ببینم. هوشیاری ویکی دیگر من خودم را نمی بینم بوس

عمالً منتقل کردن مرکز ثقل وجود از آن  لیکندن هویت یعنی اینکه بگویید که من این تصویر ذهنی نیستم و،شدن بیدار

از من را اری شما هوشیاری را از فرمهای ذهنی می کشید بیرون. هوشیرت در این صوخود که روی تصویر ذهنی به 

ز آن می کشید امی شوید دوباره هوشیاری. در آن صورت هوشیاری را  وآن آینه  ی کشید بیرون و می شویدذهنی م

ن همان شما این همان خداست ایخودش می شود . خودش زنده می شود و قائم به ذات می آید رویبیرون و هوشیاری 

نیست می گوید که شما می خواهید که این صورت بگیرد در این هستید و این همان وحدت است و هیچ چیز مشکلی هم 

. شما صورت هر چیزی که در شما وجود دارد در خانه شما به عنوان غیر، حاال غیر چی است؟ همین من ذهنی است 

ینید و آینه زندگی نگاه کنید در آینه وجود هوشیاری خودتان من ذهنی را ببو درمن ذهنی هستم  حاال اگر بگویید که من،

هوشیاری انید دنیا را نگاه کنید و یک جورفقط می توه رابطتان با زندگی قطع می شود وبگویید که این من هستم بالفاصل

همیشه با گذشته و آینده است و این در زمان گذشته و آینده کار می کند پس شما  پیدا می کنید که این هوشیاری جسمی

آنجا به نظر می آید که شما می توانید چون آدمهای دیگر هم منعکس می نی و درشته باشید و با تصاویر ذهباید کار دا
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آدمهای دیگر  هنیذبنابراین روی تصویر بدهیدغییررا تآدمهای دیگراساس من ذهنی به صورت تصویر ذهنی پس کنید بر

اه کنم ، یک م ا در عرض یک ماه عوض میر بعضی ها ادعا دارند که من این آدمکار میکنید سرخورده می شوید و 

یک راه عوض  برای اینکه روی تصویر کار میکند، !که سهل است پنجاه سال هم کار میکند و آن آدم عوض نمی شود

کردن این است که من هوشیار بشوم به زندگی و انرژی زنده زندگی را منعکس کنم آدمهایی که در اطراف من هستند 

. تمرکز در بیروننداشته باشم به صورت فیزیکی کردن آنها را  من قصد عوضن انرژی را بگیرند و عوض بشوند وای

یعنی    گر تو وطن خواهی . باشد و حضورم را و نورم را زیادتر کنم و این کاری است که باید بکنیمداشته روی خودم 

شما  جایی است کهپس وطن ؟است.کجا از وطن، وطن فیزیکی نیست که می گوییم این وطن ما تو باید بخواهی ، منظور

پر از غیر است برای االن یی این لحظه اواقع وطن فضای یکتایی این لحظه است ولی در فضای یکتزندگی میکنید در 

یر هستند میکنند که این تصوبینند فکر می زیادی تصویر خودشان را درآینه زندگی یک عدۀ زیادی! برای اینکه یک عدۀ

همان قدر خنده دار است که ما جلوی برای عوض شدن کار کردن ذهنی و روی این تصویرشان کارمیکنند. روی تصویر

سیاه است و بجای اینکه سیاهی را از روی خودمان تمیز  صورتمان آینه به صورت فیزیکی بایستیم و ببینیم که اینجای

 کنیم برویم از روی تصویرمان در آینه تمیز کنیم، خب از روی تصویر چطوری می شود تمیز کرد؟ نمی شود ! 

 بخش دوم:

و مرکز ثقل وجودتان در ذهن است یعنی در بیرون از خودتان است و در دارید پس متوجه شدیم که اگر شما من ذهنی 

این جهان است برای اینکه فرمها همه در این جهان است در این صورت وجود شما و حس وجود شما در ذهن است و 

اطش با زندگی ان کار می کنید و آن تصویر ذهنی چون ارتبخودتان می پندارید و روی عکست ،شما عکس خودتان را

ذهنی ولوغلط مردم تایید بگیرد و باید تصاویر سازی خودش و برای اینکه بفهمد وجود دارد باید ازقطع شده برای معتبر

. من آن چیزی هست که شما می بینید ازاز من می بینید بسیارزیباتر در ذهن مردم ایجاد کند که این چیزی که شما

اینطوری هستم و آن طوری هستم و گاهی اوقات چون ما فقط می خواهیم روی این تصویر ذهنی کار کنیم و این را 

دهیم مجبور هستیم دروغ بگوییم و طوری نشان بدهیم که نیستیم و این ما را گرفتار می کند و جزو ببهتر به مردم نشان 

، دوباره وجود خودتان را از ذهن بکشید بیرون حس ودتان را یا حاال شما وقتی که مرکز ثقل وجود خزندگی نیست. 

علت اینکه شما می گویید که عنوان هوشیاری منعکس کرده ایم،  ما بهعکسی که ما می بینیم در ذهنمان، می گویم این 

که  فرمی وجود داردی نشانگر این است که یک باشندۀ بی من ذهنهستیم چی هست؟همین من ذهنی است .هوشیاری  ام

هستید نه به صورت من  حاال شما بگویید دلیل وجود خدا و زندگی هم همین است شما زنده . این را بوجود می آورد

زندگی در تمام وجود شما ارتعاش می کند خالق هستید وقتی شما وجودتان این لحظه،  عیناً به ذهنی، بلکه زنده هستید
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د . یعنی می گویید که من این تصویر ذهنی ام نیستم وعمالً آن را می را از این تصویر می کشید بیرون ، بیدار می شوی

کشید بیرون از فرمهای ذهنی هویت نمی گیرید در این صورت شما کوک می شوید به آهنگ زندگی. مقاومتی در مقابل 

د تو ذهن و از ذهن بر زندگی ندارید برای اینکه از جنس زندگی هستید و قبالً مقاومت داشتید برای اینکه قبالً رفته بودی

می گشتید به هر چه که نگاه می کردید در مقابلش مقاومت می کردید مخصوصاً زندگی. برای اینکه من ذهنی بر اساس 

 مانمقاومت در مقابل فرم این لحظه بوجود می آید . شما ممکن است که بپرسید خیلی خب ما نگاه کردیم به تصویر

مقاومت به اتفاق این لحظه بوجود چه طوری بوجود آمده؟ آن دراثریم ما این هستیم! این و گفته ازندگی زندگیمان در آینه 

لی ما نمی آمده . آیا چیز مفیدی است؟ از صفر تا ده سالگی چیز مفیدی است برای اینکه به ما جدایی را یاد می دهد و

خشم و درد است پر از درد است بنا کنیم و این حالت  زر اپاساس این فرمی که توانیم زندگیمان را براساس جدایی بر

را از این بگویید که من هوشیاری هستم واالن خودم را ادامه دهیم ما باید بیدار بشویم و بیداری عبارت از این است که 

گوید که هر کاری که نا به ما می فعال باشید که امروز موالم بکشم بیرون و در این باب بسیارتصویر ذهنی می خواه

می آید انجام دهید و این کارها هم اینطور نیست که من ذهنی انجام بدهد بلکه با زندگی همکاری بکنید . از دستتان بر

حاال وقتی شما آمدید این طرف و با زندگی یکی شدید در این صورت چیزی بوجود می آید به نام سماع، سماع در لغت 

گوش ذهنی! بلکه ما یک  این دن به معنی رقصیدن. گوش دادن یعنی کوک شدن به زندگی ، نه تن بهبه معنی گوش دا

بلکه حس وجودمان از  به این طریق نه. می بریم به ذهنمان و قضاوت می کنیم  ،گوش حسی داریم هر چه می شنویم

از زندگی به ما زندگی می دهد . الن ا زندگی یکی شدیم،تصویر ذهنی بیرون کشیده شده و با زندگی یکی شده ایم. با 

هم به معنای رقص است و هم به معنای کوک . برای اینکه واتفاقات و فرمها هویت و زندگی نمی گیرم پس این سماع 

 ما بیان می کند ما خواست من ذهنی هر جور دلش می خواهد خودش را ازما کوک شده ایم به آهنگ زندگی و زندگی 

زندگی ما را اداره می کند. بعالوه از کجا می فهمیم که می رقصیم؟ ریباً اراده ای نداریم .دمان تقرا کنار زدیم و از خو

که دارید می رقصید؟ از رقص فرم. این  ،فهمید شما یما که خودمان نمی بینیم در آنجا؟ آنجا می رقصیم ما. از کجا م

وسیع است همه چیز را در وحدت بسیارین فضای لحظه یکی شما هستید که با زندگی یکی شده اید در فضای وحدت، ا

ن بحرو این فضای یکتایی هر لحظه یک فرمی بعالوه ای  در این بحر در این بحر همه چیز بگنجدخودش جا می دهد. 

هزار دالر سود میکنید دو  ،دارد که این فرم در حال رقص است یعنی این لحظه هزار دالر ضرر می کنید می آید میرود

می رود ،به شما اصالً بر نمی خورد . مردم یکی به شما توهین می کند ، می آید میرود . از شما تعریف می ید و آمی 

و شما اجازه جود می آید اینها رقص فرم هستند ید می رود . فرمهایی بوی آید و می رود . هر چیزی که می آکند ، م

شما یکی می میرد، یکی زاده می شود،  ها برقصند؟می دهید که فرمها برقصند. شما چطوری اجازه می دهید که فرم
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آرامش دارید و شادی زندگی از و ، بیش از حد خوشحال نمی شوید برای اینکه زنده هستید به زندگی گریه نمی کنید 

شما زندگی از جنس آرامش در شما بحرکت در می آید ارتعاش و شادی دست به نقد از زندگی می گیرید . بنابراین از 

یزی نمی خواهید چون از اتفاقات چیزی نمی خواهید، اتفاقات فرمها برای شما می رقصند. پس سماع شما زمانی اتفاق چ

عرش می ستاند و را باال و یک دست را پایین و از گیرا و مست کننده است لزومی ندارد که ما مثل موالنا یک دستمان

 رقص موالنا بود . منظورازسماع دست پخش می کنیم. آن و با یک دست و با یک یم بر فرش می فشاند. از باال میگیر

 باید رقص خودتون را داشته باشید، همه باید رقص خودشونهم موالنا بوده شما خاص رقص موالنا نیست. آن رقص 

جسمتان می رقصد و شما اختالل در آن نمی کنید چون را داشته باشند. ولی رقص شما درهمه شبانه روز وجود دارد . 

کنید، چرا؟ چون حس وجود در ذهن نیست و برای اینکه از اتفاقات هویت نمی خواهید. ولی همین که شما مقاومت نمی 

و اتفاق هم شما را می گیرد . مثل این است که  از اتفاقی هویت بخواهید رقص قطع می شود. شما اتفاق را می گیرید

هزار دست ،   انسانها باان بخورد. معموالً دیگر نمی تواند تکیک دفعه یک جایی را محکم گرفت ، کسی میرقصد و

دردها دارند و رنجها اینکه من ذهنی بسیار قوی دارند برای . رقص فرم برایشان امکان ندارد ،هزار چیز را گرفته اند

اول با فرمهای ذهنی هم هویت می شود. ، جهان این دارند و این هم بگوییم که هر کسی به عنوان هوشیاری می آید به

ه سالگی درد فرمهای ذهنی هم هویت بشوید شما درد ایجاد می کنید. پس هیچ انسانی نیست که بین صفر تا دوقتی با 

ذهنش . منتها آدم عاقل و خردمند آن کسی است که درد را مبنای زندگی قرار ندهد و امروز در ایجاد نکرده باشد در

کی خار گل است. خار گل عبارت از این است که است یکی خار بیگانه است و یغزل داریم که می گوید دو جور خار

د خودش زیر یکسی باید به خودش بگوید و با کسی کاری نداشته باه می خواهید به خودتان بگویید هرشما وقتی ک

میکروسکپ خودش است ، وقتی به تصویر ذهنی خودت می گویی که من تو نیستم و خودتان را ریزه ریزه از آن می 

هفت سالگی هشت سالگی این کار را بکنیم انه دارد. اگر ما می توانستیم دررد دارد و درد هوشیاراین د ،کشید بیرون

مجاز هر چیزی یک قانونی دارد بچه در شکم مادرش نه ماه .متوجه نمی شدیم  اصالً زیاد درد ایجاد نکرده بودیم  چون

هفتاد سال. خب وقتی شما وقتی دردتان آمد و  ذهنش بگوییم نه سال مجاز است بماند نه است که بماند . انسان در شکم

وقتی آن خانه را می خواستی بخری نشد  ،شما درد را مبنا قرار دادید برای زندگی و از درد، دردی بزرگتر ساختید شما

ن ناراحت هستید بخری و درد ایجاد شد و فکر کردید که یک چیز بزرگی را از دست دادید حرص خانه داشتید و اال

و رنجش درد  این این ناراحتی جسم تو را خراب می کند و وناراحتی بزرگتری را بوجود می آورد ناراحتی ،خب این 

تو می ماند و بنا به خاصیت قانون جذب دردهای بزرگتر بوجود می آورد بدون نتیجه. ما مرتب درد می کشیم و در 

ی خواستم این خانه رابخرم االن دردم آمده و متوجه نمی دانیم چرا درد می کشیم. اما یک آدم خردمند می گوید که من م
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شدم که من با این خانه هم هویت شده بودم مرکز ثقل من االن رفته توی این خانه ، مرکز ثقلم را می کشم بیرون و می 

د که گذارم این خانه برود و تسلیم می شوم و این لحظه رویداد این خانه به این صورت آمده که ذهن من به من می گوی

گرفته ندگی هستم ، این خانه من را کشیده است توی خود وتو یک چیز بزرگی را از دست دادی و من چون از جنس ز

من را، من خودم را از آن رها می کنم و آزاد می شوم. وقتی که می خواهم خودم را آزاد کنم وبکشم بیرون این ممکن 

این درد که پایین می گوید که ته باشد ولی این درد تمام می شود و است که یک دقیقه ، دو دقیقه یا ده دقیقه درد داش

درد بکشید برای اینکه  این درد خار گل است و خار بیگانه هم این است که شما مرتب میدار گل را به جان و دلخار

ن را آنقدر ادامه انسانها این دردکشید درد بکشید! و درد هم برای این است که به شما نشان بدهد که این کار غلط است.

درد روحی یا دردهای کوچک ولی کوچکترین درد هم زیادی است .می دهند تا تمام وجودشان را تقریباً فرو می ریزد 

یا خشم کوچک هم زیادی هستند چه برسد به آن دردهایی که بعضی ها انباشته کردند رنجشها و خشمها و کدورتها ! این 

 غلط است.

 ا                                                                           دور دارش ز دیده انکارور تو خواهی سماع را گیر

دگی یعنی واقعاً انرژی زنده زنندگی مست کننده باشد ،کوک شدن شما به زاگر شما می خواهید که سماع شما رقص شما 

را زنده می کند و مثل یک آنتن از شما رد می شود  و  از شما عبور می کند و شمااز شما عبور کند و انرژی عشقی 

کند در وهله اول . امروز موالنا می گوید که این سماع گیرا به شود این گیرا است شما را مست می به همه پخش می 

اهم گفت که بعداً خوبزرگ بزرگان این طور گفته  رر خدا *** این چنین گفتست صدر کباذک سایه یار به زحرف نیست  

حس وجودی سایه خدا ، یعنی وقتی شما کامالً حضور هستید ، یک انسان کامل که هیچ بوده است. چه کسی که منظورش 

او وجود ندارد تماماً با فضای یکتایی این لحظه یکی است و حس وجودش صفر است در این لحظه به این می گویند در

در این صورت این را باید از چشم زندگی گیرا باشد سایه خدا و گنج حضور. پس برای اینکه این کوک شدن شما با 

انکار دور کنید ، چشم انکار چشم من ذهنی است. برای اینکه من ذهنی وجودش یعنی اینکه من از جنس زندگی نیستم، 

کسی که من داشته باشد معنی اش این است که من از جنس زندگی و خدا نیستم و من دارم خدا را انکار می کنم ولو 

شما   ،ذکر خدای همین می گوید که سایه یار به زه به زبان دارم مرتب نماز می خوانم و مرتب خدا خدا می کنم برااینک

در جلسات پیش به ما گفت که علم کیمیا گری یک علم دیگری تنون هدر نرود که چکار می کنید .باید توجه کنید که زحمات

ت را تبدیل به زر کند . زر یست کیمیاگری این است که مس وجوداست و این کاری که مردم می کنند علم کیمیاگری ن

 گنج حضور است و مس من ذهنی است.
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شما در زندگی توسط  ؟ آیا سماع شما گیرا است؟ کوک شدنشما ببینید که واقعاً کارهایی که می کنید به نتیجه می رسد

می کند ؟ نمی شود شما ندانید. هفته قبل هم داشتیم  من ذهنی است ادعای دورغ است یا نه حقیقتاً این انرژی از شما عبور

کشیدن صبر کنید ، سخت است  شما هم باید صابر باشید در، درد کو باید مرد صابری و صادقی را مردکه می گفت 

برای اینکه ما عادت کردیم که بگوییم که این چیزی که در آینه می بینم ، من هستم و عادت کردیم که روی آن کار کنیم 

می پرسیم آقا می آید که ما پنجاه سال کار کردیم روی این و هیچ چیزی نشده! می گویند که تو آن نیستی به نظر تا به ما

یا آقا پنجاه سال کار کردی نشده  مدارم. خب خان دیگر پنجاه سال کار کردی، چیزی شده؟ می گوید نه. خب حاال ده سال

پس چشم زبان  البد شما روی تصویر ذهنی کار می کنید و روی خودتان کار نمی کنید . چرا این کار را ادامه می دهید؟

حاال شما به زبان هر چه می  من ذهنی ، زبان انکار است. اصالً اصل وجودش یعنی عمالً قطع از زندگی و از خدا. 

 نمی خورد.  خواهی بگو. بدرد

 منکرش دان اگر چه کرد اقرار            هر که او را سماع مست نکرد                                                     

می بیند جدا نکرده و به فضای  هر کسی این من را از دست نداده و خودش را از این تصویر ذهنی که در آینه زندگی که

در این صورت این منکر  نشده و هنوز در ذهنش است و هر کسی که به این ترتیب مست نیستیی این لحظه وارد یکتا

دا هست. اینها نی کسی که به زبان بگوید خ، اقرار کننده هم یعالبته در لغت یعنی کسی که بگوید خدا نیستاست. منکر

ن یکی می گوید نه نیست! من بی خدا مردم به زبان اهمیت می دهند. شما بفرما بگو خدا هست؟ بله هست. آ زبان است!

با آهنگ زندگی هست وهیچ مقاومتی با فرم آن کسی که حقیقتاً این لحظه کوک هستم. اینها با هم هیچ فرقی با هم ندارد. 

بازی و فرمها بنابراین انرژی زنده زندگی از او عبور می کند و موازی با زندگی است وقتی اتفاقات  ،این لحظه ندارد

زندگیست اقرار می کند به زندگی ه در این صورت این آدم در عمل مقر در این لحظه و سماع او را مست کرد می کنند

جا و همین لحظه از ما انرژی خدایی عبورکند ،  و زنده است. یعنی اگر شما قرار باشد که اقرار کنید به خدا باید همین

ماع آن را مست نکرده آن آدم اینجا می گوید که هر کجا که ساز عبور آن متوجه می شوید شما زنده هستید یا نیستید؟ 

 است ولو اینکه اقرا به زبان می کند. شما به خودتان نگاه کنید!منکر

 بخش سوم: 

 عاقلش نام نه مگو خمار                                              کرد و باده شناخت                       ر راهر که اق

کرد و گفت که من خدا را می پرستم من دینی هستم و مسلمان هستم ببینید نماز می خوانم و تمام  ررابه زبان اقهر کسی 

ی که از آن طرف می من هم خدا را می شناسم و هم انرژ طاعتهای دینی را هم انجام می دهم و باده شناخت یعنی گفت
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رای اینکه نه انرژی زنده زندگی و نه خدا شناختنی هستند با آید بدانید که این دروغ می گوید و نمی شود چنین چیزی ب

ذهن. شما باید تبدیل بشوید. اینجا یک فاصله ای می گذارد بین آدمهایی که ادعا دارند و یک سری آدمها هم دنبال آنها 

ندگی چطوری راه افتادند و مرتب دارند صحبت می کنند راجع به اینکه خدا یا زندگی چطوری هست باده یعنی شراب ز

است، چطوری آدم مست می شود! اینها همه دروغ است ، غلط است. می گوید هر کسی که اینطوری بود بدان که عاقل 

سی است که جزئی. این خمار یا شراب فروش نیست. شراب فروش کعقل است یعنی عقل من ذهنی دارد . عاقل یعنی 

است و هیچ مقاومتی در قبال زندگی ندارد و این لحظه فرم این یعنی این لحظه کوک به زندگی سماع او را مست کرده .

و و لحظه بعد و.... پس در این صورت د لحظه می رقصد یعنی فرم این لحظه را می پذیرد و لحظه بعد را هم می پذیر

د و رروش است ولی آن کسی که مقاومت دااز اتفاقات هیچ چیزی نمی خواهد انرژی دائماً عبور می کند و این می ف

هم می کند یک آدم دینی هم هست و همه چیز را هم می شناسد و ر و هزار چیز هم بلد بگوید و اقرا سواد هم دارد

توصیف هم می کند این آدم بلد نیست این آدم منکر است و عاقل است . این حرفها را موالنا به ما می گوید تا خودمان 

ایم و ادعای دین شناسی و ادعای شراب  بصورت من ذهنی بلند شدهاقعاً ببینیم که کجا هستیم. ما وکنیم تا یابی ارزرا 

، تبدیل به استخماروشناسی می کنیم یا عاقل هستیم یا می فروش هستیم. می فروش کسی هست که هیچ منی ندارد خدا

و  درست مثل موالنا و این انرژی زنده زندگی می آید و به صورت عشق،سایه خدا شده تبدیل به گنج حضور شده 

پخش می شود و همه می گیرند نه تنها انسانهای دیگر می گیرند حیوانات و از او لطافت و زیبایی به صورت شادی 

و  است و وظیفه ما و مسئولیت ما هم در این جهان این است که خمار بشویمت و نباتات هم می گیرند این خمارجمادا

 انسان همان هوشیاری است که گفت از جماد آمده به نبات و از لیتی نداشته باشد. اصالً هیچ انسانی نیست که چنین مسئو

االن بیدار می شود و خودش را و به تله افتاده،  ذهن یوان آمده در انسان و در انسان رفته بهنبات آمده به حیوان و از ح

 ار به ما واگذار شده . شما سوال نکنید . مسئولیت این ک؟می کشد بیرون وتبدیل به خمار می شود. حاال به چه منظوری 

 به بهانه به ره کن آن ها را                                                                       تا شوی از سماع برخوردار

م و شروع کردند به بحث اگر آدمهای مدعی آمدند و گفتند که ما خدا رامی شناسیم زندگی و شراب زندگی را می شناسی

جدل که معموالً اینها بر اساس یک باورهایی با باورهای دیگر می جنگند. اگر شما بخواهید یک معیاری وو گفتگو 

، ببینید داشته باشید که چه کسی خمار است و چه کسی می زندگی می فروشد چه کسی عاقل است و فرق این را بدانید 

رین باورها هستند را گرفته و می گوید که اینها بهت که آیا این آدم ستیزه می کند یا نه؟ اگر یک کسی یک سری باورها

مقایسه می کند و می گوید آنها غلط دارند و ایراد دارند و طور که آنها می گویند نمی شود و... این آدم و باورهای دیگر

ی ن کسی که سماع مآیزه کند این آدم خمار نیست. خمارعارف نیست. هر کسی ستیزه کند عارف نیست . هر کسی ست
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به همه چیز جا دارد . خدا به همه چیز جا دارد. هر کسی هر جا که هست،  کند ودراو فضای یکتایی این لحظه باز شده و

مان را از ذهن می کشیم بیرون و باز جذب ذهن ست . ما مرتب خودهست. آنجا باید باشد. این راه هم افتان و خیزان ا

هن می شویم تا برقرار بشویم در این فضای یکتایی. وقتی دوباره می می شویم و دوباره می کشیم بیرون و باز جذب ذ

وقتی می آییم بیرون بلند می شویم روی هوشیاری و بر می خیزیم به خودمان، راه به این صورت  ،رویم تو ذهن می افتیم

انی هستند در دور و یا کس است. شما اگر خودتان اینطوری هستید و ادعا دارید و می گویید که من زندگی را می شناسم

نی دعوتتان کردند نروید بقول ا کار داریم و گرفتاریم و اگر مهما، به بهانه یک چیزی را بهانه کن مثالً بگو مبر شما

موالنا اینها همه تمثیلهای موالنا است می گفت من خانه پسر خاله ام دعوت هستم که اینها را بتوانی به راه کنی یعنی من 

که بگذار ببینم که  م که شما نگوییدتاین رقص برای تو شروع بشود . گف تااز سماع برخوردار بشوی. ها را تا بتوانی 

می رقصند یا نه این جهان رقص زندگیت ی می رقصم. شما نگاه کن ببین فرمها من من به عنوان هوشیاری زندگی

ش می خواهد می رقصاند . فرمهای شما هم فرمهاست . شما ببیند که خاک می آید خاک را بر می دارد و هر کجا که دل

همینطوری می رقصند. یکی می میرد یکی زنده می شود پولت کم می شود زیاد می شود دزد خانه ات می آید از شغلت 

بیرونت میکنند یک شغل بهتری پیدا می کنی اینها همه دارند می رقصند و شما کاری ندارید. البته شما خرد زندگی 

اینکه در این لحظه زندگی از شما عبور می کند ولی نمی چسبید به چیزی که بگویید ای وای پولم  پشتتان است برای

 رفت وای من شغلم را از دست دادم ای وای حاال چی می شود! نمی ترسید. 

 تا بگیری تو خویش را به کنار                                       وز میان خویش را برون کن تیز                       

ش اولیه که می گوید از میان خویش را بیرون کن ، این همان تصویر شما است در آینه زندگی همین من ذهنی آن خوی

تاده سن که جلوی آینه ایاست که ما به اشتباه فکر می کنیم که او هستیم. شما این تمثیل هیچ وقت یادتان نرود که شما اال

البته هیچ وقت این را نمی  تصویر هستم.اید و دارید خودتان را می بینید هیچ وقت نگویید که من، من نیستم و من این 

گویید . پس در آن یکی هم نگویید من زندگی نیستم و من تصویرذهنی ام هستم. آن تصویر را که نگاه می کنید با داشتن 

شته کنیم یزی به این تصویر چسبیده؟ چقدر این تصویر بزرگ است؟ به نظر می آید که هر چقدر انباکار می کند . چه چ

بزرگش می کنیم .مردم این تصویر را چطوری می بینند. ما می توانیم به مردم دروغ  مرتبست . درد ها را بهتر ا

م و آنها قبول کنند بعد من اینقدر بزرگ دیده می بگویبگوییم می توانی بگوییم که من اینطوری هستم. اگر من اینطوری 

در ذهن می بینی بیرون کنی تا این خویش تومی گوید آن خویش تقلبی را که اینقدرهستم! اینها فایده ندارد. شوم ولی حاال 

تصویر ز که آن ن رفته آنجا بگیری به کنار . که در این صورت االن من به عنوان زندگی آگاه هستم اخودت را که اال

ی م که آن نیستم حس وجود من از آنجا می آید بر روی خودم. مثل اینکه من هوشیاری را بر روذهنی هستم اگر بگوی
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خودش آگاه می  خودم آگاه می شوم در واقع زندگی ازهوشیاری منطبق می کنم. خودم ازخودم آگاه می شوم. خودم از

گی همین فضای وحدت است و همینطوری آدم با خدا یکی می شود خودم آگاه می شوم به عنوان زندشود. وقتی خودم از

جوری دیگر نمی شود. حاال آن تصویر ذهنی که من بود از من حاال از آن کشیده شده بیرون آن هم اسمش را می گذارد 

م اینها رول ا هر چه که هستم من معلم یا دکترهستپدرم یمن وجود ندارد. مثالً من مادرم ،هویت ذهنی ولی االن توی آن 

سه سال دیگر هایی است یا نقشهایی است که آن تصویر ذهنی موقتاً بازی می کند. مثالً االن گارسون رستوران است و 

شود، اینها نقشهایی است که او بازی می نشگاه می شود بعد پدر یا مادر میدا می رود معلم می شود بعد می رود استاد

نید در این جهان بدون من عمل کنید اتفاقاً این فلج شدگی ما از . یعنی شما می تواها هیچ منی نیستکند ولی در این نقش

م می بینیم خودمان یک هویتی داریهنوز ار کند پس هویت نمی خواهیم. ذهن می تواند ک بین می رود چون از ذهن دیگر

 ،بینیم. چکار باید بکنیم؟ من پدرم ولی در آن خود وجود ندارد فقط نقشها را می را هنوز یک چیز مانند خود وجود دارد

و حس وجود ، وجود دارد و هیچ موقع نمی رود چرا  یک موقع هست که در این پدر بودن حس هویت و من وجود دارد

ده و مستقل شده و باید برود و بر نمی داریم؟ بچه بیست سالش ش پدر و مادر ، دست از سر بچه هایمانما به عنوان 

گی خودش را انتخاب کند همسر انتخاب کند ولی ما ولش نمی کنیم چرا؟ برای اینکه توی این درسش را بخواند وزند

هستم دیگر؟! هیچی. من پدر نباشم، من معلم  پدری ما من وجود داشته . من مادرم اگر مادر نباشم پس کی ی یانقش مادر

ه شما بازی می کنید و در آن هیچ من اینها نقش موقتی است کنه پس کسی هستم؟ هیچ کس.  نباشم، من دکتر نباشم،

یک  قتی، زهای منفی، همه اینها را یک نقش موگی بازی می کند نقشهای مثبت نه چینیست. شما اگر نقشهایی در زند

تمام می شود  وی آن من نیست. همان موقع که کارمم می دهید ولی تتان را انجا حالت موقتی در نظر بگیرید که وظیفه

مان بر  بچهقدرادامه می دهیم که تا آخرعمرمان دست ازسری شود پدری هم تمام می شود نه اینکه آنمادری هم تمام م

می خواهیم مثل این است که  نمی داریم . برای اینکه اگر بچه مان خودش را بخواهد از ما جدا کند چون ما از او هویت

، آن خویش اصلی را که اصل خودتان بگذارید کنار شما این خویش را را از ما بکنند. این عشق نیست! پسدست ما انگار

 منطبق بر اصل خودتان کنید . خویش اصلی را ببیند ودر آغوش بگیرید و به آن زنده بشوید.  است

 این چنین گفتست صدر کبار                 سایه یاربه که ذکر خدای                                                        

است و هوشیاری حضور است که شما به آن زنده می یارکه همین گنج حضور معنی اش این است که می گوید سایه

شوید این خویش را می گذارید کنار و خویش خودتان را در آغوش می گیرید . این خویش دومی همان زندگی است و 

دگی و هوشیاری بهتر است از اینکه زبانتان مرتب بگوید ما به عنوان زن. حاال سایه یارخویش اولی از جنس جسم است

کنید. گی بزنید و کارهای عجیب وغریبی بیعنی شما من ذهنی باشید و دائم خدا، خدا کنید و حرف مربوط به خدا و زند
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یعنی صدر یعنی بزرگ و کبار جمع بزرگ است دوباره  بارصدر ک    باره است صدر کاین چنین گفتحاال می گوید که 

بزرگان پس بزرگ بزرگان در اینجا منظور موالنا حضرت رسول است و اشاره می کند به اینکه می گوید حضرت 

مسلمانی است می فرماید که اگر شما به گنج حضور زنده نشوید هر کاری که می کنید به درد و منشاء رسول که منبع 

هایی که مثنوی نآبه اینها به درد نمی خورند. اشاره می کند نمی خورد. ذکر خدا می کنید نماز می خوانید دعا می کنید 

این را برایتان می ط به وصیت حضرت رسول است و من چند سطر ازخوانده اند به یک قسمتی از مثنوی که مربو

ین می خوانم شما می امراجعه کنند. چند سطراز 2959خوانم و آنهایی که عالقمند هستند می توانند به دفتر اول سطر 

توانید تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی بگیرید و این قسمتها را از آن بخوانید و ببینید که کل قصه چه می گوید ما 

گنج وانید و اگر در کارتان که انجام می دهید که به فقط چند سطر می خوانیم ولی شما می توانید که کل قصه را بخ

و دین شما را به مسخره گرفته و  جام نمی دهید من ذهنی شما مسلط استانحضور برسید می بینید که شما کار مفیدی 

حرف پشت حرف . گفت و گو ومن ذهنی همه چیز را به مسخره می گیرد و در این صورت یک عالجی برای آن بکنید 

جسمی  اصالً هوشیاری.دائماً هوشیاری جسمی داشتن معنی اش این است که ما دیده انکار داریم  ،و هوشیاری جسمی

ول نمی کند این دیده انکار است. هوشیاری جسمی  را پی در پی در ما یعنی فکر وسواس آمیز و تسلسل فکری که ما

نکه این حرف زدن یا ولو ای !قط جسم می شناسیم. این درست نیستما هوشیاری دیگری نداریم ما فاینکه داشتن یعنی 

است و  شزنده شدن به خدا نیست . یکی عکس عنی اشبه خدا حرف زدن م فکر کردن مربوط به خدا باشد . مربوط

 یکی خودش است توجه کنید. 

 بخش چهارم: 

 حقی پهلوان پر دلیلشیر                                                                   علی را که علی گفت پیغمبر

 اندر آ در سایۀ نخل امید                       لیک بر شیری مکن هم اعتماد                                        

عتماد بر این شیر بودنت ا تی امادل و جرات هسو شیر حق و خدا هستی و پهلوان پربه علی گفت که ای علی تپیغمبر

نکن باید در سایه همین گنج حضور در سایه خدا نخل امید در اینجا منظور سایه خداست. سایه خدا یکی گنج حضور 

از ذهن زاییده می شوید و می آیید رشد کردن به  همین که شما بیدار می شوید سایه خدا در شما شروع می کندو شماست

شماست و سایه نخل امید در واقع سایه خداست.  وحدت درفضای ع می شود در شما. سایه شما، روبیرون و سایه خدا ش

سایه خداست برای  زنده است او هم سایه خداست موالنا حاال اگر کسی را شما پیدا کردید که صد در صد به گنج حضور

به من و شما هم کی گوید که شما هم به پهلوانیت اطمینان نکنید به قدرت جسمی و  ،مثال. پس می گوید که تو پهلوانیت
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هوشیاری هوشیاری که بیایید به سایه گنج حضور آن طور مالی و پارتیتان و مقامتان و هر چه هست اطمینان نکنید بلکه

 جسمی نیست. 

 کش نداند برد از ره ناقلی                        اندر آ در سایه آن عاقلی                                                     

 افروح او سیمرغ بس عالی طو         ظل او اندر زمین چون کوه قاف                                                    

بیا در سایه آن غاقل و خردمندی که او را هیچ نقل کننده ای نمی تواند از جا بکند. او کی هست؟ امروز توضیح دادیم 

ردید و فکر می کنید که او هستید حس وجودتان ندگی هستید یک تصویر ذهنی منعکس کاگر شما در آینه خودتان که ز

باشید اتفاقات نمی توانند شما را از جا بکنند. چه چیزی ما را از جا می داشته او بکشید بیرون و ریشه بی نهایت را از 

اتفاقات  نسجکند؟ اتفاقات. چرا؟ برای اینکه ما از جنس ذهن هستیم ازاتفاقات درست شدیم و فکر می کنیم که ما از

چی هستید؟ تظرا منو خوشبختی می خواهیم . ببینید که شم درست شدیم. از اتفاقات چیز می خواهیم، هویت و شادی

ل و خانه بزرگ می زندگی شما یا پوبه زندگی شما یا یک زن می آید یا  یک مرد می آید ،منتظر اتفاق. حاال این اتفاق

می آید به زندگیتان، اینها اتفاق هستند. یک اتفاقی خواهد افتاد تا شما خوشبخت بشوید، این افسانه است.  آید مقام و سواد

وجود ندارد پس شما از جنس اتفاق هستید. ناقل یعنی نقل کننده . یک کسی یک چیزی بردارد  این توهم است چنین چیزی

ردنی هستید واز باشید شما بز جنس زندگی هستید. بله اگراز جنس تصویر ذهنی و ببرد! شما چیز بردنی هستید شما ا

 چرا این حرف را پشت سر من زدی؟ اینکه می بینید که ما با حرف یکی از جا کنده می شویم  جا کندنی هستید کما

 ظل او اندر زمین چون کوه قاف                                                            روح او سیمرغ بس عالی طواف

، قاف است و روح او یک سیمرغی است یک همچو انسانی که به گنج حضور زنده است سایه او روی زمین مثل کوه

طواف است برای اینکه دائماً ِگرد که سیمرغ چی هست، سیمرغ انسان به حضور رسیده است عالی پس معلوم می شود 

هم حقیقتاً ریشه بی نهایت شماست. شما هستید به عنوان گنج حضور صد در صد خدا می گردد این سیمرغ. کوه قاف 

روی خودش صد  و دردش آمده خودش را از درد ها گشیده بیرون وارد ذهن شده  هوشیار به زندگی. هوشیاری آمده

 در صد قائم شده و شده کوه قاف و این سیمرغ هم شما هستید به عنوان هوشیاری شما وجود دارید . 

 ت او                                                                     هیچ آن را مقطع و غایت مجوقیامت نع گر بگویم تا

 اگر من تا قیامت صفتهای او را بگویم این شمردن صفتهای او حد و حدود ندارد . 

 



16 
 

 هللا اعلم بالصوابودر بشر روپوش کردست آفتاب                                                                        فهم کن 

کسی نمی بینه برای اینکه بشر است . حاال این  آفتاب، خدا در بشر بوجود آمده و خودش را نشان داده روپوش کرده و

بشر، بشرهای خاصی هستند؟ نه. هر بشری باید اینطوری باشد. یعنی همه ما انسانها پتانسیل و قوه این را داریم که 

 آفتاب در ما خودش را زنده کند آفتاب در اینجا زندگی است و خداست. تو این را فهم کن و بدان ولی اصل این را موقعی

ب دانا تر است. ما به از جنس خدا بشوی. یعنی هللا و اعلم بالصواب یعنی خداوند هست که به صواخواهی دانست که 

می که حقیقتاً تبدیل به آن بشوی ما االن فقط داریم حرفش را می زنیم. هذهن نمی توانیم بدانیم. این را موقعی می توانی بف

هر چه که ما می توانیم ببینیم ذهن است و ذهن فکر است درد ذهن است و ارزش ندارهاین را دوباره بگوییم که حرف 

هر چه که ما  می توانیم بگوییم ذهن است و اینها تنها ارزششان به این است که ما را تبدیل به زندگی بکند وگرنه هیچ 

این حرف را اینطوری اهمیت می دهیم برای اینکه از جنس من ذهنی بودیم چرا ارزشی ندارد. ما به لفظمندی خیلی 

گتر می زند و یکی زشت و یکی کامل تر می میزنی و آن طوری نمی زنی؟ چه فرقی می کند. حرف است یکی قشن

همه اش حرف است. استاد بودن در حرف زدن گنج حضور نیست ولی به شما می گوید و به همه ما می گوید زند ولی 

ً  بینیم به صورت آدم است ولی یکه خورشید در بشر زنده می شود ولی از دور که م آدم نیست کما اینکه در غزل  واقعا

 هم داریم که می گوید

 چون گشایدند دیده ها کفار                                                                             شمس تبریز را بشر بینند

یعنی کسانی که چشم پوشیده من ذهنی دارند همه جسم می بینند و قتی می گوییم شمس تبریزی، شمس تبریزی هوشیاری 

ما شما اگر خودتان را از ذهن بکشید بیرون و زنده بشوید به هوشیاری ، شخالص است که از فرمهای ذهنی کشیده شده 

هستند ؟ کفار کسی  به کفار بگوییم، کفار چه کسانیگرمی شوید شمس تبریز. شمس تبریزهوشیاری خالص است ولی ا

لمان من دار مسلسل وارش زندگی را پوشانده است. این یعنی کافر. کافر به این معنی نیست که من مساست که با فکر

با هر دین و ایدئولوژی هر کسی از یک دین دیگر هست و او کافر است. نه اینها حرفهای سطحی است. هستم و یک دیگر

زندگی خودش را با توان با ذهنش هم هویت بشود و حقیقت خودش را و بی خدا با خدا فرق نمی کند می ا هر فکری ب

ین آن بپوشاند. اینطوری نیست که هر کسی که خدا خدا می کند به زندگی زنده است. آن کسی هم که می گوید که من ا

ده نیست. اینها هم لفظ هستند. حاال ببینیم که جزو وصیت هم قبول ندارم به زندگی زنحرفها را قبول ندارم و خدا رو

 حضرت رسول چی هست. جالب است. 

 



17 
 

 اله  بندهو سایه برگزین ت              راه                                                              یا علی از جمله طاعات 

یه یک انسان زنده شده به حضور را برگزیر. تو به سایه زندگی سا ،عبادتی که به نظر ذهن می آید تو به جای آنهاازهر

رهای که در ذهن هستی نه به کاازجنس هوشیاری حضورتوجه کن تو به هوشیاری حضور . تو به این توجه کن که تو

 طاعات راه هستند. باشی بکنی و اسمش 

 خویشتن را مخلصی انگیختند                         طاعتی بگریختند                                           درهر کسی 

مردم بیشتر به  .هر کسی فرار کرده به یک چیز ذهنی و از آن خالصی می خواهد و ما فراوان می بینم این را امروز

هر کسی در و از آنها رستگاری و نجات می خواهند. این غلط است  ؟ به یک چیز ذهنیچیزهای ذهنی مشغول هستند

هر کسی یک چیز ذهنی انتخاب کرده و فرار کرده توی آن و از آن زندگی و رستگاری و عاقبت می  بگریختند طاعتی

 ی درست کردند ! غلط است.برای خودشان یک محل خالص خویشتن را مخلصه انگیختند خواهد . 

 تا رهی زان دشمن پنهان ستیز                                                                      تو برو در سایه عاقل گریز 

زبان. موالنا به این زبان می آورد که این حاال اینها برای همه ما هست که موالنا می آورد به یعنی مثل آنها  نکن.  

خب حداقل آنهایی که دینی هستند توجه کنند ، توجه که نمی کنند. ولی آن کسی که مثالً می گوید که من مسلمان هستم ، 

 ت چی گفته. ه نزدیکتراز همه به او بوده به عنوان وصیباید برود و بخواند که ببیند که پیغمبر من به یک کسی ک

دشمن پنهان ستیز همین من ذهنی است دشمن پنهان     تو برو در سایه عاقل گریز *** تا رهی زان دشمن پنهان ستیز

ر این صورت تو دشمن خودت می شوی به طور پنهانی با ستیز عبارت از این است که حس وجودت برود به ذهن د

این کار را می کنی و متوجه نمی شوی. ولی اگر در سایه گنج حضور  هستید که  شمابا زندگی ستیزه می کند و اصل تو

بدست آمده از چیزهای ذهنی. آن است که چراغ قوه است  خالص شما چه چیزی مقدس است ؟ هوشیاری بروی ، برای

اند نشان بدهد یا اگر پیدا بشود حاالما چرا این موالنا را می خوانیم این حرفها را به زبان دیگر هم من می توانم و می تو

د که یک دشمنی در درون بزنم ولی این طوری می بیند که بیانش ساده تر است و به دل شما بیشتر می چسبد . می گوی

ما ستیزه می کند و ایجاد درد می کند و خودش را دوست ما قلمداد  وجود ما هست که من ذهنی است با حسما است که 

حرفهای قشنگ می  ،پنهان ستیز ،خانواده دو نفر من ذهنیدر. ایجاد می کندجنگ  ولی می کند و شعار صلح می دهد

باید به خودشان نگاه  زنند االن ولی نیم دقیقه دیگر به جان هم می افتند برای اینکه درد دارند و برای اینکه نمی دانند که

ما چرا میل به  .درد ایجاد کند کنند نمی دانند که یک فضای درد مند در درون آنها وجود دارد که هر لحظه می خواهد

اوقات تلخی داریم؟ شما به خودتان نگاه کنید، بگویید من نمی خواهم اوقات تلخی در خانواده ایجاد کنم نمی خواهم با بچه 
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بکش عقب و خودت را زیر نور افکن دوستام دعوا کنم حاال نمی خوای ،  وا کنم من نمی خواهم باام با همکارهایم دع

قرار بده. ببین این  من ذهنی دنبال بهانه می گردد تا دعوا راه بیندازد. خودش را نشان دهد و رنجشهای قبلی را نشخوار 

شما به باشی . بی خودی مخالفت می کند.  ان نداشتهکند . خب شما باید خود را زیر نور افکن بگذاری و کاری با دیگر

همسرتان می گویید مثالً که امروز می رویم خانه پدر من یک دفعه می گوید نه نمی آیم ، خب این که نمی شود! چرا 

را آلت دست قرار بدهد  معصومانه غذای یک فضای دردمند بشویم که مااست؟ ما نباید چشم و گوش بسته و اینطوری

گفتم ما  .باید هوشیار باشیم . این پنهان ستیزی است من ذهنی مخصوصاً شاخه دردش ، ماایجاد کند و ما نفهمیمو درد 

هم هویت شده ایم با چیزها و هم هویت شدگی درد ایجاد می کند شما این را بدانید. شما بدانید که من درد دارم و این درد 

اوقات  ه ی دهم. این را ببینید در خودتان. من دنبال این هستم کمن دنبال دردمی گردد. تقصیر دیگران نیست، من گیر م

ببینید که یک نفر رئیس ده نفر است و یک نفر می آید به شما می گوید که  تلخی کنم و خودم را نشان بدهم اصالً شما

ان انسان ، به عنوان من گرفتاری دارم مثالً این مقدار وام احتیاج دارم این در ذهن شما چی می گوید ؟ یک دفعه به عنو

یک دفعه فضا باز می کنید و می خواهید کمک کنید از دردش آگاه بشوید هم دردی کنید به صورت  ،رهوشیاری حضو

بدهید می گوید که تو آمده ای  ستیزه گر اگر دست من ذهنیولی جنس زندگی هستید  چون اززندگی به اونگاه می کنید 

اال وام هم می خواهد. یعنی چی؟ دنبال بهانه می گردد و هر چیزی را می ! کار نمی کند حاستفاده بکنی پررو سوء

اگر در دیگران هم می ید در دیگران نمی خواهد ببینید. خواهد بهانه کند درد ایجاد کند شما این را اگر در خودتان نبین

 بینید ، ببینید که در خودتان ببینید. 

 سبق یابی بر هر آن سابق که هست                                         بهترست                    از همه طاعات اینت

از همه بیداری هوشیاری خالص و کندن خود از چیزهای ذهنی و آزاد کردن خود این  داین هوشیاری حضور ایجا

هر چیزی که وجود بررده است. و شما پیشی می گیرید طاعات بهتر است. این رو از زبان کسی می گوید که دین را آو

 دارد و ذهنت می تواند به تو نشان بدهد .

 زیر حکم خضر رو همچو موسی                                                            چون گرفتد پیر هین تسلیم شو    

 تا نگوید خضر رو هذا فراق                                                                  ر خضری بی نفاق صبر کن بر کا

ما خودمان برای اینکه  وقتی پیری دستت را گرفت تو تسلیم شو . ما اینها را از موالنا و بقیه بزرگان برای چه می خوانیم

بیاریم وبگوییم که در یک قسمت اینها می فهمیدند و در خودمان  را در راستای آنها قرار بدهیم نه اینکه آنها را در ذهن

یک قسمت هم نفهمیدند . آن قسمتی که فهمیده بودند این طوری است و آن قسمتی که نفهمیده بودند هم که نفهمیده بودند! 



19 
 

و ایراد می گیرید شما . شما ببینید که اگر شما اینها را می خوانید نه این طوری نمی شود. این من ذهنی اینطوری است 

خضر    همچو موسی زیر حکم خضر رو ***پیر تو تسلیم شو چون گرفتدمن ذهنی دارد اعتراض می کند . بدانید که 

ر اینجا و موسی به عبارتی و موسی با هم رفیق شدند قصه اش را بارها گفته ایم و شما می دانید و خضر زندگی هست د

ی هم البته خضر می شود. خضر سمبل زندگی زنده است خضر به او خضر نشده است موسهنوز است که  من ذهنی

مثل کسانی که دو هفته است که به گنج حضور گوش می کنند و هزار تا . می گوید که تو با من نیا زیاد سوال می کنی 

ن بر کار می گوید صبر ک.  سوال نکنید و صبر کنید و این جا هم همینطور می گوید صبر کن می گوییم که !سوال دارند

لحظه را  خضری عبارت از این است که در این لحظه شما اتفاق اینصبر کردن در کاردر کار زندگی و خضری   

موازی باشی . زندگی خضر است و شما موسی هستید ، هنوز از جنس خضر به طور کامل بپذیری و با زندگی هنوز

سواالت بیجا هم می نشده اید. برای اینکه خضر به موسی می گوید دنبال من نیا برای اینکه تو زیاد سوال می کنی ، 

ن قصه مثنوی هم هست . اینجا که سوال نکند . این قصه کوچکی است اتفاقاً در آخر ، اولی کنی . ایشان قول می دهد

 گیر تا خضر یعنی زندگی به تو نگویدمواالنا به آن اشاره می کند. می گوید صبر کن و سوال نکن با ذهنت ایراد ن

خداحافظ شما. برای اینکه خضر به موسی می گوید خداحافظ دنبال من نیا ولی موسی می گوید ترا به خدا حاال من بیام 

 ا شما رفیق بشوم ، بقیه قصه را اشاره ای فقط می کند . دنبال شما می خواهم ب

 بخش پنجم: 

  گرچه کشتی بشکند تودم برمزن                                                                 گر چه طفلی را کشد تو مومکن

برای آنکه در آن قصه خضر اجازه میدهد که موسی همراهش بیاید به شرطی که سوال نکند و همینطور که می دانید 

که تو چرا این یک سری کشاورز بودند که یک کشتی داشتند خضر آن را سوراخ می کند و موسی اعتراض می کند 

و موسی د برای امرار معاششان گفت سوال نکن تی را ماهیگیرها و کشاورزان استفاده می کردنکار را کردی این کش

و یک طفلی را میکشد و موسی دوباره اعتراض می کند دوباره که چرا تو بچه مردم را ید گفت ببخشید. دوباره درمی آ

 کشتی. خضر می گوید که گفتم که سوال نکن! االن می گوید که 

 یدیهم براندتا ید هللا فوق ا                                      دست او راحق چو دست خویش خواند                          

یعنی دست خدا ورای همه دستهای فرم است. بنابراین شما وقتی اتفاق این لحظه را می پذیرید و موازی با زندگی می 

شود ؛ دست خدا دارد کار می کند و شما نگران نباشید و در آن قصه هم اگر یادتان باشد البته خضر توضیح می دهد به 

کسی او را سوراخ کند یعنی می خواهد شتی ما کشتی من ذهنی است االن، کاگر شما نگاه کنید او و واقعاً هم تمثیلی است 
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توضیح می دهد که یک پادشاه جباری می خواست بیاد چرا می شکند؟ در آنجا خضر آن را بشکند و ما سوال می کنیم 

ا بچه می همین من این را شکستم و توضیح هم در مورد بچه می دهد که در اینجاین را بگیرد ومصادره کند بخاطر

بیرون ، آنها می تواند سمبل قسمتهای زنده ما باشد که فعال هستند در من ذهنی و وقتی که شما خود را از آنها می کشید 

ما  من ذهنی می آید که برای چی ما باید این را بکشیم؟ برای چی اصالً باید من ذهنی را بکشیم؟ برای چیمیرند و بنظر

؟ این برای این است که ما زنده بشویم واینجا توضیح می دهد که دست پیر، بیروننیم و بک  اباید این حس وجود را باید از

دست حضور دست موازی شدن با زندگی است چه شما از پیر بپرسید و چه شما اتفاق این لحظه را بپذیرید و زندگی 

اینکه دست زندگی هست که شما  شما را هدایت کند این دست باالی همه دستهای فرم است بنابراین دست خداست. برای

زه بدهید که هدایت کند. بنابراین می آییم به این که گفتگو و خدا و خدا کردن در ذهن اینها ارا هدایت می کند شما اج

کارساز نیست ولی اگر اجازه بدهید که اینجا صحبت کوک شدن با زندگی است صحبت سماع است و صحبت عبور 

ریختن ما و جهان و باردار کردن فکرها و عمل شاین این لحظه و پخش شدن در درشراب زندگی از شماست عمالً 

برکت زندگی به کارها و فکرهای شما که در اطراف شما گلستان ایجاد می کند ،صحبت سر این است. شما می خواهید 

ل زندگی . فقط این مقاباطرافتان گلستان بشود اجازه بدهید که این برکت زندگی از شما عبور کند و مقاومت نکن در 

 راه است که به شما کمک می کند در من ذهنی کمکی وجود ندارد. 

 زنده چه بود جان پاینده ش کند                                             دست حق میراندش زنده ش کند                   

که موالنا می د. یعنی وقتی زنده بشوید .اینطوران کندست خدا می راند تا شما را زنده کند. زنده چیه؟ بلکه جان جاود

جاودانه می قائم بشویم درآن موقع ما ما کشیم بیرون و روی ذات خودمان باگرما بتوانیم حس وجود را از ذهن گوید 

. اینها  هستنداینها چیز اضافی هستند وغیر رد بدانید کهشویم. اگر شما را خشم و ترس نمی گذارد کینه و رنجش نمی گذا

 غیر از اصل شما هستند. و اینها را باید رها کنید. 

 تا نگویی که گل هم از خارست                                                                   زانک هر خار گل نیارد بار

ما فکرمی کنیم که هر  کردیمتو نباید بگویی که گل از خار است نمیدانم که این را چه کسی به ما گفته و ما هم قبول 

چقدر زجر بکشیم و عزا بگیریم آخرش خوب می شود ! هر چقدر درد بکشیم آخرش خوب می شود! اینطور نیست. درد 

شود که درد  که هدف قسمتی از وسیله است . نمی به درد منتهی می شود در اصطالح امروزه بارها این را گفته ایم

لی ها این اشتباه را خی !ه آنجا هم درد استنودرد و... و اینجا دیگر بی دردی باشد.   بکشیم و باز در بکشیم و باز درد

است زن جر می دهند و شکنجه می دهند و کنترل می کنند و عذاب وارد می کنند در خانواده هم همینطور کرده اند ، ز



21 
 

می کنند دو تا من ذهنی هستند زن و و درد ایجاد می کنند و همه چیز را به درد آلوده و شوهر جوان دعوا می کنند 

بیست تا بیست و پنج ساله در نظر بگیرید من ذهنی دارند و من ذهنی یک  تازه کار. شوهر جوان دو تا من ذهنی هستند

شاخه درد دارد آن درد می خواهد درد ایجاد کند و دنبال بهانه می گردد این گیر به او می دهد و او هم گیر به این می 

،آشپزخانه و بچه ها و قیافه درد با شرطی شده گی ایجاد می کنند همه وسایل خانه و خانه و اتاق خواب دهد وقتی 

آلوده می کنند. بعداً همدیگر را که می بینند از همدیگر بدشان می آید . خب نمی دانند . نمی دانند در  خودشان را به درد

ی بوجود آمده و درد ایجاد شده و درد بوجود آورده یت شدگوجود دارد که در اثر هم هو درونشان یک فضای دردمندی

 نجاه سالمان شد بی دردی و خوشبختیاعی می کنیم و تا درد بوجود بیاوریم تا وقتی پهم دیگر تشکیک مس و علناً ما با

به قول امروزیها نه که هدف  نمی شود. درد زیاد است نمی شود چنین چیزی بیاید! چنین چیزی نمی شود. کوچکترین

درد و درد و دردو.. و آخرش هم درد! درد کمتر و درد کمتر و له را توجیه می کند هدف قسمتی از وسیله است. وسی

.  تا نگویی که گل هم از خار است درد کمتر درد صفر در آخر آزادی. این درست است . برای همین موالنا می گوید 

گنج حضور. االن یک توضیحی می دهد فقط درد هوشیارانه است که می  ست و گل شکوفایی شما است به نامخار درد ا

 . گوید که مواظب باش که هر خاری گل بوجود نمی آورد

 خار بیگانه را زدل برکن                                                                          خار گل به جان و دل می دار

استاک قیمتش آمد پایین یا نخریدم رفت  درد حرص. دانیم چرا مثل  یجاد می کند و ما نمیکه فقط درد ایا دردی خار 

قسمت باال و دیگران خریدند و بردند و فالن کس رفت آنجا و برد و من نبردم ! اینها درد هستند. درد بیگانه به شما 

یک درد هست که درد هوشیارانه است که کمک نمی کند و یعنی دردی که شما دارید و نمی دانید که چرا درد میکشید. 

گفتم شما االن به تصویر ذهنیتان نگاه می کنید و می خواهید که خودتان را از آن بکشید کنار االن سخت است . چند تا 

دقیقه طول می کشد درد هوشیارانه است شما می گویید االن  می کشد یا پنج . بعضی موقعها دو دقیقه طولمثال می زند 

می کشم و این برای این است که من با این چیز هم هویت شدم یعنی هویت می گیرم از آن و فکر میکنم که آن من درد 

به درد من نمی خورد اگر باشد خوب جهانی است و باشه یا نباشد  یناهستم و من از جنس زندگی هستم و آن هم یک چیز

نی خالصی و آزاد شدن . خا رگل! خاری که بعداً مهم نیست . من هویتم را از آن کندم و این یع زیاد است و اگر نباشد

هایتان را ببینید که آن دردبه شما گل بدهد این که شما ناظر من ذهنی باشید و تکه تکه خودتان را از آن بکشید بیرون. 

خشید . نگویید که من نمی بخشم. باید ببخشید. ببذهن شماست و دائم ببخشد و بیاندازید . بخاطر خودتان  در فضای دردمند

همه کردید که اینها خوب هستند و یک دفعه اگر می توانید این معنی را می دهد که یک انباشتگی آنجا دارید و فکر می 

. این همان غیر است. این نگاه  نید و بندازید. ولی باید بندازیدو اگر قدرتش را ندارید تکه تکه بکرا بکنید و بندازید 
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و یواش یواش خودتان را بیرون کشیدن درد دارد و شما هوشیارانه این درد را می ذهنیتان چیزهای  کردن به دردتان و

کشید که در پایین می گوید که این مثال نار خلیل است . مثل آتش خلیل است که نمرود بر پا کرد و نسوخت. خلیل 

بزرگ میگوید که  خودتان را می خواهید بکشید بیرون من ذهنیالن انسوخت و تبدیل به گلستان شد. پس شما هم که 

برایت یک آتش بزرگی روشن کردم که توی آن می اندازمت تا بسوزی مگر میگذارم که بروی . برای خیلی ها می 

گوییم که رنجشهای سی سال پیش را ببخش . مثالً می گوید که شوهرم به من خیانت کرده و نمی بخشم . می گوییم که 

ی خواهم ببخشم نمی شود. اگر ست و من قدرتش را ندارم و هر چه که مم ایانداز و می گوید نه این خیلی مهببخش ب

ولی ببخش اولش مشکل است بعد از مدتی می بینید که تبدیل به گلستان شد. . م ببخشم می بینم که دردم می آید بخواه

می آید و ... اینها دردهای روحی هستند.  تاگر ببخشی تو کوچک می شوی اگر کوچک بشوی دیگر آدم نیستی درد

که بخواهیم  چیزهای اضافی که ما به آنها چسبیده ایم همینک ن یآشما ببینید که چقدر درد روحی داریم . در انداختن 

خودمان را از آنها جدا کنیم من ذهنی بزرگ می گوید که بیچاره می شوی!  بی چاره نمی شوی بلکه خوشبخت و آزاد 

 می شوی. 

 درخت از نارسبزتر می شد آن                                                                    رخت آتش دید دموسی اندر 

صه این که زند . درخت وجود ما است و تمثیل موسی عبارت ازاین است که بارها این را گفته ایم خالباز هم تمثیل می 

ه بود و گله اش پراکنده شده بود و بهرحال وضعیت خوبی نداشت و این تمثیل ما در موسی در شب سرد زنش حامل

دگی دیگرخیلی به ما نمی چسبند برای چیزهای زن حوالی چهل و پنجاه سالگی ما انسانها که شب من ذهنی سرد است و

مقدار بعضی موقعها ما گیج شدیم و  ی خواسته بودیم و آنها را نداده  یا داده و خوشی بوده ونکه ما از چیزها زندگای

برای م وقتی که ما درد می کشی،  سن ها این همان تمثیل موسی استدرد داریم . بعضی ها درد دارند در این زیادی 

درد کشیدن بوده است ولی ما امروز عاقل شدیم در چی؟ در اینکه که هر وقتی دردمان  تا حاال  سم بیداری اینکه مکانی

کشیم درد معنی اش این است آمد معنی اش این است که چیزی ما را گرفته باید آن را ببینیم و از آن خودمان را بیرون ب

ه دادن شما و اینکه چیزی شما را گرفته بکار مکانیسم بیداری است. شما درد را برای توج لینیست وو درد ارزش 

ببرید. ولی درد را مقدس نشمارید. درد هر چه کمتر بهتر . حاال وقتی درد می آید شما از قدرت انتخابتان استفاده کنید . 

دید هستم. می گوید که موسی در آن حالت  دممن انتخاب می کنم که خودم را از این آزاد کنم چون انسان هستم و خردمن

یک  باالی کوه دارد یک درختی می سوزد . خب باالی کوه یعنی باالی من ذهنی و درخت هم درخت وجود شما است.

و از اینکه شما  دباید ببینی شماودش را به شما نشان می دهد ولی درد زیاد بشود خدا خ اگردید . یعنی  دفعه یک نوری

هوشیاری حضور در شما به آن بچسبید یعنی یک مقدار شان بدهد ونور خدا خودش را به شما ن ،در حالت گرفتاری زیاد
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این درخت شما هر روز سبزتر شما ایجاد بشود به دلیلی به صورتی اینها را ببخشید و هوشیاری خالص ایجاد بشود 

و آتش عشق بود آتش خدا بود و درخت وجود موسی، کما اینکه موسی در آنجا  میشود آن آتش، آتش معمولی نیست

وش شد یعنی هوش من ذهنی به طور کلی پرید. آن هوشیاری جسمی رفت و یک هوشیاری ههوش شد و افتاد. بییب

سبزتر می شود و باز سبز تر می شود از آن نور. د و در شما هم همینطور است. این درخت وجودتان مرتب دیگرش

درد پیغامش این است که یک چیزی شما را گرفته  پس ما از این سطر این نتیجه را می گیریم که شما اگر درد دارید این

و در اینجا شما باید از قدرت انتخابتان استفاده کنید و آن چیز را قبول کنید و خودتان را از آن بکشید بیرون . یک دفعه 

 شده. درخت وجودتان سبزتر می شود و مرتب این کار را بکنید تا وقتی که کامالً سبز شود. تقریباً همه پیغام گفته

 نین دان و همچنین پندارحرص مرد صاحب دل                                                                  همچشهوت و 

ه است و خودتان را از آن ا متوجه می شوید که من ذهنی یک تلوجه شدیم که گنج است االن شموقتی انسان یعنی ما مت

نید. این گنج را بکنید بک  این را از خودتان د و صاحب دل شده ایمی کشید بیرون یک کمی خودتان را زائوندید ، بقیه را 

اگر زیاد کنم فالن چیز را اینکه از آن شهوت است . زیاده طلبی و این شهوت زنده شدن به زندگی غیر و این حرص و

تر می شوم و شهوت و حرص دارد که برود آن چیز را به خودش زیاد کند تا اضافه نکند که من ذهنی می گوید خوشبخ

 زندگیش زندگی نمی شود ولی کسی که صاحب دل است از این طرفی می رود من االن یک درصد به زندگی زنده شده

شهوت ظاهرش شهوت ام و می خواهم تند تند دودرصد، سه درصد ، ده درصد ، وصد درصد به زندگی زنده بشوم این 

 است ولی واقعاً شهوت و حرص نیست. 

 صورت شهوت است لیکن هست                                                                        همچو نار خلیل پرانوار

است خلیل همان کسی بود که از نور بالندگی و زنده کنندگی ار خلیل پراین قیافه اش مثل شهوت می ماند ولی مثل ن

می شکنیم و همین ابراهیم خلیل هستیم و بتهای ذهنی را  شماذهنی بزرگ و در اینجا نمرود من نمرود انداخت توی آتش 

که بتها را می شکنیم بت بزرگ می گوید که نمی گذارم و تو را می اندازم توی آتش ، آتش همین درد هوشیارانه ای 

هوشیارانه شما را فوراً زنده می کند یک دقیقه طول می کشد و تبدیل به گلستان می شود پس  است که باید بکشیم. درد

هستید و صبر می کنید مثل خلیل آتش درد من ذهنی تبدیل به گلستان بی دردی ه شما درد را می پذیرید و هوشیاروقتی ک

 و آزادی می شود. آزادی و هوشیاری می شود. 

 

 



24 
 

 چون گشایند دیده ها کفار                                                                           شمس تبریز را بشر بینند   

وقتی که ما شمس تبریز یعنی هوشیاری خالص زندگی صحبت می کنیم در این دید من ذهنی که فقط جسم را می بیند و 

یکی آفتابی است که در آسمان می بینیم یکی هم آفتابی  صورت آن را بشر می بیند. ما دو جوردر این جهان آفتاب داریم

د آمده و جهان بی فرمی . جهان بوجوجهان فرم و ،جهان را است که پنهان است و آن همان شمس تبریز است که دو تا

از ذهن بیرون ن هم انسان بیدار شده است انسان دارند که آحتیاج به این هوشیاری خالص دواجهان به وجود نیامده هر

همه چیز را دید. حاال وقتی صحبت شمس تبریز را با چراغ قوه آن می شناسد کشیده شده است ولی وقتی آن شمس تبریز 

می کنیم کسانی که فقط با دید حسی فقط نگاه می کنند فکر می کنند که ما راجع به بشر صحبت می کنیم ما راجع به بشر 

همان هوشیاری اولیه این لصی صحبت می کنیم که از ذهن بیرون کشیده شده. صحبت نمی کنیم بلکه یک هوشیاری خا

خود خدا نیست سایه اش هست. انسان به حضور رسیده سایه  ،خودش آگاه شده . این همان سایه خداستاست که از

ن همه ما خود خداست در توی انسا بشر است که خود خداست و سایه خدا خداست و سایه خدا هم بشر نیست قیافه اش

 این قوه را داریم. 

 م:ششبخش 

ما شبیه نذر کردن سگان هست یک قصه بسیار کوتاه از مثنوی برایتان می خوانم که راجع به این است که این من ذهنی 

زمستان تصمیم می گیرند که وقتی تابستان می آید یک خانه ای برای خودشان بسازند ولی تابستان که می آید و که در

ه خوب می شود یادشان میرود و این نشانگر این است که من ذهنی یعنی وقتی که ما در ذهن هستیم دو تا وضعشان ک

حالت می شناسد یکی حالت بد و یکی خوب. وقتی حالت بد و مصیبت و دردها می آیند به یاد این می افتد که با خدا باشد 

ی شود می رود تو ذهن آن طرف سکه خودنمایی و حالش خوب مکه  شد و به گنج حضور برسد ولی وقتیبا زندگی با

می کند که شکر به خاطر این است که ما در فضای یکتایی  خرسرموالنا شکررا برای ما مطرحدر آ این چیزها است.

نگاه کنیم با آن هم هویت  ه به ما می دهد و اگر فقط به نعمتنه به خاطر نعمتی کاز جنس زندگی هستیم  این لحظه هستیم

ذهن ولی اگر در فضای یکتایی این لحظه باشیم می توانیم از نعمت استفاده کنیم و شکر توی  دوباره ویم و میرویممی ش

 زندگی ما است.ت نگه می دارد و یکی ازعوامل اساسی هم بکنیم و این شکر ما را در حالت رضای

ردم در تفسیر مثنوی دفترسوم شروع می شود و قصه بسیار کوتاه است. همان طور که عرض ک 2885قصه از سطر 

ستفاده کنید . آخرین سری هفت جلدی بخرید و از آن اک یکریم زمانی برای مطاله مثنوی بسیار مفید است.  به استاد
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می شود می توانید از  یعنی اگر می دانید که یک سطر از مثنوی با چه کلمه ای شروعبیات هم دارد جلدش کشف اال

 دا کنید. یب پان کتایطریق 

 سگ زمستان جمع گردد استخوانش                                                           زخم سرما خرد گرداند چنانش 

 خانهای از سنگ باید برکنم                            کو بگوید کین قدر تن که منم                                            

ز کشورها وضعیتشان امریکا و اروپا و بعضی اسگها قدیم در زمستان بیرون می خوابیدند امروزه البته مخصوصاً در 

در  می گویدنها و جاهای سرد می خوابیدند. اخیاب درولی در قدیم بیشترست و در جای گرم و نرم می خوابند، خوب ا

صیبت و ان من ذهنی هم همینطور است وقتی مهم سرما و هم گرسنگی. انس .زمستان کوچک می شوند از سرما 

ناراحتی و درد ها می آیند کوچک می شود و می گوید که زخم سرما آنقدر او را کوچک می کند که بگوید که من بیشتر 

و من به این کوچکی اینطوری که نمی شود تابستان که خب اگر اینطوری است لی کوچولو هستم یخ نیستم که از اینقدر 

 نم در آن جا شوم بیاید هوا بهتر بشود من می توانم از سنگ برای خودم یک النه بسازم چون خیلی کوچک هستم می توا

 سازم به چنگ  چونک تابستان بیاید من بچنگ                                                             بهر سرما خانه ای

ره ذمن یک اگر تابستان بیاید من بوسیله چنگالهای خودم می توانم از سنگ خانه بسازم . زیادکه نمی خواهم بکنم . 

 هستم.

 استخوانها پهن گردد پوست شاد                                                                 چونک تابستان بیاید از گشاد  

من ذهنی وقتی که یک کمی دردها ساکت بشود و وضع که خوب می شود از خوبی وضع می آید ما هم در تابستان که

است می گوید که وضع خوب است و شاد نی هم همینطور ود و پوستش هم شاد می شود. من ذهاستخوانها پهن می ش

 می شود.

 در کدامین خانه گنجم ای کیا                           گوید او چون زفت بیند خویش را                                     

نقدر خودش را آد من ذهنی وقتی وضعش خوب می شود نی بزرگوار. می گوید وقتی که خودش را بزرگ می بینکیا یع

بزرگ میبیند که می گوید ای بزرگوار من در کدام خانه می توانم جا بشوم؟ یعنی جا کندن در سنگ دیگرکوچک است 

 ر ذهن. برای او و چون االن تابستان آمده گنده شده. ما هم همینطور هستیم د
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 کاهلی سیری غری خودرایه ای                                      زفت گردد پا کشد در سایه ای                           

 ما می شود و می رود در سایه ای می خوابد. ما هم یک دفعه وضعمان که خوب می شود حاال سایهاین سگ بزرگ 

کاهلی، تنبلی ،  بیم.رتمان است. وضع خوب شده و گنده شده ایم و می خواچی هست؟ مقام و پولمان و گاهی اوقات قد

ر بی نیاز است . من سیری با آن سیری هوشیاری حضور فرق دارد . هوشیاری حضوسیری. دیگر گرسنه نیست این 

و خود ، نامردی ریغ .ود وقتی چیزها زیاد می شود و هیچ چیز دیگر خوشحالش نمی کندذهنی گاهی اوقات سیر می ش

هنی داشته باشید وضعتان و اگر شما من ذ اینها مال من ذهنی است . اینها را میخوانیم تا ببینیم که در کجا هستیم ما رایی

وچک می شوید و ضعتان خوب باشد دیگر در هیچ کجا ، جا نمی شوید. اینطوری نمی شود اتفاقاً وقتی که بد باشد ک

وضعتان خوب است بدانید که یک اتفاقی خواهد افتاد اگر تو ذهن هستید در آنجا باید در فکر گنج حضور باشید یعنی 

فتد ت یادمان می افتد. درد می کشیم یادمان می اولی ما وقتی وضعمان خراب اس برای خودتان و زنده بشوید به حضور.

یادمان می رود . خیلی ها به گنج حضور گوش می کنند و بعد از چند ماه  وبه محض اینکه وضعمان خوب می شود

دانشمند می شوند این در واقع نه اینکه انتقاد از آنها باشد این خطری هست که انسانها را تهدید می کند من این را بارها 

فته ام شما اگر بعد از مدتی که به گنج حضور گوش کردید یک دفعه من ذهنی می پرد وسط می گوید که من دانشمند گ

ندارم به این چیزها و من  خودم همه کاره هستم و همه چیز را می دانم. اگر این  جشدم من دیگه سیر شدم و من احتیا

 . فتیی شد گرفتار شده اید دوباره .رفتید به آن قسمت زطور

 ری خود رایه ای غکاهلی سیری                                              در سایه ای                    زفت گردد پا کشد 

 گوید او در خانه کی گنجم بگو                                      عمو                           ای گویدش دل خانه ای ساز 

یک مسئولیتی داری زندگی منتظر تو است  توویغامهایی می آید که یک کاری بکن الهام می رسد یک پ به ما همیشه 

! ولی ما توجه نمی شتر خواهد شدیهر چه توجه نکنی و به فضای یکتایی این لحظه نیایی درد خواهی کشی و دردت ب

جا جا می گردد و می گوید که تو بگو من ک میکنیم . میگوید که دلش می گوید که ای عمو خانه ای بساز و بعد او بر 

 گوید او در خانه کو گنجم بگو شوم و من خانه را کجا بسازم . 

 وقت درد                                                                  درهم آید خرد گردد در نورد استخوان حرص تو در

ا می گوید که استخوان حرص تو موقع یری می کند و می گوید به تو یعنی به مین را از این به بعد موالنا دارد نتیجه گا

. وقتی دردها می آیند و پیچیده می شویم  موقع نبرد یعنی پیچیدن خرد می شوددر هم آید و کوچک می شود درد 

 یعنی من ذهنی کوچک می شود.شما دیده اید.،استخوانهایمان کوچک می شود یعنی ما ذهناً 
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 در زمستان با شدم استانه ای                                                                     توبه بسازم خانه ای ویی از گ

می سوی زندگی. من ذهنی وقتی گرفتار  آن موقع ما می گوییم که من توبه می کنم . توبه یعنی بازگشت به سوی خدا به

مه ما باید برگردیم . الزم است که گرفتاریها به ما بگویند که باید برگردیم. شود می گوید که من حتماً بر می گردم ه

روحی که شما باید برگردید یک چیزی را آمد این درد عالمت این است که درد درد به شما  مروز گفتیم که کوچکترینا

شما راحت باشند حضوردر  نید. اجازه بدهید که مردمرها کنید . مقاومت و ستیزه نکنید ایراد و انتقاد نکگرفته اید که باید 

انتقاد از من ذهنی است که همه ما داریم ما داریم به هم . هم که ما اینجا صحبت می کنیم انتقاد از کسی نیست و این 

گردم در موقع گرفتاری می گوییم که من برمی کمک می کنیم و ما به کسی انتقاد نمی کنیم . اصل ما من ذهنی نیست. 

 و در آنجا خانه می سازم تا در زمستان وقتی دردها آمد من یک خانه ای داشته باشم این لحظه به فضای یکتایی 

 همچو سگ سودای خانه از تو رفت                                               چون بشد درد و شدت آن حرص زفت      

ما رفت این  یا یاد گنج حضور از دلسودای خانه ،و آن حرص زفت غالب بشود مثل آن سگ  همین که درد برود

خاصیت من ذهنی است و هیچ کس به خودش نگیرد که به من توهین شده . حاال در اینجا موالنا یک نتیجه دیگری می 

 گیرد که مربوط به شکر است .

 باره کی سوی نعمت رودشکر                                         شکر نعمت خوشتر از نعمت بود                        

شما شکر می کنید که من از جنس ،ید وقتی شما به آزادی می رسید مخصوصاً به آزادی از من ذهنی وقتی نعمت می آ

استفاده است قابل  از پایگاه حضور قابل دید وووردهای مادی از پایگاه شکر،  نه دستاوردهای مادی آن. دستازندگی شدم

تر خوش ی. در اینجا موالنا می گوید شکر نعمتکنید دوباره با آن هم هویت می شوولی اگر به آن  نعمت و آن چیز نگاه 

کی شکر را دوست دارد. کسی که شکر را دوست دارد  نی کسی که عاشق شکر است.از نعمت است . شکرباره یع

خالقیت را بوجود میآورد این نیست حواسش به این است که این کسی که یعنی حواسش به نعمت  دنبال نعمت می رود؟

این آزادی را بوجود می آورد. یعنی به فرم این لحظه نیست. در این لحظه یکی شما به فرم نگاه می کنید که ببینم چی 

به این لحظه باشد فضای زیر  اگر شما حواستان به فضای زیر این لحظه هستم یا نه؟جنس گیرم آمد یا اینکه آیا من از 

زندگی باشد این نعمت و این فرم این لحظه هم دیده می شود و هم قابل استفاده هست برای شما ولی اگر فقط فرم این 

می روید به من ذهنی واستفاده هم نمی توانید بکنید. ما وقتی با  با آن هم هویت می شویدولحظه را بگیرید بچسبید به آن 

می توانند خرج کنند. همینطوری انیم از آنها استفاده کنیم . مردم پول زیادی دارند و نچیزها هم هویت هستیم نمی تو

 خرج کنند می ترسند خرج کنند و همینطور در بانک است. و پولشون می ماند . بلد نیستند  میرند و میروندمی
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 رد ترا تا کوی دوستشکر آ کزان                                                       شکر جان نعمت و نعمت چو پوست

این لحظه زندگی است و خداست  فرمزیرجان نعمت است و نعمت پوست است. فرم این لحظه پوست است فضای شکر

ما چطوری می ورد . شضایت است شما را تا کوی دوست می آو دوست است و شما هستید. و این شکر که معادل ر

ین رضاست و رضا عین شکر است. یعنی این لحظه شما نه اینکه مهرکنید شکروست یا خدا همراه بشوید شکتوانید با د

ستید با پذیرش اتفاق این لحظه هنه. شما حقیقتاً موازی با زندگی داگماتک که بگویید که گفته اند اینطوری باید گفت ! 

و این لحظه اجازه  چه که باشد همین که گفتیم این همان سماع و رقص فرم استن از اتفاق هویت نمی خواهید و هرچو

صید. و شما نمی رقاگر فرم نمی رقصد پس شما دارید مقاومت می کنید  . برقصیدبا آن شما هم  و قصدبربدهید که فرم 

ا از البالی فرمها رد می اگر نرم شم. از کجا می فهمید که می رقصید ؟گفتم از فرم. فرم شما به عنوان هوشیاری بی

به این گیر می دهیم و به آن گیر شوید و می روید پس فرم دارد می رقصد. اگر ستیزه و ترمز و اصطحکاک دارید و 

یکی هستم و انرژی  االن  شکر به اینکه من با خدا .نمی رقصیم! شکر نمی کنیم! شکر به این روانی استمی دهیم  پس 

همین کافی است. اگر شما به محصول این لحظه بچسبید و فقط محصول را ببینید گرفتار  اش را از من بیان می کند و

 می شوید و نمی توانید. شکر شکرانه هم دارد . دارد همین را می گوید. 

 شکر جان نعمت و نعمت چو پوست                                                       ز آنک شکر آرد ترا تا کوی دوست

 نعمت آرد غفلت و شکر انتباه                                                                    صید نعمت کن بدام شکر شاه

نگاه نکن  چیز خوبی را شما خلق می کنید به آن زیاد ی گویم که این بد است ! من نم.یعنی فرم قشنگ این لحظه نعمت 

یعنی هر لحظه شما شکر میکنید در فضای یکتایی این لحظه هستید و فضای  ه دام شکر شاه. ب و با آن هم هویت نشو

 از جنس زندگی هستیم کهعاشق زندگی هستیم ست دام یعنی تله. یعنی ما اینقدریکتایی این لحظه در واقع دام شکر شاه ا

از آنجا بیرون نمی آییم و .ت می کنیم از آن دام صید نعم.حواسمان به این است که فقط از جنس زندگی و خدا باشیم 

چی هست که من را بزرگ می کند به من خانه بزرگ می دهد و اعتبار شکر برای این است که در آنجا هستیم نه نعمت 

شود، نه اینها نیست. اینها چیزهای ظریفی هستند که موالنا به ما یاد می دهد اگر می بخشد و توجه مردم به من جلب می

کنید ما اینجا شعر نمی خوانیم اینها درسهای زندگی هستند که من از موالنا می خوانم درقالب برنامه های شما توجه ب

گنج حضور و شما اینها را باید در عمل به کار ببرید. می گوید توجه به نعمت باعث می شود که ما باآن هم هویت بشویم 

اب آن. شکر بیداری می آورد انتباه یعنی بیداری . حاال شما از جنس آن بشویم و غفلت می آورد یعنی ما می روم به خو

 باید در فضای یکتایی این لحظه باشید صید نعمت هم بکنید.
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 نعمت شکرت کند پر چشم و میر                                                                 تا کنی صد نعمت ایثار فقیر

حاضر نیستیم که شکرانه بدهیم. اگر شما شکر را نعمت بدانید. چشمهای شما را پر می این هم شکرانه است و ما اصالً 

کند و این سیری با آن سیری قبلی فرق می کند که گفت سگ سیر می شود . بعضی ها آنقدر در این جهان سیر شدند که 

که اینها بعضی موقع ها؛ خب جوان همه چیز دارند. شما بعضی از این هنر پیشه ها را ببینید یا ورزشکاران را ببینید 

اینها را ببینند و از آنها ل خوب دارند همه می خواهند که یهستند و مقدار زیادی پول دارند ومقام و خانه بزرگ و اتومب

که نداشته باشند این سیری من  را دارند خب دیگر چه چیزی ماندهبگیرند . اینها هر چه که من ذهنی می خواهد امضاء 

باشد من هم مرسیدس  . مثالً من این را دارم واگر صد تا از این هم باشد یا من ماشین دارم اگر ده تا ماشین همذهنی است

هم بی ام دبلیو دارم هم اتومبیلهای مدل باالی دیگر را یکی ودو تا از هر کدام دارم ، حاال اگر تویوتا بخرم که دارم 

ام و همه به من توجه می کنند و دست می زنند و دیگرچقدر دست  دیگر چیزی نمی شود و دیگر مهمانیهایی که رفته

بزنند برای من چون دیگر این هم من را سیر نمی کند . این سیری من ذهنی این سیری سگ است ولی آن سیری بی 

ی ما شاه می شویم. ما چشممان سیر است برای اینکه ما زندگ ر چشم و میر،نیازی است وقتی از جنس زندگی هستیم پ

 در این صورت صد نعمت ایثار فقیرمی کنیکنیم تا از آنها زندگی بگیریم. گی میگیریم ما چیزها را جمع نمی را از زند

و شکرانه می دهید کمک می کنی و پولت را خرج می کنی . وگرنه نمی کنی. شما اصالً شکرانه می دهید؟ از خودتان 

 بپرسید!

 تا رود از تو شکم خواری و دق                                                  سیر نوشی از طعام و نقل حق            

از می نوشی. نور و هوشیاری از آن طرف می آید و تو یا خدا سیر نقل حق از شیرینی و شادی حق در این صورت از

این که بگویی این شکم سیر می نوشی. این است که تو الزم داری و از تو این خاصیت شکم خواری و شراب زندگی 

. این دق یعنی اینکه یک گدا رویی . دق یعنی این من ذهنی بعضی موقعها که چون از کنم من ذهنی را من خیلی پر

ها دیگر سیرش نمی کند هیچ جا بند نیست درست است که چیززندگی دستش کوتاه است و مثل ابر هست و دستش به 

باالخره یک تجربه ها ی مواد هم بکنیم هروئین هم بکنیم اینها که دیگر ما  همین آدمهایی که سیر نمی شوند می گویند

. این حس نقص نمی توانند از چیزهای معمولی دیگر چون همه چیز دارندرا راضی نمی کند می روند معتاد می شوند. 

کند برای توجه  هفبه او می دهد و می رود دریوزگی و همه چیز را به خودش می خواهد اضا من ذهنی حالت گدارویی

همین کار را می کنیم حاال تو به درست بیشتر . دق یعنی در مردم را زدن برای اینکه یک چیزی به من بدهید . ما هم 

من چی می دهی؟ شما او را به صورت زندگی می بینی یا اینکه چی از او می خواهی. اینکه چشم ما به دست همه 
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ز او صفتی من ذهنی است. پس شکر ما را ا ویی و گدارگداخواری و حالت می دهند این از شکم  هست که چی به ما

و از معشوق سیر بنوشیم. غذای می کند و ما را وارد فضای یکتایی این لحظه می کند که با معشوق زندگی کنیم خالص 

 نقل خدا را. نورو

 

 

 

 

 


