برنامه شماره  ۳۶۴گنج حضور
اجرا :پرویز شهبازی
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مولوی ،دیوان شمس ،غزل شماره ۴۵۸

تحییست
امروز چرخ را ز مه ما ر
تغییست
غیت رویش ر
خورشید را ز ر
صبح وجود را بجز این آفتاب نیست
بر ذره ذره وحدت حسنش مقرریست
اما بدان سبب که به هر شام و هر صبوح
اشکال نو نماید گوی که دیگریست
اشکال نو به نو چو مناقض نمایدت
اندر مناقضات خالف ر
مسییست
در تو چو جنگ باشد گوی دو لشکر است
در تو چو جنگ نبود دای که لشکریست
اندر خلیل لطف بد آتش نمود آب
نمرود قهر بود بر او آب آذریست
گرگ نمود یوسف در چشم حاسدان
پنهان شد آنک خوب و شکرلب برادریست
این دست خود هیمبرد از عشق روی او
وان قصد جانش کرده که بس زشت و منکریست
آن پرده از نمد نبود از حسد بود
زان پرده دوست را منگر زشت منظریست
دیویست نفس تو که حسد جزو وصف اوست
تا کل او چگونه قبییح و مقذریست
شی یمدیه
آن مار زشت را تو کنون ر
نک اژدها شود که به طبع آدیم خوریست
ای برق اژدهاکش از آسمان فضل
برتاب و برکشش که از او روح مضطریست
ی حرف شو چو دل اگرت صدر آرزوست
کز گفت این زبانت چو خواهنده بر دریست
مولوی ،مثنوی ،ر
دفی ششم ،سطر ۲۸
زاغ در رز نعره زاغان زند
بلبل از آواز خوش گ کم کند
پس خریدارست هر یک را جدا
اندرین بازار یفعل ما یشا
نقل خارستان غذای آتش است
بوی گل قوت دماغ رسخوش است
گر پلیدی پیش ما رسوا بود
خوک و سگ را شکر و حلوا بود
گر پلیدان این پلیدیها کنند
آبها بر پاک کردن یمتنند
گرچه ماران زهرافشان یمکنند
ورچه تلخانمان پریشان یمکنند
نحلها بر کو و کندو و شجر
یمنهند از شهد انبار شکر
زهرها هرچند زهری یمکنند
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زود تریاقاتشان بر یمکنند
این جهان جنگست کل چون بنگری
ذره با ذره چو دین با کافری
آن ییک ذره هیم پرد به چپ
یمی اندر طلب
وآن دگر سوی ر
ذرهای باال و آن دیگر نگون
ببی اندر رکون
جنگ فعلیشان ر
جنگ فعیل هست از جنگ نهان
زین تخالف آن تخالف را بدان
ذرهای کان محو شد در آفتاب
جنگ او ربیون شد از وصف و حساب
چون ز ذره محو شد نفس و نفس
جنگش اکنون جنگ خورشیدست بس
رفت از وی جنبش طبع و سکون
از چه از انا الیه راجعون
ما به بحر تو ز خود راجع شدیم
وز رضاع اصل ر
مسیضع شدیم
در فروغ راه ای مانده ز غول
الف کم زن از اصول ای یاصول
عی
جنگ ما و صلح ما در نور ر
اصبعی
نیست از ما هست ربی
ر
جنگ طبیع جنگ فعیل جنگ قول
در میان جزوها حربیست هول
این جهان زن جنگ قایم یمبود
در عنارص در نگر تا حل شود
چار عنرص چار استون قویست
که بدیشان سقف دنیا مستویست
هر ستوی اشکننده آن دگر
ر
اسی آب اشکننده آن ررسر
پس بنای خلق بر اضداد بود
الجرم ما جنگییم از رص و سود
هست احوالم خالف همدگر
هر ییک با هم مخالف در اثر
چونک هر دم راه خود را یمزنم
با دگر کس سازگاری چون کنم
ببی
موج لشکرهای احوالم ر
کی
هر ییک با دیگری در جنگ و ر
چنی جنگ گران
یمنگر در خود ر
پس چه مشغویل به جنگ دیگران
یا مگر زین جنگ حقت وا خرد
در جهان صلح یک رنگت برد
ر
آن جهان جز باف و آباد نیست
زانک آن ترکیب از اضداد نیست
این تفای از ضد آید ضد را
چون نباشد ضد نبود جز بقا
نظی
نف ضد کرد از بهشت آن ی ر
که نباشد شمس و ضدش زمهریر
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هست یرنیک اصول رنگها
صلحها باشد اصول جنگها
مولوی ،مثنوی ،ر
دفی سوم ،سطر ۲۷۷۷
اصبعی
دیده و دل هست ربی
ر
حسی
ای
کاتب
چون قلم در دست
ر
اصبع لطفست و قهر و در میان
کلک دل با قبض و بسیط زین بنان
ر
اجاللیست
ای قلم بنگر گر
ر
اصبعی کیست
که میان
ر
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احوالییس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  ۴۵۸از دیوان شمس موالنا ررسوع یمکنم.
با سالم و
ر
تغییست
غیت رویش ر
تحییست **** خورشید را ز ر
امروز چرخ را ز مه ما ر
امروز که انسان بوجود آمده ،انسان اصل وجودش در فضای یکتای این لحظه است و با خدا و زندگ ییک است .پس بنابراین خردی که از
متحی
چی گردننده را
ر
این فضای یکتای در این لحظه بر انسان یمتابد و بوسیله انسان بیان و وارد جهان یمشود ،جهان را و چرخ را و هر ر
یمکند .برای اینکه عقل او بدرد نیمخورد.
امروز پس از اینکه انسان در اثر تکامل به انسانیت خودش دست یافته یعت انسان چه بخواهیم و چه نخواهیم در این لحظه ،با این
ً
لحظه که خود هوشیاری و زندگیست با او ییک است ویل حاال موقتا رفته به ذهنش .امروز موالنا به ما یمگوید که سبب این رچ هست!
قرار زندگ با ما این است که ما این مقام خودمان را که مقام زندگ در فضای ییک بودن با این لحظه است که در واقع ییک بودن با زندگ و
خدا هم همان است در خودمان هوشیارانه ببینیم و با او باشیم و جهان ما را ندزدد .جهان ما را از این زنده بودن زندگ در این لحظه که ما
تغیی وضعیت دادن و
تغیی حالت دادن ر
تغی یعت ر
حیت بودن و ر
تحی یعت در ر
هستیم به اصطالح از کار بیکار نکند .بنابراین یمگوید ر
بعض موقعها ر
خشمگی شدن.
حت
ر
چرا اینطوری است؟ البته یک بیان شاعرانه است .امروز که ما انسان هستیم و خرد زندگ را بیان یمکنیم هوشیارانه و زندگ دست یافته
حیت است .خود من ما هم در
چیی که یمگردد ( از مه ما ) مه ما همان زندگ و خداست در ر
به ما و خودش را از ما بیان یمکند ،چرخ هر ر
حیت است بنابراین عقب نشسته .درست مثل اینکه خورشید طلوع کرده و شمیع هم روشن است .این شمع متوجه شده در مقابل
ر
ر
بیشی روشن یمکند.
خورشید نورش به چشم نیمآید و فایده ندارد و خورشید
ر
پیوسی
بگیید و شمع را عقل منذهت .عقیل که ما از به هم
حاال شما خورشید و شمع را که االن تمثیل یمزنیم .نور دید خرد زندگ در نظر ر
بگیید.
الگوهای ذهت ،که از آن یاد گرفتیم و با آن همهویت شدیم در نظر ر
متحی است و خورشید یعت این خورشید باال سبب یمشود که ما با این چشم حیسمان ببینیم .بعد محصول آن
یمگوید امروز چرخ از مه
ر
غیت روی معشوق) که ر
وقت ما با
غیت روی آن ( ر
را بییم به ذهنمان و قضاوت کنیم و تشخیص بدهیم .یمگوید این تشخیص و آن دید از ر
متغی و
معشوق ییک هستیم و خرد او را بیان و عشق و زیبای او را بیان یمکنیم در اینصورت خورشید که در واقع نور ربیوی را به ما یمدهد ر
گییم .عقیل که از الگوهای فکری یمگ رییم .این عقل با آن
چیها یم ر
ناراحت شده .دیگه آن عقل فایده ندارد .عقل این دنیای عقیل که ما از ر
عقل که نو به نو از زندگ از ما یمجوشد خییل فرق دارد .آن عقل همهویت شدگ است .آن عقیل است که ما رفتیم توی ذهنمان و با
چیها ییک شدیم و او به ما یمگوید که چطوری اینها را نگه داریم و زیاد کنیم .تشخیض توی آن نیست .بنابراین آن عقل بیکار و ناراحت
ر
شده است .منظور از خورشید در این تمثیل این است.
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صبح وجود را بجز این آفتاب نیست **** بر ذره ذره وحدت حسنش مقرریست
مقرر همانطور که یمبینید یعت تثبیت شده( .مقرری مثل وظفیه ،مثل حقوق) یمگوید صبح وجود ،یعت هر وجودی که ما هم جزو آن
غی از این آفتای وجود ندارد .کدام آفتاب ؟ االن تمثیل را عوض کرد .صبح
هستیم .وجود ما ،برای تن ما ،برای ذهن ما ،برای جان ما ر
همی لحظه که صبح است (منظور صبح و شب نیست ) بلکه منظور صبح وجود است.
آفتاب طلوع یمکند .ما چرا روشنای یمخواهیم؟ ر
صبح وجود را ما االن یمخواهیم ببینیم و صبح است .وجود ما االن بیدار شده از خواب منذهت و ما یمخواهیم ببینیم .با چه آفتای؟ با
همی نور زندگ و نور خدا .نوری که ر
وقت ما در فضا یکتای هستیم در ما بوجود یمآید و
همی نوری که در سطر اول گفت ماه .ر
چه نوری؟ ر
گییم ،نه اینکه در کتاب نوشته شده ،نه در کتابهای مذهت نوشده شده در هیچ جا نوشته نشده
االن یمجوشد از ما( .نه اینکه از ربیون یم ر
می االن از شما یمجوشد و یمآید باال و شما هم تشخیص یمدهید شعور ماست در این لحظه که شعور
و هیچ جا هم گفته نشده ).ه ر
زندگ است.
حیت یعت انگشت به دهان .ما یمگوییم « :ما بلد
حیتیم .ر
حیت افتادیم .ما هم جزو خلقت هستیم دیگر! ما هم در ر
اول گفت که ما در ر
ً
چیی که مرتبا من من یمکرد .آن کارهای نیست .یک
نیستیم» حالت تسلیم .شما به یک مرحلهای یمرسید که یمبینید که آن منذهت آن ر
چیها را ترتیب یمدهد .نه اینکه شما هیچ کاره هستید .شما هم عامل اجرای هستید .شما
کیس دیگر یک رنیوی دیگری یک عقل دیگری ر
هم اراده آزاد دارید .شما یمخواهید و معشوق هم یمخواهد هر دو با هم یمخواهید .نه اینکه شما به عنوان منذهت خودتان را بیکار کنید
چیی وجود ندارد شما مسئول هستید .شما مسئول فعال هستید .نیم-
وبگویید که به من مربوط نیست .خدا درست یمکند .نه چ رنی ر
چیی نیست.
چنی ر
توانیم ما کنار بشینیم و بگوییم حاال که به ما مربوط نیست پس من برویم خانه بخوابم! نه ر
صبح وجود را بجز این آفتاب نیست پس فهمیدیم ر
یقی یمدانیم که ما عامل فعال
وقت ذهن ما به ر
حیت یمافتد و ما بطور قطع و ر
هستیم ویل کارهای نیستم .عقل زندگ و عقل کل است که االن از ما جاری است .االن یمفهمیم که دیگر االن این است .به وجود این
همیطور ما هم جزو وجود هستیم .برای همه وجود و حاال ما هم
هست که آب یمدهد این روشنای یمدهید و عقل یمدهد و به ما هم ر
ربی آن .پس شما هم ربی آن و هر کیس هم برای خودش.
چی .حاال در مورد انسان همه انسانها! انسان هم یک ذره است( .حاال ما در مورد انسان صحبت یمکنیم .بحث
بر ذره ذره یعت بر همه ر
ر
تعیی کرده و این
تخصیص ما در مورد انسان است ).پس همه انسانها رصف نظر از دین و نژاد و رنگش ،در همه یک حقوف خدا یا زندگ ر
می وحدت حسن او است(.اینها حرفهای مذهت نیست .اینها ح ر
قیقت هستند که شما باید قبول
حقوق وظیفه و مستمری و مقرری ه ر
کنید .حاال به هر رایه بیایید به شما مربوط یمشود .ویل این لحظه یک وظیفهای از وحدت زیبای معشوق ،خرد معشوق ،عشق معشوق
در شما هست .پس این یک بیای بود که در اول موالنا داد توی این غزل .حاال برای اینکه روشن بشود من سه تا خط که جزو مثنوی
امشب ما است برایتان یمخوانم ببینید رچ یمگوید.
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موالنا در این سه خط یمگوید
دید دل ما (یعت ما ،یعت مرکز ما ،اصیل ترین هسته ما که اصیلترین مرکز ما دل ماست ).آن ربی انگشتان خداست .مثل قلم در دست
نویسنده .یمگوید:
ر ن
ر ن
دیده و دل هست ر ن
حسی
اصبعی **** چون قلم در دست کاتب ای
بی
اصبع لطفست و قهر و در میان **** کلک دل با قبض و بسیط زین بنان
ی
ی
ر ن
کیست
اصبعی
اجاللیست **** که میان
ای قلم بنگر گر
ای حس ر ن
ی یعت ای زیبارو ،ای خوب من .پس دارد به شما یمگوید :که ای خوبک من ،ای خوب کوچولوی من .این دل تو و این دیده تو
ربی انگشتان خداست .مثل قلم دست نویسنده .شما این دید را ببیند که االن دل شما ربی انگشتان زندگ است و یمخواهد االن بنویسد.
یمگوید اصبع یعت دو تا انگشت.
پس ییک لطف است و ییک قهر .و در میان کلک دل شما ( قلم دل شما ) با قبض و ر
بست زین بنان( بنان یعت انگشت) .یمگوید دل شما
مثل قلم ربی انگشتان لطف و قهر قرار گرفته.
میوید این لطف است .یمآیید از آنجا ربیون ،این قهر است .در آنجا هستید و در این
حاال شما به گنج حضور یمروید به فضای یکتای ر
بحر در این بحر همه ر ن
چی بگنجد فضای بینهایت هستید ،لطف هستید ،از جنس یکتای هستید ،از جنس لطف هستید و عشق را بیان
گید .ر
گید یعت اینکه ما دور شدیم از آن فضای
وقت دل ما یم ر
میوید به ذهن .در آنجا قبض دارید یعت دلتان یم ر
یمکنید از آنجا یمآیید ر
یکتای که این لحظه است .از این لحظه دور یمشویم یمرویم به زبان روانشنایس امروزی به گذشته و آینده یمروید( .قبض یمشوید دور
یمشوید).
ر
کشیس یمکشد از این لحظه ربیون.
میوید به گذشته زندگ یمکنید در آینده زندگ یمکنید از این لحظه دور میشوید .ببینید شما را چه
ر
پایی موالنا یمگوید« :در این لحظه اشکال نو به نو یمآیند ».داریم این حقیقت را بیان یمکنیم که شما این فضای یکتای این لحظه
در ر
بگیید
هستید .شکلهای نو به نو ،فکرهای نو به نو ،وضعیت های نو به نو در شما بلند یمشوند .ویل این دید را که مفید است را در نظر ر
(این دید مفیدی است) که شما مثل قلم ربی انگشتان قهر و لطف هستید.
پس خدا دارد بوسیله شما یمنویسد .حاال یمروید ذهن ،یک جور یمنویسد .یمرود فضای یکتای یک جور یمنویسد .دور یمشوید قبض
گید و یمروید به ذهن .یمآیید این لحظه و با این لحظه ییک یمشوید و فضا را باز یمکنید خاصیت اصلیتان را بکار یمبرید خاصیت
دلتان یم ر
چی در شما جا یمشوند ،انسانهای دیگر در شما
اصیل ما که تعریف ماست فضاگشای است ( فضای و جا گشای) جا را باز یمکنیم همه ر
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چی هم هویت نیستید ،حقیقت را نیمدانید ،برای
جا یمشوند ،تمام باورها در شما جا یمشوند ،تمام ادیان در شما جا یمشوند ،با هیچ ر
اینکه حقیقت این لحظه از زندگ ربیون یمآید .حقیقت اصل شما است و شما نیمدانید شما به ذهن نیمآیید.
ر
ر
ر
هست؟
ببی که میان انگشتان گ
هست .اجالیل یعت خدای
ببی که خدای
هست .ر
پایی یمگوید« :ای قلم» قلم یعت شما ،دل شما .ر
در ر
ا
اصل ما متوجه این قضیه نیستیم .ما فکر یمکنیم که ما آمدیم به این جهان و به ما هم گفتند که یک رسی مال و منال باید جمع کنیم و به
بمییم و برویم! اینطوری نیست.
یک رسی مقامها برسیم و خودمان را مقایسه کنیم و از همه برتر باشیم و بعد هم ر
دارد یمگوید که از اول گفته« :وحدت حسن او مال همه است ».هر انسای در آنجاست.
بخش دوم
در جای دیگر یمگوید که در
در اصبع عشقام چو قلم بخود و مضطر**** طومار نویسم من و طومار ندانم
چیی که یمنویسم زندگ یمنویسد .زندگ با دل من
یعت ربی انگشتان عشق هستم و من طومار یمنویسم این اشعار را یمنویسم یا هر ر
یمنویسد .ویل طومار نویسم من و طومار ندانم.
چون چنگم از زمزمه خود خیی نیست **** ارسار هیمگویم و ارسار ندانم
مانند ترازو و گزم من که به بازار **** بازار هیمسازم و بازار ندانم

در غزل امروز یمگوید  :امروز چنانم که خر از بار ندانم ...امروز چنانم ر
وقت که ما در فضای یکتای هستیم این خر را از بار تشخیص
نیمدهیم .ارسار را یمگوییم مانند چنیک که یمزنند من را یمزنند .خب اینها ما را بیدار یمکند که آیا دل ما را زندگ یمزند بصورت یک ساز یا
نیمزند؟
آیا شما تو ذهن هستید و جامد شدید؟ ویل باز هم زندگ شما را یمزند .ویل االن یک صدای ناهنجار یمآید همی صدای ر
اسیس و
ر
اضطراب و ترس و خشم و کینه و گرفتار ی و مسئله یمآید .صدای اینها یمآید.
ویل ر
وقت در فضای یکتای هستید مانند چنگ نواخته یمشوید و ارسار را یمگویید .ویل ارسار نیمدانید.
همی که موالنا یمگوید :شما ارسار را یمگوید ویل نیمروید توی آن توضیح بدهید (زندگ یمگوید ).مانند ترازوی گز هستید .ترازو برای بازار
ر
ر
ر
ر
گیی ما و تشخیص و شعور ما از فضای یکتای یمآید.
خوب است خرد دارید ( .گز مثل می ).ترازو و گز ،می ما ،می اندازه ر
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می بازار فرمهاست که ما آنقدر به بازار مشغول هستیم که از آنجا بطور کیل
یمگوید :من بازار را هیمسازم ویل بازار را نیمدانم .بازار ه ر
بریدیم.
گییم که دل شما ،که اصل شماست و مرکز شماست دست انگشتان زندگ است و
پس حاال ما حداقل ما از این دو سه خط شعر یاد یم ر
ا
چی دیگری یمنویسد ویل اصوال
چیها را بگذارید تو دلت .او ر
با دل شما مثل قلم دارد یمنویسد .حاال شما دلتان را یمخواهید مادی کنید و ر
چی دیگر نباید باشد .برای اینکه دارد زندگ با او یمنویسد و الی انگشتان قهر و لطف است .اگر شما دور بشوید از
غی از زندگ ر
در دل شما ر
این فضای یکتای گرفتار قهر یمشوی .وگرنه لطف زندگ با شماست و گرفتاری نیست (ییک را قبظ و ییک را بسط) ییک را فضای بینهایت
پر از شادی و عشق و زیبای است و ییک را پر از گرفتاری و ترس است .این ییک را ما خوب یمشناسیم .این گرفتاری و ترس و مسئله را خوب
یمشناسیم .حاال ما یمبینیم که این گرفتاری ما از رچ هست!
ً
ر
قسمت از مثنوی امروز ما است که بعد نیست که اگر بعدا رسیدیم من تکرار یمکنم.
این قسمت،
اما به دان سبب که به هر شام و هر صبوح**** اشکال نو نماید گوب که دیگریست
ما در فضای یکتای این لحظه با خدا ییک هستیم اما به این دلیل که هر لحظه (شما فرض کنید هر شام و هر صبوح یعت هر لحظه) شام
یعت شب عرص و صبوح یعت صبح و یا یمتوانید بگویید که شام در خواب ما در ذهن و صبوح ر
وقت که یمآییم صبح بیدار یمشویم و
نزدیک هوشیاری حضور بشویم که تا حدودی روشن است برای ما.
همیشه یمگوید بوسیله ذهن ما ،اشکال نو به ما نشان یمدهد .گ ؟ همان ماه .ما چون با این اشکال نو بلند یمشویم و فکر یمکنیم که اینها
چی است.
هستیم ما فکر یمکنیم که این ماه یعت خدا یک چ ری دیگری است .یعت ر
چی دیگر یمگوید:
و االن یک ر
ن
ی
مسییست
اشکال نو به نو چو مناقض نمایدت **** اندر مناقضات خالف
ی
خید.
مسی یعت پوشیده و پنهان .یمگوید «:شکلهای نو به نو » پس در این لحظه شکیل در ما بر یم ر
خید .االن شما به این تلویزیون نگاه یمکنید و این
ما گ هستیم ؟ ما فضای هستیم در این لحظه ینهایت و شکلها وفکرها در شما بریم ر
تلویزیون را یمبینید .این تلویزیون و این فضا و این اتاق در شماست نه اینکه شما بعنوان این بلند یمشوید.
بعد پنج دقیقه دیگر یمروید خیابان .در خیابان اتومیبلها را یمبینید .در آنجا این شکل در شما بلند یمشود .در آنجا آن شکل و در اینجا این
ا
شکل .چه شکل ربیوی و چه شکل دروی .مثل نشستید توی اتاقتان و در ذهنتان یک شکلهای مختلف بلند یمشود .همیشه ما بعنوان
چیی را خلق یمکنیم .حاال این شکلها بوسیلۀ آن ماه ،یمگوید به ما نشان داده یمشود .ویل اشکال کار اینجاست.
عنرص فعال و خالق ر
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ر
همی را یمگفت دیگر!
اشکال کار در اینجاست که ما بعنوان فضای زمینه باف نیممانیم .که این شکل بلند بشود و ما بلند نشویم .داشت ر
گفت شما بعنوان دل زندگ بعنوان دل شما که قلم هست در دست زندگ ر
باف یممانید و نیمروید به ذهن .نیمروید در آنجا بمانید .شما
ر
ر
ر
غی از هوشیاری
پرهی یمکنید .زمان
بعباری از زمان
روانشناخت عبارت از این است که یک شکیل باال بیاد و ما چون ر
روانشناخت ر
جسیمهوشیاری دیگری نداریم (االن در این وضعیت) شما اگر االن تا بحال به حضور نرسیدید و هوشیاری حضور نیمدانید رچ هست و
هیچ حیس ندارید .در این صورت شما باید بدانید که فقط هوشیاری جسیمدارید.
ر
چون این لحظه یک شکیل یک فکری در شما بلند یمشود چون فقط هوشیاری جسیمیمشناسید با این بلند یمشوید.
دانسی این خییل
مفید است .حاال چون بعنوان این بلند یمشوید و این فرم هم همیشه ناقص است .چرا ناقص است؟ چون این فرم ،آن فریم نیست که
فکر یمکنید شما باید باشد .فرم همیشه ناقص است .نیمشود فرم ناقص نباشد.
ا
معاال ناقص است .برای اینکه ر
وقت که شما با این بلند یمشوید
چی که یمخواهد باشد)
شکیل که ظاهر یمشود در ذهن شما (حاال هر ر
قطع یمکند شما را از زندگ .بنابراین آن شادی و آن خرد زندگ به شما نم ریسد .شکل و قیافه این فرم که این لحظه بلند یمشود ( که موالنا
دارد یمگوید) چون ما فقط هوشیاری جسیمداریم توی آن حس وجود یمرود .حاال به حس وجود یمرود و ناقص است حاال یمرود عقب
و ییک دیگر ظاهر یمشود از این شکلها بعد یک فکر دیگر و یک فکر بعد...
ذخیه یمکند و فاصله اتفاق قبیل تا حاال را بصورت زمان یمبیند که گذشته است .حاال یک شکل دیگری یمآید چون
ذهن شما این را ر
هوشیاری جسیمداریم فقط با آن هم ،همهویت یمشویم و آن هم یمرود ذخ ریه یمشود در ذهنمان .آن شکل هم ساده نیست آن هم
ذخیه یمشود.
ناقص بود بنابراین به عنوان زمان ر
یواش یواش این شکلها را شما از ابتدای زندگیتان که بچینید یمشود قصه زندگ شما .پس شما زندگ دارید .قصه زندگ در واقع پشت رس
هم قرار دادن اشکال یا فرمهای ناقص است .این غلط است .برای اینکه باید بدانیم که فقط این لحظه وجود دارد .این کار سبب شده که
ر
بیشی اینها به ثمر نرسیده است.
شما هزاران لحظه در گذشته داشته باشید .میلیونها لحظه داشته باشید که این قصه زندگ شماست .و
و این را شما حمل یمکنید.
سنگی است یک مقدار زیادش درد است .برا ی آنکه شکیل که االن ظاهر یمشود در ذهن شما و آن ناقص
ر
چیی که من یم-
است بعض موقعها شما از آن فرار یمکنید .آن شکل ،شکل آدمیست که یمگوید من از تو متنفر هستم .برای اینکه آن ر
ا
اصل نیمخواهم تو را ببینم.
خواستم نشده! من
ا
این اصل درست است؟ این اشکاالت ماست که موالنا یمکشد ،به ما نشان یمدهد تا ما بیدار بشویم .ببینید ما چکار داریم یمکنیم! ما
می کارها را کردهایم و یک کولهبار سنگیت را بنام قصه زندگیمان حمل یمکنیم و حارصیم ساعتها دربارۀ آن صحبت کنیم که چه کارهای
ه ر
ذخیه کردیم و یمتوانیم ساعتها
برای مردم کردهایم چه بدیهای کردیم یا چه خوبیهای کردیم و آنها چه ظلمهای به ما کردند .و اینها را ما ر
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راجع به آنها صحبت کنیم .گایه اوقات یمتوانیم برویم روانشناس .روانشناس هفتهای سه جلسه یک ساعته به مدت دو سه سال برویم و
راجع به اینها صحبت کنیم .او هم همه آنها را ضبط کند و بعد به ما بگوید که این قصه زندگ شماست بفرمایید این هم یس دی آن! نه
این درست نیست.
ستیه یمکنند و هر کدام
چنی کولهباری را داریم حمل یمکنیم و اینها ناقص هستند در ما هستند و در ضمن با هم ر
شما یمدانید که اگر ما ر
از اینها باید به ثمر برسند و ما با رسعت باال به آینده یمرویم که اینها رو به ثمر برسانیم و رسعت زیاد ما برای ر
رفی به آینده یعت عجله ما
غی از مرگ .ویل اگر شما بجای آن یمدانستید که همیشه این لحظه است و
به مردن است!!! برای این سیستم در آینده خیی نیست به ر
چی در شما اتفاق یمافتد و اتفاق ر
وقت یمافتد از ربی یمرود و شما نباید آن
همی لحظه است و این لحظه تکان نیمخورد و همه ر
این لحظه ر
ستیه هم نبود.
ذخیه کنید .پس در شما ر
را ر
خید که با شکل قبیل فرق دارد .و
موالنا دارد یمگوید :اشکال نوبه نو چو مناقض نمایدت برای اینکه در این لحظه ،یک شکیل در ما بریم ر
ستیه بر
پایی هم یمگوید که اثراتش در ربیون متفاوتند اینها با هم به ر
چون حس وجود در آن وجود دارد یمخواهد خودش را نگه دارد و در ر
پایی یمگوید که
خیند .اینها با هم بجنگ بر یم ر
یم ر
خیند .در ر
یمنگر در خود ر ن
چنی جنگ گران **** پس چه مشغویل به جنگ دیگران
تو نگاه کن به جنگ این شکلها در خودت! خب این را حل کن .تا این را حل نکت نیمتوای به فضای یکتای وارد بشوی .حاال تو چرا ر
رفت با
مردم یمجنیک؟! چرا جنگ داخیل خودت را رها کردی و ر
رفت با مردم یمجنیک .خب این را در درونت نگاه کن در در درونت برقرار است.
پس اشکال نو به نو چو مناقض نمایدت اینها چون همدیگر را نقص یمکنند و با هم متفاوت هستند و حس نقض وجود دارد به اندر
ن
ی
مسییست اینها با هم پتانسیل جنگ دارند.
مناقضات مناقض یعت ضد هم و مختلف خالف
ا
ا
گییم االن این کار
گییم که در ما قبل اشکایل بوجود آمده و االن هم بوجود یمآید .اوال که یاد یم ر
گیم؟ این را یاد یم ر
حاال ما از این رچ یاد یم ر
خییم .ما هیمنطور
خیند در ذهن ما ،ما با اینها برنیم ر
گیم که شکلها در ذهن ما پدید میان حاال اینها که بریم ر
را ما ادامه ندهیم .ما یاد یم ر
ر
زمینه باف یممانیم .مثل اقیانوس یک موج یمآید رد یمشود و موج بعدی یمآید و رد یمشود و موج بعد همینطور ...ما نیمپریم روی این
موج و بعد روی آن موج و بعد روی موج بعدی.
ً
ستیه خواند بود در دورن
ستیه هستند و ما این موجها را نگه یمداریم .این موج ها بعدا با هم در ر
اگر این کار را بکنیم این موجها با هم در ر
چیی که ما یمگوییم که این هستیم و یمخواهد خودش را در آینده به ثمر برساند
ما .و موالنا یمگوید این منذهت و این حس وجود و این ر
ن
ی
ی
ر
بیشی خواهیم خواند.
مسییست یعت حس و نیاز
مسی یعت پوشیده و پنهان و خالف
پایی
این به دلیل تضاد این اشکال بوجود آمده .ر
ستیه برخواهد خواست.
ستیه پنهان است و اینها با هم به ر
اینها به ر
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در تو چو جنگ باشد گوب دو لشکر است **** دو تو چو جنگ نبود ن
داب که لشکریست
حاال این اشکال در درون تو با هم جنگ یمکنند .یک مثال سادۀ ،ر
ماشی یمشوید
وقت که شما با همرستان اوقات تلیح یمکنید و بعد سوار
ر
چی یمگویید او
و یمبینید که دو تا لشکر است ییک لشکر توست و ییک هم لشکر همرست است و اینها با هم بگو مگو یمکنند .شما یک ر
چی دیگر یمگوید ...این همانطور ادامه دارد و بعد یک رسی ما امکانات داریم و
چی دیگر یمگوید و باز شما این را یمگویید و او یک ر
یک ر
یک رسی باورها داریم که لشکر ماست و ما را حمایت یمکند و یک رسی باورها تصویر ذهت همرسمان دارد ( االن که اینجا نیست ،ما
داریم دعوا یمکنیم ).آن دارد و ما داریم با آنها هم دعوا یمکنیم و رد یمکنیم .به این بازیها مشغولیم .اینطوری نیمشود.
ر ن
چنی جنگ گران شما اول این موضوع را حل کن .یعت هر کیس باید اول این را در خودش حل کند .این جنگ گران را و
یمنگر در خود
مشغول جنگ با دیگران نشود .تمام تمرکز شما روی خودتان است ما همه روی خودمان است که این جریانات را ما در خودمان ببینیم ،به
اصالح خودمان ربیدازیم .به اصالح دروی و بدانیم که چه بالی رس ما آمده تا خودمان را آزاد کنیم تا تک تک انسانها باید این کار را بکنند.
اینطوری نیست که یک دعا یا ورد بخوانیم تا همه یک دفعه به گنج حضور برسند.
بله مشکل است! شما یمبینید که مشکل است؟ بله.
می الزم است که این هوشیاری موالنای و اینجور هوشیاری پخش بشود تا انسانها خودشان را ببیند و
اگر دقت نکنیم نیمشود! برای ه ر
بفهمند که اشکاالت در خودشان است.
چیش این است که ما تمرکزمان روی ییک دیگر است .مبنا ییک دیگر است .اگر خودمان مهم
اولی ر
پایی صحبت حسد یمکند .حسادت ر
در ر
بودیم جریانات دروی خودمان مهم بود و به گنج حضور رسیدن خودمان مهم بود اگر ما دل خودمان را الی انگشتان خدا قرار یمدادیم و
ً
ا
دائما آنجا نگه یمداشتیم در آنصورت ما اصل به دیگران چکار داشتیم!؟ تا زمانیکه ما به دیگران کار داریم ما موفق نیمشویم و هر کیس
باید روی خودش کار کند.
ا
اصل ر
در تو چو جنگ باشد گوب دو لشکر است برای اینکه همیشه دو تا لشکر یمبیت .تو جنگ یمکت یک طرفش تو ه ر
وقت
ست ..ما
بستید و
غیی را مجسم یمکند که یمخواهد با او ر
مقاومت یمکنیم دو لشکر بوجود یمآید .یک من بوجود یمآید و من هم یک دیگری را یا ر
ما این را باید در خودمان ببینیم.
غی .همیشه
ستیه هستید در شما باید بدانید که جنگ است و دو لشکر است ییک لشکر شما و ییک هم لشکر ر
پس اگر شما در حال ر
ا
اینطوری است .فکر یمکنید که اینطوری است در حالیکه اصل دو لشکر وجود ندارد .فقط یک لشکر وجود دارد و آن هم لشکر زندگ
هست و این لحظه باید در فضای یکتای ر
ر
بایس و اجازه بدیه که زندگ خودش را از شما
است .یمخواهد به شما بگوید که شما رسباز زندگ
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بیان کند و جور دیگر هم نیمشود و اگر شما به این جنگ مشغول باشید در اینصورت ربیون و ذهن شما جهنم دیده یمشود و شما در
ا
عمل در بهشت هستید.
جهنم هستید .در حایلکه
ا
یمشود که ما عمل در بهشت باشیم ( چون زندگ ما را در بهشت قرار داده) ویل ما بطور ذهت خودمان را بزور بییم تو جهنم قرار بدیم؟
بله یمشود و ما هم ری کار را کردیم.
در تو چو جنگ نبود ن
داب که لشکریست یمدای که فقط یک لشکر زندگ وجود دارد یک انرژی وجود دارد که االن یمخواهد از شما بیان
همیکه جلوی او بایستید...حاال چطوری جلوی او یمایستید؟ هزاران مرتبه گفتیم شما
بشود و شما با این جنگ جلوی روی او ایستادید .ر
چیی که در ذهن شما بلند یمشود شما بکشید عقب و بغلش
با آن شکیل که االن ظاهر یمشود در ذهنتان نجنگید و با او رفیق بشوید .هر ر
کنید و این بغل کردن یعت در آغوش کشیدن ...شما بعنوان هوشیاری این را در آ غوش یمکشید .این شکیل که این االن در شما بوجود
یمآید (حاال ذهن هر رچ که یمگه درست است یا غلط  ،خوب است یا بد است) شما در آغوش کشیدید برای اینکه کل این را بوجود
آورده .این اتفاق االن دارد یمافتد و شما اتفاق نیستید .شما همینطور زمینه اتفاق قرار یمگ رید.
تغییش از آنجا خواهد بود که شما زمینه بمانید و اجازه بدهید که خرد زندگ
تغیی پیدا نیمکند؟ ر
حاال آیا این شکل خراب درست نیمشود ر
جریان پیدا کند به این وضعیت و این را عوض کند .شکلها همش نو به نو یمشوند.
االن یک شکیل ظاهر شده که خییل غلط است ما یمبینیم که که اینطوری نباید باشد .آیا ما یمخواهیم که این همینطوری ر
باف بماند؟ نه.
چیی که لحظه بعد یمخواهد
خید که کیفیت این شکل بستیک به این دارد که شما چقدر تسلیم بودید .ر
لحظه بعد یک شکل دیگری بریم ر
ا
کامل بستیک دارد به اینکه در شما چقدر خرد زندگ جریان دارد به عمل شما و فکر شما.
اتفاق بیفتد
آیا شما متوجه هستید که ربی انگشتان گ هستید؟ دل شما کجاست؟ دل شما در یک جای در آینده است؟ در گذشته است؟ دل شما
ر
اعیاض دارد و یمجنگد؟ در دل شما جنگ است؟ اگر در دل شما جنگ است پس خدا نیست! شما باید یک کاری برای آن جنگ بکنید.
خییل هم ساده است .با آن رفیق بشوید .با هر شکیل و بدانید هر لحظه این لحظه است و آن شکیل که هم زندگ بوجود یمآورد با آن
می سادگ
غی ایجاد یمشود و ررسوع یمکنید به ر
بستیید یک دفعه من و ر
رفیقید .اگر رفیق باشید از جنس زمینه یمشوید اگر ر
ستیه .به ه ر
است!
میند
حاال مثال ر
اندر خلیل لطف بد آتش نمود آب **** نمرود قهر بود بر او آب آذریست
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خلیل از جنس فضای یکتای بود بنابراین (آتش ربیون و این جنگ مردم است.آتش تضادهای ربیوی است ).آتش بنظرش آب آمد و آتش
ستیه بود و در درونش جنگ بود .بنابراین به خلیل که نگاه
را آب دید .ویل نمرود از جنس قهر بود .نمرود از جنس منذهت بود از جنس ر
میکرد به زندگ که نگاه میکرد آتش یمدید.
وقت که به ربیون نگاه یمکنید دوباره زندگ را یمبینید .به انسانهای دیگر که نگاه یمکنید زندگ را یمبینید .ر
شما از پایگاه زندگ ر
وقت از ذهن
نگاه کنید خدا را شما از جنس آتش یمبینید .انسانهای زنده به حضور و زنده را از جنس آتش یمبینید .ربیون را هم از جنس آتش یمبینید و
چی را از جنس دردرس یمبینید .حاال در پای ری خودش یک مثال دیگر یمزند.
همه ر
بخش سوم
ی
گرگ نمود یوسف در چشم حاسدان **** پنهان شد آنک خوب و شکر لب برادریست

جریان یوسف را هزار بار گفته ایم .یوسف را برادران بردند .حسود بودند .یوسف سنبل زیبای و عشق بود .حاال سنبلیک یوسف انسای
است که یا گنج حضور است در این جهان که گفتیم در همه هست .آیا یمشود در شما گنج حضور باشد و شما آن را به صورت گرگ
ببینید؟
آیا یمشود زندگ که در انسانهای دیگر هست به وسیله شما زندگ دیده نشود و همان گرگ دیده شود؟ چرا؟ برای اینکه خودمان گرگیم.
یمگوید برادرهای یوسف که با ترفند او را از یعقوب جدا کردند و بردند و او را در چاه انداختند .بعد هم رپیاهنش را پاره کردند و گفتند گرگ
او را خورده است .پس یوسف را گرگ یمدیدند و آن برادری که خوب و شکرلب بود پنهان شد.
ما انسانها نگاه یمکنیم به انسانهای دیگر که همه یوسفند .ما هم یوسفیم .چطور اینها را گرگ یمبینیم .چرا پنهان شده؟ چرا برادر خوب و
شکرلب پنهان شده؟ پایی یمگوید که این ر
فیلی و این عینک در چشم ماست.
ر
ی
داشت شیشه کبود **** الجرم دنیا کبودت یمنمود
پیش چشمت
غمگی نشان یمدهد .همه را گرگ نشان
چی را آی یمدیدی .ما عینک منذهت زده ایم و چشمانمان همه جا را
عینک آی زده بودی همه ر
ر
ر
ستید .بنابراین از آن جدا شده است.
ستید .با خدا و عشق یم ر
ستید .با یوسف یم ر
یمدهد .آن دسییس به زندگ ندارد برای اینکه با زندگ یم ر
ریشه در زندگ ندارد و فقط از طریق مقایسه حس وجود یمکند .باید با ییک مقایسه کند .ر
وقت مقایسه یمکند باید برتر بشود .بنابراین از
جنس فکر و جسم است .روح ندارد فقط از طریق مقایسه جسم با جسم و توهم ...ما دیده اید که خودمان را با مردیم مقایسه یمکنیم و
باید رپیوز از آب در بیاییم.
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ر
یمرویم خانه کیس که خانهاش بزر ر
بیشی است مقایسه یمکنیم .احساس کوچیک یمکنیم .یمرویم به توهم« .پولش زیاد
گی است ،پولش
است ویل عوضش مریض است .این به آن در .من بدنم سالم است .بچههایش یشعورند و بچههای من باشعورند .این باعث یمشود که
بگیم او آنجا ».این مقایسه است .مقایسه ما را حسود یمکند.
من اینجا قرار ر
ا
ر
حسادی نشانگر این است که ما توی منذهت هستیم .در درون ما جنگ مهیت در جریان است .اینها را برای رچ یمگوییم ما؟
اصل هر
ر
ر
وضعیت هستید؟
وضعیت هستیم ما؟ شما در چه
برای اینکه خودمان را بشناسیم .در چه
وقت موالنا اینقدر حسد و مقایسه را ،مقایسه خودمان با دیگران ،یعت تا ر
منصفانه به خودتان نگاه کنید و روی خودتان کار کنید .ر
وقت
خودمان را به جسم تبدیل نکردهایم نیمتوانیم با دیگران مقایسه کنیم .پس خودمان را به جسم تبدیل کردهایم .دیگران را به جسم تبدیل
کردهایم .داریم مقایسه یمکنیم .رفتهایم به توهمات که باید رپیوز از کار در بیاییم .آخر این بازی یعت رچ؟
می طور است که ما االن به عنوان دل ،مرکز ما ،دل ما ربی انگشتهای خداست و او
در حایل که موالنا به ما یمگوید و حقیقت هم ه ر
یمخواهد با این قلم بنویسد و ما رفتهایم به کجاها؟ خب باید بیدار بشویم دیگر.
اینها به شما چه یمگوید؟ آن زندگ که در انسانها ی دیگر است چون ما اینها را باید به جسم تبدیل کنیم که با خودمان مقایسه کنیم ،به
غی از هوشیاری جسیمهیچ هوشیاری دیگری را نیمشناسیم .و مقاومت یمکنیم که برویم به
دلیل جسم بودن خودمان ،به دلیل اینکه ر
آنجا،به فضای یکتای این لحظه .ما زندگ را در آنها نیمبینیم.
این دست خود هیمبرد از عشق روی او **** وآن قصد جانش کرده که بس زشت و منکریست
وقت زلیخا یوسف را آورد که به خانمهای مرصی داخل آن مجلس نشان بدهد ،آنهای که با چاقو پرتقال پوست یمکنند ،ر
ر
وقت چشمشان
به یوسف افتاد دستشان را بریدند .دارد به آن اشاره یمکند.
یمگوید« :یوسف آن قدر زیبا بود »...حاال یوسف چیست؟ موالنا این تمثیل را به کار یمبرد .یوسف زندگ است .یوسف خداست .یوسف
چییهای که بهشان چسبیدهاید ،
اصل شماست .شما یک لحظه با خودتان ییک بشوید ،بیایید به فضای یکتای این لحظه ،یمبینید که آن ر
را دارید یمبرید.
این هم تمثییل است که شما به این ترتیب یمتوانید بیید این اتصاالت به جهان مادی و فکرها را ...کاف است یک لحظه چشمتان به
یوسف بیفتد.
یمگوید :آنها دستشان را بردهاند .دستشان را بردهاند یعت داشتند جسمیتشان را یمبردند .جسمیتشان یادشان رفت .منذهت یادشان
رفت .یمشود یک دفعه چشم ما به یک زیبای بیفتد و منذهت به طور کیل فراموش بشود؟ و آن جز زیبای اصل ما نیست.
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می را بشنویم کاف است .فردا
و جالب است که موالنا به ما یمگوید« .بابا ما آنجا هستیم ».لزویم ندارد ما خییل کوشش کنیم .ما ه ر
یمبینیم ،میل نداریم برویم به اتصاالت که ما را یمکشید .آن کشش االن که منذهت ما را از این لحظه یمکشد ،فراری که از این لحظه
داریم ،به جای این که از شکل این لحظه فرار کنیم ،این را حس کنید و فرار نکنید.
نو به نو که یمنماید ،تسلیم بشوید .بگویید« :من با این لحظه رفیقم ».برای اینکه با این لحظه رفیق بشوید ،با زندگ رفیق بشوید باید با
فرم این لحظه رفیق بشوید« .حاال فرم این لحظه رفیق یمشوم ،لحظه بعد با این لحظه رفیق یمشوم .یواش یواش دارم از جنس یوسف
یمشوم .به محض اینکه با فرم این لحظه رفیق بشوم چشمم میفتد به یوسف و اتصاالت را یمبرم».
ویل حاال آن خانمهای مرصی یوسف را دیدند ،دستشان را یمبریدند از عشق روی او .اما این برادران قصد جانش را کرده بودند که این
یوسف خییل زشت و منکر است( .منکر یعت زشت و بدقیافه)
می که از این لحظه فرار یمکنید ،یمگویید« :شکل این وضعیت فعیل را من
ما یوسفمان را چه طوری یمبینیم؟ ما این کار را یمکنیم .شما ه ر
ً
دوست ندارم .ازش متنفرم .دارم ازش فرار یمکنم ».ذهنا .پس از یوسف است که فرار یمکنید.
یوسف را دارید محکوم یمکنید .چون این لحظه یوسف است حاال شکلش این طوری است .کالهش این طوری است .قیافهاش این
طوریست .شما بپذیر.این لحظه این طوری است.
تغیی یمکند .بله! بستیک به این دارد که تو این را بپذیری یا نه! داریم این را مدام یمگویم.
آیا ر
آن پرده از نمد نبود از حسد بود **** زان پرده دوست را منگر زشت منظریست
یمگوید این پردهای که ،این عینیک که ...داریم صحبت یمکنیم ،قدیم آینه را در نمد یمگذاشتند( .نمد یعت کیسه چریم .آینه را
یمگذاشتند توی کیسه چریم ).یمگوید« :این پرده ای که داریم صحبتش را یمکنیم ،از پوست نیست ،از حسد است .از ذهن است .یک
الگوی ذهت و در ذهن شماست .اما این ذهن شما االن دل شماست .و یمدانیم که این نیمتواند دل ما باشد.
چه طوری دلمان را عوض کنیم؟ با پذیرش این لحظه.
یمگوید :از این پرده ،تو نیا به زندگ نگاه کن .دوست .خدا .زندگ .دوست مردم هم هستند .برای اینکه در همه مردم خدا هست .همه
می اول گفته است.
مردم از جنس یوسفند و خداییت دارند .همه مردم مستمری یم ر
گیند از وحدت حسن خدا .ه ر
حاال شما از آن جا نگاه نکن .از آن جا قضاوت و فکر نکن .توی منذهت .برای آن که از آن جا بد دیده یمشود .آنجا جایگاه بدی است
برای نگاه کردن به دوست.
دیویست نفس تو که حسد جزو وصف اوست **** تا کل او چگونه قبییح و مقذریست
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می نفس است .یمگوید :نفس ما دیوی است که حسد یک
مقذر (مقذر یعت زشترو ،و کیس که مردم از او به علت بدی فرار یمکنند ).ه ر
چی زشت و مقذری است.
ببی کل او چه ر
قسمت کوچیک از وصف و مشخصات اوست .تا ر
ر
بگییم .ما عشق را بلدیم .در واقع
چی
موقت بوده است .برای این که ما جدای را یاد ر
حاال ما این را یمفهمیم .بارها گفتهایم ،منذهت یک ر
عشق ،خود ما هستیم .عشق ما در ماست .ذات ماست .ذات ما با خدا یکیست و االن در فضای وحدت این لحظه است .ویل این نفس
ر
مییم ،یا خودمان را از داخلش
ما این منذهت که االن داخلش هستیم یک النه
موقت است که هفته گذشته هم گفتیم باید نسبت به آن ب ر
بکشیم ربیون .ویل تا زمای که داخل آن هستیم ،یمگوید «دیوی است و به حرفش گوش نده!»
می حسد است .چقدر موالنا راجع به این حسد یمگوید.
ییک از مشخصاتش ه ر
ا
ر
خطرناکی از این حسد نیست ».اگر شما دیدید ،دارید حسودی یمکنید ،بدانید که اوال در توهم هستید .ثانیا،
یمگوید :هیچ گردنهای
تمرکزتان روی شخص دیگرست که ما نباید نباشد .یعت اینها اشتباهات اسایس است .هرکیس تمرکزش روی ییک دیگر هست ،از همان
اول دارد اشتباه یمرود .در مقایسه است .برای اینکه قابل مقایسه نیست .زندگ شما در درون شما زندگ یمشود و زندگ ییک دیگر در
درون او زندگ میشود.
معتاش این است که شما خودتان را کاهش دادهاید به جسم .معت اش این است که فقط هوشیاری جسیمدارید .هوشیاری حضور در
شما نیست .در حایل که باید هوشیاری حضور باشیم و از آن جایگاه به جسم و ذهن نگاه کنید .جا باید عوض بشود .اینها همه شناخت
است که شما پیدا یمکنید .هرچه ادامه بدهید و بزر ر
گی کنید حسادت را ،این توهم زیاد یمشود.
اگر بروید توی توهم گرفتار یمشوید و نیمتوانید از آن بیون بیایید .توهم چی غی ر
حقیف است .در ربیون هم وجود ندارد .ما به خیاالت
ر ر
ر
میفتیم .اینها ما را مریض یمکنند .نباید بیفتیم .باید مواظب باشیم.
شی یمدیه **** نک اژدها شود که به طبع آدیمخوریست
آن مار زشت را تو کنون ر
ر
بهشت و آسمای که دیگر پیدا
شی یمدیه یعت زندگ را یمدیه ...آن زندگ زیبا و
شی یمدیه .ر
این مار زشت نفس ،منذهت را تو االن ر
گیی و یمدیه این مار بخورد.
نیمشود .شما آن را یم ر
شی بدهیم که ر
وقت چهل و
گ رچ بشود؟ تا اژدهای بشود که طبعش خوردن آدمهاست .یمبینیم دیگر! چقدر ما یمتوانیم این مار زشت را ر
پنجاه ساله شدیم بشود اژدها و همه را...
این اجازه نیمدهد کیس در دور و بر و خانواده زندگ کند .خودش زندگ نیمکند و طبعش خوردن آدمهاست .منظور از آدمها یعت گنج
حضور.
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چه جوری ما بچهمان را به عنوان اژدها یمخوریم ،اینقدر سلطه پیدا یمکنیم خفهاش یمکنیم که نیمگذاریم خالقیتش گل کند .بچه ما که
ر
بگیی».
گییم .عقاید و باورهایمان را به او تحمیل یمکنیم .یمگوییم« :اینها را باید یاد ر
چشمۀ خالق زندگیست را زیر کنیل یم ر
کورش یمکنیم و یواش یواش تبدیل به خودمان یمکنیم .تبدیل به جسمش یمکنیم .ما جسم نیستیم فقط هوشیاری جسیم هستیم.
گیند .ویل ما یواش یواش کورش
این بچهها اول هوشیاری حضور دارند .هوشیاری هستند .انعطاف دارند .بازی یمکنند ،و قشنگ یاد یم ر
یمکنیم .ویل اژدها آدیمخور است .نفس ما...
آیا به طور جمیع هم آدیمخور است؟
بله! شما نگاه کنید .جنگ به وجود یمآورد .انقالب به وجود یمآورد .در این انقالب یوسفها همدیگر را یمکشند .همدیگر را دشمن
یمدانند و هیچ انقالی هیچ جنیک نیمتواند موفق بشود ،مگر اینکه در یک جای ما متوجه بشویم «که االن باید هوشیاری حضور باشد.
این منذهت این اژدها باید بیکار بشود .ما باید تسلیم بشویم .تا هوشیاری حضور به وسیله ما و جمع جریان پیدا کند .با آرامش به کارها،
اوضاع ...و اوضاع را باردار کند با خرد ایزدی و خرد زندگ.
تغیی جمیع همیشه باید با آرامش باشد .این طوری که یک گروه یمزند و گروه دیگری را
تغیی جمیع ...ر
آن موقع است که پس از یک ر
جانشی دیو دیگری یمکشد .اینطوری نیمشود!
جانشی آنها یمشوند .یک دیوی یمآید و
یمکشد .همه را یمکشند و
ر
ر
ما باید بیدار بشویم به اینکه این جهان اگر آبادان بشود باید خرد خدای از ما به این جهان به این لحظه جاری بشود و اجازه ندهیم این
اژدهای آدم خور مجال پیدا کند.
ً
حاال واقعا این اژدها و مار و این نفس ما این مسائل را به وجود یمآورد که ما متوجه بشویم «بابا این نیست».
پایی در مثنوی موالنا یمگوید« :این جنگ دروی ما برای این
این همه زحمت به وجود یمآورد که ما بیدار بشویم .این جنگ دروی ما که ر
است که ما صلح و آرامش را بشناسیم ».این جنگ نبود ما نیمتوانستیم صلح را بشناسیم.
رنگها نبود ما یرنیک را نیمتوانستیم بشناسیم .هست ب رنگ اصول رنگهاست **** صلحها باشد اصول جنگها
پس ما االن یمدانیم که چه جمیع و چه فردی شما هم ،تجربه کردهاید که این منذهت ...چه به صورت جمیع ،یعت اگر چند میلیون نفر
من ذهت جمع بشوند یک جا و چه یک منذهت در خانواده ،این آدم خور است.
این آدم هم ،اول گفت یعت وحدت انسان با خدا .اگر بخواهیم تعریف کنیم .این تعریف که امروز موالنا همان اول به ما گفت.
شما یمآیید به فضای یکتای این لحظه ،بعد ر
وقت یمروی به فرم ...به فرم یمگوی «نه! نه!»

18

این هم ری تعریف بودا هم هست .بودا به تعریف « انسان بعالوه نوع است» .انسان یعت حضور و قائم به ذات خودش در این لحظه
ر
وقت به فرم یمرود ،یعت یمرود به ذهن ،بگوید نه! یا برود و برگردد.
ً
همای که موالنا مرتبا یمگوید.
ا
پایی هم یمگوید« :خاموش باش .خاموش باش» برای اینکه هرچه حرف یمزی یمروی به آن ذهن .اصل خاموش بودن یعت «ال کردن».
ر
ر
می کلمه بنا شده ".یعت انسان بعالوه گنج حضور و ال"...
الکردن هم یعت نه گفی .کل اسالم به ه ر
می را یمگوید .همه ادیان
بقول آنها اله اال هللا .شما اله ال هللا یمشوید و به ال دیگر نیمروید .این با بودیسم هم ییک است .بودیسم هم ه ر
می را یمگویند.
ه ر
شکل و قیافه که امروز موالنا هم گفت .در مسیحیت ،شما ببینید که فرم بوجود یمآید .فرم این لحظه ناقص است و محدودیت دارد .فرم
ا
ا
کامل دیده یمشود.
اصل یعت محدودیت .شما باید بپذیرید ...در منظره  Christمسیح روی صلیب
پایی یمگوید:
این مسیح روی صلیب ،دیگر نهایترین محدودیت است که آدم میخکوب بشود روی یک چوب و درست مثل این که ر
در غزل یمگوید که روح ما مضطرست...
ای برق اژدهاکش از آسمان فضل **** برتاب و برکشش که از او روح مضطریست
چیی که
ما ،اصل ما ،دل و روح ما االن روی این تخته( که ذهن ما باشد) در محدودیت هست .مسیح هم در آن وضعیت یمگوید« :آن ر
تو یمگوی خواهد شد ».یعت این تسلیم .یمگوید« :اینها را ببخش ،اینها نیمدانند».
یمشود شما بگویید که مردم نیمدانند؟ بله! اراده شما ،خدا و زندگ در این لحظه اجرا خواهد شد.
خید شما را چهارمیخ کرده است روی تخته ذهن...
خید ،که موالنا گفت :اشکال نو به نو این شکیل که االن بریم ر
حاال شکیل که االن بریم ر
شما یمگویید« :اراده تو اجرا خواهد شد .نه خواست من .نه خواست منذهت»...
در این جا سیستم عوض یمشود .در این صورت این  Crossیا صلیب مقدس یمشود .یعت آن منذهت تبدیل یمشود به این تقدس.
ما و این محدودیت ما ،که االن بلند یمشویم به عنوان محدودیت و بدمان یم آید و فرار یمکنیم تبدیل یمشویم به فضای یکتای این لحظه
و مقدس یمشویم( .همان ذهن است که تبدیل یمشود .همان شیطان و دیو است که تبدیل یمشود ).این تسلیم است.
وقت تبدیل شدیم دیگر نیمرویم آنجا .در همی ر
ر
باف یممانیم و به ذهن یمگوییم «نه!» یمگوییم« :دیگر نه و دیگر نیمروم ».یمخواهیم
ر
بگوییم معت توبه هم هم ری است .بله هم ری است .شما بریمگردید به فضای یکتای این لحظه.
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این انواع و اقسام کلمات همه به یک معت است.
ُ
َ
ای برق اژدهاکش از آسمان فضل  ...برتاب و برکشش که از او روح مضطریست این را گفتهام .حاال برق اژدهاکش یا اژدها کش هم
یمتوانیم بخوانیم .همان برق ...برق یعت جرقه .همی رعد و ر
برف که توی آسمان است .یک جرقه در شما یمزند که شما یک لحظه
ر
متوجه یمشوید که این خشمها و ترسها و (بقول حافظ ،تختهبند تن بودنها ) اصل نبوده است .این جرقه زندگ است .یک لحظه در
شما یمزند و اژدها را یمکشد و کور یمکند.
یمدانید ،برق زمرد اژدها و مار را کور یمکند .اینها همه تمثیل است .این زمرد همان ر
برف است که در شما یمزند .در تمثیل خلیل هم
داشتیم که ستارهای در او به وجود آمد ...یعت در شما یک ستارهای یک ...
آفلی را دوست ندارم.
یک لحظه شما به حضور یمرسید .یک لحظه به فضای یکتای زنده یمشوید .یمگویید« :آهان این خداست ...من ر
آنهای که از ربیرونده هستند را دوست ندارم».
یمتوانید شما بگویید؟
می جرقهای است که در شما یمزند .همان ستارهای است که متولد یمشود .آسمان فضل ،آسمان فضل این آسمان نیست
پس برق ه ر
بلکه آسمان بخشش خداییست( .فضل به معت کمال است ).از آسمان ایزدی از آسمای که در درون باز یمشود ،از آنجا یمگوید «تو بزن
و این اژدها را بکشش».
اگر جرقه قوی باشد .این اژدها کجا یمرود؟ اگر شما از منذهت خودتان متولد شوید دیگر کاری ندارید که کجا یمرود؟ شما زنده شده اید.
برای اینکه روح از او ،یک حاجتمند و نیازمند و گدای است ...ما گدا شدهایم به خاطر این اژدها...
می نفیس که فکر کرده ایم باید زندگیمان را روی این
می مار و اژدها و ه ر
وضعیت اضطراری و بدی در این جهان پیدا کردهایم .به خاطر ه ر
ر ر
چیی ،جسم!...
بنا کنیم و شعار عمومیش هم که همه ما یاد گرفتهایم« :هرچه بیشی بهی »...از هر ر
هر جسیم را به خودمان اضافه یمکنیم چون جسم هستیم .تا جسم زیاد بشود ...آن نیست.
ب حرف شو چو دل ،اگرت صدر آرزوست **** کز گفت این زبانت چو خواهنده بر دریست
ر
ر
هست ،یحرف شو!
هست .زندگ
دل حرف نیمزنه .دل کل .دل خدا .هوشیاری .تو هوشیاری
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وقت این شکلهای نو به نو پدید یمآید و ما با آنها بلند یمشویم ،حرف آن را یمزنیم .حرف هم ر
یحرف شو برای اینکه ر
هویت شدهیک و
دفاع از آن را یمزنیم .حاال دیگر آن شکلها بلند یمشوند و یواشیواش ما بلند نیمشویم .آنها هم بدون اختیار ما بلند نیمشوند .آن موقع
ما خالق یمشویم و ر
وقت زندگ حرف یمزند ما هم حرف یمزنیم.
یمگوید :مانند دل تو یحرف شو اگر یمخوایه صدر بروی .صدر مجلس هم همان باالی مجلس است که بزرگان یمنشستند( .حاال صدر
می رارسف مخلوقات ) .ما که مقام باالی داریم به عنوان رارسف مخلوقات به خاطر یکتای ما با زندگ است .اگر آن مقام
مخلوقات یعت ه ر
آرزوی تو است پس یحرف شود.
ر
می سلسله
برای اینکه از گفی ،یمبینید که هر لحظه دارد در رس ما حرف زده یمشود که گایه اوقات ما آن را یمگوییم ،گایه نیمگوییم .ه ر
گفتار یا فکرها در رس ما  ،از این گفتار یک من درست یمشود که مثل گداست .و گدا ربیون در است .این گدا نیازمند این گفتههاست که
می ذهن ماست .برای اینکه هرچه در ذهن ما فکر یمکند ،زبان ما یمگوید) ما مثل یک گدا ربیون در
زبان ،ذهن (منظور از زبان ه ر
خداست.
می گفتار ما
تا زمای که ما یمگوییم و یمگوییم و به گفته اهمیت یمدهیم ،ربیون در زندگ هستیم و نیمتوانیم داخل شویم .برای این که ه ر
گییم .یمپذیریم .یواش یواش این
حجاب ماست ( .یعت پرده است )باید یواش یواش ،این شکلها بلند یمشوند و ما آنها را در آغوش یم ر
شکلها دیگر نیمتوانند ما را بلند کنند .نیمتوانند ما را از جا بکنند .یمشود این دفعه که مردم به شما حرف یمزنند و شما معموال از جا
کنده یمشوید ،این بار کنده نشوید.
چرا از جا کنده یمشوید؟ چرا واکنش نشان یمدهید؟
چی دیگری بلد نیست .زندگ را در آن یمبینید.
برای اینکه هوشیاری جسیمدارید .هوشیاری جسیم ،منذهت جز واکنش ر
«جوابش را ندهم از کجا معلوم که زندهام؟ از کجا معلوم که وجود دارم؟» ویل االن یمدانید که دل شما قلم خداست که باهاش یمنویسد.
شما با واکنش نشان دادن به مردم و خشمگی شدن ،شما دارید یمروید به سمت قهر .به سمت جای که زندگ نتواند به شما ر
دسییس
ر
داشته باشد .شما پرده ایجاد یمکنید و دور یمافتید از زندگ.
بخش چهارم
دفی ششم ررسوع یمشود را برایتان بخوانم .در واقع مقدمه ر
در این قسمت اجازه بدهید یک مقدار مثنوی از سطر  ۲۸ر
دفی ششم است.
تفسی مثنوی به قلم استاد کریم زمای برای مطالعه مثنوی بسیار مفید است .هفت جلد است و
همانطوری که بارها خدمتان عرض کردم،
ر
سی شده است .یک رسی بخرید و همراه داشته باشید.
سطر به سطر معت و تف ر
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البته در این برنامه من وقت یمکنم فقط قسمتهای از آن را بخوانم شما بقیهاش را یمتوانید بروید از این کتابها بخوانید.
یمگوید:
زاغ در رز نعره زاغان زند **** بلبل از آواز خوش گ کم کند
ر
صوری که حس
خیند و در
خیند از یک فضای هوشیاری بریم ر
همانطوری که در غزل صحبت کردیم ،گفتیم اشکال یا فرمها که در ما بریم ر
خیند .موالنا معتقد است که ر
حت در
ستیه بریم ر
وجود به آنها بدهید ،فقط هوشیاری فریم داشته باشید ،اینها متناقضند و با هم به ر
جهان ربیون هم همینطور است .البته جهان ذهن هم جهان مادی است .پس اگر یک نفر فقط در ذهن باشد و یک رسی باورها را فقط
باور داشته باشد هنوز جسم است .و منظور ما است که از این بت جسیمخودمان را رها کنیم.
دارد این تضادها را در ربیون یمگوید:
زاغ در باغ نعره زاغان یمزند ...نعره یمزند .زشت است .اما بلبل از آواز خوش کم نیمکند .پس زاغ و بلبل اینجا باز هم کاری که یمکنند اثر
همدیگر را ی
خنت یمکنند .تمثیل است.
پس خریدارست هر یک را جدا **** اندرین بازار یفعل ما یشا
یمگوید
هم برای آواز زاغ که آواز منذهت است ،و هم برای آواز بلبل که آواز هوشیاری است در این بازار یفعل ما یشاء خریدار هست( .یفعل ما
یشا یعت آن کند که خواهد .یعت خدا آن کاری را یمکند که یمخواهد ).هم نعره زاغ و هم آواز خوش.
بهی از این نیمخواهد؟» ر
البته ممکن است این که یمگوییم "خدا آن کند که خواهد" بعضها یمگویند« :چرا ر
بهی از این ،منظورشان
وضعیتشان است .در وضعیت خرای گی کردهاند و یمگویند و یمگویند« :چرا خدا ر
بهی از نیمخواهد؟»
ر
خدا ر
گیم که :برای این که شما نیمخواهید!!
بهی از نیمخواهد از فهوای کالم و
همچنی از این غزلیات نتیجه یم ر
ر
آیا شما واقعند یمخواهید به شادی برسید؟ خدا یمخواهد شما یمخواهید؟
ستیه با این لحظه (که در واقع با خداست ) جلویش را
خدا ایستاده که عشق و زیبای و خردش را از شما بیان کند .شما هر لحظه با ر
ر
گیید .ر
اشکالت یمشوید که آن اشکاالت را هم زندگ برایتان به بار یمآورد.
گیید دچار یک رسی
وقت جلویش را یم ر
یم ر
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ا
بارها صحبت کردهایم اگر شما یمگویید «من شادی یمخواهم» ویل یک کاری یمکنید که شادی را از ربی یمبرد ...مثل یمگویید «من
ستیه و دعوا راه میاندازید! پس اگر شما شادی یمخواهید در خانواده
شادی یمخواهم .آرامش یمخواهم» ویل بر یمگردید لحظه بعد و ر
چرا اوقات تلیح را یماندازید؟ چرا یمخواهید خودنمای کنید؟
اگر ما قرار یمگذاریم که شادی و آرامش در این خانواده به وجود بیاید چرا هرکدام از ما یمخواهیم حرف من بشود؟
چرا من در اینجا دارد حکومت یمکند .پس ما نیمخواهیم.
حاال ما با جمع کاری نداریم .شما تنها اگر به زبان یمگویید یمخواهید ویل حقیقتا نیمخواهید جلوی آینه بایستید و شاید هزار دفعه بگویید
ستیه کنم».
«من شایسته زندگ خوب هستم .من شایسته شادی هستم .من شایسته آرامش هستم .من نیمخواهم با زندگ ر
ا
ویل عمل اگر اینها را انجام بدهید .یعت دارید با فرم این لحظه رفیق یمشوید .دارید تسلیم یمشوید .نیمشود شما بگویید من آرامش
یمخواهم و لحظه بعد ررسوع کنید به جنگ .جنگ با آرامش که جور در نیمآید .پس زبان مهم نیست .این که یمگوییم ما خییل یمگویید،
ویل نیمدانند چه یمگویید .این خییلها همان منذهتها هستند.
چی خوی است در کتاب خوانده ایم.
خییل از من ذهت ها یم گویند ،ویل اصال نیمداند رچ یمگوید .فقط به حرف یمگوید« :آره آرامش ر
چی خوی است».
شادی هم ر
چیهای که در ما هست و باال یمآید.
این که گفتنش هی نیست .ویل قدم بعدی اگر شما این را نقض یمکنید ،همان نقضهاست .همان ر
آن کار خودش را یمکند .الگوی دردسازی شما کار خودش را یمکند .شما حاال بگو «من شادی را دوست دارم .من خدا را دوست دارم.
زندگ را دوست دارم ».او در زیر کار خودش را یمکند .ر
می االن هم که به این برنامه گوش یمکنید او دارد آن زیر کار خودش را
حت ه ر
یمکند.
ببی واقعا یمخواهید؟ اگر یمخواهید باید با فرم این لحظه رفیق بشوید.
پس خدا یمخواهد؛ این ما هستیم که نیم خواهیم ! حاال شما ر
بازم مثال یمزند که
نقل خارستان غذای آتش است **** بوی گل قوت دماغ رسخوش است
پس یمگوید خار خارستان غذای آتش است .اما خار خارستان بد است .بد است منظور ما این است که این فرمهای که در ربیون هست،
ضد هستند بر اثر .اما بوی گل در واقع غذای رسخوشها و شادهاست.
گر پلیدی پیش ما رسوا بود **** خوک و سگ را شکر و حلوا بود
یمگوید :اگر پلیدی پیش ما رسواست و ما دیگر نیمپذیریم اما خوک و سگ اینها را شکر و حلوا یمبینند.
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چیها را .بیاوریم به خودمان و ببینیم اگر شما دارید شکر را اضافه یمکنید و ییک دیگر رسکه را به قول
باز هم به انسانهای بیاورید این ر
سکنجبی است که بسیار خوشمزه است .پس اگر ییک یه رسکه را اضافه یمکند شما باید شکر را
موالنا این شکر و رسکه در واقع ماده اولیه
ر
اضافه کنید .برای شما کیس که غصه و ترس را در جهان زیاد یمکند ،الگو نیست شما از او رپیوی و تقلید نیمکنید .ویل ما هنوز داریم راجع
به این تضادها صحبت یمکنیم.
گر پلیدان این پلیدیها کنند **** آبها بر پاک کردن یمتنند
یمگوید :اگر پلیدیها به وسیله پلیدان انجام یمشود( ،پلیدان یعت زشتها) انسانهای دارند کارهای یمکنند بر ضد ب ررس ویل یک عده ای هم
دارند آب حضور ،آب زندگ را به این جهان یمآورند و این پلیدها را یمشویند.
گرچه ماران زهرافشان یمکنند **** ورچه تلخانمان پریشان یمکنند
نحلها بر کوه و کندو و شجر **** یمنهند از شهد انبار شکر
یمگوید :گرچه که مارها زهر افشای یمکنند ،آدمهای تلخ ما را پریشان یمکنند اما این را هم ببینید که نحل یعت زنبورهای عسل بر کوه و
کندو و درختان مرتب عسل انبار یمکنند.
پس معلوم شد یک عدهای از انسانها شکر به این جهان اضافه یمکنند و یک عدهای هم تلیح یمآورند.
زهرها هرچند زهری یمکنند **** زود تریاقاتشان بر یمکنند
پس یمبینید که فرمها ضد هم به وجود یمآید .ییک زهر یمریزد و آن ییک تریاق ،پادزهر یمریزد و اثرش را از ربی یمبرد.
می است.
اینها همه در ربیون است ویل در درون ما هم ه ر
این جهان جنگست کل چون بنگری **** ذره با ذره چو دین با کافری
آن ییک ذره هیمپرد به چپ **** وان دگر سوی ی ر ن
می اندر طلب
یمگوید این جهان همش جنگ است .آیا ما باید وارد جهان بشویم و بجنگیم؟ نه! برای این که ما انسانها( ،فقط ما انسانها )از این جنگ
یمتوانیم بری باشیم تا برویم به فضای یکتای.
چیی از
گید که شما آن را یمبینید .حاال ببینیم که چه ر
بگییم .خود موالنا بعد چند سطر این نتیجه را یم ر
همه اینها را یمخوانیم که نتیجه ر
گییم.
آن یاد یم ر
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غی از انسان .انسان ر
وقت یمآید به فضای یکتای این لحظه،
ستی است ر
ذره با ذره چو دین با کافری یمگوید هر ذره ای با ذره ای دیگر در ر
پایی یمگوید که این جنگ برایش تمام یمشود .وگرنه در منذهت ر
باف بمای همش جنگ است.
ر
پس معلوم یمشود اگر در منذهت ر
باف بمانیم ما انسانها همدیگر را از ربی خواهیم برد و روی شادی را هم نخواهیم دید .و عیل االصول
ما یمآییم به فضای یکتای این لحظه که بتوانیم انرژی و هوشیاری از خودمان صادر کنیم که بلکه جهان را از این جنگ برهانیم.
آن ییک ذره هیمپرد به چپ  ...وان دگر سوی ر ن
یمی اندر طلب یمگوید :این ییک به چپ یمپرید و آن ییک برای طلب به راست یمپرد.
ذره ای باال و آن دیگر نگون **** جنگ فعلیشان ر ن
ببی اندر رکون
ببی که اثر همدیگر را ی
خنت
پایی یمآید .شما جنگ فعیل و عمیل (درکار  ،در ربیون) را ر
یمگوید :یک ذره ای باال یمرود و آن ذره دیگر ر
ستی هستیم .شما یمتوانید به انسان
یمکنند .در حایل که در آرامش و سکون هستند .ما انسانها در حایل که در سکون هستیم با هم در ر
بگویید ذره .هر انسای یک ذره است.
ر
ذره ای باال و آن دیگر نگون  ....جنگ فعلیشان ر ن
بیشیی داشته باشد .شما
ببی اندر رکون دوباره تاکید یمکنم .اینها شاید توضیحات
ً
بگیید استاد رفرانسهای دادهاند که شما یمتوانید بروید و مطالعه کنید .ما این جا چون وقت نداریم حقیقتا
اگر آن یک رسی مثنوی را ر
نیمتوانیم روی این سطرها بمانیم و باید خالصه یک مقدار را بخوانیم.
جنگ فعیل هست از جنگ نهان **** زین تخالف آن تخالف را بدان
ستیند .پس معلوم یمشود اگر در ربیون ما کارمان با
یمگوید :جنگ عمیل و جنگ کارهای ربیونشان بعلت این است که در نهان با هم در ر
ستیهایم.
ستیهایم ،در ربیون هم ما در ر
ستیه داریم .در نهان .در نهان ما در ر
ستی است ،در درون ما ،در منذهت ما ر
ییک دیگر در ر
پس جنگها چرا اتفاق یمافتد؟ چرا ما این همه موشک و تانک و وسایل دفایع داریم؟
ستیه داریم .تقریبا همه انسانهای که در آن صدر هستند در
اینها جنگ فعیل است جنگ کاری و عمیل است .برای اینکه در درون ما ر
درون جنگ دارند .بنابراین تا اینها در درون به آرامش نرسند در جهان نیمتوانند آرامش به وجود بیاورند.
ستیه یمکنند ،آن تخالف درون را بدان.
یمگوید این تخالف ...شما یمبینید که در ربیون آنها ر
ذره ای کان محو شد در آفتاب **** جنگ او ربیون شد از وصف و حساب
چون ز ذره محو شد نفس و نفس **** جنگش اکنون جنگ خورشیدست بس
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اگر انسای در آفتاب زندگ محو شد (،یعت منذهت در فضای یکتای این لحظه محو شد ،در هوشیاری) حاال جنگ او از وصف و حساب
ربیون شد .یعت جنگ او را دیگر نیمتوان اندازه گرفت .یعت دیگر جنیک تویش ندارد.
ر
وقت دیگر ذره محو شد...در این صورت ذره هم نفس و هم نفس از ربی ی رود .االن نفس ما نفس یمکشد .ما هر لحظه با نفس خودمان
نفس یمکشیم .یمخواهیم آن را زنده نگه داریم .ما یمخواهیم از آن پذیرای کنیم .او هر چه یمخواهد ما یمگوییم بله.
ا
میطور است .شما اگر
یک دفعه شما متوجه یمشوید که همه کهکشان ،همه زندگ ...مثل اینکه زندگ از شما نفس یمکشد .عمل هم ه ر
زنده بشوید به زندگ ،واقعا زندگ است که شما را زندگ یمکند و این منذهت رفته است کنار.
در این صورت اگر خورشید شما بتابد ممکن است یخهای ربیون را آب کند .بنابراین جنگ شما مثل جنگ فردویس است .جنگ خورشید
است و بس .جنگ پهلوای شماست ویل جنگ منذهت نیست .یعت شما اگر بخواهید منذهت را آب کنید در ربیون ،اگر انرژی بفرستید
ر
لطافت است که بر
که هوشیاری به وجود بیاید در اینصورت جنگ خورشید است .جنگ خود زندگ است .البته جنگ نیست بلکه
یخهای ما یمتابد و جامد بودن ما را آب یمکند .اگر شما در دور و بر یک آدم زنده و حارص و ناظر باشید انرژیش شما را ممکن است بیدار
ر
عشفاش است که به شما یمرسد.
کند .او با شما جنگ نیمکند بلکه شعاع انرژی
رفت از وی جنبش طبع و سکون **** از چه از انا الیه راجعون
ی
مسیضع شدیم
ما به بحر تو ز خود راجع شدیم **** وز رضاع اصل
می
یعت اگر این منذهت ما ،وجود موهویمما در فضای یکتای این لحظه محو بشود در این صورت جنبش این طبع (طبع یعت ه ر
چیی که از حس و قضاوت درست شده است ).از چه؟ از این که ما االن هوشیارانه به او بریمگردیم .از انا الیه راجعون .جالب
منذهت .ر
است که موالنا این را برای مردهها نیمخواند .دیدید که این عبارت را ما برای مردهها یمخوانیم.
این عبارت برای این است که ما تا زمای که زندهایم ،ما بخوانیم که ما از خداییم و به سوی خدا بریمگردیم .هوشیارانه .از بدو تولد تا مرگ
این را یمخوانیم بعد از مرگ به درد نیمخورد دیگر! ویل ما برای مردهها یمخوانیم (.اشتباه یمخوانیم) این طوری باید خواند که موالنا
نوشته.
از چه؟ از این که به طور هوشیارانه به طوری که زندهایم به سوی او بریمگردیم .حاال ما یمگوییم ما به دریای تو از خود مراجعه کردیم (به
شی
شیخواره شدهایم از ر
شیخواره شدهایم .ر
شی یمخورد .حاال دیگر ر
می بچه که ر
خدا یمگوییم) و از رضای اصل (یعت ر
شی اصل ... ،ه ر
شی حضور...
اصل .یعت از ر
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شی را یمخوریم .چرا؟ توی مار و اژدها بودیم و االن آمدیم و از خدا داریم
شی یمخوریم .آن ر
گییم از او ر
االن دیگر انرژی زنده زندگ را یم ر
گییم.
شی یم ر
ر
در فروع راه ای مانده ز غول **** الف کم زن از اصول ای ب اصول
ر ن
عی **** نیست از ما هست ر ن
جنگ ما و صلح ما بر نور ر ن
اصبعی
بی
ا
قبل برای شما خوانده ام .این برای کسای که ر
قرسی هستند .در فکر هستند فقط .فقط هوشیاری
چیی است که
این شبیه همان ر
جسیمدارند .در ذهن هستند ویل ظاهر معنوی دارند .آن به درد نیمخورد .آن فروع راه است .اگر ما در ذهن فقط در الگوهای ذهت
هستیم ،در فکر هستیم هر لحظه با یک فکر ،با یک شکیل همهویت یمشویم ،آنها ممکن است باورهای دیت یا هر باوری باشند .این
فروع راه است .فروع راه ای مانده ز غول...
غول همان منذهت است .یمگوید غول تو را فریب داده در فروع راه ماندهای .کم حرف بزن .الف و ادعا کم بکن .از اصول ای ب اصول.
ای یاصول یعت ی اصل و نصب .ما اصل و نصبمان در واقع زندگ است .در کجا؟ در فضای یکتای این لحظه .هرکیس اینجا نیست
واقعا ی اصول است .حاال این هم یک شناسای است .اگر کیس توی منذهت است و فقط ادعا دارد در این صورت در فروع راه مانده
است .برای اینکه غول فریبش داده است .منذهت همه عالم را جمع کن یمشود منذهت بزرگ که ما را گول یمزند.
ستیه
به ما یمگوید از این لحظه فرار کن .به ما یمگوید منذهت مهم است .به ما یمگوید ،با شکلهای که این لحظه در تو ظاهر یمشود ،ر
کن و قبولشان نکن .هم اینها را همان غول به ما یمگوید .غول بزرگ در ذهن ما یک نماینده دارد که همان منذهت ماست.
یمگوید:
جنگ ما و صلح ما در نور ر ن
عی یعت اگر در نور حقیقت به جنگ ما و صلح ما نگاه کنید ...این چون ما همان الی انگشتان خدا هستیم،
ا
قبل این را توضیح دادهام ،ما یک دفعه دچار قهرش یمشویم و یک دفعه دچار لطفش یمشویم .ر
وقت ما فریب یمخوریم به وسیله غول
دچار قهرش یمشویم ر
وقت ما یمآییم فضای یکتای دچارش لطفش یمشویم و قلیم یمشویم که خدا یمتواند به وسیله آن بنویسد.
ً
چیی را هم که یمنویسد ،واقعا روی کاغذ که نیمنویسد( .خلق یمکند به وسیله ما)
پس ما قلم خدا هستیم .خدا به وسیله ما یمنویسد و ر
میها را نوشته است .هرچه را که تازه به این جهان آمده یا از آن جهان آمده است .اینها همه به
عشق یمنویسد .کتاب عشق یمنویسد .ه ر
وسیله قلم زندگ نوشته یمشود .گفتیم قلم زندگ دل شماست.
یمگوید :از ما نیست .از منذهت نیست .اینم یک نکته بارییک است که ما یمگوییم منذهت همه را بوجود یمآورد .نه!
منذهت خودش یک پدیده است .یمگوید «فکر نکن اینها از توست .از تو نیست ».حاال برای رچ اتفاق میفتد؟
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همان قلم درست یمکند .تا شما یا ما متوجه بشویم .همه ما متوجه بشویم که جریان چیست.
اگر جنگ داریم پس ما رفتهایم توی ذهن .رفته ایم به خشیک و از زندگ و این لحظه دور شدهایم .خییل ناهوشیار هستیم .اگر صلح و
می سه خط را هم قبال خواندهام دیگر االن نیمخوانم.
آرامش داریم ،در این صورت آنجا هستیم .این را خواندهام و ه ر
گید .ر
وقت دلتان
گفتم قبال که در این سه خط یمگوید ما ربی انگشتان لطف و قهر خدا هستیم .به محض اینکه دور بشویم دلمان یم ر
گرفت بدانید که دور شدهاید.
ر
می قبض و
وقت که بسط و فضاگشای ،پذیرش ،در شما رخ داد ،بدانید که دارید به لطف زندگ نزدیک یمشوید یا در آن هستید( .پس ه ر
بسط عالمت خوی است) اگر در شما ر
اسیس ،خشم و ترس وجود دارد همه از قبض است .این نشان یمدهد که شما خییل دور شدهاید
چیها خوب نوشته یمشود .یعت
از این .ویل هنوز الی انگشتان خدای .شما به خود بیای و تسلیم بشوی با دل شما ( که قلم خداست) ر
بالفاصله قلم خدا به کار یمافتد .شما هم ری جلوی قلم خدا را گرفتهای .یمگوی ننویس !من یمخواهم بنویسم .یعت منذهت شما و قهر
بنویسد .نیمشود!
جنگ طبیع جنگ فعیل جنگ قول **** در میان جزوها حربیست هول
یمگوید :جنگ تبایع ،جنگ منذهت که از حس و قضاوت درست شده است .جنگ عمیل ،فعیل و جنگ زبای انسانها .ربی انسانها جنگ
بسیار ترسنایک است .یعت این جنیک که ما راه انداختهایم .که ما داریم .یمبینیم با حسهایمان و قضاوت یمکنیم به وسیله الگوهای ذهت-
ا
نگی.
مان .بعد عمل به کار یمافتیم یا جنگ لفیط داریم و یمگوید این را ربی انسانها دست کم ر
این جهان زین جنگ قایم یمبود **** در عنارص در نگر تا حل شود
ا
اینها را تند یمخوانم برای این که قبل هم گفتهایم .این جهان ،جهان ربیون یمگوید از جنگ قایم یمبود ...برای اینکه عنارص متضاد با هم
در تضادند .یمگوید در عنارص تشکیلدهنده این جهان که همان آب ،آتش خاک و باد است در نگر .حل شود .برای این که اینها در اثر با
هم متضادند.
چار عنرص چار استون قویست **** که بدیشان سقف دنیا مستویست
ن
ستوب اشکننده آن دگر **** ی ن
اسی آب اشکننده آن ررسر
هر
یمگوید چهار عنرص ،چهار ستون قوی است که سقف دنیا بر آنها ایستاده است .هر ستوی شکننده آن ییک است .مثل آب آتش را
یمشکند.
پس بنای خلق بر اضداد بود **** الجرم ما جنگییم از نرص و سود
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هست احوالم خالف همدگر **** هرگ با هم مخالف در اثر
می قسمت را به نظر شما برسانم و چند سطح آینده را .یمگوید پس بنای (در این مورد منذهت )بر اضداد است .بنابراین ما
یمخواستم ه ر
با هم جنگ یمکنیم .بر اساس جنگ و سود و رص .رص و سود.
یمگوید
هست احوالم خالف همدگر  ...پس احواالت ما ،حال ما در این لحظه و لحظه بعد ..خالف هم است و هرکدام از اینها در ربیون اثر
مخالف هم دارند.
از این جا به بعد ما یمخواهیم روش تاکید کنیم .شما هم توجه کنید.
احواالت ما خالف هم است .ر
وقت شما در این لحظه زمینه هستید و شکلها و فکرها از شما بلند یمشوند و شما با آنها بلند نیمشوید این
قضیه پیش نیمآید .ویل اگر شما به عنوان شکل بلند شوید در این صورت این حالتون با آن حالتون که من تویش است مغایرت دارد .اینها
ستیه خواهند کرد .هر ییک با هم مخالف در اثر ...و اینها اثرات مختلف در
ستیه با هم دارند .با هم ر
همان طوری که گفتیم پتاسیل قوه ر
عمل با هم دارند در ربیون.
چونک هر دم را ه خود را یمزنم **** با دگر کس سازگاری چون کنم
حاال هر لحظه ،یک شکیل در من بلند یمشود من با آن بلند یمشوم پس راه خودم را یمزنم .راه من راه زندگ است .هر لحظه که با این بلند
یمشوم با زندگ مخالف یمکنم و نیمگذارم خرد زندگ وارد من بشود .حاال که من این کار را یمکنم چه جوری با کس دیگری سازگاری کنم.
من هرلحظه خودم را منحرف یمکنم .با ییک دیگر که او هم این کار را یمکند چه جوری ما سازگاری کنیم؟ پس مشکل مشخص شد.
ببی **** هر ییک با دیگری در جنگ و ر ن
موج لشکرهای احوالم ر ن
کی
موج لشکرهای احوالم ر ن
ببی .حالهای مختلف دارم که هرکدام یک لشکر دارند که
ببی ...یمگوید تو بیا و موج لشکرهای احواالت من را ر
ستیند .درون من جنیک بزرگ در جریان است و هرکدام با دیگری در جنگ و کینهاند .برای اینکه در هرکدام از اینها حس وجود
با هم در ر
نهفته است و جالب است که اینها اثراتشان در ربیون با همدیگر در تضاد است.
یمنگر در خود ر ن
چنی جنگ گران **** پس چه مشغویل به جنگ دیگران
یا مگر زین جنگ حقت وا خرد **** در جهان صلح یک رنگت برد
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ر
ببی .چرا رفتهای با
بازم شما اینا را ببینید و انشاهلل خودتان بروید و بخوانید .سطر پنجاه و چهار دفی ششم .جنگ بزرگ را در خودت ر
دیگران یمجنیک؟ چرا درون خودت را که پر از جنگ است را درست نیمکت؟
باز هم عرض یمکنم ما باید این جنگ دروی خودمان را درست کنیم تا بتوانیم موثر در ربیون باشیم .تا زمای که این جنگ در ماست ما
روی شادی را نخواهیم دید .و این احواالت ما بخاطر این است که فقط هوشیاری جسیمداریم و هر شکیل بلند یمشود ما با آن بلند
ر
ستیه و جنگ داریم با آن
یمشویم و حال ما آن است .حال ما حال آن منذهت است که چه جوری منذهت را
تفسی کند و بیشی اوقات ر
ر
 .ا
قبل توضیح دادهام.
خید برای این که ناقص است
چیی که االن بر یم ر
ر
یمگوید :مگر از این جنگ خدا تو را بخرد .فقط یک راه دارد .که شما را در جهان صلح و یک رنگ بید .جهان صلح و یک رنگ فضای
ر
عباری که شما دوباره زاییده بشوید.
یکتای این لحظه است .خارج از ذهن .به
ی
آن جهان جز باف و آباد نیست **** زانک آن ترکیب از اضداد نیست
این ن
تفاب از ضد آید ضد را **** چون نباشد ضد نبود جز بقا
آن جهان یعت فضای یکتای این لحظه .یمگوید جز با رف آباد نیست .برای اینک ترکیبش از اضداد نیست .برعکس منذهت براساس ضدها
بنا نشده است .پس فضای یکتای این لحظه همان نور ی رنگ است( .در واقع ذهدان همه عالم است) هوشیاری به فرم در نیامده است.
شما اگر آن باشید ،هوشیار باشید خواهید دید که فرمها از شما بلند یمشوند و شما فرم نیستید .این همان انسان ر
باف ماندن و نه ی ن
گفی به
فکری است که از شما بلند یمشود.
یمگوید این فای کردن ،این تفای از ضد آید ضد را .این ضد است که ضد را از ربی یمبرد .چون در آن جهان ،آن جهان ن
یعت فضای یکتاب
می جهان است.
است .یادمان باشد آن جهان و این جهان در ه ر
اینکه یمگویم آن جهان و این جهان نه اینکه یمیمریم و یمرویم آن جهان .نه! باز هم خدمتتان بگویم دفعه قبل هم گفتم .یمشود این
جهان داخل یک جهان دیگر باشد .مثال زدم .ما ر
وقت بچه بودیم توی شکم مادرمان در آن تارییک ،آن جهان داخل یک جهان دیگر بود.
حاال فرض کنید این جهان هم داخل یک جهان دیگر است که ما االن نیمبینیم.
چی دیگری
موالنا یمگوید :در آن جهای که این جهان داخل آن است ،تفای نیست .برای اینکه در آن ضدیت نیست .در آن جز بقا ر
نیست.
ن
نظی **** که نباشد شمس و ضدش زمهریر
نف ضد کرد از بهشت آن ب ر
ی
هست ب رنیک اصول رنگها **** صلحها باشد اصول جنگها
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ن
می فضای یکتای این لحظه است .ر
نظی (ی-
وقت ما از منذهت متولد یمشویم .یمگوید که نف ضد کرده است .آن ی ر
یمگوید :بهشت ه ر
نظی یعت خدا) خدا زندگ در فضای یکتای این لحظه ضدی نگذاشته است .هیچ گونه ناهماهنیک ،هیچ گونه غم ،هیچ ضدی ،هیچ دو
ر
باف بماند .اگر شما بروید آنجا در شما هیچ غیمنیمتواند ر
ضدی در فضای یکتای این لحظه نیمتواند ر
باف بماند .نیمشود که خورشید
باشد و ضدش زمحریر هم باشد( .زمهریر یعت یخ و رسد ).در آن جهان گرمای خورشید و زمحریر نیست ویل در این جهان هست.
ی
هست ب رنیک اصول رنگها  ....صلحها باشد اصول جنگها یمگوید :یرنیک ،نور یرنگ مجموع همه نورهاست .یمگوید اصول رنگها یا
اصل و اصول همه رنگها یرنیک است .پس ما رنگهای مختلف را ربیون یمبینیم که چه بشود؟ ما به نور یرنگ برسیم.
ستیه را در منذهت یمبینیم در درون خودمان تا متوجه بشویم که یک فضای
و جنگها را یمبینیم تا متوجه بشویم که صلح وجود دارد .ر
آر ر
امیس وجود دارد که باید خالصه این جا را رها کنیم و برویم آن جا.
چیی به نام
می جنگ را ایجاد یمکند .یمخواهد بگوید زندگ این جنگ را ایجاد یمکند تا ما متوجه این بشویم که ر
یمگوید فضای وحدت ه ر
آرامش وجود دارد .اگر این جنگ نبود ما متوجه نیمشدیم.
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