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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1740با سالم و احوالپرسی برنامه امروز را با غزل شماره 

چندانمهزارمنولیتو،خوشیخوشی،

دانمنمیام،دیدهراکهدوشخواببه

که تو خیلی خوش هستی، ولی من هزار برابر بیشتر از تو خوش هستم، و علت این کار این است که : می گوید

شناسم، قابل توصیف نیست، آیا این بیت کاربردي در زندگی ما دارد؟ بلی، نمیام کهدیشب یکی را به خواب دیده

چسبید به مفاهیم وقتی ،آییم، هوشیاري بی فرم استمیهمین که ما بصورت هوشیاري به این جهاناینکه آن و

آورد که اسمش را گذاشتیم من ذهنی، براي اینکه ساخته شده میچیزهاي مهم براي ما در ذهن، یک منی بوجود

و زندگی . ، من فکري استاي که از فکر ساخته شدهو یک چنین باشنده.از ذهن هست، ذهن همین مفاهیم است

را و خوشبختی را به صورت مفهوم فهمیده، و آنها را در چیزهایی که با آنها هم هویت شده یا به آنها چسبیده

بنابراین بتدریج که ما از نظر جسمی و از نظر فکري و از نظر هیجانی، یعنی همان چهار بعدي که بارها . داندمی

. گذاردمیکنیم، همۀ این رشدها را من ذهنی به حساب خودشمیجسمی رشدگفتیم، و از نظر جان ذهنی، جان 

شوند، فرض کنید که در زندگی در سن سی سالگی ما میشوند و بهترمیو بتدریج که در زندگی ما چیزها عوض

دیم، یا پول به اندازه کافی ما رشد بدنی کردیم و دانش به دست آوردیم، احتماالً مقدار زیادي متعلقات بدست آور

حتی خانه داشته باشیم، اگرسی ، و ممکن است یک همسر داشته باشیم، دو تا بچه داشته باشیم، بدست آوردیم

فکر. ایمچیزهاي به ظاهر زندگی ده را جمع کردهآن کند، و چوننمیفرقچهل ،هم نشد، سی و پنجسالگی

ایم ولی در ضمن پا در راهی گذاشته. کیمبمچیزها زندگی آن کنیم ازمیو سعی. کنیم خوشیم و زندگی داریممی

اند، و به تدریج این یم که فناپذیرند، از بین رفتنیاهنیست، براي اینکه ما به چیزهایی چسبیدآن که زندگی توي

کار یعنی از بین رفتن آنها در زندگی ما اتفاق خواهد افتاد، ولی این چنین خوش بودن براي من ذهنی مورد 

دانید که این هوشیاري که رفت و این من را درست کرد، و اینها میه عنوان نیروي زندگیبولی شما . تجوستجس

دیگر ماکهولی یک اوجی هست . را جمع کرد و این جستجوها را کرد و بدست نیاورد، سر خورده خواهد شد

گوییم، البته میت، و آنموقعگوییم همه چیز را بدست آوردیم، خیلی خوب است، و همه چیز سرجایش اسمی

غرور من ذهنی ما را هم برداشته ممکن است که از نظر بدنی قوي باشیم، رئیس باشیم، مقامی داشته باشیم، پولی 

همه چیز درست است، ولی هوشیاري قرار بود ! گذردمیبه ما خیلی خوش.گوییم آقا ما خوشیممیداشته باشیم،
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شکست و سرخوردگی است و هر چه ضاي ذهن موقت باشد، این سیستم، سیستمتوي این باشنده یا محفظه یا ف

ها ادامه بدهید، یواش یواش این خوشیاگربراي اینکه این روش زندگی را .به نفعتان استرا بشناسید،آن زودتر

میدي و ناراحتی، و قبل از اینکه این سرخوردگی و ناادهند، نمیچیزها به شما زندگیآن شود، براي اینکهمیذایل

که فالنی ها و سبب تراشی! و اینکه به زندگی نرسیدم، زندگی از پهلوي من رد شد و رفت نتوانستم بگیرم

که شما بدانید که این تر استقبل از اینکه جنگ شروع بشود بهنگذاشت من زندگی کنم، یا به زندگی برسم، 

به این علت است که شما به عنوان هوشیاري از این و این هم. ناراحتی که پیش خواهد آمد از من ذهنی است

این هزار برابر یا ده هزار برابر یک فضاي ذهن بیرون بجهید، و بدانید که یک شادي دیگر هم وجود دارد که

دارد همین را. کنیممیسمیلیون برابر این خوشی است که ما در سی سالگی در چهل سالگی یا بیست سالگی ح

.گویدمی

ها شماست، اگر سنتان باالي چهل است این ناامیدیها و این سرخوردگیشخص ربرد این بیت در زندگی پس کا

انتخاب کردید و خانه گرفتید و پولدار شدید، به يشروع شده، اگر بیست است هنوز آرزو دارید که اگر مثالً همسر

خوشی،.هم هویت شده خارج بشویدفضايباید شما اول از این. رسید، این فکرها کامالً بی مورد استمیزندگی

ولی هنوز به روشنایی زنده ! من خیلی خوشم:گویدمیپس اگر یکی را دیدید که. چندانمهزارمنولیتو،خوشی

کند، این میاش موقتی است یا مصنوعی است، یا تظاهرنشده، به خدا زنده نشده، در اینصورت بدانید که خوشی

البته درست . آید گفتیم که از چیزهاي بیرونی زندگی نخواهیدمین خوشیها از بیرونا عمقی ندارد، ایخوشیه

شود و ماهیت وجودیتان عوضنمیشنوید، ولی بدلیل اینکه سیستم عوضمیاین مطالب راشمااست که

بال هویتگردیم دنمیروید بیرون و در چیزها و آدمها دنبال زندگیمیشود، بازهم پس از شنیدن دوبارهنمی

و شنیدن همین ها پس بنابراین تکرار این برنامه. شودنمیگردیم، و این موضوع تماممیگردیم و خوشبختیمی

یعنی انباشته شدن دانش شما راجع به من ،شود، و شناسایی شمامیبصورتهاي مختلف سبب شناساییمطالب

هستید که از جنس نه چیز است، در شما زندهچیزي را که شما آن اینکه من چی نیستم،هذهنی، یا راجع ب

ی چتوانیم بشناسیم که میشناسیم، ولینمیکند، یعنی ما االن که نشستیم من ذهنی داریم، خدا یا زندگی رامی

تان نیستید، مقامتان نیستید، متعلقاتتان نیستید، ا پولتان نیستید، همسرتان نیستید، بچهنیستیم، مثالً شم

فکرهایتان نیستید، باورهایتان نیستید، خشمهایتان نیستید، بقیه دردهایتان نیستید، اینها را که بدنتان نیستید،
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شود، میکنید، با تکرار، باالخره یک دفعه بطور معین و یقیناً در شما یک هوشیاري زندهمییکی به یکی شناسایی

وییم که االن من فهمیدم شما چیشود چی هستید، و گرنه فقط بگمیکه معلوم،شودمییک زندگی زنده

.خوردنمیگویید، این بدردمی

گوید که به زندگی زنده شده، و از ذهن بیرون میمن هزار برابر بیشتر از تو شادم، پس این را کسی:گویدمیاما

ست که به کسی که در اوج غرور من ذهنی است و اصالً حالیش نیگوید، میبه چه کسی. رفته، آدمی شبیه موالنا

ریزد، و یک چنین میستونهاي این سیستم را بکشی همه به هماینهمۀ این خوشیها موقت است، و یکی از

اي که آدم در ذهن درست کرده، یک همسري دارم چقدر خوب است، دو تا بچه دارم چقدر خوب انباشتگی و خانه

اینها یک خانه درست کردن و یک سیستم است، اینها را داشتن البته خوب است، ولیکن به اینها چسبیدن و با

و رفتن به اوج غرور و منیت که من این را دارم نگاه درست کردن و بهش متکی شدن و زندگی را فراموش کردن

هزارمنولیتو،خوشیخوشی،:گویدمیکنید، و به مقابسه افتادن، اینها خیلی خطرناك است، دارد همین را

شاد است، هیچ آن اش زنده شده و هزار برابر بیشتر ازبه من فطریش، من خداییتکسی که به من اصلی. چندانم

کنیم میچه کارآید، ربطی به اینکه مامیکند، براي اینکه این شادي از آنورنمیغروري هم ندارد، هیچ هم افتخار

دیشب که را :گویدمی، بلیدفقط انسان هستی. دچی بوده، ندارآن کنیم، چه کار کردیم و سابقهنمییا چه کار

کی را در خواب دیده؟ در واقع از خواب ذهن بیدار شده، به یک خواب دیگر که خواب . دانمنمیدر خواب دیدم؟

به عنوان گذارد خواب، البته بارها گفتیم، از وقتیکه مامیرا اسمشآن حضور است، هوشیاري هست رفته، و

این قوه و این توانایی و این استعداد در ما وجود دارد که ما از ذهن شدیم،انسان از حیوان جستیم هوشیاري

زند،میبیرون بیاییم و بینهایت بشویم، بارها هم گفتیم که موالنا، این زهدان مادر یعنی رحم مادر و جنین را مثال

بیرون جهان هست، داند که در نمیجنینآن گوید جنین شکم مادر است و بیرون هم یک جهان دیگر است،می

فضا را آن خورد، به همان قانع است ومیاي غذاجاي تاریک با یک لولهآن را دوست دارد، و درآن کهمادر هست

رود میمحاصره شده توسط یک جهانی است که مادر در انجا راهلو وجهان کوچآن بینید کهمیدوست دارد، ولی

جب ندانید که یک جهانی دیگري باشد که این جهانی که شما عکه:و بچه هم توي شکمش است،می گوید

جهان، تازه این جهان آن روید تويمیحاال شما از این جهان متولد بشویدجهان است،آن بینید در داخلمیشما

هر لحظه میسر بشویم زاییدهتوانیم از ذهن ببیند و اینکه ما نمیولی کسی که توي زهدان است. بینیدمیهم
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دانم می؟ من خواب دوش خدا را دیدم، زندگی را دیدم، به عینه بطور یقینامدوش دیدهکه را ه خواب ب.است

ام به این خوشیهاي براي اینکه دل بسته! پس حاال چرا به بینهایت و ابدیت او زنده نشوم.که از جنس او هستم

. کند، که مسئله انسان چی هستمیپس ببینید دوباره مسئله را موالنا مطرح.ظاهري

گنجمنمیجهاندرطربوخوشدلیز

پنهانمروحهمچوجهانچشمزولی

ام، در جهاناز بس که خوشدلم از بس که شادي دارم طرب دارم و به شادي و خوشدلی زنده شده:می گوید

ب را هر چقدر بتوانم استفاده و این شادي و طر. امیعنی بینهایت شده. گنجدمییعنی جهان در من. گنجمنمی

نه تنها ذات من شادي ،توانید باشیدمیکه شما. گوید بینهایت شادم، و خوشدلممیپس نه تنها. بکنم میسر است

مرا به جهان نبرید در :گویدمیاست و ذات من بینهایت فضاداري است، ولی افتاده توي جاي کوچک ذهن، بلکه

شود، وقتی من میخوب معلوم. شاديپس بینهایت فضا و بینهایت . گنجدمینبلکه جهان در مگنجم نمیجهان

بینهایت شادي هم ،فقط به بینهایت نیست. شودمیشوم و همه چی در من جامیاز ذهن بیرون بیایم، بینهایت

. و ذات من و اصل من و خداییت من شادي است. هست

غم را ما چه جوري پیدا کردیم؟ چه جوري شده که این افسردگی این حاال شما ممکن است بپرسید که

این افسردگی و غم را . کند غمگین بشودمیافسردگی و غم براي بشر ارزش شده؟ که اینهمه سعی

یک جوري ما را که از جنس روشنایی هستیم از جنس خداییت هستیم، ما را شیطان راه انداخته و جا انداخته،

و اشاعه درد و غمگین کردن خود و انسانهاي دیگر آن دگی و غمگینی و اشاعهمتقاعد کرده که حقیقتاً در افسر

! همچون چیزي نیست. حقیقتاً ارزش است

چه . ام، خوش دلم، ولی وقتیکه به اصلم زنده شدمفرم هستم یعنی شما همۀ ما، بینهایت شاديمن بی:می گوید

ید که آیا من معتقدم در داخل یک من که از فکر گذارد به اصلم زنده بشوم؟ شما از خودتان بپرسنمیچیزي

. کی گفته اینها ارزش است؟ !!ساخته شده، که غم و غصه و درد و ناراحتی و حتی مریض شدن؛ اینها ارزش است

آید، مگر خدا توطئه کرده که انسان را خلق نمیمن درست است که حاال به حضور زنده نشدم با منطق هم جور در

من حیرانم از این انسان، چطور تو از جنس منی و :گویدمیکه پایان این غزل. افسرده کندکند، غمگین کند،

چرا اینقدر افسرده شدي؟ چرا مثل یخ توي سایه ماندي، چرا . ام، رفتی دنبال غصه و غممن هم از جنس شادي
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، به را زنده بکنمخواهم تومیکنی؟ من هر لحظهنمیاز شعشعه افتاب رخشان من، درخشندة من استفاده

و من هستم که شما را آزاد. کنممیمحض اینکه شما موازي بشوید با من، من این برکت را وارد چهار بعد شما

. کنممی

. گردیممیدنبال سبب،ولی ما همین طور که االن خواهیم خواند. که مفتاح قفلهاي بسته منم: گویدمیامروز

من از شما.خوشبخت بکند و زندگی بدهد و در ضمن ما را به روشنایی برساندگردیم که ما را میدنبال یک فرم

به شما تواند شما را خوشبخت بکند؟ میکدام فرم و کدام وضعیت و کدام انسان هست کهآن خواهم فکر کنیدمی

ختی و شادي تواند شما را به خوشبنمیشادي بدهد؟ به این نتیجه برسید که هیچ فرم هیچ وضعیت و هیچ انسانی

آن شما اصلتان را گم کنید و فراموش کنید و نخواهید بشناسید و به. براي اینکه شادي اصل شماست. برساند

خورد؟ میتواند این دانش را به شما بدهد؟ تازه بدهد به چه دردمیچه کسی. زنده شوید

آید شما را میتحریکهایی که از بیرونآن برد زحمت باید بکشید، و نگذاریدمیکار. پس این کار شخصی است

وقتی ! نیست همچون چیزيمتقاعد بکند که عوارض من ذهنی که یک جور مریضی است، ارزش است در جهان،

کنیم که از دید حضور از دید یک عارف میکنیم، که ذهن من دار است، اشتباهاتیمیما با ذهنمان فقط فکر

گوید، میاز زبان خدا: گویدمیکما اینکه در غزل. خنده دار است

حیرانمعقولاینفسردگیازمن****حیرانندعقولجنونمپیشچنانک

کارهایی که . آیدنمیجنون زندگی یعنی به عقل شما جور در،می گوید این عقلها در پیش جنون من؛ جنون من 

کشم، که شما تعجبمیذهن بیرونکنم شبیه معجزه است، بطور معجزه آسا شما را از این میمن براي شما

شما االن تصمیم بگیرید با اتفاق این لحظه، و لحظه به لحظه هی آشتی بکنید، . کنید، واقعاً هم همینطور استمی

آشتی کنید یعنی تسلیم باشید پس از شش ماه خواهید دید در زندگی شما معجزه شده و چه ،...،هی آشتی بکنید

چه بسا شما . دهیدمیو به این دلیل است که شما این راه را و این موالنا را ادامه! هبسا در زندگی شما معجزه شد

کند نمیولی االنهکردمیتوانستید بخورید، بدنتان دردنمیبرد، خشمگین بودید، کینه داشتید، غذانمیخوابتان

ولی اگر . ید درستش کنیدتوانستنمیکه،بهتر شده! و اینها همه معجزه است، چه بسا روابطتان عوض شده

. به چشم پنج تا حس و فکر ببینی من مثل روح پنهان هستمدبخواهید به چشم جهان ببینی
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توانید ببینید، یعنی شما در من ذهنی بوسیلۀ حسها و قضاوتها و نمیپس شما هوشیاري را که همان روح است

چیزي نیست که آن و حضور هم. حضور نگردیدباورها و هر چی که آنجا هست، دنبال هوشیاري نگردید، دنبال 

گوییم حضور یعنی زنده شدن به زندگی، ولی این توصیف، توصیف سطحی میدرست است که. کنیدمیشما فکر

اید، این هوشیاري جسمی که بر اساس حسها و قضاوتها بنا شده، این تا زمانیکه شما تبدیل نشده. و ظاهري است

. توانیم این چیزها را یقین کنیم و به عمل در بیاوریمنمییگري در ما بوجود نیامده، مااز بین نرفته و هوشیاري د

. شود تبدیل شد؟ بلیمیولی

:گویدمی.کندمیاجازه بدهید چند بیت مثنوي بخوانم سریع که به ما کمک

2511مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

ست و ارزاق نبی ستقوت ارواح ****دانی که چیست؟رنج میروزي بی

شود، از من اصلی شما، از خداییت شما، میروزي بی رنج همین شادي است که از ذات شما ساطع:می گوید

خواهید پول در بیاورید یا امتحانی بدهید نباید میزحمت نباید بکشید، معنیش این نیست که در بیرون شما

.آید و براي آرامش هیچ پولی نباید بپردازیدمیباالجوشد میزحمت بکشید، ولی براي شادي که از بودنتان

و . دانید چیه؟ این غذاي روح است ما هم از جنس روحیم، از جنس هوشیاري هستیم، غذاي هوشیاري استمی

شود که از آنور به میمتوجه. غذایش نور است،هر کس که توانست از آنور پیغام بیاورد. غذاي پیغمبران است

یک روزي شما باید این جهت را شناسایی کنید که از بیرون به درون . بیرون به درون نیستاینور است و از

هر موقع توقعتان صفر . شودمیاگر درست شناسایی کنید توقعتان از وضعیتها، از آدمها و از چیزها صفرنیست، 

. است نه از بیرون به دروندانید که از درون به بیرون میشد، بدانید که این موضوع بوسیلۀ شما درك شده و

تو که همسر منی به من خوشبختی بده، تو . در مورد من ذهنی و هوشیاري جسمی همیشه از بیرون به درون است

که بچۀ منی برو به مقامات باال، که بگویند این پدر این را بزرگ کرده و به من هویت بدهی، من هویتم را از تو

توانی من را مشهور کنی؟ یا مییا خیلی مشهور نبودم،ن تا حاال چیزي نبودمطلبم تو باید بزرگ کنی مرا، ممی

خوب این چیزها که من ذهنی با .یک مقامی اگر آنجا بروم که در روزنامه اعالم بشود اسم من، چقدر خوب است

آن که ازايحاال هر شیره! ولی ما را متقاعد کرده که هست! نیست کهدهد زندگیمیهوشیاریش به ما نشان

اش تو روحی، و همه. تو نیستحقوت یا غذاي روآن کشی، که از بیرون به درون است،میچیزها در بیرون
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تمام صحبت سر این است که شما به وضعیتی در اصالً . افتدمیاین بدن پس از مدتیاش هشیاري هستی، همه

روید این با شماست، این مییاید، هر کجابیایید که یک هوشیاري حضور در شما قائم به ذات خودش بوجود ب

خداییتاین اتکاي شماست، این به جهان بستگی ندارد، این زنده است به ذات خودش، این . چراغ قوه شماست

یکی به جهان وابسته است، اگر چیزهایی را که دارد آن !یکی نهآن ولی. این یکی شدن شما با خداستشماست،

درست است؟ . ریزدمیاز دست بدهد یک دفعه فرو

2512مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

گنج اندر گاو دان اي کُنجکاو****لیک موقوف ست بر قربان گاو

تو مقام هست، تو پول . هستآن تو. زندگی کو؟ کجاست؟ تو این هست:گویدمیکُنجکاو انسان من ذهنی است،

خواهم شناسایی میببینم این خدا چه شکلی هست؟ چه اوصافی دارد؟،یا نه، با فکرم توي ذهن بگردم. است

گوید این غذا این گنج بی رنج، این شادي، موقوف این است که میاما. کندمیکسی که جستجويکُنجکاو. کنم

.گوید گنج هم توي این ذخیره شدهمیو. گاو سمبل من ذهنی است. من ذهنی را قربان بکنی

چیزهایی که براي شما خیلی آن کجاست؟ پخش شده توي ذهن شما، سرمایه گذاري شده درپس گنج حضور شما 

وقتی یک به یک آنها را بشناسی و بگویی من این نیستم، من این وقتی هویتتان را از آنها بکشی بیرون،. مهمند

گویید من چرا ناراحتم؟یمآید، شمامیکند، فرضاً یک ناراحتی پیشمیو زندگی هم مرتب شما را ناراحت. نیستم

خوب حاال چرا اینقدر ناراحتم براي اینکه با پول هم :گویدمیدهد،نمیپولم کم شده، یک کسی پول مرا برداشته

گاهی اوقات درد هوشیارانه!کشدمیتوانم شناسایی بکنم که من پولم نیستم؟ مدتها طولمیخوب من. هویتم

اید که براي اینکه سالها شما به خودتان تلقین کرده. شما پولتان نیستیدکه شما شناسایی کنید که،خواهدمی

توانیم با همین جمله که من میپول همه چیز است، چطور،پول هویت است،پول زندگی است. شما پولتان هستید

خواهم من می،اینجا پولم کم شد،شویدمیشود، شما تیز هوشیارمیبارها تکرار. پولم نیستم تمام شد؟ نه

خواهد بکشد، این مفهوم میذهن من راو،کنم و تیز هستممیشوم و صبرنمیناراحت بشوم، ولی من ناراحت

. اینها شناسایی است، من از جنس خدا هستم، خدا به پول احتیاج ندارد. پول است، من از جنس هوشیاري هستم

م، بنابراین آنطوري که من هم هویت بودم که این ده من هم کم و زیادش مهم نیست، به هر حال نیازهاي مادي دار

.دهد من ناراحتمنمیبخاطر اینکه اندکی از پولم را یکیباز هم . چیزي که الزم دارم، دارمآن برابر
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پس . شودمیو خواهید دید که یواش یواش این گنج شما از قسمتهاي مختلف این گاو که من ذهنی است آزاد

. مشخص شد

هاي آیین مهر شماآیین مهر سمبل من ذهنی بوده، و در محرابهحتیدانید سمبلیک از زمانهاي قدیم میگاو

ریزید، میریزد و این سمبلیک جوان یعنی شما هستید و خون گاو رامیبینید که جوانی با خنجري خون گاو رامی

آن هست و با شناسایی یک یکی خونکنید که قسمتهاي مختلف گاو در آنها هوشیاري میبراي اینکه شناسایی

.ریزید، خونش همین برکت حضور شماستمیقسمت را

2513مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

دادمی در دست فهم تو زمام****ام، ور نی تمامدوش چیزي خورده

یک چیزي .ستدادم به فهم تو، که همین فهم من ذهنی امیام، وگرنه زمام امور رامی گوید دیشب چیزي خورده

تواند زمام امور نمییعنی کسی که به خدا زنده شده به وحدت زنده شده در این لحظه،. گذاردنمیآنام کهخورده

آید به این علت است میکنم، چون از من ذهنینمیگوید اگر صحبتهاي تو را تاییدمی.را بدست من ذهنی بدهد

: گوید کهمیام، ولی االنکه دیشب چیزي خورده

2514مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

آید، ز پنهانخانه استمیهر چه****ام، افسانه است دوش چیزي خورده

در آنجا هم گفت . گویممیام واقعاً این افسانه است، یعنی بطور سمبلیکگویم دیشب چیزي خوردهمیاین که

. پس سمبلیک است. گوید که ما بفهمیممیطورياین. هم افسانه استآن پس. امدوش یکی را خواب دیده

از آنور خرد.از فضاي یکتایی است. پنهانخانه استآن زاآید، میهر چهافسانه است، ام،دوش چیزي خورده

فهم تو فهم من ذهنی است، بسیار سطحی است، ولی من که موازي با زندگی . آیدمیگوید براي منمیآید،می

ولی . آیدمیمال من از پنهانخانهدیگر دانم خداییت هستم، من که از ذهن زاییده شدم، االن میهستم، من که

مال من همین االن از . از قدیم مانده،حرفهاي ذهن است. گویی، حرفهاي شناخته شده استمیچیزهایی که تو

و زندگی به اوانسانی موازي با زندگی استشود که یک همچون میپس معلوم. آیدمیآنجا دست اول

گوید این لحظه در مقابل این چالش و این وضعیت چه باید فکر کنی و چه جوري عمل کنی و راه حل چه می

چرا؟ براي اینکه دیشب در یک زمانی . نه اینکه از فکرهاي قبلی استفاده بکند. جوري هست، همین لحظه
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و . ي ذهن بماند، و قانع به من ذهنی نیستیک نفر متوجه شده که از جنس زندگی است و دیگر الزم نیست تو

هم هویت شدگی و اینها سطحی است از پنهانخانهآید ومیفهمیده که فکرهاي من ذهنی از هستۀ مرکزي درد

شود؟ او در شما حرفمیآید؟ از پنهانخانه؟ همین لحظه زاییدهمیدانید، فکرهاي شما از کجامیشما هم. آیدنمی

.زندنمیزنید او حرفمیدانیم تا زمانی که خودتان حرفمیزنید؟ این هممیتان حرفزند؟ یا نه خودمی

2515مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

گر ز خوش چشمان، کَرَشم آموختیم****چشم براسباب از چه دوختیم؟

خواب دیدن و چیزي را خوردن یکی این که بدانید : حاال چند تا علت داردخوانم، خواندن من میاینها را در اینجا

فضاي آن آید، در این لحظه ازمیاز اووقتی به او زنده شدیم، تمام فکرهاي ما. یعنی اینکه ما به او زنده شدیم

یکی دیگر اینکه من ذهنی اسباب و علت و وسیله را.شود، و من ذهنی ما دخالت نداردمییکتایی زاییده

لحظه را پله کنم براي رسیدن به یک چیزي در آینده که به من زندگیگوییم وضعیت اینمیما. شناسدمی

. دهدمی

چیزي نخواه، این را در آغوش بگیر و این را گرچه آن چشم به این اسباب ندوز، به این وضعیت ندوز، از:می گوید

. آیدمینتیجه بدستآنکار را بکنیم، خوبآن توانیم بگوییم اگر این کار را بکنیممیدر جهان مادي است ما

بینید ولی از هدف زندگیمیشما درست است که هدف را. ولی همیشه این آغوش حضور شما باید باز باشد

ولی اگر زندگی را فراموش بکنید که این . کندمیخواهید، زندگی همین لحظه خودش را از شما بیاننمی

این کار : اسباب کار داشته باشید، علت کار داشته باشیدآگاه نباشید فقط به آن همین مسبب است و نبینید و از

رسیم به آنجا که آنجا زندگی هست، میبعدش همشود، میکار را بکنم آنطوريآن شود،میرا بکنم آنطوري

چیز مادي هم به شما خوشی آن ممکن است چیز مادي به دست بیاید، ولی چون زندگی همراه شما نیست؛

توانی مقدار زیادي درد ایجاد کنی و هدف را آلوده میکما اینکه در طول راه هم. اهی بردلذت نخو. نخواهد داد

. و این کار را مکن. تواند هدف را آلوده بکند و فاسد کندمیو بارها گفتیم وسیله.بکنی

اگر از :گویدیم.دهید او عمل کندمیاید و اجازهپس بنابراین، این لحظه شما ناز و کرشمه معشوق را یاد گرفته

ما اگر از خدا یاد ایم، خوش چشمان عارفان هستند خدا هست،خوش چشمان ما کرشمه و ناز آموخته
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گوییم مییاخواهیم؟میایم که چه جوري زندگی کنیم، براي چی از اسباب و علت و وضعیت زندگیگرفته

کنیم، در میار کنم، ما با این لحظه مخالفتیادمان باشد بارها این را گفتیم دوباره تکر. سبب زندگی خواهد شد

ستیزیم، مخالفت داریم، مقاومت داریم، یک وضعیت میمقابل این لحظه مقاومت داریم، باالخره در این لحظه ما

شان ناراضی از وضعیت فعلیها دهد، خیلینمیستیزیم، براي اینکه وضعیت به ما زندگیمیاست، با وضعیت هم

تواند زندگی بدهد و یا منجر به زندگی بشود، یا اسبابی نیست میدچار این توهم هستند که اسبابهستند، آنها 

گویند ما همسر نداریم آقا، چه کار بکنیم؟ بچه نداریم، خانه نداریم، میهامثالً بعضی. زندگی برسدآن که االن به

که این کرشم را از خوش چشمان یاد علتش این است. فرش نداریم، اتومبیل آخرین مدل نداریم، بدبختیم

چشمشان را به . بینندمیبینند، با من ذهنیمیکنند، بدمیدانند که چه جوري نگاه کنند، بد نگاهنمینگرفتند،

که آن آید ازمیاند، حاال چشمت را به وضعیت بدوزي، این وضعیت یا در اوج غرور خیلی خوشتانوضعیت دوخته

دهیم، براي اینکه به نمیخواستیممیچیزي کهآن شود ومیاست، یا نه، بیشتر اوقات تلخدهد تقلبی میهر چه

خواهیم میاین غرور که قابل ارضاء نیست و خوشیهایی که ما. ارضاء کردشود میهر حال مدت کوتاهی غرور ما را

اصالً من ذهنی . اه، راه نباشداز اول این طوري طراحی شده که این ر. ن راه که راه نیستیخیلی زیاد است و ا

کنید این وضعیت باید به من میاینطوري که شما فکر،بوسیلۀ زندگی جوري طرح شده که فوراً به شما نشان بدهد

و یا مانع دشمن شمادهدنمیکنم براي رفتن به سوي زندگی و یا اینکه پس از مدتیمیزندگی بدهد و یا وسیله

گذارد، نمیگوید که همسرممیکنید؟نمیبپرسید چرا زندگیها شود امروز از خیلیمی، چه جوريشودمیشما

گویند میگذارند آنها مانع هستند، پس از یک مدتی همنمیگذارند، سر کار هم مسئله دارم، آنهانمیدوستانم

قطبی، من ذهنی و من ذهنی دوست دارد دشمن درست کند، دشمن. گذارندنمیاینها دشمن من هستند، دشمنها

خیلی از زن و شوهرها همدیگر را، یا . کندمیخواهد با یک قطب بجنگد، و فوراً قطب ایجادمیکه وصل نیست

چیزهایی که باید به من بدهدآن دهد ونمیو یا خسیس که زندگی رابینند یا مانع زندگی، میخودشاندشمن

گوید زندگی است که حتی این اسباب را جلو میدارند، به مسبب،چشم بر اسباب . دهد، و من شانس نیاوردمنمی

.تو چرا چشم دوختی به آنها؟ مقدار زیادي از درس امروز موالنا مربوط به این مطلب است. گذاردمیشما
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2516مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

افکَن نظرآن در سبب منگر، در****هست بر اسباب، اسبابی دگر

بینی، میخواهی با این به جایی برسی ومیاین وضعیت که به صورت علته براي شما و اسباب است کهمی گوید 

.گویید بد یا خوب است این اسباب استمیبینید ومیشما هر چیزي که

گذارید، بوسیلۀ یک اسباب دیگر درست شده، حاال در این سبب نگاه نکن، میاما این وضعیت هر چه شما اسمش

آورد میکه این وضعیت را بوجودآن شما ببینید. آوردمیاو بوجود.نگاه کن،آوردمییکی که این را بوجودآن در

الگوها دل بکنی، اصالً آن خواهد که از این ذهن بیایی بیرون، ازمیخواهد؟ خواهید دید که از شمامیاز شما چی

خوب اگر تو تنها. گویند من تنها هستممیهاخیلی. ودالگوي اینکه زندگی در فرمهاست باید کالً شکسته بش

چطوري فکرتوانی شاد باشی؟ نمیتوانی؟ اگر تنهامیبا یکی دیگر چطوري!توانی حس خوشبختی بکنینمی

توانیم با خدا یکی باشیم و به اصلمان پی ببریم، به او نمیکنی با یکی دیگر شاد خواهی بود؟ اگر ما در تنهاییمی

که کار را آن کند؟میکمکآن بشویم، حاال یکی دیگر بیاید یک من ذهنی دیگر بیاید به ما اضافه بشود،زنده

.هم من ذهنی داردآن .کنیدنمیشما که با عارف یا با یک کسی که به زندگی زنده شده، زندگی که. کندمیبدتر

.خواهدمیچیزها راآن شما خوشبختی وهم ازآن هم من دارد،آن هم تنگ نظر است،آن هم حسود است،آن 

بینید که خیلی از میپسداند، غیر از شما چه کسی را دارد که مالمت کند؟ میهم شما را مانع زندگیشآن 

کردیم و یا اگر اینطوري نبود، همۀ اینها توهم است، تمامی اینها میکنیم، اگر بود ما زندگیمیاسبابها که ما فکر

سخت است؟ نگاه کنید دارداشاش بیایید بیرون، شناساییکلکه شما بیدار شوید اصالً ازبراي این است 

. دهدمیتوضیح. گویدمی

2517مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

معجزات خویش بر کیوان زدند****انبیا در قطع اسباب آمدند

گاه نکن، به علت نگاه نکن، به وضعیتها نگاه پیغمبران براي این آمدند که به شما بگویند به اسباب ن:می گوید

را بپذیر و آن بینیمی، بلکه هر چی را کهاستفاده نکننکن، اینها را به عنوان وسیله براي رسیدن به زندگی

بر کیوان زدند یعنی خیلی معجزات مهمی انجام دادند که . و معجرات خودشان را به اوج رساندند. اصلت را بشناس
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دانید این مثالها که بارها خواندیم از این مثالها و معجزات انبیا میکه البته. زندمیاالن چند تا مثال.ما به فهمیم

.را، اینها سمبلیک است

2518مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بی زراعت، چاش گندم یافتند****بی سبب مر بحر را بشکافتند

دریا، و بدون سبب دریا را شکافتند، آیا اگر شما ستیزه نکنید شماچاش یعنی گندم جدا شده از کاه، بحر یعنی 

و دریاي باورها را بشکافید و جلو ها توانید به عنوان هوشیاري خدایی دریاي چالشها و دریاي هم هویت شدگیمی

و این که. توانیممییعنی بهشت یعنی فضاي یکتایی؟ بلی؟و تا آنجا بروید که برسید به سرزمین موعود؟بروید

توانید؟ میموسی آمده و دریا را شکافته و قوم خودش را از آنجا راه درست کرده و گذرانده، شما هم:گویدمی

. رسیدمیهم معجزه موسی است که بدون اینکه کار کنند مائده از آسمان دربازبدون زراعت. سمبلیک است. بلی

خواهیم دیدمان را عوض میگردد که آیا مامیه اینها برهم. کنیممیهمه داریم راجع به روزي بی سبب صحبت

توانیم عوض نمیکنیم باز هم دیدمان رامیآید؟ هزار دفعه تکرارنمیآید، از بیروننمیکنیم که زندگی از بیرون

اگر . ما فقط حرفهایش را حفظ کردیم. گفت از خوش چشمان ما طرز دیدن آموختیم؟ نه نیاموختیم که. کنیم

. گویدمیبه هر حال چند جور معجزه. ختیم که باید به عمل در بیآیدآمو

2519مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

کَشانکَشپشم بز، ابریشم آمد ****شانریگها هم آرد شد از سعی

روي ما به گوید، اصالً اینکه من ذهنی با این قدرتی که دارد و با این نفوذي که میباز هم سمبلیک همین معجزه را

البته . آزاد بشویم بزرگترین معجزه استآن دارد، این دست از سر ما بردارد، یعنی ما ازصورت فردي و جمعی

خواهیم هر موقع بخواهیمنمیخوب: گویندمیهابعضی. گیرندمیهاي ذهنی این قضیه را آسانبرخی من

شتی گرفتیم زدم زمین و دیگر آنقدر زدم که قدرت من ذهنی را موقعی که ک! توانیم از من ذهنی آزاد بشویممی

هر چه شما به مفاهیم توجه کنی و هم هویت . شودمیمن ذهنی قویتر!شود زمین زدنمیمن ذهنی را! ندارد

من به حرف من ذهنی و شیطان، بارها هم گفته مئ ذهنی و شیطان هر :گویدمیبشوي و از این کارها بکنی؛ یعنی

دانید می، ریگ آرد شدن، مال حضرت ابراهیم است،شانریگها هم آرد شد از سعیاند، به هر حال دو یک جنس

، به غیر از ابراهیمخوب خداي ما شما هستید: کرد، گفت خداي شما کیه؟ همه گفتندمینمرود داشت آرد پخش
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فکر کرد یک مقدار ریگ تو جوالش بگذارد و به مه آرد گرفتند غیر از ابراهیم، ایشان دست خالی آمد و توي راهه

نان آن دید همه ارد است و ازو وقتی آمد آنها را گذاشت زمین و خوابید، صبح همسرشخانه دست خالی نرود، 

نی از بیرون چیزي نخواهید و نگویید که خداي معنیش این است که شما از من ذه. اینها سمبلیک است. پخته بود

ابریشم همپشم بزبه هر حال . شودمیشود، و آرد واقعیمیریگهایتان آرداینمن شما هستید، در اینصورت

شود این را ریسید و از میشود ومی، یعنی پشم بز که به اصطالح مواد من ذهنی است، ظریفکَشانآمد کَش

که پشم بز رایهی کشید بیرون، هی کشید بیرون، هی کشید بیرون، البته درد دارد موقعنخ حضور را آن توي

شما هم وقتی زند، ومیشود، موالنا دارد تمثیلمیو پشم نازكکشدمییک مقدار پوست را همکشیدمی

معادل این است که آید ولی این شناسایی میآنبخواهید حضور را از این مادة ذهنی بکشید بیرون پوسته با

شود میاین نیستم، این ابریشم ریسیده، ...من چی نیستم؟ وقتی من چی نیستم، این نیستم، این نیستم، و

.تمثیل است.ابریشم حضور است

2520مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

عزّ درویش و هالك بولهب****جمله قرآن هست در قطع سبب

اش به سبب در حالیکه ما همه. یعنی به سبب توجه نکنیم. سبب را قطع کنیمهمه قران براي این است که ما 

گوید من چی میشود بزرگی درویش، درویش کسی است که وقتیمیاش کوچککنیم، و هر که منمیتوجه

یعنی هر چی . یعنی هم هویت شدگیهایش هی کمتر و کمتر بشود. دارم؟ چیزي پیدا نکند، یا خیلی کم پیدا کند

توانید میکشید، شما اصالمیکشید، یعنی حضور رامی، و این ابریشمها راکنید من چی نیستممیشما شناسایی

پذیرید همین میبراي اینکه مرتب شناسایی کنید، لحظه به لحظه که شما اتفاق این لحظه رانخ را بکشید،این 

آنها را،کنید که من چی نیستممیناساییریسید، این بزرگی درویش است و هر چه که شمیکشیدمیطوري

. اما بولهب هم آدم مغرور است. شویدمیاندازید بیشترمی

کند و بولهب را میگوید درویش را بزرگمیپس بنابراین همه قران در قطع سبب است و اگر درست بخوانیم

: گویدمیکتاب را درست بخوانیمپس اگر این. کندمیکند، گرفتارمییعنی من ذهنی را هالك. زندمیزمین

بولهب. متوجه خواهیم شد که این قانون وجود دارد که بولهب روز به روز سرخورده و سرنگون خواهد شد

دانید که عموي پیغمبر بوده و با پیغمبر خیلی دشمنی کرده، یعنی هر کسی که با نور برگزیده و مصطفی می
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کسی آن و. جنگد، او بولهب است، تمثیل استمیاین لحظهزندگی و با کند، هر کسی که با نور حضور میمخالفت

شود، این هم درویش است میشود، کوچکمیاش کوچکجنگد و با این لحظه آشتی است و هی مننمیکه

.کندمیدوباره معجزات را تکرار. خوردمیشود و بولهب زمینمیو درویش بزرگتر. شودمیتردرویش

2521مثنوي، دفتر سوم، بیت مولوي، 

لشکر زفت حبش را بشکند****مرغ بابیلی دو سه سنگ افکند

اندازند و لشکر حبشه را میمی گوید این پرستوها، مرغهاي کوچک که در هوا بودند دسته دسته، چند تا سنگ

خانه خدا را خراب کنند، که آمده بودند خانه خدا را خراب کنند، تمثیل است، حمله کرده بودند که در مکه 

دانید و گفتیم تکرار نکنیم، این پرستوها یا مرغهاي کوچولو سنگ دهانشان داشتند و انداختند و میداستانش را

نشانگر این است که دل شما که خانه خداست، بوسیلۀ فیل بیرونی و فیل من سوراخ سوراخ شدند، ها فیل

ا زندگی موازي بشوید و تسلیم بشوید، گاهی اوقات یک و اگر شما بیایید و ب. شودنمیذهنی خراب

هاي کوچک نور در شما زاییده خواهد شد و فیلها را شناسایی خواهد کرد و این فیلها را سوراخبسته

تواند حمله کند، به شرط اینکه شما نمینباید نگران باشیم کسی به خانه خدا که دل شماست.کندمی

گوید شما میبه شرط اینکه. خرابش نکنید، به شرط اینکه تمیز نگه داریدخودتان حمله نکنید شما 

خدا گفته خانۀ مرا . در درسهاي گذشته گفته مسئولیت تمیز نگه داشتن خانه خدا به عهده شماست. پرهیز کنید

، خشم نباشد، رنجش نباشد، کینه نباشدآن دارید یعنی تويمیتمیز نگهدارید؟میشما تمیز نگه. تمیز نگه دارید

تمیز است؟ اگر شما . هم هویت شدگی با اجسام مثل پول، مثل مقام نباشدو هم هویت شدگی با باورها نباشد، 

براي اینکه از هوا یک ذرات . توانندنمیتمیز نگه دارید، حاال از بیرون فیلها حمله کنند که اینجا را خراب کنند

چه شناسایی؟ .ا با شناسایی آنها به آنها واکنش نشان نخواهید دادخواهد آمد و شمشادي، ذرات خرد، ذرات برکت 

چرا ما . کنیم از جنس او هستیممیدهند براي اینکه ما فکرمیهمیشه ما را فریب. من از جنس تو نیستمکه

پسدهیم؟ میزند نیستیم، چرا واکنش نشانمیآدمی که این حرف راآن جنسدهیم؟ اگر ما ازمیواکنش نشان

. دهدمیجنسیت واکنش نشانآن از جنس او در ما هست که این جنسیت به
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2522مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

سنگ مرغی کو به باال پر زند****پیل را سوراخ سوراخ افکند

کند، میافتد روي پیل و او را سوراخمیپردمیکه باالاین را گفتیم که، پس سنگ مرغ کوچولویی

2523مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تا شود زنده همان دم در کفن****دم گاو کشته بر مقتول زن

من ذهنیکنیم، ولی سمبلیک گفتیم گاونمیباز هم این مربوط به قصه است، قصه را قبالً گفتیم دیگر تکرار

آن یک کسی مرده، حاال در این موردآید که دم گاو را بزن بر مقتول،میقصه گفتیم که دستورآن و در. است

کسی که مرده کیه؟ ما خودمان هستیم، ما خودمان در ذهن مردیم، و اتفاقاً دم گاو بی مصرفترین جاي گاو است، 

ولی در عین حال موالنا یک پیغامی هم به ما،کندمیمعجزه دارد صحبتآن قصه وآن یعنی چه؟ گر چه راجع به

کند، فضا در شما ایجادنمیاتفاقاً کم اهمیت ترین چیزها چون فضا را به خود جذبگوید می.دهدمی

، االن زنده بشویم در ما االن هست؟ بلی هستآن این فضاي بینهایت که ما باید بهآیا فضاي یکتایی . شودمی

یا ذره ذره که ریسی، میگفت، گفت این سرمایه گذاري شده در گاو یعنی من ذهنی، ذره ذره که ابریشم را

شود، ولی این فضا مواقعی که ذهناً شما مشغول میکنی که من چی نیستم، این فضا در درون بازمیشناسایی

توانیم بلند میتواند باز بشود، و مقتول یعنی آدم کشته شده یعنی ما،میچیزهاي خیلی مهم نیستید، در شما

ما که مردیم در ذهن، با این راههایی . گویدمیدن را موالنا به ماشویم، اگر بلند بشویم و همین طور فرایند زنده ش

مان را از این من شویم سرمایهمیدهد، یواش یواش زنده خواهیم شد، وقتی زنده شدیم بلندمیکه موالنا نشان

گیرد، میشخصآن قصهآن کما اینکه درگیریم، میکنیممیذهنی ادعا

2524مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت

خون خود جوید ز خون پاالي خویش***حلق ببریده جهد از جاي خویش

توانیم بلند شویم، از جاي خودمان بجهیم، جاي میشود مامی، پس معلومخودشخون پاال یعنی خون ریز

شما آنچیزي آید به اینکه میکه همۀ اینها:گویدمیخودمان االن ذهن است آنجا ما مردیم، این هم معجزه است،

بینیم که میماها یا بعضی موقعاین فضا را،آن تواند شما را تماماً جذب کند،نمیکه کمترین ارزش را دارد که

گل چیه؟ چقدرترین هستند، تمرکز روي خندة بچه، یک گل سرخ در طبیعت، و اینها از نظر ذهن کم اهمیت
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به آید؟حاالنمیآید یامیپول درآن شود؟ ازمینباشد چیآید؟ حاال خندة بچه میشود فروخت؟ به چه کارمی

شوم؟ حاال من به این خندة بچه، تبسم بچه، بازي بچه توجه بکنم مشهورمیرسد؟ من چقدر بزرگمیمن چی

ترین اهمیتپر اینهاترین چیزها براي ذهن هست کهشوم؟ اینها کم اهمیتمیشوم؟ تاییدمیشوم؟ بزرگمی

یواش یواش . آدم مرده کی هست؟ ما. جهدمیآدم مرده یک دفعه از جایش:گویدمیبه هر صورت. تندچیزها هس

. کنیم که ما این من ذهنی نیستیممییک دفعه یقین. فهمیم که ما چی نیستیممیشویم،میما به هوشیاري زنده

وقتی جهنم . جهنم را خواهید دیدیک روزي به طور یقین : در درسهاي گذشته هم موالنا گفت.آنجا جهنم است

.رویدنمیرا خواهید دید و یقین کردید شما جهنمی نیستید و آنجا جاي زندگی شما نیست، دیگر آنجا

و چشم .شودمیگوید این چشم یقین شماست، پس یواش یواش چشم یقین شما دارد زندهمی.دیگر آزاد شدید

یعنی . یعنی به او زنده شدن است. ت، یقین کردن به حق استدیدار شما با خداست، وحدت اسپایۀیقین شدن 

شویممیترشویم، هر چه زندهمیگوید یواش یواش ما زندهمیبینید کهمیپس. آخرین درجۀ دیدار با خدا

گوییم این نیستیم، میرویممیهر چی ما جلوتر. سرمایۀ ما را این من ذهنی خورده، و ما این نیستیمکهفهمیممی

تنگ نظریت نیستیم یک آن نیستیم،حسادتتآن ات نیستیم، ما دردت نیستیم، مااین هم نیستیم، ما رنجش

کنید ما بینهایت هستیم، از جنس خدا میشما فکر. اینها ما را گرفته بود. دهدمیدفعه عکس اینها در ما رخ

دیوارهایش از فکر و درد ساخته شده، اي که هستیم، کجا گیر افتادیم؟ در تنگ نظري، حسادت، در یک محفظه

گوید رحم مادر جاي میجنین کهآن کنیم انجا خانه ماست مثلمیدر یک جایی که فکر. آنجا گیر کردیم

باباجان تنگ شده باید بروي؛! آید دیگرمیهمیشگی من است من کجا بروم؟ غذا

2525مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

رفض اسباب است و علت، والسالم****مهمچنین ز آغاز قران ناتما

داند که این براي دور انداختن،رفض یعنی طرد کردن، دور میهمانطور از آغاز قران تا انتها هر کسی خوانده

گوید که شما در ذهنتان، ذهن هم هویت شده که اسمش گمان مییعنی خدا. انداختن اسباب است و علت والسالم

شود، شبیه حیوان نمیبدترآن ترین که از، شناسایی من ذهنی پایینشناسایی استاست، اولش این بدترین 

و ما ! شدمیزندگی من بهتر،شدمیکه چرا اینطوري شده؟ چرا آنطوري شده؟ و اگر اینطوري،است، این هست

این . ود هیجانشمیگذاردمیکنیم، فکر روي جسم ما اثرمیفکرخشمگین هستیم، و عوارض آن، یعنی آثار آن
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شما باید باالخره کند، و میگذارد و جسم ما را مریضمیاند، مثل خشم، روي این جسم ما هم اثرهیجانات منفی

داند، یک میمتوجه بشوید که زیر این وضعیت و اسباب و علت که هوشیاري من ذهنی براي شما اینها را مهم

علتها و این آن و. هستآن یعنی در تصرف. استآن ورها مقهفضایی هست که مسبب است و همه این اسباب

نگویید که فالن چیز سبب این .و علتش هم در بیرون نگردید. آوردمیبوجودآن روپوشها و هر چی که هست

گمان یا عقل گذارد یا میما در همین هوشیاري ناقص که گاهی اوقات اسمش را ظن. شد فالن کس اینطوري شد

این لحظه که این لحظه من که زندگی،.ي یا جزئی اینها براساس علت و اسباب گذاشته شدهمن ذهنی، عقل جزو

یک تواند وسیله باشد براي رسیدن به میاش را ببینم، فقط فرم این لحظه است و اینرا زندگی نکنم، فرم

بدانید که . اینطور فکر نکنیدمی گوید قران براي این آمده است که شما .وضعیتهاي دیگر، که آنجاها زندگی است

گوید که اوالً تو از جنس میپس هر علت و اسباب هر وضعیتی بد، به شما. اهمیت ندهید. این فکر نازل است

شما موازي با زندگی ،و اگر ناگوار است. آوردمیوضعیت نیستی، ثانیاً وضعیت را یک هوشیاري دیگري بوجود

.د، نباید بروید یکی دیگر را مالمت کنید، نباید بنالید، خودت را درست کن، نباید بستیزیاشکال دارید. نیستید

2526مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بندگی کن تا تو را پیدا شود****کشف این نه از عقل کارافزا بود

، دردسر را زیادکندمیاین چیزهایی که گفتم، اینها بوسیله عقل کار زیاد کن، کارافزا یعنی کار را زیاد:می گوید

کند، و میکشد، کار را زیادمیشود در یک دقیقه حل کند یک دفعه یک سال طولمیکند، یک چیزي کهمی

تواند کشف شود، تو بیا موازي بشو، بندگی کن، بندگی کردن نمیآنعقل من ذهنی عقل کارافزاست، بوسیلۀ

براي اینکه این اتفاق را زندگی . پذیرممیرا منگویید که این اتفاقمیآییدمیبه این لحظهشمایعنی

من با اتفاق . اش را و برکتش را به چهار بعد من بریزددهم خردش را و زیباییمیدرست کرده، و اجازه

، البته شنیدن این و باور کردنش خیلی ساده است، ولی عملش مستلزم تمرکز شما به روي ستیزه نخواهم کرد

هید، و تیز بودن شما در این لحظه، جمع شدن شما از آینده و گذشته در دمیحظه انجامکاري است که در این ل

این لحظه، و ایمان به این که این لحظه خداست و زندگی است و شما از جنس این لحظه هستید، این لحظه ابدي 

و هر چه که از این .است، و شما از جنس ابدیت هستید، این لحظه بینهایت است و شما از جنس بینهایت هستید

شوید و به ستیزه میو در این صورت منحرف. رویم به آینده و گذشته این ذهن استمیشویم ومیلحظه دور
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شوید، من فکریتان من میدار ذهنیآورید، و هر چه به گذشته و آینده بروید از جنس هوشیاري منمیروي

.شودمیذهنیتان بزرگتر

دانید نمیام،گویید من هر لحظه موازي با زندگیمیشما. بندگی خیلی ساده است!گوید بندگی کنمیحاال

یعنی مقاومت. با اتفاق این لحظه من همیشه آشتی هستم. شناسیمنمیمعنیش چی هست؟ چون زندگی را

. کنم، یک اسم دیگرش هم تسلیم استنمی

2527مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شهسوار عقل عقل، آمد صفی****بند معقوالت آمد، فلسفی

مافکرهايکهنیستهممعتقدحتیوداردوجودفکرفقطگوید،میکهاست،ذهنیمنمعنیبهاینجادرفلسفی

درفکرهاکهفضاییآن بلکهنیستند،اصلماهاي فکر.آیندمیباالوشوندمیدرستلحظهاینیکتاییفضايدر

ماوشوندمیتولیدمادرمافکرهايشویم،میزندهحضوربهماوقتی. استاصلآن شوند،میدرستآن 

.استذهندرومندرفقطفلسفی. هستیمفکرهازمینهآن ماچونشوند،میتولیدچگونهکههوشیاریم

قلمبهخیلیکهاستممکنفکرهااینگاهیفکر،آن بهفکرآن ازوفکرآن بهاینازواستفکرفقطگوید،می

اصالهمخودشیانفهمدکسیکهبنویسندجوريیابدهدجلوهمهمیاباشندمهمخیلیبرایشوباشندسلمبه

مثالگوید،نمیراها آناند،زندهزندگیبهکههاییفیلسوفآن .استفلسفیایناینجادرگوید،میچهنفهمد

عقلیچیزهايمعقوالت،. استمعقوالتزنداندرآدماینو. استذهنیمنهمینفلسفی. گویدنمیراانیشتن

عقلیککهشودمیمعلومپساست،عقلعقلشهسوارکهکسیآن اما. ذهنیمنعقلجزیی،عقلاست،

کهکسیرسیده،خلوصدرجهبهیعنیشده،صافیعنیصفیآن آورد،میبوجودراذهنیمنعقلاینکهاست،

اینپسشده،صافآدمآن است،صفیآدمآن شده،زندهیواشیواشوگرفتهکردهادعاگاوازرااشسرمایه

میگویید،االنشما. آوردمیبوجودراذهنیمنعقلاینکهعقلیذهنی،منعقلنهاست،عقلعقلبرسوارآدم

درستلحظههربزرگتريعقلیکبوسیلهعقلاینولیدارد،عقلیکمنذهنیمندارم،ذهنیمنمن،

توجهذهنیمنعقلاینبهبایدبشوید،خارجذهنازبایدکاراینبرايبوخ،شومعقلآن نرومچرامن. شودمی

موقعهردارد،مقاومتوستیزهذهنیمنمخصوصا،مخصوصامخصوصا.نبریدکاربهراآن معیارهاينکنید،

. نکنیدستیزهوبکشیدعقبایستید،میجلویشگویدمیچیزيیک یکیکنید،میمقاومتداریددیدید



Program # 627گنج حضور627برنامه شماره 

21: صفحه

توانید،میکهجاییآن تاکنید،موافقتنکنید،مقاومت. شودمیهمواقعاًشود،میهمطوريآن بگویید

انجاممختلفراههايمااشتباهاتحتی. نکنراکارآن بکن،راکارایننگوییدکسهیچبهکنید،موافقت

ماکهاینومابینیعیبوماانتقادکه،دانیممیماولیبگیریم،یادکهکنداشتباهبایدنفریک. استکاریک

کهکسینکنیم،همتصحیحکهبساچهونیستتصحیحبرايآید،میدیگريجايازنیستیبلدتوگوییممی

نهبشود،برخوردارخوبعقلازآدم آن کند،بماهیگیررادیگرهاي انسانکند،میسعی،استعقلعقلشهسوار

یکمنداشتیاحتیاجوخواستیموقعهردار،نگهرااتذهنیمنعقلبگویدبدهد،اوبهماهیتیکهیهاینکه

بشرنسلنشویم،مااصالبشوند،بایدهمهمیگوید،موالنا.نه. بمانجاهمانخودتولیدهم،میتوبهحلیراه

. ماندنمیباقی

2528دفتر سوم، بیت مولوي، مثنوي، 

جوستپوستهمیشهحیوانمعده**پوستتوستعقلومغزعقلت،عقل

اینکهیعنیحیوانمعدهامااست،پوستذهنیمنعقلاما. پوستوداردمغزکه. باداممثلاست،مغزعقلعقل

آن در؟هستیدچهدنبالشما. استپوستدنبالدائماباشد،مامرکزما،ذهنیهوشیاريما،جسمیهوشیاري

ازوآیدمیسراینازبوده،آباديشهرخیلیقدیمدربغداد, شودمیبغدادواردآیدمیگاوگوید،میمشهوربیت

راخربزهپوستهمش. گرددنمیدیگريچیزدنبالخربزه،پوستازغیرگاواینوبیرونرودمیبیرونسرآن 

آیا.بیندمی

سرانآن تاسراناینازبگذرد****ناگهانآیدبغداددرگاو

زندگیشاديوبرسیمتوانیممیحضوربهماجهانایندرشوید،میجهاناینواردصفرثانیهاینسرازشماپس

اشهمهکهباشدقراراگرولیشویم،خارجسرشآن ازبرویمتاوبیاوریمجهاناینبهرازندگیبرکتوببینیمرا

بیندمیخربزهپوستفقطگاوآن مثلوببینیم،رابهتربیشترچههروببینیم،راها شدگیهویتهمببینیم،پول

ذهنیمنعقلهمینخربزه،پوستکهببینیمبایدماببینیم،همدیگرچیزبایدماولی. بیندنمیدیگريچیزو

دردبه؟شودمیچهبشویم،حاالبشویم،مشغولزیادها اینبهتوانیمنمیما. هاستشدگیهویتهماست،

بهسالگینههشت،ازگویممیمن. باشدسختخیلیبرگشتشاستممکنافتیم،میدردبهقدرآن .افتیممی

تحركداریم،جوانیمابعضی موقعها هست،جوانیحاالشد،شروعکهها دردشود،میشروعدردهااینبعد
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روابطسريیکسالگی،سیحوالیوشود،میذخیرهمادریواشیواشدردهااینولی. شویمنمیمتوجهداریم،

و. ریزدمیدردهااینهمروابطایندروهایمان،بچهبهمحبتومهربعدوکنیم،میپیداهمسرمانباعشقی

. کنیمبرقرارعشقیرابطهها آنباتوانیمنمی،شودمیاعمالدیگرانباجداییاینداریم،خداباکهجداییهمان

اگر. دشومیتردردناكوخواهیم،میزندگیروابطهمینازبینیم،میبیروندررازندگیچونهمدیگرطرفاز

. برگشتشودمیهنوزولیآییم،بیبربرگشتعهدهازکهاستسختخیلیبشود،دردناكکلی،طوربهماروابط

هوشیاريیعنیحیوان؟دارمحیوانیمعدهنمآیاهستم،جوپوستمنبگوییدشماحاال. شودمیترسخت

همدنبالفقطباشیم،داشتهراذهنیمنهوشیاريباشیم،داشتهراجسمیهوشیاريفقطمااگریعنی. جسمی

درماواستخربزهپوستها اینباشیم،چیزآن وچیزاینبهدادنپزومقاموپولمثلهاییشدگیهویت

آن بهولی،هستیمحیوانازترباهوشوترزرنگخیلیکهاستدرست. داریمحیوانیهوشیاريیکمرکزمان

ماشود،دیرکهاینازقبل. دادنخواهندرضایتمابهداریمکهچیزهاییآن وبرسیمتوانیمنمیانسانیمانمنظور

گوید،میاالنوبشویمچیزهااینمتوجهباید

2529مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

حاللآمدحاللراآن نغز،مغز****ماللصدآردپوستازجويمغز

پوستازموالنابهبیاشما.رودمیسرپوستازوجویانپوستازاشحوصلهاست،جويمغزکهکسیپس

آید،میخانهپنهانازکهاستچیزينآمغز،اما. خوردمیمندردچهبهمیدهم،دالرمیلیوننقدریاکن،صحبت

درصدچندوداریدذهنیمندرصدچند. ایدشدهزندهفطریتانمنواصلتانبهشماچقدر. استشمااصلمغز

اصلمغزصد در صد بشود مغز،. شودصفراینکهاستقراروبزنید،تخمینراخودتاندرصد. داریدسرشتیمن

کسانیهستند،شیرینکهکسانیبه،غزاننبهمغز. استآن درمغزکهاستچیزهاییاینپوستشماست،

پس.حاللآمدحاللهستند،زندگیجنسازهستند،حضورجنسازکهکسانیهستند،زیباکه

پوستدنبالدایماًاواینکهبراي؟افتدنمیچرا. افتدنمیذهنیمندستبهواستحراممغزشودمیمعلوم

هرچه:گوییدمیلحظهدراینشما؟ مغزدنبالیا؟استپوستدنبالتانتوجهببینیدلحظهدراینشما.گرددمی

.بهتراستکنموفامن،ازلیمیثاقوآنخودمواصلخودمجنسازهرچهگوییدمی،نهیابهتربیشتر



Program # 627گنج حضور627برنامه شماره 

23: صفحه

2530مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

؟هدنانقایبیگامکیکلعقل****دهدرهانبصدقشرعقلچونکه

بحثو.هادلیلباسروکارداردها برهانباقشر عقل، عقل جزوي، عقل من ذهنی اینکهبراياستمشخصاینهم

داردیقینهمیشهکلعقلاما،کندمیوجدل

زندهمامردهاینیوایشیواشکهدادهدرسبماخوبموالناامروز، گفتمکهشودمیشروعموقعیازیقیناین

مردیم؟مايچطوروفراینديچهطیکهشویممیمتوجهشدزیادحضورهوشیاريکهمدتیازیکوپسشودمی

پیدایقین،کنیممیپیدایقینیواشویواش؟شدیمجداچگونه؟شدیمهویتهمچگونهما؟چیستماداستان

اینشمابنابراینوندارددردسرچیزيجزواستجهنمیفکرهمفکرهایشواستجهنمذهنآن کهکنیممی

.دهیدنمیگوشوآناینحرفبهوداریدبرمیقدمیقینبادیگردفعه

2531مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

زِماهپرداردآفاق،عقلعقل****سیاهیکسرکنددفترهاعقل

سبب، اندازدمیروشناییعقلعقلاما، کندمیسیاهرادفترهانویسدمیوزندمیحرففقطعقل:گویدمی

کهشودمیمشخصقشنگ،شودمیدیدهفضاآن درونهرچه،شودمیبازدردرونفضاوقتی. شودمیشناسایی

کههستموقعویکداردعصاویکاندبستهراآدمچشمهايکههستموقعیک.استروشنهستچیاین 

واستبازچشمهایشبوخ؟بهتراستیککدام،هستهمشب،داردقوهچراغیکوبازاستچشمهایش

آنورواینورداردوداردعصافقطوبیندنمیراجاچ هیاستشبولیداردچراغاستشبکهاستدرست

شدهنوشتهکتابهادرونکهچیزهاییاینکهبگویدخواهدمی؟شودمیچهباشدنداشتههمعصاتازهوزندمی

اینو،خوردنمیمادردبهاینها،چیزهاستاینودلیلوبرهانازپروایمگرفتهیادماکهچیزهاییآن واست

عملشما که،باشیدنئمطمونئمطمبایدشما. استمالكآن ،آیدمیشدنموازياثربرلحظهدراینکهچیزي

توجهکهشودمیسببکهاستعملی،استبیدارعملشدهتسلیمعمل. دهیدانجامهستیدبلدراشدهتسلیم

اگر.کنیدنمیقضاوتوگوییدنمییهیچوبینیدمیرازندگیجریاناینودهیدمیانجامکهباشدکاريرويشما

.ایدکردهحضورنورازپرراآفاقصورتدراین،هستیددرآنجاشما،استتعطیلتقریباشماهايحسوقضاوت
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2532بیت مولوي، مثنوي، دفتر سوم، 

استغبازِوجانبردلماهشنور****استغفارسپیديوسیاهیاز

وقهراز،استغفاردوییازسپیديوسیاهیازاستشدهزندهحضوربهکهکسیبنابراین، تابانیعنیغبازِ

.کردهروشنراجانشودلشاماهنورواستغفارآشتی

2533مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تافتکاختروارقدراستشبزان****ارقدریافتسپیداینوسیاهاین

چهبراي؟خوانیممیراکتابهاچهبرايما،ذهناین،نوشتهاینیعنیسپیديوسیاهایناگراینکهیعنیهماین

دارد؟ارزش،استنوشته،استکتابیعنی.هستسیاهیسفیديروي؟نهیاداردارزش؟خوانیممیراموالنااین

شبیقدرشب.بشودشماقدرشبوشودباثرگذاراستممکنجمالتازاینیکیکهاستدلیلاینبهارزشش

وشویدمیوصلیعنی،شویدمیزندهخدابهیعنی، مانیدمیبیداروشویدمیبیدارذهنازشماکهاست

همهرکسیراقدرشب.شویدمییکیاوباشماورودمیبینازجداییقدرشب.شویدنمیقطعدیگر

،نیستیکیقدرهمهشبالبته .استخودشبراي

ازبایدواستباطلهمهفکرهاواینراکتابهاایننخوانیدگوییدمیکهشماکهموالناازکندمیسوالکسی

ازايجملهیکیااینهاکهخوانیممیاینبرايگویدمی؟مخوانیمیچهبرايرااینهاپسچیزهمهبیایدآنطرف

کهبشودسببشاید،یکتاییفضايوپنهانگاهآن بهمخزنآن بهکندمیاشارهدارداشارهانگشتمثلاینها

ارزشبیداريشب.داردارزشقدرشباینکهخاطربه،دلیلاینبهبرسیدآنجابهدفعهیکوبکنیدشناسایی

ازقسمتییکبلکهکهخوانیممیاینهارابلکهنیستندمهمخودخوديِبهاینها خوانیممیماکهرااینهاپس.دارد

.استبیداريوآزاديدلاعموشناسایی.نیستیمذهنازجنسماکهبکنیمشناساییماوبگذارداثرماروياینها

*****
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درخت اگر نبدي پا به گل مرا جستی

کز این شکوفه و گُل حسرت گلستانم

کرد،میجستجومراوآمدمیمندنبال،نبودثابتوبرودراهتوانستمی،نبودلگبهپادرختکهاگر:گویدمی

اینکهشودمیشکفتهدرماکهلیگُوشکوفهآن .دارداحتیاجآن بهدرختکنممیعطاسمنکهبرکتیآن ؟چرا

، استگلستانحسرتاینهاتشعشعاینوبواین،شودمیعطاسحضورلگُاینازکهبرکاتیواستحضورلگُ

پس، بشوموصلانسانمثل،بشومبازانسانمثلتوانستممیهممنکاشايکهخوردمیحسرتگلستانیعنی

اینجاماپس، دارنداحتیاجانسانحضوربهچقدرکهموجوداتبقیههمانسانهمبه،گرددبرمیدوبارهبنابراین

ونباشیمعقلقشردروشویمبزندهحضوربهکهاستاینماولیتئمس، کنیمعملولیتمانئمسبهدوبارههستیم

بطورهستیمحقیقتاکهچیزيآن تا،نیستیمچیچهماکهکنیمشناساییوشویمآزادها شدگیهویتهماز

درهنوزکهاستانسانیهم،استحیوانیهوشیاريهم،استدرختیهوشیاريهم،درخت.کنیمحسیقین

آنهایی.کردندمیجستجورامننبودندلگبهپااگرهمدیگرانسانهايگویدمی.استحیوانیودرختیهوشیاري

دارند،مخدرموادیاالکلیمشروباتمثالبوسیلهدرختیهوشیاريبهترپایینهوشیاريبهبروندخواهندمیکه

است؟خوبآیااین،درختیهوشیاريبهروندمی

بهراهشما،نداریدپایینبهراهشما،باالبیاییدیعنیتعالوقل، داریمباالروبهماکهاستگفتهموالنابارها

همین.داریمراهولی.بله؟هستیدلگبهپاي؟هستیدبستهپايشماآیا. نداریدحیوانیودرختیهوشیاري

همهمینلید گآوردرمیلگازراخودتانخودتانشماالبته.بیاورددرلگازراشماتواندمیموالناآموزشهاي

همتهاي موالنا بطبق صحدرختاناما،استثابتکههمدرخت.دیگرایمافتادهدرآنماکهشدگیهاستهویت

یکبرايکردنیباوراستممکناینهاکنند،میحسجمادات،کنندمیحسجانورانکنند،میحسراماحضور

کههمانوفکروقضاوتوگوشو چشممثلرامحسوساتفقطکهکسی،نباشدکردهگیرلگدرکهانسانی

آن شماوشودمیبلندفضاییازیکفکرکهکنیدنمیفکروشماریدمیاصلرافکرفقطشمااگر. فلسفیگفت

ایجادسببکهاستفکر،شودمیفکرسببکهفکرِکهشودمیمعلومپس.استسازسببفضاآن وهستیدفضا

:گفت.نیایدجهاناینبهیطرفآن برکتاگرشود،میهمینعاقبتمانوآخر. شودمیهاوضعیتاین
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استخانهپنهانزگویممیچههر*استافسانهامخوردهچیزيکهاین

ازشماکهنکردیدتوجهکهاینبرايهستید،لگبهپاچراکهدانیدمیهستید،لگبهپادرختشبیهاگرشماپس

اینبافقط. کنیدآزادراخودتانتوانیدمیوباشید،نبایدلگبهپا. هستگلستانحسرتکههستیدلیگُجنس

. مننیستمچیجنسازلحظهبهلحظهکهشناسایی

همیشه دامن شادي کشیدمی سوي خویش

کشد کنون کف شادي به خویش دامانم

دنبالذهنیمندراالنما. هستهمطورهمین. کشیدممیخودمسويبهراشاديدامنمنهمیشه:گویدمی

دروقتیهمیشهدهد،نمیکهبدهدشاديمنبهکهاینبراي،بکشمخودمسويبهرااینیمگویمی؟هستیمچه

اینکهشدممتوجهولی. بگیرمشاديها اینشیرهازبلکهکشیدم،میوگرفتممیرامختلفچیزهايبودم،ذهن

منازشاديدنبالها همانکهام،شدهدلخوشچنانام،شدهعمیقچنانام،شدهمبدلچناناالنبوده،غلط

از؟تاناتومبیلاز؟بگیریدزندگیخواهیدمیچیاز؟بگیریدخوشیخواهیدمیچیزچهازاالنشما.هستند

رويشمابهشاديبرايدیگرانکه،دیدخواهیدشویدزندهحضوربهاگرشما. دیگرهاي آدممخصوصااز؟ پولتان

ونیستیمجهاناینگدايماکهکنیمدركراحقیقتاینروزيیکماشودمی.بودیدمحتاجشماقبالآورند،می

؟چراروممیراهمنگوید،میکشد،میخودشبهمرادامانشادي،کفاالن؟نیستیمهمدیگرهاي آدمگداي

ازمرکزیم،هستهاز. نیستمندرترسیهیچشدم،زندهخداابدیتبهشدم،زندهخدانهایتبیبهکهاینبراي

خودشسمتبهراشاديکسی،هروچیزيهرکهاستمعلومکند،میتشعشعبرکتاینوشادياینبودنم،

باوراستممکن. کنیمکمکهمبهتوانیممیماکهشودمیمعلومپس.شودبیدارهماوکهکشدمی.کشدمی

هوشیاريخواهندمیبگیرند،برکتماازخواهندمیبود،درختصحبتامروزکهنباتات،ولینباشد،کردنی

. نیستندهوشیارشان،زیباییبهولیهستندزیباکهاستدرستکنند،دركراخودشانزیباییکهبگیرند،

گزاف نیست که من ناشتاب خندانم***کندممیبامداد کسی غلملیجز 

از. شدمتولدانسان. شدیمانسانکه ماصبحیهمان؟صبحکدامدهد،میقلقلکرامنکسیصبحاز:گویدمی

خندانم،بخورمچیزيکهاینبدونمنکهنیستبیهودهو،بخندیمکهدهدمیقلقلکراماداردخدابامداد
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یکیکهاینبرايخندیدن،بهکردمشروعمن،آمدهصبح. بخورمچیزيیاصبحانهکهاینبدونیعنیبناشتا

نیفتاده،مالحظهقابلاتفاق. امنشدههویتهمچیزيبایعنینخوردم،چیزيشدهظهردهد،میقلقلکمرادارد

وقتیازکهاینبراي؟چرا. خندانمولینخوردم،هیچینخوردم،صبحانه. خندانممنولی،نیامدهخوشیبیروناز

ماکهخواهدمیدلشلحظههر؟فهمیدمیراقلقلکششما. دهدمیقلقلکراماداردخداشدیم،انسانماکه

راها ایندارداالن. بخوریمبیرونازخواهیممیمرتبماوفرستد،میمابهعالمتمرتبببینیم،رااوهايغمزه

. دهدمیتوضیح

هزار زهره غالم دماغ سکرانم****ها ز من آموزد این نفس زهرهترانه

شماازیعنیآموزد،میمنازراها ترانهگوید،میهستزهرهآسمان درکهشادييخدا. مستیعنیکرانس

لبشانازکنند،میصحبتبهشروعوقتی. آورندشاديهاي ترانهاند،شاديطربند،منبعها،انسانتمام. آموزدمی

شیرینمازند،میحرفاوکهايدرجهبه. زندمیحرفدارداوکهاینبراي. سخنندشیرینریزد،میشکر

است،شاديخدايشمانظربهکهچیزيهرپس. سخنیمبدمازند،میحرفذهنیمنکهايدرجهبه. سخنیم

دربینید،میشاديخدايشماکهچیزيهر،بلیکمسزهره،هزاروآموزد،میمنازرااشترانهآن گویدمی

رازندگیبهترینشمابیرون دربیاید،اگرکهچیستآن کهاستچیزيآن چیست،شماشاديخداي. بیرون

ذهن. ندهستمنمستوذهنذهنومغزیعنیدماغ،غالمها آنازتاهزارزهره،هزارگوید،می؟داشتخواهید

. کندنمیتوجهبیرونبهدیگرذهندفعهاینو. شودمیمستشود،میسادهذهنوقتی. بشودمستتواندمیآدم

راها ترانهشود،میشیرینهایشحرفبنابراین،. کندمیتوجهبیرونبهباشدمن. نیستمنآن درچون

گردبهاست،مهمذهنیمنبرايکهبیروندرخداییهیچونویسد،میشماذهندراوکهاینبراي. نویسدمی

باکهاینبراي؟ ایمشدهبیرونگدايماکهشدهچطورو. رسدنمی،شماستمالکهمستدماغچنینیکپاي

. کنیممیفکرذهنیمنوجسمیهوشیاري

شکرلبی لب ما را به گاه شیرین کرد

که غرقه گشت شکر اندر آب دندانم

تواندمیرامالبزیبا،هاي لبباهم،باشدسخنشیرینهمتواندمیکهلبیشیرینیک لبی،شکریکگوید،می

مابهموهبتاین،شدیمانسانماوقتیواقعاو. کردهشیرینزودصبحیعنیباشد،پگاهتواندمییاموقع،بهگاهبه
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هویتهمومنفیهیجاناتوزیاداسترسشایدوزیادفشارتحملباهستیم،لحظهایندراالنماهمهشده،داده

پگاهبخواهیدچهکه،گویدمی.راآیندهوگذشتهیعنی. یممارشمیاصلرازمانو. رویممیزمانبهشدگی

کهلبیشکریکانسان،تولدبدوازیعنیبگیريزودصبحبخواهیچهموقع،بهیعنیگاهبهبخواهیچهبگیرید،

بهذاتاینکهشرطیبه،شماستذاتدرشیرینییعنی. کردهشیرینراشمالباستزندگیخداست،همین

.کندمیراکاراینفورازندگیما،نکنیمدخالتاگرهماینوشودقایمخودشروي

. آوردمیدرذهنازراشمازندگیکنید،آشتیلحظهایناتفاقبایعنی،شویدزندگیباموازيماهشششمااگر

کهباشد،اینبهحواستانلحظهبهلحظه. شودمیچهببینیدکرد،نخواهممقاومتمنکهبگیریدتصمیمشما

یادتان رفت و مقاومت کردید، دفعه، اینکنیدمیاگر؟کنیدمیقضاوت؟گوییدمیچیزيشماآیاافتد،میقاتااتف

خواهم ببینم،میگویید که منمی،یعنی دیگر فرصت دارید، خودتان زیر نور افکن خودتان هستید،لحظه بعد

بی مقاومتی . شود، براي اینکه بی مقاومتی کلید استمیببینم چی. بی مقاومتی را شغل خودم بکنمتوانم می

گویید شما بیایید زندگی من را درست کن، ما که میان، مثل اینکه به خداخودتیعنی آوردن خدا به زندگی

مقاومت نکردن معنیش این نیست که مردم بیایند . کنمنمیپس من مقاومت. بیاییدشما . نتوانستیم درست کنیم

گوید چه کار کن، یواش میآنآیدمیخرد زندگی،هر کاري در زندگی ما بکنند، به محض اینکه شما موازي باشید

. بینیدمیدید دیگردارید با یک. کنیدمیبینید سر و سامان دارید پیدامیشوید،مییواش که شما بی مقاومت

قبالً فکرهایتان و عملهایتان براساس هیجانات منفی بودند، . قبالً نداشتید. کنیدمییک عقل دیگر دارید پیدا

یک چالشی آمده بینید می.بینید که نیستمیاالنمخصوصاً هیجانات منفی مثل حسادت، مثل خشم، مثل ترس، 

براي اینکه شکر لبی به موقع . ولی آمد. دانم از کجا آمدنمیجا آمد؟و یک راه حل افتاد توي ذهنتان، این از ک

تواند به بینهایت خدا، به عقل کل، یعنی عقلی که این کائینات میشما را انسان کرده و انسان بنا به تعریف

ویت عقل بهتر است یا عقل من ذهنی که پر از درد است و پر از هم هآن خوبکند، وصل بشود، میرا اداره

ولی عقل این من ذهنی با. عقل کلآن داند، هزار تا بی عقلی دارد؟ البته کهمیشدگی است، و زندگی را در بیرون

همین که شما مقاومت نکنید، این من ذهنی . اي نیستمبیاید دیگر من کارهآن گوید اگرمیمخالف استآن 

اندازد مقاومت میبعضی موقعها شما را به اشتباه. شودمیکوچک،افتدمیاز کار،گیردمینیرویش را از مقاومت

براي اینکه شما بی مقاومتی، یک دفعه مقاومت، بی مقاومتی، این وسط فوراً . یابیدمیولی بزودي آنها را در. کنید

قبالً چی بود، مقاومت، مقاومت، مقاومت، مقاومت، . دهد که من امروز چند بار مقاوت کردممیخودش را نشان
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عادت من شده، این اصالً کنم، براي اینکه ستیزه نمیفهمیدم کی ستیزهنمیتیزه، ستیزه، ستیزه، ستیزه، اصالًس

یا صبح زود شیرین کرده، بطوریکه شکر با ما عجین شکر لبی، لب ما را به موقع شیرین کرده،. کار خوب نیست

پر از شیرینی پر از عقل پر از خرد . زندمیحرفآن براي اینکه. شده، یعنی در آب دهن ما دائماً پر از شکر است

.است

که من نماز شب را لطیف ارکانم**صال که قامت چون سرو او صال درداد 

صال یعنی دعوت عمومی، اي همه انسانها بیایید، همه انسانها بیایند، براي اینکه قامت مثل سرو او دعوت عمومی 

؟ صال یعنی چی) سرو بلند و راست است و سمبل بینهایت خداست(و داده، دعوت به چی؟ دعوت به اینکه سر

کردند، باالي کوه آتشمیاي زندگیصال دعوت عمومی در قدیم مثالً بین قبیله! بیایید شما هم بینهایت بشوید

م و کنند، یعنی ما شکار کردیم، غذا داریم همه بیایند باهم جمع بشویمیکردند، قرار بوده وقتی آتش روشنمی

پس از همۀ انسانها خدا دعوت کرده که بیایید و این . بردمیرا بکارآن این صال بوده، دعوت عمومی. بخوریم

تجربه کنید، براي اینکه شما از جنس من هستید، و شما شکر لب هستید براي بینهایت بودن را مثل من

صحبت کنم، شما متوجه بشوید که خواهم از طریق شما میاینکه من شما هستم و شما من هستید، من

یعنی شما . که من نماز شما را لطیف ارکانم. و گفته که من رکن یا پایه یا زمینه نماز شما هستم. من ذهنی نیستید

تواند همه کار شما باشد، براي اینکه وقتی شما به حضور میتواند نماز باشد،مینیایید نمازتان را، نماز در اینجا

کند، انرژي او و برکت او به میزند، او دارد عملمیشوید، او دارد حرفمیه بینهایت خدا زندهبشوید میزنده

.نماز است،اصالً عین وصل و وحدت. همه نماز است. ریزد، این همه عبادت استمیفکر و عملتان

عاشقان را فی الصلوة دائمون****پنج وقت نماز آمد رهنمون

این خماري که در :گویدمیبعدش هم. است، در حالی که عاشقان در نماز دائمی هستندمی گوید نماز پنج وقت

گیرد نه به پانصدهزار یعنی میرامآنه به پنج ! ما آب حیات نخوردیم! ایمخدا را نخوردهمیسر ما است، این که ما

مگر اینکه . مگر اینکه به او وصل بشویم. در شبانه روز پانصدهزار بار هم نماز بخوانیم باز هم ما تشنه خواهیم شد

عین او بشویم که گفته که، به هر حال چه نماز واقعی بگیرید چه کار و فکر در حالی که وصل به او هستید، ارکان 

زمینه در شما نمازآن زمینه باشید، حاالآن اي هوشیار شده باشید،یعنی شما باید به زمینه. شما او هست

کند، و نشانش هم این است که این خرد بدون اینکه شما قضاوت کنید، بد و میکند یا فکریمیا کار. خواندمی
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شوید که از آنور برکتمیشما متوجه. جاري شدن حقیقی استخوب کنید، به فکر و عمل شما جاري است و این 

فکر . آیدمیلحظهجرقۀ خالقیت در هر فکر شما هست که این. آید، فکرهاي شما باردار به خالقیت استمی

کنید، گفته که من نماز خوان هستم، و روي من باید نمیقدیمی نیست نو است، شما دیگر فکرهاي قدیمی را تکرار

. زمختی جهان نیست. نماز بخوانید و من لطیف هستمآن بایستید، یا من بشوید، باید به من تبدیل بشوید بعد از

انید روي جهان بایستید و نماز بخوانید یعنی فکر کنید و عمل کنیدو هر تونمیبودید،قبالً روي جهان ایستاده

آن اي بیدار باشیم، توي ذهن نباشیم، ذهن ساده باشد، وشود که ما باید به زمینهمیپس معلوم. کاري بکنید

آن یعنی فکرهاي ما ازآییم باال، من، میزمینهآن آییم، ازنمیباالزمینهآن ، ما اززمینه کار خودش را انجام بدهد

آن و. مانیممیهمان زمینه. شویمنمیولی ما هیچ موقع بلند. شودمیاعمال ما از آنجا هدایت. شودمیزمینه بلند

گوید که خدا گفته میموالنا. البته این کار سختی است. نیستآن هیچ غرور و منیتی در. زمینه من صفر است

.ی است و بدون من نماز نخوانیدکند، دعوت عموممیبیایید، دعوت

خوانممیبدان چو فاتحه تان در نماز**هاي بسته منمقفلصال که فاتحه

فاتحه.هستممن،شماۀبستهاي قفلکلیدکه،بیاییدانسانهااي.بیایید، دوبارهعمومیدعوت،دعوت:میگوید

که:گویدمیبعديمصرعدرواستقرآناولسورهفاتحهمیدانید،کههمانطور.کلیدیعنیاینجادر،آغازیعنی

و،بخوانممنبایدراشما.خوانممیراشماهممن،خوانیدمینمازدررافاتحهسورهشماکههمانطور،بدانید

تواندنمیانسانکهشودمیمعلومپس.خوانممیراشمااصالًیاخوانممیخودمبهکنیدمعنیتوانیدمیراخواندن

فاتحهسورهنمازتاندرشماکههمانطوروخواندمیداردیکیکهاستکتابییکانسان.بخواندراخودشخودش

مهربانتر، شویدمیوسیعتروخوانیدمیراسورهآن شماکههمانطور.خوانممیراشماهممن،خوانیدمیرا

کیشماکهشناختخواهیدموقعآن ،بخوانمراشماکههممن،چیهبهچیکهشویدمیمتوجهوشویدمی

چراکهدهیمتوضیحقدريکیشایدفاتحهسورهمورددراماتوانیدنمیذهندربکنید،بایدکارچهوهستید

چیستدانندمینکهکسانیبراي.خوانممیراشماهممن،خوانیدمیرافاتحهسورهشماکههمانطورگویدمی

اشاراتیصورتهربه.چیستفاتحهسورهایندانندمیناصالکلیطوربهیاهستندردیگدینهايمالکهآنهایی

،بگیریدلحظهایناگرراقیامتروزیاجزاروزیعنی. جزاستروزمالک:گویدمیاینکهبهآنجادرهست

اتفاقمالکخدااگر.هستهماتفاقشمالکبنابراین.استلحظهاینمالکخدایعنی.استلحظهاینمالک
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واضطرابونگرانیازبایدشما،بخوانیددرستراآیهاینفقطشمااگر؟نگرانیدچراشماپس،استلحظهاین

،استزندگیهمصاحبشوهماتفاقشصاحبوهستیدلحظهایندرهمیشهشمااینکهبراي.شویدآزادآینده

راشماموضوعاین.کردخواهیمصحبتوکردیمصحبتموضوعاینبهراجعامروز.نیستشمادستوخداست

.استدائمیمهربانواستگسترمهرجنس هستید، آن گوید که شما هم ازمیخداوند اینکهو؟کندنمیآزاد

درشما،راشماجملهاز،استدادهجاآن درراکسهمهوکردهبازکهداردآغوشیکهماستمهربانهمیعنی

؟درسته.استالعمردامام،نیستساعتیکیادقیقهدویکیبراي.داردادامهمهربانیاینوهستیداوآغوش

رابیرونیچیزهايونخواهیدکمکبیرونیچیزهايازکه،بگیریدتصمیمتوانیدمیشما،استاینطورکهحاال

آن یعنی،نداریمکاملحضوروهستیمدیگريکسیاپولمانفکربهاگر،خوانیممینمازماوقتی.نکنیدعبادت

کمکآنهاازوکنیممیعبادتراآنهاداریم،هستیمآنهایادبهوایمنکردهفراموشوهستیادمانکهچیزهایی

اینداریممااگرببینیدخوب.فقط،کنیمپرستشرااووبخواهیمکمکخداازفقطمی شود شودمی.خواهیممی

لحظهاینکهموقعیمستقیمراه،استمستقیمراهصحبتو.خواندمیراماداردهماو،خوانیممیدرسترا

ماکههستندآیاتیآن جزواینها.شناسیمنمیمارامستقیمراه.شودمیبازشماروي،هستیمزندگیباموازي

راه،استشدگانغضبراهوگمراهیراهذهنیمنراه.برومراذهنیمنراهخواهمنمیمنوخوانیممیآنجا

.کندمیگمراهراخودشخودش،داردذهنیمنکهکسیو.استمغضوبین

مابهچرا،شودنمیقطعدلیلیهیچبهواستبینهایتمهربانیاینواستگسترمهرواستمهربانخداونداگر

کهلحظهاینبا؟چرا.شویمگمراهوگیریممیتصمیم.داریمآزادارادهما.کنیممیستیزهمااینکهبراي؟رسدنمی

لحظهاینفرمباولی،ستیزمنمیهمخدابا،ستیزمنمیلحظهاینبامنگوییدمیشما.ستیزیممی،استزندگی

. ستیزیدمیفرمباشماولی.هستممنقیامتروزصاحب.هستممنلحظهاینفرمصاحب:گفتقبال.ستیزیدمی

شمالحظهاینصاحب.هستیدخداشریکشماپسخوب.هستممنلحظهاینصاحب،گوییدمیشمایعنی

یعنی) الدینیوم. (جزاستروزمالکگویدمی.کنیدتعیینخودتانبرايراموضوعایناول؟ستخدایاهستید

شمابرايمنرااتفاقاتگویدمی.استشدنبلندروزاسترستاخیزروز،قیامتروزولیقیامتروز،جزاروز

فرمشباشماولی.گویدمیراهمیناستايپیچیدهبیتنسبتاکهبیتایندر. گویدمیراهمین.کنممیدرست

بستههايقفلشمايهمهاینکهبرايکنممیدعوتراشمايهمهمنگویدمی، استصحیحفرمش، ستیزیدمی
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درش.نداریمراکلیدشماوشدهقفل.استزندانیک،هستیمدر آنماکهذهنیمن،گویدمیراست.دارید

ما.شودمیبازمقاومتیبیاثردرهماینو.اوستکلیدش؟کیستکلیدش.نداریمراکلیدشواستقفل

گوییدمیدارید،کنیدمیمقاومتلحظهایناتفاقبهشمااگر.کنممقاومت،کنمستیزه.کنممیبازمنگوییممی

کهداریدقبولباورحددرشمااصال؟داریدکلیدکجاشما.دارمکلیدخودممن.ندارمقبولراشماکلیدمنکه

رافاتحهسورهحالبهتاشمااستاینطوراگر؟نهیاخداست،استزندگییعنی؟اوستمابستههايقفلکلید

شمااتوماتیکاینخوب.لحظهاینوضعیتصاحبوهستملحظهاینصاحبکهمنمگویدمیآنجادر.ایدخوانده

شدنقفلسبب،ترسواضطرابونگرانیکهدانیدمیشما؟هستیدنگرانچراشما.کندمیرهانگرانیازرا

اینجاازراماخواهدمیزندگیوخداکهاستدرستکهدانیدمیشما.کندبازنتوانداوکهشودمیسبب،شودمی

توانید میتوي زندان بمانید،،توانید تصمیم بگیریدمیداریدآزادارادهوهستیدانسانشماچونولی،کندآزاد

شما . براي اینکه همان ارادة آزاد براي ما قدرت انتخاب داده، قدرت انتخاب فرق بین حیوان و انسان است. بگویید

کند، میآید قفل را بازمیمن فهمیدم که اگر مقاومت نکنم، اوگذارید به اینکه االن میاالن قدرت انتخابتان را

براي اینکه قبالً . گذارممیو با این مقاومت کردن من قانون زندگی را زیر پا. شودمیمقاومت بکنم قفل بدتر بسته

اگر نشنیدم و قوانین زندگی را زیر . صاحبش من هستم،بپذیرفقط. تو با اتفاق این لحظه کاري نداشته باش: گفت

گمراه. کنیممیخدا که غضب ندارد، ما خودمان را محروم،گیرممیگوید مورد غضب قرارمیپا گذاشتم، ظاهرش

شویم، شما اگر از آدمها و وضعیتها توقع دارید، و رنجش دارید و خشم دارید، و ترس و اضطراب دارید، همۀ می

خواهد اتفاق این لحظه را میدانم، نشانه این هست که من وجود دارد، و منمیشانه این هست که مناینها ن

آن آورد، چرا رويمیکه شما چرا عاشق سبب هستید؟ این سبب را یکی بوجود: امروز داشتیم گفت. تعیین کند

ه بیرون نرود، ما در من ذهنی شود که توجه ما روي خودمان بماند و بمیکنید؟ بی مقاومتی سببنمیتوجه

پرد و این میشرطی شدیم که لحظه به لحظه توجه ما بیرون برود، به همین خاطر است که در سر ما یک فکري

کنیم، که هم مهربان میخوانیم که علی االصول با نام خدا آغازمیفکر مربوط به بیرون است و حتی وقتی ما نماز

فضاي در برگیرنده همه عالم است براي اینکه خداوند و هماش مداوم است،ربانیاست و مهربانی گستر است، و مه

اگر .حضور نداریم. پس من را هم گرفتهخداوند همه چیز است همه چیز را در آغوش گرفته،. همه عالم است

به ،خوانممیخوانید، من هم دارم شما رامیگوید شما این رامیدرست عمل بکنیم، در حالی که،درست بخوانیم
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براي اینکه من ذهنی وقتی . خواهم بخوانمنمیحاال شما امتحان کنید، بگویید که من خودم، خودم را. موازات شما

خواند به بیزینسش میشود؟ و در حالی که نمازمیگوید حاال یک ساعت دیگر چیمیاشخواند، و همهمیکه نماز

من هستم که نماز. خواند، و گفت که من ارکان نماز هستممینمازحضوري ندارد، پس من ذهنیو کند، میفکر

و باید به من تبدیل شده باشی، باید حضور داشته باشی، باید ذهن . خوانممیو من هستم که تو را. خوانممی

آید، از میحالت فکر کنید که فقط از آنورآن شود که شما درمیخاموش شده باشد، خوب ذهن موقعی خاموش

شود، شکر براي این است که منمیآید، و البته این سوره با سپاس و شکر شروعمیآید، کمک از آنجامیدرون

توانید رها بکنید و میاین شکر ندارد؟ شکر ندارد که شما عقل من ذهنی را. توانم هوشیارانه به تو وصل بشوممی

خواهم میمن: گوییدمیشما. بکند، شما را هدایت کندتواند بوسیلۀ شما فکر میخدا. به عقل کل زنده شوید

خواهم نمیبا همین موازي شدن لحظه به لحظه راه را به من نشان بده، و من. هدایت کنی مرا، راهنمایی کنی

توانی بگیري که مقاومت نکنی، قضاوت نکنی، خوب شما اگرمیخواهید تصمیمنمیخوب اگر. گمراه بشوم

توانید میروز قیامت است و روز قیامت در این لحظه هست، شما در این لحظه به رستاخیزگویید که صاحبمی

توانی بلند شوي و روي پاي حضور بایستی، در این لحظهمیحاال همۀ اینها یعنی اینکه در این لحظه. برسید

ت، براي زنده شدن او پس قیامت شما در این لحظه هست، زنده شدن شما در این لحظه هس. توانی زنده بشويمی

گیرید به عنوان من ذهنی خودتان خودتان را نخوانید، میکند به خواندن شما، شما تصمیممییواش یواش شروع

ذهنتان را ساکت. خوانیدمیخوانید، ذهن شرطی شده رامیخوانید، ذهنتان رامیتان راچون آنموقع من

هست، شما از نگرانی آن یامت این لحظه هست و صاحبش همخود همین که شما خوب درك کنید که ق. کنیدمی

توکل عملی من ذهنی این نیست که توکل . دهدمیتوکل عملی. دهدمیو این کار به شما توکل. آییدمیبیرون

.همیشه نیک استآن هست وآن کندمیکردم بروم بخوابم، توکل یعنی اینکه هر چه ارادة خدا و زندگی ایجاب

گویند زندگی توطئه کرده و خدا هم ما را آورده به ما سرطان بدهد ما را میهاخیلی. غیر نیک باشدتواندنمی

یا نه، در اثر . مریض کند، آخر این درست است؟ که زندگی توطئه کرده باشد یک انسان را بیاورد که مریض بکند

که، حتی این بدن هم یک اتفاق است، دهیدنمینشده، شما اجازهمقاومت شما، برکت زندگی وارد این تن شما 

خوب! گویید من هستممیباشد؟ یاآن دهید که صاحبشمیافتد، شما اجازهمیبدن ما لحظه به لحظه اتفاق

با این چه . پس شما شریک خدا هستید. دانم پس صاحبش شما هستیدمیگوییدمیکنید ومیترسید ستیزهمی
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اگر متوجه نشدیم باید پنجاه بار، صد بار، دویست بار این بیت را بخوانیم خوانید؟ پس متوجه شدیم،مینمازي

دانم، ولیمیدانم بلیمیکنممی، حاال من فکربدان، هی بخوانید، هاي بسته منمصال که فاتحه قفل.متوجه بشویم

دانم پسمیاور کردندانم، در حد بمیبدان، با ذهنم. دانمنمیکند، پسمیکاردبینم که ذهنم هی دارمی

. باید او باز کنداترسم، براي چی بترسم؟ قفل رنمیدانم، بدان، آره یقین دارم، من حقیقتاً االن نگران نیستم،نمی

کنید؟ ما میدانستید دارید چه کارمیشما؟اتفاقاً او من را به ذهن آورده، مگر شما من ذهنی را تشکیل دادید

خوب یک کسی . گیر کردماینجا چه تقصیري دارم ، من بینیم من ذهنی داریم، آخر میکنیممیچشممان را باز

ما . توانیدنمیخواهید آزاد بشویدمیتواند آزاد بکند، ولی چون شما با دانایی خودتانمیکه شما را این تو برده

اصالً ! دانمنمی!دانمنمی!دانمنمی!امروز بیت اول هم همین را گفت، موالنا چقدر گفته. دانیمنمیباید بدانیم که

بدان، بدان یعنی یقین کن، نه با : گویدمیحاال اینجا! دانمنمیتوانیم یاد بگیریم اینکه منمیاي که مابهترین واژه

گویید که میشما بعد از این. خوانممیشود، من هم شما رامیذهن بدان، همین طور که در نماز فاتحه خوانده

خواهید، اگر دیدید کانالهاي میاگر دیدید که از کسی چیزي. من ذهنم را ساکت کردم! تو مرا بخوانخدایا 

اگر دیدید . قضاوت نکنید. کنید این کار را رها کنیدمیبرید، هی قضاوتمیمختلف تلویزیون را هی باال و پایین

کنید بس میدارید قضاوت! زند، بلد نیستمیبینید چرا این اینطوري نشسته؟ چرا اینطوري حرفمیکه یکی را

شما من . هم هستآن شما بگویید این آدم در آغوش خداست به من چه، خدا مسئول اتفاق این لحظه. کنید

. کنید، بلیمیذهنیتان را خلع سالح

که بنگرید نصیب مرا که دربانم**استبه دارملک مالحت لبش چو غَماز

هر دو درست در مرکز نمکین بودن و زیبایی مالحت یا مالحت) دارملک یعنی پایتخت، مرکز(دارملکمی گوید در 

لبش هم دائماً با شیرینی با زیبایی ،یعنی خدا مرکز مالحت است. است، لبش سخن چین است، راز فاش کن است

چیزي را که من به شماآن ب مرا،بنگرید نصی. که چی؟ بهره را از من بگیرید. دهدمیبا غمزه به شما عالمت

. دهممیکنم به شما غذامیکنم، در را بازمیرا بگیرید، در اینجا دربان مثبت است، یعنی در را من بازآن دهممی

یعنی غذاي اصلی بشر . غذا چیه؟ گفت قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مر او را ناسزاست: امروز گفت

طلبد براي او میقوت حیوانی یعنی غذاي حیوانی، غذایی که من ذهنی از بیرونآن آید،میبرکتی است که از آنور

ضرر دارد، 
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حیرانمعقولاینفسردگیازمن***حیرانندعقولجنونمپیشچنانک

دیوانگی گوید عقلها، عقلهاي من ذهنی که بیشتر انسانها دارند، از جنون من از میگوید،میاین را از زبان زندگی

شوید به من، من نمیبخشم، شما که تبدیلمیمن. دهممیبراي اینکه من بی محابا و بدون محاسبه. من، حیرانند

. قدي مثل سرو دارم من آزاده هستم، من بینهایت هستم

شویم؟ براي اینکه عقل، عقل من ذهنی تنگ نظر است، خسیس است، محدود نمیخیلی خوب، چرا تبدیل

حسود است یکی خوشحال بشود ما. داردنمیمرگ اندیش است، زندگی را به هیچ کس روا. استاندیش 

گوییم نکند یک نفر از من بهتر میایمدائماً در مقایسه. توانیم ببینیمنمیتوانیم تحمل بکنیم، شادي کسی رانمی

دن من ذهنی خودمان یا تصویر دائماً در صدد تصحیح و بهتر کر. دائماً در صدد دفاع خودمان هستیم. باشد

ببین دانشمند . گویی من اینطوري هستممیآهاي من آنطوري نیستم که تو. ذهنیمان در ذهن دیگران هستیم

. خوب یک چنین عقلی بی عقلی است. دانمنمیکنی منمیدانم، تو چرا فکرمیدانم بابا، همه چیز رامیهستم

خوشدلی بی حد را . بخشش خدا و فراوانی خدا که حد و حساب نداردیک چنین خسیسی و تنگ نظري در مقابل 

دانید که خوشدلی و حال میتوانید تحمل کنید؟ اصالمیتوانید تحمل کنید؟ اگر شما حالتان خوب باشدمیشما

خوب حق شماست؟ چرا ذات شما شادي است، ذات شما از جنس آرامش است، بارها گفتیم خدا سکون و آرامش 

توانید تحمل میاگر شما شاد بشوید. شودمیآید در شما بصورت شادي تجربهمیمین که به حرکت دره. است

اند غصه دار بشو، اصالً یعنی چی که شاد بشوم؟ به من گفته! تواند، آره من لیاقتش را ندارمنمیکنید؟ من ذهنی

شویم همین نمیاینکه ما به او تبدیلعلت. یاد گرفتم، براي من غصه و غم و ناراحتی و محدودیت ارزش دارد

کنید به دیگران روا بدارید؟ به خودتان روا بدارید؟ شما جلو آیینه بارها نمیاست، شما چرا شروعها محدودیت

توانم خوشبخت بشوم، میتوانم شاد بشوم،میگفتیم وایستید به خودتان نگاه کنید، بگویید من لیاقت دارم، من

توانم روا بدارم همه بروند موفق میتوانم بینهایت بشوم، منمیمن. ه من از جنس او هستمکه هستم براي اینک

هایشان یک محیط سالم و اند و اینها شاد هستند، با بچهرا ببینم دور هم نشستهها خانواده. شاد باشند. بشوند

همه اینها از جنس . عتاً اینطوري باشداصالً تحمل بکنم چیه باید طبی. توانم تحمل کنممیآرام، توام با شادي را

گویند جنون میگوید عقول، عقلهاي من ذهنی، این حالت من رامیاما. خدا هستند، خدا از حنس شادي است

گویند ما میترسند،میها از جهنمشود بینهایت بخشش باشد، بعضیمیاست، یعنی چه که بینهایت بخشش، مگر
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دانند توي نمیهم از نوع جهنمش،آن یعنی توي من ذهنی گیر کردند. ویم جهنمترسیم برمیگناه زیاد کردیم

گوید این مییک جا موالنا. کلیدش دست خودتان است! هستیآن جهنم همین است که توي. جهنم هستند

کلیدش بی مقاومتی است، به محض اینکه . عجیب است که انسان در زندان است و کلید هم دست خودش است

بینید فکرهایتان عوضمی.شودمیشود، وارد چهار بعد شمامیشود، زندگی واردمینکنید، او واردمقاومت

من هم از : گویدمیگوید از زبان زندگیمیگوید من هم، از زبان خدامیحاال. شودمیشود، عملهایتان عوضمی

د؟ چرا اینقدر افسرده است؟ افسردگی شونمیشگفت زده شدم من، آدم چرا متوجه. افسردگی این عقول حیرانم

را از کجا آورده؟ چرا معتقد است افسردگی خوب است؟ یخ بودن خوب است؟ غمگین بودن خوب است؟ غصه 

خوب است؟ یک مقدار زیادي کینه و رنجش و خشم را با خود حمل کردن همه جا بردن و خوب است؟ درد داشتن

به مردم دادن این چیزها خوب است؟ از کجا یاد گرفتیم ما؟ از بزرگان؟ کنید آلوده کردن و آنها رامیهر فکري که

. گوید من حیرانم از این انسانمیخدا

رخشانمآفتابشعشعهندید***بودسایهزیربهکهیخیماندفسرده

هست، ما یخ هستیم؟ من ذهنی یخ است، و زیر سایۀ خودش . شودمیمی گوید یخی که زیر سایه باشد افسرده

شود، میردآن اندازد، شما بیایید یک شیشه بگذارید آفتاب ازمیکنید، مقاومت سایهمیوقتی شما مقاومت

کنیم، مقاومت، مقاومت، میافتد، خوب ما هم همین کار رامیکند، پشتش سایهمیپشتش را رنگ کن مقاومت

بینید که میستیم شما مقاومت نکنید،مقاومت، مقاومت پشتش سایه است، ما یخی هستیم که پشتش سایه ه

سایه درست نکن براي خودت، شعشعه یعنی . شودمیآفتاب زندگی، نور زندگی، خرد زندگی وارد چهار بعد شما

رخشان یعنی تابنده، . شود براي همه، این شعشعه است تابش استمیآید پخشمیپراکندگی نور، نور که از منبع

شود، نمیتابم، و تابش من همیشگی است، و تبعیض قائلمیگوید، همیشهمیزندگیتابان، آفتابی که من هستم،

گذارد وارد نمیماند،میکند، یخی است که پشت سایهمیتابد که مقاومتنمیتابد، فقط به کسیمیبه همه

تسایم بودن بارها گفتیم با موازي بودن با زندگی، با آشتی با این لحظه، یا با . شما بگذارید بشود. وجودش بشود

. آوردمیتسلیم ما عبارت از پذیرش اتفاق این لحظه قبا از قضاوت بدون قید و شرط که ما را از ذهن بیرون

اگر . شود اگر مقاومت بکنید در بسته استمیهمیشه این لحظه یک اتفاق دارد، اتفاق در است، اگر بپذیرید در باز

کند، دوباره بپذیري دوباره از میدهد، یک مقدار شما را از جنس خودشیمخودش را به شما نشانآن بپذیري
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کند که یک دفعه زنده بشوي به او، نگاه کنی به جهانمیکند، تا کجا؟ اینقدر از جنس خودشمیجنس خودش

ه بکنم، توانم مقایسنمیکنم،نمیبینی من از جنس جهان نیستم، من بی نظیرم، من با هیچی خودم را مقایسهمی

. رودمیرود بقیه دردها از بینمیحسادت از بین. رودمیکاهش خود به جسم از بین. رودمیمقایسه از بین

حیوانمآبکهگویدومالدسبال**بدیدکهیخیهرخورشیدخوشتبسم

شوید تبسم او رامیمی گوید تبسم زیباي خورشید را هر یخی که ببیند، باز هم با تسلیم، هر موقع شما تسلیم

خندد من ذهنی است،نمیکسی کهآن خندید،میگویید ايمیشودمیبینید، تبسم خورشید، وقتی نور واردمی

. گیرد به شما من ذهنی است، هر کسی به شما عیب بگیرد من ذهنی استمیکند عیبمیکسی که انتقادآن 

شود، آبمیکند، در اینصورت هر یخی که ببیند آبمیتابد و تبسممیتابد و خوشمیخورشید زندگی دائماً

مالد، سبیل مالیدن دیگر براساس من ذهنی نیست که مایۀ غرور باشد این مایۀ میشود بنابراین سبیل خود رامی

من توانستم یخم را جلوي آفتاب زندگی بگذارم لحظه به لحظه آفتاب . گویید من زنده شدممیافتخار است شما

گویم من میکنم که از جنس زندگی هستم، من بینهایت هستممین را آب کرد پس بنابراین من افتخارآمد یخ م

هم . شودمیبه بعد دیگر آب حیات از شما جاريآن از. آب حیوانم یعنی آب زندگی هستم، آب حیات هستم

شوند، هیجانات میدند لطیفشخصی به جسم شما، به فکر شما، به عمل شما، هیجاناتتان که قبالً خشم و ترس بو

شود، میشود، پذیرشمیشود، انعطافمیشود، فضاداريمیشود، عشقمیشود، آرامشمیلطیفی که شادي

شوید همه از جنس زندگی هستند، براي آنکه آب میکنید، متوجهمییک دفعه خودتان را در دیگران شناسایی

گفتیم این جمله را بگویم یاد بگیرد برود میدر ذهن. د که انتها نداردبینیمیآب حیوان راآن بعد از. حیوان شدید

روند میکند که این چیزهایی که بلده به دیگران بگویدمیمن ذهنی فکر. گویدمیبه حضور برسد، ذهن اینطوري

از مقاومتی، خودت پر از قضاوتی، پر. خوردنمیانرژي به دردآن اگر بگویی نگویی با. گویدنمی.رسندمیبه حضور

. به هر حال گوید که من آب حیوانم. تواند موثر واقع بشودمیبینی، چه طوري سخن تومیپر از عیبی عیبها را

برهانمخموشمنبرهانگفتنمز***راباقیتوکلی، بگوناطقبیار

ذهنی، ما وقتی من ذهنی زند، نه عقل من میگوید اي ناطق کلی، ناطق کلی وقتی که عقل کل حرفمیحاال

رود و سینۀ ما، میوقتی من ذهنی. زند، او دل واقعی نیستمیداریم، من ذهنی ما دل ماست، او از دل ما حرف

زند ولی حرفش میآید از طریق شما حرفمیشود، در اینصورت عقل کلمیشود، بینهایتمیدرون ما فضا باز
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ولی . یعنی این غزل بقیه دارد. اش را بگوتو بیا بقیه: گویدمیبصورت کالم نیست، حرف نیست، به عقل کل

حاال ناطق . یعنی مردم باید به تو زنده بشوند، تو بگویی. گوییمیاش را تو یواشکی با سکوت به گوش مردمبقیه

شما خوانیم این ابیات میشود چند بیت کهمیپس معلوم. کندمیکلی خدا هم هست که از طریق شما هم صحبت

. را باید زنده بکند به حضور و ناطق کلی از طریق حضور به شما بگوید که جریان چیه، که شما یقین پیدا بکنید

اش را تو بیا بگو، و از این گفتگو تو مرا برهان، هی حرف زدم، انسان را از گفتگو برهان، براي گوید باقیمیپس

. یعنی ةیت خدا هستم، نشان خدا هستم. هان تو هستمکند برنمیاینکه من موقعی که خاموشم و ذهنم کار

تواند از میبراي آنکه آنموقع هست که خدا. ما وقتی سکوت داریم، از جنس سکون هستیم، شبیه خدا هستیم

ما تا ساکن نشویم و این ذهن را به سکوت نرسانیم، و من ذهنی در این لحظه اینقدر ضعیف . طریق ما حرف بزند

گوید زگفتنم برهان من خموش میپس! رسیم نمیباشد بگذارد زندگی حرف بزند، ما به جاییبشود که خاموش 

. دانید فقط موقعی که خاموش هستید یعنی ذهنتان خاموش است شبیه خود اصلیتان هستیدمیپس شما. برهانم

ید من چی هستم؟ شما اگر بگوی. هیچ چیز به اندازة خاموشی و سکوت شبیه اصل شما نیست. شبیه خدا هستید

کنید به حرف زدن شبیه چیز دیگريمیمن چه جوري هستم؟ شما از جنس سکوت هستید، وقتی شما شروع

شود که ذهن ساکت بشود ساکت بشود یک میاصالً همه این صحبتها سبب. نیستیدآن .شوید که نیستیدمی

گذارد شما بلند نمیزمینه دیگرآن هد،زمینه خودش را به شما نشان بدآن و فرو بنشیند. دفعه فرو بنشیند

زمینهآن شماکهمیگویدولی موالنا. استسخنشیرینزمینهآن .استخالقفکر،زمینهآن فکرهاي. شوید

. بخواندراشمامیخواهدکسییکبامداداز. استکردهشیرینراشمالب،لبیشکرکسییکبامداداز. شدید

ما. هستیماینماگوییممیوشکنیممیراسکوتاینمالحظههر. میخوانیدراخودتانخودتانکهشما

خودمان. میگوییمرااینها. قدرتمندیممارئیسیمما. مادرپدریم، مااستادیم، ماکنید، ماتائیدما رادانشمندیم

. باشیدخودتاناصلوخداجنسازتاباشیدساکتشما. خوردنمیدردبهاینها. میخوانیمراخودمان

وباشیدحفظرابیتچنداینشماداردجاواقعابخوانم، کهبرایتانمختصريچیزیکخاموشیاینمورددرماا

حتیودانستیدنمیاگرهمحاالتا.چیستجریانکهشدیدمتوجهکامالاآلنشما. بخوانیدخودتانبرايدائما

درستذهنیمنوذهنرفتیم،بودیمهوشیاريما. استافتادهاتفاقیچهکهاآلنبینیدمیبودتانجلسهاولین

جنسازمیخواهیاگرمیگویدمابهموالنا. موالناآموزشبهآوردیمروي،کشیدیمدرد،شدیمگیجآنجا. کردیم
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شناساییعلمباشما و شمابراياستمفیدخیلیشدي، سکوتدیگريچیزجنسبشوي، ازبایدکهبشويخدا

هوشیاري،جسمیهوشیاريونیستیدجسموذهنیمنجنسازوهستیدهوشیاريجنسازحقیقتاکهایدکرده

. کردیدشناساییرااینها. نیستشمااصلی

2721مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بالغداردجستن، کوریشعین***چراغجویداوکهروشن، هرروز

روشنروزچرا،استروشنروزکهاآلنیعنی،کندجستجو،بجویدچراغکهکسیهر،روشنروزدرمیگوید

خدا، نور،زندگینور،استافتادهاتفاقها خیلیبرايحضورهوشیاريیعنیچه؟یعنیروشنروز؟است

فضايیکدریعنیاستشدهنهایتبیشانسینه.اندشدهزندهحضوربه. استکردهروشنرازندگیشان

واستروشنروزاین. میشودتولیدآنهادرهوشیارانه،فکرشان. بینندمیراکنند، فکرشانمیزندگیالیتناهی

برداللتکردنجستجواینعین،کندجستجوچراغونبیندراروزاینکسییکاگرولی. میبیندراچیزهمه

استداللوفکريوسیلهبههنوزشمااگرشما، شخصبهآییممیحاال. داردذهنیمنیعنیاستکورکهدارداین

.هستیدنوعاینازشما،بشودتبدیلتانهوشیاريخواهیدنمیوبشناسیدراخداخواهیدمیستیزهوجدلو

:گویدمی

ايپردهاندرتووستصباحکه****ايبردهگمانیبینینمیور

است، صبحکهايکردهشناسایییکوايبردهگمانوايزدهحدسذهنتدروبینینمیزندگیچشمآن بااگر

است، چیبهچیمیدانیمما. باشیماینطورياستممکنمااي، بیشترپردهدرهنوزولی،صبحیعنیصباح

شکمدرجنینمثل. داردوجودروزمیدانیماست، ولیتاریکمابرايهنوزاست، ولیروزاستصبحمیدانیم

.داردوجودغذاداردوجودنور. داردوجودآفتابوداردوجودمادرداردوجودبیرونکهبدانداگر،میداندمادر

نهیاهشتشنود، باالخرهمیحتماهستندکیاینها. میآیدصداوسربیرونکهشنیدهصداییوسر،بردهگمان

هستدیگريدنیايیککهایمبردهگمانهمما،بردهگمانهست؟بیرونکسیچه.آیدمیهمهمهبیرونازماه

کجاازموالنارااینها. هستموالنامثلآدمهاییآید، مثالمیآنجاازصداییوسریک. آنستداخلدنیااینکه

. بینیمنمیولیایمبردهپس گمانآیند؟میکجاساخت، ازشودنمیفکرباکهرااینها؟آورده
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باشفضلانتظاردروخامش***گفت، فاشزینمکنراخودکوري

هی داري میگویی،ذهنحرکتوگفتاراینبابراي اینکهچیه؟بهچینکن، نگونکن، سوالهی گفتگو: گویدمی

نزنحرفوکنخاموشراذهنتوبرسدفضلکهکنو صبرباشخاموش. هستمنابینامنکورممنمردمکه آي

. استمهمکندکاراوتانکنمقاومت. برسدخدافضلتا

جو؟روزاياستکردنرسواخویش***کو؟روز:گفتنروزمیاندر

جستجوچیزیکخداروشناییوحضورکهکنیمیفکر. کنیمیجستجوراروزذهنتباداريتوواستروز

گویدمیکسیتابدمیآفتابکهروزوسطدرگویدمی. شويزندهآن بهبایدکهاستچیزينه، یک؟استکردنی

مادراودهیماجازهوباشیمخاموشماکهاستمهمچقدر. کندمیآدم دارد خودش خودش را رسواآن کو؟روز

. کنیمعوضرادیگران. بودآنطوریابوداینطوراین. کنیمفضلاظهاروکنیمنظراظهاراینکهبدون. کندکار

استعلتجستن، نشاننشانوین***استرحمتجذوبِخاموشیوصبر

کندمیقضاوتذهنها موقعبعضی،بعديلحظهولحظهایناتفاقباکنیدمیآشتیشماخاموشی، وقتیوصبر

. میکنیدصبروشودفعالگذاریدنمیراذهن. گوییدنمیهیچومانیدمیخاموششما. کندمخالفتخواهدمی

آن ازکهمیکنیدایجادخالءداریدشما. خالءمثلمیکشدراالهیرحمتکننده، اینجذببسیاریعنیجذوب

تجسمچیزيیکذهنباواست؟جوريچهخدامیگوییمذهندرکه،بجوییدنشاناگراما. بیایدبسیارطرف

. استذهنیمننشاناستمریضینشاناین،رویممیدنبالشذهنباوچیستحضور. ایمکرده

نصتواجانان، جزايازآید*****توجانبرتابپذیر، اَنصتوا

باشخاموشکهراانصتوافرماناینگویدمی.ایمکردهصحبتبارهاواستقرآنيآیه. باشخاموشیعنیانصتوا

دارد، درپاداشبودنپس خاموش. بیایدباشخاموشپاداشجانانازخدااززندگیازتوجانبرتا،بپذیرتورا

مثل:گفتکهخدارحمتکنیدصبروکنیدخاموشراذهن،باشیدخاموششما. استپاداشمعنیبهجزااینجا

. میکنیدجذبششما،تابدمیهمیشهآفتاب

لبیبايراسروزرزنزمینبر***طبیبایننکس، پیشنخواهیگر

.بیماريبرگشتیعنی،نکس. گویدمیراشما،خردمند،دانشمندیعنی،لبیب
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رویدمیدوباره. شویدمیزندهحضوربهوکنیدمیجذبرارحمتیعنی،برگرددعلتوبیماريخواهیدنمیاگر

ذهنیمناینبیماريخواهیمیاگرخدااینپیش. خداست،طبیب. میگرددبرذهنیمنبیماريدوباره،ذهنبه

عقلکههرچیگویدمی؟بزنیدمیتوانیدشما. خردمندايبزنزمینبهراسراینوزراین،صورتایندر،برنگردد

تعلقچیزهايتمامهمزر. دهمنمیگوشحرفشبهومیکنمسرنگونش. زمینمیگذارممیگویدذهنیمن

. باشدداشتهتعلقمابهمیتواندکهچیزيهرومايبچه،مايخانههمزر. ماستعقلهماست، سرداشتنی

مرضاینکهخواهیمیاگر. بزنزمینبرراهایششدگیهویتهموذهنیمنراهنمایی،خردمندايیعنی

منگویدمی. گرددبرمیدوبارهروزچندازبعد. شودمیخوب،گیردمیمرضییکوقتهابعضیآدم. برنگردد

وزرکاملطوربهاینکهبراي؟چرا. گرددبرمیاماشویممیخوبما. گرددبرمیمرتب. استهمینطورهمذهنی

. زنیمنمیرا زمینسر

و تیترش به این ترتیب . شودمیدفتر سوم شروع3130اي از مثنوي شروع بکنیم که از بیت اجازه بدهید قصه

. است

٣١٣٠مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
نده بودند و دل بر آبی در ماقصٔه فریاد رسیدن رسول علیه السالم کاروان عرب را که از تشنگی و بی

مرگ نھاده شتران و خلق، زبان بیرون انداخته

خشک شد از قحط بارانشان قرَب*****وادي گروهی از عربآن اندر

هایشان خشک صحرا گروهی از عربها به علت اینکه باران نیامده بود، مشکآن یا دروادي آن گوید درمیپس

زند؟ راجع به گروه انسانها، انسانها در صحراي ذهن به علت اینکه مقاومت جمعی میشد، راجع به چی دارد حرف

) قرَب جمع قربه یعنی مشک( هایشانو مشک. نیامده، آب حیات به آنها نرسیدهبه این لحظه زیاد است باران 

کرهاي گذشته رسد، فنمیکما اینکه بدن ما خشک شده، ذهن ما از اینکه هیچ خردي از زندگی به او. خشک شده

کند خشک شده، از تاثیر فکرها روي بدنمان هیجاناتی بوجود آمده مثل اضطراب، مثل نگرانی، مثل میرا تکرار

یعنی هیجانات ما بدون لطافت و آب حیات، جان نداریم ما، بی حال هستیم، بی حوصله . ترس خشک شده

هایشان خشک شده، اند، و مشکگیر کردههستیم، و یک خدا هست و یک گروه باشنده به نام انسان در ذهن
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کاروانی مرگ خود بر خوانده****بیابان ماندهآن در میان

دانستند که تقریباً خواهند مرد، براي اینکه به آب دسترسی میبیابان و همۀ کاروانآن مانده بودند در میان

حاال ما انسانها هم خوشبختانه آدمهایی مثل موالنا و فردوسی و حافظ و بقیه بزرگان نه تنها در ایران و . نیست

باال اند، اگر این بزرگان را به کمک بطلبیم، و آب را از اعماق وجودمانامثالهم در جاهاي دیگر هم بوجود آمده

ولی در اینجا. کندبیاوریم، در تعداد زیادي از آدمها چشمه بجوشد، امکان دارد این کاروان الهی نجات پیدا 

.کردند که خواهند مردمیگوید این اهالی گاروان در بیابان مانده بودند و فکرمی

مصطفی، پیدا شد از ره بهر عون****مغیث هر دو کونآن ناگهانی

. مصطفی، حضرت مصطفی پیدا شد از راه براي کمک) مغیث یعنی فریادرس(فریادرس هر دو جهان آن ناگهان

یادمان باشد مصطفی نور برگزیده است، نور برگزیده نور حضور است، که امروز هم خواندیم که از ذهن بدست 

دوباره بوسیلۀ ما برگشته و به هایی کرده آمده، نور خالص حضور که پس از اینکه به ذهن رفته، در ذهن شناسایی

دانید که میبرد که شمامیکند ولی اصطالحاتی به کارمیروي خودش قائم شده، منتها قصه را موالنا صحنه سازي

تواند هر میرود، ولی مصطفیمیگرچه قصه براساس حضرت رسول پیش. کندنمیراجع به یک نفر خاص صحبت

این آب این . شود و مقصود موالنا این است که در همه کس زنده شودمیهنور حضوري باشد که در هر کسی زند

کنیم و برمیجوشد؟ وقتی که ما اقالم هم هویت شدگی در ذهن را رهامیکی. آب حیات باید از همه بجوشد

شود، این میشویم که بودیم، و هوشیاري روي خودش قائممیگردیم از طریق تسلیم همان هوشیاريمی

شود، این فریادرس ماست در هر دو جهان، یعنی هم میزندهآن اري که هوشیاري خالص است و انسان بههوشی

پس هر دو جهان فریادرس براي ما، و براي بقیه هم . در این جهان مادي و هم جهان معنوي که جهان حضور است

).عون یعنی کمک(پس پیدا شد از راه براي کمک، . نور مصطفی استآن همینطور،

و ستُرگبر تَف ریگ و، ره صعب****دید آنجا کاروانی بس بزرگ

صعب یعنی دشوار و سترگ یعنی (اند و راهشان دشوار است دید یک کاروان خیلی بزرگ روي شنهاي داغ افتاده

کاروان انسان که حاال به نظر شما این . توانند راه را پیدا کنند و راه هم بسیار طوالنی استنمی)طوالنی و سخت

تواند حل و می.اینطوري در ذهن گیر کرده و مسائلش را با جنگ و سیاست آلوده به دروغ بخواهد حل و فصل کند

البته در زمان . تواندنمیمن ذهنی. خواهدمیخواهد، یعنی نور حضورمیمصطفی! نه: گویدمیفصل کند؟ دارد
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گوید میبینید که داردمی.کندنمیست بوده، و هر چه بوده به آنها اشارهموالنا مسلماً پادشاه بوده وزیر بوده، سیا

همه کوشش همین . رسد؟ البته، باید برسدمیآیا در زندگی شخصی شما هم مصطفی از راه. مصطفی از راه رسید

جهان و هوشیاري حضور نور خالصی است که از برخورد هوشیاري با. است که شما به هوشیاري حضور زنده بشوید

در واقع با هوشیاري . و این راه حل دارد. شودمیبطور هوشیارانه و قائم شدن روي خودش ایجادآن برگشتن

امروز گفت اگر اینطوري بشود من . شویم که بتواند روي چهار بعد ما کار کندمیحضور ما براي خدا قابل دسترس

خواهید میتا زمانیکه شما خودتان. خواهید بخوانیدمیگذارید من بخوانم خودتاننمیاالن. خوانممیشما را

. توانم بخوانمنمیبخوانید، پس من دارید، پس من

خلق اندر ریگ، هر سو ریخته****اشترانشان را زبان آویخته

شترهاي . از بس تشنه بودند، شترها زبانشان آویخته شده بود، و مردم روي ریگهاي سوزان هر طرف ریخته بودند

کند، شتر ما زبانش آویخته است، میبدن است، فکر است، همان چهار بعد ماست، شتر ما که ما را حملما 

من هست، بنابراین فکر ما تشنۀ آن کنیم درمیاصالً هر چه فکر. فکرهاي ما یکنواخت، تکراري و پر از من است

ست، خشم است ترس است، ما لطافت خواهیم، هیجانات ما که انگیزه عمل مامیخالقیت است، ما یک فکر نوع

بینید که آب و تشنگی در اینجا سمبلیک است، و به این میپس. خواهیم، باید آب زندگی بیایدمیزندگی را

توانیم تحمل نمیایم، ماترتیب چون هر چهار بعدشان تشنه بود، جان نداشتند، ما جان نداریم ما بی حوصله

کنیم، آنهایی هم که مثل ما هستند به آنها هم می، هر که مثل ما نیست ردشمن ذهنی توان پذیرش ندارد. بکنیم

کنیم، از کجا بفهمیم مال ماست، مثل ما هستند، اگر مثل ما باشند میدوستشان نداریم، حس جدایی.شک داریم

اند، تازه باشند که هیچتوانند باشند، من ما خیلی بزرگ است، کمتر از ما نمیگوییم ما حقیریم، برتر از مامیکه ما

و صحراي ذهن هم جاي جالبی نیست، و همین . من ذهنی باشندة جالبی نیستخود ما هم باشند بازهم حقیرند،

کند چه ملیتی، همۀ ملتها اینطوریند، در نمیند، فرقامام دنیا االن تشنۀ این آب هستند و افتادهطور مردم در ت

جاهائیکه اعتراض، مقاومت، قضاوت و کم تحملی وجود دارد آنجا این مسئله آن بعضی جاها تشنگی زیاد است،

. زند و تک تک مامیراجع به کاروان انسانی حرف. دهد ولی در همه جا هستمیخودش را بیشتر نشان

کُثبان دویدآن چند یاري سوي****هین زوتر روید: رحمش آمد، گفت

. انرژي است که از این هوشیاري خالص خواهد آمدویم، یار ما خردي می گوید رحمش آمد، پس اول که ما فهمید
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رحمش آمد گفت چند نفرتان . استآن نجات بخش و همه بشرها. هوشیاري خالص در ما با خدا یکی استآن و

.ریگهاي یعنی تلُکثبانریگ، هاي تلآن زودتر بروید و بدوید به سوي

بردمیر خود به زودي میسوي ****گر سیاهی بر شتر، مشک آورد

سوي من آرید با فرمان مر*******آن شتربان سیه را با شتر

گوید که اگر رفتید آنجا دیدید که یک سیاهی، سیاه در میفرمان مر یعنی چه بخواهد چه نخواهد به زور، پس

ر خودش، صاحب خودش آورد و به سوي امیمیاصطالح موالنا همین من ذهنی است، سوار بر شتر یک مشک دارد

آن پس،شتربان سیه را با شترآن برد، نگذارید برود،میبر یعنی با تنديمیبرد، به زوديمیبا عجله

قصه به این ترتیب . فرمان مر فرمانی است که ذهن خوشش نیایدشتربان را با شترش به اینجا بیاورید با فرمان مر، 

آید سوار میهاي شنی یک ساهی یا سیاهپوستی با مشکبروید به آنطرف تلگوید میاست که البته به چند نفر

آید، و االن خواهیم دید که نمیرا به اینجا بیاورید با فرمن مر، فرمان مر فرمانی است که ذهن خوششآن بر شتر،

و گوش کردن به بزرگی ها ما هم با اعتمادآورند، و این نشانگر این است که خیلی از موقعمیاین شخص را به زور

ظیر موالنا، به زورهم شده خودمان را به زیر سایۀ بزرگان بکشانیم، یا اگر یک استاد زنده است به پیش او و به او ن

. کار را بکنیمآن یا این کار را بکن،. آید نکنیمنمیو اگر او گفت این کار را نکن گرچه ما خوشمان. اعتماد بکنیم

برد و خیلی هم میراجع به فرمان مر قبالً صحبت کردیم اصطالحی است که موالنا به کار.آیدنمیگرچه خوشمان

.شودمیحاال ببینیم قصه چه. مهم است

بعد یک ساعت بدیدند آنچنان****طالبانآن سوي کُثبان آمدند

.صحنه را دیدندآن هاي شن آمدند همان طلب کنندگان، و بعد از یک ساعتبه سوي تل

بريراویه پر آب، چون هدیه*****شد، سیه با اشترياي میبنده

.بردمیاش پر آب بود و این مشک را چون هدیهرفت، سیاه بود با شتري، مشکمیاي، غالمیپس یک بنده

شما هم . کنید که این شخصی که حضرت رسول گفته بروید به اینجا بیاورید، این شخص آماده استمیتوجه

خوب تان آماده هستید، و ممکن است یک مدتی زیر فرمان مر باشید، برید توي مشکمید؟ شما یک آبیایآماده
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گیرید پرهیز کنید، کارهاي دیگر را بکنید تا چی بشود؟ تا این هدیۀ میبه موالنا گوش کنید، از بعضی موارد که یاد

. شما به بشریت آشکار بشود

این طرف، فَخْرُ الْبشَر، خَیرُ الْوري*****خواند تو رامی: پس بدو گفتند

گوید بیا اینجا، کی؟ فخر بشر یعنی افتخار بشریت و میخواند به خودش، یعنیمیغالم گفتند که تو راآن پس به

و بهترین آفریدگان، ها انسانمایه افتخارها،طرف این تپهآن در: غالم گفتندآن جویندگان آب به. بهترین انسان

شویم که حضرت رسول چقدر مورد احترام موالنا بوده و میها ما متوجهاز اینجور بیت.طلبدمیتو را به حضور

کند میچقدر از سخنان ایشان استفاده

روي قندخوماهآن او: گفت*****من نشناسم او را، کیست او؟: گفت

رویش . ماه روي قند خو استآن :کرد گفتمیکسی که صحبتآن او کیه؟! شناسمنمیآن غالم گفت که من او را

آیا شما . همۀ این جمالت معیاري است که شما خودتان را بسنجید. مثل ماه است و خویش هم شیرین است

گوید که ما هم میرو هستید؟ قندخو هستید؟شناسید؟ شما ماهمیخودتان را به عنوان یک بشر زنده به حضور

خوانیم که بگوییم یک عارفی نمیخوانیم؟ این قصه رامیبراي چی این قصه را. یماین نشان را در خودمان ببین

حالت را در خودمان آن .خوانیم که ما هم به حضور برسیممییک بزرگی یا یک پیغمبري به حضور رسیده بوده،

کند؟ میرد االن کاري شیرین دارو است و خوخود اصلیم که ماهآن کنید که منمیشما از خودتان سئوال. ببینیم

برم به اربابم، میاي دارم؟ با خودمبینم که یک هدیهمیکند منمیام کارکند؟ آیا من ذهنیمیام کاریا من ذهنی

اما حضور و . هم شیطان استآن حاال در من ذهنی ارباب ما االن در پایین خواهد گفت که من ذهنی ارباب دارد که

یعنی شیطان و من ذهنی کمک هم . ینها پشت هم هستند، آنها هم پشت هم هستندعقل با فرشته یکی است، و ا

اند و پشت شناسند و از یک جنسمیاما انسان و عقل کل و فرشته خدا را. شناسندنمیهستند و آدم و حضور را

. هم هستند

شاعر استآن مانا او مگر: گفت***** تعریف کردندش که هستها نوع

تعریف کردند همانطور که بود، پس شروع کردند به تعریف کردن خصوصیات حضرت مصطفی در انواع و اقسام 

در . زنیدمیشاعر حرفآن کنیم خصوصیتهاي حضور را، گفت که نکند شما راجع بهمیعین حال داریم تعریف

. کندمیبتصحآن گفتند ایشان شاعر است و جادوگر است، و االن هم ایشان ازمیزمان حضرت رسول ابتدا
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من نیایم جانب او نیم شبر****که گروهی را زبون کرد او به سحر

.آیمنمیاي را اسیر خودش کرده من حتی نیم وجب هم آنطرفشبر یعنی وجب، گفت که او به سحر یک عده

و تفاو فغان برداشت در تَشنیع****طرفآن کشانش آوریدندکش

برد ولی هنوز با میبینید که یک انسانی، ما هم آنطوري هستیم، وقتش آبی را هدیهمیحکم مر همین بود که، پس

تواند معجزه میکشند کهمیاي آمدند دارند او را پیش عارفیولی یک عده. کندمیعقل ذهنش دارد قضاوت

ما را زنده هر کسی که بتواند ش. دانید همیشه جاري شدن آب حیات از انسان استمیاش همو معجزه. بکند

کلیدي داشت که قفل را باز کرد و ما را . کندمیدارد معجزهآن بکند، یا شما را با آموزشهایش زنده بکند، خوب

پس کشان کشان او را به آنطرف بردند و او هم شروع کرد به داد و بیداد کردن در حالیکه ناسزا. بیرون آورد

! آیمنمی.رفتنمیخشم، تندي؛ تشنیع یعنی ناسزاگویی، راحتتف در اینجا یعنی . گفت و خشمگین شده بودمی

توانیم به حرف موالنا گوش بدهیم نمیهاها ما باید خودمان را بزور بکشیم، بعضی موقعبه زور بردنش، بعضی موقع

م حاال دهمیدهم، لحظه بعد هم گوشمیما این لحظه گوش! به زور باید گوش بدهیم! براي اینکه به نفع ما نیست

خواهیم بخوریم میگوید این غذا را نخور، مامیشود، گاهی اوقات دکترمیهمیطوري قدم به قدم ببینم چی

خوریم یک نمیکنیممیخوریم صبرنمیآیدنمیگوید نخور، نخوریم، خوشمانمیخوب امر مر! آیدمیخوشمان

بینید که یادمان میخوریم، همین طورينمیفردا همخوریم، نمیخوریم، امروز همنمیخوریم، دو روزنمیروز

.توانیم امر مر را در مورد خودمان اجرا بکنیممیبلی ما با پرهیز کردن. رفت

نوشید آب و، بردارید نیز: گفت****عزیزآن چون کشیدندش به پیش

تان آب بخورید از همهعزیز یعنی حضرت رسول یا حضرت مصطفی، گفت که آن وقتی او را کشیدند به پیش

.پر کنیدآن هایتان را نیز ازمشک ایشان و بردارید مشک

اشتران و هر کسی زان آب خورد*****جمله را زان مشک، او سیراب کرد

مگر : گوییدمیشما. آب خوردندآن سیراب کرد، و همه و همۀ شتران ازیک مشک آن پس بنابراین همه را از

ببینید موالنا هم یک مشک بر بوده یک دفعه از این یک مشک شروع کرده به آب دادن شود؟ میهمچون چیزي

چیزي آن خواهد بگوید که این علت این مشکمی.تواند به دنیا آب بدهد؟ البتهمیبه دنیا، حاال به ما آب میدهد
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شود که از مشک میبنابراینپس. کندمیآنشودمینیرو که واردآن بینیم بهانه است، همۀ اینها رامیکه ظاهر

هم بدنمان بخورد هم فکرهایمان . هایمان را پر بکنیم، هم شترهایمان بخورندمثالً موالنا هم ما بخوریم، هم مشک

.بخورند و هم هیجاناتمان بخورند، هم جانمان زنده بشود

ابر گردون، خیره ماند از رشک او**** راویه پر کرد و مشک، از مشک او

یک مشک پر کردند و باال ابر گردون از آن هاي کوچک و بزرگ را ازعنی مشک بزرگ، پس بنابراین مشکراویه ی

پس وقتی که فراوانی زندگی از طریق یک نفر خودش را ابراز. اي متحیر مانده بودحسرت یک همچون پدیده

آید که خیلی دانش دارد او مینظربارد، یا یک انسان دیگري که من دارد ولی بهمیکند، ابر آسمان که بارانمی

. ماندمیمتحیر

؟سرد گردد سوز چندان هاویه****این کسی دیده ست کز یک راویه

تا حاال کسی دیده است که از یک مشک سوزش یک چنین جهنمی سرد بشود؟ تشنگی این گروه را دارد به 

کره زمین که خیلی به من ذهنی وسعت بخشیدیم، واقعاً هم تشنگی ما انسانها االن در روز . کندمیجهنم تشبیه

. سوزیممیاي هستیم که دائماًتشنه. بطوریکه درد و غم و رنج و بدرفتاري و حسادت و تنگ نظري برما چیره است

این را کسی تا شود که از مشک او به همه آب بدهیم؟ میخوب یک چنین سوزشی در جهان هست، یک نفر پیدا

.این پدیدة شگفت انگیزي استگویدمیحاال دیده؟

گشت چندین مشک پر بی اضطراب؟*این کسی دیده ست کز یک مشک آب

هاي زیادي پر بشود، بدون دغدغه بدون نگرانی، بدون اضطراب تا حاال کسی دیده که از یک مشک آب، مشک

!بدون زحمت، نه، ندیده

بحر اصلرسید از امر او از می**مشک، خود روپوش بود و موج فضل

می گوید مشک بهانه بود، روپوش بود، ظاهر قضیه بود، بلکه موج دانش و رحمت از فضاي یکتایی به امر مصطفی 

کند و تشنگی ما را، از یک میصحبت آب. کندمیکنید که سمبلیک دارد صحبتمیتوجه. شدمیداشت سرازیر

امکان این وجود دارد که از یک انسانی که به حضور گوید کهمیبرد ومیطرف این تشنگی ما را به تشنگی معنوي

! شودمی، شما نباید بگویید که مگرنداردو این سبب و علت. زنده شده، از همان مشک کوچک، مشکها پر بشود
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این انبار که، این آدم وصل به انبار است، پس یک انباري وجود داردچقدر دانش دارداین ؟ !آیدمیآب از کجا

ل از بحر اص. کندمیتوصیفداردو موالنا هم خودش از همان جنس است، مقدار زیادي هم خودش راغیبی است

یعنی از دریاي اصل، از دریاي غیب، از فضاي یکتایی

هوا، گردد ز سردي آب هاآن و****گردد هواآب از جوشش همی

شود از باالمیو این آبشودمیبخار را سردرود ، بعد میبه هواشود ومیجوشد بخارمیمی گوید اصوالً آب

رویم پیش یکی درسمیکنیم که مامیما فکر. آمدمیاین قانون است ولی بدون اجراي این قانون آب. آیدمی

شود، و مامیشود و فکرهاي ما عالیمیخوانیم، و این دانش زیادمیرویم این کتابها رامیخوانیم، به دانشگاهمی

. خوردنمیگوید نه، این آب بدردمی!نیم به مردم آب بدهیمتوامی

آب رویانید تکوین از عدم****بلکه بی علت و بیرون زین حکَم

پس . ، آفرینندگی یا آفرینش از عدم آب رویانیدحکَمبلکه بدون علت و بیرون از این استدالالت و قوانین و 

جسم ما را سیراب بکند، فکر ما را خالق کند، و ما را لطیف بکند، بنابراین آب حیاتی که ما الزم داریم این 

آید بلکه نمیاز دانشگاه از مدرسه. تواند بیآیدنمیاز بیرونآن احساسات لطیف عشقی بدهد، به ما جان بدهد،

الم قبلی غآن براي اینکه این غالم. شودمیروییدهآفرینش یا آفرینندگی ما از عدم از آنورآب بوسیلۀ نیروي

وقتی متحول،شودمینیست، این غالم غالم سیاه بود، منظور از سیاه من ذهنی بود، من ذهنی یک دفعه متحول

گوید که شما فکر نکنید کهمیدارداین چیزها را. شود به هزاران نفر آب حیات دادمیشود از مشک اومی

یک جاهایی ما باید به زور خودمان را به یک طرفی . خواهدمیها امر مرمنتها بعضی موقع. توانید مبدل بشویدنمی

بکشیم، 

ییدر سبب، از جهل بر چفسیده****ییدیدهها تو ز طفلی چون سبب

اي در سبب ها را دیدهاي؛ یا تو از طفولیت چون سببرا دیدهها تو از کودکی از فرط ناپختگی چون همیشه سبب

در من ذهنی ما هوشیاري جسمی داریم، در . ايذهنی به سبب چسبیدهاي، جهل من چون جهل بر چفسیده

بینیم، مشک سبب، اگر در اینجا کسی بگوید که از میبینیم، همین مشک رامیهوشیاري جسمی ما وضعیت را

گفت این . دیگر؟ خودش گفتشودمیمگر همچون چیزي! شودنمیآید ، پس چرا تماممیبیروناین مشک آب 

است، پس بنابراین با حدس و ظن و اینکه اگر من این کار را بکنم به حضورحکَمزه است این برون از شبیه معج
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گویید اگر این کار را بکنم میسبب یعنی شما. همچون چیزهایی را ما نداریم! شوممیرسم، به بینهایت تبدیلمی

این سبب است، . همچون چیزي نداریماصالً ما .شوممیرسم یا به خدا زندهمیرسم یا به زندگیمیبه حضور

،کنیدمیرسم و حضور هم یک چیزیست تجسممیبه حضورگویید این کار را بکنم میاگر شما. سبب یعنی ذهن

بینید که یک کسی که آماده است به زورمیدر این مورد. شود، این کار غلط استمیزندهدر ذهن به زندگیآدم 

زنده است، حاال در این مورد مثالش حضرت رسول، ممکن است عارفی مثل به زندگی که آید به سوي کسی می

که ما . گوید شما از جهل بر سبب، سبب فرم این لحظه هستمیمهم این است که. کسی دیگر باشد. موالنا باشد

ین سبب این گوییم امیبینیم، سبب این است که در ذهن و عقل من ذهنی مامیکنیم چون وسیلهمیوسیله

راجع به اینکه آب زندگی آب حیات از آنور . کنیممیو راجع به زندگی صحبت. یا این سبب این خواهد شدشده، 

ر با امر متوانیدمیآید به این که آیا شمامیهمه اینها. رسیمنمیبا این جور صحبتها ما به آنجا. چی جوري بیآید

چون تا زمانی که موازي هستید با فرم این . و موازي بمانید. نه بکشیدتسلیم بشوید و صبر کنید و درد هوشیارا

کنید براي رسیدن به آیندة خوب، به زندگی نمیوسیله،کنیدنمیکنید یا فرم این لحظه را پایهنمیلحظه ستیزه

،ایتان لغزیداگر فرم این لحظه را وسیله کردید براي رسیدن به زندگی در آینده از اینجا پ. کارتان درست است

شما سبب را که تمام قران آمده :امروز چقدر راجع به سبب خواندیم گفت. توانید خودتان را جمع و جور کنیدنمی

. گویدمیبیاندازید، همه پیغمبران هم براي همین ماموریت آمدند و اینجا هم دوباره همین رادور 

زان مایلیها سوي این روپوش****از مسبب غافلیها با سبب

ها را بوجودکنی بنابراین از مسبب یعنی نیرویی که فضایی که بودن، خدا که این سببمیها زندگیچون با سبب

. اهر قضیه، در آنجا مشک بودظها، روپوش یعنی غافلی، به این علت است که سوي این روپوشآن آورد، ازمی

دانید که فرم این لحظه که شما خوشتانمیماروپوش فرم این لحظه هست، ش. گفت از این مشک بخورید

کما اینکه . گوید این بد است یا خوب است، هیچکدام درست نیستمیذهن. آید، و باید صبر بکنید و بپذیریدنمی

ولی در کل شما به سمت زندگی. این فرم ممکن است به ضررتان تمام بشود، ممکن است به نفعتان تمام بشود

دارم روي خودم و میگویید من توجهم را نگهمیکنید، دائماًنمیولی شما به روپوش توجه. یدروید، اگر بپذیرمی

آید همین طور لحظه بعد، لحظه بعد، میببینم لحظه بعد چی. گیرممیکنم و این فرم را در آغوشمیفضا را باز

.سپارید به ایشانمییعنی خودتان را با توکل
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کنیربّنا و ربّناها می****زنیمیرفت، بر سر ها چون سبب

اتفاقات و فرمها و چیزهایی که ما آن همه. دانیدمیعواملی هستند که شما عامل خوشبختیآن در ضمنها سبب

گوید من همسر ندارم بدبخت هستم، همسر را مایۀ میاگر کسی. با آنها هم هویت شدیم اینها سبب هستند

زنی تو سر میروند، براي اینکه اینها همه از جنس آفل هستند،میاینها رفت کهداند، ولی وقتی میخوشبختی

.کنی، براي اینکه چسبیده بودي به اینهامیخودت و خدا خدا

!چون ز صنعم یاد کردي، اي عجب****برو سوي سبب: گویدرب می

گوید تو برو سوي سبب میخدا. شودمیها بعد از یاد کردي عالمت سئوال هست، آنطوري همبعضی از نسخه

سازم، بعد ازمیموقعی که زنده هستی به آفرینندگی من، اول یاد کن آفرینندگی من را که من هستم که سبب را

فهمی؟ و اگر تو این که من تو را چسباندم به چیزها، آنها را از نمیچطور تو این را! اي عجب. به سبب نگاه کنآن 

کنی نه به خاطر میچیزها خداخداآن چیزها هستی، بخاطرآن کنی ولی هنوز به یادمیتو گرفتم، و االن خداخدا

. من

یا . گویید که چرا اینها را از من گرفتی؟ خدایا به من ظلم شدمیکنید، واقعاًمیکنید، نالهمیحاال شما خداخدا

گوییم نه، اینها را از ما گرفتی، میبودند، نه ماکنی که من به تو برسم؟ من االن فهمیدم که اینها آفل میاینکه ناله

اي عجب یعنی من تعجب. رویمنمیما فهمیدیم که زیر این اتفاقات تو بودي، و ما بیدار شدیم و دیگر سوي سبب

. گیرم و تو متوجه نیستی که من هستممیدهم بعدمیچطور من اینها را به تو. کنم از تومی

دمدمهآن ننگرم سوي سبب و*****ینم همهزین پس من تو را ب: گفت

گوید بعد از این من تو را خواهم دید، و سوي سبب و فریب من ذهنی نخواهم نگریست، حاال مامیانسان

توانید از یک اتفاق ناگوار این نتیجه را بگیرید که من االن حقیقتاً او را باید میشما. توانیم این کار را بکنیممی

نیایم چیزي جایگزین این بکنم، نیایم ناله کنم که چرا . خدا را ببینم، زندگی را ببینم، به او زنده بشومیعنی. ببینم

و هرلحظه به . توانید بگویید و واقعاً درست باشدمیتوانید این کار را بکنید؟ این را شمامیاین را از من گرفتی؟

ذهنی نرویم، براي اینکه یک چیز مهمی از شما گرفته شد هوشیاريآن بهدشَکخواهد شما را بِمیفریب ذهن که

. توانید نگذاریدمیبگذارد، شماآن خواهد ببندد و چیزي جايمیجاي خالی را ذهنآن هم خالی است،آن و جاي

توانید این نتیجه را بگیرید که من از جنس هوشیاري جسمی می.و بنابراین فریب هوشیاري جسمی را نخورید
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زندگی را توجه . خواهدمیتوانید هوشیاري را عوض کنید، تبدیل بشوید و بدانید که زندگی این رامینیستم،

شما متوجه بشوید که اینها که چسبیدید . کَنَدمیچسباندمیکَنَد،میچسباندمیشما را. کندمیکنید که چه کار

آن یا یک چیزي جاي. همیشه باید ناله کنیدیعنی متوجه نیستید. شما آنها نیستید، شما از جنس آنها نیستید

. کنیمیشوم تو چرا این کارها رانمیاي عجب من متوجه: بگذارید، گفت

اي تو اندر توبه و میثاق، سست****ردّوا لَعادوا، کار توست: گویدش

پس . کنی، این کار توستمیروي دنیا همین کارها رامیآورم به اینور، و وقتیمیگوید که اینکه من تو رامیخدا

گوید نه، میآنخواهید دوباره همان کارها را بکنید؟میاگر شما به صورتی حس حضور کردید و برگردید به ذهن

تو در میثاق، میثاقی که روز الست من از تو پرسیدم تو از جنس من هستی؟ گفتی بلی، و االن هم که در جهان 

هی برگردي، برگشتت سست است، برمی گردي و دوباره برمی گردي به خوامیهستی و از جنس دیگر شدي و

آن تعهد و قراري که باهم داشتیم،آن میثاقآن براي اینکهگردي آنجا، میگردي سوي من دوباره برمیدنیا، بر

د من از گویمیگوید به ما که از جنس او هستیم امتداد او هستیم،میشناسایی که از هم کردیم، یعنی خدا دارد

شما پرسیدم یک روزي که شما از جنس من هستید؟ تو گفتی بلی، خوب این شناسایی و میثاق چرا سست شد، و 

خواهی بروي دوباره هم هویت بشوي با جهان از میخواهی از دنیا برگردي و توبه کنی؟ یا نهمیحاال که فهمیدي

روي و از دنیا زندگیمیهستی، چرا به دنیاجنس دیگر بشوي؟ اگر دیگر االن شناسایی کردي از جنس من 

.قسمتی از آیه قران است و اینهم ترجمه همان قسمت است» ردوا لعادوا«خواهی؟ می

هرگاه تو را به عالم : فرمایدمیحضرت پروردگار که به سست ایمانی چنین بنده اي واقف است«

کار تو . بريمیشوي و مرا از یادیماسباب باز گردانم، دوباره مفتون همان اسباب و علل ظاهري

».همین است اي بنده توبه شکن و سست عهد

28، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

.بَْل بََدا لَُھْم َما َكانُوا ُيْخُفوَن ِمْن َقْبُل ۖ َولَْو ُردُّوا لََعاُدوا لَِما نُُھوا َعْنُه َوإِنَُّھْم لََكاِذُبونَ 

اگر آنان بدین جهان باز آورده شوند، داشتند بر آنان آشکار شود، ومیپوشیدهبلکه آنچه را که زین پیش 

.دروغ زناناند و البته ایشان. بازگردنداند نهی شدهآن دوباره بدانچه از

دنیا را نشان بدهند، اگر شما به هوشیاري آن ، وهمین جهان هستیمدر حالی که دنیا، آن حاال ما را اگر ببرند

حضور زنده بشوید و بارها در اثر تسلیم و انباشتگی هوشیاري شما زنده بشوید به زندگی، اگر بخواهید به کارهاي 
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خواهید هم هویت بشوید؟ دوباره همین برنامه است؟ دوباره هویت خود را از اجساممیبیرون بپردازید دوباره

خواهید درست کنید؟ میواهید بچسبید به یک چیزي بگویید این من هستم؟ دوباره من ذهنیخمیخواهید؟می

یعنی برگردانم دوباره همین کار ردّوا لَعادوابینید کهمیخواهید درست کنید؟ و به دردها بچسبید؟میدوباره درد

چقدر به تو . کنیمیروي همان کارها رامیآورم اینور، ولی باز برمی گرديمییا من تو را. خواهی بکنیمیرا

غالم آن کمک کنم؟ یعنی زندگی ما را مخصوصاً با فرمان مر به زور، توجه کنید به این قضیه چرا زور؟ براي اینکه

ما در من ذهنی یا . زنیدمیزنید، فهمیدم راجع به کی حرفمیآره شما راجع به جادوگر حرف. آیمنمیگفت من

رسد یا جادوگر است یا افسون کننده است، براي اینکه این آدمها را یکجورينمیاین عقلش: گوییممیبه عارف

گویند بیایید میکنند،نمیکند که این آدمها دیگر غمگین نیستند، آدمها دیگر حرص ندارند، آدمها جنگمی

گویند که میاز یک جنس هستیم،گویند که ما همهمیچرا جنگ بکنیم؟. کنیمنمیگویندمیبرویم جنگ بکنیم

خوب اگر یکی این طوري . در انسانها زندگی را ببینید، انسانها همه امتداد خدا هستند، چرا باید باهم بجنگند

به زور . آیمنمیغالم هم همین را گفت، گفتآن .کندمیگویند این جادوگر است آدمها را عوضمیبگوید

برده که میو خشمگین شدن، ولی وقتی رفت آنجا و دید که یک مشکی داشتهکشیدند شروع کرد به ناسزا گفتن 

دانید که یک مشکی به صورت هدیه دارید و میشما هم. کند، یک دفعه شگفت زده شدمییک عالم را سیراب

و از زبان. پر از آب است و این مشک شما به دریاي اصل وصل است. این هدیه به خودتان و به این جهان است

: گویدمیزندگی و خدا

رحمتم پرّست، بر رحمت تنم*****ننگرم، رحمت کنمآن لیک من

نگاهآن روي، در میثاق و توبه خیلی سست هستی، ولی من بهمیآورم تومیروي، هیمیمی آورم دوباره

شما. اینطوري عمل کنددهد که کسی که به حضور رسیده باید میدهم، و این نشانمیکنم، من رحمتم رانمی

غالم آماده بود، به هیچکدام از آنها آن رسند، انسان باید آماده باشد،نمیدانید که انسانها به زور به حضورمی

را آن شود، سیاه است برویدمیهاي شن یک غالمی ردتان را، گفت نه پشت این تلنگفت که شما بیایید مشک

گوید رحمت میخدا: هاي اینها خالی خالی شده بود، بلی خالصهبرد، مشکمییک مشک با خودشآن بیاورید،

ام را، لطفم را به شماام را، مهربانیبخششام را،من پر است من غیر از رحمت چیزي ندارم بنابراین دائماً رحمت

. گویدمیبلی اینهم آیه قران است که. دهممی



Program # 627گنج حضور627برنامه شماره 

53: صفحه

١۵۶، آیھ )٧(قرآن كریم، سوره اعراف

…َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ …

...همه اشیاء را فرا گرفته است) حق تعالی(و رحمت من …

دهد که اگر ما شبیه خدا بخواهیم بشویم، شبیه خودمان بخواهیم بشویم، به خدائیتمان زنده میو این نشان

ایراد گیرنده و انتقاد کننده و عیب بیننده و توانیم ما نمیبشویم، رحمت ما آغوش مهر ما باید همه را در بر بگیرد،

.توانیم نپذیریمنمی.عوض کننده و مالمت کننده باشیم

خوانی مرااز کرم، این دم چو می****ننگرم عهد بدت، بدهم عطا

بري و هنوزمیگیرم، ولو اینکه اسم مرانمیمی گوید همین که متوجه شدي، مرا خواندي من دیگر به گذشته ایراد

خواهی، ولی بازهم من نمیخواهی مرامیکنی و آنها رامیکنی ربنا ربنامیبه این چیزها داد و بیدادیادت اینکه

تو فراموش کردي از اصل چی هستی، تو کنم، نمیننگرم عهد بدت، به عهد بد تو نگاه. متوجه احوال تو هستم

توبه کردنت هم سست است من به اینها نگاهبلی گفتنت هم یادت رفته، آن فراموش کردي که من هستی،

بخشم از کرم خودم، از بزرگی خودم، از بینهایت خودم، تو محدودي من بینهایتم، اگر این میبنابراین. کنمنمی

لحظه مرا بخوانی، 

یا محمد چیست این؟ اي بحر خو****قافله، حیران شد اندر کار او

گفتند این . یک مشک کوچک به همه آب داد و همه برداشتند، حیران ماندندهمه اعضاي قافله از این کار او که از 

.چیه؟ اي بحر خوي، یعنی اي کسی که خوي بحر داري

غرقه کردي هم عرب، هم کُرد را*****یی روپوش، مشک خُرد راکرده

ب آوردي، اي یعنی ظاهر قضیه این مشک است، از جاي دیگر آمی گوید این مشک کوچولو را روپوش کرده

بنابراین بین عرب و کرد فرق نگذاشتی، یعنی به تمام اقوام به تمام انسانها صرفنظر از اینکه رنگشان چیه، 

اش را بگذاریم براي هفته اجازه بدهید یک قسمت کوچولوي دیگر بخوانیم و بقیه.دینشان چیه به همه آب دادي

:گویدمیرد به غالم اینطوريگیمیبعد از اینکه این پدیدة شگفت انگیز صورت. بعد



Program # 627گنج حضور627برنامه شماره 

54: صفحه

3163مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

غالم سیاه را سپیدرو کردن باذنِ اهللاِ تَعالیآن غالم ازغیب پر آب کردن به معجزه وآن مشک

تا نگویی درشکایت نیک و بد****اي غالم اکنون تو پر بین مشک خَود

شود که ما هر چه قدر خوبی کنیم هر چقدر میاست، پس معلومات پرمی گوید اي غالم حاال تو ببین که مشک

ببخشیم، هر چقدر به مردم سرویس بدهیم، هر چقدر آب از درونمان بیاوریم و به بیرون پخش کنیم، بازهم مشک 

.اهمیت را نخواهم داشتآن فهمند، و دیگرمیگوید اگر من بگویم بقیهمیبراي ذهن چی؟ ذهن. پر خواهد بود

. ات پر استگوید تا براساس قوانین ذهن نیک و بد نبینی، حاال نروي به نیک و بد، ببین که مشکمی

دمید از المکان، ایمان اومی*****آن سیه، حیران شد از برهان او

من ذهنی از برهان او از دلیل او که از یک مشک کوچک به همه کاروانیان آب داد جیران شد، آن آن سیاهپوست،

آید، آب از المکان از میآمد و از کجامیپس معلوم شد که آب از کجا. دمیدمیدفعه از المکان ایمان اوو یک 

آمد، به زور آوردنش ونمیآید، و سبب نباید مورد قضاوت ذهن قرار بگیرد، این غالم اولمیفضاي یکتایی

ات پر است، هیچکه االن بازهم مشکاش را بدهد، با مشک او به همه آب دادند، بعد گفت خواست مشکنمی

بخشیم، هر میهر چقدر که. و ما هم همینطور هستیم. توانی بگویی که این خوب یا بد است، کم شد، کم نشدنمی

آورد، نمیشخص دیگر از دنیا ایمانآن بینیم که پر هست بودن، ومیکنیم بازهممیچقدر که هوشیاري را پخش

داشت . دید که از جنس چیز دیگري است از جنس المکان است، از جنس مکان نیستمیآورد بلکهنمیاز باورها

جسمی به حضور تبدیل دهد که اگر متحول شدیم، هوشیاري میموالنا این توضیحات را براي ما. شدمیمتحول

شد، نترسید، 

شدهآن مشک او روپوش فیض*****چشمه یی دید از هوا ریزان شده

اي از هوا ریزان است و مشک او روپوش است، مشک او ظاهر قضیه است، این شد که یک چشمهیک دفعه متوجه 

زنم، مثل میگویید که درست است که من با ذهنم این حرفها رامیپس شما. آیدمیآب از یک جاي دیگري

، این آب از هوا ریزان گوید، خودش هم یک مثالی استمیگوید، شاید هم خودش رامیموالنا، موالنا این ابیات را

. آید، ذهن او فقط روپوش این فیض استمیاست از آنور
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غیبی بدیدۀتا معین چشم*****هم بر دریدها زان نظر، روپوش

. هم بر او درید، یعنی او غالم به طور معین چشمۀ غیبی را دیدها زندگی زنده، روپوشآن نظر ازآن بنابراین از

پس ما اگر اینجا بشینیم و ناظر ذهنمان باشیم، در ذهنمان من نیست،. آیدمیاین از غیبیعنی متوجه شد که 

نویسند، و این از میشود یا دیگرانمیگوییم، آنجا نوشتهمیآید مامییک جمالتیشودمیبینیم ذهنمان پرمی

دید که . و او هم دید. بینیدمیرارود آنجاو بطور یقین و بطور عینی شما اینمیآیدمیذهن نیست از جاي دیگر

ات جاري است گفت که چشمه. دید که این شخص االن قضاوت ندارد، گفت که نیک و بد. آیدمیاز یک جاي دیگر

و غالم . یعنی قضاوت مکن، مگو که کم یا زیاد است. بنابراین صحبت نیک و بد مکن. شودمیات همیشه پرمشک

. تواند از ما جاري بشودمیبشویم که این چشمه عینی است و غیبی است، وتوانیم متوجهمیهم یا ما هم

شد فراموشش ز خواجه وز مقام*****دم غالمآن پر آب کردها چشم

برود،خواستمیکهجاییوخانهآن ورفتیادشخواجهوکردنگریهبهکردشروعوشدآبازپرچشمهایش

.رفتیادش

زلزله افکند در جانش اله*****رفتن به راهدست و پایش ماند از 

،جانشدرخداوندو.گرفتقرارزندگیۀسلطدرکامالاینکهبراي،ماندبازرفتنراهازپایشودستمیگوید

نفهمدکهطوريبه.بریزدفروذهنیمنتشکیالتتمامکهشدسببزلزلهاینکهشدمعلومپس.افکندايزلزله

عقلوذهنیمندستورالعملوگرفتقرارزندگیاختیاردرکامالًیعنی.بکندبایدکارچهورودمیداردکجاکه

،بدهیداجازهاگر.استریزشفروحالدرهمیشهذهنیمنالبتهکه. ریختفروکلیبطوروشدیلزاذهنیمن

.افتدمیهمماجاندرزلزلهاین

به خویش آ، باز رو اي مستَفید: که*****باز بهر مصلحت، بازش کشید

حضوربه،شویممتحولمااگرشودمیمعلومپس،بیاخودتبهکهکشیدبیرونفضاآن از،مصلحتبرايدوباره

جهاندروآییممیخودبهدوبارهمدتییکبعدازولی.شویمبیخودخودازمدتییکاستممکن،شویمزنده

وبنشینیمگوشهیک،کنیمرهاراکارمان،برسیمحضوربهاگرکهنیستاینطوریعنی.عملکردبهمیکنیمشروع

فکريیکعملییکبه،راچشمهاینباید.بکنیمبیروندرکاريیکبایدیعنی، روبازآخویشبه، نه.نکنیمکار
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فرقیچهدفعهاینمنتهی.آوردهبازعاديحالتبهراایشاندوبارهزندگییعنی.باشیآنجادرتوانینمی.بریزیم

.کردتغییربرایشقوانینو،شدبازدرونشدربزرگیفضايیکو،بزرگیهوشیاريیکوشدسادهذهنش،کرد

چیزيیکافسوسولی، دادممیذهنیمندستبهراامورزماممنکهخواندیممثنويدرباشدیادتاناگر

:گفت.گذاردنمیکهامخورده

استپنهانخانهزمیگویمهرچه*****استافسانهامخوردهچیزيیک

غریبهبیرونجهانباکهنیستاینطورولی.کنیدمیکارفضاآن ازدیگرشما، شدشمامسکن،پنهانخانهوقتی

،کنمکارتوانممینولیشدمزندهحضوربهمنبگویدکسهر.بکنیدهمکارتوانیدمیوکردیدبازرافضا.شوید

.استذهنیمنهمانهمبازاین

این زمان در ره در آ، چاالك و چست**وقت حیرت نیست، حیرت پیش توست

ازکهاستتغییراتیحاالحیرت.نیستحیرتولیکردتیر'تاتودرمنبزرگی.نیستحیرتموقعاآلن:گویدمی

وچاالك،بیفتراهبهاآلن.توسترويجلويحیرتیعنی.آمدخواهدبوجودبیروندرتومشکاینطریق

موردیکحاال،بینیدمیهمواقعاًو.نیستحیرتموقعو.شديزندهکهحاال،توستکارموقعاآلنیعنی.چست

بینیدمی.ماسترويجلويحیرت.کنیممیحیرتاآلنماپس.کندمیکاراالبدالیتا.کندمیکارچقدر،موالنا

متوجهوشویدمیزندهونشیندمیشماجانبهوخوانیدمیراابیاتودهیدمیگوشرابرنامهاینشماکه

بیبایدمنکهگوییدنمی.کنیدنمیگوشذهنیمنحرفبه.ترسیدنمی،رسیدیدحضوربهوقتیکهشویدمی

بیرونباوکنمکارتوانممیندیگرمن.بدهندمراغذايبایدمردموبنشینمجایکبیکاروعاربیومسئولیت

.بیفتراهونیستحیرتوقت،باش. چستوچاالكپس.ایدشناختهراهمهاینها.ندارمکاري

هاي عاشقانه بس بدادبوسه*****مصطفی بر رو نهادهاي دست

ونهادرویشبرراخدادستهاي،باالتريسطحدریا.نهادخودشبررويوگرفترامصطفیحضرتدستهاي

.دستهابوسیدنبهکردشروعگویدمی.بدادبسعاشقانههاي بوسه

آن زمان مالید و، کرد او فرّخش***مصطفی دست مبارك بر رخش

.کردمبارکشومالیدرخشبررامبارکشدستهاي، بگوییمبخواهیماگررسولحضرتیامصطفیحضرت
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و روز روشن شد شبشهمچو بدر ****حبشةزنگی و زادآن شد سپید

شدوآمدبیروندفعهیکشدگی،هویتهموجهلحاصلآن یعنی.شدسفیداآلن،پوستسیاهآن گویدمی

کهداردامکانپس.شدروشنشبشروز،وچهاردهشبماهمثلشدبعد.شدزندهحضوربهیعنی.سفیدپوست

شودمیدارداینجادراینکهکما.شودروشنروزمثلیاشودبدربهتبدیل،ماذهنیمن

اکنون رو به ده، وا گوي حال: گفتش***یوسفی شد در جمال و در دالل

،ایزديرازبیاندروغمازبودنگفتآنجاوزبانیشیریندروکرشمهونازدروزیباییدروجمالدرگویدمی

.بگودهاهلبهرااتفاقوبرودهبهحاالگفت.شدیوسفمثل

نشناخت در رفتن ز دستپاي می***شد بی سر و بی پاي، مستاو همی

.شناختنمیدستازراپاونبودقبلپايوسرآن دیگر،ذهنپايوسربدون،مستامارفتمیراهاو

.کردمینکارقبلیمعیارهايبادیگریعنی

کاروانسوي خواجه از نواحی ****پس بیامد با دو مشک پر، روان

،پرمشکدوباپس.آمداشخواجهسويبه،کاروانآن نواحیازوشدسوارشترشروي،پرمشکدوباپس

مرامرباکهباشیمبرهدیهپوستسیاهیازنگیاینجايبهتوانیممیماازکدامهر، شدسوارشترشرويدوباره

.باشدموالناآموزشهمینتواندمی.باشدعارفیکتواندمیمصطفیحضرتاینو.رودمیمصطفیحضرتپیش

بهزوديبهو،دردوصبربا، باالجباراوقاتگاهی.دهدمیقرارکنندهزندهنسیماینمعرضدرراخودشیعنی

تانخانوادهبه، تانمشکازتوانیدمیشما.دهدمیآبزیاديتعدادبهوخوردمیآبخودشکهرسدمیجایی

آبزمینرويافراديهمهبهیادهیدآبتانمملکتبه،دهیدآبتانفامیلبه،دهیدآبشهرتانبه،دهیدآب

اثردر،ذهنیمنمعیارهايکهبینیدمیدفعهیک.بودخواهدپرتانمشک،همسرآخردرکهدیدخواهید.دهید

راه،جدیدمعیارهايباومعیارهاآن بدون، تحولاینازپسو.ریزدمیبهم،افتدمیجانتانبرکهايزلزله

هردررااوبرکتورااوخرد.دهیدمیهرکسیبهوکنیدمیحملخودتانباراسرمستیاینحالیکهدر.افتیدمی

.شویدمیجهانایندرسامانایجادوشویدمیانسانهاتغییرعامل، شماموقعآن و.ریزیدمیکاري
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