
Program # 628گنج حضور628برنامه شماره 

1: صفحه

گنج حضور628برنامه شماره 
www. parvizshahbazi. com



Program # 628گنج حضور628برنامه شماره 

2: صفحه

1138شمارةغزل،غزلیات،شمسدیوان،مولوي

کاراینتایارزکشیدمرنجمایهچه
قرارگرفتجگرخونودیدهآببر

عشقنامشوغمستودودوآتشهزار
یارنامشوبالوریغدودردهزار

اهللابسم،خودستجاندشمنآنکههر
زارکشتنصاليوجاندادنصالي

ارزدچنینصدبهاومراکهنگرمنبه
دلدارکشتنزنگریزمونترسم

عشقشکنجهاینداردرودونیلآبچو
خوارخوناوغیربهوآبچوخویشاهلبه

باشد؟قیمتشچه،نسوزدشمعوعودچو
خارکندهوعودزنماندفرقهیچکه

تیرونیزهوجنگبهنباشدتیغزخمچو
جاندارورستمزمخَنَّثوحیزفرقچه

شکَرستازخوشترتیغآنرستمپیشبه
نثارزلذیذتراوبرتیرنثار

شیراینبردمینازصددوبهراشکار
قطارقطاردواناوهوسدرشکار

زاردهمیاندروننخوبهکشتهشکار
دیگربارتوبکشخدایمبرايازکه

نگردهمیبدانزندهبهکشتهچشمدو
مخارگوشوبیا،غافلفسردهايکه

استمعکوسعشقاشاراتکهخمشخمش
بسیارگفتنزمعانیشوندنهان



Program # 628گنج حضور628برنامه شماره 

3: صفحه

. کنممیس موالنا شروعاز دیوان شم1138با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

قرارگرفتجگرخونودیدهآببر*کاراینتایارزکشیدمرنجمایهچه

پس از زنده شدن و برقرار ،زنده شدهرپس انسانی که عارف شده و از من ذهنی زاییده شده و به زندگی یا حضو

که چقدر : کارند اینطوري بگویدشدن هوشیاري حضور در او ممکن است رو کند به انسانهایی که هنوز در اول

تا این ،اینجا سمبل زندگی یا خداستدریار،یعنی همۀ این رنجها را یار ایجاد کرده،ام از یارمن رنج کشیده

و زنده شدن من کار یعنی کار زنده شدن من به خدا یا قائم شدن من به پاي زندگی و از بین رفتن من ذهنی 

و برقرار شدن این هوشیاري یا تبدیل ،در من انجام شد،من برقرار شداصلی یا من سرشتی یا فطري در

. یعنی ساده نبود.هوشیاري جسمی به هوشیاري حضور با آب دیده و خون جگر انجام شد

فرم حضور یا زاییده شدن و ممکن است که این سئوال پیش بیآید که این تبدیل هوشیاري جسمی به هوشیاري بی

آییم به این جهانفرم میقدر مشکل است؟ علتش این است که اول که ما بصورت هوشیاري بیما از ذهن چرا این

آید مییک تصویر ذهنی متحرك که به نظر،کنیممیدرستفکريچسبیم به مفاهیم ذهنی در ذهن و یک من می

که مقید من ذهنیشتم و عرفا این من اولیه را که من اسمش را گذا.هستیمآن کنیممیکه یک من است و ما فکر

شناسد و زندگی رانمیشناسد و من اصلی رانمیو خدا را،کندمیدر گذشته و آینده کاربه زمان است یعنی فقط

ها اولش بصورت کرم ها یا شاهپركبعضی از پروانه.شبیه یک کرم است،یعنی جسمِشناسد و از جنس فکرِنمی

کارش بیشتر خوردن است و ،کند مثالً به خوردن برگ درختمیشروعآیدمیو این کرم وقتی بوجود،هستند

خودش .شودمیمتولدآن تصویر این کرم را قبالً نشان دادیم که چگونه شاهپرك یا پروانه از،وقتی که بزرگ شد

،زیبارود و یک شاهپرك میلرزد و از این لرزش پوسته کنارمیچسباند به شاخه درخت و شدیدمیرا به موقع

.شودمیمتولدآن پروانه زیبا از توي

اولش ما از جنس همین پروانه هستیم از جنس هوشیاري هستیم از .خلقت ما هم شبیه این کرم و پروانه است

آن رویممیماندمیکنیم که مثل خانهمیو وقتی که وارد ذهن شدیم یک چیزي درست.جنس خداییت هستیم

ش این است که کرم وقتی تاین موجود من دارد و خصوصیتهایی دارد از خصوصیاتو و این اسمش ذهن است و 

شود و خودش براي خودش میزندگی قطعیواش یواش از ،کند به رشدمیشود یعنی من ذهنی شروعمیبزرگ

اینو به هر چه بیشتر بهترگوید میکند که عقل من ذهنی است یا عقل جزئی است و این عقلمیعقل پیدا

شویم از این حالت میپس از یک مدتی خستهولی اگر ما را به حال خودمان بگذارند.خوردمیزیادکرم آن لیلد
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هوشیاري ،و این شاهپرك که حضور ماست و این هوشیاري حضور از جنس هوشیاري جسمی نیست،کرمیت

. شودمیمتولدآن فرم است و در این لحظه به این لحظه زنده است از تويبی

و پس از آن اُفتیم به من ذهنی و زیر نفوذ و راهنماییمیعلت عدم آشنایی به این حقیقت و شناسایی مابه ولی 

و .دهدمیچون این چیزها که به آنها چسبیدیم همیشه آفلند ترس به ما دست،یک مدتی که چسبیدیم به چیزها

تا خاصیت مهم این باشنده است که پس ترس و خواستن دو .خصوصیت دیگر این من ذهنی خواستن است

شود ما چیزها را بدست بیاوریم و به خودمان اضافه کنیم و بهشان میولی خواستن که سببباید موقتی باشد

و ترس هم که مبادا این چیزهاي خوشبختی زا و زندگی زا را از ،بچسبیم و از آنها هویت و خوشبختی بخواهیم

در اثر خواستن و ترس و کنترل مقدار زیادي درد .شوندمینند که سبب کنترلکمیهر دو باهم کار،دست بدهیم

. چسبیممیماند و ما به دردها هممیشود توشمیدردهایی که توي این من ذهنی ایجاد،شودمیایجاد

ردهاي د،آید و دردهاي دیگرمیآید و کنترلمیآید و خواستنمیپس از مدتی انگیزة فکر و عمل ما از ترس

براي ،بیندمیبراي اینکه این باشنده فقط گذشته و آینده را،دیگر مثالً چی؟ مثل نگرانی و اضطراب از آینده

چیزهایی که آن ترسدمی،ترسدمیبراي چیزهاي آینده،کندمیشود احساس گناهمیچیزهاي گذشته متاسف

و براي ،شودمیدردابراین انگیزة فکرش و عملش بن.چیزها را بدست نیاوردآن بهشان چسبده از دست بدهد یا

تواند حس زندگی بکند و به جسم تبدیل شده خودش را با دیگران نمیارزیابی خودش چون از زندگی قطع شده و

دهد و درد کند احساس برتري بودن یا کوچک بودن بهش دست میمیو وقتی با دیگران مقایسهکندمیمقایسه

حسادت و حس نقص چون از زندگی قطع ،آیدمیدرد حسادت از مقایسه بدست،آیدمیحسادت بوجود

شده و ترس و میل به انباشتگی و میل به رفتن به بیرون و میل به جذب زندگی از چیزهاي بیرونی این 

از طرف دیگر جمع هم این جور زندگی را ،برد که بسیار سخته بیدار شدنمیهوشیاري را به خوابی فرو

و ،براساس اینها خودت را با دیگران مقایسه کنی،کند که تو باید اینها را انباشته بکنیمیکند تشویقمیتحریک

کنیم به یک جور انرژي که از بیرونمیبنابراین ما عادت.دهدمیحس مقایسه و حس برتر بودن به ما خوشی

یک ذره شیرة خوش آیند به رست است که مثل حس خوشی و جلب توجه که اینها ماالً د،آید مثل حس تاییدمی

خالصه این زندگی کرمی .براي اینکه ما تشنۀ آب خدایی هستیم،دهد ولی آبی نیست که ما را سیراب بکندمیما

یکی از شاید بدترین .شویممیو یک جور خوابه که ما به سختی ازش بیدارغلبه دارد بر ما ،و عقل کرم
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دهد که به حرف نمیدانم و حس دانستن اجازهمین است و یقین به اینکه منمن ذهنی دانستاین خصوصیتهاي 

زندگی که عالقمند به حالت شاهپرك ما است .داندنمیکسی حاضر نیست قبول کند که،بزرگان ما گوش بدهیم

دانید میبینید ومیکه البته همین طور که.دهداین کرم و روش زندگیش را قبول ندارد و دردهایی به این می

در دهیم و نمیگوش،دانیممیچون ما عقل داریم،اینطور زندگی اصالً درد زاست و درد براي بیدار کردن ماست

گوییم حتی نه تنها ما میکه ما،دهد عالوه بر حس دانستنمیسنین جوانی معموالً یک غروري به ما دست

ین این درد و این جور زندگی ادامه دارد تا درد اینقدر بنابرا،دانیممیدهیم بلکه از دیگران بیشترنمیگوش

کشم و شک کند نکند که این جور زندگی میاضافه بشود که فرد یک روزي از خودش بپرسد که چرا اینقدر درد

.اشکال دارد و من اشکال دارم و اشکاالت همه از من است آنموقع به خودش توجه کند

،و حس عدم مسئولیت استکه اسمش من ذهنی است مالمت استیکی دیگر از ابزارهاي این باشنده

کنند و متاسفانه بسیار میها درستآید که این دردها را بیرونیمیبراي اینکه نگاهش به بیرون است به نظرش

علی االصول پس از یک مدتی که ما با دردها هم هویت شدیم درد ،بهانه تراش است،حساس و زود رنج است

خواهیم درد بیشتري ایجاد کنیم و به سوي کسانی که میشود و بنا به قانون جذب مامیوجود ماقسمتی از 

بنابراین کار مشکل،شود یادمان نیاید که ما از جنس درد نیستیممیقانون جذب سبباین.دردمندند میل کنیم

ولیت و انداختن این به حس عدم مسئکند که این ابزار مالمت ومیزندگی هم مرتب یادآوريشود ومی

کنم و منظور من از این چالشها و موانع میمسائل را من ایجاد. و وضعیتها درست نیستآن گردن این و

و تو با مقاومت و ،خواهم در تو زنده بشوممیمن،اطراف تو این هست که تو متوجه بشوي تو از جنس منی

گوید که من به تو دسترسی میزندگی یا خدا.را بستیراه ،در نتیجه با منو ستیزه با اتفاق این لحظه 

یعنی محرومیت از این ،کندمیخود عدم دسترسی و نرسیدن آب زندگی و خرد زندگی به شما ایجاد دردندارم

. آفریند و این مکانیزم ادامه داردمیبرکت خودش بی سامانی

از موقعی ،اصال جریان چیه و چه از موقعی که فهمیدمدانستم کهنمیگوید حاال چه وقتی کهمیبنابراین موالنا

هایم را کنم هم هویت شدگیمیدارم سعی،کنم به تو زنده بشوممیدارم سعی،جریان چیهکه هم که فهمیدم 

درد هوشیارانه سخت است و چقدر باید براي ،توانم بیندازم عادتهاي بد دارم و صبر سخت استنمیبیندازم

فهمیم که چون ما در میحاالپس ،درد بکشمام کردههمکه حاال من اشتباه،زنده شدن به تو،رسیدن به تو

دیدیم ،ترس و کنترل را دیدیم،مثالً در خانواده ما مسابقه را دیدیم،محیطی بزرگ شدیم که اشتباه زیاد کردیم
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باهم ،ترسند هر دو حسودندمیهر دو،کندمیپدرمان مادرمان را کنترل،کندمیمثالً مادرمان پدرمان را کنترل

شان ستیزه و مقاومت وجود بین،شادهد براي ثابت کردن منمییکی را قطب قرارآن کنند این یکیمیدعوا

محیط این چیزها را یاد گرفتیم بعداً هم جامعه هم یاد گرفتیم و مدتها طول آن ما هم در،دارد عشق وجود ندارد

نا را بخوانیم و بفهمیم که اي بابا نه تنها با چیزهاي بیرونی هم هویتیم نه تنها زندگی را از ما موالمثالً کشید تا 

خواهیم برگردیم به سوي خدا ولی یک منی داریم که میحاال. خواهیم بلکه عادتهاي بدي کردیممیبیرون

،و خبط و احساس گناه هستپر از درد و رنجش و کینه و ترس ،حساس است زود رنج است دنبال ایجاد درد است

: حاال پس.دانیممیاین هم،با این چه کار بکنیم؟ خودمان هم آنجا گیر افتادیمحاال ما 

قرارگرفتجگرخونودیدهآببر**کاراینتایارزکشیدمرنجمایهچه

ببخشید و ،یندازیدها خودتان را بیرون بکشید این دردها را بهم هویت شدگیآن شما ازکه اگر قرار باشد 

نباید عجله کرد ،اش باید زیاد باشد کم نیستمایه،این کار مستلزم درد هوشیارانه است،خودتان را بیرون بکشید

توانید میآب دیده را،خون جگر یعنی درد شدید ولی صبر و البته درد شدید و صبر،و خون جگر باید بخورید

کنم که این انرژي از من بیانمیکشم احساسمیمن درد هوشیارانهمثبت بگیرید که به هر حال در حالی که 

. شودمییواش یواش آب حیات از طرف تو در وجود من جاري،شودمی

به یک جاهایی باید برسیم ما که بطور قطع و یقین درك کنیم امروز از طریق ابیات مثنوي خواهیم خواند که 

توانیم بوسیلۀ رفتن به جهان و جلب زندگی از نمیداریم و مااي جز برگشت به سوي زندگی نکه ما چاره

کند و برطرف کردن نقصهایش را میگرچه که من ذهنی حس نقص.مان را حل کنیمچیزهاي این جهانی مسائل

خواهد براي برطرف میو کمک هم از جهان بیرونداند میداند نقصهایش را از جهان بیرونمیاز جهان بیرون

حس ناکاملی و ناکافی بودن که ما ،دانید نقص اصلی این هست که نقص یعنی حس ناقصیمیولی شما،کردن نقص

گوید میبیندمیگرچه که با عینک من ذهنی که وضعیتها را،علت قطع شدن از خداست از زندگی استهب،داریم

گلش بد است آنجاش سوراخ دارد مثل یک گلیم است گل دارد اینجا مثالً،مثالً این وضعیت اینجایش ناقص است

دانید که حس ناکافی بودن شما و میاین دید درست نیست شما.باید من ترمیم بکنم و اینها همه از بیرون است

شود که این سیستم و این عقل میناشادي شما به این علت است که ارتباطتان با زندگی قطع شده و موقعی برقرار

مخصوصاً براي کسی که .کوچک بشود و کوچک شدن من همیشه با درد همراه استو این منکالً به هم بریزد 
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اش و عقلش بیشتر از دیگران است کوچک کند منمیو فکر،شود منمیخودش را نشان داده و هر لحظه بلند

هم گفتم.خودش اگر کوشش بکند باید سالها کوشش بکند به این سادگی نیست،شودنمیبه زور که،کردن این

و ،پرد باالمیدهدمیبا خیلی تحریکات بیرونی واکنش نشانپر از شرطی شدگی است چیزها بهش برمی خورد 

یک راه بارها گفتیم ،کوچک کردنش سخت است،و شما بیایید این را کوچک بکنید،آید باالمیاین منِ دوباره

کنید و وقتی مردم شما را کوچکخوب این است که شما عمداً و قصداً من را در مقابل مردم کوچک

اوایل خواهید دید که این کار چقدر سخت است ولی به شما ،کنند واکنش نشان ندهید و آرام بمانیدمی

.کندمیکمک

خوانم مطالبی از مثنوي خواهم خواند که به شما خواهد گفت که چرا ما اینقدر زیاد در میکهدیگرپس از یک بیت

حتی با شناسایی اینکه ما هوشیاري .دانیممیحتی بعد از اینکه این چیزها را.کنیممیمن ذهنی وقت تلف

این عقل من ،زندگی در بیرون نیست،هم هویت شدگی با جهان خوب نیست،درد خوب نیست،جسمی داریم

م گفتیم و چرا؟ همین االن مطلبی خواهیم گفت که قبالً ه.شویمنمیبازهم ما خالص،خوردنمیذهنی به درد

،شاید امروز کارساز بشود

یارنامشوبالودریغودردهزار*عشقنامشوغمستودودوآتشهزار

.شویممیما به عنوان هوشیاري دوباره با خدا هوشیارانه یکیآن عشق پدیدة شگفت انگیزي است که به موجب

شود منِ ذهنی بصورت پوستهمیاري جمعهوشی،االن که توي من ذهنی هستیم هوشیاري در این من پخش شده

پیوندد به اصل میاین هوشیاري که ما باشیم یکدفعه،شودمیافتد متالشیمیاین غرور و منّیت همه،افتدمی

عشق یعنی به وحدت دوباره رسیدن با .این وحدت است،این عشق است،میریمنمیخودش که خداست ولی ما

.هزار آتش و دود و غم استشناسید که کجا هستیم میهستیم که شما دیگر خوباما از جایی که ما االن،خدا

گوید این شیر که سمبل خدا و زندگی است با صد ناز شکار رامیدر پایین.آیدنمییعنی عشق به سادگی گیر

گویید میشما.دکننمیدهید قبولبیند بوي منّیت میمیکندمییعنی شیر یا خدا یا زندگی شما را بو،بردمی

کند میدوباره بو! بنظرم دیگر چیزي نماندهتا کی من خودم را باید خالص کنم؟ چقدر این چیزها را بیندازم؟

. کشدمیشود طولمیمعلوم،زندمیدوباره شما را پس
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کنیم میما فقط کار،رسدمیداند کی به حضورنمیهیچ کسامروز دوباره هم در مثنوي خواهیم خواند که 

پس بعضی موقعها خوب.اصالً با دیگران کاري نداریم،در حالیکه فقط نورافکن روي خودمان است

به به ،اُفتدمیکنیم یک چیزيمیبعضی موقعها شناسایی،خوریممیکنیم و غممیبعضی موقعها دود،سوزیممی

وقعها با یک شخصی هم هویت شدیم بعضی م.اندازیدمیشما یک رنجش را.آتش گرفت رفت،چقدر خوب است

هم هویتیم مثل اینکه قسمتی از ،کنیم ما ناراحتیممیخواهد برود ما دودمیآن،عاشقش نشدیم چسبیدیم بهش

سوزیم به میبد،سوزیممیکنیممیتا بخواهیم از این هم هویت شدگی آزاد بشویم دود،برندمیوجودمان را

. شودنمیبه راحتی شناسایی! دسوزنمیراحتی این ناخالصیها

همه عجله دارند که .ترك اعتیاد ساده نیست دردهاي جسمی دارد،اعتیاد به درد داریم،ما اعتیاد به جهان داریم

گوید زندگی مریض مییک آدمی که اینها را نداند،یارنامشوبالودریغودردهزار.سه ماهه رسید،دو ماهه

ما اصل زندگی هستیم ،ما مریضیم.یست این زندگی کرم وار و مریض گونه مریض استاست؟ نه زندگی مریض ن

شود و به ما و به دیگران میاز بودن ما از مرکز ما شادي و برکت به جهان ساطع،امتداد زندگی هستیم

همین اصالً ما براي،کمک کننده است،کندمیدر این جهان همه چیز را زنده،کندمیکند زندهمیکمک

کنیم میما خودمان که زندگی هستیم و زندگی ده هستیم این موضوع را فراموش کردیم االن نگاه.آمدیم

توانیم عقل بد را نمیخوب این کار غلط است ما.خواهیممیگوییم ما از اینها زندگیمیبه چیزها به وضعیتها

هر دردي که ماریض است یعنی چی این کارها؟ خدا م،راهنماي خودمان بگیریم بعد بگوییم که عشق مریض است

پر از حرص ،من ذهنی عقل ندارد،من ذهنی باشندة بدي است،من ذهنی موقت است،کشیم از من ذهنی استمی

نیاز به غذا نیاز ،پر از نیازهاي روانشناختی است که نیاز نیستند نیاز اصلی نیستند،است پر از شهوت است

تمام .د و توجه مردم نیاز به ضرر زدن به مردم اینها نیاز نیست نیاز روانشناختی استاصلی است نیاز به تایی

نیاز به به دوا و دکتر حاال ما چند تا نیاز درست داریم نیاز به لباس نیاز .آیدمینیازهاي مریض گونه ما از من ذهنی

. اندالبته نیاز به عشق اینها نیازهاي اصلی،برخی چیزهاي اساسی

قوت حیوانی مر او را ناسزاست***اصلی بشر نور خداست قوت

پس متوجه شدیم عشق و یار ساده به دست.البته نیازهاي جسمی هم داریم،برکت زندگی داریمآن ما نیاز به

این ترس را و ،من ذهنی راعقل این ،این غرور را،منظورم از ساده این است که ما بگوییم که این من را.آیدنمی

.این کار مقدور نیست.رسیممیولی به عشق و یارداریممیاینها را نگه،قیه فامیلهایشان را مثل رنجش و کینهب
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هستیم کل بشریت به جایی رسیدیم که فرد فرد ما باید درد هوشیارانه بکشیم بلکه االن ما و در جاییکه 

ر به هم کمک کنیم اگر یار هم باشیم اگ،از دست این کرم راحت بشویم و ما باید دست بدست هم بدهیم

انتقاد نکنیم ایراد ،به آدمها درد ندهیم،اگر تلقینمان به همدیگر تلقین زندگی باشد و آدمها را تحریک نکنیم

و خودمان را بیان نکنیم و ،آید صبر بکنیممیاگر دیدیم من ما باال،من را به معرض نمایش نگذاریم،نگیریم

بارها گفتیم این را .توانیم به همنوعان خود کمک کنیممیترسمان را بیان نکنیم،نیممان را بیان نکخشم

با .گردید مردم را به واکنش وا نداریدمیروید بیرون و برمیبهترین خدمت به مردم این است که شما که صبح

شود عقب بکشید و بیشتر یماگر دیدید یکی خشمگین دارد.اخالق خوب با نرمش با انعطاف با مردم رفتار کنید

.خشمگین نکنید

هوشیاري به هوشیاري جسمیاما یکی از مهمترین دالیل معطل شدن در ذهن یا اقامت در ذهن و عدم تبدیل 

و این چند بیت را هفته گذشته خواندم دوبارهگذارد اسبابمیهمان چیزي است که موالنا اسمش راحضور

. منظور موالنا از اسباب چیه یا سبب چیهدهم مییک کمی توضیح.خوانممی

2515بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

آموختیمکَرَشم،چشمانخوشزگر****دوختیم؟چهازاسباببرچشم

جهان را آن چیزي که ما بوسیلۀآن دانیدمیاوالً،اما اسباب چیه؟ دید ما در ذهن یا با ذهن بسیار محدود است

و اینها بسیار ،حس المسه و غیره،همین پنج تا حس است دیدن ما شنیدن ما،استکنیم حسهاي ممیحس

وانیم بشنویم پس اینها بسیار تمیطیف خاصی را،توانیم ببینیممیدانید که ما طیف خاصی رامی،محدودند

گذاریم میذهنیرویش ما یک چیزي شنویم میبینیم ومیعالوه بر اینکه اینها محدودند همین هم که،محدودند

کنیم یک تشخیصیمیبریم به ذهنمان و با ذهنمان با یادگیریهاي خودمان قضاوتمییعنی ما محصول دیدمان را

بنابراین با این محدودیت حس و ،ذهن ما هم یک چیز شخصی است،حسهاي ما که محدود بودند،دهیممی

. ین یک دلیل استا.توانیم کل را ببینیمنمیماآن محدودیت ذهن و محصول

بینیم؟ کل نمیشویم؟ چرا کل رانمیدانیم چرا به خدا زندهمیسئوال این است در حالیکه ما ذهناً این چیزها را

هار نشده ظیعنی تمام جهان اظهار شده و ا،که البته خدا در همه چیز منتشر شده.شامل جهان وجود و خداست

در تمام جهان وجود همه چیز بهم پیوسته است هر .ذهنمان این را ببینیمتوانیم بوسیلۀ نمیولی ما،کل استاین 

اینها همه در یک شبکه بهم ،دانیم و در این جهان وجود داردنمیدانیم یامیاشبینیم و در بارهمیچیزي که ما
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سیلۀ ذهنماندر واقع همه چیز در اصل یک چیز است و ما بو.ولی یکی بودن باالتر از این است.اندپیوسته

کنیم میبریم و قضاوتمیبینیم و به ذهنمیچیزي که ماآن ،اما اسباب تازه این نیست.توانیم این را ببینیمنمی

ولی مهمترین خاصیت ذهن که محدودیتش است و.بینید که چقدر ناقص استمی،استآن یکی از اسبابها

و هر دفعه که به ،بیندمیکندمییا کل را تکه تکهاین هست که ذهن حقیقت را ،گذارد کل را ببیندنمی

این ،کنیدمیشما نگاه کنید این لحظه شما راجع به چیزي فکر.جان استکند این تکه بیمیها تقسیمتکه

.جان ندارد یعنی یک چیز ذهنی است،جان استاي است از کل و این تکه بیکنید یک تکهمیچیزي که فکر

براي اینکه این تکه ،جان خیلی مهم استبراي ما این تکه بی.ان از نظر موالنا اسباب استجهمین یک تکه بی

گوییم این تکه می.کنیممیهاي دیگر وصلجان را با قوانین علت و معلول که در بیرون یاد گرفتیم به تکهبی

.کندمیموضوع تا حدودي کارحاال در جهان بیرون این .بینم سبب این چیز خواهد شدمیمناالن جان که بی

یکی آن شود بهمیاي از کل است تبدیلبینم و این تکهمیدر ذهنماالنگوییم این وضعیت که منمیبراي اینکه

بینند این میکنند این چیزي که االنمیها فکردر هوشیاري جسمی خیلی.وضعیت که خیلی بهتر از این است

تکه که اسباب است و وسیله است که ممکن است وضعیت فعلی باشد در حالیکه این ،خود زندگی است

و اگر شما این را بکار ببرید براي رسیدن به چیزي که .جان استدهد از جنس فکر است و بیمیو ذهن نشان

جان را توانید یک قطعه بینمیشما.جان خواهد رسیددر آینده به شما زندگی خواهد داد این به یک چیز بی

هر چی بوسیلۀ این .جان استبراي اینکه این تکه بی،ه قرار بدهید براي رسیدن به باجان به خدا به زندگیوسیل

.همیشه در ذهن خواهی بود،بخواهی حرکت کنی

کل را یا ،توانند این موضوع را درست ببینند تازمانی که این موضوع را شما نبینید که ذهن حقیقت رانمیمردم

بینید فکر میشما.تواند ببیندنمیبیند تا تکه تکه نکندمیراآن جاناي از بید ببیند یک تکهخواهمیخدا را

بیند پس بنابراین این قطعه قطعهمیبیند لحظه بعد یک چیزيمیاین لحظه یک چیزي،شودمیهی عوض

ما باید به کل .د به کل باجان برسیدتوانینمیجانبا این قطعات بی.جان استها همه بیاین قطعه.بیندمیکندمی

. کل با جان خداست.با جان زنده بشویم

بهش چشم .جان را که شما وسیله کردید براي رسیدن به زندگی رها کنگوید این اسباب را این تکه بیمیموالنا

ان وسیله رهاجان را به عنوعکس این تسلیم است که شما تکه بی.کندمیاین تو را در ذهن زندانی،مدوز

جان که هر پذیرش این تکه بی.دهدمیشوید با زندگی با پذیرش هر چی که ذهنتان نشانمیکنید و موازيمی
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آندهد که به نظرم خیلی بد است یا خوب یا هر چی هست شما را از جنس فضاي زیرمیچه ذهنتان نشان

کسی که آن پس اگر ما به اسباب چشم ندوزیم به.زندگی استآن فضاي زیر،جان ذهن استاین تکه بی،کندمی

دانید که میشما،به هر صورت اگر این موضوع براي شما روشن هم نیست.دوزیممیکند چشممیاسباب را ایجاد

،فیل کل بود.گفتمیاش همین راتواند کل را ببیند داستان فیل همهنمیحاال همین را هم یاد بگیریم که ذهن ما

یکی دست .رفتند و مجبور بودند دست بزنندمیاریکی است اگر یادتان باشد در اتاق تاریکی بود و مردمکل در ت

کوچک و بزرگ یا دراز هايو فکر کرد برود لولهبه خرطومش زد و گفت این فیل شبیه لوله است و آمد بیرون

خوب توضیح داد یکی رفت دست به موالنا.شود در حالتی که این یک تکه بیروح استمیدرست کند شبیه فیل

یعنی با دست .فیل یک چیز زنده است،ستون یک چیز بیرونی است،پایش زد گفت این فیل شبیه ستون است

توانید که کل فیل را که زندگی است و نمیشما،جانی استبه ستون که چیز بیآن زدن به پاي فیل و تشبیه

ولی کل فیل را گفت اگر یک شمع روشن بود کل فیل را.را بشناسیدشما باید کل فیلو،جاندار است بشناسید

شود که شما این اسباب را بگذارید کنار و چشم ندوزید و به زیر اسباب میشمع موقعی روشن.دیدندمی

دیگر ذهنبشودشمع روشن .شمع روشن بشودیکدفعهتوجه داشته باشید کهآن یعنی فضاي زیرین

ولی ،فهمید که زندگی چیهمیشوید ومیموقع به زندگی زندهآن نید به عنوان زندگیبیمیشمابیند نمی

روید در ذهن میراه افتادیدآن دهد راهنماي شماست و دنبالمیجان که ذهن نشانتا زمانی که این تکه بی

رتاکید کرده که البته چقدر موالنا توضیح خوبی داده و چقدببینید. یکی از دالیل مهمش همین است.خواهید بود

گفت .ما ممکن است توجه نکنیم

آموختیمکَرَشم،چشمانخوشزگر****دوختیم؟چهازاسباببرچشم

ما از موالنا یا بزرگان نتوانستیم ،دانندمییعنی خوش چشمان آنهایی که چشم زندگی دارند اینها درست دیدن را

خواهید جسم ببینید میشما.شود که ما جسم نبینیممیکرشمه سبببراي این که ناز و ،بیاموزیمهناز و کرشم

پس ،کند به اینکه سبب را ببیندمیو نازبیند میبیند او زندگی رامیبیند سبب ساز رانمیاو سبب،سبب ببینید

م دوختی؟ بینی چشمیکند از حقیقت از کل از فیلمیجان که ذهن جداچرا شما به این تکه بی.بیندمیدرست

گوید بیا من تو را راهنمایی میکشدمیدهد و شما را دنبالشمیچیزیکه ذهنت نشانآن کنی بهمیچرا اعتماد

هاي همیشه این تکه مرده شما را به تکه.چیز مرده استآن براي اینکه،رساندنمیرسانم؟ ومیکنم و به زندگی
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ت که با وسیله قرار دادن این اسباب یا وضعیت مرده که ذهن امیدوار اسو اگر کسی ،یگر خواهد رساندمرده د

داشت از حاال بفهمد هم زندگی خواهد آن دهد به یک وضعیتی خواهد رسید که آنهم مرده است ومینشان

زندگی در این لحظه هست و این ترفند شیطانی هزاران سال ما را مشغول کرده و بزرگان دارند.کندمیاشتباه

همه براي این آمدند که به ما قران وانبیاءگوید می،گویدمیگوید دوبارمیدر پایین.کنیمنمیا توجهگویند ممی

:گوید میبعد در زیر.بگویند که به این تکه مرده و اسباب توجه نکنید

2516بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

نظرافگنآندر،منگرسببدر****دگراسبابی،اسباببرهست

را آن دهد که یک وسیله هست و شمامیبینید این تکه را که ذهن شما نشانمیمی گوید این اسباب را که شما

آورد و مییک اسباب دیگري هست یا شما بگویید که این اسباب را یک اسباب دیگر بوجود،شناسیدمیاصل

. کند توجه کنمیه این سبب را درستحاال شما به سبب ساز کسی ک،شما بدین ترتیب حواستان به بیرون است

شود همین طوري اینها میشود این سبب سبب دیگريمیسبب دیگري،پس بنابراین در عالم ذهن یک سبب

البته در عالم ،جا در عالم مادي ممکن است کار کندمشغولیت بی،جاستآیند و این مشغولیت بیمیدنبال هم

دگی را در خودتان ایجاد نکردید فقط به اسباب نظر دارید و زندگی را بستید مادي هم اگر شما این فضاي زنده زن

رسند به یک وضعیتهایی که ممکن است که رفاه میآیندمیحاال این سببها دنبال هم،کنیدمیو با او ستیزه

است یک کسی ممکن.کیفیت تویش نداردباشد وضعیت خوب مادي باشد ولی زندگی تویش نداردآن مادي توي

ستیزه کند با مقاومت با کار سخت دو سال سه سال کار کند یک چیزي تولید کند در ،زیر نفوذ خرد زندگی نباشد

ب اش خراروابطش با خانواده،بدنش خراب شدهبازار بفروشد و پولدار بشود ولی یک دفعه ممکن است ببیند که

ولی اگر این کار را در .ت زیر نفوذ من ذهنی استغمگین اس،اصالً خودش ناراحت است،شده با مردم خراب شده

رسید همان پول رل میکرد بازهم به همین جاهامیحالی که این فضاي زنده حضور با او بود از خرد او استفاده

آورد ولی ایندفعه با راهنمایی زندگی و زندگی بخشی زندگی همۀ طول راه با کیفیت زندگی همراه بود میبدست

.شودمیکرد که اگر به آنجا برسد زندگی شروعنمیآمد هیچ موقع فکرمیدگی از آنجااالن هم زن

از ،جانی است از کلدهد یک تکۀ بیمیچیزي که ذهن نشانآن دانیدمیشما االن.پس ما به اسباب نظر نداریم

اي را نشانکه مردهیعنی از خدا و جهان وجود ذهن فقط یک ت،خدا و جهان وجود،کل یعنی همه چیز،فیل
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دهد این اسباب این وسیله شما را به میلحظه بعد هم یک چیز دیگر نشان.بینیدمیدهد به ما که االن شمامی

غلط این،کنیممیدر حالی که ما همین را براي رسیدن به خدا و زنده شدن به حضور استفاده.رساندنمیخدا

.است

کنید نمیشما به سبب اینقدر توجه،که ما را محاصره کرده،کندمیدرستها را یک فضایی پس بنابراین سبب

با در ،با عدم ستیزه به سبب،کنید؟ با پذیرش سببمیچه جوري توجه.کنیدمیساز توجهسببآن بلکه به

:گویدمیبلی.جان در من باجان استاین که این تکۀ بی،جانبا اهمیت ندادن به این تکۀ بی،آغوش گرفتن سبب

2517بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

زدندکیوانبرخویشمعجزات****آمدنداسبابقطعدرانبیا

بینید این را میآمدند به ما بگویند که شما در این لحظه از تمام حقیقت فقط یک تکۀ مردهپیغمبران بنابراین پس 

. که قبالً اینها را خواندیم.معجزه کردند،نه با این سببمعیار قرار ندهید و با استفاده از زندگی ،شما قطع کنید

شود؟ اول که از این من ذهنی میزندگی شما چه جوري معجزه،پس اگر قرار باشد در زندگی شما معجزه بشود

قولبینید که بهمییواش یواش،شودمیاین هوشیاري جسمی به هوشیاري حضور تبدیل،شویدمیزاییده

بایاباشیدزندگیباموازيشمااگریعنی.افتدمیسینکرینستیک،افتدمیزمانهماتفاقاتکهویدگمیکاریونگ

بیرونیسببها اینکهافتدمیشمابراياتفاقاتیبیروندرکهبینیدمییواشیواش،کنیدآشتیلحظهایناتفاق

جاآن به،شودمیدرستکارتانرویدمیجااینبهکهبینیدمیشما.استجالبموضوعاینخیلی.ندارند

منبهکسیکهراها اینکهگوییدمی،شودمیبازگرهآن ،شودمیبازگرهاین،شودمیدرستکارتانرویدمی

،رودر.هستیموصلهمبهماهمه،زیردرکهدانیمنمیماافتد؟میمنزندگیدراتفاقاتاینچرا،کندنمیکمک

با.کردیموصلجوريیکمردههاي سبببهرامردههاي سببما.استمردههاي سببهمین.استذهن،سطح

معلولوعلتقوانیناینالبتهکه،شودمیاینسببآن ،میشودآن سبباینکهذهنیمعلولوعلتقوانین

انبیا:گویدمی.شودمیدیگريمردهسبب،مردهسببیک.کردهدرستراها اینذهنولینیستنددرستبیرونی

فکروشدهتسلیمعملمدتییکازپسکهاستمعجزه.نکنیدکارطورياینشماکهبگویندمابهآمدند

،کندمیپیداسامانشمازندگیبیروندرکهبینیدمی،لحظهایندرزندگیبابودنموازيوشدهتسلیم
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این.بشناسدتواندنمیذهنکه.دارنددرونیببس،ندارندبیرونیسبباتفاقاتازخیلی.استمعجزه

.استمهممطلب

2520بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

بولهبهالكودرویشعزِّ****سببقطعدرهستقرآنجمله

قطعبایدراسببکهبفهمیمماکهاستآمدهاینبرايقرآنهمه،گویدمی،کندمیتاکیدداردچقدرببینید

ها ببس.دهدبسامانسروتواندمیاوهمفقطودهدبسامانسروراماخواهدمیزیراززندگیییعن،کنیم

کسیآن درویش،برساندبزرگیبهرادرویشتواندمیو.توانندنمیدهدمینشانذهنکههاییسبب،توانندنمی

بیاندازیدراسبب،بشویدلحظهنایباموازيشماکهاینمحضبه.استصفرشامن،استصفراالنکهاست

درویش،بشویدتسلیملحظهایندراگر،شماداریدشدگیهویتهمتاهزارکهاینولو.شویدمیدرویش

؟چرا.شویدمیبزرگشما،بدهیدادامهراعادتهمیناگرو.شویدمیدرویشلحظهیکبرايحداقل،شویدمی

درونودروناززندگیو،آیدنمیباالمناینوشودمیبازاتسینهدرونتدردرفضالحظهبهلحظهکهاینبراي

بودهکهبولهبدانیدمی،داردمنکهاستکسیبولهب،بولهبهالكولی.کندمیکاراجزایتهمۀ،فکرت،بدنت

،داردعقل،داردمن،داردمقاومتذهنیمن.استذهنیمنسمبلیکجاایندرولی.گفتمبارهزار،است

لحظهایندرعمال،کندکارخدادهدمیاجازهدرویش.دانمنمی:گویدمیدرویش.دانممی:گویدمی

آیدنمیباالمنچههر،نیایدباالمن،شودببزرگنتیجهدر،کندوجودشوارد،رابرکتش،راخردش

.شویممیبزرگترفطريمنلحاظبهما.شودمیکوچک

شودبزرگشامن.شودمیبزرگشامن،کنداستفادهها سببازبخواهد،کندستیزه،کندقاومتمکسیاگرولی

.ندارندمنها این،خوابندمیخیاباندرشبمثالوندارندپولکههاییآدمکهنکنیدفکرشما.شودمیبدبخت

بهداشتنمن.داردمنهماو،استرمیلیاردهمیکی.دارندرگیزبمنهمها آنازخیلی.دارندمنهمهااین

ایندر،استمردهتکهیکاسباب،گفتم.کندمیاستفادهاسبابازداردمنکهکسیصورتهردر.نیستثروت

هاي تکهها اینکندمیفکرولی،مردههاي تکهبهرسیدنبرايدهدمیقرارپایهراآن ودهدمینشانذهنلحظه

فالنآن که،آوردنبدستراچیزفالنمثالونیستلحظهایندرزندگیکهکنیدتصوریدنباشما.نیستندمرده

مردهتکهاینواستمردهوضعیتآن ،داردزندگیوضعیتآن ،کنیمیفکروکنیمیتجسمذهنتدرراچیز
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برايقرآنهمه،گویدمی.شویدمیذهنزندانیشماترتیباینبهوکندمیهدایتمردهتکهسويبهراشمادارد

، ببینید.گویدمیرااینبارسه،دو،آمدهاین

2525بیت ،دفتر سوم،مثنوي،مولوي

والسالم،علتواستاسبابرفضِ****تمامتاقرآنآغاززهمچنین

اینرايبآخرشتمامتاقرآنآغازازطورهمین.انداختندور،انداختنیعنیضرف،گفتممنرااشهمهیعنی

کهاستاینمااشکالولی.کندنمیکارذهنیاسباب،کندنمیکاراسباباینبفهمیدفقطشماکهاست

متوجهشماحاال.بیاندازیدرااینندگفت.برسیمخدابهخواهیممیما،دهدمینشانماذهنمردهتکههمینبا

برايکنیداستفادهدهدمینشانذهنکهوسیلهوباسبااینازنبایدشما.هستدردنقدریاچراکهشویدمی

توهمبه،رودمیهپروتبهذهندرآدم.برویدبیراهههمهاینو،حضوربهرسیدنبراي،معنویتبهرسیدن

مردهچیزاسبابهمینبا،شودمیدیوانهآدم،شودمیمعتقدخرافاتوپريوجنبه.شودمیگرفتارمیرود

تنها.خرافاتنداینها .کنیممیباورورویممیدنبالشوکنیممیکاراًجدوگیریممیجديماظهلحایندرذهنی

زندهچیزتنها،استزنده،استفرمبیوشودمیهمشماوجودواردتسلیماثردرلحظهایناستاصلکهچیزي

مردگیفضاي،استفکرايفض،استخشکفضايذهن،نیستذهندر.استلحظهاینکهاستخدازندگی

. است

********

.باشدخوردهدردبهبودمخواندههمقبالکهمثنويبیتچنداینکهمیدوارما،برگشتیممان غزلبهدوباره

موالناازهاییقسمتآن کنیدمطالعهبرگردیدکنممیخواهش،نشدیدمتوجهاگر.باشدخوردهدردبهکهاهللانشا

کهخواندمگذشتههفتهکههاییقسمتهمانیا،چیزهاجوراینو،هستوسیله،ستهاسباببهمربوطکهرا

رامحدودیتشوداردمحدودیتماذهنکهبشویدمتوجهکامالتا،بخوانیدبارهسه،بخوانیددوبارهبودگویابسیار

ذهن،جانبیهعقطکیبه،جانبیجسمیکبهخداوحقیقتوکلکردنتکهتکهاثردرکهبفهمیدخوبهم

تواندنمیحیوان،شدهمابقايسببکاراین،بلهماديجهاندر؟استمفیداینیاآ،بشناسدراها چیزتواندمی

درولی.تواندنمی،نه؟زندگیبهکندزنده؟برساندخدابهراماتواندمیجانبیتکهاینولی.بکندراکاراین

استهمینبرايو.داریمراجانبیتکهاین.داریمراابزاراینفقطمااولیهاروکرمزندگیوجسمیهوشیاري
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اند، یعنی هر یک چیزند، از یک جنسازشیطانوذهنیمناینکه،گویدمیموالنا.خواندخواهیمهمامروزکه

ه شیطان و ابزار شیطان رود، این درست طعممیرود دنبال شیطانمیرود و اسبابمیجانکه دنبال این تکه بی

مقاومت ابزار . چه چیزي ابزار شیطان نیست؟ در این لحظه برکت زندگی، عدم ستیزه، عدم مقاومت. است براي ما

کنیم میگیریم و وسیلهمیجان را ماو تکه بیجان هاي بیکند به تکهمیشیطان است که فورا زندگی را تجزیه

دانید آن حضور میدانید حضور چیه؟ اگرمیشما. کنیم جان دارندمیکرجان که فهاي بیبراي رسیدن به تکه

کنید که پس از مدتی من حضور خواهم رسید و حضور همچون میاگر شما در ذهنتان یک چیزي تجسم! نیست

شته هاي گذهفته. توانید اندازه بگیریدنمیشما حضور را. جان استکنید این همان تکه بیمیچیزي است، اشتباه

شود اندازه گرفت، خدا را با خط نمیشود اندازه گرفت، یعنی بینهایت را با خط کشنمیگفت که کیوان را به گز

شود اندازه گرفت، خالصهنمیکش

اهللابسمخودست،جاندشمنآنکههر

زارکشتنصاليوجاندادنصالي

دانیم، متالشی شدن میکوچک شدن این را مرگایم این کرم هستیم، این من ذهنی هستیم،حاال ما فکر کرده

ست به خداست به حضور و آگاهی به این لحظه ابدي است این را ما مرگاین را که معادل زنده شدن به زندگی

، براي داند که این کرم است بسم اهللا بفرماییدمیاش استگوید هر کسی دشمن جان این کرمیمی.دانیممی

ومی فرستاده است که دعوت عمومی چی هست؟ به همه انسانها فرستاده، دعوت اینکه خدا یک دعوت عم

کشتن زار است براي . عمومی دادن جان است یعنی این کرم جان بدهد بمیرد، ولو اینکه این کشتن زار باشد

.دانیممیایم، عقل آن را عقلهایش را به دل و جان پذیرفته، راهنمایییماهاینکه ما به این کرم عادت کرد

تواند قضاوت میکرم که نماینده شیطان است. خواندنمیبینیم حرفهایش با حرفهاي کرممیخوانیممیما موالنا

ناراحت است، اضطراب ! تواند شب بخوابدنمیولیگوید بابا اینها غلط است، اینها چیه؟میداندمیبکند، چون

گوید من اضطراب دارم قرص به من بده، میرود دکترمیرشود بلکه هم زودتمیچهل سالش که. ترسدمیدارد،

در حالی که ما بطور طبیعی از جنس زندگی هستیم و از . کنندمیدهد قرصها گیجشمیدکتر هم قرص

ما از جنس سکون . دائماً به بیرون ساطع است و ما از جنس آرامش هستیمهستۀ ما و از بودن ما شادي 

چطور ما باید با . سکون و سکوت و آرامش و برقراري شبیه اصل ما نیستهیچ چیزي بیشتر از . هستیم
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سکون خدایی قرص بخوریم؟ االن پس از اینهمه صحبت چه کسی حاضر است این من ذهنی را که شبیه کرم است 

و موقت بوده، اجازه بدهد بمیرد؟ 

ادن جان باشید یعنی جان دادن ولی شما باید حاضر به د. می گوید خدا گفته بیایید من شما را زار بکُشم

حاضرید نسبت به کرم بمیرید و به شاهپرك زنده بشوید؟ شاهپرك یک بعد دیگر دارد پرواز. باشید

، ما رود چاق شده، ما هم چاق شدیممیاین کرم روي برگ یواش یواش راه. غذایش یک چیز دیگر است. کندمی

ردهاي ناشی از آنها چسبیدیم که بیش از حد وزن پیدا کردیم، و اینقدر به این چیز و به آن چیز چسبیدیم و به د

روم از اینجا نمیموقعی است که ما بصورت ساکن خودمان را به یک جایی بچسبانیم و بگوییم که از اینجا جلوتر

، به خواهم شاهپرك از درون من بپرد و من این پوسته را بیرون بیندازممیامخورم، خیلی سنگین شدهنمیبیشتر

که منِ فطري من است و خدا هم دنبال همین است و دعوت فرستاده خدا به من، گفته بیا من بلدم ترا بکشم اصلم 

.شوممیمیرم زندهدانم نمیمیمن. ولی یک کمی سخت است من دیگر حاضرم

دلدارکشتنزنگریزمونترسم***ارزدچنینصدبهاومراکهنگرمنبه

گوید به من نگاه کن که او یعنی زنده میبه من نگاه کن، موالناگویندمیکن، همۀ بزرگانمی گوید به من نگاه 

توانیم یاد بگیریم که از نمیارزد، کی مردن؟ یعنی مامیشدن به خدا، پریدن از توي کرم به صد چنین مردن

توانیم درك کنیم که این نمیمان زندگی نخواهیم، از همسرمان زندگی نخواهیم،پولمان زندگی نخواهیم از بچه

مان مان نیست، در پولمان نیست در مقامخوشبختی و زندگی که ما دنبالش هستیم در همسرمان نیست، در بچه

نسبت به این ترسها نسبت به . نیست، پس در کجاست؟ در خودم است وقتی نسبت به این کرم و من ذهنی بمیرم

نسبت به این . ت به این ایرادگیریها و انتقادها و مالمتها بمیرماین اضطرابها، نسبت به این حسادتها، نسب

ایم؟ یعنی پذیرفتن این سخت است؟ چرا سخت است وقتی ما امتحان کرده. خواستنها و حرصها و شهوتها بمیرم

اي هست که در آنجا دعوا سر این نیست که تو مرا خوشبخت نکردي؟ کدام خانواده هست که در اثر چه خانواده

قعات دو طرف از همدیگر و توقعات من ذهنی و نیازهاي من ذهنی در آنجا دعوا و مرافعه نیست؟ کدام خانواده تو

اند؟ حتماً اگر صلح و صفا هست زیبایی هست هست که در آنجا صلح و صفا هست ولی انسانها به حضور نرسیده

اده زیباست که مکان عشق است آنجا دو زن و شوهر و خانوخواهد بشیند آنجا پنج دقیقه در حضور این میآدم

اند که من نباید از طرف مقابل زندگی بخواهم یا خوشبختی اند و شناسایی کردهنفر روي خودشان کار کرده
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اند که من چون من بخواهم یا توقعات بیجاي من ذهنی را داشته باشند، و در آن خانواده آدمها مسلم یاد گرفته

نجم، چیزها ممکن است که بر بخورد، من خیلی میل دارم که کنترل بکنم در جان ذهنی دارم ممکن است که بر

خواستن جزو مکانیزم من شود در جان من خواستن وجود دارد، میمن ترس وجود دارد، ترس سبب کنترل

خواستنهاي زیاد وجود دارد، ذهنی است، در هر انسان من ذهنی که همین کرم باشد خواستن وجود دارد،

هیچ بعید تواند بدهد، و آنها در من استنمیخواهم کهمیعید نیست که من خیلی چیزها از این همسرمهیچ ب

هیچ بعید نیست که چون . کنممیکنم روي ایشان و ایشان را مالمتمینیست که من عیبها دارم و من منعکس

و . دم براي اینکه بگویم من وجود دارمدهم براي تایید خومیمن از زندگی قطع شدم ایشان را به عنوان قطب قرار

بهراهایمدردو،امداشتهدردقبلازمنکهمنازهیچ بعید نیست. کنممیو من با او ستیزه. آن قطب من است

خوبرابطهیکتواندنمی،نفهمدیکیرااینهاتا.کنممیاستفادهدردایجادبرايقطبعنوانبهرااوودهممیاو

.شدباداشته

و.دادممثبتجوابزندگیعمومیدعوت،زندگیيصالبهمن.ارزیدمیمردنآن ،کننگاهمنبه،گویدمی

ماکهاستزندگیچهایناصالبود؟زندگیچهآن .کردمسوديچهوشدبهتربرابرهزارکهدیدمبعد

چراهمسرمانبا،دوستمانبا،مانبچهبادرسترابطهکنیم؟برقراردرسترابطهیکتوانیمنمیماچراایم؟کرده

توانیم؟نمی

آن گیردمیهدفخدا،دلدار.دلدارکشتنازنکنمفرار،نخواهمونترسم،بگوییدتوانیدمی،نگریزمونترسم

هدف،خواهیدمیزندگیآن ازو،استمهمشمابرايچیزآن ،گرفتید،چسبیدیدآن بهشماکهراچیزي

کهکنیدشناساییکهاینجايبه.کنیدمیزاريبهشروع.شویدمیناراحتشماکندمیداغونویزندم.گیردمی

ونخواهیدخوشبختی،نخواهیدزندگیآن ازوچیزاینبهنچسبیدکندآگاهراشماکهگرفتههدفرااینخدا

زاريبگیريراپیغاماینکهاینجايبه،بشويزندهخودتبهیعنی،هستیاوخودتکه،بخواهیداوازيبرگرد

یک،ذهنیمن،هستیک وسیلهخودشکهجانبیچیزاینو،کنیمیقويرااتمن،کنیمیحس ظلم، کنیمی

ذهنیتصویرآخر،استتوهماینآخر.اوازکردنگلهوکردنستیزههماوباکندمیشروعکندمیدرستخدا

این کهگویدمیموالناامروز،شویممیبلندآن صورتبهماکهذهنیتصویراینیول.نیستخداکهشماذهندر

:گویدمیدارد.داریممثنويدرحاال.خداستشریک
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عشقشکنجهاینداردرودونیلآبچو

خوارخوناوغیربهوآبچوخویشاهلبه

وقتیبودگوارا،بودآبداشتندمیبرنیلآبازوقتیقومشوموسیآمدمینیلرود،استتمثیلکهدانیدمی

طرفاز،آیدمیکهاستزندگیجریانایننیلرود؟چییعنی.شدمیتبدیلخونبهداشتندمیبرفرعونقوم

،استخونذهنیمنبراي.آیدمیحیاتآب،آیدمیکنندهزندهانرژي،زیبایی،برکت،زندگیجریانزندگی

کهاستکنندهزنده،استحیاتآبکهراآباینکردهعادتچون،دائمکندمیستیزهچونبخوردداردبرمی

اما.استفرعونقومازایناستدردازپروشدگیهویتهمازپر،کندتبدیلدردبه،رسدمیلحظهاین

،تندسهندهزحضوربهکههستندکسانیها آنآنها کی هستند؟، بودندموسیپیروکهآنهایی،هاموسوي

آب،استآبآیدمیطرفآن ازکهآب.اندتسلیملحظهاینموازي با آنها،هستندزندگیباموازيآنها

جان،شودمیجسمشانوارد.کندمیخالقراآنها،شودمیفکرشانوارد،شودمیبدنشانوارد.گواراست

سبب،شاديمثللطافتمثل،شودمیخوباحساساتبهتبدیلشودمیذهنشانوارد،کندمیسالمرا

.شویدمیزنده،ذهنیجاننه،زندگیاصلیجانبهشما.شودمیآنهاجانداري

هر.داردجانکندمیپروازوقتیکهاستپركهشاآن .داردتقلبیجانکرماین.ایمداشتهتقلبیجانحاالتاما

جاننداردجانآدمآن ،منگویدمیودهدمیشاننواکنششودمیبلندهنوز،استذهندرهنوزکهکسی

درداالنشما،استواضحخیلی.کندمیتبدیلخونبهراآب.داردکرمیجان،داردتقلبیجانداردذهنی

همینکهنیلروداز.هستیدفرعونقومجزوشما،ایدافسرده،ایدپژمرده،داریداسترس،داریدغصه،دارید

مثنويدرکهايصهقدر.شودمیخون،خوریدمیداریدمیبرشودمیشماوجودواردکهاستزندگیجریان

کاسهباهستیموسیقومازکهتوکهگفتدوستشیاهمسایهبهفرعونیانازیکی،گفت،قبالخواندیم

بهتبدیلداداودستبهوقتی،بودآبکردپرراکاسه.نباشدخونکه،بخورممنبدهوبرداررودازراآب

ذهنیمنباید،کندکمکتوبهتواندنمیکسی!کنیتقلبتوانینمیکارایندر.چییعنی.شدتبدیلخون

همباها اینکهگویدنمی،کندنمیبازيپارتیکهزندگی.داردکارماتکبهتکبهزندگی،بندازيرا

براي.شویدخالصبایدشما.نیستچیزينوهمچ،شودبآبهماینبراياستآببرایشکهاین،حاالدوستند

.باشیدنداشتهکاريدیگرانبا.بیاندازیدخودتانرويرانورافکنشماگوییممیهمین
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،زندمیتیرباایدچسبیدهآن بهشما کهراچیزيآن خدا،گفتم؟چیستعشقشکنجه،عشقشکنجهاین،پس

کندمیکوششدارداالنهستعاملتاهزاریعنیعشقشکنجه.استعشقشکنجهاین.زندمیآسیبآن به

راشماخواهدمی،کندآزادراشماخواهدمی؟چرا.کنیدنمیهمکاريآن باشماوکندآزادمنازراشما

،خداییت،هوشیاريصورتبهرفتیمما،استجهاناینبهشماآمدنعلتاین.کندیکیخودشباهوشیارانه

اینخواهیدنمی.شویدیکیاوباهوشیارانهوبرگردیدوکنیدرهاراها آنشماخواهدمی،چیزهاییبهیدیمچسب

با،هوشیارانهیا،کنیدتفسیرتوانیدمیجوردوشماراعشقشکنجهاینحاال.کندمیایجاددرد.بکنیدراکار

کنیدمیزاري،کنیدمیشکایت،کنیدمیناله،کنیدمیتمقاومنهیاشودتبدیلآببهشماخونتا،بپذیریدصبر

شودمیتربزرگمنچههر.شودمیمن بزرگشویدبخشمگینوکنیدشکایتشما.کنیدمیبزرگرامنو

.شودمیتبدیلزهربه،زندگیآب،گویممیرمادرانیلآبیعنی.شودمیترخونجریان،شودمیقطعجریان

خونبهتبدیلرااینکهداردشماوضعیتبهبستگی،فرستدمیماتکتکبوجودراحیاتبآاینخداپس

.داردشمابهبستگی.کندمیزندهراشمابعدچهار،کندمیزندهراشماکهاستحیاتآبواقعایاشودمیجگر

.خواهیدمیراکدام،بدهیدتشخیصاالنشما

وشدندخداشبیه،شدنداصلشانشبیه،شدندزندهخداییتشانبهکههاییآن ،آبچوخویشاهلبه

منجنسازپس،نیستنداوجنسازکهکسانیاوغیربه.استآبها آنبراي،ماديجهانازشدندمنفصل

اگر از جنس غیر او ،زندگی که دو تا ندارد سه تا نداردذهنی هستیم یا از جنس او؟ منجنسازما،هستند

دانید که دیگران را شما نباید میحاال شما،خواهد شدزندگی خونخواهی ادامه بدهی در اینصورتمیهستی و

کنید میهاي اسباب نگاه کردن این است که شما مالمت را تماممالمت کنید به اسباب نگاه نکنید یکی از جنبه

تنها با مالمت من ذهنی به زندگی کرم ابزارهاي من ذهنی است اصالًاین یکی از مهمترین،مالمت خود و دیگران

مالمت بکند بسیار بسیار کافی که فقط یک نفر خودش یا دیگران را،یک نفر.تواند در ادامه بدهدمیوارش

.مهمترین ابزار من ذهنی و شیطان است.تر در جهان نداریمشاید از مالمت کردن چیزي مخرب،مخرب است

او ،گویید دردهاي مرا او کردهمیشما.گیریدمیشما اسباب را در بیرون جديآید که میولی مالمت از آنجا

من ذهنیتان هم،تازه خودتان هم نکردید من ذهنیتان کرده،دانید که خودتان کردیدنمیاو کرده اصالً،کرده

ا معطل کردي بیچاره بودم من را شممیگوید من دو سه سالی باید با شمامیبابا این من ذهنی،خواسته بکندنمی

گوید من آخر اینجا براي میخود من ذهنی هم.گویدمیکردي خوب این چه وضعش است؟ دارد به هوشیاري ما
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،این کرم ممکن است سی روز،توانید بگویید که آقا حاالنمیآخر شما کرم را،ام؟ درست مثل این کرمچی مانده

. کشدمیکرم هم زجر،ود که این بیست سال کرم باشدشنمیچهل و پنج روز دو ماه کرم باید باشد

قرار بود من چند سال کرم باشم براي چی توي ،ام کهمن براي این ساخته نشده: گویدمیکرم به شاهپرك

درست مثل اینکه جنین در شکم مادر .دهی که من جاي تو نیستمنمیچرا تشخیصکنی تو؟میمن زندگی

. سال90سال نه که 10سال 8سال 9اینهم گفتند .سال که نگفتند9اه دیگر م9،بخواهد سالها بماند

باشد؟قیمتشچه،نسوزدشمعوعودچو

خارکندهوعودزنماندفرقهیچکه

شما .اندازدمیدهد شمع هم نورمیعود بوي خوش.کارش چیه؟ سوختن است،می گوید اگر عود و شمع نسوزد

شادي زندگی را به این جهان نیاورید و ،شوید و برکت زندگی را به این جهان نیاوریدهم اگر به حضور روشن ن

گوید پس میچه فایده از آمدن شما؟،خودتان آرامش نداشته باشید و از نورتان و حضورتان عالم استفاده نکند

یعنی ما .گویدمیخار اکه اینج،هایش را بریدنددرختی که شاخهآن ،کُنده یعنی هیزم،شما کُندة خار هستید

! سوزد چه ارزشی دارد؟ هیچینمیعودي که،شودنمیواقعاً کُندة خار هستیم؟ شمعی که روشن

،روشن نباشد چه ارزشی دارد؟ انسانی که خودش زیر استرس است،انسانی که به حضور زنده نباشد

همین طور .روشن نشده! هیچیپر از کینه است چه ارزشی دارد؟ ،خشمگین است،ترسدمینگرانِ است

.مشخص است کامالً.اگر عود نسوزدکه بین عود و شمع و کندة خار فرق نیست

تیرونیزهوجنگبهنباشدتیغزخمچو

جاندارورستمزمخَنَّثوحیزفرقچه

زنیم نه اینکه میداریم تمثیل(،اوالً باید جنگ باشد،می گوید اگر در جنگ زخم شمشیر و نیزه و تیر نباشد

،)آوردمیجنگ چیز خوبی است تمثیل جنگ است این زبان فردوسی است صحبت رستم هم هست که موالنا

من : گویدمیکندمیاین که یک چیزي در بیرون شما را وسوسهچالش شما،جنگ شما به عنوان هوشیاري

این که ما اشتباه .ید بدهید این جنگ استخواهنمیو شما،ات را بده به منتوجه،زندگی دارم بیا بسوي من

به ما به اصل ما،زندمیو حاال خدا یک تیري به ماآن و دردهايکردیم و هم هویت شدیم با چیزهاي این جهان

اگر شما این را هوشیارانه نبینید و دردش را تحمل ،زندمیزند به یک قسمتی از من مامیبه من ما،زندکه نمی
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رستم و آدم مرد گوید بین آدم نامرد و ترسو و رستم چه فرقی است؟ میدر این صورت،شیارانه رانکنید درد هو

در اینجا حیز و مخنث هر ،رستم و انسان پر از جان و قوي با انسان ترسو،جاندار یعنی انسان قوي،قوي و جاندار

شما هوشیارانه به .رستم استهوشیاري.سمبل من ذهنی است،دو به معنی ترسو و هر دو به معنی نامرد

اگر من ذهنی داشته باشید از کوچکترین چیز بترسید حیز و مخنث .زندگی زنده شوید رستم هستید

دو جنسیتی ولی در اینجا به ،دانید یعنی نامردمیمخنث.در اینجا حیز به معنی چشم چران نیست،هستید

. میدان جنگ برودترسد بیرون برودمینشیند ومیمعنی ترسو که خانه

دانیم که حاال میشویم که این راه درست نیست ومییک روزي ما آگاه،گوید در این زندگی کرمی مامیپس

.اندازیممیکنیم و این چیزها رامیکنیم شناساییمیدستیبعضی موقعها ما پیش،زندگی به ما کمک خواهد کرد

مردانه ،گیرد شما باید هوشیارانهمیوقتی،گیردمیضی چیزها را از ماکند و بعمیبعضی موقعها زندگی به ما کمک

حاال شما که اینها را شنیدید .گوید براي رستم زخم تیغ مثل شکر استمیهمین طور که.رستم وار تحمل کنید

ت یا نه؟ کوچک شدن براي شما شیرین اس،یا کوچک بشوید،دانید که باید بمیرید نسبت به من ذهنیمیاالن که

به ،تواند حمله کندنمیدهد و شما را که هوشیاري هستید به شمامیاگر کسی شما را مورد حمله قرار

به شما دارد خدمت،آیدمیکند و شما بدتانمیغرور دارید حملهآن یکی از این گلهاي قالی شما که روي

آن مردانه تحمل کنید هیچی نگویید و ازتوانید می.که شما شناسایی کنید که کجا گیر افتادید.کندمی

گیر افتادگیها و آن دهدکه شما ببینیدمیو بدانید که کل این موضوع را زندگی ترتیب.آدم تشکر کنید

این زخم خوب است براي اینکه یک چیزي را .مردانه با صبر این زخم را تحمل کنید،هم هویت شدگیهایتان را

هر گل گلیم که .تابدمیآیدمیبیرونآن کند با انرژي که از جايمیدي شفا پیدااین زخم زو،اندازیدمیدارید

کنید ناراحتنمیگردید مالمتنمیکنید و دنبال اسبابنمیکنید و جایگزینمیشود و شما صبرمیکنده

. آیدمیدي برکت ایزديپنجره انرژي ایزآن و از،گویید این را من چسبیده بودم افتاد خدا را شکرمیو.شویدنمی

نثارزلذیذتراوبرتیرنثار***شکَرستازخوشترتیغآنرستمپیشبه

اگر رستم از زخم تیر بترسد که ،نشیندمیو وقتی تیر بر بدنش،شمشیر بهتر از شکر استآن به پیش رستم

ستم شدن و آزاد شدن بدانید که کنید به رمیپس شما االن شروع،شود باید برود بنشیند توي خانهنمیرستم

پس ، مدآاي واي زخم،اگر تحمل نکنید.و شما باید تحمل کنیدقسمتهاي تقلبی شما خواهد خوردآن تیرها به

،افتد نباید بگوید که واي چرا اینجا اینطوري شدمییعنی کسی که توي این راه.بین شما و مخنث فرقی نیست
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من با این هم یدگومی، افتدمیتا یک چیزي.دکنمردانه دردها را تحمل می،نه،نطوري شد و زاري کندآچرا 

تواند چیز بیرونی نمیو دهد این قسمتی از وجود من بودنشان میدارد به مندرداصالً عینهویت شده بودم 

تقلبی شما قسمت آن که یکی بهشکر کنید ،که افتادشکر کنیدشما باید .خدا را شکر افتاد.وجود من باشد

مان را مدتهاست ما داریم من ذهنیبروي مصنوعی؟آچیه این .تان رفتبروي مصنوعیآشکر کنید که .حمله کرد

در ذهنمان آن دهیم و بر اساسمیکنیم و نشان میرایش آرا جلوي مردم به صورت غیر واقعیمان و تصویر ذهنی

. حیثیت من ذهنی است، حیثیت بدلی است، ست کهحیثیت نی،نیست کهآبرو نآ.ایمدرست کردهبروآیک 

قسمت هم هویت آن خورد بهمیوقتی تیر ،پس نثار تیر. حیثیت اصلی زنده شدن به خداست به هوشیاري است

. این لذیذتر از نثار یک چیز بیرونی است، شدگی شما

گوییم بیا یک گل قشنگتر بسی به کنمی آیید ، کنده شد، را خیلی دوست داشتیدآن گلی که شما،لیم شماگدر 

گل گلیم شما چیز مرده . چیز مرده است، در ضمن همه اینها. این نثار استاینجا بگذار و جایگزین کنن ایبه جاي

. بروي ماستآاسباب . اسباب غرور و خود نمایی ماست. کل من ذهنی اسباب است. اسباب استاش همه. است

. را داریمآبرو ما بزرگترین، براساس خداییت. داریمآبرو ما به ذاته.بروي ما نیستآ، بروي کرم استآیعنی 

که اینطوري ایم و ما هزار تا دروغ بسته. من ذهنی نداریم که دروغین است و ساختگی استبه آبروياحتیاج

هستم و گویید که من رستم میشما . بدهندکریدیت به ما تا مردم،دانشمندم، با سوادم. انطوري هستیم، هستیم

. خواهممیاین کریدیت را ن

قطارقطاردواناوهوسدرشکار**شیراینبردمینازصددوبهراشکار

بیا ما را ببر و ،ما شکار شدیم، ما خالص شدیمگوییممیما . بردمیبه راحتی شکار را ن، پس این خدا یا زندگی

یعنی ما خودش هستیم و هنوز خالص ، وید برو بروگمی، یت داریمببیند که ما منّ،کندمیگفتم بو . قبول کن

هنوز کینه داري ،پیدا نکرديهنوز شفا،هنوز شناسایی نکردي، هنوز کامال به حرف من گوش نکردي. نشدیم

در ذهن. کنیمیهنوز با سبب کار ،هنوز میل به سبب داري،هنوز میل به دیدن ایرادها داري،هنوز رنجش داري

پس خدا به راحتی شکار . موقع قابل شکار شدن هستیآن ،منشو از نورپر،نها را بیندازآ،کلی خرافات هستوت

.نهگوید می،ما را ببر و با خودت یکی کن، گوییم که ما رسیدیممییعنی که ما . بردمیما را ن
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و ، سوي او برگردنددوباره به خواهندمیدر واقع همه جهان وجود .دوندمیاما شکارها در هوس او قطار قطار 

. گردیممیگوییم ما هوشیارانه به سوي تو برمی، ما انسانها جلوتر از همه. انسانهادر رأس آنها و جلوي همه آنها

بیشتر روي خودمان کار . که عجله نکنیمگیریممییواش یواش یاد . آییممیاما فقط یک اشکال داریم که با ذهن

هر موقع . عادتهایش را بشناسیم. من ذهنی را بشناسیم. کرم را بشناسیم. شویمبسبک .هی وزن کم کنیم. کنیم

. ایراد را رفع کنیم، برگردیم به خودمان، گذاریمبمن ذهنی را به معرض نمایش هاي دیدیم یکی از این خصوصیت

و ببینیمدمانباید برگردیم به خو. بگوییمبینیم نبایدمیما در هر کسی هر ایرادي. همیشه برگردیم به خودمان

. در ما هم هستبه احتمال زیاد؟در ما هست یا نهایرادآن 

و با تعهد کار کنیم، ولی اگر با تعهد بدویم. دویم ولی هنوز خالص نشدیممیبله ما قطار قطار دنبال زندگی 

عالجی ما هیچ بگوییم کهما به جایی برسیم، گوید اگر ما مضطر شویممیامروز در مثنوي خواهیم دید 

.ما حرکت نخواهیم کرد، نداریم جز اینکه به سوي تو بیاییم و تو به ما انرژي بدهی و آب بدهی

فرد . دسته جمعی نرسیدیم. هنوز به آنجا نرسیدیم. آیدنمیزندگی در، که بگوییم از اسبابما باید به جایی برسیم

اگر . آیدنمیزندگیسید که دیگر از بیرونشما ممکن است فرد به فرد به آنجا بر. ممکن است برسیمبه فرد

هنوز شکار ،رویدمیها یا بعضی موقع، خواهیدمیخواهید یا اشتباهاًمیولی اگر .نباید بخواهیددیگرپس، برسید

.باید خیلی خالص شوید. قبول ندارداوشما را

زاردهمیاندرونخونبهکشتهشکار

باردیگرتوبکشخدایمبرايازکه

. کنیممیما داریم زاري .ایمبه خون جگر آغشتهدردهادر، ما توي ذهن. گوید ما شکار آغشته به خون هستیممی

ایم از حیوان جستهیک بار. یک بار ما را کشته است؟گوییم دوباره بکشمیچرا .گوییم ما را دوباره بکشمی

یک دفعه دیگر هم باید لطف کند و ما را نسبت .ایمما بهتر شده، هر دفعه که ما را کشته است. به انسان

. یعنی هوشیارانه تبدیل به او شویم. بکشد تا ما آزاد شویمبه من ذهنی

دانید که در می، برخی که نه همه دیگر، بینیدمیبرخی از شما بینندگان که این برنامه را ، ه ما آگاه باشیمچپس 

کار و در این راه عمالً. کنید که دوباره مرا بکشمیندگی التماسشما مرده اید و دارید به ز، دردهاي من ذهنی

کس هم که بلد آن ولی. کنیدمیکارها را آن همهکنیدمیرا شناسایی ها داید ناخالصیعمالً.اندازیدمیکنید ومی

، فرستدمیکهدر واقع پیغامی.او هم آغشته به خون است. زندمیاو هم دارد همین حرف را ، داندمینیست و ن



Program # 628گنج حضور628برنامه شماره 

25: صفحه

در غصه و دردیعنی آغشتگی به،یعنی آغشتگی به خون. بخواهیممنتهی هوشیارانهخواهممیگوید من هم می

، نسبت به این حالتبمیریمخواهیممیپیغامش این است که یک بار دیگر ما .داردفقط یک پیغام، من ذهنی

.نسبت به کرم بمیریم و آزاد شویم،نسبت به من ذهنی

و بخواهید نسبت به من ذهنی کوچکتر که این دعوت عمومی را بپذیریدحاال یواش یواش اگر شما مایل باشید

درد هر کوچک شدنی. صفر شودتا باآلخرهکوچک شودکوچک شودباید کوچک شودهی بیشتر اوقات ،شوید

کشند آنها میدانند و دردنمینی هم کهکساآن ،برسیمآنجا باید تحمل کنیم با صبر هوشیارانه تا انشاء اهللا . دارد

آنها چه کار،هم باید اطالع داشته باشند یا یک روزي درد این پیغام را به آنها بدهد که اشکال خودت داري

ولی به هر حال یک ،وضعیت نگه داشتهآن شیطان آنها را با ابزار مالمت در،کنندمیکنند؟ آنها همه را مالمتمی

یعنی هر انسانی باالخره از خودش خواهد پرسید چرا من اینقدر ،شان یک پیغامی خواهد دادروزي درد به ای

به خاطر این کرم من ،کشم؟ و جواب خواهد آمد به خاطر خودت است به خاطر بینش خودت استمیدرد

. به بعد شروع خواهد کرد به کار روي خودشآن و از.استآن ذهنی است و خصوصیات مخرب

نگردهمیبدانزندهبهکشتهچشمدو

مخارگوشوبیا،غافلفسردهايکه

حاال : شما هم که االن اینها را شنیدید نباید دیگر گوش بخارید،دیگر فکر مکن،گوش مخار یعنی تاخیر مکن

.مانکنیم روي خودمیآییم کارمیببینم حاال اگر شد ما هم،گویید شمامیشاید درست،ببینم فکر کنم روي آن

موالنا ،خوشبختانه این برنامه هست.کندمیکسی که با تعهد و به موقع روي خودش کار.شودنمیاین طوري

همین اشعار را .و این برنامه را چند بار شما براي خودتان تکرار کنیدیک برنامه زنده داریمماايهفته،هست

.تکرار تا این من ذهنی شناخته بشود.ر کلید تکرار استتکرار تکرا،اینقدر بخوانید که معنا در شما زنده بشود

ولی کلید این است ،بشناسیمبا ذهنمان توانیم خدا را نمیما،کلید این نیست که شما االن خدا را بشناسید

وکنیدمیرا الآن شناسید که چی نیستید ومیشما به راحتی،که شما بشناسید که چی نیستید

ماند؟ هیچی دیگرمیآخر سر چیاز جنس تو نیستم ،از جنس تو نیستم،تو نیستممن از جنس گویید می

گویید من تو نیستم یک ذره کوچکمیهر دفعه که.ماندنمیخواهید دید که هیچی.ماند شما همان هستیدنمی

ان کوچک تشوید که چقدر منمیاین کار را بکنید خواهید دید که در عرض یکسال خودتان متوجه،شویدمی
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،بار گوش بدهید یادداشت بردارید عمل کنید20بار یا 15با تعهد هر برنامه را چند ماه شدید ،شده

در ،در خودتان ببینید در دیگران ببینید به دیگران چیزي نگویید،شناساییهاي خودتان را دوباره تایید کنید

خودتان کار بکنید خواهید دید که شما بینید دوباره برگردید روي خودتان یواش یواش روي میدیگران

.شویدمیدارید آزاد

. بینی؟ مردگیمیچی،کندمیماند همین طور خیره به جهان نگاهمیمی گوید این چشم من ذهنی مثل بز مرده

ره خی!بینیمنمیبینیم؟ ما زندگیمیکنیم چیمیما که با چشم این کرم به جهان نگاه.کندمیبیهوده دارد نگاه

نمان اینجا یک کاري ،گوید معنی این جور نگاه کردن به جهان این است که اي افسردة غافل حرکت کنمی.شدیم

:گویدمیو در یک بیت دیگر.شروع کن،بکن

2458ة غزل شمار،دیوان شمس،مولوي

کسیچشمدرآمدهنبودخیالتچونکه

نگريخیرهوتیرهبودکشتهبزچشم

یعنی انسان با خیال تو جهان را،وقتی این فضا درونش باز نشده،به خیال تو زنده نیستوقتی یک انسانی

بیند در آنصورت چشم من ذهنی مثل چشم بز مرده است تیره هست همینطوري میبیند با چشم من ذهنینمی

لی شما با چشم و.بیندمیبیند؟ هیچی مردگیمیکند چیمیچشم یک حیوان مرده همینطوري نگاه.خیره شده

بینید خالقیتمیتان زندگی رابینید در بچهمیدر آدمها زندگی را،بینیدمیزندگی را،با چشم زندگیحضور

،بیندمیمان را یک مجسمهبچه،چشم بز مرده ما چشم من ذهنی است.بینیدمییک آتشفشان معنا،بینیدمی

بیند میبیند یک وسیلۀ مردهمیحداکثر یک وسیله،بیندیممردم را مجسمه،بیندمیهمسرمان را یک مجسمه

آنجا هم ،تیره است اینجور دید.رساند به وضعیتهاي مرده که در این وضعیتهاي مرده زندگی استمیکه ما را

آنهایی که با چشم ،خوش چشمان عارفان هستند،از خوش چشمان ما کرشم آموختیمگفت ،موالنا گفت

اگر آموختیم ما هم باید زندگی ببینیم در انسانها زندگی ببینیم براي اینکه زندگی را .بینندمیزندگی

.ببینیم باید از جنس زندگی بشویم
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استمعکوسعشقاشاراتکهخمشخمش

بسیارگفتنزمعانیشوندنهان

بیندازید ذهن و واقعاً اگر شما این اسباب را،می گوید خاموش خاموش یعنی خاموش باش ذهن را خاموش کن

را آن دهد و شمامیچیزي که ذهن االن نشانآن اگر شما بطور قطع و یقین شناسایی کنید که.شودمیخاموش

گویید من میشما.شودمیواقعاً ذهن شما آرام،تواندنمیدهید براي رسیدن به زندگی این وسیلهمیوسیله قرار

حاال که این ذهن من آن کنم بهمیکنم هی ذهناً این را وصلمیشاي ندارم من براي چی اینقدر تالدیگر چاره

برد به میو اگر من دنبال این را بگیرمیک جاي مرده است و این وسیله هم و این اسباب هم یک قطعه مرده است 

زي بشوم حداقل من بیایم اتفاق این لحظه را بپذیرم با زندگی موا.رسمنمیپس من به زندگی،یک چیز مرده دیگر

،سئوال کردن.خاموش باش یعنی ذهن را خاموش کن.کندمیبگذارم او کار کند و این شما را خاموش

. چه کار کنم اینها را بگذارید کنار،اظهار نظر،گفتگو

اشارات عشق عکس این ،پس خاموش باش خاموش باشخمش خمش که اشارات عشق معکوس است

وقتی زیاد ما حرفنهان شوند معانی ز گفتن بسیارنیستآن یدگومیهر چی که ذهن ما،ذهن ماست

مرده معانی از جنس زندگی ،مرده،مرده،مرده،آید این فکرها مرده است مردهمیزنیم فکر بعد از فکرمی

معانی اسرار .شوندمینهان،پوشاندمیاست پس زندگی کو؟ زندگی زیر است با این کار زندگی را

معانی هزار جور برکت ،معانی زیبایی است،معانی عشق است،صیت خالقیت شماستمعانی خاهستند 

.آید؟ مردگیمیچی گیرتان،شوندمیآید اینها نهانمیاست که از آنور

گوید که با بکار بردن این اسبابها که یک تکه مرده از کل است از فیل میشوید که موالنامیپس شما امروز متوجه

دهد معکوس اشارات میو هر چی که این ذهن نشان.است از خداست شما به خدا نخواهید رسیداست از زندگی

و این فکر بعد از فکر که .فکر باشیدشما اگر خاموش باشید حداقل در شبانه روز مدتی بی.عشق است

کر کردنکنیم با فمیما فکر،خواهیممیما،ترسیممیاجبار گونه و معتادگونه است براي اینکه ما

تواند نمیگوید فکر کردن این فکر یک اسباب است مسائل شما رامیدارد،توانیم مسائلمان را حل کنیممی

شود شما گفتار داشته باشید زیاد و من را بزرگ کنید نمی،مسائل شما به این ترتیب ایجاد شده،حل کند

فکر کنیم که ،یجاد کنیم من ایجاد کنیمشود ما مرتب مسئله انمی،خود این من مسائل را بوجود آورده

مردگیشود ما مردگی مردگینمی.شودنمیهمچون چیزي،شودمیشود من هم کوچکمیمسائلمان کم
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شما در خودتان نگاه کنید .شویممیترشود ما زندهمیمردگی را اشاعه بدهیم و زیاد کنیم فکر کنیم زندگی زیاد

. شود در حالتی که باید عکش باشدمیشود زندگیمان کممیمان زیادباال مردگیرودمیمانبه تدریج که ما سن

سالش است باید خالق باشد زنده باشد راحت باشد مقدار زیادي مسائل بیرونیش حل شده رفاه 40یک آدمی که 

آمد میه از بیرونمسائل نوجوانی و جوانی کآن فامیل دارد یعنی،دوست دارد،بچه دارد،همسر دارد،مادي دارد

همین ! پس یک چیزي غلط استشویم میترمردهرود میباالمانچطور ما هرچه سن.مادي بود آنها حل شده

عشق هم تلقین ،اشارات عشق.نیستآن است غلط است درآن گوید زندگی درمیاست دیگر هر چه که ذهنتان

ذهنتان درك،برد توي ذهنتانمیکند از آنجایمآورد و زندهمیعشق هم به دل شما یک چیزي را،دارد

بینهایت خدا و ازآن تان باز بشود شما به بینهایت خدا زنده بشوید و ازپس فرق دارد که االن سینه.کندمی

تان بسته باشد من ذهنیتان دلتان باشد یا نه سینه،فضاداري یک چیزي تولید بشود بیاید به ذهن شماآن 

این شما .هاي ترس و درد یک چیزي بیاید به ذهنتان این مفرغ است این مردگی استانگیزهمرکزتان باشد از 

.سیستم را باید عوض کنید.رساندنمیرا به زندگی

******

در مثنوي جلسه گذشته که از دفتر سوم بود گفتیم که یک گروهی در وسط ،اجازه بدهید برویم سر قصه مثنوي

دانستند و حقیقتاً محتاج این بودند که یک نمیتند و راه بدست آوردن آب رابیایان گیر کرده بودند و آب نداش

تمثیل انسانهایی است ،توانند آب پیدا کنند و گفتیم این تمثیلنمیدانستند کهمییعنی.کسی بهشان کمک کند

رهایشان تشنه بود و گفت شت.تشنه بودندآب باید از طرف زندگی بیاید و واقعاً ،آیدنمیدانند از بیرون آبمیکه

.دیدندمیزبانهایشان آویزان شده بود اینها هم روي شن و گرما دراز کشیده بودند و مرگ خودشان را

خواندهبرخودمرگکاروانی****ماندهبیابانآنمیاندر

االن نیاز که آیا شما حقیقتاً محتاج آب حیات هستید؟ شمامطرح کرد براي شماپس این وضعیتی است که موالنا 

،دارید که خدا به شما کمک کند؟ هوشیاري حضور کمک کند؟ شما ممکن است بپرسید که خوب االن من فهمیدم

اگر زاییده ،من حامله هستم به مسیح و در ذهن من اصل من گیر افتاده و از آنجا من فطري من باید زاییده بشود

حاال سئوال سر این است که .خواهممیام و من این راهنشود کل این شبیه کرم است و من هم این را تجربه کرد

و از انجا روي ببه جهانشود شما لحظه به لحظه نمی!کنیدمیشوخی،خواهیدمیخواهید؟ حقیقتاًمیچقدر

اگر شما حقیقتاً بخواهید که به آب زندگی ،خواهم به خدا زنده بشوممیزندگی بخواهی و اسمش را بگذاري که من
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یعنی ،گوید مصطفی یعنی نور برگزیده که نور برگزیده همین نور حضور است بداد شما برسدمیید و االنبرس

که اید قطع امید کردهاز بیرونآیا ،قطع امید بکنیداز بیرونحضور شما متولد بشود و شروع بشود این قضیه باید

هنوز به بیرون چشم دارید؟ اگر خوب ها یا اسبابهاتوانید زندگی بگیرید؟ یا بوسیلۀ این واسطهنمیاز بیرون

فقط ،چشم به بیرون دارید،دقت کنید و خودتان را زیر نورافکن بگذارید خواهید دید که شما واقعاً تشنه نیستید

خواستن واقعی شرایطی دارد مثل ،چون خواستن.خواهیممیگویند مامیزنند ومیها حرفبطور سطحی بعضی

کنید که در وسط صحراي سوزان ذهن که امروز تعریفش را میشما حس،خوانممیاي همین دوبارهبر،این گروه

تان خیلی خراب بینید که وضعیتمیمرگ خودتان را به چشم خودتان.ایدو مرگ خود را دیدهایدکردیم مانده

:بینیدمیبلی اگر،است

عونبهررهازشدپیدا،مصطفی*****کوندوهرمغیثآنناگهانی

ور بیاید در این صورت مغیث یعنی فریادگر هر آن اگر اینطور باشد و شما واقعاً نیازمند باشید به آب زندگی که از

یعنی هم این جهان مادي و هم جهان ،خوانم اینها را براي اینکه اینها بیتهاي مهمی هستندمیدوباره،دو جهان

پیدا شد .مصطفی سمبل هوشیاري حضور و لقب حضرت رسول است.فریادرس شما هوشیاري حضور است،حضور

من ،اگر شما واقعاً نیازمند باشید و این معادل این است که دیگر من به جهان احتیاجی ندارم.از راه براي کمک

.شودمیخواهم مصطفی پیدامیورآن خواهم و واقعاً ازنمیتوقعم از جهان به صفر رسیده هیچی از جهان

قصه بر اساس مصطفی حضرت رسول بود گفت که یک گروهی بودند یک اینطوري بود،قصه را خواندیم خالصه

جایی گیر افتاده بودند خالصه بی آب بودند و آن طرف یک دهکده بود و حضرت رسول فرمود بلی به چند نفر، 

مشکی دارد اگر همچون چیزي یکشود ومیدهاي شن یا ریگ، یک سیاهپوستی با شتر ربروید از آنطرف تپه

همیشه برگشت ما از جهان فرم به گفتیم این سمبل این بود که.پیش من بیاوریدحکم مردیدید ایشان را با 

بلی این گروه هم رفتند و دیدند که یک . یعنی کارهایی خواهیم کرد که دوست نداریم.حضور با حکم مر است

توانم بیایم و از نمیشناسم ونمیخواهد، گفت که منمیو گفتند حضرت رسول شما راشود به امیسیاه باشتر رد

گفت و از این میشناسی هم باید به زور بیایی، خالصه کشیدند در حالی که ایشان ناسزانمیگفتند اگر. این حرفها

خواهید بردارید و بعدش میحرفها، بردند ایشان یک مشکی داشت از آن به همۀ کاروان آب داد و گفت هر چقدر

آید به این مییعنی چی؟ یعنی هر کسی که به زور. اینها را قبالً خواندیم.با آن نور خودش آن غالم را آغشته کرد
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با آورید میکشیدمیو شما هوشیارانه و رستم وار خودتان را. آییممیکه از حالت کرمیت ما به زور،لحظه

شود به بینهایت، نه تنها میتان که االن خشک است وصلنصورت مشک آببلی در آ،هاي موالناراهنمایی

به هر حال آخر کار آن غالم شگفت .توانید آب بدهید مثل همین موالنامیخورید بلکه به جهانمیخودتان آب

اینها سمبلیک . باالخره حضرت رسول دست به سر و صورتش کشید و آن شخص که سیاه بود سفید شد.زده شد

هایت هنوز پر است، یعنی این آب حیات که از طریق تو به این جهان آمد مثل خود ت و بهش گفت که مشکاس

پاشو برو به ده و این احواالت را حاال و گفت که . بازهم مشکش پر بود،موالنا این آب حیات که بینهایت بود آمد

شود که یک میپس معلوم.رود به دهمیوو وقتی که این غالم که االن سفید شده . تا اینجا ما خوانده بودیم. بگو

ش هم ارسند و یکیمیاند و به آبدهی است که این جهان است در این جهان یک کاروانی واقعاً به اضطرار رسیده

.بیند و بقیه ماجرا که اجازه بدهید بخوانیممیصاحبش،بیندمیرود ده و خواجه او رامیاین غالم است، غالم

3177تر سوم، بیت مولوي، مثنوي، دف

اي غالم مرا تو کشته:دیدن خواجه، غالم خود را سپید و ناشناختن که اوست، و گفتن که

.خونت گرفت و خدا تو را به دست من انداخت

بخواندرادهآناهلتحیّر،از****ماندخیرهوبدیددورشازخواجه

جمع کرد، معلوم است اهالی این ده همه من ذهنی آید و شگفت زده شد اهالی ده رامیخواجه دید که غالمش

:گفتنور حضور چیه؟ ونور برگزیده چیه؟ودانند مصطفی چیه؟نمیدارند، هیچ

جبین؟زنگیةبندشدکجاپس****اینهستمااشترما،ۀراوی

ةبندبود گفت که روي این شتر مشک ماست و شتر هم مال ماست، اما کسی که سوار این شتر بود سیاه پوست 

در ما یا در شما اگر جبین یعنی پیشانی، این چی شد پس، این کیه؟ سمبلیک معنیش این است که ، جبینزنگی 

. ، یادمان باشد من ذهنی االن ارباب استشناسیدنمیهوشیاري حضور جلوه کند شما بعنوان من ذهنی او را

رعون است و معادل انرژي درد و هم هویت شدگی ارباب بزرگ شیطان و ف. ارباب ما االن در ذهن کیه؟ من ذهنی

همین طوري که من ذهنی ما باشنده است و جزو آن است و با آن در ارتباط .آن ارباب است. در کرة زمین است

: پس دو جور ارتباط داریم. امروز هم داریم عقل ما هم یعنی آن عقل حضور ما هم با خدا در ارتباط است. است

. من اصلی ما و عقل او و زندگیمن ذهنی و شیطان، و 
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اشکال ندارد . شناسیمنمییک دفعه حضور در ما پدیدار بشود ما بعنوان ارباب که من ذهنی باشیمخالصه

.نشناسیم حاال ببینیم داستان چه جوري است

نورروشازروزنوربرزندمی****دورزآیدمیستبدريیکیاین

گوید، بطوریکه نور او نور روز را باطلمیآید، غالمش رامیآید از دورمیه است کهاین مثل ماه شب چهارد

به حضور زنده شوید شما در اینصورت نور او به تمام معیارهایی که از نور خورشید اگر یعنی چی؟ یعنی . کندمی

ها به این محصول حسبینید که شما دیگر به آن قضاوتها و میچربد، یک دفعهمیهاها و قضاوتمثل حس،است

.خودتان را داریدحضوردید.دید خودتان را دارید. کنیدنمیمثل دیدن و شنیدن اعتماد

شد؟کشتهورسیدگرگیبدویا****شد؟سرگشتهمگرما؟غالمکو

اتفاق افتاد؟ یا گرگی او را خورد؟چهگوید غالم ما کو؟ مگر دیوانه شد؟ چی شدمی

استی؟ترکییاو،زاديیمناز******کیستی؟:گفتشپیش،بیامدچون

وقتی نزدیک شد و پیشش آمد گفت تو کی هستی؟ تو اهل یمنی؟ یا ترك هستی؟ منظور تو سفید پوست هستی 

.تو سیاه بودي

ما در این . شناسیممیشناسیم ما هوشیاري جسمی داریم با هوشیاري جسمی ما سیاهی رامیبا آن چیزي که ما

آنوري؟ اگر اینوري نگاه کنیم با چشم من نگاه کنیم با هوشیاري جسمی وسط تشخیص دهنده هستیم، اینوري یا 

حاال این بینیم ولی ممکن است یکدفعه آنوري هم ببینیم ممکن است از نور حضور باشیم مینگاه کنیم سیاهی را

؟رك هستیتو از یمن هستی یا ت،گوییم ما که غالممان سیاه بود، تو سفید هستیمیبینیممیبینیم آن رامیرا

رنگ در ما بوجود بیآید تا حاال پس اگر هوشیاري بیتو که زنگی بودي زنگباري بودي، تو چرا سفید هستی؟

رنگی ببینیم یک دفعه دیدیم، اگر با بیمیدیدیم با قضاوتمیدیدیم با فکرمیرنگ داشتیم ما، با جهت

اگر شما به حضور زنده شدید نیایید دوباره . شویمگوید که ما شگفت زده نمیاینها را موالنا. شویممیمتعجب

.به ذهن برویمخط کش بیاوریم ببینیم چقدر حضور دارم و دوباره

مجوحیلتنما،وابکشتی،گر****گوراستکردي؟چهراغالممگو

.مرا فریب مده، حیلت مجو،بگو غالمم را چه کار کردي؟ راستش را بگو، اگر کشتی روشن کن
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آمدم؟خوندرینخودپايبهچون****آمدم؟چونتوبهشتمکار:گفت

گفت اگر غالم تو را کشتم چگونه پیش تو آمدم؟ آمدم با پاي خودم که تو مرا بکشی؟ 

روشنمیزدانفضلدستکرد****منماینک:بگفتمن؟غالمکو

دم من تبدیل شدم، و دست گوید غالم من کو؟ تو که سفیدي؟ گفت منم من سفید شدم من روشن شمیخواجه

این تحوالت در خود شما هم صورت خواهد . بخشش یزدان و خرد یزدانی مرا روشن کرده یعنی من تبدیل شدم

: گویدمیکرد کو؟ االن این حضورمیگرفت، هی اینوري هی آنوري غالم من کو؟ منِ من کو؟ آن که براي ما کار

.هستیمها بگو مگوداریم در این . من خودت هستم،من هستم. منم

راستبهجزمنازرستنخواهیهین*کجاست؟منغالمگویی؟میچههی

! توانی از دست من نجات پیدا کنیمیگویی غالم من کجاست؟ فقط با راست گوییمیچی

تماممنیکایکگویمواجمله*****غالمآنباراتواسرار:گفت

آن غالم را از کجا خریدي چه جوري خریدي چه کار کردي داستانت را با آن گفت اسرار تو را با آن غالم یعنی تو

.شود که نه واقعاً این غالم خودش استمیخواهی بگویم؟ خواجه متوجهمی.گویممییک به یک

ماجراگویمبازاکنونبهتا****مراتوخریديکهزمانیزان

شود که میخواهی بگویم؟ بلی خواجه متوجهمینم به تو بگویمتوامیاز همان اولش که تو مرا خریدي داستان را

.نه این واقعاً غالم خودش است و تبدیل شده

گشودصبحیمنشَبدیزازگرچه******وجوددرهمانمکهبدانیتا

ی تا شناسایی کنی که من همانم در وجود همانم گرچه از این تاریکی من، شبدیز یعنی شب تاریکی، از آن تاریک

شود روزي از این میپس معلوم. یعنی از من ذهنی یک صبح جدید بوجود آمد روشن شدم. من یک صبحی گشود

شود و اگر این صبح گشود کما اینکه براي خیلی از شما گشوده شده، شما میتاریکی شما یک صبحی گشوده

هاي چیزي که امروز گفتیم این تکهگردید، چه بسا آن میگردید دنبال آن غالممیشاید هنوز دنبال آن سیاهی

خواهید جستجو میگیرید به وسیلۀ این اسباب که این از جنس ذهن است دوباره غالم رامیجان راتاریک و بی

گویید که من سیاهم و میکنید دوباره سیاهی است ومیخواهید شناسایی کنید و چیزي را که شناساییمی.کنید
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توانید این میاگر شما. ایداید که واقعاً رسیدهبه حضور به مقدار زیادي رسیدهچه بسا شمابه حضور نرسیدم

گوییم صد در صد مقدار زیادي نمیبرنامه را تحمل کنید و به آن گوش بدهید و روي خودتان کار کنید حاال

دانید مید بد است،دانید که درمی،بینیدمیاگر شما من ذهنی را.توانستید تحمل کنیدنمیاید و گرنهرسیده

خواهید رستگار شوید شما میخواهید این دردها را بیندازیدمیکنید و از خدامیکه درد دارید و اعتراف

از شبدیز شما از تاریکی شما از شب شما روزي گشوده شده .کندمیدارد کارحضور. ایدبه حضور رسیده

.گویدمیدارد همین را

خاكوارکانازو،استرنگازفارغ**پاكانجولیکنشد،دیگررنگ،

همیشه . رنگی شدمقبالً از جنس رنگ بودم تبدیل به بی،گوید، دیگر رنگ عوض شد، رنگ من عوض شدمیدارد

رنگ فکري است که ما با آن هم هویتیم و این یک بو دارد و یک هیجان دارد وقتی روي جسم ما رنگ و بو، 

رنگی در رنگهاي من از بین رفت بییعنی همهرنگ دیگر شد. بو، جهان رنگ و بوشود این رنگ و میاعمال

بنابراین فارغ است از خاك و جسم این جهان از ارکان این جهان، همین جان پاك من رنگ ندارد،. من بوجود آمد

.چهار رکن

کنندخُمومشکتركنوشانآب****کنندگمرامازودشناسانتن

بینند چون من از جنس بی رنگی هستم از جنس جان نمیکنندمییی که تن شناس هستند ما را گممی گوید آنها

ما ،کنندمییعنی فقط هوشیاري جسمی دارند ما را گم،شناسندمیشناسند جسممیآنهایی که فقط تن.هستم

خواهد بگوید که می. نندکمیخواهند آب حیات بنوشند ترك مشک و خم بیرونی رامیآنهایی که. بینندنمیرا

که . در ضمن سفید شدن ایشان بلحاظ رنگ بیرونی نیست اینها سمبلیک است. من دیگر از جنس تن نیستم

خورم و هوشیاري جسمی ندارم که به رنگ تن و به تن به نمیگوید من دیگر از جهان بیرون آبمی،کندمیمعنی

. جان شدمنوع من ذهنی به آن دیگر توجه کنم، من از جنس

چندوچونندبیدریايۀغرق*****فارغندعددهاازشناسانجان

اهی به در وسط صحرا بی آب هستند و ریم که یک گروهی متوجه شده بودندشدپس ما در طول این قصه متوجه 

دو که این مصطفی فریاد رس هر و گفت مصطفی پیدا شد. کردندحس تشنگی میپس و پیش ندارند و حقیقتاً

توانیم این سیاه که هر کدام از ما می. مشکی را همراه داشترا آوردند که و یک سیاهی.کون، هر دو جهان است
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و از مشک و آن شخص آماده بودوصل بود به جهان غیبآن مشکخرهاالان هست و بمکه مشکی همراهباشیم

. او به سوي ده و پیش صاحبش رفتم پر ماند واو ههاي را پر کردند و مشکها و همه مشکاو به همه آب داد

و فکرهاواگر یک دفعه ما از پرداختن به رنگها.تواند در ما بیفتدهمه این اتفاقات می.صاحبش او را نشناخت

این اش معنیاین بی رنگ شدن.شویمبی رنگ می،هم هویت شدگی با آنها بیدار شویمآنها وهیجانات حاصل از

معادل این است که ما .از جنس میرایی استهر رنگی.شویم که از جنس نامیرایی هستیممیوجه است که ما مت

توانیم تکان میما از این لحظه نمی بینید که .این لحظه در واقع خداست،شویم به این لحظه ابديمیزنده 

و این لحظه ثابت ندکمیاتفاقات است که تغییر وافتدمیهمیشه چیزها در این لحظه اتفاق.بخوریم

معادل ،و آگاه شدن به این لحظه ابدي.ما همیشه در این لحظه هستیم و همیشه خواهیم بود.است

. خدا دوتا خاصیت دارد یکی بی نهایت است و یکی ابدیت.معادل زنده شدن به خداست. بینهایت شدن است

شدن معادل وسعت یافتن سینه ما و درون ما و و بی نهایت ابدي استش آگاه شدن ما به این لحظه زندهاابدیت

جان هستیم و از جنس مردگی ،ی هستیمگزندما از جنسشویممیبه طوري که متوجه نهایت شدن آنبی

شمارندنمیو جان شناسان.شویممیجان شناس بنابراینوبینیممینیستیم و با دید آن فضا همه چیز را

انسانها دانند که همهمی. بینندمیزندگی را،بینندمیدر تمام انسانها جان،اناین یک انسان یا دو انسگویندنمی

،گوید من یکی هستممی.در حالیکه من ذهنی عدد شناس است. بینندمیاز جنس زندگی هستند و زندگی را

اوستاین تصویر ذهنی همگویدمیکند و میهست و یک من ذهنی دیگر منعکس اش منظورش همین من ذهنی

توانیم با هم میهستند و ما نراین تصویر ذهنی همسرم است و این هم مردم دیگ،ام استاین تصویر ذهنی بچه

این من ذهنی.داند و در آن هم همیشه شک داردمیباوريهمو وحدت را معادل.یکی باشیم و جدا هستیم

،یقین نداردینکه خودش در ذات خودشبراي ا.به همه چیز و همه کس شک دارد.همیشه با شک همراه است

:گوید میپس .شویمببشناسیم که به آن یقین زنده توانیممیو ما یقین را موقعی .تواند بشناسدمییقین را ن

چندوچونندبیدریايۀغرق*****فارغندعددهاازشناسانجان

این فضا باز و در درونمانمان در سینهمادریاي بی چون و چند همین فضاي یکتایی است و این موقعی است که

مرده از کل اسباب و یک تکهتواندمیفکر فقط: امروز گفتیم.این را با فکر تجسم کنیدتوانیدمیشما ن.شودمی

پیغمبران قرآن و همههمهگفت،بینیدمیپس شما اگر از تمام این فضا یک چیز مرده را.این فضا را تجسم کند
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و پناه نبر، وسیله قرار نده براي رسیدن به وصل نشو،دهدمیبه یک چیز مرده که ذهنت نشانند که گفتآمدند و 

یواش یواش .نه از جهان بیرون،آیدمیو بیشتر باید تشنه باشی و تسلیم باشی و بدانی که کمک از آن طرف.خدا

توجه از جهان بیروناگرگوییدمیشما رود و میو توجه ما به جهان بیرون ن. شودمیکمانتظار ما از جهان بیرون

وقتی توجه روي خودش .ماندمیتوجه روي خودش .ماندمیروي خودش؟رودمیما قطع شود به کجا 

وقتی ،تواند بشناسدمیذهن ما ن.توانیم بفهمیممیاین را هم ما ن.کند به باز شدنمیشروع از درون،ماندمی

توجه تان به بیرون ،متوجه شوید کهتوانیدمیولی شما .یمکنمیباز شدنش را ما حس ،شودمیباز 

به بیرون این است که توجه تاناش معنی،کنیدمیمرده از کل را تجسم همینکه شما یک تکه.رودمیرود یا نمی

.این برعکس آنهاست.دزددمییعنی توجه شما را بیرون،کنیدمیوقتی شما از اسباب استفاده .رودمی

قیاسفرزندنهشو،بینشیار****شناسراجانجان،راهازو،شوجان

.ذهن نشناسبوسیلهگویدمیباز هم .جان را شناس،بنابراین جان شو و از راه جان شدن،قیاس یعنی مقایسه

ن خودتامقایسه موقعی است که شما یک من ذهنی درست کردید.نه یار یا فرزند مقایسه،این فضا بشویار بینش

این جسم را با جسم دیگري که براي ،و با این هوشیاري جسمیرا کاهش دادید به جسم و هوشیاري جسمی

کنید و همینطور براي مییا یک کس دیگري در بیرون درست کردید مقایسه ،دوستتان،همسرتان،فرزندتان

.کنیدمیهم مقایسه خودتان یک جسم درست کردید و براي خدا هم یک جسم درست کردید و اینها را با

در حالیکه .خواهم با او یکی شوممیمن .من یک چیز کوچکی هستم،خدا یک چیز بزرگی است:گوییدمی

دو تا جسم .شویدبتوانید با او یکی میبا این سیستم ن،شما یک جسم هستید و خدا هم یک جسم است

ولی نورشان در باال ،توانند یکی شوندمیاغ نتا چرخودش گفته است که صفار دو.توانند با هم یکی شوندمین

توانند میبا این نور ،را بیرون بکشندرنو،دو نفر از من،پس اگر شما از این من.شودمیبا هم یکی .شودمیممزوج

چه جوري جان .پس ما باید جان بشویم.توانند یکی شوندمین،ولی تا چراغند و صفار چراغند.یکی شوند

وقتی شما با فرم این لحظه ، با رفیق شدن با فرم این لحظه،موازي شدن با زندگی در این لحظهبا؟شویممی

از این ،افتدمیبه زندگیبراي رسیدناز وسیله بودن،فرم این لحظه یا وضعیت این لحظه،شویدمیرفیق 

.خص است دیگرمش.جان را خواهید شناخت،شما از راه جان.شویدمیشما جان .شودمیمقام خلع 
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اندگشتهصورتدورا،حکمتبهر****اندسررشتهیکعقلباملَکچون

یعنی وقتی ما بعنوان ،یکی اینکه عقل حضور ما.کندمیدوباره موالنا این حقیقت را روشن ،از اینجا به بعد

،با ملکاین که دارداین یک عقلی است و یک بینشی دارد و یک راهنمایی ،شویممیاز ذهن متولد هوشیاري

ما و ،ملک،زندگی،رساندن پیغام زندگی است به مایعنی ملک یا فرشته که یک وسیله.فرشته و خدا یکی است

گوید مهم است که ما اینها را بدانیم، مهم است میاینها را.من ذهنی و شیطان یکی هستند.یکی هستند،عقل ما

زندگی به اگر حضور هستید بوسیله ملک به دارید یا حضور هستید؟ که این را بدانیم که شما این لحظه من 

به خاطر حکمت . گویدمیدارد این راخدا وصلید به خرد او وصلید، اگر من ذهنی هستید به شیطان وصلید

خورشید و شعاع خورشید و ذره . انداند، یعنی عقلی که ما در حضور داریم با فرشته و خدا یکیبه دو صورت گشته

. کنیممیاي که ما دریافتذره. اندکیی

گرفتفرو،پربگذاشتخردوین****گرفتپروبالمرغ،چونملَکآن

می گوید این ملَک مانند مرغ بال و پر گرفت، اما این عقل و خرد که در ما ساکن است پر را گذاشت و شکوه و 

کندمیه عقل کل که تمام این کائینات را ادارهبینید که در حالت حضور ما بمیپس. جالل ایزدي را گرفت

و در من ذهنی که هوشیاري جسمی است و هوشیاري من دار است ما به . توانیم دسترسی داشته باشیممی

:گوید در چند بیت دوبارهمیهمین مطلب را. اصلی و جدایی دسترسی داریمخردي خرافاتی و بیبی

شدندهمدیگرپشترو،خوشدوهر****آمدندمناصردوهرالجرم

گوید که عقل یعنی هوشیاري حضور، عقل آن و ملَک و خدا، میمناصر یعنی کمک کننده، کمک هم پشت هم،

.کنید که شما از من ذهنی متولد بشویدمیشما جسم سالم را موقعی پیدا. کنندمیاینها به هم کمک

اند از اول هم ذهنی عقل حضور اینها پشت هم هستند کمک همو این دو خوش رو یعنی ملَک و عقل، نه عقل من 

. این با آن یکی است. اندبخاطر حکمت چون ما خلق شدیم به دو صورت آمده. یک چیز بودند

ساجديومعینراآدمدو،هر****واجديراحقعقل،همملَک،هم

.مک آدم و سجده کنندة آدم هستندهم ملک هم عقل شناسنده خدا هستند، از جنس او هستند، هر دو ک
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رساند، هر دو میاي که پیغام زندگی را به ماکنید که عقل کل و ملک و مدیوم یعنی واسطه، آن واسطهمیتوجه

رسیم این حضور خود می، یعنی ما، ما وقتی به حضورسجده کننده آدم هستند و کمک کنندة آدم هستند

دانیم چه جوري نمیزنده شده، عقل این و این واسطه، ما کهخداییت است، خود خداست در جسم خودش 

گوید حاال ما این مقام را رها میدارد مقام ما را. کنندمیو به ما سجده. وصلیم، هر دو اینها در خدمت ما هستند

م کند گداي خوشبختی و هویت و زندگی از اجسامیکردیم رفتیم توي ذهن با هوشیاري جسمی که به جهان نگاه

گیاهان و جمادات و به حالت حضور مااند به این حالت ما، بیرونی هستیم که همین اجسام بیرونی چشم دوخته

شناسند کمک او میکه عقل و ملک که خدا را خوب. حیوانات و بقیه انسانها محتاج این حالت بشرند

خواهد میبه خدا وصله االناي که اینها جالب نیست؟ که ما عقل کل و واسطه. هستندو سجده کنندة او

، ما این کمک را بخاطر مقاومتی که در مقابل اتفاق این لحظه داریم به خاطر اینکه توجه به سبب به ما کمک کند

. شویمنمیخواهیم، ما تسلیممیزنیم، ما جسممان مریض است هنوز ما دوا را از بیرونمیکنیم پسمیداریم رد

: گویدمیحاال یک چیز دیگر. ن است درست ببینیمبا یاد گرفتن این چیزها ممک

حاسديوعدوراآدمبوده****واحدياولزبودهشیطانونفس

نفس من ذهنی و شیطان یعنی این انرژي و این هوشیاري که در جهان وجود دارد که از هم هویت شدگی با اجسام 

و از اول یکی . اندثل ابر این جهان را گرفته اینها یکیو با فکرها و باورها و دردها در این جهان بوجود آمده و م

اند آدم اند و از اول دشمن و حاسد یعنی حسد کنندة انسان بودهبودند همانطور که عقل و فرشته یکی بوده

. شناسدنمیپس من ذهنی ما دشمن درجه یک حضور ماست، چون. اند، منظور از آدم هوشیاري حضور استبوده

آثار حضور . خواهد شما به حضور برسید همین نفس خود ما استنمیاولین عاملی که. توضیح دادیماینها را قبالً

گیرد اگر بتواند اگر به حرفش میکند جلو ما رامیشود حسادتمیدر ما مشخص بشود این من ذهنی ناراحت

شما تمام بشود، براي اینکه آید شما بهش گوش بدهید به نفعمیگوش بدهید، هیچ راهنمایی نیست که از نفس

خواهد خودش را زیاد بکند، آنهم تقصیري میکند، نیروي مخربمیاین نیروي بزرگ مخرب در این جهان القاء

دانید که از چه جنسی هستید، القائات میخواهد آن را زیاد کند، ولی شمامیندارد هر چیزي از هر جنسی است

از اینجاهاست که درد . به تولد حضور شما باید براي شما مشخص باشدشیطان و من ذهنی و حسادت آن نسبت 

من . درد هوشیارانه درد من ذهنی است. شما از جنس حضور هستید. شود درد من ذهنی درد شما نیستمیایجاد
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ید که گوید نکن این کارها را، به محض اینکه شما کارهایی بکنمیکند،میکند شما را پشیمانمیذهنی درد ایجاد

چه . کند شما را برمی گرداندمیگذارد، خرابکارينمیتواند شما را به حضور برساند اینمیبراي شما مثبت است و

کند کار دیگر میآورد شما را راضیمیمنطق. بسا نگذارد شما را به این برنامه گوش بدهید اگر پیشرفت بکنید

. کند حسود شماستمیکند، او ایجادمیایجاد

خمیداودید،مؤتَمننورآنکهو****رمیداودید،بدنراآدمنکهآ

کند ما هم مثل حضرت آدم هستیم، بدن دید نمیاي که آدم را یعنی انسان را حاال حضرت آدم را فرقآن باشنده

د جسم دید هوشیاري جسمی است، من ذهنی هوشیاري جسمی دارد، شیطان هوشیاري جسمی دارد، او فرار کر

توانید متکی باشید و اعتماد میرمید، آن که نور حضور دید موتمن یعنی قابل اعتماد دید و تنها نوري که شما

شیطان هم سجده نکرده، شیطان به آدم سجده . کنید نور حضور است نه نور نفس، او خمید یعنی سجده کرد

. کندنمیر است سجدهنکرده، شیطان و من ذهنی چون فقط جسم شناسند و آدم که از جنس حضو

طینغیرندیدهدیدهرادووین*****اینازبودندروشناندیدهدو،آن

آن دو یعنی عقل و ملَک چشمهایشان روشن بوده از نور حضور از روشنایی خدا، این دو یعنی نفس و شیطان غیر 

جنس جسم و میراییرا از بینید؟ خودتان میاین لحظه شما چی. از گل و ماده و تن چیز دیگري ندیدند

بینید میخودتان را نامیر و بینهایت و ابدي. بینید پس در مرحلۀ نفس هستید در مرحلۀ من ذهنی هستیدمی

و . انداید در اینصورت عقل حضور دارید، عقل حضور و ملک پشت همرنگ شدهاید بیو از رنگ خارج شده

معنیش این است که ستیزه و .کنندمیکنند، کمکمیاینها در خدمت شما هستند، اینها به شما سجده

کنید و میروید فضا را بازمیچقدر در روز شما مقاومت دارید؟ آیا هر جا. مقاومت من ذهنی از بین رفته است

ستیزید؟ امتحان میبینید باهاشمیشود یا هر چیزي کهمیگیرید هر چیزي در شما جامیچالشها را در آغوش

. لطفاً اینها را خوب بخوانید بگذارید معنا روشن بشود. دام طایفه هستیدکنید از ک

خواندانجیلجهود،برنشایدچون****بماندیخبرخرچواکنونبیاناین

گوید این همه حرف زدیم از اینجا به بعد بیان دیگر فایده ندارد، شما باید تبدیل بشوید، تقریباً همه چیز میحاال

گیرید بصورت فکر و دانش ذهنی اضافهمیهاي مردهعنی اگر من ذهنی دارید اینها را بصورت تکهرا گفتیم، ی

شوید در اینصورت بیان ما فایده ندارد نمی، به آن زندهفهمیدنمیگویید و معنیش رامیکنید و همینطوريمی
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انجیل را متوجه! یان نباید انجیل بخوانیمتواند تکان بخورد، براي اینکه بر یهودنمیمثل اینکه خر روي یخ مانده و

معنیش این است که کسی بخواهد من ذهنی را حفظ بکند و خیلی عالقمند است میل به بیرون رفتن . شوندنمی

.دارد در اینصورت دیگر چقدر بیان کنیم چقدر توضیح بدهیم، دیگر توضیح کافی است

کَر؟پیشدرزدنربطبتوانکی*****عمر؟ازگفتنشیعهباتوانکی

.شنودنمیشود ساز زدنمیشود از عمر صحبت کرد چون شناسایی ندارند و در پیش کَر همنمیبا شیعیان هم

کند اگر این مطالب کمک نکرده به شما دستتان را نمییعنی اگر کسی گوش حضور ندارد اگر این مطالب بیدارش

یزها را یک ذره رها کنید، حداقل دستتان شل بشود، ما گرفتیم شل کنید و به آن چیزهایی که چسبیدید آن چ

حداقل این باعث نشود یک ذره شل کنیم دستمان را، اگر یک ذره ترس شما را کم نکرد اگر حسادت شما را کم 

نکرد، اگر بینش من ذهنی را کمتر نکرد که توجه کنیم چه ایرادي داریم ما، من ذهنی چه اشکاالتی دارد، این که 

ام نباید من ذهنی داشته باشم تا هفت هشت سالگی مجاز بوده و اینهمه درد ن ذهنی موقت بوده االن پنجاه سالهم

.دهید کهنمیزنیم گوشمیدیگر ما این حرفها را براي چی. را انباشته کردم این درست نبوده

استبسبرآوردم،کههوییهاي**استکسیکگوشهبهدهدرگرلیک

اي اگر یک انسان گوشهایش باز کردیم در همین روي کره زمین در یک گوشهمیدهی که صحبتش رادر همین 

. همین حرفهایی که زدم باید کافی باشد. است این هیاهویی که کردم کافی است

رسوخبامشرِّح،گردد،ناطقی*****کلوخوسنگرا،شرحمستحق

تواند آن کسی که بجایی رسیده تشنه میالبته شرح. کندمیکسی که مستحق شرح است یعنی شرح را گوش

ايشوند و گویندهمیسنگ و کلوخ اینها ناطقی. اش را باز کند اشاره به آن هم داردخواهد سینهمیاست و

اگر کسی واقعاً گوش شنوا داشته باشد شوند مشَرح یعنی شرح دهنده با رسوخ یعنی با نفوذ، یعنی می

اگر به سنگ نگاه: البته یک بار خودش اینها را توضیح داده گفت.کنندمیا آن صحبتسنگ و کلوخ هم ب

گویی این سنگ مخلوق خداست که معادل هوشیاري بود و کلوخ را بشر خلق کرده، یک سنگمیکنیمی

یح دهنده توانند توضمیگوید اگر کسی به سنگ و کلوخ نگاه کند اینهامی.تواند هزاران کلوخ را خرد کندمی

شده باشند، اگر کسی گوش شنوا داشته باشد ولی اگر کسی توي من ذهنی سفت و سخت، این منِ ذهنیِ سفت
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اتفاقاً قصه بعدي در بیان . کند در این صورت مستحق شرح نیستمیدلش، فقط عقل خرافاتی این من ذهنی کار

.تاهی است و این تیترش استاین مطلب است اجازه بدهید بالفاصله آن را شروع بکنیم، قصه کو

3204مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بیان آنکه حق تعالی هرچه داد و آفرید از سماوات و اَرضَین و اَعیان و اَعراض همه به استدعاي 

حاجت آفرید، خود را محتاج چیزي باید کردن تا بدهد که اَمّنْ یجِیب المضْطَرَّ اذا دعاه، اضطرار 

.قاق استگواه استح

بقیه که برایتانو یکْشف السّوءواَمّنْ یجِیب المضْطَرَّ اذا دعاه: گویدمیو آیه قران را همه شما بلدید

خواهد بگوید تا شما نیاز حقیقی نداشته میتیتر. اجازه بدهید که این تیتر را یک ذره توضیح بدهیم. خوانممی

تواند این نمیکه تشنه باشید و بدانید تشنگی براي آب بیرون نیست و آب بیروناي نرسید باشید تا شما به درجه

تواند شما را سیراب بکند، و در این کار به شما میآیدمیتشنگی را رفع کند و فقط آب حیات است که از آنور

نید کمک بگیرید، توانمیتواند کمک کند غیر از زندگی یا خدا و راهی غیر از تسلیم شدن نیست شمانمیکسی

می گوید خدا هر چه داده و آفریده باز شدن آسمان درون حاال بگویید سماوات، آسمانها و زمین و اعیان و 

آن هر چیزي که در ما از بین رفتنی استعرَض چیزهاي از بین نرفتنی و آنهایی که از بین رفتنی هستند، 

همه بخاطر نیاز بوده شما . هستند و اصل ما جوهر استفکرها و تمام چیزهایی که بهشان چسبیدیم اینها عرض

.اضطرار گواه استحقاق استباید خودتان را نیازمند یک چیزي بکنید تا خدا به شما بدهد و 

کنید و میاضطرار یعنی واقعاً شما به عاجز بودن و ناتوانی خودتان به زنده شدن به خدا یا رسیدن به خدا اعتراف

. تواند به شما کمک کندنمیدانید صد در صد بدون هیچگونه شکی بیرونمیست شما کامالًاضطرار معنیش این ا

هاي ذهن است که ذهن حقیقت گفتیم اسباب تکه. ایددست برداشتهاز اسباباضطرار معنیش این است که شما

جان ضعیتی که آن هم بیکند براي رسیدن به یک ومیجان را اسبابهاي بیکند و این تکهمیجانرا تکه تکه بی

گویید میاضطرار حالتی است که شما. کنیم آنجا جان هستمیفکر. جان استدانیم که بینمیاست ولی ما

شوید در نظرتان وسیلۀ میکنید یا تسلیممیو وقتی که شما دعا. تواند به من کمک کندنمیاسباب بیرونی

.کنید یا هر چینمید، دعاکنینمیبیرونی نیست براي وسیلۀ بیرونی گریه
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اش رامن ترجمه. سوره نمل که اغلبتان با این آیه آشنایی دارید62دانید این آیۀ قران آیه میهمینطور که

کند چند تا آیه دیگر هم در نظرش بوده اجازه بدهید میولی موالنا وقتی اشاره به این آیه. گذارم روي صفحهمی

که معناي اینها . شود من سریع برایتان بخوانممیختم65شود و به میسوره نَمل شروع59ها را از آیه که این آیه

هست که تکرار خواهد شد 62این آیه . که البته به درس امروز موالنا مربوط است. ممکن است برایتان جالب باشد

. کنم همین را االن توضیح بدهیممیولی من فکر

62، آیه)27(قرآن کریم، سوره نمل

ٌه َمَع اللَِّه ۚ َقلِ أ وَء َويَْجَعلُُكْم ُخلََفاَء اْألَْرضِ أَإِلَٰ )۶٢. (یًال َما تََذكَُّرونَ مَّْن ُيجِیُب اْلُمْضطَرَّ إَِذا َدَعاُه َويَْكِشُف السُّ

یا آنکه وقتی درمانده اي او را بخواند اجابت] بهترندها آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند؛ یا بت[

دهد؟ آیا مینماید، و شما را جانشینان خود روي زمین قرارمیکند و آسیب و گرفتاریش را دفعمی

، چه اندك پند]نه، نیست! [؟]که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد[با خدا معبودي دیگر هست 

)62. (گیرندمی

شود و میهر لحظه بلندپس شریکان انتخابی ما همین من ذهنی است، من ذهنی شریک خداست، براي اینکه

آن قسمت داخل . گذارد دانش خدا وارد چهار بعد ما بشود وارد این جهان بشودنمیبرد ومیدانش خود را به کار

کنید این من ذهنی شما میکند که آیا شما فکرمیشود، و از شما سئوالمیها تکرارکروشه یا پارانتز در این آیه

ها همین اند اینها بهترند؟ یا معادل همین گفته یا بتها بهترند؟ بتیکجا ما درست کردهذهنی دیگران هاي که با من

پول ما، ثروت ما، متعلقات ماست اشخاص دیگر است که ما به آنها چسبیدیم اینها بهترند؟ به عبارت دیگر من 

ستیم؟ از آنجائیکه این لحظه پرمیپرستیم بهترند؟ از کجا فهمیدیم کهمیها که ماذهنی شما که براساس این بت

ها براي ما پس بت. گذارند توجه ما روي خدا باشدنمیکنند ومیهاي بیرونی جذبو هر لحظه توجه ما را آن بت

، درمانده همین درماندگی من ذهنی است، اي او را بخواندیا آنکه درماندهکند از شما، میحاال سئوال! بهترند

بینید می، بنابرایننمایدمیکند و آسیب و گرفتاریش را دفعمیبخواند اجابت! تدرماندگی ما از من ذهنی اس

گوید اگر می.کندمیکند و جانشین خودش در زمینمیخدا شما را از من ذهنی رها. کامالً به کار مربوط استکه

د کمک بگیرید و او را با توانینمیشما در این لحظه من دارید کامالً درمانده بشوید و حس کنید که از بیرون

من ذهنی شما را از این گرفتاريکند ومیخلوص نیت و با حضور یک لحظه در حال تسلیم بخوانید او قبول

با این خدا به . کندمینشین خودش در زمیناشود و شما را جمیآورد و در شما به خودش زندهمیبیرون
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توانیم از من ذهنی و این نمیما که خودمان. فت نهگالبته که شما خواهید نظر شما خداي دیگر هست؟

تواند ما را از این ذهن در بیاورد و ما را جانشین میگرفتاري خودمان را رها کنیم، آیا با وجود این خدایی که

هاي گویید نه، االن من فهمیدم که این من ذهنی من و منمیخودش در زمین بکند خداي دیگر هست؟ شما

که شریک در قدرت و کندمیاین سئوال را. اند در روي زمیندا نیستند، که شریک او شدهذهنی دیگر خ

گیرد؟میکی اندك پند. گیرندمیپس چه اندك پند. نه نیستگوییم میما. ؟ نه نیستربوبیت او باشد

نظر دارد من 65تا 59هايگیرید؟ حاال فقط این نیست موالنا به آیهنمیانسانها، با شنیدن این چطور شما پند

. خوانممیسریع برایتان

59، آیه)27(قرآن کریم، سوره نمل

ا ُيْشرُِكونَ  )۵٩. (ُقِل اْلَحْمُد لِلَِّه َوَسَالٌم َعلَٰى ِعبَاِدِه الَِّذيَن اْصطََفٰىۗ  آللَُّه َخْیٌر أَمَّ

آیا خدا بهتر . زیده استویژه خداست، و درود بر آن بندگانش که آنان را برگها همه ستایش: بگو

)59(دهند؟ میاست یا آنچه شریک او قرار

هاي ماست بگو ها همین پول ماست متعلقات ماست، هم هویت شدگیاي پیغمبر بگو که بتها را ستایش نکنید، بت

لی که خوانیم در حامیکنیم حتی نماز هم کهمیها را ستایشکنیم ما فقط بتمیولی ما. آنها را ستایش نکنند

ها فکرخواند گفتیم ذهن ما هم نماینده شیطان است، ما حضور نداریم دائماً راجع به این بتمیذهنمان دارد نماز

و درود بر آن بندگانش که آنان را خوانیم، میولی اتوماتیک نمازشودمیاگر این کار را بکنم اینطوريکنیممی

سیاه که برگزید و با امر مر آورد و به آن زنده شد یعنی وصل شد را برگزیده است؟ مثل آن ها کی.برگزیده است

کند و در او به خودش زندهمیپس هر کسی را که او انتخاب. به او و از مشک کوچک او تمام کاروان سیراب شدند

سئوال راهمین دهند؟میآیا خدا بهتر است یا آنچه شریک او قرار: کندمیحاال سئوال. شود او برگزیده استمی

آیا خدا بهتر است : پرسد کهمیکه بعداً هی مرتب. شودمیشروعأَمَّنْ است دیگر باهمین.خواهد جواب بدهدمی

خوانیممیحاال بقیه راهاي شما درست شده؟ي که بر اساس بتیا منهاي شمابتیا 

60، آیه)27(قرآن کریم، سوره نمل

َماَواتِ َواْألَ  ْن َخلََق السَّ َماِء َماًء َفأَْنبَْتَنا بِِه َحَدائَِق َذاَت بَْھَجٍة َما َكاَن لَُكْم أَْن تُْنبُِتوا َشجَ أَمَّ َرَھا ۗ ْرَض َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن السَّ

ٌه َمَع اللَِّه ۚ بَْل ُھْم َقْوٌم يَْعِدلُونَ  )۶٠. (أَإِلَٰ

و زمین را آفرید، و براي شما ها سمانیا آنکه آ] بهترندها آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند؛ یا بت[

از آسمان آبی نازل کرد که به وسیله آن باغ هایی خرم و باطراوت رویاندیم، که رویاندن درختانش 
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نه، ! [؟]که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد[در قدرت شما نیست؛ آیا با خدا معبودي دیگر هست 

)60.] (کنندمیولکه از حق عد[، بلکه آنان مردمی منحرف اند]نیست

هر دو به یک معنی است اینها یا خدایی که بر اساس آن بهترندها آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند؛ یا بت

و زمین را آفرید، و براي شما از ها یا آنکه آسمانها شما درست کردید بهترند؟ یعنی من ذهنی بهتر است، بت

ها سمبلیک است به نظر من، آسمان و زمین یعنی آسمانی که در درون در اینجا واقعاً اینآسمان آبی نازل کرد

که به وسیله آن باغ هایی خرم و شود و زمین آنها و فرم آنها را آفرید و آب حیات فرستادمیانسانها باز

بلی ما باغی داریم، هر کسی باغی دارد که در باطراوت رویاندیم، که رویاندن درختانش در قدرت شما نیست

توانیم برویانیم، گاهی اوقاتنمیرویاند و اگر انرژي او نباشد و وارد وجود ما نشود درخت مامیو درختانی اوا

. کاریم بادام پوك استمیرسد، هر چینمیکنیم ولی چون با عشق نیست به نتیجهمیبینید که ما بچه بزرگمی

در . ها ساختیم به نظر ما بهتر از خدا استبراساس بتي که چرا؟ براي اینکه شریک انتخابی ما بهتره، یعنی من

دهد، باغ ما را آبادمیکند، از آن آسمان به ما آبمیکند یک زمین جدیدي درستمیحالی که آسمان ما را او باز

؟آیا با خدا معبودي دیگر هست.کند در حالیکه رویاندن درخت در باغ ما کار ما نیست یعنی کار من نیستمی

، بلکه آنان ]نه، نیست! [؟]که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد[شود مینید این جمله در همه تکرارببی

ایم در ظاهر در بلی پس ما چون من ذهنی را شریک خدا کرده.]کنندمیکه از حق عدول[مردمی منحرف اند

گوییم که آره ما مییعنی ما داریمنه نیست، همه ما االن به این سئوالت جواب منفی خواهیم داد،: گوییممیذهن

اگر . کنیم که من ذهنی ماستمیشناسیم، در حالیکه در هر لحظه یک شریکی براي او علمنمیخداي دیگري

پس خداي دیگري نیست که شریک در قدرت و ربوبیت آن باشد، نه . فهمیم نباید من ذهنی بلند بشودمیاینها را

و این عدول کردن حقیقتاً از بالنس و تعادل . کنیممیحقیقت و عدل عدولنیست، پس ما مردمی هستیم که از

اگر دقت کنید به این . اش بتواند در وجود ما تعادل ایجاد بکنددهیم زندگی با انرژينمیبیرون رفتن یعنی ما اجازه

من تعادل در زندگی شما گذارندنمیکنند ومیاست آنها عدوليَْعِدلُونَ بلی .هایش هم توجه کنیدترجمه عربی

.گذارند من وارد وجودشان بشومنمیکنند ومیو ستیزه. ایجاد کنم

61، آیه)27(قرآن کریم، سوره نمل

ْن َجَعَل اْألَْرَض َقَراًرا َوَجَعَل ِخَاللََھا أَْنَھاًرا َوَجَعَل لََھا َرَواِسَي َوَجَعَل بَْیَن اْلبَْحَرْيِن َحاِجزً ◌َ أ ٌه َمَع اللَِّه ۚ بَْل أَْكَثُرُھْم َال ا ۗ أَإِلَٰ مَّ

)۶١. (يَْعلَُمونَ 
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آرام و ] براي موجوداتش[یا آنکه زمین را ] بهترندها آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند؛ یا بت[

تا زیر [قرارگاه ساخت و در شکاف هایش نهرهایی پدید آورد، و براي آن کوه هایی استوار قرار داد 

که با هم مخلوط [مانع و حایلی قرار داد ] ي شیرین و شور[و میان دو دریا ، ]پاي اهلش نلرزد

، ]نه، نیست! [؟]که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد[؛ آیا با خدا معبودي دیگر هست]نشوند

)61. (دانندنمیبلکه بیشترشان

میم یعنی چی، ما انتخاب فهمیمعنی این جمله را] بهترندها آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند؛ یا بت[

پرستیم یعنی میهایی کهکردیم شریک براي خدا که همین من ذهنی خودمان است یا من ذهنی ما بر اساس بت

کنیم گفتیم میدزدند براساس آنها من درستمیاند در ذهن ما هستند توجه زنده ما رالحظه به لحظه در بیرون

کند آیا من ذهنی ما بهتر از خدایی است که زمین را آرام و یمپس بازهم سئوال.من یک تصویر ذهنی هست

توانید سمبلیک بگیرید و زمین را فرم خودتان بگیرید، زمین ما آرام و قرار ندارد، میقرارگاه ساخت، اینها را

آرامش فقط کسانی که . کندمیفرم شما قرار پیداکندمیشود، آسمان درون، زمین قرار پیدامیوقتی آسمان باز

این زمین شما را وقتی شما را از . ندارند قرار ندارند استرس دارند، خشمگین هستند غصه دارند، من ذهنی دارند

از نو : گویدمیکند، همینطور که واقعاً این زمین را بقول حافظ کهمیکشد بیرون زمین جدیدي درستمیدرون

اش را در زمین ما پدیدبنابراین نهرهایش را انرژي. سازدمیسازد، فقط اومیاو،باید آدمی ساخت و عالمی دیگر

خورد مثل ما که نمیکند این زمین را، زمین تکان تکانمیکند، و مستقرمیآورد در جسم ما در فکر ما واردمی

دهد که این نوشته سمبلیک است، میان دو دریا، دریاي میهی واکنش نشان بدهیم، و جالب است که این نشان

گوید کاري کرده می.دریاي شور هوشیاري جسمی است دریاي شیرین هوشیاري حضور است.شیرین و شور

میان دو دریاي شیرین و شور مانع و . شودنمیکه هوشیاري حضور در این جهان با هوشیاري جسمی شور قاطی

دو تا دریا از هم جدا هستند و دانید دریایی هست کهمیالبته. شوندنمیحایلی قرار داد که اینها باهم مخلوط

بینید که در این جهان میدانید که یامیرنگ و نوع دیگر هستند منظورش دریا نیست اینها سمبلیک است و

اند یک هوشیاري دارند و آنهایی که در هوشیاري من ذهنی هستند یک هوشیاري آنهایی که به حضور رسیده

خواهید من درست کنید میگوید با وجود یک چنین خدایی شما بازهممی.شوندنمیو این دو تا باهم قاطیدارند

گوییم نیست، خوب اگر مینیست، همۀ ما: گوییدمیآیا معبود دیگري هست؟ که البته شما. شریک قرار بدهید

ونی هاي بیرهر لحظه بتکنیم؟میدانیم، اگر نیست پس چرا من ذهنی را علَمنمینیست پس ما این موضوع را
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. این من شریک خداست. کنیم این تصویر ذهنی من ماستمیدزدند و ما یک تصویر ذهنی درستمیتوجه ما را

. کنندمیهاي ذهنی دیگر را دوست دارند و با آنها معاملههاي ذهنی ما منو من

اند که ین آیه را شنیدهبلی این آیه اصلی است که یکبار خواندم اجازه بدهید که یک بار هم بخوانم تقریباً همه ا

:خوانندمیولی وقتی این آیه را. خوانندمیاین آیه راها گاهی اوقات در مساجد و همین طور در جمع

62، آیه)27(قرآن کریم، سوره نمل

هٌ  وَء َويَْجَعُلُكْم ُخلََفاَء اْألَْرضِ أَإِلَٰ ْن ُيِجیُب اْلُمْضطَرَّ إَِذا َدَعاُه َويَْكِشُف السُّ )۶٢. (َمَع اللَِّه ۚ َقلِیًال َما تََذكَُّرونَ أَمَّ

یا آنکه وقتی درمانده اي او را بخواند اجابت] بهترندها آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند؛ یا بت[

دهد؟ آیا مینماید، و شما را جانشینان خود روي زمین قرارمیکند و آسیب و گرفتاریش را دفعمی

، چه اندك پند]نه، نیست! [؟]که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد[با خدا معبودي دیگر هست

)62. (گیرندمی

خواهند از او، و سوء و بدي را میکند تقاضاي انسان مضطر را زمانی کهمیدهد و ایجابمیهمین معنی راأَمَّْن که 

هٌ کند روي زمین، میگرداند او را جانشین خودشمیکند و برمیبرطرف گوید آیا با وجود خدا میَمَع اللَّهِ أَإِلَٰ

یا عبرتگیرندمییعنی پندتََذكَُّرونَ . گیرندمیآنهایی که عبرت یا پندو چه اندکندَقلِیًال َماخدایی هست؟

.گیرندمی

63، آیه)27(قرآن کریم، سوره نمل

ْن يَْھِديُكْم فِي ظُُلَماتِ اْلبَرِّ َواْلبَْحرِ َو َمْن ُيرْ  ا أَمَّ ٌه َمَع اللَِّه ۚ تََعالَى اللَُّه َعمَّ ِسُل الرِّيَاَح ُبْشًرا بَْیَن يََدْي َرْحَمتِِه ۗ أَإِلَٰ

)۶٣. (ُيْشرُِكونَ 

خشکی و دریا هاي یا آنکه شما را در تاریکی] بهترندها آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند؛ یا بت[

فرستد؟آیا با خدا میدها را مژده رسانو کیست که پیشاپیش رحمتش با! کند؟میراهنمایی

، خدا برتر است از آنچه ]نه، نیست! [؟]که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد[معبودي دیگر هست 

)63. (دهندمیبراي او شریک قرار

کوید آیا این شریک یا شریکان انتخابی شما یعنی من ذهنی شما بهتر است یا منی میاین هم کامالً معلوم است

پرستید در بیرون مثل پول و متعلقات و اشخاص و یا تصاویر ذهنی آنها بهترند یا آن کسی که میه بر اساس بتهاک

کند یعنی میکند؟ دریا یعنی فضاي یکتایی راهنماییمیذهن، خشکی یعنی ذهن راهنماییهاي شما را در تاریکی

که من ذهنی دارید همین االن پیشاپیش رحمتش کند و حتی در حالیمیهمین این جهان هم آن جهان راهنمایی



Program # 628گنج حضور628برنامه شماره 

46: صفحه

فرستد با چنین خدایی خداي دیگر هست؟ که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد؟ البته همه مامیرا مژده رسان

گوییم نه خدا برتر است از من ذهنی ما میما. دهندمیگوییم نیست خدا برتر است از آنچه براي او شریک قرارمی

.ی دیگرهاي ذهنو من

64، آیه)27(قرآن کریم، سوره نمل

ٌه َمَع اللَِّه ۚ ُقْل ھَ  َماِء َواْألَْرضِ ۗ أَإِلَٰ ْن يَْبَدُأ اْلَخْلَق ثُمَّ ُيِعیُدُه َوَمْن يَْرُزُقُكْم ِمَن السَّ )۶۴. (اتُوا ُبْرَھانَُكْم إِْن ُكْنُتْم َصاِدقِینَ أَمَّ

آفریند، آنگاه آنان را مییا آنکه مخلوقات را] بهترندها تآیا آن شریکان انتخابی شما بهترند؛ یا ب[

دهد؟ آیا با خدا میو کیست آنکه از آسمان و زمین شما را روزي! بازمی گرداند؟] پس از مرگشان[

اگر راست: ، بگو]نه، نیست! [؟]که شریک در قدرت و ربوبیت او باشد[معبودي دیگر هست 

)64(. گویید برهان خود را بیاوریدمی

یعنی یک کسی که هم از فرم و هم این . گرداندمیکند و برمیکشد و شما را زندهمییعنی شما را در من ذهنی

آید براي انسانهایی میآید و برکتمیهمین االن از آنور روزي نور. دهدمیجهان و هم از آن جهان به شما روزي

که شریک در [آیا با خدا معبودي دیگر هست .کندمییهکه در حضور هستند، فرمشان هم که از این جهان تغذ

اگر راست: بگوگوید میآیدمیحاال اینجا یک اشکال کوچک پیش،]نه، نیست! [؟]قدرت و ربوبیت او باشد

نه نیست، برهان ما : گفتیممیگوید اگر تا حاال مامیاشکال کوچک این است که.گویید برهان خود را بیاوریدمی

.برهان خاموشی است: گوییم نیست، برهان کو؟ هفته قبل گفتمیموشی باشد، من ذهنی صفر باشد، ماباید خا

دلیل ما . که نداریم. دلیل ما ذهن خاموش است. گویید دلیل خود را بیاوریدمیگوید بگو اي پیغمبر اگر راستمی

در حالیکه ما . حرف نزنیم او حرف بزنددلیل شما این است که ما . دلیل ما زنده شدن به اوست. عدم واکنش است

دلیل ما باید این باشد که اگر ما فهمیدیم اینها را این لحظه به جهان نرویم، دلیل ما باید این باشد . دهیمنمیمجال

از . دلیل ما باید این باشد که از جنس درد نباشیم. جذب نکند. که چیزهاي بیرونی توجه زندة ما را جلب نکند

دلیل ما اینست که اگر فهمیدیم درك ! گفتیم نه نیستمیشود تا اینجا ما با ذهنمیپس معلوم. یمجنس او باش

. نه تنها بلند نشویم از شرکاي دیگر هم کمک نخواهیم. کردیم این لحظه به صورت من و شریک خدا بلند نشویم

یعنی چیزهاي بیرون و . را نپرستیدبود گفت که غیر از من کسی دیگر59تواند این باشد که در آیه میدلیل ما

دانستیم که آخر سر این را خواهند نمی، متاسفانه ما دلیل نداریمبعدش هم همه را توضیح داد. ها را نپرستیدبت

به هر صورت آیه آخري. گفتیم نه، نیستنمیوگرنه. پرسید
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65، آیه)27(قرآن کریم، سوره نمل

مَ  )۶۵. (َواْألَْرضِ اْلَغْیَب إِالَّ اللَُّه ۚ َوَما يَْشُعُروَن أَيَّاَن ُيْبَعُثونَ اَواتِ ُقْل َال يَْعلَُم َمْن فِي السَّ

داند، و آنان آگاهی ندارند چه زمانی نمیو زمین هیچ کس جز خدا غیبها در آسمان: بگو

)65(شوند؟ میبرانگیخته

ها و زمین به غیر از من به غیر از خدا غیب را هیچ اش این است که به آنها بگو، به انسانها بگو که در آسمانمعنی

پس این آیه قرآن . کی برانگیخته خواهد شد. داند که کی به حضور خواهد رسیدنمیو هیچ کس. داندنمیکس

از من ذهنیتان هم نپرسید از استادتان . رسممیدهد که شما از هیچ کس نباید بپرسید کی من به حضورمینشان

بلی . داند شما کی به حضور زنده خواهید شدنمیز هیچ کس نپرسید، براي اینکه غیر از خدا کسیهم نپرسید، ا

.بود که انشاء اهللا این معانی را که موالنا در نظرش بود شما متوجه شدید65این آیه 

به اینجا نکته ظریف این که اگر شما حقیقتاً. می رویم سر یک قسمت از مثنوي همۀ این صحبتها سر تیترش بود

نرسید که نیازمند به طلوع نور برگزیده یا نور حضور در خودتان باشید و نشانش این است که شما از بیرون قطع 

خورد، اگر این امید را از بیرون قطع نکنید این بند ناف دنیا را نمیگویید انرژي بیرون به درد مامیکنید ومیامید

براي اینکه به گفتار نیست، در آیه قران هم به ما گفتند که اگر راستآید نمیقیچی نکنید، از آنور انرژي

روم، برهان ما این است که ذهن نمیگویید برهان بیاورید دلیل بیاورید، برهان ما این است که دیگر من بیرونمی

ه من توجهم کنم، برهان من این است کنمیکنم بد و خوبنمیما خاموش است، برهان ما این است که من قضاوت

کنم که کاريمیبرهان من این است که من به عاجز بودن خودم اعتراف. روي خودم است با کسی کار ندارم

دهد یک تکه میاش اسباب را مورد توجه من قراردانستم که با ذهنم که همهنمیمن تا حاال. توانم بکنمنمی

من برهانم این است . ن درك کردم و اسباب را انداختممن اال. شود به جایی رسیدنمیاي است از حقیقت کلمرده

اش این نیست که معنی. گویمنمیپذیرم و چیزيمیوضعیت این لحظه را بدون قید و شرط و قبل از قضاوتکه 

آید بجاي اینکه انگیزه میخواهم ببینم انگیزه از آنورمیاش این است کهمعنیتوانم انجام بدهم نمیهیچ عملی

برهان من براي اینکه نیازمندم چی هست؟ براي شما چی هست؟ . س و خواستن باشد، برهان من این استمن تر

که همه62در آن آیه ! رویدمیچه دلیلی دارید که شما نیاز به خدا دارید؟ اگر دارید چرا اینقدر به جهان

طر هستم، من احتیاج دارم، مرا نجات گویند من مضمیخوانند ومیخوانند، آیا وقتیمیخوانند و دسته جمعیمی

گویند به خاطر اینکه این را از من میخواهندمیبده یا به من کمک کن، باز هم در ذهنشان یک چیزي از خدا
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دهی من مضطرم، بیشتر مردم یک چیز مادي در نمیات را به منگرفتی من مضطر شدم، یا اینکه تو آبت را انرژي

گویید این را میشما مضطر نیستید یعنی اگر شما.این غلط است. کنندمینند، دعاکمینظرشان است که گریه

شود، براي این گریهمیگویید این را بده زندگی من درستمیشود، شما از خدامیبدهید زندگی من درست

ن ذهنی هستید، زیر کنید، شما باز هم زیر نفوذ منمیکنید براي آب او گریهنمیکنم، پس شما براي خدا گریهمی

یا شما نفوذ شیطان هستید، آیا در تمام دعاهاي شما یا خواستنهاي شما بین شما و خدا همین شیطان است؟ 

دانم از این میکنم شما روي من کار کن، من دیگرمیگویید من خودم را تسلیممیهستید و شماصیلا

کنید،مید با وجود خدا شما خداي دیگري را شریک اوگویمیدارد. توانم شفا بگیرمنمیاسبابهاي بیرونی من

است که من درست همین چیزها و ترکیب آنها . شود که لفظاً بگویید نه، ولی توي ذهنتان یک چیزي بخواهیدنمی

شود که شما لحظه به لحظه شریک درست کنید بگویید که شریک درستنمیکرده و من شریک خداست،

بگوییم که نهه لحظه ما بت پرست باشیم یک چیزي در بیرون حواس ما را بدزددشود لحظه بنمیکنم،نمی

کنید نیایید میشما اگر متوجه بشوید که چه اشتباهی. دزدد، ما همه توجهمان به خداست و ما اصیل هستیمنمی

آخرش خودش جواب . زود نداریم، زود نداریم. شود این را درست کردمیبگویید که حاال زود بگو ببینم چه جوري

داند، هیچ کس غیبمیدانم غیبمیفقط من. شویدمیداند که شما کی برانگیختهنمیداد گفت هیچ کس

امروز هم در غزل گفت، گفت آقا این همه چه مایه رنج کشیدم از دست یار تا این . شما باید تسلیم شوید. داندنمی

من فهمیدم که زود بگو که من کار دارم بروم، پس من ذهنی کهحاال شما با یک کلمه شنیدید . حضور برقرار شد

خواهید به حضور برسید، چیزي نیست که بگیري بگذاري توي جیبت بروي، حضور و میدارید شما، با من ذهنی

ات اضافه کنی، بگویی اري این را هم ت و امالکت و انباشتگیبه خدا رسیدن چیزي نیست که شما به بقیه متعلقات

.کردم که دیگر کامل بشود همچو چیزي نیستاضافه 

3204مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

کردآغازسخنطفلیچنانکه****دردوستبودهمریمینیازآن

گوید که نیاز حقیقی مریم بوده و درد بوده که یک طفل یا مسیح در گهواره شروع کرد به صحبت کردن، ومی

ح و مریم همین زاده شدن حضور انسان از من ذهنی است، و اینکه مریم بدون دانید که این سمبلیسم مسیمی

. که در ذهن ما به مسیح حامله هستیمهمۀ انسانهاستما اینکه مردي به او نزدیک شود حامله شده، حاملگی 
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یقی بود همین طور نیاز حقگوید که نیاز حقیقی مریم میو. مسیج حضور است هوشیاري که از خودش آگاه شده

گفت موقعی که شما . کندمیما در من ذهنی است اگر اصیل باشیم و از ته دلمان خواهنده باشیم او اجابت

اینها همه تفسیرهاي . کندمیکند و شما را جانشین خودش در روي زمینمیبخواهید در حال اضطرار او اجابت

هم زیر درد زایمان هستیم که درد او را به زیر آنهاست و مریم زیر فشار بود هم زیر فشار درد زایمان است که ما

کشد، و از درخت خشک شده خرما یعنی از من ذهنی خشک میوه یعنی میکشد یعنی درخت خرمامیخرما بن

یعنی به محض اینکه ما بزاییم همۀ انسانها بزایند این درخت خشک من ذهنی یک دفعه . آیدمیخرما بدست

کند صحبت کردن همین طور که مسیح در میداده و همین طور مسیح ما شروعنمیتا حاال میوه. دهدمیمیوه

گهواره گفته من پیغمبرم و من صاحب کتاب هستم، و البته مریم زیر فشار فامیلش هم بوده که چرا شما که شوهر 

رف بیاید در تواند به حمیمسیح شما هم. نکرده چطورید حامله شدید و اینها، به هر حال مسیح به حرف آمده

گویید من نیاز حقیقی دارم و عمالً هر لحظهمیولی تا زمانی که به حرف. صورتی که شما نیاز حقیقی داشته باشید

خواهی شما نیاز حقیقی ندارید، توجه میشوید به یکی از این بتها و از این بتها چیزيمیروید به جهان و وصلمی

نیاز حقیقی این است که . به زبان بگویید و در عمل بروید به دنیانیاز حقیقی این نیست که شما کنید که 

دانید این کسی که در شما شریک میحاال که دیگر اینها را فهمیدي، شماشما دردهایت را حقیقتاً بیندازي، 

ها را و ترسها را نگه خداست بخاطر دردهاي شماست، اصلش از درد است، پس شما چرا رنجشها را و کینه

ترسد که، نمیخواهد از طریق آن حرف بزندمید؟ کسی که امتداد خدا باشد، کسی که مسیح یا خداییتداشتی

امروز . شناسدنمیامروز گفت که رنگ بی رنگی را. از بی رنگی هستیدامروز گفت که شما از بی فرمی هستید، 

دانید میشماکنیم میاالن ما گفتگوشناسید همینمیتلویحاً این را هم یاد گرفتیم همین که شما فناپذیري را

که چیزهایی در این جهان هستند که فناپذیر هستند، معنیش این است که شما از جنس فناناپذیري 

شود که میرنگ است که سببتوانستید فناپذیري را بفهمید، این نور بیمیو گرنه چطوريهستید

بیند، شما اگر میرایی خودتان رامیست که میرایی رافناناپذیري و نامیرایی اپس این. رنگها دیده شوند

خوب دانید؟ براي اینکه در شما یک نامیرایی وجود دارد،میدانید که این تن مردنی است، از کجامیبینیدمی

برید به این بتها؟ در حالی که این بتها همه میترسید؟ پس چرا پناهمیاگر شما از جنس نامیرایی هستید پس چرا

. شناسیدمیشناسند، ولی شما آنها رانمیتازه آنها شما را. ز جنس میرایی هستندا
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نَهفتدرداردگفتجزوتجزوِ****بگفتاوبراياوبیاو،جزوِ

تواند شروع کند به حرف زدن میپس حضور ما. جزو او یعنی جزو مریم بی او شروع کرد به گفتگو، به حرف زدن

تواند با تو میگوید جزو جزو تو در نهانمیدون ما احتیاجی به من ذهنی ما ندارد، حاال موالنااگر ما حرف نزنیم، ب

تواند با ما حرف بزند به ما کمک کند در خدمت ما باشد، ما اگر از این من ذهنی رها میحرف بزند، تمام اجزاي ما

تواند در خدمت میاعضاي ما تمام ذرات مابشویم هر چیزیدر جهان به ما کمک خواهد کرد از جمله بدن ما تمام 

توانند در خدمت ما باشد، با ما گفتگو کنند حاال میاینها. ذرات وجودي ما منتظر خرد هوشیارانه ماست. ما باشد

.گویدمیدر نهان

نهی؟پاودستچندرامنکري*****رهیايشوندتشاهدپاودست

دهند، در قسمت قبل گفت که میشوند، دست و پاي تو به تو پیغاممیخواهد بگوید دست و پاي تو شاهد تومی

توانند به شما ناطق بشوند با شما حرف بزنند، حاال موقعی که ما به میاگر تو شنونده باشی سنگ و کلوخ هم

ر گوید که حاال که اینطوري است تو منکري را، یا منکري را همین من ذهنی را منکمیشویم،میحضور زنده

تواند شما را بشناسد همینطور که رنگها بی رنگی نمیکند ونمیخداست منکر زندگی است و به اصل شما سجده

.گویدمینهی همین را داردنمینهی؟ پامیکنی؟ چرا دست و پا بهشمیشناسند، چرا اینقدر تقویتشنمیرا

کنی؟ پس چرا میچرا من ذهنی را اینقدر تقویتگوید اگر شما مضطر هستید اگر نیاز به زندگی به خدا داریدمی

ی که با آنها هم هویت بشوي؟ چرا اینقدر ناراحت روي بیرون؟ چرا هنوز دنبال انباشتگی بیشتر هستمیاینقدر

کنی که مثالً نمیافتند؟ چرا خودت همکاريمیهستی که قسمتهاي مختلف تو که با آنها هم هویت بودي

کنی منکر یا شریک خدامیکنی؟ چون هر چه درد بیشتر ایجادمیرا درد بیشتري ایجاددردهایت را بیندازي؟ چ

وقتی این کسی که در . کنید؟ وقتی من ذهنی صفر بشودنمیکی شما براي خدا شریک درست. شودمیبزرگتر

. دانم ساکت بشود تا زندگی از طریق شما حرف بزندمیگویدمیشما

بخفتودیدراتوناطقۀناطق****تگفوشرحمستحقنباشیور

خوابد، یعنی با میبیند ومیاگر شما مستحق شرح نباشی، گوش ندهی، گوش شنوا نداشته باشی هر ناطقی تو را

آیا شما واقعاً نیازمند شنیدن باشید . واقعاً نیازمند شنیدن باشیمزند، پس معلوم شد که ما بایدنمیتو حرف

اي که اصالً یک عده.شنوید مستحق شرح نیستیدنمیاگر. شنویدمیشنوید؟نمیشنوید یایمپیغامهاي موالنا را
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من . گویدمیهر من ذهنی اینطوري. گویند اینها مزخرفات است این حرفها چیهمیمستحق شرح نیستند، آنها

شود یا دیوانهمیش زیادداند براي اینکه اینقدر دردنمیفهمدمیرسدمیدانم یک جائیمیگوید منمیذهنی

با این سبب زنده کار کردم کار نکرد یک . دانم من نتوانستم درست کنمنمیگوید آقامیشود یا اگر تعقل کندمی

. جایی باید که بفهمیم

جستکهچیزيطالبی،بیابدتا****رستمحتاجپیازرویید،چههر

ت یک محتاجی دنبال آن بوده محتاج واقعی، تا طالبی که آن را هر چه رویید هر چه بوجود آمد، بدنبال این رس

شما اگر نیروي زندگی را . متاسفانه این قانون در مورد من ذهنی هم صادق است. کرده پیدا بکندمیجستجو

. بکنید درد را بیشتر خواهید کرد این کار را نکنیدبگیرید و وارد من بکنید و من را بزرگ کنید و جستجوي درد

طبق قانون جذب درد دنبال ما بعنوان من ذهنی بدانید که هستۀ مرکزي شما از درد است یعنی از جنس دردید،ش

گوید میگویید من طالب دردم، خوب خدامیشما. نروید بدانید که از جنس چی هستید اگر هستیددرد است،

اینطوري نیست که . ه درد بکن بخوردهم، بگیر انرژي خمیر خام را تبدیل بمیخواهی من به تو دردمیدرد

کند میفهمد بیاید مرا راهنمایی کند، دیگر داردمیفهمم خدا که بزرگ استنمیشما بگویید من که

پس چه جوري بکند؟ مگر این آیات قرانی که امروز خواندیم کم مطلب در آنها هست؟ مگر ! شما تسلیم شو

طالب کند؟ شما طالب چی هستید؟ ممکن است بگوییدنمییدارگوید کم است یعنی بمیهمین هایی که موالنا

خواهم با همسرم گل بگویم و گل بشنوم،میآرامش، طالب صلح، طالب دوستی و آرامش و عشق در خانواده

؟ برهانتان گوییدمیبلی راست. هاي خوب تربیت کنیم، خانوادة ما مکان عشق باشدخواهیم لطیف باشیم بچهمی

دانم است، برهان عدم ترس و عدم کنترل است، برهان نبودن حرص نمیمنی است، برهانبرهان بی.را بیاورید

کنیم ما، ما که متر نداریم که من آدمها میاست برهان کو؟ برهان من صفر است اگر اینها راست است به آنجا نگاه

! کنیدمیچقدر اعتراض!کنیدمینترلچقدر ک! شویدمیدانید به چه بلندي بزرگمیرا اندازه بگیریم ولی شما

!فهمممیفهمی فقط مننمیگویید تومیچقدر! کنیدمیچقدر مقاومت! کنیدمیچقدر ستیزه

آفریدحاجاتدفعبراياز*****آفریدسماواتگرتعالیحق

ر نظر بگیریم، حاال آسمان شما را هم د. می گوید خداوند اگر آسمان را درست کرد براي رفع نیاز درست کرد

.آسمان درون ما، آسمان درون ما نیاز ماست، یعنی اگر قرار باشد در درون شما یک آسمان باز بشود
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پر عشق چو قوي شد غم نردبان نماند***ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان 

شق بیاید شما این عشق را براي رفع نردبان ذهن است، اگر این آسمان را باز کرد براي اینکه از آنجا خرد بیاید ع

بینید اگر یک ذره تاریخچه زندگی میبینید در خودتان، نیاز رامیآیا شما این نیاز را. در جهان پخش کنید

من این همه درد ایجاد کردم، این همه مسئله ایجاد کردم این چیزي : گوییدمیشخصی خودتان را بررسی کنید

خواهم زندگی کنم با این میمن. من درست کرده این زندگی نیستپس این را منِ. است که من درست کردم

هر . ولی این نیاز حقیقی است. بگذار این آسمان را حق تعالی در درون من باز کند. توانم زندگی کنمنمیدردها من

ر این نیاز موقغ این بند ناف بریده شد، توقعات ما از بیرون به صفر رسید، از آدمها به صفر رسید حقیقتاً شما د

. صادق هستید

رودآنجانوافقري،کجاهر*****رودآنجادوادردي،کجاهر

گوید، به عنوان راه حل معنوي، هر کجا درد عشق باشد هر کسی بگوید میاینها را به عنوان معنوي موالنا به ما

هارود آنجا، بعضیمیوا، من فقط به وحدت با او نیازمندم ددواي من عشق است من فقط به عشق نیازمندم

ات باشد خواستی چیمیام هست؟ بابا تو پر از دردي، پر از استرسی، پر از ترسی، پر از واکنشیگویند من چیمی

من چی دارم و چی هستم؟ هیچی پیدا: گویدمیهر که بی نیاز از جهان و فقیر است وقتی. تو من ذهنی داري

(Dao De jing)یا (Tao Te Chin)ینگ کتاب خرد چینیچتائوتاین کتاب .رود نواي خدامیکند نوا آنجانمی

ولی . ماندنمیرود دره، کوه باشی آب تو کوهمیدره کائینات باش نه کوه کائینات، دره باش که آب:گویدمی

.آیدمیما کوه هستیم آب پایین

رودآنجاآبست،کشتیکجاهر****رودآنجاجوابمشکل،کجاهر

مشکلکهمیکنیماعتراف.داریممشکل؟نداریمیاداریممشکلما.میرودآنجاجواب،داردمشکلیکسهر

با،مقاومتعدمکلیدبافقطاین،کردهدرستمابراياوکهگرفتاریهایی.داریمذهنیمنمشکلمان همه.داریم

ايمزرعه،هستکشتیکجاهر.آیدیمطرفآنازجواب.میشودحل،بشودماوجودواردکهزندگیبرکت

.میرودآنجاآب،هست
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پستوباالازآببجوشدتا****دستبهآورتشنگیجو،کمآب

باواستآبمیکنیفکراآلنکهراايتکهاین،راآبمفهوم.نکنجستجوذهنتدرراآبیعنیجوکمآب

آنآب،کنیمجستجوراآبمااینکهمحضبه.نکنجستجوراآبذهنتبا.نیستآب،رويمیدنبالشذهنت

که؟چیستکهنکنیدتجسمراآباین.آیدمیطرفآنازکهاستبرکتیوعشقیوزیباییوخرديوانرژي

.باشتشنه،نجوآب.نجواصالًیعنیجوکم.نکنجستجوراآب.کنیجستجوذهنتدر

ازکردهامیدقطعانسان.کردتعریفشودمینذهنباراتشنگی.کندمینمراجعهذهنبهکهاستانسانی،تشنه

اینازوپولاینازکهداندمیولی،باشدداشتهپولخیلیاستممکن،باشدنداشتهاینکهنه،ماديجهان

باو،کنیمتعریفبتوانیمماکهنیستچیزيهمآبو.آیدنمیآب،چسبیدهآنبهکهچیزياینازومتعلقات

هرچه.شویممیتشنه،کنیمکوچکرامنما چههر.باشتشنه.نکنیمجستجوذهنباراآب.برویمدنبالشذهن

دنبالمردهاسباببصورت،گرددمیآبدنبالمفهومبصورتوگرددمیآبدنبالمناین،کنیممیبزرگرامن

توانیممینما.کندمیزندانی،استخشکصحرايکهذهندرراخودش.گرددمیمردهآبدنبال.یمگردمیآب

باید.باشیمداشتهذهنیتشنگیوکنیمزندانیآبجستجويوترفندهمینباراخودمانآببیذهندر

.بشودردآنازانرژيباید.بشودنرمبایداستسفتمنجسماینکهگویدمیاآلن.باشیمداشتهحقیقیتشنگی

آراممن،شودمیخارجهایمپانوكازوشودمیواردسرماززندگیآرامشکههمین.کنمیمصفررامقاومتمن

تشنگی،آیدمیپائینجستجووذهنفکرسرعتتقدرچیهر.دارداحتیاجاینبهمنفکرومنبدن.شوممی

وباالیعنی،پستوباالازآبتا.ذهنیمنتشنگینهاستتشنگیاین.دهدمینشانراخودش،مااصیل

بامنکههستچالشیبیروندرلحظهاینکهکندنمیفرقییعنی.بجوشدبرایت،زندگیهاي چالشهايپستی

راچالشاینخواهممیزندگیخردبا ای،شوممیردکنارشازحضور،هوشیاريباکنممینرمپنجهودستآن

.استزندگیآسانجاهاي،نهیاکنمحل

یاشودمیمریضدوستانتانازیکییا،شودمیمریضفامیلییک.آیدمیمسائلی.هستیدتشنهلحظهاینشما

هیچ.استجورچیزهمهاستروانیموقع،همها موقعبعضی.آیدمیهاسختی.کنیدمیپیداایراديیکخودتان

مهمیبیت.آیدمیبیرونزندگیآب،جوشدمیبرایتانآبپستوباالاز.نکنیدجستجوآبشما.کندمینفرقی

.است
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او؟شیرپستان،زگرددروانکی******گلونازكطفلکنزایدتا

.شودمینروانشیرمادرپستاناز،داردشیربهاحتیاجواستنازكگلویشکه،نیایدبیرونمادرشکمازبچهتا

درتوانیمنمیما.خرد زندگی جاري نمی شود.شودمینجاريزندگیشیراین،نشویدزاییدهذهنازشماتایعنی

خردکاراینباکهکنیمفکروکنیمبذهندرراو زندگیخداجستجوي .بکنیمزندگیتوصیفوبمانیمذهن

حرفمااینکهوخدابهدادنقرارشریکوستیزهخودش اینو.شدخواهدروانوکردخواهیمپیدارازندگی

.نکنیدراکاراین.نزندحرفاوتازنیممی

گروراحرارتو،تشنهشويتا*****بدوها پستیوباالبدینرو

.کنکار،بدو،استچالشیااستآساناآلن،نیستیاهستچالشکهزندگیهايبلنديوپستیایندریعنی

تسلیم.بدهانجامشدهتسلیملعمتسلیمحالتزندگی درباشوموازي.نکنکارذهنبایعنی،نکنتنبلیپس

.نیستخواستنوترسازشماانگیزهولیبگذارید،اثربیرونرويخواهیدنمیشماکهنیستمعنیاینبهشدن

تا.نکنتنبلی.کنیدمیتوجه.نککاردوبا.کنکارحرارتباو.آیدمیشماعمقازوآیدمیدرونازها انگیزه

می آید اینآباینکهدیدخواهید،کنیدکارشدهتسلیمعملبامدتییکشمااگر.بشويزندگیخردتشنه

فکروکنیدنمیعملخواستنوحرصوترساساسبرموقعهیچ.کنیدمیعادتردیگآنازبعدوآیدمیخرد

اینجاستگوییدمی.کنیدنمیعملردیگ،شدیدخشمگینکههمین.ایستیدمیوا،ترسیدیدکههمین.کنیدنمی

کینهانگیزه،انگیزهاین.استدشمنیانگیزه،انگیزهاین.استحسادتانگیزه،انگیزهاین.بایستمبایدمنکه

مننروید.ایستیدوا همانجا،استو فکرعملانگیزهاینها،خشموترسوکینهورنجشدیدیدجاهر.است

وقتیبرو.برگردشوبتسلیمبرو.کنیمیخرابراکارداري،یدآمینچیزيطرفآناز.کندمیکارداردذهنی

فکرتندتند.کنیدکارتندتندوبدویدتوانیدمیشما.کنکاروبیادوبارهموقعآن،شدشروعطرفآنازخرد

تشنه.شودمیننیایدطرفآنازگویدمیکهاستکسیتشنه.حضورباکنکارتندتند.نکندارمنفکرنکن

.استکردهیقینرااین.بردپیشازکاريشودمینآنهاهايانگیزهباودردهاباداندمیکهاستکسی

کیاايبنوشیجوآببانگ*****هوازنبوربانگازآنازبعد

.شنیددخواهیراآببانگشما،رعدبانگاز،آنازبعدگویدمی،رعدبانگیعنیزنبوربانگ، بزرگواریعنیکیا

.بزرگوارايشنويمیراآببانگکهاستاینمثلدرست،شنیديرارعدصدايکههمینیعنی
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آن انرژيباکه،دوایندر،شودمیچالشیکشدنحلیاشودمیمنیکافتادنسببکهبانگیهریعنی

کهچیزيهریعنی.آیدمیآبداردطرفآنازیعنیاستآببانگ،باشدبانگهااینازکهبانگیهر،ويدمی

.استمشخصپس.آیدمیآب،افتدمی

کشیشمیاوسويگیري،راآب***حشیشازنباشدکمتوحاجت

.بريمیاوسويوگیريمیراآبوآییمیتوگویدمی.گیاهیعنیحشیش.نیستگیاهازکمترتونیازگویدمی

.آوريمیخودتمزرعهسويبهراوجآبآییمی.داريبیلداریدمزرعهشما

خوشییابدتاخشک،زرعسوي****کشیمیتو،راآبگیريگوش

.شودسبزتوخشکمزرعهتا.خودتيمزرعهبهآوريمیکانالشازگردانیبرمیراآب.گیريمیراآبگوش

کهحاال.دارداحتیاجآببهتوهمزرعکهدانیمیتوولی.شودمیزردداردمزرعهاینکهبراي؟آوريمیچرا

قبولاگر،کنیفکراگر؟دارداحتیاجزندگیآباینبهکهکنینمیفکر،شودمیخشکداردتوجانمزرعه

.گویدمیراهمین.شمامزرعهبهکندمیجاريرازندگیآبهمخدا،کنییقیناگر،کنی

استکوثرآبزپررحمتابر**استمضمرجواهرکشراجانزرع

شماجاناینیعنی،استپوشیدهیعنیمضمراست،پوشیدهجوهرهایشکه،شماجانکشتاینیعنی

اینبدانیدشمااگراست،خشکولیاستپوشیدهاینداریدشماکهشماکشتآن،جواهراتشجوهرهایش،

شماکشتوارداستحاضر. استحاضرهمیشهخدااست،رحمتابردارد،احتیاجوريآنآببهواستخشک

، آب حیات را می گیردراآبگوشهمخداآورید،میخشکتانمزرعهبهمی گیرید راآبشماهکهمانطور. شود

اربیرونآبودارداحتیاجآبآنبهواستخشکشمامزرعهبدانیدشمااینکهشرطبهآورد،میشمامزرعهبه

.بیایدآبآنبگوییدوکنیدجستجورابیرونآبشودنمی. نکنیدجستجو

یعنیاستزندگیآبازپر،خدارحمتابر. آیدمیورآنازکهآبیاست،بهشتیاست،آببهشتیچشمهکوثر،

ازآید،میوراینازآبآید،نمیبیرونازآبکهبدانیدشمااستکافیپسشودبماوجودوارداستحاضردایما

.دستبهآورتشنگیجوکمآب. دخواهینمیرابیرونآبدیگرکهاستاینهمآندلیلودشاهوآیدمیدرون



Program # 628گنج حضور628برنامه شماره 

56: صفحه

بِالصّواباَعلَماَهللاُباش،تشنه****خطابآیدربّهمسقاهمتا

بهخداوندکه،باشتشنهتوبیاید،خطابمینوشاندکنندهپاكوپاكشراببندگانشبهخداکهقرآنآیهاینتا

فقطتوبفهمی،رااینتوانینمیاتفعلیعقلبااگر نمیدانی،االنتووباشتشنهتویعنی. استداناتروابص

سورهقرآنآیهربهم،سقاهمبهاستمربوط. بشودتوحالشاملاستدادهخداوندکهقولیاینتاباشتشنه

طهوراشراباربهمسقاهمگویدمیسورهآخرقسمت. استشدهخواندهقبال21آیه76شمارهانسان

21، آیه )76)(انسان(قرآن کریم، سوره دهر

ٍة َوَسَقاُھْم َربُُّھْم َشَرابًا طَُھوًرا .َعالِیَُھْم ثِیَاُب ُسْنُدسٍ ُخْضٌر َوإِْسَتْبَرٌقۖ  َوُحلُّوا أََساوَِر ِمْن فِضَّ

هاي ایه شوند از دستبندبر اندام ایشان است جامه هایی از ابریشم نازك و ستبر، و پیر

.سیمین، و پروردگارشان سیرابشان کند از شرابی پاك و پاك کننده

حضورلباسهمینستبرونازكابریشم. شودمیپوشیدهستبرونازكابریشمازشمااندامکهمیرسدروزيیعنی

وجودبهبیروندرکهاییچیزهآنیعنیاستسیمینازشمادستبندهايوزینتهاوپوشاندمیشمابهكاست

این کهآیدمیورآنازکهشرابیبهکندمیسیرابراشماپروردگارتانموقعآنوهستندنیکاینهاآید،می

کند،پاكراشماذهنتواندمیوشودمیشماوجودواردکههستشرابهمین. کنندهپاكهمواستپاك

راماهايناخالصیوذهنیجانازاعموفکرازاعموبدنازاعمرااشمسیستمهمه. دهدشفاراشماهاي درد

اینچگونهخدانگووباشتشنهگفتکرد؟کارچهبایدآوریمدستبهراایناینکهبرايولیدهدبشووشست

.باشتشنهفقطدهدمیانجامرا

شدنموازيدانیدمیشما.استزندگیباشدنموازيبازهمعالمتشلحظهایندراستتشنهکهکسی

زندگیباشدنموازي. کندمیآزادراشماکند،میاولیههوشیاريهمانجنسازراشمالحظه،ایندرزندگیبا

راها ناخالصیعالوهبهوکندمیسیرابوشادآرام،راشماوشودشماوجودواردپاكشرابکهشودمیباعث

.کندمیپاك
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