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96ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

مست و شکَرخاتا از لب دلدار شود****میااللب را تو به هر بوسه و هر لوت

شود و صافی و یکتاتا عشق مجرّد************تا از لب تو بوي لب غیر نیاید

کی یابد آن لب، شکرِ بوس مسیحا؟***بوسه گه اوآن لب که بود کون خري

!پر حدث آنگاه تماشابر مزبله********باشد جز نور قدیمیدانکه حدثمی

رست از حدثی و شود او چاشنی افزا**ل پالیزآنگه که فنا شد حدث اندر د

'رو از حدثی سوي تبارك و تعالی*********تا تو حدثی، لذّت تقدیس چه دانی

کو دست نگه داشت ز هر کاسه سکبا*زان دست مسیح آمد داروي جهانی

دریاي کَرَم داد مر او را ید بیضا**از نعمت فرعون چو موسی کف و لب شست

باش چو دریاهمیپرگوهر و روتلخ***خواهی که ز معده و لب هر خام گریزي

هین معده تهی دارکه لوتیست مهیا*غیورستچشمکه آنچشم فروبندهین

تک و گام تقاضاکز آتش جوعست***سگ سیر شود، هیچ شکاري بنگیرد

حلوا؟کو صوفی چاالك که آید سوي *کو دست و لب پاك که گیرد قدح پاك؟

یا منْ قَسم الْقَهوةَ و الْکَأس علَینَا***********بنماي از این حرف تصاویر حقایق

)کنیمیاي آنکه بر ما شراب و پیمانه قسمت( 
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع96با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

96ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

تا از لب دلدار شود مست و شکَرخا****میااللب را تو به هر بوسه و هر لوت

دانیم انسان به صورت امتداد خدا، هوشیاري، خداییت به میکند و مامیپس موالنا با هوشیاري انسانی صحبت

کند و میخودش را در فکرها گمشودمیو با اقالم ذهنی هم هویتشودمیآید، و وقتی وارد ذهنمیاین جهان

کند این تصویر ذهنی خودش است و بوسیلۀ این تصویر ذهنی و میسازد به نام من ذهنی که فکرمییک تصویري

کند و از آنها میو آنها را بوسرود که آنها هم تصویر ذهنی هستند، میجسمی به سوي اجسام بیرونیهوشیاري 

لوت یعنی غذا، شکرخا یعنی شکَر خاینده یا شکر جونده، خاییدن یعنی جویدن، شکر خاییدن .خواهدمیغذا

.یعنی از آرامش و شادي اصلمان برخوردار شدن

و بارها گفتیم از جنس بینهایت هستیم و ابدیت هستیم چون خدا از جنسیمپس به ما که از جنس خدا هست

اي؟ و به جاي اینکه هر لحظه شادي گوید تو چرا اینقدر کوچک شدهمیکند ومینهایت و ابدیت است، روبی

همان لوت بیرون . خوريمیروي به جهان و غذاي بیرون رامیاصلت را تجربه کنی آرامش اصلت را تجربه کنی

کنیم، میگیریم، مثل خوشیهاي کاذب مثل تایید و توجه مردم، دردهایی که تجربهمیغذایی است که ما از بیرون

گیریم یا دردي که از کم شدن مییا از زیاد شدن پولمانگیریممیانواع و اقسام خوشیها که از شکست دیگران

خوریم ایشان هم لب و نمیحاال با دهنمان. خوریممیواقعکنیم اینها غذاهایی هستند که ما در میپولمان تجربه

گوید تو به صورت خداییت لب و دهانت را به چیزهاي بیرونی و غذاهاي بیرونی می!گویدنمیدهان جسمی را که

! شناسیدمیو شما این غذاها را. آلوده نکن

بگیرید از کسی شادي بگیرید هر چیزي خواهید از کسی خوشبختی میخواهید کسی را کنترل کنیدمیاگر شما

هر انتظاري از کسی دارید یا از چیزي دارید، مثالً به پولتان بگویید که بگو من کی هستم؟ یا به مردم بگویید که به 

گوید تو لب و دهان هوشیاري را به می.اینها غذاهاي بیرون است! من بگویید که من کی هستم؟ آدم مهمی هستم

شود که دلدار یعنی خدا مینکن، و اگر این کار را نکنی در این صورت این لب تو مست حرفهاییاین غذاها آلوده

دمد و میو شادي اصیلش را که تو هم از آن جنس هستی بوجود تونویسدمیگذارد به ذهن شمامیبه دهان تو

. سبب خواهی داشتبیتو دائماً شادي
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بصورت من ذهنی تصویر ذهنی چه جوري لب و دهانمان را آلودة امروز ما صحبت خواهیم کرد به اینکه ما

اي است که دانیم که حاال اسمش را بگذاریم پرهیز، پرهیز واژهمیو ما. گوید نکنیدمیکنیم که موالنامیچیزهایی

. هد دادآید، و حاال بگوییم این غذاها را نخورید و غذاها را امروز موالنا توضیح خوانمیمردم زیاد خوششان

ولی شما به عنوان هوشیاري و ناظر بکشید عقب یک تاملی بکنید در این موضوع که مشخصات من ذهنی به زبان 

من ذهنی مقاومت. تواند با آن مشخص بشود بستگی نداردمیو فرهنگ و نژاد و رنگ یا هر چیزي که انسان

کند با مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه میعمیرسازد خودش را تمیکند و با مقاومت خودش رامیکند ستیزهمی

کند، میشود یک تصویر ذهنی دیگر منعکسمیسازد وقتی من ساختهمیسازد، من رامییا ستیزه با آن قطب

. این پدیده را در دیگران ببینید بصورت فردي ببینید و بصورت جمعی هم ببینید. احتیاج به ستیزه و مقاومت دارد

افرت کنید خواهید دید، مثالً فرض کنید من به خاطر همین بیزنس صادرات مدیکال چیزهاي پزشکی شما اگر مس

شد که آن میکردم،میسال پیش به کشورهاي مختلف مسافرت12سال پیش حتی تا 15که داریم مثالً تا 

شد میموضوعات مختلف که مطرحبرد، بارها شده بود که بر سر میما را براي شام بیروننمایندة ما با خانمش

کرد نمیکردند عهدهمیکردند، و چون زبان انگلیسی که با من صحبتمیحتی سر شام زن و شوهرها باهم دعوا

گویند، یعنی میکردند به زبان خودشان و کامالً مشخص بود اینها چه حالتی دارند و بهم چیمیفوراً دنده را عوض

هادیدم در مکزیکیهادیدم در چینیهاایرانیها نیست مثالً من این را در ویتنامیدعواي زن و شوهر فقط مختص 

. دیدم

پس ستیزه و احتیاج به قطب براي ستیزه کردن حتی از همسر استفاده کردن براي ستیزه به خاطر این تصویر 

کند هم میتیزهو سذهنی در واقع عمومی است، هر کسی انسان است رفته به ذهن با ذهنش هم هویت شده

به عنوان یک مالحظه گر و ناظر نگاه کنید خواهید دید ولو اینکه زبانشان را. بصورت فردي هم بصورت جمعی

دانید نمیفهمید این ستیزه وجود دارد بصورت فردي به صورت جمعی بروید به یک کشوري که زبانش رانمی

بیشتر اوقات ! جنگدمیبلی این گروه با این گروه مثالًگویند میبگویید که اینجا چیزي بنام اپوزیسیون هست؟

دانیم اگر قرار باشد اصالحات صورت بگیرد باید از آن ور انرژي میگرچه که عنوان ستیزه اصالحات است ولی ما

بیاید از آن ور خرد بیآید، بنابراین ستیزه براي درست کردن من ذهنی بزرگ گروهی یا تقویت من ذهنی فردي یا 

و آخر سر ما هم در . آوردمیرا بوجودهایاج من ذهنی فردي به من ذهنی بزرگ گروهی هست که این ستیزهاحت
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سبب بهتر شدن . شودنمیاید که ستیزه و مقاومت من ذهنی سبب اصالحاتسطح خانواده و هم سطح فردي دیده

ب نگاه کند و ببیند که چه آثاري از تواند به عقمیسالش است و ستیزه کرده60کسی که . شودنمیخانوادة ما

چقدر حس عدم موفقیت و عدم به یی دارد؟ها؟ در خودش چه رنجشهایی دارد؟ چه کینهخودش جا گذاشته است

ثمر رسیدگی دارد؟ یعنی به ثمر نرسیده ناراضی است که من ذندگی نکردم؛ چرا؟ من ذهنی این بالها را سرش 

! با ابزار مالمت دیگران کردندگوید در اثر مالمتمیآورده، گر چه

کند و من ذهنی ما با میآید من ذهنی مامیهر خرابکاري که در زندگی ماکنیم که میپس امروز شناسایی

بیند میاش عالقه دارد برود از چیزهاي بیرونی آدمهاي بیرونی که آنها را هم به صورت تصویرهوشیاري جسمی

آید، یعنی میخواهیم بگوییم که از آن ورمیولی آن چیزي را که الزم دارد حاال.آن چیزي را که الزم دارد بگیرد

اگر شما بخواهید اصالحات کنید باید از آن ور خرد بیآید، شما باید موازي بشوید همۀ ما باید موازي بشویم در 

آنجا هر کسی هر چی آورد میماند که هر کس یک چیزيمیواقع زندگی همکاري است، مثل سفره سیزده بدر

کار من ذهنی است و سبب خواهد شد که آن انرژي سازنده از خورد و ستیزه و تحمیل عقیده میخواهدمیدلش

اش خرابمن ذهنی با ستیزه. آید فرقش فقط نوع انرژي استمیشویم آن انرژيمیوقتی موازيآن ور نیآید 

شود که بوده عمق پیدامیه یا با زندگی همان خداییتکند و هوشیاري حضور با موازي بودن با این لحظمی

گوید شرطش این است که تو می.کندمیکند در فکر و عمل انسان و شادي را جاريمیکند و خرد را جاريمی

:خوانممییک بیت از مثنوي برایتان.لبت را به هر بوسۀ و هر لوت در بیرون آلوده نکنی

را خطاکنیم و ما باید این دو تا میخطادهیم دو تا میرویم من ذهنی تشکیلمییگوید ما وقتمیموالنا به ما

را انجام ندهیم، خطادرك کنیم خوب شناسایی کنیم و این دو تا 

4182مولوي،مثنوي،دفتر ششم، بیت 

گرددش روشن، ز بعد دو خطا***** ، آن حساب با صفاچون خَطائَین

زند میکه یک طریقه محاسبۀ حسابی یا عددي مجهول است و آن را مثالخطایعنی دو می گوید مانند خَطائَین 

آید که انسان قادر میکنیم به نظرمیخطادر من ذهنی دو تا کند، میخطاچون در آنجا دوبار انسان دانسته 

تصویر ذهنی درست یکی این که ما بدانیم و خوب بشناسیم که ما . را بشناسد و نکندخطانیست که این دو تا 

ما از جنس خدا هستیم و نظیر ما در این جهان نیست و ما قابل مقایسه. کردیم ولی ما تصویر ذهنی نیستیم
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گویید فهمیدیم ولی در عین حال شما میشنوید ومیکنیم و شما هممیگرچه که االن صحبت. توانیم باشیمنمی

را نکنیم خطاگیرد که ما دیگر آن میموقعی صورتخطاشوید، یادمان باشد شناختمیدوباره تصویر ذهنی

.نشویمخطامرتکب آن 

ي دوم عبارت از این هست که ممکن است ما بدانیم و بشناسیم ذهناً که ما تصویر ذهنی نیستیم حاال شماخطا

ذهنی جستجومن دنبال خودم یا خدا بگردم، این دفعه خدا را یا خودمان را بصورت تصویر گویید خیلی خوب می

ي جستجوي خدا به صورت تصویر ذهنی قابل شناسایی نیست، برخی از عارفان خطاآید میبه نظرکنیم،می

را خطاکنیم ولی انسان قادر نیست که این دو تا میگویند که ما ذهناً صحبتمیاند یعنیتقریباً ناامید شده

.اندوفقیت بشر در باقی ماندنش این همه صحبت کردهولی عارفانی مثل موالنا که خوشبین بودند به م. بشناسد

را خطابینید این بیت از دفتر ششم است و موالنا خیلی زحمت کشیده به ما بفهماند که این دو تا میهمینطور که

من تصویر ذهنی نیستم در عین ! شما ممکن است بگویید بلی من فهمیدم. را انجام ندهیدخطابشناسیم و دو تا 

شود؟ تصویر مییر ذهنی باشید، شما اگر بوسیلۀ فکرتان سعی کنید تصویر فکري نباشید چی قويحال تصو

گوید می!شود؟ تصویر ذهنیمیکی قوياگر بخواهید بوسیلۀ ذهنتان دوباره از تصویر ذهنی دوري کنید ! ذهنی

گوییم میهستید و این که ماکه امروز توضیح خواهیم داد، خدا معیت را که گفته من شما هستم و شما هم من 

هر بلی م. را انجام ندهیمخطافهمیم که این دو تا میفهمیم چون موقعینمیخدا با ماست هر جا باشیم که این هم

شناسایی اشتباه خیلی مهم است اگر شما در . کرده ولی باید آن قدر تکرار کنیم بلکه با تکرار روشن بشود

خواهید تصویر ذهنی باشید ولی کارينمیکه شما تصویر ذهنی هستید وخودتان ببینید نه در دیگران، 

. دهدمیتوانید بکنید این شما را بسوي تسلیم هلنمی

اید شما به اندازة کافی تمرین معنوي دارید مدتها موالنا خواندید روي خودتان کار کردید و حقیقتاً شناسایی کرده

ولی وقتی . هستید یعنی همین معیت، هر جا باشید خدا با شماستکه شما تصویر ذهنی نیستید بلکه خداییت

و بسوي تصویر داریدمیدارید همین قدم را بوسیلۀ فکر برمیکنید که من کی هستم؟ و یک قدم برمیشروع

دانند که حاال بر نمیي اول موذي تر است، مردمخطاکند از میي دوم که موالنا اشارهخطاروید، این میذهنی

خوب اگر شما بوسیلۀ تصویر .ستجوي تصویر استجاساس شناسایی ذهنی که کرده اند باز هم جستجویشان 

و . تقریباً هیچ کارخوب چی شد دیگر چی کار کنیم؟. شود؟ دوباره من ذهنیمیتصویر را جستجو کنید کی قوي



Program # 641گنج حضور641برنامه شماره 

7: صفحه 

و در دفتر ششم خواهیم خواند.رویدمیشوید شما به حیرت فرومیگوید اینجاست که شما تسلیممیموالنا

شوید به به من موفق میکند که شما با ذهنتان چیزي را بخواهید و شما در آن موفقمیگوید زندگی خدا کاريمی

پیغام چیه؟ پیغام این است که من تو را شویدنمیشوید چهارمیشنمیشوید سومیشمیشدم دومیش هم موفق

فهمانم که این میوي تصویر عقل من ذهنی را بکار ببري ولیکن دارم به توکنم که با ذهنت بروي بسمیتشویق

کنم میکنم، موفقمیکنم سرخوردهمیهی موفق. شويمیطوري نیست که شما به هر چه اراده کنی موفق

. دهم، شما باید روي بکنی به منمیکنم تا تو بفهمی که کارها را من انجاممیسرخورده

و به همۀ انسانها. به بیت اول غزل که گفت لب و دهانت را در بیرون به هر چیزي آلوده مکنرسیم میداریم

فهماند که با این سرخوردگیها و موفقیتها که شما باید حیرت را پیشه کنید، اینها را خواهیم خواند ولی بهتر می

دانم و در این کار واقعاً صمیمی نمیحیرت یعنی صفر شدن عقل من ذهنی، شما بگویید. است که هی تکرار کنیم

شویم یعنی سبب میدانم اگر صادقانه باشد که ما تسلیمنمیولی اگر این. دانمنمیو راستین باشید، تعارف نکنید،

گوید پس از سفرهاي زیاد، میشود در این لحظهمیموازي شدن با زندگی.شودمیآشتی ما با اتفاق این لحظه

رویممیکنیم،میجا؟ از این لحظه که زندگی است به دنیا، یعنی همین کارهاي غلطی کهسفرهاي زیاد سفر از ک

دهد، این سفر است ما نمیخواهیممیدهد، از همسرمان خوشبختینمیچسبیم به پولمان به من هویت بدهمی

. شویممیبیدار

کند یا سرخوردهمیا را در بیرون موفقکه شمهاکنی، هر کدام از این تجربهمیکنی ولی در حذر پیدامیسفر

دهد که موفقیت هم به من شادي نداد خوشبختی نداد و سر خوردگی میکند در قسمت مادي یک چیز هم یادمی

شوم؟ و شما به عقل من ذهنیتان نمیهم مرا غمگین کرد ولی سرخوردگیم دیگر چی بود؟ چرا هر دفعه موفق

.د به من ذهنیتانشویمیبعد مشکوكشویدمیمشکوك

من ذهنی را به نشیمنگاه خر تامروز موالنا درست است که خیلی مجلسی و قشنگ حرف نزده ولی تراوشا

آید با سر و صدایی کهمینشیمنگاه خر وقتی که ازش فضوالت بیرونتشبیه کرده، خواهیم خواند براي این که

کند من ذهنی را، میدهد و ذلیلمیاین قدر تخفیفموالنا یعنی. کند خیلی شبیه سر وصداي من ذهنی استمی

تواند بینهایت عمق پیدا کند و به ابدیت میبلکه به ما بفهماند ما بعنوان خداییت به عنوان کسی که در این لحظه

را خطافهمیم؟ چطور این دو تا نمیخدا زنده بشود و منظور ما از خلقت هم این بوده چقدر در اشتباهیم و چطور



Program # 641گنج حضور641برنامه شماره 

8: صفحه 

توانیم از جستجوي یک تصویر در بیرون خدا یا نمی:دو. ما از جنس تصویر نیستیم: شویم؟ که یکنمیتوجهم

. چون شناخت خودمان معادل شناخت خداست نه من ذهنی. خودمان را پیدا کنیم

شوم خیلی عالقمند به پولم حرص دارم، مینه این که بگویید من شناختم آقا اینجاها من شرطی شدم عصبانی

را شناختم پس خودم را کنم، حسودم لجوجم ستیزه گرهستم اینهامیدائماً نگرانم اضطراب دارم، احساي گناه

شناخت خود یعنی بکنی از من ذهنی یواش یواش به خداییتت زنده بشوي! نه این شناخت خود نیست. شناختم

. وي آن شناخت استذات خودت یا خداییت قایم بشيرو

گفتیم . تقاضاي زندگی و خرد به جایی که ما از خدا بخواهیم از یک چیزي در بیرون قدمت چندین هزارساله دارد

که باالي معبد دلفی نوشته بودند که خودت را بشناس، باالي معبد نوشته بودند توي معبد یک خانمی بود 

کرد و فالن، وزیران شاهان و ثروتمندانمیلرزید و عرقمییکرد براي خودش دکان باز کرده بود همیپیشگویی

خودت را بشناس خواندندمیآن باال» خودت خودت را بشناس«رفتند تو و آن نوشته را میآمدند از آن معبدمی

کند دسترسی به آن مییعنی چی؟ یعنی تو از جنس خدا هستی، از جنس خرد کل هستی که این کایینات را اداره

کنی؟ نمیکنی؟ چرا از زنده شدن به خداییت استفادهنمیري پس چرا از آن خرد استفادهدا

نه : گفتمیلرزید ومیرفتند پیش این خانم، ما امسال برویم با فالن مملکت جنگ بکنیم؟ آن یک کمیمیراست

به عنوان یک آدم ثروتمند این مثالً. کردندنمیکردند یامیرفتند جنگمیآمدندمیهمین طوري،! بکنید! نکنید

. دادمیجواب. پول را بگیر بگو اگر دختر ما با فالن کس ازدواج کند خوب است

.خواهیممیرویم از یک مکان نجاتمیامروزه حتی بعد از این همه سال چقدر ما از یک جایی به یک جایی

باید دقت کنیم شما یک من چی هست،گوییم ما را موفق کن، ما را خوشبخت کن، آنهم یک ساختمان هرمی

کنید یک تصویر ذهنی از میذهنی هستید یک تصویر ذهنی هستید آن هم یک تصویر ذهنی است این کار را که

توانید دسترسی میاین غلط است در حالی که شما. خواهدمیخواهد خوشبختیمییک تصویر ذهنی دارد نجات

. ، خرد خدا به ذهن خدا دسترسی پیدا کنیدکندمیادارهنات رابه خردي پیدا کنید که تمام این کائی

رسی پیدا کند شماکند که بلکه به شما دستمیو شگفتی این است که آن نیرو لحظه به لحظه شما را امتحان

حداقل خوب این را . گوید تو لبت را به چیز بیرونی آلوده نکنمیدهد که موالنامیپس االن معنی. روید بیرونمی

کند این تصویر ذهنی میگیرد ذهناً به خودش اضافهمیذهناً بفهمیم این تصویر ذهنی یک چیزي را در بیرون
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دهد در واقع این من نمیکند، و وقتی شما مثالً پولتان را دادید به یکی پسمیشود و احساس خوشیمیبزرگ

شود میشود و این کوچکمین آن دارد کندهذهنی که یک چیز ذهنی که آن پول شما باشد تجسم کرده و چو

بشود همسرم بشود ام خواهد بچهمیکهمال منبا مال منآید میاز این دو کلمههاتمام ناراحتی. ناراحت است

آیدمیاید یکی از بیرونشما در مهمانی نشسته. ، مال من استپول من بشود اتومبیل من بشود من هم هویتم

ولی اگر بگویند ماشین شما را دزدیدند چقدر ! شویدنمین کس را دزدیدند شما هیچ ناراحتگوید ماشین فالمی

دانید که تصویر ذهنی نیستید، چقدر میولی شمامال منفرقش چیه؟ فرقش همین دو تا کلمه شوید؟ میناراحت

ثل خر گاو، نشیمنگاه خر، دل و امروز خواهیم خواند گرچه که کلماتی م. گویدمیموالنا دیگر بگوید اینجا هم دارد

و . رودة گاو خواهیم خواند ولی اینها براي شناساندن من ذهنی و این که به ما بفهماند ما این نیستیم، مفید است

.تواند گوش نکندمیاگر هم کسی مبادي آداب است به بعضی شعرها

یکتاوصافیوشودمجرّدعشقتا*****نیایدغیرلببويتولبازتا

خوب گفت لبت را به هر غذاي بیرونی آلوده نکن، چرا؟ براي اینکه معشوق خدا دائماً لب هوشیاري تو را بو

کند، نه این لب را، لب آن حضورت را اصلت را آن درگیر بیرون است آن باید آن وري نگاه کند، شما باید می

ت در چیزهاي بیرونی نیست، در آدمهاي بیرونی در بیرون نیستوجهتان را در این لحظه نگذارید بیرون بدزدد،

، االن که خواهیدمیماند و از آن هی شما چیزيمیرود روي یک چیزي و روي آنمیولی وقتی توجه شما. نیست

آید، غیر تمام آن چیزهایی است میخواهد به هر حال به شما انرژي بدهد از لب شما بوي لب غیرمیزندگی؛ خدا

. توانید تجسم کنیدمیکه شما در ذهن

یکی شما هستید دهد غیر است غیر از هوشیاري شما غیر از خداییت غیر از خدا،میهر چیزي که ذهن نشان

کشد بیرون، یک میبعنوان هوشیاري یکی هم خدا که شما امتدادش هستید در واقع خدا دارد خودش را از فرم

اگر شما از . نیست، غیر چیزهایی است که توي ذهن شماستدانه بیشتر نیست، یک هوشیاري بیشتر نیست دو تا

آید؟ بوي خشم بوي میآنها خوردید مثالً فرض کن هوشیاري االن خشمگین است، از لب هوشیاري بوي چی

. رنجش بوي کینه

کنندمیکنند؟ رنجش پنهان حملمیچند در صد از سکنۀ روي زمین یعنی انسانها حاال حیوانات نه، کینه حمل

انرژي بدش دانید هر لحظه این رنجشهاي کهنه میشما. کنندمیکنند، از کسانی که با آنها زندگینمیکه آشکار
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گذارد تا چی میرود روي آن یکی اثرمیشودمیکند که از آن متصاعدمیرا وارد حرف شما وارد آن قیافه شما

نوان هوشیاري؛ خداییت کشیده بشوید کنده بشود؟ تا عشق یکتا بشود، عشق مجرد این است که شما به ع

تا زمانی که رفتید تصویر . بشوید تمام آویزشها را بیاندازید یکتا بشوید و با خدا یکی بشوید این عشق مجرد است

ذهنی درست کردید این تصویر ذهنی آویزان است از یک تصویر ذهنی دیگر که همسرش است این عشق زمینی 

.خوب استاست، حاال عشق زمینی هم 

ولی عشق زمینی موقعی خوب است که زن برود به عمق مرد برود به اعماق هر دو با زندگی یکی بشوند یکتا 

نه اینکه من ذهنی داشته باشند اینهم من ذهنی داشته باشد من . بشوند و بعد بیایند با همدیگر وصلت کنند

من ذهنی . شوندمیذهنی به ارتعاش درد جذبي هامن. شودمیذهنی عاشق هم بشوند، من ذهنی عاشق درد هم

که عشق ندارد از جنس چیز است از جنس بافت ذهنی است از جنس فکر است از جنس درد است، چیزي که از 

گوید من ترا داشته باشم من ترا میشناسد،میشناسد کنترلمیشناسد، سلطهنمیجنس فکر و درد است عشق

شود ترس و کنترل عشق نیست، اتفاقاً این عشق زمینی مقدمه اي است میدکنترل کنم از این کار ترس ایجا

براي آن عشق آسمانی، 

خواهد بچه اش را تربیت کند براي مییعنی یک جنگجو. دهدمیمی گوید غازي بدست پور خود شمشیر چوبین

بازي کن، وقتی یاد گوید با این میدهدمییک شمشیر چوبیدهدنمیجنگ اول که شمشیر آهنی و فوالدي

این عشقهاي زمینی ما هم خدا دست ما یک شمشیر چوبی داده گفته با این بازي . توانی بروي میدانمیگرفتی

حاال باید آن فهمی که شمشیر نیست، شمشیر اصلی حضور ماست، میشکندمیکنیمیبا این که بازي،کن

. حضور را از غالفش بکشی، غالفش هم همین ذهن است

شود، عشق مجرد عشق زمینی را میشوي عشق مجردمیشوي با او یکیمیعشق مجرد شود یعنی وقتی یکتاتا

یعنی زاویه دید . دهدمیگوییم پرسپکتیو درستمیدارد اصطالحاًمیدارد در تعادل نگهمیهم در باالنس نگه

شود، نمیشود دید کنترل و ترسمیشود، دید عشقمیشود دید شما دید زندگیمیشما و دید شما االن عوض

یکتا . صافی یعنی دیگر هیچ ناخالصی توش نیست و یکتا. کندمیترس و کنترل و رنجش اینها زاویه دید را عوض

شود تجربه کرد،میبراي اینکه با او یکی شده و او هم یکتاست، پس یکتایی را اینجوري. شناسدنمیاین دویی

یرون نرو به بیرون نگاه نکن، از غذاهاي بیرون مخور، منظورش این نیست که غذا نخوري، گوید به بمیبینید کهمی
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کنیم باز هم دل است، به میتوجه کنید این خوردنها و اینها پایین معده هم هست وقتی معده و اینها صحبت

مرکز شما، بیشتر شودمیگویید این مهم است آنمیشوي به چیزي در بیرون که شمامیمحض این که آویزان

دارند، شما بیدار میکنند و مرکز مادي را با ستیزه و مقاومت نگهمید تولیدرانسانها االن مرکز مادي دارند، د

یک کسی در . خیلی مهم استخطاو شناخت خطادهیم، آگاه بودن از میرا انجامخطاهمه ما این دو تا . باشید

داند که باید وا ایستد کامالً این موضوع را شناسایی نکرده میایستد ولینمیشود وامیرانندگی از تابلو ایست رد

داند این کار میحاال یک روزي در حالیکهشود،میآید ردمیایستدنمیکه سر این تابلو ایست باید وایستد، وا

. ایستدمیرسد که خودش وامیغلط است به چنان شناسایی

کند ولو اینکه االن میکنیم به ما کمکمیمیشه با خودمان که ما اشتباه داریمپس نگه داشتن این شناسایی ه

خطابینیم که میکنیممیراخطاداریم، هر موقع میتوانیم نکنیم توي ذهنمان نگهنمیشناسیم ولیمیراخطا

دانید که این رنجش میکند برایتان، شما از همسرتان رنجیدیدمیدانید کارمیچونکنیم همین یواش یواشمی

شود تازه بخواهید با نمیخواهیم بیندازیممیتوانید بیندازید هر چهنمیدانید ولیمیرا باید بیندازید، این را

یادمان باشد هیچ موقع با این من ذهنی چیزي را . شودمیتوانید بیندازید آن دوباره قوينمیذهنتان هم بیندازید

. شودمین این قوياز خودتان نیندازید، چو

توانم آخر چه کار کنم؟ شما دارید ذهن را نمیخواهم این فکر را از خودم دور کنممیگویند منمیهابعضی

چرا این کار . شود؟ این من ذهنیمیزنید کی قويمیبا من ذهنی که کارش فکر است با فکر زور. کنیدمیتقویت

توانم، نمیکنم من باید رنجشم را بیاندازممیکن، من دارم این کار راکنید؟ ناظر باش بکش عقب فقط نگاهمیرا

اندازد؟ هوشیاري خدایی، کی به میتوانم هستید، یک روز خواهید دید رنجش افتاد، افتاد، کینمیآگاه از این

من ذهنی جلو کشتی نگرفتی، بازور نزدي،توانم نمیکند؟ براي اینکه گفتیمیچرا کمک. کند؟ اومیشما کمک

.نرفتی

مسیحا؟شکرِبوسلب،آنیابدکی**اوگهبوسهخريکونبودکهلبآن

اندازد میگفتم من ذهنی را و بیان خشم و رنجش را واکنشهاي منفی را و سر و صدایی که نشیمنگاه خر به راه

دارد که چی خورده چقدر شباهت به او نیست، کما اینکه صداي باد نشیمنگاه خر بستگی بیتشبیه کرده، که

شوید خودتان را زیر نظارتتان بگذارید ببینید چه میخورده چقدر گاز تولید کرده، و خشم ما وقتی شما خشمگین
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براي اینکه شود، شبیه چی هست؟ چرا اینطوري هستید؟میپرید باال و از دهنتان چه چیزهایی خارجمیجوري

سی آمده یک ذره از این را خراب کرده، هزار دالر صدمه زده چنان گذاشتید چیزهاي بیرونی را دلتان، یک ک

خشمگین شدید شما و چرا باید اینقدر چیزهاي بد بخوریم؟ بد بخوریم یعنی چیزهاي بیرونی که غیر است 

شود فکر کنیم که ما کوچک شدیم و مرکز ما داغون شده و میبگذاریم مرکزمان بطوریکه چیزي وقتی از ما کم

کنید رگهاي گردن سفتمیکنید بحث و جدلمیدهید مقاومتمیاال، شما وقتی واکنشهاي منفی نشانبپریم ب

شود به خودتان در آینه نگاه کنید، این حالت واقعاً شبیه چی هست؟ موالنا حق دارد یا ندارد؟ می

تواند شیرینی بوسۀ یمکنیم این لب این هوشیاري چه جوريمیوقتی هر لحظه ما نشیمنگاه من ذهنی را بوس

توانید به صورت هوشیاري روي پاي خدا بایستید؟ چه جوري خدا در شما میچه جوري شمامسیحا را پیدا بکند؟ 

در ضمن مسیح اینها اصطالح است . تامل کنید. کنیدمیشود به خودش؟ شما یک جاي بدي را دارید بوسمیزنده

برد مثل مسیحا، مسیح یا هوشیاري انگلیسی میاست که موالنا بکاردر واقع خداییت ماست، خیلی از اصطالحات 

Christگاهی . شویممیمسیح در واقع خداییت ماست، ما به مسیح بوس بزنیم یعنی ما به مسیح اصلمان زنده

کند اسمش را بگذارنمیکند فرقمیکند، گاهی اوقات به نور برگزیده تشبیهمیاوقات این را به موسی تشبیه

کند میشیرینی بوس زنده شدن به خود یعنی روي هم افتادن هوشیاري این شیرینی را آن کسی پیدا. خداییت

اجازه دهید در این زمینه ببینیم . آیدمیچون از دهنش همیشه بوي غیرکه حقیقتاً چیزهاي بیرونی را نبوسد

.گوید من نظام دین گفتممیه خر رادوباره نشیمنگا. کنیممیموالنا چقدر شعر گفته و ما چقدر اشتباه

1752مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

پشک را عنبر ثَمین گفتم********کون خر را نظامِ دین گفتم

هر کسی باید به خودش نگاه کند، نظام الدین لقب است به اشخاص مهم و بزرگما این اشتباهات را کردیم

آیا یک سري باورهاي ساخته شده همراه با . که یک چیزي روي ان بنا شدهنطام یعنی اصول و قاعده اي. دادندمی

گوید من می.دردهاي آنها اگر دل ما باشد و ما زندگیمان را و دینمان را روي آن استوار کنیم این نظام دین است

انبها، پشک یا پشک پشکل است یا سرگین است مدفوع است عنبر گر. گفتم؟ وقتی من ذهنی داشتمگفتم، کی

آن چیزي که من ذهنی براي . و عطر گرانبهاستآید و خوشبو است میثمین یعنی گرانبها، عنبر از دل عنبرماهی
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آیا بوي درد ! آن را گفتم عجب خوشبو استمن بوجود آورد که درد و کینه و رنجش و شکایت و خشم و ترس بود

. کشیم، پس ما اشتباه کردیممیپس چرا ما اینقدر دردخوب است

کنیم فقط براي این است که آن عیب را و میشما ببینید که شخص خودتان یادمان باشد اگر به دیگران نگاه

گویی، مینشیمنگاه خر را نظام دیناصالً ما حق نداریم به یکی بگوییم که شما حاال. اشکال را در خودمان ببینیم

من پیشنهاد. کنممیشخصاً مسئول خودم هستم فقط خودم، من روي خودم کارگویم؟ منمیبه ما چی؟ آیا من

گویید این میخیرش هم خواهید دید، ببینید که آیا پشکل را شماکنم همۀ شما فرداً روي خودتان کار کنیدمی

این عطر دهدمیزنیم، وقتی صورتمان رفتارمان بوي کینهمیبراي همین هر روز به خودمانعطر گرانبهاست؟ 

.دهد ما به حساب بوي خوش گذاشتیممیگرانبهاست؟ این پشکل است بوي بد

پس چمن نام هر چمین گفتم*****اندر این آخُر جهان ز گزاف

ي ذهنی است از همین جا شروع کردیم گفت نرو به جهان، هر هادر این آخور جهان، البته آخور جهان براي من

اساس، کما اینکه آن نظام دین که یکسري باورها و دردها در مرکز ما آنها بیهودهقوت را نخور، گزاف یعنی بی

شوید او میبینید و با او یکتامیحقیقت نیستند ما با آنها هم هویت شدیم، دین موقعی که روي او را یعنی خدا را

ه او یکتا بشوید، اولین نویسد که چکار کنید چه احساسی داشته باشید اول باید بمیاین لحظه در ذهن شما

کند چه دینی همه ادیان نمیفرق. منظور هر بشري همۀ انسانها در این منظور مشترکند این که با او یکی بشوند

شود آن، اگر قبول نمیبراي این کار آمدند هیچ دینی وجود ندارد که یکتایی را قبول نداشته باشد، اصالٌ دین

.خوانیممییکتا بشوي، همین چیزهایی کهداشته باشد دین باشد تو باید 

کند البته هوشیاري هم اشتباه کرده که رفته من ذهنی را ساخته و از میدر این آخور جهان که من ذهنی هم نگاه

اساس بدون اینکه به زیربناي بیکند به این آخور جهان، بصورت بیهوده ومیدریچۀ من ذهنی به جهان نگاه

ردنم را و دید را اداره کنم چمن بستان است چیزهاي زیبا هست، چمین مدفوع و بول و ادرار نامیدنم را و نگاه ک

این چمین زشت است چمن خیلی خوب است حاال اسماً اینها خیلی نزدیک هستند، اینقدر فکر جیوانات است،

تی را اسمش را شما چه چیز زش. چمن و چمین را قاطی کردم، چمین هم چمن گفتمنکردم که چمین چمن نیست، 

.چیز خوبی گذاشتید؟ اینها مستلزم تامل است

نام اَعلی بر اَسفَلین گفتم****طوق بر گردن کَپی بستم
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ببینید در من ذهنی همۀ ما این اشتباهات را کردیم طوق یعنی گردنبند طال و الماس را بستم به گردن میمون، 

دهد میۀ کارهایش تقلیدي است، اگر کسی واکنش نشانکپی یعنی میمون، میمون من ذهنی است براي اینکه هم

کند، اگر کسی همۀ فکرهایش را از دیگران میکند اگر کسی الگوهاي ذهنی پیش ساخته دارد تقلیدمیتقلید

کند؟ آن کسی که این لحظه موازي با نمیچه کسی تقلید. کندمیکند تقلیدمیگرفته حفظ کرده آنها را عمل

. او مقلد نیست. نویسدمیگذراند و خردش را در ذهنشمیدگی این انرژي اش را از آنزندگی است و زن

اما طوق چیه؟ طوق زندگی از طال بهتر شماست و هر کسی است این لحظه، بجاي اینکه این لحظه را ما زندگی 

ذهنی، یعنی کنیم روي من میکنیم از شادیش از آرامشش و خردش برخوردار بشویم این را سرمایه گذاري

بندیم گردن میمون، آخر یک کسی گردن میمون گردنبند میگردنبند بهتر از الماس را تنها چیزي که ما داریم

طال بیندازد ولو اینکه پولش هم خیلی زیاد باشد این درست نیست که چی باشد؟ این هم از من است، فرض کنید 

انم چی کار بکنم حاال یک گردنبند الماس گردن سگم بستم، دنمیکسی میلیاردر باشد آقا من اینقدر پول دارم که

است خرگوش و گردن میمونم االن هر چه حیوان دارم خرگوش هم که دارم گردنبند الماس دارد، این از من اش

.پس غلط است. فهمند که الماس چی هستنمیمیمون و سگ اینها که

، نام عالی ترین را باشد اسفلین است پایین ترین استخواهد داشته میاین من ذهنی با دردهایش هر مقامی

ببینیم ما این کار را کردیم یا نه؟ اگر کرده ایم حتی اگر به دیگران که اسفلین بودند ما . بهش دادم نام اعلی دادم

گوید من میپسندد، من ذهنی کهمینام اعلی دادیم به خاطر من ذهنی خودمان بوده، من ذهنی جنس خودش را

آن را اعلی.گوید من من من در زیاد داردمیپسندد آن کسی کهمیمن و مقدار زیادي درد دارد کی رامن 

. نهایت شما در این لحظه هستبیاعلی حضور با عمق.داندمی

توانیم گردنبند طال بیاندازیم الماس بیندازیم حاال گردن جسمی نمیگوید زینت شما هم همین است مامیو پایین

بلی من یک مقدار غزل تو غزل آوردم شما خوب بدانید بر.آنها که زینت نیستند، تنها زینت ما حضور استنما

گردم به این غزل که من چه کارها کردم ولی اجازه بدهید این غزل هم بخوانیم ما این هم به دلیل اینکه واقعاً می

گوید این خر که من ذهنی باشد وجود ندارد و ما هر می.کندمیشناساند و چشمهاي ما را بازمیمن ذهنی را به ما

.سازیم و چیز توهمی استمیلحظه او را

1813مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 
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منخرآنبمردپارمن؟خرکومن؟خرکو

منسرازصداعبردخرمکهراخداشُکر

زندهدیگرراذهنیتصویر، رسیدیدحضوربهاندازةکافیبهشما، گوییدمیشما، دردسرزحمتیعنیصداع

منازبایدماکهرسیدمیايمرحلهبهحقیقتاً، رسیممیساله10ماوقتی، خدا، زندگینظرازدنیامیدشما، نکنین

خرآنبمردپارسال؟کومنخرکومنخرگویدمی،نیستالزم، نسازیمدیگرراذهنیمن، بشویمزاییدهذهنی

سرازرازحمت، منخراینکهشکرراخدادارید؟بهشاحتیاجچراشما، استمردهشماذهنیمنحقیقتاًو، من

آن ازمردمازهمۀشکایتها، بودآن ازمردمازهمۀانتظاراتم، بودمکشیدهآنازرادردسرهاتمام؟چرا، کردکممن

، بوداوازهایمهمۀکینه، بوداوبافتازهایم همۀخشم، خواستممیچیزياینکهمردمازمنهمۀرنجشهاي، بود

.آمدمیاوازهمۀترسهام، آمدمیاوازهایم همۀمالمت

باشندة نامیرایککهمراو، روندمیبینازهمچیزهااین، جهانیاینچیزهايبابودشدههویتهماینکهبراي

، بودآن ازهایم همۀاضطراب، بودآن ازهایم همۀ نگرانی، ترسیدممیهمیشهو، دادمینشانمیرابصورت، هستم

وقدرتمبههمۀمیل، بودآن ازهایم همۀحرص، بودآن ازهایم خوابیبیهمۀ، بوداینازجسمیميهامریضیهمۀ

جواهرمثلداریمزمینیکماکنیدنگاهشما، بودآن ازیمهاهمۀخرابکاري، بودآن از، قدرتمداشتندوست

مختلفيهافصل، زیبائی هستاینبههواش، آیدمیبوجودآن درمختلفمحصوالت، میوهاقساموانواع، است

سالهفتادشصتآخرمنکه، پولخاطربه، کنیممیآلودهراآنداریمما، دارددریا، داردخشکی، دارد

،راالیۀ اوزون، کردیمخرابراباال، آن رازمینکنیممیآلوده، آوردیمدرقدراینما، کنیمزندگیخواهیممی

يهاخواسته، ذهنیمنسر، داریمنگهتوانیمنمیما، استکردهدرستخدا، داریمنگهراجواهراینتوانیمنمی

اگر، ذهنیهمنازاینها، داریماختالفهمهاین، انداختیمراهجنگماهمهاین؟ نیستزشتاینآخر، ذهنیمن

،راصداع، کندمیکمرازحمت، شمابراشحتیبمیرد

نخورمغمبرود،تارود،نیزاگرگاو

مننبرعخوشبويشکمشوگاوزنیست

وذهنیمنازاینکهبراي، خورمنمیغم، برودتا، برودبگذار، برودگاوماگرگویدمی،ذهنیهمنازجنبۀدیگريگاو

شکمازعنبر، آیدنمیعنبرخوشبوي، هسترنجش، هستکینه؟ توشهستچیردیگگفتیماآلنکهشکمش
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از، ذهنیمنشکماز، استبوبدخیلیکهآیدمیبیرونايفضله، گاوشکماز،خوشبوستکهآیدمیماهیعنبر

چیزکی، خواهدمیختیبخوش، خواهدمیزندگیدیگرانازوکندمینگاهبیرونبهکهذهنیمنانساندل

حضوربهکهآیدمیانسانیازعنبرخوشبوي، مختلفيهادرددرددرد، نیستخوشبو، مدفوع، آیدمیبیرون

.ستهیکتائیدریايدرماهیاستماهی، آیدمیورآناز، استزنده

مندلبر،مندلبر،مندلبر،مندلبر**جهاندودرابدباد،برودگرخريوگاو

، معنويجهانهموماديجهانهم، جهاندودروبشومزندهحضوربهمناما،برود، برودخواهدمیاگرخروگاو

، برودبگذارخروگاو، دلبربهبشویدزندهنترسیدشما، ستهکافیمنبرايمندلبرمندلبرمندلبرمندلبر

بدبختنخوريغصه، میشويبیچارهنورزيحرصاگربگویندشمابه، هستندشمااطرافذهنیمنمشتکیاگر

منبراي، مندلبرمندلبر، کارتدنبالبروبگو، بایستیتوانینمیخودتپايرويباشینداشتهکینهشويمی

.خودترويکنکار، کنکارعمالًولی، کافیه

بکنیدبقیهقاطیراخودتانشماشودنمی،استجبرانقانونداردزحمتکنکارگویدمی،دیدخواهیمامروز

گرفتاریهاچهدردهاچهببینمردمهمهاین،دنکنمیاشتباهبله، بله، کنندمیاشتباهیعنیمردمهمهاینبگویید

، میداندحافظ، میداندفردوسی، داندمیموالنابفرمائید، دانندمیکههستندبزرگانفقط، اندآوردهوجودبه

.داریمخیلیماکهشکرراخدا، میداندنظامی

؟حلقۀزروخرگوشخرماستگوشبهحلقه

منزروا،منزروا،نگرحیف،نگرحیف

زندگی، طالشگوشوارة، نیستمعمولیخرماذهنیمناین، اندازدمیطالگوشوارة، نیستمعمولیخرکهمنخر

رااینخدمتهمشما، منهخراسمش، منخردمیدهپز، شیگوشهاتوياستانداخته، استلحظهایندرمن

متوجهچرا؟ بکنمظلمخودمبهمنچقدرنگرظلم، ظلم، دریغافسوسیعنیحیف، نگرحیفنگرحیف، کنیممی

خداستلحظهاینکهبشودخرابمازندگیلحظهاینکه؟ ایننیستحیفکننگاهراافسوس؟ شومنمی

زروا، خرمگوشتويبکنمطالگوشوارةصورتبهکنمخرابرااینمنوخداستابدیتحس، خداستنهایتبی

اینستهمنزندگیمنطالي، رفتمنطالي، منطاليبروايايیعنی، منلحظۀاینازحیف، منزروامن

حسبکنیدخوشبختیحستانبچهدوتابا، ناهمسرتباتوانستیدمیخانههالحظهچقدرشماهستلحظۀمن
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کنترلراهمدیگرخواستیممی،افتادندهمناجبهذهنیمندوتا؟ نکردیدچرابکنیدشاديحسبکنیدآرامش

هویتهمازکنترلوقدرتبهمیلنفهمیدیم؟ ددارقدرتبیشترکی، بودغالبترسوکنترلرابطهایندرکنیم

همکهستهمندلازناشیایننیستهواییچیزترسوکنترل، آیدمیمنمرکزازآیدمیمندلازوشدگی

آنلحظههرو، مرکزمدرگذاشتمراآنهاو، بیرونیچیزهايبهچسبیدممن، ستهبیرونیچیزهايباهویت

را بدهم این خر را نگهداري کنم خري که طالهایملحظه، رازندگیموراعمرمبایدچرامن، خوردمیرامنطالي

من، زرم مال خودم است زندگیم مال خودم اید، ندهید بگویید وا زر من وا زر دهم و شما دادهمیو منخواهدمی

گذارم دیگران خراب کنند، خودم هم خرابنمیخواهم به دلخواه خودم زندگی کنم، هر چقدر ماندهمیاست،

دهم این من ذهنی زندگی مرا خراب بکند، من االن از موالنا فهمیدم این گوشوارة طالنمیکنم اجازهنمی

خواهم نمیخواهم من خرنمیدهم اصالً من میموننمیخواهد،میگردنبند الماسخواهد، این میمونی است که می

خواهیم؟میخواهیم گاومیبراي چی ما خر. موالنا گفته پارسال این مرده است

سر کشد و ره نرود، ناز کند، جو نخورد

جز تَلِ سرگین نبود خدمت او بر در من

خواهم با نمیخواهم جلو بروم منمیاین من ذهنی، من مثل آب هستمرود روان نیست نمیکند راهمیمقاومت

کنند، میخواهم بدانم که مردم چه کارنمیکسی مقابله کنم انتقاد کنم، عوض کنم ستیزه کنم کنترل کنم، اصالً

رود نمیخر اگر یک کسی سوار شده باشد راه. کشدمیکند سرمیمن حواسم به خودم است ولی من من مقاومت

گوید ناز کند جو می.کندمیرود و ناز همنمیکند ومیو بخواهی که راه ببري بعضی خرها هستند سرش را باال

خورد یک چیزي هم طلبکار است تازه ناز هممینخورد، تازه این خر ما که گوشواره طال دارد زندگی ما را هم

گویی حتی غذاهاي خوشمزه را میر از درد کرده، بهشکند، ما را بدبخت کرده زمین گیر کرده، مریض کرده پمی

زندگی را دوست ! آیدنمیگوید اینها چیه؟ بابا این غذا خوشمزه است بهترین غذاست، نه من خوشممیبخور

تو را خدا اخالقت را درست من چقدر باید ناز این من ذهنی خودم را بکشم؟ . گیردمیکند خودش رامیندارد ناز

خواهم او اول معذرت نمینه معذرت.نکن، با مردم کنار بیا، یک ذره خم بشو، برو معذرت بخواهکن، ستیزه 

کنم اول آن بیاد التماس بکند منت بکشد نمی،آشتی کن حاال صلح کن. تقصیر آن بودهم هبخواهد من هم بخوا

.کنممیمن نازکنم نمیکشم مقاومتنمیبگوید من غلط کردم آن موقع من سرم رامعذرت بخواهد
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توانیم از این گل استفاده میگذارد نوش جان ما بشود چه غذاي معنوي چه غذاي مادي، مانمیهیچ غذایی را

توانید پولتان را خرج کنید نوش جان کنید اگر نترسید، اگر همیشه بترسید این میشما. کنیم؟ بلی اگر نترسیم

این من ذهنیشود؟میفردا چیی؟ اگر آن را بدست نیاورم چی؟ اگر این را از دست بدهم چ. گذاردنمیترس که

. فعالً که نشدي کهاگر مریض شدم چی؟ اگر تنها شدم چی؟.گویدمی

جز تَلِ سرگین .کند بر در خانه من، کارش همین استمیبنابر این همین تل فضله است هر لحظه این کثافت

سال گذشته چه بوده جز این 40سال در 50دمت من ذهنی شما در شما نگاه کنید که خنبود خدمت او بر در من

کثافاتی که بر در خانۀ شما ریخته، این تشبیه است، تشبیه کسانی که خر داشتند این خر همه جا کثافت

کرده، ما االن به گذشته مان نگاه کنیم جز یک مشت میکرده در خانه آن کار رامیریخته، یک ذره حرکتمی

کینه جر نارضایتی جز اختالف، جز تنفر اینه همین تل سرگین است که خر ما خدمت ما رسیده و در رنجش جر 

مگر ما خودمان را عوض کنیم مگر این من ذهنی را .آیدنمیخانه ما ریخته که از بوي این کسی سراغ خانه ما

خوانیم؟ براي این که شما بشناسید با چه بافت ذهنی طرف حساب هستید میاینها را براي چی. شناسایی کنیم

.کو خر من؟ کو خر من؟ پار بمرد آن خر من. که گفت این مرده این نیست

دانید که از جنس زندگی هستید و قدرت انتخاب و تشخیص دارید، تکامل زندگی یعنی روند تکاملی خدامیشما

بیاورد اصالً براي این شما را خلق نکرده، مغز به این پیچیدگی بدن به این زیبایی خواهد شما را از این حالت در می

و سالمتی که سالم است به این مجهزي درست کرده که یک من ذهنی درست کنیم آن کثافت کند هر لحظه به 

انتخابمان آید؟ چرا ما نباید از خرد خودمان و قدرتمیتمام وجود ما، آخر این درست است؟ به عقل جور در

بینید؟نمیلحظه به لحظه استفاده نکنیم؟ مگر شما آثار این من ذهنی را

گاو بر این چرخ برین، گاو دگر زیر زمین

زین دو اگر من بجهم، بخت بود چنبر من

را خوشه پروین به گاو هاچنبر یعنی اتاق، یک گاوي در آسمان است بعضی ستاره پروین را یا آن مجموعه ستاره

کند از میتوجه کنید که موالنا دائماً انتقاد. کنند و منظور از این گاو که باالست عقیدة ما در ذهن استمیشبیهت

این که انسان از جنس بینهایت خدا باشد به فراوانی خدا وصل باشد از جنس آن باشد از جنس خرد ایزدي باشد و 

انتخاب باشد ولی در گرو ستارگان و طالع بینی و فال هر لحظه مجهز به قدرت تشخیص و انتخاب باشد و اعمال 
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این زمان خوبه این زمان . بینی و جن گیري و فالن باشد یا امروز صحبت کردیم دنبال مکان باشد دنبال زمان باشد

ما دچار خرافات مثل جریان معبد دلفی این همه. اینها همه مال من ذهنی استبده این مکان خوبه این مکان بده 

کنید فال درست است؟ میگیرید؟ فکرمیکنند؟ شما فالمیواقعاً گردش ستارگان زندگی شما را کنترل. یمبشو

. فال ورق فال چی چی، هر چی، گردش ستارگان

یادمان باشد پس از عارفانی مثل . بینیمنمیزیر زمین همین من ذهنی ماست کهاین گاویک گاو هم زیر زمین

حتی قسمت اول . آنهاست که ما این اطالعات را داریم ما مدیون شناخت این عارفان هستیمي هاموالنا و شناسایی

که عشق آسان . اشتباه را نکنیمتوانیمنمیبرنامه توضیح دادم پس از آنکه به ما گفتند دو تا اشتباه را نکنیم

فهمیدن ذهنی استکنند کهمیفکرها، فهمیدن ذهنی اش آسان است بعضینمود اول ولی افتاد مشکلها

فهمیدن من ذهنی فایده ندارد یک مقدمه است یک شروع است بعد از فهمیدن ذهنی ممکن گویند فهمیدیممی

اینکه خدا با یعنی چی؟سال طول بکشد شما بشناسید که حقیقتاً معیت 10سال 5سال 4سا 3است بعد از 

نده نشده با تصویر بازي کنید این که معیت نیست، ز،کی؟ یک مقدار زیادي به او زنده شوید. شماست یعنی چی

ببینیم . پس اگر من از دو تا گاو برهم من خوشبخت خواهم شد. معیت این است که هر جا باشید خدا با شماست

، رهید، شما یک دفعه از اینکه متکی باشید به گردش ستارگان و فال بینی و حتی دعاي مردم و این چیزهامیشما

.دهدنمیخدا به دعاهاي ما پاسخگوید میخوشبختانه موالنا. خوردنمیذهنی بدردچون دعاي من 

نشنود یزدان پاكمیوز کرم******بس دعاها که زیان است و هالك 

کرد ما بدبختمیشنود، اگر اینها را اجابتنمیکنیم که زیان و هالك است خدا را شکر که خدامیچقدر ما دعا

بهترین دعا این است که خدایا من را از دست این من ذهنی نجات بده از . ذهنی عقل نداردشدیم، چرا؟ من می

نجات بده بعد لطفت را شامل حال من بکن بگذار من همین طور که قول دادي از عقل تو برخوردار ام دست نفس

ستارگان و هر چی کهو خرافیو وقتی از اثر توهمی . بشوم من را موازي با خودت کن، بهترین دعا تسلیم است

گردد رهیدید و از من ذهنی خودتان هم رهیدید رهیدید پس به بینهایت خدا زنده شدید با او یکی شدید این می

کنید این لحظه را تبدیل به گوشواره طالمیخوشبختی است، شما آنموقع لحظه به لحظه این لحظه را زندگی

کنید بیندازید گردن میمون تان که همین من نمیه گردنبند الماسکنید به گوش خرتان آویزان کنید تبدیل بنمی
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کند که ما بیدار میگاو و خر و میمون را همه اینها من ذهنی است که موالنا دارد این تشبیهات را. ذهنی باشد

.شویمب

نگرانسوآنوسواینخران،بازاررفتم

منمنظراینشدسیرخربندهازوخراز

کردم به میکنی من ذهنی است، نگران یعنی در حالی که نگاهمیهمین جهان است هر طرف را نگاهبازار خران 

خواهد بروید تلویزیون را روشن نمیکردم، شما به عنوان هوشیاري ناظر بروید بیرون، بیرون هممیهمه جا نگاه

گوید این یکی مین حقیقت است، آن یکیگوید باورهاي ممیي ذهنی، اینهابینی بازار منمیکنید بازار خران را

گوید اگر ما این گروه را از بین ببریم به میکند، آن یکیمیگوید این یکی اشتباهمیکافر است، آن یکی

یی که بندة هاگوید از خر و از بندة خر یعنی از من ذهنی و هوشیاريمیرسیم، به هر سو نگاه کردمیخوشبختی

ید، آخر یک عمري که من این خر سیر شد، شما هم سیر شدچشم من من دید من من ذهنی هستم این منظر

خواهم هوشیاري میخواهم انسان ببینم، منمیبینم چقدر دیگر ببینم منمیبینم خرهاي دیگر هممیخودم را

زنده بشوم خواهم به هوشیاري خودم به خدا گونگی خودم به بینهایت خدا به ابدیت خدا میخودم را ببینم، من

.شرطش راحت شدن از دست من ذهنی خودمان است. خواهمنمیمن خر

بخر،هستخري،ردمتوخرچون:کسیگفت

منلنگررهبهبودخرکهخاموش:گفتم

گویند که اگر خرت مرده بیا خر دیگر بخر میکنند تلویزیون را روشن کن مردممییک کسی گفت، مردم تشویق

کند آدم را، که اگر شما از شر من ذهنی خودتان راحت شدید الزم میخرت را زنده کن، تحریکیعنی چی؟ یعنی 

کسی به من گفت که چون خر تو مرد یک خري هست بیا آن را بخر، گفتم خاموش باش . نیست خر دیگر بخري

بود که به پاي هوشیاري براي اینکه این من ذهنی من یعنی خر من در تمام راه لنگر من بود یعنی مثل وزنه بزرگی 

.کند که بشناسیدمیشناسید؟ موالنا به شما کمکمیحاال آیا شما دارید من ذهنی تان را.من بسته بودند
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:اجازه بدهید چند بیت هم از این بخوانیم1752بلی رسیدیم به آن یکی غزل شماره 

گفتمطینبهرروحصفت******عجززکهراروحخواهیدعذر

یعنی ما باید از روحمان از خداییت مان بصورت هوشیاري عذر بخواهیم و این بیداري است، شما وقتی عذر 

ي اول را که تا حاال خودتان را تصویر ذهنی دیدید شناختید به خودتان به هوشیاري خطابخواهید یعنی حداقل 

خواهم من فهمیدم میه ببخشید عذرتان به روح تان بگویید یعنی بصورت هوشیاري به گوش خودتان بخوانید ک

یعنی این بافت من ذهنی این )گل(جهل من فکر کردم که این طین از ناتوانی ز عجز و . که چه اشتباهاتی کردم

روح یعنی همین خداییت و هوشیاري شما، صفت روح همین روح است این صفت روح دارد، نه صفت روح ندارد

.خدایی است، بینهایت است ابدیت است

: گوییدمیداند که نامیراست، شما نامیرا هستیدمیداند که عمرش بینهایت استمیترسد چرا؟نمیروح

خواهم تا حاال از روي ناتوانی تو را نشناخته بودم صفتهاي تو را میببخشید هوشیاري من خداییت من، عذر

آن یک چیز ذهنی است از فکر داري تو وجود به همین بافت ذهنی داده بودم االن فهمیدم آن وجود ندارد

او به شیطان تو به خدا مربوط هستی ، تو زنده هستیاو مرده هستتو یک چیز عینی هستیساخته شده

او خرابکار است یعنی من ذهنی خرابکار است، ستیزه گر مربوط است به نیروهاي مخرب مربوط است،

تو حس تنهاییکند میدرد است، حس تنهاییاي از وجودش پر از آفریند، قسمت عمدهمیاست، درد

او پر از درد ، تو بر اساس اتحاد با خدا هستیاو بر اساس جدایی است، چون تو با خدا یکی هستیکنی، نمی

شود که عقل من میآورد، سببمی، ببخشید من اشتباه کردم این کار شما را به تسلیمدرديبیتواست 

ي بیرونی تصمیمهابریم؟ وقتی بر اساس انگیزهمیی عقل من ذهنی را به کارما ک. بردنمیذهنی را به کار

اینها چی انتقامجویی گیریممیگیریم بر اساس ترس بر اساس خشم بر اساس رنجش، کینه تصمیممی

خواهد بینهایت میآن یکی بر اساس خرد زندگی عشق این کهي بیرونی منفی هستند،هاهستند؟ اینها انگیزه

درخشد خردش را به میشناسد مثل یک آفتابی کهنمیوانی خدا را در جهان پخش کند دوست و دشمنفرااست

شود این یکی بر نمیداند تماممیدهدمیبیندمیریزد، شادیش را به هر کسی کهمیدهد به هر کاريمیهمه

ي درست شده این یکی و این یکی هم بر اساس محدودیت و خساست و تنگ نظراساس فراوانی خداست

شود همیشه میخواهد هیچ کس موفق بشود هیچ کس شاد بشود چون این کوچکنمییعنی من ذهنی

نظیرش در این جهان نیست .داند که با هیچ کس قابل مقایسه نیستمیاین یکی.کندمیخودش را مقایسه
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این یکی مثل ابر. یشه ساکن استکند همیشه آرام است، هممیگیرد در جهان پخشمیشادي را از زندگی

.شود با یک تعریفمیشود با یک ادعا، بزرگمیماند کوچکمی

با خیالی صلح شان و جنگ شان*******با خیالی نامشان و ننگ شان 

خندد مثل میمونمیکند بیخوديمییک فکر. کندمیکند آشتیمیکند یک فکرمیکند دعوامییک فکر

کند مثل یک میي بیرونی هی تغییرهابا تغییر انگیزه. کند ثابت نیستمیکند اخممیماند یک فکريمی

شود شکلش عوضمیشود کوچکمیآید بزرگمیشود بادمیشود بزرگمیابري است که کوچک

این یکی مستقر و ثابت است مثل یک درخت، درخت چقدر ساکن است کوه چقدر ساکن است واکنش .شودمی

این یکی شرطی شده نیست دائماً وصل .این یکی پر از واکنش است پر از شرطی شدگی است.دهدنمینشان

.کندمیپشتش خرد کل است خردي که تمام این کائینات را اداره. آوردمیاست و خرد زندگی را

.می گوید ببخشید من فکر کردم این هم مثل شماست

گفتملعینهروابلیسبهر****حقخلیفهوآدمحلیه

زینت ما آرایش ما حضور است و ما نماینده خدا روي زمین . حلیه یعنی زینت، زینت آدم، زینت آدم حضور است

توانیم به خدا زنده بشویم و از من ذهنی بیرون بیاییم و تماماً در میتواند یا مامیهستیم، چرا؟ براي اینکه خدا

اش را و عشقش را و لطافتش را و آرامشش را بوسیلۀ ما در این جهان اختیار او قرار بگیریم او خردش را شادي

ولی ما اشتباه کردیم به هر ابلیس و به هر لعین یعنی لعنت شده گفتیم این . پس ما خلیفه خدا هستیم. پخش کند

.یادمان باشد من ذهنی ما با شیطان مربوط است. خلیفۀ حق است

آید میرشته یا جبرییل و خدا اینها یک سیستم ارتباطی هستند کهحضور ما با خدا مربوط است حضور شما ف

من ذهنی باقی بمانید هر لحظه مثل اینکه ! نه. کند اگر به حضور زنده بشویدمیعشق و برکت را در جهان پخش

و هم براي اینکه شما نماینده ابلیس هستید شما آنموقع پر از درد هستید فرستد به شما چرا؟میخدا دارد لعنت

کنیم در میهویت شدگی، پس شیطان ابلیس و این جهان اینها هم یک کانال هستند منتها یکی از کارهایی که ما

من ذهنی نوك به نوك در آمدن با این لحظه یا خداست و این مغایر با منظور خدا از آفرینش ماست شما

دخ خواهید بود، یعنی مثل اینکه در آن حالت توانید انتخاب کنید که در ذهن بمانید که در اینصورت لعنت شنمی

در این یکی که ما . خواهد به شما کمک کند که در این جهان در معنویت و مادیت موفق بشویدمیخرد کل

برد که شما موفق نشوید، شاد نشوید غمگین باشید میشویم خرد کل تمام هم و غم اش را بکارمینماینده ابلیس
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کند و مقاومتی ایجاد میالً لعنت یعنی عدم وصل به خدا، هر کسی که با این لحظه ستیزهپر از استرس باشید، اص

آید یعنی میآید این یکینمیکرده بین خودش و زندگی این آدم زیر لعنت خداست، چرا؟ براي آنکه آن خرد

ماینده ابلیس است شبیه حاال اشتباهی که ما دوباره کردیم انسانی که من ذهنی شدید دارد نآید،میعقل شیطان

به خودمان هم همینطور، ما نباید من ذهنیمان را که . ابلیس است و لعنت شده است بهش گفتیم خلیفه حق است

پر از درد است انکار کنیم بگوییم نه آقا ما نه درد داریم و نه من رنجش دارم نه کینه دارم نه خانه ما اختالف داریم 

خوب هستیم و با همه هم خوبم با همه خیلی روان هستم با هیچ کسی اختالف همه اش عشق است و با هم خیلی

.کنممیندارم، دائماً هم من خوشحالم، احساس خوشبختی

توانید یک من ذهنی نمایندة ابلیس را آرایش کنید به مردم نشان بدهید ولی خودتان نمینباید دروغ بگویم شما

ت که، ما که مدت کوتاهی داریم به حضور برسیم و منطور زندگی را به کشید که، درست نیسمیکه بدبختی اش را

لبت را : عمل در بیاوریم، اگر سر خودمان کاله بگذاریم به خاطر مردم که مردم ما را تایید کنند این که همین گفت

تیم، من آدم موفق و کنیم؟ آي مردم ما را تایید کنید بگویید ما خانوادة خوبی هسمیما چرا این کار را! آلوده مکن

.خوشبختی هستم یعنی توجه و تایید مردم، این همان غذاي شیطانی است

توانیم ما برویم روي آدمها کار کنیم نظرشان را راجع به خودمان نمیتواند آرایش من ذهنی باشد،نمیآرایش ما

بشود این کار ترس دارد درد ثابت عوض کنیم بهتر کنیم و مواظب هم باشیم یک دفعه یک کاري نکنیم غیر آن

کنیم براي این کار نیامدیم که، ما نیامدیم اینجا یک من ذهنی میدارد و باالتر از همه ما وقتمان را داریم تلف

خوشگل درست کنیم به مردم نشان بدهیم و یکی از مشخصاتش این باشد که مقدار زیادي پول انباشته کنیم بعد 

.میردنمیشما فکر نکنید که آدم با من ذهنی. و برویمهنی بمیریمهم بمیریم برویم با همین من ذ

آمدند به صورت هوشیاري رفتند من ذهنی دردناك درست کردند و منظور خدا را نفهمیدند مردند و هاخیلی

شما در این چند سال فرصت دارید به . دانیدمینپرسید کجا رفتند چه جوري؟ به هر حال شما این را. رفتند

ور برسید، خدا این حضور ما را کار دار بهش احتیاج دارد، براي همین ما شصت، هفتاد سال اینجا هستیم، حض

شما این کارگاه را به جاي انباشته کردن و هم هویت شدن و از آنها زندگی خواستن و ماندمیاینجا مثل کارگاه

.تبدیل نکنید، این درست نیستدرد کشیدن و به دیگران درد دادن



Program # 641گنج حضور641برنامه شماره 

24: صفحه 

گفتمیاسمینوسروراخار******خواندمچمنبلبلرازاغ

کند میلولد یعنی یک نوع من ذهنی و با قار قارش همه را ناراحتمیکه دائماً توي کثافاتمن آمدم زاغ را دیدم 

کنید، کالغ خودم هم گفتم این بلبل است آي مردم این بلبل است به آواز خوشش گوش . گفتم این بلبل است

، خار همین من ذهنی استگفتمیاسمینوسروراخار. غلط است. گویم بلبل استمیآوازش کالغ است من

.رودمیرود، به بدن مردم فرومیدردش خار است به بدن ما فرو

کاشت میشخصی سر راه مردم خار: گویدمیبارها درد من ذهنی را موالنا خار گفته، که داستان دفتر دوم که

آن . گفت نه وقت نیست! کنیم وقت هستمیگفت بکن، گفت حاال! کنیممیحاکم به او گفت بکن، گفت حاال

. داستان را تماماً برایتان خواندم

کند، همین رنجشها و شکایات شما ناشی از زخمهاي میخاصیت خاري من ذهنی این هست که اول شما را زخمی

رود بعد به پا و بدن دیگران، رنجشهاي دیگران هم ناشی از این میما فرواول به پاي شما و بدن ش. این خار است

یک کسی به . گویند همین استمیگویند همین است سرو کهمیخار است ولی شما نیایی بگویی که یاسمین که

نامد در حالی که از دست خار خودش مریض است میعنوان من ذهنی بلند شده و خودش را سرو و یاسمین

.کنیممیران را هم مریض کرده، ما به خودمان نگاهدیگ

گفتممبینحجتراژاژ*****نامکردمجبرئیلرادیو

گویی، در من ذهنی که دیو است و نماینده شیطان است دیو مییادتان باشد گفت که در حضور تو به گوش خودت

یم به عنوان من ذهنی یک آدمی را، یک کسی را، گیرمیما از یک تصویر ذهنی پیغام. یا شیطان هر دو یکی است

گوییم این را جبرییل به ما میآیدمیکند یک چیزي به ذهنمانمیکنیم او ما را تحریکمییک جایی را تجسم

شود من ذهنی را با نمی.آیدنمیتا شما به حضور زنده نشوید پیغام از آن ور. گفت از آن ور آمد این دیو است

.گویدنمیجبرییل هم! داشت جبرییل به شما پیغام برسانددردهایش نگه

هفته قبل داشتیم گفت هم تو گویی به گوش خودت، گفت یک چیزي هست باید به تو بگویم بعد گفت نه من

گویی، پس وقتی تو به گوش میدر داستان فیل بود، فقط تو به گوش خودت. گویدنمیگویم، کسی دیگر همنمی

یسد و این از تصویر بیرونی نیست نومیآید باال، یک دفعه کسی در ذهن شمامیجوشدمیعنیگویی یمیخودت

این الهام است این وحی است و اگر من ذهنی را نگه داریم و نشخوارهاي ذهن خودمان را وحی تلقی کنیم این 
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نید ذهن ما اتوماتیک دارد شما نگاه گ. ژاژ یعنی سخن بیهوده، ولی ژاژ همین فکر بعد از فکر است. درست نیست

کند ذهن ما در اختیار دیواست شما موقعی که به عنوان هوشیاري حضور ذهنتان را بتوانید نگه دارید و هر میفکر

کنم آیا میکنم، من فکرمیگوییم من فکرمیموقع بخواهید فکر کنید آن موقع ژاژ از بین رفته، حتی وقتی که

کنم یک چیزي شبیه این که شما بگویید من غذایم را میکنید یا این من فکرمیشما حقیقتاً بعنوان حضور فکر

کنم نه می، گردش خونم را من کنترلشودمیکنید غذا در سیستم شما هضمنمیکنم شما که هضممیهضم

.افتد در ما و این غلط استمیافتد، فکر اتفاقمیگردش خون اتفاق

ژاژ یعنی آدم هی حرف بزند، انسان اگر عمق عمیق داشته باشد سکون داشته ما در گرو فکرهاي ژاژ هستیم، 

رود، ژاژ یعنی من کنترل ذهنم را ندارم ذهنم هر چه میباشد و از خرد زندگی استفاده بکند فکر کند ژاژ از بین

گویم این حجت میگویممیگویم، وقتیمیرا همهاکنم بعضیمیرا قایمهاکند بعضیمیخواهد فکرمیدلش

حجت یعنی برهان، مبین یعنی آشکار، یعنی یک سري باورها را که با آنها هم هویت شدم کردم مرکز . مبین است

در اختیار شیطان است شیطان این انرژي توهمی و دردهاي روي خودم و این مرکز من االن در اختیار دیو است 

.کشدمیربا است که شما آهن را بیاورید آنجازمین است که یک فیلد است یک فضاست، مثل فضاي آهن 

گوییم ما نباید درد را زیادتر کنیم میروي این زمین دردهاي گذشته بشر هنوز از بین نرفته براي همین است که

بلکه دردهاي قبلی هم باید شفا بدهیم، شما شخصاً دردهاي قبلی را باید شفا بدهید، نباید دوباره درد جدید ایجاد 

پرد اینها دلیل آشکار نیستند اینها میبدون ادارة خرد زندگی در ذهن ماولی ژاژهاي ما یعنی فکرهایی که. کنید

شما این را بدانید و نگویید که اینها پردمیحقیقت نیستند، اینها فکرهایی است که بدون کنترل ما در ذهن ما

کشد، شیطان یک میت، باده از تصویر شیطاناینها از آن ور آمده، اینها القائات همین دیو اس.حقیقت است

گیرید، حرفمیگیرید، خردمیکند شما هم من ذهنی هستید از آن تصویر شما شرابمیتصویري درست

. انها حقیقت نیستند. شنویدمیگیرید، سخنمی

از طمع چند آفرین گفتم******اي دریغا که کان نفرین را

ن که دلم شده بود این کان نفرین است معدن نفرین است یعنی من دائماً به افسوس که این دل من، من ذهنی م

کنم، شما با این چشم به خودتان نگاه کرده بودید، یک کسی یک مرکزي داشته باشد این مرکز میخودم نفرین

زندگی به روي ما به نیکی باز نشود این بافت فکري دائماً کوشش کند که کار ما در بیرون با شکست مواجه بشود
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به این چی گفتم از طمع چقدر آفرین گفتم، هم به خودم هم به دیگران ما چقدر آفرینتوام با درد مرکز ماست

کنیم میتحسینکنند، بعضی از ما ستیزه نزاع جنگ را میگوییم به کسانی که با مرکز دردناکشان درد ایجادمی

شود میشود، درد ایجادمیمیرند جاها خرابمیجنگی است، جنگ به به ندارد در جنگ آدمهابه به عجب

ماموریت ما شفا دادن دردهاست، نه تنها باید دردهاي مردم را شفا بدهیم تمام مشکالت باشندگان دیگر را حل 

امیدشان به ماست، ولی طمع و انها خودشان را بشناسند به گیاهان به حیوانات به جمادات آنها کنیم کمک کنیم 

کند، فرعونها را تحسینمیرا تحسینهاگذارد، من ذهنی من از جنس حرص است حرصنمیحرص من ذهنی من

کند، در حالی که اینها کان نفرین میکند، انسانهاي شیطان صفت را تحسینمیکند شیطان را تحسینمی

بگیري از او فرمان بگیري که چه جوري زندگی از او اطالعاتشود شما یک کان نفرین داشته باشی ومی.هستند

صد در صد با شکست مواجه خواهی شد، آن آدم هم همینطور در دراز مدت کنی، حاال این آدم رئیس شما باشد

.کشدنمیشوند، امروزه بیشتر از چند سالی طولمیشوند خرابکاریها رومیدردها رو

که خر ماده را تَکین گفتم*******از خري بود آن نَبد ز خرد

این از خرد زندگی نبود از خري من ذهنی من بود که من آمدم به خر ماده که خیلی زشت است گفتم چقدر 

زیباست، تکین به معنی خوش ترکیب و زیباست، البته اگر منسوب به تک باشد یعنی شجاع باید باشد حمله 

من ذهنی ندارد نه زیباست نه خوش ترکیب است شما بیخودي آرایشش کننده که هیچ کدام از این خاصیتها را 

ما زندگیمان را . افتدمینکنید چون هر چه روي من ذهنی سرمایه گذاري کنید آخرش زیرش شن روان است

بکنیم از من ذهنی برویم به حضور برسیم زندگی را روي آن بنا کنیم، روي من ذهنی نیاییم زیبایش کنیم درست 

آید فالن میآید پنجره اش از آمریکامینکه یک ساختمانی بخواهیم بسازیم که بگوییم این درش از ایتالیامثل ای

آید ولی زیربنایش روي شن است یعنی مییش از آلمانهاآید، که اینها اعالء هستند دستگیرهمیمتریالش از ژاپن

بد ترسد و هم میاین خر ماده که هم. ریزدمییگرسازیم روي شنی که سه چهار روز دمیهمۀ اینها را ما. هیچی

ترکیب است همین من ذهنی است اول باید از شر این راحت بشویم و بیخودي نیاییم بگوییم عجب من ذهنی 

.شودنمیقشنگی دارم، نه من ذهنی قشنگ
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همه عمرم بس ار همین گفتم******توبه کردم از این خطا گفتن

گردیم بعد از این شما من ذهنیتان را خواهید شناخت و نخواهید خواست میداریم برهاشناساییما االن با این 

آن را بهتر جلوه بدهید جلو مردم یا خودتان یا انکار کنید یا خداي نکرده دروغ بگویید به مردم که من این طوري 

گردم بسوي زندگیمیدانم که دارم و برمیهستم آن طوري هستم اصالً من من ذهنی ندارم از اول هم نداشتم نه،

گویند که میآیند روي خطمیبعضی از دوستانمان که. کنم و همۀ عمرم این کار را کردمنمیهاخطاو دیگر از این 

وسیعی از شر من ذهنی شان راحت شدند تاره دارند زندگیکنیم چرا؟ به مقدار میما دو سال است که زندگی

است متولد شدم، ممکن است شصت سالش باشد براي اینکه من ذهنی عمري همۀ اینها را کنند و من دو سالمی

.گفته

: گویدمیبلی بعد از این غزل برگشتیم به غزل اصلیمان

!پر حدث آنگاه تماشابر مزبله*****ی باشد جز نور قدیمدانکه حدثمی

نور ،نور ازلی،در مصرع اول یعنی حادث، ما نور قدیمی هستیم نور ازلی هستیم پس بنابراین خداییتحدث

جوهر شماست، این جوهر شما که االن شما آن هستید قدیم است نظیر هوشیاري همۀ اینها اصل شماست،قدیمی

برد یکی حادث یعنی میرشود ساخت اما من ذهنی حادث است، حدث را در دو معنی بکانمیندارد مثل آن

ساخته شده ما ساختیم چند سال تازه خواهد بگوید که حادث آن چیزي که میساخته شده یکی هم کثافت،

.ماندمیگذرد در مقابل آن نور ازلی که از جنس خداست مثل کثافتنمیبیشترعمرش هم 

خواهی میزبال دان پر از کثافت آنگاه تماشا تویعنی بر پر حدثبر مزبلهباشد جز نور قدیمیدانکه حدثمی

که همین آن نور قدیمی بهبینید که چقدر مهم است که ما هر چه زودترمیمزبله را تماشا کنی؟ از نظر موالنا پس

، همین االن هم بلی بگوییم بلی شما به روز اول خدا از ما پرسیده تو از جنس من هستی روز الست ما گفتیم بلی

در واقع، عدم ستیزة شما و عدم مقاومت شما در این لحظه و این که این لحظه تسلیم شما همان بلی است اتفاق 

دانم همان بلی اولیه است خیلی مهم است این، براي این که نمیبگوییدشما عقل من ذهنی را به حساب نیاورید 

ذهنی هستیم و بر اساس آن یک سري گوییم من میما بد عهدي کردیم یادمان رفته کی هستیم و االن آمدیم

پس نه تماشا.گوییم اینها حقیقت است اینها تراوشات ذهن دیو استمیمرکزمانباورها را گذاشتیم دلمان

. بندة خر سیر شد این منظر مناز از خر و ما تماشاگه دیگر داریم گفت کنیمنمی
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شود او چاشنی افزارست از حدثی و***آنگه که فنا شد حدث اندر دل پالیز

دادند به پالیز، بستان هم کود درخت و هر چیزي که آنجا میبردندمیآن موقع که حدث این کثافت به صورت کود

هست مثل خربزه و هندوانه و درخت میوه، وقتی این حدث تغییر ماهیت داد یعنی من ذهنی ما وقتی از رنجشهاي 

رهید، دیگر میاد شد رنجش تبدیل شد به نور در اینصورت از حدثیما که زندگی به تله افتاده است زندگی آز

خوریم میوه مزه دارد، میچینیممیدهیم به درخت میوه رامیکما اینکه این کود را که داریم. کثافت قبلی نیست

ر خدا چاشنی یعنی مزه، ما اگر این کثافاتی که در دلمان جمع شده اینها را به بستان بدهیم یعنی در اختیا

کند از رنجش و کینۀ شما از ترسهاي شما، شما به صورت میو هویت رادهدمیخدا اینها را شفابگذاریم 

ي خوب را هاکنید به مزهمیشوید در این صورت شروعمیشوید وقتی آزاد شدید با او یکیمیهوشیاري آزاد

شوید، میشوید شفا دهمیشوید آرامش بخشمیشوید شادي افزامیچشیدن و به این دنیا آوردن، چاشنی افزا

خواهد میخواهد فنا بشود، من ذهنی جسم است و بنابه اصل ماند هر چیزينمیولی باید فنا بشوید من ذهنی

.وجودش را حفظ کند همین طور که هست باشد

دو تا اشتباه را که آنکنید میشما به عنوان هوشیاري چون قدرت تشخیص و انتخاب دارید، تشخیص و انتخاب

هفته قبل داشتیم . تکرار نکنید که من تصویرم و حاال که فهمیدم که من تصویر نیستم به دنبال تصویر نگردم

جستجوي ، جستجوي تصویر دنبال تصویر نه،دانی بگومیدانم تونمیمن،جستجویی از وراي جستجو: گفت

شود گفت چه جوري است نمیشود شناخت،نمیکه این رافرم حضور هوشیاري دنبال هوشیاري بییک باشندة

شما به حرف من ذهنی . کند تسلیم باش، پس باید فنا بشويمیدانی این را زندگینمیدانم تو همنمیگفت من

دانید این یک توهم است میکنیدمیکنید او را قربانیمیشود ولی شما او را فنانمیکنید چون این فنانمیگوش

.باید این بیرون کشیده بشودیک مقدار انرژي تویش دارد که شما آن هستیدولی

گویید که من این هستم، نگاه کن من اینقدر پول نمیخواهید به هیچ کسنمیپس از هیچ چیز در بیرون هویت

خانه براي راحتی شماست نه براي پز، هر دهیم که ببینید که چه خانه بزرگی دارمنمیدارم، خانه مان را نشان

کنید، هر چیزي که سبب فرعونیتنمیدهید بحث و جدلنمیشوید جوابنمیکند بلندمیچیزي که شما را بلند

شوید این معنیش این نیست که بگذاریم حق ما را نمیشود مواظب هستید که بلندمیشود و بلند شدن منمی

حق خودش را با ستیزه بگیرد، نیروي حضور حق خودش را با نرمش با خرد ولی خواهدمیمن ذهنی. بخورند
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حضور خراببخشممیگوید من سامانمیکندمیخواهد سامان ببخشد من ذهنی خرابمیدنبال حقش است

کند با خودش با میداند که این ساختار قبلی بر اساس دروغ ساخته شده، موازيمی،کندمیکند درستمی

شویم قدیم، بازيمیدش با صداقتش با برکتش، مخصوصاً برکتش با انرژي اش، وقتی ما از حادث بودن رهیدیمخر

توانید خرابش کنید میکند موالنا خیلی ساده ما حادث ایم من ذهنی تازه ساخته شده یعنی شما ساختید، شمامی

.شویدمییننور قدیمی را از توش در بیاورید به آن زنده شوید آن موقع شیر

'رو از حدثی سوي تبارك و تعالی*****ی تا تو حدثی، لذّت تقدیس چه دان

کند، تقدیس یعنی مقدس بودن، نمیتا زمانی که حدثی حاال به معنی حادث یا آن یکی معنی را بگیریم فرق

شماست، فقط مقدس بودن یعنی چی؟ چه چیزي در این جهان مقدس است؟ تنها چیزي که مقدس است خداییت 

! من ذهنی مقدسه؟ نه. شما به صورت هوشیاري حضور مقدسید همین، فقط خدا مقدسه چیز دیگر مقدس نیست

چه بگیري به معنی کثافت چه بگیري به معنی تازه ساخته شده، حاال بگیر مودبانه تازه ساخته شده بشر ساخته، 

آید که یک انسانی به بینهایت خدا میموقعی پیشتوانیم بفهمیم لذت مقدس بودن یعنی چه؟ مقدس بودن نمیما

.بیا تو از حدثی یعنی یک چیز ساخته شده برو بسوي خدا تبارك و تعالی. زنده بشود ترس به صفر برسد

. خواهیم برویم باید من ذهنی محو بشود ولی ما به هزاران تا چیز گفتیم مقدسمی

هااین حرف زدنهااین خواندنهاایت خدا زنده بشوید، این نوشتهخوانیم که شما به آن بینهمیهمۀ این درسها را

اینها حرف است یادمان باشد کلمات در اثر تغییر فشار هوا . فقط براي این است که شما به تقدیس خودتان برسید

هوا که عوضکند و فشارهاي میشود این زبان که شما در دهانتان دارید این کارمیبوسیلۀ ابزاري بنام زبان ادا

زیر زبانتان به تغییرات فشار هواگیتواند بستنمیشود، کلمات مقدس نیستند یعنی خدامیشود کلمات ادامی

شود، اما میکلمات در اثر تغییر فشار هوا بوسیلۀ زبان ادا! براي ما کلمات مقدسند. خدا همچون چیزي نیستباشد

زنیم ما به آن بینهایت یک میاین است که وقتی این حرفها راما چون ذهن داریم هوشیاري هستیم امیدمان بر 

دفعه زنده بشویم، ما به خودمان اجازه بدهیم این درك را بکنیم که ما از جنس تصویر نیستیم نترسیم، ما

. کنیم این هستیممیترسیم این من ذهنی محو بشود فنا بشود چون سالهاست که فکرمی

آید، خداي نکرده بدبختمیکنیم یک دفعه یک اشکالی پیشمیرا بیندازیم فکرترسیم دردهایمانمیما حتی

نکند بدبخت بشوم؟ نه اینها را بیندازمام شویم اگر من حسادتم را بیندازم، اگر من رنجشم را بیندازم، اگر کینهمی
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را باید تکرار کنیم بلکه چیزهاي خوبی خواندیم امروز اینها. شما را بدبخت کرده، من ذهنی ما را بدبخت کرده

.شناسایی مان بیشتر بشود

زان دست مسیح آمد داروي جهانی

کو دست نگه داشت ز هر کاسه سکبا

سک یعنی سرکه سکبا یعنی آش سرکه، آش سرکه یعنی آشی که ما توي ذهنمان درست کردیم که پر از درد و پر 

دهیم وقتی میدهیم به خورد فکرمانمیبه خورد بدنمانخوریم یعنی میاز هم هویت شدگی است که از همان ما

کنیم، شما میکنیم پذیراییمیکند به مردم آش سرکه یعنی آش درد تقدیممیکنیم آن خودش را قاطیمیفکر

دهید؟ یا آنها رامیدهید؟ آرامشمیکنید شادي ایزدي بهشمیروید بیرون واقعاً با هر کی برخوردمیاز خانه

گوید اي کاش این شخص را میشوید آن شخصمیدارید؟ شما از یکی جدامیلۀ این آش سرکه به واکنش وابوسی

گوید عجب کار خوبی کردم که ازش جدا شدم راحت شدم یک دیگ آش سکبا داشت به مییکبار دیگر ببینم یا

النی چی آمده؟ خبر داري چیسر فگوییم خبر داريمیرسیممیداد، به هر کسیمیرسید یک کاسهمیهر که

نخورید شما نگیرید این مال . خواهد بشود؟ چقدر کارها خراب خواهد شد باید نگران شد، آش سکبا داردمی

.خودتان

سمبلیک یعنی . شدمیزد مریض خوبمیدست به هر کیدانید مسیحمیمی گوید به این علت دست مسیح،

توانید داشته باشید؟ بلی اکر به بینهایت خدا به ابدیت خدا زنده میچی؟ یعنی نیروي شفابخشی داشت شما هم

توانید دلهاي مرده را که در اثر من میشما هم. شود آن انرژي شفابخش استمیبشوید انرژي که از شما ساطع

یی کنند اند زنده کنید، بشناسانید آنها را به چیزي که دچارش هستند و به آنها قدرت بدهید شناساذهنی مرده

کرد؟ میمسیح چه کار. روز به روز بیشتر تا از شرش راحت بشوند

منتها البد یک کسانی قدرتی دارند در عرض ،شناساند، با این شما من ذهنی نیستیدمیمسیح همین من ذهنی را

به ما این من ذهنی تو نیستی، کجاست آن مسیح یک دستی همشناسانند که بابا میدو ساعت سه ساعت به آدم

دیگران هم بکنند آنچه مسیحامدد کنداگر روح القدس: گویدمیکند، بلی حافظمیبزند، موالنا هم کار مسیح را

آورد؟ موالنا میتوانیم بکنیم به شرط اینکه جبرییل آن پیغامها را به ما هم بیاورد، کیمییعنی ما هم. کردمی

بیرونی آلوده نکن تا از دهن شما از لب شما بوي غیر نیاید، خدا بوي يهالب را از غیر بشور، به لوت: امروز گفته
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فهمد همۀ ما محاصره شدیم در یک فضایی بنام فضاي وحدت و بارها گفتیم آن نمینگویید کهفهمدمیغیر را

داده از بدن ما خالی است یعنی خدا بصورت خلع خودش را در ما نفوذ % 99/99. فضا در درون شما هم از آن است

و کوچکترین ذرة ما ارتعاش است یعنی شما فکر نکنید که ما همین من هستیم و اینجا قایم شدیم هر کسی هر جا 

هست این خلع این فضا این خدا خودش را نفوذ داده به صورت خلع، حاال منتها به ما یک تشخیص داده یک ارادة 

چون تو کنم،میکنی مثل اینکه من انتخابمیکه انتخابتو،آزاد داده یک انتخاب، گفته تو انتخاب کن از اول بیا

من هستی از اول باید هوشیارانه انتخاب کنی بیدار بشوي بیایی، این طوري نگویید که حاال که ما هستیم خدا 

کنید میگیرید انتخابمیشما هوشیارانه تصمیم. بیاید بیدار کند دیگر انطوري نیست این دید من ذهنی است

.دهیدمیدهید و ادامهمیتشخیص

داد براي این که او دستش را از هر کاسه درد و هم هویت میمی گوید دست مسیح به این علت جهان را شفا

. شویممیخورد ما هم اگر نخوریم پس از یک مدتی مثل مسیحنمیشدگی نگه داشته بود

از نعمت فرعون چو موسی کف و لب شست

ید بیضادریاي کَرَم داد مر او را

درخشید، یعنی چی؟ یعنی میآورد کف دستشمیبرد به قلبشمیید بیضا یکی از معجزات موسی بود دستش را

شد میقلبش مرکزش که خداگونه بود خدا بود به دستش جاري بود یعنی خرد خدایی به عملش و فکرش جاري

پس از ان دریاي بخشش لبش را بشوردگوید وقتی که موسی تصمیم گرفت از نعمت فرعون کف ومیولی کی؟

یاد آوري کنم موسی در خانه فرعون بزرگ شد و مادر موسی بچه . شدنمیشستنمیخدا به او ید بیضا را داد اگر

آید گرفتند آوردند دیدند بچۀ میرا گذاشت توي سبد و در نیل رهایش کرد و خانوادة فرعون دیدند یک سبدي

خورد هی دایه آوردند نمیگل موسی بود موسی یعنی از آب گرفته شده و بچه شیرخوشگلی است و این بچۀ خوش

شناسیم که برویم آنرا بیاوریم رفتند مادرش را پیدا کردند میگرفت، باالخره گفتند ما یک خانمینمیپستانش را

من موسی هستم شما یعنی گوید موسیم من دایۀ من مادر استمیو آوردند و سینۀ مادرش را گرفت، براي همین

.خوریدمیخورید مادر خداست از آنجا شیرنمیموسی هستید شما از دایۀ ذهن شیر

به هر صورت موسی در قصه توي نعمت فرعون بزرگ شد ولی پس از یک سنی گفت من هیچکدام از اینها را

بخشید میه نعمتهایی که فرعونخواهم، از آنجا بیرون آمد تا زمانی که از خانه فرعون بیرون نیامده بود و بنمی
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رسید واضح است خانۀ فرعون همۀ نعمتها بود ولی بیرون رفت دنبال نمیراضی بود در اینصورت ید بیضی بهش

شویم براي همین است که در میچوپانی و از این حرفها داستان موسی به هر حال ما هم در خانۀ فرعون بزرگ

یا فرعون دهد میزودتر بهتر شما نعمتهایی که من ذهنی به شماشکم من ذهنی هستیم در یک سنی هر چه 

دهد فرعون بزرگ گفتیم همان نیرویی است که در این جهان مسلط است و یک فضاست و این من میبزرگ

گوید انرژي گرفتن نعمت گرفتن از پول خوب است از مدرك خوب است خودت را میذهنی نمایندة آن است به ما

گویی من من من آن نعمت فرعون داریدمیبلند شو به عنوان من، پز بده هی بگو من من، هر موقعنشان بده، 

دهید از این که نعمت فرعون را بخورید اگر میدانم نعمت فرعون است پس شما هم استعفامیخورید، منمی

خواهم، من نمیتایید مردم راي فرعون را خوردید حاال بروید بیرون آقا منهاچهل سالتان است و تا حاال نعمت

خواهم بخاطر این که دوست داشته باشم نمیخواهم، مننمیخواهم، من دوستان من ذهنینمیتوجه مردم را

: گویدمیخواهم، اتفاقاً بیت بعد همین رانمیمرتب به مردم دروغ بگویم یا دروغهاي آنها را تایید کنم

باش چو دریاهمیپرگوهر و روتلخ**خواهی که ز معده و لب هر خام گریزي

که پر از هم هویت شدگیها و درد است یعنی خواهی از معده، معده در اینجا بعنوان دل آمده دلیمیمی گوید تو

خواهی از دل مادي و لب میآید به لبشان، ذهن مردم دلشان است هم هویت شدگیها دلشان استمیدل مردم

کنید؟ براي این میي ذهنی همه خامند، شما چرا روي خودتان کارهاهستند؟ منهاآدمهاي خام بگریزي، خام کی

انسانی که به حضور رسیده پخته است، انسان پخته نرم است فضا گشاست،. خواهید از خامی در بیاییدمیکه

غلط نیستکنید نه، همه یک راهی دارند غلط میگوید آن غلطه باید این کار را بکنید همۀ شما اشتباهنمی

گنجد، میکند در آن فضا همه چیزمیفرستد فضا را بازنمیزند انرژي بدنمیشود هر کاري را بهتر کرد، تشرمی

کارها را یک جور هادانیم که آدمهایی که جدید هستند جوانها اینمی، مادر این بحر در این بحر همه چیز بگنجد

آفرین خیلی خوب است ولی بهتر : د کرد همیشه ما آدم پخته بگویدشومیدهند غلط نیست بهترمیدیگر انجام

شود حاال اجازه بدهید اینجایش را من درست کنم این خیلی خوب است اینجایش را باید اینطوري کرد بلی میهم

. این خوبه

آنها هم زند بلد نیست آن چیه؟ چرا؟ مرکزش یک سري باورها و الگوهاست راه کارهاست با میولی خام تشر

خواهید از این میخیزد شمامیهویت است هر کس یک کاري را یک جور دیگر انجام بدهد غلط است به ستیزه بر
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خامها بگریزي؟ تو بیا پر گوهر شو، یعنی به حضور برس پر از گوهرهاي خدا شو، رویت را مثل اقیانوس طوفانی کن 

ن حفظ کن، یعنی لزومی ندارد که ما بگوییم آقا ما قوي هستیم گوید خودت را از این خامامیتلخ کن، موالنا عمالً

من باید خودم را حفظ کنم انرژیم را. کنیم این من ذهنی استمیشویم و همه را عوضمیبا همه دوست

کنم، ولی من مسئول نیستم که دیگران را تغییر میتوانم یک کتاب بنویسم که من اینطوري فکرمیفرستممی

گندد پر از گوهر است نمیالبته، دریا آب شور داردباش چو دریاهمیپرگوهر و روتلخ:گویدمیراینبناب. بدهم

.شما هم آن خاصیت را دارید. پر از مروارید است رویش هم طوفانی است

هین چشم فروبند که آن چشم غیورست

هین معده تهی دار که لوتیست مهیا

هین یعنی بیدار شو، چشمهایت را ببند نه این چشم چشم هوشیاري را، یعنی چیزها را نبین یعنی نگذار این 

لحظه توجه زنده ات را در بیرون یک چیزي بدزدد توجهت را روي خودت نگه دار و بگذار روي آن هوشیاري 

بکشد به از بیرون نیاید شما راسکوت را حفظ کن، هیچ چیزبزرگ، شما بینهایتی در این لحظه بینهایت بمان 

خودش از جا در بیاورد یا مقداري از توجهتان را ببرد آنقدر که بروي در آنجا به تله بیفتی، این موقعی است که ما 

.کنیم که آنجا خبري استمیحرص داریم و فکر

هین چشم فروبندکند، نمیمی گوید خدا چشمش خیلی غیرتمند است اگر به چیز دیگر نگاه کنی او به تو نگاه

هین معده تهی دارآن چشم بسیار غیور است، هین آگاه باش این مرکز را تهی دار چشم هوشیاري را فرو بند 

سبب، آرامش، بییک غذایی خدا براي شما آماده کرده به به شاديکه لوتیست مهیامعده در اینجا دل است، 

شما بعد . خواستید او براي شما پخته مهیا کرده فقط مرکزت را خالی کننمیاز بیرونخرد برکات مگر شما اینها را

آید میدزدد، کدام فکر است فکر چی هست که وقتیمیاز مواظب خواهی شد که توجه شما را در این لحظه کی

کند؟ میبرد، چه چیزي شما را خشمگینمیکندمیشما را

در این جا معده با توجه به غذا آمده که هر دو معنی مجازي دارند گوید آن را بیندازد دور، میآن در دل شماست

من شما و هم هویت شدگی شما. لوت یعنی غذا غذاي ایزدي است معده دل است دل باید خالی باشد پر از او باشد

ما دائماً کنند مرکز شمیمرکز شما اگر آن بشود دائماً چون چیزهاي بیرونی دارند تغییرتواند مرکز شما باشدنمی

ترسید نگرانید مضطرب هستید علتش این است که مرکز میترسید، اگر شمامیدر حال فرو ریزش است پس شما
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شما از چیزها ساخته شده، نه آنکه پول را آوردیم گذاشتیم توي این دل نه از طریق ذهنی شما یک تصویر ذهنی 

ی چون به چیزهاي مهم چسبیده هر چیز مهمی هستید این تصویر ذهنی چسبیده به چیزهایی این تصویر ذهن

پس براي شما مهمترین چیز زندگی است و زنده شدن به اوست و سکون شماست، چیزهاي . شودمیمرکز ما

یک گوشه چشمی هم به پول دارم به همسرم اینکه این مرکز شما باز است لبیرونی پیرامونی هستند، درست مث

یم دارم اگر معلم هستم اگر هر چی هستم مرکزم خالی است با دید اوهاارم به نقشدام دارم به باورم دارم به خانه

بینم ولی اینها جلو میبینم نه با چشم چیزها اینها همه در پیرامون هستند اینها را هممیبینم با چشم خدامی

شما را جذب کنند، توجه شما راگیرند؟ وقتی که بتوانند توجه میکی جلو دید شما را. توانند بگیرندنمیدید مرا

بینید، پول شما مهم است ولی نه اینقدر مهم است که شما را از میتوانند جذب کنند بکنند شما را ولی شمانمی

.این لحظه در بیاورد

تک و گام تقاضاکز آتش جوعست***سگ سیر شود، هیچ شکاري بنگیرد

رود یعنی من ذهنی، اینجا به سگ تشبیه کرده، اگر سیر بشود نمیمی گوید اگر سگ سیر شود دیگر دنبال شکار

کنیم که سگمان را یعنی من ذهنی مان را میرود و ما به عنوان من ذهنی افتخارنمیدیگر دنبال شکار معنویت

سیر نگه داریم از همه چیز من دیگر اشباع شدم اتفاقاً آن موقع موقعی است که زندگی دیگر معنیش را از دست

دهد چرا خیلی از آدمها که پولدار هستند و معروف هستند برخی از این ورزشکارها و هنرپیشگان یا می

. دهدنمیبرند به دراگ چرا؟ براي اینکه سیر شدند هیچ چیز مزهمیخوانندگان اروپایی و آمریکایی اینها پناه

د دیگر چیزي نمانده خوب پس باید زننمیگیرند مردم دستمیروم مردم امضاءمیخانه بزرگی دارم هر جا

گیرد اتفاقاً این شعر به درد کسیمیکرد از بیرونمیخودکشی کنم این آدم یادش رفته از جنس خداست فکر

.گوید آقا ما کم داریممیخورد کهمی

هاگیرند شما بطور قطع و یقین بدانید بیشتر دردها نگرانیمیمردم تماسنشیندمیدر این جایی که آدم

یی است که پول زیاد است اشباع هستند، هادر جاها و خانوادههاگرفتاریها استرسهاشب نخوابیدنهااضطراب

بینی دعواست، خشکی میرويمیتو که! گوید بابا عجب خانه اي خوشا به حالشانمیشودمیآدم از جلو خانه رد

گوید هر کسی که توجه به بیرون دارد و از بیرونیمگویم پول بد است این هم این رانمیرمقی استبیاست

باشد دیگر چه چیزي را بدست بیاورد؟خواهد زندگی بگیرد، اگر همه چیز می
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گوید خانه را بزرگ کنم میگوید اگر خانه خریدم چقدر خوشحال خواهم شد خانه که خریدمیآن کسی که ندارد

اگر همه اینها باشد در .....شحال خواهم شد بچه دار بشومچقدر خوشحال خواهم شد، همسر پیدا کنم چقدر خو

گیریم که حاال منتظر نباشی میحد اعلی و هنوز من خوشبخت نباشم آن موقع چی؟ پس ما داریم از بزرگان یاد

این را بخر این را بخر تا اشباع بشوي بدان که حتی اگر اشباع بشوي ممکن است پناه بیاوري به دراگ براي اینکه 

از حاال به هر وضعیتی که هستی از همان وضعیت برو بسوي زندگی، اگر هم خیلی . دهدنمییچ چیز به تو مزهه

گوید این سگ دنبال میداري من ذهنی را گرسنه نگه دار متواضع باش براي اینکه از آتش گرسنگی است که

افتیم مگر اینکه این چیزها را بدانیم و میما کی به عنوان من ذهنی به فکر معنویت. کندمیرود و تقاضامیشکار

متواضع باشیم، درست است که پول دارم همین درویشی خوب است حتماً فکر گرسنه بکنیم عمداً خودمان را 

. رسم این طوري نیست، یعنی آن راه راه نیستمینکنم که سیر بشوم در هر بعد مادي من به خوشبختی

؟کو دست و لب پاك که گیرد قدح پاك

کو صوفی چاالك که آید سوي حلوا؟

پرسیم آیا با این صحبتها دست و لبمان پاك شد که قدح خدا را بگیریم؟ آب حیات را بگیریم این میما از خودمان

لحظه بخوریم؟ آن صوفی آن هوشیاري چاالك فرز که در هر وضعیتی این هم هویت شدگی با مادیات را رها کند 

یعنی قدح پاك و حلوا آماده . کنیدمیکو؟ آن شما هستید که به این برنامه گوشبیاید بسوي شیرینی زندگی 

هوشیاري سریع بیاییم شما به عنوان است ما باید دست و لبمان را پاك کنیم و به عنوان هوشیاري چاالك باشیم 

ها را بخرم، یک خانه ، هیچ موقع آنهایی که جوان هستند نباید بگویند که حاال من وا ایستم این چیزتاخیر نکنید

!اي بخرم یک همسري پیدا کنم بچه دار بشوم پول و اموال جمع کنم بعداً قدح پاك و حلوا

نه همین لحظه از حاال به بعد، ده سالت است از حاال به بعد بیست سالت است از حاال به بعد سی سالت است از 

این شاید وجود داشت که ما زودتر این چیزها راامکان. حاال به بعد، باید مواظب باشی به سن و سال ما نرسی

دبیرستان نبود در دانشگاه نبود که ما رفتیم هیچ کس به ما فهمیدیم، ما شاید ندیدیم در دبستان نبود درمی

کنند همه اش رقابت بود و کار کن و پول جمع کن درس بخوان امتحان بده موفق مینگفت که چه جوري زندگی

یمان زندگی هم یاد بدهیم، نمره باال بگیر خیلی هام خوب بودند ولی زندگی چی؟ ما باید به بچهبشو، خوب اینها ه

خوب است درس بخوان رقابت کن ولی بهشان زندگی چی؟ پاکی چی؟ چاالکی چی؟ حلوا کجاست؟ کی به ما یاد 
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یرون رفتیم و سر خورده ؟ همه گفتند حلوا در بیرون است، چقدر ما دنبال حلوا بداد که حلوا در بیرون نیست

فهمیدیم میشدیم بعد فهمیدیم که توي این کتابها نیست باید به بزرگان مراجعه کنیم، موالنا نبود از کجا

.فهمیدیممیفردوسی نبود از کجا

یا منْ قَسم الْقَهوةَ و الْکَأس علَینَا****بنماي از این حرف تصاویر حقایق

)کنیمیو پیمانه قسمتاي آنکه بر ما شراب ( 

کنیم این حرفها را گفتیم اینها حرف بودند انشاء اهللا این حرفها تاثیر میگویید ما دعامیگوید حاال شمامیبه خدا

شود که ما به حضور زنده بشویم فضا در میکرد تصاویر حقایق را به ما نشان بدهد، تصاویر حقایق موقعی آشکار

خواهد این میکنی ولی زندگیمیاي یا قسمتسی که شراب و جام شراب را به ما دادهدل ما گشوده بشود، اي ک

: گویدمیاي که الیقش هستید یک اصطالحی استریزد؟ به اندازهمیلحظه به جام شما شراب بریزد چقدر شراب

خدا هر لحظهقلم خدا قلمشود به آن چیزي که شما شایسته اش هستید میجف القلم قلم در این لحظه خشک

نویسد؟ به اندازه اي که شایسته اش هستید به اندازه اي که از من ذهنی راحت شدید مینویسد چه جوريمی

فقط ما باید خودمان را درست . کند؟ نهمیریزد، مضایقهمیآزاد شدید هر چقدر بیشتر آزاد شدید بیشتر شراب

.کنیم

: از دفتر ششم خواهیم پرداخت تیترش هستدر این قسمت به قصه اي که قبالً اشاره کردم

4175مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

که دست از مجاهده باز ندارد، اگر چه داند بسطت عطاء حق کنیدمیکوششیعنی شما که بیان مجاهد 

دانیم بسطت عطاء حق یعنی کستردگی مییعنی همۀ ما وسعت و کستردگی بخششهاي پروردگا رارا، 

دانیم ایشان بخشنده است و بینهایت فراوانی است ما دست از میبخشش خدا، یعنی با وجودي که ما

یعنی شما یک کارکه آن مقصود از طرف دیگر و به سبب نوع عمل دیگر بدو رساند.داریمنمیکوشش بر

آید، یادمان باشد میآید و از راه دیگر بدستنمیکنید یک چیزي را بدست آورید ولی از آن راه بدستمی

یعنی در که در وهم او نبوده باشد، کنیم میصحبتداریم راجع به آزادي از من ذهنی و زنده شدن به حضور

یعنی تمام امیدش را به یک طریق معین و همه وهم و اومید درین طریق معین بسته باشد،فکر او نبوده باشد 

زند، بو که حق تعالی آن حلقۀ همین در میبسته باشد که از وهمش آمده به هر صورت باید کوشش کند، 

رساندمیزند ولی خدا روزي را از در دیگر به اومیحلقه یک دري رایعنیروزي را از در دیگر بدو رساند،

و بدو از آنجایی که {ویرْزقْه منْ حیثُ لَا یحتَسبیعنی فکرش را نکرده باشدکه او آن تدبیر نکرده باشد،
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کنید و مییعنی شما تدبیر} خداوند تقدیرکند ومیبنده تدبیر{، اَلْعبْد یدبِّرُ و اهللاُ یقَدّر}گمان نبرد روزي ده

آن زنید باز هم تسلیم هستید و توکل دارید و از آن درمیکند یعنی شما با وجودي که این در رامیاو تقدیر

مرا از غیر این در برساند : و بود که بنده را وهم بندگی بود که.آیدمیدیگرآید از در نمیمقصود شما

بینید از میو یک دفعهزنیدمیکنید یک دري رامیگوید شما یک کاريمیوزنم،میدراگرچه من حلقه این

خواهد بگوید که این جور به ثمر میشود، و اینمیآید یا مقصودتان حاصلمیروزیتانیک در دیگر

شما را به حیرت فرو خواهد برد و نتیجه باید این باشد که عقل من ذهنی شما را هاو یا نرسیدنهارسیدن

دانید ولی شما از کوشش نباید دست بردارید و حتی یک دري را نمیصفر کند و به شما ثابت کند شما

'حق تعالییددانید این را هم بدانید که ممکن است از این در نیاید و از در دیگر بیانمییادانیدمیبزنید که

.او را هم از این در روزي رساند، فی الجمله این همه، درهاي یک سراي است، مع تَقْریرِه

شود از میو بیتی که االن شروع. زنید درهاي یک خانه هست و خانه خداستمیبه هر صورت همۀ این درها که

دفتر ششم است و در تیتر یک آیه قران هست که از سورة طالق است

3، آیه )65(قرآن کریم، سوره طالق

بتَسحثُ لَا یینْ حم قْهرْزیو

روزي دهدو بدو از آنجایی که گمان نبرد

آید و بجایی که اصالً فکر نکرده بودید روزیتان از نمیزنید یک دفعه از آنجا روزیتانمییعنی شما یک دري را

و همان طور . شودمیآید یا مقصودتان از آنجا تامینمیآنجا

عبارت عربی از بزرگان

ّرقَدبِّرُ و اهللاُ یدی ْدباَلْع

خداوند تقدیرکند و میبنده تدبیر

تدبیر به تقدیر خداوند نماند****تدبیر کند بنده و تقدیر نداند 

دانید این قصه مربوط به داستان سه تا برادر است، برادر بزرگ و متوسط و میپس همین طور کهاین تیترش بود

گوید هر جا دلتان میشوند که در تمثیل پدرشان خداست به این سه پسرمیکوچک، وقتی از پدرشان جدا

خواست بروید فقط وارد یک دژ یا قلعه نشوید که اسمش ذات الصور است که منظورشان همین ذهن است 

دور باشید و بترسید از خطر***اهللا اهللا زان دژ ذات الصور 
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ذات الصور یعنی داراي صورتهاي زیاد که از صورت ساخته شده همین ذهن است، پس خدا به ما گفته هر کجا

اله اله یعنی خیلی مواظب خواستید بروید ولی وارد این قلعه نشوید براي اینکه این قلعه خیلی خطرناك است

راجع به خالص شدن از این دژ که وارد . از او دور بشوید و از خطر بترسیدباشید از این دژي که پر از صورت است 

ي هاقصه یکی از طوالنی ترین قصهدانید اینمیهمانطور که. کنیممیایم و گوش ندادیم داریم صحبتشده

ي گذشته خواندیم و حتی سه چهار بیت از همین قسمت هم هامثنوي است مقدار زیادي از این قصه را در برنامه

سه چهار بیت به عنوان مقدمه از یک جایی که بنظرم مطلب مهمی داردهفتۀ قبل خواندیم گاهی اوقات من 

این صحبتها را که االن داریم. خوانممیاده بشویم و بعد بقیه اش را کوتاه است االن برایتانخوانم یک مقدار آممی

دهد که برادر بزرگتر با این که این طور سنجیده حرفمیگوید و البته موالنا نشانمیخوانیم برادر بزرگترمی

هد و خوب فهمیده باشد ولی تبدیل شود یعنی امکان دارد یک نفر بسیار خوب توضیح بدنمیزند ولی موفقمی

. نشود

یا چو باز آیم ز ره سوي وطن******یا درین ره، آیدم آن کام من

غرافیایی نیست بلکه سفر از این لحظه جکنم سفر هم در واقع سفر میکند یا در این راه که سفرمیصحبت سفر

به گذشته و آینده اگر زمان بگیریم اگر فرم سفر است به جهان یعنی از این لحظه که ما از جنس آن هستیم

توانم میگوید در این سفر است که منمیبگیریم به چیزها یعنی رفتن به چیزها و چسبیدن به آنها و کنده شدن،

گوید یا در این می.برگردم بسوي وطن، وطن پیش پادشاه چین است وطن پیش خداست و وطن جغرافیایی نیست

گردم، اگر باز آیم را برمیآید یا وقتی که برمیشوم و کام منمین یک جایی من بیدارروم بیرومیسفري که

گردم؟ میکی برگردم از راه بسوي وطنم، میگردم، در حالی که برمی

گردم سوي فضاي یکتایی و موالنا امروز آخر بیت این میشوم برمیشوم حداقل تکه تکه آزادمیوقتی آزاد

ممکن است از این خروج یک دفعه من به زندگی زنده بشوم، یعنی چی؟ یعنی یکدفعه که شما د کهگویمیقسمت

کنید ممکن است همان باشد ممکن است نباشد ولی شما میکنید و خودتان را از یک چیزي آزادمیشناسایی

رساند بعد یک دفعه از میضورکنید که این کار شما را به حمیکنید فکرمیشما این کار را. کنیدمیبازهم کوشش

کند، خالصهمیشود این کار شما را به آن کار هدایتمیدانستید بازنمیاز یک جاي دیگر که اصالًايیک دریچه
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کند شما کار کنید، یا اگر مثل باز یعنی عقاب بیایم بسوي وطن االن توضیحمیگوید خدا روي شما دارد کارمی

:دهدمی

چون سفر کردم، بیابم در حضَر*****کامم بر سفرموقوفستبوکه

گوید باشد که کام من یعنی تبدیل میحضر به اصطالح امروز یعنی این لحظه، برادر بزرگترحضر عکس سفر است

روم به جهان هی برمیلحظهدر واقع بسته به سفر است، یعنی این که من از اینمن، زنده شدن من به خدا

ممکن است یک دفعه هار با نظارت باشد خودم را زیر نور افکن قرار بدهم در این رفتن و برگشتنگردم این اگمی

سفر که گفتم از این . این لحظه در حضربه این لحظه زنده بشوم، چون سفر کردم این کامم را یا خودم را بیابم در

و حضر یعنی این لحظه و کارهاي ما با لحظه رفتن به گذشته و آینده است یا رفتن به یک فرم و یک تجربه است 

.تسلیم و نظارت در حالی که خودمان زیر نورافکن هستیم اسمش سفر است

تا که عکس آید به گوش دل، نه طَرد****حق معیّت گفت و دل را مهر کرد

شما هستم در گوییم منمیمی گوید حق معیت گفته یعنی گفته که من با شما هستم یا بهتر بگوییم حاال به زبان

هر وضعیتی و هر جا که باشید منتها دلها را مهر کرده بطوریکه به گوش دل ما، االن دل ما از جنس ذهن است، چی 

تصویر بیاید تصویر بیاید نه طرد، در اینجا عکس و طرد معناي اصطالحی ندارند که شاید شما بدانید عکس یعنی 

گوید خدا معیت را گفته که من با شما هستم و دل را مهر کرده و میپس بنابراین. طرد یعنی از خود دور کردن

گردیم به میدانید دل با چی مهر شده، با این که اول ما فکر کردیم تصویر هستیم دوم وقتی دنبال اومیاالن شما

دا را در تواند خمیکسی. همین طور که االن توضیح خواهد داد مهر خداستخطاگردیم، این دو میصورت تصویر

دلش ببیند که به اندازة کافی کار کرده باشد تا این مهر را خدا از دل او بردارد،

یعنی داد سفر را داده باشد پس بنابراین عکس در اینجا همین تصویر است یعنی آیا یک آدم معمولی امکان دارد 

بیند خودش هم به صورت تصویرمیخدا را بصورت تصویر. یادش بیاد که غیر تصویر چیز دیگري نبیند؟ نهکه به

از گوییم تو تصویر نیستی تو من ذهنی نیستی بلکه از جنس هوشیاري هستی از جنس خداییتی میبیند وقتیمی

گردد، میگردد دنبال تصویرمیگردد بازهم چون بوسیلۀ ذهنشمیجنس او هستی به او زنده بشو، وقتی دنبال او

تا زمانی که به اندازة کافی کار نکنیم شناسایی نکنیم این مهر آنجا هست و طرد در .این دو تا کار مهر دل ماست

دهد که شما بلد نیستید میاینجا معناي دور کردن من ذهنیمان از خودمان است که ما بلد نیستیم االن توضیح
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شود یعنی مهري که میت تراگر شما بخواهید من ذهنی را طرد کنید من ذهنی بدتر بزرگتر و سف. تواندمیبلکه او

.شود پس فایده نداردمیخدا داده سفت تر

تا نگردم گرد دورانِ زمن******کی رود در گوش منآن معیّت

توانم درك این حقیقت را بکنم که من او هستم او من هست و من امتداد او هستم یا هر جا که میچه جوري من

توانم بکنم اینقدر باید بگردم در نمییعنی من این شناسایی راهستم او با من است مگر اینکه در زمان بگردم، 

ه چیه و درك من آنموقع صورت زمان یعنی از این لحظه بروم به فرم و تجربه کنم تا بفهمم فرم چیه این لحظ

خواهد گرفت که من دیگر از جنس تصویر نباشم بلکه بجاي تصویر یک فضاي بینهایت بزرگ باشم که چیزها در 

فهمم وقتی به بینهایت خدا زنده شوم معیت میافتد آنموقع منمیافتند، حتی بدنم هم در من اتفاقمیمن اتفاق

خوانیم میخوانیم؟میاینها را براي چی. رودنمیشنود و به گوشم فرومیایمداده و االن فقط گوشهمیچه معنی

خورد این فقط یک دانش نمیکه این که بگوییم هرجا که باشید خدا با شماست فقط با گوش بشنویم این بدرد ما

به هر حال یک بیت اینجا افتاده که آن بیت این است. ذهنی است

و چ ستکه بدانم که نمی*******ستیار را چندین بجویم جدبایست ج

زنم در حالی که خودم را زیر نور افکن قرار دادم و نظاره گر خودم هستم میزنم آن در رامییعنی اینقدر این در را

کنم که از این جستجوها شناسایی بکنم که من از جنس این می، اینقدر جستجوکه بفهمم که نباید جستجو کنم

رفتم و این کار بیهوده میکردم بیرونمیمن از اول او بودم و همش هم من خودم را در فرم جستجولحظه بودم و

. گویدمیتوانم بفهمم، این جمله هم همین رانمیبوده و من تا سفر نکنم این کار را

جز که از بعد سفرهاي دراز******کی کنم من از معیّت فهم راز؟

توانم بفهمم مگر به او زنده شوم و این هم پس از سفرهاي نمیهم راز بکنم راز معیت راتوانم فنمیمن از معیت

ایم این بیهوده دراز نه سفر جغرافیایی، پس این کارهایی که ما کرده ایم و از این لحظه رفته ایم جهان و آمده

رفتیم خودمان را در پولمان در میدانستیم ومینبوده ولی بیش از حد این کار را کردیم، اگر ما این صحبتها را

گفتند اینقدر زجر نکش این کار بیهوده است شما دنبال خودتمیکردیم به مامیهمسرمان در بچه مان جستجو

گردي و خدا، خدا هم در این لحظه حاضر و آماده است در حضر دیگر سفر نکن، در این لحظه ثابت بمان مستقر می

کنید شما خیلی نزدیکید چرا؟ همۀ سفرها میکردیم االن هم شما قبولمیو، ما قبولبمان به بینهایت او زنده بش
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به به همسرم ام بصورت تصویر ذهنی نگاه کردم به تصویر ذهنی بچهکه من رفتم اید شما تجربه کرده ایدرا کرده

گوید در این میحاال ببینم موالناام به من زندگی نداد پس به اندازة کافی جستجو کردهپدر و مادرم به علم به پول

اید،هگشتذهنیتصویردنبالتصویرباهمش،استبودهمعیتاسمشلحظه از اول تو او بودي و او هم تو بوده و

باو،بدهیدقرارخودتاننظارتزیرراخودتانمدتیاگرو،رااینشویدمیمتوجهشمااآلن،استبودهغلطاین

شماکهدارداحتمال، نکنندپرتراشماحواسدیگران،نکنیدعوضرادیگران،باشیدنداشتهکاريهمدیگران

کلمههماینها،کنیددرك،کنیدشناسایی،نیستدرستکهبفهمید،بفهمیدرامعیتیعنی،بشویدزندهحضوربه

گفت،نبودجاشسرکهخواندمرابیتاینبله،بشویدتبدیلاوبهیعنیاست

تا که عکس آید به گوش دل، نه طَرد****معیّت گفت و دل را مهر کردحق

راخودشکهاوهرموتصویریعنیعکس،استجوردوکردندورمنتهی،استکردندورهمیناینجادرطرد

تصویرهمین،کنیمنمیپیدارااو،نکشیمزحمتکافیة اندازبهماتا،استکردههرمومادلتوياستگذاشته

،دهیدمیانجامکهسفريباکنیدمسافرتکافیة اندازبهاگرشما،راحتخیلی،استگشتنتصویردنبالوبینی

بهاآلنپس،شودمیبازیواشیواشمهرنیستیدهمتصویرجنساز،بگردیدنبایدتصویردنبالکهفهمیدمی

طردوقتیو،بینندمیتصویر،بینندمیعکسشانهمهچون، عکس؟آیدمیچیانسانهادلچشمبهیادلگوش

هستندآنکنندمیفکرکهراوجودشانازقسمتییکیعنی،کنندمیستیزه،نیستمتومنگویندمیکنندمی

،هستدستتاینباالخره،نیستیمندستتومندستايبگوییدچیهرشما.شودنمیطرد،کنندمیطرد

،ناتیبراآورممیمثالشاهدیکهمغزلیکازمناآلنو،دهدمیتوضیحداردکهبیفتدردیگاتفاقیکمگر

:گویدمی

1421ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

تو، شدم محو وجود توو جودچو دیدم داد

یکی رنگی برآوردم که گویی باغ را وردم

جایییکدریعنی.شدمتووجودمحومن،دیدمراتوعدالتودیدمراتوبخششوقتی، سرخگل،گلیعنیورد

یک،شویدمیخداوجودمحووراتصویرکنیدمیرهاونیستیدتصویراینکهکنیدمیشناساییاًحقیقتشما
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گلانسانحضوراًحقیقت،هستیدگل،راخداباغتماممثلکهشویدمیتبدیلحالتییکبه،آوریدبرمیرنگی

،خداستباغ

تو داوود جوانمردي، امام قَدّرِاْلسّردي

آن سردم، برون از گرم و از سردمچو من محصون

بیرونپوشیدمیشماکهزرهیتنها،استحضورسمبلآهنینزرهاینجادربافتمیآهنینزرهکهدانیدمیداوود

خمحضورکنیدکارحضوربااگرشما،شماستتمثیلهمداوود،استحضورزرهنزندآسیبشمابهنتواند

حضورهشیاريهمینآهنازمنظور،شودنمیخمحضورکنیمکارحضورباخواهیممیذهنیمنباچون،شودمی

براياآلنکهآمدهقرآنۀ آیازالبته،اندازهبهلباسیعنیقَدّرِاْلسّردوبافتنیعنیسّرد،امام قَدّرِاْلسّرد،است

تمثیلجنگبراياًواقعنه،ساختمیزرهآهنازداوودپس،بافتناندازهوتعادلبایعنیپس.خوانممیشما

خدابهپس.بودشدهگیرياندازهزندگیۀ وسیلبهاًواقعهااندازهوتعادل،حضوریعنیزرهاینساختندرو،است

دوییازبیرونبنابراین،هستمحضوربافتاینۀ قلعدراماندرمنچو،بافیمیرالباساینییگومیتوگویدمی

مثالیکحاال.بافیدنمیذهنیمنباشما،بافدمیخدارازرهاینپس،درسته،هستمسردوگرمازبیرون،هستم

:گویدمیکهستصباة سور11ۀ آیهمیناینبلهبرايهم

11، آیه )34(سباقرآن کریم، سوره 

﴾11﴿أَنِ اعملْ سابِغَات وقَدر فی السرْد واعملُوا صالحا إِنِّی بِما تَعملُونَ بصیرٌ 

گیرى کن و کار شایسته کنید زیرا من به آنچه انجام ها را درست اندازههاى فراخ بساز و حلقهزره] که[

) 11(دهید بینایم مى

هماهنگومتناسبراآنيهاحلقهوبسازگشادیعنی،بسازفراخيهازرهکهتیمگفداوودبهیعنیگفتیماوبهو

قومتوخاندانوتووباشدمتناسبشااندازهخالصهوبگیراندازهیعنیگفتمیکهقدرهمین،کنگیرياندازه

.بینایمدهیدمیانجامآنچهبهخدایعنیمناًیقیندهیدانجامشایستهکار

بهحضور،شودمیساختهحضوراززرهاینودهیدمیاجازهشماسازدمیاویعنی،بسازیداگرشمارازرهپس

نرماوتنهانه،شودمینرم،شویدمیتبدیلحضوربهوقتیشماولیشودمیسفت،شودنمیخمذهنیمنۀ وسیل

.بگذاریداثرتوانیدمیجهانروي، بله،شودمینرمهمجهان،شودمی
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آورد بر نقشمحسن تو طرادچو عکس جیش

نه در طَردمبرون جستم ز فکرت من، نه در عکسم

تصویریعنیعکسکهبشویدمتوجهشماکهاستمهمخیلی،کردیمراصحبتشکهطرديوعکسهمین،ها

،شودمیقويعکس،توانیمنمی،نکنیمطردوعکس،ذهنیمنۀ وسیلبه،استکردندوریعنیهمطرد،است

من ذهنیمنپس،منذهنیمننقشبهآوردحمله،حملهیعنیرادط،توزیباییلشکرقشونعکسچوگویدمی

ازمن،آیدمیورآنازانرژيبدهیداجازهشویدموازيبایدشماپس.کندذوبتواندمیتوزیباییلشکرۀ حملرا

ۀ وسیلبهراندنیعنیطرد،شماطرداگرحاال.آنطرددرنهتصویرمدرنهبنابراین،جستمبرونذهنیعنیفکرت

.استکردنالهمینطرداین،استواقعیطرد،بگیردصورتحضور

منگویندمینیستندپولشانمثالًکهدانندمییعنی،کنندالتوانندنمی،کنندمیالذهنیتصویربامردمازخیلی

اجازهشماولی،استمهمهنوز شناساییاین.کنندمیدورراتصویر،تصویربادارندولیبروپولاي،نیستمپولم

ازهشیارياین.میدهدتوضیحاآلن،همخودشگویدمیدارداآلن،کنیدآشتیلحظهایناتفاقبااولکهبدهید

محکمتصویر،کنیدطردراتصویروباشیدتصویرشماتوانیدنمیکنیدطردراتصویرهشیاريبهشدنزندهطریق

شانذهنیمنبااینکهبراي،رسندنمیحضوربهمردمکهاستعلتاینبهشودمیزیادتر،شودمیتر

کنیمتاملبخوانیمرااینهابایدفقطحاال.برسندخواهندمی

خمش کن کاندر این وادي، شرابی بود جاویدي

خَوردماو خوردم، که هر دو بود در و دردرواق

ذهن را خاموش کن آشتی کن سکوتبا،باشخاموش،کنخاموش،اصطالحبهبودمآنۀ شایست،خوردمدریعنی

آید باال، که در میشوند هوشیاريمیآید پایین فکرها کمترمیبگذار سرعت ذهن بیاید پایین، سرعت ذهن که

آید وقتی میجاودانه همین شرابی که از حضور شمایعنی دنیا یک شراب بود این وادي در اینجایی که ما بودیم

و رواق. شود شراب جاودانگی استمیشوید در این لحظه از آن ور به شما پیمودهمیشوید بینهایتمیحاضر

ردردش را خوردم پس وقتی به حضور رسیدم رواقش را خوردم ، او خوردمدرواق یعنی قسمت صافش و قسمت ل

شراب، وقتی در من ذهنی بودم دردش را خوردم که شایسته هر دو بودم شایستۀ لردش صافش را خوردم این
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بودم زمانی که توي ذهن بودم وقتی بیرون آمدم صافش را شروع کردم به خوردن، حاال شما ببینید کدام شراب را

خورد، شما نمیدرد ماخوریم این خوشیها و دردها اینها به میخورید؟ آن قسمت ته نشین شراب که االن مامی

صحبت خواهیم کرد خیلی خطاباید شایستۀ خوردن آن شراب صاف بشوید یادمان باشد االن راجع به آن دو تا 

خواهیم مشکل را میحلش هم سخت نیست سخته براي اینکه با من ذهنی. ساده است منتها حلش سخت است

. حل کنیم

بعد از آن مهر از دل او بر گشاد********چون سفرها کرد و داد راه داد

شود میبینید که از آن در بازمیکند تیترش گفت حاال سفر کن در را بزن حاالمیگوید انسان وقتی سفرمیپس

وقتی که انسان سفرهاي زیادي کرد و قانون جبران را . رسد و این درها همه مال یک خانه استمیروزي شما

، و حقیقتاً اینکه شما از بعد از آن مهر از دل او برگشادنی به اندازة کافی سفر کرد رعایت کرد و داد راه داد یع

ن آدزدند ازمیبینید که توجه شما را چیزهایی در بیرونمیامروز به بعد خودتان را زیر نور افکن قرار بدهید

خواهم این کار نمیصویرند منگویم نه اینها فرمند تمیداریدچیزها انتظار زندگی و هویت و خوشبختی و شادي 

یواش یواش اثر این سفرها معلوم. شوممیکنم من تسلیممیکنم و با این لحظه آشتیمیرا بکنم، بجایش توکل

رود میشود و حضور دارد به آن ورمیحضور شما زیادهابینید از این شناساییمیشود سفر به فرم، یک دفعهمی

شوید یعنی از هوشیاري جسمی تبدیل به میکافی زیاد بشود یک دفعه شما متحولو اگر حضور شما به اندازة 

.شوید که اي این چقدر ساده بودهمیشود و یک دفعه متوجهمیشوید هوشیاري عوضمیهوشیاري حضور

گرددش روشن، ز بعد دو خطا*******آن حساب با صفا،چون خَطائَین

حساب با صفا یعنی دهیم به شما آن حساب با صفا،میکه االن توضیحخطایعنی دو خَطائَینمی گوید مانند 

ریاضیات باصفاهمین حساب کردن ما و کار کردن ما که به صفا و پاکی و خلوص برسیم، داریم حساب باصفا 

یعنی براي هر خطاگرددش روشن، ز بعد دو خواهیم پس از مدتی کار به حضور زنده بشویم، میخوانیم چرامی

کند چینی باشد ژاپنی باشد نمیآید به این جهان فرقمیآید به این جهان همۀ انسانها این طوریندمیانسانی که

کند من ذهنی است بوسیلۀ من ذهنیمیکند فکرمیآید من ذهنی درستمیکندنمیهیچ فرقیآمریکایی باشد 

شود و میکند، پس از یک مدتی سرخوردهمیندگی جستجورود به جهان هوشیاري جسمی دارد از جسمها زمی

کشد نه قرصمیرسد اگر در معرض این جور آموزشها قرار بگیرد نه خودش رانمیشود و به زندگیمیناشاد
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خواند میآید موالنا رامیفهمد که من ذهنی داردمیکندنمیرود هیچکدام از اینها رامیخورد نه روان شناسمی

خواهی بکنی؟ دارم میگوید تو خودت را تصویر پنداشتی،تو تصویر نیستی، گفت فهمیدم، حاال چه کارمیبهش

گوید حاال میگردد،میگردد دنبال یک تصویرمیگوید بگرد ببینیم، دنبال اصلش کهمیگردم،میدنبال اصلم

کنم میحاال بعد از این گفتم تکراراولیش یک غلط بود دومی اش دو غلط، حاال چه کار کنم؟. اینهم غلط شد

یک چیز یاد خطاخیلی زیاد بلکه جا بیفتد، حاال همین کارها را بکن ولی خودت را زیر نورافکن قرار بده از هر 

مگر ما هم استچیز تا کنی رفتی تو کولت چند نمیکنی به شما بد بگذرد دیگرمیو به هر جا مسافرتبگیر، 

رفتی تو زندگی گرفتن از بچه ات و همسرت نبوده دیگر خوب یکی یکی برگرد، حاال در هویتیم رفتی تو کولت 

شود حل کرد میست یک حسابی که در قدیم بوده که البته این جور حسابها را راحترخطاکه دو تا ئَینخطامورد 

مثالً چه عددي است که گفتند میدادند ومیبوده چی جوري بوده؟ یک مجهول را به شمائَینخطاولی در قدیم

االن مثال هم زدیم و این مثال عیناً در تفسیر مثنوي در کتاب استاد کریم زمانی آمده و عیناً آوردیم شما ببینید و 

بکند خطابکند دوباره دو تا خطاتواند یک میکند که انسانمیبینیم براي اینکه به شما کمکمیحاال براي چی

حاال این. زندمیبه این دلیل مثال. دانستی چیه برسدنمیکه به آن مجهول کهگیردمیبعد تحوالتی صورت

.ببینید بعد صحبت کنیمئَینخطا

):دو خطا(خَطائَین

در . بردندمییکی از مصطلحات حساب قدیم است که آنرا براي استخراج مجهوالت عددي و مقداري به کار

.شودمیمعلوماین قاعده مجهول عددي از راه آزمایش و خطا

شود؟می12کدام عدد است که اگر ثلث آنرا بر آن اضافه کنیم : به عنوان مثال صورت مسأله این است

است امروز هم با این دو راه 12شود به آن اضافه کنیم می3است که یک سومش که 9دانیم این عدد میالبته

شودمیچه جوري مسئله حلخطا

را15عدد براي کشف مجهول ابتدا 

دانید عدد میزند براي اینکه شمامیباشد ولی توجه کنید موالنا چرا این مثال را15عدد کنیم مییعنی اول فرض

را 15نیست پس 15دانیم مجهول مینیست ما15

. کنیممیبه عنوان مفروض اول انتخاب
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است ولی از اول15کنیم آن عدد میفرض12شود میبه ما گفتند عدد چیه اگر یک سومش را بهش اضافه کنیم

دانیم نیستمی

را خطاي 8پس عدد . هشت عدد بیشتر است12بدست میاید که از 20اگر ثلث آنرا بدان اضافه کنیم عدد 

.نامیممیاولِ زائد

بدست 40اگر ثلث آنرا بدان اضافه کنیم عدد . کنیممیرا به عنوان مفروض دوم انتخاب30دفعه دوم عدد 

.نامیممیرا خطاي ثانی زائد28پس عدد . بیست و هشت عدد بیشتر است12میاید که از 

و سپس . نامیممیرا محفوظ اول420و 15×28= 420: کنیممیآنگاه مفروض اول را در خطاي ثانی ضرب

ون هر دو خطا و چ. گوییممیرا محفوظ ثانی240و 30×8= 240: کنیممیمفروض دوم را در خطاي اول ضرب

است تقسیم20است بر افزونی دو خطا که 180از عدد مطلوب بیشتر بود، افزونی دو محفوظ را که 

.باشد عدد مطلوب است9کنیم، خارج قسمت که می

بینیدمی،استبودهمعمولقدیمدرکهاستبودهخطادو،استبودهئینخطاهمیندادمتوضیحکهچیزياین

اینبا،استسادهخیلیاینکردنپیدا،گرفتیمیادریاضیاتدرماکهروشهاییآنباامروزه،جالبیچیزکه

در،کنیدمیاشتباهباردوشماکهاستایناینجادرنکتهحاال،بوداینطوريقدیمولی،نویسیممیکهمعادالتی

نبایدتصویردنبالدانیدمی،شویدمیتصویرولینیستیدتصویردانیدمیشما،کنیدمیاشتباهباردوهمآنجا

،آمددستبهبود9کهمجهولعدد،دیدیدریاضیاتایندرکهتحوالتیوتغییرباولی،گردیدمی،بگردید

نکتهاین،کردخواهیدپیدارامجهولباالخره،بشویداشتباهاینگرمالحظهوکنیدکوششاگرشماکهگویدمی

بنابراینپس،دیگربشومتصویرندارمچارهفعالًولی،غلطیکنیستیمتصویرماکهبدانیمکهاستمهمخیلی

دانیممینیستیمتصویردانیممیما،گرفتیمولینیستهم20نیست15مثالًعدددانستیممیما،گرفتمراغلط

یواش،استهمین،استآزاديمساويشناساییگوییممیکه،دانستناینحاال،بگردیمتصویردنبالنبایدهم

.رساندخواهدحضوربهراما،شودمیماوجودواردتسلیمباکهدانشیبایواش

این معیّت را، کی او را جستمی؟******اگر دانستمی: بعد از آن گوید

حضوربهمااگر،کردممیجستجواین را چیبراي،استبوده9عددگوییممی،کردیمپیداراعددمااینکهازبعد

بیرونتصویرازاینکهبعدازمتاسفانهمنتها،بودیماوماواستبودهماباخدااولازکهبشویممتوجه،بشویمزنده

تصویردنبالوباشدتصویرکهکنداصرارکسییکاگرحاال،رویممیآنجابه،نکردیمجستجوراتصویروآمدیم



Program # 641گنج حضور641برنامه شماره 

47: صفحه 

آنجابهوکردراخطادواینکهبعداز،کنیممیصحبتهمهاینهمینبراي، رسدنمیآنجابهموقعهیچ،بگردد

بایدولی،کنیمجستجونبایدکهدانیمنمیما.کردمنمیجستجوشاستاینمعیتدانستممیاگرگویدمی،رسید

تان سالسیتان سالچهلردیگ،هاکردیدجستجوکافیة اندازبهشماولیاستسفرجستجو،کنیمجستجو

.نکنیدتلفوقتدیگر ،کننگاهتجربهبهشما،کنمجستجوبگذارسالمهبیستحاالمنمگوییدنمی،هست

ناید آن دانش به تیزيِّ فکَر*******دانش آن بود موقوف سفر

راخودمولیشدمسرخوردهوگشتمخدایاوخودمدنبالبسازمن،آمددستبهسفرازآندانشگویدمی

دانش،داشتمذهنمدرکهراهشیارياینیکدفعه،کنممیدارمچیکارکهبودمهشیاروداشتمنظرزیرهمیشه

دروکندجدلکندبحثکندفکرداردنگهراذهننفریکتواندنمییعنی،نبودفکرتیزيبااینو،آمدبوجود

.خوردنمیدردبهآن،بشودگمذهنش

آن وجودۀبسته و موقوف گری*******وجه وام شیخ، بودآنچنانکه

دهممیتوضیحاآلنکهبودفروشاحلوپسرآنۀ گریموقوفوبستهشیخ،شیخوامکهطورهمانگویدمی

شد وام آن شیخ کبارتوخته*******کودك حلواییی بگریست زار

مابهقصهیکببینید.شدادایعنیتوخته،شدپرداختبزرگوارشیخآنوامتاگریستزارفروشحلواکودك

،داشتخانقاهباالخره،فقرافقیربهدادمیگرفتمیمردمازپولشیخاین،استبودهشیخییکگفت،گفت

راماپولومیردمییکدفعهگفتندآمدندطلبکارهاوفهمیدندمردمومردمیداشتروزیک،داشتهمطلبکار

ومیردمیداردشیخکهبودندنشستهوبودندکردهاخمهمهوبدهمندارممنگفتشدندجمعدورش،دهدنمی

فقیربهلطفوبخششاهلکههمآنها،فقرافقیربهاستدادهگرفتهماازراپول،بگیریمنتوانستیمراپولمانما

که،باشدزندگیمانمختلفقسمتهايدرماطلبکارهايوماتواندمیتمثیلاین،بودندپولدنبال،نبودندفقرا

؟شویممیچیماگویندمیآنها،ذهنیمنبهنسبتبمیریمخواهیممیماوقتی

ودارمخوبحلوايحلواگفتمیهیشدمیردآنجاازفروشیحلواکودكیکباالخرهحاال،مادردهايمثل

پولبشودبازشانقیافهکمییک،بخورندطلبکارهااینوبخردبچهازراحلواسینیکهکردفکریکدفعهشیخ

گفترفتخادم،بیاربخرراحلواۀ همبروگفتخادمشبه.شودشیرینحداقلدهنشان،آیدنمیگیرشانکه

گذاشتآوردراهمه،باشهگفت،دینارنیم،نهگفت،ايهخردودیناریکمثالًکهگفت؟ چندهمشچندحلوا
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رامندینارنیمگفتبرداشتراسینیپسرك،شدخالیسینی،شدشیریندهانشانخوردندطلبکارها،آنجا

،گریستمیساعتچندینوکردنگریهزارزاربهکردشروعزمینزدراسینیپسر،بدهمندارمگفتشیخ، بده

تاوشماستحضورۀ بچۀ گریبچهاینۀ گریگویدمیموالنا،گریستمیبچهاینورسیدشیخنمازوقتباالخره

خدا،نکندگریهنخواهدنشودلطیفشماجدیدهشیاري،شماجدیدحضوریعنی،فروشحلواپسركاین

،کندمیاشارهآنبهدارد،بخشمنمیذهنیمنتقاضايبایعنی،بخشمنمیمنگویدمی

،کبارشیخآنوامشدتوخته******زاربگریستحلواییکودك

دینارچهارصد،آمدسینیباخادم،بودکردهگریهپسركساعتچنداینکهازپسیکدفعه؟افتاداتفاقیچهحاال

که،بودفروشحلواپسرمالهمدینارنیموبودطلبکارهامال،سخاوتمنديآدمیکبودندگذاشتهپاکتییکدر

،ماراببخشیدوخواهیممیعذرخیلیگفتند،شدندعوضیکدفعهطلبکارهااینولی،رفتندوشدپرداختهمه

نرم،شدندتسلیممعروفقولبه،دیدندرامعجزهاًتقریبودیدندراحالتاینوقتی،کردیمبديکارخیلیما

:گویدمیکندمیگیرينتیجهبیتششدرموالناوشدند

پیش ازین اندر خالل مثنوي********گفته شد آن داستان معنوي

،هستاینبیتششاینو

شما را، آن حاللمن به حل کردم*******آن همه گفتار و قال: شیخ فرمود

،کردمحاللیعنیکردمبحل،کردمحاللمن،زدیدکهحرفهاییهمهآنوبرداریدراپولتانگفتآنهابهشیخ

.هنبودمهم،باشدحاللتان

بنمود راه راستمالجرم******سرّ این آن بود کز حق خواستم

این،کرديراکاراینچرا؟ردیگبودچیحلوااین،نیامدهگیرمانچیزيطلبکارهاماحاالکهگفتیدمیهیشما

راهحاال،دادنشانرادرستراهمنبهاوکهبوداینسرش،پرسیدمخداازمنگفت؟داشتگناهیچهكپسر

پسرحاال،شودمیزندهشمادردارداآلنکه،شماستجوانپسرۀ گریکهبگیردنتیجهخواهدمیموالنارادرست

.بشودلطیفبایدشماحضور،شماحضوراینیعنی،دخترحاال،گویدمیداردداستان،گویدمیدارد

کودك استغَریوِلیک موقوف******آن دینار اگر چه اندك است: گفت
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،هستمخداکهمنبرايکهاستدرستدیناررصداچهآنبگویدخواهدمی،کندمیاشارهقصهاینبهموالناببین

کهچیزيآن،شماوامهايۀ همیعنی؟چییعنی،کندگریهکودكاینکهمگردهمنمیمنولی،استکمخیلی

؟کودكکدام،کندگریهباید،بشودلطیفبایدشماکودكولی،نیستچیزيمابرايشماحضورخواهیدمیشما

مننههستماینزدنحرفدنبالمن،بزندحرفبایداین،شماازاستتولدحالدراآلنکهجوانیکودكهمین

.چی هستموالناپیغامشناسیدمیداریداآلننآها،ذهنی

آید به جوشرحمت در نمیبحر******تا نگرید کودك حلوا فروش

شادياینفروشحلوااین،حضوربهشودمیزندهاآلنکهشمادرونکودكاینیعنیفروشحلواکودكتا

کمچهاگرگفت،آیدنمیجوشبهگوید،میاز زبان خدامایعنی،خدارحمتبحرنکندگریهدیگر استفروش

.زدنحرفبهکندشروعکودكاینمگر،راایندهیمنمیماولیاست

کام خود، موقوف زاري دان درست*****اي برادر، طفل، طفل چشم توست

آدمیگفتیمهستیادتان،شماستدیدطفل،شماستچشمطفل،طفلگفتیموقتیطفل،شماايیعنیبرادراي

زاري،بداندرستزاريموقوف،راحضورهمینیعنی،راخودآرزويتو، پوستوگوشتباقیواستدید

زاريوکنیدعاوبخواهیوبشويلطیف،حضورهوشیاريبصورتتوکهاستهمیندرستزاري؟چیهدرست

ازشدگیمهویتهمچرا؟دادمدستازرامیدالرهاچرا،پائینآمدام خانهقیمتچراکهذهنیمنزرزرنه،کنی

،مايهاخشم،مارنجشهاي،مايهاشکایتازهیچکدام،فهمدنمی،دهدنمیگوشزندگیآن را؟رفتدست

راچی،ذهنیهمنبراساس؟چرا،شنودنمیزندگیراهیچکدام،کنرحممنبهخدااي،ماتوقعات،ماتقاضاهاي

وگریه،نفهمیدند،رسندنمیموقعهیچفروشندمیدردکهینکساپس،فروشحلواکودكخواست؟شنودمی

گفت،گفتهستیادتان،دهدنمی،نکنیدزاريوگریهاینقدرشوید،میبدتر،شنودنمیخداراذهنیمنشکایت

،استفروشحلواپسرۀ گریموقوفدینارچهارصداینولی،دینارچهارصدایننداردچیزيمابراي

پس بگریان طفل دیده بر جسد******رسدخواهی که آن خلعتگر همی

آنکه،بگریانراآن،راهشیارية دیدیعنی،رادیدهراچشمتطفلپس؟برسدشمابههدیهآنخواهیمیشما

.شدطوالنیببخشیدرابیتچندبدهیداجازه، برگشتیم، بله،هستجسدتوي،ذهنتهتواآلن

تا نباشد غیر آنَت مطْمعی******در دلت خوف افکند از موضعی
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زندگی،نیاورمدستبهاین را اگر،کهکنیمیفکرتوو،جاییکیازافکندمیترسییکتودلدرخداگویدمی

،شودمیاینطوريذهنیمندر،بندیممیطمعآنبهماکهچیزيطمعمحلیعنیمطمع،شودنمیزندگیمن

،شويمیموفقیکیاینسويبهرويمی،شويمیموفقاوسويبهرويمیذهنیمنباکهبگویدخواهدمی

وخودتیکهکنیمیفکرتو،هستمحرکاتاینۀ همپشتمنکهاستاینپیغامش،دشونمییکیاینرويمی

گویدمیدارداآلن،کنتوجهمنبههستمپشتاینمن،نهآوريمیدستبهورويمی

وآن مرادت از کسی دیگر دهد******دیگر نهدةدر طمع فاید

کهمراديآنو؟شودمیدرستتوکار؟هستتونجاتاینجاکه،مادیتدلبه،اندازدمیدلتبهگویدمی

باتوکهآنکه،شمابهدهدمیپیغامرداد،ردیگجايیکولیدهدمی،کندمیحاصلدیگر کسازخواستیمی

،نبودآنطوري،کرديمیفکرذهنت

درختکآیدم میوه از آن عالی******اي طمع در بسته در یک جاي، سخت

نباشآدماینراگ،شودمیتامیناینازمنزندگیکهبستیمدل،خاصیآدمیکبه،خاصیجايیکبهماچقدر

عالی عجب،درختعالی آیدمیدرختاینازام میوهگوییمیتو،میرممیمندنباشچیزایناگر،میرممیمن

.استدرختی

بل ز جاي دیگر آید آن عطا*******آن طمع ز آنجا نخواهد شد وفا

؟چیهپیغام،آیدمیدیگرجايیکازبلکهآیدنمیآنجاازخواستهآن

چون نخواستت زآنطرف آن چیز داد****آن طمع را، پس چرا در تو نهاد؟

ردیگهستساده؟بدهدخواهدنمیطرفآنازاگراستنهادهتودلدرراطمعآنراعالقهآنچراپس

حیرتینیز تا باشد دلت در ******از براي حکمتی و صنعتی

کهداردراخودشراهودانشهمخدا،استصنعتییک،هستپشتشحکمتییک،داردقصديیکاینکهبراي

عقلکهرسیممیاینجابهماسرآخراینکهیعنیحیرت،بیندازدحیرتتودلدرتا،فهمیمنمیذهنۀ بوسیلما

راخودمان،کنیممیکاراینکهضمنوشویممیتسلیمماو.شودخاموشبایدپس،کندنمیکارماذهنیمن

:گویدمیجالبهخیلیکهدیگر بیتیکحیرتاودستبهسپاریممی
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968مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

حیرت اندر حیرت اندر حیرتم*****گفت پیرا گرچه من در محنتم

بدون،بشودصفرذهنیشمنعقلیعنی،بشودحیرتاندرحیرتاندرحیرتآدموضعیتیهردرشودمیپس

کنیدشروع،پذیرشیاهظلحاینباآشتیبابایدشماوضعیتیهردریعنی،دارداآلنهمینکهوضعیتیبهتوجه

.راشماکندمیراحتدارد،توانمنمیدارممحنتمنگوییدمیشما،استوضعیتیچهکهکندنمیفرقی

که مرادم از کجا خواهد رسید؟******تا دلت حیران بود، اي مستَفید

تاطلبفایدهايبرندهاستفادهايگویدمیوآیدمیورازآن،آیدنمیاینجااز،اینجابهبستیدلشماگویدمی

استدرستکهبشویم،حیرانبایدماهمحضورمورددر،رسیدخواهدکجاازمنمراداینکهوبشويحیرانتو

بایدراذهنیمنخرداینشما،کندمیکارداردبزرگتريخردیکهستآن دستولیکنیممیکوششماکه

کنیدیکیآنتسلیم

تا شود ایقانِ تو در غیب، بیش****تا بدانی عجز خویش و جهل خویش

بیشترغیبدرتویقینتااید،هشناختشماایم،هشناختماوبشناسیخوبراخودتجهلوراخودتناتوانیتوتا

اینازکهدکنمیدرسترامنکاربزرگتريعقلیککهداریدیقینداریداطمینانشما،غیبدرتوایقان،بشود

دارمیقین،کنمجستجوراخودمذهنیممنۀ وسیلبهمننیستالزمپس،ستبیشترهخیلیمنذهنیمنعقل

اینازمن را ،کنمبرخوردآنهاباپذیرشباراگمنکهودارمیپیشکارهایی،خودشهشیاريتکاملمطابقاوکه

.کشیدخواهدبیرونذهن

زین طمع؟که چه رویانَد مصرِّف*****هم دلت حیران بود در منْتَجع

داردانتظار،داردنیکیانتظارآدمکهجاییمنتجع،منتجعدرشودمیحیران،شودمیشمامرکزکههمینطور

،آیدمیآنجاازیاآیدمیاینجاازحتماگویینمی،شودمیحیراندلتپس،شودبرآوردهآنجامقصودش،هدفش

همبعدش،شودمیگشودهیکیآنازنشدگشودهمهاینازحاال،درهااین،بزنرادرتوگفتمیهمتیتردرکه

انتظارکه،شماانتظارایناز،شماطمعاینازتا،کنندهدگرگون،برگردانندهیعنی،خداستمصرف،کنسفرگفت

،آیدمیکجاازکهاستحیرانهمشمادلو،خداست،کنندهدگرگونپس؟رویاندمیچی،نیستذهنی
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تا ز خیاطی بري زر، تا زیی*****طَمع داري روزیی در درزیی

،درستهخیاطیدریعنیدرزیی،روزيیکیعنیروزیی،ريوبیادرخیاطیازرااتروزيکهداريطمعگویدمی

.کنیادارهخیاطیطریقازرازندگیتکهداريانتظار

بعیدکه ز وهمت بود آن مکْسب*******رزق تو در زرگري آرد پدید

زرگرخواهمنمیمنکه،بوددوربهوهمتازاصالاینکه،آیدمیپدیدفروشیطالاز،زرگريازتوروزيگویدمی

ازاینجابیامخواستمنمیموبشمهندسخواستممیمنم،شدمزرگریک دفعه موبشخیاطخواستممیمن،بشوم

؟دنامیدکی،آورمدرسرایئجاازجوريچه،بکنمهاصحبتاین

چون نخواست آن رزق زان جانب گشود***پس طمع در درزیی بهر چه بود؟

؟دبدهنجاآازمن را روزيخواستنمیراگبودچهبرايخیاطیدرطمعپس

که نبشت آن حکم را در ماسبق*****بهر نادر حکمتی در علم حق

،ناباذهنمدکنمیکارجوريچهخدادانیمنمیما،دانیمنمیمایعنی،حقعلمدرنادريحکمتیکخاطربه

بفهمیدنبایدرابودنجبريمعنیبیتاینازشماالبته.استنوشتهمابرايراحکمآنکهازلروزیعنیماسبق

اینمعنیشبیتاینولی،نیستاینجاهمصحبتشجاي،کنیمعوضتوانیمنمیماوشدهنوشتهچیزهمهکه

پس،بفهمیمراحقدیدصالحراحقحکمتراحقدانشوراحقعلمتوانیمنمیذهنیمنباماکهسته

.آیدمیپدیدلحظهآندرکهچیزيآنباآشتیواستلحظهایندرتسلیمراهبهترین

اتتا که حیرانی بود کل پیشه******اتنیز تا حیران بود اندیشه

،بکنیخودتۀ پیشراحیرانیاینلحظهبهلحظهبلکه،بشودحیرانتوۀ اندیشکهاستاینبرايطرحهااینپس

کهاستدادهتوضیحراموضوعایندوبارهسومدفتردر،رسدنمیواستصفرذهنیممنعقلاینکهحیرانی

همبیداریش،هاشدنآندرنه،ستهانشدنآندرشدنبیدارکهگویدمی،خوانممیناتیبرادیگر ۀ هفتهللااانش

اگر،آوریدمیدستبهرویدمیدنبالششما،چیزيیکبهبنددمیراشمادلکهگویدمیخالصه،کهستهاین

سومبار،شودمیانجامکارایندوباریکولی،شویدمیامیدناشما،ندهدوبکندسرخوردهراشماکامالً

دنبالتصویرعقلباتا،ذهنبافهممنمیبگویید،بشویدحیرانکه ؟چیهپیغام؟شدچیگوییدمیشما،شودنمی
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بهکهخطادوتااینوآمدیمکاراینبرايباشدیادمان،استحضوربهشدنزندهماکاراولینچون،نگرديتصویر

تادواینتواندنمیبشرگویندمیودشدنامیدناهاخیلیگفتمو،کندمیتهدیدرابشربقايآیدمیسادهنظر

ۀ بوسیلوباشیمتصویرجنسازکههستیمایندنبالمابیشتر،کهنیستایندنبالاصالًکندکشفراخطا

من،باشندکجاکندنمیفرق،استصادقانسانهااصطالحبهتمامدراینوکنیمجستجوراخداتصویر،تصویر

.بدانند،بگوییمجهانیانبه،استگفتهمابهموالناکهرامطالباینماکهاستالزمچقدر،دارندذهنی

جسدیا ز راهی خارج از سعی ******یا وصال یار زین سعیم رسد

یمکارهاۀ همچون،رسدمیکنممیکهکاريایناز،اوبهشدنزنده،خدابهرسیدنیعنی،یاروصالیاگویدمی

ذهنیعنیاستجسداینسعیازخارجکهراهییک ازیا،باشدحواسماگر کنممیالروممیاستنظرمزیر

.دهدمیتوضیحبیشترحاال،استسفرصحبتهمباز،است

تا از کجا خواهد گشادطپممی******نگویم زین طریق آید مرادمن

ازراراهآنببینیمتاطپممیولیرسیدخواهدنتیجهبهمنکاراینگویمنمیمنگویدمی،ردیگاستاینحیرانی

فکرمن،گویدنمیهیچکس،رسدمینتیجهبهاًحتمکنممیکهکارياینکهگوییدنمیشما،کندمیبازکجا

چالش،طپممیاینجامویگنمی،هستگذاراثرزنممیکهحرفهایییقینقطعبطوراینجامویگنمییاکنمنمی

بهراشماوشناساندمیشمابهراذهنیمنفقطاینها،کندمیبازکجاراراهشمابرايخداببینیمتا،کنممی

،شمابرايکندمیبازاو راراهولیکندمیبیشترراشناساییچیهجریاناینکهبهتوکلبهکندمیترغیبتسلیم

حقیقتاینگویمنمی،نیستمهویتهمهمباهاشوکنممیراکاراینمن،نه،ستهایناًحتمنگوییدهمشماو

همچونرسدمیاًحتم،راههاینبگویدکسیهر،ذهنیهمنراهآن ،نیستاینازغیروستهاین،استیاب

،بگویداگر،برسیحضوربهبکنیبایدچیکارشماداندنمیهیچکس،بگویدتواندنمیهیچکس،نیستچیزي

.گویدمیدروغ

تا کدامین سو رهد جان از جسد******فتدسربریده مرغ هر سو می

راسرتانشما،هستیممابریدهسرمرغ،گذاريمیرابریدهسرمرغگویدمی،زندمیعالیمثالیک ببینید

سربریدهمرغ،بدهدجانبایدذهنیمنیعنی،بدهیدجانبایدواید،هشدحیراناینکهبراي،کنارایدگذاشته

راسرمانهمما،برودجسدشازجان،برودورکدامازجانشتا،سواینپردمی،سواینپردمییکدفعهگویدمی
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بشویمزنده،ذهنیمنبهنسبتبدهیمجانجهتکدامازباالخرهتا،جهتآنجهتآنجهتایندادیمدستاز

،ذهنیمنجانخوردنمیدردبهماجانایندانیممیشدیمآمادهیا،خدابه

یا ز برجی دیگر از ذات الْبرُوج*****یا مراد من برآید زین خروج

یعنی ،آیدمیآنجاازیاو،فرمییکازشوممیخارج،کنممیشناساییمنکهدفعههرخروجزینیاگویدمی

پیداعمقییک ،اندازیدمیرارنجشییکمثالً،کنیدمیشناساییراشدگیهویتهمیککهدفعههرشماچی؟

زیا،کندنمیزندههمآننهیا،خدابهشدیدزندهشماکهبودزیاداینقدرعمقآنبینیدمیدفعهیک،شودمی

ازتروسیععمقییاتجربهآنازیایکتاییفضايیعنیآسمان،آسمانیعنیالبروجذات،آسمانازدیگربرجیک

حیرانسربریدهمرغمثلشماکهکندمینگاهدارداستکردهمحاصرهراشماهمآسمانآنچون،آسمانآن

ازبیشعمقیکوافتدمیاتفاقییکیکدفعه،بیرونبیاییدذهنیمنازصادقانهاًحقیقتخواهیدمیوهستید

شدنمتحول،کنیممیصحبتتبدیلبهراجعداریم،حضوربهبردمیراشماعمقهمین،کنیدمیپیداحد

.خوانممیبرایتانراهانایسریع،سهدویکۀ آی،هستبروجهسورازالبروجذاتاینو،کنیممیصحبت

3-1آیه ، )85(قرآن کریم، سوره بروج

)1(والسّماء ذَات الْبرُوجِ 

.سوگند به آسمان که داراي برج هاست

 ودعومِ الْموالْی2(و(

.و سوگند به روزي که وعده داده اند

 ودشْهمو دشَاه3(و(

).گواهی دهنده و گواهی شده( و سوگند به شاهد و مورد مشاهده 

يهابرجهمکهیکتاییآسمانآسمانایننه،آسمانبهسوگند،ستهابرجدارايکهآسمانبهسوگندگویدمی

سوگندوآیهتاسهاینبهکندمیاشاره،اینجاگویدمیخودشاآلنوماديغیريهابرجهم،آفریندمیرامادي

آسمانپس،شویدمیزندهشمایعنی،قیامتروزکدام،قیامتروزیعنی،روزکدامیعنی،دادندوعدهکهروزيبه

ودهندهگواهی،شدهگواهیودهندهگواهییا،مشاهدهموردوشاهدبهسوگندو،کندزندهخواهدمیراشما

منطبقهشیاريرويهشیاريوقتیکهشماستحضور،شماستحضورهمین،استطفلهمینشدهگواهی
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کندمیاشارهداستانمانآخربیتدرکهآیهتاسهاینکهبینیدمی،شودمییکیمشاهدهموردوشاهد،شودمی

عمقییکیکدفعهوشودمیقویتردهدمینشانشمابهراخودشیواشیواشکهاستحضوريهمین،موالنا

دركوشویدمیزندهمعیتبهتنهانهشماکهشودمیضعیفاینقدریاومیردمیذهنیمندیگر کهکندمیپیدا

.رودمیبینازشمادرهمتصویرجستجويوتصویربلکه،چیهکنیدمی

واستناظرهم،استمشهودهماستشاهدهمکهاستحضورهمینهمبامشهودوشاهدمنکاشارهدوباره

تحولروز،همهبهاستدادهوعدهخدامابهکههمروزيوهستهشدنظارت،کندمینظارتراخودشهم

آسمانوهستستارهدارايآسماناینکههمینطور،استزیادبرجهايدارايکهآسمانهمینطورو،شماست

دیگربرجیزیا: گفتکهاینجابنابراینپس،واالستبسیارمعنويصورتهايوحالتهااصطالحبهدارايهمزندگی

سفرپسکندمیایجادآسمانراعمقاینوکنیدمیپیداعمقشماکهحالتهاییازیکییعنی، البروجذاتاز

یکشودنمیمعلوماصالیاشوممیآنیکدفعه،شوممیخارجچیزيیکازکنممیشناساییبایاکنممیدارم

ببخشید،شداینطوريچراکهفهممنمیوخدابهشدمزندهمنومردهتصویرازاًواقعکهبینممیشوممیپاروز

کسیاگرو،بدهیدگوشبهشجلسهچنددر،طوالنیههماگرتوانیدمیشماخوبولیامروزشدطوالنیبرنامه

اگرکهشودمیمعلومو،کنممیدانیقدروممنونمازشاًواقعبدهدگوشوبنشیندراحرفهمهاینتوانست

.هستیدموالنایاروموالنابهمندعالقهشمااًواقع،بدهیدگوشراهمهاینتوانستید
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