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 2473مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 آب تو ده گسسته را در دو جهان سقا تویی

 بار تو ده شکسته را بارگه وفا تویی

 برج نشاط رخنه شد لشکر دل برهنه شد

 میمنه را کله تویی میسره را قبا تویی

 می زده مییم ما کوفته دییم ما

 چشم نهاده ایم ما در تو که توتیا تویی

 روی متاب از وفا خاک مریز بر صفا

 آب حیاتی و حیا پشت دل و بقا تویی

 چرخ تو را ندا کند بهر تو جان فدا کند

 هر چه ز تو زیان کند آن همه را دوا تویی

 خیز بیار باده ای مرکب هر پیاده ای

 بهر زکات جان خود ساقی جان ما تویی

 این خبر و مجادلی نیست نشان یک دلی

 گردن این خبر بزن شحنه کبریا تویی

 گردن عربده بزن وسوسه را ز بن بکن

 باده خاص درفکن خاصبک خدا تویی

 وقت لقای یوسفان مست بدند کف بران

 ما نه کمیم از زنان یوسف خوش لقا تویی

 از رخ دوست باخبر وز کف خویش بی خبر

 این خبری است معتبر پیش تو کاوستا تویی
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 پر کن زان می نهان تا بخوریم بی دهان

 تا که بداند این جهان باز که کیمیا تویی

 باده کهنه خدا روز الست ره نما

 گشته به دست انبیا وارث انبیا تویی

 *

 1878مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر 

 این همه گفتیم لیک اندر بسیچ

 بی عنایات خدا هیچیم هیچ

 بی عنایات حق و خاصان حق

 گر ملک باشد سیاهستش ورق

 ای خدا ای فضل تو حاجت روا

 با تو یاد هیچ کس نبود روا

 این قدر ارشاد تو بخشیده ای

 تا بدین بس عیب ما پوشیده ای

 قطرٔه دانش که بخشیدی ز پیش

 متصل گردان به دریاهای خویش

 قطرٔه علمست اندر جان من

 وارهانش از هوا وز خاک تن

 *
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 3837مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر 

 سر موتوا قبل موت این بود

 کز پس مردن غنیمت ها رسد

 غیر مردن هیچ فرهنگی دگر

 در نگیرد با خدای ای حیله گر

 یک عنایت به ز صد گون اجتهاد

 جهد را خوفست از صد گون فساد

 وآن عنایت هست موقوف ممات

 تجربه کردند این ره را ثقات

 بلک مرگش بی عنایت نیز نیست

 بی عنایت هان و هان جایی مه ایست

 آن زمرد باشد این افعی پیر

بی زمرد کی شود افعی ضریر 

* 

 2435مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، سطر 

کو نشاط و فربهی و فّر تو 

چیست این الغر تن مضطّر تو 

شرح روضه گر دروغ و زور نیست 

پس چرا چشمت از او مخمور نیست 

این گدا چشمی و این نادیدگی 

از گدایی توست نه از َبگْلُرَبگی 
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چون ز چشمه آمدی چونی تو خشک 

ور تو ناف آهویی کو بوی مشک 

زآنکه می گویی و شرحش می کنی 

 چون نشانی در تو نآمد ای سنی 

 *

 

 

 از دیوان شمس موالنا شروع 2473با سالم و احوالپرسی، برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شماره 

. می کنم

 2473مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 آب تو ده گسسته را در دو جهان سقا تویی

بار تو ده شکسته را بارگه وفا تویی 

یعنی "- سقا"می گوید گسسته را تو آب بده که در هردو جهان، . پس موالنا خطاب به انسان اینطوری می گوید

تو هستی و شکسته یا خمیده شده را تو به حضور بپذیر برای اینکه بارگاه وفا هم تو - کسی که آب می دهد

.  هستی

یا جدا شده، همان انسانی ست که فکر می کند، با فکرهایش هم هویت می شود و درنتیجه از چرخش " گسسته"

این فکرها در ذهنش یک وجود توهمی درست می کند که آن وجود توهمی وانمود می کند که ما ست و اصطالحاً 

به آن من ذهنی می گوییم و یکی از عالئم شناخت یک چنین موجود توهمی، گسستگی یا جدا افتادگی او ست؛ 

پس یک چنین انسانی . گسسته از کی؟ گسسته از سرچشمه و از هر باشنده ای در دنیا از جمله انسان های دیگر

بنابراین موالنا به همین ما . چون به طور آگاهانه وصل به زندگی نیست احساس تشنگِی هشیاری حضور می کند

یعنی من و تو و هر انسان دیگر می گوید که تو که گسسته شدی ولی اصلت آنجاست؛ تو باید خودت به خودت 

که در همین غزل هم هست که « ساقی»که بعضی موقع ها می گوید " سقا"آب بدهی برای اینکه درهردو جهان 

باده کهنه : "یا گاهی اوقات ما را باده یا شراب می نامد مثل سطر آخر که می گوید" ساقی جان ما تویی: "می گوید

پس شراب یا آب، همان هشیاری زنده کننده ای ست . یعنی شراب کهنۀ خدا که ما هستیم" باده کهنه خدا"، "خدا

.  که از طرف زندگی به ما می رسد و ما همان شراب هستیم، همان آب هستیم
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وقتی ما گسسته می شویم، از طریق ذهنمان به بیرون نگاه می کنیم بنابراین دنبال آب زندگی در چیزها هستیم و 

چون آن ها آب ندارند به ما بدهند و زندگی ندارند به ما بدهند دائماً تشنه تریم و فکر می کنیم که اگر این چیزها را 

یعنی حس زندگی و حس آرامش، « آب خواهد داد»زیاد کنیم البد آخرسر زیادی این ها به ما آب خواهد داد؛ 

حس زنده بودن، حس عشق، حس یکتایی، حس زیبایی، حس دوستی، حس کمک و همکاری خواهیم کرد ولی 

حواسمان نیست که همین خاصیت گسستگی سبب می شود که این موجود سیر نشود برای اینکه شرط اینکه ما 

. سیر شویم یا سیراب شویم این ست که وصل به زندگی شویم

 اگر این گسستگی ادامه پیدا کند و ما گسسته باشیم، جدا باشیم از طرف زندگی هشیارانه به ما زندگی نخواهد 

رسید بنابراین ما روز به روز تشنه تر خواهیم شد و حریص تر خواهیم شد، نیازمندتر خواهیم شد و تصور 

خواهیم کرد اگر چیزها را زیاد کنیم و آدم ها را تحت کنترل خودمان دربیاوریم باالخره یک روزی به زندگی 

خیلی مهم ست که " تو"و این " تو"ولی موالنا امروز به ما می گوید که ! خواهیم رسید یا اصال زندگی همین ست

ما بدانیم که هرکسی این قابلیت را دارد؛ به علت گسستگی و جداماندگی از زندگی ما فکر می  کنیم که فقط 

انسان های به خصوصی به هشیاری حضور می رسند یا رسیده اند بنابراین ما حول محور آن ها می چرخیم برای 

اینکه جسم شدیم و جسم هم حول محور می چرخد مثل این سیارات و کرات سماوی که می چرخند ما هم جسم 

ولی امروز متوجه می شویم که هر انسانی . شدیم، ما هم ممکن ست حول محور یک آدم به خصوصی بگردیم

در دو "قابلیت رسیدن به هشیاری حضور و زنده شدن به زندگی را دارد کمااینکه موالنا اشاره می کند 

، در دوجهان یعنی هم جهان مادی، جهان مادی شامل جهان اندیشه ست یعنی شامل فکرهای شما ست، "...جهان

هیجانات شماست، رفتارهای شماست، الگوهای فکری شماست، هر الگوی ذهنی شماست، هر جسمی که 

.  درست نمی کنیممنمی بینید، جهان مادی ست؛ جهان معنا یا عدم یا المکان موقعی ست که ما به وسیلۀ فکرمان 

حالتی که ما فکر نکنیم و با فکرهایمان هم هویت - به اصطالح- به محض اینکه فضای بی ذهنی یا بی فکری

.  نشویم ما آنجا هستیم، یک عمق بی نهایت حس می کنیم و آن فضای آن جهان ست

کار ما . یکی جهان معنا، یکی جهان فرم که جهان فرم هم درون جهان معنا اتفاق می افتد: پس دو جهان داریم

این ست که یک پایمان در آن جهان معنا باشد، آن پایی که می گذاریم در جهان مادی باشد، هیچ موقع آن پای 

یعنی شما . به عبارت دیگر، به زبان مذهبی، رویمان باید دائما به خدا باشد. عقبمان از جهان معنا خارج نشود

متوجه  به این ترتیب. ضمن اینکه کارمی کنید باید هشیار به هشیاری هم باشید، هشیار باید به گنج حضور باشید

گرچه ذهن برای ما یک خط کشیده و . خواهیم شد که زندگی  همه اش همین یک قدمی ست که االن برمی داریم

گفته زندگی تو از گذشته شروع شده و دارد به آینده می رود و شما باید به سرعت این زندگی را که منظور، 

وضعیت های زندگی ست کامل کنید؛ ما هم با عجله از طریق ذهنمان داریم از گذشته داریم به طرف آینده 

اگر بایستم، تآمل کنم، زندگی ام ناقص ! مرا نگیرید که دارم زندگی ام را کامل می کنم»: می دویم می گوییم

.  ؛ ما آنطوری فهمیدیم«می ماند
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پس االن می ایستیم و متوجه می شویم که ساقی هردو جهان ما هستیم؛ یعنی چه در جهان معنا به طور کامل 

باشیم، چه یک پایمان آنجا باشد یک پایمان در جهان مادی، ما خودمان هستیم که به خودمان آب زندگی می دهیم 

بنابراین ما تمام تمرکزمان روی خودمان ست، ما فقط خودمان را می خواهیم عوض کنیم، ما . نه کسی دیگر

خودمان را می خواهیم تبدیل کنیم و درضمن ما خودمان می توانیم خودمان را تبدیل کنیم؛ تبدیل از چی؟ از این 

گسستگی به حالتی که پایمان را به جهان معنا بگذاریم و ضمن اینکه با جهان مادی داریم کار می کنیم یعنی فکر 

می کنیم و درجهان مادی اثر می گذاریم ولی یک هشیاری حضور دائماً در ما زنده  باشد و آن هشیاری حضور 

تو گردن این خبر : کمااینکه دراین غزل می گوید که! رفتار ما را کنترل کند، نه این گسستگی، نه این بی خبری

. یعنی هشیاری، تو این هشیاری را، هشیاری من ذهنی را، ولش کن" خبر"را بزن، 

وما خودمان هستیم که به خودمان می توانیم کمک . ما فقط هستیم! پس امروز متوجه شدیم که کس دیگر نیست

اگر در اطرافمان دنبال کسی می گشتیم که به ما کمک کند، دیگر این کار را بس می کنیم و به خودمان . کنیم

این معنی اش این نیست که ما از راهنمایی بزرگان مثل موالنا استفاده نکنیم؛ مطالعۀ موالنا یا این . برمی گردیم

برنامه معنی اش این ست که ما از این راهنمایی ها برای به روشنایی رساندن خودمان، برای تبدیل خودمان 

» :  درست کنیم و دوباره حول و حوِش موالنا مثال بگردیم، بگوییممناستفاده می کنیم نه اینکه ما از این الفاظ 

ما که به جایی نمی رسیم، فقط یک موالنا بوده و او رسیده حاال ما این ها را می خوانیم حفظ می کنیم و ! ما هیچی

هر کلمه یا جمله ای که . «...عمل هم نمی کنیم و نشانی هم در ما الزم نیست به وجود بیاید، همین ها را می خوانیم

می خوانیم، آن جمله و آن کلمه ما را به ورای خودش که همان جهاِن حضور ست و حضور هم حضور خدایی 

 داشتن نمی گذاریم آن حضور خدایی کار منبه علت این گسستگی و . ست، درواقع ما حضور خدایی هستیم

خودش را انجام دهد، اجازه نمی دهیم که آن جهان مادی ما را، بدن ما را، فکرهای ما را هدایت کند برای اینکه 

شما به خودتان . ما ستیزه می کنیم و عالمت ستیزه کردن هم این ست که این لحظه را که زندگی ست نمی پذیریم

نگاه کنید خواهید دید که این لحظه با چیزی که در ذهنتان تجسم کرده اید با آن می ستیزید، بحث می کنید، جدل 

.  می کنید، نمی پذیرید؛ اگر اینطوری ست، بپذیرید

حاال پس ما االن متوجه شدیم که به این انسان گسسته و جدامانده، که خودمان باشیم، ساقی اش ما خودمان هستیم 

تاحاال متکی به این ست، آن ست برای اینکه . و این انسان شکسته، خم شده می خواهد به پای خودش بایستد

وقتی ما به خودمان نگاه می کنیم که کی هستیم و هویت ما چیست، فوراً ذهن یک چیزهایی را به ما می گوید 

مثال می گوید تو فرزند فالنی هستی، اسمت این ست، اینقدر پول داری، اینقدر سواد داری و بقیۀ مشخصات 

االن می گوید این شکسته را تو به حضور . ما االن به زندگی قائم نیستیم، قائم به ذات خودمان نیستیم... ذهنی را

 ! بپذیر، بگذار این بلند شود و این قیام و یا قیامت در تو صورت بگیرد، االن، در این لحظه

درواقع ما بی وفایی را . بارگاه وفا تو هستی؛ وفا به کی؟ وفا به اصلمان". بار تو ده شکسته را بارگه وفا تویی"

برای اینکه این  لحظه فکر می کنیم و از . به حالت غیرقابل تحملش رساندیم، گسستگی را دیگر به انتها رساندیم

شما دیدید االنفکر می کنید، وقتی که از فکرتان آگاه نیستید درواقع در این فکر حس . خودمان فرم می سازیم
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در هر فکری که حس وجود وجود دارد یک هیجانی متناسب با خودش در ما به وجود . وجود وجود دارد

می آورد و این لحظه ما یک مجموعۀ ذهنی یعنی فکری و هیجانی هستیم و این هیجان مثل یک عقابی می آید ما 

 دار مندارید فکر ! را از جا می قاپد  و می کند، دیدید شما خشمگین می شوید چجوری از جا کنده می شوید؟

درحالتی . درحالت های َحدی ما این را مالحظه می کنیم که ولی درحالت  عادی هم ما به آن دچار هستیم. می کنید

که خیلی می ترسیم یا خشمگین می شویم این حالت را حتما ما تجربه کرده ایم و این بی وفایی ست، بی وفایی به 

. اصلمان

ما وقتی هشیاری . بنابراین ما فضایی هستیم که وفا در ما اتفاق می افتد.   تو هستی" بارگاه وفا" و می گوید این 

حضور در ما از خودش آگاه می شود درواقع هشیاری منطبق به هشیاری می شود؛ قائم می شویم به ذات 

اصلی مان و زنده می شویم و یک فضایی می شویم که همه  چیز در ما اتفاق می افتد حتی فکرهایمان، بدنمان و ما 

ما اگر آن نور را . درواقع بارگاهی ست که فقط وفا وجود دارد" بارگاه وفا"پس . آن فضا را رها نمی کنیم

. بشناسیم و آن نور االن در ما هست اگر نبود نمی توانستیم این فکرها را درک کنیم

این اول، مهمترین چیز ست یعنی ! پس خودمان به خودمان کمک می کنیم که روی پایمان بایستیم نه کسی دیگر

این حس نیازمندی و بیچارگی من ذهنی مرتب به ما آسیب می زند . مهمترین شرط ست که ما بدانیم کافی هستیم

گشته به  / باده کهنه خدا روز الست ره نما: "در این غزل در سطر آخر می گوید. که ما می گوییم ما نمی توانیم

باور . بادۀ یکتایی ست؛ خیلی از ادیان این را خالصه کرده اند"  باده کهنه خدا". "دست انبیا وارث انبیا تویی

این شراب، . کردن یکتایی کافی نیست شما باید یکتایی را حس کنید و این راهنمایی کننده ست، رهنماست

همه چیز از این شراب بیرون - یعنی اولین روز زندگی "  روز الست-"شراِب کهنه ست، اولین روز زندگی 

آمده و همه چیز خاصیت این شراب را دارد، از جمله ما و به لحاظ ما این لحظه با اولین روز زندگی فرق 

. دارد می گوید که یک شرابی ست و این شراب همین حس و تبدیل شدن به یکتایی ست. نمی کند

 ی وجود ندارد من دربرنامه های قبل صحبت کردیم، به قول بودا، بودا می گفت که درواقع همه چیز یکی ست و 

و هردینی به یکتایی معتقد ست و این .  یعنی بیدارthe awakenedیعنی « بودا»و من بیدار هستم؛ اصال 

یکتایی یعنی اینکه همه چیز شما هستید و همه چیز در شما اتفاق می افتد و انسان به درجه ای رسیده که می تواند 

این را دارد -این یکتایی را حس کند و تبدیل به آن بشود و این حس یکتایی راهبر ست و این می تواند از انسان 

همان خاصیت راهنمایی کنندگی این ..." باده کهنه خدا روز الست ره نما. "که از انسان بیان شود- می گوید

شراب ازلی که با این لحظه هیچ فرق ندارد و اگر شما بی فرمی یا بی ذهنی این لحظه را بتوانید حس کنید، آن 

شراب را می توانید حس کنید و آن شراب می تواند شما را یک لحظه هدایت کند و اگر در آنجا بمانید درواقع به 

.  روشنایی رسیدید، به جاودانگی زنده شدید و چیزهای بیرونی اهمیتش را از دست می دهد

پیغمبران چه کسانی بودند؟ کسانی بودند که این . می گوید این شراب به دست انبیا گشته، به دست پیغمبران گشته

وارث آن ها هستی یعنی . می گوید این دست به دست گشته و تو وارث آن ها هستی. شراب از آن ها بیان شده

چی؟ یعنی تو هم می توانی االن بلند شوی و روی پای خودت بایستی و به این شراب ازلی ابدی یا روحانی زنده 
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گشته  /  باده کهنه خدا روز الست ره نما"شوی برای اینکه تو این ارث را از آن ها برده ای، تو هم انسان هستی، 

منظورش از انبیا یا پیغمبران این ست که همین شراب ست که از پیغمبران بیان " به دست انبیا وارث انبیا تویی

شده و همین شراب می تواند از تو هم بیان شود به محض اینکه از تو بیان شود تو به قیامت خودت رسیدی 

درواقع یک اتفاقی در تو افتاده که تو بلند شدی و قائم شدی به زندگی و این هشیاری در تو، هشیاری خدایی از 

خودش آگاه شده و تمام هدف برنامۀ ما هم همین ست که در شما که به این برنامه گوش می کنید این تبدیل 

صورت بگیرد که از حالت گسستگی به هشیاری زندگی قائم و اگاه به ذات خودش تبدیل شوید نه متکی به 

جهان بیرون، نه متکی از طریق ذهن به فرم های مادی که االن ممکن ست باشیم و این سبب می شود که ما 

چرا؟ برای اینکه این لحظه یک موجود مادی هستیم و موجود مادی می خواهد یک . هرلحظه با زندگی بجنگیم

می بینید هشیاری ما چجوری ست؟ از یک باشندۀ مادی، از یک جسم مادی به . موجود مادی دیگر را بیافریند

یک چیز دیگر می پرد برای اینکه زندگی را نمی شناسد وگرنه به زندگی می پرید؛ االن شما راجع به یک چیزی 

شما ... فکر می کنید، لحظۀ بعد هم به یک چیز دیگر فکر می کنید، لحظه دیگر هم به چیز دیگر فکر می کنید

نمی شناسید تمرکزتان را روی هشیاری زندگی بگذارید برای اینکه گسسته و االن از ماده درست شدیم؛ 

. می خواهیم این هشیاری را تغییر دهیم، امروز موالنا به ما کمک می کند

:  بعد دارد وضعیت ما را توضیح می دهد؛ می گوید

 

 برج نشاط رخنه شد لشکر دل برهنه شد

میمنه را کله تویی میسره را قبا تویی 

. به آن نفوذ شده" رخنه شد- "یعنی زندگی، شادی، زیبایی، عشق،" نشاط"یعنی قلعۀ زندگی، " -برج"و می گوید 

درست مثل اینکه . این برج نشاط، این فضای حضور ست، اصل ماست؛ رخنه شده، کی رخنه کرده؟ من ذهنی

به پای کسی یک چیِز نوک تیزی، یک خاری رفته باشد، من ذهنی آن حالت را دارد و این چیِز نوک تیز ما را 

. اذیت می کند

، دل ما می بایستی که لباس حضور بپوشد، لباس حریِر "لشکر دل"، "برج نشاط رخنه شد لشکر دل برهنه شد"

و االن می گوید که، این لشکر . حضور بپوشد، ما باید لباس حضور بپوشیم نه لباس مادی، لباِس مادی سرد ست

. دل هم ما هستیم، لشکر دل، انسان به حضور رسیده، انسانی ست که حس وحدت می کند، انسان عاشق ست

-  پوشیده اند و لباس فکر هم سرد ستمنچرا؟ لباس . حاال این انسان های عاشق، برهنه شده اند و سرد شدند

اندیشه سرد ست و کسی که با اندیشه هم هویت شده دائما سردش - «اندیشه زمهریر ست»یادتان هست می گفت 

.  ست و هیجان های منفی دارد
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می گوید کاله میمنه تو – یعنی قسمت چپ سپاه" میسره"یعنی قسمت راست سپاه، " میمنه"– و االن می گوید 

. هستی و قبای میسره تو هستی یعنی ما هستیم

 :  و دوباره یک توصیف دیگری از وضع ما می کند، می گوید که

 

 می زده مییم ما کوفته دییم ما

چشم نهاده ایم ما در تو که توتیا تویی 

پس ما از زندگی فقط نشت کوچولو به ما می رسد، ریزه، درنتیجه می  زندگی به ما نمی رسد و ما خمار هستیم؛ 

ما به وسیلۀ هم هویت شدگی با فکرها جلوی . ، مِی زندگی کم رسیده برای همین ست که گیج هستیم به ما می

، برای اینکه (االن توضیح دادم چرا)زندگی را گرفتیم، زندگی را نمی گیریم و به این کار اصرار داریم 

یعنی زمستان ما را " دی"هرلحظه به کهکشان فکر و فرم کمک می کنیم برای اینکه از جنس فرم هستیم و 

برای اینکه توتیا، سرمه ای که چشم ما را بینا کند، تو ! حاال ما چشممان را به انسان دوخته ایم، به تو. کوبانده

و پایین می گوید که نه  تنها هر انسانی همین مسئولیت را باید حس کند و از اعماق این عشق را بیرون . هستی

بیا ورد و خودش برخوردار شود و به جهان هم پخش کند که انسان های دیگر بگیرند بلکه موجودات دیگر مثل 

پس همه چیز به ما چشم نهاده برای . جمادات، درختان، حیوانات هم منتظر به حضور رسیدن انسان هستند

. اینکه نور چشم را ما می خواهیم به آن ها بدهیم

 : و االن به ما یک توصیه ای می کند، می گوید

 

 روی متاب از وفا خاک مریز بر صفا

آب حیاتی و حیا پشت دل و بقا تویی 

باید از هم هویت شدگی و . اگر وفا بکنیم، ما باید برگردیم. تو بیا از وفا به اصل خودت رو متاب، بی وفایی نکن

دائماً حریصانه کشیده شدن به جهان مادی به علت اینکه فرم هستیم، از این  کار دست برداریم و  این را ما 

شنیدن این ها ما را بیدار می کند و ما مرتب . می توانیم درک کنیم برای اینکه هشیاری حضور االن در ما هست

درواقع ما . می توانیم اجازه دهیم یک قسمت از هم هویت شدگی ما برود و هشیاری حضور در ما زیاد شود

شناسنده می تواند شناسنده را . درواقع شناسنده به وسیلۀ ما دارد شناخته می شود. داریم بیدار می شویم به بیدار

بشناسد؛ در ما یک عنصری وجود دارد، یک جوهری وجود دارد که عامل شناخت ماست، او بیدار می شود و 

دیدید ما صبح ها از خواب بیدار می شویم، خواب می دیدیم، وقتی بیدار می شویم، ما، . او خودش را می شناسد

بیدار می شویم و به نظرمان می آید که خواب ما توهم بوده ولی صد در صد توهم نبوده برای اینکه یک خواب 
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اگر خواب بیننده یعنی شما نبودید چجوری خواب . بیننده ای داشته خواب را می دیده، خواب بیننده وجود داشته

یک . دیده می شد؟ ولی وقتی از خواب بیدار می شویم می فهمیم که خواب توهم بوده و در بیداری وجود ندارد

پس این حالت خواب آلودگی ما کامال توهم . بیداری دیگر از خواب همین فکر، این شناسنده خودش را می شناسد

نیست برای اینکه در ما یک چیزی وجود دارد به نام بیننده یا داننده یا شناسنده، اگر این داننده و شناسندۀ 

پس بنابراین در یک بیداری دیگر شناسنده . حضور نبود ما نمی توانستیم فرم بسازیم و در خواب آن فروبرویم

خودش را می شناسد کمااینکه در آن بیداری، خواب بیننده خودش را می شناسد، وقتی خودش را می شناسد 

. می فهمد خواب بوده

حاال می گوید که ما آب حیات هستیم و درواقع حیا، این آبرو و این شرف و این بزرگی و این نیروی تنظیم 

پس .  کننده و این هشیاری جاودانه که درواقع پشِت بقاست، پشت هرچیزی ست، ما آن هستیمbalanceکننده و 

و . ما همن عنصری هستیم که تمام زندگی از آن بیرون آمده همه چیز را او خلق کرده و ما می توانیم او باشیم

درنتیجه نه تنها از خالقیت او استفاده کنیم بلکه انرژی زنده  کنندگی او را هم در جهان پخش کنیم و همان 

جهان را بدگویی و بدگفتن و قضاوت و ایرادگیری و انتقاد و تلخی و . انرژی هست که جهان را آبادان می کند

امروز در مثنوی خواهیم خواند که اگر ما حتی یک منطقه ای را فرض کن محاصره . دعوا و جنگ آباد نمی کند

دیو از آنجا ! کنیم مردم را در آنجا از بین ببریم فکر می کنید که بدی که به نظر ما بدی بوده از بین می رود؟ نه

:  به ذهن ما، به ما منتقل می شود؛ موالنا همین را می گوید، هفته قبل در مثنوی داشتیم  گفت

گفت حقشان گر شما روشنگرید 

در سیه کاران مغفل منگرید 

در قصۀ هاروت و ماروت برای اینکه حق به آن ها گفت اگر شما می خواهید روشنگری کنید، شما نیایید به 

به آن فرشتگان -سیه کاران غفلت زده نگاه کنید؛ چکار کنید؟ این انرژی عشقی تان را که از من می گیرید 

فقط انرژی عشقی ست که زمین را آبادان می کند و گرفتاران را از گرفتاری . فقط آن را پخش کنید- می گفت

االن دارد . نجات می دهد و کمک می کند در آن ها هشیاری حضور زنده شود و آن ها هم بتوانند خودشان را ببینند

:  می گوید

 

 چرخ تو را ندا کند بهر تو جان فدا کند

 هر چه ز تو زیان کند آن همه را دوا تویی

 خیز بیار باده ای مرکب هر پیاده ای

بهر زکات جان خود ساقی جان ما تویی 



 196گنج حضور، برنامه شماره 

12 
 

چه شما زندگی را " چرخ"، تو را صدا می کند؛ "چرخ تو را ندا کند"پس می گوید چرخ تو را ندا می کند، 

زندگی ما را . بگیرید، چه تمام آنچیزهایی که می گردند، تمام فرم ها، می گوید توی انسان را دارد صدا می کند

صدا می کند زندگی اش را از ما بیان کند، هر چیز گردنده ای هم ما را صدا می کند که انرژی بیداری را از ما 

. بگیرد، ما خودمان، خودمان را به بی مسئولیتی و غفلت زده ایم

، فرم ها، فرم خودشان را می دهند، هشیاری خودشان را از دست "چرخ تو را ندا کند بهر تو جان فدا کند "

می دهند و از ما هشیاری می گیرند برای اینکه آن ها هم به زیبایی خودشان آگاه شوند، زیبایی خودشان را درک 

کنند، خودشان را ببینند؛ این ها االن همه با غریزه حرکت می کنند؛ فقط ما هستیم که می توانیم هشیار به این 

هشیاری بیدار و ناظر بشویم، ما انسان ها هستیم که می توانیم به هشیاری عشق برسیم، ما فقط هستیم که 

می توانیم یکتایی را هشیارانه تجربه کنیم و این حالت را به باشندگان دیگر منتقل می کنیم، اگر حس مسئولیت 

الزم . این اتوماتیک منتقل می شود و این تغییر و تبدیل از طریق ارتعاش انجام می شود! کنیم؛ وظیفۀ ما نیست ها

من آمدم تو را تغییر بدهم و باید تغییر بکنی، ما فهمیدیم که االن هشیاری »: نیست ما برویم به یکی بگوییم

اگر کسی به هشیاری حضور برسد این نور حضور و ! نه« ...حضور وجود دارد و باید تو این کار را بکنی

.  ارتعاش حضور حتما به اطرافش خواهد رسید و موالنا می گوید این تنها راه آبادانی جهان ست

بعد می گوید که هر چه که از تو زیان می کند، در ما، اگر به ما زیانی رسیده به علت اینکه از زندگی دور 

بودیم، گسسته بودیم، به علت اینکه به فرم تبدیل شدیم و این همه درد ایجاد کردیم، تمام دردهای ما که االن در 

اگر این کار را نمی کردیم االن . ما انباشته شده به علت این بوده که ما فکر کردیم و با فکرهایمان هم هویت شدیم

هنوزهم که هنوز ست به علت اینکه انباشتگی درد در ما وجود دارد بعضی موقع ها به ما . هیچ دردی نداشتیم

غالب می شود و ما را مجبور می کند که درد ایجاد کنیم برای اینکه وانمود می کند که ماست، درد در ما به 

وجود می آید، دردهای انباشته شده و وانمود می کند که ماست و فکرما را در اختیار می گیرد، روابط ما را با 

اطرافمان تیره می کند، دگرگون می کند و آشفته می کند و ما ستیزه می کنیم و این همه دعواها و نزاع ها را که 

حتی در روابط نزدیک خانوادگی وجود دارد از همین باب ست برای اینکه در ما یک درد کهنه ای وجود دارد 

قبال . که هی می خواهد خودش را تجدید کند و ما خیلی موقع ها دنبال بهانه می گردیم که این صحنه را ایجاد کنیم

. بارها راجع به این صحبت کردیم

، پاشو یک باده ای بیاور، یک شرابی بیاور که این باده، بادۀ معمولی "خیز بیار باده ای"حاال می گوید پاشو 

همان گسسته ست، همان " پیاده. "نیست بلکه وسیله نقلیه ای ست که هر پیاده ای می تواند روی آن سوار شود

 . "که هرکسی می تواند سوار یک چنین َمرکبی شود. انسان هویت ذهنی ست که پیاده ست، پرواز را بلد نیست

، برای چی؟ برای زکات این جانی که در تو زنده می شود باید زکات بدهی؛ هرکسی که "بهر زکات جان خود

این زکات چیست؟ همان . به زندگی زنده می شود چه بخواهد چه نخواهد باید زکات این زنده بودن را بدهد

انرژیی که خود به خود پخش می شود و اطراف شما می گیرند و از این شراب برای زنده کردن خودشان استفاده 

. می کنند
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: ولی دارد می گوید که وضع تو این را نشان نمی دهد

 

 این خبر و مجادلی نیست نشان یک دلی

 گردن این خبر بزن شحنه کبریا تویی

 گردن عربده بزن وسوسه را ز بن بکن

باده خاص درفکن خاصبک خدا تویی 

پس می گوید این خبر، این هشیاری من ذهنی که االن تو داری، همین هشیاریی که ما داریم، این لحظه راجع به 

همراه این ها ... یک چیزی فکر می کنیم که ما را می برد، لحظه بعد هم ما را می قاپد، لحظه بعد هم همینطور

هیجان های منفی یا مثبت در ما ایجاد می شود و ما را از زندگی قطع می ُکند، می َکند می برد، این خبر، این 

. یعنی همان هشیاری" خبر"هشیاری، 

 مناین حالت جدل کنندگی تو، که ما با هرچیزی ستیزه داریم، و این – مجادل یعنی جدل کننده – " مجادلی"این 

به دشمن احتیاج دارد برای اینکه هیچ راهی ندارد خودش را تایید کند؛ من ذهنی مثل یک ابر ست در هواست، 

اگر شما . ریشه در زندگی ندارد و خودش را از طریق مجادله، از طریق جنگ یا از طریق ستیزه تایید می کند

حس می کنید که به دشمن احتیاج دارید همین خاصیت جدل کنندگی من ذهنی ست که من این  هستم و با تو 

می جنگم تا نشان بدهم که با تو متفاوت هستم، و با این تفاوت هست که ما خودمان را ،درحالت من ذهنی، تایید 

می کنیم؛ اگر ریشه در زندگی داشتیم ،برای تایید من، دیگر احتیاج به جنگ با شما نبود ولی چون ریشه در 

.  مان را با ستیزه زنده کنیم، اضافه کنیممنزندگی نداریم باید ستیزه کنیم و آن 

یعنی تو با همه چیز و " یک دلی! "، واضح ست که نیست نشان یکدلی"این خبر و مجادلی نیست نشان یک دلی "

همه کس حس یکی بودن می کنی، به هرکی نگاه می کنی خودت را می بینی و این بی فرمی را در خودت هم 

اما . و تو بیا این خبر را رها کن، این هشیاری را ول کن، گردنش را بزن. می بینی و حس می کنی که آن هستی

شما همینکه صبح از خواب بیدار می شوید و یکدفعه به ! معنی کشتن نمی دهد" گردن این خبر بزن"واقعا 

خودتان می آیید که بیدار شدید، متوجه می شوید که خواب بودید، خواب می  دیدید، خوابتان هم یادتان می آید 

شما پا نمی شوید با این ! همینکه بیدار شدید و به هشیاری ذهنی هشیار شدید، آن خواب دنبال کار خودش می رود

چرا؟ «  ...ای بابا خواب خوبی می دیدم، چرا باید من بیدار می شدم؟ خوابم پس کو؟»: و آن ستیزه بکنید که

برای اینکه یک هشیاری دیگری آمده و می دانید که آن هشیاری، دیگر به درد نمی خورد، آن خواب بوده، 

 هایی که در عالم ذهن درست کرده بودید منوقتی هم به هشیاری حضور بیدار می شوید، آن . حقیقی نیست

او این کار را کرده، مرا رنجانده، به من آسیب »اینکه ما االن حس می کنیم . متوجه می شوید آن خواب بوده

خدا ...یا چرا این اتفاق برای من باید بیافتد؟ ... زده، آبرویم رفته، فالن شده، آخر این همه ظلم که به من شده،
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همۀ این ها به صورت خواب به نظر می آید؛ « ... با من دشمن بوده، مرا دوست نداشته، چرا باید به من بیافتد؟

این موقعی ست که وقتی ما به هشیاری حضور هشیار می شویم و یک پایمان در آنجاست و آن قدمی که بیرون 

می گذاریم متوجه می شویم که زندگی همین یک قدم ست و آن خواب بوده و از خواب بیدار می شویم و بنابراین 

و االن می گوید تو می توانی این کار را بکنی . گردن آن خبر زده می شود؛ واقعا الزم نیست ما با آن خبر بجنگیم

. هستی" شحنۀ کبریا"برای اینکه تو داروغۀ خدا هستی، 

و تو ". باده خاص درفکن خاصبک خدا تویی/ گردن عربده بزن وسوسه را ز بن بکن: "  بعد االن می گوید

نعره ای ست که این من ذهنی می زند؛ دوجور عربده داریم یکی عربدۀ مستانه ست، " عربده"گردن عربده بزن، 

عربدۀ مستانه موقعی ست که شما هشیار به گنج حضور هستید و وقتی یک اتفاق مثال بدی می افتد شما هشیارتر 

می شوید، هشیار به گنج حضور بیشتر می شوید بنابراین در این لحظه عمق بیشتری پیدا می کنید و از شما یک 

هشیاری و روشنایی بیرون می آید که روشنایی زندگی ست، هشیاری زندگی ست، آن یک عربده ست، عربدۀ 

 داشته باشیم و از روی خشم و ترس و  منمستانه ست؛ یک عربده هم این ست که ما هویت ذهنی داشته باشیم،

. عربده بکشیم، این عربدۀ بدمستی ست، می گوید گردن این عربده را بزن... 

یعنی اندیشۀ بد، اندیشۀ بد اندیشه ای ست که از روی هم هویت شدن با جهان مادی صورت می گیرد، " وسوسه "

اندیشه ای که زندگی از طریق شما می کند این اندیشۀ بد نیست و این اسمش وسوسه ست برای اینکه اندیشۀ 

اندیشۀ بد یا وسوسه که تبدیل به وسواس می شود، این فکر می رود آن .  دار ست، تو گردن این را هم بزنمن

یکی فکر می آید، آن یکی فکر می آید و فکرها شما را برداشته با خودش می برد و با این تسلسل فکری شما 

هم هویت هستید و این تسلسل فکری شما را رها نمی کند یا خیلی محورهای فکری هست که شما مرتب کشیده 

می شوید و حول آن ها بیخودی و بیهوده فکر می کنید، این ها همه اندیشۀ وسوسه آمیز ست؛ می گوید این را از بن 

" خاصبک خدا تویی"برای اینکه . یعنی هشیاری حضور ست" باده خاص"بکن و االن بادۀ خاص را در فکن، 

و یعنی مقرِب نزدیک خدا تو هستی، دوست نزدیک خدا خالصه تو – به ترکی یعنی آقا « بک»، "خاصبک–"

.  هستی، تو می توانی این باده را بیافکنی

 

 وقت لقای یوسفان مست بدند کف بران

 ما نه کمیم از زنان یوسف خوش لقا تویی

 از رخ دوست باخبر وز کف خویش بی خبر

این خبری است معتبر پیش تو کاوستا تویی 

 پر کن زان می نهان تا بخوریم بی دهان
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تا که بداند این جهان باز که کیمیا تویی 

 باده کهنه خدا روز الست ره نما

گشته به دست انبیا وارث انبیا تویی 

پس می گوید که همانطور که در قصۀ یوسف، زلیخا می خواست یوسف را به خانم های مصری نشان بدهد، 

خانم ها را در یک اتاق جمع کرده بود وقتی یوسف وارد شد این زنان مصری اینقدر جلب زیبایِی یا جذب 

البته این )زیبایی یوسف شدند، پس معلوم شد این زنان مصری آمادگی این را داشتند که نور یوسفی را ببینند 

ما هم درواقع مثل آن زنان به یوسف داریم نگاه می کنیم، همانطور که آن زنان آنقدر جذب زیبایی . (قصه ست

یوسف شدند که به جای پرتقال دست خودشان را می بریدند، ما هم اگر به یوسف نگاه بکنیم و جذب آن شویم و 

از آن هشیاری بشویم، دراین صورت می توانیم قسمت هم هویت شدگی یا مادی خودمان را درواقع اتصاالت 

خودمان را به جهان مادی یکی یکی ببریم و متوجه نشویم که داریم می بریم و متوجه نشویم که این چیِز 

این )خطرناکی ست برای اینکه آن زنان وقتی دستشان را می بریدند متوجه نبودند که دستشان را دارند می برند 

، ما هم اگر در خودمان اجازه بدهیم یک مقدار هشیاری یوسفی به وجود بیاید برای (البته قصه ست، تمثیل ست

یوسف خوش سیما و صورت و خوش ذات خود شما هستید، حاال یوسف " یوسف خوش لقا"اینکه به ما می گوید 

. شما به سمت یوسفی خودتان می رود، به سمت خدا می رود

 حاال می گوید ما کمتر از آن زنان نیستیم بنابراین ما داریم به اصل مان، به سرچشمه نگاه می کنیم و از آن جنس 

بنابراین این هشیاری که االن در ما به وجود آمده که مطابق این هشیاری، ما از رخ دوست باخبریم برای . شدیم

اینکه داریم نگاه می کنیم؛ رخ دوست اینقدر ما را جذب کرده که از کف خودمان بی خبریم، یعنی آن قسمت های 

مادی مان را هی می گذاریم می رود، گذشته مان را می بخشیم، آن اتصاالت مان را به جهان مادی، هم هویت 

. شدگی هایمان را رها می کنیم و دردمان هم نمی آید

این هشیاری ست که به درد می خورد و تو هم اوستا هستی، تو ..." این خبری ست معتبر پیش تو"می گوید 

از « نمی توانیم». «ما نمی توانیم»: ما می گوییم. تو می توانی این را تشخیص دهی (این هم معنی دارد)! می دانی

من ذهنی می آید برای اینکه همیشه نقص را می بیند و احساس کمبود می کند، احساس ناکافی بودن می کند؛ موالنا 

حاال . این استاد تو نیستی بلکه این حضور خدایی در تو، استاد ست. می گوید که تو اوستا هستی، تو استاد هستی

 (امروز انشاهللا در مثنوی می خوانیم)البته . تو چرا خودت را دسِت کم گرفتی؟ برای اینکه با ذهن هم هویت شدی

از آن طرف « ...!حاال که گفتند که تو هستی پس ما خیلی هستیم»که ما نباید من ذهنی االن بیاید بگوید که 

مگر نگفتید ما گنج حضور » من ذهنی می تواند از این موضوع سوءاستفاده کند که ! خودخواه شویم! بیافتیم

وقتی تو کنار رفتی و این حضور خدایی در ! نه« ...!همین گنج حضور ست دیگر!! ُخب هستیم دیگر! هستیم؟

نشانش  ...". پر کن زان می نهان: " حاال می گوید و نشانش همین ست که می گوید. تو کار کرد متوجه می شوی

. بی دهان بخوریم یعنی همین با ارتعاش بخوریم. چیست؟ آن ِمی نهان را االن پر کنی تا ما بی دهان بخوریم
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. درحالیکه تو به هشیاری حضور و به عشق زنده می شوی روی من هم اثر می گذاری و ما با هم می خوریم

البته من نباید منتظر این باشم که تو به حضور برسی تا مرا به حضور برسانی؛ ما همه مان این استعداد را 

. داریم که جام خودمان را از اقیانوس خودمان پر کنیم

که کیمیا کیست؟ کیمیا، انسان ست، اصل  تا این جهان دوباره بداند"  پر کن زان می نهان تا بخوریم بی دهان"و 

ماده ای بوده که کیمیاگران در قدیم دنبال آن بودند که به مس و فلزات پست بزنند که تبدیل " کیمیا. "انسان ست

کیمیا تو هستی، اگر این گنج حضور در تو زنده شود در این صورت آفتاب هشیاری خودتان . به طال شود

تنها آدمی که . می تواند آن قسمت مس شما که انباشتگی های مخصوصا دردهای گذشته ست، آن ها را ذوب کند

می گوید این جهان . می تواند دردهای شما را درمان کند، انجماد شما را آب کند، آفتاب حضور خودتان ست

اگر شما به . این جهان چرا بداند؟ برای اینکه این  جهان هم استفاده می کند. دوباره بداند که کیمیا تو هستی

هشیاری برسید و دردهای خودتان را ذوب کنید و این هشیاری عسمی به وسیلۀ شما در جهان پراکنده شود این 

معنی اش این ست که موالنا معتقد ست که قبال انسان هایی آمده اند . جهان خواهد دانست که کیمیا فقط انسان بوده

که این کیمیا را در جهان پخش کرده اند و این جهان یادش رفته که کیمیا انسان بوده، تو باز هم یادآوری کن که 

.  کیمیا انسان ست

 

 1878قسمت اول از دفتر اول سطر  . در این قسمت چند خط از قسمت های مختلف مثنوی را برایتان می خوانم

یادآوری کنم که تفسیر مثنوی به قلم آقای کریم زمانی برای مطالعه و فهم و درک مثنوی بسیار بسیار مفید . ست

.  ست

موقعی معتبر « تویی»ولی باید متوجه شویم که این « ...تویی، تویی، تویی»درغزل گرچه ما گفتیم همه اش 

ست که من ذهنی در میان نباشد و من ذهنی اصطالحا می گویند حاال یا گاهی اوقات می گویند  یا مرده باشد یا 

:  می گوید. محو شده باشد یا فانی شده باشد یا به وسیلۀ ما رها شده باشد

 

 1878مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر 

 این همه گفتیم لیک اندر بسیچ

 بی عنایات خدا هیچیم هیچ

 بی عنایات حق و خاصان حق

 گر ملک باشد سیاهستش ورق
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 ای خدا ای فضل تو حاجت روا

 با تو یاد هیچ کس نبود روا

 این قدر ارشاد تو بخشیده ای

 تا بدین بس عیب ما پوشیده ای

 قطرٔه دانش که بخشیدی ز پیش

 متصل گردان به دریاهای خویش

 قطرٔه علمست اندر جان من

وارهانش از هوا و خاک تن 

و آماده سازی خود به این کار را به توجه یا به عنایت یا به زنده شدن زندگی در " بسیچ"می بینید که موالنا این 

می گوید این همه گفتیم ولیکن بدون توجه زندگی به ما، بدون توجه خدا، بدون زنده شدن خدا . ما حواله می کند

به اصطالح امروزی یعنی یک لحظه من ذهنی کنار برود و ما اصل خودمان را درک کنیم، " عنایت"در ما، 

را درک کنیم، حس کنیم آن هستیم، این  به اصلمان زنده شویم، یک لحظه بی ذهنی بی نهایت عمیق این لحظه

پس می گوید نباید ما فکر کنیم که ما به وسیلۀ کوشش های من ذهنی می توانیم به جایی . یک لحظه عنایت ست

اگر ِجّد و جهدهای . درواقع کوشش های من ذهنی ست که نمی گذارد ما اصل خودمان را درک کنیم. برسیم

 داِر فکری ما نبود، این جستجوی خدا در ذهنمان نبود و ما از زندگی یا خدا یک چیزی در ذهنمان نساخته من

بودیم، درواقع ما آنجا هستیم ولی چون آن را ساختیم، ما هی آن را داریم اضافه می کنیم و این ما را به سوی 

.  فرم شدن و در آن حال ماندن درواقع تشویق می کند، تحریک می کند و بقای این توهم را در ما سبب می شود

:  پس می گوید

 بی عنایات حق و خاصان حق

 گر ملک باشد سیاهستش ورق

ای خدا ای فضل تو حاجت روا 

 با تو یاد هیچ کس نبود روا

پس معلوم می شود که فضل خدایی ست که، فضل خدایی، منظور همین روشنایی حضور ست، باید این 

اسباب های من ذهنی کنار برود، آن روشنایی حضور باید در ما زنده شود و ما آن روشنایی حضور را مبنا 

. قرار دهیم و آن فضل خدایی ست و آن روا کنندۀ همه حاجت هاست
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، وقتی آن زنده می شود شما دیگر باید یاد اجسام را فراموش کنید، روا نیست که "با تو یاد هیچ کس نبود روا "

. با او چیزها را یاد کنیم

و می گوید یک قطرۀ علم در جان من ست و تو آن را از هوا و خاک تن وارهان؛ امروز در غزل داشتیم گفت 

حاال این تمثیل ست و هیچ )درست مثل اینکه . نابی و اصل شما ست" صفا"، "خاک مریز بر صفا"که تو 

ولی مثل اینکه زندگی ما روی یک پتویی یا یک گلیمی یا  (تمثیلی هم آنقدر کامل نیست که مطلب را برساند

یک فرشی ترسیم شده و این گلیم روی هستی ما را پوشانده، هرلحظه که شما فکر می کنید و با فکر هم هویت 

و اینجا می گوید که از هوا و از . می شوید شما روی صفا و نابی تان خاک می ریزید و این نابی اصلی شماست

پس بعد گفت که این قطره را به دریاهای خودت متصل . خاک تن، این قطرۀ علم که در جان من ست وارهان

.  و بنابراین اگر خاک روی آن بریزیم گسسته می شویم، اگر خاک را کنار بزنیم رفته رفته متصل می شویم. کن

: 3837حاال مطلب دیگر از دفتر ششم می خوانم، سطر 

 3837مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر 

 سر موتوا قبل موٍت این بود

 کز پس مردن غنیمت ها رسد

 غیر مردن هیچ فرهنگی دگر

 در نگیرد با خدای ای حیله گر

 یک عنایت به ز صد گون اجتهاد

 جهد را خوفست از صد گون فساد

 وآن عنایت هست موقوف ممات

 تجربه کردند این ره را ثقات

 بلک مرگش بی عنایت نیز نیست

 بی عنایت هان و هان جایی مه ایست

 آن زمرد باشد این افعی پیر

بی زمرد کی شود افعی ضریر 
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می گوید که زندگی یک راز بزرگی دارد و آن راز بزرگ این ست که قبل از اینکه : پس اینطوری می گوید

پاداش و . و این را باید بدانی که بعد از مردن ست که غنیمت ها به شما می رسد. راست راستی بمیریم، بمیریم

:  و دارد می گوید که. مزد شما بعد از مردن می رسد، قبل از مردن خبری نیست؛ این ِسِر بزرِگ زندگی ست

 غیر مردن هیچ فرهنگی دگر

در نگیرد با خدای ای حیله گر 

مردن، همانطور که قبال توضیح دادم درواقع صبح وقتی از خواب بیدار . پس مردن، مردِن جسمی نیست

می شویم نسبت به خوابی که می دیدیم وقتی به هشیاری ذهنی صبح رسیدیم، و در روز مستقر شدیم، نسبت به آن 

مردن قبل از راست راستی مردن یعنی زیر خاک رفتن، یعنی مردن نسبت به من ذهنی، مردن . خواب می میریم

و دارد می گوید که به طور قطع و یقین تو این را بدان که هیچ مذاکره ای، هیچ راهی، هیچ روشی با . به گذشته

خدای درنمی گیرد یعنی تو به وسیلۀ راه های دیگر نمی توانی به خدا وصل شوی غیر از مردن؛ همانطور که 

. گفتم مردن، مردِن جسمی نیست، مردن نسبت به فرم من ذهنی ست

، یک لحظه هشیار شدن به گنج حضور، یک توجه ایزدی، یک حس "یک عنایت"و دارد اینجا هم می گوید که 

یکتایی در شما یک لحظه، بهتر از صدگونه اجتهاد ست، صدگونه راهنمایی ست، صدگونه راهنمایی ذهنی 

این از خودش خاصیت رهبری دارد،  (همانطور که امروز گفتیم)ست، صدگونه روش ست برای اینکه 

اگر شما به گنج حضور زنده شوید هشیاری گنج حضور برای هدایت شما . خاصیت راهنمایی کنندگی دارد

درواقع در فکرهایتان اثر می گذارد و اثرش، . کافی ست؛ حتی آن هشیاری فکرهای شما را هم سامان می دهد

اثر خردورزی ست، اثر زیبایی ست، اثر کارآمدی ست، اثر موثر بودن ست بنابراین در کارهای مادی تان هم 

یکی از مهمترین علل عدم پیشرفت ما در کارهای مادی ضررهایی ست که . شما بهتر می توانید پیشرفت کنید

مِن مادی یا من ذهنی به ما می زند برای اینکه در هر راِه پیشرفتی ما با انسان های دیگر برخورد می کنیم، اولین 

و کلید کار انعطاف ست؛ انعطاف از . مان ست، انعطافی نداریم و درنتیجه از فعالیت می افتیممن هدفمان حفظ 

موقعی که من ذهنی و حالت شکنندگی و رنجش پذیری و به اصطالح رنجیده . هشیاری حضور می آید

. و می گوید این عنایت، موقوِف مردن ست.  مان آسیب برسدمنشوندگی اش را از دست بدهد و ما نترسیم که به 

همانطور که در غزل صحبت )یعنی باید شما یک چیزی از گذشته را ببخشید، یک قسمت را رها کنید برود 

. تجربه کرده اند- مثل موالنا-یا آدم های مطمئن، قابل اعتماد " ثقات"و می گوید این را . (می کردیم

 و می گوید این عنایت، این توجه و این زنده شدن در این لحظه شبیه زمرد ست که، زمرد را قدیم ها این اعتقاد 

را داشتند که اگر زمرد دستت باشد و جلوی اژدها یا افعی بگیری، افعی دیگر شما را نمی تواند آسیب برساند، 

کور می شود، شما را نمی تواند بکِشد، شما را نمی تواند بزند، شما را نمی تواند ببیند؛ یعنی چی؟ یعنی این حالت 

حرص ما و اینکه جهان مادی ما را می ِکشد، من ذهنی ما را اینطوری می ِکشد، این مثل اژدها می ماند دیگر، 

هرلحظه ما را می بلعد و با سرعت زیاد ما داریم این کار را می کنیم و حالی مان نیست که داریم این کار را 
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چه چیزی این را کور می کند؟ درواقع این زمرد؛ این زمرد همین یک لحظه عنایت یا یک لحظه زنده . می کنیم

شدن به هشیاری حضور ست، یک لحظه زنده شدن براساس خودت ست و تعطیل کردن ذهن ست که لحظه به 

" ضریر"و می گوید بدون زمرد ِکی افعی کور می شود؟ .  می سازد و به کهکشان منیت کمک می کندمنلحظه 

می گوید این عنایت، این زنده شدن به گنج حضور درواقع زمرد ست  و من  ..." آن زمرد باشد. "یعنی کور

  .ذهنی افعی پیر ست؛ افعِی پیر می خواهد تو را بزند، بدون زمرد کور نمی شود

پس برای اینکه شما راحت باشید و من ذهنی شما را نکِشد، یک مقدار گنج حضورست، هشیاری حضورست، 

این حضور ناظر ست که شما فکر می کنید آن هستید، این شناخت شناسنده از خودش ست اینکه شناسنده، 

. شناسنده را می شناسد یعنی شما نه تنها االن از فرم های مادی آگاه هستید بلکه از این شناسنده هم آگاه هستید

درواقع گفتیم یک پای تان درون جهان پنهان ست، یک پای تان که بیرون می گذارید بیرون ست و این را شما 

. خودتان تشخیص می دهید که به آنجا رسیدید یا نرسیدید

جواب گفتن خر، روباه را که توکل بهترین » که درواقع تیترش هست 2437 و موالنا در دفتر پنجم، سطر 

: اینطوری می گوید« کسب هاست

کو نشاط و فربهی و فّر تو 

چیست این الغر تن مضطّر تو 

شرح روضه گر دروغ و زور نیست 

پس چرا چشمت از او مخمور نیست 

این گدا چشمی و این نادیدگی 

از گدایی توست نه از َبگْلُرَبگی 

چون ز چشمه آمدی چونی تو خشک 

ور تو ناف آهویی کو بوی مشک 

زآنکه می گویی و شرحش می کنی 

 چون نشانی در تو نآمد ای سنی 

همین روشنایِی ایزدی " فر"–و فّر تو -  سالمتی"- فربهی"پس دارد می گوید که این زندگی و این نشاط و این 

در تو کو؟ و این تِن الغِر نگراِن تو چیست؟ هیچ تا حاال از خودت سوال کردی؟ و اگر تو داری بوستان - ست

، دارد به کی می گوید؟ دارد به من ذهنی "شرح روضه گر دروغ و زور نیست" و باغ را توضیح می دهی، 
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این حرف را همۀ ماها به خودمان می زنیم، به کسی دیگر نمی زنیم، این را از باب مالمت نمی گوید – می گوید 

اگر - هم یعنی دروغ" زور-"اگر دروغ و - یعنی باغ" روضه-"می گوید شرِح باغ – از باب آگاهی می گوید 

دروغ و مصنوعی نیست، سطحی نیست، حقیقتا تو زنده به زندگی هستی، پس  چرا چشم تو از او مست نیست؟ 

.  این را کی  به کی می گوید؟ ما خودمان به خودمان می گوییم، این جلوی ادعای ما را می گیرد

، این حالتی که من ذهنی در ما دارد که گدا چشم ست، نیازمند ست "این گدا چشمی و این نادیدگی: "و می گوید

و این ندیدبدیدی که مرتب می خواهد جمع کند و از این جمع شده ها زندگی می خواهد و حریص ست، می گوید 

نه – پس این من ذهنی حس کوچیکی می کند، ما تا حاال دیگر باید بدانیم – این از گدایی ست، از کوچیکی ست 

از َسروِر سرورها بودن برای اینکه ما که من ذهنی داریم می گوییم ما سرور سرورها هستیم، شاِه شاهان 

هستیم؛ می گوید این حالت هایی که تو نشان می دهی، این بیشتر به گدایی می ماند، از بی نیازی در آن خبری 

: می گوید اگر تو از چشمه آمدی! نیست

 

چون ز چشمه آمدی چونی تو خشک 

ور تو ناف آهویی کو بوی مشک 

یعنی اگر یک پایت در عدم ست، المکان ست، ! اگر از چشمه می آیی پس چرا خیس نیستی، خشک هستی؟

جهاِن پنهان ست و این لحظه را می بینی، با این لحظه در تماسی و این لحظه زندگی تو را اداره می کند و این 

دوباره به ! شراب زندگی را در زندگی تو جاری می کند، اگر تو ادعایی نداری پس چرا تو خودت خشکی؟

اگر تو ادعا می کنی ناف آهو هستی چرا بوی . خودمان می گوییم، من به خودم می گویم، شما هم به خودتان

مشک نمی دهی؟  

 

زآنکه می گویی و شرحش می کنی 

چون نشانی در تو نآمد ای سنی 

پس می گوید که از آنچه که می گویی و شرحش می کنی، چرا نشانی در تو پدید نیامده است ای بزرگوار؟ پس 

. این بزرگوار را به لحاِظ آگاهی و متنبه شدن ما می گوید

این ها را خواندم برای اینکه گرچه ما در غزل داشتیم خطاب به انسان که تویی، تویی، تویی و حتی وارِث انبیا 

اگر نشانش به وجود بیاید در . ما حواسمان جمع باشد که می بایستی که نشان این در ما به وجود بیاید... تویی

این صورت ما متواضع خواهیم بود، ادعا نخواهیم کرد، خودمان خواهیم فهمید، از کسی نخواهیم پرسید، دنبال 
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دنبال اتکای مادی نخواهیم گشت و براساس او زنده و قائم خواهیم - تایید اتکای مادی ست-تایید نخواهیم گشت 

.  بود
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