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185ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

از بس که ریخت جرعه بر خاك ما ز باال

هر ذره خاك ما را آورد در عالال

سینه شکاف گشته، دل عشق باف گشته

ز جام حق تعالیچون شیشه صاف گشته، ا

ها شکفته، وز چشمِ بد نهفتهاشکوفه

خور، دهان میاالمی:غیرت مرا بگفته

اي جان چو رو نمودي جان و دلم ربودي

چون مشتري تو بودي، قیمت گرفت کاال

ابرت نبات بارد، جورت حیات آرد

ردرد را مپاالدتو خوش گوارد، تو د

اي عشق با تُوستم وز باده تو مستم

'تَدلّی'ز تو بلند و پستم وقت دناو

ماهت چگونه خوانم؟ مه رنجِ دقّ دارد

راستست، االّآن سروت اگر بخوانم،

سرو احتراق دارد، مه هم محاق دارد

ها اصلی ندارد اصالجز اصلِ اصلِ جان

خورشید را کُسوفی، مه را بود خُسوفی

گر تو خلیلِ وقتی، این هر دو را بگو ال
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جمله یاران باطل شدند و مردند: یندگو

کاو بر حق کند تَولّاآن باطل نگردد

هاي خلقان، برقیست دم بریدهاین خنده

'یی که باشد در جان ز ربِّ اَعلیجز خنده

آب حیات حقّست وان کاو گریخت در حقّ

هم روح شد غالمش، هم روحِ قدس الال
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امروز با . کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع185ور امروز را با غزل شماره با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حض

650که امکان اجراي کنیم اجازه بدهید شکر خدا را بجا بیاوریممیداریم عبور650توجه به اینکه از مرز برنامه 

بینندگان که به طور را فراهم آورد و همین طور بنده سپاسگزاري بکنم از شما آن برنامه گنج حضور را و پخش

توجه کردید و عمل کردید و صبر کردید بطوري که تعداد زیادي از شما بینندگان به گنج ها جدي به این برنامه

آورند، اجازه بدهید میکنند امکان ادامه برنامه را فراهممیاعضاي گنج حضور که کمک مالی. حضور زنده شدید

است پیشاپیش فرا رسیدن 1395توجه به اینکه این آخرین برنامه سال از اعضاء سپاسگزاري کنم و همانطور با 

.نوروز را و همینطور آمدن بهار را به شما شاد باش بگویم

185شمارة غزلشمس،دیوانمولوي،

هر ذره خاك ما را آورد در عالال***از بس که ریخت جرعه بر خاك ما ز باال

راب ریخت به خاك ما از آسمان از باال یعنی از طرف خودش که تمام ذرات گوید زندگی یا خدا از بس شمیپس

فرم امتداد زندگی وارد این بیهمین طور بارها گفتیم ما بصورت هوشیاري.چهار بعد ما را در ارتعاش شادي آورد

در . هستنیذهمنکنیم که این میشویم و بالفاصله در ذهن با چسبیدن به فکرها یک من جدید تولیدمیجهان

واقع ما من عینی یا من اصلی هستیم که این من اصلی امتداد خدا یا امتداد زندگی است، یعنی ما در اصل در 

شویم در چیزهاي فکري و میآییم به این جهان و پخشمیامتداد او،جوهر از جنس خدا هستیم و به صورت او

هستیم زندهآن ر این لحظه به خودش که ما همکند و دمیبتدریج خود زندگی خودش را به صورت ما جمع

تواند وجود داشته باشد و همین طور میاین زنده شدن به زندگی در این لحظه که تا عمق بینهایت. شودمی

.کند و هم جنس ما رامیشود هم جنس خدا را مشخصمیکه ابدیت نامیدهآگاهی به این لحظه زنده ابدي 

ابر است و بینهایت آگاهی به زندگی این لحظه یا بیمثال آسمانآن فضاداري مثالنهایتبییعنی خدا از جنس

خود زندگیست، خدا همیشه زنده هست ما هم همیشه زنده هستیم، خدا از جنس بینهایت است و ما هم از جنس 

بطوریکه نداهرو رفتففکریایم، منتها فعالً انسانها آمدند رفتند چسبیدند به فکرها و به خواب ذهنهستبینهایت

است ذهنیمنمنظورشان ،گویند منمیاند،شوند، اندازه پیدا کردهمیدر خواب ذهن با حرکت فکر بزرگ کوچک

شود که بر اساس جدایی و چسبیدن به چیزها درست شده همانقدر بیشتر در میو این من هر چقدر که بلند

توانید با اندازه ستیزه یا میتان راذهنیمنس شما اندازه پ.کندمیمقاومتهستمقابل این لحظه که زندگی
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و همین طور هر چقدر بیشتر ما هم هویت هستیم . مقاومتی که در مقابل اتفاقات در این لحظه دارید اندازه بگیرید

فقط فکر خالی ،گم شده در فکرها هستیم،سفت هستیم سخت هستیم، و گیج هستیمبا فکرها همانقدر بیشتر

شود بنام هیجان مثل خشم مثل میشود یک چیز دیگري تولیدمیگفتیم فکر وقتی روي جسم ما اعمال.نیست

ولی وقتی زندگی شراب. استذهنیمنگوید بر خاك ما، خاك ما همین میپس وقتی.هم با ما هستندآنهاترس و

ما با خرد و شادي ؟چه جوري. رساندمیرباالخره من را به صف،ندکمیو شاديلطافتمبارانبخاك ما را ،ریزدمی

.کنیم که با چی هم هویت هستیممیما شناساییریزدمیبه خاك ماکه 

حضور هستیم از جنس عمق بینهایت هستیم، ولی از جنس،هم هویت یعنی مانند سازي، ما از جنس خدا هستیم

شود نمیحالی که مثل خدا را در این جهانسازیم، در میآییم به این جهان اولش همانند خودمان رامیوقتی

کند و نمیسازیم و این نظیر کارمیساخت، نظیر ندارد در این جهان، ما هم نظیر نداریم ولی براي خودمان نظیر

. شویممیبیدارآن باالخره ما از خواب.کندمیاست که دردسرهاي زیادي براي ما تولیدذهنیمناین مانند هم 

باالخره ما را پس درست مثل این است که از بس شراب ریخت به خاك ما.یک جور خواب استیذهنمنداشتن 

در واقع به حضور زنده شدن یا جمع شدن مجدد از خاك .از خواب ذهن بیدار کرد، و ما بیدار شدیم و بیدار ماندیم

. ر شدن و بیدار ماندن استاز جهان یا برگشتن از جهان در این لحظه به خود زنده شدن یعنی از خواب بیدا

خدا دائماً کارش شادي ریختن کنید، یک چهارم اولش معنیش این است کهمیطور که به بیت نگاهنپس همی

؛ در حضور باشیم زنده به او باشیم، یا نه من خیلی سفت شراب ریختن به ما حاال هر حالتی داشته باشد. است

مقاومت گذارد عبور کند از ما؟ مقاومت ما در مقابل اتفاق این لحظه،نمیچه چیزي. ریزدمیداشته باشیم، او دارد

ریزد که از ما عبور کند میما در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت ما در مقابل زندگی هم هست، پس او دارد شراب

هار بعد ما هستند، ن بشود که اینها چامان بشود، وارد جانممان بشود وارد فکرمان بشود، وارد هیجاناتوارد جسم

دهد تا ما را به خودش زنده کند، بطوریکه تمام ذرات وجود میکنیم، ولی او کار را ادامهمیگذاریم مقاومتنمیما

.در اینجایعنی بانگ غوغاي شاديعالال. ما به ارتعاش شادي در بیآید

سینه شکاف گشته، دل عشق باف گشته

یچون شیشه صاف گشته، از جام حق تعال

یعنی وقتی ما آمدیم به این جهان بصورت هوشیاري و چسبیدیم به چیزهاسینه شکاف گشته،
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را بدست آوردیم، وقتی آمدیم به آن چیز مهم شد مرکز ما، سینه ما، ما عقلآن به هر چیز مهمی که چسبیدیم

از بین باورها چه . ورها مهم استاین جهان چیزهاي مهم را پدر مادرمان، جامعه به ما یاد داد که پول مهم است، با

مرکز ما، هر چیزي که ،چسبیدیم شده سینه ماآن ما چسبیدیم به آنها، هر چیزي که بهجور باورهایی مهم است 

.کنیدمیخرد زندگی را پیدا،فرمی باشدبی،کند، حاال مرکز شما عدم باشدمیرا پیداآن مرکز ما باشد ما عقل

ما در عقل راهنماي. کندمیرا پیداآنها م هویت شدگی با پول باشد یا باورها باشد عقلمرکز شما پول باشد یا ه

گذرند، و با میجهان بیرون است، وقتی ما چسبیدم به چیزها و این چیزها بصورت فکر لحظه به لحظه از ذهن ما

ین تسلسل فکر در ذهن ما ا،هستیمآن کنیممیچون فکررا زنده نگه داریمذهنیمنخواهیم میاین کار ما

را پیدا آنها نیست که عقلآن فقطآنها یعنی اثر هم هویت شدن با چیزها و مرکز کردن.پوشاندمیزندگی را

این .نیستیمآن کردیم که فکر کردیم این هستیم در حالی کهکردیم ما، بلکه یک من ساخته شده از فکر درست

.براي شناخت جدایی و این جهان بود

جدا بشویم و به او یا خدا یا زندگی ذهنیمنتوانیم بکشیم عقب و از این میاصل ما یک من عینی هستیم کهدر

هم از ذهنیمنهستیم و این ذهنیمنکنیم این میولی تا زمانی که فکر. که بینهایت ریشه است زنده بشویم

شود و ما به این کار مشغولیم، چرا میتعمیر،دشومیشود ساختهمیتسلسل فکر بدون اختیار ما که از ذهن ما رد

خواهیم بگوییم که حق با ماست، شما میکنیم،میما بحث و جدل.کنیم این هستیممیبه این کار مشغولیم؟ فکر

اما یک موقعی. را زنده نگهداریمذهنیمنکنیم همه این کارها براي این است که میکنید، یا مالمتمیاشتباه

.گیرد فاصله بیاندازیممیه او بین تحریک و پاسخ که اتوماتیک صورترسد کمی

کنیدنمیبینید بجاي اینکه بالفاصله قضاوت کنید واکنش نشان بدهید هیچ کاريمییعنی مثالً یک چیزي را

خلع شود، وقتی میپس اینجا یک خلع ایجاد. آیدنمیپاسخ شرطی شده از شما بیرونآن ایستید، در نتیجهمی

گذارد زندگی بیرون نمیآن براي اینکهزند، میشود از این شکاف زندگی بیرونمیشود و فکر پارهمیایجاد

سینه : گویدمیبراي همین.چشیدمیرسد، یک لحظه شما مزة زندگی رامیبه صفرذهنیمنبیآید، در آنجا 

کند به میدوباره شروعیعنیبافعشق ،شودمیعشق بافآن موقع مرکز ما که دل ماستشکاف گشته،

شوید که زندگی زنده فرم نیست، فکر نیست، من میشما متوجه،شودمیفرم شدن، یک لحظه به زندگی زندهبی

زیادتر کردن مرکز را زیادتر کردن،آن دیکنمیشروع،نیست، از جنس تصویر نیست بلکه از جنس آسمان است
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عشق کنیم، این باز شدن فضا میبود، االن ما داریم فضا را در درون بازذهنیمنعدمی یعنی خلع، قبالً جسم بود 

شد میبافت و این سبب اندیشی سببمییعنی هی فکر،است، قبالً مرکز ما فکرباف بود، سبب اندیش بودفیبا

یک چیزي که که این لحظه را که از جنس زندگی است ما فرمش را ببینیم و این فرم شد سبب و علت و پله براي

.دهدنمیخواهد به ما زندگی بدهد براي اینکه فرم این لحظه زندگیمیدر آینده

نه فکر بافیدن تا بحال فکرباف فیدنعشق بایعنی دل شما باید شروع کند بهعشق باف گشتهگوید دلمیپس

آورد، االن شما میرا بوجودنیذهمنشود بدون اختیار ما و میبوده، فکر باف بوده که فکر پس از فکر دارد رد

حقیقتاً . بافیدمیپس من اصلیتان را چه جوري پیدا کنید، عشق. نیستیدذهنیمنشوید که شما میدارید بیدار

تواند به جاي میتواند سینه باز بشود، انسانمیشود بافت، این بهترین تمثیل براي این هست کهنمیعشق را که

تر شدن درون د، عدم بافی، عشق بافی که معنی ندارد در جهان فرم، ولی حس وسیعفکربافی یک عدم بافی کن

زندگی ؟تواند آسمان بشودمیآموزد، آدم چطوريمیرا به شمادر این بحر در این بحر همه چیز بگنجدشما که 

و از جنس زندگی بودیم، ابر، بیکند، ما چه اندازه بودیم؟ آسمان، آسمان بینهایت است شبیه آسمانمیاین کار را

. زندگی یعنی همیشه زنده

و زنده بودن هم خوابیده رفته به خواب و االن ما از ، ذهنیمنحاال آمدیم رفتیم آسمان جمع شده کوچولو شده در 

سینه شکاف کنیم این فرم ذهنی هستیم این تصویر ذهنی هستیم که نیستیم، میترسیم، چون فکرمیمرگ

شیشه اگر پشتش رنگ چون شیشه صاف گشته،.شودمیدارد وسیعترپسگشتهگشته، دل عشق باف

مثل شیشه کند نمیشود پس دل شما هم سینه شما هم چون مقاومتمیآید ازش ردمینداشته باشد خورشید

ان وبه فکرتبه این جسمتان،ریزدمیشود و به چهار بعدتانمیصاف است تمام شراب زندگی نور زندگی االن رد

.کندمیرا لطیفآنها ریزد ومیهیجاناتتان

شوید، پس چون شیشه صاف میشوید پر از انرژيمیشوید شما، با حوصلهمیریزد به ذرات جانتان جاندارمی

معادل این است که هنوز سینه شکاف دارد، ،شیشه صاف که پشتش رنگ ندارد معادل مقاومت صفر است،شدید

؟از چی،نیستیدآنها دهید و محکوم بهنمیشما دیگر پاسخهاي شرطی شده پشت سرهمتسلسل فکر پاره شده 

ما وقتی .آمدمییروندر مقابل چی؟ در مقابل شرابی که قبالً از ب.آیدمیاز جام حق تعالی یعنی شرابی که از آنور

چیزها آن هویت شدیم ازگفتند ارزش دارد هم میآمدیم به این جهان و رفتیم ذهن و با چیزهایی که مردم
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، بارها این را گفتیم، یکی چیزهاي فیزیکی مثل پول، مثل چیزها عمدتاً سه نوع هستندآن خواهیم،میزندگی

زندگیآنها از تصویر ذهنیآنها و نه ازآنها اتومبیل مثل خانه مثل هر چیز تعلق داشتنی که شما دارید که آدم از

. خواهدمی

باورها مثل باورهاي مذهبی، باورهاي سیاسی، باورهاي اجتماعی، خانوادگی، علمی، اینها دومی باورها هستند، 

کند هم هویت شدن، از اینها هم میآید به ذهن با بعضی از اینها شروعمیچیزهایی هستند که انسان وقتی

یده، انسان هم هویت خواهد، فقط اینها نیستند انسان به دردها هم چسبمیخواهد و راهنمایی و عقلمیزندگی

هم هویت شده بسیار آن از جمله یکی از باورها که با. خواهد، از جمله توقعات داردمیشده زندگی را از بیرون

رنجد، میپس بنابراین از مردم توقعات دارد، توقعاتش برآورده نشود. مهم است هر چه بیشتر بهتر است

. شودمیخشمگین

گرفتیم وقتی تصویر ذهنی بودیم، انرژيمیانرژيآنها م هیجانی هستند ما قبالً ازخشم، رنجش، کینه اینها اقال

انسانی که در دلش درد دارد . کند چیز خوبی استمیماند، فکرمیماند قندمیبراي آدم دردمند مثل شکرآنها 

آید میورآن شرابی که ازکند ولی جام حق تعالیمیکار رااین داند نمیآیدمیخورد خوششمیگیردمیدرد را

ریزد دائماًمیبسازبیت اول گفت.آیدمیوري همیشهآن آید متفاوت است، شرابمیبا شرابی که از بیرون

.گیردنمیکندمیکسی که مقاومتآن خواهد بدهد به همه،میآن ریزد،می

لحظه آن ر لحظه مقاومت در مقابل اتفاقشما در این لحظه و هچونپس شما خودتان را زیر نورافکن قرار بدهید 

بر . جام حق تعالی فراوان است براي این که خدا از جنس بینهایت است. شودنمیدارید یا نه؟ اگر دارید شراب رد

گذاریم خودمان مینهذهنیمنما به عنوان . داردنمیشناسد روانمیکه خسیس است فراوانیذهنیمنعکس 

کنیم و جام حق میریم دیگران زندگی کنند و حتی متوجه نیستیم که داریم این کار راگذامیزندگی کنیم نه

. پذیریمنمیتعالی را

ها شکفته، وز چشمِ بد نهفتهاشکوفه

خور، دهان میاالمی:غیرت مرا بگفته

طبیعت و نیرویی که خواهد با کلمه شکوفه توجه ما را به می.باز شدندها گوید شکوفهمیمیاال یعنی آلوده نکن،

تواند یک چوب میدر طبیعت در کار است جلب کند و به شما بگوید که اگر در بهار نیروي خدا از طریق طبیعت
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تواند می، پس دل شما را همبیرون بزندشکوفه بیرون بزند،جوانه بیرون بزند،سفت را بشکافد و از آنجا برگ 

همین طور که در طبیعت شکفتند ها پس شکوفه. کنیممیکند مانمیدرخت مقاومت.بشکافد اگر شما بگذارید

افتید بهار میباز بشود، شما به یاد طبیعتاش تواند گلمییعنی انسان شکوفه است. بصورت انسان هم شکفتند

من خواهد ازمیخواهم در مقابل نیروي زندگی کهنمیگویید که من در بهار همین روزهامیآید ومیهم که دارد

تا شما هم . خواهم به صفر برسانممیخالصه مقاومت را. جوانه بزند و گل حضور ما را شکفته بکند مقاومت بکنم

کند اینها از چشم بد میاش را بازآورد و بعد گلمیدانیم وقتی انسان را به صورت شکوفهمیشکفته بشوید، و ما

.تواند ببیندنمیضور رارا ببیند حآن تواندنمیاند، یعنی چشم بدنهفته

یعنی نترسید که شما به حضور برسید و چشمهاي بد شما را ببینند و ، ها شکفته، وز چشمِ بد نهفتهاشکوفه

تواند نمی، غیرت قانون زندگی است که غیر از اینبگفتهمراغیرتکند، مینگذارند، و قانون زندگی این کار را

دهانت را دهان میاالدهم به تو، میام رامیمرا بخور، همین االن میییعنخورمیباشد قانون خداست، گفته

مان، از هم می آوردیم، از پولمان، از همسرمان از بچهمیما تا حاال از بیرون. نیارمیآلوده نکن، یعنی از بیرون

هر هستیم، مال کدام مان یا کجایی هستیم، مال کدام شمان، حتی جنسیتمان، زیباییهویت شدگی با تن جسمی

می گرفتیم به اینها افتخارمی، از اینهامگرفتیمیکنیم، از اینها هویتمیمملکت هستیم، چه زبانی صحبت

.کردیممی

از جهان بیاوري، دهنت آلوده بشود، جسمت آلوده بشود من میخواهی از آنجا بیاوري، یعنیمیگوید اگرمی

دهم، خرد زندگی میرا به شمامیون زندگی و معنیش این است که االن من ایندهم، غیرت یعنی قاننمیاجازه

شود از بیرون نگیر، از بیرون بگیري کار خرابمیعشق زندگی، زیبایی زندگی، برکت زندگی وارد چهار بعد شما

بیرونی می.گیریدنمیروناز بیمیکنید دهانتان را یعنینمیاي که شما آلودهاالن خواهیم دید به اندازه. شودمی

توجه مردم، تایید مردم، نشستن و فکر کردن که پولهاي من اینقدر شده تو بانک اینها چقدر خوبه، و چی هست؟

اند؟ دیگران ندارند و من دارم چقدر برتر ازآنها هستم حس بزرگی و حس غرور و تکبر و قبول نداشتن، اینها چی

. کنندمیهاینها ما را آلود. اندمیاینها

خوانیم ما خوب توجه کنیم ببینیم که این نیرویی که در طبیعت در کار هستمیچند تا چیز راجع به این موضوع

کند، ببینید که گل شما را میتواند کمک کند؛ اگر گلها را به این زیبایی بازمیتواند براي ما کمک کند، البتهمی
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شود، اگر انسانها همه انسانها، حاال میکند و جهان به این زیباییمیا بازکند؟ اگر گلهاي جهان رمیچه جوري باز

شود؟ چقدر انرژي میشود؟ چقدر زیبامیگل حضورشان باز بشود این جهان چیهمه نه هشتاد درصد انسانها،

آن ود،شمیشود؟ چقدر ساختارهاي نیک ساختهمیآید به این جهان، چقدر شادي در این جهان زیادمیخوب

چرا همدیگر را باید اذیت کنیم؟ . ترسیم، این همه دیگر بودجه دفاعی نخواهیم داشتنمیموقع ما از هم دیگر

اند و این بینهایت را با خودشان موقع همه به یک بینهایتی در این لحظه زندهآن همه از جنس زندگی هستیم،

.شودمیبعدشان و به بیرون پخشکنند، و از این بینهایت انرژي به چهار میهمه جا حمل

1386ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

آمد بهار اي دوستان، منزل به سروستان کنیم

تا بخت بر رو خفته را چون بخت سرو استان کنیم

بینیم میبینیم آنجا؟میمی گوید بهار آمد دوستان برویم به سروستان جاهایی که سرو است بروید به طبیعت چی

ما هم داریم یا نداریم؟ بلی ما هم قامت سرو داریم . سبز هستند، سرو قامت بلند صاف دارد، ایستاده داردسروها

دارد تشبیه است قتوانم شما را به سرو تشبیه بکنم براي اینکه سرو احترانمیگوید که منمیکه البته در غزل

رو آزاد که دست و پایش را جمع کرده از زمین سرو چرا اینقدر مخصوصاً سخواهیم نگاه کنیم کهمیفقط، فقط

ذهنیمنخواهید، تا این میخواهید از خدامیخواهد، شما هم از آسمانمیخواهد و از آسمان چیزينمیچیزي

.بلند بشود بخت ما حضور ماستذهنیمن،که بر رو خفته بلندش کنیم

ان بیاید از گذشته و آینده به این لحظه در این لحظه هفته گذشته گفت اقبالگاه، اقبالگاه یعنی این لحظه، انس

خدا در این لحظه هست، توهم . کند، من عینی در این لحظه زنده هستمیدر زمان زندگیذهنیمنباشد، 

ما از جنس عین هستیم از . حالتهاي دیوي و شیطانی در گذشته و آینده است توهم هست از جنس تصویر است

بجاي اینکه ما زندگی را به تصویر بکشیم، با . خود زندگی در این لحظه زنده استجنس خود زندگی هستیم، 

کنیم خود غذا را بخوریم، خود غذا عینی میرا تجسم کنیم، درست مثل اینکه ما غذا را تجسمذهنمان زندگی

. است تصویرش ذهنی است

.شودمیبیندازد مثل سرو ایستادهبخت ما بر رو خفته چرا؟ در خواب ذهن هستیم، بلندش کنیم وقتی من را

اش چقدر را به صفر برسانیم مثل سرو بایستیم سرو ما اندازهذهنیمنوقتی ما . گوید مثل سرو استان کنیممی
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کند، ما را انتخاب کرده به خودش زنده کند، میچون اندازه خداست، جنس خدا جنس ما را تعیین،است؟ بینهایت

ر کتابهاي معنوي و دینی نوشته شده که خدا مسئولیت زنده شدن به خودش را به ما و این مسئولیتی است که د

اولین منظور ما زنده شدن به این لحظه یا به اوست، دومی که فرعی است . داده، و این همین اولین منظور ماست

باید از شراب این مخواهم بکنمی، تازه چه کارخواهم در این جهان بکنممیکارهاي این جهانی است که چه کار

خواهم میچیزهایی که در بیرونآن هر لحظه خرد من و عشق من و برکت من به. سرو من سیراب بشودبینهایت 

.درست کنم بریزد

پا روان گشته به فنهمچون عروسانِ چمن بی

هم بسته پا، هم گام زن، عزم غَریبستان کنیم

پا که ندارند کنند؟ میدارندبینیم، اینها چه کار میرون اینها راما رفتیم بهار بیعروسان چمن همین گلها هستند 

شوند و گلهایشان بازترمیچه جوري اینها هر روز بزرگتر. اند، به چی؟ به فن خدا به فن زندگیولی روان شده

بینهایت ایم بهروان شدند چه چیزي روان شده؟ چرا در ما روان نشود؟ ما هم در حالی که هم ایستاده. شودمی

غریبستان غریبستان . رویم به جهان که غریبستان استمیعروسان چمن داریمآن خدا در این لحظه و هم مثل

رویم به جهان چیزي بسازیم باید در این لحظه مثل درخت میرویم به جهان به فکر،میوقتی. هوشیاري است

. ریشه داشته باشیم

رود ولی این بینهایت را همیشه شما میئی مثل سرو با شما همه جاپس شما یک ریشه بینهایت دارید که نامر

کنید، جنستان رامیبا مردم هم مراوده. کنیدمیکنید، به کارهایتان نگاهمیکنید ولی در جهان هم کارمیحس

به اینطوري باید هم بسته پا، هم گام زن،.خرید ولی همیشه این بینهایت با شما هستمیفروشید جنسمی

. شویدمیحاال اگر این سرو نباشد فقط این تصویر ذهنی باشد شما با این بروید به جهان در جهان گم.جهان برویم

بهرهآن نصیبیم در حالی که گلها ازبیتواند در ما روان بشود کار کندمیهمین کار هم شده، ما از فن خدا که

ما چرا نبریم؟ . بردمیبرند، سرو بهرهمی

که رست از خاکدان، نامش روان آمد روانجانی 

ما جانِ زانو بسته را هم منزلِ ایشان کنیم

گوید که ما از این خاکدان یعنی از این جهان باید برهیم، میدارد این را
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درست است که زندگی امتدادش را. گفت از بس شراب ریخت بر خاك ما ذرات ما را به فغان شادي در آورد

سازد، بعد این من را میفرستد یک منمیکند، زندگیمیجهان بصورت ما، ولی دارد نگاهفرستد به اینمی

شود باید اجازه بدهیم ما، وقتیمیکشد عقب روي خودش در ما بنامیکند و خودش رامیبزودي متالشی

ها واقعاً زندگی توش کنیم این چیزمیچسبیم به چیزها، فکرمیکنیممیسازیم ما آنجا گیرمیرویم من رامی

بلی جانی که برهد هوشیاري که برهد و یواش یواش که او .شما باید بتوانید از خاکدان برگردید بیایید. ، ندارددارد

.گوید روان استمیکند نامشمیدارد روي شما کار

ه یا روحی است که یا روان آزاد شده، ما جان این زانو بسته را، جان زانو بسته جانی است که یا روانی است ک

کسی که چسبیده به چیزهاي .تواند حرکت بکندنمیتواند راه برود،نمی،ذهنیمنهوشیاري است که گیر کرده در 

تواند راه برود یعنینمیاین جهان، چسبیده به دردهاي حاصل از آن، چسبیده به باورها، زانویش بسته است

بیند، فقط انرژي که از جسمهامیفقط جسمها را. یاري جسمی داردتواند برگردد، رو به بیرون دارد، هوشنمی

خواهد زانو بسته میتوقعات بیجا دارد از هر کس یک چیزي. تواند بیآید مثل تایید و توجه اینها را نیاز داردمی

. به فضاي یکتایی برودکنیم تا میها را آزادکنیم، روانمیکنیم، ما زانوهایش را بازمیگوید ما این کار رامی.است

اي برگ، قُوّت یافتی، تا شاخ را بشکافتی

کنیمآن چون رستی از زندان؟ بگو تا ما در این حبس

برگ به این لطافت چطوري قوت پیدا کرد که این شاخه سفت و .کندمیدارد موالنا توجه شما را به طبیعت جلب

ما همین قوت را داریم؟ تا همینطور که این لطافت شاخ سفت ،اي برگ، قُوّت یافتی.سخت را شکافید، بیرون آمد

. را بشکافیم و جوانه بزنیم بیاییم باال شکوفه بزنیمذهنیمندرخت را شکافید آمد بیرون، ما هم پوستۀ ضخیم 

نیستم، من این چیزهایی که چسبیدي نیستم، من ذهنیمنیعنی شناسایی در ما شروع بشود که بابا من این 

کنم؟ براي چه پشت سر مردم میبراي چه مردم را کوچک. نیستم، من خشمم نیستم، من حسادتم نیستمترسم 

کنم که خودم را مقایسه کنم با میکنم؟ آخر من دارم عیب پیدامیزنم؟ براي چی اینقدر عیب پیدامیحرف

.زندمیجوانه داردکنم؟ میر رااش در حال مقایسه هستم، چرا این کاهمه! دیگران بگویم من این عیب را ندارم

در بهار حتماً این . تواند جوانه بزند، براي اینکه با قانون تکاملی زندگی هم موازي و هم خط استمیاین نیرو

گوید تو چه جوري از زندان رهیدي به ما بگو؟ ما اگر نگاه کنیممیبه برگ. لطافت باید شاخ را بشکافد بیاید بیرون
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توانیم یاد نمییعنی ما از برگ.همین کار را بکنیم یعنی از برگ یاد بگیریمذهنیمنا در این حبس بینیم، تا ممی

شوید که این درختها چقدر سکون دارند، در سکونشان میبرید طبیعت و متوجهمیبگیریم؟ حتماً شما تشریف

شوند، ما هم باید میزنند و گلها بازیمآیند بیرون و شکوفهمیشکافد برگهامیها رانیروي زندگی چگونه شاخه

فرستد، کافی است در این لحظه شما موازي با زندگی میو دارد نورش را و موادش را از آنور.همین کار را بکنیم

نیرو شما راآن مطمئن باشید که. بشوید تسلیم بشوید با اتفاق این لحظه ستیزه نکنید، بگذارید این انرژي بیاید

.تواند آزاد بکندمیکافد و شما را از حبستواند بشمی

شوید یعنی میخور دهن میاال، شما در این لحظه تسلیممیبلی این هم توجه کنید مربوط است به اینکه گفت

ور خرد و شادي جاريآن از. پذیرید قبل از قضاوت، معنی تسلیم استمیاتفاق این لحظه را بدون قید و شرط

را بالفاصله به صفر برسانیم پس ذهنیمنتوانیم نمیگیرد، ما کهمیهم از این ور از بیرونیذهنمناما . شودمی

اي که شما اجازهآید، به اندازهمیآید یک انرژي هم از بیرونمیورآن بنابراین در این لحظه یک انرژي از

ور انرژي بیآید آن اق این لحظه ازدهید در اثر تسلیم یا موازي شدن با زندگی در این لحظه یا پذیرش اتفمی

. م لیاقت زندگی داریمسزاوار زندگی هستی

3182مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

این بود معنیِّ قَد جفّ القَلَم****هاي دم به دمفعل توست این غصه

. تگی به لیاقت شما داردکند بسمییعنی قلم خلقت قلم خدا که این لحظه زندگی شما را ترسیمقَد جفّ القَلَم

شود یعنی بوسیلۀ میشوید، خشکمیشود متوجهمیشما وقتی خشک. شودمییعنی قلم خشکجفّ القَلَم

االن این لحظه من حالم چطوره؟ این لحظه باید خشک . توانیم ببینیممیمانمان و ذهنهایمان پنج تا حسحس

گردید بوسیلۀ قلم خدا یا زندگی در این میدگی شما که شما دنبالشولی احوال شما، کیفیت زن. بشود تا من ببینم

کند، ولی چون ما میآن دخالت نکنید بهترین ترسیماگر شما اجازه بدهید و خودتان. شودمیلحظه ترسیم

گیریم، یک لحظه به فکر آنوري میآید، از بیرون همپریم بیرون، هی فکر میمیکند هیمیمان وسوسهمن

. جلب کنیمگوییم حاال اینجا خودمان را نشان بدهیم توجه مردم را مییم یک لحظههست

.آید صاف استمیآید، یکی از آنورمیآید یکی کثیف است از بیرونمیپس دو تا جوي
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شما چه اندازه الیق زندگی هستید؟ خوب معلوم است اگر از طرف زندگی خیلی بیاید و هر چه بیشتر بیاید، شما 

اي که آمده براي یک عدهنمیپس تا بحال که از آنور هیچی. تان کیفیت داردبیشتر زندگی. تر الیق هستیدبیش

اش از چرا؟ براي اینکه همه. هاي دم به دم شان ساخته خودشان استستیزند پس این غصهمیدائماً با این لحظه

از بس که ریخت . فرستدمیدائماًآن گفتدر حالی که. آیدنمیاز آنور چیزيخواهند زندگی را، میبیرون

جفّ القَلَمخیلی مهم است این . شود این استمیپس معنی این که مرکب قلم خشک،جرعه بر خاك ما ز باال

این که به . بینیدمیشود این لحظه بعد از خشک شدن شمامییادتان بماند یعنی قلم خشکجفّ القَلَمفقط این 

. دست خدا نیست،بستگی به این دارد که چقدر هوشیاري حضور دارید االن، دست شماستشود میچی خشک

. خواهد عالی ترسیم کند، شما دخالت نکنیدمیخدا

3184مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تا تو دیوي، تیغ او برَّنده است***کار کن هین که سلیمان زنده است

سلیمان رمز خداست یعنی سلیمان و خدا دائماً حواسش هست که خودش را کنیم، شما کار کن،میما داریم کار

کند، اما تا زمانی که حاال میزنده است و در شما دارد کارآزاد کند، خدا دائماًذهنیمنکه شما هستید از حبس 

مقابل شراب زندگی اي است که درو ما دیو هستیم دیو باشندهذهنیمنشود میآگاهانه یا ناآگاهانه این دیو بلند

برد، میبرد، تیغ خدامیتیغ اوتا تو دیوي، تیغ او برَّنده است. استذهنیآن منکند ومیدر این لحظه مقاومت

یا شما مقاومتکند به خودشمیتقصیر کی هست؟ تقصیر مقاومت ما، هوشیاري جسمی یا شما را خدا زنده

. رویدمیشویدمیشوید و نابودمیگمشوید و در فکرها و دردها میکنید گیجمی

اي جان چو رو نمودي جان و دلم ربودي

چون مشتري تو بودي، قیمت گرفت کاال

سینه شکاف گشته، دل عشق باف : یعنی زندگی خدا رو نمود خودش را به ما نشان داد، یادتان هست که گفت

کند، و یواش یواش میا به خودش زندهوسیعتر شد او دارد ما ردل اینقدر عشق باف شد سینه ما، گشته

شود من اصلی ما فضاداري میکوچکذهنیمنیعنی ،آید پایینمیاست داردذهنیمنکه مال هوشیاري جسمی 

کند، شما یک دفعه میشود هوشیاري تغییرمیهویت شما از حضور گرفته% 50وقتی . شودمیما دارد بزرگتر

دیگر نیستید، هوشیاري جسمی دیگر ندارید بلکه هوشیاري عینی عدمی یذهنمنشوید که از جنس میمتوجه
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همیشه بصورت شویدمیکنید و به او زندهمیموقع خدا رو نموده به شما، وقتی او را حسآن .خدایی دارید

کند، درست مثل اینکه یک میکند، ذهنتان را دارد نگاهمیحضور دارد جسمتان را نگاهآن حضور ناظر است

کند و در آغوش میدارد یک بافتی را این وسط که از جنس فکره دارد نگاهاین آسمان .شودمیآسمان دارد باز

.دارد

شود براي میمثل یک گلوله برفی دارد آبتان گیرید منمیتان را در آغوششوید منمیکه دارید وسیعترهمین

شود،میپذیرد، دردها بوسیلۀ شما یواش یواش رهانمیاینکه این فضا پر از عشق است پراز گرماست و درد را

کنید، خدا از جنس شادي و آرامش میفهمید که شما از جنس شادي هستید که از ذرات وجودتان ارتعاشمی

گیرد، حاال میبنابراین مرکز شما را او در اختیار. گردیدمیبرتان دارید به وجود اصلی. است از جنس درد نیست

کنید،میکنید رهامیکنید، همیشه شما شناساییمیآورد یعنی شما رهامیرا از دلتان درتان و منبگویید ا

کنید، یکجایی خواهد شد که شما به خودتان خواهید گفت نه تنها خواهید گفت به میکنید رهامیشناسایی

.اصالً الزم نیستها ب جوییو این عیها حرف و به ذهن بلکه حس خواهید کرد که این رنجشها و این کینه

دارم مردم زندگی کنند، چقدر خوب است که مردم زنده هستند و زندگیمیمن روا. مردم زندگیشان را بکنند

خسیس من و میل به ، محدودیت پرست من،آید که مردم شادند، قبالً این مرکز محدود منمیکنند، خوشممی

مردم نباید شادتر از من باشند، . شودمیمردم زندگی کنند از من کمکرد که اگرمیگذاشت، فکرنمیکمیابی من

دارید به خودتان هم میدارید، وقتی به همه روامیشوید شادي را به همه روامیولی شما هر چه به خدا زنده تر

زندگی کنند گذارد دیگران نمیدارد، هر کسیمیدارد به دیگري هم روامیدارید، هر کسی بخودش روامیروا

. گذارد خودش هم زندگی کندنمیبدانید که

شد به بیرون از طریق شناسایی و کمیکند، او مرامیرباید و بعد به خودش زندهمیپس او دل و جان شما را اول

خواهد، گفته مسئولیت زنده میتنها ما را. مشتري ما کی هست؟ مشتري ما خداست. کندمیخودش را جایگزین

و ها گفته این مسئولیت را دادم به کوه. ه من در روي زمین یعنی مسئولیت عشق به عهده انسان استشدن ب

گفته من به تو و تو به من زنده بشو، در حالی که تو این تن . فقط انسان پذیرفتکه هیچ کس نپذیرفتها کی

فت؟ قیمت ما تا کجا رفته؟ اصالً رهستم، این عشق است؛ پس مشتري ما خداست، پس قیمت ما رفت باال، تا کجا

آن دان که بهمیلرزيمیبر هر چه که. شویمنمیفهمیم؟ براي اینکه براي هیچی خممیاز کجا. ما قیمت نداریم
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هم نیستیم، پس شما به پولتانمان کنیم این جان جسمیمیحتی ما فکر.لرزیم؟ به هیچیمیارزي، ما به چی

بیشتر از . هستید؟ بیشتر از تمام متعلقاتتان هستیدتان بیشتر از خانه. ولتان هستیدچسبید یا بیشتر از پنمی

. بیشتر از تمام باورها هستید. دردهایتان هستید

قیمتش چقدر است؟ قیمت ندارد . اصالً تنها خاصیت مقدس شما هستید یعنی ذات شماست خداییت شماست

تري اوست معنیش این است که شما خودتان را به کسی یا به و این که مش. قیمت گرفت باال چون مشتریش اوست

این هم . کشیدمیتوانید بفروشید ولی دردمییعنی حق ندارید بفروشید،توانید بفروشید، نمیچیزي در جهان

مایی، تو آن گوید تو خاص ازمیمایی،آن مفروش تو خویش ارزان که تو بس گرانبهایی و تو از. قانون غیرت است

کشم از جهان بیرون میفرستم به این جهان بعدمیعلق به چیزها نیستی، متعلق به این جهان نیستی، من تو رامت

کنم، میبعد از طریق تو روي جهان کارشوممیکنی، باید رها کنی بیایی من به تو زندهمیاگر چسبیده باشی ضرر

.گویدمیکار دارم با تو، این طوري

درد تو خوش گوارد، تو درد را مپاال*****رت حیات آردابرت نبات بارد، جو

که در ذهنیمنبارد، در مقابل ابر می، پاك نکن، تصفیه نکن، ابر تو نبات است شیرینیمپاال یعنی صافش نکن

در یک خانواده پدر و مادر . باردمیشاهنامه است در مازندران یادتان است افتاده باال سر پهلوانان ایران سم

ابري که آنجا چه ابري هست؟ . کنند دو تا هم بچه هستمیدارند هر دو هم درد دارند، باهم دائماً دعواذهنیمن

حضور زنده شده بودند دوباره با هاگر هر دو از جنس عشق بودند یعنی به خدا زنده شده بودند ب. باردمیسم

.شد؟ ابر نبات ابر زندگیمیکردند به زندگی کردن چه ابري آنجا برقرارمیهمدیگر شروع

شیرینی نبات شامل شادي است آرامش است، عشق و لطافت و برکت است یک . باردمیگوید ابر تو شیرینیمی

قدرت پرورش دهنده را امروز گفت به ما، گفت در طبیعت یک نیرویی وجود دارد که .قدرت پرورش دهنده است

دهد میهمین طور که گلها را پرورش.او پرورش دهنده است. تانسانها فراموشش کردند در انسانها هم هس

جور تو حیات. پس نبات نیروي پرورش دهنده هم هست. دهدمیدهد انسان را هم پرورشمیدرختها را پرورش

خوب شما آمدید . آورد، حیات یعنی زندگی، جورش یعنی دردش شامل کندن شما از هم هویت شدگی استمی

خواهیم دست شما را از چیزهایی که چسبیدید باز کنیم، میدید به چیزهایی االن یکی یکیرفتید جهان چسبی

گوییم بشناس که تو پولت نیستی، پولت را رها میکنیم،میال که بگوییم این قسمتت آزاد بشود هی یکی یکی
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کنی میدي، هی دوباره بازبنمیکنی دوبارهمیخواهی باز کنی این انگشتت را یکی بازمیاین دستت را که. کن

.این هم درد دارد، رها کردن عادتهاي بد درد دارد، رها کردن غیبت بدگویی، ایراد گیري، ایجاد درد درد دارد

کند میکند که ماست، ما را مجبورمیوانمودذهنیمنما به اینها قوام پیدا کرده، ذهنیمن. توانیم رها کنیمنمی

. کنیم او هستیممیما هم فکر. آیدنمیپس هر کاري که بر ضد او باشد او خوشش.ي کنیمکه او را تعمیر و نگهدار

.کشیممیکنیم ما دردمیکشد ما فکرمیکشد وقتی او دردمیکشد او دردمیدرد

توانید بکشید عقب بگویید که این من من باید این عادت را رهامیدر حالیکه ما از جنس هوشیاري هستیم، شما

دانم اگر این عادت را میمن. خواهد درد دارد براي او، براي من هم دارد؟ نهنمیکند، معتاد شده به این چیزها،

درد آزاد کردن خود است ما باید این کار را . آید، پس دردها همیشه درد کندن هویت استمیبیندازم زندگی

چرا اینقدر جور زیاد است درد زیاد است؟ . مانیممیاقینکنیم هویت شده ب. بکنیم یا نکنیم؟ البته که باید بکنیم

.دهیممیبراي اینکه اشتباه کردیم با خیلی چیزها هم هویت شدیم، بازهم ادامه

خواهد یک درخت بشود، دانه با نیروي میکارید زمین، این دانهمیامروز صحبت شکوفه است، شما یک دانه را

خواهد، ولی ما چیزينمیاین درخت بزرگ بشود، خود دانه چیزيخواهدمیکند، خرد کلمیزندگی کار

توانم به حضور برسم، خانم یا آقا نمیگوییم که من سی سالم است، من االنمیذهنیمنخواهیم، ما به عنوان می

الزم چرا . من الزم ندارمگویم خود شما چی؟ میگوید ده تا سی دي بدهید به مادر یا پدر من،میزندمیزنگ

60گویید میسالگی چرا60سالگی، االن الزم دارید، 60تا کی؟ تا . را ادامه بدهدذهنیمنخواهد میندارد؟

زندگیآن ببینم باام را بخرم، بچه هایم را بزرگ کنم با همسرم کنار بیایم، حاالگوید من باید خانهمیسالگی؟

سالم، بعد از این که اینها را جمع کردم بعد به 50کنم تا بشود خواهم بمیخواهم بشوم چه کارمیکنم یا جدامی

.حضور برسم

دانید میگوید کهمیشود این طوري شبیه این است که این درخت بادام که بادام زیر خاك استنمیاین طوري

بدهد من خواهد مرا پرورشمیتوانم گوش بدهم من تسلیم نیستم، نیروي زندگینمیچیه؟ من به حرف زندگی

موقع من زیر آن .کنم تا بشوم یک درخت، وقتی درخت شدم حاال زندگی بیاید باهم صحبت کنیممیمقاومت

شود برو ببین که برگ نمیگویدمی.گویدمیموالنا هم دارد همین را! شودنمیآخر این که. گیرممینیرویش قرار

وید که این نیروي پرورش دهنده وارد وجود ما بشود ما گمیبرد؟ پسمیچرا اسم شکوفه. چه جوري آمده بیرون



Program # 650گنج حضور650برنامه شماره 

18: صفحه

کنیم یک میو هر موقع شناسایی. باید درد هوشیارانه بکشیم و این عادتها را و هم هویت شدگیها را رها کنیم

کند براي اینکه شمامیآورد زندگی را در شما زیادمیهم هویت شدگی داریم شما خوشحال بشوید و این حیات

.دهدمیآورد و به شما نشانمیکنید از کسی که عیب شما را پیشمیتشکر. اندازممید من دارم این راگوییمی

درد یعنی لرد ته شراب، یعنی ما که هنوز . دهی با درد همراه استمیدرد یعنی االن یعنی شرابی که تو به من

ما . فعالً نیستیم. د ما هم چون چیزي نداریمآید صاف رد شود برومیورآن شیشه صاف که نشدیم که هر چه از

یعنی هم . رنگها همه رنگهاي ماستآن کنیم در مقابل نور ومیاي هستیم که پشتش رنگ زدند مقاومتشیشه

دهد، شراب صاف نیست همراه با درد است، ولی چون هوشیارانه میهویت شدگیهاي ماست، االن شرابی که به ما

گوید تو درد به من بده، یعنی مرتب درد به میشود در ما،میگواریم خوب هضممیشکنیم خومیاین را تحمل

اش به من خوشی بیرون درد را صاف کنی یعنی چی؟ یعنی همه. مبادا تو درد را صاف کنی. من بده تا من بشناسم

. را بدهی

مان ارضاي نیازهاي روانشناختیخواهیم درد بکشیم، ما دنبال نمیگویند مامیخواهند؟ مردممیمردم چی

خواهیم پولدار بشویم به حساب بیاییم، میخواهیم خودمان را نشان بدهیم و مردم از ما تعریف بکنند،میهستیم،

راآنها بیاید، ماآنها دهد که چه چیزي خوب است و بهمیخواهیم من را بزرگ کنیم و این من تشخیصمیخالصه

مرا به من هاي یعنی خدا مرتب این ناصافی. تو درد را مپاال! مواظب باش این را نگوییگوید میخوب. خواهیممی

بینید میپس شما االنتو درد را مپاال. خواهم زودي به تو زنده بشوممینشان بده، مبادا یک دفعه کم کنی، من

ت شدگیهاي شما را با دردها و خواهید به زندگی زنده شوید مرتب زندگی جاهاي بد شما را هم هویمیوقتی شما

.دهدمیبا باورها و با چیزها هی نشان

یکی هم دوباره آن گویید همین االن هویتم را کندم حاال این یکی را هم دوباره حاضرم بکنم، خوبمیشما

شکر کنید که دارد نشان. چقدر من باید ایرادم را برطرف کنم؟ این جوري نگویید. دهدمیخودش را نشان

و همه بیرون ها دهد، اگر تو خواب ذهن بودیم همه چیز خوبه به به، االن جوانم موفقم شرکت و همسر و بچهیم

کنید، مبادا دنبال این میکنند این خوب نیست، خوب نیست که موقتی است شما دارید من را بزرگمیتعریف

هایتان را ببینید خدا حض اینکه بخواهید عیبپس شما به م. شویدمیشما هم بیدار. گویدمیدارد این را.باشید

هم عجله دارد که بیشترین برکت را آن هی این را ببین این را هم ببین چون. کند بیشتر ببینیدمیبه شما کمک
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بیشترین شادي را از طریق شما به جهان بفرستد خسیس که نیست او، فراوانی است بینهایت است، تازه بوسیلۀ 

.کندمیکند او هم توجهمیان را، هر کسی روي خودش کارشما سیراب کند جه

خسته شدم شما نگویید که من چقدر ایرادم را برطرف کنم،. دهدمیت را به ما نشاناولی یادمان باشد اول ایراد

.تو درد را مپاالبلی ایراد داریم، دیگر، 

'تَدلّی'دناوز تو بلند و پستم وقت***اي عشق با تُوستم وز باده تو مستم

زنم و توجهم به توست، حواسم به توست، یعنی حواسم به بیرون میمی گوید که اي عشق من دارم با تو حرف

توانیم میکنیم به او زنده بشویم، به او زنده بشویممینیست، همه ما بیدار شدیم که ما داریم ایرادتمان را برطرف

آن به،خرد او،کنیم انرژي اومیبراي اینکه هر کاري که. ام درست بکاریمدر بیرون هم دیگر بادام پوك نکاریم باد

خواهیم به عشق زنده بشویم و از میبریم، مامیریزد، به هر فکري به هر عملی، بیشتر در حالت تسلیم به سرمی

.بادة تو مست بشویم

شوم، گفت سینه شکاف پیدامیزندهمن یک لحظه به تو . از توستام دانم که بلندي و پستیمیو من االن

منتهی . عشق چیه؟ عشق یعنی وحدت ما با خدا این عشق است. زندمیعشق بیرونشکافآن کند، ازمی

بوده زمانی که شما از جنس خدا نبودید؟ از . آیا عشق بوده که از بین رفته؟ نه. بهترین حالتش هوشیارانه است

ولی نگاه ما چون به بیرون است آگاه . االن هم او هستید. نس او بودیدجنس او نبودید؟ نبوده که همیشه از ج

یعنی ما باید آگاهانه بیدار بشویم از جهان، یواش یواش آگاهانه به او زنده بشویم و عشق واقعی .نیستیم از عشق

. این است

کند و میشما را تسخیریعنی بتدریج که او دل . افتدمیعشق تازه به کار. ولی ما همیشه از جنس عشق بودیم

شویم یک لحظه حواسمان پرتمیافتید، االن یک لحظه به او زندهنمیشوید البته دیگرمیشما به او زنده

کنیم میبیرون که نگاه. شویممیشویم بلندمیافتیم به او که زندهمیکنیممیشود به بیرون، بیرون که نگاهمی

پست . شویممیشود اگر بشود البته، به او بلندمیصفرذهنیمنشویم میه زندهشود بعد به او کمیبلندذهنیمن

.یعنی نزدیک شد و نزدیکتر شدآیه قران است، 'تَدلّی'وقت دناشویممیو بلند

8، آیه )53(قرآن کریم، سوره نجم

ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّىٰ 

سپس نزدیک رفت و نزدیک تر شد
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. یعنی این سرنوشت همه انسانهاست. شودمیشود و خود اومیشود و نزدیکترمینزدیکیعنی انسان مرتب به او 

شود وسیعترمیاندازیم و سینه ما وسیعترمیکنیم هم هویت شدگیهایمان رامیال یعنی بتدریج که ما بیرون را

شویم میشویم یک دفعه خود اومینزدیکتر... شویم و میشویم و نزدیکترمیشود باالخره داریم به او نزدیکمی

فقط در مورد حضرت رسول نبوده در . هوشیارانه، همیشه خود او هستیم پس این قانون در مورد همه صادق است

کنید او میکند و باالخره شما حسمیهمه انسانها را او دارد هی به خودش نزدیک نزدیکتر. مورد همه انسانهاست

.هستید هوشیارانه

شود اگر از جنس او بشویم اگر نزدیک او شدیم و تبدیل به او شدیم میهم جالب است، پس معلوماین چند بیت 

موقع حس زندگی و پخشآن و. هوشیاري جسمی تبدیل به هوشیاري حضور شد دیگر ما به حضور زنده شدیم

و این چند . شویممیچارهولی اگر گم بشود بی. خواهیمنمیما دیگر از بیرون زندگیشودمیدر این جهان آغازآن 

. گویدمیبیت همین را

1489ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

روز که چون جان شوي از چشم نهانیآن و

من همچو دلِ مرغ ز اندیشه طَپانم

کند میآییم باال، دوباره این فکري که اختیارش دست ما نیست ما را تسخیرمیذهنیمنافتیم به صورت میوقتی

وقتی روز که چون جان شوي از چشم نهانیآن و. کشیممیما زیر درد و فکر رنجآیندمیهش دردها همو همرا

قراربیدر اینصورت مثل دل مرغ از اندیشهذهنیمنآییم باال به صورت میشوي یعنی مامیاز چشم ما نهان

شود؟ نه مضطربمیشده مضطربآیا کسی که به حضور زنده . زندمیدلم تاپ تاپ. شوممیشوم مضطربمی

است، استرس ذهنیمناضطراب مال . شودنمیکسی که در این لحظه هست به او زنده هست مضطرب،شودنمی

قراري و اضطراب و استرس معنیش این است که آینده مهمتر بیاست،ذهنیمنقراري مال بیاست،ذهنیمنمال 

این لحظه زندگی است، . داند که آینده بهتر از این لحظه نیستمیهاز این لحظه است کسی که به زندگی زنده شد

گذشته بهتر از این لحظه نیست، بیشتر مردم در هوس گذشته در آرزوي برگشت گذشته یا در آینده یا در گذشته 

.مشخص است. استذهنیمناین غلط است این زندگی . کنندمیزندگی
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در خانه چو ذره به طَرَب رقص کنانم****در روزنِ من نورِ تو روزي که بتابد

آید باالي این گنبدها یا از روزن اتاق شما این میروزن را باز کنید روزن این لحظه است، همانطور که از روزن نور

آید نور همین میلحظه وقتی شما تسلیم هستید یعنی با اتفاق این لحظه آشتی هستید روزن باز است و نور

ه و شادي بخش زندگی است از وقتی که شروع کرده به تابیدن من در خانه هستم، خانه نیروي پرورش دهند

شود شما به صورت ذره، ذره یعنی فرم می.کنممیفضاي یکتایی این لحظه هست، مثل ذره به طرب دارم رقص

از فرط شادي اي هستید که بینهایت هستید،فرم ذره هستید ذرهبی، شما بصورتذهنیمنندارد، من ذره نیست 

.طبیعی انسان استاین حال . کنیدمیدائماً رقص

کنیم، میآید و عمق پیدامیهوشیاري حضورکندمیشویم وقتی هوشیاري جسمی فروکشمیفرمبیوقتی ما

رود میرود، اضطراب از بینمیشود و ترس از بینمیدائماً شادي بودن، شادي از جنس خدا بودن از شما ساطع

توانید از گذشته یاد میکنیدنمیمعنیش این نیست که شما به گذشته و آینده فکر. رودمیکلی زمان از بینبطور

روید به میوقتی. رقصیدمیو از طرب دائماً. ولی همیشه در این لحظه هستید،بگیرید در آینده هدف بگذارید

روید یک ساعت نمیگردیم به این لحظه،مینده بررویم به زمان یعنی به گذشته و آیمیگردید وقتیمیجهان بر

شود براي اینکه میذهن شما خالق. کندمییعنی ذهن شما بهترین حالتش را پیدا. در گذشته و آینده بمانید

این بهترین . روید به گذشته و آینده ولی در این لحظه ساکن هستیدیشما مرتب م. توش دیگر من وجود ندارد

.بینیدمیدر این لحظه ساکن ولی زمان هم.حالت زندگی است

تا باز نیابد سبب اندیش نشانم**این ناطقه، خاموش و چو اندیشه نهان رو

یعنی ذهن این اگر خاموش بشود، فکر متوقف بشود این شکاف ایجاد شود و شکاف بماند پر ناطقه یعنی گوینده

نویسد، الزم نیست که تند تند فکر کنید میهن شماشود، زندگی روي ذمینشود در اینصورت ذهنی شما خالق

است که با فکر کردن درستذهنیمنفکر کننده .کندنمیفکر کننده شما را کنترل. هر موقع الزم شد فکر کنید

این ناطقه یعنی همین گوینده فکر . شود، وقتی صفر باشد شما الزم نیست براي من درست کردن فکر کنیدمی

ي او شما اصل شما مثل اندیشه نهان رو، اینجا اندیشه در معن. کند خاموش، صفرمیتند فکرکننده، که تند 

سبب کار داریم، با آنخیلی کلمه جالبی است و سبب اندیش،تا باز نیابد سبب اندیش نشانم.هوشیاري است

تواند میدهد و اینمیو بدترین کاري که انجام. اندیشدمیاندیشد، سببمیاست، یعنی علتذهنیمناندیش



Program # 650گنج حضور650برنامه شماره 

22: صفحه

بیند نمیبزرگترین اشتباه ما باشد یعنی مادر اشتباهات این اشتباه است که این لحظه را که زندگی است زندگی

شود در این که این میهم در این لحظه متبلوراش شیسبب اندیاست و سبب اندیشبیند، دائماً میوسیله

کنم براي میسببکنممیبینم و این وضعیت را پلهمینم وضعیت رابیمیمن این فرم را،لحظه یک فرمی دارد

واقعاً مادر اشتباهات ما . غلط است. زندگی تویش استذهنیمنیعنی سبب اندیشبه نظر رسیدن به چیزي که

.هستیمسبب اندیشهم باشد که ما در این لحظهذهنیمنتواند بوجود آورندة میو این. همین است

این که ما. مخصوصاً در حیطه زندگیشود غلط استمیچیز سبب این چیزبینیم اینمیمعموالًکه دانیدمی

گذارد من زندگی کنم، فالنی سبب نمیفالنی. گذارد زندگی کنم غلط است موهومی استنمیگوییم همسر منمی

ید بجوشد بیاید باال، وقتی شمازندگی در درون شماست، باید ریشه داشته باشد با. این است که من زندگی نکنم

بطور کلی ؟ البته که همسرم، بچه هایم، مردم،!گذارد من زندگی کنمنمیرا بستید دنبال سبب هستد که کیآن 

درست است این؟. همه دیگر، همه ضد زندگی هستند

ذهنیمنندیشسبب اهستید، سبب اندیششما لطفاً خودتان را زیر نورافکن قرار بدهید ببینید که چه جوري

در این لحظه گذارد،میرا کنارسبب سازامروز خواهیم دید غلط است براي اینکه در واقع سبب اندیش.است

تواند باشد در بیداري ما، میافتد که بهترین اتفاقمیآورد و این اتفاق به این علتمیاتفاقات را زندگی بوجود

این اتفاق چی را بوجود آورده، شما ایشان یکی توطئه کرده، حتماً گوییدمیگذارید کنارمیشما این موضوع را

را در سبب انسانی است که سبب اندیش.ایدسبب اندیشفقط به این علت است کهنه خود شما. یکی، دشمن

آورد اصالً میکند در نتیحه احتمال این را که صد در صد است که زندگی این اتفاق را بوجودمیبیرون جستجو

سبب در مورد زندگی . نیستندها سبب! ببینم چیهها گوید خدا چیه؟ زندگی چیه؟ سببمیگذارد،مینارک

.امروز در این مورد مفصل صحبت خواهیم کرد. کند به حرفش گوش ندهیدمیغلط فکرذهنیمنیعنیاندیش

راستست، االّآن سروت اگر بخوانم،**ماهت چگونه خوانم؟ مه رنجِ دقّ دارد

توانید ماه بنامید، ما از چه جنسی هستیم؟ ما هم از نمیترا چه جوري ماه بخوانم؟ زندگی را شمامی گوید من 

براي اینکه ماه رنج . ماه، ماه باال سمبل زیبایی استآن پس ما هم ماه نیستیم، منظور ماه زیبایی. جنس او هستیم

کند به میکنیم شروعمیید از ماه شب چهارده که ما شروعدانمی.الغر شدن و باالخره رفتن به محاق را دارد

شود، پس رنج دق کردن و باریک شدن را و خالصه از بین نمیالغر شدن باالخره ماه سه روز دیده،... الغر شدن، 
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الّراستست، اآن شود سرو گفت، نه ما را،مینه خدا راسروت اگر بخوانم،. شود به من ماه گفتنمی.رفتن دارد

: درست است که سرو راست است ولی توجه کن اال که

ها اصلی ندارد اصالجز اصلِ اصلِ جان**سرو احتراق دارد، مه هم محاق دارد

شود دیدهمیشود باریکمیسوزانند، ماه هم که به این زیبایی است باریکمیبرندمیشودمیسرو خشک

پس جز اصل اصل جانها،. شودنمیهمان سه روزي است که ماه دیدهرود به محاق، محاق میشود، سه روزنمی

آن اصل اصل جانها یعنی اینکه شما یک جان دارید در بدن است ولی یک جان دیگر دارید که اصل این است که

و شما پس اصل اصل جانها اوست. جان مردنی نیستآن این جان مردنی است،. هوشیاري استآن .اصلتان است

ابداً . حتی این هم اصلی ندارد اصال، اصال یعنی ابداً. گوید جز اصل اصل جانها اصلی نداردمیبراي همین. هستید

حقیقتی ندارد یعنی همه موهومی است از . اصل ریشه است، اصل اصل است. غیر از اصل اصل جانها اصلی ندارد

. اندبین رفتنی

هم با آننچسبید، آن بهدهد از بین رفتنی است پسمیان نشاناید از موالنا که هر چیزي که ذهنتشما یاد گرفته

آن بهشما نباید. هویت نشوید، هر چیزي را که ذهن بتواند به شما نشان بدهد تصویر بکشد از بین رفتنی است

اندازة زندگی چقدر است؟ . و اصل اصل جانها زندگی است و شما هستید. بچسبید، ازش نباید زندگی بخواهید

شود سوزاند، تن رانمیبنابراین شما را. ریشۀ شما و اصل شما و حقیقت شما چقدره؟ اندازة او بینهایت. ایتبینه

آن بهاگر. رودنمیکند به محاقنمیغروبشود،نمیشود غرقنمیسوزد، خیسنمیشود سوزاند اصل شمامی

. زنده بشوید همیشه زنده هستید

خُسوفیخورشید را کُسوفی، مه را بود 

گر تو خلیلِ وقتی، این هر دو را بگو ال

گوید که خورشید به این زیبایی همین طور پر از نور است و پر از گرما است که زندگی زمینی ما جسمی ما میپس

مه هم به خسوف. گیردمیشود،نمیکند بعضی موقعها دیدهمیبه او بستگی دارد به انرژي او بستگی دارد کسوف

دنبال چی هستیم؟ چیزي که. شود که دیگر دیده نشوندمیخواهد بگوید که اینهامی.گیردمیه همرود، ممی

یعنی هم ال این هر دو را بگو. اند خلیل وقتندو اگر تو خلیل وقتی، پس همه انسانها که االن زنده. میردنمی

ذهنیمنتواند ماه مید و ماه همتواند یک خورشید ذهنی باشمیخورشید حتی. بگو الخورشید و هم ماه را
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پنج حسمان را بکار بیندازیم، کند که مامیدانید که خورشید روشنمیخورشید هوشیاري جسمی باشد. باشد

خواهد بگوید که آثار خورشید و همانطور می.توانیم جسم داشته باشیمنمیتوانیم ببینیم ونمیخورشید نباشد

هستند اگر تو خلیل وقتی که خلیل وقت هستی به هر دو اینها بگو ال، یعنی چی؟ آثار ذهن اینها از بین رفتنی

کنیم که هر چیزي را که ذهن به ما میحداقل این را شناسایی.پرستمنمییعنی من از جنس شما نیستم و شما را

.آیدمیو این موضوع از آیه قران. پرستیمنمیکنیممیال دهد و درخشان است مامینشان

76، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

ا أََفلَ َقالَ َال أُِحبُّ اْآلفِلِینَ  َذا َربِّي ۖ َفلَمَّ ا َجنَّ َعَلْیِھ اللَّْیلُ َرأَٰى َكْوَكًبا ۖ َقالَ َھٰ َفلَمَّ
ستاره غروب آن چون. این پروردگار من است: پس چون شب بر او نمودار شد ستاره درخشانی دید، گفت

).به خدایی نخواهم گرفت(چیزهاي غروب کردنی و ناپدید شدنی را دوست ندارم من: کرد گفت

چی؟ یعنی هوشیاري آمد به این جهان بصورت شما رفت توي ذهن، رفت یعنی،پس چون شب بر او نمودار شد

ستاره درخشانی .ذهن استخوابهوشیاري درشبدنیابه خواب، شد شب یعنی شب این دنیا، پس شب این

: گفتگویدمیراجع به ابراهیم خلیل. ستاره درخشان همان چیزي است که االن براي ما خیلی مهم است،دید

ما هم همین را گفتیم، ما وقتی آمدیم به این جهان رفتیم توي ذهن دیگر روشنایی .این پروردگار من است

بیند، یک چیزي میجسمهوشیاري جسمی فقط حضور از بین رفت، هوشیاري حضور رفت هوشیاري جسمی شد،

.بنام پول دید

: ستاره غروب کرد گفتآن چون. درخشدمیاین خیلی،این پروردگار من است: ستاره درخشانی دید، گفت

شما باید همین را ).به خدایی نخواهم گرفت(من چیزهاي غروب کردنی و ناپدید شدنی را دوست ندارم 

اُفول کرده یعنی غروب کرده؛ از بین رفته آن .این خداي من استشما امدید یک چیزي درخشیده گفتید . بگویید

که خیلی درخشیده زیبایی ما بوده، جوانی ما بوده، موهاي قشنگ ها یکی از ستاره. چسبیدیدآن بهولی شما هنوز

نید بوده، کمیافتخارآن بهشما بوده، دانش شما بوده، استعداد شما بوده، هنرمندي شما بوده، هر چی که بلدید و

ولی اینها همه غروب کردنی هستند خیلی چیزها اُفول کرده در زندگی ما ولی ما هنوز چسبیدیم بهش، درست 

من افول . کندمیپرستم براي اینکه این دارد اُفولنمیاست این؟ نه همان اول ایشان تشخیص داد گفت این را من

که اُفولآن کند،نمیکه اُفولآن ؟ اصل اصل جانها را،پس چی را خواهم پرستید. را نخواهم پرستیدها کردنی

خواهم زنده مییعنی من فقط به او. کند خود ما هستیم، خود هوشیاري استف خود بودن است، خود خداستنمی
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را دیگر نپرستید، آنها کنید کهمیپس بنابراین با افول کردن چیزهاي هم هویت شده شما این شناسایی را. بشوم

پرستیم، نمیپرستیدیم اصالً االن همنمیمکن است بگویید که نه خیر ماشما م

فکر آن ؟یک فکربرد؟ معطوف به چی هست؟میدزددمیسئوال این است در این لحظه چه چیزي توجه شما را

مان هآن دزدد،میشویم به زندگی؟ براي اینکه توجه ما را یک چیزينمیما چرا زنده؟مربوط به بیرون است

. تواند در ذهن زنده باشدمیستاره. شاید هم اُفول کرده زنده است. براي شما هنوز ستاره زنده است. ستاره هست

اینها افول کردند . اینها همان ستارگان هستندچیزهایی که شما از گذشته با خودتان دارید حتی رنجشها آن تمام

. را به خدایی نگیریدآنها زید شمابیاندا. اندتمام شده اینها، فقط در ذهن شما زنده

و گرنه توجهتان را. پرستیدمیراآن تواند تمرکز و توجه شما را در این لحظه بدزدد شمامیهر چیزي که

کند؟میچه چیزهایی حواس شما را پرت.شدید به آنمیدادید به خدا در این لحظه و زندهمی

.زان روي دل عاشق از عرش فزون باشد*****رزيدان که به همان امیلرزيمیبر هر چه که

. لرزدنمیابر، بینهایت است، بنابر این دل عاشق به چیزيبیاش به اندازه آسمان است، آسماندل عاشق اندازه

همین طور همین معنی مسلمان الگوید میو البته وقتی. »ال«پس شما هر چیزي که در زندگی شما درخشید بگو 

درخشند و میدرخشند، اگرمیرا که دارندها مسلمان شدن معنیش این است که تمام ستارهشدن هم هست، 

درخشیدند، هر چیزي را نمیپرستید وگرنهمیراآنها بینید و هنوز براي شما شب است شمامیراآنها درخشش

که در شب دنیا یعنی هایی رهتمامی ستا.اگر نه درخشد نور او را شما پس گرفتید. درخشدنمیکه بیاندازید دیگر

همه . نگفتیدال آیند مادي هستند شما بهشانمیزنند به نظر خوشگلمیدرخشند سوسومیذهن االن براي شما

ال شوید و این معنی دینداري حقیقی است ومیکردید همه اینها که از کار افتادند تازه شما بینهایتال اینها را که

.زنده شدن به خداست یا اال اهللا یا مسلمان شدن استو . گفتن به همه چیز است

کاو بر حق کند تَولّاآن باطل نگردد*جمله یاران باطل شدند و مردند: گویند

هستند؟ همه انسانها یار ما هستند، چرا؟ از جنس ما هستند از جنس ها می گویند که همه یاران، یاران کی

نیامدند . توانستند برگردند به زندگی زنده شوندمیباطل شدندچرا .باطل شدند و مردندهوشیاري هستند، اما 

جلوسالشان هنوز دارند در بیابان ذهن80سالشان 75سالشان 70سالشان 60، رفتند باالخره شد ... رفتند، 

. انداند و در ذهنشان مردهگویند هر چه بیشتر بهتر، باطل شدهمیروند ومی
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شود، یعنی در یک جایی انسان باید دیگر جلو نرود و بفهمد که دیگر نمیباطلتولّا بکندولی آنکسی که بر خدا 

از بدنم، از جنسیتم که ام، از سوادم،ام از متعلقاتم، از خانهمن امتحان کردم از پولم از همسرم از بچه. بس است

نتوانستم بگیرم زندگی نتوانستم بگیرم هویت هایم که استادم، معلم ام، دانشمندم، هنرمندممردم یا زن، از نقش

گویند میدانم به منمیکنم، اینها مرا باطل کردند، درست است چیزهایی کتابیال خواهم اینها رامیپس من

خواهم برگردم تولّا کنم یعنی دوستی کنم با خدا و دوري کنم از میمعلم ولی باطل شدم، مردم در این ذهن، حاال

.جهان

دهید که باید دور بشوید از جهان دیگر نروید و بر میتولّا عکس تبرّا ست، تبرا یعنی شما تشخیصهدانید کمی

گوید همیشه راه هست، همیشه جا می.نزدیکتر بشوید، تا باطل نشوید،... نزدیکتر بشوید، گردید و دوستی کنید

فرصت هست که باطل نشویم و نمیریم و کشیم توي این بدن، و در این جهان هستیم میهست، تا زمانی که نفس

پذیرد میکند او دوستی ما رامیبرگردیم سوي خدا و به محض اینکه برگردیم و بیدار بشویم دیگر او به ما کمک

این کار در . کند ما خود او هستیممیکند ما آزاد بشویم او خودش را آزادمیکنیم کمکال کند مامیاو کمک

را خودش،خواهد، ما خودش هستیممیهمیشه مهربان است، همیشه خیر ما را. گی استجهت قانون تکامل زند

. دهیم که فقط دخالت نکنیممیکند، ما تشخیصمیدارد آزاد

این دردهاي من درد بودیمخواهیم بیدار بشویم تا حاال در خواب فکر ومیما،گوییم ما دیگر فهمیدیممیو

خواهم توقعاتم را صفر بکنم، دیگر نمیخواهم بیندازم، از مردم چیزيمیراتوهمی هستند، تمامی دردهایم

خواهم، من موتور نمیخواهم، اصالً چیزينمیخشمگین و رنجیده نیستم، از چیزي شکایت ندارم، از کسی چیزي

جا بروي یک ولی اگر نکنی هر .به خواستن زنده بود، فهمیدمذهنیمنچون این . خواستنم را از کار انداختم

:بیتآن کندمیچیزي شما را اذیت

آرام نیستجز به خلوتگاه حق****دام نیستبیدد وبیهیچ کنجی

ذهنیمن. بریدمیچرا؟ براي اینکه عامل اذیت را با خودتان. کندمیاي بروي یک چیزي شما را اذیتبه هر گوشه

.ها جاي آرامش ما فضاي یکتایی استخواهد اذیت کند، تنمیرا یک چیزي کسیذهنیمن. است

'یی که باشد در جان ز ربِّ اَعلیجز خنده*****هاي خلقان، برقیست دم بریدهاین خنده

آیدمیآید که خبرمیدارند، خنده شان از اینذهنیمنچرا؟ . آیدمیخلقان از بیرونهاي پس خنده
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یواش یواش مردم به کنم،مییازهاي موهومی خودم را برآوردهپولشان زیاد شده، اتفاقات خوب افتاده، من دارم ن

زند و بعدش میاي که موقع باریدن باران و هواي ابري در آسمانبرق همان جرقه. کنندمیکنند تاییدمیمن توجه

لحظه زند دم بریده است براي اینکه ادامه ندارد، یکمیبرق وقتی. شنویدمیآن هم رعد صداي شدید که بعد از

. هست

شما . یا نامه بنویسی! توانی نامه بخوانیمیتوانید آدرس پیدا کنید نهمیگوید که با این روشنایی نهمیو موالنا

هوا روشنها آید، بعضی موقعمیاش را ندارید، گم شدید، بارانفرض کنید شب بسیار تاریک جایی که نقشه

گویید هان راه از این طرف میبینیدمیشود یک چیزيمیزشود خوب در همان لحظه که چشمهاي شما بامی

بینید که میزندمیدقیقه دوباره برق10روید پس از میطرف تاریک است در تاریکیآن رویدمیخوب! است

آید و عقلی که از بیرونمیکه از بیرونهایی پس خنده.تمام راه را اشتباه آمدید اصالً جلویتان بسته است

دم بریده . گوید اینها عقل دم بریده استمیهم هویت شدیمآنها د، عقل چیزها که در مرکز ماست که باآیمی

. یعنی ابتر، ناقص

آید باال و از ذات میجوشد از عمق شمامیزندگی که ممتد است غیر از خنده اي که شادي کههاي بر عکس خنده

آید به جان شما به غیر از این مینید حسش کنید و این از خداتوامیبودن شما برمی خیزد و در این لحظه شما

که از چیزهاي بیرونی از بین رونده و از هایی پس به خنده. زنندمیآدم را گول. انددم بریدهها خنده، همه خنده

خنده را شما نخواهید، سعی کنید خنده شادي طبیعی ازآن آید شما توجه نکنید،میطریق هم هویت شدگی

ریزد بر خاك شما و میاعماق شما بیاید باال، رب اعلی یعنی خداي بزرگ و امروز در بیت اول گفت که دائماً جرعه

.خنده هست، رقص هست. توي این جرعه شادي هست

غم، اضطراب، .گونه ماستاشادي و خنده و رقص ما بصورت ذره با آزادي از مشخصات انسانی ماست خد

ه، مالمت خود و دیگران، حس تاسف نسبت به گذشته، حس گناه، حس برتري و حس استرس، نگرانی از آیند

سطحی است ادامه هایش خندد ولی خندهمیهمذهنیمن. آیدمیذهنیمنپائین تر بودن، حس حسادت اینها از 

ولی تا موقعی !کندمیادعاي حضور همذهنیمنما ظاهراً حالمان خوب است تا زمانی که یک خبر بد نیاید، . ندارد

ات آمده پایین، کارت را از دست دادي یا آرامش دارد که نگویند مثالً قیمت استوك هایت آمده پایین، قیمت خانه

ریشه ذهنیمنشود، میفالن اتفاق افتاده، یا مریض شدي به محض این که این را بشنود تمام زندگیش زیر و رو
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شود، هر نمیریده است ناقص است به علت ناقصی جیبش هیچ موقع پرابتر است دم ب. ندارد، مثل ابر در هواست

اصالً . چرخدمیبه خواستنذهنیمنشویم، براي اینکه موتور نمیما سیر. کندنمیچه بیشتر بهتر هیچ موقع کار

. واهدخمیاطالع ندارد که چقدر دارد ولیذهنیمنمهم نیست چقدر دارد، باید همیشه بخواهد، ذهنیمنبراي 

گیرد که شما خودتان را فقط خودتان را میشما باید آشنا بشوید به حالت برق دم بریده، این کار موقعی صورت

کنند چه خوب چه بد، اینها را دوباره منصفانه و با چشم ناظر میزیر نورافکن قرار بدهید و مردم هم که اظهار نظر

ما باید بصورت ناظر ببینیم که چه . ن همین شناسایی خود استای. ببینید که کدام یک درست است و اصالح کنید

خواهیم؟ چرا اینقدر شکایت داریم؟ چرا اینقدر میخواهیم؟ از کیمیخواهیم؟ چقدرمیخواهیم؟ چیمیجوري

رنجیم؟ چی طلبکاریم؟میبراي چیرنجیم؟میایم؟ چرا این قدر از مردمخشمگین

هیچ چی، ما چه توقعی داریم هیچ چی از هیچ کس شما قانون جبران را رعایتهیچی، جوابش ! باید جواب بدهید

کنند و این روند بازار است این رامیکنم مردم هم این کار را در مقابل اینمیگویید من این کار رامیکنیدمی

را ذهنیمناي خواهم و توقعی هم ندارم، و من نیازهنمیگیري، از کسی من مفت چیزيمیدهی و این رامی

تا . رسانممیاست و بیهوده است به صفرذهنیمندانم هر توقع من از مردم از وضعیتها براي میشناختم، و من

آن خواهممیتا زمانی که روي من به بیرون است و. آید شروع بشودمیکه در جان من از طرف خداهایی خنده

شویدمیکنید توقع دارید خشمگینمیوضعیتها از آدمها شکایتیعنی شما تا زمانی که از. نخواهد آمدها خنده

که در جان شما از رب اعلی بیاید خبري نیست، هایی کنید از خندهمیاین کدورت را روي هم انباشتهرنجید ومی

برقهاي دم بریده خواهید داشت که بدردتان. مطمئن مطمئن باشید این حرفهاي موالنا درست است.نخواهد بود

گذارد آدم نمیخوشیهاي مردم فقط خوشی نیست. ال آدم را بد کند و آدم گم بشود چیزي نداردحخورد جز نمی

. شما اگر مشغول خوشیهاي بیرون بشوید به خندة اصیل نخواهید رسید. به خندة درست برسد

آب حیات حقّست وان کاو گریخت در حقّ

هم روح شد غالمش، هم روحِ قدس الال

شویم با زندگی این حق است، حقیقت دارد دروغ میآید وقتی موازيمیورآن که آب زندگی که ازمی گوید

و هر کسی در حق گریخت یعنی از جهان کَند و فرار کرد . شما اگر تجربه نکردید قبول کنید که حق است. نیست

و کارها . ر جهان حس امنیت بکنیمکنیم دمیتوانیم در حالی که جدا از زندگی هستیم و حس جدایینمیما. آنجا
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زنده بشوید کارها شما اگر به بینهایت خدا در این لحظههم روح شد غالمش،. رفته رفته مشکل تر خواهد شد

برکت او زیبایی او لطافت او شوق او کارها . شودمیشود، راه حل شمامیشود خرد او اندیشه شمامیراحت انجام

، اگر او نباشد آدم مثل اینکه کوهدلبر بردبار من آمده برده بار من. کندمیش ترکند و لذت بخمیرا آسان تر

و کارها هم روح شد غالمش.فهمیمنمیگذرد وقتی او هست اصالً زمان رامیکَند، یک لحظه مثل ده ساعتمی

یا مادر اصلی ما، ما را لَله یا دایه آن و هم نیروي پرورش دهندة. دهد زحمت نداردمیرا همین هوشیاري انجام

شکافد او را نمییادتان است که گفت این برگ چگونه شکافت این پوست را؟ فقط پوست را. دهدمیپرورش

پس پرورش دهندة ما هم . کندمیکند، گل را بازمیکند، شکوفه را درستمیدهد برگ را درستمیپرورش هم

. دهدمیما را پرورشدهد هممیاوست یک هوشیاري هم کارها را انجام

************

یاد آوري کنم که موالنا رفتن هوشیاري به جهان را به تصویر . اجازه بدهید دنباله مثنوي دفتر ششم را بخوانیم

شودمیشود با چیزها و امروز گفت آدم کهنهمیآید به این جهان هم هویتمیکشید گفتیم وقتی هوشیاري

. ثی برده بود بر باد داد، و در خواب دید که گنجی در مصر است و خودش در بغداد بودگفت یک نفر میرا. میردمی

خواب دید که در مصر . گفتیم بغداد رمز این لحظه هست فضاي یکتایی است، مصر جهان فرم و این جهان است

شد که نمییشرو! گنجی هست و پا شد دنبال خوابش رفت، در آنجا پولش تمام شده بود گفت شب بروم به گدایی

شب که . و در مصر آنموقع دزد زیاد شده بود، و شاه به داروغه دستور داده بود که به دزدها رحم نکنید! روز برود

هنوز کاري نکرده بود داروغه این شخص را گرفت و کتک مفصلی به او زد، گفت تو دزد آمد بیرون برود به گدایی 

عادل همین کتک خوردنهاي ماست که از درخواست زندگی از وقتی مقدار زیادي کتک خورد و این م! هستی

. چیزها و از گدایی زندگی ما خوردیم و دردهایی که کشیدیم

گفت من اهل بغدادم من شب خواب دیدیم که در مصر . این شخص به خودش آمد گفت نزن تا راستش را بگویم

است عقل است گفت تو احمقی، من بارها یذهنمنداروغه که رمز همین . گنجی هست و به امید این گنج آمدم

روم آنجا دنبال گنج، نمیخواب دیدم در بغداد در فالن محله گنجی است، و آدرس خانه این شخص را داد، و من

ولی از بغداد فاصله . چطور تو با یک بار خواب آمدي اینجا؟ و این شخص فهمید که گنج در خانه خودش است

گفتیم بغداد سمبل . همید که باید در بغداد گنج را پیدا کند، پس باید برگردد به بغدادگرفته بود و در مصر بود، ف
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. هوشیاري حضورکند، بغدادمیفضاي یکتایی این لحظه و مصر جهان فرم، مصر هوشیاري جسمی که ما را تنبیه

چیزي که هست آن خواهد از آنچیزي که نیست جدا بشود و برگرددمیو. حاال این شخص فهمیده که چی نیست

هنوز شناسیمنمیذهنیمنشناسیم، ما جنس اصلیمان را با نمیما خدا را. شناسدنمیچیز هست راآن بشود ولی

. توي مصر هستیم

و ! گوید اگر شما بخواهید برگردید کار به این سادگی نیستمیکشد ومیموالنا این قسمت را دوباره به تصویر

کنم که میگوید که من فکرمیزندمیو در آنجا هم آخرین حرفی که با داروغه. اهد کردبه شما حمله خوذهنیمن

. این قسمت مثل است. کندمیو موالنا شناسایی این شخص را با یک مثل بیان. احمق نیستم من نیک بخت هستم

4331مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

داند کسیجا نمیکه تو را این****گفت با درویش روزي یک خَسی

درویش رمز انسانی است که شناخته چی نیست، یا از جنس حضور است و با چیزي در جهان هم هویت نشده، این 

بینید که مقدار زیادي رنجش دارید، میدانید که شما دردتان نیستید، ولیمیشخص هم یا شما هم مثل ایشان

ذهنیمنگوید که خس که همین میو. اینها را باید بیاندازمدانم که بایدمیخوب حاال اینها را چه کار بکنیم؟

گوید که تو اگر بلند نشوي به عنوان من کسی تو را نخواهد شناخت چه فایده دارد؟ میباشد به حالت درویشی ما

. شناسدنمیکه اینجا کسی تو را، گفت با درویش روزي یک خَسی

دانم کی اممن نیک میخویش را ****ام نداند عامیگفت او گر می

اگر مرا آنها شناسند، در اینجا انسانهاي عامی آنهایی هستند که من دارند،نمیمرااو گفت اگر انسانهاي عامی

ذهنیمندانم از جنس خدا هستم از جنس حضور هستم، حاال اگر یک میمن. دانم کی هستممینشناسند من که

آنها داشتمذهنیمنجنس درویش هستم این اشکالی ندارد که، اگر از شناسد که من از جنس حضور هستمنمی

.گویدمیحاال دارد همین را. شناختندمی

او بدي بیناي من، من کورِ خویش***واي اگر بر عکس بودي درد و ریش

اینکه من دید مرا؟ براي میچرا. دیدمیدرد و زخم من برعکس بود، برعکس بود یعنی چی؟ یعنی او مرایعنی اگر

گذارم او دارد مرامیرا به نمایشام ذهنیمنکند، من دارم هر لحظه میش نگاهذهنیمندارم او با ذهنیمن. دارم

، ولی به اصل را به نمایش بگذارم او مرا ببیند معنیش این است که من کورم از اصل خودمذهنیمنبیند، اما اگر می
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بینم میاین خیلی خوب است که من خودم را. بینممیولی من که خودم رابیندنمیخودم زنده شدم حاال او مرا

.فهمم که چه چیزي نیستمنمیکه از جنس زندگی هستم تا من از جنس حضور ناظر نشوم

شوید که چی نیستید تا برسید به این که چی هستید یعنی از مصر به مییادمان باشد که از زمانی که شما متوجه

خواهد بگوید هر اتفاقی میموالنا. افتدمید هم زمان ممکن است طول بکشد هم اتفاقات زیاديبغداد برگردی

زندگی از هر اتفاقی یک آزادي براي شما . کندمیزندگی براي شما حلر باشید ظبه شرط اینکه شما نابیفتد 

دانید میه شما در مصر هستیددرست است براي اینک. افتد شما باید بپذیریدمیآورد و هر اتفاقی کهمیبوجود

که در مصر نباید باشید در جهان فرم نباید باشید باید بروید به فضاي یکتایی، پس بنابراین شما حاضر و ناظر و 

و از این اعتراض کنیدنمیافتند شما اعتراضمیوضعیتها اتفاقکنیدمیبدون مقاومت، دارید وضعیتها را نگاه

و شما االن بیناي خودتان هستید، در حالتی که مردم بیرون شما را. آیدمیادي بوجودنکردن و از این تسلیم آز

.شما چه احتیاجی دارید که شما را ببینند. خواهید هم ببینندنمیبینند،نمی

بخت، بهتر از لجاج و رويِ سخت****بختاحمقم گیر، احمقم من نیک

گوید زندگی میو البته در پایین. ه خاطر خواب پاشدي آمدي اینجابراي این که داروغه به او گفت تو احمقی و ب

گوید تو میبه داروغه. کَندمیکند بعد هویتها را از اومیاین طرح را دارد، زندگی است که انسان را هم هویت

ام، و نیک بختی هم چرا؟ به این لحظه زندهاحمقم گیر، به من بگو احمق، اما من یک احمق نیک بخت هستم، 

یا به فالن مقام رسیدم نه این خوشبختی این نیست که شما بگویید من خانه دارم فالن دارم. اي استلحظه

خوشبختی عبارت از این هست که در این لحظه شما به حضور زنده باشید، اگر به حضور خوشبختی نیست،

ین لحظه خوشبخت هستید و این لحظه موفق هستید، چرا؟ از طریق شما خرد اید و در این لحظه هستید ازنده

.به بیرون، این هم موفقیت است هم نیک بختیشود به فکر و عمل شمامیزندگی دارد جاري

گویند موفقیت این است که این قدر می.کنندمیخوشبختی و موفقیت را تعریفذهنیمنبرحسب ها خیلی

نه ! یا پول بدست بیاوري و انباشته کنی و بستگی به شانس دارد، که چه موقع کجا باشیدانش بدست بیاوریم

این لحظه همیشه این لحظه شما نیک بخت و موفقید در صورتی که زنده به حضور . استذهنیمناینها توصیفات 

. کندنمینفوذکه شراب خداذهنیمنروي سخت روي . می گوید بخت بهتر از ستیزه و روي سخت است. باشید

این که آدم نیک بخت باشد موفق باشد بسیار دانید که تسلیم در این لحظه میلجاج هم یعنی ستیزه، سرسخت،
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گیرد ما را تنبیهمیو داروغه عقل است، عقل. بهتر از این است که ستیزه کند مقاومت کند تا چیزي نیاید تو

.گوید احمقی تومیبخواهد برگرددکند همین طور داروغه گرفت زد، ولی اگر آدم می

ور نه بختم داد، عقلم هم دهد*****جهداین سخن بر وفقِ ظَنَّت می

گوید میدهد،میتوانیم جدا بخوانیم به معنی تهمت و بدگمانی است، هم ظن تو بخوانیم هر دو معنیمیظنت را

دارمآن ه بدگمان است این سخن را بر وفقهمیشذهنیمنجهد یا تو بدگمان هستی میاین سخن بر وفق ظن تو

یعنی کسی که در این لحظه بخت دارد یعنی به حضور زنده است هم . وگرنه بخت با عقل یکی است. گویممی

!درست است. افتد هم عاقل است چرا؟ خرد زندگی با اوستمیاتفاقات خوب

دانید که چی نیستید، حسمیدانید کی هستید یامیاین تمثیل را زد و این تمثیل معنیش این بود که وقتی شما

ود شناخت، ولیشنمیخدا را با ذهن. دانید که چی هستیدنمیدانید با ذهننمی.کنید که چی هستیدمی

بیشتر ما ممکن است در این . خواهید برگردیدمیولی شناسایی کردید که چی نیستید و. توانی حسش کنیمی

شوید، نمیما با شناسایی است با هوشیاري است، شما دیگر کورکورانه خشمگینحالت باشیم ولی این حالت

بینید، چرامیفهمید که خشمگین شدید، ایراد گرفتید، انتقاد کردید، عیب گرفتید اینها رامیلغزدمیپایتان

باید در مصر باشید، دانید که نمیدانید که چی نیستید،میرا شناسایی کردید،ذهنیمنبینید؟ براي اینکه می

گوییم، مصر سمبل جهان فرم است در اینجا بغداد سمبل میمصر جاي خطرناکی است، مصر تمثیلی را داریم

. رویم جلومیبا قصه داریم. فضاي یکتایی است

.کنیممیبلی االن قصه را شروع

4336مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

اد یافته و خداي را شکر گویان و سجده کنان و حیران در شخص، شادمان و مرآن بازگشتن-124بخش 

در وجهی که هیچ عقلی و فهمی بدانجا نرسدآن غرایبِ اشارات حق، و ظهور تأویالت.

خواهد پس برگردد، چه جوري؟ شادمان خیلی شاد است چون فهمیده میشخصآن گویدمیاین تیتر قصه است

ه اینجاست، پس به زمان نباید بروم، خیالش راحت شد که در پول گنج در خانه خودش است گنج در این لحظ

کند؟ این نمیگفت این همسر مرا چرا خوشبختمیقبالً. نیست در مقام نیست در بچه نیست در همسرش نیست

شود؟ اینها را نمییکی چرا مقامم را از من گرفت، چرا ورشکست شدم؟ چرا پولم زیادآن خواندنمیبچه درس
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این را فهمیده، فهمیدن . کندنمیکمکیاش داند که حاال باید انجام بشود ولی به خوشبختیمیگوید،نمیدیگر

در بیت خداي را شکر گویان و سجده کنان، براي اینکه فهمیده گنج کجاستمراد یافتهاین خیلی مهم است، 

آدم خوابر تیتر آمده یعنی اینکهدغرایبِ اشارات حقو حیران در غرایبِ اشارات حق،گوید االن، میاول

کند برمیکشد، بعد رهامیچسبد و دردمیرودمیرسد که گنج در جهان است بعدمیبیند به فکرشمی

یعنی عجیب بودن غرایبِ اشارات حقرویم به جهان، اصل جهان استمیگردد، پس اول گفت جهان استمی

و ظهور تأویالت، و ظهور تأویالت آن.ده بود که گنج در مصر استدر خواب دی. اشارات حق، چون خواب دیده بود

گفت معشوق را چنان . یادتان است این از جستجو شروع شد. یعنی اینکه فهمیده که نباید جستجو کردآن 

همین است دیگر، که آن جاست همین االن تاویالتنکنم که تا بفهمم که نباید بجویم، معشوق هیممیجستجو

ما رفتیم به جهان کتک خوردیم، این هم از داروغه کتک خورد در اثر کتک فهمید که گنج آنجا .ک خوردرفت کت

گفت که اینجا به غیر از کتک خبري نیست، گنج در فضاي یکتایی است و در این لحظه در آن بهو کتکنیست 

راآن هیچ عقلی و فهمیی که در صورتدر وجهی که . اینجاست، نرو به جهان، نرو به ذهن، خارج از ذهن است

.فهمدنمی

و راکع، ثَناگر، شُکرگوساجِد****باز گشت از مصر تا بغداد او

که . این چهار تا واژه بسیار مهم است. رکوع کننده استراکعگردد از مصر تا بغداد، در حالی که میببینید دارد باز

باشید، آماده آشتی باشید، یعنی آماده تعظیمباشید، آماده سجدهشما که االن فهمیدید کی نیستید دائماً آماده 

سجدهدر کنید، سجدهیعنی خم شدن در مقابل زندگی تا جایی که ساجِدخم شدن باشید در مقابل زندگی، و 

شما که االن بر. صفرذهنیمنهفت قسمت بدن آدم در زمین است یعنی چسبیده به زمین خالصه، یعنی صفر، 

این خاصیت را دارید؟گردید آیا می

پذیرم براي میآورید منمیکه شما که این اتفاق را بوجودهستید؟تعظیمآیا هر لحظه در مقابل زندگی آماده 

شوم، ونمیکنم و خشمگیننمیکنم و شکایتنمیپذیرم و اعتراضمیکنید، و این قدرمیاینکه شما دارید

و اگر از تسلیم . یعنی کامالً تسلیم هستم. کنممیسجده؟ پس من خواهم ببینم که این اتفاق توش چی هستمی

بودن حالت گسترش و دعاگویی را ثناگربوده براي این که ثناگراین شخص. در آمدم باز هم آماده تسلیم هستم

چونکنید،میکنید، دعا به زندگیمیافتد شما راضی هستید، دعامیهر اتفاقی. کنیدمیدارد، و اعالم رضایت
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شکرافتد، میکنید که این اتفاق داردمی، شکرشکر گوو . افتد تا شما را آزاد کندمیدانید که این اتفاقمی

کنید که شناسایی کردید که از حاال به بعد طبق قانون تکاملی میشکرکنید که در حال آزاد شدن هستید، می

، همیشه آماده تسلیم شدن تا جایی که من را دهیدمینجامشوید، هر چهار کار را هر لحظه امیزندگی دارید آزاد

یعنی همین، و از این کار راکعو ساجِد. به صفر برسانید، عقلش هم به صفر برسانید، مقاومتش هم به صفر برسانید

. هم بکنیدشکرراضی باشید و 

م؟ تازه دعا هم بکنم؟ تازه هم بکنشکرحاال یکی ممکن است بر گردد بگوید که حال این اتفاق بد افتاده من 

کنید؟ براي اینکه اندازة کافی کتک نخوردید، نمیدانید که چرامی.گوییممیتسلیم هم بشوم؟ بلی داریم همین را

چقدر باید کتک بخورد؟ طبق قصه این ! کنید که آدم باید زیادتر کتک بخوردمیفکر! نشدهتان یا خوردید بس

کتک خوردیم، مان ما دیگر چسبیدیم به بچه! رد همین یک بار بس بودشخص از داروغه یک بار کتک خو

چسبیدیم به پول کتک خوردیم، چسبیدیم به یکی دیگر کتک خوردیم، ما عاشق شدیم کتک خوردیم، عاشق 

شدیم کتک خوردیم، عاشق مقام شدیم کتک خوردیم، دیگر عاشق چی نشدیم که کتک نخوردیم؟ ذهنیمن

گوییم بزنید، چقدر دیگر بزنند؟ میبه هر چی چسبیدیم کتک خوردیم باز هم.اش کتک خوردیمهمه

روید موالنا چند میاز حاال به بعد که شما شناسایی کردید و جلو. اجازه بدهید چند بیت از دیوان شمس بخوانم

:گویدمی.کندمیبیت دارد کمک

322ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

ن سپرِ شجاعتیزخم پذیر و پیش رو، چو

گوش به غیرِ زه مده، تا چو کمان خَمانَمت

ذهنیمنآید که شما هویتتان را از جهان بکَنید، و براي میکنم، اتفاقاتی پیشمییعنی االن دارم شما را آزاد

مقاومت را بپذیر درد هوشیارانه بکش برو جلو، براي این که در ها اینها زخم است اینها ضربه است، تو این ضربه

یعنی تو مثل کمان گوش به غیرِ زه مده،شود،نمیهیچی به تو،صفر تو سپر شجاعتی، سپر زندگی را داري

کنم، خم شو میکشم، من دارم تو را خممیکشَم فقط به زه نگاه کن که من چه جوريمیمن دارم زه را،هستی

گوش ذهنیمنرون گوش نده، به تفسیرهاي عقلی بیگوش نده، ذهنیمنبه کشَم،میفقط به من گوش بده، دارم

.کردن درد دارد، درد هوشیارانه داردال ندن خود از این جهانکَ. آیدمینده، نگو دردم
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از حد خاك تا بشر چند هزار منزلست

شهر به شهر بردمت، بر سرِ ره نَمانَمت

از اول صد . مقابل اتفاقات نباید مقاومت کنیمفقط در. کندمیبرد هدایت داردمیمطمئن باشید که او دارد ما را

هزار منزل بوده هوشیاري وقتی از زندگی جدا شده آمده بصورت جماد بعد نبات بعد حیوان بعد تکامل پیدا کرده 

هستیم، از این ذهنیمنبصورت انسان، در ذهن انسان است االن، حتی در ذهن انسان که گفتیم ما خاکیم 

منزل به منزل شهر به شهر شما را بردم، . زیاد استایت چند هزار منزل است یعنی منزلتا عمق بینهذهنیمن

هم تا هوشیاري کامل بینهایت ریشه شما را خواهد برد، و بر سر راه نخواهد ذهنیمنهمانطور که از آنجا آورده از 

دانم آدم خشمگینی هستم میولی شما بطور ذهنی این چیزها را یاد گرفتید، من. گویدمیزندگی دارد. گذاشت

شوید میتمام نشده کار، منزل به منزل اجازه بدهید زندگی شما را هدایت کند، یعنی از زمانی که شما متوجه

ها کنید که چی نیستید، گفتم شما خشمهایتان نیستید، دردهایتان نیستید، هم هویت شدگیمیشناسایی

شوید، نباید کشیده بشوید، مینیستید، ولی شما دارید کشیدهتان نیستید، باورهایتان نیستید، چیزهاي فیزیکی

توانید این را طی کنید، نمیاز آنجا تا ریشه بینهایت چند هزار منزل است، معنیش این نیست که شما در یک سال

.باید صبر کنید! شودنمیتوانید، ولی یک روزهنمییا دو سال

هیچ مگو و کف مکن، سر مگشاي دیگ را

پزانَمتیک بجوش و صبر کن، زانکه همین

هیچی نگو، این فکرهاي پی در پی را متوقف کن، شکاف ایجاد کردم در شکاف بمان، تسلسل فکر را پاره کن، 

.یعنی شکایت نکن، خشمگین مشو نرنجکف مکن،هیچ مگو، اعراض نکن شکایت نکن کف هم مکن،

هنوز باید هم هویت شدگیهایم را بیاندازم این چه وضعی است؟ دهممیآقا من شش ماه است به گنج حضور گوش

شود وقتی شما حرف بزنید، شکایت کنید، میدیگ کی سرش باز،هیچ مگو و کف مکن، سر مگشاي دیگ را

کشیم، به ما میپزد دردهاي هوشیارانهمیپزد،میکنیم او دارد ما رامیم نگاهیبصورت حضور ناظر به اتفاقات دار

اندازم میآیدنمیکنم، خوب بدممیشوم من خشم دارم، من غیبتمیبینیم که من خشمگینمیدهدمیننشا

پزم، در دیگ را باز میدر دیگ را باز مکن دارم تو راکنم، میگویم نگاهنمیکنم هیچیمیکنم، نگاهمیدارم نگاه

، همانطور که خوب بجوشنیک بجوش و صبر کن،پزم چی کار داري؟میتو، من دارمآن نکن ببینم چه خبر است
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پزم تو را، از زبان زندگیمیصبر کن، حرف نزن، دارم. پزد آنطوري که باید بپزدنمیبخار بروددر دیگ را باز کنی

. گویدمی

اي، در تن آهوي نهاننی که تو شیر زاده

من ز حجابِ آهویی یکرهه بگذرانمت

اي یعنی تو از جنس من هستی در تن یک آهو، آهو در اینجا همین ذهن است هاین طوري نیست که تو شیر زاد

ترسی، نازك نارنجی هستی من یکدفعه یک راهه اگر دخالت میاست، من از این حجاب آهو بودن کهذهنیمن

ان را و اگر متعهد باشی، اگر قانون جبرنکنی اگر سر دیگ را باز نکنی یا اگر شکایت نکنی و حواست پرت نشود

یادمان باشد اینها را. گویدمیبه ما. گویدمیاینها را از زبان خدا. گذرانمتمیرعایت کنی، اگر صبر کنی من

ببینیم که باید چه کار ،خوانم که آماده بشویممیگردیم به بغداد، اینها را دارممیخوانیم داریم از مصر برمی

بکنیم؟ 

مندوي در چوگانِ حکم گويِ منی و می

دوانَمتدوم، گر چه که میدر پی تو همی 

زنم یعنی هر میمندويگويِ منی و میتو مثل گوي هستی، گوي همان توپ است، چوگان همان چوب است، 

خواهم بکنم میخواهم تو را از جهان بِکَنَم، از یک چیزيمیزنم، ضربه چی هست؟میلحظه یک ضربه به تو

امروز گفت تو درد را میاال، یعنی تو بیا این دردها را هی کَنم،میتو را، دوست دارم تو راکَنممیآید کهمیخوشم

خواهد مییک آدمی که متوجه شده چی نیست و. امپی در پی بوجود بیاور که من ببینم که با چی هم هویت شده

کند میفتند و ذهن اینها را منفی تلقیامیواقعاً به خدا زنده بشود به اصطالح تکرر یا فرکانس این اتفاقاتی که

هر چه زیادتر شوند هر خواهد زیادتر بشوند، چرا؟ میولی در هر کدام از اینها یک شناسایی است را دوست دارد

کنممینیستم فوراً شناساییآن بینم منمیچون هر چی. شویممیچه شناسایی بیشتر بشود ما بیشتر آزاد

افتد؛ می

کنند لطف میوقتی بروز. کنندمیبروزها بعضی موقع. نهانی ترین قسمتهاي ما دردهاي ماستموذي ترین و پ

گویید از این میآید، خوبمیاید بدتانشوید یک دفعه از یک کسی رنجیدهمیایزدي است بینداز، شما متوجه

داري به خاطر . م را دوست دارممن این آد. بخشم، تمام شد افتادمیآید؟ آهان فهمیدم، خوبمیآدم من چرا بدم
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نه . دارممیگوید هان ببخشم برود خوشبخت بشود؟ نگهمیذهنیمن. شخص نهآن کنی، به خاطرمیخودت

خالصه تو گوي منی در چوگان . بخاطر خوشبختی خودت بخاطر رسیدن به بخت به موفقیت رسیدن به این لحظه

هر . استذهنیمنبیند اینها مال مینه خدا مرااینجا قایم شدمشما نگویید که من حاال . حکم منی، حکم ایزدي

اش دنبال دوم، یعنی او ما را فرستاده همهمیمن دنبال تو. کسی هر جا هست در زیر ضربات چوگان حکم اوست

اصلش این است که . دهم تو ببینیمیدوانم، یعنی هی تغییرتمیدوانمت، گرچه که تو رامیماست، گرچه که

اینطور . گردیممیافتد که ما شناسایی کنیم، ما باید شناسایی کنیم، با شناسایی ما هوشیارانه برمیرتب اتفاقاتم

باید شناسایی کنیم . چیزي نیست که ما توي خواب باشیم یک دفعه صبح پا شویم ببینیم به حضور رسیدیم

.را بیاندازیمها ناخالصیآن خودمان خودمان را

خوانم فقط میخوانم بعداً هممیخواهم بخوانم دو بیت است اینها رامیر پایان همین قسمتی کهاجازه بدهید د

کنیم از مصر به بغداد آمدن یعنی از گدشته و آینده جمع شدن، از اتفاقات گذشته میببینید از وقتی که ما شروع

جمع شدن و آمدن به این لحظه از وقتی که هستیم،آنها هستیم اصالً در جذبآنها و اتفاقات آینده که ما در فکر

خواهم اینها را بخوانم اگر میآورد که من دو بارمیفهمیدیم جریان چیه موالنا در آخر این قسمت دو بیت

: گویدمیرسیدیم امروز یکی االن است همین اولش

در تماشا بود در ره هر قدم****اندرین فَسخِ عزایِم، وین همم

خودش آن کند همه صحبتهاي ما هم سر این است کهمیشما تسلیم باشید و فهمیدید که او دارد کاریعنی اگر 

کنیم، قرار ما براین است که شما میکند موقع جمع کردن ما مقاومتمیکند بعد جمعمیشما را پخش جهان

ذهنی به شما هاي کند، منمید؟کننمیکند یامیبه شما حملهذهنیمنمقاومت نکنید، حاال اگر مقاومت نکنید 

ذهنی هاي خودتان و منذهنیمنولی زندگی این قصد و عزم . کنندمیکنند؟ البته کهنمیکنند یامیحمله

قدم به قدم و ید تماشاگرپس شما از حاال به بعد . کندمیکند یعنی پارهمیفسخدیگران، فرعونهاي مختلف را 

چه از جانب من شما باشد چه از جانب . کندمیفسخبد را دارد هاي را و خواستها زندگی دارد عزمها را و همت

.یدتماشاگرمن دیگران و شما فقط 

و اراده موکد و این ارادة ها عزایم جمع است یعنی قصدها و اراده. قصدهاها،یعنی عزیمتاندرین فَسخِ عزایِم،

باشید اگر شما ستیزه نکنید و تماشاگرگذارد اگز شما مینکند،میاست، اینها را زندگی پارهذهنیمنخواست 
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بود، شماتماشاگراالن دایماً این شخص آمده به بغداد رسیده،در تماشا بود در ره هر قدمها،این خواسته

یادمان باشد . نیستیدتماشاگرنیستید قضاوت کنید دیگر تماشاگرباشید؟ شکایت کنید دیگر تماشاگرتوانید می

خواهد بر گردد کُلش معنیش این است که این شخص تشخیص داده مثل خلیل میاین که این شخص از مصرکل 

خواهید برگردید که میاید اگرو شما تشخیص داده. ماندمیکه نباید به چیزهاي آفل بچسبد، وگرنه توي مصر

ید مرکز ثقلتان را از مصر بیاورید به خواهمیشود همه آفلند و شمامیچیزهایی که بوسیله ذهن به ما نشان داده

بغداد و مصر . ت، در تمثیل بغداد است بیندازیدبغداد که مرکز زندگی است یعنی فضاي یکتایی این لحظه هس

.جغرافیایی نیست

دهد که شما از جنسی میچسبید همین شناسایی نشاننمیآنها اید چیزهاي از بین رفتنی را و بهپس شناخته

شناسد جاودانگی است نامیرایی است میچیزي که در ما گذرا بودن راآن تواند گذراها را بشناسد،یمهستید که

شناسد، درست است؟ پس نمیرنگی رابیشناسد، رنگمیرنگی رنگها رابی.تواند بشناسدنمیاصل ماست و گرنه

رنگی هستید؛ بید شما از جنسکل حرکت از مصر نشانگر این است که شما شناختید شما از جنس رنگ نیستی

کنید، و همین طور مقاومتنمیبودن شناختید که شما قضاوتساجِدرنگ شوید، و در بیآیید کهمیدارید

کنید اگر قضاوت نمیدر اینها منعکس است چی؟ که شما قضاوتگوییشکرو ثناو راکعو ساجِدکنید، در نمی

توانید تسلیم بشوید که، و زندگینمیکنیدسجدهتوانید نمیبد استکنید بوسیله ذهن که بگویید این اتفاق 

.باشیدتماشاگر، باید عزایم بکندفسختواند نمی

آفل بودن ) 3(عدم قضاوت ) 2. (توانید به صفر برسانیدنمیمقاومت صفریا کم اگر) 1: (این سه چیز یادتان باشد

.چیزها، این سه تا در بیت اول بود

کارش از لطف خدایی ساز یافت****نج را او باز یافتخانه آمد، گ

این دو بیت آخر بود، خواندم که همین طور . آمد رسید به خانه گنج را پیدا کرد و کارش از لطف خدایی درست شد

. بودن را قدم به قدم لحظه به لحظه در زندگی باید تمرین بکنیدتماشاگررویم شما میکه جلو

بیت را نشان بدهم که مربوط به بازگشت ما از جهان هم هویت شدگی یعنی مصر به بغداد دوباره ایناجازه بدهید

گیرد که ما بشناسیم که در چیزهاي بیرونی میکه معادل فضاي یکتایی این لحظه هست و این کار موقعی صورت

ردیم به این لحظه هویت و خوشبختی نیست شادي نیست و ما باید برگ. دهد زندگی نیستمیکه ذهن به ما نشان
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و روي هوشیاري بنا بشویم عمق بینهایت او را پیدا کنیم، و از ابدیت که آگاهی به این لحظه ابدي است آگاه 

:گفت. بشویم یعنی به ابدیت خودمان که سرنوشت ماست آگاه بشویم زنده بشویم

گوشکر، ثناگر، راکعو ساجِد****باز گشت از مصر تا بغداد او

ساجِدو مقاومتش که از ذهنیمنکه آماده پذیرش اتفاق این لحظه و آماده تسلیم و صفر کردن دوباره تکرار کنم

دانید بهترین اتفاقی است کهمیافتد، کهمیگویی به هر اتفاقی کهشکرو رضایت از اتفاق و . آیدمیراکعو 

.شما در این لحظه بیفتدتواند براي می

روزي و راه طلبز انعکاس****جمله ره، حیران و مست او زین عجب

کرد، و وقتی ذهنش در کار نبود میکرد، فقط تماشانمیحیران بود یعنی با ذهنش قضاوتهمه راه حیران بود،

. و از این موضوع عجیب که راه و روزي بر عکس هم بودند. کردمیکرد هوشیاري حضور او را مستمیفقط تماشا

خواست خوشبختیمیجهان، همه ما رفته ایم از چیزهاي این جهانی گنجیعنی این که این شخص رفته بود به 

خانه خودش خانه همه ما . خواست ولی از داروغه کتک خورده بود فهمیده بود که گنج در خانه خودش هستمی

وري خواندند و چرا اینطنمیراه طلبش از بیرون بود، روزیش اینجا بود اینها باهم. فضاي یکتایی این لحظه هست

شما ممکن است بگویید که خوب زندگی اینهمه قدرت دارد چرا .شده بود؟ از این کار حیران بود و ما هم حیرانیم

که اول همه را . کند؟ خوب از این موضوع شما حیران بشویدنمیآییم به این جهان ما را به خودش زندهمیوقتی

خورند ومیشوند و کتکمییواش یواش دچار داروغهکند به سوي چیزها که بچسبند به چیزها، بعد میهدایت

.گردند به بغداد این لحظهمیفهمند که در جهان مادي نیست بلکه برمی

وز کجا افشاند بر من سیم و سود؟****کز کجا اومیدوارم کرده بود

دگی را در پولکه من را امیدوار کرده بود به چیزهاي بیرونی کما اینکه تمام انسانها در شروع زندگیشان، زن

بینند، در میبینند، در بچه دار شدنمیبینند، در ازدواجمیبینند، در کسب مدركمیبینند، در خانه خریدنمی

بینند، در اینها نیست، از کجا به من سیم یعنی نقره و سود یعنی بازهم گنج و زندگی را به من میاستاد شدن

. ؟ به من دادافشاند

کردم از خانه برون، گمراه و شاد؟*****مرادۀقبلاین چه حکمت بود که

.این چه تدبیري بود که خدا کرد، که بیرون از، خانه من که فضاي یکتایی است، که جهان بود، مرا هم گمراه کرد
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ما را برد بیرون به چیزها چسباند ما بکلی از خودمان بیگانه شدیم، در آنجا در عین گمراهی ما را ،هم شاد کرد

کردن و فهمیدیم که زندگی و گنج ال ما را فهماند که ما کی هستیم و کی نیستیم، و ما شروع کردیم بهبیدار کرد

بنابراین از زمان یعنی زمان گذشته و آینده یا از فرم از وضعیتها جمع شدیم در فضاي یکتایی . در این لحظه هست

قبله مراد در . هم گمراه بودیم و هم شاد بودیماین لحظه، بنابراین در آنجا که شناسایی کردیم که در فرم نیست 

اینجا باید بگوییم که خداوند کرد مرا از خانه برون هم گمراه هم شاد، هم گمراه کرد ما را پس عمداً او کرده، و هم 

یی یعنی شناسا. مراه و شادیمگاالن همه ما تقریباً . شاد کرده براي اینکه به ما فهماند شناساند که در بیرون نیست

.کردیم که در جهان نیست

برخی در راه هستیم، افتان و خیزان داریم اشکالی ایم تا حدود زیادي،گردیم بعضی از ما برگشتهمیداریم بر

خواهیم بر گردیم به این سادگی میخواهیم بخوانیم که وقتیمیامروز. دیگرمخوانیمیو داریم همین راندارد

.خوانیممیاالن. پس زنده شدن به حضور دشمنانی هم دارد. حمله خواهد کردنیست براي اینکه فرعون به ما

بدممیهر دم از مطلب جداتر****شدممیتا شتابان در ضَاللت

آید به این جهان با عجله به میرفتم به گمراهی، هر کسی کهمییک کاري کرد که با عجله داشتم؟چه کار کرد

خواهد بگوید میرود به تر،میرود به مقایسهمیشودمید، و دور و دورترشومیچیزهاي این جهانی هم هویت

وشود،میبزرگتراش یعنی هم هویت شدگی داشته باشد من.من بهترم، و هر چه بیشتر جمع کند و انباشته کند

هر دم از و . شود پس اینها همه گمراهی استمیشود، دردش بیشترمیشود مقاومتش بیشترمیبزرگتراش من

رویم در فکرها گممیآییم بصورت هوشیاريمیما.چیزي که بودمآن شدم، مطلب یعنی ازمیاین لحظه جداتر

گوید من اینجا میبینیم ما دردها و فکرهایمان نیستیم ومیشویممیشویم یک جا بیدارمیشویم و دردها گممی

گوید اگر انسان هم گمراه باشد هیچ اشکالی میآورده اینجا؟کنم؟ چرا به من کسی نگفت؟ چرا خدا مرامیچه کار

شتر از بعضی در فکرها گم بعضی از ما بی: گویدمیش افتخار بکند، و االن دارداندارد البته نباید به گمراهی

.ایمشده

حق وسیلَت کرد اندر رشد و سود***عین ضَاللت را به جودآن باز

.خشش وسیله کرد سبب کرد براي رشد و بیشتر شدن ما سود ماگمراهی را خدا با بآن دوباره عین
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کند ابزارمیکند بعد عین گمراهی را با بخششی که دارد وسیلهمییعنی براي بیداري ما، یعنی زندگی ما را گمراه

. کند براي رشد در اینجا از جنس حضور شدن است و سود هم بدست آوردن حضور استمی

کژروي را محصد احسان کند*****ن کندگمرهی را منهجِ ایما

محصد . داردمیکند، و از گژ روي محصول احسان برمیپس گمراه شدن را راه راست یا راه باز یا راه روشنِ ایمان

.کند که احسانش را بدهدمیدارند، پس از گژ روي انسانها خرمن درستمییعنی خرمنگاه جایی که محصول بر

کند که انسان باید یک سري کارهاي میفکرذهنیمنخوش آیند نباشد، براي ذهنینماین صحبتها شاید براي 

خودش هم هویت شده . داند که خودش گمراه استنمیخوب انجام بدهد تا به حضور برسد اگر این طوري بگوید

ز قید کردیم چیزها را دوباره امروآن و رفتن و چسبیدن به چیزها،ذهنیمناصالً گمراهی یعنی ایجاد . است

ولی همین . اندهمه به این سه تا چیز چسبیدهباورها هستند، دردها هستند و چیزهاي فیزیکی هستند: گفتیم

.کندمیکند و همان هم هویت شدگی را خرمن احسانمیگمشدگی در ذهن را راه ایمان

رجابیتا نباشد هیچ خاین*****وجابیتا نباشد هیچ محسن

است و هیچ خیانتکاري هم بدون امید ذهنیمنبدون ترس نباشد، نیکو کار در اینجا نیکوکار تا هیچ نیکوکاري 

پس همه گمراهان باید امیدوار باشند اگر بیایند شناسایی . وجا یعنی ترس، بیم در اینجا نا امیدي است. نباشد

اش احسانکارد با منمیداماش بااست یعنی با منذهنیمنمسلم است کسی که نیکوکار . کنند که چی نیستند

برد باید ترس داشته باشد باید نا امیدي میکند حتماً او را به بهشتمیکند که کارهایی کهمیکند، و فکرمی

کند یعنی مین است و به زندگی خیانتئکسی هم که خاآن .داشته باشد باید خیلی هم امیدواري نداشته باشد

.م نباید نا امید باشدشخص هآن کندمیمرتب من ایجاد

بینید که برداشتهاي ما در ذهن خیلی با این ابیات سازگار نیست براي اینکه برداشتهاي ما در ذهن اشتباه می

دانیم یعنی کسی که با باورها هم هویت باشد با باورهاي خوب، میما باورمندي را عین راه رسیدن به خدا. است

وجا . وجا باشدبیگوید این آدم نبایدمیکنم، این آدم محسن استمیادتمن خدا را قبول دارم، من هر روز عب

کند اگر یک روزي بیدار شودمیکسی هم که انکارآن و.ترس و بیم است باید بترسد که کارهایش درست نیست

. دانید امید استمیتواند امیدوار باشد، رجامی
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للُّطف الْخَفیکرد تا گویند ذُوا******حفیآن اندرونِ زهر، تریاق

پس عین . گذارد، زهر من است هم هویت شدگی استمیحفی یعنی مهربان درون زهر پادزهرآن می گوید

تواند درد هم باشد، درد ممکن است شما را بیدار میتواند توي گمراهی بگذارد، اندرون زهر، زهرمیبیداري را

د عقب و ناظر خشمتان باشید ناظر حسادتتان باشید کند، حسادت درد است، خشم درد است، ولی اگر شما بکشی

بگویند دارندة لطف او بهمهربان یعنی خدا درون زهر پادزهر گذاشته تاآن پس. آیدمیشناساییآن از توي

.گویند داراي لطف پنهانمیبه خدا. خفی یعنی پنهان،پنهان، ذو یعنی صاحب

یی کرده باشد که چی نیست، با اتفاق این لحظه آشتی کند و خواهد بگوید که اگر کسی تسلیم باشد شناسامی

یعنی هر لحظه بخواهد بزرگتر بشود به او تبدیل بشود و براي این کار . باشدثنا گوهمیشه آماده تسلیم باشد و 

گذشته مهم نیست، . گیرد ولو اینکه خیلی گناه کرده باشدمیکند مورد لطف خدا قرارشکرلحظه به لحظه 

گفتیم قدرت این لحظه که خداست از گذشته بیشتر است از آینده بیشتر است از زمان بیشتر است از همیشه 

حاال !بیشتر است. اصالً اینها قابل مقایسه نیستند. یکی توهم استآن این لحظه زندگی است. توهم بیشتر است

پنداریم، این جوري صحبتیمرا حقیقتها کنیم و وهممیگوییم بیشتر است ما چون به جهان نگاهمیما

آن و گرنه هر لحظه لطف آشکار و پنهان او در جریان است، کافی است که ما باید بصورت شاهد و ناظر به. کنیممی

افتند مرتب توي اتفاقات چه زهر باشد میو شناسایی کنیم و گفتیم که اتفاقات کهچیزي که نیستیم نگاه کنیم

یک شناسایی هست و این شما هستید که این شناسایی را باید در حالی که تویش چه خوب باشد پیغامی هست 

. خودتان زیر نورافکن هستید ببینید

مغفرَتآن در گنه خلعت نهد،*****مکرُمتآن نیست مخفی در نماز

.بخشدمیکسی که گناه رایعنی بخشندهمغفرَتدر اینجا یعنی صاحب مغفرَتبزرگی جوانمردي، مکرُمت

شود، باید جهان را چند دقیقه فراموش کند ذهن میشود تسلیممیگوید در نماز که انسان با زندگی موازيمی

ور خردي لطفی در آن واضح است اگر از. مخفی نیستمکرُمتخاموش باشد، یعنی حضور داشته باشد، این 

. این آشکار استحالی که شما ذهن را تعطیل کردید وارد وجود شما بشود این مخفی نیست

یعنی یک . نهد، خلعت یک درجه لباس حضور استمیبخشش خلعتآن اما در گناه در هم هویت شدگی صاحب

دهد و این پنهان میتوانیم بگوییم که این یک لباس جدیدي است که شاه به شمامیذره به حضور بیدار بشویم
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اتفاق این لحظه توانیم شناسایی کنیم درجه مفید بودن نمیبا ذهنخواهیم بگوییم که مامیبه هر صورت. است

چیزي کهآن را، ممکن است پنهان باشد ممکن است آشکار باشد، تازه آشکارش هم ممکن است ما بد بفهمیم،

بدون تماشاگردانیم این است که اتفاق این لحظه در صورتی که شما ناظر اتفاق باشید و اعتراض نکنید، می

. توانید بیرون بکشیدمیبرکت موجود در اتفاق راآن اده پذیرش اتفاق این لحظه باشید، شماقضاوت باشید، آم

سبب ذهنیمنچون . آوردمیاتفاق را زندگی بوجودآن هست و نکتۀ مهم این است کهآن حتماً یک چیزي در

ه فراخور حال ما اتفاق اتفاقکند این اتفاق را مثالً دشمن ما بوجود آورده، بمیساز است و سبب اندیش است فکر

یک پیغامی دارد هر لحظه براي ما شما اگر خوب نگاه کنیدآید، این وضعیتهامیپیشها افتد، وضعیتمی

. اش خیر است با آنکه ظاهرش بد استتوانید بگیرید ولی همهمی

ذُل شده عزّ و ظهورِ معجزات*****منکران را قصد اذاللِ ثقات

کنند این هم هویت شدگی و میچی نیستند، فکردانند نمیذهنی، آنهایی کههاي تند؟ منهسها منکران کی

ثقات یعنی کسانی . اینها قصد ذلیل کردن یا خوار کردن انسانهاي مورد اعتماد خدا را دارند. هستندآنها ذهنیمن

تعهد هستید که به زندگی زنده اگر شما واقعاً م. خواهند به زندگی برسندمیکه مورد اعتماد زندگی هستند یا

اید که چی نیستید از جنس ثقات هستید و منکران حضور، منکران این لحظه، منکران زندگی،شوید و شناخته

گوید اینها قصد ذلیل میو مقاومتش را دارند،گویند من و عقل و ستیزهمیآیند ومیاند باالذهنیمنکه آنها 

شد و معجزات پیش خواهد اما همین خواري و قصدشان سبب بزرگی شما خواهد.کردن و خوار کردن شما را دارند

. معجزه در زندگی شما رخ خواهد داد. آمد

ذهنیمنتوجه کنید قصه مثالهایی از موسی دارد از فرعون دارد از ابرهه دارد دوباره از فرعون دارد، فرعون 

فرعون است، تا زمانی که نگاهءشما جزذهنیمنکنید، میشما این لحظه به عنوان ناظر به ذهنتان نگاه. ماست

تواند بکند، به محض اینکه حواستان پرت نمیکاريذهنیمنکنید به او زنده هستید یعنی حضور ناظر هستید می

شما به شما حمله خواهد کرد، دردهایش صعود ذهنیمنکند، شما حاضرید بدانید که میباشد به شما حمله

خواهد افتاد، این ذهن شما فکرهاي شما را در چنگ خواهد گرفت، فکرهاي منفی خواهید کرد، آیا خواهد کرد یا 

، به هر صورت هر کسی گوشکر، ثناگر، راکعو ساجِدموقع دوباره به تعهدتان عمل کنید همین آن حاضرید در

ی معجزه این است که اگر شما خواهد به حضور برسد ولمیکه منکر زندگی یا خداست قصد آزار انسانی را دارد که
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شما ذهنیمنگوییم که اگر میداریم.باشید قدم به قدم، قصد خالی شما سبب بزرگی شما خواهد شدتماشاگر

، حمله چیزي گیر شما خواهد آمد، در صورتیکه شما مقاومت نکنیدآن کند ازمیحمله بکند به شما وقتی حمله

رنجش شما به این سادگی. چیزهاي آفل، فقط باشید همین طور نگاه کنیدقضاوت نکنید دوباره نروید بچسبید به

رنجش شما سعی خواهد کرد که زنده بماند، به شما حمله خواهد کرد، کینه . افتدمیافتد، ولی تماشا کنیدنمی

چیزي به ن آافتد، به شما حمله خواهد کرد، ولی اگر حاضر و ناظر باشید ازنمیشما که در شماست االن براحتی

گوید اگر فرعون به شما حمله میو دارد. چیز چیه؟ همین زندگی به تله افتاده استآن شما اضافه خواهد شد،

زندگی شما االن کجا گیر افتاده؟ توي فرعون یا هر منکري که به شما . توانید بگیریدنمیراآن نکند، شما غنایم

.گیریدمیغنایم راآن حمله نکند چه جوري شماکند، میهر قسمتی از شما که به شما حمله. کندمیحمله

عین ذُلّ، عزِّ رسوالن آمده*****قصدشان ز انکار، ذُلِّ دین بده

خواستند پیغمبران را اذیت میاي از منکرانگوید ظاهر قضیه این طوري است یک عدهمیدارد قصه رسوالن را

از انکار خواري دین آنها گوید قصدمی.رسوالن شدهسبب بزرگیکنند، ولی عین اذیتشان و خوارکردن شان

خواهید با میگوید که یعنی چی شمامیذهنیمنهر . بوده، خواري دین یعنی خواري یکی شدن شما با زندگی

گویند وحدت و اینها ولی عمالً بخواهی از ذهن خارج بشوي و با او یکی بشوي میخدا یکی بشوید، در گفتار همه

کنند، نمیما تحملذهنیمنایت پیدا کنی آدمی مثل موالنا بشوي، در این صورت آدمهاي دور و بر ما و عمق بینه

سبب خواهد شد که شما به لحاظ حضور بزرگ بشوید همانطور که پیغمبران آنها ولی عین عمل خوار کنندگی

هن نمانیم که باورهایمان را تکرار پس دین داري حقیقی این است که ما با او در این لحظه یکی بشویم، در ذ. شدند

مان را به رخ مردم بکشیم، بر اساس هم هویت شدگی با یک سري باورهاي معنوي نما احساس کنیم باورمندي

.این درست نیست. دینداري بکنیم

معجزه و برهان چرا نازل شدي؟******گر نه انکار آمدي از هر بدي

. آمد در اینصورت معجزه و برهان الزم نبود که نازل بشودنمیکاراگر از هر بدي یعنی انسان بدي انسان منکري ان

ور آن پس اگر یک کسی بیاید و بخواهد به زندگی زنده بشود با خدا یکی بشود به بینهایت او زنده بشود، و از

ناسایی توانند انتخاب کنند شمیهم شناسایی کنند،آنها کنند، مگرنمیتحمل) عامی(پیغام بیاورد، مردم عادي 

اي ولی یک عده. عمل کنندآن بهتوانند بشنوند ومیهم باید برگردند، تمام این درسها را همهآنها کنند که
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اش این است که همین ضدیت را به ضد شما خواهند شد ولی از این ضدیت زندگی معجزهآنها نخواهند کرد، و

دو آن واکنش نشان ندهید اگر خشمگین نشوید، چراباشید، اگر تماشاگراگر شما . حضور شما تبدیل خواهد کرد

، در هر قدم در تماشا بودبیت را خواندم؟ یادتان هست گفت

در تماشا بود در ره هر قدم*****اندرین فَسخِ عزایِم، وین همم

شکافید و مچالهمیکرد ومیپیچید در حالی که زندگی گسستهمیدر حالی که زندگی عزمهاي مخالفان را بهم

کنیم،نمیکنیم کاريمیتماشا. کردیدمیشما را، شما تماشاذهنیمنانداخت دور عزم خواري میکردمی

شما انجامذهنیمناگر شما بخواهید انجام بدهید . دهدمیکنید زندگی کار را انجاممیتماشاگوید شما می

. شودمیقويذهنیمندهد می

ی کند قاضی تقاضايِ گواه؟ک****خواهخصمِ منکر تا نشد مصداق

می گوید خصم منکر یعنی کسی که علیه او شکایت شده تا نگوید که شاهد بیاور قبول ندارم، قاضی که تقاضاي 

گویم فالنی اینقدر به من بدهکار است خوب اگر ایشان اقرار کند که میمن رفتم شکایت کردم. کندنمیشاهد

گوید تو شاهد و مدرکت را میر بگوید نیستم مدرك بده، قاضی به منولی اگ. دهدمیاش رابدهکار است بدهی

.حاال این انکار کننده هم در درون شما هست و هم در بیرون. بیاور، پس باید یکی انکار بکند

ذهنیمنگردید و هم میشما از مصر به بغداد برکنیم که میکنیم؟ راجع به این صحبتمیراجع به چی صحبت

شما برگشتید به او گفتید احمقم ولی هستی،تو احمق: ین کار است اولش عقلش که داروغه بود گفتشما منکر ا

گویی احمق من احمق نیستم براي اینکه کسی که به من بخت داده عقل هم داده، من مینیک بخت، ولی اینکه

در این لحظه هستم بنابراین به و نیک بخت هم . کندمیدسترسی به خردي را دارم که تمام این کایینات را اداره

. دهدمیجوابش را زندگی.تو هم من جواب نخواهم دادهاي به حمله. توانم گوش بدهمنمیحرف تو

.یعنی خواهان شاهدخواهمصداقگواه یعنی شاهد، 

شکیبیبهرِ صدقِ مدعی در******معجزه همچون گواه آمد زکی

ادعا کننده و معجزه براي صدق ادعا کننده،) کی یعنی پاك، پاکیزهز(می گوید معجزه مثل شاهد است پاك است 

یعنی معجزه در بیرون براي شما به شما ثابت خواهد کرد شما بیشتر باور . شکیبیدر اینجا شما هستید، در

با این معجزات براي شما رخ داده، شما بارها آمدید گفتید اینجا که روابطم. خواهید کرد که این راه درست است
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در امانم، وقتی تقاضاهایشذهنیمنهاي برد از حملهمیخوابمها شبهمسرم خوب شده، این معجزه نیست؟

کنم؟ براي نمیکنم، چرانمیگیرد، در کارم با مردم بحث و جدلمیکنم، بنابراین بیزینسم رونقمیال آید منمی

وقتی . در من است و من به او زنده شدمآن و. کندمیاین که یک شاه ناظر که مجهز به خرد زندگیست دارد نگاه

شود و این معجزه نیست میبینم مردم رفتارشان عوضمیکنمنمیکنم مقاومتنمیکنم بحث و جدلنمیدعوا

شود، من بیدارترمیة او وارد چهار بعد منشود نیروي پرورش دهندمیبدنم دارد سالمتر؟پس چی هست

کنم به نمیردم بهتر شده، نرم تر شده، عشقی تر شده، لطیف شدم، با هیچ کس دیگر دعواشوم، رفتارم با ممی

دهد، و میاینها زندگی بیرونی شما را یواش یواش تغییر. کنمنمیکنم، با هیچ کس ستیزهنمیهیچ چیز مقاومت

.این معجزه نیست چی هست؟ اینها هم معجزه هست دیگر

نواختداد حقّ و، میمعجزه می******ختآمد از هر ناشناطَعن چون می

داد ومیداد و پرورشمیآمد، خدا معجزهمیذهنیمنمی گوید طعنه وقتی از هر ناشناسنده یعنی منکر یعنی 

به طرف شما، زندگی اگر قدم به قدم شما ذهنیمنیعنی چی؟ یعنی طعنه بیاید از هر . کردمینواخت، نوازشمی

بگویید لحظه به لحظه معجزه حق رخشکرباشید و سجدهد آماده تسلیم باشید، آماده باشید ثنا گو باشیتماشاگر

بینید که چگونه دارید برمیگوید پسمیشود، این را داردمیاثربیو طعنه اودهدمیدهد و شما را نوازشمی

یم، این شخص تا حرکت این طوري نیست که ما هیچ حواسمان نباشد و یک دفعه ببینیم که در بغداد. گردیدمی

.اي از فرعونها جلویش را خواهند گرفت، اولیش من خودش استکند از مصر در راه یک عده

جمله ذُلِّ او و قَمعِ او شده*****فرعون سیصد تُو بدهآن مکرِ

یذهنمنیعنی توهاي زیادي داشته، ، تو در تو بوده)زندمیراجع به قصه حرف(گوید مکر و حیله فرعون، میپس

شناسید یک الیه دیگر پیدامیما چی؟ بلی تو در تو است هزار تو هست یعنی هزار الیه هست، شما یک الیه را

. کنیممیشناسیم، حال اولش که اصالً فرارمیرود، یک خرده خودمان رامیسرمان شود براي همین ما حوصلهمی

بار که سیاهپوستان نفر آینه را ببرد به ناحیه زنگاگر کسی به ما نشان بدهد، هفته گذشته داشتیم گفت اگر یک

پس هر کسی که حضور . آینه را ببر به مملکت روم. کنند این آینه آنجا فایده نداردمیخودشان را ببینند فرار

ذهنیمنبینیم که یک میگذارند مامیشود ولی اولش که آینه را جلو مامیخودش را ببیند خیلی خوشحال

یعنی اگر ما بفهمیم که ما خشم داریم، حسودیم، آدم غیبت کنی هستیم، خبر . تو داریم پر از دردبزرگ سیصد 
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گوییم مامیگردانیممیهم هویت شدگی داریم، ما رویمان را برانتظار داریم و چندین نوع درد داریم !نداشتیم

دانم از جنس مین که این نیستم، منگویید که ممیخواهیم ببینیم، ولی شما تصمیم گرفتید ببینید، چوننمی

خوب حاال اگر یک تویش را شناختم یکی دیگر پیش. دهد، این سیصد تو هستمیحضورم حاال آینه این را نشان

دانم که هر تو را هر الیه را میتوانم یکی پس از دیگري بشناسم ومیآید همه اینها رامیآید یکی دیگر پیشمی

پس درست است که هم . شودمیشود، و شناسایی بعداً بهتر و سریعترمیمن آزادشناسم یک قسمت میکه

ذهنیمنکند سایه انداخته و هم میکه این جهان را ادارهذهنیمنفرعون بزرگ و هم فرعون کوچک ما و هم 

. خودم همه اینها سیصد تو هستند

خواهند به من بگویند که تو کهمییله شان چیه؟کر و حخواهند مرا عصبانی کنند، ممیمکر دارند حیله دارند و

و بعضی موقعها ما را متقاعد. گویی از مصر برگردي بروي بغداد، تو بیا این کار را نکن، این کار درست نیستمی

مثل اینکهگوییم که بابا فایده نداردمیشویممیخشمگینوقتی شدید. شویممیکنند و یک دفعه خشمگینمی

کند، شما میدهم ببین که چه جوري خشمگین شدم نا امیدمیید سه سال هست گنج حضور گوشگومیراست

بگذارید زندگی عمل کند . باشیدتماشاگرشود در صورتی که شما میمکرش سبب سرکوبی خودش. امید نشویدنا

باشید بگذارید تماشاگرولی اگر. شودمیقویترذهنیمنتان را سرکوب کنید ذهنیمنبه محض این که بلند بشوید

خواري او یعنی کوچکتر شدن او، .شودمیهمین طور خرد زندگی رد بشود همۀ مکرهاي فرعون سبب خواري او

شود، و از میسرکوبذهنیمنشوید و میکوچکترذهنیمنشود شما بلحاظ میهر الیه اي از این فرعون شناخته

ون چه کار کرده؟ شوید، فضاي درون، فرعمیلحاظ درون بازتر

موسی کندةتا که جرحِ معجز*****ساحران آورده حاضر نیک و بد

کنند، هر کسی میاند و ریسمانهاي ذهنی را زندهذهنیهاي فرعون ساحرانش را آورده، ساحرانش همین من

ن باور وقتی ای.کندمیکند یک باور را زندهمیاست ساحر فرعون است؛ چرا؟ تو ذهنش مار را زندهذهنیمن

کشیم، یک میشود ما خجالتمیشویم یک فکري زندهمیترسیم، ما شادمیخوریم مامیکند ما تکانمیحرکت

کنند و ساحرهاي ضعیف و ساحرهاي قوي، ساحرهاي میکنیم، اینها هم سحرمیشود ما افتخارمیفکري ایجاد

موسی را مخدوش ه بخواهد چه کار کند؟ معجزة کنند کمیفیلسوف و دانشمند و ساحران عادي همه با ذهن کار

شما االن تصمیم . کنیممیتواند زنده بشود، داریم راجع به شخص شما و هر کسی صحبتمیموسی به حضور. کند
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شمارند که به شما میآیند معجزاتشان رامیذهنیهاي گرفتید بیایید به بغداد به این لحظه مرتب ساحران من

تواند تبدیل به اژدها میکه) عصا ذهن است(که شما بیایید به اژدهاي موسی یعنی این عصا ثابت کنند که این 

رود میبشود، کی؟ زمانی که من ازش زایل بشود، من ازش زایل بشود، من ازش زایل بشود این ساحري هم از بین

یلی ساده نیست این کار، ولی گوید که شما مواظب باش خمیاین قصه دارد. خواهند از بین بروندنمیولی اینها

گو باشید در اینصورت این ساحران معجزه شما را که شما هم یک موسی شکرو ثناگرو راکعو ساجِداگر شما 

.جرح یعنی مخدوش کردن. توانند مخدوش کنندنمیهستید

اعتبارش را ز دلها بر کَنَد*****تا عصا را باطل و رسوا کند

شود و میشود، این عصا اژدهامیشود، یعنی به حضور زندهمیواهد اژدهاخمیعصا وقتی موسی است وقتی

کنیم و اینکه یک میخواهند بگویند که ما هم سحرمیتوانیم بکنیم، اینهانمیخورد کاريمیمارهاي ساحران را

بیرون را آن اانسان به حضور زنده بشود و این اژدهاست به عمق بینهایت و بعد ذهنش هم ساده بشود بتواند ب

اگر همچون مشکالتی پیش بیاید شما. اداره بکند، این را ما قبول نداریم در حالی که قصد زندگی این است

موانعی پیش خواهد آمد که اعتبار عصا را از بین ببرد، اعتبار عصا در . خواهید چه کار کنید؟ یعنی خواهد آمدمی

. به بینهایت زنده بشوید این اعتبار نداردشما این است که این که ذهن ساده بشود و شما 

این بینهایت باید کنده بشود کور بشود ما برویم به زمان و در زمان در ذهن ریسمانها را زنده کنیم و ساحري 

دیدي چه فوت. دردهاي ماستهاي همان گرهآنها و بعضی وقتها ریسمانها را ببندیم و فوت کنیم که. کنیم

کنیممیزنیم فوتمیبافیم یک دانه گرهمیبافیممیزنیم هیمیساحریم، حرفیذهنمنکنیم؟ ما در می

خواهد بگوید به میآن تازه. را باز کند یا خودتان باز کنیدآن مگر یکی بیاید. ماند آنجامیآن شود گره رنجش،می

اصل فرعون است . بار نداردشما که موفق هم شده تا حاال روي کره زمین که عصا اعتبار ندارد و موسی هم اعت

. شما باور ندارید

عصا باال رودآن اعتبار******مکر آیت موسی شودآن عین

یعنی اگر . شودمیمکر فرعون معجز موسیآن مقاومت باشید عینبیتماشاگرگوید اگر میموالنا دارد به شما

شما خواهد شد، به شرطی این که اش معجزهش باشید مکرش حیلهتماشاگرشما به شما حمله کند شما ذهنیمن



Program # 650گنج حضور650برنامه شماره 

49: صفحه

شوید که معجزه دارد در میرود براي اینکه شما عیناً متوجهمیو اعتبار عصاي شما باال. درگیر نشویدبا آن

. دهیم به این آموزشمیو براي همین هم ادامه. دهدمیزندگیتان رخ

تا زند بر موسی و قومش سبیل******لشکر آرد او پگَه تا حولِ نیل

آورد بامداد تا حوالی نیل که راه موسی را بزند، حاال در اینجاست که شما تصمیممیگوید فرعون لشکرش رایم

آورد شما حاضر و ناظر هستید میگیرید از دریاي سرخ بگذرید، دریاي سرخ چیه؟ یعنی زندگی اتفاقاتی پیشمی

درد دارد، و از دریاي درد دارد،درد دارد،این درد دارد،کنید هویتتان را بِکَنید و ال شوید که شما بایدمیو متوجه

کند، کی؟ در پگاه در صبح، میافتد به شما حملهمیببیند این اتفاقات داردذهنیمنشوید، اگر میسرخ دارید رد

این فرعون به ذهنیمنکنید صبح شماست، این میبخشید و یک الیه را حلمیهر دفعه که شما یک چیزي را

. وسی حمله کرد ولی موفق نشدم

او به تَحت الـْاَرض و هامون در رود*****ایمنیِّ امت موسی شود

این کار او حمله او سبب ایمنی قوم موسی شد و او و لشکریانش به زیر زمین و زیر دشت رفتند یعنی مدفون 

هر مکري به شما حمله بکند با ذهنیمنپذیرش باشید خواهد بگوید که اگر شما در این لحظه آمادةمی.شدند

دهد، یعنی حمله او میبراي اینکه بالفاصله او در اثر حمله غنیمتش را طالیش را به شما. شما کار خودتان را بکنید

.به شرط اینکه شما در گیر ستیزه نشویدسبب آشکار شدن یک موضوعی براي شما خواهد شد

جا زایِل شدي؟وهم از سبطی ک*****گر به مصر اندر بدي، او نامدي

آمد حمله کند به موسی و اطرافیان موسی سبطی، سبطی یعنی امت موسی، در نمیماند ومیاگر فرعون در مصر

گوید که حتماً خواهد کرد، و در میبه شما حمله نکند،ذهنیمنپس اگر . شدنمیاینصورت وهم از سبطی زایل

را ذهنیمنمانید، پس شما حمله میشما همیشه در توهممصر بماند و بگوید که من کاري ندارم در اینصورت

گوید این راه بیداري است، میگوید،میکنید چهمیتوجه. کندمیحملهذهنیمنکنید که شکرغنیمت بشمارید، 

شما هم به شما حمله نکند، شما چه جوري خودتان راذهنیمنذهنی به شما حمله نکنند، هاي اگر من

.توانید بشناسیدینمشناسید؟می

کند میچیزي است که به شما حملهآن وهم. آیدمیشود؟ چون معجزه پیشمیچه جوري زایلو از شما این وهم

اید، شما رنجش شوید رنجیدهمیآید که شما متوجهمییک موقعی پیش. اگر حمله نکند و شما این را بازش نکنید
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را بگیرید اش ارید، اگر این رنجش به شما حمله نکند همین جا االن گرهاز پدرتان دارید مادرتان دارید همسرتان د

اگر قایم بشود شما که! گوید من اینجا قایم شدم با شما کاري ندارممی.ماندمیباز نکنید این همین طور

. رسیدنمیتوانید پیدایش کنید شما به حضورنمی

کسی ایراد. تشکر کنید. خوش آمد بگوییدآن بهران راخودتان یا دیگذهنیمنفرعون را هاي پس شما حمله

دیگر چه عیبی . گیرید، ماشاء اهللا، باز هم ایراد بگیریدمیگیرد بگویید دست شما درد نکند، چقدر خوب ایرادمی

با روي صمیمانه و از ته دل . اما نخواهی که ستیزه کنی با یک روي پذیرش، با روي لجاج و ستیزه نه. دارم

و هر موقع حمله.خواهی حمله کنی حمله کنمیوي براي کشف، که من دیگر چی دارم؟ دیگر از کجاکنجکا

.رودمیکنی وهم من از بینمی

که بدان که امن در خوف است راز*****آمد و در سبط افکند او گُداز

حت گداز قرار بدهد، می گوید فرعون آمد و خواست که سبطیان را یعنی قوم موسی را از بین ببرد سرکوب کند، ت

مهم است این . در ترس مخفی شده، امنیت در ترس مخفیستیعنی. که ما بدانیم امنیت در ترس پوشیده است

کنیم یک دفعه از درون شکم ترس ازمیولی وقتی ناظریم و در چشمان ترس نگاه. براي اینکه ما هنوز ترس داریم

گویید که من از این شخص جدا بشوم از این مال جدا میشما. آیدمیترسیم حس امنیت بیرونمیچیزي کهآن 

کنیدمیتماشاکنید به چشم ترس و همین طوري با حضور در حالی که میبه چشمش نگاه. شوممیبشوم بدبخت

هم تان ترس شما از دریاي خون رد شدید هیچیآن بینید که از شکممییک دفعه. گذارید شما را جلو ببردمی

. چیز را بدست نیاوردیم هیچی نشدآن چیز را از دست دادیم هیچی نشد،این. نشد

چیزهایی که آن چیزهایی که چسبیدیم از دست بدهیم یاآن ترسیممیبرد؟ براي اینکهنمیما چرا شبها خوابمان

. آیدمیاگر به چشمهاي این ترسها نگاه کنید از تویشان حس امنیت بیرون. باید بدست بیاوریم بدست نیاوریم

عزایم و فسخبود، در تماشاگرگفت که در هر قدم . دو بیت آخر را اول خواندمآن باید ناظر باشید براي همین

گویید قضاوت همنمیهیچی. یدتماشاگرکوبد و شما میهمم، یعنی خدا قصد منکران، فرعون شما را دارد در هم

.کنیدنمی

نوري بودآن اید، خودنار بنم*****آن بود لطف خَفی، کو را صمد

. دهد ولی خودش نور استمیرا صمد یعنی خدا آتش نشانآن هست کهآن لطف پنهانلطف خَفی،
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مثل خشم، مثل یک . نور استآن ظاهرش خطرناك است آتش است درد است، ولی توي. این لطف پنهان است

.سوم مثنوي استاین چند بیت هم از دفتر.اتفاق بد، مثل یک ضرر، از دست دادن یکی

1506مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خواه دانا، خواه نادان، یا خَسی*****قهر را از لطف داند هر کسی

دهد، شما به میداشته باشد قهر را از لطف تشخیصذهنیمنمی گوید هر کسی خواه دانا باشد خواه نادان باشد 

دهند مهربانی را، میمهربان باشی تشخیص. خوب نیستیدآنها فهمند که شما بامیکنید فوراًمیبد نگاهها بچه

.دهدمیپس قهر را از لطف هر کسی تشخیص

یا که قهري در دلِ لطف آمده*****لیک لطفی قهر در پنهان شده

افتد و شما بسیار ناراحتید، توي این میلطفی در قهر پنهان شده، یعنی یک اتفاق بديها گوید که بعضی موقعمی

لطف است ولی تويگوید این عجب چیزي است میذهنیمنو یا قهري در دل لطف آمده، . پنهان شدهلطف خدا 

راجع به قهري که پنهان در لطف است و لطفی که . خواهد به شما نشان بدهدمییک قهري است و زندگیآن 

. پنهان در قهر است

کش بود در دل محکّ جانیی*****کم کسی داند مگر ربانیی

حجانییم ّفهمند، اما اینکه در قهر لطف پنهان بشود میگوید قهر و لطف ظاهري را همهمی،همین حضور استک

براي اینکه در دلش . فهمدمیو یا در لطف قهر پنهان بشود را فقط یک انسان خداگونه که زنده به حضور است

د تشخیص بدهدتوانمیمجهز به حضورهست و این حضور محک جانی است این آدم فقط

پرندخود به یک پر میۀسوي الن*****برندباقیان زین دو گمانی می

دهند و بنابراین میتشخیصذهنیمناز قهر و لطف فقط بوسیله فکر و .بقیه مردم از این دو فقط گمانی دارند

یم که در اتفاق بد که در شود پرید، باید تأمل کننمیپرند، با یک پرمیسوي خانه یا النه یا فضاي یکتایی با یک پر

کشیم میافتد ممکن است سودي باشد شما ندانید، در اتفاق خیلی خوب که ما خودمان را داریممیاین لحظه

باشد که شما نبینید این را، این را داردآن ممکن است یک قهري باشد یک پیغام بدي باشد یک زهري توي

اگر ندانید فقط بگویید که من دنبال خوشیها هستم، ذهن . ا پر داریدگوید و اگر شما این موضوع را بدانید دو تمی

افتد که خوشایند من است نیازهاي روانشناختی مرا بر آوردهمیمن باید نشان بدهد که این اتفاقات یک جوري
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باشد داریم یادمان . شود پریدنمیذهنیمنیعنی با . شود پریدنمیکند، و همین این یک بال است و با یک بالمی

بنابراین قهر و لطف فرمها و . کنیم که در این لحظه شما حاضر هستید ناظر هستید دو تا بال داریدمیصحبت

مان برگشتیم باز به قصه. توانیم برگردیمنمیذهنیمنبا . توانید بپریدنمیاگر فقط من دارید. بینیدمیاتفاقات هم

: گویدمی

ساحران را اجر بین بعد از خطا******'نیست مخفی مزد دادن در تُقی

آن افتد ظاهرش خوب است درمیمی خواهد بگوید که ما بازهم تأمل کنیم از اینکه مطمئن نباشیم که اتفاقی که

پذیریم و با پذیرش جلومیو اگر ظاهرش بد است ما فرار نکنیم بپذیریم، در این موقع اتفاقات را. قهر نیست

است با قضاوت ذهنیمنکه در مورد این اتفاق نباید قضاوت بکنید و قضاوت شما قضاوت دانید میرویم، و شمامی

کند، مزد در این مخفی نیست میشود و جهان را نگاهنمیکند هم هویتمیوقتی انسان پرهیززندگی فرق دارد

گوید ساحران را ببین بعد از میاما. آیدمیشود از آنورمیبراي اینکه انرژي ازش رد. گیردمیواضح است که مزد

.خطا، ساحران فرعون خطا کردند

آنها کنم ومیبرم و آویزانتانمیگوید فرعون به ساحران گفت اگر به موسی ایمان بیاورید دست و پایتان رامی

را ان تتنها احترامی که به موسی گذاشتند گفتند اول شما بفرمایید معجزه. زدندمیگرفتند، اولش من مننشنیده

گوید این هم مهم بوده، در هر صورت احترام بوده، ولی میالبته موالنا. نشان بدهید بعداً ما این هم احترامی بود

گوید بعد از می.خواست قطع کندمیساحران بعداً ایمان آوردند به موسی با وجود اینکه فرعون دست و پایشان را

خواهد تاکید کند که در این لحظه شما به می.ن از لطف خفیه استخطا که ساحران اول منکر بودند اجر گرفتن ای

این اتفاق یک . آوردمیکند، اتفاق را زندگی بوجودمیقضاوتذهنیمنظاهر اتفاق را . ظاهر اتفاق بسنده نکنید

تدنبال سبب و علذهنیمن، ذهنیمنکند نه میسببی است یک ابزاري است براي بیداري شما که زندگی طرح

کسی که اسباب را بوجودآن داند که یک سبب سازي هست،نمیو. پنداردمیعلت را هم در جهان. کرددمی

می خواهد بگوید شما ایمان بیاورید که خدا یا زندگی در این لحظه حوادث را براي .آوردمیبوجودآن آوردمی

. کنندمیگوییم که بیرون مردم این کار رامیآورد، البته براي خیلی از ما این قابل قبول نیستمیشما بوجود

ساحران را وصل داد او در برِش******نیست مخفی وصل اندر پرورش

.چیزي که مخفی بود بعد از اینکه دست و پایشان را برید وصل داد به ایشانآن اما
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شما من دارید و خواهد بگوید که اگرمی.در اینجا دست و پایشان را برید دست و پاي ظاهریشان را برید

ابزارهایی دارد من، و این ابزارها بریده بشود ابزار ذهن بریده شود شما مقاومت نکنید براي این که بعد از این کار 

. تواند درك کندنمیچیزي است که ذهنآن مخفی. این مخفی است. خواهد وصل بدهدمیبراي شما

بین در قطعِ پاساحران را سیر *****نیست مخفی سیر، با پايِ روا

هم داشته باشد اینهم پا ذهنیمنرود، میمی گوید روان شدن، رفتن با پا مخفی نیست آدم پا داشته باشد راه

یعنی اگر پاي . دارد ابزار دارد اما شما ساحران را ببین که پس از اینکه پایشان قطع شد شروع به سیر کردند

کند به روان میاین که شروعبینیم االن با ذهنمان،نمیماچیزي که مخفی استآن قطع شود انسانذهنیمن

.شدن و راه رفتن

که گذر کردند از دریاي خون*****عارفان زآنند دایم آمنون

. برند براي اینکه از دریاي درد هوشیارانه گذشتندمیمی گوید عارفان به این علت دایم در حس امنیت به سر

شود و شما میرود، هویت کاذب شما دارد خُردمیشما دارد از بینذهنیمندریاي خون یعنی یک قسمت از 

گویید اینها سرمایه نمی.گوییدنمیاندازید و هیچیمیبه راحتی رنجشها و کینه هایتان را. گوییدنمیهیچی

ن کس گویند به راحتی سابقه خودتان را که به مردم گفتید فالمیشوم، مردم چیمیگویید من ضعیفنمی.است

. شویدنمیکنید و خوارمیبخشید و به همه هم اعالممیاین قدر ظلم کرده فالن کس را

دارید . شودنمیبرید هیچیمیترسید که تنها بمانید ولیمیبرید و اولمیذهنیهاي از این رابطه تنگاتنگ با من

دند فرعون حمله کرد یعنی شما بخواهید شمیوقتی از دریا داشتند رد. شویدمیاز دریاي دردهاي هوشیارانه رد

گوید دیوانه شدید این کارها چیه؟ یا فرعون خودتان یا فرعون یکی میآیدمیدرد هوشیارانه بکشید فرعون

موعود همین فضاي یکتایی ور دریا سرزمین موعود است سرزمین آن واي. دیگر، که شما از دریا نتوانید رد بشوید

خواستند به سرزمین موعود برسند، سرزمینی که به ما وعده داده شده پس از میقوم موسی. این لحظه هست

. رد شدیم سرزمین یکتایی استها اینکه از دریاي خون، یعنی دریاي انداختن هم هویت شدگی

الجرَم باشند هر دم در مزید*****اَمنشان از عین خوف آمد پدید

در همه این موارد مال شما هم همینطور، . ترسیدندمیاینکهبراي. شان از عین ترس پدید شدیعنی حس امنیت

شود؟ از اینجا آزاد میاین را بیندازم چی! شودمیترسیم چیمیخواهیم آزاد بشویم الیه به الیه مامیکه ما
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در الجرم بناچار دم به دم . شود؟ براي این که ما حس امنیت کاذب گرفتیم از این هم هویت شدگیهامیبشوم چی

مزید یعنی بازتر شدن فضاي درون لحظه به لحظه، . کنندمیفضا را دارند بازاضافه شدن اند، در بزرگ شدن اند،

.شودمیتراندازید گستردهمیهر ترسی که

خوف بین هم در امیدي، اي صفی*****امن دیدي، گشته در خوفی خَفی

چسبیدي آن بهرا کهر االن، یک چیزيمی گوید حس امنیت را دیدي که در ترس مخفی شده، دیدیم دیگ

گوید در میحاال. در ترس پنهان بودانداختی دیدي خیلی خوب شد، راحت شدي باز شد، پس این حس امنیت 

دهد مینشان. امید هم خوف را ببین اي برگزیده، اي باصفا، یعنی بیخودي امید نبند در امیدهاي شما ترس هست

.خوف است نا امیدي استذهنیمندر امیدهاي . ید به حضور برسدنباذهنیمنشما یا هر کسی با 

عیسی اندر خانه رو پنهان کند*****آن امیر از مکر بر عیسی تَنَد

آید از حیله عیسی را دستگیر کند و عیسی در خانه پنهانمیامیر یهوديآن :گویدمیزندمیدوباره مثال

.کندمیشود رویش را پنهانمی

دارخود ز شبه عیسی آید تاجِ*******د او تاجداراندر آید تا شو

را بیاورد و آن این قصه عیسی است اعتقاد بر این است که عیسی به باالي دار نرفت، بلکه یک امیر یهودي رفت

خود شیرینی بکند خودش را به اصطالح به مردم نشان بدهد تا امیر شود تاجدار شود ولی چون شبیه عیسی بود 

تواند این باشد میو این بصورت سمبلیک. او را بجاي عیسی گرفتند و کشیدند به باالي دارعیسی پنهان شد و

. دهدمیالبته این معنی را هم. شود دارد زدنمیرود باالي دار، خود عیسی رامیاستذهنیمنشبه ما که آن که

:حاال

پیممن امیرم بر جهودان خوش******هی میآویزید، من عیسی نیم

من امیر هستم من ! گفت من عیسی نیستممیامیر را از خانه گرفتند آوردند گفتند عیسی این است، هیاین 

:گویندمیمامورانآن ولی. خوش قدم هستم

جوعیسی است از دست ما تَخلیط ******زوتَرَش بر دار آویزید، کو

.گویدمیما را گمراه کند دروغخواهد میزودتر این را بکشید بر دار، براي اینکه این خود عیسی است و
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. ترس هست اینهم مثالش استذهنیمنخواهد بگوید که در امید می

برگ او فَی گردد و بر سر خورد******رود تا بر خوردچند لشکر می

چقدر اتفاق افتاده لشکري برود تا به برگ و نوایی برسد، یک جایی را فتح کند غارت کند بیاورد، یک دفعه 

. گردندمیشوند برمیدهند سر خوردهمیورند و هر چه هم برده بودند از دستخمیشکست

عید پندارد، بسوزد همچو عود*****چند بازرگان رود بر بوي سود

خواهد بگوید که شما می.سوزندمیآید و مثل عودمیرود که سود بکند و به نظر ظاهراً عیدمییا چند تا بازرگان

تأمل به امید سودبیامیر یهودي که یکدفعه به باالي دار رفت، بازرگانی کهآن ید مثلقهر را در ظاهر خوش ببین

. دهدمیرود آنچه هم که دارد از دستمیلشکري که براي غارت. شودمیرود ولی سوختهمی

اَنگَبینآن زهر پندارد، بود******چند در عالَم بود برعکس این

کند این زهر است یعنی اتفاق خیلی بد است، این اتفاق میت انسان فکرشود که برعکس این اسمیچقدر در عالم

.شود خیلی خوب بوده و عسل بودهمیبعداز مدتی مشخص

روشنیها و ظفر آید به پیش******بس سپه بنهاده دل بر مرگ خویش

گوید در یمپس. میرند یک دفعه پیروز شدندمیکردندمیخیلی شده سپاهیان زیادي نا امید شده بودند فکر

گردیم اتفاقاتی پیش میاینها تمثیل این هست که وقتی ما از مصر به بغداد بر. تواند چیز خوبی باشدمیاتفاق بد

نزنیم و شکایت نکنیم و و ناظر باید بپذیریم و حرفتماشاگرخواهد آمد که این اتفاقات را در این لحظه بصورت 

خوب یا آزاد شدنها هست و گفت که چقدر هاي یغامهاي خوب شناساییشود یک پمیتوي اینها ولو اینکه بد دیده

شما به شما حمله خواهد کرد ولیکن هر دفعه که حملهذهنیمنحمله نخواهد بود بی.به شما حمله خواهد شد

.طال را شما باید ازش بگیري و باهوش باشیآن آورد ومیکند یک طالیی با خودشمی

آمده تا افکند حی را چو میت******لِّ بیتبرَهه با پیل بهرِ ذُا

خواستند کعبه میدانید ابرهه فرمانرواي یمن بوده و جایی را ساخته بودند کهمیکندمیراجع به ابرهه صحبت

خواست که کعبه میگفتند خالصه اینجا کعبه است و به اینجا نماز بگذارید و ابرههمیکنند آنجا را آتش زدند

حاال این تمثیل براي چی است؟ تمثیل براي این است که کعبه اصلی دل . مکه است خراب بکندواقعی را که در
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انرژي از هاي خواهد بیاید این کعبه را خراب کند، و مرغان کوچولو، بستهمیشماست، و ابرهه با فیل با تمام قوا

.که شما واکنش نشان ندهیدبه شرطی . را خواهد کشتهایش و فیلطرف زندگی خواهد بارید و لشکر ابرهه

خواهد حمله کند به دل شما که در میذهنیمن، تمثیلش تمام لشکر می گوید ابرهه با پیل آمده براي خواري کعبه

ذهنی بیرونهاي پس مشخص است که من. خواهد بیاید زنده را مرده بکندمی.واقع مرکز شما سمبل کعبه است

البته راجع به حبشه هم . را بمیرانند مثل خودشان مرده کنندآن استخواهند هر کسی را که به دل زندهمی

کرده بنابراین چه بگویید حبشه چه بگویید یمن هر دو جور درمیبگویم حبشه گویا فرمانرواي یمن را انتخاب

. کندمیآید، حاال ابرهه سمبل منی است که به کعبه حملهمی

2745مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

میتایران به بناعِ پیل از ست******تآن با جِدیپیلبان و بانگ ه

پیلبان و آن را خراب بکند؛ رفتن به سوي بیت با جدیتآن کرد برود به سوي کعبه ومیمی گوید پیل امتناع

کعبه را زدند به پیل که برومیزدند و بانگمیگفت برو، با شتاب بر جلو، هر چهمیبانگ هیت، بانگ هیت به پیل

کنیم که اگر شما از جهان فرم میکنیم؟ راجع به این صحبتمیداریم راجع به چی صحبت.رفتندنمیخراب کن

بوسیلۀ زندگی دفع ها عزمها و قصدها و حملهفسخدهید که میهستید و اجازهتماشاگرگردید و میدارید بر

پیلهایش و قشونش آمده به کعبه حمله کرده و موفق زند که ابرهه با میو مثال. بشود شما موفق خواهید شد

اي که به زندگی هر باشنده.خواهد کعبه اصلی که دل انسان است خراب بشودنمیاي دلشهیچ باشنده. نشده

توانند باشندنمیهم کارگرآنها غیر از ابرهه غیر از فرعون غیر از منکر ولیذهنیمنزنده است غیر از 

با همه لَت، نه کَثیر و نه قَلیل******پاي پیلجانب کعبه نرفتی 

رفتند به سوي نمیزدند نه کم نه زیاد، اصالًمیرفت با ضرباتی که پیلباناننمیمی گوید پاي پیل به سوي کعبه

تمثیل چی هست؟ اگر شما بخواهید دلتان را پاك نگه دارید و از منکران حفاظت کنید خدا به شما کمک. کعبه

. کندمی

اَفزايِ اوجانِ صولآن یا بِمرد******خود خشک شد پاهاي اوگفتیی 

تمثیل. رفتند، یا جان حمله ور شونده او مرده بودنمیبسوي کعبهها مثل اینکه پاهایشان خشک شده بود پیل

رفتند براي اینکه هر چیزي که زندگی دارد و به زندگی زنده است نمیقدرت به سوي کعبهآن زند که پیل بهمی
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و خواهد در آنجا خودش را مستقر کندمیکند که دل انسان کعبه اصلی است و باید پاك بماند و خدامین حسای

.خودش را از طریق انسان بیان کند

زنپیلِ نر صد اسپه گشتی گام****چونکه کردندي سرش سوي یمن

د برود به سوي یمن، یعنی بسوي خواست بدومیگرداندند پیل با سرعت زیادمیوقتی سر پیل را به سوي یمن بر

دویدمیرفت ولی برمی گرداندندنمیکعبه

چون بود حسِّ ولیِّ با ورود؟******حسِّ پیل از زخمِ غیب آگاه بود

اي که من ندارد آگاه است که بر علیه قانون گوید هر حیوان زندهمیگوید حس پیل از زخم غیب آگاه بود، پسمی

گوید اگر اینطوري باشد می.گریزدمین با یک سیستمی از خدا آگاه است و از خطرپس حیوا. زندگی عمل نکند

. خیلی بهتر و باالتر استآن شود؟ خوب معلوم است کهمیحس ولی باورود یعنی عارف زنده به حق چه جوري

جمله را زآن جاي، سرگردان کند***** تا حریم کعبه را ویران کند

خواست مکه را خراب بکند مین کند و همه را سرگردان بکند از آنجا فراري بدهدپس ابرهه آمده بود کعبه را ویرا

کنند بگویند میذهنی سعیهاي تا آنجایی را که خودش ساخته بود آنجا را قبله بکند، یعنی چی؟ یعنی تمام من

کعبه بکند و که قبله جهان است جهان فرم است بیرون است زندگی در چیزهاست، هر کسی بخواهد دل انسان را

.کنیممیکنیم یعنی دل انسان را خرابمیرویم آنجا را خرابمیمحل استقرار خدا بکند، خانه خدا بکند، ما

حتی فیل هم این . توانندنمیتوانند خراب کنند ومیگوید اگر کعبه را توانستند خراب کنند دل انسان هممی

همد، نظیر این است که در چند سال پیش که سونامی که آمد فمیفهمد حیوان هم این موضوع رامیموضوع را

حیوانات قبل از اینکه سونامی بیاید خطر را حس کرده بودند رفته بودند به آن هیچ حیوانی کشته نشد براي اینکه

از خطر ذهنیمنکند ولی جان میپس جان حیوان از خطر آگاه است یک همچون چیزي را موالنا اشارهارتفاعات، 

. توانیم ببینیم که این اتفاق قهر توش است یا مهر توش استمیما اگر حاضر و ناظر بشویم. گاه نیستآ

او را همه قبله کنندۀکعب******تا همه زوار گرد او تَنَند

. پس این ابرهه آمده بود که همه زائران بیایند گرد کعبه او بتنند، کعبه مادي بتنند، همه کعبه او را قبله کنند

.اند دیگرب تا حاال کردهخو
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ام آتش زنند؟که چرا در کعبه******وز عرب کینه کَشَد اندر گزند

جاي قشنگی که ساخته بودند آن آمده بود که از عربها کینه بکشد که چرا آمدید کعبۀ مرا سوزاندید؟ رفته بودند

دم براي چی آمدید آتش زدید؟ گفت من اینجا را قبله درست کرده بو. یک کنیسا در یمن آنجا را آتش زده بودند

در بیرون این ذهنیمنیعنی کل اقدامات . خواهیم کعبه را آتش بزنیم خرابش کنیم کعبه را عوض کنیممیما االن

است که دل انسان کعبه واقعی کعبه نباشد هیچ انسانی به دلش زنده نشود به زندگی به خدا زنده نشود بلکه ماده 

خواهد به حضور برسد کینه بکشد و شما دارید میاز کسی که دنبال این کار است کهرا قبله کند، و آمده االن 

داندنمیداند جهان فرم را دیگر کعبهنمیگردد مصر را دیگرمییک کسی که از مصر بر! کنیدمیکعبه مرا خراب

.خواهد بپرستدنمی

داروغه خورد فهمید و راستش را گفت، ه از تا حاال پرستیده، هر دفعه پرستیده سیلی خورده، در آخرین کتکی ک

من بارها ! تو آدم خوبی هستی ولی حیف احمقی: داروغه گفت. ببین من بغدادیم خواب دیدم اینجا آمدم: گفت

هر .و گفت تو احمقی. خواب دیدم که در بغداد در فالن محله فالن خانه گنج است و آدرس خانه این را داد

اینجا هم همین ! گوید تو احمقیمیکند تا از مصر به بغداد برگرددمیخودش کاربه انسانی که روي ذهنیمن

دیگر ! باید به خوابت عمل کنیخواهی مرا ضعیف بکنی؟میگوید تومیکشاند کهمیاست، کار را به آنجا

ر بخواهی برگردي اگ. گوید من آمده بودم به مصر که کتک بخورم برگردم به بغداد من مصر کار ندارممی.برنگردي

ام آتش زنند؟که چرا در کعبه****وز عرب کینه کَشَد اندر گزند

کشم، میخواهی ضعیف کنی من از تو کینهمیتو چرا کعبه مادي مرا

بیت آمدهآن موجب اعزازِ*****عزّت کعبه شدهاش عین سعی

حضور نرسید سبب بزرگی کعبه دل کند شما به میمی گوید عین سعی ابرهه عین سعی هر کسی که دارد سعی

خانه شد خانه آن کما اینکه سعی ابرهه سبب بزرگی کعبه شد و موجب عزت دادن و عزیز شدن. شما خواهد شد

.آورد به دل انسانمیزندمیتمثیل آنجا. خدا شد

تا قیامت عزِّشان ممتَد شده******مکّیان را عزّ یکی بد، صد شده

.ی بود صد تا شده، و تا قیامت هم بزرگیشان و عزیزي شان ادامه داردیعنی اهالی مکه بزرگی یک
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کنید، حول و میدوباره مکیان شما هستید که دارید به سوي کعبه حضور یا حول و حوش کعبه دارید زندگی

کند میتنید سمبلیک دارد صحبتمیحوش دل

دراز چی است این؟ از عنایات قَ*****تراو شده مخْسوف ۀاو و کعب

بینیم کعبه بیرون کعبه مادي دارد از مدمیو کعبه او پوشیده تر شده، زیر زمین رفته، روز به روز مایعنی ابرهه 

کند، روز به روز انسانهاي به حضور رسیده زیادتر میافتد، چرا؟ قانون زندگی قانون تکاملی زندگی دارد عملمی

از چی است این؟ از توجهات خدا، قَدر اجراي . شاهد این کار استها همین برنامه یا این جور برنامه.خواهد شد

کند که کعبه ماده پرستی از مد بیفتد و کعبه زنده میتقدیر الهی ایجاب. فرمان الهی است، قضا فرمان الهی است

.شدن به خدا وحدت واقعی عزیزتر بشود

آن فقیرانِ عرب تانگَر شده*******از جهازِ اَبرَهه همچون دده

از ساز و برگ ابرهه؛ ابرهه وقتی امده بود اسب آورده بود وسایل جنگی آورده بود و خودش هم مثل دده یعنی 

یعنی چی؟ . ند، ثروتمند شدندانگَر شدوفقیرانِ عرب تآن از ساز و برگ ابرهه مثل حیوان وحشیحیون درنده،

طال چیه؟ همان . آورد با خودش؟ طالمیکند چیمیشود به شما حملهمیشما بلندذهنیمنیعنی هر موقع 

کنید که این میکند، درد توش چی دارد؟ زندگی، وقتی شناساییمیدرد به شما حمله. زندگی که به تله افتاده

این ابرهه هست، آمده چی آورده؟ طال، وحشی است. اضافی است این باید بیفتداین کینهرنجش اضافی است

گوید که مقاومت نکن، طالیش را بگیر، زندگی را میکندمیعنایات قدر شما را بیدارولی. خواهد شما را بدردمی

فقیران عرب توانگر شدند و ساز و برگ ابرهه را گرفتند شما هم ساز و برگ هر آن بگیر بگذار برود، همانطور که

.گیریدمیکندمیخودتان که حملهذهنیمنیا ذهنیمن

کشیدبهر اهل بیت، او زر می*****کشیداو گمان برده که لشکر می

کند میشما به شما حملهذهنیمنکند هر قسمتی از میبه شما حملهذهنیمنکشد، هر میاو فکر کرد که لشکر

کشد کعبه شما را خراب کند دل شما را خراب کند اما میکند لشکرمیفکرکند میآید باال به شما حملهمیاالن

دو بیت آخرو همین. شويمیي او هی داري وسیعترتماشایعنی با . زر، زندگیآورد؟میدبراي اهل کعبه چی دار
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در تماشا بود در ره هر قدم*****اندرین فَسخِ عزایِم، وین همم

یعنی ها و خواستهها قصدها و ارادهها،عزیمتفسخآمده یعنی شما در این مییعنی براي آنکس که از مصر

اتفاق بد اتفاق خوب، حمله، حمله . کردنمیبود، کاريتماشادر هر لحظه در در هر قدمبلی این شخص ها همت

قدم . کردمیتماشاکرد فقط نمیمقاومت. کندمیکند گسستهمیفسخدانست که زندگی دارد قصدها را میدرد

. صد هزار منزل استدهد که شما وقتی فهمیدید چی نیستید از آنجا تا برسید به حضور میبه قدم، پس نشان

کند؟ زندگی به شرطی که شما میفسخحمله کننده به شما را هاي کی این قصدها و اراده. یعنی منزل زیادي دارد

.قضاوت نکنید، تحریک نشوید، مقاومت نکنید ستیزه نکنید.باشیدتماشاگرفقط 

کند، هر میرود جلو و بازمیندکمیفسخدارد آن !کردفسخکرد ببینم که چه طوري فسخقضاوت یعنی االن 

اندازد انرژي پخشمیمرتب هم زندگی از طریق این پرندگان کوچولو سنگ. کند مثل ابرهه است میکسی حمله

توانند به کعبه دل شما نمیکند، البته فیلهاي ابرههمیزند فیلهاي ابرهه را نابودمیانرژيهاي کند، و با بستهمی

.تو االن خدا مستقر شدهآند چوننزدیک بشون

کارش از لطف خدایی ساز یافت******خانه آمد، گنج را او باز یافت

پس آمد رسید به خانۀ خودش به فضاي یکتایی این لحظه پس از این که مکرهاي الیه به الیه فرعون، زندگی را 

ساکن شد و کارش مان لحظهپس دادند گنج حضور را باز یافت، یعنی بطور کامل به بینهایت خدا زنده شد، در این

و امیدوارم مال شما هم همین طور، همین لحظه برسید خانه گنج را پیدا کنید و کارتان . از لطف خدا رونق گرفت

.از لطف خدا درست بشود
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