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 هست عاقل هر زمانی در غم پیدا شدن 

 هست عاشق هر زمانی بیخود و شیدا شدن

 عاقالن از غرقه گشتن بر گریز و بر حذر

 عاشقان را کار و پیشه غرقه دریا شدن

 عاقالن را راحت از راحت رسانیدن بود

 ها شدنننگ باشد بند راحت عاشقان را

 ها چنانکعاشق اندر حلقه باشد از همه تن

 زیت را و آب را در یک محل تنها شدن

 و آنک باشد در نصیحت دادن عشاق عشق

 نیست او را حاصلی جز سخره سودا شدن

 عشق بوی مشک دارد زان سبب رسوا بود

 مشک را کی چاره باشد از چنین رسوا شدن

 و عاشقان سایه درختعشق باشد چون درخت 

 سایه گر چه دور افتد بایدش آن جا شدن

 بر مقام عقل باید پیر گشتن طفل را

 در مقام عشق بینی پیر را برنا شدن

 شمس تبریزی به عشقت هر کی او پستی گزید

 همچو عشق تو بود در رفعت و باال شدن

 . شروع می کنماز دیوان شمس موالنا  ۷۵۹۰گنج حضور امروز را با غزل شماره  با سالم و احوالپرسی برنامه

   هست عاقل هر زمانی در غم پیدا شدن

 هست عاشق هر زمانی بیخود و شیدا شدن

هم برای  بیند که چطور می تواند خودش راپس عاقل هر زمانی در غم پیدا شدن است. عاقل در هر لحظه می خواهد ب

ببیند چطور می تواند پیدا شود یعنی یک چیزی شود و نمایان . می خواهد خودش و هم برای دیگران به نمایش بگذارد

آن چیزی  از کههست. بی فرم شدن به این معنا  بیدل شدن شق هر لحظه در حال بی فرم شدن وشود و در مقابلش عا

 و دست برمی دارد و بیدل می شود و دل ندارد. در اینجا دل به معنای هسته ایست که ما حولکه ممکن است شده باشد 
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منی، وجودی یا مرکزی درست کرده ایم و همینطور که می حوش آن من درست کردیم و فکر می کنیم آن هستیم. یک 

 رنگ و بوی مثبت دارد.  ،از نظر موالنا رنگ و بوی منفی دارد و عاشقبینید عاقل در اینجا 

که این لحظه دایم داخل چیزی می رود که  اما عاقل چه کسی است و عاشق چه کسی؟ موالنا می گوید عاقل کسی است

ردورز عنی خردمند و خبه م در اینجا می بیند. عاقل ینکی که به چشم زدهبنابراین جهان را از پشت ع مبگوید من این هست

هوشیاری زندگی زنده را ندارد بنابراین درون فرم  که هوش فرمی و خواب فکر را دارد پس ستنیست. عاقل کسی ا

این عینک را که می زنیم دایما در فکر این هستیم که یک چیزی می بیند. جهان را  ،و مطابق عینک آنفکری رفته 

اه رمی خواهد جهان را ببنید. عاقل خردمند نیست چون خرد هم عاقل از پشت آن عینکی که چیزی یا کسی شدهبشود و 

ی هاآن خرد است. وقتی ما بوسیله فرم. درست مثل دو روی یک سکه که یک روی آن عشق و روی دیگر با عشق است

ن نیست و فقط یک هوشیاری هست که با آنها هم هویت شده ایم در اینصورت خردی در آ فکری به جهان نگاه می کنیم

. عاقل همیشه به ذهن می رود و یا در حال رفتن به ذهن هست و در حال ی داردوضعیت آن فرم فکری راجع به چیزی یا

می گیرد و حول و حوش آن می تند چیزهای بیرونی  را  ،ستی در ذهن هست و از طریق ذهنشسرمایه گذاری هوش ه

د و و می گوید این من هستم و از آن طریق به جهان نگاه می کند که این یک محدودیت است. عاقل دایم به ذهن می رو

چون می گوید در غم  ؟ند. چرابرای خودش و دیگران ایجاد درد می ک با محدودیت ذهنش جهان را می بیند پس عاقل

 . است پیدا شدن

به همراه دارد و نمی شود حتما یک غم و غصه چیز هر چیزی که ما با آن پیدا می شویم و می گوییم ما این هستیم آن 

 ی خواهیم در آن وضعیتکه م اشد برای اینکه آن چیز حتما تغییر خواهد کرد. ممکن است وضعیتی باشدنداشته ب که

هیچوقت در آن وضعیت نخواهد ماند. این پیدا شدن و حس نمایان شدن ما برای این است آن چیز ه داریم اما نگچیزی را 

که این وضعیت را به همین صورت نگه داریم. چون وضعیتها تغییر می کنند دایما می ترسیم و یک غصه ای داریم که 

 ،خواستیم پیدا شویم این غصه هم وجود نداشت. در مقابلاز این من شدن حول و حوش آن بوجود می اید و اگر نمی 

اشد اوال در چیزی نمی رود که اگر عاشق واقعی ب به سرعت بیرون می اید. عاشق همیشه از آن چیزی که در آن رفته

ن هم هویت شود و از پشت آن جهان را نگاه کند ولی اگر یک لحظه هم برود مرتب در حال از دست دادن آن چیز با آ

 بیرون آمدن از آن است پس دایم بیدل و شیدا می شود.  و

یوسته و خام میرود که هنوز به ظهور نپ هست عاشق هر زمانی. پس عاشق هر لحظه به سمت بی دلی و همان زندگی

محدودیت  از خودش آگاه شود و از آن طریق به جهان نگاه کند و این عکس زندگی زندهاجازه می دهد که هستی و 

ودیت یعنی اینکه عاقل بوسیله ذهن خود در وضعیتی برود و یا با کسی یا چیزی در بیرون هم هویت شود است. محد

تند و از طریق بمن این هستم و حول و حوش آن من این مهم است و یعنی چیز بیرونی را در ذهنش مجسم کند و بگوید 

ما را  و هستند ناز ما آویزا ش بیاید چیزهای دنیایی. وقتی این وضعیت پیآن به جهان نگاه کند و از آن بیرون هم نیاید

د و یهر وضعیتی یک تهدید به حساب می آتغییر .د چون در ذهن هستیمنست و بال ما را می گیرد و دنسنگین می کن

      قسمتی از من تهدید می شود. معنایش این است که

این هسته و مرکز است بنابراین همیشه در حال از دست دادن  بیرون آمدن از ذهن و ولی چون عاشق همیشه در حال

در تمام وجودش ارتعاش با شدت  دایم زنده بودن زندگی این لحظه آزاد شدن و شیدا شدن است. بنابراین در انسان عاشق

 ،که جهان را زنده می کند شادی چرا؟ چون ذات هستیدایما در حال شادی است.  و محدودیت وجود ندارد پسمی کند 
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خودش را بیان  بنابراین شادی از طریق انسان عاشق است و چون انسان عاشق تبدیل به او شده آرامش و عشق است

شیدا شدن یعنی انسان خودش را از دست داده و دایم در حالت شادی به سر  .می کند پس دایم در حال شیدا شدن است

و درد ت محدودیت و منیت است که غصه دست خودش نیست چون ذات زندگی همه شادی است. ذا کار می برد و این

 برای خود و دیگران است و همین به محدودیت رفتن عشق را می پوشاند. 

ا هر لحظه یکی می شود و هر یش در ذهنش زندگی می کند و با آنهبه عبارت دیگر عاقل کسی است که بوسیله فکرها

 پس ما به یک فرم تبدیل مین ما اثر می کند یک هیجانی بوجود می اید و زمانیکه هیجان بوجود می اید فکری که به بد

یک درد برای ت این فکر و هیجان منفی است. پس عاقل هر لحظه اهیجانی که بیشتر اوق-شویم به یک فرم جسمی

رود و شما برای اینکه فرم از بین می نداشته باشد  نمی شود غصه می کند چون داخل یک فرم می رود وخودش ایجاد 

پس چاره ما این هست که خودمان را ببینیم که بوسیله  چون قسمتی از وجود شما شده است. نمی خواهید که از بین برود

ایجاد می کنیم که می گوییم من این هستم.  فکر و هیجانمان که ناشی از تاثیر فکر بر روی جسم ماست چه حالتهایی را

. این یک قسمتی از تغییری هست که با خواندن و به ذهن نرویم باعث می شود ما اینکار را نکنیمضور حهوشیاری 

 غزلیات موالنا و برنامه گنج حضور می خواهیم در خودمان ایجاد کنیم. 

ثال آیا م بنابراین شما ممکن است یک قلم و کاغذ بردارید و ببیند که چطور در غم پیدا شدن هستید و اینها را بنویسید.

این دو عادت راههایی هستند که بدون اینکه آگاه باشیم  ردن و عکس العمل نشان دادن دارید؟!!شما عادت به شکایت ک

عاشق تماما حضور ناظر می خواهیم پیدا شویم. الگوی پیدا شدن باعث می شود که تمام هوش حضور ما بلعیده شود. 

پس شما خودتان را ببینید که االن سرمایه گذاری شود و بلعیده شود.  است و اجازه نمی دهد که هوش حضور در چیزها

عکس العمل نشان می دهید و رفتار خاصی انجام می دهید آیا  د. آیا در حال شکایت کردن هستید؟!!چطور پیدا می شوی

 خانه یا محلدر  ،رانندگی زمانیت کنید. برای مثال یک وضعیت شکا در موردممکن است شما  ؟!!یا چیزی می گویید

ودت یزی بگو و خکار وضعیتی برای شما پیش آمده است. آیا ذهن شما االن به شما می گوید به این غالب فکری بیا و چ

 تید؟ این همان پیدا شدنشما در حال پیدا شدن از طریق شکایت کردن یا واکنش نشان دادن هس ؟!! پسرا اینجا مطرح کن

 نمی بینید. شما است که 

 جانو هیچه کاری یا رفتاری می کنید و این وجودی که باال می آید و کاری می کند ، االن ببینید چه فکری می کنید

به  عتمام توجه زندگی خام را می بلعد. آیا می توانید ببینید که راج ریددا بصورت شکایت یا گله کهدنبال آن یا واکنشی 

نید؟!! و من خود را مطرح ک نشان دهید واکنش آیا می خواهید ؟!!ن هستیدکنید یا از چه چیزی خشمگیچه چیزی گله می 

اینکار را می کنیم و می خواهیم بدانیم از طریق ذهن چه کسی  از روی عادترز و درد آن هم بنشینید. ما باید پای ل پس

گاه آ نتا بحال از آ و شما می گویدچه ی خواهد از آن گله کند ببینید مهستیم. این بار اگر وضعیتی پیش آمد که ذهن شما 

 یدا شدن گله کردن و واکنش نشان دادن است.پتید و می دانید یکی از ترفندهای اما حاال هوشیار هس نبودید

 ای گله پیش کرده تو سیر نگشتی از گله    

 چون به کراست این دکان چاره نباشد از غله

ذهن  در این دکان تو ؟!!. تو از این گله کردن سیر نشدیت می کنی و واکنش نشان می دهیکاییاد گله وشای کسی که ز

 بلکه ن مال تو نیستدکان ذه .و در ذهن زندگی کنی که اجاره کرده ای باید اجاره بها بدهی. تو می خواهی من شوی
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ره بدهی. ذهن ه و اجازندگی زنده این لحظه خانه توست و اجاره ای نیست و الزه نیست بهر حضور خدایی این لحظه و

این را باید رها بوجود می اید از بین می ورد. اگر در شما رنجشی بوجود می آید ر ذهن دو هر فکری که  یستاجاره ا

آگاه  . شما باید از حضوراجاره بدهید برایش اید و باید نگه می دارید و آنرا کرایه کرده کنید تا برود و بمیرد شما این را

می گوید  . زندگیاستفاده کنید ی به ما داده و نیازی به اجاره ندارد و زندگی می گوید بیا در این فضا زندگی کنکه زندگ

 بهر شما اگ. کشی درد میبهای آنرا بدهی پس ذهن بروی و آنجا زندگی کنی پس باید اجاره  می خواهی به حاال که

. که دارید کینه و رنجشی ،غصه ،غم نده اید پس باید اجاره آنرا بدهید. اجاره آن چیست؟اید و در ذهن مامحدودیت رفته 

 . فضای حضور است برو اگر می خواهید این کرایه را ندهید همانند عاشق به خانه خودت که

که عشق در واقع باید از خودمان شروع شود و  عشق یعنی معنا و حس زندگی زنده این لحظه. من بارها توضیح دادم

درون بدن فیزیکی خود زندگی مرتعش را درون خودمان حس کنیم و در فضاداری و سکون این لحظه می توانیم آن 

 دیمدمان حس کروحس کنیم. وقتی زندگی را در بدن خزندگی که بدن فیزیکی را به رقص در می آورد و فعال می کند 

 همینهمه چیز را  بی فرم که حس کنیم. چون یک زندگی بیشتر وجود ندارد یا همان هستی ران همگدر دی می توانیم

مهر زندگی بخش این  درال زنده و مرده می شود. شما هم زندگی می کند نه در گذشته و آینده. همه چیز همین حا لحظه

عشق است و این یک زندگی در واقع تنها چیزیست حس یکی بودن و ، آرامش ،شادی اش که همه اید ه قرار گرفتهلحظ

که ما می توانیم از خدا بشناسیم و اگر از آن در خودمان آگاه شویم و به آن تبدیل شویم حاال دیگر آن یک زندگی از 

 زاباید هوشمان را  . ماشدن هستیماشتباها در حال پیدا  ولی ما این کار را نمی کنیم و .طریق ما به جهان نگاه می کند

 شدیم بیرون بکشیم. می آن چیزهایی که تا بحال بوسیله آنها پیدا 

 رقصان شو ای قراضه که از اصل کان کانی 

 جویای هرچه هستی میدان که عین آنی                

  قراضه= ریزه های طال

چیزی که تو به ذهن خود می روی و  هربا رها کن و بی وزن بشو چون را تو رقصان شو یعنی چیزهایی که گرفتی 

می گوید اینها موالنا عی به هزاران چیز مختلف چسبیده ایم. رما با هزاران نخ نام .ترا رها نمی کنندا می شوی آنها آنه

دت را به ریزه های آن تبدیل چرا خو ،طالی ناب هستی یعنی صان شوی. تو از جنس کان اصلیرا رها کن تا بتوانی رق

ذهن  ونهستیم؟ ما جویای چیزهای دربدان که عین آنی. ما جویای چه چیزی  ،پس جویای هر چه که هستی !!؟کردی

هم هویت می شویم و خودمان را به ذهن می رویم و با آنها، همسر، مال دنیا، کار و پول فرزنداندوستان، با  و ستیمه

 کنیم. جستجو می  هادر آن

صل ا پس از تو می گیرند یا د ونچون تو از جنس این چیزها شدی و اینها دایم در حال تغییر هستند و زیاد و کم می شو

و مثل آنها بی جان شده ای. جویای هر که هستی  چسبیده ای به یک سری چیزها که جان ندارد دست دادی و کان رو از

ن آنها بی روح و مرده شده عیپس چسبیدی به آنها  دی وجستجو کر یعنی تو چیزهای بیروح را ،می دان که عین آنی

 آنها هم ترس ذاتی دارند. همه انها باید از بین بروندچون همانند آنها شده ای. ان نداری و غصه و ترس داری. ای و ج

 ا را از آنجایی که هستیمو تو عین آنها شده ای و وجود تو شده اند و ترا می ترسانند. هر کدام از این بینش ها می تواند م

 در بیاورد و همانند عاشقان در مسیر شیدا شدن و جنون بیندازد. 
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ا گاه و ؟ مثال آیا شمدچطور در حال پیدا شدن هستیو کاغذ بردارید و بنویسید که  منابراین یک راه این است که یک قلب

د که من متقاعد کنیآن شخص را حث و جدل می کنید تا یک موضوع فکری پیدا می کنید و از آن پایگاه با یکی ب بیگاه

یشتر بو هر چه  در حال پیدا شدن هستیدحظه یعنی هر ل داگر این کار را می کنی ؟!!راست می گویم و تو غلط می گویی

 ت. شدا دبیشتر غصه خواهی پس دمی شوی بیشتر پیدا داینکار را می کنی

ی از یک پایگاه ذهن !!چه چیزی دفاع می کنید؟ ازشما که ببینید ند. شما را رها نمی ک با دیگران، بحث کردن کهبدان 

ید بگویید این عقیده من هست اما می تواند می توان است و شما از آن دفاع می کنید. شممنی که االن بیرون آمده و توهم ا

ی مبه آن ن رتاینصو. در ری در معرض تغییر استتغییر کند و من این را از دیگران یاد گرفته ام و همانند هر باو

و من را ما می  د. آیا دایم خودت را به این و آن می چسبانیو ار آن آگاه هستید دکنیمی و هوشیارانه به آن نگاه  چسبید

 البته منظور دوست شدن با کسی نیست.  .جزو گروهی هستید مثال د؟!!کنی

هم . ندوو بهتر پیدا می شبزرگتر هستند  فکر می کنند چون جزو آن گروه هستند وها جزو گروهی می شوند بعضی 

 ،در آنباشیم و  آگاهگروه شدن اگر در جهتی خردمندانه باشد هیچ اشکالی ندارد بطوریکه ما هوشیار به این موضوع 

                                که می توانید ببینید چطور پیدا می شوید.   وجود دارد من جستجو نکنیم. به هر حال روشهای مختلفی

 عاقالن از غرقه گشتن بر گریز و بر حذر 

 عاشقان را کار و پیشه غرقه دریا شدن

 غرق زندگی شوند چون زندگی را ند نمی خواهند این را رها کنند وپس عاقالن چون فرم دارند و غرق یک چیزی هست

  .عاشقان را کار و پیشه غرقه دریا شدنغرق شوند ولی زندگی در دریای  نمی خواهند می بینند و ،در چیزی که هستند

 بخش دوم 

گفتیم عاقالن چون حس وجود می کنند و از جنس فرم شدند فکر می کنند اگر این چیزهای دنیایی را رها کنند می میرند 

کمی نیم را ببی هااما اگر ما به این هوشیاری برسیم که کمی از هوش زنده این لحظه را نگه داریم تا با آن بتوانیم وضعیت

در سر شما می گذرد نگاه کنید متوجه می شوید که دایم در حال حرف . اگر به فکرهایی که مبه حضور زنده می شوی

ا فرمهزدن است و ما فکر می کنیم آن فکرها هستیم و اگر آنها را رها کنیم می میریم. عاقالن بر اساس وضعیتها و 

ریا که همان زندگی از فرم رها شوند در حالیکه عاشقان کار و زندگیشان این است که غرق د ادامه می دهند و میترسند

 زنده است بشوند. 

 عاقالن را راحت از راحت رسانیدن بود

 ها شدنعاشقان را ننگ باشد بند راحت

وضعیتهای ذهنی که در فکر خود دارند پیش با عاقالن در ذهن خود با فرمها هم هویت شده اند و فکر می کنند اگر 

 ممی کن فکر منه تحصیالتی که باید ب :می گویید هستید،خود هم هویت فرزند با د پس راحت می شوند. مثال اگر نبرو

. اینها همه از ذهن می مزندگی کن ممی خواه منکه  یدر جایازدواج کند و یا  مفکر می کن مندست پیدا کند، با کسی که 

زرگتر ب تا زمانیکه ی کردیدمآیند در حالیکه اگر شما عاشق بودید فقط عشق و مهر می ورزیدید و از فرزند خود حمایت 

 . انجام دهدتصمیم بگیرد که چه می خواهد بتواند شد خودش 
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ین اچیزهایی در سر داریم که برای فرزند خود راحتی می دانیم چه بسا اصال اینطور نباشد و او آنها را راحتی نداند. 

 یم دار زهایی که در ذهنالل می کنیم چون می خواهیم به چیر خود هم اخکااشتباهات را نه تنها با دیگران داریم بلکه در 

در ذهن هستیم می گوییم باید  گاهی روانشناسها آنرا ناحیه راحتی می نامند. ما چونبرسیم تا باعث راحتی ما شود. 

ام انجن د. این کاریست که عاقالاز بین می رو ما ر شود و اگر اینگونه نشود ما می ترسیم و راحتیطوور و آنطوراین

  می دهند.

می خواهید منشا فساد را خشک کنید باید  شما چیزهای ذهنی شروع می شود. اگر وضعیتها و از هم هویت شدن با فساد

اتفاقی بیافتد خوب است. اگر دقت کنید می بینید که اتفاق این  و بعد دیگر مهم نیست و هر از ذهن خود بیرون بیایید

و اینکار  یرش به این لحظه نگاه می کنیدلحظه بهترین اتفاقی است که می تواند برای ما بیافتد بنابراین با یک فضای پذ

 اهبوجود بیاورد. علت گیر افتادن ما در وضعیتها این است که ما با آن وضعیتگشایش در کار ما  باعث می شود زندگی

 زندگی بیدار درون ما همه چیز را درست می کرد.  ،را می پذیرفتیم هاستیزه می کنیم و اگر آن وضعیت

اگر تسلیم شوید بیماری شما هم شفا می یابد. ذهن اینگونه می گوید  .ه کردن با اتفاقات استستیز دلیلحتی بیماری ما ب

دالر  ۷۷۷دالر پول دارم باید آنرا بپذیرم که بیشتر ندارم اگر این را بپذیرم و ستیزه نکنم و نگویم من  ۷۷۷من که اگر 

ودش حل می کند و به بهترین صورت در می زندگی این وضعیت یا مریضی ما را با خردی که دارد در خ ،نمی خواهم

 ادر زندگی م هر وضعیتی و یاند شکوفا شود. ستیزه با هر چیزی آورد و در هر جهتی که بخواهید زندگی شما می توا

 ورد. آمی  بوجود گرفتاری

      زیت را و آب را در یک محل تنها شدن                 ها چنانندر حلقه باشد از همه تنعاشق ا

 زیت= روغن

چطور روغن و که در آب بریزی.  یجمع و جور می کند درست همانند روغن را از تن ها یعنی جسمها عاشق خودش

اگر شما  هوشیاری می شود. جمع می شود ودوباره برود  هوشیاری زنده هم اگر داخل چیزید نآب با هم قاطی نمی شو

 و چه کارهایی شما در مقابل آن دنوردر شما بوجود می آاناتی که چه هیجمی توانید ببینید فکرهایتان را گوش می کنید 

ه تمام ب بیرون می کشید. عاشقان آناز اگر یک لحظه هم این تماشاگر بلعیده شود شما می بینید این تماشاگر را  .می کنید

وباره نباشند اما د ثانیه خودشان ۰۷و برای  هم ممکن است که یک لحظه عصبانی شوند ولی عاشقان معمولی ،عمق نه

  . حالت اصلی خود باز می گردند سرعت به به

 و آنک باشد در نصیحت دادن عشاق عشق

 سخره= بیگاری و کار عبث      نیست او را حاصلی جز سخره سودا شدن

رای بکسی بوسیله عقلش بخواهد عاشقی را نصیحت کند جز اینکه خودش را مسخره جنون می کند کاری نمی کند. اگر 

اینکه عاشق توجهی به اصول عقلی آدمی که با عقلش در بدبختی و زجر است ندارد. برخی از ما در حالیکه در پایگاه 

و کینه به جهان نگاه می کنیم می خواهیم دیگران را هم نصیحت خشم، غصه، درد از پایگاه عقل خود گیر کرده ایم و 

خودش را مسخره جنون می فقط را یک آدم عاقل بخواهد نصیحت کند کنیم. برای همین می گوید اگر چنین آدم عاشقی 

  کند.
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 عشق بوی مشک دارد زان سبب رسوا بود

 مشک را کی چاره باشد از چنین رسوا شدن

خودش را روی این عطر بیندازد عاقل آدم یک . اگر بگذارید بویش متصاعد می شود در جایی شما یک عطری رااگر 

عاقالن د. ر عبث می کنده و کاود این آدم خودش را مسخره هیچ کرو بگوید نمی خواهم اجازه دهم بویش متصاعد ش

بیگاری می کنند و از زندگی زنده درون خود استفاده نمی کنند و عاشقان را هم نصیحت می کنند که شما بیایید همانند 

 همانند ما به فکر هیچ و پوچ باشید ا برای دیگران هم ایجاد کنید وما غصه دار باشید و درد داشته باشید و همان درد ر

 می گوید جلوی عشق را نمی شود گرفت. موالنا اگر عاشقان این کار را نکنند عاقالن با آنها دشمن هم می شوند. 

می خواهد خودش را بیان کند  و و بوی خوش دارد مثل مشک هستعشق . عشق بوی مشک دارد زان سبب رسوا بود

خودش را بیان کند و ما اگر می خواهد از طریق ما یعنی زندگی زنده این لحظه عشق  .نمی توان جلوی آن را گرفت و

شان دور افتاده است که ما از آن زندگی بی نام و ن. علت غصه های ما این جلوی آنرا بگیریم به غصه دچار می شویم

 زندگی از ما بصورت شویم یدای بیان کند و هر لحظه بیدل و شدهیم که زندگی از ما خودش را به سادگایم و اگر اجازه 

 ما و می کند یانباز ما ودش را آفرینش چیزهای خوب خو  خیراندیشی، خردورزی ،، عشق، بخشش، حمایتخوبی

این  دهزندگی زن مقابل ما نمی توانیم در: می گویدموالنا آبادان می شد. پس به اعتباری  دیگر مسیله ای نداشتیم و جهان

 و می خواهد خودش را بیان کند مقاومت کنیم.  منشا خیر و برکت استکه  لحظه

 عشق باشد چون درخت و عاشقان سایه درخت

 سایه گر چه دور افتد بایدش آن جا شدن

د درخت است و عاشق سایه اوست. اگر درخت وجود داشته باشد باید سایه هم وجود داشته باشد. نمی شود عشق همانن

باشد. نسایه اجبار دارد که آنجا باشد و دست خودش نیست که آنجا درخت باشد، خورشید هم بتابد اما سایه درخت نباشد. 

 دیعاشق دختر یا پسر همسایه شو ه این معنی نیست که. عاشق در اینجا بانسان هم دست خودش نیست که باید عاشق باشد

انتشار خیر و برکت آن  ،بیان آن ،یعنی حس زندگی زنده این لحظه واقعی ولی عشق آن هم جزو همین عشق است البته

نتواند خودش را از  هستیم. عشق اگر بیه درخت. پس در اینکار ما هم شو بعد برای دیگران ابتدا برای خود شخص

چه موجودی خودش را بیان کند؟!! انسان کار عبث می کند که ستیزه می کند و بدن و فکر خودش  انسان بیان کند پس از

ری ما کار دیگ .انسان باید اجازه دهد عشق از او بیان شود همینرا خراب می کند و بیخودی هیجانات منفی دارد. 

 سانان برکت دار آفریده می شود و چیزهای خیر وبسیاری می گیرد و انسان صورت  از طریقآفرینش همه این  نداریم.

 می تواند از آنها استفاده کند و راحت زندگی کند و از نظر فیزیکی هم رفاه داشته باشد. 

 بر مقام عقل باید پیر گشتن طفل را

 ۹۰۲۵ در مقام عشق بینی پیر را برنا شدن

سالگی چیزهایی یاد گرفته ایم  ۰۷سن باال مثل زندانی عقل و فکر خود هستیم و با چیزها هم هویت شده ایم. ما در ما 

باید فکرهایمان  ایک ساله است و م  مد،نمی فه یزچ تیم. عقل ما می گوید این بچه هیچکه در کودکی آنها را نمی دانس

وضعیتهایی که . هیممی دکردن، غصه خوردن را به او یاد  را به او تزریق کنیم تا او هم مثل ما فکر کند. ایجاد درد
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ل با عق ما تا مثل می دهیمدعوا می کنند به او هم یاد  مهم هستند همانند زن و شوهرها که با همبرایمان خودمان داریم و 

 ینمایشی ست از عشق و کار او د. ما فکر می کنیم یک بچه یک ساله چیزی نمی فهمد در صورتیکهشو بزرگ منفی

زمانیکه ما او را خفه کنیم و بگوییم او نمی داند و باید ، مهر ، لبخند و بازی هست تا به وضعیتها ندارد و بدنبال عشق

برود تا همانند  راه را در مقام عشق می گوید، پیر باید زندگی همانند ما غصه دار شود. عقل می گوید او نمی داند ولی

می بینم تمام چیزهای باارزش این  . بعدپس ما باید در یک سنی به هوشیاری زنده زندگی دست پیدا کنیم .آن بچه شود

که بچه شاد  می بینیده هفتاد سال دارید شما ک. یشق خدایع و درون و آرامش ت و مجانی هستند همانند شادیدنیا مف

 ۰۷-۲۷ سن وزش غلط شاید پولش بیشتر شود اما شادی او کمتر می شود. درواما هر چه بزرگتر می شود بدلیل آاست 

ه یدمسیله را گرفته اند و به آنها چسبچند د یت باشسالگی دیگر از شادی خبری نیست و بجای اینکه در اوج شادی و خالق

ت می توانس یزاد کنند. همین آدم در بچگآآن دردها  ی توانند خودشان را ازنم و  غصه می خورند اند و دایم غم و

 د اما دیگر نمی تواند چون در ذهن گرفتار شده است.  دشادی و بازی کند و بی دلیل بخن

 کی او پستی گزیدشمس تبریزی به عشقت هر 

 همچو عشق تو بود در رفعت و باال شدن

 وانیممی تو به آنها ننازیم  دنبگذاریم برونچسبیم و  رمهاف ما بهاگر  .شمس تبریزی همان زندگی زنده این لحظه است

لحظه  هوش این ی می کنید،گربزاحساس هوش این لحظه را از آنها بیرون بکشیم. اینکه شما می گویید من این هستیم و 

ی م به صعود ثل عشق شمس تبریزی شروعپست شود ما هم م من ذهنیمی گوید اگر  کنید.به مفرق می  و گیریدمی را

 شروع به پرواز و حس سبکی می کنیم.  رها می شویم و که ما را می کشیدند چیزهایی کنیم و از تمام آن

 

 

 


