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331مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

زان شاه که او را هوس طبل و علم نیست

دیوانه شدم، بر سر دیوانه قلم نیست

از دور ببینی تو مرا شخص رونده

عدم نیستآن شخص خیالست ولی غیر 

پیش آ و عدم شو که عدم معدن جانست

اما نه چنین جان که بجز غصه و غم نیست

تو درآییم در این جومن و تو بیمن بی

زیرا که در این خشک بجز ظلم و ستم نیست

این جوي کند غرقه ولیکن نکشد مرد

کو آب حیاتست و بجز لطف و کرم نیست
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کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع331حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوالپرسی برنامه گنج 

331مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

دیوانه شدم، بر سر دیوانه قلم نیست***زان شاه که او را هوس طبل و علم نیست

زندگی ست، که ،یعنی از آن شاه، شاه رمز خدازان شاهکند، میپس موالنا راجع به انسان این چنین اظهار نظري

از ابزارهاي شاهان قدیم بوده، علم طبل و علماو طبل و علم را دوست ندارد، میلی و هوسی به طبل و علم ندارد،

آید، یا میزدند که مردم متوجه بشوند که شاه داردمیداشتند و طبل هممیهمان پرچم بوده که بلند بود بر

رها کردم، عقلی که چیزهاي این جهانی و از بطور کلیذهنی را یعنی عقل من دیوانه شدم.شاهی وجود دارد

شان بطوریکه مردم با عقل من ذهنی،دهد به کلی رها کردممیاین جهان را دیدن به منچیزها پشت عینک 

ولی در اصل به عشق زنده شدم، به آن شاه زنده شدم، بنابراین خردمند . این دیوانه است: گویندمیقضاوت کنند

.شدم

ها کار غلطی بکنند که صدمه به خودشان یا دیگران بزنند، قاضی حکمییعنی اگر دیوانهبر سر دیوانه قلم نیست

دهم، مهم نیست، براي مردم دیگر نمیپس بنابراین من هم اهمیتی به قضاوت مردم.صادر کندبراي آنهاتواندنمی

و گوش دادن به حرف مردم یا تقلید از مردم، براي من از دیگر قضاوت مردم به اوکنم، وقتی زنده شدمنمیزندگی

نهاند؟زندهدر این لحظهآیا فقط این اظهار نظر در مورد برخی از انسانها صادق است که به حضور.بین رفته است

شود میی از انسانها که متاسفانه االن اکثریت انسانها را شاملرخدر مورد همۀ انسانها صادق است، منتها بنه،

.اندانه عقل من ذهنی را کنار نگذاشتههوشیاراند، انه دیوانه نشدههوشیار

ایم، از جنس خود خدا هستیم و کند که ما از جنس خداییتمیبازهم صورت مسئله انسان را تکراردارد بنابراین 

ما یک چیزي پس .نه چیزي است: کند که زندگی یا خدا و جنس ما از جنس عدم هست، عدممیپایین توصیف

ه ذهن قابل توصیف نیست، نه چیزي، یعنی نه چیز بودن، عدم ونه چیز بوسیلداریم، چیز بودن داریم، و یکی هم

نه چیزي، خداییت یا خدا که ،شود، پس باید بگوییم عدممیخالقیت و زندگی از همین نه چیزي حاصلولی تمام

چسبد و عقل میرود به جهان و به چیزها، مین جهانبه ایآیدمیبصورت ما،ي بی فرم استهوشیاراز جنس 

آید هویتش را می،عقبکشدمیکند و یواش یواشمیدرد او را بیداراینآید ومیگیرد و درد بوجودمیچیزها را

ط و همه این قوه و استعداد را دارند، نه فق.شودمیکَند و روي خودش قائممیاز همۀ چیزهاي این جهانی و دردها
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براي فهمیدن .گوید براي بیدار کردن ما استمیو علت این که عارفی مثل موالنا یک چنین غزلییک انسان

کنیم؟ به چه چیزي مشغول هستیم؟ آیا این میاینکه اصالً ما چی هستیم؟ براي چی آمدیم؟ داریم چه کار

اینها را به ما شود؟میدرد ماشود؟ سببمیکنیم نتیجه سازنده دارد؟ سبب خوشبختی مامیکاري که ما

عملشویم و بهش میزندهآنکنیم و بهمیکنیم و هضممیکه ما بیدارانه داریم اینها را جذب.دهدمییاد

.کنیممی

به خواهید باشید یک جایی از این فرایند هستید که یا رفتید به جهان کامالً چسبیدید میپس شما هر کسی

و هویت خداگونه به خودتاند که باید از خواب فکر بیدار شوید و برگردید زنده بشویددانینمیو هنوزچیزها 

یا نه تا حدودي گیرید،میتانتان و استاديتان را از پولتان از مقامتان از نقش پدر و مادريهنوز هویتبگیرید،

ی زنده شدید و دیگر اتفاقات این نود درصد به زندگ،این چیزها را متوجه شدید وسط راه هستید، یا هشتاد درصد

کشند، شما دیگر غصه و غم ندارید، و اگر هم دارید دو سه دقیقه از آننمیافتند و شما را به خودشانمیجهانی

بسوي دو داریغصه و درد یک جور خواب ذهن است، خواب درد است،تويرفتن فهمید که ، میبیرونپریدمی

و قضاوت مردمدانید که نباید به حرفمیروید، و در این راهمیگی است پیشخردمندي که اینجا اسمش دیوان

توجه کنید، براي اینکه آن شاه که شما از جنس آن هستید کاري به حرف دیگران ندارد، هوس طبل و علَم مردم

.ندارد

توانیم میو علم دارم؟و شما از خودتان همه از خودش سئوال کنند که من طبل سئوال کنممن از خودماما آیا 

: در این لحظه و طبل ما همین گفتار پیوسته ما است کهمنبه عنوان کشیممیبگوییم علم همان قد وقامتی که

مان در ذهن که براي بهبود تصویر ذهنیدیگريمن اینقدر هنرمندم، اینقدر دانشمندم، اینقدر باسوادم یا هر چیز

شوید که خدا و زندگی میلی به طبل و علم ندارد و االن قامت میظه شما متوجهولی این لح.گوییممیمردم مرتب

.شودمیشود، گفتار ما بسیار کممیذهنی ما کوتاهترمن 

مان من ذهنیدهد یعنی قامتمیو اگر هم گفتار است گفتار ما گفتار آن شاه است، اگر علمی که ما را نشان

اوکنیم میشود براي توصیف این قد و قامت زیبایی که در ذهنمان تصورقطعهمنزدیک صفر بشود و گفتارمان

شویم نسبت به عقل میشویم نسبت به عقل این دنیا، و خردمندمیکند از ما صحبت کردن و دیوانهمیشروع

ظاهر کنیم البته مبادا که من ذهنی باشیم و ت.خدا، به ذهن خدا، و هیچ توجهی هم به رفتار و حرف دیگران نداریم

ایم ولی حاال موالنا گفته شما به حرف و قضاوتایم به او زنده شدهایم، در واقع خردمند شدهکه ما دیوانه شده
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شوید و او شما را دیوانه کند، نه بی بگوید، حقیقتاً باید به آن شاه زنده نمیکاري نداشته باشید این رامردم

.م بخاطر این صحبت، نه این نیستتوجهی و بی تفاوتی و اهمیت ندادن به مرد

آن شخص خیالست ولی غیر عدم نیست**از دور ببینی تو مرا شخص رونده

رویم میيهوشیاراز دور دیدن یعنی با حس و قضاوت دیدن، از نزدیک دیدن را در نظر بگیرید وقتی ما به عنوان 

در کنیم،می، من و تو این کار راد من و توگویمیشویم که پایینمیگردیم روي خودمان قائممیو بربه جهان 

بینیم براي اینکه میکنیم از نزدیکمیکنیم از نزدیک باهم مالقاتمیفضاي یکتایی وقتی ما همدیگر را مالقات

مان یکی رایهابوسیلۀ حسدر ذهن به ذهن و رویم میي هستیم، یک خداییت هستیم، ولی وقتیهوشیاریک 

براي دیگران همیک تصویر ذهنیکنیم که آن من ذهنی است و بر اساس آنمیهنی ایجادبینیم یک تصویر ذمی

.بینیممیکنیم و ما آن تصویر ذهنی رامیایجاد

بینی که مییعنی از ذهن در حالی که از هم دوریم در خشکی ذهن با من ذهنی، تو مرا یک تصویر ذهنیاز دور

بینی براي میبینی، براي اینکه خودت شخصی، یک فردمی، یک شخصکندمیرود، حرکتمیآن ورواین ور

شود، آن حالت را در نظر بگیرید که ما حس میاینکه خودت فردي، در مقابل فرد و شخص که با جدایی دیده

.ي بیشتر نباشدهوشیاروحدت بکنیم و همۀ انسانها یک 

آن تصویر ذهنی هست، ولی اگر درست دقت آن شخص خیال توست، آن خیال است، آن فکر هست، : می گوید

ام و همسرم بچه،من چون تصویر ذهنی هستمکنی غیراز عدم چیز دیگري نیست، یعنی ما از جنس عدم هستیم،

ام و آنرا جدا از خودمبینم، براي هر کسی تصویر ذهنی ساختهمیام و همه مردم را تصویر ذهنیو دوستان

.این خیال است ولی اصل او عدم استفهمم که میبینم ولی االنمی

شاید عدمنیستی است،،یعنی همه انسانها نه اینکه بگوییم نیستندغیر عدم نیست. عدم همین نه چیزي است

نه چیزي است و وبینیم، ولی اصل ما عدممیما در این جهان چیزها را.همین نه چیزي استاشبهترین تعریف

بینید، میبینید؟ فضا رامیکنید چیمیائنات است، شما به آسمان که نگاهچیزي و نه چیزي طرز خلقت این ک

همۀ ،فضا از جنس خلع یا عدم است ولی این عدم که وسعتش بی نهایت است چیزها را در آغوش گرفته

ما ملکولهاي آنها را در آغوش گرفته، پس عدم و چیزي، چیزبودن حالتتوي هاي آنها را و حتی کهکشانها و ستاره

کنیم یک فضا هست، در ما هم عدم هست این عدم وقتی دیوانهمیهم هست، ما یک عدم داریم به باال نگاه
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شود و در ضمن چیزها را در آغوش میشناسد و بی نهایتمیشویم خودش را در مامیشویم و به او زندهمی

عدم ما یا فضاي درون ما آن این هر چه که .دردهاي ما، الگوهاي ذهنی ما هستند،گرفته، چیزها همین فکرهاي ما

دیدید آنهم از جنس عدم میرا در بر گرفته، پس شما یک فضاي درون هستید، آن شخص هم که تا حاال شخص

و یک مغزي داریم که ماشود، پس یک جسمی داریممیاست، عدم همین خداییت است، که در ما بخودش زنده

درست است که ! شناسیمنمیبشناسیم، که چی هست؟ حتی ما جنس فکر را هماش راایم جنسما هنوز نتوانسته

آید؟ در مغز بوجودمیدانیم این فکر چه جوري بوجودنمیبینیم ولیمیو الگوهاي ذهن رابینیم میراما فکر

به من توانید بگویید که ذهنت رانمیشما! دانیم ذهن چی هستنمیگوییم ذهن،میدرست است کهآید؟می

! نهشود و اینهامیفکر در اینجا چگونه تولیدببینم که منیا ابزاري بیاور! نشان بده که ببینم چیه

خواهیم برویم نمیماشوند، حاال به آنجاهامیاگر درست دقت کنیم خواهیم دید که فکرها از یک فضایی بلند

اش فکرها در ذهن ایم، همهد ما عدم را تجربه نکردهخواهیم شما بدانید که تا حاال شایمیبراي صحبت این جلسه

ایم و هر لحظه به چیزي فکر کردیم، در این فکر هویت بوده و همیشه ما بلند شده و ما طبل و علم داشته

دارد به ماي جسمی داشتیم، از جنس چیز بودیم، از جنس نه چیز نبودیم، و نه چیزي را تجربه نکردیم،هوشیار

در بیت .بینی، آن خیال و تصویر ذهنی است، ولی اصل انسانها عدم استمیآن چیزي که در ذهنتشما: گویدمی

:گویدمیکندمیبعد کامل

اما نه چنین جان که بجز غصه و غم نیست***پیش آ و عدم شو که عدم معدن جانست

هن هستی، ذهن هم در زمان هست، پیش آ بیا جلو، بیا جلو یعنی من که دیوانه شدم عدم در من باز شده، تو در ذ

گوید میاینطوريداردکند میعمق بینهایت، البته موالنا اینها را تجربهبهمن در این لحظه هستم زنده به زندگی 

به گذشته و کنیمیفرارجلوتر بیا، جلوتر یعنی،به این لحظهپیش آ یعنی از زمان جمع شو. شنویممیو ما هم

در فردا نباش ! نهجلسه دارم آنجا چی بگویم،یفالنبا کنم که میهان راجع به فردا فکری؟ا هستاالن کج،آینده

. پیش آ و عدم شو. شويمیبه اینجا بیا، االن بیا پیش من، پیش من بیایی وارد فضاي یکتایی

شی بودن،ماستپس معلوم میشود هر انسانی استعداد عدم شدن را دارد، و عدم درون ما جذب شکل چیز بودن

گویم من پدرم، نقش دارم میهویت داشتن مثل اینکه من. ، هویت داشتن جسمی ما استماست، فکربودنماست

هایمان را خودمان برخی از ما نقش.اینها نقش است،گیرممییا دکترم یا فالن حرفه را دارم و از آن هویتاممعلم
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اي هستم چه دینی دارم، اي هستم، از چه طبقهاز چه خانوادهایم، و خیلی از خصوصیات مثل کجایی هستم، گرفته

.پیش آ و عدم شو.گذارند ما عدم بشویمنمیدهند، اینهامیاینها به ما هویت

آید، زندگی در این لحظه هست میآید پیش زندگیمیتواند پیش بیاید در حین حالی که پیشمیپس هر انسانی

پیش (مقاومت شما در مقابل اتفاق این لحظه کم بشود، اگرو فرار نکنیم، یعنیو اگر به این لحظه نزدیک بشویم

، پیش آ و عدم شوآیی،میشود داري پیشمییا مقاومتت کم) شودمیآیی مقاومتت کممیکه

و آن کائینات یعنی هر چیزي که وجود دارد، فضا ،بینیممیگی کائینات رادو جنبه: کنیم گفتیممیباال که نگاه

کنیم چه چیزي مهم است؟ ستارگان یا فضا؟ البته که فضا، فضا میچیزي که فضا در آغوش گرفته، باال که نگاه

فضا هست که این وجود را در آغوش گرفته و این فضا بینهایت است، ما هم بینهایت هستیم، ،هست که مهم است

ست، توش هیچی نیست، وجود دارد؟ بخاطر فهمیم فضا که از جنس عدم هست نیستی هیچی نیمیما از کجا

عدم درون ما این متوجه ،شویممیشویم متوجه خلعمیاینکه در درون ما جنس او وجود دارد، وقتی متوجه فضا

پیش آ و عدم شوبشود،هوشیارتواند به خودش زنده بشود، و به خودش میشویم، پس عدم در درون مامیهم

.بشوهوشیاریعنی به عدم درونت 

تمامی . شدن، زنده بودن، شادي، آرامش، خالقیت استمعدن زندگی، زندهکه ، بلی عدم که عدم معدن جانست

شود و طبل و علَم میگیرد، کسی که این لحظه در فکري هست و به صورت من بلندمیها در عدم صورتخالقیت

رد یعنی دارد حرفهایی را که قبالً یاد گرفته تکرارطبل و علَم، طبل و علَم خالقیتی ندا،...دارد، طبل و علَم،

.کندمیکند، تقلیدمی

چنین جان، که این جان من ذهنی است، نه آن آن جانی که نهنه، اماپیش آ و عدم شو که عدم معدن جانست

که در داریم و از چیزهاي این جهانیماندر ذهني جسمی داریم و هویتهوشیاردر حالیکه ما االن جانی که 

از غصه و غم نیست، پس حداقل ما خواهیم، نه آن جان، چون آن جان به غیرمیکنیم زندگیمیذهنمان تجسم

رفته به ذهن، در ذهن با چیزها هم هویت شده ،بصورت ماي که از آن ور آمدههوشیارفهمیم که این میاینقدر

این تصاویرذهنی، توش زندگی دارد، کهکندمیفکرخواهد، مییعنی چسبیده به چیزها و از آنها زندگی و هویت

! کندمیهویت دارد، خوشبختی دارد، اشتباه
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از مثال شما ممکن است یک تصویر ذهنی ساخته باشید ،اگر تا حال اینطور بودیدشویدمیاز اشتباه بیدارشما

طلب خوشبختی،این دنیاستوبراساس آن یک تصویر ذهنی از همسرتان، از همسرتان که در واقع جزخودتان

کنید که شما را موفق بکند، به شما زندگی بدهد، جان بدهد، که شما میکنید، طلبمیکنید، طلب زندگیمی

دهد؟ باید نمیچراتواند شما را خوشحال بکند،نمیپس بنابراین اگر شما خوشحال نیستید آن. خوشحال باشید

. دهد، اینها غلط استنمیمن بدهد، کهاش هست که این جان را به بدهد، وظیفه

غم و .که پراز غم و غصه بودهایماالن بدانید که عدم معدن جان بوده ولی تا بحال ما به جانی عادت کردهباید شما 

ام و حس گناهم که این ها درد این جان ذهنی است یا جان ما تا بحال بوده، ام، اضطرابام، نگرانیام، ترسغصه

خواهیم، از همین تصاویر ذهنی میآید که ما از چیزهاي از بین رونده یا از بین رفتنی زندگیمیایناین ها از

امروز بازهم این .در ماخواهیم، و آنها مرتب در حال فرو ریختنند، و مرتب در حال ایجاد ترس هستندمیزندگی

اید چسبیدهو غصه هست باید بدانید که هنوز مطالب را بررسی خواهیم کرد، پس شما اگر جانی دارید که پر از غم

اما خواهید،میتان و از آنها زندگیتان، دوستاناز جمله تصویر ذهنی همسرتان، بچه،به چیزهایی در این جهان

.نه چنین جان که بجز غصه و غم نیست

به عدم دسترسی پس ما یک معدن جان داریم که عدم است، عدم در این لحظه اصل ماست، پس نگویید که من

هاي ما مثل چشم و بیند، حسمیشود رسید، براي اینکه دائماً ذهن جسم رانمیبه عدم بوسیله فکر و ذهن! دارم

اینها است، این قضاوتها شنوند، و قضاوتهاي ما براساس آن حسمیبینند و صداها رامیگوش، اینها چیزها را

گردند، شما نباید به عنوان جسم میبراي اینکه اینها دائماً دنبال جسمرسانند،نمیها شما را به عدم به خداحس

به صورت جسم دنبال عدم بگردید، عدم غیرقابل جستجو است، براي اینکه جستجو یک چیز است، عدم موقعی 

م شویم به عدمیرسانیم و به عدم زندهمیرسانیم، عقل من ذهنی را به صفرمیاست که ما جستجو را به صفر

.ي جسمی و از جنس چیز بودن به جنس نه چیز بودن تبدیل بشویمهوشیارباید تبدیل بشویم، از 

شوید بما بارها اینجا از شما خواهش کردیم این شعرها را تکرار بکنید، تکرار کلید است، اینقدر بخوانید که حفظ 

در خودتان ببینید اینها را که زیادتا این غزلها و این اشعار باز بشود و شما بوسیله اینها یک چیزهایی را

از شودمیجداشودمیاین عدم به محض اینکه منفصل.آییدمیي ناظر درهوشیارخوانید شما باالخره به می

ممکن است ببینید که پراز کهبینیدمیدهد، شما خودتان رامیمثل آینه آنها را به شما نشانچیزهاي این جهانی
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تان تواند بصورت حضور ناظر جهان یا ذهنمیعدمدهد، پسمیهستید، این آینه نشاندرد و هم هویت شدگی 

مثنوي ابیاتتکرار این غزلها و . شویدمیشوید یا به اندازه کافی زندهمیوقتی زندهبهشرا به شما نشان بدهد

اینن تبدیل استآفت ایواستمطلب دیگر که آفت عدم شدن .سبب خواهد شد این بیت در شما زنده شود

من ذهنی ،دانم شما اگر اینها را زیاد براي خودتان تکرار کردیدمیمن: گوییدمیخصوصیت من ذهنی است، که

. دانم، بدانید که من ذهنی استمیگوییدمیدانم هر موقع که شمامیممکن است به شما بگوید من اینها را

قدرت این را داشته باشید به خودتان نگاه وان یک دفعه بشویدبه ما موالنا گفت که اگر شما ناظر وجود خودت

نه من به : گویدمیکند ومی، تا خودمان را به ما نشان بدهند من ذهنی انکارمکنیمیکنید فرار نکنید، ما فرار هم

خواهد زمین نمیاین بدي نیستم، یا اصالً من بد نیستم، چون ما طبل و علَم داریم، طبل و علَم را من ذهنی

قبالً به ما گفتمدانم، ولیمیگویدمیبگذارد، بنابراین پس از مدتی خواندن و حفظ کردن و تکرار کردن من ذهنی

و به شماکنیدمیگفته که شما بدانید مثل کُنده درخت هستید و نجار زندگی یا خدا هر دفعه که اینها را تکرار

تراشد ولی وسط این تراشیدن که حاال فرض کنید که بیست میکنید یک خرده شما رامیگوشاین برنامه 

کنید نمیدانم همان و شما دیگر گوشمیدانم،میمن دیگرگویدمیدرصدش تراشیده شده، یکدفعه من ذهنی

شوید،میکنید، متوقفنمیتکراردیگر 

باید اقرار شما کند ودرستیی از شما بتراشد، بتراشد تا یک چیز زیبا،...بتراشد،کهادامه بدهیدباید اینقدر 

کنید و اعتراف کنید و این اقرار و اعتراف را پیش ببرید تا جائیکه نجار زندگی از شما اصل و فرع درست کند، 

درست کندییعنی حضور را بسازد و براساس آن حضور وخرد او در بیرون فرع درست کند، ساختارهاي خوب

حاال این غصه و غم را که عدم ما در آن سرمایه ؛ا درست کردیم غصه و غم بودهپس چیزي که تا حال م،انبرایت

به کند زندهنباید عجله بکنید و شما راشما آن را بتراشد؛ خواهد یواش یواشمیگذاري شده، نجار زندگی

.کندو من را از ذهنتان پاكخودش

خشک بجز ظلم و ستم نیستزیرا که در این***تو درآییم در این جومن و تو بیمن بی

من از من خودم خالص بشوم، تو هم از من خودت کار کن خالص بشوي، من گویدمیپس ببینید االن دارد چاره را

من بی من ذهنی، تو هم بی من ذهنی، بیاییم در این .مسئول من شما نیستم، شما هم مسئول من من نیستی

شود، یعنی انرژي زنده میفکرهاي ما عوضمرتب دقت کنید شود اگرمیجوي رد،شودمیجوي که االن رد



Program # 604گنج حضور604برنامه شماره 

١٠: صفحھ

کند فکرها عوضمیتابد و ذهن تغییرمیکند، این نور و این انرژي به ذهنمیآید و از ما عبورمیزندگی

.فکرهاي ماستاین شود، و جوي در زیر میشوند، پس مثل اینکه جوي دارد ردمی

جوي است که یک شود، در واقع زندگی میشود، انرژي که دارد ردمیرد رددر آییم در این جو و این جوي که دا

تا به حال به من ذهنی ریخته و در آنجا مانده و بیان نشده و غم و ،به این جهانریزدمیاز هر کسی روان است و

.غصه درست کرده است

ریزد و هیچ جا میست و رودخانه به آناش پایین ادو تا دریاچه هست، یکی: ایدبلی یک قصه را قبال شما شنیده

آید میاي باالتر از آن هست که آب وقتیولی یک دریاچه.رویدنمیراه ندارد، آنجا شوره زار است و هیچ درختی

.خوانندمیآوازپرندگان رود، اطرافش سبز است و درختان قشنگی دارد و آنجا میشود ومیاز انطرف خارج

شود و آن یکی انسانی است که انرژي و میآید و از آن طرف خارجمینرژي از این طرفاین انسانی است که ا

در این به حضوراین انسان.ها و در ذهن خشکها و غصهدر غمشودمیسرمایه گذاريآید ومیبرکت زندگی

است، بارها گفتیم کند، به خدا زندهمیحس زندگیو لحظه زنده است، عمق عمیقی دارد اگر بینهایت هم نباشد 

بینهایت هستیم از جنسیادتان باشد خدا دو خاصیت دارد یکی بینهایت و یکی ابدیت و ما هم از جنس ابدیت و

.ایماالن در ذهن محدود شده

سرنوشت ما ابدیت یعنی بیا در اینجا و به جنس خودت که بینهایت و ابدیت است زنده بشو،: پیش آ و عدم شو

ابدیت بوده، ابدیت یعنی زندة ابدي، ما چند وقتی از جنسسی ابدیت است براي اینکه از اولاست، سرنوشت هرک

کنیم مردنی هستیم، به محض میحس،به از بین رفتن، چیزها شروع کردندچیزهابهچسبیدم،توي ذهنرفتیم 

از که ما گوید میحظه به مااین حضور ناظر ساکن در این لبه خودمان زنده بشویم،عقبکشیماینکه رها کنیم و ب

من بی من و تو بی تو اگر در آییم در این حاال .رودمیجنس ابدیت هستیم، از جنس مردنی نیستیم، ترس از بین

شویم، براي اینکه تا زمانی که در این ذهن خشک میرود، ما در فضاي یکتایی باهم یکیمیترس از بینجو 

کنیم یا، میو هم به دیگرانکنیم میظلمستم نیست، ما هم به خودمان کنیم اینجا به جز ظلم و میزندگی

کنیم؟نمی

هم به زنیم میریزیم، هم به او و لطمهمیکوبیم یامیشویم و این خشم را روي یکیمیما وقتی خشمگین

مان و هم حال کنیم هم حال خودمیزنیم، وقتی غیبتمیخسارت مالی هم به خودمان و هم به دیگران،خودمان
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کند از جنس ظلم و ستم به خود و دیگران است،میهنی عملذکنیم، تمامی کارهایی که من میدیگران را خراب

به همدیگر کمک کنیم، ولی هیچ موقع یادمان نرود که اي نداریم که دست به دست هم بدهیمپس ما هیچ چاره

گذارند نمیبه محض اینکه بگویید دیگران.ستندمن مسئول تمیز نگه داشتن درون خودم هستم، دیگران نی

یکرا یکی دیگر مالمت کردید الگوي محدود کننده زنده شده و من ذهنی اختیار را در دست گرفته، هر زمان که 

گذارند من نمیکنندمیکنند ظلممییا شک در شما بوجود آمد، یا هر زمان که گفتیم مردم ستم،راعامل خارجی

.مبه حضور برس

گویند شما همه میگفت همسر رسول به رسول: که به ما بیان کرد بوددو تا داستانخیلی مهم بود هفته گذشته 

دهد زن مستحاضه هست یعنی مینشیند و آن کار را انجاممیآیدمیبچه،شودمیخوانید اینجا کثیفمیجا نماز

خوانید؟ باید جاي پاکی مینند شما چطور اینجا نمازکمیریزند کثیفمیآیند دردشان رامیآدمهاي خشمگین

پس شما توانایی این را دارید که بی .خوانممیخوانم جاي دیگرنمیگفت نه، من نمازم را روي این فرم! پیدا کنید

ن شویم که همۀ ما مسئول هستیم که در بی ممیولی ما االن متوجه.من بشوید ولو اینکه اطرافتان پر از من باشد

کنیم تحریک نکنیم، و تا آنجایی که مقدور نمیکردن خودمان بکوشیم و من دیگران را تحریک نکنیم، اگر کمک

.به این جوبیایماست من شخصاً

هایی که به این کنند، مثل خانوادهمیکنند و باهم به این برنامه گوشمیو خوشا به حال انسانهایی که باهم زندگی

که به حضور زنده کنند،میشان مشترکاً به هم کمکدهند و همهمیحرفهاي موالنا را گوشد،کننمیبرنامه گوش

گیرند، وقتی دیدند آن یکی زیر درد من ذهنینمیکنند، سختمیکنند، گذشتنمیشوند، همدیگر را تحریکب

ند، اینها خیلی کمکشونمیکنند، تحریکمیکنند، فضا در اطراف آن ایجادمیگیرند، سکوتمیاست آرام

.کنندمی

کو آب حیاتست و بجز لطف و کرم نیست***این جوي کند غرقه ولیکن نکشد مرد

ي جسمی داریم تبدیلهوشیارخواهیم برویم این تبدیل از حالت جنس بودن و میتوشاین جویی که ما االن 

هر موقع ما کوچکشود،میاین طبل و علم کمشودمیشویم یواش یواش کوچکمیداریم غرق،شویممی

شود اگر میگوید که این جوي زندگی که از زیر این فکرها ردمیبه شمادارد .شویممیشویم از آن ور بزرگمی

و این کف بخوابد و دریا که ما هستیم دیده شود این خیلی خوب باالما که مثل کف آمدیم) االن خواهیم داشت(
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کنید که باید خودتان را نشان بدهید، این مجلس بروید شما را تحویل میسمیرد، اگر شما حنمیاست انسان

انه و قصداً هوشیارباید .خودتان راکنیدمیبگیرند، آن مجلس بروید تحویل بگیرند، آوازة شما بپیچد دارید بزرگ

بینید میکنیدخواهد خودش را نشان بدهد، نگاه میبصورت ناظر به این من ذهنی که هر لحظهکوچک بشوید و

این جوي کند غرقه ولیکن .شویدمیمیرید، شما دارید زندهنمیشود ولی شمامیاین دارد در این جوي غرق

البته زیر (کند، فرض کنید انسان زیر آب برود میکُشَد، انسان را غرقنمی، مرد یعنی انسان، انسان رانکشد مرد

شد زندهمیرفت یکدفعه از جنس عدممیولی یک آبی که آن تو)شودمیاگر آنجا بماند خفهجسماً آب برود 

.شدمی

کنند تا نیش بزنند میگوید که این مسائل ما مثل زنبورها هستند، زنبورها آدم را دنبالمییک تمثیلی موالنادر و 

یعنی شما .یندتوانند زیر آب بیانمیرود، زنبورهامیپرد به استخر و زیر آبمیدود یکدفعهمیو آن شخص

خودتان را در دریاي یکتایی غرقه کنید و یا وارد آنجا بشوید و به ذهن نیایید، زنبورها به شما دسترسی ندارند، 

و کاش لطف و بخشش هست، او از جنس شادي هست، زنبورها مسائل ما هستند، و او آب زندگی هست و همه

ندگی؛شادي؛ آرامش؛ عشق؛ زیبایی؛ خرد و همۀ چیزهاي نیک آید آب زمییعنی که او، زندگی و آبی که از طرف او

. هست

بینیم که اگر ما طبل و علم داریم، پس یک مقاومتی داریم، مقاومت را میایم و این لحظهولی ما راهش را بسته

وقتی من ذهنی کوچک.بینید از من خبري نیستمیشود و یکدفعهمیشما صفر کنید، این آب حیات است جاري

کند شما را به آنجا میزند، دارد سعیمیشود دست و پامیشود کوچکمیشود، وقتی غرقمیشود دارد غرقیم

.دعوت بکند

ولی یواش یواش که به آن ،به منگوید بیا بچسبمیهاي این جهان کهبرد؟ وسوسهمیچه چیزي ما را به جهان

که خوب االن من بخواهم بروم مجلس، آنجا به من توجه بینید میچشید،میشوید و آن شادي رامیآب زنده

ام و یک سئوالی کند بهتره؟ اینجا من نشستهمیکنند بهتره؟ و یا این شادي بی سبب هست و از ذات من تشعشع

زنند، بگویم همه دست بزنند و بگویم میهمه دست،توانم بدرخشم، اگر بگویممیبینم خوبمیمطرح شده و من

توانی سکوت کنی، البته آدم به موقع باید میخورد، آنجامیمن ذهنی غذاخوب.دانممیشما بیشترمن از همۀ

روید واقعاً می، شما یک جاییی استموقعیتواقعاً ببیند االن چه دانش را در اختیار دیگران قرار بدهد، ولی 
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توانید میحسابیخودتان را مقایسه کنید؟ دهید؟بخودتان را نشان که روید میدوست دارید آنجا بروید؟ یا آنجا

وقت تلف کردن یا خواهم بروم، نمیممکن است اگر اینطوري باشد بگویید من اصالً خیلی جاها،اینها رابفهمید

دادم که بروم به یکی انتقاد کنم، حاال کهمیخواهم گوش بدهم، اینها را گوشنمیاست، خیلی چیزها را

.شودمیدهم، وقتم مال خودمنمیگوشهم م اینها را خواهم انتقاد کننمی

که برویم یک جایی صحبت کنیم بگویند عجب آدم براي اینهاي ما توجه ما به اخبار و اطالعات، بیشتر گوش دادن

دانید به میاگر شما این را نخواهید، شما به آن دانش و اطالعات که اصالً عالقه ندارید، خودتان هم.مطلعی است

این خیلی با مطالعه است، خوب االن به این چیزها باباگویندمیخورد، ولی اگر در یک جاي دیگر بگوییدنمیددر

. کندمیخوانیم که غزل قبلی را کاملمیاالن غزلی.شویممیداریم بیدار

به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو*خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو

بارها تمثیل زدیم یک .ي جسمی یا فرم هستهوشیاران جاي بلندي است مشرف به باغ، ایوان فراتر رفتن از ایو

چرخد، و میو زمین داردآنجاشود که آن ساکن هستمینفر برود به فضا و از فضا به زمین نگاه کند، متوجه

قات معتبرند ولی مهم نیستند، از حیطۀ نفوذ زمین البته این اتفا. افتد که اثري روي آن نداردمیاتفاقاتی در زمین

.از اتفاقاتنخارج شده، ایوان همچون چیزي هست، ایوان یعنی فراتر رفت

اي که من و تو یعنی همه انسانها در ایوان بنشینیم، آن کسی که وراي جو زمینخوشا بحال آن دم آن لحظه

شوید که اگر میروید متوجهمیوقتی شما به ایوان.ابدتمیشود که خورشید همیشه در آنجامیرود متوجهمی

این خرد و این آب حیات و این شادي بی سبب از شما به .تابیدمیگذارند شما همیشهنمیاتفاقات روي شما اثر

به ایمآمدهخواهیم به این جهان بیاوریم، همین معلوم نیست چیه، مامیکه ماستهریزد، اصالً همینمیجهان

این اسم اصالًآب حیاتی را که یک نه چیزي را به این جهان بیاوریم، زنده بشویم که یک) زندگی(به او جهانین ا

چیزي یک شود میآید ولی معلوممیآید، این شعر هممیهم، درست است که به همراهش این خرد دیگرهست

. ید که جهان بهش نیاز داردآمی

بلی صورت ما فرق دارد، هیکل ما فرق ،دو صورتبهایوان بشینیم به دو نقش خوشا به آن دمی که من و تو در

کنیم، حاال نقش را بگیرید میمان فرق دارد، دو تا کار مختلف همدارد، رنگهایمان فرق دارد، طرز لباس پوشیدن

ن همین جان و این جابه دو نقش به دو صورت اما به یکی جاناما به یکی جان،،نقشهاي ما در این جهان
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، در شمابه خودشگرددمیبه جهان بررود میآید در منمیيهوشیاري هست، هوشیارزندگی هست، همین 

در همین چند ،روي خودشگرددمیبرجهانرودمیدر آن یکی،روي خودشگرددمیبه جهان بررود می

و اگر تعداد زیاد باشد یک ،روي خودشددگرمیبرجهانرودمی)انسان(کنند میمیلیارد نفر در جهان زندگی

،به این جهانریزدمیو آن آب حیات از همهانسان جدید و زمین جدیدپدیدة دیگر بوجود خواهد آمد بنام

دیگران بلکه بهبه خودمان وما کنیم نمیکه نه تنها ظلم و ستم،به این جهانریزدمیشادي بی سبب از همه

.دهیممیداریم دنیا را سامان

.ي هست بهش زنده بشوندهوشیارپس قرار است آخر و عاقبت همۀ انسانها به یک جان که اینهم جان خدایی و 

حاال (اید که به دو تا صورت نرفتههنوزشما به ایوانبعنوان زن و شوهرتاندر خانوادهمسئله داریداگر شما حاال 

دو تا جان متفاوت دارید و این جان ذهنی هست، جان . دبه دوتا نقش به یک جان نرسیدی) یکی مرد و یکی زن

.بجز ظلم و ستم نیست:جسمی هست که در غزل گفت

شان اینکه ظلم و ستم ایجاد کنند، جدایی ایجاد کنند، این بگوید من، و این هم بگوید من، اگر دو نفر کار دائمی

در زیر این ،پایینبیاینددر درونباید سند، اینها توانند بهم برنمیاین درد ایجاد کند و این هم درد ایجاد کند

.بینند که این نقش و صورت بیرونی اثر گذار در جان نیستمیفکرها در فضاي یکتایی باهم یکی بشوند آنموقع

چقدر زیباست که دوتا صورت متفاوت است، دو تا فکر متفاوت است، دو تا باور متفاوت است، دو تا آیین و دین 

.وقتی جان یکی باشد، و روشهاي انجام کارها متفاوت است)البته در اصل یکی است(ت متفاوت اس

توانی بروي، ما نمیبارها گفتیم پایین،باالبروي ولی ما هنوز تعالی نکردیم، هنوز به ایوان نرفتیم، ایوان باید 

مشروبات، به پایین منطقه ها را بخوریم بیهوش بشویم مثل مواد مخدر،وادوست داریم قرص بخوریم یا بعضی د

ایوان برویم گلستان این جهان، باغ این جهان به زیبایی دیده.باید به باال برویم به ایوان باید برویم،حیوانی برویم

.شودمی

آن زمانی که درآییم به بستان من و تو***داد باغ و دم مرغان بدهد آب حیات

يتایی است، یادمان باشد در بیت قبلی ما راجع به دو جنبه بودن وجودبستان فضاي یکاگر ما بیاییم حاال بستان، 

کندمیرهارود به جهان، میيهوشیارعدم هست ولی فرم هم دارد، شاصلانسان صحبت کردیم، گفتیم انسان

ئمگردد روي خوش قامیبراز خواب ذهنشودمیکشد بیدارمیانههوشیارها را در حالی که درد هم هویت شدگی
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فقط ،در این جهانساختاري خلق کندیکولی آیا بخواهد خالقیتی کند یک جسمی بوجود بیاورد.شودمی

. نهماند؟میهمین جا

یعنی در حالی که ). نه+ عدم = انسان (بعالوه نهي حضور است هوشیاراند که انسان عدم، براي همین تعریف کرده

پس انسان زنده شدن به . چسبیم و برمی گردیممیم یک ذره بهشکنیمیخلقییک چیز خوبکنیم میخلقما

شویم، ما به خدا تبدیلمیاین تعریف مسلمان شدن هم هست در واقع ما هر لحظه مسلمان.بعالوه نهخداست 

ي بیدار شده و بیدار مانده هوشیارتعریف بودا هم همین است، بودا یعنی .بعالوه نهمانیم ولی میشویم خدامی

.کنید که من فرم هستممینه یعنی شما انکار. عالوه نهب

به رویممیما،بعالوه نهایم در این قضیه وجود دارد، ما دائماً ساکن) دینامیسم(بینید یک پویایی میپس بنابراین

به سکون این نه، برگردیدشما ممکن است تحریک بشوید، یک دقیقه خشمگین بشوید، ولی بگویید،جهان

میرند ما محزونمیچسبیم، وقتی آنهامیبه آدمهابلی چسبیم میپس از چیزي خوشمان بیاید، ما.لحظه

کنیم به محزون میکشند و ما شروعمیکشَند، به فضاي ذهنمینه، براي اینکه اینها ما راگوییممیشویم ولیمی

شود کهنمی،بعالوه نهستیم با عمق بینهایت ما حضور هستیم، ما زندگی ه: دانیممیشدن، ولی تعریف خودمان را

.گرددنمیبررود به جهانمینه را نگذاري انسانبراي اینکه،آنجانگذاري نه را 

داد به جهان، اگر اینطوري باشیم آب حیات که از ما به جهان جاري هستبعالوه نهیعنی ما زندگی زنده هستیم 

برکتتوانی بدهی، یعنی اینقدرمین جهان نیاز دارد به بهترین صورتیعنی آن چیزي که باغ ایباغ و دم مرغان

آن چیزي که در بزرگی شماست متناسب با بزرگی انسان هست بعالوه ، به باغ این جهان به جهان وجوددهیمی

.دهیدمیدهید و یک موقعی تا آنجا که مقدور هست پرمینیاز باغ، یک موقعی هست که با لوله باریک آب

تواند میاي کهمرغان این جهان هم شما فرض کنید که انسانها هستند، هر باشندهیعنی داد باغ و دم مرغان

زندگی را بیان کند که انسانها بهترین مرغها هستند، براي اینکه انسانها شادي را و عشق را در این جهان پخش

اي که خودش را بتواند بیان همه چی هر باشندهمرغان را بلبالن را هم قاطی کنید،بعالوه مرغانخوبکنندمی

یک انرژي را یک برکتی را از خودمان به جهان به این جهانکه ما آمدیمخواهد بگوید میکنیدمیتوجه.بکند

.وجود بدهیم، که این آب حیات است
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اي یکتایی بیاییم، فضاي اگر من و تو یعنی همۀ انسانها به بستان به فض، آن زمانی که درآییم به بستان من و تو

کنیم، ما از جنس جسم هم مییکتایی هم که عدم هست تنها جایی نیست که ما هستیم ما به جهان هم نگاه

دهیم، آب حیات جسم ما را هم سالممیهم برکت) بدن(بنابراین دو جنبه بودن ما، ما به این جسم ، پسهستیم

هاي شما همین آب حیاتی است که وقتی مقاومت را به صفرتنها راه شفا دادن درد.دهدمیکند، شفامی

کند بلکه به جهان هم کمکمیبرید و دردهایتان شفا پیدامیرسانید از شما جاري هست، نه تنها شما فیضمی

.اش را بشناسديهوشیارکنید که میکنید که شفا پیدا کند، به گیاهان هم کمکمی

من و تو شامل من و (کنیم تنها راه کمک به انسانها این است که من و تو میما راجع به انسانها صحبتحاال 

گفتم من مسئول خودم هستم تو هم مسئول خودت هستی، و ما یک قراري ،یا همه آدمها) بینممیهرکس که من

من باهم داریم و آن اینست که تو مرا بخاطر کارهاي خودت مالمت نکنی، من هم شما را مالمت نکنم، شما از

کنیم، قرار میکنیم، به هم کمکمیولی باهم همکاري،انتظار نداشته باشید من هم از شما انتظار نداشته باشم

.توانیم همکاري بکنیممیلیچوب الي چرخ هم نگذاریم وکنیم نمیاگر کمکهست همدیگر را تحریک نکنیم

من و تومه خود را بنماییم بدیشان***اختران فلک آیند به نظاره ما

فقط این ستارگان . به نظاره ماندآیمیهر چیزي که در این کائینات هستستارگان فلک ،تمامی ستارگان فلک

شویم برکتی از ما پخشمیوقتی ما به حضور زنده: گویندمیگوید، موالنا و بقیه بزرگاننمیآسمان را

گوید این می!توانیم این را باور بکنیمنمیذهنی ماحاال در من.شود که همۀ جهان وجود به آن احتیاج دارندمی

که در این جهان وجود هست همه شروعزيبه اختران به ستارگان آسمان یا هرچینشان بدهیماگر ماه خودمان را

این تن ما هم .به این انرژيعالقه دارنداز این انرژي بهشان برسد وکه به نظاره کردن ما و میل دارند کنند می

در حالی دهیدباجازه وتسلیم باشیدبا زندگییدوشما اگر موازي بش.القمند هست یا نه؟ البته عالقه مند استع

مدتی خواهید دید که یکدر برابر اتفاق این لحظه این انرژي از شما عبور بکند پس ازصفر استکه مقاومتان

.نه ذهنناًباید شخصاً تجربه کنید. گویدمیموالنا چی

خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو***من و تو، جمع شویم از سر ذوقو تو، بیمن 

ي هستیم بی من و تو، بدون اینکه من، من دارم و تو هم من داشته باشی هوشیارمن و تو در حالیکه از جنس 

جهانی و اتفاقات یعنی بدون من ذهنی، بدون درد در حالی که ذهنمان ساده شده، هیچ کدام از ما از چیزهاي این
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یم یکجا ویکی بشمن و تومن و تو، بیکنیم، من ذهنی نداریم،نمیگیریم، هیچ حس وجود در ذهننمیهویت

.جمع بشویم همۀ انسانها را در فضاي یکتایی جمع کنیم

یک دین در داخل من بگویم من این دین را دارم و تو هم این دین را و ما دشمن هم هستیم،: اینطوري نباشد که

عیبهاي هم را،کنیممیجنگيتو کافرآن یکی هم که کافري وشما آن مذهب و منو ياین مذهب را دارتو

، ذوق در واقع چشیدن این آب حیات ما از سر ذوق. اینها چی هستند؟ اینها خرافات پریشان است. گوییممی

توانیم میما فقط از سر ذوق،که من نداریموقتی کندمیاست، این زیبایی و شادي که از درون ذات ما تشعشع

.یکی بشویم

! کندنمیتان به این عمل کنید، خانوادهحداقل اینکه شما در خانواده.آیا این صحبت کاربرد دارد؟ البته که دارد

خواهد به خودش زنده بشود، میکاري به هیچ کس ندارم، خدا در من:ما باید بگوییمشما شخصاً عمل کنید،

باید بی من توگفته به من خواهد به جان من بدمد، اینها را از موالنا یاد گرفتم، موالنامیاش رااش را و شیرینیهمز

در کنترل من نیستند، من خودمکه خواهند بی من شوند یا نشوند، دیگران میکاري ندارم دیگرانی، منباش

ذوقاز سرخواهم میگویم، مننمیندارم و به آنها همفامیلمبهامبچهبهخواهم بشوم، کاري هم به همسرممی

.کنممیشود من تجربهمیذوق هم شیرینی است که وقتی آب حیات رد،بوسیله ذوق

دانید و هر کسی در خودش تجربهمیدانم و شما هممییک جا و من این راکندمیجمعاین است که ما را

دیگر کنی میشوم کارهایی که تومیه یک جان زنده شدیم، من متوجهشویم که ما بمیکند، یک دفعه متوجهمی

کردم میکردم فکرمیبه تو نگاهموقعکردم هر میکند، آنموقع بوسیله عینک من ذهنی نگاهنمیمرا خشمگین

، براي اینکه کنممیبینم ذوقمیکنی، االن نه، االن تو را کهمیکنی، من را تحقیرمیتو داري راجع به من بد فکر

کنم، ذوقش را میبینم آن یک زندگی که در درون من هست را حسمیبینم، وقتی تو رامییک زندگی دیگر

.کنممیحس

شویم و هم میشویم، هم شادمیدر فضاي یکتایی یکی بشویم خوش و فارغاگر من و تو بی من و تو از سر ذوق

گوید، کسی کهمیتمامی آن چیزهایی است که من ذهنییشانخرافات پر،از خرافات پریشانشویممیآزاد

من ذهنیاو یعنی زند، بی خبر از او بدون موازي شدن با او در حالی که میاز زندگی از خدا حرفقطع هست

.گویدمیگذارد خدا از طریق او حرف بزند خرافاتنمی
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ن این آب حیات این ذوق این خرد این نیروي دانید که االمیایم، شمارساندهشبه اوجمااالن خرافات را

تواند شفا میشما را) بدن(شود، اینکه حتی این جسم میشوید از شما جاريمیشفابخش وقتی شما به او زنده

بدهد، نه که شما مقاومت در مقابل این لحظه را نگهدارید، من ذهنی و دردهایش را نگهدارید، مشغول خرافات 

کنیم؟ بجاي اینکه در این لحظه به او زنده بشویم، میما چیکار.کنیدمیکنید که نجات پیداپریشان بشوید و فکر

به رویم میبندیم،میرویم دخیلمیداریممیدردمان را نگهرا مان گوییم نه، خشممیاهد زنده بشود،خومیکه

دعا چه تاثیري دارد؟ یعنی شما من رابه یکی دعا کن، و این گوییممیخواهیم، حتیمین نجاتآیک مکانی از

همچون ! دعا کن من خوب بشومکهدیگویمیبعداً به یکی!خواهید از دست بدهیدنمیخواهید نگهداریدمی

که او از خدا بخواهد که تو شه خودت بزنی از یکی دیگر بخواهیشود شما مرتب تیشه به ریمیشود؟میچیزي

.حسابی داشته باشی، در بیزینست موفق باشیسالم بشوي، عقل ،شفا پیدا کنی

بکاري بکند بی احترامی به مشتريمن ذهنی بیزینس تو را از بین ببرد خراو می شود شما قدم به قدم جلو بروید 

غذاي بد به مردم بدهد، بی کیفیت غذا درست کنی به مردم گران بفروشی، هر چه ،را نگه نداردتو بکند رستوران 

شود؟ اینها خرافات میبشود، همچون چیزيخوببه یکی بگویی که دعا کن بیزینس من اًدبیشتر بهتر، بع

ببینید چه خرافات پریشانی من دارم؟ چه الگوهایی ،ید بشینید فکر کنیدهستپریشانند، شما شخصاً مسئول

معتقدم در این من ذهنی گرفتارش هستم؟ چیه؟آنهاهست که من به

گویند میاز یک چیز در بیرون است، از یک مکان هست، از یک زمان هست، بعضی هاهمۀ اینها خواستن زندگی 

خواهیم کارها را درست کند، میخواهیم برویم قونیه پیش موالنا، از اومیحاال که غمی نداریم شش ماه دیگرکه 

بدنم را خرابام را که داردشود؟ براي چی مشغول این خرافات هستی؟ من خشمم را استرسمیهمچون چیزي

شفاي زندگی، زیبایی زندگی، ،گذارد خرد زندگینمیکند مرا از زندگی جدا کرده،میکند فکرم را دارد خرابمی

کنم ولی انتظار دارم یک میدارم و طبل و علَم دارم، ناله و شکایت هممیآب حیات زندگی به من برسد این را نگه

خوش و فارغ ! شودنمینهبلی،شود؟میمرا نجات بدهد، همچون چیزيیک اتفاقی ،زمانی یک مکانی یک آدمی

است، ناله خرافات پریشان است، خرافات پریشانباید از شر من راحت بشوي، شکایت ،ز خرافات پریشان من و تو

هر با خشم سخن گفتن با ترس سخن گفتن یا به جهان نگریستن خرافات پریشان است، انتظار شفا از بیرون از 

دارید؟ باید خرافات پریشانیشما چه .استخرافات پریشانسر و مر و گُندهکسی در حالی که من ذهنیت زنده هست
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شوید یعنی از جنس خدامیکشید از جنس اومیشوید عقبمیپیدا بکنید، بتدریج که شما ناظر ذهنتان

بینید توقع دارید و چه می.بینیدمیذهنتانرا در خرافات پریشان،حضور ناظر یعنی از جنس اوستشوید،می

.است، رویش تامل بفرماییدخرافات پریشانتوقعاتی که بر اساس 

در مقامی که بخندیم بدان سان من و تو***طوطیان فلکی جمله شکرخوار شوند

هر دو جوي آب ،اگر من و تو، اگر دو تا انسان در یک خانواده بنام زن و شوهر در فضاي یکتایی بی سبب بخندند

ن عدم صورت بگیرد، از هم انتظار بر آشان به فکرشان باز کنند، خالقیت در حیات را به خانواده باز کنند به جسم

آنموقع نه خودشان بصورت طوطی ،ن فضا دارندآدر خندند میاساس خرافات پریشان نداشته باشند، یعنی

شوند که همۀ طوطیان حاال در مینی خوردن، بلکه سببکنند به شکرخایی، قند خوردن شیریمیآسمانی شروع

خورد، میقندخوردمیدانید شکرمیکنیم که انسانهاي دیگر همه طوطیان هستند، طوطی هممیبحث ما فرض

ها همه کند، یعنی شما و انسانهاي دیگر در خانواده زن و شوهر و بچهمیالبته طوطی صحبتهاي صاحبش را تکرار

زند براي اینکه اینها مینها حرفآند به شادمانی و شادي بخشی و خالقیت و زندگی که از طریق کنمیشروع

.اند، همۀ ما طوطی خدا هستیمطوطی

: بقول حافظ 

گویممیآنچه سلطان ازل گفت بگو*اند در پس آینه طوطی صفتم داشته

خوریم، اما یک شرط دارد من و تو میند همکنیم قمیگوید ما تکرارمیپس ما طوطی خدا هستیم، هر چی که او

.باید در آن فضا باشیم

این رقص وجود ،بین عدم و فرمداریم اش این است که ما یک رقصی امروز صحبت شد که در آن فضا بودن معنی

یعنی ما همیشه در حال انکاریم که من ازعدم بعالوه نهبیند که نمیدارد، اگر کسی این تعریف را در خودش

کند، هر میکند که این دینامیسم زندگی ایجادمیو این یک دینامیسمی ایجاد،جنس فرم نیستم، لحظه به لحظه

آید، میکنیم، دوباره قندمیشویم، دوباره خلقمییعنی به این لحظه زنده،گردیم به عدممیموقع از جهان بر

نه به مادوباره،کنیممیکنیم تجربهمیقند را حسکنیم اینمیکنیم، دوباره یک قند را پخشمیدوباره پخش

شویم، هر چیزي که نمیکنیم، ولی قند خدامیگوید این قند تمام شد برگرد، برگرد یعنی ما قند خدا را پخشمی

کشید و زودي برمیمردم بپسندند شما دست از آن،هر چقدر هم زیبا باشد عالی باشد،کنیدمیشما خلق
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خواهد یک حرف میخواهد شعر خوب باشدمیخواهد خوشگلی باشدمیخواهد مال دنیا باشدمی،جانگردید آمی

عجب چیز خوبی است و شما هیچیاینگویندمیایستید، مردمنمیخردمندانه باشد هر چه باشد، آنجا وا

نه، مبادا گوییدمیکنندمینه، اصالً هر چه مردم از شما تعریفشنوید، براي اینکه رفتی به عدم بهش گفتینمی

برود مثل یک تکه آجر بیفتد روي خشکی، ما اینطوري شدیم بیشتر انسانها مثل یک تکه ،یکی از عدم بیرون بیاد

.خشکیفصاي آجر، سنگ افتادند توي 

مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت***هاسر تسلیم من و خاك در میخانه

شود، تسلیم هم موازي بودن با زندگی در این لحظه نمیکه تسلیم را متوجهسرش مثل خشت است، انسانییعنی 

شوید در فضاي ذهن، آجر میآجرمثلچون مقاومت بکنید ،افتد و مقاومت نکردنمیصرف نظر از اتفاقی که

جاتمن سکون هستم مرا از خشتی ن،نهگویممیدهد که من به هر اتفاقیمینشانعدم بعالوه نهاین .خشک

آنها خشت هستند در دانید که سر آنها با خشت فرق ندارد،می،فهمند خوب نفهمندنمیايدهد، یک عدهمی

.شوندمیآنها حتماً متوجهبعالوه نهفضاي ذهن، آنهایی که از جنس عدم هستند 

اهد و روال تکاملی خومیکه ما خدا همکند و این کمکها و این امکاناتمیبا این تعارف که موالنااالنولی 

بی زندگی بودن در ذهن، بیاییم در عدم وي این است که ما از این خشت بودن و از این بی حس بودنهوشیار

شوید و خودتان را در میخواهد، شما آگاهمیزنده بشویم و این تحرك و رقص در ما بوجود بیاد، این را زندگی

.ددهیمیه به لحظه قرارلحظآیدمیمعرض نسیم آب حیاتی که از آن ور

هم در این دم به عراقیم و خراسان من و تو***این عجبتر که من و تو به یکی کنج این جا

در یک کنجی هستید ولی همین که صحبتش را درست است که این عجبتر است شگفت انگیزتر است که من و تو 

و تواند باشدمیمغربوه غرب هست سمبل ذهنکردم یعنی هم در خراسانیم هم در عراق، عراق با توجه به اینک

مان و این عجیبه که همه، ...،هم در فرم هستیم هم در فضاي یکتایییعنی خراسان که شرق است فضاي یکتایی، 

قابل قبول نیست این شگفت انگیز هست پس ما فقط فرم نیستیم، براي ذهن یم،هم در آنجا هستیم و هم فرم دار

.شناسدنمییز دیگر باشیم، براي اینکه ذهن غیر از جسم چیز دیگريکه ما غیر از جسم چ

.خواهد بهش ما پی ببریممیولی دو بعدي بودن دو جنبه بودن دو حالت بودن انسان را و این دینامیسم موالنا
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در بهشت ابدي و شکرستان من و تو***به یکی نقش بر این خاك و بر آن نقش دگر

یک جسم داریم، این نقش شامل جسم ماست، ذهن ،م، در این خاك یک صورت داریمهر کدام یک نقش داری

ماست یعنی فکرهاي ماست، هیجانات ماست، همان چهار بعدي که بارها گفتیم، که اینها را ذهن به ما نشان

ل از آن بر این خاك یک صورت داریم اما یک نقش دیگر هم داریم، ما تا بحابه یکی نقش بر این خاك.دهدمی

نقش بی خبر بودیم، آن نقش حضور هست، آن نقش عدم هست، آن نقش بی صورتی است، ولی گرچه ما به اینجا 

ولی آن نقش دیگر ما کجاست؟ .ولی جسم هم هستیم،این جسم بودن راکنیممیکنیم، دائماً انکارمیرفت و آمد

.و شکرستان هستدر فضاي یکتایی که بهشت ابدي

انیم در بهشت ابدي و شکرستان باشیم و مرتب هم به این جهان بیاییم و برویم و هم من و هم تو در تومیپس ما

همین .است؟ نه، ابدي استآیا موقت.حالیکه عمق بینهایت داریم در آن شکرستان در جاي شیرینی و بهشت

دگی تا ابد در حالیکه پر از ابدیت، گفتم که ابدیت و بینهایت، این ابدیت و بینهایت یعنی زنده بودن به زن

شود، نمیاین را باید کسی تجربه بکند تا متوجه بشود با توصیف خیلی بیانو .شیرینی،آرامش و شادي هست

. شودنمیگوید بیانمیبهتر از این که موالنا

بهشت ابدي و شویم که دو تا نقش داریم، یکی آنجا یکی اینجا، با آن نقشمان که درمیپس همین قدر ما متوجه

نه ما تو نیستیم، و این انکار کردن یک کنیم، بهش میگوییممیشکرستان هست دائماً این یکی نقش را ما انکار

کشد ولی به هر حالمیجهان ما را،کنیممیکشد و ما مرتب انکارمیکند که جهان ما رامیدینامیسمی ایجاد

حاال این کار سببدر جهانرقصیممیگردیم، بصورت فرممیجهان بررویم بهمیگردیم،میرویم به جهان برمی

دانید که هرچیزي که میرقصیدن فرمها عبارت از این است که شما.شود شما اجازه بدهید فرمها برقصندمی

.رودمیرقصد و از بینمیآیدمیبوجود

رقصد، همه چیز در حال رقص هست براي یمرقصد، ملکولهاي تن شما میرقصد، این بدن شمامیو فرم شما هم

کنید که من این فرمها هستم، وگرنه این فرمها که دارند میبراي اینکه شما دائما انکار،اینکه شما ساکن هستید

روند، میآیند و از بینمیروند، بوجودمیآیند و از بینمیروند، بوجودمیآیند و از بینمیمیرقصند یعنی بوجود

ایم، علت اینکه اینطوري و ما به خیلی چیزها چسبیده.گذارید رقص صورت بگیردنمیبه یکی بچسبیهمینکه 

خواهید محکم مینها زندگیآبودند، و چون شما از میبایدایم براي اینکه خیلی چیزها در حال رقص سفت شده
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آدم منجمد کهشودمیزندگی سببور جگذارید آنها برقصند، و اینمیرقصید و نهمینه خودتان،ایدچسبیده

هی جهان ما را،خودمان را به آنجاکشیم میکشد ولی ما دائماًمیدر حالی که این حالتی که جهان ما را.بشود

آیند و از بینمیگیرد رقص فرم و فرمها بوجودمیبه آنجا رقص صورتکشیممیکشیم، وقتیمیکشد و مامی

شما اگر آنطور زندگی کنید .یک روزي هم این جسم ما از بین میرود... روند،میاز بینآیند و میروند، بوجودمی

وقتی کند؟میفرم شما براي شما خیلی مهم نیست، ولی اگر به همه چیز چسبیده باشیم ترس دارد، ترس چه کار

کنید میبرید، نگاهمیبرید، از زیبایش لذتمیتا زمانی که این گل هست ازش فیضنهبعالوههستیدشما عدم

.ولی میدانید این از بین خواهد رفت

.کندمیخواهیم بخوانیم به کار ما در این مقوله کمکمیاي که االنو اتفاقاً قصه

:گویدمیشود البته تیترمیشروع1670بلی اجازه بدهید چند بیت از مثنوي برایتان بخوانم که از بیت 

1670یت مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، ب

وسی، قُلْنا ال تَخَفخیفۀً م هی نَفْسف سجلَیتفسیر اَوالَاَ ع اَنْت نَّکا

: سوره طه و به این ترتیب است که68و 67ام آیه دو تا آیه که من در زیر نوشته: گویدمیالبته تیتر

.در این هنگام ترسی خفیف در دل موسی در افتاد

)68-67.(و پیروز و برتريمترس که ت: پس گفتیمش

خیلی سریعخوانم دو تا آیه قران هست ولی اجازه بدهیدمیاما درست است که تیتر این قصه که االن برایتان

کند این قسمتها را که بسیار بسیار مهم است هم از میموالنا به خوبی توصیفو نوشته شده70تا 65آنچه از آیه 

.زبان قران و هم از زبان موالنا

خوانیم ساحر یعنی سحر کننده یا جادوگرمن میاي که داریمدر قصه. می گوید که قضیه ساحران و موسی است

موسی اصل ماست، موسی پس آن جوهري است که در هر انسانی هست و عیسی هم همان هست، و .ذهنی است

اند و شما هم اگر گی زنده شدهنور برگزیده هم همان هست، و بودا هم همان هست، و همۀ عارفان هم که به زند

ها اسمش نماینده آن یک زندگی یا خدائیت خدا در انسان بعضی موقع. زنده بشوید یک زندگی بیشتر نیست

ها اسمش مسیح است، حاال در اینجا به اصطالح روبرو شدن موسی با ساحران فرعون موسی است بعضی موقع

: شودمیمسابقه بدهند، پس اینطوريخواهند با موسی مجادله کنند،میهست، ساحران
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65آیه،قرآن کریم، سوره طه

)65(ٰ◌ إِمّا أَنْ تُلْقی وإِمّا أَنْ نَکُونَ أَوّلَ منْ أَلْقَىٰ◌ قَالُوا یا موسى

می افکنی یا ما نخستین کس باشیم که ]نخست عصاي خود را [ آیا تو ! اي موسی: گفتند] ساحران [ 

بیفکنیم؟

حران هم عصا دارند چوب دستی دارند و ریسمان، و قضیه به این ترتیب است که من ذهنی که در واقع پس سا

هم یک سري ریسمان و چوب دستی دارد کند، و آنمیکند بصورت یک ساحر عملمیرا ایجادي آنهوشیار

شود و سمبلیسم اینطوريمیکند، و البته موسی هم یک عصا دارد که این عصا مار و اژدهامیاینها را زنده

هایی هست جنبند، همین خوشیمیکنند همین تصاویر ذهنی هست کهمیآن چیزي که ساحران زنده:گویدمی

گیریم، که ساحران این ریسمانها را میگیریم همین هویتهاست کهمیاز تصاویرذهنی جنبنده در ذهنمانماکه

خواهد زنده میکنند، ولی موسی در مقابل آن به زندگیمیرکتگویند ببین اینها دارند حمیکنند ومیزنده

و این ور هم زنده شدن به اژدهاي موسی یا استبشود، پس در اینجا شعبده بازیها و جادوگري من ذهنی این ور

خواهی پهن کنی شروع کنی یا ما؟میگویند اول تو بساطمیپس ساحران به موسی.زنده شدن به زندگی

.مسابقه بدهندخواهندمی

66قرآن کریم، سوره طه، آیه

)66(ٰ◌ فَإِذَا حبالُهم وعصیّهم یخَیّلُ إِلَیه منْ سحرِهم أَنَّها تَسعىۖ◌ قَالَ بلْ أَلْقُوا 

ناگهان در اثر جادوي آنان چنین به نظر موسی ]ساحران افکندند و[شما بیفکنید و ] نخست: [گفت] موسی[

!کنندمیگویی ریسمانها و عصاهاشان حرکتآمد که

گوید موسی گفت که شما اول بیفکنید، اول هم در خلقت میاینها را خواهیم خواند،در این قصه توضیحاتپس 

ضور بوجود آمده، مدتها انسان مشغول من ذهنی حن آکه ما قسمتی از آن هستیم من ذهنی بوجود آمده بعد از 

شود، اینها که ریسمانهایشان و میدازید نخست شما بساطتان را پهن کنید ببینیم چیبوده، گفت اول شما بیان

آید یک میيهوشیاریعنی چی؟ به نظر .کنندمیهایشان را انداختند به نظر آمد که اینها دارند حرکتچوبدستی

.اینها زندگی است، ما تا حاال فکر کردیمستهکند و اینها واقعاً زندگیمیچیزهایی در ذهن دارد حرکت

.موالنا تیتر این قسمت را این دو تا آیه قرار داده است
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67-68قرآن کریم، سوره طه، آیه 

)67(ٰ◌ فَأَوجس فی نَفْسه خیفَۀً موسى

)68(ٰ◌ قُلْنَا لَا تَخَف إِنَّک أَنْت الْأَعلَى

.در این هنگام ترسی خفیف در دل موسی در افتاد

.مترس که تو پیروز و برتري) ا گفتخد(: پس گفتیمش

شعبده بازیها و ،شما متوجه بشوید، شما که از جنس موسی هستیدکهگویدمیشما هم همینطور اینها را موالنا

بینید در ذهنتان خوشیهاي بیرون، هویتهاي بیرون، آن چیزهایی را که ذهنتان میبینید،میجادوگري ذهنتان را

گویند استاد بد نیست، مردم شما را میمردم به شماهار این هست، آنها هم بد نیستنددهد که زندگی دمینشان

جنبد و من میاینها بد نیست، در ذهنتان تصاویري،کنندمیگذارند جلوتان تعظیممیگیرند و احتراممیتحویل

گوید اگر میترسد ومینتا، حاال آن قسمت موسیست هاهگویید اینهم زندگیمیآید شمامیتان خوششذهنی

گوید اینها هم که ریسمانها و چوبدستی میاینطوري نکند من خالص نشوم، حاال در مورد موسی که پیغمبر هست

اینهم که شبیه معجزه است نکند مردم اینها را باور ،جنبندمیاند که اینها دارندکنند مردم متوجهمیها را زنده

.بکنند و مرا باور نکنند

به حضور زنده بشوم، نتوانم از من به زندگی زنده بشوم،قرارگویید نکند کهمیگویید،میهم همین راشما

مترس من هستم که در تو زنده: گویدمیجادوگري و سحر ذهنم رها بشوم؟ در اینجاست که خدا در درون به شما

.شوم تو نیستی، به حرف جادوگرها توجه نکنمی

69آیهقرآن کریم، سوره طه،

)69(ٰ◌ ولَا یفْلح السّاحرُ حیثُ أَتَىۖ◌ إِنَّما صنَعوا کَید ساحرٍ ۖ◌ وأَلْقِ ما فی یمینک تَلْقَف ما صنَعوا 

برساخته اند فرو بلعد که آنچه برساخته اند تنها و آنچه در دست راست خود داري بیفکن تا آنچه را که

.گر هر جا که در آید رستگار نشودجادوگر است و جادونیرنگ

اندازد یعنی میگوید در دست راستت هست و بنابراین عصایش را کهمیگوید آن عصایت را بینداز،میپس خدا

شوید به اژدهاي موسی، پس زنده شدن به اژدهاي موسی مییکدفعه زنده،اندازیدمیشما که کل این ذهن را

شود به مار و این ماري که عصاي او تبدیل شده تمام میعصاي موسی زندهیعنی زنده شدن به زندگی، اینکه 

یعنی چی؟ یعنی اگر شما بصورت حضور ناظر زنده بشوید و به جادوگري ذهنتان نگاه .خوردمیریسمانهاي آنها را
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د یا از کارخورمیکنید یک یکی این حضور ناظر آنها رامیآنها را دارید شناساییکه بینید میکنید یکدفعه

.تاریکیبهاندازيمیشوند، درست مثل اینکه نوري رامیاُفتند نابودمیاندازد یا آنهامی

70قرآن کریم، سوره طه، آیه

)70(ٰ◌ فَأُلْقی السّحرَةُ سجّدا قَالُوا آمنَّا بِرَبِّ هارونَ وموسى

بی [ جادوگران ] سحر آمیزشان را فرو بلعید، هايبعد از آنکه موسی عصاي خود را افکند و برساخته [ پس 

.به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم: درآمدند و گفتندبه سجده] اختیار 

کند، همان کَفی که میها یعنی چیزي روي زندگی بوجود آمده، در قصه موالنا از آنها بعنوان کف یاداین برساخته

شویم و به این میو به زندگی زندهاز ذهنشویممیخصاً وقتی که جدادر ما هم ش.روي دریا را گرفته است

.آوریممیشود و ما ایمانمیبینیم یکدفعه بساط او برچیدهمیجادوگري و بساط شعبده بازي ذهن را

در کنیم، آنها به سجدهمیشویم، بنابراین آن جادوگرها هم گفتند که ما سجدهمیآوریم ما از جنس اومیایمان

بینند میشوند و شعبده ذهنشان رامیاین در مورد همۀ مردم هست وقتی چند دفعه به حضور ناظر زنده.آمدند

به شوند،آنها به سجده در آمدند و گفتند ما میشوند و از شر ذهنشان خالصمییکدفعه بطور دائم بهش زنده

نید هارون سخنگوي موسی است پس در شما دامیپروردگار موسی.پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم

و شما هم ایمان آوردید، تا ،االنزندگی زنده شد به خودش و ذهنتان هم ساده شد، ذهنتان سخنگوي زندگی شد

.بحال نیاورده بودید، یعنی تبدیل صورت نگرفته بود

.ستحاال با این مقدمه اجازه بدهید که قصه را بخوانیم، خیلی ساده است، کوتاه هم ه

نیست؟چون کنم کین خلق را تمییز***کنی ستسحر هم حیران: گفت موسی

کند، این هم حیران میي را جادوهوشیارتمییز یعنی قوة تشخیص، موسی گفت سحر، یعنی کارهاي من ذهنی که 

حیرانشویم دوبارهمیشویم و به زندگی زندهمیوقتی ما از ذهن جدا: حیرانی دو جور است.اي استکننده

کند به خالقیت و کار میکنیم زندگی از طریق ما شروعمیدانیم چکارنمیشویم، براي اینکه آنموقع هممی

ما بعنوان ناظر و تماشاگر آن عبور آب .گیردمیریزد و فکر و عمل ما را در اختیارمیکردن، به فکر و عمل ما

این حیرانی از .گوییم، حیران هستیمنمیکنیم و چیزيمیحیات و خرَد و آرامش از خودمان به جهان را تماشا

کند و شما شخصاً این موضوع را میدیدن معجزاتی است که این خرد زندگی و شادي زندگی در بیرون ایجاد

.آیدمیگیرد حیرانی در شما بوجودمیاید و تجربه خواهید کرد، که وقتی این تحول در شما صورتتجربه کرده
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گوید درست است که آنجا حیرانی وجود دارد، اینهم میزند،میاالن راجع به موضوع دیگر دارد حرفاما موسی 

فهمد، نمیمنتها در این حیرانی گیجی وجود دارد، این کسی که زیر سحر من ذهنی است،اي استحیران کننده

د، اینطوري که من دیدم این فهمنمیکنممیاینهم حیران است هر چه من باهاش صحبت،اش پایینهيهوشیار

کنند، و مییعنی چی؟ مردم دارند در ذهنشان تصاویري را دارند زنده.ریسمانها و چوبدستی ها همه زنده شدند

.شوندنمیگویم اینها زندگی نیست اینها متوجهمیکنند این زندگی هست، هر چهمیفکر

دادن ندارند که بگویم این من ذهنیه، این هم زندگیه، چکار کنم این مردم قدرت تمیز،کنی ستسحر هم حیران

گویم زندگی اینطوري است عدم هست شما باید زنده بشوید به آن، اینها دوباره کار خودشان رامیهرچه

دهند، چه کار بکنم؟نمیکنند، گوش هممی

تمییز را بینا کنمعقل بی****تمییز را پیدا کنم: گفت حق

این .آورم، تو نگران نباشمیکنم به عملمیز را یعنی قدرت تشخیص در انسان را آشکارمن تمیی: خدا گفت 

دهد اگر میدهم، چکار تو داري؟ این به شما خیلی امیدمیعقل بی تمییز که من ذهنی است اینهم بهش چشم

من قدرت کار بکنم؟گذارد من چنمیسحر منو این استعداد جادوگري من بابا گویید کهمیشما در این لحظه

کنم، شما حاال این مینگران نباش من تمییز را در تو آشکارگویدمیبه شمااالن خدا ! تشخیص و تمییز ندارم

به شما.نگران نباشکنممیکارها را بکن، نجارت من هستم و این عقل بدون قدرت تشخیص و تمییز تو را بینا

.گوید به موسی هم گفتمی

موسیا تو غالب آیی، ال تَخَف***برآوردند کفگرچه چون دریا 

ها را گرفته و من پنج تکه کوچکی از آن آیهیکبینید که موالنا به زیبایی و ظرافتمیجزو آن آیه بود وال تَخَف

آره من هم سحر و جادوگري و شعبده بازي ذهن را. تاش را برایتان خواندم که شما بدانید جریان چی هست

یعنی در انسان کف هیجانات و هم هویت .درست است که اینها کف برآوردند،ال تَخَفلی تو نترسدانم ومی

االن شما .گرفته، اما زیر من هستم، کف که مهم نیست) گویدمییعنی خدا(ها روي دریا را که من هستم شدگی

رهاي خراب دارید، دردهایی مثل هیجان دارید، درد دارید، هم هویت شدگی دارید، چسبیدگی به جهان دارید، فک

ها؟ خدا قویتر است یا این کف. زیر اینها چی هست؟ خدا.هستند؟ اینها کف هستنداینها چی.کینه و رنجش دارید

.البته خدا
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کف .این لحظه که زندگی هست، عمق بینهایت هست، ابدیت هست یعنی شما و زندگی پوشیده شده بوسیله کف

گذشته مهمتر و قویترهست یا قدرت این لحظه؟ البته قدرت حاال.که شما را رنجاندهچی هست؟ اتفاقات گذشته 

گویید سی سال پیش به من فالن جا فالن کار میپس چطور شما.این لحظه، قدرت این لحظه قدرت زندگی هست

.گیردمیصورتاشتباهات توسط جادوگري من ذهنی . دیگرکنیدمیاشتباه! توانم زندگی کنمنمیشده، من دیگر

گفت اینمیگوید موالنا اگر این حرفها رانمیکه موالنا اینطور: گویدمییک عارفگوید که میحاال یک شخص

به کف و زندگیپس آن میداند که قدرت این لحظه،به این جهانآوردنمیهمه خرداین،به ماگفت نمیهمه شعر

.غالب است

ها همیشه مرا که این دردها و کفا بکند و در درون بترسد و نا امید بشودولی یک کسی ممکن است این تصور ر

که زندگی لحظه به لحظه در کار است با خرد کلی بدانروي خودتکار کنیولی اگر شما . در سلطه خودش گرفته

نون جبران و قاشما قانوناري کنکند شما را از این مخمصه و گرفتاري آزاد بکند و شما همکمیکه جهان را اداره

دانم ذهن گوش نده، هر روز روي خودت کار کن، میگوید شما به آن الگومیتعهد.تعهد و هماهنگی را رعایت کن

د، داردشومییت با این هماهنگهوشیارو میزان تشوید رفتارهاي بیرونیمیکه متعهدو همین. این تعهد است

.کندمیکار

شود شما نمی، و هر اشکالی که ما داریم یکجوري به قانون جبران مربوط است،و قانون جبران را هم شما بلدید

چه که شما رعایت نکردید اي داشته باشید یک قسمتی از این مسئله مربوط به قانون جبران نباشد، یک مسئله

وي خودتان کار خواهید رنمیهاش این است که شما به مقدار الزمیکی از جنبه.در امور مادي چه در امور معنوي

عضله قوي بشود چطور دمبل را برمی دارید همینطور ماند، براي اینکهمیکنید، این بعد معنوي شما مثل عضله

ام به اینهر هفته دوشنبه ساعت شش من اینجا نشسته.باید روزي دو سه ساعت روي بعد معنوي کار کنید

.گفتندنمیآمدم این را تعهدینمآمدم و پنج جلسهمیگویند تعهد، اگر یک جلسهمی

کنید میکنید یا یک جلسه کامل گوشنمیکنید، سه جلسه گوشمیشما هم اگر یک جلسه به این برنامه گوش

کنید میکنید بعد دوباره سه چهارمش را گوشمیکنید آن یکی را یک ربع گوشمیدفعه بعد نیم ساعت گوش

دانم نمیدانم،نمیمنن با تعهد و تکرار و کار روي خود و گفتن اینکهپس تعهد و هماهنگ شد.گویندنمیتعهد

حاال چه جوري تمام.خیلی خوبه چون بهرحال من ذهنی در ما زرنگ هست، ما نباید به عقل زرنگی او تن بدهیم
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چیزي خواهد قانون جبران را زیر پا بگذارند؟ همیشه در جهان مادي براي بدست آوردنمیهاي ذهنی جهانمن

گوید اگر براي بدست آوردن چیزي میمن ذهنی. باید آنجا بگذاري) اش مشخص استکه اندازه(یک مقدار زحمت 

پس اگر !).آورينمیبدست(گذارند من باید ده واحد بگذارم زیرا من زرنگ هستممیدیگران به اندازه صد واحد

، )صادقانه هم مهم است(روي خودتان صادقانه گذارید میکنید به اندازه کافی وقتمیشما قانون جبران را رعایت

پس !).نمی گذاریم. (مان را زیر پا بگذاریمخواهد، باید زرنگیمیقانون جبران خود زرنگ نبودن و راستین بودن را

.ما کف آوردیم کف هم دریاي ما را گرفته و ما و او یکی هستیم

ال ها اینمهم هست که موالنا از همۀ آن آیهال تَخَفاین ال تَخَفی، موسیا تو غالب آیگوید با وجود کف میحاال

شنوید میانشاءاهللا شما.گویدمییعنی نترس را آورده و به زیبایی به شماتَخَفیعنی نترسال تَخَف.

چون عصا شد مار آنها گشت عار***بود اندر عهد خود سحر افتخار

چرا؟ . افتخار بود) هزاران سال(یک موقعی انسان وقتی متولد شد من ذهنی درست کرد، من ذهنی داشتن مدتها 

آیا االن . شاید ستیزه کردن یک موقعی مفید بودهومن داشتن و خود را حفظ کردن.چون سبب بقاي انسان شد

وقعی که عصا مار شد یعنی یک انسان تبدیل از م: گوید، میاوضاع راکندمیموالنا دارد عوض. هم مفیدهست؟ نه

از آن دیگر عار شد، من ذهنی داشتن عار تواند به خدا زنده بشود، بعدمیبه حضور شد، ما فهمیدیم که انسان

.ستاسال پیش هم افتخار بوده500پس این یک عصري داشته مد بوده باعث افتخار هم بوده، حاال شاید تا .شد

. گوید که افتخار نیست، مد نیست، تو باید بهتر از اینها بفهمیمین زمان، زمان موالنا هم موالناحاال بیاییم به ای

باید متوجه باشیم من داشتن و خود را نمایش دادن، جلب توجه کردن، جلب تائید دیگر ما که عقب افتادیم االن 

بنابراین دنبال حرص رفتن، هر چه بیشتر کردن و به نیازهاي من ذهنی که نیازهاي روانشناختی است گوش کردن، 

کنید که عصا ذهن است، یک موقعی ذهن ما میتوجه.هستندبهتر رفتن و دنبال مار شدن عصا نرفتن اینها عار

ما .رفتیممیماندیم از بیننمیکردیم و اگر این نبود مامیمن توش بود براي بقا استفادهعصا بود و از این عصا که

خواست نسل انسان را از بین ببرد میکه..) .بیماریها یا(ها را ما کنیم در مقابل حیوانات و هر چیتوانستیم من

.من ادامه بدهیم نسل بشر نابود خواهد شدولی تعداد االن زیاد شده اگر به. وایستادیم باالخره ما باقی ماندیم

ه شود به من ذهنی نباید تن بدهد اگرهم بدهد تواند به حضور زندمیبنابراین از وقتی که انسان متوجه شده که

.امیدوارم پیغام روشن باشد. این عار و مایۀ شرمندگی انسان هست، این تخفیف است
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سنگ مرگ آمد نمک ها را محک***هر کسی را دعوي حسن و نمک

ست کرده و هر تصویر ذهنی دربراي اینکه کند که من خوشگل و بانمک هستممیادعاکندمیدعويهر کسی که

ولی سنگ مرگ محک .نگاه کنید مرا چقدر خوبم: گویدمیو با نمک هست بهش نسبت داده وییچیزي که زیبا

شویم ومیکنیم و بلندمیبینیم و ما بهش افتخارمیمانآن چیزي که ما در تصویر ذهنیپس .ها استنمک

شاسماندازد و این مییعنی یکی سنگی. میرائی استهاي این در معرض سنگ گوئیم ما این هستیم، تمام تکهمی

کنیم و من درست کردیم اینها از بین رفتنی میهمۀ این چیزها که به آنها افتخارگوید می.سنگ مرگ است

آمدند به ما توضیح دادند و دیدیم بودند بزرگان که اي شدیم، وقتی یک عدهنمیمدتها ما این را متوجهتاهستند،

آورند، ما هم باید بیدار بشویم از جنس عدم بشویم، من میآورند شاديمیآورند پیغاممیان غیب خرَدکه از جه

این من ادامه بدهم و بهانه بگیرم این درست بهو اگر من با من بشوم و بخواهم.بی من بشوم تو هم بی من بشوي

. خواهد بگوییدمیاینها را.نیست

ها در کند خیلی خوشگله و بانمکه این نمکمیفکرهنوزشودنمیموضوع را متوجههر کسی که این گوید میپس

هر چه ،یا بشوي،معرض محک سنگ مرگ هستند، یعنی تو امتحان خواهی شد اگر به زندگی زنده شده بودي

یکی یا دهید، ولینمیات را از دستاتفاقات مرگ را پیش بیاوره شما امتحان خواهید شد و خواهید دید سکون

دوباره به زیر برويممکن است پریشان حال بشوید و شما هاي شما مورد تهدید قرار گرفت دوتا از این نمک

.هنذجادوگري 

هر دو را از بام بود افتاد طشت***موسی گذشتةسحر رفت و معجز

مده، از بام بود طشتش دیدیم، یعنی این دو پدیده هر دو بوجود آمازمان سحر تمام شد و معجزة موسی را هم

شود، یعنی میافتاده، یعنی ارتعاشات این دو پدیده در جهان پخش شده، از بام طشت بیفتد سر و صداش بلند

داشته و در این جهان پخش کرده چی بوده؟ خرابکاري، بی سامانی، کشت انرژيمن ذهنی،دوران من ذهنی بوده

.خشکی غیراز ظلم و ستم نیستدر غزل هم گفت در این . و کشتار، ظلم و ستم

ها در اثر انرژي بد سحر یعنی جادوگري من ذهنی شعبده بازي من ذهنی بهم خورده، و چقدر ما درد چقدر خانواده

نگران ،گی را تجربه کردیمایم، جدائی را که غیرالزم بود تجربه کردیم، تنهائی را تجربه کردیم، بی حوصلهکشیده

.دیم، یا حسادت کردیم، خرابکاري کردیمشدیم، مضطرب شدیم، ترسی
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بانگ طشت دین به جز رفعت چه ماند؟***بانگ طشت سحر جز لعنت چه ماند؟

ي در هوشیارپژواك یا انعکاس انرژي سحر یعنی من ذهنی به جز لعنت چه بود؟ این سحر و پدیدة سرمایه گذاري 

ي و هیجانی معادل جدایی از زندگی در این لحظه فکرها و ایجاد هویت ذهنی و بلند شدن بصورت یک موجود فکر

.اصالً لعنت تعریفش این است. هست و جدایی از خدا در این لحظه لعنت هست

هر کسی که زیر سحر من ذهنی است هر لحظه خدا ) البته اینهم اصطالح است(گویند خدا لعنت کند میاینکه

نصیبی از انرژي خالق زندگی و خرَد خدایی خودش لعنت بی ،خدا آنجا نایستاده که لعنت کندوکند،میلعنت

بی تمییزي، خودش اول گفت گیجی، آن ،به خودش و دیگرانکندمیکند ظلم و ستممیانسان خرابکاري.هست

چیزي را از دست بدهم لعنت هست و یک ، گیج شدن در اثر ترس و اضطراب از اینکه ستهحیرانی گیجی

حقیقتاً به جز بانگ طشت سحر جز لعنت چه ماند؟.کاري در این جهان بوجود آوردندنبالش بی سامانی و خراب

. لعنت چیزي نمانده

اش چه بوده؟ دردهاي جسمی، دردهاي روحی، کینه، اید نتیجهتان که تا حال آفریدهشما ببینید با من ذهنی

که ما ی، یک حالت تلخی و انتقادیي خود، بیچارگی، تنهایدها، لطمه زدن به امور مارنجش، خراب شدن رابطه

بانگ تشت سحر خدا،با ، حس ناپیوستگی و عدم وحدت با انسانهاي دیگر و داریم از همه چیز و از همه کس

داند، میدین را معادل یکی شدن با خدا،بانگ طشت دین. اش این چیزها بودندجرینگی پخش شده و انعکاس

یک ي در هوشیاراي از زمان بینید که در یک برههمی، وقتی شماگوید بانگ طشت حضورنمیبانگ طشت دین

.کنیممیگرفتیم، ما وقت تلفمییادبایدانسانی به خودش زنده شده از آن به بعد ما

کند، تا بحال زیر سحر نمیدر ذهنش خداپرستیدیگر یک کسی دیندار حقیقی شده یعنی به خدا زنده شده و 

کینه یک دل جامد مثل آن دردها مثل خشم و همهی درست کردیم در حالی که من ذهنی ما یک خداي ذهن

یک نفر که در اینجا اسمش موسی وقتی اما .داشتیم آنرا یعنی خداي ذهنی را پرستیدیم، این حیرانی و گیجی بود

د و من ي دیگر وجود دارهوشیاریک عالم دیگر وجود دارد و یک :است هر کسی به حضور زنده شده و گفته که

گویید؟ این دین هست دین واقعی و میشما حاال چی، آورممیبهش زنده شدم حاال ببین اینها را من از آن ور

رفعت یعنی بلندي، باالیی، و به ایوان رفتن و سامان ایجاد ،بانگ طشت دین.حقیقی هست، آن دین تقلبی است

و در این جهان سازندگی کردن ا استفاده کردن وکردن و خرد را به این جهان آوردن و از عشق و زیبایی خد
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یعنی تشویق کردن ،تشویق کردنبه آواز خواندنو امروز گفت طوطیان فلکی را.دردها را شفا بخشیدن

بینید میپس.غیر از اینها چه نتیجه داشته؟ هیچی، هیچ ضرري نداشته،انسانهاي دیگر را به بیان خرد و حضور

اجازه بدهیم این عصاي ما که ذهن ماست به اژدهاي کهلحظه قدرت تمییز داشته باشیم که ماهم باید در این

شود یعنی موسی به خدا زندهمیوقتی عصاي موسی به اژدها زندهیعنی .زندگی زنده بشود به خدا زنده بشود

، سته، بلنديو رفعت همین قامت بینهایت حضور در این لحظه است.شویدمیشود، شما هم به خدا زندهمی

اصل این است که در این لحظه عمق و این ،بینید که اینها صحبته، فکره، اسمهمیآنجا گفت ایوان،ایوان است

.زنده بودن را حس کنید

هم از حافظ بخوانیم و یادي از حافظ بکنیمشعراینبلی 

128ةحافظ، دیوان غزلیات، غزل شمار

سامري کیست که دست از ید بیضا ببرد***بانگ گاوي چه صدا بازدهد عشوه مخر

دانید در غیاب موسی یک شخصی بود بنام سامري طالهایی را که یهودیان از مصر با خودشان میهمانطور که

یهودیان از مصر یعنی جهان که قرار نبودوآورده بودند آنها را گرفت، موسی رفته بود آن ده فرمان را بیاورد و

چیزي با خودشان بردارند، شما هم قرار نبود به سرزمین موعود که فضاي یکتایی استفرم حرکت کردند بروند 

گوید همه چیز را میایمقرار نیست چیزي با خودتان بردارید، ولی آنها برداشته بودند کما اینکه ما هم برداشته

.اندازیمنمیبینداز، ما

.ستهن هنوز داریم و بعضی از این طالها از جنس دردآن چیزهاي با ارزش را که طالهاي ماست آنها را با خودما

این رنجش را از شوهر یا همسر سابقم دارم زن سابقم دارم ،ایناستبخشم، حیفنمیگویم من این رنجش رامی

، گویند و از این حرفهامیام به همه هم گفتم حاال این را ببخشم مردم چیاین خیلی با ارزشه زحمت کشیده

ام با همسرم با دوستانم، این را با خودم دارم، بعضی هم هویت شدگی ها مثل هم هویت شدن با بچهبخشم ونمی

ام، حاال اینها زمینۀ ظهور سامريآنها را هم دارم و بعضی چیزهایم را که خیلی دوست دارم و به آنها چسبیده

که این سامري وسی یهودیان را جمع کرد پس بنابراین در غیاب م.آمدنمیشوند اگر اینها نبود سامري بوجودمی

در این شدمیکنم و هوا منعکسمیطالهایی که دارید بیاورید من یکدانه گوساله درستکه گفتهمراه اینها بود 

گوید شما چرا عقلتان را به مینه آنکه موسی! گفت معجزه این هستمردمبهآورد ومیو گوساله بانگگوساله
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گوید انعکاس یا پژواك صداي میکه حافظ.ینطوري نیستید، این بانگ گاو بانگ ذهن هستآن دادید، شما که ا

گاو یعنی من ذهنی در این کائینات جز خرابکاري چی میتواند باشد؟ 

که ستهسامري جادوگرسامري کیه؟، درَبسامري کیست که دست از ید بیضا بِ. عشوه مخر یعنی فریب نخور

آورد نورمیگذاشت بیرونمیکهاز معجزات موسی این بود که دستش را روي قلبش یکی.دردست از ید بیضا بب

شود، میمان منعکسسمبلیک، خرد دل ما که خرد ایزدي است در عملشاید درخشید، یعنی چی؟ یعنی می

مل تان که خرد ایزدي شما در فکر و عستهاینهم یک معجزه است، معجزه موسی این بود، معجزه شما همین

منعکس بشود، اگر اینطوري باشد در این لحظه خرد زندگی خرد کل بدست شما بیاد عمل شما بیاد به فکر شما 

ما یعنیدر آن بیت هم گفت که. تواند غالب بشود؟ نهمیتواند دست از شما ببرد؟میبیاد، این من ذهنی جادوگر

ن هستم یعنی زندگی هست عقل کل هست، زیر انسانها بدانیم که پشت این صحنه، صحنۀ جادوگري ذهن م

ها دریا هست، کف

شوید پژواك انرژي من ذهنی خرابکاري است، میدر اینجا هم متوجهسامري کیست که دست از ید بیضا ببرد

بینیم که بشرها چه خسارات مادي و میما پژواك یا انعکاس انرژي من ذهنی جمعی را در بعضی نقاط دنیا االن

زنند، همینه بانگ ساحر من ذهنی آن میزنند به همجنسان خودشانمیوحی و ذهنی به خودشانجسمی و ر

.آوردمیبانگ طشت دین یا زنده شدن به زندگی سامان بوجود.وردآمیها را بوجودخرابکاري

ر جهان پخش کنیم و مان را نگه داریم و به این فکر نیافتیم که اینجور روشنایی را دشود ما هنوز من ذهنیمیآیا

کنید که اگر این روشنگریهایی که موالنا از خرد کلنمیآیا شما فکر؟ همکاري نکنیم و جهان را نجات بدهیم

دهد و اگر ما اینها را در عالم پخش میو به شمادگیرمیها خیلی به زیبایی یک تکه از قرانگیرد و خیلی موقعمی

.ان خواهد بود؟ حتماً خواهد بودکنیم سبب نظم و سبب آسایش مردم جه

که اند به جهان معرفی کنیم،ي را که بزرگان ما ایجاد کردههوشیارما باید همکاري کنیم این بینش را این 

هنوز دارند انرژي اگرگیرند بدانند کهمیجهانیان مخصوصا روساي کشورهاي بزرگ که دارند تصمیم

کند اگر پشت میحرص دارد عملاگر کند میگر کف دارد عمل، اکنند بجایی نخواهد رسیدمیمن را پخش

بیندنمیهر کسیپنهاندیگر کههاي من ذهنیمن ذهنی یا خواستهصحبتهاي ما انگیزه حرص و طمع و زرنگی

تواند قایم بشود و میفکر کند یک جایی در این کره زمینتواندنمیو کسی.جهان به سامان نخواهد رسیدهست 
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رسد این هم نجاهاو نا امنی باشد و آن نا امنی به آنباشدرفاه داشته باشد و جاهاي دیگر دنیا در خرابیآنجا

.ي و این بیداري را در جهان پخش کنیمهوشیارما باید دست بدست هم بدهیم و این . غلط هست

در صف آ اي قلب و اکنون الف زن***چون محک پنهان شده ست از مرد و زن

مان، نمک و ییوقتی ما جوان هستیم و به نمک و زیبا،از مرد و زنپنهان شدهحاال که محکگوید که میموالنا

کنیم ما داریم اگر هم نداریم به خودمان نسبت دادیم، ما متوجه میزیبائی سمبل همۀ آن چیزهایی است که فکر

علت اینکه ما به حضور .خواهد افتادسنگ محک مرگه و اینهامحک گفت نیستیم همۀ اینها فرو ریختنی است،

.شویم زنده نگه داشتن من ذهنی با نمکها و زیبائیهایش استنمیشویم به زندگی زندهنمیزنده

) تقلبیقلب یعنی (حاال اي قلب ،از مرد و زن مخصوصاً موقعی که جوان هستندپنهان استچون محک: می گوید

ادعا ،شروع کنید به الف زدن،دسته دستهصف بکشید در صف، بیایید اي من ذهنی تقلبی بیا،اي انسان تقلبی

ایم در کنیم امروز هر چیزي که بر اساس آن من درست کردهمیداریم بیان.کردن این خوبه؟ نه خوب نیست

یک جور سحره، وقتی در معرض ریزش هست و ستهي جسمیهوشیاري که هوشیارو این .معرض ریزش است

اتفاقاً باید در .شویممیي قوه تمییز است، گیجهوشیارو نا امیدیم و درد داریم این پایین آمدن ترسیم میما

.جوانی به هوش باشیم

شان به اینجور آموزشها است که موقع توجهساله40ساله30جوانان یعنی مثالً بینممیخیلی اوقات من جوانانی

مثالًخرند یامیديسیزنگ میزنندو آنهابه این برنامها عالقمندندآنموقع مادران یا پدران آنهبعدکنند نمیکه

به این برنامه گوشهم پرسم که شما خودتان میبه نمایندگی از مادرشان یا پدرشان و منخواهند عضو بشوندمی

مند است ی عالقهیا پدرمان خیلمند است خیلی عالقهولی مادرمان ! نه، ما که احتیاج نداریم: گویندمی؟کنیدمی

.ساله هستند70-60ولی خوب آنها حوالی 

ي همان سحر خرابکاریها را ایجاد کردیم و هوشیارموقعش است وقتی ما با سالگی 20است سالگی30در حالیکه 

گوید اي من ذهنی تقلبی می. سالگی30در سرمان کاله رفته موقع الف زدنمان هست60و 50رسیدیم به سن 

کنم، بیزینسم خوبه و میام، جوانم، دارم پیشرفتمن اینطوري:گوییمیهمه چیز در حال رشده تو کهحاال که 

.ها، اصالً توجهی نداري، حاال بیا الف بزنها و نمکهمۀ آن حسن
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بازي و جادوگري موالنا در چند بیت گذشته به ما گفتند که در این جهان یک سحر وجود دارد که آن حالت شعبده

از این سحر خواهدمیشود ولی نیروي زندگی پشتش است خودش رامیي دچار این سحرهوشیارذهن هست، 

و .و خرابکاري نکنیم زندگی پشت ماستنکنیم در این لحظه همکاري کنیم و مقاومت انه هوشیارآزاد کند و اگر ما 

و نترسهستمگوید من پشتتمیدگی به مابازي یا سحر همین ترس است و زنشعبدهذهن یا یکی از آن ابزارهاي 

ما گفت که در صف آمدن به صورت تنها یا جمعی ادعا کردن، من درست کردن چه من چه ما، ه موالنا در این بیت ب

.دسته جمعی از محک که گفت سنگ مرگ هست آگاه نیستندطوربه این علت هست که مردم حتی 

به ادعا بپردازیم خرابکاریش خیلی بیشتر از مجموع تک تک ما خواهد شود ما اگر دسته جمعی هم میپس معلوم

.بود

برندت از عزیزي دست دستمی***وقت الف ستت محک چون غایب است

کنی، و نمیت هست براي اینکه محک غایب است، یعنی هنوز عمالً تجربهیموقع الف زدن و نشان دادن من ذهن

زندگیایماگر به چیزي چسبیدهکه در خودمان شویممیاین را متوجهاالناین سنگ مرگ که به ما گفت ما 

کند ببیند اگر شما این را از دست بدهیدمیآن را سنگ بزند، اسمش سنگ مرگه و دارد آزمایشخواهد می

دست و االن محک غایبه و شما را از عزیزي .خواهی ناله کنیمیتوانید یاد بگیرید که من از جنس زندگیم یامی

مان، ذهنیمان، ایم و پیشرفتهاي جسمیاین زمانی است که ما واقعاً بلحاظ من ذهنی شکوفا شده.برندمیبه دست

ولی مخصوصاً اگر ما .ممکنه چسبیده باشیدبهش مان یا هرچیزي که شما مان، مقامات دنیويدست آوردهاي مادي

.خیلی خطرناك است،، بفرمائید بلی همهاینقدر عزیز باشیم که بخاطر خاصیتی هی دست بدست ببرند

اي زر خالص من از تو کی کمم؟***هر دممگوید ز نَخْوتقلب می

از خودخواهی از خود محوري از منیت هر لحظه گویدمیقلب یعنی تقلبی، آن قسمت تقلبی مایعنی من ذهنی، 

ي هوشیاراي ،اي زر خالص:گویدمیبییعنی طالي تقلاي زر خالص) گوییمنمیشنویممیرا که ماخوب این(

، من از تو کمتر نیستم، هستماي و معجزه موسی در تو صورت گرفته من از تو کی کمخالص که از ذهن آزاد شده

.کنممییعنی من خودم را با تو مقایسه

موسی که در ما اي وجود دارد معجزه بیشتر مردم اصالً خبر ندارند که یک فضاي یکتایی وجود دارد، یک معجزه

شناسند و زیر نفوذ سحر میگیرد و آن به حضور یا به عدم زنده شدن انسان هست، و تنها نفوذ سحر رامیصورت
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بنام من تقلبی استايقلب اینجا این قلب بدن نیست بلکه باشنده(که همین من ذهنی باشد که همین قلب باشد 

انسان چه ندانسته ادعا بکند چه دانسته که در .نامندمیشناسند و خودشان را اصلنمیآن را) ذهنی است

.نامد، که انسان نداند آنجاست و ادعا کند آنجاست، این خیلی بد استمیبیتهاي بعدي دانسته را مس زراندود

ي خالص جا بزنیم؟ هوشیارشود بدانیم ما تقلبی هستیم و خودمان را به جاي زر خالص، میچه چیزي در ما باعث

ما من درست کنیم در واقعو شاید به صف در آمدن و دسته جمعی شدن و به همدیگر کمک کردن که.ه مردمتوج

توانیم ازما جدا بشویم چون بیشتر هویت ما نمیماما درست کنیم، و من درست کنیم جمعاًدرست کنیم، هر کدام

.آیدمیازما

آماده باشآید محک لیک می***تاشبلی اي خواجه: گویدزر همی

ي خالص است یکی من ذهنی است، هوشیاردو تا انسان یکی . یعنی دو تا غالم که یک آقا دارندتاشخواجه

کند ولی آن زر خالص، عارف یا هر کسی که به میمان یک خدا داریم یک زندگی هست به جفت مان نگاههمه

این را .آید آماده باشمیگویی ولی محک دارهمیبلی، درست:گویدمیکندمیزندگی زنده شده به آن که انکار

توانیم قبول کنیم که باید تن نمیمن هستیم و هنوز زیر نفوذ سحرگیریم که هر کی هستیم اگر از جنسمیما یاد

آید، باید آماده باشیم، میبه معجزة موسی بدهیم یعنی زنده بشویم به زندگی، باید بدانیم که محک مرگ دارد

ایم، یا دردهایی که با خودمان حملهاي مردن، از دست دادن چیزهایی که با آنها هم هویتغم و غصهآماده به 

بکشیم عقب ماکنم متواضع شدیم، ما از موالنا یاد گرفتیم کهمیولی ما االن فکر.ایمکنیم که با آنها هم هویتمی

ز اول این کُنده را ایجاد کردیم و چیزهاي عجیب بصورت ناظر به کُندة نخراشیدهاي به نام من ذهنی خودمان که ا

کنیم تسلیم هستیم تا زندگی این را میو غریبی بهش چسباندیم بگوییم ما این هستیم، حاال فقط داریم نگاه

.بتراشد درست کند

زر خالص را چه نقصان است گاز؟***ست بر اصحاب رازمرگ تن هدیه

محک براي اینکه آزمایش کنند ببیننددانهها یک قیچی دارند و یکزرگرپس ، هاگاز یعنی قیچی، قیچی زرگر

تویش فوراً ،طال خالص است یا مطالست اگر فلز دیگر باشد و زراندو باشد آب طال داده باشند و قیچی ببردیک 

به مرگ تن مرگ.دهدمیکشی طال را نشانمیشود که این طال نیست، محک هم سنگی است که وقتیمیدیده

به ذهنتان و یکی یکی دردهایتان را و چیزهاي را که به آنها نگاه کنید شماانههوشیارمن ذهنی، اینکه 
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این مرگ تن هدیه است ،خودتان راآزاد کنید اند و اند قبول کنی که رفتهنها رفتهآاید بیندازید و یا اگر چسبیده

.انداند یعنی از جنس زندگی شدهپی برده، آنهایی که به راز زندگی )صاحبان راز(بر اصحاب راز 

توانستید گوش بدهید، پس شما جزو اصحاب نمیاید اگر نشده بودید به این برنامه با این مشخصاتو شما شده

ترسید، نباید نمییعنی شما از اینکه یک قسمتتان بریزد.و زر خالص چه ترسی از قیچی دارد؟ ندارد.راز هستید

ریزد نمیبراي آنکه آن قسمت اصلیتان که عدم هست هیچ موقع،ترسیدید نباید بترسیدمیحالاگر تا ب،بترسید

مرگ در اینجا مردن و زیر خاك رفتن نیست، مرگ این،هدیه استگویدمیانه ناظر ریزش من بودنهوشیارو 

.قبل از اینکه بمیریم نسبت به من ذهنی است

ه کآخر شد او اول شديآن سی***قلب اگر در خویش آخربین بدي

دید هر مییعنی،دیدمیکرد آخر رامینگاهکهاگر کسی زیر سحر من ذهنی است، آن باشندة تقلبی در خودش

اینها سیاه خواهد شد یعنی ر کدام ازدانست که آخر همیها آخر سر چی خواهد شد وکدام از این نمکها و حسن

شد چه کس دیگر باشد چه چسبیدن به چیزي در این جهان باشد همۀ اینها چه رابطه با،خواهد مرد، خواهد افتاد

این من بعنوانبرم میتوانیم بگوییم که این چیزي که پیشمییعنی ما االن.شدمیاز بین خواهد رفت، اول سیاه

.باالخره زیر محک مرگ قرار خواهد گرفت و سیاه خواهد شد، این طال نیست

در پایین هم خواهیم خواند االن .توانیم از جنس او بشویم یا نهمیزند ببیند که مامیکو زندگی مرتب به ما مح

خواهم به تو زنده میشوم ومیاول من االن وارد تو:کندمیاین لحظه زندگی شما را امتحانصحبتش را بکنیم

شویم موقعی که این میذهنی و بلندبه یک الگوي شویم میزائیدهنابراین ب. گویید نهمیشماپذیري؟میبشوم تو

این که تو زائیده که :پرسدمیشویم، زندگی از شمامییکبار دیگر امتحانمیرد همین لحظهمیالگوي ذهنی

دوباره همین کار .گوییم نهمیخواهی زنده بشوي؟ مامیشوي که تو من هستیمیحاال متوجه،بودي این االن مرد

.شودمیاز سر شروع

شویم، یکی موقع بلند شدن، یکی موقع میدر این لحظه ما دوبار امتحان: گویدمیاي همین است که موالنابر

زنده شدن به زندگی را آخر سر سیاه خواهد کندمیانکاربشوید که این چیزي کهتوانیدمیشما متوجه.مردن

اهیم رسید که ما زندگی نکردیم چیزهایی یعنی آخر سر ما به این نتیجه خو.سیاه بودنش از هر لحاظ هست. شد

و تمام که بوجود آوردیم همه از جنس تقلبی بوده خودمان تقلبی بودیم از جنس من بودیم زیر سحر بودیم
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مکانهایی که در آنجا به ها ریخته به آدمهایی که باهاشون برخورد کردیم مان مخرب بوده، این انرژيیهاانرژي

آن سیه کآخر شد .همین االن ببین،آن موقع خواهیم دید.زندگی ما را آلوده کردهزندگی کردیم همه شئونات 

من بلند شویم، بجاي به عنوانآنجارویمنمیخورد، پس مانمیما االن سیاه بشویم بگوییم این بدرداو اول شدي

ینکه اژدهاي موسی براي ا،به اژدهاي موسیشویممیشویم زندهمیمن ذهنی بلند شدن، از زیر سحر خارج

اش را در معجزه هست این یکی سحره، معجزه یعنی زنده شدن به زندگی و تماشاگر بودن و اثرات خارق العاده

.بیرون تماشا کردن و با هیچکدام هم هویت نشدن

وقتی شما از جنس حضور هستید سازندگی در بیرون صورت، اشسازندگیدر بیرون هستش اتیعنی هم اثر

بینیم همه چیز میمن ذهنیدرکنیممیمان راهر چه سعیکنیممییکی هم تعجبدر.کنیدمیعجبگیرد تمی

علتش این است که زندگی اینطوري ما را .این هم تعجب انگیز استم درست بکنم؟تواننمیچراشود،میخراب

تا متوجه بشویم ما از جنس این کنیم غلط از آب در بیاد،میبرنامه ریزي کرده که هر چیزي که درستاینطوري 

.آن سیه کآخر شد او اول شدي.قلب نیستیم، از جنس او هستیم، براي همین کار آمدیم

دور بودي از نفاق و از شَقا***چون شدي اول سیه اندر لقا

اول سیاهاگر .یعنی بدبختی، لقا یعنی دیدار خدا یا در فضا و آغوش زندگی قرار گرفتن، یکی شدن با اوشَقا

تجربه ما که آخر سر ،هامان این آموزش را یاد بدهیمما باید به بچه، شد یعنی ما شدیم، و هر چه زودتر بهترمی

ت را بیا به حضور زنده بشو، این منی؟کنیمیشد این کار را نکن، چرا اینقدر بیهوده تالشیکردیم سیاه خواه

کنی من نساز، اینقدر منم منم میاي ذهنی که شما االن داري منعکسهها و زیبائیکنار بگذار، بر اساس این نمک

همه خسارت ضرر کردیم، این،دیر فهمیدیم،ما این راه را رفتیم پشیمان شدیم.توانی خودت بکنینمیمگو،

م بوجود آوردیم از جمله خود تو را، ما اشتباه کردیم با آن انرژي بزرگ کردیم و یک قسمتش هم ما درست کردی

.االن متوجه شدیم

اگر اول . ساله بگویند12-10هاي جوانترشان حدود به بچهتوانند این را میمخصوصاً پدر و مادرهاي جوان

گفتیم این طالست، نه بابا این میسیاه شدم، تا حاال ما،خوردنمیانه سیاه بشوي یعنی بگویی این به دردهوشیار

از نفاق یعنی دوروئی .کنمنمیبودزراندوده بوسیله ذهنم شدهمنز این هم خورد، و بعد انمیزراندوده است بدرد



Program # 604گنج حضور604برنامه شماره 

٣٨: صفحھ

دور بودي از نفاق از بدبختی! نیستیعنیاصالً هر کسی بگوید هستم.نفاق استآدم نشود و بگوید هستم،یعنی 

:گویدمیاجازه بدهید دو بیت هم از جاي دیگر برایتان بخوانم مهم هست.در اثر دوري او کشیدیمکه

1594مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

آن دغَل کون و نصیحت آن فَساد***اندرین کون و فساد اي اوستاد

گوییم خیلی قشنگه به مردم نشانمیکنیممیکنیم و چیزي که خلقمیکون یعنی بوجود آمدن، ما خلق

دانید که این فاسد خواهد شد میماست و شمادهیم این جزو من میکنیم و برایش پزمیدهیم و برایش افتخارمی

.یعنی تباه خواهد شد و از بین خواهد رفت و از بین رفتنی هست و ما اینها را تجربه کردیم

آید و از بینمیرود، بوجودمیآید و از بینمیمی گوید اندر این کون و فساد این جهان، کون و فساد یعنی بوجود

رود، میآید همان لحظه از بینمیرود، حتی فکرهاي ما االن بوجودمیآید و از بینمیبوجودمرتب ، ...رود،می

.رودمیآید و از بینمیبوجود

من بوجود ،منبیند چه چیز خوبی بوجود آوردممیاین بوجود آمدن وقتی آدم،آن دغَل کون و نصیحت آن فَساد

دانی میوقتی.اش هم چیه؟ آن فسادش استت، نصیحتاین دغل است این فریب اس،گویدمیمن ذهنیآوردم،

آن چیزي رايشنویم، وقتی بنمیشنویم، خیلی از ما انسانهانمیالبته ما،که از بین خواهد رفت این نصیحت است

فروشیم و یک منی بلند شده و طبل و علَم داریم در اینصورت دغل و فریب بوجود میکه داریم به مردم فخر

کند یا بر اساس میهیچ انسانی نیست که مرتب خلق نکند، حاال یا بر اساس من ذهنی خلق.ایموردهآمدن را خ

شویم و به مردم هم پزش میآید با آن هم هویتمیکنیم و از آن خوشمانمیما براساس من ذهنی خلق.حضور

ش اکنید که فریبمیآیند، توجهیمشویم که این دردها براي چی بوجودنمیمتوجه.دهیم ولو درد باشدمیرا

.اش چی هستچی هست و نصیحت

امرو من ال شَی: وآن فسادش گفته***امپیبیا من خوش: گویدکون می

خواهد ، میباشدهمسر ماخواهد می،باشدخواهد آن بچه مامیبوجود آمدن ظهور یک چیزي در زندگی ما، حاال

ولی . بیا من خوش قدم هستم خیلی خوشگلم:گویدمیما باشد به مایا مقامپول ما خواهد ، میباشدبیزینس ما

تعریف انسان به که و امروز داشتیم .به من نچسبیهانمن چیزي نیستم،برو برو، نیا:گویدمیفسادش به ما
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شید عقب، کمیخواهید بچسبید یکدفعهمیبینیدمینه است، شما وجود رامعجزه زنده شده همین عدم بعالوه

.دیگرمردي،کند، بچسبی کارت تمام استمیکند و زندگی را ایجادمیاین همین پویایی است که رقص را ایجاد

1614مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

تر، او مطرودترهر که آخُربین****تر، او مسعودترهر که آخربین

کنید میچیزهاي این جهانی را نگاهياینطوروقتی شما ست،هر کسی در این لحظه آخر را ببیند او نیک بخت تر ا

خواهید زیادش بکنید، پولتان را زیاد کنید، البته شما بچه دارید میالبته که شما از اینها استفاده بکنید، اگر

بچه خیلی خوبی تربیت کنید ولی این تربیت بستگی دارد بهش نچسبید، زیر سلطه یکتان را تربیت کنیدبچه

من ذهنی بوسیله این پدر و مادرها و مسئولین و .آن هم زیر سحر ببري،گیرید، جادو نکنی، زیر سحر نباشین

.آوریممیراآورد، ما آنهامیمربیان هست که زندگی هاي تازه رسیده را زیر سحر

بچسبم سیاه بهشدهد که وقتی شما بگویید که هر چهمیتر این معنی راپس هر کسی آخر بین باشد، آخربین

و حضور از جهانشود یکدفعه منفصل بشویدمیخواهد شد و به اندازه کافی این کار را کرده باشید، این کار سبب

تر ست اگر پایدار باشد، او نیک بختناظر را در خودتان ببینید این حضور ناظر همین معجزة زنده شدن به زندگی

. هست

رانده شده خورد او مطرودتر است، یعنیمیبیند و از آنجامیبیند آخُر رامیهر کسی در این لحظه فقط جهان را

یک موقعی این توهم پیش نیاید که انسان به حضور رسیده و زنده شده به زندگی نباید کار .از درگاه زندگیاست

شد این آدم معلوم که اش برود یک جایی استراحت بکند و هرکه کار کند و پول داشته باکند و پول در بیاورد همه

باید به این خرد زندگی و عشق زندگی و نیروي زندگی باید به یک کاري بریزد،.آخُوربین است، نه این غلط هست

ریزد، تعطیل کردن کار یا ارتباط با مردم حضور میریزد به فکرمیمعجزه موسی این ید بیضی به عمل.کار بریزد

.نیست اتفاقاً مطرودي است

گوید حاال که اینطوري شد بیا تنبلی کن، بی عاري کن، بی مسئولیتی کن، میدهدمیانسانها را فریبمن ذهنی

. اند کار نکن بیکار باشکنی؟ گفتهمیت را یکی دیگر بدهد، تنبل باش، براي چی کاریغذاکهاصال اینقدر کار نکن 

اي است ت، اینهم یک توهمی است یک جنبهنه این بیعاري و بی مسئولیتی است این بدترین حالت من ذهنی اس

.از این سحر، که چه جنبۀ بدي هم هست
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کند این یکی اینجا نشسته بیعار و بیکار میدود و باالخره یک کارهاییمیحداقل آنکه حرص دارد حداقل در دنیا

.تو من ذهنی ضعیفی هم هسستهو بی مسئولیت زحمتش را انداخته گردن دیگران، این من ذهنی

چونکه اول دیده شد آخر ببین***روي هر یک چون مه فاخر ببین

آوري خوب نگاه کن مثل یک ماه پر قیمت، ماه درخشان، به به عجب چیزي میهر کدام از این چیزها را که بوجود

برود پنهان آید که میدارد پائیناین درست کردم، اما نزولش را هم ببین، وقتی ماه شب چهارده را دیدي بدان که 

ام بهش، پز نچسبیده،دانم این گل پژمرده خواهد شدمیپس من.شود، چونکه اول دیده شد افولش را هم ببین

توانند نمیگنند اگر به چیزي نچسبند استفاده هممیخیلی ها فکر.شود که من نترسممیدهم، سببنمیهم

.زمانی که آن هست ازش استفاده کنیتوانی آزاد باشی و تا میبه چیزيبکنند، اگر نچسبی

شود میها ترس از دست دادن انسانها سببع وقمگذارد ما از چیزي درست استفاده بکنیم، و بعضی نمیترس

ما که خودمان تلخ کنیم و یادمان برود که این کار سبب شده براي وتلخ کنیم بهشان بچسبیم و زندگی را براي او 

این الگوها مزاحمند به این ،شکندمیخیلی از الگوها هستند که موالنا اینها را.یمجنس عدم مان را فراموش کن

خوانید به ساختمان قصه خوب توجه کنید، ساختمان قصه یک مییا خودتان،خوانممیهایی که من برایتانقصه

:هاي گذشته خواندیم مثالً در هفتهگرفته،الگوي ذهنی را هدف قرار 

من ترا : خدا گفت.گیردنمیکنم خدا مرامیگیرد، من هرچه گناهنمیخدا مرا: گفتمیداشتیکی بود یک باور

شک بود و مزاحمت دیگران در ایجاد شک در شما که يالگوي دیگر.فهمینمیتوتو راچقدر من بگیرم؟ گرفتم

ودمان را بقول معروف ما یک سحر فردي داریم خودمان خ.سحر جمعی استقسمتی از این راه غلطه، اینهم 

.کنندمیکنند آنها الگوها را فعالمیمام، یک سحر جمعی هم هست که اطرافکنیمیکنیم جادومیهیپنوتیز

.راست میگویدگوئیممیخوب ما هم که زیاد نخواندیماین موالنا چی بلد بوده؟: می گویند

حاال چطور مردم نخواندند حاال کی خوانده؟ ،خواندندیمرفتندمیاگر بلد بود هفتصد ساله مردمگویدمیبعداً

اینهم الگوي شک . باشد،گویدمیآنهم!چند نفر از این دانشگاهیها و معلمین ادبیات و فالن تو این چیزي نیست

یک الگوي دیگر .خوردمیخورد دارد شرابنمیپیر تو بدرداین است که گفت بیا برویم از این سوراخ نشان بدهم 

زنم شما ببینید این میفقط مثال،کنم بسیار مهم است، اینکه ما معتقدیممیه شکست، در مورد امروز که تکرارک
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اگر خوب ،کندمیشویم دارد آنها را مچالهمیرویم آن تو و سحر و جادومیهاي مثنوي آن الگوهایی که ماقصه

.فهمید، میاالنخوانیم کدام الگوها شکستمیدقت کنید قصه را

، من همسرماتفاقاًخوانی همه جا کثیفه و این الگوي اصلی ماستمیگفت تو همه جا نمازمیعایشه به رسول

روم رئیسممیگذارد، تو ادارهنمیاین یکی،گذاردنمیکند، آن یکیمیکند انتقادمیگذارد از بس درد ایجادنمی

کنم هر چقدر نمیپیغمبر گفت نه، من به اینها توجهکند،مییجاداز بس که درد اگذارد،نمیهمکارم،گذاردنمی

کند؟ دارد به الگو حملهمیدارد چه کار.گفت روي اینها نماز نخوان، نه. خوانممیهم کثیف بکنند من نمازم را

کند و میحملهخوان ببینیم آن هم به یک الگو مییک قصه بعدي را نخواندم انشاءاهللا هفته دیگر برایتان.کندمی

.کند که دیگر شما آن تو نرویدمیاین الگوها را چنانشکندمیحقاً

نیم بیند، نیم نی، چون اَبتَري***چو ابلیس اَعوريتا نباشی هم

نصفش را ببیند نصفش را نبیند، مانند یک بینندة ناقص ) یعنی یک چشماَعور( ابلیس یک چشم نباشی،مثلتا تو 

و اگر ما .از آدم فقط فرمش را دید و قسمت حضورش را ندیددانیدمییعنی ابلیس).عنی دم بریده، ناقصیاَبتَر(

مشغول این الگوها باشیم و الگوها ما را در توشان بچرخانند، هر لحظه ما نگران الگو هستیم، بصورت یک الگو

کشند و ما هم عاشق این میها ما را با خودشانو تا زمانی که این الگوآن تو شویم مییعنی زائیدهباال آییم می

توانیم از ذهن جدا بشویم، زیر سحراین من ذهنی هستیم و آنموقع نا امیدي و ترس نمیالگوهاي ذهنی هستیم ما

).یعنی از زبان خدا(افتد که امروز موالنا گفته که نترس، نترس من هستم میبه جان ما

بینش ندیدجهان دید، آن جهاناین***آدم و دینش ندیددید طین

که خودش راهستبیند، حضورمیبین یعنی آن عنصري که آن جهان راجهان، آنبین یک کلمه استجهانآن

دانید که ابلیس به آدم تعظیم می،، فرم آدم را ابلیس دیدطین یعنی گل آدم.بیند بوسیله ابلیس دیده نشدمی

نه در آدم من : و خدا بهش گفت. توانم به این تعظیم بکنمنمیگل هست و مننکرد گفت من از آتش هستم این از 

نه هم : ابلیس گفت.کنیمیکنی تو به من تعظیممیآدم من هستم، وقتی به آدم تعظیمدربه خودم زنده شدم،

.بینیمنمیچون چیزي نیست ما که

کدفعه شما ناقص نبینی، براي اینکه ابلیس فرم گوید یمیابلیس هستیم براي همیننماینده ما هم در من ذهنی 

گیرد، این جهانش را دید فرمش را دید، میپس ببینید موالنا دین را معادل حضور.آدم را دیده، دینش را ندیده
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بین یک کلمه است تکرار بکنم اینطوري نیست جهانآن.اش را ندیدبینش یعنی آن جهان ببینندهجهانولی آن

بینید میبین خودتان راجهانبین یعنی آن جهان بیننده که فقط حضورهست، شما آنجهانآن.آن جهان بین

شد در میگوید اگر انسان آخربین بود و اول سیاهمیدوباره برگشتیم به قصۀ اصلی مان.یدهوشیاربهش 

:اینصورت

عقل او بر زرقِ او غالب بدي***کیمیاي فضل را طالب بدي

شده،کیمیا آن انرژي است که میزدند طالمیاي بوده که به مسمادهکنیم میدانید فرضمییاکیمکیمیاي فضل، 

در انگلیسی ) Grace(ولی کیمیاي فضل لطف الهی هست، کلمه ،شودمیاگر به من ذهنی بخورد تبدیل به حضور

شود که من تو را کیمیا یمهر لحظه به ما داده،شودمیهست پس کیمیاي فضل یعنی لطف خدا هر لحظه اعمال

گوید اگر کسی آخربین باشد کیمیاي فضل را که در این لحظه به وسیلۀ زندگی می.کنم، ولی ما طالبش نیستیم

اشکال .شدمیاش غالبمن ذهنیعقل پذیرد و عقلش یعنی خردش در این لحظه بر زرق او یعنی میشودمیداده

مان غالب بازي من ذهنیر این لحظه بر زرق یعنی حیله و کلک و حقهما چیست؟ اشکال ما اینست که عقل ما د

.نیست

کنید بدانید که این سیاه خواهد میگوید شما در این لحظه آخربین باشید و هرچه االن بهش افتخارمیپس موالنا

لیدات شما هم اش را ببینید حاال هر چی که هست توسی سال دیگر و شما سیاهی،شد، قبل از اینکه سیاه بشود

اینها همه مانبا همسرمان دوستانمان با خانوادهستهاي ماست، بیزینس ماست، روابط ماهست، تولیدات ما بچه

اینها هم سیاه خواهد شد قبل از اینکه سیاه بشود همین االن سیاه بشو، پس من ذهنی بی . محصوالت ماست

.پذیريمیفوراً تو کیمیاي فضل را. شودمیارزش

اشکستگان دیدي به پیشجابر***دل شدي از حال خویششکستهچون

ام بر اساس، حاال یک ذره که سن بگوید که من وجودي درست کردهدر این لحظهوقتی آدم خودش را سیاه ببیند

گویم اینهمه رنجش دارم میکنیم دردهاي ماست، منمیمان باال باشد قسمتی از این سیاهی که بهش افتخار

از مردم و از خانواده خودم خوب انتظارات دارمکنم اینهمهمیدانم حسودم بد گوییمینگرانی دارم و،دارمکینه 

شکسته دل نه آنطوري شما بگویید دلم شکست، دل .اینها را االن دیدم شکسته دل شدمستهاینها سیاهی

خورد و یکدفعه به خدا زندهنمیردگویید این چیزي که من دارم به دمیشکستن دو جوره، در این لحظه شما
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االن اگر شما ببینید که سی سال شما اشتباه کردید و .کنید، ناله نکنید، شکایت نکنیدمیشوید، یکی هم نالهمی

یکی : دو راه دارید.اش این شدهدرد روي درد گذاشتید و هی خواستید هی خواستید شکایت کردید و نتیجه

خواهم نمیدیگر هم هویت شدگی.خواهمنمیکی هم بکشید عقب و بگویید من این راشکایت کنید و ناله کنید، ی

بند، شکسته ي، جابر یعنی شکستهواگر اینطوري شکسته دل از حال خودت بش.اندازم تمام شدمیاینها را هم

.بینیمیدر اینصورت خدا را در پیشت.اشکستگان خداستبند اشکستگان یعنی

خواهیم مسابقه میمانید، آخر مامیشما فکر نکنید که اگر شکسته دل بشوید تنها،کندمیموالنا راهنمایی

یعنی ما از نظر من ذهنی .گوییم تو هم دعا کن آن یکی هم دعا کندمیخواهیم کهمیبدهیم هرچه هم از خدا

دیگر، و ستهتمام صحبت ما این.مبا دیگران خودمان را مقایسه کنیم و از آنها برتر و بهتر در بیاییکهبلند شویم 

این غلطه این خیلی بده این راه عوضیه، شما اصالً به کل این . شوممیاگر نتوانم بهتر از آن باشم من شکسته دل

.بند شکستگان را که خداست ببینیدکه تا شکسته. باید شک کنید و دور بیاندازید

در دم بسته شدبند از شکسته***عاقبت را دید و او اشکسته شد

من این هم هویت شدگی ها را با نمکها و ،گوییدمیگویید راستمیشما،ایمعاقبت را دید ما االن اینجا نشسته

.دانستممیهاي خودم اینها را حسنام و در خیالبافیهاي خودم دارم و چیزهاي بد هم به خودم چسباندهحسن

بابا سیاه .خواهم سفید نگه دارممیسیاه شده و سیاهی ها را هم منبینم اینها میکنممیاالن که درست نگاه

بند که خود زندگی هست خورد از شکستهنمیفهمیدم بدرد.شوممیشده اینها هم سیاه خواهد شد االن شکسته

توانستم بدهم خودم را نبندد، نگران نباش حاال شکسته شدم پز مییعنی شما را،همین لحظه بسته شده

زیر پا له شدم، همه از من بهتر در آمدند توي مجلس، فقط من بودم که خودم را نشان ،نستم مقایسه کنمنتوا

نه، شکسته شدي در دم بوسیلۀ خدا بسته شدي، یعنی معجزة موسی .ان بدهمشندادم دفعه بعد باید خودم را ن

.در شما رخ داد شما به زندگی زنده شدي

آن زراندود از کرم محروم ماند***راندفضل مس ها را سوي اکسیر

راند، اکسیر دم ایزدي است میبه سوي اکسیرها راکرم ایزدي بخشش ایزدي و توجه ایزدي لحظه به لحظه مس

من مس تو را تبدیل به ،گوید تسلیم شو، مقاومت مکنمیکه در این لحظه اگر شما موازي با او باشید، فضل ایزدي

و معجزه را در مکنمیترا رها،رغ یا باشندة تقلبی که سحر اینطوري کرده زیر سحرهیعنی همین مف.کنممیطال



Program # 604گنج حضور604برنامه شماره 

۴۴: صفحھ

پس فضل وجود دارد فضل بخشش ایزدي است که همراه با آن خصوصیتهاي زنده کننده است، . آورمتو بوجود می

که من به حضور کند میولی آن زراندود، آنکسی که عمداً مس خودش را با ذهنش زراندود کرده به همه ارائه

.از بخشش ایزدي محروم ماند،از کرم محروم ماند،امرسیده

نه ما گوییم میگیریم زراندود نباشیم، هر که آمد گفت شما به حضور رسیدید به به،میما زراندود نیستیم، تصمیم

گر چند نفر دور ما جمع ا،خواهیمنمیایم و مرید همکنیم که ما به حضور رسیدیم یا زندهنمینیستیم، و ثابت

توانم نمیخواهم، شما مراد ما بشوید، من مرادنمیگوییم من مریدمیما،شدند و گفتند ما مرید شما هستیم

بگویید من هستم در حالی که نیستید، ،شوید تقلب بکنیدمیشوید، براي اینکه مجبورمیبشوم و گرنه زراندوده

ايگوید من زرم، یک الیهمیگویدنمیام، ولی زراندوده کهردم من مسام آي مگوید من مسمیآنکه مس است

.مانیممیاگر زراندود باشیم از کرم محروم،تقلبی یا اداهایی که البته حضور دارد منتها زیرش ادعاست

چنینکه نماند مشتریت اَعمی***اي زراندوده مکن دعوي، ببین

معلومپس .ام ادعا مکن ببین که مشتري تو اینچنین کور نخواهد مانددهاي زراندوده که میگویی من به حضور زن

خواهد ما میگی را که ما را از کرم ایزدي و از فضل ایزدي یعنی لطف ایزدي که لحظه به لحظهشود ما زراندودهمی

پس از ،ماندینمگوید مشتري همیشه کورمیولی موالنا.به خاطر مشتريشودمیرا زنده بکند به خاطر مردم

.شودمیشود و از دور و بر تو پراکندهمیمدتی متوجه

چشم بنديِّ تو را رسوا کند***نور محشر چشمشان بینا کند

هرکسی که به این کار مشغول است و ادعا دارد اگر در مردم محشر بوجود بیاید یعنی آن معجزه صورت بگیرد و 

یعنی نور قیامت نه آن قیامت، گیرد، نور محشرِمیجزه دارد صورتگیرد، بر شما معمییواش یواش دارد صورت

نور زنده شدن شما در این لحظه در حالی که در این جهان زنده هستید در این فرم هستید نور محشر چشم همه 

دعا گویند ما زراندوده نیستیم و ما طال هستیم و امییعنی،کنندمیرا بینا خواهد کرد و کسانی که چشم بندي

.کنند رسوا خواهند شدمیدارند و مردم را هدایت

ما باید مردم را تشویق کنیم از هدایت درونشان برخوردار شوند، ماهیگیر بشوند ماهی نخواهند، همه ماهیگیرند، 

در این باید فکرهاي خودشان را خودشان خلق کنند.شان را قوي کنند، ورزش معنوي باید بکنندباید بعد معنوي
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که تشویق کنیم به خرافات معتقد بشوند به خاطر باید از خرافات آزادشان کرد، نه .نه اینکه تقلید کنندهلحظ

.دهند، یا ما به مقامی برسیم، این باالخره چشم مردم بینا خواهد شد و ما رسوا خواهیم شدمیاینکه به ما پول

اندحسرت جان ها و رشک دیده***اندبنگر آنها را که آخر دیده

که.تو آنهایی که آخربین بودند آخر را دیدند یعنی این لحظه آخر را دیدند و سیاه شدند و شما از آنها هستید

بینیم که میما یک جانی را.خورندمیحسرت اینجور جانها را،گوید همۀ جانهایی که هنوز توي من هستندمی

غول کار هم هست، ولی آخربین هست به هیچیمش،دهدنمیزنده هست و اتفاقات این جهانی بهش استرس

یادمان باشد آخر کار .انداند، یعنی آخر کار را دیدهاینها آخر دیده،چسبد، رند هست از همه چیز آزاد هستنمی

، کسی حقیقتاً از ته دل سیاه بودن این من ذهنی را ببیند ازش ستهحضور هم هست، یعنی این دو تا یکی

یک چنین انسانی مورد .یعنی زنده شدن به زندگی است،ل او معادل معجزة موسی استانفصا،شودمیمنفصل

. خواهیم اینطوري بشویممیحسرت ماست، ما هم

اندسرِّ فاسد ز اصل سر ببریده***اندبنگر آنها را که حالی دیده

ظه که زندگیه فرم رااین حالی همین آخور بین هست، همین وضعیت بین هست، در این لحظه به جاي این لح

بیند در نمیبین نه این لحظه راحالی بین نه اینکه این لحظه،حالی بین است،کندمیبیند، وضعیت مشغولشمی

، اینها از اصل سر که زندگیه اندبنگر آنها را که حالی دیده.بیندمیاین لحظه فقط حال و وضعیت این لحظه را

اند و از اصل سر یعنی از اصل اند یعنی من ذهنی که سر فاسده اینرا بریدهدهد را ببریسخداست فقط این سر فا

.اندیکتایی و خرد زندگی و حضور که شادي و آرامش هست از آن فقط این مفرغ را این سر فاسد را بریده

نیم مقاومت دامیکنیم ومیاین خوب است؟ یعنی اگر ما من ذهنی داریم و از زندگی جدا هستیم و حس جدائی

اش فقط این سر فاسد را اش، آرامشاش، شاديداریم درد داریم ما از زندگی با آنهمه امکاناتش، خردش، عقل کل

هر چه من ذهنی بکارد پوچ است .سر فاسد به معنی این است که هر چیزي که درست کند فاسد است.اندگرفته

بینند زندگی رانمیبینند خدا رامیاین لحظه وضعیت رادریعنی اندحالی بینهااین.درد بوجود خواهد آمد

.گذرد، مقاومت دارندنمیبینند، زندگی از توي آنهانمی
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صبح صادق، صبح کاذب، هر دو یک**بین که در جهل است و شکپیش حالی

ند و هر لحظه بیمیپیش کسی که در این لحظه بجاي این لحظه که فضاي یکتایی عدم هست وضعیت این لحظه را

ترسد، که در میافتد یعنیمیبیند و اتفاقمیبیند و به وضعیت مشغول است و هر لحظه اتفاق رامیوضعیت را

زندگی در او زنده است .یعنی یقین نیست یقین کسی دارد که عیناً با او یکی است.جهل همان سحره و شک است

صورت زندگی را عکسخوشی دارد،بین تصویر زندگی را داردکند و از درون شاد است، ولی حالیمیو ارتعاش

بین که در جهل پیش حالی.کنم خیلی خوب استمیزندگیاگوید اینطوري که ممیدارد خیال زندگی را دارد،

یعنی صبح صادق روشن شدن به زندگی، صبح کاذب روشنایی من ذهنی، صبح صادق، صبح کاذب،، است و شک

ي جسمی صبح کاذب و روشن شدن به زندگی و معجزة موسی صبح صادق هر دو هوشیارهنی، ي من دار ذهوشیار

.گوید براي من فرق نداردمییکی است،

قدیم آنرا .شودمیبعدش تاریک،شودمیها قبل از اینکه آفتاب واقعاً بیاید صبح بشود هوا روشنمی دانید صبح

قدیم که ساعت . آید صبح صادق استمیشود و آفتاب دنبالشیمگفتند، بعداً که حقیقتاً روشنمیصبح کاذب

افتادند ولی چون بعدش میخیلی از کاروانها راهدر صبح کاذبشدمیوقتی هوا روشن،نبود و این امکانات نبود

. گرفتندمیشود مورد تهاجم دزدان قرارمیبالفاصله تاریک

الکت اي جوانداد بر باد ه***بح کاذب، صد هزاران کاروانص

ایم این صبح کاذب هست، این ي جسمی ذهنی که همه ما تا حاال با آن کار کردههوشیاربیدار شدن به ذهن و 

همه (گوید یعنی بشریتمیگوید؟میچی دارد.صدهزاران کاروان را به باد هالکت داده استگوید میصبح کاذب

.ممکن است خودش خودش را نابود کند،دبا روشنایی این صبح کاذب برو) بشریت یک کاروان هست

آنجا بنویسند که بنی آدم اعضاي یکدیگرنداین بیت را باید ببرند سازمان ملل بغل شعر سعدي که نوشته

روشنایی من ذهنی هست عقل من ذهنی هست و این در ذهنکنندمیجهانیان بفهمند روشنایی که باهاش کار

اي جوان یعنی تو بموقع .حاال صد هزاران کاروان را به باد هالکت دادهعقل من ذهنی قابل اعتماد نیست و تا

ي قابل اعتمادي نیست، هوشیاري من دار ذهنی هوشیارخوانیم باید بدانیم این میبفهم، حاال حداقل ما که این را
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واي آن جان کش محک و گاز نیست***نیستاندازنیست نقدي کش غلط

تواند در کسانی که میاین.اش را نساخته باشندهیچ طالیی نیست که برایش تقلبییعنی ،هیچ نقدي نیست

بیدار،خوانیم این نقد است این راهنماي خوبی استمیراهنماي ما هستند هم صادق باشد، یعنی االن ما موالنا را

طالي اصلی یک چیز بدلی هم هم دارد یعنی براي هر زولی آیا همۀ راهنماها اینطوریند؟ غلط اندا.ما راکندمی

آید با قیچی بچیند و تویش را نگاه کند،نمیندارد، یعنی) قیچی(واي به حال آنکسی که محک و گاز.اندساخته

شود ما باید محک و قیچی داشته باشیم، ما باید تمییز داشته میتواند درست تشخیص بدهد، پس معلومنمی

.باشیم

خواهد در شما بینا بشود، اگر شما میهمین لحظه،کنممیمن در انسان بینا:سی گفتو این تمییز که خدا به مو

یعنی .یعنی همۀ انسانها قدرت تشخیص و تمییز حضور و روشنایی تقلبی را دارند.شودمیمقاومت نکنید بینا

بدهید کی من توانید تشخیص میتشخیص صبح کاذب و صبح صادق را دارند، االن شما پیدا کردید به راحتی

کند، حتی خودتان هم وقتی صحبتمیکی از حضور صحبت،کندمیکی از من ذهنی صحبت،ذهنی دارد

اجازه .کندمیکند یا واقعاً خرد درونتان دارد صحبتمیشوید که االن من ذهنی دارد صحبتمیکنید متوجهمی

.متحان و این چیزهاست برایتان بخوانممحک و اهمینبدهید دو سه بیت هم از یک جاي دیگر مربوط به

یک چند بیت از قصه به اصطالح آن شخصی بوده که یک پوست چرب پیدا کرده بوده بسیار فقیر بوده و هر صبح 

هم گفت منمینشست ومیپیش عیان آن شهرهرفتمیزده ومیسبیلهایش را با این پوست چرب روغن

فقط تظاهر،ته خودش را با آنها مقایسه کند، ولی شکمش گرسنه بودخواسمیثروتمندم و غذاي چرب خوردم و

.آوردنمیکرد به ثروتمند بودن و عیان بودن و این چیزها و به روي خودشمی

زند کسی که زراندوده باشد و مس بودنش را اقرار نکند و خودش را با عارفان مقایسه کند باالخره میموالنا تمثیل

داد بلند گفت که بابا میاش رسید و پیش آن عیان که نشسته بود پزکه نشسته بود بچهیک روز.شودمیرسوا

کردي گربه آمد و برد، و همه شنیدند و سرش را دانستند میاي که تو داشتی و سبیلهایت را چربآن پوست دنبه

.اش اعتراف کرد و غذا بهش دادند و شکمش را سیر کردندو خالصه آنهم به عیب

اگر ما به مس بودنمان اعتراف بکنیم و نخواهیم پز بدهیم و خودمان را به خاطر مردم و تایید مردم زراندوده و 

.چه بسا مردم به ما کمک کنند،نکه هستیم آن باشیم و همان را نشان بدهیمآنکنیم و 
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ن که زندگی شما را خوانم که مربوط به محک است و همینطور امتحامیپس چند بیت از همان قصه برایتان

اید که بفهمید که زندگیکند، ببیند که شما به اندازة کافی بیدار شدهمیانحکند همین االن هم امتمیامتحان

کند میامتحانما رازندگی در هر لحظه دو بارکه زنده بکند و همان توضیحی که دادم شما راخواهدمیاین لحظه

.در همین قسمت هست

738دفتر سوم، بیت مولوي، مثنوي،

یک کریمی رحم افکندي به ما***گر نبودي الف زشتت اي گدا

میرد ولی میاز گرسنگی،بیچارهشکمش گرسنه است،گویدمیشکمش راالبته در آنجا ،اگر ادعاي زشت ما نبود

یش نشانمردم بگویند اینهم مثل ما غذاي خوشمزه خورده، سبیلها، سبیلهایش را چرب کرده آنجا نشسته

گوییم چه خبره؟ میباورانیم،که وقتیمیرویم مردم رامییعنی ماهم.دهد و آنها را بباوراندمی

ها در یک فضاي عشقی و محبت خانه پر از عشقه، بچه،خیلی خانواده خوبه من و خانمم هم عشق داریم:می گوید

ام و همه چیز سرجاي کارم موفقم و زندگیشوند، هیچ اشکالی در زندگی ما نیست، و منهم درمیدارند بزرگ

اي که عموماً هم خداست به حال این الف زشت اگر نبود، یک بخشنده! خودش است، ولی هیچکدام درست نیست

.کنیممیکند و ما ردشمیکرد، او توجهمیما توجه

یک طبیبی داروي او ساختی***ور نمودي عیب و کژ کم باختی

بدهیم و کم کژ بازي کنیم یا کژ بازي نکنیم، تظاهر نکنیم ما بی عیب هستیم، در آن جملۀ اگر ما عیب را نشان 

تا خدا بتواند این را بتراشد ،معروف هم گفت که تو باید اعتراف بکنی که من یک کندة نتراشیده نخراشیده هستم

سازد، اگر با تعهد و میرااگر کژ بازي نکنیم یک طبیبی داروي ما .یا نجار خدا ازش اصل و فرع درست کند

عارف دیگر یا طبیب خدا بدانیم طبیب موالنا یا طبینمیبگوییم.صداقت و از ته دلمان به این اشعار گوش بدهیم

سازدمیداروي ما را

ینْفَعنَّ الصادقینَ صدقُهم***کژ مجنبان گوش و دم: گفت حق که

ن، یعنی تمام امکانات دریافت تو از جمله فکر و حسهاي تو اعضاي مت را کج مجنباخدا گفته که این گوش و د

.رساندمیرساند، یا سودمیبدنت را با من ذهنی نجنبان، کژ مجنبان، و راستی راستان به آنها سود زیادي
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بکار و جوارح خود را در راه نادرستی و دغل بازي یعنی اعضا. گوش و دمت را کج تکان مده: حق تعالی میفرماید(

اش را این ترجمه تحت اللفظی آن بیت است که من معنی.)راستگویی راستگویان به آنان سود میرساندنگیر زیرا

ایم، و اینمان تمام امکاناتی که اوبه ما داده کژ نجنبانیم که جنباندهخواهد ما با من ذهنیمیزندگی.برایتان گفتم

: گویدمیهم آیه قران هست

119، آیه )5(ره مائده قرآن کریم، سو

ه قَالَ اللَّه ◌ٰ مقُهدینَ صقّادالص نْفَعی مورِيۚ◌ ذَا یتَج نَّاتج ما لَهدا أَبیهینَ فدخَال ارا الْأَنْههتنْ تَحم ◌ۚ منْهع اللَّه یضر

.لک الْفَوز الْعظیمٰ◌ ذَۚ◌ عنْه ورضُوا

همین لحظه؟کدام روز.سودشان دهداین روز همان روزى است که صدق راستگویان:خداي تعالی فرماید

.روان استهایى است که از پاى درختانش جویبارانیبراى آنها باغ

زیرش جویباري ،و این ما هستیم در زیر درختان فرم ما، گفت این فرمها را کژ مجنبان بذار من بجنبانم تو مجنبان

حاال اگر این کف نباشد و شما ست،هن زیر این فرم ما که در قصه هم بود گفت رویش کفپس بنابرای،روان هست

آید ساختارهاي بسیار نیک میبه دریا آگاه باشید و این جوي که همیشه در حال گذر است رویش باغ بوجود

شود، یعنی هر کسی میرداز زیر همۀ انسانیت ،شودمیاین جوي را خوب توجه کنیم دائماً از ما رد،آیدمیبوجود

.گذردمیزیر فکرهایش جوي و عوض شدن فکرها هم از این که جوي

نماید در جسدمیمستمري/ رسدمیعمر همچون جوي نو نو

کنیم میگذرد ولی روي این رودخانه ساختار ماست فرم ماست، فرمهایی که ایجادمیرودخانهرسدمیتازه به تازه

هم خدا از آنها بازیم، گفت کج مجنبان گوش و دم، میاش را جاري کند و ما کژرا انرژيخواهد آب حیاتش میاو

ي حضور هوشیاري حضور هست، فقط هوشیارکنید این فقط میتوجهآنها از خدا خشنودندخشنود است و هم

و این است رستگاري و سعادت بزرگهست که خودش از خودش خشنود است،

مآنچه داري وا نما و فَاستَق***حتَلماندر کژ مخسپ اي مکهف

منتهی خواب یعنی خواب بینندهمحتَلمدر این غار وجود تو کژ مخواب اي محتلم، ،در این کهف در این غار

تناكي در خواب سحر من ذهنی دارد خوابهاي شهوهوشیارشهوانی بیننده و این همین سحر من ذهنی است، 

تو کژ مخسب یعنی کج .کندمیریزد کثیفمیکند ولی زهر اومیفرمی عشق بازيبیند با یکمیبیند،می

مخواب درست بخواب، درست خوابیدن چیه؟ غلط خوابیدن خواب من ذهنی است، درست خوابیدن خواب 
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ایم و وقتی تجربهایم به زندگی زنده، حضور هم خواب است، زنده شدن شما وقتی به حضور زندهستحضوره

.کندمیي تجربههوشیارد تجربه بازهم یک جور خوابه، در من ذهنی هم کنیمی

یعنی تو چرا رفتی آنجا در غار جهان کژ خوابیدي محتَلمگوییم مییه که بهشهوشیاریه، یک هوشیاراش این همه

هاي وز تجربهبینی، تو باید به خواب من مشغول باشی، بگذار من از طریق تو صحبت کنم ولی هنمیو خوابهاي بد

شویممیهاي ما شبیه خوابه، صبح که از خواب بیداربینید که تجربهمی.این جهانی ما بصورت خواب است

. رودمیاز بینشود و میشود و ذوبمیشویم خوابه منحلمیبینیم که خواب دیدیم همینکه بیدارمی

در زندگی کردیم و هرچه که گذشته مثل خواب بینم که این تجربیاتی کهمیاالن هم که من هفتاد سالم هست

بوده، یک موقع ده سالم بوده یک موقع بیست سالم بوده یک موقع دانشجو بودم یک موقع فارغ التحصیل شدم 

بیند، جزو این خواب شغل میي خوابهوشیاراند؟ خواب، یک موقع سرکار بودم بیزینس باز کردم، همه اینها چی

.هست، فکرهاي ما هم هستما هم هست، اسم ما هم 

البته فاستقم .گوید خوابهاي کژ مبین، کژ مخواب، و هرچه داري درست نشان بده، و راست باشمیبینیمیخواب

شود ما هر چه داریم راست، میهمین االن.گوید راست باشمیهم از یک قسمت از آیۀ قران هست، راست باش،

: قبول داشته باشیم اینطور هستیم و امروز داشتیم گفت. ان نشان بدهیمدهیم به خودمنمیاگر به مردم هم نشان

کنند، همین که خودشان را میهستی قبول کن فرار نکن، بعضی ها فراردیدي آخربین باش، حاال که اینطوري 

.توانند تحمل کنندنمیکنندمیدیدند فرار

ه خودتان را دیدید یعنی بعنوان ناظر من ذهنی شما فرار نکنید، قسمتی از قانون جبران این که شما وقتی ک

شود؟ هر نمیچرا.شودنمیهمچون چیزي،خودتان را دیدید فوراً جذبش نشوید و انکار نکنید که این من نیستم

گویم به همه نشان بده، چون امروز گفت اگر این را انکار نکنی مثل آنکسی که میمن.چه داري درست نشان بده

توانند میزنند، مردم چه آسیبیمیگوییم مردم آسیبمی،کنیممیکرد، چون ما پنهانمیسبیلش را چرب

کنند اگر ببینند ما اینطور هستیم از ما فرارمیآید، مردم ما را رسوامیاصل آسیب از جدایی از خدابزنند؟ 

اینطوري کهکنیممیما تظاهرکنند، همه مردم اینطوریند، همه یک کندة درخت نتراشیده و نخراشیده حاال می

رنجش نیست و آنها کسانی هستند که به حضور ،نیستیم، بسیار کم هستند روابطی که تویشان اغتشاش نیست

گویم نیستند ولی نمی.خورند، اینها آخربین بودندمیچشمها حسرت اینجور جانها را: و امروز گفتهستندزنده



Program # 604گنج حضور604برنامه شماره 

۵١: صفحھ

م راست فَاستَق.کنیمنمیکنیم دوا را پیدامید پنهان کنیم، پنهان کهما از اینکه یک جور خاصی هستیم نبای

.باش

شکُاز نمایش وز دغل خود را م***ور نگویی عیب خود باري خمش

گویی خاموش باش، خودت را اینقدر نشان نده و از نمایش دادن و دروغ گفتن خودت را نمیاگر عیب خودت را

دهیم تا تصویر ذهنی تقلبی خودمان را در ذهن مردم قشنگ نشان مین زحمتخیلی به خودمادیگرما .مکُش

. بدهیم

هست در ره سنگهاي امتحان***گر تو نقدي یافتی مگشا دهان

امروز موالنا .اگر نقدي پیدا کردي فکر کردي شدي دهانت را باز نکن، براي آنکه در راه سنگهاي امتحان هست

گوید میپرد ومیآید، من ذهنی به وسطالبته این با دانستن می. مرگ استگفت که سنگ امتحان و سنگ محک

دهانت را باز نکن، ادعا مکن، بلند مشو، ساکن باش در راه سنگهاي : گویدمیولی.و رسیدم تمام شد! من شدم

.امتحان هست

امتحانها هست در احوال خویش***سنگهاي امتحان را نیز پیش

گوییم از عهدة میما.کنی آنها هم باید امتحان بدهندمیبا آنچیزي که تو خودت را امتحانحتی سنگهاي امتحان

یا یک کسی به من گفته یا عارفی به من گفته شدي، آن مرا تائید ! دیگر شدیم، نه نشديپساین چالش برآمدیم،

ها هم باید زیر آزمایش بروند گوید همچنین چیزي نیست حتی آنها هم اگر تائید کردند آنمی.پسکرد، من شدم

: گوید میفقط یک محک هست که االن.محکی داري تو آنهم زیرش خالی استچالشی یایا در پیش دارند یا هر

یفْتَنُونَ کُلَّ عامٍ مرَّتَین***از والدت تا به حین: گفت یزدان

.شوندمیردم در هر سال دوبار امتحانحین یعنی مرگ، همۀ میعنی خداوند گفته است از تولد تا به مرگ،

آدمیان هر سال، . گیردمیقرارانسان از هنگام تولد تا مرگش مورد امتحان: خداوند فرمود(:اش این استمعنی

. )شوندمیدوبار امتحان
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126، آیه )9(قرآن کریم، سوره توبه 

.ةً أَو مرَّتَینِ ثُمّ لَا یتُوبونَ ولَا هم یذَّکَّرُونَأَولَا یرَونَ أَنَّهم یفْتَنُونَ فی کُلِّ عامٍ مرَّ

.باز هم نه توبه کنند نه پند گیرندشوند؟بینند که هر سال یک بار یا دو بار البته امتحان مینمی) منافقان(آیا 

ظه آدم یکبار یا دوبار این لح،به جاي سال شما لحظه بگیرید، این لحظه را بگیریدچه بیت باال چه این بیت حاال

ها حس دانید چی هست؟ انسان به خاطر فضلی که خدا دارد بعضی موقعمییکبارش. گیردمیمورد امتحان قرار

اي که شاید در و در قصه.این چیزي که دیدم حقیقی نبود،این درست نبودکه گوید میکند، و ذهنمیحضور

ود یعنی شما یک لحظه در این لحظه به زندگی زنده بشوید این یک گوید اگر این حقیقی بمیهفته دیگر بخوانم

پوشاندمیآید این رامیولی ذهنشوید،میکند که ببینیم شما متوجهمیامتحان است زندگی با لطف خودش

توهم بود اگر درست بود چرا االن نیست؟ چرا دائم تو چشمم نیست و چشم ،گوید آن را که دیدي حقیقی نبودمی

.این یک امتحان! ن به آن بینا نیست؟ پس نیستم

هر لحظه دوبار . شویمنمیکنیم و این امتحان را متوجهمیرویم من ذهنی را درستمیولی دوباره وقتیکه ما

بنابرایندر اثر مقاومتکنینمیآید به تو زنده بشود، تو قبولمی، یکی اینکه زندگیگفتمشویممیامتحان

این الگوي من ذهنی ماست، ولی این بالفاصله سقوط،شويمیبه یک الگو و به یک الگو بلندشويمیزائیده

شدیم به زندگی، درست میکردیم با مرگ آن ما زندهمیکند اگر ما درست دقتمیوقتی سقوطو دوبارهکندمی

یعنی از زندگی از سکوت رود به زندگیمیره میمیدر سکوت این صدا یواش یواشآید میمثل اینکه یک صدایی

خیزد یک میخیزد یکبار که برمیرود به سکوت، من ذهنی همین لحظه از سکون و از سکوت برمیخیزدمیبر

.شویممیاین من از چی برخیزد، از این زمینه برخیزد، من برنخیزم این یک امتحان، رفوزه:گویدمیانسان آگاه

اگر بازهم آگاه بودیم از این ،بینیممیپس این مرگ را این لحظه،ر این سکونرویم دمیوقتی برخیزیم دوباره فرو

در قصه هم داشتیم گفتاینها .شود به عنوان منمیام نه این چیزي که بلندگرفتیم من این زمینهمیمرگ نتیجه

هویت شدگی و دردهمکف ما کف فرم است ،نه عصبانی نیستند،اندعصبانیاندبعضی ها ترجمه کرده.کف آوردند

.هست و از بین رفتنی هست

اگر زندگی در شما به خودش .اش را بفهمیمشود مزهمیها او به ما زندهشویم بعضی موقعمیپس دوبار امتحان

اند نه اینکه به ذهن برویم و خیالبافی کنیم با خیالبافی نیست بعضی ها به اینها حقیقی،یکدفعهدیدید زنده شد و 

این دریا را) کفگفت (این لحظه یک نفر ممکن هست این فکري که روي .پردازند خیالبافی نیستمیفیخیالبا
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،پوشاندمیروي اینجا را،همیشه یک تحریک هست یک پاسخ این تحریک وپاسخ پیوسته است،پوشاندمی

شود به شما، شما زندگی را میافتد و زندگی زندهمیشکاف، یکافتدمیبعضی وقتها بین تحریک و پاسخ فاصله

.کنیدمیاش را حسکنید و عمق و آرامش و شاديمیحس

نگویید این ،چشیدمیاي از زندگی را شماگاهی اوقات این در طبیعت ممکن است رخ بدهد وقتی رخ داد یک مزه

ه شد و شما مزة یک لحظه زندگی به شما زند،این چی بود؟ نهد،نگویید این یک چیز دروغین بو،خرافات بود

کنید ممکن میآید براي شما که گوشمیگاهی اوقات از اینها زیاد پیش.زندگی را شادي بی سبب را چشیدید

توانید میآید شمامیانه پیشهوشیارآید گاهی میانه با تسلیم پیشهوشیاراست زیاد پیش بیاید و اینها 

که به تحریک هاي مردم پاسخ ندهید واکنش نشان کنیدمیوقتی شما یواش یواش عادت. بوجودش بیاورید

شود و یک جایی این سلسله فکر میشود، آرامترمیشود، آرامترمیبینید این ذهن آرامترمییواش یواش،ندهید

.شویدمیشود و شما به آن زندهمیگذرد پارهمیکه لحظه به لحظه از ذهنمان

میرید مواردي است که دوبار شما را میشویدمیمیرید، بلندمیویدشمیمیرید، بلندمیشویدمییا نه بلند

من که :کند کَرَمش را نشان میدهدمیپس زندگی در من ذهنی لحظه به لحظه دوبار ما را امتحان.کندمیامتحان

.یدحاال بعد از این شما باید بگذارید، مقاومت نکنگذاري،نمیام مس تو را طال کنم تواکسیرم آمده

هین به کمتر امتحان خود را مخَر***امتحان در امتحانست اي پدر

گذرانی و یک امتحان دیگر، شما فوراً نگویید من به حضور رسیدم، فورا میامتحان بعد از امتحان، یک امتحانی را

وسط ن است بپرد شود این من ذهنی ممکمیزیاد،...شود،میشود، زیادمیزیادهیمگو من یاد گرفتم، این عمق 

آید ازش استفاده کن، چون با ادعا میو بگوید تو شدي، و ادعا کن یا خودت را نشان بده یا از مواهبی که از این راه

مند است،آید که من ذهنی بهش عالقهمیهابعضی میوه

ی سوء استفادهاینهم صاحب بشود، من ذهن،یعنی خالصه نگذار من ذهنی دوباره بیاید اینهمه که زحمت کشیدي

شود در بیست و بیست و پنج میقويکند و بدنشمییک جوانی باالخره انسان رشد،از رشد طبیعی ماکندمی

ام هی به مردم نشانمن اینطوري( دهدمیاش، قدرتش من ذهنی برایش پزسر همین بدن، خوشگلیسالگی،

شود، میخواند باالخره دانشش زیادمیکه درس، یا رشد ذهنی یک چیز خدادادي و طبیعی است، کسی)دهدمی

باید پز داد؟ ولی من ذهنی سوء استفادهبراي این نویسد، خوب این یک چیز طبیعی است میشود، خوبمیخالق
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غصب کند و سوء استفاده و خواهد بگیرد میشود آنمییعنی هر استعدادي در ما شکوفا.کندمیکند و غصبمی

د،آید غصب بکنمیباید اینقدر عمیق باشد وقتی این! آیدمیمیزان حضوري که در شما بوجوداز جمله ! بکند

دانم، مرا بلند نکنمیدانم بمن نگو که بگونمیآن ابزارها را سر من نیاور، من،دانم نهنمیکنار، منوبگوید بر

. خسته شدم، من تو را شناختمدیگر

ام ممکن است بعداً رفوزه شوم،ست االن من در چند تا امتحان قبول شدهو به تو گفته امتحان در امتحان ا

آیند که شما میهایک سري من. هاي دیگرگویید یا به منمیتانیعنی به من.در زندگی مناغتشاش درست نکن

.گذارید من نشدم نهنه، نه، اجازه بدهید من کار خودم را بکنم مرا آزاد ب.شدید و ما شما را قبول داریم و شما فالن
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