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1903ةشمارغزل،اتیغزل،شمسوانید،يمولو
خوبانندیآبرونپردهازکه؟خاقانزآمدخطکهتويدیشن

ارزانسختباشدکهخواهمرکَشامسالکهخاقاناستفرمودهنیچن

خنداناقبالیزه،خاقانیزهمباركروزیزهوسالیزه

دانیميسوخرامدیمسلطانکهاستحرامبنشستنخانهدرون

پنهانيِدایپخوشبزمیکیینیببتادانیمبهماباایب

انیبرمرغانازوحلواهازاریبسيهانعمتوخواننهاده

جانازخوشترمطربانِينوایساقشیپدرهمچوغالمان

خوانازویساقازداردفراغتمستانيهاجانشهعشقِازکیول

انیجوستگشتهکجاشهیاندکهجاهمان؟باشدکجانیا:ییگوتو

.از دیوان شمس موالنا شروع می کنم1903با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 
؟خاقانزآمدخطکهتويدیشن

خوبانندیآبرونپردهازکه؟خاقانزآمدخطکهتويدیشن

.می گوید تو تا حاال شنیدي که از خاقان یعنی از خدا فرمان آمده که زیبارویان از پشت پرده بیرون بیآیند

خاقان لقب پادشاهان چین بوده است و فرمانشان قابل اجرا بوده، این خط یا فرمان براي انسان هست و به 

معنی این بیت این است که آن اتفاقی که  در انسان . موجب آن انسان دیگر نمی تواند پشت پردة جسم باشد

بشود یا او به خدا یا زندگی ه او زنده اي باید می افتاد که زندگی یا خدا بباید می افتاد یعنی در یک باشنده

یعنی وقتی که انسان بوجود آمده، درست است .زنده بشود، و این کار هوشیارانه باشد، به وقوع پیوسته است

که یک من ذهنی درست کرده ولی در اندرون من ذهنی یا ذهن، ما بصورت هوشیاري و فضاي بینهایت 
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اش بینهایت است با هم نیست، منتها ما این فضا را که اندازهوسیع وجود داریم و حتی این بصورت قوه 

.تحمیل فشار زیاد به خودمان می بندیم

که ما از جنس خدا هستیم، از جنس زندگی هستیم، و گاهی اوقات به اصطالح بارها اینجا صحبت شده 

این هوشیاري از می کنم، خداییت امتداد زندگی یا خداست و ما او هستیم و وقتیبصورت خداییت بیان

حیوان جسته و انسان بوجود آمده، ذهنی بوجود آمده که هوشیاري در آن هست مثل آبی که جذب اسفنج 

.شده و این آب را می شود بیرون کشید و اسفنج را دور انداخت

می گوید این فرمان اجرا شده، فرمان خدا اجرا شده، شناسایی که این بیت به ما می دهد این است که 

اینطوري نیست که ما کتاب بخوانیم خیلی کارها بکنیم که به حضور برسیم، ما این لحظه این استعداد را 

ده شدن به خداست، عمل داریم که عمالً به فضاي بینهایت زندة بینهایت وسیع درون خودمان که همان زن

شان زیبا هستند، فعالً پشت و انسانها که به لحاظ اصلشان من اصلیزنده بشویم، طبق این صحبت کنیم و 

پرده هستند و دیگر نمی توانند پشت پرده باشند، یعنی این لحظه شما هوشیاري هستید، می توانید انتخاب 

ا دوباره به جهان نگاه کنید و از جنس هوشیاري جسمی بینهایت بشوید، یبکنید که روي خودتان زنده شوید 

حتماً  از جنس هوشیاري ،ولی چون ما شرطی شدیم که حتماً به جهان نگاه کنیم.شوید و جسم را ببینید

. جسمی بشویم، هر لحظه اشتباهاً این فضا را می بندیم

سی این انتخاب را بکند پر از درد اگر ک.پس دارد می گوید طبق آن فرمان این انتخاب دیگر مقدور نیست

خواهد شد، پر از فشارهاي روحی خواهد بود، و این محرومیت از یکی شدن با او و عدم اجراي فرمان از پشت 

پرده بیرون آمدن به او مثالً استرس خواهد داد، خشم خواهد داد، نگرانی خواهد داد، اگر در پرده بماند و 

خواهد بماند، و خصوصیتهاي زندگی در ذهن را شما می شناسید، این پشت پرده بماند یعنی توي ذهن می

.خصوصیتها در واقع هم هویت شدگی با جهان بیرون و فرمهاي ذهنی است که نتیجۀ آن درد است

و یکی شدن با او یعنی اجراي فرمان یک حاصل دارد که آن حاصل شما می دانید زندگی براساس حضور 

ی در ذهن و هم هویت شدگی و تقریباً همۀ ما حاصل زندگی کردن در ذهن را بسیار متفاوت است با زندگ

عالوه بر خدمتی که انجام می که درد است را می دانیم، مثالً اگر کسی بیزینس می کند نتیجه بیزینس 
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و حاصل زندگی در ذهن هم درد . دهد پول در بانک است، سود است، آن چیزي که در آخر سال می ماند

.که از آنطرف می ریزدل زندگی در حضور برکت، سامان، نظم، شادي، آرامش استاست، حاص

، و آن این ددر این لحظه که ذهن نمی شناسد شما بعنوان هوشیاري طبق این فرمان فقط یک انتخاب داری

بیرون ، نگذارید تان را روي خودتان نگه داریدخودتوجه،هست که روي خودتان زنده بشوید یا هوشیاري را

شما این انتخاب را می کنید که می خواهید به عنوان هوشیاري بروید بیرون دنبال خودتان بگردید یا . برود

نمی توانید خودتان را در اجسام ،دنبال خدا بگردید و این اسمش جستجوست و شما چون خودش هستید

که خود شما هستید، شما دارید بیت آخر این غزل می گوید جستجو بکنید پیدا بکنید، جستجو کننده در 

خودتان را جستجو می کنید، و چون خودتان را جستجو می کنید که هوشیاري هستید خداییت هستید و 

خودتان را بصورت جسم جستجو می کنید، همیشه جسم پیدا می کنید که آن نیستید، خدا و شما از جنس 

.جسم نیستید

جسمی داریم خودمان را یک تصویر ذهنی می بینیم، ولی چون ما هوشیاريدر پرده، پشت پرده در ذهن 

قرار بوده که طبق این فرمان موقت باشد، طول کشیده و دردهاي زیادي بوجود آمده، شما اگر هوشیارانه تا 

حتماً در ذهن زندگی ،اید و در این راه زحمت نکشیدید و شاید هم درد نکشیدیدنرسیدهبه وحدت حاال با او 

و چه بسا دردها ایجاد کردید، در هر زمینه زندگیتان مخصوصاً . فرمان را اجرا نکردیدمی کنید، این

ولی این فرمان را شروع کنید به اجرا .تانمی خواهد همسرتان باشد چه بچهچه،روابطتان با انسانهاي دیگر

آن انتخاب . وع کنیدولی شر.بکنید،کردن، اگر یک دفعه هم نمی توانید از هر وضعیتی که شروع می کنید

نکنید، و آن این هست که هوشیاري در این لحظه بجاي اینکه روي خودش قائم شود ،را که انتخاب نیست

جهان بیرون در فرمها توجه خودش را روي خودش نگه دارد و دنبال جستجوي خودش در بیرون نباشد، در 

ولی جسم بکند خودتان را جستجو می کنیدکه ذهن می تواند تزيهر چی، درمی رویدآدمها ودر وضعیتها

.تجو در فضاي یکتایی صورت می گیردبدانید که این جس
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خلقت ما مثل این هست که یک آسمان بی ابري وجود دارد که ما آن هستیم ولی یک ذهنی وجود دارد که 

آن تو بیرون جاي کوچکی است در درون این آسمان بینهایت بزرگ و ما آن تو هستیم و حاضر نیستیم از 

.ین فرمان حضور در آنجا موقت بوده استبیآییم در حالی که طبق ا

و متاسفانه نمی اجازه بدهید چند مطلب را من سریع به شما توضیح بدهم که همیشه مورد سئوال هست

است، تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه تسلیماش یکی.دانم چه طوري هست که با توضیحات جا نمی افتد

، موافقت یک موافقتاگر قضاوت کنید بپذیرید اسمش می شود . هست بدون قید و شرط و قبل از قضاوت

منظور از تسلیم، از این ذهن بیرون آمدن و تجربه یا حس کردن این فضاي بینهایت وسیع .کار ذهن است

، وقتی آن فرمان را اجرا کردیم ما آن آسمان بینهایت ر داردکه این ذهن توي آن قرار دارد، فکر توي آن قرا

االن خیلی از انسانها با فکر هم .بزرگ می شویم و فکرها درون ما تولید می شوند ما فکرهایمان را می بینیم

، که منظور از پذیرش پذیرش اتفاق این پذیرشپذیرش و تسلیم یک چیز است، . هویت هستند و نمی بینند

اند که اتفاق این لحظه را بپذیر موافقت نیست استدالل نیست که شما استدالل کنید که گفتهلحظه هست،

پذیرش اتفاق این لحظه .نه این نیست. و من می پذیرم و فکر کنم ببینم بپذیرم یا نپذیرم، و باالخره بپذیرم

نه براي . یا کامل استبدون شرط است معنیش این نیست که اتفاق این لحظه به نفع ماست، یا خیلی خوب 

معنیش این هست که با پذیرش اتفاق این لحظه در شما عدم . اینکه شما قضاوت نمی کنید می پذیرید

مقاومت صورت می گیرد، عدم مقاومت به اتفاق این لحظه من ذهنی را صفر می کند کوچکتر می کند، 

اتفاق این لحظه مسئله دارید ما با اش این هست که شستیزه یا مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه معنی

اگر شما توذهن باشید بخواهید .راحت نیستید، نمی پذیرید و این مقاومت درونی است، ستیزه درونی است

، این یک الگو را فعال کردن یا زنده می شود قضاوتمی شود ، این موافقت بعد از موافقت بپذیرید این 

یعنی شما از ذهن بیرون نمی آیید، با پذیرش بدون . و این الگوي موافقت است و ذهن است،می شودکردن 

قید و شرط و قبل از قضاوت شما یک لحظه به عنوان هوشیاري از ذهن می پرید بیرون و به صورت ناظر 

این هست اشذهنتان را می بینید، فکرتان را می بینید، این جستن به صورت هوشیاري از ذهن بیرون معنی

که شما از جنس اصلتان می شوید که از اول بودید، ما از اول خداییت بودیم و آن را حس می کنیم، زنده 
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پس ما از جنس . ، ناظر فکرمان هستیممی شویم به آن متوجه می شویم که فکرمان را داریم می بینیم

ویم، چرا؟ براي اینکه همۀ ما اگر دوباره جذب شدیم که ما شرطی شدیم به فکر جذب بش.فکرمان نیستیم

هوشیاري جسمی که شرطی شده جسم ببیند، نمی تواند فضاي خالی را ببیند که . هوشیاري جسمی داریم

که یک از جنس آن هستیم، علت اینکه در این لحظه ما خودمان نمی شویم این هست که ما شرطی شدیم

ها با گوش کردن به این برنامه. این کار را نکنیمایم و نمی توانیم و به این عادت کردهچیز دیگري باشیم

.یواش یواش پذیرفتن و یواش یواش بصورت ناظر در آمدن ما جنس خودمان را می شناسیم

جنس خودمان که هوشیاري هست یعنی آن خداییت اولیه هست با ما آشنا می شود ما آن را می شناسیم 

کههوشیاري جسمی تجسم می کندم بشناسیم، ، االن با این هوشیاري جسمی نمی توانیستهچی

هوشیاري باید همچون چیزي باشد، این تجسم فکري حضور نیست، شما نمی توانید یک تصویر معنوي 

نمی توانید حضور را تعریف کنید بگویید حضور . درست کنید با آن زندگی کنید بگویید این حضور است

است هوشیاري شما تبدیل نشده، تبدیل هوشیاري یعنی از یعنی زنده بودن در این لحظه، خوب این تعریف 

. هوشیاري جسمی به هوشیاري حضور در آمدن و حس کردن زندگی و راه افتادن خرد زندگی از شما

این زندگی یا خدا یا آن .و از جنس اصلتان می شویدبه محض اینکه شما اتفاق این لحظه را می پذیرید 

اي است که شما پشت ي ماهوارههاشبیه همین آنتن. ی پیدا می کندنیروي بزرگ بودن به شما دسترس

و آن بشقاب به سوي ماهواره است، آن ماهواره همیشه سیگنال می فرستد ولی اگر بشقابتان به دارید تانبام

سوي ماهواره نباشد یک کمی کج شده باشد سیگنال را نمی گیرد و در نتیجه سیگنال به تلویزیون شما نمی 

یک متخصص آنتن می آید آن را روبروي ماهواره قرار می دهد، ماهواره همیشه انرژي و سیگنال می .رسد

فرستد ولی چون بشقابتان رو به آن طرف نبود نمی توانستید بگیرید، آن موقع تلویزیون شروع می کند 

د می آورید ولی چون شما مقاومت می کنید من بوجوخدا همیشه انرژي می فرستد. سیگنال را گرفتن 

.جهتش عوض می شود

در واقع شما بصورت هوشیاري به جهان نگاه می کنید، حاال این آنتن را برگردانید به آن طرف نگاه کند به 

و می می شناسیم راتسلیموپذیرش و سوي خدا که ما نمی شناسیم کدام طرف است ولی عدم مقاومت 
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انداختن باورهاي بد به دور و قبول کردن یک سري باورهاي یادمان باشد انباشتگی باورها و. یعنی چیدانیم 

باور و فکر از جنس جسم است و چسبیدن به آنها و بر اساس آنها تصویر ذهنی درست . معنوي حضور نیست

همین حضور است، یا بعضی کارها را انجام دادن، بعضی ،کردن و گفتن اینکه این تصویر ذهنی معنوي

ها اشتباهاً می گویند ما از این دین خوشمان نمی آمد بعضی.نیست. ست، نیستکارهاي خیر همین حضور ا

این اشتباه . این تبدیل نیست.نیست، نیست. این را عوض کردیم رفتیم به این دین رستگار شدیم آزاد شدیم

.است، باید متوجه باشیم

.می خواهید با ذهنتان بفهمیدجا نمی افتد براي اینکه شما پذیرشکه جا نمی افتد و تسلیماین مطلب 

اي برنامه را نگاه می کنند ولی بصورت سطحی توجه می کنند و پنج دقیقه همین طور هم اگر یک عده

. ما عرض این پنج دقیقه می فهمیدیمگوش می کنند می گویند این که چیز مهمی نمی گوید، اگر می گفت 

باید این کبر و غرور را کنار بگذاریم و حداقل در سطح ذهن بفهمیم که اصالً  بصورت ذهنی ،نیستاینطور 

مخصوصاً آنهایی که سوادشان باالست، . حتی توجه نکنید توصیفش را هم نمی فهمید،توصیفش را بفهمیم

ور دارند، پردة غر،دانشگاهی هستند دکتر هستند، همه باید تبدیل شوند، آنها هم مثل بنده که بودم

است یعنی یک من ذهنی داشته باشی فکر می کند می داند دانایی ذهنیبزرگترین پردة غرور، حجاب غرور 

. اگر چیز خوبی باشد می فهمد

در همین من ذهنی دانا که بسیار خطرناك است براي اینکه من متوجه بودم من خودم سالها زجر کشیدم 

سالگی به آن پولی 30ي غلطه یک جایی، براي اینکه من در سن شخصاً خودم را دارم می گویم که یک چیز

که می خواستم حاال الزم بود براي من رسیدم، و یک مقداري هم سواد داشتم کتاب زیاد خوانده بودم و فکر 

می کردم که خوب من که می دانم پول هم دارم، مسافرت هم می توانم بروم هر چی هم بخواهم می توانم 

ه اشکالی ندارم و هر چی نگاه می کردم نمی توانستم پیدا کنم که این اشکال در من هست، بخرم، پس من ک

و ظن نمی بردم که اشکال در من است، اگر ظن هم می بردم خوب این اشکال کجاست؟ چیه؟ نمی توانستم

.بفهمم
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ین لحظه، این لحظه ، طلسم این هست که مثالً در اطلسمموالنا امروز خواهیم خواند اسم این را می گذارد 

آینده و که زمان که زندگی است و آینده و گذشته که زمان است، هوشیاري اشتباه می کند فکر می کند 

مهمتر از این لحظه است و در نتیجه می رود به زمان، هر چی به آن می گوییم نرو نمی تواند بفهمد گذشته 

در این لحظه است، در این لحظه باشید تکان االن به شما می گویند زندگی .چون هوشیاري جسمی دارد

درست مثل اینکه مادر یک بچه، بچه را می فرستد . نخورید، نروید به گذشته و آینده، می توانید باشید؟ نه

فالن چیز را از اطاق بیاورد، بچه می رود به آن چیز نگاه می کند ولی چون حواسش یک جاي دیگر است 

مادرش با تندي . گوید بیاور چرا نمی آوري، بچه جواب می دهد نیست اینجانمی توانند ببیند، مادرش می 

بچه می گوید هان نمی . می آید می گوید بچه ببین این هست جلو چشمت هست اگر مار بود االن زده بود

وقتی حواس ما در این لحظه، توجه ما به این است که جسم . براي اینکه حواسش یک جاي دیگر بود. دیدم

از او آگاه نیستیم، در نتیجه به جستجوي خودمان یا خدا می . خوب این لحظه و خدا را نمی بینیمببینیم

.پردازیم بصورت جسم، و این غلط است

اي است که فکرهاي ما آن را پوشانده، چون می و گنج حضور این لحظه هست ولی روي این گنج که زمینه

و امروز خواهیم خواند ما شروع می کنیم به فکر کردن براي .شخواهیم آن را با فکر ببینیم، فکر می پوشاند

.پس این شعر را می خوانیم . پیدا کردن گنج، پیدا نمی کنیم

1535مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 
که در تسلیم ما چون مردگانیمکنون پندار مردم آشتی کن

ما را تشویق می کند در این جهان در حالی که زنده ، نه تنها سه بیت می خوانماین غزل این ابیات  ازحاال

می گوید ستیزه مکن، یعنی من و تو .هستیم به هوشیاري زنده بشویم به وحدت برسیم و قدر هم را بدانیم

. از ذهن بیاییم بیرون آن فرمان را اجرا کنیم و باهم آشتی کنیم، چرا که بعد از مردن ما آشتی می کنیم

.یم ما با مرده نمی توانیم بجنگیممردن آشتی می کنعلت اینکه ما بعد از

سالها یک نفر زنده است مریض است نمی رویم احوالش را بپرسیم، وقتی مرد می رویم آنجا گریه می کنیم 

عالوه بر این نصیحت روزمره که ما الزم داریم که قدر هم را بدانیم به هم برسیم، قدر . اظهار تاسف می کنیم
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هایمان را بدانیم، قدر دوستانمان را قدر همسرمان را بدانیم قدر بچه. بدانیم احترام بگذاریمبزرگانمان را 

.نمی دانیم تا دیر بشود. بدانیم، قدر خودمان را بدانیم

یعنی شما . می گوید فرض کن که مردم حاال آشتی کن که همین االن هم ما در تسلیم مثل مردگانیم

، واکنش نشان نمی دهید، یعنی قضاوت نمی کنیم حظه را که مثل مرده هستیدچنان می پذیرید اتفاق این ل

مقابل اتفاق این لحظه و چون مرده بودن و واکنش نشان ندادن در .بپذیریم، از فکر استفاده نمی کنیم

پس نداشتن، حاال فوراً ذهن می گوید اي با اتفاق این لحظهپذیرفتن این یعنی در درون هیچ مسئله و ستیزه

. اتفاق این لحظه به نظر شما کامل است، نه کامل نیست

یادمان باشد اتفاق این لحظه را باید خرد زندگی بیاید، تا شما در تسلیم مثل مردگان نشوید خرد جاري نمی 

یادمان باشد خرد زندگی، عشق خدا .  خدا بصورت واقعیت خردش را در وجود شما جاري نمی کند. شود

و این برکت است که به . می خواهد وارد چهار بعد شما بشود ولی با ستیزه ما نمی گذاریمبرکت خدا دائماً 

و در حالت تسلیم آن انرژي به شما دسترسی پیدا می کند، نه که شما به آن دسترسی . شما سامان می دهد

.آن به شما دسترسی پیدا می کند، دائماً مثل آن سیگنال ماهواره است! پیدا می کنید

1535وي، دیوان شمس، غزل شماره مول
رخم را بوسه ده کاکنون همانیمچو بر گورم بخواهی بوسه دادن

چرا منتظري که بمیرم، من االن تسلیم می شوم، منظور این است که ما بیآییم آن فرمان را اجرا کنیم، 

انسانها که از جنس او زیبا رویان یعنی همۀ گفت خدا دستور داده )  اشخالصه(فرمان می گوید تسلیم شو؛ 

و این کار با تسلیم صورت . هستند و زیبا هستند از پشت پردة ذهن باید بیرون بیآیند نمی شود آنجا بمانند

یکی بشوید من هم با او و بعد به ) خدا(می گوید ما به صورت هوشیاري بیاییم یعنی شما با او .می گیرد

همانیم یعنی همان هوشیاري هستیم، چرا ،ه ده بر رویمصورت هوشیاري همدیگر را در آغوش بگیریم، بوس

.منتظرید بمیریم

1535مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 
به هستی متهم ما زین زبانیموار اي دل ازیراخمش کن مرده
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از این فکر و از این گفتگو کردن، از این جستجو بوسیلۀ فکر است که ما هستی در ذهن درست می کنیم و 

یعنی فکر . توجه می کنید که تسلیم شدن بصورت مرده ذهن ما را خاموش می کند.پرده می افتیمپشت 

یکبار باید بمیریم به من ذهنی، من ذهنی باید صفر بشود از این هوشیاري جسمی . من دار را صفر کن

یعنی حرف می گوید خامش کن مثل مرده.تبدیل بشویم به هوشیاري حضور دوباره ذهن را به کار بگیریم

نزن، بگذار او فکر بکند در حالت موازي با او فکر کن، خودت فکر مکن، براساس قضاوتهایت فکر مکن، ذهن 

،وار اي دل ازیراخمش کن مرده.را بکار نگیر، بگذار او با تسلیم و موازي بودن با پذیرش ذهنت را بکار بگیرد

من ذهنی و حس وجود در ذهن هستیم، به خاطر براي اینکه، زیرا ما متهم به هستی هستیم به داشتن 

ایم به وجود فکر و زبان همین حرکت فکر است که فعالً ما شرطی شده. اینکه فکر و زبان ما دارد کار می کند

می آوریم در این لحظه، که برویم فکر را به حرکت در بیاوریم  و از حرکت آن هویت بگیریم، از حرکت آن 

. احساس وجود بکنیم

براي پذیرش چند تا . هش می کنم دقیق و ظریف به این چیزها توجه کنید، یک مثال دیگري می زنمخوا

یکی اینکه شما متوجه بشوید که از جنس زندگی هستید، و برعکس . مطلب هست که اینها اساسی هستند

از جنس او ذهن که آدم می تواند چیزي را داشته باشد زندگی و خدا را نمی شود داشت، شما آن هستید و

اگر شما می توانید زندگی را داشته . اگر شما خدا را داشته باشید پس خدا را می شود از شما گرفت. هستید

اگر زندگی را از شما بگیرند پس چی می ماند؟ این آموزش و . باشید می شود زندگی را از شما گرفت

. تید و نمی توانید او را داشته باشیدظریف را بگیرید که شما از جنس او هستید از جنس خدا هسشناسایی 

داشتن یک کار ذهنی است، فقط جسمها را می شود داشت، می شود تصویر ذهنی درست کرد چیزهاي 

دیگر را مربوط کرد به این تصویر ذهنی و این تصویر ذهنی که من ذهنی است می تواند یک چیزي را داشته 

براي اینکه این تصویر ذهنی توهم است آن مفهوم هم . شما آنطوري نمی توانید خدا داشته باشید. باشد

توهم است، این کارها فقط در بیرون استفاده دارد در درون براي زنده شدن به زندگی مورد استفاده نمی 

.براي همین این شعر هم که بارها برایتان خواندیم دوباره می خوانم.  تواند قرار بگیرد

2862مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 
همه دل گردي و بر گفت زبان نستیزيهمچو آینه شوي خامش و گویا تو اگر
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اگر آن چیزي که به ذهنت می آید به زبانت می آید، حاال ممکن است که به ذهنت بیاید : و خالصه می گوید

و خاموش باشی اصالً حرف نزنی مهم نیست، به ذهنت که می آید، چه جوري به ذهنت می آید؟ 

بینی قضاوت می کنی، تو ذهن شما با آن مسئله دارید، شما شخصی می کنید به شما مربوط است، مثالً می 

این . این کارها مال من ذهنی است. شما با آن کوچک و بزرگ می شوید، شما به آن واکنش نشان می دهید

یعنی در درون که نیست ستیزه و دعوا کردنکارها اسمش ستیزه است، ستیزه واقعاً پاشدن و گالویز شدن

ممکن است .در بیرون، شما در درون نمی توانید با چیزي مسئله داشته باشیبا یک چیزي مسئله داشتن

بپرسی که همسر من این کار را می کند بچه من این کار را می کند، رئیس من این کار را می کند، بیرون 

ندهم ستیزه نکنم؟ صحبت سر این وضعیت خراب است اوضاع اقتصادي خراب است یعنی من مقاومت نشان 

است که براي درست کردن آنها شما باید خردمندانه عمل کنید، ستیزه بکنی از من ذهنیت استفاده می 

اگر در درون با آنها مسئله نداشته باشی با استفاده از خرد درون خرد غیبی، انرژي خدا عقل خدا می . کنی

آنطور بشوند دنیا گلستان می شود، یا تعداد زیادي آدم بتوانند توانی آن مسائل را بهتر کنی، حاال همه اگر

خرد زندگی را با تسلیم با آینه بودن به این جهان بیارند ما کارمان سامان پیدا می کند، بلی یک جایی که 

.که همه ستیزه می کنند آنجا درد زیاد است، درد نمی گذاردشما زندگی می کنید 

وحدت زندگی کردن سبب می شود که خرد زندگی به این جهان بیاید، عشق و گفتم با خداییت با حضور با

پولمان برکت پیدا می کند، اصالً هر چی . زیبایی به این جهان بیاید و در این جهان ما برکت پیدا می کنیم

با انرژي من ذهنی که من و منیت و کبر و غرور و خشم و. داریم به خوبی و خوشی و سالمتی پیش می رود

سامانی و درد بوجود می آید، مایۀ این کار ماحصل کینه و رنجش و دردهاي دیگر بوجود می آورد، اینجا بی

منتها ما . شما باید طبق آن فرمان درد ایجاد کردن را متوقف کنید. این کار درد است و ما درد ایجاد کردیم

بل درد زیاد کردیم درد ها را انباشته ما از ق. یک مسئله داریم، طبق قانون جذب درد به سوي درد می رود

کردیم و از جنس آن هستیم ولی مصنوعی است موقتی هست اشتباهاً ما فکر می کنیم از جنس آن هستیم 

.و دردها را زیاد می کنیم
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یا اصالً االن تعقل می کنید، می گویید که من اگر دردم زیاد شما اگر بصورت ناظر به ذهنتان نگاه می کنید 

به این علت است که من مصنوعاً و موقتاً از جنس درد هستم و درد درد را زیاد می کند و من می می شود 

خواهم این موضوع را زیر نورافکن قرار بدهم، من می خواهم ببینم که من چه جوري درد ایجاد می کنم، آیا 

می کنم می خواهم پشت سر مردم حرف می زنم ایراد می گیرم، انتقاد می کنم، بدگویی می کنم، نصیحت

آنها را عوض بکنم، اصالً مسئله دارم، چون مسئله داشتن با کار دیگران فشاري به شما می آورد که در 

. آن موقع هم مردم با شما مسئله دارند. تان ظاهر می شود نمی توانید پنهان کنیدقیافه

این یکی .کنید، طبق قانون جذبشما باید ببینید که اگر از جنس درد شدید دردها را چه جوري زیاد می 

اگر شما فضا را باز کنید در بیرون .و آرامش میرودبسوي شادي می رود که فصاي مثل آسمان را باز کرده 

شکر با شما هست و یک رضایت و خوشنودي همیشگی هست و این رضایت و خوشنودي همیشگی توام با

شما . این رضایت، آن زیر هست.ست یا بد هستهمه جا با شما هست، مهم نیست که االن چیزها خوب ا

ریزد به هر وضعیتی انعطاف پذیر هستید فضا را باز میکنید و این رضایت و این حال خوب و این برکت می

صدر حالت حضور و این مقاومت این انرژي بد این ستیزه این رنجش این کینه این بد حالی این حس نق

گوییم نور افکن را روي خودتان براي چه می. ریزده همه چیز میعجله بساین حس عدم رضایت این ح

. روشن کنید

یک . شما برنامه را از اول تا آخر باید نگاه کنید. شودیدن این چیزها با دو دقیقه نگاه کردن به برنامه نمید

یادداشت کنید تا آن چیز بار نه ده بار نگاه کنید و بروید موالنا هم بخونید حفظ کنید دوباره بخونید دوباره 

من یکدفعه متوجه شدم . اگر مثل آن موقع بنده باشید که نتوانید پیدا کنید.ها را در خودتان ببینید

دوتا من هست در من و . شدم که هااهوقتی دیدم متوج. یک دفعه من را دیدم در خودم. موضوع چه هست

بیند همه من را به بیچارگی کشیده، آن عوضی میآن من مزاحم آن من مغرور آن من با سواد آن من دانا 

ضرر مالی زده هست ضرر جانی زده، حاال نه که کشته من . بیند و آن به من لطمه زده استچیز عوضی می

حتی دیدن در . باید در خودمان ببینیم. دیدمنمی.را، آسیب هاي بدنی زده، روابطم را خراب کرده است

باید در خودتان . گوییدبینید و میست که شما ایراد هاي مردم را میمهم نی. دیگران هم شرط نیست
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چون طلسم وقتی . طلسم هست این. خواهیم ببینیمتوانیم ببینیم چون نمیببینید و ما در خودمان نمی

. بینیدزندگی را می. بینیدبشکند، طالها را می

در واقع این است که ما به صورت سحر. یکی سحر هست. دوتا اصطالح هست امروز ما خواهیم خواند

شویم و سحر که به شویم یعنی جذب میشویم جادو میخداییت می آییم و به وسیله این دنیا سحر می

شود سبب میشود که آن نیروي آسمانی و ایزدي و آن انرژي و خرد که این وسیله ساحر این دنیا انجام می

و ،یعنی نیروي آسمانی روي زمین کار نکند و اصطالح هست.تواند به ما دسترسی پیدا بکندنطرف می آید، 

این را هم . شویماینکه ما از جنس خداییت هستیم در این لحظه و نا آگاهانه و نا هوشیارانه از جنس فرم می

توانیم بهش زنده شویم و آن نبینیم متوجه نشویم، زندگی که این لحظه خودش را ارائه میکند و ما می

. شویم، این هم طلسم هسته آن زنده بشویم و نمیفرمان آمده ب

یک نوشته هایی بود، در ادبیات ما روي گنج که در خرابه . دگذاشتنطلسم در ضمن باالي گنج ها می

خواهیم به گنج نزدك شویم مار حمله بل دردهایی که باید بکشیم، تا میممار س. هست، مار خوابیده است

تا یک هم هویت شدگی . در قصه مثنوي. امروز صحبت خواهیم کردمثل همین دردهایی که . کندمی

در ضمن باال سز گنج هم یک نوشته هاي عجیب . ترساندآن مار می. ترسیممیخواهد از شما کنده شود می

. خوانیم، همین فکرها هستندآن نوشته ها که می. خوانیمو غریبی نوشته اند، ما آنها را می

در ادبیات ما این اصطالحش طلسم . بینیممشغول هستیم و گنج زیر فکرها را نمیچطور ما االن به فکر 

طلسم بشکند، ما بجاي اینکه فکر را ببینیم و بهش مشغول شویم، فکر را . براي اینکه طلسم شده ایم. هست

. فکر در فضاي  مثل آسمان درست میشود و ما با آن بلند نمی شویم. شویمبینیم و بهش مشغول نمیمی

شما به صورت . هیجان می آید ما را می کند و این درست نیست. شویماالن فکر می آید و ما با او بلند می

طلسم بشکند، میخندید به حال . اصطالحا طلسم شدیم. هوشیاري چرا همینطوري ساکن نمی ایستید

بی . جنس خدا هستممن که از که آن چه بود؟ چرا باید یکی حرف بزند من خشمگین شوم؟ چرا؟. خودتان

چرا یک فکري می آید من را می کند؟ حاال پس من طلسم را می. حرف فکر هست. نهایت ریشه دارم

. آیا دیدي طلسم هست، بکن دیگر. بکنیم. کافی هست در آن طرف گنج ما دیگر آن چیزها را نخوانیم. شکنم
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کلنگ بردار .کندر مار، مار فرار میچکارداري که میخوانی؟ چی را میخوانی؟ یک چوب بردار بزن بر س

. طالها همین زندگی شما است. طالها را در بیاور

ما از . ر از ذهن هستیپذیرش غ. براي چندمین بار که تسلیم چه چیزي هست. پس ما امروز فهمیدیم دوباره

. داشتودشزندگی را نمی. داشتودخدا نمیش. امتداد او هستیم. خدا را نداریم. جنس خداییت هستیم

بودن خود زندگی . بودن یک پدیده نیست. جهان درون بودن هست. داشتن مربوط به جهان مادي هست

شما هم در این لحظه طبق . او از جنس بی نهایت و ابدیت هست. وشما از جنس او هستید. خداست. هست

. بله. آن فرمان از جنس خداییت و ابدیت هستید

در . هفته قبل و هفته قبل چندتا بیت براي شما بخوانم که بتواند یاد آوري شوداجازه بدهید من دوباره از دو 

ولی اگر نیش و درد از آن چیزي می . هفته قبل گفت که اگر زنبور به شما نیش بزند می توانید در بیاورید

سایی اینجا باید شنا. خواهی حفظش کنی، اینجا باید طلسم بشکنیکنی آن هستی و میآید که تو فکر می

:میگوید. بندازيدور کنی که خود درد زاینده را بِکنی 

3249مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 
نیش آن زنبور از خود می کندمرد را گر زنبور نیشی زند

. دارد و می کند می اندازد دورمیگوید انسان را اگر زنبور نیش بزند، خب نیشش بماند آنجا، نیش را بر می

در دست ما آن خار را در می آوریم ولیاگر خاري برود

3250مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 
غم قوي باشد نگردد درد سستزخم نیش چو از هستی توست

ما از جنس خداییت و . من ذهنی که به غلط خودش را به ما تحمیل کرده است. کنمفقط یادآوري می

داریم این هستی را که در ذهن تشکیل شده، اسمش هوشیاري هستیم و توي وضعیتی در آمدیم که همیشه 

این تصویر ذهنی را ما درست کردیم و دهیم، واکنش نشان می. کنیممن ذهنی هست داریم حفظ می

. به مردم گفتیم که من راستگو هستم، امین هستم مهربان هستم، خانواده ما خوشبخت هست. آرایش کردیم
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ما . این هستی ما است. خوب را چسباندیم به مردم ارائه کردیمما روابطمان خوب هست، تمام آن چیزهاي

..کنید تو هستی، اگر بِکنند، جیغ تو در می آیدیکی از این چیزها را که شما فرض می. اوال این نیستیم

يدارتوکهيزیچنیهمدرداستکارخانهنیااستزادردنیادو، . یک، شناسایی کن که تو این نیستی

یکسقبال. یدکردییشناساوشمااستزادردیکنیمدفاعازشيدارویکنیممحافظتویکنیمحفظش

منمایهست.يخندیماآلنیوليکردیدعواماوباویرفتیميدیشنیمیوقتکردیمراشمابتیغ

وقتچیهورودیموباالشودیميقوغمصورتنیدراهستکهدیکنیمفکرشمااگرستینیذهن

یدرحالدیکنیمبهترشروزبهروز، دیبخشیمقوامغمکارخانهبهدیدارشمانکهیايبرادیآینمنییپا

درست. کندینمکارشمادربرکتونظموسامانکارخانهآننشودرانیونیاتا، دیکنرانشیودیباکه

بافقطانسانهادرذهنکردهشنهادیراپراهنیاموالنا؟ میکنچکارماحاالکهدییگویمشمادوباره؟است

شودینم؟میبرسحضوربهدیباچطورکهدیبگوئمابهشماخبدییگویمشمااالن، کنندیکارمفکر

کارخانهنیاداندینمکسچیه؟دیریگیمماراوقتچراشما؟دییگویمیچدییبگواستممکنگفت

.هستنطوریاکهمیاشناختهماتازهمیهستآنمیکنیمفکرماکهرازادردوزايماریب

اولش، کنمیمجادیاخودميبراخودممنرادردهاهمهباباياکهشناختمتازهیسنکیدربندهخود

کهيزیچهمچونبهمیبودکردهعادتمنوشماچون؟يزیچنیهمچشودیممگربودسختیلیخ

منکردهيگریدآنبداستماوضعاگرکهمیگوئیمومیروینمتیمسئولبارریزما،میکنمالمترامردم

دردزابافتنیوااندنکردهدرستگرانیدودارمرادیامنکهمیکنیمییشناسامیدارتازه، ندارميرادیاکه

يکردقبولیوقتوکنقبولرانیاشماحاال.روندینمبارریزهایلیخوآوردهبوجودراهايخرابکارنیا

گریدودیشوینماوجنسازواشیواشیشمانیاییشناسابا.بشناسرانیامییگویممام؟ییگویمچهما

.دیاافتهینجاتکهدیکنفکرودیکنعوضراتانیباورهادییایبشمانکهیامثالمثلدیکنینمیاشتباهات

واستیکیدوهرخب، يابرداشتهگریدباداميکسریوکنارياگذاشتهکهياداشتهباداميکسریانگار

، کندینمیفرق
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نگردراهدنبالوفکرذهنبایعنیونکنتجسمراوصلوفصلذهنباندیگویم،ندیگویمنطوریاشانیا

مندیتوانیمیول.  مانددیخواهتوآنابدتاندارميگریدزیچفکرمرازیغکهدییبگواگرشماذهنبا

ندیگویمبمایوقت. داردوجودياریهوشآنماودراستوگلآبنیانکهیايبرادیکنییشناسارایذهن

، استمردميرادهایاگفتنودنیدهمتانییزادردتیخاصودیدارییزادردتیخاصشماکننگاهمثال

راموضوعنیاماومیفهمیمماوزندیمضرربتوقضاوتنیاویکنیمخوبوبداییکنیمقضاوتمثال

ونکنحملرارنجشندیگویمشمابهیوقت.میاندازیممیکنیمییشناسایوقتومیکنیمییشناسا

یمنیبنابراپس. کندیمکمککاريادیشدسبکوراحتدینیبیمودیاندازیمودیکنیمییشناسا

.کنجادیافضاتیفکرهانیبایبشماآنتجسمویذهنوستنیوپجداشدنرازیغدیگو

2697مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 
لیلغبننشاندبردنیپکیللیدلازبریپوصلوفصلریغ

شناسدیرانميفضادارکهیجسمياریهوشنیدراشماکهاستمهماریبساریبس،یتشنگیعنیلیلغ

درهمامروزکه. میکنجادیايافاصلهکیماشناسدینمراحضورشناسدینمرافکرهانیبيفضا

رونیبقفسيهالهیمنیبازراسرشاوقاتیگاهاستقفسدرکهیمرغنیا:دیگویمکهمیداريمثنو

هر، جهاننیادريزیهرچ، باشدتواندیميزیچهرلیدل، ردیگیمصورتلیدلباکارنیاو.آوردیم

کندیمتیهداذهنوجسميورابهراشماکهيزیهرچوگلکیشعرتیبکیایجملهکی، ییشناسا

لیدلنیبهترمیخوانیمماکهیاتیابنیهمیول،باشدتواندیميزیچکییهرکسيبرا، استلیدلنیا

لیدلستینمعنانیابهنجایدرایولاستبرهانيمعنابههماستراهنمايمعنابههملیدل.است

یميزیچکیکدفعهی.استراهنماانگشتمثلکندیمتیهداخودشيورابهراشماکهاستيزیهرچ

بهشماکهدیگویميجورکیوداردوجوديبزرگترزیچکیکهدهدیمنشاننیاکهدییگویمودینیب

دیشویمزندهآن

بکنراکارآنوکارنیابکنراکارآنبکنراکارنیاایبدیبگوبشماکهستینيزیچنیچنآموزشنیادر

نیهمراهستینراهستین.استبیفراشهمهواقعندیبگورانهایایکساگر. یرسیمحضوربهبعد
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نیانکهیايبراگذاشتهمیتسلرااسمشیبزرگنیدکیچرادیباشمادیگویمفقطاستییشناسا

شمابهراخودشاوکهباشددیبایراهکیبالخره، مینداريگریدراه،استآنبهبردنیپراهتنهامیتسل

یمچطورشما.ندیبیمجسمدائماواستشدهطلسمکهياریهوشکیبهبدهد؟نشانیکبه. بدهدنشان

گریداستنیهمهمطلسمدیکناجرادیتوانینمدیبدانهمرافرماننکهیاولود؟یکناجرارافرماندیخواه

دنیرسبحضورکهدیگویمشمابهمثال. آوردیمبنظرآسانرامشکليزهایچسحر:دیگویمموالنا

مثلدرست. خواهمینمخودمرسمیمحضوربهبخواهماگرمنکهندیگویمهایلیخ.استآسانیلیخ

تركخواهمینمخودم، کنمیمتركبخواهماگرمندیگویمومعتاداستکهباشدسالدهنفرکینکهیا

دیباداردزحمت،یخواهینمیولیتوانیمالبتهیتوانیمنهیخواهیمنه.ستینيزیچنیهمچ، کنم

هایگشدهتیهوهمنیایبکنتانکهیايبرا، ستینهمدردیب،یکنتحملراشیدردهاویبکشزحمت

.خواهدیمارانهیهوشدردرا

ولیمیادرهمهيبراتوانمینممنوشودیمسوالازمنمرتبنکهیايبرادهمیممنراحاتیتوضنیا

شکافتانیفکرهانیبدیباشماحالبهر، میبدهحیتوضبشمارااتیکلنیاکبارهیمیگفت، بدهمحیتوضتلفن

بشودمنفصلییکجاینباشدوستهیپیجسمياریهوشنباشدوصلفکربهفکرکهيجورکیدیکنجادیا

زندهدفعهکیبا، بردنیپکیللیدلازبریپدیگویم. بدهدنشانبشماراخودشیزندگولحظهنیوا

نیاشودینمبارکیبايشدزندهآنبهویرفتیپذرالحظهنیااتفاقشمااگریعنییزندگبهشدن

. باشددیبایدرپیپنیادیگویمبعدشتیب، کردرابیسرایتشنگ

2698مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 
وصليسوآردتیمردتارگاصلزيدوربراریمیاپیپیپ

مرتب و پشت سرهم این شکاف را ایجاد کن، تا آنجا که می توانی با اتفاق این لحظه آشتی کن، تا آنجا که 

، تا آنجایی که می توانی در درون با کسی مسئله که در تسلیم ما چون مردگانیممی توانی تسلیم باش 

همین طور که می بینی نداشته باش، این اگر اهل تلویزیون هستی با این ریموت که باال پایین می رویم 

نگویید این خوب است این بد است این را ببینیم تا شما یک چیزي می گویید در درون چیزي نگو بگذر، 
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قضاوت کردن من ذهنی داشتن درونتان را . کنید این کار من ذهنی استشخصی می کنید مسئله پیدا می 

ناپاك می کند، نه اینکه،حاال ما قضاوت نمی کنیم ولی شما بیایید بگویید چون من نگویم این را که این دارد 

ها می گویید این به من مربوط نیست، این تسلیم است، به خاطر حرفهاي بیهوده می زند، شما مثل مرده

ون خودت این کار را می کنی، ستیزه را می خواهی یک پدیده درونی است مقاومت را به صفر برسانی تا در

االن قطع است، . آنجا که می توانی بخاطر خودت تا این جویبار خدا بدرون شما باز بشود، شما حسش کنید

ده و به موجب آن فرمان خاقان یعنی خدا فرمانی صادر کریاد آوري کنم که بیت اول غزلمان این بود که 

هاي انسانی باید از پشت پردة ذهن بیایند بیرون، این فرمان است و همۀ زیبا رویان یعنی همۀ هوشیاري

خاقان چین خیلی قدرتمند است فرمانش باید اجرا شود هیچکس نمی تواند آن را اجرا .فرمان هم اجرا شد

ردهاي ما اینکه زندگی بصورت مطلوب جلو ما گشوده پس این دردسرهاي ما د.نکند مگر به درد سر بیفتد

نمی شود بخاطر گوش نکردن به فرمان خداست، که شما انتخاب می کنید هنوز پشت پرده باشید و بیت 

. دوم این است

ارزانسختباشدکهخواهمرکَشامسالکهخاقاناستفرمودهنیچن

که امسال، امسال یعنی این دوران، دوران ظهور انسان خاقان رمز خدا و زندگی است اینطوري فرموده است 

و زنده شدن هوشیاري انسانی به هوشیاري، قائم شدن انسان به هوشیاري خودش، آگاهی از من اصلی، 

زنده شدن به بینهایت خدا، باز کردن فضاي درون که مثل آسمان بی ، اوآگاهی از خداییت و زنده شدن به

االن هنوز ارزان نیست، شما می گویید شکر .وران انسان شادي ارزان خواهد شدابرست، در این دوران، در د

روي خودش باشد و هر کسی باید نور افکن .شکر به این علت ارزان نیست که ما فرمان را اجرا نمی کنیم

شما در این لحظه حس. فرمان خدا اجرا شده، آن بینهایت فضا در درون ما هست. فرمان خدا را اجرا کند

بجاي اینکه بخواهی بروي . ست و اجراي فرمان است مهمتر از آینده استکنید که این لحظه که زندگی

به این لحظه زنده بشو، و بدان که . آینده و بگویی که در آینده اینطوري خواهد شد، آنطوري خواهد شد

استرس موقعی .دزندگی آنجا نیست و در همین لحظه هست و بگذار طلسم بشکند و استرس از بین برو

بوجود می آید که شما بدانید که آینده مهمتر از این لحظه هست، هر موقع زمان یا آینده براي شما مهمتر 
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از این لحظه بشود پس شما عجله دارید برسید به آینده، پس این لحظه را نمی بینید و زیر فشار رفتن به 

د و این لحظه هوشیاري را حفظ کنی، در ذهنتان آینده و حرص رسیدن به آن با عجله بجاي اینکه صبر کنی

. می پرید به آنجا، و چون هنوز عمالً آنجا نیستید استرس بوجود می آید، استرس بدن ما را خراب می کند

آن خاقان فرموده است من دلم می خواهد شادي نه خوشی، خوشی از ذهن می آید .طلسم را بشکنید

از مطلوب بودن وضعیتهاي ذهنی از بیرون می گیریم شادي نیستچیزي که بعنوان شادي ما می گیریم  

اند و زودي از مثل چیزهاي تایید کننده، مثل توجه مردم به ما خوشی می دهد، اینها خوشی. خوشی می آید

.بین می روند، شادي از اعماق وجود شما می آید

یعنی این دوران یا این لحظه براي در اینجا شکر سمبل آن است، می گوید سخت ارزان خواهد شد، امسال

چرا؟ براي اینکه آن فضا را طبق آن فرمان در درون شما درست کرده، . شما شکر باید ارزان باشد مفت است

اگر شما اجازه بدهید باز بشود آن انرژي آن شکر دسترسی پیدا می کند به شما، االن چون بسته است نمی 

نید باز بشود، در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد بشود در شما همینطوري شناسایی ک. تواند بدهد

اینصورت شکر می آید، شکر شادي بی سببی است که از اصل شما تشعشع می کند اگر شکر براي شما ارزان 

شما به بیرون هم می دهید، به انسانهاي دیگر هم می دهید، به حیوانات می دهید به نباتات می دهید بشود 

ما چون زندگی را وصل کردیم به .ی دهید، شکر برکت هم هست، شکر انرژي عشقی هم هستبه جمادات م

چیزهاي بیرونی تا آنها بدست نیاید ما فکر می کنیم زندگی زندگی بشو نیست، این غلط است، آنهایی که 

االن فکر می کنند زندگی در آینده هست به این علت است که در آینده آن چیزهایی را خواهند داشت که

اگر شما این هوشیاري جسمی را این من ذهنی را حفظ بکنید آنها را بدست آورید باز هم خوشبخت ندارند، 

.نخواهید شد

من این به اصطالح برداشتها را از بینندگان می گیرم بعضی موقعها آنهایی که جوان هستند، البته حق هم 

شان را عوض کنند، اول باید در این راه ل باید هوشیاريدارند، ممکن است تجربه ندارند ولی اگر بدانند که او

میزان داشتن در بیرون کمک می کند نه بلحاظ خوشبختی و خوشحال بودن و حس خوشبختی و . کار کنند

شادي و حال خوب داشتن، شما اگر این بافت را حفظ کنید بازهم حس ناخوشبختی خواهید کرد، شکر باید 
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بعضی ها می گویند شما چرا صحبت نمی کنید یک جوري .از آن طرف می آیدشکر . براي شما ارزان بشود

خوب براي اینکه این برنامه، برنامه معنوي است ولی من مطمئنم اگر شما به منظور ! که ما پولدار بشویم

اصلیتان که زنده شدن به زندگی است و آگاه شدن به این لحظه است، و باز کردن فضاي درون است زنده 

و این خرد جاري شود به عمل شما، شما پولدار هم خواهید شد، من مطمئنم که آدمهایی که به سن بشوید

. اند که بیشترین ضررها را خودشان به خودشان زدند، االن قبول می کنندو سال من هستند آنها تجربه کرده

بدهد و من شما را کوچک باید یک بینش دیگري راه را به شما نشان. و شما آن ضررها را به خودتان نزنید

. ولو اینکه میلیونها دالر هم داشته باشید. این من اگر بزرگ باشد نمی گذارد شما خوشبخت بشوید. کند

زهی خاقان، زهی اقبال خندانزهی سال و زهی روز مبارك

و روز براي شخص شما چه دوران خوبی چه لحظه . ست االنچه دورانی، چه لحظه مبارکیزهی یعنی به به 

مبارکی، چرا؟ براي اینکه خاقان، خدا، زندگی می خواهد برکتش را به شما بدهد و اقبال شما هم که زنده 

اقبال خندان، مقدار پول شما و موفقیت شما در این لحظه نیست، .شدن به حضور است در شما بوجود آمده

اقبال شما عبارت از این است که در این لحظه شما زنده به حضور هستید تا انرژي آن طرفی و خرد و برکت 

اقبال این هست که شما در این لحظه . این تعریف موفقیت هم هست. آن طرفی بریزد به عملتان و فکرتان

هوشیار هستید به زندگی و از اعماق وجودتان شکر و شادي می آید به فکرتان به عملتان به می بینید که

بخت خندان حضور است، بخت خندان پول . بخت است بخت خندان است. اطرافتان می ریزد این اقبال است

که آدم یکجایی زندگی بکند و بخت خندان مقام نیست، متعلقات نیست، بخت خندان نیستنیست، 

پس ما .بخت خندان در شماستیکجایی نکند، بخت خندان دوستان زیاد هم نیست، خانواده بزرگ نیست، 

این لحظه هم که شما می توانید فرمان را اجرا . فهمیدیم دوران انسان طبق این دید دوران مبارکی است

به شما بدهد، امکان نمایید به حضور زنده شوید لحظۀ مبارکی است، آن خاقان هم حداکثرش را می خواهد 

دادنش هم هوشیارانه فراهم کرده براي اینکه فضا را باز کرده و شما هم به آن فضا عمالً می توانید زنده 

. بینهایت خدا را در خودتان تحقق ببخشید، دیگر از این بهتر چی می خواهید. بشوید

دانیميسوخرامدیمسلطانکهاستحرامبنشستنخانهدرون
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این حرام اصطالح مهمی است یعنی نباید این کار را بکنی، اصطالح شرعی است، درون ذهن نشستن حرام 

است، خانه یعنی ذهن، براي اینکه سلطان میدان می آید، سلطان میدان می آید یعنی چی؟  یعنی می 

د، سلطان می خواهد این فضا را باز کند و دل شما بشود، خدا می خواهد دل شما را میدان وسیعی بکن

خواهد بینهایت خودش را در شما تجربه بکند، تو خانه کوچک نشستن سلطان آنجا جا نمی شود، تا بجال 

. بزور بصورت تصویر ذهنی سلطان را یعنی خدا را نگه داشتید االن می بینید غلط بوده

کردیم و تصویر هاي فکري و باوري در ذهن براي خودمان سلطان درست ما بوسیلۀ یک سري انباشتگی

. االن می گوید که درون خانۀ ذهن نشینید این حرام است. ذهنی معنوي و دینی درست کردیم آنجا ماندیم

خدا می خواهد به میدان بیاید آنجا یک میدان بازي نیست که او . در حالیکه خدا می خواهد به میدان بیاید

م نکنید، خدا می خواهد به میدان بیاید، میدان می خواهد شما هم بروید با او بازي کنید، نه به ذهن تجس

یعنی شما را چنان می خواهد بزرگ کند میدان بیاید شما هم بروید، شما به او زنده می . خدا بزرگ است

.شوید او هم به شما زنده می شود و هر دو می شوید بینهایت، میدان را باز بکن، آنموقع بازي شروع می شود

.ها و رفتن آنها، اینها همه بازي استه می شویم تو مثنوي فکرها و بوجود آمدن جسماتفاقاً امروز ما متوج

و این حالت که فرم و وضعیت بیش از حد اهمیت داشته باشد که بتواند بینهایت . رقص فرم شروع می شود

.شما را جمع بکند این از بین می رود

مان، فرم بدنی ما، شگلی بدنمان، قدرت بدنیتا بحال تو خانه یعنی داخل ذهن اجسام مثل پول مثل خو

دانایی ما اینها اهمیت بیش از حد پیدا کرده بود، بیش از حد می دانید یعنی چه؟  یعنی اینکه ما با آن هم 

االن شما دیگر اینها را . هویت بشویم، ما فکر کردیم تو اینها زندگی هست اگر اینها نباشد زندگی نمی شود

شما می دانید اینها فنا هستند، هر چیزي که به فکر می آید فوراً از بین می رود، .به بازي نمی گیرید

شما می بینید که فکر می آید از بین می . فکرهاي ما فرّارتر از همه هستند، تا حاال ما به فکر متکی بودیم

به سلطان . متکی باشیدترند شما نمی توانید به اینها رود، پس باورها و فکرها از همه فرّارترند از همه آفل

باز هم اصطالحی است که به کار می برد درون خانه، ذهن  .باید متکی باشید به سلطان باید زنده بشوید

تان بلدید یادآوري بجاستاین هم بیتی است که همه.نمان، بیا بیرون و با سلطان بینهایت شو
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2219مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 
خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگونه پر نقش و خیالاي نشسته تو در این خا

در خانۀ پر نقش و خیالِ ذهن نشستی، پاشو از این خانه برو بیرون، سلطان می خواهد بیاید به میدان، و 

.همین که بگویی بازهم تو خانه می مانی. هیچی هم نگو، مپرس

از این خانه بیرون رفت اینقدر سئوال نکنید، شما می بینید که با گفتن با فکر کردن با پرسیدن نمی شود 

فکر نکنید اگر سئوال نکنید پیشرفت نمی کنید، سئوال یکی از ابزارهاي ذهن است که شما را در خودش 

. نگه دارد

ایم پر نقش و خیال است ابزارهایی هم دارد که ما را در خودش نگه دارد؟ بلی؛ این خانه که ما االن نشسته

یکی از الگوهایش مالمت است، یکی از .ها، همین الگوهاکدامها هستند؟ همین نقش و خیالابزارهایش 

الگوهایش سئوال است، مثالً  ذهن، من ذهنی، هوشیاري جسمی می گوید که اگر سئوال نکنم به جایی نمی 

اهید یک اینجا سئوال کنی به جایی نمی رسی، در کالس ریاضیات باید سئوال کنی، شما اگر می خو. رسم

بیزینس باز کنید باید سئوال کنید، برو مقایسه کن، ببین اگر می خواهی آهن بفروشی آهن را از کجا می 

خرند؟ ارزانترینش کجاست؟ از کجا بخري به کی بفروشی، هم ارزان بخري، مقایسه کن و هم گران بفروشی 

.ي دیگر استاینجا نه آن سئوال جا. سود بیشتري ببري، مغازه را کجا بزنی؟ بپرس

بی مسئولیتی ابزار دیگرش است، مالمت یکی دیگرش است، مقایسه یکی دیگرش است، عجله یکی دیگرش 

اگر .است، رفتن به زمان یکی دیگرش است، االن نمیشود یکی دیگرش است، می گوید االن این باز شده

یکی از ابزارهایش ایجاد آینده است، . شما می خواهید به حضور زنده شوید االن باید بشوید آینده نمی شود

. االن نمی شود، االن باید این کار را انجام بدهم؟ کشیدن به زمان است

آگاه اش به این لحظه که زندگی است، آگاه شدن از جسم و گفتم مهم جلوه دادن گذشته و آینده و برتري

.ترس، دردها اینها ابزارهایش هستند،اضطراب، نگرانی. نشدن از خدا در این لحظه اینها ابزارهاي ذهن است

حس تاسف نسبت به گذشته، حس خفت که ما را ول نمی کند، حس گناه چرا من این کار را کردم، حس 

ا کردم، چرا با این آدم ازدواج ام تلف شد، چرا در گذشته زندگی نکردم، چرا این اشتباه رتاسف که زندگی
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کردم، چرا زن آن یکی نشدم، چرا آن بیزنس را شروع نکردم، چرا اینجا را فروختم که االن قیمتش گران 

.شده

اند؟ اینها ابزارهاي ذهن هستند که شما را نگذارند از این خانه پر همه این چراها اظهار تاسف است، اینها چی

اي ندارم از این خانه باید من چاره. باید فقط به آن فرمان اولیه گوش کنیمما. نقش و خیال بیرون بروید

ولی شما ابزارها را که بشناسید دیگر از آنها استفاده نمی کنید، یعنی ذهن شما من ذهنی نمی .بروم بیرون

ی می خواهید یک اتفاق می افتد شما آدم. شما می دانید که مالمت نباید بکنید. تواند از آنها استفاده کند

که گردنش بیاندازید، یعنی دنبال آدم می گردید که گردنش بیاندازید شناسایی کردید می گویید که من نه 

گردن آن می اندازم نه گردن خودم شناسایی می کنم از آن یاد می گیرم بعد از این هم این اشتباه را نمی 

من حس . عدم مسئولیت ابزار من ذهنی استلذا تاسف هم نمی خورم، و اظهار تاسف و مالمت و حس . کنم

مسئولیت می کنم، من کردم بلی، اشتباه کردم ولی نه دنبال کسی هستم که مالمت کنم نه خودم، چون می 

.دانم من را این ابزارها تو خانه نگه می دارد و نمی گذارد خرد زندگی جاري شود یکی یکی دارم می شناسم

.ار من ذهنی است به چشمهاي ترس نگاه می کنم می روم جلواگر ترسیدم می فهمم این ترس ابز

یکی بزم خوش پیدايِ پنهانبیا با ما به میدان تا ببینی

بیا برویم بینهایت بشویم، باهم همۀ ما، باید بشویم چاره نداریم، ما باید همه باهم برویم به میدان، در آنجا 

در درون بینهایت .بلحاظ درون و پیدا بلحاظ بیرون ببینیممان باهم در درونمان یک بزم خوش پنهان همه

بیرون هم آثار این خرد و این شادي .شدیم و شادي زندگی تشعشع می کند از شما، شادي بی سبب، شکر

مجسم می شود، در روابطتان در کارتان در برخوردتان با مردم در خدمت کردنتان به مردم، یواش یواش می 

.اش استدوست دارند، برخوردشان با شما عوض می شود این پیدايبینید مردم شما را 

اید، االن اید و به حرفهاي موالنا عمل کردهمن مطمئنم اگر شما یکسال متعهدانه این برنامه را گوش کرده

این بزم خوش پیدايِ پنهان را در خودتان می بینید، می بینید که در بیرون روابطتان با همه چیز دارد عوض 

.شود، و آن فضا هم در درون دارد بازتر و بازتر می شودمی
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ز حلواها و از مرغان بریانهاي بسیارنهاده خوان و نعمت

می گوید سفره پهن کرده در بیرون، درون که من شادم، ولی فقط شادي درون است؟ نه، بیرون هم آثارش 

بخش، قبالً ما تقریباً از همه جا گریزان بودیم چون همه جا تقریباً با کسی یک هاي شاديبیرون آفریده. است

دعوایی داشتیم بدمان می آمد، 

ید آدم خیلی جاها با من ذهنی اوقات تلخی می کند و این درد شما می بینید که با من ذهنی که می رو

اوقات تلخی مالیده می شود به در و دیوار همه جا، آدم می رود از خیابان بدش می آید، از فالن رستوران 

بار با 50بدش می آید، در خانه از فالن در بدش می آید، از اتاق خواب هم بدش می آید براي اینکه تا حاال 

در آنجا دعوا کرده، تمامی انرژي این دعواها و شرطی شدگی در این ابزار خانه اثرش را گذاشته ما همسرش

هر طرف نگاه می کنیم ناراحتیم، براي اینکه هرکدام یادآور یک غم است به صورت شرطی شدگی، پس از 

آید چرا که ما را ناراحت مان هم بدمان می آید از آدمها هایش هم بدمان می شهرمان بدمان می آید، از خانه

.شان مسئله داشتیم، براي اینکه در درون ستیزه داشتیمکردند با همه

اي با نعمتهاي بسیار است من هر طرف نگاه می کنم خوشم می آید، ولی االن آنطوري نیست االن سفره

یک تخم گلی شما. چون آنجا دلخوشی بوده، آنجا شادي زندگی یکجا ریخته شده، یک تخم گل کاشته شده

را بکار  فوراً از آسمان باران می آید دو سال بعد می بینی این گل رز یا االن هر گلی بوجود آمده و از آنجا 

.در روابط باشد. که رد می شوي گل روئیده و این گل می تواند در دل آدمها باشد

خالصه در بیرون خوان گسترده شده با نعمتهاي بسیار شیرینی از هر طرف حلوا از هر طرف، چه آدمها چه 

جاها و همین طور مرغهاي بریان می تواند سمبل واقعاً پخته شدن و به نتیجه رسیدن این هوشیاري در 

الح را وقتی که اجرا می کنی موالنا واقعاً به غذا که نمی گوید، می گوید نگاه کن که این اصط. بیرون باشد

وقتی در آفریدن نگاه می کنی و همیشه یکی بودنت را با او حفظ می کنی » بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن«

این آفریدن بر اساس هوشیاري حضور صورت می گیرد، خرد زندگی صورت می گیرد، عشق صورت می گیرد 
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وقتی پخته می شود وقتی به نتیجه . شیرینی استحلوا از هر طرف به طرف شما می اید، هر جا می روي

.می رسد شما ببینید که چی می شود

همین آموزشهاي موالنا را که ما پخش می کنیم، وارد ذهن و روح و معنویت مردم می شود، دارند روي 

ان ششان پخش می کنند و در جامعهخودشان کار می کنند و به حضور می رسند و این شادي را در خانواده

باالخره آن باران . پخش می کنند چقدر اثر گذار است، چقدر غمها را شفا می دهند و تخم گل می کارند

می گوید خدا می رویاند آن چیزي که کاشتی، بد بکاري می . غیبی در درون آن تخمها را پرورش می دهد

ی حتی کوتاه متوجه می شوید رویاند آن را، خوب بکاري با حضور بکاري آنهم می رویاند شما بعد از یک مدت

قبالً با ذهن کاشتی بادام پوك کاشتی خار کاشتی، االن هر طرف می . آن چیزهایی که کاشتید عمل آمده

ولی ما باید فرمان را اجرا . روي به پایت فرو می رود، یا زیبایی کاشتی حلوا کاشتی االن آنها را می بینی

واهم شکر ارزان بشود، شادي را می خواهم ارزان بکنم، و دو تا بیت اول گفته، خدا گفته می خ. کنیم

زیبارویان باید بیرون بیایند خودم میدان آمدم در انسان می خواهم بینهایت بشوم، دیگر انسان حواسش 

نباید به زمان باشد باید به این لحظه زنده بشود

نواي مطربان خوشتر از جانغالمان چومه در پیش ساقی.

به محض . بینید که این حالت همه ابزارهاي بیرونی در خدمت پخش زیبایی شما استمی: گوید کهمیخب 

ما با . سازید، در خدمت شماستمیاینکه شما به آن انرژي زنده شوید، الگوهاي ذهنی تان، دستگاه هایی که 

وانستیم و می توانیم تمیبا انرژي حضور . ساختیم براي کشتن مردممیمن ذهنی و با انرژي آن بمب اتم 

کنید، نواي میشود که وقتی شما این انرژي را از خودتان ساطع می. بله. استفاده درستی از آن بکنیم

رازهاي . کنندمینواي مطربان خوشتر از جان، از جان شما هم دارند صحبت . مطربان خوشتر از جان بشنوید

شما نگاه . ، الگوهاي فکري خوب بیرون می آیدزندگی از طریق شما بیرون می آید، خرد زندگی می آید

البته ما باید زنده . یکی از مثال هاي نواي مطربان خوشتر از جان هستاین. کنید به این غزل به این زیبایی

. کنیممیداریم توصیفش . شویم به حضور، این را تجربه کنیم

فراغت دارد از ساقی و از خوانولیک از عشق شه جانهاي مستان
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حاال این همه نعمت داریم، عاشق آن که به زندگی زنده شده، با او بی نهایت شده است، حواسش پیش این 

. همه تمرکزش و حواسش این است که به شاه زنده شود. نعمت ها است؟ نه

ولیک از عشق شاه، همین خاقان، جانهاي ما مستان ما انسان هاي به حضور زنده شده، از ساقی و از خوان 

چرا ندارد؟ . فارغ است یعنی توجه به اینها نداردهر چی که در این سفره هست، نعمت هاي بیرونییعنی

بگذر در آفریده بنگر در آفریدن. شودمیبراي اینکه توجه به اینها بکند، با اینها هم هویت 

هرجا می . شودمیشما اگر به حضور که زنده هستید عمل می کنید، می بینید آفریده هاي شما بسیارنیک 

دوست دارد . چو او بی نهایت هست دوست دارد بیافریند. ولی از آنها می گذرید. آفرینید هرچه می آفرینید

در . شما هم از جنس او هستید. البته شما هم همینطور. خدا خوشحالی اش به بخشش هست. بیشتر بدهد

کنم با میچون من فکر . نباشته کنممن ا. هرچه دارید بدهید به من. من ذهنی خوشحالی به گرفتن هست

یک بیت هم از . پس حواس شما به نعمت ها نیست، به پیوستگی به آن هست. رسممیانباشتگی به زندگی 

بینید ولی شکرتان به وحدت میکه شما نعمت را . کنم خیلی سریعمیمثنوي که بارها خوانده ام یادآوري 

ببینید بگویید عجب چیزي به این نیست که شما آفریده راشکرتان . درسته؟. با زندگی هست با خداست

شما با او . آفریننده از طریق شما می آفریند. شکرتان به این هست که در حال آفریدن هستید. هست این

فضاي آسمان بی ابر که . این حالت شکر باز هم با رضایت جزء خاصیت این فضاي درون هست. یکی هستید

. من ذهنی قدردانی و شکر بلد نیست. کر و رضایت از خصوصیت هاي آن هستشود، شمیدر درون باز 

.من ذهنی حتی قانون جبران هم بلد نیست. توانیم قدردان باشیممیبینید با من ذهنی ما نمی

دهید، من هم شما را میکنید و ناهار میاگر شما من را به خانه تان دعوت : گویدمیمثال قانون جبران 

گوید که شما من را دعوت کردي، من میخب من ذهنی . این قانون جبران هست. مهاهار بددعوت کنم ن

تازه پول هم . هم دعوت بکنم؟را حاال باید شما . همین افتخار بس تان نیست؟. افتخار دادم آمدم خانه شما

بران را به هم خیلی راحت من ذهنی قانون ج. ریزندمیبه هم در نتیجه این قانون را. باید به من بدهید

یم از دست دخورمیبزرگترن صدمه اي که ما . همیشه ضررش را می دهد. ریزد و ضررش هم می دهدمی
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چون کبر دارد و ! که من ذهنی با کج و مأوج کردن آن، مثل خودش هست دیگر. این قانون جبران هست

. بس نیست براي شما؟این افتخار . زنممیمن همین که با شما حرف ! نه. خودش را بزرگ می بیند

زن تو شدم، تو باید بري کار کنی، ممن همین که آمد: یک خانمی ممکن است بگوید که. گویدمیمن ذهنی 

این شد قانون . کار خانه هم بکنی، همه کار هم بکنی، من همین که قبول کردم، که توجه به تو می کنم

فرق . یا بر عکسش. کنممیهیچ کار هم ن. نه تازه من هنوز طلبکارم.جبران؟ این شد قانون همکاري؟

وزن هر چیزي را آن می . باالنس آن حضور می شناسد. نه قانون جبران را آن حضور می شناسد. کندمین

در نتیجه می خواستم این را بگویم که شکر، رضایت و . ما دیگر در همین من ذهنی گم می شویم. شناسد

و در اثر این قدر ناشناسی ما نعمت هایمان را از دست می . بوداي کاش بلد. قدردانی مال من ذهنی نیست

. دهیم

شما . زند، واقعا جبران ناپذیر هست، قدرنشناسی هستمیمن ذهنی یکی از آن ضررهاي مهمی که به ما 

و چیزهاي بد وارد این . رویم سم وارد بدنمان می کنیممی. نگاه کنید ما چقدر جوانیم، این بدن سالم هست

ما . دانند این بدن یدکی که نداردمین. دانندمیقدر این بدن را نبراي اینکه من ذهنی دارند و.کنیممیبدن

یم اگر خراب شود؟ ولی من ذهنی رچندتا کلیه داریم؟ چند تاقلب داریم؟ چند تا مغز داریم؟ از کجا بخ

شما حساب کنید که چیزها را از چقدر؟ . در نتیجه از دست می دهد. قدر ناشناس هست. داندمیقدرش را ن

. من ذهنی طلبکار هست. که من ذهنی داشتید. اینکه قدرش را نمی دانستیددست دادید براي

گوییم منگر به آفریده بگذر ز میخواستم این نکته را که بسیار ظریف هست که وقتی میبهر حال فقط 

رضایت هست حس شکر هست حس صبر آفریده بنگر در آفریدن، در آفریدن در حضور در آن فضا حس 

هر جا شما حس . ولی داخل این من ذهنی حس رضایت نیست. شود راضی هستمیهست و هر جور که 

. روید بدانید بدانید که آن حضور هستمیشما این طرف و آنطرف . رضایت درونی کردید، حس خوشنودي

شوید، میبینیدکامال کنده نمیی افتد هر چه که اتفاق م. بنیم هستحس آرامش ظریف زیر فکرهایمان می

خالصه. آن حضور هست آن از فضاي یکتایی هست از اصل ما هست
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مثنوي، دفتر سوم
شکر باره کی سوي نعمت رودشکر نعمت خوشتر از نعمت بود

شکر کننده حرفه اي که واقعا بلد هست شکر . شکرباره یعنی شکر کننده حرفه اي.کسی که شکر باره هست

کند چون اگر به نعمت نگاه کند باهاش هم هویت میبله به نعمت نگاه ن. رودمیکند، آن سوي نعمت ن

گویدمین را میه. رود، به خاقان باید نگاه کندمیبه نعمت نگاه کند به ذهن . شودمی

زانک شکرآرد ترا تا کوي دوستشکر جان نعمت و نعمت چو پوست

گوییم شکر، همان فضا هست همان میپس وقتی . شکر جان نعمت هست و نعمت مثل پوست مغزهست

چه . کنیدمیشما باید ببینید براي قدردانی و شکر چه کار . بله البته در بیرن هم تظاهري دارد. حضور هست

در . المت شکر هستید این در بیرون عویکنید ؟ نگاه کنید بگمیشما نگاه آنچیزي در بیرون هست که به

یعنی شکر تو را به کوي . د که شکر تا کوي دوست تو را می آوردیگومی. درون هم حس شکر و رضایت

شما فقط نعمت را ببینید،  به جهان به ذهن. بردمیولی توجه به نعمت شما را به جهان. می آورددوست

بینید که می گوید تو بیا به فضاي میعدي و در بیت ب. می آییداگر خدا را ببینید، به سوي او. رویدمی

به سوي نعمتییولی از آنجا در نیا. یکتایی، صید نعمت بکن یعنی آنجا بمان و به نعمت را از آنجا نگاه کن

. بروي

صید نعمت کن به دام شکر شاهنعمت آرد غفلت و شکر انتباه
شما ممکن است . فقط نعمت را نبین. بردمینعمت یعنی شما را به ذهن. گوید نعمت غفلت می آوردمیو 

در من ذهنی باشید و ببینی که مثال خانه دارید و بگویید خداراشکر یا اینکه ببینید یکی وضعش خراب 

. اینها مقایسه هست و غفلت هست. اینها شکر نیست. شکر که من مثل این نیستمراهست بگویید خدا

انتباه یعنی . و شکر بیداري می آورد. اصال شکر نیستکنیم شکر هست،میخیلی از چیزها که ما فکر 

این دام شکر . یعنی زنده بشو به او و با او یکی بمان . تو بیا در دام شکر شاه که امروز صحبت کردیم. بیداري
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حس کن که با او یکی هستی همیشه و این حضور را از دست نده بعد در . در فضاي یکتایی بمان. شاه است

آنموقع هست که دیگر شما ترس استفاده از نعمت را . آنموقع نعمت ها را یکی یکی صید کناینجا باش و 

شود و باز دوباره  به ذهن میولی از اینجا اگر در بیایی و فقط نعمت را ببینی، ترس باز تولید . هم ندارید

.کنیمیي و من ذهنی را زنده ورمی

گشته است جویانکه اندیشه کجا تو گویی آن کجا باشد همانجا

بعد هم گفت . از اینکه خدا فرمان داد، که شما زیبا رویان بیایید بیرون. گوید که ببینید ما صحبت کردیممی

بعد گفت به به عجب خدایی عجب خاقانی عجب اقبالی و سفره رنگینی هست . شکر امسال ارزان خواهد شد

ش به زندگی نگاه می کند و از جنسیت هاست، همبعد هم گفت انسانی که بینهایت زنده شده پر از نعمت

کند ولی همیشه به او زنده می. کندمید حفظ کند و نگاه به این نعمت ها نهاوخمیدکه دارآن هوشیاري

ولی در مرکز دیدش آن هست ولی در . اول به این زنده هست بعد چشمی هم به آن نعمت ها دارد. هست

.بینیممیپرسی این کجاست چرا ما نمیتو . حاشیه این نعمت ها هم می بیند

که اندیشه کجا گشته است جویانتو گویی آن کجا باشد همانجا
یعنی در این لحظه . او دارد جستجو می کند. کنی کجاستمیسوالی که . همانجا که این اندیشه کجاست

در ذهن این . کنی، با جستجو می روي ذهنمیمنتها چون تو جستجو . همین جا آن سفره پهن شده هست

در نتیجه این فریب خوردگی و . خواهی ذهنی درست کنیمیخاقان را و اصل خودت را و این میدان را 

شما یک فضاي . کنی، همان جا هستمییعنی این آنجایی که تو با ذهن جستجو . طلسم ادامه دارد

باید با او . می خواهیم با او یکی شویم. غوش آن هستیدالیتناهی در نظر بگیرید که شما آن هستید و در آ

کنید که میولی شما در یک بافتی که فکر هست جستجو . یکی شویم فرمان این است که با او یکی شویم

خواهی ببینی اش، میاین فضاي الیتناهی کجاست؟ خب همین کجاست و جستجو چون به صورت جسم 

تو فقط جستجو نکن به . گوید همانجا هستمی. گذارد بیرون بیاییمین. داردمیشما را در این بافت نگه 

این همه که فعالیت ذهنی داریم ما، . شودمیجستجو نکنی، جستجو متوقف شود، فکر متوقف . صورت جسم

. کنیم ولی به صورت فرممیاین خوان و این خدا و این نعمت ها را جستجو . فکر بعد از فکر
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در واقع ما چکار . خودتی. پرسی کجا باشد؟ نپرسمی. بیت خیلی مهمی است. هستبیت پایانی معنی دار 

تواند این لحظه میخداییت . کنیممیولی در ذهن خودمان را جستجو . ما خودمان آن هستیم. کنیممی

پس از جستجوي ذهنی و دیدن آن به صورت فرم . کند خودش هستمیشناسایی کند آنچیزي که جستجو 

جستجو وقتی . جستجو نکن. فکر فروکش کند. کند فکر پایین بیایدمیاین شناسایی کمک . مدست برداری

. شودمیفکر صفر . شویدمیپایان بپذیرد، شما به آن زمینه زنده 

هست3922بیتدفترسومازکهکنیمشروعراايقصهیکبدهیداجازه
:هستتیترشکه

3922مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 
شدمهماندرآنکهالابالیجويمرگعاشقآنوبودکشمهمانکهمسجدآنصفت

لحظهاینیکتاییفضايکشمسجدمهمان، هستکشمهمانمسجدیک، گویدمیتیترترتیباینبه

.بشودزندهلحظهاینوحضوربهتابکشدخواهدمیراچیزهمهزندگی، است

مهمانبکشدراذهنیمنخواهدمیدرانسان، استانساناینفرمانِگفتغزلدرکهکارایناولصفدر

ایمدرآمدهذهنبصورتولیاستهوشیاريمااصلهستیمجهاناینمهمان.هستیممهمانهمهما، است

استیکتاییفضاياصلیمسجدپس. بشودزندهمابهوبیاورددرازآنماراوبکشدخواهدمیراذهنیمن

خواهدزندهچیزهمهبه، استبدورخیلیزمانینظرازحاال، بکشدخواهدمیبزرگرادرقیامتهمهکه

صورتدرانسانپدیدهاین، استگرفتهصورتاینکهگفتوباشدزودخیلیتواندمیماقیامتاما. شد

. استگرفته

آندرخواهدمیکهآمادهالابالیجويمرگعاشقویکاستکشمهمانکههستمسجديیکخالصه

منخصوصیتتواندمیوباكبییعنیالابالیاستجالبیکلمهخیلیهمالابالیکلمهاین، بشودمهمان

مابهکهاستوقتیاصلیابالیالولیپروابیمسولیتبییعنیالابالیذهنیمندر، بگیردقرارذهنی

چیزهمهوبدهیمازدستراهایمانشدگیهویتهماینکهازشویممیترسبیشویممیزندهحضور

بخواهیمچهاستفرمرقصاینجاکهبینیممیشویممیزندهفضاآنبهماوقتیکندمیپیدابازيحالت

هشتادبعدازوآیدمیبوجوداستفرمماهمتناین. روندمیازبینوآیندمیبوجودهافرم، نخواهیمچه
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الهماینکنیممیشرکتهوشیاريبصورتبازيدراینماو. استفرمبازياینرودمیبینازسالنود

بهاستتیزهمسکونلحاظبهاستکندهماستزندگیجنسازاستنترساستباكبیاستابالی

.بمیردذهنیمنبهنسبتخواهدمییعنیاستجومرگ.حرکتلحاظ

ريشهربرکناربدمسجديپینیکايکنگوشحکایتیک

نیکآنریشهوفنداسیونآنپیکهايباشندهیعنیپینیکايبدهگوشحکایتیکگویدمیپس

استگرفتهفکررارویمانکهاستدرست، هستیمهوشیاريازجنسچرا؟استنیکفنداسیونمانما. است

زندگیآنوگذردمیبیشترافرادذهندرگونهاجبارفکرسلسلهواستپیوستهفکربهفکرکنیدنگاهاالن

اینمسیحقولبهبایدشماالبتهواستهوشیاريازجنسواستنیکفونداسیونشوپیولیپوشاندهرا

بکنیدساختمانآنرويوبرویدبکنیدرافکریعنیراشلچیزاینهستکههرچیزيیاهاماسهیاخاکها

گویدمیبهرحال، نکنیبنارااتزندگیهامنوهافکروشلچیزهاياینرويکنیدپیدارافونداسیون

کهشودمیمعلومپس، بودهمسجديشهرريدرکنار، انسانهاشماهمهانسانهاشمایعنیپینیکايکه

کهبودهآنجامسجديیکجغرافیاییبصورتحقیقتاکهاندکردهفکرهاخیلیالبتهاستسمبلیک

هزاردرکهاستحکایتیاساسبرحکایتاینکهدانیممیماولیمردهمیخوابیدهمیآنجاشبهرکسی

کهجهاناین، باشدجهاناینمیتواندريشهر، آوردهاینگونهموالناآمدهازهرجاحاالیاواستشبویک

نمادموالناحکایاتدرهمیشهمسجد، یکتاییفضايبناماستمسجديیککنارشکندمیدرستذهن

آمدهکسییکگفتقصهکههمانطورو، باشدخاصیمسجدمگرجاهابیشتردرالبتههستیکتاییفضاي

.بخوابدآنجاخواهدمیو

یتیمشبآنشديفرزندشنهکهزبیمشبنخفتیدرويکسیهیچ

مردمییعنی، شدمییتیمفرزندشومردمیچونخوابیدنمیآنجاشبکسهیچترسازمیگوید

: بخوانیمهمبیتیکاینبدهیداجازه. استتمثیل

رفتدرگوراخترانچوندمصبحرفتعورغریبهوياندربسکه
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داردپس، رفتگوردرومردیعنیباخترنگدمصبحستارگانمثلومسجددررفتعورغریبهکهبساز

یاد، میکشجوردوحتیکههستفضایییکهستمسجديیککهگویدمیدارد، گویدمیچیزيیک

کهبگذارندخواهندنمیمردمکهبینیمحاالمی، نهیامیریدمیذهنیمنبهورویدمیمسجددرآنشما

. برودمسجدبهعاشقاین

دنیااهلویکیاستمسجداهلیکی:داریمکنندهنصیحتدوجورماوکنندنصیحتشاوراخواهندمی

وتسلیمطریقازکهبخواهیداگرکنیدمیزندگیدرذهنهنوزکهباشیداگرانسانیاالنکهشماعبارتیبه

اینصورتدرذهنیمنبهنسبتبمیریدکهبخواهیداگرکردیمصحبتامروزکهپذیرشوشدنموازي

میهستندذهناهلکهآنها.برویدمسجدایندرشماکهگذاشتنخواهندايعدهویک، نترسیدکهباید

عارفکهآنهایعنیهممسجداهلراشماترسانندمیونمیربرشذهنیمنایناستحیفنروگویند

.نیانیستیمتعهدوبزنیجاخواهیمیکهاگر، بیاهستیاهلشاگرگویندمیهستند

. بمیریمذهنیمنبهبیایمخواهیممیماگویندمیبیایندخواهندمیوقتیآدمهاازخیلیاینکهکما

وولندئمسکنندکهقبولاولااصلیا، بیاورندپایینراوتکبرشانغروربایدکهبینندمیذرهیکهمینکه

میاستخودشاندراشکالواندآوردهخودشانبسرخودشانواندنیاوردهآنهاسررابالهاایندیگران

چهحاالهستیمحسابیآدمماکهبگوییدبماشماکهبودیمآمدهماآقاگویندمی. کنندفرارمیوگذارند

ما. دانیممیخوبماکه؟ نمیدانیمماکهچییعنی. کنیمعوضراخودمانبایدماگوییدمیشماکهشده

میدرستخودمانراهایمانغصهمایعنیکنیم؟زندگیبلدنیستیممایعنیدهیممیدرسخودمان

شماحاالکنممیمالمتراهمسرمدارمکهعمراستیکمنمیکنیم؟درستخودمانرادردهایمانکنیم؟

پذیريمیراخودتاشکالوکرديخودتکهپذیریدمییااینجاخب؟کردمخودم؟نکنمکهگوییدمی

ذهن. میکندتهدیدذهنکنیدشروعاینکهمحضبهاینکهبرايزنندمیجاهاخیلیزنیدمیجایا

میفشارحسشماوکندمیمقاومتبشودکوچکبایدذهنیمنکندمیپشیمانشماراکهدادالگوهایی

بچهبهبروممنیعنی. کردممیاشتباهسالچهلیاسیکهکنمقبولتوانمنمیمنگوییدمیوکنید

.زنیدمیجاشماپس؟چیزيچنینشودمیمگرکردم؟میاشتباهمنکهبگویمهایم
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کنکوتاهراخوابآمدصبحکنآگاهازایننیکراخویشتن

باشدحواستانولیکنممیشروعراقصهدارممنببینگویدمیزندمیراحرفشفوراهمموالناببینید

صبح،کنیدآگاهموضوعاینازبایدخوبراخودتانکهبدانیدشماکهاستاینبراياینهاومسجدقصه

پردهازبایدآمدهفرمان، کنکمکنکوتاهراخواب، ذهنخوابازشویدبیدارخوابازبایداستآمده

ذهنیمنبهورويمیمسجدتويیامیريمیتنگورتويیاکههستیمسجديدرشماوبیاییبیرون

راشماهمذهنیمنوذهنیمنبهنسبتبمیرممیخواهمگوییدمیشماخواهید؟میراکدام. میريمی

هرحالبهولیوسطاینکنمچکارمنخدایا. خداستفرمانکهگوییدمیهمدیگرطرفاز. ترساندمی

نمیبرگردیدبایدبالخرهبزنیدجاوبترسیدومنتويبرویدکههمهرچقدر. کنیداجراخدارافرمانباید

.دیگرخوانیممیهاقصهاینکهاستهمینبراي. نکنیداجراتوانید

کندباتیغکشانندمهماناندرآنتندپریانندکهگفتیهرکس

زجریعنیدرواقعکشندمیرامهمانکندتیغباوهستندتیزيوتندهايپريآنجاکهگفتمیهرکسی

واقعاولیذهنیمنبهنسبتمیردمیآدممسجداینتويکهگویدمیبشماداردموالنا. کنندمیکش

یکییکی. کندمیشناساییرادردهایشیکییکی. میردمییواشیواش. کندصبروبکشدسختیباید

میخالءحسودادمازدستراچیزهاایناگرمنبلهکهایستدمیوجلویشانترساندمیراآدمچیزها

وکنممیچیزازآنراهویتموهستمزندگیجنسازوامدادهازدسترااینکهکنممیقبولمنکنم

هايرنجشکلکنممیقبولمن.بخشممیرارنجشموامرنجیدهکهکنممیقبولمن.شوممیآزاد

و.روممیبارزیروکردمخودموبودممسوولبگویمکهمیکنمقبولمن.بیاندازمراامشدهکوبیده

میقبولمازوربهیکییکیاستکندتیغاینهاهمه. کنممیقبوللحظهدراینراامهوشیاريمسوولیت

ماراکندتیغبااینکهعلت. میردمیتیزتیغبااولهمانکهکسیخوشابحال.رویمنمیبارزیرآسانکنیم

یکیراذهنتهدیداتبایدبکشیمهوشیارانهدردبایدباشیمداشتهبایدصبرماوکشدمیطولوکشندمی

.بکنخواهیمیهرکاريبگوییموکنیمنگاهچشمشبهیکی
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دیدي، شدخواهیبدبختنیاوريبدستراآنچیز، شويمیبدبختنرسیچیزاینبهکندمیتهدیدذهن

خبطحسمننهگوییدمیوکنیدمینگاهچشمشبهشما، شديبدبختداديازدستراچیزفالن

نمیوزیادکمرامنزندگیواینهاهستمزندگیازجنسمنتازهگردانمبرتوانمنمیرااینمن، نمیکنم

.کنند

وخصمجانعدوباشدرصدکینوطلسمسحراستکهگفتیدگرآن

مقداريیککههستندجالبیاصطالحاتطلسموسحر. استوطلسمسحراینکهگفتمیدیگریکی

صورتشویممیجهانجذبهوشیاريبصورتماوقتیکهاستايپدیدهتعریفبهبناسحر. دادمتوضیح

سحراصطالحاجسمیهوشیارياینکنیممیپیدادیگريهوشیاريوشویممیهویتهمما. گیردمی

حالتیطلسم، گفتمهموطلسم. استبیداريوآنکندمیباطلراآنکههستسحردیگريیک. .است

کارهايوگیریممیسختراآسانکارهايخیلیماگیشدهسحرحالتدرببینیمماگذاردنمیکهاست

وازآناندنوشتهکتابهاییاینهاکنیمنمیصحبتطلسموسحردرموردحاال.گیریممیآسانراسخت

جمبلجادووکنیمجادووکنیمسحروکنیمطلسمراکسیگوییمنمیآنهارا. اندافتادهبدورسادهمعانی

.دهدمیمعنیچهموالنانظرازاینهابینیممیداریمفقطچیزهااینجورندارندمنبراياعتباري.کنیم

جزئیاتواستطوالنیداستاناینورودمیمسجدبهشخصاینبالخرهدهیممیادامهکهراصهقاین

بارپنجحاالآیدمیصداهااینکهدفعههروشنودمیترسانندهوصداهايرودمیمسجدبهرحالولیدارد

بیامردنمآمادهمنگویدمی، بکشمتورابیایمخواهممیگویندمی. ترسدنمیشخصاینبارچندیا

این، کندمیجمعطالهاراوریزدمیطالهاوشکندمیطلسمیکدفعهشودمیمردنآمادههمینکه، بکش

همینکه. شکندمیهمشماطلسمشکندمیشماترساینکهمحضبهیعنیاستزندگیسمبلطالها

میخواهیکاريهروبگیرخواهیمیهرچهکهگوییدمیشما. شودنمیگذاراثرشمارويذهنتهدیدات

بیرونذهناینازدرآمدیدکهشویدمیمتوجه. میشکندطلسمباشدواقعیایناگر. ترسمنمیمنبکن

، کنیدمیجمعشماوریزدمیشودمیآزادذهنیهايالگوازکهاستهاییهوشیاريهمینطالهاو

رصد، باشدگاهکمیناینجاتواندمیرصد، رصداینکهگویدمیشویدخالصهمییکتاوکنیدمیجمع
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اینجااستمرگگاهکمینواقعدرمسجدهمینیعنیرصداینگویدمی، کردنرصدمثلمراقبتیعنی

توجهمسجداینخبمسجداینبهراجع، گفتمیاینطوردیگریکی.  استدشمنواقعنوجاندشمن

کهیکتایینامبههستمسجديیکهمیکطرفوازذهندرایمافتادهوایمسحرشدهمایکطرفازکنید

ذهنودرذهندرایمشدهجادووسحرکهاستدرستبنابرایناینبهنسبتمیریممیبرویمآنجامااگر

لحظهایندرکهاستهمینهمطلسماینهايازجنبهویکیایمکردهپیداجسمیهوشیاريوایمافتاده

همهاینوزدنحرفهمهاینوجودبابینیمنمیرازندگییارالحظهاینداریمجسمیهوشیاريکه

ازآگاهولیشویممیجسمازآگاهبینیممیراهاجسممالحظهدراینخواندنشعرهمهاینوشناسایی

کهایمشدهشرطیهنوزمااینکه؟برايچرا. نیستیمفرمیبیازوآگاهداردوجودلحظهاینکهزندگی

اصطالحبهیکراهدراینودادجسمدیدنبهمیلکهشدهشرطیجسمیهوشیاريبراي. ببینیمجسم

یعنی. کندمیرااینکارنیازبایککندمیاینکارراحرصباکندمیراکارایناشتهائیوبایکداردممنتوم

جهانبهرویممیداریمشدیديحرصوبایکشدیديخاستیکباشدیديمیلبایکنیازيبایکما

گفتگوهمهباایننتیجهدر.شودنمیکوچکاینخواهیممیزندگیچیزهاازوببینیمرامیخواهیموچیزها

.ایمزندهجسمبهشویمزندهزندگیبهنمیتوانیممالحظهاینهنوزشناساییو

مباشاینجامیهمانکاي،بردرشفاشنقشهبرن:کهگفتیدگرآن

که، بزنیدهمعالمتییک. بنوسیدآشکاررویشوخیلیبزنیدتابلویکبیاییدشماکهگفتدیگریکی

نرواینجامیهمانايکهدرشبهخطرناكعالمتیکدیگرزنندمیاینروزها

بگشایدتکمیناینجامرگ،ورنهبایدتجاناگراینجاسپخُمشب

بمانیزندهمیخواهیکهاگرمخواباینجاشبکهواضحخطبابنویسوروشبگذارعالمتکهگویدمی

کندمیحملهگاهکمینازتوبهمرگنهوگر

دهیدرهکمشما،کآیدافلیغنهیدقفلیشب:کهگفتییکیوان
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اینجاواردتانداندوباشدغریبوباشدافلغیکسیاگروکنیدقفلاینجاراشبکهگفتدیگریکی

اینقدرچراکهفهمیممیخوانیممیخوبکهراابیاتاینازهرکدامکهدهدمینشانایننشوداصال

مسجدآنواردماراکهلحظهاینباشدنموازياینتسلیماینیکتاییفضاياینمسجداینهستاشکال

اینجاواردکهاندنوشتهآنرويوآشکاردرشاندگذاشتهقفلکهاستشدهسختدلیلاینبهکندمی

منبهفکرمردنبهاصالماهمو، باشیدمواظبنمیریدذهنیمنبهاندگفتهمابهدیگرعبارتبه، نشوید

. هستیمقوامشبفکربلکهنیستیمذهنی

: هستقسمتنیاتریتومیکنیمصحبتمیدارکشمهمانمسجدبهراجع
3931تیبسوم،دفتر،يمثنو،يمولو

مسجددرآنآمدنمهمان
عجبتیصآنبوددهیشنکوشبوقتدرآمدمهمانیکیتا

.بوددهیشنرامسجدآنبیعجوصفوآمدمهمانکیشبموقعنکهیاتا

ربودیسوجانمردانهبسزانکهآزمودیمآزمونيبرااز

کهاستنیاپرسشحاالبود،ریسجانشازوشجاعنکهیايبراکندشیآزماش،یآزمايبراخواستیم

یزندگایآد؟یریبمیذهنمنبهنسبتکهدیبشوییجاوارددیخواهیم؟نهایدیهستشخصنیاشما

يدردهاهمهوکردنوخوببدوقضاوتومقاومتوزهیستبایزندگازگریدد؟یاشناختهراذهنبارنکبت

منجاننیاازد؟یاشدهخستهآنهابهراجعاالتیخوآنهاتکراروگذرايزهایچبهدنیچسبآنازحاصل

میدیدم،یکردشیآزمارازیچتاهزارد؟یکنشیآزمادیخواهیم.اندشدههایلیخاتفاقاًد؟یارشدهیسیذهن

هست،همشبوقتبشود،درستکارم،یریبمیذهنمنبهنسبتدیشامینیببمیکنشیآزماکند،ینمکار

کههمماواستکشمهمانکههستيمسجدواستپردهپشتواستکیتاراست،بشرشبوقت

ریسیذهنویوانیحجاننیاازمیهستریسجانومیدینديگریدزیچدردرازیغبحالوتامیهستمهمان

ما،بودنریسجانهمیکیما،شجاعتیکیاست،مهمتیدوخاصنیاالبته. میهستهموشجاعمیاشده

مرگبهراجعباشدادمانی. میبدهادامهرابارنکبتیزندگنیادیباکهمیکنیمفکرهنوزماازیبعض
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ارانهیهوشمیگفتشیراههاازیکیکهمیکنیمصحبتیذهنمنمرگبهراجعمیکنینمصحبتیجسم

ویندهنشانواکنشیندهپاسخشماکهاستنیامهمشيراههاازیکیو.استآنکردنکوچک

وبشودکوچکگرانیدلهیبوسیحتیذهنمننیاآمدشیپکههرموقعت،یموقعبهتیموقعازيبگذار

لحاظبهکدفعهیکهدینیببدیدارنگهیکوچکنیدرهمشماکندبزرگراخودشخواهدیمکهنیهم

.دیکردحسراآنيشادودیاشدهبزرگتردرونيفضاوشماحضور

ياحبهکیجانگنجازریگرفتهيااشکمبهوسررمیگکم: گفت

یذهنيهادانستهيسرکییعنیاشکمبهوسرکیکهکنفرضمییگویممااالنیعنیگفتبخودش

و) کردنییخودنماوپزدادنودادننشانخودخوردن،بهازین(یروانشناختيازهاینازيتعدادکیو) سر(

نشانراخودمخواهمینمگریداندازم،یبدوروکنمقطعاصالایاستیمعندوبهریگکم.نباشداصالنهایا

زهیستآنهاوبرسراستنیبهترباورهامجموعهوباورهانیاکهمیبگووبکشممردمرخبهرامیباورهابدهم

رایمعنهردودهم،جلوهتیاهمیبرم،یگکمایدوراندازمیبایخواهدیمنفسمکههمییزهایچوآنکنم

نیادییگویمشماد،یخورشنورباشمعسهیمقایعنیاست،يادانهکیوحبهکینیاجانگنجواز. دهدیم

هستیزندگکیحاالنیانهایاوزهیستومقاومتباکنمیمیزندگکههستنجوریادارممنکهیجان

يزیچآننیابهرمیبماگرکنمشیآزماخواهمیممن.نباشدنیااصالحاالخورد،ینممنبدردنیایول

وشود،یمچطورنیااند،گفتهبزرگانيکتابهاودیگویمموالناهمهنیاوبشومزندهآنبهخواهمیمکه

بهپادادمدستازراقسمتمکیاگرکهستیننطوریا. دیترسنخواهمهستم،همشجاعهستم،هممردانه

.کنندیمقهربندهازهماوقاتیگاهوکنندیمقهرموالناازکنندیمقهرمردمشتریب.قهرکنمبگذارمفرار

ستمیباقمنچود،یناکمنقشستم؟یکمنبرو: گوتنصورت

مننیاازدیبپرسشماستم،ینتوکهمنهستم،یکسچهمنبگویذهنمننیابهیعنیبگوتنبصورت

منهستم،تیابدویباقجنسازمنستم،ینتوکهمنام،دهیدوقتهایلیخونمیبیمراتوکهمنیذهن

بایشدگتیهوهماثردرتویهستیرفتننیبازتوکه.رومینمنیبازتمییخداوياریهوشجنساز
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میآنجاشود،یمچهمینجایاکه،یترسانیمرامننقدرکهیابروتو.ياآمدهوجودبهگذراوآفليزهایچ

که. استبودهیذهنمننیاریتصوبهراجعاندگفتههرچهخباند؟گفتهمنسرپشتیچشود،یمچه

یمخودت،کاردنبالبروبگوکردواعتراضآمددردشکههرموقعدیبودکردهدرستخودتيبراشما

هستنندهیآفرخودشکهیباقياریهوشيبراوهستمیباقياریهوشجنسازمنهستم؟یکمنیدان

خودتانازیذهنریتصودیتوانیمشهیهمشما. نمیافریبنقشتوانمیملحظههرمندیآینمکمنقش

. بروددیندازیبرااستشدهدرستتابحالکهيزیچنیاحاالدینترس. دینیافریب

جداتنينازباشمحقنفخخدالطفازبودمنَفَختچون

خواندخواهمعیسرتانيبراکهجا،چندهست،قرآنيهاهیآبهاشارهنَفَخت .

رونیببهدنیدمدن،یدمهه،یعنینفخبودم؛خدانفسبودم،خدادنیدمودمشمنچونیعنینفخت .

است،بودهخدالطفنیاوهستمياریهشمنهنوزهستم،نفخآنمنهنوزواستدهیدمخدایعنی

باشم،خواهمیمخدادنیدمباشم،خواهمیمخدانفخهمانمننیبنابرا. بکندراکارنیاکهخواسته

نالهدائماًتن،يناخب. باشمجداخواهمیمتن،ینازیعنیتن،ينانیاازوباشمخواهمیمياریهش

نیاو.استنشدهبرآوردهاست،ریناپذانیپاکهاشیشناختروانيازهاینچونکند؛یمتیشکاکند،یم

.استمهماریبسواستتاملقابلنفخت،هیقضوياریهش

تانيهانفَسازاگرشما. استدنیکشنفسمراقبهنیهمما،درمراقبهایشنیتیمدنیبهترد،یکنتوجهاگر

کهفکر،شدنصفريهاراهازیکی. افتدیمکارازفکرموقعآنکهدیددیخواهد،یبشمارراهاآنودیباشآگاه

محضبه. میباشماندنیکشنفسازآگاهایمیبشماررامانيهانفَسماکهاستنیاکرده،ریتسخرامادائماً

درکهدنیکشنفَسنیاود،یآیمبندذهنکهدیددیخواهد،یشویمتاندنیکشنفسمتوجهشمانکهیا

شماقیطرازکهاستکائناتتمامانگار. ستینشمابدنازایستینیذهنمنازحق،نفخدیگویمنجایا

اصطالحبهتواند،ینمآدمیعنی. دیکنکنترلدیبتوانشماکهستینيزیچدنیکشنفسنیاوکشد،یمنفَس

نکهیايبرا. بکندراکارنیاتواندینمکند،خفهراخودشوردیبگراخودشيگلورد،یبگراخودشگردن

نیاازدیشویمآگاهشما،یوقتکهدیآیمنظربه. ردیگیماودستازراکنترلدنیکشنفسباالخره
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ازدنیکشنفَسنیاوهستیزندگيرویننیاوکندیمکنترلراتنفسنیايگریديروینکیتان،تنفس

. استمراقبهيبرایخوبابزارنیبنابراوستینابزارلیدلنیهمبهوست،ینجسمست،ینزیچنوع

آنازدیتوانیمشماواست؛دارمنذهنتیفعالصفرآوردنبهایاستذهنکُندکردنمراقبه،ازمنظور

. هستمراقبههماشعارنیاخواندنکهگرچه. هستمراقبه،يهاراهنیبهترازیکیتابحالودیکناستفاده

استممکنجاکید،یآیمنییپافکرسرعتواشیواشید؛یخوانیمرااشعارنیایوقتد،ینیبیمشما

یاپیپکهگفتخواندم،همبرنامهاول.دهدیمنشانراخودشیزندگموقعآنستد،یایمیوقتستد،یایب

یوقت؛یانسانرگیعنیاست،حضورياریهشدنیجنبنیهميمردرگ،يمردرگتاد،یبکنشماراکارنیا

دیکردیمفکرقبالًکهد،یهستحضورياریهشنیاجنبشای،یانسانرگایيمردرگنیادیکنیمحسشما

جوشوجنبماکردن،حرکتبهکردیمشروعفکریوقتقبالًشد؟یمیچقبالً. دیهستيفکررگ؟یچ

کیم؛یشدیمبزرگماآمد،یمییفکرهاکی. میکردیمتیهوحسمام،یدادیمنشانواکنشما. میکردیم

. میشدیمکوچکآمدیمییفکرها

شماودیآیمیوقتحضورنیاگفتکرد،فیتعرموالنا،يمرداییانسانرگنامبهيگریدرگکیاالن

خواهمیمخالصه. ییکتایيفضاآنبهکندیمتیهداراشمايمردرگنیاد،یهستآندیکنیمحس

واستیفرمیبزیچکیشما،درنفَسنیانکه،یابهشمایآگاهودنیکشنفسنیاوحقنفخنیاتیاهم

وشدنآگاهو. آوردیموجودبهرادنیکشنفسنیايگریديروینکید،یکنینمراکارنیاآگاهانهشما

عسلآنمزهتواندیمحداقل. برساندحضوربهراشماتواندیمبودن،دنیکشنفسناظروآنبهارشدنیهش

سوره71هیآها؟نیاآمدهکجاازاما. میکنیمصحبتمیدارمایچبهراجعمادیببنبچشاند،شمابهرا

:دیگویميطورنیااست،"ص"اسمشکه38شماره

71هیآ،)38(صسورهم،یکرقرآن
طینٍمنبشراًخَلقُإِنىللْملَئکَۀِربکقَالَإِذْ
د؛یآفرخواهمگلازيبشرمنهمانا: گفتفرشتگانبهپروردگارتکهرایهنگامکنادی
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72هیآ،)38(صسورهم،یکرقرآن
سجِدینَلَهفَقَعواروحىمنفیهنَفَخْتوسویتُهفَإِذَا
.دیکنسجدهاوبردم،یدماودرخودروحازونمودمکوینودرسترااندامشکهیزمانپس

روحنیاودیدممادرراخودشروحوکرد،تکاملرااندامنیاوساختینیزمموادازیوقتکهیعنی

اوبرکهدیگویمهمهبهوبشودزندهخودشبهمادرتواندیموخداستروحروح،نیاواستفرمیب

البته؛د،یکنسجده

73هیآ،)38(صسورهم،یکرقرآن
دلَئکَۀُفَسجالْممونَکلُّهعمأَج

کردندسجدهاستثناءبدونفرشتگانتمامپس

74هیآ،)38(صسورهم،یکرقرآن
الْکَافرِینَمنَوکَانَاستَکْبرَإِبلیسإِلَّا

. دیگردکافرانزمرهازودیورزتکبروغرورکهطانیشمگر

واستساکنهاذهندروگرفتهراجهاننیاکهدرد،وذهنبایشدگتیهوهميروینیعنیطانیش

بهلیمتیخاصنیهموجسمبهکنندهلیمواست،شناسجسمجسم،نیا. استشمایذهنمناشندهینما

تکبراونیبنابراپس. شناسدینمراياریهشبهشدهزندهوشناسدینمراروحاست،یجسمياریهش

تواندینمما،درراخودشبهخداشدنزندهوورزدیمتکبراوست،ندهینماکههممایذهنمنوورزدیم

را،ياریهشایراروحرا،یزندگدیتوانینمشمااگرکهد،یآیموجودبهشمادرییشناساکینجایا.بشناسد

ومیکناعتمادآنبهماکهستینياریهش،یجسمياریهش. استیجسمياریهشعلتشد؛یکنییشناسا

جاانداختهمادررااشندهینماطانیشکهاستنیاگرنشانواستجاانداختهراخودشیولبوده،موقتنیا

پردهازدیباکهگفتکهيزدیافرمانازومیکنیمگوشاوفرمانبهدائماًمانیذهنمنلهیوسبهماواست

شماقیطرازمندیبگذارد،یکنيبازمنباد،یکنکارمنباودیبشوزندهمنبهدانیمدرودیائیببرون

. میاکردهعدولآنازمانم؛یافریب

نفختوحقنفخنیام،یشویمردنجایاازماکهاستفیحشده،ادیموضوعنیاازهمگریديجاکیما،ا
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بهيگریدسورهکیدرکه،.بخوانمشمايبراعیسرمنراهانیادیبدهاجازه. مینفهمدرستمارا،هانیاو

قصدخوانم،یمشدنروشنيبراراهاقسمتنیاشود،یمشروع3828هیآاز15شماره"هجرحجر"نام

برنامهنیابهکهيادهیعقهرباشمایول. نکنندینامناسبریتعبوریتفسهایبعضیموقعکیندارم؛يگرید

اصالًراییزهایچنیچنکیتاحاالایآکهدینیببد،یکنییشناسارایمعاننیاکهاستخوبد،یکنیمگوش

نیابهکندیماشارهچراآورد؟یمراهانیاموالناچرادهند؟یمیمعنچههانیاد؟یاکردهتاملد؟یادهید

عملهانیابهیکسد؟یاکردهعملد؟یاخواندهد؟یادهیدراهانیااصالًحاالتامسلمانعنوانبهایآها؟هیآ

: دیگویمدوبارهحاال. استمهمشمايبراموضوعنیاییشناساکند؟یم

28هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن
مسنُونٍحمإٍمنْصلْصالٍمنْبشَرًاخَالقٌإِنّیللْملَائکَۀِربّکقَالَوإِذْ

متعفّنیلجنازبرگرفتهکهخشکگلازيبشرمن: گفتفرشتگانبهپروردگارتکهرایهنگام] کنادی[و
.نمیآفریماست،رنگرهیتو

همهبهبله،. ساختخواهمیجسمکیییایمیشموادبیترکازمنکهدیگویمکهاستانسانمنظورش

.دیگویمفرشتگانبهد،یگویم

29هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن
ساجِدینَلَهفَقَعواروحیمنْفیهونَفَخْتسوّیتُهفَإِذَا
.دیفتیبکنانسجدهاوبربدمم،اودرخودروحازوگردانمکوینودرسترااوچونپس

باصطالحاست،اودمشکهياریهشکرد؛دایپتکاملمامغزوماجسمیوقتم،یگفتقبالًکهاستنیهم

تحملبامامنتهاشده،بازمادرفضانیاکهگفتموالناامروز،ياریهشنیاشد؛برقرارمادراست،اودنیدم

. میبندیمراآنمیداریالهفرمانازعدولوادیزفشار

30هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن
دجکَۀُفَسلَائالْممونَکُلُّهعمأَج

. کردندسجدهاستثناءبدونفرشتگانهمهپس

. دینیببشماخوانمیمفقطاست،مشخص
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31هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن
أَنْیکُونَمعالسّاجِدینَأَبىإِبلیسإِلَّا

.کردامتناعباشد،کنانسجدهبانکهیاازکهسیابلمگر

کنم،ینمسجدهمنگفتسیابلپس
32هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن
السّاجِدینَمعتَکُونَأَلَّالَکماإِبلیسیاقَالَ

؟یستینکنانسجدهباکهشدهچهراتو! سیابليا: گفت] خدا[

است،مشخصهمنیا
33هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن
مسنُونٍحمإٍمنْصلْصالٍمنْخَلَقْتَهلبشَرٍلأَسجدأَکُنْلَمقَالَ

،يدیآفررنگرهیتومتعفّنیلجنازبرگرفتهوخشکیگلازرااوکهيبشريبراکهستمینآنمن: گفت
!!کنمسجده

ناك،يبویعنیمتعفّن؛يدیآفرگلازتوکهرايزیچکیکهکنمقبولتوانمینممنکه،گفتهطانیشپس

نیا. ندیببتواندینمراحضور،یطانیشجنسهروطانیششودیممعلومپس. کنمسجدهاوبهمنبدبو؛

نیاباشمااگر. دیددینخواهراحضورشما،یفعلياریهشباکهدیبشومتوجهشماتاهستند،مهممعناها

نیادینباد،یکنیمدیداراشتباهد؛ینیببراخودتاناصلد،ینیببراحضورد،ینیببراخدادیخواهیمياریهش

.دیبکنرایسع

34هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن
رجِیمفَإِنَّکمنْهافَاخْرُجقَالَ

،ياشدهراندهکهرورونیب] استمقربانمقامکهواالگاهیجا[نیااز: گفت] خدا[

اووهستمزندهاودرخودم،بهواوبهودمیدمخودمروحازمن. هستممنانساندرواقع،درکهگفتخدا

.برو،یکنینمکهحاال. کنسجدهاوبههستم،من

35هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن
یومالدّینِإِلَىاللَّعنَۀَعلَیکوإِنَّ

.بودخواهدتوبرلعنتامتیقروزتادیتردیبو
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يروتوبشود،منبهلیتبدیجسمياریهشنیاکهیزمانتاشک،بدوندیگویمیعنی. استمهمهمنیا

م،یکنیممقاومتهرموقعما،کهالبتهنرسد؛مابهاشبرکتکهاستنیاهمخدالعنت. دیدینخواهخوش

طانیشجنسازرامادهد،یمقرارخدالعنتموردرامامقاومت. میهستخدالعنتریتاثریزمتاسفانه

لطافتویزندگعشقویزندگخردکهشودیمسببرشیپذ. کندیممسجدآنواردرامارشیپذ. کندیم

درراهانیا. استلعنتنیهمآنوجودعدموبرسد؛مابهفرستد،یماوکههرچهویزندگبرکتویزندگ

. ستیچانیجرکهمیبفهمماکهاندگفتهواقع

36هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن
یومیبعثُونَإِلَىفَأَنْظرْنیربِّقَالَ

.دهمهلتشوند،یمختهیبرانگ] همگان[کهيروزتامراپس! پروردگارا: گفت
خالصهدیباکهکنمثابتتوبهندارم،قبولراانساننیاکهمنبده،مهلتمنبهکه،دیگویمطانیشپس

شتریبکهکردخواهميکارمنرانیابشود،زندهتوبهکهستینيزیچنیا؛يکردیمگوشمنحرفبه

. باشدمنحکمدر

37هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن
الْمنْظَرِینَمنَفَإِنَّکقَالَ

،یافتگانیمهلتازتو: گفت] خدا[
. بدهانجامراخودتکارهمشما،يدارمهلتشماگفت. استمشخصهمنیا

38هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن
یومالْوقْتالْمعلُومِإِلَى

.نیمعوقت] آن[روز،تا
بودنندهیآوگذشتهدرودارد،وقتذهندرهمماتوهمدارد،وقتطانیشتاپسدارد؛وقتطانیشپس

هاهیآنیايتونکهیکماام،یباشسیابلالقائاتدراستممکنماچوناست؛مقدسهمدردوداردوقتهم

. استگرروشنهانیاهست،

)39هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن(
أَجمعیولَأُغْوِینَّهمالْأَرضِفیلَهملَأُزیِّنَنَّأَغْویتَنیبِماربِّقَالَ

آنانيبرانیزمدر] رازشتيکارهاهمه[ناًیقیهممن،ينمودگمراهمرانکهیاسبببه! پروردگارا: گفت
. کنمیمگمراهراهمهمسلماًو] شودآسانآنانيبراهایزشتارتکابتا[میآرایم
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زندهتوبهوجلببشوندآنهاکهم،یآرایمچنانرازشتيکارهاخالصهمنشد،طورنیاکهحاالگفت

.استمشخصنشوند،

40هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن
الْمخْلَصیمنْهمعبادكإِلَّا

. اند] یباطنويظاهریآلودگنوعهراز[شدگانِخالصکهرابندگانت] آن[مگر
وگذشتهزمانست،یچتوهمکههستندمتوجهکهییآنهااستثناءبهکرد،خواهمگمراهراهمهمندیگویم

بااندشدهتیهوهماندآمدهابتداکهنیاست؛یچشدنطلسموست،یچلحظهنیابااشفرقست،یچندهیآ

ازریغبه. کنمگمراهراآنهاتوانمیممننکنند،ییشناساونفهمندراموضوعاتنیاهانیااگردرد؛وذهن

ازراخودشانواندکردهرهاراهایشدگتیهوهماند،کردهرهاراهاتوهمنیایعنیاند،شدهخالصکهییآنها

.کنمیمگمراهمنراهمهوگرنهها؛نیاازریغبه. انددهیکشرونیبهایشدگتیهوهموهایآلودگنیا

)41هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن(
مستَقیمعلَیّصرَاطٌذَاهقَالَ
] مخلصمبندگانوجوددرتحقّقشکه[میمستقاستیراه] یناخالصهرازشدنراستهیپ[نیا: فرمودخدا

. استمنبرعهده
آورد،یمراياکلمهکییوقتدارداشارههانیاهمهبهموالنایعنیکه،شودیمکه،معلومدیکنیمتوجهپس

یعنیها،یناخالصازشدنپاكنیاکه،دیگویمد؛ینیببشماحداقلبارکیراهانیاخواهمیمفقطمن

وشوندمنمیتسلمن؛بابشونديموازهاانسانکهیدرحالتفقطم،یمستقاستیراهها،یشدگتیهوهم

شانپاكیتوانیمتوکهکنندفکرهانیااگر. کنمشانپاكتوانمیممنکنند؛قبولرالحظهنیاتیوضع

یعنیطان،یشندهینمالهیوسبهتاحاالت،یبشرتیاکثردیکنتوجهیول. شدنخواهندپاكهانیا،یکن

بایشدگتیهوهمبااش،یذهنمننیاباطانیشنیاکهدیکننگاهشما. بشوندپاكخواستندیمیذهنمن

آورده؛دوبارهوجودبهدردچقدرآورده،وجودبهجنگچقدروآوردهوجودبههایگمراهچقدردردها،وباورها

نیااالنکرده،تکراریجمعصورتبهکرده،تکراررادردهانیاکرده،نهینهادبشرنهاددررادردهانیا

نیاکهدیگویمداردقرآن،طورنیهموموالناکهیدرحالاست؛شدهانباشتهيبشریکلیسادرچقدردردها

...خالصه. دیشویمناپاكد،یبشوپاكدیتوانینمیذهنمنلهیوسبهشماپساست،منلهیوسبهشدنپاك
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42هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن
الْغَاوِینَمنَاتَّبعکمنِإِلَّاسلْطَانٌعلَیهِملَکلَیسعباديإِنَّ

.کنندیميرویپتوازکهیگمراهانبرمگرست،ینیتسلّطبندگانمبرراتوقطعاً
بهآورمیمکنم،یمتشیهدامنام،دهیدمروحمازمنساختم،منراانسان. يندارراهانسانبرتودیگویم

ندارد،توبهیدخلاصالً. کنمیمزندهخودمبهآورمیمکَنم،یمراتیهوبعدکنم،یمتشیهوهماولحضور؛

ازوبمانندیباقفکرهاودردبایشدگتیهوهمدرکهییهاآنمگرمگر،. کارِتدنبالبروندارد،توبهیربط

راآنهاتوانمیممنبشوند،میتسلهرموقعبشوند،يموازمن،باایلحظهنیاباهرموقع. کننديرویپتو

.استسادهیلیخ. توسلطهریزاندآمدهکنند،زهیستهرموقعکنم؛تیهدا

43هیآ،)15(حجرسورهم،یکرقرآن
أَجمعیلَموعدهمجهنَّموإِنَّ

.استآنانیهمگگاهوعدهدوزخ،مسلماًو
يرودردردویشدگتیهوهمیانباشتگمجموعنیهمطانیشست،ینیبیغروبیعجزیچهمطانیش

پهلوانانيروابرنیامازندراندرمیدارشاهنامهدرمازندراندرکهمیدارشاهنامهدرکهاست،نیزمکره

کهمازندرانبهروندیمپهلوانانورانیاشاه.میخواندآنجارااشقصهآسمان،نیايباالدرگرفته،رایرانیا

رارانیاشاهودیآیميانوازندهکهدیدانیموآنجاستهمدیسفویدواست،وانیدمحلآنجابرونددینبا

است،کیسمبلستینمازندراننیامازندرانسرسبز،وهواستوآبخوشچقدرآنجاکهزندیمگول

يبااليابرکیدیآیماستدردةندینماکهدیسفویدآنجا،بردیمداردیمبرراپهلوانانهمآنخالصه

بهرستماست،يدیسفویدجگرخوننهایادرديدواوشوندیمکورپهلوانانکشد،یمپهلوانانسر

بازآنهاچشموپهلوانانچشمبهمالدیمآوردیمراجگرشخونوکشدیمرادیسفویدرودیممازندران

یزندگتااست،یزندگهمبازشودیمحاصلدردجگرازکهيانرژآنیعنیدیسفویدجکرخون.شودیم

است،جهنمدردابرنیاریزطورنیهمو.شودینمبازشماچشمدیاینشمايهارنجشدرافتادهتلهبه

.استسازدردودردکارخانهنطوریهمواستدردازپرکهماستذهننیهممادوزخخالصه
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تا رهد آن گوهر از تنگین صدفش این طرففخَتا نیفتد بانک نَ

آمده می خواهد برود مسجد و مردم می گویند یادمان باشد که چی می خواندیم، گفت که یک آدم شجاعی 

می خواهیم ببینیم که شما هم این . به خودت رحم کن، و این آدم دارد این صحبتها را می کند! نرو

این دارد می گوید که . چیزهایی که تا حاال خواندیم می دانید و می کنید و شما هم شجاع هستید یا نه

تا نیفتد . رف یعنی طرف فرم، دنیا نیفتد این باید طرف خودش بماندبانگ تفخ خدا که دمیده به ما، این ط

بانک نفخش این طرف، طرف ذهن، یعنی به ذهن ما نیفتد، تا رهد آن گوهر، باز هم هوشیاري بانگ نفخ او، 

شما نفخ او را شبیه دمیدن ما نگیرید نفخ او همین هوشیاري است که پیوسته در حال زندگی در ماست و تا 

اینها را کسی می گوید که می .هر یعنی هوشیاري نفخ زندگی  از این صدف تنگ یعنی ذهن برهدآن گو

.خواهد مسجد برود

صادقم، جان را برافشانم بر اینچون تَمنّوا موت گفت، اي صادقین

دوباره اشاره می کند به یک آیه قران که گفت که اي صادقین اگر راست می گویید در اینصورت آرزوي 

خیلی جالب است این تَمنّوا موت و این بیت، اگر ما در این لحظه راست می گوییم می توانیم . مرگ بکنید

به ذهن نرویم، اگر دوستی با چیزها با آدمها براي ما مهمتر از خدا نیست می توانیم در این لحظه به ذهن 

به زندگی زنده بشویم و از طریق نرویم و نسبت به آن تصویر ذهنی و ارتباط با تصاویر ذهنی بمیریم و 

توجه می کنید . که خیلی اوقات راست نمی گوییم. زندگی، زندگی را در آنها ببینیم، اگر راست می گوییم

.اش این استو آیه.می گوید من صادقم

6، آیه )62(قران کریم، سوره جمعه
ولیاء للَّه منْ دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا الْموت إِنْ کُنْتُم صادقینَقُلْ یا أَیّها الَّذینَ هادوا إِنْ زعمتُم أَنَّکُم أَ

.اگر گمان می کنید که شما دوستان خدایید نه مردم دیگر؛ پس آرزوي مرگ کنید، اگر راستگویید: بگو
س زندگی هستیم، ما اگر راستگویید؛ اگر ما در این لحظه  راست می گوییم؛ ما از جن: حاال به ما می گوید

.چیزها را بیشتر از خدا دوست نداریم، پس چرا از چیزها آگاهیم از او آگاه نیستیم، پس آرزوي مرگ بکنیم

یعنی آرزوي مرگ کنید، به من ذهنی بمیرید، پس بجاي اینکه از آنها آگاه بشوید هوشیارانه از من آگاه 

. تصمیم بگیریم که باشیمالبته ما می توانیم.  که نیستید. شوید اگر صادقید
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این شخص گفته که آیه قران می گوید هر که صادق است وارد این مسجد می شود من چون صادقم، 
. سیرم خالصه من می خواهم وارد بشوم و به حرف شما گوش نمی دهمشجاعم، جان

3938مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 
.خفتن در آنجا و تهدید کردن مر او رامالمت کردن اهل مسجد، آن مهمان عاشق را از شب

پس معلوم می شود اهل مسجد مهمان عاشق را می خواهند نصیحت کنند و تهدید کنند که ترو تو مسجد، 

اگر شما این لحظه تصمیم بگیرید از جنس صادقان باشید آرزوي کوچک شدن و مردن به .تیتر جالبی است

هستم از جنس هوشیاري هستم؛ من از جنس شیطان نمی من ذهنی بکُنید، و بگویید که من نفخ خدا

... خواهم باشم، در اختیار شیطان نمی خواهم باشم، من می خواهم بوسیلۀ خدا هدایت بشوم بروم حضور

در هر صورت ) حاال گفته کنار شهر ري(چند نفر مالمت می کنند؟ حاال دو جور، یکی اهل این دنیا که گفت 

اگر مثل ما نشوي، اگر مقایسه نکنی، اگر قضاوت نکنی، اگر » بدبخت می شوينرو«اهل دنیا بیایند که 

آرامش داشته باشی، اگر شادي اصیل داشته باشی بدبخت می شوي، مثل ما باید ستیزه بکنی، قضاوت بکنی، 

حاال.با همه دعوا بکنی، اوقات تلخی بکنی، این بدنت را خراب کنی، در اختیار شیطان باشی آن خوب است

تو واقعاً اهل این کار هستی؟ یا : اند آنها هم می گویندیک آدمهایی هم هستند که تو مسجد زنده شده

.داستانش را تا آخر خواهیم خواند. اشتباهی آمدي؟ ولی مثل اینکه این آقا آمده جدي است

تا نکوبد جان ستانت همچو کُسبقوم گفتند که هین اینجا مخُسب

کنجال یا کنجاله، . نخالۀ کنجد یا هر چیزي که کوبیده باشند و روغنش را گرفته باشندکُسب یعنی تفاله یا 

پس معلوم می شود .خالصه آن چیزي که باقی می ماند وقتی که از کنجد یا هز چیزي روغن را می گیرند

ب باش، قوم به او گفتند مواظ.روغن ما را هم بگیرند چی می ماند؟ تفاله، روغن ما همین هوشیاري است

ات را می کشد و مثل تفاله ستان جانت را می گیرد شیرهآگاه باش اینجا نخوابی، براي اینکه عزراییل، جان

.آنهایی که البته می خواستند پشیمانش کنند. یعنی آن موقع مثل ما نمی شوي. تو را می اندازد

کاندرینجا هر که خفت، آمد زوالکه غریبی و نمی دانی ز حال

هستی و حال و احوال را نمی دانی، و هر کسی توي این مسجد خوابیده آخر سر به نابودي کشیده تو غریب
. شده



2016Program # 622اوت 29-1395شهریور 9: تاریخ اجراگنج حضور622برنامه شماره 

48: صفحه

ایم و جمله اصحاب نُهیدیدهاتفاقی نیست این، ما بارها

ها؛ یعنی می گوید این اتفاقی نیست فکر نکنی که یک بار اتفاق افتاد ما نُهی جمع نوهیی یعنی عقل، عقل

هر کس رفته اینجا خوابیده مرده و ما هم آدمهاي عاقلی هستیم با فکر داریم کار می کنیم، ایمبارها دیده

.همینطوري به شما نمی گوییم

نیم شب مرگ هالهل آمدشهر که آن مسجد شبی مسکن شدش

.هاي شب مرگ زهرآگین به سراغش آمدمی گوید هر کسی یک شب در این مسجد مسکن گزید نیمه

.کشنده، پر از زهر، زهر کشندههالهل یعنی
ایمنه به تقلید، از کسی بشنیدهایماز یکی ما تا به صد، این دیده

ایم و تقلید هم نمی کنیم به ایم و این را از دیگران نشنیدهما به چشم خودمان نه یک نفر، صد نفر دیده

.حرف ما گوش بده نرو توي این مسجد

آن نصیحت در لغت ضد غُلولاَلدینُ نَصیحه، آن رسول: گفت

غلول یعنی خیانت، می گوید حضرت رسول گفته که دین خیرخواهی است، در اینجا نصیحت یعنی 

اي هم به این دارد که جالب اینجا که صحبت خیانت می کند و غلول، اشاره. خیرخواهی، ضد خیانت است

. یشه به ما خیانت می کندهم. درست است که من ذهنی دوست آدم است ولی حرفهایش خیانت است

حرفهایش درست نیست و نماینده شیطان است و شیزان هم گفته که اجازه بده به من مهلت بده من انسانها 

را از راه بدر می کنم، و البته آنجا بود گفت من کاري می کنم که انسانهاي به اصطالح این قصه شجاع و 

اهی هوشیاري حضور واقعاً خیرخواهی است، نصیحت پس نصیحت یا خیرخو.خالص از ناخالص جدا بشوند

و این .و می گوید خیانت عین خیرخواهی نیست. من ذهنی در ظاهر خیرخواهی و در باطن خیانت است

دین یعنی خیرخواهی براي خدا و رسول خدا "هم گفت اَلدینُ نَصیحه این در واقع حدیثی است بدین معنی 

اَلدینُ النَّصیحۀُ ِهللاِ و لرَسوله و لکتابِه و الئمّۀِ الُمسلمینَ و ".عموم مومنانو کتاب او و پیشوایان مسلمین و

.عامّتهِم
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به هر حال دین یعنی خیرخواهی، اگر کسی دین دارد این آدم خیرخواه است، و خیرخواه انسانی است که به 

.نصیحت بکنیم یا خیرخواه باشیمما اگر به من ذهنی زنده باشیم نمی توانیم. حضور زنده است

اتفاقاً نصیحت من ذهنی و خیرخواهی من ذهنی خیانت است، بدلیل اینکه از حس عدم امنیت درونی می 

براي اینکه در درون از حس عدم چرا؟. ما در حالتی که من ذهنی داریم اشتهاي نصیحت زیادي داریم. آید

کل خودمان بکنیم، اگر به حرف ما گوش بدهند مثل ما می امنیت می کنیم، می خواهیم آدمهاي دیگر را ش

می گوییم یک نفر دو نفر سه نفر نیستیم و یکی . شوند تعدادشان  زیاد می شود و ما حس امنیت می کنیم

ولی انسانی که به جضور زنده است نصیحت نمی کند، انسانهاي .از خصوصیتهاي هم هویت شدگی است

.ازه می دهد این حضور آنها را هدایت کنددیگر را تغییر نمی دهد و اج

پوستیدر غُلولی، خاین و سگاین نصیحت، راستی در دوستی

تنها باشنده راست هم . می گوید این خیر خواهی در واقع راستی است در دوستی، در دوستی باید راست بود

دوستی راست نمی خالصه اگر کسی من ذهنی داشته باشد در. فقط حضور است، چیز دیگر راست نیست

کسی که بر ضد خودش عمل می کند بر ضد . تواند باشد، اصال نمی تواند تشخیص بدهد که راست باشد

اش اگر بخواهد هم دوستی بکند باز هم دوستی. دیگران نمی تواند عمل کند؟ البته که می تواند عمل کند

ظریف و مهم است که شما بدانید که خیانت است براي اینکه از حس عدم امنیت درونش می آید، این نکات

تان باشد و بزرگترین دشمن ما همین من تان دشمنتان کی می تواند باشد، و یک موقعی دوستدوست

پوستی، می گوید نصیحت بلحاظ خیانت باشد یعنی مال من در خیانت خاین و سگ. ذهنی خودمان است

رفته، پس معنی همین بود که صحبت ذهنی باشد این سگ پوستی است یعنی یک کسی در پوست سگ

.کردیم

می نماییمت، مگرد از عقل و دادبی خیانت این نصیحت، از وداد

. می گوید ما به تو خیانت نمی کنیم این خیرخواهی را از دوستی می کنیم و تو از عقل و تعادل برنگرد

ي خودش طلسم را بشکند معلوم می شود اگر کسی بخواهد برود توي مسجد وبرا. خالصه نرو تو مسجد

براي همین است که صحبت می کنیم که لزوماً شما نباید بروید و بگویید . مردم نمی گذارند باید آماده باشد
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براي اینکه کسی باید آماده باشد، که حتماً یکی بیاید به این برنامه گوش بدهد، براي چه باید برود بگوید؟

دن این اشعار و گفتگوها باشد  و بخواهد متعهدانه و با عالقه مثل خیلی شرایط می خواهد که آدم آمادة شنی

. این شخصی که داستانش را داریم می خوانیم، برود وارد مسجد بشود و از تهدیدات من ذهنی نترسد

3946مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 
جواب گفتن عاشق عاذالن را

.عاذل یعنی سرزنش کننده. جوابی می دهدحاال ببینیم که این عاشق به آن سرزنش کنندگان چه 

از جهان زندگی سیر آمدماي ناصحان من بی نَدم: گفت او

واقعاً از جهان بیرون و زندگی آن سیر ) نَدم یعنی پشیمانی(گفت اي نصیحت کنندگان من بدون پشیمانی 

آیا آماده هستید شدید،اید؟ سیر شدید نه اینکه بوسیلۀ من ذهنی سیر شما چی؟ شما سیر شده. امشده

روي خودتان کار کنید و نورافکن را روي خودتان بیندازید و وارد این مسجد بشوید و به حرف مردم گوش 

ندهید و روي خودتان کار کنید و همۀ این شرایط را که من مسئولم، من تا به حال راه غلط من ذهنی را 

را روي خودم شروع بکنم و به دیگران نگاه نمی رفتم، درد ایجاد کردم و بدون مالمت من می خواهم این کار

کنم با دیگران هم خودم را مقایسه نمی کنم به حرف دیگران هم گوش نمی دهم آنها سرزنش کنند من 

و کسی را نمی خواهم به این موضوع دعوت کنم که نیایند مرا سرد کنند، چون آنها نمی گوش نمی دهم،

دو سه قدم هم . می بینید که چقدر می خواهند پشیمانش کنند. شویدشما هم سرد می. آیند آماده نیستند

! برود تو می روند به دنبالش در می آورند، می گویند بیا بیرون حاال پیش ما هنوز شب نشده

عافیت کم جوي از منبل به راهخواهام، زخم جو و زخممنبلی

هوشیاري . کُند در اینجا به نیروي زندگی می گویدمی گوید منبل بر وزن تنبل یعنی تنبل، منتها تنبل 

حضور وقتی به خودش آگاه می شود تنبل است به این علت که نمی خروشد، نمی جوشد، واکنش نشان 

پس می گوید من .نمی دهد، بیخودي حرکت نمی کند، و هر کسی هر چیزي گفت نمی جنبد آرام است

زخم جو و زخم خواه، من هم در جستجوي زخم هستم و هم یک کاهلی هستم، نه تنبل که برود و بخوابد، 
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زخم خواه یعنی می خواهم یکی به من زخم بزند، زخم بزند یعنی چی؟ می خواهم اگر مردم می خواهند بد 

ام بشنوم و ببینم من بدم نمی آید، و وقتی این زخم را می زنند و مرا بگویند عیبهاي مرا بگویند من آماده

هاي من را من می پذیرم با آغوش باز می پذیرم، می بینم اگر کسی هم هویت شدگیعیب مرا می گویند

نشان بدهد کسی اگر به من بگوید که تو درد داري،  تو خشم داري، تو ترس داري، تو رنجش داري، تو 

مالمت می کنی، تو با مردم کار داري، تو نمی گذاري مردم راحت باشند، تو دنبال درد هستی،  من گوش 

می گوید تو شما زخم جو و زخم خواه هستید؟  . می دهم  نه اینکه می روم با آنها دعوا بکنم که نمی فهمی

، در این راه از تنبل از کاهل انتظار عافیت نداشته باش، عافیت هم می دانید عافیت کم جوي از منبل به راه

کردیم، همه را چیدیم باید آنطوري باشد یعنی چی؟ عافیت یعنی این فضاي راحتی که ما در ذهنمان درست 

فقط کارها در یک . که با سلطه و ترس ما چیده شده، یک ذره این طرف آن طرف بشود من ناراحت می شوم

ام یعنی من عافیت جو ي. حالتها که ما چیدیم را تصور می کنیم همه باید اینطوري، این خیلی بد است

نی سالمت طلبی و زندگی طلبی از فرم از چیدن فرمها، آنهم در عافیت یع. نیستم من دنبال عافیت نیستم

می گوید از من این .ذهن، که می گویند این باید اینطوري باشد که حتماً اینطوري، یعنی زندگی در توهم

.اتم هستم، من دنبال شناسایی هستممن دنبال دیدن ایراد. انتظار را نداشته باش من دنبال زخم هستم

جوام الابالی، مرگمنبلیجوو بود خود برگمنبلی نی ک

کاهلی نه که دنبال چیزهاي این دنیا باشد، برگ یعنی نوا، هرچیزي که ذهن به آن عالقه داشته : می گوید

جو باشد برگ است، من آن کاهلی نیستم که تنبل باشد کار نکند و چشمش به دست این و آن باشد، برگ

) که آورد الابالی را(ام الابالی من کاهلی. بشود، یعنی تنبل من ذهنی نیستمباشد که با آن بیشتر هم هویت

مرگ جو، یعنی من در جستجوي مرگ هستم می خواهم به من ذهنی بمیرم، آن طوري که من ذهنی 

چیده بود و آرزو داشت و همه چیز را کنترل می کرد و ترس داشت می خواست به آنها برسد مدام می گفت 

بدهید و کی به آنجا می رسیم؟ و اینها را ما از دست نمی دهیم و آدمها نمی روند و کنترل می به من امید

است جالبیکلمهخیلیوپروابینترسیعنیابالیالمن آن طوري نیستم من الابلی هستم، کرد و اینها 

درفضاياینجاآناصلیمعنیولیدهدمیمعنیو من ذهنی یکذهندرکردمالابالی، الابالی عرضاین
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اشهوشیاريمسئوللحظهدراینکهدرحالیبازیگوش،یعنیالابالیهوشیارياست، درفضايهوشیاري

کردتوجهنبایدآنهابهوروندمیومیکنندبازيوآیندمیبوجودلحظهدراینفرمهاکهمیداندواست

میبینازهموقتیوشومنمیخوشحالمنآیدمیبوجودخوبیوضعیتویکفرمیکاینکهبا.وچسبید

، تنبل،مسئولیتبییعنیشناسیدمیهمذهنیمنالابالیولی.استابالیالاینشومنمیغمگینرود

.استزشتخیلیآنو،نیستمربوطمنبهاصال

:فرمایدمیکهداردشعریکهمسعدي
رانباشد سرسوداییوعظطاقترادفترداناییکندچهالابالی

چکارخواهدمیرادفتردانایی زندگیباشدالابالیذهندرکهکسیاینکهبرايباشد،میتواندمعنیو هردو

ولی.بدهدگوشحرفهااینبهتواندنمیندارد،راهاحرفاینبهدادنگوشونشستنطاقتبنابراینکند؟

نترسیدرآنجاگزافبهوبیهودهنترسواعتباربیومسئولیتبییعنیالابالیکهبگیریمذهنیمندراگر

همدراینجاواستپرواییبیومسئولیتیبیبراساسنترسیدراینجاواستزندگیبراساسداردپیومایه

اگرخواهدنمیرازندگیدفترداناییدراینصورتدرمن ذهنیاستالابالیکهکسی، استصادقهمباز

سرش. استزندهعشقبهاشسرسوداییبنابراینخواهدنمیرامن ذهنیداناییدفترباشدزندگیالابالی

میفقطدهدمیمعنی،معنیدوهربهبنابراین.خواهدرا نمیمن ذهنیداناییدفترباشدزندهعشقبه

حضورحضور؛ دردرکندمیپیداوزنیچهوذهندرکندمیپیداوزنیچهکلمهاینکهبدانیمخواهیم

معلو وهستمجومرگمنتهاهستمالابالیمنگویدمیاو.استمنفیبسیاربسیارذهنودراستمثبت

.کردهشناساییوشدههوشیاروآمدهبوجوداودرحضورهوشیاريزیادياست که مقدار

کزین پل بگذردمنبلی چستینبلی نی کو به کف پول آوردم

کهاندکردهفکرهست، برخیپلبمعنیبازهمگیرم، دومیمیپلمعنیبههمپولآنمناولدرمصرع

کنددرستپلکهنهکاهلییاتنبلیگویدمی. گیرمنمیپولمعنیبهمنحاال. استپولمعنیبهاولی

استمهمیکند، نکتهمیدرستپلمدامکندمیدرستپلزندگیبهرسیدنبرايذهنیمندانیدمی

بهرودمیوزندمیپلبرسد، مرتبخدابهخواهدمیداردجسمیوهوشیارياستذهندرکهکسیکه
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کاهل،ایننهمنبلایننه. ماندمیباقیذهندرمداموآیندهبهکندمیوصلآیدمیفرمهرچهآینده

بجهد، یعنیپلاینازکهچستیکاهلیکاما.استمشغولفکربااشهمهواستذهنیمنکاهلاین

پلایناز.بپرمبیرونذهنفضايازخالصهاونوربهبپرمدنیاازخواهممیمنبمیرم،خواهممیمن

.کردیمصحبتقبالرابماند اینهاذهنودرکنددرستپلهیمرتباینکهنهبگذردازپلیعنیبگذرد

از کون و کانی برزندبل جهدآن نه، کو بر هر دکانی برزند

استاتاقاناقذهنکهزند، میدانیدمیسردکانیهربهوباشدذهنمالکهنیستمتنبلیآنیعنینهآن

حافظگویندمیهامبعضی.سر می زنددکانآنودکاناینبهبیرونیادرو.استدکانیکهراتاقشو

اشهمه.دانشمند غربی آن را می گویدفالن ،گویدمیرااینموالناگویدمیراآنعطارگویدمیرااین

جهدبل، بپرندهستندهویتهمآنباکهدانشاینازخواهندنمیخودشانولیاندکردهجمعدکاندکان

یکیاوبایکتاییفضايدر؟برودکجادرجهد،براین ذهن واز این دنیاکلازیعنی،برزندوکانیازکون

باور به آن باور به این اینبهنبایدکردیم انسانصحبتامروزکهفرمانیآنطبقکهبینیدپس می. بشود

اینبهایمآمدهایمکردهرهاراباورهااینماگویندمیايعدهیککهاستآورتعجب. بچسبدانباشتگی

. ایمیافتهنجاتولیگوییممیناسزاقبلیباورهايآنبهجدیدباورهاياینبراساسوایمچسبیدهباورها

خداستخزانهاستغیبیخزانهبزند، معدنمعدنوبهبپردکونازچیزي؟ پسچنیناستممکنچطور

چون قفس هشتن، پریدن، مرغ رازین سرامرگ شیرین گشت و نَقلم

شناساییایناز؟ پساستشیرینشمابراي،سرااینازکردنمنقلهمینطوروشدهشیرینمرگمیگوید

اینازشمانقلوذهنمنشدنذهنی، کوچکمنبهنسبتشمامرگ،ذهنیمنبهشمامرگحقیقتاها

مرغپریدنوقفسگذاشتنفرومانندکردید؟شناساییشده، حقیقتاترشیرینیکتاییفضايبهرفتنسرا

می؟.،رودمیوپردمیمرغیککنندبازراقفسدربکهسرگذاشتن، چطورپشتیعنیقفس، هشتناز

نمیباشد وچطوربایداستآمادهکهانسانیکهدهدمیتوضیحداردموالنا.هستمهمانطورهممنگوید

تکامل621و620هايبرنامهطولدرشما. استزندگیتکاملاستفرمانایننباشدآمادهتواند
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میوکنندمیمقاوتمردمهمشدیمزادهوبشویمزادهماذهنازکهاستایندیدید، فرمانراهوشیاري

.ترسند

شجروگلستانبیندمیمرغدرباغعینهستکهقفسآن

ودرختاندربیرونولیاستقفستويمرغواستباغتوياستباغدروندرکهقفسیمثلگویدمی

راجعچراایدکردهشناساییودیدیدراذهننکبت بار و جهنمزندگیایناالنهمشما. بیندمیراگلستان

دیگر وکنیدشناساییشمااینکهبرايکنیممیصحبتماهمهایندرآنزندگیوذهنیمناینبه

.بینیدمیراگلهاومرغانودرختانبیرونمنتهاهستیدقفستويکهشماهستیدمرغیمثلونچسبید

قصصخوانند ز آزادي خوش همیمرغان از برون گرد قفسجوقِ

شنویدمیشماوگویندمیآزاديهايقصهوخوانندمیآوازهاشاخهرويقفسازدربیرونمرغاندسته
دوپس. شنوندنمی؟ خیرشنوندمیشنوید، همهمیوشما. گویدمیراهاقصههمینموالناهمهمین

بینفضاکردهوحسداردباوروبیندمیراوآزاديبیرونواستذهنقفسدریکیهستآدمجور

کههستهمدیگریکی.نیستتوصیفدرفقطکردهحسرازندگیوحضورعسلشدهایجادفکرهایش

ها را در اطراف گربهببیندرادرختهااینکهجايبهواستنارضایتیواندوهوترسودراستقفسدردوباره

ممکنشخصاینوايگوییدگیرید، میمیجديوشنویدمیراذهنتهدیداتاالنشما. بیندمیقفس

اینهاراشودمیچهآنجاشودمیاینجاچهبدانمبایدنرسمآنجابهاستممکنبرود،امزندگیازاالناست

وباغاطرافتانوقفسازاینشویدمیآزادکهکنیدمیفکر؟نهیادراندوهید؟وترسیدمیوبیندمی

.هستآدمدوجورپس. شنویدمیرافردوسیوحافظموالناآزاديهايقصهواستگلستان

نه خورش مانده ست، نه صبر و قرارزارمرغ را اندر قفس، زان سبزه

بخوردغذاتواندبیند، نمیمیراآوازحالدرپرندگانوباغدربیرونواستقفسدرکهمرغیکهمیگوید

ونیستیددنیاییاینچیزهايخوردنفکربهدیگههستید، شمااینطورندارد، وشماهمقرارصبروودیگر

بیرونراسرتانقفسهايمیلهاليازمرتبدیگراینکهبرايبمانیدقفسدراینخیلیدیگرتوانیدنمی
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چهکهدانیدمیراآزادياید، دیگر مزهچشیدهراآنمزهشما،نگاه کردید و دیدیدرابیرونوایدآورده

.هست

تا بود کین بند از پا برکندکندسر ز هر سوراخ بیرون می
ایناینکهبرايآوردمیبیرونراسرشکند، یعنیمیبیرونسوراخیهرازراسرششمایعنیمرغاینبله

را شما هاآیند، بعضیمیدیگريازپسیکیکههستندگیشدههویتهمهاازفکرهستند، میلههامیله

بیرونآنازراسرتانشماکههستسوراخیکوسطشهستمیلهیکآیدفکر مییکدیگر، ایدکنده

آزاديواستخوبیچیزعجباستنهایتیبیعمقعجب!! استآزاديعجبکهگوییدمیوآوریدمی

میلهازتادوسهاگرولیبیاییدبیروناشهمهتوانیدنمیخوبآیدمیمیلهیکدوبارهبعداستاینواقعی

برکند، شماازپابندکینبودتا/ کندمیبیرونسورخسرزهر. رویدمیوپریدمیفوريشمابشودکندهها

هستیداینطور

آن قفس را در گشایی چون بود؟چون دل و جانش چنین بیرون بود

میکهاستمعلومشود؟میچگونهبگشاییراقفسدرآنوقتیاستدربیروناشهمهجانشودلوقتی

همزندانوکلیدهستندزنداندربرخیکهاستعجباینگفتمیکهداشتیمقبال.  رودمیوپرد

کنندمیمقاومتمردمواستمقاومتعدمزندانبیرون، کلیدبیایندکهکنندنمیبازولیاستدستشان

گفت. کنیدمیهارامیلهیکییکیمرتبشمایعنیمرغاینهماینجا،کنندنمیمقاومت استفادهعدمازو

بیشتردرددنبالبکنمراهمهاقبلیهمانخواهممینیستمبیشترهايشدگیهویتهمدنبالمندیگر

،ببخشمرامردمبیندازمراهایمکینهبیندازمرارنجشهایمبدهمشفاراقبلیدردهايخواهمنیستم، می

هرکاريهرکسیکسیباندارممسالهدردروندیگرنمیکنمقضاوتدیگر،کسیبامنکنمنمیدعوادیگر

ازکهاستاینبهحواسمتمامومربوطمخودمبهخودمفقطنیست، منمربوطمنبهبکند،بکندمیخواهد

درشتاهستندخواندندرحالکهبلبالنودرختانایندراستبیرونهمجانمدل،بیرونبپرمقفساین

اول کنیمیدیگرمیلهتادوسهنشودبازکهدرهمشدخواهدبازام، ودررفتهوامپریدهمنکنندبازرا

.بیرون آمديکهبینیمیسرت را می آوري بیرون یک دفعه 
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گرد بر گردش به حلقه گُربگاننه چنان مرغ قفس در اَندهان
میراابیاتموالنا این.استاندوهدراشهمهکههستهممرغاینکنیمنمیصحبتمرغآنبهراجعما

تعریفبعداراگربهوبیندمیگربهمرغاینقفسگردببینید وقشنگنورافکنزیرراخودتانشماکهآورد

منتهدیداتکنیممیصحبتامروزکیبهراجع.هستندذهنیمنتهدیداتهاگربهاینکهکندمی

همیکهامیلهاینازهرکدامکند، چوننمیشودراحتهارامیلهاینبشویدآزادبخواهیدشماوقتیذهنی

اشاست، یکیداناییاشدهید، یکیمیپزبرششما،گیریدمیهویتازششماکهاستشدگیهویت

ازسیاسی، هزارتاباورهاياشیکیخوبهدوستاياشیکی،جوانیاشیکی،خوشگلیاشیکیبدنی،قدرت

هر کدام مرغبکنند،  اینراهامیلهاینازبعضینکندکهاستایندرفکردائماآدماینوهستهامیلهاین

بخوابیدشبهاشمادهدنمیاجازهچیزيچه.بیندمیگربهیکبصورتراجهانازاز این امکان کنده شدن

بدهید، ازدستراچیزيیانرسیدچیزيبهممکن هستیاکهدیدخواهیدکندمیخرابراشماحالو

درستاشخاص،ازیاآیدمیچیزهاازیاشمامشکالتتمام،کسییادیگر،چیزيکهدو نیستغیرازاین

فالننکندیابدهمازدستچیزرافالننکندکههستیمفکرهاایندراشهمهچیزهادرمورد.دیگراست

به دروغ درراامتصویرذهنیمنکنندفکراینطورمنبهراجعاشخاصایننیاورم، نکندبدستچیزرا

اینکهاستهمینماذکروفکرذهنی تمامتصویرایننشوددارخدشهیکدفعهامکردهدرستفکرآنها

برودآبرویممنوبگویدچیزيیکبرودیکینکندببینند، مثالً خواهیممیماکهآنطوريراذهنیتصویر

گربهاینهاهمهدور، درنتیجهبیندازيوبکنیبایدرااینهاهمهنیست،اینطورياینجاشبگویندمردممثال

.اندکردهمحاصرهکههستندهایی

آرزوي از قفس بیرون شدن؟و حزَنکی بود او را درین خوف

بشود بیرونقفسازخواهدنمیمرغاینغمگینیوترسدراینکهمیگوید

به گرد این قفسصد قفس باشدخواهد کزین ناخوش حصصاو همی

نصیبیعنیهاحصهشودمیبخوانیدحصصها، بالپروشدنکندهشودمیبخوانیداگرحصص

حاال بگوییم پر و بال ریختگی که نمی تواند بپرد، ازاین او.استدرستهردوخالصه. داریمکهآنچیزهایی
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صد اتاق دیگر هم باشد، که از این اتاق به می خواهد هم بپرد می خواهد صد قفس دیگر اطراف این باشد، 

پس شما خودتان را ارزیابی کنید، شما کدام مرغ هستید؟ شما می خواهید که بپرید از این .ان اتاق برود

قفس و تهدیدات من ذهنی شما را نمی ترساند،  یا نه تهدیدات من ذهنی  که بیشتر از این مشخصات 

هاي است که در اطراف این د و هر کدام از این تهدیدات بصورت گربهتصویر ذهنی می آید شما را می ترسان

و از ترس نمی خواهی از قفس بیرون بروي، یعنی . اند و دارند نگاه می کنند که شما را بخورندقفس نشسته

.ها را می خواهید حفظ کنیهم هویت شده

را برایتان بخوانم، البته یک قصه کوچک دیگري است که من تصمیم دارم این قصه مسجد مهمان کُش

برایتان خواندم بارها خواندم آنجا را نمی خوانم ولی این قسمت 606قسمتی از این قصه را قبالً در برنامه 

اول را دلم می خواست شما بشنوید که به هر حال شما ببینید که واقعاً اینقدر عشق این دنیا را دارید و 

دهید، یا می خواهید به آزادي برسید، و ایشان جالینوس را مثال زندگی نکبت بار من ذهنی را ترجیح می 

می گوید . می زند

3960مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 
آید، هنري نورزیده همینجا بکار میعشق جالینوس برین حیات دنیا بود که هنر او 

.بینداست که در آن بازار بکار آید آنجا خود را به عوام یکسان می

از هواي این جهان و از مرادآنچنانکه گفت جالینوس راد

پس دارد توضیح می دهد دو تا قفس را، یکی اینکه در آن مرغ هست شما می خواهید بپرید، قفس ذهن 

ها دور باشند، و خواهد بپرد می خواهد قفسهاي دیگري هم اطراف باشد که از او گربهاست، یکی دیگر نمی

جالینوس در واقع تمثیل دکتر تن است و در ادبیات ما سمبل پزشک است، .دارد جالینوس را مثال می زند

:همانطور که می گوید. همین طور که می دانید افالطون سمبل فیلسوف است
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424، غزلیات، غزل شمارة مولوي، دیوان شمس
پرفنا و علت و بیمار ماستآنک افالطون و جالینوس ماست

یعنی خدا هم فیلسوف و هم پزشک ماست ولی بهر حال صحبتی راجع به جالینوس می کند که زیاد قشنگ 

نیست و شنیدنش مفید است که ببینیم آیا ما هم مثل جالینوس هستیم یا نه، ما میل به آزادي داریم و 

. خوشیهاي کاذب من ذهنی و تهدیدات او به ما کارگر نیست

نوس دانشمند، راد یعنی دانشمند، گفت از هواي این جهان، آرزوهاي این جهان می گوید همانطور که جالی

جالینوس بد گفته، بعد می گوید اگر جالینوس نگفته من . یعنی حال و هواي ذهن و آرزوهایی که ذهن دارد

.عذر می خواهم

که ز کُون استري بینم جهانراضی ام کز من بماند نیم جان

من حاضرم جانم نصف بشود، حاضر نیستم از این ذهن بروم بیرون که از شکم استري به جهان نگاه کنم، 

اش من دوست دارم، حاضر نیستم این یعنی این تنگنا را با وجود اینکه تنگ است بخاطر خوشیهاي ذهنی

. جهان ذهن را ترك کنم

از مطارگشته بوده ستمرغش آیِسبیند به گرد خود قطارگربه می
یعنی ناامید، می گوید جالینوس همین مرغی است که تو قفس ذهن است، بنابراین آیِسیعنی پریدن، مطار

اند و بنابراین مرغش هم ناامید شده، می گوید من از این ها را در اطراف قفسش می بیند صف کشیدهگربه

در ضمن این هم بگویم کسی که فقط . استها تهدیدات ذهن گربه.ها می خورندقفس بیرون بیایم گربه

هوشیاري جسمی را اصل می داند یواش یواش که سنش زیاد می شود، و هر کدام از ما می توانیم جالینوس 

باشیم، اگر فقط فکر می کنیم این بدنمان تن است، وقتی این تن شروع می کند به ایراد پیدا کردن در 

، که اگر این تن است بنظر می آید دارد می رویم بمیریم، آنموقع ما سنین باال ما واقعاً به وحشت می افتیم

بمیریم چی می شود؟ ما مرگ دیگران را راحت می توانیم بپذیریم، مرگ خودمان درست نیست که، اصالً 

.قابل پذیرش نیست، اگر یک ذره دقت کنید خواهیم دید که با من ذهنیمان جور در نمی آید
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در عدم، نادیده او حشري نهانین جهانیا عدم دیده ست غیر ا

می گوید غیر از این جهان مادي و ذهن را عدم می بیند، کسی که فقط به هوشیاري جسمی مشغول است 

به هوشیاري دیگري زنده نشده، و پذیرش و تسلیم و اینها را نمی شناسد، زندگی را نمی شناسد، در 

یعنی یک زنده . و زندگی دیگري نمی بیند. نابود می شویمینصورت فکر می کند اگر به من ذهنی بمیریم ا

شدن پنهانی را نمی بیند که ما می توانیم زنده بشویم از این من ذهنی بمیریم به یک فضاي وسیعتري زنده 

بشویم و او زندة زنده است

گریزد او سپس سوي شکممیکشد بیرون کرمچون جنین، کش می

شکم مادر که کرم الهی آن را به بیرون می کشد ولی آن کودك کشیده می مثل جنین مثل کودك درون 
.شود به سوي رحم

صدقَرّکندمیرلطف، رویش سوي مکنددر پشت مادر میاو م

می گوید لطف خدا می خواهد، مصدر یعنی محل خروج، رویش را به محل خروج می کند، یعنی هر لحظه 

کند و می گوید از این ذهن بیا بیرون، ما برمی گردیم مثل جنین به زندگی روي ما را بسوي خودش می 

پشت مادر، جنین می گوید من نه نمی توانم از اینجا بروم بیرون اینجا غذاي ما و بهترین جا اینجاست، از 

اینجا بروم بیرون جایی نیست بروم، نمی داند که در بیرون مادر و خواهر خواهد دید و مادر او را محاصره 

اگر جنین شکم مادر است نمی شود که شما شکم یک مادر بزرگ باشید؟ و . کرده و او در شکم مادر است

وقتی بیایید یک دنیاي دیگري را ببینید همنطور که جنین بیرون می آید خورشید را می بیند و این دنیا را 

.انیداینها را می د. می بیند آنجا تو تاریکی می گوید چیز دیگري در بیرون نیست

اي عجب بینم بدیده این مقام؟که اگر بیرون فتم زین شهر و کام

او که نمی داند لطف ،جنین می گوید اگر بروم بیرون، حاال درست است که فشار مرا دارد بیرون می برد

ا دوباره می توانم اینجا ر. از این شهر رحم و این کامی که از این لوله می آید و من خون می خورم. است

ببینم؟ می توانم برگردم اینجا؟ اینجا حیف است؟ 
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که نظاره کردمی اندر رحمیا دري بودي در آن شهر وخم

اگر رفتم بیرون، در بیرون که شهر بیماري زاست، وخم یعنی جاي خیلی بد، کسی که فقط : جنین می گوید

به جسم توجه دارد بیرون ذهن را شهر دردسر و بیماري زا می داند همانطور که جنین می گوید اگر رفتم 

و ذهن و مشکالت آن و می توانم دوباره یک جوري این تو را ببینم، ما هم اینقدر به این جهانبیرون 

مندیم که می گوییم اگر زاییده شدیم رفتیم به فضاي یکتایی دوباره می توانیم بیاییم اینها دردسرهاي عالقه

ها فکر می کنند این هم هویت شدگی با خوردن و را ببینیم، نکند این خوشیها را از دست بدهیم، بعضی

می کند اگر بیرون برویم اینها کم می شود زندگی ما بعضی کارها، هر چیزي که این نفس ما را خوشحال

خوب اگر برویم آنجا دوباره این کارها را می توانیم بکنیم؟ این کارها به شکل دیگر در می آید . کم می شود

همینطور که جنین بیرون می آید غذاي دیگر می خورد، اول شیر می خورد بعد نان می خورد بعد غذا می 

ز آن خون است که می خورد، ما اگر جاي تنگ بمانیم همیشه باید درد بخوریم، برویم خورد اینکه بهتر ا

. بیرون غذاهاي بهتري است

3968مولوي،مثنوي،دفتر سوم، بیت 

که ز بیرونم رحم دیده شديیا چو چشمۀ سوزنی راهم بودي

. و این همین توصیف این است، اي کاش یک سوراخ سوزنی بود که اگر بیرون رفتم این تو دیده می شد

همچو جالینوس، او نامحرمیآن جنین هم غافلست از عالَمی

آن جنین هم از عالم بیرون که مادر هست و مهر مادر هست و آغوش مادر هست و لطف مادر هست و نور 
خواهر و برادرها و فامیل و دوستان  هستند و بازي هست در بیرون می گوید او از خورشید هست و پدر و 

.ما هم از فضاي یکتایی که خارج از این رحم ذهن است  غافلیم و نامحرمیم. آنها غافل است

آن مدد از عالم بیرونی استاو نداند کآن رطوباتی که هست

وس هم نمی داند و هر کسی هم مثل جالنوس است نمی داند، او نمی داند، یعنی جنین نمی داند، البته جالن
. آن رطوباتب که هست آن غذاهایی هم که از آن لوله می آید بند ناف، بازهم از بیرون می آید، نمی داند
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صد مدد آرد ز شهر ال مکانآنچنانکه چار عنصر در جهان

همانطور که چهار رکن ما، می دانید که این بدن ما، این فیزیک ما، فکرهاي ما، هیجانات ما و جان ما، اینها 

مددشان از ال مکان می رسد، فکرهاي شما از کجا می آید، اگر فکر هم می کنید، انرژي آن از آن ور می آید، 

هر ال مکان، ولی ما فکر می کنیم که فکرهاي شما از االن در کجا درست می شود؟ در فضاي یکتایی در ش

. منِ ذهنی درست می کند اینها را، اتفاقا منِ ذهنی بد درست می کند، من ذهنی، خودش را قاطی می کند

ولی همین خونی هم که در . همانطور که آن جنین خون می خورد، منِ ذهنی هم به ما خون می خوراند

چرا ما . م خیلی خوب است، این هم از آن ور می آیدذهن می خوریم ما، همین زندگی که فکر می کنی

هوشیارانه از آن ور به وسیله زندگی اینها را دست اول نخوریم، به جاي خوشی که از بیرون می گیریم، به 

جاي تائید و توجه که اینقدر مهم است براي ما، چرا نرویم،شادي اصیل زندگی را که از اعماق ما می جوشد 

چرا از حس امنیتی که ما می گیریم،  این برادرم است، این هم فامیلم است، نمی دانم .و می آید، نخوریم

اینها را دور و بر خود جمع می کنیم، احتیاج ] دائم[این چه کسی است، این هم دوستانم هستند و هی 

دائما از بین داریم به اینها، چسبیدیم به اینها یا به کس خاصی، براي حس امنیت درونی که ناپایدار است و 

می رود، هی باید تائید شود و معتبر شود، به جاي این، چرا حس امنیت درونی را از او نگیریم، وقتی با او 

همینی که . زنده می شویم، حس امنیت دست اول  از آنجا می آید، تازه این هم مصنوعی شده آن است

. مشخص است دیگر، داریم می بینیم. اینجا می خوریم

آن زباغ و عرصه اي درتافته استدر قفس گر یافته استآب و دانه

مرغ، ما آب و دانه اگر در ذهن پیدا کرده ایم، این از باغ و عرصه اي تابیده، همه این ها از خورشید زندگی 

می آید، حتی اگر در ذهن هم می خورید، همانطور که جنین باالخره طوري به بدن مادر وصل است و مادر 

. می گیردهم از بیرون



2016Program # 622اوت 29-1395شهریور 9: تاریخ اجراگنج حضور622برنامه شماره 

62: صفحه

ین قفس در وقت نقالن و فراغزجانهاي انبیا بینند باغ

جانهاي پیامبران، باغ را می بینند، بله آنهایی که پیغام می آورند، همینطور انبیاي بزرگ وقتی از این قفس 

بینید، می خواهند بروند، در این صورت باغ را می بینند، شما کجا را می بینید، شما تهدیدهاي نفس را می 

.نقالن یعنی جابجا شدن. می بینیدگرفتاریها را. االن ترسها را می بینید

داریم درباره یک شخص صحبت می کنیم که می خواهد به مسجد برود و مردم دارند او را می ترسانند، حاال 

که به می خواهد بگوید جانهاي برخی انسانها . شما وارد مسجد می خواهید بشوید یا نمی خواهید بشوید

وسیله زندگی قابل دسترسی هستند و این ها پیغام آور آن طرف می شود، موقعی که از این قفس می خواند 

بروند بیرون، هوشیارانه در این جهان، در این صورت می درخشند و با خوشحالی از این قفس می روند 

.بیرون، مثل جالینوس نیستند، مثل آن جنین هم نیستند

همچو ماه اندر فلک ها بازغندفارغندپس ز جالینوس عالم

"زین قفس در وقت نقالن و فراغ***جانهاي انبیا بینند باغ": بله، ببخشید اینجا می گوید

می خواستیم بگوییم که جانهاي انبیا در واقع موقع مردن بدن که گفتیم بارها توهم است و هم موقع نقل 

کردن از این جهان که همه البته که می آیند با منِ ذهنی وارد می شوند، در اینصورت موقع نقل هم فراغت 

. مثل بلبلی که باغ را می دیدمی بینند، هم آرامش می بینند و هم آسایش می بینند و هم باغ می بینند،

پس اینها همه از جالینوس عالم فارغند، شما هم از جالینوس عالم فارغید و همین االن هم که در حال 

به محض اینکه این ترس از . حرکتید از سوي ذهن به سوي فضاي یکتایی، در آسمانها دارید می درخشید

. د به درخشیدن، بازغ یعنی درخشان، تابانبین برود، این فضا باز می شود، شما شروع می کنی

اگر این گفته افترا است، یعنی نمی خورد . پس جوابم بهر جالینوس نیستریست ور ز جالینوس این گفته افت

. به جالینوس، جالینوس واقعا اینها را نگفته است، من این جوابها را براي جالینوس ندادم

نبودستش دل پر نور جفتکه این جواب آنکس آمد کین بگفت

. این جواب کسی است که این را گفته، بنابراین دل پر نور جفتش نبوده

. خواندم و دیگر برایتان نمی خوانم606از اینجا به بعد را در برنامه 
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چون شنید از گربکان او عرجوامرغ جانش موش شد سوراخ جو

. مطالعه کند606پس دیگر نمی خوانم اگر کسی احتیاج داشت، تشریف ببرد و در برنامه 

بله، بقیه قصه مسجد مهمان کش را برایتان خواهم خواند، اگر کسی میل داشت قبال مطالعه کند، می توانند 

وانند کمک کنند بروند مطالعه کنند و پیغامهاي قصه مهم را در بیاورند، و موقعی که تلفنها می شود می ت

. واقعا این پیغام ها را باز کنند، قصه طوالنی است و در هفته هاي آینده انشاهللا برایتان خواهم خواند


